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الملتقى الشرعي يوصي بترسيخ األحكام المتعلقة بذوي اإلعاقة اجتماعياً 
 وإعالمياً 

 

 
 

 

أوصىىى الملتقىىى الشىىرعي اشوا لالشىىااع ذوي اشعاقىىة الىىذي ااتتمىى  معالياتىى  اوا امىى    
أمىىا )بىى  محمىى  اا سىىعو  رسىىي  م سسىىة بحضىىور صىىاحس السىىمو اشميىىر محمىى  بىى  سىىلما  

الايريىىةب بىىن  ي بنىىذ عىى  تىىذا الملتقىىى معاليىىا  سىى وية بمنابىىة ترسىىيخ الم ىىاتيم والتصىىورا  
  .الشرعية المتعلقة بذوي اإلعاقة

كما أوصى الملتقى تق يم الا ما  والبرامج بطريقة احترامية، تبع  اإلحسا  بالضعف مراعاة 
سا تقىى يم الرعايىىة لوىىم، ووضىىا اطىىة نقاميىىة وإعالميىىة لمشىىاعرتم، وتطىىوير أسىىاليس ووسىىا

لترسيخ الم اتيم الشرعية المتعلقة بذوي اإلعاقة، وحث وسىاسا اإلعىالم علىى التىذكير بحقىوذ 
ذوي اإلعاقة وأسرتم، وإبراز التق ير الشىرعي والمجتمعىي لوىم، وكىذل  حىث القطىاص الاىاع 

  .ا مة التي ت وي الم سسة إقامتواوالم سسا  المالية على المشاركة مي الملتقيا  الق
بحنىاً علميىاً، منلى   17وق  بلغ  المشاركا  العلميىة التىي علىى انرتىا جىاه  تىذص التوصىيا  

محاور الملتقى الشرعي األوا لألشااع ذوي اإلعاقة، و وقشى  مىي سىبا جلسىا  اقيمى  مىا 
 ى يىومي ، تى اوا ميوىا بي  مركز المل  مو  النقامي وكلية التربية بجامعة المل  سعو  على مى

  .المشاركو  والحاضرو  الموضوعا  المعروضة، مي ضوه محاور الملتقى وأت ام 
 ذوو اإلعاقة مي القرآ  والس ة 

وكا   اولى تذص الجلسا  برساسة صاحس السىمو األميىر أد  د سىعو  بى  سىلما  بى  محمى  آا 
أوضى   د محمى  العمىر مىي سعو ، وتمحور  حوا "ذوو اإلعاقىة مىي الشىريعة اإلسىالمية"، و

ورقتى  التىي قى موا بع ىوا  " راسىة موضىوعية لىذوي اإلعاقىة مىي القىرآ  الكىريم" أ  اتتمىام 
القىىرآ  الكىىريم بموضىىوص اإلعاقىىة يعوىىر مىى ى ع ايىىة الشىىريعة اإلسىىالمية بوىىذص ال سىىة ويبىىي  

الكىىريم صىىالحية الشىىريعة اإلسىىالمية لكىىا زمىىا  ومكىىا ، مضىىي اً أ  أ ىىواص اإلعاقىىة مىىي القىىرآ  
  .شمل  األ واص الحسية والمع وية، مبي اً حقوذ ذوي اإلعاقة مي القرآ  الكريم

وأشار  د أحم  الباتلي مي ورقة علمية بع ىوا  "ذوو اإلعاقىة مىي السى ة ال بويىة" إلىى اتتمىام 
الس ة ال بوية بموضوص اإلعاقة، شمتاً إلى أ  الو ف م  البحث تو بيا  معا ي اإلعاقة وأ واص 



عاقة الوار ة مي الس ة ال بوية، ميما بي    د موىا العتيبىي بورقتوىا " راسىة مقار ىة لتكىريم اإل
سالم لذوي اإلعاقة" أ   عرة اإلسالم لوىم ومعىاتر اتتمامى  بوىم تعى   عىرة شىاملة، م كى ة إلا

