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   :الملخص

الفصام العقلي وأثره علي العالقة الزوجیة في  « ــهذا البحث موسوم ب

 بها مقدمة علي خطته وتشتمل .»" دراسة فقهیة معاصرة " ي الفقه اإلسالم

 وثالثة ،تالها تمهید  ثم،ٕ واشكالیته،وأهمیته،وأهدافه،البحث بموضوع التعریف

وارتباط الفصام  ،حقیقته وبیان ،العنوان مفردات علي  ویشتمل التمهید،مباحث

بحث  وفي الم،المرض لهذا الطبي  والتصنیف،النفسیة باألمراض العقلي

 وفي المبحث الثاني ،هلیة ومدي تأثیره في األ،األول تناولت الفصام العقلي

 وفي المبحث ، وأثره  علي عقد النكاح، الفصام العقليعنتناولت الحدیث 

 البحث وذیلت ،الثالث تناولت أثر الفصام العقلي علي إنهاء العالقة الزوجیة

  .وصیاتوت نتائج من إلیه ماتوصلت أهم فیها بینت بخاتمة

  

  .  الفقھ اإلسالمي- العالقة الزوجیة - العقلي –   الفصام:الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

This research is tagged with,, mental schizophrenia and 
its effect on the marital relationship in Islamic jurisprudence 
(contemporary jurisprudential study). His plan includes an 
introduction that introduces the topic of the research, its goals, 
importance, and problematic, then is followed by an 
introduction and three topics, the introduction includes the 
vocabulary of the title, a statement of its truth, and the 
association of mental schizophrenia with mental illnesses, the 
medical classification of this disease, and in the first topic 
dealt with mental schizophrenia, and the extent of its impact In 
Al-Ahlia, and in the second topic the hadith dealt with mental 
schizophrenia and its effect on the marriage contract, and in 
the third topic dealt with the effect of mental schizophrenia on 
ending the marital relationship, and the research was cited with 
a conclusion in which I outlined the most important findings of 

And recommendations 
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# " !  

  املقدمة

الحمد هللا الذي أنزل علي ،وفضله تتم الصالحات، الحمد هللا الذي بنعمته

الحمد هللا غافر الذنب وقابل التوب الذي یشرح الصدور في ،عبده الكتاب

 ال شریك  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده )١( ،ویقوي العزائم علي اإلنتهاء،اإلبتداء

ن  وأشهد أ،مع الكم والكیفوجا ،ومقدر الضرر والنفع ،ر األصل والفرع مدب،له

 ،أرسله اهللا رحمة للعالمین ،هوصفیه من خلقه وحبیب ،ًسیدنا محمدا عبد اهللا ورسوله

ً فلم یترك أمرا إال وجعل له ، وینظم عالقاتهم إلى أن تقوم الساعة، دینهم لهملیبین

ًحكما واضحا لكي یك   .. من أمرهمةون الناس علي بینً

  وبعد

فإن البحث في قضایا األحوال الشخصیة من المواضیع الفقهیة التي تتصف 

واألحوال في ، الظروف وتغیر،والوقائع ،ًا لتجدد الحوادثبأنها متجددة وذلك تبع

 ومما هو معروف بیننا اآلن ،حیاتنا المعاصرة المتطورة في مختلف المجاالت

التي من و ، باألمراض النفسیة والعقل المسماة،انتشار األمراض المتعلقة بالنفس

 أو التعرض لصدمة ،الممكن أن یتعرض لها اإلنسان لعدة أسباب منها الوراثیة

 ، أو أسباب متعلقة بفسیولوجیا الجسم،أو التعرض للضغوطات الحیاتیة ،نفسیة

نیة ایعتبر من األمراض النفسیة الذهالعقلي ومما ال شك فیه أن مرض الفصام 

ألنه یؤدي إلى اضطراب  التي تؤثر علي سلوك الشخص وتصرفاته ،رئیسیةال

 ، الشدیدةواالضطرابات ،واألوهام ، عنه مجموعة من الهلوساتعقلي شدید  ینتج

 بل قد یؤدي ، فقد یؤدي إلى هدم األسرة،مما ینعكس بالسلب علي الحیاة األسریة

   .إلى مشاكل مجتمعیة كبیرة

ً اهتماما بالغا بقضایا األسرولما كان للفقه اإلسالمي ًودائما ما یأتي  ،ة بلً
                                                           

  . م١٩٩٠ -  ه ١٤١٠ دار الصحابة للنشر – ابن الجوزي .رؤوس القواریر  )١(
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 واستنباط المسائل لحل ، والمشاكل،ل في جمیع القضایا المعاصرةبالحل العاج

 ، الحیاة الزوجیة فالفقه اإلسالمي یهدف إلى استقرار،القضایا البشریة في األسرة

 مرض الفصام كان ولما ،نهاء هذه العالقة إال في أضیق الحدودوبقائها وعدم إ

 والذي له تأثیر ، أحد أخطر األمراض النفسیة التي یتعرض لها اإلنسان،العقلي

ًوذلك نظرا ،  ففضلت أن أخصص هذا الموضوع بالبحث،واضح علي حیاته

 ومعرفة اآلثار المترتبة علي وجوده ،ألهمیته المتعلقة بالحفاظ علي الحیاة الزوجیة

  .في الفقه اإلسالمي

  

   :مشكلة البحث

إن المتخصص في أحكام الشریعة اإلسالمیة یالحظ اهتمامها البالغ 

 ،ً وخصوصا القضایا التي تمس البیت المسلم وبقائه،بالقضایا الفقهیة المعاصرة

مكن معرفة األحكام الفقهیة المتعلقة باألسئلة التي تدور حول هذا األمر ومن المو

  : أسئلةتحدید إشكالیة البحث في أربعة

  . في الفقه اإلسالمية الفصام العقليما حقیق - ١

  . في الطب المعاصرما حقیقة الفصام العقلي - ٢

  .علي األهلیةما أثر الفصام العقلي  - ٣

 . العالقة الزوجیةما أثر الفصام العقلي علي - ٤

   :أهمیة هذا الموضوع

ملحة إلى معرفة األحكام الشرعیة التي قد تترتب علي األمراض لالحاجة ا -  ١

  .فسیةالن

   .بیان صالحیة الفقه اإلسالمي وشموله لكل الحوادث والنوازل المعاصرة - ٢

وتیسیر الحكم الشرعي ، لیعرف أحكام دینهعاة من ابتاله اهللا بهذا المرضمرا -  ٣

 .وفتاویهم،وأهل الفتوي في أحكامهم، وكذالك  القضاة،له

     :الهدف من الموضوع

وأحكامه في ،حدث عن هذا المرض مستقلة تت معاصرةإیجاد دراسة فقهیة

د منه من ابتاله اهللا الشریعة اإلسالمیة لتضم المكتبة الفقهیة مرجع شرعي یستفی

  . والوعظ ،والقضاء،وتكون مرجعا ألهل الفتوي،بهذا المرض
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   :الدراسات السابقة لهذا الموضوع

یة  في الفقه اإلسالمي دراسة فقهالفصام العقلي وأثره علي العالقة الزوجیة(

قد تشترك مع هذا  راسات التيولكن هناك بعض الد، لم یفرد بالبحث)معاصرة

 ولم أجد دراسة مستقلة لهذا الموضوع على النحو المبین ،البحث في بعض جوانبه

   : أهم هذه الدراسات.في هیكلة البحث

 خلود بنت عبد الرحمن ، تألیف.أحكام المریض النفسي في الفقه اإلسالمي -  ١

 -  ه ١٤٣١جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، الریاضالمهیزع، 

   . ه١٤٣٢

 حاتم تألیف .ٕوانهائه الزواج عقد إنشاء أهلیة علي وأثرها النفسیة األمراض -  ٢

 ،األول الجزء ،بالدقهلیة والقانون الشریعة كلیة بمجلة منشور ،عبادة أمین

  .٢٠١٧ السادس العدد ،عشر التاسع المجلد ،عشر السابع العدد

 ، النفسیة وأثرها في أحكام الزواج والطالق دراسة فقهیة مقارنة االضطرابات- ٣

 جامعة الشهید خمیس لحضر الوادي، كلیة العلوم ،رسالة ماجستیر

  . إیمان نصیب، واإلنسانیةاالجتماعیة

 عالء ،الغول أحمد محمد :تألیف .اإلسالمي الفقه في النفسي المریض طالق -  ٤

 األردنیة  الجامعة -  والقانون الشریعة علوم - دراسات مجلة، محمود احمد

  .م٢٠١٧ العدد ،٤٦المجلد ،األردن - 

علي العبادات  دراسة تطبیقیة ،وعالقتها بالجنون،أحكام مریض فصام العقل -  ٥

كلیة  ،جامعة الطائف ،رسالة دكتوراة ،عزة السفیاني :تألیف .واألسرة

  . ه١٤٣٢ – ١٤٣١ الشریعة واألنظمة

  

  :منهج البحث

 ،ًسأتبع في دراستي المنهج الوصفي مستفیدا من المنهجین االستقرائي

  .واالستنباطي
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   :خطة البحث

  :وفهارس ،وخاتمة ،وثالثة مباحث ، تمهیدبعد المقدمة علي البحث یشتمل

 ، في اللغة واالصطالح الفقهيض النفسيمرل با التعریف ویشتمل علي:التمهید

 واألمراض النفسیة ،د األطباء المعاصرینومفهوم المرض النفسي عن

   . وأسبابه وأعراضه، ومفهوم الفصام العقلي،المعتبرة عندهم

  .مطالب ثالثة وفیه ، ومدي تأثیره في األهلیة، الفصام العقلي:المبحث األول

  .واالصطالح اللغة في األهلیة ماهیة :األول المطلب

  .عهاوأنوا وعوارضها،األهلیة أقسام :الثاني المطلب

  .األهلیة في تأثیره ومدي،العقلي الفصام :الثالث المطلب

   :علي عقد النكاح وفیه مطلبانالفصام العقلي  أثر :المبحث الثاني

   . زواج المریض النفسي:المطلب األول

   . زواج مریض الفصام العقلي:الثانيالمطلب 

وفیه ثالثة   وأثره علي إنهاء العالقة الزوجیة الفصام العقلي:المبحث الثالث

  . مطالب

   . في الفقه اإلسالمي طالق مریض الفصام العقلي: األولالمطلب

   . في الفقه اإلسالميرجعة مریض الفصام العقلي :مطلب الثانيال

  .خلع مریض الفصام العقلي في الفقه اإلسالمي :المطلب الثالث

  .وتشتمل علي أهم النتائج والتوصیات :الخاتمة



    
 
 

 ٤٨١

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  

  
  يدــــمته

  األمراض النفسيةحقيقة 
  

  وفيه أربعة مطالب

 مفهوم املرض النفسي يف اللغة :املطلب األول

  . الفقهيواالصطالح
د األطباء  مفهوم املرض النفسي عن:املطلب الثاين

مراض النفسية املعاصرين واأل

   .املعتربة عندهم
 يف الفقه  مفهوم الفصام العقلي:طلب الثالثامل

   .اإلسالمي والطب املعاصر

   . وأعراضه أسباب الفصام العقلي:طلب الرابعامل
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  املطلب األول

  مفهوم املرض النفسي يف اللغة واالصطالح الفقهي

قوم بتقسیم  بتعریف المرض النفسي في اللغة سن لكي نقوم: في اللغة:ًأوال

  . النفس–المرض  :المصطلح إلى قسمین

علي ما یخرج والضاد أصل صحیح یدل  ،)١(  والراء، المیم:المرض لغة- ١

 ومرض ،الصحةبه اإلنسان عن حد الصحة في أي شيء كان فالمرض نقیض 

ًفالن مرضا ومرضا، فهو مارض ومرض ْقلوبهم ِفي  :ى، ومریض قال تعالًْ
ِ ِ ُُ 

ٌمرض َ َ  )٢(.  

ً والدین جمیعا كما یقال الصحة في ،والنفس ، والسقم في البدن،والمرض

ً والدین جمیعا ، والنفس،البدن
)٣(.  

 ،ما یعرض البدن فیخرجه عن االعتدال الخاص«  :هو :ًالمرض اصطالحا

 تكون بسببها األفعال الطبیعیة ،في اإلنسانحالة غیر طبیعیة وقد یقال هي 

  .)٤( » والحیوانیة غیر سلیمة ،والنفسانیة

 وعبارة ،حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبیعي « :وعرف أیضا بأنه

 والمذكور في بعض كتب ،ول بها اعتدال الطبیعةبعضهم هو هیئة للحیوان یز
                                                           

مادة ) ٧/٢٣١ (، ابن منظور، لسان العرب،)٥/٣١١( بن فارس ،معجم مقاییس اللغة  )١(

  .مرض

  .١٠ :البقرة  )٢(

 ) ٧/٢٣١(لسان العرب   )٣(

 -  ه ١٤٠٣ الطبعة الثانیة ، بیروت– دار الكتب – ابن أمیر حاج ،التقریر والتحبیر  )٤(

  .)١٨٦ / ٢(م ١٩٨٣
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لطب أن المرض هیئة غیر طبیعیة في بدن اإلنسان یجب عنها بالذات آفة في 

  .)١(» الفعل 

  :ٍویراد بها عدة معانالنفس في اللغة تطلق  :النفس لغة -  ٢

  . تقول خرجت نفس فالن أي روحه،الروح - ١

  .الك بذاتهاله تقول قتل فالن نفسه أي أوقع ،الذات - ٢

َیاَأیها  :اإلنسان – ٣ ُّ ُالناس َ ُربكم َُّاتقوا َّ ُ َّ ْخلقكم َِّالذي َ ُ َ َ ْمن َ
ٍنفس ِ ْ ٍواحدة َ َِ َوخلق َ ََ َمنها َ ْ

ِ 

َزوجها َ ْ َّوبث َ َ َمنهما َ ُ ْ
ًرجاال ِ َ ًكثیرا ِ

ِ ًونساء َ َ ِ َُّواتقوا َ َالله َ
َتساءلون َِّالذي َّ َُ َ ِبه َ َواألرحام ِ َ َْ ْ َ 

َّإن َالله ِ
َكان َّ ْعلیكم َ ُ َْ ًرقیبا َ ِ

َ  )٢(  فالمقصود هنا آدم )٣(. 

 والروح ، ما علیه جمهور العلماء أن اإلنسان هو البدن:ًالنفس اصطالحا

 وأن الروح جسم مخالف ، وقد یطلق اسمه علي أحدهما دون اآلخر بقرینة،ًمعا

نفذ ي علوي خفیف حي متحرك ین وهو جسم نورا،بالماهیة لهذا الجسم المحسوس

 .)٤( )ویسري فیها سریان الماء في الورد والنار في الفحم،األعضاءجوهر في 

وبهذا قال علماء النفس المعاصرون فعلي سبیل المثال قال الدكتور حامد 

، وال یوجد نفس  جسم بدون نفس إال الجماد والجثثونحن نعلم أنه ال یوجد(زهران 

 یؤثر في الجسم دون طراب جسمي یوجد اضوال  ،بدون جسم إال األرواح واألشباح

 .)٥( ) وال یوجد مرض نفسي یؤثر في النفس دون الجسم،النفس

                                                           

 دار الكتاب – عالء الدین البخاري ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  )١(

  ).٤٢٦ / ٤( بدون طبعة وتاریخ ،اإلسالمي

  .١ :النساء  )٢(

  )١/٧٤٥(وینظر القاموس المحیط ) ٦/٢٣٣(لسان العرب   )٣(

 ٤٥٠ -  ٤٢٢ص بیروت- الكتب دار،الجوزیة القیم البن الروح  )٤(

  .٥ص ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، محمود حمودة ،  أسرارها وأمراضها ،النفس  )٥(



    
 
 

 ٤٨٤

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  املطلب الثاين

 )١(واألمراض النفسية املعتربة عندهم  ،ماهية املرض النفسي عند األطباء

 للمرض النفسي تعریفات : ماهیة المرض النفسي عند األطباء:ًأوال

حددة  إلى عدم وجود مقاییس م،یرجع السبب في ذلكوعبارات مختلفة و،كثیرة

 عند اإلنسان فاألمر یختلف من شخص إلى للسلوك البشري في جمیع األوقات

 ، وكذلك العوامل التربویة، والثقافیة، باإلضافة إلى اختالف العوامل البیئیة،شخص

   : التعریفات هذهمن أهم

  تنجم عن اختالل ال  التياتاالنحراف  من عبارة عن مجموعة:المرض النفسي -  ١

 ، أو تلف في تركیب المخ حتى ولو كان أعراضها بدنیة،بدني أو عضوي

 مظاهر متنوعة من أهمها التوتر االنحرافات وتأخذ هذه ،أو عضویة

   .)٢( والوساوس،والكآبة والقلق،النفسي

 نفسي المنشأ ،یةاضطراب وظیفي في الشخص  عبارة عن:المرض النفسي - ٢

 ، ویؤثر في سلوك الشخص، وجسمیة مختلفة،راض نفسیةي صورة أعیبدو ف

ویعوقه عن ممارسة حیاته السویة في المجتمع الذي ،فیعوق توافقه النفسي

 .)٣(یعیش فیه 

                                                           

 المكتب ، منظمة الصحة العالمیة،المرشد في الطب النفسي نخبة من األساتذة  )١(

  .، بتصرف بسیط٩ص، للشرق األوسط،اإلقلیمي

لمركز العربي  ا– یاسر محمد قدو.أثر الحاالت النفسیة في قضایا األحوال الشخصیة  )٢(

  .٨٦للنشر والتوزیع ص 

طبعة مكتبة الخانجي ، مصطفي فهمي،الصحة النفسیة دراسات في سیكولوجیة التكییف  )٣(

 .٢٢٧ ص ،١٩٩٥سنة



    
 
 

 ٤٨٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  :)١( ة المعتبرة عند األطباء المعاصرینفسیاألمراض الن :ًثانیا

األمور  من ة المعتبرة عند األطباء المعاصرینعد تحدید األمراض النفسیی

ًالهامة التي أخذت وقتا طویال لتحدید هم هذه  أ،وذلك لعدة أسباب، هذه األمراضَ

   :األسباب

أن الحد الفاصل بین الصحة والمرض النفسي هو حد غامض في غالب  -  ١

 وأنواع البعد عن ،األحیان حیث ال یوجد مقاییس محددة تقیس بها درجات

   .الحالة السویة

  . ومن شخص إلي شخص ،فسیة من بیئة إلى بیئةاختالف األمراض الن - ٢

 ووصف كل مرض لم یتفق علیه بشكل یسمح بالتعمیم ،إن وصف األعراض - ٣

   .العلمي

 والتصنیف هي لغة شمولیة غیر ،إن اللغة العلمیة المستعملة في التشخیص -  ٤

  .محددة

ف ة لهذا األمر إلى وضع تصنی فقد سعت المنظمات الدولیة المعنیومع ذلك

ومسمیات ، وسعت في تطویره حتى ظهرت تصنیفات،لألمراض النفسیة بل

لألمراض النفسیة المعتبرة عندهم حتى ظهر تصنیف یعتبر من أهم التصنیفات 

 .اض النفسیة عند األطباء المعاصرینالتي جمعت المسمیات الحقیقیة لألمر

                                                           

