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هذا البحث يوضح المس���وغات الت���ي يحق للمرأة بها 

أن تطلب فسخ النكاح.

وهي: اإلعسار، واالمتناع عن اإلنفاق، والبعد، وسوء 

العشرة والعيب.

ويتق���دم بي���ن يديه���ا: مقدم���ة وتعري���ف بمف���ردات 

العنوان.
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احلم�د هلل رب العامل�ني، والصاة والس�ام ع�ىل أرشف املرس�لني، وعىل آله 
وصحبه أمجعني.

أما بعد:
فه�ذه ورقات موجزة، بينت فيها حكاًم من أحكام هذا الرشع احلنيف؛ إذ هي 

مجع للمسوغات التي حيق للمرأة هبا أن تطلب فسخ نكاحها.
وقد رتبت الكام يف هذا املوضوع وفق اخلطة التالية:

الفصل األول: التعريف بمفردات العنوان.
الفصل الثاين: مسوغات الفسخ، وفيه املباحث التالية:

املبحث األول: اإلعسار، وفيه املطالب التالية:
املطلب األول: اإلعسار بالصداق.

املطلب الثاين: اإلعسار بالنفقة.
املبحث الثاين: االمتناع عن اإلنفاق.

املبحث الثالث: البعد، وفيه املطالب التالية:
املطلب األول: الغيبة.
املطلب الثاين: الفقد.

املطلب الثالث: احلبس.
املبحث الرابع: سوء العرشة.
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املبحث اخلامس: العيب، وفيه املطالب التالية:
املطلب األول: العنة.
املطلب الثاين: اجلب.

املطلب الثالث: اخلصاء.
املطلب الرابع: اجلنون.

املطلب اخلامس: اجلذام.
وهذا واهلل أسأل التوفيق والسداد، وصىل اهلل عىل نبينا حممد.



12

سامي بن عبدالرحمن البطي 

15 مة  |  العدد  78   |  رجب  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

الفصل األول

 التعريف بمفردات العنوان

حيسن يب – قبل أن أخوض يف ذكر املسوغات التي جيوز للمرأة بسببها أن تطلب 
الفس�خ – أن أب�ني املف�ردات الت�ي وردت يف العن�وان؛ لذا أقول مس�تعينًا باهلل جل 

وعا: 
املس�وغات: مجع مس�وغ وهو اس�م الفاعل من س�اغ، يقال: س�اغ له ما 

فعل: بمعنى جاز له، وسوغه تسويغًا جوزه)1(.
ويقص�د باملس�وغات يف هذا البحث األس�باب التي جتي�ز للمرأة طلب 

فسخ نكاحها، واهلل أعلم.
الفس�خ: نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه وقت عقده، أو بسبب 

خلل طرأ عليه  يمنع من بقائه واستمراره)2(.
النك�اح: عق�د يفي�د ملك املتع�ة قصدًا بني رج�ل وامرأة م�ن غري مانع 

رشعي)3(.

)1( ينظر: القامو�س )1012(،  املعجم الو�سيط )463(. 
)2( الأح���وال ال�سخ�س���ية يف ال�س���ريعة الإ�س���امية، ملحم���د حمي���ي الدي���ن عبداحلمي���د )230(، ف���رق النكاح يف 
ال�س���ريعة الإ�س���امية، ل�س���مرية بيوم���ي )5، 6(، الط���اق ومذاهبه يف ال�س���ريعة والقان���ون، ملحمد فوزي 
في����س اهلل )82(، اأحكام الأ�س���رة يف الإ�س���ام، ملحمد �س���لبي )463، 464(، التفري���ق بالعيب بني الزوجني، 

لوفاء احلدان )114(.
)3( املو�س���وعة الفقهي���ة )190/19(، وانظ���ر: املب�س���وط )192/3(، بلغ���ة ال�س���الك )332/2(، مواه���ب اجللي���ل 

)224/4(، حتفة املحتاج، للهيتمي )183/7(، الغرر البهية، لاأن�ساري )83/4(، الإن�ساف )3/8(.
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الفصل الثاني

 مسوغات الفسخ

المبحث األول: اإلعسار

المطلب األول: اإلعسار بالصداق

إذا أعرس الزوج بالصداق، فهل للزوجة طلب فسخ نكاحها؟
اختلف الفقهاء يف هذا عىل أقوال:

القول األول: إنه ليس هلا فراقه بسبب ذلك مطلقًا، ولكن منع نفسها 
منه، والنظرة إىل ميرسة، وهلا كامل نفقتها.

وإىل هذا القول ذهب احلنفية)4(، ووجه عند الشافعية)5(، ورواية عند 
احلنابلة)6(.

القول الثاين: إن هلا الفسخ مطلقًا.
وهو وجه عند الشافعية)7(، ورواية عند احلنابلة)8(.

الق�ول الثالث: إن هل�ا طلب التفريق إىل جانب ما هلا من منع نفس�ها 
والنفق�ة م�ا  دام مل يدخل هبا، ويؤجل ال�زوج إلثبات عرسته، فإن ظهر 

عجزه طلق عليه احلاكم. 

)4( بدائع ال�سنائع، للكا�ساين )288/2(، حا�سية ابن عابدين )656/2، 317-315/4(.
)5( املهذب، لل�سريازي )62/2(.

)6( املغني، لبن قدامة )579/7(، املقنع، لبن قدامة )98/3(.
)7( املهذب، لل�سريازي )62/2(.

)8( املغني، لبن قدامة )579/7(، املقنع؛ لبن قدامة )98/3(.
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فإن دخل هبا الزوج مل يكن هلا طلب التفريق.
وإىل ه�ذا ذهب املالكية)9(، ووج�ه عند الشافعية ه�و األظهر عنده)10(، 

ورواية عند احلنابلة)11(.
األدلة:

أدلة القول األول:
1-قالوا: إنه دين فلم يفسخ النكاح لإلعسار به كالنفقة املاضية.

2-إن تأخ�ري امله�ر ليس فيه كب�ري رضر، فهو ش�بيه بنفقة اخل�ادم وهي 
تسقط باإلعسار)12(.
أدلة القول الثاين:

قال�وا: إن اهلل تع�اىل ف�رض الص�داق حق�ًا للزوجة مقاب�ل التمكني من 
نفسها، فلام مل تتنازل عن هذا احلق، وتسمح بتأجيله فا سلطان عليها من 
قب�ل ال�زوج، وبقاؤها معلقة عىل تلك احلال إرضار  هب�ا، وتعطيل مللكتها 
وقابلياهت�ا ف�ا ختطب، وال ت�زف وذلك ال جي�وز رشع�ًا، إذ ال رضر وال 

رضار)13(.
أدلة القول الثالث:

اس�تدلوا بام اس�تدل به أصحاب القول الثاين إال أهنم محلوه فيام إذا كان 
قبل الدخول ألنه أبلغ يف الرضر.

)9( جواهر الإكليل )1-307-308(، حا�سية الد�سوقي )300-299/2(. 
)10( املهذب، لل�سريازي )62/2(.

)11( املغني، لبن قدامة )579/7(، املقنع، لبن قدامة )98/3(.
)12( املغني، لبن قدامة (181/8(.

)13( املرجع ال�سابق.
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الترجيح:

الذي يظهر واهلل أعلم هو القول الثالث؛ ألنه هو الوسط، وهو الذي 
يتوافق مع مقاصد الترشيع.

مسألة: شروط الفسخ لإلعسار بالصداق:

يشرتك للتفريق باإلعسار رشوط هي)14(:
الرشط األول: أن يكون الصداق واجبًا عىل الزوج وجوبًا حااًل.

