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ىالذكرىوالتقدور

ن مّن علّي ، أمحده تعاىل أاحلمد هلل اهلادي إىل دبول الرذاد. ادلوفق بكرمه لُطُرِق السداد

 عظمته.ولوق بفضله  وزها، فله احلمد محدًا بإمتام هذه الردالة، وأعانين على إجنا

ألهل الفضل، فإنين أقّدم خالص ذكري وامتناني للدكتور ادلشرف بالل  بالفضل اعرتافًاو

مه لي من صفي الدون، لتفضله باإلذراف على رداليت، ودلا بذله من جهد بّناء، وما قّد

هلل كل مة كان هلا أكرب األثر يف إخراج هذا العمل إىل النور، فجزاه انصائح وتوجوهات قّو

 اخلري.

كما أتقدم بالشكر للدكتور ادلشرف ادلشارك خالد اخلطوب دلا قّدم لي من توجوهات 

 ومالحظات أفادتين يف إمتام عمل الردالة.

وأتقدم بالشكر اجلزول إىل أعضاء جلنة احلكم على الردالة، لتفّضلهم بقبول االذرتاك يف 

 جلنة احلكم على الردالة وتقوومها، فجزاهم اهلل كل خري.  

ويف اخلتام أتقدم بالشكر إىل كل من قدم لي ادلساندة، ومّد ود العون إلخراج هذا العمل إىل 

 النور ، فجزاهم اهلل عين كل اخلري.
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ى

ىاإلدالموةىالذروعةىفيىالُخلعىبعنوانىالردالة،ىهذهىفيىالمقدمىالعملىبأنىأصرحىىىىى
ىذكادةىأوةىلنولىقبلىمنىموقّدىولمىبه،ىرلميىقمتىبحثىنتوجةىهوىوالقوانونىالمعاصرة،

ى.أخرىىذكادةىرلىىللحصولىحالوًاىممقّدىهوىوالىرلموة،
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ىذكادة

المقدمىفيىهذهىالردالةىهوىنتوجةىبحثىرلميىقامىبهىالمرذحىخدوجةىنذكدىبأنىالعملى
نصراللهىبإذرافىالدكتورىباللىصفيىالدونىمنىكلوةىالذروعةىفيىجامعةىحلب،ىوالدكتورى

ىخالدىالخطوبىمنىكلوةىالحقوقىفيىجامعةىحلب.

ىوإنىأيىمراجعىأخرىىذكرتىفيىهذاىالعملىموثقةىفيىنصىالردالة.
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ىالمعاصرةالُخلعىفيىالذروعةىاإلدالموةىوالقوانونى

 الملخص

المودة و الرحمة دعائم الحياة الزوجية، وحصنيا الذي يحمييا مما يعترضيا في غمرة 
الحياة وصعوباتيا، وقدسية الزواج وأىميتو شعار اإلسالم، التي أوالىا عنايتو بتشريع األحكام 

 بين أفراده.التي تنظميا، وتخرجيا بالصورة المثمى لبناء مجتمع قويم تسوده السعادة والمحبة 

كما لم يغفل اإلسالم عن وجود حاالت من الخالفات بين الزوجين، فكان البد من تشريع 
 أحكام تضبط الفراق كما ضبطت الزواج من قبل.

حكام والقوانين ما يعطي الزوج حق إنياء تمك العالقة، إذا وجد أن ىذه العالقة ال فشرع من األ
عن حق الرجل في إنياء العالقة  ا  كام الطالق تعبير تسير عمى النحو الذي يتوخاه، فكانت أح

 الزوجية، بشكل يضمن لمزوجة حقيا، بما أن الزوج ىو الذي اختار إنياء تمك العالقة.

وفي الوقت ذاتو لم تغفل التشريعات حاجة المرأة إلى المبادرة إلنياء العالقة الزوجية، إذا 
لخمع أن الرجل بيده حق الطالق فمممرأة حق اتبين ليا صعوبة مواصمة الحياة مع زوجيا، فكما 

لمتخمص من زواج ىي لو كارىة وتخشى عمى نفسيا أن ال تقيم  مقابل عوض مالي تدفعو لمزوج
حدود هللا التي أوجبيا عمى الزوجة تجاه زوجيا، فكان حكم الخمع ممبيا  لحاجة الزوجة، ومحققا  

 العالقة الزوجية. العدل بتعويض الزوج ألنيا ىي التي اختارت إنياء

ولكي يؤدي الخمع وظيفتو في المجتمع المسمم بحثنا في مدى سمطة القاضي في إجابة 
 طمب الزوجة في الخمع ، وكذلك مدى السمطة التي يممكيا القاضي عمى الزوج في إيقاع الخمع.

ميو عمى الصعيدين الشرعي والمالي، وكذلك في وسائل وكذلك في اآلثار التي تترتب ع
 اإلمكان. رقميل من وقوعو قدالت

وخُمصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي من شأنيا حل اإلشكاليات التي 
 .، وعرضت أخيرا  لممواد القانونية المقترحة لتنظيم الخمع من جميع جوانبوأثيرت في البحث
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 المقدمة

نظيفُتسكدهُُكصفوُالطريقةُالمثمىُلبناءُمجتمع،ُبرالعبلقاتُاالجتماعيةُبيفُالبشُىالزكاجُمفُأسمُعدُ يُ 
أسبابُالشقاؽُكالنزاع،ُكأماـُُمفُالرحمةُكالمكدة،ُلذلؾُحرصتُالشرائعُالسماكيةُكافةُكالقكانيفُعمىُاستمرارهُخالياُ 

فُأىميةُىذهُالعبلقةُلـُيغفلُالفقوُككذلؾُالقانكفُعفُكجكدُحاالتُمفُالخبلفاتُبيفُالزكجيفُفكافُالُبدُم

ُالحلُاألخيرُبيفُأطراؼُىذهُالعبلقة.ُُدُ عتشريعاتُتضبطُالفراؽُالذؼُيُ 

ذاُكجدُأفُىذهُالعبلقةُالُتسيرُعمىُفشرعُهللاُتعالىُمفُاألحكاـُماُيعطيُالزكجُحقُإنياءُىذهُالعبلقةُإ
النحكُالذؼُيتكخاه،ُفكانتُأحكاـُالطبلؽُتعبيرا ُعفُحقُالرجلُفيُإنياءُالعبلقةُالزكجيةُبشكلُيضمفُلمزكجةُ

ُحقياُبماُأفُالزكجُىكُالذؼُاختارُإنياءُتمؾُالعبلقة.ُ

العبلقةُالزكجيةُإذاُتبيفُلياُعدـُقدرتياُُكفيُالكقتُذاتوُلـُتغفلُالتشريعاتُحاجةُالمرأةُإلىُالمبادرةُبإنياءُُُُُُ
فكافُحكـُُإنياءُتمؾُالعبلقة،ُاختارتفُتعكضُزكجيا،ُبماُأنياُىيُالتيُعمىُمكاصمةُالحياةُمعُزكجيا،ُعمىُأ

ُالخمعُممبيا ُلحاجةُالزكجةُكمحققا ُالعدالةُلمزكجُفيُحصكلوُعمىُبدؿُالخمع.

فُلـُيكفُبشكلُتاـ،ُحيثُنجدهُقدُنصُكقدُنظـُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُالُُُُُ خمعُبشكلُتفصيميُكا 
،ُكماُتحدثُعفُصكرُبدؿُالخمعُكنصُعمىُكقكعُالطبلؽُرجعيا ُفيُحاؿُيةُالزكجُكالزكجةُالمخالعةعمىُأىم

ُاالتفاؽُعمىُنفيُالبدؿ.ُ

ُالشريعةُاإلسبلميةُفقدُاحتكتُعمىُتفُرُُُُُ فيُكلُمسألةُمفُمتعددةُأقكاؿُُكُ،عاتُكثيرةُفيُمسائلُالخمعيأما
ُ.ُكاسعا ُالختيارُماُيراهُمناسباُ ُمسائمو،ُمماُيجعلُأماـُالباحثُمجاالُ 

ُبدراسةُالخمعُفيُالشريعةُاإلسبلميةُكالقكانيفُالمعاصرةُكُعمىُكجوُالخصكصُاُُُُُ لقانكفُالسكرؼُلذلؾُسنقـك
ُاألردنيُكالجزائرؼ.باإلضافةُإلىُالتعرضُإلىُبعضُالقكانيفُاألخرػُكالقانكفُُكالمصرؼُكالمغربي،

ُفيُُُُُُ ُالعممية، ُفيُالحياة ُكقكعو ُلكثرة ُفيُكعيُالناسُكفيميـ ُحاضرا  ُالطبلؽُيعد ُالمعركؼُأفُحكـ كمف
ُتكفمُتيحكـُالخمعُكتفصيبلتوُالدقيقةُالعفُُكُفالكقتُالذؼُنرػُأفُأغمبُالناسُفيُالمجتمعُالمسمـُالُيعمم

ُمكاصمةُالعيشُمعو.ُلمزكجةُحقُطمبُالفراؽُمفُزكجُلـُتعدُراغبةُفي

ُعفُجكىرُالخمعُكحقيقتوُكقيمتوُالعمميةُفيُُ ُالبحثُيكشفُلنا ُيكلعلُىذا ُعسرحلُالمشكبلتُالزكجيةُحينما
ُ.الكفاؽ

ُ
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 أكاًل: أىمية مكضكع البحثُ

ُتبدكُلناُأىميةُالبحثُفيُاألمكرُالتالية:ُ

ُلككنوُأ1ُ ُالميمة، ُالمكاضيعُالفقييةُكُالقانكنية ُالخمعُأحد ُيعد ُػ ُالزكجيةُبطمبُمفُُتكافقياُ سمكبا  ُالحياة إلنياء
ُالزكجةُكىذاُماُدفعُتشريعاتناُالمعاصرةُإلىُتبنيو.ُ

ُػُالخمعُمكضكعُيمسُكاقعُاألسرةُالتيُتعدُالمبنةُاألكلىُلممجتمع.2ُُ

ُ.ػُالخمعُيتماشىُمعُمبدأُالعدالةُفيُتحميلُالطرؼُالذؼُيختارُإنياءُالعبلقةُالزكجيةُالتبعةُالمالية3ُ

ػُالخمعُيعدُمكضكعا ُخطيرا ُعمىُالمجتمعُيحتاجُإلىُدراسةُجميعُجكانبو،ُكذلؾُلككنوُيضعُمصيرُاألسرةُبيد4ُُ
ُ.إلىُحدُكبيرُالمرأة

ُكأماـُىذهُاألىميةُلمكضكعُالخمعُفقدُتعرضناُلمعديدُمفُاإلشكالياتُعندُدراسةُالبحث.ُ

 : إشكالية البحثثانياً 

يةُعفُالمخالعةُمقتصرا ُفيياُعمىُأىميةُالزكجُكالزكجةُالمخالعةُكعمىُصكرُثُقانكفُاألحكاؿُالشخصتحدُ ُُُُُ
كُتترتبُعميياُأثارُبدؿُالمخالعة،ُإالُأنوُلـُيتطرؽُإلىُالعديدُمفُالتفاصيلُالتيُتثيرُالكثيرُمفُاإلشكاليات،ُ

ُاأل ُعمى ُخخطيرة ُمف ُاإلشكاليات ُىذه ُحل ُكسيككف ُكالمجتمع، ُسرة ُالمذاىب ُعرضُآراء ُاألبلؿ ربعةُالفقيية
ُمناسباُ  ُنراه ُُكاختيارُما ُاقتراحيا ُالىُقانكفُاألكمفُثـ ُيمكفُإضافتيا ُكلعلُكمادة ُالسكرؼ، ىـُُأحكاؿُالشخصية

ُإشكالياتُالبحثُتتجمىُفيماُيمي:

ُالُُُُُ ُالسمطة ُالقاضيُفيُإيقاعُالخمعما ُمفُالتيُيممكيا ُالعديد ُالتساؤؿُيفرضُعمينا ُكىذا تساؤالتُالميمةُ؟
ُ:عةُعنوُكىيالمتفُر

ُبإجابةُطمبُالزكجةُفيُإيقاعُالخمع لىُإيةُفيُاالستجابةُـُأفُالقاضيُيممؾُالسمطةُالتقديُرأُىلُالقاضيُممـز
ُكُرفضو؟أطمبُالزكجةُ

ُكىلُيممؾُالقاضيُسمطةُإلزاميةُفيُإيقاعُالخمعُعمىُالزكجُرغـُرفضو؟

ُ؟اُ لزاميإُاُ إجراءُالخمعُأماـُالقاضيُأمُرُدُ كىلُيع

ُكماُمدػُحريةُالزكجةُفيُطمبُالخمع؟ُ
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ُىلُيعدُالزكجُممزما ُبقبكؿُالمخالعةُبمجردُطمبُالزكجةُلذلؾ؟ُ

ُىلُيختمفُالحكـُالشرعيُلمخمعُباختبلؼُحاؿُكلُمفُالزكجيفُمفُالكفاؽُأكُالشقاؽُ؟ُ

ُىلُلمزكجُأفُيأخذُمفُالزكجةُعكضا ُعفُالخمعُُأكثرُمماُأعطاىا؟ُُ

ُكالطبلؽُعمىُماؿُبماُأفُالخمعُفرقةُبعكض؟ىلُىناؾُفرؽُبيفُالخمعُُ

 ىداؼ البحثأثالثًا: 

ُ:ُإلىُماُيميُنيدؼُمفُخبلؿُىذاُالبحث

ُػُإظيارُماُتكصلُإليوُالفقوُكالقانكفُفيُتفصيبلتُالخمع.1ُ

ُػُالمقارنةُبيفُالخمعُفيُالفقوُكالخمعُفيُالقانكفُالسكرؼُكالقكانيفُاألخرػُالمعاصرة.2

ُالسكرؼُفيُكلُماُلـُينصُعميوُمفُمسائلُميمةُفيُالخمع.ُػُتكميلُنصكصُالقانكُف3

ُمعُمصمحةُالمجتمعُكاألسرة.ُػُاالقتراحُعمىُالمشرعُالسكرؼُإجراءُبعضُالتعديبلتُفيُنصكصوُكذلؾُتماشياُ 4

ُ.لمخمعُُةالشرعياألحكاـُػُتكضيح5ُ

ُ.ُمفُالناحيتيفُالفقييةُكالقانكنيةػُتكضيحُأركافُالخمعُكشركطو6ُ

ُ.ُبيقاتُالقضائيةُلمنصكصُالقانكنيةبعضُالتطػُإظيار7ُ

ُ.اءتُبياُالشريعةُكتبناىاُالقانكُفػُُبيافُأحدُالحقكؽُالتيُأعطيتُلمزكجة،ُالتيُج8

ُ.ُػُضركرةُإجراءُالخمعُأماـُالقضاءػُتبيفُمد9

ُػُإظيارُمدػُسمطةُالقاضيُفيُإيقاعُالخمعُعمىُالزكجُبدكفُرضاه.11

ُئيةُالصادرةُبالخمعُكمدػُقابميتياُلمطعفُأماـُالقضاء.ُػُإظيارُطبيعةُاألحكاـُالقضا11ُ

ُعمىُاألسرةُكالمجتمع.ُمنياػُبيافُاآلثارُالتيُتترتبُعمىُالمخالعةُكماُينعكس12ُ

ُ.ُسابقةُعمىُطمبُالخمعُأكُالحقةُلوكسائلُالحدُمفُكقكعُالخمعُسكاءُكانتُجدكػُػُالبحثُفي13ُ

ُ
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 رابعًا: الدراسات السابقة

ُُُ ُأجد ُالبحثُلـ ُكالمنيجُالذؼُُاُ حدأبعد ُأفردُمكضكعُالخمعُفيُبحثُمستقلُبالطريقة مفُالباحثيفُقد
لقانكفُفيُكلُاتبعتو،ُحيثُكنتُأقارفُبيفُالفقوُكالقانكفُكالقكانيفُاالخرػُالمعاصرة،ُكأحاكؿُتكميلُالنقصُفيُا

ُالمشرع، ُغفلُعنو ُُما ُلمكضكعُالخمعُفيُإطارُكتبيـ ُاإلسبلميُفيُفالعمماءُتطرقكا كطريقةُإلنياءُعقدُالفقو
ُأسئمةُالناس.تعرضكاُلممكضكعُعبرُفتاكػُلمردُعمىُُكأالزكاج،ُ

ُُ ُحكـ ُتناكلكا ُالقدماء ُبفالعمماء ُالطبلؽ ُعف ُبحثيـ ُإطار ُفي ُُكصفوالخمع ُفي ُمختصرا  ُفجاء ُمنو غمبُُأفرعا 
ُاألحياف.ُ

ُالتيُأكمفُ ُ ُالدراساتُالمعاصرة ُفيُمُكُأطمعتشير ُماجستيرُبعنكافُعمييا حكاـُأضكعُالخمعُرسالة
ُفيُ ُالخمع ُأحكاـ ُبعنكاف ُماجستير ُرسالة ُككذلؾ ُالزيبارؼ، ُسعيد ُعامر ُلمدكتكر ُاإلسبلمية ُالشريعة ُفي الخمع

ُبحاثُكفتاكػُمتفرقة.أكسىُمصطفىُعبدُهللا،ُإضافة ُإلىُالشريعةُاإلسبلميةُلم

ُخامسًا: صعكبات البحث

تتمخصُصعكباتُالبحثُباتساموُبالطبيعةُالقانكنيةُكالفقييةُفيُنفسُالكقت،ُكىذاُماُدفعناُلمبحثُفيُُ
الكتبُالفقييةُكالقانكنية،ُكصعكبةُالبحثُفيُالكتبُالفقييةُالقديمةُالُتخفىُعمىُالباحثيفُفييُتتميزُباألسمكبُ

ُنيةُاليُأعتدناُعمىُالبحثُفييا.كبتعددُاألبكابُكالفصكؿُكاألجزاءُعمىُعكسُالكتبُالقانُكُ،الصعب

ُسادسًا: منيج البحث

ُتناُُُ ُفقد ُكعميو ُاالستقرائيُالتحميمي، ُعمىُالمنيج ُفيُبحثيُىذا ُتحميميةُسأعتمد ُالبحثُبطريقة كلتُمكضكع
ُكصفيةُلمسائموُكميا.

ُثـُأبدأُبتحميمياُكُ ُبالجانبُالشرعيُلممسألةُحيثُأعرفياُكأسمطُالضكءُعمىُجكانبيا استشيدُبالنصُفكنتُأبدأ
ُعرضُأقكاؿُالفقياءُكأراءىـُالمختمفةُكأرجحُبينيا.ُُأميُمفُالكتابُكُالسنةُإفُكجدُثـُاألص

كبعدُأفُأنتييُمفُالجانبُالشرعيُأبدأُبالجانبُالقانكنيُلممسألةُحيثُأعرضُرأؼُالقانكفُالسكرؼُإفُكجدُُُُ
يلُالنقصُفيُالقانكفُالسكرؼُفيُالمسائلُالتيُكأقارنوُبالقكانيفُاألخرػُالمتاحة،ُكأحاكؿُفيُبعضُاألحيافُتكم

المشرعُالسكرؼُالتعديبلتُفيُُحياف،ُكماُأقترحُعمىغمبُاالُأيُفيُلـُيتحدثُعنياُكذلؾُبالعكدةُإلىُالفقوُالحنف
ُبعضُاألحيافُبماُيتماشىُمعُمصمحةُاألسرةُكالمجتمع.

ُأماُمفُالناحيةُالشكميةُفقدُقسمتُبحثيُإلىُفصميفُكمقدمةُكخاتمة.



5 
 

 سابعًا: تقسيـ البحث

ُمصطلمُ ُُُُُ ُالخمع ُكاف ُنظمتُا ُكقد ُكقانكنيا  ُشرعيا  ُاأمحا  ُعمى ُالفقييُكالقانكنيحكامو ُلصعيديف لذلؾُفإفُ،
ُلدراسةُ ُاألكؿ ُبحيثُنخصصُالفصل ُالبحثُالىُفصميف، ُىذا ـ ُنقس  ُأف ُدقيقُكمعمقُتستدعينا ُبشكل دراستو

ُكأدلة ُمعنىُالخمع ُكالذؼُنبحثُفيو ُالخمع ُالفقييُُمفيـك ُكتكييفو ُالشرعيُلو، ُكالحكـ ُمنو، ُكالحكمة مشركعيتو
ُنكني.ُكالقانكني،ُكأركانوُعمىُالصعيديفُالفقييُكالقا

فيُحيفُنبحثُفيُالفصلُالثانيُفيُأحكاـُالخمعُكمدػُسمطةُالقاضيُفيوُكُفيُأثارُالخمعُككسائلُالحدُمفُُ
ُالخمعُمنطمقا ُميما ُلمخُك ُضُفيُأحكاموُالفقييةُكالقانكنية.كقكعو،ُبحيثُتككفُدراسةُمفيـك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 الرسالة مخطط

ُ:عمىُالبحثُىذاُكيشمل 

 :المقدمة

 الخمع مفيـك:  األكؿ الفصل

ُبالخمعُالتعريف:ُاألكؿ المبحث

ُمشركعيتوُكدليلُالخمعُمعنى:ُاألكؿُالمطمب
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ُمختاراُ ُالزكجُيككُفُفأ:ُالثانيُالفرع

ُصاحياُ ُالزكجُيككُفُأف:ُالثالثُالفرع

ُالعكضُممتـز:ُالثانيُالمطمب
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ُكشركطياُالمخالعةُالزكجة:ُاألكؿُالفرع

ُ"الفضكلي"ُُجنبياألُخمع:ُالثانيُالفرع
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ُالقانكُفُفيُالخمعُفيُاالختبلؼُحكـ:ُالثانيُالفرع
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ُكقكعوُمفُلمحدُالخمعُلطمبُالبلحقةُالكسائل:ُالثانيُالفرع

 :الخاتمة
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 الفصل األكؿ

 معمفيـك الخ  

ُنكعالخُ ُعدُ ي ُُُ ُاألمُاُ مع ُتمسُكاقع ُالتي ُالفرقة ُأنكاع ُكبماف ُالمسممة، ُالمرأةُُأفُسرة ُتممكيا ُكسيمة ُالخمع

شرعيةُكقانكنيةُفيُنفسُالكقت،ُُلمتخمصُمفُحياةُزكجيةُالُترغبُفييا،ُكأماـُىذهُالكسيمةُمفُالفراؽُالتيُتعدُ 
يجابيةُعمىُالمجتمعُُك ُالنكعُمفُالفرقةُمفُآثارُسمبيةُكا  ُيترتبُعمىُىذا ماُينجـُعنياُمفُإشكالياتُكأماـُكما

ُالخمعُأفُنبحثُُىميةُىذاُالنكعُمفُالفرقةُكافُمفُالضركرُؼُأ ُُىما:ُاثنيفجانبيفُفيوُلتكضيحُمفيـك

كالمبحثُاألكؿُيتضمفُتعريفُ،ُثُالثانيُأركافُالخمعُكشركطومبحالمبحثُاألكؿُالتعريفُبالخمعُكال

ُ.مشركعيتوُكحكموُالشرعيُكتكييفوُكأدلةُمشركعيتوُكالحكمةُمفُكاصطبلحاُ ُالخمعُلغةُ 

ُالتعرُ ُ ُالشرعيُمنوُسكؼُندرسُفيُالمبحثُالثانيُأركافُالخمعُكشركطوُكبعد ؼُعمىُمعنىُالخمعُكالمقصد
ُلذلؾُسنبحثُأكالُ ُعمىُالصعيديفُالفقييُكالقانكني.ُندرسُفيوُشركطُكلُركفُمستقبلُ ُاُ مخصصيفُلكلُركفُمطمب

ُ.ُتقلُبعدىاُإلىُدراسةُأركافُالخمعفيُالتعريفُبالخمعُكخطكةُأكلىُلنن

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الفصل األكؿ

 مفيـك الخمع

ُالتعريف بالخمع:ُُالمبحث األكؿ

ُ:ُمعنىُالخمعُكدليلُمشركعيتوالمطمب األكؿ

ُتعريفُالخمعُلغة ُكاصطبلحاُ الفرعُاألكؿ:ُ

ُالفرعُالثاني:ُأدلةُمشركعيةُالخمعُكالحكمةُمنو

ُ:ُالحكـُالشرعيُلمخمعالمطمب الثاني

ُالفرعُاألكؿ:ُحكـُالخمعُشرعاُ 

ُالفرعُالثاني:ُشركطُجكازُالخمع

ُ:ُُتكييفُالخمعُالمطمب الثالث

ُالفرعُاالكؿ:ُالتكييفُالفقييُ

ُالفرعُالثاني:ُالتكييفُالقانكني

ُُأركاف الخمع كشركطو:ُمبحث الثانيال

ُ:ُالزكجُالمخالعُكشركطوالمطمب األكؿ

ُالفرعُاألكؿ:ُالعقلُكالبمكغ

ُفُيككفُالزكجُمختاراُ أالفرعُالثاني:ُ

ُالفرعُالثالث:ُأفُيككفُالزكجُصاحياُ 

ُالعكضُالمطمب الثاني ُ:ُممتـز

ُالفرعُاألكؿ:ُالزكجةُالمخالعةُكشركطيا

ُ"ُالفضكلي"ُجنبياألالفرعُالثاني:ُخمعُ
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ُ:ُصيغةُالخمعُالمطمب الثالث

ُكؿ:ُألفاظُالخمعُعندُالحنفيةالفرعُاأل

ُالفرعُالثاني:ُألفاظُالخمعُعندُالشافعية

ُالفرعُالثالث:ُألفاظُالخمعُعندُالمالكية

ُالفرعُالرابع:ُألفاظُالخمعُعندُالحنابمة

ُ:ُبدؿُالخمعُالمطمب الرابع

ُالفرعُاألكؿُ:حكـُأخذُالعكض

ُالفرعُالثاني:ُنكعُالعكضُ

ُالفرعُالثالث:ُالخمعُببلُعكض

ُالفرعُالرابع:ُبدؿُالخمعُفيُالقانكُف
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 المبحث األكؿ

 معالتعريف بالخ  

ُكشرعاُ ُمفُالضركرؼُفيُبدايةُبحثناُأفُنتناكؿُالتعريفُبالخمعُحيثُنبحثُفيوُتعريفُالخمعُلغةُ ُ
ُالحكمةُمفُمشركعيتوُكمفُثـُنكضحُكمفُثـُنبيفُأدلةُمشركعيةُالخمعُككذلؾُ،كعبلقةُالتعريفيفُببعضيما

 ثـُنبحثُفيُالتكييفُالفقييُكالقانكنيُلمخمع.ُ،الحكـُالشرعيُلمخمعُبالتفصيلُكشركطُجكازه

ُالمبحثُالىُثبلثُُُُُُُ ُىذا ُسبقُسنقسـ ُعمىُما ُفيُاألُ،مطالبُةكبناء  ُكأدلةُنتناكؿ ُمعنىُالخمع ُمنيما كؿ
ُكُ مشركعيتو،ُكفيُالمطمبُالثانيُالحكـُالشرعيُلمخمعُكشركطُجكازه،ُكفيُالمطمبُالثالثُتكييفُالخمعُفقيا 

ُقانكنا .

 المطمب األكؿ

 كأدلة مشركعيتو معالخ  معنى 

ىذاُالنكعُمفُالفرقةُُأقرجاءُاإلسبلـُفقبلُاإلسبلـ،ُُعندُالعربُاُ معركفُاُ لغكيُاُ معُمصطمحاُكافُالخُ لمُ ُُُُُُ
ُالعرب ُُ،بنفسُالمصطمحُالمستخدـُعند ُفمذلؾُيُ لتنظيموُبشكلُيضمفُمصمحةُالطرفيفكشرعُمفُاألحكاـ ُدُ ع،

فيُفرعُُكاصطبلحاُ ُفكافُمفُالضركرؼُأفُنبحثُفيُمعنىُالخمعُلغةُ ُا ،كشرعيُاُ لغكيُاُ معُمصطمحمصطمحُالخُ 
ُ.أدلةُمشركعيةُالخمعُثافُ ُأكؿ،ُثـُنبحثُفيُفرعُ 

ُالفرع األكؿ

 عمالخ  معنى 

 مع لغةً كاًل: تعريف الخ  أ

معُلغة :يقصدُب أؼُُمعاُ ،ُكخمعُفبلفُزكجتوُخُ فخمعُالرجلُثكبوُأؼُأزالوُكنزعوُ،كالتجريدُكاإلزالةُالنزعُالخ 

 .1تياأزاؿُزكجيُ 

معُ"بفتحُالخاء"ُفيُ،ُكاستعملُالخُ عُ"بضـُالخاء"ُفيُإزالةُالزكجيةمكيبدكُأفُالعرؼُخصُاستعماؿُالخُ 
 الزكجية.إزالةُغيرُ

                                         
1
 م . 2114، 3، دار صادر، بٌروت، ط76، ص8ـ ابن منظور، لسان العرب،ج 
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كقدُأجابُفريقُمفُالعمماءُعفُإشكاؿُضـُأكؿُالخمعُخبلفا ُلمقياس،ُبأنوُمصدرُضـُأكلوُلمتفريقُبيفُاإلزالةُ
 .2الحسيةُكاإلزالةُالمعنكيةُكىيُالخمع

ُ؟ُلمفعُالمغكؼُاتصاؿُبمعناهُالشرعي؟ُكىلُليذاُاذاُسميُىذاُالنكعُمفُالفراؽُخمعاُ كلكفُلماُُُ

جةُكلماُكانتُالزُكُليفُلمرجاؿُكالرجاؿُلباساُ ُكتعالىُفيُكتابوُالكريـُقدُجعلُالنساءُلباساُ نجدُأفُهللاُسبحانوُ
،ُفمذلؾُإذاُافتدتُالمرأةُنفسياُبماؿُتعطيوُلزكجياُمماُيضرُسميُفراقياُخمعاُ ُيةكالتكقكمباسُلمزكجُفيُالسترُ

ُ.3ُصاحبوُليبيعياُمنوُفأجابياُإلىُطمبياُفقدُبانتُعنوُكخمعُكلُكاحدُمنيماُلباس

ُالزكجيف.ُُيرُعفُالفراؽُالذؼُيتـُغالبا ُبرضافيُالتعبُذلؾُنجدُأفُالخمعُمفُأشدُاأللفاظُببلغةُ لُ

ُُُُُ ُما ُبالخمعُمنيا ُعدُ كمفُالمبلحعُأفُىناؾُالعديدُمفُاأللفاظُذاتُصمة فيُالداللةُعمىُُاُ الفقياءُصريحه
ُكسيأتيُبيانياُعندُدراسةُصيغةُالخمع.ُُآخركفُمفُألفاظُالكناياتُىاعدُ ُفيُحيفُ،معالخ

  الخمع اصطالحاً  معنى :ثانياً 

ُتعريفُُُ ُفيُقانكفُاألحكاؿُالشخصية ُيرد ُبأنوُلـ ُكلكفُيمكفُتعريفو ُالزكجةُ:لمخمع، ُبطمبُمف ُ"فرقة
 .ُ"لوُلمزكجُبرضاهُأكُبحكـُالقاضيبعكضُتبذ

عرفوُبذلؾُكمفُُيفوُفمفُرآهُفسخاُ يالختبلفيـُفيُتكُأماُفيُالفقوُفقدُتباينتُتعريفاتُالفقياءُلمخمعُتبعاُ 
 .لمعنىُالطبلؽُجاءُتعريفوُمطابقاُ ُطبلقاُ رآهُ

ُالشافعيةُكالحنابمُ،مفُالطبلؽُفالحنفيةُكالمالكيةُيركنوُنكعاُ ُُُ ُأفُيقعُالخمعُبمفعأما الطبلؽُأكُُةُفقدُاشترطكا
ُ.الثاني،ُكسيأتيُتفصيلُذلؾُفيُالفصل4ُبنيةُالطبلؽُحتىُيقعُالطبلؽ

ُالتُك ُلمخمعلذلؾُسنعرضُأىـ ُالفقياء ُذكرىا ُالتي ُالتعريفاتعريفات ُىذه ُأرجح ُالنياية ُفي ُسنختار ُثـ كأقربياُُ،
ُ.لممعنىُمفُكجيةُنظرنا

ُ

ُ

ُ
                                         

2
 هـ .1379، دار المعرفة، بٌروت، 395، ص9حجر العسمالنً، فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري، ج ـ ابن 
3
 م.1989، دار الفكر، بٌروت، 3، ص4ـ دمحم ابن أحمد ابن دمحم علٌش، منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل، ج 
4
 م.1993ت، ، دار المعرفة، بٌرو177، ص6ـ دمحم ابن أحمد ابن أبً سهٌل السرخسً، المبسوط، ج 
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ُ: تعريف الحنفية لمخمعأػ  

أكُماُفيُُبمفعُالخمعػػػػػُالزكجةُػػػػػُُممؾُالنكاحُالمتكقفةُعمىُقبكلياعرؼُفقياءُالحنفيةُالخمعُبأنوُ"ُإزالةُ
كمفُالتعريفُيتضحُلناُمفُخبلؿُقكلوُُ.رأةُبإزاءُممؾُالنكاحُبمفعُالخمعكقيلُىكُعبارةُعفُأخذُماؿُالمُ.5"ُمعناه

ُقكلوُ"ممؾُالنكاحُ"ُأفُالخمعُيقعُفيُالنكاحُالصحيحُفقطُُدكفُالنكاحُالفاسد.

ُلكُقاؿُلياُخالعتؾُكىكُينكؼُا ُ"ُكما ُالمتكقفةُعمىُقبكليا ُغيرُمسقطُؽُ،ُفإنوُيقعُبائناُ لطبلكقدُخرجُبقكلوُ"
ُ.ألنوُغيرُمسقطُ؛كقدُأخرجُبقكلوُ"ُبمفعُالخمعُ"ُالطبلؽُعمىُماؿُ.لعدـُتكقفوُفيوُعمىُقبكلياُلمحقكُؽ

كقدُُ.6لمحقكُؽُةكتعدُمسقطُكزادُبقكلوُ"ُأكُماُفيُمعناهُ"ُليدخلُلفعُالمفارقةُأكُالمبارأةُفكمياُمفُألفاظُالخمع
عندُُلككفُممؾُالنكاحُمازاؿُباقياُ ُصحيحاُ ُخمعاُ ُيعدُ ،ُحيثُرجعياُ ُخمعُالمطمقةُطبلقاُ استنبطناُمفُالتعريفُحكـُ

ُ.7ُالمطمقةُرجعياُ 

يُمعناهُإالُإذاُكنتُبصيغةُالخمعُأكُماُفُالفرقةُخمعاُ ُركُفالُييـُأنالحنفيةُالتعريفُعندُُنستنتجُمفُىذا
نظيرُماؿُيأخذهُالزكجُفمكُخبلُالخمعُمفُالعكضُكانتُكماُأنوُيجبُأفُيككفُالخمعُفيُُ،اداةالمفُمفُالمبارأةُأك
ُ.ُكافُينكؼُبذلؾُالطبلؽإذاُُلككفُالمفعُالذؼُكقعُبوُمفُكناياتُالطبلؽُدكفُحاجةُإلىُقبكؿُالمرأةُالفرقةُطبلقاُ 

ُمقُالفرقةُخمعاُ ُلعدُ ُأيضاُ ُلحنفيةكيشترطُا االلتزاـُفيُامياُأفُتككفُمتكقفةُعمىُقبكؿُالمرأةُأكُمفُيقـك
إلسقاطاتُالمحضة،ُيأخذهُالزكجُمقابلُإزالةُممؾُالنكاحُكليسُىذاُمفُقبيلُاُألفُفيوُعكضاُ ُ؛دفعُبدؿُالخمعب

اإليجابُكلـُيترتبُعميوُأثرُالنعداـُُـُيقابموُقبكؿُمفُالطرؼُاآلخرُسقطمفُأحدُاألطراؼُكلفمكُحدثُإيجابُ
ُ.ُكُالقبكؿماُيتكقفُعميوُالخمعُكى

ُ:ُففيُحالةُبطبلفُالبدؿُفيُالخمعُيبقىُالخمعُصحيحاُ بيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُحنفيةكماُيفرؽُال
ُ.8كالُشيءُلمزكج،ُأماُفيُحالةُبطبلفُالبدؿُفيُالطبلؽُعمىُماؿُفإنوُيقعُبوُطبلقا ُرجعياُ ُكيقعُطبلقاُبائناُ 

ُأ ىُماؿُالُالطبلؽُعمأفُجيفُالكاجبةُبسببُالزكاجُفيُحيفُالخمعُيسقطُجميعُالحقكؽُالماليةُبيفُالزُكُفكما
ُ.9مفُىذهُالحقكُؽُيئاُ يسقطُش

ُ

                                         
5
 م.1966،مصطفى البابً، 2، ط483، ص3ـ أحمد بن ٌوسف الحصكفً العباسً، الدر المختار، ج 
6
 .484ـ483ـ  المرجع السابك، ص 
7
 م.2111،  دار الفكر للطباعة والنشر، 439، ص3ـ دمحم أمٌن المعروف بابن عابدٌن، رد المحتار، ج 
8
 .424ص، 3ـ ابن عابدٌن، رد المحتار، مرجع سابك، ج 
9
 ، دار الكتاب اإلسالمً، بدون تارٌخ.94، ص4ـ ابن نجٌم زٌن الدٌن بن إبراهٌم بن دمحم، البحر الرائك شرح كنز الدلائك، ج 
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 : ػ تعريف الشافعية لمخمعب  

بمفعُطبلؽُأكُمقصكدُراجعُلجيةُالزكجُُقةُبيفُالزكجيفُفيُنظيرُعكضفُرُ":لخمعُبأنوؼُالشافعيةُاعرُ 
ُكقعتُمفُغيرُعكضُكانتُطبلقاُ كنستنتجُمفُالتعريفُُ.11"خمع كذلؾُمفُخبلؿُقكلوُُرجعياُ ُ:ُأفُالفرقةُإذا

ُ"بعكضُ".ُ

،ُقصدُمنوُكلكُكمنفعةُتعميـُالقرآفكنستنتجُمفُقكلوُ"مقصكد"ُأؼُيجبُأفُيككفُبدؿُالخمعُذكُمنفعةُت
معنىُذلؾُأفُالفرقةُالكاقعةُبيفُ،ُكُمثبلُ ُكالدـُكقدُخرجُبيذاُالقيدُاألعكاضُالتيُالُمنفعةُلياُكالحشراتُالضارة

لخمكىاُمفُالعكضُالراجعُإلىُجيةُالزكجُلكنياُتعدُُ؛عندىـُإذاُكافُالعكضُغيرُمقصكدُخمعاُ ُالزكجيفُالُتعدُ 
ُكافُالعكضُفاسداُ رجعياُ ُطبلقاُ  ُإذا ُبخبلؼُما ُتعدُ ُ، ُبالعكضُالفاسد ُالكاقعة ُمثبلُفالفرقة كيجبُُخمعاُ ُكالميتة

ُ.11ُلمزكجُفيُىذهُالحالةُميرُالمثل

ُ: ػ تعريف المالكية لمخمعج ػ

ُُ.12"ببلُعكضفرقةُبيفُالزكجيفُفيُنظيرُعكضُأكُبمفعُالخمعُ":ُبأنوُالمالكيةُالخمعؼُفقياءُعرُ 

ُ:ُريفُأفُالخمعُعندُالمالكيةُنكعافنبلحعُمفُىذاُالتع

ُ.الطبلؽُأكُغيرهُمفُألفاظُالفرقةُػُماُكافُفيُنظيرُعكضُميماُكافُلفظوُسكاءُكافُبمفع1

ُُ.ػُماُكافُبمفعُالخمعُكلكُبدكفُعكض2

ُ.ُؿعمىُأفُالمالكيةُالُيفرقكفُبيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماكىذاُيدؿُ

 :ػ تعريف الخمع عند الحنابمةد

عرؼُالفقياءُالحنابمةُالخمعُبأنوُفراؽُالزكجُامرأتوُبعكضُيأخذهُالزكجُمفُامرأتوُأكُمفُغيرىاُبألفاظُ
 :ُينةُكىيُقسمافكىذاُيعنيُأفُالخمعُالُيقعُعندُالحنابمةُإالُبألفاظُمعُ.13مخصكصة

ُُ.:ُكالمفاداةُكالخمعُكالفسخػُاأللفاظُالصريحةُفيُالخمع1

ُُ.المفارقة:ُكالمبارأةُكالمباينةُُكالكنايةُفيُالخمعُلفاظأػ2ُ

                                         
11
 م.1994، 1، دار الكتب العلمٌة، ط431، ص4شمس الدٌن الشربٌنً الشافعً، مغنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج ـ 
11
 .431ـ المرجع السابك، ص  
12
 .3، ص4ـ دمحمعلٌش المالكً، منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل، مرجع سابك، ج 
13
 م.1993، عالم الكتب، 1، ط57، ص3ـ منصور بن ٌونس بن صالح الدٌن البهوتً الحنبلً، شرح منتهى اإلرادات، ج 
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ُ.ُفرقكفُبيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿ،ُكيالخمعُالُيككفُعندىـُإالُبعكضُكمقتضىُىذاُالتعريفُأف

ُإلىُالذكبعدُعرضُالتعريفيفُالمغكؼُكالشُر ُبيىفُتساؤؿُكىكعيُلمخمعُيتبادر ُالعبلقة ُما فُالمعنييفُ،
ُ؟ُالمغكؼُكالشرعيُلمخمع

خالعُالرجلُامرأتوُُ:،ُفعندماُيقاؿيةُبيفُالتعريفيفُالمغكؼُكالشرعيكمماُسبقُيتبيفُلناُأفُىناؾُصمةُقُكُُُُُُُ
،ُاإلزالةُكالنزعذاُلماُكافُمعنىُالخمعُالمغكؼُىكُكعمىُىُ،كخالعتوُيعنيُافتدتُبمالياُ،خالعُختمعتُفييافُ،خمعاُ 

ُال ُممؾ ُإزالة ُىك ُاالصطبلحي ُكالمعنى ُلزكجيا ُالمرأة ُتبذلو ُبماؿ ُنكاح ُالعمـك ُعبلقة ُالمعنييف ُبيف كاف
ُُفُاألخصُدائماُ ألُ؛فكلُخمعُبالمعنىُاالصطبلحيُىكُخمعُبالمعنىُالمغكؼُكالُعكسُ.14كالخصكص يستمـز
ُ.ُمعنىُاألعـ

ُ: ما يميب األربعة نستنتج مف تعريفات الخمع في المذاى

ُيجبُأفُتككفُالزكجيةُقائمة1ُُ ألفُالنكاحُُ؛داُ ،ُكأفُالُيككفُالنكاحُفاسعندُكقكعُالخمعُحتىُيمكفُإزالتياػ
ُ.ُالفاسدُالُخمعُفيو

أماُعندُالشافعيةُفكلُفرقةُُحنفيةػُأفُيككفُالخمعُبمفعُالخمعُأكُماُفيُمعناهُمقابلُعكضُماليُكىذاُعندُال2ُ
ُكاف ُلفع ُبأؼ ُخمع ُعكضُمالي ُكافقكاُُ،مقابل ُالعكضُكالمالكية ُكجكد ُىك ُالخمع ُتحقيق ُفي ُعندىـ فالمعتبر

،ُأماُإذاُكافُبمفعُالخمعُفبلُيشترطكفُكجكدُالعكضُبغيرُلفعُالخمعُُأكُماُفيُمعناهالشافعيةُفيماُإذاُكقعُالخمعُ
ُ.ُسكاءُكجدُالعكضُأـُلـُيكجدُمقاُ فيقعُالخمعُعندىـُبمفعُالخمعُمط

ُالُبدُلتحقيقُا3ُ ُفيُالطبلؽُالمجُاُ محضا ُألنوُليسُإسقاطُلخمعُمفُرضاءُالزكجيفػ ردُكلكفُالخمعُفيوُكما
ُ.ُمعنىُالمعاكضة

كفُبيفُالخمعُالحنفيةُلككنيـُيميُزماُذىبُإليوُأفُالراجحُعندناُىكُُرضُتعاريفُالفقياءُالمختمفةُيبدككبعدُع
ُ.ُالُمجاؿُلتداخلُبينيماكالطبلؽُبشكلُكاضحُ

نوُالُبدُلناُمفُإ،ُفعاريفُالفقياءُبمذاىبيـُالمختمفةكعرضناُكذلؾُتُ،كبعدُأفُأكضحناُمعنىُالخمعُلغةُ 
ُ.ُمفُالكتابُكالسنةُكُاإلجماعُركعيةُىذاُالنكعُمفُالفرقةُفيُكلُ عرضُأدلةُمش

 

                                         
14
والخاص هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد.   ـ العام: هو كل لفظ ٌضم جمعاً سواء أكان عاماً باللفظ مثل رجال أو عام بالمعنى مثل لوم. 

 م.1994، وزارة األولاف الكوٌتٌة، 116، ص1أحمد بن علً الجصاص الحنفً، الفصول فً االصول، ج
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ُالفرع الثاني

 كالحكمة منو أدلة مشركعية الخمع

ُالفرعُدراسةُأدلةُمشركعيةُالخمعُأكال ،ُكثانيا ُالحكمةُمفُمشركعيةُالخمع.سنتناكؿُفيُىذاُ

 : أدلة مشركعية الخمع أكالً 

ُمشركعيةُالخمعُثابتةُفيُالكتابُكالسنةُكاإلجماعُ

 : ػ الكتابأ 

ُ:ُريـُآياتُتثبتُمشركعيةُالخمعُكىيكردُفيُالقرآفُالك

ذ كاُِمم اُآت ْيت مُ "ُ:ُػُقكلوُتعالى1ُ ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ُي ِحلُّ ُك ال  اف  ُأ ْكُت ْسِريٌحُِبِإْحس  كؼ  اٌؾُِبم ْعر  ت اِفُف ِإْمس  ُم ر  ؽ  ْيئ اُالط بل  ُش  كى ف 
ُ ن اح  ُج  ُِف بل  َُّللا  كد  د  ُي ِقيم اُح  ُأ ال  ـْ ُِف ِإْفُِخْفت  َُّللا  كد  د  ُي ِقيم اُح  اف اُأ ال  ُأ ْفُي خ  ُِإال  ُِف بل  َُّللا  كد  د  ُح  ْتُِبِوُِتْمؾ  م ْيِيم اُِفيم اُاْفت د  ع 

ـ ُالظ اِلم كفُ  ُى  ُِف أ كل ِئؾ  َُّللا  كد  د  ُح  د  م ْفُي ت ع  كى اُك  ُ[229ُ،ُاآلية"ُ]ُسكرةُالبقرةُت ْعت د 

مفُعدـُإقامةُأنوُالُيحلُلمزكجُأفُيأخذُمفُزكجتوُماالُتممكوُإالُفيُحالةُالخكؼُ:ُككجوُالداللةُمفُاآليةُ
ألنياُممنكعةُمفُُ؛كُبغضياُلوأمكؾُالزكجةُمعُزكجياُ،ُمثلُسكءُسينيماحدكدُهللاُكأداءُالحقكؽُالزكجيةُفيماُب

،ُأجازُاإلسبلـُلمزكجُالشقاؽُكالنشكزُإذاُتعذرُاإلصبلحففيُىذهُالحالةُالتيُيحصلُفيياُُإتبلؼُالماؿُبغيرُحق
ُ.15ُلتممؾُعصمتياُأفُيأخذُمفُالزكجةُماالُ 

ُبُِ:ُ"ُػُقكلوُتعالى2ُ كى ف  ُك ع اِشر  ُم ب يِ ن ة  ة  اِحش  ُِبف  ُأ ْفُي ْأِتيف  ُِإال  اُآت ْيت م كى ف  ُِلت ْذى ب كاُِبب ْعِضُم  م كى ف  ُت ْعض  كِؼُف ِإْفُال  اْلم ْعر 
ِثير ا ْير اُك  َُّللا  ُِفيِوُخ  ي ْجع ل  ْيئ اُك  ىُأ ْفُت ْكر ى كاُش  ُف ع س  ِرْىت م كى ف  ُ[19ُ،ُاآليةالنساء]ُسكرةُُ"ُك 

،ُحتىُتفتدؼُممتوُليا:ُُأنوُالُيجكزُلمزكجُأفُيضارُزكجتوُكيضيقُعميياُكيسيءُمعامفُاآليةككجوُالداللةُُُُ
ُأتتُبفاحشةُمفُزناُأكُنشكزنفسياُمنوُإ حينئذُيجكزُلمزكجُمفارقتياُمقابلُاسترجاعُمالوُالذؼُأعطاىاُُ،الُإذا

ُ.16إياه

ُ

ُ

                                         
15
 م.2112، 1، ط175، ص2ـ أحمد بن إبراهٌم الثعالبً، تفسٌر الثعالبً ،الكشف والبٌان عن تفسٌر المرآن، ج 
16
 ، بدون تارٌخ.1، دار الحدٌث، الماهرة، ط112، ص1ل الدٌن السٌوطً، تفسٌر الجاللٌن، جـ جالل الدٌن المحلً وجال 
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 :ػ السنةب 

فُكانتُفيُمعظمياُتدكرُحكؿُقصةُكاحدةُكىيُالعمماءُأحاديثُذكرُ كثيرةُفيُمشركعيةُالخمعُكىيُكا 
ُُخمعُامرأةُجاءتُإلىُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص ُألفاظُفيُبعضيا ُفيُزيادة ُبينيا ُتختمفُفيما ُإليوُإالُأنيا أكُتشككُزكجيا
ُ:ُاختبلؼُفيُسببُشككاىاُمنوُكىي

ُركػُالبخارؼُعفُعكُر1ُ ُ:ُأتتُامرأةُقيسُبفُثابتُإلىُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصعفُابفُعباسُرضيُهللاُعنوُقاؿُمةػ
رسكؿُهللاُفقاؿُُ.كفرُفيُاإلسبلـكلكفُأكرهُالُ،:ُثابتُبفُقيسُالُأعتبُعميوُفيُخمقُكالُديففقالتُياُرسكؿُهللا

ُ.17""أقبلُالحديقةُكطمقياُتطميقوُملسو هيلع هللا ىلص:ُرسكؿُهللاُقالت:ُُنعـ،ُفقاؿُ؟:ُأترديفُعميوُحديقتوملسو هيلع هللا ىلص

ُُ ُمفُقكليا ُالكفرُفيُاإلسبلـُ:ىناكالمقصكد ُُ،كلكنيُأكره ُأفُأقعُفيما ُإفُأقمتُعنده ُ،يقتضيُالكفرأؼُأكره
خمقُكالُُكتأكدُذلؾُبقكلياُ"ُالُأعتبُعميوُفيُ،بذلؾُأفُزكجياُيحممياُعمىُالكفرُكيأمرىاُبوُكانتفىُأنياُأرادت

ُ.ُديفُ"ُفتعيفُىذاُالمعنى

اُعنوُكىيُكانتُكقدُيككفُالمعنىُأنياُمفُالمحتملُأفُتحممياُشدةُكراىتياُلوُعمىُإظيارُالكفرُلينفسخُنكاحي
تريدُبالكفرُُُُُ،ُكيحتملُكذلؾُأنياُتحممياُشدةُالبغضُعمىُالكقكعُفيو،ُكلكفُخشيتُأفُتعرؼُأفُذلؾُحراـ

ُالكفرُمفُالمرأةُفيُحقُزكجياإذُىكُتقصيرُُكفرافُالعشير ،ُكيحتملُأفُيككفُفيُكبلمياُإضمارُأؼُأكرهُلكاـز
ُُ.18المعاداةُكالشقاؽُكالخصكمة

لكلُضررُكاضطرابُُلذاُكافُفيُتشريعُالخمعُحاجةُضركريةُالُبدُمنياُفيُالمجتمعاتُالمسممةُرفعاُ 
ُ.بُالكرهُالذؼُقدُيقعُبيفُالزكجيفقدُيتسملُإلىُاألسرةُالمسممةُبسب

امرأةُاختمعتُمفُزكجياُمفُغيرُبأسُلـُترحُرائحةُقاؿ:ُ"أيماُُػُعفُثكبافُرضيُهللاُعنوُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص2ُ
ُ.19الجنة"

ُإذاُُُ ُالحديثُيدؿُعمىُأفُالخمعُمشركعُفيُحالةُكجكدُسببُيدعكُلمخمعُمفُكراىيةُكغيرىا،ُأما كىذا
ُرسكؿُهللاُىذهُالمرأةُكتكعدىاُبالعقاب.كافُطمبُالمرأةُلمخمعُمفُغيرُسببُفقدُذـُ

ُػ3ُُ :ُأفُحبيبةُبنتُسيلُكانتُعفُعائشةُرضيُهللاُعنياعفُعبدُهللاُبفُأبيُبكرُبفُدمحمُبفُعمركُبفُحـز
:ُخذُفقاؿُشتكتوُفدعاُرسكؿُهللاُثابتاُ ،ُفأتتُرسكؿُهللاُبعدُالصبحُفا21تحتُثابتُبفُقيسُفضربياُفكسرُنغصيا

                                         
17
 هـ.1422، 46، ص7،ج5273ـ أبو عبد هللا البخاري الجعفً، صحٌح البخاري، كتاب الطالق، باب الخلع وكٌفٌة الطالق فٌه، رلم  
18
 .511، ص9ـ ابن حجر العسمالنً، فتح الباري، مرجع سابك، ج 
19
، 2،حكم األلبانً: صحٌح، مصر ، ط484،ص6، ج1186لترمذي، سنن الترمذي، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء فً المختلعات، رلم ـ ا 
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كىماُبيدىا.ُفقاؿُُ،فأنيُأصدقتياُحديقتيف،ُقاؿ:ُؿُكيصمحُذلؾُياُرسكؿُهللاُ؟ُقاؿ:ُنعـا.ُفقبعضُمالياُكفارقيا
ُ.21"رسكؿُهللا:ُخذىماُكفارقيا،ُفقبل

 :22كمفُاآلثارُالكاردةُعفُالصحابةُفيُمشركعيةُالخمع

ُعفُعبدهللاُبفُشيابُالخكالني1 ُإنماُُػ ُكقاؿ: ُفأجازه ُفيُخمع، قاؿ:ُشيدتُعمرُبفُالخطابُأتاهُرجلُكامرأة
ُطمقؾُبمالِؾ.

