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  )املعاق#ن (يذو �حتياجات ا��اصةمالمح املن�� �سالمي �
 التعامل مع 

   ال0/بو,ة وتطبيقا'&ا 

ضوان، *يأحمد الصاو طھ شادي  رأحمد عبد الغ<= دمحم 

Gر بالقاGر،  Eلية ال0/بية،ال0/بية �سالميةقسم  H ةزجامعة.  

  Ahmedshady.el.8.66@azhar.edu.eg: الO/يد �لك0/وLي*

  :املستخلص

اسة بيان  ) املعاق(ن('حتياجات ا#"اصة يمالمح املن�� �سالمي �� التعامل مع ذو ردفت الد

وتطبيقاA@ا ال?<بو=ة، ولتحقيق ذا ال8دف تم استخدام املن�2(ن 1صو�0 والوصفي، وجاءت 

اسة مEونة من إطار عام شمل املقدمة ومشEلة ا اسة وأسئلN@ا وأداف8ا وأميN@ا ومن�82ا رالد رلد

، عرض اQRو 1و Uعة محاو اسات السابقة والتعليق علW@ا، ثم أ لوحدودا والد ر ر ر ي املقصود بذو ر

ر'حتياجات ا#"اصة وأبر أسس ومبادئ ترaيN@م �� �سالم، ب`نما _ان اQRو الثا[ي عن كيفية  ز

يحتياجات ا#"اصة من املنظو ال?<بو �سالمي، يوقاية الفرد نفسھ من أن يصبح من ذو ' ر

زوتناو اQRو الثالث أبر مالمح ر رذو 'حتياجات ا#"اصة، وقدم اQRو  رعاية��   املن�� �سالمي ل ي

ي �� التعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة، ثم يمن�� �سالملزالراiع أبر التطبيقات ال?<بو=ة ل

 . واملق?<حاتزخاتمة l@ا أبر النتائج والتوصيات

، التطبيقات ال?<بو=ة، : الTلمات املفتاحية نذو 'حتياجات ا#"اصة، املعاقو   . ال?<بية ا#"اصةو
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Features of The Islamic Curriculum in Dealing with People with 
Special Needs (Disabled People) And Its Educational Applications 

Ahmed El-Sawy Taha Shady*, Ahmed Abdel Ghani Mohamed 

Radwan 

Department of Islamic Education, College of Education, Al-Azhar 

University in Cairo. 

*Email: Ahmedshady.el.8.66@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 

The study aimed to show the features of the Islamic approach in 

dealing with people with special needs (disabled people) and its 

educational applications. The first axis presented what is meant by 

people with special needs and the most prominent foundations and 
principles of their upbringing in Islam, while the second axis was 

about how to prevent the individual from becoming a person with 
special needs from the Islamic educational perspective. The fourth axis 

is the most prominent educational applications of the Islamic 
curriculum in dealing with people with special needs, and then a 

conclusion with the most prominent results, recommendations and 
suggestions. 

Keywords: People with Special Needs, The Disabled, Educational 

Applications, Special Education. 
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  :املقدمة

 الv<وة الxشر=ة من أغpq الv<وات الtu تحرص ا2Rتمعات املعاصرة عpq تنميN@ا دoع
yzار، وتر أن العامل 1ساد ا �p تحقق ما تصبوا إليھ من تقدم وا ىواس}ثما ز  �p تحقق أداف {ر

 p0حاجة إ p� 2تمعRاناتھ فاEفھ وإم   _لوالتنمية و �[سان م8ما _انت وظيفتھ وم8ما _انت ظر
لذا تحرص ذه ا2Rتمعات عل تقديم فرص ا#Qياة املتEافئة لEل أفرادا عpq أساس طاقاتھ؛ 

  .ن دو تمي(� أو است�ناءتEافؤ الفرص ل�2ميع

�ش8د العصر ا#Qا�0 العديد من املتغ(<ات واملستجدات �� مختلف ا2Rاالت ا#Qياتية، و
لEوناA@ا، فمع دخو 1لفية الثالثة،  والu{ تؤثر iشEل مباشر عpq العملية ال?<بو=ة بمختلف م

A@ا الxشـر=ة علـى اختالف أنواع8ا ومستو=اA@ا ملا لذلك  وأصبحت الشعوب املتقدمة A@تم ب}نمية ثر
يمن اس}ثمار ال �سN@ان بھ عpq مستو ا2Rتمع،  وا[عكس ذلك إيجابا عpq �1"اص ذو  ًى

'حتياجات ا#"اصة؛  حيث إ�@م يمثلو شر=حة من ا2Rت
ً   .مع oستحق 'تمامن

يولقد ا[عكس التطو امل�Qوظ �� العقود 1خ(<ة �� مجال 'تمام بذو 'حتياجات  ر
ا#"اصة علW@م وعpq وأسرم iشEل إيجاUي، وإن املتاiع ل�"دمات وال�<امج الu{ تقدم8ا ال?<بية 

ا#"اصة ي�Qظ اتماما وا�Qا يتمثل �� العمل عpq تطو=ر ال�<امج وا#"دمات وال
ً ً

Eوادر العاملة 
واس?<اتجيات القياس وال}�"يص والتعليم، �� ضوء جملة من املعاي(< واملؤشرات الu{ تضبط 
ىعمليات ال?<بية ا#"اصة؛ iغية الوصو إp0 مستو متقدم ل�"دمات وال�<امج النوعية، وتحس(ن  ل

  . ينوعية حياة ذو 'حتياجات ا#"اصة iشEل عام

اوoعد ال?<بية ا#"اصة ميدان
ً

ه ال?<بو=ة والنفسية والطبية  متخص رصا لھ جذو
ً

م مختلف(ن عن العادي(ن من  روالقانونية، و=ركز ذا امليدان عpq ذو 'حتياجات ا#"اصة باعتبا ي
�س  رحيث خصائص8م وسماA@م وaالتا�0 ي?<تب عpq ذلك اختالف برامج ال?<بو=ة وأساليب التد

  ). 10، 2000سليمان، (املوج8ة إلW@م 

قان السماو=ة وكث(< من الشرا¢ع والقوان(ن إp0 املساواة �� ا#Qقو والعدالة �� وتنادي 1دي
اتھ وما  رالتعامل مع أبناء ا2Rتمع سواء _انوا عادي(ن أو من ذو 'حتياجات ا#"اصة _ل حسب قد ي

  .يمتلك من ألية

ومن املعلوم أن ا2Rتمع يتفاوت ب(ن أفراده من حيث ا#"صائص البدنية،  وال¤Qية،  
ر'جتماعية،  و'قتصادية،  وغ(<ا، حيث �عا[ي iعض أبنائھ من قصو �� جانب أو أكv< من و

نة iغ(<ه، وؤالء �عرفو �� ا2Rال ال?<بو  يجوانب 1داء الوظيفي للفرد مقا ن يبذو 'حتياجات (ر
  ).ا#"اصة

ه رولقد حرصت الشر�عة �سالمية _ل ا#Qرص وحثت عo pqعاو ا2Rتمع وتEاتفھ وتآز  ن
من خالل التEافل 'جتما¨� و'قتصادي والنف§y{، فالتواصل الدائم ب(ن أفراد ا2Rتمع يجعل8م 
ماA@ا،  ة iعض8م البعض وا#Qرص عpq التعاو �� مواج8ة مصاعب ا#Qياة وأ زأكv< حرصا عpq مؤاز ن ر

ً

نوكذلك التعاو �� مبا�ª ا#Qياة وفرحاA@ا، و=ؤكد ذلك املضمو حديث املصطفى صلوات هللا  ن
سو هللا إ قال – ¬ - ر=رةوسالمھ عليھ عن أUى  لن  أفضل : (أي العمل أفضل؟ قال: ُ سئل�ر

ا، أو تق±ty عنھ دينا أو تطعمھ خ��ا العمل أن تدخل عpq أخيك املؤمن سر
ً ً ً

، ) (ور ـ، 1417ياملنذر
املسلم oعد صدقة، كما أن تقديم املساعدة واملعاونة ولو بEلمة طيبة من املسلم ألخيھ ). 117، 3ج

سو هللا – ¬ –فعن ابن عباس  ل أن  ن�� ابن آدم ستو وثالثمائة سالمي أو عظم أو : ( قال�ر
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، ) (نمفصل، عpq _ل واحد �� _ل يوم صدقة، _ل _لمة صدقة وعو الرجل أخاه صدقة يالبخار
ة مراعاة ذو 'حتياج،)152ـ، 1424 ي وال شك أن ذا التوجيھ يدعو لضر ات ا#"اصة ور

  .وتفقدم وتقديم جميع أوجھ الدعم والرعاية املتطلبة ل8م

=ن عدالة و�عد ذا العتاب  مبادئ و=جعل8ا  �[سانيةر الذي يقر القيم �سالمزمن موا
ل الرسو ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة نفر من سادة قر�ش الذين ، فلم يكن ا[شغالأساسية A@تدي l@ا الxشر=ة

� سxيل الدعوة م�<را إلعرانيقفو «2ر عv<ة �
ً

الu{  �سالمدعوة ولكن   ه من الضر=ر رنفو  أوضھ 
َعxس : (أعطت بآيات هللا �� قولھ oعاp0 املثل واملبادئ �سالمية الu{ يجب أن oسود �� 1مة رتقر َ َ

p0وتو
َّ َ َ ة عxس، Àية) (َ هيمن ذو 'حتياجات ا#"اصة ل8ذا ال¤QاUي ) 1: رسو Á{ _ان الن، إذ رقد

آه ل8ا عليھ وملسو هيلع هللا ىلص iعد نز ريكرم ابن أم مكتوم ¬ و=قو _لما  Uي": ل َمرحبا بمن عاتبÃ{ فيھ  ّ ْ
ِ
َ ْ رَ ِ ِ ِْ َ ُّ

ِ
َ َ َ

ِ
ّ) " ،�Çالز=ل

1456، 4ـ، ج1414 ،pqQRـ، ج1414، والسيوطي وا1 ،791( .   

=ادة الثقة �� ن  pqزكما أنھ ملسو هيلع هللا ىلص حرصا منھ ع
ً

yÊ{ هللا oعاp0 عنھ يجعل  رفس ابن أم مكتوم 
اتھ يص�q بالناس  ومنھ وو الكفيف أم(<ا للركب كما _ان �ستخلفھ عpq املدينة �� عامة غز

ً

) ،}Á  ).361، 1، ج1994الذ

عايتھ لذو 'حتياجات والتكر=م بما يفو العناية باألشراف  قوaذلك 2Ëل �سالم  ي ر
ل عpq التخفيف من وقع املرض وال2Ìز عpq املصاب فيقو والوج8اء والعظماء، أما �� حرصھ ملسو هيلع هللا ىلص

ما من مسلم يص`بھ أذى، شوكة فما فوقھ، إال كفر اl Í@ا س`ئاتھ وحطت عنھ ذنوaھ كما تحط "
ُّ َّ َُّ ََ ُ ََّ ََ ْ َ َ َ ُ َُ ُ َّ ُ ُُ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َُ َ َْ ْ َُ َ ِ ِ ِ

ّ ُ ْ ْ
ِ

َ ِ ِ َِ ً
ِ

َ َ
ٍ

ق8ا َال�2رة و ََ َُ رَ َ َّ ْ
) " ، قم 6 جـ،1424يالبخار   ). 2133، ص 6189ر، 

حمتھ  روحtu ذو 'حتياجات ا#"اصة الضعاف عقليا فقد شمل8م عطف الرسو ملسو هيلع هللا ىلص و ل ًي

ذات احتياجات خاصة عقليا(فعن أ[س ¬ أن امرأة _ان �� عقل8ا yÑ{ء 
ً

سو هللا إن : ، فقالت) ليا  ر
َفقال! �0 إليك حاجة َ َ

ْيا أم فالن أن: " ُ ُ
ٍ

َ ُ َّ ِظر أي السكك شÓت، حtu أق±y{ لك حاجتكَ ِ ِ ِ
َ َّ َ َ َْ َُ َِ

ْ َ َ
ِ

ْ َ ّ ّ مسلم، " (ِي
قم 7ـ، ج1421 ، حtu فرغت من حاجN@ا)79، ص6189ر،    . ق، فخال مع8ا �� iعض الطر

يو=رشد املن�� �سالمي إp0 عدة ضوابط ومعاي(< تمكن من تفعيل دمج ذو 'حتياجات  ُ

، (ستدامة iشEل فعال، ومÔ@ا ما ي�q ا#"اصة �� ا2Rتمع من أجل التنمية امل ، 97، 2003يالع`سو
ف ): 98 تقاء l@ذه املعا اA@م، وتمكيÔ@م من ' ف8م وقد رتحر=رم من _ل ما �ع?<ض تطو=ر معا ر ر ر

ات وا#"�<ات الo }uساعدم عpq إطالق طاقات �بداع الEامنة فW@م،  ات واك}ساب امل8ا روالقد ر
اA@م لتطو=ر التكنولو×� مدى ا#Qياة، ووaناء قاعدة وطنية للبحث العلÖ{ وا رتمكيÔ@م من توظيف قد

اA@م �� أعمال مفيدة، وذلك من خالل التوسع �� الطاقات �نتاجية الu{ تكفل فرصا  ف8م وم8ا ومعا
ً

ر ر
اغب فيھ، والتخلص من القيود الu{ تحرم8م من املشاركة ��  ر_افية ل}شغيل _ل قادر عpq العمل و

ات الu{ تمس ن شئو حياA@م، وشئو مجتمع8م، وتمكيÔ@م من التمتع l@ذه املشاركة من رصنع القرا ن
خالل املؤسسات الرسمية و1لية عpq السواء، وتمكيÔ@م من تحس(ن نوعية حياA@م عpq نحو 
د  رمستمر ومطرد، وذلك دو 'عتداء عpq حقو 1جيال القادمة �� تأم(ن ما يكفي من املوا ق ن

، وكذلك ا#Qفاظ عpq حق8م �� الع`ش �� ب`ئة نظيفةىالطبيعية لتحقيق مستو مع`   .لyÙ{ مقبو

ل  و أو من نادى باالتمام بEل فئات ا2Rتمع و1مة عpq �سالميبذلك يتأكد أن الدين و
l@م و Uعة فنجده ، ضعفاء و_انوا أ وصفاA@م ا#2سدية أقو=اء أواÚ@مراختالف مشا رقد نادى منذ أ

عشر قرنا بالعناية باملرtyÊ وا
ً

عايN@م وإعطاÚ@م حقوق8م  رلضعفاء وذو 'حتياجات ا#"اصة و ي
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فق جميل، إذ يقو الرسو ملسو هيلع هللا ىلص مخاطبا املسلم(ن  _املة وذلك �� إ[سانية أخاذة، و
ً ل ل إن اÍ ال "ر

َ َ َّ ْ َّ
ِ

كم، ولكن ينظر إp0 قلوaك ينظر إp0 أجسادكم وال إp0 صو
ُ ُ ُ

ِ
ْ َ َ ُ َ َُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ
ْ ْْ

ِ َِ َ ْْ ِرْ
َ

ْم وأعمالكم َ ُْ
ِ

ْ ُ قم 8ـ، ج1421مسلم، " (َ ر، 
  ). 11، ص6707

و_ان �� تطبيق ذا ا#Qديث عمليا �� الشر�عة �سالمية ما أiعد عن الضعفاء شبح 
ً

اشدا  ا#2Ûل، وظالل املسكنة، واستطاع ذو 'حتياجات ا#"اصة طفال _ان أم 
ً

ر
ً

 أيا _انت إعاقتھ -
ً

- 
،  �� طياA@ا الرأفة والرحمة وا#"(<، وأن يتÜسم عب(< ا#Qياة،أن �ستظل براية �سالم الu{ تحمل

 من 1عtÖ و1عرج واملر=ض 'حتياجات ا#"اصةعpq ذي  ه املساعدة كما أن �سالم لم يقصر ذ
ساا بل عpq _ل ضعيف ومسك(ن وجعل8ا  =ة املفعو منذ أن جاء l@ا قو=ة رقواعد ومبادئ أ لسا ر

ض ومن علW@ااملصطفى صلوات هللا وسالمھ ع  .رليھ، وإp0 أن يرث هللا 1

اسة   :رمشTلة الد

يإن oعليم ذو 'حتياجات ا#"اصة و oعليم خاص يتطلب منا�ª وخطط oعليمية 
 p0ية تختلف عن الطلبة العادي(ن،  بجانب إx= سائل مساندة وتد رخاصة وأنماطا وخدمات و و

اA@م وإمEانياA@م وتنوع 'حتياجات الu{ يحتاج8ا _ل فرد لديھ إعاقة، باإلضافة إ رp0 انخفاض قد
  . وoعدد مشكالA@م

ًو�عد ذو 'حتياجات ا#"اصة جزءا ال يتجزأ من ا2Rتمع؛ لذا oسpÇ ا2Rتمعات من  و
ِ جادة لتوفر ل8م جميع احتياجاA@م - خاصة ال?<بو=ة مÔ@ا –خالل مؤسساA@ا املتعددة 

ّ

لية كب(<ة؛ حيث تقوم املؤسسات َّومتطلباA@م، فمن املؤمل أن يلقى عpq عاتق8م ��  واملستقبل مسؤ
ه عpq تخفيف العبء عpq الدولة وا2Rتمع عpq حد  رال?<بو=ة بإعدادم، 1مر الذي سيعمل بدو
يسواء �� املستقبل، وaالتا�0 يخفف Àثار 'جتماعية والنفسية امل?<تبة عpq _و�@م من ذو 

ان'حتياجات ا#"اصة، وم بذلك سيEونو فاعل(ن �   . ر� 2ßلة التنمية املستدامة iشtu صو

فقا  ياملواطن(ن ذو عدد إجما�0 فإن و�حصاء، العامة للتعبئة ياملركز ا#82از لبيانات وو
مواطنا )35(و ًألفا) 278(و ًمليونا )20(بلغ  �عاقة

ً
=ة، محافظات جميع ��  القارة  تحتل را#2م8و

يا#82از املركز للتعبئة (1خ(<ة  س`ناء وجنوب ا#"اصة 'حتياجات يذو عدد �� 1وp0 املرتبة
  ).2021و�حصاء، 

 ، يو=ظ8ر واقع ا#"دمات املقدمة لذو 'حتياجات ا#"اصة عpq املستو ال?<بو ى ي ُ

، وو ما أكدتھ  العديد من رو'جتما¨�، و'قتصادي، والنف§y{ أ�@ا oعا[ي من iعض أوجھ القصو
اسة فئة اسات السابقة وامل8تمة بد رالد ي املتعلم(ن ذو 'حتياجات ا#"اصة، حيث إ�@ا �� مجمل8ا ر

اسات و1بحاث إليجاد ا#Qلو العلمية للمشكالت اR"تلفة لتلك  لتوyá{ بإجراء املز=د من الد ر
اسu{ العتيÁ{ والسرطاو  اسات د يالفئات من التالميذ، ومن ذه الد ر ) 2015(،  وا#�2< )2012(ر

تا إp0 أن ) 2015(والالال  سة #2ميع أنواع ا#"دمات املساندة �شوl@ا yÑ{ء رحيث أشا رعملية املما
 pqد املتعلقة بذو 'حتياجات ا#"اصة، ع،  وأن استمرار ا#"دمات املقدمة �� املعا يمن القصو ر
aما عpq املدى البعيد ال �ستطيع تلبية 'حتياجات التعليمية ل8م،  وكذلك وجود  رذا املستو  ى

o }uاسة عبد هللا العديد من املعوقات ال رعو تقديم ا#"دمات لذو 'حتياجات ا#"اصة، ود ي ق
ة اتمام اR"تص(ن �� ميدان ال?<بية ا#"اصة باالضطرابات )2013(والش8اب  ور، الu{ أوصت بضر

  .السلوكية و'جتماعية املصاحبة لصعوaات التعلم
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aا[ي  اسة � رو�� سياق متصل توصلت د رشادية ىإp0 أن مستو ا#"دمات �): 2021(ر
)  'جتماعية- ال?<بو=ة – الديÜية – امل8نية – ال?<و=حية – 'قتصادية – ال¤Qية –'نفعالية (

ياملقدمة لذو 'حتياجات ا#"اصة من فئة ذو �عاقة  جاء )  ا#Qركية- السمعية   –البصر=ة (ي
ضعيفا
ً

. 

اسة الزرا[ي  �� تفعيل برامج إp0 أن أدوار معلم �عاقة العقلية ): 2021(روتوصلت د
ات 1_اديمية لدى املعاق(ن عقليا القابل(ن للتعلم تراوحت ما ب(ن  ا#"دمات املساندة لتنمية امل8ا

ً
ر

 . ضعيفة ومتوسطة

كما أوtyá مؤتمر التوج8ات العلمية ا#Qديثة �� ال?<بية ا#"اصة املنعقد �� جامعة 
ة 'تمام بالطلبة ذو 'حتي) 2012(القدس املفتوحة  يبضر اجات ا#"اصة �� املؤسسات ور

اسة متو�0  ة) 2019(رالتعليمية اR"تلفة، كما أكدت د  ىمستو رفع والعمل عpq دعم8م ورضر
  .ا#EQومية 1لية واملؤسسات املد[ي ا2Rتمع منظمات مسامة خالل من حياA@م جودة

عاية ذو 'حتياجات ا#"اصة  اسة �� oعرض  يو�� ضوء ما سبق ت}بدى مشEلة الد ر ر
؛ مÔ@ا ما قد يرجع لضعف الو¨� بمتطلباA@م وآليات التعامل مع8م، ومÔ@ا ما لبع رض أوجھ القصو

رقد يرجع لقصو �� برامج إعداد وتأيل املتعامل(ن l@م، وقد يرجع iعض8ا كذلك لضعف �مEانات 
اسة ا#Qالية �� محاولة الستجال ء روالتج8(�ات املتطلبة للتعامل الناâã مع8م، ومن نا تأoي الد

ما ي?<تب عpq ذلك من ) املعاق(ن(يمعالم املن�� �سالمي �� التعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة 
  .تطبيقات ترaو=ة قد oس8م �� تطو=ر واقع ترaيN@م

اسة   : رأسئلة الد

اسة �جابة عن السؤال الرئ`س التا�0               املن�� �سالمي �� التعامل مع ما مالمح : رحاولت الد
؟ وذلــــك مــــن خـــالل �جابــــة عــــن 1ســــئلة وتطبيقاA@ـــا ال?<بو=ــــة) املعــــاق(ن(ي 'حتياجـــات ا#"اصــــة ذو

  :الفرعية التالية

يما ماية ذو 'حتياجات ا#"اصة من املنظو ال?<بو �سالمي؟ .1  ري

رما أبر مبادئ ترaية ذو 'حتياجات ا#"اصة من املنظو �سالمي؟ .2   يز

ريصبح من ذو 'حتياجات ا#"اصة من املنظو ما كيفية وقاية الفرد نفسھ من أن  .3 ي
  يال?<بو �سالمي؟

عاية ذو 'حتياجات ا#"اصة؟ .4 يما أبر مالمح املن�� �سالمي ��  ر   ز

يما أبر التطبيقات ال?<بو=ة للمن�� �سالمي �� التعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة  .5 ز
  يوأوجھ �فادة مÔ@ا �� الواقع ال?<بو والتعليÖ{ املعاصر؟

اسة   : رأGداف الد

ئ`س بيان مالمح                 اسة iشEل  ردفت الد ي املن�� �سالمي �� التعامل مع ذو 'حتياجات ر
  :، وذلك من خالل تحقق 1داف الفرعية التاليةوتطبيقاA@ا ال?<بو=ة) املعاق(ن(ا#"اصة 
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زتحديد املقصود بذو 'حتياجات ا#"اصة وأبر أسس ومبادئ ترaيN@م � .1   .� �سالمي

ربيان كيفية وقاية الفرد نفسھ من أن يصبح من ذو 'حتياجات ا#"اصة من املنظو  .2 ي
  .يال?<بو �سالمي

عاية ذو 'حتياجات ا#"اصة .3 يعرض أبر مالمح املن�� �سالمي �� و ر   .ز

يتحديد كيفية 'ستفادة من التطبيقات ال?<بو=ة للمن�� �سالمي �� التعامل مع ذو  .4
  .ي ا#"اصة �� واقعنا ال?<بو والتعليÖ{ املعاصر'حتياجات

اسة   : رأGمية الد

ات نظر=ة وتطبيقية عpq النحو التا�0 اسة من عدة اعتبا رتبدو أمية الد   :ر

دا iشر=ا من 1مية  .1 م مو أمية شر=حة ذو 'حتياجات ا#"اصة با2Rتمع باعتبا
ً ً

ر ر ي
ه بما �عود بالنفع عليھ وعpq ا2Rتم  .عرتنميتھ واس}ثما

2.  }uسالمي #2ميع أوجھ الرعاية املتطلبة لذو 'حتياجات ا#"اصة وال� ��يشمو املن ل
ىتحتاج الستجالÚ@ا وaيان ما ي?<تب علW@ا من تطبيقات ترaو=ة بما �عود بالنفع عpq املستو 

� للمجتمع   .الفردي وا#2م̈ا

ي ذو 'حتياجات يإثراء 1دب النظر فيما يتعلق بمالمح املن�� �سالمي �� التعامل مع .3
 .ا#"اصة

اسة إس8اما من �س8امات الu{ يمكن أن تقدم8ا ال?<بية �سالمية �� مجال تناو  .4 لتمثل الد
ً

ر
ى ال?<بو=ة املالئمة للتعامل مع8ا   .ؤقضايا الواقع ومشكالتھ وتقديم الر

اسة iعض التطبيقات ال?<بو=ة الu{ تفيد املؤسسات ال?<بو=ة �� oعامل8ا مع ذ .5 يو رتقدم الد
 .'حتياجات ا#"اصة سواء أ_انت مؤسسات ترaو=ة نظامية أم غ(< نظامية

اسة التوج8ات العاملية واQRلية فيما يتعلق بمحاولة 'ستفادة من جميع  .6 رoساير الد
اتھ خاصة الxشر=ة  .وطاقات ا2Rتمع وثر

اسة استجابة لتوجW@ات القيادة السياسية املصر=ة بتقديم الرعاية والدع .7 م رoعد الد زم الال
 .ي#2ميع الفئات ولذو 'حتياجات ا#"اصة عpq وجھ التحديد

اسة م8مة iشEل مباشر للمؤسسات املنوطة بذو 'حتياجات ا#"اصة بما  .8 يoعد الد ر
يتقدمھ من تطبيقات ترaو=ة oساعد ذه املؤسسات �� oعامل8ا مع ذو 'حتياجات ا#"اصة 

 .ُوتحسن من أداÚ@ا

اسة �� تطو=ر .9 ي الواقع ا#Qا�0 ل?<بية ذو 'حتياجات ا#"اصة �� ضوء املن�� رقد oس8م الد
  .�سالمي

اسة   :رمن�� الد

اسة املن�� 1صو�0 وذلك �� تناو iعض Àيات القرآنية و1حاديث  لاستخدمت الد ر
يالنبو=ة الشر=فة املتعلقة بذو 'حتياجات ا#"اصة واستÜباط ما l@ا من دالالت ترaو=ة خاصة 
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 استعانت باملن�� الوصفي وذلك �� استخالص التطبيقات ال?<بو=ة ملن�� �سالمي �� l@م، كما أ�@ا
  .يالتعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة بالواقع املعاصر

اسة    :رحدود الد

اسة عpq ذو 'حتياجات ا#"اصة من فئة من �عانو من إعاقة أيا _ان                اقتصرت الد
ً ن ي ر

 محاولة استجالء معالم املن�� �سالمي �� التعامل مع8م وما ي?<تب نوع8ا عقلية أم جسدية، مع
  .عpq ذلك من تطبيقات ترaو=ة �� الواقع املعاصر

اسة   :رمفاGيم الد

 :وذو �حتياجات ا��اصة

ئXست#ن  Gما ريصنف ذو �حتياجات ا��اصة إ\] فئت#ن    :و

و -أ ات عقلية عالية، أو وم 1فراد الذين "Gifted children"  نHطفال املوG̀و ريتم(�ون بقد
بمواب وإمEانيات خاصة، وإذا توافرت ل8م برامج التÜشئة والتنمية ال?<بو=ة والنفسية وال¤Qية 
ات التنمية  ت مÔ@م قيادات ا2Rتمع، �� واحد أو أكv< من مسا رو'جتماعية املناسبة، بر ز

  ).14، 13، 2001فراج، ('قتصادية أو 'جتماعية أو السياسية أو الديÜية 

اثية أو –نوم أفراد �عانو  "Handicapped children" نوHطفال املعاق -ب ر ن}يجة عوامل و
ات، أو أداء أعمال يقوم l@ا –بيÓية مك}سبة  ة عo pqعلم أو اك}ساب خ�<ات أو م8ا ر من قصو القد ر ر

 'قتصادية، وaالتا�0 تصبح الفرد العادي املماثل ل8م �� العمر وا#"لفية الثقافية أو 'جتماعية أو
 احتياجات oعليمية ونفسية وم8نية واقتصادية – عالوة عpq احتياجات الفرد العادي –ل8م 

م مواطن(ن فيھ    ). Friel ,J, 1991, 17(روQôية خاصة، يل?�م ا2Rتمع بتوف(<ا ل8م، باعتبا

اسة  عpq ذو 'حتياجات ا#"اصة من الفئة الثانية، وم يوتقتصر الد ن من �عانو ر
iشEل وا�â من مظار �عاقة العقلية والسمعية والبصر=ة وا#Qركية، حيث ال �شمل ذا 
قاملصط�â فئات أخر مثل املوبة والتفو وصعوaات التعلم و'ضطرابات 'نفعالية واللغو=ة  ى

سان، (الxسيطة     ).60، 2000والر

اسة عpq ذو 'حتياجات ا#"اصة  يوتقتصر الد ي مس}بعدة ذو 'حتياجات )املعاق(ن(ر
ر، و�عرف8م الباحثان إجرائيا بأ�@م �1"اص الذين �عانو من قصو �� iعض )املووa(ن(ا#"اصة  ن ً

املEونات ا#2سمية سواء _ان ذا يتعلق بالبصر أو السمع أو ا#Qركة، أو العقل، و=?<تب عpq ذلك 
  .ص العادي(نoعدد احتياجاA@م ومتطلباA@م الu{ تختلف عن غ(<م من �1"ا

اسات السابقة   :رالد

aا[ي  .1 اسة � رد شادية املقدمة لذو ): 2021(ر يدفت التعرف عpq مستو ا#"دمات � رى
بصر=ا (ي'حتياجات ا#"اصة من فئة ذو �عاقة 

ً
 سمعيا –

ً
 حركيا–

ً
=ة اليمنية، )  ر�� ا#2م8و

' pqالوصفي، واعتمدت ع ��اسة املن س}بانة �� جمع رولتحقيق ذا ال8دف استخدمت الد
اسة عpq عينة بلغت  معاقا ) 382(رالبيانات، وطبقت الد

ً
بصر=ا (

ً
 سمعيا –

ً
 حركيا–

ً
من ) 

س ومراكز ال?<بية ا#"اصة �� محافظات  توصلت )  عدن– إب –صنعاء (رامللتحق(ن بمدا
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شادية  اسة إp0 أن مستو ا#"دمات � رالد  – 'قتصادية – ال¤Qية –'نفعالية (ىر
ياملقدمة لذو 'حتياجات ا#"اصة )  'جتماعية-  ال?<بو=ة – الديÜية – امل8نية –ال?<و=حية 

