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الحم��د هللا ف��الق الح��ب والن��وى ، خ��الق العب��د وم��ا ن��وى ، نحم��ده حم��دا كثی��را  
َجّما، على جزیل فضلھ والنَّعم ، ال ُنحصي ثناء علیھ ولـــو أثن�ا أح�دنا م�ا أثن�ا ، ل�ھ        
الحم��د م��ا أواله بالحم��د والثن��ا ، ل��ھ الحم��د حم��دا طیب��ا یم��أل ال��سما ، وأقطارھ��ا ،        

َر ، لھ الحمد َمقرونا مع الشكر دائما لھ الحْمد ف�ي األول�ى          واألرض ، والَبرَّ ، والبح    
  .، لھ الحمد في األخرى

وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ شھادة ترفعن�ا إل�ى المق�ام األْس�نى،             
   .)١(ندَّخرھا لیوم الفصل ، َیْوَم َال ُیْغِنى َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشْیئًا

 خی��ر م��ن دبَّ عل��ى الث��رى، م��ا ض��ل وم��ا  وأش��ھد أن محم��دا عب��ده ورس��ولھ ،
  .غوى ، وما ینطق عن الھوى

، َس�اَد ال�ورى     )٢(ُسْبَحاَن الَِّذى َأْس�َرى     :  سبقْت بھ البشرى ، ونزل فیھ وعلیھ      
بال اْمتَرى ، فھو الُمجلِّ�ي وال�َورا إل�ى ورا ، ص�لى علی�ھ ربن�ا وس�لما، م�ا اس�تقبلت                     

نقضا، وعلى أبي بك�ر فق�د س�بق ال�ورا ،     أودیٌة غیَث السما ، وما انتھى أمٌر وتم وا        
فضال وتصدیقا لھ مذ أسلما ، وعلى الفتى عمر الذي بجھاده في اهللا َحلَّ بسیفھ م�ا             
استبھما ، وعلى شھید الدار عثمان ال�ذي من�ھ ق�د اس�تحیت مالئك�ة ال�سما ، وعل�ى                 

َت�مٍّ ف�ي دج�ى      أبي السِّبطین حْیدرة الذي مازال في الحرب الِھَزْبَر الضَّیغما ، ما ب�ْدُر              
اللی���ل أض���ا ، واآلل وال���صحب الك���رام األتقی���ا ، أھ���ل الدِّیان���ة وال���صِّیانة والحی���ا ،     
والتابعین ذوي األمانة والوفا ، م�ا الح ب�رق ف�ي األب�اِطِح أو خب�ا، وتناَوَح�ْت  ُوْرُق         

  .مرحبا: الحمائم في ُقَبا ، أو قال ذو كرم لضیف
  . )٣(وْا اللََّھ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَنیا َأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوْا اتَُّق

مم��ا ال ش��ك فی��ھ إن م��ن أش��د أم��راض الع��صر انت��شارًا وفتك��ًا ب��األفراد واألم��م  
والمجتمع��ات األم��راض واالض��ظرابات النف��سیة ، وم��ا ق��د ت��ؤدي إلی��ھ م��ن م��شكال      

ّل��ف س��لوكي، ب��ل وحت��ى عل��ى   وت��رّدي اجتم��اعي و تخ, اجتماعی��ة و تفك��ك أس��ري  
 .الم����������������������������������������������ستوى األمن����������������������������������������������ى والجن����������������������������������������������ائي 

وقد یتعرض اإلنسان لإلصابة بھذه األمراض واالضطرابات النفسیة نتیجة لشعورة 
بالقلق ، أو الشعور بالذنب والكبت ، أو وق�وع حادث�ة مؤلم�ة أو واقع�ة غی�ر س�ارة         

  . االضطھاد كفقدان الفرد لعملھ ، أو مالھ ، أو فقدان عزیز علیة ، أو إحساسھ ب
ولما كانت للشریعة اإلسالمیة اھتمام بالغ باألسرة تبدأ من إرادة إنشائھا عن          
طریق الخطب�ة ، والترغی�ب ف�ي ص�فات معین�ة ف�ي ك�ال طرفیھ�ا ، ب�ل امت�دت عنای�ة                    
الشریعة اإلسالمیة بعقد الزواج لكي یتحقق استقرار حیاة األسرة وطی�ب عی�شھا ،              

                                                 
  ٤١الدخان  ) ١(
   ١:  اإلسراء  )٢(
  ١٠٢ آل عمران اآلیة  )٣(
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جی��ة إال ف��ي أض��یق الح��دود ، ولم��ا كان��ت ھ��ذه      وبقاءھ��ا وع��دم إنھ��اء الحی��اة الزو  
األمراض واالض�طرابات النف�سیة لھ�ا ت�أثیر ب�الغ عل�ى حی�اة اإلن�سان ، وم�سئولیتھ                    
تجاه أفراد أسرتھ ، آثرت أن أفرد ھذا الموضوع بالبحث نظرا ألھمیتھ االجتماعی�ة             

ل�ي  ، المكتسبة من أھمی�ة الحف�اظ عل�ى األس�رة وت�وفیر األج�واء المالئم�ة للبق�اء ع                   
  .وفق ما أراده الشارع الحكیم لیتحقق المقصود من إقامتھا

  :وسوف یتناول البحث ھذا الموضوع في تمھید ، وثالثة مباحث 
ویت��ضمن الح��دیث ع��ن مف��ردات العن��وان وبی��ان حقیق��ة األم��راض     : التمھی��د 

  .النفسیة والتصنیف العالمي لھا 
  .ھلیة األمراض النفسیة ومدي تأثیرھا في األ: المبحث األول 
 .أثر األمراض النفسیة على عقد النكاح : المبحث الثاني 
  .األمراض النفسیة وأثرھا على إنھاء العالقة الزوجیة : المبحث الثالث 
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  حقيقة املرض والنفس
  

  :مفهوم المرض في اللغة 
  

ض أص�ل الم�ر   :  ھ�و ال�سقم نق�یض ال�صحة ، ق�ال اب�ن األعراب�ي                 :المرض لغة   

ن�اقص ال�دین ، وروي   : النقصان وھ�و ب�دن م�ریض ن�اقص الق�وة ، وقل�ب م�ریض              
الم��َرُض ِإْظ��الُم الطبیع��ِة واْض��ِطراُبھا بع��د َص��فائھا   : ع��ن اب��ن اَألعراب��ي َأی��ضًا ق��ال   

المَرُض ف�ي القل�ب ُفُت�وٌر ع�ن     : والمَرُض الظُّْلمُة وقال ابن عرفة : واْعتدالھا ، قال   
اَألع�ضاء وف�ي الع�ین ُفت�وُر النظ�ِر ، وع�ین َمری�ضٌة فیھ�ا              الحّق وف�ي اَألب�دان ُفت�وُر        

  . ٢)(َأي ُفتور عما ُأِمَر بھ وُنِھَي عنھ )١(َفَیْطَمَع الَِّذى ِفى َقْلِبِھ َمَرٌض:  ُفتور ، ومنھ
  .)٣( ھو ما یعرض للبدن فیخرجھ عن االعتدال الخاص :وقال الجرجاني المرض  

ج بھ اإلنسان ع�ن ح�د ال�صحة م�ن عل�ة              ھو ما خر   :وقال ابن فارس المرض          

 ، أي نف�اق وفت�ور   )٤()ِفى ُقُلوِبِھم مَّ�َرضٌ   ( أو نفاق أو تقصیر وفي التنزیل العزیز          
عن تقبل الحق ، والمریض من بھ مرض أو نقص أو انحراف ویق�ال قل�ب م�ریض         

   .)٥(ناقص
  المرض ھو حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل ،  ویعلم م�ن          :وقال الفيومي   

   . )٦(ھذا أن اآلالم و األورام أعراض عن المرض
المعن��ى االص��طالحي للم��رض ال یخ��رج كثی��رًا ع��ن       : الم��رض ف��ى االص��طالح  

المعن�ى اللغ�وي ، وق��د ع�رف بتعریف��ات كثی�رة اتفق��ت ف�ى معانیھ��ا وإن اختلف�ت ف��ى       
  .ألفاظھا ومن ھذه التعریفات 

م قی�ام أع�ضاء      ھو خ�روج الج�سم ع�ن حال�ة االعت�دال الت�ى تعن�ى ع�د                 :المرض  

, الب��دن بوظائفھ��ا المعت��ادة ، مم��ا یع��وق اإلن��سان ع��ن ممارس��ة أن��شطتھ الج��سدیة    
  . والنفسیة بصورة طبیعیة 

 بأنھ حالة غی�ر طبیعی�ة ف�ى ب�دن اإلن�سان تك�ون ب�سببھا األفع�ال                   :وعرف أيضاً   

  . والحیوانیة غیر سلیمة , والنفسانیة , الطبیعیة 
  

                                                 
  ٢٩األحزاب من اآلیة ) (١
   بیروت الطبعة األولى – ط دار صادر ٧/٢٣١لسان العرب البن منظور )  (٢
تحقی�ق  ١٤٠٥ بیروت الطبعة األولى ، –ار الكتاب العربي  ط د ١/٣٦٨التعریفات للجرجاني    ) (٣

  إبراھیم اإلبیاري: 
  ١٣من اآلیة :األحزاب  ) ٤(

   ط دار الدعوة تحقیق  مجمع اللغة العربیة٢/٨٦٣المعجم الوسیط  ) (٥
   بیروت –ط المكتبة العلمیة ٢/٥٦٨المصباح المنیر  ) ٦(
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  . )١( فیخرجھ عن االعتدال الخاص ھو ما یعرض للبدن:وقيل المرض 
  :مفهوم النفس لغة واصطالحا

  :النفس في اللغة 

َخَرَج�ْت َنْف�ُسھ ،     :  َأَح�ُدھما قوُل�ك      :النَّفْس في كالِم العرِب يجِري على ضربين        

  .َمْعَنى النَّْفِس فیھ ُجملُة الْشيِء وحِقیقُتھ : َأي ُروُحھ ، والضَّْرُب الثاِني 
  :ق على معاني متعددة منھاوالنفس تطل

َدَف�ق  : ساَلْت َنْفُسھ ، كما في الّصحاِح ، وفي اَألَساس          : الدَُّم یقال   : النَّْفُس   -١
  .َنْفَسھ ، َأي َدَمھ 

  .الَجَسُد ، وھو َمَجاٌز : النَّْفُس  -٢
  الَعْیُن التي ُتِصیُب الَمِعیَن : النَّْفٌس -٣
َج��اَءِني الَمِل��ُك : ْوَھُره ، ُیَؤكَّ��ُد ب��ھ ، ُیَق��اُل  َع��ْیُن ال��شَّْيِء وُكْنُھ��ھ وَج�� : ال��نَّْفُس -٤

  . )٢(ِبَنْفِسھ ، ورَأْیُت فالنًا َنْفَسھ 
  : النفس في االصطالح

ال�نفس وفق�ا الخ�تالف ت�صویر ال�نفس ب�ین        ماھی�ة  تحدی�د  ف�ي  العلم�اء  اختل�ف 
  .االتجاه المادي والروحي 

  :النفس لدى أصحاب االتجاه المادي 

جسام المحسوسة ، یج�ذب ویخ�رج وف�ي أكفان�ھ یل�ف             جسم لطیف مشابك لأل    -١
ویدرج ، وبھ إلى السماء یعرج ، ال یموت وال یفنى ، وھ�و مم�ا ل�ھ أول ول�یس ل�ھ           

  .)٣(آخر ، وھو بعینین ویدین ، وأنھ ذو ریح طیبة وخبیثة 
جسم نوراني علوي خفیف حي متحرك ینف�ذ ف�ي ج�وھر األع�ضاء، وی�سري          -٢

ن�ار ف�ي الفح�م، فم�ا دام�ت ھ�ذه األع�ضاء ص�الحًة             فیھا سریان الماء ف�ي ال�ورد، وال       
لقب��ول اآلث��اِر الت��ي تف��یض علیھ��ا م��ن ھ��ذا الج��سم اللطی��ف، وج��د الح��س والحرك��َة     
اإلرادیَة والفكر وغیرھا، وإذا فسدت ھذه األعضاء، وعجزت عن قبول تلك اآلثار،            

 .)٤(فارق الروح البدَن وانفصل إلى عالم األرواح 
وجھ نشاطھ المختلف�ة إدراكی�ة   أو حركی�ة أو            ھى جوھر اإلنسان ومحرك أ     -٣

  . )٥(انفعالیة أو أخالقیة سواء كان ذلك على مستوى الواقع أو مستوى الفھم 

                                                 
ھ�ـ   ١٤٢٠م�د كنع�ان ط دار النف�ائس ط أول�ى     أحم�د مح /   د ٨٤٥الموسوعة الطبیة الفقھی�ة      ) ١(

 إصدار وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكوی�ت ط       ٣٦/٣٥٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة    
  م   ١٩٩٦ھـ ١٤١٧أولى 

  ٦/٢٣٣ ط دار الھدایھ ، لسان العرب ١٦/٥٥٩تاج العروس ) ٢(
الثانیة، : القاھرة الطبعة – ط دار الكتب المصریة ١٥/٢٦٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٣(

   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤
ط دار ط�وق النج�اة، بی�روت    ٥/٤١٧تفسیر حدائق الروح والریحان في رواب�ي عل�وم الق�رآن     ) ٤(

 م ، روح المع��اني ف��ي تف��سیر الق��رآن العظ��یم ٢٠٠١ - ھ��ـ ١٤٢١األول��ى، :  لبن��ان الطبع��ة–
  بیروت –ط دار إحیاء التراث العربي ١٥/١٥٥والسبع المثاني لأللوسي 

  م١٩٩٤ط دار المعارف القاھرة ١٢أصول علم النفس الحدیث ـ فرج عبد القادر طھ ص) ٥(
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  .النفس وفق التصور الروحي 

ِھَي الرُّوُح اْلُمَدبَِّرُة ِلَبَدِن اْلِإْنَساِن ِمْن َباِب َما َیُقوُم ِبَنْفِسِھ الَِّتي ُتَسمَّى َج�ْوَھًرا      -١
  . )١(ْیًنا َقاِئَمًة ِبَنْفِسَھا َلْیَسْت ِمْن َباِب اْلَأْعَراِض الَِّتي ِھَي ِصَفاٌت َقاِئَمٌة ِبَغْیِرَھاَوَع

ال���نفس الج���وھر البخ���اري اللطی���ف الحام���ل لق���وة الحی���اة :  ق��ال الجرج���اني  -٢
والح��س والحرك��ة اإلرادی��ة وس��ماھا الحك��یم ال��روح الحیوانی��ة فھ��ي ج��وھر م��شرق  

ت ینقطع ضوئھ من ظاھر البدن وباطنھ ، وأما وق�ت الن�وم فینقط�ع     للبدن فعند المو  
   .)٢(ضوئھ عن ظاھره دون باطنھ

بأنھا الكمال األول لجسم طبیعي آلي م�ن جھ�ة م�ا یفع�ل     :  وعرفھا ابن سینا  -٣ 
  . )٣( األفاعیل باالختیار العقلي واالستنباط بالرأي ومن جھة ما یدرك األمور الكلیة

كیان اإلنسان، وأساس وجوده، وما یدّل على تأثیره : ھا بأن:  وعرفت أیضا -٤
  . )٤(في بیتِھ، وعملِھ، ومجتمعِھ 

 ھي شئ داخلى في كیان اإلن�سان ال ت�درك ماھیت�ھ ،      :التعريف الراجح للنفس     

جامع لكثیر من الصفات والخ�صائص اإلن�سانیة الت�ى لھ�ا آث�ار ظ�اھرة ف�ي ال�سلوك                 
  .)٥( أو الشراإلنساني وقابلة للتوجھ إلى الخیر

  
  
  

                                                 
   م٢٠٠٥ ھـ ١٤٢٦الثالثة ، : ط دار الوفاء الطبعة ٩/٣٠١مجموع الفتاوى البن تیمیة ) ١(
   ١/٣١٢التعریفات للجرجاني ) ٢(
إحی��اء الكت��ب العربی��ة أحم��د ف��ؤاد األھ�واني ط دار  /  تحقی��ق ٥٧أح�وال ال��نفس الب��ن س�یناص  ) ٣(

  .م١٩٥٢
  م ٢٤/٣/٢٠١٦ بتاریخ -موضوع–على موقع - مجد خضر -تعریف النفس ) ٤(
 اإلس�الم   بعن�وان م�نھج  ١٩٩٥ بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه عام -أنس أحمد كرزون / د) ٥(

  ٨اهللا ص إلى الدعوة في وأثر النفس تزكیة في
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  املبحث األول

  األمراض النفسية ومدي تأثريها يف األهلية 

  اطب اول 

راض اوم او   
  

  : عرفت األمراض النفسية بتعريفات متعددة منها 
 حدوث خلل في الوظائف المتعلقة في شخصیة اإلنسان، ویح�دث ھ�ذا الخل�ل        -١

وفي ھذه الحالة یصاب اإلنسان بالضیق وعدم      نتیجة لحدوث انحراف عن السواء،      
قدرتھ على القیام بأي یعمل یتعلق بھ ، وتؤدي إلى الشعور ال�داخلي ل�دى ال�شخص     

  . )١(بأنھ یكره نفسھ وال یتقبلھا
اض��طراب وظیف��ي ف��ي الشخ��صیة یرج��ع أساس��ا إل��ى :  الم��رض النف��سي ھ��و -٢

 الف����رد م����ع البیئ����ة الخب����رات المؤلم����ة ،أو ال����صدمات االنفعالی����ة ، أو اض����طرابات
االجتماعی��ة الت��ى یتفاع��ل معھ��ا ب��ألوان م��ن الخب��رات المؤلم��ة الت��ى تع��رض لھ��ا ف��ي 

  . الماضى والحاضر ، وأثرھا في المستقبل 
 المرض النفسي اضطراب وظیفي ف�ي الشخ�صیة یب�دو ف�ي ص�ورة أع�راض            -٣

ھ نفسیة و جسمیة مختلفة و یؤثر في سلوك الفرد فیعوق توافقھ النف�سي ، و یعوق�     
  . )٢(عن ممارسة حیاتھ السویة في المجتمع الذي یعیش فیھ

 أو تل�ف  نجم ع�ن اخ�تالل ب�دني ،أو ع�ضوي ،     مجموعة االنحرافات التى ال ت  -٤
ف���ي تركی���ب الم���خ حت���ى ول���و كان���ت أعراض���ھا بدین���ة أو ع���ضویة ، وتأخ���ذ ھ���ذه    
االنحراف����ات مظ�����اھر متنوع�����ة م�����ن أھمھ����ا الت�����وتر النف�����سي والكآب�����ة والقل�����ق   

  .)٣(والوساوس
  :أنواع األمراض النفسية وتصنيفها 

 تتن��وع األم��راض النف��سیة وتتف��اوت وتختل��ف م��ن حی��ث ش��دتھا وتأثیرھ��ا عل��ى  
اإلنسان المصاب بھا ، ونظرا لتتعدد ھذه األمراض واختالف تأثیرھا عل�ى اإلن�سان      
ح��اول علم��اء الط��ب النف��سى ت��صنیفھا إل��ى فئ��ات م��ن أج��ل ت��سھیل دراس��تھا وبی��ان  

یستخدم المتخص�صون ف�ي ھ�ذا الف�رع وس�یلتین ھ�امتین لت�صنیف            أعراضھا ، لھذا    
  :تلك األمراض النفسیة 

                                                 
عری����ف الم����ریض النف����سي بت����اریخ    بعن����وان ت- موض����وع–مق����ال من����شور عل����ى موق����ع   ) ١(

  م١٧/٤/٢٠١٧
مفھوم المرض النفسي ـ موقع أكادیمیة عل�م ال�نفس عل�ى ش�بكة المعلوم�ات الدولی�ة بت�اریخ         ) ٢(

  م٥/١٢/٢٠١٢
 ط مكتب��ة ٢٢٧ ال��صحة النف��سیة دراس��ات ف��ي س��یكولوجیة التكیی��ف ص   –م��صطفى فھم��ى ) ٣(

  م١٩٩٥الخانجى القاھرة 
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 ما تتبناه منظم�ة ال�صحة العالمی�ة وھ�و م�ا یع�رف بالت�صنیف              :التصنيف األول   

  ) ١٠-ICD(الدولي لألمراض في المراجعة العاشرة 
ف  الذى تتبناه الجمعیة األمریكیة للطب النفسي وھ�و م�ا یع�ر            :التصنيف الثاني   

   ) ٤-DSM(بالدلیل التشخیصى واإلحصائي في المراجعة الرابعة 
والت�صنیف األول لألم��راض النف�سیة ھ��و األھ�م ف��ي ت�صنیف األم��راض النف��سیة     
وعلیھ یعتمد العدید من المتخصصین في الطب النفسي نظرا لدقتھ ، حیث اس�تغرق   

شتى ، وف�ي    مدة طویلة في إعداده ومشاركة معظم المھتمین بھذا المجال من دول            
ھ��ذا الت��صنیف وتحدی��دا ف��ي الف��صل الخ��امس من��ھ وال��ذى خ��صص لالض��طرابات          
النفسیة والسلوكیة ، حیث تم تصنیف ھذه األمراض إلى عدة فئات تندرج تحت كل    

  : على النحو التالى)١(فئة منھا عدد من االضطرابات النفسیة
  :  االضطرابات النفسیة العضویة وتشتمل على سبیل المثال - ١

 ، االض��طرابات )٤( ، متالزم��ة فق��د ال��ذاكرة ع��ضوى المن��شأ  )٣(، الھ��ذیان)٢(لخ��رف ا
النفسیة األخرى الناجمة عن تلف وخلل الوظیفة الدماغی�ة ، والناجم�ة ع�ن م�رض                

  . جسمى ، اضطرابات الشخصیة والسلوك الناجمة عن أمراض الدماغ 

                                                 
 األحك�ام الفقھی�ة لألم�راض النف�سیة وط�رق عالجھ�ا           –أنس ب�ن ع�وف عب�اس ب�ن ع�وف            / د) ١(

  م  ٢٠١٦ طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة دولة قطر ٥٥ص
تعی�ق   مصطلح یطلق على مجموع�ة م�ن األع�راض الت�ي ت�صیب ال�دماغ بحی�ث         : الخرف ھو   ) ٢(

تعمال اللغة ، و الوظائف الدماغیة الطبیعیة مثل التفكیر والقدرة على حل المشاكل        واس    
: ال�شبكة الدولی�ة للمعلوم�ات موق�ع     . ھذا بدوره یعیق أداء ال�شخص ال�وظیفي و االجتم�اعي      

www.altibbi.com   
خلل في الوعي أو حاسة ال�شعور بمح�یط وبیئ�ة ال�شخص الم�صاب        : الھذیان ھو عبارة عن    ) ٣(

 بعدم القدرة عل�ى    بھذه الحالة المرضیة والتي تظھر أعراضھا على شكل التحول إلى الشعور          
التركی��ز واالنتب��اه، باإلض��افة إل��ى التغیی��ر ف��ي اإلدراك ال��ذي یعتب��ر م��ن العوام��ل األساس��یة          

الن��سیان، وع��دم ال��وعي عل��ى الوق��ت والمك��ان ال��ذي  : لوظ��ائف ال��دماغ كم��ا ت��شمل األع��راض
ھ یتواجد فیھ المریض، باإلضافة إلى التلعثم في الكالم، كما أن المریض ق�د ی�شعر بع�دم قدرت�            

معرف��ة جغرافی��ة المن��زل ال��ذي ی��سكن ویع��یش فی��ھ أو مك��ان عمل��ھ، وی��صاب ك��ذلك بالھلوس��ة  
وذلك بان یتخیل س�ماع أص�وات ورؤی�ة أش�یاء غی�ر موج�ودة ف�ي الواق�ع، كم�ا ی�صاحب ذل�ك                      
اضطراب في طریقة وأسلوب الكالم، والحركات بما في ذلك رجفان األصابع واألیدي وأحیان�ا    

ف��اجئ إل��ى التعبی��ر بطریق��ة عاطفی��ة، ھ��ذه األع��راض ال ت��ستمر  ت��صرفات عنیف��ة والتح��ول الم
_ عم�یش یوس�ف عم�یش    / د .سوى ساعات أو أیام قلیل�ة وتتغی�ر وتتب�دل م�ن ی�وم إل�ى آخ�ر                

  م١٤/٩/٢٠١٢مقال منشور بجریدة الرأي األردنیة بتاریخ _ الھذیان 
ب اض��طراب ع��ن اض��طراب ال��دماغ الع��ضوي ال��ذي ی��سب: متالزم��ة فق��د ال��ذاكرة  ھ��ي عب��ارة ) ٤(

نق�ص األك�سجین   , إص�ابة ال�رأس  , الذاكرة على المدى القصیر ، وق�د یح�صل ب�سبب الكح�ول             
التھ�اب ال�دماغ و   , الت�سمم  , س�وء اس�تعمال األدوی�ة   , ان�سداد ال�شرایین  , الواص�ل ال�ى ال�دماغ   

عدم القدرة على ت�ذكر  : نقص سكر الدم، وتظھر األعراض بالـتأثیر على الذاكرة حیث تشمل  
ال��شبكة الدولی��ة   . واإلص��ابة باإلحب��اط  ,  ص��عوبة ال��تعلم و اقتن��اء معلوم��ات جدی��دة     ,األش��یاء

  م٢١/١١/٢٠١١ بتاریخ www.altibbi.com: للمعلومات موقع 
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ت العقلی��ة  االض��طرابات النف��سیة وال��سلوكیة الناجم��ة ع��ن تع��اطى الم��ؤثرا     -٢
  :وتشمل على سبیل المثال 

االض���طرابات النف���سیة وال���سلوكیة الناجم���ة ع���ن تع���اطى الكح���ول ، األفی���ون ،   
  . مشتقات الحشیش ، المھدئات والمنومات ، التبغ 

  والضاللیة ، وتشمل على س�یل    )٢( واالضطرابات الفصامیة النمط   )١( الفصام -٣
  : المثال 

) الوھامی���ة ( ، االض��طرابات ال���ضاللیة  الف��صام ، االض���طراب الف��صامي ال���نمط  
  .   المستمرة االضطرابات الذھانیة الحادة 

  ) الوجدانیة ( االضطرابات المزاجیة -٤
  : وتشمل على سبيل المثال 

، )٤( ، النوب�ة االكتائبی�ة     )٣(النوبة الھوسیة ، االضطراب الوج�داني ثن�ائي القط�ب         
  . االضطراب االكتئابي المعاود 

                                                 
ت�شمل   ،الواق�ع  غی�ر طبیع�ي وف�شل ف�ي تمیی�ز      ب�سلوك اجتم�اعي   یت�سم  اضطراب نفسي :  ھو) ١(

باإلض��افة إل��ى انخف��اض    والھلوس��ة ال��سمعیة  واض��طراب الفك��ر  الوھ��ام األع��راض ال��شائعة 
غالًب��ا م��ا یك��ون ل��دى الم��صابین     اإلرادة،الم��شاركة االجتماعی��ة والتعبی��ر الع��اطفي وانع��دام    

واض�طراب تع�اطي    واالض�طراب االكتئ�ابي   اضطراب القل�ق  بالفصام مشاكل نفسیة ُأخرى مثل    
، عادة ما تظھر األعراض تدریجیا، حیث تبدأ ف�ي مرحل�ة البل�وغ، وت�ستمر لفت�رة       المخدرات

 راج�����ع الموس�����وعة الح�����رة ویكبی�����دیا عل�����ى ال�����شبكة الدولی�����ة للمعلوم�����ات   .طویل�����ة
https://ar.wikipedia.org   

نمط سائد من ال�شذوذ والغراب�ة ف�ي التفكی�ر والمظھ�ر وال�سلوك، إض�افة للق�صور ف�ي                     : ھي  ) ٢(
نم�ط ثاب�ت لم�دة طویل�ة ف�ي الخب�رات          : وع�رف ای�ضا بأن�ھ       . العالقات الشخصیة م�ع اآلخ�رین     

صد ظھ�وره ف�ي   وقد یتم ر. الداخلیة والسلوك المنحرف عن المعاییر المقبولة في ثقافة الفرد     
یتمی�ز ھ�ذا ال�نمط بكون�ھ غی�ر م�رن وس�ائد ف�ي م�ساحات            . مرحلة البلوغ المبك�ر أو المراھق�ة      

وی��شاھد ف��ي قط��اعین أو أكث��ر م��ن القطاع��ات . واس��عة م��ن المواق��ف الشخ��صیة واالجتماعی��ة
التالی����ة؛ اإلدراك، والمعرف����ة، والوج����دان، واألداء التف����اعلي م����ع اآلخ����رین، وال����تحكم ف����ي  

 بعنوان ما ھو اضطراب http://www.egyres.comل منشور على موقع مقا.االنفعال
  ؟)ذات النمط الفصامي (الشخصیة الفصامیة 

اضطراب مزمن ومتوارث، ویتمیز بتقلب الحالة المزاجیة بصورة غریبة، : وھو عبارة عن  ) ٣(

ثنین فى حیاة المریض، ویظھر ھذا االض�طراب ف�ى   فضًال عن االكتئاب والھوس أو تناوب اال     

م�روة ح�سونة مق�ال       . بعض األحیان دون أعراض أو مصحوًبا بع�دد م�ن األع�راض الخفیف�ة             

عالج جدید لالضطراب الوجدانى ثن�ائى  : مؤتمر الصحة النفسیة یعلن: منشور  تحت عنوان    

  م ٢٩/١٢/٢٠١٥صحیفة الیوم السابع بتاریخ . القطب 
 حالة مزاجیة تعتري اإلنسان ألسباب معینة، أو قد یكون من دون:  ھو عبارة عن االكتئاب) ٤(

والصحة  سبب، وقد تصل ھذ الحالة إلى الشدة بحیث تؤثر على التفكیر والسلوك واالنفعاالت
. واآلخ�رین  البدنیة ، فقد یصل في شدتھ حد الذھان، وق�د ی�دفع الم�صاب ب�ھ إل�ى إی�ذاء نف�سھ       

ب���ین أس���الیب المعامل���ة الوالدی���ھ واالكتئ���اب ل���دى بع���ض الم���راھقین   آس���یا برك���ات، العالق���ة 
كلی���ة التربی���ة، : والمراھق���ات ، رس���الة مقدم���ة لنی���ل درج���ة الماج���ستیر، جامع���ة أم الق���رى   

  ص٣٢.م، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
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 واالض��طرابات المرتبط��ة ب��الكرب واالض��طرابات    )١(صابیةاالض��طرابات الع��  -٤
  . جسدیة الشكل 

 : وتشمل على سبيل المثال 
 ، االض���طرابات القلقی���ة األخ���ري  االض���طراب    )٢(اض���طرابات القل���ق الرھ���ابي  

 .   واالضطرابات جسدیة الشكل)٣(الوسواسي القھري
سمیة المتالزمات السلوكیة الم�صحوبة باض�طرابات فزیولوجی�ة وعوام�ل ج�            -٥

  : وتشمل على سبیل المثال 
اض��طرابات األك��ل ، اض��طرابات الن��وم غی��ر الع��ضویة المن��شأ ، خل��ل الوظیف��ة       

  .الجنسیة غیر الناجم عن اضطراب أو مرض عضوي 
  : اضطرابات شخصیة البالغین وسلوكھم ، وتشتمل على سبیل المثال  -٦

بات اضطرابات نوعی�ة ف�ي الشخ�صیة كاض�طراب الشخ�صیة التجنبی�ة ، اض�طرا           
  .  العادات والنزوات ، اضطرابات الھویة الجنسیة اضطرابات التفضیل الجنسي 

  . التخلف العقلي ویشتمل على التخلف العقلى بدرجاتھ وأنواعھ المختلفة  -٧
  : اضطرابات النماء النفسي وتشمل على سبیل المثال  -٨

 ، االض��طرابات النمائی��ة النوعی��ة ف��ي الك��الم واللغ��ة وف��ي المھ��ارات الدراس��یة     
) التوح���د ( وی���ة الطفول���ة  واالض���طربات النمائی���ة المنت���شرة مث���ل اض���طرابات ذات  

  .وغیرھا
 االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة التى تبدأ عادة في الطفولة والمراھقة       – ١٠

( اض��طرابات ف��رط الحرك��ة ، اض��طرابات الت��صرف  :، وت��شتمل عل��ى س��بیل المث��ال  
 الطفول���ة ، اض���طراب التب���ول اض���طراب قل���ق االنف���صال ف���ي ) اض���طراب الم���سلك 

  . )٤(الالإرادي غیر العضوى المنشأ 
  

                                                 
نوع من أنواع الخوف الذي یؤدي إلى اضطراب في الشخصیة وفي االت�زان النف�سي،   : ھو   ) ١(

ترافق�ھ ف�ي     الجھ�از الع�صبي   یر مصحوب بتغی�ر بنی�وي ف�ي   وھو اضطراب عصبي وظیفي غ
ال وھ�واجس مختلف�ة م�ریض الع�صاب         , وح�صر نف�سي   , كثیر م�ن األحی�ان أع�راض ھ�ستیریا        

ال�شبكة الدولی�ة للمعلوم�ات  ویكیبی�دیا     . یعاني م�ن الھلوس�ة أو م�ن فق�دان ال�صلة م�ع الواق�ع           
   .https://ar.wikipediaالموسوعة الحرة 

فیھ�ا فق�ط بواس�طة مواق�ف أو أش�یاء      ) الخ�وف (مجموعة م�ن االض�طرابات یث�ار القل�ق    : ھي  ) ٢(
ھ�ابي مق�ال من�شور عل�ى     اض�طرابات القل�ق الر  .  معینة ومحددة، خارجة عن نطاق ال�شخص 

  https://vb.eldwly.net_ شبكة المعلومات _  منتدى الدولى 
، تتمی��ز بأفك�ار ومخ�اوف غی��ر   (Anxiety) ن�وع م�ن االض��طرابات المرتبط�ة ب�القلق    : ھ�و  ) ٣(

تؤدي إلى تصرفات قھرّیة، األشخاص الم�صابون باض�طراب الوس�واس           ) وسواسیة(منطقیة  
 لحقیق���ة أن ت���صرفاتھم الوسواس���یة ھ���ي غی���ر منطقی���ة،  القھ���ري یكون���ون، أحیاًن���ا، واع���ین

ویحاولون تجاھلھا أو تغییرھا، لكن ھذه المحاوالت تزی�د م�ن احت�دام ال�ضائقة والقل�ق أكث�ر،                  
. وف��ي المح��صلة ف��إن الت��صرفات القھری��ة ھ��ي بالن��سبة إل��یھم إلزامی��ة للتخفی��ف م��ن ال��ضائقة 

https://www.webteb.com - تحت عنوان الوسواس القھرى    
   . ٥٨، ٥٧األحكام الفقھیة لألمراض النفسیة وطرق عالجھا ص ) ٤(
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ب اطا  

 راض ار ا دىو ا  

  .أوال معنى األهلية 
  : األهلية في اللغة 

ف�الن أھ�ل ك�ذا أي ی�صلح ل�ھ أو ھ�و ج�دیر للقی�ام ب�ھ ،                  : ھى الصالحیة  ، یق�ال       
ان لل��شيء أى ص��الحیتھ ل��ھ ل��صدور ذل��ك  وم��ستحق ل��ھ وج��دیر ب��ھ ، وأھلی��ة اإلن��س 

وأھ�ل  , الشيء منھ ، واألھلیة نسبة إلى األھل ، فیقال أھل البلد أى من اس�توطنھا       
األم��ر أى والت��ھ ، وأھ��ل العل��م أى م��ن ات��صف ب��ھ ، ولفظ��ة األھلی��ة ت��أتى ف��ي اللغ��ة  

أھلت بالرجل أى آنست ب�ھ ، واألھل�ى ھ�و       : اإلیناس كقولھم   : بمعانى متعددة منھا    
ل م��ا أل��ف المن��ازل م��ن ال��دواب ، ل��ذا یق��ال حم��ار أھل��ى ، وت��أتي بمعن��ى الع��شیرة   ك��

  .  )١(أھل الرجل عشیرتھ وقرابتھ: والقرابة یقال 
  : األهلية في االصطالح 

ھى صالحیة اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ أو علی�ھ وص�حة            : األھلیة  
  . )٢(التصرفات منھ 

  )٣( لصدوره وطلبھ وقبولھ إیاهفأھلیة اإلنسان للشیئ ھى صالحیتھ
  .مدي تأثير األمراض النفسية في األهلية: ثانيا 

  : تتنوع األهلية في الفقه اإلسالمي إلى نوعين 

 أھلی�ة الوج�وب وھ�ى الت�ى تعن�ى ص�الحیة اإلن�سان ألن تثب�ت ل�ھ                   :النوع األول   

انا من�ذ  الحقوق وتجب علیھ الواجبات ، فھذه األھلیة تثبت لكل إنسان باعتباره إن�س  
  . كونھ جنینا وحتى موتھ 

 أھلیة األداء وھى التى تعني صالحیة اإلن�سان ل�صدور الق�ول أو    :النوع الثاني  

الفعل منھ عل�ى وج�ھ یعت�د ب�ھ ش�رعًا ، وھ�ذا الن�وع م�ن األھلی�ة قب�ل البل�وغ یعتب�ر                   
أھلیة قاصرة ، وكاملة بعد البلوغ ، ویشترط لكمالھا تحق�ق ش�روط التكلی�ف ، ف�إذا                

 ھذه الشروط أو اختل بعضھا أثر ھذا الخل�ل عل�ى أھلیت�ھ ، وم�ن ھن�ا تح�دث                     اختلت
  : الفقھاء عن عوارض األھلیة وجعلوھا على أقسام ثالثة 

 عوارض مزیلة لألھلیة  وھى التى ینع�دم فیھ�ا العق�ل والتمیی�ز ،         :القسم األول   

صبي غ�ي  ویتحقق ذلك بالجنون والنوم واإلغماء ، فتنع�دم أھلیت�ھ كانع�دامھا ف�ي ال�       
  . الممیز 

                                                 
  ٢٣ ، المصباح المنیرص١/٢٩انظر لسان العرب البن منظور ) ١(
بی�روت  – تحقی�ق عب�د اهللا محم�ود محم�د عم�ر ط دار الكت�ب العلمی�ة               ٤/٣٣٥كشف األسرار   ) ٢(

  م١٩٩٧/ھـ١٤١٨الطبعة األولى : الطبعة 
 ط دار الفك��ر س��نة الن��شر   ٢/٢١٣ عل��م األص��ول الب��ن أمی��ر الح��اج     التقری��ر والتحبی��ر ف��ي  ) ٣(

  م بیروت١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧
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 عوارض منقصة لألھلیة  وھى التى ینعدم فیھا التممیز كالصبي :القسم الثاني 

  .الممیز فتعتبر منھ التصرفات النافعة فقط 
 عوارض تؤثر في بعض الت�صرفات ، فت�ؤثر ف�ي الحك�م ، وذل�ك               :القسم الثالث   

  . كالسفھ والسكر ومرض الموت 
اویة أي ل�یس للعب�د فیھ�ا اختی�ار ،            وھ�ي نوع�ان س�م      :قال ابن أميـر الحـاج       

: فنسبت الى السماء بمعنى أنھا نازلة منھا بغیر اختیاره وإرادتھ وھ�ي إح�د ع�شر       
ال��صغر والجن��ون والعت��ھ والن��سیان والن��وم واإلغم��اء وال��رق والم��رض والح��یض      

  . والنفاس والموت 
ن تغی�ر    قالوا إنما لم یذكر الحمل واإلرضاع والشیخوخة القریب�ة إل�ى الفن�اء وإ             

بھا بعض األحكام لدخولھا في الم�رض وأورد اإلغم�اء والجن�ون م�ن الم�رض وق�د                 
الختصاصھما بأحكام كثیرة یحتاج الى بیانھا بخ�الف تل�ك ،           : أفرد بالذكر ، وأجیب     

الجھ�ل  : ومكتسبة أي كسبھا العبد أو ترك إزالتھا ، وھي س�بعة ، س�تة من�ھ  وھ�ي                
  .)١(اإلكراه: ، وواحد من غیره  وھووالسفھ والسكر والھزل والخطأ والسفر 

وم��ن ھ��ذا التق��سیم یتب��ین أن ال��شریعة اإلس��المیة تعتب��ر اإلن��سان مكلف��ا إذا ك��ان   
  .مدركًا مختارا ، فإذا تخلف أحد ھذین الوصفین ارتفع التكلیف عن اإلنسان 

ومن ھنا فإن أى خلل في العقل یؤدى إلى ضعفھ دون الحد المعتبر في التكلیف            
فقد شرط اإلرادة ، لكن العكس غیر الزم ، فتوقف العقل في اإلنسان ال یترتب علیھ 

یقت��ضى دائم��ا وج��ود اإلرادة ، حی��ث تع��رض للعاق��ل ع��وارض ق��د ت��ذھب إرادت��ھ أو   
  . )٢(تضعفھ مع كمال عقلھ

لذا فسوف أتح�دث ھن�ا ع�ن م�دى ت�أثیر األم�راض النف�سیة عل�ى عق�ل ال�شخص            
  . كم المجنون من عدمھ ومدى قدرتھ على إدراكھ ومدى دخولھ تحت ح

قسم علماء الطب النفسي األمراض النفسية من حيث تأثيرها على عقل 
  : اإلنسان إلى أقسام ثالثة 

  )مفقدة لألھلیة (  األمراض النفسیة المزیلة لإلدراك :القسم األول 
وتشمل كل مرض أو اختالل یؤدي إلى انعدام اإلدراك والتمییز لدى المصاب 

 .ئیًابھا كلیًا أو جز
فھذه األمراض التي تؤدي إلى زوال أو ضعف اإلدراك والتمییز حكم المصاب 

  .بھا حكم المجنون
ولكّنھ یدرك , وكذلك لو كان إدراكھ یزول أو یضعف في حالة أو حاالت معّینة

ومجنون في النواحي التي ینعدم , إدراكًا تاّمًا فیما عدا ذلك، فھو مكلف فیما یدركھ
  .كھ أو تمییزهأو یضعف فیھا إدرا

                                                 
  ٢/٢٣٠التقریر والتحبیر ) ١(
 ال�شریعة  ف�ي  الجنائی�ة  الم�سؤولیة  عل�ى  والعقلی�ة  النف�سیة  األم�راض  أثر یاسین، نعیم محمد) ٢(

  م٢٠٠٢  ینایر١٦العدد  ٣٢الشریعة والقانون جامعة اإلمارات  ص مجلة اإلسالمیة ،
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وضعف اإلدراك والتمییز قد یكون ضعفًا بسیطًا بحیث ینقص عن الشخص 
فیلحق اإلنسان بالوصف . وقد یقل عن ذلك فیكون في حكم غیر الممّیز, المعتاد
  . )١(منھا األقرب

وھذا القسم یشمل عدد من األمراض التى تؤدي إلى فقد اإلدراك والتمی�ز ل�دى                    
یعتبر المصاب بھا في حكم المجنون ومن أمثلة ھ�ذه األم�راض            المریض بالكلیة ، ف   

 :  
حیث یفقد المریض الكثی�ر م�ن قدرات�ھ المعرفی�ة وی�ؤثر             :  الخرف المتدھور    -١

المرض بفقد كثیر من الق�درات العقلی�ة األساس�یة وانع�دامھا كال�ذاكرة ف�ي مراحلھ�ا             
درة على الكالم وفھمھ المتعددة والتركیز والقدرات التفكیریة وعملیاتھا ، وحتى الق

وأسماء األشیاء وغیر ذلك مما یؤثر على فقدان القدرة على تكوین إرادة ص�حیحة               
  .)٢(وبالتالى فقدان األھلیة

 التخلف العقلى الشدید ، وھو مفقد للقدرات العقلیة األساسیة حیث ال یحسن -٢
ن واعی�ا بم�ا   المریض التفكی�ر وال التركی�ز وال الق�درة عل�ى االنفع�ال ال�سلیم وإن ك�ا          

  . حولھ لكنھ ال یمیز وال یدرك 
وذل��ك م���ن خ��الل ت��أثیر الف��صام بالھجم��ة الح���ادة      :  نوب��ة الف��صام الح��ادة    -٣ 