 . بتصرف،٥٥ ص، مرجع سابق،المرشد في الطب النفسي  )١(



    
 
 

 ٤٨٦

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

     :أهم هذه األمراض وهي

 وتشتمل هذه ،ابع واضطرابات الضاللة والحاالت فصامیة الط،الفصام :ًأوال

 :)١(الحاالت علي اآلتي 

  . وسمي بالفصام الزوراني أو الضاللي،انویديالفصام البار - 

  . أو فصام المراهقة،ویسمي بالفصام الهبفریني،م البلوغفصا - 

  .الفصام غیر الممیز - 

  .اكتئاب ما بعد الفصام - 

  .الفصام المبسط - 

  .الفصام غیر المحدد - 

  .امي الطابعاضطراب فص - 

  .اضطرابات الضاللة المستمرة - 

   : وتشتمل علي اآلتيرةاضطرابات ذهانیة حادة  وعاب :ًثانیا

 )بدون أعراض فصام(اضطراب ذهاني حاد  - 

 )مع أعراض فصام(اضطراب ذهاني حاد  - 

  .اضطراب ذهاني حاد شبیه بالفصام - 

 .ضاللي ًاضطراب ذهاني حاد غالبا - 

 

                                                           

 قام بترجمتة وحدة الطب النفسي بكلیة ، منظمة الصحة العالمیة،التصنیف العاشر  )١(

 وینظر أحكام المریض النفسي في ، وما بعدها،٢٩ ص، جامعة عین شمس،الطب

  .٢٩ ص، مرجع سابق،الفقه اإلسالمي



    
 
 

 ٤٨٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  )  المشاطرالجنون( اضطراب ضاللي محدث :ًثالثا

  ) نوع الهوس(اضطراب الفصام الوجداني  - 

  ) نوع االكتئاب(اضطراب الفصام الوجداني  - 

  .)نوع مختلط(اضطراب الفصام الوجداني  - 

 – هوس خفیف – وتشمل علي نوبة هوس ،اضطرابات المزاج :ًرابعا

افق وهي اكتئاب شدید غیر متر،حالیةاضطراب وجداني ثنائي القطب النوبة ال

  .عراض ذهانیةبأ

 وهي اكتئاب اضطراب الوجداني الثنائي القطب النوبة الحالیة :ًخامسا

   .شدید مترافق مع أعراض ذهانیة

  )١( والجسدیة ، والمرتبطة بالكرباالضطرابات العصابیة :ًسادسا

  والصراع النفسي بعد كبته،حول القلق أي یت:االضطراب التحولي :ًسابعا

  أو جسمي ،إلى عرض عضوي

 المریض إلى لذي تنفصل فیه شخصیة وهو ا:االضطراب االنشقاقي :ًمناثا

 وذلك ، أو یفقد أثنائه ذاكرته،شخصیات أخرى یقوم أثنائها بتصرفات غریبة عنه

   . أو لجلب اهتمام اآلخرین،ًللهروب من مواقف مؤلمة نفسیا

النفسیة  یعد من األمراض ممكن أن تستنتج أن مرض الفصام العقليومن ال

 التي ىضطرابات النفسیة الكبر، بل ویدخل تحت االتي صنفها الطب المعاصرال

 وهذا ما یهم بحثنا وهو إدراج ،ویجعله عدیم اإلرادة ، صلته بالواقعیفقد صاحبه

  .)٢( الفصام تحت األمراض النفسیة المعاصرة شدیدة الخطورة

                                                           

 الفقه في النفسي المریض أحكام وینظر )٢ (. وما بعدها،٣٣ ص،التصنیف العاشر  )١(

 .٤١ص،سابق مرجع ،اإلسالمي

 .استنتاج من الباحث  )٢(



    
 
 

 ٤٨٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  
  املطلب الثالث

   املعاصر   والطب، اإلسالميالفقهمفهوم الفصام العقلي يف 

  

   : اإلسالمي في الفقھ مفھوم الفصام العقليً:أوال

 ، یعد من األمراض العقلیة الرئیسیة ال شك فیه أن مرض الفصام العقليمما

 السلبیة  وآثاره، عند األطباء من حیث شدتهوهذا النوع من المرض درجاته متفاوتة

ة المعتبرة عند یاألمراض النفس وكما ذكرت سالفا عند الحدیث عن ،علي المریض

 أن مرض الفصام له أنواع كثیرة یصل بعضها إلى فقدان األطباء المعاصرین

 وذلك في حاالت الفصام من الدرجة األولي التي هي ،اإلنسان عقله بشكل كامل

 في الفقه اإلسالمي والذي یعني لبحث أما عن مصطلح الفصام العقليموضوع ا

  .فقه اإلسالمياختالل العقل فیدرج تحت الجنون في ال

 مرضیة نادرة تصیب  حالة فنجد أنه عبارة عنٕواذا نظرنا إلى الفصام العقلي

وقد  ، وتتغیر أفكاره ومشاعره،العادياألحیان بغیر مظهره في بعض  اإلنسان فیظهر

زول الحالة ثم ت ،وهو في حالته العادیة ،یأتیهاًتتغیر مالمحه ویأتي أعماال ما كان 

 وحكم هذه ،عد أن یعود إلى حالته الطبیعیةدث له بًئا مما حالطارئة فال یذكر شی

ًالحالة أنه یعتبر مجنونا إذا لم یدرك ما یفعل ألنه كان فاقدا عقله وقت ارتكاب  ً

الفقه اإلسالمي ونضعه   فيستطیع أن نكیف مرض الفصام العقليالفعل لذلك ن

 الفقهي ثم صطالحواال، وسنقوم بتعریف الجنون في اللغة:)١( تحت مصطلح الجنون

   : أقسامهأقوم بذكر

  

                                                           

 دار الكتاب ، عبد القادر عودة،نون الوضعيالتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقا  )١(

  . بتصرف یسیر،٥٨٨ ص،١ ج ،العربي بیروت



    
 
 

 ٤٨٩

  :)١( مفهوم الجنون في اللغة -  ١

ه سمي ومن الستتارهسمي الجن  وبه ،ویراد به الستر،لغة یطلق الجنون في ال

ً ویطلق أیضا ویراد ،عقل أو فسادهوالجنون هو زوال ال،الجنین الستتارة في بطن أمه

ر إلى شدة ظلمته التي تستر ما فیه  اللیل عندما یشاللیل فیقال جنبه شدة ظالم ا

  .)٢(عن األبصار 

  :صطالحمفهوم الجنون في اال -  ٢

  مصطلحفق أنتتسالمي تعریفات عدیدة تكاد تكون جنون في الفقه اإللل

   : وحدوث خلل بالعقل وأبرز هذه التعریفات،زی والتمی،الجنون هو فقدان اإلدراك

 إال ألفعال واألقوال علي نهجه جریان ااختالل العقل بحیث یمنع « :األول

 » ًنادرا
)٣(.  

 ومظهره جریان التصرفات القولیة والفعلیة علي ،ذهاب العقل آلفة«  :الثاني

  .)٤(  »غیر نهج العقالء

واألقوال علي النهج ، اختالط العقل بحیث یمنع وقوع األفعال:الثالث

ًالمستقیم إال نادرا 
)٥(.  

                                                           

 .٤١ / ١ الوسیط المعجم ،٩٢ص ،منظور ابن ،العرب لسان  )١(

  .٥١٥ / ١لسان العرب   )٢(

-  ه١٤٠٣ األولى: ط لبنان،-بیروت العلمیة الكتب دارالتعریفات، علي الجرجاني،   )٣(

   ٨٣–٨٢ص. م١٩٨٣

 ، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، الناشر، زین الدین بن نجم،غفار بشرح المنارفتح ال  )٤(

 ) ٢/٨٥(م ١٩٣٦الطبعة األولي سنة 

 وینظر خطاب .١٣١ ص، محمد عبد الرؤوف المناوي،التوقیف علي مهمات التعاریف  )٥(

  /١ ط ، الریاض ،العبیكان . أحمد بن علي آل مربع،الجنون في التراث العربي

                        = 

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 



    
 
 

 ٤٩٠

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  :أقسام الجنون -  ٣

والسبب في ذلك تعدد االعتبارات ،كثیرة عند السادة الفقهاءللجنون أقسام 

 :)١(ي اعتبارین ومن الممكن حصرها ف،التي راعها الفقهاء عند الحدیث عن الجنون

   :ًو طارئا وینقسم إلى قسمینً باعتبار كونه أصلیا أ:االعتبار األول

  وهو الذي یصیب اإلنسانو الجنون األصلي المتصل بحال الصبا:األول

 وهذا النوع من الجنون ،يًجنونا لما علیه دماغه من نقص خلق ثم یبلغ م،قبل البلوغ

  .)٢(ال یرجي زواله 

عد البلوغ إما  وهو ما یصیب اإلنسان ب،أو العرض الجنون الطارئ :الثاني

  .)٣(  ویرجي زواله، بسبب خلط أو آفةعتدالخروج مزاج الدماغ عن حال االل

  :)٤(نقطاع وینقسم إلى قسمین  الدوام واال باعتبار:االعتبار الثاني

 وهذا النوع من الجنون ال یدرك صاحبه )المطبق( الجنون الدائم :األول

   . أو یولد به خلقه،ً وقد یكون هذا النوع عارضا بأن یصاب به اإلنسان البالغ،شيء

 األول  إذ یصاب به اإلنسان تارة  وهو عكس:قطع الجنون المت:الثاني

ً عقله تماما ویخلو منه تارة أخرى وعندها یعود إلى عقله كامال وعندها یفقد ً
)٥(.  

                                                                                                                                              

 .٩٧ ص ، م٢٠١٤

 مجلة ، حاتم أمین عبادة،األمراض النفسیة وأثرها علي أهلیة إنشاء عقد الزواج وانهائه  )١(

  .٣٤٩٩ ص،كلیة الشریعة والقانون الدقهلیة

 .٦٤٥دار الكتاب ص ، ابن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق   )٢(

  .٣٥٠٠ص،نفس المرجع األسبق   )٣(

 . ٢/٢٣١بدون تاریخ ،الطبعة الثانیة،ارالكتب د،ابن أمیر حاج،التقریر والتحبیر  )٤(

ً، وینظر أیضا األمراض )٢/١٤٢( عبد القادر عوده ،التشریع الجنائي اإلسالمي  )٥(

  .٣٥٠٠ ص، مرجع سابق،النفسیة وأثرها علي أهلیة انشاء عقد الزواج وانهائه



    
 
 

 ٤٩١

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ًبینما قسم بعض العلماء الجنون تقسیما ثالثا   وعدمها ،من حیث الغلبةً

  :ىإل

 فقد اإلدراك  یكون وهو الذي ال یعقل من یصاب به شيء إذ:الجنون الكلي -  ١

  .ًغالبا في مناحي تفكیره كافة

بحیث  ؛ التفكیرًوهو الذي یكون قاصرا علي بعض مناحي : الجنون الجزئي-  ٢

ًا باإلدراك في غیر ع متمتهالنواحي مع بقاء هذهیفقده القدرة علي اإلدراك في 

  .)١( هذه النواحي

   : عند علماء الطب المعاصرین مفھوم الفصام العقليً:ثانیا

ي  من أخطر المشاكل الصحیة الرئیسیة ف یعد مرض الفصام العقلي:تمهید

 یبدؤونالشباب في الوقت الذي  وعادة ما یصیب هذا المرض ،جمیع أنحاء العالم

 عار مدي  ووصمة،قد یؤدي إلى إعاقة مستدیمةفیه تأسیس استقاللیتهم مما 

والشخصیة مما دعا بعض األطباء ، تنعكس بالسلب علي حیاته األسریة،الحیاة

 حیث یعد لبشریةلوصف مرض الفصام بأنه من أسوء األمراض التي تصیب ا

ًالفصام سببا رئیسیا ل من  % ١یصیب أكثر من  و،إلعاقة في جمیع أنحاء العالمً

  .)٢( سكان العالم

 عند األطباء المعاصرین یطلق ویراد به لذلك نجد أن مرض الفصام العقلي

 ،اضطراب حاد في الدماغ یشوه طریقة الشخص المصاب به في التفكیر(

والعالقات ، ورؤیة الوقائع، والنظر إلى الواقع،هوالتعبیر عن مشاعر،والتصرف

                                                           

  نفس المرجع والصفحة  )١(

  عنوان الموقع،  المكتبة االلكترونیة :الناشر  )٢(

https://www.msdmanuals.com/ar/home 



    
 
 

 ٤٩٢

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  .)١( وبین المحیطین به والمتبادلة بینه

 ، اضطراب نفسي یتسم بسلوك اجتماعي غیر طبیعي:ًوعرف أیضا بأنه

 والهلوسة ،ز الواقع تشمل األعراض الشائعة الوهام واضطراب الفكریوفشل في تمی

والتعبیر العاطفي وانعدام  ،جتماعیةالسمعیة باإلضافة إلى انخفاض المشاركة اال

مثل اضطراب ى مشاكل نفسیة أخر  المصابین بالفصامىًاإلرادة وغالبا ما یكون لد

 وعادة ما تظهر هذه ، واضطراب تعاطي المخدرات،واالضطراب االكتئابي،القلق

  .)٢(األعراض تدریجیا حیث تبدأ في مرحلة البلوغ وتستمر لفترة طویلة 

 عبارة عن اضطراب نفسي یعاني بسببه الشخص من :ًوعرف أیضا بأنه

 ومن الممكن ، والتصرفات، والعواطف، والمشاعر،تغیرات غیر طبیعیة في التفكیر

 ویعد ،بعده عن الواقع أحد أعراضهون الذهان الذي یعاني منه الشخص یأن یك

 وطبیة على ، واجتماعیة، وله آثار سلبیة،اضطراب الشخصیة اضطرابا مزمنا

  .)٣(یض المر

                                                           

   https/ww.webteb/com عنوان الموقع     ، المكتبة اإللكترونیة:الناشر  )١(

  https//ar.wikipedia.orgعنوان الموقع     ،  المكتبة اإللكترونیة :الناشر  )٢(

)٣(    matthews-kav fman,Lathagati and gason yano fski (١٦-٢)firist 

Aid for the psy chia trgclerkship, Amirika.msccraw. Hill. Educa 

tian, pag٢٢ part thrce.  



    
 
 

 ٤٩٣

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 

  لب الرابعاملط

   وأعراضه أسباب الفصام العقلي 

   : األسبابً:أوال

 غیر  سبب اإلصابة بمرض الفصام العقليقرر العلماء المعاصرون أن

 ولكن اعتقد بعض الباحثین أن هناك مجموعة من العوامل ،واضح أو معلوم

صابة بهذا وعوامل اخرى خاصة بكیمیاء المخ تساهم في اإل، والبیئیة،الوراثیة

وقد تساهم مشاكل بعض المواد الكیمیائیة بالمخ التي تحدث بشكل  ،)١(االضطراب 

 وجلوتومات في ، العصبیة التي یطلق علیها دوبامین بما في ذلك الناقالت،طبیعي

 لذلك نجد حین عرض دراسات التصویر العصبي التغیرات ،احاالت الفصام العقلي

ألشخاص المصابین بالفصام لعصبي المركزي ل والجهاز ا،في البنیة الدماغیة

 مرض بالدماغ علي الرغم ن الفصام العقليلباحثین إلى أویشیر كثیر من االعقلي 

من عدم تأكدهم من أهمیة هذه التغیرات بالرغم من ذلك وضع األطباء 

ًببا لإلصابة بمرض المعاصرون بعض العوامل التي من الممكن أن تكون س

   :ها أهمالفصام العقلي 

 . خ عائلي لإلصابة بمرض الفصام العقليوجود تاری - 

 .  أو أمراض المناعة الذاتیة،لتهاب مثل اال،ادة تنشیط جهاز المناعةزی - 

أو ذات التأثیر  ،تناول العقاقیر التي تغیر الحالة المزاجیة النشطة نفسیا - 

  .النفسي أثناء سنوات المراهقة وأوائل البلوغ

                                                           

 العنوان   )االنترنت( منشور علي الشبكة العنكبوتیة ،مؤسسة مایو للتعلیم والبحث الطبي  )١(

https://www.mayoclinic.org/ar  



    
 
 

 ٤٩٤

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

مجموعة من العوامل التي یتعرض ض ترجع إلي  توجد أسباب لهذا المركما

   .الستقبال هذا المرضاستعداد عضوي أن هناك لها اإلنسان طالما 

   :أهم هذه العوامل

واالهتمام ألن الدراسة  ًواسعا منً فقد أخذ هذا العامل مجاال :الجو األسري

 أقرب  واإلنسان في هذه المرحلة،اإلصابة بالمرض تكون في سن المراهقة والشباب

وبالتالي فإن لألسرة دور أساسي في  ،في تعامله مع أسرته من المحیط الخارجي

  : وانقسم العلماء إلى قسمین،تشكیل شخصیته وتفكیره

 العائلیة غیر المتزنة قد ءن الخالفات األسریة واألجوا یزعم أ:القسم األول

   .تسبب المرض

 غیر مضطربة تنشأ في أسربعض اإلصابات  أثبت أن :القسم الثاني

عد ًولكن یظهر دور األسرة جلیا ب،ابةًوبالتالي فهو لیس مقیاسا یدل علي اإلص

ً ولكن كونها عامال أساسیا ،ًإصابة الفرد بالمرض أكثر لیس كونها سببا ًومهما من ً

  . )١(ومساعدة المریض ومساندته لتجاوز المرض ،الشفاءعوامل 

  :)٢(العالقة بین الطفل واألم 

 ى النفس المعاصرون أن أثر حرمان الطفل من حنان األم القأكد علماء

 واالهتمام، وبینما أكد الكثیرین علي ان اضطراب العالقة بین ،الكثیر من الدراسة

والرعایة التي یحتاجها من قبل والدته قد ، والحنان،هتماموفقدانه لإل، األم والطفل

عندما یكبر هذا  فصام العقليً مساعدا إلصابته بالًویكون عامال،ًیؤثر سلبا علیه

 أن هناك حاالت ىمن حدوث هذه الفرضیة عل البعض اآلخر  بینما قلل،الطفل

                                                           

 رف یسیر  بتص،١٣ طارق علي الحبیب، دار البیت العتیق اإلسالمیة ص،الفصام  )١(

   com.https//mawdoo٣عنوان الموقع ، شبكة االنترنت،  وینظر،١٤نفس المرجع ص  )٢(



    
 
 

 ٤٩٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 وكان رد المؤیدین لهذه ، نفسهاوال یصاب األخوة من األم ،األطفالحد یصاب بها أ