من فئة ذو �عاقة جاء ضعيفا
ً  .ي

اسة الزرا[ي  .2 ردفت التعرف عpq دو معلم �عاقة العقلية �� تفعيل برامج ): 2021(رد
ات 1_اديمية لدى املعاق(ن عقليا القابل( ا#"دمات املساندة لتنمية امل8ا

ً
ن للتعلم، ر

 pqس}بانة �� جمع البيانات، وطبقت ع' pqالوصفي، واعتمدت ع ��اسة املن رواستخدمت الد
ت ) 90(عينة بلغت  رمعلما ومعلمة، من معلÖ{ ومعلمات الطالب ذو �عاقة العقلية، وأشا ي ً

اسة إp0 أن أدوار معلم �عاقة العقلية �� تفعيل برامج ا#"دمات املساندة لتن مية رنتائج الد
ات 1_اديمية لدى املعاق(ن عقليا القابل(ن للتعلم تراوحت ما ب(ن ضعيفة ومتوسطة،  امل8ا

ً
ر

اسة  ق ذات داللة إحصائية �� استجابات عينة الد ت النتائج إp0 عدم وجود فر ركما أشا ور
ق ذات داللة إحصائية ��  وoعز ملتغ(< النوع وعدد سنوات ا#"�<ة، ب`نما وجدت فر ي ى

نة بمن استجابات عينة اه مقا اسة oعز ملتغ(< املؤل العلÖ{ لصا#â ذو مؤل الدكتو ر الد رر ي ى
=وس أو ماجست(< جN@م بEالو رد  . ر

اسة أحمد  .3 ة عpq ): 2021(رد ردفت تمك(ن أم8ات الطالب املكفوف(ن من أحEام التجو=د املقر
دمت الصف ا#"امس 'بتدا¢ي، وذلك باستخدام برنامج قائم عpq تمك(ن 1م8ات، واستخ

اسة املن�� التجر=Á{، وطبقت عpq عينة بلغت  Uع ) 8(رالد Uع أم8ات لبن(ن وأ رأم8ات مÔ@م أ ر
رأم8ات لبنات، بمع8د النو للبن(ن ومع8د النو للبنات، وتم إعداد قائمة بأم معاي(< التجو=د  ر
ة عpq الصف ا#"امس 'بتدا¢ي، وكذلك اختبار معر�� وaطاقة مالحظة، لقياس مدى  راملقر

=Á{ املق?<ح �� تمك(ن تم اسة فاعلية ال�<نامج التد ركÔ@ن من أحEام التجو=د، وaيÜت نتائج الد ر
أم8ات املكفوف(ن من أحEام التجو=د، كما أكدت النتائج أن تمكÃ{ 1م8ات _ان لھ 1ثر 

ات التجو=د لدى أبناÚ@م املكفوف(ن  .ر�يجاUي الوا�â �� تنمية م8ا

4. 2Ìواملوسو وال �ùاسة الع يد ي دفت فحص طبيعة اتجاات الطلبة املعاق(ن  ):Ö)2020{ ر
س التعليم العام وذلك باختالف اÜ2#س ونوع  رنحو دمج8م مع أقرا�@م العادي(ن �� مدا

اسة عpq عينة مEونة من .  �عاقة س ) 607(رحيث طبقت الد رطالبا وطالبة من طلبة املدا
ً

: د شملت العينة الفئات التاليةيا#EQومية اR"تصة بتعليم ذو 'حتياجات ا#"اصة وق
اضطراب النطق والكالم، �عاقة البصر=ة، �عاقة السمعية، �عاقة ا#Qركية، صعوaات (

يواستخدم الباحثو مقياسا من تصميم8م لقياس اتجاات الطلبة ذو ) التعلمالتعلم، بط  ًن

 pqي'حتياجات ا#"اصة نحو الدمج ال?<بو يحتو ع بندا، وقد توص) 24(ي
ً

 p0اسة إ رلت الد
�ú 1كv< قبوال للدمج ) صعوaات oعلم، بطء oعلم(أن �عاقات التعليمية : النتائج التالية

ً

.  وأتت فئة اضطراب النطق والكالم �� املرتبة 1خ(<ة) بصر=ة، سمعية(تلW@ا �عاقات ا#Qسية 
اسة إp0 أن طبيعة اتجاات أفراد العينة _انت إيجابية iش Eل عام نحو ركما توصلت الد

ق ذات داللة إحصائية نحو الدمج oعز ملتغ(< اÜ2#س ىالدمج، كما اتâû عدم وجود فر  . و

اسة 1ترUي  .5 عاية تمك(ن رالتعرف عpq دو املشاركة ا2Rتمعية �� دفت): 2020(رد الطالب  رو
، واستخدمت ا2Rتمع �� ا#"اصة 'حتياجات يذو  خالل من الناقد، من�� التحليل ياملصر

 ع�q ومساعدA@م لتمكيÔ@م ا#"اصة يذو 'حتياجات 1فراد حياة جودة ملعوقات ناقد لتحلي
ا حياA@م جودة تحقيق تEا ا

ً
ز  العصر ملتطلبات واستجابة املشاركة ا2Rتمعية مقومات عpq ر

 نحو إيجابية مجتمعية اتجاات تEو=ن: نتائج ما ي�q من إليھ توصلت ما زأبر ومتغ(<اتھ، ومن
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 بأنواع والتعر=ف ا2Rتمع، أفراد ب(ن 'ختالف ثقافة بÜشر ات ا#"اصة'حتياج يذو
 عن الناجمة املعاق(ن احتياجات تلبية وكيفية التفاعل مع8ا، وأساليب اR"تلفة �عاقات
م �عاقة،�=ب �� ا2Rتمع، �عاقة يذو إلدماج وتحف(  اR"تلفة املؤسسات �� املوظف(ن روتد

pqاختالف املعاق(ن �"اص1 مع التعامل كيفية ع pqم، ع@Aإعالمية بحملة والقيام إعاقا 
 .وكيفية معاملN@م ا#"اصة 'حتياجات يذو لحو إيجابية نظرة لتEو=ن

اسة الرaيع  .6 س معلÖ{ امتالك ىمستو معرفة دفت): 2020(رد  الباحة �� 'بتدائية راملدا
مة للكفايات سا �� ا#"اصة 'حتياجات يذو الطلبة لدمج زالال العادية من وج8ة نظر  رملدا

�س راملعلم(ن أنفس8م �� ضوء متغ(< النوع وا#"�<ة �� التد اسة املن�� . ي رواستخدمت الد
معلم ) 100(الوصفي، واعتمدت عpq 'س}بانة �� جمع البيانات، وطبقت عpq عينة بلغت 

س 'بتدائ ومعلمة، اسة إp0 أن مستو امتالك معلÖ{ املدا روتوصلت نتائج الد ية للكفايات ىر
مة للدمج جاءت بمستو  ىالال عpq جميع أiعاد املقياس؛ إذ جاءت i1عاد مرتبة ) متوسطة(ز

�qليا حسب مستو 'متالك كما ي ىتنا ً iُعد خصائص الطلبة ذو 'حتياجات ا#"اصة، iعد : ز يُ
ي1سس العامة �� ترaية ذو 'حتياجات ا#"اصة، ا#"طط و'س?<اتيجيات التعليمية لذو  ي

شاد للطلبة ذو 'حتياجات ا#"اصة وأسرم،  ات التعاو و� ر'حتياجات ا#"اصة، iعد م8ا نر ُ

ق ذات داللة . تقييم و�o"يص ذو 'حتياجات ا#"اصة اسة وجود فر وكما أظ8رت الد ر
ق �� ا#"�<ة  ، وفر وإحصائية �� مستو امتالك املعلم(ن للكفايات oعز للنوع ولصا#â الذ_و ر ى ى

  .سنوات) â#)5 ا#"�<ة أقل من �� التعليم لصا

=ة، دمحمي  .7 اسة فو زد دفت معرفة اتجاات 1ساتذة نحو دمج التالميذ ذو ): 2019(ر }uيال
اسة اتâû أن أغلبية  ر'حتياجات ا#"اصة �� أقسام التعليم العادية، ومن خالل نتائج الد

�س التالميذ ذو 'حتياجات ا#"اصة ال يEو م ن1ساتذة يؤكدو أن تد ي ثل التالميذ رن
س ذو 'حتياجات ا#"اصة �� أقسام خاصة l@م و�شرف علW@م  والعادي(ن، و=ؤ=دو أن يد ر ن
اسة إp0 أن اتجاات 1ساتذة نحو دمج التالميذ  ، كما خلصت نتائج الد رأساتذة متخصصو ن
يذو 'حتياجات ا#"اصة �� أقسام التعليم العادي سلÁ{ أل�@م يتلقوا صعوaات مختلفة مع 

 .  يميذ ذو 'حتياجات ا#"اصة �� أقسام التعليم العاديةالتال

اسة .8 دفت تقييم أثر الدمج عpq مف8وم الذات 1_اديKnickenberg et al, 2019 :( }Ö (  رد
م ال�"�y{ وaاستخدام اس}بانة تقييم ذاoي طبقت  رو'جتما¨� و'نفعا�0 وذلك من منظو

 pqا ع@Ôدف تقني@l)683(  طالبا وطالبة �� ص 
ً

فوف الراiع وا#"امس والسادس ضمن ب`ئات 
س  س التعليم العام وفصو املدا رoعليمية مختلفة oشمل فصو الدمج �� مدا لر ل

س التعليم .ا#"اصة رأظ8رت نتائج التقييم الذاoي أن ذو الصعوaات املدمج(ن �� فصو مدا ل ي
نة  ة مقا ن مستو=ات أقل �� مف8وم الذات بجميع i1عاد املذ_و رالعام يظ8ر ر بأقرا�@م و

ق لم تكن دالة إحصائيا فيما ب(ن الطلبة ضمن  غم أن الفر س ا#"اصة  واملنتظم(ن �� املدا ر ر
كما أن النتائج اR"تصة با#2انب 1_اديÖ{ أظ8رت تفوقا عpq ا#2انب(ن . ا2Rموعة الواحدة

ل'جتما¨� و'نفعا�0 لذو الصعوaات �� فصو التعليم العام مما استد¨p التوقع أن فصو ل ي
 . يالدمج قد توفر فرصا oعليمية أكv< مالءمة وكفاءة لذو الصعوaات
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اسة .9 يطالبا من ذو ) 16(أجر=ت عpq عينة قصدية قوام8ا ): Okyere et al, 2019 (  رد ً

س التعليم العام �� غانا l@دف عرض خ�<اA@م  راضطراب نقص 'ن}باه من املدمج(ن �� مدا
l@م مع عملية الدمج، وذلك باستخد ام أساليب عديدة لتحصيل البيانات _الكتابة روتجا

�س  روالرسم واملقابلة واملالحظة املنظمة الu{ شملت ب`ئات التعلم واس?<اتيجيات التد
اسة فإن عملية . وسلوكيات الطلبة واستجابN@م للمعلم روطبقا ملا أبداه املشار_و �� الد ن

ننقص 'ن}باه حيث إ�@م يتلقو نالدمج قد oعود بفائدة [سxية عpq الطلبة الذين �عانو من 
يiعض الدعم من أقرا�@م و=تفاعلو �� مجموعات العمل التعاو[ي وو ما يv< عملية التعلم  ن
نوالتواصل 'جتما¨� لد�@م، لكÔ@م �� الوقت ذاتھ يواج8و تحديات متنوعة بما �� ذلك 

تجابة ل8ذه �يذاء اللفظي وا#2سدي من 1قران وما يقابلھ من ضعف �� الدعم و'س
اسة �� نتائج8ا إp0 أن ا#"صائص ال�"صية . ا#Qوادث من قبل املعلم(ن و1سر روخلصت الد

سة والرفاق تؤثر جميع8ا iشEل  ر_االضطرابات السلوكية، والب`ئات التفاعلية _األسرة واملد
س التعليم العام   . رمباشر عpq نجاح عملية الدمج �� مدا

=ج عقاب  .10 اسة عبد الفتاح، أ رد دفت oعرف اتجاات املعلم(ن نحو دمج ): 2018(ر }uال
س محافظة سلفيت ا#EQومية، ومعرفة مدى  رالطلبة من ذو �عاقة مع أقرا�@م �� مدا ي
تقبل8م لعملية الدمج �� ضوء iعض املتغ(<ات، النوع، واملؤل العلÖ{، وسنوات ا#"�<ة، 

جود طالب ذي إعاقة داخل أسرة املع اسة إp0 أن )لمووا#Qالة 'جتماعية، و ر، وتوصلت الد
جة الEلية 'ستجابات املعلم(ن عن جميع فقرات 'س}بانة إيجابية، حيث بلغت الÜسبة  رالد

ق ذات دالة %)66.4(املئو=ة الستجابات املبحوث(ن عن ذه الفقرات  و، وعدم وجود فر
  . يإحصائيا �� اتجاات املعلم(ن نحو دمج الطلبة من ذو �عاقة مع أقرا�@م

اسة امل8نا  .11 اسة oعرف واقع مركز خدمة ذو 'حتياجات ا#"اصة ): 2018(رد يدفت الد ر
بجامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية وفقا ألدافھ، ومعوقات تحقيق أدافھ، من وج8ة 

ً

اسة اسة تم استخدام املن�� الوصفي املس	� ع�< تطبيق . رنظر عينة الد رولتحقق أداف الد
اسة 1ص�q، 'س}بانة عpq عي ة بطر=قة طبقية عشوائية من مجتمع الد اسة اR"تا رنة الد ر ر

يطالبا وطالبة من ذو 'حتياجات ا#"اصة بجامعة �مام دمحم بن سعود ) 112(والu{ بلغت 
�س بقسم ال?<بية ا#"اصة �� _لية ) 9(، و) ٪7، 72(�سالمية، بÜسبة  رمن أعضاء يئة التد

اسة إp0 النتائج التاليةالعلوم 'جتماعية با#2امع رفيما يتعلق بÜتائج محو : رة، وتوصلت الد
واقع مركز خدمة ذو 'حتياجات ا#"اصة �� جامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية وفقا 
ً

ي
جة موافقة متوسطة، ب`نما جاءت  �س بد رألدافھ جاءت استجابة عينة أعضاء يئة التد ر

جة متوسطة، فيما يتعلق بÜتائج محو املعوقات راستجابة عينة الطالب عpq اQRو نفسھ ر بد ر
يالu{ تحو دو تحقق أداف مركز خدمة ذو 'حتياجات ا#"اصة بجامعة �مام دمحم بن  ن ل
جة موافقة كب(<ة، من أبر  �س بد زسعود �سالمية جاءت استجابة عينة أعضاء يئة التد ر ر

شاد شادي 'جتما¨� :را#"دمات الu{ يقدم8ا املركز �� مجال الدعم و� ر توف(< الدعم �
جة كب(<ة، من  رو1_اديÖ{ للطالب والطالبات من ذو 'حتياجات ا#"اصة �� ا#2امعة، بد ي

�س جة متوسطة من وج8ة نظر الطالب. روج8ة نظر أعضاء يئة التد أما خدمات . روaد
جة متوسطة من وج8ة نظر _لW@ما، من أبر ا#"دمات  شاد النف§y{ فجاءت بد ز� ر الu{ ر

=xية للطالب والطالبات من ": مجال ا#"دمات التعليمية"يقدم8ا املركز ضمن  ات تد رعقد دو ر ْ

ات : يذو 'حتياجات ا#"اصة مثل ات ا#Qاسب �0À للمكفوف(ن وضعاف البصر ودو ردو ر
ات ا#Qركة والتنقل Àمن جة كب(<ة من وج8ة نظر ...راللغة �نجل(�ية، ودو را#�، وجاءت بد
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�سأعضاء يئة جة متوسطة من وج8ة نظر الطالب. ر التد أما طباعة �عالنات . روaد
وكذلك تطو=ر ا#"دمات �لك?<ونية . ا#"اصة باأل[شطة اR"تلفة با#2امعة بطر=قة برايل

جة متوسطة، عند  ئات الشاشة للمكفوف(ن وضعاف البصر، فجاءتا بد رلت}ناسب مع قا ر
ق_لW@ما، و_ان من أبر املعوقات الo }uعو ي مركز خدمة ذو 'حتياجات ا#"اصة بجامعة ز

=xية املقدمة للعامل(ن باملركز، وسيادة : �مام دمحم بن سعود �سالمية رضعف ال�<امج التد
عاية الطالب والطالبات من ذو 'حتياجات  يثقافة مقاومة التغي(< فيما يتعلق باتجاات  ر

جود فجوة ب(ن برامج الEليات  يومتطلبات سو العمل من ذو وا#"اصة �� ا#2امعة، و ق
'حتياجات ا#"اصة، وقلة 1[شطة الطالبية الu{ تقدم8ا ا#2امعة للطالب والطالبات من 
�س �� استخدام التطبيقات  ات أعضاء يئة التد رذو 'حتياجات ا#"اصة، وضعف قد ر ي

ات ذو 'حتياجات ا#"اصة يالتكنولوجية الo }uس8م �� تنمية قد   .ر

اسة القحطا[ي  .12 اسة oعرف مدى تأيل معلÖ{ ومعلمات صعوaات ): 2018(رد دفت الدُّ ر ِ
ّ

التعلم إلعداد ال�<نامج ال?<بو الفردي للتالميذ ذو صعوaات التعلم �� املرحلة املتوسطة، 
ُّ يُّ ي

وتقديم ا#"دمات ال?<بو=ة ا#"اصة وا#"دمات املساندة للتالميذ ذو صعوaات التعلم �� 
ُّ ي َّ

 p0التعامل مع املرحلة املتوسطة، إ pqؤالء التالميذ عىجانب oعرف مستو تأيل8م؛ ملساعدة  ُّ

اسة . املشكالت الناجمة عن �عاقة ومحاولة التغلب علW@ا، واس}ثمار طاقاA@م رواعتمدت الد ِ
ّ

اسة رعpq 'س}بانة، _أداة للد ِ
اسة من . ّ روتEونت عينة الد ِ

ّ من معلÖ{ ومعلمات ومشر�� ) 58(َّ
صعوaات التعلم �

ُّ
أن معلÖ{ ومعلمات صعوaات التعلم : وأو�Qت النتائج. � املرحلة املتوسطة

ُّ

جة موافقN@م علW@ا  ليا حسب د رمؤلو تأيال عاليا لتقديم ا#"دمات ال?<بو=ة، و�ú مرتبة تنا ز
ً ًَّ ً ن َّ

�qاس?<اتيجيات التقييم وال}�"يص، ثم مساعدة التالميذ - َّا#"دمات ال?<بو=ة ا#"اصة: كما ي
@م صعوaات oعلم عpq التغلب عpq املشكالت الناجمة عن �عاقة، مثلالذين لد�

ُّ
الدفاع عن : 

=ة، يلW@ا ال}س8يالت ال?<بو=ة  َّحقو التالميذ الذين لد�@م صعوaات oعلم وقضايام الضر ور
ُّ ق

 }yz رممثلة �� تقديم ال}س8يالت املناسبة وفقا الحتياجات التالميذ، وتوعية ا2Rتمع املد
ً ّ

aداف بأنواع8ا بمجال صعوات التعلم، ثم ال�<نامج ال?<بو الفردي ممثلة �� كتابة 1
ّ ي ُّ

َّالرئ`سة، ومعرفة مEونات ال�<نامج ال?<بو الفردي ثم ا#"دمات ال?<بو=ة ا#"اصة  - ي
ة ملعلم التعليم العام إذا  ة والعمل ا#2ما¨� كتقديم املشو �س، و'س}شا راس?<اتيجيات التد ر ر

ن أن معلÖ{ _ان الفصل و ا#"يار  و1فضل للتلميذ، وأخ(<ا ا#"دمات املساندة، ب`نما ير
ً

ومعلمات صعوaات التعلم مؤلو تأيال 
ً ن َّ ُّ

متوسطا–
ً

  . �� ا#2وانب املتعلقة با#"طة 'نتقالية- 

اسة  .13 دفت معرفة وج8ة نظر طالب املرحلة الثانو=ة من :)Connor & Cavendish, 2018(رد 
 لد�@م صعوaات oعلم �� الواليات املتحدة 1مر=كية iشأن يذو 'حتياجات ا#"اصة ومن

�س وتدعم التعلم iشEل أفضل  اتھ ال?<بو=ة الo }uس8م �� فاعلية التد رخصائص املعلم وم8ا ر
اسة أسلوب املقابالت الفردية مع . ل�� فصو الدمج الشامل طالبا ممن تلقوا ) 40(رطبقت الد

س مختلف رoعليم8م �� فصو الدمج ضمن مدا ة، وت�"صت إجابات املشارك(ن �� تفضيل8م ل
 �qما بخصائص املعلم و�"ص`تھ _التحئ`س`ت(ن من املم(�ات ترتبط إحدا ر2Rموعت(ن 
وح الدعابة وتقديم 'ست�ناءات ل�Qاالت ا#"اصة، و1خر  ىبالص�< والقبو والتعاطف و رل

o ا املعلم لضمانسات ال?<بو=ة و�جراءات الu{ يتخذ علم الطالب _التكرار رترتبط باملما
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ات املن�2ية املرنة الu{ تناسب  روتحف(� املشار_ات واتباع أسلوب تفر=د التعليم واتباع املسا
  . لميو الطلبة وخصائص8م

=ا ا#2نوaية دفت إo p0عرف مستو ): Mehmood and Lee, 2017(قام  .14 اسة �� _و ىبإجراء د ر ر
ُ القائمة عpq 'س}شعار عن iعد �� استخدام معلÖ{ ال?<بية ا#"اصة للتقنيات املساندة

�س الطلبة من ذو 'حتياجات ا#"اصة يتد اسة ا#Qالة . ر اسة من�2ية د رواستخدمت الد ر
اسة من  نمن معلÖ{ ال?<بية ا#"اصة الذين �ستخدمو التقنيات ) 4(رحيث تEونت عينة الد

�س الطلبة راملساندة القائمة عpq 'س}شعار عن iعد �� تد اسة، ولتحقيق دف . ُ رالد
استخدمت املقابلة ال�"صية و'س}بانة �� عملية جمع البيانات

ُ
اسة أن .  ت نتائج الد روأشا ر

ُمستو استخدام التقنيات املساندة القائمة عpq 'س}شعار عن iعد لدى معلÖ{ ال?<بية  ى
  . ا#"اصة منخفض

اسة ��  الواليات املتحدة 1مر=كية دفت oعرف مس): Nepo, 2017(ىأجر  .15 ىتو استخدام رد
�س الطلبة من ذو 'حتياجات ا#"اصة يمعلÖ{ ال?<بية ا#"اصة للتقنيات املساندة �� تد . ر

اسات السابقة،  اسة املن�2ية الوصفية الناقدة القائمة عpq مراجعة الد رواستخدمت الد ر
اسة من  اسات السابقة الu{ تم ا#Qصو علW@ا من خالل ) 28(روتEونت عينة الد لمن الد ر

إp0 ا2Rالت ال?<بو=ة اQRكمةالرجوع 
ّ ُ

اسة، تم استخدام من�� تحليل .  رولتحقيق دف الد
اسات السابقة الu{ تم ا#Qصو علW@ا �� عملية جمع البيانات لاQRتو للد ت نتائج . رى روأشا

 }Öاسة أن مستو استخدام التقنيات املساندة �� عملية التعليم والتعلم لدى معل ىالد ر
وسطاال?<بية ا#"اصة _ان مت

َ
ق �� مستو استخدام .  ىوأظ8رت النتائج عدم وجود فر و

}Öل العلىالتقنيات املساندة لدى معلÖ{ ال?<بية ا#"اصة oعز ملتغ(<ات اÜ2#س وا#"�<ة واملؤ ُ
 . 

اسة القر[ي  .16 دفت تحديد متطلبات تطو=ر أقسام ال?<بية ا#"اصة �� ا#2امعات ): 2015(رد
يمية، وتحديد معوقات التطو=ر وذلك من وج8ة السعودية لتحقق كفاءة اR"رجات التعل

اسة عpq املن�� الوصفي  �س بأقسام ال?<بية ا#"اصة، واعتمدت الد رنظر أعضاء يئة التد ر
 pqاسة ع راملس	�، وتم استخدام 'س}بانة _أداة #2مع املعلومات والبيانات، وتم تطبيق الد

اسة، والذي تEو من أعضاء يئة  نجميع أفراد مجتمع الد �س الذ_و �� أقسام ال?<بية ر رالتد ر
اسة) 271(ا#"اصة بلغ عددم  رعضوا، وتوصلت نتائج الد

ً
إp0 أن توفر متطلبات تطو=ر  

جة متوسطة وaمتوسط، وأن  رأقسام ال?<بية ا#"اصة �� ا#2امعات السعودية جاءت بد
جة ع الية رأمية متطلبات تطو=ر أقسام ال?<بية ا#"اصة �� ا#2امعات السعودية جاءت بد

اسة عpq املعوقات الo }uعو تطو=ر أقسام ال?<بية  جة موافقة مجتمع الد قجدا، وأن د ر ر
ً

ق ذات دالة إحصائية  جة عالية، توجد فر وا#"اصة �� ا#2امعات السعودية _انت بد ر
جة توفر متطلبات أقسام ال?<بية ا#"اصة ��  اسة حو د رملتوسطات استجابات مجتمع الد لر

ق ذات ا#2امعات السعودية ملت �س؛ حيث ال توجد فر اسة عدا متغ(< مجال التد وغ(<ات الد ر ر
ق ذات داللة إحصائية ب(ن متوسطات  داللة إحصائية تبعا ذا املتغ(<، ووال توجد فر

جة أمية متطلبات تطو=ر أقسام ال?<بية ا#"اصة عند  اسة حو د راستجابات مجتمع الد لر
ق ذات داللة الرتبة العلمية، سنوات ا#"�<ة، مجال : متغ(<ات �س، ب`نما وجدت فر والتد ر

  .ا#2امعة، [شأة القسم: إحصائية تبعا ملتغ(<

اسة �� الواليات املتحدة ): Coleman, M; Cramer, S;   Park, Y and Bell, S, 2015(أجرت  .17 رد
ى1مر=كية دفت oعرف مستو استخدام معلÖ{ ال?<بية الفنية �� برامج ال?<بية ا#"اصة  
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�س الطلبة من ذو 'حتياجات ا#"اصةللتقنيات املسا يندة �� تد اسة من . ر روتEونت عينة الد
واستخدمت 'س}بانة �� عملية جمع . من معلÖ{ ال?<بية الفنية �� برامج ال?<بية ا#"اصة) 77(

اسة إp0 أن مستو استخدام التقنيات املساندة من معلÖ{ . البيانات ت نتائج الد ىوأشا ر ر
ق �� . ج ال?<بية ا#"اصة جاء بتقدير متوسطال?<بية الفنية �� برام ووكشفت النتائج وجود فر

ىمستو استخدام التقنيات املساندة لدى معلÖ{ ال?<بية الفنية �� برامج ال?<بية ا#"اصة 
نة مع �عاقات ا#Qسية  رoعز إp0 متغ(< نوع إعاقة الطالب لصا#â �عاقات ا#Qركية مقا ى ُ

نة مع �عاقات ، ومتغ(< شدة )البصر=ة والسمعية( ر�عاقة لصا#â �عاقات الxسيطة مقا ُ

ق oعز إp0 متغ(< النوع ىاملتوسطة والشديدة، وعدم وجود فر  . و

اسة الفواع(<  .18 دفت oعرف املشكالت النفسية و'جتماعية و1_اديمية الu{ ): 2014(رد
املن�� الوصفي و�عا[ي مÔ@ا الطلبة ذو 'حتياجات ا#"اصة �� املرحلة ا#2امعية، واستخدم 

اسة، وتم استخدام اس}بانة من إعداد الباحث #2مع البيانات، وتEونت  راملس	� �� ذه الد
ت النتائج أن الطلبة ذو ) 237(العينة من  يطالبا من ذو 'حتياجات ا#"اصة، وأشا ري

ً

iشEل أقل بكث(< ) نفسية، أ_اديمية، اجتماعية(ن�عاقة ال¤Qية يواج8و مشكالت مختلفة 
يالطلبة ذو �عاقة السمعية، ومن الطلبة ذو �عاقة البصر=ة، ومن الطلبة ذو من  ي ي

�عاقة ا#2سمية وا#Qركية، وأن أكv< الطالب oعرضا للمشكالت 
ً

النفسية، 1_اديمية، (
نN@م مع با�� طالب املرحلة ) 'جتماعية رم من الطلبة ذو �عاقات املتعددة عند مقا ي

  . ى 1خرا#2امعية من �عاقات

اسة �� الواليات املتحدة 1مر=كية دفت ): Nam, C; Bahn, S and Lee, 2013(قام  .19 ربإجراء د
�س الطلبة من  رoعرف مستو استخدام معلÖ{ ال?<بية ا#"اصة  التقنيات املساندة  �� تد ى

اسة من . يذو 'حتياجات ا#"اصة واتجااA@م نحوا من معلÖ{ ) 167(روتEونت عينة الد
س ا#EQومية وا#"اصة الu{ تقدم ا#"دمات التعليمية للطلبة من ال?< ّبية ا#"اصة �� املدا ُ

ر
اسة تم استخدام 'س}بانة �� عملية . يذو �عاقات البصر=ة والسمعية رولتحقيق دف الد

اسة إp0 أن مستو استخدام التقنيات املساندة من قبل . جمع البيانات ت نتائج الد ىوأشا ر ر
س الu{ تقدم ا#"دمات التعليمية للطلبة من ذو �عاقات معلÖ{ ال?<بية ا ي#"اصة �� املدا ّ ُ

ر
البصر=ة والسمعية _ان متوسطا
َ

وaيÜت النتائج أن اتجاات معلÖ{ ال?<بية ا#"اصة نحو . 
ق �� مستو . استخدام التقنيات املساندة _انت ايجابية ىوكشفت النتائج عن عدم وجود فر و

ق استخدام التقنيات املساندة  جود فر ولدى معلÖ{ ال?<بية ا#"اصة oعز إp0 اÜ2#س، و و ى ُ

�سية لصا#â ا#"�<ة 1قل  رoعز إp0 العمر لصا#â 1قل عمرا، وا#"�<ة التد
ً ٌُ

 سنوات فما 5(ى
  ).دو�@ا

اسات السابقة   :رالتعليق عc] الد

اسات الu{ اتمت بذو 'حتياجات  يير الباحثان من العرض السابق تنوع الد رى
qاسات وصفية سعت لبيان طبيعة ا#"دمات ا#"اصة ع رp اختالف تصÜيفاA@م، و_ان أغل�@ا د

ات الu{ يمتلك8ا من يتعاملو مع8م، أو 1دوات والتج8(�ات املستخدمة ��  ناملقدمة إلW@م، أو امل8ا ر
اسات _ان يركز عpq مرحلة oعليمية محددة، وتأoي ذه  رعايN@م، كما يالحظ أن معظم ذه الد ر

اسة مت اسات من حيث موضوع8ا الرئ`س املتمثل �� ذو 'حتياجات رالد يفقة مع تلك الد ر
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ا#"اصة، ولكÔ@ا تتم(� عÔ@ا �� توج88ا العام املتمثل �� التأصيل للمن�2ية �سالمية �� التعامل مع 
ا �� عدم �اسات السابقة، إضافة لتم( رذو 'حتياجات ا#"اصة وو ما لم ت}ناولھ ذه الد ي

لرض ذه املن�2ية بل ب}ناو ما ي?<تب علW@ا من تطبيقات ترaو=ة �� الواقع املعاصر، اكتفاÚ@ا iع
ا �� أ�@ا لم تركز عpq فئة محددة من ذو 'حتياجات ا#"اصة بل تناولN@م عpq وجھ �يإضافة لتم(
العموم محاولة استجالء معالم املن�� �سالمي �� التعامل مع8م وaيان ما ي?<تب عليھ من 

اسات السابقة �� عرض iعض املفايم تطبيقا اسة ا#Qالية من ذه الد رت ترaو=ة، واستفادت الد ر
النظر=ة باإلضافة لالس?<شاد l@ا �� تحديد وaيان iعض التطبيقات ال?<بو=ة واملتطلبة �� الواقع 

  .املعاصر

  :ي�طار النظر

لاfgو Hو زاملقصود بذو �حتياجات ا��اصة وأبر أسس ومبادئ تر: ر   `يk&مي

  :يمفnوم ذو �حتياجات ا��اصة .1

اسة عpq ذو 'حتياجات ا#"اصة  ياقتصرت الد ندو أن oشمل ا#Qديث عن ) املعوق(ن(ر
نذو 'حتياجات ا#"اصة فئات عديدة ينقسمو من حيث نوع املووa(ن أو املتفوق(ن، حيث إن  ي

ات كث(<ة مÔ@ا  رالقصو أو ال�<و �� حاسة أو أكv< إp0 مسا ز العقلية، و�عاقة السمعية، �عاقة (ر
و�عاقة البصر=ة، و�عاقة ا#2سمية وال¤Qية، واضطرابات السلوك،واضطرابات التواصل، 

ن،  ). (قواملوبة والتفو 28ـ، 1418والقر=وoي،  وآخر.(  

بأ�@م 1فراد الذين ) املعوق(ن(يوoعرف iعض 1دبيات ذو 'حتياجات ا#"اصة 
 p0م إ@Aيل وا#"دمات نيحتاجو طوال حيا ,Lynmc. Donald(برامج خاصة من الرعاية الشاملة والتأ

رنظرا ملعاناA@م من iعض أوجھ القصو امل?<تبة عpq إعاقN@م) 442 ,1987
ً

 .  