وال��شدیدة عل��ى عملی��ات التفكی��ر ، بحی��ث یجع��ل الم��ریض محكوم��ا بم��ا ی��سمعھ م��ن 
ھالوس وما یقتنع بھ من ض�الالت وأفك�ار وھمی�ة ، وم�ن خ�الل ذل�ك تف�رض علی�ھ              

ا ملحا وضاغطا یتحقق معھ اإلكراه الملجئ إلى تصرفات وسلوكیات تلك األفكار جو
معینة تنطلق م�ن تل�ك األفك�ار مم�ا یجعل�ھ فاق�دًا ل�إلرادة واالختی�ار ، وبالت�الى فاق�دًا              
لألھلیة وھو ما یعرف عن�د الفقھ�اء ب�الجنون المتقط�ع إذا ك�ان یج�يء ت�ارة ویفی�ق                  

  . )٣(أخرى 
  . اإلرادة مع بقاء سالمة اإلدراك والتمییز  األمراض المؤثرة في :القسم الثاني 

وش��أن ھ��ذا الن��وع م��ن األم��راض أن الم��صاب بھ��ا ال ی��ستطیع ال��تحكم بأفك��اره      
  .وسلوكیاتھ على الرغم من علمھ بأن تصرفاتھ التى یقوم بھا مخالفة للمنطق 

  . الوسواس القھرى -١
علم�ھ   فمریض الوسواس القھرى تلح علیھ أفكار وم�شاعر فی�ستجیب لھ�ا م�ع       

  .)٤(وقناعتھ بأنھا غیر مقبولة
وم��ن ص��فاتھ وأعراض��ھ أن��ھ ی��ضعف الرغب��ة والھم��ة      :  االكتئ��اب الم��زمن  -٢

والطاق��ة وی��ؤدى إل��ى ض��عف الحم��اس واالن��دفاع واالنفع��ال وض��عف التركی��ز، مم��ا    

                                                 
 مق����ال من����شور عل����ى  - آث����ار ت����صرفات المرض����ى النف����سیین -ھ����اني عب����د اهللا الجبی����ر  / د) ١(

  م٢٣/١/٢٠١١ بتاریخ www.islamtoday.netموقع
 ط ٦٧ص _ أحكام المریض النفسي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي    –خلود بنت عبد الرحمن المھیزع  ) ٢(

  م ٢٠١٣دار الصیمعي ط أولى 
  ٧٧المرجع سابق ص)٣(
  ٣٢ ص- أحكام طالق المضطرب نفسیا- لدین قالھ شھر ا) ٤(
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یؤدى إلى ضعف في اإلرادة واالختیار وبالتالى إلى نق�ص ف�ي أھلی�ة األداء ، وھ�ذا                 
   .في كل حالة بحسبھا 

حیث تحدث انشقاقا عقلیا في العقل الباطن مم�ا ی�ؤدى      :  النوبات الھستیریة    -٣
إل�ى أع�راض ج��سمیة كال�شلل ف��ي ال�رجلین أو ع��دم الق�درة عل��ى الك�الم ، أو العم��ى       
الھستیري وھو ال یدخل تحت إرادة المریض أبدًا مما یؤثر تأثیرًا بالغًا على اإلرادة      

  . )١(واالختیار أو ینقصھا بسب الحالة 
  .  األمراض المؤثرة في التصرفات دون التأثیر في العقل والتمییز :القسم الثالث 

  : ومن أمثلة هذه األمراض 
وھ���ى اض���طرابات الق���درة والرغب���ة   : االض���طرابات الجن���سیة الوظیفی���ة    -١

الجنسیة ، وھذه تتمثل في ضعف الجنس في الرغب�ة ل�دى الرج�ل والم�رأة وض�عف          
 وغیرھ�ا، وھ�ى ال ت�ؤثر ف�ي اإلرادة ،وك�ذا االنحراف�ات         االنتصاب أو اإلنزال السریع   

الجنسیة المختلفة ، ولھذا ذم القرآن من طلب التخلف عن الجھاد متعلال بمیلھ إل�ى             
وِمْنُھْم مَّن َیُقوُل اْئَذن لِّي َوَال َتْفِتنِّ�ى  : النساء وخشیة أن تفتنھ الرومیات قال تعالى      

 وقد نزلت في جد بن قیس المنافق وذلك أن رسول اهللا ، )٢(َأال ِفى اْلِفْتَنِة َسَقُطوْا 
یا أبا وھب ، ھل لك ف�ي ج�الد بن�ي األص�فر تتخ�ذ      : لّما تجّھز لغزوة تبوك ، قال لھ        

وإنما أمر بذلك ألن الح�بش غلب�ت عل�ى ناحی�ة ال�روم فول�دت        : منھم وصفاء ؟ قیل     
 ، فلّما قال لھ لھم بنات قد أنجبت من بیاض الروم وسواد الحبشة فكّن صفر اللعس

ی��ا رس��ول اهللا ، لق��د عرف��ت ق��ومي أن��ي رج��ل مغ��رم    :  ق��ال ج��د ذل��ك رس��ول اهللا 
بالن��ساء وأن��ي أخ��شى إن رأی��ت بن��ات األص��فر أن ال أص��بر ع��نھن ف��ال تفتّن��ي بھ��ن    

ق�د أذن�ت   :  وق�ال  وائذْن لي في القعود وُأعینك بمالي ، فأعرض عنھ رس�ول اهللا    
( في التخلف ) من یقول أئذن لي ( ومن المنافقین یعني ) ومنھم ( لك ، فأنزل اهللا 

أال في ( أال ِفي الِفْتَنِة َسَقُطوا ) وال تأتمّني : ببنات األصفر ، قال قتادة ) وال تفتّني   
وأخ��ذ ق��وم ل��وط   ) اإلث��م وال��شرك وقع��وا بخی��انتھم وخالفھ��م أم��ر اهللا ورس��ولھ      

 .)٣(بالعذاب بما أقدموا علیھ من فسق جنسي شاذ 
كقلة النوم أو كثرتھ فھذه ال أثر لھ�ا ف�ي اإلرادة         : ات النوم العامة    اضطراب -٢

   .)٤(وبالتالى في أھلیة األداء

                                                 
  ٦٩خلود المھیزع مرجع سابق  ص) ١(
  ٤٢التوبة  ) ٢(
األث���ر أورده العین���ي ف���ي س���بب ن���زول اآلی���ة انظ���ر عم���دة الق���اري ش���رح ص���حیح البخ���اري  ) ٣(

 تحقی�ق دار الف�الح   ٢٢/٣٦٩ ، وابن الملقن في التوض�یح ل�شرح الج�امع ال�صحیح            ٢٧/٢٦٩
 - ھ�ـ  ١٤٢٩األولى، :  سوریا الطبعة–ق التراث ط دار النوادر، دمشق     للبحث العلمي وتحقی  

 م ، والخبر ضعفھ الھیثم�ى ، وس�بب ض�عفھ أن فی�ھ ب�شر ب�ن عم�ارة وھ�و ض�عیف ،                 ٢٠٠٨
، وس��بب الن��زول غی��ر ثاب��ت )٣٠/ ٧(وال��ضحاك ل��م ی��سمع م��ن اب��ن عب��اس، مجم��ع الزوائ��د   

  .ضعیف
  ٧٠خلود المھیزع مرجع سابق ص) ٤(
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ومما سبق یمكن القول إن األمراض النفسیة إن أدت إلى فق�د اإلدراك والتمیی�ز               
بالكلی��ة ی��دخل الم��ریض تح��ت طائل��ة حك��م الجن��ون وبالت��الى یأخ��ذ أحكام��ھ ، بخ��الف  

دی��ة إل��ى فق��د اإلدراك الجزئ��ي ، فإن��ھ ف��ي ھ��ذه الحال��ة یمك��ن  األم��راض النف��سیة المؤ
إلح��اق الم��ریض ب��المعتوه ویأخ��ذ أحكام��ھ ، وھ��ذا بخ��الف م��ن ثب��ت ص��حة إدراك��ھ      
وتمییزه ، فإنھ تنطبق علیھ من األحكام ما تنطبق على غیره من األصحاء ، ویبقى            

النف�سي ،  المعیار في معرفة نوعیة المریض النفسى وتقدیر حالت�ھ إل�ى أھ�ل الط�ب               
فھم المرجع في تقدیر ھذه الحالة باعتبارھم أھل الذكر في ھذا الشأن ، ویرجع إلى         
رأى الطبی��ب ف��ي تق��دیر ومعرف��ة م��دى ت��أثیر ھ��ذه األم��راض ف��ي إدراك الم��ریض         

  . وتمییزه من عدمھ 

  اطب اث

ا  رةون وأا  

  .حقيقة الجنون : أوال 

ج�ن ال�شیئ یجن�ھ أى س�تره ، وب�ھ س�مى       : ر یق�ال   ھو الست :الجنون في اللغة    

الجن الستتاره ، ومن�ھ س�مى الجن�ین جنین�ا الس�تتاره ف�ي بط�ن أم�ھ ،والجن�ون ھ�و                      
  . )١(زوال العقل أو فساده 

  :  ورد لتعریف الجنون اصطالحا تعریفات عدة منھا:الجنون في االصطالح 

نھج�ھ إال ن�ادرا ، إم�ا     اختالل العقل بحیث یمنع جریان األفعال واألقوال على  -١
لنقصان جبل علیھ دماغھ فال یصلح لقبول ما أعّد لھ كعین األكمھ ول�سان األخ�رس         
، وھذا ال یرج�ي زوال�ھ ، وإم�ا لخ�روج م�زاج ال�دماغ م�ن االعت�دال ب�سبب خل�ط أو                   
رطوبة أو یبوسة متناھیة وھ�ذا یع�الج ، وإم�ا باس�تیالء ال�شیطان وإلق�اء الخی�االت                   

  . )٢(نجع فیھ األدویة اإللھیةالفاسدة إلیھ وقد ی
  .)٣( اختالل القوى التي بھا إدراك الكلیات – ٢
 اختالل العقل بحیث یمنع جریان األفعال واألق�وال عل�ى نھ�ج العق�ل إال ن�ادرا        -٣

)٤( .  
  .أقسام الجنون:ثانيا 

ورد للجن�ون تق�سیمات ع�دة نظ��را للتع�دد االعتب�ارات الت��ى راعھ�ا الفقھ�اء عن��د        
  . نون ویمكن حصر ھذه االعتبارات في اعتبارین الحدیث عن الج

                                                 
  ١/١٤١ ، المعجم الوسیط ٩٢عرب لسان ال) ١(
  . ط دار الفكر بدون تاریخ ٢/٣٧٣تیسیر التحریر ) ٢(
   ٦/٤٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٣(
 -ھ��ـ ١٤١٦ ط ط دار الكت��ب العلمی��ة  ٢/٣٤٨ش��رح التل��ویح عل��ى التوض��یح لم��تن التلق��یح    ) ٤(

  .م١٩٩٦
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 الجنون باعتبار كونھ أص�لیا أو طارئ�ا، وینق�سم بھ�ذا االعتب�ار               :االعتبار األول   

  : إلى قسمین 
 الجن��ون األص��لي المت��صل بح��ال ال��صبا وھ��و ال��ذي ی��صیب اإلن��سان قب��ل  :األول 

لنوع م�ن الجن�ون   البلوع ، ثم یبلغ مجنونا لما علیھ دماغھ من نقص خلقي، وھذا ا         
  . ال یرجى زوالھ 

 وھ�و م�ا ی�صیب اإلن�سان بع�د البل�وغ إم�ا         - الع�ارض  - الجن�ون الط�ارئ      :الثاني  
لخروج مزاج الدماغ عن حال االعتدال كما سبق بسبب خل�ط أو أف�ة ، وھ�ذا الن�وع          

  . یرجي زوالھ 
األصلي وھ�و المت�صل ب�زمن ال�صبا ب�أن ج�ن قب�ل البل�وغ            : قال ابن أمیر الحاج     

  . )١(غ مجنونا ، والتعارضي وھو أن یبلغ عاقال ثم جنفبل
الجنون باعتباره الدوام واالنقط�اع وھ�و بھ�ذا االعتب�ار ینق�سم       : االعتبار الثانى 

  : إلى قسمین 
 وھذا النوع من الجنون ال یدرك صاحبھ شیئ - المطبق– الجنون الدائم :األول 

  .البالغ ، أو یولد بھ خلقة ، وقد یكون ھذا النوع عارضا بأن یصاب بھ اإلنسان 
 الجنون المتقطع ، وھو عكس األول إذ یصاب بھ اإلنسان تارة وعندھا :الثاني 

  . )٢(یفقد عقلھ تماما ، ویخلو منھ تارة أخرى وعندھا یعود إلیھ عقلھ كامال
بينما يقسم بعض العلماء الجنون تقسيما ثالثا من حيث الغلبة وعدمها إلـى             

  :قسمين تقسيم ثالث فيجعلوه 

 الجنون الكلى ، وھو الذى ال یعقل من یصاب بھ ش�یئ ، إذ فق�د اإلدراك    :األول  

  . غالب في مناحى تفكیره كافة 
 الجنون الجزئي ، وھو الذي یكون قاصرا على بعض مناحي التفكی�ر ،           :الثاني  

بحیث یفقده القدرة عل�ى اإلدراك ف�ي ھ�ذه الن�واحي م�ع بق�اءه متمتع�ًا ب�اإلدراك ف�ي                     
  . )٣(ھذه النواحي غیر 

  .أثر الجنون على األهلية: ثالثا 
  : یختلف تأثیر الجنون على األھلیة باختالف نوعى األھلیة 

  .  تأثیر الجنون على أھلیة الوجوب -١
الجنون بكافة أنواعھ وتقسیماتھ ال تأثیر لھ على أھلیة الوجوب نظرا ألن أھلیة 

 الحیاة اإلنسانیة ، وھ�ى ص�فة ثابت�ة    الوجوب ثابتة لكل إنسان ، إذ الموجب لھا ھو      
لكل إنسان أیا كان ، فال ت�أثیر للجن�ون بأنواع�ھ عل�ى ھ�ذا الن�وع م�ن األھلی�ة ، فم�ا             
وجب على المجنون بمقت�ضى ھ�ذه األھلی�ة م�ن واجب�ات مالی�ة یؤدیھ�ا عن�ھ ولی�ھ ،             

                                                 
  ٢/٢٣١التقریر والتحبیر ) ١(
   ٢/٢٣١، التقریر والتحبیر ٦/٤٥دقائق البحر الرائق شرح كنز ال) ٢(
   ٢/١٤٢ التشریع الجنائي اإلسالمي -عبد القادر عوده ) ٣(
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ولو اعتدى على نقس أو مال فإنھ یؤاخذ بھا مالیا ال بدنیا ، فعلي سبیل المثال ف�ي              
  . القتل یضمن الدیة وال یقتص منھ 

  .  تأثیر الجنون على أھلیة األداء -٢
 یعتبر الجنون من العوارض المؤثرة في أھلیة األداء بل یمكن القول أنھ یزیلھا 
بالكلیة ، ألن مدار ھذه األھلیة على العق�ل والق�درة عل�ى التمیی�ز ، والمجن�ون فاق�د                  

 یترت��ب عل��ى ت��صرفاتھ أي أث��ر ، ألن��ھ ال  لك��ال األم��رین ، وم��ن ث��م فم��ن یفق��دھما ال  
یتمكن من فھم الخطاب والعلم بھ دون العقل ، والقدرة على األداء ال تتحق�ق ب�دون           
العلم ، فالعلم أخص أوصاف القدرة فتف�وت الق�درة بفوات�ھ وبفواتھ�ا یف�وت األداء ،       

  .  ولھذا تسقط أھلیة األداء بالنسبة للمجنون 
ون ینافي القدرة ألنھا تحصل بق�وة الب�دن والعق�ل ،    ذلك ألن الجن: قال البزدوي  

والجنون یزیل العقل فال یتصور فھم الخطاب والعلم بھ بدون العقل ، والقدرة عل�ى              
األداء ال تتحقق بدون العلم ، ألن العلم أخص أوصاف القدرة فتف�وت الق�درة بفوت�ھ              

ال فائ���دة ف���ي ، وبف���وت الق���درة یف���وت األداء ، وإذا ف���ات األداء ع���دم الوج���وب إذ   
الوجوب بدون األداء ، وحاصلھ أن أھلیة األداء تفوت بزوال العقل وب�دون األھلی�ة          

  . )١(ال یثبت الوجوب ، فال یجب القضاء 

راب اطا  

ا  ره ديو ا  

  .ماهية العته : أوال 

ھ  ھو نقصان العقل من غیر جنون أو دھش ، وأصل العت�ھ م�ن التعت�          :العته لغة 

، عتھ  الرجل عتھا وعتاھا فق�د عقل�ھ وأی�ضا دھ�ش       :وھو التجنن والرعونة ، یقال      
  .)٢(ورجل معتوه بین العتھ والتعتھ التجبن ، ورجل عتاھیة أحمق  وبھ كنى الرجل 

وقی��ل العت��ھ ھ��و ال��دھش ، والم��دھوش م��ن غی��ر م��سن جن��ون ، وقی��ل المعت��وه    
  . )٣(ناقص العقل 

  :عددة منها مت عرف بتعريفات:وفي االصطالح 

 اختالٌل في العقِل یصیُر بِھ صاحُبُھ مختِلًطا، ُیشِبُھ حاُلُھ أحیاًن�ا َح�اَل الُعق�الِء         -١ 
  .وأحَیاًنا حاَل المجاِنین

 ھو اختالل في العقل بحیث یختلط كالمھ فیشبھ مرة كالم العقالء ومرة كالم           -٢
  . )٤(المجانین

                                                 
 بی��روت – ط دار الكت��ب العلمی��ة ٤/٣٧٢ك��شف األس��رار ع��ن أص��ول فخ��ر اإلس��الم الب��زدوي ) ١(

   م١٩٩٧/ھـ١٤١٨الطبعة األولى : الطبعة 
  م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣ - بیروت - ط عالم الكتب ٢/١٣٣تھذیب كمال األفعال ) ٢(
 ط المكتب�ة  ٢/٣٩٢ ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافع�ى     ٣/٥١٢لسان العرب   ) ٣(

  .العلمیة بیروت 
  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦ ط دار الكتب العلمیة سنة النشر ٢/٣٥٢التوضیح لمتن التنقیح ) ٤(
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صیر ص�احبھ مخ�تلط الك�الم      آفة ناشئة ع�ن ال�ذات توج�ب خل�ال ف�ي العق�ل فی�           -٣
فیشبھ بعض كالمھ كالم العقالء وبعضھ كالم المجانین ، فخ�رج بناش�ئة ع�ن ال�ذات           

  . )١(ما یكون بالمخدرات 
  آفة ناشئة عن الذات توجب خلال ف�ي العق�ل ال ی�صل ص�احبھ وھ�و المعت�وه              -٤

الء إلى حد الجنون بل یكون مختلط العقل ، فبعض كالم�ھ یك�ون م�شابھا لك�الم العق�         
  . )٢(وبعضھ لكالم المجانین ، فالفرق بینھ وبین المجنون ظاھر 

  .أثر العته على األهلية : ثانيا 
  : المعتوه له حاالِن

  . اإللحاُق بالَمجُنوِن حیَن تغِلُب علیِھ أوصاُفُھ:األول 

  اإللح�اق بالعاق�ِل ح��ین َتْغِل�ُب علی�ِھ أوَص�اُفھ، لكنَّ��ُھ ال یُك�وُن ل�ُھ منزَل��ةُ       :الثــاني 

تثب�ُت ل�ُھ أھلیَّ�ة وج�وٍب      : العاِقِل الباِلِغ من أجِل ما یعتِریِھ من وصِف المَجاِنیِن، فِل�ذا          
كاملٌة، وتنعدُم في حقِّھ أھلیَّة األداِء عن�َدَما ُیلح�ُق ب�المجنوِن، وتثب�ُت ل�ُھ أھلیَّ�ُة أداٍء             

  .ناقَصٌة حیَن ُیلحُق بالُعقالِء
: ل�صَّحیَحِة ال�َواردِة ف�ي رف�ِع القَل�مِ          ف�ي بع�ِض األحادی�ِث ا       - -وفیھ ق�وُل النب�ي      

  .)٣(وعِن المعُتوِه حتَّى َیْعِقَل
األصل أن العتھ نوع من الضعف في العقل، فإذا فقد اإلن�سان            : یقول الشنقیطي   

اإلدراك لألمور وتمییزھا سقط عنھ التكلیف، فھو إنسان غیر مكلف؛ ألنھ ف�ي حك�م    
  .المجنون

التمیی��ز ول��ھ عق��ل، فطائف��ة م��ن العلم��اء  أم��ا العت��ھ ال��ذي فی��ھ خ��رف ون��وع م��ن  
إن الشخص یكون في بعض األحیان من أذكى خلق اهللا، ولكن : رحمھم اهللا یقولون  

  .فیھ قصور، ألن الذكاء شيء والعقل شيء آخر
ومن ھنا فالعتھ ال یؤثر في العقل م�ن ك�ل وج�ھ ، وی�ؤثر ف�ي شخ�صیة اإلن�سان              

یصل بھ إلى ح�د الجن�ون ، ف�إذا وص�ل        من ناحیة تمییز األمور وإدراكھ لھا، لكن ال         
  . )٤(بھ إلى حد الجنون لم یكن معتوھًا بل یكون مجنونًا

  

                                                 
 بی��روت –لعرب��ي  ط دار الكت��اب ا١/١٩٠، التعریف��ات للجرج��اني ٢/٢٣٥التقری��ر والتحبی��ر  ) ١(

  ١٤٠٥الطبعة األولى ، 
 لبن�ان   -ط  دار الكت�ب العلمی�ة   ٢/٢١٦دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفن�ون   ) ٢(

  األولى:  م الطبعة ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ -بیروت 
 ، ١٤٢٣ح ٣/٨٤ ، والترم��ذى ف���ي س���ننھ  ٢٤٦٩٤ح ٤١/٢٢٤أخرج��ھ أحم���د ف��ي م���سنده  ) ٣(

  ٨١٧٠ح ٤/٣٨٩المستدرك . من حدیث على رضى اهللا عنھ وصححھ الحاكم في المستدرك 
 ض�من سل�سلة دروس ص�وتیة عل�ى موق�ع          – شرح زاد الم�ستقنع      –محمد مختار الشنقیطي    ) ٤(

http://www.islamweb.net ٤١٧ الدرس رقم  
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  اطب اس

ا  رهش وأدا  

  . ماهية الدهش : أوال 

 دھ�ش بالھ�اء وال�شین المعجم�ة كف�رح فھ�و دھ�ش وكعن�ي فھ�و                      :الدهش لغة   
ذھاب العقل من الفزع : َھش  ، والدَّ)١(مدھوش تحیر أو ذھب عقلھ من ذھل أو ولھ

   .)٢(ونحوه 
ھو ال�ذي اعترت�ھ ح�ال    : یقول الزحیلي في تعریف المدھوش : وفي االصطالح  

انفعال ال یدري فیھا ما یقول أو یفعل، أو یصل ب�ھ االنفع�ال إل�ى درج�ة یغل�ب معھ�ا                    
  .)٣(الخلل في أقوالھ وأفعالھ، بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب

غلبة اْلَخَلل ِفي األقوال واألفعال اْلَخاِرَجِة َعْن العادة :  بأنھ وعرف الدھش أیضا
  .)٤(ِبَسَبِب الَغَضٍب الطارئ

  .أثر الدهش على األهلية: ثانيا 
الدھش من الع�وارض الت�ى لھ�ا ت�أثیر عل�ى م�ن ی�صاب ب�ھ ، حی�ث یفق�د الق�درة                  

یة األداء عن�ده  على التمییز واإلدراك لما یقولھ أو یصدر منھ من فعل ، لذا فإن أھل           
والحالة ھذه ھى أھلیة ناقصة ، وق�د عب�ر ع�ن ھ�ذا المعن�ى اب�ن عاب�دین بقول�ھ ف�ي             

والذي یظھر لي أن كال من المدھوش والغضبان ال یل�زم فی�ھ أن         : أھلیة المدھوش   
یكون بحیث ال یعلم ما یقول ، ب�ل یكتف�ى فی�ھ بغلب�ة الھ�ذیان واخ�تالط الج�د ب�الھزل                    

كران ، وال ینافی�ھ تعری�ف ال�دھش ب�ذھاب العق�ل ، ف�إن       كم�ا ھ�و المفت�ى ب�ھ ف�ي ال�س      
الجنون فنون ، ولذا فسره ف�ي البح�ر ب�اختالل العق�ل وأدخ�ل فی�ھ العت�ھ والبرس�ام ،                 

  . واإلغماء ، والدھش 
فالذي ینبغي التعویل علیھ في المدھوش ونحوه إناطة الحكم       : ثم استطرد قائال    

ف�یمن اخت�ل عقل�ھ      : عادتھ ، وكذا یقال     بغلبة الخلل في أقوالھ وأفعالھ الخارجة عن        
لكب��ر أو لم��رض أو لم��صیبة فاجأت��ھ ، فم��ا دام ف��ي ح��ال غلب��ة الخل��ل ف��ي األق��وال        
واألفعال ال تعتبر أقوالھ وإن كان یعلمھا ویریدھا ، ألن ھذه المعرف�ة واإلرادة غی�ر             

   .)٥(معتبرة لعدم حصولھا عن إدراك صحیح كما ال تعتبر من الصبي العاقل
  
  
  

                                                 
 ط  دار ٢١ ب�ن ع�الن ال�صدیقي ص    إتحاف الفاضل بالفعل المبن�ي لغی�ر الفاع�ل لمحم�د عل�ي       ) ١(

   ١/٧٦٧األولى ، القاموس المحیط : م الطبعة ٢٠٠١ - بیروت -الكتب العلمیة 
  م بیروت٢٠٠٠ ط دار الكتب العلمیة٤/١٨٣المحكم والمحیط األعظم) ٢(
   دمشق– سوریَّة - ط دار الفكر ٩/٣٤٣الفقھ اإلسالمي وأدلتھ _ وھبة الزحیلى / د) ٣(
   مصر– الطبعة األولى ، مطابع دار الصفوة ٢٩/١٨قھیة الكویتیة بتصرف الموسوعة الف) ٤(
 ط دار ٣/٢٤٤حاش��یة رد المخت��ار عل��ى ال��در المخت��ار ش��رح تن��ویر األب��صار الب��ن عاب��دین     ) ٥(

  .بیروت.م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١.الفكر للطباعة والنشر
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  بحث الثانيامل

  أثر األمراض النفسية على عقد النكاح 

  اطب اول 

 طد ا وبن ا  

 المسلم بھ أن الخطبة تمھید ومقدمة لعقد غایة في الخطورة ، إذ بمقتضى ھذا           
العقد تتكون األسرة التى ھى األساس لبناء المجتم�ع ولك�ى تق�ام ھ�ذه األس�رة عل�ى                    

 ، وتحق�ق الغای�ة الت�ى ش�رع م�ن أجلھ�ا النك�اح ، ف�إن                  وفق ما أراده الشارع الحكیم    
ذلك یستلزم أن تكون ھناك مقدمة لھذا العق�د بحی�ث یتع�رف فیھ�ا ك�ًال م�ن الط�رفین         
على اآلخر ویقدم فیھا كل واحد م�ن الط�رفین رغبات�ھ ومطالب�ھ إل�ى الط�رف الث�انى            

اع كام��ل حت�ى إذا تالق�ت ھ�ذه الرغب��ات والمطال�ب ت�م العق�د ب��ین الط�رفین عل�ى اقتن�         
  .فتنتج الحیاة الزوجیة ثمارھا 

وعلیھ إذا كان بأحدھما عیبا ، وك�ان ھ�ذا العی�ب غی�ر م�ؤثر عل�ى م�سار الحی�اة                  
الزوجی�ة وف��ق م��ا أراده ال��شارع ، ویتحق��ق م��ع وج��وده معن��ى ال��سكن والم��ودة وال  

  .یترتب على وجوده ضرر لألسرة ال یجب إظھاره 
ویترتب على وجوده ضرر وجب بیان�ھ  أما إذا كان ھذا المرض أو العیب مؤثرا     

  : ، فالمراعى  في ھذه العیوب األمور الثالثة اآلتیة 
 أن یكون المرض مؤثِّرًا على الحیاة الزوجیة ، ومؤثرًا على قیامھا بحق�وق           -١

 . ال�������������������������������������������������زوج واألوالد
 .  أن یك�������ون منفِّ�������رًا لل�������زوج أو الزوج�������ة ب�������المنظر أو الرائح�������ة  -٢
ًا ، ال وھمًا متخیًال ، وال طارئًا یزول مع المدة ، أو   أن یكون حقیقّیًا ، ودائم  -٣

   .  بعد الزواج
فإذا كان من ھذا النوع وجب بیانھ لآلخر حت�ى یتحق�ق المق�صود م�ن الخطب�ة ،         
وھ�ى وق�وف ك��ال الط�رفین عل�ى حقیق��ة الط�رف اآلخ�ر ، لھ��ذا أوج�ب الفقھ�اء بی��ان         

م اآلخ��ر بم��ا فی��ھ م��ن العی��وب المنف��رة ف��ي النك��اح ، فیج��ب عل��ى ك��ال الط��رفین إع��ال 
عی��وب ، ب��ل أوج��ب الفقھ��اء عل��ى غیرھم��ا إظھ��ار ھ��ذه العی��وب إذا أخفاھ��ا أح��د           
الطرفین عن اآلخر وال یع�د ھ�ذا م�ن ب�اب الغیب�ة المحرم�ة م�ا دام المخب�ر ق�د الت�زم            

ی�ِھ َم�ا    َوَلْو ُاْسُتِشیَر ِفي َأْمِر َنْفِسِھ ، َفِإْن َك�اَن فِ         : َقاَل اْلَباِرِزيُّ   : بضوابط االستشارة   
ُیْثِبُت اْلِخَیاَر ِفیِھ َوَجَب ِذْكُرُه ِللزَّْوَجِة ، َوِإْن َكاَن ِفیِھ َما ُیَقلُِّل الرَّْغَبَة ِفیِھ ، َوَلا ُیْثِب�ُت       
اْلِخَیاَر َكُسوِء اْلُخُلِق َوالشُّحِّ ُاْسُتِحبَّ ، َوِإْن َكاَن ِفیِھ َشْيٌء ِمْن اْلَمَعاِصي َوَجَب َعَلْیِھ            

  .)١(ُة ِفي اْلَحاِل َوِسْتُر َنْفِسِھ التَّْوَب
وم��ن است��شیر ف��ي خاط��ب ، أو نح��و ع��الم یری��د      : وج��اء ف��ي نھای��ة المحت��اج    

االجتماع بھ ، أو معاملتھ ھل تصلح أو ال ؟ أو لم یست�شر ف�ي ذل�ك كم�ا یج�ب عل�ى                

                                                 
  وت ط دار الفكر بیر٣/١٣٧مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ) ١(
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من علم بالمبیع عیبا أن یخبر بھ من یرید شراءه مطلق�ا ، فاالست�شارة ج�ري عل�ى        
ل��م ع��دم الف��رق ب��ین األع��راض واألم��وال خالف��ا لم��ن ف��رق بینھم��ا ب��أن  الغال��ب ، وع

األعراض أش�د حرم�ة م�ن األم�وال ، وذل�ك ألن ال�ضرر ھن�ا أش�د ، ألن فی�ھ تك�شف                
  . )١ (بضع وھتك سوأة وذو المروءة یسمح في األموال بما ال یسمح بھ ھنا

  :ویدل على وجوب إظھار أحد الطرفین ھذه العیوب لآلخر 
 ِلَفاِطَمَة ِبْنِت َقْیٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َلمَّا َأْخَبَرْتُھ َأنَّ ُمَعاِوَیَة َوَأَبا  ي   قول النب  -١

َجْھٍم َخَطَباَھا ، َأمَّا ُمَعاِوَیُة َفُصْعُلوٌك َلا َماَل َلُھ ، َوَأمَّا َأُبو َجْھٍم َفَلا َی�َضُع َع�َصاُه َع�ْن      
  . )٢(َعاِتِقِھ ، اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَن َزْیٍد

 ی��دل ھ���ذا الح���دیث عل���ى أن بی���ان العی���ب ف���ي النك���اح واج���ب، وق���د ب���ین النب���ي 
العیوب قد ال تكون مما یؤثر على  لفاطمة عیوب من تقدما لخطبتھا، مع أن ھذه 

، الس�یما إذا م�ا      الحیاة الزوجیة ، ل�ذا ف�إن بی�ان العی�وب المرض�یة ف�ي النك�اح أول�ى                  
ھا ضرر وخطر وال یتحقق م�ع وجودھ�ا     كانت ھذه العیوب منفرة ، بل وقد یكون فی        

  .السكن والمودة المقصودة من عقد النكاح كاألمراض النفسیة 
  . )٣(إَذا اْسَتْنَصَح َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلَیْنَصْحُھ :  قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم -٢

 بالنصح وھو عام سواء كان من الشخص نفسھ    أو من الغی�ر ،  أمر النبي   
  . العیوب وإال لخالف األمر في الخبر فوجب بیان 

  .)٤ (َمْن َغشََّنا َفَلْیَس ِمنَّا:  عموم قول النبي -٣
  .یعتبر غشا ففي الحدیث نھي عن الغش عموما، وعدم إخبار الخاطب بالمرض

ْن َداِر اْش�َتَرْیُت َناَق�ًة ِم�   : َح�دََّثَنا َأُب�و ِس�َباٍع َق�اَل      :   َعْن َیِزْیَد ْبِن َأِبي َماِلٍك َق�الَ       -٤
َواِثَلَة ْبِن اْلَأْسَقِع ، َفَلمَّا َخَرْجُت ِبَھا َأْدَرَكَنا َواِثَلُة َوُھَو َیُجرُّ ِرَداَءُه ، َفَقاَل َیا َعَبد اللَِّھ    

ِإنََّھ�ا  : َوَم�ا ِفیَھ�ا ، َق�اَل    : َھْل َب�یََّن َل�َك َم�ا ِفیَھ�ا؟ ُقْل�تُ         : َنَعْم ، َقاَل    : اْشَتَرْیَت ، ُقْلُت    : 
: َأَرْدَت ِبَھ�ا َس�َفًرا َأْم َأَرْدَت ِبَھ�ا َلْحًم�ا ، ُقْل�ُت       : َفَق�اَل   :  یَنٌة َظاِھَرُة الصِّحَِّة ، َقالَ    َلَسِم

َأْص�َلَحَك اللَّ�ُھ   : َفَق�اَل َص�اِحُبَھا   : َفِإنَّ ِبُخفَِّھ�ا َنْقًب�ا ، َق�الَ       : َبْل َأَرْدُت َعَلْیَھا اْلَحجَّ ، َقاَل       
َل�ا َیِح�لُّ ِلَأَح�ٍد َیِبی�ُع     :  َیُق�وُل  ِإنِّ�ي َس�ِمْعُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ       : ، َق�اَل    َأْي َھَذا ُتْف�ِسُد َعَل�يَّ       

  .)٥(َشْیًئا ِإلَّا ُیَبیُِّن َما ِفیِھ ، َوَلا َیِحلُّ ِلَمْن َیْعَلُم َذِلَك ِإلَّا ُیَبیُِّنُھ

                                                 
  بیروت. م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ط دار الفكر للطباعة٦/٢٠٥نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج)١(
  ٢٢٨٦ ح٢/٢٥٣، وأبو داوود في سننھ ١٤٨٠ ح ٢/١١١٤أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢(
حم�دي عب�د المجی�د إس�ماعیل      : خالصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافع�ي تحقی�ق             ) ٣(

َھ��َذا : ،وق��ال اب��ن الملق��ن ١٩٢٦،ح ١٤١٠األول��ى ، :  الری��اض الطبع��ة –الرش��د ال��سلفي ط مكتب��ة 
ِإذا «: َوَق�اَل النَِّب�ي    : ِفي اْلبُیوع َتْعِلیقا ِبِصیَغة جزم ، َفَق�اَل  » َصِحیحھ«الَحِدیث ذكره الُبَخاِرّي ِفي  

ه الح�افظ اب�ن حج�ر ف�ي     وَأسنده اَألِئَم�ة م�ن ط�رق ، وح�سن إس�ناد      » استنصح أحدُكم َأَخاُه فلینصح َلھُ    
  ١٥١/ ٣" التلخیص الحبیر"

   ٥٦٧ ح ٢/٣٢٦، وابن حبان في صحیحھ١٠١ ح ١/٩٩أخرجھ مسلم في صحیحھ )٤(
ط دار  ٥٢٩٥ح  ٤/٣٠٠، والبیھقي في شعب اإلیم�ان       ١٦٠١٣ح  ٢٥/٣٩٤أخرجھ أحمد في مسنده     ) ٥(

: حاكم والبیھقي وقال الحاكم رواه ال: ، قال األلباني ١٤١٠ بیروت الطبعة األولى ، –الكتب العلمیة 
   الریاض الخامسة–صحیح الترغیب والترھیب ط مكتبة المعارف . صحیح اإلسناد 
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 حرمة كتمان العیب الكائن بال�سلعة س�واء ك�ان ھ�ذا الكتم�ان               حیث بین النبي    
ئع أو ممن یعلم العیب ، وإذا كان إخفاء العیب محرما في عق�د البی�ع ف�أولى            من البا 

أن تثبت الحرمة حال إخفاء العیب عن�د ال�زواج أو الخطب�ة ، فخط�ر الع�رض أعظ�م                  
  . من خطر المال 

 ب اطا  

طا   راض ار اأ  
  

، ول��م یخف��ى ھ��ذا إذا ك��ان أح��د الط��رفین م��صابا بم��رض م��ن األم��راض النف��سیة 
المرض بل صرح بھ للطرف اآلخر ، أو علم بھ الطرف اآلخ�ر م�ن غی�ر الخاط�ب ،               
وقبل بھ ، فإن الخطبة تقع صحیحة ویثبت لھ من الحقوق بموجب ھذه الخطب�ة م�ا                  
یثبت لغیره من األصحاء ، فال یجوز ألحد التعدى على خطبتھ حتى یترك أو یأذن ،    

  : ویدل على صحة خطبتھ 
لنكاح یصح ابتداء مع وجود العیوب كاألمراض المنف�رة ك�البرص ، ب�ل             أن ا  -١

م��ع العی��وب الت��ى ال یرج��ى م��ع وجودھ��ا اس��تمرار النك��اح ودوام��ھ كالعن��ة والرت��ق    
وغیرھما ، فإذا صح النكاح مع ھذه األمراض فمن باب أولى أن تصح الخطب�ة م�ع       

  .وجود المرض النفسي 
 یزول ، وحل الخطبة أمر مقط�وع       أن وجود المرض واستمراره محتمل فقد      -٢

  .بھ ، فال ینبغي تحریمھ لعارض محتمل ال یتیقن بقاءه واستمراره 
 أن الخطب��ة ت���صح ابت��داء دون رؤی���ة أح��د الط���رفین لآلخ��ر وإن ك���ان ذل���ك     -٣

مستحبا ، فإذا جازت مع عدم اط�الع أح�د الط�رفین عل�ى ال�صفات الخلقی�ة لآلخ�ر ،                     
  .   ألحدھما مانعة من صحة الخطبةفال ینبغى أن تكون الحالة النفسیة

  اطب اث

  أر اراض ا  ازواج

  الفرع األول 
  حكم زواج المجنون

اتفق الفقھاء عل�ى ع�دم ص�حة ت�صرفات المجن�ون ح�ال فق�د عقل�ھ ، نظ�را ألن�ھ                        
وقت الجنون ال والیة لھ على نفسھ ، ویدخل ضمن ھذه الت�صرفات الت�ى یمن�ع م�ن      

 عقد الزواج ، ف�ال یؤخ�ذ أو یعت�د بعبارت�ھ فی�ھ ، وإنم�ا یت�ولى أم�ر           مباشرتھا بنفسھ 
  .النكاح ولیھ األقرب 

   .)١(والمجنونةلھذا اتفقوا على صحة تزویج الولى للمجنون والمجنونة 

                                                 
 ط ٤/٢٢٠م بی�روت، ال�ذخیرة للقراف�ي      ١٩٨٢ ط دار الكت�اب العرب�ي      ٢/٥٠٤بدائع ال�صنائع    ) ١(

األول��ى : ط دار الكت��ب العلمی��ة الطبع��ة     ،٩/٧٢م ،الح��اوي ١٩٩٤دار الغ��رب اإلس��المي،  
تحقی�ق ھ�الل م�صیلحي م�صطفى ھ�الل ط دار      . ٥/٤٢م ، ك�شاف القن�اع   ١٩٩٤ م -ھـ  ١٤١٤

  ه بیروت١٤٠٢الفكر سنة النشر 
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وإن كان فقھاء الشافعیة األكثر تفصیال في مسألة ت�زویج المجن�ون والمجنون�ة              
ل�دائم وب�ین احتیاج�ھ لل�زواج أو ع�دم      ، حیث یرون التفریق بین الجن�ون المطب�ق وا    

حاجتھ إلیھ ، ولعل ھذا التفصیل ھ�و م�ا یتف�ق م�ع بی�ان حك�م زواج ذوى األم�راض                
  .النفسیة وفقا لما سیأتي 

  :ضربینفأما المجنون في النكاح فعلى : قال الرویاني 
فھ�ذا ینظ�ر ف�ي    , أن یكون مستدام الجنون ال یفیق في شيء من زمانھ      : أحدھما

وال أن یوج�ب ف�ي     , م یكن بھ إلى النكاح حاجة ل�م یك�ن لولی�ھ أن یزوج�ھ              إن ل , حالھ
وإن ك�ان ب�ھ إل�ى النك�اح حاج�ة وذل�ك ف�ي           , مالھ عزم النفقة والمھر في غیر حاج�ة       

  :أحد الحالین
, وإما أن یحتاج إلى خدمة الن�ساء , إما أن یرى یتوثب على النساء لفرط شھوة      

وال یجوز للولي أن ی�رد العق�د    , بنفسھوالزوجة أرفق بھ ، فیجوز لولیھ أن یزوجھ         
والمجنون , ألن السفیھ مكلف یتعلق بقولھ حكم     , إلیھ لیتزوج بنفسھ بخالف السفیھ    

  .غیر مكلف ال یتعلق بكالمھ حكم
أن یكون المجنون ممن یجن في زمان ویفیق ف�ي زم�ان فھ�ذا      : والضرب الثاني 

  :على أضرب
فاقت�ھ ، فیج�وز لولی�ھ إذا رآه        أن یك�ون زم�ان جنون�ھ أكث�ر م�ن زم�ان إ             : أحدھما

وال ی�رد العق�د إل�ي ال�ذي طب�ق ب�ھ       , محتاًجا إلى النكاح أن یزوجھ في زمان جنون�ھ     
ألن , ویجوز لھ أن یزوج�ھ ف�ي زم�ان إفاقت�ھ وأن ی�رد العق�د إلی�ھ كال�سفیھ                   , الجنون

الحج�ر علی�ھ قب�ل زم�ان إفاقت�ھ ال یرتف�ع لك�ن یك�ون حكم�ھ ف�ي زم�ان الجن�ون حك�م              
  .ن ، وفي زمان اإلفاقة حكم بالحجر بالسفھالحجر بالجنو

أن یكون زمان إفاقتھ أكثر من زمن جنونھ ، فالحجر یرتفع ف�ي زم�ان    : والثاني
اإلفاقة وال یجوز لولیھ أن یزوجھ في حال جنونھ ، لم�ا یرج�ى إفاقت�ھ ، ویج�وز ل�ھ            
أن یزوج بنفسھ في زمان إفاقتھ من غیر إذن ولیھ وال یجوز لولیھ أن یزوج�ھ ف�ي         

  .إفاقتھ الرتفاع حجره
  :ففي أغلبھا حكًما وجھان, أن یتساوى زمان جنونھ وزمان إفاقتھ: والثالث
فعلى ھذا یكون حكم�ھ  , أن حكم الجنون أغلب تغلیًبا لحكم ثبوت الحجر  : أحدھما

