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املقدمــــــــة 

احلمد هلل الذي ال ين�سى من ذكره، احلمد هلل الذي ال يخيب من دعاه، 
احلمد هلل الذي ال يكل من توكل عليه اإلى غريه. احلمد هلل الذي هو ثقتنا حني 
تنقطع عنا احليل، احلمد هلل الذي يك�سف �رضنا عند كربنا، احلمد هلل الذي يجزي 
قادراً، روؤوفاً  اإلهاً واحداً، فرداً �سمداً، قاهراً  اإال اهلل  اإله  اأن ال  بال�سرب جناة، واأ�سهد 
من  و�سفيه  ور�سوله،  عبده  حممداً  اأن  واأ�سهد  ولداً.  وال  �ساحبة  ومااتخذ  رحيماً 

خلقه، وحبيبه وخليله، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم اأجمعني،  اأما بعد:
فال�سحر حقيقة موجودة، وله تاأثري يف واقع النا�س، فكم فرق ال�سحر بني زوج 

وزوجته، وبني �سديق و�سديقه، وتاجر وجتارته، وموظف ووظيفته.
وكرثة  االإميان،  �سعف  ب�سبب  عجيباً  انت�ساراً  ال�سحر  انت�رض  االأزمنة  هذه  ويف 
احل�سد  يف  الرغبة  اإلى  اإ�سافة  البيوت،  يف  العمالة  ووجود  والع�سيان،  الف�سوق 

واالنتقام، مع توفر الو�سائل املعينة على ال�سحر بطرق �سهلة ومي�رضة.
– كرثة  – بح�سب علمي واطالعي  املهمة يف ع�رضنا احلا�رض  امل�سائل  واإن من 
اإلى اأن بع�س االأ�سخا�س  �سوؤال النا�س عن طالق امل�سحور: هل يقع اأو ال، اإ�سافة 
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يجعله  مما  زوجه،  وبني  بينه  النفور  لكرثة  �سعبة،  حياته  واأ�سبحت  بال�سحر  ابتلي 
يطلقها ب�سبب وطاأة ال�سحر و�سدته.

فعقدت العزم لهذه االأ�سباب وغريها يف الكتابة يف هذا املو�سوع وهو:
)حكم طالق امل�سحور يف الفقه االإ�سالمي(، راجياً من اهلل العلي القدير ال�سداد 
وال�سواب، واأن يكون يف هذا البحث فائدة الإخواين امل�سلمني وك�سف كربة لهم 
يف بيان احلكم يف هذا االأمر اخلطري فاإن الن�سبة يف تزايد م�ستمر، فرج اهلل همومهم، 

و�سفاهم؛ وفك �سحر امل�سحورين . اآمني.
وقد قمت بجمع املادة العلمية، وحماولة قراءة ما ذكره العلماء يف هذا املو�سوع. 
وقد الحظت قلة املادة العلمية فيه، اإال يف حدود �سيقة. ولعلهم رحمهم اهلل تعالى 
عن  يغني  مبا  واملو�سو�س  واملعتوه  والغ�سبان،  املكره،  طالق  عن  باحلديث  اكتفوا 

االإعادة.
وهذا مما جعلني – حقيقة – اأخّرج اأقوالهم يف م�ساألتي هذه، وقد ا�ستغرقت مني 
وقتاً جلمع الن�سو�س، والتحليل، ثم الرتجيح، مع حماولة ت�سوير امل�ساألة يف حاالت 
معينة، ولي�س طالق امل�سحور حالة واحدة، فكان هذا البحث، مع بيان م�سائل تتعلق 
بطالق امل�سحور، من حيث الوقوع وعدمه، وهي من امل�سائل التي يحتاج لها طلبة 
ال�رضعية  املحاكم  يف  احلاجة  اإلى  اإ�سافة  منهم،  لالإفتاء  ت�سدر  من  وخا�سة  العلم، 

للنظر يف دعوى الطالق ب�سبب ال�سحر.  
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الف�سل الأول

حقيقة ال�سحر، واأنواعه وكيفية ت�أثريه

وفيه مبحثان:
 

املبحث الأول: تعريف ال�سحر يف اللغة وال�سطالح، والعالقة بينهم�.

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف ال�سحر يف اللغة

ي�سحر  �سحر  – م�سدر  املهملة  احلاء  و�سكون  ال�سني  بك�رض   : اللغة  يف  ال�سحر 
بك�رض  فعاًل،  يفعل  فعل  العرب  لي�س يف كالم  اإذ  �ساذ  �سحراً  كمنع، وهو م�سدر 
الفاء، و�سكون الو�سط اإال )�سحر ي�سحر �سحراً(، وهو عبارة عما لطف وخفي �سببه 

اأياً كان.
الثالثة:  االأحرف  ذات  املادة  هذه  اأن  تعالى-  اهلل  فار�س -رحمه  ابن  ذكر  وقد 

ال�سني واحلاء والراء لها اأ�سول ثالثة متباينة:
من  وقت  والثالث:  و�سبهة،  خدع  واالآخر:  االأع�ساء،  من  ع�سو  "اأحدها: 

االأوقات". 
فالع�سو: ال�سحر وهو ما ل�سق باحللقوم واملريء من اأعلى البطن، ويقال: بل هي 

َحر.  ْحر وال�سَّ ْحر وال�سَّ الرئة، ويقال منه للجبان: انتفخ �سحره، ويقال له: ال�سُّ
واأما الثاين فال�سحر، قال قوم: اإخراج الباطل يف �سورة احلق، ويقال: هو اخلديعة 

واحتجوا بقول القائل:
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ف�إن ت�س�ألين�، فيم نحن ف�إنن�     ع�س�فري من هذا الأن�م امل�سحر)1)

كاأنه اأراد املخدوع الذي خدعته الدنيا وغرته... واأما الوقت: فال�سحر وال�سحرة 
. 

وهو قبل ال�سبح))(
واحلق اأن هذه االأ�سول الثالثة – التي ذكر اأنها متباينة – ت�سرتك يف معنى واحد 

وهو اللطف واخلفاء.
فالرئة �سميت �سحراً، الأنها خفية غري ظاهرة. 

اإمنا  احلق  ب�سورة  الباطل  باإخراج  التمويه  وعلى  اخلديعة  على  ال�سحر  واإطالق 
ا يف اخلديعة من املكر والدهاء واالختفاء، وملا فيها من التمويه وحماولة ال�سرت  كان ملمِ

والتغطية واالإخفاء اأي�ساً.
واإطالق ال�سحر على ما قبل ال�سبح اإمنا كان ملا يف هذا الوقت من الظلمة واخلفاء. 

وبناء عليه فاخلفاء واللطف معنى م�سرتك يف هذه االأ�سول جميعاً))(.

املطلب الث�ين: ال�سحر يف ال�سطالح:

عرف ال�سحر يف اال�سطالح باأنه: عزائم ورقى وعقد، يوؤثر يف القلوب واالأبدان، 
فيمر�س ويقتل ويفرق بني املرء وزوجه))(. قلت: ي�ساف -باإذن اهلل-. وعرف باأنه: 

كالم موؤلف يعظم به غري اهلل تعالى وتن�سب اإليه فيه مقادير الكائنات))(.
املطلب الث�لث: العالقة بني املعنى ال�سطالحي واملعنى اللغوي:

)1) البيت للبيد بن ربيعة كما يف البيان والتبيني للجاحظ 179/1 مكتبة اجلاحظ.

))) انظر معجم مقايي�س اللغة 138/3.

)3) انظر تاج العرو�س 57/3) وما بعدها، امل�صباح املنري 87/1).

))) انظر تي�صري العزيز احلميد �صرح كتاب التوحيد 333.

)5) اأحكام القراآن لبن العربي 31/1.
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العالقة بني هذا املعنى اال�سطالحي واملعنى اللغوي وا�سحة جداً، فاإن ما ي�ستعمله 
ال�ساحر من العزائم والرقى والعقد اأ�سياء خفية، ال يدرك جل النا�س العالقة بينها وبني 

موؤثراتها، وخلفاء هذه العالقة �سمي ما يفعله ال�ساحر �سحراً.
ومن اللغويني من جعل للعالقة بني املعنيني وجهاً اآخر، فقال: اإن اأ�سل ال�سحر 
�رضف ال�سيء عن حقيقته، اإلى غريه، فكاأن ال�ساحر ملا اأظهر الباطل يف �سورة احلق، 
وخيل ال�سيء على غري حقيقته قد �سحر ال�سيء عن وجهه اأي �رضفه ولذلك �سمي 

عمله �سحراً اأي �رضفاً لل�سيء عن حقيقته واإظهاره يف �سورة اأخرى))( . 
ومن خالل التعريفات ال�سابقة ن�ستخل�س العنا�رض االأ�سا�سية يف مفهوم ال�سحر 

والتي توؤيد معظَمها داللُة ن�سو�س الكتاب وال�سنة. وتلك العنا�رض هي))( :
تُنال  التي  االأمور  من  هو  بل  يح�سنه  ملن  للعادة  خارقاً  اأمراً  لي�س  ال�سحر  1-اأن 

 . 
بالتعلم والك�سب، يدل على ذلك قوله تعالى: ژ ڃ  ڃ  ژ))(

)- اأن من ال�سحر ما يقوم على التخييل واخلداع، يدل على ذلك قوله تعالى: 
ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ژ))(  .

احلقيقي،  الواقعي  التاأثري  الإيجاد  ال�سياطني،  على  يعتمد  ما  ال�سحر  من  اأن   -(
ودليله  تعالى،  اهلل  باإذن  التاأثري  هذا  ويكون  اهلل،  بخلق من خملوقات  لالإ�رضار 

ڀ   ڀ  پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  قوله 
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڃ   ڄڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ  ٹ  

)6)  انظر تاج العرو�س 58/3).

)7)  انظر موقف الإ�صالم من ال�صحر 55-53/1.

)8)  �صورة البقرة، الآية: )10.

)9)  �صورة طه، الآية: 66.
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ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎژ)11(  وحديث �سحر اليهودي "لبيد بن االأع�سم" للنبي وما ترك هذا ال�سحر 

بني  اهلل رجٌل من  ر�سوَل  �سحر  قالت:  عنها  اهلل  عائ�سة ر�سي  فعن  عليه  اأثر  من 
يفعل  اأنه  اإليه  يخيل  اهلل  ر�سول  كان  حتى  االأع�سم"،  بن  "لبيد  له:  يقال  زريق 
ال�سيء وما فعله، ويف رواية اأخرى: "حتى كان يرى اأنه ياأتي الن�ساء وال ياأتيهن.

وهذا اأ�سد ما يكون من ال�سحر اإذا كان)11( . قال "�سفيان": 
�سخ�س  على  يكون  اأن  وميكن  امل�سحور،  علم  بدون  يكون  التاأثري  هذا  )-اأن 
واحد، اأو اأ�سخا�س، يدل على ذلك ما ح�سل مع  �سلى اهلل عليه و�سلم ملا �سحره 
"لبيد بن االأع�سم" اإذ مل يعلم  �سلى اهلل عليه و�سلم حقيقة ما جرى له، اإال بعد 

اأن اأنباأه اهلل بذلك.
)-اأن ال�ساحر �ساحب نف�س خبيثة، وحتى ي�سمن معاونة ال�سياطني، فال بد له اأن 
يوافقها يف طباعها واأقوالها، باخل�سوع لها، مبا حتب وتر�سى من اأعمال واأقوال 

واأخالق تعترب كفراً. يدل على ذلك قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ ژ))1(.

وقوله تعالى: ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ))1(.
�رضية  يف  الواقعي.  احلقيقي  التاأثري  ذات  اخلبيثة،  باأعماله  يقوم  ال�ساحر  )-اأن 
وخفاء تامني، كما ح�سل معه �سلى اهلل عليه و�سلم ملا �سحره "لبيد بن االأع�سم"ومل 

يعلم بذلك  �سلى اهلل عليه و�سلم وال غريه  �سلى اهلل عليه و�سلم من ال�سحابة.
ا�ستخدام رقى، وعزائم، ونفث على اخليوط  ما يقوم على  ال�سحر  )-اأن من 

)10)  �صورة البقرة، الآية: )10.

)11)  اأخرجه البخاري يف ال�صحيح – م 7 �س 176-177 – كتاب الطب – باب ال�صحر.

))1)  �صورة البقرة الآية: )10.  

)13)  الآية ال�صابقة.
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وما يعقد منها، وما �ساكل ذلك، يقول تعالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ  
ڃ  ژ))1( .

 ومن ال�سحر ما يقوم على ا�ستخدام اأ�سياء خا�سة من متعلقات امل�سحور، كما 
يف حديثه �سلى اهلل عليه و�سلم  يف م�سط وم�ساطة.

قوله  ذلك  على  يدل  دقيقة.  وفلكية  ح�سابية  اأمور  على  يقوم  ما  ال�سحر  من 
"من اقتب�س علماً من النجوم. اقتب�س �سعبة من   : النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم 

ال�سحر"))1( .

املبحث الث�ين 

اأنواع ال�سحر، وكيفية ت�أثريه 

وفيه اأربعة مطالب :

  املطلب الأول: اأنواع ال�سحر

ذكر العلماء اأن لل�سحر اأنواعاً كثرية، ومن تلك االأنواع:
اأ - ما يقع بخداع ومتويه، فيحدث تخيالت ال حقيقة لها، ويظهر ال�سيء للناظر 
يف �سورة غري �سورته احلقيقية، وهو ما يفعله امل�سعوذون بحذق ومهارة وخفة اأو 
�رضعة حركة، ي�رضفون بها االأنظار، ويخيلون لها اأ�سياء ال حقيقة لها، وهذا النوع 
يعرف با�سم  ال�سيمياء،  وقد ذكر بع�س املف�رضين اأن عمل �سحرة فرعون كان من 
هذا القبيل، قال ابن كثري رحمه اهلل تعالى: قال بع�س املف�رضين: اإن �سحر ال�سحرة 

))1)  �صورة الفلق الآية ).

)15) �صنن اأبي داود. جـ)، �س 16، كتاب الطب، باب الكهانة، �صحيح �صنن ابن ماجه – حتقيق حممد نا�صر 
الدين الألباين – م9 – �س 305 ، وقال املحقق عن احلديث: حديث ح�صن.
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بني يدي فرعون اإمنا كان من باب ال�سعبذة، ولهذا قال تعالى: ژ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ 
 . 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ژ))1(
ت�سعى يف  تكن  قالوا: ومل   .)1(( ژ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ژ  تعالى:  وقال 

نف�س االأمر))1(.
ب- ما يقع بالرقى  والعزائم والكتابة والر�سوم والنفث يف العقد، وهذه الرقى 
وقد  واأنبيائه،  مالئكته  واأ�سماء  اهلل  اأ�سماء  بع�س  على  م�ستملة  تكون  قد  والعزائم 
تكون م�ستملة على اأ�سياء عظيمة يزعمون اأنها تلجئ االأرواح اإلى الطاعة لتنفيذ ما 
يطلب منها، وقد ت�ستمل على األفاظ جمهولة وكلمات �رضيانية، يزعمون اأنها اأ�سماء 

للجن واالأرواح اخلفية، واإلى هذا النوع من ال�سحر ي�سري قوله تعالى: ژ ڄ ڄ 
.  

ڃ ڃ ڃ ڃ ژ))1(
جـ - ما يقع بوا�سطة الكواكب والنجوم عن طريق معرفة اخلوا�س التي ركبها 
اهلل �سبحانه وتعالى فيها، وتاأثرياتها بح�سب املنازل التي تكون فيها، وعالقة بع�سها 
بع�س  منه  يظهر  الأجلها  بخا�سية،  كل كوكب  قد خ�س  عز وجل  اهلل  فاإن  ببع�س، 
االآثار املخ�سو�سة بقدرة اهلل تعالى، ولذلك ي�ستد الربد يف بع�س الف�سول، وتت�ساقط 
وجزراً،  مداً  البحر  على  ينكر  ال  تاأثري  اأي�ساً  وللقمر  اأخرى،  ف�سول  يف  االأوراق 
وهكذا بقية الكواكب لها خوا�ض معينة، للبع�ض معرفة بها، فاإذاعمل عماًل ب�رشوط 
خا�سة يف وقت خا�س ح�سل له تاأثري خا�س بقدرة اهلل عز وجل، كالبذرة تبذرها يف 
وقت خا�س ومو�سم معني، فاإذا كانت �ساحلة يف نف�سها، والرتبة �ساحلة، وتعهدت 

)16) �صورة الأعراف : الآية 116 . 

)17)  �صورة طه : الآية 66 .

)18)  تف�صري  القراآن العظيم،  6/1)1.

)19)  �صورة الفلق : الآية ) .
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بال�سقي نبتت ومنت، واإذا تخلف �رشط من هذه ال�رشوط مل يتم منوها وال نبتها.
اإيقاع  اأو  امل�سالح،  ق�ساء  يف  وا�ستخدامهم  باجلن  اال�ستعانة  طريق  عن  يقع  ما 

ال�رضر واالأذى باخللق، وهذا اأ�سد اأنواع ال�سحر واأخطره.
وقد نقل ابن كثري عن الفخر الرازي  قوله: اإن اأ�سحاب ال�سنعة واأرباب التجربة 
�ساهدوا اأن االت�سال بهذه االأرواح االأر�سية يح�سل باأعمال �سهلة قليلة من الرقى 

والتدخني والعزائم)1)(.
د - وثمة تق�سيم اآخر لل�سحر باعتبار املكان الذي يو�سع فيه ال�سحر: وهي على 

النحو االآتي:
الريح زاد  الهواء، فكلما مرت  لتيار  ال�سحر معر�سا  الهوائي: يكون  1-ال�سحر 

تاأثري ال�سحر.
)-ال�سحر املائي: يرمى ال�سحر يف البحار واالأنهار واالآبار ويف جماري املياه.