فحبسياُفيُبيتُكثيرُالزبلُُ،فكعظياُفمـُتقبلُاُ ػُعفُكثيرُمكلىُسمرةُقاؿ:ُأخذُعمرُبفُالخطابُامرأةُناشُز2
ؿُراحةُإالُفيُىذهُالثبلثة،ُفقاُثبلثةُأياـُثـُأخرجياُفقاؿ:ُكيفُرأيِتُفقالت:ُياُأميرُالمؤمنيفُالُكهللاُماُكجدت

ُ.عمر:ُاخمعياُكيحؾُكلكُمفُقرطيا

ُ.النساءُالخمعُفبلُتكفركىف"ُدذاُأراإ"ُ:عمرُقاؿػُعف3ُ

 اإلجماع  ج ػ

اعُ،ُكلـُيعرؼُليـُمخالفُفيُعصرىـُكنقلُاإلجمةُفيُعصرُالصحابةُعمىُجكازُالخمعأجمعتُاألم
ُ:ُمفُقكلوُتعالىُ،ُكذلؾُأخذاُ عفُالعمماءُعمىُمشركعيةُالخمع

ذ كاُِمم اُآت ْيت م كى فُ " ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ُك الُي ِحلُّ ُأ ْكُت ْسِريٌحُِبِإْحساف  كؼ  تاِفُف ِإْمساٌؾُِبم ْعر  ُم ر  ْيئا ُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُالط بلؽ  ُش 
ُِف بلُ َُّللا  كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ُِف ِإْفُِخْفت  َُّللا  كد  د  ُي ِقيماُح  د  م ْفُي ت ع  كىاُك  ُِف بلُت ْعت د  َُّللا  كد  د  ُح  ْتُِبِوُِتْمؾ  م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ج 

ـ ُالظ اِلم كفُ  ُى  ُِف أ كلِئؾ  َُّللا  كد  د  ُ[15ُ]ُسكرةُالبقرةُ،اآليةُُ"ح 

ُ.ُوُمردكدُفيُالكتابُكالسنةفإنُ 23ُزنيكلـُيشذُعفُإجماعُالعمماءُإالُبكرُبفُعبدُهللاُالم

ُ"ُ:ُمىُعدـُجكازُالخمعُىكُقكلوُتعالىكدليلُبكرُبفُعبدُهللاُالمزنيُعُ ـْ ُك آت ْيت  ْكج  ُز  ُم كاف  ْكج  ُز  ُاْسِتْبداؿ  ْدت ـ  ْفُأ ر  ك اِ 
ْثما ُم ِبينا ُ) ذ كن و ُب ْيتانا ُك اِ  ْيئا ُأ ت ْأخ  ذ كاُِمْنو ُش  ُِقْنطارا ُف بلُت ْأخ  ذ كن و ُكُ 21ِإْحداى ف  ُت ْأخ  ْيف  ك  ُ(ُك  ُِإلىُب ْعض  ـْ ك  ق ْدُأ ْفضىُب ْعض 

ِميظا ُ ُِميثاقا ُغ  ـْ ُِمْنك  ْذف  ُ[21ُػ21"]ُسكرةُالنساء،ُاآليةك أ خ 

                                                                                                                               
21
 ـ أي عظم أعلى الكتف. 
21
وت، بدون ، حكم األلبانً: صحٌح، المكتبة العصرٌة، بٌر369، ص2،ج2228ـ أبو داود، سنن أبً داود، كتاب الطالق، باب الخلع، رلم  

 تارٌخ.
22
 م.1981، مؤسسة الرسالة، 5، ط181، ص6ـ المتمً الهندي، كنز العمال، ج 
23
جبٌر بن  ـ )هو بكر بن عبد هللا بن عمرو المزنً. كان ثمة ثبتاً مأموناً كثٌر الحدٌث حجة. وكان فمهٌاً. وكان له أخ من أمه ٌمال له الخطاب بن 

، دار 157و32، ص7البصرة وبكر فتاها.( أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منٌع الهاشمً، الطبمات الكبرى، جحٌة الثمفً، وكان ٌمال: الحسن شٌخ 
 م.1991، 1الكتب العلمٌة بٌروت، ط
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م ْفُُ":ُتعالىبكرُأفُىذهُاآليةُنسختُقكلوُُرأػفقدُ كىاُك  ُِف بلُت ْعت د  َُّللا  كد  د  ُح  ْتُِبِوُِتْمؾ  اُاْفت د  م ْيِيماُِفيم  ُع  ناح  ف بلُج 
ُ كد  د  ُح  د  ُالظ اِلم كفُ ي ت ع  ـ  ُى  ُِف أ كلِئؾ  ُ[17ُ"ُ]سكرةُالبقرة،ُاآليةَّللا 

ُمتعارضيكفيُالحقيقةُأفُاآليت ُالتيتيففُليستا ُاآلية نما ُكا  ُيُالمزنُرأػُ، تنيىُعفُأخذُشيءُمفُأنيا
ُ.ُفيياُنييُعفُالخمعُأصبلُ ُصداقياُليس

ِريئاُ  :ُ"كقدُقاؿُتعالى م كه ُى ِنيئا ُم  ُِمْنو ُن ْفسا ُف ك  ْيء  ُع ْفُش  ـْ ُل ك  ُ[21ُ]ُسكرةُالنساء،ُاآليةُُ"ُف ِإْفُِطْبف 

حلُأفُيقاؿُفيوُناسخُي،ُكماُكافُىكذاُفبلُلنفسُمنياُليسُفيوُإثـُكالُعدكافالخمعُبطيبُاأفُففيُىذهُاآليةُُ
ُ.ُكخُإالُبنصُألنوُالُتعارضُبينيماكمنس

ُأفُ ُيبمغوُبكرُبفُعبدُهللاُالمزنيُأنكرُاإلجماعُعمىُالخمعلذلؾُنجد ُأكُلـ ُيثبتُعنده نعقدُا،ُكلكفُككأنوُلـ
ُكسيأتيُتفصيلُأدلةُالفريقيفُعندُالكبلـُعفُحكـُالخمع..24ُاإلجماعُقبموُكبعدهُعمىُاعتباره

ُمفُ ُسارُالمشرعُالسكرؼُكالعديد ُالخمعُفسنُ المشرعيفُالعربُكقد ُعدداُ عمىُاعتبار ُالتيُُكا ُالقانكنية مفُالمكاد
ُ.ُتختصُبتنظيـُالخمعُكشركطوُكأثاره

كراءُتشريعُُكأماـُىذهُاألدلةُالكاضحةُعمىُمشركعيةُالخمعُالُبدُإالُكأفُيككفُلممشرعُالحكيـُحكمةُبالغةُمف
ُالنكعُمفُالفرقة ُتساؤؿُماُىيىذا مطمبُُدُ الحكمةُمفُمشركعيةُالخمعُكىلُيعُ،ُكفيُمعرضُذلؾُيثكرُلدينا

ُ؟ُضركرؼُفيُالمجتمعُالمسمـ

 : الحكمة مف مشركعية الخمع ثانياً 

باحةُافتداءُالمرأةُنفسياُبماؿُتدفعوُإلىُالزكجُُُُُ حكـُعظيمةُكأمكرُجميمةُإفُفيُمشركعيةُالخمعُكتشريعوُكا 
ُ:ُنذكرُمنيا

،ُكضاقتُبوُنفسياُكىيُتخشىُعمىُنفسياُالزللُكأفُالُتقيـُحدكدُرُالمفارقةُلممرأةُإفُكرىتُزكجياتيسيرُأمػُُأ
معُزكجيا،ُبسببُماُتكنوُلوُمفُبغضُككره،ُكذلؾُألفُاإلسبلـُلـُيجعلُالزكاجُمؤبدا ُكماُكافُفيُالجاىمية،ُهللاُ

ُ.25دفعا ُلمحرجُمماُقدُيجدهُالمكمفُفيُصدره

منياُماُيراهُتعكيضُالرجلُعماُأنفقوُفيُسبيلُالزكاجُبياُكتأثيثُبيتُالزكجيةُلياُفأباحُلوُالمشرعُأفُيأخذُب ػ 
ُُ.مناسباُلتعكيضُضرره

                                         
24
 ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، بدون تارٌخ.53، ص9ـ ابن حزم االندلسً، المحلى باآلثار، ج 
25
 م.2115، 1، دار الجٌل، بٌروت، ط217، ص2، جـ الشاه ولً هللا الدهلوي، حجة هللا البالغة 
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جُػُإبرازُعدالةُالشريعةُاإلسبلميةُكذلؾُبمساكاةُالمرأةُبالرجلُفيُإيجادُالسبيلُلمخبلصُمفُالزكجيةُعندُكجكدُ
ُكا ُالحياةالشقاؽ ُاستمرار ُألُستحالة ُطريقاُبينيما، ُلممرأة ُيجعل ُأف ُفناسب ُالرجل ُبيد ُالطبلؽ ُجعل ُالشارع ف

ُ.26لتخميصُنفسياُمفُحياةُزكجيةُالُترغبُفييا

وُغيرُسعيدُفتنعدـُفيُبيتُمسكياُكىيُكارىةُلوُكافُشقياُ أ،ُألنوُإفُكاساةُالزكجُبرفعُالعبءُعفُكاىمومُد ػ
ُفكؽُاُ السكينةُكالمكدةُكالرحمة،ُُك ذلؾُبحقكؽُككاجباتُالطبلؽُكفيُفُفارقياُبالطبلؽُفقدُكلُماُقدموُلياُكالتـز

نماُقدُيرجعُإلىُعكاملُماُيستكجبُرفعُالعبءُعنوُالخمع ،ُألفُالكرهُقدُالُيرجعُإلىُسكءُالمعاممةُمفُالرجلُكا 
ُ.كالُدخلُلمرجلُبياُُةُتعكدُلممرأةنفسيةُمصدرىاُكأسبابياُأمكرُشخصي

:ُفقالتُلىُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصأنياُذىبتُإُُؼنتُسيلُامرأةُثابتُبفُقيسُفقدُرُكعمىُذلؾُقصةُحبيبةُبُكماُيدؿُُُُُُ
،ُاُىكُأشدىـُسكاداُ ،ُإنيُرفعتُجانبُالخباءُفرأيتوُأقبلُفيُعدةُفإذالُيجتمعُرأسيُكرأسُثابتُأبداُ ُياُرسكؿُهللا

فُشاءُزدتوحديقتوُ:ُأترديفُعميو،ُكأقبحيـُكجيا،ُفقاؿكأقصرىـُقامة ُ.ُ،ُففرؽُبينيما؟ُقالتُنعـُكا 

ُتممؾُمثلُمُ ُالرجل ُإنسافُمثل ُكأحاسيسفالمرأة ُمشاعر ُيممؾُالرجلُمف ُمفُا ُىيُالتيُتحسُبالنفرة ُفربما ،
،ُكعندُتعذرُالكصكؿُإلىُحلُماُبينيماُفإفُالشارعُالحكيـُمثمماُجعلُالطبلؽُبيدُيككفُىكُيحبيابينماُجياُكُُز

زكجتوُإذاُأحسُبالنفرةُمنياُكظفُاستحالةُالعيشُمعيا،ُكذلؾُشرعُهللاُتعالىُالخمعُلمزكجةُُالرجلُليتخمصُمف
نفسياُمفُزكجيا،ُكيقكؿُابفُرشدُفيُمعرضُبيافُىذهُالحقيقة:ُ"ُكالفقوُأفُالفداءُإنماُجعلُلممرأةُفيُمقابلُماُ

ُ ُالمرأة ُفرؾ ُإذا ُالرجل ُبيد ُالطبلؽ ُجعل ُلما ُفإنو ُالطبلؽ، ُمف ُالرجل ُيد ُفركتُفي ُإذا ُالمرأة ُبيد ُالخمع جعل
ُ.27الرجل"

كمماُتقدـُيظيرُلناُمدػُسماحةُاإلسبلـُكحكمتوُفيُتشريعاتوُفيكُيراعيُجميعُالحاالتُالكاقعيةُالتيُ
ُتعرضُلمناسُكيراعيُجميعُمشاعرُالقمكبُالجادةُالتيُالُحيمةُلئلنسافُفييا.

رأةُكارىةُلزكجياُالُتستطيعُالحياةُمعوُلسببُيخصُفالخمعُدليلُعمىُكاقعيةُالشريعةُاإلسبلميةُفإذاُكانتُالم
ُ.ُعكضوُعمىُتحطيـُبيتوُببلُسببُمنومنوُعمىُأفُتالفراؽُمشاعرىاُالشخصيةُفيجكزُلياُأفُتطمبُ

كمفُذلؾُكموُنجدُبأفُمفُحكمةُالشريعةُفيُالخمعُأفُأحكاـُالشرعُكضعتُكسائلُلفسخُكلُعقدُتبيفُُُ
ُ.28ُيُبقائوعدـُمصمحةُالشريعةُفُحتىُفسادهُأك
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ُالنيجُفيُتقنيفُالخمعُمانحاُ ُك ُالكضعيُقدُسارُعمىُىذا ُأفُمشرعنا ُالحقُكأداةُلذلؾُنجد ُىذا ُلممرأة
ُ.ُلمتخمصُمفُحياةُزكجيةُالُترغبيا

ُالشرعيُلوُ ُأفُنبحثُفيُشركطُجكازُالخمعُكالحكـ ُلنا ُالخمعُالُبد ُفيُالحكمةُمفُمشركعية ُأفُبحثنا كبعد
ُالثاني.ُكىذاُماُسنبحثوُفيُالمطمبُُ،كذلؾُباختبلؼُحاؿُكلُمفُالزكجيفُبالتفصيل

 انيالمطمب الث

 الحكـ الشرعي لمخمع كشركط جكازه

نتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُالحكـُالشرعيُلمخمعُكالذؼُيختمفُالحكـُفيوُُ،فيُفرعيفسنعالجُىذاُالمطمبُُ
 باختبلؼُحاؿُكلُمفُالزكجيفُمفُالكفاؽُكالشقاؽ،ُكفيُالفرعُالثانيُنبحثُفيُشركطُجكازُالخمع.

 الفرع األكؿ

 الحكـ الشرعي لمخمع

ُالمذاىبُاألُُ ُمف ُالجميكر ُُراتفق ُبعة ُمكركهعمى ُفيُاألصل ُالخمع ُأف ُإجماعيـ ُمع عمىُمشركعيتوُ،
ُكمفُأقكاليـ:ُُ،كجكازه

،ُكقاؿُالشربيني:ُ"ُالخمعُمكركهُلماُفيوُمفُقطع29ُ"ُكاألصحُحظرهُإالُلحاجةُ"ُيُذلؾ:يماـُفاليقكؿُابفُُُُُ
ُُ.31النكاحُالذؼُىكُمطمكبُالشرعُ"

المعارضةُعمىُعمـُأفُالخبلؼُفيوُمفُحيثُُا،ُكقيلُيكره،ُُكاُ كقاؿُالدسكقي:ُ"ُإفُالخمعُجائزُكليسُمكركىُُُ
ُ.31العصمةُأماُمفُحيثُككنوُطبلقا ُفيكُمكركهُبالنظرُألصموُاتفاقا ُ"

ُ.32كقاؿُابفُقدامة:ُ"ُإذاُخالعتُالمرأةُزكجياُكالحاؿُعامرةُكاألخبلؽُممتئمةُفإنوُيكرهُلياُذلؾُ"ُُُ

لكلُتصرؼُُكبماُأفُالفقياءُاتفقكاُعمىُأفُاألصلُفيُالخمعُالكراىة،ُكبماُأفُالخمعُتصرؼُشرعيُفإفُُ
ُيككفُ ُلذلؾُفالخمعُتارة  ُيختمفُباختبلؼُحاؿُالمكمفُمفُالكجكبُكالكراىةُكاالستحبابُكالحرمة، ُشرعيا  حكما 

ُمفُالزكجيف.ُخرػُيككفُمحظكرا ُتبعا ُلحاؿُكلُ كتارة ُأُمباحا ُكتارة ُيككفُمكركىاُ 
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كأفُكرىتُالمرأةُالرجلُلخمقوُأكُخمقتوُأكُ،ُإذاُكانتُثمةُحاجةُتدعكُإليوُيككفُالخمعُمباحاُ ُ:أ ػ الخمع المباح
،ُفيجكزُأفُشيتُأفُالُتؤدؼُحقُهللاُفيُطاعتوكخُ،دينوُأكُكبرهُأكُصغرهُأكُضعفوُأكُمظيرهُأكُغيرُذلؾ

ُ.33ُاُبماؿُتدفعوُإليوُكيجكزُلوُأخذهتفتدؼُنفسي

ُِف بل:ُ"ُبقكلوُتعالىُكذلؾُعمبلُ  َُّللا  كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ْتُِبِو"ُف ِإْفُِخْفت  م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُ[229]ُسكرُالبقرة،ُاآليةُج 

:ُياُرسكؿُهللاُ،ُفقالتبفُقيسُأتتُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُكلماُركاهُالبخارؼُعفُابفُعباسُرضيُهللاُعنوُ"ُأفُامرأةُثابتُ
رسكؿُهللا:ُأترديفُعميوُحديقتو؟ُُقاؿ،ُفديفُكلكفُأكرهُالكفرُفيُاإلسبلـُثابتُبفُقيسُالُأعتبُعميوُفيُخمقُكال

34ُقالت:ُنعـ،ُقاؿُرسكؿُهللا:ُاقبلُالحديقةُكطمقياُتطميقو"ُ

إذاُلـُيكفُىناؾُثمةُحاجةُتدعكُإليوُكأفُكانتُالحياةُرتيبةُكىادئةُُاُ كيككفُالخمعُمكركىُ:ب ػ الخمع المكركه
ُنشكز ُال ُالزكجيف ُالزكجيفُبيف ُبيف ُخبلؼ ُكال ُذلؾُفألُ؛فييا ُالشرعُلُاُ قطعُفي ُمطمكب ُىك ُالذؼ منكاح

ُ.35ُكمقصده

َُّللا ُِ:ُ"ُكذلؾُلقكلوُتعالى كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ْيئا ُِإال ُأ ْفُي خافا ُش  ذ كاُِمم اُآت ْيت م كى ف  ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ]ُسكرةُالبقرة،ُ"ُك الُي ِحلُّ
ُ[229اآليةُ

يبررهُكلقكلوُأكُُوييقتضمكركهُفبلُيحلُلممرأةُأفُتفعموُدكفُسببُُيستكجبكمعنىُىذاُأفُطمبُالخمعُبغيرُسببُ
ُُ.36رائحةُالجنةُ"لـُترحُغيرُبأسُمفُُ:ُ"ُأيماُامرأةُسألتُزكجياُالطبلؽملسو هيلع هللا ىلص

ُ.37:ُ"ُأبغضُالحبلؿُإلىُهللاُالطبلؽُ"كقكلوُأيضاُملسو هيلع هللا ىلص

ُأفُالخمعُنكعُمفُأنكاعُالفرقةُفينطبقُجكازهُمفُرغـعمىُالُأفُالطبلؽُغيرُمستحبُ:ككجوُالداللةُمنو ،ُكبما
ُالحكـُعميوُ.ُ

ُُالطبلؽُأكُالخمعُجحدُليذهُالنعمة.فُالزكاجُنعمةُُكا ُإذاُكافُبدكفُسببُألالخمعُمكركىُفمذلؾُيعدُ ُُُُُُُ

إذاُضارُالزكجُزكجتوُبالتضييقُعميياُبالضربُأكُمنعياُحقكقياُُاُ كيككفُالخمعُمحظكُرُ:ج ػ الخمع المحظكر 
ُ.38ُمتخمصُمنولىُالخمعُكافتداءُنفسياُمفُالنفقةُكنحكُذلؾُليحممياُعم
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ُِلت ْذى ب كاُِبب ْعِضُم اُآت ْيت م كى فُ كُُ":ُكذلؾُلقكلوُتعالى م كى ف  ُت ْعض  ُ[19ُ]ُسكرةُالنساء،ُاآليةُُ"ُال 

حالةُالعضلُأكُاإلكراهُكالزكجيةُعمىُحالياُفيُُ،كالعكضُمردكدُ،:ُإفُالخمعُباطل39ذلؾكقدُذكرُالحنابمةُفيُ
مفُُئاُ نفقةُأكُغيرُذلؾُكماُلكُنقصياُشيفُضارىاُبالضربُكالتضييقُعميياُأكُمنعياُحقياُمفُالأ،ُبعمىُالخمع

لمنييُعنوُفيُُ؛منياُذهفماُأكرىتُعمىُبذلوُمفُالعكضُمأخكذُبغيرُحقُفمـُيستحقُأخُ،حقكقياُلتفتدؼُنفسيا
ُِلت ْذى ب كاُِبب ْعِضُم اُآت ْيت م كى فُ كُُ:ُ"قكلوُتعالى م كى ف  ُت ْعض  ُ"ُُال 

نماُيفسدُالعكضُفيقعُالطبلؽُرجعياُ ُ،كالنييُيقتضيُالفسادُعندُالحنابمةُباستثناءُلفعُالطبلؽُأكُنيتوُفبلُيفسد ُكا 
ُ.ُبيفُالمرأةُمفُزكجياُلفسادُالعكضكالُت

ُ،فيُفراؽُالزكجُمفُغيرُإكراهُكالُضررُمنوُمنياُكحباُ ُفقياءُالمالكيةُاشترطكاُأفُيككفُخمعُالمرأةُاختياراُ كماُأفُ
ُ.ُشرطيفُنفذُالطبلؽُكلـُينفذُالخمعفإفُاختلُأحدُىذيفُال

كالُُففيُىذهُالحالةُالُيككفُحراماُ ُ،إذاُأساءتُالمرأةُمعاممةُزكجياُاُ كيككفُالخمعُمستحبُ:د ػ الخمع المستحب

نماُيككفُمستحباُ ُيككفُكاجباُ  ُ.ُكا 

إمساؾُبمعركؼُُ:كعقبُفيُكلُمرةُ،كذلؾُألفُهللاُتعالىُبعدُأفُذكرُفيُسكرةُالبقرةُأفُالطبلؽُمرتاف
ُالزكجُمحـرخذُالماؿُمأهللاُتعالىُأفُُبإحساف،ُكبي فُأكُتسريح ُأعطاىا ،ُكلكنوُاستثنىُمفُذلؾُفُالزكجةُمما

ُ،،ُكبغضُالمرأةُلزكجياُأكُسكءُسمككياُمعوعدـُإقامةُحدكدُهللاُفيماُبينيماكجافُحالةُكاحدةُكىيُإذاُخشيُالُز
ُ.41ُلذلؾُكافُالخمعُفيُىذهُالحالةُمستحباُ 

ُُُُ ُنجد ُسبق ُكالمما ُالصحابة ُكسائر ُكالفقياء ُالعمماء ُعامة ُبيف ُخبلؼ ُال ُجائزُأنو ُالخمع ُأف ُعمى تابعيف
،ُكلـُيشذُعفُىذاُياُإذاُكجدُسببُيستدعيُىذاُالخمعبوُنفس،ُكأفُلممرأةُأفُتخالعُزكجياُبعكضُتفتدؼُكمشركع

حيثُقاؿُفيُذلؾُ:ُكالُيحلُلمزكجُأفُيأخذُمفُامرأتوُفيُُالحكـُإالُبكرُبفُعبدُهللاُالمزنيُكماُمرُمعناُسابقاُ 
ُ.41مقابلُفراقياُشيئاُ

ُ؟ُزنيُكجميكرُالعمماءُفيُحكـُالخمعكلكفُماُىكُسببُىذاُالخبلؼُبيفُالتابعيُبكرُالم

ُ:ُ"ُمكموُأكُخصكصو،ُكذلؾُلقكلوُتعالىيبدكُأفُسببُىذاُالخبلؼُىكُحملُالمفعُعمىُعُُُُ ُاْسِتْبداؿ  ْدت ـ  ْفُأ ر  ك اِ 
ْيئاُ  ذ كاُِمْنو ُش  ُِقْنطارا ُف بلُت ْأخ  ُِإْحداى ف  ـْ ُك آت ْيت  ْكج  ُز  ُم كاف  ْكج  ُ[21ُػ21]ُسكرةُالنساء،ُاآليةُُ"ُز 
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رأتوُدـُمشركعيةُالخمعُكعدـُجكازهُكأنوُالُيجكزُلمرجلُأفُيأخذُمفُام:ُبعفمفُحمموُعمىُعمكموُقاؿ
ُ.ُشيئاُفيُمقابلُافتدائياُمنو

:ُبمشركعيةُالخمعُكجكازهُكأفُلمرجلُأفُيأخذُماُ،ُقاؿالزكجةُرضادـُكمفُحمموُعمىُخصكصوُكىيُحالةُعُ
ُُ.42الخاصُعمىُالعاـنفسُالمرأةُفيُمقابلُفراقياُمنو،ُكحاصموُأنوُيجبُتقديـُىذاُطابتُبوُ

ُ:ُددُمفُاألدلةُالتيُتؤيدُرأيوُكىيكقدُاستدؿُكلُمنيماُبع

  :بعدـ مشركعية الخمع مطمقاً  لقكؿ: أدلة اأكالً 

ُُ:عدـُمشركعيةُالخمعُبالكتابُكالسنةلىُذىبُإمفُُاستدؿ

ْيئا ُ:ُ"ُكذلؾُبقكلوُتعالىُ:أ ػ مف الكتاب ذ كاُِمْنو ُش  ُِقْنطارا ُف بلُت ْأخ  ُِإْحداى ف  ـْ ُك آت ْيت  ْكج  ُز  ُم كاف  ْكج  ُز  ُاْسِتْبداؿ  ْدت ـ  ْفُأ ر  ك اِ 
ْثما ُم ِبينا ُ) ذ كن و ُب ْيتانا ُك اِ  ُِميثاقا ُغُ 21أ ت ْأخ  ـْ ُِمْنك  ْذف  ُك أ خ  ُِإلىُب ْعض  ـْ ك  ق ْدُأ ْفضىُب ْعض  ذ كن و ُك  ُت ْأخ  ْيف  ك  "ُ]ُسكرةُِميظا ُ(ُك 

ُ[21ُػ21ُُالنساء،ُاآلية
كلكُكافُقنطارا ُمفُخذُشيءُمماُأعطكاُزكجاتيـُأأفُهللاُعزُكجلُنيىُاألزكاجُعفُُاآليتيفالداللةُمفُككجوُ
ْتُِبِو"ُ":ُباحةُالكاردةُفيُقكلوُتعالىيذاُناسخُلئلفُ،43ماؿ م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُف بلُج 

،ُفقاؿُالُيحلُلوُبكرُبفُعبدُهللاُالمزنيُعفُالخمع:ُسألتُعفُعتيبةُبفُأبيُالصيباءُقاؿُُؼرُككماُأنوُ
ْتُِبوُِ":ُ:ُفقكؿُهللاُعزُكجلُفيُكتابوأفُيأخذُمنيا،ُقمت م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُ"ُف بلُج 

ُتعالىُقاؿُنسختُ ُقكلو ُكذكرُالناسخُليا ُىذه "ُ ُف بلُ: ُِقْنطارا  ُِإْحداى ف  ـْ ُك آت ْيت  ْكج  ُز  ُم كاف  ْكج  ُز  ُاْسِتْبداؿ  ـ  ْدت  ُأ ر  ْف ك اِ 
ْثما ُم ِبينا ُ) ذ كن و ُب ْيتانا ُك اِ  ْيئا ُأ ت ْأخ  ذ كاُِمْنو ُش  ُِميثاقا 21ُت ْأخ  ـْ ُِمْنك  ْذف  ُك أ خ  ُِإلىُب ْعض  ـْ ك  ق ْدُأ ْفضىُب ْعض  ذ كن و ُك  ُت ْأخ  ْيف  ك  (ُك 

ُ[21ػ21ُ"]ُسكرةُالنساء،ُاآليةُِميظا ُغُ 
:ُ"ُقاؿُصرؼُعفُأبيُىريرةُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص:ُكذلؾُبماُركاهُالحسفُالبمفُالسنةُعمىُعدـُمشركعيةُالخمعُدليموػُُب

ُ"44المختمعاتُىفُالمنافقاتُكُالمنتزعات

ُ ُقاؿُُؼرُككبما ُأنو ُثكباف ُقاؿُرسكؿُهللاعف :"ُ ُالطبلؽُفيُ: ُسألتُزكجيا ُامرأة ُبأسُُأيما ُترحُغير رائحةُلـ
ُ.45الجنة"
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ُرائحةُالجنةُعمىُمفُتطمبُالخمعُمفُغيرُحاجةُكحكـُُككجوُالداللةُمفُىذيفُالحديثيفُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص حـر
ُ.46ُُعميياُبالنفاؽُكىذاُيدؿُعمىُأفُفعمياُغيرُمشركع

إفُدعكػُالنسخُىذهُالُتسمعُحتىُُ:االستدالؿُبيذهُاألدلةُفقالكاُالفقياءُ:ُكقدُناقشمناقشةُىذهُاألدلة
آليةُالمنسكخةُكماُيجبُأفُيثبتُإفُاآليةُالناسخةُمتأخرةُفيُالنزكؿُعفُاُ،يثبتُتعذرُالجمعُبيفُىاتيفُاآليتيف

ُيثبتُأصبلُ  ُلـ ُتعالىُ؛47كىذا ُكذلؾُألفُقكلو "ُ ذُ : ُأ ت ْأخ  ْيئا  ُش  ُِمْنو  ذ كا ُم ِبيناُ ف بلُت ْأخ  ْثما  ُك اِ  ُب ْيتانا  ُالُيدؿُعمىُ"كن و 
نماُيفيدُالنييُعفُاألخذُمفُصداؽُالمرأةُشيئاُإذاُأرادُالزكجُاستبداؿُغيرى اُمكانياُكيسمىُىذاُتحريـُالخمعُكا 

ُ.األخذُبيتانا

ْتُِبوُِ"ُ:ُآليةُالثانيةُكىيُقكلوُتعالىأماُا م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  فتدؿُعمىُحلُماُيأخذهُالزكجُمفُُُ"ف بلُج 
ُِمْنو ُن فُْ":ُبقكلوُتعالىُ،ُكذلؾُعمبلُ رضاُكزكجتوُعفُطكاعيةُمنياُ ْيء  ُع ْفُش  ـْ ُل ك  ِريئاُ ف ِإْفُِطْبف  م كه ُى ِنيئا ُم  ُ،"سا ُف ك 

ُاإلباحةُكالُيككفُمحرماُ ُكماُافتدتُالمرأةُبوُنفسياُبرضاىاُيككفُداخبلُ  إلىُالقكؿُتككفُىناؾُحاجةُفبلُُبعمـك
ُ.كترؾُاألخرُػُبإحداىمامفُالعملُ،ُألفُالعملُباآليتيفُممكفُكىكُأكلىُبالنسخ

،ُفالحديثُاألكؿُقدُثبتُلناُعمىُالمنعُمطمقاُ ُاالُداللةُفييُاألحاديثُالكاردةُعفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصكماُأفُُ
ُأنوُضعيف؛ُالنقطاعوُفالحسفُالبصرؼُلـُيسمعوُمفُأبيُىريرة.

ُ ُكما ُالمنع، ُعمى ُفيو ُداللة ُالحديثُالثانيُال ُزكجياُأف ُالسائمة ُإلى ُالكعيد ُتكجيو ُفيو ُما ُغاية نما كا 
ُالجميعُ،الطبلؽُمفُغيرُحاجة ُالُخبلؼُفيوُعند ُلمفُجممةُافسقطُاالستدالؿُبيُ،كىذا ،ُككضحُأنوُالُأدلة

ُ.48ُذىبُإلىُتحريـُالخمعُكمنعو

  .كمشركعيتو: أدلة القائميف بجكاز الخمع ثانياً 

ُإلىُُُُ ُالذيفُذىبكا ُبينيـجُكُأما ُفيما ُاختمفكا ُمطمقاُ ازُالخمعُفقد ُفمنيـُمفُأجازه ُمقيداُ ُ، ُكمنيـُمفُأجازه
ُ.بشركط

،ُكمنيـُمفُقيدهُبكجكدُالشقاؽُـُمفُقيدهُبكقكعُالزناُمفُالزكجةبشركطُاختمفكاُفيماُبينيـُفمنيُكمفُأجازكهُمقيداُ ُ
ُكلكلُفريقُأدلتو:ُُمنيماُمعاُ 

ُ
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ُ.بعدـ جكاز الخمع إال بسبب الزنا لقائميفأدلة اػ1ُُ

ُُُُُ ُقبلبةذىب ُالبصرُؼ49ُأبك ُأ51ُكالحسف ُرأعمى ُإذا ُإال ُالخمع ُيجكز ُال ُزكجتوُنو ُبطف ُعمى ُالزكج ػ
ذ كاُِمم اُ:ُ"ُلؾُبقكلوُتعالىكاستدلكاُعمىُذُ،51رجبلُ  ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ُي ِحلُّ ُك ال  كد  د  اُح  ُي ِقيم  اف اُأ ال  ُأ ْفُي خ  ْيئ اُِإال  ُش  آت ْيت م كى ف 
ة ُ"ُ:ُكقكلوُتعالى[،229ُ]ُسكرةُالبقرة،ُاآليةُُ"َُّللا ُِ ُِبف اِحش  ُأ ْفُي ْأِتيف  ُِإال  ُِبب ْعِضُم اُآت ْيت م كى ف  ُِلت ْذى ب كا م كى ف  ُت ْعض  ال 

ُ[19]ُسكرةُالنساء،ُاآلية"ُم ب يِ ن ةُ 

مىُحصرُفدؿُذلؾُعُ،يفُإالُفيُحالةُإتيانيفُبالفاحشةـُأخذُشيءُمنمكجييفُاستدالليـُبأفُهللاُحرُ ُُ
ُ.الجكازُفيُىذهُالحالةُفقط

ُالفتداءُُُُُُ ُالماؿ ُبذؿ ُعمى ُإجبارىف ُبقصد ُالزكجات ُمضارة ُنيتُعف ُاآلية ُبأف ُىذا ُاستدالليـ كنكقش
ُبالفاحشةُ،أنفسيف ُالمرأة ُإتياف ُالنييُحالة ُالنبيُُ،كاستثنتُمفُعمـك ُعف ُالكاردة ُاألحاديثُالصحيحة ُأف كما

باحتومُملسو هيلع هللا ىلص أكُأفُقكليـُمحمكؿُعمىُماُإذاُكانتُُ،،ُفمعلُىذهُاألحاديثُلـُتبمغيـفُأعظـُاألدلةُعمىُجكازهُكا 
فُيراىاُعمىُفاحشةُكالُيجدُبينةُكالُيريدُأفُيفضحياُفيجكزُفكقعُالنييُفيُذلؾُإالُأالكراىةُمفُقبلُالزكجُفقطُ

ُ.52ُعندُذلؾُأفُيفتدؼُمنياُكيخالعيا

  .اً خمع إال إذا كاف الشقاؽ منيما معػ أدلة القائميف بعدـ جكاز ال2

ُابفُالمنذرُ ُكمنيـ ُمفُالتابعيفُإلىُعدـ55ُكالشعبي54ُكطاككس53ُذىبُبعضُالفقياء جكازُُكجماعة
َُّللا ُِ:ُ"ُبظاىرُقكلوُتعالىُمفُالزكجيفُمعاُ الشقاؽُالخمعُإالُإذاُكافُ كد  د  "ُفإفُكقعُالخمعُُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُي ِقيماُح 

ُكى ُاإلثـ، ُيندفع ُال ُأحدىما ُمف ُالشقاؽ ُقُكككاف ُالرأؼ ُجرتُعمىُحكـُُُؼذا ُاآلية ُكلكف ُاآلية، ُلظاىر كمكافق
ُ.الغالب
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ُ:ُمفُأفُالمرادُمنياُأنياُإذاُلـُتقـُبحقكؽُالزكجُكافُذلؾُمفضياُ كردُعفُالطبرُؼكيردُعمىُىذاُبماُُ
ُ.56ُإلىُكرهُالزكجُلياُلذلؾُنسبتُالمخافةُإلييماُمعاُ 

ُبالكراىةُلوُكلكُكافُذلؾُمشرُككيؤيدُىذاُأفُرسكؿُهللاُلـُيسأؿُثابتُعفُكراىتوُلزكجتوُعندُإعبلُ فيُُطاُ نيا
ُ.ُُكرىيماُمعاُ ُفدؿُىذاُعمىُأنوُيكفيُكرهُالمرأةُكحدىاُكالُيشترطُالحكـُلماُتركوُرسكؿُهللاُ

ُ:ُبالجكاز مطمقاً  ػ أدلة القائميف 3

باحتوُبالكتابُكالسنةُكاإلجماعُُ كقدُسبقُلناُعرضُأدلتيـُُ،استدؿُجميكرُالعمماءُالقائمكفُبجكازُالخمعُكا 
ُ.ُسابقُكذلؾُفيُأدلةُمشركعيةُالخمعمطمبُالالفيُ

ُ،أفُالراجحُىكُماُذىبُإليوُجميكرُالفقياءُمفُجكازُالخمعُكمشركعيتوُمطمقاُ ُالكاضحُجمياُ كيبدكُمفُ
ُالشقاؽُدُىذيككذلؾُمفُدكفُتقيُ،مفُجانبُالزكجةُكالزكجُمعاُ ُـكافُالشقاؽُمفُجانبُالزكجةُفقطُأأسكاءُ ا

ُبينيم ُبالتفريقُبالخمعُلـُُفُجميعُحاالتُالخمعُالتيُعرضتُعمىُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصألُ؛بسببُمعيفُاالقائـ كأمرُفييا
ُ.فدؿُىذاُعمىُجكازُالخمعُمطمقاُ ُ،يافُالفاحشةُأكُبغيرىاُمفُالقيكديقيدىاُبالشقاؽُمفُالجانبيفُأكُبإت

،ُفماُىيُالشركطُالكاجبُختمفكاُفيماُبينيـُفيُشركطُجكازهكمماُسبقُيتبيفُلناُأفُالفقياءُالذيفُأجازكاُالخمعُاُ
ُ؟ُلخمعُعندُالفقياءتكافرىاُلجكازُا

ُالفرع الثاني

 شركط جكاز الخمع

ُ:ُقكليفيماُيشترطُلجكازهُعمىُالقائمكفُبجكازُالخمعُاختمفكاُف

،ُسكاءُكافُالشقاؽُمفُكجكدُالشقاؽُبيفُالزكجيفُلجكازُالخمعُنوُيكفيأُرُالفقياءجميُكيرػُ:ُالقكؿ األكؿأكاًلػ 
ُ.ُمعاُ ُقبلُالزكجةُكحدىاُأكُمفُقبلُالزكجُكحدهُأكُمنيما

ُكالحن ُكالمالكية ُكالشافعية ُذىبُالحنفية لىُىذا ُبدكفُُ،57ابمةكا  ُالزكجيف ُأحد ُالشقاؽُمف ُأف ُيركف فيـ
فُعدـُقياـُأحدىماُبكاجباتوُتجاهُاآلخرُفيُحدكدُماُأمرُهللاُألُ؛كجُيكفيُلجكازُالخمعُكمشركعيتومضارةُمفُالُز
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:ُدُمنياُكفيُىذاُيتحققُقكلوُتعالىءةُباإلساءةُأكُبأشبغضُاآلخرُلوُكربماُيقتضيُمقابمةُاإلساُبوُيقتضيُغالباُ 
َُّللا ُِ"ُ كد  د  ُ[229]ُسكرةُالبقرة،ُاآلية".ُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُي ِقيماُح 

الُيجكزُالخمعُإالُإذاُكجدُالبغضُكالشقاؽُمفُجانبُالمرأةُُأنوُيرػُجانبُأخرُمفُالفقياء:ُالقكؿ الثانيثانيًاػ 
لىُىذاُالُرُمعاُ كحدىاُأكُمفُالجانبيفُ ذلؾ:ُ"كيحتملُأؼُذىبُاإلماـُأحمدُفيُركايةُعنو،ُقاؿُابفُقدامةُفيُكا 

بقكلوُُكذلؾُعمبلُ ُُ.58الخمعُمثلُحديثُسيمةُتكرهُالرجلُفتعطيو"ُ:فإنوُقاؿُ،حمدُتحريـُالخمعُبدكفُسببأكبلـُ
ُ"ُُتعالى: ناح  ُِف بلُج  َُّللا  كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ْتُِبوُِف ِإْفُِخْفت  م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُ"ُع 

امةُحدكدُهللاُمكجييفُاستدالليـُبأفُهللاُعزُكجلُقيدُرفعُاإلثـُعفُالمتخالعيفُبحالةُخكفيماُمفُعدـُإق
ُ.ُبيذاُالشرطُفيككفُالجكازُمقيداُ 

الزكجةُكحدىاُُجانبُاؽُمفكافُالشقُسكاءُأبأنوُيجكزُالخمعُُألكؿكالذؼُأميلُإلىُترجيحوُىكُالقكؿُاُُُُ
كلـُنمنحُالزكجةُحقُطمبُُألنوُإذاُكافُالشقاؽُمفُقبلُالزكجُكحدهُ؛أكُمنيماُمعاُ أكُمفُجانبُالزكجُكحدهُ

ُيعطيُحبل ُلممرأةُيستعملُالزكجُحقوُفيُالطبلؽ،ُفيذاُسيؤدؼُإلىُاستمرارُالشقاؽ،ُفيذاُالرأؼُالكقدُالُالخمع،ُ
لككفُُ؛ىذهُالحالةُمعُعدـُرفعُاإلثـُعفُالزكجُفيُقبضوُالعكضلذلؾُنرػُأفُالخمعُيجكزُفيُُفيُىكذاُحالة،

ُ.الشقاؽُمفُجيتوُفقط

ُكافُاألمرُكذلؾُكطمبتُُُ ذا ُكا  ُأفُالجميكرُمجمعيفُعمىُجكازُالخمعُكمشركعيتو ُسبقُتبيفُلنا كمما
ُ؟ُُباإلجابةُعمىُطمبُالزكجةُأـُالُاُ الزكجُممزمُيعدُ ُالزكجةُمفُزكجياُالخمعُفيل

ُ:ُمذىبيفانقسـُالفقياءُفيُاإلجابةُعمىُىذاُالتساؤؿُإلىُ

نماُيندبُلوُذلؾُ،بةُطمبُالزكجةالُيجبُعمىُالزكجُإجاكقالكاُأكثرُالفقياءُكذىبُإليوُُ:المذىب األكؿ قاؿُُ.كا 
صبلحُالُأمرُكجكبىكُأمرُإرشادُ"ُبأفُأمرُالنبيُ:ُ"اقبلُالحديقةذلؾُابفُحجرُالعسقبلنيُفيُقكلوُملسو هيلع هللا ىلصفيُ ُ،59كا 

ُلثابتُبفُقيسُىكُعمىُسبيلُاإلرشادُكالنصحُ.ُكىذاُيدؿُعمىُأفُاألمرُالصادرُمفُالرسكؿُملسو هيلع هللا ىلص

الُلـُيجبرُفمياُأفُتفتدؼُنفسياُكيطمق":ُكيقكؿُفيُىذاُابفُحـز نماُيجكزُىكُكالياُإفُرضيُىكُكا  ُأجبرتُىيُكا 
ُ.ُ"بتراضييما

61ُ"ُيحلُالخمعُكاألخذُبأفُتقكؿُالمرأةُلزكجياُإنيُأكرىؾُكالُأحبؾُ"ُ:كيقكؿُعطاءُبفُرباح
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ُإذاُ لنقصُفيُدينوُأكُلكرىوُكخافتُإثما ُبترؾُُكرىتوُخمقو،ُأككُزكجياُلخمقوُأُالمرأةكرىتُكيقكؿُالبيكتي:ُ"
61ُ"تخالعوُكليسُلوُإجابتياحقوُفيباحُلياُأفُ

ُالرأؼُالُيجكزُلمقاضيُجبرُالزكجُعمىُقبكؿُالخمعُكتطميقُزكجتوُ ُحتىُلككبالتاليُفإنوُحسبُىذا
ُ.ُعفُحقكقياُالماليةُالشرعيةالمرأةُتنازلتُ

كجكبُإجابةُالزكجُلطمبُالزكجةُإذاُُإلىُ،63كابفُتيمية62ُكىـُالشككانيُ،ذىبُبعضُالعمماءُ:المذىب الثاني
قاؿُلثابتُبفُُمفُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُالرأؼُبماُجاءُفيُحديثُامرأةُثابتُبفُقيسكيستدؿُأصحابُىذاُُ،أرادتُالخمع

ُكليسُفيُالسياؽُماُ،كاألمرُيفيدُالكجكبُماُلـُيصرفوُعفُىذاُالكجكبُصارؼ.ُ"اقبلُالحديقةُكطمقياقيس:ُ"
ُثابتُبفُقيسُبقبكؿُالحدُ،ُكىكُماُيدؿُعمىُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصيصرؼُمعنىُاألمرُإلىُغيرُالكجكب يقةُالتيُقدُألـز

ُ.64أميرىاُلزكجتوُكتطميقيا

نماُُُُُُ كيبدكُلناُأفُالرأؼُالراجحُىكُالرأؼُاألكؿُكىكُعدـُإلزاـُالزكجُبقبكؿُالخمعُإذاُطالبتوُالزكجةُبوُكا 
ألفُإلزاـُالزكجُفيُالخمعُالُيتفقُمعُالشريعةُاإلسبلميةُلماُيترتبُعمىُُ؛ندبُلوُذلؾُإذاُرأػُفيُذلؾُمصمحةي

يؤدؼُإلزاـُالزكجُبالخمعُياُفصرؼُبعاطفتياُالُبعقمماُتتُألفُالمرأةُغالباُ ُنظراُ ُ،ذلؾُمفُمفاسدُكبيرةُعمىُالمجتمع
ُتطبيقاُ  ُكتيدميا ُالحكُإلىُتفكؾُاألسرة ُالشرعُكمقاصدهليذا ُيتفقُمع ُالذؼُال ُكلكفـ ُيممؾُالقاضيُُ، بالمقابل

ُُالتفريقُبينيماُإذاُأصرتُالزكجةُعمىُطمبُالفراؽُكرأػُالقاضيُالمصمحةُفيُىذاُالتفريقُلكبلُالطرفيف.

