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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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َ

َّ

َّ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ
ُّ َ
ُ
ات اخلاصة
اية السن ِة النب ِوي ِة ِلذوي االح ِتياج ِ
ِر ِع ِ

د .حممد سيد أمحد شحاته
أستاذ احلديث وعلومه املشارك بجامعة األزهر  -أصول الدين أسيوط،
وجامعة املجمعة  -كلية الرتبية بالزلفي
ms.shehataa@gmail.com
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موضوع البحث:

رعاية السنة النبوية لذوي االحتياجات اخلاصة.

هدف البحث:

التأصيل الرشعي للعناية بذوي االحتياجات اخلاصة ،والوصول إىل طائفة من التوصيات

واملقرتحات العملية ،ونأمل أن حتقق اهلدف من هذا البحث ،وإبراز أمهية تطبيق منهج السنة يف العناية

بذوي االحتياجات اخلاصة عىل أرض الواقع ،وبيان مكانة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الرشيعة
اإلسالمية.

مشكلة البحث:

الواقع.

اهتامم السنة النبوية بالناس عموم ًا ،وبالضعفاء خصوص ًا ،وحماولة تطبيق هذا املنهج عىل أرض

نتائج البحث:

أن السنة النبوية وضعت أساليب األمن والسالمة ،وأن الرشع أمر بالتداوي حتى ال تستفحل

اإلعاقة ،وأن الرشيعة أمرت بعدم اإلفساد يف األرض ،واملحافظة عىل نظـافة البيئة محاية ألتباعها من

األمراض ،ومن مظاهر عناية اإلسالم بذوي اإلعاقة احلث عىل القيام بشئوهنم وقضاياهم عىل أكمل

وجه.

الكلامت املفتاحية:

احتياجات خاصة – أصحاب اهلمم – أهل العافية -اهتامم السنة بالضعفاء.
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F
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن نبينا

حممد ًا عبده ورسوله ،أما بعد.

فال شك أن اإلسالم قد سبق كل الترشيعات والقوانني يف االهتامم بالضعفاء ،وخصوص ًا

أصحاب اهلمم ،لذا فإن السنة النبوية اهتمت بجميع أهل اإلسالم ،ال سيام الضعفاء منهم ،ووضعت هلم

حقوق ًا عديدة منها :حق العيش باحرتام ،وتقدير اآلخرين هلم ،وحق التعلم ،وحق الرعاية الصحية
واالجتامعية ،و حق العمل ،واحلق يف أن يقدم عىل الزواج ،وكفلت له احلق يف أن يشارك يف الرياضة،

وأن يشارك يف احلديث واملناقشات ،وأن يؤخذ برأيه كلام أمكن ذلك ،وأعطته حق االمتالك ،إىل غري
ذلك من احلقوق التي تنطق هبا السنة النبوية ،والتي ال يوجد ملثلها نظري يف أمة من األمم مهام تشدقت

بحقوق هؤالء الضعفاء.

مشكلة الدراسة:
إبراز عناية اإلسالم بذوي االحتياجات اخلاصة له آثار عىل ذوي اإلعاقة أنفسهم وعىل ذوهيم،

فهو يرفع من معنوياهتم ،وخاصة أن الدراسات التي كتبت يف هذا املجال معظمها كتبت بأقالم غري
متخصصني ،ومل تتطرق إىل صور كثرية موجودة يف السنة النبوية بالرغم من وجودها بكثرة ،ومل تقارن

بني عظمة الترشيع ومجال الرشيعة وبني القوانني الوضعية التي ال شك أن هلا إجيابيات ال تنكر غري أهنا
من وضع البرش الذي يعرتيه النقص واخللل ،وأيض ًا تربز عظمة اإلسالم الذي كان أول ترشيع اعتنى

هبذه الفئة الضعيفة ،وعىل ذلك فإن هذه الدراسة تسلط الضوء عىل رعاية السنة للمعاقني وتقارنه

بالقوانني.
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ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة يف التساؤالت الرئيسية التالية:
	-ما أهم مظاهر عناية السنة النبوية بذوي االحتياجات اخلاصة؟
	-ما خصائص ذوي االحتياجات اخلاصة يف املواثيق الدولية؟

	-ما األمور التي أبرزهتا السنة النبوية وغابت عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية؟
	-ما األحكام الرشعية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة؟
	-ما واجب املجتمع جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة؟

اهلدف من الدراسة:
	-التأصيل الرشعي للعناية بذوي االحتياجات اخلاصة.

	-إبراز أمهية تطبيق منهج السنة يف العناية بذوي االحتياجات اخلاصة عىل أرض الواقع.
	-إظهار مكانة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الرشيعة اإلسالمية.
	-بيان الفارق بني التعاليم الربانية واملواثيق البرشية.
	-إظهار عناية الرشيعة اإلسالمية بحقوق اإلنسان.

أمهية الدراسة:
تظهر األمهية هلذه الدراسة من خالل معرفة َّ
أن ذوي االحتياجات اخلاصة جزء مهم من املجتمع،

وحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة جزء من حقوق اإلنسان ،فإعطاؤهم حقوقهم ال يثمر عن فوائد

إجيابية بالنسبة هلم وحسب ،بل يعود بالفائدة عىل تطور البالد أيضا.

وتأيت أمهية هذه الدراسة لغرض املسامهة يف بيان حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة التي أرستها

السنة النبوية ،وبيان كيف عاجلت السنة النبوية مشكالت هذه الفئة.

من خالل إعطاء صورة متكاملة وشاملة عن حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف الرشيعة
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اإلسالمية ،والتعرف عىل حل املشكالت التي تواجه األرسة عند التعامل مع ذوهيم.

منهج البحث:

يستخدم يف الدراسة أكثر من منهج:
املنهج االستنباطي :فيستخرج املسائل التي ختدم البحث من خالل آيات القرآن الكريم

واألحاديث النبوية ،والنظر يف أقوال أهل العلم.

املنهج الوصفي :فيصف أحوال ذوي االحتياجات يف السنة النبوية ،فيبني عنارص البحث عىل

األحاديث املوجودة يف السنة النبوية.

خطة البحث:
املقدِّ مة؛ أمهية املوضوع ،وسبب اختياره ،وأهدافه العامة ،ومنهج البحث وحدودهُ ،
وخ َّطته.
التمهيد :مفاهيم عامة حول ذوي االحتياجات اخلاصة.
املبحث األول :أساليب السنة النبوية حلامية املجتمع من اإلعاقة.
املبحث الثاين :املعامل النبوية ملعاملة ذوي االحتياجات اخلاصة.
املبحث الثالث :واجب ذوي االحتياجات اخلاصة جتاه ما هم فيه من االبتالء يف السنة النبوية.
اخلامتة :وتشمل:
أوالً :خالصة البحث ونتائجه.
ثاني ًا :التوصيات ،ثم املراجع.

215

الدراسات السابقة:
1-1بحث نظرة اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة ،د .رواب عامر ،قسم الرتبية البدنية والرياضية،
تناول بعض التعريفات ،ونظرة اإلسالم لإلعاقة.

2-2بحث :حقوق املعاق وواجب األمه نحوه يف الترشيع اإلسالمي ،إعداد :أ.د .إسامعيل حممد
بشندي ،ود.حممد حممد الشلش ورقة علمية لندوة املسؤولية االجتامعية واألخالقية والقانونية جتاه

رعاية ومتكني ذوي اإلعاقة يف املجتمع الفلسطيني ركزت الورقة عىل بيان موقف الترشيع
اإلسالمي من ذوي اإلعاقة.

3-3مقال حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف الفكر االجتامعي اإلسالمي املقارن ،د.صربي حممد
خليل /أستاذ فلسفة القيم اإلسالمية بجامعة اخلرطوم.

4-4مقال الوقاية من اإلعاقة من املنظور اإلسالمي ،بحث من إعداد الدكتور /أسامة بن حسن حممد
معاجيني األستاذ املشارك ورئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية املعلمني يف حمافظة جدة.

5-5ذوو االحتياجات اخلاصة يف ضوء القرآن والسنة ،لصهيب فايز سعيد ،رسالة ماجستري ،جامعة
النجاح الوطنية.

6-6رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة ،لتيسري التميمي ،مقال عىل شبكة املعلومات العاملية،
وغريها الكثري.

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من عدة جوانب:
األول :الرتكيز عىل النصوص النبوية.
الثاين :املقارنة بني هذه النصوص.
الثالث :استنباط احلقوق من خالل النصوص النبوية.
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a
مفاهيم عامة حول ذوي االحتياجات اخلاصة:

قبل الولوج يف تفصيالت املوضوع أعرف ببعض األلفاظ التي يكثر استعامهلا عند املتناولني هلذا

املوضوع ،وهاك بعضها:

املقصود بذوي االحتياجات اخلاصة (أصحاب اهلمم):

جزئي،
كل أو
ّ
يف اللغة :رضر يصيب أحد األشخاص ينتج عنه اعتالل بأحد األعضاء أو عجز ّ ّ

عاهة َج َسد َّية أو
وا ُملعاق َم ْن متنعه عاهة جسد ّية أو عقل َّية عن النَّشاط
عوق :ذو َ
اإلنساين املعتاد ،وا ُمل َّ
ّ

عقل َّية(.)1

اصطالح ًا :هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من ُقصور القدرة عىل تع ُّلم أو
مهارات و ِ
ٍ
ٍ
ٍ
أعامل يقوم هبا الفرد العادي السليم املامثل هلم يف العمر واخللفية
أداء
خربات أو
اكتساب
الثقافية أو االقتصادية أو االجتامعية.

()2

وهلذا تصبح هلم باإلضافة إىل احتياجات الفرد العادي ،احتياجات تعليمية ،نفسية ،حياتية،

مهنية ،اقتصادية ،صحية خاصة ،يلتزم املجتمع بتوفريها هلم ؛ باعتبارهم مواطنني وبرش ًا  -قبل أن يكونوا

معاقني  -كغريهم من أفراد املجتمع.

وعرفت منظمة الصحة العاملية اإلعاقة عىل أهنا :حالة من القصور أو اخللل يف القدرات اجلسدية
َّ

أو الذهنية ترجع إىل عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تع ُّلم بعض األنشطة التي يقوم هبا الفرد السليم
السن .
املشابه يف ِّ

()3

((( معجم اللغة العربية املعارصة ،د أمحد خمتار عبد احلميد عمر.)1577 /2( ،
((( اسرتاتيجيات مستحدثة يف برامج رعاية وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  -د .عثامن لبيب ّفراج .منشور بمجلة الطفولة
والتنمية  -عدد ( ، )2يناير 2001م  ،ص .14
((( االتصال اجلامهريي حول ظاهرة اإلعاقة بني األطفال  -د .هادي نعامن اهليتي .منشور باملجلة املذكورة سابق ًا ،عدد ( ، )5فرباير 2002م
( ،ص.)36
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ٍ
ٍ
واحدة أو أكثر من الوظائف التي
بوظيفة
وجاء كذلك ّأنا :حال ُة َتُدُّ من مقدرة الفرد عىل القيام

تعترب من العنارص األساسية للحياة اليومية من قبيل العناية َّ
بالذات أو ممارسة العالقات االجتامعية أو
النشاطات االقتصادية ،وذلك ضمن احلدود التي تعترب طبيعية

(.)1

املقصود بذوي االحتياجات اخلاصة:

ٍ
ٍ
خاصة للقدرة عىل استيعاب ما يدور حوهلم؛ بسبب
معاملة
هم األشخاص الذين حيتاجون إىل

إصابتهم بنو ٍع من اإلعاقات التي تعيق قدرهتم عىل التأقلم مع األمور كام هم األشخاص األصحاء ،وال
ٍ
ٍ
خاصة وطرق خاصة
أدوات
يستطيع هؤالء األشخاص التع ّلم يف املدارس العادية ،وإنام حيتاجون إىل
تتناسب مع قدراهتم ،ويعاين أصحاب االحتياجات اخلاصة من اإلعاقات منها السمعية أو البرصية،
وتأخر النمو العقيل الذي قد يسبب بطء التع ّلم ،واالضطرابات السلوكية ،واإلعاقات النفس ّية،
واالضطرابات اللغوية وغريها من اإلصابات ،فاملعاقون يدرجون ٍ
كفئة من فئات ذوي االحتياجات
ُ
ّ
اخلاصة(.)2

فهم أشخاص ابتالهم اهلل تعاىل بنوع من البالء يعيقهم عن فعل بعض األمور التي يفعلها

األصحاء ،أو إتقان بعض املهن.