ف�إذا مل يك�ن واجب�ًا عليه أصًا كأن ك�ان العقد فاس�دًا ومل يدخل هبا 
أو ك�ان وجوب�ه مؤجًا كأن يش�رتط يف العقد تأجيل�ه مل يكن هلا طلب 

التفريق بسبب ذلك.
ال�رشط الثاين: أال تكون الزوجة قد رضيت بتأجيل املهر قبل العقد، 

أو بعده بطريق الداللة.
ف�إذا تزوجت�ه عاملة بإعس�اره بامله�ر مل يكن هلا طل�ب التفريق بذلك، 
وكذلك إذا علمت بإعساره بعد العقد وسكتت أو رضيت به رصاحة، 
فإنه ال يكون هلا حق يف طلب التفريق لإلعس�ار باملهر بعد ذلك قياس�ًا 

عىل العنة.

)14( ينظر: مغني املحتاج، لل�سربيني )444/3(.
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المطلب الثاني: اإلعسار بالنفقة 

ال خ�اف بني الفقهاء -رمحه�م اهلل- يف وجوب النفقة عىل الزوجة من 
قبل زوجها يف حال اليسار)15(.

وإن�ام اخلاف يف حكم م�ن أعرس بنفقة زوجته فهل حيكم عليها بالبقاء، 
واالنتظ�ار تس�تدين حتى مت�وت، أو يموت ه�و، وال يف�رق بينهام ألجل 
اإلعسار بالنفقة، أو يفرق بينه وبينها ويكون ذلك مسوغًا لفسخ النكاح؟

للفقهاء يف هذه املسألة قوالن:
القول األول: منع التفريق بني الزوجني لإلعسار بالنفقة.

وإىل هذا القول ذهب احلنفية)16(، والظاهرية)17(، واختاره ابن القيم)18(.
القول الثاين: إن للمرأة الفسخ ألجل اإلعسار بالنفقة.

وإىل هذا ذه�ب املالكي�ة)19(، والشافعية)20(، واحلنابل�ة)21(، وخصه ابن 
القيم بام إذا غر الرجل املرأة بأنه ذو مال فبان معرسًا)22(.

األدلة:

أدلة القول األول: 
)15( املغني، لبن قدامة )563/7(.

)16( الهداية، للمرغيناين )329/3(، فتح القدير، لبن الهمام )332/3(، حا�سية ابن عابدين )591/3(.
)17( املحلي، لبن حزم )375/11(.

)18( زاد املعاد، لبن القيم )154/4(.
)19( احلر�سي على خمت�سر خليل )197/4(، حا�سية الد�سوقي )460/2(.

)20( مغني املحتاج، لل�سربيني )442/3(، حا�سية الد�سوقي )81/5(.
)21( منتهى الإرادات، لبن النجار، )277/2(، ك�ساف القناع، للبهوتي )476/5(.

)22( زاد املعاد، لبن القيم )156/4(.
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1-قوله تعاىل: چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چالط�اق: 7، وق�ال تعاىل: چ ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ   البق�رة: 286، قال�وا: وإذا مل يكل�ف اهلل النفق�ة يف ح�ال 

اإلعس�ار فقد ترك م�ا ال جيب عليه، وال يأثم برتكه فكيف يكون س�ببًا 
للتفريق بينه وبني زوجته وتعذيبه بذلك)23(.

2-م�ا جاء عند مس�لم أن أب�ا بكر -ريض اهلل عنه- دخ�ل عىل النبي 
-صىل اهلل عليه وس�لم-، ثم دخل عمر -ريض اهلل عنه-، فوجد النبي 
-صىل اهلل عليه وس�لم- جالسًا حوله نساؤوه وامجًا ساكتًا قال ألقولن 
ش�يئًا أضحك النب�ي -صىل اهلل عليه وس�لم-، فقال: يا رس�ول اهلل لو 
رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك 
رس�ول اهلل –صىل عليه وس�لم-، وق�ال: هن حوايل كام ترى يس�ألنني 
النفق�ة، فقام أبو بكر إىل عائش�ة -ريض اهلل عنهام- جيأ عنقها فقام عمر 
إىل حفصة جيأ عنقها كامها يقول: تس�ألن رس�ول اهلل ما ليس عنده ثم 

اعتزهلن شهرًا أو تسعًا وعرشين)24(.
وج�ه الدالل�ة: أن رضب أيب بك�ر وعمر -ريض اهلل عنه�ام- ابنتيهام 
بحرضة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- إذ سألنه نفقة ال جيدها ومن 
املح�ال أن يرضب�ا طالبت�ني للحق ويقرمها رس�ول اهلل -ص�ىل اهلل عليه 
وس�لم- عىل ذلك فدل عىل أنه ال حق هلام فيام طلبتاه من النفقة يف حال 

)23( زاد املعاد )154/4(.
)24(  م�سلم )80/10(.
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اإلعسار)25(.
3-أن الصحاب�ة -ريض اهلل عنهم- مل ي�زل فيهم املعرس واملورس، وكان 
معرسوه�م أضع�اف مورسهيم، ومل يمكن النبي -صىل اهلل عليه وس�لم- 
قط امرأة من الفس�خ إلعس�ار زوجها، وال أعلمها أن الفس�خ حق هلا فإن 
ش�اءت ص�رت، وإن ش�اءت فس�خت وهو مبل�غ ألحك�ام اهلل فلو ترك 
أكثره�ن املطالب�ة لوجدت ولو واحدة تطالب بحقها وق�د كن يرفعن إليه 

ما فيه رضر عليهن كام يف قصة امرأة رفاعة)26(.
4-أن الفق�ر والغنى مطيتان للعباد فيفتقر الرجل حينا، ويس�تغني آخر 
فل�و أن كل م�ن افتق�ر فس�خ عليه نك�اح امرأته لع�م الب�اء وتفاقم الرش 
وفس�خت أكثر األنكحة وكان الفراق بيد أكثر النساء، فمن الذي مل يصبه 

عرس وتعوزه النفقة أحيانًا.

أدلة القول الثاين:
قوله تع�ال:چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چالط�اق: 7،  قال�وا: فذكر يف اآلية إنفاق من 

الغني والفقري كل عىل قدر استطاعته ومل يذكر نفقة من العدم.
ونوقش: بأن اآلية ليست نصًا يف قوهلم ويمكن أن يتنازعها الطرفان ويستدل هبا 

كل منهم عىل مذهبه.
2-قال�وا: إن اآليات رتبت لكل من الزوجني عىل اآلخر حقوقًا فكيف يس�تويف 

)25(  زاد املعاد )155/4(.
)26(  املرجع ال�سابق.
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الرجل حقوقه فيستمتع باملرأة ويمنعها من غريه تستغني به، وهو ال جيد ما ينفقه 
عليها.

3-حدي�ث ابن عباس -ريض اهلل عنهام- قال، قال رس�ول اهلل صىل 
اهلل علي�ه وس�لم-: “ال رضر وال رضار”)27(، وإذا مل ينف�ق عليه�ا فأي 

رضر أشد من ذلك فيتعني رفع الرضر بالتفريق.
4-قالوا: إذا ثبت الفس�خ بالعجز عن ال�وطء والرضر فيه أقل؛ ألنه 
إنام هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه فألن يثبت بالعجز عن النفقة 

التي ال يقوم البدن إال هبا أوىل)28(.
الترجيح:

ال�ذي يظهر واهلل أعلم هو القول األول، الق�ايض بعدم التفريق وأن 
اإلعسار بالنفقة ال يكون مسوغًا للفسخ إال إذا غرر هبا الزوج فأخرها 
أن�ه غني فبان خاف ذلك؛ ألن أدلة الق�ول اآلخر غري ناهضة إلثبات 

ما ذهبوا إليه؛ وألن األصل يف الزواج االستمرار.

