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بسم اه الرمن الرحيم
ا مد ه رب العامن والصاة والسام على سيدنا مد وآله وصحبه أمعن.
المقدمة:
ميز اه امة اإسام بأها امة القراءة فقد انزل اه أول سورة

القرآن الكرم ُاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق

اإنسان من علق اقرأ وربك اأكرم الذي علم بالقلم َُسورة لعلق َ4-1:لذا عرفت بأمة القرآن لكثرة اهتمامها
وع ايتها به  ،فاعترته أصا من أصول م هجها القوم أنه مصدر ربا آياي اا ر للبشرية معاء ويعتر م هج
حياة ي ر لأمة طريقها

ميع اجاات الربوية والسياسية وااقتصادية وااجتماعية .ومن رمة اه جل وعا

بالبشر ،أن أرسل نبيه مدا صلى اه عليه وسلم رمة فقال تعا ُ وما أرسل اك إا رمة للعامنَ ُسورة اأنبياء
 ،َ107:ومن هذ الرمة رفع اه ا رج وامشقة عن أهل اأعذار أو ذوي ااحتياجات ا اصة عموما ،وم يقتصر
على فئة معي ة كما هو

علم ال فس ا ديث الذي جعلهم فئات قليلة وحصرهم بامعاقن جسميا وذه يا وحسيا

ونفسيا فقط  ،فاه جعل ذوي ااحتياجات ا اصة كل من جاء له رخصة بالتيسر بالقرآن الكرم ،وذلك لعلمه
بأحواهم مراعيا ذلك الطبيعة اإنسانية وتكوين ال فس البشرية لديهم ُ ا يكلف اه نفسا إا وسعها َ سورة
ِ
خرا نال
البقرة :أية  " .َ 286:دين اه يسر ا مشقة فيه ،فا يطلب اه من عباد ما ا يطيقونه ،فمن فعل ً
شراً .رب ا ا تعاقب ا إن نسي ا شيئًا ما افرضته علي ا ،أو أخطأنا فِ ْعل شيء هيت ا عن
شراً نال ّ
خرا ،ومن فعل ّ
ً
فعله ،رب ا وا تكلف ا من اأعمال الشاقة ما كلفته َمن قبل ا من العصاة عقوبة هم ،رب ا وا حَُ ِم ْلَا ما ا نستطيعه
من التكاليف وامصائب ،وامح ذنوب ا ،واسر عيوب ا ،وأحسن إلي ا ،أنت مالك أمرنا ومدبر "ُ.َ1

فاأعمى واأعرج وامريض وامسافر وا ائض وامرضعة وال فساء واج ون ،وامعتو  ،والشيخ اهرم وميع امرضى من
هؤاء بل تعداهم إ أن يشمل اليتيم والفقر واأسر وامسكن وابن السبيل والرقيق واللقيط وغرهم كثر .وكل

1

َ موعة من العلماء :التفسر اميسر ،مع املك فهد لطباعة امصحف الشريف ،امدي ة ام ورة1419 ،هـ

ص .49
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هؤاء من ذوي ااحتياجات ا اصة وهم أشخاص غر طبيعين

تركيبهم ا سما و تاجون امساعدة والتيسر

أمورهم ا ياتية.
وهذا يدل على ماحة ويسر اإسام

التعامل مع خلق الباري جل وعا ُ أا يعلم من خلق وهو اللطيف

ا برَ ُ سورة املك" . َ :أَا يَـ ْعلَ حم َم ْن َخلَ َق أي :أا يعلم السر وا هر ،من خلق اأشياء ،وا لق يستلزم العلم
ِ
يف ا َْبِرح أي اللطيف بعباد  ،ا بر بأعماهم.
كما قالَ :وحه َو اللط ح
وقيل :مع اآية :أا يعلم اه من خلقه ،وهو هذ امثابة ف ُمنَ مفعول ،والعائد مقدر.
قال الغزا ّ :إما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق اأمور وغوامضها ،وما لطف م ها ،م يسلك

يصلحها سبيل الرفق ،دون الع ف .و ُا برَ هو الذي ا يعزب عن علمه اأمور الباط ة ،فا تتحرك

إيصال ما
املك

واملكوت ذرة ،وا تسكن أو تضطرب نفس ،إا وع د خرها .وهو مع العليم.َ 1 ُ".
" واأدلة الدالة على رفع ا رج من القرآن الكرم ،كثرة وجاءت بصيغ متعددة  ،فتارة تتحدث عن التيسر
والتخفيف ،وأخرى عن نفي ا رج والضيق  ،وثالثة عن نفي الع ت ،ورابعة عن الغلو

الدين "ُ َ 2

إن هذ الدراسة ُاول بيان وُديد ذوي ااحتياجات ا اصة القرآن الكرم واهتمامه ها وبيان ذلك من ال احية
الربوية ،وذلك لشمولية القرآن على ميع اات ا ياة كل على حد سواء.
مشكلة الدراسة :
اهتم اإسام بذوي ااحتياجات ا اصة اهتماما يفوق كل التصورات العامية امعاصرة فلم يضعوا قانونا أو تشريعا
ي ظم حقوقهم إا ووجدوا التشريع اإسامي وقد سبقهم إليه بعدة قرون.

1
2

َ مد مال الدين القامي  ،اسن التأويل مؤسسة التاريخ العري ،بروت 1415 ،ه ُ.َ152/16
َ مد الشريف الرمو  :الرخص الفقهيه من القرآن والس ة ال بوية  ،دكتورا دولة من الكلية الزيتونية للشريعة

وأصول الدين  ،الطبعة اأو  ،نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرم بن عبد اه  ،تونس ،ص .56
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" ر تعا عن م ته على عباد  ،وأنه م عل عليهم

س َعلَى
الدين من حرج بل يسر غاية التيسر ،فقال { :لَْي َ

ْاأ َْع َمى َحَر ٌج َوَا َعلَى ْاأ َْعَرِج َحَر ٌج َوَا َعلَى الْ َم ِر ِ
يض َحَر ٌجْ ح أي :ليس على هؤاء ج اح،

ترك اأمور الواجبة،

ال تتوقف على واحد م ها ،وذلك كا هاد و و  ،ما يتوقف على بصر اأعمى ،أو سامة اأعرج ،أو صحة
ذلك ،وم يقيد"ُ .َ 1

للمريض ،وهذا امع العام الذي ذكرنا  ،أطلق الكام

ر البشرية مد صلى اه عليه وسلم وذلك من ربه جل وعا .
وال هي بع وان " مظاهر الرعاية الربوية لذوي ااحتياجات ا اصة

القرآن الكرم "

أسئلة الدراسة:
مكن ُديد سؤال الدراسة الرئيس التا :
القرآن الكرم؟

ما مظاهر الرعاية الربوية لذوي ااحتياجات ا اصة
ويتفرع م ه اإجابة على اأسئلة التالية:
-1من هم ذوو ااحتياجات ا اصة
-2ما مظاهر الرعاية الربوية

القرآن الكرم؟

القرآن الكرم لذوي ااحتياجات ا اصة؟

أهداف الدراسة:
ُاول هذ الدراسة من خال اإجابة على أسئلتها ُقيق اأهداف التالية:
بيان من هم ذوو ااحتياجات ا اصة
بيان مظاهر الرعاية الربوية هم

القرآن الكرم.

القرآن الكرم .

أهمية الدراسة:
1

َ عبدا لرمن السعدي تيسر الكرم الرمن

1408هـ0

تفسر كام ام ان ،طبع ونشر وتوزيع دار امد
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يرى الباحث أن أمية الدراسة تكمن

تعريف ذوي ااحتياجات ا اصة

القرآن الكرم ما يلي:

-1تت اول إيضاح وجلية هذ الفئة كتاب اه عز وجل وان ا تكون صورة بفئة معي ة كما هي

علم

ال فس ا ديث.
-2ترز اأمية ما اختصهم ا الق عز وجل بكرم ع ايته وفضله من حيث إيضاح اأحكام امتعلقة هم وما
يصلح أحواهم

الدنيا واآخرة.

-3إبراز ا وانب والفوائد الربوية امستفادة لكل من امري وامري من خال رفع ا رج والتيسر عن هذ
الفئة.
-4اهتمام القرآن الكرم هذ الفئة اجتمعية.
-5حاجت ا اماسة إبراز تلك الفوائد للعام وان دي ا ا يف سبق غر بااهتمام بذوي ااحتياجات
ا اصة.
منهج الدراسة:
معا ة اأفكار امطروحة من حيث مع امعلومات م

استخدم الباحث ام هج الوصفي التحليلي ااست باطي

تص يفها وت ظيمها وُليلها ومعرفة وُديد ذوي ااحتياجات ا اصة

القرآن الكرم واست باط امفهوم وامع ها.

وي درج ُت هذا ام هج الوصفي تص يفات كثرة ،حيث بعد من أكثر م اهج البحث العلمي شيوعاً

ال

الدراسات الربوية  ،فهو " ا يعتمد ام هج الوصفي،كما يعتقد البعض على رد وصف ظاهرة معي ة موجودة ،بل
يتعدى ذلك إ اكتشف ا قائق ،وآثارها والعاقات ال تتصل ها وتفسرها ،والقوانن ال ُكمها" ُ  . َ 1بل
يتعدى ام هج الوصفي _من وجهة نظر الباحث – ع د دارسة الظواهر الربوية إ أخذ العرة وتأثراها امستقبلية
وااستفادة من الدراسات ا الية وتعميمها.
حدود الدراسة:
 َ 1أمد حافظ م ،وآخرون ،دليل الباحث ،الرياض :دار امريخ1408 ،هـ ،ص.15
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القــرآن الكــرم الـ ورد فيهــا التيســر والتخفيــف ورفــع امشــقة

الدراســة تقتصــر علــى اآيــات
عن امكلفن من ذوي ااحتياجات ا اصة.
الدراسات السابقة:

 َ1دراسة :عبد العزيز بن يوسف امطلقُ1427هـَُ َ 1
أهداف الدراسة:
َ1التعريف بذوي ااحتياجات ا اصة وبيان حقوقهم
 َ2معرفة مدى اهتمام اإسام وال ظام السعودي بذوي ااحتياجات ا اصة.
 َ3بيــان دور الش ـريعة اإســامية وال ظــام الســعودي ا فــاو علــى حقــوق ذوي ااحتياجــات ا اصــة
ومدى التقارب واالتقاء هذا الدور.
 َ4بيان اللوائح واأنظمة امتعلقة قوق ذوي ااحتياجات ا اصة ال ظام السعودي.
أبرز نتائج الدراسة:
 َ1إن الشريعة اإسامية أكدت على تكرم شخصية اإنسان دون تفريـق بـن إنسـان معـوق أو غـر  ،وقـد
بي ت الشريعة حقوقهم كاملةً أهـا مـ هج متكامـل وشـامل ميـع جوانـب ا يـاة وهـي صـا ة لكـل زمـان
ومكان.
 َ2أكدت الشريعة اإسامية على أن التفاضل بن ال اس بالتقوى
 َ3يسـ ــتمد ال ظـ ــام السـ ــعودي اغلـ ــب م ـ ـواد ول ـ ـوائح التعامـ ــل مـ ــع ذوي ااحتياجـ ــات ا اصـ ــة مـ ــن الش ـ ـريعة
اإسامية.
 َ4يؤكد ال ظام السعودي على تشجيع امواط ن بالدعم امادي وامع وي للجمعيات ا رية ال ترعـى ذوي
ااحتياجات ا اصة.

1

َ حقوق ذوي ااحتياجات ا اصة

ال ظام السعودي دراسة تأصـيلية مقارنـة ،رسـالة ماجسترُغرم شـورةَ –

جامعة نايف العربية للعلوم اأم ية1427،هـ.
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ثانياً :دراسة هاد عمر خليل امدهون َُ 1 َُ2012
أواً :أهداف الدراسة:
-1خدمة هذ الشر ة وذلك من خال عرضها على القرآن الكرم.
-2خدمة كتاب اه تعا من خال التفسر.
-3إثراء امكتبات اإسامية هذا اموضوع اهام.
-4ال سبة امرتفعة الشعب الفلسطي من ذوي ااحتياجات ا اصة.
-5الرغبة جعل اموضوع مصبوغة صبغة قرآنية.
-6بيان وتوضيح لل اس كيف رفع اه من قيمتهم اجتمع.
ثانياً :ال تائج:
 1التعرف على مع ذوي ااحتياجات ا اصة لغة واصطاحا ومشتقاها ُا اصة واإعاقةَ
 2بيان وتوضيح الفكر ا اطئ أن ذوي ااحتياجات ا اصة تقتصر على اأعمى واأعرج -
وامريض والشيخ الكبر فقط وأن ما دون ذلك ا ي درج ُت ذوي ا اجات .
 3اهتمام القرآن الكرم والس ة ال بوية هذ الفئة ال غفل ع ها كثر من ال اس  ،بسبب -
اهتمامهم باأصحاء ،ومن عامات هذا ااهتمام:
أ مراعاة شعورهم وعدم السخرية هم.
ب القيام على مساعدهم وقضاء حوائجهم .
ت عدم امفاضلة بي هم وبن باقي البشر.
ث مشاركتهم فدي اجتمع ،مدن خال السماح هدم بامشاركة ا هاد وا ياة ااجتماعية -
والسياسية .
ج حرمة أكل أمواهم بالباطل - .
ح إكرامهم والعطف عليهم واإحسان إليهم - .
خ التصدق عليهم والر هم وعدم إيذائهم- .
1

َ ذوو ااحتياجــات ا اصــة

الق ـران الكــرم  :دراســة موضــوعية  ،رســالة ماجســتر ُغــر م شــورة َا امعــة اإس ـامية

بغزة2012،م,
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د إعطائهم نصيبهم من الغ ائم وعدم حرماهم من الصدقات - .
ذ عدم خلط أمواهم بامال ا اص - .
 4بيان الفرق بن نظرة العرب والغرب قدما وحديثا لذوي ااحتياجات ا اصة - .
 5بيان طرق عاج امعاقن نفسيا من خال وضع طرقا للعاج - .
 6بيان حقوقهم القرآن الكرم كحق التكرم والزواج والتعليم وزيارهم ومودهم والعطف عليهم
وعدم جاهلهم وحقهم أن يأكلوا من بيوت أهليهم وأقارهم .
 7م ح القرآن الكرم هم الرخصة العبادات و ا هاد واأطعمة- .
 8توضيح الفرق بن الفقر وامسكن- .
الفرق بن الدراسة ا الية والدراستن السابقتن:
تتميز هذ الدراسة.
-1بيــان وتوضــيح ذوي ااحتياجــات ا اصــة  ،مســتدا مــا ورد القــرآن الكــرم ،وم يقصــرها علــى امعــوقن
فقط
 – 2بيان عددا من امعا الربوية ا اصة بذوي ااحتياجات ا اصة ،
_3ختلف ع واها وأسئلتها وأهدافها ال تسعى إ ُقيقه.
وقد استفاد الباحث من هذ الدراسة بيان ومعرفة بعض حقوق ذوي ااحتياجات ا اصة.
مصطلحات الدراسة:

" مظاهر الرعاية الربوية لذوي ااحتياجات ا اصة

القرآن الكرم "

هي موعة من الكلمات امراكمة ا مكن إدراكها إا بتعريف أجزائها كل على حدة.
 َ 1مظاهر الرعاية الربوية :ويشمل مصطلح "الرعاية" جوانب عدة م ها الصحة والتغذية وال ظافة

بيئة آم ة

ومؤاتية لت شئة امعوق .أما مصطلح "الربية" ،فيغطي مفاهيم ا فز والتهيئة ااجتماعية للمستهدفن واإرشاد
وامشاركة وكذلك اأنشطة التعليمية واإمائية .و"الرعاية" و"الربية" أمران متازمان ا مكن الفصل فيما بي هما:
فكاما ضروري وكل م هما يعزز اآخر لب اء أساس متن يتيح لأشخاص أن يتعلموا مدى ا ياة وأن ي عموا
بالرفا .