  .كالضرب األول فیمن كثر زمان جنونھ وقل زمان إفاقتھ
فعل�ى ھ�ذا یك�ون حكم�ھ        , المةأن حكم اإلفاق�ة أغل�ب تغلیًب�ا ألص�ل ال�س           : والثاني  

  .)١(كالضرب الثاني فیمن كثر زمان إفاقتھ وقل زمان جنون
  : ویدل على صحة تزویج المجنون

وج��ود م��ن یعتن��ى ب��ھ ویق��وم  : المجن��ون م��صالح متع��ددة ؛ منھ��ا  أن ف��ي زواج
دفع ضرر الشھوة، وال�صیانة  :باحتیاجاتھ وشؤونھ ورعایتھ واالھتمام بھ ، ومنھا        

                                                 
   م٢٠٠٩ ط دار الكتب العلمیة الطبعة األولى، ٩/٧٠بحر المذھب للرویاني  ) ١(
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أنھ : تحصیل المھر والنفقة بالنسبة للمرأة ، ومنھا: لعفاف، ومنھا عن الفجور، وا 
  . في بعض األحیان قد یكون في زواج المجنون نوع من العالج  

  الفرع الثاني 
  حكم زواج المريض النفسي

  .ماهية النكاح وحقيقته: ال أو

تناكح�ت األش�جار إذا     :  ھ�و ال�ضم والت�داخل ، ومن�ھ قولن�ا              :النكاح في اللغـة     

َنَكح�ُت الُب�َر ف�ي األرض إذا حرثتھ�ا          : داخلت أغصانھا في بعضھا البعض ، ویق�ال         ت
: نكح المطر األرض إذا خالط ثراھا ، ومنھ قول العرب : وبذرتھ فیھا ، ومنھ یقال 

نكحت الحصى أخفاف اإلب�ل إذا دخل�ت فیھ�ا ، والنك�اح ق�د یك�ون ح�سیا كم�ا س�بق ،           
نك�ح ف�الن   :  والنكاح مصدر من نك�ح یق�ال    وقد یكون معنویا كنكاح النعاس للعین ،      

  .)١(امرأة ونكحھا ینكحھا
 ھ�و االقت�ران واالزدواج أو اقت�ران أح�د ال�شیئین ب�اآلخر                  :الزواج في اللغـة     

 أى  )٢(كذلك وزوجناھم بحور ع�ین :ومخالطتھ لھ واالرتباط بھ ومنھ قولھ تعالى       
 أى )٣(ُم����وْا َوَأْزَواَجُھ����مْ اْح����ُشُروْا الَّ����ِذیَن َظلَ : قرن����اھم بھ����ن ، وقول����ھ تع����الى    

  . )٤(وقرناءھم
  : النكاح والزواج في الشرع 

ُعرف النكاح والزواج بأنھ عقد یتضمن إباح�ة ال�وطء بلف�ظ نك�اح أو ت�زویج أو                  
بأنھ عقد یفید حل استمتاع كًال من الزوجین باآلخر على : ترجمتھ ، وعرفوه أیضا 

  . )٥(وجھ مخصوص 
  . مقاصد عقد النكاح وفوائده 

إن اإلسالم ما رغب في شيء وحث علیھ إال وكان فیھ نف�ع وفائ�دة ، وم�ا ح�ذر             
من شيء ونھى عنھ إال لما فی�ھ م�ن ال�ضرر علم�ھ م�ن علم�ھ وجھل�ھ م�ن جھل�ھ ،                       
وم��ن خ��الل األوام��ر الت��ى ورد فیھ��ا ح��ث اإلس��الم عل��ى ال��زواج اس��تنبط الفقھ��اء          

  : واألطباء عدة فوائد للزواج منھا 
، وقد ح�ث اإلس�الم عل�ى تكثی�ر الن�سل ، إال أن ال�شرع لم�ا طل�ب                 حفظ النسل   : أوال  

حفظ النسل وتكثیره لم یجعل ذلك مطلقًا بل قید ذلك بأن یكون بطریق مشروع وھو 
النكاح ، فبالنكاح والتناسل یتأتى لإلنسان حفظ األرض وعمارتھا ، لذا قال سبحانھ 

:   َُكْم ِفیَھاُھَو َأنَشَأُكْم مَِّن االٌّ ْرِض َواْسَتْعَمر)كذلك لم یقصد الشرع بحفظ النسل )٦ 

                                                 
  ٤/٦٤، تھذیب اللغة ٣/٦٣العین , ٢/٦٢٥لسان العرب ) ١(
   )٥٤( الدخان ) ٢(
   )٢٢( آلیة الصافات من ا) ٣(
   ١/٢٧٧ ، أساس البالغة ٢/٢٩١لسان العرب ) ٤(
م ١٩٩٨ -ھ�ـ   ١٤١٩ تحقیق مكتب البحوث والدراسات ط دار الفكر       ٣/٢٠٦حاشیة القلیوبى   ) ٥(

  . ٦/١٧٦، نھایة المحتاج 
    ٦١ھود من اآلیة ) ٦(
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وتكثی��ره الع��دد وح��سب ب��ل أراد الن��سل الق��وى الخ��الى  م��ن عوام��ل ال��ضعف ب��شتى   
صنوفھ ، لھ�ذا رغ�ب ف�ي ص�فات معین�ة عن�د إرادة ال�زواج حت�ى ی�ضمن م�ن خ�الال                     
االلتزام بھا الحصول عل�ى ن�سل ق�وى ف�ي الغال�ب خ�الى م�ن اآلف�ات والعی�وب ، ل�ذا                 

ویخت�ار ذات العق�ل ویجتن�ب الحمق�اء ، ألن النك�اح ی�راد للع�شرة             : بن قدام�ھ    یقول ا 
وال تصلح الع�شرة م�ع الحمق�اء ، وال یطی�ب الع�یش معھ�ا ، وربم�ا تع�دى ذل�ك إل�ى                      

اجتنب��وا الحمق��اء ف��إن ول��دھا ض��یاع وص��حبتھا ب��الء ، ویخت��ار  : ول��دھا ، وق��د قی��ل 
إذا : ون��زع إل�یھم وك��ان یق��ال  الح�سیبة لیك��ون ول�دھا نجیب��ا فإن�ھ ربم��ا أش��بھ أھلھ�ا     

 وع��ن عائ��شة رض��ى اهللا عنھ��ا )١(أردت أن تت��زوج ام��رأة ف��انظر إل��ى أبیھ��ا وأخیھ��ا 
  . )٢(تخیروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وانكحوا إلیھم : قال رسول اهللا : قالت 

   .إخراج الماء الذى یتضرر اإلنسان بحبسھ : ثانيا 

ق ش�رعى ، ل�ذا ق�ال أب�و م�سلم الخ�والنى        نیل اللذة واستیفاء المتعة بط�ر      :ثالثا  

ی��ا مع��شر خ��والن زوج��وا ن��ساءكم : وھ��و یع��ظ ش��باب قوم��ھ وی��رغبھم ف��ي ال��زواج 
وع�ن  ،  )٣(فأعدوا لھ عدة واعلموا أنھ لیس لمنعظ أذن        وإمائكم فان النعظ أمر عارم    

م�ا أش�د ال�شھوة ف�ى الج�سد إنم�ا ھ�ي مث�ل حری�ق           : یزید بن میسرة أنھ ك�ان یق�ول         
   .)٤(نجو منھا الحصورون وكیف ی النار

 تحقیق األنس عن طریق المودة واأللفة بین الزوجین تحقیقا لمعنى :رابعا 

 َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوْا ِإَلْیَھا َوَجَعَل : قولھ تعالى 
   )٥(َیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَنَبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفى َذِلَك َأل

والنكاح شرع من عھد آدم علیھ :  أن فیھ معنى التعبد لذا قال البلقینى :خامسا 

 واستمرت مشروعیتھ بل ھو مستمر في الجنة وال نظیر لھ فیما یتعبد بھ السالم ،
 . )٦(من العقود بعد اإلیمان 

  

  الفرع  الثاني
  مشروعية النكــــــاح

روع باتف��اق األم��ة س��لًفا وخلًف�ا ، ول��م ینك��ر أح��د ھ��ذه الم��شروعیة ،  النك�اح م��ش 
  : وتضافرت النصوص من الكتاب والسنة على مشروعیة النكاح ، أما الكتاب فمنھ 

                                                 
  ١٤٠٥ بیروت الطبعة األولى ، –ط دار الفكر ٧/٤٦٨المغني البن قدامھ ) ١(
ح ٧/٢١٤، والبیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى    ١٩٦٨ح ١/٦٣٣ج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ    أخر) ٢(

 ٣/٣٠٩، وحسنھ ابن حجر في تلخیص الحبیر ف�ي تخ�ریج أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر        ١٣٧٥٨
  .م١٩٨٩.ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : ط دار الكتب العلمیة الطبعة 

ریاض سنة دار العصیمي ال:، ط دار النشر٤٩٨ح١/١٦٥سنن سعید بن منصور ) ١(
  ١٩٩٢ -  ١٤١٢ بیروت ، - ط دار الكتب العلمیة ١/٢١٢ روضة المحبین ١٤١٤:النشر

  ٤٩٩ح١/١٦٦سنن سعید بن منصور ) ٢(
   )٢١( الروم ) ٣(
  ٤/٢٠١نھایة المحتاج ) ٤(
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 َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفى اْلَیَتاَمى َف�انِكُحوْا َم�ا َط�اَب َلُك�ْم مِّ�َن       : ـ قولھ تعالى    ١
َوُثَلاَث َوُرَباَع َف�ِإْن ِخْف�ُتْم َأالَّ َتْع�ِدُلوْا َفَواِح�َدًة َأْو َم�ا َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُكْم ذاِل�َك                النَِّسآِء َمْثَنى   

   )١( َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا
َوَأْنِكُح�وْا اَألَی��اَمى ِم�ْنُكْم َوال�صَّاِلِحیَن ِم�ْن ِعَب�اِدُكْم َوِإم��اِئُكْم ِإن      : ـ� قول�ھ تع�الى    ٢

   )٢(آَء ُیْغِنِھُم اللَُّھ ِمن َفْضِلِھ َواللَُّھ َواِسٌع َعِلیٌمَیُكوُنوْا ُفَقَر
لما نھى عما عسى یفضي إلى ال�سفاح المخ�ل         : قال البیضاوى في تفسیر اآلیة      

بالنسب المقتضي لأللفة وحسن التربیة ومزید الشفقة المؤدیة إلى بقاء الن�وع بع�د         
ھ والخطاب لألولیاء والسادة ، ثم   الزجر عنھ مبالغة فیھ عقبھ بأمر النكاح الحافظ ل        

والمعنى ال یمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فإن في ف�ضل الل�ع        : قال  
 اطلب�وا  غنیة ع�ن الم�ال فإن�ھ غ�اد ورائ�ح أو وع�د م�ن اهللا باإلغن�اء لق�ول النب�ي               

  . )٣(الغنى في ھذه اآلیة لكن مشروط بالمشیئة 
َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوْا ِإَلْیَھا َوِمْن آَیاِتِھ : ـ قولھ تعالى ٣

   )٤(َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفى َذِلَك آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن
سكن إلیھ إذا مال فإن : أي لتمیلوا إلیھا یقال : قال األلوسى في تفسیر اآلیة 

اعي النظام والتعارف كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر المجانسة من دو
، فإن المراد بھما ما كان منھما بعصمة الزواج قطعا أي جعل بینكم بالزواج الذي 
شرعھ لكم توادا وترحًما من غیر أن یكون بینكم سابقة معرفة وال مرابطة 

  . )٥(مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم
  : أما السنة فمنھا 

 كن�ا م�ع النب�ي    :  فق�ال  َبْیَنا أن�ا َأْم�ِشي م�ع عب�د اللَّ�ِھ      :   عن َعْلَقَمَة قال  -١
من اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْلَیَتَزوَّْج فإن�ھ َأَغ�ضُّ ِلْلَب�َصِر َوَأْح�َصُن ِلْلَف�ْرِج ، َوَم�ْن ل�م               : ،فقال  

   . )٦(َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالصَّْوِم فإنھ لھ ِوَجاٌء
 ع�ن َعَمِل�ِھ    َس�َأُلوا َأْزَواَج النب�ي   َنٍس َأنَّ َنَفًرا من َأْص�َحاِب النب�ي         عن أَ   -٢

َل�ا آُك�ُل اللَّْح�َم ، وق�ال      : َل�ا َأَت�َزوَُّج النِّ�َساَء ،وق�ال َبْع�ُضُھمْ         : في السِّرِّ ، فق�ال َبْع�ُضُھْم        
: ما َب�اُل َأْق�َواٍم ق�الوا    : فقال  َوَأْثَنى علیھ ، َلا َأَناُم على ِفَراٍش ؛ َفَحِمَد اللَّھَ  : َبْعُضُھْم  

َكَذا َوَكَذا َلِكنِّي ُأَصلِّي َوَأَناُم َوَأُصوُم َوُأْفِطُر َوَأَتَزوَُّج النَِّساَء ، َفَمْن َرِغ�َب ع�ن ُس�نَِّتي                 
   . )٧(َفَلْیَس ِمنِّي

                                                 
   )٣( النساء ) ١(
   )٣٢( النور ) ٢(
 ١/١٨٤تفسیر البیضاوى) ٣(
  ١٩: الروم  ) ٤(
   بیروت- إحیاء التراث العربي  ط دار ٢١/٣٠روح المعانى ) ٥(
ھ��ـ وم��سلم ١٤٢٢األول��ى : ، ط دار ط��وق النج��اة الطبع��ة ١٨٠٦ح٢/٦٧٣ص��حیح البخ��ارى ) ٦(

  ١٤٠٠ح٢/١٠١٨في صحیحھ 
  ١٤ح١/١٩٠ ، وابن حبان في صحیحھ ١٤٠١ح٢/١٠٢٠أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٧(
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: ل  فقاجاء َرُجٌل إلى النبي :  عن ُمَعاِوَیَة بن ُقرََّة عن َمْعِقِل بن َیَساٍر قال -٣
َل��ا ، ُث��مَّ َأَت��اُه : إن�ي َأَص��ْبُت اْم��َرَأًة َذاَت َح��َسٍب َوَجَم��اٍل َوِإنََّھ��ا َل�ا َتِل��ُد َأَفَأَتَزوَُّجَھ��ا؟ ق��ال   

َتَزوَُّج��وا اْل��َوُدوَد اْلَوُل��وَد َف��ِإنِّي ُمَك��اِثٌر ِبُك��ْم    : الثَّاِنَی��َة َفَنَھ��اُه ، ُث��مَّ َأَت��اُه الثَّاِلَث��َة ، فق��ال   
  . )١(اْلُأَمَم
َوَخْی�ُر َمَت��اِع   ال�دُّْنَیا َمَت�اعٌ  :  ق��ال ع�ن عب�د اللَّ�ِھ ب��ن َعْم�ٍرو َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ        -٤

  . )٢(الدُّْنَیا اْلَمْرَأُة الصَّاِلَحُة 
َل�ا ،  : ھ�ل َتَزوَّْج�َت؟ قل�ت     : قال ل�ي اب�ن َعبَّ�اسٍ   :  عن َسِعیِد بن ُجَبْیٍر قال  -٥
  .    ِة َأْكَثُرَھا ِنَساًءَفَتَزوَّْج فإن َخْیَر ھذه اْلُأمَّ: قال 

  

  :أما اإلجماع 
فل��م یخ��الف أح��د م��ن أف��راد ھ��ذه األم��ة ف��ي ح��ل وم��شروعیة النك��اح ، ل��ذا ق��ال      

  . )٣(وأجمعت األمة على جوازه : العمرانى 
  الفرع الثالث

  الحكم التكليفي للنكاح
  

  األصل في النك�اح  االس�تحباب ، ولكن�ھ تعتری�ھ األحك�ام التكلیفی�ة الخم�سة عل�ى          
وذلك في حال�ة م�ا إذا       : حسب حال الفرد وما ھو األنسب لحالھ ، فتارة یكون واجًبا          

كان الشخص قادرا على أعباء النكاح المادیة وتأكد لھ إن لم یتزوج وقع ف�ي الزن�ا                
 ب�أن ال ی�ستطیع اإلنف�اق    -إذا تأك�د ل�ھ ظل�م الزوج�ة مادی�ا      : ویك�ون حراًم�ا   المح�رم، 

   ه القدرة على مجامعتھا أو معاشرتھا بالمعروف ، بأال تكن عند-علیھا، ومعنویا 
إذا خشي أنھ ال یستطیع اإلنف�اق وال یق�در علی�ھ إن ت�زوج وال                : ویكون مكروھا     

تمیل نفسھ إلى النكاح، أو كان حالھ قبل ال�زواج أف�ضل من�ھ بع�ده، وت�شتد الكراھ�ة          
علم عب���ادة واالش���تغال ب���ال إن انقط���ع ب���الزوج ع���ن ش���يء م���ن أفع���ال الطاع���ات كال   

  .وغیرھما
إذا ح��صل ل�ھ ب��الزواج معن��ى مق��صودا مم�ا ح��ث علی��ھ ال��شرع   :  ویك�ون من��دوبا 

  .كعفاف النفس وكسر الشھوة وغض البصر وتحصین الفرج 
إذا تحققت الحكمة التي ترغ�ب فی�ھ وانتف�ت ك�ذلك الموان�ع الت�ي       :  ویكون مباًحا 

 .تمن�����������������������������������������������������������������������������������������ع من�����������������������������������������������������������������������������������������ھ 

                                                 
، ٢٠٥٢ ح٢/١٧٥، وأبو داوود ف�ي س�ننھ     ٤٠٢٨ح  ٩/٣٣٨أخرجھ ابن حبان في صحیحھ      ) ٨(

م��ستدرك الح��اكم  . ھ��ذا ح��دیث ص��حیح اإلس��ناد ول��م یخرج��اه بھ��ذه ال��سیاقة      : وق��ال الح��اكم  
  ٢٦٨٥ح ٢/١٦٣

 ، الم��سند المت��سخرج عل��ى ص��حیح م��سلم     ١٤٦٧ح٢/١٠٩٠أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ    ) ٩(
  ٣٤٤٢ ح٤/١٤٠

  ط دار المنھاج الطبعة األولى ٩/١٦٠البیان ) ١(
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ح���ال ال���شخص وظروف���ھ  فالنك���اح تعتری���ھ األحك���ام التكلیفی���ة وذل���ك ب���النظر إل���ى     
  . )١(االجتماعیة ، وغیر ذلك من العوامل المؤثرة في العفة واستقامة السلوك

  

  الفرع الرابع
  زواج المريض نفسيا

قب��ل إب��داء الحك��م ال��شرعي ل��زواج الم��ریض أو المری��ضة نف��سیا ینبغ��ى أوال أن   
أع�رض بع�ض أھ�م اإلیجابی�ات وال�سلبیات لھ�ذا ال�زواج ، حت�ى یت�سنى الحك�م عل��ى           

  .دى مشروعیة الزواج من عدمھ م
  . إيجابيات وفوائد الزواج بالنسبة للمريض النفسي 

 أن ال��زواج یخل��ق ن��وع م��ن التق��ارب النف��سي ب��ین الم��ریض وزوجت��ھ أو   :أوال 
بحی�ث ی�صل الطرف�ان ال�ى        , المریضة وزوجھا،  أو كالھما إذا كانا مری�ضین نف�سیا          

أن یست��شعر مع��ا آالمھم��ا  حال��ة نف��سیة قریب��ة م��ن بع��ضھما ، بحی��ث م��ن الممك��ن     
وم�ا یب�دو م�ن      , ب�شكل م�ا    ال�سعادة  المشتركة ، وتكون لھما طریقتھما في استشعار      

فأنھ یمكن تقبلھ بب�ساطة وح�ب    , الطرف المریض من سلوك قد یبدو شاذا لآلخرین       
  . من الطرف السلیم

 قل�ة ن�سب الط�الق ف�ي ح�االت الم�رض النف�سي ، ویؤك�د ھ�ذا م�ا ن�شرتھ                        :ثانيا  
كیة لألطباء النفسیین في المجلة االنجلیزیة للطب النفسي والتي تصدرھا الكلیة المل

لقد أثبت البحث أن نسبة الط�الق تك�ون أق�ل    : م جاء فیھ   ١٩٧٢بحث نشر في عام     
بین المرضى النفسیین ، وأن مق�دار م�ا ی�شعرون ب�ھ م�ن س�عادة یف�وق األش�خاص                     

  .  الطبیعیین
 الزواج ھ�و ص�لة نف�سیة ، واإلن�سان المھم�وم أو المكتئ�ب ح�ین یج�د م�ن                :ثالثا

 ویسكن إلیھ ، ومن یبادل�ھ الم�ودة والمحب�ة والرحم�ة ویتفك�ر مع�ھ؛                 یبادلھ السكینة 
فھ���ذا ب���الطبع س���وف یزی���ل الكثی���ر م���ن ھم���ھ وغم���ھ ، وس���وف ی���شعره بكینونت���ھ   

  . )٢(ووجوده
:  نصحت دراسة علمیة حدیثة األشخاص الذین یعانون من االكتئاب:رابعا 

 .ة ھذه الدراسةبالزواج دون تردد، ألن الزواج ھو عالج ناجح لالكتئاب على ذم

                                                 
م الك�افي ف�ي فق�ھ أھ�ل     ١٩٩١ -ھ�ـ  ١٤١١ر سنة الن�شر   ط دار الفك١/٢٦٧الفتاوي الھندیة  ) ١(

: ط مكتب�ة الری��اض الحدیث�ة، الری��اض، المملك�ة العربی��ة ال�سعودي الطبع��ة     ٢/٥١٩المدین�ة  
األول��ى،  : الطبع��ة)ج��دة ( ط دار المنھ��اج ٧/٦م، ال��نجم الوھ��اج  ١٩٨٠/ھ��ـ١٤٠٠الثانی��ة، 
ار إحی�اء الت�راث      ط د  ٨/٧م ، اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ�الف            ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥

  ھـ١٤١٩ األولى الطبعة: العربي بیروت ــ لبنان الطبعة 
 مق�ال من�شور عل�ى    -فائ�دة ال�زواج للم�ریض نف�سیاً    - الم�رض النف�سي   -محمد عبد العلیم      / د  ) ٢(

رق���م ٠١-٠٢-٢٠٠٧ بت���اریخ http://consult.islamweb.netموق���ع إس���الم وی���ب  
  ٢٦٤٧٦٧: االستشارة

  

http://www.mo22.com/%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae/
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ورغم أن البعض یرون في الزواج مسؤولیة كبیرة، وتحّول أساسي في حیاة 
اإلنسان، رجًال كان أو امرأة، فإن الباحثین توصلوا من خالل تجاربھم، إلى أن 

  .الزواج أسھم في تخفیف مظاھر االكتئاب بشكل الفت
ظھرت دراسة أن إن الزواج مفید للصحة ، فقد أ: "وتقول الدراسة النیوزلندیة

العالقة الزوجیة تساھم في خفض احتمال اإلصابة باالكتئاب والضغط النفسي على 
  ".الشخص

 دولة ، ونقلت وكالة ١٥ ألف شخص في ٣٤٫٥٠٠وشملت الدراسة عینة من 
عالمة النفس في جامعة أوتاغا -أنباء الشرق األوسط عن كیت سكوت 

 تضفي الكثیر من المنافع على الصحة العالقة الزوجیة إن: " قولھا-النیوزیلندیة
لدى الرجال والنساء على حد سواء، وأن األلم والضغط الناجمین عن  النفسیة

  ".نھایة الزواج تجعل األفراد أكثر عرضة لالضطرابات النفسیة
وتزید حاالت االنفصال والطالق وموت الشریك من احتمال اإلصابة بمشاكل 

 واالستخدام المفرط لألدویة والتدخین لدى نفسیة مثل االكتئاب لدى الرجال،
الزواج مفید للرجال والنساء على حد سواء على صعید "النساء ، موضحة أن 

الصحة النفسیة ، في حین كان یعتقد حتى اآلن أن الزواج مفید أكثر للرجال منھ 
  ".للنساء في ھذا المجال

 اإلص���ابة وف���ي المقاب���ل، أظھ���رت الدراس���ة أن الرج���ال أق���ل عرض���ة الحتم���ال   
خالل زواجھم مقارنة بالنساء، وھذا األمر قد یفسر في كون النساء یملن  باالكتئاب

(أكثر إلى االنخراط في دور الزوجة التقلیدي خالل زواجھن
١

(  .  
  .سلبيات الزواج بالنسبة للمريض النفسي 

 عدم تحقق االستقرار والتوافق النفسي وھو أمر ھام في الحیاة الزوجیة           :أوال  
والمریض النفسي أیا ك�ان زوج�ا أو زوج�ة ال یتمت�ع بھ�ذا االس�تقرار والتواف�ق ،                    ،  

وم��ن ھن��ا یؤك��د ال��دكتور محف��وظ ص��الح، است��شاري الط��ب النف��سي ، عل��ى أھمی��ة     
التواف��ق النف��سي الس��تقرار الحی��اة الزوجی��ة ، فھن��اك ص��عوبة ف��ي اس��تمرار الحی��اة   

م���ع زوج���ة تع���اني  أو – مثًل���ا –الزوجی���ة م���ع زوج م���صاب بانف���صام الشخ���صیة  
 ٪ م��ن ھ��ذه الح��االت تنتھ��ي ب��الطالق ، وی��ضع ال��دكتور محف��وظ   ٩٠الھ��ستیریا ، و

الشك في مقدمة األسباب التي تؤدي إل�ى ع�دم اس�تقرار الحی�اة الزوجی�ة، باعتب�اره                 
درج��ة م��ن درج��ات الم��رض النف��سي، فال��شكاك یتح��ول ف��ي مرحل��ة متقدم��ة إل��ى          

                                                 

)
١

 عالج ن�اجح لالكتئ�اب مق�ال من�شور عل�ى موق�ع لھ�ا أون الی�ن بت�اریخ             الزواج: دراسة علمیة )
 ، والدراس��ة ن��شرت ف��ي المجل��ة http://www.lahaonline.com م٢٠/١٢/٢٠٠٩

 وأجرتھا منظمة الصحة العالمیة و جامعة   Psychological Medecine البریطانیة
  .ة و مؤسسات دولیةھارفرد األمریكی
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علیھ مع اآلخ�رین، وق�د ی�صل إل�ى     شخصیة اضطھادیة ، فیتصور أن زوجتھ تتآمر  

(مرض الفصام االضطھادي، وھو مرض عقلي ، ولكنھ یستجیب للعالج
١

(.   
 أن األمراض النفسیة لدى أحد الط�رفین ق�د ی�ؤدى إل�ى ض�عف  ، أو فق�د                    :ثانيا  

الرغب��ة الجن��سیة بالكام��ل ، فف��ي أكث��ر العی��ادات النف��سیة الجن��سیة ، تك��ون ش��كوى    
لج�نس ، فف�ي دراس��ة ف�ي مرك�ز ع�الج االض��طرابات      الن�ساء م�ن ع�دم الرغب��ة ف�ي ا    

الجنسیة النفسیة في مدینة أدنبرة كانت نسبة النساء الذین راجع�وا العی�ادة ح�والي              
الذین یشكون من مشكلة عدم الرغبة الجنسیة ، وھ�ذه ن�سبة عالی�ة ، بینم�ا      % ٨٠

كان��ت أكث��ر م��شاكل الرج��ال ال��ذین راجع��وا العی��ادة الجن��سیة النف��سیة ھ��و ال��ضعف      
الجن��سي ، إض��افة إل��ى األع��راض الجانبی��ة لألدوی��ة ، حی��ث إن كثی��رًا م��ن األدوی��ة      
النف��سیة ُت��سبب ض��عفًا جن��سیًا ، وع��دم الق��درة عل��ى االنت��صاب عن��د الرج��ال، وھ��ذه   
مشكلة صعبة لدى الرجال ، ویشعر الرجال الذین ُیعانون من ھذه المشكلة ب�الحرج         

(سة الجنس مع الزوجةوأحیانًا بالغضب نتیجة عدم قدرتھم على ممار
٢

(.  

تختلف التأثیرات السلبیة للمرض النفسي على الحی�اة الزوجی�ة ، وذل�ك       : ثالثا  
  :تبعا لنوع المرض المصاب بھ ودرجتھ ، فعلى سبیل المثال 

فال�شخص الم�صاب ب�ھ تق�ل عن�ده الرغب�ة الجن�سیة أی�ا ك�ان               : االكتئاب النف�سي    
ما ف��ي مراحل��ھ المت��أخرة ق��د   جن��سھ ، وك��ذلك بع��ض المرض��ى الم��صابین ب��ھ الس��ی    

یحاولون قتل أنف�سھم أو أزواجھ�م ، أو أبن�ائھم ش�عورا م�نھم ب�أن ھ�ذا ینق�ذھم م�ن               
  . واقع ومستقبل مظلم 

:  من السمات األساسیة التى یتصف بھ�ا م�ن ی�صاب بھ�ذا الم�رض        :الهيستريا  
دم األنانیة ، وعدم النضج العاطفي واالعتماد على الغیر ، والھروب من الواقع وع�             

الق��درة عل��ى مواجھ��ة ال��صعوبات وتحم��ل الم��سئولیة ، والش��ك أن ھ��ذه أم���ور ال         
  .یتصور استقامة الحیاة الزوجیة مع وجودھا

قد یؤدي إلى مشاكل اجتماعیة كثیرة فقد یؤدي إلى فشل : الوسواس القھرى 
الحیاة الزوجیة ، فمثال إذا كانت الزوجة مصابة بھذا المرض فقد ترفض االقتراب 

ھا ، أو إقامة عالقة معھ خوفا من الدنس وعدم الطھارة ، وكذلك الزوج من زوج
  . )٣(الذى یمتنع عن الجماع خوفا من اإلفرازات لنجاستھا أو قذارتھا

                                                 
 ١٣:٥٥ -م ٢٠١٣ یولی��و ١٨األم��راض النف��سیة أق��وى م��سببات االنف��صال الزوج��ي ن��شر    ) ١(

  https://www.albawaba.com  بتوقیت جرینتش عبر
 ربی�ع  ١٦ مقال منشور بجریدة الری�اض الجمع�ة      –االضطرابات الجنسیة للمرضى النفسیین     ) ٢(

  ١٥٩٦٤ العدد -م ٢٠١٢ مارس ٩ - ھـ ١٤٣٣اآلخر 
 أث��ر األم��راض المزمن��ة عل��ى الحی��اة الزوجی��ة ف��ي الفق��ھ        -عائ��شة محم��د ص��دقى موس��ى    ) ٣(

 -م ٢٠١٤ فل�سطین س�نة  – رسالة ماجستیر بكلیة الدراسات العلیا جامع�ة ن�ابلس    -اإلسالمي  
  ١٠٥ص 
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وعن��دما ی��دخل م��ریض الوس��واس القھ��رى ف��ي اكتئ��اٍب ش��دید ج��دًا فربم��ا ح��اول  
 .جدًااالنتحار ، أو قد ینجح فعًال في االنتحار ، ولكن ھذه حاالت نادرة 

وھ��و م��رض عقل��ي یفق��د فی��ھ الم��ریض ال��سیطرة عل��ى ق��واه   : م��ریض الُف��صام 
العقلیة ، ویتخیل أشیاء غیر حقیقیة والتي ُتسمى ھالوس ، مثل الھالوس السمعیة 

 ولیس في –، وھي األشھر بین أنواع الھالوس التي ُتصیب مرضى الفُصام أحیانًا 
نف�سھم ، وك�ذلك ی�ؤذون اآلخ�رین،      ویكونون عدوانیین ، وقد ی�ؤذون أ       -كل األوقات 

ویعتمد ھذا النوع من األمراض على ت�شخیص ن�وع الف�صام وتحلی�ل أعراض�ھ م�ن                   
قبل الطبیب المعالج ، فثمة مرضى یسمعون أصواتًا تطلب منھم أن یقتل�وا أنف�سھم               
، وُتسبب ھذه األصوات ضغوطًا نفسیة على المریض وتجعلھ أحیانًا یستجیب لھذه          

 األشخاص الذین تطلب منھ األصوات قتلھا ، أو أحیان�ًا تطل�ب       األصوات وقتل بعض  
 من الشخص أن یحرق منزلھ أو یقوم بتكسیر - الھالوس السمعیة -ھذه األصوات 

  .)١(وتحطیم سیارات تقف في الشارع دون أي مبرر لھذه األعمال العنیفة

 ف�ي بع�ض األحی�ان ق�د ت�نعكس ھ�ذه األم�راض النف�سیة عل�ى ثم�رة ھ�ذا                        :رابعا  
 إما عن طریق وراثة ھذا المرض ، حیث بینت الدراسات عل�ى           – األوالد   –الزواج  

مرض��ى الُف��صام ب��أن ال��شخص ال��ذي لدی��ھ قری��ب م��ن الدرج��ة األول��ى فإن��ھ ُمع��رض   
لإلصابة بمرض الُف�صام ع�شرة أض�عاف ال�شخص الع�ادي ال�ذي ال یوج�د ل�ھ قری�ب                    

م�ن م�رض الُف�صام ، ف�إن     ُیعاني من مرض الُفصام ، وإذا كان أحد الوال�دین ُیع�اني          
، بینما لو كان كال الوال�دین ُیع�اني م�ن م�رض     % ١٥ -١٢نسبة إصابة األبناء ھو   

، أم�ا إذا ك�ان ش�قیق الم�ریض ُف�صامي ، ف�إن           % ٤٠الفصام فإن النسبة تصل إل�ى       
، كذلك إذا كان توأم الشخص غیر الُمت�شابھ     %١٢نسبة اإلصابة لھذا الشخص ھو      

، ) ًا ألن التوائم غیر المتشابھة مث�ل ال�شقیق الع�ادي          نظر% (١٢، فإن النسبة ھي     
أما إذا كان أحد التوائم المتشابھة ُمصاب بالُف�صام ، ف�إن الت�وأم اآلخ�ر ت�صل ن�سبة           

، وأھمیة الوراث�ة ف�ي م�رض الُف�صام ھ�و أن      %٤٧اإلصابة لھ بمرض الُفصام ھي    
األعم�ام ، وأبن�اء   یتجّنب األقارب التزاوج من الدرجة األولى في القرابة مث�ل أبن�اء             

الخاالت إذا كان في األسرة مرض الُفصام ، وفي المجتمعات الریفیة والبادی�ة یكُث�ر       
ال��زواج ب��ین األق��ارب وت��تم عملی��ات ال��زواج ألجی��ال ب��ین األق��ارب ، وإذا ك��ان ھن��اك  
مرض عقلي ، خاصًة الُفصام ، فإن الم�رض ب�ین أبن�اء الع�ائالت الت�ي تت�زاوج م�ن           

 بكثرة بین األبناء الذین یولدون لعائالت تحم�ل موّرث�ات لم�رض             داخل العائلة ینتقل  
 .)٢(الفصام

                                                 
  مقال منشور-إبراھیم بن حسن الخضیر ـ المریض النفسي ھل ُیشّكل خطرًا على عائلتھ ومجتمعھ؟/د )١(

  ١٥١٦٦ العدد -م ٢٠١٠ ینایر ١ -ھـ ١٤٣١ المحرم ١٥بجریدة الریاض السعودیة بتاریخ الجمعة 
الوراثة تلعب دورًا رئیسًا ف�ي اإلص�ابة ب�األمراض العقلی�ة مق�ال من�شور بجری�دة الری�اض ال�سعودیة               ) ٢(

 - محم�د عب�د العل�یم الوراث�ة وأثرھ�ا ف�ي ظھ�ور األم�راض              .  ، د  ١٤٦٤٨م الع�دد    ١/٨/٢٠٠٨بتاریخ
م موق����������������ع االست����������������شارات  ٢٠٠٧ – ٥-١١ بت����������������اریخ٢٦٨٨٤٥است����������������شارة رق����������������م

http://consult.islamweb.netd  
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وإما عن طریق وجود البیئة المھیئ�ة لح�دوث الم�رض وانت�شاره ب�ین األبن�اء ،                  
فثمة نظری�ة ف�ي ب�اب وراث�ة األم�راض النف�سیة ُتع�رف بنم�وذج االس�تعداد الُم�ْسَبق              

یِّن أن اإلص��ابة ، ُتَب��The diathesis-stress model  ال��ضغط –للم�رض  
بالمرض النفسي لیس وراثیا صرًفا، ب�ل إن ھن�اك ت�أثیرات بیئی�ة واجتماعی�ة ُت�َدعِّم            
قابلیة الفرد لإلصابة بالمرض أكثر من غیره ، فقد یكون في األس�رة الواح�دة َت�ْوأٌم            
یحمل كل واح�د منھم�ا المورث�ات نف�سھا، غی�ر أن أح�دھما لدی�ھ االس�تعداد الم�سبق            

ر ل��م ی��رْث ھ��ذا االس��تعداد ، فیك��ون األول أكث��ر عرض��ة ِم��ن أخی��ھ     للم��رض، واآلخ��
لإلص��ابة ب��المرض النف��سي ف��ي أي وق��ٍت م��ن حیات��ھ، خاص��ة ف��ي األوق��ات الع��صیبة  

  . )١(المشحونة بالتوتر والظروف الضاغطة

وبن��اء علی��ھ یمك��ن الق��ول أن الط��ب النف��سي ی��رى أن إعط��اء رأي ع��ام ح��ول         
 یزال  صعبا؛ فاالض�طرابات النف�سیة تتف�اوت        إمكانیة زواج المریض النفسي أمر ال     

ف��ي ش��دتھا وّح��دتھا وم��ا ت��سببھ م��ن إعاق��ة نف��سیة واجتماعی��ة، فمعظ��م اض��طرابات 
وبع�ض األم��راض   الشخ�صیة وبع�ض االض�طرابات ال�سلوكیة واألم�راض الع�صبیة      

الذھانی��ة الخفیف��ة والمتقطع��ة والقابل��ة لل��شفاء الت��ام واالس��تقرار ی��سمح ألص��حابھا    
األم�راض،   را إلى استقرار واتزان ت�صرفات وس�لوكیات الم�صابین بھ�ذ    بالزواج نظ
بع�ض  : ھناك بعض األمراض النفسیة التي ال یفضل معھا الزواج مثل وفي المقابل

 االض����������������������������������������������������������������������������طرابات الذھانی����������������������������������������������������������������������������ة
ال��شدیدة كالف���صام المت��دھور ، واالض���طراب الوج��داني ال���ذھاني ال��شدید الم���زمن،     

 اض���طرابات الشخ���صیة ال���سیئة مث���ل  وك���ذلك ح���االت التخل���ف العقل���ي ال���شدیدة أو  
  .الشخصیة السیكوباتیة العدوانیة

  :جمال محمود أبو العزائم مستشار الطب النفسي /يقول د

إن الزواج استقرار ومسئولیة ولھ تبعات ویجب أال یقدم علیھ إال من لھ القدرة         
واج عل��ي القی��ام بم��سئولیاتھ ، ف��إذا ت��زوج اإلن��سان الم��ستقر مالی��ًا ونف��سیًا ف��إن ال��ز 

سوف یفیده ، أما إذا تزوج المریض غیر الم�ستقر فم�ن الممك�ن أن ی�ؤدي ال�زواج            
 .)٢(إلي عدم االستقرار النفسي وانتكاس المرض

ال�زواج مفی�د ج�ّدًا بالن�سبة لألش�خاص الم�صابین            : محمد عب�د العل�یم      / ویقول د 
ج�ّدًا  بالھم واالكتئاب والمخ�اوف وال�شعور بالعزل�ة ، فھ�ؤالء أرى أن ال�زواج مفی�د             

بالنسبة لھم ، وحت�ى لمرض�ى الوس�اوس القھ�ري یعتب�ر ال�زواج مفی�د إال إذا كان�ت                   
ھذه الوس�اوس متعلق�ة بالمعاش�رة الزوجی�ة، أو أن الوس�اوس م�ن الن�وع المت�سلط                  

                                                 
م موق�ع  ٤/١٠/٢٠١٤ھل ینتقل المرض النفسي بالوراثة منشور على شبكة األلوكة بتاریخ         ) ١(

http://www.alukah.net/fatawa_counsel  
 موق��ع  –النف��سى  اج الم��ریض زو-محم��ود جم��ال أب��و الع��زائم مست��شار الط��ب النف��سى       .د) ٢(

 على الشبكة الدولی�ة للمعلوم�ات ت�اریخ الزی�ارة            جمال أبو العزائم للطب النفسى    . مستشفى د 
  htm.(٢٦)http://www.elazayem.com/newم ٣٠/٧/٢٠١٧
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إن : ھل ھذا ابني أم لیس ابني وھك�ذا؟ فف�ي ھ�ذه الحال�ة نق�ول          : فیما یخص الذریة  
 أق�دم عل�ى ال�زواج س�یكون ھ�ذا ھ�و           الشخص لو صبر حتى یتم عالجھ ث�م بع�د ذل�ك           

األف��ضل ، أرج��و أن أؤك��د ل��ك أن ال��زواج یك��ون عالج��ًا مفی��دًا لكثی��ر م��ن الح��االت        
َوِم��ْن آَیاِت��ِھ َأْن َخَل��َق َلُك��ْم ِم��ْن َأنُف��ِسُكْم  (النف��سیة ، وإذا رجعن��ا إل��ى ال��سیاق القرآن��ي 

 )١( َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَّ�ُرونَ        َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودَّةً   َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَھا  
، فالزواج یقوم في األصل على السكینة والمودة والرحمة وتفكر، وھذه قمة دعائم 
ال��صالت اإلن��سانیة، ھ��ذا ال��زواج ھ��و ص��لة نف��سیة، واإلن��سان المھم��وم أو المكتئ��ب 

ل�ھ الم�ودة والمحب�ة والرحم�ة        حین یجد م�ن یبادل�ھ ال�سكینة وی�سكن إلی�ھ وم�ن یباد              
ویتفك��ر مع��ھ ؛ فھ��ذا ب��الطبع س��وف یزی��ل الكثی��ر م��ن ھم��ھ وغم��ھ وس��وف ی��شعره     
بكینونتھ ووجوده ، وأنا أعرف الكثیر من الزیج�ات الناجح�ات ج�ّدًا ب�ین األش�خاص            

  )٢(.الذین یعانون من علل نفسیة ، أحدھما أو كالھما

الن�سبة للم�ریض النف�سي رج�ال        وبعد ما تقدم فإنھ یمكن القول أن حكم الزواج ب         
كان أو امرأة یمكن أن یعتریھ ھذه األحكام التكلیفیة ، وذلك نظرا ألن بعض ح�االت                
المرض النفسي  قد یتعدى خطرھا إلى الطرف اآلخر ، ویمتد إلى الن�سل أو الذری�ة      
، وھذا یتنافي مع تحقیق مقاصد النكاح ، لذا أرى أن المع�ول علی�ھ ف�ي الق�ول ب�أن         

اج م�صلحة أو ض�رر ھ�و الطبی�ب الح�ذق الم�أمون الثق�ة المخ�تص ، فمت�ى                في الزو 
رأى الطبیب بعد الفحص والتشخیص الدقیق أن الزواج لھذا المریض ال یرجى منھ 
تحقیق مصلحة ، بل فیھ مضرة ، أو ظلم للطرف اآلخر تعین القول بالحرمة ، إذ ال 

دم ح�دوث ض�رر ،   ضرر وال ضرار، وإن اتجھ تشخیصھ بعد فح�صھ ال�دقیق إل�ى ع�       
أو أن الزواج بالنسبة لھ فیھ مصلحة كالعالج مع أمن المخاطر واألضرار ، اتجھنا            

  .إلى القول بتطبیق األحكام األخرى كاالستحباب واإلباحة
وفي حال إباحة الزواج للمرضى النفسیین ، یمكن القول أن ھذه اإلباحة لی�ست           

وش��روط یمك��ن بھ��ا أن یتحق��ق  عل��ى إطالقھ��ا ، وإنم��ا یمك��ن تقیی��دھا بع��دة ض��وابط   
المقصود من عقد الزواج ، بل إذا م�ا ت�وفرت ھ�ذه ال�ضوابط ق�د یك�ون ال�زواج ف�ي                        

