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 اإلهداء
 

الحمد هلل وحده أهل الفضل والثناء الحسن، أوجب العلم مكرمة منه وتفضال، وأرسل خير خلقه 

 هاديا ومعلما، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين األكرمين.

مين، الذي أنار في البداية أهدي هذا العمل المتواضع، إلى رسولنا الكريم، المهداة رحمة للعال

 عليه وعلى آله وصحبه ، )صلوات هللاوهاد وبشير للبشرية دروب العلم، فكان خير معلم

 أجمعين(.

أهديه إلى قدسنا الشريف، وأقصانا الحبيب، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى و 

جس المعتدين وحقد  عليه وعلى آله وصحبه أجمعين(، ههرهما هللا من نرسولنا الكريم)صلى هللا

 الغاصبين.

هد لم أع الذين ، بحرمها اإلبراهيمي الشريف، وبأهلها الطيبين األكرمين،أهديه إلى خليل الرحمنو 

التعامل والمعشر، وحسن المنبت واألصل، على رأسهم علماؤنا  سوى حسن الخلق، وهيب منهم

ات، أنار هللا دروبهم جميعا ، وزمالئي وزميالتي الفضليءضالأساتذتي المحترمون الففاضل، األ

 ووفقهم لما فيه هدى وصالح.
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 الشكر
 

 1يقول هللا تعالى:﴿َوِإۡذ َتَأذََّن َربُُّكۡم َلِئن َشَكۡرُتۡم أَلَِزيَدنَُّكۡمۖۡ َوَلِئن َكَفۡرُتۡم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٞد﴾

ا من شيء بعد، الحمد ما بينهم ء السماوات واألرض، وملءأحمد هللا حمدا هيبا مباركا فيه مل

هلل الذي بفضله تتم الصالحات، نحمده حمدا ال ينبغي إال له، وصلوات هللا على رسوله المبعوث 

 رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

من ال يشكر الناس ال يشكر " ويقول رسولنا الكريم، )صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين(:

 2هللا"

مين لي ي بتعلم العلم الشرعي، فكانا داعن لم يبخال عليوالدي الكريمين العزيزين، اللذأشكر 

وحفظ القرآن، واإلشارة علينا بحسن  ومشجعين على التعليموألخوتي جميعهم، منذ صغرنا، 

 الخلق، حفظهما هللا ورعاهما، وأهال في عمرهما وأحسن عملهما.

ل ما أوتي، فقد دعمني بدراستي فكان خير معين وأشكر زوجي وسندي، الذي لم يبخل علي بك

 لي في هذه المرحلة الصعبة، أسأل هللا له السداد والتوفيق والفالح في الدنيا واآلخرة.

الكثير، أسأل  نأخذت من وقته نأشكر نور مهجتي وفلذات كبدي، بناتي)أسينات، ورونزا( اللتي

 ما وخلقا.هللا أن يحفظهن بحفظه، وأن يكونا من خير الناس عل

ثم الشكر الجزيل لجامعة الخليل التي حرصت على استقبال هالبها أينما كانوا، حين عز في 

العلم أمانة عظيمة، وأحسبهم قد  فحمل ،بالدي علم الشريعة، متمثلة بأساتذة جعلهم هللا خير خلقه

                                                           

(7سورة إبراهيم، آية)   1
  

دب، باب في شكر المعروف، ، كتاب األ1،ط723أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود بتخريج األلباني، ص 2
، والترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، بتخريج 4811الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، رقم الحديث

، كتاب األدب، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، الرياض، مكتبة 1، ط445محمد ناصر الدين األلباني، ص
، الرياض، 87. واأللباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، ص1954الحديثالمعارف للنشر والتوزيع، رقم 

  ، قال األلباني: صحيح.455م، رقم الحديث1995مكتبة المعارف، 
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ي على وجه أحسنوا حفظها وهللا حسيبهم.  فتحوا لي أبواب الفهم وأرشدوني هريق العلم الشرع

 حسن.

 *عميد كلية الشريعة: د. مهند استيتي.

 د. حسين الترتوري. *

 *د.أيمن بدارين.

ومشرفي الفاضل د.لؤي الغزاوي، أسأل هللا له زيادة في العلم والدين والمكانة في الدنيا واآلخرة، إذ 

أشكر أعضاء علمني بخلقه الرفيع وفهمه الدقيق كيف يكون العلم أعز مطلب في حياة المرء. ثم 

تكرموا بقراءة رسالتي، ومناقشتها، وتنبيهي إلى تصحيح ما وقع فيها  الذينلجنة المناقشة الكرام، 

 من أخطاء.

، فأسال هللا لهم جميعا حسن وإن من جميل عدل هللا في خلقه أن جعل الثواب موصال بأسبابه

 الثواب الدائم.

 والحمد هلل رب العالمين.
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 ملخص البحث
 

مراض العقلية، وما يترتب عليها من هدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لزواج أصحاب األت  

 سواء قانون األحوالالمحاكم الشرعية الفلسطينية،  في ها، وتطبيقاتول هذه األمراضتساؤالت ح

 م(.2010عام)ما عدل عليه في م(، و 1976الشخصية األردني لعام)

 ين، وخاتمة.في مقدمة، وفصل جاءت الدراسةوقد 

أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة،  ذكرت في المقدمة  

 ومنهج البحث، وخطته.

الزواج لغة، واصطالحا، وفي  ذكرت الباحثة تعريف، فهو بعنوان الزواج،  فاألولأما الفصل   

ل الشخصية األردني المعدل األحوام(، وقانون 1976الشخصية األردني لعام)األحوال  قانون 

 م(. 2010لعام)

الكفاءة في اللغة،  ذكرت تعريفثم الكفاءة في الزواج، ف، ، وسبب شرعيتهاثم مشروعية الزواج   

 وعية الكفاءة في الفقه اإلسالمي.وفي اصطالح الفقهاء، وذكرت مشر 

للغة واصطالح بعنوان المريض عقليا، فعرفت المريض عقليا، با، فهو وأما الفصل الثاني  

 صطالح العلمي.القانون، واالعلماء 

 بينت أنواع األمراض العقلية. ثم  

 :هي، و ةصور األمراض العقلي تطرقت إلى ثم  

 .و االصطالحموضوع الجنون، فعرفت الجنون في اللغة   

 .ثم بينت أنواع الجنون، وأثر الجنون في األهلية، وفي الوالية  
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تفاق بين العلماء في زواج المجنون، من زواج المجنون، ونقاط االثم موقف األئمة األربعة   

 م(1976األردني لعام ) ةالشخصي األحوالقانون زواج المجنون، وما نص عليه  في والراجح

 ، وأهم الفتاوى المعاصرة في زواج المجنون.(2010و)

 ثم بحثت موضوع العته وفرقت بينه وبين الجنون.  

ثم مرض الهوس ، ثم مرض الصرع، مرض التخلف العقليثم ، مرض الفصام بحثت ثم  

 .كتئابياال

في نهاية البحث  أرفقت، وقد ثم إجراءات عقد الزواج للمرضى العقليين في المحاكم الشرعية  

 نماذج ل)حجج إذن بالزواج( للمرضى العقليين، في المحاكم الشرعية الفلسطينية.

أجاز األئمة األربعة أبو حنيفة  كان أهمها: ،نتائج عدة افيه يت هذه الدراسة بخاتمة أثبتوقد أنه 

والشافعي ومالك وأحمد، زواج المجنون جنونا مطبقا، وهو ما يقابله اليوم، المريض عقليا، بشروط 

 وهي:

 الحاجة، والشهادة الطبية، عدم االنتقال المرض وراثيا، األمن بعدم اإلضرار بالطرف اآلخر.

يجب دمج المرضى العقليين في المجتمع، وعلى كان أهمها:  ،وتوصلت إلى توصيات عدة

المؤسسات تقبل وضعهم، وإعطائهم الوظائف التي تتناسب مع حالتهم الصحية، حتى يكونوا 

منتجين، ومعيلي أنفسهم وعائلتهم بأنفسهم، وقد تتحسن حالتهم النفسية بتحسن وضعهم المعيشي، 

لي، بسبب سوء الوضع المادي، والمسؤوليات إذ هناك من المرضى من أصيبوا بالمرض العق

 الكبيرة المترتبة عليهم.
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Summary 

The study aims to clarify the legal ruling on marriage of the owners of 
mental illnesses, and the resulting questions about these diseases, and 
their application in the Palestinian Shari'a courts, whether the Jordanian 
Personal Status Law of 1976 and its amendment in 2010. 

The study came in an introduction, two chapters, and a conclusion. 

In the introduction I mentioned the reasons for the selection of the topic 
and its importance, the objectives of the study, previous studies, 
research methodology, and plan. 

As for the first chapter, entitled marriage, the researcher mentioned the 
definition of marriage language, and terminology, and in the Jordanian 
Personal Status Law (1976), and the Jordanian Personal Status Law 
(2010). 

 Then the legality of marriage, and the reason for its legitimacy, and 
then efficiency in marriage, I mentioned the definition of competence in 
language, and the term jurists, and stated the legitimacy of efficiency in 
Islamic jurisprudence. 

As for the second chapter, it is entitled the mentally ill, so I knew the 
mentally ill, the language and the term jurists, and scientific terminology. 

Then I showed the types of mental illness. 

She then touched on images of mental illness, namely: 

The subject of madness, I knew madness in language and idiom. 

Then I showed the types of madness, and the impact of madness on the 
eligibility, and in the state. 
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Then the position of the four imams on the marriage of insane, and 
points of agreement between scientists in the marriage of insane, and 
most likely in the marriage of insane, and what is stipulated in the 
Jordanian Personal Status Law of (1976) and (2010), and the most 
important contemporary fatwas in the marriage of insane. 

Then I discussed the issue of dementia and differentiated between him 
and madness. She then discussed schizophrenia, mental retardation, 
epilepsy, and manic-depressive illness. Then the marriage contract 
procedures for the mentally ill in the Shari'a courts. This study 
concluded with a conclusion in which he proved the most important 
findings and recommendations.  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة:
 

 وبعد: ،جمعينأوالصالة والسالم على سيد النبيين وأفضل خلق هللا  ،الحمد هلل رب العالمين  

وصدق هللا إذ  ،والرفق بكل المخلوقات ،إلى قيام الساعة دين الرحمة بقىقد كان اإلسالم وسيف

َلِميَن﴾ ﴿َوَمٓا َأرَسلنََٰكَ  :وجل عز بقوله ،يصف نبيه ورسالته فرسالة اإلسالم هي  1ِإالَّ َرحَمة لِ لعََٰ

بها تهدأ النفوس ، سين في معيشتهمئوبلسم البا ،بشرى اليائسين في حياتهم هيو  رسالة الرحمة

كان موقعه أو مستواه أو نوعه  مهماويطمئن بسبها الضعيف  ،م الناسءوتسكن األفئدة ويتوا

 ،غنيهم وفقيرهم ،كبيرهم وصغيرهم: ة بالعبادفاإلسالم يراعي كل الحقوق المتعلق ،وجنسه

يساوي في الحقوق ، و يساوي التكاليف ،ناثهمإذكورهم و  ،هممحاكمهم ومحكو  ،صحيحهم ومريضهم

 والواجبات.

ال ، عام مطرد ووه، وهو سنة من سنن هللا في الخلق والتكوين ،ج حق من حقوق العبادواوالز   

﴿َوِمن ُكلِ  َشيٍء َخَلقَنا ، يقول هللا تعالى: ن أو عالم النباتيشذ عنها عالم اإلنسان أو عالم الحيوا

 .2َزوَجيِن َلَعلَُّكم َتَذكَُّروَن﴾

عد كال من الزوجين أ بعد أن  ،األسلوب الذي اختاره هللا للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة ووه  

 .اموهيأه

 ،العقلية جميع حقوقهم ضمراضمن ألصحاب األ قدف ،ولم يغفل اإلسالم عن أي حق للعباد  

 .حقهم في الزواج ومنها:

                                                           

(.107سورة األنبياء، آية)  1
  

(.49سورة الذاريات، آية)    2
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من القضايا التي فرضت نفسها بقوة على أجندة المهتمين  اواحدمرضى عقليا بات زواج الو   

 بهذه الفئة داخل كل بيت.

 التي أصبحت منتشرة، والمستجد باألمراضالعميق، بحث في هذا الموضوع تأن  ةالباحث تفرأ  

وللتوقف ومنه مرض متالزمة داون، والصرع، والهوس،  ،خلف العقلينفصام الشخصية، والتاك

أسئلة حول جواز زواج المريض العقلي، وماهي الشروط من  ألمراضعلى ما يترتب على هذه ا

في البيت وتربية  ةوليوشروهه، والقدرة على تحمل المسؤ  المتوقفة على ذلك، وعن جواز اإلنجاب

هذه  ةالباحث تفجمع ،ن عنها في كتب الفقه والكتب العلميةيبحثو  دارسون الأصبح  األهفال، إذ

لزواج  ،في نفس الوقت للباحثين عن الحكم الشرعي ،حتى تكون مرجعًا علميًا وفقهياً  ؛المادة

 ،بالزواج اوعالقتهاألمراض  هوما يترتب عليها من تساؤالت حول هذاألمراض العقلية،  أصحاب

 ، وقد كانت هذه الدراسة:(م2010(، و)م1976 )فلسطينية،المحاكم الشرعية ال قانون تطبيقات و 

تطبيقاته في المحاكم الشرعية في الفقه اإلسالمي و  زواج أصحاب األمراض العقلية تحت عنوان "

 الفلسطينية"

 وأسأل هللا السداد والتوفيق.

 وهللا ولي التوفيق

 ةالباحث
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 ته:أهميأسباب اختيار الموضوع و
 

 

في في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته  ةزواج أصحاب األمراض العقلي – وعاختارت الباحثة موض

 :آلتيةالتي تتمثل في النقاط ا لقناعتها بأهميته -المحاكم الشرعية الفلسطينية

لديه متطلبات واحتياجات و  ،كغيره من األشخاص العاديينبشر المريض عقليًا هو  إن .1

 لشفائه. سبباوقد يكون الزواج  ،عضوية ونفسية

 االجتماعيون  ون خصائيالقانون واال علماءو الفقهاء التي وضعها الشروط والضوابط  يانب .2

 هذا الزواج.نجاح إلمكانية 

 أهداف الدراسة :
 

 :هداف الدراسة فيما يليأ تكمن 

على تلبية احتياجاتهم العضوية  الهدف األساسي من هذه الدراسة هو مساعدة المرضى عقلياً  .1

 يعية وهي الزواج.والنفسية إلى الحالة الطب

 لفت األنظار إلى اهتمام اإلسالم والشرع بذوي اإلعاقات العقلية. .2

 .األمراض هبيان المشاكل التي يعاني منها أصحاب هذ .3

 امراض، والشروط القانونية المترتبة على هذفي كل حالة من هذه األبيان حكم الزواج  .4

 الزواج.
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 الدراسات السابقة:
 

وقوانين  ،في الفقه اإلسالمي تتحدث عن زواج المريض عقلياً  عدة دراساتت الباحثة وجد

 .-المستجدة في هذا العصر لم تذكر األمراض العقلية هذه الدراسات إال أن –األحوال الشخصية 

 ومن تلك الدراسات:

 )دراسة مقارنة(. حوال الشخصية""زواج المريض عقليًا في الفقه اإلسالمي وقانون األ .1

إلى مبحثين،  الدراسةقسم وقد  ،احد كاظم من كلية القانون في جامعة ذي قارإعداد حسام عبد الو 

الوالية على المريض وصوره و المريض عقليا وأنواعه فتحدث فيه عن  تمهيدا،كان األول منه 

اختص ببيان موقف الفقه اإلسالمي وقوانين األحوال الشخصية  فقد المبحث الثانيأما العقلي، و 

 ،والليبي( من تزويج المريض عقليا، وقد قسم هذا المبحث إلى مطلبين)العراقي والتونسي 

المطلب الثاني موقف  وذكر فياألول موقف الفقه اإلسالمي وشروهه، في المطلب استعرض ف

 أنني عراقي والتونسي والليبي(، تميز بحثي عن هذه الدراسة:خصية )القوانين األحوال الش

 أصحاب األمراض العقلية بطريقة موضحة أكثر، عرضت موقف الفقه اإلسالمي من زواج

 من هذا الزواج. المطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية حوال الشخصية موقف قانون األبينت و 

 "ذوو االحتياجات الخاصة في ضوء القرآن والسنة". .2

 أعدها  رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة النجاح الوهنية في نابلس برنامج أصول الدين، يهو 

صهيب فايز سعيد عزام، بإشراف الدكتور. خضر سوندك، ونوقشت وأجيزت في عام الباحث 

وأسباب  ،من خالل تعريفهم ،حتياجات الخاصة بشكل عامتطرقت إلى أصحاب االو  ،م2014

 -بشكل عام–وحقوقهم  ،وعناية القرآن بهم ،ومكانتهم ،حتياجات الخاصةاإلصابة عند ذوي اال

فذكرت اإلصابة الحركية والحسية والتواصلية  الخاصة، حتياجاتوي االوأنواع اإلصابة عند ذ
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 نواع من جانبحتياجات الخاصة بشكل شامل لكل األموضوع أصحاب اال ، كما تناولتوالعقلية

 . وحقوقهم بشكل عام -القرآن والسنة –

األمراض العقلية، أصحاب  ركزت في بحثي هذا علىأنه  ويفترق بحثي عن هذا البحث

في الزواج من  محقه بينتو  ،حتياجات الخاصةاالمن أنواع  مراض العقلية بشكل عام نوعفاأل

 .دينية وقانونية وناحية علمية 

 "رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها" .3

الدكتور محمود  بإشراف األستاذ ،إعداد الباحث رائد محمد أبو الكاس من رسالة ماجستير وهي

، بالجامعة اإلسالمية م2008لعام  ،تخصص تربية إسالمية، في أصول التربية ،خليل أبو دف

والمشكالت  ،التربوية لرعاية المعاقين في اإلسالمتطرقت هذه الدراسة إلى المتطلبات و  في غزة،

إال أنها لم  ،تالتي تواجه المعاقين في البيئة الفلسطينية من وجهة نظر القائمين على المؤسسا

واقتصرت على المشاكل التي تواجه المعاقين في بيئة  ،تتطرق إلى زواج أصحاب اإلعاقات

 محددة وهي دولة فلسطين.

 ،عن هذه الدراسة إلى تطرقه للجانب األهم في الناحية التربوية ألصحاب اإلعاقات بحثيتميز 

 .كل التي تم دراستها في هذه الرسالةلكثير من المشا ن يوجد حلوالأوهو الزواج الذي من الممكن 

 "التوافق الزواجي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى المعاقين" .4

وقد  ،نبيل كامل دخان بإشراف الدكتور ،إعداد الباحثة سمية محمد جمعة أبو موسىوهو من 

د إرشا–قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم النفس 

 م.2008بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة لعام  -نفسي
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وعالقته بسمات الشخصية  ،وقد تطرقت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق الزواجي

 ،وتأثير بعض المتغيرات على مستوى التوافق الزواجي للمعاقين ،لدى المعاقين المتزوجين

 ،نفسية لدى المعاقين المتزوجين خالل مرحلة زواجهمتطرقت هذه الدراسة إلى الناحية الو 

 صحاب اإلعاقات البصرية والحركية.أواقتصرت على 

العقلية، صحاب اإلعاقات ج ألمدى إمكانية الزوا التركيز علىعن هذه الدراسة ب بحثيتميز 

 سةودرا، بعد دراسة المرض من ناحية علمية وشرعية ،القانون لهذا الزواجن حكم الشرع و ابيو 

أصحاب اإلعاقات  ي موضوعلم يتناول بحث ،ريض عقليا ومدى قدرته على الزواجحالة الم

 .ةالبصرية والحركية التي يمكن وصفها بأنها إعاقة أقل ضررًا من اإلعاقة العقلي

 المنهج المتبع في الدراسة:
 

وذلك  ،باهينستستقرائي واالمن المنهجين اال ةالمنهج الوصفي مستفيد افي بحثه ةالباحث تاتبع

 وفق اآلتي:

مما يحتاج إلى هبية، و  ،وفقهية، التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث من ناحية قانونية .1

 تعريف مع بيان األلفاظ الغريبة.

 توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة. .2

 مشهورين.ال غير ترجمة األعالم من الصحابة .3

 ن وجدت.إوذكر المادة القانونية  بذكر القول الفقهي ،مقارنة الفقه بالقانون  .4

 ستعانة بالكتب العلمية فيما يتعلق بالمادة العلمية.اال .5

 ستعانة بالكتب الفقهية فيما يتعلق بالمادة الفقهية.اال .6
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 إجراء مقابالت مع أخصائيين اجتماعيين وأهباء نفسيين فيما يتعلق بالمادة العلمية ودراستها. .7

بعد  ،يما يتعلق بالمادة الفقهية واألحكام المترتبة عليهاف ،قضاه شرعيينإجراء مقابالت مع  .8

 دراستها من الناحية العلمية.

 تصوير المسائل قبل ذكر الحكم.  .9

تفاق من مظانه تفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق االإذا كانت المسائل في مواضع اال .10

 المعتبرة.

 أتبع ما يلي:ا كانت المسألة من مسائل الخالف إذ  .11

تجاهات قوال في المسألة مع من قال بها من أهل العلم وعرض الخالف حسب االذكر األ - أ

 من الكتب المعتمدة في كل مذهب. الفقهية

 قتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة.اال - ب

 دمج آراء الفقهاء المعاصرين في المسائل. - ت

ات وما ذكر أدلة األقوال وبيان وجه الداللة منها مع ذكر ما قد يرد عليها من مناقش - ث

 .-إذا وجد ذلك-يجاب به عليها

 ترجيح ما يرجحه الدليل. - ج

 ن وجدت.إذكر ثمره الخالف  - ح

 ورقم اآلية المستشهد بها. ،بذكر اسم السورة ،عزو اآليات القرآنية .12

في  ذكر قد فإن كان الحديث ،تخريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية  .13

 ،السنة األخرى  كتب هما أو أحدهما دون ذكرالصحيحين أو أحدهما فيكتفى بعزو الحديث إلي
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مع ذكر  ،خرجه من أصحاب السنن األربعة وغيرهمأيان من بوأما إن كان في غيرهما فيعتنى ب

 كالم العلماء على الحديث من حيث الصحة والضعف.

 تخريج اآلثار من مصادرها األصلية. .14

 لمؤلف.االسم  ترتيب المراجع في فهرس المراجع على األحرف الهجائية .15

 فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. ،ذكر فهارس في آخر الدراسة .16

 حدود البحث:
 

وع زواج أصحاب األمراض العقلية في الفقه : تطبق الدراسة على موضومكانية حدود موضوعية

اإلسالمي، وتطبيقات عليه في المحاكم الشرعية الفلسطينية، في الضفة الغربية، المطبق فيها 

-1م( الساري المفعول منذ تاريخ)1976( لسنة)61القديم رقم) األحوال الشخصية األردني قانون 

( وهو القانون النافذ في 2668م( المنشور في الجريدة الرسمية في العدد)11-1976

م وأصبح نافذا في) 2010( لسنة36المعدل رقم) والقانون  .فلسطين)الضفة الغربية( إلى اآلن

-10-17( بتاريخ)5061بعد نشره في الجريد الرسمية في العدد) األردن والقدس الشريف(

 ، ومقابالت لبعض المرضى في بعض مستشفيات األمراض العقلية في فلسطين.م(2010

)الصرع، متالزمة : ، وهيتطرقت الدراسة إلى بعض االمراض العقلية : األمراض العقليةحدود 

 داون، الهوس اإلكتئابي، متالزمة داون، الفصام(.
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 خطة البحث:
 

والدراسات السابقة  أسباب اختيار الموضوع ، وأهميته، وأهداف الدراسة، واشتملت على، المقدمة

  .للموضوع، وحدود البحث، ومنهجه، وخطته

.الفصل األول: الزواج  

 وفيه مبحثان:

 المبحث األول:  تعريف الزواج، ومشروعيته.  وفيه مطلبان:

 .في قانون األحوال الشخصية األردنيو  ،شرعالغة، و  المطلب األول: تعريف الزواج 

 المطلب الثاني: مشروعية الزواج.

 مطالب: سبعةالمبحث الثاني: الكفاءة في الزواج.  وفيه 

 المطلب األول: تعريف الكفاءة لغة، وفي اصطالح الفقهاء.

 المطلب الثاني: مشروعية الكفاءة في الفقه اإلسالمي.

 رط الكفاءة عند جمهور الفقهاء.: تكييف شثالثالمطلب ال

 .قانون األحوال الشخصية األردني الكفاءة في :الرابعالمطلب 

 .من تطلب الكفاءة في جانبه المطلب الخامس:

 الخصال المعتبرة في الكفاءة.: السادسالمطلب 

 المطلب السابع: التفريق للعيوب في القانون.
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 :الفصل الثاني: المريض عقليا

 .تعريف المريض عقلياالمبحث األول: 

 :األحكام الفقهية المتعلقة بزواج أصحاب األمراض العقليةالمبحث الثاني: 

 المطلب األول: الجنون.

 العته. المطلب الثاني:

 مرض الفصام. المطلب الثالث:

 : التخلف العقلي.رابعالمطلب ال

 : متالزمة داون.خامسالمطلب ال

 : الصرع.سادسالمطلب ال

 كتئابي.الهوس اال: سابعالمطلب ال

 الشرعية. المحاكم: إجراءات عقد الزواج للمرضى العقليين في ثامنالمطلب ال

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث والتوصيات.

، في المحاكم الشرعية الفلسطينية.جج إذن بالزواج( للمرضى العقليينمالحق: نماذج ل)ح
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 الفصل األول: الزواج

 وفيه مبحثان:

 ريف الزواج، ومشروعيته.  وفيه مطلبان:المبحث األول:  تع

 .في قانون األحوال الشخصية األردنيو  ،شرعاالمطلب األول: تعريف الزواج لغة، و  

 المطلب الثاني: مشروعية الزواج.

 مطالب: سبعةالمبحث الثاني: الكفاءة في الزواج.  وفيه 

 المطلب األول: تعريف الكفاءة لغة، وفي اصطالح الفقهاء.

 لثاني: مشروعية الكفاءة في الفقه اإلسالمي.المطلب ا

 .تكييف شرط الكفاءة عند جمهور الفقهاء: ثالثالمطلب ال

 .قانون األحوال الشخصية األردنيالكفاءة في  :الرابعالمطلب 

 .من تطلب الكفاءة في جانبه المطلب الخامس:

 الخصال المعتبرة في الكفاءة.المطلب السادس: 

 ق للعيوب في القانون.المطلب السابع: التفري
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 :تعريف الزواج، ومشروعيته :األول المبحث

 :، وقانوناشرعاتعريف الزواج لغة، و المطلب األول:
 

 .1الذكر باألنثى أو ،قتران الزوج بالزوجةاالزواج  :الزواج لغة

 تعريف الزواج عند فقهاء الشرع:

ستمتاع للمرأة قصدا، وهو حقيقة في عقد يفيد ملك المتعة للرجل وحل اال.الحنفية: الزواج هو: 1

 .2الوطء مجاز في العقد

" عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو  وعرفه المالكية:. 2

 .3راج نسال"

بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزويج أو ترجمته، وهو  وعرفه الشافعية والحنابلة:. 3

 .4ي العقد مجاز في الوطءحقيقة ف

 

 

 
                                                           

 هرة.، دار الدعوة، القا405/ص1، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  1
 ابن مودود، عبد هللا بن محمود، االختيار،و  ، دار المعرفة، بيروت.85-3/83ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق،  2
  ، دار الدعوة.3/81
  ، دار المعارف، مصر334-2/332 الدردير، البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك 3
، 2/53األنصاري، زكريا بن محمد، فتح الوهاب،  ، دار الفكر، بيروت.3/123ب، مغني المحتاج، الشربيني، محمد الخطي 4

 ه1402، دار الفكر ، بيروت، 5/5البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، .  1ه، ط1418دارالكتب العلمية، بيروت، 
.  
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 ترتب عدة أمور على هذا االختالف في التعريف، أهمها:

اختالف في تفسير بعض النصوص الشرعية التي ورد فيها لفظ النكاح، بناء على اختالفهم 

 بالتعاريف:

َِن ﴿مثال: قوله تعالى:   1﴾قَۡد َسلََفَۚ إَِلا َما  لن َِسآءِ ٱَوََل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 

الفقهاء الذين قالوا بأن النكاح: حقيقة في العقد، ترتب عليه أن الزنى بالمرأة ال يحرم نكاح أمها وال ف

 2ابنتها، وعلى هذا جرى الشافعية واإلمام مالك في الموهأ.

ة ووجه ذلك، أن من راعى في النكاح الداللة الشرعية: حقيقة في العقد رأى أن الزنى ال يوجب حرم

 3المصاهرة.

والفقهاء الذين قالوا بأن النكاح: حقيقة في الوطء، ترتب عليه أن الوطء، مطلقا محرم، وعليه ال 

 يجوز تزوج االبنة الطبيعية.

فينبني على هذا التفريق بأنه إذا زنى رجل بامرأة، فإنها تحرم على والده وولده عند الحنفية مصاهرة،  

 .4الشافعية والحنابلة بالمصاهرةوال تحرم عليهما عند المالكية و 

                                                           

(.22سورة النساء، آية )   1  
، دار الكتب الحديثة، القاهرة.2/37ونهاية المقتصد، ج ابن رشد، محمد بن أحمد،  بداية المجتهد  2  

43/ص2الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ج  ، دار الكتب العلمية. 3  
المرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف،   .3/123الشربيني، مغني المحتاج،   .85-3/83ائق، ، البحر الر ابن نجيم4 
     إحياء التراث العربي، بيروت. ، دار 8/118ج
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الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له  (:2م(، المادة)1976)األردني  في قانون األحوال الشخصية

 .1شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما

(: 5(، المادة)2010) األردني )المعدل( في قانون األحوال الشخصيةولم يختلف تعريف الزواج 

 .2ا لتكوين أسرة وإيجاد نسلوامرأة تحل له شرع الزواج عقد بين رجل

  

                                                           
م( المنشور في الجريدة الرسمية في 1976-11-1م( الساري المفعول منذ تاريخ)1976( لسنة)61القانون األردني القديم رقم) 1

(.2( وهو القانون النافذ في فلسطين)الضفة الغربية( إلى اآلن، مادة)2668العدد)   
وأصبح نافذا في) األردن والقدس الشريف( بعد نشره في الجريد الرسمية في  م2010( لسنة36القانون المعدل رقم) 2

(.5م(، مادة)2010-10-17( بتاريخ)5061العدد)   
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 الزواج: مشروعية لمطلب الثاني: ا

 :في الكتاب والسنة واإلجماع :مشروعيته :الفرع األول
 

 1:﴿ َفاْنِكُحوا َما َهاَب َلُكْم ِمَن النِ َساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع  ﴾تعالىففي قوله  أما الكتاب

اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم ﴿َوَأْنكِ  وقوله تعالى:  2﴾ُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

 .3ا بالنكاح فدل ذلك على مشروعيتهمأن هللا تعالى أمر فيه وجه الداللة في اآليتين:

)يا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم :  -صلى هللا عليه وسلم –النبي  ففي قول أما السنة:

 .4ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( ،أغض للبصر وأحصن للفرجفليتزوج فإنه 

 .5نكاحفقد أجمع المسلمون على مشروعية ال :أما اإلجماع

 

 

 

                                                           
  (.3سورة النساء، آية) 1
  (.32سورة النور، آية) 2
 م.1996 ،1ط بيروت، ،دار الفكر  ،3/309صنائع في ترتيب الشرائع، صالكاساني، عالء الدين بن مسعود، بدائع ال 3
 وسننه وأيامه: -صلى هللا عليه وسلم-محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المختصر من أمور الرسولالبخاري،  4

زوج )من استطاع الباءة منكم فليت-صلى هللا عليه وسلم–(، باب قول النبي 4778، رقم)5/1950ص، المسمى)صحيح البخاري(
 . م1987، 1اهرة، طدار الشعب، الق ،فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج(

 ،1ط ، دار الفكر، بيروت،9/114، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، صعبد هللا بن أحمدابن قدامة،  5
 ه.1405
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 :مقاصد النكاح: الفرع الثاني
 

 عديد من األسباب، نذكر بعضا منها:لشرع الزواج ل

 1االمتثال ألمر هللا تعالى:.1

ز وجل ورسوله)صلى هللا عليه وسلم(، حيث حض هللا ورسوله على فالزواج امتثال المرء ألمر هللا ع

النكاح في أكثر من موضع في الكتاب والسنة، وكما نعلم بأن االمتثال ألمر هللا ورسوله الكريم هو 

نِكُحواْ ﴿هلل ورسوله أن يأمروا بشيء دون فائدة، فقال تعالى: سعادة في الدنيا واآلخرة، وما كان
َ
َوأ

َيََٰمَٰ ٱ
َ
َٰلِِحيَ ٱِمنُكۡم وَ  ۡۡل ُ ٱمِۡن ِعَبادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡمَۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم  لصا ُ ٱوَ  ۦ  مِن فَۡضلِهِ  ّللا َوَِٰسٌع  ّللا

وجل بنكاح األيم التي ال زوج لها، فالزواج بداية هو امتثال ألمر هللا  فهنا أمر هللا عز، 2﴾َعلِيم  

 ة حتى يسير الكون وفق أمر هللا تعالى وسنة نبيه.تعالى، واحياء لسنته الكوني

وتنظيم العالقة بين الرجل والمرأة على وجه منظم نقراض، التناسل لحفظ النوع اإلنساني من اال . 2

  .3ومشروع يؤدي إلى حفظ النفس من الداء العضال الذي يفتك بالبشر نتيجة العالقة المحرمة شرعا

 4 :المودة والرحمة .3

َۚ إِنا  ۦٓ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ﴿:قال تعاىل ٗة َورَۡۡحَة  َودا ۡزَوَٰٗجا ل ِتَۡسُكُنٓواْ إََِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم ما
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
أ

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيَتَفكا فاهلل سبحانه وتعالى جعل المودة والرحمة واأللفة والسكنى آية من  ،5﴾ِِف َذ

                                                           
 ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.291،ص1الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، جمجموعة علماء،    1
 (.23سورة النور: آية )  2
  .1ه، ط1409، دار الفكر، دمشق، 31/ص7الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 3 

 ، دار الرسالة.12،ص6زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية،ج   4
(.21سورة الروم، آية:)   5  
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ياته وهذا ما نصت عليه اآلية الكريمة، فالزواج ال يقتصر على الجانب الحسي كما يظن البعض، آ

، يذهب القلق والمشقة والضغط النفسي الذي من شأنه أن بل هو همأنينة ومحبة وألفة بين الزوجين

هم، تتمثل يجعل حياة الفرد في ضيق ومشقة، فهذه المحبة واأللفة بين الزوجين تعكس أثارا إيجابية ل

 بطاعتهم هلل تعالى ولرسوله الكريم.

 1. إشباع الرغبة الجنسية:4

خلق هللا عز وجل اإلنسان وخلق معه الغريزة الجنسية، فكل واحد من الجنسين يرغب في إشباع 

رغبته الجنسية، فكان حقا على هللا عز وجل أن يشرع لنا ما ينظم هذه الرغبة بطرق شرعية سليمة 

ظم النسل والمجتمع وتحد من الرذيلة، فقد شرع هللا النكاح ونظمه وضبطه ضمن من شأنها أن تن

أسس وقوانين بينها القرآن الكريم والسنة المطهرة حتى يشبع كل واحد رغبته الجنسية وفق هذا 

األساس والنظام الشرعي الموحد، فهذا من كرامة هللا عز وجل بالبشر إذ لم يجعلهم كالحيوانات في 

تهم الجنسية، كما وأنه لم يجعل إشباع الرغبة الجنسية التي هي من مقاصد النكاح هي إشباع رغب

 المقصد الوحيد بل جعلها حكمة من الحكم للنكاح.

 :2. غض البصر وإحصان الفرج5

ۡزََكَٰ ﴿قال تعالى:
َ
َٰلَِك أ بَۡصَٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمَۚ َذ

َ
واْ ِمۡن أ َ ٱلَُهۡمَۚ إِنا قُل ل ِۡلُمۡؤمِنَِي َيُغضُّ ُۢ بَِما  ّللا َخبُِي

 سبحانه وتعالى بين ثمرة البصر وإحصان الفرج بأن ذلك أزكى وأفضل وأحسن فاهلل ،3﴾يَۡصَنُعونَ 

                                                           
 .12،ص6جشريعة اإلسالمية،، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الزيدان  1
 م.1994، المكتب اإلسالمي، 5،ص5السيوهي، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج  2
 .30سورة النور: آية   3
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ۡفلََح ﴿للمؤمنين في الحصول على الثواب باالمتثال ألمر هللا تعالى، قال تعالى:
َ
قَۡد أ

ِينَ ٱوَ ﴿....﴾لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ  .1﴾َحَٰفُِظونَ  ُهۡم لُِفُروِجِهمۡ  َّلا

 :2. حفظ األنساب6

النكاح يعمل على حفظ األنساب، لهذا يجب علينا أن نحافظ على النسب من االختالط، فالغاية التي 

حفظ األنساب، فلحفظ النسب يجب  شرع من أجلها النكاح إلى جانب الغايات التي سبق ذكرها هو

أن تحفظ نسبه وتمنعه من االختالط  على كل إنسان أن يتبع الخطوات السليمة التي من شأنها

باألنساب األخرى ويكون ذلك ب: االلتزام بالنكاح الشرعي المنضبط، واتباع العفة والحياء، وتجنب 

كل ما يخل بالنسب الصحيح من الزنا والفواحش، كذلك تجنب كل الوسائل التي من شأنها أن تخرم 

 ضية إلى هتك هذا المقصد وخدشه.مقصد حفظ النسب، كالخلوة والنظر بشهوة، لكونها مف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5-1سورة المؤمنون: آية   1
 م.2001، 1، مكتبة العبيكان، ط 179، ص1الخادمي، نور الدين بن مختار، علم المقاصد الشرعية، ج  2
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 الفرع الثالث: حكم النكاح في الشريعة اإلسالمية:
 

 1يعتري النكاح أحكام تكليفية متعددة، وهي تختلف باختالف حال الشخص الذي يريد الزواج وهي:

على  . سنة مؤكدة مرغوبة في حال االعتدال، فيثاب فاعلها وال يعاقب تاركها، واالعتدال بأن يقوى 1

 ضبط نفسه ويقدر على أعباء الزواج.

. وهو فرض في حال كون الرجل شديد الرغبة في النساء، على أن يكون قادرا على تحمل أعباء 2

 الزواج ومتيقنا من وقوعه في الفاحشة إن لم يتزوج.

ج . ويكون واجبا إذا غلب على ظنه وقوعه في الفاحشة إن لم يتزوج وكان قادرا على أعباء الزوا3

 وال يخشى ظلم الزوجة.

 . ويكون مكروها في حالة الخوف من الوقوع في الظلم.4

. ويكون حراما إذا تحقق من ظلم الزوجة، كأن يكون غير قادرا على اإلنفاق، او كان ال شهوة له 5

 بسبب المرض أو غيره، فحكمه انه حرام ألنه تعين هريقا إلى الحرام.

 

                                                           

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع، .  ، دار الفكر2/249سوقي على الشرح الكبير، صدالدسوقي، محمد، حاشية ال 1 
، دار إحياء 109/ص3الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السالم، ج  ه.1400، المكتب اإلسالمي، بيروت، 4/ص7ج

، المكتب اإلسالمي، بيروت، 221/ص1ليل الطالب، جابن يوسف، مرعي، د  .1ه،ط1379التراث العربي، بيروت، 
  .4/ص7ابن قدامة، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج  .3ه، ط1389
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 واجالكفاءة في الز : الثاني المبحث

 المطلب األول: تعريف الكفاءة لغة، وفي اصطالح الفقهاء:

  :الكفاءة في اللغة

والكفوء، على فعل وفعول والمصدر الكفاءة، بالفتح والمد. وتقول: ال ء الكفيء النظير، وكذلك الكف

 ،وكافأه مكافأة .كفاء له، بالكسر، وهو في األصل مصدر، أي ال نظير له. وتكافأ الشيئان: تماثال

 1وكفاء: ماثله.