)-ال�سحر الناري: يو�سع ال�سحر قرب مواقد النريان مثل التنور اأو الفرن.
)-ال�سحر الرتابي: يدفن يف الرتاب كاملقابر والطرقات والبيوت.

هـ - وثمة تق�سيم اآخر لل�سحر من حيث كيفية اإدخاله على امل�سحور، وهو على 
النحو االآتي)1)(:

1-املاأكول وامل�رضوب: ما يجعل مع الطعام وال�رضاب وهو اأ�سد اأنواع ال�سحر 
تاأثرياً على امل�سحور.

)-امل�سموم: ما يخلط يف الطيب اأو يعمل من الطيب والبخور.
)-املعقود: كل ما ميكن عقده والنفث عليه.

)0))  تف�صري القراآن العظيم 5/1)1. 
وانظر تف�صري مفاتيح الغيب 3/)1)، تف�صري القراآن العظيم 5/1)1 ، الزواجر عن اقرتاف الكبائر )/101

)1))  انظر : عامل ال�صحر ، �س 88.
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الثياب، دماء احلي�س،  االأظافر،  " ال�سعر،  امل�سحور  اأثر  ما يوؤخذ من  )-االأثر: 
البول، املني".

مداخل  وعند  الغرف  يف  وينرث  ال�ساحر  عليه  ينفث  م�سحوق  كل  )-املنثور: 
البيوت.

عتب  عند  اأو  الثياب  على  وير�س  ال�ساحر  عليه  ينفث  �سائل  كل  )-املر�سو�س: 
االأبواب اأو يف االأماكن التي غالباً ما يتواجد بها املراد �سحره.

)-الطل�سمات: اأ�سماء وكلمات وحروف واأرقام ومربعات جمهولة املعنى لغري 
ال�سحرة.

)-املر�سود: ير�سد لطلوع جنم اأو اقرتان كوكب بكوكب اأو قمر وما يرتتب عليه 
من هيجان البحر والدم.

 وثمة تق�سيم اآخر لل�سحر باعتبار تاأثريه ومظاهره، ومنها:
االأول: اأنه قلب االأعيان و�رضفها عن حقيقتها باأمور خارقة للعادة كالطريان وقطع 

امل�سافات الطويلة يف زمن ق�سري.
الثاين: اأنه خدع ومتويهات و�سعوذة ال حقيقة لها.

فقد  فرعون،  �سحرة  فعل  كما  احليلة،  جهة  على  بالعني  ياأخذ  اأمر  اأنه  الثالث: 
كانت ع�سيهم وحبالهم مملوءة زئبقاً، فاأوقدوا حتتها ناراً، فحميت احلبال والع�سي 

فتحركت و�سعت.
الرابع: اأنه نوع من خدمة اجلن واال�ستعانة بهم.

اأ�سماء وعزائم، ثم  اأنه مركب من اأج�سام جتمع وحترق، ويتلى عليها  اخلام�س: 
ت�ستعمل يف اأمور ال�سحر.

ال�ساد�س: اأن اأ�سله طلم�سات تبنى على تاأثري خ�سائ�س الكواكب، اأو ا�ستخدام 
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ال�سياطني لت�سهيل ما ع�رض.
ال�سابع: اأنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر، وقد �سم اإليه اأنواع من ال�سعوذة 

والعزائم، فرتتب عليها بع�س االآثار بقدرة اهلل تعالى)))(  . 
واحلق اأن هذه االأمور ال�سبعة هي اأنواع لل�سحر، واأن ال�سحر لفظ عام ي�سملها 

جميعاً، ومن ق�رضها على نوع واحد فقط فقد جانب ال�سواب واهلل اأعلم.

املطلب الث�ين: �سحر التفريق، وكيفية ت�أثريه 

قال تعالى يف �سورة البقرة: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ 

ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.   

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ)))(

وعن جابر ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإن اإبلي�س 
فتنة، يجيء  اأعظمهم  منزلة  منه  فاأدناهم  �رضاياه،  يبعث  ثم  املاء  عر�سه على  ي�سع 
اأحدهم  ثم يجيء  قال:  �سيئاً:  ما �سنعت  فيقول:  فيقول: فعلت كذا وكذا  اأحدهم 
فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبني امراأته قال: فيدنيه منه ويقول: نعم اأنت "قال 

االأعم�س: اأراه قال: "فيلتزمه")))(.

))))  انظر تف�صري البحر املحيط 7/1)3.

)3))  �صورة البقرة الآية )10.

))))  رواه م�صلم 138/8 – كتاب الفنت ، باب بعث ال�صيطان �صراياه يفتنون النا�س.  
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تعريفه: 

هو عمل ال�سحر للتفريق بني الزوجني، اأو بث البغ�س والكراهية بني �سديقني 
اأو �رضيكني)))( .

اأعرا�ض �سحر التفريق)2)):

1-انقالب االأحوال فجاأة من حب اإلى بغ�س.
)-كرثة ال�سكوك بينهما.

)-عدم التما�س االأعذار.
)-تعظيم اأ�سباب اخلالف واإن كانت حقرية.

الزوجة، يف عني زوجها  الرجل يف عني زوجته وقلب �سورة  )-قلب �سورة 
اأن  واحلقيقة  الن�ساء،  اأجمل  من  كانت  واإن  قبيح  منظر  زوجته يف  يرى  فالرجل 
واملراأة  قبيحة.  ب�سورة  وجهها  على  يت�سور  الذي  هو  بال�سحر  املوكل  ال�سيطان 

ترى زوجها يف منظر خميف مرعب.
)-كراهية امل�سحور لكل عمل يقوم به الطرف االآخر. 

)-كراهية امل�سحور للمكان الذي يجل�س فيه الطرف االآخر، فرتى الزوج خارج 
البيت يف حال نف�سية جيدة، فاإذا دخل البيت �سعر ب�سيق نف�سي �سديد.

بال�سحر  الزوجني  بني  التفريق  و�سبب  تعالى:  اهلل  كثري رحمه  ابن  احلافظ  يقول 
ما يخيل اإلى الرجل اأو املراأة من االآخر من �سوء منظر اأو خلق.. اأو نحو ذلك من 

االأ�سباب املقت�سية للفرقة اأ. هـ)))(.

)5))  انظر: ال�صارم البتار �س 101.

)6))  انظر : املرجع ال�صابق ، �س 101 ، وما بعدها.

)7))  تف�صري القراآن العظيم  1/))1.
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كيف يحدث �سحر التفريق؟ 

منه  فيطلب  وزوجته  فالن  بني  يفرق  اأن  منه  فيطلب  ال�ساحر،  اإلى  الرجل  يذهب 
ال�ساحر اأن يعطيه ا�سم الرجل املراد �سحره وا�سم اأمه ثم يطلب منه اأثراً من اآثاره: �سعره 
اأو ثوبة اأو قلن�سوته، فاإن مل ي�ستطع عمل له �سحراً على ماء مثااًل واأمره اأن ي�سكبه يف 
طريق املراد �سحره فاإذا تخطاه اأ�سيب بال�سحر اأو اأن ي�سعه له على طعام اأو �رضاب)))( .

املطلب الث�لث: �سحر تقوي�ض العالق�ت الزوجية، وكيفية ت�أثريه)2)) :

 تعريف �سحر تقوي�ض العالق�ت الزوجية:

ما  وغالباً  خبيثة،  �سيطانية  بطرق  الزوجية  العالقات  لتقوي�س  وتاأثري  عمل  هو   
توؤدي لتعطيل الزواج اأ�ساًل، اأو خلق اأ�سباب وم�سكالت جن�سية لكال الطرفني توؤدي 

راً اإلى االنف�سال والطالق. اآخمِ
 اأنواع �سحر تقوي�ض العالق�ت الزوجية: 

�سحر تقوي�س العالقات الزوجية، يكون �سكاًل من االأ�سكال االآتية:
اأ – �سحر تعطيل الزواج: ويوؤدي هذا النوع اإلى عدم اإمتام الزواج بني الرجل 

واملراأة، وذلك باتباع و�سائل وطرق �سيطانية خبيثة، اأذكر منها: 
عند  �سديد  ب�سيق  وال�سعور  مطلقاً،  الزواج  يف  الرجل  اأو  املراأة  رغبة  1-عدم 

طرح هذا املو�سوع على مائدة البحث واملداولة.
)-ح�سول اأمور اجتماعية وم�سكالت غري طبيعية توؤدي اإلى عدم ح�سول هذا 

االأمر.

)8))  وقاية الإن�صان من اجلن وال�صيطان �س 79.

)9))  انظر : عامل ال�صحر – للقرين، �س 106 ، وال�صارم البتار ، �س119 وموقف الإ�صالم من ال�صحر 
)/669 ، وال�صحر حقيقته وحكمه ، �س 1-16).
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)-قد ت�سري كافة االأمور املتعلقة بالزواج ب�سكل طبيعي، وفجاأة ودون �سابق اإنذار 
اأو ح�سول اأي موانع اأو عوائق الإمتام عملية الزواج ينتهي كل �سيء.

)-كراهية الرجل اأو املراأة عند مقابلة كل منهما االآخر، ومعلوم اأن ال�سنة النبوية 
ال�رضع  بيَّنها  معني  ونطاق  حدود  يف  الزواج  نظرة  واملراأة  للرجل  تبيح  املطهرة 
االإ�سالمي احلنيف، ومن احلكم العظيمة لهذا االأمر ا�ستمرار الود والوئام بينهما 

بعد الزواج)1)(.
يقول ف�سيلة ال�سيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين – رحمه اهلل -:  واأما �سحر 
توافر  مع  الزواج  يتم  ال  بحيث  التعطل  الن�ساء  ي�ستكي  ما  فكثرياً  الزواج  تعطيل 
ال�رشوط وعدم املوانع، وقد يتقدم اخلطباء ويتم القبول ثم ين�رشفون دون اإمتامه، 
وال �سك يف اأنه ب�سبب عمل بع�س احل�سد ما ي�سد عن اإمتامه وما يح�سل به التغيري، 
حتى اإن بع�س العوائل يبقون دون اأن يتم تزويج ن�سائهم، واإن مت الزواج لبع�سهم 

حدث ما ي�سيء ال�سحبة )1)(.
اإلى �سلب  ب- عقد الزوج عن زوجه، �سحر ربط الزوج: ويوؤدي هذا النوع 
الرجل القدرة اجلن�سية على اإتيان اأهله، وذلك باتباع طرق �سيطانية خبيثة، اأذكر منها:
1-ربط الكراهية: وي�سعر امل�سحور بعدم القدرة على االجتماع مع الزوجة يف 
مكان واحد، وكذلك ي�سعر ب�سيق �سديد يف ال�سدر، مينعه من القدرة على اإتيانها 

ووطئها.
وجه  يف  النظر  على  القدرة  بعدم  امل�سحور  وي�سعر  والتقزز:  اال�سمئزاز  )-ربط 
الزوجة وال�سعور باال�سمئزاز والتقزز منها ومن جل�ستها واحلديث معها، مع ال�سعور 

بالغثيان عند جمال�ستها اأو احلديث معها، وهذا مينعه من اإتيان زوجته ووطئها.

)30)  انظر : عامل ال�صحر ، �س 106 – وال�صارم البتار، �س 106.

)31)  ال�صواعق املر�صلة يف الت�صدي للم�صعوذين وال�صحرة – �س175.
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)-ربط التغوير: ويوؤدي هذا النوع الإيهام الزوج ليلة دخوله على زوجته باأنها 
ثّيب ولي�ست بكراً، فيقع ال�سك يف نف�سه، فينفر منها ويكرهها، وقد يوؤدي هذا 

االأمر اإلى االنف�سال والطالق)))(  .
الربط اجلن�سي: 

وينق�سم اإلى ق�سمني:
اأ – ربط جن�سي دائم: ويوؤدي هذا النوع ل�سلب الرجل القدرة اجلن�سية الكاملة، 
بحيث يتم تركيز ال�سحر يف منطقة الدماغ التي تتحكم يف مركز االإثارة اجلن�سية والتي 
توؤثر بدورها يف االأع�ساء التنا�سلية فتمنع عملية االنت�ساب لدى الرجل منعاً مطلقاً، 
مع وجود االأمور الداعية لذلك كال�سهوة واللذة، ومع توافر املقدمات لذلك االأمر، 

اإال اأن الرجل ال ي�ستطيع اأن ياأتي اأهله.
ب- ربط جن�سي موؤقت: ويوؤدي هذا النوع ل�سلب الرجل القدرة اجلن�سية املوؤقتة 
اجلن�سية  االإثارة  مركز  تتحكم يف  التي  الدماغ  منطقة  ال�سحر يف  تركيز  طريق  عن 
والتي توؤثر بدورها يف االأع�ساء التنا�سلية فتمنع عملية االنت�ساب املوؤقتة للرجل يف 
حالة اإتيان اأهله. واأما اإن كان بعيداً عنهم في�سعر بودهم وحبهم وي�ستاق لهم جن�سيا، 

ولكن عند الرغبة يف اجلماع يتعطل كل ذلك ب�سبب ال�سحر.
قال ابن قدامة:  وقد ا�ستهر بني النا�س وجود عقد الرجل عن امراأته حني يتزوجها، 
فال يقدر على اإتيانها، واإذا حل عقده يقدر عليها بعد عجزه عنها، حتى �سار متواتراً 

ال ميكن جحده )))( .
قال البغوي:  وروي اأن امراأة دخلت على عائ�سة، فقالت: هل علي حرج اأن اأقيد 
جملي؟ قالت: قيدي جملك، قالت: فاأحب�س علي زوجي؟ فقالت عائ�سة: اأخرجوا 

))3)  انظر: ال�صارم التيار ، �س 190 ، وعامل ال�صحر ، �س 107.

)33)  املغني 106/10.
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اأوخذ جملي، ومعناه هذا،  لعائ�سة:  قالت  اأنها  فاأخرجوها. وروي  ال�ساحرة،  عني 
يقال: اأخذت املراأة زوجها تاأخيذاً، اإذا حب�سته عن �سائر الن�ساء )))(  .

1-�سحر قتل ال�سهوة اجلن�سية: ويوؤدي هذا النوع اإلى تعطيل مراكز االإثارة يف 
الن�ساء ، وي�سعر  اأو رغبة يف  ا�ستثارة  باأي  ي�سعر  الرجل، بحيث ال  الدماغ عند 
بالعزوف عن الزوجة وكرهها اأو التفكري يف هذا االأمر، وقد يح�سل هذا االأمر 
من  �سماعه  اأو  االأمر  هذا  عن  احلديث  كره  اإلى  يوؤدي  مما  الزواج  قبل  كذلك 

االآخرين.
ممكنة  درجة  اأق�سى  اإلى  الرجل  الإثارة  النوع  هذا  ويوؤدي  اجلن�سي:  )-الهو�س 
الرجل  في�ستهي  الدماغ،  يف  االإثارة  مراكز  ا�ستثارة  اإلى  ال�سحر  يعمد  بحيث 
الن�ساء يف كل حلظة وكل �ساعة، ولكنه ال ي�ستطيع جماع زوجته، فينفر منها وال 
ومنها  ملفا�سد �رضعية عظيمة  غالباً  النوع  مثل هذا  يوؤدي  وقد  اقرتابها،  ي�ستطيع 

كرثة ا�ستخدام العادة ال�رضية.
الع�سلية  باالنقبا�سات  التحكم  خالل  من  ذلك  ويتم  القذف:  �رضعة  )-�سحر 
اإلى دفع ال�سائل املنوي خارج جمرى البول،  النهاية  والع�سبية التي توؤدي يف 
والغالب من الناحية الطبية اأن االأ�سباب الرئي�سة حلدوث ذلك هي اأمرا�س العمود 
الرجل  ال�سحر الإيجاد �رضعة قذف عند  اأنواع  النوع من  الفقري. ويوؤدي هذا 
حترمه وحترم زوجه من هذه اللذة امل�رضوعة، وهذا يولد ا�سطرابات نف�سية عند 

الزوج، وبالتايل كره الزوجة والنا�س واملجتمع)))(  .
من  الرجل  متكني  عدم  اإلى  النوع  هذا  ويوؤدي  االإنزال:  على  القدرة  )-عدم 
تفريغ طاقته اجلن�سية، وذلك مبنعه من القدرة على االإنزال، وُيعد هذا االأ�سلوب 

))3)  �صرح ال�صنة )190/1.

)35)  انظر: ال�صارم البتار ، �س 08).
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فيكره  املري�س  نف�سية  توؤثر يف  والتي  ال�سحرة  يتبعها  التي  االأ�ساليب  اأخطر  من 
الزوجة واجلماع ويخاف منه.