و اكتئاب  أ، أو طالق،ي وقت حصول أزمة عائلیةالنظریة أن تزامن الطفولة ف

إخوته الذین لم دون  األزمات فیصابهذه  لي الطفل الذي عایشلدي األم قد یؤثر ع

إن  ،،.... معها التجارب الحیاتیةاالمراحل أو یتعایشو  هذه األزمات أوایزامنو

ًسدیة التي یتعرض لها اإلنسان قد تكون سببا یة أو الجالحوادث أو الصدمات النفس

عن أثر التجارب  دراسة  إلي عمل مما دفع الباحثین،في تطور المرض لدیه

 ،إصابتهم بالمرضوالحوادث التي قد یتعرض لها األشخاص علي ،الحیاتیة القاسیة

ًسببا رئیسیا  تولیس،مسببا للمرضً عامال فوجدوا أنها تعد اإلصابة من أسباب ً

  .)١( بمرض الفصام العقلي

  :  أعراض مرض الفصام العقليً:نیا   ثا

عاني لعدید من األعراض التي یفهناك ا: أما عن أعراض الفصام العقلي

 :)٢( أهمها منها المصاب بمرض الفصام العقلي

ًتغیر في طریقة التفكیر التصرف بحیث یصبح المریض ذهانیا ال یمیز الفرق  -  ١

 .بین الواقع والخیال

 .أو رؤیة أشیاء لیست حقیقیة،ویهیأ للمریض سماع أصوات،وأوهام،هلوسة - ٢

القدرة علي وضع األفكار في التسلسل الذهني اضطرابات التفكیر وعدم  - ٣

 فقد یقول كلمات أو ، ویظهر ذلك في حدیث المریض وكالمه،المناسب

  .جمل غیر مترابطة معا

                                                           

 ، بیروت- المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، علي كمال،فصام العقل أو الشیزوفرینیا  )١(

  .١٣٠ ص ،الطبعة األولى

  ١١/٤/٢٠١٧تاریخ االضافة ، كتابة محمد مروان ،  المكتبة االلكترونیة :الناشر  )٢(

https://mawdoo٣.com  



    
 
 

 ٤٩٦

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ن یتوقف المریض في الحركة بشكل كلي لساعات اضطرابات الحركة كأ -  ٤

 .ًطویلة مثال

د و ما ق ألة وظهور عالمات العز،لدي المریضات العاطفیة یتغیر السلوك -  ٥

  .نه اكتئابیبدو علي أ

  .بتسام أو الغضبعدم إظهار تعابیر علي الوجه كاإل - ٦

  .باتها كالقیام بالتسوق أو العمل وتأدیة متطل،عدم الرغبة في ممارسة الحیاة - ٧

    .)١( عدم القدرة علي االنتباه أو اتخاذ القرار - ٨

  

                                                           

 .نفس المراجع السابقة  )١(



    
 
 

 ٤٩٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 

  
  
  
  
  
  

  املبحث األول

  تأثريه يف األهلية  ى ومدالفصام العقلي
  

  وفيه ثالثة مطالب 

  . واالصطالح، ماهية األهلية يف اللغة:املطلب األول

  .وأنواعها،وعوارضها، أقسام األهلية:املطلب الثاين

  .ومدي تأثريه يف األهلية، الفصام العقلي:املطلب الثالث

  
  
  
  
  



    
 
 

 ٤٩٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  املطلب األول 

  )١( ماهية األهلية يف اللغة واالصطالح 

   :لیة في اللغةھ األً:أوال

 فهي نسبة لألهل فیقال ،ویراد به الصالحیة،یطلق مصطلح األهلیة في اللغة

 ، ومستحق له فیقال أهل العلم أي من اتصف به،فالن أهل كذا أي مستوجب

 فأهلیة اإلنسان - واألهلیة لألمر الصالحیة له  ،وأهل الرجل أخص الناس به

  .وطلبه منه،للشيء صالحیته لصدور ذلك الشيء

  :)٢( ھلیة في االصطالح األً:ثانیا

 صالحیة اإلنسان : ویراد بها،طالحا عند علماء الفقهتطلق األهلیة اص

 التصرفات منه، فاألهلیة هي  وصحة،أو علیه ،وجوب الحقوق المشروعة لهل

َعرضنا َِّإنا  :ىالتكالیف الشرعیة التي تحدث القرآن عنها في قوله تعال ْ َ َاألمانة َ َ َ َ ْ 

َعل ِالسماوات ىَ
َ َ ِواألرض َّ َْ ْ ِوالجبال َ َ ِ ْ َفَأبین َ َْ َیحملنها َْأن َ َ ْْ ِ َوَأشفقن َ ْ َ ْ َمنها َ ْ

َوحملها ِ َ َ َ ُاإلنسان َ َ ْ ُإنه ِْ َِّ 

َكان ًظلوما َ ًجهوال َُ ُ َ   )٣(. 

 والفرائض التي فرضها اهللا جمیع التكالیف الشرعیة، راد باألمانة هنا فالم

 من أن عرضها علي أعظم ما خلق اهللا  علي العباد بعد سبحانه وتعالي

وأشفقوا ،والجبال بحیث لو جاز تكلیفها لثقل علیها فكرهو ذلك،السموات واألرض

 )٤(وقد كلفه اإلنسان  ، بها أال یقوموًمن غیر معصیة ولكن تعظیما لدین اهللا 

 وثقل محمله أن ، فإن ما كلفه اإلنسان بلغ من عظمه،وهو ظلوم جهول لو عقل

 . وظلمه وجهله، وحمله اإلنسان رغم ضعفه،عظم ما خلق اهللا أن یتحملهیأتي أ
  

                                                           

 .٢٣ ص، المصباح المنیر الفیومي،١/٢٩ ابن منظور ،لسان العرب  )١(

  ٤/٣٣٥، تاریخ، بدون طبعة، دار الكتاب اإلسالمیة، البزدوي،كشف األسرار  )٢(

 .٧٢ :األحزاب  )٣(

  .بتصرف یسیر) ١٧/٢٤٦( مؤسسة الرسالة - القرطبي ،آنالجامع ألحكام القر  )٤(



    
 
 

 ٤٩٩

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  املطلب الثاين

 )١ (األهلية وعوارضها أقسام 

تنقسم األهلیة في الفقه  :)٢( أقسام األھلیة في الفقھ اإلسالمي ً:أوال

 .هلیة أداءوأ ،جوباإلسالمي إلى أهلیة و

   :أهلیة الوجوب -  ١

 ته أي صالحی،ان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیهوهي صالحیة اإلنس

 وأساسها الخاصة التي خلق اهللا علیها ،ثبت له الحقوق وتجب علیه الواجباتتألن 

ًكان اإلنسان صالحا ألن ثبت  وبها ،اإلنسان واختصه بها من بین أنواع الحیوان

انه  وأهلیة الوجوب ثابتة لكل إنسان یوصف ب،حقوق، وتجب علیه واجبات له

ً جنینا أو طفال،ًإنسان ذكرا كان أم أنثي ً أم بالغا رشیداً ممیزا ،ً ً أو سفیها عاقال أم ،ً ً

ًا أم مریضاحًمجنونا صحی ثبت هذه ت وال ، وذلك ألنها مبنیة علي فطرة في اإلنسان،ً

 ولهذا اختص ، ألن الذمة هي محل الوجوب،األهلیة إال بعد وجوب الذمة الصالحة

ً فكل إنسان أیا كان ، دون سائر الحیوانات التي لیست لها ذمةاإلنسان بالوجوب

 ألن أهلیته ، أهلیة الوجوب فال یوجد إنسان لیس له،لیة الوجوبله أهتثبت 

  .)٣(للوجوب هي إنسانیته 

  :أهلیة األداء -  ٢

علي وجه یعتد به  ً یكون معها اإلنسان صالحا لصدور الفعل منه  التيوهي

                                                           

 / ٤ وینظر كشف األسرار للبزدوي ،٣٣٧ / ٢ التفتازاني ،شرح التلویح علي التوضیح  )١(

٣٣٥.  

 عبد الوهاب خالف ص ، وینظر علم أصول الفقه،٣٣٥ / ٤ البزدوي ،كشف األسرار  )٢(

١٥٨. 

 جمال عبد اهللا ،لجنائیة في الفقه اإلسالمي أثر المرض النفسي في رفع المسئولیة ا،ینظر  )٣(

  .١٢ ص، غزة–الفي الجامعة اإلسالمیة 



    
 
 

 ٥٠٠

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 وأفعاله تترتب علیها ، وأن تعتبر أقواله،ن یطالب باألداء ألًشرعا أي صالحیته

 ،ًبحیث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتد به شرعا ،)١(آثارها الشرعیة 

 و حج كان معتبرأ، أو صیام، ة من صالةٕ واذا أدي عباد،وتترتب علیه أحكامه

أخذ  في نفس أو مال أو عرض ٕواذا جني علي غیره، عنه الواجب ومسقطا،ًشرعا

 األداء التمییز بالعقل ال ًومالیا فأهلیة،ًوعوقب علیها بدنیا،بجنایته مؤاخذة كاملة

  .)٢(الحیاة 

  : علي تقسیم األهلیة إلى أهلیة وجوب وأهلیة أداءةر المترتباثاآل

داء في األثر المترتب علي تحدید وأ، أهمیة تقسیم األهلیة إلى وجوبتظهر - 

وسأقوم بتقسیم األثر المترتب إلى ،ل نوع واآلثار المترتبة علي ك،القواعد

  :اآلتي

بالنسبة ألهلیة  )٣( أهلیة الوجوب لإلنسان ى األثر المترتب عل:ًأوال

   .وأهلیة الوجوب الناقصة ، حالتان اثنتان فقط هما أهلیة الوجوب الكاملةالوجوب

ق ثبت له الحقوتًن یكون اإلنسان صالحا ألن وهي أ :أهلیة الوجوب الكاملة -  ١

حتي ثبت لإلنسان منذ والدته ت وأهلیة الوجوب الكاملة ،ویكون علیه واجبات

 ، وبعد بلوغه،ألنه في جمیع أطوار حیاته من طفولته وفي سن تمییزهوفاته 

 ،اته له أهلیة وجوب كالمةعلي أي حال كان في أي طور من أطوار حی

الواجبات مثل لتزام بواال ،لقي الحقوق مثل حقه في اإلرث اإلنسان لتفیصلح

  . فال یوجد إنسان فاقد لألهلیة،وجوب الزكاة في ماله

                                                           

  .٢/٣٣٧ التفتازاني ،شرح التلویح علي التوضیح  )١(

  .١/١٦٦الزحیلي ، أصول الفقه   )٢(

 .١/١٦٦ الزحیلي ، أصول الفقه،١٥٩ عبد الوهاب خالف ص،علم أصول الفقه  )٣(



    
 
 

 ٥٠١

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 أن دون حقوق له تثبت ألن اإلنسان صالحیة وهي :أهلیة الوجوب الناقصة -  ٢

 ،الوالدة قبل بالجنین تختص الناقصة الوجوب وأهلیة ،واجبات علیه تجب

 والنسب والوصیة اإلرث حق له فیثبت ،�حیا والدته بشرط الحقوق بعض فله

  .)١( القوانین شراح بعض قول في الهبة له أقروا ًوأخیرا ،والوقف

  : األثر المترتب علي أهلیة األداء:ًثانیا

مما هو متبع عند علماء أصول الفقه أن حاالت اإلنسان بالنسبة ألهلیة 

وأهلیة األداء الكاملة وأن أهلیة األداء  ،الناقصة األداء حالتان هما أهلیة األداء

 بالعقل القاصر مثل عقل الصبي والمعتوه ت أي ثبت، بقدرة قاصرة تثبت)٢(اقصة الن

 أي تثبت بالعقل الكامل المقرون بقوة ، بقدرة كاملةتوأن أهلیة األداء الكاملة ثبت

م الخطاب بل مع قدرة عتبر في وجوب األداء لیس مجرد فه وذلك ألن الم،البدن

القدرتین منحطة عن درجة الكمال كما في  فإذا كانت كلتا ،العمل به وهو بالبدن

أو إحداهما كما في الصبي العاقل أو المعتوه البالغ كانت  ،)٣(الصبي غیر العاقل 

 ومما ال شك فیه أن األداء لإلنسان یتعلق بقدرتین هما قدرة فهم ،األهلیة ناقصة

ه عدیم ل واإلنسان في أول أحوا،وقدرة العمل به وذلك بالبدن، وذلك بالعقل،الخطاب

ً من القدرتین شیئا ة واحدوصالحیة ألن یوجد فیه كل،القدرتین لكن فیه استعداد

 فقبل بلوغ ،ن تبلغ كل واحدة منهما درجات الكمالًفشیئا بخلق اهللا تعالي إلى أ

 ،درجة الكمال كانت كل واحدة منهما قاصرة كما یكون للصبي الممیز قبل البلوغ

 فإنه قاصر العقل مثل ،عد البلوغب المعتوه وقد تكون إحداهما قاصرة كما في

                                                           

 أثر المرض النفسي في رفع : وینظر.٣٩ / ٢تازاني  التف،شرح التلویح علي التوضیح  )١(

  .١٣ ص ، مرجع سابق،المسئولیة الجنائیة في الفقه اإلسالمي

 . ١٤ ص،نفس المرجع  )٢(

 . ٢/٣٤٢ النفتازاني ،شرح التلویح  )٣(



    
 
 

 ٥٠٢

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ٕالصبي وان كان قوي البدن ولهذا ألحق بالصبي في األحكام 
)١(.  

  

  : عوارض األهلیة:ًثانیا

أحوال تطرأ علي «ألهلیة أنها عبارة عن إن المراد بالعوارض المصاحبة ل

ر بعض و تغی أ،یها بإزالتها أو نقصانهاهلیة األداء فتؤثر فاإلنسان بعد كمال أ

 .)٢( »األحكام بالنسبة لمن عرض له من غیر تأثیر في أهلیته

  

                                                           

  .٣٥٠ / ٤ البزدوي ،كشف األسرار  )١(

 ، الطبعة الثانیة،یة دار الكتب العلم، ابن أمیر حاج،التقریر والتحبیر في علم األصول  )٢(

  . بتصرف یسیر٢/١٧٢



    
 
 

 ٥٠٣

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

   :وقد قسم العلماء عوارض األهلیة إلى قسمین

 

وهي األمور التي ال یكون لإلنسان فیها  . العوارض السماویة:القسم األول

 ، والعته، وهي الصغر والجنون،) وصفة،اسما( فنسبوها للسماء ،یارأي اخت

   .)١(  والموت، والنفاس، والحیض، والمرض، واإلغماء،م والنو،والنسیان

ن الصغر حالته ء قد جعلوا الصغر من العوارض مع أالعلماأن ومما یالحظ 

ًأصلیة مالزمة لإلنسان والسبب في ذلك أن الصغر لیس الزما لماهیة اإلنسان 

 .)٢(فماهیة اإلنسان ال تقتضي الصغر 

 ،و ترك إزالتهاسبها العبد أكت التي اوهي: العوارض المكتسبة:نيالقسم الثا

 ، الجهل، فالتي من اإلنسان،هن تكون من اإلنسان نفسه أو من غیروهي إما أ

لذي یكون من غیر اإلنسان  وا، والخطأ والسفه واإلفالس، ،والهزل ،والكسر

    .)٣(اإلكراه

  
  

                                                           

 بدون طبعة ،مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، شرح التلویح علي التوضیح لمتن التنقیح   )١(

  . بتصرف یسیر،٢/٣٥٢وتاریخ 

 بدون ، عالء الدین البخاري، دار الكتاب اإلسالمي،كسف األسرار شرح أصول البزدوي  )٢(

  .٤/٤٥٧ ،تاریخ

،  انس بن عوف ،حكام الفقهیة لألمراض النفسیة وطرق عالجها دراسة مقارنةینظر األ  )٣(

 . ٧٧ ص،وزارة الشئون اإلسالمیة



    
 
 

 ٥٠٤

  املطلب الثالث

   : تأثريه يف األهليةى ومدالفصام العقلي

ة من  في الفقه اإلسالمي أن هناك مرحلیف الفصام العقليذكرت في تكی

 علماء الطب النفسي وهذه المرحلة سماها ،)١( مراحل الفصام تصل إلى الجنون

نوبة الفصام بالهجمة الحادة والشدیدة من خالل تأثیر الفصام بالهجمة الحادة 

ه من بما یسمع ً بحیث یجعل المریض محكوما،والشدیدة علي عملیات التفكیر

مما یتسبب في خلق  ،)٢(وما یقتنع به من الضالالت واألفكار الوهمیة  ،هالوس

 تصرفات وسلوكیات ينوع من الضغط النفسي الذي یتحقق معه اإلكراه الملجئ إل

 ، واالختیارًبب في جعل اإلنسان فاقدا لإلرادةمعینة تنطلق من هذه األفكار مما یتس

هو الذي ال (قطع الذي یعرفه الفقهاء بأنه المتوهو المعروف عند الفقهاء بالجنون 

 فهو یصیب الشخص تارة ویرتفع عنه ،ًیعقل صاحبه شیئا ولكنه جنون غیر مستمر

ٕ واذا ارتفع عنه عاد إلیه عقله فهو نفس ،ًعقله تماما فقدتارة اخرى فإذا أصابه 

احبه قطع یفقد صت فالجنون الم،الجنون المطبق ال یفترق عنه إال في االستمرار

ًاإلدراك في حالة وجوده فال یكون مسئوال جنائیا  ً
 انقشع عنه عاد لهفإذا  ،)٣(

                                                           

 ویالحظ أن هناك ،تصنف درجات الفصام العقلي حسب األعراض السائدة إلى عدة أنماط  )١(

  وفصام، فصام بسیط:ً وتغیرا من نمط إلى نمط مع تقدم المرض إلى أربعة أقسام،،ًتداخال

وهو أخطر أنواع الفصام العقلي الذي یفقد صاحبه ، وفصام ذهاني ، وفصام تخشیبي،مبكر

 زواج أصحاب األمراض العقلیة في : ینظر. والتصرف، ویكون عدیم اإلرادة،الصلة بالواقع

 جامعة – زبیدة حسام داوود . وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة الفلسطینیة،الفقه اإلسالمي

  . بتصرف یسیر٩١ ،٩٠ ،٨٩لدراسات العلیا ص  كلیة ا–الخلیل 

مكتبة المجلس الوطني ،حسین توفیق رضا، أهلیة العقوبة في الشریعة اإلسالمیة  )٢(

 ١٥٤,١٥٣ص،االتحادي

 دراسة فقهیة وافیة حول قواعد علم اإلجرام في میزان ،الجریمة والعقاب في الفقه اإلسالمي  )٣(

                        = 

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 



    
 
 

 ٥٠٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ًاإلدارك وصار مسئوال جنائیا عما یرتكب من جرائم في حالة إفاقته  بعكس ،ً

ًنونا مطبقا فإنه ال یسأل جنائیاالمجنون ج ً ٕ واذا فاق ،مرن جنونه تام ومست أل،ً

ًمعني أنه ال یدرك إدراكا تاما في حالة أو قطع إفاقة جزئیة بصاحب الجنون المت ً

ً ولكنه یدرك إدراكا تاما فیما عدا ذلك فحكمه في حالة اإلفاقة ،حاالت معینة ً

 قطع ولكنهئي أما إذا أفاق صاحب الجنون المتالجزئیة حكم صاحب الجنون الجز

  .)١( فحكمه في هذه الحالة حكم المعتوه كان في إفاقته ضعیف اإلدراك

یكمن  وتأثیره علي األهلیة ،ًقطعاًجنونا مت العقلي موضوع البحث والفصام

وقات إفاقته ثابتة أو في أنه یعتبر من الجنون المتقطع التي یكون فیها المریض أ

 والمجنون ال عقل ، ألن مناطها العقل والتمییز،ة األداءمتفاوتة وهو مؤثر في أهلی

 وال یترتب علي عبارته أي ،رفات وال تصح منه التص، فال تجب علیه العبادات،له

 وتعد تصرفاته باطلة من وقت ثبوت المرض سواء كانت حالته ،أثر من اآلثار

 ، والعقل،شائعة أم لم تكن والسبب في ذلك أنه ینافي القدرة ألنها تحصل بقوة البدن

 والقدرة ،والعلم به بدون العقل ،ومریض الفصام عقله زائل وال یتصور فهم الخطاب

 القدرة ألن العلم أخص أوصاف القدرة فتفوت ،ألداء ال تتحقق بدون العلمعلي ا

ِوته وبفوت القدرة یفوت األداء واذا مات األداء عدم الوجوب إذ ال فائدة في بف
ُ ٕ

 وبدون األهلیة ، وحاصله أن أهلیة األداء تفوت بزوال العقل،الوجوب بدون األداء

 .)٢(ال تثبت الوجوب 

                                                                                                                                              

 -٧٧ بیروت، ص– دار الكتب العلمیة ،يالفقه اإلسالمي، یونس عبد القوي الشافع= 

٧٨،. 