،ُكلكفُالسؤاؿُالذؼُيتبادرُإلىُإجابةُطمبُالزكجةُفيُإيقاعُالخمعمدػُحريةُالزكجُفيُسبقُُممايتبيفُُُُ
ُلذلؾ؟ُكرغبتياُدكفُأفُيككفُلديياُسببالذىفُىلُلمزكجةُأفُتطمبُالخمعُحسبُىكاىاُ

ألفُالخمعُُ؛قدُذـُالمرأةُالتيُتطمبُالخمعُمفُغيرُضركرةُتدعكُإليوُمماُالُشؾُفيوُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُُُُ
ُ.65"رسكؿُهللاُ:ُ"ُالُضررُكالُضرارأكُعمىُاألقلُبأحدىماُكقدُقاؿُُمفُغيرُسببُمضرةُلمزكجيفُمعاُ 

رسكؿُأفُُعفُعبادةُبفُالصامتُُؼكُرُ ُقاتُكقداالمرأةُالتيُتختمعُمفُغيرُسببُتككفُمفُالذُككماُأفُُُُُُ
ُ.66قاتُ"ا:ُ"ُإفُهللاُالُيحبُالذكاقيفُكالُالذُكقاؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص
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،ُدكدهُكمفُتعداىاُفيكُمفُالظالميفكمفُناحيةُأخرػُإفُهللاُسبحانوُكتعالىُجعلُحسفُالعشرةُمفُحُُُُُ
ُِف ِإْفُخُِ:ُ"ُتعالىُفيُذلؾكقدُقاؿُ َُّللا  كد  د  ْيئا ُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُي ِقيماُح  ُش  ذ كاُِمم اُآت ْيت م كى ف  ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ُأ ال ُك الُي ِحلُّ ـْ ْفت 

ُت عُْ ُف بل ِ َُّللا  كد  د  ُح  ُِتْمؾ  ُِبِو ْت ُاْفت د  ُِفيم ا م ْيِيما ُع  ناح  ُج  ُف بل ِ َُّللا  كد  د  ُح  ُي ِقيما ـ  ُى  ُف أ كلِئؾ  ِ َُّللا  كد  د  ُح  د  ُي ت ع  م ْف ُك  كىا ت د 

ُ[229]سكرةُالبقرة،ُاآليةُُ"الظ اِلم كفُ 

ُإلىُكراىةُالخمعُمفُدكفُُيةُكالمالكيةُكالشافعيةُكالحنابمةفمذلؾُنجدُأفُجميكرُالفقياءُمفُالحنفُُُُ ذىبكا
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.67سببُيدعكُإليو،ُفإفُطمبتُالزكجةُالخمعُلغيرُسببُصحُالخمعُمعُالكراىة

لمفُُملسو هيلع هللا ىلصُتكعدُالرسكؿُلذلؾُ،كماُأفُالخمعُمفُغيرُضركرةُىدـُلبناءُاألسرةُكفصـُلعرػُالحياةُالزكجيةُُُُ
ُإليوتطمبُالطبل ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصثكبافُأنوُقاؿعفُُُؼُكفقدُرُ ُ،ؽُمفُغيرُمسكغُيدعك ُا: ُأيما "ُ ُسألتُ: مرأة

ُ.68رائحةُالجنةُ"لـُترحُبأسُُزكجياُالطبلؽُمفُغير

ُالمكقاؿُأيضاُ ُ ُالتيُتختمعُمفُُ،69ختمعاتُالمنتزعاتُىفُالمنافقاتُ":ُ" ُبالمختمعاتُالمرأة ُلكيقصد غيرُزكجيا
ُ.ضركرة

ُيياُسببُمنطقيُيدعكىاُلذلؾُالطمب.كنستنتجُمماُسبقُأنوُالُيجكزُلممرأةُأفُتطمبُالخمعُإذاُلـُيكفُلدُُُُُُ

ُأنوُمفُالضركرؼُالتكقفُعمىُطبيعةُالخمعُالفقييةُكالقانكنيةُكذلؾُمفُ كفيُمعرضُبحثناُعفُالخمعُيبدكُلنا
ُآثارُ ُالتكييفُمف ُيترتبُعمىُىذا ُكما ُالبحثُفيُالتكييفُالفقييُكالقانكنيُلمخمع ُفيُخبلؿ ُسنبحثو ُما كىذا

ُ.ثالثالمطمبُال

ُثالثلمطمب الا

 التكييف الفقيي كالقانكني لمخمع

،ُلذلؾُيُالتكييفُاختبلفيـُفيُعدةُمسائلاالختبلؼُفُكترتبُعمىُىذاُ،قياءُفيُتكييفُالخمعاختمفُالفُُُُ
عمىُُكبناءُ .ُنبحثُفيُالتكييفُالقانكنيُلمخمعُثـُه،كلُمذىبُعمىُحدعندُالتكييفُالفقييُلمخمعُفيُسنبحثُ

نتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُالتكييفُالفقييُلمخمع،ُكفيُالثانيُالتكييفُالقانكنيُُ،ذلؾُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُفرعيف
ُلمخمع.
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 الفرع األكؿ 

 التكييف الفقيي لمخمع

،ُثـُلكيةُكالشافعيةُكالحنابمةسنتناكؿُفيُىذاُالفرعُتكييفُالخمعُفيُالمذاىبُالفقييةُاألربعة،ُالحنفيةُكالماُُُ
ُيفات.يالتكحدػُىذهُإفيُالنيايةُسنرجحُ

 الحنفيةػ تكييف الخمع عند أكاًل 

،ُىلُىكُيميفُمفُالجانبيفُأـُىكُيميفُيُالتكييفُالفقييُلمخمعاختمفُاإلماـُأبكُحنيفةُمعُصاحبيوُفُُ
ُ؟ُزكجُكمعاكضةُمفُجانبُالزكجةمفُجانبُال

ُالخمعُيميفُمفُالجانبيفُُ:ُأفُ فقاؿُالصاحبافُأبكُيكسفُكدمحمُُُُُ

ُيقُيسمىُيميناُ كالتعمُ،ألنوُعمقُطبلقياُعمىُقبكؿُالماؿُ؛الخمعُيميفُمفُجانبُالزكجُ:ُأفُ كقاؿُأبكُحنيفةُُُُ

ألنياُالتزمتُفيُالماؿُمقابلُافتداءُنفسياُكخبلصياُمفُُ؛معاكضةُفيُجانبُالزكجةُفيُاصطبلحُالفقياء،ُكيعدُ 
ُ.71ُبحنيفةُىكُالراجحُفيُالمذىُيقكؿُأبُلياُشبوُبالتبرعات،ُكيعدُ ُ،كىيُمعاكضةُ،كجالُز

أفُتدفعيُليُمائةُُ،ُفيككفُكأنوُقاؿُ:ُإفُقبمتُِلزكجُلزكجتوُخالعتؾُعمىُمائةُألف:ُإذاُقاؿُافعمىُسبيلُالمثاؿ
ُ.ُاشتريتُمنؾُعصمتيُبيذاُالمبمغ:ُ،ُفإفُقبمتُالزكجةُفكأنياُتقكؿألفُفأنتُطالق

ُ:71ُمفُجانبُالزكجُماُيميُمفُاألحكاـُكيترتبُعمىُككفُالخمعُيميناُ 

ُمفُجانبوُ.ُُبكؿُالزكجةُألفُإيجابُالخمعُيميفالُيممؾُالرجكعُعفُإيجابوُقبلُقُالزكجُ ُفُ أُػُإ

ُُػُب ُمعينةال ُالشرطُلمدة ُلمزكجُخيار ُصيصح ُذلؾُفالعقد ُفإفُشرط ُليا:ُ،حيحُكالشرطُباطل، ُقاؿ ُلك ُكما
ألفُُ؛كالُعبرةُبالشرط،ُفالخمعُصحيحُكيمزمياُالماؿُأفُليُالخيارُثبلثةُأياـُكقبمتُخالعتؾُعمىُمائةُألفُعمى

ُ.ُيممؾُالرجكعُعفُإيجابوُفيُالخمعُالزكجُال

ُيفسدُجُػُإفُقاـُالزكجُمفُالمجمسُالذؼُصدرُفيوُاإليجابُمنوُقبلُقبكؿُالزكجةُأكُرفضياُفإفُىذاُالقياـُال
ُ.ُ؛ُألنوُيميفاإليجاب
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ُيجكزُلمزكجُأفُيعمُ  فُ:ُإفُيقكؿُلياأمستقبلُكُيفوُإلىُزمفقُالخمعُعمىُكقكعُشيءُفيُالمستقبلُكأفُيضدُػ
ُ.ُخالعتؾُعمىُكذاُأكؿُالشيرُالقادـ،ُأكُيقكؿُلياُكممتُفبلنا ُفقدُخالعتؾُعمىُكذا

ُالماؿُُقُعميوُأكُعندُحمكؿُاألجلُالمضاؼُإليوُكقعُالطبلؽفُقبمتُالزكجةُعندُكجكدُالشرطُالمعمُ فإ كلزميا
ُكترتبُعمىُالخمعُآثارهُجميعيا.

ُ:72ُوُشبوُبالتبرعاتُاألحكاـُالتاليةالخمعُمعاكضةُمفُجانبُالزكجةُلكماُيترتبُعمىُاعتبارُ

بلُقبكؿُعُعفُىذاُاإليجابُقنفسيُمنؾُبكذاُكافُلياُأفُترجُاختمعت:ُفُقالتأالزكجةُلكُبدأتُبالخمعُبُأُػُإف
ُ.ُقبلُصدكرُالقبكؿُمفُالطرؼُاآلخرُألفُاإليجابُفيُالمعاكضةُيصحُالرجكعُعنوُ؛الزكج

ُالزكجة ُإف ُكانتُحاضرةُبُػ ُفيوُإذا ُمفُقبكليا ُمفُقبكليافيُالمجمسُفبلُبد ُفبلُبد فُكانتُغائبة ُكا  فيُُ،
ُعممتُتُكممةُالمخالعةُمفُالزكجُأكُبعد،ُفمكُقامتُمفُالمجمسُبعدماُسمعالمجمسُالذؼُتعمـُفيوُبالخمع ما

فُبعدُااقدتعألفُالمعاكضاتُالماليةُتبطلُإذاُتفرؽُالمُ؛فمكُقبمتُبعدُذلؾُالُيقعُالطبلؽُ،بذلؾُبطلُاإليجاب
ُ.اإليجابُكقبلُالقبكؿ

فإفُقالتُالزكجةُُ،جُػُيجكزُلمزكجةُأفُتشترطُلنفسياُالخيارُلمدةُمعمكمةُيككفُلياُفيياُحقُالقبكؿُأكُالرفض
لياُفيُىذهُالمدةُُككافُ،صحُالشرطُ،كقبلُالزكجُ،ئةُألفُعمىُأفُليُالخيارُثبلثةُأياـلزكجيا:ُخالعتؾُعمىُم

ُ.ُالمعاكضةُيصحُفيياُاشتراطُالخيارألفُُ؛ؽُعمىُىذاُالماؿُأكُأفُالُتقبلأفُتقبلُالطبل

الخمعُيميفُفيُجانبُالزكجةُأيضاُُألفُ ُ؛:ُإلىُأنوُالُيصحُاشتراطُالخيارُلمزكجةفيُحيفُذىبُالصاحبافُُُ
نماُكلكفُلكُاشترطُىذاُالخيارُالُيبطلُالخمعُُ،كليسُمعاكضة ُ.ُيبطلُالشرطُفقطُكيصحُالخمعكا 

ُ،فُالخمعُمفُجانبياُمعاكضةُكتمميؾألُ؛لمزكجةُأفُتعمقُالخمعُعمىُشرطُأكُأفُتضيفوُلممستقبلالُيصحُُدُػ
ُ.قبلُالتعميقُكاإلضافةيلتمميؾُالُكا

ُكانتُأىبلُ  ُإالُإذا ُالزكجة ُإفُبدؿُالخمعُالُيمـز فُألفُالخمعُُ؛لمتبرعُبأفُكانتُبالغةُعاقمةُرشيدةُقُػ ُعدُ كا 
ُبالتبرعات.ُياُ ضةُفيُجانبُالزكجةُإالُأفُفيوُشبمعاُك

ُ.73ُكأفُتككفُراضيةُبالقبكؿُ،التزاماتػُيجبُأفُتككفُالزكجةُعالمةُبمعنىُالخمعُكماُيترتبُعميوُمفُآثارُُكُك

ُ
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 : ػ تكييف الخمع عند المالكيةثانيًا 

عميوُأحكاـُالمعاكضاتُمفُجكازُالرجكعُفيوُيرػُفقياءُالمالكيةُإفُالخمعُمعاكضةُمفُالجانبيفُكتجرؼُُُُُُ
فُىذاُالرأؼُكلكُ،74درُالقبكؿكانتياءُاإليجابُإذاُقاـُمفُالمجمسُكلـُيصُ،قبلُصدكرُالقبكؿُمفُالطرؼُاآلخر

ُانتفىُالبدؿُبماُُككىُ،ةُمفُالجانبيفُيثيرُلديناُإشكاالُ الخمعُمعاكضُأفعندُالمالكيةُب ماُحكـُالخمعُعندىـُإذا
كُفعأنيـُي ُ؟ُالخمعُمعاكضةُمفُالجانبيفُد 

كهأمضكاُالخمعُُكُالفقياءُأفبُالمالكيُنجدُذىمبالرجكعُإلىُالُُُُ كيككفُُ،إذاُانتفىُالبدؿُأكُفسدُصحيحاُ ُعد 
يكافقُُ،ُكبيذاُالرأؼُعندىـُفإفُالخمعُالعندىـُلكقكعُالخمعُبعكضُأكُبدكنوفيُىذهُالحالةُكمردُذلؾُُبائناُ ُطبلقاُ 

ُ.ُلكجكهالمعاكضاتُمفُجميعُا

ُ"قكلوُطبلقاُ كيؤكدُذلؾُالدسكقيُبقكلو ُيُ بعكضُ: ُالتعريفُماُكردُعمىُتعريفُالمصنفُرُِ" مفُعدـُدُعمىُىذا
ُ.ُعقكدُالتبرعُفرُالبدؿُأماُإذاُسقطُالبدؿُفيككفُمفافالخمعُعندىـُمعاكضةُإذاُتُكُ.شمكلوُلفعُالخمعُبدكفُعكض

75ُُ"ردُالحراـكيُ ُ،بائناُ ُكيككفُطبلقاُ ُ،حراـُفإفُالخمعُينفذكحاصموُإفُالخمعُإذاُكقعُبشيءُ:ُ"كيقكؿُالدسكقي

ـُكذلؾُيصحُتعميقوُعمىُشرطُأكُإضافتوُإلىُأجلُعمىُالرغُ،كماُيصحُالخمعُعندُالمالكيةُبدكفُبدؿُكُُُ
ُ.ُمعاكضةُمفُالجانبيفُككنوُمف

 : ند الشافعيةتكييف الخمع ع ػ ثالثاً 

،ُكىذاُيعةُالفرقةُالكاقعةُبالخمعُذاتياكذلؾُالختبلفيـُفيُطبُ؛الخمعاختمفُالفقياءُالشافعيةُفيُتكييفُُُُُ
ُاالختبلؼُىلُالفرقةُالكاقعةُبالخمعُطبلؽُأـُفسخُ؟ُ

ُفسخُُُُُ ُفمفُذىبُإلىُأنيا ُالشأفُالزركشيُيقكؿُكقاؿُأفُالخمعُمعاكضةُمفُالجانبيف، ُأماُفيُىذا "ُ :
ُقطع ُمنو ُأبرأتو ُالزكجُبمقدارُما ُمفُعمـ ُفبلُبد ُيُؤالخمع ُألنو ُ"ُكا  ُُك76ؿُإلىُمعاكضة ُالخمعُيترتبُعمىُ، عد 

ُ:ُمعاكضةُماُيمي

ُ.ُعفُإيجابوُقبلُقبكؿُالطرؼُاآلخرُأُػُلممكجبُحقُالرجكعُ

ُمقاموُبُػُيشترطُالق حُاإلشارةُأكُالكتابةُبالنسبةُلمفُالُيقدرُعمىُالنطقُكالُيصُمفبكؿُفيُالمجمسُأكُماُيقـك
ُ.ُالخمعُبالفعلُدكفُالقكؿُكالمفع
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ُ.ُالطرفيفُأحدبُماُيدؿُعمىُإعراضُجُػُيجبُأفُالُيحدثُبيفُالقبكؿُكاإليجا

ُ.77ُةُالقبكؿُلئليجابُمفُجميعُالكجكهدُػُيجبُمطابق

رُ:ُتختمفُأحكاـُالخمعُفيُحالةُصدكرُاإليجابُمفُالزكجُعفُحالةُصدُكقاؿُكمفُذىبُإلىُأنوُطبلؽ    
ُ:ُاإليجابُمفُالزكجةُفيماُحالتاف

وُفيُ،ُفتنطبقُعميفُيقكؿُلياُ:ُطمقتؾُعمىُألفُليرةكأُإذاُكافُاإليجابُمفُالزكجُككافُمنجزاُ :ُالحالة األكلى
ُ.ُىذهُالحالةُأحكاـُالمعاكضات

ُكافُاإليجابُمعمقاُ  ُلؾُُِتُِ:ُمتىُأسقطُ كقكلوُلياُكلكفُإذا ،ُفإنوُتعميقُقفيُذمتيُمفُماؿُفأنتُطالُعنيُما
ُفيقعُالطبلؽُعندُكقكعُالفعلُالمعمقُعميو.محضُمفُجانبوُكالُتدخلُفيوُشبيةُالمعاكضاتُ

ُ:ُذلؾُيترتبُعميوُاألحكاـُالتاليةُكبناءُعمى

ُ.ُفيُاإليجابُقبلُقبكؿُالطرؼُاآلخرُأُػُالُرجكعُلو

متىُأكُفيُُ:،ُمثلماُيدؿُعمىُالعمـكُإذاُكافُفيُالتعميقُبُػُالُيشترطُفيوُفعلُالمعمقُعميوُمفُالزكجةُفكراُ 
ُ.ُفأنتُطالقُئةُألفأؼُكقتُضمنتُليُم

ُ.78ُبلُيكفيُتحققُالشرطُفعبلُ ُتقتضيوألفُالصيغةُالُُجُػُالُيشترطُفيوُالقبكؿُلفظاُ 

ُكافُاإليجابُمفُالزكجةُسكاءُكافُمنجزاُ ُ:الحالة الثانية   معاكضةُفيياُشكبُجعالةُُدُ فإنوُيعُأكُمعمقاُ ُإذا
فإنياُفإذاُأجابياُالزكجُفكراُُ ُ،ألفُمائةُألفُأكُإذاُطمقتنيُأعطيتؾُمائةُ،ُمثلُأفُتقكؿُطمقنيُعمىسبةُلمزكجةبالن

ُ.81ُبالنسبةُلمزكجة79ُفيياُشكبُجعالةمعاكضةُُتعدُ 

ُ؟ُةُىناُمعاكضةُفيياُشكبُجعالةالمخالعُلماذاُتعدُ ُ،ىنايخطرُفيُالباؿُُكلكفُالسؤاؿُالذؼ

ُالمخالعةُىناُ ُ:جةُكذلؾُلؤلسبابُالتاليةلمزُكمعاكضةُفيياُشكبُجعالةُبالنسبةُكالجكاب:ُتعد 

ُبدفأماُسببُككنياُمعاكضةُأُػ ُ.ُعُعكضُمقابلُإنياءُرابطةُالزكجية:ُفؤلنياُتمتـز
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ُبوُالزكجُكىكُالطبلؽ:ُفؤلنياُبذلتُالماؿُمقػُكأماُسببُككنياُمشكبةُبالجعالةبُ ُ.ُابلُماُيقـك

 : تكييف الخمع عند الحنابمة رابعاً 

ُ:ُالفقييُلمخمعُعندُالحنابمةُىناؾُحالتافُلتحديدُالتكييفُُ

فيُىذهُالحالةُمعاكضةُُدُ :ُإذاُصدرُاإليجابُمفُالزكجُبصيغةُغيرُمقترنةُبالتعميقُفيعالحالة األكلى

ُ:ُكىيُتنطبقُعميوُجميعُأحكاـُالمعاكضاتعمىُذلؾُُكبناءُ 

ُ.ُعفُإيجابوُقبلُقبكؿُالطرؼُاآلخرُأُػُلكلُمفُالطرفيفُالرجكع

ُ.ُنفسُالمجمسُالذؼُصدرُفيوُاإليجابيجبُأفُيصدرُالقبكؿُفيُُبُػ

ُ.ُةُالقبكؿُلئليجابُمفُجميعُالكجكهيشترطُمطابقُػجُ

ُ.ُاُ تعميقُدُ ،ُفإنوُحينئذُيعاإليجابُمفُالزكجُبصيغةُالتعميقُ:ُإذاُصدرالحالة الثانية

ُلمتعميقُعمىُالرأؼُال ُبالنسبة ُالحنابمةكأما ُفسخُعند ُالخمع ُبأف ُففراجح :ُ ُقابمية ُخبلؼُحكؿ التعميقُلمفسخ،ُيو
ُ.ُنوُالُيجكزأكالراجحُ

رضاُالمتعاقديفُفبلُيصحُتعميقوُُ:ُ"ُعدـُالصحةُأظيرُألفُالخمعُعقدُمعاكضةُيتكقفُعمىجاءُفيُاإلنصاؼ
81ُ"ُشرطُكالبيعب

ُأفُالخمعُفسخ.ُقكليـرغـُعمىُالكبعضُالحنابمةُذىبُإلىُجكازُالتعميقُفيُصيغةُالخمعُُُ

يمكنوُُة،ُفمتىُأعطتوُعمىُصفقُطبلقياُعمىُعطيتياُإياهمُ مكضعُع:ُ"ُككل82ُالشرحُالكبيرُفيُذلؾجاءُفيُ
ُ.مفُالقبضُفيوُكقعُالطبلؽُ"ُ

ُ:ُلتعميقُفيُالخمعُاألحكاـُالتاليةعمىُالقكؿُبصحةُايترتبُُك

ُ.ُلرجكعُعفُإيجابوُقبلُقبكؿُالزكجةأُػُالُيجكزُلمزكجُا

ُ.ُاإليجابالُيتقيدُالقبكؿُبمجمسُُبُػ

ُ.شترطُمطابقةُالقبكؿُلئليجابػُيُج
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ُسبُُُُ ُكمما ُالفقياء ُأقكاؿ ُمف ُفيُقُعرضو ُيتضح ُُأالمذاىبُاألربعة ُأف ُيلنا ُعقكدُالخُ ُعدُُّغمبيـ ُمف مع
ألفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُُاشترطُعميياُأفُتردُُ؛كىكُالصكابُعمىُماُنرجحوُ،المعاكضاتُكتجرؼُعميوُأحكاـُالمعاكضات

ُا ُكامتبلؾُنفسيالعميو ُلقاءُبضعيا ُفقكؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصحديقة ،ُ ُجاءُفيُالبخارؼُكغيره ُأترديفُعميوُحديقتوُ"ُُكما "
نماُعمىُسبي:ُنعـقالتف ُ.ُُلُالشرطُكىذاُيدؿُعمىُأنوُمعاكضة،ُفميسُىذاُالفعلُمفُبابُالتبرعُكا 

،ُكماذاُينبنيُنيُمفُتكييفُالخمعالمكقفُالقانُكُؿُماُىكاءست،ُالُبدُأفُندُأفُعرضناُالتكييفُالفقييُلمخمعكبع
ُ.ىذاُماُسنبحثوُفيماُيمي؟ُنتائجعمىُىذاُالتكييفُمفُ

 الفرع الثاني

 التكييف القانكني لمخمع

مالكيةُكالشافعيةُأفُالمشرعُالسكرؼُقدُأخذُبرأؼُجميكرُالفقياءُالُؿُالبحثُفيُالقانكفُالسكرؼُنجدمفُخبلُُُُُُ
نماُأشارُإلىُذلؾُبشكلُُ،معاكضةُمفُالجانبيفُدا ُالخمعاكالحنابمةُع إالُأنوُلـُينصُعمىُذلؾُبشكلُصريحُكا 

الرجكعُعفُ:ُ"ُلكلُمفُالطرفيفُمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُعمىُأف96ُفيُالمادةُُعرضيُكذلؾُحيفُنص
العقدُقبلُحدىماُمفُمجمسُأ،ُفإفُقاـُيجبُقبكؿُالمخالعةُفيُمجمسُالعقد"ُكعمىُذلؾُإيجابوُقبلُقبكؿُاآلخر

ُ.ُالحاؿُفيُعقكدُالمعاكضاتُىكُكماُأكُإعراضاُ ُقبكؿُالطرؼُاآلخرُيعدُذلؾُرجكعاُ 

،ُحيثُمنعُاكضةُكرتبُعميياُأحكاـُالمعاكضاتالمخالعةُمعُككُفنبلحعُبأفُالقانكفُقدُأكدُعمىُكماُُُُُُ
ُإلىُالمستقبل قبلُالتعميقُكالُيمميؾُالُكالتُ،ألفُالخمعُتمميؾُ؛الزكجيفُمفُتعميقُالخمعُعمىُشرطُأكُإضافتو

ُ.اإلضافة

:ُ"ُإذاُاشترطُالرجلُفيُالمخالعةُإمساؾُالكلدُأنوُعمىُمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرُؼ113ُالمادةُكنصتُ
ُالحضانة ُمدة ُبنفقتوُكأجرةُُ،صحتُالمخالعةُكبطلُالشرطُ،عنده ُأبكه ُكيمـز ُمنو ُأخذه ُالشرعية ككافُلحاضنتو

ُ"ُُُحضانتوُإفُكافُالكلدُفقيراُ 

ُأفُاُُُُ ُكأبطلُالشرطكمفُذلؾُنجد ُأفُالحضانةُحقُلمصغيرُفبلُيصحُلقانكفُصححُالمخالعة ُكبما ،
ُاألبُبنفقةُالصغيرُكأجرةُحضانتوُ،لمخمعُجعمياُبدالُ  ُُ.لذلؾُيبطلُالشرطُكتعكدُالحضانةُلؤلـُكيمـز

ُأفُالقانكفُاألردنيُالذؼُُُُُ ُفيُحيفُنجد تعميقُالخمعُعمىُشرطُكذلؾُالخمعُمعاكضةُحيثُمنعُعد 
ُاألبُبنفقةُُ،إمساؾُالكلدُعندُأبيوُمدةُالحضانة بأجرةُحضانتوُإفُكافُالصغيرُفقطُدكفُإلزاموُُبنواكلكنوُألـز

أفُأجرةُالحضانةُمفُحقُالزكجةُكليسُمفُحقُالكلدُكبالتاليُيجكزُلمزكجةُعندىـُالتنازؿُعفُكرأػُ،ُالكلدُفقيراُ 
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تنازلياُعفُُمفُحكماُ كألنياُإفُقبمتُبإسقاطُحقياُفيُالحضانةُفإنوُيتضُ؛لخمعمفُاُجزءاُ لككنياُأجرةُالحضانةُ
ُ.ُأجرةُالحضانة

شترطُالرجلُفيُالمخالعةُإمساؾُالكلدُعندهُمدةُا:ُ"ُإذاُمفُالقانكفُاألردنيُعمىُأنو111ُُحيثُنصتُالمادةُُُ
ُأبكهُبنفقتوُفقطُإفُكافُالكلدُفقيراُ ُ،صحتُالمخالعةُكبطلُالشرطُ،الحضانة ُ."ككافُلحاضنتوُالشرعيةُأخذهُكيمـز

طُأؼُحقُمفُحقكؽُالصغارُبشكلُفيُحيفُنجدُأفُالقانكفُالمصرؼُمنعُأفُيككفُمقابلُالخمعُإسقاُُُُ
نوُ"ُ....الُيصحُأفُيككفُمقابلُأنكفُاألحكاؿُالشخصيةُالمصرؼُعمىُمفُقا21ُ،ُحيثُنصُفيُالمادةُعاـ

ُ.فقتيـُأكُأؼُحقُمفُحقكقيـُ...."الخمعُإسقاطُحضانةُالصغارُأكُن

مفُُمنعُالخمعُإذاُتعمقُبوُحقُككذلؾُنجدُأفُالقانكفُالمغربيُقدُسارُعمىُنيجُالقانكفُالمصرؼ،ُحيثُُُُ
"كالُُمفُمدكنةُاألسرةُالمغربية:119ُحقكؽُاألطفاؿُإذاُماُكانتُاألـُمعسرة،ُحيثُنصُعمىُذلؾُفيُالمادةُ

أكُنفقتيـُإذاُكانتُاألـُمعسرة،ُإذاُأعسرتُاألـُالمخالعةُبنفقةُأطفاليا،ُُكزُالخمعُبشيءُتعمقُبوُحقُاألطفاؿيج
ُكجبتُالنفقةُعمىُأبييـُدكفُالمساسُبحقوُفيُالرجكعُعميياُ"

ذاُكافُكذلؾُُ،معاكضةُبنظرُالقانكفُككذلؾُبنظرُجميكرُالفقياءُدُ كمماُسبقُنجدُبأفُالمخالعةُتعُُُُ كا 
ُ؟ُالعةفماُىيُأركافُالمخُ،كترتبُأثارىاُعميياُكقانكناُ ُفمفُالضركرؼُأفُيككفُلياُأركافُلتنشأُصحيحةُفقياُ 

ُالحقُإذاُلذؼُيطرحُنفسوُعقبُالسؤاؿُالسابقكالسؤاؿُاُُُُ ُىذا ُفيُممارسة ُالتامة ُالحرية ُىلُلمزكجة ،
انيُمتطرقيفُألركافُالخمعُىذاُماُسنبحثوُفيُالمبحثُالث؟ُتقيدىاالعةُلياُأـُأفُىناؾُشركطُفرتُأركافُالمخاتُك

ُ.ُكشركطو

ُالثاني المبحث 

ُأركاف الخمع كشركطو

ُيتُكُُُُ ُفكافُمفُالضركرؼُأف ُأفُالخمعُمعاكضة ُابما ُأركافُأساسيةفيفر ُآلُو ُمنتجا  ُصحيحا  ثاره،ُلينشأ
ُمذلؾُنجدُأفُالفقياءُاختمفكاُفيُأركافُالخمع:ف

الحنفية:ُإفُلمخمعُركنافُىماُاإليجابُكالقبكؿ؛ُألنوُعقدُعمىُالطبلؽُبعكض،ُفبلُتقعُالفرقةُكالُفذىبُُُُ
ُ،ُبخبلؼُالطبلؽُفإنوُالُيحتاجُإلىُقبكؿُلعدـُكجكدُالعكض.يستحقُالعكضُبدكفُقبكؿ
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ُ.83الطبلؽ:ُكىيُأىميةُالزكجُكككفُالمرأةُمحبل ُلمطبلؽفييُكشركطُصحةُُأماُشركطُصحةُالخمع

ُالعكض،ُكالبضع،ُكالعكض،ُكالصيغة،ُكالزكجكذىبُُ ُ.84الشافعية:ُإفُلمخمعُخمسةُأركافُممتـز

ُ.85عُأركافُأربعةُالعاقدافُكالعكضافكذىبُالمالكية:ُإفُلمخمُ

ُإالُبياُلمخمعُأركافُأساسيةُالفإفُعمىُالرغـُمفُاختبلؼُالفقياءُفيُأركافُالخمعُ حسبُ،ُكىذهُاألركافُيقـك
ُ:أربعةُترجيحي

ُالعكضػ1ُُ ُ.سكاءُأكافُالزكجةُأكُأؼُشخصُأجنبيُالقابلُأكُممتـز

ُالزكج.ُػُالمكجبُكىك2ُ

ُػُالعكضُكىكُالشيءُالمبذكؿ.3ُ

ُياُالخمعُمثلُ:ُخالعتؾُأكُنحكهُ.ػُالصيغةُكىيُالمفعُالتيُيقعُب4

ُالتقسيـُدراسةُُكسنعتمدُفيُُُُُ ُىذا ُبحثنا ُالعكضُطرفافُالُبدُمنيمبما لكقكعُالخمعُُُاأفُالزكجُكممتـز
فيُحيفُأفُالبدؿُىكُُ،بدُمنياُلمتعبيرُعفُىذهُاإلرادةُ،ُكالصيغةُالكقبكؿُيصدرُمفُالطرفيفُبإرادتيـُبإيجاب
ُال ُالطبلؽالركف ُعف ُالخمع ُليطمُ ُ،ضركرؼُالذؼُيميز ُيكف ُيحصلُعمىُتعكيضُفالزكجُلـ ُلـ ُأنو ُلك تدفعوُق

ْتُِبِوُ"ُ:ُ"ثبكتوُفيُقكلوُتعالىلبدؿُقدُكردُ،ُكماُُأفُاالزكجةُلوُلرغبتياُبالفراؽ م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُ.ف بلُج 

،ُكمفُخبلؿُذلؾُنبيفُشركطُكفُمفُأركافُالخمعُفيُمطمبُمستقلفيُىذاُالمبحثُكلُُرسنعالجُلذلؾُُُُ
ُيفحاكلمُ،لؾُسننكهُإلىُماُغفلُعنوُالقانكُف،ُككذبينياُالفقياءُكتعرضُلياُالقانكُفكلُركفُمفُىذهُاألركافُكماُ

ُ ُالنقصُالذؼ ُنكمل ُاأف ُلممادة ُتطبيقا ُالحنفي ُالمذىب ُأراء ُبإضافة ُالقانكف ُق315ُكتنف ُاألحامف كاؿُنكف
كلُماُلـُيردُعميوُنصُفيُىذاُالقانكفُيرجعُفيوُإلىُالقكؿُالراجحُفيُالمذىبُُ:ُ"الشخصيةُالسكرؼُالتيُتنص

ُالحنفيُ"ُ

كبناء ُعمىُذلؾُسنقسـُىذاُالمبحثُ.ُقكانيفُالدكؿُاألخرػُالمتاحةمعُفيُكلُذلؾُالمقارنةُقدرُاإلمكافُُسنحاكؿُ
ُمطالب ُفيُالُ،إلىُأربعة ُ]الزكج[نتناكؿ ُالمخالع ُكفيُالثانيمطمبُاألكؿُشركط ُكفيُالثالثُُ، ُالعكض، ممتـز

ُ،ُكفيُالرابعُالبدؿ.ُالصيغة

                                         
83
 .441، ص3ـ ابن عابدٌن، رد المحتار، مرجع سابك، ج 
84
 .431، ص4ـ الشربٌنً، مغنً المحتاج، مرجع سابك، ج 
85
 م.1994، دار الكتب العلمٌة، 1، ط281، ص5ـ دمحم بن ٌوسف الغرناطً، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، ج 
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 المطمب األكؿ

 (الزكج)الع  شركط المخ

المخالعُكشركطو،ُكلكفُقبلُالخكضُفيُىذاُالركفُالبدُأفُنتساءؿُسنبحثُفيُىذاُالمطمبُركفُالزكجُُُُُ
ىلُيصحُالخمعُمفُكلُزكجُميماُكانتُظركفوُكأحكالوُأـُأفُىناؾُشركطُمحددهُالُبدُمفُتكافرىاُفيوُليصحُ

ُخمعو؟ُكىذاُماُسيككفُاإلجابةُعميوُفيماُيمي.

زكجُُالزكجةُكليذاُفيكُالُيقعُمفُكلُالخمعُتصرؼُخطيرُيحتملُالنفعُكالضررُلكبلُالطرفيفُالزكجُُكُُُُ
فيمفُيصدرُعنوُالخمعُُفراأفُتتُكُكقانكناُ ُ،ُبلُالُبدُلصحةُإيقاعوُكجكازهُشرعاُ كالُيقعُكذلؾُفيُكلُاألحكاؿ

ُ.شركطُمحدده

ُكفُُُُ ُجامعة ُقاعدة ُىناؾ ُالمكضكع ُىذا ُكىياي ُالفقياء ُجميع ُعمييا ُطبلُتفق ُصح ُمف ُكل ُصحُ" قو
كؿُفيُذلؾُابفُقي،ُحيثُُعكضُفجكازهُبالعكضُمفُبابُأكلىبعكض،ُفإفُجازُببلألفُالخمعُطبلؽُ؛86ُ"خمعو

ُ.87":ُ"ُكشركطوُكالطبلؽعابديفُمفُالحنفية

88ُُ":ُ"ُمكجبُالخمعُزكجُمكمفُالُصبيُكالُمجنكُفركمفُالمالكيةُيقكؿُالدردي

89ُ":ُ"ُشرطُالخمعُزكجُيصحُطبلقوُكمفُالشافعيةُيقكؿُالنككُؼ

91ُُ":ُ"ُكيجكزُالخمعُمفُكلُزكجُيصحُطبلقوالمرداكُؼكمفُالحنابمةُبقكؿُ

مفُقانكفُاألحكاؿ95ُُحيثُنصُفيُالمادةُفقياءُالمذاىبُاألربعة،ُالمشرعُالسكرؼُعمىُنيجُُكقدُسارُُُُ
كقدُبيفُالقانكفُنفسوُأفُُإليقاعُالطبلؽُ..."ُالشخصيةُعمىُأنوُ:"ُيشترطُلصحةُالمخالعةُأفُيككفُالزكجُأىبلُ 

ُ"كيككفُالرجلُمتمتعاُ 85ُسوُفيُالمادةُفحيثُنصُفيُالقانكفُنمفُالعمرُُةتككفُبتماـُالثامنةُعشُرأىميةُالطبلؽُ
ُ"ُهعمُرمفُُةةُلمطبلؽُبتماـُالثامنةُعشُركاممبأىميةُ

ُكأفُيككفُكعمىُض ُالزكجُمختارا  ُيككف ُكالبمكغُكأف ُشركطُكىيُالعقل ُالزكجُعدة ُذلؾُيشترطُفي كء
ُعمىُذلؾُصاحيا . ،ُحيثُنبحثُفيُالفرعُاألكؿُمنيـُشرطُالعقلُكالبمكغ،ُسنتناكؿُىذاُالمطمبُبثبلثةُفركعُكبناء 

ُكفيُالثانيُشرطُأفُيككفُالزكجُصاحيا ،ُكفيُالثالثُشرطُأفُيككفُالزكجُمختارا .ُ
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 الفرع األكؿ

 العقل كالبمكغ

ُعاقبلُ ُُُُ ُالزكج ُيككف ُأف ُاألُ؛الغاُ بُالبد ُأىمية ُتكتمل ُكالبمكغ ُبالعقل ُألنو ُصحةُداء ُعمييا ُيتكقف التي
ألفُىؤالءُالُيدرككفُُ؛فإفُخمعُكلُكاحدُمنيـُغيرُصحيحُأكُمعتكىاُ ُأكُمجنكناُ ُماُأفُكافُصبياُ أُ،تالتصرفا

،ُكىذاُماُذىبُإليوُفقياءُإفُالمشرعُأسقطُعنيـُمسؤكليةُالتكميفُلمصمحةُكالُيقدركفُعكاقبُاألمكر،ُلذلؾُنرُػا
ُالمذاىبُاألربعة:

ُفيُ ُباطلُحيثُيقكؿ ُالصبيُكطبلقو ُ"خمع ُقُ؛ذلؾُالسرخسي: ُليسُلو ُلماُألنو ُكخصكصا  ُمعتبرُشرعا  صد
ُ.91"يضره

ُ.92"الخمعُزكجُمكمفُالُصبيُكالُمجنكُفكيقكؿُالدردير:ُ"ُمكجبُ

ُ."93صبيُكالمجنكفُكماُالُيصحُطبلقيماكيقكؿُالنككؼ:ُ"ُالُيصحُخمعُال

ُ."94يصحُخمعوُألنوُليسُمفُأىلُالتصرؼكيقكؿُابفُقدامة:ُ"ُمفُالُيصحُطبلقوُكالطفلُكالمجنكفُالُ

ُالشأفُيثُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصح ُ،كعفُالصبيُحتىُيبمغُ،المجنكفُحتىُيبرأُعف"ُرفعُالقمـُعفُثبلثُُ:فيُىذا
ُ."95النائـُحتىُيستيقعُكعف

ُ؟أـُالُعنوُفيلُيممؾُاألبُالخمعُعكضاُ ُتكىاُ أكُمعُمجنكناُ ُأكا ُصبيُُالزكجلكفُإذاُكافُُكُُُُ

ُقياءُفيُىذهُالمسألةُعمىُقكليفُ:الفُختمفا

ُالفقياءُ:القكؿ األكؿ ُجميكر ُإليو ُالحنفيةُذىب ُُ،98كالمالكية97ُكالشافعية96ُمف ُخمع ُيجكز ُال األبُعفُبأنو
ُ.بيدُالرجلُكحدهُكالُيصحُمفُغيرهُألفُالخمعُطبلؽُكىكُ؛الصبيُكالمجنكفُكالمعتكه

ُ.99نكفُكىكُقكؿُمالؾُكركايةُعفُأحمدالصغيرُأكُالمجُبنوايصحُلؤلبُأفُيخالعُعفُُ:القكؿ الثاني
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ىبكاُإلىُعدـُ:ُفقدُأستدؿُالذيفُذليياُأصحابُالقكؿُاألكؿُفيُحكميـإُاستندكاالنسبةُلؤلدلةُالتيُأماُب
ُ:ُالصغيرُأكُالمجنكفُبماُيميُابنوصحةُخمعُاألبُعفُ

111ُ:ُ"ُإنماُالطبلؽُلمفُأخذُبالساؽُ"قاؿُعباسُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُبفاماُجاءُعفُُ:الدليلُاألكؿ

ُ.تكالهُعنوُكالخمعُطبلؽُكماُسيأتي:ُأفُرسكؿُهللاُجعلُالطبلؽُلمزكجُكحدهُفبلُيجكزُألحدُأفُيككجوُالداللة

سقاطُالقصاصُ،ُالمطمقُنفسوُكاإلبراءُمفُالديفإسقاطُلحقُالزكجُفبلُيممكوُإالالخمعُُ:دليلُالثانيال ُ.111كا 

الصبيُأكُُبنواعفُالذيفُذىبكاُإلىُصحةُخمعُاألبُُستدؿافقدُُ:أماُبالنسبةُألدلةُأصحابُالقكؿُالثاني
ُ:المجنكفُبماُيمي

ُ.112لضعفُالعقلُفيُكلُمنيماوُالصغيرُعميُكقاسكا،ُابفُعمرُطمقُعفُابفُلوُمعتكهُأفُ ُ:كؿالدليلُاأل

الذؼُلـُيثبتُنسخوُ"ُإنماُُفأنوُمخالفُلقكؿُالرسكؿُملسو هيلع هللا ىلصُ،فُفعلُابفُعمرُإفُكافُصحيحاُ أ:ُباستدالليـكنكقشُُ
ُبالساؽُ" ُالخطاب113ُالطبلؽُلمفُأخذ ُبف ُعمر ُمخالفُلقكؿُكالده ُأفُفعمو ُكما ُلوُ، ُالطبلؽُلمفُيحل "إنما

ُ.114ُالفرج"

العوُفكذلؾُيجكزُأفُيخبنوُالصغيرُايجكزُلؤلبُأفُيزكجُاستدؿُأصحابُالقكؿُالثانيُأيضا ُبأنوُ:ُالثانيالدليلُ
ُ.115أكُيطمقُعنوُ

عُكالطبلؽُإسقاطُلحقكؽُمفُفُالخمألُ؛الصغيرُعمىُنكاحوُقياسُمعُالفارُؽ:ُبأفُقياسيـُخمعُاستدالليـكنكقشُ
نوُالصغيرُبفجازُمفُاألبُالُاُ الزكاجُفيكُتمميؾُكليسُإسقاطأماُُ،ُيصحُمفُاألبُكاإلبراءُمفُالديففبلُ،النكاح

ُ.116أكُالمجنكفُأكُالمعتكه

ُرأؼُالُُُُ ُرجحاف ُلنا ُتبيف ُكمناقشتيا ُعرضُاألدلة ُاألبُزكجةُ،جميكركبعد ُخمع ُصحة ُعدـ ُبنواُكىك
كذلؾُُلؤلسرة،ـ،ُكلماُيحققوُرأؼُالجميكرُمفُمصمحةُكاضحةُكذلؾُلقكةُأدلتيُ؛المعتكهُأكالصغيرُأكُالمجنكفُ

ُالزكج.ُقرابةُىذاُالغيرُمفبرفعُيدُالغيرُمفُالعبثُبشؤنياُبدكفُمكافقةُالزكجُميماُكانتُدرجةُ
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كبالنسبةُلرأؼُالقانكفُالسكرؼُفيُىذهُالمسألةُنبلحعُبأفُالقانكفُلـُيتعرضُلياُكبماُأنوُقدُتبنىُرأؼُُُُُ
ذىبُإلىُعدـُصحةُخمعُاألبُزكجةُقدُالقانكفُالسكرؼُيككفُ،ُلذلؾُذىبُالحنفيُفيُكلُماُلـُينصُعميوالم
ُ.الصغيرُأكُالمجنكفُأكُالمعتكهُبنوا

ُيتبادرُإلىُالذىفُتساؤؿُكىكُُ ُكافُصبياُ ُ:كىنا ُإذا ُحكـُخمعُالزكجُفيما ُبينا ُقد ُكنا أكُُأكُمجنكناُ ُإذا
ُ؟ُفيُكاقعُالحياةُاألكثرُكجكداُ ُدالذؼُيع117ُفيوسفماُىكُحكـُخمعُالُمعتكىاُ 

كلُُألفُ ُ؛عمىُصحةُطبلقوُكذلؾُبناءُ ُ،السفيوُنجدُأفُالمذاىبُاألربعةُذىبتُإلىُصحةُكجكازُخمعُُُُ
،ُكألنوُإفُممؾُالطبلؽُكىكُمجردُإسقاطُمفُدكفُالحصكؿُعمىُمقابلُلذلؾُفؤلفُمفُصحُطبلقوُصحُخمعو

ُُلماليةُفقط.التصرفاتُاكماُأفُالسفيوُمحجكرُعميوُفيُُ،بلُالحصكؿُعمىُالعكضُمفُبابُأكلىيممكوُمقا

ُ،وُإلىُالسفيوُبلُيسمموُإلىُالكليفبلُيجكزُلممختمعُتسميمُ،لحكـُتسميـُبدؿُالخمعُإلىُالسفيوسبةُنأماُبالُُُُ
رجعُالكليُعمىُالمختمعُبميرُالمثلُأكُُ،لكليُبالتسميـُثـُتمفُبيدُالسفيوفإفُسمـُبدؿُالخمعُإلىُالسفيوُكلـُيعمـُا

فُكافُالخمعُعمىُديُ،رعمىُالقكؿُاآلخبقيمةُالعيفُالمسممةُ ُرألنوُلـُيجُ،فُرجعُالكليُعمىُالمختمعُبالمسمىكا 
ُ.118الذمةُُغقبضُصحيحُيبُر

ُكمفُأقكاؿُفقياءُالمذاىبُاألربعة:

ُ.119كقاؿُالدسكقيُمفُالمالكية:ُ"ُالُيبرأُالمختمعُُبتسميـُالماؿُلمسفيوُبلُلكليوُ"

،ُألنوُإذاُكافُلوُأفُيطمقُبغيرُعكضُسفييا ،ُفالخمعُجائزُكطبلقوُنافذكقاؿُالخرشيُفيُذلؾ:ُ"ُلكُكافُالزكجُ
ُ.111فبوُأكلىُ"

ُكسائرُكليوُإلىُالعكضُدفعُالمختمعُعمىُككجبُصحُبسفو،ُعميوُمحجكرُخالعُلك:"ُالشافعيةُمفُالرمميُكقاؿ
ُ.111"ُأمكالو

ُ.112"ُحقكقوُمفُكىذاُكأمكالوُحقكقوُيقبضُالذؼُىكُعميوُالمحجكرُككلي:ُ"ُالحنابمةُمفُقدامةُابفُقاؿ

ُ
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 الفرع الثاني

 أف يككف الزكج مختاراً 

ُمختارا ،ُُُ ُيككف ُأف ُالمخالع ُالزكج ُذىبُُ،يصحُخمعوُالُىاُ كرُ مُ ُالزكجُكافُإففُيشترطُفي ُإلىُىذا ك
ُِِمْفُ"ُ:ُكذلؾُبقكلوُتعالى،ُفيُحاؿُاإلكراهُالمؤاخذةألفُهللاُرفعُُ؛113جميكرُالفقياء ُِباَّلل  ف ر  ب ْعِدُِإيماِنِوُِإال ُم ْفُك 

يمافُِ ُِباإْلِ ْمب و ُم ْطم ِئفٌّ ق  ُ[116"ُ]سكرةُالنحل،ُاآليةُم ْفُأ ْكِره ُك 

فمذلؾُجميعُماُدكنوُمفُاألفعاؿُيرتفعُحكمياُُ،كبماُأفُالكفرُباهللُمفُأعظـُاألفعاؿُكقدُرفعُهللاُإثموُباإلكراهُ
ُ.إكراهكـُالخمعُإذاُرافقوُبكجكدُاإلكراهُككذلؾُيرتفعُح

كالُيشترطُأفُيككفُُ،:ُبحيثُرأكاُأفُخمعُالمكرهُجائزبُالحنفيةُإلىُرأؼُمخالفُلمجميكرفيُحيفُيذىُُُُ
ُمختاراُ  ُالسُ،الخالع ُفيُحيثُيقكؿ ُاإلكراه ُتأثير ُكعندنا ُتنعقدُُ،الرضاُانعداـرخسي:" ُحتى ُالقكؿ ُإىدار ُفي ال

ُ.114تصرفاتُالمكره"

ُُهكُرأكيقكؿُأيضا :ُ"لكُأفُرجبل ُُ ألفُالخمعُمفُجانبُالزكجُطبلؽ،ُُ؛حتىُخمعُامرأتو،ُفالخمعُكاقعبكعيدُتمف 
ُ.كاإلكراهُالُيمنعُكقكعُالطبلؽُفيُغيرُجعلُفكذلؾُبالجعل"

ُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص ُابفُعباسُرضيُهللاُعنو ُركاه ُعمىُذلؾُبما ُكلُطبلؽُجائزُإالُطبلؽُالمعتكهُقاؿُكاستدلكا "ُ :
ُُ.115"المغمكبُعمىُعقموُ

ُالشكك ُركاه ُالطائيمانيُكبما ُأفُ فُحديثُصفكافُبفُعمر "ُ ُعمىُنحرُزكجياُخذتُشفرةأُامرأةُ ُ: ُ،ككضعتيا
ُ.116الُقيمكلةُفيُالطبلؽُ"ُُ:"فقاؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُاستقاؿفطمقياُثـُُ،ذهإفُلـُتطمقنيُنحرتؾُبيُ:كقالت

نماُينعدـُالُرُلحنفيةفاُُُُ كالرضاُُ،ضايركفُأفُانعقادُالتصرؼُيككفُبكجكدُركنوُكمحموُكالُينعدـُبسببُاإلكراهُكا 
هُيقصدُماُباشرهُكلكفُالُلذاتُالشيءُكلكفُلشيءُآخرُباعتبارهُقدُكقعُبيفُ،ُفالمكرُ ليسُبشرطُلكقكعُالطبلؽ

ُ.117ُشريفُفاختارُأىكنيما
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ُأُُُُُ ُاشتراط ُىك ُالراجح ُأف ُلنا ُيبدك ُالكلكف ُيككف ُمختاُرف ُالمكرهُاُ مخالع ُخمع ُصحة ُألفُكعدـ ُكذلؾ ،
ألنوُعمىُفرضُثبكتوُكصحتوُفيكُُ؛عفُطريقُابفُعباسُالُدليلُليـُفيوُبلُىكُدليلُعمييـُُؼاستدالليـُبماُرُك

هُمغمكبُعمىُعقموُمعدكـُكالشؾُأفُالمكرُ ،ُوُمفُكلُمغمكبُعمىُعقمويمنعُمفُكقكعُالطبلؽُكيفيدُعدـُكقكع
ُ.فبلُيقعُطبلقوُككذلؾُالُيصحُخمعواالختيارُ

ُ؟ُلعُاليازؿُفماُىكُحكـُخمعُاليازؿكفيُمعرضُبحثناُعفُالمخالعُالمختارُالُيغيبُعفُالذىفُالمخاُُُُُ

ليفُىُز:ُ"ُثبلثةُجدىفُجدُُكلقكؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُكترتيبُآثارهُعميوُذىبُجميكرُالفقياءُإلىُكقكعُخمعُاليازؿُصحيحاُ 
ُكالطبلؽُكالعتاؽُ"جدُالنكاحُ

ُ.118ُكلكفُإذاُقمناُأفُالخمعُطبلؽُفيقعُمعُاليزؿُأماُإذاُقمناُأفُالخمعُفسخُففيوُخبلؼ

ُ:119إلىُعدةُأمكرترجعُكخمعوُاليازؿُكلعلُالحكمةُمفُكقكعُطبلؽُ

ُ.عفُالمعبُبأحكاـُالشريعةُةُالزجرػُإراد1ُ

كاً :ُ"ُتعالىُفيُذلؾدعكػُاليزؿُكقدُقاؿُػُسدُبابُالرجكعُعفُالطبلؽُأكُالخمعُب2ُ ]ُُ"َُكال َتتَِّخذ كا آياِت َّللاَِّ ى ز 
ُ[231سكرةُالبقرةُ،ُاآليةُ

ُالخمعُكسيمةُلتضيعُحقُثبتُلمزكجةُأكُالزكج.ُاليزؿُفيُ،ُلئبلُتتخذُدعكُػرػُضمافُحقُالطرؼُاآلخ3

ُالفرع الثالث

 أف يككف الزكج المخالع صاحياً 

ُإذاُكافُسكرانُ،يشترطُأفُيككفُالمخالعُصاحياُ ُُُُُ ُكلكفُماُىكُا ،كيككفُالمخالعُفيُحالةُعدـُصحكة
ُأكُبغيرُمحـر؟ُكىلُيختمفُحكموُحكـُالمخالعُالسكرافُلمسكراف؟ُكماُىكالتعريفُالفقييُ ُ؟ُفيماُإذاُسكرُبمحـر

ألنوُُكبلموُكيستكؼُعندهُالحسفُكالقبيح؛ذىبُجميكرُالفقياءُإلىُأفُالسكراف:ُىكُالذؼُييذؼُكيخمطُُ
ُ.121السكرافُفيُالعرؼىكُ