مع العلم بأن التاريخ أثبت أن بعض هؤالء تغلب عىل إعاقته ،وشق طريق املجد ،ووصل إىل ما

مل يصل إليه األصحاء ،فحفر يف التاريخ اسمه.
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املبحث األول

أساليب السنة النبوية حلامية املجتمع من اإلعاقة
رسمت السنة النبوية بعض األساليب التي يمكن هبا محاية املجتمع من اإلعاقة وتقليل نسبتها

فيه ،حتى ينشأ املجتمع وقد ختفف من صور اإلعاقة ،ومن صور ذلك:

أوالً :وضع أساليب األمن والسالمة يف السنة النبوية.
دعت السنة النبوية إىل وجوب أخذ احليطة واحلذر من األشياء التي قد تتسبب يف أذى املسلم

نفسه ،أو أذى غريه ،وعدم التعرض للمخاطر ،وعدم تعريض الغري لإلصابة.

وسى َ ع ِن النَّبِ ِّي َ ،ق َال« :إِ َذا َم َّر َأ َحدُ ك ُْم ِف َم ْس ِ
ج ِدنَاَ ،أ ْو ِف
ف َع ْن َأ ِب ُم َ
ك ع َل نِص َ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني ِمن َْها
يب َأ َحدً ا م َن ا ُمل ْسلم َ
َ
ُسوقنَاَ ،و َم َع ُه َن ْب ٌلَ ،ف ْل ُي ْمس ْ َ
الاَ - ،أ ْو َق َالَ :ف ْل َي ْقبِ ْض بِ َك ِّفه َ ،-أ ْن ُيص َ
ش ٌء».
َ ْ

()1

قال النووي :فيه هذا األدب وهو اإلمساك بنصاهلا عند إرادة املرور بني الناس يف مسجد أو سوق

أو غريمها والنصول والنصال مجع نصل وهو حديدة السهم وفيه اجتناب كل ما خياف منه رضر.

()2

وكذلك هنى عن بعض األفعال التي تعرض املسلمني إىل األذى ،ولو كانت عىل سبيل املزاح،

فاملسلم احلق ال يروع أخاه ،وال يعرضه للخطر واألذى جاد ًا أو ممازح ًا.

ِ ِ
ِ
السالحِ
فعن أيب هريرة  ،Iعن رسـول اهلل  قال« :ال ُيش ُري َأ َحدُ ك ُْم إِ َل َأخيه بِ ِّ
ان َين ِْز ُع ِف َي ِد ِه َف َي َق ُع ِف ُح ْف َر ٍة ِم َن الن ِ
َفإِ َّن ُه ال َيدْ ِري َأ َحدُ ك ُْم َل َع َّل َّ
َّار» (.)3
الش ْي َط َ

الس َال َح َف َل ْي َس ِمنَّا» ( )50 /9ح( ،)7075ومسلم
اب َق ْو ِل النَّبِ ِّي َ « :م ْن َ َ
((( أخرجه البخاري ،كتاب الفتنَ ،ب ُ
ح َل َع َل ْينَا ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الام َعة للن ِ
َّاس َأ ْن ُي ْمس َك بِن َصالَا/4( ،
كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ُ
ها م َن ا َْل َواض ِع ْ َ
اب َأ ْم ِر َم ْن َم َّر بِس َل ٍح ِف َم ْسجد َأ ْو ُسوق َأ ْو َغ ْ ِي َ
 )2019ح(.)2615
((( رشح النووي عىل مسلم ،النووي.)169 /16( ،
ِ
الس َال َح َف َل ْي َس منَّا» ( )49 /9ح( ،)7072ومسلم
اب َق ْو ِل النَّبِ ِّي َ « :م ْن َ َ
((( أخرجه البخاري ،كتاب الفتنَ ،ب ُ
ح َل َع َل ْينَا ِّ
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قال ابن بطال« :هو من باب األدب وقطع الذرائع أال يشري أحد بالسالح خوف ما يئول منها،

وخيشى من نزع الشيطان»(.)1

وكذلك النهي عن اخلذف؛ فمجرد إلقاء احلىص يف وجوه الناس هنى عنه ،إذ قد يعرضهم

لإلصابة يف أبداهنم ،أو يصيب العني فيقع الرضر.

فَ ،فإِ َّن َر ُس َ
ف َع ْن َع ْب ِد اللَِّ ْب ِن ُم َغ َّف ٍل َ « :أ َّن ُه َر َأى َر ُج ًل َ ْ
ول اللَِّ
فَ ،ف َق َال َل ُه :الَ َ ْت ِذ ْ
ي ِذ ُ
اخل ْذ ِ
َان َيك َْر ُه َ
َ نَى َع ِن َ
ف َو َق َال :إِ َّن ُه الَ ُي َصا ُد بِ ِه؛ َص ْيدٌ َوالَ ُينْكَى بِ ِه َعدُ ٌّو،
اخل ْذ َ
فَ ،أ ْو ك َ
ِ
ِ
ك َع ْن رس ِ
ك َْ
فَ ،ف َق َال َل ُهُ :أ َحدِّ ُث َ
يُ ،ث َّم َرآ ُه َب ْعدَ َذلِ َ
ول اللَِّ
ي ِذ ُ
الس َّنَ ،و َت ْف َق ُأ ال َع ْ َ
َ ُ
ْس ِّ
َو َلكن ََّها َقدْ َتك ُ
اخل ْذ ِ
ف َأ ْو ك َِر َه َ
َ أ َّن ُه َنَى َع ِن َ
ف الَ ُأ َك ِّل ُم َ
ك ك ََذا َوك ََذا» (.)2
ْت َ ْت ِذ ُ
فَ ،و َأن َ
اخل ْذ َ
قال ابن حجر :خيذف ..أي :يرمي بحصاة أو نواة بني سبابتيه أو بني اإلهبام والسبابة أو عىل

ظاهر الوسطى وباطن اإلهبام ،وقيل :يف حىص اخلذف أن جيعل احلصاة بني السبابة من اليمنى واإلهبام
من اليرسى ثم يقذفها بالسبابة من اليمني ...واملخذفة التي يوضع فيها احلجر ويرمى هبا الطري ويطلق

عىل املقالع أيضا.

قال املهلب :أباح اهلل الصيد عىل صفة فقال :ﱹ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [سورة املائدة ،]94 :وليس

الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك ،وإنام هو وقيد وأطلق الشارع أن اخلذف ال يصاد به؛ ألنه ليس من
املجهزات ،وقد اتفق العلامء إال من شذ منهم عىل حتريم أكل ما قتلته البندقة واحلجر انتهى (.)3
قال ابن حجر معقب ًا :وإنام كان كذلك؛ ألنه يقتل الصيد بقوة راميه ال بحده (.)4

(((
(((
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(((
(((

َّاس َأ ْن يم ِس َك بِنِص ِ
اض ِع ْ ِ ِ ِ
ٍ
ِ
وق َأو َغ ِي ِها ِمن ا َْلو ِ
الَا/4( ،
َ
اب َأ ْم ِر َم ْن َم َّر بِس َل ٍح ِف َم ْس ِجد َأ ْو ُس ٍ ْ ْ َ َ َ
كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ُ
الام َعة للن ِ ُ ْ
َ
 )2020ح (.)2617
رشح صحيح البخاري ،ابن بطال.)17 /10( ،
ِ
ِ
ِ
أخرجه البخاري ،كتاب والصيد ،باب َ ِ
است ْح َب ِ
اج ال َّت ْلبِ َي َة
اب إِ َدا َمة ا َلْ ِّ
اخل ْذف َوال ُبنْدُ َقة ( )86 /7ح( ،)5479ومسلم ،كتاب احلجَ ،ب ُ
َ ُ
اب ْ
ِ
ج َر ِة ا ْل َع َق َب ِة َي ْو َم الن َّْحر ( )931 /2ح(.)1282
ش َع ِف َر ْم ِي َ ْ
َحتَّى َي ْ َ
فتح الباري ،ابن حجر.)607 /9( ،
فتح الباري ،ابن حجر.)607 /9( ،

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

وقال :ومفهومه أنه ال يكره يف الفالة ،فجعل مدار النهي خشية إدخال الرضر عىل أحد من الناس .اهـ(.)1
وقال الدكتور موسى شاهني :والتحقيق أن البندقة اليوم غريها يف تلك األيام ،فقد كانت تقتل

الصيد كمثقل ،أشبه بعرض املعراض ،أما اليوم فتنهر الدم ،وتفتت العروق ،فهي تشبه حد املعراض،
وتزيد كثري ًا جد ًا عنه ،فصيدها اليوم حالل بال شبهة ،وليست من اخلذف املنهي عنه ،واهلل أعلم (.)2

فليتحر أماكن الصيد ويبتعد عن الناس ،حتى ال يعرضهم للخطر.
فمن أردا الصيد ونحوه
َّ

من خالل ما سبق يتضح أن السنة النبوية قد وضعت من الوسائل واألساليب ما حيتاط به للناس.

ثاني ًا :األمر بالتداوي يف السنة النبوية.
فقد أمرت السنة النبوية الناس بالتداوي من األمراض ،ال سيام وبعضها يتم العالج منه بمجرد

التداوي ،فإذا تركه اإلنسان أو تكاسل عن التداوي تعرض للخطر.

فإن اهلل
فعن أسامة بن رشيك  قال :جاء أعرايب فقال :يا رسول اهلل ،أنتداوى؟ قالّ « :
ِ
ِ
وهو ا َمل ْو ُت» (.)3
السا َم َ
واء َعل َم ُه َم ْن َعل َم ُهَ ،
وج ِهل ُه َم ْن َج ِه َل ُه إالّ َّ
َت َع َال مل ُين ِْز ْل َداء إالّ أ ْنز ََل ل ُه َد ً
فإذا شاء اهلل تعاىل الشفاء يرس ذلك الدواء عىل مستعمله بواسطة أو دوهنا ،فيستعمله عىل وجهه

ويف وقته فيربأ ،وإذا أراد هالكه أذهله عن دوائه وحجبه بامنع فهلك وكل ذلك بمشيئته وحكمه كام سبق

يف علمه ،وما أحسن قول من قال:

والناس يرمون الطبيب وإنام

غلط الطبيب إصابة املقدور(.)4

اء دواء َفإِ َذا ُأ ِصيب دواء الدَّ ِ
ٍ
ِ
اء َب َر َأ بِإِ ْذ ِن
َ ََ ُ
وعن جابر  أن النبي  قال« :لك ُِّل َد َ َ ٌ

اللَِّ َع َّز َو َج َّل» (.)5
(((
(((
(((
(((
(((

فتح الباري ،ابن حجر.)608 /9( ،
فتح املنعم رشح صحيح مسلم ،موسى الشني.)55 /8( ،
أخرجه البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء )2151/5( ،ح (.)5354
فيض القدير ،املناوي.)324 /2( ،
أخرجه مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي )1729/4( ،ح (.)2204
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قال النووي :ويف هذه األحاديث مجل من علوم الدين والدنيا ،وصحة علم الطب ،وجواز

ال َّت َطبب يف اجلملة واستحبابه باألمور املذكورة ،وفيها رد عىل من أنكر التداوي.

وحجة العلامء هذه األحاديث أن اهلل تعاىل هو الفاعل ،وأن التداوي من قدر اهلل تعاىل وهذا

كاألمر بالدعاء ،وكاألمر بقتال الكفار وبالتحصن ،وجمانبة اإللقاء باليد إىل التهلكة مع أن األجل ال يتغري
واملقادير ال تتأخر ،وال تتقدم عن أوقاهتا والبد من وقوع املقدرات واهلل تعاىل أعلم (.)1

وال شك أن النبي  بني أن التداوي من باب األخذ باألسباب التي عىل املسلم أن

يسلكها ،وال يرتكها.

َع ْن ا ْب ِن َأ ِب ُخ َزا َم َةَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،أ َّن َر ُج ًل َأتَى النَّبِ َّي َ ف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ت ُر ًقى
ول اللََِّ ،أ َر َأ ْي َ
نَس َت ِقيها ودواء َنتَدَ اوى بِ ِه و ُت َقا ًة َنت َِّقيها ه ْل تَرد ِمن َقدَ ِر اللَِّ َشيئًا؟ َف َق َالِ :
«ه َي ِم ْن َقدَ ِر اللَِّ»(.)2
َ َ ُ ُّ ْ
َ
َ
ْ
ْ ْ َ َ ََ ً
قال اإلمام الشوكاين :ويف أحاديث الباب كلها إثبات األسباب وأن ذلك ال ينايف التوكل عىل اهلل

ملن اعتقد أهنا بإذن اهلل وبتقديره وأهنا ال تنجع بذواهتا بل بام قدره اهلل فيها وأن الدواء قد ينقلب داء إذا
قدر اهلل ذلك وإليه اإلشارة يف حديث جابر  حيث قال :بإذن اهلل تعاىل ،فمدار ذلك كله عىل

تقدير اهلل وإرادته ،والتداوي ال ينايف التوكل كام ال ينافيه دفع اجلوع والعطش باألكل والرشب وكذلك
جتنب املهلكات والدعاء بالعافية ودفع املضار وغري ذلك.

