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ABSTRACT 

 

People with deformities have many rulings because these deformities may affect their lives. These 

may cause symptoms and inhibitions, which diminish their eligibilities for performance and make 

their body organs and members impotent. The problem of the research lies in the proposition that 

if the disabled organs is removed or insufficient, does it have an alternate that is able to perform 

what it could not. Should it be considered like the original member or not? Do all deformities have 

alternates? The importance of this research is manifested for this reason. The researcher focuses 

on the methods which substitutes the deformity of dumbness through which man wholly lost his 

ability to speech is no more considered. The researcher adopted the inductive and deductive 

methodology. The results he found that nothing can replace the deformed member except for the 

member of speech which be replaced writing and pointing 

Key words: methods, deformity, dumbness, speech, pointing  

  البحثملخص 

إن لذوي العاهات أحكاما كثرية وقد تصيب اإلنسان يف حياته عوارض وموانع تؤثر على أهلية اإلنسان بقسميها أهلية 

 وتكمن مشكلة البحث فيما إذا أصيب العضو بالعاهةاألداء والوجوب, أو على أعضائه وجوارحه وحياته بالنقصان, 

هل كل و هل له بديل يقوم مبا يقوم به عضو العاهة ويكون معتربا كعضو العاهة األصل أم ال,  بالزوال أو النقصان

 عاهةقوم مقام ت ليتا الوسائلراسة على وقد ركز الباحث يف هذه الد ,وهنا تظهر أمهية البحث العاهات هلا بدائل أخرى

بالكلية وأصبحت غري معتربة, وقد اعتمد الباحث على املنهج اإلستقرائي  اإلنسان الكالم فقدتأاليت  اخلرس

نه يقوم إاإلستنباطي, ومن أهم نتائج هذا املقال أنه ال يقوم مقام عضو العاهة شئ إال عضو عاهة اخلرس وهو الكالم ف

   مقامه اإلشارة والكتابة.
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   .اإلشارة, الكالم, الوسائل, العاهة, اخلرس  :المفتاحية  ماتالكل

 المقدمة

من خالل قرائتنا ألحوال ذوي العاهات وما يعرتض جوارح اإلنسان سواء كانت عوارض أهلية أو مساوية أو مكتسبة, 

م بعد كمال أهلية األداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصاهنا, أو تغري بعض األحكاال يقوم مقام عضو العاهة اليت أصيبت 

تأثري على أهليته, لكن جند أن هناك عاهة لو أصيب هبا اإلنسان قد يقوم مقامها شئ  بالنسبة ملن عرضت له من غري

 من يف اآليت: تكوعليه فإن مشكلة هذه الدراسة  ,آخر, وهي عاهة اخلرس فقد يقام مقام منفعة الكالم اإلشارة والكتابة

 . سائل أخرىو بدائل وال يقوم مقام منفعتها لو أصيب اإلنسان بزواهلا أو نقصها  الفهم السائد أن العاهات ليس هلا

رى, وإبراز هذه وسائل أخاليت يصاب هبا اإلنسان ويوجد للقيام مبنفعتها  هذا املقال إىل: التعريف بالعاهةويهدف 

    الوسائل البديلة للعاهة املفقودة. 

  التمهيد   

 فتؤدي هذه املوانع إىل زواهلا أو نقص يعرتض جوارح اإلنسان سواء كانت عوارض أهلية أو مساوية أو مكتسبة, قد

ثر فيها بعد أن أصيبت بعد كمال أهلية األداء فتؤ وسيلة أخرى  فقدت ال يقوم مقام عضو العاهة اليتفإنه  منفعتها,

اك عاهة ن عرضت له من غري تأثري على أهليته, لكن جند أن هنو نقصاهنا, أو تغري بعض األحكام بالنسبة ملأبإزالتها 

  .كتابةوال لو أصيب هبا اإلنسان قد يقوم مقامها شئ آخر, وهي عاهة اخلرس فقد يقام مقام منفعة الكالم, اإلشارة