ُكافُسكرهُأ ُإذا ُبالنسبةُلحكـُخمعُالسكراف،ُفإنوُيختمفُباختبلؼُالحالةُالتيُسكرُبيا،ُكذلؾُفيما ما
ُـُلمتمذذ:أُجلمضركرةُكالعبل
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 م.1991، 3، المكتب اإلسالمً، بٌروت، عمان، دمشك،ط379، ص7لبٌن، جـ محً الدٌن النووي، روضة الطا 
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ُكأفُيشربُالمسك كالً أُُ فبلُيقعُخمعوُُ،هلمضركرةُأكُلمعبلجُأكُباإلكرُاُرػُبالنسبةُلمسكرافُعفُطريقُغيرُمحـر
ُ.كماُالُيقعُطبلقو

ُكشربُالخمرُأكُالمخدراتُلمنشكةُكالتمذذُباختيارهُفإفُالفقياءُ اً يثان اختمفكاُػُأماُبالنسبةُلمسكرافُعفُطريقُمحـر
ُ.عمىُرأييفمنوُفيُكقكعُالخمعُ

ؽُكماُيقعُالطبل:ُكىكُرأؼُجميكرُالفقياءُمفُالحنفيةُكالشافعيةُكالمالكيةُعمىُأنوُيقعُالخمعُالرأؼُاألكؿ
ُ.121متشديدُعمىُمرتكبُالحراـلكذلؾُ

ت ىُت ْعم م كاُماُت ق كل كفُ "ُ:بقكلوُتعالىُماُذىبكاُإليوُعمىكاستدلكاُ كارػُح  ُس  ـْ بلة ُك أ ْنت  ب كاُالص  ُآم ن كاُالُت ْقر  اُال ِذيف  ُ"ُياُأ يُّي 
ُ[43]سكرةُالنساء،ُاآلية

ـُيدؿُكنيييـُحاؿُسكرىُ،أفُهللاُتعالىُنياىـُعفُقربافُالصبلةُحاؿُسكرىـُعمىُماُذىبكاُإليوُاآليةُةككجوُداللُ
ُكاستدلكاُأيضاُ ُ.يصحُخمعوُفمذلؾُالسكرافُيصحُخمعو،ُككلُمكمفُيصحُطبلقوُعمىُعدـُزكاؿُالتكميفُعنيـ

أفُطبلؽُالسكرافُكىذاُيدؿُعمىُ،122ُ"ُالمغمكبُعمىُعقموُالمعتكه:ُ"ُكلُطبلؽُجائزُإالُطبلؽُبقكؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص
ُ.ُجائزُككاقع

ُالثاني ُيالرأؼ ُكبعضُُرُػ: ُالشافعي ُقكلي ُكأحد ُالمزني ُقكؿ ُكىك ، ُبمحـر ُالسكراف ُطبلؽ ُكقكع عدـ
بماُركاهُالبخارؼُعفُابفُُ،ُكاستدلكاُعمىُرأييـالسكرافُليسُلديوُاختيارُأكُقصدُذلؾُألف؛ُأصحابُأبيُحنيفة

كلُمنيماُيشترطُُأفأفُالخمعُكالطبلؽُفيُالداللةُككجوُ،123ُالمستكرهُليسُبجائزُ"ُطبلؽُالسكرافُك":ُعباس
ُ.ُماُيشترطُفيُاآلخرفيوُ

ـُمنيـُزائلُالعقلُكىؤالءُالُيقعُطبلقيـُكالُيصحُخمعيُككذلؾُقاسكاُالسكرافُعمىُالمجنكفُكالمعتكهُفيُأفُكبلُ ُ
ُ.124ككذلؾُكلُمفُىكُمثميـُكالسكراف

كأفُالسكرافُالمعتدؼُبسكرهُيصحُُكالرأؼُالذؼُنميلُإلىُترجيحوُىكُعدـُاشتراطُككفُالمخالعُصاحياُ ُُُُ
ُالتكميفخم ُأنوُقدُسكرُعوُألنوُمكمفُلـُيزؿُعنو ُلوُعمىُعصيانوُطالما ُبتصرفاتوُعقكبة ُفيجبُأفُيؤاخذ ،

.ُ ُبمحـر
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ضُلوُتأثيرُعمىُصحةُتصرؼُالمُرىلُيثارُلديناُسؤاؿ،ُكفيُمعرضُبحثناُفيُشركطُالزكجُالمخالعُُُُُ
ُُ؟ُالمخالعالزكجُ

ألنوُلكُطمقُبغيرُعكضُ؛ُتُكالُيؤثرُالمرضُعمىُصحةُتصرفومرضُالمُكُالمريضيبدكُأنوُيصحُخمعُُُ
:ُكنفاذُخمعُقكليـرُالمالكيةُعفُذلؾُبكعبُ ُ،كألفُالكرثةُالُيفكتيـُبخمعوُشيءُ،،ُفؤلفُيطمقُبعكضُأكلىلصح

ُمخكفاُ ُالمريضُمرضاُ  رثوُزكجتوُالمخالعةُإفُكلكفُىلُت.ُلماُفيوُمفُإخراجُكارثُابتداء،ُإشارةُإلىُأنوُالُيحـر
ُ؟ُماتُبمرضو

ُنوُنافذُقياسا ُعمىُطبلقو.ُأكازُالخمعُمفُالمريضُمرضُالمكتُُكاتفقُاألئمةُاألربعةُعمىُج

، ثُمفُألنوُيؤدؼُإلىُإخراجُكاُرُ؛ذىبكاُإلىُعدـُجكازُالخمعُديانةُكلكفُالمالكيةُمعُقكليـُبصحةُالخمعُقضاء 
.الميراثُفيُمرضُمكتو ُ،ُكلكنوُصحيحُقضاء 

ُزكجُثـُتكفيُقبلُأفُيبرأُمفُمرضو:كقدُخالفُاإلماـُمالؾُاألئمةُالثبلثةُفيُمسألةُفيماُإذاُخالعُال

ألفُُ؛لـُتتزكجفعندُاإلماـُمالؾُالمرأةُترثوُسكاءُتمتُكفاتوُأثناءُالعدةُأـُبعدُانتيائيا،ُكسكاءُتزكجتُبغيرهُأـُ
ُ.125فيياُإخراجُكارثُمفُالتركةُكافُلوُحقالزكجُقدُتسببُب

ُكمفُنصكصُالفقياء:ُ

ُ"126قاؿُابفُنجيـُمفُالحنفية:"ُلكُاختمعتُصحيحةُكالزكجُمريض،ُفالخمعُجائزُبالمسمىُقلُأـُكثر

ُفيُمرضُمكتوكقاؿُالخرقيُمفُا ُلكُخالعيا ُفممُكلحنابمة:" ُكانتُترث، ُبأكثرُمما رثةُأفُيعطكىاُ،ُكأكصىُليا
ُ."127أكثرُمفُميراثيا

ُ ُيشترط ُالزكج ُبأف ُرأينا ُبحثو ُسبق ُشركطكمما ُعدة ُُفيو ُفقيا  ُخمعو ُيصح ُالزكجةُُُ،كقانكناُ لكي فيل
كفُالثانيُُرىذاُماُسنبحثوُفيُال؟ُبُالخمعُمفُغيرُشركطُتقيدىاُبذلؾالمختمعةُكذلؾُأـُلياُالحريةُالتامةُبطم

ُ.ُمفُأركافُالخمع

ُ

ُ
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 المطمب الثاني

 ممتـز العكض

كلماُكافُالعكضُفيُُ،،ُكقدُيككفُشخصاُآخرُغيرىاالزكجةُنفسياُىيُالممتزمةُبالعكضماُتككفُُغالباُ ُُُُُ
ُالعكضُأىبلُ ُشترطاالخمعُفيوُشبيةُتبرعُلذلؾُفقدُ فبلُلمتصرفاتُالماليةُُالفقياءُككذلؾُالقانكفُأفُيككفُممتـز

ُأك ُالصغيرة ُبعكضُمف ُالخمع ُلسفوُيقع ُعمييا ُالمحجكر ُأك ُالمجنكنة ُذلؾ ُكعمىُضكء ُىيُشركطُُُنسأؿ، ما
ُ؟ُبالعكضُاُ أفُيككفُممتزمكىلُيحقُلشخصُأجنبيُ؟ُلممارسةُحقياُفيُالخمعالزكجةُالمختمعةُالتيُتجعمياُأىبلُُ 

ُسبقُُُُُ ُعمىُما ُشركطُالزكجةُسنقسـُكبناء  ُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيما ُالمطمبُإلىُفرعيف، المخالعة،ُىذا
ُكفيُالثانيُخمعُاألجنبيُ"الفضكلي".

ُالفرع األكؿ

 شركط الزكجة المختمعة

ُيشترطُفيُالزكجةُالمختمعةُماُيأتي:

 ف تككف الزكجة عاقمة بالغة رشيدة: أ أكالً 

ُبوُالزكجةُلزكجياُفإفُالخمعُليسُمعاكضةُمحضةُُاُ طبلقُلماُكافُالخمعُفيُحقيقتوُُُُُ فيُنظيرُماؿُتمتـز
ُالزكجةُببدؿُالخمعُإالُإذاُكانتُبالغةُعاُ؛بلُفيوُمعنىُالتبرعات قمةُغيرُمحجكرُعميياُلسفوُأكُلذلؾُالُتمتـز

ُ.ُمرض

ُ"ُ:أفُمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُعمى95ُُالمادةكقدُأكدُالقانكفُالسكرؼُعمىُذلؾُحيثُنصُفيُُُُُُُ
ُبب ُخكلعتُالُتمتـز ُإذا ُتبمغُسفُالرشد ُالتيُلـ ُُإالُبمكافقةُكليُالماؿؿُالخمعُدالمرأة كسفُالرشدُفيُالقانكفُ"

ُ،مفُالعمرُة،ُكبماُأفُالمشرعُقدُجعلُسفُالزكاجُلممرأةُبتماـُالسابعةُعشُرمفُالعمرُةالثامنةُعشُرُالسكرؼُبتماـ
ُ ُالرشد ُأقلُمفُسف ُالزكجة ُكافُسف ُدائُرلذلؾُفإذا ُيعد ُىذا ُتصرفيا ُفإف ُكالضررُُاُ كخالعتُزكجيا ُالنفع بيف

ُ.عمىُإجازةُكليياُاُ تاليُيككفُمكقكفكبال

ُ:ُصادرةُعفُالمحكمةُالشرعيةُأىمياُليذاُالحكـُعدةُقراراتُتطبيقاُ كنجدُ
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المميزةُرةُ"ُإذاُطمقُالزكجُزكجتوُالصغيكالذؼُجاءُفيو232ُُتحتُالرقـ9ُ/6ُُ/1966ُُالقرارُالصادرُبتاريخُ
ُُ.128،ُكالُيسقطُالميرُ"عمىُميرىاُكقبمتُتطمق

ألثارهُحيثُُككذلؾُنصُالقانكفُالمغربيُعمىُبمكغُالزكجةُالمخالعةُسفُالرشدُليقعُالخمعُصحيحا ُمنتجاُ 
ُ"ُ:منو6ُنصُفيُالمادةُ تخالعُالراشدةُعفُنفسياُكالتيُدكفُسفُالرشدُالقانكنيُإذاُخكلعتُكقعُالطبلؽُكالُتمتـز

ُمعُإالُبمكافقةُالنائبُالشرعي"ببدؿُالخ

ُُُ ُاألىمية ُناقصة ُالمخالعة ُالزكجة ُتككف ُاالىميةفقد ُمعدكمة ُُ؛أك ُصغيرةإما ُأك ُأكُُمجنكنة ُمميزة غير
ُلسفوُ ُالحالزكجةُفيُفماُىكُحكـُخمعُُ،أكُمرضمحجكرُعمييا االتُكماُىكُحكـُالتزامياُكلُحالةُمفُىذه

ُ؟بالعكض

ميياُطبلؽُرجعيُ:ُإذاُكانتُالزكجةُصغيرةُمميزةُكخالعتُزكجياُكقعُعالمميزةبالنسبة لخمع الصغيرة      
كقدُُ،عبارةُالزكجُفيُالخمعُمعناىاُتعميقُالطبلؽُعمىُقبكلياألفُُ؛،ُكسببُكقكعُالطبلؽُعميياكالُيمزمياُالماؿ

ُ.ألفُأىميةُالقبكؿُتككفُبالتمييزُ؛ككجدُالمعمقُكىكُالقبكؿُممفُىيُأىلُلوُ،صحُالتعميقُلصدكرهُمفُأىمو

ُالماؿ ُليستُأىبلُ ُ:أماُسببُعدـُلزـك ُالخمعُمفُالناحيةُالماليةُضررا ُمحضاُ ُلمتبرعُفؤلنياُصغيرة ُ،بحيثُيعد 
ُ.129ُرضـُالحجرُلسفوُأكُمديشترطُفيُأىميةُالتبرعُالعقلُكالتمييزُكعُلؾذفم

فيقعُُ،الُيقابموُشيءُمفُالعكضُمجرداُ ُفؤلنوُلـُيصحُالتزاـُالماؿُفكافُطبلقاُ ُ:رجعياُ ُالطبلؽكقكعُكأماُسببُ
ُ.131ُكىذاُىكُرأؼُالحنفيةُرجعياُ 

فبلُيقعُبوُُ،غيرُمميزةُباطلُاءُكانتُمميزةُأكُكخمعُالصغيرةُسىكُأفُأفُالراجحُفيُالمذىبُالشافعيُُفيُحيفُ
ُ.131ُطبلؽ

ُخمعُالصغيرةُالمميزةُصحيحا ُكيقعُبوُطبلقا ُباألحكاؿُالشخصيةُقانكفُفيُحيفُنجدُأفُُُُُ ائنا ،ُالسكرؼُعد 
ُالزكجةُببدؿُالخمع ُببدؿُالخمع؛ُألنياُكتمتـز الُكقعُبوُطمقةُرجعيةُكالُتمتـز ،ُكلكفُبشرطُمكافقةُكليُالماؿ،ُكا 

المرأةُىُأف:ُ"عم95ُرةُالثانيةُمفُالمادةُليستُأىبل ُلمتبرعُبدكفُالحصكؿُعمىُمكافقةُكليُالماؿ،ُحيثُنصتُالفق
ُببدؿُالخمعُإالُبمكافقةُكليُالماؿ" ُالتيُلـُتبمغُسفُالرشدُإذاُخكلعتُالُتمتـز
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:ُفإذاُكانتُالزكجةُالمخالعةُصغيرةُغيرُمميزةُأكُبالنسبة لخمع الصغيرة غير المميزة أك المجنكنةماُأُُُُ
ُ.132كُأىلُلوُفبلُيقعُالخمعبكؿُممفُىقُعميوُكىكُالقلعدـُكجكدُالمعمُ ُ؛مجنكنةُفبلُيقعُطبلقياُأصبلُ 

ُكانتُالزكجةُالمخالعةُمحجكُرأما بالنسبة لخمع الزكجة المحجكر عمييا لسفو:      ُلسفوُاُ فإذا ُ،عمييا
ُعم ُزكجيا ُطبلؽُرجعيُ:كقبمتُ،ىُماؿكخالعيا ُالماؿكقعُعمييا ُكالُيمزميا ،.ُُ ُحكميا ُالصغيرةُكفيُىذا حكـ
اُلسفوُأكُيماُالمحجكرُعميأ:ُ"ُفحيثُجاءُفيُالمغنيُ،133لمتبرعُلقبكؿُالطبلؽُكليستُأىبلُ ُالمميزةُفيُأنياُأىل

كسكاءُأذفُفيوُُ،مفُأىموتُألنوُتصرؼُفيُالماؿُكليسُ؛فبلُيصحُبذؿُالعكضُمنياُفيُالخمعصغرُأكُجنكفُ
ُ.134ُ"ألنوُليسُلوُاإلذفُفيُالتبرعاتُكىذاُكالتبرعُ؛الكليُأـُلـُيأذف

ُمعرضُُُُُ ُكىككفي ُسؤاؿ ُلذىف ُإلى ُيتبادر ُالمختمعة ُالزكجة ُأىمية ُفي ُيصُ:بحثنا ُالزكجةُىل ُخمع ح
يبدكُُ؟ُممةُاألىميةُفيُاألصلكاُامرأةكىلُيؤثرُىذاُالحجرُعمىُخمعياُمفُحيثُككنياُُ؟المحجكرُعميياُلفمس

كيرجعُعميياُُ،ياألفُلياُذمةُيصحُتصرفياُفيُ؛كبذلياُلمعكضُصحيحُ،لفمسُلناُأنوُيصحُخمعُالمحجكرُعمييا
ُ.135ُالحجرمدةُطكاؿُعنياُكليسُلوُمطالبتياُُفؾُالحجرذلؾُبعدُ،ُُكبالعكضُإذاُأيسرت

ذاُكانتُالصغيرةُكالمحجكرُعميياُالُتستطيعُممارسةُحقياُفيُالخمعُفيلُيجكزُلكليُالمحجكرُعميياُُُُُ كا 
ُ؟بنتواالصغيرةُأفُيمارسُالخمعُعفُأكُ

ُالتـزفُالفقياءُمتفقكفُعمىُنجدُأُُُُُُُُ ُإذا ُببذؿُعكضُالخمعُمفُمالوُأفُكليُالصغيرةُأكُالمحجكرُعمييا
فيماُكلكفُالخبلؼُبيفُالفقياءُُ،نوُيككفُبذلوُمفُجانبُالكليُأكلىإذاُجازُبذلوُمفُقبلُأجنبيُفإُألنو،ُجازُذلؾ

ُأكُُأضاؼُالكليُبدؿُالخمعُإلىُماليا:ُإذا ُالمجنكنةُأكفذىبُجميكرُالفقياءُإلىُأنوُالُيجكزُلكليُالصغيرة
كىكُُ،أبنتوُمفُقبلُالكليُمفُماؿُاُ يعدُتبرعُككمافيُمالياُُاُ ألنوُيعدُتصرفُ؛يخالعُعنياُمفُمالياُأفالسفييةُ

ُ.136لعكضُفيُالخمعُمفُماليفُغيرُصحيحفكافُالتزاموُببذؿُاُ،غيرُمأذكفُفيو

فيكُطبلؽُرجعيُالمحجكرُعميياُبمفعُيككفُطبلقا ُُكعمىُىذاُلكُخالعُالزكجُزكجتوُالصغيرةُأكُالمجنكنةُأكُُ
ُ.كالُيستحقُعكضاُ 
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المحجكرُعميياُُأكالمجنكنةُُأك:ُحيثُذىبكاُإلىُانوُيصحُلكليُالصغيرةُكقدُخالفُالحنابمةُرأؼُالجميكرُُُُُُُ
الكليُمفُماؿُمعمميفُذلؾُبأفُخمعُُ،حدُقكليُالمالكيةأكىذاُُ،صمحةُليافيُذلؾُمُرأػإذاُأفُيخالعُمفُمالياُ

تخاؼُمنوُعمىُُنفسياُُأككذلؾُبتخميصياُمفُزكجُيتمفُمالياُُ،المحجكرُعميياُيمكفُأفُيككفُلياُمصمحةُفيو
سرافاُ ُاألحكاؿُالُيككفُبذؿُالماؿُتبذيراُ ُ،ُكفيُمثلُىذهكعقميا نماُيككفُتعقبلُ ُكا  ُ.137فعُنفسياُكمالياحلُكاعتداالُ ُكا 

؛ُالصغيرةُغيرُالمميزةُأكُالمجنكنةكأرػُأفُرأؼُالحنابمةُىكُالراجح،ُالذؼُأخذُبصحةُخمعُاألبُعفُُُُُ
ُكذلؾُرفعا ُلمظمـُعنياُكحتىُالُتترؾُتحتُقمعُالزكجُكظمموُإلىُأفُتبمغُأكُإلىُأفُيزكؿُعنياُالجنكف.

ُدهالمحجكرُعميياُفإنناُنعُكأكبماُأفُالقانكفُالسكرؼُلـُينصُعمىُحكـُخمعُالكليُنيابةُعفُالصغيرةُُُُُ
ُالمسألة ُالجميكرُبخصكصُىذه كذلؾُبأنوُالُيجكزُلؤلبُأفُُ،قدُسارُعمىُنيجُالمذىبُالحنفيُالمتفقُمع

فُفعلُذلؾُكقعُخمعوُطبلقاُ ُ،يخالعُعنيفُمفُماليف ُُرجعياُ ُكا  ُ.ُالصغيرةُأكُالمحجكرُعميياُبالبدؿكالُتمتـز

ذاُكافُالصغرُأكُالجنكفُأكُُُُُُ السفوُيؤثرُعمىُأىميةُالزكجةُالمخالعةُكالتزامياُبالعكضُفيلُالمرضُكا 
ُ؟ُعُكيمنعياُمفُالتزاـُالبدؿُأـُالالمخكؼُالذؼُقدُيصيبُالزكجةُالمخالعةُيؤثرُعمىُأىميتياُفيُالخم

ُُأىبلُ ُدُ تعُمخكفاُ ُالمريضةُمرضاُ ُُُُُ ُكالقانكنية ُالتصرفاتُالشرعية ُالخمعكمنيلجميع يكجبُفُالمرضُالُألُ؛ا
،ُكليسُالحجرُلذاتُالمرضُفإفُخالعتُإلىُضعفُالعقلُفيحجرُعميياُلذلؾُيؤدؼُ،ُإالُإفُيككفُسبباُ الحجر

ُالعكضالمرأةُكىيُفيُمرضُا ُكيمزميا ُلمكتُصحُالخمعُعندُجميكرُالعمماء، ُعاقمةُفأ، ُكقكعُالخمعُفؤلنيا ما
ُفُ،رشيدة ُالماؿ ُلزـك ُعميوكأما ُزكجيا ُخالعيا ُقبمتُما ُمقدارُُكلكفُ،ؤلنيا ُتحديد ُىك ُالفقياء الذؼُاختمفُفيو

بدؿُلخمعُفيُكفيُتقديرُُعكضُالخمعُفيُىذهُالحالةُمخافةُأفُتككفُراغبةُفيُمحاباةُالزكجُعمىُحسابُالكرثة.
ُ:حالةُمرضُالزكجةُنرُػ

فإفُزادُعفُإرثوُُ،منيانوُيجبُأفُالُيزيدُبدؿُالخمعُعفُمقدارُميراثُالزكجُىبكاُإلىُأ:ُذالمالكيةُكالحنابمةُأفُ ُ
ُالزيادةُكيجبُردىاُ:منيا ُ.138يقعُالطبلؽُكيترتبُعميياُأحكامياُكُ،تحـر

فُزادُعمىُذلؾُ،جازُ:منوُبقدرُميرُمثمياُاختمعت:ُفقدُذىبكاُإلىُأنياُلكُأماُالشافعية مثُكانتُالزيادةُمفُالثُ:كا 
ُ.139ُالجائزُمنوُالكصيةُكيعدُتبرعاُ 

ُالحنفية ُالحالةُيقعُبوُالطبلؽُصحيحاُ فُالخمعُفيُإُ:فقالكاُأما العكضُعفُالثمثُمماُُبشرطُأفُالُيزيدُ،ىذه
ُ.ُؤلجنبيُكالزكجُأصبحُبالخمعُأجنبي،ُكالتبرعُفيُمرضُالمكتُكصيةُالُتنفذُإالُفيُحدكدُالثمثُلتممؾُمتبرعة
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ىذهُاألمكرُبدؿُالخمعُلُحدُأقأعدةُالُيستحقُزكجياُإالُبأنوُإذاُماتتُالمرأةُالخالعةُالمريضةُكىيُفيُالكا:ُكقالُ
ماُإذاُماتتُبعدُ،ُأستحقُالزكجُجميعُالبدؿُالمسمىاتُفإفُبرأتُمفُمرضياُكلـُتمُ،أكُثمثُالتركةُأكُميراثو

ُألنوُفيُحكـُالكصية ُفموُبدؿُالخمعُالمتفقُعميوُبشرطُأفُالُيزيدُعمىُثمثُتركتيا ُإذاُ.141انقضاءُعدتيا أما
ُ.141فيأخذُالزكجُالمبمغُالمتفقُعميوُميماُبمغتُقيمتوُذبرئتُمفُمرضياُفبلُيسمىُمرضُمكتُحينئ

ُأفُالقانكفُالسكرؼُلـُينصُعمىُحكـُخمعُُُُُُ ،ُدؿُالذؼُيجبُأفُالُتتجاكزهأكُمقدارُالبُالمريضةكبما
فإذاُماتتُكىيُفيُالعدةُاستحقُاألقلُُ،بدؿُالخمعُفيُحكـُالكصيةفيُأفُقدُنحىُمنحىُالمذىبُالحنفيُفيككفُ

فُماتتُبعدُانقضاءُالعدةُاستحقُُ،ميراثوُأكُثمثُالتركةُأكمفُبدؿُالخمعُ بدؿُالخمعُأكُُأمريفأحدُمفُُاألقلكا 
ُ.ثمثُالتركة

ُكافُالُبدُفيُالزكجةُالمختمعةُمفُتُكُُُُُ ذا فرُالعقلُكالبمكغُكالرشدُفإفُذلؾُيقتضيُأفُتككفُالزكجةُاكا 
ُالخمع.ُإليقاعمحبلُُ  ُالطبلؽُكىذاُماُسنبحثوُفيُالشرطُالثانيُمفُشركطُممتـز

 .إليقاع الطالؽ : أف تككف الزكجة محالً ثانياً 

ُُُُُ ُالمختمعة ُالزكجة ُُتككفُمحبلُ ُأفيشترطُفي ُالطبلؽُعمييا ُحقيقةُ إليقاع ُقائمة ُالزكجية ُتككف ُأكُبأف
ُمفُطبلؽُرجعيذلؾُبأُكُ،حكماُ  ُفُتككفُمعتدة ُمفُطبلُأنقضتالتيُُأما، ُكالمعتدة ُليستُعدتيا ؽُبائفُفإنيا
ُ.142فُالمستفادُمفُالمخالعةُالبينكنةُكقدُحصمتُلياُبالطبلؽُسابقاُ ألُ؛لممخالعةُمحبلُ 

يككفُالزكجُيشترطُلصحةُالمخالعةُأفُ:ُ"منو95ُلؾُحيثُجاءُفيُالمادةُالقانكفُالسكرؼُعمىُذُأكدكقدُُُُُُ
،ُفبلُتجكزُلممرأةُأفُلخمعُقياـُرابطةُالزكجيةُالصحيحةفمذلؾُيشترطُفيُاكالمرأةُمحبل ُلو"ُأىبل ُإليقاعُالطبلؽُ

ذاُكانتُفرُعقدُزكاجُصحيح،ُفإامفُتُكُتخالعُرجبل ُأجنبيا ُعنياُأكُتربطياُبوُرابطةُغيرُرابطةُالزكجية،ُبلُالبد
ُُ.بسببُالفسخُأكُالطبلؽُالبائفُككذلؾُلكُانفصمتُعرػُالزكجيةُ،فبلُيقعُالخمعُ،رابطةُالزكجيةُفاسدة

ُعمىُذلؾُُُُ نجدُأفُجميكرُالفقياءُمفُالمذاىبُاألربعةُمتفقكفُعمىُأفُخمعُالمعتدةُمفُطبلؽُُ:كبناء 
ألفُالمقصكدُمفُالخمعُىكُبذؿُالماؿُمفُالزكجةُلتممؾُعصمتيا،ُُ؛ئف،ُىكُمجردُطبلؽُالُيجبُفيوُعكضبا

،ُفبلُيصحُأفُتدفعُماال ُفيماُىكُالزكجيةُأسبابفُالسابقُعميوُكزالتُمكتُعصمتياُبالطبلؽُالبائقدُمُأنياكبماُ
ُ.ئاُ شيكاقعُفعبل ُكيجبُعمىُالزكجُردُماُأخذهُمنيا،ُإفُكافُقدُأخذُ
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ُمفُُُُُُُ ُفيُكثير ُالزكجة ُزالتُفيُحكـ ُال ُلككنيا ُمفُطبلؽُرجعي ُالمعتدة ُخمع ُعمىُصحة ُذىبكا كما
ُ.143خمعيابذؿُالماؿُمقابلُُايو،ُفقدُصحُمنيإلُرجاعياالزكجُبإمكانوُإُأفكبماُُاألحكاـ،

ذاُكناُقدُكجدناُُُُُُ ىلُحالةُالزكجةُُ:،ُيتبادرُلناُتساؤؿُكىكاُ خمعُالمعتدةُمفُطبلؽُرجعيُصحيحُأفكا 
ُالحيضُتؤثرُعمىُصحةُخمعياُأـُال؟المخالعةُمفُالطيرُأكُ

ُفيُُ ُأكانتُالزكجة ُالُبأسُبالخمعُسكاء ُعمىُأنو ُالفقياء ُفيُالطيراتفقُجميكر ألفُالمنعُمفُُ؛الحيضُأـ
زالةُالضررُالذؼُالعدة،ُكالخمعُيقصدُمنوُإُالطبلؽُفيُالحيضُعندىـُىكُمفُأجلُالضررُالذؼُيمحقياُبطكؿ

ُ.144يمحقياُلسكءُالعشرةُكالبقاءُمعُمفُتكرىوُكذلؾُأعظـُمفُضررُطكؿُالعدة

ألفُرسكؿُهللاُلـُيسأؿُزكجةُثابتُبفُقيسُحيفُخمعياُمفُُ؛"كيجكزُالخمعُُفيُالحيضُ:جاءُفيُمغنيُالمحتاج
ُ"145زكجيا

146ُ"باإلجماعفُالخمعُالُيكرهُفيُحاؿُالحيضُإذلؾُقاؿُابفُعابديفُمفُالحنفية"ُكفيُ

سأؿُزكجةُثابتُبفُيكألفُرسكؿُهللاُصُلـُ؛147ُكقاؿُابفُقدامةُفيُالمغني:"ُكالُبأسُبالخمعُفيُالطيرُكالحيض"
فيُتحريـُإيقاعوُفيُُكافُالخمعُكالطبلؽكلكُُفدؿُذلؾُعمىُصحةُالخمعُفيُالحيضُكالطير،ُ،قيسُحيفُخمعيا

ُضُكفيُالطيرُالذؼُجكمعتُفيوُلسألياُعفُحاليا.الحي

الطبلؽُلكيُُإليقاعكمماُسبقُنجدُبأفُالفقوُكالقانكفُاشترطاُفيُالزكجةُالعقلُكالبمكغُكالرشدُكأفُتككفُمحبل ُ
ُ.يصحُخمعيا

ُُُُُُ ُىذا ُيؤثر ُفيل ُعمىُالخمع ُمكرىة ُكانتُالزكجة ُإذا ُال؟ُاإلكراهكلكف ُأـ ُخمعيا كستككفُُعمىُصحة
ُالعكض. ُاإلجابةُعمىُىذاُالتساؤؿُمفُخبلؿُالشرطُالثالثُمفُشركطُممتـز

 .ثالثًا: أف تككف مختارة

ُأكرىتاتفقُالعمماءُبأنوُإذاُكانتُالزكجةُبالغةُعاقمةُرشيدةُمختارةُيصحُخمعياُكالتزامياُبالعكض،ُفإذاُُُُُ
ُ.ألفُااللتزاـُبالماؿُمعُاإلكراهُغيرُصحيحُاتفاقاُ ُ؛ـُيمزمياُماؿُبسببوُقكال ُكاحداُ عمىُالخمعُل
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ُياء:فالمسألةُمحلُاختبلؼُبيفُالفقُاإلكراهأماُترتيبُالطبلؽُعميوُمعُُُُُ

الُيقعُبوُطبلؽ،ُبناءُعمىُأفُالخمعُيتضمفُتعميقُالطبلؽُعمىُاستحقاؽُالزكجُماُجعموُبدال ُعنوُُاألكؿ: الرأي
ُأنوُُ،مفُالماؿ قاؿُُيذاكبُ،ذلؾُالخمعفكُبماُأفُالطبلؽُالُيقعُباإلكراه،ُُكلـُيستحقُالماؿُفبلُيقعُالطبلؽكبما

 .148المالكيةُكالشافعيةُكُالحنبميةُكابفُعباسُكعطاءُكمجاىد

ألفُالطبلؽُليسُفيُُ؛جعياُ فيقعُطبلقاُُرُ،كقدُقبمتُ،مجردُقبكلياقُعمىُأفُالطبلؽُفيُالخمعُمعمُ ُالرأي الثاني:
 .149حنفيةكىذاُرأؼُالُمقابمةُعكض

فيُجميعُاألحكاؿُطالماُكجدُالقبكؿ،ُالطبلؽُقدُكقعُمفُالزكجُفيعتبرُألفُُ؛الحنفيةكالراجحُىكُرأؼُُُُُ
ُ.كراهُالتيُتعرضتُلوُالزكجةئللُلعدـُااللتزاـُبدفعُالبدؿ،ُكيعتبرُرجعياُ 

كبماُأفُالقانكفُالسكرؼُلـُينصُعمىُحكـُخمعُالمكرىة،ُفمفُالمفركضُأنوُسارُفيُكلُماُلـُينصُُُُُ
بلؽُيقعُلئلكراهُمفُالزكجُلقبكؿُالخمعُفإفُالطعميوُمعُرأؼُالفقوُالحنفي،ُفمذلؾُإذاُكانتُالزكجةُقدُتعرضتُ

ُبالعكضُ،رجعياُ  ُ.لياُكقدُقبمتُفيقعُالطبلؽُرجعياُ قُعمىُمجردُقبُكألفُالطبلؽُمعمُ ُ؛كالُتمتـز

ُالُُُ ُخمع ُعمىُحكـ ُنصُصراحة ُالمغربيُقد ُأفُالقانكف ُفيُالمادةمفيُحيفُنجد مفُمدكنة17ُُكرىة
اُكراهُاكُإضرارُالزكجُبيإخمعياُكافُنتيجةُُبوُإذاُثبتُأفُ ُلمزكجةُاسترجاعُماُخالعتُاالسرةُحيثُجاءُفييا:"

ُ.كينفذُالطبلؽُفيُجميعُاألحكاؿ"

ُالعكضُُُُُ ُممتـز ُيككف ُأف ُالممكف ُمف ُكلكف ُالزكجة ُتككف ُما ُالعكضُغالبا  ُممتـز ُبأف ُنجد ُسبق كمما
ُىذاُماُسنبحثوُفيماُيمي:اُىكُحكـُخمعُاألجنبيُأكُالفضكلي؟ُفمُ،عفُكبلُالزكجيفُاُ أجنبيُاُ شخص

 الفرع الثاني

 خمع األجنبي" الفضكلي"

كيتعيدُىذاُالشخصُُ،خمعُاألجنبيُىكُأفُيتفقُأحدُاألشخاصُمعُالزكجُعمىُأفُيخمعُالزكجُزكجتوُُُُُ
ُ.كتقعُالفرقةُ،األجنبيُبدفعُبدؿُالخمعُلمزكج

ُعمىُقكليف:األجنبيُخمعُصحةُفيُُالفقياءكقدُاختمفُُُ
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 .151فيُركايةكالحنابمة151ُُبوُقاؿُالظاىريةُكُ،الُيجكزُخمعُاألجنبيُمفُغيرُالزكجة القكؿ األكؿ:

ُك القكؿ الثاني:ُ ُالزكجة ُعف ُاألجنبي ُخمع ُالحنفيةُيجكز ُقاؿ ُفي154ُُكالشافعية153ُكالمالكية152ُبو كالحنابمة
 .155الراجح

ُ ُالفقياءُالذيفُقالكا ُيميُأدلة ُبجكازُخمعُبعدـُجكازُخمعُاألجنبيُكأدلةُاكسنبيفُفيما لفقياءُالذيفُقالكا
ُجنبي.األ

 ف بعدـ جكاز خمع األجنبي يالقائمأدلة  أكاًل:

ُبعدـُجكازُخمعُاألجنبيُبماُيمي:استدؿُالقائمكفُ

ُلى:كذلؾُلقكلوُتعاُ،خمعُاألبُأكُالسمطافُأكُالكصيُلمزكجةُكسبُعمىُغيرهُكىذاُالُيجكزُإفُ ُالدليل األكؿ:ػ أُ
كيجابُُ.فُاستحبلؿُالزكجُمالياُبغيرُرضاىاُأكلُلمالياُبالباطلُكىكُحراـكألُ؛"ُكالُتكسبُكلُنفسُإالُعمييا"

ُ.156بأفُىذاُالتعميلُالُيشملُخمعُاألجنبيُإذاُكافُبدؿُالخمعُمنوُالُمفُالزكجةُ:عمىُذلؾ

كقدُيجابُعمىُذلؾُبأنوُُ.يحصلُلغيرهُسفوُفبلُيصحمقابلُماُبذؿُاألجنبيُلمعكضُفيُُإفُ ُالدليل الثاني:ب ػ 
ُرآىماكقدُيككفُلخمعُاألجنبيُغرضُأكُمصمحةُدينيةُبأفُُ،لحصكؿُالنفعُلغيرهُماالُ ُاإلنسافليسُسفيا ُأفُيبذؿُ

 .157فرأػُالتفريقُبينيماُأفضلُ،حدكدُهللاُفالُيقيما

 ف بجكاز خمع األجنبييثانيًا: أدلة القائم

ُبجكازُخمعُاألجنبيُبماُيمي:ُالقائمكُفُاستدؿ

 ثمنو"ُاعتقُعبدؾُكعميُ:"كماُلكُقاؿُ،حقُغيرهُفصحُإسقاطاألجنبيُبذؿُماال ُفيُمقابلُُفُ إ الدليل األكؿ: أ ػ

ُكإسقاطُالديف،ُفيجكزُإفجُ،بعكضُعنياُإسقاطوفُحقُالزكجةُيجكزُإُالدليل الثاني:ب ػ  براءُديفُازُلغيرىا
ُ.158رالغي
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ذاُخالعُاألجنبيُ ُالزكجُفإفُخمعوُإياهُمفُجيةُالعكضُلوُثبلثةُصكر:كا 

"ُاخمعياُُ:كأفُيقكؿُاألجنبيُ،لوُولخمعُإلىُنفسوُعمىُكجوُيفيدُضمانيضيفُبدؿُاُأفُالصكرة األكلى:
ُذلؾ".عمىُأنيُضامفُفخالعُالزكجُعمىُُأك،ُعمىُمنزليُىذاُأكعمىُبستانيُىذاُ

ُكُك ُفالخمعُصحيحُككاقع، ُلوجبُلمزكجُعمىُاألجنبيُما نوُيتكقفُألُ؛المرأة،ُكالُيتكقفُالخمعُعمىُقبكؿُسماه
الخمعُفيُىذهُالحالةُعمىُقبكؿُمفُيجبُعميوُالبدؿ،ُالُمفُيقعُعميوُالطبلؽ،ُكىيُالُيجبُعميياُشيءُفبلُ

ُ.159كىكُقكؿُاألئمةُاألربعةُيتكقفُالخمعُعمىُقبكليا

لمزكجُُاألجنبيفُيقكؿُأمالؾُلو،ُكلخمعُإلىُغيرهُممفُىكُنبيُبدؿُاأفُيضيفُاألجُالصكرة الثانية:
ُعمىُدارُفبلفُأكُعمىُبستانو ُالبدؿُأضاؼعتبرُىكُقكؿُمفُلمفاُ،خالعتيا خمعُأضيفُإليوُألفُبدؿُالُ؛إليو

 .161أىموممفُىكُُاُ تىُيككفُااللتزاـُصادُرفيتكقفُعمىُقبكلوُح

إرسالوُمفُغيرُإضافةُإلىُكىيُإلىُنفسوُكالُيضيفوُعمىُغيرهُُأفُيرسموُفبلُيضيفو الصكرة الثالثة:
مالكيةُيقكلكفُبصحةُل،ُأكُعمىُىذهُالدارُأكُتمؾُالسيارة،ُفانبيُلمزكجُخالعتياُعمىُألفُمثبلُ ،ُكأفُيقكؿُاألجأحد

ُاألجنبيُالعكضُالذؼُذكر.  الخمعُكنفاذهُكلزـك

 فإفُقبمتُلزموُذىبكاُإلىُأفُالخمعُمتكقفُعمىُقبكؿُالمرأةُلعدـُإضافةُالبدؿُإلىُأحد،فقدُُأماُالحنفية:
 .161كرجعُبوُعمييا،ُألنوُلـُيمتزمو، تسميمو

ُ ُالشافعيةُكالمالكية: ُقاؿُاألجنبيُلمزكجُُذىبكافأما ُإذا ُإذاُاإلىُأنو ُما خمعُزكجتؾُبألفُفيكُفيُحكـ
ُاألُضمنو، ُ.162تدؿُعمىُذلؾُقرينةُطمبُالخمعُكُجنبيُبالماؿُلضمانوُإياهُبالمعنىحيثُيصحُالخمعُكيمتـز

ُ،ىكُالراجحفيُحكـُخمعُاألجنبيُكتكضيحُصكرهُيبدكُلناُأفُرأؼُالجميكرُياءُقعرضُآراءُالفكبعدُُُُُُُ
؛ُألفُلمرجلُأفُيطمقُزكجتوُبإرادتوُالمنفردةُفإذاُكافقُعمىُترؾُزكجتوُبناء ُعمىُعرضُجنبيكىكُصحةُخمعُاأل

ليوُالحنفيةُفيُحالةُذىبُإنؤيدُماُذلؾ،ُكماُُفعلُماليُمفُطرؼُثالثُفميسُىناؾُدليلُمفُالشرعُيمنعوُمف
كتككفُُ،ذهُالحالةُمتكقفُعمىُقبكؿُالمرأةبحيثُيصبحُالخمعُفيُىُإرساؿُاألجنبيُلمخمعُمفُغيرُإضافتوُألحد،

ُ ُُبدفعُبدؿُالخمعُألضافوُإلىُنفسوُكلـُيرسموُألحد.ىيُالممتزمةُبدفعُالبدؿُلمزكج؛ُألنوُلكُأرادُاألجنبيُأفُيمتـز
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إلىُماُالسكرؼُلـُينصُعمىُخمعُالفضكليُفمذلؾُنعتبرُأفُالقانكفُالسكرؼُقدُذىبُُالقانكُفُأفكبماُُُُُُ
أماُإذاُأرسموُمفُدكفُأفُُ،بدؿُالخمعُإلىُنفسوُأضاؼإذاُُاُ خمعُاألجنبيُصحيحككفُالفقوُالحنفيُفيُذىبُإليوُ

ُالزكجةُىيُالممتزمةُبالعكض.ُتصبحكُىذاُالخمعُمتكقفُعمىُقبكؿُالزكجةُُعدُ فيإلىُأحدُُيضيفو

ُال ذاُكافُالزكجُكممتـز ُ،ُفيلصحةُالخمعُاعكضُركنافُالُبدُمنيمكا  الُبدُمنوُُركناُ ُأيضاُ الصيغةُلُتعد 
ىذاُماُسنبحثوُفيُالركفُالثالثُمفُأركافُمحددة؟ُلىُصيغةُإبدكفُحاجةُُطاةابالمعلصحةُالخمعُأـُيصحُالخمعُ

ُالخمع.

 المطمب الثالث

 الصيغة

ُ،ُكيقعُبوُالخمع.غالباُ ُكالزكجة:ُاإليجابُكالقبكؿُالذؼُيصدرُمفُالطرفيفُالزكجُيقصدُبصيغةُالخمعُُُُ

الُبدُلمخمعُمفُصيغةُفبلُيقعُبالمعاطاةُكأفُتعطيوُالزكجةُماال ُكتخرجُمفُُنوأعمىُُالفقياءكفيُالراجحُعندُُُ
إليجابُكالقبكؿُبالقكؿُالبدُمنو،ُاعمىُكذا"ُفُاخمعنيتقكؿُىيُ"ُُأكُعمىُكذا"ُُاختمعييقكؿُلياُ"ُُأفدارهُبدكفُ

فُنكػُبوُالطبلؽ. ُأماُالفعلُالمذككرُفبلُيقعُبوُالخمع،ُكا 

ذاُكافُالُبدُمفُالقكؿُلكقكعُالخمعُُُُ ُاُ ىناؾُألفاظُأفعُبكلُلفعُيفيدُالفراؽُأـُقفيلُيُعندُأغمبُالفقياءُكا 
ُ؟ُالمفعُاختبلؼُفيُنكعُالفرقةتبلؼُكىلُيترتبُعمىُاخ؟ُمخصكصةُكضعياُالشارعُليذاُالغرض

ُ.لمذاىبُالمختمفةُفيُألفاظُالخمعآراءُاىذاُماُسنكضحوُمفُخبلؿُعرضُ

 : ألفاظ الخمع عند الحنفيةأكاًل: 

ُ:ُلفظيفُكىماُبإحدػالفرقةُعمىُماؿُعندُالحنفيةُتككفُ

ُ.ُكالمفارقةُكُالمباينةُكالمبارأةُػُلفعُالخمعُكماُفيُمعناه1ُ

ُ.ُماؿػُلفعُالطبلؽُعمى2ُُ

أماُالطبلؽُعمىُفمفعُالخمعُكماُفيُمعناهُمفُألفاظُالكنايةُ،ُ:ُيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُاختبلؼكبيفُالمفظ
ُ؟ُفيماُلكُلـُيذكرُفيُالصيغةُعكضُنكعُالفرقةُالتيُتقعُبأحدُىذهُاأللفاظُُككلكفُماُىماؿُفيكُلفعُصريح.ُ



58 
 

ُ.163كالكنايةُيقعُبياُالطبلؽُبائفُ،يةألنياُمفُألفاظُالكناُ؛ػُإذاُكانتُالفرقةُبمفعُالخمعُفيكُطبلؽُبائف1ُ

2ُُ ُإذا ُماؿػ ُعمى ُالطبلؽ ُبمفع ُالفرقة ُطبلكانت ُفيي ُالماؿ، ُخمتُمف ُكلكنيا ُرجعي، ُُ؛ؽ ُمف فاظُلاألألنيا
ُ.ُإذاُخمتُمفُالماؿُاُ ياُالطبلؽُرجعيفاظُالصريحةُيقعُبلكاألُ،الصريحة

لبيعُكالشراءُكالمبارأةُكُالطبلؽُكالمباينةُكالخمعُامفُألفاظُالخمعُعندُالحنفيةُ":ُكقدُجاءُفيُحاشيةُابفُعابديفُُُ
ُ.164ُ"كالمفارقة

 : ألفاظ الخمع عند المالكيةثانيًا: 

ُ:مثلُ،كلُلفعُأدػُإلىُبذؿُالمرأةُمالياُلتممؾُنفسياُكلكُبدكفُعكضالفرقةُعمىُماؿُعندُالمالكيةُتقعُبُُُُ
كضُالمبذكؿُمفُقبلُيعكدُإلىُالعُكفرؽُعمماءُالمالكيةُبيفُىذهُاأللفاظُتفريقاُ ُ،لفعُالخمعُكالمصالحةُكالمفاداة

،ُكالفديةُبأكثرُطاىا،ُكالصمحُببعضُماُأعبذؿُالمرأةُجميعُماُأعطاىاُالزكجإفُاسـُالخمعُيختصُب:ُالزكجةُفقالكا
ُ.165ُلياُعميوُكالمبارأةُبإسقاطياُحقاُ ماُأعطاىاُ

كالُفرؽُفيُذلؾُبيفُأفُيككفُالخمعُُ،بائناُ ُيجيزكفُالخمعُبدكفُعكضُكيكقعكفُبوُطبلقاُ ُالمالكيةثـُإفُُُُُ
،ُكفيُبائناُ ُعمىُماؿ،ُفإنوُيقعُعندىـُطبلقاُ ككذلؾُلفعُالطبلؽُُ،ماُفيُمعناهُمفُألفاظُالكناياتُبصريحُلفظوُأك

مفعُالخمعُأكُماُفيُمعناهُمفُذلؾُيقكؿُالخرشي:"ُحكـُطبلؽُالخمعُالبينكنة،ُكلكُكقعُبغيرُعكضُإذاُصرحُب
ُ"166لفعُالصمحُأكُاإلبراءُأكُاالفتداء

 : ألفاظ الخمع عند الشافعيةثالثًا: 

ُ:لمشافعيةُقكالفُفيُألفاظُالخمعُُُ

عمىُلسافُُألفُلفعُالخمعُقدُتكررُكثيراُ ؛ُمفاداةُصريحةُفبلُيحتاجُإلىُنيةأفُلفعُالخمعُأكُالُ:القكؿ األكؿ أ ػ
ُفيُكتابُهللاُتعالىُصراحة.ُمكركدىافأماُالمفاداةُُك،ُأنوُيرادُمنوُالفراؽُبيفُالزكجيفالعمماءُكجرػُبوُالعرؼُعمىُ

الكاردُصراحةُفيُفعُالطبلؽُفُغيرُلاألنيماُلفظُ؛أفُلفظيُالخمعُكالمفاداةُمفُألفاظُالكناياتُ:القكؿ الثانيب ػ 
ُ.167ُالقرآفُكالسنة
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ُكافُالخمعُ ُكعندُالشافعيةُائناُ بُاُ بعكضُكقبمتُبوُالزكجةُكقعُبوُطبلقفإذا بغيرُُالخمعُاف،ُكلكفُإذا
ُفُفيُىذهُالحالة:اىناؾُصكرت؟ُفرقةُفيُىذهُالحالةُعندُالشافعيةنكعُالُكعكضُفماُى

ُميرُالمثلُ:الصكرة األكلى ُتبيفُكيجبُعمييا ُفإنيا ُخالعتؾُكىكُينكؼُالتماسُقبكليا ُقاؿُليا ُألفُالعرؼ؛ُإذا
ُيقتضيُبذلؾُفيرجعُعميوُعندُاإلطبلؽُ.