ج- عقد الزوجة عن زوجها  �سحر ربط الزوجة: ويوؤدي هذا النوع اإلى �سلب 
املراأة لذة اجلماع، بل قد ي�سل االأمر اإلى عدم ا�ستطاعة الرجل جماع زوجته ب�سبب 
�سيطانية خبيثة يف �سبيل  ال�ساحر طرقاً  وجود عوائق حتول دون ذلك االأمر، ويتبع 

ذلك، اأذكر منها)))(  :
)-ربط الكراهية: ويوؤدي هذا النوع اإلى عدم القدرة على االجتماع مع الزوج 
يف مكان واحد، وكذلك ال�سعور ب�سيق �سديد يف ال�سدر، مما مينع القدرة على 
متكني الزوج من نف�سها، وعند مفارقة الزوج لها ت�سعر له با�ستياق وحب، وهذا 

االأمر قد يوؤدي ال�سطرابات نف�سية للزوجة نتيجة لذلك.
)-ربط اال�سمئزاز والتقزز: ويوؤدي هذا النوع لعدم القدرة على النظر يف وجه 
منه ومن جل�سته واحلديث معه، وكذلك  والتقزز  باال�سمئزاز  وال�سعور  الزوج 
اأو حمادثته، وهذا مينعها من متكينه من نف�سها،  بالغثيان عند جمال�سته  ال�سعور 

وحال مفارقته ت�سعر باال�ستياق والود كما بينت يف النقطة االأولى. 
)-ربط الربود اجلن�سي: ويوؤدي هذا النوع ل�سلب املراأة لذة اجلماع، فال ت�سعر 
بلذته مطلقاً، بل على العك�س من ذلك متاماً فقد ت�سعر باآالم واأوجاع تكره معها 

هذا االأمر وال تكاد تطيقه اأو ت�ست�سيغه.
)-ربط ال�سبق اجلن�سي: ويوؤدي هذا النوع الإثارة املراأة اإلى اأق�سى درجة ممكنة، 
بحيث ت�ستهي الرجال يف كل حلظة وكل �ساعة، مع عدم الرغبة واال�ستياق اإلى 
يوؤدي مثل هذا  منه، وقد  ا�ستطاعتها االقرتاب  النفور وعدم  بل  الزوج مطلقاً، 

)36)  انظر: عامل ال�صحر، �س 108 ، والعالج الرباين لل�صحر. لل�صهاوي، �س 50 وال�صارم البتار ، �س 191.
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النوع غالباً ملفا�سد �رضعية عظيمة.
املراأة  لدى  اإنزال  �رضعة  الإيجاد  النوع  هذا  ويوؤدي  االإنزال:  �رضعة  )-�سحر 
حترمها وحترم زوجها من هذه اللذة امل�رضوعة، وهذا يولد ا�سطرابات نف�سية عند 

الزوجة، فتكره الزوج والنا�س واملجتمع.
11-ربط القدرة على االإنزال: ويوؤدي هذا النوع اإلى عدم متكني املراأة من بلوغ 
ذروتها اجلن�سية يف عالقتها مع زوجها، بحيث ال ت�ستطيع تفريغ طاقتها اجلن�سية 
نتيجة لعدم قدرتها على االإنزال، ويعد هذا االأ�سلوب من اأخطر االأ�ساليب التي 
يتبعها ال�سحرة والتي توؤثر على نف�سية املري�سة فتكره الزوج واجلماع وتخاف 

منه.
11-ربط االن�سداد: ويوؤدي هذا النوع اإلى وجود حائل اأو �سد منيع مينع الرجل 

عن اإتيان اأهله وال ي�ستطيع اإلى ذلك �سبياًل.
املراأة وقت اجلماع  نزيف عند  النوع الإحداث  النزيف: ويوؤدي هذا  )1-ربط 

فقط، واأما يف �سائر االأوقات االأخرى فال يح�سل مثل ذلك االأمر.
تقبل  من  الزوجة  لدى  تام  امتناع  الإحداث  النوع  هذا  ويوؤدي  املنع:  )1-ربط 
الزوج اأو متكينه من نف�سها بو�سائل �ستى، ومن تلك الو�سائل الت�ساق الفخذين اأو 

ال�رضب والرف�س والركل، وكل ذلك يكون دون وعيها وخارجاً عن اإرادتها)))( .

الف�سل الث�ين

حكم طالق امل�سحور واأثره يف �سحة دعوى نفي اإرادة الطالق 

وفيه مبحثان:

  11( ، �س  ال�صحر  وعامل   18(  ،168 وال�صحرة   للم�صعوذين  الت�صدي  يف  املر�صلة  ال�صواعق  انظر:    (37(
وال�صارم البتار ، �س 191 وما بعدها.
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 املبحث الأول

حكم طالق امل�سحور

وفيه ثمانية مطالب:

املطلب الأول: اأن يكون امل�سحور م�س�بً� ب�سحر يف جم�ل لي�ض له عالقة ب�لنك�ح

اإذا كان امل�سحور م�سابا ب�سحر يف جمال لي�س له عالقه بالنكاح، فمثل هذا اإذا 
�سدر منه الطالق)))(  قا�سداً اإيقاعه وقع طالقه. وعليه جماهري العلماء من احلنفية)))(  

واملالكية)1)(، وال�سافعية)1)(،  واحلنابلة)))(.
وا�ستدلوا على ذلك:

1-باأنه �سادر من اأهله يف حمله فوقع)))(.
)-والأن املر�س ال ينايف اأهلية الطالق)))(.

املطلب الثاين: اأن تكون وطاأة ال�سحر خفيفة:
من  الزوجني  بني  يظهر  فيما  متمثاًل   خفيف،  ب�سحر  م�سابا  امل�سحور  كان  اإذا 
الكراهية والنفور، فاإن طلق واحلال هذه لريفع عنه وعنها ما يرتتب على ال�سحر من 

)38)  الطالق يف اللغة: اإزالة القيد والتخلية، يقال: اأطلقت البعري من عقاله وطلقته فهو طالق اأو طّلق 
اإذا اأزلت قيده وخليته.

انظر: ل�صان العرب 7/10))- واملفردات �س 309 – والتعريفات �س 183 ويف ال�صطالح: حل عقد النكاح 
اأو بع�صه انظر: الفتاوى الهندية 8/1)) ومواهب اجلليل )/18 – ومغني املحتاج 79/3) واملبدع 9/7)). 

وك�صاف القناع 5/)3).

)39)  انظر: بدائع ال�صنائع 100/3 – والدر املختار 3/3)).

)0))  انظر : ال�صرح الكبري )/365.

)1))  انظر : مغني املحتاج 79/3).

))))  انظر : املغني 355/10 ، واإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�صبان ، �س 39.

)3))  انظر : فتح القدير 38/3.

))))  انظر: بدائع ال�صنائع 100/3.
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االأمل واملعاناة، �سح طالقه وعليه جمهور الفقهاء)))(.
وا�ستدلوا على ذلك:

1-قال تعالى: ژ پ پ پ پ ڀڀ ژ )))(.
وجه الداللة: 

اأ�سبحت  فاإذا  النف�سي،  واال�ستقرار  ال�سعادة  حت�سيل  باملعروف  الع�رضة  من  اأن 
احلياة مليئة بالنفور والكراهية، وراأى كل واحد منهما اأن الطالق �سريفع هذه املعاناة 

فال باأ�س بذلك، حتقيقاً للم�سلحة العامة.
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژ  تعالى:  قال   -(

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ژ)))( .
وجه الداللة: 

لقد ذكر اهلل تعالى اأن من حكم الزواج ح�سول ال�سكن النف�سي وح�سول املودة 
والرحمة، وال �سك اأن ظهور الكراهية والنفور بني الزوجني، ال يحقق هذه احلكمة 

العظيمة.
)- ولكمال العقل املقرتن بتمام الق�سد  واالإرادة، ف�سح طالقة)))(.

 املطلب الثالث: اأن تكون وطاأة ال�سحر �سديدة اإلى درجة يفقد معها عقله
اإذا كانت وطاأة ال�سحر �سديدة على امل�سحور لدرجة يفقد معها عقله 

فاإن طلق فال يقع طالقه.
وعليه جمهور الفقهاء)))(، وا�ستدلوا باالأدلة التالية:

)5))  انظر : الدر املختار 3/3)) – وال�صرح الكبري )/365- ومغني املحتاج 79/3) – واملغني 355/10.

)6))  �صورة البقرة ، الآية : 31).

)7))  �صورة الروم ، الآية :1)

)8))  انظر: فتح القدير 38/3.

)9))  انظر : الدر املختار 3/3)) – وال�صرح الكبري )/365 ومغني املحتاج 79/3) واملغني 355/10.
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1 - قوله تعالى: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ مت ژ)1)( .
وجه الداللة: 

من رحمته �سبحانه وتعالى على هذه االأمة اأنه مل يكلفها االأمور التي ال قدرة للمرء 
عليها، وامل�سحور املغلوب على عقله يخرج عن الو�سع، فهو معفو عنه.

 ) - عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت قال ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم : "رفع 
املجنون  ال�سغري حتى يكرب، وعن  ي�ستيقظ وعن  النائم حتى  القلم عن ثالثة: عن 

حتى يفيق اأو يعقل")1)(. 
وجه اال�ستدالل: 

دل احلديث مبفهومه على اأن امل�سحور ال يوؤاخذ مبا �سدر منه من طالق، قيا�ساً 
على املجنون.

) - عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت قال ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم-: "ال 
طالق وال عتاق يف اإغالق)))(.

وجه اال�ستدالل:
العلماء  بع�س  ف�رض  وقد  االإغالق،  حالة  يف  الطالق  وقوع  نفى  احلديث  اأن 

االإغالق باأنه الغ�سب)))(، فمثله امل�سحور املغلوب على عقله، بل هو اأ�سد.

)50)  �صورة البقرة ، الآية 86).

 ،  1(0/( احلدود  كتاب  �صننه  يف  داود  – واأبو   (38/( احلدود  كتاب   ، �صننه  يف  الرتمذي  اأخرجه    (51(
و�صححه   658/1 الطالق  كتاب  �صننه  يف  ماجه  – وابن   156/6 الطالق  كتاب  يف  له  واللفظ  والن�صائي 

النووي يف املجموع )/6 والألباين يف �صحيح �صنن الرتمذي )/)6.

اأبو داود يف �صننه من كتاب الطالق )/59) وابن ماجه يف �صننه من كتاب الطالق 660/1  ))5)  اأخرجه 
– واحلاكم يف امل�ستدرك وقال حديث �سحيح على �سرط م�سلم )/16) وح�صنه الألباين يف اإرواء الغليل 
113/7 و�صعفه ابن حجر يف التلخي�س الكبري 10/3). و�صياأتي تخريجه والتعليق عليه مف�صاًل يف املطلب 

ال�صاد�س.

)53)  انظر : �صنن اأبي داود )/59) و زاد املعاد 15/5).
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) - عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: اإمنا الطالق عن وطر)))(.

وجه اال�ستدالل: 
للمطلق)))(   مق�سود  �سحيح  غر�س  اأي  وطر،  عن  اإال  يكون  ال  الطالق  اأن 

وامل�سحور لي�س له ق�سد �سحيح.
 )- اأن وقوع الطالق من امل�سحور ي�ستدعي وجود �سببه، وانتفاء ما مينعه، وقد 
املغلوب على  ال�سحر  مينعه وهو  ما  ولكن وجد  بالطالق،  التلفظ  �سببه وهو  وجد 

عقله.
 ، 

ژ)))( ڃ  ڄ  ڦ  ڦ  ژ  تعالى:  لقوله  العزم  له  ي�سرتط  الطالق  -اأن   (
وامل�سحور املغلوب على عقله لي�س له عزم وال ق�سد.

املطلب الرابع: ت�أثري ال�سحر يف اأقوال امل�سحور واأفع�له 

اإذا كان ال�سحر يوؤثر يف اأقوال واأفعال امل�سحور فال يعتد بطالقه، وعليه جمهور 
الفقهاء )))(.

وا�ستدلوا على ذلك:
1-باأنه اأ�سبه ما يكون بالغ�سبان الثاأثر واملدهو�س)))(.

))5)  ذكره البخاري يف �صحيحه معلقا ب�صيغة اجلزم، فتح الباري 388/9.

)55)  انظر : اإغاثة اللهفان 3) ، معطية، الأمان من حنث الأميان )18.

)56) �صورة البقرة ، الآية : 7)).

)57) انظر: فتح القدير 38/3 ، والفتاوى الهندية 353/1 ، وال�صرح الكبري )/365 ومواهب اجلليل )/3) 
واملجموع �صرح املهذب 56/16 ، ومغني املحتاج 79/3) ، وك�صاف القناع 0/3)1.

)58) انظر : الفتاوى الهندية 353/1 – ورد املحتار 3/3)).
واملدهو�س: هو من ذهب عقله حياًء اأو خوفاً. رد املحتار 3/3)) ، اأو هو من يغلب عليه اخللل يف اأقواله 

واأفعاله، انظر: فرق الزواج لل�صيخ علي اخلفيف ، �س )5. 
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)-اأن خلل اأقواله واأفعاله اأمارة على ق�سور اإدراكه ملا يقول ويفعل)))(.
)-الطالق قول يزيل امللك، فاعترب له العقل كالبيع)1)(.

ب�سبب  عقله  اأ�ساب  الذي  للخلل  واإمنا  مري�سا،  لكونه  ال  يقع،  ال  )-اأن طالقه 
مر�سه)1)(.

املطلب اخل�م�ض: ت�أثري ال�سحر يف اإرادة امل�سحور واختي�ره

اإذا كان ال�سحر يوؤثر يف اإرادته واختياره بحيث ي�سلبه اإياهما، فيطلق مرغماً دون 
اأن يعلم اأ�سباباً حقيقية للطالق فهذا ال يقع طالقه.

وعليه جمهور الفقهاء)))(.
وا�ستدلوا على ذلك: 

1-عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما عن  �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "اإن اهلل جتاوز 
يل عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان، وما ا�ستكرهوا عليه")))(.

وجه اال�ستدالل:
اأن امل�سحور املرغم على الطالق دون اأن يعلم باالأ�سباب احلقيقية كاملكره على 

)59) انظر : الأم 380/11 ورد املحتار على الدر املختار 3/))) ، فقد جاء فيه:
"فالذي ينبغي التعويل عليه يف املدهو�س ونحوه اإناطة احلكم بغلبة اخللل يف اأقواله واأفعاله اخلارجة 
عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكرب اأو ملر�س اأو مل�صيبة فاجاأته، فما دام يف حال غلبة احلال يف 
الأقوال والأفعال ل تعترب اأقواله واإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه املعرفة والإدراك غري معتربة لعدم 

ح�سولها عن اإدراك �سحيح، كما ل يعترب من ال�سبي العاقل"ا.هـ.

)60) انظر: ك�صاف القناع 0/3)1.

)61) انظر: مواهب اجلليل )/3).

))6) انظر: بداية املجتهد )/)38 – ورو�صة الطالبني 53/6 – واملغني 350/10 وذكر الإمام املرداوي اأنه 
من اأ�صد اإل كراهات، وحكاه مذهباً �صحيحاً عند احلنابلة، انظر: الإن�صاف ))/156 والإقناع مع ك�صاف 

القناع 8/)59).

)63) اأخرجه. ابن ماجه يف ال�صنن ح  5)0)  كتاب الطالق، باب طالق املكره والنا�صي، والبيهقي يف ال�صنن 
الكربى 16/7)- كتاب اخللع والطالق، باب ما جاء يف طالق املكره ، و�سححه احلاكم يف امل�ستدرك )/16) 

وابن حبان يف �صحيحه 16/)0) والألباين يف �صحيح �صنن ابن ماجه 8/1)3.
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الطالق من قبل الغري. 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  قالت  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  1-عن 

يقول: "ال طالق وال عتاق يف اإغالق)))( ". 

وجه اال�ستدالل: 
اأن احلديـــث نفـــى وقوع الطـــالق يف حالة االإغـــالق، وقد ف�رض بع�ـــس العلماء 
االإغـــالق باأنه الغ�ســـب)))(  واالأكرثون على اأنه االإكراه)))(  بـــل ذكر بع�سهم)))(  اأن 
االإغـــالق ان�سداد باب العلم والق�سد عليه. والطالق اإمنا يقع من قا�سد له، عامل به، 

وامل�سحور ال ق�سد له وال علم له به.
له  اإرادة  الذي ال  امل�سحور  الر�سا، فكذلك  -اأن االإكراه يف�سد االختيار ويعدم 

وال اختيار.

املطلب ال�س�د�ض: ت�أثري ال�سحر يف امل�سحور ب�سدة، لكن ل يبلغ زوال العقل.

اإذا كان ال�سحر يوؤثر يف عقل الزوج وت�رضفه دون اأن ي�سل به احلال اإلى مرحلة 
اجلنون، بحيث ي�ستد ال�سحر ب�ساحبه لكن ال يبلغ زوال العقل، واإمنا مينعه من التثبت 

ويخرجه عن حال االعتدال، فهذا حمل خالف بني الفقهاء على قولني:
ال�سحر، وهو معنى  به  ا�ستد  اإذا  امل�ســـحور  يقع طالق  اأنه ال  االأول:  القول 
القيم  تيمية وابن  ابن  االإ�سالم  احلنابلة، ك�سـيخ  بع�س  اإليه احلنفية، و  ما ذهبت 

))6) �صبق تخريجه. 

)65) انظر �صنن اأبي داود )/59) واإعالم املوقعني )/50.

)66) انظر : فتح الباري 389/9 – ونيل الأوطار 50/6).