المبحث الثاني: االمتناع عن اإلنفاق

إذا من�ع ال�زوج النفقة عن زوجت�ه وقدرت له عىل م�ال أخذت قدر 
كفايته�ا ولو با إذنه وعلمه؛ لقصة هند مع أيب س�فيان)29(، فإن مل تقدر 

)27(  البيهقي يف ال�سنن الكربى )469/7(.
)28(  الأم )96/5(. 

)29(  البخاري )85/7(، وم�س���لم )133/2(، وينظر: فتح القدير )327/3(، بلغة ال�س���الك )523/1(، مغني 
املحتاج )422/3(، ك�ساف القناع )478/5(.
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عىل أخذ كفايتها أجره احلاكم عىل اإلنفاق عليها فإن أبى حبسه)30(.
فإن مل تفد هذه اإلجراءات، فهل يكون ذلك مسوغًا للفسخ؟

خاف عىل قولني:
الق�ول األول: بمن�ع التفريق ما دام الزوج مورسًا فيحبس حتى ينفق أو 

يموت.
وإىل ه�ذا ذهب احلنفي�ة)31(، وأصح القول�ني عند الشافعي�ة)32(، وقول 

القايض من احلنابلة)33(، وإليه ذهب الظاهرية.
القول الثاين: جي�وز التفريق بينهام إذا طلبت الزوجة ذلك، وعليه يكون 

االمتناع عن اإلنفاق مسوغًا للفسخ.
عن�د  الوجه�ني  وأح�د  واحلنابل�ة)35(،  املالكي�ة)34(،  ذه�ب  ه�ذا  وإىل 

الشافعية)36(، وهو اختيار ابن القيم)37(.
األدلة:

أدلة القول األول:
قالوا: الفسخ يثبت باإلعسار ألنه عيب وهنا مل يثبت اإلعسار.

)30(  املب�س���وط، لل�سرخ�س���ي )187/5(، حا�س���ية اب���ن عابدي���ن )580/3(، مواه���ب اجللي���ل للحط���اب )196/4(، 
حا�سية الد�سوقي )461/2(، نهاية املحتاج )202/7(، ك�ساف القناع )479/5(، منتهى الإرادات )378/2(.

)31(  حا�سية ابن عابدين )581/3(.
)32(  نهاية املحتاج، للزملي )202/7(، تكملة املجموع )113/17(.

)33(  املغني )576/7(، الأن�ساف )390/9(.
)34(  حا�سية الد�سوقي )361/2(، حا�سية العدوي )197/4(.

)35(  املغني )573/7(، ك�ساف القناع )479/5(. 
)36(  مغني املحتاج )443/3(.

)37(  زاد املعاد )156/4(.
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نوقش: بأن عيب اإلعس�ار جوز الفس�خ لتعذر اإلنفاق فلو مل يتعذر 
اإلنفاق كأن اقرتض أو ترع له بدفع ما ينفقه مل متلك الفسخ)38(.

أدلة القول الثاين:
1-قص�ة عمر -ريض اهلل عن�ه- عندما كتب للمشارك�ني يف الغزو، 
فأمره�م أن ينفقوا أو يطلقوا وهذا إجبار عىل الطاق عند االمتناع عن 

اإلنفاق، ومل يفرق عمر -ريض اهلل عنه- بني املورس واملعرس)39(.
2-أن يف الصر رضر أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته.

الترجيح:

ال�ذي يظهر واهلل أعلم هو الق�ول بالتفريق؛ ألنه أقوى حجة وأقرب 
إىل املعق�ول ج�زاء هلذا املامط�ل بحق زوجته وال عذر ل�ه؛ وألن يف هذا 

رفع للرضر عنها؛ وألن عدم النفقة مع اليسار دليل عىل سوء العرشة.
مس�ألة: اش�رتط من قال بالفرقة لعدم اإلنفاق رشطًا هي عىل النحو 

اآليت)40(:
الرشط األول: أن يثبت إعس�ار ال�زوج بالنفقة، وذلك بتصادقهام أو 
بالبينة، وذلك يف األظهر عند الشافعية واحلنابلة، أما املالكية، وهو قول 
آخ�ر للشافعية، وه�و مقابل األظهر عن�د احلنابلة فا ي�رد هذا الرشط 

)38(  املغني )576/7(.

)39(  املغني )576/7(.
)40(  ينظ���ر: مواه���ب اجللي���ل، للحط���اب )195/4(، اخلر�س���ي عل���ى خمت�س���ر خلي���ل )197/4(، حا�س���ية 
الد�س���وقي )461/2(، مغني املحتاج، لل�س���ربيني )444/3(، املجموع، للنووي )112/17(، املغني، لبن 
قدام���ة )576/7(، منته���ى الإرادات، لب���ن النج���ار )378/2(، ك�س���اف القناع، للبهوت���ي )480/5(، زاد 

املعاد، لبن القيم )156/4(.
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عندهم.
الرشط الثاين: أن يكون اإلعس�ار أو االمتناع املوجب للفرقة هو امتناع 
ع�ن أق�ل النفقة، وهي نفقة املعرسين، ولو كان�ت الزوجة غنية، أو الزوج 
املمتن�ع غني�ًا أيض�ًا؛ ألن التفري�ق إنام يثبت هن�ا رضورة دف�ع اهلاك عن 
الزوج�ة، وهو إن�ام يتحقق بالعجز عن نفقة املعرسين، ال النفقة املس�تحقة 

هلا مطلقًا.
وعىل هذا، فلو كان الزوج غنيًا وامتنع عن اإلنفاق إال نفقة املعرسين – 

وهي الرضوري من الطعام والكساء ولو خشنا – مل يفرق.
ه�ذا واإلعس�ار واالمتن�اع ع�ن اإلنف�اق يشمل هن�ا الطعام والكس�اء 
باالتف�اق؛ ألن احلي�اة ال تقوم بدوهنام، أما اإلعس�ار باملس�كن، فقد ذهب 
الشافعي�ة إىل أن األص�ح أن هلا الفس�خ، وكذلك اإلعس�ار ب�األدم إال أن 
النووي صحح عدم الفس�خ باإلعس�ار باألدم؛ ألن�ه غري رضوري إلدامة 

احلياة.
أما احلنابلة فعندهم يف التفريق لإلعسار باملسكن وجهان:

األول: أن هلا التفريق به كالطعام والكساء.
والث�اين: ال تفري�ق هلا ب�ه؛ ألن البينة تق�وم بدونه، وه�ذا الوجه ه�و الذي ذكره 

القايض.
وأما املالكية فا يرون التفريق للعجز عن املسكن قواًل واحدًا؛ ألنه غري رضوري.