فالكاف والفاء والهمزة أصالن يدل أحدهما على التساوي في الشيئين، ويدل اآلخر على الميل 

﴿َوَلۡم واإلمالة واالعوجاج، فاألول كافأت فالنا، إذا قابلته بمثل صنيعه. والكفء المثل. قال هللا تعالى:

﴾ ۥ ُكُفًوا َأَحُدُۢ  3، والتكافؤ التساوي.2َيُكن لَُّه

في تاج العروس: "الكفء: النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج وجاء 

 .4مساويا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك"

 فالكفاءة هي المماثلة والمساواة، يقال: فالن كفء لفالن أي مساو له.

 

                                                           

 
 بيروت. -، دار صادر139،ج1ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ص 1
 (.4سورة اإلخالص، آية )  2
 م.1979، دار الفكر، دمشق، 896ة،  صابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة العربي   3
بيروت. -، دار الهداية1، ج390الزبيدي، محمد رضى الحسيني،  تاج العروس من جواهر القاموس، ص  4  
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 :في اصطالح الفقهاء 

 دة تعريفات، منها:بع في الزواج عرف الفقهاء الكفاءة

، أو المماثلة بين الزوجين في 1هي مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة  _ تعريف الحنفية:

 .2خصوص أمور

، أي السالمة من العيوب التي الموجبة 3هي المماثلة والمقاربة في الدين والحال تعريف المالكية:_ 

 4للخيار

طها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة هي أمر يوجب عدمه عارا، وضاب تعريف الشافعية:_ 

 .5ماعدا السالمة من عيوب النكاح

: الدين والنسب والحرية والحرفة واليسار المماثلة والمساواة في خمسة أشياء هي تعريف الحنابلة:_ 

 .6بمال

فمن خالل هذه التعاريف يتضح أن الكفاءة هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة، اتفق 

هاء على تحديد بعضها، واختلفوا في بعضها، ووجود الكفاءة بين الزوجين يعتبر عامال مهما الفق

                                                           

 
 .137، ص3ابن نجيم، البحر الرائق، ج  1
 -ية، دار الكتب العلم500، ص1شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ، ج   2

 م.1998، 1بيروت،ط
، دار إحياء الكتب العربية. الخرشي، 330، ص2الدسوقي، شمس الدين بن محمد،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج   3

 ، دار الفكر للطباعة، بيروت.205، ص3محمد بن عبد هللا،  الخرشي على مختصر سيدي خليل ، ج
 م.1994، دار الكتب العلمية، 460، ص3اإلكليل لمختصر خليل، ج، التاج و الغرناهي ، محمد بن يوسفمواقال   4
 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.330، ص3إعانة الطالبين، ج الدمياهي، عثمان بن محمد، حاشية   5
 .67، ص5البهوتي، كشاف القناع، ج   6
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، المشاكل األسرية، وعدم االستقرار في الحياة الزوجيةستقرار األسري بينهما، فعدم وجودها يورث لال

 فهي أن يصلح الزوجين أن يكون كل منهما زوجا لآلخر.

 ة( في الفقه اإلسالمي:) الكفاء مشروعية الثاني: مطلبال
 

وهي أن يكون الزوج كفؤا لزوجته في صفات )كان الفقهاء على فريقين في اشتراط الكفاءة، 

ومنهم من لم يشترهها،  ن اشترط الكفاءة في العقد بين الزوجين، فمنهم م(حددها الفقهاءمخصوصة 

اعتبرها شرها من شروط  وكان منشأ خالفهم هو هل تعتبر شرها من شروط العقد أم ال تعتبر، فمن

فيكون العقد العقد قال بمشروعيتها، ومن لم يعتبرها شرها من شروط العقد لم يقل بمشروعيتها 

  ولتوضيح ذلك سأبين آراء الفقهاء في مشروعية الكفاءة وهي على قولين:صحيحا ونافذا والزما، 

 األولىالرواية ، و 3الشافعيةعن  اجحر ال، و 2، والمالكية1قول جمهور الفقهاء، من الحنفيةالقول األول: 

 :، وهو4عن اإلمام أحمد

 اعتبار الكفاءة في عقد النكاح.

 
                                                           

، 2م. الكاساني،  بدائع الصنائع، ج1993بيروت،  -، دار المعرفة196، ص4السرخسي، محمد بن أحمد،  المبسوط، ج  1
 -، دار إحياء التراث العربي، بيروت195، ص1.  المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج317ص

 لبنان.
ي، ، دار الكتب الحديثة، القاهرة.  الغرناه42، ص3ابن رشد، محمد بن أحمد القرهبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج  2

 .106، ص5التاج واإلكليل مختصر خليل، ج
م.  2003، بيروت، دار الفكر، 100، ص9الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، ج  3

 م.200، بيروت، دار الفكر، 184،ص 16النووي،  أبو زكريا محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج
م.  ابن قدامة 1998، بيروت، دار الفكر، 21، ص3 بن أحمد المقدسي، الكافي في فقه اإلمام أحمد، جابن قدامة، عبد هللا  4

 ه.1405، 1، دار الفكر، بيروت، ط33، ص7، عبد هللا بن أحمد المقدسي ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج
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 استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول:

 القول األول:أدلة األدلة: 

 من القرآن الكريم:

  ى اعتبار الكفاءة: ليل من القرآن الكريم علجاء في الذخيرة للقرافي د

ٗة  ۦٓ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ﴿قوله تعالى:  َودا ۡزَوَٰٗجا ل ِتَۡسُكُنٓواْ إََِلَۡها وََجَعَل بَيَۡنُكم ما
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
أ

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكا َۚ إِنا ِِف َذ  .1﴾َورَۡۡحَة 

 وجه الداللة من اآلية الكريمة:

ل اعتبار الكفاءة أن المطلوب من النكاح السكون، والود والمحبة، ونفس الشريفة ذات المنصب ال أص

تسكن للخسيس، بل ذلك سبب العداوة، والفتن، والبغضاء، والعار على مر األعصار في األخالف 

واألسالف فإن مقارنة الدنيء تضع ومقارنة العلي ترفع، فكل عقد ال يحصل الحكمة التي شرع 

 2جلها ال يشرع.أل

 

 

 

 
                                                           

 (.21سورة الروم، آية)  1
م.1994، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 211، ص4جالقرافي، شهاب الدين، الذخيرة،   2  



 
    

13 
 

 :ة النبوية الشريفةالسن من

النساء إال  يزوج النبي)صلى هللا عليه وسلم( أنه قال: "أال ال عن 1جابر بن عبد هللا روي عنما أوال: 

 .2األولياء، وال يزوجوهن إال من األكفاء"

 وجه الداللة من الحديث:

الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة فافئين عادة، نتظام المصالح بين المتكالالكفاءة في النكاح معتبرة؛ 

للخسيس فال بد من اعتبارها، بخالف جانبها، ألن الزوج مستفرش، فال تغيظه دناءة الفراش، فوجب 

فهي معتبرة في اللزوم على األولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ، فوجب  3،اعتبار الكفاءة

 .4اعتبارها

 ستدالل بالحديث.مناقشة اال

الحديث ضعيف؛ ألن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرهأة، والحجاج مختلف فيه، ومبشر 

 5ضعيف متروك، نسبه اإلمام أحمد إلى الوضع.

                                                           

جابر بن عبد هللا: هو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعب األنصاري، يكنى أبا عبد هللا، كان من المكثرين للحديث،  1 
)صلى هللا عليه  الحافظين للسنن، روى عنه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم الكثير، شهد ثمان عشر غزوة مع الرسول

وسلم(، وشهد صفين مع علي بن أبي هالب، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة.  ابن األثير، علي بن أبي الكرم 
    492/ص1محمد بن محمد الشيباني الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: محمد علي عوض، عادل أحمد،ج

لبنان.-م، دار الكتب العمية، بيروت1994،ط   

. قال 3/196 ،رواه  الدار قطني عن جابر بن عبد هللا، وفيه مبشر بن عبد هللا وهو متروك الحديث، الزيلعي، نصب الراية 2
أبو عمر بن عبد هللا: هذا حديث ضعيف ال أصل له وال يحتج بمثله، قال البيهقي: ضعيف، بدر الدين العيني، البناية شرح 

.5/107الهداية، ص   
 م.1997لبنان،  -، بيروت362، ص3لعي، عبد هللا بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، جالزي  3
 .2، بيروت، دار الفكر،ط3/280ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير،   4
 .3/280ابن الهمام، فتح القدير،  5
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 1.هذا الحديث ضعيف، ولكنه يصبح حجة بالتضافر والشواهد، مع أحاديث الكفاءة: يجاب عن ذلك

وسلم( قال:" العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة يث ابن عمر أن رسول هللا)صلى هللا عليه دح ثانيا:

 2قبيلة بقبيلة ورجل برجل إال حائك أو حجام". بعضلبقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء 

 وجه الداللة من الحديث:

يتساوون في زواجهم ونسبهم، وبعضهم كفء لبعض، وأن غيرهم ال  دل الحديث على أن العرب

تضح من الحديث أن الكفاءة معتبرة في الزواج، ودل االزواج والنسب، ف في يصلح أن يكون كفئا لهم

، جاء في سبل السالم:" والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم عليها الحديث

 .3لبعض، وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم"

 مناقشة االستدالل بالحديث:

ل ابن أبي حاتم عنه فقال: هذا أسو  جريج، سناد الحديث رجل مجهول وهو الراوي له عن ابنفي إ

 4كذب ال أصل له، وقال عنه في موضع آخر باهل، وقال ابن عبد البر هذا منكر موضوع.

ظاهر الحديث يدل على التعصب القبلي الذي كان موجودا في الجاهلية، واإلسالم جاء ونهى عن 

 لتفاضل بينهم،واعتبر التقوى هي ميزان ا هذا التعصب، وساوى المسلمون كلهم

                                                           

.3/292فتح القدير،  ابن الهمام، 1  
م، أخرجه البيهقي من 1991بيروت،  -، دار قتيبة، دمشق174/ص7ن، معرفة السنن واآلثار، جالبيهقي، أحمد بن الحسي  2

هريق الحاكم.  وقال البيهقي: "حديث منقطع بين شجاع وابن جريج، حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه"، قال األلباني: حديث 
 ، المكتب اإلسالمي.  268/ص6السبيل، ج موضوع، األلباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار

 ، دار الحديث.249، ص3الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السالم، ج   3
 م.1993، دار الحديث، مصر، 136، ص3الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوهار، ج  4
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ۡكَرَمُكۡم ِعنَد  َۚ﴿تعالى:  هللا إذ قال 
َ
ِ ٱ إِنا أ َُٰكۡمَۚ   ّللا ۡتَقى

َ
ِيٱوَُهَو ﴿، وقال تعالى:1﴾أ  لَۡمآءِ ٱَخلََق ِمَن  َّلا

ا فََجَعلَهُ    3.فاستنبط من اآلية الكريمة المساواة بين بني آدم ،2﴾نََسٗبا َوِصۡهٗرا   ۥبَََشٗ

 رد الجمهور على ذلك:

بو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس ألحد من العرب كفؤا لقريش، كما قال أ

ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب، وهو وجه للشافعية. قال في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم 

 4والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤالء بعضهم أكفاء بعض.

 ستدالل بالمعقول:اال

د من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل، ألن بالكفاءة تكون القوامة حقه، ويكون ب ال األول: لدليلا

الزوج أهال لها، وقادرا على القيام بها وهو في كامل تقديره ومكانته، أما إذا لم يكن الزوج كفأ لزوجته 

هاعته بالتالي تخرج عن و ، فتتمرد عليه لهعرى المودة بينهما بسبب النظرة الدونية منها  كففتستن

 5فيكون سببا النحالل الرابطة الزوجية بينهما.

                                                           
 136، ص3الشوكاني، نيل األوهار، جالدليل من كتاب: (. 13الحجرات، آية)  1
 249، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج الدليل من كتاب:(. 54آية)الفرقان،   2
 .249، ص3الصنعاني، سبل السالم، ج  3
 136، ص3الشوكاني، نيل األوهار، ج  4
 .307عبد العظيم شرف الدين، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، ص  5
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بينهما، ألن  ايكون عادة إال إذا كان هناك تكافؤ  ال بين المتكافئين إن انتظام المصالحالثاني:  دليلال

الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة لخسيس، فال بد من اعتبارها، بخالف جانبها؛ ألن الزوج مستفرش 

 . 1فال تغطيه دناءة الفراش

بعدم وجود الكفاءة بين الزوجين، تختل روابط المصاهرة؛ إذ أن األولياء يأنفون من  :لثالثا دليلال

مصاهرة من هو دونهم بالنسب والدين والجاه، ويعيرون به، ويؤثر ذلك سلبا على الحياة الزوجية 

 2واألسرية للمتزوجين.

 3مة إال بوجود الكفاءة بين الزوجين.مقصود الزواج من المودة والرح يتحققال الرابع:  دليلال

، والكرخي، وسفيان الثوري، 5، وابن حزم الظاهري 4الرواية الثانية عن األمام أحمد القول الثاني:

 .6والحسن البصري، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين وابن عون 

 كفاءة في النكاحعدم اعتبار ال

 الثاني: القولأدلة 

، الشريفة ، والسنةمن القرآن الكريم الكفاءة:الثاني القائل بعدم اعتبار  قوللااستدل أصحاب 

 والمعقول.

                                                           
.  2، دار الفكر، بيروت، ط3/293على شرح فتح القدير، ص المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي 1

 م.2000، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5/109العيني، محمود بن أحمد بن حسين، البناية شرح الهداية، ص
 .140، ص11الماوردي، الحاوي الكبير، ج  2
 .107، ص9ج الماوردي، الحاوي الكبير،  3
 .33، ص7.  ابن قدامة، المغني، ج21، ص3إلمام أحمد، جابن قدامة ، الكافي في فقه ا  4
 ، دار الفكر، بيروت.151، ص9ابن حزم، علي بن أحمد ، المحلى باآلثار، ج  5
 .33، ص7ابن قدامة، المغني، ج  6
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 من القرآن الكريم:

ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ﴿قوله تعالى:. 1
َ
ِ ٱَۚ إِنا أ َُٰكۡمَۚ   ّللا ۡتَقى

َ
ما استدل به زيد بن علي ومالك ويروى وهو  .1﴾أ

 2.عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز

 في اآلية الكريمة:وجه الداللة 

 في اآلية الكريمة، بأن سبب نزول هذه اآلية ما ورد عن الزهري أنه قال: جاء في تفسير القرهبي

) أمر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بني بياضه أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا لرسول هللا  

َها َي  ﴿فأنزل هللا تعالى"  3نزوج بناتنا موالينا؟ يُّ
َ
نََثَٰ وََجَعۡلَنَُٰكۡم ُشُعوٗبا  نلااُس ٱأ

ُ
ِن َذَكرٖ َوأ إِناا َخلَۡقَنَُٰكم م 

ۡكَرَمُكۡم ِعنَد 
َ
َْۚ إِنا أ ِ ٱَوَقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا َُٰكۡمَۚ إِنا  ّللا ۡتَقى

َ
َ ٱأ ، فقال الزهري نزلت في أبي هند ﴾َعلِيٌم َخبِي   ّللا

 .4خاصة(

:" فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما  5وقال ابن كثير في تفسيره

﴿ۚ ِإنَّ : يتفاضلون باألمور الدينية، وهي هاعة هللا ومتابعة رسوله)صلى هللا عليه وسلم(، وقوله:

ُكۡمۚ ٞ﴾ هللَِّ ٱَأۡكَرَمُكۡم ِعنَد  وردت أحاديث  ، أي: إنما تتفاضلون عند هللا بالتقوى ال باألحساب، وقدَأۡتَقىَٰ

:" إن هللا ال ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر ، ماجاء في صحيح مسلم كثيرة تؤيد ذلك منها

 . إلى قلوبكم وأعمالكم"
                                                           

(.13سورة الحجرات، آية)   1 
 .249ص، 3جالصنعاني، سبل السالم،    2
(، قال األلباني: إسناد 2102، كتاب النكاح، باب في األكفاء حديث رقم)233/ص2أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، ج  3

 (.2446، رقم)574/ص5الحديث حسن، السلسلة الصحيحة، ج
 لبنان. -، دار الكتب العلمية، بيروت310، ص22القرهبي، محمد بن أحمد، تفسير القرهبي، ج  4
 لبنان. -، دار الكتب العلمية، بيروت385، ص7، جابن كثير، عماد الدين أبي الفداء، تفسير القرآن العظيم  5
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َخَوۡيُكۡمَۚ وَ  لُۡمۡؤمِنُونَ ٱإِناَما ﴿. قوله تعالى:2
َ
ۡصلُِحواْ َبۡيَ أ

َ
ْ ٱإِۡخَوة  فَأ َ ٱ تاُقوا  .1﴾لََعلاُكۡم تُرَۡۡحُونَ  ّللا

 الداللة في اآلية الكريمة: جهو 

ولهذا قيل: أخوة  أي في الدين والحرمة ال في النسب،إنما المؤمنون إخوة  جاء في تفسير القرهبي:

الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين ال تنقطع بمخالفة 

 . فال فضل ألحدهم على اآلخر.2النسب

 لى ذلك:رد الجمهور ع

 .3اآلخرة أما في أمور الدنيا فمعتبرة أن هذا في أمور

 فاستدلوا بأحاديث منها: أما السنة:

تبنى سالما  4روي عن السيدة عائشة )رضي هللا عنها( قالت: "إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 1

 5وأنكحه ابنة أخية هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى المرأة من األنصار".

 

                                                           
 .151، ص9حزم، المحلى باآلثار، ج الدليل من كتاب: ابن.  .(10سورة الحجرات، آية )  1

 .516القرهبي، تفسير القرهبي، ص   2
 .291، ص3ابن همام، فتح القدير،ج  3

بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي، أحد أبو حذيفة بن عتبة: هو ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 4 
السابقين أسلم قبل دخولهم دار األرقم، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وولد له بها محمد بن أبي حذيفة، استشهد يوم اليمامة سنة 

دار  ،165/ص1، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء، جتي عشرة هو ومواله سالم.  الذهبياثن
.م2006ط القاهرة،-الحديث    

(، كتاب النكاح،  2061(، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به، حديث رقم)2/223أخرجه أبو داود من حديث عائشة وأم سلمة)5 
 (.6/262والحديث صحيح اإلسناد. انظر: الشوكاني، نيل األوهار)



 
    

19 
 

 الداللة من الحديث:وجه 

ن عتبة زوج ابنة أخيه لسالم وهو من الموالي، فدل ذلك على عدم اشتراط الكفاءة في ن أبو حذيفة بأ

 الزواج، ألنه زوج لمن هو أقل منه نسبا.

حجم النبي)صلى هللا عليه وسلم( في اليافوخ فقال النبي: "يا بني بياضة انكحوا  1روي أن أبا هند. 2

 .2إليه" أبا هند وأنكحوا

 وجه الداللة من الحديث:

كان حجاما، والنبي )صلى هللا عليه وسلم( أمر بني بياضه بتزويجه، رغم أنه ليس كفؤا  أن أبا هند

 3و كانت الكفاءة معتبرة لما أمرهم النبي)صلى هللا عليه وسلم( بتزويجه.للهم، ف

 الرد على الحديث:

 4ضعيف ال يستدل به لمثل ذلك. أنكر اإلمام أحمد هذا الحديث، وقال عنه بأنه

 

 
                                                           

د هلل ، ويقال اسمه يسار ويقال سالم، وقال ابن إسحاق: هوأبو هند : هو أبو هند الحجام مولى بني بياضة، يقال :اسمه عب   1 
مولى فروة بن عمرو البياضي من األنصار، روى عنه ابن عباس، وجابر، وأبو هريرة، ووقع في موهأ ابن وهب: حجم رسول 

ل أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: محمد علي عوض، عاد  هللا )صلى هللا عليه وسلم( أبو هند يسار.
لبنان. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني، اإلصابة -الكتب العمية، بيروتم، دار 1994،ط    492/ص1أحمد،ج

، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت363/ص1في تمييز الصحابة، ج   

2
إسناد (، قال األلباني: 2102(، كتاب النكاح، باب في األكفاء، حديث رقم)2/233حديث أبي هريرة)من  أخرجه أبو داود  

 (.2446، رقم)5/574السلسلة الصحيحة ، ص الحديث حسن،
 .274، ص3السبكي، المنهل العذب المورود شرح  سنن ابي داوود، ج  3
.33، ص7ابن قدامة، المغني، ج  4  
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 أما دليل المعقول:

الدماء متساوية في الجنايات، فيقتل الشريف بالوضيع، والعالم بالجاهل، فيقاس عليها عدم  .1

الكفاءة في الزواج، فإن كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات، فال تكون معتبرة في الزواج 

 .1باألولى

لقياس على القصاص غير صحيح، ألن القصاص شرع لمصلحة إن ا" رد الجمهور على ذلك:

الحياة، واعتبار الكفاءة فيه يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة؛ ألن كل واحد يقصد قتل عدوه الذي ال 

يكافئه، فتفوت المصلحة المطلوبة من القصاص، وفي اعتبار الكفاءة في النكاح تحقيق المصلحة 

 .2لى اعتبارها من دوام األلفة والمحبة بين الزوجين، لما يترتب ع"المطلوبة من النكاح

القياس على اعتبار الكفاءة من جانب المرأة، فكما أنها ال تعتبر في جانب المرأة، فكذا في جانب  .2

 .3الزوج

االعتبار بجانب المرأة ال يصح أيضا، فالرجل ال يستنكف عن استفراش رد الجمهور على ذلك: 

ستنكاف عن المستفرش بفتح الراء، ال عن المستفرش بكسر الراء، والزوج بالفتح المرأة الدنيئة؛ ألن اال

 4مستفرش، فيستفرش الوهيء والخشن.

 

 

                                                           

.22/ص5السرخسي ، المبسوط،ج   1  
 .469/ص2ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2

109/ص5، العيني، البناية شرح الهداية، ج469/ص2ج در نفسه،المص  3  
 .317، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج  4
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 الرأي الراجح:

أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  للباحثةالفقهاء في الكفاءة ومناقشة أدلتهم، تبين  آراءبعد مناقشة 

جيح؛ لقوة دليلهم، رغم ما ورد عليه من اعتراضات، وذلك اعتبار الكفاءة في النكاح هو األولى بالتر 

 :ما يليل

أن العبرة من النكاح هي قيام أسرة متماسكة قائمة على األلفة والمودة والمحبة فيما بينها، والزواج جاء 

، فكانت الكفاءة معتبرة في ء، الذي تأنفه هي وأوليائهاها بأن تستفرش من الدنية ال ليهنليكرم المرأ 

بها  تقبللكن هناك حاالت مستثناة، ، وتؤدي إلى تحقيق المقاصد التي شرع الزواج من أجلها، ذلك

مرض أو علة أو أنها كبيرة بالزوج غير الكفء، كأن تكون غير مرغوب بها من الرجال؛ ل المرأة 

بتة، لا، فتوافق على الزوج غير الكفء ويكون ضررها بأن تقبل به أقل من بقائها غير متزوجة بالعمر

أن يكون ، كبحاجة إلى ذلكولربما عاد النفع عليها باألوالد، وعليه بأن ترعاه وتقوم بحاجياته إن كان 

 ، وتحتسب ذلك رفعة لها باآلخرة.، ولها األجر والثواب من هللااعقلي امريض
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 :تكييف شرط الكفاءة عند جمهور الفقهاء الثالث: لمطلبا

عقد النكاح  اشتراط الكفاءة في النكاح، بمعنى: هل اشتراط الكفاءة فيالفقهاء في مدى  آراءاختلفت 

 :اهبمذ ثالثة على، وكان ذلك 1؟ أم لزومشرط صحة

 ، 4، واألظهر عند الشافعية3، والمعتمد عند المالكية2الحنفيةمن  جمهور الفقهاء:ل المذهب األول

 شرط صحة فيه: ن الكفاءة شرط في لزوم الزواج، الأ :5والراجح عند الحنابلة

 أدلة الجمهور:

َأيَُّها  من القرآن الكريم:  ِإنَّ َأۡكَرَمُكۡم  لنَّاُس ٱ﴿يََٰٓ
ۚ
ُكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبٓاِئَل ِلَتَعاَرُفٓوْا ُكم مِ ن َذَكٖر َوُأنَثىَٰ َوَجَعۡلنََٰ ِإنَّا َخَلۡقنََٰ

ُكۡمۚ ِإنَّ  هللَِّ ٱِعنَد   .6َعِليٌم َخِبيٞر﴾ هللََّ ٱَأۡتَقىَٰ

                                                           

1شرط الصحة: هي التي يجب أن تتوفر في العقد حتى يترتب عليه األثر الشرعي بعد تمامه، فإذا تخلف شرط واحد منها، كان
  

مالكية والشافعية والحنابلة باهال. )الحصكفي، الدرر المختار ورد العقد عند فقهاء الحنفية فاسدا، وعند جمهور فقهاء ال
(418،420،436/ص2المحتار:ج  

ن انتفت، وهو موقوف عند الصاحبين، فإن أجازه شروط اللزوم: ينعقد العقد صحيحا نافذا إال أنه غير الزم فيثبت حق الفسخ إ
وشروط لزوم  (،13،ص5للسرخسي، ج لرد على بطالنه)المبسوط،الولي نفذ، وإن رده بطل  وهي كذلك وال تلحقه اإلجازة بعد ا

الزواج يجمعهما شرها واحدا، وهو األ يكون للزوجين او غيرهما هلب فسخ أو فسخ العقد بعد انعقاده ووقوعه تاما صحيحا، أما 
يمكنها أن تعاشره بوجود  إن كان ألحد حق فسخه كان العقد صحيحا نافذا غير الزم، فلو تزوجت المرأة ووجدت بزوجها عيبا ال

ذلك العيب إال بضرر فإن زواجها غير الزم، ألن لها الحق في هلب فسخه، سواء أكان العيب قبل الزواج ولم تعلم به أو حدث 
دار الكتب المصرية، -، القاهرة2بعده ولم ترض به.) خالف، عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية، ط

(50-23/ ص1ج   
 .317،ص2.  الكاساني، بدائع الصنائع، ج3/291ير، ص فتح القد الهمام، ابن 2
 

الخطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح   .249/ص2جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الدسوقي، 3
  ، بيروت، دار الفكر460/ص3مختصر الخليل، ج

 .349/ص6القفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ج  .253/ص6، ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي، 4
 ،  بيروت، دار الكتب العلمية.424/ص5النووي، محي الدين ين شرف، روضة الطالبين، ج

 .305، ص11.  البهوتي، كشاف القناع، ج288،ص9ابن قدامة المقدسي، المغني، ج  5
 .249، ص3الصنعاني، سبل السالم، جتاب: الدليل من ك  (.13سورة الحجرات، آية )  6
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 ية الكريمة:ة من اآللوجه الدال 

في الخلق والقيم اآلية تدل على أن التفاضل بين الناس هو الدين والصالح، وأن الناس متساوون 

 .اإلنسانية

 من السنة النبوية الشريفة:

حجم النبي)صلى هللا عليه وسلم( في اليافوخ فقال النبي: "يا بني بياضة انكحوا  1روي أن أبا هند. 1

 .2ه"أبا هند وأنكحوا إلي

 وجه الداللة من الحديث:

ليس كفؤا أن أبا هند كان حجاما، والنبي )صلى هللا عليه وسلم( أمر بني بياضه بتزويجه، رغم أنه 

، ولما صح لما أمرهم النبي)صلى هللا عليه وسلم( بتزويجهلهم، فلو كانت الكفاءة شرط صحة 

 3 زواجه.

 

                                                           

أبو هند : هو أبو هند الحجام مولى بني بياضة، يقال :اسمه عبد هلل ، ويقال اسمه يسار ويقال سالم، وقال ابن إسحاق: هو   1 
ل مولى فروة بن عمرو البياضي من األنصار، روى عنه ابن عباس، وجابر، وأبو هريرة، ووقع في موهأ ابن وهب: حجم رسو 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: محمد علي عوض، عادل   هللا )صلى هللا عليه وسلم( أبو هند يسار.
لبنان. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني، اإلصابة -الكتب العمية، بيروتم، دار 1994،ط    492/ص1أحمد،ج

، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت363/ص1في تمييز الصحابة، ج   

2
إسناد (، قال األلباني: 2102(، كتاب النكاح، باب في األكفاء، حديث رقم)2/233حديث أبي هريرة)من  أخرجه أبو داود  

 (.2446رقم)، 5/574السلسلة الصحيحة ، ص ،الحديث حسن

 .274، ص3السبكي، المنهل العذب المورود شرح  سنن ابي داوود، ج  3
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ت عليها فقالت:" إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع وعن السيده عائشة رضي هللا عنها أن فتاة دخل. 2

-، فجاء رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-بي خسيسته وأنا كارهة"، قالت:" اجلسي حتى يأتي النبي

فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل األمر إليها، فقالت:" يا رسول هللا: قد  -صلى هللا عليه وسلم

  1علم النساء أن ليس إلى اآلباء من األمر شيء"أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن ت

 وجه الداللة من الحديث:

لما زوج الرجل ابنته من ابن أخيه؛ ليرفع بها خسيسة زوجها، جعل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( 

ولم يبطل النكاح من أصله؛ فتبين أن العقد وقع باإلذن، والنقص الموجود فيه ال يمنع  لها الخيار،

 .2، فجازأجازت ما صنع أبوهاولكنه يثبت الخيار، فصحته، 

 على الحديث:الرد 

رد اإلمام أحمد عليهم أن النقص في العقد موجود؛ ألن النبي)صلى هللا عليه وسلم( خيرها، ولو كان 

 3غير ناقصا لما خيرها.

 من المعقول:

لرجل بامرأة ال تكافئه صح والمرأة، فكما صح النكاح إذا تزوج ا الرجل الكفاءة معتبرة في جانب.  1

، وأكبر دليل على هذا أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( 1النكاح إذا تزوجت المرأة برجل ال يكافئها

 زوج بناته وال أحد يكافئه.
                                                           

، مسند أحمد2096رقم 26، سنن أبي داود، النكاح، باب 1874رقم 12جه ،النكاح، باب، ابن ما36،النكاح، باب    1النسائي 
1520صححه األلباني في صحيح ابن ماجه ، رقم    

.372/ص7ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج  2  
 م.1993، 1ط، دار العبيكان، 59، ص5الزركشي، محمد بن عبد هللا، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج  3
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الكفاءة حق للمرأة واألولياء، فهي من حقوق العباد، فيمكن إسقاهها لعدم وجود حق هللا فيها، .2

 2ر، حتى ال يلحق األولياء ضرر، فكان لهم حق االعتراض والفسخ.ويمكن تداركها بثبوت الخيا

 3. والكفاءة إنما شرعت لدفع العار، فتكون حقا للمرأة والولي، ولهما إسقاهها.3

أنها شرط لصحة : 4والمفتى به عند المتأخرين من الحنفية إلمام أحمد في رواية،ل المذهب الثاني:

  .النكاح

 لحنفية في الكفاءة:تفصيل مذهب اب أبدأ أوالو 

 شرط الكفاءة أن المتأخرين عند به المفتى لكن، لزوم شرط تعد الجملة في الحنفية عند الكفاءة

 حاالت في للزومه وشرط الحاالت، بعض في لنفاذه وشرط الحاالت، بعض في الزواج لصحة

 5.أخرى 

 : :6وهي ،الزواج لصحة شرطاً  فيها الكفاءة تكون  التي الحاالت

 عاصب ولي لها وكان فاحش، بغبن أو كفء غير من نفسها العاقلة البالغة المرأة  زوجت إذا .1

 بعد الرضا على موقوفاً  وال الزماً  ال أصاًل، الزواج يصح لم العقد، قبل الزواج بهذا يرض لم

 .البلوغ

                                                                                                                                                                             
 .318، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج   1
 م،2002، بيروت، دار الكتب العلمية، 318، ص 2الرملي، محمد بن أبي العباس،  نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج   2
 م.1958، دار إحياء التراث العربي، 219،ص 3الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،ج  3

437/ص2الحصكفي، الدرر المختار، ج   4  
 .436، 420 - 2/ 418الحصكفي، الدر المختار ،   5

.436-420-418/ص2ي، الدرر المختار، جالحصكف 6   
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 المجنون  أي ناقصها، أو األهلية عديم( االبن) الفرع أو( والجد األب) األصل غير زوج إذا .2

 منوهة هؤالء والية ألن فاسد؛ الزواج فإن كفء، غير من والصغيرة الصغير أو نونةوالمج

 .الكفء بغير التزويج في مصلحة وال بالمصلحة،

 كفء غير من ناقصها، أو األهلية عديم  االختيار بسوء المعروف االبن أو األب زوج إذا .3

 شرير أو فاسق من المرأة  وجفز  سكران، كان لو وكذا. اتفاقاً  النكاح يصح لم فاحش، بغبن أو

 .الزواج هذا في المصلحة وانعدام اختياره، سوء لظهور دنيئة، حرفة ذي أو فقير أو

 المزوج الولي كان إن كفء بغير زوجها أو مهره، وزيادة مهرها بنقص فاحش بغبن ولو النكاح ويلزم

 .االختيار سوء منهما يعرف لم إذا المجنونة ابن أو جداً  أو أباً 

  :الزواج لنفاذ شرطاً  الكفاءة ن وتكو

 بغير فزوَّجها عنها، أجنبياً  أم ولياً  أكان سواء زواجها، في شخصاً  العاقلة البالغة المرأة  وكلت إذا

 لها، كفئاً  الزوج يكن لم فإذا وألوليائها، للمرأة  حق الكفاءة ألن إجازتها؛ على موقوفاً  العقد كان كفء،

 .1برضاها إال العقد ينفذ ال

 ون الكفاءة شرطا للزوم الزواج في ظاهر الرواية:وتك

عتراض وهلب إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفء، كان الزواج الزما، وليس لوليها حق اال

 .2عتراضالفسخ، فإن زوجت نفسها من غير كفء، كان لوليها العاصب حق اال

                                                           
 .436، ص2، جرالدرر المختاالحصكفي،  1

2
 .318-317، ص2البدائع، جالكاساني،  .  436، ص2، جالدرر المختارالحصكفي،    
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لمفتى به عند المتأخرين من الحنفية: لإلمام أحمد في رواية، وا المذهب الثاني:أدلة أما هنا فأذكر 

 . شرط لصحة النكاح الكفاءة أن

 سنة النبوية:من ال

عن النبي)صلى هللا عليه وسلم( أنه قال: "أال ال يزوج النساء إال  1ما روي عن جابر بن عبد هللا 

 .2األولياء، وال يزوجوهن إال من األكفاء"

 وجه الداللة من الحديث:

 زواج المرأة بغير دل الحديث على عدم صحة ،3، وهو المثل والنظيرمع كفء" إال من األكفاء"، ج

فهي منهية عن تزويجها نفسها  بنهي األولياء أن يزوجوهن إال من األكفاء، الحديث جاءالكفء، ألن 

الذي هو حق من حقوق هللا،  النهي يفيد التحريم،ألن  ،4بغير الكفء فإذا باشرته لزمتها المعصية

 المرأة فقط على األكفاء من األزواج، يدل على أنها شرط صحه، والمنع يفيد ذلك.فقصر نكاح 

 

                                                           

: هو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعب األنصاري، يكنى أبا عبد هللا، كان من المكثرين للحديث،جابر بن عبد هللا  1 
الحافظين للسنن، روى عنه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم الكثير، شهد ثمان عشر غزوة مع الرسول )صلى هللا عليه 

من مات بالمدينة ممن شهد العقبة.  ابن األثير، علي بن أبي الكرم وسلم(، وشهد صفين مع علي بن أبي هالب، وهو آخر 
    492/ص1محمد بن محمد الشيباني الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: محمد علي عوض، عادل أحمد،ج

لبنان.-م، دار الكتب العمية، بيروت1994،ط   

. قال 3/196 ،عبد هللا وهو متروك الحديث، الزيلعي، نصب الراية رواه  الدار قطني عن جابر بن عبد هللا، وفيه مبشر بن 2
أبو عمر بن عبد هللا: هذا حديث ضعيف ال أصل له وال يحتج بمثله، قال البيهقي: ضعيف، بدر الدين العيني، البناية شرح 

 .  5/107الهداية، ص
 . 136، ص3الشوكاني، نيل األوهار، ج  3
 .283ص ،3ابن الهمام، فتح القدير، ج  4
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 مناقشة االستدالل بالحديث.

الحديث ضعيف؛ ألن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرهأة، والحجاج مختلف فيه، ومبشر 

ون اإليجاب، على االستحباب د ووإن احتج به فه 1،ضعيف متروك، نسبه اإلمام أحمد إلى الوضع

 2أو تحمل على تزويج البكر من غير رضاها.

 من المعقول:

األسرة، واأللفة، وتأسيس  مودةإن النكاح يعقد للعمر، والشتماله على: أغراض ومقاصد من ال .1

 .3القرابات، وذلك ال يتم إال بين األكفاءو 

ه، كما لو زوجها بغير التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من األولياء بغير إذن .2

 .5تصرف يتضرر به من لم يرض به، فلم يصح، كما لو زوجها وليها بغير رضاها وهو ،4إذنها

إذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب، وذلك في ساعة، ففي النكاح وهو للعمر أولى، وذكروا ما و . 3

د بن عتبة، وخرج إليهم عوف وقع في غزوة بدر أنه لما برز عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والولي

ومعوذ ابنا عفراء، وعبد هللا بن رواحة قالوا لهم: من أنتم قالوا: رهط من األنصار فقالوا: أبناء قوم 

                                                           
 .2، بيروت، دار الفكر،ط3/280ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، 1

 .108، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج  2
.22/ص5السرخسي، المبسوط، ج 3   
.372/ص7ج، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة 4  

 .21/ص3ج، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة 5
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كرام ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش فقال)صلى 

 1هللا عليه وسلم(: " قم يا حمزة وقم يا علي.

أن الكفاءة ليست شرطا أصال، ال شرط صحة وال شرط لزوم،  ،2البن حزم الظاهري  المذهب الثالث:

 فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفؤا للزوجة أم غير كفء.

 أدلة ابن حزم الظاهري:

 3استدل من القرآن الكريم:

 .4﴾إِۡخَوة   لُۡمۡؤمِنُونَ ٱإِناَما ﴿. بقوله تعالى:1

ْ ٱفَ  ﴿الى:. وقوله تع2 َِن  نِكُحوا ، وذكر سبحانه ما حرم علينا من النساء ثم 5﴾ لن َِسآءِ ٱَما َطاَب لَُكم م 

َٰلُِكۡم  ﴿قال: ا َوَرآَء َذ ِحلا لَُكم ما
ُ
 .6﴾َوأ

 وية:بواستدل من السنة الن

 7النبي )صلى هللا عليه وسلم( على فاهمة بنت قيس بنكاح أسامة بن زيد مواله فنكحته" أشار"

                                                           
، عن ابن 197-196، ص2،  جاء في حاشيته: هذا الخبر في سيرة ابن هشام ج292، ص3القدير، ج ابن همام، فتح   1

 إسحاق وهو معا يستأنس به.
 .24، ص10ابن حزم الظاهري، المحلى، ج  2

 24، ص10ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 3  
   (.10سورة الحجرات، آية )  4
   (.3سورة النساء، آية )  5
  (.24آية )سورة النساء،   6
 .98-94، ص10أخرجه مسلم في الطالق، باب: المطلقة البائن ال نفقة لها، ج  7
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أمر النبي) صلى هللا عليه وسلم( فاهمة بنت قيس، وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد وهو من د فق
 .الموالي

 وجه الداللة :

قال ابن حزم:" وأهل اإلسالم كلهم إخوة ال يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي، 

ؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانيا كف

 .1المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية"

 الرد على ابن حزم:

نما هي في الحقوق والواجبات، وأنهم ال إ في المساواة بين الناس، األدلة التي ساقها ابن حزم

والرزق، فهم يتفاوتون عتبارات األخرى كالمنزلة االجتماعية، والعلم، يتفاضلون إال بالتقوى، أما اال

ُهۡم َيۡقِسُموَن ﴿بها، لكثير من اآليات التي وردت في تفضيل الناس بعضهم على بعض كقوله تعالى:
َ
أ

عِيَشَتُهۡم ِِف  ِ ٱرَۡۡحََت َرب َِكَۚ ََنُۡن قََسۡمَنا بَۡيَنُهم ما ة َۚ ٱ ۡۡلََيوَٰ ۡنَيا َتا  دلُّ ِ ِخَذ َورََفۡعَنا َبۡعَضُهۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت َل 

ا  َورَۡۡحَُت   .2﴾َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِي ٗ

واألدلة التي ساقها ابن حزم التي فيها نكاح النساء بالعموم وعدم تخصيصها، فهناك آيات أخرى 

 وأحاديث جاءت لتخصص الكفاءة في النكاح.