  .ھذه الحالة طریقة وسببا ناجحًا للعالج كما یرى البعض من المختصین 
  : ومن هذه الضوابط 

 .م������������صارحة الزوج������������ة وأھلھ������������ا ب������������المرض قب������������ل ال������������زواج  -١
 . أن ال یترت����������������ب ض����������������رر للط����������������رف اآلخ����������������ر م����������������ن ذل����������������ك -٢

                                                 
  ٢١:الروم)١(
  الم��������������������������رض النف��������������������������سي-محم��������������������������د عب��������������������������د العل��������������������������یم  / د ) ٢(

الم وی�������ب  مق�������ال من�������شور عل�������ى موق�������ع إس�������  -فائ�������دة ال�������زواج للم�������ریض نف�������سیاً 
http://consult.islamweb.net رق���������م االست���������شارة ٠١-٠٢-٢٠٠٧ بت���������اریخ :

٢٦٤٧٦٧  
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 یشترط أیضا ح�ضور ال�ولي، وت�ولي تزویج�ھ للم�ضطرب بنف�سھ بع�د است�شارة                   -٣
 .النفسي المشرف على حالة مولیھ الطبیب

وی���رى ال���بعض أن ھن���اك أم���ور أخ���ري یج���ب مراعاتھ���ا عن���د زواج المرض���ى   
  :النفسیین منھا 

 اختیار شریك حیاة لھم�ا م�ن طبق�ة اجتماعی�ة أق�ل م�ن طبق�ة الم�ریض، ألن               -١
  .ستمرار الحیاة الزوجیة ذلك أرجى في ا

 عدم االشتراط كثیرا في مواصفات الزوج أو الزوجة والمساھمة ف�ي ع�الج            -٢
الممكن عالجھا كالوضع المادي ، ألن ذلك في النھایة سیكون في م�صلحة   عیوبھم

 .المریض نفسیا
 تقدیم الدعم المستمر لشریك أو شریكة حیاة المریض النفسي من قبل ولیھ             -٣

 .یامادیا ومعنو
 محاولة جعل مسكنھما قریبا ج�دا م�ن ولی�ھ للنظ�ر والم�شاركة ف�ي رعایت�ھ                   -٤ 

   ).١(وشؤونھ
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  املبحث الثالث

  األمراض النفسية وأثرها على إنهاء العالقة الزوجية

  اطب اول

ق وطا   
  

  :الطالق لغة 
خلیة والفرقة وحل القید ، فیق�ال     یدور معنى الطالق في اللغة حول اإلطالق والت       

طلقت المرأة إذا حل الزوج عقد الزواج وھو االرتباط الحاص�ل بینھم�ا ، والم�رأة                : 
الطالق ھى المحررة من قید الزوجیة ، ویقال أطلق األسیر من قیده إذا خلى سبیلھ       
، وی��ستعمل لف��ظ الط��الق بمعن��ى اإلرس��ال ، ألن الزوج��ة كالموثق��ة ف��إذا طلقھ��ا فق��د   

  . )١(لھا أرس
  :الطالق شرعا 

  . )٢( ھو َرْفُع اْلَقْیِد الثَّاِبِت َشْرًعا ِبالنَِّكاِح:عرفه الحنفية والمالكية  بأنه 

 بأنھ حل عقد النكاح بلفظ الط�الق ونح�وه ، وعرف�ھ الن�ووي               :وعرفه الشافعية   

  . )٣(تصرف مملوك للزوج یحدثھ بال سبب فیقطع النكاح : في تھذیبھ  بأنھ 
  .)٤( بأنھ حل قید النكاح أو بعضھ :لحنابلة وعرفه ا

  أما عن حكمه 
فل��م یختل��ف الفقھ��اء ح��ول م��شروعیة الط��الق لثب��وت األدل��ة ال��صریحة عل��ى          

  : مشروعیتھ من الكتاب والسنة ومنھا 
وْا یاأیَُّھ��ا النَِّب��ىُّ ِإَذا َطلَّْق��ُتُم النِّ��َسآَء َفَطلُِّق��وُھنَّ ِلِع��دَِّتِھنَّ َوَأْح��صُ    : ـ�� قول��ھ تع��الى  ١
  . )٥(اْلِعدََّة
َف�ِإن َطلََّقَھ�ا َف�َال َتِح�لُّ َل�ُھ ِم�ن َبْع�ُد َحتَّ�ى َت�ْنِكَح َزْوًج�ا َغْی�َرُه َف�ِإن             : ـ قولھ تع�الى    ٢

َطلََّقَھا َفَال ُجَن�اَح َعَلْیِھَم�آ َأن َیَتَراَجَع�آ ِإن َظنَّ�آ َأن ُیِقیَم�ا ُح�ُدوَد اللَّ�ِھ َوِتْل�َك ُح�ُدوُد اللَّ�ِھ                   
  . )٦(َقْوٍم َیْعَلُموَنُیَبیُِّنَھا ِل

                                                 
  ١٠/٢٢٦لسان العرب ) ١(
الق�اھرة ، البھج�ة   .ھ�ـ ١٣١٣.ط دار الكتب اإلس�المي ٢/١٨٨تبین الحقائق شرح كنز الدقائق    ) ٢(

م ١٩٩٨ - ھ��ـ ١٤١٨ -بی��روت /  لبن��ان - ط دار الكت��ب العلمی��ة  ١/٥٣٦ف��ةف��ي ش��رح التح 
  .األولى : الطبعة 

ه ١٤١٥ ط دار الفك�ر –اإلقناع في حل ألف�اظ أب�ي ش�جاع تحقی�ق مكت�ب البح�وث والدراس�ات             ) ٣(
  بیروت

 ط دار الفك��ر للطباع��ة  ٣٦١/ ١ال��روض المرب��ع ش��رح زاد الم��ستنقع ف��ي اخت��صار المقن��ع     ) ٤(
   لبنان-وت  بیر-والنشر 

 ١الطالق آیة  ) ٥(
  ٢٣٠البقرة  ) ٦(
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الَّ ُجَن��اَح َعَل��ْیُكْم ِإن َطلَّْق��ُتُم النِّ��َسآَء َم��ا َل��ْم َتَم��سُّوُھنَّ َأْو َتْفِرُض��وْا : ـ�قولھ تع��الى  ٣
َلُھنَّ َفِریَضًة َوَمتُِّعوُھنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقْدُرُه َمَتاعًا ِباْلَمْعُروِف َحق�ا       

  . )١( اْلُمْحِسِنیَنَعَلى
الطََّلاُق َمرََّت�اِن َفِإْم�َساٌك ِبَمْع�ُروٍف َأْو َت�ْسِریٌح ِبِإْح�َساٍن َوَال َیِح�لُّ       : ـ قولھ تعالى   ٤

  . )٢(َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِممَّآ َءاَتْیُتُموُھنَّ َشْیًئا ِإالَّ َأن َیَخاَفآ َأالَّ ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّھ
 مشروعیة الطالق إذ لو لم یكن مشروعًا لما بین المولي      فدلت ھذه اآلیات على   

  .سبحانھ أحكامھ بھذا التفصیل 
  : أما السنة فمنها 

َأْبَغُض اْلَحَلاِل ِإَلى اِهللا : "  َقاَل َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعْنُھَما َأنَّ النَِّبيَّ -ـ ١
  )٣("الطََّلاُق 

َث��َالٌث ِج��دُُّھنَّ ِج��دٌّ َوَھ��ْزُلُھنَّ ِج��دٌّ  «  َق��اَل ُس��وَل اللَّ��ِھ ـ��  َع��ْن َأِب��ى ُھَرْی��َرَة َأنَّ َر٢
   . )٤(النَِّكاُح َوالطََّالُق َوالرَّْجَعة

َكاَنْت َتْحِتي : ـ َعْن َحْمَزَة ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبیِھ رضى اهللا عنھ ، َقالَ          ٣
ي َیْكَرُھَھ�ا، َف�َأَمَرِني ِبَطَلاِقَھ�ا، َفَأَبْی�ُت، َف�َذَكَر َذِل�َك ُعَم�ُر               اْمَرَأٌة َوُكْنُت ُأِحبَُّھ�ا، َوَك�اَن َأِب�       

  .)٥(»َیا َعْبَد اللَِّھ َطلِّْقَھا«:  ، فَقاَل َرُسوُل اللَِّھ رضى اهللا عنھ  ِللنَِّبيِّ 
 إل�ى یومن�ا ھ�ذا عل�ى      فقد أجمع�ت األمی�ة م�ن ل�دن نبین�ا محم�د        :أما اإلجماع   

  . )٦(من أحد مشروعیتھ دون إنكار 
  .ومع ثبوت مشروعیة الطالق فإنھ مثل الزواج تعتریھ األحكام التكلیفیة الخمسة   

  

فیك��ون واجب��ا وذل��ك كط��الق الم��ولى بع��د انتھ��اء م��دة الت��ربص إذا ل��م یف��يء ،          
وطالق الحكمین في الشقاق إذا استحكم الخالف وال یرجى اإلصالح بین الزوجین ، 

ساك بالمعروف كما لو كان خصیا أو عنینا ، أو ك�ان بق�اء        ویجب أیضا إذا فات اإلم    
  النفقة أو نقص اإلعفاف أو عدمھ الزوجیة یوقع الزوج في محرم كعدم القدرة على 

                                                 
 ٢٣٥البقرة  ) ١(
  ٢٢٦البقرة  ) ٢(
 وضعفھ الشیخ األلباني ، والبیھقي في ال�سنن    ٢٠١٨ح  ١/٦٥٠أخرجھ ابن ماجھ في سنھ       ) ٣(

  ١٤٨٩٤ ح ٧/٥٢٧الكبري 
 ، ق�ال  ١١٨٤ح١/٤٩٠ ، والترمذى في س�ننھ    ٢١٩٦ح٢/٢٢٥أخرجھ أبو داوود في سننھ      ) ٤(

  عیسى ھذا ح�دیث ح�سن غری�ب والعم�ل عل�ى ھ�ذا عن�د أھ�ل العل�م م�ن أص�حاب النب�ي                أبو
  ٢٠٣٩ ح ١/٦٥٨وغیرھم ، وابن ماجھ في سننھ 

، ٢٧٦٢ح١/٤٠٥ ، وأحم��د ف��ي م��سنده   ٤٢٧ح ٢/١٧٠أخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ     ) ٥(
  ط دار ١٦٩٩ح٢/٢٧٨والحدیث سنھ األلباني صحیح موارد الظم�آن إل�ى زوائ�د اب�ن حب�ان        

 ھ�ـ   ١٤٢٢األول�ى،   :  المملكة العربیة السعودیة الطبعة    -صمیعي للنشر والتوزیع، الریاض     ال
   م٢٠٠٢ -

   ٨/٤٧٩ ، فتح العزیز شرح الوجیز ١٠/٦٦البیان للعمراني  ) ٦(
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في بعض الحاالت كما لو كانت الزوجة بذیئة اللسان یخاف مع : ویكون مندوبا 
نح�وه ، ول�و     إمساكھا الوقوع في الحرام ، أو ظن التقصیر في حقھ�ا ف�ي الع�شرة و               

  .ظھر منھا عدم العفة استحب لھ تطلیقھا 
ویك��ون حرام��ا ، إذا عل��م أن��ھ إن طل��ق وق��ع ف��ي مح��رم كالزن��ا ، وك��ذا ل��و أوق��ع   

  . الطالق في وقت لیس محال إلیقاعھ كالطالق في الحیض أو الطھر المجامع فیھ
  .ویكون مكروھا ، إذا أوقعھ الزوج بال حاجة مع استقامة الحیاة الزوجیة

كون مباحا عند الحاجة الداعی�ة إلی�ھ ك�سوء خل�ق الزوج�ة أو س�وء ع�شرتھا          وی
   .)١(والتضرر بھا من عیر حصول الغرض مع تحمل نفقتھا

ب اطا  

ودم وق وطوع او  رؤ   

لما كان الطالق نھایة للعالقة الزوجیة بین الرجل والمرأة ، وھدم لبناء األس�رة    
ل��ضوابط وال��شروط الت��ى م��ن خ��الل توفرھ��ا یمك��ن اعتب��ار  ، وض��ع الفقھ��اء بع��ض ا

تصرف الزوج بالطالق واقعا ونافذا، وما ذلك إال للمحافظة على كی�ان ھ�ذه األس�رة          
من الھدم ، لھذا ف�سوف أتع�رض ف�ي ھ�ذا المطل�ب لبی�ان بع�ض الم�ؤثرات الت�ى ق�د                     

 م�ا  تؤدى إلى عدم وقوع الطالق ، وھذه المؤثرات منھا ما ھ�و متف�ق علی�ھ ومنھ�ا                
ھ��و مختل��ف فی��ھ ، وس��وف یت��ضح الح��دیث ع��ن ھ��ذه الم��ؤثرات م��ن خ��الل بع��ض       

  . الشروط التى وضعھا الفقھاء العتبار الطالق نافذا وواقعا 
  . اإلدراك والتمييز : الشرط األول 

اتفق الفقھاء على أنھ یشترط لصحة الطالق ووقوعھ أن یكون المطلق ممیزا ، 
مییز كما لو كان ص�بیا غی�ر ب�الغ أو غی�ر عاق�ل أو      فلو كان فاقدا لقدرة اإلدراك والت     

  .)٢(معتوھا أو مغمى علیھ فطالقھ غیر معتبر

                                                 
 تحقی�ق  ٣/٣٢٤على شرح جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین   : حاشیة الشیخ  قلیوبي   ) ١(

م ،  نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح  ١٩٩٨ -ھ��ـ ١٤١٩ الفك��ر مكت��ب البح��وث والدراس��ات ط دار 
م بی��روت ، المطل��ع عل��ى أب��واب    ١٩٨٤ -ھ��ـ ١٤٠٤ط دار الفك��ر للطباع��ة  ٦/٤٢٣المنھ��اج

م ، المغن��ي ف��ي فق��ھ اإلم��ام ١٩٨١ - ه١٤٠١ بی��روت ، - ط المكت��ب اإلس��المي ١/٣٣٣الفق��ھ
  ١٤٠٥  بیروت الطبعة األولى ،–ط دار الفكر ٨/٢٣٥أحمد بن حنبل الشیباني

 ط الناشر دار المعرفة بیروت ، الھدایة شرح بدای�ة     ٣/٢٦٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق      ) ٢(
  ت زكری�ا عمی�رات ط دار   ٢/٧٩ ط المكتب�ة اإلس�المیة ،  المدون�ة الكب�رى     ٣/٢٨٠المبت�دي  

 ت  زكری�ا عمی�رات   ٥/٩٥الكتب العلمیة بیروت لبنان، مواھب الجلیل لشرح مخت�صر الخلی�ل     
  تحقیق ٥/٣٧٢م ، الوسیط في المذھب     ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣عالم الكتب طبعة خاصة     ط  دار    

ه الق�اھرة ،ال�نجم الوھ�اج ف�ي     ١٤١٧محم�د محم�د ت�امر ط دار ال�سالم    , أحمد محمود إبراھیم   
 -ھ�ـ  ١٤٢٥األول�ى،  : ط دار المنھاج  جدة تحقیق لجنة علمیة الطبع�ة   ٧/٤٧٩شرح المنھاج   

ط ٤/١٥٨٨ام أحم�د ب�ن حنب�ل وإس�حاق ب�ن راھوی��ھ       م�سائل اإلم�  ٨/٢٥٨م ، المغن�ي  ٢٠٠٤
عم��ادة البح��ث العلم��ي، الجامع��ة اإلس��المیة بالمدین��ة المن��ورة، المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة         

  .م ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٥األولى، 
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  :ویدل لعدم وقوع طالق عیر الممیز 
ُك�لُّ َطَل�اٍق َج�اِئٌز،    «: َقاَل َرُسوُل اللَّ�ِھ  : ـ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة رضى اهللا عنھ  َقالَ   ١

  . )١(َلى َعْقِلِھ ِإلَّا َطَلاَق الَمْعُتوِه الَمْغُلوِب َع
َمرَّ َعِلىٌّ ِبَمْجُنوَنٍة َبِنى ُفَالٍن َقْد َزَنْت :  َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضى اهللا عنھما َقاَل    -٢ 

َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َأَمْرَت ِبَرْجِم ُفَالَن�َة  : َوِھَى ُتْرَجُم َفَقاَل َعِلىٌّ ِلُعَمَر َرِضَى اللَُّھ َعْنُھَما  
 ُرِف�َع اْلَقَل�ُم َع�ْن َث�َالٍث َع�ِن النَّ�اِئِم َحتَّ�ى        َأَما َتْذُكُر َقْوَل َرُسوِل اللَّ�ِھ  :  َقاَل  َنَعْم: َقاَل  

َنَعْم َفَأَمَر ِبَھ�ا  : َقاَل . َیْسَتْیِقَظ ، َوَعِن الصَِّبىِّ َحتَّى َیْحَتِلَم ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى ُیِفیقَ     
  . )٢(، َفُخلِّى َعْنَھا

تلفظ بالطالق ومعھ علم ظاھر یدل على فقد قصده بوجھ ھ�و مع�ذور       وألنھ ی  -٣
   . )٣(فیھ ، فلم یقع طالقھ كالطفل

  .وجود القصد : الشرط الثاني 
اشترط الفقھاء العتب�ار وق�وع الط�الق وج�ود الق�صد ، وی�راد ب�ھ أن�ھ أن یك�ون                    
المطلق قاصدا لحروف كلم�ة الط�الق بمعن�ى الط�الق ، ف�ال یكف�ي ق�صد حروف�ھ م�ن                

یر قصد معناه ، ولتوضیح ھذا ینبغى الكالم على بعض المؤثرات التى تؤدي إل�ى            غ
انعدام القصد وبالتالى عدم وقوع الطالق ، وھذه المؤثرات منھا ما ھو محل اتف�اق    

  .ومنھا محل اختالف بین الفقھاء
  .سبق اللسان: المؤثر األول 

الم بكلم�ة أخ�ري ل�م    فمن سبقھ لسانھ إلى التلفظ بكلمة الط�الق وك�ان یق�صد الك�          
یق��ع طالق��ھ ، ولك��ن ال تقب��ل دع��وى س��بق الل��سان من��ھ ف��ي الظ��اھر إال إذا وج��د م��ن  
الق�رائن م�ا ی�دل علی�ھ ، ومث�ال ذل�ك أن تك�ون الزوج�ة حائ�ضا ث�م طھ�رت ، أو ظ�ن             
الزوج الطھارة فأراد أن یسأل عن طھارتھا فقال أنت طالقة ؟ وكان یقصد أن یقول 

  .)٤(ول طلبتك فقال طلقتك أنت طاھرة ، أو أراد أن یق
  .الجهل :المؤثر الثاني 

                                                 
َھ�َذا َح�ِدیٌث، َال َنْعِرُف�ُھ َمْرُفوًع�ا ِإالَّ ِم�ْن َح�ِدیِث       :  ، وق�ال  ١١٩١ح ٢/٤٨٧أخرجھ الترمذى في سننھ     ) ١(

اِء ْبِن َعْجَالَن، َوَعَطاُء ْبُن َعْجَالَن َض�ِعیٌف َذاِھ�ُب الَح�ِدیِث، َوالَعَم�ُل َعَل�ى َھ�َذا ِعْن�َد َأْھ�ِل الِعْل�ِم ِم�ْن            َعَط
وُز ِإالَّ َأْن َأنَّ َطَالَق اْلَمْعُتوِه اْلَمْغُلوِب َعَل�ى َعْقِل�ِھ َال َیُج�   : َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَغْیِرِھمْ  

َیُكوَن َمْعُتوًھا ُیِفیُق اَألْحَیاَن َفُیَطلُِّق ِفي َحاِل ِإَفاَقِتِھ ، وابن الجوزي في العل�ل المتناھی�ة ف�ي األحادی�ث                
خلی��ل : تحقی��ق ١٤٠٣ بی��روت الطبع��ة األول��ى ، – ط دار الكت��ب العلمی��ة ١٠٦٩ح ٢/٦٤٥الواھی��ة 
  المیس 

 ١٩٧٠ – ١٣٩٠ بی�روت  - ط المكت�ب اإلس�المي   ١٠٠٣ح ٢/١٠٢أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ   ) ٢(
 ، وص�ححھ الح�اكم   ٢٤٦٩٤ ح ٤١/٢٢٤محمد مصطفى األعظمي ، وأحمد في الم�سند       . د: تحقیق  

  ٩٤٩ح ١/٢٥٧في المستدرك على شرط الشیخین ، المستدرك على الصحیح 
  ٦٢ /١٧المجموع شرح المھذب ) ٣(
د .  ت أ٢/٥١٨لج�واھر الثمین�ة ف�ي م�ذھب ع�الم المدین�ة            ، عق�د ا   ١/٧٢األشباه والنظائر البن نجیم     ) ٤(

 ٢٠٠٣ - ھ�ـ  ١٤٢٣األولى،  :  لبنان الطبعة  –حمید بن محمد لحمر ط دار الغرب اإلسالمي، بیروت          
ه بیروت ، فتح الوھ�اب  ١٤٠٥ ط المكتب اإلسالمي٨/٥٣م روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي  

ط ٧/٢٤٩ دار الفكر بیروت ، المب�دع ش�رح المقن�ع         ط٤/٣٣٨شرح منھج الطالب لزكریا األنصاري      
  م٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الریاض الطبعة 
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فلو تلفظ بالطالق وھو یجھل معناه وال یدري ما یترتب علي ال�تلفظ ب�ھ ل�م یق�ع                
طالقھ اتفاقا ، ومن صور الجھل تلقین من ال یعرف معن�ى الط�الق ك�العجمي ، فل�و                  

م�ا ل�و لق�ن    لقن الطالق ثم تلفظ بھ وھو ال یدرى معناه لم یقع طالق�ھ ، قیاس�ا عل�ى          
  . )١(كلمة الكفر فتكلم بھا وھو ال یعرف معناھا ال یحكم بكفره 

  .الهزل : المؤثر الثالث 

ف�الن َیْھ�ِزل ف�ي كالم�ھ إذا ل�م یك�ن ج�اّدا                :  نق�یض الِج�ّد ، یق�ال          :وهو في اللغة  

  . )٢(أجادٌّ أنت أم ھاِزل أى مازح : وُیقال 
  . )٣( قصد اللفظ دون قصد معناه :ويراد به اصطالحا 

أن ال ی�راد ب�اللفظ معن�اه ال الحقیق�ي وال المج�ازي       : الھزل ھو   :وقال الجرجاني   
  . )٤(وھو ضد الجد

الھ��زل یعتب��ر م��ؤثرا ف��ي كثی��ر م��ن الت��صرفات ك��البیع واإلج��ارة وغیرھم��ا ، أم��ا  
الھزل في الطالق فقد أجمع الفقھاء أن الھزل ال یؤثر في وقوع الط�الق ، فل�و أت�ى      

   . )٥(القبلفظھ ھازال وقع الط
  : ويدل على وقوعه 

َث�َالٌث ِج�دُُّھنَّ   «  َق�اَل  -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      -ـ َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَّ�ِھ         ١
  .)٦(ِجدٌّ َوَھْزُلُھنَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطََّالُق َوالرَّْجَعُة 

  ـ ع�ن ف�ضالة ب�ن عبی�د األن�صاري ع�ن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ق�ال             ٢
  .)٧(ثالث ال یجوز اللعب فیھن الطالق والنكاح والعتق

  .اإلكراه :المؤثر الرابع 
وسوف یأتي الحدیث عنھ بالتفصیل في معرض الكالم وبیان حكم طلب الزوجة            

  . المریضة نفسیا الطالق من زوجھا 
                                                 

  ٥/٣٨٧الوسیط )١(
  ٤/١٤لسان العرب ) ٢(
   بیروت– ط دار الفكر ٥/٢٧٧حاشیة الجمل على المنھج لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري ) ٣(
ه ١٤٠٥ بی��روت الطبع��ة األول��ى ،    – ط دار الكت��اب العرب��ي   ١/٣٢٠التعریف��ات للجرج��اني   ) ٤(

  إبراھیم اإلبیاري: تحقیق 
 تحقی���ق ح���سن ف���وزي ال���صعیدي ط الف���اروق الحدیث���ة ٢/٣١اإلقن���اع ف���ي م���سائل اإلجم���اع ) ٥(

   م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : للطباعة والنشر الطبعة
، ١١٨٤ح ٣/٤٩٠والترم��ذى ف��ي س��ننھ   , ٢١٩٦ح ٢/٢٢٥أخرج��ھ أب��و داوود ف��ي س��ننھ  ) ٦(

 ھذا حدیث حسن غریب والعمل على ھذا عند أھل العل�م م�ن أص�حاب النب�ي ص�لى اهللا           :وقال  
ھ�ذا ح�دیث   :  ، وق�ال الح�اكم      ٢٠٣٩ح  ١/٦٥٨علیھ و سلم وغیرھم ، وابن ماجھ في س�ننھ           

. صحیح اإلسناد وعبد الرحمن بن حبیب ھذا ھ�و ب�ن أردك م�ن ثق�ات الم�دنیین ول�م یخرج�اه                   
  ٢٨٠٠ح ٢/١٩٩مستدرك الحاكم 

 الموص�ل  – ، ط مكتبة العل�وم والحك�م     ٧٨٠ح  ١٨/٣٠٤خرجھ الطبراني في المعجم الكبیر      أ) ٧(
: حم�دي ب�ن عب�د المجی�د ال�سلفي ، وق�ا الھیثم�ي               : تحقی�ق   ١٩٨٣ - ١٤٠٤الطبعة الثانیة ،    

مجم�ع الزوائ�د    . رواه الطبراني وفیھ ابن لھیعة وحدیثھ حسن وبقی�ة رجال�ھ رج�ال ال�صحیح                
  ٧٧٦٥ح ٤/٦١٧
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  .السكر ، وهو من المؤثرات المختلف فيها : المؤثر الخامس 

  تحریر محل االختالف 
  :  الحكم في السكر بحسب نوعه ، فالسكر نوعان يختلف

 أن ال ین�سب فی�ھ إل�ى مع�صیة ، إم�ا ألن�ھ ش�رب الم�سكر وھ�و ال                       :النوع األول   
یعلم كونھ مسكرا ، وإما بأن أكره علیھ أو أوجر الشراب في حلقھ ، فھذا ف�ي حك�م        

  . المغلوب على عقلھ ، وال طالق علیھ الرتفاع المأثم عنھ باالتفاق 
 أن یكون عاص�یا فی�ھ لعلم�ھ بأن�ھ م�سكر وش�ربھ مخت�ارا ، فھ�ذا                  :الثاني  النوع  

  : النوع قد اختلف الفقھاء في وقوع طالقھ على قولین 
 أن طالق السكران المتعدى بسكره واقع وبھ قال جمھور الفقھاء :القول األول  

م��نھم األئم��ة أب��و حنیف��ة ، ومال��ك ، وال��شافعى ، وأحم��د ف��ي روای��ة ، وب��ھ ق��ال اب��ن 
الم��سیب ، وعط��اء ، ومجاھ��د  والح��سن ، واب��ن س��یرین ، وال��شعبى ، والنخع��ى ،    

  . )١(ومیمون بن مھران ، وابن الحكم ، وابن عیینة ، وابن شبرمة 
 ال یقع طالقھ ، وھو قول عثمان رضي اهللا عنھ ، وم�ذھب عم�ر               :القول الثاني   

 ، واللی��ث اب��ن عب��د العزی��ز ، والقاس��م ، وط��اووس ، وربیع��ة ، ویحی��ى األن��صاري   
  . )٢(والعنبري ، وھو قول األمام احمد في روایة ثانیة

  سبب االختالف 
  :والسبب في اختالفھم: قال ابن رشد 

ھ�و والمجن�ون س�واء إذ       : ھل حكمھ حكم المجن�ون أم بینھم�ا ف�رق ، فم�ن ق�ال                
: ال یق�ع ، وم�ن ق�ال    : كان كالھم�ا فاق�دا للعق�ل ، وم�ن ش�رط التكلی�ف العق�ل ، ق�ال               

ینھما أن السكران أدخل الفساد عل�ى عقل�ھ بإرادت�ھ والمجن�ون بخ�الف ذل�ك              الفرق ب 
أل��زم ال��سكران الط��الق وذل��ك م��ن ب��اب التغل��یظ علی��ھ، واختل��ف الفقھ��اء فیم��ا یل��زم    

یلزمھ الطالق ، والعت�ق ،  : السكران بالجملة من األحكام وما ال یلزمھ ، فقال مالك   
 ، وال البی�ع ، وألزم�ھ أب�و حنیف�ة ك�ل      والقود من الجراح ، والقتل ولم یلزمھ النكاح       

ك��ل م�ا ج��اء م��ن منط�ق ال��سكران فموض�وع عن��ھ وال یلزم��ھ    : ش�يء ، وق��ال اللی�ث   

                                                 
ھ��ـ الق��اھرة، ال��در  ١٣١٣ط دار المكت��ب اإلس��المي٢/١٩٦حق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق تب��ین ال) ١(

 تحقی�ق عب�د الم�نعم خلی�ل إب�راھیم ط دار            ١/٢٠٦المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار     
ط ٤/٤٣م ، الت�اج واإلكلی�ل لمخت�صر خلی�ل      ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى،  : الكتب العلمیة الطبعة  

 تحقیق عبد اللطیف حسن عبد ال�رحمن ط دار  ١/٣٦٨ة  بیروت ، شرح میار   ١٣٩٨دار الفكر 
البجیرم�ي  ( م  بیروت ، تحف�ة الحبی�ب عل�ى ش�رح الخطی�ب         ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الكتب العلمیة 
: م الطبع�ة  ١٩٩٦-ھ�ـ  ١٤١٧ -لبن�ان  /  بی�روت - ط دار الكتب العلمیة ٤/٢٧١)على الخطیب 

 س�رور باس�لوم ط دار    تحقی�ق مج�دي محم�د     ١٣/٤١٦األولى ، كفایة النبیھ في ش�رح التنبی�ھ        
ش����رح الزرك����شي عل����ى مخت����صر الخرق����ي    / م ٢٠٠٩األول����ى، : الكت����ب العلمی����ة الطبع����ة 

عب��د الم��نعم خلی��ل إب��راھیم ط دار الكت��ب العلمی��ة    : تحقی��ق ق��دم ل��ھ ووض��ع حواش��یھ   ٢/٤٦٢
م بیروت ، متن الخرقى على مذھب أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل ال�شیباني  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣

  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣بة للتراث  ط دار الصحا١/١١٠
  ٨/٢٥٦المغني البن قدامھ ) ٢(
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طالق وال عتق وال نكاح وال بیع وال حد في قذف ، وكل ما جنتھ جوارحھ فالزم لھ 
، فیحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة ، وثبت عن عثمان ب�ن عف�ان رض�ي اهللا              

ن ال یرى طالق السكران ، وزعم بعض أھل العلم أنھ ال مخ�الف لعثم�ان       عنھ أنھ كا  
  .في ذلك من الصحابة

وقول من قال إن كل طالق جائز إال طالق المعتوه لیس نصا في إلزام ال�سكران    
داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة م�ن  : الطالق ، ألن السكران معتوه ما ، وبھ قال         

 ، وعن الشافعي القوالن في ذلك ، واخت�ار أكث�ر    التابعین أعني أن طالقھ لیس یلزم     
أصحابھ قولھ الموافق للجمھور ، واختار المزني من أصحابھ أن طالقھ غیر واق�ع            

)١( .  

  األدلة واملناقشة

  :دلیل الفریق األول القائل بوقوع طالق السكران ، وقد احتجوا باآلتى
َرُبوْا الصََّالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْق: قولھ تعالى  -١

  . )٢(َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن
دلت اآلیة على تكلیف السكران من حیث تسمیتھ بالمؤمن وندائھ : وجھ الداللة 

باإلیمان ، ومن حیث النھى في حال ال�سكر أن یق�رب ال�صالة وال یتوج�ھ النھ�ى إال                     
  . )٣(لمكلف 

 َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح ِبِإْح�َساٍن َوَل�ا َیِح�لُّ َلُك�ْم              الطََّلاُق: قولھ تعالى   
َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیًئا ِإلَّا َأْن َیَخاَفا َألَّا ُیِقیَما ُحُدوَد اللَّ�ِھ َف�ِإْن ِخْف�ُتْم َألَّ�ا ُیِقیَم�ا                  

ا ِفیَم�ا اْفَت�َدْت ِب�ِھ ِتْل�َك ُح�ُدوُد اللَّ�ِھ َفَل�ا َتْعَت�ُدوَھا َوَم�ْن َیَتَع�دَّ           ُحُدوَد اللَِّھ َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھمَ 
ُحُدوَد اللَِّھ َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن  َفِإْن َطلََّقَھ�ا َفَل�ا َتِح�لُّ َل�ُھ ِم�ْن َبْع�ُد َحتَّ�ى َت�ْنِكَح َزْوًج�ا                        

ا َأْن َیَتَراَجَع�ا ِإْن َظنَّ��ا َأْن ُیِقیَم�ا ُح��ُدوَد اللَّ�ِھ َوِتْل��َك    َغْی�َرُه َف��ِإْن َطلََّقَھ�ا َفَل��ا ُجَن�اَح َعَلْیِھَم��   
  . )٤(ُحُدوُد اللَِّھ ُیَبیُِّنَھا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن

أن آیات الطالق ومنھا ما ذك�ر أف�ادت وق�وع الط�الق وھ�ى عام�ة         : وجھ الداللة   
  . )٥(في السكران وغیره

ْخَبَرِنى ُیوُسُف ْبُن َماَھَك َأنَُّھ َس�ِمَع َأَب�ا ُھَرْی�َرَة    َأ:  عن َعَطاَء ْبَن َأِبى َرَباٍح قال  -٢
َثَالٌث ِجدُُّھنَّ ِجدٌّ َوَھْزُلُھنَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّ�َالُق        « :َرِضَى اللَُّھ َعْنُھ َیُقوُل َعِن النَِّبىِّ       

  .َوالرَّْجَعُة 

                                                 
  ٢/٨٢بدایة المجتھد ) ١(
  ٤٣سورة النساء ) ٢(
 - ط المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة ٢/١٩٦تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق وحاش��یة ال��شِّْلِبيِّ ) ٣(

   ھـ١٣١٣األولى، : بوالق، القاھرة الطبعة
  ٢٣٠ ، ٢٢٩البقرة آیة ) ٤(
  ٥/١٤صر الطحاوي شرح مخت) ٥(
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إلرادة م��ن  س��وى ب��ین الج��اد والھ��ازل، م��ع وج��ود ا أن النب��ي :  وج��ھ الدالل��ة
أحدھما في إیق�اع حك�م اللف�ظ، وع�دمھا م�ن اآلخ�ر، م�ع كونھم�ا م�ن أھ�ل التكلی�ف،                   

  . )١(وھذا المعنى موجود في السكران
 وألنھ إجماع الصحابة ، حیث استشار عمر بن الخطاب رض�ى اهللا عن�ھ ِف�ي        -٣

َن�َرى َأْن َتْجِل�َدُه   :  اهللا عن�ھ  اْلَخْمِر َیْشَرُبَھا الرَُّجُل َفَقاَل َلُھ َعِليُّ ْبُن َأِب�ي َطاِل�ٍب رض�ى      
َثَماِنیَن ، َفِإنَُّھ ِإَذا َشِرَب َسِكَر ، َوِإَذا َس�ِكَر َھ�َذى ، َوِإَذا َھ�َذى اْفَت�َرى،  َأْو َكَم�ا َق�اَل ،          

  .)٢(َفَجَلَد ُعَمُر ِفي اْلَخْمِر َثَماِنیَن 
ل�و ك�ان    أن الزی�ادة عل�ى األربع�ین عل�ھ الفترائ�ھ ف�ي س�كره ، و                :   وجھ الداللة   

غیر مكلف لما حد بما أتاه وال كان مؤخذا بھ ، وفي مؤاخذتھ بھ دلیل عل�ى تكلیف�ھ                   
   .)٣(، فإذا ثبت كونھ مكلفا وجب أن یقع طالقھ

 وألنھ مؤاخ�ذ ب�سكره ؛ فوج�ب أن یك�ون مؤاخ�ذا بم�ا ح�دث ع�ن س�كره ، أال              -٤
   .ترى أن من جنى جنایة فسرت لما كان مؤاخذا بھا كان مؤاخذا بسرایتھا 

 وألن�ھ إیق��اع للط��الق م��ن مكل��ف غی�ر مك��ره ص��ادف محل��ھ ؛ فوج��ب أن یق��ع   -٥
كط���الق ال���صاحي ، وی���دل عل���ى تكلیف���ھ أن���ھ یقت���ل ویقط���ع بال���سرقة وبھ���ذا ف���ارق  

  . )٤(المجنون
 وألن مخالفنا ال یخلوا إما أن یقول ال یج�ب الح�د بقذف�ھ ، وال الق�صاص ف�ي          -٦

 وإن ل�م یوج�ب ذل�ك ك�ان فاس�ًدا،        قتلھ، أو یقول یجب ذلك، فإن أوجب فھو مكل�ف،           
ألن كل إنسان یسكر ثم یقت�ل ، ف�ال یلزم�ھ ش�يء، فی�ؤدي إل�ى إبط�ال حرم�ة ال�دماء                    
واألعراض وھذا ال یصح، ألن اهللا تعالى أوجب القصاص صیانة للن�اس، ف�إذا ثب�ت                

  .)٥(تكلیفھ
 وألن أحكام التكلیف المتعلقة ب�التغلیظ جاری�ة علی�ھ ك�القود إذا قت�ل ، والح�د                   -٧

إذا زنى أو قذف ، ووجوب قضاء ال�صالة ؛ فك�ذلك الط�الق ، وألن ك�ل م�ن یح�د إذا             
أوجد لفظ القذف منھ ، فإنھ إذا طلق نفذ طالقھ كالصاحي ، وألنھ ح�ال ال تمن�ع ح�د              
القذف فلم تمنع نفاذ الط�الق كح�ال ال�صحو، وألن ك�ل ح�ال یلزم�ھ ق�ضاء ال�صلوات                

  . )٦(قع فیھا أصلھ الصحوالمتروكة وحد القذف فیھا لزمھ الطالق المو

                                                 
  ٥/١٥المرجع السابق ) ١(
محمد مصطفى األعظمي ط مؤسسة :  ، تحقیق ٣١١٧ح ٥/١٢٣٤أخرجھ مالك في الموطأ ) ٢(

م ، والشافعي في ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥زاید بن سلطان آل نھیان الطبعة  االولى 
  .بیروت  –  ط دار الكتب العلمیة١٣٧٠ح ١/٢٨٦مسنده

  ١٠/٤٢٠ الحاوي ،١٠/٤٩٣١التجرید للقدورى ) ٣(
  ٨/٢٥٦، المغني البن قدامھ ١٠/٤٩٣١التجرید ) ٤(
  ١٠/٤٩٣١التجرید للقدورى ) ٥(
 تحقی�ق حم�یش عب�د الح�ّق ط المكتب�ة التجاری�ة،       ١/٨٤٠المعونة عل�ى م�ذھب ع�الم المدین�ة      ) ٦(

   مكة المكرمة-مصطفى أحمد الباز 
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المجن�ون  : الصاحي ، واآلخ�ر  :  وألن السكران متردد بین أصلین ، أحدھما     -٨
، فكان إلحاقھ بالصاحي لتكلیفھ ووجوب العبادات علیھ وف�سقھ ، وح�ده ومؤاخذت�ھ          

  .)١(بردتھ وقذفھ أولى من إلحاقھ بالمجنون الذي ال تجري علیھ ھذه األحكام 
, والعق�ود إذا ل�م تل�زم ال�صبي     , هللا بھ حق م�ن اإلق�رارات    وألن ما ال یتعلق     -٩

والسفیھ لنقصان عقولھما ، فأحرى أن ال یلزم ذلك السكران لنقصان عقلھ بال�سكر           
وال ی�سقط عن�ھ بال�سكر قیاس�ا عل�ى      , وما سوى ذلك مما یتعلق بھ هللا حق یلزمھ          , 

, وال�صالة  , وم ما أجمعوا علیھ من أن العب�ادات الت�ي م�ن ح�ق اهللا تع�الى م�ن ال�ص          
  . )٢(وال تسقط عنھ بالسكر, وأشباھھما تلزمھ 

  

  : دلیل القول القائل بعدم وقوع الطالق من السكران وقد احتجوا باآلتي : ثانیا 
  

 أن  بالزن�ا أم�ر النب�ى      ثبت في ال�صحیح أن م�اعزا لم�ا أق�ر عن�د النب�ي                 -١
 إقراره بالزن�ا ، وإذا ل�م    یستنكھوه لیعلموا أسكران أم ال ؟ فإن كان سكرانا لم یصح          

  . یصح إقراره علم أن أقوالھ باطلة كأقوال المجنون
 أمر باس�تنكاه م�اعز لیجع�ل س�كره ش�بھة ف�ي درء الح�د        بأن النبي : ونوقش  

  .)٣(عنھ ألن الحدود تدرأ بالشبھات وإن كان لقولھ حكم
یی�ز   أن جمیع األقوال والعقود مشروطة بوج�ود التمیی�ز والعق�ل ، فم�ن ال تم        -٢

 ، ف�إذا ك�ان   لھ وال عقل ل�یس لكالم�ھ ف�ي ال�شرع اعتب�ار أص�ال ، كم�ا ق�ال النب�ى                       
القلب قد زال عقلھ الذى بھ یتكلم ویتصرف فكیف یجوز أن یجعل لھ أمر ونھ�ى أو                  

  . إثبات ملك أو غزالتھ ؟ وھذا معلوم بالعقل مع تقریر الشارع لھ
علم ما یق�ول ، وإذا ك�ان    وألن السكران وإن كان عاصیا في الشرب فھو ال ی          -٣

كذلك لم یكن ل�ھ ق�صد ص�حیح ، واألعم�ال بالنی�ات وص�ار ھ�ذا كم�ا ل�و تن�اول ش�یئا                          
محرما جعلھ مجنون�ا ، ف�إن جنون�ھ وإن ح�صل بمع�صیة ف�ال ی�صح طالق�ھ وال غی�ر                    

  . ذلك من أقوالھ 
كَران َقاَل رجل لعمر بن عبد اْلَعِزیز طلقت امرأتي َوَأنا َس: َ عن الزُّْھِرّي َقاَل -٤

َوَكاَن َرْأي عمر بن عبد اْلَعِزیز رضى اهللا عنھ َمَع َرأیَنا َأن یجلده : ، َقاَل الزُّْھِرّي 
َویفرق َبینھ َوَبین اْمَرَأتھ َحتَّى َحدثُھ أبان بن ُعْثَمان بن َعفَّان َعن َأِبیھ رضى اهللا 

عمر رضى اهللا عنھ :  ، َفَقاَل َلْیَس َعَلى اْلَمْجُنون َوَلا السَّْكَران َطَلاق: عنھ  ، َقاَل 
تأمروني ، َوَھَذا یحدثني َعن ُعْثَمان بن َعفَّان رضى اهللا عنھ فجلده ورد ِإَلْیِھ 

  . )٤(اْمَرَأتھ

                                                 
  ١٠/٤٢٠الحاوي ) ١(
  ٣/١٤٠ب اإلمام مالك فتح العلي المالك في الفتوى على مذھ) ٢(
  ١٠/٤٢٠الحاوي ) ٣(
س�عید عب�د ال�رحمن موس�ى القزق�ي ط           :  تحقی�ق    ٤/٤٥٥تغلیق التعلیق على صحیح البخاري    ) ٤(

  ھـ١٤٠٥األولى ، :  األردن الطبعة –عمان ,  بیروت -دار عمار , المكتب اإلسالمي 
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 أنھ فاقد اإلرادة بعلم ظاھر؛ فلم یقع طالقھ كالمكره ، أو ألنھ زائل العقل ف�ل              -٥
   . )١(الصغیریقع طالقھ كالمجنون ، أو ألنھ غیر ممیز فلم یقع طالقھ ك