 التحديد المفاهيمي اللغوي    

ل به إيل شيء ما، فهو فكل مايتوص ,وهي يف اأَلصل ما يُ تَ َوصَّل به ِإىل الشيء ويُ تَ َقرَّب به :: مجع وسيلةلوسائل لغةا

 (.1)وسيلة
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يف  ضمنة للمصاحل واملفاسد، وهي املت: مقاصدموارد األحكام على قسمني: )و فقد قال القرايف :االصطالح يف أما    

   (.2وهي: الطرق املفضية إليها) سائل، وو أنفسها

ه, أشار الرجل يشري إشارة إذا أومأ بيدينقل الزهري عن األصمعي يف هتذيب اللغة قوله: "مأخوذ من اإلشارة لغة:    

كما قال ابن منظور يف لسان العرب   وهي عند اإلطالق ,(3)"ويقال فالن جيد املشورة, وأشار يشري إذا ما وجه الرأي

امياء باليد وحنوها، " تكون مبعىن اإل إىل" ب دي يف الذهن، كاإلشارة بضمري الغائب وحنوه، فإن عُ  حقيقة يف احلسي، جمازا  

            (.5)""التلويح بشيء يفهم منه املراد أهنا الوسيطوجاء يف معجم  ,(4)وإن عدي ب  "على" تكون مبعىن الرأي

وليس  ،له النَّص   وال ِسيقَ  مبا ثبت بنظمه لُغة  لكنه غرَي مقصودالعمُل "قال البزدوي: فقد  :ا  اصطالحأما اإلشارة       

 (.6)"كرجل ينظر ببصره إىل شيء ويدرك مع ذلك غريه بإشارة حلظاته  ،بظاهر من كل وجه

  (.7)"هو الثابت بنفس الصيغة من غري أن يسبق له الكالم"إلشارة: ا فقال: اجلرجاين هوعرّف   

 .واجلمع، ومنه: "الكتيبة اجليش العظيم"، والكتب جلمع احلروف يف اخلطلغة: الضم  الكتابة   

، وذلك من "الكتابة"لقد استخدم الفقهاء القدامى جمموعة من املصطلحات اليت قصدوها وأرادوا هبا  واصطالحا :    

ْحَضر، والسجل، وقد استغنوا هبذه املصطلحات عن احلديث ع
َ
ام الكتابة ن أحكمثل الصك، والسند، والكتاب، وامل

بشكل عام، حيث كانت عادهتم احلديث عن الفروع كل فرع على حدة، ومن هنا فإن غالب األحكام املتعلقة هبذه 

ن أحكام هذه قرره الفقهاء م ومن هذا الذي املصطلحات هي نفسها األحكام اليت تتعلق بالكتابة عند هؤالء الفقهاء،

 .ةكل خط توثق به احلقوق بطريقة خمصوصة للرجوع إليه عند احلاج ا:الفروع فإننا نستطيع تعريف الكتابة بأهن

 اإلشارة المطلب األول:

 حجة يف فاإلشارة تعتربقد ورد استعمال اإلشارة يف الشريعة اإلسالمية، وأن حكمها حكم الكالم يف بعض املواضع، 

إشارته مقام  ةاإلسالمي الشريعة العبارة أقامتاألخرس عن  ألن الشارع تعبد الناطقني بالعبارة، فإذا عجز ,حق األخرس
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 الناسَ  مَ ل  كَ أاّل تُ  كَ ءايتُ  الَ قَ  ة  ل يل آيَ اجعَ  بّ رَ  الَ قَ "قال تعاىل:  كما قال تعاىل يف شأن زكريا عليه السالم:و  ,(8)عبارته

ني وقد يستعمل "الرمز يف اللغة اإلامياء بالشفت, قال القرطيب يف تفسريه قوله تعاىل "إال رمزا ", (9) ".....مزا رَ ام إالَّ أيَّ  الثةَ ثَ 

ع النطق مع ال تستطيويف هذا يقول ابن كثري يف تفسريه :أي إشارة حبيث  ,(10)يف اإلامياء باحلاجبني والعينني واليدين"

