
383

أثر العني في الُفرقة بني الزوجني

أثر العين
في الُفرقة بين الزوجين

دراسة فقهية

اإعداد :
د.اأمل بنت حممد بن فالح ال�سغي

اأ�ستاذ الفقه امل�ساعد يف كلية ال�رشيعة
جامعة الإمام الإمام حممد بن �سعود
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املقدمة

اآله  وعلى  نبينا حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  احلمد هلل 
و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد:

يكفل حقوق  ا  قويًّ رابًطا  بو�سفه  بالنكاح وحث عليه  الإ�سالم  اهتم  فقد 
الأزواج، ولذا و�سفه اهلل تعالى بامليثاق الغليظ يف قوله �سبحانه: )ڤ 
ڤ ڤ ڦ( ]الن�ساء:1)[، وملا كان ا�ستمرار الع�سمة الزوجية مطلًبا 

�سرعيًّا كان لزاًما حمافظة الزوجني على هذا العقد وامليثاق الغليظ.

ولعظم هذه الرابطة مل ي�سرع اهلل تعالى انفكاكها بالطالق اأو الف�سخ اإل يف 
حال تعذر ا�ستمرار احلياة بني الزوجني، لكن مقت�سى حال النا�ص يف هذا الع�سر 
اأدى اإلى الت�ساهل يف اإيقاع الطالق، ولعل �سبب ذلك يعود اإلى اجلهل بالأحكام، 

وعدم تقدير احلياة الزوجية، وفهم مقا�سد النكاح، كما اأراد ال�سارع منها.

حكم  ودرا�سة  الأ�سباب،  هذه  اأحد  على  الوقوف  فكرة  كانت  هنا  من 
الفرقة به، من خالل هذا البحث الذي هو بعنوان: )اأثر العني يف الفرقة بني 

الزوجني..درا�سة فقهية(.

اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره:

اختالف النا�ص يف حقيقة العني وحكمها، وكرثة اخلو�ص فيها، فمنهم . 1
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من  ومنهم  اإليها،  �سرر  كل  ن�سبة  يف  يبالغ  من  ومنهم  ينكرها،  من 
تو�سط يف ذلك؛ مما ي�ستدعي بحث امل�ساألة من الناحية ال�سرعية.

من . ) خا�سة  فيه،  والت�ساهل  احلا�سر  الع�سر  يف  الطالق  وقوع  كرثة 
حديثي العهد بالزواج لأ�سباب قد تكون ظاهرة اأو غي ظاهرة بحجة 

العني. 

احلاجة اإلى معرفة حكم هذه امل�ساألة بتف�سيالتها، وتاأ�سيلها التاأ�سيل . 3
ال�سرعي، وح�سرها يف بحث م�ستقل، حيث مل تفرد ببحث مع كرثة 

�ل�صوؤ�ل عنها، وحاجة �لنا�ص �إلى معرفة حكمها.

 الهدف من البحث:

الفرقة ب�سبب العني  اإلى بيان حقيقة العني، وحكم   يهدف هذا البحث 
وحالت املعيون واأحكامها، وتاأ�سيلها التاأ�سيل ال�سرعي.

الدرا�شات ال�شابقة:

بعد البحث والتحري مل اأجد من اأفرد هذا املو�سوع ببحث م�ستقل، وغاية 
ما وجدته بحوث م�سابهة، مثل:

بحث: )اأحكام الإ�سابة بالعني( وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة . 1
للباحث:  للق�ساء،  العايل  املعهد  يف  املقارن  الفقه  بق�سم  املاج�ستي 
الأحكام  وبع�ص  العامة  العني  اأحكام  فيه  وقد ذكر  املهو�ص،  عبداهلل 

املتعلقة بالعائن، ومل يذكر الباحث مايتعلق باملعيون. 

من�سور، . ) علمي  بحث  الإ�سالمي(  الفقه  يف  امل�سحور  طالق  )حكم  بحث: 
اإعداد: اأ.د.عبداهلل اآل �سيف، وقد بنّي فيه حكم ال�سحر واأنواعه وحقيقته، 
وحكم طالق امل�سحور وما ي�ستبه به، وال�سحر يختلف عن العني، واإن كان قد 
يتفق معها يف بع�ص احلالت، وهذا مما يربز اأهمية الكتابة يف هذا املو�سوع.
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بحث: )اأحكام املري�ص النف�سي يف الفقه الإ�سالمي( ر�سالة دكتوراه . 3
بق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة، اإعداد: د.خلود املهيزع، وقد تناولت 
النف�سي  البحث م�ساألة: حكم طالق املري�ص  الباحثة �سمن م�سائل 
يف ثالثة فروع، لكن املعيون يختلف عن املري�ص النف�سي، من حيث 

حقيقته وحالته وعالجه، ومن ثم اأحكامه.

خطة البحث:

يتكون البحث: من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

واأهدافه، والدرا�سات  واأ�سباب اختياره،  اأهمية املو�سوع  املقدمة، وفيها: 
ال�سابقة، وخطة البحث، واملنهج املتبع فيه.

التمهيد: يف التعريف مب�سطلحات البحث، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: تعريف العني وحقيقتها وحكمها، وفيه م�سائل:

امل�ساألة الأولى: تعريف العني يف اللغة وال�سطالح.

امل�ساألة الثانية: حقيقة العني واأنواعها.

امل�ساألة الثالثة: حكم العني وطرق اإثباتها.

املطلب الثاين: تعريف الفرقة، واأنواعها، والأ�سل يف م�سروعيتها، 
وفيه م�سائل:

امل�ساألة الأولى: تعريف الفرقة يف اللغة وال�سطالح.

امل�ساألة الثانية: اأنواع الفرقة والفرق بينها.

امل�ساألة الثالثة: الأ�سل يف م�سروعية الفرقة.

املبحث الأول: طالق املعيون وحكمه، وفيه مطالب:
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وفيه  حالت،  من  ي�سبهه  وما  املعيون  بني  الفرق  الأول:  املطلب 
م�سائل:

امل�ساألة الأولى: الفرق بني املعيون واملكره.

امل�ساألة الثانية: الفرق بني املعيون والغ�سبان.

امل�ساألة الثالثة: الفرق بني املعيون وامل�سحور.

امل�ساألة الرابعة: الفرق بني املعيون واملري�ص.

امل�ساألة اخلام�سة: الفرق بني املعيون واملجنون.

املطلب الثاين: التكييف الفقهي حلكم طالق املعيون.

املطلب الثالث: حالت املعيون واأحكامها.

املبحث الثاين: ف�سخ عقد النكاح ب�سبب العني، وفيه مطلبان:

وفيه  املعيون،  زوجها  من  الف�سخ  يف  املراأة  حق  الأول:  املطلب 
م�ساألتان:

بعد  العني  وجود  حال  يف  للمراأة  اخليار  حق  الأولى:  امل�ساألة 
�لعقد وقبل �لدخول و�لوطء.

امل�ساألة الثانية: حق املراأة يف الف�سخ يف حال وجود العني بعد 
�لدخول و�لوطء.

املطلب الثاين: حق الزوج يف الف�سخ لإ�سابة زوجته بالعني.

اخلامتة: وفيها اأبرز النتائج والتو�سيات.

فهر�ص امل�سادر واملراجع.

 فهر�ص املو�سوعات.
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منهج البحث:

العتماد على امل�سادر املعتربة يف الفقه مع الطالع وال�ستفادة من كتب 
املعا�سرين.

ت�سوير امل�ساألة اإذا احتاجت اإلى ت�سوير و�سرب الأمثلة يف ذلك.

ذكر الأقوال يف امل�ساألة اإذا كانت حمل خالف مع القت�سار على املذاهب 
الفقهية الأربعة مع ذكر الأدلة واملناق�سات والرتجيح واأ�سبابه.

م�سبوقا  وال�سفحة  اجلزء  مع  املرجع  ذكر  على  اأقت�سر  التوثيق  عند 
ا�سم  اإ�سافة  مع  تن�سي�ص،  عالمتي  بني  النقل  يكن  مل  اإذا  بكلمة)ينظر( 

�ملوؤلف �إذ� كان �ملرجع من �لكتب �ملعا�صرة.

عزو الآيات ل�سورها من القراآن الكرمي مع بيان رقم الآية.

تخريج الأحاديث والآثار من م�سادرها الأ�سيلة.

التعريف بامل�سطلحات الواردة يف البحث والكلمات الغريبة اإن وجدت.

التوفيق وال�سداد يف القول والعمل، واأن يتجاوز  واأ�ساأل اهلل تعالى  هذا، 
ا ح�سل يف البحث من جوانب التق�سي والزلل، واحلمد هلل رب العاملني  عمَّ

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد
التعريف مب�صطلحات البحث

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
تعريف العني وحقيقتها وحكمها

وفيه م�سائل:

امل�صاألة االأولى

تعريف العني يف اللغة واال�صطالح:

العني يف اللغة: تطلق على عدة معان منها)1(:

• حا�صة �لب�صر و�لروؤية، و�جلمع منها: �أعيان و�أعني.	

• ينبوع املاء الذي يقع من الأر�ص ويجري، واجلمع: اأعني وعيون.	

• وتطلق على العني التي ُيبعث بها ليتج�س�ص اخلرب، وي�سمى: ذا العينني.	

• العني: النقد، يقال: ا�سرتيت بالدين اأو العني.	

• وعني ال�سيء: نف�سه، ومنه يقال: اأخذت مايل بعينه.	

• فهو 	 عيًنا،  يعينه  الرجل  عان  من  عني،  الإن�سان  ت�سيب  اأن  والعني: 
عائن، وامل�ساب َمعني ومعيون.

ينظر: ل�سان العرب )504/9 - 505(مادة: عني، والقامو�ص املحيط �ص)157 مادة:عني.  )1(
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العني يف ال�شطالح:

اللغوي،  التعريف  يف  الأخي  املعنى  عن  يخرج  ل  ال�سطالحي  التعريف 
فعرفها الإمام ابن القيم -رحمه اهلل- باأنها: �سهام تخرج من نف�ص احلا�سة 

والعائن نحو املح�سود واملعني، ت�سيبه تارة وتخطئه تارة)1(.

وعرفها احلافظ ابن حجر -رحمه اهلل- باأنها: نظر با�ستح�سان م�سوب 
بح�سد من خبيث الطبع، يح�سل املنظور منه �سرر))(.

وُعرفت باأنها: نظرة اإعجاب م�سحوبة بح�سد ت�سدر من �سخ�ص، فتورث 
ا باملح�سود)3(. مر�سً

وقال ال�سيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل- يف تعريفها: هي نظرة من حا�سد، 
نف�صه خبيثة، تتكيف بكيفية خا�صة فينبعث منها ما يوؤثر على �مل�صاب)4(.

فالتعريفات ال�سابقة متقاربة واملتاأمل فيها يلحظ التفاق باأنها: ت�سدر 
من حا�سد، لذا اأمر اهلل تعالى نبيه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص بال�ستعاذة من احلا�سد يف 

قوله تعالى: )چ چ چ چ ڇ( ]الفلق:5[.

يف  يقال  اأن  ميكن  لذا  ح�سد،  بدون  اإعجاب  من  العني  ت�سدر  قد  لكن 
تربيك  بدون  لآخر  �سخ�ص  من  ت�سدر  ح�سد  اأو  اإعجاب  نظرة  التعريف: 

فيح�سل منها ال�سرر.

قال الإمام ابن القيم -رحمه اهلل- يف التفريق بني العني واحلا�سد: »والعاين 
واحد  كل  اأن  يف  في�سرتكان  �سيء،  يف  ويفرتقان  �سيء،  يف  ي�سرتكان  واحلا�سد 
عند  نف�سه  تتكيف  فالعائن  اأذاه،  يريد  من  نحو  ويتوجه  نف�سه،  تتكيف  منهما 

زاد املعاد )167/4(.  )1(
فتح الباري )00/10)(.  )((

املو�سوعة الفقهية املي�سرة لقلعه جي ))/)145(.  )3(
القول املفيد على كتاب التوحيد )97/1(.  )4(
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مقابلة املعني ومعاينته، واحلا�سد يح�سل له ذلك عند غيبة املح�سود وح�سوره 
ا، ويفرتقان يف اأن العائن قد ي�سيب من ل يح�سده من جماد اأو حيوان اأو  اأي�سً
زرع اأو مال، واإن كان ل يكاد ينفك من ح�سد �ساحبه... واملق�سود: اأن العائن 
حا�سد خا�ص، فكل عائن حا�سد ولبد، ولي�ص كل حا�سد عائًنا، فاإذا ا�ستعاذ من 

�سر احل�سد دخل فيه العني، وهذا من �سمول القراآن واإعجازه«)1(.

امل�صاألة الثانية

حقيقة العني واأق�صامها، وفيها فرعان:

الفرع الأول: حقيقة العني وتاأثريها على املعيون:

حقيقة العني:

ال�سنة  اأهل  ومذهب  ا،  وح�سًّ �سرًعا  ثابت  حق  فهي  حقيقة،  لها  العني 
واجلماعة))( على اإثبات حقيقتها والإ�سابة بها، والأدلة على ذلك يف القراآن 

الكرمي وال�سنة النبوية، ومنها:

ہ( . 1 ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعالى:  قوله 
]القلم:51[.

ويعينونك  لينفذونك  باأب�سارهم:  ليزلقونك  املف�سرين:  بع�ص  قال 
لك،  اهلل  وقاية  لول  اإياك،  لبغ�سهم  يح�سدونك،  مبعنى  باأب�سارهم، 

وحمايته اإياك منهم)3(.

قال احلافظ ابن كثي -رحمه اهلل-: »ويف هذه الآية دليل على اأن العني 
اإ�سابتها وتاأثيها حق باأمر اهلل عز وجل«)4(.

بدائع الفوائد ))/31)، 33)(.  )1(
نقل التفاق الإمام النووي يف �سرح �سحيح م�سلم )171/14(، والإمام ابن القيم يف زاد املعاد )165/4 - 166(،   )((

واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري )03/10)(، وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )73/1)(، فتوى رقم )6387(.
ينظر: تف�سي القراآن العظيم )639/4(، واجلامع لأحكام القراآن )360/9(.  )3(

تف�سي القراآن العظيم )639/4(.  )4(



394

الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغّير

( . :÷ يعقوب  عن  اإخباًرا   ÷ يو�سف  ق�سة  �سياق  يف  تعالى  قوله 
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ( ]يو�سف:67[.

قال احلافظ ابن كثي -رحمه اهلل-: »اإنه اأمرهم بذلك كما قال غي 
ذوي  كانوا  لأنهم  وذلك  العني،  عليهم  خ�سي  لأنه  ال�سلف،  من  واحد 
اأن ي�سيبهم النا�ص  جمال وهيئة ح�سنة ومنظر وبهاء، فخ�سي عليهم 

بعيونهم، فاإن العني حق، ت�ستنزل الفار�ص عن فر�سه«)1(.