ُلـُينككليسُعميياُشيءُمفُالماؿُطالماُأنوُُرجعياُ ُ،ُكقعُطبلقاُ اُ إذاُقاؿُخالعتؾُكلـُيذكرُعكضُ:الصكرة الثانية
ُ.168قبكلياُعمىُشيءُمفُالماؿ

 : ألفاظ الخمع عند الحنابمةرابعًا: 

ُكألفاظُالكنايةُاأللفاظُالصريحةألفاظُالخمعُعندُالحنابمةُقسمافُكىما:ُ

ُ:األلفاظُالصريحةُكىيػ  أ

ُ.خمعياُ"ا"ُُفقدُكردُلفعُالخمعُفيُالسنةُفيُحديثُزيدُبفُقيسُبقكؿُالرسكؿُملسو هيلع هللا ىلصُ:الخمعُػ1

ْتُِبِوُ":ُ"ُلمفاداةُفيُالقرآفُفيُقكلوُتعالى:ُلكركدُلفعُاػُالمفاداة2 م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُف بلُج 

ُ.ُاجحةُألحمدُبفُحنبلُأفُالخمعُفسخ،ُكذلؾُألفُالركايةُالُرألنوُحقيقةُفييما:ُالفسخُػ3

ُ.169كالُيقعُالخمعُبياُإالُمعُالنيةُكفارقتؾُ،بنتؾاُ،ألفاظُالكناياتُمثلُبارأتؾُب ػ

ُأحمدُُكيقعُبالخمعُطبلؽُُ ُكافُبغيرُعكضُفمئلماـ ُإذا ُبالبدؿُأما ُالزكجة ُكافُبعكضُكتمتـز بائفُإذا
ُ:171ُركايتاف

ُ.ُبدكفُعكضُطبلؽُرجعيُنوُيقعُبالخمعأُ:األكلىُُ

ذاُكافُبدكفُعكضُفبلُيقعُبوُشيءُإالُأفُيككفُُ،نوُالُيجكزُالخمعُبدكفُعكضأُ:نيةثاالُُ قدُنكػُبوُالطبلؽُكا 
ُ.ُفيقعُبوُالطبلؽ
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،ُفميسُياُالخمعأللفاظُمحددةُيقعُبنوُالُيكجدُفيُالشرعُتخصيصُكمفُخبلؿُماُسبقُعرضوُنرػُأُُُُ
ألفُالعبرةُفيُالعقكدُلممقاصدُ؛ُمفُاأللفاظُلفظيفُلكقكعُالخمعُدكفُغيرىـُأكلفعُُسببُكجيوُلتخصيصىناؾُ

ُ.الُلؤللفاظُكالمبانيُكالمعاني

فُالمقصكدُمفُالخمعُىكُألُ؛يجبُأفُالُيقعُالخمعُإالُبعكضُنرػُأنوفُ:أماُبالنسبةُلمعكضُفيُالخمعُُُُُ
بيدُالرجلُكحدهُكالُيدُُعادياُ ُفُالعكضُكافُطبلقاُ ،ُفإذاُخبلُممفُزكجيااُكخبلصياُلقاءُطبلقيُبذؿُالمرأةُماالُ 

ُ.ُقبكلياُبالخمعُُأكُعدـُقبكلياُبووُطالماُانتفىُالعكضُمفُقبمياُكلـُيعدُىناؾُحاجةُإلىُفيلممرأةُ

ُ:ُكىيشركط رطكاُفيُصيغةُالخمعُعدةُكماُأفُالفقياءُاشت

ُ.171ُـُأجنبيُأكُمتراخُعنوُبزمفُطكيلباإليجابُغيرُمنفصلُعنوُبكبلُػُأفُيككفُالقبكؿُمتصبلُ 1ُ

الُُممفُاُ اإلشارةُالمفيمةُإالُإذاُكافُصادُرُأك،ُفبلُيقبلُفيوُالفعلُفعُممفُىكُقادرُعمىُالنطقمككفُبالػُأفُي2ُ
ُ.172ُيقدرُعمىُالنطقُلمتعبيرُعنيا

 الدائرةُالشرعيةُفيُسكريةُذكُالرقـكقدُأكدُعمىُضركرةُصدكرُالمفعُمفُالطرفيفُالقرارُالصادرُعفُ
21ُُ/4ُُ/1976ُُبتاريخ388ُُ/385ُُ

ُألفاظيتـُاإليجابُكالقبكؿُفيُمجمسُكاحدُكأفُيتبادؿُالطرفافُُأفالمخالعةُعقدُثنائيُالطرؼُكيجبُُأفعمىُ"  
  173"يكفيُفيياُالكتابةُكالتكقيعُفقطُالخمعُكالُ

ُُُُُ نماُالُبدُكمفُذلؾُنجدُأفُالعقدُالرسميُالمدعـك بالتكقيعُالُيكفيُإلثباتُكقكعُالمخالعةُبيفُالطرفيفُكا 
كماُُُُُفيُالعملُبيذاُالقرارُُاُ كالُيزاؿُالقضاءُمستمُرُكأفُيتـُذلؾُفيُمجمسُكاحد،ُ،ؿُلفظاُ مفُاإليجابُكالقبُك

خالعةُأماـُيتشددُباشتراطُصدكرُالمفعُمفُطرفيُالمُأنوُيتشددُفيُااللتزاـُبو،ُفمذلؾُنجدُأفُالقضاءُالسكرُؼ
ُإيجابُأحدُاألطراؼُكقبكؿُالطرؼُاآلخر،ُكلكفُإذاُكافُبالخمعُكالُيكفيُتقديـُطمبُخطيُُ،القضاء متضمنا 

الُفبإشارتوُالمعمكمةأحدُاألطراؼُعاجزا ُعفُالنطقُفيصحُأفُيعبرُعفُإرادتوُ ،ُبالكتابةُإفُكافُيحسفُالكتابةُكا 
ُلممادةُ،ُكذالطرفافُعفُإرادتيـُفيُمجمسُكاحدكأفُيعب رُ مفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالمنظمة11ُُلؾُتطبيقا 

الُكؿُمفُالعاجزُعفُالنطقُتنصُعمىُأنو:ُ"يصحُاإليجابُكالقبُألحكاـُالزكاجُالتي بالكتابةُإفُكافُيكتبُكا 
ُفبإشارتوُالمعمكمة".
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المعنىُفإذاُخالفوُُفُالقبكؿُجكابُلئليجابُفيألُ؛،ُفمكُاختمفُعنوُالُيصحلئليجابُػُأفُيككفُالقبكؿُمطابقاُ 3ُ
ُ.ُلوُفبلُيصحُلـُيكفُجكاباُ 

ُأفُتككفُالصيغةُمنجزة4ُ ُلرأؼُأبيُحنيفةُالذؼُأجازُاشتراط174ُألؼُمنيمافبلُيصحُاشتراطُالخيارُػ ،ُخبلفا
أجازُلمزكجُتعميقُالخمعُعمىُشرطُأكُُكماُ،الخمعُعقدُمعاكضةُمفُجانبُالمرأةالخيارُلممرأةُدكفُالزكجُألفُ

ُ.175إضافتوُإلىُاجل

ئميفُبمنعوُقامألنوُالُدليلُلُ؛لخيارُلممرأةاُاشتراطحنيفةُمفُجكازُُيأبُرأؼكالذؼُنميلُإلىُترجيحوُىكُُُُُُ
ُجكازهكعد ُفيُـ ُمشركع ُالخيار ُكألف ُمشركع، ُفيككف ُفيُاألمكاؿ ُالغبف ُلدفع ُالغبفُعفُُاُ البيع ُلدفع ُالخمع في

ُ.ُاألمكاؿفيُاُأكلىُبالدفعُمفُالضررُالنفكسُفإفُالضررُفيي

،ُفمكُلقنياُالزكجُلمةُبمعنىُالصيغةُالتيُتتمفعُبياتككفُفاىمةُكعاُأفأؼُُ:ػُأفُتككفُالمرأةُعالمةُبمعنىُالخمع5
ُالزكجيفُُأك ُبيف ُتككف ُكال ُالخمع ُيقع ُال ُأنو ُالحنفية ُعند ُفاألصح ُمعناىا ُتعمـ ُال ُكىي ُالخمع ُصيغة غيره

إفُعدـُُ؟عالمةُبمعناه المرأةُصيغةُالخمعُككانتُغير،ُكلكفُماُىكُسببُعدـُكقكعُالخمعُإذاُلقنت176ُمخالعة
ُالبدؿُ ُلزـك ُإلىُعدـ ُراجع ُتعمميا ُكلـ ُالصيغة ُلقنتُالمرأة ُإذا ُبصيغتو ُباشتراطُالعمـ ُالقائميف ُعند ُالخمع كقكع

ُكسقكطُالعكضُعنيا ُسأل؛ ذا ُيقعُالخمعُتبعا ُفُالجيلُبمعنىُالخمعُعذرُفيُسقكطُالعكضُكا  قطُالعكضُلـ
 .177ُلذلؾ

ركفُضركرؼُفيوُإالُأفُبعضُىيُُكُ،ةُلكقكعُالخمعركطُنجدُأفُالصيغةُلياُأىميةُكبيُركأماـُىذهُالشُُُُُ
ُفيوُالمعاطاةُبالخمعُكماُىكُرأؼُالفقياءالمعاطاةُبالخمعُفماُىكُالمقصكدُبُبقكليـُبصحةالفقياءُحادُعنياُكذلؾُ

ُ؟ُفيُذلؾالقانكفُُماُىكُرأؼُك

ُمفُتعريفُُُُ ُفيُالبداية ُلنا ُالمسألةُالُبد ُاألساسُفيُتقرير ُبالخمعُألنو ُالفقياءُُ،المعاطاة ُعرفيا كقد
178ُُمبادلةُفعميةُتدؿُعمىُتبادؿُاإلرادتيفُدكفُالتمفعُبإيجابُكقبكؿ""ُ:بأنيا

ىذهُالصكرةُُدُُّفيلُتع،ُذهُكيفارقياُدكفُلفعُإيجابُكقبكؿفيأخُ:ُأفُتعطيُالزكجةُلزكجياُماالُ كصكرتيا
ُ:ُاختمفُالفقياءُفيُالمسألة؟ُفيُالفقوُكالقانكفُخمعاُ 
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ُ،ذىبكاُإلىُجكازُالمعاطاةُفيُالخمعُإذاُكافُالعرؼُعمىُأفُالفعلُالذؼُصدرُمنياُيدؿُعمىُالخمعُفالمالكية
ُ.179ُكافُعرفيـُإيقاعُالخمعُبالمعاطاةُك

ُبأؼُحاؿُمفُاألحكاؿُأما الشافعية ُبالخمع ُالمعاطاة ُجكاز ُإلىُعدـ ُذىبكا ُلفظيُاإليجابُُ،فقد ُمف ُبد بلُال
ُ.181القبكؿُحتىُيصحُالخمعُك

:ُفقاؿُفريقُمنيـُبجكازُالمعاطاةُبالخمع،ُيُكقكعُالخمعُبالمعاطاةُفيُالخمعىناؾُخبلؼُُبينيـُفُكعند الحنابمة
ُ.الخمعُإالُبمفظيُاإليجابُكالقبكؿكقاؿُآخركفُالُيصحُ

فُكافُفسخاُ ُ،أكُكنايتوُوصريحفبلُيقعُبدكفُُكقاؿُصاحبُالشرحُالكبيرُ"كألفُالخمعُإذاُكافُطبلقاُ  فيكُأحدُُكا 
181ُ"طرفيُعقدُالنكاحُفيعتبرُفيوُالمفعُكابتداءُالعقدُ

ُفيُالبيعُُ:عند الحنفية أما ُعفُالمعاطاة ُبشكلُعاـ ُتحدثكا ُإالُأنيـ ُفيُالخمع ُلممعاطاة ُيتعرضكا ُلـ فالحنفية
ُ؛،ُكمعنىُذلؾُأفُالخمعُالُيجكزُفيوُالمعاطاة182كبيرةُدكفُاألشياءُالتيُلياُقيمةالخسيسةُُاألشياءفأجازكهُفيُ

ُضع.ُبخطيرُفيكُمعاكضةُعمىُالُأمرألنوُ

أفُقانكفُاالحكاؿُالشخصيةُلـُينصُبشكلُبُدنجُ:أماُبالنسبةُلرأؼُالقانكفُالسكرؼُبالمعاطاةُفيُالخمع    
كبماُأفُالخمعُُ،إالُأنوُنصُعمىُذلؾُبشكلُصريحُفيُمكضكعُالطبلؽُ،صريحُعمىُاشتراطُالمفعُفيُالخمع

الشخصيةُالسكرؼُلذلؾُتطبقُأحكاـُالطبلؽُعمىُالخمعُحيثُجاءُفيُقانكفُاألحكاؿُُ،طبلؽُبائفُبنصُالقانكُف
ُجزُعنيماُبإشارتوُالمعمكمة"ا"ُيقعُالطبلؽُبالمفعُكبالكتابةُكيقعُمفُالعمنو87ُفيُالمادةُ

فيُ تبادؿُلفظيُاإليجابُكالقبكؿُفيُالمخالعةُفبلُيكفيُالمعاطاةُاشتراطكلكفُالقضاءُالسكرؼُأكدُعمىُُُُُُ
ُبتاريخ818ُ قـائرةُالشرعيةُذكُالُركدُعمىُذلؾُالقرارُالصادرُعفُالدكقدُأُ،عبرةُلعرؼُالمنطقةُفيُذلؾُالخمعُكال

كمجردُاالتفاؽُعمىُإجرائياُكالشركعُفيُدفعُالمخالعةُالُتتـُإالُبإيجابُكقبكؿُ" عمىُأف ـ26ُُ/4ُُ/2111
ُصادـُ ُإذا ُالمنطقة ُلعرؼ ُعبرة ُكال ُالشرعية، ُآثاره ُمف ُشيء ُعنو ُينتج ُال ُبالقبكؿ ُاإليجاب ُاقتراف ُقبل البدؿ

 ُُ.183"النص
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ذاُكافُالخمعُكماُذكرناُىكُإُُُُ العكضُجزءُميـُُفُ إفمقابلُماؿُتفتدؼُبوُالزكجةُنفسيا،ُزالةُممؾُالنكاحُكا 
ُالخمعُكركفُضركرؼُفيو غمبُالفقياءُكالُتترتبُعميوُأُُكبدكفُالعكضُالُيتحققُمعنىُالخمعُعندُ،فيُمفيـك

ُلديناُالعديدُمفُاإلشكالياتُ:ُُظيركأماـُىذهُاألىميةُلركفُالبدؿُيُ،هآثاُر

ُالزكجُلمعكض ُأخذ ُىكُحكـ ُىيُشركطُُُ؟ما ُالبدؿأكما ُىكُمقدارُالبدؿُالجائزُأخذهُ؟خذُىذا ؟ُكما
ُ؟ُفيُالخمعُكماذاُيصحُأفُيككفُبدالُ 

ُ.ُكضحيفُفيُذلؾُحكـُالفقوُكالقانكُفاإلجابةُعميياُفيُالمطمبُالتاليُمُككُفىذهُاألسئمةُست

ُالمطمب الرابع

 بدؿ الخمع

ُبوُالزكجةُبدؿُالخمعُُُُُ ُ.ياُمقابلُطبلقياُكخبلصُنفسياُمنوزكجُتجاه:ُىكُماُتمتـز

ُالبدؿُركفُضركرؼُفيُالخمعُعندُجميكرُالفقياءُمفُالشافعيةُكالمالكيةُكالحنابمةُُُُ باستثناءُالحنفيةُُ،كيعد 
ُىذاُ ُفيُبداية ُسبقُمعنا ُكما ُفيُالخمع، ُليسُركنا  ُفالبدؿُعندىـ ُفقط، ُصيغتو ُأفُركفُكلُعقد ُيركف الذيف

ُ.184المبحث

ذاُكافُالبدؿُيدفعُلمزكجُبكاسطةُالزكجةُأكُشخصُُُ كىلُيختمفُُ؟أجنبيُفماُىكُحكـُأخذُىذاُالبدؿكا 
ُ ُالحكـ ُالشقاؽُأكحاؿُالزكجيفُمفُالكفاؽُُباختبلؼىذا ُفيُ؟ ُىكُنكعُالعكضُالذؼُيجكزُأفُيككفُبدال  كما

ُالخمع؟ُكىلُيجكزُالخمعُببلُعكض؟ُكىلُنظـُالمشرعُالسكرؼُبدؿُالخمع؟

ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُأربعةُفركع نكعُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُحكـُأخذُالبدؿ،ُكفيُالثانيُُ،كبناء 
ُبعُبدؿُالخمعُفيُالقانكفُالسكرؼ.عكض،ُكفيُالراالعكض،ُكفيُالثالثُالخمعُببلُ

 الفرع األكؿ

 خذ البدؿحكـ أ

حدكدُُإقامةمفُزكجتوُأثناءُمخالعتياُإذاُخيفُعدـُُيأخذُعكضاُ ُأفالفقياءُعمىُأنوُيجكزُلمزكجُُاتفقُُُُُ
ْتُِبوُِ"ُُ:كذلؾُلقكلوُتعالىُ،185كجيةُبينيماالُز م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُِف بلُج  َُّللا  كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ]سكرةُالبقرة،ُ"ف ِإْفُِخْفت 
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"ُلثابتُبعدُذلؾ:ُملسو هيلع هللا ىلصُكقكلوُ،عميوُحديقتوُ"ُأترديف:ُ"ُلزكجةُثابتُحيفُأرادتُالخمعُمنوُكقكلوُملسو هيلع هللا ىلصُ،[229اآلية
ُ"ُُةتطميقخذىاُكطمقياُ

ذاُكافُُُُُ نوُيختمفُالحكـُباختبلؼُالحالةُالتيُتككفُأإالُُىكُجكازُأخذهُشرعاُ ُحكـُالبدؿفيُُاألصلكا 
ُالثبلثُالتاليةُ:ُالحاالتُبيفُالزكجيفُكىذهُالحاالتُالُتخرجُعفُكاحدةُمف

ُ.ُُُُُُتككف الزكجة كارىة لمبقاء مع زكجيا دكف إيذاء منو ليا كال إضرار بيا أف: أكالً 

كلكفُفيُُ،ظيرُطبلقياُكالُإثـُعميوُفيُذلؾفيُنُيأخذُمفُالزكجةُماالُ ُأففيُىذهُالحالةُيجكزُلمزكجُُُُ
ُُُُُُُُُُُ؟ُزُلمزكجُأفُيأخذُأكثرُمماُأعطاىاىذهُالحالةُىلُيجُك

خذهُببلُخبلؼُبيفُالفقياءُماُأعطاىاُحلُلمزكجُأفُيأإذاُكافُبدؿُالخمعُالُيزيدُعانوُعمىُاتفقُالفقياءُُُُ
ُكلكفُإذاُكافُبدؿُالخمعُأكثرُمماُأعطاىاُفقدُحصلُخبلؼُبيفُالفقياءُعمىُقكليفُ:ُُ،فيُذلؾ

ُأعطاىاُ:القكؿ األكؿ ُأكثرُمما ُردهُ،الُيجكزُأفُيأخذ ُكجبُعميو ُفإفُأخذه ُالرأؼُ، كذىبُإلىُىذا
ُ.186ُكُبكرُمفُالحنابمةُكالحسفُالبصرُؼعيُكأبُاالشككانيُكاألكُز

:ُياُرسكؿُهللاُماُأعتبُعمىُثابتُفيُخمقُكالُفقالتُتُبفُقيسُجاءتُإلىُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصثابُامرأةكدليميـُفيُذلؾُأفُُ
ُعميوُهللاُصمى فقاؿُلياُالنبيُ.دُأصدقياُحديقة،ُككافُثابتُقهُالكفرُفيُاإلسبلـُركأكُيقوُبغضاُ كلكفُالُأطُ،ديف
ماُساؽُإليياُُأفُيأخذُمنياُثابتاُ ُكسمـُعميوُهللاُصمىرسكؿُهللاُفأمرُُ.؟ُقالتُنعـ:ُأترديفُعميوُالحديقةكسمـ

:ُأترديفُعميوُحديقتوُالتيُقاؿُلزكجةُثابتُكسمـُعميوُهللاُصمى النبيُإف.ُكفيُبعضُالركاياتُكيطمقياُكالُيزداد
ُ.187:ُأماُالزيادةُفبلُ"كسمـُعميوُهللاُصمىاؿُالنبيُفقُ،نعـُكزيادةُ:فقالتُ.أعطاؾ

ُ.ُكفُأفُيأخذُمنياُإالُماُساؽُإلييا:ُكافُالقضاةُالُتجيُزعيُفيُذلؾُاكقاؿُاألكُزُ

ُ.188ُهُأفُيأخذُمنياُأكثرُمماُأعطاىاُرأنوُكُالتُطائفةُأخرػُبكراىةُذلؾ،ُحيثُركػُعفُعميُبفُأبيُطالبكقُ

كالُإثـُعميوُُ،ماداـُالنشكزُمفُجيتياُأعطاىا:ُيجكزُلمزكجُأفُيأخذُمفُالزكجةُأكثرُمماُالقكؿ الثاني
ُ ُيستحب ُانو ُإال ُذلؾ ُُأففي ُيأخذ ُُأكثرال ةُ،أعطاىامما ُالشافعي ُمف ُالفقياء ُجميكر ُذىب ُذلؾ لى 189ُكا 

ُ.192ُكالمالكية191ُكالحنفية191ُكالحنابمة
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ُأ ْفُ:ُ"ُكذلؾُلقكلوُتعالى ـْ ُل ك  ُأ ال ُي ِقيماُك الُي ِحلُّ ـْ ُِف ِإْفُِخْفت  َُّللا  كد  د  ْيئا ُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُي ِقيماُح  ُش  ذ كاُِمم اُآت ْيت م كى ف  ت ْأخ 
ْتُِبوُِ اُاْفت د  م ْيِيماُِفيم  ُع  ناح  ُِف بلُج  َُّللا  كد  د  ُ[229]سكرةُالبقرة،ُاآلية"ح 

أماُالنييُعفُأخذُالزيادةُُا ،كافُأـُكثيُرُمقابلُطبلقياُقميبلُ ُفإفُنفيُاإلثـُعفُالرجلُفيماُأخذهُالرجلُمفُالزكجة
ُ.ُحديثُفإنوُمحمكؿُعمىُخبلؼُاألكلىعماُأعطاىاُالكاردةُفيُال

نيُذُقالتكُ عُ بنتُمُ ُعُِي ُبُ كأخرجُابفُسعدُعفُالرُُّ :ُتزكجتُابفُعـُليُفشقيُبيُكشقيتُبوُ،ُكعنيُبيُكعنيتُبوُكا 
نياُعميوُكثرتُكُعميُككثرُُ،فظممنيُكظممتوُ،يُهللاُعنوعميوُعثمافُرض193ُاستأديت ُأنا:ُمنيُكممةُانفمتتكا 

ُثيابيليوُماليُكموُإالُ:ُخذُمنيا،ُقالت:ُفانطمقتُفدفعتُإمافُرضيُهللاُعنواؿُعث،ُقأفتدؼُبماليُكمو،ُقاؿُقبمت
نوُقاؿُليُالُأرضىُك أميرُالمؤمنيفُُ:ُيارضيُهللاُعنوُفمماُدنكناُمنوُقاؿعميُعثمافُُاستأدػ،ُكأنوُفراشيُكا 

ُ.194ُرأسيا:ُقاؿُأجلُفخذُمنياُمتاعياُكموُحتىُعقاصُممؾأالشرطُ

 .: أف تككف الكراىة مف الجانبيفثانياً 

كانتُاأللفةُبيفُالزكجيفُغيرُتامةُكخشياُالتقصيرُفيُالقياـُبالحقكؽُالزكجيةُكفيُىذهُالحالةُيجكزُإذاُُُُُ
:ُ"ُ،ُكىذاُماُيدؿُعميوُقكلوُتعالىأفُيأخذُمنياُىذاُالماؿُكزُلمزكجكيجُ،لمزكجةُأفُتتخمصُبماؿُتعطيوُلزكجيا

ْتُِبوُِ م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُِف بلُج  َُّللا  كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ُ"ف ِإْفُِخْفت 

يأخذكاُالعكضُعفُالطبلؽُفيُحالةُإذاُماُخاؼُالزكجافُأفُالُُأفُلؤلزكاجُأففإنوُيدؿُبعبارتوُالصريحةُعمىُ
يأخذُمفُالزكجةُزيادةُعفُماُُأف،ُكلكفُىلُيجكزُلمزكجُببُماُبينيماُمفُالكراىةُكالنفكربسيرعياُحقكؽُالزكجيةُ

ُأعطاىاُفيُمثلُىذهُالحالةُالتيُنحفُبصددىاُ؟ُ

كالُُ،قلُمنوأكُألمميرُُمساكياُ الخمعُإذاُكافُُيجكزُلمزكجُأفُيأخذُبدؿالكراىةُمفُالجانبيفُإذاُكانتُُ
كبذلؾُقاؿُسعيدُبفُالمسيبُكالحسفُكالشعبيُُ،،ُفإفُفعلُجازُمعُالكراىةلوُأخذُأؼُزيادةُعمىُالميرُيستحب

ُ.195ُكأبكُعبيدةُبفُراىكيوُُسحاؽا ُُكُبفُأبيُسميمافُكالحكـُكحماد

 .ثالثًا: أف يككف النفكر كاإلعراض مف جانب الزكج كحده
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أخذُمنوُشيءُليتزكجُغيرىاُفبلُيحلُلوُأفُيُزكجتوُمثبلُ ُكافُالزكجُىكُالذؼُيرغبُبالخبلصُمفإذاُُُُُُ
كذىبُالفقياءُفيُحكـُأخذُالعكضُُ،ميماُكافُالميرُالذؼُأعطاىاُإياهُكالُكثيراُ ُ،ُالُقميبلُ فيُمقابلُطبلقياُىذا

ُفيُىذهُالحالةُإلىُقكليف:

ُذىبُاألحناؼالقكؿ االكؿ ُالحالةُ: ُالعكضُفيُىذه ُأخذ ُكلكفُالُيبطلُالخمعُ،إلىُكراىة جاءُفيُ،
ُ.196إذاُكافُالنشكزُمفُقبموُكالمرادُمفُالكراىةُكراىةُالتحريـ"ُئاُ ق:"ُكيكرهُلمزكجُأفُيأخذُمنياُشيالبحرُالرائ

ُ،الحالة،ُإلىُأفُالعكضُمردكدُفيُىذه199ُكالحنابمة198ُكالشافعية197ُكذىبُإليوُالمالكيةُالقكؿ الثاني:
ُكيقعُبوُطبلؽُرجعي.ُ،كالخمعُباطل

ة ُم ب يِ ن ةُ ُك"ُُتعالى:ُكذلؾُلقكلو اِحش  ُِبف  ُأ ْفُي ْأِتيف  ُِإال  ُِلت ْذى ب كاُِبب ْعِضُم اُآت ْيت م كى ف  م كى ف  ُت ْعض  ُ[19"]سكرةُالنساء،ُاآليةُال 

ُظمماُ ُ.كالعضلُيأتيُبمعنىُالحبسُكالمنع ُعضلُالرجلُزكجتو ُعمىُتحريـ ُاتفقُالفقياء يياُعمُبالتضييقُكقد
فيُىذهُالحالةُُ،ُفيلُيجكزُلمزكجالفقياءُإذاُأتتُالمرأةُبالفاحشةكلكفُالخبلؼُيظيرُبيفُُ،كمنعياُمفُحقكقيا

ُ؟ُالعضلُكأخذُالعكض

ُم ب يِ ن ةُ :ُ"ُتعالىحشةُالكاردةُفيُقكلوُاالُبدُأفُنكضحُفيُالبدايةُالمقصكدُبالفاحشةُفالف ة  اِحش  ُِبف  ُأ ْفُي ْأِتيف  ،ُ"ُِإال 
ُفُالمقصكدُىكُالنشكزُبشكلُعاـُمفُالمرأةُ.إ،ُكقيلُفُالمرادُبياُىكُالزناإُ:قيل

 : فيُحاؿُإتيافُالفاحشةُعمىُأقكاؿُكأخذُالعكضُمنياكقدُاختمفُالفقياءُفيُحكـُالتضييقُعمىُالمرأةُُُُ

ُلمُ:القكؿ األكؿأ ػ  ُالعكضيجكز ُكأخذ ُالعضل ُالحنفيةُ.زكج ُمذىب 211ُُكالحنابمة211ُكىذا 212ُمشافعيةلكقكؿ
ُ:ُكاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبماُيمي

ُم ب يِ ن ةُ ُك:ُ"ُػُقكلوُتعالى1ُ ة  ُِبف اِحش  ُأ ْفُي ْأِتيف  ُِإال  ُِلت ْذى ب كاُِبب ْعِضُم اُآت ْيت م كى ف  م كى ف  ُت ْعض  ُ[19]ُسكرةُالنساء،ُاآليةُ"ال 
ُ.213كاالستثناءُعفُالنييُيدؿُعمىُاإلباحة

ُ.214ُمفُغيرهُكتفسدُعميوُفراشوُاُ بوُكلدػُألنياُمتىُزنتُلـُيأمفُأفُتمحق2ُ
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ُ"ُ:فتدخلُفيُقكلوُتعالىُ،ُفيُحقوػُإفُأتتُالفاحشةُفمعنىُذلؾُأنياُالُتقيـُحدكدُهللا3 كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ف ِإْفُِخْفت 
ُ ناح  ُِف بلُج  ْتُِبوَُِّللا  م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُ"ع 

فيُأحدُقكليو215ُُالُيحلُلوُأخذُالعكضُكالُالعضل،ُكذىبُإلىُىذاُالرأؼُاإلماـُالشافعي القكؿ الثاني:ب ػ 
ُُكاستدلكاُعمىُىذاُالرأؼُبماُيمي:

ُ.اُمنعياُحقياُلتخالعوُمفُغيرُزنىعميوُبمنعُالحقُفأشبوُإذاُمُأكرىتػُأنوُخمع1ُ

ُِفيُيةُاإلمساؾُفيُالبيكتُكىيُقكلوُتعالى:"جكازُالعضلُمنسكخةُبآاآليةُالتيُاستدلكاُبياُعمىُُػ2 كى ف  ف أ ْمِسك 
ُأ ْكُي جُْ ُاْلم ْكت  ف اى ف  ت ىُي ت ك  ِبيبل ُ"]سكرةُالنساء،ُاآليةُاْلب ي كِتُح  ُس  َُّللا  ُل ي ف  ُ.ُثـُنسخُىذاُالحكـُبالجمدُكالرجـُ[15ع ل 

ُفيُىذه كاستدلكاُعمىُجكازُالخمعُ،216يجكزُالخمعُكالُيجكزُأخذُالماؿ،ُكىكُقكؿُالمالكية :الثالثالقكؿ ج ػ 
ُداـُأنوُيجكزبالحالةُمعُعدـُجكازُتممؾُالماؿُ بمفعُالخمعُأكُماُفيُ أفُالخمعُعندىـُيجكزُبدكفُعكضُما

ُ.معناه

زكجةُأكُالزكجُأكُمفُالزكجيفُسكاءُكافُمفُجيةُالُ،شقاؽؾُاتُالثبلثُكافُىنمماُسبقُأنوُفيُالحاالتبيفُي
ُُ؟لعكضُفيُحالةُالكفاؽُبيفُالزكجيفحكـُأخذُاُماالسؤاؿُىنا:ُ،ُكلكفُمعاُ 

إلىُأنوُإذاُخالعتُالمرأةُزكجياُلغيرُبغضُأكُخشيةُمفُأفُالُتقيـُحدكدُهللاُفإنوُُجميكرُالفقياءذىبُُُُُ
لىُىذاُذىبُأبكُحنيفةفإفُفعمتُصحُالخمعُمعُالكراىةُ.لؾيكرهُلياُذ أحمدُابفُك219ُُكمالؾ218ُكالشافعي217ُ،ُكا 

ُ:ُ"ُؾُبقكلوُتعالىكاستدلكاُعمىُذل211حنبل كد  د  ْيئا ُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُي ِقيماُح  ُش  ذ كاُِمم اُآت ْيت م كى ف  ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ك الُي ِحلُّ
ُأ الُ  ـْ ُِف ِإْفُِخْفت  ْتُِبوَُِّللا  م ْيِيماُِفيم اُاْفت د  ُع  ناح  ُِف بلُج  َُّللا  كد  د  ُ"ُي ِقيماُح 

هللاُثـُغمعُبالكعيدُبقكلوُأفُالجناحُالحقُبيماُإذاُافتدتُمفُغيرُخكؼُمفُأفُالُتقيـُحدكدُعمىُفدؿُبمفيكموُ
ُ:ُ"ُتعالى كد  د  ُح  م ْفُي ت ع د  كىاُك  ُِف بلُت ْعت د  كد َُّللا  د  ُح  ـ ُالظ اِلم كفُ ِتْمؾ  ُى  ُِف أ كلِئؾ  ُ"َُّللا 
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 .393، ص6الرملً، نهاٌة المحتاج، مرجع سابك، ج ـ
219

 .136، ص3ـ المرطبً، تفسٌر المرطبً، مرجع سابك، ج
211

 .383، ص8ـ المرداوي، اإلنصاف، مرجع سابك، ج
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ُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُُؼرُكُك ُرسكؿ ُعف ُثكباف ُقاؿُعف ُأيما "ُ ُفيُامرأة: ُالطبلؽ ُبأسُُسألتُزكجيا ُما ُغير ُترح ائحةُُرلـ
ُ.212قاؿُ:ُ"ُالمختمعاتُالمنتزعاتُىفُالمنافقاتُ"ُىريرةُعفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصكعفُأبيُ،211ُ"الجنة

زالةُلمصالحُالُ؛تدؿُعمىُتحريـُالخمعُلغيرُحاجةُكىذهُاألدلة ،ُنكاحُمفُغيرُحاجةكألنوُإضرارُبياُكبزكجياُكا 
ُلقكلوُملسو هيلع هللا ىلص ُُ.213"ُ:ُ"ُالُضررُكالُضرارفحـر

ذاُكناُقدُبيناُحكـُأخذُالعكض بيعةُالبدؿُالذؼُيصحُأفُيككفُطنبيفُكمقدارهُفإنوُمفُالضركرؼُأفُُكا 
أـُيصحُأفُيككفُُ؟ُكىلُيشترطُفيُالبدؿُأفُيككفُنقكداُ فيُالخمعُماذاُيصحُأفُيككفُبدالُ ،ُفعفيُالخمُعكضاُ 

ُ.ُىذاُماُسنبحثوُفيماُيمياُمفُالمنافعُالتيُتقابلُالماؿ؟ُرىبغي

 الفرع الثاني

 نكع العكض

ُعكضاُ ُُُُُ ُيككف ُأف ُماالُ ُيصح ُكاف ُسكاء ُتممكو ُصح ُما ُديناُ عينياُُ ُكل ُتحرُزُأـ ُمنفعة ُالخمرُُاُ أـ مف
ُ.214كالخنزيرُكماُشابوُذلؾُ

كماُيصحُأفُيككفُمفُالنقكدُيصحُأفُيككفُمفُغيرىاُفُ،أفُيككفُمفُالنقكدُوفبدؿُالخمعُالُيشترطُفيُُُُُ
ُكالمكزكناتُكالعقاراتُكسكنىُالدارُكزراعةُاألرضُزمناُ ُكالمكيبلتأكُمنفعةُتقابلُالماؿُُمتقكماُ ُماُيككفُماالُ م

فُيككفُكعمىُضكءُذلؾُسنبيفُماُيصحُأ،ُأكُاإلنفاؽُعميوُأكُماُأشبوُذلؾُكلدىاُأكُحضانتوُككإرضاعُ،معمكماُ 
ُ.ُفيُالخمعُكماُالُيصحُبدالُ 

ُ

 : خمعفي ال ػ ما يصح أف يككف بدالً  كالً أ

ُماالُ  ُعميو ُنطمق ُأف ُيصح ُما ُككل ُالنقكد ُبأف ُبدالُ ُمتقكماُ ُذكرنا ُيككف ُأف ُيصمح ُمنفعة ُالخمعُأك لؾُلذُ،في
ُ.الصكرُالتيُتصمحُلذلؾسنعرضُ

ُ: ػ الخمع عمى مجيكؿأ 

                                         
211

 .18ـ سبك تخرٌجه ص
212

 .25تخرٌجه صـ سبك 
213

 .31ـ سبك تخرٌجه ص
214
 م.1997، دار الفكر، بٌروت، 494، ص 9ـ وهبة الزحٌلً، الفمه االسالمً وأدلته، ج 
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ُ:ُيُجكازُالخمعُبالمجيكؿُعمىُقكليفاختمفُالفقياءُفُُُ

كبيذاُقاؿُالظاىرية،ُ.ُمعاكضةُفبلُتصحُبالمجيكؿُكالبيعُفُالخمعألُ؛أنوُالُيجكزُالخمعُبالمجيكؿُ:األكؿ القكؿ
ُفيُذلؾ:ُ"كمفُخالعُعمىُمجيكؿُفيكُباطلُألنوُالُيدرؼُماُيجبُُ،كأبكُبكرُمفُالحنابمة،ُكأبكُثكر قاؿُابفُحـز

ُ"215لوُعندىا،ُكالُتدرؼُىي،ُفيكُعقدُفاسد

ُبكر ُأبك ُالحنابمةُكقاؿ ُعكضُمجيكؿمف ُعمى ُالخمع ُيصح ُال ":216"ُ ُثكر، ُأبك ُبالمجيكؿ217ُكقاؿ ُالخمع ":
ُُ"218باطل

ُالمجيكؿُمكجكدا ُحاؿُالخمعُأـُغيرُمكجكد.كافُأكؿُصحيح،ُسكاءُالخمعُعمىُمجيُ:القكؿ الثاني

كانتُحامبل ُأـُلـُأفإذاُخالعُزكجتوُعمىُماُفيُيدىاُكىكُالُيدرؼُماُفييا،ُأكُعمىُماُفيُبطفُالماشية،ُسكاءُ
ذاُُك،ُافعيةُكالحنابمةُكالشيعةُالزيديةكبيذاُقاؿُجميكرُالفقياءُمفُالحنفيةُكالمالكيةُكالش،ُتكفُحامبل ُصحُالخمع ا 

ُ؟ُستحقوُالزكجُفيُحالةُجيالةُالعكضفماُىكُالعكضُالذؼُيُاُ خمعُبالمجيكؿُجائُزكافُال

ُ:لخمعُبالمجيكؿُفيماُيستحقوُالزكجالفقياءُالذيفُقالكاُبجكازُااختمفُ

،ُكجبُميرُالمثلُكالنكاحُدؿُمجيكالُ ألنوُمعاكضةُبالبضعُفإذاُكافُالبُ؛ميرُالمثلكجكبُإلىُُ:فذىبُالشافعية
ُكمجيكؿُأكُبماُفيُكفيا،ُجاءُفيُنيايةُ المحتاج:"ُلكُخالعُبمجيكؿ،ُكثكبُمفُغيرُتعيفُكالُكصف،ُأكُبمعمـك

فُعمـُذلؾُ....بانت" 219ُكالُشيءُفيو،ُكا 

ُ،ُجازُالخمع.ُكؼُبصفاتوُالتيُتختمفُالرغبةُفيو:ُإلىُأنوُإذاُخالعياُعمىُبدؿُغيرُمكصحنابمةكذىبُال

ُجاءُفيُكشاؼُالقناعُلمحنابمة:ُ"ُكالخمعُبال مجيكؿُجائزُكيككفُلمزكجُماُجعمتوُمفُالعكضُالمجيكؿُكالمعدـك
ُ"221المنتظرُكجكدهُ

ُاالنتفاعلحقُالزكجُمفُُإسقاط،ُكذلؾُألفُالخمعُازُالخمعُكصحتوُكلمزكجُماُجعلُلوإلىُجُكُ:المالكيةُكذىب
ذاُجازُمفُغيرُ،ُكليسُفيوُتمميؾُلشيءُكاإلسقاطُتدخموُالمسامحةُبالبضع عكضُكافُفجازُمفُغيرُعكضُكا 

ُ.ُزهُمعُالعكضُالمجيكؿُمفُبابُأكلىجكا

                                         
215

 .297، ص11ـ ابن حزم، المحلى باآلثار، مرجع سابك، ج
216

 .91، ص7ـ ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج
217

بو ثور الفمٌه، صاحب الشافعً: ثمة، مات سنة أربعٌن.( علً بن حجر العسمالنً، ـ ) أبو ثور: هو إبراهٌم بن خالد بن أبً الٌمان الكلبً، أ

 ، مؤسسة الرسالة، بدون تارٌخ.86، ص1تحرٌر تمرٌر التهذٌب، ج
218

 .141، ص3ـ المرطبً، تفسٌر المرطبً، مرجع سابك، ج
219
 .392، ص6ـ الرملً، نهاٌة المحتاج، مرجع سابك، ج 
221
 .148، ص5سابك، ج ـ البهوتً، كشاف المناع، مرجع 
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:ُخالعنيُعمىُماُفيُبطفُناقتي،ُفقبلُالخمعُعمىُماؿُمجيكؿُمثلُأفُتقكؿقاؿُالخرشيُمفُالمالكية:ُ"ُيصحُ
الُفبلُشيءُلوُ فُكلدتُسممتوُكا  ُ"221الزكج،ُفإنياُتطمقُبائنا ُ،كا 

ُُُُ ُبالعكضُالمجيكؿ، ُكصحتو ُالخمع ُإلىُجكاز ُمفُكذىبُالحنفية: ُيدييا ُفي ُعمىُما ُخالعيا ُلك كعمىُىذا
ُعندُاأل ُالحالةُثبلثةُأالؼُألنوُأقلُالجمعُكىذا ُفيُىذه ُفموُعمييا ُشيء، ُيكفُفيُيدييا فُلـ ُفييُلوُكا  الؼ،

ُالحنفية.

مفُالحنفية:ُ"قكلياُخالعنيُعمىُماُفيُيدؼُمفُماؿُأكُقالتُمفُدراىـ،ُكلـُيكفُفيُيدىاُشيءُُقاؿُالزيمعيُُُُ
وُمنو،ُكفيُالثانيةُثبلثةُدراىـ،ُأماُاالكلىُفؤلنياُسمتُماال ُلـُيكفُالزكجُردتُعميوُفيُاألكلىُالميرُالذؼُأخذت

ُ"222كأقموُثبلثةراضيا ُبزكاؿُممكوُإالُبعكض،ُكأماُالثانيةُفؤلنياُسمتُبمفعُالجمعُ

نماُيأخذُعدُكلكفُالخمعُبالمجيكؿُليسُصكرةُكاحدةُُُُُُ ُ؟ُةُصكرُفماُىيُصكرُالخمعُبالمجيكؿكا 

 .عكض المعمـك النكع المجيكؿ العدد: الالصكرة األكلى

،ُمفُالغنـُأممؾُفيُمزرعتي،ُأكُعمىُماُخالعتؾُعمىُماُفيُيدؼُمفُاأللكؼُ:كذلؾُمثلُقكلياُلمزكجُُُُ
كافُفييماُُإذامفُالغنـ،ُُفيُمزرعتياُماُتممكوُأكيككفُلمزكجُماُكافُفيُيدىاُُأففالحكـُفيُمثلُىذهُالحالةُىكُ

ذا،224ُكُالحنابمة223ُحنيفةُأبك،ُكالىُىذاُذىبُشيءُيبمغُأقلُالجمع ُحقلُماُيصبُلوُألـُيكفُفييماُشيءُكجُكا 
مفُُقلدُالحنابمةُلوُماُعندىاُكلكُكافُأ،ُكعن225كىكُثبلثةقلُالجمعُأُإالالُيكفيُُاألحناؼ،ُفعندُعميوُاسـُالجمع

ُ.226ُالجمع

الُكقعُالخمعُببلُعكضُألُإفُكجدُفيُيدىاُشيءُفيكُ:كقاؿ المالكية يقعُبدكفُفُالخمعُعندُالمالكيةُلمزكجُكا 
ُ.227ُعكضُإذاُكافُبمفعُالخمع

ُُ.معمـك الجنس كالعدد كمجيكؿ الكصفالعكض :ُالصكرة الثانية

ُ:الصكرةُىناؾُحالتافكتحتُىذهُُُُُ

ُ.بيفُأفرادهُفيُالقيمةُاُ ختبلؼُكبيُريككفُاالالُُأف: الحالة األكلى
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 .13، ص4ـ الخرشً، شرح مختصر خلٌل، مرجع سابك، ج 
222
 هـ. 1383، المطبعة األمٌرٌة، الماهرة، 1، ط271، ص2ـ فخر الدٌن الزٌلعً، تبٌٌن الحمائك، ج 
223
 .447، ص3ـ ابن عابدٌن، رد المحتار، مرجع سابك، ج 
224
 .63، ص7ـ ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج 
225
 .223، ص4الهمام، فتح المدٌر، مرجع سابك، جـ ابن  
226
 .112، ص3ـ البهوتً، شرح منتهى اإلرادات، مرجع سابك، ج 
227
 .348، ص2ـ ابن لدامة شمس الدٌن، الشرح الكبٌر، مرجع سابك، ج 
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فيُىذهُالحالةُيجبُلمزكجُالكسطُمفُعمىُنكعُأخرُمفُالماشيةُفُأككأفُتقكؿُخالعنيُعمىُجملُأكُعمىُبقرةُ
ُ.229ُكالمالكية228ُ،ُكىذاُعندُالحنفيةحددتوُأكُقيمتوُالنكعُالذؼ

الذؼُُالنكعبأؼُصنفُمفُفإنيـُالُيتقيدكفُبالكسطُمفُالجنسُالذؼُحددتوُالزكجةُبلُيصحُالخمعُُ:لحنابمةاأماُ
ُُ.231الكسطُـالردؼءُأُـكافُمفُالصنفُالجيدُأأحددتوُسكاءُ

 .بيفُقيـُأفرادهُاُ كفُاالختبلؼُكبيُرأفُيك: الحالة الثانية

ألفُالخمعُُ؛لمزكجُماُأخذتُالزكجةُمفُميريجبُُ:فقاؿُالحنفيةزكجةُخالعنيُعمىُسيارةُأكُمنزؿ،ُكأفُتقكؿُال
ُتقديره ُيستطاع ُما ُعمى ُتمت ُممعاكضة ُإلى ُالرجكع ُفيجب ُالمسمى، ُالمير ُكىك ُالبضع ُبو ُقـك ُا ُفيُجاء.

ُالميرُكلوُالصداؽ،ُفيُكماُالمستترةُلمجيالةُفاسدةُفالتسميةُدارُعمىُأكُثكبُعمىُمنوُاختمعتُإذا:ُ"المبسكط
ُ.231"الغررُبسببُأعطاىاُالذؼ

نياُفكتتُالبضعُكلـُيحصلُلوُألُ؛أنياُتردُعميوُماُأخذتُمفُصداقيا:ُبالحنابمةُكذىبُالقاضيُأبكُبكرُمف
ُ.232كجبُعميياُقيمةُماُفكتتُكىكُالميرالعكضُلجيالتوُف

ُ.233ُذلؾُماُيقعُعميوُاالسـُمفُذلؾفيُ:ُإفُالكاجبُمحنابمةكفيُقكؿُآخرُل

ُالصكرة الثالثة كلكف ستكجد في ُقت الخمعمستقبمة غير مكجكدة ك  أف تخالع الزكجة عمى أمكاؿ:
ُ. المستقبل

ماُىكُف،ُعمىُماُستربحُتجارتياُىذاُالعاـُكذلؾُمثلُأفُيخالعُالزكجُزكجتوُعمىُماُسيثمرُشجرىاُأك
ُ:ذلؾُاختمفُالفقياءُفيكافُبدؿُالخمعُأمكاؿُمستقبمةُ؟ُُحكـُالخمعُإذا

ذلؾُكجدُالماؿُالمسمىُأـُلـُ،ُكسكاءُفيُىذهُالحالةُىكُماُأخذتُمفُالميرُإفُالكاجبُلزكجياُفيُ:فقاؿُالحنفية
ُ.234ُيكجد

فُلـُيكجدُأرضتوُبشلوُالمسمىُإفُكجدُُ:كقاؿُالحنابمة ُ.235ُيءُيقعُعميوُاسـُماُسمتُمفُالماؿ،ُكا 
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 .447، ص3ـ ابن عابدٌن، رد المحتار، مرجع سابك، ج 
229
 .13، ص4ـ الخرشً، شرح مختصر خلٌل، مرجع سابك، ج 
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 .63، ص7ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، جـ  
231
 .189، ص6ـ السرخسً، المبسوط ، مرجع سابك، ج 
232
 .8، ص7ـ ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج 
233
 .113، ص3ـ البهوتً، شرح منتهى اإلرادات، مرجع سابك، ج 
234
 .187، ص6ـ السرخسً، المبسوط، مرجع سابك، ج 
235
 .64، ص3سابك، جـ البهوتً، منتهى اإلرادات، مرجع  



72 
 

فُلـُيسمـُفبلُ:كقاؿُالمالكية فُشيءُلوُكالطبلؽُنافذُعمىُحكموُألُإفُلوُالمطالبةُبذلؾُالماؿُفإفُسمـُكافُلوُكا 
ُ.236ُلطبلؽُعندُالمالكيةُيقعُبدكفُعكضا

 . ف انو ليس بماؿ أك عكض غير متقـك: أف تخالعو الزكجة عمى ماؿ ثـ يتبيعةالصكرة الراب

بالصفةُفإفُُ،ُفإذاُكافُالزكجُعالماُ مفُالعصيرُثـُيتبيفُأنوُخمرُكذلؾُمثلُأفُتخالعوُعمىُنكعُمعيفُُُُ
ألفُخركجُالبضعُمفُممؾُالزكجُغيرُمتقكـُفإذاُُ؛237الزكجةُتبيفُمنوُكالُشيءُلوُعندُالحنفيةُكالمالكيةُكالحنابمة

ُ.ُُبغيرُعكضُصحُالخمعُكالُشيءُلمزكجرضيُ

ُ.238ُجعُعميياُبميرُالمثلُكالخمعُصحيح:ُفقالكاُيُرأماُالشافعية

ُكلكفُإذاُكافُالزكجُغيرُعالـُبصفةُالماؿُفماُىكُحكـُالخمعُفيُىذهُالحالةُ؟ُُُُ

ُ.239ُاُأخذتُمفُالميرنوُيجبُعميياُردُمإ:ُحنفيةقاؿُال

ُ.241ُ:ُيجبُردُقيمةُالشيءُالمعيفُبصفتوُالتيُيعممياُالزكجةكعندُالمالكيةُكالحنابم

 : الخمع عمى إرضاع كلدىاُػب ػ

ُ:ُلمخمعُإرضاعُكلدهُكذلؾُعمىُقكليفاختمفُالفقياءُفيماُإذاُطمبُالزكجُعكضُُُُُ

ُالقدرُإُ:القكؿ األكؿ نوُالُيجكزُلممرأةُأفُتخالعُزكجياُعمىُأفُتبرئوُمفُأجرةُإرضاعُكلدىاُلككنوُغيرُمعمـك
ُ.241ُكبوُقاؿُالظاىرية،ُفيبطلُوُكالخمعُبغيرُالمممكؾُليسُبنافذ،ُفتككفُمخالعةُبماُالُتممكلعدـُكجكبوُلياُبعد

ُ؛،ُقلُذلؾُالكقتُأـُكثرمعمكماُ ُيجكزُالخمعُعمىُالبراءةُمفُأجرةُإرضاعُالكلدُإفُحدداُلذلؾُكقتاُ ُ:القكؿ الثاني
ُ.عاكضةُعميوُفيُالخمعُمفُبابُأكلى،ُفتككفُالمتصحُالمعاكضةُعميوُفيُغيرُالخمعُألنوُمما

ُُ.245كالمالكية244ُكالحنابمة243ُكالشافعية242ُالحنفيةُكبيذاُقاؿُالجميكرُمفُ
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ُفالمالكية ُيحدد: فُلـ ُكحتىُكا  ُالخمعُكجكازه ُإلىُصحة ُكقتاُ ُاذىبكا ُحكليفكعمي، ُأفُترضعو ُالحالة ُفيُىذه ُ،يا
ُخبلفا ُألصحابُالشافعيُالذيفُقالكاُالُيصحُالخمعُحتىُتذكرُمدةُالرضاع.