قوله( :وجهله من جهله) فيه دليل عىل أنه ال بأس بالتداوي ملن كان به داء قد اعرتف األطباء بأنه

ال دواء له وأقروا بالعجز عنه (.)3

فالتداوي من باب األخذ باألسباب التي تقلل نسبة اإلعاقة يف املجتمعات.
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((( رشح النووي عىل مسلم ،النووي.)191 /14( ،
((( أخرجه الرتمذي كتاب الطب ،باب ما جاء يف الرقى واألدوية )399/4( ،ح ( ،)2065وقال :هذا حديث حسن.
((( نيل األوطار ،الشوكاين.)91 : 89/9( ،

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

ثالث ًا :املحافظة عىل نظافة البيئة يف السنة النبوية.
ال شـك أن نظـافة البيئة من أهم ما حرص اإلسالم عىل جتسيدها يف منظومة أحكامه وقيمه

احلضـارية ،ومما حفلت به السنة الرشيفة:

من ذلك ما رواه أبو هريرة  ،Iفيام أخرجه مسلم ،قول الرسول « :ا َّت ُقوا
َيَ ،قا ُلواَ :و َما ال َّل َّعان ِ
ال َّل َّعان ْ ِ
ول اللَِّ؟ َق َال :ا َّل ِذي َيتَخَ َّل ِف َط ِر ِ
يق الن ِ
َان َيا َر ُس َ
َّاس َأ ْو ِف ظِ ِّل ِه ْم» (.)1
فالذي يفعل األذى يف طرقات الناس ،قد يصيبهم بمكروه ،ال سيام مع انتشار األمراض ،ورسعة

انتقال العدوى ،فهو تسبب يف أذى اآلخرين ،وتسبب يف لعن الناس له.

قال اإلمام أبو سليامن اخلطايب :املراد بالالعنني األمرين اجلالبني للعن احلاملني الناس عليه،

والداعيني إليه وذلك أن من فعلهام لعن وشتم ،فلام صارا سبب ًا لذلك أضيف إليهام ،قال« :وقد يكون

الالعن بمعنى امللعون ،واملالعن مواضع اللعن»(.)2

قال النووي :فعىل هذا يكون التقدير اتقوا األمرين امللعون فاعلهام...
ِ
يسلك إال نَادر ًا (.)4
َوا ْل َراد بِال َّط ِر ِيق :ال َّط ِريق املسلوك َل املهجور ا َّلذي َل ْ

()3

الراقي.

فوفق ًا هلذا يمكن اعتبار احلديث النبوي أص ً
ال يف مراعاة نظافة البيئة ،واملحيط والسلوك احلضاري
ويف ضوء ذلك يمكننا أن نستوعب بصورة أوضح جانب ًا من داللة أحاديث النبي 

التي أخرب فيها عن أعظم اجلزاء ملن هيتم بأمر نقاء طرق املسلمني وإزالة ما يعرض هلم من أذى هبا ،فعن
أيب هريرة ،I ،قال :قال رسول اهلل َ « :م َّر َر ُج ٌل بِغ ُْص ِن َش َج َر ٍة َع َل َظ ْه ِر َط ِر ٍ
يقَ ،ف َق َال:
ِِ
ني ال ُي ْؤ ِذهيِ ْم َف ُأ ْد ِخ َل َْ
النَّ َة».
ي َه َذا َع ِن ا ُْل ْسلم َ
َواللَِّ ألُن َِّح َ َّ
(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم ،كتاب الطهارة ،باب النهي عن التخيل يف الطرق والظالل )155 /1( ،ح(.)539
معامل السنن ،اخلطايب.)21 /1( ،
ينظر :رشح النووي عىل مسلم ،النووي ،)161 /3( ،رشح سنن ابن ماجه ،السيوطي( ،ص.)28 :
رشح النووي عىل مسلم ،النووي.)161 /3( ،
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ويف احلديث فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم ،وفيه أن قليل اخلري حيصل به كثري األجر،

وفيه التنبيه عىل فضيلة كل ما نفع املسلمني وأزال عنهم رضر ًا(.)1

واحلق أن عناية اإلسالم بالنظافة -كام تدل نصوص الكتاب والسنة -من معالـم هـذا الدين،

التي ال نظري هلا يف موروث احلضارات والديانات عىل النحو الذي كانت تسود العالـم يوم ظهوره.

وال شك أن بعض من ابتيل باإلعاقة كان بسبب من فرط يف هذه النظرة ،فتسبب يف إيذاء غريه،

وال شك أن من أعظم أسباب املحافظة عىل الناس عدم وضع املصانع وسط السكان.

رابع ًا :منع األطفال من بعض األمور التي تشق عليهم يف السنة النبوية.
من السبل والوسائل التي سلكها الرشع حلامية األطفال من اإلصابة باإلعاقة ،أنه رشع سن ًا معين ًا

للخروج للجهاد ،ومنع الصغار ،واملرىض وأهل األعذار من اخلروج ،تفادي ًا من الوقوع يف اإلعاقة
للصغار ،ومحاية لذوي األعذار من القتل.

ول اهللِ  ي ْوم ُأ ُح ٍد ِف ا ْل ِقت ِ
ف َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َ ق َالَ « :ع َر َضنِي َر ُس ُ
َالَ ،و َأنَا ا ْب ُن َأ ْر َب َع
َ َ
َع ْش َة َسنَ ًةَ ،ف َل ْم ُيِز ِْنَ ،و َع َر َضنِي َي ْو َم َْ ِ َ
ت
ش َة َسنَ ًةَ ،ف َأ َجاز َِن»َ ،ق َال نَافِ ٌعَ « :ف َق ِد ْم ُ
النْدَ قَ ،وأنَا ا ْب ُن َخ َْس َع ْ َ
َ
َع َل ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز َو ُه َو َي ْو َمئِ ٍذ َخلِي َف ٌةَ ،ف َحدَّ ْث ُت ُه َه َذا َْ
ال ِد َ
الص ِغ ِري َوا ْل َكبِ ِري،
يثَ ،ف َق َال :إِ َّن َه َذا َلدٌّ َب ْ َ
ي َّ
اج َع ُلو ُه ِف ا ْل ِعي ِ
ون َذلِ َ
ال» (.)2
َان ُد َ
ش َة َسنَ ًةَ ،و َم ْن ك َ
َب إِ َل ُع َّملِ ِه َأ ْن َي ْف ِر ُضوا َل ِ ْن ك َ
َف َكت َ
ك َف ْ
َ
َان ا ْب َن َخ َْس َع ْ َ

بل ومن سامحة اإلسالم محى األطفال من التعرض لألذى أثناء احلروب ،وأوجب محايتهم ولو

كانوا غري مسلمني.

ِ
فعن َأنَس ْبن َمالِ ٍك َ ،Iأ َّن َر ُس َ
اس ِم اللَِّ َوبِاللَِّ َو َع َل
ول اللَِّ َ ق َال« :ا ْن َطل ُقوا بِ ْ
ِم َّل ِة رس ِ
ول اللَِّ َوالَ َت ْق ُت ُلوا َش ْيخً ا َفانِ ًيا َوالَ طِ ْف ً
ال َوالَ َص ِغ ًريا َوالَ ْام َر َأ ًة َوالَ َت ُغ ُّلوا َو ُض ُّموا َغنَائِ َمك ُْم َو َأ ْصلِ ُحوا
َ ُ
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((( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،املباركفوري.)340 /6( ،
ِ
ِ
اب َب َيان س ِّن
((( أخرجه البخاري ،كتاب الشهادات ،باب بلوغ الصبيان وشهادهتم )948 /2( ،ح( ،)2521ومسلم ،كتاب اهلجرةَ ،ب ُ

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

َو َأ ْح ِسنُوا ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [سورة البقرة.)1( » ]195 :
وال نقتل مقطوع اليد اليمنى ،واملقطوع يده ورجله من خالف ...،وال يقتل الراهب يف صومعته،

وال أهل الكنائس الذين ال خيالطون الناس.

()2

فاإلسالم حافظ عىل أطفاله من أن يقعوا يف أمور تتسبب يف إعاقتهم ،ليس ذلك فحسب بل

حافظ عىل أطفال غري املسلمني ،ومحاهم ،كام حافظ عىل كل ضعيف.

خامس ًا :اختيار الزوجة الصاحلة الصحيحة يف السنة النبوية.
ويف اختيار الزوجة الصحيحة الصاحلة نوع من املحافظة عىل النسل ،لذا حث عىل حسن االختيار
من البداية ،ف َع ْن َع ِائ َش َة َ قا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللَِّ َ َ « :ت َّ ُيوا لِنُ َط ِفك ُْمَ ،و َأنْكِ ُحوا
()3
اءَ ،و َأنْكِ ُحوا إِ َل ْي ِه ْم».
األَ ْك َف َ
قال احلكامء« :ينبغي للرجل أن يقصد بالتزوج حفظ النسل ،والتحصني ،ونظام املنزل ،وحفظ

املال ال جمرد نحو شهوة ،واملطلوب يف الزوجة العقل ،والعفة ،واحلياء ،فهذه أصول الصفات املطلوبة إذ

الفطانة ،ومعرفة مصالح املنزل من فروع العقل ،ورقة القلب وطيب الكالم وطاعة الزوج وخدمته من

فروع العفة والسرت والرب وإخفاء الفوت وعدم امليل للزوج لنحو هتنئة وتعزية أو محام من فروع احلياء
وبعد الدخول ينبغي أن يراعى إيقاع اهليبة يف نفسها بإظهار الفضائل وسرت العيوب واالنبساط فإن
اطالعها عليها يوجب االستخفاف وكثرة االنبساط توجب اجلرأة والتهاون يف الطاعة»(.)4

(((
(((
(((
(((

ا ْل ُب ُلو ِغ للقتال )29 /6( ،ح(.)4870
أخرجه :أبو داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف دعاء املرشكني )342 /2( ،ح( ،)2616وقال األلباين« :ضعيف».
مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،عيل القاري.)2543 /6( ،
أخرجه ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء )633 /1( ،خ( ،)1968واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب النكاح/2( ،
 )176ح( ،)2687والبيهقي يف السنن الكربى ،كتاب النكاح ،باب اعتبار الكفاءة )133 /7( ،ح( ،)14130وقال األلباين« :حسن».
(سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،األلباين )56 /3( ،رقم(.)1067
فيض القدير ،املناوي.)237 /3( ،
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ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد ضعف حديثَ :
«ل تنْكِ ُحوا ا ْل َق َرا َبة َفإِن ا ْل َو َلد خيلق

ضاويا»(.)1

الصالح :مل أجد َل ُه أصال ُم ْعتَمدً ا .قلت :إِن ََّم يعرف من َقول عمر َ أنه َق َال آلل
َق َال ا ْبن ّ
ِ
ِ
ِ
حل ِديثَ ،و َق َالَ « :م ْعنَا ُه تزوجوا
ال ْر ِ ّ
ب ِف َغ ِريب ا َ
َّ
السائبَ « :قدْ َأ ْض َو ْأت ُْم َفانْك ُحوا ِف الن ََّوابِغِ» َر َوا ُه إِ ْب َراهيم ْ َ

الغرائب َق َالَ :و ُي َقال« :اغربوا َل تضووا» (.)2

سه ابن قتيبة فقال(:)3هو من الضاوي وهو النحيف اجلسم ،يقال :أضوت املرأة إذا أتت بولد
َو َف َّ َ

ضاو واملراد «انكحوا يف الغرباء وال تنكحوا يف القريبة».

وروى ابن يونس يف تاريخ الغرباء يف ترمجة الشافعي عن شيخ له عن املزين عن الشافعي قال:

«أيام أهل بيت مل خترج نساؤهم إىل رجال غريهم كان يف أوالدهم محق».

وروى إبراهيم احلريب يف غريب احلديث عن عبد اهلل بن املؤمل عن ابن أيب مليكة قال :قال عمر

 آلل السائب« :قد أضوأتم فانكحوا يف النوابغ».
قال احلريب« :يعني تزوجوا الغرائب» (.)4

فاالختيار األمثل يكون للزوجة الصاحلة التي تنجب أطفال صاحلني أصحاء ،وهذا ما حثت

عليه السنة النبوية ،وما تبعث عليه الطباع البرشية ،وعىل املسلم أن يأخذ بأسباب االختيار ،ثم يف النهاية
يكون ما قدر اهلل ،فال يركن ويرتك األخذ بأسباب البحث ،فهي من قدر اهلل.
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(((
(((
(((
(((

أورده ابن امللقن يف البدر املنري ( ،)499 /7وابن حجر يف التلخيص احلبري ( ،)304 /3وأشارا إىل ضعفه.
( ( 3املغني عن محل األسفار ،العراقي( ،ص.)479 :
غريب احلديث ،ابن قتيبة.)536 /2( ،
التلخيص احلبري ،ابن حجر.)309 /3( ،

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

املبحث الثاين

املعامل النبوية ملعاملة ذوي االحتياجات اخلاصة
اهتمت الرشيعة اإلسالمية بذوي االحتياجات اخلاصة اهتامما يظهر من خالل التعامل والترشيع

عىل حد سواء وهاك بعض هذه األمور التي تظهر بجالء ال يشوبه خفاء روعة هذا االهتامم.