نظریة العقد في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانین المعاصرة،   )١(

 . ٢٢٦ ص ، بیروت، دار الكتب،عصمت عبد المجید بكر

 ، ه١٤١٨ ،١ ط ، دار الكتب بیروت،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم للبزدوي  )٢(

 .ف یسیر بتصر،٤/٣٧٢



    
 
 

 ٥٠٦

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 

 

  

   

  

  اينملبحث الثا

 يف الفقه عقد النكاح علي عقليأثر الفصام ال

  اإلسالمي

  

  وفيه مطلبان

  . زواج املريض النفسي:املطلب األول

  . زواج مريض الفصام العقلي:الثايناملطلب 

  

  

  

  



    
 
 

 ٥٠٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  املطلب األول

  زواج املريض النفسي يف الفقه اإلسالمي

 ،إلسالممما ال شك فیه أن الزواج من األمور المشروعة التي دعا إلیها ا

 أهم هذه ، وذلك وفق أصول وضوابط شرعیة،ورغب فیها لكل مسلم ومسلمة

الضوابط إظهار عیوب الخاطب والمخطوبة قبل الزواج، فالصدق واألمانة من القیم 

 ومن األمور المتعلقة بالصدق ضرورة إظهار ،النبیلة التي یحث علیها اإلسالم

 ویدل على ذلك حدیث ،وبةالعیوب إن كانت موجودة لدى الخاطب أو المخط

اهللا علیه وسلم فقلت له رضي اهللا عنها قالت أتیت النبي صلي فاطمة بنت قیس 

م ومعاویة خطباني فقال رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم أما معاویة جهأبا إن 

  .)١(العصا عن عاتقه م فال یضع  وأما أبو الجه، له ال مالكفصعلو

مرض عند الخطبة وأنه من الواجب علي  العلي حرمة كتماناء اتفق الفقه

قال ابن  ،وغیرها ،والمخطوبة إظهار عیوبهما عند الخطبة من األمراض ،الخاطب

لنكاح ا ینفر الزوج اآلخر منه وال یحصل منه مقصود والقیاس أن كل عیب(القیم 

  .)٢(  وهو أولى من البیع،من الرحمة والمودة یوجب الخیار

 وما ألزم ،ولى بالوفاء من شروط البیع النكاح أا أن الشروط المشترطة فيكم

دبر مقاصد الشرع  ومن ت، به به وغبنً وال مجنونا بما غر،ًاهللا ورسوله مغرورا قط

یخف وما اشتمل علیه من المصالح لم  ،وحكمته ،لهوعد ،وموارده ،في مصادره

  .)٣( )علیه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشریعة

                                                           

رقم تحت ، ه لها فق باب المطلقة البائن ال ن،أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الطالق  )١(

 .٩٣١ ص) ١٤٨٠(

  ٥/١٨٥/  مؤسسة الرسالة : الناشر،ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد    )٢(

 .٥/١٦٦نفس المرجع   )٣(



    
 
 

 ٥٠٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

وكذلك إظهار عیوب  ،ةتإظهار عیوب الخاطب لخطیبًفمن الواجب شرعا 

المخطوبة لخطیبها والسبب في ذلك ما یترتب علي هذه الخطبة من زواج بینهما له 

وأهم هذه الشروط  ،أحكامه الخاصة التي تتطلب بعض الشروط إلتمام عقد النكاح

 ،ج المریض النفسي في الفقه اإلسالميا أما عن حكم زو،سالمة العقل والبدن

  .سیم هذا المطلب إلى فرعینفسأقوم بتق

  .ریض النفسي عند األطباء المعاصرین زواج الم:الفرع األول

  .زواج المریض النفسي في الفقه اإلسالمي :الفرع الثاني

 أتحدث عن  حین:نمریض النفسي عند األطباء المعاصریزواج ال :ًأوال

هنا باألطباء ن فالمقصود مریض النفسي عند األطباء المعاصریزواج ال

والباحثین في  ،المعاصرون هم األطباء المتخصصون في عالج األمراض النفسیة

 ، أنهم ذكروا لزواج المریض النفسي بعض اإلیجابیات والسلبیاتهذا العلم فنجد

  .بدأ بما قرره أطباء المرض النفسي من إیجابیات زواج المریض النفسيون

 بین المریض وزوجته والمریضة نفسيأن الزواج یخلق نوع من التقارب ال -  ١

 بحیث یصل الطرفان إلى حالة نفسیة ،ً إذا كانا مریضین نفسیا،وزوجها

 ،ًقریبة من بعضهما بحیث من الممكن أن یستشعرا معا آالمهما المشتركة

 وما یبدو من الطرف المریض ،هما في استشعار السعادةتوتكون لهما طریق

 ساطة من الطرفب بهلفإنه یمكن تقبًیبدو شاذا لآلخرین من سلوك قد 

 .)١(المعافي 

 ویؤكد هذا ما نشرته المحلیة ،نسبة الطالق للمرضي النفسیین تكون قلیلة -  ٢

والتي تصدرها الكلیة الملكیة لألطباء النفسیین في ،اإلنجلیزیة للطب النفسي

                                                           

  .٣٥١٢  ص،مرجع سابق ،ٕانهائهلزواج واألمراض النفسیة وأثرها علي أهلیة انشاء عقد ا  )١(



    
 
 

 ٥٠٩

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

لقد أثبت البحث أن نسب الطالق تكون ( جاء فیه ١٩٧٢بحث نشر عام 

 به من سعادة یفوق ر ما یشعرون وأن مقدا،لمرضي النفسیینأقل بین ا

 .)١(األشخاص الطبیعیین 

المكتئب حین یجد من یبادله السكینة  و، واإلنسان المهموم،الزواج صلة نفسیة -  ٣

 فهذا بالطبع سوف ،والرحمة ویتفكر معه،ةومن یبادله المحب ، إلیهویسكن

 .)٢(نونته ووجوده وسوف یشعره بكی، وغمه، همهمن یزیل الكثیر

 دراسة علمیة حدیثة األشخاص الذین یعانون من االكتئاب بالزواج نصحت -  ٤

 ، ألن الزواج هو عالج ناجح لالكتئاب علي ذمة هذه الدراسة،دون تردد

إن الزواج مفید للصحة فقد أظهرت دراسة أن العالقة (ونقول هذه الدراسة 

كتئاب والضغط النفسي علي الزوجیة تساهم في خفض احتمال اإلصابة باال

  .)٣(الشخص 

 زواج المریض النفسي عند األطباء المعاصرین فهي أما عن مضار

   :كالتالي

 والتوافق النفسي وهو أمر هام في الحیاة ،عدم القدرة علي تحقق االستقرار -  ١

ً والمریض النفسي أیا كان زوجا أو زوجة ال یتمتع بهذا االستقرار ،الزوجیة

  .)٤(والتوافق 

                                                           

  .نفس المرجع والصفحة  )١(

 العنوان ، شبكة االنترنت، الناشر،ً فائدة الزواج للمریض نفسیا–المرض النفسي   )٢(

NET.ISLAMWEB.CONSALT://HTTP  م٢٠٠٧ / ٢ / ١تاریخ اإلضافة .   

 : العنوان، الشبكة العنكبوتیة  االنترنت، الناشر، ناجح لالكتئابالزواج عالج  )٣(

HTTP://WWW.LAHAONLINE.COM،  ٢٠/١٢/٢٠٠٩تاریخ اإلضافة  

:  العنوان، االنترنت، الشبكة العنكبوتیة،األمراض النفسیة أقوي مسببات االنفصال الزوجي  )٤(

com.abaalbaw.www://http   بتصرف١٨/٧/٢٠١٨تاریخ اإلضافة  .  



    
 
 

 ٥١٠

ً وذلك نظرا لعدم ،ًأن زواج المریض النفسي دائما معرض لعدم االستمرار -  ٢

 لدي الزوجین فقد یحدث وتنعدم الرغبة )الجماع(تحقق الرغبة الجنسیة 

ادات النفسیة  ففي أكثر العی،لطرفین أو أحدهماالجنسیة بالكامل من ا

افة إلى  باإلض،الجنسیة تكون شكوي النساء من عدم وجود رغبة جنسیة

ًاألعراض الجانبیة التي تؤثر تأثیرا سلبیا علي الصحة الجنسیة للرج  مما ،الً

استقرار السلب علي بیؤثر مما ب لهذا السبب یؤدي إلى الحرج فیحدث غض

  .)١(واستمرار الحیاة الزوجیة 

) الوراثي(التأثیر بالسلب علي أبناء المرضي النفسي وهم ثمرة المرض النفسي  -  ٣

 .لألبناء

 أي عام حولرعطاء  فإن علماء الطب النفسي یرون أن إًوبناءا علي ذلك

 والسبب في ذلك تفاوت ، الصعوبةزواج المریض النفسي أمر في غایة

، ا تسبب من إعاقة نفسیة واجتماعیة وم، وحدتها،االضطرابات النفسیة في شدتها

  وبعض االضطرابات السلوكیة واألمراض،ضطرابات الشخصیةالافمعظم 

 ،قابلة للشفاء التامقطعة والمت ،األمراض الذهانیة الخفیفة وبعض ،العصبیة

 ، واتزان تصرفات،واالستقرار مما یسمح ألصحابها بالزواج نظرا إلى استقرار

عض من األمراض  وفي المقابل هناك ب،وسلوكیات المصابین بهذه األمراض

 األمراض علي أصحاب هذه التي یؤكد األطباء النفسیین ضرورة عدم إقبال النفسیة

 ، المشهورذهانیة الشدیدة مثل الفصام العقليضطرابات ال االالزواج مثل بعض

  .)٢( واالضطراب الوجداني الذهاني الشدید المزمن ،وحاالت التخلف العقلي

                                                           

 ،٢٠١٢/ ٩/٣ مقال منشور ، جریدة الریاض، النفسیینياالضطرابات الجنسیة للمرض  )١(

  . بتصرف،١٥٩٦٤العدد 

 ، مرجع سابق،األمراض النفسیة وأثرها علي انشاء أهلیة عقد الزواج في الفقه اإلسالمي  )٢(

                        = 

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 



    
 
 

 ٥١١

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  .زواج المریض النفسي في الفقه اإلسالمي :ًثانیا

ناول الحكم الفقهي  والمرأة ونحن نت، الرجلإن عقد النكاح عقد بین اثنین

   .لزواج المریض النفسي في الفقه اإلسالمي یلزم تناول كل حكم علي حدة

 جمهور الفقهاء من ذهب :)١( )الرجل( ض النفسيیزواج المر :ًأوال

 إلى إباحة زواج المریض )٥( والحنابلة ،)٤(والشافعیة  ،)٣(والمالكیة  ،)٢(الحنیفة

ومریض االضطرابات الذهانیة بشرط رضا  ،م والفصا،بالوسواس واالكتئاب النفسي

ُوأولیاؤها وكان الرجل مأمونا◌ في الغالب ،المرأة  ونفقة ،هت ووجد من یتكفل بنفق،ً

ًویجه من قبل الولي إن كان محتاجا بأن ویري الجمهور جواز تز ، وعیالههتزوج

في یجد ذلك ً أو یكون محتاجا للخدمة وال ، والتعلق بهن،تظهر رغبته في النساء

 .)٦( أولى به  والزوجة ،أقاربه

   :واستدل الجمهور بما یلي

                                                                                                                                              

  . بتصرف یسیر،٣٥١٦ ص

  ٢٢٠ ص، مرجع سابق،مریض النفسي في الفقه اإلسالميأحكام ال  )١(

 – دار الكتب العلمیة ، الكاساني، وینظر بدائع الصنائع،٤٦/٢٤١ السرخسي ،المبسوط  )٢(

  یسیر ٦ بتصرف،٣/٣٥٧  ،ه١٤٠٦بیروت سنة 

 دار ، شمس الدین المعروف بالخطاب المالكي،مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیلي  )٣(

  .بتصرف یسیر) ٣/٤٥٨ (٢٠١٠ سنة ،الفكر

 –ة می دار الكتب العل، الخطیب الشربیني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  )٤(

  . بتصرف یسیر،٣/١٦٨ ، م١٩٩٤ ،١٤١٥بیروت سنة 

 ،٢٠/٣/١ ، دار الكتاب العربي، ابن قدامة الحنبلي،الشرح الكبیر علي متن المقنع  )٥(

  .بتصرف یسیر

عنوان ،مقال منشور علي الشبكة العنكبوتیة،محمد عبدالعلیم،األمراض النفسیةالزواج و  )٦(

 ٠٧س٢٠-٢-١، اإلضافةتاریخ،ar/net.islamweb.www://https ،الموقع



    
 
 

 ٥١٢

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 ولو لم یزوجه ولیه للحقة ، ال یؤثر علي شهوة النكاح)١( يأن المرض النفس -  ١

  بقاعدةًلضرر إذا ثبت تجب إزالته وذلك عمالضرر من بقائه بغیر زواج وا

  .)٢( الضرر یزال

هدف إلى ما هو أكبر من مجرد  یالنكاح في اإلسالم مما هو معلوم أن عقد  -  ٢

 ،االستمتاع الذي هو من مقاصد النكاح بل یراد به ومعه تحقیق الرعایة

ْومن آیاته َأن خلق لكم من   :ىوالتراحم ویدل علي ذلك قوله تعال ،والتكافل ْ ِّْ ُ َ ََ َ ِ ِ
َ ِ

َ
ًَأنفسكم َأزواجا َ ْ ْ ُ

ِ ُ  )٣(.  

ساوس وو ، واكتئاب،وفصام ،همون أصیبوا باألمراض النفسیة من مًإن كثیرا م -  ٣

ًكان الزواج مفیدا لهم 
ن إلیه ن اإلنسان المكتئب حین یجد من یسكأل ،)٤(

 ،وغمه وكذا مریض الفصام ،همه والرحمة یذهب كثیر من ،له المودةویباد

أو الشك في  ،والوسواس ما لم یكن مرضه هذا متعلق بالمعاشرة الزوجیة

 فمن الضروري العالج ،لي من تحت یدهالذریة أو كان یخشي منه الجنایة ع

 .)٥(وذلك لمنع حدوث الضرر ،قبل الزواج

ً أباح الفقهاء أیضا زواج المریضة نفسیا:)المرأة(ً زواج المریضة نفسیا:ًثانیا ً، 

ًنادا علي اتفاق جمهور ورضي الزوج بذلك است ،وذلك إذا كانت حالتها مستقرة

                                                           

  .٤/٢٤١ ،المبسوط  )١(

 ،ه١٤١٩ الطبعة األولي سنة ،ة دار الكتب العلمی، ابن نجیم الحنفي،باه والنظائرشاال  )٢(

 . ٨٥ ص،م١٩٩٩

 .٢١ :الروم  )٣(

 مرجع سابق، الزواج واألمراض النفسیة   )٤(

 : العنوان، شبكة االنترنت العنكبوتیة، الناشر،الزواج واألمراض النفسیة  )٥(

https://islamweb.net/ar/consult/index، رقم ١/٢/٢٠٠٧ تاریخ اإلضافة 

  لدكتور محمود عبد العلیم لو مقال  وه،)٢٦٤٧٦٧(االستشارة 



    
 
 

 ٥١٣

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

دلیلهم في  وكان ،یرة أم كبیرةاء كانت صغویج المجنونة سو أن للولي تز)١(الفقهاء 

 ،والنفقة ،وتحصیل المهر ،رجوً المریضة نفسیا صیانة لها عن الفویج أن تز:ذالك

ً ودفعا لضرر الشهوة عنها ،وصیانة العرض ،والعفاف
)٢(.  