)67) انظر: عون املعبود �صرح �صنن اأبي داود 61/6).
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رحمها اهلل تخريجاً )))(.
وقد ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلٍة من الكتاب وال�سنة واملعقول)))(. 

 . 

الدليل االأول: قوله �سبحانه وتعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ)1)(
– مع  وال�سالم  ال�سالة  – عليه  مو�سى  اهلل  نبي  اأن  االآية:  من  اال�ستدالل  وجه 
يكن  مل  ذلك  اأن  اإال  له،  وتعالى  �سبحانه  اهلل  كتبها  التي  االألواح  اإلقاء  من  فعله  ما 
باختياره، وال كان فيه م�سلحة بني اإ�رضائيل، واإمنا حمله عليه الغ�سب اخلارج عن 
قدرة العبد واختياره، ولذا عذره اهلل �سبحانه وتعالى، فلم يوؤاخذه مبا فعل، فكذلك 

ال�سحر اخلارج عن قدرة العبد واختياره 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ژ  وتعالى:   �سبحانه  قوله  الثاين:  الدليل 

ےۓ ژ  )1)( . 

االآمر  ال�سلطان  منزلة  الغ�سب  نّزل  اأن اهلل عزَّ وجلَّ  االآية:  اال�ستدالل من  وجه 
الناهي، املتكلم على ل�سان �ساحبه، واإذا كان االأمر كذلك مل يكن ما يجري على 
ل�سان ال�سخ�س يف هذه احلال من�سوباً اإلى اختياره ور�ساه، فال يتم اأثره. فكذلك ما 

يجرى على ل�سان امل�سحور ال يكون من�سوباً اإلى ر�ساه واختياره .
الدليل الثالث: قوله �سبحانه وتعالى:  ژ ہ ھ ھ ھ  ھ   ے ےۓ 

ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ژ  )))(.

)68) انظر: بدائع ال�صنائع  6/3)1 ، فتح القدير لبن الهمام  68/3)  ، البحر الرائق مع منحة اخلالق  
35/3) ، حا�صية ابن عابدين  )/333 ، جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم  109/33 ، زاد املعاد  5/)1)-15) ، 
اإعالم املوقعني  9/3) ، اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�صبان �س  39 من باب.  وقد ن�ّس فقهاء احلنفية 
على اأّن طالق املدهو�ش ل يقع، واملدهو�ش عندهم هو: الذي اعرتته حالة انفعال ل يدري معها ما يقول 
ويفعل، اأو يغلب عليه معها اخللل وال�صطراب، باأي �صبب كان، ك�صدة اخلوف اأو احلزن اأو الغ�صب.. الخ. 

كما تقدم يف مراجعه ال�صابقة.

)69)  انظر: �س  9)-71  من اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�صبان لبن القيم رحمه اهلل – بت�صرف. 
وتخريج على امل�سحور.

)70) �صورة الأعراف ، من الآية : 150

)71) �صورة الأعراف، من الآية: )15.

))7) �صورة ف�صلت، من الآية: 36.
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وجه اال�ستدالل من االآية: اأّن ما يتكلم به االإن�سان يف حال �سدة الغ�سب، من طالٍق 
اأو �ستٍم .. ونحوهما، اإمنا هو من نزغات ال�سيطان واإلقائه. ولذا جاء يف احلديث:اإّن 
الغ�سب من ال�سيطان .. )))(. واإذا كان الغ�سب واأثره من اإجلاء ال�سيطان، مل يكن من 
اختيار العبد، فال يرتتب عليه حكمه. وال�سحر من اأ�سد نزغات ال�سيطان، فال يوؤاخذ 

امل�سحور مبا يتكلم به يف حال �سدة ال�سحر.
الدليل الرابع: قوله �سبحانه وتعالى: ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

.)((( 
ک ک گ گگ ژ 

يف  واأهله  وولده  نف�سه  على  االإن�سان  دعاء  هو  ال�سلف:  قال  القيم:   ابن  قال 
حال الغ�سب، ولو ا�ستجاب اهلل تعالى الأهلكه، واأهلك من يدعو عليه، ولكنه ال 
ي�ستجيب؛ لعلمه اأّن الداعي مل يق�سده)))(. ومن املعلوم اأن امل�سحور يرجو رحمة 
اهلل، ومن رحمته به اللطف به وباأ�رضته، لعلمه اأنه مل يق�سد التفرقه والطالق، ففي 

عدم وقوع طالقه حتقيق لهذه الرحمة.
–�سلى اهلل عليه  اهلل  اأن ر�سول  الدليل اخلام�س: حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها 

و�سلم- قال:  ال طالق وال عتاق يف اإغالق)))(.
اأنه  �سلى اهلل عليه و�سلم نفى وقوع الطالق يف  وجه اال�ستدالل من احلديث: 

)73) اأخرجه اأبو داود من حديث عطية ال�صعدي ر�صي اهلل عنه، يف كتاب الأدب، باب : ما يقال عند الغ�صب،  
)/9)) ، احلديث  )78)  ، والإمام اأحمد يف امل�صند  )/6))، والبيهقي يف �صعب الإميان  310/6 . واحلديث 
�صكت عنه اأبو داود، و�صّعفه الألباين كما يف ال�صل�صلة ال�صعيفة  )/51. قال اأبو الف�صل العراقي :  فيه اأبو 
وائٍل القا�ش، وا�سمه عبد اهلل بن يحيى، قال ابن حبان: يروي العجائب، ووّثقه ابن معني ، ينظر : املغني 

عن حمل الأ�صفار يف الأ�صفار  )/3)8.

))7)  �صورة يون�س ، من الآية : 11.

)75)  اإعالم املوقعني  9/3).

)76)  اأخرجه اأبو داود يف كتاب الطالق، باب : يف الطالق على الغلط  )/58)  ، احلديث  193)  ، وابن ماجه 
يف كتاب الطالق، باب: طالق املكره والنا�صي، �س  93)، احلديث  6)0) ، والإمام اأحمد يف امل�صند  176/6، 
والبيهقي يف ال�صنن الكربى، يف كتاب اخللع والطالق، باب : ما جاء يف طالق املكره..،  357/7، احلديث  
)87)1، واحلاكم يف امل�ستدرك  )/16)، وقال:  هذا حديٌث �سحيٌح على �سرط م�سلم، ومل يخّرجاه، و�سّعفه 

اأبو حامت كما يف علل احلديث  1/)3)  ، وح�ّصنه الألباين، كما يف الإرواء  113/7.
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حال االإغالق.
ولذا  يقول،  ما  معرفة  مينعه غ�سبه من  للغ�سبان حني  ما يح�سل  االإغالق  ومن 
احلديث  يف  الوارد  االإغالق  ال�سلف  من  وجماعٌة  داود،  واأبو  اأحمد  االإمام  ف�رضَّ 

بالغ�سب)))(.
وقد نوق�س اال�ستدالل بهذا احلديث من وجهني:

الوجه االأول: �سعف احلديث على ما بّينه اأهل ال�ساأن، فاإّن يف �سنده حممد بن 
عبيد بن اأبي �سالح املكي، وهو �سعيف)))(.

والبيهقي       احلاكم   عند  كما  اأخرى،  طرٍق  من  مرويٌّ  احلديث  باأّن  واأجيب: 
وغريهما)))(، فاحلديث ح�سٌن لغريه.

الوجه الثاين: اأّن هناك من االأئمة من اأنكر تف�سري االإغالق بالغ�سب والغيظ؛ اإذ 
اإن طالق النا�س غالباً ما يكون يف تلك احلال، وعدلوا اإلى تف�سريه باالإكراه، على ما 
ه باجلنون، ومنهم  جزم به جماعة من ال�سلف كاأبي عبيٍد وغريه)1)(، وهناك من ف�رضَّ
ه بالنهي عن اإيقاع الطلقات الثالث دفعًة واحدة: فيُْغَلق عليه الطالق، حتى  من ف�رضَّ

ال يبقى منه �سيء )1)(. 
وقد اأجيب عن هذا الوجه بجوابني:

اجلواب االأول: اأّنه ال منافاة يف حمل احلديث على جميع املعاين املتقدمة؛ الأّن 
حقيقة االإغالق اأن ُيْغَلق على الرجل قلبه، فال يق�سد الكالم، وال يريده.

قال �سيخ االإ�سالم رحمه اهلل:  ويدخل يف ذلك )اأي: يف حقيقة االإغالق( طالق 

)77)  انظر : �صنن اأبي داود  )/59) ، زاد املعاد  5/)1).

)78)  انظر : تقريب التهذيب  )/197 – 198.

)79)  انظر: م�ستدرك احلاكم  )/16)  ، ال�صنن الكربى للبيهقي  )/537.

)80)  انظر : فتح الباري  87/9)، حا�سية الرهوين على �سرح الزرقاين  )/78.

)81)  انظر: زاد املعاد  15/5).
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املكره واملجنون، ومن زال عقله ب�سكٍر اأو غ�سب، وكل من ال ق�سد له، وال معرفة له 
مبا قال)))(. قلت: ويدخل يف ذلك اأي�ساً امل�سحور؛ اإذ ال ق�سد له وال اختيار.

اجلواب الثاين: على فر�س اأّن املق�سود باالإغالق االإكراه اأو اجلنون، فاإنه ميكن 
واالختيار،  الق�سد  وجود  عدم  وهي  واحدة،  العلة  اإذ  عليهما؛  الغ�سب  قيا�س 
فالغ�سب واإن اأمكن �ساحبه اأن ميلك نف�سه يف اأوله، اإال اأّنه اإذا متّكن وا�ستولى �سلطانه 
نهايته،  اأوله، ا�سطراري يف  القلب، مل ميلك �ساحبه قلبه، فهو اختياري يف  على 

فكذلك امل�سحور، بل هو اأ�سد)))(.
الطالق عن  قال:   اأّنه  ال�ساد�س: عن عبد اهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما  الدليل 

وطر، والعتاق ما اأُريد به وجه اهلل)))(.
وجه اال�ستدالل من االأثر: اأّن هذا القول راأي حرب هذه االأمة عبد اهلل بن عبا�س 

ر�سي اهلل عنهما، فقد ح�رض الطالق فيما كان عن وطر، وامل�سحور ال وطر له.
اأدلة  اإال لكونها  املوؤاخذة يف ال�رضع مل ترتتب على االأقوال  اأّن  ال�سابع:  الدليل 

ٻ  ٱ  ژ  وتعالى:  �سبحانه  قال  كما  واالإرادة،  الك�سب  من  القلب  يف  ما  على 
فجعل   ، 

ژ)))( ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
�سبحانه وتعالى �سبب املوؤاخذة ك�سب القلب، الذي هو اإرادته وق�سده. ومن جرى 
الكالم على ل�سانه، من غري ق�سٍد واختيار، اإما ل�سدة غ�سٍب، اأو فرٍح.. ونحوهما، 
مل يكن ذلك الكالم من ك�سب قلبه، ولهذا �رضب  �سلى اهلل عليه و�سلم مثاًل لفرح 
اهلل �سبحانه وتعالى بتوبة العبد مبن ا�ستد فرحه بوجود راحلته بعد االإيا�س منها، فلما 

))8)  انظر : زاد املعاد  15/5).

)83)  انظر : اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�صبان �س )5.  بت�صرف

معنى  وتقدم   .(019/5 والكره..،   الإغالق  يف  الطالق   : باب  الطالق،  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه    (8((
الوطر.

)85) �صورة البقرة، الآية: 5)). 
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وجدها قال:  اللهم اأنت عبدي واأنا ربك، اأخطاأ من �سدة الفرح)))(. ومل ياأت يف 
احلديث ما يدل على املوؤاخذة بذلك اللفظ.

لكن ميكن مناق�سة اال�ستدالل باحلديث باأن يقال: اإّن املتكلم – هنا – مل يوؤاخذ 
بالكالم؛ الأن ق�سده �سد ما تكلم به، واإمنا اأخطاأ يف اللفظ، وذلك بخالف امل�سحور 

اإذا طّلق، فاإنه قا�سٌد للطالق.
– يف امل�سحور الذي ا�ستد  – هنا  اإّن الكالم  باأن يقال:  واجلواب عن املناق�سة 
غ�سبه، حتى اأجلاأه ال�سيطان وال�سحر اإلى التكلم مبا مل يكن خمتاراً للتكلم به، ف�سار 
غري قا�سٍد للطالق. واأما امل�سحور العامل مبا يقول، القا�سد املختار، الذي مل يتغري 

فكره وعقله، فاإّن طالقه يقع باالتفاق، وهذا خارج حمل النزاع.
الدليل الثامن: اأّن املقا�سد يف العقود معتربة، وامل�سحور لي�س له ق�سُد معترٌب يف 

َحلِّ عقد النكاح، فال ي�سح طالقه.
وقد نوق�س هذا اال�ستدالل: باأّنه منتق�ٌس بالهازل، فاإّنه ي�سح طالقه، واإن مل يكن 

له فيه ق�سد.
لكن يجاب عن ذلك: بالفرق بينهما، فاإّن الهازل ق�سد التكلم باللفظ واأراده عن 
د حكمه وموجبه،  ُيرمِ اأّنه مل  به، وغايته  التلفظ  ر�سًى واختياٍر منه، ومل ُيحَمل على 
اأي: اإنه مل يرد َحلَّ ع�سمة الزوجية، فذلك اإلى ال�سارع ولي�س اإليه. وهذا بخالف 
امل�سحور فاإنه حمموٌل على التلفظ من غري ق�سٍد منه وال اختيار، فال ي�سح اعتبار 

اأحدهما باالآخر، وكيف يقا�س امل�سحور على املتخذ اآيات اهلل هزواً؟!)))( 
الدليل التا�سع: اأّن ال�سحر مر�ٌس من االأمرا�س، وداٌء من االأدواء، فهو يف اأمرا�س 

)86)  اأخرجه م�سلم من حديث اأن�ش بن مالك ر�سي اهلل عنه يف كتاب التوبة، باب: يف احل�ّش على التوبة، 
التوبة،   باب:  الدعوات،  كتاب  يف  البخاري،  �صحيح  يف  احلديث  اأ�صل  وورد   .6960 احلديث   ،1191 �س 

5/5)3) ، احلديث  5950.

)87)  اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�صبان �س )5  بت�صرف.
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االأبدان نظري الغ�سب يف اأمرا�س القلوب فال يقع.
الدليل العا�رض: اأّن قاعدة ال�رضيعة تق�سي باأّن للعوار�س النف�سية والعقلية تاأثرياً 
واجلنون  واخلطاأ  الن�سيان  كعار�س  واإلغاًء،  واإعمااًل  واعتباراً،  اإهداراً  االأقوال،  يف 
ال  ما  القول  من  هوؤالء  من  ُيحتمل  ولهذا  والذهول..  والغفلة  واحلزن  واخلوف 
يحتمل من غريهم، وُيعذرون مبا ال ُيعذر به غريهم؛ لعدم جترد الق�سد واالإرادة منهم، 
وعار�س ال�سحر من جملة ذلك، بل قد يكون اأقوى من كثرٍي من هذه العوار�س، 

ف�ساحبه اأولى بالعذر منهم.
قول  وهذا  ال�سحر،  به  ا�ستد  واإن  امل�سحور،  من  الطالق  يقع  الثاين:  القول 
متاأخرو  �رّضح  وبه   ، ال�سافعية)))(  مذهب  من  يظهر  والذي  تخريجاً،  املالكية)))(  

واحلنابلة)1)(  .
وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي: 

الدليل االأول: ما جاء عن اأبي العالية اأّن خولة  بنت ثعلبة غ�سب زوجها عليها 
اإّنه مل يرد  فاأخربته بذلك، وقالت:  النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم  فاأتت  فظاهر منها، 
الطالق، فقال  �سلى اهلل عليه و�سلم :  ما اأراك اإال حرمت عليه، .. الق�سة. ويف 

اآخرها قال الراوي: ".. فحّول اهلل الطالق فجعله ظهاراً" )1)(.

)88)  ينظر : حا�صية الد�صوقي  7/3))، ن�صيحة املرابط  )/137، حا�سية الرهوين على �سرح الزرقاين 
)/77-78 ، بلغة ال�صالك لأقرب امل�صالك  )/351.

اإل على طالق ال�سبي واملجنون  امل�ساألة، فعبارات كتبهم مل تن�ّش  اأجد لل�سافعية ن�ساً يف هذه  )89)  مل 
والنائم واملكره بغري حق، والذي يرونه اأّن طالق هوؤلء ل يقع. واأحلقوا باملجنون املغمى عليه وال�سكران 
اأنهم يحكمون بوقوع الطالق من امل�صحور ، واإْن ل  غري املتعدي واملرب�صم واملعتوه، ويفهم من هذا كله 
الثانية   املجموع  تكملة  للماوردي 35/10)،  الكبري  ، احلاوي  الأم  365/5  ينظر:  اأعلم.  واهلل  اأغفلوه،  ملا 

.197/18

)90)  ينظر: املبدع  7/)5) ، ك�صاف القناع  8/)59) ، حا�سية النجدي على الرو�ش املربع  90/6).