 

                                                           
 .24، ص10ابن حزم، المحلى، ج  1
 (.32الزخرف، آية )  2
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 الترجيح:

يه وسلم( في ى ترجيح قول الجمهور، أنها شرط لزوم ال شرط صحه، ألن النبي )صلى هللا علأر

جعل لها الخيار، ولم يبطل العقد من  الكفءاألحاديث التي جاء بها تزويج المرأة من غير 

أصله، فدل أنها شرط للزومه ال لصحته، فلو كان لصحته لبطل العقد من أصله، ولم يكن لها 

 وألوليائها الخيار.

 الكفاءة في القانون:: رابعالمطلب ال
 

 (:2010معدل)القانون ال ( في21المادة )

 النص القانوني:.1

أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج 

 قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

 1حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك في الزواج. ةالكفاء ب.

التي اعتبرت  ،1976من القانون القديم 2(20: هذه المادة تعديل للمادة)(1976بقانون) المقارنة. 2
الكفاءة في المال فقط، والقانون الجديد جعل الكفاءة في المال والتدين، وقد أحسن القانون بهذه 

 اإلضافة.

                                                           
م، وأصبح نافذا في) األردن والقدس الشريف(، بعد نشره في الجريد الرسمية في 2010( لسنة36القانون المعدل رقم) 1

 م(.2010-10-17خ)(، بتاري5061العدد)
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمرأة في المال، وهي أن يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة،   2 

  وتراعى الكفاءة عند العقد، فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك في الزواج.
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من تدين شرها جمهور الفقهاء من جعل ال. التأصيل الفقهي لنص المادة: وهذا ما ذهب إليه 3

 .1شروط الكفاءة في الزواج

 

 :2010( في القانون الجديد22المادة)

 . النص القانوني:1

إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل ال يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس ألي  .أ

 2منهما حق االعتراض.

ثم تبين  ء،و اصطنع ما يوهم أنه كفإذا اشترهت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أ .ب

فال يحق  ةأنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق هلب فسخ الزواج فإن كان كفؤا حين الخصوم

 .3ألي أحد منهما هلب الفسخ

 1976من القانون القديم  4(21: هذه المادة إعادة صياغة فقط للمادة)(1976بقانون) . المقارنة2

 ( التي لم تكن موجودة في القديم.ءنه كفأيوهم  وأضافت عبارة)أو اصطنع ما

                                                           

.443/ص2ازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، جالشير   .  224/ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج   1 
. 266-260المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ص    
م، وأصبح نافذا في) األردن والقدس الشريف(، بعد نشره في الجريد الرسمية في 2010( لسنة36القانون المعدل رقم) 2 

  م(.2010-10-17(، بتاريخ)5061العدد)
ه.المصدر نفس  3

  

 4)إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل ال يعلمان كفاءته ثم تبين أنه كفء فال يبقى ألحد منهما حق االعتراض، أما إذا
اشترهت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفء، ثم تبين أنه غير كفء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ 

حين الخصومة فال يحق ألحد هلب الفسخ(الزواج، أما إذا كان كفؤا    
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 :2010( من القانون الجديد23المادة)

. النص القانوني: )يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة او سبق 1

 الرضا أو مرت ثالثة أشهر على علم الولي بالزواج.(

،ـ 1976من القانون القديم  1(23صياغة للمادة): هذه المادة إعادة (1976بقانون) . المقارنة2

وأضافت عبارة جديدة عليها وهي )أو سبق الرضا( وهي حالة أخرى تبطل حق هلب الفسخ وهي إذا 

 ، وكذا فيها زيادة عبارة )أو مرت ثالثة أشهر(.سبق الرضا

: من تطلب الكفاءة في جانبه:خامسالالمطلب   
 

أن الكفاءة تطلب ؛ أي ءة على أنها حق لكل من المرأة وأوليائهاباعتبار الكفا 2جمهور الفقهاءاتفق 

فهي حق في جانب الزوج للنساء ال للرجال، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء، 

يشترط في المرأة أن تكون مساوية  لمصلحة الزوجة وال تعتبر في جانب الزوجة لمصلحة الزوج، فال

 اآلتية: رلألمو  أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة للرجل أو مقاربة له، بل يصح

 .ألن الرجل ال يعير بزوجة أدنى حاال منه، أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل منها منزلة *

 ، فال بد أن تكون سلطته األقوى.* ألن الزوج هو صاحب القوامة والسلطة

 *وألن الولد يشرف بنسب أبيه ال بنسب أمه.

                                                           

عدم كفاءة الزوج مالم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فال يفسخ الزواج.للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب   1  
، 5.  ابن القيم، زاد المعاد، ج84،ص3الدرر المختار، ج.  320/ص2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2

 . 249/ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج .  184، 16المجموع شرح المهذب، ج .312ص
.71/ص5.  البهوتي، كشاف القناع على متن اإلقناع، ج164/ص3الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،ج  
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مرأة: فهي تصون نفسها عمن ال يساويها في خصال الكفاءة، فكان لها الحق في هلب فكونها حق لل

 الكفاءة، وأن تستفرش لمن يكافئها في خصالها الحميدة.

بنسب صهرهم، ويعيرون بنسب من هو أدنى منهم، وال  وكونها حق لألولياء: ألن األولياء يرفعون 

 في الكفاءة.يصلح لهم نسبا، فلدفع الضرر عنهم كان لهم الحق 

لكن في حال رضيت المرأة بالزواج من غير كفء كان لألولياء حق الفسخ، وإذا زوجها وليها بغير 

كفء كان لها حق الفسخ، يعني أن المرأة إن تركت الكفاءة فحق وليها باق وموجود، وإن ترك هو 

،  جانب المرأة  فيالكفاءة حق الكفاءة بحقها وزوجها من غير كفء فحقها باق وموجود، ويتبين حق 

 :من خالل النقطتين التاليتين

إذا قام األب أو الجد بتزويج القاصر فالعقد ال يكون الزما إال إذا توفر شرط الكفاءة في . 1

 1.الزوجة

رجل بتزويجه شخصا آخرا توكيال مطلقا فعندئذ يجب على الوكيل أن يزوجه من امرأة أن يوكل . 2

 2وأبي يوسف ومحمد.، وهذا رأي المالكية مكافئة له

 

 

 

                                                           

 1 320/ص2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج
 .249/ص2.  الدسوقي، حاشية السوقي على الشرح الكبير، ج320ص،2المصدر نفسه، ج2
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 الخصال المعتبرة في الكفاءة. :سادسلالمطلب ا
 

 أوال: آراء الفقهاء في الخصال المعتبرة في الكفاءة.

، المال، لتالية: النسب، الحرية، اإلسالممعتبرة تكون في الخصال االإن الكفاءة  الحنيفة: مذهب

 والحرفة.

 .1فليس لها عندهم أي اعتبار في الكفاءة ون : كالجذام والبرص والجنأما السالمة من العيوب

 : أمرين إن الكفاءة المعتبرة تكون في المالكية: مذهب

 ؛ بأن يكون مسلما غير فاسق.الدين. 1

 .من العيوب التي توجب الخيار للمرأة في الزوج، كالبرص، والجنون، والجذام ةالسالم .2

الدنئ من الشريفة فإنه عندهم يصح، وأما رفة؛ فإذا تزوج حأو  مالوال اعتبار عندهم بنسب أو 

 2الحرية فاختلف في كفاءة زواج العبد للحرة عندهم.

إن الكفاءة المعتبرة تكون في الدين أو)العفة(، الحرية، النسب، والسالمة من  الشافعية: مذهب

 .3العيوب المثبتة للخيار

                                                           
. 25-24/ص5.  السرخسي، المبسوط، ج477-476/ص2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 1  

. 3/228. ابن عابدين، منحة الخالق على البحر الرائق، ص110/ص5العيني، البناية شرح الهداية، ج  
أحمد بن غانم، النفراوي ، . 55، ص2.  العدوي، حاشية العدوي، ج460، ص3، التاج واإلكليل، جابن المواق الغرناهي  2

 م.1995 ، بيروت ،، دار الكتب العلمية 9/ص2الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج
ة.  السبكي، المنهل العذب ، دار البخاري، المدينة المنور 303، ص1الضبي، أحمد بن محمد، اللباب في فقه الشافعي، ج 3 

.351/ص6.  القفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ج274/ص2المورود، ج  
.142/ص11الماوردي، الحاوي الكبير، ج   
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دين، الحرفة، النسب، : الخمسة أمور، هي تكون فيإن الخصال المعتبرة  الحنابلة: مذهب

 .1والمال)اليسار(

المالكية والشافعية على اعتبار السالمة من العيوب من خصال الكفاءة، وهي الخصلة المعتبرة  اتفق

 في بحثنا هذا، وسأوضحها في الفقرة التالية:

 الكفاءة في السالمة من العيوب المثبتة للخيار.

المثبتة للخيار، كالجذام، والجنون، والبرص على اختلف الفقهاء في اعتبار السالمة من العيوب 

 رأيين:

، لما فيها 3، والشافعية2باعتبارها من خصال الكفاءة، وإلى ذلك ذهب: المالكية قالوا  الرأي األول:

من تنفير يقع في النفس سواء كانت المرأة سليمة أو بها بمثل هذه العيوب ألن هبع النفس تعاف 

 ،وسوء الخلقةكالعمى، وقطع األهراف،  تنفير يحدث بها ما العيوب التي الأو  .غيرها وال تعاف نفسها

عدم اعتبارها لعدم تأثيرها في عقود الزواج،  ففي اعتبارها في الكفاءة عند الشافعية قوالن: األول:

 4والقول الثاني: اعتبارها لنفور النفوس منها وحصول المعرة بها.

 

 
                                                           

 
، دار ابن 168.  ابن عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع، ص108، ص8المرداوي، اإلنصاف ، ج 1

   الجوزي.
 .  52/ص2وي، حاشية العدوي ، جالعد  2

.148/ص11الماوردي، الحاوي الكبير،ج   3 
م.2000، بيروت، دار الفكر،345/ص17النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج  

 .107، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4
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 األدلة:

 استدل أصحاب الرأي األول بالسنة والمعقول:أدلة أصحاب الرأي األول: 

 أما السنة:

 عليه وسلم " ال ل رسول هللا صلى هللافقد روى عن سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول قا

 1.وم كما تفر من األسد"ذعدوى وال هيره وال هامة وال صافر وفر من المج

 :وجه الداللة 

العيوب التي تثبت الخيار للزوجة واستشهد بهذا الحديث من  ذكر ابن قدامة في كتابه مغني المحتاج

الرسول صلى هللا عليه وسلم  أمرنا قد، ف2للمرأة عندهم وجوب الخيار فدل الحديث على الصحيح

 اعتبارها في الزواج من باب أولى . قياس فدل على وجوب ،بالفرار من المجذوم

 الرد على المناقشة:

 3أن يكون قياسا على النكاح؛ إلنه ال يحتمل هذا النوع من الفسخ. الحديث ال يحتمل قالوا بأن

 المعقول:

لفة والمحبة بين الزوجين، فإن حصل النفور من قبل أحد ساسي للنكاح هو المودة واألالمقصد األ

منعنا المقصود األساسي للنكاح من تحققه، بإغالق الزوجين، ولم يكن لديه الخيار بالتفريق للعيوب، 

                                                           
 (.5707حديث رقم) 126، ص7أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، ج 1

 .268، ص3، جمغني المحتاجالشربيني،   2
 91، ص3السرخسي، المبسوط، ج  3
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، فوجب 1ن هبع النفس تعافأللما فيها من تنفير يقع في النفس لديه في مثل هذه العيوب، و الخيار 

 اعتبارها من خصال الكفاءة.

، 2وإلى ذلك ذهب: الحنفيةت من خصال الكفاءة، بأن السالمة من العيوب ليس قالواالرأي الثاني: 

 .3والحنابلة

 األدلة:

  اني بالمعقول فقالوا:استدل أصحاب الرأي الث أدلة الرأي الثاني:

أن هذه العيوب ال تمنع من تحقيق مقصد النكاح وهو االستمتاع الذي يؤدي إلى اإلعفاف، فيمكن 

 .4تحقق االستمتاع مع وجودها، فلم يفسخ العقد بوجودها

 الرأي الراجح:

الة هي والمرأة في هذه الحبأن السالمة من العيوب ليست من خصال الكفاءة،  :الرأي الذي يترجح لي

 التي تقرر استطاعتها بالزواج من شخص مصاب بتلك العيوب، ولها ألوليائها ثبوت الخيار معا.

 

  

                                                           
 .107، ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج  1

خلو الزوج عما تلك العيوب الخمسة، الجب والعنة والتآخذ، والخصاء والخنوثة،  ،483ص/2جقال الكاساني في البدائع، 2 
لوه من كل عيب ال يمكنها المقام معه إال بضرر: كالجذام والبرص ليست بشرط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: خ

 والجنون، شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح، وخلوه عما ذلك ليس بشرط، وهو مذهب الشافعي
 .378-377/ص7ج، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة3 

 4  .579/ص7ج، المغنيابن قدامة، . 328/ص2جلصنائع في ترتيب الشرائع، ، بدائع االكاساني
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 القانون:التفريق للعيوب في  المطلب السابع:
 

 (:2010( من القانون المعدل)129المادة)

ا أو التي بعيب زوجها المانع من الدخول به التي تعلم قبل عقد الزواج ة)الزوج. النص القانوني: 1

فإن العلم بها قبل  ة؛التفريق ماعدا العن فيترضى بالعيب صراحة أو داللة بعد العقد يسقط حقها 

 .1عقد الزواج ال يسقط حقها ولو سلمت نفسها(

. والتي 1976( من القانون القديم114: هذه المادة إعادة صياغة للمادة)(1976بقانون) . المقارنة2

 نصت على:

لم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد التي تع ة)الزوج 

هالع عليها قبل الزواج ال يسقط فإن اال ؛ماعدا العنة ،الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها

 .2حق الخيار(

 (:2010من القانون المعدل) ،(131لمادة)ا

ال يمكن  ،ل أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرضقبل الدخو  ة)إذا ظهر للزوج. النص القانوني: 1

أو هرأت مثل هذه العلل  ،كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو اإليدز ،اإلقامة معه بال ضرر

بأهل الخبرة  ةعد االستعانوالقاضي ب ،فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق ،واألمراض

ر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما في فإن كان يغلب على الظن تعذ ،ختصاص ينظرواال

                                                           
 .(129، مادة)م 2010لسنةالقانون المعدل  1

2
 (.114مادة) ،م( 1976( لسنة)61رقم) القانون األردني  
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فإذا لم  ،وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة ،الحال

أما  ،يحكم القاضي بالتفريق تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطالق وأصرت الزوجة على هلبها

 .1التفريق(وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فال يوجب 

، وأضاف 1976من القانون االقديم 2(116إعادة صياغة للمادة): هذه المادة (1976بقانون) المقارنة

فسخ عقد ، وعدل عبارة )التفريق بينهما( بالقانون الجديد مرض اإليدز إلى األمراض الموجبة للتفريق

وإن كان يغلب على الظن الزواج بينهما، واستبدلت جملة)إن كان ال يوجد أمل بالشفاء( بجملة )

 حصول الشفاء(.

 :2010( من القانون الجديد 136المادة )

. النص القانوني: ) للزوجة القادرة على اإلنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من 1

عمرها حق هلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير هبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على 

 3ب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.(اإلنجا

 (.1976: مادة جديدة لم يكن منصوص عليها بالقديم)(1976بقانون) . المقارنة2

 

                                                           
 .(139ممادة)2010القانون المعدل لسنة1

أو )إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة مرض، ال يمكن اإلقامة معه بال ضرر، كالجذام أو البرص 2
السل أو الزهري ، أو هرأت مثل هذه العلل واألمراض، فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد االستعانة بأهل 

أو زوال يوجد أمل بالشفاء بينهما في الحال، وإن كان  بالتفريقالشفاء يحكم ب ال يوجد أـملالخبرة واالختصاص ينظر، فإن كان 
هذه المدة ولم يرض الزوج بالطالق وأصرت الزوجة على هلبها يحكم  بظرفحدة، فإذا لم تزل العلة يؤجل التفريق سنة وا

.القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فال يوجب التفريق  

3 (.129، مادة)م2010لسنةالقانون المعدل 
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 :(2010في الجديد) (138المادة)

 .1)تكون الفرقة للعيوب فسخا(. النص القانوني: 1

 (.1976ديم): مادة جديدة لم يكم منصوص عليها في الق(1976بقانون) . المقارنة2

. التأصيل الفقهي لنص المادة: وقد أخذ القانون في أن الفرقة للعيوب تكون فسخا برأي الفقهاء من 3

 حيث اعتبروا التفريق للعيوب فسخا. 2الشافعية

أن األولى تنقص عدد الطالق بخالف  :والفرق بين الفرقة التي هي هالق والفرقة التي هي فسخ)

الزوجان على التزوج بعد الفرقة ففي األولى يملك عليها هلقتين وفي فإذا فرض وتراضى  ،الثانية

( من قانون األحوال 138)ةحسب ماد 3،(الثانية يملك ثالثا إذا لم يكن حصل منه هالق أصال

الشخصية ، مالم ينص عليه في هذا القانون يرجع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة وهو الراجح من 

 مذهب أبي حنيفة.

ينا بأن التفريق بفسخ عقد الزواج ال يترتب عليه نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج فيتضح لد

 على زوجته.

 أما التفريق بالطالق يترتب عليه نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.

 

 

                                                           
1
 .(138، مادة)م 2010لسنةالقانون المعدل   

لبنان.-علمية، بيروت، دار الكتب ال96/ص4، ج الدمياهي، عثمان بن محمد، حاشية إعانة الطالبين   2
  

ه 1329، ط306-305/ص1، جشرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصية اإلبياني، محمد زيد،  3
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 المريض عقليا الفصل الثاني

 .المبحث األول: تعريف المريض عقليا

 :راض العقليةالمبحث الثاني: صور األم

 المطلب األول: الجنون.

 العته. المطلب الثاني:

 مرض الفصام. المطلب الثالث:

 : التخلف العقلي.رابعالمطلب ال

 : متالزمة داون.خامسالمطلب ال

 : الصرع.سادسالمطلب ال

 كتئابي.: الهوس االسابعالمطلب ال

 الشرعية. مالمحاك: إجراءات عقد الزواج للمرضى العقليين في ثامنالمطلب ال
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 تعريف المريض عقليا:المبحث األول: 
 

تقسيم هذا  تمو ، كما سنبين الفقهاء صطالحليا يختلف في اللغة والقانون واإن تعريف المريض عق

 :فروعثالثة  المطلب إلى 

 : تعريف المريض لغة:األول فرعال
 

ائن الحي عن حد رج بالكوالمرض هو ما خ ،المريض: مرض مرضا أي فسدت صحته فهو مريض

 .1وجمعه مرضى، رنفاق أو تقصي علة عتدال منالصحة واال

 تعريف العقل لغة:

سم كونه يمنع صاحبه من الوقوع ، ووجه تسمية العقل بهذا االالعقل: معناه في اللغة المنع أو الحبس

 .2في المهالك

 .3اويقال العاقل الذي يحبس نفسه ويرده ،يقال رجل عاقل أي الجامع ألمر رأيه

 4وفي المعجم الوسيط جاء معناه: من أدرك األشياء على حقيقتها.

 

                                                           

.616/ص1ج، المعجم الوسيط، خرون إبراهيم مصطفى وآ 
1
  

.م1979دمشق،  –دار الفكر ،69/ص4جمعجم مقاييس اللغة،  أحمد، بن فارس،ا  2  
.70المصدر نفسه، ص  3  
.616/ص2راهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة عقل، جإب  4
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وفي القاموس المحيط: العلم بصفات األشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها أو العلم بخير 

الخيرين وشر الشرين أو مطلق األمور، أو لقوة يكون بها التمييز بين القبح والحسن ولمعان مجتمعة 

 1في الذهن.

المعاني السابقة لمفهوم العقل نجد أن المعاني تتفق في كون العاقل من يحبس نفسه عن كل شر من 

 فعال. مقوال أ أكان وقبيح ومذموم، سواء

 :2: أهلق ابن تيمية مفهوم العقل على أربعة معانفي اصطالح الفقهاء تعريف العقل

ع عنه القلم، وبين العاقل الذي جرى . العلوم الضرورية : وهي التي يفرق بها بين المجنون الذي رف1

 .عليه القلم فهذا مناط التكليف

. العلوم المكتسبة: وهي التي تدعو اإلنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره فهذا أيضا ال نزاع 2

 .في وجوده 

.العمل بالعلم: وهو يدخل في مسمى العقل أيضا، بل هو من أخص يما يدخل في اسم العقل 3

عمل يجب أن يالزم العقل، ألن صاحب العقل إذا لم يعمل بما يعلم، قيل إنه ليس له الممدوح فال

 عقل.

 

 

                                                           

.مادة العقل ، فصل العين:1/1336الفيروزآبادي، القاموس المحيطـ   
1
  

ر: مكتبة ابن، دار النش336/ص16جابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،   2 
  . 2تيمية، ط
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 الغريزة التي يعقل بها اإلنسان فهذه مما تتوزع في وجودها، وبها يمتاز عن سائر الحيوانات. .4

  1يبصر القلب عند النظر في الحجج. به عرف السرخسي العقل فقال: هو نور في الصدر

 2شرواني بأنه: صفة يميز بها بين الحسن والقبيح.وعرفه ال

  القانون: علماءتعريف المريض عقليا في اصطالح  :الفرع الثاني
 

 عرفه علماء القانون بأنه:

  .3من فقد عقله وأخل توازنه وانعدم تمييزه فال يعتد بأقواله وأعماله

 ويعجز ة،م الحقيقي وأفكاره الذاتيهو الذي يفقد قدرته على إدراك العالقة بين العال :وعرفه بعضهم

الشخص المصاب بهذا المرض مجموعة من األعراض تبدو في  لدى ويكون  ،عن التفكير بوضوح

 .4صورة هلوسة أو تخيالت أو تغيرات في اإلرادة

 

 

 

 

                                                           

.لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت346/ص4جأصول السرخسي،  محمد بن أحمد، السرخسي، 
1
  

بيروت -، دار الفكر135/ص1جالشرواني، عبد الحميد، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج،    2
  

م.1982، ، المكتبة القانونية، بغداد52ين، صاألحكام القانونية لرعاية القاصر  عصمت، عبد المجيد،  3  
م.1982بغداد،، ، مركز البحوث القانونية42ئية، صأثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزا ،ضاري خليل محمود،  4  
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 :العلميصطالح : تعريف المريض العقلي في االالفرع الثالث
 

 :تعريفين رئيسيننقتصر على  ،توجد تعاريف عديدة للمريض عقليا

يتميز بعجز المريض ، و ضطراب في العقلاهو الشخص الذي يكون لديه  :المريض عقليااألول: 

وتكون لديه مجموعة من السلوكيات  ،عن السيطرة على العقل فيكون عاجزا عن التكيف في المجتمع

 .1جتماعيةنتهاكا للمعايير االاالتي تشكل  الشاذة

شخص الذي يكون لديه ضعف في الوظائف العقلية ناتجة عن عوامل هو الالمريض عقليا  الثاني:

 .2وراثية أو خارجية تؤثر على القدرة للنمو والتكامل والفهم والتعامل مع البيئة التي يعيش فيها

 ويالحظ من التعريفات السابقة مايلي:

، تجعله غير .كلها تتفق على أـن المريض عقليا يكون لديه ضعف واضطراب في الوظائف العقليه1

 قادرا على التكيف في المجتمع بشكل صحيح.

ن يكون سبب المرض العقلي وراثي، أو له عوامل خارجية غير وراثية، أو اإلثنين أ.من الممكن 2

 .معا، أثرت على الوظائف العقلية للمريض

 .المريض عقليا ال يميز الحسن من القبيح سواء باألقوال أو األفعال.4

 
 
 

 

                                                           

م.2012(، 21، الشارقة الخامس من أيلول، العدد)6الجنون واألمراض العقلية، مجلة منال، ص وهبة محمد، نور،  1  
.م2002 ،دمشق، ، دار الفكر العربي60ين ذهنيا، صتدريس األهفال المعاق أحمد جابر، أحمد،  2
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 األحكام الفقهية المتعلقة بزواج أصحاب األمراض العقلية:ي: المبحث الثان

 المطلب األول: الجنون.

 :: تعريف الجنونالفرع األول

فسد، وجن  ي زال عقله أوبالبناء للمجهول، فهو مجنون: أ ،: مصدر جن الرجلالجنون في اللغة

 .1، فهو استتار العقل وفساده واختالهه: سترهالشئ عليه

 2الوسيط: الجنون: زوال العقل أو فساد فيه. وجاء في المعجم

، إال نادرا العقل جريان األفعال واألقوال على نهج ختالل العقل بحيث يمنعا: وهو في عرف الفقهاء

 .3فهو زوال العقل وفساده

وعرفه التفتازاني: بأنه اختالل القوة المميزة بين األمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب، بأن ال 

آثارها ويتعطل أفعالها. إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج  يظهر

الدماغ عن االعتدال بسبب خلط أو آفة، وإما الستيالء الشيطان عليه وإلقاء الخياالت الفاسدة إليه 

 4بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا.

                                                           

 1 .لبنان، ، بيروت43الفيومي، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص 
.بيروت، ، دار الكتب العلمية52/ص3جالبيهقي ، أحمد بن حسين، تهذيب األسماء والصفات،    

.1/141فى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة جن، صراهيم مصطإب   
2
  

التفتازاني، سعد الدين، التلويح على التوضيح،  األميرية. 3، ط مكتبة173/ص2ابن الموقت، محمد، التقرير والتحبير، ج 3  
، 86/ص3الصنعاني، الحسن بن أحمد، فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار، ج  ، ط مكتبة صبيح.167/ص2ج

   مكتبة الحلبي.
.348/ص2التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ج    4
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 1ها إدراك الكليات.وجاء في البحر الرائق: أنه اختالل القوة التي ب

ويالحظ بأن المعاني السابقة الشتقاق كلمة الجنون لغة والتي جاءت بمعنى االستتار، يمكن من 

خاللها اإلشارة واالستدالل إلى حقيقة أن الجنون حالة تؤدي إلى ستر العقل بحيث يؤدي إل خلل 

يدل على اختالل القوة  وفساد في السلوك واألقوال واألفعال، وتتفق مع التعريف الفقهي، الذي

 لدى المريض التي تؤدي إلى خلل باألقوال واألفعال لديه. العقلي واإلدراك

 

 الجنون: نواع: أثانيالفرع ال
 

 قسم الفقهاء الجنون باعتبارات مختلفة على النحو التالي:

عليه،  أي إما أن يكون الجنون أصليا بصاحبه، أو أنه هرأالتقسيم باعتبار األصالة والعروض: .1

 2وتفصيل ذلك فيما يلي:

لبلوغ فبلغ مجنونا لنقصان جبل بأن جن قبل ا ،وهو الجنون المتصل بزمن الصبا الجنون األصلي:أ. 

 .، وال يمكن عالجه، وهذا النوع مما ال يرجى زوالهه دماغه خلقةعلي

عتدال، بسبب من اال ثم يجن لخروج مزاج الدماغ ،وهو أن يبلغ اإلنسان عاقال الجنون العارض: ب.

 .عالجه يمكنرهوبة مفرهة، أو يبوسة متناهية، وهذا النوع  خلط وآفة من

                                                           

.45/ص6 ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم 
1
  

، دار الكتاب اإلسالمي.263/ص4جكشف األسرار شرح أصول البزدوي،  عبد العزيز، بن أحمد،ا  2 
بيروت. ،، دار الفكر321/ ص2ر والتحبير في علم األصول، جابن أمير الحاج، محمد بن محمد، التقري  

.348/ص2تنقيح، ج، شرح التلويح على التوضيح لمتن الانيالتفتاز    



 
    

49 
 

أي أن الجنون إما أن يكون مالزما لصاحبه مستمرا به، أو  والطروء:ستمرار التقسيم باعتبار اال. 2

 1يأتيه أحيانا ويغيب عنه أحيانا، وتفصيل ذلك فيما يلي: أنه

ال يعقل صاحبه شيئا أو هو الجنون الكلي المستمر، ويستوي أن  الجنون الذي الجنون المطبق:أ. 

، ويسمى بالمجنون المطبق إما ألنه يكون عارضا لإلنسان، أو أن يكون مصاحبا له من يوم والدته

 .يستوعب كل أوقات المجنون، وإما لكونه مجنونا كليا ال يفقه صاحبه شيئا

ئا ولكنه جنون غير مستمر، فهو يصيب هو الذي ال يعقل صاحبه شي الجنون المتقطع: ب.

الشخص تارة ويرتفع عنه أخرى، فإذا أصابه فقد عقله تماما، وإذا ارتفع عنه عاد إليه عقله، فهو نفس 

 ستمرار.الجنون المطبق ال يفترق عنه في اال

 

 

 

 
 

                                                           

 1   ، دار الكتاب اإلسالمي.264-263/ص4جكشف األسرار شرح أصول البزدوي،  عبد العزيز، ،البخاري 
لبنان. ،، دار الكتب العلمية143-142/ص2عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي في اإلسالم، ج  

م.1983، دار الكتب العلمية، ط263/ص2البخاري، محمد أمين بن محمود، تيسير التحرير، ج  
، دار الكتب العربي.37ابن تيمية وأبنائه، المسودة في أصول الفقه، ص    
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 :اقتضاء الجنون لألهلية :ثالثالفرع ال
 

 : تعريف األهلية) لغة واصطالحا(:المسألة األولى

من الفعل أهل، يقال أهل الرجل أخص الناس به، والتأهل: التزوج، وأهل  :لغة تعريف األهلية

ن ﴿اإلسالم من يدين به، ومن هذا يقال فالن أهل لكذا وكذا، ومنه قول هللا تعالى: 
َ
ٓ أ َوَما يَۡذُكُروَن إَِلا

َۚ ٱيََشآَء  ُ ۡهُل  ّللا
َ
ۡهُل  ِلاۡقَوىَٰ ٱُهَو أ

َ
ِ ٱَوأ أي أن هللا أهل ألن يتقى فال يعصى، وأهل للمغفرة لمن ، 1﴾لَۡمۡغفَِرة

  2اتقاه.

 3فهي الصالحية واالستحقاق، يقال: فالن أهل لإلكرام أي مستحق له.

هي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا ألن تثبت له  األهلية في االصطالح:تعريف 

 4الحقوق، وتثبت عليه الواجبات، وتصح منه التصرفات.

الحظ من التعاريف أن األهلية صفة معنوية يقدرها الشارع أو غيره، وإن تقديرها يتناسب مع النمو وي

الجسمي واالكتمال العقلي، تجعله صالحا ألن تثبت له الحقوق، وتثبت عليه الواجبات والتكاليف، 

 وتصح منه األفعال والتصرفات.

 

                                                           

56)سورة المدثر: آية ) 1
  

، مادة أهل.30-29ص 11، ج1ر، بيروت، طابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، دار صاد  
2
  

.   ، مادة أهل331، ج صالفيروزآبادي، القاموس المحيط 
3  

ـبيروت  -، المكتبة العلمية39/ص1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج  الفيومي، أحمد بن محمد، 
.1357/ص4جكشف األسرار شرح أصول البزدوي،  ،أحمد بنا  

.م1998، 1دمشق، ط –، دار القلم 738/ص2المدخل الفقهي العام، جالزرقا، مصطفى أحمد،    
4
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 وبيان ذلك أن:

تكاملية، فهي مراحل التكامل اإلنساني، جسما وعقال، "أن أهلية األشخاص هي عبارة عن صفات 

وبناء على هذا التكامل، يكون الشخص قد تهيأ لثبوت الحقوق له، ثم لثبوت الحقوق عليه، ثم لصحة 

بعض التصرفات والمعامالت، ثم في النهاية يتهيأ للمسؤولية عن اإلخالل بكل ما يوجب التشريع ، 

رادته ويتعهد بها، إذ تكمل أهليته بوصوله إلى مرحلة الرشد، وهذا وعن االلتزامات التي يلتزمها بإ

التكامل اإلنساني الذي يتبعه كالظل تكامل األهلية التدريجي إنما هو كفاية ولياقة، أي أنه صفة 

 1ركه"اومد ةوقابلية في الشخص، كما تنمو وتتسع تدريجيا كسائر مواهبه الفطري

 أنواع األهلية:: المسألة الثانية

 وهما: ينتنقسم األهلية إلى نوع

 .3أي لثبوت الحقوق له أو عليه  ،2هي صالحية الشخص لإللزام و االلتزام أوال: أهلية الوجوب:

 والمراد باإللزام ثبوت الحقوق له، كاستحقاق قيمة المتلفات من أمواله، وانتقال الملكية له فيما يشتريه.

 .4زامه بأداء ثمن المبيع وبدل القرض من ماله وغيرهاوالمراد بااللتزام ثبوت الحقوق عليه، كالت

 

                                                           

.738/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا   1
  

2/167التفتازاني، التلويح على التوضيح، ص.  742/ص2، المدخل الفقهي العام، جرقاالز   2
 

3 .332، ص2ج ،أصول السرخسي ،لسرخسيا  
  

.785ص/2، المدخل الفقهي العام، جاالزرق  
4
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ومناهها الصفة اإلنسانية، وال عالقة لها بالسن أو العقل أو الرشد، لكل إنسان في أي هور كان أو 

 1، وهي إما أن تكون:صفة، حتى الجنين والمجنون، يعتبر متمتعا بها

والواجبات التي تقبل اإلنابة عليه  لثبوت الحقوق لههي صالحية الشخص  أ. أهلية وجوب ناقصة:

 كالحمل قبل الوالدة. كالنفقات الواجبة والزكوات ونحوها،

هي صالحية الشخص لثبوت الحقوق له وترتب بعض الواجبات  ب. أهلية وجوب الكاملة:

 وااللتزامات المالية عليه، وتنشأ هذه األهلية في اإلنسان منذ والدته.

، فهي 2حية الشخص لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاوهي صال ثانيا: أهلية األداء:

 في ، وتبدأ هذه األهلية 3صالحية الشخص لممارسة األعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل

متى أصبح مميزا، ألن األعمال والتصرفات تعتمد على قصد فاعلها وإرادته، لذلك ال بد من  اإلنسان

 :4قل، وهي إما ان تكون وجود عنصر التمييز والع

: وتثبت للصغير المميز من السابعة حتى البلوغ، ألنه يملك من ناحية أصل أ. أهلية أداء ناقصة

التمييز، لكنه يفتقد من ناحية أخرى كمال العقل وتمام التمييز وبعد النظر ودقة التفكير في عواقب 

 األمور لصغره أو لنقص عقله.

                                                           

.788-785/ص2المصدر السابق، ج  
1
  

2  .337/ص2، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، جالتفتازاني 
  

.152/ص3التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج. 744/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا   3 
.253/ص2البخاري، تيسير التحرير، ج.  789-787/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا  4 
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إال إذا هرأ عليه  للشخص من البلوغ و تستمر معه إلى الوفاة،و تثبت  ب. أهلية أداء كاملة:

عارض يفقده العقل، أو جزء منه، ويتعلق بها التكليف الذي يجعل الشخص مسؤوال تجاه ربه عن 

األوامر والنواهي، والقيام بالواجبات، واالبتعاد عن المحرمات ، واإللتزام بأحكام الشرع ، ليجزى عن 

 ن شرا فشر.عمله إن خيرا فخير وإ

 عوارض األهلية:: المسألة الثالثة

صار  يءالعرض بفتحتين ما يعرض لإلنسان من مرض ونحوه، واعترض الش العارض لغة:تعريف  

الخشبة المعترضة في النهر يقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه، والعارض عارضا ك

ا﴿، ومنه قول هللا تعالى:1السحاب يعترض في األفق ۡودِيَتِِهۡم قَالُواْ َهََٰذا ََعرِض   فَلَما
َ
ۡسَتۡقبَِل أ ۡوهُ ََعرِٗضا مُّ

َ
َرأ

َۚ بَۡل ُهَو َما  ۡمِطُرنَا َِلم   ۦ  بِهِ  ۡسَتۡعَجۡلُتمٱمُّ
َ
 2﴾رِيح  فِيَها َعَذاٌب أ

السحاب الذي يعترض في أفق السماء، وعرض عارض أي حال حائل  : العارض:وفي لسان العرب

 .3ومنع مانع

خصال أو آفات لها تأثير في األحكام بالتغيير أو اإلعدام، : األهلية اصطالحا عوارضتعريف  

سميت بها لمنعها األحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو األداء عن الثبوت، إما ألنها مزيلة ألهلية 

                                                           

م1995لبنان،  -، مكتبة بيروت178، ص1الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ج   1
  

.24آية حقاف:األسورة   2
  

(، مادة عرض. 179، 174 ،168/ص7ابن منظور، لسان العرب، )ج  
3
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هلية الوجوب كالموت، أو ألهلية األداء كالنوم واإلغماء، أو مغيرة لبعض األحكام مع بقاء أصل األ

 1لوجوب واألداء كالسفر.ل

بأنها األمور التي لها تأثير في تغيير األحكام التي تتعلق بأهلية  وعرفها البخاري في كشف األسرار:

 .2الوجوب أو أهلية األداء عن الثبوت

 :3تنقسم العوارض إلى نوعين

ر فيها، تياخأ. عوارض سماوية: وهي العوارض التي تثبت من قبل صاحب الشرع، وال يكون للعبد ا

وألجل ذلك نسبت إلى السماء، فإن ما ال اختيار للعبد فيه ينسب إلى السماء على أنه خارج عن قدرة 

العبد نازل من السماء، وهي أحد عشر)الصغر والجنون والعته والنوم والنسيان واإلغماء والرق 

 والمرض والحيض والنفاس والموت(.

 د فيه مدخل سواء كسبها العبد أو ترك إزالتها.وهو ما كان الختيار العب ب. عوارض مكتسبة:

وهو : وهي الجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر، وواحد من غيره  :) ستة منهوهي سبعة

 اإلكراه(

 

 
                                                           

.230/ ص2صول، ج، التقرير والتحبير في علم األير الحاجابن األم  1  
.370/ ص4ر عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، جف األسراش، كالبخاري   2

  

  .230/ ص2صول، ج، التقرير والتحبير في علم األير الحاجابن األم   
3
 

.258/ص2البخاري، تيسير التحرير، ج ،370/ ص4وي، جف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدشبخاري، كال  
..152/ص3التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج    
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 أثر الجنون في األهلية:: المسألة الرابعة

له تأثير كلي والعوارض الجسمية والعقلية، فمنها ما يعتبر  قد يطرأ على اإلنسان بعض المتغيرات

على األهلية، ومنها ما يكون له تأثير جزئي عليها، ومن هذه العوارض الجنون، فالجنون يعتبر من 

العوارض التي لها تأثير في أهلية األداء فهو يزيلها من أصلها، فال يترتب على تصرفاته أي أثر 

و مسقط للعبادات كالصالة وبذلك فه شرعي، ألن أهلية األداء أساسها العقل، والمجنون ال عقل له،

والصوم والحج، وأما المعامالت فحكمه حكم الصبي غير المميز، فال يعتد بأقواله النتفاء تعلقه 

وهي  ،أما أهلية الوجوب فال يؤثر الجنون فيها، ألن أساس أهلية الوجوب الصفة اإلنسانية للمعاني،

والمتلفات بسبب أفعاله مضمونة في ماله فبذلك يرث ويملك لبقاء ذمته،  ،ثابته لكل إنسان أيا كان

كالصبي الذي لم يصل إلى سن التمييز، والجنون أنواع، وأهمها بالنسبة لألهلية، نوعان: جنون 

مطبق أي مستمر، وجنون غير مطبق أي متقطع، وفي حالة الجنون المتقطع يكون الشخص فاقدا 

في حالة اإلفاقة فتكون أهليته كامله،  ألهلية األداء حالة الجنون، فال تصح منه التصرفات، أما

 .1وهذا باتفاق العلماء ، مادام عقله سليما،وتكون تصرفاته معتبرة صحيحة

 

 

                                                           

.ه1427 ، 101الكويت، ص -الموسوعة الفقهية الكويتية الكويتية، اإلسالمية ن وقاف والشؤو وزارة األ  1 
.835- 834/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا  

.1383/ ص2ف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،جش، كالبخاري   
.259/ص2البخاري، تيسير التحرير، ج   
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 :للواليةالجنون  اقتضاء :الفرع الرابع
 

 : تعريف الوالية:المسألة األولى 

 .1وولى عليه: قام به وملك أمره يءمن ولي يلي والية ووالية الشلغة:  تعريف الوالية

جاء في تاج العروس الولي: هو الذي يلي عليك امرك، كما ورد معنى الولي: الناصر، والمحب 

 .2والتابع

، وزاد ابن نجيم وابن عابدين 3عرفها الكاساني بأنها تنفيذ القول على الغير تعريف الوالية اصطالحا:

 .4على هذا التعريف شاء أم أبى

على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية وعرفها الزرقا: بأنها قيام شخص كبير راشد 

 .5والمالية

 .6وعرفها أبو زهرة: القدرة على إنشاء العقد نافذا

يتضح من معاني اللغة للوالية وهي من يتولى ويقوم بأمور شخص آخر بأنها منسجمة مع تعاريف 

ه لكونه قاصرا صطالح وهي تنفيذ القول على الغير فهو يتولى أمره ويملك تدبير شؤونالوالية في اال

 ولكون الولي على دراية ورشد أكثر منه.