الرشط الثالث: أال يكون للزوج مال ظاهر حارض يمكنها أخذ نفقتها منه بنفسها 
أو بطريق القايض، وإال مل يكن هلا التفريق باالتفاق.
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الرشط الرابع: أن يكون امتناع الزوج عن النفقة احلارضة بعد وجوهبا عليه، 
ف�إذا امتنع ع�ن النفقة املاضي�ة دون احلارضة مل يكن هلا الفس�خ باالتفاق؛ ألهنا 
دين كس�ائر الديون، وليس�ت رضوري�ة لإلبقاء ع�ىل احلياة، ف�إذا امتنع الزوج 
ع�ن النفقة املس�تقبلة، فقد ذه�ب املالكية إىل أن الزوج إذا أراد الس�فر فعليه أن 
يؤم�ن لزوجته نفقتها م�دة غيابه، فإذا أعرس بذلك كان هلا طلب الفرقة منه، إال 
أن بع�ض املالكي�ة قال: إن هلا املطالبة هبا فقط دون التفريق، فإذا س�افر ونفذ ما 
عنده�ا م�ن النفقة كان هلا طل�ب التفريق حينئذ، فإذا كان ال�زوج مقياًم فا حق 
للزوجة يف نفقة مستقبلية، وبالتايل فا حق هلا يف طلب التفريق ملنعها منها. فإذا 
امتنع الزوج عن النفقة قبل وجوهبا عليه أصًا كأن مل ختل بينه وبينها، أو سقط 
حقه�ا يف النفقة كنشوزه�ا، فإنه ال حق هلا يف طلب التفريق لعدم احلق يف النفقة 

أصًا.
الرشط اخلامس: أال تكون قد رضيت باملقام معه مع عرسته أو ترك إنفاقه 
مطلق�ًا، رصاح�ة أو ضمن�ًا، أو رشط عليها ذلك يف العق�د أو بعده ورضيت 
ب�ه، ف�إذا كان ذلك مل يكن هلا حق يف طلب التفريق ل�دى املالكية واحلنابلة يف 
قول، وذهب الشافعية واحلنابلة يف قول ثان إىل أن هلا طلب فس�خ النكاح إذا 
أع�رس الزوج بالنفقة ولو رضيت ب�ه قبل ذلك، ألن وجوب النفقة يتجدد يف 

كل يوم.
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المبحث الثالث: البعد

المطلب األول: الغيبة

 وفيه املسائل التالية:

المسألة األولى: المراد بالغائب:

يقصد بالغائب هو من غادر مكانه لسفر ومل يعد إليه، وحياته معلومة)41(.
المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح ألجل الغيبة:

قد اختلف الفقهاء يف زوجة الغائب إذا طلبت التفريق لذلك، هل جتاب 
إىل طلبها؟

اختل�ف الفقهاء يف جواز التفريق للغيبة ع�ىل أقوال مبناها اختافهم يف 
حكم اس�تدامة الوطء، أهو حق للزوجة مث�ل ما هو حق للزوج؟ فذهب 
احلنفي�ة، والشافعي�ة، واحلنابلة يف قول الق�ايض: إىل أن دوام الوطء قضاء 
حق للرجل فقط، وليس للزوجة فيه حق، فإذا ما ترك الزوج وطء زوجته 
م�دة مل يك�ن ظاملا هل�ا أمام القايض، س�واء أكان يف ذلك ح�ارضًا أم غائبًا، 
طال�ت غيبته أم ال؛ ألن حقها يف ال�وطء قضاء ينقيض باملرة الواحدة، فإذا 
اس�توفتها مل يع�د هلا يف الوطء حق يف القض�اء، وعىل هذا فإذا غاب الزوج 
عن زوجته مدة ما مهام طالت، وترك هلا ما تنفق منه عىل نفس�ها مل يكن هلا 
حق طلب التفريق لذلك، إال أن احلنابلة يف قوهلم هذا قيدوا عدم وجوب 
الوطء بعدم قصد اإلرضار بالزوجة، فإذا قصد بذلك اإلرضار هبا عوقب 

)41( املو�سوعة الفقهية )62/29(. 
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وعزز، الختال رشط سقوط الوجوب.
وذه�ب احلنابلة يف قوهلم الثاين، وهو األظهر إىل أن اس�تدامة الوطء 
واجب للزوجة عىل زوجها قضاء ما مل يكن بالزوج عذر مانع من ذلك 
كم�رض أو غريه وع�ىل هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغري عذر 

كان هلا طلب التفريق منه فإذا كان تركه بعذر مل يكن هلا ذلك.
أم�ا املالكي�ة فقد ذهب�وا إىل أن اس�تدامة الوطء حق للزوج�ة مطلقًا، 
وع�ىل ذلك فإن الرجل إذا غ�اب عن زوجته مدة كان هلا طلب التفريق 
منه سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغري عذر؛ ألن حقها يف الوطء واجب 

مطلقًا عندهم)42(.
المسألة الثالثة: شروط التفريق بالغيبة عند من يقول به.

يشرتط يف الغيبة ليثبت التفريق هبا للزوجة رشوط وهي)43(:
ال�رشط األول: أن تكون غيبة طويلة، وقد اختلف الفقهاء يف مدهتا: 
فذه�ب احلنابل�ة إىل أن ال�زوج إذا غ�اب ع�ن زوجته مدة س�تة أش�هر 
فأكثر كان هلا طل�ب التفريق عليه إذا حتققت الرشوط األخرى، وذلك 
اس�تدالاًل ب�ام روى أبو حفص بإس�ناده ع�ن زيد بن أس�لم -ريض اهلل 
عن�ه- ق�ال: إن عمر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل تعاىل عنه بين�ام كان حيرس 

املدينة مر بامرأة يف بيتها وهي تقول:

)42( ينظ���ر: حا�س���ية اب���ن عابدين )202/3-203(، حا�س���ية الد�س���وقي )339/2(، حا�س���ية قليوبي وعمرية 
)51/4(، املغن���ي، لب���ن قادم���ة )234/7(، وانظ���ر كتاباً جاعاً لذلك مو�س���وم ب�: زوج���ة الغائب، ملحمد 

عبدالرحيم حممد.
)43( ينظر: املغني، لبن قدامة )235/7(.
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تطاول هذا الليل واسود جانبه
وطال عيل أن ال حبيب أالعبه

وواهلل لوال خش��ية اهلل وحده 
حلرك من هذا الس���رير جوانبه

فس�أل عم�ر عنها فقيل له: ه�ذه فانة زوجها غائب يف س�بيل اهلل تعاىل 
فأرس�ل إىل ام�رأة تك�ون معه�ا، وبعث إىل زوجه�ا فأقفله، ث�م دخل عىل 
حفص�ة أم املؤمن�ني – ريض اهلل تعاىل عنها – فقال: ي�ا بنية كم تصر املرأة 
عن زوجها؟ فقالت: س�بحان اهلل أمثلك يس�أل مثيل عن هذا؟ فقال: لوال 
أين أريد النظر للمس�لمني ما س�ألتك، قالت: مخس�ة أش�هر، س�تة أشهر، 
فوقت للناس يف مغازهيم ستة أشهر، يسريون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر 

ويسريون شهرًا راجعني.
وذهب  املالكية يف املعتمد عندهم إىل أهنا س�نة فأكثر، ويف قول للغرياين 
وابن عرفة أن الس�نتني والثاث ليست بطول، بل ال بد من الزيادة عليها، 

وهذا مبني منهم عىل االجتهاد والنظر.
ال�رشط الث�اين: أن ختشى الزوجة عىل نفس�ها الرضر بس�بب هذه الغيبة 
وال�رضر هن�ا هو خشي�ة الوق�وع يف الزنى كام ن�ص عليه املالكي�ة، وليس 
اش�تهاء اجلامع فقط، واحلنابلة وإن أطلق�وا الرضر هنا إال أهنم يريدون  به 
خشية الزنى كاملالكية، إال أن هذا الرضر يثبت بقول الزوجة وحدها؛ ألنه 

ال يعرف إال منها، إال أن يكذهبا ظاهر احلال.
ال�رشط الثال�ث: أن تك�ون الغيب�ة لغري عذر، ف�إن كانت لع�ذر كاحلج 
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والتجارة وطلب العلم مل يكن هلا طلب التفريق عند احلنابلة.
أم�ا املالكية فا يشرتط�ون ذلك، وهلذا يكون هلا ح�ق طلب التفريق 

عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غري عذر عىل سواء.
ال�رشط الرابع: أن يكتب الق�ايض إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو 
تطليقها ويمهله مدة مناسبة، إذا كان له عنوان معروف، فإن عاد إليها، 
أو نقله�ا إلي�ه أو طلقها فبه�ا، وإن أبدى عذرًا لغياب�ه مل يفرق عليه عند 

احلنابلة دون املالكية.
وإن أب�ى ذل�ك كله، أو مل ي�رد بيشء وقد انقضت امل�دة املرضوبة، أو 
مل يك�ن ل�ه عنوان معروف، أو ك�ان عنوانه ال تصل الرس�ائل إليه طلق 

القايض عليه بطلبها.