ات ذو 'حتياجات ا#"اصة، بما  يومن املالحظ ترك(� التعر=ف السابقة عpq قصو قد ر ر
يؤثر عpq مدى تكيف8م 'جتما¨�، و=تطلب نوعا من 

ً
  .   ال?<بية يختلف عن ترaية العادي(ن

يوقد حدد البعض oعر=فا لذو 'حتياجات ا#"اصة عpq أ�@م 1فراد الذين ال 
اA@م ا#2سمية أو النفسية –ن�ستطيعو   أن ي}نافسوا عpq قدم –ر ن}يجة لعلة مزمنة تؤثر عpq قد

  ). 75، 1994قطÁ{، وaركة، (املساواة مع أقرا�@م �� حياتھ اليومية 

ق الفردية، وعpq مبدأ و اختالف "وعpq الرغم من تأكيد التعر=ف السابق عpq مبدأ الفر
ي وو مبدأ ترaو م8م و�عكس احتياجات املعاق ل?<بية –يذو 'حتياجات ا#"اصة عن أقرا�@م 

ي إال أن التعر=ف قد أغفل شر=حة م8مة من ذو 'حتياجات ا#"اصة و�ú فئة املعاق(ن –خاصة 
ذنيا 
ً

لياأو عق(
ً

 .(  

ضع البعض oعر=فا شامال لذو 'حتياجات ا#"اصة عpq أ�@م 1فراد الذين يختلفو  نو ي ً ً
و

�� صفاA@م عن 1فراد العادي(ن، �� العديد من ا#"صائص العقلية وا#2سمية أو السيEولوجية أو 
A@م عpq التكيف والتواصل 'جتما¨� مع Àخر=ن،  إp0 رالسلوك 'جتما¨� و'نفعا�0، أو قد

ناملستو الذي يحتاجو عنده إp0 نوع مختلف من ا#"دمات والرعاية النفسية و'جتماعية، لEي  ى
اA@م وطاقاA@م إp0 أق�ty ما يمكن أن تصل إليھ    ).  Samuelm 1993, 14 .A. Kirk(رتنمو قد
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ات ذو 'حتياجات ا#"اصة  تباط القصو �� قد يو=رجع شمو التعر=ف السابق إp0 ا رل رر
إp0 نوع من ال?<بية تختلف �� برامج8ا ومتطلباA@ا، إال أنھ لم تذكر ال?<بية ا#"اصة �� باحتياج8م 

التعر=ف iشEل صر=ح وتم اس}بدال8ا بمف8ومى ا#"دمات والرعاية والu{ قد oش?<ك فW@ا املؤسسات 
  .ىال?<بو=ة مع غ(<ا من مؤسسات ا2Rتمع 1خر

رصو ك�q أو جز¢ي iشEل مستديم �� كما �عرف8م البعض بأ�@م 1فراد الذين لد�@م ق
اA@م العقلية، أو ا#2سمية، أو ا#Qسية، أو التواصلية، أو 1_اديمية، أو النفسية، إp0 ا#Qد  رقد

ن (الذي �ستوجب تقديم خدمات ال?<بية ا#"اصة    ).36، 2006واملوtyz، وآخر

ُو�� ضوء ما سبق يمكن oعر=ف ذو 'حتياجات ا#"اصة بأ�@م 1فراد الذين � نعانو ي
اA@م – ك�q أو جز¢ي -من خلل أو 2ßز   بحيث يؤثر ذلك �� مدى - أو أكv< -ر يؤثر عpq إحدى قد

نة بأقرا�@م العادي(ن، �� نفس السن واملستو الثقا�� ىتكيف8م 'جتما¨�، مقا ً
وaذلك ف8م بحاجة .  ر

اA@م إp0 أق�l ، ty@دف تنم"ال?<بية ا#"اصة" ُإp0 نوع خاص من الرعاية ال?<بو=ة، يطلق علW@ا  رية قد
  . لحد oستطيع الوصو إليھ

ية ذو �حتياجات ا��اصة �
 �سالم .2  :يأسس ت̀ر

ا ما  زتتعدد 1سس الu{ وضع8ا �سالم ل?<بية ذو 'حتياجات ا#"اصة ومن أبر ي
�q23، 2000سليمان، (ي:(  

لة ل8ا كيا�@ا اح?<ام الفرد ذي 'حتياجات ا#"اصة وذلك بتقديره والتعامل معھ _وحدة متEام •
ف العمل  واملستقل مع الثقة �� إمEانياتھ اQRدودة ف { كفيلة بتمكينھ من التوافق مع ظر

 . املكفولة لھ �� ا2Rال امل!{ iعد تأيلھ وإعداده لذلك

الدافع �[سا[ي فا" oعاp0 كرم بÃ{ آدم عpq سائر اR"لوقات وم(�ه بالعقل عpq سائر  •
يقدم يد العو واملساعدة لذو 'حتياجات ا#"اصةالEائنات فما أحوجنا أن ن  . ن

تحقق التوافق 'جتما¨� وجعل ذي 'حتياجات ا#"اصة �"صا مستقال �� مجتمعھ وذلك  •
ً ً

 }uا لھ هللا مع توف(< ا#"�<ات 'جتماعية ال@�اتھ واستعداداتھ الu{ و روفق ما oسمح بھ قد
ات �� املواقف املناسبة  . رتتماtyÑ مع ذه القد

تحقق تEافؤ الفرص التعليمية iعيدا عن أي اعتبار ديÃ{ أو جy§Ü{ أو اجتما¨� وذا �عtÃ أال  •
ً

َّيحمل ال�"ص إال �� حدود طاقتھ م8ما _انت سعة تلك الطاقة، وأن �عطى _ل فرد �� 

اتھ واستعداداتھ وموابھ فال يقتصر  ا من التعليم يمكنھ من استغالل  قد را2Rتمع قد ر
ً

pqافؤ الفرص عEن بل جميع 1فراد �� املستو=ات ت)aو اتمام الدولة باملتفوق(ن واملو
 . اR"تلفة

�@ا يجب  • زاستغالل الطاقات الxشر=ة، فذو 'حتياجات ا#"اصة يمثلو طاقة iشر=ة ل8ا و ن و
 . عpq الدولة استغالل8ا وتوجW@8ا و'نتفاع l@ا

  

 



 )المعاقين (ذوي االحتياجات الخاصةمالمح المنهج اإلسالمي في التعامل مع 
  التربويةها وتطبيقات

 أحمد الصاوي طه شادي/ د
  أحمد عبد الغني دمحم رضوان/ د

 

 

892 

ية ذو �حتياجات ا��اصة �
 املن�� �سالم .3   :ييمبادئ ت̀ر

 �qية ذو 'حتياجات فيما يaيتتمثل أبر مبادئ تر   ): 32، 2000الÖ2Ì{، (ز

يأن ا#"دمات ا#"اصة حقو أصلية ومستمرة باستمرار حياة ذو 'حتياجات ا#"اصة  • ق
  . قكفلN@ا الشرا¢ع السماو=ة ومبادئ حقو �[سان

ة م�Qة  •   .ملواج8ة �عاقةور'ك}شاف والتدخل املبكر ملنع حدوث �عاقة أو ا#Qد مÔ@ا ضر

  . ا#"دمات ا#"اصة خدمات متEاملة وشاملة لEافة جوانب �"صية ذو 'حتياجات ا#"اصة •

ا#"دمات ا#"اصة مسئولية فر=ق متEامل من 1طباء واملعلم(ن و1خصائي(ن النفسي(ن  •
  . و'جتماعي(ن

ا • رالعناية بذو 'حتياجات ا#"اصة وتأيل8م وإدماج8م مجتمعيا يمثل اس}ثما  iشر=ا لھ ي
  . مردودة 'قتصادي و'جتما¨�

ستھ وتEو=ن الو¨� ا#2ما(< نحو  • ياملسئولية املش?<كة والتعاو ب(ن أسرة املعو ومد ق رن
  . معاملة وترaية املعوق(ن

وإذا _ان ا2Rتمع املسلم مطالبا برعاية أفراد ذه الفئة فإن ذه الرعاية تقوم عpq أسس 
ً

  :عدة مÔ@ا

َولقد كرمنا بÃ{ آدم : (ّ سبحانھ قد كرم الxشر جميع8م، قال oعاp0فا": ي1ساس الxشر • َ َْ
ِ

َ ََّ َ ْ َ َ

قنام من الطيبات وفضلنام عpq كث(< ممن خلقنا تفضيال ِوحملنام �� ال�< والبحر و ِ ِ
ْ َ ْ َ َ ََ ََ َ ْ َّ ْْ َّ َ َ ََّ ّ

ٍ ِِ
َ ََ ْْ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ ّ َ

ِ ِ
ْ
رز ِ

ْ ْ
 (

ة �سراء، Àية(  ). 70: رسو

حمتھ املؤمن وذا التكر=م، وت رلك الرحمة لم يقصرا الرحمن عpq فئة معينة بل شملت 
وجاءت لEل الناس عpq اختالف أجناس8م وصفاA@م ا#2سدية وأعراق8م وملل8م ... والEافر

  . وطوائف8م

ٍ، وأم واحدة �ú )عليھ السالم(ٍفالناس _ل8م إخوة ألب واحد و آدم : أساس 1خوة �[سانية •
aكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق : ( قال oعاp0)علW@ا السالم(حواء  َيا أ�@ا الناس اتقوا  َْ َ ََّ َ ََ ٍَ ِ ِ

َ َّ
ٍ

ْ َ ُ َّ
ِ ْ ُ َُّ ُ

َر ُ َ ُّ َ َ

حام إن اÍ _ان  جاال كث(<ا و[ساء واتقوا اÍ الذي oساءلو بھ و1 ج8ا وaث مÔ@ما  َمÔ@ا ز ُ ََّ َ ََ َ ْ َّْ ََّّ َ
ِ ِ

َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ً رَ ر
َ

ِ ِ ِ َنِ
ُ َ ََّ ً ُ َ

ِ ِ ِ
َّ ْو

ْعليكم ُ ْ َ قيباَ  ً ِ ة الÜساء، Àية) (َر يا أ�@ا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن#t : (، وقال oعاp0)1: رسو
َ َْ َُ ََ

ٍ ِ
َ ُْ

ِ ْ َ ْ ََّ ُ َ َُّّ َ

فوا إن أكرمكم عند اÍ أتقاكم إن اÍ عليم خب(< ٌوجعلناكم شعوaا وقبائل لتعا َ َ
ِ

َ َّ ْ ٌَّ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّ َ َّ

ِ ِ
ْ ْ ً ُْ ُ ْ ُ َُ ْ َ ََ ََ َ َ ُ رَ

َ َ َ َُ ْ
ة  () رسو

  ).  À  :13يةا#$2رات،

لو=قو الرسو ملسو هيلع هللا ىلص  ٍالناس بنو آدم، وخلق اÍ آدم من تراب"ل
َ ُ َّ َْ َ ُ َ َ

ِ
َ َ ْ ََ َْ َ َ ُ

ِ
َّ ْ

قم 5، ج1998ال?<مذي، " ( ر، 
ة ومعاونة).  389، ص3270 تباطا ومؤاز رو1خوة oستد¨� ا

ً
ر ّ  .  

َإنما ا: (قال oعاp0: ّأساس 1خوة �يمانية وما ي?<تب علW@ا • َّ
ْملؤمنو إخوة فأص�Qوا ب(ن أخو=كم ِ ُ َْ َ َ ْ ََ ْ َْ ََ ُْ ُ

ِ
ٌ

ِ
َ نُ ِ

ْ

َنواتقوا اÍ لعلكم ترحمو ُ َْ َْ ُ َُّ َّ َ َ َ ُ ة ا#$2رات، Àية) (َّ ، و�خاء �يما[ي يقت±y{ الوالء )10: رسو
p0عاo عض ي: (واملناصرة واملعاونة، قالi عض8م أولياءi َواملؤمنو واملؤمنات ْ َ ْ

ٍ
َ َُ ِْ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ

ِ ِ
ْ ُْ َ ُْ ْ

ف ن ن باملعر ِأمر و ُو ُْ َُ ْ
ِ

َ ْ
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 Íسولھ أولئك س(<حم8م ا ُو=Ô@و عن املنكر و=قيمو الصالة و=ؤتو الز_اة و=طيعو اÍ و َ َ َّْ َّ ُ ُْ ُ َّ ُُ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ُ ُ ُ ُ ُ ْ ََ ُ
ِ ِ ِ
َ َُ

ر
َ َ َ َ َ ُ نَ ن ن ن

َ ََّ َ
ِ

ْ ْ
ِ

ٌإن اÍ عز=ز حكيم ِ َ ٌ َ
ِ

َ َّ َّ
ة التوaة، Àية) (ِ   ). 71: رسو

لمان عمن أمل تلك Àصرة وموجباA@ا فيقوكما نفى ملسو هيلع هللا ىلص �ي َّال يؤمن أحدكم حtu يحب : "ّ َِ ُ َُّ َُ َْ ُ َ ُ
ِ

ْ َ

ِألخيھ ما يحب لنفسھ ِ ِ ِ ِ ِِ
ْ َ ُّ ُ َ ْ َ

) " ، قم 1ـ، ج1424يالبخار ْمثل املؤمن(ن �� " و�� ا#Qديث ). 14، ص13ر، 
ِ

َ ْ
ِ ِ

ْ ُ َْ ُ َ

َتوادم وتراحم8م وoعاطف8م كمثل ا#2س َ ََ ْ ُ
ِ

َ َ ْ ْ َْ َ
ِ ِِ َِ ُ َ

ِ َ َ َ
ِ

ِد الواحد إذا اشتEى منھ عضو تدا¨p لھ سائر ا#2سد ّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ ُْ َُ َ َ َُ ٌ ْ ْ َ
ِ ْ َ ْ َ

ِ
tÖQ#ْبالس8ر وا ََّ َُّ ْ َْ

ِ قم 8ـ، ج1421مسلم، " (ِ   ). 20، ص6751ر، 

، يمثلو عضوا من ا#2سد املسلم  وؤالء من ذو 'حتياجات ا#"اصة م إخوة مؤمنو
ً

ن ن ي
وقد أص`ب ذا العضو وتدا¨p واشتEى فEان 

ُ
ُال بد من تجاوب بقية ا#2سد معھ باملشاركة 

  .  ليص�â حال ا2Rتمع بصالح أفراده وسالمN@م. .. الوجدانية والرعاية

ِإن اÍ يأمر بالعدل و�حسان: (قال عز وجل: أساس حث الدين عpq ال�< و�حسان • ِ
َ َ ُ َْ َ

ِ ِ ِ
ْ َّْ ُ ْ َ َّ

ة ) ( رسو
�< و�حسان والعناية مع جميع الناس، فإن فإذا جاء �سالم يحث عpq ال).  90: النحل، Àية

ابط ب(ن 1فراد �ú أكv< أمية و أكv< طلبا مع من يحتاج إلW@ا من  ذه العوامل الu{ تقو الر
ً

و ي
نومن ثم فيEو الثواب وا#2زاء امل?<تب عpq �حسان وال�< مع8م .  يذو 'حتياجات ا#"اصة

  .  أكv< منھ مع غ(<م

غب �سالم �� قضاء ا#Qوائج، : يقضاء حوائج ذو ا#Qاجاتأساس ترغيب �سالم ��  • رفقد 
سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقال  ُخلقان يح�@ما اÍ وخلقان يبغض8ما اÍ، فأما اللذان يح�@ما اÍ : "ر ُ َُّ َّ ُ َّ ُْ َّ َ ْ َْ َّ َ َُ ُُّ ُ ُِّ ِ ُِ ْ ُ ُ

ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َ َْ ُ

ُفال%"اء والسماحة، وأما اللذان ي
ِ

ّ َّ ُ ََّ َ َّ ُ ََّ َ َ َْ َ َّ
اد اi Íعبد خ(<ا  َبغض8ما اÍ فسوء ا#"لق والبخل، وإذا أ ْ ُ َ ُ َُ َّ ْ ُ َّ

ٍ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ِ ِ

ْ َ َْ رُ
َ َ َ َ

ِ
ْ ُْ ُ َ ُ

ِ
ِاستعملھ عpq قضاء حوائج الناس

َّ ُْ
ِ ِ َ ْ ََ ِ

َ َ َ َ ََ َ قم 16، ج1990البW@قي، " (َ   ).  145، ص7396ر، 

ِما من عبد أ[عم اÍ عليھ : "وقولھ عليھ الصالة والسالم ْ َ ْ ََ َ َُ َّْ ْ َ ْ َ
ٍ ِ[عمة فأسبغ8ا عليھ إال جعل إليھ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َْ َ

ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ

ال ِش`ئا من حوائج الناس، فإن ت�<م l@م فقد عرض تلك النعمة للز
َ َّ وَ

ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َ ْْ َ َّ َ ْْ َْ ََّّ
ِ ِِ َِّ َ ْ َْ

ِ ِ
َ َ

قم 6، ج1990البW@قي، " ( ر، 
  ).  117، ص7660

اQRتاج، سواء _انت حاجتھ ومن نا أوجب �سالم عpq املسلم القادر �نفاق عpq قر=بھ 
ا تجاه .  ئiسxب فقر أص�q أم طار أم iسxب إعاقتھ وكما توعد أل _ل &� أو قر=ة أو مدينة قصر ّ

ى عن النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص قولھ   ْأيما أل عرصة أصبح فW@م امر جا¢ع فقد برئت مÔ@م " واQRتاج(ن، فقد ر ٌ ُ َ ُُّ ْ ُْ
ِ

ْ ََ ٌ
ِ

َ ْ َ ْ َْ َ
ِ ِ

َ ؤَ ُ ْ
ِ

َ َ َ
ٍ

َ ْ

َّذم ِÍِة ا
َّ ْ ُ

قم 2، ج1990ا#Qاكم، " (   ).  261، ص2165ر، 

ف8ذا 'ست�ناء فيھ إيماء إp0 وضع8م ا#"اص : أساس است�ناÚ@م من iعض التEاليف الشرعية •
د ذلك �� .  الذي �ستد¨� است�ناءم �� oعامالت العباد مع iعض8م، و�� عالقN@م مع8م رفقد و

د مثل ذلك  ل`س عpq 1عtÖ حرج وال عpq : (�� قولـھ oعاp0رعدة مواطن، ومÔ@ا القتال حيث و
َ ََ ْ ََ ٌَ ََ َ َ ْ َ

سولھ يدخلھ جنات تجر من تحN@ا �1@ار  1ُعرج حرج وال عpq املر=ض حرج ومن يطع اÍ و َ َْ َ َ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ َْ َ َّْ َ ْ

ِ ِي ٍِ
َّ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ َْ َُ ُ ُ َ ٌ ٌَ

ر ِ ِ
َ َ َ

ِ
َ ْ

ًومن يتو �عذبھ عذابا أليما ِ ِ
َ ً َ َّ ُ ْ َ َّ َ َ َُ لْ َ َ) (À ،ة الفتح َوال جناح عليكم إن _ان : (....وقولھ).  17: يةرسو ْ ََ ُ

ِ
ْ ْ َ َ َ ُ َ

َبكم أذى من مطر أو كنتم مرtyÊ أن تضعوا أس�Qتكم وخذوا حذركم إن اÍ أعد للEافر=ن  َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ ُ ُ ُْ َّ َ ََ ََ َ َ َ ََّ ُ ََّ
ِ ٍ ِ

ْ َ ْ ْ ْْ ُ َ َْ ْ ُ ْ
ِ ْ ُ َ َْ َ

ِ
ً

ًعذابا م8ينا
ِ

ُ ً َ ة الÜساء، Àية ()َ َوم: (وقولھ oعاp0). 102: رسو ْن _ان مر=ضا أو عpq سفر فعدة من َ ً ْ
ِ
ٌ َّ

ِ
َ َ

ٍ
َ ََ ََ َ ْ َ

ِ
ٍأيام

َّ َ
ة البقرة، Àية) (   ). 185: رسو
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ا لوضع املؤمن إذا وقع عليھ أمر طار كمرض أو  ئفإن است�ناء الشرع  أحEام الصيام اعتبا ً
ر

سفر، وجواز قصر الصالة �� السفر، والتيمم بدال عن الوضوء، وا#2مع ب(ن الصالت(ن، وأ_ل 
ً

ٍ_ل تلك 1حEام 'ست�نائية #Qاالت خاصة لعموم .  مليتة للمضطر الذي أوشك عpq ال8الكا
الناس، فكيف بمن و مبتyÙi pq{ء �� أعضائھ أو حواسھ، فاإلسالم أشد حرصا عpq التخفيف 

ً

  .  عنھ واست�نائھ من iعض التEاليف الشرعية

ت ا#"اصة، ��  جميع العبادات أو ي_ل ذلك يؤكد املن�� العام �� �سالم مع ذو 'حتياجا
  .  املعامالت أو ا#2زاءات

ات: "ولذا نجد أن من قواعد الشر�عة ات تxيح اQRظو ِالضر َ ْ رْ و
ُ ْْ َْ ْ ُ

ِ
ُ ُ َ رُ ، 2، ج�1991مام مالك، " (َّ

َاملشقة تجلب الت`س(<"، )253ص ُْ ْ
ِ

َّ َّْ
ِ ِ
ْ َ َ َ ْ

ُإذا ضاق 1مر "، )160، 1، ج1998السيوطي، " ( ْ َ ْ َ َ َ
ِ

َاoسع َ َّ
ة أو مشقة أو ضيق )172، 1، ج1998السيوطي، "( ور، أي _لما وجدت حالة اضطرار أو ضر

حمة من هللا iعباده وجد العفو وال`سر والتوسعة 
ً

ر ُ  .  

ومن عظمة �سالم وoعاملھ بالرحمة أنھ اس}ثtÃ حtu �� حالة ا#Qرب مع غ(< املسلم(ن، 
د �� ا#Qديث .  ا#2ر&p واملرtyÊ، ومن �� حكم8مَّفلم يجز قتل ال2Ìزة والزمtÃ ـــ املقعدين ـــــ و روقد و

ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال صغ(<ا وال امرأة" عنھ ملسو هيلع هللا ىلص
ً ََ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ ََ ْ

ِ ِ ِ
ْ ُ ّْ َ ََ ُ

قم 9، ج1994البW@قي، " ( ، 17932ر، 
  ).  90ص

ب، فمن باب  أوp0 أن �شمل وفإن _ان 'ست�ناء ل8ؤالء حtu �� حالة العبادات وا#Qر
ر'ست�ناء أمثال8م �� ما و �� حالة السلم، فالسxب الذي أوجب ل8م 'ست�ناء من وقوع الضر  ِ

ّ

عاية حقوق8م من قبل أفراد  رسواء بالعبادات أو القتل �� حالة ا#Qرب حماية ل8م فإنھ يوجب ل8م 
ً

ا2Rتمع وتو�0 مصا#8Qم ودفع الضر عÔ@م حماية ل8م
ً

  .  ر

 :قالطر الt= استخدمnا �سالم لوقاية �Lسان من خطر �عاقة: راfgو الثاLي

اثية  _الطفرة (رلإلعاقة أسباب عدة تختلف باختالف 1فراد، فقد تحدث ألسباب و
، (، أو ألسباب مك}سبة _إدمان الوالدين أو أحدما )ا#2يÜية مثال ات، ا#Qش`ش، 1فيو ناR"د ر

، عقاق(< ال8لوسة، كv<ة شرب امل لذا . الص	� ل�2ن(ن وغ(<ا ؛ فتؤثر عpq املناخ)ن�@اترا#"ـمو
قاستخدم �سالم iعضا من الطر للتقليل من أسباب �عاقة، و�� نفس الوقت تدعو إp0  الوقاية 

قمسxباA@ا، ومن ذه الطر وقف �سالم من أسباب �عاقة مواقف تقوم عpq  مÔ@ا و'بتعاد عن
  : @ا، ومن ذه املواقفمسxباA الوقاية مÔ@ا و'بتعاد عن

اثية لإلعاقة •  : رالوقاية من Hسباب الو

، و�عت�< أحد )الÜسل(فمن أم ما تدعو الشر�عة �سالمية اQRافظة عليھ و 
ات ا#"مس الu{ جاء l@م أن  ورالضر ر�سالم للمحافظة علW@ا، وقد دعا 1نxياء علW@م السالم 

=ة الطيبة، وكذلك يدعو املؤمن ق8م الذ رير l@م قائل(نز رو  aنا ب لنا من : (ن ْوالذين يقولو  َ
ِ

َ َ َُ ُْ َ َرَّ َن َ ِ
َّ َ

=اتنا قرة أع(ن واجعلنا للمتق(ن إماما اجنا وذ ًأز ُ ََّ َ
ِ

َ َ َ َ
ِ ِ ِ

َّ ْْ ْ ْ َ َ
ٍ
ُ ْ ََ ََ ُ َُّ

ّرِ ِ ة الفرقان، Àية) (و    ).74: رسو

د عن النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص  أنھ قال ِتخ(<وا لنطف " رومما �� ذلك ما و ِ
َ ُ ْ ُ َّ َ َ

ْكم، فانكحوا 1كفاء، وانكحوا  ُْ ُ
ِ ِ

ْ َْ َ َْ ْ ْ َ َُ

ْإلW@م
ِ ِ
ْ قم 6، ج1990ا#Qاكم، " (َ ، وقد تÜبھ عمر بن ا#"طاب ¬ إp0 مخاطر )294، ص 2637ر، 

ب فقال اج من 1قا رتكرار الز ا: " و جـوا الغر=بات)41، 2ت، ج.الغزا�0، د" (واغ?<بوا ال تضو  و، أي تز
ب لنفس السxب، ومÔ@محtu ال يضعف الÜسل، ب اج 1قا رل إن iعض علماء الدين قد كروا ز  و
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ج أحدا إال من �مام الشاف�Ç، وخاصة إذا ا[غلقت 1سرة أو القبيلة عpq نفس8ا ال تز
ً

أفرادا،  و
اثية املتنحية فW@ا رفذلك أد¨p لظ8و 1مراض الو   . ر

اج خشية أن يحمل ا جان نفس العامل ولذا يجدر القيام  بالفحص الطÁ{ قبل الز ولز
 }Ãا(ي(ا#2ي يحدوث �عاقة عند 1طفال وaالتا�0 تزداد [سبة ذو  ، ف?�يد [سبة احتماالت)رالو

  . 'حتياجات ا#"اصة با2Rتمع

ة و�بتعاد عن مسyبات Gذه  • رالوقاية من Hمراض بzناو التطعيمات املقر ل
 : Hمراض

ل¤Qيح أن يحافظ عQô pqتھ و=حملھ دين إيجاUي يطالب �[سان ا إن الدين �سالمي
سو الرحمة  لية ذه اQRافظة، كما يطالب املر=ض بالبحث عن الدواء وتناولھ واو  لمسؤ ر و

� داء إال أنز لھ شفاء علمھ من : " ملسو هيلع هللا ىلص يحثـ املسلم(ن عpq التطبب فقالùلم ي Íا فإن ا ْتداو َ َ ََ ُُ ُ ّ َّ ََ ِْ ِ
َ ًْ ًَ َ ََ ْ لَ ْل َّ ََ َّ

ِ ِ ِ
َ َ

ُعلمھ و َ ِ
َ

ُوج8لھ من ج8لھ َُ َ
ِ ِ

َ َ َْ قم40ت، ج.ابن حنبل، د" (َ   ). 18951ر، 

aة الضعف  رولقد دعا �سالم إp0 القوة وا#Qفاظ عpq ال¤Qة الوقائية والعالجية ومحا
p0سواء أ_ان قاصرا أم متعديا إ

ً ً
السالالت والسيما ما يÜشأ عن Àفات الu{ تتصل بون البدن أو  

ِفر من ا2Rذوم كما تفر من 1سد: "لالرسو ملسو هيلع هللا ىلص لضياع العقل، إذ يقو َِ ََ ْ َ ََ ْ
ِ ُّ ََّ َ

ِ
ْ ُ َْ ْ

) " ، 5ـ، ج1424يالبخار ،
  ).2158، ص5380رقم 

 : النظافة •

نإن كث(<ا من أسباب �عاقة الu{ تص`ب 1طفال تEو ن}يجة إمال النظافة،نظافة 
ً

ة من تلوث �� الطعام والشراب البدن أو املأ_ل أو املشرب أو امللxس أو الب`ئة  رملا يÜتج  عن القذا
و1دلة عpq اتمام �سالم بالنظافة كث(<ة وال تح�ty وفيما .  ومن ثم �صابة باألمراض و�عاقة

ليقو الرسو صpq هللا عليھ: ي�q ذكر لبعض مÔ@ا ِالط8و شطر �يمان: "وسلم ل
َ ْ ُ ْ

ِ
ْ ُ ُْ َ

ر
ُّ

ت، .ابن حنبل، د" (
قم 5ج ُّخمس من الفطرة 'ستحداد وا#"تان وقص : "ل، و=قو عليھ السالم)344، ص22960ر،  َ َ َُ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ُْ ََ ْ ْ ْ

ِ َِ ٌ ْ َ

ب ونتف �بط وتقليم 1ظفار ِالشا ِ
َ ْ ْْ َْ ْ ُْ ْ ِْ ِ

َ َ ََّ َ
ِ

ُ
قم 5، ج998ال?<مذي، ذ" (ِر   ). 91، ص2756ر، 

ةوتجد أن اتمام �سالم بالنظافة ال�"صية ونظافة الب`ئة تزر بھ كتب فقھ الط8  را
  .والغسل والوضوء