                                                           

(.442/ص1،)ج األحمدي، معجم األفعال المتعدية بحرف الملياني، موسى بن محمد   1  
بيروت -(، دار الهداية245/ص40الزبيدي، محمد رضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، )ج  2

  

.(253/ص2، )جفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،الكاساني   3  
، دار الكتب العلمية،(406،ص2ابدين،)جحاشية ابن ع محمد أمين، ابن عابدين،  .  (3/117ابن نجيم، البحر الرائق،)  4 

.لبنان-بيروت   
.843/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا  5  
، دار الفكر العربي، القاهرة.107أبو زهرة، األحوال الشخصية، ص  6
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 أنواع الوالية:: المسألة الثانية

 :عدة أقسام لعدة اعتباراتتنقسم الوالية إلى 

 االعتبار األول: من حيث العموم والخصوص تنقسم الوالية إلى عامة وخاصة:

ؤون الناس العامة كرئيس هي التي لصاحبها حق التصرف العام على شأن، أو ش فالوالية العامة:

 .1الدولة أصالة، وللقضاة بصفتهم حكاما ال بصفتهم الشخصية

هي الثابتة لألفراد بصفتهم الشخصية ال بصفتهم حكاما، كوالية األب على أبنائه  والوالية الخاصة:

متالكا اشتراكا كان أقوى تأثيرا واأقل والوالية الخاصة هي أقوى من الوالية العامة، ألن كل ما كان 

والية األب على  هما واحدا، كوالية المسلمين عند الحاكم ووالية األب على ابنته فإنيإذا كان متعلق

 .2والية الحاكممقدمة على 

 إلى قسمين أصلية ونيابية.: باعتبار األصالة وعدمها تنقسم الوالية بهذا االعتبار االعتبار الثاني

والية األب والجد، فواليتهما تثبت ابتداء على أبنائهما بسبب هي التي تثبت ابتداء ك الوالية األصلية:

 .3األبوة من غير استمداد من أحد

 

                                                           

بن الشيخ، أحمد الزرقا،لبنان.  -، دار االكتب العلمية، بيروت154صاألشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوهي،  1 
دمشق.-، دار القلم2، ط311شرح القواعد الفقهية، ص    

.311شرح القواعد الفقهية، ص ا،الزرق  2
  

األحوال محي الدين، عبد الحميد،مصر.  -، مطبعة دار التأليف134 ص الزواج والطالق في اإلسالم،بدران، نين، يأبو الع  3 
  ان.لبن-، المكتبة العلمية، بيروت(72-71)صالشخصية، 
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هي المستمدة من غيرهما كوالية القاضي والوصي، فالقاضي يستمد واليته من  والوالية النيابية:

 .1يا وكالهما نائب عمن والهصاإلمام أو الحاكم، والوصي يستمد واليته ممن أقامه و 

 : باعتبار التعدي وعدمه تنقسم الوالية إلى قسمين قاصرة ومتعدية:عتبار الثالثاال

هي والية الشخص على نفسه وماله، وهي تثبت للشخص الكامل األهلية ويستطيع  الوالية القاصرة:

الشخص البالغ العاقل الحر إنشاء العقود الخاصة به، وتنفيذ أحكامها من غير حاجة إلى موافقة 

 .2أحد

هي قدرة الشخص على إنشاء العقود لغيره من األشخاص، وال تكون إال لمن تثبت  والية المتعدية:ال

له والية على نفسه بإقامة من الشارع، لما في ذلك من محافظة على أموال اآلخرين وحقوقهم كما في 

ه ويؤدي و الصغر وقد تكون الوالية بعقد بين شخصين يوالي كل منهما اآلخر يناصر أحال الجنون، 

 .3عنه، وقد تكون بقضاء القاضي كما في حضانة الصغير

 ة إما أن تكون اختيارية أو إجبارية:يوالية النيابالو 

 .4أي تفويض التصرف والحفظ إلى الغير"فاالختيارية: وهي الوكالة:" 

هي تفويض الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر بالنيابة عنه إلى شخص آخر  اإلجبارية:

 ية األب أو الجد أو الوصي على الصغير، ووالية القاضي على القاصر، فمصدر والية األب أو كوال

                                                           

  1 .134 ص الزواج والطالق في اإلسالم،، نينيأبو الع 
الكويت. -، مكتبة الفالح151 ، صاألحوال الشخصية في التشريع اإلسالمي أحمد، الغندور،   2

  

.151 ، صاألحوال الشخصية في التشريع اإلسالمي ،الغندور   3
  

.(152/ص5، )جفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،الكاساني  4
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 .1ين القاضييالجد أو القاضي هو الشرع ومصدر والية الوصي إما اختيار األب أو الجد أو تع

 إما أن تكون على النفس أو المال، أو على النفس والمال معا. والوالية النيابية اإلجبارية:

تكون في األمور المتعلقة بشخص المولى عليه، كوالية التعليم والحضانة  الوالية على النفس:ف

 .2والتزويج فالولي في هذه األمور له حق إنشاء عقود المولى عليه وتنفيذها

تكون في المسائل المالية الخاصة بأموال المولى عليه، وتجعل لمن تثبت له  والوالية على المال:

 .3نشاء العقود والتصرفات المتعلقة باألموال نافذة، كوالية الوصي على الموصى عليهالقدرة على إ

 .4كوالية األب على أوالده فاقدي األهلية أو ناقصيها والوالية على النفس والمال معا:

 

 

 

 

 

 
                                                           

.817/ص2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج.  (152/ص5، )جفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،لكاسانيا    1
 

لبنان.-، دار الكتب العلمية، بيروت118/ص1جباشا، محمد قدري، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية،  2
 

، المدخل الفقهي العام، االزرق النوادر.(، دار 206/ ص3القرافي، شهاب الدين، أنوار البروق في أنواء الفروق، )ج
   .819-818/ص2ج
.819-818/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا   3

  

.819-818/ص2، المدخل الفقهي العام، جالزرقا  
4
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 : الوالية على المجنون : المسألة الثالثة

 (:قالمطب مشروعية الوالية على المريض عقليا)المجنون أوال: 

 ؛المريض عقليا ال يستطيع مباشرة أي تصرفف، 1خالف بين الفقهاء في الحجر على المجنون  ال

هو المنع  :الشرع من دون الحاجة إلى قرار من القاضي، والحجر في الشرع بحكمألنه محجور عليه 

، 2يمكن رفعهألن الفعل متى وقع فال  ؛أما األفعال فال حجر فيها ،من نفاذ العقود والتصرفات القولية

 على النحو اآلتي:، لذاته بدليل من الكتاب والسنة واإلجماع ويستدل على أن المريض عقليا محجور

ِيٱفَإِن ََكَن ﴿ قوله تعالى: الكتاب، -1 ن يُِملا ُهَو  ۡۡلَقُّ ٱَعلَۡيهِ  َّلا
َ
ۡو ََل يَۡسَتِطيُع أ

َ
ا أ ۡو َضعِيف 

َ
ا أ َسفِيه 

ِ  ۥفَۡلُيۡملِۡل َوَِلُّهُ   .3﴾ ۡلَعۡدِل  ٱب

الضعيف هو الصبي، والذي ال يستطيع أن يمل  فسر الشافعي أن : وجه الداللة في هذه اآلية 

هم في التصرفات ؤ هؤالء ينوب عنهم أولياأن  فأخبر هللا تعالى باآلية هو المغلوب على عقله،

 .4المالية

 السنة: -2

برجمها فردها ( أن مجنونة زنت فأمر عمر بن الخطاب ماعن ابن عباس )رضي هللا عنه أ.

رضي هللا أمرت برجمها، قال: نعم، قال اإلمام علي) ( وقال لعمر:رضي هللا عنهاإلمام علي)

                                                           
1
، مغني 278/ص 2، بداية المجتهد: ج171/ص7، البدائع: ج191/ص5، تبيين الحقائق: ج101/ص5الدرر المختار: ج  

 .431/ص3، كشاف القناع: ج166/ ص2المحتاج:ج
الجرجاني، علي بن محمد،.  (593/ ص6ابن قدامة، المغني،)ج .(307/ص14الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،)ج  2 

.بيروت -(، دار الكتاب العربي111، ص1)ج التعريفات، تحقيق: إبراهيم األبياري،   
(.282سورة البقرة: اآلية) 3   
4

 292حتاج:  صنهاية الم الرملي،  
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المغلوب على عقله : عليه وسلم(: "رفع القلم عن ثالثة( أما تذكر قول الرسول)صلى هللا عنه

لى خوعن الصبي حتى يحتلم، قال عمر: صدقت و ، وعن النائم حتى يستيقظ ،حتى يفيق

 .1ا"عنه

 وجه الداللة من الحديث:

ألنه ال يمتلك األهلية الكاملة التي تجعله  ؛عليه على أن المريض عقليا محجوردل الحديث 

 مسؤوال عن تصرفاته.

ب. عن أبي هريرة) رضي هللا عنه( قال: أتى رجل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وهو 

أعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، في المسجد فناداه فقال يا رسول هللا، إني زنيت، ف

فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي)صلى هللا عليه وسلم( فقال أبك جنون. قال: ال. 

 2قال:" فهل أحصنت؟" قال: نعم. فقال النبي) صلى هللا عليه وسلم (:" اذهبوا به فارجموه".

 وجه الداللة من الحديث:

ال يرجم، وهذا مأخوذ من قول النبي )صلى هللا عليه  دل الحديث بالمفهوم على أن المجنون 

فهذا يدل على أنه ال   3،، ألن المفهوم منه أنه إذا كان مجنونا ال يرجموسلم(: "أبك جنون"

 يمتلك األهلية الكاملة التي تجعله مسؤوال عن تصرفاته ويحاسب عليها.

                                                           

( من المسند وأخرجه األربعة إال الترمذي وصححه الحاكم، كما أخرجه ابن حبان، انظر بلوغ المرام،6/100رواه اإلمام أحمد)  1 
العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح (.  انظر: 111/ ص7.  قال األلباني: حديث صحيح، إرواء الغليل،)ج228ص

بيروت. -ر إحياء التراث العربي، دا89، ص16صحيح البخاري، ج   
 . 1691،  ومسلم رقم الحديث5271أخرجه البخاري رقم الحديثحديث متفق عليه،   2
 .89، ص16عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج العيني،   3
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 وصغيرا أ ضيع للمالاإلجماع: أجمع الفقهاء المسلمون على أن الحجر يثبت على كل م -3

 .1كبيرا

 2أن الولي هو شرط صحة تصرفات المريض عقليا.ص مما تقدم لونستخ

يتم  ،ال تتعطل مصالحه المالية حتىو  ،وبما أن المريض عقليا ال يستطيع مباشرة أي تصرف

لقيم إلدارة أموال المحجور وفق القانون، وا محكمةهو من تعينه ال :تنصيب قيم إلدارة أمواله، والقيم

 .3وفي الشرع يسمى وليا ايسمى نائب

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(.130/ص2الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )ج  1 
.1999، تبة الفرقان، اإلمارات، مك141النيسابوري، إبراهيم بن المنذر، اإلجماع، ص   

 .149، ص4الحصكفي، حاشية ابن عابدين رد المحتار على المختار، ج  2
1989، ، المكتبة القانونية، بغداد146األحكام القانونية لرعاية القاصرين، ص عصمت، عبد المجيد،  3  
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 ثانيا: المدة الزمنية للمجنون المطبق عند الفقهاء، حتى تثبت عليه الوالية:

 .1المجنون المطبق عندهم هو سنة وقيل أكثر السنة، وقيل شهر وعليه الفتوى  .الحنفية:1

هو دأبه في التقديرات فيفوض إلى وروي عن أبي حنيفة انه ال يوقت في المجنون المطبق شيئا، كما 

رأي القاضي، وغير المطبق تثبت له الوالية في حال إفاقته باإلجماع لكن قد يقال: ال حاجة إلى 

تقييده به ألنه ال يزوج حال جنونه مطبقا كان أو غير مطبق، لكن المعنى أنه إذا كان مطبقا سلب 

 2ة ثابته له فال يزوج وتنتظر إفاقته كالنائم.واليته فيزوج وال تنتظر إفاقته وغير المطبق الوالي

 الفتوى أن الجنون المطبق شهر. والراجح في المذهب الحنفي والذي عليه

يرون أن ثبوت الوالية للولي في الجنون المطبق فقط، أما إذا كان هناك إفاقة فيجب : المالكية.2

لتي ال تفيق، ويجبرها ولو مع ولدها، م  خليل في المجنونة االتريث واالنتظار. قال النفراوي:" وكال

 .3ا، وأما التي تفيق فتنتظر إفاقتها"أو كان مجنونويشارك األب في جبرها الحاكم، حيث عدم األب 

أن يجبر موليته المجنونة جنونا غير مطبق على  -أيا كان درجته-ومعنى ذلك أنه ليس للولي

 الزواج، فتنتظر إفاقتها وال بد من استئذانها.

المجنون إذا كان يجن ويفيق، لم يجز للولي تزويجه، ووجه ذلك عندهم: أن  فيرون أن افعية:.الش3

 .4له حالة يمكن استئذانها فيها، وهو حال إفاقته

                                                           
 .170/ص4ر، ج، وابن عابدين، رد المحتا125/ص2شلبي، حاشية شلبي على تبيين الحقائق، ج  1
 .125/ص2شلبي، حاشية شلبي، ج  2
 . 8/ص2، جيوانالفواكه الد النفراوي ،  3
 لبنان.-، دار الكتب العلمية، بيروت285/ص19ج ع شرح المهذبد الموجود وآخرون، تكملة المجمو عب  4
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 وقد ذكر في تكملة المجموع فائدتان من ذلك:

 م ثبوت الوالية عليه في التزويج.. عد1

زوج إال بإذن جديد، ألن اإلذن يبطل . أنه لو أذن، ثم جن قبل التزويج بطل اإلذن، فال ي2

 .1بالجنون 

 وقد ذكر الماوردي ثالثة أضرب لصاحب الجنون المتقطع:

أحدها: أن يكون زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته، فيجوز لوليه إذا رآه محتاجا إلى النكاح أن 

زوجه قفي زمان يزوجه في زمان جنونه، وال يرد العقد إليه كالذي هبق به الجنون، ويجوز له أن ي

إفاقته وأن يرد العقد إليه كالسفيه، ألن الحجر عليه قبل زمان إفاقته ال يرتفع لكي يكون حكمه في 

 زمان الجنون حكم الحجر بالجنون، وفي زمان اإلفاقة حكم الحجر بالسفه.

وز لوليه الثاني: أن يكون زمان إفاقته أكثر من زمان جنونه، فالحجر يرتفع في زمان اإلفاقة، وال يج

بنفسه في زمان إفاقته من غير إذن  أن يزوجه في حال جنونه لما يرجى إفاقته، ويجوز له أن يزوج

 وليه، وال يجوز لوليه أن يزوجه في إفاقته الرتفاع حجره.

 والثالث: أن يتساوى زمان جنونه وزمان إفاقته، ففي أغلبها حكما وجهان:

ثبوت الحجر، فعلى هذا يكون حكمه كالضرب األول  أحدهما: أن حكم الجنون أغلب تغليبا لحكم

 فيمن كثر زمان جنونه وقل زمان إفاقته.

                                                           
 285/ص19عبد الموجود وآخرون، تكملة المجموع، ج  1
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والوجه الثاني: أن حكم اإلفاقة أغلب تغليبا ألصل السالمة، فعلى هذا يكون حكمه كالضرب الثاني، 

 .1فيمن كثر زمن إفاقته وقل زمان جنونه

 ويمكن تلخيص رأي الشافعية فيما يلي:

 ولي عند الحاجة في زمن جنونه، وفي زمن إفاقته بغير إذنه ويجعله كالمطبق.بأن يزوجه ال

وإن كان زمن إفاقته أقل زوجه، وإن كان أكثر لم يزوجه، ثم على هذا النحو لو كانا متساويين فمنهم 

 .2من يقول بالجواز وآخرون يقولون: ال

نه، ألن ذلك ممكن، ومن أمكن أن يرون أن من يفيق أحيانا ال يجوز تزويجه إال بإذ . الحنبلية:4

يتزوج لنفسه لم تثبت الوالية عليه كالعاقل، ولو زال عقله بمرض مرجو الزوال فهو كالعاقل، فإن ذلك 

 .3ال يثبت الوالية على ماله، فعلى نفسه أولى، وإن لم يرج زواله فحكمه حكم المجنون المطبق

زواله، حكمه حكم المجنون المطبق من  ومعنى ذلك أن المجنون الذي ذهب عقله بمرض ال يرجى

 الناحية الشرعية فتسري عليه أحكامه .

 

 

 

                                                           
 .72،73/ص9الماوردي، الحاوي الكبير، ج  1
 .285/ص19عبد الموجود وآخرون، تكملة المجموع، ج  2
3
 .350/ص6ابن قدامة، المغني، ج  
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 :(المجنون )المريض عقلياالوالية على  ترتيب استحقاق: ثالثا

هو الذي يتولى مباشرة العقد عن ( والحاكم: األب ووصيه الولي المجبر)على أن  اتفق الفقهاء

ولكنهم اختلفوا في ترتيب  ،المصلحة فيهمدراك إعف عقله وعجزه عن ضالمريض عقليا بسب 

 فكانت آراء الفقهاء كالتالي: ،األولياء

و أبأنه يجوز للولي أبا أو غيره أن يزوج المجنون أو المعتوه : ذهب إليه الحنفية األول: لرأيا.1

قالوا: إن الوالية تثبت لألب والجد ولغيرهم من ف ،1المعتوهة، صغيرا ام كبيرا ، بكرا أم ثيبا

ِلِحيَن واستدلوا بقوله تعالى :  ،وكذلك تثبت ألولي األرحام ،لعصباتا ﴿َوَأنِكُحوْا ٱأۡلَيَََٰمىَٰ ِمنُكۡم َوٱلصََّٰ

ِسٌع َعِليٞم﴾ ۦۗ َوٱهللَُّ وََٰ ، قالوا: إن اآلية لم 2ِمۡن ِعَباِدُكۡم َوِإَمٓاِئُكۡمۚ ِإن َيُكوُنوْا ُفَقَرٓاَء ُيۡغِنِهُم ٱهللَُّ ِمن َفۡضِلِه

ولياء وتحصرهم باألب والجد، فإن الوالية تثبت لألب والجد كما تثبت لجميع العصبات تحدد األ

ويجري ترتيبهم كما يجري ترتيبهم في اإلرث: )البنوة واألبوة واألخوة والعمومة( وفي حالة عدم 

وتقدم األم وأم األم والبنت على أولي  ،وجود أي من العصبات تنتقل الوالية إلى أولي األرحام

 ،وكذلك استدل الحنفية بدليل العقل أن الوالية شرعت للنظر في مصلحة المولى عليه ،رحاماأل

وخالف  ،3وتفويض النظر في مصلحة المريض عقليا ألولي األرحام أولى من تفويض القاضي

فرق بين الجنون األصلي والطارئ، بأنه في الجنون الطارئ ال  زفر بن الهذيل منهم من الحنفية

لى عليه والية تزويج ووجه ذلك عنده: أنه ثبتت له الوالية على نفسه عند بلوغه، يكون للمو 

                                                           

.2/241، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1     
.(32سورة النور، آية:)  2

  

3
 .سكندريةوما بعدها، دار الثقافة، اإل 88الموسوعة الفقهية الشاملة في األحوال الشخصية، ص عمرو عيسى، لفقهي،ا 

 .م2005
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والنكاح يعقد للعمر، وال تتجدد الحاجة إليه في كل وقت، فبصيرورته من أهل النظر لنفسه يقع 

 1 االستغناء فيه عن نظر الولي، بخالف المال فإن الحاجة إليه تتجدد في كل وقت.

ي يفرق فيه بين الجنون األصلي والطارئ، يؤكد السرخسي أن هذا بعد عرض رأي زفر الذو 

 .2في الحالتين ةالتفريق ال داعي له وأن حاجة المجنون إلى نظر الولي متحقق

فالوالية عند الحنفية تثبت على المجانين ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وهي والية إجبار عندهم، 

 ن تصرفه نافذا دون توقفه من أحد.فللولي تزويج المجانين جبرا عنهم، ويكو 

تزويج والحاكم والوصي عند عدم وجود األب  لألب  المالكية:ليه ذهب إ: الثاني .الرأي2

حتى وإن كان لها ولد،  واشترهوا أن يكون الجنون مطبقا المجنون أو المجنونه ونحوهما،

 3.ولألب عندهم إجبار ابنته المجنونه، إذا م يترتب على تزويجها ضرر

واشترط القرافي لثبوت والية اإلجبار على المجنون الذي لم يفق أن يخشى عليه من الفساد، 

 . 4فإن أمن فساده ال يزوج

 

 

 

                                                           
 ، دار الفكر 66/ص،3ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، ج1

 228/ص4السرخسي، المبسوط: ج  2
  7،8/ص2النفراوي، الفواكه الدواني: ج3

 220/ ص4القرافي، الذخيرة: ج  4
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لهما والية تزويج  -عند عدم األب–األب والجد  ذهب إليه الشافعية: . الرأي الثالث:3

ثيبا أو بكرا، صغيرة أو المجانين ذكورا وإناثا، سواء كان المجنون صغيرا أو كبيرا، والمجنونه 

 1كبيرة، فلألب والجد حق تزويجهما، ألن لهما والية اإلجبار عليهما.

عندهم بتحقيق المصلحة لهما" للمجنون والمجنونة"، فإن علم أنه ال يشتهي  لكن ذلك مشروط

 .النكاح، لم يجز للولي تزويجه، ألنه ال حاجة به إلى النكاح

، أو 2يراه يتبع نظره النساء لشهوة، أو يحتاج إلى خدمتهنوإن علم أنه يشتهي النكاح، بأن 

جاز لألب والجد تزويجه، ألن فيه مصلحة له، وهو  -أو غير ذلك-علم ذلك بانتشار ذكره

 .3ما يحصل له به من العفاف، فإن لم يكن له أب وال جد زوجه الحاكم عندهم

غ األب والوصي، فإن لم يوجدا ويزوج المجنون البالالرأي الرابع: ذهب إليه الحنابلة:  .4

ويرى   ،بشرط الحاجة إلى النكاح هزوجه الحاكم، وليس لغير االب والوصي والحاكم تزويج

لسائر األولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، الن لها الحاجة البهوتي أن 

كن لها ولي إال الحاكم لم يإلى الزواج لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، فإن 

 .4زوجها

ظاهر عند الحنبلية الذي يزوج المجانين األب والوصي والحاكم، بشرط الحاجة إلى فال

 النكاح.

                                                           

  .114/ص9الشرواني، حواشي الشرواني:ج،  169-3/168المنهاج، ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظالشربيني1 
 20/ص5الشافعي، األم: ج  2
 72/ص9الماوردي، الحاوي الكبير:ج 3
 .47-46ص/5، كشاف القناع عن متن اإلقناع، جالبهوتي 4 
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 الراجح:

ألنه متى وجدت المنفعة بأن األب يزوجه وغيره من األولياء، لحنفية؛ ما ذهب اليه ا ترجح الباحثة

أي ولي حفاظا على مصلحته، ولدفع الضرر عنه، في تزويج المجنون أو المجنونة جاز تزويجه من 

 واحتوائه من قبل الزوج أو الزوجة بالزواج؛ للقيام بأموره وشؤونه.
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 : موقف األئمة األربعة من زواج المجنون: الفرع الخامس
 

، هارئا مأليا أصجنونهم كان  اقالوا بجواز تزويج المجنون الكبير والمجنونة الكبيرة، سواء.الحنفية: 1

 1حيث قاسوا جواز تزويج المجنون على جواز تزويج الصغير وكالهما فاقد لألهلية.

وخالف زفر في جواز تزويج المجنون الذي هرأ عليه الجنون، معتبرا أن والية الولي تزول بالبلوغ عن 

 ثم هرأ فإذا بلغ عاقال عقل وأنها ال تعود بطروء الجنون كما لو بلغ مغمى عليه ثم زال اإلغماء،

وذلك  ،ويرد عليه بأن ثبوت الوالية تتحقق في مثل هذه الحالة عليه الجنون فال يملك أحد تزويجه،

 2لوجود السبب وهو القرابة وتحقق الشرط وهو عجز المولى عليه.

والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة تزوج كما يزوج الصغير والصغيرة، عند "جاء في بدائع الصنائع: 

الثالثة أصليا كان الجنون أو هارئا بعد البلوغ.  وقال زفر: ليس للولي أن يزوج المجنون  أصحابنا

جنونا هارئا، ووجه قوله أن والية الولي قد زالت بالبلوغ عن عقل، فال تعود بعد ذلك بطريان الجنون 

 وشرهه وهو  الوالية وهو القرابة.كما لو بلغ مغمى عليه ثم زال اإلغماء، ولنا أنه وجد سبب ثبوت 

ا موهو حاجته وفي ثبوت الوالء فائدة فتثبت ولهذا ثبتت في الجنون األصلي ك ،عجز المولى عليه

 3في الطارئ، وتثبت والية التصرف في ماله كذا في نفسه."

 

                                                           

1 2/245، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، صالكاساني .
 

.66/ص،3بصار، جر المختار شرح تنوير األ، حاشية رد المحتار على الدابن عابدين 2   

  .245/ص2لشرائع، ج، بدائع الصنائع في ترتيب ايالكاسان 3
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المرأة المجنونة فيمن يزوجها، فذهب أبو حنيفة ومعظم أتباعه إلى أن األب في ولكن اختلف الحنفية 

 1بن.فرجح اال يوسف ابنته المجنونة من ابنها، وذلك احتراما له، أما أبوأولى بتزويج 

ولم يشجع المذهب الحنفي قضية تزويج المجنون بأكثر من واحدة، بل تكلموا بصراحة عن الزواج 

حتيج إلى ذلك، وعللوا عدم تزويجهم بأكثر من واحدة بأنه" لم يزوج بأكثر من واحدة ابواحدة فقط إن 

 2اجة بها أما تزويجه بغير حاجة فال يلزم بل ال يجوزالندفاع الح

المذهب الحنفي يتعامل مع المجنون بحالته ففالمذهب الحنفي يرى أن المجنون يجوز له الزواج، 

واحدة، وال يحتاج ألكثر، وألن تزويجه بأكثر من واحدة قد يعود الزواج بالواقعية فهو يجيز له 

 واحدة الندفاع حاجته بها.قتصاره على زوجة ابالضرر، فاألصل 

ذهبوا إلى القول بجواز تزويج المجنون الذي بلغ مجنونا، وذكروا بأن لألب والوصي وإن .المالكية: 2

 نزل والحاكم إجبار المجنون على الزواج إن كان هناك ضرورة أو حاجة تستلزم بأن خيف منه 

ثم هرأ عليه الجنون تكون الوالية  اشدار وأما من بلغ  كروا بأن المجنون ال يزوج للخدمة،الفساد، وذ

 3، والذكر واألنثى في ذلك سواء.ألنه ال والية ألحد عليه للحاكم

 

                                                           

.75/ص3الدرر المختار، ج، الحصكفي 
1
  

بيروت.  ،، دار الفكر249/ص14جحواشي اإلرشاد،  ،المال علي القاري،  2  
بيروت. ،دار الفكر للطباعة ،202/ص3الخرشي، محمد بن عبد هللا، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج  3  
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والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج  ،جاء في شرح مختصر خليل: "أن كال من األب ووصيه وإن سفل

ذا كان مطبقا، فإن للنكاح بأن خيف منه الفساد؛ ألن الحد وإن سقط عنه فال يعان على الزنا هذا إ

 1كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته".

فمتى توفرت هذه األسباب، بأن كان يملك شهوة تدفعه لمالحقة النساء، أو ال يدير أمور نفسه فقد 

يهلكها، أو يترتب على عدم تزويجه الضرر الشديد والخطر، فإن الزواج أصبح واجبا في حقه ويلزم 

  للمصلحة. وليه تزويجه دفعا للضرر وجلبا

ة الولي له، يعني أن يعينه فولكنهم اشترهوا إها ،وأجاز المالكية أن يزوج المجنون بأكثر من واحدة

 هن ما لهن من حقوق دون ظلمؤ على العدل بين نسائه، فيجب عليه نفقتهن وكسوتهن وإعطا

 2ى العدل.ه ومقر إقامتهن، حرصا علئأو تعسف، وأن يدير الولي أمره حتى يوصله إلى بيوت نسا

وتناول المالكية مسألة عدم زواج المجنون من المجنونة، فقد ذكروا في كتبهم أن المرأة الوحيدة التي 

 يحق لها أن تمنع نفسها من زوجها وال يسقط حقها هي امرأة المجنون، فلها أن يصلها حقها كامال 

جنون ال بد أن تكون عاقلة، مرأة الماإشارة إلى أن  ، وهذهبعد وجوب النفقة بالدخول او التمكين

 3.وتعامل بمعاملة مختلفة عن نظائرها من النساء

ذهبوا إلى جواز تزويج المجنون الكبير الذي به جنون مطبق، حيث أجازوا لوالده .الشافعية: 3

كأن يكون له في ذلك غرض لخدمته والقيام على أمره،  ،في تزويجه مصلحة ترتجى إذا رأىتزويجه 

                                                           

..202/ص3خليل، ج، الخرشي على مختصر سيدي الخرشي  1
  

 .477/ص7الشرح الكبير، ج، حاشية الدسوقي على الدسوقي  2
 .5/222واني، صالفواكه الدالنفراوي،   3
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وأضاف  ،حاجة ورغبة بالنساء، ودل على ذلك عالمات كدورانه حولهن وتعلقه بهنأو أن يكون له 

 1فيمن يقوم به ويرعاه. احتياجهالجسدية،  ة المجنون حاجالشافعية إلى جانب 

لهم نظرة أوسع في مصلحة المجنون من قضاء شهوة أو دفعها بالزواج، بل تعاملوا  كان فالشافعية

وظائفه، فهو إنسان تدب فيه على رعاية وإلى متعهد يساعده للقيام مع المجنون كإنسان بحاجة إلى 

، وبالتالي فإن هذا يعلمها سبحانهالروح والحياة ومكرم عند هللا، إال أن هللا قد سلب عقله لحكمة 

قوف بجانبه، ولن يجد أفضل من امرأة تكون معينة له الو لعون و لالمجنون هو إنسان ضعيف بحاجة 

الشافعية أن هؤالء الضعفاء بحاجة لبيت يرعاهم، ولم يكن  ، فرأىاجته األساسيةومساعدة، وتقوم بح

 ة.يناسب في ذلك الوقت هريقة لرعايتهم إال الزواج، كحل منطقي لهذه المشكل

أحدهما جواز تزويجه واآلخر وهو ": 2فللشافعية في ذلك قوالن كبيرأما في مسألة تزويج المجنون ال

الكبير المغلوب على عقله ألبيه أن يزوجه؛ ألنه ال قال اإلمام الشافعي:  ،عندهم عدم الجواز ظهراأل

أمر له في نفسه، وإن كان يجن ويفيق فليس له أن يزوجه حتى يأذن له وهو مفيق في أن يزوج؛ فإذا 

نكاحه إياه وليس ألحد غير اآلباء أن يزوجوا المغلوب على عقله؛ ألنه ال إأذن فيه زوجه وإال رد 

حاله فإن  ةمزوجفإن كان يحتاج إلى التزويج ذكر للفي نفسه، ويرفع إلى الحاكم فيسأل عنه أمر له 

رضيت حاله زوجه، وإن لم يكن يحتاج إلى التزويج فيما يرى لم يكن للحاكم أن يزوجه وال ألبيه إال 

 3أن يكون تزويجه ليخدم فيجوز تزويجه لذلك."

                                                           

،دار المعرفة،  21-20/ص5الشافعي، محمد بن إدريس، األم، ج(. 94/ص7النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، )ج  1 
. 2بيروت، ط  

  
.21-20/ص5ج ، األم،الشافعي  2

  

. 21-20/ص5الشافعي، األم، ج  3
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ديم الجنون به يجوز تزويجه قياسا على جواز تزويج : ذهبوا إلى أن الشخص الذي يست.الحنابلة4 

الصغير، وال يكون ذلك إال لألب أو الوصي، ولكنهم اشترهوا لتلك اإلجازة أن تظهر عليه عالمات 

 تدل على رغبته في النساء، كأن يتبعهن، أو أن يكون في ذلك مصلحة كحاجته لإليواء، والحفظ أو

جاء في المغني: " المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق  ما، كأن يكون زواجه سببا في عالج علته

 1"ليس لغير األب ووصيه تزويجه، وهذا قول مالك

، وذلك إن رأوا أن العلة أو المرض ال يمنع باثنان وإال فيكفي واحدا ثقةشهادة أهل الطب فاشترهوا   

جها ألن ذلك من أعظم مصالحها تزوي فللوليعلى نفسها،  ةالمجنون من الزواج، بل ربما الزواج يعين

 2كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ولي فإن الحاكم يزوجها.

على امرأة واحدة، الندفاع حاجته بها، وهذا ما نقله المرداوي في كتابه فقال:  واقتصروا على زواجه

 3وليس لوليه تزويجه بأكثر من واحدة.

 

 

 

 

 
                                                           

.38،ص7ج ،شيباني، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الابن قدامة 1   
.383/ص7ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، وتيالبه  2  
.255/ص12ج، اإلنصاف بمعرفة الراجح من الخالف، المرداوي  

3
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 اج المجنون:في زو  الفقهاءتفاق بين نقاط اال 

لقد قسموا المجنون إلى نوعين، مطبق وغير مطبق، والمطبق هو الجنون الدائم، وغير  .1

 مطبق هو الذي يجن أحيانا ويعقل أحيانا.ال

 ،اوهو ما يقابله اليوم، المريض عقلي أجازوا زواج المجنون جنونًا مطبقًا، األئمة األربعة .2

المصلحة، وبعضهم أضاف شهادة  ولكنهم اشترهوا وجود الحاجة في تزويجه، وتحقق

 .رجلين عدلين من أهل الطب، وكل ذلك حرصًا منهم على تحقيق مقاصد الزواج

 اشترهوا الولي لصحة زواج المجنون. .3

ن يكون لحاجه من جلب لمصلحة أو رفع أواتفقوا أيضا على أن زواج المجنون يجب  .4

 وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة اإلسالمية. ،لضرر

 على أن المجنون الذي يجن ويفيق ال يجوز تزويجه إال في حال إفاقته وأخذ رأيه. واتفقوا .5

قتصار المجنون الزواج بواحدة، وال يزوج بأكثر اإلى  والحنابلة، ةوالشافعي حنافاألذهب  .6

ألن في تزويجه مع عدم "ألن الحاجة مندفعة بواحدة، ونص الحنابلة على ذلك   ؛من واحدة

وألن في تزويجه أكثر من  ك بإلزامه حقوقا ال مصلحة له في إلزامها"،حاجته إضرارا به وذل

لتزامات مالية قد تكون عبئًا عليه، أما المالكية فأجازوا التزويج بأكثر اواحدة إلزام بحقوق و 

من واحدة إن ظهرت الحاجة ولكن بشرط العدل التام حتى لو احتيج أن يقوم الولي بنقل 

 يوم.المجنون بين زوجاته في كل 
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 الراجح:

بهذا الزواج حتى تتحقق  فرلكن ضمن شروط يجب أن تتو  ،إجازة زواج المجنون  ترجح الباحثة

 :1يمصلحة، ودفعا للضرر، وهال

.أن يكون زوج المجنون عاقال سليما حتى تتحصل المنفعة من الزواج بخدمته والقيام بحاجياته، 1
 وإال فال فائدة من زواج المجنون بمجنون مثله.

)تحقق المصلحة من  ،الفحص الطبي الذي يجيز زواجه بعد فحصه واهالعه على حالته .2
 زواجه(.

 هالعه غش له وخيانة محرمة.ا.إهالع الطرف اآلخر على حاله ومعرفة وضعه تماما، فإن عدم 3

ما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو اإلفساد فال يجوز له أ.أن يكون سقيم العقل منهما مأمونا، 4
 لزواج ألن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع بالشريعة اإلسالمية.ا

 .أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ ألن فيه ضرر قد يلحقهم.5

 

 

 

 

 

                                                           

www.islamtoday.com1  هاني الجبير، زواج المعاقين والمختلين عقليا، خزانة الفتاوى من موقع اإلسالم اليومالدكتور. ،
  م24/9/2019زيارة الموقع ،م2004مايو24تاريخ النشر
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 موقف القانون من زواج المجنون:

 : (2010من القانون الجديد) (12مادة)ال

أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير )للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته . النص القانوني: 1

نتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة وأن ما به غير قابل لال ،هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له

 (هالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاهاوبعد  ،اآلخر على الطرف

(. 1976يم )( من القانون القد114: هذه المادة إعادة صياغة للمادة)(1976بقانون) . المقارنة2

 والتي نصت على:

 )للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير هبي أن في زواجه مصلحة له(.

القائلين بجواز تزويج من به جنون  1لنص المادة: أخذ القانون بمذهب الشافعية . التأصيل الفقهي3

ن أو عته أو إعاقة عقلية، وهو للحاجة، ولقد وضع المشرع شروها وقائية لإلذن بزواج من به جنو 

ان يكون مرضه غير قابل لالنتقال إلى نسله، وانه ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وقد أحسن 

 القانون الجديد بهذه الصياغة.

 

 

 

                                                           
 .77/ص7النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 1
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سادس: الفتاوى المعاصرة في زواج المجنون:الفرع ال  

شتراط اأكدوا على قضية ، و هم بما يتناسب مع المصطلحات المعاصرةءآرا بنى العلماء المعاصرون 

موافقة الطبيب، وأن المجنون ال بد أن يكون غير عدواني وضار وهجومي، وأن يكون الطرف اآلخر 

 على علم بنوع اإلصابة.

