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 المقدمة :

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو 
 عنيم أجمعين .والتابعين ليم بإحسان الى يوم الدين رضوان اهلل 

 وبعد : 
فقد خمق اهلل  الخمق  لحكمة عظيمة ىي ارتباطيم باألّخوة التي تستدعي التراحم 

ن تفرقت بيم السبل وتباعدت بيم الديار أو تنوعت األجناس واألعراق  بينيم وا 
واألديان ، وفييم الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والصحيح والمريض ، والسميم 

 ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكمْ  َوُأْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَمْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا }: ال تعالى ، ق والمعّوق
 }(1) َخِبيرٌ  َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  المَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ 

الخاصة  باعتبار بشريَّتيم : فاهلل قد ومن ىنا يأتي اىتمام اإلسالم بذوي االحتياجات 
ْمَنا َوَلَقدْ  } : كّرم البشر : قال تعالى  َوَرَزْقَناُىمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبر   ِفي َوَحَمْمَناُىمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّ

ْمَناُىمْ  الطَّي َباتِ  ِمنَ  وانو من أبواب البر   }(2) َتْفِضياًل  َخَمْقَنا ِممَّنْ  َكِثيرٍ  َعَمى َوَفضَّ
، فإن كان البر واإلحسان مطموبين مع جميع الناس ، فإنَّيما يكونان أكثر  واإلحسان

طمبًا مع من يحتاج إلييما مثل ذوي االحتياجات الخاصة . ومن ثم يكون الثواب 
 َيْأُمرُ  المَّوَ  ِإنَّ  } قال تعالى :  المترتب عمى اإلحسان، والبر معيم أكثر منو مع غيرىم

ْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  يَتاءِ  َواإْلِ  َلَعمَُّكمْ  َيِعُظُكمْ  َواْلَبْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَيْنَيى اْلُقْرَبى ِذي َواِ 
      موسوم : البحث ال فكرة ومن ىذه المنطمقات العظيمة جاءت   }(3) َتَذكَُّرونَ 

 (  رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ودورىم المعرفي )
 
 

                                                           
 13سورة الحجرات ، االية :   (1)
 70سورة اإلسراء ، االية :   (2)
  90سورة النحل ، االية :   (3)
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ة مطالب وخاتمة تستكون من مقدمة و  أنوقد اقتضت طبيعة البحث 
 المطمب األول : التعريف بذوي االحتياجات الخاصة 

المطمب الثاني : أنواع اإلعاقة عند ذوي االحتياجات الخاصة وأسبابيا و 
 المطمب الثالث : األدلة عمى مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة و 
 المطمب الرابع : نماذج من ذوي االحتياجات الخاصة و 

مع ذوي االحتياجات الخاصة   والمطمب الخامس : تعامل الرسول 
المعرفيحتياجات الخاصة ذوي االالمطمب السادس : دور و 

 وأما الخاتمة فيي النتائج والتوصيات
 نانفساحمده وما كان غير ذلك فمن نشكره و نفما كان من صواب فمن اهلل وحده و 

 .والحمد هلل رب العالمين،  ستغفر اهلل منو نومن الشيطان و 
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 المطلب األول : التعريف بذوي االحتياجات الخاصة 

اإلعاقة ظاىرة مالزمة لكل المجتمعات اإلنسانية ، وتختمف نسبة حدوثيا وأنواعيا 
ومواقف المجتمعات منيا باختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية لتمك 

 .والمصابون باإلعاقة يتعارف عمييم بذوي االحتياجات الخاصة المجتمعات 
 .في المغة واالصطالح  اإلعاقة ولبيان حقيقة ذلك المصطمح يمزم معرفة معنى

 المغة :أما في 
لسان العرب مادة )عوق( : عاقو عن الشيء عوقا ، أي منعو منو فقد جاء في 

وشغمو عنو فيو عائق والجمع عوق لمعاقل ولغيره عوائق ، وعوائق الدىر شواغمو 
  (1)وأحداثو وتعوق أي امتنع وثبط

وفي القاموس المحيط : العوق أي الحبس والصرف والتثبيط كالتعويق واالعتياق 
والرجل الذي الخير عنده يعوق الناس عن الخير ، عاقني عائق ، وعوائق الدىر : 

 (2)الشواغل من أحداثو
 وأما في االصطالح :

قددد وضدددعت تعريفدددات أخددرع ألصدددحاب العاىدددات أو ذوي االحتياجددات الخاصدددة عمدددى ف
 قول المحدثين ومن ىذه التعاريف : 

حالة من الضعف العصبي أو العظمي أو العضمي وأنيا حالة : ) ىي  -1
مرضية مزمنة تتطمب التدخل العالجي والتربوي ليستطيع المعاق حركيا 

الشمل الدماغية واضطرابات وتشمل ىذه اإلعاقة حاالت  ،االستفادة 
العمود الفقري وضمور العضالت والتصمب المتعدد والصرع وىي حاالت 
عجز تحد من قدرتيم عمى استخدام أجساميم بشكل طبيعي ومرن 

                                                           
(1)

 .6/235لسان العرب، البن منظور :  

(2)
 .279/  3القاموس المحيط ، الفيروز آبادي :  
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كاألسوياء األمر الذي يؤثر سمبا عمى مشاركتيم في واحدة أو أكثر من 
  (1)( نشاطاتيم الحياتية

ذين يعانون من خمل ما في قدرتيم الحركية حاالت األفراد ال) أنيا : أو  -2
أو نشاطيم الحركي بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي 
واالجتماعي واالنفعالي وتجعميم غير قادرين عمى التنافس مع غيرىم من 
األشخاص. وتختمف ىذه اإلعاقة من حيث حدتيا فبعضيا يكون والديًا 

الحروب أو الكوارث الطبيعية أو والبعض اآلخر يكون مكتسبًا بسبب 
إصابات العمل وىؤالء قد يعانون من فقد طرف أو أكثر وافتقارىم إلى 

 (2)(  القدرة عمى تحريك عضو أو مجموعة أعضاء
ىم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من ُقصور ) أو :  -3

القدرة عمى تعمُّم أو اكتساب خبراٍت أو مياراٍت و أداِء أعماٍل يقوم بيا 
الفرد العادي السميم المماثل ليم في العمر والخمفية الثقافية أو االقتصادية 

  (3)(أو االجتماعية 
حالة من القصور  )اقة عمى أنيا : وعرَّفت منظمة الصحة العالمية اإلع -4

أو الخمل في القدرات الجسدية أو الذىنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية 
تعيق الفرد عن تعمُّم بعض األنشطة التي يقوم بيا الفرد السميم المشابو في 

 (4)(الس ن 
أنو ركز عمى نوع اإلعاقة التي تصيب اإلنسان  ويالحظ عمى التعريف األول :

، حاالت الشمل الدماغية  وأو العضمي ، أو العظمي ، الضعف العصبي ك

                                                           
(1)

 .47اإلعاقة الحركية والحسية ، سعيد حسني: 

(2)
 .12-11رعاية األطفال المعاقين حركيا، ماجدة عبيد : 

(3)
 14ذوي االحتياجات الخاصة ، عثمان لبيب فّراج : استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأىيل األطفال  

(4)
 . 36االتصال الجماىيري حول ظاىرة اإلعاقة بين األطفال ، ىادي نعمان الييتي :  
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،  والصرع، والتصمب المتعدد ، وضمور العضالت ، واضطرابات العمود الفقري 
 وغيرىا .

 يكون اإلعاقة  كأنأنو ركز عمى األسباب التي توجد  ويالحظ عمى التعريف الثاني :
الكوارث الطبيعية أو يكون بسبب يكون مكتسبًا بسبب الحروب أو  أووالديًا  السبب
تصبح ليم باإلضافة إلى أنيم  :الثالث يالحظ عمى التعريف و  إصابات العملبسبب 

احتياجات الفرد العادي ، احتياجات تعميمية ، نفسية ، حياتية ، مينية ، اقتصادية ، 
قبل أن  -باعتبارىم مواطنين وبشرًا صحية خاصة ، يمتزم المجتمع بتوفيرىا ليم ؛ 

 كغيرىم من أفراد المجتمع " . -يكونوا معاقين 
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 المطمب الثاني : أنواع اإلعاقة عند ذوي االحتياجات الخاصة وأسبابيا 
 أنواع اإلعاقات :أوال : 

بناء عمى تتبع حاالت اإلعاقة عند ذوي االحتياجات الخاصة يمكن تصنيف أنواع 
 اإلعاقة عمى النحو اآلتي : 

بفقدان جزء من أجزاء الجسم أو أكثر مما يؤثر وذلك بدنية ( : الجسمية ) ال  -1
 في الحركة ، أو حدوث خمل بيا ، مثل الشمل .سمبا 