                                                           

 )٣٥٧٣(الكاساني، بدائع الصنائع   )١(

  .)٢٠/١٣٩ (ابن قدامة، ریالشرح الكب  )٢(



    
 
 

 ٥١٤

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  

  الثايناملطلب 

   يف الفقه اإلسالميزواج مريض الفصام العقلي

 )١(د األمراض النفسیة الذهانیة حالعقلي هو أفصام لًذكرت سابقا أن ا

والمقصود بهذه الحالة من األمراض النفسیة هي تلك الحاالت التي یفقد فیها 

ً وال یكون مدركا لمرضه غالب،اقعالمریض الصلة بالو ً وأعراضه أكثر غرابة وشذوذا اً

مراض ً كما یكون تغییر المزاج عنده شدیدا وتعتبر األ،من غیرها من الحاالت

 مقابلة لألمراض العصابیة التي یسود فیها القلق مع تبدل طفیف في ةالذهانی

 كان التصنیف ٕ وان،واقعهوعلي صلة ب،ًركا لمرضهالمزاج ویكون المریض فیها مد

 والعصاب ولكنه ،الحدیث لألمراض النفسیة غیر مبني علي التقسیم بین الذهان

   .استخدمها كمصطلحات وصفیة لبعض األمراض

وعة أعراض  أي مجم، عبارة عن متالزمة مرضیةام العقليوذكرت أن الفص

ً نفسیة محددة یمكن تمییزها إكلینیكیا تؤدي عموما إلى  تتصف بمظاهر،متزامنة

 طرق خاصة یكون لدي المصابین بالفصام العقليو،تفكك شخصیة الفرد وتدهورها

ن علي م بل وتهی،غیر سویة وینظرون إلى ما حولهم بطریقة ،في التفكیر والسلوك

 ،حیاتهم الشخصیة أفكار غیر واقعیة كما تبدوا انفعاالتهم متضاربة ومتنافرة

   .م وكأنهم قد اعتزلوا الدینا من حوله ویبدون،وینقطعون عن أصحابهم

 الحاد الذهاني تشابه مع كثیر من وذكرت أن حاالت الفصام العقلي

فقه اإلسالمي تنطبق م الجنون في ال فإن أحكا،الحاالت التي توصف بالجنون لذلك

                                                           

 ، أنس بن عوف عباس، دراسة مقارنة،حكام الفقهیة لألمراض النفسیة وطرق عالجهااأل  )١(

 .بتصرف ، ١١٠، ١٠٩ ص ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة



    
 
 

 ٥١٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 ، الجنون إلى أقسام كما ذكرا وحیث أن الفقهاء قسمو،علي مریض الفصام العقلي

   : كما یليذا التقسیم علي مرض الفصام العقليفمن الممكن تطبیق ه

 الذي تظهر علیه األعراض بصورتها الكاملة والكافیة مریض الفصام  العقلي - ١

ا یمكن تصنیف ضمن الجنون لتشخیص المرض ولم یخضع للعالج فهذ

 ،اداتأخذ أحكامه في العبزم المستمر ویالمطبق وهو الجنون الال

   .)١(حوال الشخصیة واأل،یات والجنا،والمعامالت

ض  وتحسنت حالته ولكن بقیت بع، الذي خضع للعالج العقليمریض الفصام -  ٢

الذي یفه ضمن الجنون الجزئي وهو األعراض الذهانیة فهذا یمكن تصن

 ومثله ،ٕكثر من تفكیر المریض وادراكهًیكون منحصرا في ناحیة أو أ

 درجة المریض الذي یعاني بعض األمراض الذهانیة التي لم تصل إلى

  .)٢( تشخیصیة بمرض الفصام العقلي

 وتحسنت حالته حتى زالت ، الذي خضع للعالجالفصام العقلي مریض -  ٣

یحدث  كما ،ً الدواء مثالناول ظما في تاألعراض الذهانیة ولكنه لم یكن منت

خر فهذا یمكن  سبب آ ألياالنتكاسةو حدثت  أ، األعراضًكثیرا فعادت إلیه

 .)٣(قطع فیأخذ أحكامه الفقهیة إلحاقه بالجنون المت

المسألة  فهذه  حالة المریضیب النفسي الذي یحددبوالمرجع في ذلك كله للط

 فهو الذي یحدد نوع ،یببالطمن المسائل الفقهیة التي یستند في حكمها إلى 

  .المرض وخطورته

 طبیا بأنه جنون مطبق  صنفتبین أن مریض الفصام العقليیا سبق مم

                                                           

 . یسیر بتصرف ١١٣، مرجع سابق ص عالجها وطرق النفسیة لألمراض هیةالفق األحكام  )١(

  . بتصرف یسیر،والصفحةنفس المرجع   )٢(

  .١١٤ص،نفس المرجع  )٣(



    
 
 

 ٥١٦

جنون وهي ممما یدعو إلى ذكر آراء الفقهاء في حكم زواج ال .قطع ومت،وجزئي

   :علي النحو اآلتي

كان  الحنیفة إلى القول بجواز تزویج المجنون سواء  ذهب:ولالرأي األ

ویج الصغیر فكالهما فاقد  تزًطارئ وذلك قیاسا علي القول بجوازون أصلي أم الجن

 والمجنونة الكبیرة ،والمجنون الكبیر«  : في بدائع الصنائع ومما جاء)١(لألهلیة 

ًتزوج كما یزوج الصغیر والصغیرة عند أصحابنا الثالثة أصلیا كان الجنون أو 

 .)٢(  »ًطارئا بعد البلوغ

 أن إلى نونة فذهب أبو حنیفة ومعظم أتباعهاج المرأة المج في زواواختلفو

ضح عند المذهب  فالوا،)٣(  االبنتزویجها أما أبو یوسف فرجحب هو من یقوم بألا

احدة لكن بشرط عدم الزیادة علي زوجة وو،ویج المجنون تزالحنفي قولهم بجواز

 .)٤( لعدم وقوع الضرر

ویج المجنون البالغ، وللحاكم جواز تزالكیة إلى القول ب ذهب الم:الرأي الثاني

ن خیف  أو حاجة تستلزم بأ،جنون علي الزواج إن كان هناك ضرورةأن یجبر الم

 .)٥(زوج للخدمة  وذكر بأن المجنون ال ی،نه الفسادم

                                                           

 ، بیروت، دار الكتب العلمیة، عالء الدین الكاساني،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  )١(

 . ٢/٢٤٥ ،الطبعة الثانیة

 نفس المرجع والصفحة   )٢(

 ١ ط– بیروت – دار الكتب ، عالء الدین الحصفكي،الدر المختار شرح تنویر األبصار  )٣(

 . ٣/٧٥ ، م٢٠٠٢سنة 

    وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة ،زواج أصحاب األمراض العقلیة في الفقه اإلسالمي  )٤(

 ،لعلیاات اس كلیة الدرا، جامعة الخلیل، تألیف زبیدة حسام داوود، دراسة مقارنة،الفلسطینیة

  .٧١ص، ( ٢١٥١٩٠٦٤(الرقم الجامعي 

 بدجون ، بیروت– دار الفكر ، الناشر، أبو عبد اهللا، محمد الخرشي،شرح مختصر خلیل  )٥(

                        = 

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 



    
 
 

 ٥١٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ٕ وان یهووص،أن كال من األب«  جاء في شرح مختصر خلیل ما نصه وقد

 ،ن الحد أل،الفسادأن خیف منه سفل والحاكم یجبر المجنون إذا احتاج للنكاح ب

ًأحیانا انتظرت یق  فإن كان یف،ًلزنا إذا كان مطبقإوان سقط عنه فال یعان علي ا

 .)١(» إفاقته 

 أوال ،لك شهوة تدفعه لمالحقة النساء بأن كان یم فمتي توافرت هذه األسباب

 ویجه  الضرر أو قد یترتب علي عدم تز،كهادارة أمور نفسه وقد یهلیستطیع إ

ًویجه دفعا للضرر ه تزی ویلزم ول،ً، فإن الزواج أصبح واجبا في حقهرالشدید والخط

ًوجلبا للمصلحة
 )٢(.  

 ویج المجنون الكبیر الذي به ذهب الشافعیة إلى جواز تز:لثالثالرأي ا

ن یكون صلحة، كأویجه م لوالده تزویجه إذا رأي في تزاجنون مطبق، حیث أجازو

 أو أن یكون له حاجة ورغبة بالنساء، ،قیام علي أمرهله في ذلك غرض لخدمته وال

ب وتعلقه بهن، وأضاف الشافعیة إلى جانانه حولهن ودل علي ذلك عالمات كدور

 .)٣( فیمن یقوم به ویرعاه ه احتیاج،حاجة المجنون الجسدیة

 في مصلحة المجنون من من الواضح أن السادة الشافعیة نظرتهم أوسعف

 بل تعاملوا مع المجنون كإنسان یحتاج إلى رعایة ،لزواجو دفعها باقضاء شهوة أ

   . فهو إنسان تدب فیه الروح والحیاة،ٕوالى متعهد یساعده للقیام علي وظائفه

ومكرم عند اهللا إال أن اهللا قد ابتاله في عقله لحكمة ال یعلمها إال هو 

                                                                                                                                              

  .٣/٢٠٢ ،طبعة وتاریخ

  .نفس المرجع والصفحة  )١(

  .٧٢ ص، مرجع سابق،زواج أصحاب األمراض العقلیة  )٢(

 – المكتب اإلسالمي بیروت ، محي الدین النووي أبو زكریا،نی المفتدةروضة الطالبین وعم  )٣(

 .٤/٩٤ ،ه١٤١٢ سنة ٣ ط– عمان –دمشق 



    
 
 

 ٥١٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ل ولن یجد أفض،والوقوف بجانبه،فمریض العقل هذا إنسان ضعیف بحاجة للعون

 فرأي الشافعیة أن ، وتقوم بحاجته األساسیة،له ومساعدة من امرأة تكون معینة

 في ذلك الوقت طریقة  ولم یكن یناسب،هؤالء المرضي بحاجة لبیت یرعاهم

  .)١( الزواج لرعایتهم إال

جنون یجوز ائم الن الشخص د ذهب الحنابلة إلى أ:لرأي الرابعا

 و وال یكون ذلك إال لألب أ،لصغیراویج ًوذلك قیاسا علي جواز تز،تزویجه

مات تدل علي رغبته في جازة أن تظهر علیه عال ولكنهم اشترطوا لتلك اإل،الوصي

 .)٢(و هناك مصلحة مؤكدة ستتحقق بهذا األمر كحاجته لمن یأویه ویرعاه أ ،النساء

أو ،اثنان من أهل الطب بأن العلةاز ذلك شهادة واشترط السادة الحنابلة لجو

  .)٣(و نفسه ه الزواج علي نفسها أبل ربما یعین یمنع من الزواج المرض ال

ًواذا أردنا ان نضع نقاطا لالتفاق بین آراء الفقهاء في هذه المسألة نجد  ٕ

   :)٤(اآلتي 

 والمطبق هو ،مطبق وغیر ،تقسیم الفقهاء  المجنون إلى نوعین مطبق -  ١

وهذا  ،ًعقل أحیاناوی،ً، وغیر المطبق هو الذي یجن أحیاناالجنون الدائم

   .علماء الطب النفسي بالفصام العقليالمعروف عند 

 ولكنهم ،)المریض النفسي( ئمة األربعة زواج المجنون جنونا مطبقاأجاز األ -  ٢

 وبعضهم أضاف ، وتحقیق المصلحة،ویجه وجود الحاجة في تزااشترطو

ًصا علي وذلك حر،وهو ما یقابله الیوم األطباء النفسیین،شهادة أهل الطب
                                                           

 . ٧٣ ص، مرجع سابق،زواج أصحاب األمراض العقلیة  )١(

 . ٧٤نفس المرجع السابق ص   )٢(

 ٧ (– دار الكتب بیروت ،وتيصور ابن إدریس البهن م،كشاف القناع عن متن االقناع  )٣(

/٣٨٣(.  

  . بتصرف یسیر٧٦ ص، مرجع سابق،األمراض العقلیةزواج أصحاب   )٤(



    
 
 

 ٥١٩

   .تحقیق مقصد الزواج

  

   :الراجح في هذه المسألة

 ) العقليمریض الفصام( عد عرض آراء الفقهاء في مسألة زواج المجنونب

بالشروط والضوابط التي  ) العقليمریض الفصام( جواز زوج المجنون فإنه یتبین 

 ،وضعها الفقهاء باإلضافة إلى بعض الضوابط التي وضعها العلماء المعاصرون

  :)١(والتي تتمثل في اآلتي 

 غش االطالعًماما فعدم وضعه ت ومعرفته ب،إطالع الطرف اآلخر علي حاله -  ١

   . محرمةله وخیانة

 بمریضة العقلي الفصام  في المرض فال یتزوج مریضالزوجانن ال یتفقا أ -  ٢

 الفصام مریض فاجتماع معافي أحدهما یكون أن فیشترط العقلي الفصام

   .واضح ضرر یسبب العقلي

و متصف مون النفسیة غیر مشهور أمأالعقلي أن یكون مریض الفصام  -  ٣

هذا ال یجوز له الزواج ألن  ف،تي ینتج منها  الضرب واإلفسادنیة الابالعدو

   .والضرر مرفوع في الفقه اإلسالمي،ًزواجه سببا لحصول ضرر

طالع حص واالعد الف إجازة هذا الزواج بضرورة الفحص الطبي الذي یظهر - ٤

ً وذلك تحقیقا للمصلحة ودرء)یناألطباء النفسی(خصصون تمن األطباء الم  اً

 .)٢(للمفسدة 

لنفسي عن زواج األطبة المتخصصون في أمراض الطب اوبسؤال أحد 

  إن بعض األسر تالحظ أن االبن «:)٣( أجاب باآلتي مریض الفصام العقلي

                                                           

=    : الناشر،یرب هاني عبد اهللا الج،زواج المعاقین والمختلین عقلیا وما یترتب علیه  )١(

 زیارة ،٢٤/٥/٢٠٠٤ تاریخ النشر ،net.islamtoday.www العنوان ،المكتبة اإللكترونیة

   .، بتصرف یسیر١٣/٣/٢٠٢٠ ،للباحثالموقع 

 . ٧٦ ص، مرجع سابق،زواج أصحاب األمراض العقلیة  )٢(

 محمود جمال أبو العزائم ، قادر علي الزواج ولكن)المریض النفسي(مقال منشور بعنوان   )٣(

                        = 

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 



    
 
 

 ٥٢٠

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 األقارب أو الجیران ىحد لخطبة إقدم ویرغب في الت،أصبح كثیر الكالم عن الزواج

تتفاجأ بأنه قد ذهب بنفسه وتقدم أن  بل من الممكن -  ،دون أن یكون مهیًأ للزواج

ا ث هذ ویحد، قد تكون مخطوبة لشاب آخرلخطوبة من هذه الفتاه بالرغم من أنهال

 وعلي العكس من ذلك نجد أن ،ات الهوسفي االضطراب الوجداني أثناء نوب

 ویرفض أي حدیث عنه بالرغم من أن سنه وعمله ، یرفض الزواجبعض الشباب

 ونالحظ ذلك ، ویعطي بعض المبررات الواهیة التي ال تقنع األسرة، للزواجمناسبان

ال یستطیعون تحمل مسئولیة الزواج ففي بعض الذین   الفصام العقلييفي مرض

ة في االرتباط عندهم عدم رغببالنسبة ألصحاب مرض الفصام العقلي نجد األحیان 

 بل إننا نجد - سبب هذا المرض  أو ضعف القدرة الجنسیة ب،س اآلخرمع الجن

أعباء ً االرتباط والزواج بهؤالء خوفا من تحمل نكثیر من البنات والنساء یرفض

وقد یكون السبب كذلك خوف البنات من موضوع العالقات ،ومسئولیة الزواج

  .الجنسیة المرتبطة بالزواج

كان المریض في حالة استقرار كاملة  ذاإإنه  :ًور نصائحه قائالویكمل الدكت

 وله جمیع الحقوق التي ،ًوحالة نفسیة جیدة فإنه یكون قادرا علي العطاء واإلنتاج

 تكون نمل والزواج واالستقالل لكن بشرط أینالها األفراد العادیون من حق الع

إذا تطلب األمر ذلك ج الوقائي ًن یكون مستمرا في العال وأ،حالته مستقرة لمدة طویلة

ال یمكن إال بعد استشارة الطبیب ، وهذا حتاج إلى استقرار الحالة النفسیةفالزواج ی

 ها بحقیقة المرض بحیث یكون لدیهم ومن األهمیة مصارحة الزوجة وأهل،المعالج

 بیده االمستقبل، ویأخذویستطیعوا مساعدته في  حتى هت المریض وحساسیبمشكلةعلم 

   . والغش وعدم المكاشفة أمور مرفوضة في كل األحوال، األمام فالخداعإلى
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  . بتصرف یسیر، ١٣/٢/٢٠٢٠الزیارة للباحث 



    
 
 

 ٥٢١

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  
  
  

  

  

  املبحث الثالث

 العالقة الزوجية يف  وأثره علي إاءالفصام العقلي

  سالميالفقه اإل

  

  وفيه ثالثة مطالب

   . يف الفقه اإلسالمي طالق مريض الفصام العقلي: األولاملطلب

   . يف الفقه اإلسالمي العقلي رجعة مريض الفصام:املطلب الثاين

   .يف الفقه اإلسالمي خلع مريض الفصام العقلي :الثالثاملطلب 

  

  



    
 
 

 ٥٢٢

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  

  األولاملطلب 

  طالق مريض الفصام العقلي يف الفقه اإلسالمي

لغایات التي یحرص ك فیه أن استقرار الحیاة الزوجیة من أهم امما ال ش

بیت ك جعل ال والسبب في ذل،ؤبدوم،ئمن الزواج عقد دا فنجد أ،علیها دیننا الحنیف

 وهي ،ة اهللا في أرضه التي شرع من أجلها الزواج ینفذان فیه سن،مأوي للزوجین

ْومن آیاته َأن   :ى قال تعال، وخلق المودة والرحمة، والعفة للزوجین،بقاء النسل ْ
ِ ِ

َ ِ
َ

َخلق لكم من َأنفسكم َأزواجا لتسكنوا إلیها وجع َ ًَ ََ ْْ َُ َ َِ ُ ُ ُْ َ
ِّ ْ ِ ُ ْ ِّ َ ًل بینكم مودة ورحمة َ َ ْ َ َْ َ ًَ َّ َّ ُ َ َ )١(.  

ة واستمرارها مما یجعل بقاء  یحدث ما یهدد استقالل هذه الحیاولكن قد

ًالزوجین معا أمرا مستحیال فیحدث الفسخ ً أو یحدث الطالق وسأقوم بتقسیم هذا ،ً

   :المطلب إلى فرعین

  . عقد النكاح بسبب مرض الفصام العقلي فسخ:الفرع األول

  . هل یقع طالق مریض الفصام العقلي: الثانيالفرع

  :سخ النكاح بسبب مرض الفصام العقلي ف:الفرع األول

 فلو قام أحد ،المراد بفسخ النكاح هنا هو العلم بالمرض بعد إتمام عقد النكاح

م یعلم إال بعد العقد فهل ألحد  ول،الزوجین أو كالهما بكتم مرض الفصام العقلي

   .حدهمابسبب ظهور هذا المرض وكتمانه من أاح الزوجین فسخ عقد النك

 .)٢(تحریر محل النزاع  :ًأوال

                                                           

 .٢١ :الروم  )١(

 =   ،)٧/١٧٨(وروضة الطالبین  ،)٣/٤٨٣(ومواهب الجلیل  ،)٩٨ / ٥( طالمبسو  )٢(

 .)٢٠/٥١٢(والشرح الكبیر البن قدامة  ،)٣/٢٠٣(ومغني المحتاج 



    
 
 

 ٥٢٣

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ج أو خ لعقد النكاح  إذا ثبت علم الزواتفق الفقهاء علي سقوط خیار الفس

 ،كالفصام العقلي الحاد موضوع البحث،ض نفسي موجب للفسخالزوجة بوجود مر

أو بعده واستند الفقهاء في ذلك  الحاد المزمن عند العقد سوالهو ،)١(ة الدائمة والعن

 )٢(  بالشيءالرضا( وذلك عمالً  بقاعدة ،إلى أن الرضا هنا متحقق فسقط الخیار

 المتولد من مأذون"  وقریب من هذه القاعدة ،)رضا بما یتولد منه واعتراف بصحته

 في ا واختلفو)بعیب صاحبهالزوجین رضي أحد (ومن فروعها " فیه ال أثر له 

 النكاح إذا لم یعلم أحد الزوجین بالمرض النفسي الموجب للفسخ صحة فسخ عقد

   :بعد العقد علي النحو التالي

 )٥( والشافعیة )٤(  والمالكیة)٣( ذهب جمهور الفقهاء من الحنیفة :الرأي االول

حد الزوجین في  النكاح بالمرض النفسي إذا اكتشفه أ إلى صحة فسخ)٦(والحنابلة 

ن الفسخ هنا هو فسخ بسبب العیب واستدل الجمهور  فیري الجمهور أ،اآلخر

  :باآلتي

ٍفَأمسكوهن بمعروف َأو سرحوهن بمعروف   :من الكتاب قوله تعالى ٍ ِ
ُ ُْ َْ ْ َ

ِ َِّ َُّ ُُ ِّ َ ُ ْ َ )٧(. 