8
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 َ2ذوو ااحتياجات ا اصة :ذوو ااحتياجات ا اصة " :يطلق عادة على كل موعة من أفراد اجتمع بغض
ال ظر عن أي فروق فردية بسبب السن أو ا س وغر ذلك ،يث يتميز أفراد اجموعة صائص أو مات
معي ة تعمل إما على إعاقة موهم ا سي أو ال فسي أو العقلي أو ااجتماعي وتوافقهم مع البيئة ال يعيشون
فيها ،وإما تفيدهم

هذا ال مو بكل جوانبه"ُ .َ 1

فالتعريف ه ا يظهر أن ذوو ااحتياجات ا اصة ليس تصن باإعاقات ا سدية فقط كما يظن بعض ال اس،
بل يتعدا من كان ع د نقص حسي أو عقلي أو ح اجتماعي ،فهؤاء ميعاً تاجون إ رعاية خاصة ،وهم
امل ما جاء

هذا التعريف نوضحها فيما بعد.

ويحعرف ذوو ااحتياجات ا اصة بأهم " اأفراد الذين تلفون عمن يحطلق عليهم لفظ عادي أو سوي

ال واحي ا سمية أو العقلية أو ااجتماعية أو ال فسية أو امزاجية إ درجة تستوجب عمليات التأهيل ا اصة ح
تصل إ

استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه"ُ .َ 2

وياحظ أن مفهوم ذوي ااحتياجات ا اصة م رج عن كوهم " أشخاصاً ابتاهم اه تعا ما أفقدهم شيئاً من
قدراهم أو حواسهم  ،فأصبحوا معوقن عن ا ركة والعمل والكسب أو العطاء كغرهم من ال اس .ومن م احتاجوا
إ مزيد من الرعاية والع اية"ُ َ 3
ولدى التأمل

هذا التعريف د يركز على إن هؤاء تاجون إ عملية تأهيل  .ولذا مكن القول إن اأفراد

غر العادين م هم يتميزون

ال واحي السوية كالعباقرة أو اموهوبن وأصحاب القدرات ا اصة أو

امرضية اأخرى ال من شأها إعاقة مو شخصية الشخص وتقدمها

ال واحي

اات ال شاط اإنسا .

 َ 1مدحت أبو ال صر  :اإعاقة ا سمية امفهوم واأنواع وبرامج الرعاية ،زهراء الشرق ،القاهرة 2012 ،ص
.21

 َ 2حسن مصطفى والسيد أبو قلة :مدخل إ الربية ا اصة،زهراء الشرق ،القاهرة  ، 2012 ،ص.18
 َ 3ماهر حامد ا و  :امعاق الفكر اإسامي  ،ث مقدم لليوم الدراسي بع وان "معاقونا مشاكل
وحلول" الذي نظمته ا معية الفلسطي ية للعلوم الربوية وال فسية بااشراك مع ا معية الفلسطي ية لتأهيل امعاقن
ام عقد يوم اأربعاء 2007/12/05م .صَُ3
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ويرى الباحث أن ذوي ااحتياجات ا اصة" هم فئة من ال اس ورد

حقهم رخصة شرعية لرفع ا رج وامشقة

ع هم مراعاة التهم ا سمية أو العقلية أو ااجتماعية أو ال فسية ،وقد تزول هذ الرخصة بزوال مسبباهاُكامطر
أو امرض أو ا ربَ وهم فئة واسعة وشاملة  ،ويدخل فيها كبار السن،أو العجزة  ،ومن أصيب بأمراض مزم ة
تستدعي رعاية طبية مستمرة ،وا مك هم مزاولة كل عمل .اف علم ال فس ا ديث الذي يقصرها على فئة
اإعاقات اأربعة "
 َ3القرآن الكرم:
" القرآن :هو ام زل على الرسول امكتوب

اترا با شبهة ،والقرآن ،ع د أهل
امصاحف ام قول ع ه ً
نقا متو ً

ا ق ،هو العلم اللد اإما ا امع للحقائق كلهاَ 1 ُ ".

ودرج العلماء على تعريف القرآن بأنه " كام اه تعا امَـزل على مد  -صلى اه عليه وسلم  -امتعبد
ح
بتاوته.
امبحث اأول :من هم ذوو ااحتياجات ا اصة
امبحث الثا :وبيان الرعاية الربوية هم

القرآن الكرم؟

القرآن الكرم .

جاء القرآن الكرم بالتيسر على العباد ،ورفع اأغال واآصار ال كانت على اأمم السابقة قال تعا ُ ..
ت َعلَْي ِه ْم ۚ َُ سورة اأعراف :جزء من أية َ157:
صَرحه ْم َو ْاأَ ْغ َا َل ال ِ َكانَ ْ
َويَ َ
ض حع َعْـ حه ْم إِ ْ
ت َعلَْي ِه ْم أي :ومن وصفه أن دي ه سهل مح
صَرحه ْم َواأ ْغ َ
ال ال ِ َكانَ ْ
تفسر هذ اآية " َويَ َ
ض حع َعْـ حه ْم إِ ْ

وجاء

ميسر ،ا إصر فيه ،وا أغال ،وا مشقات وا تكاليف ثقال "ُ .َ 2

 َ 1علي بن مد بن علي الزين الشريف ا رجا  :دار الكتب العلمية بروت –لب ان الطبعة :اأو 1403هـ
،ضبطه وصححه ماعة من العلماء ص.174
2

َ عبد الرمن السعدي  :مرجع سابق ُ .َ 230 / 1
10
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صَرحه ْم واأغال ال
م وصف اه تعا  -رسوله صلى اه عليه وسلم بصفة سابعة فقال تعا َ ُ :ويَ َ
ض حع َعْـ حه ْم إِ ْ

ت َعلَْي ِه ْم َ .
َكانَ ْ

وامع  :إن من صفات هذا الرسول ال ي اأمي أنه جاءهم لرفع ع هم ما ثقل عليهم من تكاليف كلفهم اه
ها بسبب ظلمهم  .أنه  -عليه الصاة والسام  -جاء بالتبشر والتخفيف  .وبعث با يفية السمحة ومن
وصايا صلى اه عليه وسلم  " :بشروا وا ت فروا ويسروا وا تعسروا " ُ َ 1
قال اإمام ابن كثر ":وقد كانت اأمم ال قبل ا

شرائعهم ضيق عليهم  .فوسع اه على هذ اأمة أمورها

وسهلها هم  .وهذا قال رسول اه صلى اه عليه وسلم " إن اه جاوز أم ما حدثت به أنفسهم ما م تقل أو
تعمل "ُ  َ 2وقال " إِ
ِ
استح ْك ِرحهوا َعلَْي ِه "ُ  َ 3وهذا قال  :أرشد اه
ال
و
َ،
أ
ط
ا
حم
أ
ن
ع
ز
او
ج
د
ق
ه
الل
ن
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِسيَا َنَ ،وَما ْ
َ
َ ْ
َ ْ
ِ
صراً َك َما َمَْلتَهح َعلَى الذين ِمن قَـْبلَِا َربـَا َواَ حَُ ِم ْلَا َما اَ طَاقَةَ لََا بِِه
هذ اأمة أن يقولوا َ ُ :ربـَا َواَ َُْم ْل َعلَْيـَآ إِ ْ
َنت َم ْواَنَا فانصرنا َعلَى القوم الكافرين َ وثبت
واعف َع ا واغفر لََا وارم ا أ َ

صحيح مسلم أن اه تعا قال

بعد كل سؤال من هذ  :قد فعلت قد فعلت"ُ .َ 4

وقد ملت هذ التسهيات ،والرمة ،من الباري جل وعا ميع أفراد اأمة دون استث اء،
فكيف من لديه عوارض أصاً وموانع وعوائق  ،فيكون التيسر قه أو واكر من السليم والصحيح وهذا يأي
بتيسر مع تيسر ورمة م ه سبحانه وتعا هذ اأمة امرحومة فقال ُونـحَـِزحل ِمن الْ حقر ِ
آن َما حه َو ِش َفاءٌ َوَر ْمَةٌ
َ ْ
َ
لِْلم ْؤِمِن ۚ وَا ي ِز ح ِ ِ
ن إِا َخ َس ًارا َ سورة اإسراء  َ82:وقوله تعا ُ وما أرسل اك إا رمة للعامن( ُسورة
يد الظالم َ
ح َ َ َ
اأنبياء .َ108

 َ 1مسلم بن ا جاج أبو ا سن القشري ال يسابوري :امس د الصحيحُ صحيح مسلمَُ ،قيق :مد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الراث العري – بروت َُ1358/3

 َ 2مسلم بن ا جاج أبو ا سن القشري ال يسابوري  :امرجع السابق َُ166/1
 َ 3ابن ماجة أبو عبد اه مد بن يزيد القزوي  :س ن ابن ماجه ،دار إحياء الكتب العربية ،بروت -فيصل
عيسى الباي ا لي ،د ت.َ695/1ُ،
4

َ الوسيط  :مرجع سابق َُ232
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ومن رمته هم رفع ا رج ع هم

العبادات ،وامعامات  ،وا هاد

سبيل اه  ،كالصاة والصيام وا ج والزكاة

والوضوء واأطعمة وغرها .ولقد ص ف العلماء أهل اأعذار – ذوي ااحتياجات ا اصة -إ نوعن
أواً " :اأعذار الطارئة على اأهلية وهي نوعان"( ) 1
 - 1عوارض ماوية":وهي تلك اأمور ال ليس للعبد فيها اختيار ،ف سبت للسماء ،مع أها نازلة م ها
بغر اختيار وإرادته" ُ َ 2وهي كما يلي:
أ) اج ون  :وهو

اللغة "مأخوذ من أج ه الليل فجن فهو ون ،وجن الشيء ه ج ا :سر  ،وجن

الليل وج ونه  :شدة ظلمته "ُ َ 3
و اصطاح الفقهاء " اختال م ع جريان اأفعال واأقوال على هج العقل ا نادراً" ُ .َ 4
ويرى الباحث أن ا ون " هو خلل وزوال

العقل ي تج ع ه فساد وضرر

التصور والتصرف وعدم إدراك ما

ي تج ع ه"
ب َامغمى عليه  :لغةً "غمى على امريض وأغمي عليه  :غشي عليه م أفاق  ،ورجل غمي  :يغمى عليه،
وامرأة غمى  ،وأغمى على يوم ا دام غيمه وأغميت ليلت ا غم هاها"ُ .َ 5
"وأغمى ا ر إغماءً  :خفي" ُ .َ 1
 َ 1إبراهيم علي حسن ج احي :اأحكام امتعلقة بعبادات أهل اأعذار  ،رسالة ماجستر غر م شورة ،
ا امعة اأردنية 1006،م  ،ص .12
 َ 2مسعود بن عمر بن عبدا ه التفتازا :التلويح إ كشف حقائق الت قيح ،دار اأرقم  ،القاهرة
1419،هـَ335/2ُ،

 َ 3مد بن مكرم بن م ظور  :لسان العرب  ،ط2ن مؤسسة التاريخ العري  ،بروت،
لب ان1413،هـ.َ385/2ُ،
 َ 4ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق ،ص.90
 َ 5الفروز آبادي  :القاموس احيط  ،مرجع سابق ص.1280
12
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وع د الفقهاء "" تعطل القوى امدركة واحركة حركة إرادية بسبب مرض للدماغ أو القلب"ُ َ 2ز
ولذا يرى الباحث " إن اإغماء حجب وسر العقل عما حوله فا يعي ويدرك ما ري حوله"
تَامعتو :
اللغة هو "من عته عتهاً فهو معتو :أي نقص عقله أو فقد أو دهش من غر مس ج ون"ُ .َ 3
و اصطاح الفقهاء " عبارة عن ٍ
خلا العقل فيصر صاحبه تلط العقل،
آفة ناشئة عن الذات توجب ً
فيشبه بعضه كام العقاء وبعضه كام اجانن اف السفه؛ فإنه ا يشابه اج ون لكن تعريه خفة؛ إما
فرحا وإما غضبًا.َ 4 ُ".
ً
ويرى الباحث انه "خفة ونقص العقل فيه بتصرفات غر مقصودة م ه وغر مقبولة من اآخرين".
ِ
ون وس حك ِ
ِ
ِ
الس ِ
ن ِضد ال ِذ ْك ِر َوا ِْْف ِظ"ُ َ 5
ون ِ
ثَ ال سيان " ُالْ ْسيَا حنَ ب َك ْس ِر ال َ ح
وقال ا رجا  ":هو الغفلة عن معلوم

غر حالة الس ة ،فا ي ا الوجوب ،أي نفس الوجوب ،وا وجوب

اأداء".َ 6 ُ.
وال سيان هو عدم تذكر الشيء بعد معرفته ويعتر نقيض التذكر وا فظ والفهم.
اأصغَر :خاف ْاأَ ْك َر،
جَ الصغر لغة " َوالصغِر :خاف الْ َكبِر ،وامصدر ِمْهح ال ِ
صغَر .والصغار :الذل .و ْ
ومع أَصغَر أصاغر ،ومع ِ ِ
ص ْغران "ُ .َ 7
ْ
صغر صغارَ .وقد مّت الْ َعَرب َ
َ
َ
َ

 َ 1الفيومي :امصباح ام ر  ،مرجع سابق ُ.َ622/2
 َ 2التفتازا  :التلويح إ كشف حقائق الت قيح  ،مرجع سابق ُ.َ364/2
 َ 3الفيومي  :امصباح ام ر  ،مرجع سابق ُ.َ536/2
 َ 4ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق،ص .147
5
6
7

َ الرازي  :تار الصحاح ،مرجع سابق.َ310/1ُ،
َ ا رجا  :مرجع سابق ،ص.241
َ أبو بكر مد بن ا سن بن دريد اأزدي  :مهرة اللغة ُ،قيق :رمزي م ر بعلبكي دار العلم للماين –

بروت الطبعة :اأو 1987 ،م َُ739/2
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ااصطاح "الصغر هو الذي م يبلغ سن الرشد"ُ . َ 1

والصغر

فالصغر ه ا هو الذي م يبلغ سن الرشد وُمل التكاليف الشرعية وهي غر مازمة لإنسان  ،وت تهي بعد البلوغ
"
حَ ا ائض وال فساء:
ا يض لغة  :من حاضت امرأة ُيض حيضاً وا يض :الدم الذي يض من رحم امرأة

أيام معلومة من كل

شهر  ،وحاضت امرأة حيضاً سال دمها فهي حائض" ُ .َ 2
و اصطاح الفقهاء عرفه ا رجا "دم ي فضه رحم امرأة السليمة عن الداء والصغر"ُ .َ 3
وا يض أذى عذر ومانع للمرأة من بعض التكاليف الشرعية كالصاة والصيام وا ماع "ُ .َ 4
وتعريف ال فاس لدى الفقهاء " هو دم يعقب الولدَ 5 ُ" .