وقال تعاىل يف شأن سيدنا زكريا عليه السالم حال تبليغ قومه بعد أمر اهلل تعاىل له بعد  ,(11)أنك سوي صحيح

, وقال الشوكاين يف (12)"....وعشيا   ة  كرَ حوا بُ ن سب  م أَ ليهِ وحى إِ اب فأَ حرَ املِ  نَ ه مِ ومِ ى قَ لَ عَ  رجَ خَ فَ "قال تعاىل:  لكالم,ا

ومما ورد يف الشريعة من إقامة اإلشارة  ,(13)والقرطيب وقتاده وابن منبهعىن أوحى "أومأ" وبه قال الكليب فتح القدير: م

 يف  انَ ن كَ مَ  مُ ل  كَ نُ  يفَ وا كَ الَ قَ  ليهِ ت إِ ارَ شَ فأَ ": قال تعاىلمقام الكالم قوله تعاىل يف شأن مرمي عيلها السالم, 
َ
 هدِ  امل

أي إىل عيسى عليه السالم أن   :(, قال البغوي يف تفسريه: أشارت مرمي إليه14)"....ا  بيَّ صَ 

  .                               (15)كلموه

فقد روى كعب بن مالك كما يف صحيح البخاري: "أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه : أما من السنة       

ف سجف شيف املسجد فارتفعت أصواهتما فسمعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف بيته فخرج إليهما حىت ك

: لبيك يا رسول اهلل قال: "ضع من دينك هذا", وأومأ إليه أي حجرته فنادى: ياكعب: قال ,(61)السرتوالسجف:

                                                     (.71)الشطر قال لقد فعلت يا رسول اهلل قال: "قم فاقضه"

 شطر يسقط أن يف مالك بن لكعب أّن إشارة النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت واضحة ومفهومة:  الداللة وجه    

النيب صلى اهلل عليه وسلم  من لفظ وأن كعب بن مالك رضي اهلل عنه فعل ما أمره النيب صلى اهلل عليه وسلم دومنا دينه،

وإهنا يصار إليها إذا فهم  اإلشارة النيب صلى اهلل عليه وسلم للغة على استخدام واضح دليل هذا فكان يريده ما لتوضيح

وعن سهل قال كما يف صحيح البخاري: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم يف اجلنة القصد منها, 

 بالسبابة بإشارته الداللة: أنه صلى اهلل عليه وسلم بني , ووجه(18)هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا"
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 اثنني، بني رابطة أقوى على تدل العالقة اجلنة وهذه منه صلى اهلل عليه وسلم يف اليتيم كافل قرب شدة على والوسطى

عمر رضي اهلل  ابن مسعت قال: سحيم بن جبلة بينهما, و يف صحيح البخاري عن القرب والتالزم شدة مدى وتبني

 ,(19)قبضها، اإلهبام: أي اإلهبام, خنسعنهما يقول: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا"وخنس 

 حيث الشهر، أيام عدد الكراميتني ويديه أصابعه صلى اهلل عليه وسلم بإشارة النيبأن  :ووجه الداللة ,(20)يف الثالثة"

 تسع ا الشهر وبذلك يكون تسعة يعين اإلهبام خنس الثالثة املرة عشرون، ويف أي هكذا الشهر وقال أصابعه مرتني نشر

أيام الشهر، وعلى استخدم النيب  عدد النيب صلى اهلل عليه وسلم على من للداللة واضحة إشارة فكانت يوم ا وعشرين

هلا, وعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل  واعتباره ومعرفته اللغة صلى اهلل عليه وسلم هلذه

أن النيب  :وجه الداللة ,(21)لي اإلهبام "بعثت أنا والساعة كهاتني"عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى واليت ت

 الساعة قرب على اإلشارة  واضحة وجلية كانت كهاتني، والساعة أنا بعثت وقوله صلى اهلل عليه وسلم أشار بإصبعيه

 القول. من أبلغ اإلشارة كانت النيب صلى اهلل عليه وسلم ورمبا زمن من

يف  اإلشارة لغة النيب صلى اهلل عليه وسلم يستخدم كان كيف لنا يتبني السابقة األربعة األحاديث سبق من ومما     