  : بأن قیاسھ على المجنون والمكره غیر صحیح ألمرین : ونوقش
أن م��ع المك��ره والمجن��ون عل��م ظ��اھر ی��دل عل��ى فق��د اإلرادة ھم��ا فی��ھ      : األول 

  . معذوران بخالف السكران 
أن المكره والمجنون غیر مؤاخذین بھما ، فلم یؤاخذا بما ح�دث فیھم�ا        : الثاني  

ا سرت إلى نف�سھ ال یؤاخ�ذ الق�اطع بال�سرایة ، ألن�ھ غی�ر       كما أن قطع ید السارق إذ     
مؤاخذ بالقطع ابتداء ، بینم�ا ل�و تع�دى ف�ي القط�ع ك�ان مؤاخ�ذا بال�سرایة ، وخ�الف            

  . الصبى ، ألنھ مكلف والصبي لیس بمكلف 
 وألن العقل ھو شرط التكلی�ف إذ ھ�و عب�ارة ع�ن الخط�اب ب�أمر أو نھ�ى وال                -٦

 وال فرق بین زوال الشرط بمعصیة أو غیرھ�ا ب�دلیل   یتوجھ ذلك إلى من ال یفھمھ ، 
أن م�ن ك�سر س�اقیھ ج�از ل�ھ أن ی�صلى قاع�دا ، ول�و ض�ربت الم�رأة بطنھ�ا فنف��ست            

 . )٢(سقطت عنھا الصالة ، ولو ضرب رأسھ فجن سقط التكلیف 
ب��أن ك��سر الرج��ل ال یلت��ذ ب��ھ ، وال��سكر یلت��ذ ب��ھ ویعتق��ده م��ن كم��ال     : ون��وقش 

یة التكالیف ، وكسر الرجل ال یلتذ بھ حتى یتیقن التكلیف المسرة ، فلذلك عوقب ببق
  .)٣(معھ

  الرأي الراجح 

بع��د ع��رض الم��سألة وذك��ر أق��وال الفقھ��اء وأدل��ة ك��ل فری��ق تب��ین ل��ى أن ال��رأى  
  : الراجح ھو القول الثاني القائل بعدم وقوع طالق السكران ، وذلك لآلتى 

 إیقاع الطالق أو ع�دم إیقاع�ھ   أن الشریعة لم تعاقب أحدا بھذا الجنس من   : أوال  
، وألن في ھذا من ال�ضرر عل�ى زوجت�ھ البریئ�ة وغیرھ�ا م�ا ال یج�وز ، ف�ال یج�وز                     
معاقب��ة ش��خص بج��رم غی��ره ، وألن ال��سكران عقوبت��ھ ھ��ى م��ا ج��اءت ب��ھ ال��شریعة  
الغ���راء م���ن الجل���د ونح���وه ، فمعاقبت���ھ بغی���ر ذل���ك تغیی���ر لح���دود ال���شریعة ، وألن  

لسكره من مظنة الھذیان واالفتراء في القول على أنھ إذا   الصحابة إنما عاقبوه بما     
س��كر ھ��ذى ، وإذا ھ��ذى افت��رى ، وح��د المفت��رى ثم��انون ، فتب��ین أن إقدام��ھ عل��ى     
السكر الذى ھو مظن�ة االفت�راء یلحق�ھ بالمق�دم عل�ى االفت�راء إقام�ة لمظن�ة الحكم�ة                  

فت�راءه وال مت�ى   مقام الحقیق�ة ، ألن الحكم�ة ھن�ا خفی�ة م�ستترة ، ألن�ھ ق�د ال یعل�م ا           
یفترى وال على من یفترى ، كما أن المضطجع یحدث وال ی�درى ھ�ل أح�دث أم ال ؟                  
فقام النوم مقام الحدث ، فلو كانت تصرفاتھ من ھ�ذا الج�نس لك�ان ینبغ�ى أن تطل�ق               
امرأتھ سواء طلق أو لم یطلق ، كما یحد المفترى سواء افترى أم ال وھذا ال یقولھ  

  . أحد 

                                                 
  ٨/٢٥٦المغني ) ١(
  ٨/٢٥٦المغني ) ٢(
  ١٠/٤٩٣٢التجرید ) ٣(
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یعلم زوال عقلھ إال بقولھ وھو فاسق بشربھ ، ف�ال یقب�ل قول�ھ ف�ي       أنھ ال   : ثانیا  
عدم العقل وال�سكر ، وحقیق�ة ھ�ذا الق�ول أن�ھ ال یق�ع الط�الق ف�ي الب�اطن ولك�ن ف�ي                      

  . الظاھر ال یقبل دعوى المسقط ، ومن قال بھذا قد یفرق بین ما ینفرد بھ 
  

  اطب اث 

ا ء اإ  راض ار اأزو   

  الفرع األول
  أثر األمراض النفسية الصغرى على أهلية المريض في إيقاع الطالق

ویقصد بھذا الفرع بی�ان الحك�م ال�شرعى ل�بعض األم�راض النف�سیة الم�سماه                
ب��أمراض الع��صاب ، أو االم��راض واالض��طرابات غی��ر الذھانی��ة ، مث��ل القل��ق الع��ام   

  .بي والرھاب ، والوسواس القھرى ، واالكتئاب العصا
ویمك��ن الح��دیث ع��ن حك��م وق��وع الط��الق ف��ي مث��ل ھ��ذه األم��راض م��ن خ��الل  
الحدیث عن صورة واحدة منھا ینسحب حكمھا على باقي ھذه األم�راض المندرج�ة           
تحت ھذا النوع ، لذا سوف یقتصر الحدیث في ھذا النوع من األمراض عن صورة 

  .  مریض الوسواس القھرى 
ت الخف�ّي ، ومنھ�ا َوْس�واس الُحل�ّي           الوسوس�ة ھ�ى ال�صو      :ماهية الوسوسة   

إذا تكلَّ��م بك��الٍم خف��يٍّ : وْس��َوس  الرج��ُل بلف��ظ م��ا ُس��ّمي فاعل��ھ : ویق��ال . ألص��واتھا 
ُیكّرره وھو فعل الزم َكْولولِت المرأُة وَوعوَع الذئُب ، یقال رج�ل موس�وس بالك�سر                

: ا قی�ل  وال یقال بالفتح ولكن موسوس لھ أو إلی�ھ أي ملق�ى إلی�ھ الوسوس�ة ، وإنم�                 
  . )١(موسوس ، ألنھ یحدث بما في ضمیره 

: قال اللیث الوسوسة ھى ح�دیث ال�نفس ، ع�ن أب�ي اللی�ث        : وفي االصطالح   
الموسوس یعني المغلوب في عقلھ ، أو ھو المصاب في عقل�ھ إذا تكل�م ی�تكلم بغی�ر       

  .نظام 
اإللقاء الخفي في ال�نفس إم�ا ب�صوت خف�ي ال ی�سمعھ إال م�ن          : قال ابن القیم    

  .)٢ (ألقي علیھ، وإما بغیر صوت كما یوسوس الشیطان إلى العبد
یشعر فیھ المصاب أّن فك�رة      اضطراب نفسي  ھو: الوسواس في علم النفس     

وال�شعور ، وذل�ك ب�شكٍل قھ�ري، أي           الوعي زمھ دائمًا ، وتحتّل جزًءا من     معّینة تال 
أّنھ ال یستطیع ال�تخّلص ، أو االنفك�اك منھ�ا، مث�ل الحاج�ة إل�ى تفّق�د األش�یاء ب�شكل                 

 عل��ى فك�رة م�ا   ب�شكل متك�ّرر، أو أن ت�سیطر    ع�ادات وطق�وس   م�ستمر، أو ممارس�ة  
  .الذھن بشكل ال یمكن التفكیر بغیرھا

 كما یعّرف الوسواس القھري بأّنھ فكر متسّلط وسلوك جبري یظھ�ر بتك�رار             
لدى الفرد ویالزمھ ، وی�ستحوذ علی�ھ وال ی�ستطیع مقاومت�ھ ، رغ�م وعی�ھ بغرابت�ھ                  

                                                 
  ٦/٢٥٤لعرب لسان ا) ١(
 حلب الطبعة األولى –ط مكتبة أسامة بن زید   ٢/٣٥٣المغرب في ترتیب المعرب  للمطرزي       ) ٢(

  ٥/٥١محمود فاخوري ، عبد الحمید مختار، البحر الرائق : م تحقیق ١٩٧٩، 
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إذا ق��اوم م��ا توس��وس ب��ھ نف��سھ، وی��شعر    والت��وتر ب��القلق وع��دم فائدت��ھ ، وی��شعر 
  . )١(بإلحاح داخلي للقیام بھ

  :لو حالھ من المصاب بمرض الوسواس القھرى ال یخ
 أن یك�ون زائ�ل العق�ل ، ح�ین ت�شتد الوسوس�ة بالموس�وس        :الحالة األولـى    

یكون في أقوالھ وأفعالھ ك�المجنون ، ف�ال یق�ع طالق�ھ س�واء تلف�ظ ب�الطالق أو طل�ق          
 .في نفسھ

  .فالموسوس المغلوب على عقلھ مجنون وال یقع طالق المجنون 
 :خلو طالقھ من حالینفال ی:  أن ال یكون زائل العقل:الحال الثانية

 أن یك�ون الط�الق ب�سبب غی�ر الوسوس�ة، ك�شخص وسوس�تھ ف�ي                    :األولى   

غیر الطالق ، كالطھارة ، ثم طل�ق امرأت�ھ رغب�ة عنھ�ا ، فیق�ع طالق�ھ اتفاق�ا ، ألنَّ�ھ                    
  .)٢(شخص مكلف طلق مختارًا

 :أن یكون الطالق بسبب الوسوسة :الثانية

 :وال يخلو الطالق هنا من أحوال

ف��إذا ح��دث نف��سھ ب��الطالق ول��م ی��تلفظ :  أن یح��دث نف��سھ ب��الطالق  :األولــى
  : بالطالق ، فقد اختلف الفقھاء في وقوع طالقھ من عدمھ على قولین 

 ع�دم وق�وع طالق�ھ ، وب�ھ ق�ال جمھ�ور الفقھ�اء م�ن الحنفی�ة ،              :القول األول   
  . والمالكیة في المشھور ، وھو قول الشافعیة ، والحنابلة 

ن ط�الق الم�ریض بالوس�واس القھ�رى ف�ي نف�سھ دون تلف�ظ            أ :القول الثاني   

  . )٣(واقع ، وھو قول المالكیة في روایة مقابلة للمشھور من المذھب 
  : أوال دلیل من قال بعدم الوقوع ، وقد احتجوا باآلتي 

 َم��ا َال ُیَكلِّ��ُف اللَّ��ُھ َنْف��ًسا ِإالَّ ُوْس��َعَھا َلَھ��ا َم��ا َك��َسَبْت َوَعَلْیَھ��ا  : ـ�� قول��ھ تع��الى ١
  )٤(اْكَتَسَبْت

 أن الم�ولى س�بحانھ ال یكل�ف اإلن�سان إال بم�ا ھ�و ف�ي طاقت�ھ                       :وجه الداللة   

                                                 
 كلی��ة الخدم���ة  -١٧٩عملی���ات الممارس��ة ف���ي خدم��ة الف���رد ص  - جیھ��ان س��ید بی���ومى الق��ط   ) ١(

  م٢٠١٥ان ط مكتبھ دار السحاب جامعة حلو-االجتماعیة 
، ٤/٣٢٢ ، البی��ان والتح��صیل  ٦/٣٥٩ ، حاش��یة اب��ن عاب��دین   ٥/٧٩البح��ر الرائ��ق  : انظ��ر) ٢(

 اإلن�صاف  ٥/٣٦٤ ، الف�روع     ٤/٢٢٣ ، حاشیة قلیوبي     ٥/٢٥٣ ،األم   ٥/٣٧٩التاج واإلكلیل 
  ٧/٢٥٢ ،المبدع ٨/٤٣٢

ه بی��روت ،  ١٣٩٨ط دار الفك�ر   ٤/٥٨، الت�اج واإلكلی��ل لمخت�صر خلی�ل    ٥/٥١البح�ر الرائ�ق   ) ٣(
س�ید ك�سروي ح�سن ط    :  المحق�ق ٢/١٢ – رحمھ اهللا -التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس     

 م المجم�وع ش�رح   ٢٠٠٧ - ھ�ـ   ١٤٢٨األولى،  :  لبنان الطبعة  –دار الكتب العلمیة، بیروت     
 ٣/٨٣ ، شرح منتھى اإلرادات المسمى دقائق أولي النھى ل�شرح المنتھ�ى           ١٧/٩٨المھذب  

بی��روت ، مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى   ١٩٩٦ط ع��الم الكت��ب س��نة الن��شر  
  م دمشق١٩٦١ ط المكتب اإلسالمي سنة النشر ٥/٣٣٩

  ٢٨٣: البقرة ) ٤(
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ووسعھ ، ولو قلنا بصحة طالق الموسوس بمجرد حدیث نفسھ بالطالق دون تلف�ظ              
بھ ، لكان ذلك تكلیفا لإلنسان بما لیس في وسعھ وطاقتھ ، وھو منف�ي ب�نص اآلی�ة         

  . ة طالق المریض بالوسواس القھرى ، فدلت اآلیة ضمنا على عدم صح
  )١(َربََّنا َوَال ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِھ:  قال تعالى -٢

أي ال تكّلفنا من األعم�ال م�اال نطی�ق ، ھ�ذا ق�ول         :  قال الثعلبي    :وجه الداللة   
ھ��و ح��دیث ال��نفس   : قت��ادة ، وال��ضحاك ، وال��سدي ، واب��ن زی��د ، وق��ال بع��ضھم       

 فإذا قلنا بالتفسیر الثاني أن معناھا حدیث النفس والوسوس�ة ، ف�إن           ،)٢(والوسوسة
المریض النفسیى ال یستطیع أن یمنع نفسھ أو یحول بینھا وبین ما یج�ول بھ�ا م�ن     
أفك�ار وھ��واجس ، فل��و ألزمن��اه ب��الطالق بمج�رد أن حدثت��ھ نف��سھ ب��ھ لحملن��اه م��ا ال   

  . طاقة لھ بھ ، وھو مخالف لنص اآلیة 
ِإنَّ اللَّ�َھ َتَج�اَوَز   : " ق�ال أن  النب�ي      - رض�ى اهللا عن�ھ       -رة   عن أبي ھری   -٣

  .)٣(َعْن ُأمَِّتي َما َحدََّثْت ِبِھ َأْنُفَسَھا َما َلْم َتْعَمْل َأْو َتَتَكلَّم
ِإنَّ اللََّھ َتَجاَوَز ِلي َع�ْن ُأمَِّت�ي َم�ا َوْسَوَس�ْت ِب�ِھ ُص�ُدوُرَھا َم�ا َل�ْم          : "وفي روایة 

   "َكلَّْمَتْعَمْل َأْو َت
  : وجه الداللة  من الخبر من وجهين 

 صرح الخبر بأن اإلنسان ال یؤاخذ بحدیث النفس ما لم یتكلم بھ ، أو          :األول  
  . یعمل ، وطالق الموسوس حدیث النفس ، وال مؤاخذة بحدیث النفس

 إذا كان طالق غیر الموس�وس ف�ي ال�نفس ال یق�ع ، ف�ال یق�ع ط�الق                     : الثاني  
   .)٤(ولىالموسوس من باب أ

  :أما المعقول فمنه 
أن الطالق إزالة ملك ، والمل�ك ال ی�زول بمج�رد النی�ة ك�العتق والھب�ة ، وألن        

  . )٥(الطالق أحد طرفي النكاح فلم یصح بمجرد النیة كالعقد
دلیل م�ن ق�ال بوق�وع الط�الق بح�دیث ال�نفس وإن ل�م ی�تلفظ ب�ھ ، وق�د                  : ثانیا  

  : احتجوا باآلتى 
  )٦(إْن ُتْبُدوا ما في َأْنُفِسكم أو ُتْخُفوه ُیحاِسْبكم بِھ اهللاو : قولھ تعالى -١ 

قال اب�ن الق�یم طی�ب اهللا ث�راه ف�ي مع�رض االس�تدالل ألص�حاب             : وجھ الداللة   
وأن المصرَّ على المعصیة فاسق مؤاخذ وإن لم یفعلھا ، وب�أن أعم�اَل   : ھذا القول   

                                                 
 ٢٨٦البقرة اآلیة ) ١(
 - ھ���ـ ١٤٢٢ - لبن���ان - بی���روت - ط دار إحی���اء الت���راث العرب���ي  ٢/٣٠٨الك���شف والبی���ان ) ٢(

اإلمام أبي محمد بن عاش�ور ، مراجع�ة وت�دقیق األس�تاذ     : ى تحقیق األول:  م الطبعة    ٢٠٠٢
  نظیر الساعدي

ح ٥/٢٦٦، والن��سائي ف��ي ال��سنن الكب��رى    ٥٢٦٩ح ٧/٤٦أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ    ) ٣(
٥٥٩٨ 

  ١٧/٣٦ وعمدة القاري ٩/٣٩٢فتح الباري : انظر) ٤(
  ١٠/١٥٠الحاوي ) ٥(
  ٢٨٤: البقرة ) ٦(
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 ُیث�اب عل�ى الح�بِّ وال�ُبغض،         القلوب فى الثواب والعق�اب كأعم�اِل الج�وارح ، ولھ�ذا           
والم���واالة والمع���اداة ف���ى اهللا ، وعل���ى التوكُّ���ل والرِّض���ى، والع���زِم عل���ى الطاع���ة ،  

، )١(وُیعاَقُب على الِكب�ر والَح�َسِد، والُعج�ب وال�شكِّ، والرِّی�اِء وظ�نِّ ال�سوء باألبری�اء                  
   .وإذا كان مثابا ومؤاخذا بحدیث النفس لزمھ الطالق حتى وإن لم یتلفظ بھ 

  :ونوقش االستدالل باآلية بوجهين 

ــه األول   أن اآلی��ة ل��یس فیھ��ا أن المحاس��بَة بم��ا ُیخفی��ھ العب��ُد إلزام��ھ  :الوج

بأحكامھ بالشرع ، وإنما فیھا محاسبُتھ بما ُیبدیھ أو ُیخفی�ھ ، ث�م ھ�و مغف�ور ل�ھ أو                      
  معذَّب ، فأین ھذا من وقوع الطالق بالنیة ؟ 

 عل�ى المع�صیة فاس�ٌق مؤاخ�ذ ، فھ�ذا إنم�ا          القول بأن المصرَّ   : الوجه الثاني   
ھو فیمن َعِمَل المعصیة ، ثم أصرَّ علیھا ، فُھنا عمل اتصل بھ العزُم علي معاودتھ                 
، فھذا ھو الُمِصرُّ، وأما َمْن عزم على المعصیة ولم َیْعَمْلھا، فھو بین أم�ریِن ، إم�ا                 

ھ ع�ز وج�ل، وأم�ا الث�واُب     أن ال ُتكتب علیھ ، وإما أن ُتكت�ب ل�ھ ح�سنة إذا تركھ�ا للَّ�          
والعق��اُب عل��ى أعم��ال القل��وب فح��قٌّ ، والق��رآُن وال��سنة ممل��وآن ب��ھ ، ولك��ن وق��وُع   
الط��الق بالنی��ة م��ن غی��ر تلفُّ��ظ أم��ر خ��ارج ع��ن الث��واب والعق��اب ، وال ت��الزم ب��ین        
األمرین ، فإن ما ُیعاقب علیھ ِمن أعمال القلوب ھو معاٍص قلبی�ة ی�ستحقُّ العقوب�ة                  

 یستحقُّھ عل�ى المعاص�ى البدنی�ة ، إذ ھ�ى ُمنافی�ة لعبودی�ة القل�ب ، ف�إن              علیھا ، كما  
الِكب��ر والُعج��ب والری��اء وظ��نَّ ال��سوء محرَّم��ات عل��ى القل��ب، وھ��ى أم��ور اختیاری��ة   
یمكن اجتناُبھا فیستحق العقوبة على فعلھ�ا ، وھ�ى أس�ماٌء لمع�ان م�سمیاتھا قائم�ٌة               

میین قائمین باللسان، أو ما ن�اَب عن�ھ   بالقلب ، وأما الِعتاق والطالق ، فاسمان لمس     
  . )٢(من إشارة أو كتابة ، ولیسا اسمین لما فى القلب مجردًا عن النطق

َس�ِمْعُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ    : عن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعَل�ى اْلِمْنَب�ِر َق�اَل           -٣    
   َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َم�ا َن�َوى ، َفَم�ْن َكاَن�ْت ِھْجَرُت�ُھ ِإَل�ى             ِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت    :  َیُقوُل

 .)٣(ُدْنَیا ُیِصیُبَھا َأْو ِإَلى اْمَرَأٍة َیْنِكُحَھا َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھ
دل ھ��ذا الخب��ر ض��منا عل��ى أن الم��ریض بالوسوس��ة إذا ن��وى   : وج��ھ الدالل��ة 
  . الطالق وقع طالقھ 

  : وجه االستدالل بالخبر بوجهين ونوقش 

  . )٤( أن المراد بھ ثواب قربة إلى فعلھا ، فلم یدخل فیھ نیة الطالق :األول 

 أن الخب��ر حج��ٌة عل��یھم ، ألن��ھ أخب��ر فی��ھ أن العم��َل م��ع النی��ة ھ��و  : الثــاني 
  . المعتبُر، ال النیة وحَدھا

                                                 
 مكتب���ة المن���ار  -ط مؤس���سة الرس���الة، بی���روت  ٥/٢١٣لعب���اد زاد المع���اد ف���ي ھ���دي خی���ر ا ) ١(

  م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥, السابعة والعشرون : اإلسالمیة، الكویت الطبعة 
  ٥/٢١٣زاد المعاد ) ٢(
  ٢٢٠١ح ٢/٢٦٢ ، وأبو داوود في سننھ ١ح١/٦أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣(
  ،١٠/١٥٠الحاوي ) ٤(



 - ٣٥٣٣ -

 ف�ي االعتق�اد   ، وإذا كان مؤاخ�ذا بنیت�ھ   )١( أن من كفر فى نفسھ ، فھو كفر        -٤
  . فمن باب أولى أن یؤاخذ بھا في إیقاع طالقھ 

بأن من اعتقد الُكْفَر بقلبھ أو شكَّ ، فھو كافر ِلزوال اإلیم�ان ال�ذى            : ونوقش  
ھو عقُد القل�ب م�ع اإلق�رار، ف�إذا زاَل العق�ُد الج�ازُم ، ك�ان نف�ُس زوال�ھ كف�رًا ، ف�إن                  

م َیُق�ْم بالقل�ب َح�َصَل ض�ده وھ�و كف�ر،       اإلیماَن أمر وجودى ثابٌت قائم بالقلب ، فما ل�       
وھذا كالعلم والجھل إذا فق�د العل�م ح�صل الجھ�ل ، وك�ذلك ك�لُّ نقی�ضین زال أح�ُدھما            

  .)٢(خلفھ اآلخر
  . وألنھ لما وقعت الفرقة بنیة الردة ، جاز أن یقع الطالق بالنیة -٥

 بأن�ھ قی�اس م�ع الف�ارق ، ألن ثب�وت ال�ردة توق�ع الفرق�ة ، وال�ردة         : ون�وقش  
  .)٣(تكون بمجرد االعتقاد كاإلیمان ، ولیس كالطالق

  : الراي الراجح 
بعد عرض أقوال الفقھاء وذكر أدلتھم ، ومناقشة م�ا أمك�ن منھ�ا تب�ین ل�ى               
أن الرأي الراجح أن م�ریض الوس�واس القھ�رى ال یق�ع طالق�ھ بمج�رد أن تحدث�ھ             

 وذل�ك لق�وة   نفسھ بھ ما لم یصدر منھ من األلف�اظ م�ا ی�دل عل�ى إرادت�ھ وق�صده ،                   
أدلة القائلین بھ وضعف حجة المخالفین لھم ، إضافة إلى أن ھ�ذا الق�ول یتماش�ى         

َوَم�ا  : مع روح الشریعة اإلسالمیة في رفع الحرج عن المكلف�ین وق�د ق�ال تع�الى                 
   .    )٤(َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج

ق دون التلفظ بھ ،     أن ینوى مریض الوسواس القھرى الطال      :الحالة الثانية   
أو أن یح�دث نف�سھ ب�ھ ، فف�ي ھ�ذه الحال�ة ال یق�ع طالق�ھ اتفاق�ا ، فالفقھ�اء متفق��ون           

  .على عدم وقوع الطالق بالنیة المجردة دون تلفظ بما یدل على القصد واإلرادة 
وأما بیان ركن الطالق ، فركن الط�الق ھ�و اللف�ظ ال�ذي جع�ل                : قال الكاساني   

لغة ، وھو التخلیة واإلرسال ، ورف�ع القی�د ف�ي ال�صریح ،        داللة على معنى الطالق     
وقطع الوصلة ونحوه في الكنایة أو شرعا ، وھو إزالة حل المحلیة في الن�وعین ،           

  . )٥(أو ما یقوم مقام اللفظ 
ث�م إن الن�اظم ل�م ی�ذكر م�ن أرك�ان الط�الق إال اللف�ظ ، ف�یفھم                : وقال التسولى   

 م�ن غی�ر لف�ظ أص�ًال ، وال م�ا یق�وم مقام�ھ م�ن                 منھ أن الطالق ال یلزم بمجرد النی�ة       
  . )٦(كتابة أو فعل على ما مر 

                                                 
  ٥/٢٠٣زاد المعاد  ) ١(
  ٥/٢٠٣المرجع السابق ) ٢(
ط�ارق فتح�ي   :  المحقق١٠/٣٨، بحر المذھب في فروع المذھب الشافعي      ١٠/١٥٠الحاوي  ) ٣(

   م٢٠٠٩األولى، : السید ط دار الكتب العلمیة الطبعة
  ٧٨: الحج آیة رقم ) ٤(
  ٣/٩٨بدائع الصنائع ) ٥(
 - ھ��ـ ١٤١٨ -بی��روت /  لبن��ان - ط دار الكت��ب العلمی��ة  ١/٥٦٣البھج��ة ف��ي ش��رح التحف��ة   ) ٦(

  محمد عبد القادر شاھین  : ضبطھ وصححھ: األولى تحقیق : م الطبعة ١٩٩٨
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وما ینسب إلى اإلمام مالك ، وابن سیرین أن الطالق یقع بمجرد النیة ، فھو       
فقولھم ِفي الطالق بالنی�ة     : محمول على الكالم النفساني ، یؤیده ما قالھ المكناسي          

من اعتقد أن امرأتھ مطلقة ، وجزم بذلك ثم       َقْوالِن متروك الظاھر إجماعًا ، وكذلك       
تبّین لھ خالف ذل�ك ، َل�ْم یلزم�ھ ط�الق إجماع�ًا ، وإنم�ا العب�ارة الح�سنة م�ا أت�ى ب�ھ                         

، وذك��ر أن ذل��ك معن��اه الك��الم النف��ساني، ومعن��اه ِإَذا أن��شأ       " الج��واھر " ص��احب 
ف ، وك�ذلك    الطالق بقلبھ بكالمھ النفساني ، وَلْم یتلّفظ بھ بلسانھ فھو موضع الخال           

 أعن�ي النف�ساني   -إنھم�ا إن اجتمع�ا   : أشار إلیھ القاض�ي أب�و الولی�د اب�ن رش�د وق�ال         
  . )١(واللساني  لزم الطالق ، فإن انفرد أحدھما عن صاحبھ فَقْوالن

وف�ي لزوم�ھ أي الط�الق ال�زوج بكالم�ھ النف�سي ب�أن        : وجاء في منح الجلیل   
ن غی�ر تلف�ظ بھ�ا كم�ا یجریھ�ا           أجرى لفظة الطالق على نفسھ واستحضرھا بقلبھ م�        

على لسانھ ، ولیس المراد بھ مج�رد النی�ة والق�صد للتطلی�ق ،إذ ال یل�زم بھ�ا ط�الق                
اتفاقا  وكذا من اعتقد أنھ طلقھ�ا ث�م تب�ین ل�ھ عدم�ھ ، ف�ال یلزم�ھ الط�الق إجماع�ا ،             
وك��ذا ال أث��ر للوسوس��ة ، وال لقول��ھ ف��ي خ��اطره أطل��ق ھ��ذه وأس��تریح م��ن س��وء         

  . )٢(القرافي: ھ عشرتھا مثال قال
أما الطالق فال یقع إال بالكالم ، وما قام مقام�ھ عن�د العج�ز               : وقال الماوردى   

ع��ن الك��الم ، وال یق��ع بمج��رد النی��ة م��ن غی��ر ك��الم ، فل��و ن��وى ط��الق امرأت��ھ ل��م         
  . )٣(تطلق

وجملة ذلك أن الطالق ال یقع إال بلفظ ، فلو نواه بقلبھ من            : وقال ابن قدامھ    
 في قول عامة أھل العلم ، منھم عطاء ، وجابر بن زید وس�عید ب�ن      غیر لفظ لم یقع   

جبیر ، ویحیى بن أبي كثیر، والشافعي ، وإس�حاق ، وروي أی�ضا ع�ن القاس�م ، و                     
  . )٤(سالم ، والحسن ، والشعبي 

  : ویدل على عدم وقوعھ 
 إن اهللا تجاوز ألمتي عما حدثت بھ أنفسھا ما لم ت�تكلم ب�ھ            قول النبي      -١

  . ملأو تع
  .)٥( وألنھ تصرف یزیل الملك ؛ فلم یحصل بالنیة كالبیع والھبة -٢
  . )٦( وألن الطالق أحد طرفى النكاح فلم یصح بمجرد النیة كالعتق والھبة-٣

ــة  ــة الثالث  أن ی��تلفظ الم��ریض بالوس��واس القھ��رى ب��الطالق ب��دافع  :الحال

                                                 
ال��دكتور أحم��د ب��ن عب��د الك��ریم :  دراس��ة وتحقی��ق١/٥١٢ش��فاء الغلی��ل ف��ي ح��ل مقف��ل خلی��ل ) ١(

 جمھوری��ة م��صر العربی��ة -نجی��ب ط مرك��ز نجیبوی��ھ للمخطوط��ات وخدم��ة الت��راث، الق��اھرة  
   م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة

 -ھ��ـ ١٤٠٩ ط دار الفك��ر س��نة الن��شر  ٤/٩٢نح الجلی��ل ش��رح عل��ى مخت��صر س��ید خلی��ل    م��) ٢(
  بیروت. م١٩٨٩

  ١٠/١٥٠الحاوي ) ٣(
  ٨/٢٦٤المغني  ) ٤(
   ٨/٢٦٤المغني البن قدامھ ) ٥(
  ١٠/١٥٠الحاوي ) ٦(



 - ٣٥٣٥ -

   . )١(التخلص من الوسوسة ، فال یقع طالقھ اتفاقا
بالك��سر وال یق��ال ب��الفتح ولك��ن    ) وموس��وس : ( قول��ھ : اب��دین ق��ال اب��ن ع 

موسوس لھ أو إلیھ أي تلقى إلیھ الوسوسة ، وقال اللیث الوسوس�ة ح�دیث ال�نفس              
موس�وس ألن�ھ یح�دث بم�ا ف�ي ض�میره ، وع�ن اللی�ث ال یج�وز ط�الق                   : ، وإنما قی�ل   

ھ إذا یعني المغلوب في عقلھ ، وعن الحاكم ھو المصاب في عقل�     : الموسوس ، قال  
  . )٢(تكلم یتكلم بغیر نظام

ف�ال ن�رى أوث�ق م�ن االعت�صام بال�سنن ، اب�ن وھ�ب ع�ن            : وجاء في المدونة    
رجال من أھل العلم عن عبد اهللا ب�ن عب�اس ، وربیع�ة مثل�ھ ، وأن عقب�ة ب�ن ع�امر           

  . )٣(ال یجوز طالق الموسوس: الجھني كان یقول
ت�ھ أو إغم�اء أو دھ�ش    فأما المغلوب على عقلھ بجنون أو ع   : قال الماوردى   

أو ن�وم ، ف��إذا تلف��ظ ب��الطالق ف��ي حال��ھ ھ��ذه الت��ي غل��ب فیھ��ا عل��ى عقل��ھ ف��ال ط��الق  
  . )٤(علیھ

أجمع أھل العلم على أن الزائل العقل بغی�ر س�كر أو معن�اه ال    : قال ابن قدامھ   
یق��ع طالق��ھ ، ك��ذلك ق��ال عثم��ان ، وعل��ي رض��ى اهللا عنھم��ا ، وس��عید ب��ن الم��سیب     

، وال���شعبي ، وأب���و قالب���ة ، وقت���ادة ، والزھ���ري ، ویحی���ى   والح���سن ، والنخع���ي 
األن��صار ، ومال��ك ، والث��وري ، وال��شافعي ، وأص��حاب ال��رأي وأجمع��وا عل��ى أن        

   . )٥(الرجل إذا طلق في حال نومھ ال طالق لھ
  : ویدل على عدم وقوع طالق الموسوس حال التلفظ بھ 

َال َط��َالَق َوَال :  َق�اَل  نَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ    َأنَّ َعاِئ�َشَة َرِض�َى اللَّ�ُھ َعْنَھ�ا قال�ت إ     -١
  . َعَتاَق ِفى ِإْغَالٍق
 ل��م یعتب��ر نف��وذ الط��الق ، والعت��اق عن��د قی��ام ح��ال اإلغ��الق ،         أن النب��ى 

والمریض بالوسواس القھرى مغلق العقل ، ف�إذا أوق�ع الط�الق ل�م یعت�د ب�ھ النع�دام                 
 الط��الق ، یق�ول ال��شیخ اب��ن  الق�صد واإلرادة ف��ي حق�ھ ، ف��صار ك��المكره عل�ى إیق��اع   

ومن اإلغالق ما یكون م�ن الموسوس�ین ، فالموس�وس یغل�ق علی�ھ حت�ى        : عثیمین  
إن�ي إذا فتح�ت   : إنھ یطلق بدون قصد ، حتى إن بع�ضھم ـ ن�سأل اهللا العافی�ة ـ یق�ول      

امرأت�ي  : امرأتي طالق ، وإذا رفعت اللقمة إلى فم�ي ك�أني أق�ول   : الكتاب كأني أقول 
ُیْبِدي لھ أن امرأتھ طالق، فھذا ال شك أنھ ال یقع طالقھ حتى ل�و   طالق ، وكل شيء     

سأطلق وأستریح، ثم یطل�ق ، فھ�ذا   : طلق ، ألن بعضھم إذا رأى الضیق العظیم قال     
ال یقع طالقھ ؛ ألنھ بال شك مغلق علیھ ، وھذا م�ن أعظ�م م�ا یك�ون م�ن اإلغ�الق ،                

                                                 
  ٢١/٥شرح زاد المستقنع  ) ١(
لبحر الرائق شرح كن�ز  ، ا٤/٢٢٤حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار         ) ٢(

  ٥/٥١الدقائق
  ٢/٨٣المدونة الكبرى ) ٣(
  ١٠/٢٣٥الحاوي ) ٤(
  ٢١/٥، شرح زاد المستقنع ٨/٢٥٥المغني  ) ٥(
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في نكاحھ یتعب تعب�ًا عظیم�ًا،   فالذي یبتلى بھذا الوسواس، سواء في عباداتھ    أو        
سأحدث لیتیقن ، وإذا شك ھل نوى ال�دخول ف�ي   : حتى إنھ إذا شك أحدث أو ال؟ قال 

إذًا أنا أقطعھ�ا وأن�وي م�ن جدی�د ، ث�م إن ن�وى ودخ�ل ف�ي               : الصالة أو ما نوى؟ قال    
أنوي من جدید وھكذا ، فمثل ھذا یجب أن یفتى ب�أن    : الصالة شك ثم قطعھا ، وقال     

: إنك ما نویت الصالة فأنت ناٍو، ول�و قال�ت ل�ك نف�سك        : لو قالت لك نفسك   : یقال لھ   
إنك محدث فأنت غی�ر مح�دث، حت�ى ی�زول عن�ھ ھ�ذا األم�ر؛ ألن ھ�ذا یعتب�ر ت�صرفھ             
تصرفًا الغیًا ، ومن ذلك الطالق ، فطالق الموسوس ال یعتد بھ ؛ وذلك ألنھ إم�ا أن     

ن یك��ون واقع��ًا ب��اإلغالق  یك��ون غی��ر واق��ع ، كم��ا ل��و ك��ان یظ��ن أن��ھ طل��ق، وإم��ا أ     
 . )١(واإلكراه كأن شیئًا یغصبھ أن یقول فیقول

وجدنا في كتاب عبد اهللا ب�ن عم�رو ع�ن عم�ر             : عن عمرو بن شعیب قال      -٢
ق�ال  . »ِإَذا َتَجنََّب اْلُمَوْسَوُس ِباْمَرَأِتِھ َطلَّ�َق َعْن�ُھ َوِلیُّ�ھُ        «بن الخطاب رضى اهللا عنھم      

ُذ ِب�َذِلَك، َن�َرى َأنََّھ��ا َبِلیَّ�ٌة َوَقَع�ْت، َف�ِإْن َك�اَن َیْخ�َشى َعَلْیَھ��ا        َوَل�ا َنْأُخ�  «: س�فیان الث�وري  
  . )٢( ُعِزَلْت َوُأْنِفَق َعَلْیَھا ِمْن َماِلھ

 . )٣(ِوِسَال َیُجوُز َطَالُق الُمَوْس: قال عقبة بن عامر رضى اهللا عنھ  -٣
 وألن الوسوس��ة لی��ست م��ن نف��س اإلن��سان ، وإنم��ا ھ��ي ص��ادرة م��ن فع��ل -٤

ال��شیطان وال إث��م عل��ى اإلن��سان فیھ��ا ، ألنھ��ا لی��ست م��ن ك��سبھ وص��نعھ ، ویت��وھم    
اإلنسان أنھا من نفسھ لما كان الشیطان یح�دث بھ�ا القل�ب ، وال یلقیھ�ا إل�ى ال�سمع          

   . )٤(ك ویكرھھفیوھم اإلنسان أنھا صادرة منھ ، فیتخرج لذل
والموس�وس   ، الموس�وس معت�وه بالوسوس�ة  ، والمعت�وه ال یق�ع طالق�ھ      -٥

   . )٥(ُمْكَرٌه على الطالق ، والمكره ال یقع طالقھ
أنَّ المؤاخذَة إنما ترتََّبْت على األقوال، لكونھا أدلًة على ما في القل�ب ِم�ْن        -٦

ُھ ِب�اللَّْغِو ِف�ي َأْیم�اِنُكْم َوَلِك�ْن ُیؤاِخ�ُذُكْم      ًلا ُیًؤاِخ�ُذُكُم اللَّ�  : كسبھ وإرادتھ ، كما قال تعالى 
 ، فجع��َل س��بب المؤاخ��ذة َك��ْسَب القل��ِب ، وَك��ْسُبھ ھ��و إرادُت��ھ     )٦(ِبم��ا َك��َسَبْت ُقُل��وُبُكمْ 

وقصُده ، وَمْن جرى عل�ى ل�سانھ الك�الم ِم�ْن غی�ر ق�صٍد واختی�ار، ی�ل ل�شدِة غ�ضٍب              
  .وسْكٍر أو غیر ذلك، لم یكن من َكْسِب قلبھ

                                                 
 - ١٤٢٢: األول�ى  : ط دار اب�ن الج�وزي الطبع�ة     ١٣/٣٠الشرح الممتع عل�ى زاد الم�ستقنع        ) ١(

١٤٢٨  
  ١٢٢٨٦ح ٧/٧٩أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ) ٢(
 ف���ي َب���اُب الطَّ���َالِق ِف���ي اِإلْغ���َالِق َوالُك���ْرِه ، َوال���سَّْكَراِن  ٧/٤٥اري ف���ي ص���حیحھ ذك���ره البخ���) ٣(

َوالَمْجُنوِن َوَأْمِرِھَما، َوالَغَلِط َوالنِّْسَیاِن ِفي الطََّالِق َوال�شِّْرِك َوَغْی�ِرِه ، واب�ن األثی�ر ف�ي ج�امع                
ن��ؤوط ط مكتب��ة عب��د الق��ادر األر:  تحقی��ق ٥٧٦٨ح ٧/٦١٠األص��ول ف��ي أحادی��ث الرس��ول  

  األولى:  مكتبة دار البیان الطبعة - مطبعة المالح -الحلواني 
  ٤/٨٦التاج واإلكلیل ) ٤(
  ٤/٣٢٢البیان والتحصیل ) ٥(
  ٢٢٥: البقرة ) ٦(

http://www.alukah.net/sharia/0/60683/
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ولھ��دا ل��م یؤاخ��ذ اهللا س��بحانھ ال��ذي اش��تدَّ فرُح��ھ بوج��وِد راحلت��ھ بع��د اإلی��اس  
 ،  )١(اللُھ�مَّ َأْن�َت َعْب�ِدي َوَأَن�ا َربُّ�َك،           : منھا، فلما َوَجدھا أخطأ من ش�دة الف�رح، وق�ال          

فجرى ھذا اللفُظ على لسانھ من غیر قصٍد ، فلم یؤاخده بھ ، كما یج�ري الغل�ُط ف�ي               
  . )٢(ارئ القرآن على لسان الق

  الفرع الثاني
  أثر األمراض النفسية الكبري على أهلية المريض في إيقاع الطالق

  

ویقصد بھذا المطلب بیان الحكم الشرعى لبعض األم�راض النف�سیة الم�سماه           
بأمراض الذھان ، ویندرج تحت ھذا النوع كاف�ة األم�راض النف�سیة الت�ى لھ�ا ت�أثیر         

ع ، وذلك مثل مرض الفصام ، وذھان الھوس ، بالغ في إفقاد اإلنسان الصلة بالواق 
والھذیان أو البارانویا ، واالكتئاب ، فإذا كان م�رض الم�ریض النف�سي م�ؤثر عل�ى                  

أثن�اء نوب�ة ف�صام ،       أو ھ�وس ، أو نوب�ة       إدراكھ ، أو یزیلھ ، كما لو فعل ذلك
عتب�ر ف�ي   اكتئاب شدید ومزمن ، فال یقع طالقھ لفق�ده اإلدراك والتمیی�ز ، وم�ن ث�م ی          

حكم المجنون فال یقع طالق�ھ وال یعت�د ، وذل�ك تخریج�ا عل�ى اتف�اق ف�ي حك�م ط�الق               
المجنون ، وقد سبق اتف�اق الفقھ�اء عل�ى أن�ھ ی�شترط لوق�وع الط�الق ص�دوره م�ن                     

 ال یعت��د ب��ھ وال یق��ع طالق��ھ وھ��ذا  - المجن��ون -العاق��ل ، فل��و تلف��ظ ب��ھ غی��ر العاق��ل   
  . )٣(بإجماع

  : المريض الذهاني ويدل على عدم وقوع طالق 
 َال َط�َالَق َوَال َعَت�اَق   قال رس�ول اهللا : قالت  ما سبق في حدیث عائشة-١

  .ِفى ِإْغَالٍق 
كالسكران  الغلق یتناول كل ما انغلق علیھ طریق قصد وتصور: وجھ الداللة 

، والغ�ضبان، والط�الق إنم�ا یك�ون ع�ن ق�صد وت�صور لم�ا          والمك�ره  ، والمجن�ون ، 

                                                 
َقاَل َرُسوُل اِهللا َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ     : جز من حدیث وتمامھ عن أنس بن مالك رضى اهللا عنھ َقالَ           ) ١(

ُھ َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَب�ِة َعْب�ِدِه ِح�یَن َیُت�وُب ِإَلْی�ِھ، ِم�ْن َأَح�ِدُكْم َك�اَن َعَل�ى َراِحَلِت�ِھ ِب�َأْرِض                        َللَّ: " َوَسلََّم
َفَلاٍة، َفاْنَفَلَتْت ِمْنُھ َوَعَلْیَھا َطَعاُمُھ َوَشَراُبُھ، َفَأِیَس ِمْنَھا، َفَأَتى َشَجَرًة، َفاْضَطَجَع ِفي ِظلَِّھ�ا، َق�ْد        