 وهذه هي آراؤهم على النحو اآلتي: 

 : 1هيئة كبار العلماء في السعودية.1

فتاة سليمة، شريطة أن يكون  المعاق ذهنيا من بجواز زواجأصدرت هيئة كبار العلماء فتوى 

األسرة إلى  الزواج برضى الفتاة، رأى العضوان أن تلك الفئة قريبة جدا من األسوياء، وداعين

التربية الخاصة  دعمها حيث كان هذا الملف محورا من محاور أحد المناهج التربوية لطالب

 .بكلية التربية التابعة لجامعة الملك سعود في الرياض

بن  لفتوى، قال المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدهللاتفصيل ل وفي

منها ودون   مانع من زواج الفتاة السليمة من المعاق ذهنيا إذا كان برضىال" سليمان المنيع

المعاق ذهنيا المسلم،  إذا اختارت الفتاة السليمة أن تتزوج من ضغط أو إجبار أو إكراه، مضيفا

 ."!أنه برضى منها؟ متسائال: ما المانع من هذا الزواج ما دام ،ك ال شيء فيهفإن ذل

وشدد  هي التي اختارت وهي من تتحمل مسؤولية اختياراتها كاملة".  في النهاية وتابع المنيع: "

دون رضاها غير جائز، مؤكدا أن أة على الزواج من المتخلف عقليا المر  المنيع على أن إجبار

                                                           

م وتضم لجنة محددة من الشخصيات الدينية1917بية السعودية تأسست عامهي هيئة دينية إسالمية حكومية في المملكة العر   1  
،م24/9/2019، موقع ويكبيديا، تاريخ الزيارةميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددةمن مختلف البالد ج   
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لو كان أصلح عبد في األرض غير جائز، مشيرا إلى أن  باإلجبار أي رجل منزواج المرأة 

 .1التراضي  األساس في الزواج

 : 2دار اإلفتاء المصرية -2

: )إن كانت الشريعة قد أباحت زواج ونصت ،الزواج متوفرة أركان تما دام ،للمعاق أن يتزوج أجازت

ال  قة عقلية بسيطة زواجه جائز من باب أولى،الزواج من المجنونة، فالمعاق إعا المجنون وأباحت

الفقه َتعِقد مسائل فعه، وكتب على مصلحته محفوفا برعاية منا ما دام محاها بالحرص فيه، حرج

ية على كالوال ،المجنون ووالية اإلجبار عليه على زواج –في كل المذاهب  –وفصوال تتحدث فيها 

 لجد فقط أو تعديتها لبقية األولياء، أو حتى للحاكم بالوالد وا ويختلفون في جعلها خاصة ،الصغير

هذا لما فيه من مصلحة هذا اإلنسان المركب فيه الشهوة والعاهفة، والمحتاج إلى  ، كلأي القاضي

النواحي  ونفقة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض سكن

  3التي مرجعها حالته الخاصة.

 :4الدكتور يوسف القرضاوي  -3

الحالل،  القرضاوي صحة زواج المجنون معتبرًا أنه إنسان ولديه غريزة يجب إشباعها في يرى الشيخ 

جنونه، وقال: )إذا كان  لكنه تحفظ على السماح للمجنون باإلنجاب إذا قال األهباء أن ذريته سترث
                                                           

،2010يونيو 2لنشر األربعاءنعيم تميم الحكيم، )ال مانع من زواج المعاق ذهنيا بفتاة سليمة(، مقال في صحيفة عكاظ، تاريخ ا 1 
.م24/9/2019تاريخ الزيارة  wwww.okaz.com.sa  

 2
هي مؤسسة أسالمية تتحدث بلسان الدين اإلسالمي بمصر وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم  

  م24/9/2019، موقع ويكبيديا، تاريخ الزيارةه1895عام اإلسالمي أنشات

م.24/9/2019، تاريخ الزيارةإلسالمي، موقع الفقه ا www.dar-alifta.org موقع اإلفتاء المصري   3  
 4عالم مصري مسلم، ورئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، ولد في قرية صفط تراب بمصرـ موقع ويكبيديا، تاريخ

م24/9/2019الزيارة   
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أو لديها ظروف جعلتها غير مرغوبة  في السنالجنون وراثيًا نسمح للمجنون بالزواج من امرأة كبيرة 

 1من األزواج األصحاء أو ال تنجب(.

 المطلب الثاني:العته:

 الفرع األول: تعريف العته:
 

 .2لنوع من الجنون إذ هو زوال العق نقصان العقل من غير جنون أو دهش، فهو : لغة العتهتعريف 

صاحبه مختلط الكالم، فيشبه بعض كالمه فيصير  ؛هو آفة توجب خلال في العقل وفي االصطالح: 

 .3كالم العقالء، وبعضه كالم المجانين، وكذا سائر أموره

 الفرع الثاني: الفرق بين الجنون والعته:
 

كما يفعل المجنون، فطبعه  المعتوه قليل الفهم مختلط الكالم، فاسد التدبير، لكن ال يضرب وال يشتم

كما أن العته يكون نتيجة ضعف في العقل وليس  ،الفإنه مضطرب الح بخالف المجنون  الهدوء

                                                           

24/9/2019، تاريخ الزيارة www.aljazeera.net لحياة، مقابلة على قناة الجزيرة مع الدكتور يوسف القرضاوي، الشريعة وا 1
 موقع الجزيرة

www.qaradawi.net ات(، مقال تحت فرع الدكتور يوسف القرضاوي، )القرضاوي يؤيد زواج المجنون ورفع سن زواج الفتي 
  م24/9/2019ي، تاريخ الزيارةاخبار القرضاو 

عبد الهادي، يوسف بن حسن، الدرر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، .  3/190الصفات، ص، تهذيب األسماء و البيهقي  2 
، دار المجتمع، جدة.3/619ص  

كشف األسرار شرح  ،أحمدابن  . 2/426ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ص  .2/176ابن الموقت، التقرير والتحبير، ص 3 
. 4/274أصول البزدوي، ص  



 
    

81 
 

انعدام العقل لذا ينشأ عنه ضعف في الوعي واإلدراك، أما المجنون فهو اختالل في العقل ينشأ عنه 

 .1عتبار فإن المعتوه تثبت عليه الواليةفبهذا اال اضطراب وهيجان،

لضعف إدراكه ألهلية؛ اصا ، فيصبح ناقن بأن حكم المعتوه حكم الصبي المميزيو وصرح األصول

 .2هتمييز و 

 حكم تزويج الولي للمعتوه:: ثالثالفرع ال
 

 ن:ياختلف الفقهاء في حكم تزويج الولي للمعتوه بحسب الحالتين التاليت

 المعتوه الصغير:الحالة األولى: 

 :اختلف الفقهاء في حكم تزويج الولي للمعتوه الصغير على قولين

 تزويجه، واستدلوا على ذلك: ، أن ألبيه3فقهاءقول جمهور ال  القول األول:

لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصما إلى زيد، فأجازاه جميعا. رواه األثرم " *

 .4"بإسناده

                                                           
.183/ص7زحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، جلا  1 

.4/121الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج  .2/426ابن عابدين، ص ، حاشيةابن عابدين 2  
، مؤسسة الرسالة.70/ص3البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج  3 

.25/ ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج  
.44/ص5ج، ، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي  

.66ص/3ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين  
   .171/ص9، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني

 .7، ج39ابن قدامه، المغني، ص  4
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 تزويجه، أبوه فملك بالغ، غير أنه ولنا،..تزويجه فألبيه ، المعتوه الغالموجاء في المغني:" وأما 

 يجوز فألن لنفسه ونظرا رأيا التزويج إلى احتياجه عند له أن مع العاقل ويجتز  ملك إذا وألنه كالعاقل،

 1 ."العاقل تزويج يملك ال فإنه األب، غير وفارق .  أولى ذلك فيه يتوقع ال من تزويج

 لى ذلك بأنه يلزمه بالتزويج حقوق ، ال يجوز ألبيه تزويجه، واستدلوا ع2قول الشافعية القول الثاني:

 م يجز له ذلك كغيره من األولياء.فقة، مع عدم حاجته فلمن المهر والن

 المهر من حقوقا بالتزويج يلزمه ألنه يجوز؛ ال: الشافعي وقال جاء في المغني أيضا قول الشافعي:"

 3.األولياء من كغيره ذلك، له يجز فلم ، حاجته عدم مع والنفقة،

 الترجيح:

 صغير المعتوه.، فكيف بالأرى كباحثة تأخير زواج الصغير مطلقا

 البالغ المعتوه:الحالة الثانية: 

مكن أن يتزوج أن إ هنه ال يجوز تزويج صاحب الجنون المتقطع إال بإذنه، ألنأعلى  4اتفق الفقهاء

لنفسه، لم تثبت الوالية عليه كالعاقل، ومثله من زال عقله بمرض مرجو الزوال، فهو كالعاقل، ألن 

 ذلك ال يثبت الوالية على ماله.

 
                                                           

 .7ج, 39ص,  ابن قدامه، المغني 1

.99/ص7النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج  2  

 .7ج, 39ص,  ابن قدامه، المغني 3 

. 25/ ص3بن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج. 70/ص3وض المربع شرح زاد المستنقع، جالبهوتي، الر   4 
الكاساني، بدائع   .66ص/3ج، حاشية ابن عابدين، نابن عابدي .44/ص5ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتيا

99/ص7المفتين، ج النووي، روضة الطالبين وعمدة  .171/ص9الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  
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 :أقوالواختلفوا في جواز تزويج األب للبالغ المعتوه عتها دائما على 

: رواية في مذهب اإلمام أحمد، ليس لألب تزويجه في أي حالة من الحاالت، واستدلوا القول األول

 .1على ذلك بأنه رجل، فلم يجز إجباره على النكاح كالعاقل

 ظهور مع تزويجه لألب أن والخرقي، حمد،أ كالم فظاهر المعتوه، البالغ وأماجاء في المغني:" 

 2."الشهوة أمارات

 .3بعد البلوغ، لم يجز تزويجه، وإن كان مستداما جازالعته إن هرأ عليه لزفر، : القول الثاني

وعدم اشتراطها على  ،، أن لألب تزويجه، واختلفوا في اشتراط الحاجة4قول الجمهور القول الثالث:

 رأيين:

  .مارات الشهوة وعدمهاأم أحمد، والخرقي، أن لألب تزويجه مطلقا مع ظهور لإلما  الرأي األول:

 :5واستدلوا على ذلك بما يلي

  أنه غير مكلف فجاز ألبيه تزويجه كالصغير، فإنه إذا جاز تزويج الصغير، مع عدم حاجته

 في الحال، وتوقع نظره عند الحاجة، فهاهنا أولى.

                                                           
 .25/ ص3،  ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج70/ص3البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج1

.44/ص5ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي  
 .7ج, 39ص,  ابن قدامه، المغني 2

 3    .171/ص9ائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني، بدائع الصن .66ص/3ج، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين
.25/ ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج.  70/ص3البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج  4 

.66ص/3جابن عابدين، حاشية ابن عابدين،   .44/ص5ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي  
     .99/ص7النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج .171/ص9يب الشرائع، ج، بدائع الصنائع في ترتالكاساني

.25/ ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج.  70/ص3البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج  5 
.44/ص5ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي  
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 ه ومستدامه كالرق، وألنه جنون يثبت الوالية على ماله، أنه معنى يثبت الوالية، فاستوى هارئ

 فأثبته عليه في نكاحه كالمستدام.

  أن الحاجة ال تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى اإليواء والحفظ، وربما كان

 دواء له، يترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له كقضاء الشهوة.

 الصغير تزويج جاز إذا فإنه كالصغير، تزويجه ألبيه جازف مكلف، غير أنه ولنا،جاء في المغني:" 

 الطارئ  بين التسوية على ولنا،.  أولى فهاهنا الحاجة، عند نظره وتوقع الحال، في حاجته عدم مع 

 على الوالية يثبت جنون  وألنه كالرق، ومستدامه، هارئه فاستوى  الوالية، يثبت معنى أنه والمستدام،

 لوليه يجوز ال فإنه منها، بد فال الحاجة، اعتبار فأما  كالمستدام نكاحه، في عليه فأثبتها ماله،

 حاجته تكون  فقد الشهوة، قضاء في تنحصر ال الحاجة أن غير فيه، المصلحة رأى إذا إال تزويجه،

1"الشهوة. كقضاء له، التزويج فجاز شفاؤه، به ويترجى له، دواء كان وربما والحفظ، اإليواء إلى  

إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء  إال يجوز تزويجه ال مذهب الشافعي، ني:الرأي الثا

حقوقا ال مصلحة له  ونحوه، واستدل على ذلك بأن في تزويجه مع عدم حاجته إضرارا به، بإلزامه

 .2في التزامها

 النساء عباتبا الشهوة أمارات منه ظهرت إذا تزويجه يجوز إنما: القاضي وقال جاء في المغني:"

 ال حقوقا بإلزامه به، إضرارا حاجته عدم مع تزويجه في ألن ؛الشافعي مذهب وهو. ونحوه

 3".التزامها في له مصلحة

                                                           
 .7ج, 39ص,  ابن قدامه، المغني  1

.99/ص7ووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، جالن  2  

 .7، ج39ابن قدامه، المغني، ص  3
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 الترجيح:

وجوب التفريق بين الحاالت التي يكون بها الشخص معتوها، فإن كانت حالة المعتوه  ترى الباحثة

العادية، وكان في حاجة إلى هذا الزواج  الصحية تسمح له ولزوجته بحياة عادية، أو قريبة من

فاألولى تزويجه بشرط بيان حاله، إال كان ذلك من العيوب التي توجب التفريق، واألولى في 

 تزويجه إن كان له القدرة على تمييز تعيين من يزوج بها، فال يزوج إال بإذنه وعلمه.

بير هو الذي يفتي في هذه وهذه المسائل يجب للطبيب أن يتدخل فيها، فالطبيب العدل الخ

المسألة بوجوب التزويج أو بعدم وجوبه، فلو قال بعد جواز تزويجه خوفا على صحته وعلى 

 األوالد والزوجة كان األخذ بقوله الزما.

 من يتولى تزويج المعتوه:الفرع الرابع: 
 

 اختلف الفقهاء فيمن يتولى زواج المعتوه على قولين:

 .1ال يجوز لغير األب ووصيه تزويجه ،جمهورالقول  القول األول:

منه شهوة النساء، بأن يتبعهن أن للحاكم تزويجه إذا ظهر قول الشافعية،  القول الثاني:

 .2ويريدهن

 

                                                           

 .25/ ص3ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ج .70/ص3المستنقع، ج ، الروض المربع شرح زاديالبهوت 1 
 .66/ص3، جابن عابدين، حاشية ابن عابدين  .44/ص5ج، كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي

 . 171/ص9شرائع، ج، بدائع الصنائع في ترتيب الالكاساني
.99/ص7، ج، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي 2   
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 الترجيح:

أرى كباحثة كل من صحت واليته، يجوز له تزويجه إن أثبت الطبيب العدل الخبير حاجته إلى 

 .الزواج وصالحيته له

 

 :نون األحوال الشخصية األردنيمعتوه في قازواج ال

 في أن هبي بتقرير ثبت إذا عته أو جنون  به من بزواج يأذن أن للقاضي( أنه: )8نصت المادة)

 .1(له مصلحة زواجه

 من كل يكون  نأ الزواج أهلية في شترطا حيث الصغيرة، أو الصغير زواج األردني المشرع منع كذلك

 في يشترط: )إنه على الشخصية األحوال قانون  من( 5) المادة في فنص عاقلين، بالغين الزوجين

 المخطوبة تتم وان عشرة السادسة الخاهب يتم وان عاقلين والمخطوبة الخاهب يكون  ان الزواج أهلية

 .2(العمر من عشرة الخامسة

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 م1976لسنه  األردني من قانون األحوال الشخصية 8المادة  1
 م1976لسنه  األردني من قانون األحوال الشخصية 5المادة  2
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: مرض الفصاملثمطلب الثاال  

 تعريف الفصام :الفرع األول: 
 

ومن خصائصه  . تراجعها بالتدريج، وإلى الشخصية نتظاماهو مرض عقلي يؤدي إلى عدم 

والمريض   السلوك،الوصالت النفسية العادية في  لوانفصا عن العالم الواقعي الخارجي، لنفصااال

 1.عيش في عالم خاص بعيدا عن الواقع، وكأنه في حلم مستمري

 أعراض الفصام:الفرع الثاني: 
 

، والجنوح إلى التدهور التام للشخصية في نهاية واقعنسحاب من الاال المصاب بالفصام يميل إلى 

، وسرعة العاهفة في صورة ثنائية الوجدان، أو تناقض الشعور والوجدان األمر، وهو يظهر في مجال

وافق العواهف مع الفكر أو السلوك العملي، وأخيرا فقد الشعور والالمباالة، تتذبذب العواهف  وال ت

، ل سلوك حركي شاذ، وميل إلى الخلف، فإنه يظهر في شكاإلرادةفي مجال السلوك العملي و  أما

أساسا في شكل سوء تأويل المدركات، ، فإنه يظهر تام، وفي مجال التفكير واإلدراك وأحيانا ذهول

وعلى الرغم  ،، وقد توجد هلوسات وضالالت في العادة، وتكاثفهاروالعجز عن التجريد، وتفكك األفكا

ن الفصام ذهان وظيفي إال أن كثيرا من الدراسات الحديثة تشير إلى وجود عتقادات بأمن شيوع اال

 2عوامل وراثية وعضوية وراء اإلصابة بالفصام .

 

                                                           
. م1977، 2، طالقاهرة، ، عالم الكتب533لعالج النفسي، صية واالصحة النفس ،حامد عبد السالم زهران، 1  
.م1977، 3ط، لقاهرة، اة النصر الحديثةيحيي الرخاوي، مبادئ األمراض النفسية، مكتبو عمر شاهين، 2  
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 الفصام:أخطر األعراض لمرض من و 

هي اعتقادات خاهئة، مبنية على فهم غير صحيح للواقع، غير متماشية مع ذكاء  .الضالالت:1

حيث تنشأ لديهم  ال يصححها التفكير المنطقي، بحيث أنها راسخهالمريض وال خلفيته الثقافية، كما 

جتماعية والثقافية، ويتمسك بها المريض في وجه اعتقادات خاهئة غير متالئمة مع خلفياتهم اال

الحجة المنطقية، والسبب في نشوء هذه الضالالت هو اضطراب التفكير لدى هؤالء المرضى، ومن 

وهي أن يعتقد المريض خطأ أنه ضحية مؤامرة أو خداع، أو أنه  ،ضطهادأشهر أنواعها ضالالت اال

عتقاد الجازم الخاهئ لدى المريض بأن لديه متابع أو مراقب من جهة ما، وضالالت العظمة وهي اال

المرضى بما  قوى خاصة، على سبيل المثال امتالك ثروة هائلة أو أنه مفوض من هللا تعالى لشفاء

يعاني مريض الفصام من أفكار أو ضالالت مرجعية، حيث يعتقد  حياناأأعطي من قدرات خارقة، و 

أنه المقصود دون سواه بما يدور حوله من أحداث مهما كانت تافهة، ولذلك فقد يقرأ المريض مقالة 

في صحيفة فيعتقد أنه هو المعني بها، أو يشاهد برنامجا في التلفاز فيعتقد أن جميع الشخصيات 

 .1مالحظاتها حولهر فيه تبدي هالتي تظ

، خاصة الهالوس السمعية: حيث 2وأشهر األمثلة عليه هو الهالوس.اضطراب اإلدراك الحسي: 2

يسمع المريض أصواتا ال وجود لها في الواقع، وهي عدة أنواع، فمنها ما يبدو وكأنه يخاهب المريض 

                                                           
، جامعة الملك 66-65ة الدكتور.طارق بن علي الحبيب، صوجون ماركس، الطب النفسي المبسط، ترجم ،جيميس ويليس 1

.الرياضسعود،    

الهالوس: هي عبارة عن استقبال حسي دون وجود مؤثر خارجي، كأن يسمع المريض صوتا أو عدة أصوات ال وجود لها  2  
في الواقع، أو يرى شخصا أو شيئا ال وجود له حقيقة، أو يشم رائحة، أو يحس مذاقا وكل تلك اإلحساسات غير مرتبطة 

لنفسي.ضطراب ابمسببات خارجية وإنما منشؤها اال   
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لو هناك شخصان  مباشرة، ومنها ما يتحدث عن المريض ويعلق على تصرفاته بصيغة الغائب كما

 .1يتحدثان عن ثالث

حيث يتصرف المريض عادة بصورة غريبة، وقد يستخدم إيماءات بصورة معينة .اضطراب السلوك: 3

بصورة غير معتادة، قد يبدو وكأنه يكلم نفسه ويضحك حين ال يكون معه أحد، بينما قد يكون ذلك 

تدريجيا  يميلباء المريض أن مريضهم استجابة لتلك األصوات التي يسمعها، وكثيرا ما يالحظ أقر 

 .2أو سنوات، وكيف يبدو شاذا غريب األهوارة على مدى فترة استغرقت عدة أشهر نحو العزل

إن أعراض مرض الفصام كثيرة والصور التي يظهر بها متعددة، لكن هذه أعم األعراض التي تبين 

 البحث عن هدفه وموضوعه.هبيعة المرض ومقدار الخلل الذي يحصل للمريض؛ وحتى ال يخرج 

 تصنيف الفصام: الفرع الثالث: 
 

ويالحظ أن هناك تداخال وتغيرا من نمط ط، ويصنف الفصام حسب األعراض السائدة إلى عدة أنما

 أقسام هي : إلى نمط مع تقدم المرض إلى أربعة

 :الفصام البسيط –1

فصال عن الواقع تدريجي، ن، وااليءبطأن بدايته تدريجية غير حادة، وسيره  :وأهم خصائصه

نقص  وأهم أعراضه:  .قليل نسبيا، والسلوك الغريب ال توجد بالمرة والهلوسات واألوهام نادرة، وقد

 ،، واضطراب التوجيهوالتأثر، والسالهة الفكرية، وهذاء التأثير زوعدم القدرة على التركي النشاط،

                                                           

، مكتبة الكتب اإللكترونية.53الجبالي، حمزة، مبادئ علم النفس،ص   1
  

.68لي الحبيب، صترجمة الدكتور.هارق بن ع ،الطب النفسي المبسط جون ماركس، و ،جيميس ويليس 2   
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هتمامات، ونقص مستوى الطموح، وااليول لية، وقلة المالمسؤو ، وانعدام جتماعيتصال االاالونقص 

، وفقدان والالمباالة وفقد الدافعية نفعالي،والتبلد اال جتماعي،االنسحاب، وسوء التوافق واالنطواء واال

، وسوء هتمام بالمظهر الشخصي، وفقدان االستغراق في أحالم اليقظة، واالنفعالي باآلخرينالتعلق اال

رقابة البسيطة وتحت ، وعدم القدرة على القيام ببعض األعمال العارةوافق الجنسي أو العمل في الدالت

، ويبدو المريض في ستقرار في العمل، والشرود، والتناقض السلوكياال، والبطالة أو عدم مستمرةال

 1 .حالة حلم دائم

 : )المراهقة(الفصام المبكر – 2

فصام المراهقة أو  لذلك يسمى أحيانا) و  مبكرة ومفاجئة عادة في المراهقة أن بدايته :وأهم خصائصه

راض فيه غير مستقرة وكثيرة واألع ،ؤدي إلى تدهور الشخصية وعدم تكاملهاي، و فصام الشباب (

ي وخاصة في ، والنكوص المرضلعناية بالنظافة الجسمية والصحيةعدم ا وأهم أعراضه :ر، التغي

والتفكير الخيالي الغريب،  والسلوك، والكالم، واختالط وعدم ترابط الفكر عادات األكل واإلخراج

ستغراق في أحالم اليقظة والخروج الغريب على واال  نطواءواال ،، والهذاءات المتغيرةوضعف التركيز

 ،وضعف البصيرة وتكون األوهام ،عالينف، وعدم النضج اال، والتناقض الوجدانيجتماعيةالمعايير اال

 2 .ندفاعي غريبا ،هفلي أحمق يكون  والسلوك

 

 

                                                           
.م 1981 ،1ط،لبنان ،، دار العلم للماليين، بيروت306نفس العيادي )اإلكلينيكي(، صعلم ال ،عطوف محمود ،ياسين 1  
مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر.  ،12التوجيه واإلرشاد النفسي، ص ،سهيل أحمد كامل، 2  
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 التخشبي:الفصام 

وأمل الشفاء في هذا النوع قائم أكثر من بقية األنواع، وفي  ،ويتصف باالنسحاب الكامل من الواقع

يتقلب المريض بين ذهول عميق وبين حالة إثارة، وفي حالة الذهول تجمد كامل  ةستجابة التخشبياال

في حالة اإلثارة يمشي بسرعة وال يقوى على التبول أو التبرز أو الحركة، و  ،قد يستمر لساعات

ويقوم بأفعال عدوانية ضد غيره وأحيانا ضد نفسه، ويتسم الفصام  ،ويسلك سلوكا جنسيا مكشوفا

  1.ةالتخشبي أساسا باألعراض السلبية وخاصة عدم اإليجابية للمثيرات البيئي

 : ذهانيالفصام ال

ضطهاد والقسوة ض تحت وهأة أوهام االويقع المري ،وهذا النوع من ذهان الفصام يتميز أساسا بأوهام

فالشخص يشعر بأنه مضطهد قد يتمسك باعتقاده أن الناس يحاولون  ،أو أوهام العظمة أو كليهما

 .2لذا فهو يشك بأي شخص ،منهأو أنهم يدبرون له المكائد للنيل  له دائما قتله أو وضع السم

 

 

 

 

 

 
                                                           

م.2004، 1، مؤسسة هيبة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، ط102فايد، حسين، علم النفس اإلكلينيكي، ص  1  
م.2009افة، األردن، عمان، د.ط، ، دار الثق210، مشكالت الصحة النفسية، أمراضها وعالجها، صمحمد جاسم العبيدي،  2  
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 أسباب الفصام: الفرع الرابع:
 

 الوراثة :  – 1

ستعداد الذاتي لتكوين هذا عب الوراثة دورا هاما في نشأة هذا المرض، أي أن اإلنسان يولد وعنده االتل

ضطرابات كيميائية فسيولوجية تجعله عرضه ألن اضطراب، وذلك معناه أن ينتقل على المورثات اال

 .2ر عرضة للمرض من اآلخرينث، ويكون أقارب مرضى الفصام أك1يقع فريسة لهذا المرض

 ، والضغوطات:النفسيةالعوامل  – 2

مشاكل الشخصية والعائلية والظروف المحيطة تؤدي إلى ظهور األعراض لدى من لديهم االستعداد ال

 3الجيني لإلصابة بالمرض. الضغوهات واألحداث في بيئة الشخص تحفز الفصام.

يات الجراحية، الحمل، ومن بين المسببات النفسية التي ذكرتها مراجع الطب النفسي: الحمى، والعمل

الوالدة، برامج التنحيف القاسية، ووفاة أحد أفراد العائلة، واألزمات العاهفية والمالية والوظيفية والفشل 

 .4نفعاليةالصدمات االو اإلجهاد، و الدراسي، 

 العوامل االجتماعية: -3

 من العوامل التي جتماعيةاالألقلية او الفقر والحرمان والضغوط االجتماعية والهجرة واإلنشاء،  يعتبر

 تعمل على ارتفاع معدل حدوث المرض.من شأنها أن 

                                                           
م.1980، 5، القاهرة، طدار المعارف ،307علم النفس الفسيولوجي، ص ،أحمد عكاشة،1  

53الجبالي، حمزة، مبادئ علم النفس،ص   2  
، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان.169فرج، عبد اللطيف حسين، االضطرابات النفسية، ص 3  

م. 2008، مؤسسة دروس للنشر والتوزيع، مصر،54، الفصام، صالحبيب، هارق بن علي 4  
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 العوامل األسرية: -4

كعدم تفاهم الوالدين، والمشاكل العائلية في األسرة، أو شخصية الوالدين الحادة والمنعزلة التي  -

 1.تعزز ظهور هذا المرض لدى االبن

 .2خلل في عمل الغدد والهرمونات بالجسم -

 .3الجهاز العصبي في جسم اإلنسانفي  اضطرابات -

 :فصام الشخصيةبزواج المريض أمور يجب مراعاتها ب: الخامسالفرع 
 

أهم األمور التي يجب مراعاتها في زواج مريض الفصام وما يتبعها من إنجاب لألهفال أو 

 :قمت بإلحاقها للفائدة الجمة التي بها 4حضانتهم،

 *الفصام والزواج:

 هتمام التخاذ القرار المناسب حول الزواج من عدمه، أهمها ما يلي:دة جديرة باالللفصام جوانب عدي

االت وكذلك الحثر أهلية من الحاالت المتدهورة. أككثيرا إن الحاالت المزمنة التي لم تتدهور  .1

 نتكاسات أكثر أهلية من الحاالت التي تنتكس كثيرا.التي ال تتعرض للعديد من اال

                                                           

، دار الفكر، األردن، عمان.147عبد هللا، محمد قاسم، مدخل إلى الصحة النفسية، ص 1  
.42الحبيب، الفصام، ص 2 

 ،للبنانية، دار المصرية ا154مبادئ العالج بالقراءة مع دراسة تطبيقية مع مرضى الفصام، ص ،عبد هللا حسين المنشولي،3
 .م2004، 1طمصر، 

.240-237الفصام، ص ،الحبيب  4  
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فالزواج ال يشفي من المرض،  ،اعدا على الشفاء كما يعتقد البعضليس الزواج عامال مس .2

إن كان موفقا أو قد يزيد من حالة المريض إن لم  يءوإنما قد يساعد في التشافي بعض الش

 يكن كذلك.

ال ينصح بتزويج المريض أثناء النوبات الحادة من المرض أو في مراحل التشافي أو في  .3

 ب فيها األعراض المرضية ألي عالج.الحاالت المزمنة التي لم تستج

، مما قد ى تحملهاله قدرة عل فال يكون ومسؤوليات على المريض  ءقد يضيف الزواج أعبا .4

 ض.يتكاسة المر انيؤدي 

وعي الطرف اآلخر في الحياة الزوجية المقبلة بحالة المريض، وموافقته عليها، واستعداده  .5

 ج.الكامل للتعايش معها، والوعي بدوره في العال

أن يكون هدف أسرة المريض من تزويجه هو إسعاده وليس التخلص من عبء العناية به،  .6

به وذلك ألن شعور شريك الحياة بالوحدة في العناية بمريض الفصام قد يزيد من همه وتع

ولذا فإنها عملية مشتركة مستمرة بين أسرة المريض  الذي يلقي بظالله على المريض.

 وشريكه الجديد.

لدول في تشريعاتها الزواجية، فبعض البلدان تشترط شهادة هبية للموافقة على وتختلف ا

ن دوال أخرى لم تدرج األمراض النفسية إجماال ضمن إزواج مريض الفصام، في حين 

 إجراءات فحص ما قبل الزواج.
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مما سبق يتضح أن قرار الزواج من عدمه هو قرار مشترك بين أسرة المريض وهبيبه 

ستراتيجية خاصة في الرعاية المستقبلية حتى ال تختلط ا.  ولذا يفضل وضع وشريك الحياة

 وتتداخل، أو أن يلقي كل هرف بالالئمة والمسؤولية على الطرف اآلخر.

 *الفصام واإلنجاب:

حتمالية حدوث ااإلنجاب هو أيضا حق مشروع للمريض يستوي في ذلك مع بقية البشر رغم أن 

 من سواه بخمسة أضعاف. الفصام في ذريته عموما أكثر

 عتبارات يحسن مراعاتها:ا تخاذ قرار اإلنجاب من عدمه يخضع لعدة اولذلك فإن 

أو أحد أقاربها القريبين فإن احتمال اإلصابة يزداد  ،إن كانت الزوجة مصابة بنفس المرض -1

 في ذرية المريض.

ب أحد منهم اصال ي، فقد حتمال اإلصابة عند أبناء المريض أكثر من سواهم ارغم وجود  -2

 بالمرض.

 قتصار باإلنجاب على هفل أو هفلين فقط.يمكن اال  -3

يجب مراعاة حاجة المريض نفسه للرعاية المستقبلية، ولذا فإن إنجابه لألهفال ربما يكون  -4

 بذاته مطلبا حتى يقوموا برعايته مستقبال.

هما ليسا مؤهلين إلن ؛إذا كان كال الزوجين مصابين بالفصام فاألولى في نظري عدم اإلنجاب -5

 للتربية.

رغم أن المريض قد يفرح باإلنجاب، إال أن اإلنجاب ذاته يعد جهدا نفسيا، والتربية والرعاية  -6

 جهد آخر أيضا.
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الصعوبة األكبر حينما تكون الزوجة هي المريضة بالفصام وليس الزوج، وذلك ألن الرعاية  -7

 ادة.والتربية للجيل هي مسؤولية األم أكثر من األب في الع

 *الفصام وحضانة األطفال:

 فيما يتعلق بحضانة األهفال فإن هناك أيضا جوانب عدة يجدر مراعاتها، أهمها ما يلي:

 هل هناك خطورة على األوالد عند رعاية أحد الوالدين الفصامي لهم؟ -1

 هل بلغ المريض درجة العجز في عدم القدرة على تربية األوالد؟ -2

 ؛رف اآلخر ال يعني حجب األهفال عن الطرف المريضنتقال حضانة األهفال إلى الطا -3

 ألن ذلك قد يزيد من مرضه حتى وإن لم يكن المريض قادرا على التعبير.

 ، كما أن نشأتهمنشأة األوالد لدى الطرف الفصامي بذاتها ال ترسب مرض الفصام في العادة -4

 .عداد الوراثيستإذا كان لديهم االعند الطرف الصحيح ال تمنع من إصابتهم بالفصام 
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مقابالت مع مرضى فصام الشخصية: : السادس الفرع  
 

جراء عدة مقابالت شخصية مع المرضى إوقبل الحكم على زواج المريض بالفصام رأت الباحثة 

 ليتسنى لها معرفة الحكم الشرعي:

 مقابلة وقراءة ملف مريض الفصام لنوعين من المرض: تم

 لبسيط.النوع األول: فصام الشخصية ا

 الذهاني. ةالنوع الثاني: فصام الشخصي

 من أعضاء جسم افهو يتميز عن بقية األنواع بأن عضو  ،أما بالنسبة لنوع فصام الشخصية التخشبي"

إنما يحول و  ،ة، وهذا النوع ال يعالج بالمراكز الصحيمتخشبا ال يتحركيبقى لفتره محدده  المريض

 .1"لصعب أن يتزوج ألنه عدواني، وهذا النوع من امباشرة على المستشفى

 :2الحالة األولى

 فصام شخصية بسيط.نوع المرض: 

 : )ا.ع(ةاسم المريض

 : أنثى.ةجنس المريض

 عام.                   31عمر المريضه:

                                                           

.2019-3-4الخليل، تاريخ -مقابلة مع د.شفيع محمد سعادة، مختص بعالج األمراض النفسية، العيادة الحكومية  1
  

لحكومية ( في العيادة الصحية ا2019-3-4*تمت المقابلة مع المريضة )ا.ع( المصابة ب)االنفصام بالشخصية(، بتاريخ ) 2
 في الخليل بإشراف الطبيب النفسي د.شفيع محمد سعادة. 
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 حالتها االجتماعية: عزباء.

 العمل: تعمل بطي المناديل.

عيش مع أخيها في منزل ملك مكون عام( عزباء ت31: فتاة تبلغ من العمر)ةالوضع األسري للمريض

 ليسا أقارب.وكالهما ، ن، والدا المريضة متوفيامن غرفتين ومنافعهم

أنهت دراستها في كلية جامعية ورسبت باالمتحان الشامل، العمل(:  -)التعليمةالسجل العملي للمريض

 .طي المناديلبعمل تولت العالماتها كانت جيدة، بعد إنهائها للكلية لم تعمل مباشرة، ومنذ سنتين 

 قبل المرض: هادئة، بطيئة، خجولة، ال يوجد لها صديقات. ةشخصية المريض

 التاريخ الصحي: الحمل والوالدة هبيعيان)النمو، والكالم، والمشي( هبيعي.

سبب المرض: كانت مخطوبة وقد أصيب خطيبها بالشلل النصفي في مجزرة الحرم اإلبراهيمي، وقد 

 ووفاتها وبعد ذلك مرض والدها. اصادف هذا مرض والدته

) وال تحب الكالم بسبب تعليقات الناس عليها نطوائيةابعد المرض: اكتئاب،  ةشخصية المريض

هردت من العمل أكثر و قراراتها تستمدها من أهلها،  ألن ؛، ال تستطيع اتخاذ القرارواستهزائهم بها(

 ،كانت تعمل بطي المناديل نهاأل ؛يذ أوامرهمن مره بسبب عدم قدرتها على التجاوب مع المسؤول بتنف

ها، فزادت حالتها الصحية سوء، فيبطيها مما أسفر عن انزعاج المسؤول وصراخه  ةوكانت بطيئ

فحاولت أن تسرع بشكل كبير مما أدى إلى شعورها بالضغط، وأثر عليها صحيا بعدم قدرتها على 

 النوم.
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نها شخصية رومانسية، وتكتب أل ؛اني من التفكير به كثيراوتع ،رغبتها بالزواج: لديها الرغبة بالزواج

الشعر لتعوض هذا الوضع، لكنها تجد رفض فكرة الزواج من أهلها، ومن األهباء أيضا بعدم قدرتها 

 على تحمل المسؤولية.

 :من الناحية القانونية فصام البسيطال ةبزواج مريض ةرأي الباحث

ستطيع تحمل تفي نفس الوقت وال  هغير مسؤول االزواج لكنهالرغبة ب افصام البسيط: لديهال ةمريض

 1(12حسب المادة) هغير عدواني انهأل ؛ستطيع الزواجت، ا، إذ تؤثر على نفسيتهامسؤولية كبيره عليه

االرتباط برجل  هاويمكن ،ابسبب الرغبة الموجودة لديهو  ني المعدل،دمن قانون األحوال الشخصية األر 

 .ةيالصح اتأقلم مع حالتهيستطيع ال سهل المزاج

ينصح  كن الول ،من قانون األحوال الشخصية األردني المعدل 2(12نجاب حسب مادة)تستطيع اال 

التكلف  ا، إذ يكون الزواج لألنس فقط، وعلى من يعولهةعلى تحمل المسؤولي هغير قادر  انهأل به

 على العمل. االشخصية بسبب عدم قدرته ابمصاريفه

 

 

 

 

                                                           

 1)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به
تفصيال والتحقق من رضاه( غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته   

  2 نفس المادة السابقة.
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 :1يةالحالة الثان

 نوع المرض: فصام شخصية بسيط.

 : )ن. ق(ةاسم المريض

 جتماعية: متزوجه.حالتها اال

 : أنثىةجنس المريض

 عام.                   38:ةعمر المريض

 العمل: ال تعمل.

يعمل)عامل( وينفق  ةن زوج المريضأل ؛متوسط ة: الوضع المادي لألسر ةالوضع األسري للمريض

المكون من  ةفي بيت الزوجي ةتلبية احتياجات األسرة، وتسكن المريض ويثقل عليهعلى زوجتين، 

لزوج ة الثاني ةثالث غرف ومطبخين وحمامين باإلضافة إلى الخدمات، والسكن مشترك مع الزوج

 ، وحالة السكن جيد.ةالمريض

مرضى عقليين غيرها، فوالدها مصاب بمرض عقلي  ةتاريخ العائلة المرضي: يوجد بعائلة المريض

بمرض عقلي وتتعالج بالمركز  ة، وأختها مريضيءفصامي يتعالج بالمركز الصحي ووضعه س

 الصحي، فللوراثة عامل كبير بمرضها.

                                                           
( في العيادة الصحية 2019-3-18*تمت المقابلة مع المريضة )س.ن( المصاب ب)انفصام شخصية بسيط(، بتاريخ )1

 الحكومية في الخليل بإشراف الطبيب النفسي د.شفيع محمد سعادة. 
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عصبيته، وال تنفعل بسببها،  فاخعصبي جدا، ولكنها ال ت ةمع أسرتها: زوج المريض ةعالقة المريض

 أما أوالدها فهم متفهمون لمرض أمهم ويعاملوها بود واحترام.

(عاما، يعاني من مرض عقلي فصامي، 64والدها يبلغ من العمر)فعلى قيد الحياة،  ةالمريض اوالد

 ( عاما، وصحتها جيده.57ووالدتها تبلغ من العمر)

إلصابتها بمرض عقلي،  ؛لديها خمسة إخوة وثالث أخوات، إحداهن تتعالج في المركز الصحي

وزوجها على قيد الحياه، يبلغ من  ،تزوجهمن بين إخوتها هي البكر، وهي م ةوترتيب المريض

(عاما، صحته جيد إال أنه عصبي المزاج، وهو متزوج من زوجة أخرى غيرها، لكن 43العمر)

 عالقتهما ليست جيده.

 أربع سنوات.أصغرهم ، وأربع بنات ذكورثالثة  ةولدى المريض

 حترام، وهي اجتماعية.مع اآلخرين: تسودها المودة واال ةعالقة المريض

 : )الحمل، الوالدة، النمو، المشي( هبيعي.ةالتاريخ الصحي للمريض

بنتيجة )راسب(، ومستواها  ةأنهت الثانوية العام -العمل(: التعليم -)التعليم ةالسجل العملي للمريض

 حترام.جيده، يسودها اال اتوالمدرس زميالت، وكانت عالقتها مع الاالعام في المدرسة كان متوسط

ربة منزل، تعيل أسرة كبيره، وقائمة بواجباتها حاليا، وحسب قولها بأن الذي أدى  ةالمريض -العمل

 بها إلى المرض هو ضغوط الحياه، والمسؤولية الكبيرة على عاتقها، وضيق الحال.