بكل
ال فساء " :نـَ ْفساءح /نـح َفساءجمفردى :ج نـح َفساوات ونحفاس ونِفاس :امرأة وضعت حديثًا ح
"ُاط ال فساءح ِ
ع اية"َ 6 ُ.
حم واأعضاء الت اسلية إ حالتها
تعقب ْ
الوض َع َ
وهو حالة امرأة خال الوادة أو بعدها مباشرًة ،ح
لتعود فيها الر ح
الطبيعية ،وم ّدها و ستّ ِة أسابيع
ح َال ائم لغة " وال وم غشيت ثقيلة هجم على القلب فتقطعه عن امعرفة باأشياء "ُ .َ 1
1

َ

مد بن علي الشوكا  :السيل ا رار امتدفق على حدائق اأزهار ،دار الكتب العلمية /بروت ،

1405هـُ.َ20/3
 َ 2الفروز آبادي  :القاموس احيط ،مرجع سابق َ641/1ُ ،
 َ 3ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق ص.106
4
الرزاق ا سي  ،أبو الفيض ،امل ّقب مرتضى ،الزبيدي ،:تاج العروس من جواهر
َ ّمد بن ّمد بن عبد ّ

القاموس  ،موعة من احققن ،دار اهداية  ،د ت ،د ن ُ َ567/16موسوعة امكتبة الشاملة
 َ 5ا رجا  :مرجع سابق  ،ص .245
 َ 6أمد تار عبد ا ميد عمر معجم اللغة العربية امعاصرة ،عام الكتب ،الطبعة اأو  1429 ،هـ
القاهرةَ2225/3ُ،

14
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و ااصطاح  ":فتور طبيعي يعرض لإنسان

فرات م تظمة أو غر م تظمة فهو ا يزيل العقل وا يعطله،

ويعطل ا واس الظاهرة "ُ .َ 2
لذا فال وم ايٌفقد العقل ولك ه عام غيي جب امعرفة أث اء ال وم عن هذا ال ائم.
خَامريض لغة "
"وامرض :السقم  ،نقيض الصحة "ُ  ،َ 3وامرض  " :حالة خارجة عن الطبع ضارة با سم "ُ َ 4
و اصطاح الفقهاء " امرض هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن ااعتدال ا اص "ُ َ 5
امرض من العجز وقصور ا هد وال شاط والعجز الواضح جسدياً وجسمياً فقد جاء الشرع بالتخفيف

وما

والتيسر على امريض .
 -2عوارض مكتسبة  :وهي "تلك اأمور ال كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي إما تكون م ه أو تكون من غر "ُ
 َ 6وهي كالتا :

أَ ا اهل لغةً " ج هـ لُ :ا َْ ْه حلَ ِضد الْ َعلَ ِم "ُ.َ 7

و اصطاح الفقهاء " هو اعتقاد الشيء على خاف ما هو عليه ،واعرضوا عليه بأن ا هل قد يكون بامعدوم،
وهو ليس بشيء ،وا واب ع ه :إنه شيء

الذهن.َ 8 ُ ".

ويكون ا هل عدم إدراك ومعرفة حقيقة الشيء على ما هي عليه
بَ امكر "
1

َ الفيومي  :امصباح ام ر  ،مرجع سابق ُ.َ868/2
َ بدران أبو العي ن  :أصول الفقه اإسامي  ،مرجع سابق ،ص .328
َ ابن م ظور  :لسان العرب  ،مرجع سابق ُ.َ80/13
َ الفيومي  :امصباح ام ر  ،مرجع سابقَُ780/2

8

َ ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق  ،ص80

2
3
4

 َ 5ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق ص . 238
 َ 6مد أمن أمر بادشا :تيسر التحرير ،دار الكتب العلمية ،بروت.َ258/2ُ ،
 َ 7الرازي  :تار الصحاح  ،مرجع سابق َُ63/1
15
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لغةً :ك ر هـ و ُأَ ْكرههَ علَى َك َذا َملَه علَي ِه حكرها .و ُ َكره ِ ِ
الشيءَ ُتَ ْك ِر ًيهاَ ِضد َحبْبتحهح إِلَْي ِه.
َ ََ ح َ
َ ح َ ْ ًْ َ ْ ح
تَ إلَْيه ْ

الشيءَ.َ 1 ُ".
استَكَْرْه ح
َو ْ
ت ْ

وع د الفقهاء " اإكرا  :مل الغر على ما يكرهه بالوعيد.

شرعا ،فيقدم على عدم الرضا ،لرفع ما هو أضرُ ".
طبعا أو ً
اإكرا  :هو اإلزام واإجبار على ما يكر اإنسانً ،

2

َ.

جَالسكران

ِ
ِ
ُسكَْرىَ "ُ.َ 3
لغةً " س ك رُ :السكَْرا حنَ ضد الصاحي َوا َْ ْم حع َ

و ااصطاح " السكر :غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل ،مباشرة ما يوجبها من اأكل والشرب ،وع د أهل
ا ق :السكر هو غيبة بو ٍ
ارد قوي ،وهو يعطي الطرب واالتذاذ ،وهو أقوى من الغيبة وأم م ها ،والسكر من ا مر،
ع د أي ح يفة :أا يعلم اأرض من السماء ،وع د أي يوسف ،و مد ،والشافعي :هو أن تلط كامه ،وع د
بعضهم :أن تلط

مشيته إذا ُرك.َ 4 ُ".

دَاهازل لغة :
ِ
جاداً .ويحقال :أجاد أنت أم ها ِزل.
" هزل :اهح ح
نقيض ا ّد .فان يـَ ْه ِزل كامه ،إذا م يكن ّ
زل :ح
الس َمن "ُ .َ 5
نقيض ِ
واهحز حال :ح
و ااصطاح " اهزل :هو أن ا يراد باللفظ مع ا  ،ا ا قيقي وا اجازي ،وهو ضد ا دَ 6 ُ".
هـَ السفيه لغةً "
ِ ِ
َصلحهح ا ِْفةح َوا ََْرَكةح "ُ َ 7
س ف هـُ :الس َفهحَ ضد ا ْ ْل ِم َوأ ْ
 َ 1الرازي  :تار الصحاح  ،مرجع سابق ُ.َ269/1
 َ 2ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق ،ص .23
 َ 3الرازي  :تار الصحاح  ،مرجع سابقَُ150/1

 َ 4ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق ،ص.120
 َ 5ا ليل بن أمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي  :كتاب العن  ،دار ومكتبة اهال ،بروت  ،دت َُ14/4
 َ 6ا رجا  :التعريفات  ،مرجع سابق  ،ص .257
7

َ الرازي  :تار الصحاص  ،مرجع سابق َُ149/1
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و اصطاح الفقهاء " السفه :عبارة عن خفة تعرض لإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل،
اف طور العقل ،وموجب الشرعَ 1 ُ".
وَ امخطي
لغة ُ :ا َْطَأحَ ِضد الصو ِ
اب َوقَ ْد محَد" ُ َ 2
َ
وع د الفقهاء " ا طأ :هو ما ليس لإنسان فيه قصد ،وهو عذر صا لسقوط حق اه تعا إذا حصل عن
عذرا
اجتهاد ،ويصر شبهة العقوبة ح ا يؤم ا اطئ ،وا يؤاخذ د وا قصاص ،وم عل ً
ح وجب عليه ضمان العدوان ،ووجبت به الدية"ُ .َ 3

حق العباد

زَ امسافر
ِ
َس َف ٌارَ" ُ َ 4
س ف رُ :الس َف حرَ قَطْ حع الْ َم َسافَة َوا َْ ْم حع ُأ ْ

والسفر خاف ا ضر ،وهو مشتق من ذلك ما فيه من اجيء والذهاب ،وا مع أسفار"ُ َ 5
وشرعا" :فهو ا روج على قصدسرة ثاثة أيام ولياليها ،فما فوقها بسر اإبل ومشي اأقدام"ُ " َ 6والسفر :هو
ً

قطع امسافة ،يقال ذلك إذا خرج لارُال "ُ َ 7

ثانياً :اأعذار الطارئة على الخلقة :
 َ1اأعمى

1
2
3

َ ا رجا ،التعريفات ،مرجع سابق ص . 119
َ الرازي  :تار الصحاح  ،مرجع سابق َُ92/1
َ ا رجا ،التعريفات ،مرجع سابق ص .99

 َ 4الرازي  :تار الصحاح ،مرجع سابق َُ148/1ز
 َ 5الفروز آبادي  :القاموس احيط ،مرجع سابق  ،ص 817
 َ 6ا رجا ،التعريفات ،مرجع سابق ص .119
7

َ الفيومي  :امصباح ام ر ،مرجع سابقَ378/1ُ ،
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لغة " :من عمي فان ذهب بصر كله من عي يه كلتيهما فهو أعمى ،عمي القلب :ذهبت بصرته وم يهتد
إ خر ،وعميت عليه اأخبار :خفيت عليه "ُ .َ 1
و اصطاح الفقهاء هو " فقد البصر"ُ .َ 2
 َ2اأعرج
العرج لغة  ":من عرج عرجا :أي كان

رجله شيء خلقة فجعله يغمز ها ،وعرج :غمز برجله لعلة طارئة فهو

أعرج وهي عرجاء ،وهو أعرج أي بن العرجَ 3 ُ".
و اصطاح الفقهاء "آفة تعرض لرجل واحدة"ُ .َ 4
َ3اأصم
صم ،والصمم :انسداد اأذن وثقل السمع ،وحجر أصم  :صلب
اأصم لغة " :من صم يصم فهو أصم ،وا مع ٌ
وصم صماً :ذهب معه "ُ .َ 5
مصمت ،وصم القارورة و وها :سدها ٌ ،

و اصطاح الفقهاء فهو ا رج عن امع اللغوي "ُ  .َ 6وهو" تعطل آلة السمع عن ماع اأصوات"ُ َ 7
َ 4اأخرس
ِ
س :ذهاب الكام خلقة ،أو عياَ 8 ُ"..
س َخَرساً .وا ََر ح
ا رس لغةً ":خرسَ :خر َ
1

َ الفروز آبادي :القاموس احيط  ،مرجع سابق ،ص.1215

 َ 2عبد الرؤوف ام اوي  :التوقيف عل مهمات التعاريف  ،عام الكتب  ،القاهرة ط أو 1410،هـ ،ص
327
 َ 3الفيومي  :امصباح ام ر ،مرجع سابقَ548/2ُ،
 َ 4مد بن امد القرطي  :ا امع أحكام القرآن  ،دار ابن حزم  ،القاهرة  ،ط أو 1425 ،هـَُ2851/2
5
6
7
8

َ الفروز آبادي  :القاموس احيط ،مرجع سابق ،ص.1000
َ ام اوي  :التوقيف عل مهمات التعاريف ،مرجع سابق ،ص.219
َ مد رواس قلعة جي  :اموسوعة الفقهية اميسرة  ،دار ال فائس ،بروت ط أو 1421 ،هـ َُ1244/2
َ الفراهيدي  :كتاب العن ،مرجع سابقَ195/4ُ،
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و اصطاح الفقهاء  ":الذي ا مك ه شيء من الكام لتغر اللسان" ُ .َ 1
ثالثاً :ذوو احتياجات خاصة أخرى وردت في القرآن الكريم .
 َ1الشيخ اهرم :

ويعرف لغة ":هـ ر مُ :ا ْهََرحمَ كِبَـ حر ال ِس ِن.َ 2 ُ".
ويقال من طعن

السن الشيخ ،وقد يعر به فيما بي ا عمن يكثر علمه ما كان من شأن

الشيخ أن يكثر جاربه ومعارفه ويقال شيخ بدين الشيخوخة والشيخ والتشييخ  ،قال  :هذا بعلي
شيخاًَ -وأَبحونا َشيخ َكبِر"ُ َ 3
قال تعا }َ :وِم حكم من يرد إ أ َْرَذ ِل العمرَ ال حل َُ70وهي الشيخوخة واهرم وضعف القوة
والعقل والفهم وت اقص اأحوال من ا وف وضعف الفكر"ُ .َ 4
الشيخ اهرم اصطاحا:
قال الرازي :الشيخوخة أو الكهولة" :هو أن يظهر

اإنسان نقصانات ظاهرة جلية إ أن موت

ويهلك"ُ ، َ 5ويرى الباحث :هو ضعف يازم الرجل الكبر

سن الشيخوخة دون وجود دواء لشفائه.