المطلب الثاني: الفقد

 وفيه املسائل التالية:
المسألة األولى: المراد بالمفقود:

يقصد بالزوج املفقود هو من غادر مكانه لس�فر ومل يعد إليه وجهلت 
حياته)44(.

المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح للفقد:

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره، وجهلت 
فيها حياته، فهل لزوجته حق طلب التفريق عليه؟

)44(  املو�سوعة الفقهية )62/29(.
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الفقه�اء يف ذل�ك ع�ىل مذاهب تقدم بياهن�ا يف الغائب، ذل�ك أن املفقود 
غائ�ب وزيادة، فيكون لزوج�ة املفقود ما لزوجة الغائب م�ن أمر التفريق 

عليه.
فإذا مل تطلب زوجته املفارقة، فهل تكون عىل زوجيته عمرها كله؟

يف ه�ذا املوضوع أح�وال ورشوط اتفق الفقه�اء يف بعضها واختلف�وا يف بعضها 
اآلخر عىل أقوال بياهنا فيام ييل:

أواًل: إذا ك�ان ظاهر غيبة الزوج الس�امة، كام إذا غاب يف جتارة أو طلب علم .. 
ومل يعد، وخفيت أخباره وانقطعت فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي يف اجلديد وأمحد 
إىل أن�ه حي يف احلكم وال تنحل زوجيت�ه حتى يثبت موته بالبينة الرشعية أو بموت 

أقرانه.
وذه�ب الشافع�ي يف القديم إىل أن الزوجة ترتبص يف هذه احلال أربع س�نني من 

غيبته، ثم حيكم بوفاته، فتعتد بأربعة أشهر وعرشة وحتل بعدها لألزواج.
ثاني�ًا: إن ك�ان ظاهر غيبته اهل�اك، كمن فقد بني أهله لي�ًا أو هنارًا، أو خرج إىل 
الص�اة ومل يعد، أو فقد يف س�احة القتال... فقد ذهب أمح�د يف الظاهر من مذهبه، 
والشافعي يف القديم إىل أن زوجته ترتبص أربع سنني، ثم حيكم بوفاته فتعتد بأربعة 
أش�هر وع�رشة، ثم حتل ل�ألزواج، وهو ق�ول عمر، وعث�امن، وع�يل، وابن عباس 

-ريض اهلل عنهم-، وغريهم.
وذه�ب احلنفية، والشافعي يف اجلديد إىل أهنا ال تتزوج حتى يتبني موته بالبينة أو 

بموت األقران مهام طالت غيبته، كمن غاب وظاهر غيبته السامة عىل سواء.
وللاملكي�ة تقس�يم خ�اص يف زوجة  املفقود ه�و: أن املفقود إم�ا ان يفقد يف حالة 
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حرب، أو حالة سلم، وقد يكون فقده يف دار اإلسام، أو دار الرشك، وقد يفقد 
يف قتال بني طائفتني من املس�لمني، أو طائفة مس�لمة وأخ�رى كافرة، ولكل من 

هذه احلاالت حكم خاص هبا عندهم بحسب ما ييل:
1-فإذا فقد يف حال الس�لم يف دار اإلس�ام فإن زوجته تؤجل أربع سنني، ثم 
تعت�د عدة الوفاة ثم حت�ل لألزواج هذا إن دامت نفقتها من ماله، وإال طلق عليه 

لعدم النفقة.
2-إذا فقد يف دار الرشك كاألسري ال يعلم له خر فإن زوجته تبقى مدة التعمري 
أي م�وت أقرانه حيث يغلب عىل الظن عنده�ا موته ثم تعتد عدة الوفاة ثم حتل 
ل�ألزواج، وقدروا ذلك ببلوغه الس�بعني من العمر، وقي�ل: الثامنني، وقيل غري 

ذلك، وهذا إن دامت نفقتها وإال طلقت عليه.
3-فإن فقد يف حالة حرب بني طائفتني من املسلمني، فإهنا تعتد عقب انفصال 

الصفني وخفاء حاله وحتل بعدها لألزواج.
4-إن كان�ت احلرب بني طائف�ة مؤمنة وأخرى كاف�رة، فإنه يكشف 
ع�ن أمره، ويس�أل عنه فإن خفي حاله أجلت زوجته س�نة، ثم اعتدت 

للوفاة، ثم حلت لألزواج)45(.

)45(  ينظ���ر: حا�س���ية اب���ن عابدي���ن )656/2(، حا�س���ية الد�س���وقي )479/2-483، 441(، مغن���ي املحت���اج، 
لل�سربيني )397/3(، املغني، لبن قدامة )94/8(.
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المطلب الثالث: الحبس

 وفيه املسائل التالية:
المسألة األولى: المراد بالمحبوس:

يقصد بالزوج املحبوس هو: من قبض عليه وأودع السجن بسبب هتمة 
أو جناية أو غري ذلك)46(.

المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح للحبس:

إذا حبس الزوج مدة عن زوجته، فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب؟
اجلمه�ور عىل عدم جواز التفريق عىل املحب�وس مطلقًا مهام طالت مدة 

حبسه وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفني أم ال.
أم�ا عند احلنفي�ة والشافعية فألنه غائ�ب معلوم احلياة وه�م ال يقولون 

بالتفريق عليه كام تقدم.
وأما عند احلنابلة فألن غيابه لعذر.

وذه�ب املالكية إىل ج�واز التفريق عىل املحبوس إذا طلبت زوجته ذلك 
وادع�ت ال�رضر، وذل�ك بعد س�نة م�ن حبس�ه؛ ألن احلبس غي�اب وهم 
يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر كام يقولون هبا مع العذر عل س�واء 

كام تقدم.

)46(  املو�سوعة الفقهية )62/29(.
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المبحث الرابع: سوء العشرة

نص املالكية عىل أن الزوجة إذا أرض هبا زوجها كان هلا طلب الطاق 
منه لذلك، سواء تكرر منه الرضر أم ال، كشتمها ورضهبا رضبًا مرحًا.

وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القايض أو يطلق القايض عنها؟
قوالن للاملكية)47(.

ومل أر من الفقهاء اآلخرين من نص عليه بوضوح، وكأهنم ال يقولون 
ب�ه م�ا مل يص�ل الرضر إىل ح�د  إثارة الشق�اق فإن وص�ل إىل ذلك كان 

احلكم فيه كام يف الشقاق الزوجي.