 جتماعية، لديها بصيرة للمكان واألشخاص.اة، ئ، هادة: حساسةالحالة الشخصية للمريض
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اضطراب في النوم، واضطراب في األكل، انعزاليه، حساسية  : تعاني منةأعراض المرض للمريض

)اكتئاب(، إهمال النفس والبيت وأفراد العائلة، تمتمه وحديث مع النفس بكالم  زائده، مزاج هابط

معها، تخرج من البيت  الماء والباب يتكلمان بورمتكرر، هالوس سمعيه، حيث كانت تسمع صن

 ةفي المشارك ة، أو الرغبةلى ممارسة األعمال المنزليهدف واضح، عدم القدرة عوتسير بغير 

مدركه لمرضها، وأنها بحاجه إلى عالج، إذ  ةبالمناسبات، أو الزيارات االجتماعية، لم تكن المريض

 كانت تظن بأنها قلقه وبحاجه إلى نوم فقط.

مادية، وضغوط الحياة الة زاد وضعها سوء وجعل أعراض المرض تبدأ بالظهور، المشاكل األسري

 وتراكمها، وضيق الحال.

، لكن انتبه أهلها ين، مما زاد الوضع سوءى المشعوذولجأ إل ،بداية األمرفي رفض الزوج عالجها 

 ن لديهم تجربة حياتيه، ودراية بالمرض.إلى مرضها، وعالجوها لدى المركز الصحي؛ أل

لصحية، ألنها تتناول اها تحال تلدى المركز الصحي، وتحسن ضة: تعالجت المريضةعالج المري

 الدواء الذي سبب لها بعض األعراض الجانبية.
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 :من الناحية القانونية البسيط باحثة بزواج مريضة فصام الشخصيةرأي ال

البسيط الزواج مع أخذها المستمر للدواء والعالج، كما في هذه  ةتستطيع مريضة فصام الشخصي

من قانون األحوال الشخصية األردني  1(12مادة)نها غير عدوانيه، حسب ة؛ ألالمرضي ةالحال

 .المعدل

أنجبت قبل علمها بالمرض، ومرضها وراثي، فلو كانت على علم بمرضها لمنعت من  ةالمريض

إلنه سينتقل إلى األبناء،  ؛من قانون األحوال الشخصية األردني المعدل 2(12حسب مادة) ،اإلنجاب

، تستطيع اإلنجاب، لكن ينصح بأن تقتصر على هفل غير وراثي إن كان مرضها في حاالت أخرى و 

 .أو هفلين، لعدم قدرتها على تحمل المسؤولية الكبيرة

 :3الحالة الثالثة

 .فصام شخصية بسيطنوع المرض: 

 (: )خ. زاسم المريض

 جنس المريض: ذكر

 عام.                   68عمر المريض:

                                                           

عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به )للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة 1 
  غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاه(

نفس المادة السابقة.   2
  

(، في المركز الصحي الحكومي بالخليل، تحت 2019-3-18*تمت قراءة الملف الشخصي للمريض من الباحثة بتاريخ )3
 إشراف د.شفيع محمد سعادة.
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 .رملجتماعية: أحالته اال

 .ال يعملالعمل: 

التطور والنمو( هبيعي، المرض غير وراثي، إذ ال يوجد بالعائلة مريض ريخ الصحي للمريض: )التا

 عقلي.

، يستطيع المريض القراءة ةوكانت عالماته مقبول ،التعليم والعمل: درس لغاية الصف الخامس

 .والكتابة

قبة اآلخرين األعراض المرضية للمريض: العزلة، سماع أصوات غريبة، خياالت، خوف، الشعور بمرا

، الخلط في الكالم والشكوك، ولم تكن موجوده هذه األعراض عليه له، اضطراب النوم، نوبات ضحك

 من قبل.

اء والتزامه به، فيكون للدو  تناولهالوضع الصحي للمريض: تستقر حالة المريض الصحية في حال 

ات صحية تظهر بها فإنه تصيبه انتكاس ،شخصا هادئا متعاونا، أما في حال توقفه عن العالج

، وتسبب له المشاكل مع أوالده والجيران واألهل، أما في حال التزامه بالدواء ةأعراض المرض المذكور 

 فإن حالته تستقر وتكون جيده، وال يسبب أي مشاكل لألهل واآلخرين.

ير إلنه غ ؛رغبته بالزواج: يرغب المريض بالزواج ويصر عليه، لكن أوالده غير مقتنعين بتزويجه

مؤهل للزواج جسديا أو عقليا، وال يريدون أن يتحملوا مسؤولية إنجابه ألبناء آخرين، إال أن معالجي 

، وأن يعطوه الفرصة للزواج، إذ هو أعلم بحاجاته والدهمالمريض نصحوا األبناء بأن يفكروا بنفسية 

 عوضا عنهم. وقد تتحسن نفسيته ويؤنس بالزواج، وتقوم زوجته برعايته النفسية والجسدية،
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 :من الناحية القانونية فصام البسيطالالباحثة بزواج مريض  رأي

من قانون األحوال الشخصية األردني  1(12نه غير عدواني حسب مادة)أل ؛الزواجالمريض  يستطيع 

 .المعدل، وقد تتحسن نفسيته به، ويؤنس بالزواج، وتقوم زوجته برعايته وإعطائه العالج

من قانون األحوال الشخصية األردني  2(12فيستطيع اإلنجاب حسب المادة) بلإلنجا أما بالنسبة 

ن مرضه غير وراثي، لكن يجب أن يوضح لزوجته عدم قدرته على تحمل مسؤولية ل، ألالمعد

ن األمر يتوقف على أل ؛األهفال ورعايتهم والنفقة عليهم، حتى يكون لديها علم بحالته المرضية

عليه، ورعايته،  قان يتحملوا أيضا مسؤولية اإلنفأة، ويجب على أبنائه رضاها بتحمل هذه المسؤولي

 وتفقد أحواله.

 فصام البسيط:لزواج مريض االشرعي ل حكم ال

 : ترى الباحثة بعد االهالع على ثالث حاالت من مرض الفصام البسيط

وجود قياسا على المجنون، بسبب شروط خاصه، ، ولكن ضمن لبسيطزواج مريض الفصام ا جواز

العلة المشتركة بينهما وهي زوال العقل، فالمجنون يجوز له الزواج، وذلك لدفع الشهوة عنه أو عنها 

، وتحصيل الرعاية والخدمة، إذ تبين من الحاالت التي تم مقابلتها وجود الرغبة وصيانته من الفجور

قل أحيانا وليس ويع المريض يفيق به وتبين أن  مرض الفصام البسيطفي الزواج لدى المريض، 

مطبقا، فإنه ال يجبره أحد على الزواج، بل يزوج نفسه، وهذا باتفاق الفقهاء كما تم شرحه في موضوع 

                                                           

 1)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به
لى حالته تفصيال والتحقق من رضاه(غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه ع   

.نفس المادة السابقة  2  
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، ولوحظ في مرض الفصام بأن المريض يعاني من هالوس سمعيه، فقد يسمع شخصا يحدثه الجنون 

ه بسبب هذه الهالوس ويأمره بفعل أمر وهو كاره له، فقد يأمره بالزواج وهو غير راض ومكره علي

، وحتى يتبين ، فأرى كباحثة بأن حكم الزواج هنا يندرج تحت موضوع اإلكراه على الزواجةالسمعي

 الحكم الشرعي أكثر دقة يجب دارسة موضوع اإلكراه:

 :في اللغة واالصطالح اإلكراهأوال: تعريف 

 اإلكراه في اللغة:

اهة"، فهو كريه، نظير قولهم: "قبح المنظر قباحة" اإلكراه في أصله مأخوذ من قولهم: "كره االمر كر 

فهو قبيح في الوزن والمعنى، او هو مأخوذ من: "كره األمر كرها"، يقال: "كرهت األمر وأكرهه"، إذا 

قام على كره أي على مشقة، وأقامه فالن على كره أي أكرهه على  يقال: ،1عفته أو نفرت منه لقبحه

، وبالضم ما أكرهت نفسك عليه، 3أمر ال يريده هبعا أو شرعا ، أو هو حمل إنسان على2القيام

، والكره بمعنى المشقة، وهو ما يكرهه اإلنسان ويشق عليه، وإنما 4وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه

، واإلكراه 5سمي الشر مكروها ألنه ضد المحبوب وامرأة مستكرهة غصبت نفسها فأكرهت على ذلك

 .6ى فعل شيء يكرههفي أصل اللغة هو حمل الشخص عل

                                                           

.2/785.  إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط ،730-729/ 2الفيومي، المصباح المنير ،   1
  

2
 .، دار ابن حزم269مختار الصحاح، ص ، محمد بن أبي بكر،الرازي   

 .لرسالة، مؤسسة ا163الكليات، صأيوب بن موسى، أبو البقاء،   3
 .293، ص4الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج  4
 .535، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج  5
 128، ص6ابن عابدين، حاشية رد المختار، ج  6
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يتبين أن اإلكراه في اللغة ضد المحبة، وتدل على قيام الشخص بفعل مكره عليه وغير  مما سبق

 . وراض بالقيام به راغب

 تعريفات الفقهاء لإلكراه: اإلكراه في االصطالح:

يصير قالوا بأنه" حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف، يقدر الحامل على إيقاعه، و الحنفية: .1

فينتفي به رضاه أو يفسد به  المرء بغيره يفعله فعل هو، ف1الغير خائفا به فائت الرضا بالمباشرة"

، كما عرفه ابن عابدين في 2اختياره من غير أن تنعدم به األهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطأ

عل الذي هلب حاشيته" فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الف

 .4، أو:" هو عبارة عن الدعاء إلى الفعل باإلبعاد والتهديد"3منه"

ؤلم من قتل، أو ضرب ولو قل، أو سجن، أو قيد ولو قالوا بأن " اإلكراه يكون بخوف م المالكية:.2

" ما يفعله باإلنسان ، فهو5لم يطل، أو صفع في القفا لذوي مروءة بمأل، أو بجمع ولو غير أشراف"

 .6يضره، أو يؤلمه من ضرب أو غيره"مما 

هو: ان يهدد المكره قادر على اإلكراه بعاجل من أنواع العقاب، يؤثر  اإلكراه  أن قالوا الشافعية:.3

العاقل ألجله اإلقدام على ما أكره عليه، وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به؛ إن امتنع مما 

                                                           

.382/ص4البخاري، كشف األسرار ،ج   1  
 .38، ص24السرخسي، المبسوط، ج  2
 .128، ص6ابن عابدين، رد المختار، ج  3
 .175، ص7نائع، جالكاساني، بدائع الص  4
م.1981، دار الفكر، 115خليل المالكي، مختصر خليل، ص  5  
 .45، ص4الحطاب، مواهب الجليل، ج  6
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ال يقدر على االمتناع منه من سلطان أو لص أو أن يصير الرجل في يدي من  ، فهو1أكرهه عليه"

متغلب على واحد من هؤالء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه، داللة أنه أمر امتنع من قبول ما أمر 

 .2الضرب المؤلم أكثر من إتالف نفسه به، يبلغ به

اإلسالم، ومثلوا لما  صوروا كيفية اإلكراه بمثال فقالوا: اإلكراه بحق هو كإكراه المرتد على الحنابلة:.4

 3كان بغير حق باإلكراه على كلمة الكفر.

 شرح التعاريف:

 تعريفهم هو ذكر ألنواع المكره به، من قتل أو ضرب ونحوهما. . المالكية:1

به ما تضمن تعريفهم ذكر لشرط من شروط اإلكراه بقوله: "وغلب على ظنه أنه يفعل  الشافعية:. 2

بقية الشروط، وتضمن ذكر األركان لإلكراه بقوله : " أن يهدد المكره قادر هدد به" إال أنهم لم يذكروا 

 على اإلكراه بعاجل من أنواع العقاب"، وأما أثر اإلكراه فهم من جملة كالمهم ولم ينصوا عليه مباشرة.

ه تعريفهم غير جامع وال مانع، إذ صوروا اإلكراه بمثال ولم يتطرقوا لذكر أركانه وشروه الحنابلة:. 3

 وأثره.

أرى بان تعريفهم جامع مانع إذ تضمن أركان اإلكراه بقولهم: "حمل الغير على أمر  الحنفية:. 4

يمتنع عنه بتخويف"، وذكروا شروهه بقولهم: "يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به 

 فائت الرضا بالمباشرة"، وبينوا آثاره بقولهم: "فائت الرضا بالمباشرة".

                                                           

.، دار الفكر282/ص3األنصاري، أسنى المطالب شرح روض المطالب، ج 
1
  

 .103، ص3الشافعي، األم، ج  2
.(4/208البهوتي، كشاف القناع )  3
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 ف الراجح:التعري

 .ألنه تعريف جامع مانع بين أركان اإلكراه وشروهه وأثره المترتب عليه ؛أرى ترجيح تعريف الحنفية

 أركان اإلكراه وشروهه وأثره، وتوضيحها بتعريف الحنفية الذي رجحته لدي:أهم فأرى تبيين 

لمكره، ومعنى فيما أكره في قوله: " ثم في اإلكراه يعتبر معنى في ا السرخسي بينها: أركان اإلكراه أ.

 ، وبيان هذه األركان: 1عليه، ومعنى فيما أكره به"

: فهو الذي يحمل غيره على فعل أمر ما تحت التهديد، والبطش الشديد، المكره بكسر الراء. 1

 ويتبين من تعريف الحنفية بقولهم: "حمل"؛ فالحمل يستلزم حامال يدفع اآلخر للقيان بفعل.

: هو الشخص الذي يقوم بالفعل المكره عليه، بدون رضا منه وال اختيار، ويتبين ءالمكره بفتح الرا.2

 من تعريف الحنفية بقولهم: "الغير" أي الذي سقط عليه الفعل.

: هو الفعل الذي يقع فيه اإلكراه من قبل الفاعل المكره بكسر الهاء الذي يجبر المكره عليه.3

 على أمر".ه جبرا وقهرا، ويتبين من تعريف الحنفية بقولهم: "المفعول به المكره بفتح الراء، القيام ب

: هو وسيلة اإلكراه التي يستخدمها الفاعل ضد المفعول به حتى يجبره على القيام المكره به. 4

 تبين من تعريف الحنفية بقولهم: "بتخويف".بالفعل تخويفا وظلما، وي

 

 

                                                           

.39/ص24السرخسي ، المبسوط ،ج  1  
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 شروط المكره بفتح الراء: شروط اإلكراه: ب.

يتبين ذلك من خالل يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن امتنع من اإلتيان بالمكره عليه؛ و  أن .1

 .1نها الفاعل على المفعول به، ويغلب على ظنه نزول الضرر بهييب قرائن

 .2من هرب أو مقاومة . أن يكون مغلوبا على أمره، عاجزا عن دفع المكره عن نفسه بأي هريقة،2

 .3ألوامر المكره تغييرا لها، أو زيادة عليها، أو نقصانا منها. عدم مخالفة المستكره 3

 ويتبين ذلك من خال تعريف الحنفية بقولهم: "ويصير الغير خائفا به". 

 ط المكره بكسر الهاء:شر  ج.

ذلك من تعريف الحنفية بقولهم: "يقدر  ويتبين ،4أن يكون قادرا على إنجاز وعيده، وإنفاذ تهديده

 " أي يكون قادر على القيام بما هدد به.الحامل على إيقاعه

  لمكره عليه:اشرط  د.

ويتبين ذلك من  ،5على فعل المكره عليه ليس إال لداعي اإلكراه ولوال اإلكراه لما قام به أن ال يقدم

 خالل تعريف الحنفية بقولهم: "يمتنع عنه".

                                                           

 
ه.  الدردير، الشرح 1313، األميرية، القاهرة، 5/181الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق على شرح كنز الدقائق، ص 1

.   الحصني، أبو بكر بن محمد، كفاية األخيار في حل غاية االختصار، 10/353.  ابن قدامة، المغني، 2/368الكبير ص
  م1994، دار الخير، دمشق، 539ص
  .4/209(.  البهوتي، كشاف القناع، ص 6/446لي، نهاية المحتاج )الرم  2 
 .79/ج2العدوي، حاشية العدوي ،ص  3
 ، دار الحديث، القاهرة.4/108الميداني، عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، ص  4
 .178/ص9الحصكفي، الدرر المختار، ج  5
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 شرط المكره به: ه.

دا، يورثه خوفا ، ينعدم به بفتح الراء ضررا شديفيسبب للمكره  ،1أن يكون األمر المهدد به عاجال

 : "بتخويف".، ويتبين ذلك من خالل تعريف الحنفية بقولهم2رضاه

 أثر اإلكراه: و.

بين الحنفية النتيجة واألثر المترتب على اإلكراه بقولهم: "فائت الرضا بالمباشرة"، فهو مفوت للرضا 

 قادح فيه.

 :أيضا التعريفات من خاللونالحظ األثر المترتب على اإلكراه 

نالحظ من خالل تعريف الحنفية بأن اإلكراه عندهم قد يعدم الرضا مطلقا وال يكون للشخص فيه أي ف

اختيار، وقد ال يعدم هذا اإلكراه االختيار إعداما كليا ولكنه قد يفسد هذا االختيار، أما الشافعية فأرى 

ا أكره عليه أو ال يقدم، لذلك نستنتج بأن: اإلكراه عندهم بأن االختيار باق، فللشخص أن يقدم على م

قد يفسد االختيار ويعدم الرضا كذلك، وقد ال يحدث ذلك، ألن المكره قد يلزم باإلقدام على ما أكره 

، فاإلكراه يختلف أثره من شخص إلى آخر ومن حالة عليه في حاالت، ويرخص له في حاالت أخرى 

 إلى أخرى.

 

 

                                                           
، دار 272/ 4مان بن محمد، حاشية البجيرمي على الخطيب ،ص.  البجيرمي،  سلي24/39السرخسي، المبسوط ،ص  1

 م .2003، دار الحديث، القاهرة، 491م  المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص1995الفكر، 
 .9/178الحصكفي، الدرر المختار، ص  2
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 :ثانيا: أنواع اإلكراه

 قسم العلماء اإلكراه باعتبارين، اعتبار المكره عليه فعال كان أو قوال، واعتبار المكره به.

 ، وينقسم اإلكراه بهذا االعتبار إلى قسمين:1القسم األول: تقسيم اإلكراه باعتبار المكره عليه

لى اإلسالم إكراه وهو اإلكراه المشروع، أي الذي ال ظلم فيه وال إثم، كإكراه المرتد ع إكراه بحق:. 1

فهو إكراه على أمر واجب شرعا على المكره، وحكمه وإكراه المدين القادر على وفاء الدين،  2،بحق

 3إكراه مشروع.

: وهو اإلكراه ظلما، كأن يكره ظالم قادر على أمر قولي، والمكره قادر على . اإلكراه بغير حق2

تترتب على اإلكراه أثاره، وذلك كالكفر باهلل  العقوبة، فإن المكره غير مؤاخذ فيما أكره عليه وال

والطالق والعتاق واإليمان، ألنها أمور تجري على اللسان مع إمكان ثبات القلب واستقراره على ما هو 

ِ ﴿ عليه، قال تعالى: ِ ٱَمن َكَفَر ب ۡكرِهَ َوقَۡلُبهُ  ۦٓ ِمنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ  ّللا
ُ
ِ  ۥإَِلا َمۡن أ ُۢ ب يَمَٰ ٱُمۡطَمئِنُّ ، وهذا 4﴾ نِ ۡۡلِ

قول جمهور العلماء ما عدا الحنفية فإنهم يشترهون أن يكون اإلكراه بالقتل فإن كان بغيره فالمكره 

، وحكمه محرم؛ 5غير معذور وتلزمه آثار ما أكره عليه في هذه الحالة وتترتب على اإلكراه أثاره

 .6لتحريم وسيلته أو المطلوب به

                                                           
 .206، ص2ر، التقرير والتحبير، جابن أمي  1
 .104، ص6الموسوعة الفقهية، ج  2
 .2/236الدردير، الشرح الصغير، ص  3
 .106سورة النحل، آية   4
، 2، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج206-203، السيوهي، األشباه والنظائر، ص97ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص  5

 .369-368ص
 .1/309.  السيوهي، األشباه والنظائر، ص2/416التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ،  6
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 مكره بهالقسم الثاني: اإلكراه باعتبار ال

 وينقسم اإلكراه بهذا االعتبار إلى قسمين:

"وهو النوع من اإلكراه يوجب  ،هو الذي ال يبقى للشخص قدرة وال اختيار . اإلكراه الملجئ أو التام:1

وحكم هذا النوع 1اإللجاء واالضطرار هبعا، كالقتل والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو"،

 .2، ويفسد االختيار"من اإلكراه" أنه يعدم الرضا

التهديد بما دون النفس أو العضو أو المال كله، ويكون  هو )الناقص(:. اإلكراه غير الملجئ2

وحكمه بأنه ، 3التهديد فيه بالحبس أو القيد أو إتالف بعض المال أو الضرب الذي ال يتلف األعضاء

 .4نه من الصبر على ما هدد بهيعدم الرضا، وال يفسد االختيار؛ لكونه غير مضطر إلى الفعل، لتمك

 حكم اإلكراه:

اإلكراه سواء كان ملجأ أو غير ملجئ فإنه ال ينافي أهلية الوجوب، وال الخطاب باألداء؛ لبقاء الذمة 

والعقل والبلوغ، ولكن الملجئ يعدم الرضا ويفسد االختيار، وغير الملجئ يعدم الرضا وال يفسد 

 .5االختيار

 

                                                           
 .175،ص7، بدائع الصنائع، جالكاساني  1
-، دار الكتب العلمية، بيروت538، ص4البخاري، عالء الدين عبد العزيز، كشف األسرار عن أصول الفخر البزدوي، ج  2

 لبنان.
 .262، ص8، ج384،ص7ابن قدامة، المغني، ج  3
 .4/383.  البخاري، كشف األسرار، ص127/ 8ابن نجيم، البحر الرائق، ص   4
 .262، ص2.  ابن أمير، التقرير والتحبير، ج538، ص4البخاري، كشف األسرار عن أصول الفخر البزدوي، ج  5
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  :أثر النكاح على اإلكراه

بغير حق، هل يصح  ) امرأة/ رجل(مكلف على أن يتزوج بشخص )رجل/امرأة( في حال أكره شخص

 النكاح أم يفسد:

 اختلف الفقهاء في وقوع النكاح في حالة اإلكراه على قولين:

إلى القول إن اإلكراه على النكاح يقع، ألنه تصرف قولي يستحيل فيه أن  1القول األول: ذهب الحنفية

ره آلة للمكره؛ ألن التصرفات الشرعية في األصل نوعان: إنشاء وإقرار، واإلنشاء نوعان: يكون المك

، واستدلوا والنكاح من النوع الذي ال يحتمل الفسخ فهو يقع باإلكراه  نوع ال يحتمل الفسخ ونوع يحتمله،

 على ذلك بما يلي:

نِكُحواْ ﴿لى:. بعموم آيات النكاح، وبأي تصرف قولي، ومن هذه اآليات قوله تعا1
َ
َيََٰمَٰ ٱَوأ

َ
ِمنُكۡم  ۡۡل

َٰلِِحيَ ٱوَ  ُ ٱِمۡن ِعَبادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡمَۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم  لصا ُ ٱوَ  ۦ  مِن فَۡضلِهِ  ّللا   .2﴾َوَِٰسٌع َعلِيم   ّللا

 : ووجه الداللة في اآلية

 عن شرط الرضا، فمن شرهه فال بد له من نكاح العبيد واإلماء مطلقا إوجل أمر الموالي ب أن هللا عز

بل إن إهالق األمر في اآلية، مع القدرة على تخصيصه بحال الطوع واالختيار، دليل  دليل عليه،

:" إن عمومات النصوص وإهالقها يقتضي 3يقول الكاساني على إرادة العموم في األمور كلها،

                                                           
 .182،ص7الكاساني، بدائع الصنائع،ج  1
 .32:سورة النور، آية  2

 .182،ص7الكاساني، بدائع الصنائع،ج  3
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 يعمل على األقوال، فكل متكلم مختار شرعية هذه التصرفات من غير تخصيص وتقييد، فاإلكراه ال

 فيما يتكلم به فال يكون مستكرها عليه حقيقة".

) صلى هللا عليه وسلم(:" ثالث جدهن جد، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه -. عن أبي هريرة2

 .1النكاح والطالق والرجعة"

 وجه الداللة من الحديث:

إذ المكره يأخذ حكم الهازل قياسا في انعقاد  الة الهزل،في ح وقعأن منطوقه يدل على أن عقد النكاح 

، ألن كل منهما قاصد عقد النكاح، فيقاس على الهزل اإلكراه على النكاح في حالة اإلكراه  نكاحهما،

 2لكنه غير راض بحكمه الذي يترتب عليه.

ل ال يحتمل :" إن كل ما يصح مع الهزل يصح مع اإلكراه؛ ألن ما يصح مع الهز 3يقول ابن عابدين

الفسخ، وكل ماال يحتمل الفسخ ال يؤثر فيه اإلكراه"، فالهزل في عقد النكاح يقع به النكاح وكذلك 

 .4اإلكراه، ألن كل عقد يؤثر فيه  الهزل يؤثر فيه اإلكراه، وماال يؤثر فيه الهزل ال يؤثر فيه اإلكراه 

 

 

                                                           
أن  عندي غريب، وقال األلباني: يتلخصحسن ، وقال عنه 658، ص1، ج2039الترمذي، سنن الترمذي، الحديث رقم  1

 .224، ص6، ج1826الحديث حسن، انظر: األلباني: إرواء الغليل، الحديث رقم 
 .24،64السرخسي، المبسوط، ص   2
 .139، ص6ابن عابدين، حاشية الرد المحتار، ج  3
، 2، ط313خصمين من األحكام، صالطرابلسي، عالء الدين أبي الحسن علي بن خليل: معين الحكام فيما يتردد بين ال  4

 م 1973مصر،
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إلى القول إن اإلكراه على النكاح 3الحنابلةو 2والشافعية1القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية

 يؤدي لفساد العقد، والعقد غير الزم بعد زوال اإلكراه وال تترتب عليه آثاره الشرعية، واستدلوا على ذلك 

 بما يلي:

أن رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم( قال:" رد نكاح  -رضي هللا عنهما -. عن عبد هللا بن عباس1

 .4هما وهما كارهتان"بكر وثيب أنكحهما أبو 

 وجه الداللة في الحديث:

على فساد عقد النكاح في حالة اإلكراه، سواء أكانت الزوجة بكرا أم ثيبا، فاإلكراه يؤدي  الحديث يدل

إلى فساد العقد، ولذلك فإن الرسول)صلى هللا عليه وسلم( رد نكاح هاتين البنتين، ألن أباهما أنكحهما 

 وهما كارهتان.

 5هللا عليه وسلم(:" وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .قوله)صلى2

 

 

 

                                                           
 .370-369، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج م. 1994، 209،ص7المدونة الكبرى،ج مالك بن أنس، مالك،  1
 .431، ص2التفتازاني، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج  2
 .431، ص7ابن قدامة، المغني، ج  3

 .282، ص4ظر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،جرواه الطبراني وبقية رجاله ثقات، ان  4
، قال: حديث 124-123، ص1، ج82، األلباني، إرواء الغليل، الحديث رقم 1498رواه ابن حبان في صحيحه، حديث   5

 صحيح.
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 وجه الداللة من الحديث:

أنه يدل بمنطوقه على رفع حكم الخطأ والنسيان وما استكره عليه اإلنسان، ورفع الحكم يقتضي  رفع 

ا رفع الحكم فعقد النكاح المؤاخذة وعدم االعتداد بحكم العقد الذي أكره عليه اإلنسان إكراها ملجئا، وإذ

 1ال يكون نكاحا صحيحا تترتب عليه آثاره.

 الترجيح:

أرى ترجيح قول جمهور الفقهاء القائلين بأن عقد المكره فاسد غير صحيح لصحة أدلتهم ،وموافقتها 

لحكم الرسول)صلى هللا عليه وسلم(، فال يجوز أن تزوج البنت البكر البالغة إال برضاها، فإذا تزوجت 

وإن القول  ير رضاها فسد عقد نكاحها، وقول الحنفية ال يستند إلى األدلة الصحيحة كالجمهور،بغ

بأن المكره كالهازل؛ كونه قصد اللفظ، ولم يرض بحكمه، غير مسلم؛ ذاك أن المكره لم يقصد 

ليه وعدم الرضا والرغبة بأمر معين يترتب ع النكاح، ولم يطب نفسا بآثاره وموجباته، بخالف الهزل،

آثار سلبية عديدة وخصوصا إذا كان في عقد الزواج، فيؤثر على الحياة الزوجية وعلى تربية األبناء، 

 الرحمة وعلى عدم تقبل الحياة التي يعيشها الفرد المكره، فيقع فريسة األمراض النفسية، واإلسالم دين

 والرضا. يراعي أحوال األشخاص النفسية واالجتماعية، وكله قائم على المحبةجاء 

فمن خالل هذا الترجيح لإلكراه على الزواج أرى بأن من أكره على زواجه من شخص، ولم يكن 

راغب به ، ولكن الذي أثر عليه بالقبول هي الهالوس السمعية والضغط الذي كان يتعرض له خالل 

رار الزواج فإن شفي من مرضه وعاد إلى حالته الطبيعية، ورأى بأن ق قبل إجراء عقد الزواج، مرضه،

يه تحت تأثير اإلكراه عل صائبا وقبل به، تبقى الحياة الزوجية وتستمر، أما إن رأى بأن قراره كان كان
                                                           

 .234أبو يحيى، محمد حسن، أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية، ص  1
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يحق له الفسخ بسبب  ،صائبا ولم يرض به، وأراد أن يفسخ عقد الزواج لهذا العيب ولم يكن قراره

فسخا غير متعسف، حسب ما  فساد العقد؛ إلنه كان غير كامل اإلرادة عند اتخاذه القرار، ويعتبر

(، والتي تنص على أنه :) 34( في مادة)2010جاء في قانون األحوال الشخصية األردني لعام )

. إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط 1يكون الزواج فاسدا في الحاالت التالية: 

. إذا كان الشهود 4عقد الزواج باإلكراه. . إذا 3. إذا عقد الزواج بال شهود. 2األهلية حين العقد. 

. إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع 5غير حائزين لألوصاف المطلوبة شرعا.  

. زواج المتعة والزواج المؤقت.(، ولكن نرى إن كان الزواج 6بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع. 

دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة  قبل الدخول؛ فال يفيد حكما أصال، أما إن حصل

(، والتي 42( في مادة)2010المصاهرة، حسب ما جاء في قانون األحوال الشخصية األردني لعام )

تنص على أنه: )الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول ال يفيد حكما أصال أما إذا وقع به دخول فيلزم 

المصاهرة، وال تلزم بقية األحكام كاإلرث والنفقة قبل التفريق أو  به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة

 .بعده(

(، 2010( من قانون األحوال الشخصية األردني لعام)56أما بالنسبة للمهر حسب ما جاء في المادة)

أنه: )إذا وقع االفتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم األقل من 

المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ المهرين 

 أما إذا وقع االفتراق قبل الدخول فال يلزم المهر أصال(.

ولكن يجب على المريض أن يحضر التقارير الطبية التي تثبت بأنه كان يعاني من الهالوس 

اتخاذ القرار بنفسه وتعرض للضغوط النفسية التي جعلته السمعية بمرضه، وأنه كان غير قادر على 
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يقبل بالزواج من غير إرادته، وأيضا يجب عليه إحضار شهادة هبيب مختص بأنه كان يعاني من 

 .1تلك الهالوس والضغوهات النفسية، حتى يعتبر عقد زواجه فاسدا في المحكمة الشرعية

 

 :2الحالة الرابعة

 .يذهاننوع المرض: فصام شخصية 

 .(س.س: )ةاسم المريض

 أنثى.جنس المريض: 

 عام.                   37:ةعمر المريض

 .عزباءجتماعية: اال احالته

 .ال تعملالعمل: 

من مرض عقلي، تعالج  ةيعاني خال المريضف لمرضي: يوجد بالعائلة مريض عقلي،تاريخ العائلة ا

يعاني من وسواس قهري ومن مرض  فهو، ةفي مستشفى األمراض العقلي ةعلى أثره بجلسات كهربائي

 عقلي فصامي، )يوجد عوامل وراثيه للمرض(.

                                                           
م، في 2020-1-19يك ، قاضي محكمة حلحول الشرعية، في يوم اإلثنين، بتاريخمقابلة مع القاضي أمجد دو  إجراء تم  1

 الخليل. -محكمة حلحول الشرعية
(، في المركز الصحي الحكومي بالخليل، تحت 2019-3-18*تمت قراءة الملف الشخصي للمريض من قبل الباحثة بتاريخ ) 2

 إشراف د.شفيع محمد سعادة.
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 عام(، عزباء، تسكن مع والدها المريض بالسكري،37: فتاه تبلغ من العمر)ةالوضع األسري للمريض

من اإلخوة واألخوات جميعهم ة والضغط والسرهان، ووالدتها تعاني من ألم في المفاصل، لها ثماني

األهل و ستفزاز، لكن عالقتها مع أفراد عائلتها يسودها التوتر والعصبية، وسهولة اال متزوجون،

 ها بشكل جيد.نمتفهمون لوضعها المرضي ويعاملو 

ال و  ،ن عامايأكثر من عشر من  سرهانبال: أقل من المتوسط، فاألب مريض ةالوضع المادي لألسر 

وينفق ستيالء عليها من اليهود، تم االدونم(، 50األرض المقدرة ب)يعمل، ومصدر رزقهم الوحيد 

وكذلك بهم،  ةمتزوجان ويعيالن أسرتهم الخاصوهما ، ةابنان يعمالن في مجال األحذي على األسرة

 تتلقاها األسرة من الصليب األحمر. التي مساعداتال

ضعه جيد، لكنه يقع في منطقة تماس للمستوهنات اليهودية، فظروف و السكن: تسكن في بيت ملك و 

البيت بجانب معسكر الجيش اإلسرائيلي، ومحاط بالحواجز، وتعاني األسرة كاملة ة لوجود لسكن سيئا

 من صعوبة في التنقل والحياة بصورة عامه.

 ،)النمو، الكالم، المشي( هبيعي.ة: الوالدة هبيعيةالتاريخ الصحي للمريض

جاح، فرع أدبي، بمستوى متوسط، بن ةالعام ةالعمل(: أنهت الثانوي -)التعليمةالسجل العملي للمريض

جيد جدا، وبانتظام وانضباط، ولها عالقه جيده مع المدرسات  ةمستواها في كل المراحل التعليمي

 من هدوئها الزائد، وانخفاض صوتها. ةالتدريسي ةكانت تشكي الهيئو  والزميالت،

 العمل: ال تعمل.

 .، غير اجتماعية، مطيعةةقبل المرض: هادئ ةشخصية المريض
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، ستفزازنعزالية، خوف، توتر، عصبيه زائده، سهلة االبعد المرض: زيادة في اال ةشخصية المريض

 .ةعنيد

شعر األهل  فقدمنذ خمس سنوات، يها : بدأت تظهر عالمات المرض علةالوضع الصحي للمريض

م أصبحت تعاني من اضطراب في النوم واألكل واكتئاب، وعد النفسي؛ ألنها وضعها فيختالف باال

رغبه في الحياه، وعدم رؤية أي شيء جميل بها، إضافة إلى سرحان وشرود وشكوك فيمن حولها، 

، الشعور بالخوف، وسواس ةحساس بالمراقبال، اةجتماعينعزاليه واضطراب في العالقات االامع 

مذيع التلفاز يتحدث عنها، وبرامج الراديو وتشعر أن ، تكرار الوضوء والصالة، ةيتعلق بالنظاف

بأهلها وتنفي انتسابها لهم وأن أصلها من لبنان،  ةأجلها، كما أنها غير معترفمن موجوده  جميعها

أن تجعل وضع الوهن  اضطراب في الكالم، كثرة الحديث والحركة، اإلحساس بالتميز وأنها تستطيع

 غير واقعية.أفضل، وأفكار 

، وزادت بالعالج، ثم زاد وضعها سوء قليالعولجت بداية للوسواس القهري لمدة أربعة شهور، تحسنت 

 منوترفض أن تأخذ الدواء، فلم تستفد كثيرا  ،ا، وأفكارها غير واقعيه، لكنها كانت تنكر المرضعزلته

 العالج.

رتباط بها، لكن معالجي لها من شاب يود االتقدم بالزواج، و  ةرغبتها بالزواج: ترغب المريض

خطوة قانونية وعدم القيام ب، لنصيحة لها بالتأني بالزواجا، فكانت ةلم ينصحوا بهذه الخطو  ةالمريض

للمتقدم  ةوأن تكون صريحه وواضحفي الموضوع،  إقناع الخطيبمن )كتابة عقد( ولواحقه إال بعد 

 لها؛ لتقليل النتائج السلبية لهذا الزواج.

 لم تتزوج الفتاة إلى اآلن.
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 :ة القانونيةمن الناحي فصام الذهانيلرأي الباحثة بزواج مريضة ا

إلنها إن لم تأخذ الدواء  ؛منتظمالدواء بشكل  تابعت أخذمريضة الفصام الذهاني تستطيع الزواج إن 

من  1(12بشكله الصحيح ستصبح عدوانيه والقانون يمنع الزواج من المريض العدواني حسب مادة)

االجتماعية بسبب إلنها ستواجه المشكالت  ،، وهي بحاجة إلى شريك يتفهم مرضها(2010)قانون 

 .أعراض مرضها

إلنه سينتقل إلى أهفالها  ؛أما بالنسبة لإلنجاب فإنها ال تستطيع اإلنجاب بسبب مرضها الوراثي 

 .(2010)من قانون  2(12حسب مادة)

 :3الحالة الخامسة

نه كثير أل ؛له ةالفصام إذا لم يأخذ جرعات الدواء المناسب مرضى ، هو أخطرذهانيفصام اللض ايمر 

 .4لآلخرين لشك باآلخرين، وقد يصبح عدوانيا يسبب األذىا

 نوع المرض: فصام شخصية)ذهاني(.

 الحالة االجتماعية: متزوج.

 اسم المريض: )س.ع(.

 جنس المريض: ذكر.
                                                           

جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به)للقاضي أن يأذن بزواج من به  1 
  غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاه(

 نفس المادة السابقة. 
2
  

 (:2019-3-8الذهاني(، بتاريخ) مقابلة مع مريض بانفصام الشخصية)الفصام3

(2019-3-8مقابلة مع )خلود القاسمي( أخصائية اجتماعية في العيادة الصحية الحكومية بالخليل، بتاريخ)  4
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 عام.                            40عمر المريض:

 العمل: تحضير أدوية بيطرية.

الحياة صعبة لديه و  ته في منزل ملك بحالة جيدة،الوضع األسري للمريض: يعيش المريض مع أسر 

تعتمد و يصلي، و ، وحدهعتناء بنفسه وحده، ويستطيع االيستطيع التنقل  ،بسبب سكنه في المخيم

 األسرة من الناحية المادية على أخ غير شقيق من والده، وكذلك مساعدة من الشؤون االجتماعية.