ُال ُعمى ُالخمع ُبجكاز ُالقائمكف ُاستدؿ ُكقد ُإرضاع ُإلى ُمدة ُيكقتا ُلـ ُتعالىُحكليف،ف ُبقكلو ُ"ك اْلكاِلدات  :
ْكل ْيِفُكاِمم ْيِفُ" ُح  ى ف  ُأ ْكالد  ُ[233]سكرةُالبقرة،ُاآليةُُي ْرِضْعف 

ُاآلية ُبيذه ُالرضاعُبالحكليفُبأفُهللاُتعالىُمكجييفُاستدالليـ ُالُرضاعُبعدُفصاؿُكبقكلوُملسو هيلع هللا ىلصُ،قدُحددُمدة ":
ُ؛قاُمدةُالرضاعُحممتُعمىُماُقيدهُالمشرعُبالسنتيففمذلؾُإذاُأطمُ،العمماءُيعنيُبعدُعاميفُكماُفسره246ُسنتيف"

ُ.ُإلىُالحكليفُألفُالرضاعُقدُكجدُفينصرؼُشرعاُ 

ماُىكُالحكـُفيُىذهُفُ،الحكليفُانقضاءتتُالمرضعةُأكجفُلبنياُقبلُاكلكفُقدُيثكرُإشكاؿُأخرُإذاُمُُُُ
ُ؟ُالحالة

جفُلبنياُفعميياُأجرُالمثلُلماُبقيُمفُالمدةُككذاُالحكـُإذاُإلىُأنوُإذاُماتتُالمرأةُأُكُ:كالحنابمةُلحنفيةذىبُا
ُ.247ُألنوُديفُترتبُفيُذمتياُكسائرُالديكُفُ؛ماتُالصبي

ُالشافعية ُأُ:كذىب ُإلى ُنو ُكرثتيا ُإلى ُماتتُبأجرةيرجع ُكانتُقد ُإذا ُالمتبقية ُالمدة ُعف ُُ،المثل ُإف ما ماتُكا 
أماُأفُكافُالصبيُمنياُكيأتيياُبصبيُآخرُمكانوُلترضعو،ُُالصبيُمنياُفبلُتنفسخُاإلجارةفإفُلـُيكفُالصبي،ُ

ففيوُقكالف:ُأحدىماُالُينفسخُكيأتيياُبصبيُآخرُلترضعو،ُكاآلخرُأفُاإلجارةُتنفسخُكيعكدُعميوُبأجرةُالرضاعُ
ُ.248ُعفُالمدةُالمتبقية

تُالصبيُايياُأجرةُالمثلُلماُبقيُمفُالمدة،ُأماُإذاُمفعمإلىُأنوُإذاُماتتُالمرأةُأكُجفُلبنياُ :مالكيةكذىب ال
كألفُماُيستكفيوُالرضيعُمفُالمبفُُ؛عقدُعمىُفعلُمعيفُفينفسخُبمكتوُإلىُأفُالخمعُعمىُإرضاعُكلدىافقدُذىبكاُ

ُصبيُآخرُمقاموُإلىُآخرُشخصإنماُيتقدرُبحاجتوُكحاجاتُالصبيافُتختمفُمفُ ُ.249ُفمـُيجزُأفُيقـك

ُبجكازُجعلُإرضاعُالكلدُكبعدُعرضُُُُُ ُأفُالراجحُىكُرأؼُالجميكرُالذيفُقالكا ُالفقياءُيتبيفُلنا آراء
ُجكازُ؛لمخمعُعكضاُ  ُاألكلى ُمف ُفكاف ُالكلد ُأـ ُغير ُمرضعة ُيستأجر ُأف ُلمزكج ُيجكز ُالكلدُُألنو ُأـ استئجار

ُ.ُلمخمعُكفيُذلؾُمصمحةُلمجميعُعكضاُ جرُإرضاعوُإلرضاعوُكجعلُأ

ُ
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 : الخمع مقابل اإلنفاؽ عمى الصغير ػج 

ُ:ُةعمىُاإلنفاؽُعمىُالكلدُمدةُمعيناختمفُالفقياءُفيُجكازُخمعُالزكجُامرأتوُُُ

ُكبيذاُقاؿُبعضُالحنابمةُ.ُُ،ـُفبلُيصحُكفُالعكضُفيوُغيرُمعمعدـُجكازهُكعدـُصحتوُألُإلىفذىبُالظاىريةُ

ُكذىبُالجميكرُإلىُجكازُككفُبدؿُالخمعُاإلنفاؽُعمىُالصغيرُإالُإنيـُاختمفكاُفيماُيشترطُفيو:ُ

ُ.251رتُمدةُالرضاعُكقدرُالطعاـُكجنسو:ُإلىُعدـُصحتوُإالُإذاُذكفذىبُالشافعية

ُ،مدةُالرضاعُكالُقدرُالطعاـُكجنسوُا،ُكلكُلـُيذكُرؾُكصحتوُإذاُماُعيناُمدةُلئلنفاؽإلىُجكازُذلُ:الحنفيةُكذىب
ياُعمىُنفقةُالزكجةُفإنياُغيرُمقدرةُمعُأنُساُ ا،ُكذلؾُقيإلىُنفقةُمثموُكيرجعُفيُتقديرُكلُذلؾُعندُاإلطبلؽ

ُ.251مستحقةُفكذلؾُنفقةُكلدىاُأكلى

ألنوُبدؿُثبتُلوُُ؛الصبيُكماُيحتاجُإليوُةمؤنكلمكالدُأفُيأخذُمنياُماُيستحقوُمفُ":ُفيُذلؾُكيقكؿُابفُقدامة
فُ فُأذفُلياُأخذهُلنفسوُكأنفقُعميوُغيرهُُأحبفيُذمتياُفموُأفُيستكفيوُبنفسوُكبغيرهُفإفُأحبُأنفقوُبعينوُكا  كا 

ُُ.252بإنفاقوُعمىُالصغيرُجاز"

ُالتزمتُبوُككانتُغيرُمعسرةكىذاُالحكـُإذاُكانتُاألـُقادرةُعمىُالكفا كلكفُماُىكُالحكـُإذاُُ،ءُبما
ُ؟ُعُالكفاءُبماُالتزمتةُكلـُتستطُركانتُاألـُمعس

فيُعقدُالخمعُديفُُاشترطاهإذاُكانتُاألـُمعسرةُكطالبتُالزكجُبنفقةُكلدهُأجبرُالزكجُعمىُإعطائياُإياىاُكماُ
ُ.253ُعميياُاُ ألفُبدؿُالخمعُيبقىُدين؛ُكالُتسقطُنفقةُالكلدُعنياُ،أيسرتُكيرجعُبوُعميياُإذاُ،عمييا

ُ: كميرىاالخمع عمى نفقة المختمعة دػ 

صحُُ:لكُخالعتُالمرأةُزكجياُمقابلُإبرائوُمفُنفقةُالعدةُأكُمفُنفقةُماضيةُمستحقةُلياُعمىُزكجياُُُُ
ُخبلؼُبيفُالفقياءُعمىُجكازُذلؾ،ُككذلؾُلكُخالعتُالمرأةُزكجياُمقابلُسقكطُحقياُبالميرُجازُذلؾُكالُ،الخمع

ُكالُخبلؼُبيفُالفقياء.
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ُىناكلكفُالسؤاؿُالذؼُيطرحُُُُُ ُالخمع: ُحكـ ُخالعتُالمرأة؟ُما ُما ُىكُالعكضُالذؼُيجبُلمزكجُإذا  كما
ُ؟يرُليازكجياُعمىُميرىاُكىكُيعمـُأفُالُم

فإنوُكىكُيعمـُأفُالُميرُلياُُامرأتوإلىُانوُإذاُخالعُالرجلُُ:كالمالكيةُكالحنابمةُمفُالحنفيةُذىبُجميكرُالفقياء
ُ.254ألنوُيعمـُبذلؾُكرضيُبوُ؛مفُالعكضكالُشيءُلوُعميياُُ،يقعُالطبلؽ

ُ.255يجبُلوُميرُالمثلفعندُالشافعية:ُُماأ

ُ:ُلمخمع ما ال يصح أف يككف بدالً  ػ ثانياً 

كنعرضُفيماُيميُُ،لمخمعُمثلُالخمرُكالخنزيرُأفُاألمكاؿُالمحرمةُالُتصمحُأفُتككفُبدالُ مفُالمعركؼُ
ُ.لمخمعُبعضُالصكرُالتيُالُتصحُأفُتككفُبدالُ 

ُ: إبقاء الصغير إلى البمكغ ع مقابلالخم أ ػ

ُ.ُصحُالخمعُكلـُيصحُالشرطُ:بنوُمنياُعندىاُإلىُالبمكغاخالعتُالمرأةُزكجياُعمىُأفُيبقىُإذاُُُ

بعدُزمفُالحضانةُُوألنُ؛لؤلبُكليسُلؤلـُحضانةفُالشرعُجعلُالحقُفيُإمساؾُالصغيرُبعدُتجاكزُسفُالأل
ُ،جاؿفبعدُسفُالحضانةُيحتاجُالكلدُإلىُمفُيعكدهُعمىُعاداتُكأخبلؽُالُرُ،يحتاجُالكلدُإلىُالرجاؿُدكفُالنساء

،ُفاالتفاؽُعمىُبقائوُعندُاألـُبعدُزمفُالحضانةُإضاعةُلحقُالصغيرُفبلُيككفُكاألبُأقدرُعمىُذلؾُمفُاألـ
ُ.اُ التفاؽُعمىُإبقائوُعندُاألـُصحيحا

ُ؛فيصحُالخمعُكيقعُالشرطُا ،ذاُالشرطُصحيحىُإبقاءُالصغيرةُإلىُالبمكغُفيعدُأماُإذاُكافُالخمعُمقابل
،ُإذُىيُتحتاجُإلىُمفُيعممياُعمىُشؤكفُالنساءُمعُحاجتياُإلىُكالُإضاعةُلحقكقياُألنوُليسُفيوُإضرارُبالبنت

ُ.256كىكُالراجحُ،توُكىذاُمذىبُاألحناؼرعايةُاألبُكتربي

ُالمالكية ُُ:أما ُفقالكا ُحضانة ُالبمكغُاالبفمدة ُتتزكجُ،إلى ُأف ُالبنتُإلى ُحضانة ُلكُُ،كمدة ُىذا كعمى
ُ؛أفُتتزكجُكماُلكُاشترطتُإبقاءُالبنتُإلىصحيحا ،ُكافُالشرطُُ:البمكغُاُإلىالمطمقةُإبقاءُالكلدُعندىاشترطتُ

ُ.257ُألفُذلؾُثابتُبدكفُشرط

ُ
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 : إسقاط السكنى عف الزكج مدة العدةػ الخمع مقابل    ب

كالُُ،لخمعُكبطلُالشرطصحُا:ُالسكنىُعفُالزكجُمدةُالعدةُإسقاطاتفقُالزكجافُعمىُالخمعُمقابلُُلك
ُبوُُ،ألفُالسكنىُلممطمقةُمدةُالعدةُفيُالبيتُالذؼُكانتُتسكفُفيوُكقتُالطبلؽُ؛تسقطُالسكنى فيكُكاجبُيمـز

ُمنوفبلُتممؾُالزكجُ،لمشارعُالزكجُالمطمقُحقاُ  ُأفُتعفيو ُتعالىُ،ة ُكذلؾُلقكلو "ُ :ُ ُِمْف كى ف  ُك الُالُت ْخِرج  ب ي كِتِيف 

ُِإال ُأ ْفُيُ  ة ُم ب يِ ن ةُ ي ْخر ْجف  ُِبفاِحش  ُ[1سكرةُالطبلؽ،ُاآليةُُ]ُ"ْأِتيف 

ُ.258ُتعفيُالزكجُمفُىذهُاألجرةُكلكفُإذاُالتزمتُالمرأةُأفُتدفعُأجرةُالبيتُمفُمالياُفيصحُأف

 : الحضانة إسقاطػ الخمع مقابل ج 

ُ.كبطلُالشرطُ،كافُالخمعُصحيحاُ ُ:فيُحضانةُكلدىاُمنوإذاُخالعُالرجلُزكجتوُعمىُأفُتسقطُحقياُ

ألفُالحضانةُحقُالكلدُفبلُتممؾُاألـُالتنازؿُعنياُمقابلُُ؛كىذاُعندُالحنفيةُ،كالُيسقطُحقُاألـُفيُحضانةُكلدىا
ُ.259ُىذاُالحقُإسقاطكاألـُالُتممؾُُ،كماُأفُىذاُالشرطُيترتبُعميوُإبطاؿُحقُمفُيميُاألـُفيُالحضانةُ،الخمع

ُم ُذىبكا ُالمالكية ُأف ُنجد ُفيُحيف ُبيذاُُاُ مخالفذىبا  ُيسقط ُالحضانة ُفي ُاألـ ُحق ُأف لذلؾُحيثُرأكا
ُُ:فاكلكفُيشترطُلصحةُذلؾُأمُر،261ُخمعُكيصحُالشرطأؼُيصحُالُ،كتنتقلُحضانةُالكلدُإلىُأبيوُ،الشرط

 .أفُالُيمحقُالكلدُضررُمفُمفارقةُأمو :األكؿ

 . عمىُحضانةُكلدهُاُ :ُأفُيككفُاألبُقادُرالثاني

ُالطبلؽ ُكقع ُاألمريف ُىذيف ُمف ُكاحد ُفقد ُالحضانةُ،فإف ُمف ُاألـ ُحق ُيسقط ُفيُُ.كال ُالمشيكر ُىك كىذا
ُ.261ُالمذىب

ذاُكناُقدُتعرفناُمماُسبقُعمىُماُيصحُأفُيككفُبدالُ  ،ُماُاُالُيصحُفإفُذلؾُيدعكناُلمتساؤؿلمخمعُكمُكا 
ُ؟ُالخمعُإذاُخبلُمفُالعكضُمطمقاُ ُحكـ

ُ

ُ
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 الثالثالفرع 

ُالخمع بال عكض

ُ؟ُأـُلممعنىعبرةُلمفعُفيُذلؾُال؟ُكىلُئاُ الخمعُإذاُلـُيسـُالمتخالعافُشيُىلُيقعُُُُ

ُاختمفُالفقياءُفيماُلكُخالعتُالمرأةُزكجياُعمىُغيرُعكض:ُ

فمذلؾُنجدُأفُالمالكيةُقالكاُُ،نوُلكُخالعياُعمىُغيرُعكضُصحُالخمعُكالُشيءُلوأإلىُُ:فذىب المالكيةأ ػ 
ُ.كالطبلؽُالُيفتقرُإلىُعكضُ،وُطبلؽكعممكهُبأنُ،بكقكعوُعمىُأؼُحاؿ

فُكافُممتبسا ُببلُعكض""ُ:قاؿُالدسكقيُفيُذلؾ ُ.262كبانتُالمختمعةُكىذاُإذاُكافُالخمعُممتبسا ُبعكضُبلُكا 

ُ.فيوُألفُالبدؿُركفُ؛يقعُبوُشيءفُعندُالحنابمة،ُالركايةُاألكلى:ُأنوُالُاىناؾُركايتُ:ب ػ الحنابمة

ُإنوُيقعُبوُطبلؽُرجعيال ُالثانية: ُأنوُنكػُالطبلؽُأكُتمفعُركاية ُفكقكعوُمنكطُبمفظوُأكُُبكلُحاؿُطالما بو،
كنكػُالطبلؽُُ،جاءُفيُالمغني:ُ"ُفإفُتمفعُبوُبغيرُعكض،ُفبلُيقعُبوُشيءُاُ ،ُفإفُلـُينكؼُبالخمعُطبلقبنيتو

ُ.263فُلـُينكُبوُطبلؽُلـُيكفُشيء"ا ُُكُألنوُيصمحُكنايةُعفُالطبلؽُ؛كافُطبلقا ُرجعياُ 

ُكافُبغيرُعكضُفيكُطبلؽُرجعيُ،إالُبعكضُإلىُأنوُالُيككفُخمعاُ ُ:كذىب الحنفيةج ػ  ذلؾُُا،ُكعممُكفإذا
ُ.فإذاُبطلُالعكضُبقيُمجردُطبلؽُفيككفُرجعياُ ُ،إالُبمبلبستوُلمعكضُفُالطبلؽُالُيككفُبائناُ إبقكليـُ

فيُُك،ُفُالبدؿُمقصكدُلذاتوُفيُالخمعألُ؛بوُشيءُإذاُلـُيكفُثمةُبدؿُالُيقعُ:أبكُيكسفُمفُالحنفيةُفقاؿكخالفُ
264ُُ"يكسفُأفُالخمعُالُيككفُإالُبعكضُعفُأبي"كىذاُيؤيدُماُذكرُُذلؾُقاؿُابفُعابديفُفيُحاشيتو:

ُإلىُأنوفقُ:أما الشافعية د ػ ُلـُيُ ُدُذىبكا ُالخمعُكلوُميرُالمثلُ،أكُفسدُالبدؿُسـُبدؿيقعُالخمعُإذا ،ُفأجازكا
ُب ُالمرأة ُفإفُخالعُعمىُمجيكؿُفسدُالعكضُكنفذتُالبينكنةُ،ُميرُالمثلبذؿُكألزمكا "ُ قاؿُالغزاليُفيُالكسيط:

265ُكالرجكعُإلىُميرُالمثل"

كذلؾُالطرادُ؛ُكجبُميرُالمثلُفيُاألصحُ:فقبمتُالمرأةُبدكفُذكرُماؿإذاُجرػُالخمعُُ:كبناءُعمىُرأؼُالشافعية
ُ.ُألنوُكالخمعُبالمجيكؿُ؛ميرُالمثلُفيرجعُعندُاإلطبلؽُإلىُ،العرؼُبجريافُذلؾُبعكض
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ُالعرضُألقكاؿُالعمماءُكاختبلفيـُفيُكقكعُالخمعُعارياُ ُُُُ ُذىبُإليوُعفُالبدؿُكبعدُىذا ُنميلُإلىُما ،
ُ؛فقياءُمتفقكفُأفُالبدؿُركفُفيُالخمع،ُكسببُالترجيحُليذاُالقكؿُأفُجميعُالالشافعيةُمفُكقكعوُكلوُميرُالمثل

كحتىُيحملُُ،كلوُأحكاموُالخاصةُالتيُتغايرُالطبلؽُمفُكجكهُعدةكألفُالخمعُليسُمفُألفاظُالطبلؽُالصريحةُ
ؽُببدؿُكماُذكرُالجميعُكىكُالفراُ،الُبدُمفُصرفوُإلىُمعناهُاألصميُكبلـُالزكجُعمىُمعنىُمعيفُكالُيككفُعبثاُ 

ُالرأؼُأكسطُاألقكاؿُكأجمعيُ،فيُتعريفو مفُُكيعكدُبالحكـُإلىُىيئتوُالحقيقيةُالتيُكردُبياُالقرآفُمطمقاُ ،ُاكىذا
ميوُحديقتوُ"ُ:ُ"ُأترديفُعحديثُالبخارؼُكغيرهُفيُقكلوُملسو هيلع هللا ىلصكىكُ،ُكالحديثُخصياُبالميرُصيصُبالميرغيرُتخ

ُ.ُكحديقتوُكانتُميرىا

ألزمتُُ:ككافُالنشكزُمفُقبمياُ،عمىُعمـُبأنيماُأراداُالخمعُكليسُالطبلؽُاكانفُلكُيفمذلؾُنجدُإفُالزكجُُ
فُ ،ُكذلؾُحتىُالُيتبلعبُبالشريعةُلزكجُعفُأخذُماُبذلوُكقعُبوُطبلؽُرجعياُامتنعبدفعُماُبذؿُلياُمفُماؿُكا 

ُُُ.ُماُخمعُببدؿُأكُطبلؽُرجعيعمىُىكػُالناسُفإ

ُبحثن ُقد ُكنا ذا ُالجاكا  ُفيُركفُالعكضُمف ُنبُالفقييا ُفيجبُعمينا ُمفُالجانبُالقانكني، ُالبحثُفيو
ُ.غيرهُكيكضحُمدػُأىميةُىذاُالركفُعفُهكىذاُماُيميُزُ،كمدػُاىتماـُالقانكفُبيذاُالركفُدكفُباقيُاألركاف

 الفرع الرابع

 بدؿ الخمع في القانكف 

لذلؾُُ،الذؼُيميزُالخمعُعفُالطبلؽالركفُُكصفوالخمعُبُضكعاتالبدؿُفيُنظرُالقانكفُمفُأىـُمُكُعدُ ي ُُُُُ
ُ.عُلتنظيـُركفُالبدؿنجدُالمشرعُالسكرؼُكغيرهُمفُالقكانيفُالكضعيةُقدُأفردكاُلوُالنسبةُاألكبرُمفُمكادُالخم

ككذلؾُنجدُُ،مكادُيبثمانكخصُبدؿُالخمعُُ،الخمعفالقانكفُالسكرؼُنصُعمىُعشرُمكادُلتنظيـُمكضكعُُُُ
فُكاالػأردنيألمرُمشابوُعندُالمشرعُاُأف كلُىذاُاالىتماـُبركفُالبدؿُإالُأنوُلـُُاىتـقدُلسكرؼُالمشرعُفُا،ُكا 

ُ.الحنفيُتكميلُالنقصُالذؼُاكتنفوُلممذىبُيحطُبكلُجكانبوُتاركاُ 

،ُحيثُنجدهُرُاىتماموُبمكضكعُالخمعُبحدُذاتوفيُحيفُنجدُأفُالمشرعُالمصرؼُلـُييتـُببدؿُالخمعُبقدُُُُُ
ُ.األمكرُاإلجرائيةُالقضائيةوُعمىُركزُجلُاىتمام

ُ،كماُأنناُنجدُأفُالمشرعُالمغربيُنصُعمىُقاعدةُعامةُفيُبدؿُالخمعُتاركا ُتنظيـُتفاصيلُالبدؿُلمفقوُُُُ
ُفُيككفُبدال ُلمخمعُ".ُأبوُشرعا ُصحُ:ُ"ُكلُماُصحُااللتزاـُعمىُأنوُمفُمدكنةُاألسرة181حيثُنصُفيُالمادةُ

ُتنظيموُلمفقوُاإلسبلميُ.ُُالمشرعُالجزائرؼُلـُيحطُبدؿُالخمعُبكثيرُمفُاألىميةُتاركاُ ُأفككذلؾُنجدُُُُُ
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ُ:ُمعُمعُمقارنتوُبالقكانيفُالمتاحةمفُبدؿُالخُكفيماُيميُنعرضُمكقفُالقانكفُالسكرُؼُُُ

صحًُُ ُمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُبأنوُ"ُكلُماُصحُالتزاموُشرعا97ُحيثُنصُالقانكفُالسكرؼُفيُالمادةُُُُ
ُفيُالخمعُ"ُُبدالُ أفُيككفُ

كمنزؿُأكُُسكاءُكافُعقاراُ ُعمىُذلؾُيجكزُأفُيككفُبدؿُالخمعُمفُالنقكدُأكُمفُغيرىاُمماُيعدُمتقكماُ ُكبناءُ ُُُ
،ُكماُيصحُأفُيككفُبدؿُالخمعُأـُغيرهُسكاءُكافُميراُ ُ،ُأـُديناُ كالمكيبلتُأكُالمكزكناتُقطعةُارضُأكُمنقكالُ 
ىاُأكُاإلنفاؽُعميوُمدةُمعينةُدمياُبماؿُمثلُسكنىُدارىاُأكُزراعةُأرضياُأكُإرضاعُكلييتقمنفعةُمباحةُيمكفُ

ُ.ُذلؾُكماُأشبو

لممادةُُلذلؾُككفقاُ ُ،فُالقانكفُلـُيتعرضُلمقدارُبدؿُالخمعُالكاجبُدفعوُمفُالمرأةُلزكجياكمفُالمبلحعُأُُُُُ
الفقوُالحنفيُفيُكلُماُلـُيردُبوُنص،ُكبالرجكعُلتيُتحيلُإلىُامفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُُ/315/

،ُفيجكزُلمزكجُأفُمميرُأـُكافُأقلُمنوُأـُأكثرُمنولُاُ كافُمساكيأيصحُالبدؿُسكاءُُإلىُالمذىبُالحنفيُنجدُأنو
ُكيككفُالبدؿُكفقاُ .ُذلؾُكثرُمماُأعطاىاُفإنوُيكرهُلوكلكفُإفُكافُالعكضُأُ،يأخذُمفُالزكجةُماُتراضياُعميو

ُ:ُلقانكفُفيُصكرةُمفُالصكرُالتاليةلنصكصُا

ُ:ػ أف تككف المخالعة عمى ماؿ غير الميرأكاًل 

ُأداؤهمفُالقانكفُالسكرؼُعمىُأنوُ/98/دةتنصُالماحيثُ كبرئتُُ،"ُإذاُكانتُالمخالعةُعمىُماؿُغيرُالميرُلـز
ُُُذمةُالمتخالعيفُمفُكلُحقُيتعمقُبالميرُكالنفقةُالزكجيةُ"

ألفُمقتضىُالمخالعةُعمىُماؿُغيرُالميرُعندىـُُ؛كمفُالكاضحُأفُالقانكفُقدُأخذُفيُذلؾُبرأؼُاألحناؼُُُُ
فيسقطُالميرُالذؼُفيُذمةُالزكجُأكُ،ُىُعقدُالزكاجُالذؼُحصلُفيوُالخمعيفيدُسقكطُالحقكؽُالزكجيةُالمترتبةُعم

ُُ،الباقيُمنو ُتسقطُالنفقة ُكما ُالكاجبة ُالسابقة ُالخمععمىُالزكجُعفُمدة ُعمى ُقبلُُ،ماضية ُالخمع ُحصل ذا كا 
عفُ،ُكماُتسقطُالنفقةُالتيُعجمياُالزكجُلزكجتوُزكجُمفُالميرُبالطبلؽُقبلُالدخكؿالدخكؿُفيسقطُماُيستحقوُال

ُ.ُفُيطالبياُبردُماُأخذتُمفُالنفقةكليسُلمزكجُأُ،مدةُمستقبمةُلـُتمض

غيرُالميرُالُتسقطُالُالميرُكالُُؿأفُالمخالعةُعمىُماُبينماُيرػُجميكرُالفقياءُكدمحمُكأبكُيكسفُمفُالحنفيةُُُ
ُ.ُكالُبقيةُالحقكؽُالزكجيةُاألخرُػُالنفقة

ُتـُاالتفاؽُُكالُيسقطُشيءُمفُالحقكؽُالزكجيةُ،لزكجافافبلُيجبُبالخمعُإالُالبدؿُالذؼُاتفقُعميوُُُُ إالُإذا
ُقطعاُ ُ؛عمىُإسقاطيا ُيدؿُعمىُسقكطيا عمىُإسقاطُالحقكؽُُكالخمعُليسُصريحاُ ُألفُالحقكؽُالُتسقطُإالُبما
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،ُفبلُيسقطُحقُباالحتماؿُ،مىُسقكطياكيحتملُعدـُالداللةُعُ،الداللةُعمىُإسقاطُىذهُالحقكُؽُلبلُيحتمُ،الثابتة
ُ.266ضىُعميوُالطرفافافيُغيرُماُتُرُكالمعاكضاتُالُأثرُلياُ،عُمعاكضةكماُأفُالخم

ُذىبُإ ُسبقُنرػُأفُما ُالرأؼكمما ُالجميكرُىك ُالمشرعُُ،الراجحُليو ُبو ُيأخذ ُأف فيُالسكرؼُكنأمل
ُُتعديبلتوُالقادمةُلقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ.ُ

اشترطُلكيُتسقطُالحقكؽُالمترتبةُعمىُعقدُالزكاجُإذاُُكافُالبدؿُُالرجكعُإلىُالقانكفُالسكرؼُنجدهكبُُُُ
الشخصيةُمفُقانكفُاألحكاؿُُ/111/لذلؾُنصُفيُالمادةُُ،غيرُالميرُأفُتككفُىذهُالحقكؽُثابتةُحيفُالمخالعة

كذلؾُ،ُصُعميياُصراحةُفيُعقدُالمخالعةُ"نفقةُالعدةُالُتسقطُكالُيبرأُالزكجُالمخالعُمنياُإالُإذاُن"ُنو:عمىُأ
ألفُُ؛ألفُنفقةُالعدةُالُتستحقُلمزكجةُإالُبعدُكقكعُالطبلؽُكصحُاشتراطُسقكطياُمعُعدـُكجكبياُكقتُالمخالعة

ُُ.267ُمنياسببياُقائـُفصحُاإلبراءُ

ُ:أف تككف المخالعة دكف ذكر البدؿػ ُثانياً 

كقتُالمخالعةُبرغُكلُُفُشيئاُ االمتخالعُ"ُإذاُلـُيسُـ مفُالقانكفُالسكرؼ:ُعمىُأنوُ/99/نصتُالمادةُكفيُذلؾُُُُ
ُُمنيماُمفُحقكؽُاآلخرُبالميرُكالنفقةُالزكجيةُ"ُ

توُفيكُلياُكماُبقيُفيُذمتوُ،ُفماُقبضالمؤجلُالذؼُقبضتوأُالمرأةُمفُكتبُرُ،مفُالمؤجلُالذؼُعميوالرجلُُفيبرأ
ُُُ.يسقط

ُُُُُُ:أف ينص في المخالعة عمى نفي البدؿثالثًا ػ 

ُإذاُصرحُالمتخالعمفُالقانكفُالسكرُؼُ/111/نصُالمادةُكفيُذلؾُتُُُُ كانتُُؿفُبنفيُالبدا:ُعمىُانوُ"
ُككقعُبوُطمقةُرجعيةُ"ُ،المخالعةُفيُحكـُالطبلؽُالمحض

اُانتفىُالعكضُكقعُبوُفُشرطُالمخالعةُأفُتككفُعمىُعكضُفإذألُ؛لقانكفُفيُذلؾُبرأؼُالفقوُالحنفيخذُاأُكقد
ُ.ُطمقةُرجعية

ُ:ُالخمعُكأضاؼُإليوُصكرةُرابعةُكىيكلقدُكافقُالقانكفُاألردنيُالقانكفُالسكرؼُفيُصكرُبدؿُ

ُ

                                         
266
 .446زكً الدٌن شعبان، األحكام الشرعٌة لألحوال الشخصٌة، مرجع سابك، صـ  
267
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 :عكض باطل ف تككف المخالعة عمىأػ رابعًا 

،ُكالُإذاُبطلُالبدؿُكقعُالطبلؽُرجعياُ ُنوُ"أ:ُعمىُمفُالقانكفُاألردنيُ/112/صُالمادةُكفيُذلؾُتنُُُُُ
ُيجبُلمزكجُعمىُزكجتوُفيُمقابلُىذاُالطبلؽُالبدؿُالمتفقُعميوُ"ُ

كقدُُ،كىيُحالةُبطبلفُالبدؿُ،فيُحيفُنجدُأفُالقانكفُالسكرؼُلـُينصُعمىُىذهُالصكرةُمفُبدؿُالخمعُُُُُ
ُذلؾُلممذى ُبائنةيرػُأفُبُالحنفيُالذؼُترؾُحكـ ُطمقة ُبو ُلمزكجُ،الخمعُصحيحُكتقع ألفُخركجُُ؛كالُشيء

لمزكجُبعدُاالتفاؽُعمىُُلُالبدؿُصحُالخمعُكالُشيءُلمزكج،ُكلكفُإذاُظيرفإذاُبطُ،البضعُمفُالزكجُغيرُمتقـك
ُكأفُتخالعوُعمىُنكعُمعيفُمفُالشرابُثـُيتبيفُبأنوُخمرُففيُىذهُُالبدؿُأفالبدؿُككقكعُالمخالعةُ غيرُمتقـك

ُالحالةُيصارُإلىُالميرُالذؼُأخذتوُالزكجة.

سكاءُُصحيحعميوُاألحناؼُأفُالخمعُالذؼُيرػُ،ُلـُينصُعمىُالخمعُبالبدؿُالمجيكؿكماُأفُالقانكفُُُُُُ
ُ.ُحيفُالمخالعةُأـُغيرُمكجكدُكافُالمجيكؿُمكجكداُ أ

"ُيجكزُلمزكجةُأفُتخمعُ:ُكنصياُمنوُ/54/فيُالمادةُقانكفُاألسرةُالجزائرؼُعمىُبدؿُالخمعُُقدُنصُكُُُُ
نفسياُعمىُماؿُيتـُاالتفاؽُعميوُفإفُلـُيتفقاُعمىُشيءُيحكـُالقاضيُبماُالُيتجاكزُقيمةُصداؽُالمثلُكقتُ

يتعيفُالرجكعُإلىُالفقوُفُ،يشترطُفيُالبدؿفيُالخمعُكماُُفمـُتبيفُىذهُالمادةُماُيصحُأفُيككفُبدالُ ُ،الحكـُ"
ُالمالكيُالمعتمدُعندىـُ.ُُ

،ُحيثُنصُعمىُجكازُإعفاءُالزكجُأجازُالخمعُعمىُالمنافعُكالحقكُؽإلىُالقانكفُالسكرؼُنجدهُُكبالعكدةُُُُُ
التيُ:ُلقانكفُالسكرُؼمفُا112ُلمخمعُكقدُنصُعمىُذلؾُفيُالمادةُُالُ بدُكصفيامفُأجرةُالرضاعُأكُالحضانةُب

ُفييا ُالكلدجاء ُإرضاع ُالزكجُمفُأجرة ُإعفاء ُاشترطُفيُالمخالعة ُإذا ُاشترطُإمساؾُُ،" ُمعمكمةُأك ُمدة ُلو أمو
نفاقياُعميو ُدُأكُنفقتوُ"ُليرجعُالزكجُعمىُالزكجةُبماُيعادؿُأجرةُإرضاعُالُكُ،فتزكجتُأكُتركتُالكلد،ُكا 

"ُأماُإذاُماتُالكلدُفميسُُ:كأضاؼُإليياُقكلوفيُحيفُنجدُافُالمشرعُاألردنيُنصُعمىُنفسُالمادةُُُُُُ
ُلؤلبُالرجكعُعميياُبشيءُمفُذلؾُعفُالمدةُالكاقعةُبعدُالمكتُ"ُ

أكُأفُتقكميُبحضانتوُثبلثُسنكاتُُ،فإذاُقاؿُالزكجُلزكجتوُخالعتؾُعمىُأفُترضعيُكلدؼُمدةُسنتيفُببلُأجرُ
،ُفإذاُلـُالمخالعةصحتُُ:لمخالعةُعمىُىذاُالعكض،ُكقبمتُالزكجةُاأكُعمىُأفُتنفقيُعميوُمدةُمعينةُ،ببلُأجر

تقـُالزكجةُبإرضاعُالصغيرُأكُحضانتوُأكُاإلنفاؽُعميوُالمدةُالمتفقُعميياُرجعُالزكجُعميياُفيُحاؿُالحياةُ
ُ.حضانةُكالنفقةُعفُالمدةُالمتبقيةكعمىُتركتياُفيُحاؿُالمكتُبماُيعادؿُأجرةُالرضاعُكال
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نيُيسقطُعفُأموُأجرةُماُبقيُ،ُفإنوُككفقاُلمقانكفُاألردمدةُالرضاعُأكُالحضانةُقبلُإتماـأماُإذاُماتُالكلدُُ
ُ.ُردنيُفيُذلؾُبرأؼُالفقوُالمالكي،ُكقدُأخذُالقانكفُاألمنيا

فيُحيفُنجدُأفُالقانكفُالسكرؼُلـُينصُعمىُحالةُمكتُالكلدُكلكنوُكافُقدُنصُعمىُىذهُالحالةُفيُُُُُ
:ُعمىُأنوُ/112/فيُالمادةُ،ُحيثُكافُينصالحاليُالذؼُطرأُعميوُالتعديلقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسابقُقبلُ

ُالمدةُالباقيةُ"يرجعُالزكجُبماُيعادؿُأجرةُإرضاعُالكلدُأكُنفقتوُعفُ"ُ..أكُماتُالكلدُ

نجدُأفُالقانكفُالمصرؼُقدُمنعُأفُيككفُمقابلُالخمعُإسقاطُأؼُحقُمفُحقكؽُالصغارُسكاءُُحيفُفيُُُُُ
منوُعمى21ُُالمصرؼُفيُالمادةُ،ُحيثُنصُالقانكفُـُأكُحضانتيـُأكُأؼُحقُمفُحقكقيـكافُاإلنفاؽُعميي

الصغارُأكُنفقتيـُأكُأؼُحقُمفُحقكقيـُكيقعُالخمعُكالُيصحُأفُيككفُمقابلُالخمعُإسقاطُحضانةُ:ُ"ُ....أنو
ُ.لُلمطعفُبأؼُطريقُمفُطرؽُالطعفُ"فيُجميعُاألحكاؿُغيرُقاب

ُالسكرؼُنُُُُُ ُالقانكف ُإلى ُُإنصُعمىُحُجدهكبالعكدة ُبالنفقةالة ُالمخالعة ُاألـ ُحيثُنصتُالفقرةُعسار ،
ُ ُكقتُالمخالعةُأك112ُالثانيةُمفُالمادة ُكانتُاألـُمعسرة ُإذا ُبعدُيجبرُاألبُعمىُ" ُالكلدُُأعسرتُفيما نفقة

ُ"ُعمىُاألـُُكتككفُديناُ 

ُ،ُككانتُالزكجةىكُاإلنفاؽُعمىُالكلدُمدةُمعمكمةكعمىُذلؾُإذاُخالعُالرجلُزكجتوُعمىُعكضُككافُالعكضُُ
عمىُُديناُ نفاؽُعمىُالكلدُكيككفُماُأنفقوُفعندُىذاُالحاؿُيجبرُاألبُعمىُاإل،ُمعسرةُأكُأعسرتُبالنفقةُبعدُذلؾ

ُ.ُعمىُحقُالكلدُاألـُإذاُأيسرتُكذلؾُحفاظاُ 

ُ ُنصتُالمادة ُالقانُك114ُكما ُالسكرؼُفيُنفسُالمكضكعُعمىُأنومف ُالكلدُف ُنفقة ُالُيجرؼُالتقاصُبيف "ُ :
ُ"المستحقةُعم ُىُأبيوُكديفُاألبُعمىُالحاضنة ،ُ ُكالُمقاصة ُلمديفُبمثمو، بيفُكذلؾُألفُالمقاصةُىيُقضاء

ُ ُالدينيف ُالمالؾىذيف ُالختبلؼ ُقبضُ؛ ُليسُقبضُممؾألف ُلنفقتو ُالصغير ُحاضنة ،ُ ُفي ُإلنفاقو نما ُشؤكُفكا 
فبلُتممؾُالحاضنةُأفُتجرؼُالتقاصُبيفُالنفقةُالمستحقةُعمىُكليُالصغيرُكبيفُالديفُالذؼُفيُذمتيا،ُالصغيرُ

ضعيفُكالُتجرؼُالمقاصةُُفبلُمجاؿُلممقاصةُبينيماُالختبلؼُالمالؾُ،ُكماُأفُالنفقةُديفُقكؼُكبدؿُالخمعُديف
ُ.تتعمقُبوُمصمحةُالصغيرُكديفُضعيفبيفُديفُقكؼُ

منعُإسقاطُحضانةُعمىُؾُمعُالقانكفُالمصرؼُكماُنصُالقانكفُالسكرؼُكالقانكفُاألردنيُمتفقيفُفيُذلُُُُُ
"ُإذاُمفُقانكفُاالحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُعمىُأنو:113ُلمكضكعُتنصُالمادةُكفيُىذاُاُ،الصغيرُمقابلُالخمع

ُ ُالمخالعة ُفي ُالرجل ُصحاشترط ُالحضانة ُمدة ُعنده ُالكلد ُالشرطُتإمساؾ ُكبطل ُلحاضنتوُُ،المخالعة ككاف
ُأبكهُ،الشرعيةُأخذهُمنو ُ"ُإفُكافُالكلدُفقيراُ بنفقتوُكأجرةُحضانتوُُكيمـز
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ُإمساؾ"ُإذاُاشترطُالرجلُفيُالمخالعةُمنوُعمىُأنو:111ُُُالمادةالقانكفُاألردنيُنصُفيُُأففيُحيفُنجدُُُُ
ُأبكهُُ،ككافُلحاضنتوُالشرعيةُأخذهُمنوُ،المخالعةُكبطلُالشرطُتالكلدُعندهُمدةُالحضانةُصح بنفقتوُفقطُكيمـز

ُ"ُُإفُكافُالكلدُفقيراُ 

ُفقيراُ ُُُُُ ُإفُكافُالكلد ُحضانتو ُبنفقةُالصغيرُكأجرة ُأفُاألبُممتـز ُ،ُحيثُعدُ ففيُالقانكفُالسكرؼُنجد
ُاُ نجدُأفُالقانكفُاألردنيُجعلُاألبُممتزمُحيفُ،ُفيقةُككذلؾُأجرةُالحضانةُحقُلمصغيرالقانكفُالسكرؼُإفُالنف

ُفقيراُ  ُالكلد ُكاف ُإف ُفقط ُالصغير ُحضانتوُبنفقة ُأجرة ُكرأػُدكف ،ُ ُلمحاضنة ُحق ُالحضانة ُأجرة ُكليسُحقاُ أف
ُ.مفُالممكفُلمحاضنةُأفُتتنازؿُعنولمصغيرُلذلؾُ

ُسبُُُُُ ُبُركمما البدؿُىكُالمرتكزُالرئيسُُكفُالبدؿُفيُالمخالعةُككأنوُعدُ قُنجدُأفُالقانكفُالسكرؼُاىتـ
ُ.ؾُنجدهُقدُخصياُبكلُىذاُاالىتماـمذلفُ،لممخالعةُكبدكنوُالُيمكفُكقكعيا

فيُبعضُاألحيافُمعُكماُأنناُنبلحعُأفُالمشرعُالسكرؼُقدُسارُفيُأغمبُأحكاموُمعُالفقوُالحنفيُُكُُُُُُ
كماُنصُُ،تقريرُحكمياُلممذىبُالحنفيُتاركاُ ،ُفيُحيفُترؾُمسائلُكثيرةُلـُينصُعمىُحكمياُالفقياءجميكرُ

ُكلُماُلـُيردُعميوُنصُفيُىذاُالقانكفُيرجع:ُ"ُمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرُؼ315ُعمىُذلؾُفيُالمادةُ
ُ.الراجحُفيُالمذىبُالحنفيُ"القكؿُإلىُُفيو

يفوُالفقييُياألكؿُعفُالخمعُبشكلُعاـُمفُناحيةُحقيقتوُكمعناهُكأدلةُمشركعيتوُكتككبعدُأفُتحدثناُفيُالفصلُُ
لتيُالتفصيميةُلمخمعُ،ُفأنوُالُبدُلناُفيُالفصلُالثانيُمفُالتحدثُعفُاألحكاـُاأركانوُكشركطوكدرسناُلقانكنيُكا

ُ.ُفُالناحيةُالكاقعيةمُلقضاياتثيرُالكثيرُمفُا

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الفصل الثاني

 أحكاـ الخمع

ُُ.حكـ الخمع كمدى سمطة القاضي فيو:ُالمبحث األكؿ

ُ:ُحكـُالخمعُالمرتبطُبشركطُفاسدةُالمطمب األكؿ

ُالفرعُاألكؿ:ُحكـُالخمعُالمرتبطُبشركطُفاسدةُفيُالفقو

ُالثاني:ُحكـُالخمعُالمرتبطُبشرطُفاسدةُفيُالقانكُفُعالفُر

ُ:ُحكـُاالختبلؼُفيُالخمعُُالمطمب الثاني

ُالفرعُاألكؿ:ُحكـُاالختبلؼُفيُالخمعُفيُالفقو

ُالفرعُالثاني:ُحكـُاالختبلؼُفيُالخمعُفيُالقانكُف

ُ:ُحكـُالتككيلُفيُالخمعُالمطمب الثالث

ُالفرعُاألكؿ:ُالتككيلُبالخمعُمفُقبلُالزكج

ُالفرعُالثاني:ُالتككيلُبالخمعُمفُقبلُالزكجة

ُسمطةُالقاضيُفيُالخمعُُ:ُمدػالمطمب الرابع

ُالفرعُاألكؿ:ُمدػُضركرةُإجراءُالخمعُأماـُالقضاء

ُ:ُمدػُدكرُالقاضيُفيُالزاـُالزكجُفيُالخمعالفرعُالثاني

ُالفرعُالثالث:ُطبيعةُاألحكاـُالقضائيةُالصادرةُبالخمع

 آثار الخمع ككسائل الحد مف كقكعو : المبحث الثاني

ُ:ُاآلثارُالشرعيةُلمخمعُالمطمب األكؿ

ُكؿ:ُكقكعُالفرقةالفرعُاأل

ُالفرعُالثاني:ُكجكبُالعدة
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ُ:ُاآلثارُالماليةُلمخمعُالمطمب الثاني

ُالفرعُاألكؿ:ُكجكبُالنفقةُكالسكنىُلممختمعة

ُالفرعُالثاني:ُسقكطُالحقكؽُالماليةُالزكجيةُالسابقةُعمىُالخمع

ُؽُعمىُماؿأثرُالتفريقُبيفُالخمعُكالطبلُالمطمب الثالث:

ُالفرعُاالكؿ:ُأكجوُاالتفاؽُبيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿ

ُالفرعُالثاني:ُأكجوُاالختبلؼُبيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿ

ُ:ُكسائلُالحدُمفُكقكعُالخمعُالمطمب الرابع

ُالفرعُاألكؿ:ُالكسائلُالسابقةُلطمبُالخمعُلمحدُمفُكقكعوُ

ُلمحدُمفُكقكعوالفرعُالثاني:ُالكسائلُالبلحقةُلطمبُالخمعُ

ُ
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 الفصل الثاني

 معأحكاـ الخ  

بعدُأفُتعرفناُفيُالفصلُاألكؿُعمىُمعنِىُالخمعُكتكييفوُالفقييُكالقانكنيُككذلؾُأركانوُكشركطوُمفُُُُُُ
ُفيُُ،الناحيتيفُالشرعيةُكالقانكنية ُفإننا ُالتكميفيُبشكلُعاـُمفُحيثُالجكازُكالكراىية، ُلحكمو ُأفُتعرضنا كبعد

ُكث ُالتي ُالعممية ُالناحية ُمف ُمفصل ُبشكل ُالخمع ُأحكاـ ُعمى ُسنتعرؼ ُالثاني ُمفُالفصل ُالعديد ُتثير ُما يرا 
لخمعُعندماُلذلؾُسنبحثُفيُالمبحثُاألكؿُمفُىذاُالفصل،ُحكـُاُ،تُبيفُأطراؼُالخمعُالزكجُكالزكجةاإلشكاال

ُالقاضيُفيُُ،يقترفُبشركطُتؤثرُفيُصحتو ُلمبحثُفيُقكةُُ،يقاعُالخمعإككذلؾُنبحثُفيُسمطة ُيقكدنا كىذا
ُمعُالقانكفُالمصرؼ.ُاُ القانكفُالسكرؼُكمقارنفيُُالحكـُالقضائيُالمتعمقُبالخمعُكمدػُقابميتوُلمطعف

ُ،معُسكاءُمفُالناحيةُالشرعيةُأكُالماليةفيُحيفُنبحثُفيُالمبحثُاألخيرُمفُىذاُالفصلُفيُآثارُالخُُُُُ
كماُنبحثُفيُالمطمبُاألخيرُمفُىذاُالفصلُعفُكسائلُالحدُمفُكقكعُالخمعُسكاءُكانتُكسائلُكقائيةُسابقةُ

ُلطمبُالخمعُأكُكسائلُعبلجيةُالحقةُلطمبُالخمع.

قاضيُفيو،ُالخمعُكمدػُسمطةُالكبناء ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالفصلُإلىُمبحثيفُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُحكـُُ
ُثارُالخمعُككسائلُالحدُمفُكقكعو.آكفيُالثانيُ

ُالمبحث األكؿ

 حكـ الخمع كمدى سمطة القاضي فيو

ُالمبحثُاإلجابةُعمىُبعضُالتساؤالت،ُفماُحكـُالخمُُُُ ُدُ عُالمرتبطُبشركطُفاسدة؟ُكمتىُيعسنحاكؿُفيُىذا
حكـُالخمعُعندماُيقعُاختبلؼُبيفُطرفيُالخمع؟ُكىلُُكماالخمعُفاسدا ؟ُكماذاُيترتبُعمىُىذاُالفسادُمفُآثار؟ُ

يفُيستمدُىذهُأفيُايقاعُالخمعُعمىُالزكجُ؟ُكمفُيجكزُالتككيلُبالخمع؟ُكماُىيُالسمطةُالتيُيمتمكياُالقاضيُ
ُالسمطة؟

ُالتساؤالتُسُُُ ُعمىُىذه ُالخمعُككفُاإلجابةُعمييتكبناء  ُمفُخبلؿُأربعةُمطالبُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيـُحكـ ا
المرتبطُبشركطُفاسدة،ُكفيُالثانيُحكـُاالختبلؼُفيُالخمع،ُكفيُالثالثُحكـُالتككيلُفيُالخمع،ُفيُالرابعُمدػُ

ُسمطةُالقاضيُفيُالخمع.ُ

ُ
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 المطمب األكؿ

 حكـ الخمع المرتبط بشركط فاسدة

اُالحكـُفيُالفقوُعنوُفيُ،ُكىلُيختمفُىذالخمعُالمرتبطُبشركطُفاسدةُىُحكـسنتعرؼُفيُىذاُالمطمبُعمُُُُُُ
ُعمىُماالقانكُف ،ُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُحكـُالخمعُالمرتبطُبشركطُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُفرعيفُ،ُكبناء 

ُفاسدةُفيُالفقو،ُكفيُالثانيُحكـُالخمعُالمرتبطُبشركطُفاسدةُفيُالقانكف.