• 
  : الغذاء الص|

ولألطفال و#2ميع 1فراد 1مة  يفرض الدين �سالمي التأم(ن الغذا¢ي لألم ا#Qامل
ْ_لوا من : (هللا oعا�0 لبصفة عامة وذلك حtu يجن�@م �صابات بأي نوع من أنواع �عاقة، إذ يقو

ِ
ُ ُ

قناكم وال تطغوا فيھ ِطيبات ما ر ِ ْ َ َ َّ َ َْ ََ ْ َُ َ ْ
ز ِ ى فيحل عليكم غضÁ{ ومن يحلل عليھ غضÁ{ فقد وِ َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ ُ َ

ِ ِ
َ َ

ِ ِ ِ
َ ََ ْ َْ ْ َ ْ ة ) (َّ رسو

ة ومؤذية، وما ان}شر مؤخرا ، كما أنھ حرم)81: طـھ، Àية أنواعا من الطعام أل�@ا ضـا
ً ً

أنفلونزا (ر
=ر َحرمت عليكم امليتة و: (لوغ(<ا من 1وaئة يقو هللا oعاp0) زا#"نا ُُ َُ ْْ ْ ََ ْ ُ َ َ

ِ
َّالدم و#Qم ا#"نـز=ر وما أل ّ ِ

ُ َ َُ َ
ِ ِ

ْ
ِ

ْ َُ ْ َّ

 pqبھ واملنخنقة واملوقوذة وامل?<دية والنطيحة وما أ_ل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح ع Íلغ(< ا
َ َ ََ َ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ُ ُ َ َ ْْ َُّ َ َْ ََ ُ ُ َُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ّ ْْ ْ َْ َّ َ

ِ
ِالنصب

ُ ة املائدة، Àية...) (ُّ   ). 3: رسو



 )المعاقين (ذوي االحتياجات الخاصةمالمح المنهج اإلسالمي في التعامل مع 
  التربويةها وتطبيقات

 أحمد الصاوي طه شادي/ د
  أحمد عبد الغني دمحم رضوان/ د
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عة  غ#/اجتناب العالقات •  : واملشر

p0عاo يال: (قالxوا الزنا إنھ _ان فاحشة وساء سaِوال تقر
َ َ َُ َ ًَ َ

ِ
َ ََ َّ ُْ

ِ
َ َ
ِ
ّ ة �سراء، Àية) (َ ،  )32: رسو

َوال تقرaوا الفواحش ما ظ8ر مÔ@ا وما بطن: (وقال سبحانھ َْ َ َْ َ َ َ َُ ََ َِ َ َ َِ
َ ْ َ

ة 1[عام، Àية) ( وقد جاء ). 115: رسو
ناك أمراضا كث(<ة تن}شر iسxب العالقات غ(<ذا الن { والزجر ألن 

ً
عة وأش8را وaاء   واملشر

سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص)�يدز( ل، قال  لم تظ8ر الفاحشة �� قوم قط حtu �عملوا l@ا إال ظ8ر فW@م الطاعو : "ر
ُ َ نَ ُ َّ َّ ُ ُّْ َ ْ ْ َُ َ ْ

ِ ِ ِ
ْ َِ َِ َ َ ْ ِْ

َ ْ َْ َّ َ
ٍ ِ

ُ َ َ ُ

َو1وجاع الu{ لم يكن مض َ َْ ُ ْْ َ ْ
ِ
َّ َ َ ْ ََ

ْت �� أسالف8م
ِ ِ

َ ْ َ ْ
ِ

قم 7، ج1990ا#Qاكم، " (ْ نوالطاعو ).  135، ص8623ر، 
 . الفتاك �� اللغة العرaية و املرض

ات • راجتناب ا��مو وا�gد  : ر

َيا : (فW@ا من أضرار جسيمة عpq �[سان، قال هللا oعاp0 حرم الدين �سالمي ا#"مر ملا
ْأ�@ا الذين آمنوا إنما ا#"م ََ ْ َّ ُ

ِ
َ َ

ِ
َّ َ ُّ جس من عمل الشيطان فاجتÜبوه لعلكم َ ْر وامل`سر و1نصاب و1زالم  َ ُُ َّ ََ ُ ْ ُ ََ َُ ْ ْ

ِ
َ ْ ْ َ َ َ

ِ ِ
َّ َْ

ِ ٌِ ُ ِرُ ْ َ َ َ ْ

َنتف�Qو ُ ِ
ْ ُ

ة املائدة، Àية) (   ).  90: رسو

ات بجميع أنواع8ا وسـائر أسماÚ@ا  سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن _ل مسكر ومف?<، واR"د  t روقد ن لر
ة من أم أسباب من أخطر 1مراض ا رلu{ تضر الفرد وا2Rتمع، وإدمان ا#"مر والعقاق(< اR"د

=ة، وموقف �سالم  ا عpq الذ ر�عاقة العقلية سواء لل�"ص الذي يتعاطاا أو ملا يÜتج من آثا ر
 .  وا�â �� منع8ا

 : الوقاية من ا�fوادث ا�gتلفة •

Qوادث الo }uسxب �عاقة قلقد تطر �سالم إp0 وجوب اتخاذ ا#Qـذر للسالمة من ا#
لإل[سان عموما ولألطفال خاصة، قال عليھ الصالة والسالم

ً
ْإذا مر أحدكم �� م%2دنا أو �� : " ْ

ِ ِ ِ
ْ ََ ََ

ِ ْ َ َْ ُ ُ َّ َ
ِ

ٍسوقنا ومعھ نبل فليمسك عpq نصال8ا بكفھ أن تص`ب أحدا من املسلم(ن yÙi{ء ْ َ َ ٌَ ُ
ِ ِ

َ ْ ّ َْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ُْ

ِ ِ ِ
َ ََ َُ ُ ََ ََ َْ ْ أو ف.  ُْ

َ ْ َ
 pqَليقبض ع َ َْ ْ

ِ
ْ َ

َنصال8ا ِ قم 2ت، ج.ابن ماجة، د" (َِ ة إp0 وجوب ا#Qذر من )2141، ص3778ر،  ر، ففي ا#Qديث إشا
ف أن إصابات ا#Qوادث  و1شياء الu{ قد تص`ب أحد املسلم(ن بأذى ولو _ان iسيطا، ومن املعر

ً

، أو سوء استخدام املواد ا#Qادة،(بأنواع8ا   أحد أسباب �عاقة، من) وغ(<ا... قكحوادث الطر
ا#Qوادث �� ا2Rتمع، و=قوم علم السالمة عpq  وقد وضع �سالم القواعد 1ساسية للوقاية من

وقدر فحسب، بل �ú نتائج ألسباب يمكن تالفW@ا، فوقاية  قاعدة أن ا#Qوادث ال تقع مجرد قضاء
دت �� القرآن الكر=م و�� سنة  لسولھ، قال الرسو رالنفس من 1ذى قاعدة إسالمية صر=حة و ر

ال ت?<_وا النار �� بيوتكم ح(ن تنامو: "ملسو هيلع هللا ىلص
َ ْ نَ ُ ُ َُ ََ َ

ِ ِْ َُ َُّ قم 4، ج1998ال?<مذي، " (ُ   ). 264، ص1813ر، 

رو�سالم ال يكتفي بن { املسلم أن يEو مصدر ضر لنفسھ أو لآلخر=ن، بل يطالبھ بأن  ن
الة 1سباب الu{ قد يÜتج ع زيتخذ موقفا �� إ

ً
سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، قال  لÔ@ا الضر ر َ يصبح عpq _ل سالمى "ر ُ ْ َُ ّ

ِ
ُ َ َ َ ُ

ِ
ف صدقة و�@يھ عن املنكر صدقة،  من ابن آدم صدقة، oسليمھ عpq من لقي صدقة وأمره باملعر
ٌ َ ُ ٌ َ َ ٌ َ ٌ ََ ُ َ َ ُ ََ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ

ِ
َ َْ ْ ْْ ُ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ وِ ُ ُ َ

ِ ِ
َ َ َ َ ُ َ

ِ
ِوإماطتھ 1ذى عن الطر

َّ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ِ
=ق صدقة وaضعتھ ألھ صدقةَ

ٌ َ ٌ ََ ُ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ َْ ُ َ
قم 2ت، ج.أبو داود، د" (ِ ، 5243ر، 

  ). 783ص
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�Gتمام بذو �حتياجات ا��اصة : راfgو الثالث 
يمعالم املن�� �سالمي �
عايk&م   :رو

أوال
ً

  : ي لذو �حتياجات ا��اصة أوجھ الرعاية الt= قدمnا �سالم ألGل �بتالء أو: 

ايات املتصلة باملوضوع يمكن استÜباط iعض من خال ول 'ستقراء لآليات و1حاديث والر
  :  فيما ي�q) املعاق(ن(يأوجھ الرعاية الu{ قدم8ا �سالم  لذو 'حتياجات ا#"اصة 

ض الكفاية :يفرض العناية والرحمة بذو 'حتياجات ا#"اصة • و واعت�< القيام بأمرم من فر
i 1مة، إذا قام بھ pqعض8م سقط �ثم عن الباق(ن، وإذا لم يقم بھ أحد _ان ا#2ميعع 

عاية �سالم ألQôاب ا#Qاجات حدا بالغا من السمو والرفعة، وال أدل  لذا بلغت آثم(ن،
ً ً

ر
¬ الذي نزلت من أجلھ Àيات الكر=مة  ا#2ليل ابن أم مكتوم عpq ذلك من قصة ال¤QاUي

)p0س وتوxع
َّ َ َ َ َ َ َأن ج. َ ْ َ

tÖَاءه 1ع ْ َ ُ =ك لعلھ يز_ى. َ وما يد
َّ َّ َ َ ُ َُ َ َّْ َ

ِر َىأو يذكر فتنفعھ الذكر. َ ُْ َ
ِ
ّ َُّ َ ََ ْ َ َّ ْ َ

 .tÃَأما من استغ َْ ْ َ
ِ

َّ َ
 .

َّفأنت لھ تصدى َ َ ُْ َ َ َ َ
ة عxس، Àيات(   )6 - 1: رسو

سبحانھ وoعاp0 فW@ا نxيھ دمحما ملسو هيلع هللا ىلص وو أفضل خلقھ ففي ذا Àيات عاتب هللا
ً

 والنموذج 
ْلقد : (الفر=د �� الرحمة والتعاطف و�[سانية، و�ú السمات الu{ أكدا القرآن الكر=م بقولھ َ َ

حيم سو من أنفسكم عز=ز عليھ ما عنتم حر=ص عليكم باملؤمن(ن رءوف  ٌجاءكم  ٌِ ِ ِ َِ رَ ر
ٌ ُُ َ ْ ْ ْ ْ ََ ُ

ِ ِ ِ
ْ ْْ

ِ
ُ ُ ُْ َ ْ ٌ َُ ََ َ َ ٌ َ

ِ ِ
َ َُّ َ ْ ة ) (ل رسو

ٌعن أ[س أن امرأة _ان �� عقل8ا yÑ{ء : " � السنة عن أ[س ¬ أنھ قالكما جاء �).  128: التوaة، Àية ْ َ ََ َ
ِ
ْ ََ َ

ِ
َ ً َ َ َْ َّ

ٍ
ْ

سو اÍ إن p0 حاجة فقالت يا 
ً َ َ َ

ِ
َّ

ِ ِ
َّ ل ُ َرَ

ْ ََ َ
َفقال .  َ َ

ِيا أم فالن انظر إp0 أي الطر=ق شÓت « 
ْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ّ َ َُ ُ

ِ ي ْ
ٍ
َ َّ َفقام مع8ا . »َ َ َ َ َ َ

َيناجW@ا حtu قضت ح َْ ََ َ َّ َ
ِ

َاجN@اُ َ قم 29ت، ج.ابن حنبل، د" (َ =خ )443، ص14410ر،  ر؛ ومنذ ذلك التا
، حظي �� ظالل8ا ذو  و�عد تقدير واح?<ام ذو 'حتياجات توجيھ إسالمي وقيمة ديÜية ك�< ى ي

جات كب(<ة  'حتياجات ا#"اصة بEل مساندة ودعم وتقدير من املسلم(ن، حtu وصل رiعض8م إp0 د
 . من العلم وا2Rد والنبوغ

فحرم �سالم _ل ما يخل بتكر=م : يالن { عن ال%"ر=ة و'سN@زاء بذو 'حتياجات ا#"اصة •
وحقو �[سان الذي جعلھ مكرما �� آدميتھ، فجعل من اQRرمات والكبائر ال%"ر=ة

ً  ق
ْيا أ�@ا الذين آمنوا ال �%"ر قو: (و'سN@زاء وال8مز بأي وسيلة _انت قال هللا oعا�0 ْ ََ ْ َ َ َُ

ِ
َّ َ ُّ َ

ٍم من قوم 
ْ َ ْ

ِ ٌ

ا أنفسكم وال  َع§ty أن يEونوا خ(<ا مÔ@م وال [ساء من [ساء ع§ty أن يكن خ(<ا مÔ@ن وال تلمز َ َْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َ َُ ْ ْْ َ َ َ َُ َ َ
و ُ ْ ْ ْ ْ ْ

ِ
ْ َّ َّ َ َُ ٌ ُِ ِ ًِ ًٍ ِ ِ
ا باأللقاب بÓس 'سم الفسو iعد �يمان ومن لم ي}ب فأولئك م ُتنابز ْ َ ُُ َ َ

ِ
َ َ ْ ُْ ََ ْْ َُ َُ َ ْ ُ ْ َْ َ َُ

ِ ِ ِ قِ ُ َ َ
ِ و  الظاملوَ

َ نُ ِ
َّ

ة ( ) رسو
   )11: ا#$2رات، Àية

بن مسعود ¬ النحيلت(ن يوم صعد نخلة  وحينما �Qك iعض املسلم(ن من سا�� عبد هللا
لد علW@م الرسو الكر=م َنمم تEQûو: "ر ُ َ ْ َ َّ ِقالوا يا نtÁ اÍ من دقة ساقيھ". ِ ِ ِ ِْ َ ََ ََّ ْ

ِ
َّ ََّ

ِ
ُ

َفقال  .  َ َ
" }y§ِوالذي نف

ْ َ
ِ

َّ َ

ٍيده ل8ما أثقل �� امل(�ان من أحدِب ُِ ُ َْ
ِ ِِ

َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
ِ قم 9ت، ج.ابن حنبل، د ("َ وكذا فقد ن t ).   99، ص4072ر، 

سولھ ملسو هيلع هللا ىلص املسلم(ن �@يا عاما أن تتخذ العيوب ا#"لقية لذو 'حتياجات  ياملوp0 عز وجل و
ً ً

ر
ôبا للتندر أو �عابة أو التقليل من شأن أxا#"اصة س

ً
 .   Qاl@ا

فاإلسالم يق`س �عاقة من _افة جوان�@ا وأiعادا، فEل فرد : قاملساواة �� ا#Qقو والواجبات •
�� ا2Rتمع لھ حقو وعليھ واجبات، فاملر=ض والضعيف وذو 'حتياجات صغ(<ا أو كب(<ا
ً ً . ... ق
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ظائف و_افة ال}شر�عات الu{ تتفق مع طبيعتھ، وذل ووغ(<م _ل مطالب بمسئوليات و ك ٌ
تمشيا مع قولھ

ً
َال يEلف اÍ نفسا إال وسع8ا: ( َ ْ ُُ

ِ
ً ْ َ َُّ ُ

ِ
ّ َ

ة البقرة، Àية) ( كما أوجب أن ).  286: رسو
�عطى ذو 'حتياجات ا#"اصة حقھ _امال �� املساواة iغ(<ه، ليحيا حياة كر=مة، فال يفضل 

  .عليھ أحد م8ما _ان مركزه 'جتما¨�

حمتھ بذو ' عاية �سالم  و يومن  ر حتياجات ا#"اصة أن خفف عÔ@م iعض 'ل?�امات ر
َّ

ل`س عpq 1عtÖ حرج وال عpq 1عرج حرج وال عpq : (هللا oعاp0 لالشرعية بقدر طاقاA@م، يقو
َ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ ٌَ ٌ ََ َ َ

ِ
َ َ َ ْ َ

سولھ يدخلھ جنات تجر من تحN@ا �1@ َاملر=ض حرج ومن يطع اÍ و َْ َ
ِ ِ ِ
ْ َْ َ َّْ َ ْ

ِ ِي ٍِ
َّ ُ ْ َُ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ ٌَ

ر ِ
َ

ِ
َ ْ

ًار ومن يتو �عذبھ عذابا  َُ َّ ُ ْ َ َّ َ َ َِ
ُ لْ َ َ

ًأليما ِ
َ

ة الفتح، Àية) (   ).  17: رسو

فع ا#Qـرج عن 1عtÖ فيما: �مـام القرطÁ{ ليقو يتعلق بالتEليف الذي �ش?<ط فيھ  رإن هللا 
املyÙ{ وما يتعذر من 1فعال مع وجود العرج،  البصر، وعن 1عرج كذلك بالÜسبة ملا �ش?<ط فيھ

إسقاطھ، أي �� تلك ا#Qال أليام آخر أو لبديل آخر، أو   املر=ض فيما يؤثر فيھ املرض ��وعن
ط العبادة يكما �� صالة املر=ض وغ(<ه من ذو 'حتياجات، فا#Qرج . وأر_ا�@ا و�عفاء من iعض شر

القرطÁ{، (العذر، فيحمل8م عpq 1نقص مع نيN@م باألكمل  عÔ@م مرفوع �� _ل ما يضطرم إليھ
، حيث لم)291، 12ـ، ج1414 ز، أما �� 1ر_ان فال تجو ملسو هيلع هللا ىلص أن يص�q ابن أم مكتوم  ليقبل الرسو ّ

  . �� ب`تھ

حمتھ iعباده اقتضت اختالف النظرة وا#Qكم عpq ذو 'حتياجات  يوإن حكمة هللا و ر
لية والتEليف و �عفاء املطلق م نفإما أن يEو املوقف مÔ@ا: ا#"اصة حسب _ل فئة مÔ@م ون املسؤ

سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص لكما �� قو  فع القلم عن ثالث عن النائم حtu �س}يقظ وعن الصغ(< حtu يك�< ": رل  َ ُ ْ َ ْ ْْ ََ ْ ْ ََّ َّ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ َُ َ ََ َ َْ

ِ ٍ
َ َ

ُر
َوعن ا2Rنو حtu �عقل أو يفيق َ ْ

ِ ُِ ْْ َ ََ َ َّ ِن ُ ْ ََ ْ
قم 6، ج1986الÜسا¢ي، " ( بالتخفيف وأما  ،)468، ص3432ر، 

لية وإيجاد رالرخصة املبيحة أو املسقطة �� iعض 1مو الu{ تجب عÀ pqخر=ن بأصل  ومن املسؤ
ة إعاقتھ ومداا التEليف، وو رما نجده �� بقية ذو 'حتياجات _ل بحسب صو   . ي

فالنفقة وتحصيل الكفاية املع`شية واجبة عpq و�0 : حفظ أموال8م، وتوف(< الكفاية املع`شية •
لية، فإن لم يجد وليھ ما ينفقھ عليھ يذو  و'حتياجات، وال يجو لھ الN@رب من ذه املسؤ ز

لية النفقة وتقديم الرعاية ا#"اصة الu{ تكفل لھ الع`ش  وفعpq و�0 1مر أو ا#Qاكم  تقع مسؤ
ه لھ إن أمكن، وال يجو  زبكرامة، وقد يEو للمعو مال، فيجب حفظ مالھ وتنميتھ واس}ثما ر ق ن

ْوال تؤتوا السف8اء أموالكم الu{ جعل اÍ لكم : (ن إنفاقھ دو وجھ حق، قال oعاp0تبديده أو ُ َ ُُّ َُ َُ َّ ُ ْ َُ َ َ َْ َ
ِ
َّ َ َ َ

فا قوم فW@ا واكسوم وقولوا ل8م قوال معر قياما وار
ً َ ُ ُ
و ُ ُْ َ ْ ُ َْ ْ ْ ْ ًَ ُ َ َ َُ ُْ َ ِ ة الÜساء، Àية) (ُزِ  ). 5: رسو

=ن �عطاء من ز_اة أ ف8اركما فرض �سالم عpq املقتد الفقراء  رموال8م، والu{ من مصا
p0عاo املساعدة قال p0ن الذين يحتاجو إ نواملساك(ن، و=دخل �� ذلك العاجز ٌّو�� أموال8م حق : (و َ َْ

ِ ِ َ ْ َ
ِ

م ِللسائل واQRر و
ُ ْ َ ْ َ

ِ ِ =ات، Àية) (َِّ ة الذا رسو   ،)19: ر

=ن، بل من خالل الوقف �سال مي، أو روال تقتصر ذه املساعدة عpq 1فراد املقتد
املؤسسات ا#"(<ية أيضا
ً

 .p0عاo كمثل حبة أنب}ت : (قال Íيل اxْمثل الذين ينفقو أموال8م �� س ُ َْ َ َ ََ َ َ ْ ُ َْ ََّ َ
ٍ َّ َ َْ

ِ ِ ِ
َ

ِ ِ ِِ
ُ َ

ن َ َّ ُ

ٌسبع سنابل �� _ل سÜبلة مائة حبة واÍ يضاعف ملن �شاء واÍ واسع عليم ّ َِ ِ ِ
َ ٌ ُ ََّ َ َ َُ َ ْ َُّ ََّ ََ ُ ْ

ِ ِ ِ
َ ُ ُ ُ َ َ ْ ٍَ ٍ

ُ ُ
ِ

َ
ِ

ة ) (َ : البقرة، Àيةرسو
261 .(  

يفمن ا#Qقو الu{ ذكرا القرآن الكر=م لذو: وعدم التنكر ل8م) ودمج8م( مخالطN@م  •  ق
l@م دو أن يجدوا �� ذلك ن'حتياجات ا#"اصة ل8م أن يأ_لوا من بيوت أل8م أو أقا غضاضة  ر
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p0عاo ح الود و1خوة وال}سامح، قال وأو حرجا، بل بر
ً

) :Ö1ع pqَل`س ع ْ ََ َ َ ْ َ
tِ حرج وال عpq 1عرج 

َ َْ ََ َ َ ٌَ

ِحرج وال عpq املر=ض حرج وال عpq أنفسكم أن تأ_لوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت  ُِ ُ َ ُ ُ ُ ُ ٌ ٌْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ
ِ ِ

ْ
ِ ِ

ُ َ ََ ْْ ُ َ ََ َ
ِ ِ

َ ْ

ْأم8اتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم َ ْ ْ ْ َُّ ُ ُ ُ
ِ

ْ َ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َ ُ ُْ ْ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ

ِ
ِ أو بيوت عماتكم أو بيوت َ ُِ ُ ُ ُْ َْ َْ ُ

ِ َّ َ

أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاتحھ أو صديقكم ل`س عليكم جناح أن تأ_لوا 
ُ َ َُ ُ ُ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ََ َ ْْ َ َ ٌُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ُ

ِ
ت َجميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا عpq أنفسكم  ْ َْ ُ ْ ًُ َ َ

ِ
ُ ً ُ ً ََ َ ََ ّ َْ

ِ َ ُ ُ َ َ
ِ

ْ ْ َ
حية من عند اÍ مباركة طيبة ِ

ً ً ًَ ّ َ ُ
ِ
َ َ َ َِّ ِ ِ ِ

َّ ْ ْ
ِ

كذلك يب(ن اÍ لكم Àيات لعلكم oعقلو
َ نَ

ُ
ِ ِْ َ َ َ َُ ُ َّ ُ َْ َُ َ

ِ
ُ َّّ ُ

ِ
، Àية)  (َ ة النو رسو  ). 61: ر

حمة نÁ{ �سالم ملسو هيلع هللا ىلص بذو 'حتياجات عندما : رفع معنو=اA@م بالص�< والدعاء ل8م •  pqيفتتج ر
8م، تثxيتا ل8م، وتحم`سا ل8م عpq تحمل البالءشرع الدعاء ل

ً ادة �� .. ً رليصنع وليقو � ي
لسو هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقو فعن أ[س بن مالك ¬ قال سمعت.. نفوس8م، و=بÃ{ العزم �� وجدا�@م ل : " ر

َإن اo Íعاp0 قال َ ْ َ َ َ ََ ّ َّ
إذا ابتليت عبدي بحبيxتيھ ف: ِ

َ
ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ

ِ
َ َ

ِ ِ
َ َ َ

ِص�< عوضتھ فW@ما ا#2نة ِ
َّ َُ َْ َ َّ

ِ
ْ َُ ْ َ َ) " ، ـ، 1424يالبخار

قم 5ج aاح قال" ال¤Qيح(ن " و�� ). 2140، ص5329ر،  قال ابن : رمن حديث عطاء بن أUي 
=ك امرأة من أل ا#2نة قلت بpq: "عباس ¬ أال أ

َ َْ ُْ ُ
ِ
َّ ََ ْ

ِ
ْ َ َ ُْ

ِ
ً َ قال ذه املرأة السوداء أت.ِر

َ َ َُ ََّ ْ ُ َ َْ ْ
ِ ِ

َ َّت النtÁ صpq هللا َ
ِ
َّ

ِ
p0 Íِعليھ وسلم قالت إ[ى أصرع وإ[ى أتكشف فادع ا

َ َّْ َّ َُ َُ َُ ّ ّ ََ ُ
ِ ِِ ِ

َ َ ْ ْ َ
ْقال، إن شÓت ص�<ت ولك ا#2نة وإن .  ْ

ِ ِ
َ َُ َّْ َ ْ َ

ِ ِِ ِْ ََ َ َ

ِشÓت دعوت اÍ أن �عافيك ِ َِ َ ُْ َ َْ َُ َّ َ ِ
ْ

ُقالت أص�<. 
ِ
ْ َ ْ َ َ

 .Íَقالت فإ[ى أتكشف فادع ا َّْ َّ َُ َ َ َُ ّ ََ
ِ ِ

ْ َ
 أن ال أتكشف
َ ََّ ََ َ َفدعا . َْ َ َ

َل8ا
َ

قم 8ـ، ج1421مسلم، " (  ).16، ص6736ر، 

}Áالن p0جل ضر=ر البصر إ ِوجاء  َفقال الضر=ر.. ملسو هيلع هللا ىلص ر َ :" }Ãأن �عافي Íُادع ا َْ َّ َقال الرحمة ..ُ َ

ٌإن شÓت دعوت، وإن شÓت ص�<ت ف8و خ(< : امل8داة ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ ْ ُ َ ْ
ِ ِ

َقال. لكَ َ
ْفادعھ:  َفأمره أن يتوضأ فيحسن . ُ َّ ُُ ْ َ

ُوضوءه و=دعو l@ذا الدعاء َ ُ ِالل8م إ[ي أسألك وأتوجھ إليك بنxيك محمد نÁ{ الرحمة يا محمد إ[ى : ُ ِ
ّ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ُ ََّ َّ ََّ َُ َ ُ ّ ْ َّ َ َْ ْ ََّ ٍ ِ ِ
َ َ َُ َ َ َ ُ َّ

ذه فتق±ty �0 الل8م ش }uى �� حاجU  p0توج8ت بك إ
َ َّ ُ َ َّْ ََ َْ ُ ُ

ِ ِ ِ
رّ

َ
ِ ِ

َ َّ َ َ
ُفعھ �� ْ ِ

قم 37ت، ج.ابن حنبل، د" (ّ ر، 
  ).188، ص17703

د أن أحد : الن { عن خيانN@م أو التدل`س علW@م • ورباستغالل ضعف8م أو 2ßزم، لقد و
ة وال يزال  أسھ فتغ(< لسانھ وعقلھ، و_ان ال يدع التجا رال¤Qابة ¬  قد أصابتھ ضرaة ��  ر

سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  p0ا إEل�غ�ن فش سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص �� بيعتھ با#"يار ثالث ر ل أنھ يخدع �� البيوع، فجعلھ  ر
إذا با�عت فقل ال خالبة: "ليال وقال لھ

َ ََ ْ ََ َ
ِ ْ ُ َ َ َ

ِ) " ، قم 2ـ، ج1424يالبخار أي  ).  745، ص2011ر، 
 .  ال خد�عة

اA@م ومستو=اA@م • جل من ال¤Qابة فقد ج: رتأيل8م وoعليم8م بالقدر الذي oسمح بھ قد راء 
اة  تھ عpq مجا ر�عا[ي من صعوaات �� التعلم �شتEي إp0 النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص من قلة حفظھ، وعدم قد ر
سو هللا أن يأذن لھ �� كتابة خطبة  منھ، وطلب من  لا#Qفاظ وطلبة العلم من ال¤Qابة ��  ر ز

ْفقال اكتبوا " لالرسو ملسو هيلع هللا ىلص  يوم فتح مكة  ُ ُ َْ سو اÍ صpq اÍ عليھ و ََ سو اÍ فقال  �0َ يا  ُ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ َّ َّ َّْ َّ ْ َ َْ َ َ لَ رل َر َ
ِ

َسلم  َّ ٍاكتبوا ألUي شاه" َ ِ
َ ْ

ِ
َ ْ ُ ُ ْ

) " ، قم 2ـ، ج1424يالبخار �� الوقت الذي ن t ).  857، ص2302ر، 
ل الرسو ملسو هيلع هللا ىلص �� لفيھ الرسو ملسو هيلع هللا ىلص عن كتابة yÑ{ء من ا#Qديث حtu ال يختلط بالقرآن، ولكن

 p0يا ل`س بجعلھ وسيلة إÜ8م يقر مبدأ ديQ#اب 'حتياجات وقضاء مصاQôمراعاتھ أل
ً

ر
التقرب إp0 هللا عز وجل فحسب بل بEونھ واجبا اجتماعيا وال?�اما ديÜيا ومسئولية الرا¨� نحو 

ً ً ً ً

عاياا رعيتھ والدولة نحو   . ر
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ولو  فجاءت oعاليم �سالم تحث عpq عدم تجال املكفوف: الن { عن إمال8م ولو بالسالم •
للم يحس بوجود Àخر، و�� ذا يقو الرسو ملسو هيلع هللا ىلص   ترك السالم عpq الضر=ر خيانة" ل

ً َ ََ ُِ ِ ِ
َّ ْ َ َْ ََ َ َّ َ "

قم 11ت، ج.السيوطي، د( ، ومف8وم iعض العلماء ل8ذا ا#Qديث أنھ ال )252، ص10707ر، 
ة إمال املبصر حق الكفيف، يقتصر عpq السالم ف رحسب، وإنما و ضرب مثال #"طو

ً

شادنا لھ خيانة، وعدم  . السؤال عنھ خيانة، وعدم معاونتھ فيما يحتاج إليھ خيانة رفعدم إ

وكذا يتأكد كيف بدل الدين �سالمي تلك النظرة الدونية واملعامالت و'تجاات 
ات ا#"اصة، حيث بد مظ8را من مظار التقبل يالسلبية من أفراد ا2Rتمع تجاه ذو 'حتياج

ً

=ن وال2Ìزة املأو  قوكفل ا#Qقو عندما بزغت فكرة إ[شاء املال×1 ىالu{ توفر للمعوق(ن واملعو ز
  .الxسيط والغذاء والكساء وUعض مظار العالج

