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 العزيز بو راشذ الطويرش الذكتور / عبذ اسم املؤلف

 العربية الشعوديةمتهيب ، اململكة ـمكتبة ال الهاشر

 م 6174هـ /  7343 تاريخ الهشر

 دكتور/ ربيع عبذ الرؤف عامر الكراءة معذ

جامعة امللك خالد يفكلية الرتبية بأستاذ الرتبية اخلاصة املساعد 
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 : مقدمة
اخلدمات ادلتميزة ذلم والشواىد على ذلك  يرى ادلتأمل دلنهج اإلسالم أنو يهتم برعاية ذوى االحتياجات اخلاصة ) ادلعوقني ( وتقدمي 

ن الرري  مازا  ققاً وصعباً ح ى نلل مهم ل ى الرعاية ادلثلى ، وأمهم أبنعرتف  فإن علينا أن تهمكثرية ، ولكن ابلرغم من اجلهود ادلبذولة لرعاي
ف ىذا الكتاب قهية ادلتعلقة ابدلعاقني ،حيث  ىدمازالوا ابحتياج ل ى العديد من ادلؤلفات واألحباث للتوعية بقضااي اإلعاقة واألحكام الف

ويرعاه  وبيان منهج اإلسالم يف  اإلعاقة  ونظرتو لليها ، وألىم األحكام الفقهية ادلتعلقة ابدلعوق وأىلة ومن يكفل والذى حوى بني دفتي
 ىحداهاء وأدلتهم ، وأحكام اإلعاقة كومها على ادلسلمني ، وأقوا  الفقهاء وادلسلمني ،  واقوا  الفق ويقوم على قؤونو  وبيان حقوقو

 ين ومكان ، وعنايتو ابألسرة اليت ىنظرًا النتشارىا يف  رلتمعاتنا ، كما ىدف ل ى لظهار مشولية اإلسالم وصالحيتو لكل زما االبتالءات
لب اجملتمع يف  تكوين النسل وجتنيبها كل ما ينغص حياهتا ووضع احللو  ذلا . 

 : مكوانت الكتاب
م، ويشتمل على  2544ىـ /  4141السعودية، سنة  ، ادلملكة العربيةيب[ صفحة، طبع يف مكتبة ادلتن025يتكون الكتاب من ]

 :كالتايل  يوى، أربعة أبواب
يف  الشريعة اإلسالمية (وفية دتهيد وفلالن. واإلعاقة احلسية ) األخرس وأحكام جاء يف  الباب األو  : -
 الشريعة اإلسالمية( وفية دتهيد وفلالن.يف  واحلسية ) األعمى  وأحكامقة اإلعا  الباب الثاين  : -
 وفية دتهيد وفلالن. (الشريعة اإلسالميةيف  واإلعاقة احلركية ) ادلقعد وأحكام  الباب الثالث : -
.النوفية دتهيد وفل (يف  الشريعة اإلسالمية يالعقلية ) اجلنون والتخلف العقلاإلعاقة  الباب الرابع واألخري : -

" رسالة ىو يف  األصل  وة [ األسرة دارسة فقهية مقارن وة وآثرىا يف  أحكام العبادات وفق]اإلعاقة احلسية واحلركية والعقلي : عنوان الكتاب
ادلؤلف قام بعرض التعريفات ادلتعلقة بقضااي اإلعاقة ، وذكر تلنيفاهتا ، كما ذكر  يف  الكتاب  أقوا  العلماء يف  لن دكتوراه "، حيث

 ادلذاىب الفقهية وانقشها ورجع ل ى ما يتف  مع الدليل.
حث حيث ارتكز اختياره اإلعاقة وأوضح أمهية البحث وسبب االختيار للب حو عرض ادلؤلف يف مقدمة الكتاب ،  :عرض زلتوى الكتاب 

على زلورين أساسيني  مها :
.يالشرع و االجتماعيالواقع  احملور األو : -
  ي.العمل الواقع والوظيفي  واحملور الثاين : -

 ياالستنباط ياعتمد على ادلقارنة ابدلنهج التحليل االوصفي  ، كم يواتبع الباحث ادلنهج االستقرائ كما حدد أىم أىداف ادلوضوع،
: اليت  اقتلرت على أنواع اإلعاقة احلسية) األعمى، األخرس ( واحلركية البحثا استنتجو ، كما ذكر  احلدود اليت  اقتمل عليها وعرض م