 الفرع األكؿ

 المرتبط بشركط فاسدة في الفقوحكـ الخمع 

كمفُالمعركؼُُ،كماُىكُالحاؿُفيُعقكدُالمعاكضاتُالخمعُمعاكضةُيردُعميياُالفسادُكالبطبلفُتقدـُأفُُُُُ
بعضُالعقكدُكقالكاُبفسادىاُأؼُبإمكانيةُتصحيحياُُفُاستثنىُفقياؤىـاطلُكالفاسدُكاُ أفُالجميكرُالُيفرقكفُبيفُالب

ُعمىُعكسُ ُالخمع، ُالعقكد ُكالبطبلفُكمفُىذه ُالتيُالُتفرؽُبيفُالفساد ُعندىـ ُعمىُعكسُالقاعدة معُفسادىا
فالعقدُالباطلُىكُالعقدُالذؼُاختلُركفُمفُأركانوُاألساسيةُكبالتاليُُ،الحنفيةُالذيفُيفرقكفُبيفُالفسادُكالبطبلف

أماُالعقدُالفاسدُفيكُالذؼُاختلُفيوُشرطُمفُشركطُالصحةُكبالتاليُيمكفُتصحيحو،ُفالخمعُُ،تصحيحوُالُيمكف
الفاسد،ُجاءُفيُُفيُتصحيحُالخمعُحنفيةيتفقكفُمعُالُكُقياءُأنياُتفسدُبالشركطُالفاسدةمفُالعقكدُالتيُيرػُالف

ُ.268فُالخمعُالُيبطلُبالشركطُالفاسدةُ"أالمبسكطُ:"ُإالُ

ا ُطبلقُعدهُ ُكبيذاُيرتفعُالخبلؼُبيفُ،معنىُفسادُالخمعُعندُالفقياءُفيكُكقكعوُطبلقا ُبائنا ُباالتفاؽكأماُُُُُُ
لغكا ُالُيقعُبوُشيءُفيكُباطلُالفُُدُ كقكعوُطبلقا ُرجعيا ُأكُأنوُيعنوُيترتبُعميوُإأكُفسخا ،ُكأماُبطبلفُالخمعُف

ُفُالفاسدُىكُاألثرُالمترتبُعميو،ُفإفُكافُالخمعُباطبلُ مقتضىُالخمعُالبينكنة،ُكبالتاليُفإفُماُيميزُالباطلُع
ُلغكا .ُدُ رجعيُأكُالُيقعُبوُشيءُكيعُفإنوُيقعُبوُطبلؽ

فُكاُ ُبائفكا  ُكيفسدُبوُالمسمىُمفُالعكضُكيجبُبوُميرُالمثل.ُفُالخمعُفاسدا ُفإنوُيقعُبوُطبلؽ 

ُ،بالكميةُأكُأسقطُالبينكنةُفيكُالخمعُالباطلكقدُجاءُفيُاألشباهُكالنظائرُلمسيكطي:ُ"بأفُكلُماُأسقطُالطبلؽُُ
ُ.269كأفسدُالمسمىُفيكُالخمعُالفاسد"ُكجبُالبينكنةُمفُحيثُككنوُخمعاُ أككلُماُ

                                         
268
 .185، ص6ـ السرخسً، المبسوط، مرجع سابك، ج 
269
 م.1991، دار الكتب العلمٌة، 286، ص1ـ جالل الدٌن السٌوطً، األشباه والنظائر،ج 
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كمثاؿُذلؾُكماُلكُخالعياُعمىُشرطُفاسدُمفُجيتيا،ُبأفُقالتُطمقنيُبألفُعمىُأفُتطمقُضرتي،ُفإفُأجابياُُ
ُبمير ُعمييا ُكيرجع ُبائنا  ُالطبلؽ ُكقع ُطمبيا ُُ؛المثلُإلى ُشرط ُبالخمع ُاقترف ُقد دألنو .271ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفاس

ُكـُالخمعُالمرتبطُبيذاُالشرط؟ُحُفماُ،اشترطُأفُلوُحقُالرجعةُكلكفُماُحكـُالخمعُفيماُلكُخالعياُك

ُاختمفُالفقياءُفيُحكـُالخمعُالمرتبطُبشرطُالرجعة:ُُُُُ

ُالحنفيةُ 273ُُكالحنابمة272ُكالمالكية271ُفذىب ُالخمعإلى ُكصحة ُالشرط ُبائناُ ُ،بطبلف ُالطبلؽ ُيقع كيجبُُحيث
كألنوُلفعُيقتضيُالبينكنةُفإذاُُ،فبلُيفسدُكذلؾُبالشركطُالفاسدةُألفُالخمعُالُيفسدُبككفُعكضوُفاسداُ ؛ُالعكض

ُفاتوُلمقصكدُالخمعُكىكُالبينكنة.ممنافُ،حُالخمع،ُكأماُعدـُصحةُالشرطاشترطُالرجعةُمعوُبطلُالشرطُكص

ىماُاألفُشرطُالرجعةُكالخمعُمتنافيافُفإذاُاشتراطُ؛فيُحيفُذىبُالشافعيةُإلىُأنوُيبطلُالخمعُكتثبتُالرجعةُ
كألنوُشرطُفيُالعقدُماُينافيُمقتضاهُفأبطموُكماُُ،فتثبتُالرجعةُباألصلُالُبالشرطُ،سقطاُكبقيُمجردُالطبلؽ

ُ.274ُلكُاشترطُأفُالُيتصرؼُفيُالمبيع

فمكُقاؿُطمقتؾُبألفُعمىُأفُليُُ،ماُيثبتُبالشرعُمقدـُعمىُماُيثبتُبالشرطُ:الرجعةُكيقكؿُالسيكطيُفيُشرطُ
ُجعةُتثبتُبالشرعُفكافُالشرعُأقكػ.ألفُالماؿُبالشرطُكالُرُ؛سقطُقكلوُبألفُكيقعُالطبلؽُرجعياُ ُ:الرجعة

ُأفسدُُ ُالرجعة ُشرط ُألف ُكذلؾ ُبائنا ، ُالطبلؽ ُكيقع ُالمثل ُالعكضُكيجبُمير ُيفسد ُلمشافعية: ُآخر ُقكؿ كفي
نماُيقدرُب ُ.275ُيرُالمثلمالعكضُفقط،ُكالخمعُالُيفسدُبفسادُعكضوُفإذاُفسدُفإنوُالُيسقطُكا 

ُمفُالظاىرية العدةُفعميوُردُالعكضُ،ُفإفُراجعياُبعدُالخمعُكىيُفيُفيرػُأفُالخمعُطبلؽُرجعيُ:أماُابفُحـز
إالُإذاُاشترطُعميياُكقتُالخمعُسقكطُحقياُفيُاالستردادُفحينئذُيصحُالشرطُكالُيحقُلياُُالذؼُأخذهُمنياُكامبلُ 

ُ.276المطالبةُبو

ُ

ُ

ُ

                                         
271
 .25،ص17ـ النووي، المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكً والمطٌعً، مرجع سابك، ج 
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 الفرع الثاني

 لخمع المرتبط بشركط فاسدة في القانكف احكـ 

السكرؼ:ُمفُاقترافُالخمعُبالشركطُالفاسدةُنرػُأفُالقانكفُقدُسارُمعُجميكرُبالنسبةُلمكقفُالقانكفُ     
مفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُعمىُأنو113ُُالفقياءُفيُصحةُالخمعُالمرتبطُبشركطُفاسدةُحيثُنصُفيُالمادةُ

ُالحضانةُصحتُالمخالعةُكبطلُالشرطُككافُلحا ُاشترطُالرجلُفيُالمخالعةُإمساؾُالكلدُعندهُمدة ضنتوُ"إذا
ُأبكهُبنفقتوُكأجرةُحضانتوُإفُكافُالكلدُفقيرا ُ"ُ ُالشرعيةُأخذهُكيمـز

فإذاُخالعُالزكجُعمىُشرطُإبقاءُالكلدُعندهُُ،كمفُذلؾُنجدُبأفُالخمعُفيُالقانكفُالُيفسدُبالشركطُالفاسدةُُُُ
أكُأفُتككفُلياُُ،مدةُالحضانة،ُأكُخالعتُالزكجةُزكجياُعمىُشرطُترؾُابنياُعندىاُبعدُانتياءُمدةُالحضانة

ُلمطفل ُفالشرطُباطلُفيُكلُذلؾُكينفذُالخمع.ُ،حضانةُالطفلُكلكُتزكجتُبغيرُقريبُمحـر

بماُأفُالخمعُفرقةُبائنةُكالحكمةُمنوُتممؾُالمرأةُعصمتياُلتبيفُُكُ:السابقةُكأماُبالنسبةُلمترجيحُبيفُاآلراءُُُُُُ
ُا ُمفُزكجيا ُكبما ُأفُالخمعُألذؼُالُترغبُفيُالعيشُمعو، ُكما ُمعنىُالخمعُكيدرؾُآثاره نوُصدرُعمفُيفيـ

كُلكفُيبطلُُ،إفُشرطُالرجعةُفيُالخمعُالُيبطلُالخمعفُثيرا ُمفُاألمكر،ُفبناءُعمىُىذا:يخالفُالطبلؽُفيُك
ذاُبطلُالشرطُُ،ألفُشرطُالرجعةُينافيُالمقصكدُمفُالخمعُ؛الشرط كىكُالبينكنةُالتيُتممؾُالمرأةُفيياُعصمتيا،ُكا 

ُُ،صحُُالعقدُلككنوُمفُالعقكدُالتيُالُتبطلُبالشرطُالفاسد نوُفسادُالعكضُحتىُفسادُالشرطُكبطبلعفُكالُيمـز
ُسمىُفيُعقدُالنكاح.لىُميرُالمثلُأكُإلىُميرُالمإيككفُالمصيرُ

قدُتؤثرُفيُصحتوُكفسادهُمفُحيثُكقكعوُطبلقا ُبائنا ُأكُرجعيا ،ُفإنوُقدُيقعُفيُُاُ ككماُأفُلمخمعُشركطُُُُُُ
الخمعُاختبلؼُبيفُأطراؼُالخمعُأنفسيـُسكاءُأكافُاالختبلؼُفيُأصلُالخمعُأكُفيُمقدارُالعكضُأكُفيُنكعُ

التيُقضاياُالميمةُالالعكضُأكُكصفوُأكُفيُعددُالطمقاتُلذلؾُفإفُىذاُاالختبلؼُبيفُاألطراؼُيثيرُالعديدُمفُ
يرُىذاُتأثُاكمُ؟ُىذهُاألحكاؿُمفُاالختبلفاتحكـُالخمعُفيُمثلُُالخمعُأكُفيُمقدارُالعكض،ُفماُتؤثرُفيُصحة

بقكؿُخذُفيُحاؿُاالختبلؼُبيفُالزكجيفُىلُيؤخذُبقكؿُالزكجةُأـُُؤكقكؿُمفُياالختبلؼُعمىُصحةُالخمع؟ُ
ُيُالمطمبُالتالي.اإلجابةُعميياُفككفُتكلُتمؾُالتساؤالتُسالزكج؟ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالمطمب الثاني

 حكـ االختالؼ في الخمع

كماُُ؟حكـُالخمعُفيُكلُحالةُمفُحاالتُاالختبلؼُأمكرُفماُقدُيقعُبيفُأطراؼُالخمعُاختبلؼُفيُعدةُُُُُ
ُىيُحاالتُىذاُاالختبلؼ؟ُكىذاُماُسنحاكؿُاإلجابةُعميوُسكاءُفيُالفقوُأكُفيُالقانكف.

ُسبقُُُُ ُعمىُما ُالمطمبُإلىُفرعيفكبناء  نتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُحكـُاالختبلؼُفيُُالخمعُفيُُ،سنقسـُىذا
  الفقو،ُكفيُالثانيُحكـُاالختبلؼُفيُالخمعُفيُالقانكف.

ُالفرع األكؿ

 حكـ االختالؼ في الخمع في الفقو

بماُأفُالخمعُنكعُمفُأنكاعُالفرقةُبيفُالزكجيفُفإنوُمفُغيرُالمستبعدُأفُيقعُفيُأغمبُاألحيافُحالةُمفُُُُُُ
فيُُُـيُجنسوُأفُــُفيُمقدارُالعكضُأأيُأصلُالخمعُكافُىذاُاالختبلؼُفأحاالتُالخبلؼُبيفُالزكجيف،ُسكاءُ

ُمكعدُتسميمو.

األربعةُعمىُأنوُإذاُاختمفُالزكجافُفيُالخمعُفادعاهُالزكجُمةُئ:ُاتفقُاألػ اختالؼ الزكجيف في أصل الخمعأكالً 
ُالخمعُكالُيستحقُعكضا ُألنياُمنكرةُكعميياُاليميف.بُرقأألنوُُ؛تبيفُاكأنكرتوُالزكجةُفإني

ألنوُالُيثبتُالخمعُبإقرارىاُكالُيستحقُعميياُ؛ُفالقكؿُقكؿُالزكجُأماُإذاُادعتُالمرأةُالخمعُكأنكرهُالزكجُُُ
ُ.277الُيدعيوُعميياُعكضا ُألنو

طمقتؾُكاحدةُعمىُمائةُألفُفيُذمتؾ،ُفتقكؿُالزكجةُبلُطمقتنيُمتبرعا ُبغيرُبدؿ،ُفإذاُلـُُ:فمثبل ُإفُقاؿُالزكجُ
ُكالطبلؽُيقعُدائما ُالُرجعةُفيو.ُُ،كالُشيءُعميياُ،يانيكجُبينةُفالقكؿُقكؿُالزكجةُمعُيمتكفُلمُز

فُُُُُُ ُ،فيقكؿُالزكجُلـُأخالعؾُ،الزكجةُخالعتنيُعمىُطمقةُبألففقالتُُ،ادعتُالزكجةُالخمعُكأنكرهُالزكجُكا 
ُفبلُطبلؽُعميوُكالُألفُلو.ُفإذاُحمفُ:فإذاُلـُتكفُلديوُبينةُ،فالقكؿُقكؿُالزكجُمعُيمينو
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ُكافُلمزكجُزكجتافُسميتُُُُ ُفقاؿُخالعتُ ككذلؾُلك ُكاحد ُباسـ ُبكذاُا ُالزكجُأردتُفُ،فبلنة ُفقاؿ قبمتُإحداىما
ُاأل ُأردتنيُأناُ:كقالتُالقائمةخرة ُالزكجُ،بل ُقاؿ ُككذلؾُلك ُالزكج، ُقكؿ ُ،خالعتؾُبالعكضُالذؼُسألتُُِ:فالقكؿ

ُفأنكرتُأصلُالسؤاؿُفإنكارىاُألصلُالسؤاؿُيعفيياُمفُالعكضُفقطُكتقعُعميياُالبينكنة.

فُلـُيثُ،يقعُالطبلؽُبإقرارهُ:كفيُذلؾُجاءُفيُحاشيةُابفُعابديفُُُ ألنوُيبقىُُ؛بتُالماؿأؼُالطبلؽُالبائفُكا 
ُعمىُأفُالقكؿُلممنكرُكالبينةُلممدعيُ،لفعُالخمعُالمقرُبوُكىكُكفاية كلكُادعتُالخمعُالُيقعُُ.فيقعُبوُالبائفُبناء 

ُ.278ألنياُالُتممؾُاإليقاعُ؛بدعكاىاُشيء

ُُ.كاختالفيـ في مقدار العكض أك جنسو أك مكعد تسميمو الخمعػ اتفاؽ الزكجيف عمى  ثانياً 

كلكفُاختمفاُعمىُمقدارُالعكضُأكُجنسوُأكُصفتوُأكُتأجيموُأكُحمكلو،ُُ،اتفقُالزكجافُعمىُالخمعإفُُُ
ُ،لو،ُكاتفقكاُكذلؾُعمىُكجكبُالعكضفقدُاتفقُالفقياءُعمىُكقكعُالخمعُكذلؾُبإقرارُالزكجُبوُكمكافقةُالزكجةُ
ُمىُقكليف:لكنيـُاختمفكاُفيُالعكضُمفُناحيةُالمقدارُكالجنسُأكُالمكعدُأكُالصفةُع

ُالقكؿ األكؿُ :ُ ُقكؿ ُالحنفيةكىك ُمف ُالفقياء ُالحنابمة281ُكالمالكية279ُجميكر 281ُُك ُإلىُاألخذ قكؿُبُكذىبكا
أماُماُتنكرهُفبلُيثبتُعميياُإالُبالبينة،ُكىكُماُيدؿُُ،فُاألصلُبراءةُذمتياُإالُفيُماُتقرُبوألُ؛الزكجةُمعُيمينيا

ُقاؿُعمركُبفُشعيبُعفُأبيوعميوُالحديثُالشريفُعفُ ُ"البينةُعمىُمفُادعىُ:ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصعفُجده :
ُ"282ُُُكاليميفُعمىُالمدعىُعميو

يوُسمىُككجبُميرُالمثل،ُكالدليلُعمالزكجافُفإذاُتحالفاُسقطُالمُ،:ُكىكُقكؿُالشافعيةُيتحالفالقكؿ الثاني 
ُُ،فُالخمعُمعاكضةأ ُتحالفا ُأكُكصفوُأكُتأجيموُأكُمكعده ُفيُعكضو ُاختمفا ،ُكنكقشُدليل283ُكالمتبايعيففإذا

فُالتحالفُليوُمفُالتحالفُبينيماُكلكفُتحالفيماُيقتضيُفسخُالعقدُألإفعيةُبأنوُعمىُفرضُصحةُماُذىبكاُالشا
ُالفسخ.ُلوُفيُالبيعُيحتاجُإلىُفسخُالعقدُإالُانوُالُيمكفُفسخُالخمعُألنوُالُيحق

ُالشافعيةُ ُأنوكرد ُنقر ُالعقدُ: ُفي ُالمسمى ُالعكض ُيسقط ُكلكنو ُالخمع ُفسخ ُيمكف ُالمثلُ،ال ُمير ُ،كيجب
ُ.284فالمتبايعافُيتحالفافُبعدُىبلؾُالسمعة
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فالقكؿُقكلياُُ::ُ"لكُاختمفاُفيُمقدارُالجعلُبعدُاالتفاؽُعلُالخمعُأكُقالتُاختمعتُعمىُغيرُشيءابف نجيـقاؿُ
ُ.285فالقكؿُلياُعندنا"ُ:اختمفاُفيُمقدارُالعكضُكلك.ُكالبينةُبينةُالزكج

فالقكؿُقكؿُُ::ُ"فإفُاتفقاُعمىُالخمعُكاختمفاُفيُقدرُالعكضُكجنسوُأكُحمكلوُأكُتأجيموُأكُكصفوابف قدامةكقاؿُ
ُ.286المرأة"

ُ،:"ُإفُتنازعاُفيُقدرهُأكُجنسوُحمفتُعمىُطبقُدعكاىاُكنفيُدعكػُالزكجُ،ُككافُالقكؿُلياُبيميفالدردير كقاؿ
ُ.287كبانتُعمىُمقتضىُدعكاىا"

ذاُاختمفُالزكجافُفيُمقدارُالعكضُمثلُأفُيدعيُالزكجُأنوُخالعياُعمىُمئةُألفُكتقكؿُالزكجةُعمىُخمسيفُ كا 
فتقكؿُالزكجةُبلُعمىُألفُنوُخالعياُعمىُألفُرياؿُأُمىُجنسُالعكضُمثلُأفُيدعيُالزكج،ُأكُيختمفافُعاُ ألف
ُعمىُألفُحالُ أفُالزكجافُفيُاألجلُفيدعيُالزكجُأكُأفُيختمُ،ليرة ُخالعيا ُبلُعمىُألفُُ،ةنو فتقكؿُالزكجة

ُفتقكؿُالزكجةُبلُعمىُألفُإلىُشيرُكنصف.ُُ،أكُيقكؿُالزكجُخالعتياُعمىُألفُإلىُشيرُ،مؤجمة

ُالزكجُكىيُشاىدافُأكُشاىدُُكُُُُُ ُممكيا ُالبينةُإذا ُ،امرأتافككلُاالختبلفاتُالسابقةُبيفُالزكجيفُتحسميا
فمفُبابُأكلىُأنياُتحسـُالنزاعُُ،فالخمعُيقعُبشيادةُالشاىديفُحتىُفيُحالةُإنكارُالزكجةُلمخالعتياُلمزكجُأصبلُ 

؛ُالقكؿُقكؿُالزكجةُمعُيمينياُفيُىذهُالحالةُففإُ،فرُالبينةافيُمقدارُالعكضُأكُكصفوُأكُجنسوُكلكفُإذاُلـُتتُك
ُالبينكنة.كقكعُألفُاألصلُبراءةُالذمةُمعُ

كىكُاعتبارُقكؿُُ،كبعدُعرضُآراءُالفقياءُكأدلتيـُيبدكُلناُأفُالراجحُىكُماُذىبُإليوُجميكرُالفقياءُُُُُ
فالقكؿُُ،نوُليسُلمزكجُبينةأجنسوُأكُتأجيموُأكُتعجيموُطالماُالمرأةُعندُاختبلؼُالزكجيفُفيُمقدارُالعكضُأكُ

ُقكؿُالزكجةُماُدامتُالُتقرُبالحقُالذؼُيدعيو.

  .الثًا: اتفاؽ الزكجيف عمى مقدار العكض كاختالفيـ في عدد الطمقاتث

أماُبالنسبةُُبالخمعُبإقرارُالزكجتقعُالبينكنةُإذاُاتفقُالزكجافُعمىُمقدارُالعكضُكاختمفاُفيُعددُالطبلؽ:ُفإفُُُُ
 لماُيجبُمفُالعكضُفقدُاختمفُالفقياءُفيُذلؾ:

حيثُيمزمياُُ،أفُالقكؿُقكلياإلى291ُُكالحنابمة289ُالمالكيةُك288ُالحنفيةُجميكرُالفقياءُمفُالقكؿُاألكؿ:ُذىبُُُُ
ُثمثُاأللفُبناءُعمىُقكلياُفيماُإذاُقالتُطمقنيُثبلثاُبألفُفطمقياُكاحدةُفإنوُيمزمياُثمثُاأللف.
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ُالزكجُإالُبالكاحدةُكىكُماُيفعندىـُأفُالزكج291ُكىكُقكؿُالشافعيةُ:القكؿُالثانيُُُُ أقرُبو،ُفُيتحالفاف،ُكالُيمـز
ُكلوُفيياُميرُالمثل.

كلكفُإذاُقاؿُالزكجُخالعتؾُعمىُثبلثُطمقات،ُكقالتُالزكجةُبلُعمىُطمقةُبألفُفبلُتحالفُبينيما،ُلحصكؿُُُُ
ُالزكجةُعمىُماُادعتُكزيادة.ُ

األحكاؿُ،ُطالماُأفُالبينكنةُتقعُفيُجميعُرأة،ُكىكُأفُالقكؿُقكؿُالملناُأفُالراجحُرأؼُجميكرُالفقياءُيبدكُُُ
كبالنسبةُلمقدارُالعكض،ُكطالماُأفُالزكجُالُيممؾُالبينةُُبالطبلؽُعكض،ُاقترُفألنوُقدُُ؛يماُكافُعددُالطبلؽم

ُُ.ذمتياُفالقكؿُقكؿُالمرأةُمعُيمينيا؛ُألفُاألصلُبراءة

 الفرع الثاني

ُحكـ االختالؼ في الخمع في القانكف 

ُينصُُُُُُ ُكبيفُالزكجيفُبشكلُعاـ فيُالخمعالقانكفُالسكرؼُعمىُحاالتُاالختبلؼُلـ لممادةُ تطبيقاُ ُ،
فيُحالةُاختبلؼُالزكجيفُفيُمقدارُالعكضُأكُجنسوُالحنفيةُسابقةُالذكر،ُلذلؾُفإنناُنعتبرهُأنوُيأخذُبقكؿ315ُُ

أبيوُعفُلماُركػُعفُعمركُبفُشعيبُعفُحيثُيككفُفيوُالقكؿُلممرأةُمعُيمينياُتطبيقا ُُ،أكُكصفوُأكُتأجيمو
 .292"البينةُعمىُمفُادعىُكاليميفُعمىُالمدعىُعميو"ُ::ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصجدهُقاؿ

ماُفيُحاؿُاختبلؼُالزكجيفُفيُأصلُالخمعُفادعتوُالزكجةُكأنكرهُالزكجُفيككفُالقكؿُفيوُلمزكجُمعُكأُُُُُُُُُ
ُيمينوُإفُلـُيكفُلمزكجةُبينة.

ُوُأقرُبالخمعُكالُيستحقُعكضا ُألنياُمنكرةُكعميياُاليميف.نألُمنو؛ُبيفتأماُإذاُادعاهُالزكجُكأنكرتوُالزكجةُفأنياُُ

نجدُبأفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُلـُينصُ كبالنسبةُالختبلؼُالزكجيفُفيُعددُالطبلؽُكذلؾُُُُُ
بيقاُتطالحنفيةُكيبدكُأنوُقدُأخذُفيُذلؾُبرأؼُُ،عمىُحالةُاالختبلؼُبيفُالزكجيفُالمتخالعيفُفيُعددُالطبلؽ

لرأؼُالجميكرُفيُُاُ فيُىذهُالمسألةُمكافقُحنفيةمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُحيثُيعدُرأؼُال315ُلممادةُ
البينكنةُكاقعةُعمىُكلُُ؛نوُعندُاختبلؼُالزكجيفُفيُعددُالطبلؽُيؤخذُبقكؿُالمرأةُمعُيمينياُألفإحيثُُ،ذلؾ

ُحاؿُطالماُاقترفُبالطبلؽُعكضُكلكُكانتُطمقةُكاحدة.
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فُىذاُاالختبلؼُمفُشأنوُأفُينقصُفيُمقدارُالعكضُعنيا،ُفمذلؾُ:ُإاألخذُبقكؿُالمرأةُفيُىذهُالحالةكسببُُُُ
ُيؤخذُبقكلياُمعُيمينيا.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ذاُكافُاالختبلؼُفيُالخمعُمفُشأنوُأفُيرفعُحكموُأكُيمغيوُإذاُكافُقدُأنكرُأصلُكقكعوُمفُالُزُُُُ كجُكا 
فإفُىذاُاالختبلؼُُ،أكُكافُمفُشأنوُأفُيعفيُالزكجةُمفُالعكضُإذاُكافُقدُأنكرُأصلُكقكعوُمفُقبلُالزكجة

ىلُيصحُالتككيلُفيُالخمعُ؟ُكىلُيشترطُُ:كماُينتجُعنوُمفُنتائجُمؤثرةُعمىُكبلُالطرفيفُيقكدناُإلىُالتساؤؿ
ذاُخرجُالككيلُعفُحدكدُ ثيرُىذاُالخركجُعمىُصحةُالخمع؟ُالككالةُفماُىكُتأأفُتككفُالككالةُمطمقةُأـُمقيدة؟ُكا 

ُىذهُاألسئمةُكغيرىاُسنبحثياُفيُالمطمبُالتاليُفيُحكـُالتككيلُفيُالخمع.

 المطمب الثالث

 حكـ التككيل في الخمع

كاتفقكاُ،ُزكجيفُمعا ُأكُمفُأحدىماُمنفرداُ اتفقُفقياءُالمذاىبُاألربعةُعمىُصحةُالتككيلُفيُالخمعُمفُالُُُُُ
كافُذكرا ُأسكاءُُ،ككيبل ُكلُمفُيصحُتصرفوُبالخمعُلنفسوُأفُي عي فُكذلؾُبالنسبةُلمككيلُكصفاتوُعمىُأنوُيصح

ألفُكلُكاحدُمنيـُيجكزُأفُيكجبُالخمعُلنفسوُفصحُأفُيككفُُا ؛رشيدُـمحجكرا ُعميوُأ،كافرا ُُـمسمما ُأ،أـُأنثىُ
ُ.293ُُُككيبل ُكمككبل ُفيو

ذاُكافُيصحُلمزكجُُُُ ُ؟اُ كالزكجةُالتككيلُفيُالخمعُفماُىيُىذهُاألمكرُالتيُيككفُالتككيلُفيياُجائُزكا 

ُُُ:294أشياءُُةمفُقبلُالمرأةُىيُثبلثُاُ األمكرُالتيُتقبلُالتككيلُفيياُكيككفُجائُزُُ

ُػُُطمبُالخمعُأكُالطبلؽ1ُُ

ُػُتقديرُالعكض2ُ

ُػُتسميـُالعكض3ُُُُُُُُ

295ُُُُُُأشياءُكىي:ةُفيُثبلثُاُ جائُزكماُأفُتككيلُالزكجُفيُالخمعُيككفُُُُُُ

ُػُتحديدُالعكض1ُُُُُ
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ُػُقبضُالعكض2ُُُُُُ

ُعُأكُالطبلؽُُُُُُُُػُإيقاعُالخم3ُُ

ُيقكؿُابفُقدامة:ُ"كيككفُالتككيلُمفُقبلُالمرأةُفيُثبلثةُأشياءُ استدعاءُالخمعُأكُالطبلؽُ،كتقديرُُ:كفيُىذا
ُ."العكضُكتسميمو

يقاعُالطبلؽُأكُالخمعُ:ثبلثةُأشياءكالتككيلُمفُقبلُالرجلُفيُُُ كالُيشترطُالفقياءُتقديرُُ،تحديدُالعكضُكقبضوُكا 
ُمعُتقديرُالعكضُأكُبدكفُُ،العكضُفيُالخمعُعندُالتككيلُبو بلُيذىبكفُإلىُجكازُالتككيلُفيُالخمعُمطمقا 

ُمعاكضةُ؛تقدير ُعقد ُالخمع ُلمعكضُ،ألف ُالتقدير ُالمستحب ُكأسيلُ؛كمف ُالغرر ُمف ُأسمـ ُالككيلُُألنو عمى
ُ.296الستغنائوُعفُاالجتياد

ُبماُككلُبوُُُُ فإفُخالفُبأفُخالعُبأقلُأكُبأكثرُُ،كعمىُالككيلُسكاءُأكافُككيلُالزكجُأكُالزكجةُأفُيمتـز
ُمفُماُسماهُلوُالمككلُفقدُاختمفُالفقياءُفيماُيجبُمفُالعكضُفيُىذهُالحالةُكفيُمدػُصحةُالخمعُفيو.ُ

ُعمىُماُسبقُسنقسـُ كؿُمنيماُالتككيلُبالخمعُمفُقبلُالزكج،ُكفيُالمطمبُإلىُفرعيف،ُنتناكؿُفيُاألُىذاكبناء 
ُالثانيُالتككيلُبالخمعُمفُقبلُالزكجة.

 الفرع األكؿ

 التككيل بالخمع مف قبل الزكج

ُبماُنصُعميوُمككموُأكُخالفوُإلىُماُىكُأحسفُفيُُُُُُُ اتفقُالفقياءُعمىُأفُككيلُالزكجُفيُالخمعُإذاُالتـز
ُالمبمغُالمعيف. ُعكضُالخمعُفإنوُينفذُكيمـز

ينقصُالككيلُعماُسماهُماُإذاُخالفُالككيلُأمرُمككموُإلىُماُفيوُضررُكأفُلفقياءُفيكلكفُقدُاختمفُاُُُُ
ُلوُالمككل.

فمفُككلُفيُخمعُامرأةُُ.كىكُقكؿُالحنابمةُ،الخمعُصحيحُكلممككلُأفُيرجعُعمىُالككيلُبالنقصُالقكؿ األكؿ:
النصراؼُُ؛فقدُضمفُالككيلُالنقصُمفُميرىاُكصحُالخمعُ،فخالعُالككيلُزكجةُمككموُبأنقصُمفُميرىاُ،مطمقاُ 

                                         
296
 .226، ص8ـ ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج 



97 
 

فُحددُلمككيلُمبمغا ُمحددا ُفنقصُمنو لـُيصحُُ:اإلذفُإلىُإزالةُممؾُالنكاحُبالعكضُالمقدرُشرعا ُكىكُميرىا،ُكا 
ُ.297ألنوُأكقعوُعمىُكجوُلـُيؤذفُلوُفيوُ؛الخمع

ُ،حيثُذىبكاُإلىُعدـُصحةُالخمعُفيُحاؿُعدـُالتزاـُالككيلُبالمبمغُالمحددُ،كؿُالشافعيةكىكُقُالقكؿ الثاني:
ُالعكضُالمحدد ُمف ُأقل ُعمى ُخالع ُبأف ُالطبلؽفالمعتُ،كذلؾ ُكقكع ُعدـ ُالشافعية ُعند ُمد ُخالفُ؛ ُالككيل ألف

لعكضُالذؼُخالعُعميوُفمـُكألفُالزكجُلـُيأذفُلوُفيُالخمعُبيذاُا؛ُلكُككلُفيُخمعُامرأةُفخالعُأخرُػالمككلُكماُ
ُ.يصحُالخمعُكصارُكاألجنبي

ُ.298أماُإذاُأطمقُالككالةُكلـُيحددُمبمغا ُمعينا ُفالمعتمدُعندىـُأفُالطبلؽُيقعُكيمزمياُميرُالمثلُُُُ

لـُينقصُمفُميرُالمثل،ُفإفُُ:أكُاطمقُ،لـُينقصُمنياُ،جاءُفيُمغنيُالمحتاج:"ُفمكُقاؿُلككيمو:ُخالعياُبمئة
ُ.299نقصُلـُتطمق"

ُالخمعُإالُإذاُسماهُلوُمككموُالقكؿ الثالث: لىُىذاُالرأؼُذىبُالمالكُ،بأنوُالُيمـز ُية.كا 

ُكالُيقعُياُبخمسةعتيُبعشرةُمثبل ُفخالجاءُفيُالخرشي:"ُإذاُقاؿُالزكجُلككيموُ:ُخالعُزكج ،ُفإفُالخمعُالُيمـز
ُ.311ألفُالككيلُمعزكؿُعفُذلؾُإالُأفُيتموُالككيلُأكُالزكجة"ُ؛الطبلؽ

،ُففيُىذهُالصكرةُإفُخالعُالككيلُعمىُأقلُمفُلةُمطمقةُكلـُيحددُمبمغا ُمحدداُ أماُإذاُككلُالزكجُككيموُككاُُُُ
ُحتىُيتـُخمعُالمثل ُ.311ُميرُالمثلُفإنوُالُيمـز

ُأكُُالقكؿ الرابع: ُكاحدة ُفإفُطمقيا ُبألف، ُكأفُيقكؿُلو:ُطمقُزكجتيُثبلثا  ُخالفُككيلُالزكجُإلىُضرره، إذا
ُ.312،ُكىذاُماُذىبُإليوُالحنفيةالخمعُاثنتيفُفبلُيقع

كماُلكُككموُأفُُ،ىذاُىكُالحكـُإذاُكافُبدؿُالخمعُمفُجنسُماُعينوُلوُالمككلُأماُإذاُكافُمفُغيرُجنسوُُُ
اختمفُُكضُالكاجبُىنا؟كماُىكُالعُ؟حكـُالخمعُفيُىذهُالحالةُلعياُعمىُمنزلياُفمامئةُألفُفخاُيخمعياُعمى

فيُصحةُالخمعُكماُيستحقُالزكجُإذاُخالفُالككيلُكخالعُعمىُشيءُآخرُمفُغيرُجنسُماُُعمىُقكليفُالفقياء
ُسماهُلوُُالزكج.
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ُكالمالكية القكؿ األكؿ: ُإلىُبُ،قكؿُالشافعية ُالخمعطبلفُتصرؼُالككيلُحيثُذىبكا ألفُالككيلُُ؛كعدـُصحة
ألفُالعكضُالذؼُخالعُبوُالككيلُالُيممكوُُ؛ـُيصحُتصرفوخالفُمككموُفيُجنسُالعكضُالذؼُأذفُلوُفيوُفم

 .313كالُيممكوُالككيلُألنوُالُيكجدُسببُالممكيةُبالنسبةُإليوُ،المككلُلككنوُلـُيأذفُفيوُلمككيل

كصحةُالخمعُكالتزاـُالككيلُالعكضُالذؼُُ،تصرؼُالككيلُكىكُجكازُ،:ُذىبُإليوُبعضُالحنابمةالقكؿ الثاني
ُلكُخالعُالككيلُعمىُقدرُأقلُمماُعينوُلوُ أذفُلوُالزكجُبالخمعُفيو،ُكيككفُلمككيلُماُخالعُبوُقياسا ُعمىُما

ُ.314المككل

ُالجميكر:ُكيبدكُأفُُُُُ ُذىبُإليو ُالككيلُُالراجحُىكُما ُفيُحالةُمخالفة مفُبطبلفُالخمعُكعدـُصحتو
ُالمككل ُلو ُفيُشيءُ؛جنسُالعكضُالذؼُحدده ُيككمو ُلـ ُلك ُكما ُالزكجُكصار ُفيو ُيأذف ُلـ ُكألفألنو القكؿُُ؛

ُكو.كوُالمرأةُلوُكلـُيقصدُالزكجُأفُيتممُ لـُتممُ ُاُ بصحتوُيفضيُإلىُتمميؾُالككيلُعكض

مرأةُبغيرُالعكضُالذؼُأذفُالزكجُبوُفيككفُحالوُفيُذلؾُكحاؿُالككيلُنوُيفضيُإلىُاختبلعُالأكماُُُُُُُُ
ُخالفُمككمو ُإذا ُالبيع ُكالُيصحُ،في ُيبطل ُبيعو ُجكازُُ،فإف ُعمى ُقياسا  ُكصحتو ُالخمع ُبجكاز ُالقكؿ ُأف كما

ُألفُالمعتبرُعندُالفقياءُكالراجحُعندىـُىكُعدـُصحةُالخمعُإذاُ؛عةُعندُاالختبلؼُبالقدرُغيرُصحيحالمخال
ُألفُالمككلُلـُيأذفُبيذاُالخمع.ُ؛ُلككيلُالقدرُالذؼُعينوُلوُالمككلخالفُا

ُككيلُجنسُماُككموُلممخالعةُعميو.فمذلؾُنرجحُرأؼُالقائميفُببطبلفُالخمعُإذاُخالفُالُُُ

ُفماُىكُحكـُُا ،متقكمُىذاُىكُحكـُالتككيلُبالخمعُإذاُكافُبدؿُالخمعُماالُ  أماُإذاُخالعُالككيلُعمىُعكضُمحـر
ُالخمعُفيُىذهُالحالة؟

ُ،ُكفيماُيأتيُأقكاليـ:ماُليسُبماؿُمثلُالخمرُكالخنزيرُاختمفُالفقياءُفيماُإذاُخالعُككيلُالزكجُعمىُُُُ

ُإلىُبطبلفُالخمعُكعدـُصحتوُلبطبلفُالعكضُكعدـُصحةُُ،المالكيةُكالحنابمةقكؿُ القكؿ األكؿ: حيثُذىبكا
ألنوُإنماُأذفُلوُفيُالخمعُبعكضُكماُأتىُبوُإنماُىكُطبلؽُغيرُمأذكفُلوُُ؛تممكو،ُكألفُالككيلُغيرُمأذكفُفيو

 .315فيوُلذلؾُبطلُخمعو

عُعمىُالككيلُبماُسماهُلوُكالُحيثُذىبكاُإلىُصحةُالخمعُكجكازهُكلمزكجُأفُيرجُ،كىكُقكؿُالحنفيةالقكؿ الثاني: 
 .316يرجعُعمىُالمرأةُبشيء
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ُ؛جُأفُيرجعُعمىُالككيلُبميرُالمثلحيثُذىبكاُإلىُصحةُالخمعُكجكازهُكلمزُكُ،كىكُقكؿُالشافعيةُالقكؿ الثالث:
ُ.317ُألفُالمسمىُسقطُفكجبُميرُالمثل

ألفُالزكجُككموُُ؛كعدـُصحتوبطبلفُالخمعُمفُُكُماُذىبُإليوُأصحابُالقكؿُاألكؿكيبدكُأفُالراجحُىُُُُُ
فيُإبانةُالمرأةُبماؿُفمخالعتوُلياُبماُليسُبماؿُمخالفةُلعقدُالككالةُفيبطمياُكيبطلُتصرفاتوُتبعا ُلذلؾ،ُكماُأفُ

لكجكدُُ،القكؿُبصحةُالخمعُقياسا ُعمىُماُلكُكقعُالخمعُمفُككيلُالزكجةُعمىُماُليسُبماؿُمردكدُلعدـُصحتو
ُ،فبلُيصحُلوُأفُيكقعوُعمىُغيرُماُأذفُلوُفيوُ،كيلُالزكجةُفككيلُالزكجُيكقعُالطبلؽالفارؽُبيفُككيلُالزكجُكُك

فإنوُمأذكفُأفُُ،فمـُيصحُالخمعُبو،ُبخبلؼُككيلُالزكجةُ،كقدُأذفُلوُأفُيكقعوُعمىُماؿُكالمذككرُليسُبماؿ
ُفيوُصحةُالعكض ُ،ينيماُكانعدـُالقياسفمذلؾُكضحُالفرؽُبُ،يخمعياُمفُعقدُالزكاجُالذؼُالُترغبُفيوُفبلُيمـز

كماُأفُككيلُالزكجةُلكُخالعُبأقلُمفُالعكضُالذؼُقدرتوُأكُبدكنوُصحُكلزمياُباالتفاؽ،ُبخبلؼُماُلكُخالعُ
كليذاُُكافُقكؿُالقائميفُببطبلفُالخمعُفيُمثلُىذهُ،ُماُقدرُلوُفإفُالخمعُالُيمـزككيلُالزكجُبدكنوُأكُبأقلُم

ُ.ُالحالةُىكُالراجح

 الفرع الثاني

 التككيل بالخمع مف قبل الزكجة

يجكزُلمزكجةُأفُتككلُغيرىاُفيُأفُيخمعياُمفُزكجيا،ُفمكُحددتُالعكضُلمككيلُفخالعياُبوُأكُبأقلُُُُُُ
ُصحُالخمعُكنفذُكلزمياُالماؿُألنوُزادىاُخيرا .ُُُ:منو

ُكأماُإذاُخالعياُبأكثرُمماُحددتُلو،ُفقدُاختمفُالفقياءُفيُذلؾُعمىُقكليف:ُُُُُُُُُُ

ُالزكجةُبالزيادةُالقكؿ األكؿ: كلكفُالككيلُىكُالذؼُضمنياُُ،ذىبُجميكرُالفقياءُإلىُأنوُيصحُالخمعُكالُتمتـز
ُ.318فكأنياُمفُالككيلُإلىُالزكج

ُالزكجةُإالُميرُالمثلُذىبُُالقكؿ الثاني: ألنوُفيُىذهُالحالةُخالفُماُسمتوُفكافُُ؛الشافعيةُإلىُأنوُالُيمـز
ُميرُالمثلُماُخالعُعميوُفاسداُ  ُإالُميرُالمثلُألنوُإذاُكافُبدؿُالخمعُفاسداُ ُ؛فيمـز ُماُكُ.319فبلُيمـز حكـُُلكف

الُيخمكُالخمعُفيُىذهُالحالةُمفُإحدػُاألمكرُُفمـُتحددُلمككيلُمبمغا ُمعينا ؟ُالخمعُإذاُأطمقتُالزكجةُالككالة
ُالتالية:
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ُماُأفُيخالعُالككيلُبميرُالمثلُفيصحُالخمع.أُػ1

ُيخالعُالككيلُبأقلُمفُميرُالمثلُفيصحُكذلؾُالخمع.كأماُأفُُػ2

ُالزكجةُبالزيادةُكيضمنياُالككيل.كأُػ3 ُماُأفُيخالعُالككيلُبأكثرُمفُميرُالمثلُفبلُتمتـز

لىُىذاُالرأؼُذىبُالجميكرُمفُالمالكيةُكالحنابمة نوُالُيمزمياُإالُميرُالمثلُكأماُالشافعيةُفقدُذىبكاُإلىُأُ،311كا 
ُإالُميرُالمثلففُعكضُالخمعُصارُفاسدا ُإحيثُ ُ.311بلُيمـز

ألنياُبذلتُعكضا ُُ؛كيبدكُأفُالراجحُماُذىبُإليوُالجميكرُمفُصحةُالخمعُكعدـُالتزامياُبأكثرُمماُسمتُُُُُ
ُلكُكاف ُالُزُ،بدؿُالخمعُصادرا ُمنياُمباشرةُ ُصحيحا ُمعمكما ُفمـُيستحقُالزكجُأكثرُمنو،ُكما يادةُالتيُبذلياُأما

ألنياُلـُتأذفُفيياُفبلُيحقُلوُُ؛حقُلوُفيُالرجكعُبياُعمىُالزكجةُألنوُيصيرُمتبرعا ُبيا،ُكالُ؛ككيلُفتمزموُىكال
ُالرجكعُبياُعمييا.

كىيُُ،عفُمسألةُىامةنبحثُكالبدُلناُفيُمعرضُبحثناُعفُتككيلُالزكجةُالغيرُلخمعياُمفُزكجياُأفُُُُُ

ُبالعُكُأفُالككيلُإذاُضمفُالبدؿُفيلُيعدُ  سببُىذاُالرجكعُُكماُضُأـُيحقُلوُالرجكعُعمىُالزكجة؟ُىكُالممتـز
ُإذاُكافُيحقُلوُالرجكع؟

ُدكفُأفُُُُُُُُ ُيككفُالمقابلُعمييا ُمفُزكجيا ُفيُأفُيخمعيا ُتككلُالزكجةُغيرىا ُالغالبةُعندما فيُالحالة
ُفيمزمياُُ،يلألفُحقكؽُالعقدُفيُالخمعُترجعُإلىُمفُعقدُلوُالُإلىُالككُ؛يضمنوُالككيل كقدُعقدُالخمعُلممرأة

فكافُألنياُأمرتوُبو،ُُ؛ُلككيلُلزموُكيرجعُعميياُبماُأداهأماُإفُضمنوُا،ُ،ُكىذاُكموُإذاُلـُيضمنوُالككيلالبدؿ
لخمعُعائدةُإليياُفيُالفرقةُألفُفائدةُاُ؛فإفُالككيلُإذاُأدػُبدؿُالخمعُرجعُعمىُالمرأةُ،ألمرىاُفائدةُالرجكعُعمييا

الُتقبلُدكاموُكاستمراره،ُكيبدكُأفُالسببُالكاضحُفيُرجكعُالككيلُعمىُالمرأةُبالبدؿُكلكُضمنوُىك،ُنكاحُمفُ
ُ.312أفُالخمعُعقدُمعاكضةُترجعُإلىُالمرأةُكحدىاُفكافُلوُالحقُفيُالرجكعُعمييا

ىذاُالشركطُسكاءُمفُناحيةُحكـُالخمعُالمرتبطُبشركطُفاسدةُكماُيترتبُعمىُمفُمسائل،ُكأماـُماُسبقُلناُُُُُُ
تبُعمىُىذاُأكُفيُمقدارُالعكضُأكُغيرُذلؾ،ُكماُيتُرُ،أكُمفُناحيةُاالختبلؼُبيفُالزكجيفُفيُأصلُالخمع

خذُعندُحدكثُاالختبلؼُككذلؾُفيُحكـُالتككيلُبالخمعُكماُيترتبُعمىُىذاُالخمعُإذاُُؤاالختبلؼ،ُكبقكؿُمفُي
ُتجاكزُالككيلُحدكدُككالتوُأكُكانتُالككالةُمطمقة.
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الُبدُلناُأفُنتساءؿُعفُمدػُضركرةُالمجكءُإلىُالقضاءُإليقاعُالخمعُلتجنبُكلُىذهُالمسائلُفمذلؾُأماـُُُُُُ
ذاُكافُمفُفماُىذهُالخبلفاتُالتيُتنشأُعندُتطبيقوُعمىُأرضُالكاقع،ُ مدػُضركرةُإجراءُالخمعُأماـُالقضاء؟ُكا 

مدػُقكةُُماُ؟الزكجُبالخمعُفيُحاؿُرفضوُإلزاـالضركرؼُإجراءُالخمعُأماـُالقضاءُفيلُيممؾُالقاضيُسمطةُ
ُ ُفي ُالصادر ُالقضائي ُلمطعف؟الحكـ ُقابميتو ُمدػ ُكما ُالتساؤالتُسُُالخمع؟ ُىذه ُفيُتكل ُعمييا ُاإلجابة ككف

ُالمطمبُالتالي.

 المطمب الرابع

 مدى سمطة القاضي في الخمع

كالتيُغالبا ُماُتككفُبطمبُمفُُ،فُالخمعُمفُالمسائلُالشرعيةُالميمةُالتيُتمسُكاقعُاألسرةُالمسممةإُُُُ
 .الزكجةُعمىُخبلؼُالطبلؽُالذؼُيقعُبإرادةُالزكجُكحده

ُ؟احُكالطبلؽُفبلُيحتاجُعمىُالقضاءفرقةُمفُفرؽُالنكُدُ أـُيعُاُ ضركريُاُ إجراءُالخمعُأماـُالقضاءُأمُرُدُ فيلُيعُ
ذاُكافُال كمفُُكجُإليقاعُالخمعُفيُحاؿُرفضو؟ُمدػُقكةُالقاضيُبإلزاـُالُزُفماُاُ ضركريُاُ مجكءُإلىُالقضاءُأمُركا 

ُج؟ضيُتمؾُالقكةُاإللزاميةُعمىُالزُكأيفُيستمدُالقا

ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُُُُ اُمدػُضركرةُإجراءُالخمعُأماـُثبلثةُفركع،ُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيبناء 
حكاـُالقضائيةُالصادرةُطبيعةُاألجُفيُالخمع،ُكفيُالثالثُلزاـُالزُكإ،ُكفيُالثانيُمدػُدكرُالقاضيُفيُالقضاء
ُُبالخمع.

 الفرع األكؿ

 مدى ضركرة إجراء الخمع أماـ القضاء

بمجردُتراضيُالزكجيفُدكفُأفُالخمعُمعاكضةُمفُالجانبيفُفيلُيصحُكغيرهُمفُالعقكدُالرضائيةُبماُُُُُ
ُلصحةُالخمع؟ُاُ ضركريُاُ حضكرُالقاضيُأمُرُدأـُيعُ؟لىُالقضاءإلىُالمجكءُإالحاجةُ

ُأماـُالنبيُُ؛الُخبلؼُبيفُالفقياءُفيُمشركعيةُالخمعُأماـُالقضاءُُُُ ألفُامرأةُثابتُبفُقيسُخالعتُزكجيا
ُكلكنيـُاختمفكاُفيُمشركعيةُالخمعُبالتراضيُبيفُالزكجيفُدكفُحضكرُالقاضيُإلىُرأييف.ُملسو هيلع هللا ىلص
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قاؿُُ.313اشتراطُإذفُالقاضيُفيُصحةُالخمعُذىبُجميكرُالفقياءُمفُالمذاىبُاألربعةُإلىُعدـُالرأي األكؿ:
ُ.314يجكزُالخمعُدكفُسمطاف"ُ:حمدُفقاؿأنصُعميوُُ،ابفُقدامةُفيُالمغني:"ُكالُيفتقرُالخمعُإلىُحاكـ

ألنوُعقدُبالتراضيُجعلُُ؛الزكجافُىكيصحُالخمعُبكجكدُالحاكـُأكُعدـُكجكدهُإذاُتراض"ُكقاؿُالشافعيُفيُاألـ:
ُفيو".ُالسمطافُكالُإذنوُشرطاُ ُحكـُحاكـُكليسُحضكرـُيحتاجُإلىُلدفعُالضررُفم

ُ.315كقاؿُالشيرازؼُمفُالشافعية:"ُكيجكزُالخمعُمفُغيرُحاكـ"

ُ.316كقاؿُالسرخسيُمفُالحنفية:ُ"ُالخمعُجائزُعندُالسمطافُكغيره"

ُالحسفُالبصرؼُكدمحمُبفُُ،صحةُالخمعلذفُالقاضيُإذىبُإلىُاشتراطُالرأي الثاني:  ُالرأؼُىـ كأصحابُىذا
 .317دُبفُجبيريسيريفُكسع

كقاؿُدمحمُبفُسيريف:ُ"الُيجكزُالخمعُإالُعندُ،318ُُالُيككفُخمعُإالُعندُالسمطاف"ُقاؿُفيُذلؾُالحسفُالبصرؼ:"
ُ.319السمطافُ"

ُبفُجبيريكقاؿُسعُ ُاتعظت321ُد ُفإف الُضربيا، ُفإفُاتعظتُكا  ُحتىُيعظيا ُالُيككفُالخمع ُإلىُ:" ُارتفعا ال كا 
السمطاف،ُفيبعثُحكما ُمفُأىمياُكحكما ُمفُأىموُيرفعُكلُكاحدُمنيماُإلىُالسمطافُماُيسمعُصاحبو،ُفإفُرأػُأفُ

فُرأػُأفُيجمعُبينيماُجمع ُ"321يفرؽُبينيماُفرؽُكا 

ُصحةُالخمعُبماُيمي:لُقائمكفُبعدـُاشتراطُإذفُالقاضيكقدُاستدؿُأصحابُالرأؼُاألكؿُالُُ

ُقكلوُتعا1 ُِف إُِلى:ُ"ُػ َُّللا  كد  د  ُي ِقيم اُح  اف اُأ ال  ُأ ْفُي خ  ْيئ اُِإال  ُش  ذ كاُِمم اُآت ْيت م كى ف  ُأ ْفُت ْأخ  ـْ ُل ك  ُي ِحلُّ ُي ِقيم اُك ال  ُأ ال  ـْ ْفُِخْفت 
ْتُِبوُِ اُاْفت د  م ْيِيم اُِفيم  ُع  ن اح  ُج  ُِف بل  َُّللا  كد  د   [229]ُسكرةُالبقرة،ُاآليةُ"ُح 

ُ ُُ:الداللةككجو ُمنيا ُكتعالىُأباحُاألخذ ُلمسمطافُ،امبتراضييإفُهللاُسبحانو ُذكر ُيرد ُيدؿُعمىُعدـُُ،كلـ مما
ُ.322ذفُالسمطافاشتراطُإ

                                         
313
.  ابن رشد الحفٌد، بداٌة المجتهد، 247، ص2. مالن بن أنس، المدونة، مرجع سابك، ج173، ص6ـ السرخسً، المبسوط، مرجع سابك، ج 

 .91، ص3مرجع سابك، ج
314
 .174، ص8ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، جـ  
315
 .71، ص2ـ الشٌرازي، المهذب، مرجع سابك، ج 
316
 .173، ص6ـ السرخسً، المبسوط، مرجع سابك، ج 
317
 .52، ص7ـ.ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج 
318
 .91، ص3ـ ابن رشد الحفٌد، بداٌة المجتهد، مرجع سابك، ج 
319
 .91، ص3ـ المرجع السابك، ج 
321
سعٌد بن جبٌر: هو أبا عبد هللا مولى لبنً والبة بن الحارث من بنً أسد ابن خزٌمة ( دمحم بن سعد الهاشمً، الطبمات الكبرى العلمٌة،  ـ ) 

 .267، ص6مرجع سابك، ج
321
 .514، ص9ـ ابن حزم، المحلى، مرجع سابك، ج 
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أقبلُالحديقةُكطمقياُ:ُملسو هيلع هللا ىلصابتُبفُقيس"ُأترديفُعميوُحديقتو؟ُقالتُنعـ،ُفقاؿُرسكؿُهللاُالمرأةُثُػُقكؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص2
 يقة.تطم
،ُكلماُطمبُمفُالزكجُأفُعفُمكافقتياُلردُالحديقةُمسمطاف،ُلماُسألياُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصلجوُالداللة:ُأنوُلكُكافُالخمعُكُك

حدىماُعندُأفقةُالخصميفُأكُكالُعبرةُبرفضُأكُبمكاُ،ألفُالسمطافُلوُأفُيجتيدُفيُحكموُحسبُماُيرُػ؛ُيفارقيا
ُذفُالقاضيُفيُالخمع.إعفُمكافقتياُدليلُعدـُاشتراطُُقضائو،ُفسؤاؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص

ذفُالقاضيُكالبيعُكىكُبمنزلةُالطبلؽُإاضيُكسائرُالعقكدُفمـُيفتقرُإلىُػُُإفُالخمعُعقدُمعاكضةُيعتمدُالتُر3
 .323فبلُحاجةُالشتراطُحضكرُالقاضيُفيوُ،كلمزكجةُكاليةُالتزاـُالعكضُ،إيقاعُالطبلؽكلمزكجُكاليةُُ،بعكض

 .324كذلؾُالخمعُيجكزُببلُأذفُالقاضيفُيؽُفكماُأفُالطبلؽُجائزُببلُقاضالطبلعمىُػُُقياسُالخمع4ُ
 ذفُالقاضيُفيُصحةُالخمعُبماُيمي:إلىُاشتراطُإقُالثانيُفقدُاستدؿُالذيفُذىبكاُأماُبالنسبةُألدلةُالفريُُ

َُّللا ُِػُقكلوُتعالى:ُ"1ُ كد  د  ُي ِقيم اُح  ُأ ال  ـْ ُ"ُُُُُُُف ِإْفُِخْفت 

فُُْػُقكلوُتعالى:2 ما ُِمْفُأ ْىِمياُ"ك اِ  ك  ما ُِمْفُأ ْىِمِوُك ح  ك  ث كاُح  ُب ْيِنِيماُف اْبع  ُِشقاؽ  ـْ ُ[35اآليةُ]سكرةُالنساء،ُُ"ِخْفت 

فُخافاُ:ككجوُالداللةُ ُ.325أفُهللاُسبحانوُكتعالىُفيُاآليتيفُجعلُالخكؼُفيُخطابوُلغيرُالزكجيفُفمـُيقلُكا 

كيجابُعمىُ.ُالكالةُ:خطابُالشارعبفعمـُأفُالمرادُُ،بضـُالياءُعمىُالبناءُلممجيكؿُ(إالُأفُي خافا)ػُقراءةُحمزة2
كاألحاديثُالنبكيةُأكدتُُ،ىذاُاالستدالؿُبأفُالمقصكدُىكُإباحةُأخذُالماؿُمفُالزكجةُبتراضييماُمفُغيرُسمطاف

ُ.326ىذاُالمعنى

3ُ ُيتـإػ ُلـ ُالذؼُكافُبيفُثابتُكزكجتو ُعمرُابفُُفُالخمعُاألكؿ ُككذلؾُمفُبعده إالُبحضكرُالرسكؿُكأمره،
الخطابُالذؼُحبسُالمرأةُالتيُتريدُالخمعُفيُمكافُضيقُكنجس،ُلعمياُترجعُعفُطمبيا،ُكعثمافُبفُعفافُالذؼُ

ُأمرُالزكجُأفُيأخذُمفُزكجتوُالمختمعةُحتىُعقاصُرأسيا.