عاية _افة  pqحرص �سالم واملسلم(ن ع pqد عرومن أبر الشوا يفئات ذو 'حتياجات  ز
د عن عمر بن ا#"طاب ¬ أنھ عندما مر عpq قوم مجذوم(نا#"اصة ما ىمن النصار وو ��  ر و

واحد مÔ@م من يخدمھ و=قوم  ُطر=قة إp0 الشام، أمر بأن ينفق علW@م من ب`ت املال، وأن يجعل لEل
نھ  ، (وعpq شؤ صص وكذلك ما جاء عن عمر بن عبد العز=ز ¬ أنھ خ). 177، 1987يالبالذر

لألعtÖ قائدا وللعاجز خادما، تجر نفقاA@م جميعا من ب`ت املال
ً ً ً

أ[شأ الوليد بن عبد امللك  كما. ي
ديوانا خاصا ل8ذه الفئة �� دمشق أسماه 

ً ً
"tyÊي، " (ديوان املر   ).  120، 1984زابن ا#2و

الu{ وقد أقام ا2Rتمع �سالمي منذ ع8د الدولة 1مو=ة العديد من املؤسسات 'جتماعية 
  :ي_انت oعÃ{ برعاية ذو 'حتياجات ومÔ@ا

ستانات  - أ ة عن مس}شفيات عالجية، أ[شÓت �� العديد من املناطق : رالبيما رو�ú عبا
 .واملدن �سالمية آنذاك كما و ا#Qال �� دمشق والعراق وغ(<ا

ة عن أماكن يتم فW@ا العناية l@م، حيث : يمال×1 ذو 'حتياجات ا#"اصة  - ب رو�ú عبا
صرف ل8ذه املال×1 أموال خصصت �� خز=نة الدولة، ونجد أن معظم _انت ت

ن أن أو من قام بإ[شاء مثل ذه املؤسسات وجمع املقعدين  خ(ن يذكر لاملؤ و ر
، حيث )454، 7، ج1971الصفدي، (والعاجز=ن واملكفوف(ن و الوليد بن عبد امللك 

م(ن �� أماكن خاصة وأوقف علW@م من �@تم l@م، وع(ن وعز ا2Rز  لEل أعtÖ قائدا ل
ً

 ). 549، 1989ع�q، (�@ديھ السxيل 

مشفا يبÃ{ راملنصو جعفر أبو العباyz{ ا#"ليفة وذا
ً

 وم�2أ للمجذوم(ن ىومأو للمكفوف(ن 

=خ أوائل �� املال×1 تأسست إذن iغداد، �� لل2Ìائز  ا#"الفة عيد �� خاصة �سالمي رالتا
 بقضاء إصاب}يم وألن الدولة، عpq وعالة معدم(ن ناملعتو( �عت�<ون _انوا املسمم(ن 1مو=ة، ألن

ه هللا  �� خاصة بيوت تفرد و_انت برفق، وعاملN@م حاجاA@م أعباء الدولة فقد تحملت روقد
 ).226، 2007حم`ش، (ل8م  ىالك�< املس}شفيات
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ثانيا
ً

  ):املعاق#ن(ينماذج إسالمية من ذو �حتياجات ا��اصة : 

=خ 1مة �سالمية تقوا رسطر تا ع 1مثلة والصو عن عظماء من ال¤Qابة والتاiع(ن  ا ر أر ر و
iعلم8م قمما نحو ا2Rد، ولم يمنع8م ال2Ìز أو 'بتالء باإلعاقة عن بلوغ املعا�0 فEان مÔ@م

ً
:  

yÊ{ هللا � لعنھ الذي استخلفھ الرسو صpq هللا  رال¤QاUي ا#2ليل عبدا " ابن أم مكتوم 
Uع عشرة مرة عpq ا غم أنھ _ان ضر=را، و للتدليل رعليھ وسلم أ ة iعد ال�2رة،  ملدينة املنو

ً
ر ر

ذا pqلالتكر=م والتوق(< نزلت �� حقھ آيات قرآنية، و_ان الرسو عليھ الصالة والسالم  ع
ليلقاه فرحا و=قو  ً

Uي " َأال بمن عاتبÃ{ بھ  ّ ْ
ِ
َ رْ ِ ِ ِ

ّ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ

قم 1، ج1995السقاف، " ( ).  324، ص914ر، 
لو_ان مؤذنا للرسو  ً

ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تواصل التكر=م مع ابن أم مكتوم �� خالفة عمر بن ا#"طاب 
اية ا#2`ش م}سرaال بدرع  رyÊ{ هللا عنھ ح(ن تقدم الصفوف �� معركة القادسية حامال 

ً ً
ر

ضام yÊ{ هللا عÔ@م و أ ه قدوA@م، فEان من أوائل الش8داء  راملقاتل(ن 1بطال باعتبا ر  . ر

_ان أحد الذين جمعوا القرآن حفظا وفق8ا، فEان عاملا : ذ بن جبل ¬ال¤QاUي ا#2ليل معا �
ً ً ً

ه  الرسو ملسو هيلع هللا ىلص من ب(ن املسلم(ن ل(<سلھ إp0 اليمن عامال علW@ا، وقال وقاضيا، اختا
ً ل ر

ً
ُأعلم : "  َ ْ َ

ٍأمu{ با#Qالل وا#Qرام معاذ بن جبل
َ ْ َ َُ َُ ُ

ِ
َ َْ َْ َ ْ

ِ ِِ
َّ ُ

قم 5ت، ج.السيوطي، د" ( بل _ان ) 103، ص3816ر، 
سو هللا إذ يقو عن نفسھ لحب  ل سو اÍ صpq اÍ عليھ وسلم فقال إ[ي : " ر ِأخذ بيدي  ِ ِ ِ

ّ َ
ِ ِ

َ َ َ َّ ََّ َ ْ َ ُ ََ َُ َ ُ َّ َّ لَ َر
َ

سو اÍ صpq اÍ علي سو اÍ، فقال  ْألحبك يا معاذ، فقلت وأنا أحبك يا  َ ُ ُ َ َ ُ ََ َْ ُ َّ َّ َّ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ لَ َل رَ َر َ ُ َُ َُّ ُُّ َ ُُ َ
ھ وسلم فال 

َ َ ََّ َ َ
ِ

ب أعÃ{ عpq ذكرك وشكرك وحسن عبادتك َتدع أن تقو �� _ل صالة  ْ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ ْ َ

ِ
ُ َ َ ََ َ ّ ُ ْ

ِ ِ
ْ ْ ُُ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ

ِ
ّ َر

َ ّ ل َ ، 1986الÜسا¢ي، " (َ
قم3ج 2ßزت الÜساء أن يلدن مثل معاذ ولوال معاذ : ((كما قال عمر ¬).  61، ص1302ر، 

، 3، ج1988ابن سعد، (ولقد _ان معاذ أعرج ). 137 ،6، ج1991العسقال[ي، )) (ل8لك عمر
ئشديد العرج، فلم يمنعھ عوقھ من تبو املEانة الu{ �ستحق8ا �� ا#Qياة العلمية ) 585

 . والسياسية و'جتماعية

=خ النبوة، وقد اـستحق: عبد هللا بن مسعود �  رذا ال¤QاUي ا#2ليل الذي نقرأ س(<تھ �� تا
ٍمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنز فليقرأه عpq قراءة ابن أم عبد: "وصف النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص ْ ّ ْ َ َ ََ َ

ِ
ُ ْ ُ َ َ َ

ِ ِ َ ََ َ َ ْ َ َِّ
َ ُْ ْْ َ ُ ْ َْ ََ ِلَ ْ َ َ ْ

 "
قم 1ت، ج.ابن ماجة، د( سو هللا، و _ان )49، ص138ر،   p0ل، إذ _ان أقرب الناس إ ر

جال يحسب �� أل ب`ت النÁ{ صpq هللا عليھ و سلم، و_ان ¬ 
ً

 قص(<ا نحيفا يEاد طوال ر
ً ً

نھ جلوسا، وو قائم، و_انت لھ شعرة تبلغ أذنيھ الرجال يواز
ً

 ولكنھ �� علمھ وفضلھ �� . و
 pqالتفس(< تصنف بھ التصانيف الكبار، وعندما فتحت العراق _ان عبد هللا بن مسعود ع

ة الEوفة وأمر القضاء �� العراق سن(ن ع رأس علماÚ@ا، وع8د إليھ بأمر أما ابن عبد (ددا ر
غم أن ابن مسعود _ان من أشد ذو �عاقات ��)303، 1، ج1992ال�<،  ي،  ا2Rتمع،  ر

إعاقات بدنية، إذ _ان ـــ كما سبق ذكره ـــ قص(<ا بالÜسبة للقياس ا#2سدي، ولكنھ _ان 
ً

عمالقا �� مقياس العطاء
ً

 . والعمل 

شيخ من 1نصار ذو احتياجات خاصة حركيا: عمر بن ا#2موح �
ً

سو هللا )أعرج ( ل، ملا خرج  ر
سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص �� القعود لعرجھ، فلما _ان يوم أحد قال لبÜيھ لإp0 بدر أذن لھ  أخرجو[ي : ((ر

سو هللا صpq هللا عليھ و سلم فقال: قالوا خص لك  لقد  ر W@ات منعتمو[ي ا#2نة ببدر : ر
أيت إن قتلت اليوم أأطأ َيا: " فخرج فلما التقى الناس قال! وتمنعونW@ا بأحد ؟ سو اÍ أ  

ً ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ُْ ُ ْ َْ
ِ ِ
ُ

ِ
َ رَ ر

َّ ْ َل



 )المعاقين (ذوي االحتياجات الخاصةمالمح المنهج اإلسالمي في التعامل مع 
  التربويةها وتطبيقات

 أحمد الصاوي طه شادي/ د
  أحمد عبد الغني دمحم رضوان/ د
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ذه ا#2نة قال }uعرجiَ َ ََ َّ َ ْ
ِ

َ ْ ََ َ َ
ْ[عم: " ِ َ َ

قم 6، ج2005العسقال[ي، " ( فقال لغالم ).  41، ص2672ر، 
جع إp0 ألك قال: معھ يقال لھ سليم وما عليك أن أص`ب اليوم معك خ(<ا فتقدم فقاتل : را

ً

 ).475، 1، ج1970ابن 1ث(<، )) (غالمھ حtu قتلحtu قتل وقاتل 

 ألف نفس 300أحد العشرة املxشر=ن با#2نة، قيل عنھ أنھ أعتق : عبد الرحمن بن عوف �
لوجھ هللا oعاp0، _ان ساقط الثن`ت(ن اتم أعسر أعرج و_ان قد أص`ب يوم أحد ف8تم 

جلھ فعرج  ، (روجرح عشر=ن جراحة أو أكv< أصابت iعض8ا  ،  ومع )326، 17، ج1984ياملز
ة، حيث أنفق شطره ��  م ماال، و_ان جل مالھ من التجا>vابة وأكQ¤ال tÃرإصابتھ _ان أغ

ً

p0عاo يل هللا، فعن السائب �� تفس(< قولھxثم ال : (س Íيل اxَّالذين ينفقو أموال8م �� س ُ
ِ ِ ِ
َّ

ِ ِِ
َ َ ْ ُْ ُ َ َ

َن ُ ْ َ َّ

ُي}بعو ما أنفقوا منا وال أذى ل8 َ ً َ ََ 2 َ َ ُ ُُ َ ْ َ نْ l@م وال خوف علW@م وال م يحزنوِ م أجرم عند 
َ نٌ ُ ََ ْ ََ ْْ ْ ْ ّ ْ ُْ َُ َ ْ

ِ ِ
ْ َ ِ َ رُ

َ ْ
ِ

َ
ة ) ( رسو

، (وقد نزلت Àية �� عثمان وعبد الرحمن بن عوف ).   262: البقرة، Àية ، 1996يالط�<
 ). 317، 1ج

ھ، لكنھ ر�ÇU بن عامر ¬ QôاUي جليل _ان شديد العرج �عا[ي من صعوaة �� مشيھ وحركت �
سلھ سعد بن أUي وقاص إp0 قائد ة عpq التفاوض حيث أ رتم(� بطالقة اللسان والقد  ر

ستم، فEان من أنâ3 السفراء واملبعوث(ن السياسي(ن نظرا لصالبة عقيدتھ  الفرس
ً

ر
ه لتلك ). 35ـ، 1379الشال، (و�2اعتھ وإخالصھ �� امل8مة  رولم تحل إعاقتھ دو اختيا ن

=خ أن معاقا أعرج تحدى أك�< قادة جيوشو�� .  امل8مة الصعبة ذا كتب التا
ً

العالم ��  ر
ي  .رقصره �م�<اطو

املثل ��  و أش8ر من عرف با#Qلم والسؤدد عند العرب حtu ضرب بھ: ق`س 1حنف بن �
جليھ اعوجاج ولذلك سÖ{ باألحنف و_ان ملتصق الفخذين فشق ما بيÔ@ما،  را#Qلم و_ان �� 

ز<اكم 1سنان وصغ(< الرأس مائل الذقن قص(< القامة بار رو_ان أعرج وأعو وأصلع م?
، ومع ذلك فقد جمع خصال )506، 2، ج1971ابن خلEان، (منخفس العين(ن  الوجھ

ءة وا#Qلم وا#Qزم، وملا جاءت دعوة �سالم دخل فيھ  وأسلم  والشرف والسيادة واملر
ِلل8م اغفر لألحنفا" بقولھ وحسن إسالمھ، وقد دعا لھ النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص ِ ِ

َ ْ َ ْ ُْ َّ َّ
، 50ت، ج.ابن حنبل، د" (

ك �� ا#82اد  ،  وو أحد من يضرب بحلمھ وسؤدده املثل،)367، ص 23861رقم  روقد شا
س وخراسان iع8د عمر وعثمان �سالمي والفتوحات فقد وحضر موقعة  رش8د فتوح فا

 .)96، 4، ج1994الذÁ{، (صف(ن مع ع�q بن آUي طالب 

ل_ان بھ صمم و حو وaرص، وقد قيل عنھ أنھ ثقة أمام حافظ : ثمان بن عفانأبان بن ع �
اية 1حاديث، ثم أصابھ الفا#� وو شلل يص`ب وو�ú أعpq املناز �� ر احد شقي ا#2سم  ل

طوال، وaالرغم من ذا _ان أبان من فق8اء التاiع(ن وعلماÚ@م �� ا#Qديث والفقھ، وقد عينھ 
ان واليا  عبد امللك بن مر

ً
، ( يق±y{ ب(ن الناس، وو حاكم علW@م عpq املدينة و_انو ياملز

 ). 18، 2، ج1984

aاح ¬ �مام � وعامل8ا وفقW@8ا فعpq الرغم من  إمام التاiع(ن من أل مكة روالعالم عطاء بن 
إال أنھ _ان عاملا وفقW@ا، فقال عنھ أل  ب(ن الناس، قأنھ _ان أشل أعرج مما �عو حركتھ

ً ً

_ان عطاء أسود أعو أفطس أشل أعرج، ثم عÖ{، و_ان ثقة، فقW@ا، عاملا، كث(< : مالعل
ً ً

ر
من  يتدافع Àالف _ان إذا جلس �� حلقتھ العلمية). 80، 5، ج1994الذÁ{، (ا#Qديث 
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جھ أن ا#"ليفة 1مو يطالب العلم عpq الÔ@ل من علمھ وعطائھ لد ان  ر وعبد امللك بن مر
  ).6، 1، ج1983السيوطي، (رaاح  وسم ا#$� إال من عطاء بنال يفu{ الناس �� م: ليقو

حمھ � ر�مام الزمخشر  لقد _ان �مام ا#2ليل مفسرا للقرآن هللا ي
ً

الكر=م وعاملا �� اللغة  
ً

خو من أئمة  اضعا ألسس البالغة، و_ان أعرج إال أنھ _ان كما قال فيھ العلماء واملؤ نو ر و
ً

،  ("1عرج لرفع القرآن بكرا لوال: " املفسر=ن، و=كفي 'ستدالل بمقولN@م  ،1939ياملقر
 ). 333، 1ج

ة و صاحب سùن: �مام ال?<مذي � ة وأحد أQôاب الكتب الستة املش8و رال?<مذي املش8و  ر
با#Qديث، وقد ولد أعtÖ و لكنھ أوoي من املواب و1خالق ما جعلھ من أ_ابر العلماء، 

 ابن ع`§ty السلÖ{ ال?<مذي الضر=ر، مصنف فقيل عنھ ا#Qافظ، العلم، �مام، البارع،
 ).  270، 13، ج1994الذÁ{، (، وغ(<ا "العلل"، وكتاب "ا#2امع"

مكفوفا iعد إصابتھ  عاش حياتھ.  يومن ؤالء العظماء أبو العالء املعر ف8و شاعر ومفكر �
ً

ىوو �� الراiعة من عمره، حيث فقدت عينھ ال`سر البصر، وغyÙ{ اليمtÃ  يبداء ا#2در
س oعاليم �سالم، كما oعمق  =ا، ولم يلبث أن فقد بصره، د A@ا عpq الر ربياض أضعف قد ؤر

قيق العاطفة، ثاقب العقل، الذع 'نتقاد،. بالفلسفة اليونانية والفلسفة ال8ندية  ر_ان 
ميات"قصائد   وو مجوعة" سقط الزند"دقيق �حساس، من مؤلفاتھ   ��" وواللز

سالة"الفلسفة العالئية  غم مشEلتھ عزم عpq 'نتصار مواصال ا#82اد حtu "  الغفرانرو و
ً ر

يبلغ الغاية، فشق طر=قا معينة، أبدع فW@ا
ً

شاعرا ومفكرا وفيلسوفا 
ً ً ً

فبفقده للبصر .  
تمسك بالبص(<ة، وجعل العقل مقياسا #2ميع 1حEام ولھ �مامة املطلقة بقولھ 

ً
ال "....... 

وl@ذا، السالح، سالح العقل، استطاع ). 406، 2ج، 1971الصفدي، " (ىإمام سو العقل
�û2ن أبو العالء  بنË الظلمة  البص(<ة أن يمتلك الشعر _أداة للتعب(< ولال[عتاق من

تھ رالعميقة، م�<نا عن قد
ً

 . املشEلة عpq التفاعل وعpq حيو=تھ و=قظتھ �� مواج8ة 

=د 1سدي � س العلماء، وتلقن يشاعر أمو و_ان شاعر ال8اشمي(ن، أخذ : زالكميت بن  وبدر
الفقھ وا#Qديث النبو وأ[ساب العرب وأيام8ا و_ان _اتبا حسن ا#"ط، ثم غدا معلما �علم 

ً ً
ي

لقد _ان الكميت مصابا بالصمم وقد برع ��. الناشئة �� امل%2د
ً

لوال : الشعر حtu قيل فيھ 
ات حوا�0 و_ان مبلغ شعره ح(ن م. شعر الكميت ملا _ان للغة ترجمان، وال للبيان لسان

خمسة آالف وثمان(ن ب`تا 
ً

=خ أن الصمم ). 234، 5، ج2001ابن عساكر، ( روكذا يثxت التا
ادة عن تلقي العلم وقو لما _ان لي�بط صاحب موبة وإ الشعر واملشاركة �� 1حداث  ر

 .السياسية واليومية iشEل فاعل

ونالك أبطال لم تمنع8م عااA@م من تبوÚ@م مEانا مرموقا عند   �
ً ً

 ومن ؤالء.  أل العلم
ع والزد حاتم بن عنوان، وامللقب بحاتم 1صم ولقمان 1مة ملا اشN@ر بھ  رمن الو

 ).  65، 4، ج1971الصفدي، (وا#Qكمة
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_ان ثقة : _ان من أل ا#Qديث وقيل  دمحم بن �عقوب بن يوسف امللقب باUي العباس 1صم �
أمينا و�ú أم

ً
Àباء و1بناء :  ا#Qديث، سمع منھيتحl pq@ا من �شتغل بصناعة صفة 

 ). 457، 15، ج1994الذÁ{، (و1حفاد 

 بما قدموه من  ومن أش8ر العلماء املسلم(ن الذين لم تمنع8م �عاقة من خدمة الxشر=ة �
قتادة بن دعامة السدوyz{ أبو  و اQRدث واملفسر وا#Qافظ والعالمة علم وفقھ

_ان ضر=را. والÜسب علم �� العرaية واللغة وأيام العرب ا#"طاب،
ً

ما قلت  :لو_ان يقو. 
أذناي قط ش`ئا إال وعاه قلQR }Áدث قط أعد ع�q، وما سمعت

ً
بن  قال �مام أحمد.

ال �سمع ش`ئا إال _ان قتادة أحفظ أل البصرة: رحمھ هللا..حنبل
ً

حفظھ، قرأت عليھ  
ى لھ أQôاب  يتأخر أحد عن 'حتجاجولم .Qôيفة جابر مرة واحدة فحفظ8ا وبھ، ر

 ). 7، 1983السيوطي، (الكتب الستة وغ(<م 

ى_ان والده س(<ين ضمن 1سر الذين أخذم خالد بن الوليد �� معركة :  دمحم بن س(<ين �
ة، وUعد أن _اتب س(<ين سيده وسpÇ إp0 إعتاق نفسھ ) ع(ن التمر( روساق8م إp0 املدينة املنو

ج من صفية م ـ، وملا صار غالما أقبل 33ولد دمحم بن س(<ين سنة .والة أUي بكر الصديقوتز
ً

انتقل مع أسرتھ إp0 . عpq علوم عصره يÔ@ل مÔ@ا وخاصة كتاب هللا وحديث النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص
ة والعمل بحيث �عطي _ل ذي حق  رالبصرة، وناك نظم أوقاتھ ب(ن العلم والعبادة والتجا

ا بالصممحقھ، وقد _ان مصاب
ً

ومع ذلك فإن س(<ة ابن س(<ين حافلة بالعلم وا#"(< . 
ة، إضافة إp0 مواقف ال�2اعة والصدق فقيل عنھ  روالتقى، وا#Qرص عpq ا#Qالل �� التجا

عليكم بذلك 1صم : وقال عنھ الشعÁ{.لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن س(<ين
�Çء فاشد: وقال عنھ 1صم}yÙi د يديك إذا حدث 1صم) ،}Á ). 246، 4، ج1994الذ

وكذا ي}ب(ن iعد ما سبق ذكره من أخبار ؤالء العظماء من ال¤Qابة العلماء وغ(<م 
ما�@م أنھ يمكن ألي صاحب إعاقة أن  تفع ذكرم وعال نجم8م ��  زالذين oغلبوا عpq إعاقN@م وا ر

وقد �س(<  يك}سب بج8دهطبيعية  ى�ستوعب إعاقتھ و=طلق طاقاتھ 1خر الEامنة فيع`ش حياة
 .خطوات متقدمة نحو �بداع و�نتاج الوف(<

ثالثا
ً

  :يمظاGر الرفق بذو �حتياجات ا��اصة �
 �سالم: 

يتتعدد املظار الu{ يمكن من خالل8ا استجالء معالم املن�� ال?<بو �سالمي �� الرفق 
�qا فيما ي زبذو 'حتياجات ا#"اصة، و=مكن تناو أبر ل   :ي

  :ق الzشر��
الرف .1

حمتھ بخلقھ أن ما شرعھ  رو=تجpq الرفق �� ا#2انب ال}شر��Ç �� أن الشارع ا#Qكيم، من 
�� كتابھ أو عpq لسان نxيھ، إنما و غاية �� الرفق بالناس عموما، وaذو �عاقات خصوصا، 

ً ي
�qما ي �Çد الرفق ال}شر�  :ومÔ@م فئة التخلف العق�q، ومن شوا

 وذا 1مر و ما أقره �سالم وأكده، �� كث(< من آيات :ومةتحر,م قتل النفس املعص •
 }Áملسو هيلع هللا ىلص-القران الكر=م، وسنة الن-p0عاo بقاء �[سان يقو هللا pqفاظ عQوال تقتلوا : (ل وذلك ل�

ُ ُ ْ َ َ

النفس الu{ حرم اÍ إال با#Qق ومن قتل مظلوما فقد جعل
ْ ُ ََّ َ َ ََ َ َْ ََّ َْ ً ْ َْ َِ

ُ ْ ّ ُ
ِ

َ
ِ ِ

َّ َّ
ِنا لوليھ سلطانا فال �سرف �� ِ

ْ َ
ِ

ْ ُ ّ َُ ً ََ ْ
ِ ِ ِِ

ا ًرالقتل إنھ _ان منصو ُ َْ َ َّ ْ ََ ُ
ِ ِ

ْ
ة �سراء) (  ).33آية: رسو



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

905 

الu{ جعل8ا هللا معصومة iعصمة الدين،أو "واملقصود بالنفس �� Àية �ú النفس 
368ـ، 11421شقر، ."(عصمة الع8د.(  

حال _ونھ من أبناء املسلم(ن، وإن ونفس ذي 'حتياجات ا#"اصة معصومة، بالدين �� 
لم ي¤â منھ إسالم ف8و تبعا لوالديھ، أو معصومة بالع8د ألنھ ل`س من أل القتال، وألنھ مرفوع 

ً

نفال يجو قتل النفس إال بذنب مÔ@ا فال يجو قتل الصÁ{ وا2Rنو ألن القلم مرفوع "عنھ القلم،  ز ز
80ـ، 1420الشا�ع، ."(عÔ@ما .( 

• Xشر�عة �سالماملشقة تجلب الت 
 فإذا حصل iعض 1عذار ال�ú }u مظنة املشقة :س#/ �
p0عاo عضھ، قالi لف، أو إسقاطEَل`س : (حصل التخفيف،  وال}س8يل إما بإسقاطھ عن امل ْ َ

ٌعpq 1عtÖ حرج وال عpq 1عرج حرج وال عpq املر=ض حرج ٌ ٌ ََ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ
ِ

َ َ
ة النو) ( رسو أي ل`س ). 61آية : ر

qا، وذلك _ا#82اد،  ونحوه ع@Ôواحد م pqتتوقف ع }uؤالء جناح �� ترك 1مو الواجبة ال pر
جل لألعرج، وعpq سالمة السمع لألصم،  رمما يتوقف عpq البصر لألعtÖ، وعpq سالمة 1
وعpq سالمة العقل لفئة التخلف العق�q ومن �� حكم8م ممن يمنعھ ضعف عقلھ من مساواة 

  .دي(نغ(<ه من الناس العا

 وذه قاعدة وأصل �� �سالم ألنھ  ال خالف أن تEليف :ال تTليف عc] من فقد عقلھ •
ة لھ عpq الفعل بحال غ(< واقع �� الشر�عة، بل قد oسقط الشر�عة  رالعاجز الذي ال قد
 pqليف، وعEة تخفيفا عنھ، وضبطا ملناط الت التEليف عمن لم تكتمل فيھ أداة العلم،  والقد

ً
ر

ل8ذا اتفق العلماء عpq أن "ن فتة التخلف العق�q جميع تEليفات الشر�عة، ذلك ف}سقط ع
، والصغ(< الذي ل`س بمم(� ل`س عليھ عبادة بدنية _الصالة والصيام وا#$�،  نا2Rنو

106ـ، 1420الشا�ع، ." (قواتفقوا عpq وجوب ا#Qقو �� أموال8م _النفقات،  و1ثمان.(  

ال العق" كذلك ل فإنھ غ(< مؤاخذ �� الشر�عة �� ا#Qدود والتعز=ر وإن _انت �عاقة بز
ط املؤاخذة،  وو العقل سو اعتدائھ عpq الغ(< فإنھ �غرم العوض  ى�� ا#2سد النتفاء أحد شر و

9، 5ـ، العدد1420ا#"ف�5، ."(من مالھ إذا _ان لھ مال.(  

ال : يالرفق بذو �حتياجات ا��اصة �
 ال0/بية �سالمية لXس معناه عدم الضبط •
 pqبل عQ#ترك ا p0إ pÇذه الفئة �س@l دف ال?<بية �سالمية من الرفقنيمكن أن يEو 

ب، أو ا#"و واملدانة، لكنھ الرفق باملف8وم الشامل إذ إنھ  رالغا ل`س املراد من الرفق الل(ن "ر
 }yÑ p0ة إ ور�� املواقف الu{ تتطلب الشدة، ولكنھ حسن السياسة بوجھ عام مالم تدع الضر

،  لذلك ال نزاع عpq أن حسن ال?<بية من حسن )397ـ، 1425امليدا[ي، ."(نف والشدةمن الع
p0عاo أحسن كما قال �ú }u2ادلة بالRسنة، واQ#كمة،  واملوعظة اQ#ا من ا@Wالدعوة فالبد ف :

)}uسنة وجادل8م بالQ#كمة واملوعظة اQ#ك باa ِادع إp0 سxيل  ِ
َّ

ِ ِ ِ
ْ َُ َْ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ّ ََ َ ْ ْ َ ُ
رِ ِ

aك و أعلم ْ ُ �ú أحسن إن  ََّ ْ َ ََ َُ َ ََّ رَ ِ
ُ ْ

ِ
َبمن ضل عن سxيلھ وو أعلم بامل8تدين ْ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ َُّ ْ

ِ ِ
ُ ََ ْ ََ َ َُ ََ

ة النحل) (ِ   ). 125آية : رسو

ال نزاع ب(ن العلماء أن غ(< املEلف _الصÁ{ املم(� �عاقب عpq الفاحشة oعز=را "وعليھ فإنھ
ً

نبليغا، وكذلك ا2Rنو يضرب عpq ما فعلھ  لي
ً

 }uال �ú ا قتل أو قطع@Wف }uة الaجر لكن العقو�ù
رoسقط عن غ(< املEلف، وذا إنما علم بالشرع، ول`س و من 1مو الظارة حtu �عاب من خفيت 

107ـ، 1420الشا�ع، ." (عليھ حtu �علم8ا .(  
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دة، وال جز=ة عليھ ر  وال يجو قتل املعاق عقليا ألنھ ل`س من أل القتال، وال ي¤â منھ 
ً

 ز
ال خالف ب(ن أل العلم، "زف8و غ(< مEلف كما ال يجو القصاص بحقھ، ملا ذكر ابن قدامة من أنھ 

ائل العقل iسxب �عذر فيھ ، وكذلك  زأنھ ال قصاص عpq صÁ{ وال مجنو ـ، 1420الشا�ع، ."(ن
115(�ú عةU لية أ ط  ذه املسؤ لية وشر ر، ألنھ ال قصاص إال بمسؤ و و أن يEو املسئو إ[سانا : و

ً ل ن
ليا، وأن يEو املسئو عاقال، وأن يEو املسئو بالغا، وأن يEو املسئو لھ حر=ة 'ختيار ح ن ل ن ل ن

ً ًً

) ، >vـ، 1425يالشوال عمد لذي 'حتياج ا#"اص إذا _ان من فئة التخلف العق�q؛ ألن عمده ). 41
 .خطأ

2. 
  :الرفق �جتما�
 وHخال�

ئة من عناية �� سxيل اندماج8م �� واملقصود بھ ما أولتھ ال?<بية �سالمية l@ذه الف
ا2Rتمع وتكيف8م فيھ من الناحية والسلوكية، والناحية 'جتماعية و1حوال ال�"صية، بما 

  .نيجعل8م يحيو حياة مستقرة �� ا2Rتمع

و=ظ8ر ذا الرفق �� مظار عديدة تجسد مدى نجاح ال?<بية �سالمية �� جعل ا2Rتمع 
ييحمل iعضھ iعضا، و=قو iع