ابلبحث كما ذكر ملادر احللو  عليها، وأخريًا لجراءات  ةقة اللل)ادلقعد( والعقلية )اجلنون(،وقام بعرض أىم الدراسات السابقة وثي
االلفاظ و ايت القرآنية واالحاديث النبوية واآلاثر، اآلو توثي  ادلراجع ، و الفقهاء ، و ا  البحث وطريقتو ومشلت مادة البحث ، التعاريف، أقو 

األعالم  ، والفهارس،  مث خادتة الكتاب.و غري واضحة ادلعىن، 
 :يتلى اآلع مل الكتابتو أش

تعريفهما وموقف اإلسالم منهما وفيو ثالثة مباحث:و حيث خلص التمهيد  بتعريف ادلعوق واإلعاقة التمهيد :
 ادلبحث األو  : تعريف ادلعوق وفية مرلبان:

ادلختلفة وضح اختالفات العلماء حو  التعريفات أتعريف ادلعوق :حيث ذكر تعريف ادلعوق يف اللغة واصرالحًا و  -ادلطلب األول: 
لإلعاقة ، مث خلص ل ى رلموعة حقائ  من أمهها:

فإذا فقد ،ىو مدى قدرة ىذا الشخص على مزاولة عملة أو القيام بعمل أخر  وأساس احلكم على قخص ما أبنو معوق من عدم لن -4
القدرة على ذلك يسمى معوقاً. 

ة أو عقليو أو حسية  أعاقتهم عن السري سريًا طبيعيًا يف  طري  احلياة عرضوا بغري لرادة ل ى مسببات بدنيتادلعوقني ىم لخوة لنا  لن -2
كغريىم من األسوايء.

 –اللمخ  –البرت  –الشلل  -العجز – ةقام بعرض االلفاظ وثيقة الللة ) الزمانحيث  ابإلعاقة ةاأللفاظ ذات اللل -ادلطلب الثاين : 
ادلريض وأخرياً العمى( –العقل  –األصم 
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 ثاين  : اإلعاقة تعريفها وأنواعها وفية مرلبان: ادلبحث ال
االختالفات بني الباحثني والرتبويني حسب ختللهم  العديد منتعريف اإلعاقة ، حيث يواجو مفهوم اإلعاقة وتلنيفها  -ادلطلب األول:

عدد من اجملاالت الربية والنفسية أو اجتاىاهتم الفكرية ، أو حسب ادلعايري والقواعد ادلختلفة ، وذلك لكون ىذه ادلفاىيم ترتبط ب
 واالجتماعية.

فمن ادلمكن أن تلنف اإلعاقة حسب السبب، أو حسب نوع الوظيفة ادلفقودة ،وأخرياً حسب قدة  تلنيف اإلعاقة،  -ادلطلب الثاين :
من درجات متعددة ولكن واحدًا لكن الدرجة ختتلف ، لذا فإن التلنيف حسب الشدة يتكون  هاوسبباإلعاقة فقد يكون نوع اإلعاقة 

الشائع بني ادلتخللني ثالث درجات : اإلعاقات اخلفية، اإلعاقات ادلتوسرة، قديد اإلعاقة.
 ادلبحث الثالث : رعاية اإلسالم لإلعاقة ووجوب اللرب على ادلعوق وحقوق ادلعوق على اجملتمع ،وفية ثالثة مرالب :

اإلسالم يقيس اإلعاقة أببعادىا الذاتية  واالجتماعية معًا ، فكل فرد يف  اجملتمع  حيث لنرعاية اإلسالم لإلعاقة  -ادلطلب األول: 
عرج  وادلريض مرالب مبسئوليات ووظائف تتف  مع ، فاأل يمرالب بواجبات وتكاليف ، ولو حقوق حسب موقعة يف  التلور االسالم

وقد ظلت نظرة  ،مرالبة ادلرأة مبسئوليات ووظائف ختتلف عن الرجل طبيعتو يف  اللورة الكلية ، وختتلف سواىا ، منامًا كما ىو احلا  يف 
فئة من خل  هللا أرادىا على ىذه اللورة فيرالب ادلسلمني أبن ال يسخروا  واالسالم ل ى ادلعوق مبنية على أسس أمهها، حفظ كرامتو وأن

وف  قرع هللا، العمل يف  حدود  وبني حقوقو وواجبات ةوازنوالعد  وبني ادل ةأن يسخر بعضهم من بعضًا ، وحقو الكامل يف  ادلساوا منو أو
قدراتو ، وجوب رعايتو على األمة واالىتمام بو، االخذ ابألسباب مث اللرب دون الندم على لمها  وتفريط، ومن ىنا وضع االسالم عالج 