المبحث الخامس: العيب

يعت�ر العيب من مس�وغات طلب املرأة الفس�خ، وقد حتدث الفقهاء 
-رمحهم اهلل- عن بعض العيوب التي يس�وغ للمرأة بس�ببها أن تطلب 
فس�خ نكاحه�ا، ومن تلك العي�وب التي حتدث عنه�ا الفقهاء -رمحهم 

اهلل-:
العنة، واجلب، واخلصاء، واجلنون، واجلذام.

ويمكن أن يفصل القول يف هذه العيوب يف املطالب التالية:

المطلب األول: العنة

 وفيه املسائل التالية:

)47(  حا�سية الد�سوقي )345/2(، وانظر: تفريق القا�سي بني الزوجني، مل�سطفى اأحمد بخيت )89(.
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المسألة األولى: المراد بالعنة:

يقصد بالعنني هو العاجز عن الوطء وربام اشتهاه وال يمكنه)48(.
المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح ألجل العنة:

اتف�ق الفقهاء -رمحهم اهلل- عىل ثبوت حق التفريق للزوجة إذا وجدت 
زوجها عنينا)49(.

واستدلوا عىل ذلك بالسنة واإلمجاع واملعقول:
أما الس�نة: فعن اب�ن عباس -ريض اهلل عنهام- قال: طل�ق عبد يزيد أبو 
ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صىل اهلل عليه 
وس�لم- فقالت: ما يغني عني إال كام تغني هذه الشعرة لشعرة أخذهتا من 
رأسها ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي -صىل اهلل عليه وسلم- محية فدعا 
بركان�ة وإخوته... فذكر احلديث وفيه قوله -صىل اهلل عليه وس�لم- لعبد 

يزيد طلقها ففعل.)50(
وأم�ا اإلمج�اع: فقد أمجع الصحابة -ريض اهلل عنه�م- عىل ثبوت اخليار 

بعيب العنة، ومل يعرف هلم خمالف)51(.
)48( املبدع، لبان مفلح )102/7(، الإن�ساف، للمرداوي )186/8(، وقد عرف العنني بعدة تعاريف ينظر: تبيني 
احلقائ���ق، للزيلع���ي )21/3(، اللب���اب، للميداين )25/3(، حا�س���ية اب���ن عابدين )494/2(، بلغة ال�س���الك، 
لل�س���اوي )425/1(، �س���رح حدود ابن عرفة، للر�س���اع )68(، مواهب اجلليل، للحطاب )485/3(، حا�س���ية 

البجريمي على اخلطيب )365/3(، ك�ساف القناع، للبهوتي )106/5(، الفروع )228/5(.
)49( اله���داي، للمرغين���اين )27/2(، بدائع ال�س���نائع، للكا�س���اين )327/2(، �س���راج ال�س���الك، للجعلي )56/2(، 

املجموع، للنووي )268/16(، املغني، لبن قدامة )651/6(، املبدع، لبن مفلح )101/7(.
)50( �سنن اأبي داود، كتاب الطاق، باب ن�سخ املراجعة بعد التطليقات الثاث )259/2(، وحكم عليه الآبادي يف 

عون املعبود )269/6(، باأنه حديث جيد الإ�سناد.
)51(  بدائ���ع ال�س���نائع )322/2(، تبي���ني احلقائ���ق، للزيلع���ي )22/3(، نهاية املحتاج، للرمل���ي )304/6(، مغني 

املحتاج، لل�سربيني )206/3(، املغني )668/6(، ك�ساف القناع)106/5(.
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وأما املعقول: فمن املعلوم أن عقد النكاح يراد للدوام واالس�تمرار، 
وحتقي�ق الس�كن، واإلعفاف والتناس�ل، وعي�ب العنة خي�ل باملقصود 
املرشوع له النكاح وهو الوطء واالس�تمتاع، فتعني ثبوت اخليار بسبب 

هذا العيب دفعًا للرضر عن الزوجة)52(.
المسألة الثالثة: شروط الفسخ بالعنة:

اش�رتط الفقهاء للحكم بالفسخ بس�بب العنة رشوطًا هي عىل النحو 
التايل:

ال�رشط األول: أال يكون الزوج قد وص�ل إىل زوجته مرة واحدة يف 
النكاح.

ف�إن وصل إليها مرة واحدة، ثم عجز عن وطئها فا خيار هلا مطلقًا، 
وهذا باتفاق فقهاء املذاهب األربعة)53(.

وعللوا ذلك:
-ب�أن الزوج�ة ق�د وص�ل إليها حقه�ا بالوطء م�رة واح�دة واخليار 

لتفويت احلق املستحق ومل يوجد)54(.
-أن حقوق الزوجية من استقرار املهر والعدة تثبت بوطء واحد وقد 

وجد)55(.
)52(  فت���ح القدي���ر، لب���ن الهم���ام )268/3(، بدائ���ع ال�س���نائع )327/2(، املب���دع )101/7(، ك�س���اف القن���اع 

.)106/5(
)53(  بدائع ال�س���نائع )325/2(، حا�س���ية ابن عابدين )495/3(، حا�سية الد�سوقي )279/2(، نهاية املحتاج 

)305/6(، املغني )672/6(، ك�ساف القناع )107/5(.
)54(  بدائ���ع ال�س���نائع )325/2(، حا�س���ية اب���ن عابدي���ن )495/3(، مغن���ي املحت���اج )203/3-204(، املغن���ي 

.)672/6(
)55( املغني )672/6(، املب�سوط )103/5(، نهاية املحتاج )305/6(، املبدع )103/7(. 
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وخالفه�م أبو ث�ور فقال: إن عجز ع�ن وطئها أجل هل�ا، ألنه عجز عن 
وطئها، فيثبت حقها كام لو جب بعد الوطء)56(.

والذي يظهر أن رأي أيب ثور هو األوىل باالختيار والتقديم، ألن  احلس 
والعق�ل يؤيده، فح�ق املرأة يف ال�وطء ال يتقيد باملرة الواح�دة فقط، وإنام 
يتجدد حقها مع جتدد األيام، والوطء مرة واحدة ال يفيد املرأة إال يف ترتب 

ما ذكروه من حقوق.
أم�ا من الناحية الطبيعية فإن الوطء مرة واحدة ثم االنقطاع عنه بالكلية 
م�رض بامل�رأة ملا يف ذلك من إثارة للغدد الس�اكنة التي ال تثور عادة إال بعد 

أول وطأة.
وعىل هذا ال وجه الشرتاط مثل هذا الرشط واهلل أعلم.

الرشط الثاين: أن يكون الزوج بالغًا، صحيحًا.
ف�إن كان صغريًا أو مريضَا مرضًا ال يس�تطيع معه الوطء، فإنه ينتظر إىل 
بلوغه وصحته، ثم يؤجل بعد ذلك س�نة إذا مل يصل إليها؛ ألن العجز عن 

الوطء قد يكون لصغره أو مرضه)57(.
الرشط الثالث: أن تكون الزوجة بالغة.

فل�و كان�ت صغرية، مل يك�ن لوليها طل�ب التفريق؛ الحت�امل أن ترىض 
بعيب زوجها بعد بلوغها)58(.

)56(  املغني )672/6(.
)57( حا�سية ابن عابدين )495/3(، بدائع ال�سنائع )325/2(، مغني املحتاج )205/3(، ك�ساف القناع )106/5(. 

)58( حا�سية ابن عابدين )495/3(، فتح القدير، لبن الهمام )264/3(. 
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المطلب الثاني: الجب

 وفيه املسائل التالية:
المسألة األولى: المراد بالجب:

يقصد باملجبوب: من قطع مجيع ذكره بحيث مل يبق منه ما يطأ به)59(.
المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح بسبب الجب:

اتف�ق الفقه�اء عىل ثبوت حق الفس�خ للزوجة الت�ي وجدت زوجها 
جمبوبًا)60(.