قوله تعالى: )چ چ چ چ ڇ( ]الفلق:5[.. 3

فلما كان احلا�سد اأعم من العائن، كانت ال�ستعاذة منه ا�ستعاذة من 
العائن))(.

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »العني حق«)3(، وزاد الإمام م�سلم من رواية ابن عبا�ص . 4
 اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »العني حق، ولو كان �سيء �سابق القدر �سبقته 

العني، واإذا ا�ستغ�سلتم فاغ�سلوا«)4(.

قال احلافظ ابن حجر -رحمه اهلل-: »اأي الإ�سابة بالعني �سيء ثابت 
موجود«)5(.

حديث عائ�سة  قالت: »اأمرين النبي ملسو هيلع هللا ىلص -اأو اأمر- اأن ي�سرتقى من . 5
العني«)6(.

تف�سي القراآن العظيم ))/749(.  )1(
زاد املعاد )167/4(.  )((

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب الطب، باب: العني حق، حديث رقم )5740(، وم�سلم كتاب: ال�سالم، باب:   )3(
الطب واملر�ص والرقي.حديث رقم )187)(

اأخرجه الإمام م�سلم يف ال�سحيح، كتاب: ال�سالم، باب: الطب واملر�ص والرقى، حديث رقم)188)(.  )4(
فتح الباري )03/10)(.  )5(

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب: الطب، باب: رقية العني، حديث رقم )5738(، وم�سلم كتاب: ال�سالم، باب:   )6(
ا�ستحباب الرقية من العني والنملة واحلمة.حديث رقم )195)(
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اأن  ويف هذا احلديث م�سروعية الرقية ملن اأ�سابه العني، مما يدل على 
ال�سخ�ص قد ي�ساب بها.

ثابتة،  حقيقة  لها  العني  اأن  على  دالة  كثي،  ونحوها  الن�سو�ص  فهذه 
كما  املبتدعة  من  طوائف  اإل  حقيقتها  ينكر  ومل  ذلك،  يف  م�ساهد  والواقع 
»فاأبطلت طائفة ممن  قوله:  القيم -رحمه اهلل- يف  ابن  الإمام  ذكر ذلك 
قّل ن�سيبهم من ال�سمع والعقل اأمر العني، وقالوا: اإمنا ذلك اأوهام ل حقيقة 
لها، وهوؤلء من �أجهل �لنا�ص بال�صمع و�لعقل، و�أبعدهم معرفة عن �لأرو�ح 
والنفو�ص، و�سفاتها واأفعالها وتاأثيها، وعقالء الأمم على اختالف مللهم 

ونحلهم ل تدفع اأمر العني ول تنكره«)1(.

وكذلك قال الإمام النووي -رحمه اهلل- يف الرد على الطوائف املنكرة للعني: 
�إلى  �أن كل معنى لي�ص خمالًفا يف نف�صه، ول يوؤدي  »و�لدليل على ف�صاد قولهم 
قلب حقيقة ول اإف�ساد دليل، فاإنه من جموزات العقول، اإذا اأخرب ال�سرع بوقوعه 
وجب اعتقاده، ول يجوز تكذيبه، وهل من فرق بني تكذيبهم بهذا وتكذيبهم مبا 

يخرب به من اأمور الآخرة«))(.

تاأثريها على املعيون:

وهو  ال�سرعي،  اإذنه  ل  القدري  الكوين  تعالى  باإذن اهلل  تاأثي  لها  العني 
ثابت فعاًل وواقع يف النا�ص كثبوت حقيقتها)3(.

املح�سود  اأذى  يف  احلا�سد  »وتاأثي  اهلل-:  -رحمه  القيم  ابن  العالمة  قال 
اأمر ل ينكره اإل من هو خارج عن حقيقة الإن�سانية، وهو اأ�سل الإ�سابة بالعني، 
فاإن �لنف�ص �خلبيثة �حلا�صدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل �ملح�صود، فتوؤثر فيه 

بتلك اخلا�سية«)4(.

زاد املعاد )165/4(.  )1(
�سرح �سحيح م�سلم )171/14(.  )((

ينظر: زاد املعاد )166/4(، وفتح الباري )00/10)(، و�سرح �سحيح م�سلم )171/14(، وفتاوى اللجنة الدائمة )70/1)(.  )3(
زاد املعاد )166/4(.  )4(
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ومما يدل على ذلك:

: »اأمرين . 1 الأحاديث ال�سابقة يف اإثبات حقيقة العني كحديث عائ�سة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص -اأو اأمر- اأن ي�سرتقى من العني«)1(.

حديث عمران بن ح�سني  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل رقية اإل من . )
عني اأو حمة«))(.

يف . 3 الرقية  جواز  نفي  به  يرد  »ومل  اهلل-:  -رحمه  البغوي  الإمام  قال 
غيهما، بل جتوز الرقية بذكر اهلل يف جميع الأوجاع، ومعنى احلديث: 

ل رقية اأولى واأنفع منهما«)3(.

عن جابر  مرفوًعا: »اأكرث من ميوت بعد ق�ساء اهلل وقدره بالنف�ص«)4(، . 4
قال الراوي يعني بالعني)5(.

وهذا يدل على ح�سول التاأثي بالعني بال�سرر على املعيون، والتاأثي قد 
يكون بالت�صال �أو باملقابلة، �أو بالروؤية، وقد يكون بالو�صف، فتوؤثر نف�صه فيه 

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  واإن مل يره، كما دل على ذلك قوله تعالى: 
ڻ ۀ( ]القلم:51[.

الفرع الثاين: اأق�شام العني:

تنق�سم العني باعتبارات خمتلفة اإلى ثالثة اأق�سام:
�سبق تخريجه.  )1(

اأخرجه اأبو داود يف ال�سنن، كتاب: الطب، باب: تعليق التمائم حديث رقم )3884(، والرتمذي يف ال�سنن، اأبواب الطب،   )((
باب ما جاء يف الرخ�سة بذلك، حديث رقم )057)(، وابن ماجة يف ال�سنن، كتاب: الطب، باب: ما رخ�ص فيه من 
اأحمد يف امل�سند )13/19)(، )قال الألباين: �سحيح(، واإ�سناده �سحيح على  الرقى، حديث رقم )3513(، والإمام 

�صرط م�صلم، و�لن�صائي يف كتاب: �لطب، باب: ما يقر�أ على من �أ�صيب بالعني، رقم )10806(.
�سرح ال�سنة ))1/ )16(.  )3(

اأخرجه اأبو داود الطيال�سي حديث رقم )1868(، قال البزار: »حدثنا حممد بن معمرحدثنا اأبوداود به، وقال: لنعلمه   )4(
 ،)197/10( الفتح  يف  حجر  ابن  احلافظ  وقال  الثمانية،  امل�سانيد  بزوائد  العالية  املطالب  الإ�سناد«،ينظر:  بهذا  اإل 

»و�سنده ح�سن« وح�سنه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة ))/)37(.
فتح الباري )00/10)(.  )5(
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الق�شم الأول: من حيث جهة العائن.

الق�شم الثاين: من حيث الق�شد.

الق�شم الثالث: من حيث ال�شبب.

اأوًل: من حيث جهة العائن)1(، وتنق�شم اإلى ق�شمني:

عني اإن�سية.. 1

واملراد بها: اأن يكون العائن من الإن�ص، �سواء اأكان م�سلًما اأو كافًرا.

عني جنية.. )

واملراد بها: اأن يكون العائن من اجلن.

وقد �سح عن اأم �سلمة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص راأى يف بيتها جارية يف وجهها 
�سفعة))( فقال: »ا�سرتقوا لها، فاإن بها النظرة«)3(.

قال الإمام البغوي -رحمه اهلل-: »واأراد النظرة: العني، يقول: بها عني 
اأ�سابتها من نظر العني، وقيل: عيون اجلن اأنفذ من اأ�سنة الرماح«)4(.

ثانًيا -اأق�شامها من حيث الق�شد:

وتنق�سم اإلى ق�سمني:

اأن يكون العائن متعمًدا.. 1

وهذا غالًبا ما يكون �سببه العداوة واحل�سد ومتني زوال النعمة عن 
املح�سود.

ينظر: زاد املعاد )164/4(، وكتاب: عالج العني بال�سور،للفليكاوي �ص13 - 14.  )1(
ال�سفعة: بفتح ال�سني و�سكون الفاء: ال�سفرة، وقيل: ال�سواد مع لون اآخر، ينظر:ل�سان العرب)80/6)( مادة:�سفع.  )((

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب: الطب، باب: رقية العني، حديث رقم )5739(، وم�سلم، كتاب: ال�سالم، باب:   )3(
ا�ستحباب الرقية من العني والنملة واحلمة.حديث رقم )197)(.

�سرح ال�سنة ))1/ 163(.  )4(
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اأن تكون العني بغي اإرادة العائن.. )

وهذه غالًبا ما يكون �سببها الإعجاب ولو بغي ح�سد، اأو قد يكون ال�سخ�ص 
بطبعه، وهذه قد تكون من ال�سخ�ص لنف�سه اأو من رجل حمب، لذا ينبغي 

للذي يعجبه �سيء اأن يبادر اإلى الدعاء بالربكة.

ثالًثا -اأق�شام العني من حيث ال�شبب والتاأثري:

وهذا التق�سيم ميكن اأن يندرج حتت التق�سيم ال�سابق، وينق�سم اإلى ثالثة 
اأق�سام:

العني املعجبة:. 1

غي  من  فتكون  ح�سد  غي  من  ولو  الإعجاب،  �سببها  يكون  التي  وهي 
ق�سد غالًبا، قال احلافظ ابن حجر -رحمه اهلل-: »اإن العني تكون مع 
الإعجاب ولو بغي ح�سد، ولو من الرجل املحب ومن الرجل ال�سالح، واأن 
اإلى الدعاء للذي يعجبه بالربكة،  اأن يبادر  الذي يعجبه ال�سيء ينبغي 

ويكون ذلك رقية منه«)1(.

گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعالى:  قال 
گ ڳ ڳ ڳ( ]الكهف:39[.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعامر بن ربيعة يف حديث �سهل بن حنيف: »عالم يقتل 
اأحدكم اأخاه؟! اأّل بركت، اغت�سل له«))( احلديث.

العني احلا�سدة:. )

وهي التي يكون اأ�سلها من احل�سد، وهو متني زوال النعمة عن املح�سود، 
فالنف�ص �حلا�صدة تقابل �ملح�صود، فتوؤثر فيه على �ختالف يف قوة �لتاأثري، 

فتح الباري )05/10)(.  )1(
اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ، كتاب العني، باب: الو�سوء من العني، حديث رقم 734، ورجاله ثقات، والإمام اأحمد يف   )((
امل�سند، باب: حديث �سهل بن حنيف، قال املحقق: »حديث �سحيح«، وابن ماجة يف ال�سنن، كتاب: الطب، باب: العني، حديث 

رقم )3509(، و�سياأتي ذكر احلديث كاماًل يف املطلب التايل.
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لذا اأمر اهلل تعالى بال�ستعاذة من �سر احلا�سد اإذا ح�سد، قال الإمام ابن 
القيم -رحمه اهلل-: »قد يكون الرجل يف طبعه احل�سد، وهو غافل عن 
املح�سود، له عنه، فاإذا خطر على ذكره وقلبه انبعث نار احل�سد من قلبه 
اإليه ووجهت اإليه �سهام احل�سد من قبله، فيتاأذى املح�سود مبجرد ذلك، 
فاإن مل ي�ستعذ باهلل، ويتح�سن به، ويكون له اأوراد من الأذكار والدعوات، 
والتوجه اإلى اهلل، والإقبال عليه، بحيث يدفع عنه من �سره مبقدار توجهه 

واإقباله على اهلل، واإل ناله �سر احلا�سد«)1(.

العني القاتلة:. 3

وتوؤذيه  �ملعيون،  يف  توؤثر  حتى  وتقوى  كيفيتها  ُت�صتد  �لتي  �لعني  وهي 
فتقتله، ف�ساحبها يكون قا�سًدا بذلك ال�سرر، قال تعالى: )ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڤ( ]القلم:51[.

قال ابن قتيبة وطائفة يف تف�سي الآية: »واإمنا اأراد اأنهم ينظرون اإليك 
اإذا قراأت القراآن نظًرا �سديًدا يكاد ي�سقطك«))(.

»اأكرث من ميوت  ال�سابق:  وكما ورد يف حديث جابر بن عبداهلل  
بعد ق�ساء اهلل وقدره بالنف�ص«)3(.

امل�صاألة الثالثة
حكم العني، وطرق اإثباتها، وفيها فرعان:

الفرع الأول: حكم العني:

العني حمرمة، ملا يف ذلك من ال�سرر والأذى للم�سلم، ومن يتعمد اإ�سابة 
النا�ص بعينه فهو اآثم)4(.

بدائع الفوائد ))/9))(.  )1(
فتح القدير لل�سوكاين )331/5(.  )((

�سبق تخريجه.  )3(
ينظر: زاد املعاد )168/4(، وفتح الباري )05/10)(، وفتاوى اللجنة الدائمة )547/1(، وقد اختلف يف جريان =  )4(
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والأدلة على حترمي ال�سرر واإيذاء النا�ص والنهي عن احل�سد من القراآن 
الكرمي وال�سنة النبوية كثية، ومنها:

ڳ . 1 گ  گ  گ  گ  ک  )ک  تعالى:  قوله 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]الأحزاب:58[.

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �سرر ول �سرار«)1(.. )
ففي احلديث نهي عام عن ال�سرر، في�سمل النهي عن �سرر الإن�سان 

بنف�سه وبغيه.

عموم الن�سو�ص الدالة على حترمي احل�سد، واحل�سد اأحد اأ�سباب العني، . 3
ومن ذلك: حديث اأبي هريرة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل حتا�سدوا، ول 

تناج�سوا، ول تباغ�سوا، ول تدابروا«))(، والنهي هنا للتحرمي.

فالواجب على من ظن من نف�سه اأنه ي�سيب بالعني، اأن يتقي اهلل ويتجنب 
اإلى ذلك باأن يكرث من ذكر اهلل، ويبارك للنا�ص، ول يح�سدهم  ما يف�سي به 
ربه،  على  يعرت�ص  فكاأمنا  ح�سدهم  اإذا  فاإنه  ف�سله،  من  اهلل  اآتاهم  ما  على 

وذلك خ�سران مبني.

ول يخفى على عاقل ما للعني من خطر و�سرر على الأفراد واجلماعات، 
والوقائع وال�سواهد على �سرر العني اأكرث من اأن حت�سر، واأ�سهر من اأن تذكر)3(.