حصل على و جدا،  جيدى الثانوية العامة بتقدير أنهالعمل(:  -السجل العملي للمريض)التعليم

جامعة بيت لحم ة سنة كاملة، ولكنه لم يكمل، ودخل مد القدسجامعة دخل %( علمي، و 85معدل)

ولم يستمر في أي عمل ريحا لمدة ثالث أشهر وثم ترك، ألم يستمر، عمل في كازينو و عالج وظيفي 

 .فيما بعد شهرين –ألكثر من شهر

 ومراحل النمو هبيعية. : الحمل والوالدةلمريضل التاريخ الصحي

أخت المريض من والده، كانت تتعالج لكنها توفيت، عالقته مع ف ؛يوجد في األسرة مرض نفسي

 يوجد قرابة بين الوالدين. أسرته جيدة، ال

أن يزوج  كان عمه يريد ،ةخالفات بين األسر سبب المرض: بدأت أعراض المرض قبل زواجه، بسبب 

فض الفكرة، ونشبت خالفات كبيرة بينهم، أدت إلى ظهور ير ، لكن المريض كان ريض البنهأخت الم

نتقال من أعراض المرض عليه، مثل عصبية زائدة، عدواني، األكل بكثرة، كثرة الكالم، قلة النوم، اال

 ، ومكتئبأحيانا متغير فرح ، الخوف، مزاجهغريبه ر األفكار، يسمع أصواتبعثموضوع لموضوع، ت
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ابنها بحاجة إلى عالج، وأنه  ناكتشفت أ ومع المشايخ العالج ، وقد تابعت والدة المريض احيانأ

 يتحسن. بدأاتجهت إلى األهباء وقد أعطي العالج، و ف ؛مريض

 مرض، وبحاجة إلى عالج. ولكنه أصبح يعي بأن لديه ،في البداية لم يكن يعي أنه مريضو 

تزوج ابنة خالته بعد المرض، كانت تعلم و زواجه، المريض مرض قبل  حياة المريض الزوجية:

الة جيدة إذ أن أوالد وهم بح ثالثلديه من زوجته  وحالته مستقرة معها، ،بمرضه وبأنه يأخذ األدوية

يشك فهو ، وضعه مع زوجته جيد لكنه قد يحصل بعض المشاكل بسبب مرضه، االمرض ليس وراثي

 أما من ناحية العمل فهو يعملو سب ابنه وصلته به، نفي  مما جعله يسيء الظنآلخرين دائما، اب

بعض المشاكل في العمل نتيجة بسبب حصول  ؛عمله غير مستقرو بتحضير أدوية بيطرية،  حاليا

أدى إلى عصبيته الدائمة مما آلخرين بأنهم يستفزوه بتصرفاتهم، ويحاولون إيذائه، امرضه، وشكه ب

ية ويواجه صعوبة بترب ،معيل يعتمد عليهو بحاجة إلى الدائم باآلخرين، فهبسبب الضغط والتفكير 

 جتماعية الصعبة.أبنائه بسبب المرض والحالة اال

 :من الناحية القانونية ذهانيبزواج مريض الفصام ال ةرأي الباحث

فالمريض هنا متزوج وحالته مستقره، وهذا ينبغي أن يكون  يستطيع الزواج ذهانيصام الفمريض ال

أخذ الدواء  لكن يجب عليه م في مثل حالته، ومؤكدا على حق هؤالء في الزواج،مشجعا لزواج من ه

نه سيواجه المشكالت أل ؛بحاجة إلى شريك يتفهم مرضه وهو ،اسيصبح عدواني وإال ؛بالشكل الصحيح

الدائم باآلخرين، ويحتاج إلى معيل يعيله بسبب عدم  المتمثل في شكوكهلديه بسبب أعراض المرض 

 نصحولكن ي ،نجابا يستطيع االنجاب فإن لم يكن المرض وراثيأما بالنسبة لإل.  دائم بعملهره الاستقرا

ما إن كان أنه غير قادر على مسؤولية تربية األهفال، أل ؛حد أعلىأن يقتصر على هفل أو هفلين ك
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 نهأل من قانون األحوال الشخصية األردني المعدل؛ 1(12حسب مادة) نجابا فال يستطيع االوراثي

 سيحمل مرضه إلى أهفاله.

 فصام الذهاني:لزواج مريض ال الشرعي  حكمال 

 :ترى الباحثةمن مرض الفصام الذهاني  حالتينبعد االهالع على 

، قياسا على المجنون، بسبب وجود خاصه صام الذهاني، ولكن ضمن شروطلفزواج مريض ا جواز

له الزواج، وذلك لدفع الشهوة عنه أو عنها العلة المشتركة بينهما وهي زوال العقل، فالمجنون يجوز 

ود الرغبة وصيانته من الفجور، وتحصيل الرعاية والخدمة، إذ تبين من الحاالت التي تم مقابلتها وج

وينبغي أن  ومن المالحظ في حاالت مريض الفصام الذهاني بأنه عدواني،في الزواج لدى المريض، 

لعدوانية بالضرب أو اإلفساد فال يجوز له الزواج ألن أما الذي يتصف با يكون مرض العقل مأمونا،

، وحتى يتسنى له الزواج وعدم زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع بالشريعة اإلسالمية

 منعه ، يجب عليه االستمرار بأخذ الدواء المناسب، حتى تبقى حالته مستقره.

 

 

 

 

 

                                                           

 1)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به
إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاه( غير قابل لالنتقال   
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 : التخلف العقلي:رابعالمطلب ال
 

جتماع والطب، م االي ظاهرة من أهم الظواهر التي تهم علماء النفس والتربية وعليعتبر التخلف العقل

ويسوء على التوافق النفسي  ،من الطفولة المبكرة يضعف فيها النمو العقلي وهي حالة تظهر

سنة بحيث يعجز فيها الفرد عن إدراك  18جتماعي، وهي حالة متعذرة الشفاء تظهر قبل سن واال

 1جتماعية والعناية بالذات.ستغراق في العالقات االاهة وعن ممارسة مهنة، وعن االأكثر المفاهيم بس

 مفهوم التخلف العقلي :: الفرع األول
 

جوهري في األداء الوظيفي  : "نقصهالجمعية األميركية بأن عرفته: "اإلعاقة العقلية" التخلف العقلي

مًا مع جوانب قصوٍر في اثنين أو أكثر الراهن، يتصف بأداء ذهني وظيفي دون المتوسط يكون متالز 

 عناية الشخصية، والحياة المنزلية، والمهاراتمن مجاالت المهارات التكيفية التالية: التواصل، وال

ستفادة من مصادر المجتمع، والتوجيه الذاتي، والصحة والسالمة، والجوانب جتماعية، واالاال

ستقاللية، ويظهر ذلك قبل سن ات العمل والحياة االاألكاديمية الوظيفية، وقضاء وقت الفراغ، ومهار 

 ،ثامنة عشرةملحوظ في النمو العقلي تظهر قبل سن ال يضًا بأنه حالة بطءأويعرف   الثامنة عشرة".

ثية بيئية معا ويستدل كتمال نموه وتحدث ألسباب وراثية أو بيئية أو وراايتوقف فيها العقل عن 

ومن سوء التوافق النفسي ، لعام بدرجة كبيرة عن المتوسطنخفاض مستوى الذكاء ااعليهما من 

 2جتماعي الذي يصاحبهما أو ينتج منهما.واال

                                                           
 .404ص ،الصحة النفسية والعالج النفسيزهران،  1
 1ط ،، المطبعة العلمية، دمشق52وقين وسبل رعايتهم وإرشادهم, صالزغبي،  أحمد محمد، التربية الخاصة للموهوبين والمع 2

 م.2003
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أسباب التخلف العقلي:: الفرع الثاني
1 

 األسباب الوراثية وتنقسم الى: . أ

خصاب، وتشمل األسباب الجينية التي تؤثر في الجنين لحظة اإل األسباب الوراثية المباشرة: .1

، ب وتلك التي تأتي من جهة األمبين الخصائص الوراثية من جانب األ من خالل التفاعل

حتمال ظهورها في ان إذا كانت صفة التخلف العقلي صفة سائدة لدى أحد الوالدين فإف

ة لدى الوالدين )أي أن الصفة يذا كانت صفة التخلف العقلي متنحإ( أما 1:3بناء هي )األ

امالن لها وقادران على توريثها( فينتج عنها توريث ال تظهر على أي من الوالدين ولكنهما ح

حتمال ظهور األسباب الوراثية في ان إ :اء، ويمكن القولبنتلك الصفة لبعض األ

المجتمعات العربية أعلى من المجتمعات الغربية، نظرا الرتفاع نسبة زواج األقارب في 

 المجتمعات العربية مقارنة مع تلك المجتمعات.

التي ال تورث صفة التخلف العقلي مباشرة بل تورث هي و  ير مباشرة:أسباب وراثية غ .2

 ومنها ما يلي: ،لى التخلف العقليإخصائص بيولوجية تؤدي 

 ضطرابات في التمثيل الغذائي وتنجم اال األيض: -ضطرابات في عملية التمثيل الغذائياال

ينات أو نزيمات المسؤولة عن هضم البروتعن توريث الجنين قصورًا في بعض األ

لى درجة شديدة من إضطرابات التمثيل الغذائي ادهون، وفي العادة تؤدي الكربوهيدرات وال

  .عاقة العقليةاإل

                                                           
، دارالقلم، اإلمارات 59-58ص ، يوسف، والسرهاوي، عبد العزيز، والحمادي، جميل، المدخل إلى التربية الخاصة،القيروتي 1

 م.1،1998الطبعة، العربية
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 نقسام البويضة اعملية  لى الخلل الذي يتعرض لهإوتشير  :ةضطرابات الكروموسومياال

العقلي ضطرابات الكروموسومية التي تسبب التخلف الملقحة، ومن األمثلة الشائعة في اال

(% 10هفال المصابون بهذه الحالة حوالي )الحالة المعروفة باسم متالزمة دوان، ويشكل األ

من المتخلفين عقليًا بدرجة متوسطة وشديدة، ومما يالحظ بالنسبة لمتالزمة دوان أنها ترتبط 

ورة أن ارتباهًا كبيرًا بتقدم عمر األم الحامل بعد سن الخامسة والثالثين، وهذا ال يعني بالضر 

ولكن نسبة حدوث إنجاب  ،هفااًل مصابين بمتالزمة دوانأصغر سنًا ال ينجبن مهات األاأل

 عاماً  ذا ما قورنت بالحوامل فوق سن الخامسة والثالثينإ أقلهفل لديه متالزمة دوان لديهن 

 (.الخامس)وسنتحدث عن هذا المرض بشكل كامل في المطلب 

 ومنها ما يلي: ،ثناء الحملألها الحامل التي تتعرض  باألمراضأسباب متعلقة  . ب

 مرض الحصبة األلمانية ومرض الزهري تؤثر على الجنين بإمكانية اإلصابة بالتخلف العقلي .1

شعاعات الى إحداث تلف في خاليا ثناء فترة الحمل: وتؤدي هذه اإلأشعاعات التعرض لإل .2

 .المخ، مما ينتج عنه تخلف عقلي 

 ومنها: ،ثناء الوالدةأحدث أسباب متعلقة بالحوادث التي ت . ت

 .صابات التي تحدث للدماغ: بواسطة أجهزة الوالدة اإل .1

ذا حدث ذلك ألكثر من ثالث دقائق فإنه يؤدي الى نقص إثناء الوالدة: أكسجين نقص األ .2

 كسجين في المخ وبالتالي تعرضه للتلف.األ
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قابليته للتأثر باإلصابات الوالدة المبسترة: حيث يولد الطفل ناقص الوزن والنمو مما يزيد من  .3

 واألمراض.

 أسباب بيئية تحدث بعد والدة الطفل أو اثناء مراحل نموه، وتتضمن ما يلي: . ث

 أمراض تصيب المخ بعد الوالدة مباشرة: وتكون ناتجة عن فايروس أو عن جراثيم. .1

 المواد التي قد يتناولها وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي. ببعض التسمم .2

 .الشديدةأمراض المخ  .3

ختناق المختلفة التي كسجين بعد الميالد: ويتمثل هذا العامل في حاالت االنقص األ .4

 يتعرض لها الطفل بعد الوالدة.

إصابة بعد الميالد: وهي عبارة عن إصابات أو رضوض تحدث نتيجة لكسور في  .5

الجمجمة، أو ناتجة عن الكدمات والرضوض التي تصيب الجمجمة نتيجة لحوادث 

 رتطام بأشياء صلبة.ت أو السقوط من مكان مرتفع أو االالسيارا

العوامل البيئية والحرمان من الخبرات البيئية: ويتمثل في نقص الخبرات والمثيرات  .6

المعرفية والثقافية، أو نتيجة لظروف اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية سيئة يمر بها 

 ي بسيط.لى تخلف عقلإالفرد، وغالبًا ما يؤدي الحرمان البيئي 
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تشخيص التخلف العقلي:: الفرع الثالث
1

 
 

هفال تقريرًا عن العديد من الجوانب في حياة الطفل يقدم هبيب األ التشخيص الطبي: .1

مثل التاريخ الوراثي وأسباب التخلف وظروف الحمل والعالجات التي تناولتها األم 

ألم الحامل ويقدم الحامل وسوء التغذية، ويقدم صورة عن األمراض التي تعرضت لها ا

تقريرًا أيضًا عن األمراض التي تعرض لها الطفل والحوادث التي تعرض لها في هفولته، 

 سرة والجهاز العصبي للطفل وفحوصات البول والدم والسائل النخاعي. ويدرس تاريخ األ

ث يحدد ختصاصي في القياس النفسي حيايقوم بهذا التشخيص  التشخيص النفسي: .2

ختبارات الذكاء المقننة، وكذلك يقدم تقريرًا عن اخدام ستال عن هريق درجة ذكاء الطف

نفعالي واللغوي للطفل من خالل مقابلة الطفل وأسرته وإعداد جتماعي واالجوانب النمو اال

 .تقرير مفصل حول نموه وخصائصه المختلفة

ًا جتماعي حيث يقدم تقرير خصائي االيقوم بهذا التشخيص األ  جتماعي:التشخيص اال .3

قتصادية لألسرة من خالل دراسة التاريخ جتماعية واالمفصاًل عن الظروف اال

 قتصادي لألسرة.جتماعي واالاال

والذي يقدم تقريرًا عن  ،يقوم بهذا الدور أخصائي التربية الخاصة التشخيص التربوي: .4

كما أن هذا  ،التاريخ التربوي للفرد وقدرته على التعلم ومستوى تحصيله المدرسي

 ليها الطفل.اع الخدمات التربوية التي يحتاج إختص يقوم بتحديد أنو الم

                                                           
 م .1998، 1، الطبعة167سر عبد هللا الشيخ، المعوقون، صوتاج ال، عدنان إبراهيم األحمد  1
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تصنيف التخلف العقلي: الفرع الرابع
1

: 
 

ال تكون ، % من مجموع المتخلفين عقلياً 5وتبلغ نسبتهم حوالي : التخلف العقلي العميق .1

سنوات، ال يستطيع القيام بحاجاته  3للمصاب به لغة، وال يتعدى مستواه العقلي 

اسية مما يجعله في تبعية تامة لمحيطه، ويالحظ عليه نقائص في تكوينه الجسمي األس

 صابة باألمراض.وتلف المخ يكون كبير، مع قابليته اإل

، عمره مجموع المتخلفين عقلياً % من 20وتبلغ نسبتهم حوالي التخلف العقلي المتوسط:  .2

كتابة والقراءة دون الفهم، سنوات، يتعلم اللغة ويكون آلية ال 8-7قصاه بين أالعقلي في 

يستعمل كلمات وجمل بسيطة ويمكن تدريبه على عمل بسيط آلي ال يستدعي المبادرة 

 جتماعية.جتماعيًا، وقد يالحظ عليه بعض النقائص االاوال التغيير، ال يستطيع التوافق 

 ، ويبلغجموع المتخلفين عقلياً % من م75تبلغ نسبتهم حوالي  التخلف العقلي الخفيف: .3

سنوات، يتعلم القراءة والكتابة، عاجزين عن التجريد والتنبؤ  10 -8عمرهم العقلي بين 

لى إجتماعي، بإمكانهم الوصول نحراف االمكانية االإوتوقع نتائج أفعالهم، وبالتالي 

جتماعية مع القيام بعمل بسيط تحت الرقابة والتوجيه، وقد قتصادية واالستقاللية االاال

 لنقائص الجسمية البسيطة.تظهر لديهم بعض ا

 

 

                                                           
 القاهرة.، ،  دار النشر للجامعات31، صليمرسى، كمال، مرجع في علم التخلف العق 1
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 1:خصائص المتخلفين عقلياً : الفرع الخامس

يكون هناك تأخر مالحظ في نمو جسم المريض وقدرته  :الخصائص الجسمية والحركية .1

 الحركية، والعقلية، مقارنة باألهفال األسوياء.

 :الخصائص العقلية .2

والتركيز على نتباه على االيواجه األهفال ذوى اإلعاقة العقلية مشكالت واضحة في القدرة 

  .نتباه بازدياد درجة اإلعاقةوتزداد درجة ضعف اال، المهارات التعليمية

 :جتماعيةالخصائص اال  .3

على التصرف في المواقف  جتماعي والشخص ذو اإلعاقة العقلية أقل قدرة على التكيف اال

صور سلوكه التكيفي فانخفاض مستوى قدرته العقلية وق ؛جتماعية وفي تفاعله مع الناساال

يضعه في موقف ضعيف بالنسبة ألقرانه من األهفال ويطور لديه إحساسًا بالدونية، ومما 

جتماعية منه، حيث أن اآلخرين في معظم يضاعف من هذا اإلحساس انخفاض التوقعات اال

 .األحيان يعاملونه على أنه مختلف وال يتوقعون منه الكثير

 :نفعاليةالخصائص اال .4

كتراث بما يدور نفعالي والالمباالة وعدم االسلوك ذوى اإلعاقة العقلية التبلد اال يغلب على

نسحاب في نعزال واالنفعاالت كما يؤثرون االندفاعية وعدم التحكم في االحولهم، أو اال

                                                           
 .282- 273، ص ى، مرجع في علم التخلف العقليمرس 1
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جتماعية، والنزعة العدوانية والسلوك المضاد كتراث بالمعايير االجتماعية وعدم االالمواقف اال

 حباط وضعف الثقة بالنفسالشعور بالدونية واإلو ستهواء، نقياد وسرعة االهولة االللمجتمع وس

وقد يبدو المتخلف عقليًا لطيفًا مبتسمًا  ،ستجابة والقلق والوجوم والسرحانوالتردد وبطء اال

 .ودودًا في كل األوقات بمناسبة ودون مناسبة

 

 متالزمة داون: :لخامسالمطلب ا
 

 د من أنواع التخلف العقلي األكثر شهرة، وهو متالزمة داون:عن نوع واح فيهسأتحدث 

 :داون متالزمة : تعريفالفرع األول
 

 اللحظة  لديه منذ تكون  الحالة فهذه ،الوالدة منذ الطفل عند أنها أي خلقية، حالة عن هي عبارة  

 عبارة ماتوالكروموسو (.  الكروموسومات (الصبغات عدد في زيادة عن ناتج وهو، فيها خلق التي

 الكاملة التفاصيل في داخلها الكروموسومات هذه تحملو  ،الخلية نواة  داخل صغيرة عصيات عن

 الكروموسومات وهذه كروموسوًما، 46 -أنثى أو كان ذكًرا-العادي  الشخص فيحمل ،اإلنسان لخلق

  ،(كروموسوماً  46زوجًا أو  23كروموسومين )أي  عن عبارة زوج فكل أزواج، شكل على تأتي
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 يعطى ( ال23)الزوج  األخير الزوج وعشرين، بينما اثنين إلى واحد من تدريجيا مرقمة األزواج هذهو 

 يرثو  أمه ( من23الكروموسومات ) عدد اإلنسان نصف يرث، فللجنس المحدد الزوج يسمى بل رقًما

 .1( أخرى 23) أبيه من

لديه  صاحبها أن يعني وهو الخلية، في زائد كروموسوم وجود عن ناتجة جينية حالة ولذلك فهي    

حدوث  وقت نفس في جيني خلل نتيجة تحدث وهي ،كروموسوًما 46من  بدالً  كروموسوًما 47

 . 2عقلي بتخلف مصحوبة تكون  وعادة، عالجها يمكن وال مرضية حالة وليست ،هثنائا أو الحمل

 :داون متالزمة لذوي المميزة : الخصائصنيالفرع الثا
 

انية : إن النمو الجسمي لدى أهفال متالزمة داون يختلف عن األهفال العاديين الخصائص الجسم

  :4ومن هذه الخصائص، 3بسبب بعض المشكالت المصاحبة لهم

 : عادة يولد أهفال متالزمة داون بضعف بالعضالت. العضالت .1

                                                           
، 1، طغزة الحياة، في الحق جمعية ،8ص ،"اسرة لكل عنه غنى ال الذي البسيط المرجع" داون  الرحمن، متالزمة عبد السويد، 1

 م.2009
.م1996، الكويت، ،  دار القلم311ي، ص علم التخلف العقل كمال، مرسي،  

 والنشر، للطباعة العربي الحرف دار ،263الوراثية، ص األمراض سلسلة ا:عليه وما لها ما ، الوراثةمسال شيخة العريض،
 .م2003، 1، طلبنان، بيروت

 اأوالدن نساعد كيف" العالم هذا في يوحد الخاصة، لست حتياجاتاال ذوي  ألوالدنا مشرق  غد سندروم : نحو داون  مؤسسة 2
القاهرة  واإلدارة، المعلومات لنظم ستشاريةاال وعةمالمج ترجمة ،3ص التدخل المبكر، الرابع الجزء ،"داون  متالزمة يحامل

  .م2001
 .274ص ،لعقلياعلم التخلف  ،مرسي 3
 .م1985، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ، الكويت48، المعوقون، صرمنال منصو  ،بوحميد 4

 م.2002، 2،طدار الزهراء، ، الرياض20الزمة داون، صمت ،عبد هللا محمد الصبي،
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 : تبدو مؤخرة الرأس أقل استدارة وبروزًا من الطفل العادي.الرأس .2

 فطس واستطالة في الوجه. : أنف صغير أاألنف .3

 : صغيرتان مثل اللوزتين مع وجود تشقق في الجفون.العينان .4

 : صغيرتان وبهما تشوهات خصوصًا في صيوان األذن الخارجي.األذنان .5

 وبه تشققات. اوسميك اغليظ ا: يكون ممتلئاللسان .6

 : تتأخر في الظهور مع وجود تشوهات.األسنان .7

 وتكون نبرات الصوت غير واضحة. ،: يتأخر هفل داون بالكالمالصوت .8

 نثناءات بجلد الرقبة.و قصيرة نوعًا ما مع وجود بعض اال: تبدالرقبة .9

 % من هؤالء األهفال من عيوب خلقية بالقلب.40. القلب: يعاني حوالي 10

: قصيرتان وأصابعهما قصيرة، وتوجد فجوة بين األصبع األول والثاني مع ظهور تشققات . اليدان11

 واليد. بكف القدم

 وقد تكون به تشققات. ،. الجلد: جاف به بقع ملونة12

 : خفيف ناعم مستقيم .. الشعر13

 . الجسم اممتلئو معظم أهفال داون قصار القامة  :. الطول14
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 :متالزمة داون بمرضقراءة ملف مريض : ثالثالفرع ال
 

ليتسنى لها  المرضى إحدىقراءة ملف وقبل الحكم على زواج مريض متالزمة داون رأت الباحثة 

 معرفة الحكم الشرعي:

 :1الحالة األولى

 نوع المرض: متالزمة داون.

 اسم المريض: )م. ن(.

                  (عام.24عمر المريض: )

 ض: ذكر.يجنس المر 

 حالته االجتماعية: أعزب.

 العمل: ال يعمل.

ار، مكون من غرف جمريض مع والديه وإخوته في بيت لإليعيش ال :الوضع األسري للمريض

 ومنافع، تتوفر فيه جميع وسائل الراحة والعناية.

 حتياجات األساسية للمريض متوفرة.جميع االمتوسط(،  -: )جيدةسر الوضع المادي لأل

                                                           
(، في المركز الصحي الحكومي بالخليل، تحت 2019-3-18*تمت قراءة الملف الشخصي للمريض من الباحثة بتاريخ ) 1

 إشراف د.شفيع محمد سعادة.
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شاهد يستقاللية، يلعب و فسه بشكل قليل وجزئي بالرعاية واالعتماد المريض على نفسه: يعتمد على نا 

نفصال عن الواقع المحيط يمضيه في العزلة، ويالحظ عليه االقته التلفاز بشكل بسيط، لكن معظم و 

 به، ويتحدث مع نفسه.

 ، وهو هادئ وغير عدواني.تقبل العائلة للمريض: األسرة متقبلة للمريض ومتعاونين معه بشكل كبير

 )الحمل، الوالدة( هبيعي. :التاريخ الصحي للمريض

وزن والحجم، ولكن تطوره المعرفي واإلدراكي والعقلي النمو الجسدي: مر بمراحله العادية من حيث ال

 كان بطيئا جدا.

 المشي: بدأ من سنه وثمانية شهور.

كان قادرا على فتسع سنوات،  حتىرت ، وتطو نطق: بدأ من سن ثالث سنوات بكلمات قليلةالكالم وال

 مة.ولم يعد يلفظ أي كل ،تكوين جمل قصيرة، ولكن بعد ذلك بدأ بتراجع حاد في النطق

للضعف  ةالنظر: يعاني المريض من ضعف شديد في النظر، ولم يستفد من استخدام النظارات الطبي

 الشديد الذي يعاني منه.

 لديه. ةيعاني من تكرار إصابته باألمراض الفيروسية؛ بسبب نقص المناعالمناعة الجسدية للمريض: 

رح جدا، متعاون، مشارك في جتماعي، مفي بداية عمره كان )هادئ، عنيد، اشخصية المريض: 

 .(العديد من أنشطة وأعمال البيت
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جتماعي، تعاون بسبب كسله وقلة جهده، غير امع تقدمه في العمر: فهو)هادئ، عنيد جدا، غير م

 ومنعزل معظم وقته(.

منذ فتره بدأت مهاراته و عرض المشكلة: المريض يعاني من مرض متالزمة داون، منذ والدته، 

هناك تراجع في النطق ولفظ الكالم، علما أنه بدأ الحديث من عمر ثالث سنوات  بالتراجع، وكذلك

توقف عن ويتحدث بجمل قصيرة، وبعد مدة  بنطق كلمات قليلة وتطور في اللغة إلى أن أصبح ينطق

، زالنعوبدأت لديه أعراض االدون صوت، ينطق الكلمات بحركة الشفايف فقط وأصبح  ،الحديث

ع بالحديث مع نفسه وعزلته، وكذلك ظهرت لديه حركات نمطية كاللعب ببعض نفصال عن الواقواال

عرض على هبيب نفسي مختص فشخص حالته بأنه يعاني من و األشياء، أو الجلوس بطريقة معينه، 

، وال يستطيع االعتماد على نفسه وبحاجة إلى رعاية دائمة، إذ شديد( -تخلف عقلي بدرجه) متوسط

 بسيط. ييعتني بنفسه بشكل جزئ

زيادة شهية وإفراط في  -لديه اضطراب في النوم، واضطراب في األكل: للمريض ةاألعراض المرضي

 تناول الطعام.

 نطق الكلمات: قليل جدا، تراجع بشكل كبير.

 يظهر ذلك بالحديث مع نفسه، وعدم استجابته لمن حوله.و ينفصل عن الواقع، 

 لديه حركات نمطيه أحيانا.
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 :من الناحية القانونية اج مريض متالزمة داون الباحثة بزو رأي 

من قانون األحوال الشخصية األردني المعدل، يستطيع مريض متالزمة داون  1(12حسب مادة )

 الزواج بالشروط التي جاءت بالقانون، وهي:

 . أن ال يكون عدوانيا حتى ال يسبب الضرر لشريكه.1

 ية الجسدية والنفسية. . أن يقر الطبيب بأنه يستطيع الزواج من الناح2

 . أن يكون المريض غير مجبر ولديه الرغبة بالزواج.3

 أما بالنسبة لإلنجاب فهذا يقرره الطبيب فقط إلن مرضه وراثي.

 زواج مريض متالزمة داون:ل الشرعي حكمال 

 :ترى الباحثة ، ودراسة حالتهبعد االهالع على حالة مريض متالزمة داون 

قياسا على المجنون، بسبب وجود العلة  ،داون، ولكن ضمن شروط زواج مريض متالزمة جواز

المشتركة بينهما وهي زوال العقل، فالمجنون يجوز له الزواج، وذلك لدفع الشهوة عنه أو عنها 

 ومريض متالزمة داون حسب الحاله هنا مرضهوصيانته من الفجور، وتحصيل الرعاية والخدمة، 

هاء كما ال يجبره أحد على الزواج، بل يزوج نفسه، وهذا باتفاق الفقيفيق به ويعقل وليس مطبقا، فإنه 

 .تم شرحه في موضوع الجنون 

                                                           

ي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسم 1 
رضاه(غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من    
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أن أفراد متالزمة داون ال يوجد عندهم نقص في الهرمونات وال في االستجابة  1أكد د. حمزة نصري "

ذا المجال، ويملكون القدرة على الزواج وعندهم الرغبة الجنسية وال بد من تعليمهم وتثقيفهم في ه

وتحدث الدكتور نصري عن إمكانية إنجاب من الذكور، وإن كان ال يوجد شيئا مستحيل. أما األنثى 

-15فتعاني من صعوبات في الحمل ويكون هناك حاالت إجهاض متكررة ونسبة حدوث الحمل)

ى %( ويمكن التغلب عل50%( من الحاالت، أما نسبة تكرار متالزمة داون في األبناء تكون )30

 ذلك بالتلقيح الصناعي واختيار البويضات السليمة.

 بأنه يباح شرعا زواج أفراد متالزمة داون، بشروط وهي: 2وذكر د.عمر عبد الكافي

 . إقرار إمكانية واستطاعة هذا الفرد على الزواج.1

 . ولي األمر يستطيع أن يكون وليا عليهم من الناحية المالية.2

 3أن تقبل هذا االبن زوجا البنتها." . قبول أسرة من تقدم إليها3

 

 

 

                                                           

د.حمزة نصري: استشاري ورئيس قسم األهفال بمستشفى البراحة بدبي، استشاري  غدد صماء عند األهفال وحديثي الوالدة،   1  
2006مارس 1رعا بشروط، نشرت بتاريخاإلمارات، مقالة بعنوان، زواج أفراد متالزمة داون مباح ش -االتحاد ةصحيف    

، داعية إسالمي، اهتم باإلعجاز العلمي في القران1951مايو  1د. عمر عبد الكافي، ولد في المنيا بصعيد مصر، مواليد 2 
م 9/29/2019يكبيديا، تاريخ الزيارةواللغة العربية وأحاديث الدار اآلخرة، موقع و   

نظمت مجموعة اإلمارات لمساندة متالزمة داون في نادي دبي للسيدات في ملتقاها الشهري ندوة بعنوان" زواج متالزمة داون   3 
.م2006مارس 1صحيفة االتحاد، تاريخ النشر -بين الطب والشرع"، دبي   
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 ويجب أيضا التركيز على الشرط األول "ألنه من الممكن أن يكون لدى مريض متالزمة داون)الذكر( 

ة، يسبب له العجز في الزواج، فمن المهم التأكد من خالل الفحص الطبي ليخلل في األعضاء التناس

 1وإجازة األهباء السماح له بالزواج".

 : الصرع:سادسالمطلب ال
 

ما يصاحب هذا المرض مرض هو مرض عضوي، ولكنه صنف بأنه عضوي عقلي ألنه عادة "

ا، ولكثرة السؤال في بحثهأدرجت الباحثة هذا المرض  ا، فلهذ2"عقلي، يؤثر على تصرفات المريض

 عنه، حتى يتبين للقارئ موقف الفقه منه:

كنه إنسان هبيعي ويستطيع الزواج، "الصرع: هو مرض عضوي، يتعرض به المريض لنوبات، ل

ولكن إن كان مرضه وراثيا فقد ينقله لألبناء، لكن التصرفات الناتجة عن المرض هي ليست بسبب 

آخر، كالفصام أو الهوس  ه مرضالصرع، وإنما بسبب حالته النفسية المتدهورة، فقد يندمج مع مرض

الحقيقة، ناتجه عن المرض  فيكنها الصرع، ل عن ةاالكتئابي، فيظن الناس بأن تصرفاته ناتج

 .3العقلي المزدوج معه وليس بسببه"

ض العضوية العقلية ويحدث عندما ال ينمو المخ نموًا هبيعيًا، أو تصيبه امر يعتبر الصرع من األ

عدوى مرضية كعدوى الزهري، أو يلحق به ضرر، أو تنمو تورمات فيه، فتؤدي هذه الحاالت إلى 

                                                           

ى المركز الصحس الحكومي بالخليل، د.أسامة أبو شرخ، هبيب عاممقابلة مع د.شفيع محمد سعادة، الطبيب النفسي لد  1
  

ومتدرب لدى المركز الصحي الحكومي بالخليل، نادية سراحنة، أخصائية إجتماعية، تعمل لدى المركز الصحي بالخليل، خلود 
م.2019-3-18القاضي، أخصائية اجتماعية، تعمل لدى المركز الصحي بالخليل، بتاريخ   

م.2019-2-25فلسطين، بتاريخ -حمد سعادة، الطبيب النفسي في المركز الصحي الحكومي بالخليلمع د.شفيع م مقابلة   2
  

م.2019-2-25مقابلة مع د.شفيع محمد سعادة، الطبيب النفسي لدى المركز الصحي الحكومي بالخليل، بتاريخ  3
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ذهب في حاالت هذا المرض هي التي يصاب فيها المريض بالنوبة فجأة في اضطرابات عقلية، وأشد

 .1، والتشنجات الجسمانيةالغيبوبة التامة الفجائية

 :مفهوم الصرع: الفرع األول
 

: هو تغير مفاجئ وغير عادي في النشاط الكيميائي الكهربائي للمخ يؤدي إلى فقدان الوعي لصرعا

 2.فرد إلى حركات غير هبيعية واضطرابات حسية وجسمية أو الغيبوبة وتشنج عصبي يدفع ال

النوبة الصرعية بدورها عبارة عن تفريغ ) ،بأنه تكرار ظهور النوبات التشنجية الصرعية :ويعرفه زهير

ن مجموعة م ظهورهو عبارة عن و  ،(نات الدماغيةمفرط وشديد للطاقة على مستوى العصبو 

تؤدي إلى ظهور  وشديدة للخاليا الدماغية، ارة مفرهةثستعلى ا األعراض تكون في حد ذاتها دليال

 3 نفسية.و  مختلف األعراض التشنجية من نوعية نوبة إلى أخرى جسميةو  ،النوبات التشنجية

 ،ى تشنجات تختلف في الحدة والشدةإلبأنه مرض مزمن ينتاب المخ فيؤدي  :ويعرفه الجسماني

 4 واضطرابات عقلية. ،اضطرابات نفسية لىإ ويؤدي ،لى اختالجات تصيب الحواسإويؤدي 

ؤدي يكثر بدون مؤثرات خارجية أتين أو بأنه حدوث النوبة التشنجية مر  :ويعرفه التويجي والصبي

 .5مشاكل في الدماغ نفسهحدوثها 

                                                           
 .م2002د.ط، ،عمان، ر والتوزيعتبة دار الثقافة للنش، مك286، المدخل إلى علم النفس، صجابر، جودت 1
 (.2005)، د.ط،دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،188ص مدخل إلى التربية الخاصة، ،الظاهر، قحطان 2
، د.ط، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 159ص نقص االنتباه عند الطفل المصاب بالصرع،، وعفيفة، عطار ،زهير، زيتوني 3

 . م2012
 .م1998،  لبنان ،الدار العربية للعلوم ،عالجها -أعراضها -أنواعها-األمراض النفسية تاريخها ،عليعبد ال ،الجسماني 4
 . م 2006، د.ط،والصبي، عبد هللا، الصرع والتشنج، مكتبة الملك فهد الوهنية، الرياض ،التويجي، وليد 5
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 لى مجموعتين رئيسيتين هما:إيقسم مرض الصرع و 

 .الصرع الحقيقي -1

مصحوبة بأعراض  وهو تشنجات، رعنجم عنه نوع واحد من أعراض الصالصرع العرضي: وي -2

 .1 .موضعية

 

سباب الصرعأ: الفرع الثاني
2

:
 

 

 :اواًل: األسباب العضوية 

و بسبب الحمى والمواد السامة التي أ ،لتهاباتلتهابات: يأتي الضرر نتيجة للفعل المباشر لالاال -1

 يسببها.

ئف الدماغ مما يساعد ختالل في وظااضطرابات تخل بالتغذية العصبية الدماغية وتؤدي الى اال -2

ما بسبب نقص في بعض المكونات الغذائية الضرورية إويأتي هذا الخلل ، على حدوث الصرع

 .في الجسمو بتكوين مواد سامة أ، مثل السكر

 و شحة الدم الواصل للدماغ. أ هبوط -3

                                                           
 ،الدار العربية للعلوم،196، ص جهاعال -أعراضها -أنواعها-األمراض النفسية تاريخها ،عبد العلي ،الجسماني 1

 م.1998،لبنان
 ، األردنالمؤسسة العربية للدراسات والنشر 43-41، ص حاالت الصرع أسبابها وعالجها والتعايش معها ،علي، كمال 2

 .م1994
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ن أنواع ودرجات التلف الذي يمكن في مادة الدماغ: تشمل على جميع أ مراض النسيجيةاأل -4

العصبي الذي يرافق خرف الشيخوخة تكثر في مرحلة الكبر بسبب الضمور و  ،في الدماغ يحدث

 .و خرف ما قبل الشيخوخةأ

 :عليةثانيًا: األسباب الف 

بالصرع إذا توفرت عوامل  صابةالتاريخ العائلي: فالفرد يصبح معرضًا أكثر من غيره لإل  -1

أحد من  وسببه إصابةرع لمصابين بالص% من ا30 تصل نسبةف  ،خرى مسببة للصرعأ

 قارب الدرجة األولى في عائالتهم.أ

على الرأس والدماغ سواء  يدةصدمات الشدالصابات العضوية المؤثرة في الدماغ ومنها: اال -2

 ،ثناء عملية الوالدةأكسجين نقص األك، و في سن الحق من الوالدةأالحمل في فترة 

 الجلطات الدماغية.و  ،الدماغفي النزيف الدموي و  ،الجمجمةحدوث كسور منخفضة في و 

 العمليات الجراحية على الدماغ. -3

 لتهابات السحايا المزمنة.ا، و لتهابات الدماغا -4

 ورام الدماغية.األ -5

 .الحرارة المرتفعة )دون سن الخامسة( -6
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نواع الصرع : أالفرع الثالث
1

: 
 

-5وقد تستمر من  ،كل كاملبش نسان يفقد الوعين اإلأل ،. النوبة الكبرى: تسمى بالنوبة المخيفة1

قد يبول على نفسه و  ،بسبب فقدان الوعي ثناء النوبةال يعرف ما يحدث معه أ ، والمصابدقائق 8

وبعض الناس  ،حتى ال يغلق التنفس خاصه في فمه يتم وضع قطعة ،خرج اللسانويخرج الزبد وي

 ن يكون على الجنب ويده تحت رأسه.صح أواأل ،رضعلى األ دديم

دقائق  5خرى بعد أنها قد تعود مرة أ كذلك: ومن خصائصها ،الذي يشاهد أنها تخيفها ومن صفات

وبعد ما  ،ذا أتت أكثر من مرة في اليوم الواحدإلى أقرب مركز صحي إويجب نقله  ،ولىمن المرة األ

 ن نشربه الماء.أوال يجب  ،ساعات 8يفيق يذهب للنوم لمدة 

حيانًا ال تظهر على أو  ،سنة وبعد ذلك تختفي 13-12. النوبة الصغرى: تستمر لفترة عمر 2

 .نما لثوانإوال تستمر لفترة هويلة و  ،تشتتالنتباه و عراضها عدم التركيز وعدم االأ و  ،نساناإل

رتعاش تستمر لثواني معينة وبعدها وهي نوع من اال ،.  جاكسونية : يحدث لجزء من الجسم3

 تختفي.

 وتحدث لدقائق وتختفي. ،ك بيدهيفر  بقىنسان يحركية: اإلال. النفس 4

 . نوبة السرحان.5

 

 
                                                           

 .م2005، عمان، دار وائل للطباعة والنشر مدخل إلى التربية الخاصة،، الظاهر، قحطان 1
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الصرع بمرضقراءة ملف مريض : رابعلفرع الا
1

: 

 

 .مرض عقلي ونوبات صرعنوع المرض: 

 (.ز.صاسم المريض: )

 .ذكرجنس المريض: 

 .                   اعام22عمر المريض:

 .أعزبجتماعية: حالته اال

 حداد.العمل: 

خمس سنوات، بعد إصابته بات صرعية وأعراض عقلية، منذ نو سبب المرض: مريض مصاب ب

 بحادث سير، وقد أثر هذا المرض بشكل كبير على عمله وعالقاته االجتماعية.