 أمهية مدى يف جماال  للشك يرتك ال مما األصوات، وهذا لغة من مع اآلخرين التواصل يف أبلغ لغة وكيف كانت زمنه

 مفهومة وواضحة تكون وأهنا جيب أن املواطن من الكثري يف اآلخرين مع والتواصل لإلتصال رمسية وأهنا لغة اللغة هذه

وقبل بيان حكم إشارة األخرس "العاهة لغة سائدة وهلا منهج تعليم وبرامج كما يف عصرنا,  كانت إذا خاصة ودالة

 نوعني:اإلشارة منه على اللفظية" جتدر اإلشارة إىل أن 

 للفظية من العقود واألقارير والدعاوي على الراجحا: وهذه يعمل هبا يف مجيع أحكام العاهات األول: إشارة مفهمة     

  (. 22)ال ابن القاسم يف املدونة الكربىمن أقوال أهل العلم كما ق



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 113 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 : وهي اليت ال يفهم املقصود هبا أحد، فهذه اإلشارة غري معتربة، لعدم الوقوف على ماالثاين: إشارة غري مفهومة    

 أن :القول األولواختلف العلماء يف إشارة األخرس على قولني:  ,(23)يريده فال يعمل هبا كما ذكر ذلك السرخسي

 (.24)وبه قالت احلنفية وبعض احلنابلة احلد هبا يدرأ شبهة اإلشارة يف ألن فيهما، النطق مقام تقوم ال اإلشارة

 األخرس شارةإ اعتبار يف فرق مالك والشافعي وبعض احلنابلة، والكنطقه, وهو قول   األخرس إشارة القول الثاين:    

 بني املالكية يفرق ومل ,(25طارئا) أو أصالة اخلرس يكون أن بني وال عنها، عاجزا أو الكتابة، على قادرا يكون أن بني

  (. 26الكتابة ) عن العجز إشارته لقبول يشرتط ال أنه فظاهره األخرس، وكتابته، إشارة

 : الكتابةالمطلب الثاني

 ى  سمَّ مُ  جل  ىل أَ إِ  ين  دَ بِ م اينتُ دَ ذا تَ نوا إِ ءامَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ أي   يَ "قال تعاىل:  حيث للحقوق صيانة الكتابة وتعاىل سبحانه اهلل شرع 

بة اهلل سبحانه وتعاىل قد ندب يف هذه اآلية الكرامية املدين إىل كتا نَّ أ :الداللة من اآلية الكرامية وجهو  ,(27)"...وهبُ اكتُ فَ 

وكان ذلك من أجل توثيق هذا الدين، وإثباته عند احلاجة إىل ذلك يف وقت اخلصومة  ,ما يقوم باستدانته من غريه

انت الكتابة ال مها، ولو كولزو  يدل على أمهية الكتابة هوالنزاع، وملا كان اهلل قد أمر بذلك   وإن على سبيل الندب   فإن

يب هريرة أ وجاء يف السنة اعتبار الكتابة مقام اللفظ ومن ذلك حديث ,جاج هبا ملا كان لألمر هبا فائدةتصلح لالحت

وإما  ري النظرين إما أن يؤديخب من قُتل له قتيل فهو": صلى اهلل عليه وسلم قالعن النيب  يف السنن الصغرى رضي اهلل عنه

ى اهلل عليه صلفقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه فقال: اكتب يل يا رسول اهلل، فقال رسول اهلل  "أن يقاد

ه قد أجاب أبا شاة وأمر بأن يكتبوا إلي صلى اهلل عليه وسلم ن النيب أ :وجه الداللةو  ,(28)"اكتبوا أليب شاه": وسلم

يف أمر املقتول، فدل هذا على أن الكتابة حجة معتربة، وإال ماذا سيصنع أبو شاة  صلى اهلل عليه وسلم ما قرره النيب 

كما   قال سلمصلى اهلل عليه و عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل , و فيما يكتب له إن مل تكن الكتابة كذلك