= الق�سا�ص بذلك، فقال القرطبي:« لو اأتلف العائن �سيًئا �سمنه، ولو قتل فعليه الق�سا�ص اأو الدية اإذا تكرر ذلك 
منه، بحيث ي�سي عادة وهو يف ذلك كال�ساحر عند من ل يقتله كفًرا،« ونقل ابن بطال عن بع�ص اأهل العلم: اأنه ينبغي 
لالإمام منع العائن اإذا عرف بذلك من مداخلة النا�ص، واأن يلزم بيته، قال النووي: »وهذا القول �سحيح متعني، ل 
يعرف عن غيه ت�سريح بخالفه«. قال �سيخ الإ�سالم -رحمه اهلل-: »ثم هذا احل�سد -اأي املذموم- اإن عمل مبوجبه 

�ساحبه كان ظاملًا متعدًيا م�ستحًقا للعقوبة اإل اأن يتوب« جمموع الفتاوى )1/10)1(.
اأخرجه ابن ماجة يف ال�سنن، كتاب: الأحكام، باب: من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره، حديث رقم )5340(، والإمام مالك   )1(

يف املوطاأ، كتاب: الأق�سية، باب: الق�ساء يف املرفق، حديث رقم )600(، وقال الألباين يف الإرواء: »حديث �سحيح«.
والتدابر،  والتباغ�ص  التحا�سد  النهي عن  باب:  والأدب،  وال�سلة  الرب  كتاب:  ال�سحيح،  م�سلم يف  الإمام  اأخرجه   )((

حديث رقم )559)(.
للزهراين، موقع �سيد  العني،  الع�سري:  املر�ص  لل�سايع �ص9، ومقال:  واأ�سبابها،  بالعني حقيقتها  الإ�سابة  ينظر:   )3(

الفوائد.
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الفرع الثاين: طرق اإثبات العني:

كمر�ص  تكون  غالًبا  وهي  بها،  الإ�سابة  على  تدل  وعالمات  اأعرا�ص  للعني 
ت�سبب  الأطباء)1(، وقد  اإلى عالج  ت�ستجيب  اأنها ل  اإل  الع�سوية،  الأمرا�ص  من 
امل�سكالت الزوجية اأو الجتماعية اأو املادية وكثي من امل�سائب، كيف وقد قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأكرث من ميوت من اأمتي بعد ق�ساء اهلل وقدره بالعني«))(، فما دون 

املوت من امل�سائب اأولى من اأن تلحق بالعني.

اأو  معجبة  عني  اأثر  من  تكون  الأعرا�ص  هذه  اأن  الظن  على  يغلب  والذي 
حا�سد اإذا مل يكن لها اأثر ح�سي، ول �سبب ملمو�ص بعد الت�سخي�ص والبحث عن 

الأ�سباب)3(.

وعلى هذا فلمعرفة العائن واإثبات الإ�سابة بها طرق، هي:

وجود العالمات مع عر�ص العائن على اأهل اخلربة الثقات من الرقاة.. 1

من  وكم  قتيل،  من  كم  »فلله  اهلل-:  -رحمه  القيم  ابن  العالمة  قال 
�سليب، وكم من معافى عادي م�سني على فرا�سه، يقول طبيبه: ل اأعلم 
الأرواح  علم  من  هذا  الطبائع،  علم  من  الداء  هذا  لي�ص  ف�سدق  داءه 
وانفعال  والطبائع  الأج�سام  يف  تاأثياتها  ومعرفة  وكيفياتها  و�سفاتها 

الأج�سام عنها وهذا علم ل يعرفه اإل خوا�ص النا�ص«)4(.

مع  ظنهم  على  غلب  فاإذا  ذلك،  يف  اخلربة  اأهل  هم  النا�ص  وخوا�ص 
وخفقان  ال�سهية،  و�سعف  كرثته،  اأو  النوم  قلة  التعرق،  وكرثة  الوجه،  �سفرة  »ال�سداع،  مثل:  العالمات  هذه   )1(
القلب،وخوف غي طبيعي وغ�سب وانفعال �سديدان ونحوهما«، وقد توجد هذه العالمات اأو بع�سها ح�سب قوة العني 
وكرثة العائنني، والعني تفرق بني الزوجني وبني الأخ واأخته، وت�سبب امل�سكالت والقطيعة، ينظر كتاب: كيف تعالج 
بال�سور،  العني  عالج  وكتاب:  �ص3،  للحدادي  وتنبيهات،  اأحكام  العني  وكتاب:   ،30 �ص3)،  لل�سدحان  مري�سك، 

للفليكاوي �ص4) - 5).
�سبق تخريجه.  )((

ينظر: فتوى د. عبدالكرمي اخل�سي يف موقع طريق الإ�سالم www.Islamway.net، وكتاب: كيف تعالج مري�سك   )3(
لل�سدحان �ص3).

بدائع الفوائد ))/30)(.  )4(
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وجود العالمات وبعد القراءة اأن ال�سخ�ص م�ساب بالعني، فهذه طريقة 
لإثبات العني، وعلى املعيون حينئذ اأن يرقي نف�سه اإن ا�ستطاع اأو يرقيه 

من يثق بدينه وعلمه، والقراآن �سفاء لكل مر�ص.

بن . ) �سهل  حديث  يف  كما  اإقراره،  اأو  ب�سماعه  اإما  وذلك  العائن  معرفة 
راأيت كاليوم ول  راآه عامر بن ربيعة يغت�سل، فقال: واهلل ما  حنيف ملا 
جلد خمباأة ! قال: فُلبط �سهل، فاأتى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عامًرا، فتغيظ عليه 
اأنه  اأّل بركت، اغت�سل له«، ويف رواية  وقال: عالم يقتل اأحدكم اأخاه؟! 

قال: »اإن العني حق، تو�ساأ له«)1(.

اأمره  اأو  العائن  و�سوء  من  بالأخذ  املعيون  ير�سد  احلالة  هذه  ويف 
بالغت�سال.

ُي�ستاأن�ص بها، ول تدل دللة قطعية على وجود العني -كما . 3 هناك طرق 
ن�ستطيع  ول  ظنية،  هي  واإمنا  قطعية،  دللة  ال�سابقة  العالمات  تدل  ل 
اإثباتها اإل بالرقية ال�سرعية من اأهل اخلربة الثقات- من هذه الطرق: 
تدل  روؤيا  �ملنام  يف  يرى  �أو  تربيك،  بدون  و�صًفا  ي�صمع  �أو  له  ينقل  �أن 
على العائن اأو يح�ص بتكدر من بع�ص الأ�سخا�ص دون �سبب وا�سح، قال 
ال�سيخ ال�سدحان: »وهذه الطرق ظنية ل يقطع بها، ولكن ُي�ستاأن�ص بها مع 

اإح�سان الظن يف اجلميع«))(.

�سبق تخريجه .  )1(
كيف تعالج مري�سك �ص9)، ولال�ستزادة يف عالج امل�ساب بالعني، ينظر: زاد املعاد )168/4- 171(.  )((



403

أثر العني في الُفرقة بني الزوجني

املطلب الثاين
تعريف الُفرقة، واأنواعها، واالأ�صل يف م�صروعيتها، وفيه م�صائل:

امل�صاألة االأولى

تعريف الُفرقة يف اللغة واال�صطالح:

فالفاء  باينه،  وفراًقا:  مفارقة  ال�سيء  فارق  من  ا�سم  الفاء:  ب�شم  الُفرقة: 

وتفارق  ال�سيئني،  بني  وتفريق  متييز  على  يدل  �سحيح،  اأ�سل  والقاف  والراء 
باينها،  وفراًقا:  مفارقة،  امراأته  فالن  وفارق  ا،  بع�سً بع�سهم  فارق  القوم 

والفرق: الف�سل بني ال�سيئني، ومنه قوله تعالى: )ڱ ڱ( ]املر�سالت:4[.

والفرقة بك�سر الفاء: طائفة من النا�ص)1(.

الُفرقة يف ال�سطالح:

ل يخرج معنى الُفرقة ال�سطالحي عن املعنى اللغوي، فالُفرقة هنا تطلق 
ويراد بها: انحالل عقد الزواج))(.

ولفظ الفرتاق والتفرق ا�ستعمله الفقهاء يف النف�سال بالأبدان، ولفظ 
التفريق ي�ستعمله الفقهاء يف الف�سل بني الزوجني بحكم القا�سي، والف�سل 

بني اأجزاء املبيع بقبول بع�سها ورد بع�سها)3(.

�سواء  الزواج،  عقد  بانحالل  الزوجني  انف�سال  باأنها:  الُفرقة  وعرفت 
كانت بطالق اأم بغيه)4(.

وقيل: انتهاء عقد الزواج ب�سبب من الأ�سباب التي توجب انتهاءه)5(.

ينظر: معجم مقايي�ص اللغة �ص833 مادة: فرق، ول�سان العرب )44/10)( مادة:فرق.  )1(
ينظر: املو�سوعة الفقهية لقلعه جي �ص1516، والقامو�ص الفقهي ل�سعدي اأبو جيب �ص84).  )((

ينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية )78/5)(.  )3(
ينظر: املنثور يف القواعد ))/155 - 156(.  )4(

الأحوال ال�سخ�سية يف الت�سريع الإ�سالمي للغندور �ص95).  )5(
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امل�صاألة الثانية

اأنواع الُفرقة والفرق بينها، وفيها فرعان:

الفرع الأول: اأنواع الُفرقة:

الُفرقة باملعنى ال�سطالحي تنق�سم اإلى ثالثة اأق�سام:

الطالق:. 1

وهو يف ال�سطالح: رفع قيد النكاح يف احلال اأو يف املاآل بلفظ خم�سو�ص)1(.

وقيل: اإزالة ع�سمة الزوجة ب�سريح لفظ، اأو كناية ظاهرة، اأو بلفظ 
ما مع نية))(.

وعرف باأنه: حل قيد النكاح بلفظ الطالق ونحوه)3(.

والتعريفات ال�سابقة متقاربة واحلا�سل منها اأن الطالق: رفع لقيد النكاح 
ولبد فيه من لفظ يدل عليه، والطالق، نوع من اأنواع الُفرقة فهو اأخ�ص 

منها، والُفرقة اأعم من الطالق لأنها قد تكون ف�سًخا.

الف�سخ:. )

وهو يف �ل�صطالح: حل �رتباط �لعقد)4(.

واأطلقه بع�ص الفقهاء: على الُفرقة الغالبة للزوج مما لي�ص يرجع اإلى 
اختياره)5(.

وبع�سهم على اأنها: الُفرقة بغي طالق)6(.

ينظر: البحر الرائق �سرح كنز الرقائق )343/3(، ورد املحتار على الدر املختار )313/4(.  )1(
حا�سية الد�سوقي )16/3)(.  )((

ينظر: مغني املحتاج )356/3(، واملغني )3/10)3(، وك�ساف القناع )66/5)(.  )3(
الأ�سباه والنظائر �ص87).  )4(

ينظر: بداية املجتهد )91/3(، والأم )8/5)1(.  )5(
ينظر: حتفة الفقهاء ))/184(، وبدائع ال�سنائع ))/95)(، و�سياأتي الفرق بني الف�سخ والطالق يف امل�ساألة التالية.  )6(
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فيجتمعان  وجه،  من  واخل�سو�ص  العموم  والف�سخ  الُفرقة  بني  والعالقة 
بع�ص  يف  الف�سخ  من  اأعم  والُفرقة  النكاح،  عقد  ف�سخ  منهما  كالًّ  اأن  يف 

�سورها، كما يف الُفرقة بالطالق، وهو اأعم من الفرقة يف بع�ص ال�سور.

اخللع:. 3

وهو يف ال�سطالح: ُفرقة بعو�ص مق�سود)1(.

وهو نوع من الفرقة: كالطالق والف�سخ، واختلف فيه الفقهاء هل هو 
ف�سخ اأو طالق على قولني))(.

الفرع الثاين: الفرق بني الطالق والف�شخ:

يختلف الطالق عن الف�سخ يف احلالت والآثار املرتتبة على كل واحد منها 
على اختالف بني الفقهاء يف بع�ص احلالت، اأذكرها هنا جمملة ملعرفة الفرق 

بني النوعني.

اأوًل: احلالت:

اأما الطالق: فيكون رجعيًّا، ويكون بائًنا، ويكون يف اخللع بلفظ الطالق عند 
جمهور الفقهاء)3(، ويف حالة الإيالء اإذا م�ست اأربعة اأ�سهر، ويف حالة اللعان 
حيث يقع به �لطالق موؤبًد� ل رجعة فيه)4(، وقال احلنفية: كل فرقة جاءت من 

قبل الزوج فهي طالق اإل الردة، على قول اأبي حنيفة)5(.

و�أما �لف�صخ: فيكون يف حالة وجود �لعيب �ملوؤثر يف �لنكاح بني �لزوجني، ويف 

ينظر: حا�سية الد�سوقي )16/3)(، والبجيمي على اخلطيب )60/4)(، والإن�ساف )383/8(، وك�ساف القناع )41/5)(.  )1(
ينظر: بداية املجتهد ))/69(، الإف�ساح يف معاين ال�سحاح )193/8(، وفائدة الفرق هل يعتد به يف التطليقات اأم ل؟  )((
من احلنفية واملالكية ورواية عن الإمام اأحمد، ينظر: بدائع ال�سنائع )151/3(، بداية املجتهد ))/69(، والإف�ساح يف معاين   )3(
اأنه ف�سخ،  ال�سحاح )163/8(، واملغني )74/10)(، وك�ساف القناع )45/5)(، وخالف يف ذلك ال�سافعي يف القدمي وقال: 

ينظر: )احلاوي الكبي )11، 53(، واملجموع )14/17(، والرواية الثانية من الإمام اأحمد كما يف الإن�ساف )393/8(.
ينظر: �ملب�صوط )44/7(، وبداية املجتهد )140/3(، و�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )18/4(، والأم )138/5(،   )4(

واحلاوي الكبي )11/10(، )11، 53(، واملغني )147/11(.
ينظر: احلجة على اأهل املدينة )507/3(.  )5(
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حالة الرتا�سي بني الزوجني على الف�سخ، )كما لو افتدت نف�سها منه باملال من 
غي لفظ الطالق(، والفرقة الواقعة باختالف الدين، وبني املرتد وزوجته، اأو 

ب�صبب �لإع�صار بالنفقة، �أو لغيبة �لزوج وفقده �أو لرتكه للوطء)1(.

وكذلك قيل يف الف�سوخ: كل فرقة ح�سلت بفعل املراأة اأو ح�سلت ل بفعل 
الزوجني))(.

ثانًيا: يف الآثار املرتتبة عليهما:

اأما الطالق: فيرتتب على الفرقة به ما يلي:

احت�سابها من عدد الطلقات التي يحق للزوج الرجعة فيها من غي اأن . 1
)ىئ ی ی ی ی جئ حئ  تنكح املراأة بعدها زوًجا غيه، قال تعالى: 

مئ ىئ يئ جب( ]البقرة:30)[.

وجوب العدة على املطلقة.. )

اأو كانت . 3 اإذا كان الطالق رجعيًّا،  وجوب نفقة العدة على الزوج املطلق 
املراأة حاماًل، والعدة من طالق بائن بالتفاق، واخلالف فيما عداهما.