سبحانه وتعالي الزواج أوجب علي الزوج البقاء  لما شرع اهللا :وجه الداللة

                                                           

 ) ٣/١٠٣(حاشیة الدسوقي   )١(

  ،)٢/٢٢٧( ،)١٨٣( القاعدة ،حیليز وتطبیقاتها في المذاهب األربعة الالقواعد  الفقهیة  )٢(

 . ٢٠٠٦ ،١٤٢٧ الطبعة األولى ، دمشق،دار الفكر

  .)٣/٥٨٦(بدائع الضائع، الكاساني   )٣(

 ،)٣/٤٨٣ -  ه ١٤١٢ دار الفكر ،موهب الجلیل في شرح مختصر خلیل الخطاب  )٤(

 بتصرف 

  بتصرف ،)٥/٨٤ (،م١٩٩٠ -ه ١٤١٠ ، بیروت–رفة  دار المع، اإلمام الشافعي،األم  )٥(

  بتصرف یسیر ،)٥/٨٤(ابن قدامة ،المغني   )٦(

 ) ٢٢٩(البقرة   )٧(



    
 
 

 ٥٢٤

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

أو  والضوابط التي وضعها الشارع الحنیف ، والرضا،علي الزوجة بالمعروف

حد أخطر االمراض النفسیة  أ ومریض الفصام العقلي الذي یعد،التسریح باإلحسان

ال یتفق مع بقاء الزوجة فوجود هذا المرض لیس من اإلمساك بالمعروف في شيء 

 .)١(فتعین علیه التسریح باإلحسان 

 .)٢( »وال ضرارال ضرر « ومن السنة قوله صلي اهللا علیه وسلم 

 إن استمرار الحیاة الزوجیة مع وجود مرض نفسي ألحد :وجه الداللة

  .الضرر الكبیر والقاعدة أن الضرر یزالزوجین به من ال

أیما رجل تزوج  « : ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال:ومن اآلثار

 لزوجها  وذلك،ً فلها صداقها كامال، فمسها، أو برص، وبها جنون أو جزام،امرأة

 .)٣( »غرم علي ولیها 

 هذا عن سیدنا ت رد النساء من هذه العیوب فقد ثبت ثبو:ةلوجه الدال

 ومریض الفصام ،ًجماعاولم یوجد لهم مخالف فصار إ ،وغیره من الصحابة ،رعم

 .)٤( یلحق بهذه األمراض بجامع خوف الضرر والنفور من بین الزوجین العقلي

علي البیع القیاس بهم مون استدالل ومض،اسًمهور أیضا بالقیواستدل الج

خلت بمقصود النكاح الذي هو لفسخ بأسباب إذا أتمل افالنكاح عقد معاوضة یح

 قد یفقد صاحبه هذا المقصود  وبقاء النسل ومریض الفصام العقليقضاء الشهوة

                                                           

  . بتصرف كبیر،)٣/٥٨٧(بدائع الصنائع   )١(

 ) ٥٧٧ /٢١( ،لةق باب النهي عن المحا، كتاب البیوع،رواه الحاكم في مستدركه  )٢(

 ، الریاض، مكتبة الرشد،بة أبو بكر بن أبي شیبة مصنف ابن أبي شی،اخرجه بن أبي شیبة  )٣(

 ) ١٦٢٩٥رقم ) ٣/٤٨٦ ،ه١٤٠٩ ،الطبعة االولى

  . بتصرف كبیر)٤٢٠ /٤ م ١٩٩٤ دار الغرب اإلسالمي سنة ، القرافي،خیرةذال  )٤(



    
 
 

 ٥٢٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

ًفیكون عیبا یصح به الفسخ 
)١(.  

عقد النكاح بسبب  ذهب أصحابه إلى القول بعدم صحة فسخ :الرأي الثاني

 ).٢(ذا الرأي الظاهریة  وممن ذهب إلى ه،ألمراض النفسیةأحد ا

 ومقتضي مذهبهم عدم جواز ، وابن أبي لیلي)٣(وهو مذهب النخعي والثوري 

   : استدلوا باآلتي،ًالتفریق بین الزوجین بسبب العیب مطلقا

جت ته فتزو وفیه أنه طلق امرأ،ظي رضي اهللا عنهحدیث رفاعة القر -  ١

  اهللا علیه وسلم فقالت یاى فجاءت إلى النبي صل،بعده عبد الرحمن بن الزبیر

ثالث تطلیقات فتزوجت بعده عبد إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر رسول اهللا 

 ، ما معه إال مثل هذه الهدبهى تعالنها واهللإ وا،رحمن بن الزبیر رضي اهللا عنهال

 «:  وقالً اهللا علیه وسلم ضاحكاىهللا صل فتبسم رسول ا،ة من جلبابهاوأخذت بهدب

 .)٤( » ال حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك ،ى رفاعهلعلك تریدین أن ترجعي إل

ًبي عیبا مرضیا منع  أن زوجة رفاعة رضي اهللا عنه شكت للن:وجه الداللة ً

 وتشكو ذلك إلى رسول اهللا ،ة ال ینتشر إلیهازوجها من قربانها وأن ذكره كالهدب

 مما ،ً شیئا وال فرق بینهماهللا علیه ولسم وترید مفارقته فلم یشكها وال أجل لها اىصل

مریض الوطء ومن ذلك  أنه ال یفرق للمرض حتى ولو أثر علي قدرة الزوج في یدل

                                                           

  بتصرف كبیر ٥/٩٠المبسوط للسرخسي   )١(

 / ١٠ بدون طبعة وتاریخ ،ت دار الفكر بیرو،زم األندلسي الظاهريح ابن ،المحلي باآلثار  )٢(

 . بتصرف یسیر١٠٢

 ،)م٢٠٠٠ - )ه١٤٢١(، بیروت– دار الكتب العلمیة ، ابن عبد البر،كارذستاال  )٣(

)٤/٤٢٤(.  

 رقم ،ً ثم تزوجت بعد العدة زوجا غیرهثا باب إذا طلقها ثال، كتاب الطالق،أخرجه البخاري  )٤(

  .٤٦، ص)٥٣١٧(الحدیث 



    
 
 

 ٥٢٦

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 .)١( ىوأصحاب األمراض النفسیة الكبر الفصام العقلي

قالة لم  الم تلك ألن ،نوقش هذا الدلیل بأنه ال حجة :مناقشة هذا الدلیل

ن قوله  ثم إ،ن معني آخر وهو دقة القضیب بل كانت كنایة ع،ةتكن دعوى العن

 اهللا ى إشعار بإمكان ذلك فكأنه صل»  تذوقي عسیلتهحتى«  اهللا علیه وسلم ىصل

  .)٢(  » منه ذلكىي حتى یتأت اصبر «:علیه وسلم قال

بیقین  وما ثبت ،استدل أصحاب هذا الرأي بأن عقد النكاح ثبت یقین - ٢

وهو  ولم یأت نص صریح یثبت زواله فیبقي علي األصل ،ال یزول إال بیقین مثله

ًوذلك عمال بالقاعدة الفقهیة أن ما ثبت بیقین  ،)٣( بقاء نكاح مریض الفصام العقلي

 .)٤(وقاعدة األصل بقاء ما كان علي ما كان ال یزول إال بیقین 

ٕن عقد النكاح وان ثبت دلیل بأمن الممكن مناقشة هذا ال :مناقشة هذا الدلیل

 ، ضرر النفسي الذي ال یرضاه أحد الزوجینبیقین لكن بقاؤه مع وجود المرض

 .)٥(والضرر یزال 

عد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ادلة الرأي  ب:الراجح من القولین

 فسخ النكاح بوجود مرض الثاني یثبت رجحان المذهب األول القائلین بجواز

 وذلك لقوة أدلتهم ، إذا كان وجود هذا المرض یخل بمقصود النكاح،عقليالفصام ال

                                                           

  . یسیربتصرف) ١٠/٦٢(المحلي   )١(

  . بتصرف یسیر،)٣/٥٨٧ (،بدائع الصنائع  )٢(

 الطبعة األولى  ، بیروت، دار الكتب العلمیة، جالل الدین السیوطي،األشباه والنظائر  )٣(

 . ٢٥١ إلي ٥٥ ص ،م١٩٩٠ - ه ١٤١١

 -  ه١٤١٩ ، بیروت الطبعة األولى– دار الكتب ،م الحنفيی ابن نج،األشباه والنظائر  )٤(

 . ٥٩إلى  ٥٧م سنة ١٩٩٩

  .نفس المرجع  )٥(



    
 
 

 ٥٢٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 وموافقة رأي الجمهور لمنهج الشریعة اإلسالمیة التي ،وضعف أدلة الرأي الثاني

  .)١(جاءت لرفع الضرر والظلم عن المسلمین 

ًمن ذلك یثبت جواز فسخ عقد النكاح إذا ثبت طبیا وجود مرض الفصام 

 ًاقاالحاد المزمن إلح
ح من االستمتاع  باألمراض النفسیة التي تخل بمقصود النكا)٢(

 أو األمراض التي قد تضر بالطرف اآلخر مثل ،ة الدائمةوحصول الولد كالعن

صام فوال،كتئاب الذهاني الحاد واال،ضطرابات الوجدانیة الحادة المزمنةأمراض اال

 ،ا الفسخ باتفاق الفقهاءالزوراني الذي یخاف منه الجنایة فهذه األمراض یثبت به

   . والجنون،ب والج،اتفاقهم علي صحة فسخ النكاح بالعنةًوذلك تخریجا علي 

   . طالق مریض الفصام العقلي:الثانيالفرع 

قه من عدمه هو مریض الذي یقع طالالمراد هنا بمریض الفصام العقلي 

 وفاقد الصلة  الحاد الذي یكون معه الشخص عدیم اإلدراك والتمییزالفصام العقلي

 ونحوه مما یوجب فسخ النكاح وكان هذا ، فإذا تلفظ اإلنسان بلفظ الطالق،بالواقع

فال یقع طالقه إذا  ،)٣(الحاد المزمن ًد ثبت طبیا مرضه بالفصام العقلي الشخص ق

ٕوانما غلب علیه  ،)٤(طالق لولیس له قصد في ا ، وهو ال یشعر بما یقول،طلق

م وقوع طالق ً وذلك تخریجا علي عد،یر قصدالمرض وتلفظ بالطالق من غ

 ،)٥(هاء صدور الطالق من العاقل وغیر العاقل ال یعتد به واشتراط الفق،المجنون

                                                           

  .٢٢٧ ص،مرجع سابق،أحكام المریض النفسي في الفقه اإلسالمي  )١(

 ٣/٥٨٦بدائع الصنائع   )٢(

 ، إیمان نصیب، دراسة فقهیة مقارنة،ضطرابات النفسیة وأثرها في أحكام الزواج والطالقاال  )٣(

، ٧١ ص،الواديضر  ح لخمیس جامعة الشهید ،كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

  .بتصرف

  ١١٣ص،ابن المنذر،اإلجماع  )٤(

 . ٣٥٣٧ ص،، مرجع سابقنهائههلیة انشاء عقد الزواج واأاالمراض النفسیة وأثرها علي   )٥(



    
 
 

 ٥٢٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

كل  « :قالبو هریرة رضي اهللا عنه أ ویدل علي ذلك ما رواه ،وال یقع طالقه

م وما روي عن أ )١(  »طالق المعتوه المغلوب علي عقله الطالق جائز إال

 .)٢( » ال طالق وال عتاق في إغالق  «:قال رسول اهللا  : عائشة قالتالمؤمنین

 واضحة علي عدم وقوع طالق  یدل الحدیث األول داللة: الداللةوجه

 الذي لدیه شيء من العقل فمن باب أولي ال یقع طالق الذي ال عقل له ،المعتوه

لغلق یتناول كل ن الة واضحة علي أ ویدل الحدیث الثاني دال،وقت التلفظ بالطالق

 ،والمجنون والمكره والغضبان،تصوره كالسكران و،ما تعلق علیه طریق قصده

ع  وحال هؤالء حال إغالق فال یق، لما یقصدهوالطالق إنما یكون عن قصد وتصور

  .)٣( ألنه في حكم المجنون  وكذلك مریض الفصام العقلي الحاد،لهم

 رفع القلم  «:اهللا  قال رسول بن أبي طالب سیدنا علي حدیث  - ٣

وعن المجنون حتى  ،كبروعن الصغیر حتى ی ،عن النائم حتى یستیقظ :عن ثالث

 .)٤( » یعقل أو یفیق

 المجنون وغیر  أن یدل هذا الحدیث داللة  واضحة علي:ةلوجه الدال

والطالق ( بأقواله حال جنونه ر المكلف ال عبرةتكلیف وغیالعاقل لیس علیهما 

                                                           

مصطفي =    مطبعة ،)١١٩١( رقم ، باب طالق المعتوه، كتاب الطالق،يذاخرجه الترم  )١(

 .١٧٦٩ ص ،م١٩٧٥ -ه ١٣٩٥ الثانیة ، مصر،بي الحلبياالب

 ،١٩٣ ، رقم الحدیث، باب في الطالق علي الغلط، كتاب الطالق،أخرجه أبو داوود  )٢(

 .١٣٨٤ ص، بیروت– صیدا –المكتبة العصریة 

الطبعة ،٤دار الكتب بیروت،ابن القیم،إعالم الوقعین عن رب العالمین :ینظر  )٣(

رها في  وأث،ً، وینظر أیضا االضطرابات النفسیةبتصرف)٤/٥٠(١٤١١/١٩٩١األولي

  .٧٢ ،٧١ ،٧٠  ص،  مرجع سابق،أحكام الزواج والطالق

 رقم ، باب فیمن ال یجب علیه الحد، كتاب الحدود،الحدیث أخرجه الترمذي في سنته  )٤(

 .١٧٩٦ ص،)١٤٢٣(الحدیث 



    
 
 

 ٥٢٩

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 علي عدم اعتبار أقوال المریض  فالحدیث یدل، یقع طالقه لذا،یحصل بالقول

  ومرض الفصام العقلي،ي حكم المجنون فیكون ف،نفسي بمرض یؤثر في اإلدراكال

  .)١(ویبعد صاحبه عن الواقع ،یؤثر في اإلدراك

عرف كون  ألن به ی، التصرفألهلیةعقل شرط مما هو معلوم أن ال -  ٤

ومرض الفصام   لمصالح العباد شرعت إال وهذه التصرفات ما،ةالتصرف مصلح

  .)٢(من صحة التصرف صاحبه  یؤثر في العقل ویمنع العقلي

العقلي  واستدل القائلون بعدم وقوع طالق مریض الفصام )القیاس( - ٥

الحاد عدیم اإلدراك المتصل عن الواقع بالقیاس علي البیع فكما ال یصح بیعه ال 

  .)٣(رف یزیل الملك یصح طالقه بجامع أن كال منهما تص

 في العقلي الفصام مریض تصرفات علي الحكم أن علیه التنبیه أود ومما :تعقیب

 قبل المریض الشخص علیه الذي اإلدراك مقدار إلي بالنظر یكون الطالق مسألة

 مرض أفضي فإن ،المتخصصون األطباء مایحدده وهذا ،ووقت حدوث الطالق

 الفقه في المجنون حكم تحت فیدرج واإلرادة ،اإلدراك انعدام إلي العقلي الفصام

 الفصام مفهوم عن تحدثت  حین سالفا كماذكرت أحكامه علیه وتسري،اإلسالمي

 مریض هو العقلي الفصام مریض بطالق هنا فالمراد اإلسالمي الفقه في العقلي

 .المتخصصون األطباء ذالك یحدد والذي،واإلدراك ،اإلرادة عدیم العقلي الفصام

                                                           

) ٥/٨٧(بدون طبعة وتاریخ ، مكتبة القاهرة ،  ابن قدامة المقدسي الحنبلي ،المغني :ینظر  )١(

 ،٧٢  ص، مرجع سابق،رابات النفسیة وأثرها في أحكام الزواج والطالق االضط:وینظر، 

  .بتصرف یسیر

  .نفس المرجع  )٢(

  .نفس المرجع  )٣(



    
 
 

 ٥٣٠

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  

  الثاينطلب امل

   يف الفقه اإلسالميرجعة مريض الفصام العقلي

 سأقوم بتعریف  الشرعي لرجعه مریض الفصام العقليقبل معرفة الحكم

  . واالصطالح الفقهي،الرجعة في اللغة

 ،سم مصدر للفعل رجع المرة من الرجوع وهي ا: مفهوم الرجعة لغة:ًأوال

ً ویقال علي امرأته رجعة ،ً ورجوعاً ورجع عن األمر یرجع رجعا،یقال رجع عن سفره

راجع المرأة یموت زوجها  وال،فتح أفصح كما قال بن فارسبفتح الراء وكسرها وال

 .)١( ویؤمن الرجل بالرجوع إلى الدنیا بعد الموت ،فترجع إلى أهلها

   : مفهوم الرجعة في االصطالح الفقهي:ًثانیا

القائم بال عوض في العدة  استدامة ملك النكاح « :الرجعة عند الحنیفة -  ١

  .)٢( »بعد الطالق الرجعي 

 عود الزوجة المطلقة غیر بائن للعصمة من غیر  «:عند المالكیة -  ٢

  .)٣(» تجدید عقد ما دامت العدة 

طالق غیر بائن في العدة  رد المرأة إلى النكاح من  «:فعیةعند الشا -  ٣

                                                           