)91)  اأخرجه بهذا اللفظ البيهقي يف ال�صنن الكربى، يف كتاب الظهار، باب املظاهر الذي تلزمه الكفارة  
17/)38  ، احلديث  15033 ، والطربي يف تف�صريه  8)/1. واأ�صل احلديث اأخرجه اأ�صحاب ال�صنن وغريهم 

من حديث عائ�سة وخولة ر�سي اهلل عنها ، وهو م�سهوٌر عند اأهل التف�سري واحلديث.
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وجه اال�ستدالل من احلديث: اأّن الرجل ظاهر يف حال غ�سبه، وكان  �سلى اهلل 
عليه و�سلم يرى – حينئذ – اأّن الظهار طالق، فبنّي اأّن زوجته حرمت عليه بذلك، 
اأي اإّن الطالق لزمه، وهذا يًدل على وقوع الطالق مع الغ�سب، فلما جعله اهلل عز 
ه، وهذا مما يدل اأي�ساً على  وجل ظهاراً، األزمه  �سلى اهلل عليه و�سلم بالكفارة ومل ُيلغمِ

اعتبار طالق امل�سحور.
اأوائله  يف  كان  اإذا  ال�سحر  على  احلديث  ُيحمل  اأن  ميكن  اال�ستدالل:  مناق�سة 
ومبادئه، واأنه مل يوجب خلاًل يف العقل والت�رضف، يدل على ذلك اأّن الرجل كان 
�سيخاً كبرياً، قد �ساء خلقه، واأ�سبح الغ�سب وال�سجر له عادة، كما يدل عليه اختياره 
لفظ الظهار دون لفظ الطالق، وكاأنه اأراد بذلك ا�ستبقاء عقد النكاح، وهذا ال ي�سدر 

اإال من عاقٍل قا�سٍد ملا يريد.
بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما عن   ما جاء يف احلديث عن عبد اهلل  الثاين:  الدليل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأّنه قال:  .. واإذا غ�سب اأحدكم فلي�سكت)))(. 
وجه اال�ستدالل من احلديث: اأّنه يدل على اأن امل�سحور مكلٌف يف حال �سحره 
بال�سكوت كالغ�سبان، فيكون حينئٍذ موؤاخذاً بالكالم؛ اإذا ال معنى لالأمر بال�سكوت 

اإال ذلك، ومن جملة ما يوؤاخذ به من الكالم: وقوع الطالق)))(. 
ثبوته  فر�س  – على  احلديث  من  املق�سود  باأّن  اال�ستدالل:  هذا  مناق�سة  وميكن 
– اإر�ساد الغ�سبان اإلى ما ميكن اأن يخفف به غ�سبه، ومن جملة ذلك ال�سكوت؛ ملا 
يرتتب على الكالم اأثناء الغ�سب من اآثاٍر ال حُتمد عقباها، على االإن�سان نف�سه وعلى 

))9) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�صند 39/1) ، والبخاري يف الأدب املفرد  95/1، والطيال�صي يف م�صنده �س 
0)3، وابن عدي يف الكامل.. 89/6. وفيه ليث بن اأبي �صليم، قال عنه ابن عدي :  له اأحاديث �صاحلة.. وقد 
روى عنه �صعبة والثوري، وغريهما من ثقات النا�س، ومع ال�صعف الذي فيه يكتب حديثه. وقال الهيثمي 
الألباين مبجموع  ، واحلديث ح�ّصنه  بال�صماع   ح  اأحمد ثقات؛ لأن ليثاً �صرَّ الزوائد:  ورجال  يف جممع 

�صواهده كما يف ال�صل�صلة ال�صحيحة  3/)36.  

)93)  ينظر : جامع العلوم واحلكم �س  158.
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غريه، ولي�س املق�سود تكليفه بال�سكوت.
الدليل الثالث: ما ُروي عن عبد اهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأن رجاًل قال له:  
ّل لك ما  اإين طلقت امراأتي ثالثاً واأنا غ�سبان، فقال:  ابن عبا�س: ال ي�ستطيع اأن ُيحمِ

حرم اهلل عليك، ع�سيت ربك، وَحُرَمت عليك امراأتك)))(.
بن عبا�س ر�سي اهلل  االأثر عن عبد اهلل  باأن هذا  مناق�سة هذا اال�ستدالل:  وميكن 
له  البخاري  اأخرج  فقد  منه،  اأ�سح  هو  مبا  – معار�ٌس  ثبوته  فر�س  – على  عنهما 
قوله: اإمنا الطالق عن وطر)))(، ولعله حني اأفتى الرجل بوقوع الطالق، ظهر له من 

مالب�سات حاله ما يوجب الطالق، واإن تلب�س ب�سيٍء من الغ�سب اأو ال�سحر.
باٍب  فتح  امل�سحور،  طالق  وقوع  بعدم  القول  على  يرتتب  اأّنه  الرابع:  الدليل 

عظيٍم ل�سعاف النفو�س يف التالعب باأمر الطالق)))(.
وميكن مناق�سة هذا اال�ستدالل: باأّن غالب طالق النا�س اإمنا يكون بغري ال�سحر، 
ولكن لي�س كل �سحر معترباً، واأما م�ساألة ادعاء ال�سحر عند الطالق، فالكالم فيها 

من جانبني: 
اجلانب االأول: اأّن هذه امل�ساألة مما ُيديَّن فيها العبد بينه وبني الرب �سبحانه وتعالى، 
الذي ال تخفى عليه بواطن االأمور وحقائقها، ولذا ربط �سبحانه وتعالى كثرياً من 
كذلك،  االأمر  يكن  ومل  الطالق،  عند  ال�سحر  ادعى  فمن  بتقواه.  الطالق  م�سائل 

فالطالق واقٌع ديانًة واإن مل يثبت ق�ساء.
التي  الدعوى  دائرة  يبقى يف  اأمٌر  الطالق  ال�سحر عند  ادعاء  اأن  الثاين:  اجلانب 
حتتاج اإلى اإثبات بالبينة القاطعة، فما مل تتوافر البينة، اأو قامت القرائن على خالف 

باأّن  ابن رجب  والإيالء..،  )/13، وو�صفه  الطالق واخللع  كتاب  �صننه، يف  الدارقطني يف  اأخرجه    (9((
اإ�سناده على �سرط م�سلم. ينظر: جامع العلوم واحلكم �ش 158

)95)  �صبق تخريجه.

)96)  فتح الباري  87/9).
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الدعوى مل يحكم مبقت�ساها.
الرتجيح:

طالق  وقوع  بعدم  القول  – رجحان  اأعلم  – واهلل  يظهر  تقدم  ما  خالل  من 
امل�سحور اإذا ا�ستد غ�سبه حتى و�سل اإلى درجٍة يغلب عليه فيها اخللل واال�سطراب 
يف اأقواله واأفعاله؛ الأّن الطالق اإمنا يقع من املكلف يف حال العزم واالإرادة. واإلى 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ژ  االإ�سارة يف قوله �سبحانه وتعالى:  املعنى وقعت  هذا 
ڃ ڃ ژ)))( . 

نف�سه  ويرى  معه،  ت�رضفاتها  من  وي�سيق  زوجه،  من  يغ�سب  الذي  فامل�سحور 
عاجزاً عن عالج ما بينهما، حتى يعزم على الطالق ويوقعه يف حينه، طّلق وهو 
ٌر الآثاره، موطٌن نف�سه عليها، فلي�س  م�سحور، لكنه عامٌل مبا يفعل، عازٌم عليه، مقدِّ
هذا بطالق اإغالق، بل هو طالق روّيٍة وعزم، خالفاً ملن جمحت به �سورة غ�سٍب 
نف�سه،  ميلك  فلم  الرتوي،  باب  عليه  واأغلقت  اتزانه،  اأفقدته  �سديد  و�سحر  طارٍئ 
فواجه زوجه بالطالق، فاإذا زال غ�سبه ندم اأ�سدَّ الندم، فهذا الطالق من االإغالق.

ومما يوؤيد هذه الوجهة ما ذكره ابن القيم رحمه اهلل من اأن عادة ال�رضع قد جرت 
–�سلى اهلل عليه  با�ستفهامه  االأقوال والت�رضفات، م�ستداًل  العقل يف  باعتبار كمال 
اأّنه  و�سلم-  عن الذي اأقّر بني يديه بالزنا:  اأبه جنون ؟ .. اأ�رضب خمراً؟)))(، مع 
هذا  ومع  احلركة،  ومنتظم، �سحيح  مفهوٍم  بكالٍم  يتكلم  والذهن،  العقل  حا�رض 
جّوز �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يكون به جنوٌن اأو �سكٌر يحول بينه وبني كمال عقله 
وعلمه، حتى اأُخرب اأْن لي�س به جنون، وقام رجٌل فا�ستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. 

)97)  �صورة البقرة، الآية : 7)).

)98)  اأخرجه م�سلم من حديث بريدة بن احل�سيب ر�سي اهلل عنه يف كتاب احلدود، باب: من اعرتف على 
نف�صه بالزنا �س )75، احلديث 31)).



د. عبود بن علي ابن درع

19)العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

فكيف بامل�سحور الثائر الذي هو اأ�سبه باملجنون؟!)))( .
املطلب ال�س�بع :ت�أثري ال�سحر اإلى درجة الو�سو�سة يف الطالق.

اإذا كان ال�سحر و�سل اإلى درجة الو�سو�سة يف اأمر الطالق.
فامل�ساألة حتتاج اإلى تف�سيل على النحو االآتي:

حترير حمل النزاع يف امل�ساألة: 
اأن طالقه  �سّك  الزوجية، فال  باحلياة  له  الو�سو�سة يف جماٍل ال عالقة  اإذا كانت 

�سحيح، الأنه �سادٌر من اأهله ويف حمله، ما مل تبلغ به و�سو�سته مرتبة اجلنون.
واأما اإذا كانت الو�سو�سة يف اأمر الطالق، فال يخلو حال املو�سو�س مع ذلك من 

اأحد اأحواٍل ثالث: 
احلال االأولى: اأن تو�سو�س له نف�سه اأنه طلق امراأته، دون اأن يكون قد تلفظ به يف 
حقيقة االأمر، فمثل هذه الو�سو�سة غلبة خياالٍت واأوهاٍم ال اأثر لها يف عقد النكاح، 
اأو  اأ�سباب تقع من الزوج  اإال عن  وال يقع الطالق مبجردها؛ الأن الطالق ال يكون 
الزوجة، فاإذا كانت احلال بينهما م�ستقيمًة، فال ي�سح اأن ُيف�رضِّ الزوج كل لفظ وقع 
الذي مل  اخلطاأ  قبيل  من  لكان  ذلك  منه  لو ح�سل  بل  بالطالق،  تلفظ  اأنه  على  منه 

يعقده قلبه فال يوؤاخذ به.
اإيقاع الطالق دون اأن  احلال الثانية: اأن تغلب عليه الو�ساو�س حتى ينوي بقلبه 
يتلفظ به، فالذي عليه عامة الفقهاء اأن الطالق ال يقع بالنية، واإمنا ال بد فيه من النطق 

بلفظ الطالق)111(. 

)99)  ينظر: اإغاثة اللهفان يف حكم طالق الغ�صبان �س 58 بت�صرف.

)100)  ينظر: بدائع ال�صنائع 3/3)1 ، الفتاوى الهندية  1/)38، حا�صية ابن عابدين  )/313، الكايف لبن 
عبد الرب �س )6)، بداية املجتهد  )/371 )/79) ، احلاوي الكبري للماوردي 150/10، رو�صة الطالبني  
38/6، مغني املحتاج  368/3، املغني لبن قدامة  355/10، ك�صاف القناع )/)131، �سرح منتهى الإرادات  

.(603/8
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قال ر�سول اهلل  قال:  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  ال�سحيحني من حديث  جاء يف 
�سلى اهلل عليه و�سلم:  اإن اهلل جتاوز يل عن اأمتي ما و�سو�ست به �سدورها ما مل تعمل 

اأو تكلم)111(.
اأّن حديث النف�س، وما  ".. يف هذا احلديث من الفقه  قال اخلطابي رحمه اهلل: 
اإذا طّلق  اأنه  الدين. وفيه  اأمور  له يف �سيٍء من  االإن�سان ال حكم  به قلب  يو�سو�س 

امراأته بقلبه ومل يتكلم به بل�سانه فاإّن الطالق غري واقع))11(. 
احلالة الثالثة: اأن تغلب عليه الو�ساو�س حتى ينوي بقلبه اإيقاع الطالق، ويقرتن 
االإ�سكال،  حمل  احلالة  فهذه  وتعب،  عناٍء  من  فيه  هو  مما  لريتاح  به؛  تلفظه  بذلك 
ولبيان احلكم فيها فاإن مدارها على حتقق الق�سد واالختيار، فاإن كان الزوج قد تلفظ 
ناً نف�سه عليه، ودافعه لذلك  بلفظ الطالق خمتاراً له، قا�سداً اإليه باإرادة حقيقية، موطِّ
الأّنه  فالطالق �سحيح؛  اأ�سبابها،  بقطع  الو�ساو�س، وعالجها  من  ينتابه  مما  التخل�س 

وقع من اأهله ويف حمله، مع حتقق �رضطه من الق�سد واالختيار.
واأّما اإن تلفظ بالطالق يف غمرة و�ساو�سه فال يخلو حاله من اأحد اأمرين:

االأول- اأن تكون الو�سو�سة قد و�سلت به اإلى حد اجلنون – ن�ساأل اهلل ال�سالمة 
والعافية – فمثل هذا ال يقع طالقه، الأّنه غري مكلف، وقد جاء يف احلديث عن عائ�سة 
ر�سي اهلل عنها اأن  �سلى اهلل عليه و�سلم قال: قال  ُرفع القلم عن ثالثة: عن النائم 

حتى ي�ستيقظ، وعن املجنون حتى يرباأ اأو يفيق، وعن ال�سبي حتى يكرب))11( .
بفطرة  عقله  على  ُغلمِب  ومن  اهلل:   رحمه  ال�سافعي  االإمام  يقول  هذا  مثل  ويف 
خلقٍة اأو حادث علٍة مل يكن �سبباً الجتالبها على نف�سه مبع�سية، مل يلزمه الطالق وال 

)/)89، احلديث  والطالق،  العتاقة  والن�صيان يف  : اخلطاأ  باب  العتق،  كتاب  البخاري يف  اأخرجه    (101(
391). وم�صلم يف كتاب الإميان، باب: جتاوز اهلل عن حديث النف�س واخلواطر، �س 67، احلديث )33.

))10)  معامل ال�صنن 3/)1).

)103)  �صبق تخريجه.
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ال�سالة وال احلدود، وذلك مثل املعتوه واملجنون واملو�سو�س... فاإذا ثاب اإليه عقله 
اأقيم عليه ولزمته الفرائ�س))11(. فامل�سحور الذي  فطّلق يف حاله تلك، اأو اأتى حداً 

و�سلت به الو�سو�سة باأن غلب على عقله، ال يقع طالقه.
الثاين: اأن ال ت�سل به الو�سو�سة اإلى حد اجلنون، فهل يقع طالقه اأو ال؟

اأّنهم  منه  ُيفهم  قد  الذي  االأمر  وهو  امل�ساألة،  لهذه  الفقهاء  من  كثرٌي  يتطرق  مل 
ون طالقه، غري اأّن اجلزم بذلك غري متحقق. ُي�سححِّ

حون  كما اأّنه قد يفهم اأي�ساً من كالم بع�س املحققني من اأهل العلم اأنهم ال ي�سحِّ
القيم وغريهما، ويت�سح ذلك من خالل ما  تيمية وابن  طالقه، ك�سيخ االإ�سالم ابن 

قّرروه يف م�ساألة طالق الغ�سبان التي تقدم بيانها.
اهلل  رحمه  ال�سافعي  االإمام  امل�ساألة  يف  احلكم  على  ن�ّس  فقد  حال،  كل  وعلى 

وبع�س فقهاء احلنابلة، فيمكن عر�س اخلالف يف امل�ساألة، على النحو التايل:
القول االأول: اأّن طالق املو�سو�س ال يقع، واإن تلفظ به، وهو معنى كالم �سيخ 
اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  واختاره  القيم))11(،  ابن  وتلميذه  تيمية،  ابن  االإ�سالم 

وال�سيخ ابن عثيمني))11(- رحمهم اهلل - . 
ومما ُي�ستدل به لهذا القول ما يلي:

عليه  اهلل  –�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  االأول:  الدليل 
و�سلم- قال: ال طالق وال عتاق يف اإغالق))11(. 

ووجه اال�ستدالل منه: اأن الو�سو�سة اإذا ا�ستحكمت بامل�سحور تدفعه وتلجئه اإلى 

))10)  الأم  363/5.

)105) فقد �صبق بيان اأّنهما ل يعتدان بطالق الغ�صبان اإذا اأورثه الغ�صب خلاًل يف الأقوال والأفعال. 

)106)  ينظر : فتاوى ور�صائل �صماحة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم  17/11  ، فتاوى اإ�صالمية 76/3).

)107)  �صبق تخريجه.
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الغّم،  فيه من  مما هو  لي�سرتيح  به  ينطق  واإمنا  ق�سٍد �سحيح،  الطالق من غري  اإيقاع 
فيدخل حاله يف عموم االإغالق الذي نفى  �سلى اهلل عليه و�سلم معه �سحة الطالق.