عدم ثبوت البينونة يف الطالق الرجعي من هذه الفرقة اإل مب�سي العدة.. 4

واأما الف�سخ فيرتتب عليه ما يلي:

ميلكها . 1 التي  الطلقات،  عدد  به  ينق�ص  ول  طلقة،  الف�سخ  اعتبار  عدم 
يح�سب  فال  ف�سخ،  بعد  زوجته  اإليه  عادت  لو  حتى  زوجته،  على  الزوج 

عليها ذلك الف�سخ طلقة.

وقوع الفرقة بائنة)بينونة �سغرى(، اأي ل يحل للزوج اأن يعود لزوجته . )
اإل بعقد جديد.

ينظر: حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين ))/90(، والأم )98/5، 8)1(، واحلاوي الكبي )59/9)(، واملهذب   )1(
))/)45، 456(، واملجموع )16/ 78)(، والأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص89)، واملغني )7/10)8(، وك�ساف القناع )5/(.

ينظر: حتفة الفقهاء ))/184(، وبداية املجتهد )91/3(.  )((
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الطالق عن . 3 املعتدة من  يختلف حكم  ولكن  كاملطلقة،  العدة  جتب عليها 
املعتدة من الف�سخ يف اجلملة، لأن املعتدة من الطالق الرجعي اأو البائن 
من  املعتدة  بخالف  اآخر،  طالق  على  يقع  اأنه  في�سح  �سغرى،  بينونة 
الف�سخ، فال يقع عليها الطالق اإل يف حالت خا�سة: كالف�سخ ب�سبب الردة.

ل ت�ستحق الزوجة نفقة العدة من ف�سخ النكاح عند اأكرث الفقهاء اإذا . 4
مل تكن حاماًل.

امل�صاألة الثالثة

االأ�صل يف م�صروعية الُفرقة:

اأوًل: الأ�شل يف م�شروعية الطالق:

 الأ�سل يف جواز)1( الطالق الكتاب وال�سنة والإجماع:

ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  )ہ  تعالى:  فقوله  الكتاب  فاأما 
پ(  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  �سبحانه:  وقوله  ]البقرة:9))[، 

]الطالق:1[.

ف�ساأل  حائ�ص،  وهي  امراأته  طلق  اأنه  عمر   ابن  رواه  ما  ال�سنة:  واأما 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال له: »مره فلياجعها، ثم ليرتكها حتى تطهر، ثم 
حتي�ص، ثم تطهر، ثم اإن �ساء اأم�سك بعد، واإن �ساء طلق قبل اأن مي�ص، فتلك 

العدة التي اأمر اهلل اأن يطلق لها الن�ساء«))(.

وغيها من الن�سو�ص الكثية الدالة على اإباحة الطالق؛ واأجمع العلماء 
على جوازه)3(.

فالأ�سل الإباحة وقد يكون الطالق واجًبا اأو حمرًما اأو مكروًها اأو م�ستحبًّا.  )1(
اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب: الطالق، باب: اإذا طلقت احلائ�ص تعتد بذلك الطالق، حديث رقم )51)5(،   )((

وم�سلم يف ال�سحيح،كتاب: الطالق، باب: حترمي طالق احلائ�ص بغي ر�ساها، حديث رقم )1471(.
نقل الإجماع ابن قدامة يف املغني )3/10)3(.  )3(
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ثانًيا: الأ�شل يف م�شروعية اخللع:

ومما يدل على جواز اخللع بعو�ص تفتدي به الزوجة نف�سها من زوجها 
-وقد ي�سمى ف�سخ عند بع�ص العلماء)1(- قوله تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ( ]البقرة:9))[.

اإلى  ثابت بن قي�ص جاءت  امراأة  اأن  البخاري من  ال�سنة: ما جاء يف  ومن 
اأين  اإل  ديًنا ول خلًقا،  ثابت  اأنقم على  يا ر�سول اهلل، ما  ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت:  النبي 
نعم،  قالت:  حديقته«؟  عليه  »اأتردين  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  فقال  الكفر،  اأخاف 

فردتها عليه، واأمره ففارقها«))(.

تقيم  ل  اأن  وتخ�سى  للرجل  مبغ�سة  كانت  اإذا  املراأة  اأن  على  دليل  وفيه 
حدود اهلل يف حقه اأن تفتدي نف�سها منه.

ثالًثا:الأ�شل يف م�شروعية الف�شخ:

)ۆئ  ومما يدل على جواز ف�سخ النكاح بني املرتد وزوجته، قوله تعالى: 
ۈئ ۈئ ېئ( ]املمتحنة:10[.

وعلى جو�ز ثبوته لوجود �لعيب يف �أحد �لزوجني �أو عدم �لوفاء بال�صروط، 
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �أحق �ل�صروط �أن توفو� بها ما ��صتحللتم به �لفروج«)3(.

كما �سبق يف املطلب ال�سابق يف الفرق بني الطالق والف�سخ، وقال ابن قدامة: »فاأما اإن بذلت له العو�ص على فراقها   )1(
فهو طالق ل اختالف فيه، واإن وقع بغي لفظ الطالق مثل كنابات الطالق اأو لفظ اخللع ونحوها ونوى به الطالق 

ا،... فاإن مل ينو به الطالق فهو الذي فيه الروايتان واهلل اأعلم« املغني )75/10)(. فهو طالق اأي�سً
اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب: الطالق، باب: اخللع وكيف الطالق فيه، حديث رقم )73)5(.  )((

�أخرجه �لبخاري يف �ل�صحيح، كتاب: �ل�صروط، باب: �ل�صروط يف �ملهر عند عقدة �لنكاح، حديث رقم )1)7)(،   )3(
وم�صلم يف �ل�صحيح، كتاب: �لنكاح، باب: �لوفاء بال�صروط يف �لنكاح، حديث رقم )1418(.
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املبحث االأول
طالق املعيون وحكمه

قبل ذكر حكم طالق املعيون لبد من التفريق بني املعيون، وما قد ي�سبهه 
�مل�صاألة  وتوؤثر عليه،ليمكن تخريج  �لإن�صان،  بها  �لتي ي�صاب  من �حلالت، 
يف  ذلك  وبيان  ال�سحيح،  الفقهي  التكييف  اإلى  والو�سول  ماي�سبهها  على 

املطالب الآتية:

املطلب االأول
الفرق بني املعيون وما ي�صبهه من حاالت)1(

وفيه م�سائل:

امل�صاألة االأولى

الفرق بني املعيون واملكره

املعيون اأو املعني هو امل�ساب بالعني، وقد �سبق تعريف العني باأنها: نظرة 
اإعجاب اأو ح�سد ت�سدر من �سخ�ص لآخر بدون تربيك، فيح�سل منها ال�سرر.

فهي توؤثر على �ملعيون مع �ختالف يف درجة �لتاأثري.

ينظر: �ملب�صوط )4)/38(، ومعجم لغة الفقهاء )85/1(، والقامو�ص الفقهي �ص317، واختلف الفقهاء يف حكم طالق   )1(
املكره على قولني: وال�سحيح هو القول بعدم وقوع طالقه بدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل جتاوز عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان وما 
ا�ستكرهوا عليه«. ولأنه منعدم الإرادة، واحلديث: اأخرجه ابن ماجة يف كتاب: الطالق، باب: طالق املكره حديث رقم 
)043)(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى )139/6(، وقال الألباين يف اإرواء الغليل )3/1)1(: »�سنده �سحيح«.و�سياأتي 

تف�سيل امل�ساألة يف املطلب الآتي.
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اأما الإكراه فهو: ا�سم لفعل يفعله املرء بغيه، فينتفي به ر�ساه، اأو يف�سد به 
اختياره من غي اأن تنعدم به الأهلية يف حق املكره اأو ي�سقط عنه اخلطاب)1(.

وُيلحظ مما �سبق اأن املعيون واملكره يتفقان باأن كال منهما: التاأثي من 
غي ر�ساهما ومن غي اختيارهما.

ويختلفان يف: 

اأن املعيون قد يفقد الأهلية اإذا كان تاأثي العني �سديًدا على اإدراكه، . 1
وقد ل يفقدها وذلك يف غالب اأحواله، اأما املكره فاإنه ل يفقد الأهلية.

اأن املعيون قد ل يدرك اأنه م�ساب بالعني، ول يعلم �سببها يف غالب . )
حالته، اأما املكره فاإنه يدرك اأنه مكره واإن كان بغي اختياره.

امل�صاألة الثانية

الفرق بني املعيون والغ�صبان

الغ�سب هو: الغيظ والنفعال وتغي يح�سل عند غليان دم القلب ويكون 
يف ازدياد ل�سرباته، وهو �سد الر�سا.

وق�سمه العالمة ابن القيم اإلى ثالثة اأق�سام:

الأول: اأن يح�سل لالإن�سان مبادئه واأوائله، بحيث ل يتغي عليه عقله ول 

ذهنه، ويعلم ما يقول.

والثاين: اأن يبلغ به الغ�سب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة 

فال يعلم ما يقول ول يريده.

والثالث: من تو�سط يف الغ�سب بني املرتبتني، فتعدى مبادئه، ومل ينته 

اإلى اآخره، بحيث �سار كاملجنون))(.
ينظر: معجم لغة الفقهاء )1/)33(، والتعريفات �ص)16.  )1(

اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�سبان )38/1(، واأما طالقه فيختلف حكمه باختالف اأق�سامه، فالأول: الذي يف=  )((
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من هذا يتبني اأن املعيون قد يتفق مع الغ�سبان يف بع�ص حالته، فاأحياًنا 
معرفة  بدون  الإدراك  زوال  اأو  والنفعال  الغ�سب  �سرعة  العني  ي�ساحب 

ال�سبب، وقد تكون العني �سببًا من اأ�سباب الغ�سب.

ويختلفان يف: 

اأن املعيون قد ل يغ�سب مطلًقا.. 1

اأن املعيون مكره على اأفعاله، ول يعرف �سبب الإكراه يف بع�ص حالته، . )
اأما الغ�سبان فال يكره على ت�سرفاته، ويعرف �سببها يف الغالب.

امل�صاألة الثالثة

الفرق بني املعيون وامل�صحور

اأمور  عنها  ين�ساأ  اأفعال،  اأو  لأقوال  اخلبيثة  النفو�ص  مزاولة  هو:  ال�سحر 
خارقة للعادة)1(.

وعرفه �حلنابلة باأنه: عقد وُرقى وكالم يتكلم به، �أو يعمل �صيًئا يوؤثر يف 
بدن امل�سحور اأو قلبه، اأو عقله من غي مبا�سرة له))(.

ما  ومنه  يقتل،  ما  فمنه  العلم،  اأهل  قول جمهور  له حقيقة يف  وال�سحر 
مير�ص، ومنه ما مينع �لرجل من وطء �مر�أته، ومنه ما يفرق بينهما)3(.

= مبادئ الغ�سب اتفق الفقهاء على �سحة طالقه لعدم زوال عقله، والثاين: وهو ما اإذا بلغ به الغ�سب نهايته فال يعلم 
ما يقول، فهذا ل ريب اأنه ل ينفذ �سيٌئ من اأقواله لزوال عقله. والثالث: هو احلالة املتو�سطة فقد اختلف فيه الفقهاء 
على قولني: الأول: وقوع طالقه،وبه قال جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�سافعية وظاهر قول احلنابلة، والقول 

الثاين: عدم الوقوع، وبه قال بع�ص احلنفية وبع�ص احلنابلة واختاره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ينظر: الدر املحتار )44/3)(، وحا�سية الد�سوقي )47/3)(، والإن�ساف )433/8(، واإغاثة اللهفان يف حكم طالق 
الغ�سبان )38/1(، واإعالم املوقعني )40/4(، ولل�سيخ ابن عثيمني تف�سيل يف امل�ساألة. ينظر: ال�سرح املمتع 9/13).

حا�سية القليوبي )169/4(.  )1(
ينظر: املغني ))99/1)(، واملبدع )494/7(.  )((

املراجع ال�سابقة، واأما حكم طالق امل�سحور فيختلف باختالف حالة امل�سحور وتاأثي ال�سحر عليه، ويف حكم الف�سخ   )3(
املحتار  ورد   ،)(3/3( �حلقائق  تبيني  ينظر:  �لوطء،  قبل  م�صحور  �لزوج  �أن  ثبت  �إذ�  �لعنني  على  �لفقهاء  قا�صه 
)496/3(، ينظر تف�سيل امل�ساألة يف بحث: )حكم طالق امل�سحور يف الفقه الإ�سالمي( للدكتور: عبداهلل اآل �سيف.
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فال�سحر يكون من الأنف�ص اخلبيثة لكن بال�ستعانة بالأ�سياء كالنفث يف 
ا: اإما بالعني اأو بالظلم  العقد واحل�سد يكون كذلك من الأنف�ص اخلبيثة اأي�سً

بالل�سان واليد)1(.

وهذا ما يتفقان فيه.

ويختلفان يف: 

اأن ال�ساحر ي�سحر باإرادته وفعله فيكفر �ساحبه، واأما العائن قد ي�سيب . 1
بعينه وهو ل يريد، كاأن تكون من نظرة اإعجاب فال يكفر �ساحبه.

امل�ساب . ) على  تظهر  التي  والعالمات  الأعرا�ص  بع�ص  يف  الختالف 
)امل�سحور اأو املعيون(، وهذا الختالف يراجع فيه اأهل اخلربة الثقة 
منهم الأقدر على ذلك، خا�سة اأن الختالفات قد تكون دقيقة يف بع�ص 

احلالت.

امل�صاألة الرابعة

الفرق بني املعيون واملري�س

املر�ص هو: ما يعر�ص للبدن، فيخرجه عن العتدال والعتياد))(.

خارج  بحوائجه  القيام  عن  عجز  من  باأنه:  احلنفي  جنيم  ابن  وعرفه 
البيت)3(.

وهو ل ينايف اأهلية الت�سرفات، اأي ثبوتها ووجوبها على الإطالق، �سواء 
اأكان من حقوق اهلل اأو من حقوق العباد، لأنه ل يخل بالعقل، ول مينعه من 
املري�ص  به  يفقد  ول  ع�سويًّا،  ا  مر�سً املر�ص  كان  اإذا  فيما  هذا  ا�ستعماله، 

اإدراكه.
جمموع الفتاوى )507/17(.  )1(

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )96/5(، والتعريفات �ص11).  )((
البحر الرائق )46/4(.  )3(
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وقد ق�سم العالمة ابن القيم -رحمه اهلل- الأمرا�ص اإلى ق�سمني:

مر�ص القلوب.. 1

مر�ص الأبدان.. )

الأبدان  مر�ص  ويف  وتق�سيماته،  القلوب  مر�ص  معنى  يف  ف�سل  ثم 
وتق�سيماته، واملراد هنا مر�ص الأبدان، وهو ينق�سم اإلى ق�سمني:

بها . 1 ويق�سد  هيئته،  عن  الع�سو  تخرج  التي  وهي  الآلية:  الأمرا�ص 
الأمرا�ص التي تتعلق بالأع�ساء.