 ،٩٣٠ ص ،١ ج، الفیروز آبادي،، القاموس المحیط٢٢٠ ص،الفیومي،المصباح المنیر   )١(

 .٩٩ص،مختار الصحاح للرازي

 – بیروت – دار إحیاء التراث العربي ،رغیناني أبي الحسن الم،الهدایة شرح بدایة المبتدي  )٢(

 ) ١/٢٤٨(لبنن 

 . ٢/٤١٠ ،، دار الفكرفة بن عر،حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر  )٣(



    
 
 

 ٥٣١

  .)١(  »علي وجه مخصوص

ر بائن إلى ما كان علیه بغیر  مطلقة غی إعادة « :عند الحنابلة -  ٤

 .)٢(»عقد

ً الزواج حكما بعد ل علي بقاءضح من هذه التعریفات أن الرجعة تدوالوا

ًنشاء عقد جدید وال استئنافا للزواج ، وانها استدامة له ولیست إالطالق الرجعي

دل علي  وهذا یتفق مع مبدأ أحكام الزواج بعد الطالق الرجعي وی،السابق بعد زواله

 حیث سماه المولي عز وجل بعال )٣(  وبعولتهن أحق بردهن  :ىذلك قوله تعال

  .)٤(مما یدل علي بقاء الزوجیة بینهما 

    : في الفقه اإلسالمي الحكم الشرعي لرجعة مریض الفصام العقلي:ًثالثا

  الفصام العقليالح الفقهي أن  في االصط تعریف الفصام العقليذكرت في 

 ،علي اإلدراك ذهانیا یؤثر ً اضطرابا ویحدث عنده،صل صاحبه عن الواقعالحاد یف

مریض  ونحن بصدد الحدیث عن رجعة ،ر حكمه حكم المجنونیو یزیله فیصأ

عة المجنون بمعاشرة زوجته في الفقه الحكم الفقهي لرج فإننا سنذكر الفصام العقلي

  .مياإلسال

 وفي روایة عن اإلمام أحمد )٦( والشافعیة )٥( ذهب المالكیة :القول األول

                                                           

 .٣/٢٦ الخطیب الشربیني ،مغني المحتاج  )١(

 . ٥/٣٤١ بهوتي منصور ال،كشاف القناع عن متن اإلقناع  )٢(

 .٢٨  :البقرة  )٣(

 ریاض ،ه اإلسالمي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزةأحكام الرجعة في الفق  )٤(

  .٩٠ ص، غزة– كلیة الشریعة ،حسین السالخي

  . بتصرف یسیر،٢/٤١٧ ،حاشیة الدسوقي  )٥(

، ٣/٤٧ بیروت – دار الكتب ،رازيی إبراهیم بن علي الش،المهذب في فقه اإلمام الشافعي  )٦(

                        = 

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 



    
 
 

 ٥٣٢

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

إلى القول بعدم صحة رجعة المجنون حال جنونه بالمعاشرة ودواعیها واستدلوا بأن 

  .)١( وقوله ال یصح ،الرجعة ال تكون إال بالقول

ً ذهب الحنیفة وروایة أیضا عن اإلمام أحمد إلى القول :)٢(القول الثاني 

  .)٣(بصحة رجعه المجنون بالمعاشرة 

ة رجعة المجنون صحب ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني و ما ه:الراجح

وهو ،ي هو أن المجنون قد حصل منه الوطء في ترجیح هذا الرأ والسبب،بالمعاشرة

 من أجل شرة وذلكعاجز عن القول لعدم صحة عباراته فتقوم مقامها الرجعة بالمعا

م تحدد ة لیً هذا الرأي أیضا هو أن النصوص الشرعومما یقوي،استمرار النكاح

 .)٤( بل هي أبلغ فیها من القول ،ح بالمعاشرةطریقة الرجعة فتص

 ال أقواله والرجعة بالمعاشرة ؤاخذ بأفعالهدراك مٕواذا كان المجنون فاقد اإل

إنه تجوز رجعة مریض ة المجنون بالمعاشرة ومن ثم ففعل ال قول فتصح رجع

ًفاظا علي األسرة من الهدم  وح،ًوذلك حفاظا علي استمرار النكاح ،الفصام العقلي

 .)٥(واستمرار الحیاة الزوجیة 

 

                                                                                                                                              

  .بتصرف یسیر

 ،١٠/٥٨٦ مؤسسة الرسالة ، دار المؤید،ربع شرح زاد المستنقع الروض الم،البهوتي  )١(

  .بتصرف یسیر

 – دار الفكر ،همامال بن السیواسي الواحد عبد بن محمد كمال الدین،شرح فتح القدیر  )٢(

  . بتصرف یسیر،١٦١-٤/١٦٠بیروت 

  .٧/٥٢٩المغني ابن قدامة   )٣(

 ،قب مرجع سا، دراسة فقهیة مقارنة،الطالقاالضطرابات النفسیة وأثرها في احكام الزواج و  )٤(

٣٢٧.  

  . بتصرف یسیر، والصفحة،نفس المرجع  )٥(



    
 
 

 ٥٣٣

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  

  املطلب الثالث

  ع مريض الفصام النفسي خل

ر تعریف  ینبغي ذكم الشرعي لخلع مریض الفصام العقليقبل ذكر الحك

  . الفقهيالخلع في اللغة واالصطالح

فقد  عدة معان ویراد به،طلح الخلع عند اللغویین یطلق مص: الخلع لغة:ًأوال

 .)١( النزع ، العزل،یطلق ویراد به النقض

رأة زوجها مخالعة إذا خالعت الم :صباح المنیر یقالمفالنزع كما جاء في ال

وهو استعارة من خلع اللباس  )٢( )الخلع(طلقها علي الفدیة واالسم  و،فتدت منها

ن كل واحد نزع لباسه عنه فإذا حدث الخلع فكأ،ن كال الزوجین لباس لآلخرأل

ًویأتي أیضا بمعني النقض فیقال  )وخلع الوالي عزل( بمعني العزل فیقال یأتيو

  .)٣( »وتخالع القوم نقضوا العهد بینهم (

  ً الخلع اصطالحا :ًثانیا

 .)٤(  »إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع « :عرف الحنیفة

 .)٥(»  العوض علي طالقهاهو بذل المرأة « :رفه المالكیة بأنهوع

 .)٦( »عوض مفارقة المرأة ب « :یةفعوعرفه الشا

                                                           

  .١/١٧٨ الفیومي ،المصباح المنیر  )١(

 .١/٧٨ الرازي ،مختار الصحاح  )٢(

  .٨/٧٦ ابن منظور ،لسان العرب  )٣(

  .٤/٢١٠ ، بیروت– دار الفكر ، ابن الهمام،شرح فتح القدیر  )٤(

  .٨٩  ص، دار الحدیث القاهرة، ابن رشد الحفید،قتصدتهد ونهایة المبدایة المج  )٥(

  .٤٠٨  ص، دمشق، دار القلم،النووي،تحریر ألفاظ التنبیه  )٦(



    
 
 

 ٥٣٤

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  .)١(  »ةفراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوص « :وعرفه الحنابلة

   م الشرعي لخلع مریض الفصام العقلي الحك:ًثالثا

 الحاد الذي یفقد  المختص مرض الزوج بالفصام العقليإذا أثبت الطبیب

 علي الحیاة ااروكان لهذا المرض آث ،ًویكون منفصال عن الواقع ،صاحبه اإلدراك

 .)٢(الزوجیة 

فاقد البهجة مع زوجته ال لزوج دائم الشك والریبة في زوجته ان یكون كأ

 فیحدث ضرر الستمرار هذه الزوجة ،ن یعطي زوجته حقها في الفراشیستطیع أ

 وذلك ،رعة التأثیر وكثرة الغضب وس،دة والحدةش وتصفه بال، فتكره أخالقه،معه

 ، هذا المرض وطلبت هذه الزوجة الطالق من زوجهابسبب اضطراب مزاجه لوجود

   .الزوج ورفض هل لهذه الزوجة مخالعة هذا

لمریض إذا لم تستطع الصبر علي زوجها ااتفق الفقهاء علي أنه یباح للمرأة 

 فإن للزوجة أن تفتدي نفسها منه بعوض یطلقها ورفض هذا الزوج أن ،النفسي

 أنه یباح للمرأة إذا كرهت زوجها لسوءاتفاقهم ًفارقها وهذا تخریجا علي تبذله له لی

 ،ن تخالعه بعوض تفتدي نفسها منه وسوء خلقه أ،وقلة دینه،عشرته وبغضه

  :)٣( علي ذلك باآلتي اواستدلو

َوال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيام   :قوله – ١ ُ ْ
ِ ِ ِ
ُ ْ َّ ْ ََّ َّ َ ُّ ََ َ ََ ْ ُ َْ َ ً َِ َ ُ َُّ َ َُ ْ ُ

َدود اهللاَِّ فإن خفتم أال يقيام حدود اهللاَِّ فال جناح عليهام فيام افتدت به تلك حدود اهللاَِّ فال ُح َ ْ َ َ ْ ْ َُ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ ُ ُ َُ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ِْ َ َ ِ

                                                           

  .٧/٢١٩ بیروت – المكتب اإلسالمي ، ابن مفلح،المبدع في شرح المقنع  )١(

  .ر بتصرف یسی،٢٥٦ ، مرجع سابق،أحكام المریض النفسي في الفقه اإلسالمي  )٢(

 .١٠/٢٦٧ ، المغني،٧/٣٧٤ روضة الطالبین ،٥/٨٢ االستذكار ،٤/٢١٠فتح القدیر   )٣(



    
 
 

 ٥٣٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

َتعتدوها ومن يتعد حدود اهللاَِّ فأولئك هم الظاملون َّ َُ َِ ِ
ُ َُ ََ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُْ َّ َ ُ َ َ  )١(. 

 ،ُو خلقه أ،ا لخلقه المرأة إذا كرهت زوجهإن«  یقول ابن قدامة :وجه الداللة

هللا في  وخشیت أن ال تؤدي حق ا،و نحو ذلك أ،و ضعفه أ،أو كبره ،أو دینه

 .)٢( »عوض تفتدي به نفسها طاعته جاز لها أن تخالعه ب

 بحقوق الرجل المرأة ولم تقم ،نشاقق الزوجات إذا  «:ویقول ابن كثیر

 وال حرج علیها ، ان تفتدي منه بما أعطاها فلها،وأبغضته ولم تقدر علي معاشرته

ِ لذلك جعل اال)٣( » وال حرج علیه في قبول ذلك منها ،في بذلها له
ختالع علي ُ

 واإلقامة ،ً وأخذ الفدیة منها جزاما إال من بعد مخافتها عصیان اهللا،المرأة أثاما

لي زوجها صبر عوالمرأة التي ال تستطیع ال،بینهما في عشرة فیها تعد لحدود اهللا

  .)٤( الحاد فال حرج علیها في بذل الفدیة إلزالة الضرر عنها مریض الفصام العقلي

 جاءت حبیبة بنت سهل رضي اهللا :ما روي عن بان عباس أنه قال -  ٢

رسول اهللا إني ال اعتب علي  ا یت فقالعنه امرأة ثابت بن قیس إلى رسول اهللا 

 أتریدین  اهللا علیه وسلمىسول اهللا صلخلق ولكني ال أطیقه فقال ر ثابت دین وال

 .)٥( »أقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة  « :علیه حدیقته قالت نعم قال

 إذا ،ة بذل الفدیة لفراق زوجها قد أباح للمرأن النبي  أ:وجه الداللة

ي ذلك فإذا كرهت المرأة زوجها بسبب مرضه  وعل،تضررت معه لشدة بغضها له

                                                           

 .٢٢٩البقرة   )١(

 . ٧/٥١٠المغني   )٢(

 .١/٢٧٢تفسیر ابن كثیر   )٣(

َلعكبري أبوعبداهللا،إبطال الحیل  )٤( ْ َّبطة بابن المعروف ُ
المكتب )ه٣٨٧: المتوفى (العكبري َ

 . بتصرف یسیر،)١/٣٤(،الطبعة الثانیة،اإلسالمي بیروت

  .٤٥٦ ص ،٥٢٧٥ رقم الحدیث ، فیهق الطالیة باب الخلع وكیف،الحدیث أخرجه البخاري  )٥(



    
 
 

 ٥٣٦

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

  .)١(ته یجوز لها مخالع ف)الفصام العقلي(النفسي 

علي القول بإباحة الخلع إذا ً وهو إجماع الصحابة أوال )٢( :اإلجماع -  ٣

  «:بن قدامةا قال )٣( المرأة من البقاء مع زوجها وبذلت العوض لمفارقته تضررت

ًوهو قول عمر وعثمان ولم نجد لهم في عصرهم مخالفا فیكون إجماعا  ویدخل » ً

 ،)٤( وذلك لتضرر المرأة من مرض زوجها النفسي فیه مریض الفصام العقلي

  . مشروعیة الخلع لوقوع الضررى حیث أجمع الفقهاء عل:ٕواجماع الفقهاء ثانیا

وأجمع العلماء علي مشروعیته إال بكر بن عبد اهللا المزني  :قال ابن حجر

  .)٥(التابعي المشهور 

 إذا ،قلي الحادة الزوجة زوجها مریض الفصام العمن ذلك یتبین جواز مخالع

 على وجود  وذلك بسبب اآلثار التي تترتب،عهكانت ال تستطیع وال تتحمل البقاء م

 ، وكثرة الشك، واضطراب المزاج، وسوء األخالق،والشدة، مثل العنف،المرض

رته القواعد  وقر، وذلك منعا لوقوع الضرر الذي نهى عنه الشارع الحكیم،والریبة

 .العامة للشریعة اإلسالمیة

  
  
  

                                                           

 .٢٥٨ ص، مرجع سابق،أحكام المریض النفسي في الفقه اإلسالمي  )١(

  .نفس المرجع  )٢(

 . ٧/٥٢ ،المغني  )٣(

 ، بیروت–اء التراث العربي  دار إحی، بدر الدین العیني،عمدة القاري شرح صحیح البخاري  )٤(

٢٠/٢٦٠ 

 .١١/٣١٣ بیروت – دار المعرفة ،فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٥(



    
 
 

 ٥٣٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

   اخلامتة

 والصالة والسالم علي النبي صلي اهللا علیه ،أحمد اهللا في البدء والختام

فضل به علي من إتمام هذا البحث الذي أحمده سبحانه علي ما ت ،وسلم وبعد

الصواب فیما تعرضت إلیه من أنه وصلت من خالله إلى ما أظن ب أدعي أني قد

   .ئج وتوصیاتخلص إلى ما توصلت إلیه من نتا فإني أمسائله

   : أهم النتائج:أوال

 طریقة الشخص في  یشوه،الفصام العقلي هو اضطراب حاد في الدماغ - ١

 یفي في جانب معین من جوانب النفس وینتج عنه اضطراب وظ،التفكیر

ٕ وادراكه مما یحدث تأثیر حاد علي الوظائف ،ویفقد صاحبه االتصال بالواقع
   . للشخص حیاتیةالمعرفیة فینتج عنه معاناة

لدي واإلحساس  ، التفكیرالفصام العقلي الحاد الذي یؤثر علي عملیة - ٢

 فاقد لألهلیة عند  هو شخص واالختیار،الشخص مما یجعله عدیم اإلرادة

   .ًالفقهاء وذلك قیاسا علي الجنون المتقطع

 فكتمان ذلك  عن مرضه عند الخطبةضرورة إفصاح مریض الفصام العقلي -  ٣

   .وخیانة لألمانةًحرام شرعا 

 حال إثبات األطباء المتخصصون  الفقهاء زواج مریض الفصام العقليجازأ -  ٤

   .ورضیت الزوجة بذلك ،استقرار حالته

یحدث أن مریض الفصام العقلي الحاد سوف إذا أثبت األطباء المتخصصون  -  ٥

عقد  جاز الفقهاء فسخ أ،ود عقد النكاح بسبب هذا المرضصخلل بمق

   .النكاح

 الذي أثبت األطباء فقدانه لإلرادة ق مریض الفصام العقليعدم وقوع طال -  ٦

واالختیار وأن قراره خارج منه بقوة خارجیة سببها المرض فال یقع طالقه 

   .كرهمًوذلك قیاسا علي المجنون وال

مخالعة زوجها الفتداء نفسها منه  یجوز لزوجه مریض الفصام العقلي -  ٧

   .ستطع الصبر علي زوجها بسبب مرضه وذلك إذا لم ت،عوضب

ً لزوجته بالمعاشرة وذلك قیاسا علي صحة رجعة مریض الفصام العقلي - ٨



    
 
 

 ٥٣٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 .المجنون

  : التوصیات:ًثانیا

 مادة في قانون األحوال الشخصیة توضح الطریقة الشرعیة التوصیة بسن -  ١

ة  خاص النفسي عامة ومریض الفصام العقليوالقانونیة للتعامل مع المریض

   .فیما یتعلق بأحكام الزواج

 مریض الفصام( زیادة الوعي والتثقیف للزوج التوصیة بضرورة العمل علي - ٢

مما  فهم احتیاجات كال منهما ى وذلك حتى یتسن، وكذلك الزوجة)العقلي

   .یؤدي إلى استمرار العالقة الزوجیة بینهما

جعل المرض  في قانون األحوال الشخصیة توصي ب مادةنالتوصیة بس -  ٣

   . إذا أقر األطباء بذلك، والخلع بین الزوجین،حد أسباب الفسخالنفسي أ

 وكذلك ،ًحالة المریض طبیا من قبل المفتيمعرفة التوصیة بالتأكید علي  -  ٤

 وذلك ، وعدم االكتفاء بالقول،والرجعة،والخلع ،القاضي عند وقوع الطالق

باالستعانة بأهل ون ذلك لوجود آثار جوهریة تترتب علي ذلك ویك

   .) الطب النفسي المعاصراءعلم( وهم ،التخصص

 وذلك لوجود مسائل كثیرة في الطب ،التوصیة بالبحث في المسائل الطبیة - ٥

یل ص وضرورة التأ، المعاصرولم یتم تناولها من الجانب الفقهي،المعاصر

هي الفقوذلك للوصول إلى الرأي  ، والتكییف الشرعي لهذه المسائل،الفقهي

  .السلیم لمثل هذه النوازل المعاصرة

  



    
 
 

 ٥٣٩

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 

ادر واس ا  

أو :آن اا :  

م :آنا و ا:  

 ْضو بن كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء  ألبي،كثیر ابن تفسیر  درع بن َ

 العلمیة، الكتب دار: الناشر الدین، شمس حسین محمد: المحقق ،القرشي

 ه ١٤١٩ -  األولى: الطبعة بیروت، – بیضون علي مدمح منشورات

 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو ،القرآن ألحكام الجامع 

 مؤسسة - ) ه ٦٧١: المتوفى (القرطبي الدین شمس الخزرجي األنصاري

 .الرسالة
 :و ،ي اا ا :  

 مور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم الجامع المسند الصحیح المختصر من أ

 عبداهللا البخاري يصحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل أب= وسننه وأیامه 

  عن السلطانیة بإضافة ترقیم مصورة(دار طوق النجاة : الجعفي، الناشر

 .ه١٤٢٢، ١ط) محمد فؤاد عبد الباقي

 شداد سنن أبي داود، ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن 

ْبن عمرو األزدي السجستاني  ِ  – صیدا – العصریة  المكتبة)ه٢٧٥: المتوفى(ِّ

 .بیروت

 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد ألبي البخاري، صحیح شرح القاري عمدة 

 ،)ه٨٥٥: المتوفى (العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد

  .بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر

  الفضل بيالباري شرح صحیح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر أفتح 

 قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه رقمالعسقالني الشافعي، 

دار :  الناشرالخطیب الدین محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه

  .ه١٣٧٩ بیروت، - المعرفة 

 بن اهللا عبد شیبة، أبي نب بكر واآلثار، ألبي األحادیث في المصنف الكتاب 

: ، المحقق)ه٢٣٥: المتوفى (العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهیم بن محمد



    
 
 

 ٥٤٠

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 األولى،: الریاض، الطبعة – الرشد مكتبة: الحوت، الناشر یوسف كمال

١٤٠٩. 