املعلم األول :من خالل الترشيعات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة يف السنة النبوية.

حني يبلغ الرفق مداه ،وتظهر الرمحة يف الترشيعات ،وتتجىل يف التخفيف عىل هذه الفئة التي قد

ال تتحمل بعض األمور التي يقوى عليها السليم.

الربِي ِع َ ،Iع ْن ِع ْت َب َ
يت
ان ْب ِن َمالِ ٍك َ ،Iق َالَ « :ق ِد ْم ُت ا َْل ِدينَ َةَ ،ف َل ِق ُ
فعن َم ْ ُمود ْبن َّ
ت إِ َل رس ِ
يث َب َل َغنِي َعن َْكَ ،ق َالَ :أ َصا َبنِي ِف َب َ ِ
انَ ،ف ُق ْل ُتَ :ح ِد ٌ
ِع ْت َب َ
ول اهللِ
الش ِءَ ،ف َب َع ْث ُ
َ ُ
صي َب ْع ُض َّ ْ
َ أن ُأ ِحب َأ ْن ت َْأتِينِي َفتُص ِّل ِف من ِْز ِلَ ،ف َأ َّ ِ
ت َذ ُه ُم َص ًّلَ ،ق َالَ :ف َأتَى النَّبِ ُّي َ ،Hو َم ْن
ِّ
ُّ
َ َ َ
َ
ون َب ْين َُه ْمُ ،ث َّم َأ ْسنَدُ وا ُع ْظ َم َذلِ َ
ُب ُه
اء اللَُّ ِم ْن َأ ْص َحابِ ِهَ ،فدَ َخ َل َو ُه َو ُي َص ِّل ِف َمن ِْز ِل َو َأ ْص َحا ُب ُه َيت ََحدَّ ُث َ
َش َ
ك َوك ْ َ
إِ َل مالِ ِ
َ َ
شَ ،ف َق َض َر ُس ُ
ك ْب ِن ُد ْخ ُشمٍَ ،قا ُلواَ :و ُّدوا َأ َّن ُه َد َعا َع َل ْي ِه َف َه َل َ
ول اهللِ 
َ
كَ ،و ُّدوا أ َّن ُه أ َصا َب ُه َ ٌّ

ول اهللِ ؟ َقا ُلوا :إِ َّن ُه َي ُق ُ
الةََ ،و َق َالَ :أ َل ْي َس َي ْش َهدُ َأ ْن الَ إِ َل َه إِالَّ اللََُّ ،و َأ ِّن َر ُس ُ
ول َذلِ َ
الص َ
كَ ،و َما ُه َو ِف َق ْلبِ ِهَ ،ق َال:
َّ
ول اهللَِ ،ف َيدْ ُخ َل الن ََّارَ ،أ ْو َت ْط َع َم ُه»َ ،ق َال َأن ِ
الَ َي ْش َهدُ َأ َحدٌ َأ ْن الَ إِ َل َه إِالَّ اللََُّ ،و َأ ِّن َر ُس ُ
َس َ « :ف َأ ْع َج َبنِي
()1
ال ِد َ
ت ِال ْبنِي :ا ْك ُت ْب ُه َف َك َت َب ُه».
يثَ ،ف ُق ْل ُ
َه َذا ْ َ
فمن خالل هذا احلديث جتد الرمحة تتجىل يف أسمى معانيها ،حيث رحم ضعف هذا الرجل

الرضير ،وصىل يف بيته ،بل ورخص له أن يصىل يف بيته عند عذر املرض ،وهذا ما فهمه أئمة احلديث،

وبوب عليه يف كتبهم.

((( أخرجه البخاري كتاب الصالة ،باب املساجد يف البيوت )164 /1( ،ح( ،)415ويف ،كتاب اجلامعة واإلمامة ،باب الرخصة يف املطر
والعلة أن يصيل يف رحله )237 /1( ،ح( ،)636ومسلم ،كتاب اإليامن ،باب من شهد أن ال إله إال اهلل  )45 /1( -ح( ،)58ويف،
كتاب الصالة ،باب الرخصة يف التخلف عن صالة اجلامعة لعذر )126 /2( ،ح(.)1440
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وفيه (إجابة الفاضل دعوة املفضول ،والتربك باملشيئة والوفاء بالوعد ،واستصحاب الزائر بعض

أصحابه إذا علم أن املستدعي ال يكره ذلك ،واالستئذان عىل الداعي يف بيته ،وإن تقدم منه طلب
احلضور ،وأن اختاذ مكان يف البيت للصالة ال يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم املسجد ،وفيه اجتامع

أهل املحلة عىل اإلمام ،أو العامل إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتربكوا به ،والتنبيه عىل من يظن به
الفساد يف الدين عند اإلمام عىل جهة النصيحة ،وال يعد ذلك غيبة ،وأن عىل اإلمام أن يتثبت يف ذلك،
وحيمل األمر فيه عىل الوجه اجلميل ،وفيه افتقاد من غاب عن اجلامعة بال عذر ،وأنه ال يكفي يف اإليامن
النطق من غري اعتقاد ،وأنه ال خيلد يف النار من مات عىل التوحيد)(.)1

ِ
با َء َ ،Iي ُق ُ
و َع ْن َأ ِب إِ ْس َح َ
ولِ :ف َه ِذ ِه اآل َي ِة ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
اقَ ،أ َّن ُه َسم َع ا ْل َ َ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [سورة النساءَ ،]٩٥ :ف َأ َم َر َر ُس ُ
ول اهللِ َ ز ْيدً ا ،I
ِِ
اعدُ َ ِ
ت( :الَ يست َِوي ا ْل َق ِ
ِ ٍ
ِ ُ
ني
ض َار َت ُهَ ،ف َن َز َل ْ
ون م َن ا ُْل ْؤمن َ
َ ْ
َف َج َ
اء بِكَتف َي ْك ُت ُب َهاَ ،ف َشكَا إِ َل ْيه ا ْب ُن أ ِّم َم ْكتُو ٍم َ َ 
َغ ْ ُي ُأ ِ
الض ِر)(.)2
ول َّ َ

و َعن َأ ِب مسع ٍ
ار ِّي َ ،Iق َالَ « :جاء ر ُج ٌل إِ َل رس ِ
ود األَن َْص ِ
ول اهللِ َ ف َق َال« :إِ ِّن
َ ْ ُ
ْ
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
الص ْبحِ ِم ْن َأ ْج ِل ُفال ٍَنِ ،مَّا ُيطِ ُ
ب ِف َم ْو ِع َظ ٍة َق ُّط
يل بِنَا َف َم َر َأ ْي ُ
ت النَّبِ َّي َ غض َ
ألَت ََأ َّخ ُر َع ْن َصالَة ُّ
ِ
ٍِ
ِ ِ
َّاسَ ،ف ْل ُي ِ
وج ْز َفإِ َّن ِم ْن َو َرائِ ِه ا ْل َكبِ َري،
ينَ ،ف َأ ُّيك ُْم َأ َّم الن َ
َّاس إِ َّن منْك ُْم ُمنَ ِّف ِر َ
ب َي ْو َمئذ َف َق َالَ :يا َأ ُّ َيا الن ُ
َأ َشدَّ مَّا َغض َ
يف َو َذا َْ
الض ِع َ
اج ِة» (.)3
َو َّ
ال َ

وفيه( :أن من حبسه العذر وغريه عن اجلهاد وغريه من أعامل الرب مع نية فيه فله أجر املجاهد
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((( فتح الباري ،ابن حجر.)523 -522 /1( ،
((( أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب قول اهلل تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﱸ [سورة النساء )1042 /3( /]96 ، 95 :ح( ،)2677ويف كتاب التفسري ،باب سورة
النساء )1677 /4( ،ح( ،)4316ومسلم ،كتاب اجلهاد ،باب عذر أويل الرضر )43 /6( ،ح(.)4945
((( أخرجه البخاري ،كتاب اجلامعة ،باب ختفيف اإلمام يف القيام وإمتام الركوع والسجود )248 /1( ،ح( ،)670ومسلم ،كتاب الصالة،
باب إذا صىل أحدكم بالناس فليخفف )42 /2( ،ح(.)977

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

والعامل؛ ألن نص اآلية عىل املفاضلة بني املجاهد والقاعد ،ثم استثنى من املفضولني أويل الرضر ،وإذا

استثناهم منها فقد أحلقهم بالفاضلني ،وقد بني الشارع هذا املعنى ،فقال :إن باملدينة أقواما ما سلكنا

واديا أو شعبا إال وهم معنا ،حبسهم العذر ،وكذا جاء فيمن كان يعمل ،وهو صحيح ،وكذا من نام عن
حزبه نوما غالبا كتب له أجر حزبه ،وكان نومه صدقة عليه ،وكذا املسافر يكتب له ما كان يعمل يف

اإلقامة ،وهذا معنى قوله عز وجل :ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱸ [سورة التني.]6 :

أي :غري مقطوع بزمانة ،أو كرب أو ضعف إذ اإلنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان ال يستطيع العمل

الذي ينويه)(.)1

ورفع احلرج هنا ال يقصد به االنتقاص أو اإلهانة هلم ،لكن من باب التخفيف ورفع احلرج عنهم.

املعلم الثاين :التحذير من االستهزاء بذوي االحتياجات اخلاصة يف السنة النبوية.

َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ،Iق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ « :إِ َّن اللََّ الَ َينْ ُظ ُر إِ َل ُص َو ِرك ُْم
()2
َو َأ ْم َوالِك ُْمَ ،و َلكِ ْن َينْ ُ
ظ ُر إِ َل ُق ُلوبِك ُْم َو َأ ْع َملِك ُْم».

كثري ممَّن له صور ٌة حسن ٌة ،أو ٌ
ُ
مال ،أو جا ٌه ،أو رياس ٌة يف الدنيا ،قلبه خراب ًا من
وحينئذ ،فقد
يكون ٌ
التقوى ،ويكون من ليس له يشء من ذلك قل ُبه مملوء ًا ِم َن التَّقوى ،فيكون أكر َم عند اهلل تعاىل ،بل ذلك

ٍ
َّبي  ،Hقال:
هو األكثر وقوع ًا ،كام يف « الصحيحنيٍ»( )3عن حارث َة بن
وهب  ،Iعن الن ِّ
ٍ
ألبر ُه ،أال أخربكم بأهل الن ِ
ُ
َّارُّ :
خبكم بأهل اجلن َِّةُّ :
كل ُعت ٍُّل
كل ضعيف متض َّعف ،لو أقسم عىل اهلل َّ
«أال أ ِ ُ
جو ٍ
ٍِ
ستكب» (.)5
اظ(ُ )4م
َ َّ
(((
(((
(((
(((
(((

عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،العيني.)130 /14( ،
أخرجه مسلم ،كتاب اآلداب ،باب كل املسلم عىل املسلم حرام )11 /8( ،ح(.)6635
أخرجه البخاري ،كتاب التفسري ،باب ومن سورة القلم )1870 /4( ،ح( ،)4634ومسلم ،كتاب صفة النار ،باب أهل اجلنة وأهل
النار )154 /8( ،ح(.)7289
اجلواظ :بفتح اجليم وشد الواو وظاء معجمة ضخم خمتال يف مشيه أو األكول أو الفاجر أو الفظ الغليظ أو السمني الثقيل من الرشه
والتنعم( .فيض القدير ،املناوي.)130 /3( ،
جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب.)992 /3( ،
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أي هم كل ضعيف عن أذى الناس أو عن املعايص ملتزم اخلشوع واخلضوع بقلبه وقالبه

(متضعف) فالناس يستضعفونه وحيتقرونه( ،كل عتل) بالضم والتشديد اجلايف أو اجلموع املنوع أو
األكول الرشوب(.)1

وغم ،معرتض ًا عىل القضاء والقدر،
وهم ّ
فاجلواظ هو :اجلزوع الذي ال يصرب ،دائ ًام يف أنني وحزن ّ

ال خيضع له ،وال يرىض باهلل تعاىل رب ًا.

وأما املستكرب فهو :الذي مجع بني وصفني :غمط الناس ،وبطر احلق(.)2

بل األجدر بالسليم أن ينظر إىل نعمة اهلل تعاىل عليه فيحمده ،ف َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َ ق َالَ :ق َال
«م ْن َر َأى ُم ْبت ًَلَ ،ف َق َالَْ :
َر ُس ُ
ال ْمدُ لَِّ ا َّل ِذي َعا َف ِان ِمَّا ا ْبت ََل َك بِ ِهَ ،و َف َّض َلنِي َع َل كَثِ ٍري
ول اللَِّ َ :
ِم َّ ْن َخ َل َق َت ْف ِض ًيل َل ْ ُي ِص ْب ُه َذلِ َ
ك ا ْل َب َل ُء» (.)3
وحذر  أشد التحذير من تضليل الكفيف عن طريقه عبث ًا وسخرية بهَ ،ع ِن ا ْب ِن
ِ
ِ ِ ()4
َع َّب ٍ
السبيل».
اس َ أ َّن النَّبِ َّى َ ق َالَ ...« :و َل َع َن اللَُّ َم ْن كَم َه َأ ْع َمى َع ِن َّ
فأوجبت تعاليم اإلسالم احلنيف عدم تضليله ،وهو ينسحب عىل كل صور إمهال املبرص حق

الكفيف كعدم إرشاده أو معاونته أو السؤال عنه.