 َ2اليتيم

1
2
3
4
5

َ عبد اه بن مفتاح  :شرح اأزهار ،مكتبة الراث اإسامي  ،اليمن  ،ط أو 1424هـ ُ.َ250 /2

َ الفروز آبادي  :القاموس احيط  ،مرجع سابق ُ.َ254/1
َ إبراهيم اإيباري  :اموسوعة القرآنية  ،مؤسسة سجل العرب لل شر 1415 ،هـ ،ص .3412
َ ابن كثر  :تفسر القرآن العظيم  ،مرجع سابق َُ314/3
َ الفخر الرازي  :مفاتيح الغيبَ30/11ُ ،
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اليتم لغة :اليتيم فقد الصي أبا قبل البلوغ  ،و الدواب فقد اأم .وذلك أن الكفالة

اإنسان

م وطة باأب فكان فاقد اأب يتيما دون من فقد " ُ َ 1
اليتيم اصطاحا:
قال ابن كثر" :هم الصغار الذين ا كاسب هم من اآباء وامساكن الذين ا ددون مدا ي فقون
على أنفسهم وأهليهم"ُ َ 2
قال الشعراوي ":هو من فقد أبا وم يبلغ مبلغ الرجال"ُ ، َ 3ويرى الباحث أنه  :هو كل إنسان صغر
فقد أبا  ،وم يبلغ ا لم.
 َ3الفقر
الفقر لغة:
قر  ،ضد الغ  ،مثل الضعف والضعف ،تأي مع ا اجة واحتاج  ،يقال رجل فقر إ
قر  ،وال حف ح
"ال َف ح

العلم أي اجة إليه  ،قال تعا ":أنتم الفقراء إ اه" أي احتاجون إليه"ُ َ 4
الفقر اصطاحا:

من ليس له مال وا كسب حال ائق به ،يقع موقعاً من كفايته ،من مطعم وملبس ومسكن
وسائر ما ابد م ه ،ل فسه ومن تلزمه نفقته ،من غر إسراف وا تقتر ،كمن تاج إ عشرة

 َ 1ابن م ظور  :لسان العرب ،مرجع سابق.َ4648/6ُ،
 َ 2ابن كثر :تفسر القرآن العظيم  ،مرجع سابق ُ.َ288/1
 َ 3مد الشعراوي  :تفسر الشعرا وي ،دار أخبار اليوم للطباعة وال شر -مصر  ،دت ،ص.181
4

َ امرجع السابق نفس اموضع.
20
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دراهم كل يوم وا د إا أربعة أو ثاثة أو اث ن"ُ ،َ 1وهو الذي ا د ما ي فق

طريقه فاضا ل عن

نفقة عياله "ُ  َ 2و"هو ظاهر الفقر  ،الذي ا شيء له من امال  ،سأل ال اس أو م يسأهم َ 3 ُ".ويرى
الباحث  :هو كل إنسان ا يستطيع أن يوفر حاجاته اأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن إا
بتعب وجهد جهيد وبكل كلفة ومشقة .
َ4ابن السبيل لغةً:
ابن السبيل :امسافر ام قطع به ،وهو يريد الرجوع إ بلد  ،وا د ما يتبلغ بهَ 4 ُ".
ابن السبيل اصطاحا:
قال ابن كثر" :هو امسافر اجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إ بلد " ُ َ 5
وقال الطري " :هو اجتاز سفراً قد ان حق ِطع به "َ 6 ُ.
وقال رضا" :هو ام قطع عن بلد

سفر ا يتيسر له فيه الوصول إ ماله"ُ َ 7

ويرى الباحث أنه :امسافر الذي انقطعت به السبل وفرغ م ه امال أو فقد فيعطى على قدر ا اجة ح
يصل بلد .
َ5اجاهد

1
2

سبيل اه

َ يوسف القرضاوي :فقه الزكاة ،مؤسسة الرسالة ،ط ثانية1393،هـ ،ص.82
َ موعة من امؤلفن  :الفقه اميسر ضوء الكتاب والس ة ،ال اشر مع املك فهد لطباعة امصحف

الشريف،س ة الطبع  1424هـ ص202
 َ 3ميد بن لد بن قتيبة اأزدي ابن ز ويه :اأموال ،دار الكتب العلمية ،دت َُ346/4
 َ 4أمد تار عبد ا ميد عمر" معجم اللغة العربية امعاصرة ،مرجع سابقُ َ1031/2
5
6
7

َ ابن كثر  :تفسر القرآن العظيم ،مرجع سابق ُ.َ41/2
َ الطري  :جامع البيان تأويل القرآن ن مرجع سابق َُ560/13
َ مد رشيد رضا  :تفسر القرآن ا كيم ُتفسر ام ارَ ،دار ام ار القاهرة ،الطبعة الثانية  1366هد

 1517مَ99/11ُ.
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ِ
ئ هِِ َما قَـ ْولحهح تَـ َعا َ :
ض ِم َها الطاقَةح َوقح ِر َ
سبيل اه لغةً" ج هـ دُ :ا َْ ْه حدَ بَِفْت ِح ا ْ ي ِم َو َ

تعريف اجاهد
ِ
ين َا َِ حدو َن إِا حج ْه َد حه ْمح جالتوبة79 :ىَ 1 ُ".
َ
{والذ َ
ا هاد" :مصدر جاهد :استفراغ الوسع مدافعة العدو.و الشرع :بذل ا هد

قتال الكفار.َ 2 ُ".

َ6الرقيق ُامملوكَ
الرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق وم ه
تعريف الرقيق لغةً" ":الِرق بالكسر من املك وهو العبودية و ّ
قوله تعا ُ َرق م شور َُالطورَ 3:

و الرقيق ضد الغليظ والثخن وقد رق الشيء يرق بالكسر رقة و أرقه غر و رققه ترقِيقا و ترقِيق الكام

ترقق له أي رق له قلبه و استَـَرق الشيء ضد استغلظ واسرق ملوكه و أ ََرقا وهو ضد أعتقه و
ُسي ه و َ
ِ
يق امملوك " ُ.َ3
الرق ح
الرقيق اصطاحا:

هي كل امرأة ملكت بالسي  ،من خال ا رب "ُ َ 4
حرب مشروعة"ُ َ 5

قال الشعراوي ":الذين أحسروا
ويرى الباحث  :كل إنسان حملِك بالسي خال ا رب أو شراء فيصبح ملكا لسيد ح يعتقه.
 )7اأسر
ِ
ِ
فسمي
سار الْ َقْي حد ويكون َحْب َل الكتاف وم ه مي اأَسر وكانوا ّ
تعريف اأسر لغةً :أسر "وا ِإ ح
يشددونه بالق ِد ح
ِ ِ
َسَرى م أَسارى مع ا مع" ُ َ 6
حكل أَخيذ أَسراً يقال أَسر وأ ْ
1

َ الرازي  :تار الصحاح ،مرجع سابق ص.63
َ سعدي أبو جيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطاحاً  ،مرجع سابق ص.71

6

َ ابن م ظور :لسان العرب ،مرجع سابقَ87/1ُ،

2

 َ 3الرازي  :تار الصحاح ،مرجع سابق َ267ُ،
 َ 4ابن كثر  :تفسر القرآن العظيم ،مرجع سابق.َ310/3ُ،
 َ 5مد الشعراوي  :تفسر الشعراوي.َ1282ُ ،
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ِ
ِ
َس ِر "ُ َ 1
اللي ح
سار  :امَ ْ
"قال ْ
ص َد حر كاأ ْ
حسر فان إساراً ،وأحسَر با ِإسا ِر .وا ِإسار الِرباط  ،وا ِإ ح
ث ":أ َ
نست تج من تلك امعا لأسر أها تأي مع ُ ،القيد وامسجون والرباطَ.
اأسر اصطاحا:
قال الرازي" :هو امأخوذ من قومه ،امملوك رقبته الذي ا ملك ل فسه نصرا وا حيلة"َ 2 ُ.
وقال رضا":هو كل أخيذ حرب وان م يشد"ُ َ 3
قال الشعراوي ":أنه مشدود عليه الوثاق من أخذ يث يكون

قبضة يد "ُ َ 4

وه ا د أن القرآن الكرم نظر إ اأسرى أهم أصحاب حاجات تاجون إ العون وامساعدة من
اآخرين.

ِ
ات لِْل حف َقر ِاء والْمساكِ ِ
ن
وقد مع القرآن الكرم هؤاء مع غرهم هذ اآية فقال تعا ُ إمَا الص َدقَ ح َ َ َ َ
ِ
ِِ
اب والْغَا ِرِمن وِ سبِ ِيل الل ِه واب ِن السبِ ِيل فَ ِر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم
َ
َوالْ َعامل َ
َْ
ََ َ
يضةً م َن الله َواللهح َعل ٌ
ن َعلَْيـ َها َوالْ حم َؤل َفة قحـلحوبـح حه ْم َو الِرقَ َ
ِ
يمَ سورة التوبة :آية .60وقد ذكر القرطي تفسر هذ اآية ثاثن مسألة توضح أن اه اختص
َحك ٌ
هؤاء اأص اف من ال اس بالزكاة ودفع اأموال هم مراعاة لظروفهم ا اصة ،ورمة هم ،وشفقة هم،وأهم

من ذوي ااحتياجات ا اصة "وخص اه سبحانه بعض ال اس باأموال دون بعض نعمة م ه عليهم،
وجعل شكر ذلك م هم إخراج سهم يؤدونه إ من ا مال له  ،نيابة ع ه سبحانه فيما ضم ه بقوله )وما
من دابة

اأرض إا على اه رزقهاَ ُسورة هود آية.َ 5 ُ"َ6:

ّ َ 1مد مرتضى ا سي الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الطبعة  -الثانية  1414هد ،،سلسلة
تصدرها وزارة اإرشاد  -الكويت،مطبعة حكومة الكويت.َ49/10ُ.
2
3
4
5

َ الرازي  :التفسر الكبر ومفاتيح الغيب  ،مرجع سابق َُ216/30
َ مد رشيد رضا  :تفسر ام ار  ،مرجع سابق َُ72/10
َ مد الشعراوي :تفسر الشعراوي ،مرجع سابق ص.1214
َ القرطي  :ا امع أحكام القرآن ،مرجع سابق.َ106/8ُ ،
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اث ِ
ُمَلَ الشيءَ َعلَى ظَ ْه ِرِ َو ُا َْ ْملَ َما َُْ ِمل ِْ
اإنَ ح
ح
ح
 )8ا امل :تعريف ا امل لغةً "ح م لَ َ :
ْ
ِ
ال :امرأَةٌ ُح ِاملَ و ِ
ت ححْبـلَى َ 1 ُ".و ااصطاح  :ا مل :ما
ُحاملَةٌَ إِ َذا َكانَ ْ
بحطحوهَاَ .ويـح َق ح ْ َ َ ٌ َ َ
مل .ما كان

بطن .أو على شجر.

قال ابن السكيت :ا مل :ما كان

بطن ،أو على رأس شجرة ،وا مل ما كان على ظهر ،أو رأس،

وهو قول اأصمعي.َ 2 ُ ".
 )9امرضع :

ِِ
ِ
الضرِع أَ ِو الث ْد ِيُ" .
ُر َ
ض َعَ الراءح َو ح
الضاد َوالْ َع ْ ح
نأ ْ
َص ٌل َواح ٌدَ ،وحه َو حش ْر ح
ب الل ََ م َن ْ
تعريف امرضع لغةً َ ":

َ

و اصطاح الفقهاء "رضع مص من ثدي آدمية

وقت صوص"ُ َ 4

َ10امطلقة
تعريف امطلقة لغةً ":طل َق يطلِق ،تطلي ًقا ،فهو حمطلِق ،وامفعول حمطلق طلق زوجتَه :حررها من قيد
ِ
اح َعلَْي حك ْم إِ ْن
الزواج وأخرجها من عصمته "طلّق اب ته من زوجها امحدمن -تزوج بامرأة حمطلّقة{ -اَ حجَ َ
يضةًح "َ 5 ُ.
ضوا َهحن فَ ِر َ
وهن أ َْو تَـ ْف ِر ح
ِساءَ َما َمْ َمَس ح
طَل ْقتح حم ال َ
و ااصطاح "إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ ،أو ك اية ظاهرة ،أو بلفظ ما مع نيةَ 6 ُ".
َ11اللقيط:
 َ 1الرازي  :تار الصحاح  ،مرجع سابق ُ.َ81/1
 َ 2سعدي أبو جيب :القاموس الفقهي لغة واصطاحا ،دار الفكر .دمشق – سورية الطبعة الثانية 1408
هـ،ص103
 َ 3أمد بن فارس :معجم مقاييس اللغة،حقق :عبد السام مد هارون  :دار
الفكر1399:هـَُ400/2موسوعة امكتبة الشاملة.
 َ 4سعدي أبو جيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطاحاً  ،مرجع سابق ص.149
 َ 5أمد تار عبد ا ِ
ميد عمر :معجم اللغة العربية امعاصرة :مرجع سابقُ.َ1411/2
6

َ سعدي أبو جيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطاحاً  ،مرجع سابق ،ص .230
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اللقيط لغةً "هو الطفل الصغر غر البالغ  ،الذي يوجد

الشارع أو ضالة الطريق وا يعرف نسبه"ُ َ 1

صد م ك ،أو ث"َ 2 ُ.
"هو الطفل الرضيع جد الطريق دون قَ ْ
ِ
ِ
قَـوله تعا ُ:فَالْتـ َقطَه ح ِ
ِِ
نَ سورة
َ
آل ف ْر َع ْو َن ليَ حكو َن َهح ْم عدوا وحزنا إن ف ْر َع ْو َن َوَه َاما َن َو حجح َ
ود حمَا َكانحوا َخاطئ َ
ْ
القصص8 /
اللقيط  :الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق ا يعرف أبوا .
 شرعا :اسم ي مولود ،طرحه أهله خوفا من الفقر ،أو فرارا من همة الز َ 3 ُ".المبحث الثاني :مظاهر الرعاية التربوية في القرآن الكريم بذوي ااحتياجات الخاصة:
لقد راعى الشارع ا كيم ذوي ااحتياجات ا اصة ،ويسر عليهم ،ورفع ع هم ا رج بعدد كثر من آيات
القرآن ا كيم ،وب صوص صر ة ومباشرة وغر مباشرة فسرها ووضحها الرسول صلى اه عليه وسلم  ،وبن
امقصود م ها  ،وكذلك علماء التفسر وامختصن
ال صوص القرآنية الواردة ،

علوم القرآن الكرم  ،وه ا يذكر الباحث بعض

هذا ا صوص خشية اإطالة مع الوقوف على بعض تفاسر هذ ال صوص

من كتب التفسر امعتمدة .ولذلك جاء الشرع بالتيسر على اأمة والتخفيف

أحوال معي ة ولعل من

أمها اأعذار وهم ذوو ااحتياجات ا اصة وهي كما يلي:
" التخفيـ ــف باإس ــقاط  :كإس ــقاط العب ــادات ع ـ ــد وجـ ــود أعذارها،كإس ــقاط الص ــاة ع ــن ا ـ ــائض
وال فساء  ..وعدم وجوب ا ج عمن م يستطع إليه سبيا .
التخفيف بالت قيص  :كقصر الصاة.

 َ 1سيد سابق :فقه الس ة فقه الس ة ،امكتبة العصرية صيدا بروت  ،دار الفتح لإعام العري -القاهرة
 1421هد  2000م َ173/3 ُ .
 َ 2الشعراوي  :تفسر الشعراوي  ،مرجع سابق ص .3118
3

َ سعدي أبو جيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطاحاً  ،مرجع سابق ،ص .332
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التخفي ـ ــف باإب ـ ــدال  :كإب ـ ــدال الوض ـ ــوء والغس ـ ــل ب ـ ــالتيمم  ..وإب ـ ــدال القي ـ ــام

الص ـ ــاة ب ـ ــالقعود

وااضــطجاع  ..وكإبــدال الركــوع والســجود باإمــاء  ..والصــوم بــالعتق  ..وكإبــدال بعــض أعمــال ا ــج
والعمرة بالكفارات ع د قيام اأعذار .
التخفيف بالتقدم  :كتقدم العصر إ الظهر،والعشـاء إ امغـرب ،السـفر وامطـر  ..وكتقـدم الزكـاة
على حوها  ..والكفارة على ح ثها.
التخفيف بالتأخر  :كتأخر الظهر إ العصر لسبب يقتضيه  ..وتأخر رمضان للمريض وامسافر ..
وتأخر الصاة عن وقتها

حق مشتغل هاد،أو بإنقاذ غريق أو و .