الأمرا�ص املت�سابهة: هي التي يخرج بها املزاج عن العتدال، وهذا . )
حم�سو�ًسا)1(.  اإ�سراًرا  بالفعل  ي�سر  اأن  بعد  ا  مر�سً ي�سمى  اخلروج 

وهذه ما ت�سمى بالأمرا�ص النف�سية.

ا اأو  ا، وقد يكون مرجعه مر�ًسا ع�سويًّ فعلى هذا قد ي�سمى املعيون مري�سً
نف�سيًّا، ول يختلف عن املري�ص اإل يف حالة عدم معرفة �سبب املر�ص اأو عدم 
قدرة الأطباء على العالج، وقد تكون العني �سبًبا من اأ�سباب املر�ص النف�سي 

لل�سخ�ص، فيقع يف الو�سو�سة وما اأ�سبهها.

امل�صاألة اخلام�صة

الفرق بني املعيون واملجنون

نهج  والأقوال على  الأفعال  للعقل مينع من جريان  اختالل  اجلنون هو: 
العقل))(.

ينظر: زاد املعاد )5/4، 8، 9(، و�أما حكم طالق �ملري�ص فقد �تفق �لفقهاء على وقوع طالقه ما مل يوؤثر �ملر�ص على   )1(
اإدراكه، فياأخذ حكم زائل العقل، لأن املر�ص ل ينايف اأهلية الطالق، واختلفوا فيما اإذا طلقها يف مر�ص املوت طالًقا بائًنا 
بدون طلب منها هل ترثه اأو ل؟ على قولني، ينظر يف ذلك: بدائع ال�سنائع )100/3(، ورد املحتار )331/4(، وبداية 
املجتهد ))/81(، والكايف يف فقه اأهل املدينة �ص70)، والأم )70/5) - 71)(، واحلاوي الكبي )63/1)(، والكايف 

لبن قدامة �ص564 - 565، والإن�ساف )433/8(.
ينظر: معجم لغة الفقهاء )167/1(، والتعريفات )79/1(، والقامو�ص الفقهي �ص69.  )((
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�أهلية �لأد�ء فهو م�صقط للعباد�ت، مع مر�عاة �لفرق  و�جلنون يوؤثر يف 
بني اجلنون املطبق وغيه.

فعلى هذا املجنون زائل العقل ناق�ص الأهلية)1(، ويختلف عن املعيون يف:

ويف . 1 �لأد�ء  �أهلية  يف  �لعني  توؤثر  ول  عقله،  يزول  ل  غالًبا  �ملعيون  �أن 
ت�سرفاته الأخرى، وقد ي�سل املعيون اإلى حالة زوال العقل، اأو قد تكون 

العني اأحد اأ�سباب اجلنون لكن ذلك يف حالت نادرة.

اأن املعيون �سبب اإ�سابته بها من فعل العائن، �سواء باإرادته اأم ل، واأما . )
املجنون فاأ�سباب الإ�سابة به خمتلفة.

املطلب الثاين
التكييف الفقهي حلكم طالق املعيون

بعد التفريق بني املعيون وما ي�سبهه من العوار�ص واحلالت التي قد تعر�ص 
منفردة  حالة  �ملعيون  �أن  جند  وت�صرفاته،  �أهليته  يف  وتوؤثر  �لإن�صان،  على 
وخمتلفة عن هذه العوار�ص -واإن كان قد ي�سبهها يف بع�ص حالته-، واأقرب 
ما ميكن قيا�ص املعيون عليه هو املري�ص؛ وذلك لأن العني نوع من اأنواع املر�ص 

واأعرا�سها اأعرا�ص املر�ص، �سواء كان املر�ص ع�سوًيا اأو نف�سيًّا.

وقد ي�سبه املعيون يف بع�ص احلالت الغ�سبان واملكره واملجنون وامل�سحور 
حالت  تق�سيم  ميكن  هذا  فعلى  املعيون،  اإدراك  على  العني  تاأثي  بح�سب 
املعيون اإلى اأق�سام تبًعا ملدى تاأثي العني وقوتها، وهذا ما �سيتبني يف املطلب 

التايل.

�أهلية �لت�صرف، و�أما  لذ� فقد �أجمع �لعلماء على �أن طالق �ملجنون جنوًنا مطبًقا د�ئًما ل يقع، لأن �لعقل �صرط   )1(
ينظر يف  �لطالق،  بحاله عند  �أخرى فحكم طالقه منوط  �أحياًنا  ويفيق  �أحياًنا  يجن  باأن  متقطًعا  �ملجنون جنوًنا 
واحلاوي   ،)(35/5( والأم   ،)44/(( الدواين  والفواكه   ،)84/(( واملدونة   ،)99/3( ال�سنائع  بدائع  امل�ساألة: 
الكبي )116/10(، واملغني )345/10(، قال ابن قدامة -رحمه اهلل-: »اأجمع اأهل العلم على اأن زائل العقل بغي 

�سكر اأو ما يف معناه ل يقع طالقه«.
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املطلب الثالث
حاالت املعيون واأحكامها)1(

�إذ� تقرر �أن �لعني نوع من �أنو�ع �ملر�ص، و�ملعيون �صبيٌه باملري�ص، فمناط 
حكم طالقه على مدى تاأثي العني على اإدراكه وت�سرفاته، وعلى هذا ميكن 

تق�سيم حالت املعيون اإلى ثالث حالت اأ�سا�سية:

احلالة االأولى

عدم تاأثري العني على اإدراك املعيون وت�صرفاته

�سورة امل�ساألة:

ا ع�سويًّا  اإذا كانت الإ�سابة بالعني ع�سوية، فحكمه حكم املري�ص مر�سً
مل يوؤثر على �إدر�كه وت�صرفاته، فلو طلق وقع طالقه باتفاق �لفقهاء))(.

�أو يكون يف �ملعيون �أعر��ص �لعني لكن مل توؤثر على �ختياره وت�صرفاته 
مع زوجته، فهذا حكمه حكم ال�سحيح املكلف املختار، فلو طلق وقع طالقه 

بالتفاق)3(.

الأدلة على وقوع الطالق يف هذه احلالة:

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كل طالق جائز اإل طالق املعتوه املغلوب على عقله«)4(.. 1

وجه الدللة: اأن املعيون يف هذه احلالة مكلف خمتار، فطالقه جائز.
يف هذا املطلب يق�سد باأحكام املعيون من حيث حكم طالقه هل يقع اأو ل؟ اأما ثبوت حق املراأة يف الف�سخ، ف�سياأتي   )1(

يف املبحث الثاين.
 ،)(71  -  (70/5( والأم   ،)81/(( املجتهد  وبداية   ،)331/4( املحتار  ورد   ،)100/3( ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )((

والكايف لبن قدامة �ص564 - 565، والإن�ساف )1433/8(.
نقل التفاق: ابن ر�سد يف بداية املجتهد ))/81(.  )3(

اأخرجه الرتمذي يف ال�سنن، اأبواب: الطالق، باب: ما جاء يف طالق الق�سوة حديث رقم )1191(، وقال:« هذا حديث   )4(
غريب ل نعرفه مرفوًعا اإل من حديث عطاء بن عجالن وهو �سعيف ذاهب احلديث، والعمل على هذا عند اأهل العلم 
من اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وغيهم، اأن طالق املعتوه املغلوب على عقله ل يجوز«،و اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، 
كتاب: اخللع والطالق، باب: ل يجوز طالق ال�سبي حتى يبلغ، واملعتوه حتى يفيق، وقال الألباين يف الإرواء )616/1(:« 
اإبراهيم النخعي عن عاي�ص بن ربيعة عن علي  قال:  �سعيف، وال�سحيح موقوف«، واأخرجه البيهقي من طريق 

فذكره موقوًفا دون قوله: »واملغلوب على عقله«، وهذا اإ�سناد �سحيح، وعلقه البخاري يف ال�سحيح )45/7)(.
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قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل طالق ول عتاق يف اإغالق«)1(.. )

عدم  يف  احل�سر  اأن  وهو:  احلديث  يف  املخالفة  مفهوم  الدللة:  وجه 
وقوع الطالق مق�سور على حالة الإغالق على الفعل، فغيه يقع طالقه.

لوقوع . 3 �سرًطا  لي�ست  وال�سحة  الإن�سان،  اأهلية  ينايف  ل  املر�ص  اأن 
الطالق))(.

احلالة الثانية

ثبوت تاأثري العني على ت�صرفات املعيون دون اإدراكه

�سورة امل�ساألة:

اإذا كانت الإ�سابة بالعني يف ت�سرفات الرجل الزوجية باأن تكرث اخلالفات 
وامل�سكالت، اأو ت�سدر منه ت�سرفات تدل على بغ�ص الزوجة وكره جماعها 
من غي �سبب �سابق، اأو كرثة غ�سب وانفعال دون اأن يفقد اإدراكه)3(، ثم قد 
ي�سدر منه الطالق وهو ل يريده، فهذا نوع من الإكراه، وحكم طالقه حكم 

طالق املكره.

واختلف الفقهاء يف حكم طالق املكره على قولني:

القول الأول:

املالكية)4(،  من  الفقهاء  جمهور  قال  وبه  املكره،  طالق  وقوع  عدم 
وال�سافعية)5(، واحلنابلة، وهو اختيار �سيخ الإ�سالم)6(.

اأخرجه اأبو داود يف ال�سنن، كتاب: الطالق، باب: يف الطالق على غلط حديث رقم )193)(، وابن ماجة يف ال�سنن،   )1(
كتاب: الطالق، باب: طالق املكره، حديث رقم )046)(، والإمام اأحمد يف امل�سند، حديث رقم )6360)(، وقال 

الألباين يف الإرواء )113/7( حديث ح�سن.
ينظر: بدائع ال�سنائع )100/3(.  )((

ويق�سد به كرثة الغ�سب يف اأول مبادئه بحيث يعي ما يقول، واأما لو و�سل اإلى فقد الإدراك فيلحق باحلالة الثالثة.  )3(
ينظر: املدونة ))/83(، وبداية املجتهد )101/3(، واملعونة ))/841(.  )4(

ينظر: احلاوي الكبي )8/10))(، وحا�سية البجيمي على اخلطيب )4/4(، ومغني املحتاج )369/3(.  )5(
ينظر: املغني )350/10(، والإف�ساح )8/8))(، والإن�ساف )8/)43(، وجمموع الفتاوى )110/33(.  )6(
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اأدلة اأ�شحاب القول الأول:

 قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل جتاوز عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان وما ا�ستكرهوا . 1
عليه«)1(.

وهذا نوع من الإكراه.

ل . ) يقول:«  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  »�سمعت  قالت:  اأنها   - حديث عائ�سة -
طالق يف اإغالق«))(.

اأبو بكر: �ساألت ابن ُدريد  والإغالق: الإكراه، قال ابن قدامة: »وقال 
عليه  انغلق  اأكره  اإذا  لأنه  الإكراه،  يريد  فقال:  النحويني  طاهر  واأبا 

راأيه، ويدخل يف هذا املعنى املرب�سم اإجماًعا«)3(.

لأنه قول ُحمل عليه بغي اختياره وبغي حق فلم يثبت له حكم)4(.. 3

القول الثاين: وقوع طالق املكره، وبه قال احلنفية)5(.

اأدلة اأ�شحاب القول الثاين:

طلق . 1 حتى  غالمه  �سرب  رجاًل  اأن  له  ذكر  اأنه  امل�سيب  بن  �سعيد  عن 
منه  فهموا  »واإمنا  ال�سرخ�سي:  قال  �سنع«)6(،  ما  »بئ�ص  فقال:  امراأته، 
راوي احلديث:  �سعيد  بن  يحيى  قال  الطالق، حتى  بوقوع  الفتوى  بهذا 
اأي هو جائز عليه يف معنى قوله: بئ�ص ما �سنع. اأي حني فرق بينه وبني 

امراأته بغي ر�ساه، واإمنا يكون ذلك اإذا وقعت الفرقة«)7(. 
�سبق تخريجه.  )1(
�سبق تخريجه.  )((

املغني )351/10(.  )3(
املغني )351/10(، ومغني املحتاج )369/3(.  )4(

ينظر: �ملب�صوط )4)/ 40- 41(، وبدائع ال�سنائع )100/3(، وتبيني احلقائق ))/194(.  )5(
اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف، كتاب: الطالق، باب: الرجل يزوج عبده اأمته، رقم ))97)1(، وذكره ال�سرخ�سي   )6(

يف �ملب�صوط.
�ملب�صوط )4)/41(.  )7(
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نوق�ص: باأن مراد �سعيد  بئ�ص ما �سنع يف اكت�سابه بالإكراه وت�سييعه 
وقت نف�سه، وقد رد عليه ال�سرع ق�سده، وجعل طالق املكره لغًوا )1(.

لأنه طالق من مكلف يف حمل ميلكه، ول ي�صرتط كون �لزوج طائًعا . )
فيقع))(.

الرتجيح: 

يق�سد  ل  لأنه  يقع،  ل  املكره  طالق  اأن  اأعلم-  تعالى  -واهلل  الراجح 
الطالق، واإمنا ق�سد دفع الإكراه، وملا ورد من مناق�سة دليل اأ�سحاب القول 

الثاين.

يقع  ل  فاإنه  اختياره  بغي  طلق  اإن  احلالة  هذه  يف  فاملعيون  هذا  وعلى   
الطالق، وذلك لأنه نوع من الإكراه، ولأن الأ�سل بقاء ع�سمة النكاح.

مكلف  لأنه  وذلك،  يقع؛  فطالقه  ويريده  الطالق  يق�سد  وهو  طلق  واإن 
�صحيح خمتار و�لنية و�لختيار من �صروط �صحة �لطالق، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا 

الأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرئ ما نوى«)3(.

احلالة الثالثة

ثبوت تاأثري العني على اإدراك املعيون

وهذه احلالة تتفرع بح�سب قوة التاأثي اإلى ثالثة اأق�سام:

الق�شم الأول:

واإدراكه،  امل�ساب عقله  يفقد  �سديدة، بحيث  بالعني  الإ�سابة  اإذا كانت 
فيكون حكمه حكم املجنون، فاإذا طلق ل يقع طالقه.

ينظر: �ملب�صوط )4)/41(.  )1(
ينظر: بدائع ال�سنائع )100/3(.  )((

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، باب: بدء الوحي حديث رقم )1(، وم�سلم يف ال�سحيح، كتاب: الإمارة، باب: قوله   )3(
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا الأعمال بالنية« حديث رقم )1907(.
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والأدلة على عدم وقوع طالق املجنون:

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »رفع القلم عن ثالثة، عن النائم حتى ي�ستيقظ، وعن ال�سبي . 1
حتى يحتلم، وعن املجنون حتى يعقل«)1(.

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كل الطالق جائز، اإل طالق املعتوه املغلوب على عقله«))(.. )

اإجماع اأهل العلم على اأن زائل العقل بغي م�سكر اأو ما يف معناه ل يقع . 3
طالقه)3(.