أو حدوث نقص بيا ، كالَصمم  ،بفقدان حاسة من الحواس وذلك حس ية : ال  -2
 والعمى .والبكم 

تخمُّف كالأو حدوث نقص فيو  كالجنون ، بفقدان العقل ، وذلك ذىنية : ال  -3
 .عقمي ال

واضطرابات مثل : االنطواء ، ،  بحدوث آثار ظاىرة  وذلك نفسية :ال  -4
 .وغيرىا القمق و االنفصام ، و 

وىو كما ال ُبّد من مالحظة أّن الفرد قد يعاني من أكثر من إعاقة من تمك اإلعاقات 
 ) متعد د اإلعاقات ( . ما يمكن أن يطمق عميو 

فمثاًل قد يعاني  ،أنَّ بعض اإلعاقات قد تصاحبيا نواحي قصوٍر أخرع و كما 
لحركة أو أو ا، المتخم ف عقميًا من نوٍع أو أكثر من نواحي القصور في السمع 

حاالت الشمل المخي  ، حيث قد يعاني باإلضافة إلى أيضا ومثميا ، التخاطب 
 .(1)اإلعاقة الحركية من صعوباٍت في الُنطق والكالم أو قصور في القدرات العقمية 

 أسباب اإلعاقات ثانيا :  
عند النظر في األسباب الحقيقية الباعثة عمى حدوث اإلعاقة عند بعض أفراد 

 المجتمع فإنو يمكن إرجاعيا إلى األسباب اآلتية : 

                                                           
(1)

 14عثمان لبيب فّراج  :  االحتياجات الخاصة ،ستراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأىيل األطفال ذوي  
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  سوء التغذية لدع األم أو الطفل . -1
 األمراض التي تصيب الطفل أو األم . -2
 .قية منذ الوالدة مْ خَ السباب األ  -3
  وراثية .العوامل ال  -4
  حوادث .ال  -5
  .حروب ال  -6
 .الطبيعية كوارث ال  -7
 (1).  ي تمُّوث البيئال  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . 36االتصال الجماىيري حول ظاىرة اإلعاقة بين األطفال ، ىادي نعمان الييتي :  (1)
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 ذوي االحتياجات الخاصة األدلة عمى مراعاة المطمب الثالث : 
 اإلسالمية ، الشريعة  وقواعدوردت نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

، والمعقول عمى وجوب مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة ، ورفع المشقة عنيم 
 وتميزىم ببعض األحكام .

 أوال: األدلة من القرآن الكريم 
 (1){ َحرَجٌ  اْلَمرِيضِ  َعَلى َوَل  َحرَجٌ  اْْلَْعرَجِ  َعَلى َوَل  َحرَجٌ  اْْلَْعَمى َعَلى لَْيسَ  }قولو تعاىل :  -1
 َوَمنْ  َحرَجٌ  اْلَمرِيضِ  َعَلى َوَل  َحرَجٌ  اْْلَْعرَجِ  َعَلى َوَل  َحرَجٌ  اْْلَْعَمى َعَلى لَْيسَ  }وقولو تعاىل :  -2

ْبوُ  يَ تَ َولَّ  َوَمنْ  اْْلَنْ َهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتْرِي َجنَّاتٍ  يُْدِخْلوُ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ    أَلِيًما َعَذابًا يُ َعذِّ
}(2) 

ى َلَعلَّوُ  يُْدرِيكَ  َوَما  اْْلَْعَمى َجاَءهُ  َأنْ   َوتَ َوىلَّ  َعَبسَ  }وقولو تعاىل :   -3  أَوْ   يَ زَّكَّ
رُ  َفَعوُ  يَذَّكَّ ا  الذِّْكَرى فَ تَ ن ْ ى َلوُ  فَأَْنتَ   اْستَ ْغَن  َمنِ  أَمَّ ى َألَّ  َعَلْيكَ  َوَما  َتَصدَّ  يَ زَّكَّ
 ا ى َعْنوُ  فَأَْنتَ   ََيَْشى َوُىوَ   َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ    }(3) تَ َلهَّ

َيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا }وقولو تعاىل :  -4  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصِّ
ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  ةٌ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمرِيًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ  َمْعُدوَداتٍ  أَيَّاًما  تَ ت َّ  ُأَخرَ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َفِعدَّ

رًا َتَطوَّعَ  َفَمنْ  ِمْسِكيٍ  َطَعامُ  ِفْديَةٌ  يُِطيُقونَوُ  الَِّذينَ  َوَعَلى رٌ  فَ ُهوَ  َخي ْ رٌ  َتُصوُموا َوَأنْ  َلوُ  َخي ْ  َخي ْ
   }(4) تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ 

 ََتِْلُقوا َوَل  اْْلَْديِ  ِمنَ  اْستَ ْيَسرَ  َفَما ُأْحِصْرتُْ  فَِإنْ  لِلَّوِ  َواْلُعْمرَةَ  اْلَْجَّ  َوأِتُّوا}وقولو تعاىل :   -5
ُلغَ  َحّتَّ  ُرُءوَسُكمْ  لَّوُ  اْْلَْديُ  يَ ب ْ  ِمنْ  َفِفْديَةٌ  َرْأِسوِ  ِمنْ  أًَذى ِبوِ  َأوْ  َمرِيًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ  َمَِ

   }(5) ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَيامٍ 

                                                           
  61سورة النور ، من اآلية :    (1)
 17سورة الفتح ، من اآلية :    (2)
  10 – 1سورة عبس ، االيات :    (3)
 184، 183سورة البقرة ، االيتان :    (4)
 196االية :  من سورة البقرة ،   (5)
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ُدونَ  َل  الَِّذينَ  َعَلى َوَل  اْلَمْرَضى َعَلى َوَل  الضَُّعَفاءِ  َعَلى لَْيسَ  }وقولو تعاىل :   -6  يُ ْنِفُقونَ  َما َيَِ
  }(1)  َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّوُ  َسِبيلٍ  ِمنْ  اْلُمْحِسِنيَ  َعَلى َما َوَرُسولِوِ  لِلَّوِ  َنَصُحوا ِإَذا َحرَجٌ 

 َتَضُعوا َأنْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  أَوْ  َمَطرٍ  ِمنْ  أًَذى ِبُكمْ  َكانَ  ِإنْ  َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوَل  }وقولو تعاىل :   -7
  }(2) ُمِهيًنا َعَذابًا لِْلَكاِفرِينَ  َأَعدَّ  اللَّوَ  ِإنَّ  ِحْذرَُكمْ  َوُخُذوا َأْسِلَحَتُكمْ 

أن الشارع الحكيم قد رفع الحرج عن ذوي يمكن أن يستفاد من ىذه النصوص : 
في عدم مشاركتيم ببعض التكميفات ، وعدم ترتب االثم والعقوبة االحتياجات الخاصة 

جراء تخمفيم ، واستثنائيم من بعض المأمورات مراعاة لمحالة الشخصية التي تحول 
 بينيم وبين ما ىو مأمور بو غيرىم .

 ثانيا : من السنة النبوية 
ضعيفة أي ذرية  -: ))  َمْن ترك َكاًل  -عميو الصالة  والسالم  –قولو   -1

 (3)مواله (( فميأتني فأنا -
عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس أال أريك امرأة من أىل   -2

الجنة ؟ قمت بمى قال ىذه المرأة السوداء أتت النبي صمى اهلل عميو و سمم 
ني أتكشف فادع اهلل لي قال ) إن شئت صبرت ولك  فقالت إني أصرع وا 

ن شئت دعوت اهلل أن يعافيك (. فقالت أصبر فقالت إني أتك شف الجنة وا 
 (4)فادع اهلل أن ال أتكشف فدعا ليا ((

عميو الصالة والسالم : )) ِإنََّما َنْصُر اهلُل َىِذِه اأْلُمََّة ِبَضِعيِفَيا  –قولو   -3
ْخاَلِصِيم ((   (5)ِبَدْعَوِتِيْم َوَصاَلِتِيْم َواِ 

 
                                                           

 91سورة التوبة ، اآلية :  (1)
 103، 102سورة النساء ، االيتان :   (2)
 .  3/1238صحيح مسمم :   (3)
 2140/ 5صحيح البخاري : (4)
  305/ 4السنن الكبرع لمنسائي : (5)
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 (1))) ىل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم (( -4
الضعفاء والذين يمكن ادراج ذوي  أنويمكن أن يستفاد من النصوص النبوية : 

االحتياجات الخاصة من ضمنيم شريحة ليا أثر إيجابي في تقدم األمم عمميا 
واجتماعيا واقتصاديا لما يقدمونو من دعوات صادقة تنبع من نقائيم وانسانيتيم ، 