الدليل الثاين: اأنه نظري املكره.
قال ال�سيخ حممد بن اإبراهيم يف املو�سو�س:  .. ال يقع طالقه، وذلك اأّنه يجد يف 
نف�سه اأن بقاء الزوجة معه غري حالل، وهو يودُّ امراأته، فهو نظري املكره، بل اأبلغ من 

ه ال يزال معه راكباً وما�سياً وم�سطجعاً ... ))11(. َبلمِ هاً من قمِ ناحية، فاإّن فيه ُمكرمِ
القول الثاين: اأّن طالق املو�سو�س يقع، وهو من�سو�س االإمام ال�سافعي، وعليه 

ذهب بع�س فقهاء احلنابلة))11(. 
الن�سِّ  من  ذلك  – يفهم  العقل  مناط  فيه  اعتربوا  القول  هذا  اأ�سحاب  ولعّل 
الإيقاعه،  اأهٌل  فاإّنه  الطالق  املو�سو�س  َعَقَل  فاإذا   – ال�سافعي  االإمام  عن  ال�سابق 

في�سح منه.
ولكن اأ�سحاب القول االأول مع ت�سليمهم باعتبار مناط العقل، اإاّل اأّنهم يرون اأّن 

للو�سو�سة اأثرها يف الق�سد واالإرادة، وكالهما �رشٌط ل�سحة الطالق.

الرتجيح: 

بالتاأمل يف القولني، ويف �سوء ما �سبق ترجيحه يف م�ساألة طالق امل�سحور يظهر 
رجحان القول االأول اأّن طالق امل�سحور املو�سو�س يف غمرة و�ساو�سه ال يقع، الأّنه 
يخلو  ال  والأّنه  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  عموم  ف�سمله  اأمره،  عليه  ق  اأُغلمِ قد 
اإذا  ال�سحر  اأّن  اأقواله واأفعاله، وقد تقدم  – من خلٍل يف  الغالب  – يف  املو�سو�س 

اأورث ذلك مل يقع الطالق، فكذا احلال هنا – واهلل اأعلم -.

)108)  ينظر : فتاوى ور�صائل �صماحة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم 17/11

)109)  ينظر:الأم  363/5  ، الفروع  179/3، الإن�صاف ))/138.
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املطلب الث�من: ت�أثري ال�سحر اإلى درجة الربط بني الزوجني.

الزوجية  املعا�رضة  يف  بحقها  الوفاء  على  الزوج  قدرة  عدم  الزوجة  اأدعت  اإذا 
ّنيناً بهذاً االعتبار،  بالكلية، فاإّن الزوج ُيلزم بالقيام بهذا احلق، فاإن عجز فيكون عمِ
وتُطّبق يف حقه اأحكام العّنني، فيوؤجل مدة �سنة من وقت اخل�سومة، وهي فرتةٌ كافيٌة 
لطرق اأ�سباب ال�سفاء، فما زاد على احلول فاإن املراأة تت�رضر به �رضراً بالغاً، وهو ما 
يعتربه الفقهاء عيباً يوجب ف�سخ النكاح، وُيحكم مبقت�ساه بالتفريق بني الزوجني، 

وعلى هذا جرت كلمة الفقهاء القائلني بجواز التفريق بالعيب)111(.
وقد �رّضح بع�س الفقهاء – كاحلنفية واملالكية – باعتبار �سحر الربط �سورًة من 

حاً به عند غريهم.  بة للتفريق)111(، ومل اأجده م�رضّ �سورة الَعَنانة املوجمِ
بن  عمر  عن  ُروي  ما  العموم:  وجه  على  بالَعَنانة  التفريق  على  به  ُي�ستدل  ومما 
ّنني اأن يوؤجل �سنة))11( .  وكان ذلك مبح�رٍض   اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأنه ق�سى يف العمِ
من  غريه  عن  به  القول  نُقل  بل   . اأحد  يخالفه  فلم  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  من 

ال�سحابة، كعثمان، وعلي بن اأبي طالب، وعبد اهلل بن م�سعود، وغريهم))11(.
ونقل اخلطيب ال�رضبيني عن بع�س الفقهاء اإجماع امل�سلمني على اإتباع ق�ساء عمر 

ر�سي اهلل عنه يف قاعدة هذا الباب))11(

ابن  املختار مع حا�صية  الدر  تبيني احلقائق  39/3)،  الهمام  )/67)،  القدير لبن  فتح   : ينظر    (110(
رو�صة   ،  63/( الدواين  الفواكه   ،  ((0 �س   الفقهية  القوانني   ،303/( املجتهد   بداية   ،13(/5 عابدين 
الطالبني  89/5)5  ، كفاية الأخيار  )/37 ، مغني املحتاج  3/)7)، املغني لبن قدامة  10/)8، الإقناع مع 

ك�صاف القناع  61/7)) ، الرو�س املربع مع حا�صية النجدي 335/6.

، الدر املختار مع حا�صية ابن عابدين  5/)13، الفواكه الدواين   )111)  ينظر: تبيني احلقائق  39/3)  
)/63.  والعنني: من ل يقدر على اإتيان الن�ساء عجزاً، اأو ل يريدهن – القامو�س املحيط )/1598.

))11)  اأخرجه ابن اأبي �صيبة – من طرٍق متعددة – يف كتاب النكاح ، باب : كم يوؤجل الِعّنني ؟، 3/)50، 
والدارقطني يف �صننه، يف كتاب النكاح، باب : املهر  305/3، والبيهقي يف ال�صنن الكربى، يف كتاب النكاح، 

باب: اأجل الِعّنني،  6/7)).

)113)  ينظر : فتح القدير لبن الهمام  )/67) – 68)  ، املغني لبن قدامة  10/)8.  

))11)  ينظر : مغني املحتاج 3/)7).
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وُيعلِّل الفقهاء يف حتديد مدة االأجل بال�سنة باأنها مدةٌ كافيٌة لبيان اأن العجز باآفٍة 
لقة. اأ�سلية، اأي: يف اأ�سل اخلمِ

قال ال�رضبيني رحمه اهلل:  واملعنى فيه م�سي الف�سول االأربعة؛ الأن تعذر اجلماع 
قد يكون لعار�س حرارٍة فتزول يف ال�ستاء، اأو برودٍة فتزول يف ال�سيف، اأو يبو�سة 
فتزول يف الربيع، اأو رطوبٍة فتزول يف اخلريف، فاإذا م�ست ال�سنة وال اإ�سابة، علمنا 

اأّنه عجٌز خلقي))11(. 
نُّ يف البدن  اأهل الطب يقولون: الداء ال ي�ستجمِ اأّنه قال:   اأبي عبيد  وُحكي عن 

اأكرث من �سنٍة، ثم يظهر))11(.
لكن اأورد االإمام ابن الهمام رحمه اهلل على هذا التعليل باأّن ظاهره اأّن موجب 

التفريق كون املر�س عن علٍة اأ�سلية، واأّن ال�سنة �رُضبت لتعريفه. 
قال:  وهو ممنوع ؛ اإذ ال يلزم من عدم الو�سول اإليها �سنًة كون ذلك الآفٍة اأ�سلية 
امل�سحور، ومقت�سى  ّنني:  العمِ له حكم  مما  واأي�ساً  �سنة.  قد ميتد  املر�س  اإذ  يف اخللقة؛ 
ق بينهما اإذا طلبت ذلك، مع العلم بعدم  ال�سحر مما ميتد ال�سنني، ومب�سي ال�سنة ُيفرَّ

االآفة االأ�سلية؛ لغر�س العلم باأّنه ي�سل اإلى غريها من الن�ساء))11(.
ثم خل�س رحمه اهلل اإلى اأّن العلة يف حتديد املدة بال�سنة اأمران:

االأول: اأن م�سّي ال�سنة مع عدم الو�سول مورٌث لغلبة الظن بعدم زوال العلة، 
فهي  حينئذ اإما علٌة اأ�سليٌة اأو مزمنة.

الثاين: اأن م�سّي ال�سنة يعد غايًة يف ال�سرب واإبالء العذر �رضعاً.
واحلق ما قّرره رحمه اهلل لقوة ماأخذه. وبه ينتفي احتمال عدم التفريق بال�سحر، 

)115)  ينظر: مغني املحتاج  3/)7).

)116)  املغني لبن قدامة  83/10-)8 ، لكن هذا الراأي يحتاج اإلى اإثباٍت من الناحية الطبية.

)117)  فتح القدير  )/68).
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بالنظر اإلى اأنه علٌة طارئٌة غري اأ�سلية.
وهذا االحتمال قد يتوجه تخريجه قواًل عند فقهاء ال�سافعية واحلنابلة، فاإنهم مل 
ين�سوا على حكم امل�سحور، مع اعتبارهم اأن تكون علة العنني اأ�سليًة غري طارئة))11(.
ّنني بوجٍه عام، وبيان  لكنه احتماٌل �سعيٌف يتعار�س مع ما قّرروه يف حكم العمِ

ذلك من خالل ما يلي: 
اأّنهم  اإال  توؤّثر،  ال  الطارئة  العنانة  اأّن  يقّررون  اأنهم  مع  ال�سافعية  فقهاء  اأّن   -1

يوردون على ذلك م�سائل هي اأقرب ما تكون اإلى اال�ستثناء من احلكم االأ�سلي.
اأمثلة ذلك ما ذكره االإمام النووي رحمه اهلل بقوله:  ولو كان له امراأتان،  ومن 
فعّن عن اإحداهما دون االأخرى ثبت اخليار للتي عّن عنها؛ لفوات اال�ستمتاع، قال 
االأ�سحاب: وقد يتفق ذلك النحبا�س ال�سهوة عن امراٍة معينة؛ ب�سبب نفرٍة اأو حياء، 

ويقدر على غريها؛ مليٍل اأو اأن�س ))11(. 
وال يخفى وجه ال�سبه يف هذا اال�ستثناء مب�ساألة امل�سحور.

الزوال، ( 1 مرجوة  غري  كانت  اإذا  الطارئة  العنانة  اأّن  يقررون  احلنابلة  فقهاء  اأن 
رَب اأو املر�س غري مرجو الزوال، فاإّنها تاأخذ حكم العنانة اخلْلقية  كالعنانة ب�سبب الكمِ

ق بينهما.  بلِّية، فيُ�رضب للزوج االأجل، فاإن وطئ يف املدة واإن ال ُفرِّ اجلمِ
وتخريجاً على ذلك فاإّن ال�سحر اإذا تقادم عهده بامل�سحور، فهو اأقرب ما يكون 

اإلى املر�س غري مرجو الزوال، فياأخذ حكمه.
بني  التفريق  على  بالعيب  الف�سخ  بوجوب  القائلني  الفقهاء  اتفاق  يظهر  وبهذا 
الأّنه  بالكلية؛  اإليها  الو�سول  ي�ستطيع  اإذا كان ال  ال�سنة  بعد م�سّي  امل�سحور وزوجه 
– عند اجلميع – �سورةٌ من �سور الَعَنانة املوجبة للتفريق، وهو القول احلق، وال 

)118)  ينظر : احلاوي الكبري للماوردي  370/9 ، املغني لبن قدامة 83/10.

)119)  رو�صة الطالبني  8/5)5.
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يطعن فيه قول من نفى التفريق العيب بالكلية؛ الأنه قوٌل مرجوح، كما تقّدم بيانه 
عند احلديث عن التفريق بالو�سو�سة- واهلل اأعلم - . 

املبحث الث�ين

 اأثر ال�سحر يف �سحة دعوى نفي اإرادة الطالق

ظهر من خالل املبحث ال�سابق اأن امل�سحور اإمنا يقع طالقه اإذا ا�ستد به ال�سحر، 
واأورثه اخلَلل يف االأقوال واالأفعال. 

وهنا يربز اأثر ال�سحر يف م�ساألة اأخرى، وهي ما لو تلفظ الزوج بكلمة الطالق، 
�سواء كان اللفظ �رضيحاً اأم كناية، ثم ادعى اأنه مل ُيرد الطالق، واإمنا اأراد �سيئاً اآخر. 

فهل لل�سحر – هنا – تاأثرٌي يف �سحة دعواه تلك اأو ال؟
ومبعنًى اآخر: هل تعترب حالة ال�سحر قرينة على اإرادة الزوج الطالق، فال ُي�سّدق 

فيما يدعيه من نفيه؟

املطلب الأول: ت�أثري ال�سحر يف �سحة دعوى الزوج نفي اإرادة الطالق يف ح�ل 

تلفظه ب�سريح الطالق

اإذا تلفظ الزوج يف حال �سحره بلفظ الطالق ال�رضيح، كاأن قال لزوجه:  اأنت طالق، 
اأّنه مل ُيرد  اأو  اأنت مطلقة .. اأو نحو ذلك من األفاظ الطالق ال�رضيحة)1)1(، ثم ادعى 
بذلك حّل قيد الزوجية، واإمنا كان له نيٌة اأخرى، كاأن ق�سد الطالق من وثاٍق ونحوه، اأو 
ادعى اأّنه �سبق على ل�سانه لفظ الطالق، يف حني اأّنه مل يق�سد اإيقاعه، فهل تُقبل دعواه 

ٍذ – اأم اأّن ال�سحر قرينٌة دالٌة على كذبه فال يقبل قوله؟ – حينئمِ

يف  �سحيحاً  تق�سيماً  كان  واإن  وكناية،  اإلى �سريح  الألفاظ  تق�سيم  اأن  اهلل  القيم رحمه  ابن  يرى    (1(0(
اأ�سل الو�سع، اإل اأن احلكم على لفٍظ بعينه اأّنه �سريُح اأو كناية، يختلف باختالف الأعراف والأ�سخا�ش 

والأزمنة والأماكن، فُربَّ لفٍظ �سريٍح عند قوم، كناية عند اآخرين. ينظر : زاد املعاد  1/5)3.
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اتفق الفقهاء على وقوع الطالق من الزوج يف هذه احلالة ق�ساًء – اأي يف ظاهر 
احلكم – واأّنه ال تقبل دعواه عدم اإرادة الطالق)1)1(؛ الأّن لفظه ظاهٌر يف الطالق، 

وقرينة احلال تدل عليه، فكانت دعواه خمالفًة للظاهر من وجهني:
االأول: مقت�سى اللفظ. 
الثاين: داللة احلال)))1(.

لكن ي�ستثني الفقهاء من هذا احلكم ما لو اأتى الزوج ببينة، اأو اقرتنت بدعواه 
َقها من وثاٍق،   قرينٌة هي اأقوى من ال�سحر، تدل على �سدقه، مثل: اأن ت�ساأله اأن ُيْطلمِ

فيقول:  اأنت طالق)))1(.
قال ابن القيم:  .. وال�رضيح مل يكن موجباً حلكمه لذاته، واإمنا اأوجبه الأّنا ن�ستدل 
ق�سده  ظهر  فاإذا  اختياراً،  ل�سانه  على  اللفظ  جلريان  ملعناه؛  به  املتكلم  ق�سد  على 
اإلزامه  بباله، بل  ده، وال التزمه، وال خطر  ُيرمِ ُيلزم مبا مل  اأن  بخالف معناه مل يجز 

بذلك جنايٌة على ال�رضع وعلى املكلف)))1(.

املطلب الث�ين: ت�أثري ال�سحر يف �سحة دعوى الزوج نفي اإرادة الطالق يف ح�ل 

تلفظه بكن�ية الطالق

حترير حمل النزاع يف امل�ساألة:

 ، ، حا�صية ابن عابدين  )/))3  ، فتح القدير لبن الهمام  )/5   )1)1)  ينظر: بدائع ال�صنائع  8/3)1 
الكايف لبن عبد الرب �س )6)، القوانني الفقهية �س  )5) ، حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين  
، تكملة املجموع الثانية  18/)))،  )/)10 ، احلاوي الكبري للماوردي  10/)15  ، مغني املحتاج  371/3 
املغني لبن قدامة  357/10 ، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي  398/5، حا�سية النجدي على الرو�ش 

املربع  501/6.

)))1)  ينظر : بدائع ال�صنائع 8/3)1 ، حا�صية ابن عابدين )/))3، احلاوي الكبري للماوردي 10/)15، 
تكملة املجموع الثانية  18/)))، املغني لبن قدامة 357/10، الإن�صاف ))/19).

)3)1)  ينظر : حا�صية ابن عابدين  )/))3، القوانني الفقهية �س )5)، حا�صية الد�صوقي 7/3))، حلي 
املعا�صم للتاودي 559/1، ن�صيحة املرابط 138/3، املبدع �صرح املقنع 70/7).

)))1)  اإعالم املوقعني  9/3).
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احلقي  بائن،  اأنت  خلية،  اأنت  كقوله:  الكناية،  األفاظ  من  بلفٍظ  الزوج  طّلق  اإذا 
باأهلك.. ونحو ذلك من االألفاظ، وادعى عدم اإرادة الطالق، فقد انتفت هنا داللة 

اللفظ؛ لكونه حمتماًل للطالق وغريه.
الزوج يف  نية  اإلى  احلكم  ُيرجع يف  اأّنه  الفقهاء على  كلمة  تتفق  تكاد  هنا  ومن 

حتديد ما ق�سده بذلك اللفظ، ما مل تدل قرائن احلال على خالف ما يدعيه)))1(.
اأما اإذا دلت قرائن احلال على خالف ما يّدعيه الزوج من عدم اإرادة الطالق، كما 
لو كان ذلك يف حال الغ�سب واخل�سومة اأو ال�سحر ال�سديد، اأو بعد �سوؤال زوجه 
ق الزوج فيما ادعاه،  الطالق، فقد اختلفت اأقوال الفقهاء يف ذلك، فمنهم من ُي�سدِّ

م داللة احلال، ويجعلها قرينًة دالًة على النية، فيوقع الطالق. ومنهم من ُيحكِّ
بي�ن اختالف الفقه�ء يف امل�س�ألة:

اختلف الفقهاء يف اعتبار داللة حال ال�سحر عند تلفظ الزوج بكناية الطالق على 
قولني:

بالنية، وال عربة بداللة  اإال  بها الطالق  اأن كنايات الطالق ال يقع  القول االأول: 
، واإلى هذا  بينه وبني اهلل عزَّ وجلَّ فيُ�سدق الزوج فيما ادعاه، وُيدّين فيما  احلال، 

القول ذهبت املالكية وال�سافعية، وهو روايٌة عند احلنابلة)))1(.