َراِحَلِتِھ، َفَبْیَنا ُھَو َكَذِلَك ِإَذا ُھَو ِبَھا، َقاِئَمًة ِعْن�َدُه، َفَأَخ�َذ ِبِخَطاِمَھ�ا، ُث�مَّ َق�اَل ِم�ْن ِش�دَِّة                  َأِیَس ِمْن   
اخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ   . اللُھ��مَّ َأْن��َت َعْب��ِدي َوَأَن��ا َربُّ��َك، َأْخَط��َأ ِم��ْن ِش��دَِّة اْلَف��َرحِ    : اْلَف��َرِح

-ش�عیب األرن�ؤوط  :  تتحقی�ق  ١٣٠٣ح٥/٨٧ ال�سنة     ، والبغوي في شرح    ٢٧٤٧ح٤/٢٧٤٧
 -ھ�ـ  ١٤٠٣الثانی�ة،  :  دم�شق، بی�روت الطبع�ة      -محمد زھیر الشاویش ط المكت�ب اإلس�المي         

  م١٩٨٣
عبد الرحمن بن ح�سن ب�ن قائ�د ط دار       :  تحقیق ١/٢٩إغاثة اللھفان في حكم طالق الغضبان       ) ٢(

   ھـ١٤٢٥األولى، : عالم الفوائد  مكة المكرمة الطبعة
 ،  المدون�ة  ٣/٢٨٠  ، الھدایة شرح بدایة المبت�دي  ٣/٢٦٨ البحر الرائق شرح كنز الدقائق     )٣(

 ، الوس���یط ف���ي الم���ذھب  ٥/٩٥  ، مواھ���ب الجلی���ل ل���شرح مخت���صر الخلی���ل ٢/٧٩الكب���رى 
 م�سائل اإلم�ام أحم�د    ٨/٢٥٨، المغن�ي  ٧/٤٧٩  ، النجم الوھاج في ش�رح المنھ�اج        ٥/٣٧٢

  ٤/١٥٨٨بن حنبل وإسحاق بن راھویھ 
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إغالق فال یقع لھم ط�الق، وك�ذلك الم�ضطرب ال�ذھاني ،      الء حالیصدر ، وحال ھؤ
   . )١(ألنھ في حكم المجنون

ُك�لُّ َط�َالٍق    :  ق�ال رس�ول اهللا  : ق�ال   م�ا س�بق م�ن ح�دیث أب�ي ھری�رة      -٢
  . َجاِئٌز، ِإالَّ َطَالَق اْلَمْعُتوِه اْلَمْغُلوِب َعَلى َعْقِلِھ

ع ط�الق المعت�وه ، ال�ذي       نص الحدیث ال�شریف عل�ى ع�دم وق�و         : وجھ الداللة 
   .لدیھ شيء من العقل، فمن باب أولى أال یقع طالق المجنون الذي ال عقل لھ تماما

َمرَّ َعِل�يٌّ رض�ي اهللا عن�ھ ِبَمْجُنوَن�ِة َبِن�ي      : َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنھ َقالَ   -٣
َی�ا َأِمی�َر اْلُم�ْؤِمِنیَن    : َي اُهللا َعْنُھَم�ا َفَقاَل َعِل�يٌّ ِلُعَم�َر َرِض�   , َوِھَي ُتْرَجُم , ُفَلاٍن َقْد َزَنْت    

ُرِف�َع اْلَقَل�ُم َع�ْن      : " َأَم�ا َت�ْذُكُر َق�ْوَل َرُس�وِل اِهللا          : َنَعْم، َقالَ : َأَمْرَت ِبَرْجِم ُفَلاَنَة؟ َقالَ   
َمْجُنوِن َحتَّى ُیِفیَق َوَعِن الصَِّبيِّ َحتَّى َیْحَتِلَم ، َوَعِن اْل, َثَلاٍث َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْسَتْیِقَظ  

 .)٢(َنَع�������������������ْم، َف�������������������َأَمَر ِبَھ�������������������ا َفَخلَّ�������������������ى َعْنَھ�������������������ا  : ؟ َق�������������������اَل"
الح��دیث ی��دل عل��ى أن المجن��ون غی��ر مكل��ف، وغی��ر المكل��ف ال   :      وج��ھ الدالل��ة 

حال جنونھ ، والطالق یحصل بالقول، لذا ال یقع طالقھ،  وال ظھاره  اعتبار ألقوالھ
ی��ة ، فك��ذلك الم��ضطرب اض��طرابا نف��سیا ی��ؤثر ف��ي    ، وال إی��الءه ، وال رجعت��ھ القول

  . )٣(إدراكھ
  )٤(لیس لمجنون وال سكران طالق: ما روي عن عثمان رضى اهللا عنھ ٤-

ھ��ذا ال��نص ی��دل ص��راحة عل��ى ع��دم ص��حة ط��الق المجن��ون ،      : وج��ھ الدالل��ة  
 .والمریض الذھاني في معنى المجنون ، فال یقع طالقھ 

 بیع المجنون ال یصح طالق�ھ بج�امع أن ك�ال    القیاس على البیع فكما ال یصح   ٥-
  . )٥(تصرف یزیل الملك منھما

  

  

راب اطا  

ط ض ارا را  راض ار اأ  
  

مراجعة المطلق لمطلقتھ في أثناء العدة إما أن یكون بالقول ، وإما أن یكون            
أمراض الع�صاب ال یعتب�ر     بالفعل ، وقد سبق في الف�رع األول أن الم�ریض نف�سیا ب�              

قولھ في الطالق ، وبالتالى ال تصح منھ الرجعة ب�القول ، وك�ذلك ف�ي الف�رع الث�اني         
تبین أنھ ال یعتبر قولھ في إیقاع الط�الق لفق�ده التمیی�ز واإلدراك ، فل�م یبق�ى ل�ھ إال                     
الفعل كالوطء ودواعیھ ،  وھنا یتبادر السؤال ھ�ل وطء الم�ریض النف�سي لمطلقت�ھ       

                                                 
  ٧١االضطرابات النفسیة وأثرھا على الزواج والطالق ص) ١(
ح ٤/٤٤٨، والبیھق�ي ف�ي س�ننھ الكب�رى     ١٠٠٣ح ٢/١٠٢أخرجھ ابن خزیم�ة ف�ي ص�حیحھ      ) ٢(

  ٩٤٩ح ١/٢٥٧ ،   وصححھ الحاكم في المستدرك على شرط الشیخین ٨٣٠٧
  ٧١االضطرابات النفسیة وأثرھا على الزواج والطالق ص) ٣(
 تحقیق أیمن ص�الح  ٣/٥٢٠ ھذ األثر إال في كتاب تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق    لم أقف على  ) ٤(

  م بیروت١٩٩٨شعبان ط دار الكتب العلمیة سنة النشر 
  ١٠/٣٤٥المغني ) ٥(
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راجع��ة أم ال ؟ ویمك��ن ت��صور اإلجاب��ة ع��ن ھ��ذا ال��سؤال ب��التعرض ألق��وال     یعتب��ر م
  . الفقھاء في حكم مراجعة المطلق لزوجتھ بالوطء

  : وللفقھاء في مسألة مراجعة المطلق لزوجتھ بالوطء قوالن 
أن مراجعة المطلق لمطلقتھ بالوطء ونحوه ال تصح ، وبھ قال  : القول األول   

  . )١(إلمام أحمد في روایة المالكیة ، والشافعیة ، وا
تصح مراجع�ة المطل�ق لمطلقت�ھ ب�الوطء ودواعی�ھ ، وب�ھ ق�ال                : القول الثاني   

  . )٢(الحنفیة ، واإلمام أحمد في الروایة الثانیة 
  سبب االختالف 

ال : وأما اخ�تالفھم فیم�ا تك�ون ب�ھ الرجع�ة ، ف�إن قوم�ا ق�الوا                : قال ابن رشد    
تك��ون رجعتھ��ا :  ق��ال ال��شافعي ، وق��وم ق��الوا تك��ون الرجع��ة إال ب��القول فق��ط ، وب��ھ  

  .بالوطء
ال ت�صح الرجع�ة ب�الوطء إال إذا ن�وى     : وھؤالء انقسموا قسمین ، فق�ال ق�وم         

  .بذلك الرجعة ، ألن الفعل عنده یتنزل منزلة القول مع النیة ، وھو قول مالك
  .فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النیة: وأما أبو حنیفة 

ق�د أم�ر اهللا باإلش�ھاد وال    : فقاس الرجعة على النك�اح ، وق�ال       : أما الشافعي ف
  .یكون اإلشھاد إال على القول

وأما سبب االختالف بین مالك وأبي حنیفة ، فإن أبا حنیفة یرى أن الرجعی�ة           
محللة الوطء عنده قیاسا على المولى منھ�ا وعل�ى المظ�اھر منھ�ا ، وألن المل�ك ل�م              

لك ك��ان الت��وارث بینھم��ا ، وعن��د مال��ك أن وطء الرجعی��ة ح��رام ینف��صل عن��ده ، ول��ذ
حت��ى یرتجعھ��ا ف��ال ب��د عن��ده م��ن النی��ة ، فھ��ذا ھ��و اخ��تالفھم ف��ي ش��روط ص��حة            

  .)٣(الرجعة

                                                 
س�ید ك�سروي ح�سن ط    :  المحق�ق ٢/١٠ – رحم�ھ اهللا  -التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس   ) ١(

 م ، الكافي في فق�ھ  ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨األولى، : ة لبنان الطبع–دار الكتب العلمیة، بیروت     
محم�د محم�د أحی�د ول�د مادی�ك الموریت�اني ط مكتب�ة        : المحق�ق  ٢/٦١٧أھل المدین�ة الم�الكي    

م ١٩٨٠/ھ�ـ ١٤٠٠الثانی�ة،  : الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة ال�سعودیة الطبع�ة     
إلقن�اع ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د       ، ا١٤/١٩٧ ، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ     ١٠/٣١٠الحاوي  

 لبنان –عبد اللطیف محمد موسى السبكي ط دار المعرفة بیروت  :  المحقق   ٤/٦٦بن حنبل   
صالح بن محمد عویضة ط دار الكتب العلمیة الطبع�ة    :  المحقق   ٢/٥٦، العدة شرح العمدة     

  م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة الثانیة، : 
 ط دار الفكر سنة الن�شر  ١/٤٧٠أبي حنیفة النعمانالفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام األعظم  ) ٢(

أحم�د ع�زو عنای�ة      :  المحق�ق  ٢/٤١٥م ،  النھر الفائق شرح كنز الدقائق       ١٩٩١ -ھـ  ١٤١١
م ، دلی��ل الطال��ب لنی��ل المطال��ب  ٢٠٠٢ -ھ��ـ ١٤٢٢األول��ى، : ط دار الكت��ب العلمی��ة الطبع��ة 

شر والتوزی�ع، الری��اض  أب�و قتیب�ة نظ��ر محم�د الفاری�ابي ط دار طیب��ة للن�     :  المحق�ق  ١/٢٦٩
  م٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥الطبعة األولى، : الطبعة 

  ٢/٨٥بدایة المجتھد ) ٣(



 - ٣٥٤٠ -

  األدلة واملناقشة 

دلیل م�ن ق�ال أن مراجع�ة المطل�ق لمطلقت�ھ ب�الوطء ونح�وه ال ت�صح ،          : أوال  
  : جعة المریض النفسي لمطلقتھ ال تصح ، وقد احتجوا باآلتي وبالتالى فمرا

  .)١(َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّنُكْم :  قال تعالى -١
  : فكان في اآلیة دلیالن : قال الماوردي : وجھ الداللة 

فأمسكوھن بمع�روف ، ف�دل عل�ى أن إباح�ة االم�تالك یك�ون               : قولھ  : أحدھما  
ره باإلش�ھاد ف�ي الرجع�ة ، إم�ا واج�ب عل�ى الق�دیم ، أو          أم� : بعد اإلمساك ، والثاني     

ندب على الجدید ، فدل على أنھا عل�ى وج�ھ ت�صح فی�ھ ال�شھادة ، وال�وطء مم�ا ل�م                      
   .)٢(یجز باإلشھاد علیھ عادة 

  : ونوقش االستدالل باآلیة بوجھین 
: إن اهللا قال: فإن قال قائل: قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ اهللا : الوجھ األول 

  .َأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ، واإلشھاد ال یمكن على الجماعَو
إن�ھ جامعھ�ا بنی�ة المراجع�ة ، فیك�ون ذل�ك           : بل یمكن أن یقول الثن�ین       : فیقال

  . )٣(إشھادًا على اإلمساك
بأن�ھ ل��یس ف�ي اآلی��ة دلی�ل عل��ى أن اإلش�ھاد حكم��ھ أن یك��ون     : الوج�ھ الث��اني  

نع أن یكون المراد القول والوطء جمیًعا ، فیك�ون  واقًعا في حال الرجعة ، ولیس یم   
وأش��ھدوا ذوي ع��دل م��نكم عائ��د عل��ى  : اإلش��ھاد بع��دھما ، أال ت��رى أن قول��ھ تع��الى 

الفراق كعوده على الرجعة ، ولم یقتض وقوع اإلشھاد في حال الفرقة غیر مت�أخر                
روف ف�إذا بلغ�ن أجلھ�ن فأم�سكوھن بمع�       {: عنھا، كذلك في الرجعة ؛ ألنھ تعالى قال       

  .}وأشھدوا{: ، ثم قال سبحانھ}أو فارقوھن بمعروف
لو ك�ان اإلش�ھاد من�دوًبا إلی�ھ ف�ي ح�ال الرجع�ة ، ل�م یمتن�ع أن یك�ون                    : وأیًضا

َواْلُمَطلََّق���اُت َیَتَربَّ���ْصَن { : الم���راد الرجع���ة ب���القول والفع���ل جمیًع���ا، كم���ا ق���ال تع���الى
م ف��ي الرجع��ي ، والب��ائن، والواح��دة،    ، وذل��ك حك��م ع��ا )٤(}ِبَأْنُف��ِسِھنَّ َثَالَث��َة ُق��ُروٍء  

، وم��راده فیم��ا دون }وبع��ولتھن أح��ق ب��ردھن ف��ي ذل��ك {: والثالث��ة ، ث��م ق��ال تع��الى 
  .الثالث
ال یمن�ع أن یك�ون م�راده اإلم�ساك ب�القول            : }فأمسكوھن{: كذلك قولھ عز وجل        

فیم��ا ی��صح اإلش��ھاد علی��ھ  : }وأش��ھدوا ذوي ع��دل م��نكم {: والفع��ل جمیًع��ا، ث��م ق��ال 
  . )٥(امنھم

                                                 
  ٢الطالق ) ١(
  ٣/١٤٧ وراجع الكافي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ١٠/٣١١الحاوي ) ٢(
  ١٣/١٩٠الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
  ٢٨٨: البقرة ) ٤(
 د -س�ائد بك�داش     . د.  أ -ع�صمت اهللا عنای�ت اهللا محم�د         . د: ق المحق ٥/٢٥شرح مختصر الطحاوي    ) ٥(

س�ائد  . د. أ:  د زینب محمد حسن فالتة أعد الكتاب للطباعة وراجعھ وصححھ-محمد عبید اهللا خان    
   م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى :  ودار السراج الطبعة-بكداش ط دار البشائر اإلسالمیة 



 - ٣٥٤١ -

َأنَّ�ُھ َطلَّ�َق   :  عن َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ�ُھ َعْنُھَم�ا         -٢
، َف�َسَأَل ُعَم�ُر ْب�ُن الَخطَّ�اِب رض�ى اهللا      اْمَرَأَتُھ َوِھَي َحاِئٌض، َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ        

ُم�ْرُه َفْلُیَراِجْعَھ�ا، ُث�مَّ ِلُیْم�ِسْكَھا     « :ل اهللا َع�ْن َذِل�َك، َفَق�الَ رس�و    عن�ھ َرُس�وَل اللَّ�ِھ    
َحتَّى َتْطُھَر، ُث�مَّ َتِح�یَض ُث�مَّ َتْطُھ�َر، ُث�مَّ ِإْن َش�اَء َأْم�َسَك َبْع�ُد، َوِإْن َش�اَء َطلَّ�َق َقْب�َل َأْن                

   .)١(َیَمسَّ، َفِتْلَك الِعدَُّة الَِّتي َأَمَر اللَُّھ َأْن ُتَطلََّق َلَھا النَِّساُء
 بالمراجع�ة أوال ث�م إم�ساكھا ؛ ف�دل عل�ى وج�وب       أمر النب�ي   : وجھ الداللة   

  . )٢(الرجعة بالقول قبل إمساكھا بالفعل ، وإال یكون إمساكھا رجعة 
 وألنھ رف�ع لحك�م طالق�ھ ، فل�م ی�تم إال ب�القول م�ع الق�درة علی�ھ كالب�ائن ،                         -٣

  . )٣(قبلة لغیر شھوةوألنھ فعل مع القدرة على القول ، فلم تصح بھ الرجعة كال
إذا ص��ح ھ��ذا ف��ي ح��ق الق��ادر عل��ى اإلدراك والتمیی��ز لم��ا   : ویمك��ن مناق��شتھ 

یقولھ ، فما قولكم في فاقد اإلرادة والتمییز كالمجنون ، أو الم�ریض النف�سي ال�ذى                  
  أھدر قولھ أو كان قولھ ال یعبر عن قصده وإرادتھ ؟   

 والرجعة إنشاء من وج�ھ       وألن إنشاء النكاح من كل وجھ یكون بالقول ،         -٤
  . )٤(فیجب أن تكون بالقول أیضا

 وألن الرجعة اس�تباحة ب�ضع مق�صود أم�ر باإلش�ھاد فی�ھ فل�م تح�صل م�ن                     -٥
القادر بغیر قول كالنكاح ، وألن غیر القول فعل من قادر على القول فلم تح�صل ب�ھ        

   .)٥(الرجعة كاإلشارة من الناطق
ن تنقط�ع الع�دة ب�الوطء ، ألن م�ا          وألن العدة تجب ع�ن ال�وطء فاس�تحال أ          -٦

یوج��ب ال��شيء ال یقطع��ھ ، أال ت��رى أن ال��وطء ی��ستباح بالعق��د فاس��تحال أن یقط��ع      
  .)٦(بالعقد

 وألن الرجعة تراد إلصالح الثلم الداخل في النكاح ، ونفس النكاح ال یق�ع          -٧
  .)٧(بالفعل ، كذلك إزالة ما دخلھ من الثلم 

  : بالوطء وقد احتجوا باآلتي دلیل من قال بحصول الرجعة : ثانیا 
  .)٨(َوُبُعوَلُتُھنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّھنَّ ِفى َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصَالًحا:  قولھ تعالى -١

أخبر المولى بأحقیة المطلق في مراجعة مطلقتھ مادامت العدة      : وجھ الداللة   
  نكاح؛ ألن عقدقائمة وكان لھ الرجعة ، والجماع رد منھ لھا إلى حال البقاء على ال

  

                                                 
  ٥٢٥١ح ٧/٤١أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
  ١٠/٣١١الحاوي  ) ٢(
   ١٠/٣١١الحاوي ) ٣(
  . بیروت - ١٤٠٥ط دار الكتب العلمیة سنة النشر ٢/١٧٨تحفة الفقھاء ) ٤(
  ٨/٤٨٢المغني ) ٥(
  ١٠/٣١١الحاوي ) ٦(
عب�د الم�نعم خلی�ل      :  ق�دم ل�ھ ووض�ع حواش�یھ        ٢/٤٨٨شرح الزرك�شي عل�ى مخت�صر الخرق�ي        ) ٧(

  بیروت/  لبنانم٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣إبراھیم ط دار الكتب العلمیة 
  ٢٢٩: البقرة  ) ٨(



 - ٣٥٤٢ -

  . )١( النكاح یختص بإباحة الوطء واالستمتاع، فصار ذلك رًدا لھا إلى النكاح
َف���ِإَذا َبَلْغ���َن َأَجَلُھ���نَّ َفَأْم���ِسُكوُھنَّ ِبَمْع���ُروٍف َأْو َف���اِرُقوُھنَّ   :  قول���ھ س���بحانھ-٢

  .)٢(ِبَمْعُروٍف َوَأْشِھُدوا َذِوى َعْدٍل ِمْنُكْم 
لى أم�ر باإلم�ساك ب�المعروف ، وال�وطء إم�ساك لھ�ا        أن الھ تع�ا   : وجھ الداللة   

  .على النكاح بالمعروف ، إذ كان عقد النكاح مختًصا باستباحة ذلك منھا
َق��اَل : َع��ْن ِھ��َشاِم ْب��ِن ُع��ْرَوَة، َأِبی��ِھ، َع��ْن َعاِئ��َشَة َرِض��َي اُهللا َعْنَھ��ا َقاَل��تْ   -٣

  ,  " )٣(َلا ِخَیاَر َلِكِإْن َوِطَئِك َف: " َیْعِني ِلَبِریَرَة, َرُسوُل اِهللا 
قد رضیت بالبقاء :  رضاھا بالوطء بمنزلة قولھاجعل النبي : وجھ الداللة 

عل��ى النك��اح ، وإذا ك��ان ال��وطء مخت��ًصا بالنك��اح، ال ی��صح اس��تباحتھ إال م��ن ھ��ذا       
الوجھ، فدل ذلك على أن كل ما ال یصح من الزوج إال مع البقاء عل�ى النك�اح ، ھ�و      

  . قد اخترت مراجعتك في تبقیتك على النكاح:بمنزلة قولھ لھا
 اتفق الجمیع فیمن اشترى جاریة على أنھ بالخیار ثالًث�ا، فوطئھ�ا اختی�ار          -٤

منھ إلجازة البیع ؛ ألنھ قد فعل ما ال یجوز لھ فعلھ إال مع اإلج�ازة ، والتبقی�ة عل�ى                
ج��ب أن المل��ك، ك��ذلك ال��وطء لم��ا ل��م ی��صح للمطلق��ة إال م��ع التبقی��ة عل��ى النك��اح ، و

  .)٤(قد راجعتك: یعتبر كقولھ
بأن المراجعة بالوطء تخالف وطء الجاریة المبیعة بشرط الخی�ار؛          : ونوقش  

   . )٥(فإن ملك الیمین یحصل بالفعل ابتداء؛ فجاز أن یتدارك بالفعل
 فإن لل�وطء م�ن الت�أثیر ف�ي تبقی�ة النك�اح م�ا ل�یس للق�ول ، وال�دلیل عل�ى                   -٦

 العق�د قب�ل ال�دخول أبطل�ھ ، وإذا ورد بع�د ال�دخول ل�م        أن الطالق إذا ورد عل�ى     : ذلك
یبطل�ھ ، وك��ان العق�د باقًی��ا إل�ى انق��ضاء الع�دة ، فك��ان لل�وطء م��ن الت�أثیر ف��ي تبقی��ة       
النك��اح م��ا ل��یس للق��ول ، فك��ان وق��وع الرجع��ة ب��الوطء أول��ى من��ھ ب��القول، إذ كان��ت  

  . )٦(الرجعة موضوعھا لتبقیة النكاح، ومنع الفرقة

  الرأي الراجح

أري واهللا أعل��م ت��رجیح الق��ول الث��اني القائ��ل بح��صول الرجع��ة ب��الوطء وذل��ك  
  : لآلتي 

  .   قوة أدلتھم وسالمة أغلبھا من المناقشة -١

                                                 
  ٥/٢٣شرح مختصر الطحاوي ) ١(
  ٢: الطالق ) ٢(
َتَفرََّد ِبِھ ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِھیَم :  ، وقال ١٤٢٨٤ح ٧/٣٦٦أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ) ٣(

، ومحمد بن إبراھیم منكر الحدیث، وعامة أحادیثھ ١٨٥ح ٣/٢٩٤،والدارقطني في سننھ 
  .وظةغیر محف

  ٨/٤٨٢، المغني ٥/٢٣شرح مختصر الطحاوي ) ٤(
مج�دي محم�د س�رور باس�لوم ط دار الكت�ب        :  المحق�ق  ١٤/١٦٠كفایة النبیھ في شرح التنبی�ھ     ) ٥(

  ٢٠٠٩األولى، : العلمیة الطبعة
  ٥/٢٣،٢٤شرح مختصر الطحاوي ) ٦(



 - ٣٥٤٣ -

 أن النصوص الشرعیة لم تحدد طریق�ة الرجع�ة ، فت�صح بالمعاش�رة؛ ب�ل                 -٢
  . القول ھي أبلغ فیھا من

مطلقت�ھ ب�الوطء    ومن ھنا یمكن القول بأن المریض النفسي ت�صح مراجعت�ھ ل           
فالفعل ف�ي حق�ھ أوض�ح ف�ي التعبی�ر ع�ن إرادت�ھ وق�صده م�ن الق�ول ، م�ن جھ�ة أن                           
الجماع من أقوى األدلة على الرغبة في اإلنسان ، ألنھ لیس معق�وًال أن یط�أ ام�رأة             
أجنبیة ، فلما حصل الوطء دل على رغبتھ فیھا، وحبھ لھا ولعودھ�ا زوج�ة ل�ھ كم�ا        

أن یط�أ األجنبی�ة ، وبن�اًء عل�ى ذل�ك یك�ون وط�ؤه لھ�ا            كانت ، ألن الرجل ال یحل ل�ھ         
  .رجعة ، فتقع الرجعة بالفعل وھو الوطء كما تقع بالقول

  

  اطب اس

ن زو قطا  رب اط  
  

إذا كانت الزوجة مصابة بمرض من األمراض النفسیة ، وطلب�ت م�ن ال�زوج         
ه أو ولده أو إیذاء نفسھا ، فطلقھا        تطلیقھا ثم مارست معھ نوعًا من التھدید كإیذاء       

تح��ت وط��أة ھ��ذ التھدی��د ال ق��صدا من��ھ للط��الق وإنم��ا تجنب��ا لح��صول اإلی��ذاء ودفع��ا   
  للضرر ، فھل یعتبر طالقھ واقعا أم ال ؟ 

ولإلجابة على ھذا التساؤل ینبغى أن نفرق بین تحقق شروط اإلكراه أو عدم     
على ظنھ ع�دم ص�ول اإلی�ذاء ح�ال     تحققھا ، فإذا لم تتحقق شروط اإلكراه بأن غلب        

عدم التطلیق ، أو قدر على دفع ھذا التھدید بغیر الطالق ، ففي ھذا الحالة لو طل�ق     
  . ، فطالقھ واقع ، نظرا النتفاء حالة اإلكراه الكاملة المسقطة لصحة التصرف 

وھذا بخالف ما إذا غلب على ظنھ قدرتھا على تنفیذ ما أوعدت بھ ولم یق�در             
 دفع ھذا التھدید وال سبیل إلیھ إال الطالق ، فطلق فف�ي ھ�ذه الحال�ة ف�ي وق�وع         على

طالقة م�ن عدم�ھ اخ�تالف عل�ى ق�ولین بن�اء عل�ى اخ�تالف الفقھ�اء ف�ي حك�م ط�الق                        
  .المكره 

  محل االتفاق 
اتفق الفقھاء على أن اإلكراه بحق ، كم�ا ل�و أك�ره الح�اكم الم�ولى عل�ى الط�الق                   

 الفیئة ، وإكراه الرجالن اللذان زوجھما ولیان ول�م یعل�م   بعد انتھاء التربص وإباءه   
  .)١(السابق منھما فأكرھھما الحاكم على الطالق وقع الطالق

  .محل االختالف 
اختلف الفقھاء في حكم وقوع الطالق الصادر تحت وطأة اإلكراه بغی�ر ح�ق ھ�ل     

  : ھو معتبر وواقع أو ال ؟ على قولین 

                                                 
بی�روت ،  ١٣٩٨ ه ط دار الفك�ر ٤/٤٦ ، التاج واإلكلیل لمخت�صر خلی�ل        ٢٤/٧٣المبسوط للسرخسي   ) ١(

ص�الح ب�ن محم�د    :  المحق�ق  ٢/٤٦العدة ش�رح العم�دة   : بیروت،  ١٣٩٣ ط دار المعرفة     ٧/١٧٣األم
  م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة الثانیة، : عویضة ط دار الكتب العلمیة الطبعة 
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مكره ، وبھ قال عمر ، وعلى ، وابن الزبیر، وابن  ال یقع طالق ال:القول األول 

عم��ر رض��ى اهللا ع��نھم أجمع��ین ، وب��ھ ق��ال أی��ضا ش��ریح ، والح��سن واألوزاع��ى ،     
  . )١(واإلمام مالك ، والشافعى ، وأحمد 

 أن ط�الق المك�ره واق�ع ، وب�ھ ق�ال اإلم�ام أب�و حنیف�ة وھ�و ق�ول                        :القول الثاني   

  . )٢(الثورى ، والنخعي ، والشعبي 
   االختالف سبب

ھل المطلق من قبل اإلك�راه مخت�ار أم ل�یس    : ذكر ابن رشد سب االختالف قائال     
بمختار ، ألنھ لیس یكره على اللف�ظ ، إذا ك�ان اللف�ظ إنم�ا یق�ع باختی�اره ، والمك�ره                      
على الحقیقة ھو الذى لم یكن لھ اختی�ار ف�ي إیق�اع ال�شيء أص�ال ، وك�ل واح�د م�ن                   

ن أمتى الخطأ والنسیان ، ولك�ن األظھ�ر أن المك�ره        رفع ع  الفریقین یحتج بقولھ    
على الطالق وإن كان موقعًا للفظ باختیاره أنھ ینطلق علیھ في الشرع اس�م المك�ره                

   )٣(..إال من أكره وقلبھ : ، لقولھ تعالى 
  األدلة والمناقشة

 دلی��ل الجمھ��ور عل��ى ع��دم وق��وع الط��الق م��ن المك��ره بغی��ر ح��ق ، وق��د       :أوال 

   : احتجوا باآلتى
  إن اهللا وضع عْن ُأمَِّتي : قال  عن ابن عباس رضى اهللا عنھ عن النبي - ١

  .)٤(اْلَخَطُأ َوالنِّْسَیاُن َوَما اْسُتْكِرُھوا َعَلْیِھ 
 في ھذا الخب�ر أن اإلك�راه س�بب ف�ي رف�ع المؤاخ�ذة                 بین النبي    :وجه الداللة   

  . اُق اْلُمْكَرِه َمْرُفوًعا لما یحدث معھ من تصرفات ، َفاْقَتَضى َأْن َیُكوَن َطَل

                                                 
ال�دكتور أحم�د عب�د الك�ریم نجی�ب ط وزارة األوق�اف وال�شؤون                :  دراسة وتحقیق  ٦/٢٦٦٥التبصرة  ) ١(

 م ، حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ ف�تح        ٢٠١١ - ھـ   ١٤٣٢األولى،  : قطر الطبعة اإلسالمیة،  
 ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزی�ع بی�روت ، عم�دة    ٤/٧المعین لشرح قرة العین بمھمات الدین  

أحم�د محم�د ع�زوز ط المكتب�ة      : المحق�ق   ) ھ�ـ ٦٢٠: المت�وفى   ( الب�ن قدام�ة المقدس�ي        ١/١٠٣الفقھ  
  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: الطبعة العصریة 

 - ١٤٠٥ط دار الكت����ب العلمی����ة س����نة الن����شر   ٢/١٩٥ ، تحف����ة الفقھ����اء  ٣/٢٦٦البح����ر الرائ����ق  ) ٢(
 تحقی�ق ص�الح ال�دین الن�اھي ط دار الفرق�ان ط مؤس�سة          ١/٣٤٧بیروت ،النتف ف�ي الفت�اوى       ١٩٨٤

  ١٩٨٤ – ١٤٠٤الرسالة سنة النشر 
  .م١٩٩٧ ط مكتبة اإلیمان المنصورة ط أولى ٢/٩٨بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ابن رشد ) ٣(
.  ، وفي الزوائد إسناده ص�حیح إن س�لم م�ن االنقط�اع         ٢٠٤٥ح  ١/٦٥٩أخرجھ ابن ماجھ في سننھ      ) ٤(

والظاھر أنھ منقطع بدلیل زیادة عبید بن نمیر في الطریق الث�اني ول�یس ببعی�د أن یك�ون ال�سقط م�ن                 
كنز العمال في سنن : صحیح ، وانظر :  الشیخ األلباني جھة الولید بن مسلم فإنھ كان یدلس ، وقال   

 ص���فوة ال���سقا ط مؤس���سة الرس���الة الطبع���ة الخام���سة  -بك���ري حی���اني : األق���وال واألفع���ال تحقی���ق 
وھو سند ضعیف لكن رواه ابن حبان ف�ي ص�حیحھ ف�ي الن�وع           : م ، وقال الزیلعى     ١٩٨١/ھـ١٤٠١،

 رباح عن عبید بن عمیر عن ابن عباس مرفوعا الثامن والستین من القسم الثالث عن عطاء بن أبي
إن اهللا تج��اوز ع��ن أمت��ي الخط��أ والن��سیان وم��ا اس��تكرھوا علی��ھ انتھ��ى ، وك��ذلك رواه الح��اكم ف��ي        

تخ�ریج األحادی�ث واآلث�ار    . ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین ول�م یخرج�اه          : المستدرك في الط�الق وق�ال       
: ھ�ـ الطبع�ة   ١٤١٤ - الری�اض  -زیم�ة   ط دار اب�ن خ ٣/٩٧الواقعة ف�ي تف�سیر الك�شاف للزمخ�شري       

  .عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد: األولى تحقیق 
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  .بأن اِلاْسِتْكَراُه َلْم ُیْرَفْع ، ِلَأنَُّھ َقْد ُیوَجُد القصد : نوقش

 بأن المراد بھ ِبِھ ُحْكُم اِلاْسِتْكَراِه ، َلا اِلاْسِتْكَراُه ، َكَما َأنَّ اْلُمَراَد ِبِھ ُحْك�ُم         :أجيب  
ُعِف�َي َع�ْن ُأمَِّت�ي اْلَخَط�ُأ َوالنِّ�ْسَیاُن َوَم�ا         : ُھ َق�ْد ُرِوَي     اْلَخَطِأ َلا ُوُجوُد اْلَخَطِأ ، َعَل�ى َأنَّ�        

  . اْسُتْكِرُھوا َعَلْیِھ 
  .بأنه  محموٌل علَى رفِْع الِْإثِْم: اعترض على الجواب 

ْد َرَف�َع   بأن َحْمُلُھ َعَلى َرْفِع اْلُحْكِم َأْوَلى ِلَأنَُّھ َأَعمُّ ، ِل�َأنَّ َم�ا َرَف�َع اْلُحْك�َم َق�                :أجيب  
  . )١(اْلِإْثَم 
َحَجْج�ُت َم�َع َع�ِديِّ ْب�ِن َع�ِديٍّ      :  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْیِد ْبِن َأِبي َصاِلٍح اْلَمكِّيِّ َق�اَل      -٢

 اْلِكْنِديِّ ، َفَبَعَثِني ِإَلى َصِفیََّة ِبْنِت َشْیَبَة اْبَنِة ُعْثَماَن َصاِحِب اْلَكْعَبِة َأْسَأُلَھا َعْن َأْش�َیاءَ  
 ، َفَك�اَن ِفیَم��ا َح��دََّثْتِني َأنََّھ��ا   َع��ْن َرُس��وِل اللَّ��ِھ َس�ِمَعْتَھا ِم��ْن َعاِئ��َشَة َزْوِج النَِّب�يِّ   

َل��ا َطَل��اَق َوَل��ا ِعَت��اَق ِف��ي     :  َیُق��وُل َس��ِمْعُت َرُس��وَل اللَّ��ِھ   : َس��ِمَعْت َعاِئ��َشَة َتُق��وُل   
  . )٢(ِإْغَلاٍق

اْلِإْغَل�اُق َكاْل�ِإْكَراِه ، َیْعِن�ي َأنَّ�ُھ َك�اْلُمْغَلِق َعَلْی�ِھ               :  َق�اَل َأُب�و ُعَبْی�ٍد         :وجه الداللـة    

  .اْخِتَیاُرُه 
  . بأن اْلُمَراُد ِبِھ اْلُجُنوُن ، ِلَأنَُّھ ُمَعلَُّق اْلِإَراَدِة :نوقش 

 ، َفَك�اَن  َأنَّ َأْھَل اللَُّغِة َأْقَوُم ِبَمَعاِنیَھا ِمْن َغْی�ِرِھْم         : َأَحُدُھَما  : أجیب علیھ بأمرین    
  . َحْمُلُھ َعَلى َما َقرََّرُه َأْوَلى

  .)٣( َأنَُّھ ُیْحَمُل َعَلى اْلَأْمَرْیِن ، َفَیُكوُن َأَعمَّ :الثَّاِني 
 وألن عدم وقوع طالق المكره ھو إجماع الصحابة ، حیث قالھ خمسة م�نھم ل�م             -٣

 اْب�ُن اْلُمْن�ِذِر ، َأنَّ     یظھر لھ�م مخ�الف ، ِم�ْنُھْم ُعَم�ُر رض�ى اهللا عن�ھ حی�ث َرَوى َعْن�ھُ                   
 َفَأْدَرَكْتُھ اْمَرَأٌة ، َفَحَلَف�ْت َل�َتْقَطَعنَّ اْلَحْب�َل    - َأْي َیْجَتِني َعَسًلا -َرُجًلا َتَدلَّى ِبَحْبٍل َیْشَتاُر   

َیْفَعَلنَّ ، َفَطلََّقَھا َثَلاًث�ا ،  َأْو ِلُیَطلَِّقنََّھا َثَلاًثا ، َفَذكََّرَھا اللََّھ َواْلِإْسَلاَم ، َفَحَلَفْت َلَتْفَعَلنَّ َأْو لِ       
َفَلمَّا َخَرَج َأَتى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب رضى اهللا عنھ ، َفَذَكَر َلُھ الَِّذي َكاَن ِمَن اْمَرَأِتِھ ِإَلْیِھ       

  .)٤( اْرِجْع ِإَلى اْمَرَأِتَك َفِإنَّ َھَذا َلْیَس ِبَطَلاٍق: ، َوالَِّذي َكاَن ِمْنُھ ِإَلْیَھا ، َفَقاَل 

                                                 
  ٦/١٩٤ ، بدائع الصنائع ١٠/٢٢٨الحاوي للماوردى ) ١(
 ، ٢٠٤٦ح ١/٦٦٠، واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ     ٢٦٣٦٠ح ٤٣/٣٧٨أخرجھ أحم�د ف�ي م�سنده        ) ٢(

ح على شرط م�سلم   ھذا حدیث صحی  :  ، وقال الحاكم     ٤٤٤٤ح  ٧/٤٢١وأبو یعلى في مسنده     
  .٢٨٠٢ ح ٢/١٩٩ولم یخرجاه مستدرك الحاكم  

  ١٠/٢٢٩الحاوي للماوردى ) ٣(
.  ، وأعل��ھ الزیلع��ى باالنقط��اع   ١٥٤٩٥ ٧/٣٥٧األث��ر أخرج��ھ البیھق��ى ف��ي ال��سن الكب��رى     ) ٤(

، ووج�ھ   ٣/٢٢٤نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي ف�ي تخ�ریج الزیلع�ي               
مة بن إبراھیم الجمحي لم ی�درك عم�ر ، إنم�ا ی�روي ع�ن أبی�ھ ع�ن عب�د اهللا         أن قدا: انقطاعھ  

 ٣/٢١٥تنقیح تحقیق أحادیث التعلی�ق     . بن عمر ، وسھل بن سعد ، وغیرھما من المتأخرین         
  م بیروت١٩٩٨تحقیق أیمن صالح شعبان ط دار الكتب العلمیة 
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َك�اَن َل�ا َی�َرى َطَل�اَق اْلُمْك�َرِه َش�ْیًئا ،             :  َوِمْنُھْم َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب رضى اهللا عنھ         
َل�ْیَس َعَل�ى اْلُمْك�َرِه َواْلُم�ْضَطَھِد        : َوِمْنُھْم َعْبُد اللَِّھ ْب�ُن َعبَّ�اٍس رض�ى اهللا عن�ھ ، َق�اَل                

 َوَعْبُد اللَِّھ ْبُن الزَُّبْیِر رضى اهللا عنھم�ا َكاَن�ا َیَرَی�اِن         َطَلاٌق ، َوِمْنُھْم َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُعَمرَ      
  .ِمْثَل َذِلَك

  : أما المعقول فمن عدة أوجه منها

 أن�ھ لف�ظ حم�ل علی�ھ بغی�ر ح�ق ، فوج�ب أن ال یثب�ت ب�ھ حك�م ،                            :الوجه األول   

  .كاإلكراه على اإلقرار بالطالق 
، ألن اإلك��راه عل��ى الرض��اع  بأن��ھ  ال ی��صح اعتب��ار اإلیق��اع ب��اإلقرار :نــوقش 

یتعلق بھ التحریم ، واإلكراه على اإلق�رار بالرض�اع ال یتعل�ق ب�ھ تح�ریم ، واإلك�راه                  
عل��ى اإلق��رار باإلس��الم ال ی��صح ، ألن اإلق��رار خب��ر ب��ھ یدخل��ھ ال��صدق والك��ذب ،        

  .وخالف اإلیقاع الذي ال یدخلھ صدق وال كذب 
  :  أجيب على المناقشة بجوابين

 أن إق�رار المك�ره ل�م یرتف�ع الحتم�ال دخ�ول ال�صدق ، والك�ذب                 :الجواب األول   
فی��ھ ، ألن ھ��ذا المعن��ى م��ن احتم��ال ال��صدق والك��ذب موج��ود ف��ي إق��رار المخت��ار ،     

  .وطالقھ واقع ، وإنما المعنى فیھ اإلكراه ، وھذا المعنى موجود في اإلیقاع 
توى فی�ھ    ھ�و أن الرض�اع فع�ل ال یراع�ى فی�ھ الق�صد ، فاس�                   : والجواب الثاني   

حكم المكره والمختار ، واإلقرار قول یراعى فیھ القصد ، فافترق فی�ھ حك�م المك�ره             
والمختار ، أال ترى أن المجنونة لو أرضعت ثبت بھ حكم التح�ریم ، ول�و أق�رت ب�ھ                 
لم یثبت ، والمجنون لو أولد أمتھ صارت أم ول�د ، ول�و أعتقھ�ا ل�م تعت�ق ، ف�افترق               

وحكم اإلقرار بالرضاع ، ألن أحدھما فعل واآلخر قول حكم اإلكراه على اإلرضاع ،      
، واستوي حكم اإلكراه على إیقاع الطالق وعلى اإلقرار ، ألن كلیھم�ا قول�ھ ، وأم�ا      
اإلكراه على فعل اإلسالم ، فإنما یصح ویثبت فیمن كان حربیا فیدعى بال�سیف إل�ى                 

إكراه الذمي الباذل اإلسالم ، ألن إكراھھ علیھ واجب قد ورد الشرع بھ ، وال یصح              
  . للجزیة ، ألن الشرع قد أقره علیھ ، فكان إكراھھ علیھ ظلما ، فلم یصح 

واإلكراه على اإلقرار باإلسالم إنما ھو إكراه على الت�زام أحكام�ھ ، قب�ل اإلق�رار                
م��ن فع��ل ال��صالة وأداء الزك��اة ، وھ��ذا ظل��م ، فاس��توى حك��م اإلك��راه عل��ى اإلق��رار      

لى فعل اإلسالم ف�ي ح�ق ال�ذمي لكونھم�ا ظلم�ا ، فل�م ی�صحا ،              باإلسالم ، واإلكراه ع   
وافترق حكم اإلكراه على اإلقرار باإلسالم ، واإلكراه على اإلسالم في ح�ق الحرب�ي           
، ألن اإلق��رار ظل��م فل��م ی��صح ، وفع��ل اإلس��الم ح��ق ف��صح ، ف��إن وج��ب م��ا ذك��ر أن   