ً
ضھ iعضا، و=قيل iعضھ عv<ة iعض، و�عا#� iعضھ خلل iعض، 

ً

�qذا ا#2انب ما ي  :ومن ذه املظار �� 

ى ال ينطق عن ال8و لذلك فجميع ما جاء - ملسو هيلع هللا ىلص- النÁ{ :ترسيخ مبدأ الوحدة وHخوة �سالمية •
p0عاo ىوما ينطق عن ال8و: (بھ ف8و من عند هللا قال َ َ ََ ْ

ِ
َ ُ

ِ
ْ ْإن . َ

ِp&و إال و&� يوَ ْ َُ ٌَ
ِ

ة النجم) (ُ : رسو
ـ، 11421شقر، ."(ينطق بھ إال بو&� من هللا يوحيھ إليھ" أي ما جاء yÙi{ء ). À :3 ،4يتان

700.( 

ذا فإن ما جاء بھ الرسو  pqستطيع أن - ملسو هيلع هللا ىلص-لوعo ذه الفئة، ولن@l ر الرفق يرË� مظا
صلت مبدأ 1خوة، والتعاطف والتواد، وال?<احم والتEافل ب(ن تز=د من ترابط ا2Rتمع إال إذا أ

 }Áذا ما جاء بھ النمثل املؤمن(ن �� توادم وتراحم8م : "- ملسو هيلع هللا ىلص- وa`نھ �� قولھ - ملسو هيلع هللا ىلص-أبنائھ، و
tÖQ#لھ سائر ا#2سد بالس8ر وا p¨ى منھ عضو تداEعاطف8م مثل ا#2سد إذا اشتoمسلم،." (و  

قم1421 ف8ذا ا#Qديث من أعظم مظار الرفق 'جتما¨� l@ذه الفئة �� ). 1278، 6481رـ، 
ا2Rتمع املسلم، حيث يؤصل ال?<ابط والتEافل 'جتما¨� ب(ن أفراد ا2Rتمع بجميع فئاتھ 

ملة واملسك(ن _ا2Rاد �� سxيل هللا :"-ملسو هيلع هللا ىلص-لومستو=اتھ، كذلك قو  1 pqأو القائم الليل رالسا¨� ع
، ."(الصائم الÔ@ار قم1424يالبخار  ).1021، 5353رـ، 

و�� ا#Qديث ترسيخ ملبدأ التEافل، وتقديم املساعدة بجميع أشEال8ا من مادية، 
نھ  وومعنو=ة، وفيھ داللة ودعوة نبو=ة لتقديم املساعدة لEل محتاج ال يقدر عpq القيام iشؤ

ي السقوط والN@الك، ألن القو �شد الضعيف، و=واسيھ بمفرده، وذا السلوك يمنع ا2Rتمع من
ه إp0 من �عينھ،  رمصاعب ا#Qياة، وكما و معلوم فإن املعاق عقليا يحتاج �� كث(< من أمو

ً

نھ، و=كفل لھ كرامة الع`ش   .وو�ساعده �� تحصيل حقوقھ وتدب(< شؤ

ست الكرامة  ل`:يتكر,م ذو �حتياجات ا��اصة وحفظ كرامk&م �Lسانية و�جتماعية •
ة عpq جÜس من الناس لغنام، أو ل¤NQ@م، أو لÜس�@م بل الكرامة �[سانية للناس  رمحصو
�@ا لإل[سان �� �"ص آدم عليھ السالم، والناس _ل8م بنو آدم، ومن جميعا، ألن هللا oعاp0 و

ً

 }Áمثل ما _ان عليھ الن pqما _ان عليھ آدم -ملسو هيلع هللا ىلص-_ان ع pqلذلك _ان -يھ السالمعل–، ف8و ع  
ذا التكر=م الرaا[ي لبÃ{ �[سان _افة، وألبناء املسلم(ن  �Ëفق ال?<بية �سالمية أ�@ا تر رمن 
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ذا  �qم ولم تحرم ال?<بية �سالمية فئة التخلف العق@Aا رخاصة،عpq اختالف أحوال8م وقد
افد الرفق ومظاره، وذا يظ8ر م افدا من ر والتكر=م بل جعلت منھ  ً  :ن خالل ما ي�qر

 فال تفاضل بيÔ@م �� :ألغت ال0/بية �سالمية التفاوت ب#ن الناس عc] أسس دنيو,ة �
=ة، ألن  ، أو اللغة، أو الÜسب، وال اعتبار ل8ذا �� �سالم من حيث الكرامة 1خر واللو ن

يذا من أمو الدنيا، والدنيا ال oساو عند هللا جناح iعوضة  .ر

،  لذلك جاءت نصوص القرآن ا رلكر=م، والسنة النبو=ة، لتÜبذ ذا التفاخر l@ذه 1مو
p0عاo فوا إن أكرمكم : (قال ْيا أ�@ا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن#t وجعلناكم شعوaا وقبائل لتعا ً ْ ُْ ْ ُ ُ َ َُ َ َ ُ َ ََ ََ ُ ََّ َّ

ِ ٍ رِ
َ َ َ ْ َّ
ِ َِ ُ َ َُّ َ ََ َ َ َُ ْ َْ َْ

ِ
ٌعند اÍ أتقاكم إن اÍ عليم خب(<

ِ
َ َّ ْ ٌَّ ِ ِ ِ

َ َ َّ َ
ِ

ْ ُ َ َْ
ة ا#$2رات) ( ،  فال موضع للتفاخر بيÔ@م باأل[ساب )13آية: رسو

 }Á2تمع، ولقد ندد النRا pqي بخ(< عoلية ألنھ ال يأ-رفالEل سواء بل جعل التفاخر من أمو ا#2ا
جل من 1نصار فقال 1نصار يا لألنصار فقال -ملسو هيلع هللا ىلص جل من امل8اجر=ن  ي بالتفاخر حينما كسع  ر ر َ َ َ

جل من ." ىما بال دعو ا#2الية"ي8ُّاجر يا للم8اجر=ن فقال ملسو هيلع هللا ىلصامل سو هللا كسع  رقالوا يا  لر
جل من 1نصار فقال ملسو هيلع هللا ىلص ،  ."(دعوا فإ�@ا من}نة: "رامل8اجر=ن  قم 1424يالبخار   ). 928، 4905رـ، 

َيا أ�@ا الذين : (م، قال oعاp0ركما ندد �سالم iسوء 1خالق، وانتقاص الناس، واحتقا
ِ

َّ َ ُّ َ َ

َّآمنوا ال �%"ر قوم من قوم ع§ty أن يEونوا خ(<ا مÔ@م وال [ساء من [ساء ع§ty أن يكن خ(<ا مÔ@ن  َّ َ َُ ٌ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ًِ ً َْ َ ُ َُ َُ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َْ ْ َُ َ

ٍ ِ ِ َ ْ ٌ
ٍ

َ َ

ا باأللقاب بÓس 'سم ال ا أنفسكم وال تنابز وال تلمز
ْ ُْ ْْ َ ََ ْ ُ

ِ ِِ
َ َ َُ َ

و ُو َُ ْ ََ َ
ِ

ْ
ُفسو iعد �يمان ومن لم ي}ب فأولئك م  ْ َُ َ َ

ِ
َ َُ َ ْ ُ َُ َ ْ ُْ ََ

ِ ِ ق ُ

الظاملو
َ نُ ِ

َّ
ة ا#$2رات) ( يف8ذا التنظيم ال?<بو �سالمي A@ذيب للمجتمع ليحافظ عpq ). 11آية: رسو

نھ وتماسكھ   .زتوا

ف8م الu{ تجعل8م أقل ��  وو�� علم هللا أنھ سيEو ناك �� _ل مجتمع أناس ل8م ظر ن
اA@م م إن "ن غ(<م لكن ذا ال ي}يح للمفضل أن �%"ر و=نال ممن و دونھ، ولذلك قال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ رقد

كم ولكن ينظر إp0 قلوaكم قم1421مسلم،  ."(رهللا ال ينظر إp0 أجسادكم  وال إp0 صو ، 6437رـ، 
فق iعد ذا �ساو ب(ن الناس مساواة ال حدود ل8ا حيث شمل جميع جو). 1270ص يفأي  انب ر

  .حياة �[سان

وال ينقطع ذا الرفق �� �سالم بمجرد موت �[سان بل �ستمر معھ، فيكرم بالتغسيل، 
والتكف(ن، والصالة عليھ،والدفن، والدعاء لھ، و=ظ8را إلحسان والرفق �� ذلك _لھ، من خالل قولھ 

ق1421مسلم، ( ."إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنھ: "ملسو هيلع هللا ىلص   ).429، ص 2073مرـ 

ِوإذا _ان �سالم يحرم التمثيل بامليت، أو تكس(< عظامھ iعد موتھ، و=حرم 'عتداء 
ّ ّ

لعليھ حtu وإن _ان ميتا يقو ملسو هيلع هللا ىلص ً
كسر عظم امليت ككسره حيا:"

ً
ـ، 1414ابن حبان، ." (

ن ا#Q). 437، ص7ج3167رقم  .ياةوفإن ذلك ب(ن حرص �سالم عpq الرفق �� _ل شؤ

الشك أن من أك�< أداف ا2Rتمع : يلذو 'حتياجات ا#"اصة ا#Qق �� تEو=ن 1سرة �
اج لذلك  واملسلم اQRافظة عpq بقائھ، وال سxيل لذلك إال من خالل تEو=ن 1سرة بالز
 pqذلك ع pqا ع اج املعاق عقليا أسوة iغ(<ه من أفراد ا2Rتمع ما دام قاد أباح الشرع ز

ً ً
ر و

=جھ، و=تأكد جواز ذلك ح(ن ير الو�0 أن املص�Qة �� اختالف أنواع  ة، وللو�0 تز ىالقد و ر
أى املص�Qة فيھ غ(< أن ا#Qاجة ال تنحصر �� قضاء "ذلك  =جھ إال إذا  رفإنھ ال يجو تز و ز
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aما _ان دواء لھ، و=?<×p بھ شفاؤه  ًالش8وة فقد تEو حاجتھ إp0 �يواء،  وا#Qفظ، و ر ن
83ـ، 1420الشا�ع، ." ( وهللا أعلمفجاز ال?�و=ج لھ كقضاء الش8وة، .( 

: يتدعو إp0 مجالسة ذو 'حتياجات ا#"اصة �� _ل شئو�@م ا#Qياتية ال?<بية �سالمية �
رلقد ذبت ال?<بية �سالمية ا2Rتمع، ونظمت سلوكھ �� _ل أمر، ومن ذه 1مو 

�úأنھ : لاملبدأ 1و: لموضوع الغذاء،  وتناو الطعام فب(ن �سالم �� ذلك ثالثة مبادئ و
يال حرج �� تناو الطعام مع ذو 'حتياجات ا#"اصة، املبدأ الثا[ي أنھ ال حرج �� 1_ل : ل

أباح 1_ل �� أي البيوت دعيت : جماعة أو متفرق(ن، ولو �� مEان واحد، املبدأ الثالث
ات، وإقامة الطعام-وهللا أعلم-ل8ا، و�� ذا  ، وتبادل الز=ا ر دعوة إp0 ال?�او ،  والدعوة ر

قات ب(ن الناس، وج�< لنفوس املعاق(ن، وتنو=ھ إp0 دعوA@م للضيافة،  وإليھ، وكسر الفر
واستقبال8م ومشاركN@م 1_ل، سواء أ_لوا جميعا أو _ان _ل يأ_ل منفردا
ً ً

.  

سو هللا :  مع الصغار فعن عمر بن أUي سلمة قال- ملسو هيلع هللا ىلص-وقد أ_ل  لكنت غالما �� «2ر  ر
ً

-
سو هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ل، و_انت يدي تط`ش �� ال¤Qفة فقال �0  يا غالم سم هللا،و_ل بيمينك، و_ل : "-ملسو هيلع هللا ىلص-ر

الت تلك طعمi }uعد."مما يليك ،  ." (زفما  قم1424يالبخار   ).1026، ص5376رـ، 

 وكما و معلوم فإن الصغ(< غ(< مEلف كما و ا#Qال مع املعاق عقليا، و
ً

ذه العناية 
 .والرفق  �� ذا ا#2انب إنما و من كمال ذه ال?<بية الرaانية

   :الرفق �قتصادي .3

يلم يحرم �سالم ذو 'حتياجات ا#"اصة من حق التملك، واك}ساب املال الذي و 
ق،  زعصب ا#Qياة بل أعطام ذا ا#Qق ليEونوا أعضاء معتمدين عpq ذواA@م �� الكسب والر

نEونو عالة عpq ا2Rتمع، وذا من تمام الرفق بھ، وتظ8ر أم مظار الرفق وaالتا�0 ال ي
�qي'قتصادي واملادي بذو 'حتياجات ا#"اصة فيما ي: 

قأعطى �سالم لذو �حتياجات ا��اصة جميع ا�fقو املتعلقة بالتملك • ق ال يفر :ي
�سالم ب(ن املعاق،  وغ(<ه من حيث التملك iعكس ما _ان سائدا ��

ً
العرب "  ا#2الية من أن

اد الرب الرحيم  ثو الضعفاء _الÜساء،  والصxيان، و=جعلو امل(<اث للرجال 1قو=اء فأ رال يو ن ن ر
جال8م،  و[ساؤم،  وأقو=اؤم  را#Qكيم أن �شرع لعباده شرعا �ستو فيھ  ي ً

وaذلك أصبح ذو 'حتياجات ا#"اصة كغ(<ه من ). 165ـ، 1426السعدي، ."(وضعفاؤم
للرجال نص`ب مما ترك الوالدان و1قرaو : (س لھ حق �� امل(<اث، والتملك قال oعاp0النا

َ نْ ُ ََ َ ٌ َّ َ َ
ِ ِ

َ
ِ ِ

ْ َ َ ََّ ِ ِ ِ
ضا ًوللÜساء نص`ب مما ترك الوالدان و1قرaو مما قل منھ أو كv< نص`با مفر و ُ َّ َ َ ٌْ ْ ََ ُ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َّ َُّ َ ْ َ ََ ُ ََ َ ْ نّ
َ

ِ ِ ِ ِ
ْ

ة ) (ِ رسو
 ).  7آية: الÜساء

=ة ضعافا أن ي?<ك الوصية ليEو املال البا�� كفاف وهللا قد ن ندب 1ب إذا _ان خلفھ ذ ً
ر

p0عاo اجة للناس قالQ#م : (ل8م عن ا@Wة ضعافا خافوا عل= ْوليخش الذين لو تر_وا من خلف8م ذ َّ ْ
ِ ِ
ْ ََ ْ ََّ ُ َُ َ َ ًْ ً َُ ْ َ

ِ ِِ
ّ رَ ِ ِ

ْ ََ ْ َ

ًفليتقوا اÍ وليقولوا قوال سديدا
ِ َ ْ َ ََ ُ ُْ َُ َ َّ َّ ْ َ

) (Üة ال ث أن يحرص )9آية: ساءرسو ر، و�� ذا ندب ودعوة للمو
=تھ iعد موتھ، خصوصا من _ان مÔ@م ضعيفا، أو غ(< قادر عpq الكسب،  عpq غناء من خلفھ من ذ

ً
ر

" pqالوصية، و=حمل ع p0ثة مستقل(ن بأنفس8م أغنياء حسن أن يندب إ روذلك أن الرجل إذا ترك و
ثة ضعفاء مفلس(ن ."  حسن أن يندب إp0 ال?<ك ل8م و'حتياطرأن يقدم لنفسھ، وإذا ترك و

 ). 428الشو_ا[ي،  دت، (
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جعل �سالم لTل فرد من ذو �حتياجات ا��اصة وليا •
ً

أفة ذا الدين l@ذا �[سان :ي ر من 
الضعيف الذي ال �ستطيع والية نفسھ أن يأ لھ وليا
ً

. 

ض من مؤمن إال والذي : "ل و�مام و�0 من ال و�0 لھ،   يقو ملسو هيلع هللا ىلص 1 pqرنفس دمحم بيده إن ع
وأنا أوp0 الناس بھ فأيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مواله، وأيكم ترك ماال فإp0 العصبة من _ان

ً ً ً
 ".

قم1421مسلم،( والو�0 يقوم عpq املو�0 عليھ، وعpq مالھ، ينفق عليھ منھ، ). 796، ص4050رـ، 
=ادتھ، ليضمن ل زو=تجر لھ فيھ لتنميتھ و نلمعاق الع`ش الكر=م، وال يEو عالة عpq ا2Rتمع قال ّ

p0عاo) : م وقولوا ل8مقوم فW@ا واكسو ْوال تؤتوا السف8اء أموالكم الu{ جعل اÍ لكم قياما وار ْ ْ ْ ً ْ ُ َ ُُّ ََ ُ َ َُ َُ َ َ َ َُ ُُ َ َ َ ْْ ُ َُ َِ ِ
ُ َّ ُ ْ زُ ُ

ِ
َّ َ َ

فا قوال معر
ً َ
و ُ ْ َ ة الÜساء) (ْ   ).5آية: رسو

حقا �� ب`ت مال املسلم(ن، ينفق عليھ �مام منھ بقدر حاجتھوإذا _ان ال مال لھ فإن لھ 
ً

 .  

فقا بھ وحفظا ملالھ من الضياع،   وللو�0 ا#$2ر عpq مال من ال يحسن التصرف �� مالھ، 
ً

ر
  .نوعليھ تنمية ذا املال، حtu ال تأ_لھ الصدقة، أو يEو عرضة لالستغالل والسلب

قھ منھ  و=قو لھ  لكن الو�0 ال يكسر قلبھ، �� منعھ من مالھ ل بل �عطيھ منھ حاجتھ،و=ر ز
ف دو إسراف  شده، وعليھ أن ينفق عليھ من مالھ باملعر نقوال حسنا مب`نا أنھ سيأخذ مالھ iعد  و ر

ً

p0عاo لأو تبذير مصداقا لقو هللا ً
=Üتكم عند _ل م%2د و_لوا واشرaوا وال : ( َيا بÃ{ آدم خذوا  َ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ ُ

ٍ ِ ِ ِ
ّ َ ْ َ

ِ ْ َ ُ
ِز

ُ َ

oسرفو
ُ ُ
ِ

َا إنھ ال يحب املسرف(نْ َّ
ِ ِِ

ْ ُُ ْ ُّ ُ
ة 1عراف) (ِ   ).31آية : رسو

 لقد أباح �سالم لذي :يأقر �سالم حق ذو �حتياجات ا��اصة �
 امللكية وتنمية املال •
ة والتكسب من خالل البيع  سة التجا ر'حتياجات ا#"اصة كغ(<ه من أفراد ا2Rتمع مما ر

نھ كفرد من أفراد ا2Rتمع و=Eو ذلك من خالل وليھ والشراء، والتداين، وذا حق من حقوق
p0عاo لالذي ينوب عنھ �� ذلك �� حال ضعفھ يقو) : p0تم بدين إÜيا أ�@ا الذين آمنوا إذا تداي

َ
ِ ِ ٍِ

ْ َ َ ََ َْ ُ ُْ ََ َ
ِ

َّ َ ُّ َ

ْأجل مسtÖ فاكتبوه وليكتب ب`نكم _اتب بالعدل وال يأب _اتب أن َ ُ َُ ْ ٌَ ٌِ ِ
َ َ ُ ْ ْ ََ ْ 2َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ

ِ
ْ ْ ْ

ِ
ْ ُْ

ٍ Íيكتب كما علمھ ا ُ َّ ُ َ ََّ َ َْ َ ُ َ

aھ وال يبخس منھ ش`ئا فإن _ان الذي عليھ ا#Qق   Íق وليتق اQ#ُّفليكتب وليملل الذي عليھ ا َ َ ُّ َ َْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ُ ََ َّ َ َّ َْ ْ ْ َُ َ ْ َ

ِ
ً ُ ُ َّْ ََ

ِ ْ َْ ََّ َ ََّ َرْ ِ ِ
ْسفW@ا أو ضعيفا أو ال �ستطيع أن يمل و فليملل  ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ ْ َْ َ ُ ََّ ًِ

ْ ََ َ ََ ْ ْوليھ بالعدل واس}ش8دوا ش8يدين من ًْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ََ ُ ْ َُ ْ َ َ َ
ِ

ْ ُّ ِ
جل(ن فرجل وامرأتان ممن ترضو من الش8داء أن تضل إحداما  َجالكم فإن لم يEونا  ْ ُْ ََ َْ َ ُ ُ َ

ِ
َّ َ ْ َ ٌ َ َِ ِ ِ

َ ُّ َ َ َْ َْ َ
ِ

َ ْ َنْ ْ ْ ََّ
ِ ِ

َ ُ َ َُ
ر ر

َ
ِ ِ ِ

َفتذكر إحداما 1خر وال يأب الش8داء إذا ما  ََ َ
ِ ِ

ُ َ ََ ََ َ َُّ ْْ َ ىْ
ُ ُ

ِ
ّ َُ p0سأموا أن تكتبوه صغ(<ا أو كب(<ا إo دعوا وال

َ
ِ

ً ً
ِ

َ ْ َْ ََ َ َ
ِ َ ُ ُ ُْ ُُ َْ ُ

ة حاضرة  أجلھ ذلكم أقسط عند اÍ وأقوم للش8ادة وأد[ى أال ترتابوا إال أن تEو تجا
ً ًَ َ ْ َِ ِ

َ َ َ رَ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ْ نَ ُ َُ َ َ َّ َّْ َْ َ َ َ َ َ
ِ

ُ ُ َ َْ َ َ ُ ْ

�@ا ب`نكم فل`س عليكم جناح أ تدير
َ ٌ ْ ََ َُ ْ ُْ َ َُ ََ َ َْ ْ َ و ُ ِ

ٌال تكتبوا وأش8دوا إذا تبا�عتم وال يضار _اتب وال ش8يد ُ َ َ
ِ ِ ِ

َ َْ َ ٌَ ِ
َ َّْ ُ ْ َ ُْ ُ َُ َ ََ ُ َ

ٌوإن تفعلوا فإنھ فسو بكم واتقوا اÍ و�علمكم اÍ واÍ بEل yÑ{ء عليم ِّ ِ
َ ٍ ْ َ

ِ
ُ ُ ُ ُ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ََّ َّ َّ ََ َ َ َُ ُ ّْ َُ ُ َُ َّ َّ ْ ٌقْ ُ

ة البقرة) (ِ : رسو
 ). 282آية

،  و' يو=Eو ذا العمل التجار قتصادي باسمھ،  ولكنھ من خالل وليھ الذي يدير مالھ ن
ن وجوب الز_اة �� مالھ حيث ذكر بن  أي ا#2م8و الذين ير  pqال تأ_لھ الز_اة ع tuولنمائھ، وح ر ر

قكمالك،  والشاف�Ç، وأحمد، بل الز_اة من ا#Qقو املالية، _العشر،  : رقال ا#2م8و"تيمية، 
روصدقة الفطر، وذا قو جم8و ال¤Qاب 107ـ، 1420الشا�ع، ."(ةل.(  

ق  ا �� أموال :" إp0 'تجار بأموال اليتامى حيث قال-¬-و وقد وجھ عمر الفار واتجر
، ."(اليتامى ال تأ_ل8ا الز_اة ، و=قاس علW@م مال ذي 'حتياجات ا#"اصة؛ )116ـ، 1421يالبقعاو
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فق بھ حtu ال �غر بھ،   ألنھ مو�0 عنھ _الطفل الي}يم، و_السفيھ الذي ال يحسن ال رتصرف و�� ذا  ر
. yz{ء التصرف الذي ال يحسن تصرفھ: السفيھ و: رو�غلب عpq مالھ لقصو عقلھ، وÀية تب(ن أن

،  واملعتوه،  ونحوما، وإما لعدم " نوو من ال يحسن التصرف �� املال إما لعدم عقلھ _ا2Rنو
الشيخ الكب(<، أو : ، والضعيف و)164ـ، 1426السعدي،  ."(رشده _الصغ(<،  وغ(< الرشيد

فقا ). 60ـ،11421شقر، (لالصÁ{،أو مذو العقل،  رفا#Qق عليھ، ولكن �مالء يEو للو�0 عنھ  ن
حمة 2Ìiزه عن ذلك  .ربھ،  و

  : يالرفق التعلي�= وال0/بو .4

p0عاo العمل قال pqتماما بالغا بل إنھ قدم العلم علقد اتم �سالم بالعلم ا
ً ً

فا: (
َ

ْعلم  َ ْ

ْأنھ ال إلھ إال اÍ واستغفر لذنبك وللمؤمن(ن واملؤمنات واÍ �علم متقلبكم ومثواكم ْ ُ ُُ ُ ََّ َ َ ُ ْ ْْ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ُ َُّ ْ ْ ْ ْ َّ
ِ ِ ِ

ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ
ِ

ْ
ِ ِ

َ َ
ة دمحم) ( : رسو

  ).19آية، 

 بابا �� كتاب العلم سماه-رحمھ هللا-يوقد بوب �مام البخار 
ً

لباب العلم قبل القو " 
، ." (العمل   ).21، ص1424يالبخار

كما جعل �سالم التعلم والتعليم حقا ل�2ميع 
ً ّ

فمن حق _ل فرد أن يأخذ من التعليم "
90،  3ـ،ج1422سابق، ." (ما ين(< عقلھ، و=ر�� وجوده، و=رفع من مستواه.(  

ه، والتعليم  رولقد _ان ذو 'حتياجات ا#"اصة محط اتمام �سالم �� _ل أمر من أمو و
ذا، حينما أتاه ابن أم مكتوم، وو كفيف أحد  p0يھ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وذكره إxذه 1مو لذلك نبھ هللا ن

َّ
ر

 }Áان النEملسو هيلع هللا ىلص-ف-p0عاo س يقوxة ع ل صرف اتمامھ إp0 كبار القوم طلبا �� دايN@م، فأنز هللا سو رل
ً

 :
)p0س وتوxع

َّ َ َ َ َ َ َ .tÖَأن جاءه 1ع ْ َ ُ َ َ ْ َ
=ك لعلھ يز_ى أو يذكر فتنفعھ الذكر. ى وما يد َ ُْ َ َّ

ِ
ّ َّ َُّ ُ َ َْ َ َ َ ُ ََ ْ َ َّ ْ ََ َّ َ

ة عxس، Àيات) (ِر : رسو
يأن ال يخص باإلنذار أحدا بل �ساو فيھ ب(ن "و�� ذا بيان من هللا لنxيھ، أن أمره هللا ).  1-4 ً

ابن ."(بار والصغارالشر=ف والضعيف والفق(< والغÃ{ والسادة والعبيد،  والرجال والÜساء والك
501،  4ـ، ج1412كث(<،  .(  

ة #Qق املعاق �� التعليم والتوجيھ،  وال?<بية، والرفق بھ �� ذلك،  ة إشا روإذا _ان �� السو ر
م من املعاق(ن وaالتا�0 ف8م مشمولو بحق ال?<بية .وأن ال �عxس �� وج8ھ �qنوفئة التخلف العق

  .والتعليم كغ(<م من أبناء ا2Rتمع

_انت مظار الرفق l@م �� ال?<بية والتعليم ظارة �� ال?<بية �سالمية �� كث(< من لذلك 
�qر ما ي :املظار، ومن ذه املظا

ا'&م • رلذو �حتياجات ا��اصة حق �
 التعليم بما يناسب قد ، -ملسو هيلع هللا ىلص- النÁ{ :ي لو املعلم 1و
مكن أن يÜتقل من oعليم �[س لتعليم وقد iعث للثقل(ن ا#2ن و�[س، لذلك نجد أن ال ي

نا#2ن مالم تكن دعوتھ شاملة، لEل �[س، وaالتا�0 تEو شاملة ألمتھ بجميع أفرادا الكبار،  
د سابقا  روالصغار 1غنياء والفقراء، املرtyÊ وQô1اء، الضعفاء و1قو=اء، وإذا _ان قدر و

أن املعاق عقليا غ(< مEلف، فإنھ فالبد أن تصلھ ال
ً

دعوة، ألنھ تبعا أللھ
ً

 . }Áوقد ب(ن الن- pqص
ة عقلھ، وأن ال �علم إال بما -هللا عليھ وسلم ر أن oعليم _ل فرد يEو بحسب حالھ، وقد ن

 �qنحدثوا الناس بما �عرفو  "- ¬-ل�ستطيع أن يفق8ھ و�عيھ، و�ستطيع معرفتھ،يقو ع
سولھ؟ رأتحبو أن يكذب هللا و ،  ( ."ن قمـ1424يالبخار  ).32، ص127ر، 
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ُلقد iعث : يلذو �حتياجات ا��اصة ا�fق �
 الدمج التعلي�= كغ#/Gم من أبناء ا�gتمع •

p0عاo ملسو هيلع هللا ىلص _افة للناس، قال }Áالناس : (الن >vش(<ا ونذيرا ولكن أكi سلناك إال _افة للناس ِوما أ ِ ِ
َّ ََّ َ ْْ ََ ََّ

ِ ِ ِ
َ َ َ ًَ َ ً ِْ

َ ً َّ َ َ َ رَ
َنال �علمو ُ َ ْ ف8وـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ iعث للناس _افة بل ول�2ن، وقد iشر املصاب عpq ). 28آية: رة سبأسو) (َ

َّ

سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لما أصابھ يقو أبو ر=رة ¬ لقال  من يرد هللا بھ خ#/ا يصب منھ": ر
ً

".)  ، يالبخار
قم1424  ).  1069، ص5645رـ، 

ن 'حتياجات ا#"اصة غ(< مEلف(ن إال أ�@م ال يخرجو وإنھ وإن _ان iعض من فئات ذو ي
 }Áالتا�0 فإن النaل -ملسو هيلع هللا ىلص-من _و�@م من الناس، و معلم لھ من ذا الوجھ، وو تاiع أللھ من أ

لالتEليف، وaالتاo �0شملھ، وو مشمو l@ا إن أصبح من أل التEليف،ألن النÁ{ ملسو هيلع هللا ىلص iعث للناس 
أعطيت خمسا لم �عط8ن أحد من 1نxياء قب�q: "لفة، يقو ملسو هيلع هللا ىلص_ا

ً
نصرت بالرعب مس(<ة : 

جل من أمu{ أدركتھ الصالة فليصل، وأحلت �0  ا، وأيما  ض م%2دا وط8و رش8ر،وجعلت �0 1 رر
ً

ي، البخار." (الغنائم،و_ان النÁ{ يبعث إp0 قومھ خاصة،وUعثت إp0 الناس _افة وأعطيت الشفاعة
قم1424   ).84، ص438رـ، 

يو\
 Hمر مسئو عن ذو �حتياجات ا��اصة •  من حكمة هللا جل وعpq أن جعل _ل 1مة :ل
 }Áيصل �[سان -ملسو هيلع هللا ىلص-راع كما ب(ن ذلك الن tuجات ح لية، و�ú مراتب ود روذه الرعاية مسؤ و

لية تؤدى  ليتھ عن نفسھ ألنھ ل`س حر فW@ا، واملسؤ وإp0 مسؤ قببذل ا#Qقو إp0 أل8ا،كما أمر و
 }Áداء - ملسو هيلع هللا ىلص-الن yÊ{ هللا عÔ@م-ر�� حديث سلمان،  وأUي الدر داء حينما قال سلمان ألUي الد : -ر 

، "إن لرaك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وأللك عليك حقا، فأعط _ل ذي حق حقھ"
}Áى النoفذكر ذلك لھ،فقال - ملسو هيلع هللا ىلص -فأ }Áصدق سلمان: "- ملسو هيلع هللا ىلص-الن) ".  ، ـ، 1424يالبخار

ق، ومن ذه ا#Qقو حسن ال?<بية،  والتعليم، وال تتم ال?<بية إال من )1145، ص6139رقم
نھ عايتھ، وتدب(< شؤ ليتھ،  و =ب، والقدوة ليقوم من تحت يده بمسؤ وخالل التعليم، والتد رو  .ر

ú ثالثة أر_ان pqلية ع و�ú ناiعة من 'تمام با#2ماعة : الرعاية: �ووتقوم املسؤ
ناملسلمة، ومنبع ذا 'تمام خاصة الرحمة،  والرفق حيث تEو الرحمة، ثم 'تمام،  ثم 

اجب املسلم تجاه ا#2ماعة املسلمة حيث : الرعاية، وال8داية وو�ú ناiعة من الف8م ل�2ماعة، و
pqتدل ع }uثم الف8م، ثم ال8دية وال ،�  نجاح خواص ا#2انب 'جتما¨� �� ال�"صية نيEو ال̈و

�، و�تقان ًوو متصل باملشاركة تقبال،  وتنفيذا،  وتوجيھ،وأصل8ا �� : املسلمة املتمثل �� ال̈و ً ً

ال�"صية املسلمة �لف الناتج عن خاصu{ الو¨� واملرحمة، وما نتاج املشاركة،  و�تقان أي 
ـ، 1422دي، َّالسع.(1لفة ثم املشاركة ثم �تقان 113 .( 

p0عاo قو هللا tÃذا _لھ �� معِثم _ان من الذين آمنوا وتواصوا بالص�< : (لوكمال 
ْ َ ََّ

ِ
ْ َ َ ََ َ ُ َ

ِ
َّ

ِ
َ َُّ

ِوتواصوا باملرحمة َ َ َْ َ ْ
ِ

ْ َ َ ِأولئك أQôاب امليمنة. َ ِ
َ َ ُْ َْ ْ َ َ َُ َ

ة البلد، Àيتان) ( نف8ؤالء املؤمنو بقلوl@م ) 18، 17: رسو
م � رالعاملو بجوا عpq "� طاعة هللا، ف8م قالوا،  وعملوا _ل واجب ومستحب، فتواصوا بالص�<ن

طاعة هللا،  وعن معصية هللا،  وعpq أقدار هللا املؤملة بأن يحث iعض8م iعضا عpq 'نقياد 
ً

925ـ، 1426السعدي، ."(لذلك.(  

ل�"لق من إعطاء محتاج8م، وoعليم جال8م، "قوفو ما ذكر ف8م تواصوا باملرحمة
ـ، 1426السعدي،  ."(فوفق8م هللا القتحام العقبة...نقيام بما يحتاجو إليھ من جميع الوجوهوال
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ا أQôاب امليمنة أل�@م قاموا بما علW@م من حقو هللا،  وحقو )925 ق، وألجل ذا العمل صار ق و
  .قالناس وحقو أنفس8م

ي �حتياجات التطبيقات ال0/بو,ة ملن��ية �سالم �
 التعامل مع ذو: راfgو الرا�ع
  :ا��اصة بالواقع املعاصر

عاية �سالم بذو 'حتياجات ا#"اصة، فإن  ي�� ضوء ما تم عرضھ من معالم اتمام و ر
زالباحث(ن يمكن أن �ستخلصا iعض التطبيقات ال?<بو=ة امل?<تبة عpq ذلك، والu{ تتمثل �� أبر  ِ

َ
ِ

حتياجات ا#"اصة �� مختلف ا#2وانب يأوجھ الرعاية وا#"دمات الu{ من 1مية تقديم8ا لذو '
  :ا#Qياتية بالواقع املعاصر، وذلك عpq النحو التا�0

أوال
ً

 :يا��دمات الt= يمكن تقديمnا لذو �حتياجات ا��اصة �
 ا�gال التعلي�=: 
، مÔ@ا   :يناك الكث(< من ا#"دمات الu{ يمكن تقديم8ا لذو

س لتلبية 'حتياجات 1ساسية لذو • يA@يئة املدا  'حتياجات ا#"اصة بما يتطلبھ ذلك من ر
س الة العقبات الu{ تحد من تنقل8م �� املدا =ة وإ رإجراء التعديالت البيÓية الضر ز  لالستفادة ور

من _افة املرافق وا#"دمات املقدمة، كما يتم صرف 1ج8زة التعو=ضية مجانا _املعينات 
ً

ة بEافة أنواع8ا لضعاف البصر، السمعية الفردية لضعاف السمع، وكذلك املعينات البصر=
والعصا البيضاء ا#"اصة باملكفوف(ن، والكراyz{ املتحركة للمعوق(ن حركيا، وغ(<ا

ً
 . 