 :وجه الداللةو  ,(29)"عندهما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة " :يف البخاري
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كل امرئ مسلم عنده ما اميكن أن يوصي به بكتابته، وما كان ذلك إال من أجل أن   صلى اهلل عليه وسلمأوصى النيب 

لى عليه ص  تكن الكتابة حجة كافية ملا طلبها النيبملوفاة املوصي، فيؤدى ما فيه، ولو يُعتمد على هذا الكتاب بعد 

ما جيري  كثريا  من القبائل واألمم، وكان يكتب  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل ولقد عاهد ,ائدة فيهافحيث ال وسلم 

ه مع أهل مع أهل مكة يوم احلديبية وصلح صلى اهلل عليه وسلم الصلح واملعاهدات من مثل صلحه  بينه وبينهم من

 بكتابة واملقصود ,(30)حهاري يف صحياملشركني كما ذكر البخ وبني بينه فيما الصلح يف بالكتابة أمر ،أيلة وغريهم

 الوثائق من حيص ما يعرف طريقه وعن الشروط، هذه رسم الذي هو والفقه شروطها، باستيفاء إحكامها هو التصرفات

                                                                             وثيقة. يسمى وما يكتب الفقه، عن خارجة وشروط أركان للتوثيق ليس يبطل, إذ وما

أن كتابة صاحب العاهة اللفظية تقوم مقام النطق املعدوم، ألهنا الوسيلة مع إشارته لبيان مراده، ولو مل  :والراجح     

كتابة   وكتابة صاحب العاهة على ثالث مراتب: املرتبة األوىل:تعترب كتابته أو إشارته ألدى ذلك إىل احلرج والضرر.

 كتابة مستبينة معنونة، فيؤاخذ هبا ألن البيان بالكتابة مبنزلة البيان باللسان، وألنوهي أن يكتب األخرس   :صرحية

                                                                املكتوب يدل على معىن مفهوم.

ليها  وهي أي يكتب على ما يتبني فيه اخلط ولكن ليس على رسم كتب الرسالة املتعارف ع ملرتبة الثانية: كتابة كناية:ا

                                                     فهذا هو لغو.

 يثبت وذلك بأن يكتب على ما ال يتبني فيه اخلط كاهلواء واملاء، فهذه ال :املرتبة الثالثة: كتابة الغية ال حكم هلا      

اتب كما بينها وهذه املر هبا شيء من األحكام له ألهنا مبنزلة الكالم غري املسموع، أو الصوت الذي ال يتبني منه حروف 

  (. 31)السرخسي
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  الخاتمة  

فقد توصل الباحث  ,هأو نقصان الكالم بزوال اليت يصاب هبا اإلنسان اخلرس عاهةمعرفة الوسائل اليت تقوم مقام  بعد    

 يف مقاله للنتائج التالية: 

 أنه ال يقوم مقام منفعة عضو العاهة إال عضو عاهة اخلرس وهو الكالم فإنه يقوم مقامه اإلشارة والكتابة.         1

 مع اآلخرين التواصل يف أبلغ لغة وكيف كانت يف زمنه اإلشارة لغة ستخدم عليه وسلم االنيب صلى اهلل أن تبني    2

 اآلخرين مع والتواصل لإلتصال رمسية وأهنا لغة اللغة هذه أمهية مدى يف جماال  للشك يرتك ال مما األصوات، وهذا لغة من

تعليم وبرامج  لغة سائدة وهلا منهج  كانت إذا خاصة ودالة مفهومة وواضحة تكون وأهنا جيب أن املواطن من الكثري يف

 .كما يف عصرنا

تعترب كتابته  يلة مع إشارته لبيان مراده، ولوملأن كتابة صاحب العاهة اللفظية تقوم مقام النطق املعدوم، ألهنا الوس    3

صيانة  ا يف ذلك منمل , وقد شرع اهلل الكتابة واعتربها النيب صلى اهلل عليه وسلمأو إشارته ألدى ذلك إىل احلرج والضرر
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