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SCHEIDUNGSAUSSPRUCH BEI PSYCHISCHER KRANKHEIT 

1 FRAGE 
 

 

As-salāmu ʾalaikum wa-raḥmatu ʾllāhi wa-barakātuh, 

Mir wurde des Öfteren Talaq indirekt sowie auch direkt ausgesprochen. 

Wir haben unsere Nikah vor längerer Zeit erneuern lassen. Zuletzt hat er die Scheidung per Telefon 

gesprochen mit den Worten „Du bist geschieden“ (1x). 

Das war auch die einzige Scheidung von allen, bei der er bei Verstand war. Bei allen anderen 

Scheidungen indirekt oder direkt war er nicht bei Verstand. Meines Erachtens nach war er 

wahnsinnig und konnte Himmel und Erde nicht mehr unterscheiden. Das liegt daran, dass er 

psychische Probleme hat u.a. aus dem Grund, weil wir sehr viele Probleme mit Familien, Wohnung, 

Geld usw. haben.  
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2 ANTWORT 
 

 وبركاته   هللا ورحمة  السالم وعليكم

 ومسلما  ومصليا   حامدا

 

Die Verkündung der Scheidung, direkt oder indirekt, explizit oder implizit, im Zustand der geistigen 

Krankheit1 ist unwirksam. 

Wenn also Ihr Mann bei allen früheren Scheidungserklärungen tatsächlich geistig krank war, dann 

waren diese Scheidungserklärungen unwirksam. 

Nach den Angaben in Ihrer Frage wurde jüngst nur eine explizite Scheidung im Zustand der geistigen 

Gesundheit ausgesprochen, daher sind Sie widerruflich geschieden und Ihr Mann kann Sie während 

Ihrer 'Iddah wieder in die Ehe aufnehmen (Rujū'), sonst wird die Scheidung unwiderruflich und Sie 

müssen erneut heiraten. 

Wallāhu a’lam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

1 Nach Ihren Angaben während eines persönlichen Gespräches mit Ihnen, stimmt dies auf Ihren 

Mann zu. Unter anderem entnahmen wir aus dem Gespräch, dass Ihr Mann sich nicht mehr an die 

Scheidungsaussprüche erinnern, sowie dass Sie ihn in diesen Situationen nicht mehr wiedererkennen 

konnten, als Indikatoren für seine geistige Krankheit. 
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3 QUELLENANGABE 
أنهم قالوا: كل طالق جائز إال طالق الصبي   -رضي هللا عنهم  - بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود وإبراهيم النخعي 

 (. 6والمعتوه )

( فطالقه باطل. وإذا مات عن امرأته فامرأته في العدة وفي الولد بمنزلة امرأة  7المجنوَن وليُّه وهو ال يفيق ) وإذا زوج المعتوهَ 

 الرجل الصحيح. 

 423, ص4كتاب األصل, باب العدة, ج

 

.  لعقل ا ذهاب ألمر ا  في لتردد ا وهو  لتحيرا من يلزم  ال إذ  ،بالتحير هنا فسره من غلط : لخيريةا في وقال لمدهوشا طالق في  مطلب

  فال  لجنونا  أقسام من  لدهشا  بأن أيضا  نظما أجاب ،مدهوش مغتاظ  وهو  لقاضيا مجلس في ثالثا زوجته طلق  فيمن  نظما وسئل

  لغضبان ا  طالق في  رسالة  لحنبلي ا لقيما بن ا وللحافظ : قلت. ـه. ا برهان  بال  يصدق  مرة  لدهشا منه عرف  بأن  يعتاده  كان  ا وإذ ،يقع

.  فيه   إشكال  ال  اوهذ  ،ويقصده  يقول  ما  ويعلم  عقله  يتغير  ال  بحيث  لغضبا  مبادئ  له  يحصل  أن  أحدها:  أقسام  ثالثة  على  إنه:  فيها  قال

 . له اأقو من  ء شي ينفذ ال  أنه  ريب ال  ا فهذ ،يريده وال   يقول  ما  يعلم   فال  لنهايةا  يبلغ  أن  لثاني او

  لغاية ا  شرح   من   ملخصا .  ـه. الها أقو  نفوذ   عدم   على   ألدلة او  ،لنظرا  محل   افهذ   كالمجنون   يصر   لم   بحيث  لمرتبتين ا  بين   توسط   من   لثالث ا

  لما  عندنا  فقالموا  اوهذ ـه ا  لقيما  البن  خالفا غضب من لطالقا ويقع: قال حيث لثالثا في  مخالفته إلى لغايةا في أشار  لكن ،لحنبليةا

  يريده  وال يقول  ما فيها  يعلم ال  حالة  إلى  يصل أن  فيه  يلزم  ال أنه مع لمعتوه ا  ل اأقو نعتبر  لم أنا عليه  يرد  لكن ، لمدهوشا في  مر