  ورضاىم بما أصابيم .
  ثالثا : من القواعد الفقيية 

 الضرورات تبيح المحظورات  -1
 ة تجمب التيسير المشق   -2
 (2)إذا ضاق األمر اتَّسع   -3

عمى رفع الحرج ، وفتح بابا التيسير في حال قيام ما يمنع دلت ىذه القواعد بمنطوقيا 
قيام المكمف بالمأمور أو ترك المنيي واالعاقة لذوي االحتياجات الخاصة تعد من 

 ضمن الضرورات والمشاق .
 رابعا : من المعقول 
مجتمع ، ومراعاة ظروفيم واجب الخاصة جزء ال يتجزأ من الذوي االحتياجات 

انساني ، كما أن إحترام التشريعات الخاصة بيم دليل عمى رقي المجتمع وتحضره . 
 (3)كما وليم كامل الحقوق والرعاية التامة 

 
 
 
 

                                                           
 1061/ 3صحيح البخاري : (1)
 75األشباه والنظائر ، البن نجيم  : ينظر :    (2)

 ينظر : مركز كيش لذوي االحتياجات الخاصة عمى الشبكة العنكبوتية .  (3)
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 : نماذج من ذوي االحتياجات الخاصة  المطمب الرابع
، الذين رفعوا راية  مآثر العديد من الصحابة األجالءاإلسالمي بذكر يخ يزخر التار 

اإلسالم عاليًا، ونقموىا إلى أصقاع األرض، عمى الرغم من أنيم كانوا أصحاب 
عاىات جسدية، إال إنيا لم تكن يومًا ما عائقًا يحول بينيم وبين القيام بدورىم 

 :الجيادي واإلنساني العظيم ومن ىؤالء الصحابة 
المياجرين األولين األحد عشر من الرجال من  (1)ود اليذلي،عبد اهلل بن مسع -1

، ىاجر اليجرتين وصمى (2)الذين كانوا أول من ىاجر إلى ارض الحبشة
(3)القبمتين وشيد جميع المشاىد مع رسول اهلل 

  رسول اهلل وكان صاحب
  (4)وطيوره في السفر، ونعميو ، وسواكو ، ووساده

قصيرًا يكاد  وكان  
وعن  (6)وفي ساقيو حموشو  (5)الجموس يوارونو ، خفيف المحم، شديد األدمة

عبد اهلل بن مسعود أن  قال : أمر رسول اهلل عمي بن أبي طالب 
يصعد شجرة فيأتيو بشيء منيا، فنظر أصحابو إلى حموشة ساقيو، فضحكوا 

الميزان أثقُل من  : )) ما يضحككم لرجال عبد اهلل في فقال الرسول
  (7)احد((

                                                           
(1)

 . 3/987؛ االستيعاب ،البن عبد البر :3/152سعد :  ينظر : الطبقات الكبرع، البن 

(2)
 .2/339: تأريخ إبن خمدون؛  165ينظر : السيرة النبوية، البن ىشام :  

(3)
 .1/126، لالصفياني:؛ حمية األولياء 3/151ينظر : الطبقات الكبرع،البن سعد:   

(4)
 .3/383معرفة الصحابة، البن االثير :؛ أسد الغابة في 1/124ينظر :  حمية األولياء، لالصفياني :  

(5)
 .1/395؛  صفة الصفوة، البن الجوزي  264ينظر : ،األعالق النفيسة ،البن رستة:  

(6)
 . 593/  2حموشة: دقة. ينظر : لسان العرب ، البن منظور :  

(7)
 3/989بر : ، االستيعاب ، البن عبد ال1/127، حمية األولياء، لالصفياني:  49 مسند أحمد : ينظر : 
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خدم الرسول محمد   (1)انس بن مالك األنصاري الخزرجى  -2
وىو ابن  (2)

 ، وكان انس بن مالك (3)ثماني سنوات ، وقيل تسعة أو عشرة
 .(4)أبرص

مددن أشدراف  (5)عمدرو بن الجموح األنصاري الخدزرجي احددد سادات األنصار  -3
 . (7)كددان رجداًل أعددرج شديدد العرج   (6)بني سممة

 (8)الفزاري ج بن مرة بن حزن بن عمروسمرة بن جندب بن ىالل بن حري  -4
(9)كان أحول

  
في جده مرة بن  يتصل نسبو برسول اهلل  (10)طمحة بن عبيد اهلل التيمي  -5

، ممن برزوا في واقعة احد وقد  من السابقين األولين إلى اإلسالم ،  (11)كعب
 إلى صخرة من الجبل ليعموىا وكان قد بَّدن  نيض الرسول 

عمى ظيره ثم  وظاىر بين درعين، فجمس طمحة  وصعد رسول اهلل 
بنفسو واتقى  ووقى طمحة رسول اهلل  استقل بو طمحة حتى استوع 

بيد شالء بقية  طمحةوعاش  النبل عنو بيده حتى شمت يده وقيل إصبعو، 
 عمره .

                                                           
(1)

 ؛295، 294، /1؛ أسد الغابة، البن االثير : 186ينظر : الطبقات،البن خياط :   

(2)
 
 .1/79؛ اإلصابة، البن حجر :1/273ينظر :  العقد الثمين في تاريخ البمد األمين، الفاسي : (

(3)
 1/295؛ أسد الغابة، البن االثير :7/17ينظر : الطبقات الكبرع، البن سعد : 

(4)
 1/251ينظر : المعارف، البن قتيبة: 

(5)
 108/ 3؛  سير أعالم النبالء، الذىبي : 1/643ينظر : صفة الصفوة، ابن الجوزي: 

(6)
 . 2/467معارج القبول بشرح سمم الوصول إلى عمم األصول، لحكمي:ينظر :  

(7)
 .  1/260، فقو السيرة ، لمغزالي:  1/252؛ المعارف، ابن قتيبة :428السيرة النبوية، البن ىشام : ينظر :  

(8)
 . 767/ 1ر :؛ اإلصابة، البن حج59جميرة انساب العرب ، البن حزم : ينظر : 

(9)
 1/252المعارف ابن قتيبة : ينظر :  

(10)
 950/ 2، اإلصابة، البن حجر:  46البن حجر : ؛ جوامع السيرة، 189الطبقات، البن خياط : ينظر :  

(11)
 .57العشرة المبشرون بالجنة، حمزة الفقير : 
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شابًا جمياًل سمحًا من  كان معاذ  (1)النصاري الخزرجيامعاذ بن جبل   -6
وشيد العقبة مع السبعين رجاًل  (2)خير شباب قومو ال يسال شيئًا إال اعطاه 

 . (4)اعرج، وكان   (3)من االنصار

والناظر في سيرة ىؤالء الصحابة الكرام نجد أنيم كانوا رجاال أشداء صدقوا الرسول 
  وساندوه وبذلوا أرواحيم فداء من أجل نشر الدين اإلسالمي ورفع راية اإلسالم

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 . 3/1847؛  ، اإلصابة، البن حجر :378،/7ينظر :  الطبقات الكبرع، البن سعد : 

(2)
 .3/1748؛  اإلصابة، البن حجر :1/493صفة الصفوة، البن الجوزي:ينظر :  

(3)
 .6؛ طبقات الحفاظ، السيوطي : 7/378الكبرع، البن سعد : ينظر : الطبقات  

(4)
 . 266، األعالق النفيسة ، البن رستة:   1/252ينظر : المعارف، البن قتيبة :  
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 مع ذوي االحتياجات الخاصة     الرسول: تعامل  خامسالمطمب ال
مع أبناء المجتمع الذي يعيش فيو مؤمنين بدعوتو وغير  الرسول  تعامل

ذوي االحتياجات الخاصة  وخص مؤمنين بمكارم االخالق وجميل الصفات ،  
قد أوالىم إىتماما كبيرا ، وتميزا منقطع النظير ، لم يسبق اليو من قبل وال من ف

 بعد ، وتظير مالمح ىذا التعامل من خالل االتي : 
ميزان الناس قوة إيمانيم وأعماليم الصالحة من ار أن جبر خواطرىم واعتب  -1

قال: أمر  عن عمي بن أبي طالب غير فرق بيتن الصحيح والمعاق : ف
عبد اهلل بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيو بشيء منيا، فنظر  رسول اهلل

: )) ما يضحككم  أصحابو إلى حموشة ساقيو، فضحكوا فقال الرسول
ىذا تتضح  بقول النبي (1)في الميزان أثقُل من احد((لرجال عبد اهلل 

بإيمانو   المكانة العظيمة التي تبوأىا الصحابي عبد اهلل بن مسعود 
نما عممو وتقواه ونزلت  بحق ،  وعممو، فميس مقياس المؤمن جمالو وقوامو وا 

وفي ىذه االيات ،  (2)ض اآليات  القرآنية الكريمة عبد اهلل بن أم مكتوم  بع
النو تولى عن ابن  الكريمة عتاب من اهلل سبحانو وتعالى لنبيو الكريم 