علىىى أ  اشتتمىىام العىىالمي بىىذوي اإلعاقىىة متىىنار جىى اً عمىىا شىىرع  اإلسىىالم، مضىىي ة أ  البحىىث 
  .ى إبراز بعض ال ماذج المشرقة عبر التاريخ اإلسالمي مي تذا الجا سيو ف إل

 أحكام الصالة لذوي اإلعاقة 
وترأ  إمام واطيس الحرم المكي الشيخ  د صال  بى  محمى  بى  طالىس الجلسىة النا يىة والتىي 

عب المجيى  المطلىذ مىي  .حملى  ع ىوا " "أحكىام الطوىارة والصىالة لىذوي اإلعاقىة"، وت ىاوا  
قضية م  قضايا ال ق  مي باس الطوارة التي تتعلذ بنحكام طوارة ووضوه المعاذ، حيىث  بحن 

قام ب راسة تل  األحكام  راسة مقوية مقار ة بي  المذاتس األربعة بو ف جما المساسا ال قوية 
المتعلقىة بطوىارة ووضىىوه المعىاذ، و راسىىتوا  راسىة مقويىىة مقار ىة، وبيىىا  حكموىا، وإعوىىار 

لشىىريعة اإلسىىالمية بوىىذص ال سىىة، كمىىا بىىيع  يسىىر الشىىريعة مىىي رمىىا الحىىرج عىى  مىى ى اتتمىىام ا
المضطر، وع اية الشريعة بالمعاقي ، وضابط المشىقة المعتبىرة المسىقطة لل ىرض، أو الرامعىة 

  .للمشقة
وتطرذ أد  د علي العميري ي مي بحن  "أحكام الصالة لذوي اإلعاقة" إلى المساسا ال قويىة مىي 

ي تتعلىىذ ب سىىة المعىىاقي  مىى  الصىىم والىىبكم والعمىىى، وذوي اإلعاقىىة الحركيىىة بىىاس الصىىالة التىى
واإلعاقة الذت ية وال  سية م  حيث بيا  أحكام طوارة المعاذ، وصالة مى  بى  إعاقىة سىمعية، 
وحكم قراهت  مي الصالة، وإمامت ، وكذل  األحكام المتعلقة بصالة م  ب  اضطرابا  مي الكالم 

بكىم، وإمامتى  واشقتى اه بى  مىي الصىالة، وحضىورص الجمعىة والجماعىة، واللغة، وحكم صالة األ
وحكىىم صىىالة األعمىىى، مىى  حيىىث قيامىى  بىىاألذا  وحضىىورص الجمعىىة والجماعىىة ووجىىوس صىىالة 

  .الجمعة والجماعة علي ، وإمامت 
العميري ىي مىي بحنى  حكىم صىالة المعىاذ حركيىاً، مىي حالىة عجىزص عى  القيىام للصىالة  .وذكىر  

وما ق رت  على القعو ، وحكم ركوع  وسجو ص ميما إذا عجز ع  ذل ، وبيا  تيست  المكتوبة، 
مي الصالة مي حالة عجزص ع  القيام بجميا حركاتوىا، قبىا أ  ياتىتم ح ينى  عى  أحكىام صىالة 
المعاذ   سياً، م  اإلعاقة بالج و ، والعت  والاىرف وال صىام و حىو ذلى ، مشىيراً أ  ال قوىاه 

 أ، أ  ذوي اإلعاقة الذت ية غيىر مكل ىي  بىال روض التىي أمىر ا سىبحا   قرروا م  حيث المب
وتعىىالى بوىىا كىىا مسىىلم، ومنىىا بىىذل  حكىىم الوسوسىىة والوىىواج  مىىي الصىىالة، وأحكىىام صىىالة 