  لغضبا  بخالف ، لعقلا  نقص  بمجرد فيه  كتفي او  فيه عتبرتا  ضبطها  يمكن  حدة او  حالة  على   امستمر كان  لما  لمعتوه ا  بأن  يجاب  وقد 

  أن  فيه  يلزم ال  لغضبان ا و لمدهوش ا من  كال  أن  لي  يظهر  لذياو. كذلك فإنه لدهشا  عليه يرد لكن ، لاألحوا بعض في عارض  فإنه

  ينافيه   وال  ، مر  ما  على  نا لسكرا  في   به  لمفتى ا   هو  كما   بالهزل  لجد ا   ختالطاو  لهذيانا   بغلبة  فيه  يكتفى  بل  يقول  ما  يعلم  ال  بحيث   يكون 

.  لدهشا و ءإلغمااو لبرساماو لعتها  فيه وأدخل لعقل ا  باختالل لبحرا  في فسره ا ولذ ،فنون لجنونا  فإن لعقلا  بذهاب لدهشا  تعريف

  يقول  ما يعرف  لمجانين ا بعض فإن وأيضا. ضده لمجنوناو ا،نادر إال وأفعاله كالمه يستقيم من لعاقل : ابعضهم  قول قلنا ما ويؤيده

  ويقصده   يقول  ما  يعرف  قد  حقيقة   لمجنون ا  كان  افإذ  ،ينافيه  ما  مجلسه  في  منه  يظهر   ثم  عاقل   بأنه  به   لجاهلا   يشهد  ما  ويذكر   ويريده 

  ا وكذ   ،عادته  عن  لخارجةا  وأفعاله  لهاأقو   في   لخللا   بغلبة  لحكما  إناطة  ونحوه  لمدهوش ا   في  عليه  لتعويل ا   ينبغي  فالذي   ،باألولى  فغيره

  كان  وإن له ا أقو تعتبر ال  ألفعال ا و ل ا ألقوا في  لخلل ا  غلبة حال  في  م اد فما : فاجأته لمصيبة أو  لمرض أو  لكبر  عقله  ختل ا فيمن  يقال

  يشكل نعم ،لعاقلا  لصبيا من تعتبر  ال كما صحيح كاإلدر ا  عن حصولها  لعدم معتبرة  غير دةا إلراو  لمعرفةا هذه ألن ويريدها يعلمها

  وهو  ستثنيت ا أنك  ثنان ا عنده  فشهد  طلق  لو : وهو  ، وغيرهما لخانية او لفتح ا  في  به  وصرح . لبحرا عن لتعليق ا في  سيأتي  ما  عليه 

  يقع  يقول ما يدري  ال كان  اإذ  أنه مقتضاه  ـ ها ال  وإال بشهادتهما ألخذا وسعه  يقول  ما  يدري ال  غضب اإذ بحيث كان وإن  ،كراذ غير

  لقوة  أنه  يقول  ما  يدري  ال بكونه  د المرا بأن  يجاب  أن  وإال  ا،جد  مشكل ا وهذ ، ستثنيتا إنك  بقولهما ألخذا إلى حاجة  فال وإال  طالقه

  يكون   حينئذ   أنه  شك   ال   إذ  يقصده   ال   أو   يفهمه   ال   ما   لسانه   على   يجري   صار  أنه  دا لمرا   وليس   ،بعد  يتذكره   وال   يقول   ما   ينسى   قد   غضبه 

  ، غضبه لشدة  ءالستثناا يتذكر لم لكنه ،له  قاصد وهو طلق بأنه عالم  لفرعا  اهذ في  أنه لحملا اهذ ويؤيده  ،لجنونا تبامر أعلى  في

  كان  إن : لجيةالولوا  في قال  أنه  وهو  ،با لجوا  ذلك  يؤيد  ما  رأيت ثم  مالمرا بحقيقة  أعلم هللا و ،لمقاما  اهذ تحرير  في  لي  ظهر  ما اهذ
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  هللا و  قلنا  فيما  صريح  بعده  يحفظه  ال  فقوله  ،لشاهدينا  قول  على  العتمادا   له  جاز  بعده  يحفظه  ال  ما  لسانه  على  يجري  غضب  لو   بحال

 . أعلم 

 244, ص 3المحتار, مطلب في تعريف السكران وحكمه, ج   رد

 

ا اْلفَْرعِ أَنَّ َمْن  قُْلت 
ِل الشَّاِهَدْيِن  َوَصَل فِي اْلغََضِب إلَى َحالٍَة اَل يَْدِري فِيَها َما يَقُوُل يَقَُع َطاَلقُهُ َوإاِلَّ لَْم يَْحتَْج إلَى اْعتَِماِد قَوْ : َوُمْقتََضى َهذَ