لأن �لعقل �صرط �أهلية �لت�صرف، لأن به يعرف كون �مل�صلحة م�صلحة، . 4
وهذه الت�سرفات ما �سرعت اإل مل�سالح العباد)4(.

ملا  يقع  قد  اأفقدته عقله، وهذا  بالعني  الإ�سابة  كانت  اإذا  بناًء على ذلك: 
وقدره  اهلل  ق�ساء  بعد  اأمتي  من  »اأكرث من ميوت   : روي من حديث جابر 
يلحق  فاإنه  بالعني،  تلحق  اأن  اأولى  امل�سائب  من  املوت  دون  فما  بالنف�ص«)5(، 

باملجنون يف اأهلية الت�سرف، ولأن الطالق قول يزيل امللك فيعترب له العقل.

الق�شم الثاين:

غ�سًبا  يغ�سب  كاأن  الأوقات  بع�ص  عقله  تفقده  بالعني  الإ�سابة  كانت  اإذا 
ب�سبب  اجلان  به  يتلب�ص  كالذي  اأخرى  اأحياًنا  ويفيق  اأحياًنا  يجن  اأو  �سديًدا 
العني فيغمى عليه اأوقاًتا ويفيق اأوقاًتا اأخرى، فهذا حكمه حكم املجنون جنوًنا 

متقطًعا، فهو مكلف حال اإفاقته، وغي مكلف يف حال فقدان عقله.
اأخرجه الرتمذي يف ال�سنن، كتاب: البدء، باب: ما جاء فيمن ل يجب عليه احلد، حديث رقم )3)14(، وقال: »حديث   )1(
اأبو داود يف ال�سنن، كتاب: احلدود، باب: يف  اأهل العلم«، واأخرجه  ح�سن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند 
ا، حديث رقم )4398(، وابن ماجة يف ال�سنن، كتاب: الطالق، باب: طالق املعتوه حديث رقم  املجنون ي�سرق اأو ي�سيب حدًّ
)041)(، والن�سائي يف ال�سنن، كتاب: الطالق، باب: من ل يقع طالقه، حديث رقم ))343(، و�سححه النووي يف املجموع 

)6/3(، والألباين يف الإرواء ))/4(.
�سبق تخريجه.  )((

ينظر: الإجماع لبن املنذر �ص44، واملغني )345/10(.  )3(
بدائع ال�سنائع )99/3(.  )4(

�سبق تخريجه.  )5(
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وبناًء على ذلك: لو طلق حال فقدان عقله ل يقع طالقه، لإجماع العلماء 
ال�سابق على اأن زائل العقل بغي �سكر ل يقع طالقه.

اإفاقته باختياره فطالقه يقع لأنه مكلف وخمتار، وطالق  ولو طلق حال 
املكلف �سليم العقل املختار �سحيح بالإجماع حلديث: »كل الطالق جائز اإل 

طالق املعتوه املغلوب على عقله«)1(.

الق�شم الثالث:

�إذ� كانت �لإ�صابة بالعني توؤثر على �إدر�كه و�ختياره مع زوجته باأن ي�صاب 
والغ�سب،  النفعال  �سريع  يكون  اأو  و�سو�سة،  اأو  اكتئاب  اأو  ا�سطراب  بحالة 
يقول،  ي�سعر مبا  ل  وهو  يطلق  فقد  عقله،  يزل  وهو مل  الغ�سب  يغيه  بحيث 
ولي�ص له ق�سد واختيار يف الطالق ثم اإذا عاد اإلى حالته الطبيعية ندم على 
ما قال، فهذا حكمه حكم املكره اأو الغ�سبان، الذي مل يزل عقله، وقد �سبق 
اأن الراجح عدم وقوع طالق املكره املغلوب على عقله، ا�ستدلًل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 

طالق يف اإغالق«))(.

قال العالمة ابن القيم -رحمه اهلل-: »واأما الإغالق فقد ن�ص عليه �ساحب 
ال�سرع والواجب حمل كالمه فيه على عمومه اللفظي واملعنوي، فكل من اأغلق 
يف  تكلم  فقد  والغ�سبان  واملكره  وال�سكران  كاملجنون  وعلمه  ق�سده  باب  عليه 
فاإمنا ق�سد  بالإكراه،  اأو  بالغ�سب  اأو  كر  بال�سُّ اأو  ف�سره باجلنون  الإغالق ومن 
التمثيل ل التخ�سي�ص، ولو ُقدر اأن اللفظ يخت�ص بنوع من هذه الأنواع لوجب 
وانتفى  بتعديها  تعدى  لعلة  ثبت  اإذا  احلكم  فاإن  العلة،  بعموم  احلكم  تعميم 

بانتفائها«)3(.

وقال �سيخ الإ�سالم -رحمه اهلل-: »اإن غّيه الغ�سب ومل يزل عقله: مل يقع 
�سبق تخريجه .  )1(
�سبق تخريجه .  )((

اإعالم املوقعني )88/3(.  )3(
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الطالق، لأنه اأجلاأه وحمله عليه فاأوقعه -وهو يكرهه- لي�سرتيح منه فلم يبق له 
ق�صد �صحيح، فهو كاملكره، ولهذ� ل يجاب دعاوؤه على نف�صه وماله، ول يلزمه 

نذر الطاعة فيه«)1(.

عند  لكن  الراجح،  هو  احلالة  هذه  يف  املعيون  طالق  وقوع  بعدم  فالقول 
الفتوى يقال فيه قول ال�سيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل- يف الغ�سبان املكره الذي 
يعي ما يقول، لكن ي�سيطر الغ�سب عليه فيكرهه اأن يطلق، قال -رحمه اهلل-: 
»فالقول بعدم وقوع طالق الغ�سبان نظريًّا هو الراجح، لكن عمليًّا وتربوًيا مننع 
الفتوى به، اإل يف حالت معينة، نعرف فيها �سدق الزوج، لأننا لو اأطلقنا القول: 
يفرق  ل  وهو  وطلقت،  غ�سبت  اأنا  يقول:  من  لكرُث  يقع  ل  الغ�سبان  طالق  اإن 
وقوع  بعدم  الفتوى  فاإطالق  ولهذا  التالعب،  والثانية فيقع  الأولى  الدرجة  بني 
�لطالق من �لغ�صبان يوؤدي �إلى �أن يتتابع �لنا�ص يف �لطالق، فاإذ� ر�أى �لإن�صان 
من الزوج اأنه رجل م�ستقيم ل ميكن اأن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى اأنه 
ل يقع الطالق، واإذا راأى اأنه متهاون فهنا ينبغي اأن يفتى بوقوع الطالق، وهذا 
من باب �سيا�سة اخللق، وال�سيا�سة لها �ساأن عظيم يف ال�سريعة الإ�سالمية حتى 
يغلق  فاملو�سو�ص  املو�سو�سني،  من  يكون  ما  الإغالق  ومن  احل�سية...  الأمور  يف 

عليه، حتى اإنه يطلق بدون ق�سد«))(.

ولأهل العلم املعا�سرين فتاوى يف حكم طالق املري�ص بتغي ال�سعور العقلي 
منها: فتوى العالمة ابن باز -رحمه اهلل- فقد قال: »من عبدالعزيز بن عبداهلل 
ابن باز اإلى ح�سرة الأخ املكرم ف�سيلة رئي�ص حماكم الدوادمي وفقه اهلل لكل 
رقم  الكرمي  كتابكم  حمب  يا  وبعد:  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  �سالم  خي، 
)1414( وتاريخ 7/13/ 1394ه� و�سل، و�سلكم اهلل بر�ساه، وفهمت ما اأثبته 
ف�سيلتكم من الزوج وزوجته ووليها لديكم وت�سديق الزوجة على �سفة الطالق 

امل�ستدرك على جمموع الفتاوى )7/5(.  )1(
ينظر: ال�سرح املمتع )9/13)(.  )((
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الواقع منه عليها، وهو اأنه قال لها يف حال غ�سبه ال�سديد عليها: تراك طالق 
ثم طالق ملا مل متتثل لأمره بكف ابنته عنه، مع كالمها ال�سيء عليه، واإفادتها 
اأنه اإذا غ�سب تغي �سعوره، بحيث يتكلم مبا ل يعقل، حتى اأنه يدعو على نف�سه 
ورغبتها يف العود اإليه اإذا وجد فتوى �سرعية واإفادة وليها اأنه ل يعلم �سيًئا عن 
الواقع لغيابه وقت الطالق كما اأنه ل يعلم �سيًئا عن املر�ص الذي ي�سيب الزوج 
املذكور عند الغ�سب، وقد اأح�سر عندي الزوج املذكور ال�ساهدين، ف�سهدا اأن 
الزوج املذكور ي�سيبه مر�ص بغي �سعوره ويتكلم مبا ل يعقل عند الغ�سب، واأنهما 
قد علما ذلك منه غي مرة، هكذا �سهدا وقد حلف عندي الزوج املذكور على اأن 
الواقع هو ما ذكره اآنًفا حني الطالق، وبناًء على ذلك، اأفتيته باأن زوجته باقية 
يف ع�سمته، واأن طالقه املذكور غي واقع، لأن الأدلة ال�سرعية قد دلت على اأن 
�سدة الغ�سب متنع اعتبار الطالق كما ل يخفى، ومن ذلك احلديث امل�سهور عن 
عائ�سة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل طالق ول عتاق يف اإغالق« اأخرجه اأحمد واأبو 
داود وابن ماجة و�سححه احلاكم وف�سر جماعة من اأهل العلم، منهم الإمام 
اأحمد يرحمه اهلل الإغالق بالإكراه والغ�سب، اأي الغ�سب ال�سديد، فاأرجو من 
اجلميع  عن  وجزاكم  �سعيكم  اهلل  �سكر  بذلك،  ووليها  املراأة  اإ�سعار  ف�سيلتكم 

خًيا، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«)1(.

حتقيًقا  احلالة  هذه  يف  املعيون  طالق  وقوع  بعدم  القول  يف  اأن  كما 
للقواعد الفقهية يف ال�سرع كقاعدة:)الأ�سل يف الطالق احلظر(، وقاعدة: 
)الأ�سل بقاء النكاح( وما يتفرع منها اأو ما ي�سبهها كقاعدة: )ل يزول امللك 

بال�سك(،وقاعدة: )الطالق ل يقع اإل بيقني( ونحو ذلك))(.

فتاوى ال�سيخ ابن باز )1)/ 381(.  )1(
ينظر: القواعد الفقهية واأثرها يف اأحكام الطالق �ص94 - 95.  )((
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املبحث الثاين
ف�صخ عقد النكاح ب�صبب العني

وفيه مطلبان:
املطلب االأول

حق املراأة يف الف�صخ من زوجها املعيون

وفيه م�ساألتان:

امل�صاألة االأولى

حق اخليار للمراأة يف حال وجود العني بعد العقد وقبل الدخول والوطء

�سورة امل�ساألة:

اإذا كان الزوج م�ساًبا بالعني، وثبت ذلك بعد العقد وقبل الدخول، ومل 
النكاح،  عيوب  من  عيًبا  يعد  فهل  اأثناءه)1(،  اأو  العقد  قبل  به  الزوجة  تعلم 

ويحق للمراأة اخليار يف الف�سخ؟

�سبق-  -كما  تختلف  املعيون  وحالت  امل�ساألة،  هذه  على  الفقهاء  ين�ص  مل 
فمنها ما يوؤثر على �لإدر�ك، ومنها ما ل يوؤثر، �إلى �أنه ميكن تنزيل �مل�صاألة على 

ما ذكره الفقهاء من العيوب املوجبة للف�سخ، وعليه تتفرع امل�ساألة فيقال:
�إذ لو علمت ور�صيت به ي�صقط حق �خليار بالتفاق، كما ن�صو� على �صروط  �ل�صرط  �تفق �لفقهاء على ��صرت�ط هذ�   )1(
اأخرى لإباحة الف�سخ ،وهي: اأّل يكون العيب مما يرجى زواله، وعدم وجود ما يدل على ر�سا املطالب بالف�سخ من الزوجني 

بوجود العيب يف الطرف الآخر، واأن يكون طالب الف�سخ �سليًما من العيوب.
خليل  خمت�سر  و�سرح   ،)4(8  ،4(4/4( والذخية   ،)133/4( الرائق  والبحر   ،)3((/(( ال�سنائع  بدائع  ينظر:   

)35/3)(، واملجموع )16/)7)(، ومغني املحتاج )59/3)(، واملغني )61/10(.
قال �بن قد�مة: »ومن �صرط ثبوت �خليار بهذه �لعيوب، �ألنّ يكون عاملًا بها وقت �لعقد، ول ير�صى بها بعده، فاإن علم بها   

يف العقد اأو بعده فر�سي، فال خيار له، ل نعلم فيه خالًفا ».
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حترير حمل النزاع:

اأوًل: �إذ� كانت �لإ�صابة بالعني توؤثر على عقل �لزوج، فتوؤدي �إلى �جلنون، �أو 

توؤثر على �لقدرة على �لنكاح، فتمنع من �لوطء وح�صول مق�صود �لنكاح، فاإن 
ذلك ُيعد عيًبا من عيوب النكاح، وللمراأة اخليار يف الف�سخ تخريًجا على اتفاق 
فقهاء املذاهب الأربعة)1( على جواز ف�سخ عقد النكاح باجلنون والعّنة بجامع 

عدم ح�سول املق�سود من النكاح، وعدم و�سول املراأة اإلى حقها.

الأدلة على جواز الف�شخ:

قوله تعالى: )ہ ھ ھ ھ ھ( ]البقرة:9))[.. 1

وجه الدللة: اأن اهلل تعالى اأمر باإم�ساك الزوجة باملعروف، واإم�ساكها 
مع ال�سرر واحلرمان من الزوج لي�ص اإم�ساًكا باملعروف، فتعني عليه 

الت�سريح بالإح�سان))(.

حديث: »ل �سرر ول �سرار«)3(.. )

على  �سرر  الزوج  يف  العيب  وجود  مع  النكاح  بقاء  اأن  الدللة:  وجه 
الزوجة والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل �سرر ول �سرار«.

امراأة، . 3 تزوج  رجل  »اأميا  قال:  اأنه  بن اخلطاب   روي عن عمر  ما 
وبها جنون اأو جذام اأو بر�ص فم�سها، فلها �سداقها كاماًل وذلك غرم 

لزوجها على وليها«)4(.