التخفيف بالرخيص  :كصاة امتيمم مع ا دث .
التخفيف بالتغير  :كتغير نظام الصاة للخوف " :أي  :صاة ا وف"َ 1 ُ.
فاإســام يراع ــي أســباب التخفيف،فيخف ــف علــى ام تم ــن إليــه،وي ظر إ اأع ــذار ال ـ يش ــق عل ــى
امســلم العبــادة هــا فيعترهــا،ويب عليهــا هــذ التخفيفــات والتيس ـرات وهــذ تســهيات ربانيــة لــذوي
ااحتياجات ا اصة ع دما يشق عليهم التكليف الشرعي،،واه سـبحانه وتعـا مـا خلـق ا لـق ميعـا
ونثر عليهم مـن نعمـه وهباتـه ,جـاء كـل واحـد مـ هم تلفـا عـن اآخـر ا يشـاهه وا يطابقـه ,ومراعيـاً
ض ـ حك ْم فَ ـ ْـو َق بَـ ْع ـ ٍ
ـض
للف ــروق الفردي ــة ب ــن البش ــر  ،وق ــد أك ــد اه س ــبحانه ه ــذا ااخ ــتاف { َوَرفَـ َـع بَـ ْع َ
درجـ ٍ
ـاتح .وهــذا التفضــيل قــد يكــون با س ـم أو بــالعلم أو بطريقــة التفكــر أو بــاأمور اماديــة ،لــذلك
ََ َ
حــرص اإســام علــى اطبــة ال ــاس علــى قــدر عقــوهم وعلــى مقــدار مــا يســتوعبون ويفهمــون؛ فــورد

صـحيح اإمـام مسـلم عــن ابـن مسـعود رضــي اه ع ـه َ 2 ُ" :مـا أنـت محــدث قومـا حـديثا ا تبلغــه
1

ب أَِي حِيـ َفةَ ال ـعم ِ
ان  ،دار الكتب العلمية،بروت1419هـ ص.64
َ ابن يم  :اأشبا وال ظائر َعلَى َم ْذ َه ِ ْ َ ْ
َْ
 ) 2مسلم بن ا جاج أبو ا سن القشري ال يسابوري :امس د الصحيحُ صحيح مسلمَُ ،قيق :مد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الراث العري – بروت / ُ.

َ.

26



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
عقــوهم إا كــان لبعضــهم فت ــة" .وورد عــن علــي رضــي اه ع ــه " حــدثوا ال ــاس مــا يعقلــون ،أُبــون أن
يكــذب اه ورس ـوله؟"ُ  .َ1ومع ـ هــذا الكــام كلــه أن اإســام أقــر بــالفروق الفرديــة بــن اأشــخاص
واأف ـراد ،أو مع ـ آخــر أقــر مبــدأ ااهتمامــات امختلفــة ،فمــا أهــتم بــه أنــا لــيس بالضــرورة أن هــتم بــه
أنت ,وما يهتم به ولدي هو غر الذي أهتم به أنا ..وهكذا .وه ا نذكر بعض حقوقهم ال س ها
هم اإسام من خال القرآن الكرم.
 )1حقهم

التعليم :

جاء القرآن الكرم ا يفرق بن فئة وأخرى ،وال صوص الشرعية واأحاديث ال بوية ال تقرر حق التعليم
لإنسان ا تستث طائفة أو فئة"ُ َ 2
يك لَ َعلهح يـَزكى ُ َ3أ َْو يَذك حر فَـتَـْـ َف َعهح ال ِذ ْكَرى
س َوتَـ َو ُ َ1أَ ْن َجاءَ ح ْاأ َْع َمى َُ َ2وَما يح ْد ِر َ
قال تعا ُ َعبَ َ
ك أَا يَـزكى َُ َ7وأَما َم ْن َجاءَ َك يَ ْس َعى َُ َ8وحه َو
صدى َُ َ6وَما َعلَْي َ
استَـ ْغ َ ُ َ5فَأَنْ َ
ُ َ4أَما َم ِن ْ
ت لَهح تَ َ
ت َعْهح تَـلَهى َُ10
َ ْ َشى ُ َ9فَأَنْ َ

وهذ فائدة كبرة ،هي امقصودة من بعثة الرسل ،ووعظ الوعاو ،وتذكر امذكرين ،فإقبالك على من جاء
ب فسه مفتقرا لذلك م ك  ،هو األيق الواجب....فدل هذا على القاعدة امشهورة ،أنه " :ا يرك أمر
معلوم أمر موهوم ،وا مصلحة متحققة مصلحة متومة " وأنه ي بغي اإقبال على طالب العلم ،امفتقر إليه،
ا ريص عليه أزيد من غر َ 3 ُ".
وأول آية أنزلت

القرآن الكرم هي قوله تعا ُ اقرأ باسم ربك الذي خلق  ُ َ.......سورة العلق ،آية

َ5-1

1

َ مد بن إماعيل بن إبراهيم بن امغرة البخاري :ا امع الصحيح ،دار الشعب  -القاهرة

3

َ السعدي  :مرجع سابق ،ص .585

الطبعة :اأو .َ44/1ُ،1987 – 1407 ،
 َ 2مصطفى امد القضاة :حقوق امعوقن بن الشريعة والقانون مؤسسة مادة للدراسات ا امعية وال شر
والتوزيع ،اربد  ،اأردن 2002،ص 133
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وتتأكد مكانة العلم ع دما أقسم اه بالقلم وهو أداة العلم فقال سبحانه وتعا ُ ن والقلم وما يسطرون َ
سورة القلم  ،آية .َ2-1 :وما يؤكد حق التعليم لذوي ااحتياجات ا اصة ذلك التوجيه اإهي الكرم
س َوتَـ َو ُ َ1أَ ْن َجاءَ ح
الذي نزل خاصة بشأن تعليم اأعمى وحقه الكامل ذلك قال تعا ُ َعبَ َ
يك لَ َعلهح يَـزكى ُ َ3أ َْو يَذك حر فَـتَـْـ َف َعهح ال ِذ ْكَرى َُ4
ْاأ َْع َمى َُ َ2وَما يح ْد ِر َ

وأستخلص العلماء من قوله تعا ُ عبس وتو َ اآيات " ُث على الرحيب بالضعفاء والفقراء واإقبال
الس العلم وقضاء حوائجهم وعدم تفضيل اأغ ياء عليهم "ُ َ 1

عليهم

وه ا يتضح ل ا "أن اانبساط ال فسي من امعلم والعمل ما يدخل السرور على امتعلم  ،له أثر عظيم
العملية التعليمية فعلى امعلم مراعاة ذلك"ُ َ 2
من ه ا راعى الشرع ا كيم أمية االتفات إ أصحاب ا اجات ا اصة وإعطائهم اأولوية ع د
حضورهم لطلب ا اجة وامساعدة وا ر  ،وقضاء حاجتهم ،ما
السعادة والسرور
 )2حقهم

ذلك من اأثر العظيم وإدخال

أنفسهم ورفع مع وياهم.
العمل:

ضي ِ
ِ ِ
ت الص َاةح فَانتَ ِش حروا ِ ْاأ َْر ِ
ض ِل الل ِه َواذْ حك حروا اللهَ َكثِ ًرا
ض َوابْـتَـغحوا ِمن فَ ْ
قال تعا ُفَإذَا قح َ
ل َعل حك ْم تـح ْفلِ ححو َنَُ سورة ا معة ،آيةَ10:
ضي ِ
ِ ِ
ت الصاة
"م بن  -سبحانه  -جانبا من مظاهر تيسر عليهم تشريعاته فقال  ُ :فَإ َذا قح َ
ض ِل اه . َ . .
فانتشروا ِ اأرض وابتغوا ِمن فَ ْ

أي  :فإذا فرغتم من أداء الصاة وأقمتموها على أكل وجه  ،فانتشروا

اأرض  ،وامشوا

م اكبها  ،أداء أعمالكم ال ك تم قد تركتموها ع د ال داء للصاة  ،واطلبوا الربح واكتساب امال
والرزق  ،من فضل اه  -تعا  -ومن فيض إنعامه  ،واأمر ه ا لإباحة  ،أنه وارد بعد حظر ،
فهو كقوله  -تعا َ ُ : -وإِ َذا َحلَْلتح ْم فاصطادوا  َ . .أي  :أن اانتشار اأرض بعد الصاة
1
2

َ ااكليل

است باط الت زيل  :السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بروت د ت ص .320

َ طه عابدين طه مد :اهدايات امقتبسة من عتاب سورة عبس  ،مكة امكرمة طوط عام 1434هـ.
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لطلب الرزق  ،ليس واجبا عليهم  ،إذ طلب الرزق قد يكون هذا الوقت  ،وقد يكون غر "ُ
 .َ 1أما على امستوى التطبيقي  ،فقد و الرسول ُصلى اه عليه وسلم َ ابن أم مكتوم على امدي ة
ع دما خرج إحدى غزواته
ونظرة اإسام مب ية على حفظ الكرامة وامساواة والعدل واموازنة بن ا قوق والواجبات بي هم
وبن العادين و حقهم

العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل ،كما ع ا لفاء الراشدون بأمورهم

" ُ.َ2
 )3مواساهم بامال واإحسان إليهم  ،والتصدق عليهم:
قال تعا  ُ:إِمَا الصدقَات لِْل حف َقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ن وِ
ن َوالْ َعامل َ
ن َعلَْيـ َها َوالْ حم َؤل َفة قحـلحوبـح حه ْم َو الِرقَاب َوالْغَارم َ َ
َ ح َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمَ سورة التوبة آية، َ60:
َسبِ ِيل الله َوابْ ِن السبِ ِيل ۚ فَ ِر َ
يم َحك ٌ
يضةً ِم َن الله ۚ َواللهح َعل ٌ
إما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجن الذين ا ملكون شيئًا ،وللمساكن الذين ا ملكون كفايتهم،

وللسعاة الذين معوها ،وللذين تؤلِفون قلوهم ها من يـحْر َجى إسامه أو قوة إمانه أو نفعه للمسلمن ،أو
تدفعون ها شر أحد عن امسلمن ،وتعطى

البن ،ومن أثقلَْتهم الديون

عتق رقاب اأرقاء وامكاتبن ،وتعطى للغارمن إصاح ذات

غر فساد وا تبذير فأعسروا ،وللغزاة

سبيل اه ،وللمسافر الذي انقطعت
تدبر وشرعه .قال

به ال فقة ،هذ القسمة فريضة فرضها اه وقدرها .واه عليم مصا عباد  ،حكيم
ِ
ِ
ابن سعدي ُ ":فَ ِر ِ ِ
يمح واعلم أن هذ
َ
يم َحك ٌ
يضةً م َن اللهَ فرضها وقدرها ،تابعة لعلمه وحكمه { َواللهح َعل ٌ
اأص اف الثمانية ،ترجع إ أمرين:
أحدما :من يعطى اجته ونفعه ،كالفقر ،وامسكن ،و وما.

 َ 1الط طاوي  :الوسيط التفسر  ،مرجع سابق ص .554
 َ 2فوزية ب ت مد أخضر  :حقوق ذوي ااحتياجات ا اصة وكيف يتم تكييف البيئة الطبيعية وإخضاعها
لتلبية احتياجاهم مقال
/ /

ا ملة الوط ية للتوعية مض الفوليك من تاريخ / 9

هـ الرياض.
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والثا  :من يعطى للحاجة إليه وانتفاع اإسام به ،فأوجب اللّه هذ ا صة

أموال اأغ ياء ،لسد

ا اجات ا اصة والعامة لإسام وامسلمن ،فلو أعطى اأغ ياء زكاة أمواهم على الوجه الشرعي ،م يبق
فقر من امسلمن ،و صل من اأموال ما يسد الثغور ،و اهد به الكفار وُصل به ميع امصا
الدي يةَ 1 ُ".
وقد مع اه موعة من ذوي ااحتياجات ا اصة

هذ اآية ،وأوجب اه سبحانه وتعا دفع هم

الزكاة مراعاة لظرفهم ،وتقديراً أوضاعهم ااجتماعية وااقتصادية.
 )4التيسر والتسهيل عليهم

الصاة:

َح ٌد ِم حكم ِم َن الْغَائِ ِط أ َْو
أَ التيمم للصاة قال تعا َ ُ:وإِن حك تحم م ْر َ
ض ٰى أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر أ َْو َجاءَ أ َ
ِ
يدا طَيِبًا َ امائدة ،آية َ6:
صعِ ً
ِساءَ فَـلَ ْم َج حدوا َماءً فَـتَـيَم حموا َ
َا َم ْستح حم ال َ
أن اه تعا -فيما شرعه ل ا من اأحكام -م عل علي ا

ذلك من حرج وا مشقة وا

عسر ،وإما هو رمة م ه بعباد ليطهرهم ،وليتم نعمته عليهمَ2 ُ".
ن قَ َال :سأَلْت رس َ ِ
ِ
صْ ٍ
صلى اللهح َعلَْي ِه َو َسل َم
ول الله َ
بَ العجز عن الصاة قائماًَ :ع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن حح َ
َ ح َح
يض؟ فَـ َق َال« :ص ِل قَائِما ،فَِإ ْن َم تَستَ ِطع فَـ َق ِ
اع ًدا ،فَِإ ْن َمْ تَستَ ِط ْع فَـ َعلَى َجْ ٍ
ص َاةِ ام ِر ِ
ب "ُ
عن
ْ ْ ْ
ْ
َ ً
َْ َ َ
 َ 3وتتجلى أيسر أنواع التخفيف والتيسر على من كان مريضاً من ذوي ااحتياجات ا اصة
،وم يستطع أداء الصاة على هيئتها العادية بأن يصلي قاعداً أو على ج به  ،مع العلم أن
الصاة الركن الثا من أركان اإسام وها أمية خاصة

الدين اإسامي  ،و 1ا يوضع ارفع

وأعلى صور السماحة اإسامية.
 )5حق تو الوظائف العامة:
1

َ السعدي  :مرجع سابقَ231/7ُ،

 َ 2السعدي مرجع سابقَ108/6ُ،
 َ 3مد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرمذي ،س ن الرمذي حقيق وتعليق:أمد مد شاكر
و مد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض امدرس اأزهر الشريف شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي ا لي
 مصرالطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -مَُ208/230
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لقد أو اإسام ذوي ااحتياجات ا اصة اهتماما كبرا وقدرا رفيعاً وم رمهم او يبعدهم عن
تو وإدارة أمور الدولة اإسامية بسبب إعاقاهم أو ما هم من علل وسجل هذا الرسول صلى اه
عليه وسلم حي ما و الصحاي ا ليل عبد اه بن أم مكتوم على امدي ة ع دما خرج لبعض غزواته
ِ
َ ،وقد قَ َال حس ْفيَان بن عحيَـْيـَةَ " :كا َن ال ِي بعد َذلك إِذا َجاءَ ح عبد اه بن أم َمكْتحوم بسط ِرَداءَ ح
وقَ َال :يَا من َعاتَـبَِ فِ ِيه رِي ،واستخلفه على الْم ِديَة مرتَـ ْ ِ
ن " ،وقد استخلف ال ي  -صلى اه
َ
َ
َ

عليه وسلم  -ابن أم مكتوم على امدي ة إحدى عشرة مرة "ُ َ 1
ِ
معرضا َعن فَقر "ُ  َ 2وكان
َوِ بعض التفاسر " :أَن ال ِي َما رئى بعد َذلك متصديا لغ َ ،وَا ً
َ ْلفه اإمامة ويؤذن له رضي اه ع ه.
فقد كان عمرو ب ِن ا موح أعرج وهو من أتقياء اأنصار  ،وهو

أول ا يش  ،وقال له رسول اه

ُ صلى اه عليه وسلم َ َ  ُ :إن اه قد عذرك َ فقال  :واه أحقرن بعرج هذ

ا ة.