اذا لقاه بعد نزول ىذه السورة يقول لو :  ، فكان النبي ام مكتوم 
 (3)))مرحبًا بمن عاتبني فيو ربي(( ويبسط لو رداءه

فقد  وكانت لو مكانة عالية عند رسول اهلل : إعطاؤىم الثقة الكاممة   -2
في أن يتبوأ الميام اإلدارية كاإلمارة عمى الجيش فقد  حصل عمى ثقتو 

                                                           
(1)

،  3/989، االستيعاب ،البن عبد البر : 1/127؛ حمية األولياء، لالصفياني :  49 مسند احمد بن حنبل: 
 .2/1124اإلصابة، البن حجر :

(2)
 .4 -1سورة عبس، االيات :  

(3)
 . 1/192االنساب، لمسمعاني :  
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انو قال: ))لو كنت مؤمرًا أحدًا من غير مشورة ألمرت روع عن النبي 
 (1)ابن أم عبد((

أنس بن مالك  واحتضنو ، لما قدم  واحتضانيم فقد قبل النبي قبوليم    -3
إلى المدينة المنورة اخذ األنصار يبعثون إليو اليدايا رجاليم  النبي 

ونساؤىم ، وكانت أم انس وىي أم سميم بنت ممحان، الشيء لدييا تيديو 
وقالت لو:  فأخذت بيد ابنيا انس وذىبت إلى الرسول  لمرسول 

(2)الم كاتب فميخدمك(( فقبمو الرسول))يا رسول اهلل ىذا ابني انس غ
  ،

واهلل ما قال لي لشيء  (3)))فخدمتو في السفر والحضر(( يقول انس 
صنعتو لم صنعت ىذا ىكذا ؟ وال لشيء لم أصنعو لم لم تصنع ىذا 

 وىذا أن دل عمى شيء فيو يدل عمى كرم ورفق رسول اهلل   (4)ىكذا((
بيذا التكريم  بخدمو وخاصًة إذا كان صاحب عاىة . فقد حظي انس 

وىذا ماال نجده في المجتمعات  وىذه المنزلة الرفيعة من الرسول 
 األخرع .

يروع أن عمرو بن الجموح كان  وتبشيرىم ، تحقيق أمنياتيم وتمبية رغباتيم    -4
المشاىد، فمما كان يوم احد أرادوا  لو أربعة بنين يشيدون مع رسول اهلل 

 حبسو ومنعو من المشاركة وقالوا لو: ))أن اهلل عذرك(( فأتى رسول اهلل 
وقال لو: ))إن بني يريدون أن يحبسوني عن ىذا الوجو والخروج معك فيو، 

: ))أما  فواهلل إني ألرجو أن أطأ بعرجتي ىذه الجنة(( ، فقال لو الرسول

                                                           
(1)

 . 31؛ سنن ابن ماجة :49مسند احمد بن حنبل :  

(2)
؛ خالصة الذىب المسبوك في مختصر سير المموك، لالربمي : 1/710ينظر : صفة الصفوة،البن الجوزي :   
 .1/79؛ اإلصابة، ن حجر :5

(3)
 .3/455؛ السيرة الحمبية، لمحمبي : 62 ، البن كثير :شمائل الرسول  

(4)
 .62، البن كثير : ؛ شمائل الرسول1/711صفة الصفوة، البن الجوزي :   
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 فال جياد عميك(( وقال لبنيو: ))ما عميكم أن ال تمنعوه أنت فقد عذرك اهلل
(1)لعل اهلل يرزقو الشيادة(( فخرج معو فاستشيد

 . 
التطمع عمى مياراتيم وتنمية قدراتيم مع المكافأة عمييا ، أراد الصحابي سمرة   -5

المشاركة في معركة احد وكان صغير السن ، فرده   بن جندب
 ، فقال سمرة ألنو استصغر سنو وأجاز رافع بن خديج  لالرسو 
 لمرسول   ،))لقد أجزت ىذا ورددتني ولو صارعتو لصرعتو(( :

فأجازه   : ))فدونكو فصارعو((، َفَصَرَعُو سمرة  فقال لو رسول اهلل
 الرسول

(2) 
مييم في الميمات الصعبة ، ففي غزوة تبوك ، بمغ رسول اهلل االعتماد ع  -6

  أن ناسًا من المنافقين يجتمعون في بيت )سويمم الييودي( يثبطون
 طمحة بن عبيد اهلل  فبعث إلييم الرسول  الناس عن رسول 

(3)في نفر من أصحابو وأمره أن يحرق عمييم البيت، ففعل طمحة 
. 

فعندما توفي ابن ، وتسميتيم والتيوين عمييم مواساتيم في المحن والشدائد    -7
ومما روي عنو في ىذا الموقف إنو  عزاه الرسول  لمعاذ ابن جبل 

قال في نص التعزية : ))بسم اهلل الرحمن الرحيم من محمد رسول اهلل إلى 
معاذ بن جبل سالم عميك فاني احمد اليك اهلل الذي ال الو إال ىو اما بعد 
فاعظم اهلل لك االجر واليمك الصبر، ورزقنا واياك الشكر، فان انفسنا واموالنا 

نا من مواىب اهلل الينية وعواريو المستودعة متعك بو في غبطة واىمينا واوالد
وسرور وقبضو منك بأجر لكبير الصالة والرحمة واليدع ان احتسبتو في 

                                                           
(1)

 .3/192، المنتظم، البن الجوزي : 428السيرة النبوية، البن ىشام :   

(2)
 .1/767حجر :؛ ، اإلصابة ، البن 2/358؛ تاريخ ابن خمدون :2/454أسد الغابة، البن االثير :  

(3)
 .2/384؛ ، تاريخ ابن خمدون :250جوامع السيرة، البن حزم: 
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صبر، وال يحبط جزعك اجرك فتندم واعمم ان الجزع ال يرد ميتًا وال يدفع حزنًا 
(1)وما ىو نازل بك كان قد والسالم((

 .  
: ))   -عميو الصالة  والسالم  – لاقيم ، تخصيص األموال الالزمة ل  -5

وىذا ما فيمو  (2)فميأتني فأنا مواله (( -أي ذرية ضعيفة  -َمْن ترك َكاًل 
وىو  زالعزي لعمر بن عبد رسالة الفقيو ابن شياب الزىريففي من بعده 

إنَّ فييا نصيبًا لمزَّْمنى والمقعدين ،  )يوضح لو مواضع السُّنة في الزكاة : 
 (3).(ونصيبًا لكل مسكين بو عاىة ال يستطيع َعيمة وال تقميبًا في األرض

أن ارفعوا إلىَّ ُكلَّ  )العزيز إلى أمصار الشام  عمر بن عبدوقد كتب ، 
أعمى في الديوان أو ُمقَعد أو َمن بو فالج أو َمن بو زمانة تحول بينو وبين 
القيام إلى الصالة. فرفعوا إليو ، فأمر لكل أعمى بقائٍد ، وأمر لكل اثنين 

  (4)( من الزمنى بخادمٍ 
 

 

 

 
 
 
 

                                                           
(1)

 . 1/243حمية األولياء، لالصفياني :  

(2)
 . 3/1238صحيح مسمم :   

 580 - 578أبو عبيد ، ص  -األموال  (3)
(4)

 . 130ابن الجوزي ، ص  -سيرة عمر بن عبدالعزيز  
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  حتياجات الخاصة المعرفي دور ذوي اال:  المطمب السادس
المتتبع لتاريخ الحضارة االنسانية واالسالمية عمى وجو الخصوص  ال يخفى  عمى

الدور الكبير لالسيامات البشرية في دفع عجمة العموم وتطوير المعارف ونشر الفنون 
 في المجالت المختمفة .

وقد كان لذوي االحتياجات الخاصة الدور الفاعل والمساىم الكبير في تطوير العموم 
ونسمط الضوء عمى اسيامات ذوي االحتياجات الخاصة ، ىا والمعارف الشرعية وغير 

 في تطوير ونشر العموم الشرعية من خالل نماذج  معينة .
 القرآنية  أوال : علم القراءات

المكتوب في  القرآن الكريم ىو الكالم المعجز المنزل عمى رسول اهلل 
 (1)المصاحف، المنقول بالتواتر المتعبد بتالوتو وأحكامو

فقد تعاىده المسممون بالتالوة ، والحفظ ، والدرس ،  ومذ انزل عمى رسول اهلل 
والتطبيق لما جاء فيو، وقد نشأت جراء ذلك عموم معنية بو كان أىميا عمم القراءات 
، ذلك أن قراءة القرآن الكريم عمى الوجو الصحيح الذي انزل بو وبالطريقة التي تمقاىا 

ىي شغل المسممين الشاغل إضافة إلى أنو قد  ل اهلل الصحابة األوائل عن رسو 
 ارتبطت بو وتفرعت منو عموم أخرع .