ينظر: �ملب�صوط )101/5(، وبدائع ال�سنائع ))/))3(، والبحر الرائق )135/4(، وبداية املجتهد ))/50(، والذخية   )1(
والإن�ساف   ،)56/1( واملغني   ،)161/5( املذهب  يف  والو�سيط   ،)368/9( الكبي  واحلاوي   ،)4(9  -  4(8/4(

)8/)19(، وك�ساف القناع )107/5(.
ينظر: بدائع ال�سنائع ))/))3(.  )((

�سبق تخريجه.  )3(
اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ )3/)75( برقم )1)19(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى )349/7( برقم ))))14(،   )4(
وابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )486/3( برقم )95)16(، و�سعيد بن من�سور يف ال�سنن )45/1)( برقم )818(، قال 
ال�سربيني يف مغني املحتاج )59/3)(: »و�سح ذلك عن عمر، رواه عنه ال�سافعي وعّول عليه، لأن مثله ل يكون اإل -
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وجه الدللة: الن�ص على اجلنون واإن كان املراد للزوج الف�سخ، فاجلنون 
من العيوب امل�سرتكة التي ذكرها الفقهاء.

ما ثبت عن بع�ص ال�سحابة  من جواز التفريق للعنة، فروي عن . 4
»اأنه ق�سى يف العنني بالتاأجيل �سنة، فاإن قدر عليها، واإل   : عمر 

اأخذت منه ال�سداق كاماًل، وفرق بينهما وعليها العدة«)1(.

وُروي عن �بن م�صعود مثله، وكان ق�صاوؤهم مبح�صر من �ل�صحابة ومل 
ينقل اأنه اأنكر عليهم اأحد منهم فكان اإجماًعا))(، ويلحق بالعنة كل ما 

مينع من �لوطء.

فوات . 5 بجامع  به،  البيع  عقد  على  بالعيب  النكاح  عقد  ف�سخ  قيا�ص 
املق�سود يف الكل)3(.

�إلز�م . 6 ويف  بالعقد،  للمر�أة  �لزوج  على  م�صتحق  و�حدة  مرة  �لوطء  �أن 
العقد عند تقرر العجز عن الو�سول تفويت امل�ستحق بالعقد عليها، وهذا 

�سرر بها وظلم يف حقها)4(.

ثانًيا: �إذ� كانت �لإ�صابة بالعني مل توؤثر على �إدر�ك �لزوج، ولي�ص فيها �صرر 

�أو حرمانها  على �لزوجة ومل توؤد �إلى عيب مينع من ح�صول مق�صود �لنكاح، 
من حقها اأو النفرة من زوجها، كاإ�سابته باملر�ص الع�سوي اأو القلق اأو اخلوف 
ونحوه، فال يثبت للزوجة اخليار يف الف�سخ، لأنها ل تعد عيًبا من عيوب النكاح، 

ولعدم فوات املق�سود من النكاح وعدم ال�سرر.

�سيبة  اأبي  وابن  ومالك  بن من�سور  �سعيد  »اأخرجه  ال�سالم ))/199(:  �سبيل  ال�سنعاين يف  وقال  توفيق«،  - عن 
ورجاله ثقات«، وقال الألباين يف الإرواء )8/6)3(: »ورجاله ثقات رجال ال�سيخني، لكنه منقطع عن �سعيد وعمر«.
اأخرجه البيهقي يف ال�سنن )368/7( برقم )89)14(، والدارقطني يف ال�سنن )34/3)( برقم )1))(، وابن اأبي   )1(

�سيبة يف امل�سنف )504/3( برقم ))1650(، و�سححه الألباين يف الإرواء )6/))3(.
ينظر: بدائع ال�سنائع ))/))3(، واحلاوي الكبي )369/9(.  )((

ينظر: بداية املجتهد ))/51(.  )3(
ينظر: بدائع ال�سنائع ))/))3(.  )4(
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ثالًثا: �إذ� كانت �لإ�صابة بالعني قد توؤدي �إلى �لنفرة �أو �صوء �لع�صرة، وقد 

يكون لها �صرر على �لزوجة، لكن ل حتول دون �لوطء ول توؤدي �إلى فقد�ن 
الإدراك، ك�سرعة النفعال والغ�سب ال�سديدين، اأو اإ�سابته باملر�ص النف�سي 
الفقهاء  خالف  على  تخريًجا  خالف،  حمل  امل�ساألة  فهذه  العني)1(،  ب�سبب 
يف كون العيوب التي تبيح ف�سخ عقد النكاح حم�سورة يف عيوب حمددة اأو 

لي�ست حم�سورة.
اختلفوا يف ذلك على قولني:

القول الأول:

اإن العيوب التي يف�سخ بها عقد النكاح حم�سورة يف عدد معني -مع اختالفهم 
يف حتديد هذه العيوب))(- وبه قال جمهور الفقهاء من احلنفية)3( واملالكية)4( 

وال�سافعية)5( واأكرث احلنابلة)6(.
ا�ستدلوا: بالن�سو�ص التي ورد بها بع�ص العيوب مثل:

ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه تزوج امراأة من بني غفار، فلما خال بها اأب�سر . 1
ا فقال لها: »خذي عليك ثيابك. ومل ياأخذ مما اآتاها  يف ك�سحها)7( بيا�سً

�سيًئا«، ويف رواية: »اإحلقي باأهلك«)8(.
و�لغالب يف هذه �حلالة �أنها تتبني بعد �لدخول و�لوطء، وهي كذلك حمل خالف �صياأتي يف �ملطلب �لتايل.  )1(

والعنة،  اجلب،  عيوب:  بخم�سة  فقط(  للمراأة  الف�سخ  اأن  يرون  لأنهم  بالرجل  )اخلا�سة  العيوب  ح�سروا  فاحلنفية   )((
والعنة  والرب�ص  واجلذام  اجلنون  اخلنوثة:  عدا  ما  الأربعة  اإلى  اأ�سافوا  واملالكية  واخلنوثة،  والتاأخذ،  واخل�ساء، 
والرب�ص  واجلذام  اجلنون  وهي:  ب�سبعة  ح�سروها  وال�سافعية  والبخر،  والإف�ساء  والعفل  والقرن  والرتق  والعرتا�ص 
و�لعنة و�جلب و�لرتق و�لقرن وما عد�ها فال يف�صخ �لنكاح به، و�حلنابلة �ختلفو� يف ح�صرها. ينظر: �ملب�صوط )97/5(، 
وحتفة الفقهاء ))/5))(، وبدائع ال�سنائع ))/7)3(، وبداية املجتهد ))/51(، وحا�سية الد�سوقي )103/3(، والأم 

)5/)9(، واحلاوي الكبي )340/9(، واملغني )56/10 - 57(، والإن�ساف )191/8 - )19(.
ينظر: �ملب�صوط )97/5(، وبدائع ال�سنائع ))/7)3(، والبحر الرائق )133/4(.  )3(

ينظر: بداية املجتهد ))/50 - 51(، ومواهب اجلليل )484/3(، واملعونة ))/770، )77(.  )4(
ينظر: احلاوي الكبي )340/9(، والو�سيط يف املذهب )161/5(، ومغني املحتاج )59/3)(.  )5(

ينظر: املغني )56/10 - 57(، والإن�ساف )191/8 - )19(، والإف�ساح )154/8(.  )6(
الك�سح: ما بني اخلا�سرة اإلى ال�سلع اخللف، وهو من لدن ال�سرة اإلى املنت، ينظر: ل�سان العرب ))99/1(.  )7(

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند )5)/497( برقم ))1603(، قال �ملحقق �لأرناوؤوط: »�إ�صناده �صعيف ل�صعف جميل   )8(
اأبو حامت:  ا، وقال  بن زيد، قال ابن املعني: لي�ص بثقة، وقال ابن حبان: واهي احلديث، وقال البغوي: �سعيف جدًّ
الكربى )348/7( برقم )19)14(، قال  ال�سنن  البيهقي يف  واأخرجه  البخاري: مل ي�سح حديثه«.  �سعيف، وقال 

ا«. الألباين يف الإرواء )6/6)3(: »�سعيف جدًّ
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وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ردها بالعيب، وهو البيا�ص.

فر�ص �سحته  وعلى  به احلجة،  تقوم  ل  اأن احلديث �سعيف  نوق�ص: 
فاإنه يحمل على اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص طلقها)1(.

ما ثبت عن بع�ص ال�سحابة  من جواز التفريق للعنة))(، مما يدل . )
على حتديد بع�ص العيوب.

معناه  فلي�ص  للعنة،  التفريق  جواز  ثبت  واإن  باأنه  يناق�ص:  اأن  ميكن 
احل�سر فيها.

اجلذام . 3 فاإن  بالنكاح،  املق�سود  ال�ستمتاع  متنع  العيوب  هذه  اأن 
اإلى  تعديه  وُيخ�سى  قربانه،  متنع  النف�ص  يف  نفرة  يثيان  والرب�ص 
النف�ص والن�سل، فيمنع ال�ستمتاع، واجلنون يثي نفرة ويخ�سى �سرره، 
ومنها ما يخفى كعيوب الفرج ويت�سرر به الطرف الآخر، واأما غيها 
من �لعيوب فلي�ص كذلك يف �لت�صرر، ول متنع �لوطء ول ت�صبب �لعدوى 

فال يف�سخ بها عقد النكاح لعدم وجود العلة)3(.

نوق�ص: بعدم �لت�صليم باأن �لعيوب �ملانعة من �لوطء حم�صورة بهذه 
العيوب، اإذ اإن هناك من العيوب ما هو اأ�سد �سرًرا، فالعمى واخلر�ص 
كذلك  الرجل  كون  اأو  الرجلني  اأو  اليدين  مقطوعة  وكونها  والطر�ص 
وهو  والغ�ص،  التدلي�ص  اأقبح  من  عنه  وال�سكون  املنفرات،  اأعظم  من 
كامل�صروط  �ل�صالمة فهو  �إلى  ين�صرف  �إمنا  و�لإطالق  للدين،  مناٍف 

عرًفا )4(.

ينظر: �ملب�صوط )96/5(، ونيل الأوطار )165/6(.  )1(
�سبق الدليل وتخريجه .  )((

ينظر: �ملب�صوط )97/5(، حا�سية الد�سوقي ))/)44(، واحلاوي الكبي )339/9(، ومغني املحتاج )03/3)(،   )3(
واملغني )57/10(.

ينظر: زاد املعاد )5/)18 - 183(.  )4(
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القول الثاين:

ُيف�سخ بها عقد النكاح لي�ست حم�سورة يف عدد معني،  اإن العيوب التي 
يكون منفًرا ل�ساحبه ومينع  اأو  الزوجني  لأحد  به �سرر  بل كل عيب يجعل 
مقا�سد النكاح ي�سح ف�سخ عقد النكاح به، وهو قول حممد بن احل�سن من 
احلنفية)1( وقول لبع�ص احلنابلة))(، واختيار �سيخ الإ�سالم)3( وتلميذه ابن 

القيم)4( رحمهما اهلل تعالى.

ا�ستدلوا:

عموم الأدلة الدالة على جواز الف�سخ بالعيب -كما �سبق ذكرها- وما ذكر . 1
من العيوب اإمنا جاء على �سبيل التمثيل ل احل�سر، ويدل على ذلك عمل 
، قال العالمة ابن القيم -رحمه اهلل-: »ومن تاأمل فتاوى  ال�سحابة 

ال�سحابة وال�سلف علم اأنهم مل يخ�سوا الرد بالعيب دون عيب«)5(.

ما روي عن عمر بن اخلطاب  اأنه قال ملن تزوج امراأة وهو ل يولد . )
له:« اأخربها اأنك عقيم وخيها«)6(.

والعقم  العقم،  ب�سبب  زوجته  يخي  باأن  اأمره  اأنه   الدللة:  وجه 
اأ�سحاب القول الأول، مما يدل على  لي�ست من العيوب التي ذكرها 

اأنها اأمثلة، ولي�ست على �سبيل احل�سر.

اأن القيا�ص هو اأن يقال: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ول يح�سل به . 3
ينظر: بدائع ال�سنائع ))/7)3(.  )1(

ينظر: املبدع )6/)17(، والإن�ساف )193/8(.  )((
ينظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ))161/3، 171(، والختيارات الفقهية �ص543.  )3(

ينظر: زاد املعاد )5/)18(.  )4(
املرجع ال�سابق )184/5(،.  )5(

اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف )6/)16( برقم )10347(، و�سعيد بن من�سور يف ال�سنن ))/81( برقم )1)0)(،   )6(
قال املحقق يف زاد املعاد )5/)18(: »ورجاله ثقات«، وقال �ساحب التكميل ملا فات تخريجه من الإرواء �ص)13: 
»هذا لفظ �سعيد واإ�سناده منقطع فيما بني ابن �سيين وعمر، اإل اأن ابن حزم رواه عن �سعيد عن ابن عوف عن ابن 

�سيين عن اأن�ص عن عمر، فاإن يكن هذا حمفوًظا فاإ�سناده �سحيح«.
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مق�سود النكاح من الرحمة واملودة يوجب اخليار، وهو اأولى من البيع، 
كما �أن �ل�صروط �مل�صرتطة يف �لنكاح �أولى بالوفاء من �صروط �لبيع، وما 

األزم اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص مغروًرا قط، ول مغبوًنا مبا ُغر به وغنب به)1(.

الرتجيح:

ح�سر  بعدم  القول  وهو  الثاين  القول  هو  اأعلم-  تعالى  -واهلل  الراجح 
العيوب، وذلك ملا يلي:

لقوة اأدلة اأ�سحاب هذا القول.. 1

مناق�سة اأدلة اأ�سحاب القول الأول.. )

كان . 3 ما  )فكل  �لوطء  بق�صاء  و�ل�صتمتاع  �ل�صكن  على  قائم  �لنكاح  �أن 
مانًعا للمق�سود من النكاح ومنفًرا لالآخر فهو عيب يبيح الف�سخ، قال 
العالمة ابن القيم -رحمه اهلل-: »ومن تدّبر مقا�سد ال�سرع يف م�سادره 
امل�سالح مل يخف عليه  ا�ستمل عليه من  وموارده وعدله وحكمته، وما 

رجحان هذا القول، وقربه من قواعد ال�سريعة«))(.

كما اإن من اأهم مقا�سد النكاح حتقيق ال�سكن النف�سي و�سيوع الرحمة 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعالى:  قال  واملودة، 

گ گ گ گ ڳ( ]الروم:1)[.

قال الإمام ال�ساطبي -رحمه اهلل-: »لل�سارع يف �سرع الأحكام العادية 
فاإنه  النكاح،  ذلك:  مثال  تابعة،  ومقا�سد  اأ�سلية  مقا�سد  والعبادية 

م�سروع للتنا�سل على الق�سد الأول، ويليه طلب ال�سكن والزدواج«)3(.

فلتحقيق هذه املقا�سد جعل ال�سارع و�سائل تعني على حتقيقه كاختيار 

ينظر: زاد املعاد )183/5(.  )1(
املرجع ال�سابق.  )((

املوافقات ))/ 396(.  )3(
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الزوجة ال�ساحلة، وتعظيم حق الزوج، والأمر بح�سن الع�سرة وال�سحبة، 
ولو وجد ما مينع ذلك فهو عيب يبيح الف�سخ)1(.

اأن دليل عموم القائلني بح�سر العيوب يدل على عدم احل�سر، وذلك . 4
لأنهم يعللون اإثبات تلك العيوب بدفع ال�سرر عن الطرف ال�سليم من 

الزوجني))(.