 ،395/( عابدين   ابن  حا�صية   ،55/( الهمام   لبن  القدير  فتح   ،155/3 ال�صنائع   بدائع  ينظر:    (1(5(
القوانني الفقهية �س  )5)  ، بداية املجتهد  )/)37 ، بلغة ال�صالك  )/366، الأم  5/)37، مغني املحتاج  
369/3  ، تكملة املجموع الثانية  7/18)) ، املغني لبن قدامة 59/10)، الإن�صاف  ))/50) منار ال�صبيل 
)/17). ومل اأجد من خالف يف هذه امل�صاألة �صوى املالكية، حيث ُيلِحقون الكناية الظاهرة بال�صريح الذي 

ل يفتقر اإلى نية.

)6)1)  ينظر: القوانني الفقهية �س )5)، حا�صية العدوي  )/103، حا�صية الد�صوقي  68/3)-71)، بلغة 
املحتاج 3/)37، حا�صية عمرية   للماوردي 155/10، مغني  الكبري  الأم  5/)37، احلاوي  ال�صالك )/363، 
90/3)، تكملة املجموع الثانية 6/18))، الكايف لبن قدامة  )/3))، املحرر  )/)5، املبدع  78/7)- 79)، 
بني  يْفرقون  فهم  الكنايات:  يف  دقيقاً  فرقاً  للمالكية  اأّن  اإلى  اآنفا  الإ�سارة  و�سبقت   .(53/(( الإن�صاف  
الكنايات الظاهرة، كقوله: اأنت بائن، بتة.. وما اأ�صبه ذلك، فيلحقونها بحكم ال�صريح، والكنايات املحتملة، 
كقوله: احلقي باأهلك، اذهبي، ابعدي عني.. وما اأ�صبهها، فال يوقعون الطالق بها اإل بالنية. واملق�صود 

هنا بيان قولهم يف هذا النوع دون الأول.
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وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلٍة نقليٍة وعقلية:
األبتة،  اأنه طّلق امراأته  الدليل االأول: حديث ركانة  بن عبد يزيد ر�سي اهلل عنه 
فاأتى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  ف�ساأله، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ما اأردت 
بها؟ ". قال:  "واحدة "، فقال  �سلى اهلل عليه و�سلم : "اآهلل ما اأردت اإال واحدة "؟، 

قال: فرّدها اإليه)))1( . قال: "اهلل ما اأردت بها اإال واحدة"، 
الدليل الثاين: ما جاء يف املوطاأ اأن عمر بن اخلطاب – ر�سي اهلل عنه- ا�ستحلف 
اأردت  فقال:   بقولك"؟،  اأردت  "ما  غاربك":   على  حبلك  "المراأته  قال:  الذي 

الفراق، فقال عمر:  هو ما اأردت)))1(.
بالطالق  اأنه  �سلى اهلل عليه و�سلم جعل مرّد احلكم  ووجه اال�ستدالل مما �سبق: 
اهلل  ل�ساأل  �سلى  احلال  باختالف داللة  ولو كان احلكم يختلف  الزوج.  اإرادة  اإلى 
اأّن ترك اال�ستف�سال يف حمل  لل�سائل)))1(، والقاعدة  عليه و�سلم عن ذلك، ولبيَّنه 
االأثر  عن  ُيقال  اأن  ميكن  ذلك  ومثل  املقال)1)1(.  يف  العموم  منزلة  ينزل  االحتمال 
املروي عن عمر  -ر�سي اهلل عنه-، فقد عدل اإلى ا�ستحالف الرجل على نيته، ومل 

ي�ستف�سل عن حاله.
الدليل الثالث: بع�س االأقي�سة، ومنها)1)1(:

اأواًل – اأن اأحكام الطالق ال تختلف بالغ�سب والر�سى وال�سحر، ك�سائر االأحكام االأخرى. 

)7)1)  اأخرجه اأبو داود يف كتاب الطالق، باب:يف البتة، )/63)، احلديث 08))، والرتمذي يف اأبواب الطالق 
واللعان، باب: ما جاء يف الرجل يطلِّق امراأته البتة، �س 85)، احلديث  1177، وابن ماجه- واللفظ له – 
يف اأبواب الطالق، باب : طالق األبتة، �س  93)، احلديث 051)، وال�صافعي يف م�صنده �س  68)، و�صححه 

اأبو داود، واحلاكم يف امل�ستدرك  )/18)، و�صّعفه الألباين، كما يف �صعيف �صنن اأبي داود �س 19).

)8)1) اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ، يف كتاب الطالق، باب : اخللية والربية وما اأ�صبه ذلك،  606/1، برقم 
)157، والبيهقي يف ال�صنن الكربى، يف كتاب اخللع والطالق، باب: ما جاء يف كنايات الطالق..، 3/7)3، 

برقم 787)1. 

)9)1)  ينظر: احلاوي الكبري للماوردي  156/10.

)130)  ينظر: اإر�صاد الفحول �س 9)).

)131)  ينظر: احلاوي الكبري للماوردي 156/10.
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ثانياً- اأنه لو نطق يف حال الر�سى، اأو عدم �سوؤال الطالق بلفظ الكناية ومل ينو 
طالقاً مل يقع، فكذلك يف حال الغ�سب وال�سوؤال وال�سحر ال�سديد.

ق الزوج فيما ادعاه، عماًل بداللة  القول الثاين: يحكم بوقوع الطالق، وال ُي�سدَّ
احلال، واإلى هذا القول ذهبت احلنفية، واحلنابلة يف الرواية امل�سهورة عندهم)))1(.

وا�ستدلوا: باأن داللة احلال تُغريِّ حكم االأقوال واالأفعال، فاإّن من قال لرجٍل يف 
حال تعظيمه:  يا عفيف، كان مدحاً له، واإن قاله يف حال �ستمه وتنّق�سه كان قذفاً له 
وذماً. ويف االأفعال لو اأن ّ رجاًل ق�سد رجاًل ب�سيف واحلال تدل على املزاح واللعب 
بالقتل، وال�سحر هنا يدل على  قتله، ولو دلت احلال على اجلد جاز دفعه  مل يجز 

ق�سد الطالق؛ فيقوم مقام  النية)))1(.
ونوق�س هذا اال�ستدالل من وجهني:

الوجه االأول: اأّن االأ�سباب ال ت�سنع حكم الطالق، واإمنا الذي ي�سنعه اللفظ، فاإذا 
مل ي�سنع ال�سبُب بنف�سه �سيئاً مل ي�سنعه مبا بعده)))1(.

وميكن اجلواب عن هذا االإيراد باأن يقال: ملا اجتمع اللفظ املحتمل مع ال�سبب، 
اأورثه قوًة يف اإرادة احلكم.

الوجه الثاين: اأن داللة احلال تعد قرينًة تدل على نية الطالق، ولكن قد يجري 
االأمر بخالفها، فقد يتلفظ الزوج بلفٍظ حمتمٍل للطالق، يف حال غ�سٍب اأو �سحر، 

ولي�س مق�سوده الطالق، ومع تطرق االحتمال ال ي�ستقيم اال�ستدالل.

))13)  ينظر: بدائع ال�صنائع  155/3، فتح القدير لبن الهمام  )/58-59، البحر الرائق 5/3)5، حا�صية 
ابن عابدين  )/395-396، املغني لبن قدامة  360/10-361، الفروع 3/)19، �سرح الزرك�سي على خمت�سر 
اخلرقي  399/5، املبدع  78/7) ، الإن�صاف  ))/)5)-53). واحلنفية واإن كانوا يرون العمل بدللة احلال 

اإل اأّن لهم تف�سيالٍت يف األفاظ الكناية نف�سها، ومدى توافقها مع احلال يف اإرادة الطالق.

)133) ذكر ذلك ابن قدامة يف املغني  361/10-)36، واأو�صحه بالأدلة وال�صواهد. 

))13)  ينظر : الأم  5/)37.
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الرتجيح: 
اآيات الطالق عموماً،  كال القولني لهما حظٌّ  كبري من النظر، ولكن املتاأمل يف 
يجد اأن املولى عز وجل حثَّ عباده مراراً على تقواه �سبحانه وتعالى، وهذا يعني 
لنا   خّطه  الذي  املنهج  كان  هنا  ومن  االإ�رضار.  لق�سد  وا�سع  باٌب  الطالق  باب  اأّن 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف هذه امل�ساألة هو الرجوع اإلى نية الزوج فيما اأراده بلفظه؛ 
، كما يف حدث ركانة بن عبد يزيد –ر�سي اهلل  ا�ستناداً اإلى دينه وتقواه هلل عزَّ وجلَّ
عنه-، وهذا ما يرجح وجهة نظر القائلني باأن كنايات الطالق ال يقع الطالق بها اإال 

بالنية، وال عربة بداللة احلال، خ�سو�ساً اإذا كان الزوج عداًل.
فائدة: يف حكم وقوع الطالق- يف هذه امل�ساألة – ديانًة وفتيا . 

يختلف احلكم يف الباطن عنه يف الظاهر؛ الأن املرجع يف ذلك اإلى نية ال�سخ�س، 
مْن هذه حاله م�ستفتياً، مدعياً عدم  لو جاء  ، ولذا  ربه عزَّ وجلَّ بينه وبني  فيما  فيديَّن 
اإرادته الطالق، اأُفتي بعدم وقوع الطالق، �سواء ح�سل منه ذلك يف ال�سحر اأو غريه؛ 

الأنه نوى ما يحتمله كالمه يف اجلملة، واهلل �سبحانه وتعالى مطلٌع على قلبه.
ولكن ينبغي التنبه عند الفتوى اإلى م�ساألٍة مهمة، وهي: الفرق بني ق�سد النطق، 

وبني ق�سد حلِّ الع�سمة.
فاإذا نطق الزوج بلفظ الطالق غري قا�سٍد للفظ، مل يلزمه الطالق، كمن لقِّن لفظ 
اأن  اأراد  اأو  اأو نطق به يف حال هذياٍن ونحوه،  الطالق فنطق به دون معرفٍة ملعناه، 

يقول: اأنت طالع، فقال: اأنت طالق، وهذا ما ُيعربَّ عنه بـ  )�سبق الل�سان(.
فاإّن الطالق يقع، واإن كان غري  اللفظ  معنى  بلفظ الطالق قا�سداً  اإن نطق  واأما 
�سمة الزوجية، وهذا ما ُيَعربَّ عنه بـ )طالق الهازل( )))1(- واهلل اأعلم-. قا�سٍد حلَّ عمِ

)135)  ينظر: البهجة �صرح التحفة للت�صويل  560/1
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املطلب الث�لث: تطليق الأب زوجة ابنه امل�سحور

هذا  الأبي  ويجوز  ي�سح  هل  العلماء:  اختلف  فقد  م�سحوراً،  الزوج  كان  اإذا 
امل�سحور اأن يطلق زوجته عنه اأو ال؟

اأقوال اأهل العلم يف هذه امل�ساألة:
القول االأول: اأنه يجوز لالأب ذلك اإذا راأى امل�سلحة، وهو مذهب املالكية)))1(، 

ورواية عند احلنابلة)))1(، واختيار �سيخ االإ�سالم)))1(  ابن تيمية.
احلنفية)))1(،  مذهب  وهو  مطلقاً،  ذلك  لالأب  يجوز  ال  اأنه  الثاين:  القول 

وال�سافعية)1)1(، ورواية عند احلنابلة هي املذهب واالأ�سهر)1)1(.
ا�ستدل القائلون باأنه ال يجوز لالأب تطليق زوجة ابنه امل�سحور مطلقاً مبا ياأتي:

اإمنا  – عن  �سلى اهلل عليه و�سلم قال:   – ر�سي اهلل عنهما  ابن عبا�س  1- عن 
الطالق ملن اأخذ بال�ساق)))1(.

ووجه اال�ستدالل: اأن احلديث اأفاد اأن الطالق ال يكون اإال ملن اأخذ بال�ساق وهو 
الزوج، فدل ذلك على عدم �سحة تطليق االأب؛ الأنه لي�س زوجاً)))1(.

ويناق�س هذا اال�ستدالل: باأن احلديث يحمل على الزوج املكلف، فال اأحد يطلق 

)136)  انظر: املدونة الكربى )/39)، �صرح الزرقاين )/70، �صرح اخلر�صي )/17.

)137) انظر: ال�صرح الكبري ))/18 ، املبدع 3/7))، املمتع 57/5)، الإن�صاف 387/8. 

)138)  انظر: جمموع الفتاوى )5/3)/6).

)139)  انظر: بدائع ال�صنائع 153/5.

)0)1) انظر: الأم 5/))، التهذيب 56/5)، احلاوي الكبري 9/)13.

)1)1)  انظر: ال�صرح الكبري ))/19، املبدع 3/7))، املمتع 57/5)، الإن�صاف 386/8.  

)))1)  رواه ابن ماجه يف �صننه من كتاب الطالق 1/)67، والدارقطني يف �صننه من كتاب الطالق )/37 
، والبيهقي يف ال�صنن الكربى 370/7، وهذا احلديث يف �صنده مقال، اإل اأنه يتقوى بظاهر القراآن، فقد 
نيل  انظر:  احل�سن،  درجة  اإلى  بها  ي�سل  ومتابعات  �سواهد  وله  الزواج،  اإلى  الطالق  تعالى  اهلل  اأ�ساف 

الأوطار 53/6)، التعليق املغني على �سنن الدار قطني )/37، اإرواء الغليل 109/7، 108.

)3)1)  انظر: ال�صرح الكبري لبن قدامة ))/19، املبدع 3/7)).
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عنه، اأما امل�سحور فهو اأ�سبه باملجنون وال�سغري، ف�سح التطليق عنه.
)- قول عمر –ر�سي اهلل عنه-:  اإمنا الطالق بيد الذي يحل له الفرج)))1(.

ووجه اال�ستدالل: اأن االأب ال يحل له الفرج، فال يجوز له اأن يطلق عن ابنه)))1(.
الزوج  على  يحمل  االأثر  اأن  من  �سبق،  ما  بنحو  اال�ستدالل  هذا  يناق�س  وقد 

املكلف، فال اأحد يطلق عنه.
)-اأن الطالق من الت�رضفات ال�سارة، واإيقاع ال�رضر بامل�سحور ال ي�سح)))1(.

ويناق�س باأنه ال يلزم اأن يكون الطالق ت�رضفاً �ساراً على كل حال، بل قد يكون 
نافعاً، اإذا كان هناك م�سلحة.

)-اأن الطالق اإ�سقاط للحق، واالأب ال ميلك هذا االإ�سقاط)))1(.
ويناق�س هذا الدليل: باأن الطالق لي�س اإ�سقاطاً للحق على كل حال، بل اإذا كان 

هناك م�سلحة اأو حاجة لهذا الطالق، كان مراعاة حلق االبن ال اإ�سقاطاً له.
)- اأن الطالق اأمر يتوقف على �سهوات النف�س، فال يدخل �سمن الوالية على 

امل�سحور)))1(.
ويناق�س هذا اال�ستدالل باأن كون الطالق اأمراً متعلقاً ب�سهوة النف�س م�سلم به، لكن 
اإذا كان هناك ما يدعو لهذا الطالق ويربره، كتاأذي الزوجة من زوجها امل�سحور، 
اأو كون هذا امل�سحور مل ي�ستفد من الزواج، فاإنه حينئذ يدخل �سمن الوالية عليه، 

والويل له عمل كل ما فيه م�سلحة للمجنون وال�سغري وكذلك امل�سحور.

)))1)  رواه عبد الرزاق يف م�صنفه 1/7))- و�صنده �صعيف لعلتني: اأ فيه رجل مل ي�صم  بالنقطاع بني 
�صامل راوي احلديث وجده عمر –ر�صي اهلل عنه-.

)5)1)  انظر: ال�صرح الكبري ))/19.

)6)1)  انظر: بدائع ال�صنائع 153/5.

)7)1)  انظر: ال�صرح الكبري ))/19، املبدع 3/7)).