واستدلوا عىل ذلك باإلمجاع، واملعقول:
أم�ا اإلمجاع: فقد أمجع الصحابة -ريض اهلل عنهم- عىل ثبوت اخليار 

بعيب اجلب)61(.
وأما املعقول: فإن يف وجوب اجلب يف الزوج تعطيل لكثري من مقاصد 
النكاح الس�امية من القدرة عىل الوطء واالس�تمتاع، وإنجاب الذرية، 
وحصول الس�كن وامل�ودة، واملجبوب عاجز عن ال�وطء، وبالتايل عن 
اإلنج�اب، ل�ذا يثبت للزوجة حق طلب التفري�ق دفعًا للرضر والعنت 

عنها.
)59(  ينظ���ر يف تعري���ف املجب���وب: حا�س���ية اب���ن عابدين )494/3(، تبي���ني احلقائق للزيلع���ي )22/3(، فتح 
القدي���ر، لبن الهمام )262/3-263(، الفواك���ه الدوائي، للتفراوي )67/2(، مغني املحتاج )202/3(، 

ك�ساف القناع )105/5(، املبدع )101/7(، مطالب اأويل النهى، للرحيباين )141/5(.
)60(  الهداية، للمرغيناين )27/2(، بدائع ال�س���نائع )327/2(، اخلر�س���ي على خمت�س���ر خليل )236/3(، 

املجموع �سرح املهذب، للنووي )268/16(، املغني )651/6(، املبدع )101/7(.
)61(  بدائع ال�سنائع )322/2(،  تبيني احلقائق، للزيلعي )25/3(، نهاية املحتاج )304/6(، مغني املحتاج 

.)203/3(
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المسألة الثالثة: شروط الفسخ بسبب الجب:

اشرتط الفقهاء للفسخ هبذا العيب الرشوط التالية:
الرشط األول: أال يكون الزوج قد وطء زوجته.

ف�إن وطئها فا خيار هلا، بأن تزوجته س�ليام ثم وصل إليها مرة واحدة، 
ثم جب بعد ذلك فا حق هلا يف طلب التفريق، وإىل هذا ذهب احلنفية)62(، 

واملالكية)63(. 
وأم�ا الشافعي�ة)64(، واحلنابلة)65( ف�ا يرون عدم ال�وطء يف هذا النكاح 

رشطًا يف استحقاق الزوجة طلب الفسخ هبذا العيب.
وقوهلم هذا أقرب للصواب ذلك أن اجلب أمر يتحقق به العجز مطلقًا، 
وحرمان الزوجة من حق االس�تمتاع ال يقره رشع، فدفعًا للرضر والعنت 

يعطى هلا حق اخليار.
وعىل هذا ليس الشرتاط هذا الرشط عظيم فائدة.

الرشط الثاين: أال يكون يف زوجة املجبوب مانع يمنع من وطئها.
كالرت�ق ونح�وه، ف�إن كان�ت كذل�ك ف�ا خيار هل�ا عن�د احلنفي�ة)66(، 
واحلنابلة)67(، والشافعية يف قول)68(؛ ألنه ال حق هلا يف الوطء لوجود املانع 

من جهتها.
)62( حا�سية ابن عابدين )495/3(، بدائع ال�سنائع )325/2(.

)63( حا�سية الد�سوقي )279/3(، بلغة ال�سالك، لل�ساوي )425/1(.
)64( املجموع، للنووي )283/16(.

)65( املغني )672/6(، املبدع )103/7(.
)66(  حا�سية ابن عابدين )495/3(، املب�سوط )104/5(.

)67(  املغني )653/6(، ك�ساف القناع )111/5(.
)68(  نهاية املحتاج )305/6(.
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وذه�ب املالكي�ة)69(، والشافعية يف املعتم�د)70( إىل أن للزوجة حق 
اخلي�ار لفوات التمتع املقصود من النك�اح، وهذا القول هو األقرب 
للص�واب، خاص�ة يف ه�ذا الع�ر الذي تق�دم فيه الط�ب البرشي 
وأصب�ح م�ن املتيرس عاج مث�ل هذه األج�واء اخلاصة بامل�رأة؛ ألن 
احلك�م بالبق�اء م�ع زوج  جمبوب لكوهن�ا رتقاء أو ما ش�ابه ذلك فيه 
تضيي�ق ع�ىل الزوج�ة؛ ألن طبيعة عيبه ختت�ل يف املاهي�ة، واألثر عن 
عيبه�ا اجلنيس، ول�ذا لو أضيف للرشط قيد: ال يرج�ى زواله؛ لكان 

أوىل، واهلل أعلم.
الرشط الثالث: أن تكون زوجة املجبوب بالغة:

فإن كانت صغ�رية فإنه ينتظر بلوغها، الحتامل رضاها بعيب زوجها 
بعد بلوغها)71(.

مسألة:

ن�ص الفقهاء -رمحهم اهلل- عىل بعض النق�اط التي ال تشرتط، ومن 
ذلك)72(:

1-العقل.
2-أن يكون الزوج بالغًا صحيحًا.

)69(  مواهب اجلليل )483/3(، حا�سية الد�سوقي )377/3(.
)70(  مغني املحتاج ))304-203/3(. 

)71(  حا�سية ابن عابدين )495/3(، فتح القدير، لبن الهمام )264/3(.
)72(  ينظر: حا�سية ابن عابدين )495/3(، فتح القدير، لبن الهمام )264/3(، مواهب اجلليل )489/3-

 .)490
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3-انتظار حتسن صحة املجبوب إن كان مريضًا كام يف العنني.
4-تأجيل املجبوب عامًا.

المطلب الثالث: الخصاء

 وفيه املسائل التالية:
المسألة األولى: المراد بالخصاء.

يقص�د باخلصاء ن�زع اخلصيتني مع بق�اء الذكر وال فرق بني س�لهام، أو 
قطعهام، أو رضهام)73(.

المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح بسبب الخصاء.

اختلف الفقهاء -رمحهم اهلل- يف حكم الفسخ بسبب عيب اخلصاء عىل 
قولني:

القول األول: إنه يثبت هبذا العيب حق الفسخ.
وإىل هذا القول ذهب احلنفية)74(، واملالكية)75(، وأحد قويل الشافعية)76(، 

واحلنابلة يف القول الصحيح)77(.
)73( ينظ���ر يف التعري���ف: اللباب، للميداين )26/3(، حا�س���ية ابن عابدين )496/3(، فتح القدير، لبن الهمام 
)265/3(، حا�س���ية الد�س���وقي )278/2(، مواه���ب اجللي���ل، للحط���اب )485/3(، �س���رح ح���دود اب���ن عرفة، 
للر�س���اع )16(، القوان���ني الفقهي���ة، لب���ن ج���زي )216(، حا�س���ية البجريم���ي عل���ى اخلطي���ب )356/3(، 
املهذب، لل�س���ريازي )49/2(، ك�س���اف القناع، للبهوتي )110/5(، املبدع، لبن مفلح )108/7(، املغني، لبن 

قدامة )670/6(.
)74( بدائع ال�س���نائع، للكا�س���اين )327/2(، فتح القدير، لبن الهمام )265/3-266(، تبيني احلقائق، للزيلعي 

.)22/3(
)75( حا�سية الد�سوقي )277/2(، مواهب اجلليل، للطاب )485/3(، �سراج ال�سالك، للجعلي )56/2(.