م ، فوج�ب أن ال  یستوي في الطالق حكم اإلقرار واإلیقاع ، ألن كل واحد منھم�ا ظل�       
  .یقعا

 أن اإلكراه معن�ى یزی�ل حك�م اإلق�رار ب�الطالق ، فوج�ب أن یزی�ل               :الوجه الثاني   
  .حكم إیقاع الطالق كالجنون ، والنوم ، والصغر 

 أنھ لفظ یتعلق بھ الفرقة بین ال�زوجین ، فوج�ب أن ال ی�صح إذا         :الوجه الثالث   

   . حمل علیھ بغیر حق ، وأصلھ اإلكراه على كلمة الكفر
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 أنھ قول في أحد طرف�ي النك�اح فوج�ب أن ال ی�صح م�ع اإلك�راه            :الوجه الرابع     

  . كالنكاح 
 أن كل بضع لم یمل�ك بلف�ظ المك�ره ، ل�م یح�رم بق�ول المك�ره ،          :الوجه الخامس   

  .)١(كاإلیماء في البیع والشراء
  : دليل القول الثاني القائل بوقوع طالق المكره وقد احتجوا باآلتي 

َف�ِإن َطلََّقَھ�ا َف�َال      : ات ال�واردة ف�ي ش�أن الط�الق مث�ل قول�ھ تع�الى                عموم اآلی  -١
  .)٢(َتِحلُّ َلُھ ِمن َبْعُد َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه

 أن اآلی�ة أف�ادت وق�وع الط�الق دون تخ�صیص وتقیی�د أو تفری�ق                  :وجه الداللة   

   . )٣(بین المكره والمختار
ر الحنفی�ة غی�ر مطل�ق ، ول�و ص�ح             ب�أن المك�ره عن�د غی�        :ونوقش وجه الداللة    

   .)٤(دخولھ في عمومھا لكان مخصوصا بما سبق ذكره
  .كل طالق جائز إال طالق المعتوه  :   قول النبي -٢

 ب��ین أن ك��ل الط�الق واق��ع إال م��ن ك�ان مغلوب��ا عل��ى   أن النب�ي  : وج�ھ الدالل��ة  
 . عقلھ ، والمكره لیس كذلك ؛ فوقع طالقھ 

 :خبر بوجھین ونوقش وجھ الداللة من ال
 . أنھ محمول على حال االختیار :األول 

 أن في استثناء الصبي والمعتوه لفقد القصد منھما تنبیھ على إلحاق     : والثاني  

  . )٥(المكره بھما 
ما َمَنَعِني َأْن َأْشَھَد َبْدًرا ِإالَّ َأنِّ�ي  :  عن ُحَذْیَفُة بن اْلَیَماِن رضى اهللا عنھ قال   -٣ 

ما ُنِری�ُد   : إنَُّكْم ُتِریُدوَن ُمَحمًَّدا ، َفُقْلَنا    : َأِبي َفَأَخَذَنا ُكفَّاُر ُقَرْیٍش ، َفَقاُلوا       َخَرْجُت أنا وَ  
ِإالَّ اْلَمِدیَنَة ، َفَأَخُذوا ِمنَّ�ا َعْھ�َد اِهللا َوِمیَثاَق�ُھ َلَنْن�َصِرَفنَّ إَل�ى اْلَمِدیَن�ِة َوَال ُنَقاِت�ُل مع�ھ ،                

اْنَصِرَفا َنِفي لھم ِبَعْھِدِھْم َوَنْسَتِعیُن اللََّھ َتَع�اَلى   : َأْخَبْرَناُه ، فقال   فَ َفَأَتْیَنا َرُسوَل اِهللا    
  . )٦(علیھم

 إح�الف الم�شركین وجعلھ�ا كیم�ین الط�وع ، ف�إذا                أثب�ت النب�ي      :وجه الداللة   
ثبت ذلك في الیمین فالطالق ، والعتاق ، والنكاح مثلھا ، ألن أحدا لم یف�رق بینھم�ا     

 ف�یھن ب��ین الج�اد والھ��ازل ،   ث�الث ج��دھن ج�د ، حی��ث س�وى النب��ي    ب�دلیل ح��دیث  
وألن الفرق بین الجد والھزل أن الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى إیقاع حكمھ ، والھازل 
قاصد إلى اللفظ غیر مرید إلیقاع حكمھ ، ومن ھنا علمنا أنھ ال حظ إلرادة في نف�ي     

                                                 
  ١٠/٢٣٠الحاوي ) ١(
  ٢٣٠: سورة البقرة ) ٢(
  ٧/١٨٢بدائع الصنائع  ) ٣(
   ١٠/٢٣٠الحاوي ) ٤(
  ١٠/٢٣٠الحاوي  ) ٥(
  ٨٤٣٦ح ٨/٢١٣ ، والطبراني في األوسط ١٧٨٧ح ٣/١٤١٤أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٦(



 - ٣٥٤٨ -

أن یثب��ت حكم��ھ علیھم��ا ، الط��الق ، وأنھم��ا جمیع��ا م��ن حی��ث كان��ا قاص��دین للق��ول   
  . )١(وكذلك المكره قاصد القول غیر مرید إلیقاع حكمھ فھو كالھازل سواء 

 بأننا نقول بموجبھ ونجع�ل الج�د والھ�زل ف�ي وق�وع الط�الق س�واء ،                   :ونوقش  
والمكره لیس بجاد وال ھازل ، فخرج عنھا كالمجنون ، ألن الجاد قاصد للفظ مری�د     

 غیر مرید للفرقة ، والمكره غیر قاصد للفظ وال مری�د  للفرقة ، والھازل قاصد للفظ   
   .)٢(للفرقة
 روى ص��فوان ب��ن عم��ران الط��ائي َأن رج��ال َك��اَن َناِئم��ا َم��َع اْمَرَأت��ھ ، فقام��ْت -٤

طلْقِني : َوأخذت سكیًنا وجلسْت َعَلى َصدره ، ووضعْت السكین َعَلى َحْلِقِھ ، َوَقاَلت            
َل��ا قیلول��ة ِف��ي   :  َفَق��اَل لََّقَھ��ا ، َف��ذكر َذِل��ك لَرُس��ول اهللا    َثَلاًث��ا ، َوِإلَّ��ا ذَبْحُت��ك ، فط  

 .)٣(الطََّلاق
 اعتبر طالقھ واقعا مع وجود اإلك�راه ؛ فعل�م من�ھ أن          أن النبي    :وجه الداللة   

 .  طالق المكره واقع 
  :ونوقش بثالثة أوجه 

  . تقبل دعواه  أن الرجل أقر بالطالق وادعى اإلكراه فألزمھ إقراره ، ولم:األول    

 بأن�ھ ال یج�وز أن یعل�ق الحك�م بغی�ر ال�سبب المنق�ول ، وألن�ھ ل�و ك�ان                         :وأجيب  
  . )٤(كذلك لم نقبل قولھ ،  فدل على أن المانع تعذر الفسخ 

 أنھ یج�وز أن یك�ون رأى م�ن جل�ده وض�عف زوجت�ھ م�ا ال یك�ون ب�ھ                       : والثاني  

 .مكرھا فألزمھ
صلح لالحتج�اج ، حی�ث نق�ل البخ�اري      أن الخبر قد ثبت ضعفھ ، فال ی�         :والثالث  

  . تضعیف الغار بن جبل ، وأنھ منكر الحدیث 
 عن ُعمارة بن عبد اهللا بن ُطْعَمة أنھ أخبره أن�ھ س�مع س�عید ب�ن الم�سیب یخب�ر                    -٤

أربع ُمْبَھمات ُمْقَف�الت  ل�یس ف�یھن    : عن عمر بن الخطاب  رضي اهللا عنھ  أنھ قال         
  .)٥(نذرِروید ، الطالق والعتاق والنكاح وال

                                                 
  ٨/٤٤٧ ، شرح مختصر الطحاوي ٧/٤٩٦فتح القدیر ) ١(
  ١٠/٢٣٠الحاوي ) ٢(
دیث ال ی�صح  ھ�ذا ح�   : الخبر ذكھ ابن الجوزي في العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة وقال            ) ٣(

 ١٠٧٤ح ٢/٦٤٧ ال یتابع علیھ في المك�ره  قال البخاري صفوان األصم عن أصحاب النبي 
َأن�ھ ُروي  : َع�ن أب�ي ُزْرع�ة    » علل�ھ «ضعیٌف ، ذكره اْب�ن َأَب�ى َح�اِتم ِف�ي     : ، وقال ابن الملقن     

َل�ا ُیَت�ابع   : اَل اْلعقیِل�ّي  َوَق� . َھ�َذا َح�ِدیث واٍه ج�دا    : من َحِدیث َصْفَوان َھَذا ، ثمَّ َق�اَل َأُب�و زْرَع�ة        
البدر المنیر في تخریج األحادی�ث واألث�ار الواقع�ة ف�ي ال�شرح         . َعَلْیِھ َصْفَوان ، ومداره َعَلْیِھ      

  ٨/١١٨الكبیر 
د محم��د . مرك��ز الدراس�ات الفقھی��ة واالقت��صادیة أ : ط المحق��ق١٠/٤٩١٣التجری�د للق��دوري  ) ٤(

 - ھ�ـ  ١٤٢٧الثانی�ة،  :  الق�اھرة الطبع�ة   –ل�سالم   د علي جمعة محمد ط دار ا      . أحمد سراج ، أ   
  ٥/٧ م، شرح مختصر الطحاوي ٢٠٠٦

 كراتشي ، ولم أقف علیھ – ط قدیمي كتب خانة ١/١٤٧األثر ورد في شرح سنن ابن ماجھ  ) ٥(
  في غیر ھذا المصدر 
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المعنى فی�ھ أن�ھ مكل�ف ، أوق�ع الط�الق ف�ي محل�ھ فیق�ع كالط�ائع،                  :وجه الداللة   

وتف��سیر الوص��ف أن اإلك��راه ال یزی��ل الخط��اب ، أم��ا ف��ي غی��ر م��ا أك��ره علی��ھ ، ف��ال  
إشكال ، وفیما أك�ره علی�ھ ك�ذلك حت�ى تن�وع علی�ھ أفعال�ھ ، فت�ارة یب�اح ل�ھ اإلق�دام،                     

رة یحرم علیھ كالقتل والزنا ، وذلك ال یكون وتارة یفترض علیھ كشرب الخمر، وتا
إال باعتبار الخطاب ، وت�أثیره أن انعق�اد الت�صرف بوج�ود ركن�ھ ومحل�ھ، وال ینع�دم           

  . )١(بسبب اإلكراه ، ذلك إنما ینعدم الرضا بھ ، والرضا لیس بشرط؛ لوقوع الطالق
فوج�ب  بأنھ طالق واقع م�ن مكل�ف مال�ك إلیقاع�ھ ،             : أما المعقول فاحتجوا منھ     

أن یقع منھ كالمختار ، وألن الفائت باإلكراه ھو مجرد الرضا طبعا وعدم وجوده ال  
یعن��ى ع��دم وق��وع الط��الق ، فط��الق الھ��ازل واق��ع ول��یس فی��ھ رض��ا طبع��ًا ، وك��ذلك    
الرجل قد یطلق زوجتھ الفائقة الجمال والحسن لخلل ف�ي دینھ�ا وإن ك�ان ال یرض�ى       

  . )٢(طبعا ، ومع ذلك یقع الطالق علیھا 
بأنھ لیس المعتبر في وقوع الطالق ھو وجود اإلرادة ، وإنما المعتبر : ونوقش 

ھ��و أن یك��ون المطل��ق م��ن أھ��ل اإلرادة والمك��ره ل��یس ك��ذلك ، كم��ا أن المعن��ى ف��ي    
  .)٣(الھازل ھو صحة إقراره بخالف المكره 

  الرأى الراجح 
 أمك��ن بع��د ع��رض أق��وال الفقھ��اء ف��ي الم��سألة واالس��تدالل لك��ل ق��ول منھ��ا م��ا     

ومناقشة ما أمكن منھا تبین لى أن الراجح ھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ جمھ�ور الفقھ�اء م�ن         
  : عدم وقوع طالق المكره لآلتي 

  . ضعف ما استدل بھ الحنفیة وعدم خلوه من المناقشة -١
 أن المكره على إیقاع الطالق فاقد لإلرادة واالختیار ، بل وفاقد للرضا ، ف�ال    -٢

  . وجتھ ما دام وصف اإلكراه متحققا بشروطھ ینعقد تصرفھ وال تطلق ز

  اطب ادس

 ضرا ن زو زوا   

  الفرع األول
  طلب الزوجة الخلع من زوجها المريض نفسيا

إذا ت��ضررت زوج��ة الم��ریض النف��سي م��ن معاش��رتھ ، ول��م تط��ق ول��م ت��صبر  
یت عل�ى  على مرضھ وأصابھا منھ عنت ومشقة ، وت�ضررت ببقائھ�ا معھ�ا ، وخ�ش        

نفسھا اإلیذاء ،أو ل�م تط�ق معاش�رتھ والحال�ة تل�ك  ، فخ�شیت أن تق�ع ف�ي مح�رم ،                  
  . ففى ھذه الحالة یباح لھا طلب الخلع من زوجھا اتفاقا 

 وإذا تشاق الزوجان وخافا أن ال یقیما ح�دود اهللا ف�ال ب�أس         :جاء في العناية    

 ُجَناَح َعَلْیِھَما ِفیَما اْفَتَدْت َفَال: بأن تفتدي نفسھا منھ بمال یخلعھا بھ ، لقولھ تعالى   

                                                 
  ٦/١٧٧المبسوط للسرخسي ) ١(
    ٧/١٨٢بدائع الصنائع) ٢(
  ١٠/٢٣١الحاوي ) ٣(
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،   فإذا )١(ِبِھ ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َفَال َتْعَتُدوَھا َوَمن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّھ َفُأْوَلاِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن        
  . )٢(فعال ذلك وقع بالخلع تطلیقة بائنة ولزمھا المال 

َفَل�ا ُجَن�اَح َعَلْیِھَم�ا      : قول�ھ تع�الى    الخل�ع ج�ائز ، واألص�ل فی�ھ           :وعند المالكية   
، )٣(َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُھ َنْف�ًسا َفُكُل�وُه َھِنیًئ�ا َمِریًئ�ا     : ِفیَما اْفَتَدْت ِبِھ ، وقولھ   

وحدیث حبیبة بنت سھل رضى اهللا عنھا لما شكت زوجھا ثابت بن قیس رضى اهللا     
َثاِب�ُت ْب�ُن َق�ْیٍس َم�ا َأْعِت�ُب      : یقت�ھ ؟ فقال�ت   أت�ردین علی�ھ حد  :  ق�ال   عنھ إلى النبي    

 : َعَلْی�ِھ ِف�ي ُخُل�ٍق َوَل�ا ِدی��ٍن ، َوَلِكنِّ�ي َأْك�َرُه اْلُكْف�َر ِف��ي اْلِإْس�َلاِم ، َفَق�اَل َرُس�وُل اللَّ��ِھ           
َة َوَطلِّْقَھ��ا اْقَب��ْل اْلَحِدیَق��  : َنَع��ْم َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ   : َأَت��ُردِّیَن َعَلْی��ِھ َحِدیَقَت��ُھ ، َقاَل��ْت   

، وألن المرأة قد تكره زوجھا مع قیامھ بحقوقھا وال یمكنھ�ا م�ن مطالبت�ھ            )٤(َتْطِلیَقًة
  . )٥(بالفرقة ألن ذلك ال یلزمھ إال برضاه ، فجاز أن تبذل لھ عوًضا على ذلك

 وأصل الخلع مجمع عل�ى ج�وازه وج�اء ب�ھ الق�رآن وال�سنة                :وعند الشافعية   

اح علیھم��ا فیم��ا افت��دت ب��ھ ، وع��ن اب��ن عب��اس رض��ي اهللا   ف��ال جن��: ق��ال اهللا تع��الى 
 فقالت یا رسول اهللا ثابت ب�ن ق�یس م�ا    عنھما أن امرأة ثابت بن قیس أتت النبي   

 أت�ردین  أعتب علیھ في خلق وال دین ولكني أكره الكف�ر ف�ي اإلس�الم فق�ال النب�ي          
   . )٦(قھا تطلیقةأقبل الحدیقة وطل : نعم ، فقال رسول اهللا : علیھ حدیقتھ ؟ قالت 
 یب�اح الخل�ع ل�سوء ع�شرة ب�ین زوج�ین ب�أن ص�ار ك�ل منھم�ا                     :عند الحنابلة   

ف�ان خف�تم أال یقیم�ا ح�دود اللَّ�ھ ف�ال          : كارھا لآلخر وال یحسن ص�حبتھ لقول�ھ تع�الى           
جن��اح علیھم��ا فیم��ا افت��دت ب��ھ ، ویب��اح لبغ��ضة الم��رأة زوجھ��ا لخلق��ھ ، أو خلق��ھ ،   

وخافت إثما بترك حقھ ، وتسن إجابتھا إال أن یكون ولكبر ، ولقلة دینھ ، أو ضعفھ 
   . )٧(لھ إلیھما میل ومحبة ، فیستحب صبرھا وعدم افتدائھا

  :ويدل على جواز الخلع في هذه الحالة 

 َوال َیِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْیُتُموُھنَّ َش�ْیئًا ِإلَّ�ا َأْن َیَخاَف�ا َألَّ�ا ُیِقیَم�ا ُح�ُدوَد             -١
ِھ َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّھ َفال ُجَناَح َعَلْیِھَم�ا ِفیَم�ا اْفَت�َدْت ِب�ِھ ِتْل�َك ُح�ُدوُد اللَّ�ِھ          اللَّ

َفال َتْعَتُدوَھا َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّھ َفُأوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن، فجعل االخ�تالع عل�ى الم�رأة     

                                                 
  ٢٢٦: البقرة ) ١(
 ٥/٤٦٥العنایة شرح الھدایة) ٢(
  ٤:النساء) ٣(
  ٢٦/١٧، وأحمد في مسنده ٥٢٧٣ح ٧/٤٦أخرجھ البخاري في صحیحھ  ) ٤(
  ١/٨٦٩.المعونة على مذھب عالم المدینة  ) ٥(
 تحقی��ق عل��ي عب��د الحمی��د بلطج��ي ، ومحم��د ١/٣٨٣كفای��ة األخی��ار ف��ي ح��ل غای��ة اإلخت��صار) ٦(

  دمشق١٩٩٤نة النشر وھبي سلیمان الناشر دار الخیر س
 تحقی��ق قابل��ھ  ٢/٦٣٠ك��شف المخ��درات والری��اض المزھ��رات ل��شرح أخ��صر المخت��صرات      ) ٧(

 -ھ��ـ ١٤٢٣ و محم��د ب��ن ناص��ر العجم��ي ط دار الب��شائر اإلس��المیة س��نة الن��شر       -بأص��لھ 
  بیروت/ م لبنان٢٠٠٢
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واإلقام�ة  , نھا حرام�ا إال م�ن بع�د مخافتھم�ا ع�صیان اهللا             أثاما وأخذ الرجل الفدیة م    
  . )١(بینھما على عشرة فیھا تعدي حدوده 

ی�ا رس�ول اهللا م�ا أنق�م     :  فقال�ت   جاءت امرأة ثابت بن قیس إل�ى النب�ي      -٢
 : على ثابت من دین وال خلق إال أني أخاف الكف�ر ف�ي اإلس�الم فق�ال رس�ول اهللا                      

  .نعم فردت علیھ وأمره ففارقھا  : أتردین علیھ حدیقتھ  ؟ فالت
 للمرأة طل�ب المفارق�ة بب�ذل الم�ال         في ھذا الخبر أباح النبى      : وجھ الداللة   

لزوجھا إذا تضررت م�ن بقائھ�ا مع�ھ ، ألن حاجتھ�ا داعی�ة إل�ى فرقت�ھ وال ت�صل إال             
   . )٢(ببذل العوض فأبیح لھا ذلك كشراء المتاع

 بالب�ضع بع�وض ج�از أن یزی�ل ذل�ك        أنھ لما ج�از أن یمل�ك ال�زوج االنتف�اع          -٣
المل��ك بع��وض كال��شراء والبی��ع ، فالنك��اح كال��شراء ، والخل��ع ك��البیع ، وفی��ھ دف��ع      

  . )٣(الضرر عن المرأة غالبا 
  الفرع الثاني

  فسخ النكاح بسبب المرض النفسي
  

مما ال شك فیھ أن ما ُتشكلھ األمراض النفسیة من عوائق ومشكال ق�د تك�ون        
ا قویا لعدم تحقیق معنى السكن والمودة ، وتحقیق االستقرار في بعض األحیان سبب

االجتماعى داخل األسرة ، ومن ھنا كما سبق تعین على كال الط�رفین أن ی�ذكر ھ�ذا             
المرض النفسي للطرف اآلخر عند إرادة النكاح حتى یصبح عل�ى بین�ة م�ن أم�ره ،                   

یعل�م الم�ریض   لكن في بع�ض األحی�ان ق�د یح�دث كتم�ان الم�رض أو إخف�اءه ، أو ال               
نف��سھ بحقیق��ة مرض��ھ ، وھن��اك ف��رض آخ��ر وھ��و أن یح��دث الم��رض بأح��د طرف��ى    
النك��اح بع��د العق��د ، فھ��ل یعتب��ر وج��ود الم��رض ھن��ا ف��ي ھ��ذه ال��صور مب��ررا لثب��وت  

  الخیار للطرف السلیم في فسخ النكاح ؟ 
لم��ا كان��ت األم��راض النف��سیة وت��صنیفھا الح��دیث ولی��دة ھ��ذا الع��صر ، ول��م       

قھاء تحت ھذا المسمى ، فإنھ یلزم لإلجابة على السابق ذكر بعض        یتحدث عنھا الف  
أق��وال الفقھ��اء ف��ي الم��سائل المن��صوص علیھ��ا ، واعتبارھ��ا كعی��وب مبیح��ة لف��سخ    
النكاح ، لذا سوف أتعرض لصورة منھا على سبیل المثال ، لكي یتضح حك�م ف�سخ          

  . دمھ النكاح باألمراض النفسیة ومدى اعتبارھا عیوبا مبیحة للفسخ من ع
  .الجنون ومدى اعتباره عيبا مبيحا لطلب الفسخ 

  محل االتفاق 
اتفق الفقھاء على أنھ مت�ي عل�م أح�د الط�رفین بالعی�ب الموج�ود ف�ي الط�رف                    

  .اآلخر قبل العقد ، ورضى بھ ، سقط حقھ في الخیار بعد العقد 

                                                 
  ة الثالثةالطبع: زھیر الشاویش ط المكتب اإلسالمي الطبعة : المحقق ١/٣٤إبطال الحیل ) ١(
  ٣/٩٥الكافي في فقھ ابن حنبل ) ٢(
   الناشر دار المعرفة بیروت ١/٢٦٠غایة البیان شرح زبد ابن رسالن ) ٣(
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  محل االختالف 

 العل�م ب�ھ قب�ل    اختلف الفقھاء في حكم إخفاء العیب الموجب للفسخ ، أو ع�دم  
  .  العقد ، أو طروءه بعد العقد ھل ھو موجب للفسخ أو ال 

ث��م اختل��ف الفقھ��اء ح��ول م��دى اعتب��ار الجن��ون عیب��ا موجب��ا للتفری��ق ب��ین        
  : الزوجین على قولین 
ــول األول   أن الجن��ون عی��ب م��ن العی��وب الت��ى یثب��ت بوجودھ��ا ألح��د     :الق

 ھذا الجنون مطبقا أو غیر مطب�ق  الطرفین فسخ النكاح ، أو المطالبة بھ سواء كان    
  . )١(، وبھذا قال جمھور الفقھاء من المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة 

 ع�دم ج�واز طل�ب التفری�ق ب�الجنون ، وب�ھ ق�ال الحنفی�ة وھ�و                     :القول الثاني   
لھ�ا الخی��ار دفع�ا لل��ضرر عنھ�ا كم��ا ف��ي    : ق�ول الظاھری��ة ، خالف�ا لمحم��د حی�ث ق��ال    

   . )٢(بھ ؛ ألنھ متمكن من دفع الضرر بالطالقالجب والعنة بخالف جان
  

  األدلة واملناقشة

 أدلة الجمھور على جواز التفریق بسبب عی�ب الجن�ون ، وق�د احتج�وا            :أوال  

  : باآلتى 
 َت�َزوََّج اْم�َرَأًة ِم�ْن َبِن�ي        أن رس�ول اهللا      " -أو زی�د ب�ن كع�ب      -ـ عن كعب بن زید      ١

َض��َع َثْوَب��ُھ َوَقَع��َد َعَل��ى اْلِف��َراِش ، َأْب��َصَر ِبَك��ْشِحَھا َبَیاًض��ا ِغَف��اٍر ، َفَلمَّ��ا َدَخ��َل َعَلْیَھ��ا َو
  . )٣(ُخِذي َعَلْیِك ِثَیاَبِك َوَلْم َیْأُخْذ ِممَّا َأَتاَھا َشْیًئا: َفاْنَحاَز َعْن اْلِفَراِش ، ُثمَّ َقاَل 

نص الحدیث الشریف على جواز التفریق للنفور الحاصل من        :  وجھ الداللة   
لب���رص ، فیلح���ق ب���ھ الجن���ون ؛ نظ��را ألن النف���ور متحق���ق ب���الجنون تمام���ا  عی��ب ا 

المجن�ون فی�ھ خط�ر     كالبرص ، بل ربما یكون ضرر الجنون أكب�ر ، ألن الع�یش م�ع   
  .دائم على حیاة اإلنسان ، لذا فالجنون أولى بالتفریق 

ووج�ھ ال�دلیل من�ھ ھ�و أن�ھ لم�ا نق�ل العی�ب وال�رد ، وج�ب أن             : قال الرویاني   
  .رد ألجل العیب یكون ال

                                                 
زكریا عمیرات ط دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان التفریع  : تحقیق ٢/١٤٤المدونة الكبرى ) ١(

 ١/٣٠٢ق�ھ ال�شافعي    ،  اللب�اب ف�ي الف    ١/٣٩٥- رحم�ھ اهللا     -في فق�ھ اإلم�ام مال�ك ب�ن أن�س            
عبد الكریم بن صنیتان العمري ط دار البخارى، المدین�ة المن�ورة، المملك�ة           : دراسة وتحقیق 

عب�د  : ھ�ـ، اإلقن�اع ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل تحقی�ق         ١٤١٦العربی�ة ال�سعودیة األول�ى،    
 لبن��ان ، ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن   -اللطی��ف محم��د موس��ى ال��سبكي ط دار المعرف��ة بی��روت    

  ه بیروت١٤٠٢اع تحقیق ھالل مصیلحي مصطفى ھالل ط دار الفكراإلقن
: تحقی�ق ١/١٥٠ط دار الكت�اب العرب�ي ، مخت�صر الق�دوري     ١/٢٥٢اللباب ف�ي ش�رح الكت�اب        ) ٢(

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : كامل محمد محمد عویضة ط دار الكتب العلمیة الطبعة
ج�اء  , ١٤٦٠٧ح  ٧/٢١٤ الكب�رى    ، والبیھق�ي ف�ي ال�سنن      ٢٥/٤١٧أخرجھ أحمد في الم�سند    ) ٣(

التلخ�یص الحبی�ر ف�ي    . وفیھ َجِمیُل ْب�ُن َزْی�ٍد َوَق�ْد اْض�َطَرَب ِفی�ِھ َوُھ�َو َض�ِعیٌف            : في التلخیص   
  ٣/٢٩٥تخریج أحادیث الرافعي الكبیر 
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: فیحمل على أنھ طلقھا ألجل العیب كالتي قالت لھ حین تزوجھ�ا             :  فإن قیل   
فك�ان ذل�ك طالًق�ا من�ھ        " لق�د اس�تعذتي بمع�اذ الحق�ي بأھل�ك         : "أعوذ باهللا منك ، فقال    
  .ألجل استعاذتھا منھ 

  :ال یصح ھذا التأویل من وجھین: قیل 
 م�ع ال��سبب یقت�ضي تعلق�ھ ب��ھ    ألن�ھ خ�الف الظ��اھر ، ألن نق�ل الحك�م    : أح�دھما 

كتعلق الحكم بالعلة ، والطالق ال یتعل�ق بالعی�ب كتعلق�ھ بالعل�ة وإن ك�ان داعًی�ا إلی�ھ                   
فلم یصح حملھ علیھ ، وخالف ح�ال طالق�ھ للم�ستعیذة ، ألن االس�تعاذة لی�ست عیب�ًا        

  .یوجب الرد فعدل بھ إلى الطالق
 وحمل للفظ عل�ى م�ا   أن الرد صریح في الفسخ وكنایة في الطالق ،    : والثاني
  . )١(ھو صریح فیھ

َفِإْن , َأْرَبٌع َلا َتُجوُز ِفي َبْیٍع َوَلا ِنَكاٍح ِإلَّا َأْن ُتَسمَّى : "  عْن َأِبي الشَّْعَثاِء  َقاَل-٢
  .)٢ ("َواْلَقْرُن , َواْلَبَرُص , َواْلُجَذاُم , اْلُجُنوُن : ُسمَِّي َجاَز

 عل��ى أنھ��ا م��ن عی��وب النك��اح ، ف��دل ذك��ر الخب��ر أرب��ع خ��صال: وج��ھ الدالل��ة 
  . )٣(تخصیصھ لھذه األربعة من عیوب النكاح على اختصاصھا بالفسخ

َأیَُّم�ا اْم�َرَأٍة ُغ�رَّ ِبَھ�ا َرُج�ٌل ،         «: َق�الَ , َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب رضى اهللا عنھ        -٢
َوَص�َداُق الرَُّج�ِل   , َص�اَب ِمْنَھ�ا   ِبَھا ُجُنوٌن أ،َ ْو ُج�َذاٌم ، َأْو َب�َرٌص ، َفَلَھ�ا َمْھُرَھ�ا ِبَم�ا أَ        

  »)٤(َعَلى َوِلیَِّھا الَِّذي َغرَُّه
َق��َضى ُعَم��ُر ِف��ي اْلَبْرَص��اِء ، َواْلَج��ْذَماِء     «: َق��اَل, وَع��ْن َس��ِعیِد ْب��ِن اْلُم��َسیِِّب    

اَھ�ا َوُھ�َو َل�ُھ َعَل�ى      َوال�صََّداُق َلَھ�ا ِلَمِسی�ِسِھ ِإیَّ      , َواْلَمْجُنوَنِة ِإَذا ُدِخَل ِبَھا ُف�رَِّق َبْیَنُھَم�ا         
  .)٥(َنَعْم: َقاَل, َأْنَت َسِمْعَتُھ؟ : ُقْلُت: َقاَل. »َوِلیَِّھا

َأیَُّما َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرَأًة َوِبِھ ُجُنوٌن َأْو َض�َرٌر   : وَعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َأنَُّھ َقاَل       
  .)٦(َشاَءْت َفاَرَقتَفِإنََّھا ُتَخیَُّر ، َفِإْن َشاَءْت َقرَّْت ، َوِإْن 

أن ھذه اآلثار صریحة في الداللة على التفریق بسبب الجنون :  وجھ الداللة 
، ومثل عمر ال یفتى وال یقضى بھذا بدون توقیف ، ول�و خالف�ھ أح�د م�ن ال�صحابة             

  .  في فتواه وقضاءه لنقل 

                                                 
ط�ارق فتح�ي ال�سید ط دار الكت�ب       :  تحقی�ق  ٩/٣٢٨بحر المذھب في فروع المذھب ال�شافعي        ) ١(

   م٢٠٠٩ى، األول: العلمیة الطبعة
، وف���ي معرف���ة ال���سنن واآلث���ار   ١٤٢٢٥ح ٧/٣٤٩أخرج���ھ البیھق���ى ف���ي ال���سنن الكب���رى    ) ٢(

عب���د المعط���ي أم���ین قلعج���ي جامع���ة الدراس���ات اإلس���المیة      : تحقی���ق١٤١٤٦ح ١٠/١٨٧
  م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة)  باكستان-كراتشي (

  ٩/٣٢٩بحر المذھب) ٣(
  ٣٦٧٢ح٤/٣٩٨األثر أخرجھ الدارقطني في سننھ ) ٤(
  ٣٦٧٣ح٤/٣٩٩األثر أخرجھ الدارقطني في سننھ  ) ٥(
  ، ٢٠٧٦ح ٤/٨٠٨األثر أخرجھ مالك في الموطأ ) ٦(
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 وألن المق��صود األعظ��م م��ن النك��اح االس��تمتاع بالجم��اع ، وھ��ذه العی��وب   -٣
ھ، أم�ا الج�ب ، والعن�ة ، والرت�ق ، والق�رن ، فواض�ح، وأم�ا الجن�ون  فألن�ھ ال                      تمنع

   . )١(یمكن معھ في غالب األحوال
 وألن النك��اح عق��د معاوض��ة ، قاب��ل للرف��ع ، فج��از رفع��ھ ب��سبب العی��وب     -٤

  . )٢(المؤثرة في المقصود ؛ كالبیع ، واإلجارة 
 وج�ب أن یج�ري الف�سخ    وألن العقد الذي یلزم من الجھتین إذا احتمل الف�سخ     

ف��ي ج��نس العق��د ، وألن��ھ عی��ب مق��صود بعق��د النك��اح ، فوج��ب أن ی��ستحق الف��سخ     
كالعیب في الصداق ، وألن كل من ملك رد ع�وض مل�ك علی�ھ رد المع�وض ك�الثمن                

  .)٣(والمثمن في البیع
دلی��ل الق��ول الث��اني عل��ى ع��دم ج��واز التفری��ق ب��سبب الجن��ون ، وق��د     : ثانی��ا 

  : احتجوا باآلتى 
  )٤(.اْلُحرَُّة َال ُتَردُّ ِمْن َعْیٍب: أنھ قال :  ما ثبت عن إبراھیم النخعي -١

ن�ص األث�ر عل�ى أن الم�رأة ال ت�رد م�ن عی�ب م�ا دام�ت ح�رة ،            : وجھ الدالل�ة    
  .والجنون وإن كان عیبا ال ترد بھ 

 في الخبر ال�ذى اس�تند       بأنھ معارض بما ثبت عن النبي       : ویمكن مناقشتھ   
   . وال حجة في قول أحد مع قول ، وفعل النبي إلیھ الجمھور ، 

 وألن الم���ستحق عل���ى ال���زوج ت���صحیح مھرھ���ا بوطئ���ھ إیاھ���ا ، وھ���ذا        -٢
  . )٥(موجود

 وألن ع��دم الرض��ا إنم��ا یوج��ب ال��رد ف��ي عق��د ش��رط فی��ھ الرض��ا ، ول��زوم  -٣
  . )٦(النكاح ال یعتمد تمام الرضا 

ذه العیوب أیضا ، ألن  وألن النكاح ال یفسخ بسائر العیوب ، فال یفسخ بھ   -٤
المعنى یجمعھا  ، وھو أن العیب ال یفوت ما ھو حك�م ھ�ذا العق�د م�ن جان�ب الم�رأة                   
وھو االزدواج الحكمي ، ومل�ك االس�تمتاع ، وإنم�ا یخت�ل ویف�وت ب�ھ بع�ض ثم�رات               
العقد وفوات جمیع ثمرات ھذا العقد ال یوج�ب ح�ق الف�سخ ب�أن م�ات أح�د ال�زوجین           

  . )٧( كمال المھر ، ففوات بعضھا أولى عقیب العقد حتى یجب علیھ
 أن المعقود علیھ في النكاح ھو االس�تباحة ، ول�یس ف�ي االس�تباحة عی�ب               -٥

  .وإنما العیب في المستبیحة ، فلم یشتبھ خیار إسالمھ المعقود علیھ

                                                 
 -ھ��ـ ١٤٢٥ط األول��ى، ) ج��دة( ط دار المنھ��اج ٧/٢٣٢ال��نجم الوھ��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج     ) ١(

  م٢٠٠٤
  ١٣/١٥٥كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ) ٢(
  ٣/٣٢٩بحر المذھب  ) ٣(
  ١٦٥٥٦ح٤/١٧٦ أبي شیبة في مصنفھ أخرجھ ابن) ٤(
  محمود أمین النواوي ط دار الكتاب العربي :  تحقیق١/٢٦٠اللباب في شرح الكتاب ) ٥(
م ١٩٧٣ - ه١٣٩٣ ط البابي الحلبي سنة النشر ١/٣٣١لسان الحكام في معرفة األحكام ) ٦(

  القاھرة
  ٢/٣٢٧بدائع الصنائع ) ٧(
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بأن ھذا فاسد ، ألن المعقود علیھ ھو االستمتاع المستباح ، وھذه    : ونوقش  
  .نة العبد المستأجر عیب في منافعھ ، فاستحق بھا الفسخعیوب فیھ ، كما أن زما

 وألن��ھ عی��ب ف��ي المنكوح��ھ ، فل��م یف��سخ نكاحھ��ا قیاًس��ا عل��ى م��ا س��وى        -٦
  .العیوب الخمسة 
ب��أن المعن��ى فی��ھ أن تل��ك العی��وب ال تمن��ع مق��صود العق��د وال تنف��ر  : ون��وقش 

ود أو منف�رة  النفوس منھا ، ولیس كذلك ھذه الخمسة ، ألنھا إما مانعة م�ن المق�ص       
  .للنفوس فافترقا

 وألن كل عقد لم یفسخ بنقصان األجزاء لم یف�سخ بتغی�ر ال�صفات كالھب�ة               -٧
  . طرًدا والبیوع عكًسا

بأن قیاسھم على الھبة بعل�ة أنھ�ا ال تف�سخ بنق�صان األج�زاء فھ�ذا       : ونوقش  
الوصف غیر مسلم ، ألنھ یستحق بالجب وھو نقصان جزء ، ثم المعن�ى ف�ي الھب�ة                 

 ع��وض فیھ��ا ، فیلحق��ھ ض��رر بالعی��ب ، والنك��اح بخالف��ھ ، وعل��ى أن ف��سخھ      أن ال
  .بالعنت وھو یعتبر صفة تمنع من اطراد ھذا التعلیل

 وألن عقد النك�اح إن ج�رى مج�رى عق�ود المعاوض�ات ك�البیوع وج�ب أن             -٨
یفسخ بكل عیب ، وإن جرى مجرى غیرھا من عقود الھبات والصالت وجب أن ال               

إلجماع على أن ال یف�سخ لك�ل العی�وب دلی�ل عل�ى أن�ھ ال یف�سخ        یفسخ بعیب ، وفي ا 
  .بشيء من العیوب

بأنھ بالبیوع أخص ، ألنھما عقدا معاوضة غیر أن جمی�ع العی�وب             : ونوقش  
تؤثر في نقصان ال�ثمن ، فاس�تحق بجمیعھ�ا الف�سخ ، ول�یس ك�ل العی�وب ت�ؤثر ف�ي                  

  .)١(نقصان االستمتاع ، فلم یستحق بجمیعھا الفسخ
  لراجح الرأي ا

بعد عرض أقوال الفقھاء وذكر أدل�تھم ومناق�شة م�ا أمك�ن منھ�ا تب�ین ل�ى أن           
الراجح ھ�و ق�ول الجمھ�ور م�ن ج�واز الف�سخ بعی�ب الجن�ون ، وذل�ك لق�وة أدل�تھم ،              

  . وخلوھا عن المناقشة 
  : وعلیھ یمكن القول بأن األمراض النفسیة یمكن تقسیمھا إلى قسمین 

مث��ل االكتئ��اب ال��ذھاني :  الح��ادة والمزمن��ة األم��راض النف��سیة: الق��سم األول 
الحاد ، أو الفصام الحاد ، ونحو ھذه األمراض التى تؤدى إلى حدوث أض�رار ، ب�ل                
قد تؤدى إلى ارتكاب جنایة ، فھذه األمراض تعطي الح�ق ف�ي طل�ب الف�سخ ، نظ�را                     
ألنھا مؤثرة على مق�صود النك�اح م�ن األلف�ة ، واالس�تمتاع ، ب�ل وق�د تمن�ع الم�ودة                       

  . والسكن بین الزوجین 
األم��راض النف��سیة الطارئ��ة أو غی��ر المزمن��ة وغی��ر الح��ادة    : الق��سم الث��اني  

كالقلق والھوس والرھاب االجتماعي  ونح�و ھ�ذه األم�راض الت�ى ال تخ�ل بمق�صود              
عقد الزواج وال تح�ول دون االس�تمتاع ، ف�ال ی�صح معھ�ا المطالب�ة بالف�سخ ، نظ�را                

  .  النكاح ومقاصده النعدام تأثیرھا البالغ على 
                                                 

  ٣٣٠ ،٣/٣٢٩بحر المذھب ) ١(
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أن ُكلَّ عیب ینِفُر ال�زوُج اآلخ�ر من�ھ          : والقیاس: قال ابن القیم طیب اهللا ثراه       
، وال یحُصل بھ مقصوُد النكاح ِمن الرحمة والمودَّة ُیوجُب الخیاَر، وھ�و أول�ى ِم�ن             
البیع ، كما أن الشروَط المشترطة فى النكاح أول�ى بالوف�اِء ِم�ن ش�روط البی�ع، وم�ا           

 مغ��رورًا ق�طُّ ، وال مغبوب��ًا بم�ا ُغ�رَّ ب��ھ وُغ�ِبَن ب��ھ، وم�ن ت��دبَّر      ُهللا ورس�وُلھ  أل�زم ا 
مقاص��د ال��شرع ف��ى م��صادره وم��واِرده وعدل��ھ وِحكمت��ھ ، وم��ا اش��تمل علی��ھ ِم��ن        

  . )١(المصالح لم یخَف علیھ رجحاُن ھذا القول ، وقرُبھ من قواعد الشریعة
  

  
  
  

                                                 
  ٥/١٨٣معاد في ھدي خیر العباد زاد ال) ١(
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  الــخــاتــمــــة

ض النفسیة ومدى تأثیرھا ف�ي أھلی�ة ال�شخص إلن�شاء           بعد عرض حقیقة األمرا   
  :عقد الزواج ، وكذلك إنھاء الحیاة الزوجیة یمكن استنباط بعض النتائج منھا 

أن ال��شریعة اإلس��المیة فیھ���ا م��ن األحك���ام واألق��وال م���ا ی��ستوعب كاف���ة      : أوال 
ع�رف  النظریات العلمیة أًیا كانت درجة ح�داثتھا ، لھ�ذا ف�إن األم�راض النف�سیة ل�م ت                  

بھ��ذا الم��صطلح ل��دى الفقھ��اء ، وإن ك��ان م��ن الممك��ن اس��تقاء أحكامھ��ا م��ن خ��الل     
الحدیث عن بعض األمراض التى تحدث عنھا الفقھاء ، كالجنون ، والعتھ والدھش     

  .ونحوه 
أن المریض النفسي وفقا للت�صنیفات العالمی�ة ال یعتب�ر مجنون�ا ، لوج�ود                : ثانیا  

ف المجن��ون ، فمعظ��م المرض��ى النف��سیین  ش��عوره وإدراك��ھ ب��المرض ، وھ��ذا بخ��ال 
یدركون حقیق�ة مرض�ھم ، بینم�ا المجن�ون ال ی�درك حقیق�ة مرض�ھ ، وم�ع ھ�ذا ف�إن             
األم��راض النف��سیة لھ��ا ت��أثیر عل��ى أھلی��ة ال��شخص ، فمنھ��ا م��ا ھ��و مفق��د لألھلی��ة      
بالكام��ل ، ومنھ��ا م��ا ھ��و م��نقص لألھلی��ة ، ومنھ��ا م��ا ھ��و م��ؤثر ف��ي اإلرادة دون       

   .اإلدراك والتمییز
یجب على كال طرفي العقد إظھار ما بھ من عی�وب للط�رف اآلخ�ر ، ولم�ا     : ثالثا  

كانت األمراض النفسیة لھا تأثیرھا البالغ على الحیاة الزوجیة تعین على  المریض 
، أو على ولیھ أن یخب�ر الط�رف اآلخ�ر بحقیق�ة مرض�ھ حت�ى یك�ون عل�ى بین�ة م�ن                          