ويعد عمم القراءات أقدم العموم في اإلسالم نشأة وعيدًا واشرفيا منزلة، فأول ما تعممو 
الصحابة من عموم الدين كان قراءة القرآن وحفظو، ثم لما اختمف الناس في قراءة 

ظو تبعًا الختالف وتباين ليجات القبائل العربية غدت الحاجة المصحف وضبط ألفا
ماسة إلى عمم يميز بو بين الصحيح والسقيم ويتقرر بو ما يمكن القراءة بو وما ال 

 يمكن ووقاية كمماتو من التحريف دفعًا لمخالف بين المسممين .

                                                           
(1)

 . 355؛ ، المقدمة، البن خمدون :1/277: البرىان في عموم القران، لمزركشي 
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 منفي ىذا الميدان منذ وقت مبكر،  برز دور ذوي االحتياجات الخاصة وقد
 ومن أبرزىم : الصحابة والتابعين ، 

عبد اهلل بن مسعود إذ أشار ابن إسحاق  إلى أنو أول من جير بالقرآن بمكة  -1
قبل اليجرة ، فعن عروة بن الزبير عن أبيو قال : )) كان أول من جير 

قال : اجتمع يومًا ،  (1)بمكة عبد اهلل بن مسعود بالقراءة بعد رسول اهلل 
. . . فقالوا واهلل ما سمعت قريش ىذا القرآن يجير  أصحاب رسول اهلل 

يسمعيموه ؟ فقال عبد اهلل بن مسعود : أنا ، فقالوا :  ليا بو قط ، فمن رجل
أنا نخشاىم عميك، أنما نريد رجاًل لو عشيرة يمنعونو من القوم إن أرادوه، فقال 

، قال : فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في : دعوني فان اهلل سيمنعني
 چٱ   ٻ  ٻ  ٻچ  الضحى وقريشًا في أنديتيا، حتى قام عند المقام ثم قرأ :

قال : ثم استقبميا يقرؤىا، قال : وتأمموه  چڃ  چ    ڃ  چ    رافعًا بيا صوتو
 فجعموا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد )عبد اهلل بن مسعود( قال : ثم قالوا :
انو ليتموا بعض ما جاء بو محمد، فقاموا إليو، فجعموا يضربون في وجيو، 
وجعل يقرأ حتى بمغ ما شاء اهلل أن يبمغ ثم انصرف إلى أصحابو وقد اثروا 

في وجيو، فقالوا لو ىذا الذي خشينا عميك، فقال : ))ما كان أعداء اهلل أىون 
الوا : ال حسبك قد عمي منيم اآلن ولئن شئتم الغادينيم بمثميا غدًا فق

 عبد اهلل بن مسعود تعالى وقد وىب اهلل   (2)أسمعتيم ما يكرىون((
منزلة عممية عظيمة وأليمو من فيض نعمو عقاًل راجحًا وقمبًا حافظًا ولسانًا 

وقد ورد  (2)من سادة الصحابة وأوعية العمم وأئمة اليدع ناطقًا وكان 

                                                           
(1)

 3؛ ،أسد الغابة ، البن األثير :3/234؛ ، الطبقات، البن سعد :200ينظر : السيرة النبوية البن ىشام: 
/382. 

(2)
 . 1/187؛ ، انساب األشراف، البالذري :201ينظر : السيرة النبوية ابن ىشام: 

 . 1/16ينظر : تذكرة الحفاظ، لمذىبي :   (2)
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حاثًا الصحابة عمى اخذ العمم من مناىمو  في األثر عن رسول اهلل 
العذبة دون النظر إلى صورة العالم أو ىيئتو أو ما يعتريو من عاىة بدنية 

  خذوا القران من أربعة من عبد اهلل بن مسعود وسالم مولى أبي(( :
 (1)حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب((

بعد اليجرة الشريفة إلى المدينة المنورة أعان ،  عبد اهلل بن أم مكتوم   -2
ىذا ما و في إقراء القرآن الكريم  مصعب بن عمير  ابن أم مكتوم 

بقولو : ))أول من أقدم عمينا من أصحاب رسول  ذكره البراء بن عازب 
 (2)مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعني في اليجرة الى المدينة(( اهلل 

ممن حفظ القران الكريم عمى عيد الرسول  معاذ بن جبل   -3
وقد  (3)

عاماًل لو عمى اليمن من اجل ميماتو ىناك قراءة القران  أوفده الرسول 
الكريم وتعميم الناس اإلسالم مع القضاء ، وجمع الصدقة من عمال اليمن كما 

في مكة  ليس ىذا فقط بل روي انو خمف الرسول  (4)روع ذلك البالذري
ولم يزل يحمل القران  (5)المكرمة بعد الفتح ليفقو الناس ويقرئيم القران الكريم

إذ  الكريم يقرئ المسممين ويعمميم أصول دينيم حتى بعد وفاة الرسول 
روي انو ذىب إلى فمسطين يعمم الناس القران في عيد عمر بن الخطاب 

(6)
 (7)وكان إليو المنتيى في العمم باإلحكام والقران . 

                                                           
(1)

 .5/187؛   أسد الغابة، البن األثير :1/299حمية األولياء، لألصفياني: 

(2)
 . 3/117ينظر : الطبقات، البن سعد :  

(3)
 .2/301ظر : معرفة القراء، الذىبي:ين  

(4)
 . 1/529انساب األشراف: 

(5)
 .115ألغالمي :ينظر : األنساب واألسر، عبد المنعم  

(6)
 . 2/301ينظر : معرفة القراء، الذىبي: 

(7)
 . 37، ص1ينظر : فتوح الشام، لمواقدي، ج 
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   اعبد الرحمن بن ىرمز االعرج الذي سمع ابا ىريرة وابا سعيد وغيرىم  -4
كان فضاًل عن ذلك من و وجود القران الكريم وقرأه وكان يكتب المصاحف، 

اعمم الناس بانساب قريش قيل انو اخذ العربية من ابي اسود الدؤلي، ومات 
 (1)في االسكندرية االعرج 

الذي قيل بحقو : ))انو لم يكن بمكة المكرمة اقرأ حميد بن قيس االعرج   -5
(2)منو((

وقد ذكر ابن سعد عن رواتو أن االعرج ))كان يقرا في المسجد   
 (3)ويجتمع الناس عميو حتى يختتم القران((

وبيذا تقدم المصادر صورة جمية عن مكانة ومنزلة ىذه الفئة في نفوس العامة 
العاىة التي  أووالخاصة منيم المسممون في ذلك العصر دون أن يكون لمعوق 

 .  يعانونيا أي اثر سمبي في نفوس مواطنييم او تالميذىم
 ثانيا : عمم التفسير 

ث داللتو عمى مراد اهلل تعالى بقدر العمم الذي يبحث في أحوال القرآن الكريم من حي
ميمة التفسير  تولى الصحابة الكرام ومن بعدىم التابعون  وقد (4)الطاقة البشرية

 ومنيم عدد من ذوي االحتياجات الخاصة ومنيم :
فقد اىتم بفيم معانيو اىتمامًا كبيرًا وىذا يعود  عبد اهلل بن مسعود   -1

اذا اجتمع الصحابة نشروا المصحف فقرأوا  وكان  لتوجيو الرسول 
بنفسو ما أليمو اهلل تعالى من  وقد وصف ابن مسعود  (5)و فسر ليم

قدرات عقمية خدمًة لدين اهلل العظيم بقولو : ))واهلل الذي ال الو غيره مانزلت 
سورة من كتاب اهلل إال انا اعمم أين نزلت وفيمن انزلت ولو أعمم احدًا اعمم 

                                                           
(1)

 .5/43ينظر :سير أعالم النبالء، لمذىبي: 

(2)
 . 81، ص1معرفة القراء، لمذىبي، ج 

(3)
 . 5/486الطبقات : 

(4)
 . 99ينظر : دراسات في تاريخ الفكر العربي، خميل ابراىيم :  

(5)
 . 459ينظر : غاية النياية، البن الجزري:  
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 تاب اهلل تبمغو االبل لركبت إليو((، وفي ىذا بيان صريح منو مني بك
لتعمقو بطمب العمم بكتاب اهلل جل شأنو وحرصو عمى االخذ بحض وافر منو 

 ولو كمفو ذلك ركوب االبل ومشقة السفر ورحمًة في سبيل اهلل تعالى . 