واإلعاقة من قدر اهلل تعاىل الذي يصيب به أهل العافية ،وهو مقدر عليهم قبل أن خيلقوا ،ويزول

العجب حني نقرأ هذا احلديث:
(((
(((
(((

(((
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فيض القدير ،املناوي.)101 /3( ،
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ حممد صالح العثيمني.)51/3( ،
أخرجه الرتمذي ،يف الدعوات ،باب ما يقول :إذا رأى مبتىل )492 /5( ،ح( ،)3431وقال« :حديث غريب» ،وابن ماجه ،يف الدعاء،
باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إىل أهل البالء )1281 /2( ،ح( ،)3892وله شاهد من حديث أيب هريرة  أخرجه الرتمذي،
( )493 /5ح( ،)3432وقال األلباين :صحيح( .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها) ،األلباين)151 /2( ،
رقم(.)602
أخرجه أمحد يف املسند )367 /3( ،ح( )83 /5( ،)1875ح( ،)2913والبخاري يف األدب املفرد ،باب من كمه أعمى( ،ص)481 :
ح( ،)892والطرباين يف املعجم الكبري )218 /11( ،ح( ،)11546والبيهقي يف السنن الكربى ،كتاب احلدود ،باب َما َجا َء يف َ ْت ِري ِم
جا ِع َع َل َ ْت ِر ِ
ِ
ِ
يم ِة َم َع ِ
يم ِه َم )231 /8( ،ح( ،)17473وقال األلباين« :حسن صحيح»(أحكام اجلنائز (،)203
اإل ْ َ
ال ُّل َواط َوإِ ْت َيان ا ْل َب ِه َ
التعليق الرغيب (.)198/3

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن النَّبِ َّي َ ق َالََّ « :لا َخ َل َق اللَُّ َع َّز َو َج َّل آ َد َم َم َس َح َظ ْه َر َه،
ِ
ِ
ِ ِ
يصا
َف َس َق َط ِم ْن َظ ْه ِر ِه ك ُُّل ن ََس َم ٍة َتك ُ
ُون إِ َل َي ْو ِم ا ْلق َي َامةَ ،ف َع َر َض ُه ْم َع َل آ َد َمَ ،ف َر َأى ِف َو ْجه ك ُِّل َر ُج ٍل من ُْه ْم َوبِ ً
ِ
ِم ْن ن ٍ
يص َأ ْع َج َب ُهَ ،ف َق َالَ :م ْن َه َذا َيا َر ِّب؟ َق َالَ :ه َذا ِم ْن َو َل ِد َك ْاس ُم ُه َد ُاو ُدَ ،ق َال:
ُورَ ،ف َر َأى َر ُج ًل من ُْه ْم َل ُه َوبِ ٌ

ِ
ِ
َب َو ُ ْ
يت َُم َو َل ُي َبدَّ ُل
ك َْم ُع ُم ُر ُه َيا َر ِّب؟ َق َالِ :ست َ
ُّون َسنَ ًةَ ،ق َالِ :ز ْد ُه م ْن ُع ُم ِري َأ ْر َبع َ
ني َسنَ ًةَ ،ق َال :إِ َذ ْن ُي ْكت ُ
ك ا َْلو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َف َق َال آ َد ُم :إِ َّن ُه َقدْ َب ِق َي ِم ْن ُع ُم ِري
َق َالَ :ف َل َّم نَفدَ ُع ُم ُر آ َد َم إِ َّل ْالَ ْر َبع َ
ني ا َّلتي َو َه َب َها لدَ ُاو َد َأتَا ُه َم َل ُ ْ
ِ
ون َسنَ ًةَ ،ف َق َالَ :أ َل ْ ُت ْعطِ َها ا ْبن َ
ت ُذ ِّر َّي ُت ُهَ ،و َخطِ َئ
َس َفن َِس َي ْ
َأ ْر َب ُع َ
َك َد ُاو َد؟ َق َالَ :ف َج َحدَ آ َد ُم َف َج َحدَ ْت ُذ ِّر َّي ُت ُهَ ،ون َ
ِ
ِ
ِ
َت ُذ ِّر َّي ُت ُهَ ،ف َر َأى فِ ِ
الض ِع َ
يح َوا ُْل ْبت ََلَ ،ق َالَ :يا َر ِّبَ ،أ َل
ي َو َّ
َفخَ طِئ ْ
الصح َ
يفَ ،وا ْلغَن َّي َوا ْل َفق َريَ ،و َّ
يه ُم ا ْل َق ِو َّ
ت َب ْين َُه ْمَ ،ق َالَ :أ َر ْد ُت َأ ْن ُأ ْشك ََر».
َس َّو ْي َ

()1

املعلم الثالث :بيان عظم منزلة ذوي االحتياجات اخلاصة عند اهلل عز وجل كام يف السنة
النبوية.

بينت السنة أجر من ابتيل يف الدنيا فصرب ،ف َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللَِّ
ون اجلنة» (.)2
ب َل ْ َأ ْر َض َل ُه َث َوا ًبا ُد َ
احت ََس َ
ب َو ْ
« :من أذهب حبيبتيه َف َص َ َ
اح َق َالَ :ق َال ِل ا ْب ُن َع َّب ٍ
يك ْام َر َأ ًة ِم ْن َأ ْه ِل َْ
اس َ « :أ َل ُأ ِر َ
وعن َع َطا َء ْب ِن َأ ِب َر َب ٍ
ت:
الن َِّة؟» ُق ْل ُ
ب َل َق َال :ه ِذ ِه ا َْلر َأ ُة السوداء َأت ِ
ُ
ص ُعَ ،وإِ ِّن َأ َتك ََّش ُ
فَ ،فا ْد ُع اللََّ ِل َق َال:
َت النَّبِ َّي َ ف َقا َل ْ
َ
َ
ْ
َّ ْ َ ُ
ت :إِ ِّن أ ْ َ

ْ ِ ِ
ْت دعو ُت اللََّ َأ ْن يعافِي ِ
ِ ِ
ت و َل ِ
ْت ص ِ
كَ ،ف َقا َل ْ َ
ك َْ
ت :إِ ِّن َأ َتك ََّش ُ
فَ ،فا ْد ُع
بَ ،ف َقا َل ْ
النَّ ُة َوإِ ْن شئ َ َ ْ
ب َ
َُ َ
ت :أ ْص ِ ُ
إن شئ َ َ ْ
اللََّ ِل َأ ْن َل َأ َتك ََّش َ
فَ ،فدَ َعا َلا» (.)3

((( أخرجه الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة األعراف )267 /5( ،ح( ،)3076وقال :حسن صحيح ،واحلاكم يف املستدرك
عىل الصحيحني ،كتاب التفسري )354 /2( ،ح(.)3257
((( أخرجه الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب ذهاب البرص )603 /4( ،ح( ،)2401وقال« :حسن صحيح» ،وأمحد يف املسند)39 /13( ،
ح( ،)7597والدارمي ،كتاب الرقاق ،باب فيمن ذهب برصه فصرب)210 /1( ،ح(.)2837
((( أخرجه :البخاري يف – كتاب املرىض  -باب فضل من يرصع من الريح  2140/5 -ح ( ،)5328ومسلم يف – كتاب الرب والصلة
واآلداب  -باب ثواب املؤمن فيام يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها  1994/4 -ح ( ،)2576كلهم عن
ابن عباس .
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قال احلافظ ابن حجر« :املراد أهنا خشيت أن تظهر عورهتا وهي ال تشعر ....وعند البزار من

وجه آخر عن ابن عباس  يف نحو هذه القصة أهنا قالت :إين أخاف اخلبيث أن جيردين فدعا هلا
فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتتعلق هبا» (....)1

وهذا يدل عىل( :قوة يقني هذه املرأة وشدة حرصها عىل اجلنة؛ فهي ختتار اجلنة مع صربها عىل

املرض مع أن النبي  خريها بني الدعاء هلا بالشفاء ،وبني الصرب ،فتختار الصرب عىل املرض،

وتعاين منه ،وتكابده وذلك يف سبيل دخوهلا اجلنة يف اآلخرة ،ولكنها مل تصرب عىل التكشف ،ومل ترض

بانكشاف يشء من جسدها ،ومل تصرب عليه ،مع أهنا معذورة يف ذلك إنام حيدث هلا االنكشاف وهي
مرصوعة غري مدركة ،واملريض ليس عليه حرج كام قال تعاىل :ﱹ ﮅ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ

[سورة النور:

 ،]61ولكنها مع ذلك مل تصرب عىل التكشف)(.)2

(وقد جعل اهلل سبحانه املرض سببا يف التخفيف عن املريض يوم احلساب وذلك يكفر ذنوبه بام
يصيبه يف الدنيا وبام يلحقه هبا من أمل أو هم أو غم ،فعن َأ ِب س ِع ٍ
يد ْ
الُدْ ِر ِّيَ ،و َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ،Iع ِن
َ ْ
َ
ِ
بَ ،وال َو َص ٍ
يب ا ُْل ْسلِ َم ِم ْن ن ََص ٍ
بَ ،وال َه ٍّمَ ،وال َحز ٍَنَ ،وال َأ ًذىَ ،وال
النَّبِ ِّي َ ،Hق َالَ « :ما ُيص ُ
َغ ٍّمَ ،حتَّى َّ
الش ْو َك ُة ُي َشاك َُها ،إِال َك َّف َر اللَُّ ِ َبا ِم ْن َخ َطا َيا ُه» (.)3

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :والدالئل عىل أن املصائب عىل الكفارات كثرية إذا صرب عليها
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((( فتح الباري ،ابن حجر.)115/10( ،
واحلديث أخرجه  :البزار يف مسنده  191 / 2ح( )5073وهذا نصه َعن ِ
ابن عباس  ،  ،قال (( :كان النبي 
بمكة فجاءته امرأة من األنصار ،فقالت  :يا رسول اهلل ،إن هذا اخلبيث قد غلبني فقال هلا  :إن تصربي عىل ما أنت عليه جتيئي يوم القيامة
ليس عليك ذنوب وال حساب قالت  :والذي بعثك باحلق ألصربن حتى ألقى اهلل قالت  :إين أخاف اخلبيث أن جيردين فدعا هلا فكانت
نعلم ُه ُي ْر َوى هبذا اللفظ
إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتعلق هبا فتقول له  :اخسأ فيذهب عنها)) .وقال البزار :وهذا احلديث الَ ُ
إالَّ ِمن هذا الوجه هبذ اإلسناد وصدقة ليس به بأس وفرقد قد حدث عنه مجاعة من أهل العلم منهم شعبة وغريه واحتملوا حديثه عىل
سوء حفظ فيه ،وقال األلباين« :صحيح» .صحيح األدب املفرد ،األلباين( ،ص.)189 :
((( موسوعة فقه االبتالء ،عيل نايف الشحود.)16/12( ،
((( ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية (.)28/14
واحلديث :أخرجه البخاري يف كتاب الطب ،باب ما جاء يف كفارة املرىض )2137 /5( ،ح( ،)5318ومسلم يف كتاب اآلداب ،باب
ثواب املؤمن فيام يصيبه )16 /8( ،ح(.)6661

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

أثيب عىل صربه ،فالثواب واجلزاء إنام يكون عىل العمل ـ وهو الصرب ـ وأما نفس املصيبة فهي من فعل