اسية بطر=قة ت}ناسب مع ذو 'حتياجات ا#"اصة عpq اختالف أنماط8م،  • يإعداد املنا�ª الد ر
ة، باإلضافة إp0 توف(< املستلزمات التعليمية امل تطلبة ل8م، إضافة روo%2يل8ا بالصوت والصو

اA@م اسية املطبقة �� التعليم لتناسب خصائص8م وقد رإo p0عديل وتكييف الكتب الد  .ر

ات  • رتوظيف معلم(ن متخصص(ن حاصل(ن عpq مؤالت جامعية �� ال?<بية ا#"اصة وفق املسا
يالتخصصية لEل نمط من أنماط ذو 'حتياجات ا#"اصة، أو معلم(ن حاصل(ن عpq دبلوم 

نل?<بية ا#"اصة ال يقل عن سنة ونصف iعد املؤل ا#2ام�Ç، و=حظى ؤالء املعلمو ٍعال �� ا
بم(�ات مادية إضافية l@دف 2�oيع8م عpq 'نخراط �� ذا العمل، و=تم عقد العديد من 
اA@م �� التعامل مع الطالب  أس العمل لتحس(ن أداÚ@م وقد  pqية للمعلم(ن عx= ات التد رالدو ر ر ر

 .اصةيذو 'حتياجات ا#"

تخصيص برامج لإلسEان الداخ�q الس}يعاب جميع الطالب والطالبات �� ال?<بية ا#"اصة ��  •
اسية ممن يتعذر وجود برامج لل?<بية ا#"اصة قرب مقر سكن أسرم،  رجميع املراحل الد
 �qان الداخEشمل خدمات �سoس التعليم العام، و روكذلك من يتعذر دمج8م �� مدا

 واملEافأة املالية الش8ر=ة لEل طالب، باإلضافة إp0 ا#"دمات خدمات �عاشة والكساء
 . ال¤Qية والنظافة

س فW@ا طالب من ذو 'حتياجات ا#"اصة • سة يد يتوف(< املستلزمات التعليمية لEل مد ر  .ْر

اسة بمعاد وaرامج ال?<بية ا#"اصة مEافأة ش8ر=ة عpq مدار  • رمنح _ل طالب منتظم �� الد
ا حسب املرحلة التعليمية العام بما �� ذلك أش8ر ة الصيفية، وتختلف �� مقدا ر �جا ز
 .وحسب إقامتھ مع أسرتھ

ال}�"يص الطÁ{ والنف§y{، تقو=م اللغة والكالم، العالج الطبي�Ç، (تقدم ا#"دمات املساندة  •
 .يلأل�"اص ذو 'حتياجات ا#"اصة) والوظيفي
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اسة �� معاد وaرامج ال?<بية ا#"اصة للمقيم • (ن بما �� ذلك �قامة �� السكن رمجانية الد
 .الداخ�q وجميع متطلباتھ

روانطالقا من أمية الدو امللقى عpq عاتق معلم ال?<بية ا#"اصة فإن حسن إعداد معلم 
نال?<بية ا#"اصة يÜب�6 أن �س(< �� اتجاه تحقيق أداف ال?<بية ا#"اصة، ومن ثم يÜب�6 أن تEو 

ند إعداد معلم الفئات ا#"اصة و=قصد باملتطلبات ناك مجموعة من املتطلبات ال?<بو=ة ع
ط الواجب توافرا  لتحقق أداف ال?<بية ا#"اصة وذه املتطلبات ) 16، 2006الدسو��، (والشر

 �ú) ،244، 242، 2001بطيخ:(  

تEامل املعلومات حيث �عتمد تحقق أداف ال?<بية ا#"اصة عpq تقديم منا�ª ت}سم  •
  . للضيق لضمان نجاح املعلم �� تنفيذا بالشEل املأموبالتEامل والبعد عن التخصص ا

ه بكفاءة  • راملزج ب(ن النظر والعم�q �� إعداد معلم ال?<بية ا#"اصة  ل`ستطيع أداء دو ي
  . وفاعلية

ف واملعلومات �� مجال  • =د الطالب املعلم للفئات ا#"اصة باملستحدثات من املعا رتز و
  . aية وoعليم ذه الفئاتالتخصص ملواكبة املتغ(<ات العاملية �� تر

ف 'قتصادية و'جتماعية الo }uساعد املعلم عpq أداء عملھ بحرص وإتقان •   .وA@يئة الظر

استخدام الوسائل الu{ تجتذب أفضل العناصر لإلقبال عpq العمل �� مجال ترaية وoعليم  •
  . ىاملعاق(ن وتدفع العامل(ن إp0 مز=د من التقدم والÔ@وض بمستو امل8نة

توافر ا#Qد 1د[ى من ا#2وانب العملية وامل8نية الu{ يجب توافرا �� _ل من ير=د ضمان  •
�س للفئات ا#"اصة   . ر'لتحاق بم8نة التد

• �qما ي pqا ع أن يتوافر �� إعداد معلم ال?<بية ا#"اصة ما يجعلھ قاد
ً
  : ر

ا عpq املشاركة �� 1[شطة 'جتماعي - رتف8م الب`ئة وتنمية ا2Rتمع ليEو قاد ة ليتحقق ن
  . التفاعل املÜشود مع الب`ئة وقيادة الÜشء �� 'تجاه املرغوب فيھ

تف8م مدخالت ومخرجات oعليم الفئات ا#"اصة وaذلك يEو املعلم ملما بفلسفة oعليم  -
ً

ن
ًالفئات ا#"اصة وأدافھ وأiعاده 'جتماعية، مساما �� بناء �"صيات تالميذه بناء 

سليما متEامال
ً ً

 .  

- pqة ع  معرفة ا#Qاجات 1ساسية للفئات ا#"اصة، وaالتا�0 �ستطيع مساعدة رالقد
التلميذ لتنمو �"ص`تھ نموا متEامال �� مناخ اجتما¨� سليم فالتلميذ إذا انحرف 
د فعل ن}يجة لقمع حاجاتھ 1ساسية فEان  رسلوكھ ن}يجة إحدى �عاقات إنما يEو  ن

ضاء ل8ا بطر=قة شاذ   . ةرالسلوك املنحرف oعب(<ا عن إ

ف الثقافية و'جتماعية والنفسية ل8ؤالء 1طفال املعوق(ن ألن وظيفة املعلم  - وتف8م الظر
=د ؤالء 1طفال املعوق(ن با#"�<ات الu{ ت}ناسب مع8م بحسب  وا#Qقيقية �ú تز
ف �عاقة وذلك لوجود مجموعة محددة من 1طفال ومستو=ات  ا ظر واحتياجاA@م مقد

ً
ر



 )المعاقين (ذوي االحتياجات الخاصةمالمح المنهج اإلسالمي في التعامل مع 
  التربويةها وتطبيقات

 أحمد الصاوي طه شادي/ د
  أحمد عبد الغني دمحم رضوان/ د

 

 

914 

يتطلب إعدادا خاصا يتفق مع  نوع �عاقة و=تطلب oعليما فرديا مختلفة من �عاقة بما 
)Meckie ،R.P. AND Dunn  L.M ،1994. P4(  

ثانيا
ً

  :يا��دمات ال�fية الt= يمكن تقديمnا لذو �حتياجات ا��اصة: 

ييأoي �� مقدمة ا#"دمات ال¤Qية املتطلبة لذو 'حتياجات ا#"اصة خدمة العالج 
�Çالطبي :Physical Therapy Service ات ر وA@دف برامج العالج الطبي�Ç إp0 ت¤Qيح أو تطو=ر امل8ا

أو الوقاية من 'ضطرابات وال}شوات ا#2سمية،  و�شمل ....) املyÙ{،  والوقوف(ا#Qركية الكب(<ة 
ة،  واملاء،  كما �شمل : العالج الطبي�Ç استخدام أساليب مختلفة مÔ@ا =ن وا#Qرا رالتدليل،  التما ر

الطبي�Ç ت¤Qيح وضعيات ا#2سم أو 1طراف وفنيات التعامل مع 1شياء،  والتناسق العالج 
نN@ا وتقو=ة  والعض�q،  ومدى ا#Qركة،  وتقو=ة العضالت،  وحركة املفاصل وقوة تحمل8ا ومر
=ب ا#Qر_ي وفنيات 'نتقال والوقاية من فقدان  ر1طراف السفpq أو تقو=م8ا أو تجب(<ا، والتد

ات للمعلم(ن والوالدين،  أو الوظائف الب ردنية وغالبا ما يقوم املعا#� الطبي�Ç بتقديم 'س}شا
ً

مساعدي املعلم(ن،  وإعداد 1[شطة الوظيفية وإعداد 1ج8زة التعو=ضية واستخدام8ا،  إضافة 
  )32، 2000براد�0،  .(إp0 العالج املباشر املتمثل بتقديم ا#2لسات العالجية ا2Rدولة للطالب

 حيث يختص العالج الوظيفي Occupational Therapy Services:ة العالج الوظيفيوخدم
=ة ل�Qياة اليومية ومنع تدو ذه الوظائف واملساعدة  ات الضر رب}نمية ودعم الوظائف وامل8ا رو ر

ن،  .(ق�� معا#2ة املشكالت الu{ قد oعو أداء ذه الوظائف لوف،  وآخر وأو ،  و�ú م8نة )2000ر
قوم عpq توظيف جميع طاقات الفرد الذي �عا[ي من قصو ما وصوال بھ إp0 أق�ty طبية مساندة ت

ً ر
جات 'عتماد عpq النفس وذلك لتحس(ن نوعية حياتھ من خالل مجموعة من 1[شطة  رد
العالجية الu{ تتطلب �� معظم 1حيان توف(< مجموعة من 1ج8زة واملعينات وoعديل ب`ئة الفرد 

،  إضافة إp0 أن العالج الوظيفي يركز عpq املشاركة الوظيفية �� عملية اQRيطة لتالئم حاجاتھ
ات الدقيقة والتناسق العض�q ومدى ا#Qركة  رالتعليم،  وoشمل استخدام 1طراف العليا وامل8ا
ات ا#Qركية  ات ا#Qركية البصر=ة،  مثل التناسق ب(ن الع(ن واليد،  وامل8ا رويئة ا#2سم وامل8ا ر

ات الفمية مثل 1_ل ة اس}شا ر،  والوقاية من الفقدان الوظيفي،  و=تم تقديم الدعم نا �� صو ر
�س،  وإعداد 1[شطة الوظيفية وإعداد 1ج8زة  =بات للمعلم(ن أو الوالدين أو مساعدي التد روتد ر
=xية  رالتعو=ضية واستخدام8ا،  باإلضافة إp0 العالج املباشر املتمثل بتقديم ا#2لسات التد

  )33، 2000اد�0،  بر.(ا2Rدولة

 حيث يركز عالج الكالم Speech & Language therapy Services: وخدمة عالج الكالم
ات التواصل الo }uشمل تقييم متطلبات عملية التواصل �� جميع املواقف  رواللغة عpq م8ا

ات اللغو=ة 'ستقبالية والتعب(<ية،  والنطق والطال قة ونوعية رالتعليمية والتفاعل 'جتما¨� وامل8ا
الصوت،  والعوامل العصxية ا#Qركية املرتبطة بأعضاء ج8از النطق والتنفس وإصدار الصوت 

ن،  .(واستخدام وسائل oعز=ز الكالم والتواصل ، و=ؤدي اختصاyá{ )33، 2000وبراد�0،  وآخر
ا م8ما �� الكشف املبكر عن اضطرابات التواصل عند املتعلم(ن و�عمل ع الكالم واللغة دو

ً ً
pq ر

مة لعالج ذه 'ضطرابات  زتقييم8ا و�o"يص8ا،  كما يقع عpq عاتقھ تقديم مختلف ا#"دمات الال
نوا#Qد من تأثراA@ا السلبية عpq حياة الفرد بالتعاو مع 'ختصاصي(ن Àخر=ن واملعلم(ن،  إضافة 

ك �� وضع ا#"طط ال?<بو=ة الفردية ومتاiعة تنفيذا  ،  كما �شا رإp0 أولياء 1مو شادات ر روتقديم �
مة للوالدين للمساعدة �� تحقيق أداف ا#"طة وoعميم التعلم وديمومتھ   .زالال
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ر حيث يرتكز دو ا#"دمات النفسية Psychological Services: وا#"دمات النفسية
ياملقدمة لذو �عاقات املتعددة إp0 تطبيق 'ختصاyá{ النف§y{ ملقاي`س الذ_اء الu{ تص�â مع 

ات ذات العالقة،  كما ا#Qالة املر ات القد ات النمائية واختبا راد تقييم8ا إضافة إp0 تطبيق 'ختبا ر ر
�عمل 'ختصاyá{ عpq تصميم برامج oعديل السلوك،  والتÜسيق مع معلÖ{ الصفوف 
و1خصائي(ن Àخر=ن لتطبيق �جراءات السلوكية القائمة عpq النظر=ة السلوكية داخل الصف 

جھ من خالل تد ، Smith(عيم السلوك �يجاUي وخفض أو إ�@اء السلوك غ(< املرغوب بھ روخا
1990.(  

 حيث oسSpecial Physical Education Services pÇ: وخدمات ال?<بية الر=اضية ا#"اصة
ال?<بية الر=اضية ا#"اصة أو ما �عرف بال?<بية الر=اضية املعدلة أو املكيفة إp0 تنفيذ برامج حركية 

يQاجات الفردية للطلبة ذو 'حتياجات ا#"اصة،  وoعمل عpq تطو=ر تحمل8م وaدنية تلÁ{ ا#
=ب الطلبة ذو �عاقة الشديدة أو �عاقات املتعددة  اA@م ا#Qركية،  و�� مجال تد يا#2سÖ{ وقد ر ر
=ة و1لعاب الفردية وا#2ماعية وتنمية  ات 1لعاب الكر وفإن ا#"دمة الر=اضية تتضمن م8ا ر

  ).41،  2010ا#"طيب وا#Qديدي،  . (جاUي لد�@م وتحس(ن أداء ا#Qر_ات الدقيقةمف8وم الذات �ي

 وتتمثل خدمات التغذية ��  التعرف عpq الطلبة Nutrition Services: وخدمات التغذية
ضع برامج عالجية ل8ؤالء الطلبة،  وتقديم 1غذية ا#"اصة بEل حالة من  والقابل(ن للسمنة و

  .يل iشأن تطبيق ال�<امج الغذائية ألبناÚ@م من ذو �عاقات الشديدةا#Qاالت والتÜسيق مع 1

يو=مكن ال?<ك(� عpq عدة نقاط م8مة �� جانب ا#"دمات ال¤Qية املتطلبة لذو 
�úحتياجات ا#"اصة، و':  

ا(ي الوقا¢ي، وإجراء  • شاد الو رتقديم ا#"دمات الوقائية والعالجية والتأيلية، بما فW@ا � ر
تحليالت اR"�<ية اR"تلفة للكشف املبكر عن 1مراض، واتخاذ التحص`نات الفحوصات وال

ت خاصة تمنح لEل فرد من ذو 'حتياجات ا#"اصة با2Rان مة، وذلك عن طر=ق كر يالال و  . ز

نo%2يل 1طفال الذين يولدو وم أكv< عرضة لإلصابة باإلعاقة، ومتاiعة حاالA@م، وإبالغ  •
 .ذلك ل�82ات اR"تصة

تقاء بالرعاية ال¤Qية لأل�"اص ذو 'حتياجات ا#"اصة، واتخاذ ما العمل • ي من أجل ' ر
 .يلزم لتحقيق ذلك

ن ا#Qوادث عpq كيفية التعامل مع املصاب(ن  • =ب العامل(ن ال¤Qي(ن وكذلك الذين يباشر وتد ر
 .وإسعاف8م عند نقل8م من مEان ا#Qادث

=ب أسر �1"اص ذو 'حتياجات ا#"اصة عpq كيفية • يتد عايN@مر   .ر العناية l@م و
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ثالثا
ً

 :يا��دمات �جتماعية الt= يمكن تقديمnا لذو �حتياجات ا��اصة: 

سة من ج8ة  رو�ú خدمات oسpÇ إp0 التÜسيق ب(ن 1ل من ج8ة وسائر العامل(ن �� املد
ذه ا#"دمات إp0 تقديم الدعم النف§y{ للطالب pÇسoم حلقة الوصل �� ذلك،  و  رثانية باعتبا

 ابÔ@م،  و�شراف عpq مشEلةوأسرتھ وتوجيھ 1سرة نحو ا#"دمات و1ماكن ذات العالقة ب
ج8ا ومتاiعة املشكالت ذات الطاiع 1_اديÖ{ والسلو_ي عند  سة وخا ر1[شطة ال?<و=حية �� املد ر

ن،  .(الطالب لوف،  وآخر وأو   )2000ر

 ألن طبيعة �عاقة وشدA@ا يوتزداد ذه ا#"دمة مع ذو 'حتياجات ا#"اصة املتعددة، 
 pqجتما¨� ع' }yáالطالب وأسرتھ،  حيث �عمل 'ختصا pqع >vيفرضان قيودا اجتماعية أك

ً

مات و'نتEاسات �� ا#Qالة   .زتقديم املساعدة ألسر الطلبة أثناء حدوث 1

يومن ا#"دمات املتطلبة لذو 'حتياجات ا#"اصة �� ا2Rال 'جتما¨� خدمات 
حيث إن 'نتقال من املؤسسة التعليمية أو من 1سرة للعمل وللع`ش املستقل يمثل : 'نتقال

يمدى واسعا من التحديات #2ميع 1فراد ذو 'حتياجات ا#"اصة من مثل العمل عo pqعي(ن  ً

 �� �ج مÔ@ا،  كما إن ال?<ك( وسائق ألخذم من وإp0 العمل وا#Qصو عpq شقة �س8ل الدخو وا#"ر ل ل
قال يجب أن يÜتقل إp0 ما و أiعد من اQRددات الفردية بحيث �شتمل عpq تم(� عملية 'نت

ات لدى الفرد ومواطن قوتھ بحيث يتم oعز=ز 'ستقاللية و'كتفاء الذاoي لديھ ، Kirk et al. (رامل8ا
2003(  

ي و�ú ا#"دمات الo }uساعد الطلبة ذو Services: وخدمات التكنولوجيا املساندة
سة أو املعاد أو الب`ت أم �� 'حتياجات ا ر#"اصة عpq التكيف �� حياA@م اليومية سواء �� املد

: الب`ئة اQRيطة والu{ تتضمن استخدام مجموعة من 1ج8زة �لك?<ونية والتعو=ضية مثل
املعينات البصر=ة،  والسمعية وا#Qركية ومعينات ا#Qياة اليومية ومعينات استخدام ا#Qاسوب،  

يف مع الب`ئة اQRيطة و1طراف 'صطناعية،  وأج8زة تقو=م العظام،  ومعينات ومعينات التك
  ).Kirk et al, 2013.(ا#2لوس والتحكم بأوضاع ا#2سم،  واملركبات املعدلة

شادية شاد : روا#"دمات � شادية تقديم خدمات التوجيھ و� رو=قصد با#"دمات � ر
=ب لذو �عاقة وأسرم،  وطبقا ل�2 والتد

ً
ي yz{ تركزت ا#"دمات ر شاد املد رمعية 1مر=كية لإل ر

شادية عpq احتياجات واتمامات والقضايا املرتبطة باملراحل النمائية اR"تلفة لنمو الطالب،   ر�
=ب  شاد وتد �@م وتأيل8م،  وإذ oعت�< خدمات إ= شاد Àباء وتد شادية إ روتتضمن ا#"دمات � ر ر ر ر

À ساعدo باء خدمات مساندة م8مةÀ دعم p0م،  باإلضافة إ@Úم �� حياة أبنا رباء عpq تفعيل دو
م،  ومساعدA@م �� إعداد ا#"طة  =دم بمعلومات عن تطو رÀباء �� ف8م احتياجات أبناÚ@م،  وتز و
نال?<بو=ة الفردية لEي يصبح Àباء أكv< مشاركة �� برنامج ال?<بية ا#"اصة ألبناÚ@م،  وعندما يEو 

ر مساعدة  يمن الضر يالطالب ذي �عاقة املر�â لالستفادة من ال�<نامج ال?<بو وo �úساعد و
=ة الo }uسمح ل8م بدعم ال�<نامج ال?<بو الفردي لطفل8م أو  ات الضر يÀباء عpq اك}ساب امل8ا ر ور

aة،  .(خطة ا#"دمة 1سر=ة الفردية   )25م،  2014راملغا

حتياجات ا#"اصة عo pqعلم يوo �úعÃ{ مساعدة 1فراد ذو ':  وا#"دمات ال?<و=حية
قت ال}سلية iشEل بناء،  ومن خالل ا#"دمات �ستطيع 1فراد  وكيفية استغالل وقت الفراغ و

�qشمل خدمات ال?<و=ح ما يoعلم ال}سلية الوظيفية املالئمة وo تقييم وظائف وقت : ناملعوقو
س،  وخدمات ترفيھ عال   .×�،  والتعلم �� وقت الفراغرالفراغ،  وaرامج ترفيھ املراكز واملعاد واملدا
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مات وقد oعطى  زو=تم التخطيط ل8ذه ا#"دمة مسبقا و=مكن أن oستخدم كراحة �� 1
ً

ذه ا#"دمة فرصا للتقييم والتخطيط والتدخل كمحاولة إلعادة استقرار الفرد ذي 'حتياجات 
ً

ملؤسسة التعليمية مثل ا#"اصة �� الب`ت وتتم من خالل 1[شطة ال?<فW@ية الu{ يتم تقديم8ا �� ا
إقامة ا#Qفالت �� املناسبات الوطنية و'جتماعية والرحالت ال?<فW@ية ال8ادفة إp0 1ماكن 
ض املسرحية،  و�ú ف?<ة تر=ح  ات وإقامة العر�ùدائق العامة واملتQ#خية وا= والسياحية،  والتا ر

?<و=ح والÜشاط امشيا،  مقدمي الرعاية ومقدمي ا#"دمات الرئ`سي(ن iشEل مؤقت،  ولم �عد ال
ً

ه وناك العديد من 1[شطة  ربل و عامل مؤثر وفعال �� إثراء ثقافة الفرد وخ�<اتھ وأفEا
سN@ا و=ختلف العلماء فيما بيÔ@م بالÜسبة لتصÜيف ذه 1[شطة ��  رال?<و=حية الu{ يمكن مما

مجموعات مم(�ة نظرا لتعدد ذه 1[شطة
ً

  )58،  2010ا#"طيب، وا#Qديدي، .(

زبجانب ما سبق يمكن عرض أبر ا#"دمات الu{ يÜب�6 ال?<ك(� علW@ا �� ا2Rال 'جتما¨� 
�úيمع ذو 'حتياجات ا#"اصة، و:  

  . الذي يتضمن املسكن واملأ_ل وامللxس-ى ملن ل`س ل8م مأو آمن –�يواء الEامل  •

نملتEامل والتعاو مع الرعاية ال¤Qية الEاملة العالجية والوقائية، وتوف(< العالج الطبي�Ç ا •
 .املس}شفيات املتخصصة �� إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات املطلوaة

 .الرعاية النفسية •

 .ال?<و=ح وشغل أوقات الفراغ •

• �Çالعالج الطبي. 