وكان ابن أم مكتوم أعمى  ،فخرج إ أحد وطلب أن يعطي اللواء فأخذ  ،فأصيبت يد ال فيها
ت
اللواء فأمسكه باليد اأخرى  ،فضربت فأمسكه بصدر  .وقرأ َ َ :وَما حَم ٌد إِا َر حس ٌ
ول قَ ْد َخلَ ْ
ِمن قَـْبلِ ِه الر حس حل ُ وشرط انتفاء ا رج ال صح ه ورسوله  ،وهو أن يكون نياهم وأقواهم سراً
وجهراً خالصة ه من الغش  ،ساعية

إيصال ا ر للمؤم ن  ،داعية هم بال صر والتمكن "ُ

3

َ.

 َ 1مد بن أسعد الصديقي الدوا  :ا جج الباهرة
،الطبعة :اأو  1420 ،هـ،ص .145

إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة  ،مكتبة اإمام البخاري

 َ 2م صور بن مد بن عبد ا بار ابن أمد امروزى السمعا  :تفسر القرآن ،دار الوطن ،الرياض – السعودية
َ.
الطبعة :اأو 1418 ،هـ1997 -م ُ /
 َ 3مد بن يوسف الشهر بأي حيان اأندلسي :تفسر البحر احيط ،دار الكتب العلمية،لب ان ،بروت
 1422هـ الطبعة :اأو ُ.َ87/5
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و تاريخ اأمة امعاصر رجال أفذاذ وأذكياء تسلموا م اصب قيادية مهمة مع العلم أهم من
ذوي ااحتياجات ا اصة  ،وم يعيبهم هذا أو ي قص من قدراهم ز فقد كان امف العام للملكة
العربية السعودية ماحة الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ ُت 1389هـَ كفيفاً رمه اه.
وماحة الشيخ عبد اه بن ميد ُت 1402هـَ تو القضاء ،وإمامة وخطابة امسجد ا رام مكة
امكرمة ،ورئاسة لس القضاء اأعلى  ،وهو كفيف وم ي قص من قدر .رمه اه.
وتو ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ُت 1420هـَ القضاء  ،ورئاسة ا امعة اإسامية بامدي ة
ام ورة  ،واإفتاء العام

امملكة،ورئاسة هيئة كبار العلماء  ،ورابطة العام اإسامي  ،وهو كفيف

رمة اه عليه وأسك ه فسيح ج اته،
وكذلك ماحة مف عام امملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد اه آل الشيخ كفيف
،وازال مارس أعماله

الفتيا وا طابة ورئاسة هيئة كبار العلماء .

 )6إعطاؤهم نصيبهم من الغ ائم وعدم حرماهم.
وه حكم قِبل الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
قال تعا ُلْي ِ
ب َوٰلَ ِكن الِْر َم ْن َآم َن بِالل ِه َوالْيَـ ْوِم
َ َ
س الْر أَن تحـ َولوا حو حج َ ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ْاآ ِخ ِر والْم َائِ َك ِة والْ ِكتَ ِ
ن َوابْ َن السبِ ِيل
ن َوآتَى الْ َم َال َعلَ ٰى ححبِه ذَ ِوي الْ حق ْرَ َٰ َوالْيَتَ َام ٰى َوالْ َم َساك َ
اب َوال بِيِ َ
َ
َ َ
ِِ
ن وِ الِرقَ ِ
اب  َُ....سورة البقرة آية َ177:
َوالسائل َ َ
وا شك أن إنفاق امال تلك الوجو من شأنه أن يسعد اأفراد وا ماعات واأمم  ،ويكون مظهراً من
قوله -

أفضل مظاهر العمل الصا الذي يرضي اه  -تعا  . -وأما بر ا لق فقد ذكرته بأحكم عبارة
ِِ
ِ
ن
اه حدواْ والصابرين ِ البأسآء والضراء َوح َ
تعا َ ُ : -وأَقَ َام الصاة َوآتَى الزكاة واموفون بِ َع ْهده ْم إِذَا َع َ
البأس َ .

وذلك أن التمسك هذ الفضائل  .أداء الصاة وإيتاء الزكاة  .والوفاء بالعهود  ،والتذرع بالصر  -يدل
على صفاء ا ِإمان وطهارة الوجدان وحسن ا لق وكمال ااستقامة  .وهكذا جمع آية واحدة من كتاب اه
بن بر العقيدة وبر العمل وبر ا لق  ،وتربط بن ا ميع برباط واحد ا ي فصم  ،ونضع على هذا كله
ع واناً واحداً " الر " ومدح من استجمع أنواعه بالصدق والتقوى .
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فلله هذا ااستقراء البديع  ،وذلك التوجيه السديد  ،الذي يشهد أن هذا القرآن من ع د اه ُ َولَ ْو َكا َن ِم ْن
ِع ِد َغ ِْر اه لََو َج حدواْ فِ ِيه اختافا َكثِراً َ وبعد أن بن  -سبحانه  -أن الر ا امع ألوان ا ر يتجلى
ا ِإمان باه واليوم اآخر  . .و بذل امال

وجو ا ر  ،و احافظة على فرائضة  -سبحانه  -و غر

ذلك من أنواع الطاعات ال ذكرها اآية السابقة "َ 1 ُ.
من ه ا يتضح كيف قدر القرآن الكرم وراعى أحواهم وفرض هم جزء من امال لرفع ا رج ع هم.
ِِ ِ
ِِ ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ حقرَ َٰ والْيَتَ َام ٰى والْمساكِ ِ
ن َوابْ ِن
ْ َ
وقال تعا ُما أَفَاءَ اللهح َعلَ ٰى َر حسوله م ْن أ َْه ِل الْ حقَر ٰى فَلله َوللر حس َ
َ ََ
ول فَ حخ حذوح َوَما نـَ َها حك ْم َعْهح فَانتَـ حهوا ۚ َواتـ حقوا
ن ْاأَ ْغِيَ ِاء ِم حك ْم ۚ َوَما آتَا حك حم الر حس ح
السبِ ِيل َك ْي َا يَ حكو َن حدولَةً بـَ ْ َ
يد الْعِ َق ِ
ابَ ُ سورة ا شر،آية َ7:ما أفاء اه على رسوله من أموال مشركي أهل القرى
اللهَ ۚ إِن اللهَ َش ِد ح
صرف
من غر ركوب خيل وا إبل فلله ولرسوله ،يح ْ

مصا امسلمن العامة ،ولذي قرابة رسول اه صلى

اه عليه وسلم ،واليتامى ،وهم اأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم ،وامساكن ،وهم أهل ا اجة والفقر،
وابن السبيل ،وهو الغريب امسافر الذي نَِفدت نفقته وانقطع ع ه ماله؛ وذلك ح ا يكون امال مل ًكا

متداوا بن اأغ ياء وحدهم ،و رم م ه الفقراء وامساكن .وما أعطاكم الرسول من مال ،أو شرعه لكم ِمن
َخذ أو فِ ْعله فانتهوا ع ه ،واتقوا اه بامتثال أوامر وترك نواهيه .إن اه شديد
شرع ،فخذو  ،وما هاكم عن أ ْ
العقاب من عصا وخالف أمر وهيه .واآية أصل وجوب العمل بالس ة :قوا أو فعا أو تقر ًيراَ 2 ُ".
َ7السماح هم بالتخلف عن ا هاد:
ِ
قال تعا ُلْيس َعلَى ْاأ َْع َم ٰى َحَر ٌج َوَا َعلَى ْاأ َْعَرِج َحَر ٌج َوَا َعلَى الْ َم ِر ِ
يض َحَر ٌج ۚ َوَمن يحط ِع اللهَ َوَر حسولَهح
َ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
يماَ ُسورة الفتح،آية  َ17:ليس على
يح ْدخ ْلهح َج ات َْج ِري من َُْت َها ْاأَنْـ َه حار ۚ َوَمن يَـتَـ َول يـح َع ِذبْهح َع َذابًا أَل ً

اأعمى م كم -أيها ال اس -إم ،وا على اأعرج إم ،وا على امريض إم،

1
2

َ الط طاوي  :الوسيط  ،مرجع سابق.َ27/2ُ،

َ موعة من امؤلفن ،التفسر اميسر  ،مرجع سابق،ص .546
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امؤم ن؛ لعدم استطاعتهم .ومن يطع اه ورسوله يدخله ج ات جري ِمن ُت أشجارها وقصورها اأهار،
موجعا"ُ َ 1
ومن يعص اه ورسوله ،فيتخلف عن ا هاد مع امؤم ن ،يعذبه عذابًا مؤمًا ً
إن ظروفهم ا اصة وما يعريهم من ال قص اإنسا صار عذراً هم كي يعفيهم اه جل وعا من أعظم
الشرائع اإسامية وهو ا هاد والقتال سبيل اه سبحانه وتعا .
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ححوا لِل ِه
الضع َفاء َوَا َعلَى الْ َم ْر َ
ين َا َ حدو َن َما يح ف حقو َن َحَر ٌج إِ َذا نَ َ
س َعلَى َ
ض ٰى َوَا َعلَى الذ َ
وقال تعا  ُ:لْي َ
ورسولِِه ۚ ما علَى الْمح ِسِن ِمن سبِ ٍيل ۚ والله َغ حف ِ
يم َ ُ سورة التوبة،آية " َ91:ليس على أهل
َ َ حْ َ
َ ح ٌ
َ
ََ ح
ور رح ٌ
اأعذار ِمن الضعفاء وامرضى والفقراء الذين ا ملكون من امال ما يتجهزون به للخروج إم القعود إذا
أخلصوا ه ورسوله ،وعملوا بشرعه ،ما على َمن أحسن من م عه العذر عن ا هاد مع رسول اه صلى اه
عليه وسلم ،وهو ناصح ه ولرسوله من طريق يعاقب ِمن قِبَلِه ويؤاخذ عليه .واه غفور للمحس ن ،رحيم
هم"ُ َ 2
 َ8اليسر والسهولة

التعامل واأكل معهم:

قال تعا ُلْيس َعلَى ْاأ َْع َم ٰى َحَر ٌج َوَا َعلَى ْاأ َْعَرِج َحَر ٌج َوَا َعلَى الْ َم ِر ِ
يض َحَر ٌج َوَا َعلَ ٰى أَن حف ِس حك ْم أَن
َ
تَأْ حكلحوا ِمن بـيوتِ حكم أَو بـي ِ
وت آبَائِ حك ْم ....اآيات َُ سورة ال ور،آية َ61:م انتقلت السورة الكرمة بعد
حح ْ ْ حح
ذلك إ ا ديث عن أحكام أخرى فيها ما فيها من حسن للت ظيم العاقات بن اأقارب واأصدقاء ،
س َعلَى اأعمى  ....َ . .نزلت رخصة
وفيها ما فيها من اليسر والسماحة  ،فقال  -تعا  ُ : -لْي َ

لأعمى واأعرج وامريض عن التخلف عن ا هاد . . .ويبدو ل ا أن اآية الكرمة نزلت لتعليم امؤم ن ألوانا

متعددة من اآداب ال شرعها اه  -تعا  -هم  ،ويسرها هم بفضله وإحسانه  ،ح يعلموا أن شريعته
 سبحانه  -مب ية على اليسر ا على العسر  ،وعلى التخفيف ورفع ا رج  ،ا على التشديد والتضييق .وا رج  :الضيق وم ه ا رجة للشجر املتف امتكاثف بعضه ببعض  ،ح ليصعب على الشخص أن مشى
فيه  .وامراد به ه ا  :اإم .وامع  :ليس على اأعمى واأعرج وامريض حرج أو إم
1

َ امرجع السابق،ص .512

 َ 2امرجع السابق  ،ص .358
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هؤاء الذين ماهم اه  -تعا –"ُ  .َ 1و هذا خفيف ما مرون به من حالة نفسية صعبة ،من خال
ابتعاد ال اس ع هم والتقزز م هم ،وهذ اايات جاءت لتد هم مع تمعهم ،ليتمك وا من التغلب على
مشاكلهم  ،والعيش أسوياء بأمن وأمان فيه ،دون أن يشعروا بال قص والدونية.
 َ9حرمة أكل أموال اأيتام:
ِ
ِ
َشد ح َ ُسورة اأنعام آية " َ152:أى :
َح َس حن َح ٰ يَـْبـلح َغ أ ح
ُوَا تَـ ْقَربحوا َم َال الْيَتي ِم إِا بِال ِ ه َي أ ْ
قال تعا َ
ا تقربوا مال اليتيم الذى فقد اأب ا ا  ،وا تتعرضوا ما هو من حقه بوجه من الوجو إا بالوجه الذى
ا ال أو امآل  ،كربيته وتعليمه  ،وحفظ ماله واستثمار  .وإذن  ،فكل تصرف مع اليتيم أو

ي فعه

ماله ا يقع

تلك الدائرة  -دائرة اأنفع واأحسن  -ظور  ،وم هى ع ه "ُ .َ 2

ِ
ِ
َشد ح ۚ َوأ َْوفحوا بِالْ َع ْه ِد ۚ إِن الْ َع ْه َد
َح َس حن َح ٰ يَـْبـلح َغ أ ح
ُوَا تَـ ْقَربحوا َم َال الْيَتي ِم إِا بِال ِ ه َي أ ْ
وقال تعا َ
َكا َن َم ْسئح ًواَ ُسورة اإسراء،آية " َ34:وهذا من لطفه ورمته تعا باليتيم الذي فقد والد وهو

صغر غر عارف مصلحة نفسه وا قائم ها أن أمر أولياء فظه وحفظ ماله وإصاحه وأن ا
ِ
َح َس حن ح من التجارة فيه وعدم تعريضه لأخطار ،وا رص على ت ميته ،وذلك
يقربو { إِا بِال ِ ه َي أ ْ
َشد ح ح أي :بلوغه وعقله ورشد  ،فإذا بلغ أشد زالت ع ه الواية
متد إ أن { يَـْبـلح َغ ح اليتيم { أ ح
وصار و نفسه ودفع إليه ماله .َ 3 ُ ".قال تعا ُإِن ال ِ
ذ
ين يَأْ حكلحو َن أ َْم َو َال الْيَتَ َامى ظحْل ًما إِمَا
َ
ِِ
صلَ ْو َن َسعِ ًرا ُ ُ َ10سورة ال ساء ،آيةَ10:
يَأْ حكلحو َن ِ بحطحوه ْم نَ ًارا َو َسيَ ْ

1
2
3

َ الط طاوي  ،الوسيط  ،مرجع سابق ،ص . 358
َ الط طاوي  :الوسيط ،مرجع سابق  ،ص .149
َ السعدي مرجع سابق َُ342/1
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"وظاهر اآية أن ا كم عام لكل من يأكل ما اليتيم ،سواء أكان مؤم ا أم كافرا .وإذا قيل بأن
اآية نزلت

أهل الشرك فخصوص السبب ا صص ،والعرة بعموم اللفظ ا صوص السببُ".