اهلل ،ال من فعل العبد ،وهي من جزاء اهلل للعبد عىل ذنبه ،وتكفريه ذنبه هبا» (.)1

وعن األسود بن رسيع  :أن النبي  قالَ « :أ ْر َب َع ٌة [حيتجون] َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
ح ُقَ ،و َر ُج ٌل َه َر ٌمَ ،و َر ُج ٌل َم َ ِ
ت ٍةَ .ف َأ َّما األَ َص ُّمَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ر ِّب َل َقدْ
َر ُج ٌل َأ َص ُّم ال َي ْس َم ُع َش ْيئًاَ ،و َر ُج ٌل َأ ْ َ
ات ف َف ْ َ
ي ِذ ُف ِ
ح ُق َف َي ُق ُ
ون بِا ْل َب ْع ِرَ ،و َأ َّما
الص ْب َي ُ
اء اإلسالم َو ِّ
اء اإلسالم َو َما َأ ْس َم ُع َش ْيئًاَ ،و َأ َّما األَ ْ َ
ان َ ْ
َج َ
ولَ :ر ِّب َل َقدْ َج َ
ولَ :ر ِّب َما َأت ِ
اء اإلسالم َو َما َأ ْع ِق ُل َش ْيئًا َو َأ َّما ا َّل ِذي َم َ ِ
َْال َر ُم َف َي ُق ُ
ت ِة َف َي ُق ُ
َان َل َ
ك
ولَ :ر ِّب َل َقدْ َج َ
ات ف ا ْل َف ْ َ
ولَ ،في ْأ ُخ ُذ مواثِي َقهم َليطِيعنَّه َفي ِس ُل إِ َلي ِهم َأ ْن اد ُخ ُلوا النَّار َق َالَ :فوا َّل ِذي َن ْفس ُ َ ٍ ِ ِ
وها
م َّمد بِ َيده َل ْو َد َخ ُل َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ ْ
َر ُس ٌ َ
َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُْ
الما» (.)2
َلكَان ْ
َت َع َل ْي ِه ْم َب ْر ًدا َو َس ً

املعلم الرابع :اإلفادة من مواهب ذوي االحتياجات اخلاصة يف السنة النبوية.
إن من أعظم صور العناية بذوي االحتياجات اخلاصة وضعهم يف مكانتهم الالئقة ،وباألخص

إن كانوا من ذوي الكفايات واملواهب واإلبداعات ،وإتاحة الفرصة هلم ليقوموا بدورهم يف نشاطات
احلياة واملشاركة يف فعالياهتا اليومية بكل ميادينها ،وأن يندجموا يف جمتمعاهتم كبقية األفراد واملواطنني،
ومن األمثلة عىل ذلك:

أنه جعل عبد اهلل بن مكتوم  مؤذن ًا ،ف َع ْن َع ْب ِد اهللِ َ ،ع ْن رس ِ
ول اهللِ ،H
َ ُ
ِ
َأ َّن ُه َق َال« :إِ َّن بِ َ
ين ا ْب ِن ُأ ِّم َم ْكتُو ٍم .)3( »I
اش ُبوا َحتَّى ت َْس َم ُعوا ت َْأذ َ
الالً ُي َؤ ِّذ ُن بِ َل ْي ٍلَ ،ف ُك ُلوا َو ْ َ
((( جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.) 362/30 ( ،
((( أخرجه أمحد يف املسند )228 /26( ،ح( ،)16301والطرباين يف املعجم الكبري ( )287 /1ح( ،)841والضياء املقديس يف األحاديث
املختارة ( )254 /4ح( ،)1454وقال الشيخ شعيب :حسن( .حتقيق مسند أمحد)
((( مقال بعنوان رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة ،لتيسري التميمي ،عىل موقع إسالم أون الين.
واحلديث أخرجه البخاري ،كتاب اآلذان ،باب أذان األعمى إذا كان له من خيربه ( )223 /1ح( ،)592ويف باب اآلذان بعد الفجر
( )224 /1ح( ،)595ويف باب اآلذان قبل الفجر )224 /1( ،ح( ،)597ويف ( )677 /2ح( ،)1819ويف كتاب الشهادات ،باب
شهادة األعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله يف التأذين وغريه وما يعرف باألصوات ( )940 /2ح( ،)2513ويف (/6
 )2648ح( ،)6821ومسلم ،كتاب الصيام ،باب األكل والرشب حتى األذان الثاين للفجر )128 /3( ،ح(.)2503
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وجعل فاطمة بنت قيس  تعتد عنده ،فعن َفاطِم َة بِن ِ
ْت َق ْي ٍ
س َ « ،أ َّن َأ َبا َع ْم ِرو ْب َن
َ ْ
َ
خ َط ْتهَ ،ف َق َال :واللَِّ ما َل ِ
ص َ ط َّل َقها ا ْلب َّت َة ،وهو َغائِبَ ،ف َأرس َل إِ َليها وكِي ُله بِ َش ِع ٍريَ ،فس ِ
َح ْف ٍ
ك َع َل ْينَا
ُ
َْ َ ُ
ٌ
َ َ َ ُ َ
َ َ
َ
ْ َ

ك َلهَ ،ف َق َالَ :ليس َل ِ
ِ
ِمن َ ٍ
اء ْت َر ُس َ
ك َع َل ْي ِه َن َف َق ٌةَ ،ف َأ َم َر َها َأ ْن َت ْعتَدَّ
ْ َ
ول اهللِ َ ،Hف َذك ََر ْت َذل َ ُ
شءَ ،ف َج َ
ْ ْ
ِ ِ
ت ُأم َ ِ ٍ
ِف بي ِ
اها َأ ْص َح ِاب ،ا ْعتَدِّ ي ِعنْدَ ا ْب ِن ُأ ِّم َم ْكتُومٍَ ،فإِ َّن ُه َر ُج ٌل َأ ْع َمى
شيكُ ،ث َّم َق َال :ت ْلك ْام َر َأ ٌة َيغ َْش َ
ِّ
َْ
ت َف ِ
كَ ،فإِ َذا ح َل ْل ِ
ت ََض ِعني ثِياب ِ
ت َذك َْر ُت َل ُه َأ َّن ُم َع ِ
انَ ،و َأ َبا َج ْه ٍم
تَ :ف َل َّم َح َل ْل ُ
آذنِينِيَ ،قا َل ْ
او َي َة ْب َن َأ ِب ُس ْف َي َ
َ
َ َ َ
ال َي َض ُع َع َصا ُه َع ْن َعاتِ ِق ِهَ ،و َأ َّما ُم َع ِ
َخ َط َب ِانَ ،ف َق َال َر ُس ُ
او َي ُة َف ُص ْع ُل ٌ
ول اهللِ َ :أ َّما َأ ُبو َج ْهمٍَ ،ف َ
وك
حي ُأسام َة بن َزي ٍد َفك َِره ُتهُ ،ثم َق َال :انْكِ ِ
الَ م َال َله ،انْكِ ِ
ت
حي ُأ َس َام َةَ ،فنَك َْح ُت ُهَ ،ف َج َع َل اللَُّ فِ ِيه َخ ْ ًياَ ،وا ْغ َت َب ْط ُ
َ ُ
ْ ُ َّ
َ َ ْ َ ْ
بِ ِه» (.)1
بل واستخلفه حني اخلروج للجهاد ،ف َع ْن َأن ٍ
َس َ « :أ َّن النَّبِ َّى ْ استَخْ َل َ
ف ا ْب َن
ُأ ِّم َم ْكتُو ٍم َ ع َل ا َْل ِدين َِة َم َّرت ْ ِ
َي» (.)2
بل لقد شارك بعضهم يف اجلهاد يف سبيل اهلل يف معركة القادسية فرزقه اهلل تعاىل الشهادة فيها ،فقد
ون م َع رس ِ
َان َع ْم ُرو ْب ُن ْ
َان َل ُه َأ ْر َب َع ُة َبن َ
وح َ أ ْع َر َج َش ِديدَ ا ْل َع َر ِج َوك َ
ك َ
الَ ُم ِ
ول اللَِّ
ُون َش َب ٌ
اب َي ْغ ُز َ َ َ ُ
 إِ َذا َغ َزا َف َل َّم َأ َرا َد َر ُس ُ
ول اللَِّ َ يت ََو َّج ُه إِ َل ُأ ُح ٍد َق َال َل ُه َبنُو ُه« :إِ َّن اللََّ َع َّز َو َج َّل َقدْ

ْك ِْ
ال َها َدَ ،ف َأتَى َع ْم ُرو ْب ُن َْ
ال ُموحِ َر ُس َ
يكَ ،ف َقدْ َو َض َع اللَُّ َعن َ
ك ُر ْخ َص ًة َف َلو َق َعدْ َت َفن َْح ُن َنك ِْف َ
َج َع َل َل َ
ول
اللَِّ َ ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اللَِّ إِ َّن َبن ِ َّى َه ُؤالَ ِء َي ْمنَ ُعونِى َأ ْن َأ ْخ ُر َج َم َع َ
ك َواللَِّ إِنِّى ألَ ْر ُجو َأ ْن ُأ َست َْش َهدَ
ْك ِْ
َف َأ َط َأ بِ ُع ْر َجتِى َه ِذ ِه ِف َْ
الن َِّةَ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ْت َف َقدْ َو َض َع اللَُّ َعن َ
ال َها َدَ .و َق َال
ول اللَِّ َ :أ َّما َأن َ
الش َها َدةَ؟ َفخَ ر َج م َع رس ِ
لِ َبن ِ ِيهَ :و َما َع َل ْيك ُْم َأ ْن تَدْ ُعو ُه َل َع َّل اللََّ َع َّز َو َج َّل َي ْر ُز ُق ُه َّ
ول اللَِّ َ ف ُقتِ َل
َ َ َ ُ
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((( أخرجه مسلم ،كتاب الطالق ،باب املطلقة ثال ًثا ال نفقة هلا وال سكنى )195 /4( ،ح(.)3690
((( أخرجه أبو داود ،كتاب الصالة ،باب إمامة األعمى )232 /1( ،ح( ،)595ويف كتاب اخلراج ،باب يف الرضير يوىل)91 /3( ،
ح( ،)2933وقال األلباين« :حسن صحيح»( .صحيح أيب داود  -األم ( )146 /3رقم(.)608

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

َي ْو َم ُأ ُح ٍد َش ِهيدً ا» (.)1
فقد رضب ذوو االحتياجات اخلاصة أروع األمثلة يف التضحية والفداء.

املعلم اخلامس :القيام بشئون ذوي االحتياجات اخلاصة وقضاياهم عىل أكمل وجه يف السنة
النبوية.

من مظاهر عناية اإلسالم بذوي اإلعاقة احلث عىل القيام بشئوهنم وقضاياهم عىل أكمل وجه،

فكثري من األحاديث حتث عىل معاونة الضعيف أو املعاق ومن هذه األحاديث ما جاء ع ْن ُم ْص َع ِ
ب ْب ِن
ٍ
َ
َ
ون
ْص َ
َس ْعد َق َالَ « :رأى َس ْعدٌ  أ َّن َل ُه َف ْض ًل َع َل َم ْن ُدو َن ُه َف َق َال النَّبِ ُّي َ :ه ْل ُتن َ ُ
ون إِ َّل بِ ُض َع َفائِكُم» (.)2
َوت ُْر َز ُق َ
ِ
َس َ ،Iأ َّن ا ْم َر َأ ًة ك َ ِ
و َع ْن َأن ٍ
ش ٌءَ ،ف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
اج ًةَ ،ف َق َال:
ول اهللِ ،إِ َّن ِل إِ َل ْي َك َح َ
َان ف َع ْقل َها َ ْ
ك حاجت ِ
ِ
َ ِ
ِ ِ ِ
ال َم َع َها ِف َب ْع ِ
َكَ ،فخَ َ
ض ال ُّط ُر ِقَ ،حتَّى
ض َل َ َ
« َيا ُأ َّم ُفال ٍَن ،ا ْن ُظ ِري َأ َّ
ي ِّ
السكَك شئْتَ ،حتَّى أ ْق َ
َفر َغ ْ ِ
اجتِ َها» (.)3
ت م ْن َح َ
َ
فالنبي  تعامل مع هذه املرأة باحللم والتواضع ،وصرب عىل سؤاهلا حتى حقق هلا

سؤهلا ،وهذا يدل عىل أن املسؤول ينبغي عليه أن يراعي أحوال هذه الفئة الضعيفة عىل كافة مستويات
الرعاية الصحية واالجتامعية واالقتصادية والنفسية ،ومتتد يده لقضاء حواجهم ،وتلبية احتياجاهتم.