َل الطَّاَلِق أَنَّهُ الَ   يَقَُع َطاَلُق اْلَمْدهُوِش.  أَنَّهُ اْستَثْنَى َمَع أَنَّهُ َمرَّ أَوَّ

ْمِليُّ فِيَمْن َطلََّق َوهَُو ُمْغتَاٌظ َمْدهُوٌش أِلَنَّ الدََّهَش ِمْن أَْقَساِم اْلُجنُوِن. َواَل يَْخفَى  بِِه    َوأَْفتَى  أَنَّ َمْن َوَصَل إلَى َحالٍَة اَل يَْدِري فِيَها  اْلَخْيُر الرَّ

هُ لَْيَس اْلُمَراُد بَِما هُنَا أَنَّهُ َوَصَل إلَى َحالٍَة اَل يَْدِري َما يَقُوُل بِأَْن اَل يَْقِصَدهُ َواَل  َما يَقُوُل َكاَن فِي ُحْكِم اْلَمْجنُوِن، َوقَدَّْمنَا اْلَجَواَب هُنَاَك بِأَنَّ 

ُ تَعَالَى أَْعلَُم. بِاْستِ  فِْكِرهِ  يَْفَهَم َمْعنَاهُ بَِحْيُث يَُكوُن َكالنَّائِِم َوالسَّْكَراِن، بَْل اْلُمَراُد أَنَّهُ قَْد يَْنَسى َما يَقُوُل اِلْشتِغَالِ   ياَلِء اْلغََضِب، َوّللََاَّ

 369, ص 3المحتار, فصل فيما لو ادعى اإلستثناء وأنكرته, ج   رد

 

ِغيِر، َوبِاْلعَاقِلِ  ْوجِ َعْن َسي ِِد اْلعَْبِد َوَواِلِدِه الصَّ َعْن اْلَمْجنُوِن َواْلَمْعتُوِه َواْلَمْدهُوِش   َولَْو ُحْكًما )قَْولُهُ َوأَْهلُهُ َزْوٌج َعاقٌِل إلَْخ( اْحتََرَز بِالزَّ

ا أَْو ُمْكَرًها.   َواْلُمبَْرَسِم َواْلُمْغَمى َعلَْيِه، بِِخاَلِف السَّْكَراِن ُمْضَطرًّ

 320, ص 3رد المحتار, ركن الطالق, ج 

 

ة الهالل أو في أي الشهر شاء، ثم  وإذا كانت المرأة ال تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها للعدة طلقها واحدة عند غر

أمسكها حتى تنقضي العدة. والعدة هاهنا ثالثة أشهر. وإن أراد أن يطلقها ثالثاً طلقها أخرى بعد مضي الشهر من التطليقة الثانية،  

ها. فإذا طلقها  فقد بانت منه بثالث تطليقات إذا فعل ذلك، وبقي عليها من عدتها شهر، فال تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل ب 

 واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم تنقض العدة. 

 393, ص4كتاب األصل, كتاب الطالق, ج

 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة، للعدة أو هي في الحيض أو بعد الجماع، فالطالق واقع عليها، وهو يملك الرجعة ما لم  

 فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الُخط اب. ( عدتها، 1تنقض ) 

 396, ص 4كتاب األصل, باب الرجعة, ج

 

ْجعَةَ َما لَْم تَْنقَِض اْلِعدَّةُ َوَهذَا ُحْكٌم ثَبََت بِ  بِالطَّاَلِق إْسقَاٌط  ِخاَلِف اْلِقيَاِس بِالنَّص ِ فَِإنَّ إَزالَةَ اْلِمْلِك  َوإِذَا َطلَّقََها َواِحَدةً أَْو ثِْنتَْيِن فَُهَو يَْمِلُك الرَّ

ْجعَِة فِي اْلِعدَِّة بَْعدَ  ْوجِ َحقَّ الرَّ ْسقَاُط يَتِمُّ بِنَْفِسِه َكاْلِعتِْق َولَِكنَّ الشَّْرَع أَثْبََت ِللزَّ ُ تَعَالَى    َواإْلِ التَّْطِليقَِة َوالتَّْطِليقَتَْيِن ِللتََّداُرِك ِعْنَد النََّدِم قَاَل ّللَاَّ

 [ َمْعنَاهُ قُْرَب اْنِقَضاِء ِعدَّتِِهنَّ فَأَْمِسُكوهُنَّ بِاْلُمَراَجعَِة. 231تُْم الن َِساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف{ ]البقرة:  }، َوإِذَا َطلَّقْ 

 13, ص6المبسوط للسرخسي, كتاب الطالق, ج
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