.َ1
)11اإعفاء من الصيام وا ج.
ِ
قال تعا ُ أَياما مع حد ٍ
ِ
ِ
ين
ودات ۚ فَ َمن َكا َن م حكم م ِر ً
ً ْ َ
يضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَعدةٌ ِم ْن أَي ٍام أ َ
حخَر ۚ َو َعلَى الذ َ
يح ِطي حقونَهح فِ ْديَةٌ طَ َع حام ِمس ِك ٍ
وموا َخْيـٌر ل حك ْم ۚ إِن حك تح ْم تَـ ْعلَ حمو َن
ن ۚ فَ َمن تَطَو َ
ع َخْيـًرا فَـ حه َو َخْيـٌر لهح ۚ َوأَن تَ ح
صح
ْ
َُ سورة البقرة،آية َ184:

يضا يشق عليه
" فرض اه عليكم صيام أيام معلومة العدد وهي أيام شهر رمضان .فمن كان م كم مر ً

حخر بقدر ال أفطر فيها .وعلى الذين يتكلفون
الصوم ،أو
مسافرا فله أن يفطر ،وعليه صيام عدد من أيام أ َ
ً

الصيام ويشق عليهم مشقة غر تملة كالشيخ الكبر ،وامريض الذي ا يـحْر َجى شفاؤ  ،فدية عن كل يوم
يفطر  ،وهي طعام مسكن ،فمن زاد

ترعا م ه فهو خر له ،وصيامكم خر لكم -مع ُمل
قدر الفدية ً

امشقة -من إعطاء الفدية ،إن ك تم تعلمون الفضل العظيم للصوم ع د اه تعا "ُ .َ 2
ِ
ين يح ِطي حقونَهح ح أي :يتكلفونه ،ويشق عليهم مشقة غر تملة ,كالشيخ الكبر ,فدية عن كل
" { َو َعلَى الذ َ
يوم مسكن وهذا هو الصحيح"ُ .َ 3ويدخل هذا التيسر من ذوي ااحتياجات ا اصة امرضع ،
وا امل .

وقد اشرط اه جل وعا للج ااستطاعة فقال تعا ُولِل ِه علَى ال ِ ِ
ِ
اع إِلَْي ِه َسبِ ًياَ
استَطَ َ
َ َ
اس حج الْبَـْيت َم ِن ْ

ُسورة آل عمران جز من آية.َ97:وهذ اآية تبن أن غر امستطيع ا ب عليه ا ج وا يكلف اه

عباد إا ما يستطيعون وذلك من كرمه ورمته هذ الفئة من اأمة ولكي ا يتحرجون من عدم ااستطاعة.
 َ 1وهبة بن مصطفى الزحيلي  :التفسر ام ر
الثانية  1418 ،هـ.َ265/4ُ،
 َ 2التفسر اميسر  ،مرجع سابق،ص 28
3

العقيدة والشريعة وام هج  ،دار الفكر امعاصر دمشق ،الطبعة :

َ السعدي ،مرجع سابق َ43/1 ُ،
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ِ ِِ
ِ
وجاء ا ديث ان امراة من خثعم قَالَت  " :يا رس َ ِ
ت أََِ
يضةَ الله َعلَى عبَاد ِ ا َْ ِج أ َْد َرَك ْ
ول الله إِن فَ ِر َ
ْ َ َح
ِ
ِِ
ِ
ك ِ َحج ِة الْ َوَد ِاع"ُ .َ1
َحج َعْهح؟ قَ َال  «:نَـ َع ْم »َ .وذَل َ
يع أَ ْن يَـثْبح َ
ت َعلَى الراحلَة أَفَأ ح
َشْي ًخا َكبِ ًرا اَ يَ ْستَط ح
)11الرخصة للمجاهدين وامسافرين بقصر الصاة:
ِ
ِ
ِِ ِ
ض فَـلَيس علَي حكم جَاح أَن تَـ ْق ِ
ين
ُوإِ َذا َ
ح
ضَربْـتح ْم ِ ْاأ َْر ِ ْ َ َ ْ ْ ح ٌ
قال تعا ُ َ
ص حروا م َن الص َاة إ ْن خ ْفتح ْم أَن يَـ ْفتَ حك حم الذ َ
َك َفروا ۚ إِن الْ َكافِ ِرين َكانحوا لَ حكم ع حد ًوا مبِي ا وإِ َذا حك ِ
ك
ت َهح حم الص َا َة فَـ ْلتَـ حق ْم طَائَِفةٌ ِمْـ حهم م َع َ
ْ َ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
ً َ
َ
ح
ولْيأْخ حذوا أ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ك َولْيَأْ حخ حذوا
صلوا َم َع َ
َسل َحتَـ حه ْم فَِإذَا َس َج حدوا فَـ ْليَ حكونحوا من َوَرائ حك ْم َولْتَأْت طَائ َفةٌ أ ْ
ََ ح ْ
صلوا فَـ ْليح َ
حخَر ٰى َمْ يح َ
ِح ْذرهم وأَسلِحتَـهم ۚ ود ال ِذين َك َفروا لَو تَـ ْغ حفلحو َن عن أَسلِحتِ حكم وأَمتِعتِ حكم فَـي ِميلحو َن علَي حكم ميـلَةً و ِ
اح َدةً ۚ
َْ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ ح ْ
َْ ْ َ
َح ْ َ ْ َ ح ْ َ
َسلِ َحتَ حك ْم ۚ َو حخ حذوا ِح ْذ َرحك ْم ۚ إِن
ض ٰى أَن تَ َ
اح َعلَْي حك ْم إِن َكا َن بِ حك ْم أَ ًذى ِمن مطَ ٍر أ َْو حك تحم م ْر َ
ضعحوا أ ْ
َوَا حجَ َ
الله أ ِ ِ
ين َع َذابًا م ِهيًاَ ُسورة ال ساء:آيةَ102-101
َ َ
َعد ل ْل َكاف ِر َ
وإذا سافرم -أيها امؤم ون-
الكفار عليكم

أرض اه ،فا حرج وا إم عليكم

حال صاتكم ،وكانت غالب أسفار امسلمن

قصر الصاة إن خفتم من عدوان

بدء اإسام وفة ،والقصر رخصة

السفر حال اأمن أو ا وف .إن الكافرين اهرون لكم بعداوهم ،فاحذروهم.
وهذا من الرفق على هؤاء اجاهدين وامسافرين ،حيث راعى الشارع ا كيم ظروفهم وأحواهم
اأوضاع بان يقصروا الصاة  ،وم يسقطها ع هم نظراً أميتها ووجوها ح

هذ

ساعة التحام الصفوف ،

وهذ تربية هم بان حاهم راعاها الشرع ورفع ع هم ا رج وامشقة.
 )12احافظة على أمواهم وعدم تسليمها هم ليضيعوها:

قال تعا ُوَا تحـؤتحوا الس َفهاء أَموالَ حكم ال ِ جعل الله لَ حكم قِياما وارزقح ِ
وه ْم َوقحولحوا َهح ْم قَـ ْوًا
َ ْ
وه ْم ف َيها َوا ْك حس ح
َ َ َ ح ْ َ ً َ ْح ح
َ َ َْ ح
م ْع حروفًاَ  0سورة ال ساء آيةَ5:
م هى  -سبحانه  -عن إيتاء اأموال للسفهاء  ،لدفع توهم إ اب أن يؤتى كل مال مالكه ولو كان

سفيها فقال تعا َ ُ :واَ تحـ ْؤتحواْ السفهآء  . َ . . .والسفهاء مع سفيه  .والسفه  -كما يقول الراغب : -
خفة

البدن  ،وم ه قيل  :زمام سفيه أي كثر اأضطراب  ،وثوب سفيه ردئ ال سج  ،واستعمل

 َ 1البخاري  :صحبح البخاري  ،مرجع سابق َ328/4
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ال فس ل قصان العقل  ،ويكون اأمور الدنيوية واأخروية  ،قال  -تعا  -السفه الدنيوي َ ُ :واَ
ول َس ِف حيهَا َعلَى اه َشطَطاً َ وامراد من
تحـ ْؤتحواْ السفهآء أ َْم َوالَ حك حم َ وقال السفه اأخروي ُ َوأَنهح َكا َن يَـ حق ح
السفهاء ه ا  :ضعفاء العقول واأفكار الذين ا س ون التصرف "ُ .َ 1
)13فك وعتق الرقاب م هم:
قال تعا ُفَ َل ٍٍا اقْـتَ َح َم الْ َع َقبَةَ َُ َ11وَما أ َْد َر َاك َما الْ َع َقبَةح ُ َ12فَك َرقَـبَ ٍة ُ َ13سورة البلد،آية:
 َ13-11م فسر  -سبحانه  -ذلك بقوله  ُ :فَك َرقَـبَ ٍة َ  .وامراد بفك الرقبة إعتاقها وخليصها
من الرق والعبودية  .إذ الفك مع ا  :خليص الشئ من الشئ  َ 2 ُ". .وأطلق الفك على خليص
أس ٍر أو ِم ْلك  ،مشاهة خليص اأمر العسر بال زع من يد القابض اممت ع  .وهذ اآية
امأخوذ ْ
أصل من أصول التشريع ا ِإسامي وهو تشوف الشارع إ ا رية "ُ .َ 3

إن هذا التيسر ايتم أو يوجد إا

دين اإسام  ،رفعا لقدر اإنسان.

َ14عدم ايذائهم  ،وقهرهم:
قال تعا ُ فأما اليتيم فا تقهر وأما السائل فا ت هر َ ُ سورة الضحى،آيةَ10-9
وه ا يتضح ل ا بعض ا وانب الربوية للتعامل مع ذوي ااحتياجات ا اصة  ،وهي اإحسان
ِ
يم فَ َا
للمتعلم والتودد له واكرامه  ،وعدم الغلظة معه  ،بل امطلوب الرفق به والشفقة "{ فَأَما الْيَت َ
تَـ ْق َه ْر ح أي :ا تسيء معاملة اليتيم ،وا يضق صدرك عليه ،وا ت هر  ،بل أكرمه ،وأعطه ما

تيسر ،واص ع به كما ُب أن يص ع بولدك من بعدك.
{ َوأَما السائِ َل فَ َا تَـْـ َه ْر ح أي :ا يصدر م ك إ السائل كام يقتضي رد عن مطلوبه ،ب هر
وشراسة خلق ،بل أعطه ما تيسر ع دك أو رد معروف جوإحسانى .وهذا يدخل فيه السائل

مأمورا سن ا لق مع امتعلم ،ومباشرته باإكرام والتح ن
للمال ،والسائل للعلم ،وهذا كان امعلم ً
1

َ الط طاوي  :مرجع سابق .َ353/2ُ،
َ امرجع السابقَ231/3 ُ:

3

َ تفسر التحرير والت وير  :مد الفاضل بن مد الطاهر ابن عاشور: ،دار سح ون لل شر والتوزيع  -تونس

2

 1997 -م ،د ت

38



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
عليه ،فإن

ذلك معونة له على مقصد  ،وإكر ًاما من كان يسعى

نفع العباد والباد"ُ .َ 1

بل رتب القرآن الكرم على من يؤذي هؤاء الفئة من اجتمع ،
الذي ي َك ِذب بِالدِي ِن * فَ َذلِ ِ
قال تعا ُ أرأيت ِ
ِ
يم َوَا َحض َعلَى طَ َع ِام
َ
َْ َ
ح ح
ك الذي يَ حدع الْيَت َ
الْ ِمس ِك ِ
ن َ "واآيات توضح وضوحا جليا واضحا أن من صفات الذين يؤذون اليتيم بالظلم ،
ْ

والطرد ،والتحقر  ،وا ضون على طعام امسكن  ،هي إحدى صفات الذين يكذبون بالدين ،

ولكن وهذ ليست ميع صفات امكذبن  ،وإما ذكرها القرآن على سبيل امثال ا ا صر" ُ

2

َ.
و هذ السورة ،ا ث على إكرام اليتيم ،وامساكن ،والتحضيض على ذلك ،ومراعاة
الصاة.،وهذا من مظاهر الرعاية الربوية هم كتابه العزيز.
َ15إكرامهم والعطف عليهم واإحسان إليهم:
لقد أمر اه تعا بإكرام اليتامى وا و عليهم  ،وهانا عن إذاهم أي سبب من اأسباب ،قال
تعا َ ُ:كا بَل ا تح ْك ِرحمو َن الْيَتِيمَالفجر" َ 17 /ليس اأمر كما يظن هذا اإنسان ،بل اإكرام
بعضا
بطاعة اه ،واإهانة معصيته ،وأنتم ا تكرمون اليتيم ،وا ُس ون معاملته ،وا َحث بعضكم ً
شديدا ،وُبون امال حبًا مفرطًا" ُ
امراث أكا ً

على إطعام امسكن ،وتأكلون حقوق اآخرين
َ.