الزمان َِة وا ْلع ْذ ِر يف تَر ِك ا ِله ِ
الضع ِ
ف َوا َْل َر ِ
اد ()24 /9
َْ
ض َو َّ َ َ ُ
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب السري ،باب َم ْن َل ُه ُع ْذ َر بِ َّ ْ
ْ
ح( ،)18277قلت :إسناد ضعيف ألنه منقطع.
واحلديث روي خمترص ًا من حديث جابر  يف صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب هل خيرج امليت من القرب واللحد لعلة؟
( )453 /1ح(.)1286
((( أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب ( )1061 /3ح(.)2739
((( أخرجه مسلم ،كتاب فضائل النبي  ،Hباب يف تواضعه  )79 /7( ،Hح(.)6114
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اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

املبحث الثالث:

واجب ذوي االحتياجات اخلاصة جتاه ما هم فيه من االبتالء
يف السنة النبوية.
أوالً :الرضا والتسليم بقدر اهلل يف السنة النبوية.
إن الرضا بقدر اهلل تعاىل من أجل النعم ،وهذا الرضا يأت من تقوية الوازع الديني ،أما إذا ضعف

الوازع الديني عند الشخص فإنه ال جيد ما يمنعه عن التفكري يف أي جريمة ،وال يستشعر مراقبة اهلل تعاىل

يف الرس والعلن ،وهذا ما جعل البعض يقدم عىل االنتحار ظان ًا أنه سيتخلص مما أصابه ففي حديث َأ ِب
ِ
ِ
بَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اللَِّ  لِ َر ُج ٍل
ُه َر ْي َر َة َ ،Iق َالَ « :شهدْ نَا َم َع َر ُسول اللَِّ َ خ ْي َ َ
َّارَ ،ف َلم َح َض ا ْل ِقت َُالَ ،قات ََل الر ُج ُل ِم ْن َأ َشدِّ ا ْل ِقت ِ
مم َّ ْن َم َع ُه َيدَّ ِعي اإلسالمَ :ه َذا ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َالَ ،و َك ُث َر ْت بِ ِه
َّ
َ
َّ
ِْ
اء َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْص َح ِ
اب النَّبِ ِّي َ ،Hف َق َالَ :يا َر ُس َ
ت ا َّلذي ُتَدِّ ُ
ث
ول اللََِّ ،أ َر َأ ْي َ
ال َر ُ
احَ ،ف َأ ْث َب َت ْت ُهَ ،ف َج َ

يل اللَِّ ِم ْن َأ َشدِّ ا ْل ِقت ِ
َالَ ،ف َك ُث َر ْت بِ ِه ِْ
َأ َّن ُه ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َّارَ ،قدْ َقات ََل ِف َسبِ ِ
َّبي َ :أ َما
ال َر ُ
احَ ،ف َق َال الن ُّ
ِِ
الر ُج ُل َأ َل ِْ
إِ َّن ُه ِمن َأ ْه ِل الن ِ
َابَ ،ف َب ْين ََم ُه َو َع َل َذلِ َ
ال َراحِ َ ،ف َأ ْه َوى بِ َي ِد ِه
َّارَ ،فكَا َد َب ْع ُض ا ُْل ْسلم َ
ني َي ْرت ُ
ك إِ ْذ َوجدَ َّ
َ
ِِ
ِ
ني إِ َل رس ِ
إِ َل كِنَانَتِ ِهَ ،فا ْن َتز ََع ِمن َْها َس ْه ًمَ ،فا ْنت ََح َر ِ َباَ ،ف ْ
ول اللَِّ َ ،Hف َقا ُلوا:
اشتَدَّ ِر َج ٌال م َن ا ُْل ْسلم َ
َ ُ

ول اللَِّ َ :يا بِ ُ
النَ ،ف َقت ََل َن ْف َس ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َيا َر ُس َ
ول اللََِّ ،صدَّ َق اللَُّ َح ِدي َث َ
اللُ ،ق ْم
كَ ،ق ِد ا ْنت ََح َر ُف ٌ
ِ
بالر ُج ِل ا ْل َف ِ
َف َأ ِّذ ْنَ :ل َيدْ ُخ ُل َْ
اج ِر» (.)1
النَّ َة إِال ُم ْؤم ٌنَ ،وإِ َّن اللََّ َل ُي َؤ ِّيدُ َه َذا الدِّ َ
ين َّ
فانظر إىل ضعف الوازع الديني عند هذا الرجل الذي استعجل املوت ملجرد شعوره باألمل ،فلم

يتحمل آالمه ومل يصرب عىل قضاء اهلل تعاىل فيه ،فاستعجل وقتل نفسه ،وتأمل هناية احلديث الذي يدل

بالر ُج ِل ا ْل َف ِ
اج ِر).
(وإِ َّن اللََّ َل ُي َؤ ِّيدُ َه َذا الدِّ َ
عىل أن الرجل ضعيف اإليامن بل قد يكون من املنافقني َ
ين َّ

((( أخرجه :البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة خيرب ( )1540 /4ح( ،)3967ومسلم يف كتاب اإليامن باب من قتل نفسه ()73 /1
ح( ،)220وأمحد يف املسند ( )455 /13ح( ،)8091والدارمي يف املقدمة باب إن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ()187 /1
ح(.)2559
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قال الكرماين :فإن قلت :القتل هو معصية والعبد ال يكفر باملعصية فهو من أهل اجلنة؛ ألنه

مؤمن؟.

قلت :لعل رسول اهلل  ،Hعلم بالوحي أنه ليس مؤمنا ،أو أنه سريتد حيث يستحل

قتل نفسه ،أو املراد من كونه من أهل النار :أنه من العصاة الذين يدخلون النار ثم خيرجون منها .انتهى

()1

ثاني ًا :الصرب عىل قدر اهلل ،وعد م اليأس يف السنة النبوية.
َسود
اليأس عدو قاتل جيعل املرء ينقطع تعلقه بكل يشء ،ويذهب رجاؤه حتى باهلل تعاىل ،فت َ

الدنيا أمامه وال يرى فيها نور ًا بل ظلامت بعضها فوق بعض إذا أراد أم ً
ال مل يكد يراه ،واألمل من اإليامن؛

قال تعاىل:ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﱸ [سورة الزمر.]53 :

فاليأس قد يؤدي إىل التفكري يف اهلالك ،كام حدث مع هذا الرجل الذي جاء ذكره يف حديث
ول اللَِّ « :ك َ ِ
ُجنْدُ ب ْبن َع ْب ِد اللَِّ َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َان َق ْب َلك ُْم َر ُج ٌل ،بِ ِه ُج ْر ٌح،
يم ْن ك َ
َان ف َ
ماتَ ،
قال اللَُّ ت َ
ت
َعال :با َد َرين َع ْب ِدي بِنَ ْف ِس ِهَ ،ح َّر ْم ُ
َف َج ِز َعَ ،ف َأ َخ َذ ِسكِّيناَ ،ف َح َّز ِ َبا َيدَ ُهَ ،ف َم َر َق َأ الدَّ ُمَ ،حتَّى َ
َع َل ْي ِه َْ
النَّ َة» (.)2
فهذا الرجل أوصله األمل إىل اليأس فلم يثق بربه ومل يرىض بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وأوصله

اجلهل واجلزع وعدم الصرب ،إىل االستسالم لليأس والقنوط ،وأدى به إىل االنتحار.

قـد يصاب املـرء بمـرض عضـال يعكر صفـو حياتـه ،فيتـأمل منـه ،وجيعلـه األمل ال يشـعر بطعم

احليـاة وال بحلاوة ،أو لـذة ممـا قـد جيعلـه يقـدم على االنتحـار ،قـد حـدث هـذا يف حيـاة النبـي
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((( الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ،الكرماين ،)163 /12( ،وانظر :عمدة القاري ،العيني.)181 /14( ،
((( أخرجه :البخاري يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قاتل النفس ( )459 /1ح( ،)1298ويف كتاب األنبياء باب ما ذكر عن بني إرسائيل
( )1275 /3ح( ،)3276ومسلم يف كتاب اإليامن باب من قتل نفسه بيشء ( )74 /1ح( ،)222وابن حبان كام يف اإلحسان كتاب
اجلنايات ذكر حتريم اهلل جل وعال اجلنة عىل القاتل نفسه يف حالة من األحوال ( )328 /13ح(.)5988

اي ُة السن َِة النَّب ِوي ِة لِ َذوي االْحتِي ِ
ِ
اصة
اجات اخلَ َّ
ْ ْ َ َ
َ َّ
ِرع ِ ُّ

 كما روى اإلمـام مسـلم يف صحيحه َعـ ْن َجابِ ٍ
ـر َ ق َ
ـن َع ْم ٍرو
ـاء ال ُّط َف ْي ُل ْب ُ
ـالَ « :ج َ
ِ
ـن َح ِص ٍ
ـك ِف ِح ْص ٍ
ين َو َمنَ َع ٍة؟ َق َ
ـالَ :يا َر ُس َ
ـي َ ف َق َ
ـول اللََِّ ،ه ْل َل َ
ـالَ :ف َأ َبى
س إِ َل النَّبِ ِّ
الـدَّ ْو ُّ
ـول اللَِّ  لِ َّل ِ
لن َْص ِ
ـذي َذ َخ َـر اللَُّ لِ ْ َ
ك َر ُس ُ
َذلِ َ
ـي  إِ َل ا َْل ِدين َِة،
ـارَ ،ف َل َّما َه َ
اج َـر النَّبِ ُّ

ِ ِ
ـرو وهاجـر معـه رج ٌ ِ
ـر َض َف َج ِ
َـو ُوا ا َْل ِدينَـ َة(َ )1ف َم ِ
ـز َع َف َأ َخ َ
اج َـر ال ُّط َف ْي ُ
ـذ
اجت َ
ـن َق ْومـه َف ْ
ـل م ْ
ـن َع ْم ٍ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
ـل ْب ُ
َه َ
ِ
ِ
ـن َع ْم ٍ
ـرو ِف َمن َِام ِه َف َق َ
ـالَ :ما َصن ََع
ت َيدَ ا ُه َحتَّـى َم َ
اج ُهَ ،ف َشـخَ َب ْ
ات َف َـر َءا ُه ال ُّط َف ْي ُل ْب ُ
َم َشـاق َص َف َق َط َ
ـع بِـه َب َر ِ َ
َـة حسـن ٍَة ورآه م َغ ِّطيا يدَ ي ِ
ٍ
ِ
ك؟ َق َ
ـك َر ُّب َ
بِ َ
ـهَ ،ف َق َال:
ـالَ :غ َف َـر ِل ِبِ ْج َـر ِت إِ َل َنبِ ِّيـه َ و َرآ ُه ِف َه ْيئ َ َ َ َ ُ ُ ً َ ْ

ـالَ :ف َق َّص َها ال ُّط َفي ُل َع َل رس ِ
ْـك َما َأ ْف َسـدْ َتَ ،ق َ
ك؟ َق َ
َمـا ِل َأ َر َ
ـالِ :ق َ
ـن ن ُْصلِ َح ِمن َ
اك ُم َغ ِّط ًيـا َيدَ ْي َ
ـول
يل ِل َل ْ
َ ُ
ْ
اللَِّ َ ،Hف َق َال َر ُس ُ
ول اللَِّ  :ال َّل ُه َّم َولِ َيدَ ْي ِه َفا ْغ ِف ْر» (.)2

ثالث ًا :تقوية الوازع الديني يف السنة النبوية.
من وسائل تقوية الوازع الديني الصرب ،الذي يعترب مفتاحا للفرج ،وعالجا لكل اهلموم

والغموم ،وسبيال لنيل الثواب العظيم واألجر العميم ،فعن صهيب  قال النبي :
ِ ِ
« عجبا ِلَم ِر ا ُْل ْؤ ِم ِن إِ َّن َأمره ُك َّله َخي و َليس َذ َ ِ َ ٍ
َ
َان َخ ْ ًيا َل ُه
س ُاء َشك ََر َفك َ
َْ ُ ُ ٌْ َ ْ َ
َ َ ً ْ
اك ل َحد إِ َّل ل ْل ُم ْؤم ِن إِ ْن أ َصا َب ْت ُه َ َّ
َ
َان َخ ْ ًيا َل ُه» ()3؛ وتقوية الوازع الديني ال بد أن تتعاون فيه األرسة واملسجد
ب َفك َ
َوإِ ْن أ َصا َب ْت ُه َ َّ
ض ُاء َص َ َ
واملدرسة وأجهزة اإلعالم املتعددة ،وذلك من خالل ربط األمة بالكتاب والسنة وبذلك يعظم الوازع

الديني؛ ألنه شتان بني من يذكر بكالم اهلل وكالم رسوله ،ومن يذكر ويوعظ بكالم آخر.