 أسباب اإلعاقة وطالب ابتباعها.
أصابو مل يكن  جيب على كل مبتلى أن يرضى بقضاء هللا وقدرة ، وأن ماحيث الواجب على من ابتاله هللا ابإلعاقة ادلطلب الثاين : 

بتلى أن مكتوب عليو، فإن نفسة تسكن  وقلبة يرمئن ويكون بذلك راضيًا بقضاء هللا وقدرة، وكذلك جيب على ادلؤمن لذا ا وألن وليخرئ
 على غريه ممن مل يبتلو. هويؤثر  ويعلم أن هللا حيب

مره من فروض الكفاايت على األمة ولذا قام بو ن العناية ابدلعوق والقيام أبحيث لحقوق ادلعوق على اجملتمع وواجباتو  ادلطلب الثالث :
ذلك .  بعضهم سقط اإلمث عن الباقني ولذا مل يقم بو أحد كان اجلميع أذتني، وعلى كل مسلم أن يقوم مبا أوجبو هللا علية يف

يف  الشسيعة اإلسالمةة (وحيتوى على . هيسةة   األرس  وأككامجاء يف  اإلعاقة احل اب األول :الب
يعرف فيو  األخرس يف  اللغة واالصرالح واأللفاظ ذات الللة.دتهيد : 

الفصل األول: ميسائل العبادات ادلتعلقة ابألرس .
 األحكام ادلتعلقة ابللالة وفية مرالب: ادلبحث األو  :

نابلة حكم لمامة األخرس يف  اللالة، حيث ذىب اجلمهور وأصحاب األئمة األربعة من احلنفية وادلالكية والشافعية واحل  طلب األول:ادل
 ال تلح لمامة األخرس القادر على القراءة  وأوضح ادلؤلف أقوا  الفقهاء ابلتفليل يف  ىذا الفلل. ووالظاىرية والزيدية على أن

ذىب رتهور الفقهاء على أن األخرس تسقط عنو تكبرية اإلحرام ، حيث حكم تكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة لألخرس،  ادلطلب الثاين :
نهما على ثالثة مذاىب ذكرىا ادلؤلف ابستفاضة وذكر أدلة ادلذاىب من الكتاب والسنة والقراءة العجزة عنهما واختلفوا يف  ما ينوب ع

 وادلعقو  .
حكم لقارة األخرس يف  اللالة ، فمن ادلقرر أن الكالم يف  اللالة يبرلها ، فاختلف الفقهاء يف  لقارة األخرس يف  ادلطلب الثالث :

س، وبو قا  احلنفية وادلالكية والشافعية واحلنابلة والظاىرية والزيدية، وعرض ادلؤلف أقو  تبرل إبقارة األخر  اللالة  ومنها لن اللالة ال
 الفقهاء وأدلتهم. 

جتب على كل  يقهاء على أن اجلمعة واجبة ابلكتاب والسنة واالرتاع فهفاتف  ال حيثنعقاد اجلمعة ابألخرس، احكم  السابع: ادلطلب
 سم واحد، واستد  على ذلك من الكتاب والسنة واالرتاع.ذكر مسلم مكلف مستوطن ببناء يشملو ا

أوضح ادلؤلف مفهوم التلبية يف  اللغة وعرض مذاىب الفقهاء يف  حيث: ادلسائل ادلتعلقة ابألخرس احلج ، وحكم التلبية  ادلبحث الثاين :
 األرجح مستنداً  على الدليل من الكتاب والسنة والعقل. يوبعد العرض ذكر الرأ تلبية األخرس واألدلة الواردة مهذا احلكم.

ادلتعلقة ابألخرس: الفلل الثاين : األحوا  الشخلية
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 تعريف األحوا  الشخلية. –متهةد 
 .األو  حكم انعقاد النكاح بشهادة األخرس، والثاين  االجياب والقبو  لألخرس يف  النكاح :النكاح وفيو مرلبان :ادلبحث األول

والثاين  ىل اخلرس عيب يف  النكاح يقتضى  ،عيوب  النكاح وفيو مرلبان األو  العيوب يف  النكاح واليت  تقتضى الفسخ الثاين : ادلبحث
الفسخ.