ة، ن، عالمًا حجقتادة بن دعامة السدوسي كان حافظ العصر وقدوة المفسري  -2
قال احمد بن حنبل : ))كان قتادة عالمًا بالتفسير وباختالف صدوقًا عاداًل  

وكان قتادة مفسرًا من الحفاظ المعدودين في وقتو ومن عمماء اىل  العمماء((
ولو تصفح القارئ تفاسير القرآن الكريم  (1)زمانو بالقران الكريم وبالفقو ايضاً 

 . التفسير منقولة عن قتادةلما غاب عن بصره ذكر الرواية في 
 ثالثا : علم الحديث النبوي

، بعد النبوة من قولو وفعمو وامراره الحديث النبوي الشريف ما يروع عن النبي  
وفي ميدان رواية الحديث النبوي الشريف ، فقد ابدع عدد من الصحابة والتابعين  (2)

  ومنيم :، من ذوي االحتياجات الخاصة 
(3)احاديث كثيرة فقد روع عن الرسول  سمرة بن جندب   -1

وقال ،  
كان سمرة صدوق الحديث، من الحفاظ المكثرين عن )محمد بن سيرين : 

روع عنو من الصحابة عمران بن حصين، وروع عنو كبار  رسول اهلل 
 (4)(  التابعين بالبصرة

كان اذا  (5)حجة في الحديثقتادة بن دعامة السدوسي كان قتادة ثقة مامونًا   -2
في  كان يكره تكرار حديث رسول اهلل و  (6)سمع الحديث يختطفو اختطافاً 

                                                           
(1)

 .6/313؛ ، البداية والنياية، البن كثير :2/96مشاىير عمماء االمصار ، البن حبان : 

(2)
 . 15 -14تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لمسيوطي  :  

(3)
 . 51، صجاجعبد الواحد ذنون ، العراق في عيد الح؛ 139، ص3ينظر : األعالم، الزركمي ج 

(4)
 . 2/654ينظر :  االستيعاب، البن عبد البر : 

(5)
 . 9/254؛   البداية والنياية، البن كثير  7/171الطبقات، البن سعد، :  

(6)
 . 282، صينظر :  المعرفة والتأريخ، البسنوي، : 
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 ألحدتكرار الحديث في المجمس يذىب نوره، وما قمت : )  المجمس اذ يقول
 (1) ( اعد عمي

وقد  (3)عالمًا كثير الحديثكان  (2)العمم أوعيةعطاء بن ابي رباح من   -3
الحديث النبوي بنفسو واحترامو لحممة العمم من االخرين وصف دقتو في تتبع 

بقولو : ))أن الرجل ليحدثني بالحديث، فانصت لو كاني لم اسمعو،وقد سمعتو 
 (4)قبل أن يولد((

اقل شانًا عن سابقيو في ميدان الحديث النبوي  لم يكن مسروق بن االجدع   -4
ا اشار الى الشريف، بل عرف بحرصو عمى تتبعو حتى ان من المصادر م

انو كان كثير الترحال فقد قال عنو االمام الشعبي : )ماعممت أن احدًا من 
 وغيرىم كثير .. ،  (5)الناس كان اطمب لمعمم في افق من االفاق من مسروق(

 رابعا : الفقو اإلسالمي 
 بوضوح إلى مقدرة معاذ بن جبل  شارتإوقد وردت معاذ بن جبل ،  -1

ازاء ذلك، فقد روي أن  عمى االجتياد حتى نال اعجاب رسول اهلل 
حين عزم ارسالو إلى اليمن : )كيف تصنع  قال لمعاذ  رسول اهلل 

إن عرض لك قضاء : قال اقضي بما في كتاب اهلل قال : فان لم يكن في 
؟ قال  كتاب اهلل ؟ قال : بسنة رسول اهلل، قال : فان لم يكن بسنة رسول اهلل

بيده عمى صدره وقال :  : اجتيد رأيي وال آلو فضرب . فضرب الرسول 
وعن ابي مسمم الخوالني، قال :  (6)الحمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل(

                                                           
(1)

 . 171/ 7؛ ، الطبقات، البن سعد : 7/186صحيح البخاري : 

(2)
 . 5/48: الذىبيسير اعالم،  

(3)
 6/85ينظر : ، العقد الثمين، المكي : 

(4)
 . 9/248؛ ، البداية والنياية، البن كثير :5/52، لمذىبي:  سير اعالم 

(5)
 .3/1924اإلصابة البن حجر : 

(6)
 . 21 -2/20تذكرة الحفاظ:  
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 )دخمت مسجد حمص فإذا فيو نحو من ثالثين كياًل من اصحاب النبي 
فاذا امترع القوم في واذا فييم شاب اكحل العينين براق الثنايا ساكت ال يتكمم 

شيء اقبموا عميو فسألوه، فقمت لجميس لي : من ىذا ؟ قال : معاذ بن 
  (1)جبل(

. من تابعي الكوفة الذين روي عنيم  مسروق بن االجدع اليمداني   -2
فقد كان عالمًا بالفتوع وعرف بكثرة عبادتو، وكان عمي ابن ابي   (2)الفتيا

يقول : )يا اىل الكوفة لن تعجزوا أن تكونوا مثل اليمداني  طالب 
، وفي ىذا النص بيان حق لمكانتيم دون  (3)والسمماني، انما ىما شطرا رجل(

ان تكون العاىة منقصة لشانيم، انما مثار فخر ومدعاة لتشجيع العامة 
 . صحيحي البدن لمتأسي بيم

كان الفقياء قال الشعبي : )كان من ائمة عمماء الكوفة  (4)شريح القاضي   -3
بالكوفة من اصحاب ابن مسعود وىؤالء عمقمة  بعد اصحاب رسول اهلل 
وفي احد مجالسو العممية شرح الفقيو شريح   (5)وعبيدة وشريح ومسروق(

طريقة معالجة لسعة العقرب بعد ان تعرضت زوجتو لذلك ونجح في معالجتيا 
واقرأ عمييا المعوذتين وفاتحة  بقولو : )اعرك اصبعيا في الماء والممح

 . (6)الكتاب(

                                                           
(1)

 . 1/230؛ ، حمية االولياء، لالصفياني :389 -388/ 7الطبقات، البن سعد:  

(2)
 . 319السيرة، البن حزم: جوامع  

(3)
 . 13/232؛ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 397 -396/ 4الجرح والتعديل، الرازي:  

(4)
 . 329جوامع السيرة، البن حزم، :ينظر :  

(5)
 . 2/200:  لمسيوطي تدريب الراوي 

(6)
 . 17/143االغاني، لالصفياني : 
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 عطاء ابن ابي رباح كان ممن روي عنيم الفتيا من التابعين من اىل مكة  -4
قال عنو ابن عباس : )يا اىل مكة تجتمعون عمي  ،  (1)واجالء فقياءىا

وعندكم عطاء( . وىذا دليل وشيادة عظيمة من صحابي كبير كابن عباس 
فضمو عمى نفسو في الفتيا بما يحممو من عمم وفقو، لعطاء بن ابي رباح اذ 

 ولسعة عمم عطاء بن ابي رباح وجاللة قدره 
الذين ُيقرئون   عبيدة السمماني كان من أصحاب عبد اهلل بن مسعود  -5

ويفتون، وقال ابن سيرين : ما رايت رجاًل كان اشد توقيًا من عبيدة، وقال : 
بالفقو وىم الحارث بن قيس وعبيدة ت الكوفة وبيا اربعة ممن يعد ادرك

فيو ممن روي عنيم الفتيا من التابعين في  (2)السمماني وعمقمة وشريح
 (3)الكوفة

 الشعر  خامسا : 
الشعر فنٌّ شريٌف عند العرب ولذلك جعموه ديوان عموميم وأخبارىم وشاىد صوابيم 

ممكتو وخطئيم واصاًل يرجعون إليو في الكثير من عموميم وحكميم، وكانت 
ومن التابعين من ذوي االحتياجات الخاصة ،  (4)مستحكمة فييم شأن الممكات كميا

 .. الذين كانوا شعراء

 االحنف بن قيس التميمي فقد وجد لو شعر اذ قال :    -1

 لو مددد سروي بمال كثيددر           لجدت وكنت لو بددددددداذالً              
 (5)التستطدددداع           اذا لم يكن ماليا فاضدددددالً فددان المروءة         

                                                           
(1)

 .182؛ نكت اليميان، لمصفدي:3/190الثقات، البن حبان: . 324ينظر:  جوامع السيرة، البن حزم : 

(2)
 . 13؛ ، طبقات الحفاظ، السيوطي :6/123المنتظم، البن الجوزي:ينظر :  

(3)
 . 329جوامع السيرة، ابن حزم، :ينظر :  

(4)
 . 463ينظر :   المقدمة، ابن خمدون : 

(5)
 . 3/184البيان والتبيين، الجاحظ :  
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أبو االسود شاعرًا لعمي بن  ، وكان(1)الشعراءأبو االسود الدؤلي معدودًا في  -2
ابي طالب 