امل�صاألة الثانية

حق املراأة يف الف�شخ يف حال وجود العني بعد الدخول والوطء

تبني يف امل�ساألة ال�سابقة اتفاق اأئمة املذاهب الأربعة على اأنه اإذا ثبت العيب 
بالزوج قبل العقد اأو بعده وقبل الدخول فللمراأة اخليار يف الف�سخ)3(، واأما لو 
ح�سل العيب بعد الدخول كما لو حدثت الإ�سابة بالعني وثبتت يف الزوج وكانت 
من احلالة التي يجوز للمراأة الف�سخ فيها -قبل الدخول- باأن وقع ال�سرر عليها 
بعدم حتقق �ملق�صود من �لنكاح �أو �ملنع من �لوطء، فهي حمل خالف تخريًجا 

على خالف �لفقهاء يف حدوث �لعيب بعد �لوطء على قولني:

القول الأول:

ثبوت حق �لف�صخ بالعيب �حلادث بعد �لعقد وبعد �لدخول و�لوطء للزوجة، 
وهذا القول قول املالكية)4(، وال�سحيح عند ال�سافعية)5(، ووجه عند احلنابلة 

وهو املذهب )6(.

ا�ستدلوا:

ينظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية وعالقتها باأحكام فقه الأ�سرة، لأحمد قعدان �ص91 - )9.  )1(
ينظر: كتاب العيوب املوجبة لف�سخ عقد النكاح، لغادة هيبة �ص499.  )((

ب�سروطه التي �سبق ذكرها.  )3(
ينظر: املعونة ))/)77(، وحا�سية الد�سوقي )107/3(، والكايف يف فقه اأهل املدينة ))/565(.  )4(

ينظر: رو�سة الطالبني )179/7(، ومغني املحتاج )60/3)(.  )5(
ينظر: املغني )60/10- 61(، واملبدع )6/ )17(.  )6(
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قوله تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]البقرة:8))[.. 1

ا يف ال�ستمتاع، فاإذا وجدت مانًعا منه اأو  وجه الدللة: اأن للمراأة حقًّ
من كماله كان لها اخليار كالرجل)1(.

به هذا . ) ثبت  العقد،  اإذا كان موجوًدا قبل  الف�سخ  به حق  ثبت  اأن ما 
احلق اإذا حدث بعد العقد قيا�ًسا على خيار الإع�سار بالنفقة))(.

 لأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت اخليار كالإجارة)3(.. 3

بالف�سخ، . 4 اإل  لها  خال�ص  ول  العيب،  بوجود  للمراأة  ال�سرر  حل�سول 
بخالف الرجل)4(.

القول الثاين:

و�لوطء،  �لدخول  وبعد  �لعقد  بعد  �حلادث  بالعيب  �لف�صخ  حق  يثبت  ل 
وبهذا القول قال احلنفية)5(، والوجه الآخر عند ال�سافعية)6(، والوجه الآخر 

عند احلنابلة)7(.

ا�ستدلوا:

مرة . 1 و�صل  لو  وحتى  للمر�أة،  �لو�صول  �خليار:عدم  �صروط  من  لأن 
و�حدة،  مرة  بالوطء  حقها  �إليها  و�صل  لها،لأنه  خيار  فال  و�حدة 
واخليار لتفويت احلق امل�ستحق ومل يوجد، فال يف�سخ عقد النكاح)8(.

ينظر: املعونة ))/)77(.  )1(
ينظر: املجموع )16/)7)(، املغني )60/10(، واملبدع )6/)17(.  )((

ينظر: املغني )10/ 60 - 61(، ومغني املحتاج )60/3)(.  )3(
ينظر: مغني املحتاج )3/ 60)(.  )4(

ينظر: بدائع ال�سنائع ))/5)3(، والبحر الرائق )133/4(.  )5(
ينظر: املجموع )16/ )7)(، والو�سيط يف املذهب )161/5(.  )6(

ينظر: املغني )10/ 60(، واملبدع )6/)17(.  )7(
ينظر: بدائع ال�سنائع ))/5)3(.  )8(
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ميكن اأن يناق�ص: بعدم الت�سليم باأن احلق امل�ستحق للزوجة على الزوج 
�لوطء مرة و�حدة فقط.

لأنه عيب حدث باملعقود عليه بعد لزوم العقد، فاأ�سبه العيب احلادث . )
باملبيع، فال يف�سخ به العقد)1(.

 نوق�ص: باأن هذا القيا�ص ينتق�ص بالعيب احلادث يف الإجارة))(.

الراجح:

الذي يرتجح -واهلل تعالى اأعلم- هو القول الأول وهو القول بثبوت الف�سخ 
بعد �لعقد وبعد �لوطء، لقوة �أدلة هذ� �لقول و�صالمتها من �ملناق�صة، ولأن �لعلة 
�لعلة �ملوجودة بعده وبعد �لوطء،  �أجلها قبل �لعقد هي  �أبيح �لف�صخ من  �لتي 

واحلكم يدور مع علته.

املطلب الثاين
حق الزوج يف الف�صخ الإ�صابة زوجته بالعني

�سورة امل�ساألة:

يعلم  ومل  الدخول  بعد  اأو  بعده  اأو  العقد  قبل  معيونة  الزوجة  كانت  اإذا 
الزوج بذلك اإل بعد العقد، فهل يثبت حقه يف ف�سخ عقد النكاح؟

الزوج يف  ثبوت حق  الفقهاء يف  بناًء على خالف  امل�ساألة حمل خالف، 
ف�سخ النكاح بالعيب على قولني:

القول الأول:

للزوجة  بالزوجة، كما  اإذا وجد  بالعيب  النكاح  للزوج حق ف�سخ عقد  اإن 

ينظر: املغني )61/10(.  )1(
املرجع ال�سابق.  )((
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ذلك، وبه قال جمهور الفقهاء من املالكية)1(، وال�سحيح عند ال�سافعية))(، 
واحلنابلة)3(. 

ا�ستدلوا:

عموم الأدلة الدالة على جواز الف�سخ بالعيوب يف حق الزوجني، ومل . 1
تفرق بني الزوج والزوجة)4(.

يف . ) راأى  فلما  غفار  بني  من  امراأة  تزوج  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روي  ما 
، ويف رواية: اإحلقي باأهلك)5(. ا قال: دل�ستم عليَّ ك�سحها بيا�سً

وجه الدللة: اأنه ملا نقل العيب والرد وجب اأن يكون الرد لأجل العيب)6(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه  نوق�ص: باأن هذا احلديث �سعيف، وعلى فر�ص �سحته فيحتمل 
طلقها)7(.

اأجيب عن املناق�سة: اأن ذلك ل ي�سح من وجهني)8(:

به  تعلقه  ال�سبب يقت�سي  الظاهر، لأن نقل احلكم مع  اأنه خالف  الأول: 
احلكم  كتعلق  بالعيب  يتعلق  ل  والطالق  بالعلة،  احلكم  كتعلق 

بالعلة، واإن كان داعًيا اإليه فلم ي�سح حمله عليه.

الثاين: اأن الرد �سريح يف الف�سخ وكناية يف الطالق، وُحمل اللفظ على 
ما هو �سريح منه.

ينظر: املعونة ))/770(، وبداية املجتهد ))/50(.  )1(
ينظر: احلاوي الكبي )338/9(، واملجموع )16/)7)(، ومغني املحتاج )58/3)(.  )((

ينظر: املغني )56/10(، والكايف لبن قدامة �ص1)6، واملبدع )165/6(، والإن�ساف )191/8(.  )3(
والتي �سبقت يف املطلب ال�سابق.  )4(

. �سبق تخريج احلديث.    )5(
ينظر: احلاوي الكبي )339/9(.  )6(

ينظر: �ملب�صوط )96/5(.  )7(
ينظر: احلاوي الكبي )339/9(.  )8(
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 ما ُروي عن ابن عبا�ص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اجتنبوا من النكاح . 3
اأربعة: اجلنون واجلذام والرب�ص والقرن«)1(.

: »ترد . 4 ما روي عن اآثار عن بع�ص ال�سحابة كقول علي بن اأبي طالب 
من القرن، واجلنون واجلذام والرب�ص، فاإن دخل بها، فعليه املهر، اإن 

�ساء طلق واإن �ساء اأم�سك، واإن مل يدخل فرق بينهما«))(.

قيا�ص وجود العيب بالزوجة على وجوده بالزوج، بجامع ال�سرر، فكل . 5
منهما يت�سرر بعيب الآخر، وثبت له حق الف�سخ بذلك)3(.

لأنه عيب مق�سود بحق النكاح، فوجب اأن ي�ستحق الف�سخ كالعيب يف . 6
ال�سداق)4(.

املعو�ص . 7 رد  عليه  ملك  عو�ص  رد  ملك  من  وكل  معاو�سة  عقد  لأنه 
كالثمن واملثمن يف البيع)5(.

القول الثاين:

لي�ص للزوج حق ف�سخ عقد النكاح، فيكفي ما ميلكه من حق الطالق، وبه 
قال احلنفية)6(، وال�سافعي يف القدمي)7(.

بالطالق،  نف�سه  عن  ال�سرر  دفع  فيمكنه  بيده،  الطالق  ا�ستدلوا:باأن 
بخالف املراأة فلي�ص لها اإل الف�سخ)8(.

اأخرجه الدارقطني يف ال�سنن )397/4( برقم )3671(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى )349/7( برقم )5))14(،   )1(
قال اأبو احل�سن بن القطان يف كتابه )بيان الوهم والإيهام يف كتاب الأحكام( ))/)8(: »واحل�سن بن دينار مرتوك«.

برقم   )189/10( والآثار  ال�سنن  معرفة  يف  والبيهقي   )8(0( برقم   )(45/1( �سننه  يف  من�سور  بن  �سعيد  اأخرجه   )((
)1415( قال البو�سيي يف كتابه )اإحتاف اخلية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة( )39/4(: »هذا اإ�سناد رجاله ثقات«.

ينظر: املجموع �سرح املهذب )16/)7)(.  )3(
ينظر: احلاوي الكبي )336/9(.  )4(

ينظر: املعونة ))/771(، واحلاوي الكبي )339/9(.  )5(
ينظر: حتفة الفقهاء ))/5))(، و�ملب�صوط )94/5(، وبدائع ال�سنائع ))/7)3(.  )6(

ينظر: املجموع )16/)7)(، ومغني املحتاج )61/3)(.  )7(
ينظر: بدائع ال�سنائع ))/7)3(.  )8(
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نوق�ص: باأنه ل تعار�ص بني ثبوت حق الطالق وثبوت حق الف�سخ، اإذ اإنهما 
يختلفان فيما يرتتب عليهما من اآثار، فهو اإن كان متمكًنا من الطالق فهو 
اإثبات اخليار له، لي�سقط املهر عن نف�سه، فكيف يحرم الزوج  اإلى  حمتاج 
من حق الف�سخ لهذا ال�سبب، ولي�ص هناك دليل على التفريق بني الزوجني)1(.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل تعالى اأعلم- هو القول الأول وهو القول بثبوت حق الف�سخ 
للزوج، فلي�ص هناك دليل على التفريق بني الزوجني يف ذلك.

وعلى هذا فيما يقال من تف�سيالت يف حالت الزوجة املعيونة، وجواز 
الف�سخ للزوج هي التف�سيالت ال�سابقة يف حالت الزوج املعيون نف�سها.

ينظر: �ملب�صوط )96/5(.:  )1(
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اخلامتــة

علّي  مّن  اأن  �سبحانه  اأحمده  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
باإنهاء هذا البحث، وبعد:

فقد خل�ست من هذا البحث اإلى نتائج وتو�سيات عّدة، اأهمها ما يلي:

النتائج:

لآخر . 1 �سخ�ص  من  ت�سدر  ح�سد  اأو  اإعجاب  نظرة  بالعني:  املراد  اإن 
فتوؤثر فيه.

اإن العني لها حقيقة، فهي حق ثابت �سرًعا بدللة الكتاب وال�سنة، كما . )
اأن لها تاأثيا على املعيون بح�سب قوتها، ومل يخالف يف ذلك اإل بع�ص 

الطوائف.

العائن اإما اأن يكون من الإن�ص �سواء اأكان م�سلما اأو كافرا، اأو قد يكون . 3
من اجلن.

بالو�صف ونحوه، وقد تكون . 4 �أو  �أو �لت�صال  بالروؤية  �لعني حت�صل  �إن 
بق�سد اأو من غي ق�سد.

حترمي العني واحل�سد ملن تعمد اإ�سابة النا�ص بها، ملا فيها من ال�سرر . 5
والأذى للم�سلم دل على ذلك الكتاب وال�سنة.
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اأهل . 6 يعرفها  بها  الإ�سابة  ولإثبات  ملعرفتها  وطرق  عالمات  للعني 
اخلربة الثقات.

املراد بالُفرقة بني الزوجني: انتهاء عقد الزواج ب�سبب من الأ�سباب . 7
التي توجب انتهاءه.

وف�سخ . 8 طالق  وهي:  م�سروعة  جميعها  اأق�سام  اإلى  تنق�سم  الُفرقة  اأن 
وخلع، وتختلف هذه الأق�سام يف احلالت والآثار املرتتبة عليها.

تبني اأن املعيون حالة منفردة يختلف عن املكره والغ�سبان وامل�سحور . 9
واملري�ص واملجنون، واإن كان قد يتفق معهم يف بع�ص احلالت.

يختلف . 10 طالقه  فحكم  وعليه  املري�ص،  هو  باملعيون  �سبًها  الأقرب  اأن 
باختالف حالته ومدى تاأثيها على الإدراك من عدمه.

الرتجيح يف حكم طالق املعيون نظريًّا، لكن عمليًّا وتربويًّا لبد من . 11
الوقوف على حالته، والتاأكد من ثبوت العني ومدى تاأثيها، لإمكان 

الفتوى بذلك.

اإذا ثبت تاأثي العني على اإدراك الزوج وعقله قبل العقد اأو بعده وقبل . )1
الدخول ومل تعلم به املراأة قبل العقد، فهو عيب يثبت به اخليار لها 

بالتفاق.

�إذ� مل توؤثر �لعني على �إدر�ك �ملعيون �أو متنع ح�صول مق�صود �لنكاح . 13
فال ُيعد عيًبا يبيح الف�سخ.

بعد . 14 اأو  بعده  اأو  العقد  -قبل  الزوجني  اأحد  على  العني  تاأثي  ثبت  اإذا 
بينهما  و�لنفرة  �ل�صرر  ي�صبب  مبا  �أو  �لإدر�ك  يف  و�لوطء-  �لدخول 
على  الف�سخ  لالآخر  يبيح  عيب  فهو  النكاح،  مق�سود  ح�سول  وعدم 

ال�سحيح.
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التو�شيات:

بحث اأحكام املعيون وت�سرفاته يف اأبواب الفقه الأخرى.. 1
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