 .العالج الوظيفي •

 .توف(< جميع ما يحتاجھ ال�"ص ذي 'حتياجات ا#"اصة من خدمات وعناية خاصة •

A@م عpq التفاعل تصميم برامج • =ادة قد ر خاصة لتأيل ودمج ذو 'حتياجات ا#"اصة و ز ي
 .بإيجابية �� ا2Rتمع
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  : ا��اتمة

           �qشمل ما يoو:  

أوال
ً

اسة:  رأبر نتائج الد    :ز

ز�� ضوء ما تم عرضھ يمكن للباحث(ن أن �ستخلصا أبر النتائج عpq النحو التا�0                 ِ
َ

ِ:  

يملن�� �سالمي عدة ضوابط ومعاي(< تمكن من تفعيل ذو 'حتياجات ا#"اصة �� وضع ا •
اA@م، : التنمية املستدامة iشEل فعال، ومÔ@ا ف8م وقد رتحر=رم من _ل ما �ع?<ض تطو=ر معا ر

 pqم عات وا#"�<ات الo }uساعد ات واك}ساب امل8ا ف والقد تقاء l@ذه املعا روتمكيÔ@م من ' ر ر ر
  .بداع الEامنة فW@مإطالق طاقات �

• �qا ما ي زتتعدد 1سس الu{ وضع8ا �سالم ل?<بية ذو 'حتياجات ا#"اصة ومن أبر اح?<ام :  ي
الفرد ذي 'حتياجات ا#"اصة وذلك بتقديره والتعامل معھ _وحدة متEاملة ل8ا كيا�@ا 

املستقل، تحقيق التوافق 'جتما¨� وجعل ذي 'حتياجات ا#"اصة �"صا مستقال
ً ً

 �� 
اتھ واستعداداتھ، تحقيق تEافؤ الفرص التعليمية iعيدا  مجتمعھ وذلك وفق ما oسمح بھ قد
ً

ر
َّعن أي اعتبار ديÃ{ أو جy§Ü{ أو اجتما¨� وذا �عÃ{ أال يحمل ال�"ص إال �� حدود طاقتھ 

نم8ما _انت سعة تلك الطاقة، استغالل الطاقات الxشر=ة، فذو 'حتياجات ا#"اصة يمثلو  و
�@ا يجب عpq الدولة استغالل8ا وتوجW@8ا و'نتفاع l@اطاقة iش  . زر=ة ل8ا و

• �qية ذو 'حتياجات فيما يaيتتمثل أبر مبادئ تر قأن ا#"دمات ا#"اصة حقو أصلية : ز
قومستمرة باستمرار حياة ذو 'حتياجات ا#"اصة كفلN@ا الشرا¢ع السماو=ة ومبادئ حقو  ي

ة م�Qة ملواج8ة �[سان، 'ك}شاف والتدخل املبكر مل ورنع حدوث �عاقة أو ا#Qد مÔ@ا ضر
�عاقة، ا#"دمات ا#"اصة خدمات متEاملة وشاملة لEافة جوانب �"صية ذي 'حتياجات 
ا#"اصة،  ا#"دمات ا#"اصة مسئولية فر=ق متEامل من 1طباء واملعلم(ن و1خصائي(ن 

وتأيل8م وإدماج8م مجتمعيا يالنفسي(ن و'جتماعي(ن، العناية بذو 'حتياجات ا#"اصة 
ا iشر=ا لھ مردوده 'قتصادي و'جتما¨�   . ريمثل اس}ثما

وضع �سالم من�2ا متEامال •
ً ً

ق�شمل مجموعة من الطر لوقاية �[سان من خطر �عاقة  
�qاثية لإلعاقة، الوقاية من : بمختلف أنوع8ا، وتمثل ذلك فيما ي رالوقاية من 1سباب الو

عة، اجتناب ا#"مو  ة، الغذاء الص	�، اجتناب العالقات غ(<1مراض، النظاف راملشر و
ات، الوقاية من ا#Qوادث اR"تلفة   .رواR"د

يتتعدد أوجھ الرعاية الu{ قدم8ا �سالم ألل 'بتالء أو لذو 'حتياجات ا#"اصة، ومن  •
�qا ما ي ر=ة يفرض العناية والرحمة بذو 'حتياجات ا#"اصة، الن { عن ال%": زأبر

قو'سN@زاء بذو 'حتياجات ا#"اصة، املساواة �� ا#Qقو والواجبات، حفظ أموال8م،  ي
فع معنو=اA@م بالص�< ) ودمج8م(وتوف(< الكفاية املع`شية، مخالطN@م  روعدم التنكر ل8م، 

والدعاء ل8م، الن { عن خيانN@م أو التدل`س علW@م، تأيل8م وoعليم8م بالقدر الذي oسمح بھ 
اA@م   .ومستو=اA@م، الن { عن إمال8م ولو بالسالمرقد
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يتتعدد مظار الرفق بذو 'حتياجات ا#"اصة �� �سالم، ومÔ@ا الرفق ال}شر��Ç ومن  •
تحر=م قتل النفس املعصومة، املشقة تجلب الت`س(< �� شر�عة �سالم، ال تEليف : أمثلتھ

بية �سالمية ل`س معناه عدم يعpq من فقد عقلھ، الرفق بذو 'حتياجات ا#"اصة �� ال?<
ترسيخ مبدأ الوحدة و1خوة �سالمية، : الضبط، والرفق 'جتما¨� و1خال��، ومن أمثلتھ

يتكر=م ذو 'حتياجات ا#"اصة وحفظ كرامN@م �[سانية و'جتماعية، ألغت ال?<بية 
سرة، ال?<بية ي�سالمية التفاوت ب(ن الناس، لذو 'حتياجات ا#"اصة ا#Qق �� تEو=ن 1

ي�سالمية تدعو إp0 1_ل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة ومجالسN@م، ومÔ@ا الرفق 'قتصادي 
قأعطى �سالم لذو 'حتياجات ا#"اصة جميع ا#Qقو املتعلقة : واملادي، ومن أمثلتھ ي

يبالتملك، جعل �سالم لEل فرد من ذو 'حتياجات ا#"اصة وليا، أقر �سالم حق ذو  ًي

: 'حتياجات ا#"اصة �� امللكية وتنمية املال، ومÔ@ا الرفق التعليÖ{ وال?<بو=ة، ومن أمثلتھ
اA@م، لذو 'حتياجات ا#"اصة  يلذو 'حتياجات ا#"اصة حق �� التعليم بما يناسب قد ري
يا#Qق �� الدمج التعليÖ{ كغ(<م من أبناء ا2Rتمع، و�0 1مر مسئو عن ذو 'حتياجات  ل

  .ا#"اصة

يتتعدد التطبيقات ال?<بو=ة ملن�2ية �سالم �� التعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة بالواقع  •
يا#"دمات الu{ من 1مية تقديم8ا لذو 'حتياجات ا#"اصة �� ا2Rال : املعاصر، ومÔ@ا

يالتعليÖ{، ا#"دمات الu{ من 1مية تقديم8ا لذو 'حتياجات ا#"اصة �� ا2Rال الص	�، 
  .يالu{ من 1مية تقديم8ا لذو 'حتياجات ا#"اصة �� ا2Rال 'جتما¨�ا#"دمات 

ثانيا
ً

اسة:    :رتوصيات الد

يترك(� ا#82ات املسئولة عن التعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة عpq التطبيقات ال?<بو=ة  .1
ض الواقع اسة ومحاولة تفعيل8ا �� أ رالu{ أسفرت عÔ@ا الد   .ر

� ا2Rتم�Ç باملن�2ية .2 ي �سالمية �� التعامل مع ذو 'حتياجات ا#"اصة من [شر ال̈و
  .قخالل طر التوعية وأساليب التواصل املتعددة من وسائل إعالم وندوات ومؤتمرات

يتخصيص برامج تو�â متطلبات ذو 'حتياجات ا#"اصة عpq اختالف تصÜيفاA@م  .3
ر �� ذه وكيفية التعامل مع8م من جانب 1سرة واملؤسسات ال?<بو=ة، بحيث يحاض

 .نال�<امج خ�<اء متخصصو و=خصص لھ وقت _اف ومساحة مناسبة من البث التليفز=و[ي

تخصيص جزء من ال�<امج التعليمية خاصة �� املرحلة ا#2امعية لرفع و¨� املتعلم(ن  .4
 .يبمتطلبات ذو 'حتياجات ا#"اصة وآليات التعامل مع8م

5.  �Ç2تمRشر الو¨� ا] pqية عÜاملؤسسات الدي �زبطبيعة ذو 'حتياجات ا#"اصة وأبر ترك( ي
 .متطلباA@م واحتياجاA@م وكيفية تحقيق8ا

عاية ذو 'حتياجات ا#"اصة .6  p0تتو }uيتوف(< الدعم املادي املتطلب للمؤسسات ال  .ر

� ا2Rتم�Ç بمسxبات �عاقات بأنواع8ا اR"تلف وكيفية الوقاية مÔ@ا خاصة ��  .7 [شر ال̈و
=ة �سالم لكيفية ال وقاية من حدوث ذه �عاقات، وذلك من خالل ال�<امج ؤضوء ر

  .التلفز=ونية واللقاءات ا#2ما(<ية ونحو ذلك
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ثالثا
ً

اسة:    :رمق0/حات الد

عاية ذو 'حتياجات ا#"اصة من وج8ة نظر العامل(ن l@ا  .1 ياملشكالت الu{ تواجھ مراكز  ر
  .روآليات التغلب علW@ا من منظو ال?<بية �سالمية

رق?<حة لتفعيل دو املؤسسات ال?<بو=ة �� تطبيق املن�� �سالمي �� التعامل اس?<اتيجية م .2
 . يمع ذو 'حتياجات ا#"اصة

رمتطلبات تأيل وإعداد معلÖ{ ذو 'حتياجات ا#"اصة من منظو ال?<بية �سالمية  .3 ي
 .وآليات تفعيل8ا بمؤسسات إعدادم

شادي من منظو ال?<بية �سالمية لت .4 رفاعلية برنامج إ عاية ر � العامل(ن بمؤسسات  رعميق ̈و
 .يذو 'حتياجات ا#"اصة بمالمح املن�� �سالمي �� التعامل مع8م

� أسر ذو 'حتياجات  .5 شادي من منظو ال?<بية �سالمية لتنمية ̈و يفاعلية برنامج إ ر ر
  .ا#"اصة بمتطلباA@م وآليات التعامل مع8م
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  المراجع

  :المراجع العر�ة: أوال

أســــد الغابــــة �ــــ� معرفــــة الــــ¤Qابة، دار الفكــــر، ). 1970. (ن 1ث(ــــ<، عqــــ� بــــن دمحم بــــن عبــــد الكــــر=مابــــ
  .ب(<وت

ي، أبـو الفــرج عبـد الــرحمن بــن أUـي ا#Qــسن عqـ� بــن دمحم القرÑـy{ التميÖــ{ ســ(<ة ). 1984. (زابـن ا#2ــو
ر، دار الكتـــــب العلميـــــة، ب ز ـــز ¬، تحقيـــــق [عـــــيم ز وومناقـــــب عمـــــر بـــــن عبـــــد العز=ــ (ـــــ<وت، ر

  .  لبنان

 .Qôيح ابن حبان،  الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، ب(<وت، لبنان). ـ1414. (ابن حبان، دمحم

ة 1وقــاف ). ت.د. (ابــن حنبــل، أبــو عبــد هللا أحمــد بــن دمحم بــن ــالل بــن أســد الــش`با[ي ا راملــسند، و ز
  . املصر=ة، القارة، مصر

وفيات 1عيان وأنباء أبناء ). 1971. (دمحم بن أUي بكرابن خلEان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
  . الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب(<وت، لبنان

، مكتبــــة ). 1988. (ابــــن ســــعد، دمحم بــــن ســــعد بــــن منيــــع =ــــاد دمحم منــــصو ، تحقيــــق  رالطبقــــات الك�ــــ< ز ى
ة  .رالعلوم وا#Qكم، املدينة املنو

'ســ}يعاب �ــ� معرفـة ô1ــQاب، تحقيــق عqــ� ). 1992. (ابـن عبــد ال�ــ<، يوسـف بــن عبــد هللا بـن دمحم
، دار ا#2بيل، ب(<وت، لبنان  .يدمحم البجاو

=خ دمــشق، تحقيــق عqــ� عاشــو ا#2نــوUي، ).  2001. (ابــن عــساكر،  عqــ� بــن ا#Qــسن بــن بــة هللا رتــا ر
  .دار إحياء ال?<اث العرUي، ب(<وت، لبنان

ة، مصرقصص 1نxياء، د).  ـ1412. (ابن كث(<، إسماعيل   .رار اليق(ن،  املنصو

}Ã= دمحم فؤاد عبد البا��، دار الفكـر، : سùن ابن ماجھ، تحقيق). ت.د. (وابن ماجھ، دمحم بن يز=د القز
 . ب(<وت، لبنان

  . إحياء علو م الدين، دار املعرفة، ب(<وت، لبنان). ت.د. (أبو حامد الغزا�0، دمحم بن دمحم

ديأبــــو داود، ســــليمان بــــن 1شــــعث أبــــو داو ســــùن أUــــي داود، تحقيــــق دمحم ). ت.د. (زد ال%2ــــستا[ي 1
  . مح:{ الدين عبد ا#Qميد،  دار الفكر، ب(<وت، لبنان

ـــي، و=ــــدا محمــــود ياملــــشاركة ا2Rتمعيــــة مــــدخل لتمكــــ(ن ذو 'حتياجــــات ا#"اصــــة ). 2020. (1ترUـ
ؤســــسة ، امل14وتحقيـــق جــــودة حيـــاA@م، ا2Rلــــة العرaيــــة لعلـــوم �عاقــــة واملوبـــة، العــــدد 

  .العرaية لل?<بية والعلوم وÀداب
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=ـد =Á{ قـائم عqـp تمكـ(ن أم8ـات املكفـوف(ن مـن أحEـام ). 2021. (زأحمـد، من(ـ<ة سـالمة أبـو  ربرنـامج تـد
ات التجو=ــــد لــــدى أبنـــاÚ@ن ع�ــــ< منــــصة  رالتجو=ـــد باملرحلــــة 'بتدائيــــة وأثـــره �ــــ� تنميــــة م8ـــا

اســات عرaيــة �ــ� ال?<بيــة وعلــم الــنفس،  وم، مجلــة د رز ، ص ص 134، العــدد 134ا2Rلــد و
483 – 523.  

aـا[ي، iــسام عبـد هللا شـادية املقدمــة لــذو 'حتياجـات ا#"اصــة �ــ� ). 2012. (ر� يواقــع ا#"ــدمات � ر
اســات عرaيــة �ــ� ال?<بيــة وعلــم الــنفس، ا2Rلــد  =ــة اليمنيــة، مجلــة د را#2م8و ، العــدد 134ر

  .265 – 239، ص ص 134

مؤســــسة . زaــــدة التفــــس(< مــــن فــــتح القــــدير، الطبعــــة الراiعــــة). ـــــ1421. (1ِشــــقر، دمحم بــــن ســــليمان
  .لبنان. الرسالة، ب(<وت

ايــة دمحم بــن ا#Qــسن، تحقيــق ). 1991. (�مــام مالــك، ابــن أ[ــس مالــك بــن أ[ــس 1صــب	� ـــوطأ، ر والـــمــ
، دار القلم، دمشق  . يتقي الدين الندو

ن لـوف،  وآخـر وأو  املتعـددة 'تجــاه شـموp0 'ختــصاصات،  يترaيــة 1طفـال ذو �عاقــات). 2000. (ر
ن،  أ_اديميــة ال?<بيـــة ا#"اصــة،  الر=ـــاض،  اململكـــة  وترجمــة عبـــد العز=ــز الـــسرطاو وآخـــر ي

 .العرaية السعودية

، دمحم بن إسماعيل ، دار ابن حزم، ب(<وت، لبنان). ـ1424. (يالبخار   .يQôيح البخار

اجــات ا#"اصــة،  ترجمــة عبــد العز=ــز الــ�"ص،  يالــدمج الــشامل لــذو 'حتي). 2000.  (براد0ــ� ديــان
�Çي=دان السرطاو وعبد العز=ز العبد ا#2بار،  الع(ن،  دار الكتاب ا#2ام   .ز

منا�ª ال?<بية ا#"اصة لغ(< العادي(ن وإعداد معلم ال?<بية ا#"اصة، ).  2001. (بطيخ، فتحية أحمد
 .، دار ا#Qس(ن للطباعة والÜشر، املنوفية1ط

، صــــا#â ســـ �ــــ� التعامـــل مــــع املتعلمــــ(ن مـــن منظــــو ال?<بيــــة ).  ـــــ1421. (ليمانيالبقعـــاو رمبــــدأ الرفـــق 
ة(�سالمية،  رسالة ماجست(<، غ(< مÜشو ، مكة املكرمة، )ر ى، _لية ال?<بية جامعة أم القر

  .اململكة العرaية السعودية

، أبــو العبــاس أحمــد  أنــ`س فتــوح البلــدان، تحقيــق عبــد هللا). 1987. (بــن يح:ــt بــن جــابر يالــبالذر
ف، ب(<وت، لبنان   .رالطباع و عمر أن`س الطباع، مؤسسة املعا

، دمحم عبـــد ). 1994. (البW@قــي،  أحمـــد بـــن ا#Qـــس(ن بـــن عqـــ� بـــن موzــty أبـــو بكـــر ىســـùن البW@قـــي الك�ـــ<
 . القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة

ان، تحقيق دمحم السعيد شعب �يم). 1990. (البW@قي، أحمد بن ا#Qس(ن بن ع�q بن موtyz أبو بكر
، دار الكتب العلمية، ب(<وت، لبنان غلو لiسيو[ي    .ز

ty§1998. (ال?<مـذي، دمحم بـن ع`ـ .(ن ال?<مـذي، تحقيـقùـ<وت، دار الغــرب : ســ)ف، ب وiـشار عــواد معـر
  .�سالمي

كتـــاب توصـــيات مـــؤتمر التوج8ـــات العلميـــة ا#Qديثـــة �ـــ� ال?<بيـــة ). 2012. (جامعـــة القـــدس املفتوحـــة
=خ -املنعقد �� جامعة القدس املفتوحة. ا#"اصة   .م12/11/2012ر فلسط(ن، بتا
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واقـع ا#"ــدمات املقدمـة لفئــة الـصم املكفـوف(ن مــن وج8ـة نظــر ). 2015. (ا#�2ـ<،  إيمـان عبــد العز=ـز
،  )4(1م8ــات باململكـــة العرaيـــة الـــسعودية،  ا2Rلــة الدوليـــة ال?<بو=ـــة املتخصـــصة،  ا2Rلـــد

  .م2015 آب، -)8(العدد

=ة مصر العرaية). 2021. (ياز املركز للتعبئة و�حصاءا82# ، جم8و رالكتاب �حصا¢ي السنو  .ي

ي، دمحم بن عبد هللا ك عpq الـ¤Qيح(ن، تحقيـق مـصطفى عبـد ).  1990. (را#Qاكم الن`سابو راملستد
 . القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب(<وت، لبنان

ــــق ـــة ذو 'حتياجــــــا). 2007. (حمــــــ`ش، عبــــــد ا#Qــ يعايـــ ات، جامعــــــة ر ـــة �ــــــ� �ســــــالم، �مــــــا رت ا#"اصـــ
قة   .رالشا

tـــــÃديـــــدي،  مQ#ـــــشر ). 2010. (ا#"طيـــــب،  جمـــــال؛ واÜــــالح لل ـــة ا#"اصـــــة،  دار الفـ املـــــدخل إ0ـــــp ال?<بيــ
�ع،  الEو=ت  .زوالتو

ا#"ف5ــ�، اململكـة العرaيــة ). 10-8ص(، )5(، العـدد )ــ1420جمـادى 1و0ــp(ا#"ف5ـ�، مجلـة ســنو=ة، 
  .السعودية

مـــزالدســو��، ســـ8 ي(<  س الفـــصل ).  2006. (ر راملتطلبــات ال?<بو=ـــة ل?<بيـــة املعـــاق(ن اجتماعيــا �ـــ� مـــدا
ة سالة ماجست(<، _لية ال?<بية بدمياط، جامعة املنصو رالواحد،   .ر

ط، مؤســسة ). 1994. (الـذÁ{، دمحم بـن أحمـد بــن عثمـان نـؤ وسـ(< أعـالم النــبالء، تحقيـق شـعيب 1 ر
  .الرسالة، ب(<وت

ق سان، فار والر اسات وaحوث �� ال?<بية ا#"اصة،عمان). 2000. (و   .دار الفكر العرUي: رد

ردو معلـــم �عاقـــة العقليـــة �ـــ� تفعيـــل بـــرامج ا#"ـــدمات املـــساندة ). 2021. (الزرا[ـــي، ناصـــر عطيـــة
اسـات عرaيـة �ـ�  ات 1_اديمية لدى املعاق(ن عقليا القـابل(ن للـتعلم، مجلـة د رلتنمية امل8ا ر

ً

2R479 – 443، ص ص 134، العدد 134لد ال?<بية وعلم النفس، ا.  

ـــن دمحم ــــ1414. (الز=لÇــــ�، جمــــال الــــدين أبـــــو دمحم عبــــد هللا بــــن يوســــف بــ تخــــر=ج 1حاديــــث وÀثـــــار ). ـ
، تحقيــق عبـد هللا بــن عبـد الــرحمن الــسعد، دار : يالواقعـة �ــ� تفـس(< الكــشاف للزمخـشر

  .ا#"ز=مة، الر=اض، اململكة العرaية السعودية

  .فقھ السنة، مكتبة الرشد، الر=اض، اململكة العرaية السعودية).  ـ1422. (سابق، السيد

لية 1خالقيــة وأثرــا �ــ� ال?<بيــة �ســالمية، دار ). ـــ1422. (الـسعدي، أحمــد حــس(ن املوجــان واملــسؤ
  .'عتصام، القارة، مصر

نان، الطبعة ت`س(< الكر=م الرحمن �� تفس(< كالم امل).  ـ1426.  (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر
  .الثالثة، مكتبة الرشد، الر=اض، اململكة العرaية السعودية

تخـر=ج أحاديـث وآثـار كتـاب �ـ� ظـالل القـرآن، دار ال�2ـرة ). 1995. (يالسقاف، علو بن عبـد القـادر
�ع، مكة املكرمة، اململكة العرaية السعودية   .زللÜشر والتو

�qيم ع .م �� ال?<بية ا#"اصة، الشمس للطباعة، القارةنظم التعلي). 2000. (سليمان، نجدة إبرا
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�Çع فقـھ ). 1998. (السيوطي، جالل الدين بن عبد الرحمن الشاف و1شباه والنظائر �� قواعد وفر
 .الشافعية، دار الكتب العلمية، ب(<وت، لبنان

ـــ1414. (الــسيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أUــي بكــر واqQRــ�، جــالل الــدين دمحم بــن أحمــد .(
  .تفس(< ا#2الل(ن، دار ا#Qديث، القارة، مصر

وائــده وا#2ــامع (جــامع 1حاديــث، ). ت.د. (الــسيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرحمن زا#2ــامع الــصغ(< و
ر   . الفكر، ب(<وت، لبنان ،  دار)زالكب(< وا#2امع 1

 . ب(<وتطبقات ا#Qفاظ، دار الكتب العلمية،).  1983. (السيوطي، عبد الرحمن بن أUي بكر

  ).ط.د(، )رجال ومواقف(ثمار من غرس النبوة ). ـ1379. (الشال، دمحم

ــ1420. (الـشا�ع، عبـد �لـھ بـن عثمـان بـن عبـد هللا .( ،�Çاء ابـن تيميـة حـو �عاقـة، دار الــصمي لآ ر
  .الر=اض، اململكة العرaية السعودية

، أحمـد بـن عبـد هللا >vــ1425. (يالـش�ـ� املـسئولية ا#2نائيـة �ـ� الـشر�عة العاـات العقليـة وأثرـا ). 
ي�سالمية والقانو املصر وتطبيقاA@ا �ـ� اململكـة العرaيـة الـسعودية رسـالة ماجـست(<، . (ن

ة اســـات العليـــا جامعـــة نـــايف للعلـــوم 1منيـــة، الر=ـــاض، اململكـــة ) رغ(ـــ< مÜـــشو رــــ _ليـــة الد
 .العرaية السعودية

ـــــن عqــــــ� بــــــن دمحم ـــ).  دت. (الــــــشو_ا[ي، دمحم بـ ـــالم الكتــــــب، الر=ــــــاض، اململكــــــة العرaيــــــة فــــــتح القـــ دير، عـــ
  .السعودية

الــــوا�� بالوفيــــات، تحقيــــق أحمــــد ). 1971. (الــــصفدي، صــــالح الــــدين خليــــل بــــن أبيــــك بــــن عبــــد هللا
ط، دار إحياء ال?<اث، ب(<وت ناؤ و1  .ر

�Çأحمــد بــن دمحم الــشاف ، الر=ــاض النـــضرة �ــ� مناقــب العــشرة، تحقيــق ع`ــ§ty بـــن ). 1996. (يالط�ــ<
، دار الغرب �سالمي، ب(<وتعبد هللا  .ي بن ما[ع ا#Qم(<

=ج عقاب  ياتجاات املعلم(ن نحو دمج الطلبة من ذو �عاقة مع أقرا�@م �� ) 2018(رعبد الفتاح، أ
ه . محافظة سلفيت ا#EQومية رسمية،  ماجست(< غ(< مÜشو  جامعة القدس املفتوحة –ر

 .   فلسط(ن–

الـــسلو_ات غ(ـــ< التكيفيـــة لـــدى طلبـــة صـــعوaات ). 2013. (يمعبـــد هللا، أيمـــن يح:ـــt والـــش8اب، إبـــرا
اســــــات ال?<بو=ـــــــة  ـــة 1ساســـــــية الــــــدنيا، مجلــــــة ا#2امعـــــــة �ســــــالمية للد رالــــــتعلم �ــــــ� املرحلـــ

  .268-235،)1(21والنفسية،

ــــدان أحمـــــد =ــ   ، زالعتيÁـــــ{،  بنـــــدر ناصــــــر؛ والـــــسرطاو ـــا ). 2012. (ي ــــ{ يحتاج8ـــ ا#"ـــــدمات املــــــساندة الuـ
ر وأسـرم ومــدى توفرــا مـن وج8ــة نظــر أوليـاء 1مــو واملعلمــ(ن،  1طفـال متعــددو �عاقــة

اسات �سالمية،  السعودية،  العدد  24رمجلة جامعة امللك سعود،  العلوم ال?<بو=ة والد
)1(  ،125-158. 

ة عصر=ة .م.اس?<اتيجية الدمج ل?<بية املعوق(ن بـ ج). 2000. (الÖ2Ì{، دمحم حسن(ن عبده .. ورع، ضر
عايـــة نفـــسية وترaو=ـــة أفـــضل لـــذو " ي املـــؤتمر الـــسنو لEليـــة ال?<بيـــة، ملــاذا وكيـــف، ىنحــو  ر

ة2000 أبر=ل 5-4من "  'حتياجات ا#"اصة   .ر، _لية ال?<بية، جامعة املنصو
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�Çــ� بــن «2ــر أبــو الفــضل الــشافqابة، ).  1991. (العــسقال[ي، أحمــد بــن عQ¤الــ ��صــابة �ــ� تمي(ــ
، دار ا#2يل،    .ب(<وت، لبنانيتحقيق ع�q دمحم البجاو

، ). 2005. (العــــسقال[ي، أحمــــد بــــن عqــــ� بــــن «2ــــر عــــالء الــــدين يفــــتح البــــار شــــرح ôــــQيح البخــــار ي
=اUي، دار طيبة، الر=اض، اململكة العرaية السعودية: تحقيق   .رنظر بن دمحم الفا

  .معاد ال?<بية �سالمية، القارة، دار الفكر). 1989. (ع�q، سعيد إسماعيل

ادي â#صا ، �ùخالد دمحميالع ،}Ö2Ìاشمية، وال ، طبيعة اتجاات الطالب ). 2020. (ي، واملوسو
س التعليم العام �� ضوء iعض املتغ(<ات،  رذو 'حتياجات ا#"اصة نحو الدمج �� مدا ي

ر العدد    .، ا#2زء الثا[ي، يناير185زمجلة ال?<بية، _لية ال?<بية، جامعة 1

، إبــــــرايم ــــراA@ا(عــــــالم متغ(ــــــ< التنميــــــة �ــــــ� ). 2003. (يالع`ــــــسو ــــ� مف8ــــــوم التنميــــــة ومؤشــ اســــــة �ــ ، )رد
ق، ط    .3والقارة، دار الشر

ـــال ذو ). "2001. (فـــــراج، عثمــــــان لب`ـــــب عايــــــة وتأيـــــل 1طفـــ ياســــــ?<اتيجيات مـــــستحدثة �ــــــ� بـــــرامج  ر
  ).2(مجلة الطفولة والتنمية، العدد " 'حتياجات ا#"اصة 

ياعية و1_اديمية الu{ �عـا[ي مÔ@ـا الطلبـة ذو املشكالت النفسية و'جتم). 2014. (الفواع(<، أحمد
'حتياجات ا#"اصة �� املرحلـة ا#2امعيـة، بحـث مقـدم إ0ـp امللتقـى الراiـع عـشر ل�2معيـة 

ات العرaية املتحدة17-14ا#"ليجية لإلعاقة، من    .ر إبر=ل، دUي، �ما

=ـة، دمحمي ات ا#"اصــة �ـ� أقــسام ياتجاــات 1سـاتذة نحــو دمـج التالميــذ ذو 'حتياجـ). 2019. (زفو
اســات �ــ� علــوم �[ــسان وا2Rتمــع، جامعــة جيجــل، مجلــد  ) 2(رالتعلــيم العاديــة، مجلــة د

  .178 – 161ص ص ) 1(عدد

ة بÜــــت دمحم تأيـــل معلÖــــ{ ومعلمــــات صـــعوaات الــــتعلم لتقــــديم ا#"ــــدمات ). 2018. (رالقحطـــا[ي، ســــا
ُّ

ث العلÖـــ{، _ليـــة البنـــات، َّال?<بو=ـــة �ـــ� املرحلـــة املتوســـطة مـــن وج8ـــة نظـــرم، مجلـــة البحـــ
  .جامعة ع(ن شمس، العدد التاسع عشر

دمحم إبــرايم : ا#2ــامع ألحEــام القــرآن، oعليــق). ـــ1414. (يالقرطÁــ{، عبــد هللا دمحم بــن أحمــد 1نــصار
  .القارة محمود حامد عثمان، دار ا#Qديث،:: خرج أحاديثھ ، يا#Qفناو

ل?<بيـة ا#"اصــة �ـ� ا#2امعــات الـسعودية لتحقيــق متطلبــات تطـو=ر أقــسام ا). 2015. (القر[ـي، سـالم
ىسالة ماجست(<، _لية ال?<بية، جامعة أم القر .كفاءة اR"رجات التعليمية   .ر

ن الطبعة الثانيـة، دار القلـم، دUـي، . املدخل إp0 ال?<بية ا#"اصة). ـ1418.(والقر=وoي، يوسف وآخر
ات العرaية املتحدة   .ر�ما

نحـــو مـــستقبل أفـــضل تخاطييـــا). "1994. (قطÁـــ{، دمحم ناصـــر، وكعÁـــ{،دمحم
ً

اســـة مقدمـــة للمـــؤتمر "  رد
=ـــة مـــصر العرaيـــة، القـــارة  رالـــسادس التحـــاد يئـــات الفئـــات ا#"اصـــة واملعـــوق(ن بجم8و

س) 29-31(   .رما
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ة =اض 1طفال، جامعة املنصو ة، _لية  رماجست(< غ(< مÜشو   .رر

، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف A@ذيب الكمال �� أسماء الرجال، تحقيق iشار ). 1984. (ياملز
ف، مؤسسة الرسالة، ب(<وت  .وعواد معر

ش إي�ــــ<ت، الــــد). 2006. (مــــصطفى، دمحم كمــــال ريمقراطي والتنميــــة وا2Rتمــــع املــــد[ي، مؤســــسة فر=ــــد
  .القارة

aة،  ا[شراح سـالم تقيـيم واقـع ال�ـ<امج ال?<بو=ـة وا#"ـدمات املـساندة املقدمـة للطلبـة ). 2014. (راملغا
دن �� ضوء املعاي(< العاملية وتقديم نموذج مق?<ح لتطو=را،   رذو �عاقة البصر=ة �� 1 ي

اسات ا  .لعليا،  جامعة العلوم �سالمية العامليةر_لية الد

، أحمد بن دمحم بن أحمد ار الر=ـاض �ـ� أخبـار عيـاض، تحقيـق مـصطفى الـسقا، ). 1939. (ياملقر زأ
  .املع8د ا#"ليفي لألبحاث املغرaية، الرaاط

، عبد العظيم بن عبد القو بن عبد هللا ياملنذر مـصطفى : ال?<غيـب وال?<يـب، تحقيـق). ــ1417. (ي
ة، املكتبة العصر=ة، ب(<وت، جـعم  .3را

ــــن دمحم ســـــليمان اســـــة تقو=ميـــــة ملركـــــز خدمـــــة ذو 'حتياجـــــات ا#"اصـــــة ). 2018. (امل8نـــــا، معـــــاذ بـ يد ر
بجامعة �مام دمحم بن سعود �سالمية �� ضوء أدافھ، مجلة البحث العلÖ{ �� ال?<بية، 

  ._لية البنات، جامعة ع(ن شمس، العدد التاسع عشر

=ـــد وا#Qـــس(ن، عبـــد هللاملوzـــty، نا =ـــدان وعبـــد ا#2بـــار، عبـــد العز=ـــز، والبتـــال،   ، زصـــر والـــسرطاو ز . ي
ـــيم تجرaـــــة اململكـــــة العرaيـــــة الـــــسعودية �ـــــ� مجـــــال دمـــــج ). 2006( ـــة لتقيــ اســـــة الوطنيــ رالد

س العلـــيم العـــام، الر=ـــاض رالتالميـــذ ذو 'حتياجـــات ال?<بو=ـــة ا#"اصـــة �ـــ� مـــدا 1مانــــة : ي
 .العامة لل?<بية ا#"اصة

يــدا[ي، عبــد الــرحمن حــسن حبنكــةامل
َ َّ َ الطبعــة . الــوج(�ة �ــ� 1خــالق �ســالمية وأســس8ا).  ـــ1425. (َ

 .لبنان. ب(<وت. مؤسسة الر=ان للطباعة والÜشر . الثانية

، تحقيـق عبـد الـرحمن )اtu2R(سùن الÜسا¢ي ). 1986. (الÜسا¢ي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن
=اأبو غدة مكتب املطبوعات، حلب،    .رسو

ي، مـــسلم بـــن ا#$2ـــاج دار الفكـــر للطباعـــة . الطبعـــة 1و0ـــô .pـــQيح مـــسلم ).  ــــ1421. (رالن`ـــسابو
  .لبنان. ب(<وت . والÜشر
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