3

واإحسان إليهم يكون من خا ل رعايتهم حق الرعاية  ،والعطف عليهم  ،وأن س وا بامال إليهم
بسبب ضعفهم وعجزهم وحاجتهم ،وأن يقولوا قوا حس ا ا إم فيه وا شر ،بالقول ا ميل ،واأمر
بامعروف وال هي عن ام كر ،مع خفض ا اح ولن ا انب.
 َ 1السعدي  :مرجع سابق ،ص .596
 َ 2هاد عمر خليل امدهون  :ذوو ااحتياجات ا اصة
ص.89
3

القرآن الكرم دراسة موضوعية  ،مرجع سابق

َ التفسر اميسر  :مرجع سابق  ،ص.593
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 َ16عدم خلط أمواهم بامال ا اص.
ِ
يث بِالطيِ ِ
قال تعا َ ُ:وآتحوا الْيَتامى أ َْموا َهح ْم َوا تَـتَبَدلحوا ا َْبِ َ
ب َوا تَأْ حكلحوا أ َْموا َهح ْم إِ أ َْموال حك ْم إِنهح
كا َن ححوباً َكبِراًَ سورة ال ساء :آية َ2 :أي إما عظيما.وا بد قبل دفع اأموال إ اليتامى من
تدريبهم على حسن التصرف بامال واختبارهم قبل البلوغ

واستكملوا سن ا امسة عشرة ،ووجد اأولياء

دي هم وتصرفهم

اأيتام رشدا أي صاحا

أمواهم ،فإن بلغوا

دي هم وماهم ،دفعت

إليهم أمواهم ،وا ل للو أن يبادر إ إنفاق مال اليتيم قبل بلوغه سن الرشد .َ 1 ُ" ،وهذا
أكمل تيسر مراعاة هؤاء الفئة من ذوي ااحتياجات ا اصة وهم اليتامى ،بان ا تؤكل أمواهم وأن
يدربوا ومرنوا ويربوا قبل دفع أمواهم إليهم على حسن إدارة هذ اموال وحسن التصرف ها لكيا
تضيع عليهم.
 َ17خصيص من يقوم على خدمتهم أو مساعدهم:
فقد مثل قادة اأمة اإسامية أخاق القرآن الكرم برعايتهم وخدمتهم وفعل ما يصلح أحواهم فقد
كتب عمر بن عبد العزيز رمه اه ا أمصار الشام " أن ارفعوا إ كل أعمى

الديوان أو مقعد أو

من به فا أو من به زمانه ُول بي ه وبن القيام ا الصاة فرفعوا اليه ،فأمر لكل أعمى بقائد ،وأمر
لكل اث ن من الزم ادم َوَكا َن عمر بن عبد الْ َع ِزيز إِذا كثر ِعْد أرقاء ا ْ مس فرقه بَن كل مقعدين
مه َما َول حكل أعمى غح َاما يَـ حقود ح "ُ . َ 2
َوبَن كل زم ن غح َاما َ ْ حد ح
وكــان ا ليفــة الوليــد بــن عبــد املــك أول مــن أســس مستشــفى خاص ـاً باجــذومن وذلــك س ـ ة 88ه ــ،
وجعل فيه أطباء مهرة ،وأجرى عليهم اأرزاق.
1

َ وهبة بن مصطفى الزحيلي:التفسر الوسيط للزحيلي،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة اأو 1422

هـُ.َ117/1
2

َ ابن ا وزي :سرة عمر بن عبد العزيز  ،عام الكتب  -بروت – لب ان الطبعة :السادسة1404 ،هـ -

 1984ص .130
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وكــان الوليــد صــص اأرزاق للفقهــاء والضــعفاء والفق ـراء و ــرم علــيهم س ـؤال ال ــاس ،ويفــرض هــم مــا
يكفيهم كما فرض على العميان واجذومن  ،فقد أعطى اجذومن وقال :ا تسألوا ال اس وأعطى كل
مقعد خادماً وكل ضرير قائداً وفتح

وايته فتوح عظام" ُ .َ 1

وق ــد ق ــام أب ــو جعف ــر ام ص ــور بب ــاء مستش ــفى للمكف ــوفن ،وم ــأوى للمج ـذومن ،وملج ــأ للعج ــائز
بغداد"ُ.َ2
أهم ال تائج والتوصيات
 -1التحديد الدقيق والواضح مفهوم ذوي ااحتياجات ا اصة
نزل

القرآن الكرم وموليته لكل من

حقه رخصة أو تيسر أو رفع مشقة من اه سبحانه وتعا .

 -2بيان وتوضيح الفكر ا اطئ أن ذوي ااحتياجات ا اصة تقتصر على اأعمى واأعرج
وامريض والشيخ الكبر فقط وأن ما دون ذلك ا ي درج ُت ذوي ا اجات ا اصة.
 -3إن القرآن الكرم اهتم بفئة ذوي ااحتياجات ا اصة ووضح حقوقهم ومظاهر الرعاية الربوية
هم م ذ إلف وأربعمائة س ة.
 -4بيان مظاهر الرعاية الربوية بكل فئة من ذوي ااحتياجات ا اصة.
 -5استخدام مصطلح ذوي ااحتياجات ا اصة بدا من مصطلح امعاق ما ها من اثر نفسي
طيب .
-6

بيان مظاهر رعاية هؤاء الفئة وتوفر الرعاية ام اسبة

تاريخ اأمة اإسامية.

التوصيات

1
امل اازدها ِر َوتَداعيات ااهيار،دار امعرفة للطباعة وال شر
و
ع
ة
اأموي
ة
ل
و
الد
:
ي
ا
الص
مد
مد
لي
ع
َ
َ
َ
َ
ح
والتوزيع ،بروت – لب ان لطبعة :الثانية 1429 ،هـ  2008 -مُ .َ76/2

 َ 2مد ال جار وآخرون :تاريخ الدولة العباسية وحضارها ،دت ص .87
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-1ااستفادة من طرق وأساليب رعاية القرآن الكرم هم وتفعيل هذ الرعاية

مؤسسات

الدولة من مدارس ومعاهد وجامعات وغرها.
-2توفر امؤسسات ا اصة هم لرعايتهم وتأهيلهم ود هم
بعض ام اصب والقيادة

اجتمع وإعطائهم الثقة لتو

اجتمع امسلم.

-3فتح امشاريع ام اسبة لقدراهم وااستفادة

تشغيلهم وجعلهم يتكسبوا م ها.

-4تأهيلهم وتدريبهم تدر ياً ودعوهم للصر على هذا اابتاء وبيان ما أعد اه هم من
اأجر العظيم.
-5توفر امرافق وا دمات ام اسبة هم

ميع مرافق الدولة وتثقيفه با قوق ا اصة هم.

قائمة المراجع
 َ1إبراهيم اإيباري  :اموسوعة القرآنية  ،مؤسسة سجل العرب لل شر 1415 ،هـ.
 َ2إبراهيم علي حسن ج احي :اأحكام امتعلقة بعبادات أهل اأعذار  ،رسالة ماجستر غر
م شورة  ،ا امعة اأردنية 1006،م .
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 َ3ابن ا وزي :سرة عمر بن عبد العزيز ،عام الكتب -بروت – لب ان الطبعة :السادسة،
1404هـ.
 َ4ابن ماجة أبو عبد اه مد بن يزيد القزوي  :س ن ابن ماجه ،دار إحياء الكتب العربية،
بروت-فيصل عيسى الباي ا لي ،د ت.
 َ5أبو بكر مد بن ا سن بن دريد اأزدي :مهرة اللغةُ ،قيق :رمزي م ر بعلبكي دار العلم
للماين – بروت الطبعة :اأو 1987 ،م َُ739/2
 َ6أمد بن فارس :معجم مقاييس اللغة ،احقق :عبد السام مد هارون :دار
الفكر1399:هـُ َ400/2موسوعة امكتبة الشاملة.
 َ7أمد حافظ م ،وآخرون دليل الباحث ،الرياض :دار امريخ1408 ،هـ.
 َ8أمد تار عبد ا ميد عمر معجم اللغة العربية امعاصرة ،عام الكتب ،الطبعة اأو ،
القاهرة 1429 .هـ
 َ9أمد تار عبد ا ميد عمر" معجم اللغة العربية امعاصرة،
َ10

ااكليل

َ11

حسن مصطفى والسيد أبو قلة :مدخل إ الربية ا اصة،زهراء الشرق ،القاهرة ،

است باط الت زيل  :السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بروت د ت .

. 2012
َ12

ميد بن لد بن قتيبة اأزدي ابن ز ويه :اأموال ،دار الكتب العلمية ،دت

َُ346/4
َ13

ا ليل بن أمد بن عمرو بن ميم الفراهيدي  :كتاب العن  ،دار ومكتبة اهال،

بروت .
زين الدين بن إبراهيم بن مد ،امعروف بابن يم امصري :اأشبا وال ظائر َعلَى
َ14
ب أَِي حِيـ َفةَ ال ـعم ِ
ان  ،دار الكتب العلمية،بروت1419هـ.
َم ْذ َه ِ ْ َ ْ
َْ
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َ15

سعدي أبو جيب :القاموس الفقهي لغة واصطاحا ،دار الفكر .دمشق – سورية

الطبعة الثانية  1408هـ.
َ16

سيد سابق :فقه الس ة فقه الس ة ،امكتبة العصرية صيدا بروت  ،دار الفتح

لإعام العري -القاهرة  1421هد  2000م .
َ17

الطبعة :اأو .1987 – 1407 ،

َ18

طه عابدين طه مد :اهدايات امقتبسة من عتاب سورة عبس  ،مكة امكرمة طوط

عام 1434هـ.
َ19

عبد الرؤوف ام اوي  :التوقيف عل مهمات التعاريف  ،عام الكتب  ،القاهرة ط

أو 1410،هـ.
َ20

عبد العزيز بن يوسف امطلق :حقوق ذوي ااحتياجات ا اصة

ال ظام

السعودي دراسة تأصيلية مقارنة ،رسالة ماجسترُغرم شورةَ –جامعة نايف العربية للعلوم
اأم ية1427،هـ.
َ21

عبد اه بن مفتاح  :شرح اأزهار ،مكتبة الراث اإسامي  ،اليمن  ،ط أو

1424هـ .
َ22
دار امد
َ23

عبدا لرمن السعدي تيسر الكرم الرمن

تفسر كام ام ان ،طبع ونشر وتوزيع

دة 1408هـ0
علي بن مد بن علي الزين الشريف ا رجا  :التعريفات ،دار الكتب العلمية

بروت –لب ان الطبعة :اأو 1403هـ
امل اازدها ِر َوتَداعيات ااهيار،دار
َ24
َعلي مد مد الصاي :الدولَة اأموية َعو ح
امعرفة للطباعة وال شر والتوزيع ،بروت – لب ان لطبعة :الثانية 1429 ،هـ  2008 -م.
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َ25

فوزية ب ت مد أخضر  :حقوق ذوي ااحتياجات ا اصة وكيف يتم تكييف البيئة

الطبيعية وإخضاعها لتلبية احتياجاهم مقال

ا ملة الوط ية للتوعية مض الفوليك من

تاريخ 1430/12/ 29هـ ا 1431/1/13هـ الرياض.
َ26

ماهر حامد ا و  :امعاق

الفكر اإسامي  ،ث مقدم لليوم الدراسي بع وان

"معاقونا مشاكل وحلول" الذي نظمته ا معية الفلسطي ية للعلوم الربوية وال فسية بااشراك
مع ا معية الفلسطي ية لتأهيل امعاقن ام عقد يوم اأربعاء 2007/12/05م.
َ27

د الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفروز آبادي  :القاموس احيط مؤسسة

الرسالة للطباعة وال شر والتوزيع ،بروت  -لب ان  ،الطبعة :الثام ة 1426 ،هـ.
َ28

موعة من العلماء  :التفسر اميسر  ،مع املك فهد لطباعة امصحف الشريف،

امدي ة ام ورة1419 ،هـ .
َ29

موعة من امؤلفن  :الفقه اميسر

ضوء الكتاب والس ة ،ال اشر مع املك فهد

لطباعة امصحف الشريف،س ة الطبع  1424هـ
َ30

مد الشريف الرمو  :الرخص الفقهيه من القرآن والس ة ال بوية  ،دكتورا دولة من

الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين  ،الطبعة اأو  ،نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرم بن
عبد اه  ،تونس .
َ31

مد الشعراوي  :تفسر الشعرا وي ،دار أخبار اليوم للطباعة وال شر -مصر  ،د

ت
َ32

مد الفاضل بن مد الطاهر ابن عاشو :تفسر التحرير والت وير دار سح ون

لل شر والتوزيع  -تونس  1997 -م ،د ت
َ33
َ34

مد ال جار وآخرون :تاريخ الدولة العباسية وحضارها ،دت
مد أمن أمر بادشا :تيسر التحرير ،دار الكتب العلمية ،بروت،
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َ35

مد بن امد القرطي  :ا امع أحكام القرآن  ،دار ابن حزم  ،القاهرة  ،ط أو ،

1425هـ.
َ36

مد بن أسعد الصديقي الدوا  :ا جج الباهرة

إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

 ،مكتبة اإمام البخاري ،الطبعة :اأو  1420 ،هـ
َ37
القاهرة
َ38

مد بن إماعيل بن إبراهيم بن امغرة البخاري :ا امع الصحيح ،دار الشعب -
مد بن علي الشوكا  :السيل ا رار امتدفق على حدائق اأزهار ،دار الكتب

العلمية /بروت 1405 ،هـ
َ39

مد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرمذي ،س ن الرمذي حقيق

وتعليق:أمد مد شاكر و مد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض امدرس

اأزهر

الشريف شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي ا لي  -مصرالطبعة :الثانية 1395 ،هـ -
 1975م.
الرزاق ا سي  ،أبو الفيض ،امل ّقب مرتضى ،الزبيدي ،:تاج
َ40
ّمد بن ّمد بن عبد ّ
العروس من جواهر القاموس  ،موعة من احققن ،دار اهداية  ،د ت ،د ن َُ567/16
موسوعة امكتبة الشاملة
َ41

مد بن مكرم بن م ظور  :لسان العرب  ،ط2ن مؤسسة التاريخ العري  ،بروت،

لب ان1413،هـ.
َ42

مد بن يوسف الشهر بأي حيان اأندلسي :تفسر البحر احيط ،دار الكتب

العلمية،لب ان ،بروت  1422هـ .
َ43

مد مال الدين القامي  ،اسن التأويل مؤسسة التاريخ العري،بروت ،

1415هـ.
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َ44

مد رشيد رضا  :تفسر القرآن ا كيم ُتفسر ام ارَ ،دار ام ار القاهرة ،الطبعة

الثانية  1366هد  1517م.
َ45

مد رواس قلعة جي  :اموسوعة الفقهية اميسرة  ،دار ال فائس ،بروت ط أو ،

1421هـ
َ46

ّمد مرتضى ا سي الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الطبعة  -الثانية

َ47

مدحت أبو ال صر  :اإعاقة ا سمية امفهوم واأنواع وبرامج الرعاية ،زهراء الشرق،

 1414هد ،،سلسلة تصدرها وزارة اإرشاد

 -الكويت،مطبعة حكومة الكويت.

القاهرة. 2012 ،
َ48

مسعود بن عمر بن عبدا ه التفتازا :التلويح إ كشف حقائق الت قيح ،دار اأرقم ،

القاهرة 1419،هـ.
َ49

مسلم بن ا جاج أبو ا سن القشري ال يسابوري :امس د الصحيحُ صحيح

مسلمَُ ،قيق :مد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الراث العري – بروت .
َ50

مصطفى امد القضاة :حقوق امعوقن بن الشريعة والقانون مؤسسة مادة

للدراسات ا امعية وال شر والتوزيع ،اربد  ،اأردن2002،
َ51

م صور بن مد بن عبد ا بار ابن أمد امروزى السمعا  :تفسر القرآن ،دار

الوطن ،الرياض – السعودية الطبعة :اأو 1418 ،هـ1997 -م .
َ52

هاد عمر خليل امدهون  :ذوو ااحتياجات ا اصة

القران الكرم  :دراسة

موضوعية  ،رسالة ماجستر ُغر م شورة َا امعة اإسامية بغزة2012،م.
َ53

وهبة بن مصطفى الزحيلي :التفسر ام ر

العقيدة والشريعة وام هج  ،دار الفكر

امعاصر دمشق ،الطبعة  :الثانية  1418 ،هـ.
َ54

وهبة بن مصطفى الزحيلي :التفسر الوسيط للزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة

اأو  1422هـ.
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َ55

يوسف القرضاوي :فقه الزكاة ،مؤسسة الرسالة ،ط ثانية1393،هـ
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