  .أمره 
 على صحة الخطبة ، بل وتعطى للخاطب نفس أن الحالة النفسیة ال تؤثر: رابعا 

حقوق الخاطب السوى نفسیا ، فال یحق ألحد أن یتعدى على خطبتھ حت�ى یت�رك أو           
  .یأذن 

اتفق الفقھاء على صحة زواج المجون ، وإن كان ال یت�ولي ھ�و العق�د                : خامسا  
: المجن�ون م�صالح متع�ددة ؛ منھ�ا     أن ف�ي زواج بنفسھ ال سیما في وقت جنونھ ، و

ود م�ن یعتن��ى ب�ھ ویق��وم باحتیاجات�ھ وش��ؤونھ ورعایت�ھ واالھتم��ام ب�ھ ، ومنھ��ا      وج� 
تح�صیل المھ�ر   : دفع ض�رر ال�شھوة ، وال�صیانة ع�ن الفج�ور، والعف�اف ، ومنھ�ا                  :

أنھ في بعض األحیان قد یكون في زواج المجنون  : والنفقة بالنسبة للمرأة ، ومنھا    
   .نوع من العالج

 ل�ھ العدی�د م�ن اإلیجابی�ات ، وك�ذلك تعتری�ھ          أن زواج الم�ریض النف�سي     : سادسا  
بعض السلبیات وفقا لما ذكر علماء النفس والمختصون ، ومن الممكن تالف�ى ھ�ذه       
ال��سلبیات ، أو التقلی��ل منھ��ا ع��ن طری��ق مراع��اة بع��ض ال��ضوابط والتوص��یات الت��ى 

  .صرح بھا المختصون 
الح��رص عل��ى  نظ��را الھتم��ام ال��شریعة اإلس��المیة بالحی��اة الزوجی��ة و    :  س��ابعا 

استدامتھا ، فإن الشریعة اإلسالمیة اشترطت إلنھائھا عدة اشتراطات منھا التمیی�ز    
واإلدراك ، لذا تنوعت المؤثرات التى ال یعتبر معھا وق�وع الط�الق ، فمنھ�ا م�ا ھ�و                   
متفق على عدم وقوع الطالق معھ ، كالجھل وسبق اللسان ،  ومنھا م�ا ھ�و متف�ق          
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ج�وده ك�الھزل ، ومنھ�ا م�ا ھ�و مختل�ف فی�ھ كال�سكر             علیھ مع وقوع الط�الق م�ع  و        
  . واإلكراه 
أن األمراض النفسیة الصغرى ، والتى تسمى بأمراض العصاب ، ومنھا        : ثامنا  

على سبیل المثال مرض الوسوسة ، لھ حكمھ الخاص في اعتبار وقوع طالقھ ، أو 
لمجن�ون  عدم الوقوع ، وذلك من جھة كون الوسوسة غالبة علیھ فیصیر في حكم ا       

، أو كونھا غیر غالبة ، فیأخذ حكم ال�شخص المكل�ف ، ك�ذلك ق�د یختل�ف الحك�م إذا                       
كان��ت الوسوس��ة تعتری��ھ ف��ي أم��ر النك��اح فق��ط أو تنتاب��ھ ف��ي ت��صرفات أخ��رى غی��ر   
الحیاة الزوجیة ، وكذلك الحك�م ق�د یختل�ف ف�ي حال�ة م�ا ل�و ن�وى الط�الق فق�ط دون              

  . الوسوسة التلفظ بھ ، أو تلفظ بھ بدافع التخلص من 
أن األمراض النفسیة الكبرى المسماه بأمراض الذھان ، والت�ى ین�درج            :  تاسعا  

تحت ھذا النوع كافة األمراض النفسیة التى لھا تأثیر بالغ في إفقاد اإلنسان الصلة              
ب��الواقع ، وذل��ك مث��ل م��رض الف��صام ، وذھ��ان الھ��وس ، والھ��ذیان أو البارانوی��ا ،   

الباغ في إفقاد اإلنسان أھلیتھ إلیقاع الطالق ، وم�ن ث�م ال             واالكتئاب ، فلھا تأثیرھا     
  . یعتبر طالقھ إذا أوقعھ في إحدى نوبات حالة من ھذه الحاالت

أن مراجعة المریض النفسي لمطلقتھ بالقول في وقت مرض�ھ ، أو ف�ي        : عاشرا  
حال إصابتھ بنوبة مرضیة غیر معتبرة قیاسا على ع�دم اعتب�ار لفظ�ھ والحال�ة تل�ك             

إیقاع الطالق ، أما إیقاعھ للرجعة بالفعل كالوطء مثال فمح�ل اخ�تالف وال�راجح               في  
  .أن مراجعتھ لمطلقتھ تحصل بالوطء

إذا طل�ق ال�زوج زوجت�ھ المری�ضة نف�سیا تح�ت وط�أة تھدی�دھا ل�ھ                 : حادي عشر   
بإیذائھ في نفسھ أو ولده ،أو إیذاءھا لنفسھا ،  وتحقق وصف اإلك�راه ب�شروطھ ال     

  . الق وفقا للراجح من أقوال الفقھاء یعتبر معھ الط
إذا تضررت زوجة المریض النفسي من معاشرتھ ، ولم تطق ول�م           : ثاني عشر   

تصبر على مرضھ وأصابھا منھ عنت ومشقة ، وتضررت ببقائھا معھ�ا ، وخ�شیت               
على نفسھا اإلیذاء ، أو لم تطق معاشرتھ والحالة تلك  ، فخشیت أن تقع في محرم        

  .ة یباح لھا طلب الخلع من زوجھا اتفاقا  ، ففى ھذه الحال
یختل��ف الحك��م ف��ي التفری��ق ب��سبب العی��ب بالن��سبة لألم��راض     : ثال��ث ع��شر  

النفسیة بحسب نوع المرض النفسي ، فإذا كات األمراض النفسیة من النوع الح�اد         
مثل االكتئاب ال�ذھاني الح�اد ، أو الف�صام الح�اد ، ونح�و ھ�ذه األم�راض                 : والمزمن  
 إلى حدوث أضرار ، بل ق�د ت�ؤدى إل�ى ارتك�اب جنای�ة ، فھ�ذه األم�راض                    التى تؤدى 

تعطي الحق في طلب الفسخ ، نظرا ألنھا مؤثرة عل�ى مق�صود النك�اح م�ن األلف�ة ،                    
  . واالستمتاع ، بل وقد تمنع المودة والسكن بین الزوجین 

وھ��ذا بخ��الف م��ا ل���و ك��ان الم��رض النف��سي م���ن  طارئ��ا ، أو غی��ر م���زمن         
لقلق ، والھوس ، والرھاب االجتماعي ، ونحو ھذه األمراض التى ال   وغیرحاد ، كا  

تخ��ل بمق��صود عق��د ال��زواج وال تح��ول دون االس��تمتاع ، ف��ال ی��صح معھ��ا المطالب��ة  
  .  بالفسخ ، نظرا النعدام تأثیرھا البالغ على النكاح ومقاصده 
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  فھرس المراجع والمصادر
  

 .مراجع اللغة والمعاجم: أوال 
 ٠ بیروت الطبعة األولى –البن منظور ط دار صادر  لسان العرب  

  ٠تاج العروس للزَّبیدي تحقیق مجموعة من المحققین ط دار الھدایھ  
 ٠م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣ - بیروت - تھذیب كمال األفعال ط عالم الكتب  
٠م بیروت ٢٠٠٠ المحكم والمحیط األعظم ط دار الكتب العلمیة  
٠قیق  مجمع اللغة العربیة  المعجم الوسیط ط دار الدعوة تح  
       الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر للرافع��ى ط المكتب��ة العلمی��ة
   ٠بیروت 

    دس��تور العلم���اء أو ج��امع العل���وم ف���ي اص��طالحات الفن���ون ط دار الكت���ب
  ٠األولى :  م الطبعة ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ - لبنان  بیروت -العلمیة 
  اعل لمحمد علي بن عالن الصدیقي  إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغیر الف

  ٠األولى : م الطبعة ٢٠٠١ - بیروت -ط  دار الكتب العلمیة 
م ١٩٧٩ھـ ١٣٩٩ -دار الفكر :  أساس البالغة للزمخشري ط دار النشر  
    ھ�ـ الطبع�ة   ١٤١٤ - الری�اض  - الكشاف للزمخشري ط دار اب�ن خزیم�ة :

  ٠عبد اهللا بن عبد الرحمن السعد : األولى تحقیق 
 بی���روت الطبع���ة األول���ى  – التعریف���ات للجرج���اني ط دار الكت���اب العرب���ي 

  ٠إبراھیم اإلبیاري: ھـ تحقیق ١٤٠٥
    حل�ب  –ط مكتبة أسامة ب�ن زی�د   ٢ المغرب في ترتیب المعرب  للمطرزي 

  ٠محمود فاخوري ، عبد الحمید مختار: م تحقیق ١٩٧٩الطبعة األولى ، 
       ارة األوق�اف وال�شئون اإلس�المیة       الموسوعة الفقھی�ة الكویتی�ة إص�دار وز

   ٠م  ١٩٩٦ھـ ١٤١٧الكویت ط أولى 
     أحمد محمد كنعان ط دار النفائس ط أول�ى         /  الموسوعة الطبیة الفقھیة  د

   ٠ھـ١٤٢٠
  . كتب التفسیر وعلوم القرآن: ثانیا 
     الق���اھرة – الج���امع ألحك���ام الق���رآن للقرطب���ي  ط دار الكت���ب الم���صریة 

  ٠ م١٩٦٤ - ھـ١٣٨٤الثانیة : الطبعة
    تف��سیر ح��دائق ال��روح والریح��ان ف��ي رواب��ي عل��وم الق��رآن ط دار ط��وق 

  . م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، :  لبنان الطبعة–النجاة ، بیروت 
        روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم وال�سبع المث�اني لأللوس�ي ط دار 

  ٠إحیاء التراث العربي بیروت
  

  :مراجع الحدیث وعلومھ : ثالثا 
  ٠ھـ ١٤٢٢األولى : صحیح البخارى  ط دار طوق النجاة الطبعة  
    دار إحی�اء   : محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي الناش�ر        :  صحیح اإلمام مسلم المحقق

  ٠ بیروت–التراث العربي 



 - ٣٥٦٠ -

  ھ��ـ ١٤٣٠األول��ى، :  س��نن اب��ن ماج��ھ ط دار الرس��الة العالمی��ة الطبع��ة - 
  ٠ م٢٠٠٩

 ع��ارف النظامی��ة الكائن��ة ف��ي  ال��سنن الكب��رى للبیھق��ي ط مجل��س دائ��رة الم
  ٠ھـ ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : الھند ببلدة حیدر آباد الطبعة 

                تلخیص الحبیر في تخ�ریج أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر ط دار الكت�ب العلمی�ة
  ٠م١٩٨٩.ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة 

دار العصیمي الریاض سنة :  سنن سعید بن منصور  ط دار النشر
  ٠ ١٤١٤:النشر

                 بی�روت   - المسند المت�سخرج عل�ى ص�حیح م�سلم ط دار الكت�ب العلمی�ة - 
   ٠األولى :  م الطبعة ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧ -لبنان 

         ص��حیح م��وارد الظم��آن إل��ى زوائ��د اب��ن حب��ان ط دار ال��صمیعي للن��شر 
 - ھ��ـ ١٤٢٢األول��ى، :  المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة الطبع��ة   -والتوزی��ع، الری��اض  

  ٠ م٢٠٠٢
  ناھیة في األحادیث الواھیة البن الجوزي  ط دار الكتب العلمی�ة          العلل المت

  ٠خلیل المیس : ھـ تحقیق ١٤٠٣ بیروت الطبعة األولى ، –
          ١٣٩٠ بی�روت  - صحیح ابن خزیمة في صحیحھ ط المكتب اإلسالمي – 

   ٠محمد مصطفى األعظمي . د:  تحقیق ١٩٧٠
  الموصل الطبعة الثانیة – المعجم الكبیر للطراني ط مكتبة العلوم والحكم 

  ٠حمدي بن عبد المجید السلفي : تحقیق ١٩٨٣ - ١٤٠٤، 
    محمد م�صطفى أألعظم�ي ط مؤس�سة زای�د     :  موطأ اإلمام مالك ، تحقیق

  ٠م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥بن سلطان آل نھیان الطبعة  االولى 
 ٠ بیروت– مسند اإلمام الشافعي ط دار الكتب العلمیة  

    س��عید عب��د ال��رحمن   :  ص��حیح البخ��اري تحقی��ق    تغلی��ق التعلی��ق عل��ى
 األردن الطبع�ة  –عم�ان   ,  بیروت   -دار عمار   , موسى القزقي ط المكتب اإلسالمي      

  ٠ھـ١٤٠٥األولى ، : 
     عب��د الق��ادر  :  ج��امع األص��ول ف��ي أحادی��ث الرس��ول الب��ن األثی��ر تحقی��ق

  ٠ة  األولى مكتبة دار البیان الطبع- مطبعة المالح -األرنؤوط ط مكتبة الحلواني 
  

    محم�د زھی�ر ال�شاویش ط    -شعیب األرنؤوط :  شرح السنة للبغوي تحقیق 
  ٠م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، :  دمشق، بیروت الطبعة-المكتب اإلسالمي 

   تنق�یح تحقی��ق أحادی��ث التعلی��ق تحقی�ق أیم��ن ص��الح ش��عبان ط دار الكت��ب 
  ٠م بیروت١٩٩٨العلمیة سنة النشر 

٠ كراتشي – كتب خانة  شرح سنن ابن ماجھ ط قدیمي  
   عب���د المعط���ي أم���ین قلعج���ي جامع���ة   :  معرف���ة ال���سنن واآلث���ار تحقی���ق

  ٠م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة)  باكستان-كراتشي (الدراسات اإلسالمیة 
 ٠ ھـ١٤١٢ -مجمع الزوائد  للھیثمي ط دار الفكر، بیروت  



 - ٣٥٦١ -

      ھ��ـ ١٤١٦ التوض��یح لم��تن التنق��یح ط دار الكت��ب العلمی��ة س��نة الن��شر- 
  ٠م١٩٩٦

    مؤس�سة  : شعیب األرنؤوط وآخرون الناشر :  مسند اإلمام أحمد المحقق
  ٠م١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠الثانیة : الرسالة الطبعة 

ومحمد فؤاد ) ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر :  سنن الترمذى تحقیق وتعلیق
، ٤ج�ـ  (، وإبراھیم عطوة عوض المدرس في األزھ�ر ال�شریف   ) ٣جـ (عبد الباقي   

الثانی��ة، :  م��صر الطبع��ة –ط ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة م��صطفى الب��ابي الحلب��ي      ) ٥
  ٠ م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥

        بیروت الطبع�ة األول�ى ،     – المستدرك على الصحیحین دار الكتب العلمیة 
  ٠مصطفى عبد القادر عطا : م تحقیق ١٩٩٠ – ١٤١١

  التوض���یح ل���شرح الج���امع ال���صحیح تحقی���ق دار الف���الح للبح���ث العلم���ي 
 - ھ��ـ ١٤٢٩األول��ى، :  س��وریا الطبع��ة – الت��راث ط دار الن��وادر، دم��شق  وتحقی��ق
  ٠ م ٢٠٠٨

               تلخیص الحبیر في تخ�ریج أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر ط دار الكت�ب العلمی�ة 
  ٠م١٩٨٩.ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة 

دار الع���صیمي الری���اض س���نة :  س���نن س���عید ب���ن من���صور  ط دار الن���شر
  ٠ھـ١٤١٤:النشر

 رد الظم��آن إل��ى زوائ��د اب��ن حب��ان ط دار ال��صمیعي للن��شر        ص��حیح م��وا
 - ھ��ـ ١٤٢٢األول��ى، :  المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة الطبع��ة   -والتوزی��ع، الری��اض  

  ٠ م٢٠٠٢
           العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة البن الجوزي  ط دار الكتب العلمی�ة 

  ٠خلیل المیس : ھـ تحقیق ١٤٠٣ بیروت الطبعة األولى ، –
 ١٣٩٠ بی�روت  - ابن خزیمة في صحیحھ ط المكتب اإلسالمي          صحیح – 

   ٠محمد مصطفى األعظمي . د:  تحقیق ١٩٧٠
  

       الموص��ل الطبع��ة  – المعج��م الكبی��ر للطران��ي ط مكتب��ة العل��وم والحك��م 
  ٠حمدي بن عبد المجید السلفي : تحقیق ١٩٨٣ - ١٤٠٤الثانیة ، 

    عظم�ي ط مؤس�سة زای�د    محمد م�صطفى األ :  موطأ اإلمام مالك ، تحقیق
  ٠م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥بن سلطان آل نھیان الطبعة  االولى 

 ٠ بیروت – مسند اإلمام الشافعي ط دار الكتب العلمیة  
     سعید عبد الرحمن موس�ى  :  تغلیق التعلیق على صحیح البخاري تحقیق

:  األردن الطبع���ة –عم���ان ,  بی���روت -دار عم���ار , القزق���ي ط المكت���ب اإلس���المي 
  ٠ھـ١٤٠٥ولى ، األ

       عب��د الق��ادر  : ج��امع األص��ول ف��ي أحادی��ث الرس��ول الب��ن األثی��ر تحقی��ق
  ٠األولى:  مكتبة دار البیان الطبعة - مطبعة المالح -األرنؤوط ط مكتبة الحلواني 



 - ٣٥٦٢ -

  محمد زھیر ال�شاویش ط  -شعیب األرنؤوط :  شرح السنة للبغوي تحقیق 
  ٠م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣انیة، الث:  دمشق ، بیروت الطبعة–المكتب اإلسالمي 

   تنق�یح تحقی��ق أحادی��ث التعلی��ق تحقی�ق أیم��ن ص��الح ش��عبان ط دار الكت��ب 
  ٠م بیروت١٩٩٨العلمیة سنة النشر 

   عبد المعطي أمین قلعجي جامع�ة الدراس�ات        : معرفة السنن واآلثار تحقیق
  ٠م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة)  باكستان-كراتشي (اإلسالمیة 
 ٠ط دار الكتاب العربي ـ بیروت سن أبو داود  
                    خالصة الب�در المنی�ر ف�ي تخ�ریج كت�اب ال�شرح الكبی�ر للرافع�ي تحقی�ق  :

األول�ى ،   :  الری�اض الطبع�ة      –حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي ط مكتبة الرشد         
  ٠م١٩٢٦،ح ١٤١٠

 بی��روت الطبع��ة األول��ى ، – ش��عب اإلیم��ان للبیھق��ي ط دار الكت��ب العلمی��ة 
  ٠ھـ١٤١٠

الری�اض  –یح الترغیب والترھیب للشیخ األلباني  ط مكتبة المع�ارف     صح 
  ٠الخامسة
   تنق��یح تحقی��ق أحادی��ث التعلی��ق تحقی��ق أیم��ن ص��الح ش��عبان ط دار الكت��ب
  ٠م بیروت١٩٩٨العلمیة 

  :مراجع أصول الفقھ : رابعا 
    التقری��ر والتحبی��ر ف��ي عل��م األص��ول الب��ن أمی��ر الح��اج ط دار الفك��ر س��نة

  ٠م بیروت١٩٩٦ - ھـ١٤١٧النشر 
  ٠تیسیر التحریر ط دار الفكر بدون تاریخ  

  

    ھـ ١٤١٦شرح التلویح على التوضیح لمتن التلقیح ط دار الكتب العلمیة
  ٠م١٩٩٦ -

              كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم الب�زدوي ط دار الكت�ب العلمی�ة – 
  ٠م ١٩٩٧/ھـ١٤١٨الطبعة األولى : بیروت الطبعة 

  :لفقھ الحنفيمراجع ا: خامسا 
 ٠ الھدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیاني ط المكتبة اإلسالمیة  
          البحر الرائق ش�رح كن�ز ال�دقائق الب�ن نج�یم الحنف�ي الناش�ر دار المعرف�ة 

  ٠مكان النشر بیروت
            حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تن�ویر األب�صار الب�ن عاب�دین 

  ٠بیروت.م٢٠٠٠ -ـ ھ١٤٢١.ط دار الفكر للطباعة والنشر
٠م بیروت ١٩٨٢ بدائع الصنائع  ط دار الكتاب العربي  
 ٠م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ الفتاوي الھندیة ط دار الفكر سنة النشر  
 ھ���ـ ١٣١٣. الكت���ب اإلس���المي تب���ین الحق���ائق ش���رح كن���ز ال���دقائق ط دار

  .القاھرة



 - ٣٥٦٣ -

      لیل  الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار تحقیق عبد المنعم خ
  ٠م ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، : إبراھیم ط دار الكتب العلمیة الطبعة

                    تبیین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق وحاش�یة ال�شِّْلِبيِّ ط المطبع�ة الكب�رى 
  ٠ ھـ١٣١٣األولى، :  بوالق، القاھرة الطبعة-األمیریة 
      الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان ط دار الفك�ر 

  ٠م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١نة النشر س
       أحمد عزو عنای�ة ط دار الكت�ب     :  النھر الفائق شرح كنز الدقائق المحقق

  .م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، : العلمیة الطبعة
 ٠بیروت١٩٨٤ - ١٤٠٥ تحفة الفقھاء ط دار الكتب العلمیة سنة النشر  
ة تحقیق مركز الدراسات الفقھیة واالقتصادی: التجرید للقدوري ط المحقق

:  الق�اھرة الطبع�ة  –د عل�ي جمع�ة محم�د ط دار ال�سالم     . د محمد أحمد س�راج ، أ     . أ
  . م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، 
كام���ل محم���د محم���د عوی���ضة ط دار الكت���ب :  مخت���صر الق���دوري تحقی���ق

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : العلمیة الطبعة
       ھـ ١٣٩٣لنشر  لسان الحكام في معرفة األحكام ط البابي الحلبي سنة ا - 

  ٠م القاھرة١٩٧٣
  زھی��ر ال��شاویش ط المكت��ب اإلس��المي الطبع��ة   :  إبط��ال الحی��ل المحق��ق :

  .الطبعة الثالثة
  ج

      د.  أ-عصمت اهللا عنایت اهللا محم�د  .  شرح مختصر الطحاوي  تحقیق د .
 د زین�ب محم�د ح�سن فالت�ة ، أع�د الكت�اب       - د محم�د عبی�د اهللا خ�ان        -سائد بكداش   
 -دار الب��شائر اإلس��المیة : س��ائد بك��داش الناش��ر . د. أ: اجع��ھ وص��ححھللطباع��ة ور

   م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى : ودار السراج الطبعة
                    األشباه والنظائر البن نج�یم دار الكت�ب العلمی�ة ، بی�روت ، لبن�ان الطبع�ة 

  ٠م١٩٨٠ھـ١٤٠٠:
  محم��ود أم��ین :  اللب��اب ف��ي ش��رح الكت��اب ط دار الكت��اب العرب��ي المحق��ق

  ٠دار الكتاب العربي : اوي الناشر النو
  :مراجع الفقھ المالكي : سادسا 

  المدونة الكبرى ت زكریا عمیرات ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان .  
 ،م ١٩٩٤ الذخیرة للقرافي ط دار الغرب اإلسالمي  
          الكافي في فقھ أھل المدینة ط مكتبة الریاض الحدیثة، الری�اض ، المملك�ة

 عودي العربیة الس
  مواھ��ب الجلی��ل ل��شرح مخت��صر الخلی��ل ت  زكری��ا عمی��رات ط  دار ع��الم 

  م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الكتب طبعة خاصة 



 - ٣٥٦٤ -

 د حمید بن محمد .  عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة تحقیق أ
 ٢٠٠٣ - ھ�ـ  ١٤٢٣األول�ى،  : لحمر ط دار الغرب اإلسالمي، بیروت  لبنان الطبعة 

   ٠م 
 ھـ بیروت ١٣٩٨كلیل لمختصر خلیل ط دار الفكر التاج واإل.  
     ش���رح می���ارة تحقی���ق عب���د اللطی���ف ح���سن عب���د ال���رحمن ط دار الكت���ب

  .م  بیروت ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠العلمیة
  المعون��ة عل��ى م��ذھب ع��الم المدین��ة تحقی��ق حم��یش عب��د الح��ّق ط المكتب��ة

  ٠ مكة المكرمة -التجاریة، مصطفى أحمد الباز 
٠ھـ بیروت ١٣٩٨صر خلیل ط دار الفكر  التاج واإلكلیل لمخت  

       س��ید : المحق��ق– رحم��ھ اهللا - التفری��ع ف��ي فق��ھ اإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س
 - ھـ ١٤٢٨األولى، :  لبنان الطبعة–كسروي حسن ط دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  ٠ م ٢٠٠٧
 ھـ ١٤٢٢ - لبنان - بیروت -الكشف والبیان ط دار إحیاء التراث العربي 

اإلم��ام أب��ي محم��د ب��ن عاش��ور ، مراجع��ة     : األول��ى تحقی��ق  : لطبع��ة  م ا٢٠٠٢ -
  ٠وتدقیق األستاذ نظیر الساعدي

  

       الدكتور أحم�د ب�ن عب�د    :  شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل  دراسة وتحقیق
 جمھوری�ة  -الكریم نجیب ط مرك�ز نجیبوی�ھ للمخطوط�ات وخدم�ة الت�راث، الق�اھرة              

  ٠ م٢٠٠٨ -  ھـ١٤٢٩األولى، : مصر العربیة الطبعة
        م��نح الجلی��ل ش��رح عل��ى مخت��صر س��ید خلی��ل ط دار الفك��ر س��نة الن��شر 

  ٠بیروت . م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩
       س��ید : المحق��ق– رحم��ھ اهللا - التفری��ع ف��ي فق��ھ اإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س

 - ھ�ـ  ١٤٢٨األول�ى،  :  لبنان الطبعة–كسروي حسن ط دار الكتب العلمیة، بیروت   
  . م ٢٠٠٧

 ال��دكتور أحم��د عب��د الك��ریم نجی��ب ط وزارة    : ی��ق التب��صرة دراس��ة وتحق
  ٠ م ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، : األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر الطبعة

            بدایة المجتھد ونھایة المقتصد اب�ن رش�د ط مكتب�ة اإلیم�ان المن�صورة ط 
   ٠أولى 

             ١٤١٨ - لبن�ان بی�روت    - البھجة في شرح التحف�ة ط دار الكت�ب العلمی�ة 
  .محمد عبد القادر شاھین: وصححھضبطھ : األولى تحقیق : الطبعة م ١٩٩٨ -ھـ 

  .مراجع الفقھ الشافعي : سابعا 
 ٠ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ط دار الفكر بیروت  
ھ���ـ ١٤٠٤ نھای���ة المحت���اج إل���ى ش���رح المنھ���اج ط دار الفك���ر للطباع���ة- 

  ٠م بیروت١٩٨٤
  ھ��ـ ١٤١٤األول��ى :  العلمی��ة الطبع��ة   الح��اوي للم��اوردي ط دار الكت��ب- 

  ٠م ١٩٩٤م
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 ،٠ م٢٠٠٩ بحر المذھب للرویاني ط دار الكتب العلمیة الطبعة األولى  
          ھ�ـ  ١٤١٩ حاشیة القلیوبى تحقیق مكتب البحوث والدراسات ط دار الفك�ر

 ٠م١٩٩٨ -
 ٠البیان للعمراني ط دار المنھاج الطبعة األولى  
 م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : جدة الطبعة النجم الوھاج ط دار المنھاج.  
         ١٤١٨ - لبن�ان  بی�روت   - البھجة في شرح التحفة ط دار الكتب العلمی�ة 

  ٠األولى : م الطبعة ١٩٩٨ -ھـ 
       ط – اإلقناع في حل ألفاظ أبي ش�جاع تحقی�ق مكت�ب البح�وث والدراس�ات 
  ٠ه بیروت١٤١٥دار الفكر

  

     ن المحل��ي عل��ى منھ��اج    حاش��یة ال��شیخ  قلی��وبي عل��ى ش��رح ج��الل ال��دی
  م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الطالبین ، تحقیق مكتب البحوث والدراسات ط دار الفكر 

     ھ��ـ ١٤٠٤ نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنھ��اج ط دار الفك��ر للطباع��ة- 
  ٠م بیروت ١٩٨٤

       محمد محم�د ت�امر ط   ,  الوسیط في المذھب تحقیق أحمد محمود إبراھیم
  ٠ه القاھرة ١٤١٧دار السالم
ھ��ـ ١٤٠٥ض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین للن��ووي ط المكت��ب اإلس��المي رو
  ٠بیروت 

٠  فتح الوھاب شرح منھج الطالب لزكریا األنصاري ط دار الفكر بیروت  
                  حاشیة الجمل على المنھج ل�شیخ اإلس�الم زكری�ا األن�صاري ط دار الفك�ر 
  ٠بیروت 

                 ط الف�اروق    اإلقناع في مسائل اإلجم�اع تحقی�ق ح�سن ف�وزي ال�صعیدي
  ٠م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : الحدیثة للطباعة والنشر الطبعة 

           كفایة النبیھ في شرح التنبیھ تحقیق مج�دي محم�د س�رور باس�لوم ط دار 
  ٠م ٢٠٠٩األولى، : الكتب العلمیة الطبعة

   ط دار ) البجیرم��ي عل��ى الخطی��ب  (  تحف��ة الحبی��ب عل��ى ش��رح الخطی��ب
  ٠األولى : م الطبعة ١٩٩٦-ھـ ١٤١٧ - بیروت لبنان -الكتب العلمیة 

    حاش��یة إعان��ة الط��البین عل��ى ح��ل ألف��اظ ف��تح المع��ین ل��شرح ق��رة الع��ین 
  ٠بمھمات الدین ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

            ، كفایة األخیار في حل غایة االختصار تحقیق عل�ي عب�د الحمی�د بلطج�ي 
  ٠م دمشق ١٩٩٤ة النشر ومحمد وھبي سلیمان الناشر دار الخیر سن

  ٠ غایة البیان شرح زید ابن رسالن الناشر دار المعرفة بیروت   
     عبد الكریم بن صنیتان العمري   : اللباب في الفقھ الشافعي دراسة وتحقیق

  ٠ھـ ١٤١٦ط دار البخارى ، المدینة المنورة ، المملكة العربیة السعودیة األولى، 
       طارق فتحي ال�سید ط    : شافعي المحقق بحر المذھب في فروع المذھب ال

  ٠ م٢٠٠٩األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة
  



 - ٣٥٦٦ -

  : مراجع الفقھ الحنبلى : ثامنا 
             ھ�ـ  ١٤٢٦الثالث�ة ،   :  مجموع الفتاوى البن تیمی�ة ط دار الوف�اء الطبع�ة 

  ٠ م٢٠٠٥
                 كشاف القن�اع  تحقی�ق ھ�الل م�صیلحي م�صطفى ھ�الل ط دار الفك�ر س�نة 

  ٠وته بیر١٤٠٢النشر 
  

 ٠ھـ١٤٠٥ بیروت الطبعة األولى ، – المغني البن قدامھ ط  دار الفكر  
    اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف ط دار إحی��اء الت��راث العرب��ي 

  ٠ھـ١٤١٩الطبعة األولى : بیروت ــ لبنان الطبعة 
     ال��روض المرب��ع ش��رح زاد الم��ستنقع ف��ي اخت��صار المقن��ع ط دار الفك��ر 

  ٠ لبنان –بیروت  -للطباعة والنشر 
   بی��روت –المغن��ي ف��ي فق��ھ اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ال��شیباني ط دار الفك��ر 

  ٠ھـ ١٤٠٥الطبعة األولى ، 
         م��سائل اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل وإس��حاق ب��ن راھوی��ھ ط عم��ادة البح��ث 

العلمي، الجامع�ة اإلس�المیة بالمدین�ة المن�ورة، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة األول�ى،                 
  ٠م ٢٠٠٢ھـ١٤٢٥

    ھ��ـ ١٤٢٣: المب��دع ش��رح المقن��ع ط دار ع��الم الكت��ب ، الری��اض الطبع��ة
  ٠م٢٠٠٣

        شرح الزركشي على مختصر الخرقي تحقیق قدم ل�ھ ووض�ع حواش�یھ  :
  ٠م بیروت ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣عبد المنعم خلیل إبراھیم ط دار الكتب العلمیة 

                     ر  متن الخرقى عل�ى م�ذھب أب�ي عب�د اهللا أحم�د ب�ن حنب�ل ال�شیباني ط دا
  ٠م١٩٩٣-ھـ١٤١٣الصحابة للتراث 

            شرح منتھى اإلرادات المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى ط عالم 
  ٠بیروت١٩٩٦الكتب سنة النشر 

                  مطالب أولي النھ�ى ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى ط المكت�ب اإلس�المي س�نة 
  ٠م دمشق١٩٦١النشر 

 مكتب��ة -ت  زاد المع��اد ف��ي ھ��دي خی��ر العب��اد ط مؤس��سة الرس��الة ، بی��رو 
  ٠م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥, السابعة والعشرون : المنار اإلسالمیة، الكویت الطبعة 

      األول�ى  :  الشرح الممتع على زاد المستقنع ط دار ابن الج�وزي الطبع�ة :
  ٠ھـ ١٤٢٨ – ١٤٢٢

         محم�د محم�د أحی�د ول�د     :  الك�افي ف�ي فق�ھ أھ�ل المدین�ة الم�الكي المحق�ق
ض الحدیثة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة        مادیك الموریتاني ط مكتبة الریا    

  ٠م ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة 
  عبد اللطیف محمد موسى : اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل المحقق

  ٠ لبنان –السبكي ط دار المعرفة بیروت 
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   ص��الح ب��ن محم��د عوی��ضة ط دار الكت��ب   :  الع��دة ش��رح العم��دة المحق��ق
  ٠م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الطبعة الثانیة،  : العلمیة الطبعة

  

       أحم��د محم��د ع��زوز ط   :  عم��دة الفق��ھ  الب��ن قدام��ة المقدس��ي المحق��ق
  ٠م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: المكتبة العصریة الطبعة 

       عب�د اللطی�ف محم�د موس�ى     :  اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل تحقیق
  ٠ لبنان -السبكي ط دار المعرفة بیروت 

    ن اإلقن�اع تحقی�ق ھ�الل م�صیلحي م�صطفى ھ�الل ط               كشاف القناع عن مت
  ٠ھـ بیروت١٤٠٢دار الفكر
       عبد الرحمن بن حسن بن     :  إغاثة اللھفان في حكم طالق الغضبان تحقیق

  ٠ ھـ١٤٢٥األولى، : قائد ط دار عالم الفوائد  مكة المكرمة الطبعة
         أب�و قتیب�ة نظ�ر محم�د الفاری�ابي ط     :  دلیل الطالب لنی�ل المطال�ب المحق�ق 

/ ھ����ـ ١٤٢٥الطبع����ة األول���ى،  : دار طیب���ة للن���شر والتوزی����ع ، الری���اض الطبع���ة     
  ٠م٢٠٠٤

  : المقاالت والصحف : تاسعا 
  بت����اریخ  - موض����وع -عل����ى موق����ع  - مج����د خ����ضر   - تعری����ف ال����نفس 

  م ٢٤/٣/٢٠١٦
 بت�اریخ  -تعری�ف الم�ریض النف�سي     -مقال منشور على موقع  موضوع بعنوان        

  م١٧/٤/٢٠١٧
سي ـ موق���ع أكادیمی���ة عل���م ال���نفس عل���ى ش���بكة        مفھ���وم الم���رض النف���

 . م٥/١٢/٢٠١٢المعلومات الدولیة بتاریخ 
 ال��صحة النف��سیة دراس��ات ف��ي س��یكولوجیة التكیی��ف ط –م��صطفى فھم��ى 

 .مكتبة الخانجى القاھرة 
 مق��ال من��شور بجری��دة ال��رأي   _ الھ��ذیان _ عم��یش یوس��ف عم��یش  /  د

 م٢٠١٢-٩-١٤األردنیة بتاریخ الجمعة 
ة الدولی���ة للمعلوم���ات موق���ع   ال���شبك :www.altibbi.com بت���اریخ 

  م٢١/١١/٢٠١١
   الموس����وعة الح����رة ویكبی����دیا عل����ى ال����شبكة الدولی����ة للمعلوم����ات  

https://ar.wikipedia.org   
 مق��ال من��شور عل��ى موق��عhttp://www.egyres.com بعن��وان م��ا 

  ؟)ذات النمط الفصامي (ھو اضطراب الشخصیة الفصامیة 
 م ٢٩/١٢/٢٠١٥ صحیفة الیوم السابع بتاریخ  
     ال��������شبكة الدولی��������ة للمعلوم��������ات  ویكیبی��������دیا الموس��������وعة الح��������رة

https://ar.wikipedia.   
  ش��بكة _  اض��طرابات القل��ق الرھ��ابي مق��ال من��شور عل��ى منت��دى ال��دولى

  https://vb.eldwly.net المعلومات 

http://www.egyres.com/
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مقال منشور - آثار تصرفات المرضى النفسیین-ھاني عبد اهللا الجبیر /  د 
  م٢٣/١/٢٠١١ بتاریخ www.islamtoday.netعلى موقع 
 الم�����������������رض النف�����������������سي-محم�����������������د عب�����������������د العل�����������������یم  /  د  

 مق�����ال من�����شور عل�����ى موق�����ع إس�����الم وی�����ب -فائ�����دة ال�����زواج للم�����ریض نف�����سیًا
http://consult.islamweb.net   رقم االست�شارة  ٠١-٠٢-٢٠٠٧ بتاریخ :

٢٦٤٧٦٧  
  الزواج عالج ناجح لالكتئاب مقال منشور على موقع لھ�ا       :  دراسة علمیة

 ، http://www.lahaonline.com م٢٠/١٢/٢٠٠٩أون الی���ن بت���اریخ  
   Psychological Medecine والدراس�ة ن�شرت ف�ي المجل�ة البریطانی�ة     

  .وأجرتھا منظمة الصحة العالمیة ، وجامعة ھارفرد األمریكیة و مؤسسات دولیة
      یولی��و ١٨ األم��راض النف��سیة أق��وى م��سببات االنف��صال الزوج��ي ن��شر 

   بتوقی�������������������ت ج�������������������رینتش عب�������������������ر١٣:٥٥ -م ٢٠١٣
https://www.albawaba.com  

 ة الریاض  مقال منشور بجرید– االضطرابات الجنسیة للمرضى النفسیین
  ١٥٩٦٤٠ العدد -م ٢٠١٢ مارس ٩ - ھـ ١٤٣٣ ربیع اآلخر ١٦الجمعة 

إب�راھیم ب�ن ح�سن الخ�ضیر ـ الم�ریض النف�سي ھ�ل ُی�شّكل خط�رًا عل�ى            / د
 ١٥ مق��ال من��شور بجری��دة الری��اض ال��سعودیة بت��اریخ الجمع��ة -عائلت��ھ ومجتمع��ھ؟

  ٠ ١٥١٦٦ العدد -م ٢٠١٠ ینایر ١ -ھـ ١٤٣١المحرم 

 ع�ب دورًا رئی�سًا ف�ي اإلص�ابة ب�األمراض العقلی�ة مق�ال من�شور          الوراثة تل
محم��د عب��د  .  ، د١٤٦٤٨م الع��دد ١/٨/٢٠٠٨بجری��دة الری��اض ال��سعودیة بت��اریخ 

 ٥-١١ بت�اریخ ٢٦٨٨٤٥ استشارة رقم-العلیم الوراثة وأثرھا في ظھور األمراض   
  http://consult.islamweb.netdم موقع االستشارات  ٢٠٠٧ –

   م�رض النف�سي بالوراث�ة من�شور عل�ى ش�بكة األلوك�ة بت�اریخ                ھل ینتقل ال
  http://www.alukah.net/fatawa_counselم موقع ٤/١٠/٢٠١٤

زواج الم��ریض -محم��ود جم��ال أب��و الع��زائم مست��شار الط��ب النف��سى     . د 
 على ال�شبكة الدولی�ة    جمال أبو العزائم للطب النفسى.  موقع مستشفى د  –النفسى  

م ٣٠/٧/٢٠١٧ارة للمعلوم����������������������������������ات ت����������������������������������اریخ الزی����������������������������������  
htm).٢٦(new/com.elazayem.www://http  

  

   الم����������������رض النف����������������سي -محم����������������د عب����������������د العل����������������یم    / د  
 مق�����ال من�����شور عل�����ى موق�����ع إس�����الم وی�����ب -فائ�����دة ال�����زواج للم�����ریض نف�����سیًا

http://consult.islamweb.net   شارةرقم االست�  ٠١-٠٢-٢٠٠٧ بتاریخ :
٢٦٤٧٦٧  

http://www.lahaonline.com/
http://www.elazayem.com/new(26).htm
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  :المراجع العامة والحدیثة : عاشرا 
              النتف في الفتاوى تحقیق صالح الدین الناھي ط دار الفرقان ط مؤس�سة 

   ١٩٨٤ – ١٤٠٤الرسالة سنة النشر 
 ١٤١٢ بیروت ، - روضة المحبین البن القیم ط دار الكتب العلمیة - 

١٩٩٢  
  األھواني ط دار إحیاء  أحوال النفس البن سینا ص تحقیق أحمد فؤاد 

 الكتب 
  ٠ دمشق– سوریَّة -الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ط دار الفكر _وھبة الزحیلى / د

   دار الكت��ب :  الت��شریع الجن��ائي اإلس��المي  الناش��ر    - عب��د الق��ادر ع��وده
  ٠العلمیة

  كلی��ة -عملی��ات الممارس��ة ف��ي خدم��ة الف��رد    - جیھ��ان س��ید بی��ومى الق��ط 
  م٢٠١٥ة حلوان ط مكتبھ دار السحاب جامع-الخدمة االجتماعیة 

         ط دار المع��ارف - أص��ول عل��م ال��نفس الح��دیث ـ ف��رج عب��د الق��ادر ط��ھ 
  م١٩٩٤القاھرة 
 األحكام الفقھیة لألم�راض النف�سیة   –أنس بن عوف عباس بن عوف  /  د 

 طبع��ة خاص��ة ب��وزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة دول��ة قط��ر    -وط��رق عالجھ��ا 
  م  ٢٠١٦
  م١٤/٩/٢٠١٢

عالق��ة ب��ین أس��الیب المعامل��ة الوالدی��ھ واالكتئ��اب ل��دى بع��ض الم��راھقین   ال
كلیة التربیة، : والمراھقات ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، جامعة أم القرى       

  ص٣٢م، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
 أحك��ام الم��ریض النف��سي ف��ي الفق��ھ – خل��ود بن��ت عب��د ال��رحمن المھی��زع 
  ٠م ٢٠١٣ ط دار الصیمعي ط أولى -اإلسالمي
      ض�من سل�سلة دروس      – ش�رح زاد الم�ستقنع       – محمد مختار ال�شنقیطي 

   http://www.islamweb.netصوتیة على موقع  
  ٠م١٩٥٢العربیة 
 م ١٩٩٥ بح�ث مق�دم لنی�ل درج�ة ال�دكتوراه ع�ام       -أنس أحم�د ك�رزون     /  د

  ٠اهللا  إلى الدعوة في هوأثر النفس تزكیة في اإلسالم بعنوان منھج

http://www.islamweb.net/


 - ٣٥٧٠ -

  
 الم�سؤولیة  عل�ى  والعقلی�ة  النف�سیة  األم�راض  أث�ر  -یاس�ین  نع�یم   محم�د 
ال�شریعة والق�انون جامع�ة اإلم�ارات  الع�دد       مجلة -اإلسالمیة  الشریعة في الجنائیة

  ٠م٢٠٠٢ ینایر ١٦
 أثر األمراض المزمنة على الحیاة الزوجیة - عائشة محمد صدقى موسى 

 – رس��الة ماج��ستیر بكلی��ة الدراس��ات العلی��ا جامع��ة ن��ابلس     -المي ف��ي الفق��ھ اإلس�� 
  ٠م ٢٠١٤فلسطین سنة
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