((( واجتووا ا َْل ِدينَة :كرهوها َومل توافقهم.
َان َطويال َومل يكن عريضاَ ،ق َال ا ْبن ْالَ ْن َب ِ
السهم إِذا ك َ
اري :والرباجم ِعنْد ا ْل َع َرب:
املشقص من النصال :ما طال وعرض َ ،و ُه َو نصل ْ
تغمض إِذا بسطت .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري/2( ،
الفصوص ا َّلتِي ِف فضول ُظ ُهور ْالَ َصابِع تبدو إِذا مجعتَ ،و ُ
 ،)490كشف املشكل من حديث الصحيحني ،ابن اجلوزي ،)105 /3( ،لسان العرب ،ابن منظور.)48 /7( ،
ِ
الص َال ِة َع َل ا ْل َقاتِ ِل َن ْف َس ُه )66 /3( ،ح( ،)2224وأبو داود يف كتاب اجلنائز ،باب اإلمام ال يصيل
اب ت َْرك َّ
((( أخرجه :مسلم كتاب اجلنائزَ ،ب ُ
ِ
الص َلة َع َل َم ْن َقت ََل َن ْف َس ُه )368 /4( ،ح(،)1963
عىل من قتل نفسه )180 /3( ،ح( ،)3187والنسائي يف كتاب اجلنائز ،باب ت َْرك َّ
وابن ماجه يف كتاب اجلنائز ،باب يف الصالة عىل أهل القبلة ( )488 /1ح( ،)1526وأمحد يف املسند ( )231 /23ح(.)14982
اب ا ُْل ْؤ ِم ُن َأ ْم ُر ُه ُك ُّل ُه َخ ٌ ْي ( )227 /8ح( ،)7610والدارمي يف كتاب اإليامن باب املؤمن يؤجر يف كل
((( أخرجه :مسلم كتاب الرقاق َب ُ
يشء ()208 /1ح ( ،)2819وابن حبان يف كتاب اجلنائز ،ذكر إثبات اخلري للمسلم الصابر عند الرضاء ،والشاكر عند الرساء (/7
 )155ح( ،)2896والطرباين يف املعجم األوسط ( )153 /4ح(.)3849
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وال بد من تقوية اإليامن بالقضاء والقدر فمن عالمات املؤمن كام يف احلديثَ « :وت ُْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر
ِِ
ش ِه » ( ،)1و َع ِن ا ْب ِن الدَّ ْي َل ِم ِّىَ « :ق َال َأ َت ْي ُت ُأ َب َّى ْب َن َك ْع ٍ
ب َ ،Iف ُق ْل ُت َل ُهَ :و َق َع ِف َن ْف ِسى َش ْى ٌء ِم َن
َخ ْيه َو َ ِّ
ا ْل َقدَ ِرَ ،ف َحدِّ ْثنِى بِ َش ْى ٍء َل َع َّل اللََّ َأ ْن ُي ْذ ِه َب ُه ِم ْن َق ْلبِىَ ،ف َق َالَ :ل ْو َأ َّن اللََّ َع َّذ َب َأ ْه َل َس َم َواتِ ِه َو َأ ْه َل َأ ْر ِض ِه َع َّذ َ ُب ْم

ِ
ت ِم ْث َل ُأ ُح ٍد َذ َه ًبا ِف َسبِ ِ
يل اللَِّ َما
ح ُت ُه َخ ْ ًيا َُل ْم ِم ْن َأ ْع َم ِل ْم َو َل ْو َأ ْن َف ْق َ
ح ُه ْم كَان ْ
َت َر ْ َ
َو ُه َو َغ ْ ُي َظ ِالٍ َُل ْم َو َل ْو َر َ
َك َو َأ َّن َما َأ ْخ َط َأ َك َل ْ َيك ُْن لِ ُي ِصي َب َ
ك َل ْ َيك ُْن لِ ُيخْ طِئ َ
ْك َحتَّى ت ُْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر َو َت ْع َل َم َأ َّن َما َأ َصا َب َ
َقبِ َل ُه اللَُّ ِمن َ
ك َو َل ْو
ت عبدَ اللَِّ بن مسع ٍ
ود َ ف َق َال ِم ْث َل َذلِ َ
ك َ -ق َال ُ -ث َّم
ت َع َل َغ ْ ِي َه َذا َلدَ َخ ْل َ
ُم َّ
ْ َ َ ْ ُ
ت الن ََّارَ .ق َال ُث َّم َأ َت ْي ُ َ ْ
ت َزيدَ بن َثابِ ٍ
ت ُح َذ ْي َف َة ْب َن ا ْل َي َم ِن َ ف َق َال ِم ْث َل َذلِ َ
ت َ ف َحدَّ َثنِى َع ِن النَّبِ ِّى
َأ َت ْي ُ
كَ ،ق َالُ :ث َّم َأ َت ْي ُ ْ ْ َ
()2
ِ م ْث َل َذلِ َ
ك».
قال الشنقيطي« :ينبغي للمسلم أن يسعى يف زيادة إيامنه ،وأن يعود نفسه كلام ضاقت عليه الدنيا

أن يلتجئ إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وال شك أن كثرة الضيق وكثرة اهلموم والغموم توجب عىل املؤمن
التسلح بالتعلق باهلل عز وجل أضعاف ما نزل به من البالء ،وكلام كان التجاء العبد إىل اهلل أصدق ،ويقينه

باهلل سبحانه وتعاىل أكمل؛ كلام كان الفرج أقرب إليه من حبل الوريد ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول:
ﱹﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱸ [سورة التوبة ]118:فلام بلغ األمر مبلغه ،ووصلوا إىل قوله:
ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ ،جاء الفرج عند قوة اليقني أنه ال ملجأ وال منجى
وال مفر وال مهرب من اهلل تعاىل إال إىل اهلل تعاىل؛ فإن بلغ العبد هذا املبلغ فقد نعمت عينه يف البالء،
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ِ
َاب ِاإلي َم ِن ،باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان وأرشاط الساعة )28 /1( ،ح( ،)1وأبو داود يف كتاب السنة باب
((( أخرجه :مسلم كت ُ
يف القدر ( )359 /4ح( ،)4697والرتمذي يف كتاب القدر باب ( )457 /4( )17ح( ،)2155والنسائي يف كتاب اإليامن باب ِص َفة
ال َيم ِن َو ْ ِ
ِْ
ال ْس َل ِم ()475 /8ح( ،)5006وابن ماجه يف كتاب اإليامن باب يف القدر ( )29 /1ح( ،)77وأمحد يف املسند ()439 /1
ح( ،)374عن ابن عمر .
((( أخرجه :أبو داود يف كتاب السنة باب يف القدر( )361 /4ح( ،)4701وابن حبان كتاب الرقاق باب الورع والتوكل ذكر اإلخبار عام
جيب عىل املرء من تسليم األشياء إىل بارئه جل وعال ( )505 /2ح( ،)727والبيهقي يف شعب اإليامن ذكر حديث مجع القرآن (/1
 )353ح( ،)179ويف كتاب القضاء والقدر ،باب كيفية اإليامن بالقدر (ص )196 :ح( ،)200وإسناد احلديث صحيح ،ألن رجاله
ثقات ،وقال األلباين :صحيح .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،األلباين )930 /2( ،رقم(.)5244
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وهذا هو مقام اليقني يف حال الكرب..
فينبغي عىل املؤمن أال يقدم عىل هذه النهاية التي هي أسوأ النهايات ،وهي من عالمات سوء

اخلامتة ،واهلل عز وجل جعل النفس أمان ًة يف عنق كل اإلنسان ،فقال اهلل سبحانه وتعاىل :ﱹ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [سورة النساء.]29:

وقد ثبت يف احلديث عنه عليه الصالة والسالم من دعائه عند النوم أن يقولَ « :ل َم ْل َج َأ َو َل َمن َْجى

ْك إِ َّل إِ َل ْي َ
ِمن َ
ك» (.)1

فوض العبد أمره إىل اهلل تعاىل ذاق حالوة اإليامن ولذة العبودية (.)2
فإذا ّ
فال بد من التسليم بإرادة اهلل تعاىل يف مجيع األحوال واحلاالت والصرب عىل البالء وأن ذلك

مكتوب عىل اإلنسان يف بطن أمه.

وال ينبغي القنوط أو تقنيط الناس من رمحة اهلل تعاىل ،وإنام يفتح للناس باب الرجاء ،ف َع ْن ُجنْدَ ٍ
ب
َ ،Iأ َّن َر ُس َ
ول اهللِ َ ،Hحدَّ َ
ث َأ َّن َر ُج ً
ال َق َالَ « :واللَِّ الَ َيغ ِْف ُر اللَُّ لِ ُفال ٍَنَ ،وإِ َّن اللََّ َت َع َال َق َال:
ت َع َم َل َ
ك» ( .)3فهذا رجل قنط غريه
َم ْن َذا ا َّل ِذي َيت ََأ َّل َع َ َّل َأ ْن الَ َأ ْغ ِف َر لِ ُفال ٍَنَ ،فإِ ِّن َقدْ َغ َف ْر ُت لِ ُفال ٍَنَ ،و َأ ْح َب ْط ُ

من رمحة اهلل تعاىل فحبط عمله ،وغفر لغريه ،فاإلنسان ينبغي أن ال يقنط من رمحة اهلل تعاىل ،وال يقنط
غريه أيض ًا.

((( جزء من حديث أخرجه :البخاري يف كتاب الوضوء باب فضل من بات عىل الوضوء ( )97 /1ح( ،)244ويف كتاب الدعوات
باب إذا بات طاهر ًا ( )2326 /5ح(،)5952ويف باب ما يقول إذا نام ( )2326 /5ح(،)5954ويف باب النوم عىل الشق األيمن
( )2327 /5ح( ،)5956وأبو داود يف كتاب األدب باب ما يقال عند النوم ( )471 /4ح( ،)5048و الرتمذي يف كتاب الدعوات
باب الدعاء إذا أوى إىل فراشه ( )468 /5ح( ،)3394وابن ماجه يف كتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إىل فراشه()1275 /2
ح( ،)3876وأمحد يف املسند ( )618 /30ح( ،)18680كلهم عن الرباء بن عازب .
((( رشح زاد املستقنع ،الشنقيطي ،)84/8( ،دروس صوتية قام موقع الشبكة اإلسالمية بتفريغها ،باختصار.
((( أخرجه :مسلم كتاب اآلداب باب النَّه ِي َعن ال َت ْقنِ ِ
ح ِة اهللِ َت َعا َل ( )36 /8ح( ،)6774وأمحد يف الزهد ( )360 /1ح(،)1135
يط ِم ْن َر َ ْ
ْ
ْ
َ
وابن حبان يف كتاب احلظر واإلباحة باب ما يكره من الكالم وما ال يكره  -ذكر اخلرب الدال عىل أن قول املرء :ال يغفر اهلل لك ،مما قد
خياف عليه العقوبة به ( )19 /13ح( ،)5711وأبو يعىل املوصيل يف مسنده ( )99 /3ح( ،)1529والطرباين يف املعجم الكبري (/2
 )165ح( ،)1679وأبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)316 /2
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A
احلمد هلل أوالً وآخر ًا ،ظاهر ًا وباطن ًا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن سيدنا حممد ًا عبده

ورسوله ،أما بعد ،فأخلص أهم نتائج البحث باآليت:

1-1أن السنة النبوية وضعت أساليب األمن والسالمة.
2-2أن الرشع أمر بالتداوي حتى ال تستفحل اإلعاقة.

3-3أن الرشيعة أمرت بعدم اإلفساد يف األرض ،واملحافظة عىل نظـافة البيئة محاية ألتباعها من
األمراض.

4-4من السبل والوسائل التي سلكها الرشع حلامية األطفال من اإلصابة باإلعاقة ،منعهم من األعامل
الشاقة.

5-5اهتمت الرشيعة اإلسالمية بذوي االحتياجات اخلاصة من خالل وضع ترشيعات ال ترض هبم.
6-6أن اإلسالم حذر من االستهزاء والسخرية منهم.

7-7أن من أعظم صور العناية بذوي االحتياجات اخلاصة وضعهم يف مكانتهم الالئقة.

8-8من مظاهر عناية اإلسالم بذوي اإلعاقة احلث عىل القيام بشئوهنم وقضاياهم عىل أكمل وجه.

9-9أن اإلسالم دعا ذوي االحتياجات اخلاصة إىل الرضا والتسليم بقدر اهلل ،والصرب وعدم اجلزع.

أما أهم التوصيات ،فهي:
	-االهتامم هبذه الفئة ودعمها.

	-دمج هذه الفئة يف املجتمع وعدم إشعارهم بأي نقص.
	-اختيار وظائف تناسب قدراهتم.
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The Sunnah’s Consideration of Persons with Special
Needs.
Dr. Mohammad Sayyid Ahmad Shihatah.

Research theme:
The Sunnah’s consideration of those with special needs.

Research aims:
To provide legal proofs on the welfare Islam offers for persons
with special needs and to maintain recommendations and practical
proposals related to the topic.
To endorse the significance of applying the methodology of the
Sunnah in providing welfare for persons with special needs and to
expound their status in Islam.

Research problem:
How did the Prophetic Sunnah consider people in general and the
weak among those of special needs?

Research results:
The Sunnah of the Prophet set up rules for safety and security. The
Islamic Sharia commanded seeking medical treatment to decrease
disability. Moreover, Sharia prohibited spread of mischief in earth.
It further commanded to maintain clean environment in order to
safeguard people against diseases. One of the aspects of showing
interest about disabled people is to help them do their business and
fulfill their needs.
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differently abled

15

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The opinions expressed in this publication are those of the authours.

3

All rights reserved for Journal of Cherishing
the Two Glorious Revelations
Ministry of Culture and Information license
No. 8044, dated 14/4/1436AH

ISBN 1438/9939
28/1/1438AH
ISNN 1658-774X

Contact Information
All correspondence should be addressed to the editor-in-chief

mjallah.wqf@gmail.com
Journal of cherishing the Two Glorious Revelations, Endowment of
Cherishing The Two Glorious Revelations, Al-Rawabi District, Madinah,P.O.
Box 51993, Post code 41553, Kingdom of Saudi Arabia
Phone No. +966148493009, Ext.115
Mobile No. +966535522130
Twitter: @Journaltw

2

1

12