  .المريض بال صام
 األحكام ال قوية والمالية 

ا الشىىيخ، ومىىي الجلسىىة النالنىىة التىىي ترأسىىوا قاضىىي اشسىىتس اف الشىىيخ  د صىىال  بىى  إبىىراتيم آ
شار  أد  د علىي القصىي ر بورقىة عمىا بع ىوا  "األحكىام ال قويىة المتعلقىة بصى ة الصىالة علىى 
الكرسي"، وبي  ميوا األحكام ال قوية المتعلقة بصى ة الصىالة علىى الكراسىي التىي تكىو   ااىا 

 املىة، وكي يىة مصىامتوا مىا المىنمومي  وت ىاوا تعريىف المساج  سواه كا   صالة مريضة أو 
الصالة ع   ال قواه، نم اشست شا على مرضيتوا م  الكتاس والس ة واإلجماص، وضابط المرض 

  .الذي يجوز مع  الصالة قاع اً 
وت اوا  د عمر ب  شىريف السىلمي اىالا ورقىة عمىا بع ىوا  "أحكىام صىوم وحىج المعىاذ مىي 

قار ة بي  المىذاتس األربعىة، وذلى  بوى ف جمىا المسىاسا ال قويىة المتعلقىة ال ق  اإلسالمي" الم
بصوم وحج المعاذ مي ال قى  اإلسىالمي، و راسىة تلى  المسىاسا  راسىة مقويىة مقار ىة، وبيىا  

  .حكموا
ومي اتام الجلسة تطرذ أد  د عب ا السعي ي االا ورقة عما بع وا  "األحكام المالية لذوي 

عامال  المالية التي تتعلذ باألحكام الماليىة لىذوي اإلعاقىة، مى  حيىث المقار ىة اإلعاقة" إلى الم
ال قويىىة بىىي  المىىذاتس وتحىى ث مىىي المبحىىث األوا عىى  األحكىىام الماليىىة المتعلقىىة بىىاألعمى، أمىىا 
المبحىىث النىىا ي مقىى  كىىا  الحىى يث ميىى  عىى  األحكىىام الماليىىة المتعلقىىة بىىاألار  واألصىىم، وجىىاه 

  .ألحكام المالية المتعلقة بالس ي المبحث النالث ع  ا



 الحقوذ العامة والتنتيا ال  سي 
وترأ  الجلسة الرابعة عميى  كليىة التربيىة بجامعىة الملى  سىعو   د يوسىف الشىميمري والتىي 
تمحور  حوا "الحقوذ العامة لذوي اإلعاقة"، حيث أك  ميوا عضو تيسة كبار العلماه الشىيخ 

عار م ى  عمة ا علي ، معرجاً على تعريف اإلعاقة مي ال ق  سع  الانال  أ  على العب  استش
اإلسالمي و عرة الشريعة اإلسالمية لذوي اإلعاقة، م كى اً أ  الشىريعة وضىع  أسسىا راسىاة 
لحماية حقوذ كامة مسا  وأطياف المجتما، مشيراً إلى ع اية الشريعة بكا ما يوم ذوي اإلعاقة 

  .وغيرتا م  حقوذ مالية واجتماعية وقضاسية
أد  د عب العزيز بى  عبى ا  وكيا جامعة المل  سعو  للش و  التعليمية واألكا يميةميما ترأ  

األحكىىام ال  سىية واشجتماعيىة المتعلقىة باألشىااع ذوي اإلعاقىىة"، " :العنمىا  جلسىة بع ىوا 
والىذي  وتح ث ميوا  د تركي القري ي حوا "األساليس الح ينة مىي التعامىا مىا ذوي اإلعاقىة"،

ت ىىىاوا ميىىى  اصىىىاسع ذوي اإلعاقىىىة الحسىىىية كالسىىىما أو البصىىىر، أو اصىىىاسع ذوي اإلعاقىىىة 
الصحية والتي تتمنا مي وجىو  أمىراض مزم ىة لىبعض أمىرا  ذوي اإلعاقىة كالصىرص، والربىو، 
و ىىاقب بعىىض الاصىىاسع العقليىىة المتمنلىىة مىىي ا ا ىىاض  رجىىة الىىذكاه، وقصىىور مىىي الىىذاكرة، 