)76( املهذب، لل�سريازي )48/2(.
)77( املقنع، لبن قدامة )58/3(، حا�سية الرو�س، لبن قا�سم )329/6(، الفروع، لبن مفلح )232/5(.
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القول الثاين: ال يثبت به حق التفريق.
وإىل هذا القول ذهب الشافعية، وقول آخر عند احلنابلة)78(.

األدلة:

أدلة القول األول:
1-م�ا روي أن عمر -ريض اهلل عنه- رفع إليه خيص تزوج امرأة ومل 

يعلمها ففرق بينهام)79(.
2-أن امل�رأة تع�اف نفس�ها مبارشة، وع�رشة الرجل إذا ك�ان به هذا 

العيب)80(.
3-أن م�ن املعلوم أن من مقاصد النكاح: التناس�ل، وحتصيل الولد، 
ووج�ود ه�ذا العي�ب يف الرج�ل يع�د عم�ة نق�ص؛ لع�دم قدرته عىل 
اإلنج�اب، وهبذا يفوت مقصد عظيم من مقاصد هذا العقد، لذا يثبت 

للمرأة حق التفريق بسببه)81(.

أدلة القول الثاين:
قال�وا: إن اخليص له الق�درة عىل اجلامع، والوطء واالس�تمتاع به من 
قب�ل الزوجة حاص�ل، بل إن قدرته عىل الوطء أق�وى، وأكثر من وطء 

)78( الأن�س���اف، للم���رداوي )196/8(، املقن���ع، لب���ن قدام���ة )58/3(، املح���رر، لأبي ال���ربكات )25-24/2(، 
املبدع، لبن مفلح )108/7(.

)79(  امل�سنف، لبن اأبي �سيبة )405/4-406(، و�سحح اإ�سناده الألباين، اإرواء الغليل )322/6(.
)80(  املهذب )48/2(. 

)81(  مطالب اأويل النهي، للرحيباين )141/5(، املغني، لبن قدامة )652/6(، ك�ساف القناع )110/5(.
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غريه، ألنه ال ينزل وبالتايل ال يعرتيه فتور)82(.

الترجيح:

ال�ذي يظه�ر واهلل أعل�م هو الق�ول األول لق�وة األدل�ة، وألن مقاصد 
النكاح ليست قارصة عىل االستمتاع فقط، بل ثم التناسل وهو غري متأت 

من اخليص.

المطلب الرابع: الجنون

 وفيه املسائل التالية:

المسألة األولى: المراد بالجنون:

ي�راد باجلنون عارض يصيب الشخص فيذهب بس�امة اإلدراك وعدم 
التمييز بني النافع والضار)83(.

المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح بالجنون:

ذه�ب مجهور الفقهاء -رمحهم اهلل- إىل أن اجلنون س�بب يس�وغ للمرأة 
طلب فسخ النكاح)84(.

واستدلوا عىل ذلك باآليت:
)82( املغني )670/6(، املبدع )108/7(.

)83( اأ�سول الفقه، لعبا�س متويل حمادة )373(.
)84( جواه���ر الإكلي���ل، لاأزه���ري )299/1(، مواه���ب اجللي���ل، للحط���اب )486/3(، فت���ح الوهاب، لاأن�س���اري 

)49/2(، ك�ساف القناع، للبهوتي )109/5(، الكايف، لبن قدامة )60/3(.
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1-ما روي عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: أيام رجل تزوج امرأة وهبا 
جن�ون أو جذام أو برص فمس�ها فلها صداقها كام�ًا، وذلك لزوجها 

غرم عىل وليها)85(.
2-أن م�ن غاي�ات عق�د الزواج الس�امية حتصي�ل الس�كن، واملودة 
والرمح�ة ب�ني الزوجني، وهذه الغاي�ة ال يتأتى حتصيلها م�ع وجود هذا 
العي�ب ألن النف�س ال تس�كن إىل م�ن تلك حال�ه، ك�ام أن النفوس قد 
جبلت عىل النفرة واخلوف منه، إلفضائه للجناية والبطش بالغري غالبًا، 
ويضاف لذلك أن اجلنون يمنع من حتصيل االستمتاع أو كامله، فالقول 
بخيار الفس�خ بس�بب هذا العيب يتفق مع نصوص الرشيعة وقواعدها 

التي جاءت برفع املضار)86(.

المطلب الخامس: الجذام

 وفيه املسائل التالية:

المسألة األولى: المراد بالجذام:

يقص�د باجل�ذام علة حيمر معه�ا العضو ثم يس�ود ثم يتقط�ع ويتناثر 

)85( املوطاأ، ملالك، كتاب النكاح، باب: ما جاء يف احلباء )526/2(.
)86( حا�س���ية الرو����س املرب���ع، لب���ن قا�س���م )340/6(، املغن���ي )340/6(، املغن���ي )652/6(، ك�س���اف القن���اع 
)109/5(، الفواكه الدواين )66/2(، حا�س���ية الد�س���وقي )279/3(، بلغة ال�س���الك )424/1(، حا�س���ية 

اجلمل )213/4(.
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ويتصور ذلك يف كل عضو ولكنه يف الوجه أغلب)87(.
المسألة الثانية: حكم فسخ النكاح بالجذام:

ذه�ب مجه�ور الفقهاء إىل أن اجلذام من العلل التي تس�وغ للمرأة طلب 
الفسخ)88(.

واستدلوا عىل ذلك باآليت:
1-م�ا روي ع�ن عمر -ريض اهلل عن�ه- أنه قال: أيام رج�ل تزوج امرأة 
وهبا جنون أو جذام أو برص فمس�ها فله�ا صداقها كامًا وذلك لزوجها 

غرم عىل وليها)89(.
2-أن طبيع�ة مرض اجلذام تدعو إىل اعتباره عيب�ًا يثبت به حق التفريق 

األسباب التالية:
أ-يع�د اجلذام من العلل التي تعافها النفوس الس�وية، وتنفر منها وهذا 
بالتايل خيل باالس�تمتاع املقصود من النكاح، ومانع للجامع فا تكاد نفس 

أحد أن تطيب إىل معارشة من هو مصاب به.
ب-أن اجل�ذام يصن�ف ضم�ن األمراض املعدية الس�ارية ب�ل يأيت يف 
مقدمته�ا مما خيش�ى تعديه للنفس والنس�ل وهذا بدوره يؤثر عىل مس�ار 

)87( ينظ���ر: نهاي���ة املحتاج، للرمل���ي )303/6(، مغني املحتاج )202/3(، حا�س���ية الرو�س )340/6(، املو�س���وعة 
الطبية احلديثة )448/3(.

)88( احلر�س���ي عل���ى خمت�س���ر خلي���ل )236/3(، الفواكه ال���دواين )66/2(، كفاية الأخيار، للح�س���ني )37/2(، 
املغني )/650(، �سرح منتهى الإرادات )51/3(.

)89( املوطاأ، ملالك، كتاب النكاح، باب: ما جاء يف احلياء )526/2(.
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احلياة الزوجية)90(.
هذا ما تيرس مجعه حول هذا املوضوع، وأسأل اهلل جل وعا أن ينفع به قارئه، 

وجامعه إنه سميع جميب، وصىل اهلل عىل حممد وآله.

)90( ينظ���ر: اخلر�س���ي عل���ى خليل )238/3(، املبدع )107/7(، املغن���ي )650/6(، اأبحاث يف العدوى والطب 
الوقائي )58(، التفريق بالعيب، لوفاء احلمدان )347-346(.