وصحب أبو االسود  (3)حبًا شديداً وكان يحبو   (2)
ومن المشيورين بصحبتو ومحبتو ومحبة  الدؤلي عمي بن ابي طالب 

 ويقول في ذلك :   بيتواىل 
 احب الناس كميم اليددددا             بني عم النبي واقربيددددو      

 ىم اىدل النصيحة غير شك            واىل مودتي مادمت حيددا
 ىوع اعطيتو لمدا استدارت            رحى اإلسالم لم يعدل سويدا

 عمى ىويدددددا ثتاذا بع                لحب اهلل حتى اجديء  احبيم  
 ىداىم واجتبى منيم نبيدددا             رايت اهلل خالق كدل شديء       
 (4)ىنيئًا ما اصطفاه ليم مريداً   ولم يخمص بيا احدًا سواىم                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 3/236؛ األعالم، الزركمي:4/348م، لمذىبي :ينظر :  سير أعال 

(2)
 . 78ينظر :  مختصر التاريخ، البن الكازروني : 

(3)
 . 6/96ينظر :  المنتظم، البن الجوزي :  

(4)
 .1/17؛ انباه الرواة، القفطي:12/371ينظر : االغاني، االصفياني: 
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 الخاتمة :

 أوال : النتائج 

إن ذوي االحتياجات الخاصة جزء ال يتجزء من المجتمع ، وأن االعاقة ىي   -1
 حالة طبيعية تصيب بعض الناس من غير تمييز .

 ليا أنواع وأسباب تختمف قوة وضعفا . اإلعاقةإن   -2
بذوي االحتياجات الخاصة من خالل النصوص  اإلسالميةاىتمت الشريعة   -3

 والقواعد 
 التعامل األمثل مع ذوي االحتياجات الخاصة  أظير الرسول   -4
في  واإلسيامالدور الكبير لذوي االحتياجات الخاصة في نشر العموم والفنون   -5

 بناء الحضارة المعرفية .

 ثانيا : التوصيات 

لالعتناء بذوي االحتياجات  الحديثةمراكز بحثية تعنى بإيجاد الوسائل  إنشاء  -1
 الخاصة .

بداعاتيمتوفير الفرص لذوي االحتياجات الخاصة لعرض مياراتيم   -2  . وا 
ياجات الخاصة في جميع تخصيص نسبة طبيعية لمشاركة ذوي االحت  -3

 الفعاليات .
لخاصة وتوفير المناخ المالئم االىتمام بمراكز الرعاية لذوي االحتياجات ا  -4

 .ليم
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 المصادر والمراجع :
د . ىادي نعمان  -اىرة اإلعاقة بين األطفال االتصال الجماىيري حول ظ -1

 م 2002( ، فبراير 5الييتي . منشور بمجمة الطفولة والتنمية عدد )
أخبار المدينة المنورة ، ابن شبة ، أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري   -2

، دار التراث، )بيروت، 1شمتوت، ط ىد(، تحقيق : مينيم محمد 262)ت
 م(1990

استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأىيل األطفال ذوي االحتياجات  -3
عدد  -د . عثمان لبيب فّراج . منشور بمجمة الطفولة والتنمية  -الخاصة 

 م 2001( ، يناير 2)
االستيعاب في معرفة األصحاب،  يوسف بن عبد اهلل بن محمد   -4

القاىرة، بال ىد(، تحقيق: عمي محمد البجاوي، دار نيضة مصر، )463)ت
 ت(

 ابن األثير الجزري  ة في معرفة الصحابة، ابن األثير،أسد الغاب  -5
ىد(، تحقيق وتعميق: عمي محمد معوض، عادل احمد عبد الموجود، 630)ت

، دار 2البري، عبد الفتاح أبو سنة، ط قدم لو وقرضو: محمد عبد المنعم 
 (م2003الكتب العممية، )بيروت،

بة، ابن حجر العسقالني، محمد بن عمي اإلصابة في تميز الصحا  -6
، دار المعرفة، )بيروت، 1ىد(، حقق أصولو: خميل مأمون شيحا، ط852)ت

 م(2004
، مطبعة األرز،  1اإلعاقة الحركية والحسية ، سعيد حسني، العزة ط   -7

 م( 2000)األردن ، 
،  1ىد ( ،، ط  290األعالق النفيسة أبن رستة ، أحمد بن عمر ) ت   -8

 ( 2009بغ الفكر ، )القاىرة ، شركة نوا
 1979، دار العمم لمماليين، ) بيروت، 4األعالم، الزركمي، خير الدين ط  -9

   م (،
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ىد(، شرحو وكتب 356األغاني، األصفياني، أبو الفرج عمي بن الحسن )ت -10
، دار إحياء التراث العربي ، )بيروت ،  1عمي مينا ، ط ىوامشو : عبد

 م(1997
 (ىد224: ت) اليروي اهلل عبد بن ساّلم بن القاسم ُعبيد أبواألموال   -11

 .بيروت -. الفكر دار ،  ىراس محمد خميل: المحقق
أنباء الرواة عمى انباه النحاة القفطي ، جمال الدين أبو الحسن عمي بن   -12

، مطبعة  1الفضل إبراىيم ، ط ىد( ، تحقيق : محمد ابو 646يوسف )ت
  م(1950دار الكتب المصرية ، )القاىرة،

ىد ( حققو  729انساب االشراف، البالذري،أحمد بن يحيى بن جابر ) ت   -13
، مؤسسة األعممي ، ) بيروت ،  1ط  وعمق عميو : محمد باقر الحموي ،

 م (1974
، مطبعة الشفيق، )بغداد، 1الغالمي، ط االنساب واالسر، عبد المنعم،   -14

 م(1965
ىد(، وثقو 774البداية والنياية، ابن كثير، إسماعيل بن محمد الدمشقي)ت  -15

، دار الكتب 2مخطوطاتو: محمد عوض، احمد عبد الموجود، ط وقابل 
 م(2002العممية،)بيروت، 

البرىان في عموم القران، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهلل،تحقيق:   -16
 ىد(1376محمد أبو الفضل إبراىيم، )القاىرة،

بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ، السيوطي ، جالل الدين عبد   -17
ىد( تحقيق : محمد أبو الفضل إبراىيم ، مطبعة عيس 911الرحمن )ت

  م(1965الحمبي ، )القاىرة ، 
ىد(، حققو 255البيان والتبيين، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت  -18

 م(1947مة، )القاىرة، ، مطبعة االستقا3ط وشرحو: حسن السندوسي، 
ىد ( ،  463تأريخ بغداد ، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن عمي ) ت   -19

 (دار الكتاب العربي ، ) بيروت ، بال ت 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن   -20
ىد( ، تحقيق : عبد الوىاب عبد المطيف، دار الكتب 911بن أبي بكر )ت

 م(1967لحديثة، ) مصر، ا
 ، دار احياء التراث العربي، )بيروت، بال ت(1تذكرة الحفاظ، الذىبي ، ط  -21
إحياء التراث العربي،  ، محمد ابن احمد ألعبادي ، دار السعود  يتفسير أب  -22

 )بيروت، بال ت(
الثقات في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ، ابن حبان، محمد بن حبان   -23

ىد(  إعتنى بتصحيحو ونشرة : عبد الخالق األفغاني ،  354البستي )ت 
 م(1968، ) حيدر آباد ،  1ط

تم بن الجرح والتعديل ، الرازي ، أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حا  -24
مجمس دار المعارف العثمانية ، )  ( ، مطبعة ىد 327المنذر التميمي ) ت 

 م( 1953اليند ، 
عمي بن احمد بن سعيد بن حزم األندلسي جميرة انساب العرب، أبو محمد   -25

، دار 6السالم محمد ىارون، ط ىد(، تحقيق وتعميق: عبد 456)ت
 م(1999المعارف، )القاىرة، 

جوامع السيرة ابن حزم، أبو محمد عمي بن احمد بن سعيد بن حزم   -26
ىد(، تحقيق: إحسان عباس، ناصر الدين األسد، مراجعة: 456األندلسي)ت

 دار المعارف، )مصر بال ت(احمد محمد شاكر، 
حمية األولياء وطبقات األصفياء، األصفياني، أبو نعيم احمد بن عبد اهلل   -27

 م(1988العممية، )بيروت ، دار الكتب  1ىد(، ط430)ت
 سير المموك، االربمي،عبد الرحمن خالصة الذىب المسبوك في مختصر  -28

 بال ت( وتصحيح:مكي السيد جاسم، بال م، )بغداد ، ىد(، طبع 717)ت
 دراسات في تاريخ الفكر العربي، خميل ابراىيم السامرائي،  جامعة الموصل  -29
، دار ألصفاء لمنشر 1رعاية األطفال المعاقين حركيا، ماجدة عبيد، ط  -30