، الثاين حكم ظهار األخرسو  ،األو  حكم طالق األخرس  :مرالب الرالق والرهارة واللعان والرجعة وفيو مخسة -ادلبحث الثالث :
 .وادلرلب األخري رجعة األخرس ،والرابع لعان األخرس ،األخرس يف الكفارة جيزئالثالث ىل و 

 وحيتوى على . يف  الشسيعة اإلسالمةة( هاإلعاقة احليسةة   األعمى  وأككام -الباب الثاين  :
 صطالح .تعسيف االعمى يف  اللغة واال -التمهةد  

 مباكث: ةثالث الفصل األول: ادليسائل ادلتعلقة ابألعمى يف  العبادات وفةة
األحكام ادلتعلقة ابللالة وفية مرالب األو  : حكم أذان األعمى ، الثاين  حكم اقتباه أوقات اللالة على األعمى،  -:ادلبحث األول

أما ادلرلب السادس  ،اخلامس حكم صالة اجلمعة لألعمى، و الرابع حكم حضور اجلماعة لألعمى، و الثالث حكم استقبا  القبلة لألعمى
 .خري حكم لمامة األعمى واأل

 األحكام ادلتعلقة ابلليام وحكم ما  لذ اقتبو على األعمى قهر رمضان.  ادلبحث الثاين  :
، الثاين حكم ظهار األخرس، و األو  حكم طالق األخرس  :مرالب وفيو مخسة ،الرالق والرهارة واللعان والرجعة ادلبحث الثالث :

 .وادلرلب األخري رجعة األخرس ،والرابع لعان األخرس ،األخرس يف  الكفارة جيزئالثالث ىل و 
 متعلقة ابألعمى:ـال الفلل الثاين :مسائل األحوا  الشخلية

، يف  عقد النكاح والثاين  والية األعمى ووكالتو األو  حكم انعقاد النكاح بشهادة ضررين ،   :النكاح وفية ثالثة مرالب -:ادلبحث األول
 الثالث واألخري ىل يعترب العمى عيباً يف  النكاح؟. و

الثاين حكم لعان ، و يف  الكفارة جيزئاألو  ىل العبد األعمى   :وفية مرلبان قبو  العمى يف  الكفارة وحكم لعانو -ادلبحث الثاين  :
األعمى.

ية دتهيد وفلالن.وف (يف  الشريعة اإلسالمية واإلعاقة احلركية ) ادلقعد وأحكام  -الباب الثالث :
 التمهيد تعريف ادلقعد يف  اللغة واصرالحاً.

الفلل األو : ادلسائل ادلتعلقة ابدلقعد يف  العبادات  : - 
 حكم التيمم للمقعد.و الرهارة  -:ادلبحث األول
 حكم أذان ادلقعد.و األذان   -ادلبحث الثاين  :
الثاين  حكم ما لذا افتتح اللالة قائماً  مث و األو  حكم ما لذا عجز ادلقعد عن استقبا  القبلة،   :اللالة وفية مرالب -ادلبحث الثالث :

السادس واألخري و اخلامس حكم صالة اجلمعة واجلماعة للمقعد ، و الرابع حكم لمامة ادلقعد ، و الثالث حكم  من ال يري  القيام ، و اعتل، 
 .حكم خربة اجلمعة والعيدين للمقعد 

الثالث و الثاين  حكم طواف وسعى ادلقعد زلمواًل ، و األو   ىل جيب احلج على ادلقعد،   :احلج، وفية ثالثة مرالب -ادلبحث السابع:
 حكم استنابة الغري للمقعد.

 مسائل األحوا  الشخلية ادلتعلقة ابدلقعد: الفلل الثاين :
 : النكاح وأثرة يف  احلياة الزوجية .التمهةد 

 تعريف العيب يف  النكاح .  -:لادلبحث األو 
 ؟ىل يعترب اإلقعاد يف  النكاح عيباً يقتضى الفسخ  -ادلبحث الثاين  :
 ؟العبد ادلقعد يف  الكفارة جيزئىل   -ادلبحث الثالث :

 وفلالنوفية دتهيد  (اإلسالمية يف  الشريعة يبعنوان اإلعاقة العقلية  ) اجلنون والتخلف العقل -الباب الرابع واألخري :
 االضرراابت النفسية وأنواعها. -الثانةة:، واجلنون واالختال  واألمراض العقلية -األوىل :   :العقلية وفية ثالثة مسائل اإلعاقة –التمهيد 

 صلة االختالالت العقلية واالضرراابت النفسية ابجلنون والعتو. -الثالثة:و 
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الفصل األول: ادليسائل ادلتعلقة ابجلنون يف العبادات وفةه  مباكث: -  
 األحكام ادلتعلقة ابلرهارة  وفية مبحثان األو  طهارة اجملنون والثاين  مس اجملنون للملحف.  -:ادلبحث األول
والثالث  وثاين  دخو  اجملنون للمسجد ولبثو فياألو  صالة اجملنون ، وال :األحكام ادلتعلقة ابللالة وفية ثالثة مرالب  -ادلبحث الثاين  :