)8)1) انظر : احلاوي الكبري 9/)13، ال�صرح الكبري ))/19، املبدع 3)). 
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وا�ستدل من قال باأن لالأب تطليق زوجة ابنه ال�سغري واملجنون للم�سلحة مبا ياأتي:
اإذا عبث املجنون  اأنه قال:   –ر�سي اهلل عنه-  )- ما ورد عن عمر بن اخلطاب 
بامراأته طلق عنه وليه)))1(. فهذا االأثر يفيد اأن لويل املجنون ومثله امل�سحور اأن يطلق 

عنهما اإذا كان فيه م�سلحة، مثل تاأذي زوجته منه.
)- اأن االأب له اأن يزوج ابنه امل�سحور اأو املجنون بعو�س، واإذا جاز له ذلك جاز 

له الطالق عنه من باب اأولى؛ الأنه ال عو�س فيه)1)1(.
)- اأن االأب كامل ال�سفقة على ابنه، واإذا كان كذلك فلن يقوم بالطالق عنه اإال 

مل�سلحة يراها)1)1(.
الرتجيح:

والراجح – واهلل اأعلم – القول باأنه ي�سح لالأب اأن يطلق زوجة ابنه امل�سحور، 
امل�سحور عدوانياً  يكون هذا  كاأن  للطالق،  تدعو  اأو م�سلحة  اإذا كان هناك حاجة 
تتاأذى منه زوجته، اأو اأنه �سيت�سبب يف اإحلاق مر�س بها اأو نحو ذلك مما ي�سري به اأهل 
االخت�سا�س، ومن هذه امل�سالح اأي�ساً اأن يكون الزوج امل�سحور مل ي�ستفد من هذا 
الزواج، اأو كونه مل يعف زوجته، ومما يوؤيد هذا اأن الطالق من الزوج ال�سحيح – 

قد يكون مندوباً اإليه)))1( وهذا مثله.
املطلب الرابع: رجوع الزوج امل�سحور عن التوكيل بطالق زوجته:

اختلف العلماء فيما اإذا وكل الزوج امل�سحور �سخ�ساً يف طالق زوجته، فطلقها 
الوكيل ثم ادعى الزوج اأنه رجع عن الوكالة قبل اإيقاع الطالق من الوكيل.

اأبي �صيبة يف م�صنفه من كتاب الطالق  )9)1)  رواه الدارقطني يف �صننه من كتاب الطالق )/65، وابن 
)/73- و�صنده ح�صن.

)150)  انظر: ال�صرح الكبري لبن قدامة ))/18، املبدع 7/))) ، �صرح الزرقاين )/70.

)151)  انظر املبدع 7/)))

))15) انظر: الدار املختار 9/3))، ال�صرح الكبري للدردير )/361، مغني املحتاج 307/3، املغني 10/))3. 
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واإليك االأقوال واالأدلة:
القول االأول: اأنه ال يقبل قول الزوج اإال ببينة: وهذا القول رواية يف مذهب احلنابلة)))1(، 

وميكن اأن ي�ستدل لهذا القول بقول �سلى اهلل عليه و�سلم :  "البينة على املدعي")))1(.
والزوج هنا يدعي الرجوع عن الوكالة فيلزم بالبينة، كغريها من الدعاوي، الأن 

ادعاءه يحتمل الت�سديق والتكذيب.
قول  وهذا  بالرجوع:  العلم  عدم  يف  مطلقاً  الوكيل  قول  يقبل  اأنه  الثاين:  القول 
ال�سافعية)))1(، والزم ومقت�سى مذهب احلنفية، الأنهم يرون اأنه لي�س للموكل الرجوع 
عن وكالته اأ�ساًل ما مل يعلم الوكيل بذلك)))1(، وهو مقت�سى مذهب املالكية كذلك؛ 
الأنهم يرون اأن الوكيل ال ينعزل عن الوكالة قبل علمه بالعزل)))1(، وا�ستدلوا باأن قبول 
قول الزوج يف الرجوع يرتتب عليه اإحلاق �رضر بالوكيل، وال�رضر مرفوع �رضعاً)))1(.
ويناق�س باأن: رجوع الزوج عن التوكيل يف تطليق زوجته حق له، فاإذا ثبت هذا 

الرجوع ببينة مل يرتتب عليه �رضر على الوكيل؛ لعلمه بهذا الرجوع.
القول الثالث: اأنه يقبل قول الزوج مطلقاً، وهو امل�سهور من مذهب ال�سافعية)))1(، 
– مما  االأ�سل  – يف  الطالق  باأن  وا�ستدلوا  املذهب)1)1(،  هي  احلنابلة  عند  ورواية 

يخت�س به الزوج وميلكه، ولذا قبل قوله فيه)1)1(. 

)153)  انظر: الإن�صاف 6/8))، �سرح منتهى الإرادات 135/3، ك�صاف القناع 39/5).

الكربى  ال�صنن  والبينات  الدعوى  كتاب  يف  والبيهقي   ،(16/( الأق�صية  كتاب  يف  الدارقطني  رواه   (15((
10/)5)، ويف ال�صنن ال�صغري من كتاب الدعاوي )/516، وهذا احلديث ح�صنه العجلوين يف ك�صف اخلفاء 

)/59)، و�صححه الألباين يف اإرواء الغليل من حديث البيهقي 65/8)، 66). 

)155)  انظر: احلاوي الكبري 180/10.

)156)  انظر: املب�سوط 16/19، بدائع ال�صنائع 37/6، فتح القدير 139/8، روؤو�ش امل�سائل : )33.

)157)  انظر: الكايف )/789، معني احلكام )/)67، اأ�سهل املدارك )/383.

)158)  انظر: بدائع ال�صنائع 37/6، فتح القدير " �صرح الهداية" 139/8.

)159) انظر: املهذب )/103، الوجيز 193/1 ، احلاوي الكبري 180/10 ، رو�صة الطالبني 568/3  

)160)  انظر: املحرر )/56 ، املبدع 58/7)، الإن�صاف 6/8))، �سرح املنتهى 3/)13.

)161)  انظر: املهذب )/103 ، �سرح املنتهى 3/)13.
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ويناق�س: باأنه ي�سلم باأن الطالق اأمر يخت�س به الزوج، ولكنه عندما وكل غريه خرج 
االأمر من يده، ومل يعد خمت�ساً به، ولذا مل يقبل قوله يف الرجوع عن الوكالة اإال ببينة.

الرتجيح:
والراجح – واهلل اأعلم – القول باأنه ال يقبل قول الزوج امل�سحور يف الرجوع عن 
التوكيل بطالق زوجته اإال ببينه، وذلك الأن القول بقبول قول الوكيل مطلقاً يرتتب عليه 
اإحلاق �رضر بالزوج الذي رمبا رجع عن طالقه، واالإ�سالم يدعو للمِّ �سمل النكاح، ويف 
القول بقبول قول الزوج مطلقاً فتح لباب الكذب والتالعب، اإذ رمبا يكذب الزوج يف 

ادعائه الرجوع عن طالقه، فيرتتب عليه اإلغاء طالق �سحيح. 

املطلب اخل�م�ض: حكم طالق الق��سي عن الزوج امل�سحور

اإذا ُربط عن زوجه، ومل ي�ستطع الو�سول  كان احلديث يف ال�سابق عن الزوج 
بها  يح�سل  التي  العنانة  �سور  من  �سورةٌ  احلال  هذه  اأن  تقرر  فقد  بالكلية،  اإليها 

التفريق ب�رضطه.
ويف بع�س االأحوال قد يكون اأثر ال�سحر حمدوداً بحيث ُي�سبِّب للزوج الكراهية 
الندرة،  يطوؤها على وجه  فقد  بالكلية،  بزوجه  االت�سال  اأن مينعه عن  والنفور دون 

لكن مع كراهية ونفور.
ويف هذه احلال ال ينطبق عليه و�سف العّنني، لكن ال�رضر حا�سٌل على الزوجة ال 
حمالة، فاإن مل ت�ستطع ال�سرب معه واأرادت حل قيد النكاح، فاإن لها اأن تفارقه باإحدى 

الطرق التالية:
الطريق االأولى: اأن ت�ساأله الطالق، وال حرج عليها يف ذلك للعذر، فاإن اأجابها 

اإلى ذلك �سح الطالق؛ لوقوعه من اأهله ويف حمله.
املال، وال  باأن تخالعه على م�سمى معلوم من  نف�سها منه،  تفتدي  اأن  الثانية:  الطريق 
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ژ ۅ ۅ ۉ ۉ  حرج عليها يف �سلوك هذا الطريق؛ عماًل بقول اهلل �سبحانه وتعالى: 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ژ)))1( ، ولوجود ال�سبب املقت�سي لطلب املفاداة، واإن 

كان االأ�سل عدم جواز اخللع مع ا�ستقامة احلال بني الزوجني.
الطريق الثالثة: اأن ترفع اأمرها اإلى الق�ساء، ويف هذه احلال، هل ُيطلِّق القا�سي 

عن الزوج اأو ال؟
تتفق كلمة الفقهاء – يف اجلملة – على الوقوف يف جانب الزوج، مراعني يف 
اختالٍف  على  الزوجية،  احلياة  هدم  يف  التعّجل  وعدم  النكاح،  عقد  حرمة  ذلك 

بينهم يف تف�سيالت احلكم يف امل�ساألة.
فاحلنفية يرون اأّن املراأة ال خيار لها مع اإمكان الوطء؛ الأّن حقها يف وطاأة واحدة 
على  فال يجب  عليها  زاد  ما  واأما  واالإح�سان،  املهر  تاأكد  من  املق�سود  بها  يح�سل 

الزوج حكماً، واإن كانوا يوجبونه ديانًة وفتياً)))1(.
اأنها م�سيبٌة  ُيثبتون للمراأة حق اخليار يف هذه امل�ساألة، معتربين  وكذا املالكية ال 
لو كان  ما  ذلك  ي�ستثنون من  اأّنهم  اإال  الهرم،  الزوج  لو طراأ على  بها، كما  نزلت 
الطارئ ب�سبٍب من الزوج، اأو خ�سيت على نف�سها الزنى، فلها التطليق؛ الأّن املطالبة 

به حٌق لها عندما يثبت يف حقها ال�رضر، ولو بقرائن االأحوال)))1(.
واأما ال�سافعية فيوافقون على عدم اإثبات اخليار للمراأة، فاإن كان الزوج معذوراً 
مبر�ٍس ونحوه، فيمهل اإلى وقت املكنة، كاملع�رض ُينظر اإلى وقت الي�سار، واأما اإن كان 
غري معذور فللحاكم مطالبته بالوطء اأو الطالق، كاملويل، وال ُيطلِّق عليه احلاكم، بل 

))16)  �صورة البقرة، من الآية:9)).

)163)  ينظر : بدائع ال�صنائع  )/81)، تبيني احلقائق 3/)))، الفتاوى الهندية  550/1.

الد�صوقي  الكبري مع حا�صية  ال�صرح   ، الدواين  )/)6  الفواكه   ، ))16)  ينظر: حا�صية اخلر�صي  )/65) 
.106/3
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يحب�سه حتى يفعل اأحد االأمرين:  الوطء اأو الطالق)))1(.
اأن يطلق عليه  اأن يخرج من االإيالء  اأّنه ال يبعد  النووي رحمه اهلل  ونقل االإمام 

جه االأ�سحاب وجهاً يف املذهب)))1(.  القا�سي، لكن مل يخرِّ
وتتفق احلنابلة مع ال�سافعية يف حكم امل�ساألة من بع�س الوجوه، فريون اأنه اإن ترك 
الوطء لعذٍر، من مر�ٍض اأو غيبٍة ونحوهما مل تُ�رشب له مدة، واأما اإن تركه لغري عذٍر 

فاحلكم فيه على روايتني)))1(.
الرواية االأولى: تُ�رضب له مدة االإيالء اأربعة اأ�سهر، فاإن وطئها واإْن ال ُدعي بعدها 
اإلى الوطء، فاإن امتنع منه اأُمر بالطالق، كما ُيفعل يف االإيالء، وهي الرواية املعتمدة 

يف املذهب.
الرواية الثانية: ال تُ�رضب له املدة، كما لو كان معذوراً.

وعلى هذا، فاإذا ادعى الزوج اأن امتناعه عن امراأته ب�سبب ال�سحر، فاإنه ال يخلو 
عن اإحدى  حالني: 

من  باإقراٍر  اإما  ال�سحر،  ب�سبب  منه  الوطء  امتناع  اأن  يثبت  اأن  االأولى:  احلال 
ال�ساحر، اأو بقرائن م�ساحبة تفيد غلبة الظن اأن الكراهية ب�سببه، وُيرجع يف تقديرها 
اإلى نظر القا�سي، ففي هذه احلال ال ينبغي اأن يتعّجل القا�سي يف التفريق؛ الحتمال 

وجود العذر الذي مينع الزوج من الوطء، فهو كاملري�ض والغائب، ونحوهما.
اأنه م�سحور،  احلال الثانية: اأن تبقى امل�ساألة يف دائرة ال�سك اأو التوهم، في�سك الزوج 
اأو يتوهم ذلك، اأو يدعيه من غري بينة، ففعُل االأقربمِ اإلى ال�سواب يف هذه احلال ما ذكره 
احلنابلة يف الرواية امل�سهورة عنهم اأنه ياأخذ حكم املويل، في�رضب له االأجل اأربعة اأ�سهٍر، 

)165)  ينظر: احلاوي الكبري للماوردي 373/9- )37، رو�صة الطالبني 9/5)5.

)166)  انظر: رو�صة الطالبني 9/5)5.

)167)  ينظر: املغني لبن قدامة 53/11، منتهى الإرادات مع �سرحه  )/1378.
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فاإن فاء واإْن ال  فرق القا�سي بينهما، وذلك الأنه ال عذر له، فاأ�سبه املويل. فاإن االإيالء ال يزيد 
على هذه ال�سورة اإال باحللف، وفيها من ال�رضر على املراأة ما ال يخفى – واهلل اأعلم -. 

اخل�متـــة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى 
اآله و�سحبه، اأما بعد:-

فاأ�سجل اأهم النتائج يف ختام هذا البحث:
1-ال�سحر حقيقة، يدل عليه الكتاب وال�سنة ال�سحيحة امل�سهورة.

)-اأن ال�سحر له اأنوع كثرية باعتبارات خمتلفة، وهي جتري جمرى التموية واخلداع.
)-اأن ال�سحر له تاأثري يف االأمور النف�سية من حب وكره، وحمبة وتفريق وغري ذلك، 

لكن هذا التاأثري باإذن اهلل تعالى.
)-طالق امل�سحور ياأخذ حاالت متعددة على النحو التايل:

اأ(  اأن يكون امل�سحور م�ساباً ب�سحر يف جمال لي�س له عالقة بالنكاح، فالراجح 
اأنه يقع طالقه.

ب( اأن تكون وطاأة ال�سحر خفيفة يعي ما ي�سدر منه، فالراجح وقوع طالقه.
جـ( اأن تكون وطاأة ال�سحر �سديدة ال يعي ما ي�سدر منه فالراجح اأنه ال يقع طالقه.

د اأن يورثه ال�سحر اخللل يف االأقوال اأو االأفعال، فالراجح اأنه ال يقع طالقة.
هـ(  اأن يوؤثر ال�سحر يف اإرادته واختياره فيطلق مرغماً بدون �سبب، فالراجح اأنه 

ال يقع طالقه.
و( اأن يوؤثر ال�سحر يف عقل الزوج دون اأن ي�سل به اإلى درجة اجلنون، فالراجح 

اأنه ال يقع طالقة.



حكم طالق امل�سحور يف الفقه الإ�سالمي
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ز( اأن ال�سحر اإذا و�سل اإلى درجة الو�سو�سة يف اأمر الطالق.
فاإن و�سو�س يف نف�سه دون تلفظ فال يقع طالقه، واإن غلبت عليه الو�ساو�س فنوى بقلبه 

دونه تلفظ فال يقع طالقه، واإن غلبت عليه الو�ساو�س فنوى بقلبه وتلفظ فال يقع طالقه.
اإذا ت�رضرت املراأة وطالبت  ج( �سحر الربط �سورة من �سور العنانة املوجبة للتفريق، 

بالف�سخ فلها ذلك، مع اأنه يوؤجل �سنة من وقت اخل�سومة، دفعاً لل�رضر عن املراأة.
)-اأنه اإذا تلفظ الزوج يف حال �سحر بلفظ الطالق ال�رضيح ثم ادعى اأنه مل يرد 
بذلك حل قيد الزوجية، واإمنا كان له نية اأخرى فالراجح وقوع طالقه اإال اإذا اأتى ببينه 

اأو اقرتنت بدعواه قرينة هي من ال�سحر تدل على �سدقه.
 )- اأنه اإذا طلق الزوج يف حال �سحره بلفظ من األفاظ الكناية وادعى عدم اإرادة 
الطالق فالراجح اأنه يرجع اإلى نية الزوج يف حتديد ما ق�سده بذلك اللفظ ما مل تدل 

قرائن احلال على خالف ما يدعيه.
)- اأنه ي�سح لالأب اأن يطلق زوجة ابنه امل�سحور اإذا كان هناك حاجة اأو م�سلحة 

تدعو للطالق.
)- اأنه ال يقبل قول الزوج امل�سحور يف الرجوع عن التوكيل بطالق زوجته اإال 

ببينة.
) - اأنه ي�سح اأن يطلق القا�سي زوجة امل�سحور اإذا كان هناك حاجة اأو م�سلحة 

تدعو للطالق وخا�سة اإذا امتنع عن ذلك.
على االأزواج اأن يتقوا اهلل تعالى وال يتخذوا من ال�سحر عذراً لهم وهروباً من 
الزوج  اأن  من  التاأكد  الق�ساة  املفتني، وعلى  الطالق على زوجاتهم  وعلى  وقوع 
م�سحور ويثبت ذلك قبل احلكم يف الق�سية اأو االإجابة على الفتوى، حتى ال يح�سل 

التالعب يف دين اهلل، واهلل الهادي اإلى �سواء ال�سبيل.
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