 م2001والتوزيع، )األردن،
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ىد( ، بيت 273محمد بن يزيد القزويني )ت بن ماجة، ابن ماجة ،سنن ا -31
 م(1999األفكار، )الرياض،

ارمي، التميمي أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الد الدارميسنن  -32
ىد( تحقيق: حسين سميم أسد الداراني ، دار المغني 255: تالسمرقندي )

 -ىد  1412المممكة العربية السعوديةالطبعة: األولى،  لمنشر والتوزيع، 
 م  2000

، السنن الكبرع ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني  -33
أحاديثو: حسن عبد المنعم شمبي ،  ىد( حققو وخرج 303النسائي )المتوفى: 

 أشرف عميو: شعيب األرناؤوط ، قدم لو: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، 
  م 2001 -ىد  1421بيروت ، الطبعة: األولى،  –مؤسسة الرسالة 

بن  الذىبي ، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان سير إعالم النبالء ،  -34
، دار الكتب 1تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، ط (،  ىد748قايماز )ت

 م(2004العممية، )بيروت ، 
إبراىيم  الحمبي، أبو الفرج نور الدين عمي بن  ،سيرة الحمبية ال  -35

، دار الكتب 2ىد(، ضبطو وصححو: عبد اهلل محمد الخميمي، ط1044)ت
 م(2006)بيروت، العممية، 

ابن ىشام، أبو محمد عبد الممك بن ىشام بن أيوب السيرة النبوية،   -36
 م2007ىد(، مؤسسة المعارف، )بيروت، 218الحميري المعافري )ت

ىد( المحقق: 214: تصري )سيرة عمر بن عبد العزيز ، أبو محمد الم  -37
ىد 1404السادسة،  لبنان ، الطبعة:  –بيروت  -أحمد عبيد ، عالم الكتب 

 م 1984 -
ىد(، 774كثير، )تثير، أبي الفداء إسماعيل بن ن كاب شمائل الرسول  -38

 ،مطبعة عيسى الحمبي وأوالده،  ،تحقيق: مصطفى عبد الواحد
 م(1967)القاىرة، 
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صحيح البخاري ، البخاري ، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم )   -39
، دار الكتب  1محمود محمد نصار ، ط ىد( ،  ضبط النص :  256ت 

 م (2001بيروت ، العممية ، ) 
: تلحسن القشيري النيسابوري )الحجاج أبو ا صحيح مسمم ، مسمم بن   -40

 –العربي  ىد( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث 261
 بيروت

صفة الصفوة، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد    -41
يثو: محمد رواس ىد(حققو وعمق عميو: محمود فاخوري خرج أحاد597)ت

 م(1969، دار الوعي، )حمب،1قمعة جي، ط
، مطبعة 1طبقات الحفاظ، السيوطي،تحقيق : عمي محمد عمر، ط  -42

 م(1973االستقالل الكبرع، )القاىرة، 
الطبقات الكبرع، ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الياشمي   -43

دار الكتب العممية، )  ، 2ىد(تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط230)ت
 م( 1997بيروت، 

ىد(، تحقيق 240الطبقات،  خميفة بن خياط بن شباب العصفري )ت  -44
 م(،1967العاني )بغداد ، مطبعة 1وتقديم: أكرم ضياء العمري، ط

العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أخبار الغرب والعجم والبربر ومن   -45
 بد )تأريخ إبن خمدون( ابن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر المعروف 

خمدون، عبد الرحمن بن محمد بن خمدون الحضرمي المغربي 
فرحان المصطفى، دار أحياء التراث،)بيروت،  ىد(تحقيق: تركي 808)ت

 م1997
،  2العراق في عيد الحجاج بن يوسف الثقفي ، عبد الواحد ذنون ،   ط  -46

 م(2005الدار العربية لمموسوعات ، )بيروت ، 
، دار اإلسراء، )األردن، 1الفقير ،ط العشرة المبشرون بالجنة، ، حمزة  -47

 م(1995
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العقد الثمين في تاريخ البمد األمين، الفاسي، أبو الطيب محمد بن احمد  -48
تحقيق:محمد حامد ألفقي، مطبعة السنة المحمدية،  ىد(، 832الفاسي)ت
 م(1958)القاىرة، 

الدين الخير محمد  غاية النياية في طبقات القراء ، ابن الجزري ، شمس  -49
بنشرة : ج ، براجستر أسر ، مكتبة  ىد(،  عني 833)ت بن محمد 

 م(1933الخانجي )مصر ، 
عبد اهلل البصري ،  تحقيق  فتوح الشام ، أالزدي ، أبو إسماعيل محمد بن   -50

 ( 1971،  ، عبد المنعم عبد اهلل عامر ، )القاىرة 
يق : محمد ناصر الدين ىد(، تحق505فقو السيرة  ، محمد الغزالي )ت   -51

 م(،1998، دار القمم، )دمشق، 7االلباني، ط
دار الجيل  لدين محمد بن يعقوب القاموس المحيط ، الفيروز آبادي، مجد ا  -52

 ، )بيروت ، بال ت( 
 711لسان العرب، ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين األفريقي )ت   -53

 م(   2003ىد(،  دار الحديث ، )القاىرة ، 
الييثمي، نور الدين عمي بن أبي بكر،  دار  الزوائد ومنبع الفوائد،مجمع   -54

 ىد(1412الفكر، )بيروت، 
مختصر التاريخ من اول الزمان إلى منتيى دولة بني العباس، ابن   -55

ىد(، تحقيق: 697البغدادي )ت الكازروني، ظيير الدين عمي بن محمد 
ة مصطفى جواد، وضع فيارسو،سالم االلوسي، مطبعة الحكوم

 م( .1970)بغداد،
 مركز كيش لذوي االحتياجات الخاصة عمى الشبكة العنكبوتية .  -56
المستدرك عمى الصحيحين ، الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد اهلل أبو   -57

عبد اهلل ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ، )بيروت ، 
 م(1990

ىد(، بيت 241حنبل )ت ، أبو عبد اهلل احمد بنمسند احمد بن حنبل   -58
 م(1998 األفكار، )الرياض، 
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مشاىير عمماء األمصار وأعالم فقياء األقطار ، محمد بن حبان بن أحمد   -59
ىد( حققو ووثقو وعمق عميو: مرزوق 354: تو حاتم، الدارمي، الُبستي )أب

المنصورة الطبعة:  –لمطباعة والنشر والتوزيع  عمى ابراىيم ، دار الوفاء 
 م  1991 -ىد  1411األولى 

ىد(، 235، ابو بكر عبد اهلل بن محمد الكوفي )ت مصنف ابن أبي شيبة  -60
 ىد(1409، مكتبة الرشد ، )الرياض ، 1تحقيق : كمال يوسف الحوث، ط

معارج القبول بشرح سمم الوصول إلى عمم األصول، حافظ احمد حكمي  ،   -61
 م(1990، دار ابن القيم، )الدمام، 1ط تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، 

ىد(، 276ي )تر الدينو  و محمد عبد اهلل بن مسمم المعارف، ابن قتيبة، أب  -62
، 1محمد إسماعيل عبد اهلل الصاوي، ط صححو وعمق عميو وراجعو: 

 م(1934المطبعة اإلسالمية، )مصر،
واألعصار الذىبي، شمس الدين محمد معرفة القراء الكبار عمى الطبقات   -63

، مؤسسة  1بن أحمد قايماز، تحقيق : بشار عواد معروف وآخرون ، ط
 م ( 1404الرسالة ،) بيروت ، 

المقدمة ، ابن خمدون ، عبد الرحمن محمد خمدون الحضرمي المغربي   -64
 م( 2006، دار إحياء التراث العربي ، )بيروت ،  1ىد( ،   ط808)ت

ريخ المموك واألمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى المنتظم في تا  -65
نعيم زرزور، دار الكتب العممية،  عبد القادر عطا، راجعو وصححو: 

 )بيروت، بال ت(
 نكت اليميان في نكت العميان، الصفدي، صالح الدين خميل بن ايبك،   -66

، 1مصطفى عبد القادر عطا، ط ىد(، عمق عميو ووضع حواشيو : 764)ت
 م(2007الكتب العممية، )بيروت،دار 

نياية األرب في معرفة انساب العرب، القمقشندي، أبو العباس احمد بن   -67
 ىد(، دار الكتب العممية، )بيروت، بال ت(821عمي )ت

وفيات األعيان وأبناء الزمان ، ابن خمكان ، أبو العباس شمس الدين احمد   -68
يو ووضع فيارسو : ىد( ،  حققو وعمق حواش681بن محمد بن أبي بكر )ت
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محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة النيضة المصرية ، )القاىرة ، 
 . م  ( 1948
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