 النمو، المشي( هبيعي. للمريض: ) التاريخ الصحي

 أنهى صف التوجيهي بنتيجة راسب مرتين. التعليم والعمل:

 حداد. العمل:

 يوجد مرض عقلي في العائلة.تاريخ العائلة المرضي: ال 

                                                           
(، في المركز الصحي الحكومي بالخليل، تحت 2019-3-18لشخصي للمريض من الباحثة بتاريخ )*تمت قراءة الملف ا1

 إشراف د.شفيع محمد سعادة.
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، وظروف (عام، أعزب، يعيش في منزل ملك بوضع جيد22الوضع األسري للمريض: شاب يبلغ )

 في المنزل له سبع شقيقات، وشقيقان غير متزوجين، ويعيشون معا ه على قيد الحياة،والدا  جيدة،

عه المرضي، باستثناء ه بطريقة ال تتماشى مع وضنعالقته مع أسرته مضطربة، إذ يعاملو نفسه، و 

 التي تحنو عليه وتتعاهف معه، وتتفهم مرضه.والدته 

 جتماعي.شخصية المريض قبل المرض: عادية، ا

المظهر الخارجي والسلوك العام للمريض: نظيف، مرتب، متعاون، ال تظهر عليه أعراض عقلية 

 كبيرة.

 أحيانا. متسرع، زن الكالم: هادئ، مت

 ر.المزاج: عصبي المزاج ومتوت

 أو ضالالت، أو أفكار غير مترابطة.ال تظهر عليه خياالت و المعرفة واإلدراك: جيد_ 

 البصيرة: جيدة.

الوضع الصحي للمريض: حالته مستقرة وجيدة، وقليل ما يصاب بنوبات صرعية، إذ تحصل لديه كل 

ة حالته لدى أربع سنوات مرة، وال تظهر عليه أعراض عقلية كبيرة؛ بسبب انتظامه بالعالج، ومتابع

 معالجيه بشكل دائم.

رغبته في الزواج: يرغب بالزواج، وترغب والدته بتزويجه حتى تستقر حالته وتهدأ نفسه، وحتى تقوم 

من الفتيات، وتريد أن تكون صريحة  واحدةزوجته بشؤونه، لكنها بنفس الوقت ال تريد أن تظلم معها 

وتعريفها باألدوية المستعملة له وتأثيرها عليه، وواضحة مع الخطيبة، وتعريفها بمرضه بشكل أوضح، 
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وتعريفها بوضعه الصحي والعالجي، وتم ذلك األمر بمساعدة المركز الصحي الذي يعالج به 

لمرض خطيبها،  مرض للفتاه، وحصل القبول منها، وتفهمت الخطيبةالمريض، إذ تم توضيح ال

شكل دائم، ووضعه األسري مستقر يتناول العالج ب فهوحصل الزواج، ووضعه الصحي مستقر و 

أيضا، وهو سعيد جدا في حياته، أثر الزواج عليه بشكل إيجابي كبير، وحضرت زوجته للمركز؛ 

 للتبين عن حالته الصحية واألدوية المستعملة في العالج، ومدى تأثرها على اإلنجاب.

 

 :من ناحية قانونية رأي الباحثة بزواج مريض الصرع

من قانون األحوال الشخصية األردني، وقد  1(12نجاب بشكل هبيعي حسب مادة)يستطيع الزواج واإل

مرض العقلي المزدوج معه، ، لكن يجب االنتباه للستقرارسيته بشكل كبير؛ بسبب الزواج واالتتحسن نف

 بسببه. مناسب حتى ال تتدهور حالته االجتماعيةه الدواء الوإعطاؤ 

 زواج مريض الصرع:الشرعي ل حكمال

 :ترى الباحثهالصرع  حالة مريضالهالع على بعد ا

، قياسا على المجنون، بسبب وجود العلة خاصه زواج مريض الصرع، ولكن ضمن شروط جواز

المشتركة بينهما وهي زوال العقل، فالمجنون يجوز له الزواج، وذلك لدفع الشهوة عنه أو عنها 

وجود الرغبة الحاالت التي تم مقابلتها  وصيانته من الفجور، وتحصيل الرعاية والخدمة، إذ تبين من

                                                           

 1)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به
كل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاه(غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يش   
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ال يجبره أحد على الزواج، فمرضه يفيق به ويعقل وليس مطبقا،  في الزواج لدى المريض، وتبين أن

 بل يزوج نفسه، وهذا باتفاق الفقهاء كما تم شرحه في موضوع الجنون.

 كتئابي )ثنائي القطب(.اال : الهوسبعالمطلب السا

 :كتئابياال هوس: تعريف الالفرع األول
 

، وتتوالى فيه دورات متكررة من الهوس نفعالي المتطرفضطراب االفيه اال ، يشاهدنياهو مرض ذه

نتقالية يكون فيها الفرد اكتئاب ) وقد يتخللها فترات و يكون خليطا من أدوار الهوس واال، أكتئابواال

، ال يكاد ، ويكون الفرد مليئاً  بالحيويةبةبالنشاط الزائد والمرح والغرا الفرد بها عاديا نسبيا (، يتميز

خر، وقد يبدأ في عمل قبل أن ينتهي من األول وقد يصل هي من شيء أو عمل حتى يبدأ في اآلينت

فهو ينتقل من فكرة إلى فكرة  ،نشاهه إلى درجة العدوان والتحطيم، وتتميز أفكاره بأنها غير منتظمة

عراض وقد تظهر بعض األ ،التفاصيل التي ليس لها أهمية بسرعة دون داع وتتميز لغته باإلغراق من

 .1االت الشديدة الضالالت والهلوساتوقد تظهر في الح ،ضطراب الوعياالثانوية مثل القلق والشك و 

: كتئابياال أعراض الهوس :الثانيالفرع 
2 

 
 

والثقة  ،والتحمس الزائد، والتفاؤل المفرط الوهمية المفرهة والنشوة الزائدةالمرح الشديد والسعادة  – 1

 ، والشعور بالنشاطةقدرة وكثرة المشاريع غير العمليالزائدة في النفس والشجاعة والخيالء والشعور بال

 .، أو حتى الشعور بالعظمةبحسن الحال، مع الشعور والخفة والبهجة والرضا عن النفس

                                                           
 .يالصحة النفسية والعالج النفس، زهران 1
 .م1980 د.ط، ،القاهرة، دار المعارف ،5ط ،علم النفس الفسيولوجي، أحمد، عكاشة 2
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، وميل نحو له بسرعة شديدةنتباه وتحو ، وصرف االوالتعجل في كل العمليات العقلية السرعة - 2

ها المريض يتحول عنها بسرعة دون بدؤو ين األمور التي إحتى  ،لقيام بنشاط ينقصه التحكم والضبطا

 ستعداد.اأن يتمها، أي يبدأ في عدة مشروعات دون 

، وإلقاء المريض للنكت وضحكه تبين عن امتياز المريض وعظمته ةيالتعرض ألفكار هذائ – 3

 الكثير.

نتباه وعدم القدرة على وتشتيت اال ،وسطحية التفكير والسالهة الفكرية وذهابها ب األفكارهرو  – 4

، واألوهام اآلخرين بمجرد ورود أفكار جديدة نتقال السريع بين الموضوعات ومقاهعة، واالالتركيز

 .كالم وعلوهوالغرور الزائد والهلوسات أحيانا، وسرعة الوتوهم الغنى والقوة واألهمية  ،فكار العظمةأو 

النشاط النفسي الحركي الزائد وعدم االستقرار وزيادة التوتر وعدم المثابرة على العمل وسرعة  – 5

 .والفوضى في العملنجاز مع ضعف اإلنتاج اإل

. والتبرج الزائد والتزين المفرط ،نطالق الزائد، واإلسراف والكرم المفرطجتماعي واالالنشاط اال – 6

 جتماعية وعدم مراعاة مشاعر اآلخرين .يير االوالالمباالة بالمعا

اهة والشر  ،واإلرهاق واإلنهاك ونقص الوزن  ،ستثارة والتهور والسلوك التخريبي أحياناسرعة اال – 7

 .واألرق واضطراب النوم بصفة عامة، واإلدمان ) في بعض الحاالت (

ف واضطراب اإلخراج از األهراإسراع ضربات القلب وفرط العرق واإلنهاك واحمرار الوجه واهتز  – 8

  .   واضطراب الحيض
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كتئابياال أسباب الهوس: الثالثالفرع 
1

: 
 

حيل وتكون حالة الهوس شكال من أشكال  ،وجود الصراع والمواد واألفكار الداخلية غير السارة - 1

 . الدفاع كتعويض وكوسيلة نسيان

دون ة ) هريق لعب دور النجاح والكفايالفشل واإلحباط ونقص الكفاية ومحاولة إنكار ذلك عن  -2

 .نجاح أو كفاية بالطبع (

 لينسى ويبعد عن القلق.  ؛وجود مشكالت يهرب منها الفرد خارج نفسه – 3

 .اد مكبوتة تنفس لتقليل الصراعوجود مو  – 4

:اإلكتئابي أنواع الهوس :رابعالفرع ال
2

 
 

 ،، والنشاط الواضح المعتدلالمتوسط المرح: أعراضهوهو أخف أشكال الهوس، و  * الهوس الخفيف:

 .، والسعادة المفرهةهروب األفكار، وعدم التسامح، والتسرعو 

النشاط الزائد جدا و ، العنف، وسرعة األفكارو ، السلوك الصاخب :هم أعراضهأ و  * الهوس الحاد:

 .األوهاموالهلوسات و 

اضطراب وعدم الترابط و  الهوس الحاد مضافا إليه الخلط ه: أعراضأعراضو  * الهوس الهذياني:

 الوعي واضطراب التوجيه ) بالنسبة للزمان والمكان واألشخاص(.

                                                           
ف على ترجمته ، وأشر رف على تأليفه جيلفوردميادين علم النفس، المجلد األول، أش علم النفس المرضي في، ، لورنسشافر 1

 م.1955،القاهرة ،دار المعارف ،يوسف مراد
 .م1977د.ط،  ، القاهرة مكتبة النصر الحديثة، ،3ط النفسية،مبادئ األمراض ، يحيي الرخاوي و  ،عمر شاهين 2
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:كتئابياال الهوسمقابالت مع مرضى  :الخامسالفرع   
 

 :1الحالة األولى

 نوع المرض: هوس اكتئابي.

 اسم المريض: )س.ن(

 جنس المريض: ذكر

 عام.                   30عمر المريض:

 أعزب. جتماعية:حالته اال

 العمل: عامل بشكل متقطع.

، األب واألم أقرباء وصلة تاريخ العائلة المرضي: يوجد مريض عقلي آخر في العائلة وهو)األم(

 من جهة األم، )توجد عوامل وراثية للمرض(. القرابة

التاريخ الصحي للمريض: الحمل والوالدة هبيعيان، إال أنه ولد في الشهر السابع، وبقي في الحاضنة 

 ، )النمو ، الكالم، المشي( هبيعي.مدة شهرين

 ولم يكمل الدراسة حتى الصف التاسع األساسي،العمل(: درس  -السجل العملي للمريض )التعليم

رسة، نه لم يكن يحب المدرسة حسب قوله، ولهذا السبب ترك المدبسبب ضعفه في المدرسة، وأل

 هذا المجال إلى اليوم.بشكل متقطع وال زال يعمل بوالتحق في مجال البناء، 
                                                           

في العيادة الصحية  (2019-3-18المريض )س.ن( المصاب ب)هوس اكتئابي(، بتاريخ ) مقابلة وقراءة ملف*تمت  1
 الحكومية في الخليل بإشراف الطبيب النفسي د.شفيع محمد سعادة. 
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 الحالة الشخصية: )انطوائي، خجول، هادئ، مطيع(.

 المظهر والسلوك: )مرتب، هادئ، متعاون(.

 الوظائف المعرفية: ذاكرة: جيده.

 انتباه وتركيز: جيد.

 تفكير: جيد.

 : لديه بصيرة.)إدراك بالواقع(البصيرة

 ب سلوكي.ال يوجد لديه أعراض: هلوسه، وسواس قهري، ضالالت، اضطرا

 هو ابن للزوجة الثانية، فالزوجةعام(، أعزب، و  30الوضع األسري للمريض: شاب يبلغ من العمر )

  ة إخوة، وأربع، ومن زوجة أبيه لديه أربعة، للمريض اثنان من األشقاء، وشقيقاةاألولى متوف

ارب، من ، يعيش في منزل ملك مكون من هابقين)بناء جديد(، والد المريض ووالدته أقشقيقات

 مشاكل. جيده مع جميع إخوانه وال توجد الدرجة األولى )أبناء خال(، عالقته

 سبب المرض: المرض وراثي.

الوضع الصحي للمريض: ظهر على المريض أعراض كالعصبية، اضطراب النوم، كثرة األكل، 

في األمور الدينية تجاه للناحية الدينية، والكالم ، صرف النقود بشكل مبالغ فيه، االالبكاء بدون سبب

 بشكل مستمر، كثرة البقاء في الحمام لفترات هويلة.
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التطور المرضي للمريض: حسب ما قرأته الباحثة في ملف المريض، تستقر حالة المريض بالعالج 

كالعصبية، وتغير المزاج  ، وتبقى لديه بعض األعراض المرضيةوفي حال تناوله للدواء بشكل مستمر

خاص، تزداد هذه األعراض بالظهور عند توقف العالج وتنخفض بشكل كبير إذ استفزه بعض األش

وال يفتعل المشاكل، عند أخذه للدواء، ويصبح هاديا، ويعمل بشكل جيد، وعالقته جيده مع محيطه 

نتكاسات، فتظهر عليه أعراض المرض كالشعور بالعظمة، كثرة الحركة، الخلط لكنه يتعرض ال

 بالكالم.

 لديه الرغبة في الزواج. بالزواج: الرغبة

 

 قانونية:الناحية المن  كتئابيرأي الباحثة بزواج مريض الهوس اال 

في الزواج، لكنه غير مسؤول في نفس  لديه الرغبة يستطيع الزواج ألن مريض الهوس االكتئابي

بين نه غير مستقر بالعمل، وتحدث لديه انتكاسات أل ؛لية كبيرة عليهؤو الوقت، وال يستطيع تحمل مس

عالقاته مع اآلخرين، و جتماعي ر على وضعه االحالته النفسية بشكل كبير، وتؤث تدهور فترة وأخرى 

من قانون األحوال  1(12نه غير عدواني حسب المادة)يستطيع الزواج ألو وتؤثر على عمله، 

لم مع تستطيع التأق سهلة المزاج ، وبسبب وجود الرغبة لديه، لكن بامرأة الشخصية األردني المعدل

 . حالته المرضية

                                                           

 1)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به
بعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاه(غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، و    
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من قانون األحوال الشخصية األردني  1(12ال ينصح باإلنجاب حسب مادة) لكن في هذه الحالة

نه غير قادر على وراثي قد ينتقل بشكل كبير إلى أبنائه، وأل في هذه الحالة ن مرضه أل ؛المعدل

ية، وعلى من يعوله التكلف وللتحسين من حالته الصح ،تحمل المسؤولية، إذ يكون الزواج لألنس فقط

 قراره بالعمل بشكل دائم.تسابمصاريفه الشخصية ومعاونته؛ بسبب عدم 

 

 :2الحالة الثانية

 .هوس اكتئابينوع المرض: 

 (ش.ا: )ةاسم المريض

 أنثى: ةجنس المريض

 عام.                   19:ةعمر المريض

 .عزباءجتماعية: اال احالته

 .في محل مالبس تعملالعمل: 

                                                           

 1)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به
ق من رضاه(غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحق   

( في العيادة الصحية الحكومية في2019-3-18*تمت المقابلة مع المريض )ش.ا( المصاب ب)هوس اكتئابي(، بتاريخ ) 2 
 الخليل بإشراف الطبيب النفسي د.شفيع محمد سعادة. 
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ا ن من أمهخوااة: تعيش المريضة في بيت والدتها المتزوجة، ولها أختان و الوضع األسري للمريض

، ويراعي زوج والدتها وضعها المرضي، وينفق عليها، نفسه البيت وزوج والدتها، تسكن معهم في

 الوالد وزوجته. بب اإلهمال، والتعرض للعنف منقامت بترك بيت والدها بس

، الفرع التجاري، بنجاح، وبتقدير العمل(: أنهت الثانوية العامة -يضة)التعليمالسجل العملي للمر 

المرض أعاقها من استكمال  ، لكن%(، التحقت بالجامعة لتدرس المحاسبة91تاز، بمعدل)مم

 .ةمن الدراس شهور 3بعد فتركته ، الدراسة

 :التاريخ الصحي للمريضة

هتمام، ويرافقه تعب نفسي وحرمان ومشاكل بين ، إذ ال يوجد ا الحمل: كان بظروف صعبة، وسيئة

 الوالدة وعائلتها.

رية: تربت في بيت والداها سبعة شهور فقط، ومن ثم حصل االنفصال)الطالق( بين الوالدة قيص 

 الزوجين.

 ، اجتماعية.أقرانها كانت هبيعية، هادئة التطور(: هبيعي، عالقتها مع)النمو، 

 .عية، حنونه، عنيدة، حساسةشخصية المريضة قبل المرض: اجتما

: أصيبت فجأة باضطراب عام في كالمها، وتصرفاتها، أصبحت عصبيه، سبب المرض للمريضة

له، تفتح الشبابيك  خرجت من المنزل، وال تريد العودة اضطراب في النوم، واضطراب في الطعام،

تها لكتاب بعنوان ءئلتها في ثالث أيام فقط، بعد قراباستمرار، وهذا التغير حصل حسب قول عا

، وقام أهلها بأخذها على تطور الوضع أكثر سوء"كتاب الشخصية الساحرة"، للمؤلف كريم الشاذلي، 
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ت، ومن ثم مراكز نفسيه عديده للعالج، لكنها لم تستفد كثيرا، وكانت تحاول إيذاء نفسها لعدة مرا

ظروفها و عالج المناسب، ال ، وتحسنت حالتها نسبيا بتناولتحولت إلى مستشفى األمراض النفسية

هتمام، واإلهمال لوضعها النفسي، أثر بشكل ائلية كانت صعبة جدا، وغير مستقرة، وعدم وجود االالع

 كبير عليها وجعل احتمالية المرض تزداد بشكل أكبر.

تريد أن تتقبل  : الضحك باستمرار، تصرف كل ما لديها من مال، أنانيه، اللمرض للمريضةأعراض ا

 رفض أخذ العالج.تح، وال تراعي عادات وتقاليد العائلة، عصبيه زائده، و النصائ

رتباط به، لها من شاب، وبينت بأنها تود اال بالزواج، وتم التقدم الرغبة بالزواج: لدى المريضة الرغبة

للشاب  ز الصحي الذي تتعالج لديه المريضةووافقت على االلتزام بالعالج وأخذ الدواء، وأوضح المرك

مناسب لها متقدم لها، نوعية مرض خطيبته، واألعراض التي ممكن أن تظهر عليها، والدواء الال

الشاب والفتاه، وحصل الزواج، وأفادت عائلة الزوج بأن وضع الفتاه  بالعالج، وتمت الموافقة من

، ، وكثرة الكالم، ونوبات الضحكض األعراض عليها أحيانا، كالعصبية الزائدةمستقر، مع ظهور بع

وهادئ، وتقوم بواجباتها المنزلية واألسرية، وقامت المريضة  إال أن وضعها في معظم الوقت مستقر

 لتخفف من الدواء؛ ألنها أصبحت حامل.بمراجعة المركز لتتبين عن وضعها الصحي و 

 :قانونيةالناحية المن  رأي الباحثة بزواج مريضة الهوس االكتئابي

 .من قانون األحوال الشخصية األردني المعدل 1(12ه حسب مادة)تستطيع الزواج ألنها غير عدواني

ن ح باالقتصار على هفل أو هفلين، ألن مرضها غير وراثي، لكن ينص؛ ألوتستطيع اإلنجاب أيضا

                                                           

صلحة له، وأن ما به)للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير هبي رسمي أن في زواجه م 1 
  غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأن ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اهالعه على حالته تفصيال والتحقق من رضاه(
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، وتحمل المسؤولية الكبيرة، مع الحرص ئدةلديها عصبيه، تجعلها غير قادره على الضغوهات الزا

 . العالجي، حتى تبقى حالتها مستقرة على االستمرارية بتناول الدواء

 زواج مريض الهوس االكتئابي:الشرعي لحكم ال

 :ترى الباحثةمن مرض الهوس االكتئابي  حالتين بعد االهالع على

، قياسا على المجنون، بسبب وجود خاصه زواج مريض الهوس االكتئابي، ولكن ضمن شروط جواز

لمجنون يجوز له الزواج، وذلك لدفع الشهوة عنه أو عنها العلة المشتركة بينهما وهي زوال العقل، فا

وصيانته من الفجور، وتحصيل الرعاية والخدمة، إذ تبين من الحاالت التي تم مقابلتها وجود الرغبة 

يجبره أحد على  فال مرضه يفيق به ويعقل أحيانا وليس مطبقا، وتبين أنفي الزواج لدى المريض، 

 باتفاق الفقهاء كما تم شرحه في موضوع الجنون. الزواج، بل يزوج نفسه، وهذا
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 :ثامنالمطلب ال

 :1إجراءات عقد الزواج للمرضى العقليين في المحكمة الشرعية

 

 . استدعاء عقد زواج.1

 ( من قانون األحوال الشخصية األردني المعدل.12. هلب اإلذن بالزواج بموجب أحكام المادة)2

 /ه إلى الطبيب المختص، بشروط الطبيب في اإلسالم:. القاضي يحول الزوج3

المسلم، األمين، الحاذق، المختص باألمراض العقلية والنفسية والعصبية، للكشف على الزوج، وهل 

 في زواجه مصلحة أم ال.

 من الزواج. كون هناك ضرر على الزوج أو الزوجةي وأال. 4

افه قانون األحوال الشخصية األردني ينتقل هذا المرض إلى نسله، هذا الشرط أض. وأال 5

 ( منه.12( بمادة)2010المعدل)

 

 

 

 

 

                                                           
م، وأكد 2019-2-13مقابله مع القاضي الشيخ أ.أمجد الدويك، قاضي محكمة حلول الشرعية بالخليل، يوم األربعاء، بتاريخ1

ال يوجد أي إجراءات أخرى للمرضى العقليين غير التي ذكرت أعاله، وال يوجد اختالف في اإلجراءات بين القاضي أمجد بأنه 
عقد الزواج العادي المتعارف عليه لإلنسان الطبيعي وعقد المريض العقلي إال بطلب المحكمة حجة اإلذن بالزواج من الولي، و 

 ن األمراض التي تم بحثها في هذه الرسالة، في ملحقات هذا البحث.قد تم إرفاق نماذج عن حجة اإلذن بالزواج لكل نوع م
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 الخاتمة: 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

 وفيها توصلت الباحثة إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

 : نتائج البحث:أوال

ية، ولكنني أرى بأن العقل هنا من شروط الزوج أن يكون مسلما بالغا عاقال، في الشريعة اإلسالم. 1

يجب أن يكون ليس على إهالقه، وإنما عاقال)بشروط(، حددتها الشريعة اإلسالمية، وقوانين األحوال 

 الشخصية.

. أجاز األئمة األربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، زواج المجنون جنونا مطبقا، وهو ما 2

 :وهي شروطا، بيقابله اليوم، المريض عقلي

 لحاجة، والشهادة الطبية، عدم االنتقال المرض وراثيا، األمن بعدم اإلضرار بالطرف اآلخر.ا

. من أعراض مرض)انفصام الشخصية(، اضطراب اإلدراك الحسي، فمريض الفصام قد يسمع 3 

أصواتا أو شخصا يكلمه، ويأمره بتنفيذ أمره، فلهذا هو مسلوب اإلرادة، وقراره خارج بقوة مؤثرة عليه، 

فأرى بأن قراراته تدخل ضمن، قرارات الشخص المكره بالشريعة اإلسالمية، وما يترتب عليها من 

 أحكام. 

 . أهم المشكالت التي ستواجه مرضى الفصام، بزواجهم:4

 قادر على تحمل مسؤولية كبيره عليه.غير لكنه ا. مريض الفصام البسيط: غير متسرع بقراراته، و 

 تالط وعدم ترابط الفكر والكالم والسلوك، تؤثر على قراراته،ب. مريض الفصام المبكر: اخ
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 االنطواء: يؤثر على عالقاته االجتماعية.

ج. الفصام الذهاني، أخطر أنواع الفصام، ألنه كثير الشك باآلخرين، فقد يلجأ إلى القتل والضرر 

، ألنه من شروط زواج باآلخرين، بسبب شكه الدائم بهم، وهذا النوع إن لم يعالج، ال نستطيع تزويجه

 المريض العقلي، أن ال يضر باآلخرين.

، هي ليست بسبب مرض الصرع بحد ذاته، وإنما هي رفات مريض الصرع العقليه المضطربةتص. 5

كتئابي، التي تظهر أعراضها، صام والهوس االبسبب اندماج هذا المرض عادة بمرض عقلي، كالف

 على هذا المريض.

 كتئابي، حسب درجة المرض:الهوس االحول مرض  . المالحظات6

لكنه غير عدواني يستطيع  ن لديه هروب لألفكار،الهوس الخفيف: قد يؤثر على قرارته؛ ألا. 

 كل كامل؛ بسبب الشخصيات المتباعدة، ولكنه قد ال يستطيع أن يتأقلم مع إنسان هبيعي بشالزواج

 ية.الجنس ضها، لكن ليس لديه مشكله بالعمليةندماج عن بعباال

 .الهوس الحاد، الهذياني: يوجد لديه عنف قد يضر باآلخرين، إن لم يعالج ال نستطيع أن نزوجه 

 ولديه اضطراب باألفكار والوعي، تؤثر على قراراته.

ب. العمل لدى مريض الهوس االكتئابي: قد ال يستطيع العمل بشكل هبيعي بسبب تنقله المستمر 

 سهل، تحت إشراف أناس يعلمون ويقدرون حالته.من عمل إلى آخر، إال إذا عمل بعمل 

يستطيع الزواج إن أقر الطبيب ذلك، من الناحية الجسدية والنفسية . مريض متالزمة داون، 7

 ،ووجود الرغبه لديه.
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. المريض العقلي إنسان وله احتياجات نفسية وجسديه، ومن الممكن أن تتحسن نفسيته بشكل كبير 8

 بعد زواجه.

عقلية الوراثية يمكن ألصحابها الزواج مع عدم اإلنجاب، لحاجتهم النفسية والجسدية األمراض ال. 9

 للزواج.

 . مشكله عدم االستقرار بالعمل، ستواجه معظم المرضى العقليين، ويجب أن يتفهمها شريكه.10

 التوصيات:ثانيا: 

زواج(، وموافقة أرى بأنه يجب أن يرفق بعقد زواج المريض العقلي إلى جانب)حجة اإلذن بال .1

 كانت الزوجه هي المريضه. االطبيب النفسي المختص بذلك، وثيقة تبين)حضانة األهفال(، إذ

. األفضل أن تعقد دورات إرشادية لزوج )المريض عقليا(، حتى يستطيع فهم احتياجاته، والتأقلم 2

 على هذا الزواج، بأقل أضرار ومشاكل ممكنه.

يفيه ألهل المرضى العقليين، إذ عاينت مرضى، تدهورت حالتهم . وأيضا يجب أن تعقد دورات تثق3

النفسية بشكل كبير، بسبب عدم تقبل أهلهم لمرضهم، وعدم تقبلهم لفكرة زواج ابنهم المريض، بالرغم 

 من رغبته هو بذلك. 

. يجب دمج المرضى العقليين في المجتمع، وعلى المؤسسات تقبل وضعهم، وإعطائهم الوظائف 4

نفسهم، وقد أاسب مع حالتهم الصحية، حتى يكونوا منتجين، ومعيلي أنفسهم وعائلتهم بالتي تتن

تتحسن حالتهم النفسية بتحسن وضعهم المعيشي، إذ هناك من المرضى من أصيبوا بالمرض العقلي، 

 بسبب سوء الوضع المادي، والمسؤوليات الكبيرة المترتبة عليهم.
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 الملحقات

 في المحاكم الشرعية كتئابي،الهوس اال  يضلزواج( لمر إذن با ة)حج نموذج: (1)ملحق
 الفلسطينية:

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

 الرقم:                                   السلطة الوطنية الفلسطينية

 التاريخ:    المحاكم الشرعية                                           –قاضي القضاة 

                                    محكمة........الشرعية                                                         الموافق:

 

 حجة إذن بالزواج
قاضي الشرعي حضر المكلف في مجلس الشرع الشريف األنور ومحفل الدين المبين األزهر المعقود لدي أنا ال

شرعا......من...... وسكانها وحامل هوية رقم).......( وبعد التعريف عليه من قبل المكلفين شرعا الثقتين 
لدينا......،......كالهما من.......وسكانها قرر قائال إنني وبصفتي الولي الشرعي على ابني......المولود 

المتجاوز لسن الرشد وحيث أنه يرغب بالزواج من مخطوبته البنتبتاريخ......وحامل هوية رقم)......( و   
) البكر/الثيب(........من......وسكانها حامله هوية رقم )......( وحيث ابني......المذكور يعاني من عجز 

الهوس االكتئابي، لديه عصبية بالمزاج، واضطراب في الكالم، وحاالت اكتئاب، واضح في قدرته العقلية بمرض)
( وأنه ال يوجد مانع من زواجه بموجب التقرير الطبي الصادر عن اإلدارة بات ضحك، النشاط والحركة الزائدةنو 
في وزارة الصحة بتاريخ.......ويحمل الرقم)......( أهلب تسجيل  مة للرعاية الصحية األولية والصحة العامةالعا

ناء على الطلب والتحقق وتقرير الطبيب الذي يبعث وعليه وب ج له من مخطوبته........ المذكورةحجة اذن بالزوا
على الطمأنينة فقد قررت تسجيل هذه الحجة واإلذن ل........ المذكور في إجراء عقد زواج ابنه ........بواليته 

 الشرعية عليه حسب األصول تحريرا في.......
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 (: نماذج )حجج إذن بالزواج( لمرضى الفصام، في المحاكم الشرعية الفلسطينية:2ملحق)

  الرحمن الرحيم     بسم هللا                                   

 الرقم:                               السلطة الوطنية الفلسطينية         

 التاريخ:              المحاكم الشرعية                                –قاضي القضاة 

  الموافق:                                            محكمة...... الشرعية

 حجة إذن بالزواج
زهر المعقود لدي أنا القاضي الشرعي في مجلس الشرع الشريف األنور ومحفل الدين المبين األ

حضر المكلف شرعا......من...... وسكانها وحامل هوية رقم).......( وبعد التعريف عليها 
من قبل المكلفين شرعا الثقتين لدينا......،......كالهما من.......وسكانها قرر قائال إنني 

وحامل هوية رقم)......( والمتجاوز ......وبصفتي الولي الشرعي على ابني......المولود بتاريخ
 لسن الرشد وحيث أنه يرغب بالزواج من مخطوبته البنت

) البكر/الثيب(........من......وسكانها حامله هوية رقم )......( وحيث ابني......المذكور 
يعاني من عجز واضح في قدرته العقلية بمرض)انفصام الشخصية، لديه خوف، اضطراب في 

أصوات غريبه، توتر، هالوس سمعيه، اضطراب في النوم، تغير في المزاج ( الكالم، سماع 
وأنه ال يوجد مانع من زواجه بموجب التقرير الطبي الصادر عن اإلدارة العامة للرعاية الصحية 
األولية والصحة العامة في وزارة الصحة بتاريخ.......ويحمل الرقم)......( أهلب تسجيل حجة 

مخطوبته........ المذكورة وعليه وبناء على الطلب والتحقق وتقرير الطبيب اذن بالزواج له من 
الذي يبعث على الطمأنينة فقد قررت تسجيل هذه الحجة واإلذن ل........ المذكور في إجراء 

 عقد زواج ابنه ........بواليته الشرعية عليه حسب األصول تحريرا في.......
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  الرحمن الرحيمبسم هللا

 الرقم:                               السلطة الوطنية الفلسطينية         

 التاريخ:                                         المحاكم الشرعية –قاضي القضاة 

 الموافق:                                                       محكمة...... الشرعية 

 حجة إذن بالزواج
لشريف األنور ومحفل الدين المبين األزهر المعقود لدي أنا القاضي الشرعي في مجلس الشرع ا

حضر المكلف شرعا......من...... وسكانها وحامل هوية رقم).......( وبعد التعريف عليها من قبل 
المكلفين شرعا الثقتين لدينا......،......كالهما من.......وسكانها قرر قائال إنني وبصفتي الولي 

على ابني......المولود بتاريخ......وحامل هوية رقم)......( والمتجاوز لسن الرشد وحيث الشرعي 
أنه يرغب بالزواج من مخطوبته البنت) البكر/الثيب(........من......وسكانها حامله هوية رقم 

انفصام )......( وحيث ابني......المذكور يعاني من عجز واضح في قدرته العقلية بمرض)
العزلة، سماع أصوات غريبة، خياالت، خوف، الشعور بمراقبة اآلخرين له،  يه أعراضلد شخصية،

( وأنه ال يوجد مانع من زواجه بموجب اضطراب النوم، نوبات ضحك، الخلط في الكالم والشكوك
في وزارة الصحة  مة للرعاية الصحية األولية والصحة العامةالتقرير الطبي الصادر عن اإلدارة العا

 ه........ المذكورة......ويحمل الرقم)......( أهلب تسجيل حجة اذن بالزواج له من مخطوبتبتاريخ.
وعليه وبناء على الطلب والتحقق وتقرير الطبيب الذي يبعث على الطمأنينة فقد قررت تسجيل هذه 

ب الحجة واإلذن ل........ المذكور في إجراء عقد زواج ابنه ........بواليته الشرعية عليه حس
 األصول تحريرا في.......
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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 الرقم:                               السلطة الوطنية الفلسطينية         

 التاريخ:                                       المحاكم الشرعية –قاضي القضاة 

   الموافق:                                             محكمة...... الشرعية

 

 

 حجة إذن بالزواج
في مجلس الشرع الشريف األنور ومحفل الدين المبين األزهر المعقود لدي أنا القاضي الشرعي حضر 
المكلف شرعا......من...... وسكانها وحامل هوية رقم).......( وبعد التعريف عليها من قبل المكلفين 

كالهما من.......وسكانها قرر قائال إنني وبصفتي الولي الشرعي على شرعا الثقتين لدينا......،......
ابني......المولود بتاريخ......وحامل هوية رقم)......( والمتجاوز لسن الرشد وحيث أنه يرغب بالزواج 

من مخطوبته البنت) البكر/الثيب(........من......وسكانها حامله هوية رقم )......( وحيث 
 لديه أعراض ،انفصام شخصيةور يعاني من عجز واضح في قدرته العقلية بمرض)ابني......المذك

(  ، تمتمه وحديث مع النفس بكالم متكرر، هالوس سمعيه)اكتئاب(انعزاليه، حساسية زائده، مزاج هابط 
مة للرعاية الصحية األولية وأنه ال يوجد مانع من زواجه بموجب التقرير الطبي الصادر عن اإلدارة العا

ج له في وزارة الصحة بتاريخ.......ويحمل الرقم)......( أهلب تسجيل حجة اذن بالزوا الصحة العامةو 
وعليه وبناء على الطلب والتحقق وتقرير الطبيب الذي يبعث على  من مخطوبته........ المذكورة

بنه الطمأنينة فقد قررت تسجيل هذه الحجة واإلذن ل........ المذكور في إجراء عقد زواج ا
 ........بواليته الشرعية عليه حسب األصول تحريرا في.......
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  الرحمن الرحيمبسم هللا 

 الرقم:                               السلطة الوطنية الفلسطينية         

 التاريخ:              المحاكم الشرعية                     –قاضي القضاة 

 الموافق:                                             محكمة...... الشرعية 

 

 

 حجة إذن بالزواج
في مجلس الشرع الشريف األنور ومحفل الدين المبين األزهر المعقود لدي أنا القاضي الشرعي 

من قبل  رقم).......( وبعد التعريف عليه حضر المكلف شرعا......من...... وسكانها وحامل هوية
ين شرعا الثقتين لدينا......،......كالهما من.......وسكانها قرر قائال إنني وبصفتي الولي المكلف

لسن الرشد وحيث  ةهوية رقم)......( والمتجاوز  هبتاريخ......وحامل ةي......المولودتالشرعي على ابن
 هوية رقم )......( وحيث خطيبها........من......وسكانه حاملرغب بالزواج من ا تأنه

أعراض  اانفصام شخصية، لديهالعقلية بمرض) اعاني من عجز واضح في قدرتهت ةي......المذكور تابن
( وأنه ال يوجد مانع انعزاليه، حساسية زائده، تمتمه وحديث مع النفس بكالم متكرر، هالوس سمعيه

 الصحة العامةمة للرعاية الصحية األولية و بموجب التقرير الطبي الصادر عن اإلدارة العا امن زواجه
 من احمل الرقم)......( أهلب تسجيل حجة اذن بالزواج لهتفي وزارة الصحة بتاريخ.......و 

وعليه وبناء على الطلب والتحقق وتقرير الطبيب الذي يبعث على الطمأنينة  خطيبها........ المذكور
ه ........بواليته تنفقد قررت تسجيل هذه الحجة واإلذن ل........ المذكور في إجراء عقد زواج اب

 الشرعية عليه حسب األصول تحريرا في.......
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 حجة إذن بالزواج( لمريض الصرع، في المحاكم الشرعية الفلسطينية: : نموذج )(3)ملحق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرقم:                               السلطة الوطنية الفلسطينية         

 :التاريخ         المحاكم الشرعية                         –قاضي القضاة 

 الموافق:                                     محكمة........الشرعية       
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 : نموذج )حجة إذن بالزواج( لمريض التخلف العقلي، في المحاكم الشرعية الفلسطينية:(4)ملحق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرقم:                               السلطة الوطنية الفلسطينية         

 رعية                                 التاريخ:المحاكم الش –قاضي القضاة 

 محكمة........الشرعية                                            الموافق:

 

 حجة إذن بالزواج
في مجلس الشرع الشريف األنور ومحفل الدين المبين األزهر المعقود لدي أنا القاضي الشرعي حضر 

لفين المكلف شرعا......من...... وسكانها وحامل هوية رقم).......( وبعد التعريف عليها من قبل المك
شرعا الثقتين لدينا......،......كالهما من.......وسكانها قرر قائال إنني وبصفتي الولي الشرعي على 

ابني......المولود بتاريخ......وحامل هوية رقم)......( والمتجاوز لسن الرشد وحيث أنه يرغب بالزواج من 
ية رقم )......( وحيث مخطوبته البنت) البكر/الثيب(........من......وسكانها حامله هو 

واضح في قدرته العقلية )وتصل نسبة العجز إلى التخلف العقلي من  ابني......المذكور يعاني من عجز
الدرجة البسيطة، ومشاكل بالتعلم ال يستطيع القراءة أو الكتابة أو الحساب ولديه مشاكل بالنطق والكالم 

بموجب التقرير الطبي الصادر عن اإلدارة العامة  وأنه ال يوجد مانع من زواجهومن الصعب فهم كالمه( 
في وزارة الصحة بتاريخ.......ويحمل الرقم)......( أهلب تسجيل  لية والصحة العامةللرعاية الصحية األو 

وعليه وبناء على الطلب والتحقق وتقرير الطبيب الذي  ج له من مخطوبته........ المذكورةحجة اذن بالزوا
فقد قررت تسجيل هذه الحجة واإلذن ل........ المذكور في إجراء عقد زواج ابنه  يبعث على الطمأنينة

 ........بواليته الشرعية عليه حسب األصول تحريرا في.......
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 المصادر والمراجع فهرس
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 .بيروت الفكر،
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 .1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
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، دار الكتب 2/37، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن أحمد،   .12

 الحديثة، القاهرة.

، دار منحة الخالق على البحر الرائقمحمد أمين بن عبد العزيز، ابن عابدين،  .13

 .م1997الفكر، بيروت ، 
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 .، دار ابن الجوزي زاد المستنقعالشرح الممتع على ابن عثيمين، محمد بن صالح،  .15

  

 .م1979 ،دمشق ،معجم مقاييس اللغة، دار الفكر أحمد،بن فارس، ا .16
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 .بيروت، ، دار صادرلسان العربمحمد بن مكرم،  ،بن منظورا .22

، الدقائق  البحر الرائق شرح كنزابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي،  .23

 .2بيروت، ط–دار المعرفة 
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 ، دار الفكر.أسنى المطالب شرح روض المطالباألنصاري،  .35
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