  المستدرك على الصحیحین، ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد

 الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن ُبن حمدویه بن نعیم بن الحكم

دار : الناشر  مصطفى عبد القادر عطا:  تحقیق،)ه٤٠٥: المتوفى(البیع 

  .١٩٩٠ – ١٤١١، ١ بیروت، ط–الكتب العلمیة 

  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا

: المتوفى(نیسابوري  الحسن القشیري البيعلیه وسلم، لمسلم بن الحجاج أ

  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)ه٢٦١

 عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر االستذكار، ألبي 

 علي محمد عطا، محمد سالم: ، تحقیق)ه٤٦٣: المتوفى (القرطبي النمري

 -  ١٤٢١ األولى،: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: معوض، الناشر

٢٠٠٠ 

را :ل اأ :  

 البابي مصطفي مطبعة الناشر، نجم، بن الدین زین المنار، بشرح الغفار   فتح 

 م١٩٣٦ سنة األولي الطبعة ،الحلبي

 الریاض ،العبیكان .مربع آل علي بن أحمد ،العربي التراث في الجنون خطاب، 

 .م٢٠١٤ / ١ ط

 وال تاریخ ،طبعة بدون ،ةاإلسالمی الكتاب دار ،البزدوي ،األسرار كشف 

 المتوفى (التفتازاني عمر بن مسعود الدین لسعد التوضیح، على التلویح شرح :

  .تاریخ وبدون طبعة بدون: ط بمصر، صبیح مكتبة: الناشر) ه٧٩٣

 دار: الناشر ،)ه١٣٧٥: المتوفى (خالف الوهاب لعبد الفقه، أصول علم 

  .القاهرة الحدیث

 الزحیلي، مصطفى محمد الدكتور لألستاذ مي،اإلسال الفقه أصول في الوجیز 

 الثانیة،: ط سوریا، – دمشق والتوزیع، والنشر للطباعة الخیر دار: الناشر

  .م ٢٠٠٦ -  ه ١٤٢٧

 الطبعة ،العلمیة الكتب دار ،حاج أمیر ابن ،األصول علم في والتحبیر التقریر 



    
 
 

 ٥٤١

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 بدون تاریخ،الثانیة

 الشافعي التفتازاني عمر بن مسعود ،التنقیح لمتن التوضیح علي التلویح شرح، 

 طبعة بدون

 الكتاب دار البخاري، الدین عالء ،البزدوي أصول شرح األسرار كسف 

 ،تاریخ بدون ،اإلسالمي

 سنة األولي الطبعة ،العلمیة الكتب دار ،الحنفي نجیم ابن ،والنظائر االشباه 

 ه١٤١٩

 الزحیلي مصطفى مدمح. د األربعة، المذاهب في وتطبیقاتها الفقهیة القواعد.، 

 الفكر دار: الناشر الشارقة، جامعة -  اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة عمید

  م ٢٠٠٦ -  ه ١٤٢٧ األولى،: الطبعة دمشق، –

 الطبعة ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،السیوطي الدین جالل ،والنظائر األشباه 

 .م١٩٩٠ -  ه ١٤١١  األولى

 األولى الطبعة بیروت – الكتب دار ،حنفيال نجیم ابن ،والنظائر األشباه 

 .م١٩٩٩ -  م١٤١٩
  

 :ا ،ا ا هاو :  

أو :  ا ا   

 ،المتوفى (السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن لمحمد المبسوط :

: النشر تاریخ طبعة بدون :ط ،بیروت – المعرفة دار: الناشر) ه ٤٨٣

 ،بیروت ،والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار :وطبعة ،م١٩٩٣ -  ه ١٤١٤

  .م٢٠٠٠ -  ه١٤٢١ الطبعةاألولى لبنان

 أحمد بن مسعود بن بكر أبي ،الدین لعالء ،الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع 

 الثانیة :ط ،العلمیة الكتب دار :الناشر ،)ه ٥٨٧ :المتوفى( الحنفي الكاساني

  .م١٩٨٦ -  ه١٤٠٦

 الفرغاني الجلیل عبد بن بكر أبي بن المبتدي، لعلي بدایة شرح في الهدایة 

 طالل: ، المحقق)ه٥٩٣: المتوفى (الدین برهان الحسن أبو المرغیناني،

 لبنان - بیروت - العربي التراث احیاء دار: یوسف، الناشر



    
 
 

 ٥٤٢

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 المعروف محمد، بن إبراهیم بن الدین الدقائق، لزین كنز شرح الرائق البحر 

 لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره ، وفي)ه٩٧٠: المتوفى (المصري یمنج بابن

: ، وبالحاشیة)ه ١١٣٨ بعد ت( القادري الحنفي الطوري علي بن حسین بن

 -  الثانیة: اإلسالمي، الطبعة الكتاب دار: عابدین، الناشر البن الخالق منحة

 تاریخ بدون

 الكتب دار ،فكيالحص الدین عالء ،األبصار تنویر شرح المختار الدر – 

 م ٢٠٠٢ سنة ١ط – بیروت

 دار ،الهمام بن السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین كمال ،القدیر فتح شرح 

 بیروت – الفكر

ا ا   

 .بن محمد اهللا عبد أبو الدین خلیل، لشمس مختصر شرح في الجلیل  مواهب 

 ُّالرعیني حطاببال المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد

 -  ه١٤١٢ الثالثة،: الفكر، الطبعة دار: ، الناشر)ه٩٥٤: المتوفى (المالكي

 م١٩٩٢

 الفكر دار ،الناشر ،اهللا عبد أبو ،الخرشي محمد ،خلیل مختصر شرح – 

 وتاریخ طبعة بدجون ،بیروت

 ،المالكي الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس ألبي الذخیرة 

 حجي، محمد: ١٣ ،٨ ،١ جزء ،:لمحقق) ه٦٨٤: المتوفى (قرافيبال الشهیر

 خبزة، بو محمد: ١٢ -  ٩ ،٧ ،٥ - ٣ جزء أعراب، سعید: ٦ ،٢ جزء

 م ١٩٩٤ األولى،: الطبعة بیروت، - اإلسالمي الغرب دار: الناشر

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید ألبي ،المقتصد ونهایة المجتهد بدایة 

 الحدیث دار ،)ه٥٩٥ :المتوفى (الحفید رشد بابن الشهیر القرطبي رشد بن

  القاهرة

 ا ا   

 م١٩٩٠ -  ه١٤١٠ ،بیروت – المعرفة دار ،الشافعي اإلمام ،األم 

 الكتب دار ،الشیرازي علي بن إبراهیم ،الشافعي اإلمام فقه في المهذب – 

 بیروت



    
 
 

 ٥٤٣

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 الكتب دار ،الشربیني یبالخط ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني 

 م ١٩٩٤ ،١٤١٥ سنة بیروت – العلمیة

 المكتب ،النووي الدین محي زكریا أبو ،المفتین وعمدة الطالبین روضة 

 ه١٤١٢ سنة ٣ط – عمان – دمشق – بیروت اإلسالمي

 أحمد بن محمد الدین، المنهاج، لشمس ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني 

 ،العلمیة الكتب دار :، الناشر)ه٩٧٧: المتوفى (الشافعي الشربیني الخطیب

  م١٩٩٤ -  ه١٤١٥ األولى الطبعة

ا ا   

 العربي الكتاب دار الحنبلي، قدامة ابن ،المقنع متن علي الكبیر الشرح. 

 بیروت الكتب دار ،البهوتي إدریس ابن مصور ،االقناع متن عن القناع كشاف 

 بن یونس بن المقنع، منصور اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض 

، )ه١٠٥١: المتوفى (الحنبلى البهوتى إدریس بن حسن ابن الدین صالح

 -  بیروت - والنشر للطباعة الفكر دار: اللحام، الناشر محمد سعید: المحقق

 لبنان

 بن سالم بن موسى بن أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع 

 النجا أبو الدین، شرف الصالحي، ثم المقدسي، جاويالح سالم بن عیسى

 دار: السبكي، الناشر موسى محمد اللطیف عبد: ، المحقق)ه٩٦٨: المتوفى(

 .لبنان – بیروت المعرفة

 أبو مفلح، ابن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن المقنع، إلبراهیم شرح في المبدع 

 بیروت العلمیة، الكتب دار: ، الناشر)ه٨٨٤: المتوفى (الدین برهان إسحاق،

 م ١٩٩٧ -  ه ١٤١٨ األولى،: لبنان، الطبعة –

 َلعكبري أبوعبداهللا،الحیل إبطال ْ َّبطة بابن المعروف ُ
: المتوفى (العكبري َ

 بیروت اإلسالمي المكتب)ه٣٨٧

ا ا :  

 دمشق ،سوریة – الفكر دار ،الزحیلي وهبة دار ،وأدلته اإلسالمي الفقه، 

  م٢٠١١

 دار ،عودة القادر عبد ،الوضعي بالقانون مقارنا اإلسالمي الجنائي عالتشری 



    
 
 

 ٥٤٤

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 بیروت العربي الكتاب

 أمین حاتم ،وانهائه الزواج عقد إنشاء أهلیة علي وأثرها النفسیة األمراض 

 الدقهلیة والقانون الشریعة كلیة مجلة ،عبادة

 بن سان ،مقارنة دراسة عالجها وطرق النفسیة لألمراض الفقهیة األحكام 

 اإلسالمیة الشئون وزارة ،عوف

 علم قواعد حول وافیة فقهیة دراسة ،اإلسالمي الفقه في والعقاب الجریمة 

 الكتب دار ،الشافعي القوي عبد یونس ،اإلسالمي الفقه میزان في اإلجرام

  بیروت – العلمیة

 والقوانین القانوني الفقه مع مقارنة دراسة اإلسالمي الفقه في العقد نظریة 

 ،الكتب دار ،بكر المجید عبد عصمت ،لمعاصرةا

 المحاكم في وتطبیقاته، اإلسالمي الفقه في العقلیة األمراض أصحاب زواج 

 ،الخلیل جامعة  داوود حسام زبیدة تألیف ،مقارنة دراسة ،الفلسطینیة الشرعیة

 .٧١ ص )٢١٥١٩٠٦٤ (الجامعي الرقم ،العلیا الدراسات كلیة

 طبعة بدون ،بیروت الفكر دار ،الظاهري األندلسي حزم ابن ،باآلثار المحلي 

 وتاریخ

 مقارنة فقهیة دراسة ،والطالق الزواج أحكام في وأثرها النفسیة االضطرابات، 

 خمیس الشهید جامعة ،واإلنسانیة االجتماعیة العلوم كلیة ،نصیب إیمان

 الوادي  لحضر

 قطاع في لشرعیةا المحاكم في وتطبیقاتها اإلسالمي الفقه في الرجعة أحكام 

 غزة – الشریعة كلیة ،السالخي حسین ریاض ،غزة

 الوطني المجلس مكتبة،رضا توفیق حسین،اإلسالمیة الشریعة في العقوبة أهلیة 

 ١٥٤,١٥٣ص،االتحادي

د :وا ،وا ا :  

 ٨١٦: المتوفى(تعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ال 

- ه ١٤٠٣األولى : لبنان، ط- دار الكتب العلمیة بیروت: ناشر ال،)ه

  . م١٩٨٣

 بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین لزین التعاریف، مهمات على التوقیف 



    
 
 

 ٥٤٥

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

: المتوفى (القاهري المناوي ثم الحدادي العابدین زین بن علي بن العارفین تاج

: الطبعةالقاهرة، - ثروت الخالق عبد ٣٨ الكتب عالم: ، الناشر)ه١٠٣١

 م١٩٩٠- ه١٤١٠ األولى،

 قاموس المحیط، لمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ال

: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحقیق) ه٨١٧: المتوفى(

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، : ُمحمد نعیم العرقسوسي، الناشر

  .م٢٠٠٥-  ه ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، ط–بیروت 

 المتوفى (النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا التنبیه، ألبي ألفاظ حریر :

: دمشق، الطبعة – القلم دار: الدقر، الناشر الغني عبد: ، المحقق)ه٦٧٦

 ١٤٠٨ األولى،

 مصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ألحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم ال

 –المكتبة العلمیة : ، الناشر)ه٧٧٠نحو : وفىالمت( العباس يالحموي، أب

  .بیروت

  معجم مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین

 .م١٩٧٩ - ه ١٣٩٩ : عام النشر، دار الفكر: الناشر،)ه ٣٩٥ :المتوفى(

 :ا :   

 بن سعد محمد بن أبي بكر بن أیوب، لإعالم الموقعین عن رب العالمین 

محمد عبد السالم : تحقیق، )ه٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 - ه ١٤١١األولى، : الطبعة،  ییروت–دار الكتب العلمیة : الناشر، إبراهیم

 م١٩٩١

 أبو الجوزي بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن القواریر، لعبد رؤوس 

 .م ١٩٩٠ -  ه ١٤١٠ للنشر الصحابة الفرج، دار

 الوطنیة فهد الملك مكتبة ،حمودة محمود ،وأمراضها أسرارها ،فسالن 

 المكتب ،العالمیة الصحة منظمة ،األساتذة من نخبة النفسي الطب في المرشد 

 . األوسط للشرق ،اإلقلیمي

   المركز – قدوة محمد یاسر .الشخصیة األحوال في النفسیة الحاالت أثر 

 .والتوزیع للنشر العربي



    
 
 

 ٥٤٦

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 مكتبة طبعة،فهمي مصطفي ،التكییف سیكولوجیة في راساتد النفسیة الصحة 

 ١٩٩٥سنة الخانجي

 النفسي الطب وحدة بترجمتة قام ،العالمیة الصحة منظمة ،العاشر التصنیف 

 شمس عین جامعة ،الطب بكلیة

 اإلسالمیة  العتیق البیت دار الحبیب، علي طارق ،الفصام 

 العربیة للدراسات والنشر المؤسسة،علي كمال،فصام العقل أو الشیزوفرینیا  - 

  الطبعة األولى،بیروت

 عبد جمال ،اإلسالمي الفقه في الجنائیة المسئولیة رفع في النفسي المرض أثر 

 ،غزة – اإلسالمیة الجامعة الفي اهللا

 االنترنت شبكة ،الناشر ،ًنفسیا للمریض الزواج فائدة – النفسي المرض، 

 ١ اإلضافة اریخت HTTP://CONSALT.ISLAMWEB.NET العنوان

   .م ٢٠٠٧ / ٢/ 

 العنوان ،االنترنت  العنكبوتیة الشبكة ،الناشر ،لالكتئاب ناجح عالج الزواج: 

HTTP://WWW.LAHAONLINE.COM، اإلضافة تاریخ 

٢٠/١٢/٢٠٠٩ 

 العنكبوتیة، الشبكة ،الزوجي االنفصال مسببات أقوي النفسیة األمراض 

 اإلضافة تاریخ  http://www.albawaba.com: العنوان ،االنترنت

١٨/٧/٢٠١٨ . 

 ٩/٣ منشور مقال ،الریاض جریدة ،النفسیین للمرضي الجنسیة االضطرابات /

 .١٥٩٦٤ العدد ،٢٠١٢

 :اا ت وامما او .  

 محمد اإلمام جامعة المهیزع خلود ،اإلسالمي الفقه في النفسي المریض أحكام 

 عنوان ،العنكبوتیة  على الشبكة.ه ١٤٣٢ – ١٤٣١ وراهدكت رسالة ،سعود بن

 https://ar.wikipedia.org :الموقع

 الموقع عنوان، االلكترونیة المكتبة  https://www.msdmanuals.com/ar/hom  

 الموقع عنوان ،اإللكترونیة المكتبة     https/ww.webteb/com  



    
 
 

 ٥٤٧

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 

 الجبیر، اهللا عبد هاني علیه، یترتب وما عقلیا والمختلین المعاقین زواج 

 النشر تاریخ ،www.islamtoday.net العنوان اإللكترونیة، المكتبة: الناشر

 ،١٣/٣/٢٠٢٠ ،للباحث الموقع زیارة ،٢٤/٥/٢٠٠٤

 جمال محمود ولكن، الزواج علي قادر) النفسي المریض (بعنوان منشور مقال 

 النشر تاریخ ،https://www.alittihad.ae االلكتروني العنوان العزائم أبو

  ١٣/٣/٢٠٢٠ للباحث الزیارة تاریخ ،٢٨/١١/٢٠١٠

  الموقع عنوان ،اإللكترونیة المكتبة     https//ar.wikipedia.org 

 ١١/٤/٢٠١٧ االضافة تاریخ ،مروان محمد كتابة، االلكترونیة المكتبة 

 العنوان العنكبوتیة، االنترنت شبكة الناشر، النفسیة، واألمراض الزواج :

https://islamweb.net/ar/consult/index ٢/ ١ اإلضافة تاریخ / 

 العلیم عبد محمود للدكتور مقال وهو ،)٢٦٤٧٦٧ (االستشارة رقم ٢٠٠٧

 االنترنت (العنكبوتیة الشبكة علي منشور ،الطبي والبحث للتعلیم مایو مؤسسة (

 ra/org.ayoclinicm.www://https :العنوان

ا اا: 

 matthews-kav fman,Lathagati and gason yano fski (١٦-٢)firist Aid 
for the psy chia trgclerkship, Amirika.msccraw. Hill. Educa tian, 
pag٢٢ part thrce. 

  

  

  

  

  

  

  



    
 
 

 ٥٤٨

 ت باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبناملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 )دراسة فقهية معارصة( العالقة الزوجية يف الفقه اإلسالميالفصام العقيل وأثره عيل 
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