اإل را ، وغيرتىىا مىى  الاصىىاسع العقليىىة األاىىرى، كمىىا تىىم اسىىتعراض واش تبىىاص، والتمييىىز، و
المشىىكال  السىىلوكية التىىي يعورتىىا بعىىض أمىىرا  ذوي اإلعاقىىة ك ىىرط الحركىىة وتشىىت  اش تبىىاص، 

  .والسلوكيا  الع وا ية
وبيع   د إبراتيم ب  حم  ال قينا  مي بحن  "التنتا ال  سي لذوي اشحتياجا  الااصة"، أتمية 

وال عم والتنتيا ال  سي لذوي اشحتياجا  الااصة، حيث ت اوا مي البحث تعري ا بوىم الرعاية 
وتطور التسمية عبر العصور، وال سا  التي يشملوا تذا المصطل ، واستعرض م ووم التنتيىا 
وأ واعىىى  مىىىا عىىىرض سىىىريا للتنتيىىىا الطبىىىي واشجتمىىىاعي والتربىىىوي والمو ىىىي والمجتمعىىىي 

سوا العتيبي بع ىوا " "أحكىام تقبىا اإلعاقىة مىي اإلسىالم" إلىى وال  سي، وت ف بحث ال كتور 
بيا  ما يجس أ  يعتق ص المسلم مي اإليما  بقضاه ا وق رص ميما يتعلىذ باإلعاقىا  والمصىاسس 

  .وت اوا ال رذ بي  التساط والصبر والرضا والحم  والشكر هلل على ق رص مي مصيبة اإلعاقة
 ذ التكليف واألتلية ورعاية الحقو

وتمحور  الجلسة السا سة حوا "األتليىة والتىرجي  لىذوي اإلعاقىة" وسىبا تحقيقوىا برساسىة 
عضو مجل  أم اه الم سسىة واألسىتاذ مىي قسىم ال راسىا  اإلسىالمية أد  د عبى ا بى   جىي  
السىىولي، وقىى م  د ب ىى ر بىى  عبىى ا الع ىىزي ورقىىة عمىىا بع ىىوا  "التكليىىف واألتليىىة لىىذوي 

ميىى  عىى  أ ىىواص اإلعاقىىة، مبي ىىاً تىىننير اإلعاقىىة أو عىى م تننيرتىىا علىىى أتليىىة اإلعاقىىة"، وتحىى ث 
 المعاقي ، وأشار إلى شروط التكليف مي اإلعاقة وأ واص األتلية والعوارض التي ت اميوا 

عب المجي  ال رويب بورقة عما ع  "مق  المواز ا  لذوي اإلعاقة  .م  جوة أارى، شار   
، وتطرذ ال رويب لتعريف اإلعاقة وع اية اإلسالم بذوي اإلعاقة  راسة تطبيقية مي العبا ا "

  .وركاسزص ومكا ت  واأل لة علي ، إلى جا س ضوابط العما ب ق  المواز ا 
ميما ترأ   اسس رسي  جمعية األط اا المعوقي  عضو مجل  الشورى  د عب الرحم  السويلم 

اإلعاقة الب  ية واألسرية"، وت ىاوا  د  الجلسة السابعة بع وا  "األحكام الشرعية لرعاية ذوي
حماية المعاذ ج ي اً وبالغاً  راسة مقوية )تعقيم " ذير محم  أوتاس مي بحن  الذي حما ع وا  

المعىىاذ  موذجىىاب"، وقىىام ب راسىىة تلىى  األحكىىام  راسىىة مقويىىة مقار ىىة بىىي  المىىذاتس األربعىىة 
شىتوا، وحكىم تبىرص المعىاذ بنعضىاس ، المشوورة، مستعرضاً األقواا وأ لة ال قوىاه ميوىا وم اق

 .واشست ا ة م  أعضاه المي و  م  حياتوم
 

 