 ملافة اجملنون يف  اللالة.
 األحكام ادلتعلقة ابلزكاة. -ادلبحث الثالث :
 .األحكام ادلتعلقة ابللوم -ادلبحث السابع:

لثاين لذا حج اجملنون أو او   ؟األو  ىل جيب احلج والعمرة على اجملنون :األحكام ادلتعلقة ابحلج والعمرة وفية مرالب -ادلبحث اخلامس :
 ؟أم ال ووقبل االنتهاء من نسكو ، فهل يؤثر ذلك على اجلنون يف حكم لحرام واعتمر مث طرأ عليو اجلنون بعد لحرام

 ادلتعلقة ابإلعاقة العقلية وفية ثالثة مباحث: مسائل األحوا  الشخلية الفلل الثاين :
الثاين و وأثر ذلك على النكاح،  ياإلعاقة العقلية وصلتها ببعض مسائل النكاح وفية مرلبان : األو  اجلنون والتخلف العقل :ادلبحث األول
حضانة اجملنون .
 -التفري  بني الزوجني للجنون ، وفية ثالثة مرالب األو  :و التمهيد  و:التفري  بسبب اجلنون واالختالالت العقلية وفي :ادلبحث الثاين  

واألخري أثر االختالالت العقلية واألمراض النفسية  ،الثاين حكم التفري  بني الزوجني للجنون ادلتقرعو حكم التفري  بني الزوجني للجنون ، 
 ادلعاصرة يف  النكاح.
لرفات احملجور علية والثاين  حكم ت، األو  احلجر :يف  مسائل األحوا  الشخلية وفيو مرالب هثر أطروء اجلنون وزوالو و  :ادلبحث الثالث
 اللعان. السابعة:و الظهار ،  الثالثة:و،  اإليالء الثانةة:و الشهادة ، األوىل :  وفية مسائل :

وأخريًا  أوصى ادلؤلف  مبجموعة من التوصيات وادلقرتحات ومن أمهها أن تتبىن اجلهات الشرعية  لقامة زلاضرات ومؤدترات تعىن جبانب 
التعاون والتحالف بني اجلمعيات ذات و الشرعية ، االستفادة من خربات الدو  ادلتقدمة يف  رعاية ادلعاقني ، و موأحكا وادلعوق ، وبيان حقوق

 . والغريب ياالعاقة يف  العامل االسالم ياالختلاص بذو 
  اخلامتة:

لدكتور عبدالعزيز  بن راقد الرويرش ، حيث سعادة اهد يستح  الشكر لجل ةسريع ةة متواضعاءقر  هما تقدم يشري ل ى أن ىذ
 ذوى االحتياجات اخلاصة ، فمن يقرأ ىذا الكتاب حتما سيستفيد ، ولن اايقدم لنا كتاابً  غاية يف  األمهية  يتعل  ابألحكام ادلتعلقة بقض

نا ، ولعل أبرز ادلالحظات  عدم تءفاجلهد بشرى كذلك حا  قرا .فيها ، وقد جنانب ذلك اجلهد نيوجدان بعض ادلالحظات قد نكون زلق
االسترراد و ، القارئبط مسار الكتاب حيث تشعب ادلوضوعات بشكل  يشتت ضوجود خريرة واضحو حتدد خط سري الكتاب وت

 –نون اجمل –) األعرج  استخدم ادلؤلف ادللرلحات القددية لذوى االحتياجات اخلاصة منهاو وجود بعض االخراء العلمية ، و الكبري،، 
جيعلهم و االحتياجات  يذن ىذه ادلسميات تؤثر سلباً على أسرة الشخص لحيث ؛ .............. لخل( يلف العقلالتخ -األعمى -والعت

خري  أطل  عليهم ذوى القدرات األ يجند الدليل التشخيلولذا خيجلون من تسمية ابنهم مهذا االسم مما يؤدى ل ى عزذلم عن اجملتمع، 
زيد من ثقة ادلعاق تادلعاق و  ابنهاختجل من  سرة الاألاخلاصة بداًل من ذوى االحتياجات اخلاصة كما تغريت ادللرلحات القددية مما جتعل 

هم مقبولني داخل نسيج جيعل وىذاصعوابت التعلم  وذو االعاقة السمعية ،  وذو االعاقة البلرية،  وذو االعاقة الفكرية،  وبنفسة  مثل ذو 
 .اجملتمع وبني أقرامهم

حيتاج ال قك أنو يف  ادليدان الذى الفاعل واإلجيايب  وماهساو ، تقلل من أمهية ىذا الكتاب  ظات الو حىذه ادللىنا نقو  : لن و 
ل ى مزيد من اجلهد.
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