ؽُالمعيكدُدكفُعمـُالرسكؿُكخمفائوُمفُبعدهُمفُالصحابةُيطمقكفُزكجاتيـُالطبلُاُ كفيُالكقتُنفسوُنجدُأفُكثيُر
ُكافُمطبل327ُحتىُعرؼُعفُبعضيـ ُيطمقأنو ُما ُمفُكثرة ُلحدكثوُُ؛قا  ُالخمعُكالظركؼُالمبلبسة ألفُطبيعة
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 .52، ص7، مرجع سابك، ج.  ابن لدامة، المغن894ً، ص3ـ الكاسانً، بدائع الصنائع، مرجع سابك، ج 
323
، 7. ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج173، ص6.  السرخسً، المبسوط، مرجع سابك، ج71، ص2ـ الشٌرازي، المهذب، مرجع سابك، ج 

 .52ص
324
 .496، ص9ـ ابن حجر العسمالنً، فتح الباري، مرجع سابك، ج 
325
 هـ .1415، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، 111ص، 6ـ أبو بكر أحمد بن علً الرازي الجصاص، أحكام المرآن، ج 
326
 .496، ص9ـ ابن حجر العسمالنً، فتح الباري، مرجع سابك، ج 
327
 هـ ودفن فً البمٌع(49ـ )هو الحسن بن علً رضً هللا عنه سبط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد فً السنة  الثالثة للهجرة ومات سنة  

، 1، دار الجٌل، بٌروت، ط574، ص1ٌوسف بن عبدهللا بن عبد البر بن عاصم النمري المرطبً، االستٌعاب فً معرفة األصحاب، ج    
 م.1992
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ُالسمطاف ُعمـ ُيصحُُ،تقتضي ُحتى ُالزكجيف ُبيف ُكالكراىية ُالشقاؽ ُكجكد ُاشترط ُبعضُالفقياء ُأف كخصكصا 
محددُتدفعوُالمرأةُلمزكجُلقاءُطبلقوُإياىاُكغالبا ُماُتعرضُالقضاياُالتيُ،ُكألنوُكذلؾُيككفُبعكضُغير328ُالخمع

ُفيياُالخبلؼُعمىُالقضاءُبغيةُحميا.

ُ؛كالُيشترطُذلؾُعمىُكجوُاإللزاـُ،عإليقاعُالخمُقاضيبدكُلناُإنوُمفُالمستحسفُحضكرُالكمماُسبقُيُُُُُ
ُفيُعصرُ ألفُأغمبُالركاياتُكاألحاديثُالتيُتتحدثُعفُالخمعُسكاءُكانتُفيُعصرُالرسكؿُأكُمفُبعده

ُ.ابةُكانتُبحضكرُالرسكؿُأكُالقاضيالصح

أكثرُمفُُمفضلُاشتراطُحضكرُالقاضيُفيُزمانناُىذاُإليقاعُالخمعُأمرُفُ إكمفُجيةُثانيةُيبدكُلناُُُُُ
ُالصحابة ُفيُعصر ُأك ُالرسكؿ ُفيُعصر ُكجكده ُُوألنُ؛ضركرة ُىذا ُزماننا ُكضاعتُفيوُُفي ضعفتُالذمـ

قطعا ُلمنزاعُالذؼُقدُينشأُُأمرا ُمستحسناُ ُفكافُحضكرُالقاضيُ،الماؿُركفُأساسيُفيُالخمعُكالُسيماُأفُ ُ،الحقكُؽ
قكعُفيُخبلفاتُكثيرةُقدُقاضيُإنقاذا ُلمزكجيفُمفُالُككماُيعدُحضكرُالُ،كجيفُكتثبيتا ُلحقكؽُكبلُالزكجيفبيفُالُز

فُلـُعُالخمعُكربماُاقإيتنشأُعفُ يصبحُحمياُامرا ُصعبا ُعمىُالطرفيف،ُلذلؾُكافُكجكدُالقاضيُأمرا ُمستحسنا ُكا 
ُيكفُالزاميا ُمفُالناحيةُالشرعية.

أماـُالقضاءُإلثباتوُقانكنا ،ُفالمخالعةُقبلُُمخالعةأماُمفُالناحيةُالقانكنيةُفقدُاشترطُالقضاءُالسكرؼُإجراءُالُُُُ
كقدُأشارُإلىُىذاُالمعنىُفيُالقرارُالصادرُعفُإثباتياُأماـُالقضاءُتعتبرُمجردُكاقعةُماديةُالُقيمةُقانكنيةُليا،ُ

إذاُكقعُالطبلؽُأكُالمخالعةُ"ُحيثُجاءُفيو:31/4/1962ُبتاريخ131ُالغرفةُالشرعيةُلمحكمةُالنقضُذكُالرقـ
خارجُمجمسُالقضاءُفيجبُتثبيتو؛ُألفُكلُحلُيعترؼُالنكاحُسكاءُمفُطريقُالطبلؽُأكُالمخالعةُفيكُُكلكُكاف

ُ.329شرعا ُكُقانكنا ُيجبُتثبيتو"ُالمقررةحقُمفُحقكؽُهللاُتعالىُكمتىُكقعُككافُمستكجبا ُشرائطوُ

ذاُكافُقدُكقعُخبلؼُبيفُالفقياءُفيُمدػُضركرةُحضكرُالقاضيُإلجراُُُُ ُالخبلؼُيثيرُكا  ءُالخمعُفإفُىذا
ُبوُكىكُماُمدػُدكرُالقاضيُفيُإلزاـُالزكجُبالخمعُفيُحاؿُرفضو؟ُخرُمتصبلُ آُتساؤالُ 

ذاُكافُالقاضيُيممؾُىذهُالسمطةُاإللزاميةُفمفُأيفُيستمدىا  .الفرعُالثاني ككفُاإلجابةُعميوُفيتىذاُماُسُ؟كا 
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 الفرع الثاني

 بالخمعمدى دكر القاضي في إلزاـ الزكج 

إلزاـُُسنتحدثُفيُىذاُالفرعُأكال ُعفُدكرُالقاضيُفيُإلزاـُالزكجُبالخمعُفيُالفقو،ُكثانيا ُعفُدكرُالقاضيُفيُُُُ
ُالزكجُبالخمعُفيُالقانكف.

 .أكاًل: دكر القاضي في إلزاـ الزكج بالخمع في الفقو

لذلؾُثارُجدؿُُ،ثارُجميةُعمىُالمجتمعمسألةُدكرُالقاضيُفيُالخمعُمسألةُميمةُلماُيترتبُعميياُمفُآُعدُ تٌُُُُُ
ُكبيرُبيفُالعمماءُبيفُمؤيدُكمعارضُليذاُالدكرُاإللزاميُلمقاضيُككلُفريقُمنيـُلوُحجتوُكأدلتو.

ؼُبعضُأكذىبُإلىُىذاُالُرذىبُأصحابُىذاُالرأؼُإلىُأفُدكرُالقاضيُفيُالخمعُدكرُإلزامي،ُالرأي األكؿ : 
ُ.331الحنابمةُكترددُابفُتيميةُفيُالمسألة

ُُ:ماُيمينعرضياُفيُياُلتأييدُىذاُالرأؼباستندكاُ أماُاألدلةُالتيُُُُ

ُماُجاءُفيُحديثُامرأةُثابتُبفُقيسُإفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص1 "ُاقبلُالحديقةُكطمقياُتطميقةُ"ُكاألمرُيفيدُُ:قاؿُلثابتُػ
ُالكجكبُصارؼ ُىذا ُعف ُيصرفو ُلـ ُإلىُغيرُُ،الكجكبُما ُيصرؼُمعنىُاألمر ُالحديثُما كليسُفيُسياؽ

ُثابتُكىكُماُيدؿُعمىُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُ،الكجكب ُبقبكؿُالحديقةُالتيُكافُقدُأميرىاُلزكجتوُكتطميقيا.ُاُ قدُألـز

2ُ ثُ مماُيدؿُػ ُب ْيِنِيماُف اْبع  ُِشقاؽ  ـْ ُِخْفت  ْف ما ُِمْفُعمىُالدكرُاإللزاميُلمقاضيُقكلوُتعالى:"ُك اِ  ك  ما ُِمْفُأ ْىِمِوُك ح  ك  كاُح 
ِبيرا ُ". ِميما ُخ  ُع  َُّللا  ُكاف  فِ ِقَُّللا  ُب ْين ي ماُِإف  ُأ ْىِمياُِإْفُي ِريداُِإْصبلحا ُي ك 

مفُأىموُفأييماُكافُأظمـُُمفُأىمياُكحكماُ ُ:ُيرفعُأمرىاُإلىُالسمطافُفيبعثُحكماُ حيثُجاءُفيُتفسيرُالطبرُؼُُُ
فُكانتُناشُزردهُالقاضيُ ُ.331أمرهُأفُيخمعُاُ كا 

ُ،ُ ُالخمع ُإيقاع ُفي ُالزكج ُعمى ُإلزامية ُسمطة ُالقاضي ُعف ُينكباف ُالمذيف ُلمحكميف ُأف ُعمى ُيدؿ ُالتفسير كىذا
ُكسمطتيـُفيُإيقاعُالخمعُتقديريةُتبعاُلحالةُالزكجُمفُالظمـُلزكجتوُأكُعدمو.

السممانيُقاؿ:ُ"ُشيدتُعميُبفُأبيُطالبُكجاءتوُُمفُاآلثارُماُأخرجوُعبدُالرزاؽُبسندهُعفُعبيدةالدليلُُكُُُُ
ُالناس ُمف ُفئاـ ُمنيما ُكاحد ُكل ُمع ُكزكجيا ُحكماُ ُ،امرأة ُىؤالء ُحكماُ ُفأخرج ُكىؤالء ُالناس، عميُُفقاؿُ،مف
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فُرأيتماُأفُتجمعاُجمعتما،ُفقاؿُالزكج:ُأماُالفرقةُفبل،ُُإفُ؟لمحكميف:ُأتدريافُماُعميكما رأيتماُأفُتفرقاُفرقتما،ُكا 
ُ.332فقاؿُعمي:ُكذبتُكهللاُالُتبرحُحتىُترضىُبكتابُهللاُلؾُكعميؾُ"

عفُابفُعباسُقاؿ:ُ"بعثتُأناُكمعاكيةُحكميفُفقيلُلنا:ُإفُرأيتماُأفُتجمعاُجمعتما،ُكُإفُرأيتماُأفُتفرقاُؼُكرُكُ
ُ.333قاؿُمعمرُكبمغنيُأفُالذؼُبعثيماُعثمافُ"ُفرقتماُ"

ُالرأؼُأفُدكرُالقاضيُفيُالخمعُىكُدكرُإرشادُكنصحُكالُيصلُإلىُدرجةُُالرأي الثاني: ذىبُأصحابُىذا
لثابتُُملسو هيلع هللا ىلصُكىكُالرأؼُالمفتىُبوُعندُالحنابمة،ُكقدُرأػُأصحابُىذاُالرأؼُأفُاألمرُالصادرُمفُالرسكؿُ،اإللزاـ

ُفيُالمحمى:ُفمياُأفُتفتدؼُمنوُكيطمقياُإفُرضيُ بفُقيسُىكُأمرُعمىُسبيلُاإلرشادُكالنصح،ُلذاُقاؿُابفُحـز
نماُيجكزُبتراضييما الُلـُيجبرُىكُكالُأجبرتُىي،ُكا   ."334ىك،ُكا 

"ُىكُأمرُُ"اقبلُالحديقةُكطمقياُتطميقوُمىُهللاُعميوُكسم ـفُقكؿُالنبيُصإُ:يقكؿُابفُحجرُالعسقبلنيُفيُذلؾُك
رشادُالُإيجاب،ُكبالتاليُالُيحقُلمقاضيُجبرُالزكجُعمىُقبكؿُالخمعُكتطميقُزكجتوُإذاُتنازلتُعفُ إصبلحُكا 

ُ:335حقكقياُالشرعيةُكردتُعميوُالصداؽُالذؼُأعطاىاُلياُلؤلسبابُالتالية

ُتراضيُبيفُالزكجيف،ُالُبرضاُالزكجةُكحدىا.الػُاألصلُأفُيتـُالخمعُب1

إذفُالقاضيُفيُصحةُالخمعُعندُجميكرُالفقياءُيعطيُداللةُكاضحةُعمىُعدـُإلزاـُالقاضيُُػُإفُعدـُاشتراط2
ُالزكجُبمخالعةُزكجتوُدكفُرضاه.

ُػُالُيجكزُجعلُالزكجُمكضكعُليكُكتسمية،ُفاألسرةُحصفُاألمةُكىيُمستيدفةُمثمماُاإلسبلـُكموُمستيدؼ.3

ىدـُُجكزكالُيُ،ثُتبقىُالحياةُالزكجيةُقائمةُبيفُالزكجيفػُاألصلُفيُعقدُالزكاجُفيُاإلسبلـُأنوُعقدُدائـُبحي4
ُتقتضيُ ُإالُلضركرة ُكتمزيقُشملُأفرادىا ُبلُكمعُىذهُالضركرةُحثُاإلسبلـُكبلُذلؾاألسرةُكتصديعُبنيانيا ،

ُف ع سىالزكجيفُعمىُالصبرُكاالحتساب،ُحيثُقاؿُتعالى: ِرْىت م كى ف  كِؼُف ِإْفُك  ُِباْلم ْعر  كى ف  ْيئا ُُ"ُك عاِشر  أ ْفُت ْكر ى كاُش 
ِثيرا ُ ْيرا ُك  َُّللا  ُِفيِوُخ  ي ْجع ل  ُ[19"ُ]سكرةُالنساء،اآليةك 

فُ"ُ:فيُفتحُالقديرُيقكؿُالشككانيُكاُأفُسمطةُإيقاعُالخمعُلمحكميف.كىكُرأؼُالجميكرُحيثُرأُ:ي الثالثالرأ كا 
ػُإصبلحُحاليماُكرأياُالتفريقُبينيماُجازُليماُذلؾُمفُدكفُأمرُمفُالحاكـُفيُالبمدُكالُُأعياىماُػُأؼُالحكميف
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سحاؽُكىكُمركؼُعفُعثمافُكابفُعباسُكالشعبيُُاكبيذاُالرأؼُقاؿُمالؾُكاألكُز، تككيلُبالفرقةُمفُالزكجيف" عيُكا 
ُ.336كالنخعيُكالشافعيُكحكاهُابفُكثيرُعفُالجميكر

ُحينماُيستحكـُالشقاؽُبيفُالزكجيفُكيستحيلُالكفاؽ،ُُاُ إلزاميُاُ لمقاضيُدكُركمماُسبقُيبدكُلناُأفُُُ

ُعدـُجكازُفُالحكميفُلمتكفيقُبيفُالزكجيفُيكيستحبُتعي ُإقبلُذلؾ،ُكالُيعنيُىذا نماُيقاعُالخمعُببلُحاكـ، كا 
ُالظالـُمنيماُفيُحاؿُالشقاؽيعنيُأفُ  .337ُُلمحاكـُأفُيمـز

  .الزكج بالخمع في القانكف  ثانيًا: مدى دكر القاضي في الزاـ

ُيتعرضُإلىُُُُُُُ ُلـ ُالسكرؼُالذؼُينصُعمىُالخمعُنرػُأنو سمطةُ بالرجكعُإلىُقانكفُاألحكاؿُالشخصية
فُىذاُيلحنفيُأعطىُالحكماكبالعكدةُإلىُرأؼُالمذىبُالحنفيُفيُىذهُالمسألةُنجدُأفُالفقوُُالقاضيُفيُالخمع،

اإلصبلحُبيفُالزكجيفُإفُأمكفُذلؾ،ُفإفُبُفالحكمافُىماُالمكمفافُلزكجيف،الدكرُاإللزاميُفيُايقاعُالخمعُعمىُا
إذفُالقاضي،ُُعمىُعجزاُعفُاإلصبلحُبيفُالزكجيف،ُكافُلمحكميفُسمطةُالتفريقُبينيماُدكفُالحاجةُُلمحصكؿ

ُكدكفُالحاجةُلمكافقةُالزكجُعمىُىذاُالتفريق.

ثُجاءُفيُالمادةُةُالقاصيُفيُايقاعُالخمع،ُحيعمىُسمطنصُفيُحيفُنجدُأفُالقانكفُالمغربيُقدُُُُُُُ
مكنياُالمجكءُإلىُسرةُالمغربية:ُ"ُإذاُأصرتُالزكجةُعمىُطمبُالخمعُكلـُيستجبُلياُالزكجُيمفُمدكنةُاأل121ُ

ُمسطرةُالشقاؽ"ُ

ُيعنيُأنوُيجبُعمىُالقاضيُأكال ُاإلصبلحُبيفُالُزُ طمبُالخمعُكبالمقابلُُجيفُفإذاُأصرتُالزكجةُعمىُككىذا
ُكفيُىذهُافإفُُ،يقاعُالخمعإرفضُالزكجُ ُحقُرفعُدعكػُتفريقُلسببُالشقاؽ، ُالمغربيُأعطىُالزكجة لمشرع

ُالزكجُحاجةُإلىُبدكُفُرفعُدعكػُالشقاؽُأساسُعمىُالحالةُسيتـُالتفريقُبيفُالزكجيف ُعمىُكلكفُبنُ،رضا اء 
ُ.ا ُعمىُالقاضيبجاُكُيقاعُالتفريقإُدالسمطةُالتقديريةُلمقاضيُكالُيع

حيثُجعلُالحكـُفيُالخمعُبناءُعمىُطمبُُ،كافُلديوُخطكةُجريئةُفيُذلؾُالقانكف المصري بيدُأفُُُُُ
الزكجةُكجكبيا ُعمىُالقاضي،ُكىكُأمرُجديدُعمىُاألسرةُالمسممةُالمصريةُالتيُاعتادتُمنذُدخكؿُاإلسبلـُمصرُ

ُأفُيككفُالطبلؽُبيدُالزكج.

ُػُُ ُمفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالمصرؼُحيثُجاءُفيوُ"21ُكقدُنصُالمشرعُالمصرؼُعمىُذلؾُفيُالمادة ػ
ُبطمبوُكافتدتُنفسياُ ُعميوُكأقامتُالزكجةُدعكاىا ُيتراضيا ُفإفُلـ ُعمىُالخمع، ُبينيما ُفيما لمزكجيفُأفُيتراضيا
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حكمتُالمحكمةُ الصداؽُالذؼُأعطاهُليا،كخالعتُزكجياُبالتنازؿُعفُجميعُحقكقياُالماليةُكالشرعيةُكردتُعميوُ
أؼُإفُلممحكمةُسمطةُإلزاميةُعمىُالزكجُبحيثُيجبُعميياُأفُتحكـُبالخمعُكلكُلـُيرضُالزكجُ ." بتطميقياُعنو

 بوُطالماُأفُالزكجةُقدُتنازلتُعفُجميعُحقكقياُالماليةُكالشرعيةُكردتُعميوُالصداؽُالذؼُأعطاهُليا.ُ

نوُاستمدىاُأعمىُالزكجُبدكفُرضاهُمفُالكاضحُُةُلمقاضيُالمصرؼُفيُإيقاعُالخمعكىذهُالسمطةُاإللزاميُُُُ
ذاُكافُلمقاضيُفيُدعكػُالخمعُىذهُالقكةُ مفُالقانكفُنفسوُالذؼُكردُفيوُنصُصريحُعمىُذلؾُكماُمرُمعنا،ُكا 

ُأفُتنتييُدعكػُالخمعُإلىُصدكرُحكـ التساؤؿُُلديناُطرحيُقضائيُبفؾُالرابطةُالزكجيةُكىناُاإللزاميةُفبلُبد
ُاأل ُطبيعة ُىي ُفما ُالخمع، ُفيُمكضكع ُالفاصمة ُالقضائية ُاألحكاـ ُطبيعة ُبشأف ُالصادرةُالتالي ُالقضائية حكاـ

ُككفُاإلجابةُعميوُفيماُيمي:ُتبالخمع؟ُىذاُماُس

 الفرع الثالث

 طبيعة األحكاـ القضائية الصادرة بالخمع

ُُُُُُ ُبما ُيمنحُالقاضيُالقكة ُالسكرؼُلـ نماُأفُالقانكف ُكا  ُالخمعُعمىُالزكجُبدكفُرضاه ُفيُإيقاع اإللزامية
القانكفُالمصرؼُالذؼُأكجبُذلؾُعمىُُمفُنقيضالكذلؾُتطبيقا ُلمفقوُالحنفي،ُعمىُُ،أعطىُلمحكميفُىذهُالميمة

ُالمحكمة،ُ نماُنصُعمىُكما أفُالقانكفُالسكرؼُلـُينصُعمىُطبيعةُاألحكاـُالقضائيةُالصادرةُبشأفُالخمعُكا 
كانتُىذهُأفيُقانكفُأصكؿُالمحاكماتُُتشملُجميعُاألحكاـُالصادرةُعفُالمحكمةُالشرعيةُسكاءُُمادةُعامة

مف547ُُالُفرؽُفيُذلؾ،ُحيثُنصتُالمادةُُاُ أكُنفقةُأكُميراثُاُ أكُطبلقُاُ الدعكػُالمقامةُأماـُىذهُالمحكمةُخمع
ـُالتيُتصدرىاُالمحكمةُالشرعيةُلطرؽُقانكفُأصكؿُالمحاكماتُالمدنيةُفيُالفقرةُالرابعةُمنيا:ُ"ُتخضعُاألحكا

ُالطعفُالمتعمقةُباألحكاـُالنيائيةُ"

ُالتيُُُُُُُ ُاألحكاـ ُأف ُالمعركؼ ُاالستئناؼُكمف ُمحكمة ُعف ُتصدر ُالتي ُاألحكاـ ُىي ُالنيائية كاألحكاـ
بماُ،ُكىذاُيدؿُعمىُأفُاألحكاـُالصادرةُعفُالمحكمةُالشرعيةُكمةُاالستئناؼُتقبلُالطعفُبالنقضتصدرُعفُمح

 فيياُالخمعُتقبلُالطعفُبالنقضُفقطُدكفُالطعفُباالستئناؼ.ُ

ُفيُُُُُ ُبالخمع ُالصادر ُالقضائي ُالحكـ ُلطبيعة ُبالنسبة ُمختمفُالقانكف المصري  أما ُالقانكفُُاُ فنجده عف
،ُالطعفالسكرؼُحيثُنصُصراحةُكبنصُخاصُبالخمعُعمىُأفُحكـُالخمعُغيرُقابلُألؼُطريقُمفُطرؽُ

كيككفُالحكـُفيُجميعُاألحكاؿُ" :مفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالمصرؼُالتيُتنصُعمىُأنو21ُكذلؾُفيُالمادةُ
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ُبأؼُطريقُمفُطرؽُالطعفُ"ُغير قابل لمطعف ُكذلؾُعميو ُخرجُعفُالدستكرية ُالنصُقد ُأفُىذا لماُُكيبدك
ُ:338ُيأتي

 فالمشرعُالمصرؼُيفرؽُبيفُحالةُالتفريقُلمضررُكبيفُحالةُالتفريقُلمخمع:ُُُ

ففيُحالةُالتفريقُلمضررُيككفُلمزكجُالمتيـُبإنزاؿُالضررُبالزكجةُأفُيطعفُفيُحكـُالمحكمةُاالبتدائيةُبكلُ
 كسائلُالطعفُاألخرػُمفُاالستئناؼُكالنقض.ُ

كلـُيصدرُحكـُُقضائيُُيدينوُُ،أماُفيُحالةُالتفريقُلمخمعُفإفُالزكجُالذؼُلـُيثبتُأنوُقدُأخطأُفيُحقُزكجتو
ُمفُالطعفُفيُالحكـُالصادرُضدهُ.ُفيُذلؾُيعاملُب  شكلُأشدُقسكةُفيحـر

ُأماـُزكجيفُأحدىماُأثبتتُالمحكمةُاالبتدائيةُبأنوُأنزؿُالضررُبزكجتوُكىذاُالزكجُيسمحُلوُالطعفُُ فنحفُىنا
ُقطُكلـُيصدرُضدهُماُيشيرُُ،ضقيقُالطعفُباالستئناؼُكالطعفُبالنبالحكـُعفُطُر كآخرُلـُيثبتُفيُحقوُجـر

ُتماماُ إلىُأنوُأ ُالزكجُالمخمكعُيحـر ُفيُحقُزكجتوُكىذا ُأفيُالحكـُالصادرُضدهُكيككفُأسُكُمفُالطعفُخطا
ُمفُاألخر.ُكضعاُ 

ُالمساكاةُ ُإىدارُكاملُلمبدأ ُبيفُاألشخاصُالذيفُينتمكفُإلىُمراكزُُ،إنو ُتتطمبُأفُتسكؼُفيُالحكـ فالمساكاة
ُبدأُأصبحتُمشكبةُبعدـُالدستكرية.مفُالقانكفُىذاُالم21ُقانكنيةُكاحدةُفإذاُأىدرتُالمادةُ

الزكجُالمخمكعُألفُُ؛كيبدكُلناُأفُالقانكفُالمصرؼُقدُميزُبيفُالتفريقُلمضررُكالتفريقُلمخمعُمفُناحيةُالطعفُ
قدُاستردُجميعُالصداؽُالذؼُأعطاهُلمزكجةُكجميعُالحقكؽُالمالية،ُكتناسىُالقانكفُمقابلُذلؾُأفُتكاملُاألسرةُ

 األىـُعندُالرجلُالسكؼُالطباع.ُكتفكؾُىاظُعميياُمفُالكالحف

ذاُكناُقدُتعرفناُفيماُسبقُعمىُكُُُُ فماُىيُاآلثارُالتيُتنشأُُ،الخبلفاتُالكثيرةُالتيُقدُتنشأُعفُإيقاعُالخمعُا 
ُاختبلؼ؟ُكىلُالخمعُعمىُكبلُالزكجيفعفُإيقاعُ ُاآلثارُمحلُاتفاؽُبيفُالفقياءُأـُقدُحصلُفييا ؟ُكىلُىذه

نقاذُاألسرةُالمسممةُمنو؟ىناؾُمفُكسائلُ ُلمحدُمفُكقكعُالخمعُكا 

ُفيُُُُُ ُتطبيقيا ُيمكف ُالخمع ُطمب ُعمى ُسابقة ُعبلجية ُكسائل ُىناؾ ُفيل ُمكجكدة ُالكسائل ُىذه ُكانت ذا كا 
ُالتفكؾُ ُمف ُذلؾُسالمجتمعاتُلتحصينيا ُكل ُاإلمكاف؟ ُقدر ُالخمع ُفيُالمبحثُتكالتقميلُمف ُعميو ككفُاإلجابة

ُالتالي.
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 المبحث الثاني

 آثار الخمع ككسائل الحد مف كقكعو

مستكفيا ُألركانوُكشركطوُفإنوُتترتبُعميوُعدةُُمماُالُخبلؼُفيوُبيفُالفقياءُأفُالخمعُإذاُكقعُصحيحاُ ُُُُُ
 ىذاُماُسنبحثوُفيماُيمي:اُماُىكُشرعيُكمنياُماُىكُمالي،ُآثارُمني

 المطمب األكؿ

 اآلثار الشرعية لمخمع

ُشرعييفُميميفُىما،ُكقكعُالفرقةُبيفُالزكجيفُككجكبُالعدة.ُُثريفأيترتبُعمىُإيقاعُالخمعُُُُُُ

ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُفرعيف نتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُكقكعُالفرقةُبيفُالزكجيف،ُكفيُالثانيُُ،كبناء 
 كجكبُالعدة.

 الفرع األكؿ

 كقكع الفرقة بيف الزكجيف

ثُالفرقةُبمجردُبذؿُالماؿُأـُالبدُدكىلُتحُ؟ؿُعفُكيفيةُكقكعُىذهُالفرقةاءالبدايةُأفُنتسالُبدُلناُفيُُُُُُ
ُ؟طبيعةُالفرقةُالكاقعةُبالخمعُمفُالزكجُلكقكعُىذهُالفرقةُ؟ُكمامفُتصرؼُآخرُيصدرُ

 أكاًل: كيفية كقكع الفرقة 

كلكفُالخبلؼُبينيـُفيُكيفيةُُ،بوالُخبلؼُبيفُالفقياءُبأنوُإذاُحدثُالخمعُبيفُالزكجيفُفإفُالفرقةُتقعُُُ
ُبمجردُبذؿُالماؿ،ُكبعضيـُ ُفبعضيـُذىبُإلىُكقكعيا إليقاعياُصدكرُالمفعُمفُالزكجُأكُمفُُاشترطكقكعيا

ُينيبوُعنو.

كالحنابمةُإلىُعدـُحصكلياُبمجردُبذؿُالماؿُمفُالزكجةُُالشافعيةكالمالكيةُُكُالحنفية أُػُفذىبُجميكرُالفقياءُمف
ُ.339لمزكجُكقبكلوُلو،ُبلُالُبدُإليقاعياُمفُتمفعُالزكجُبيا

"ُكالحاصلُأفُالفعلُالُيقعُبوُطبلؽُماُلـُيجرُعرؼُباستعمالوُبالطبلؽ....ألفُمفُجاءُفيُحاشيةُالدسكقي:
ُ.341أركانوُالمفعُ"

                                         
339
 .269، ص3.  الشربٌنً، مغنً المحتاج، مرجع سابك، ج513، ص4ـ ابن عابدٌن، رد المحتار، مرجع سابك، ج 



111 
 

ُ.341عُبمجردُبذؿُالماؿُكقبكلوُمفُغيرُلفعُالزكجُ"كجاءُفيُكشاؼُالقناع:ُ"ُكالُيصحُالخم

بُػُفيُحيفُذىبُبعضُالفقياءُكمنيـُأبكُحفصُالعكبرؼُكابفُشيابُإلىُكقكعُالفرقةُفيوُكحصكلياُبمجردُبذؿُ
ُ.342الماؿُلمزكجُكقبكلوُإياه

عمىُرأييـُىذاُبماُركاهُإسحاؽُبفُمنصكرُكفيوُقاؿ:ُقمتُألحمدُكيفُالخمع؟ُقاؿ:ُإذاُأخذُالماؿُكاستدلكاُُُُُ
ُفييُفرقة.ُ

ُُؼكبماُرُكفييُتطميقةُبائنةُالُرجعةُفييا.ُعفُعميُرضيُهللاُعنوُأنوُقاؿ:ُمفُقبلُالماؿُعمىُفراؽُُُؼُككبماُرُ 
ُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص ُأتُرُفيُحديثُجميمة "ُ ُففرؽُالرسكؿُبينيمقاؿُليا: ُقالتُنعـ، ُ"خذُماُديفُعميوُحديقتو؟ ُفقاؿ: ا،

كتمؾُىيُأدلةُُ.343،ُكماُأفُداللةُالحاؿُكأخذُالزكجُلوُتغنيُعفُالمفعمنوُلفظاُ ُكلـُيستدعأعطيتياُكالُتزد".ُ
ُ.ُكقبكلوُدكفُصدكرُالمفعُمفُالزكجُالقائميفُبكقكعُالفرقةُبمجردُبذؿُالماؿ

ُبماُيمي:ُُفُالزكجُكىـُالجميكرُفقدُاستدلكاالفقياءُالذيفُاشترطكاُصدكرُالمفعُمأماُبالنسبةُألدلةُُُُُُُ

فإفُالطبلؽُُ،كذلؾُكماُلكُسألتوُأفُيطمقياُبعكضُ،أػُإفُالتفريقُبعكضُأحدُنكعيُالخمع،ُفبلُيصحُبدكفُالمفع
ُ.344ُالُيقعُإالُبالمفعُُممفُىكُقادرُعميو

ُ.345ُدكفُالمفع،ُكالنكاحُكالطبلؽفُالخمعُتصرؼُفيُالبضعُبعكضُفبلُيصحُبإبُػُ

ُ.346ُفُأخذُالماؿُفيوُقبضُلعكض،ُفمـُيقـُبمجردهُمقاـُاإليجابُكقبضُأحدُالعكضيفُفيُالبيعإجُػُ

ُ ُفبلُيقعُإالُبصريحوُأكُبكنايتوإفُدػ ُفيكُأحدُطرفيُعقدُالنكاحُ،الخمعُلكُكافُطبلقا  فُكافُالخمعُفسخا  ُ،كا 
ُفيعتبرُفيوُالمفعُكابتداءُالعقد.ُ

ُ ُماُركاهُالبخارؼُفيُحديثُجميمةُمفُقكؿُالنىػ :ُ"أقبلُالحديقةُكطمقياُتطميقة"،ُكىذاُصريحُفيُاعتبارُبيُملسو هيلع هللا ىلصػ
أفُالفرقةُالُتقعُبمجردُبذؿُالماؿُكقبكلوُعمىُكفيُىذاُدليلُكاضحُ"،ُُأمرهُففارقيا:ُ"ُكفيُركايةُأخرُػُ،المفع

نماُالبدُمفُالمفع ُكُالفراؽ.الطبلؽُأبُؾُلماُأمرهُرسكؿُهللاألنوُلكُجازُذلُ؛كحدهُكا 
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نماُاقتصركاُعمىُبعضُُالركايةُبدليلُركايةُمفُركػُالفرقةُكالطبلؽُُُُ ُ،كىناؾُبعضُالركاةُلـُيذكركاُالفرقةُكا 
ُمفُالثقةُ ُكالزيادة ُالتفريقُفإفُالركايةُكاحدة ُأنيـُنسبكا ُكما ُافُالنبيُالُيباشرُُلىُالرسكؿُملسو هيلع هللا ىلصإمقبكلة، كمعمـك

ُمنو،ُكعمىُىذاُ التفريقُفدؿُعمىُأفُالنبيُأمرُبو،ُكلعلُالراكؼُاستغنىُبذكرُالعكضُعفُذكرُالمفعُألنوُمعمـك
ُيحملُكبلـُاإلماـُأحمدُكغيرهُمفُاألئمة.ُ

الخمعُبمجردُقبضُزُكقكعُجفا ُكسطا ُبيفُالرأييفُفيكُلـُيُ تخذُمكقاجكعُإلىُالقانكفُالسكرؼُنجدُأنوُكبالُرُُُُُُ
ُالخمعُ،العكض ُلكقكع ُحصرؼ ُبشكل ُالمفع ُيشترطُصدكر ُلـ ُكباإلشارةُُ،ككذلؾ ُبالكتابة ُأك ُبالمفع ُأجازه نما كا 

كالمشرعُالسكرؼُلـُينصُعمىُىذاُالحكـُفيُمكضكعُالخمعُُ،المعمكمةُممفُىكُغيرُقادرُعمىُالمفعُأكُالكتابة
ُفيُمكضكعُالطبلؽ ُالمادة ُنصُعمىُىذه نما ُالخمعُطبلؽُبائفُكبماُ،كا  ُأحكاـُُأف ُلذلؾُنطبق بنصُالقانكف

الفقرةُاألكلىُمنيا:ُ"ُيقعُالطبلؽُفي87ُُحيثُجاءُفيُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُفيُالمادةُُ،الطبلؽُعمىُالخمع
ُبالمفعُكبالكتابةُكيقعُمفُالعاجزُعنياُُبإشارتوُالمعمكمةُ"ُ

الفرقةُالُتقعُبمجردُبذؿُالماؿُكقبكلو،ُبلُالُبدُفيوُمفُفُ؛رأؼُالقانكفُالسكرُؼترجيحُكمماُسبقُيتبيفُلناُُُُُُ
ُالكتابة ُالكتابةُُ؛المفعُأك ُأك ُبالمفع ُتأكيده ُمف ُبد ُفكافُال ُبو ُخاصة ُكقدسية ُأىمية ُالزكاجُمف ُلعقد كذلؾُلما

ُببذؿُالماؿُكقبكلو ُالقانكفُالسكرؼُمفُككذلؾُ،كصكنوُعفُالعبثُكعدـُاالكتفاء ُذىبُإليو ُما عدـُُيترجحُلنا
الكتابة،ُكىذاُيدؿُعمىُأفُالخمعُيقعُُممفُكافُعاجزا ُعفُأكُباإلشارةُلتقيدُبالمفعُفقطُحيثُأجازُإيقاعوُبالكتابةا

بالمفعُمفُالقادرُعميو،ُكيقعُمفُالعجزُعفُالنطقُبالكتابةُإذاُكافُيحسفُالكتابةُكالُتقبلُإشارتوُالمعيكدةُفيُ
ُ.ُمعا ُفعندُذلؾُيصحُالتعبيرُعفُإرادتوُبإشارتوُالمعمكمةىذهُالحالة،ُفإفُكافُعاجزا ُعفُالنطقُكالكتابةُ

ذاُكانتُالفرقةُالبدُإليقاعياُصحيحةُكمنتجةُألثارىاُمفُصدكرُالمفعُكالُتصحُبمجردُبذؿُالماؿُكقبكلوُفمفُ كا 
ُالضركرؼُالتساؤؿُعفُطبيعةُىذهُالفرقة.ُ

ذاُُ ُفيلُىكُطبلؽُبائفُأـُرجعي؟ُُُاُ كافُطبلقفماُىيُطبيعةُالفرقةُالكاقعةُبالخمعُىلُىيُفسخُأـُطبلؽ؟ُكا 

ُثانيًا: طبيعة الفرقة الكاقعة بالخمع

مفُمحاكرُالبحثُالميمةُمفُالناحيةُُاُ أكُفسخُاُ دهُطبلقأفُالبحثُفيُطبيعةُالخمعُمفُحيثُعُ ُيبدكُُُُ
هُالكاقعية،ُكذلؾُلماُيترتبُعمىُالخبلؼُفيياُمفُنتائجُمتباينةُبيفُمفُ فُالفقياءُأطبلقا ُأكُفسخا ،ُلذلؾُنجدُعد 

ُاختمفكاُفيُتحديدُطبيعةُىذهُالفرقةُعمىُقكليف:ُ

ُ.فسخُالُينقصُبوُعددُالطبلؽُالثاني:ُالخمعُكُالخمعُطبلؽُينقصُبوُعددُالطبلؽ،أحدىما:ُُُُ
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ؾُعفُذلُُؼافُبفُعفافُكابفُمسعكدُكعمي،ُكرُككمنيـُعثمُ،كبوُقاؿُالجميكرُ،إفُالخمعُطبلؽُالقكؿ األكؿ:
ليوُذىبُأبكُحنيفةُكالمالكيةُُ،سعيدُبفُالمسيب ُ.347كركايةُعفُأحمدُ،مشافعيكىكُالقكؿُالجديدُلكا 

ُُُ.348ابفُمسعكد:ُ"ُالُتككفُطمقةُبائنةُإالُفيُفديةُأكُإيبلءُ"قاؿُ

ُ.349جعلُالخمعُتطميقةُ"ُ"ُإفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُكعفُسعيدُبفُالمسيبُقكلو:

؟ُفأجازُفندماُفارتفعاُإلىُعثمافُبفُعفافختمعتُمنوُاكانتُتحتُعبدهللاُبفُأسيدُفُمميةـُبكرُاألسأأفُُُؼكرُك
ُُ.351"فراجعياُ،ماُسميتُعمىُذلؾُكقاؿُىيُكاحدةُإالُأفُتككفُسميتُشيئاُفيي

ُُ.351غنيُالبفُقدامةُقكلو:ُ"ُكالخمعُتطميقةُبائنةُعمىُإحدػُالركايتيفُ"مكجاءُفيُال

ُ.352تطميقةُبائنة،ُكالمعنىُفيوُأفُالنكاحُالُيحتملُالفسخُبعدُتمامو"ُ"ُالخمعُكجاءُفيُالمبسكطُلمحنفية:

ُابفُعمرُكطاكُكُالقكؿ الثاني: ُقكؿ ُفسخُكىذا ُالخمع ُُكإف ُالشافعيُفيُالقديـ ُقكلي ُكأبيُقكؿُألسُكأحد حمد
354ُ"ُالصحيحُأفُالخمعُفسخُ"ُ.ُجاءُفيُاإلنصاؼ:353ثكر

355ُالقديـُإفُالخمعُفسخُ"كجاءُفيُمغنيُالمحتاجُلمشافعية:"ُعندُالشافعيُفيُ

 استدؿُالذيفُذىبكاُإلىُأفُالخمعُطبلؽُبماُيمي:أدلة الفريق األكؿ: أ ػ 

،ُفقالت:ُياُرسكؿُهللاُأتتُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُأنياُعفُامرأةُثابتُبفُقيسُماُركاهُعكرمةُعفُابفُعباسُالدليل األكؿ:ُ
:ُأترديفُعميوُحديقتوُأكرهُالكفرُفيُاإلسبلـ.ُفقاؿُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُكلكنيُقيسُماُأعتبُعميوُفيُخمقُكالُديفثابتُبفُ

ُ.356،ُأقبلُالحديقةُكطمقياُتطميقةُ"فقالت:ُنعـ،ُفقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص

ُ.357ُموُطبلقاُ أمرُبطبلقياُمقابلُإرجاعُالحديقةُبمفعُالطبلؽُصريحا ُكجعُككجوُالداللةُمفُالحديثُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص
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ُكيناقشُاستدالليـُمفُكجييف:ُُُ

نوُأعمىُُكىناؾُاتفاؽُبيفُالعمماءُ،ألنوُكردُبمفعُالطبلؽُ؛إفُماُكردُفيُىذهُالركايةُالُخبلؼُفيوُ:الكجوُاألكؿ
ككذلؾُإذاُنكػُالطبلؽ،ُكلكفُالخبلؼُفيُحالةُعدـُالتصريحُبمفعُُ،إذاُصرحُبمفعُالطبلؽُفيُالخمعُكافُطبلقاُ 

ُالطبلؽ.ُ

قدُكردتُألفاظُُفيُركاياتُأخرػُتنافيُحكـُالطبلؽُمثل:ُأمرىاُرسكؿُهللاُأفُتعتدُبحيضةُُأنوُ:الكجوُالثانيُ
كفيُبعضياُاآلخرُخميُسبيميا،ُكفيُبعضياُفارقياُكىكُيخاطبُالزكجُكحده،ُكىذهُالركاياتُُ،فيُبعضُالركايات

ُ.358ُ:ُ"ُكطمقياُتطميقةُ"بأجمعياُأرجحُمفُركايةُالكاحدُكىيُقكلوُملسو هيلع هللا ىلص

ُعثمافُبفُعفافُفيُذلؾُإُالدليل الثاني: ُفأتيا ُعبدُهللاُبفُأسيد،ُفندما فُأـُبكرُاألسمميةُاختمعتُمفُزكجيا
ُفييُثبلثُ".ُُىيُتطميقةُكاحدةُإالُأفُتككفُسميتُثبلثاُ "فقاؿ:ُ

كالذؼُيحتملُاألعدادُىكُُ،ىيُكاحدةُ:فُعثمافُرضيُهللاُعنوُقدُبيفُفيُىذهُالفرقةُالعدد،ُكقاؿ:ُأككجوُالداللةُ
ُ.359ُالطبلؽُكليسُالفسخُ

ُأفُالنبيُجعلُالخمعُتطميقوُ"ُُؼرُكماُُالدليل الثالث: ككجوُُ.كىكُمركؼُعفُسعيدُبفُالمسيب361عفُمعمرُ"
ارُالتابعيف،ُككبارُالتابعيفُألنوُمفُكبُ،كمراسيلُسعيدُلياُحكـُالكصلُ.جعلُالخمعُطبلقاُ ُفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصأُ:الداللة
ففُيرسمكاُعفُرسكؿُهللاُإالُعفُصحابيأقلُ ُ.361ُاتفقُإرساليـُعفُغيرُصحابيُكىكُنادرُفعفُثقةُ،ُكا 

فكجبُُ،كالفرقةُالتيُيممؾُالزكجُإيقاعياُىيُالطبلؽُدكفُالفسخُ،إفُالزكجةُبذلتُالعكضُلمفرقةُالدليل الرابع:
ُأفُيككفُطبلقا .

ُ.362ُأنياُفرقةُحصمتُبعدُتماـُالنكاحُفتككفُطبلقاُ ُُالدليل الخامس:

ُلىُأفُالفرقةُالكاقعةُبالخمعُفسخُبماُيميُ:ُُإاستدؿُالذيفُذىبكاُُالفريق الثاني: أدلة ب ػ

ُُ:الدليل األكؿ "ُ ُتعالى: ُِمم اُقكلو ذ كا ُت ْأخ  ُأ ْف ـْ ُل ك  ُي ِحلُّ ُك ال ُِبِإْحساف  ُت ْسِريٌح ُأ ْك كؼ  ُِبم ْعر  ُف ِإْمساٌؾ تاِف ُم ر  الط بلؽ 
ُِف بل َُّللا  كد  د  ُأ ال ُي ِقيماُح  ـْ ُِف ِإْفُِخْفت  َُّللا  كد  د  ْيئا ُِإال ُأ ْفُي خافاُأ ال ُي ِقيماُح  ُش  م ْيِيماُُآت ْيت م كى ف  ُع  ناح  ُج  ْتُِبِوُِتْمؾ  ِفيم اُاْفت د 
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(ُ ُالظ اِلم كف  ـ  ُى  ُِف أ كلِئؾ  َُّللا  كد  د  ُح  د  م ْفُي ت ع  كىاُك  ُِف بلُت ْعت د  َُّللا  كد  د  229ُح  ت ىُت ْنِكح  ُح  ُل و ُِمْفُب ْعد  (ُف ِإْفُط م ق ياُف بلُت ِحلُّ

ْكجا ُغ ْير هُ  ُ"ز 

بإحساف،ُثـُُاُ بمعركؼُأكُتسريحُاُ تستتبعُكلُمرةُمنياُإمساكُ،فيفُهللاُتعالىُذكرُالطبلؽُمرت:ُأككجوُالداللةُ
ُُذكرُبعدُذلؾُافتداءُالزكجةُنفسياُلقاءُعكضُماليُتدفعوُلزكجيا،ُثـُقاؿُسبحانوُكتعالى:"ُ ف ِإْفُط م ق ياُف بلُت ِحلُّ

ْير هُ  ْكجا ُغ  ُز  ت ىُت ْنِكح  ُح  ُ"ُل و ُِمْفُب ْعد 

كافُاالفتداءُأؼُالخمعُطبلقا ُلكافُالذؼُتترتبُعميوُالحرمةُحتىُتنكحُزكجاُُفإفُطمقياُبعدُذلؾ،ُفمكُ:كالمعنى
ُ.363ُُآخرُأربعُطمقاتُكليسُثبلثا ،ُفيذاُصريحُعمىُأفُالخمعُليسُطبلقاُ 

كالُتدؿُعمىُأفُاالفتداءُفيياُفرقةُعمىُالطمقتيف،ُُ،كنكقشُاستدالليـُبأفُاآليةُليستُصريحةُفيماُذىبكاُإليوُُ
ُأنياُكلكفُالظاىرُمفُمعنا فُالتطميقُفييماُالُيصحُأفُيككفُفيُنظيرُعكضُأفادتُأفُالطبلؽُمرتافُُكأىا

ثـُقاؿُتعالىُبعدُذلؾ:ُ"ُفإفُطمقياُ"ُأؼُبعدُُ،يأخذهُالزكجُمفُالزكجة،ُإالُإذاُخيفُمنيماُعدـُإقامةُحدكدُهللا
ْكجا ُغ ْير ه ُ"ُ،ُتيف،ُسكاءُكافُبعكضُأكُبغيرُعكضتطميقىاتيفُال ُز  ت ىُت ْنِكح  ُح  ُِمْفُب ْعد  ُل و  ُمف"ُفتبيفُف بلُت ِحلُّ

،ُكبيذاُالمعنىُالُيصبحُالطبلؽُأربعا ،ُفاالستدالؿُبيا364ُاآليةُأفُالتطميقةُالثالثةُتككفُبعكضُأكُبدكفُعكض
ُعمىُأفُالخمعُفسخُالُقياـُلو.ُ

ُمنياُ:ُُ،ثابتُمعُزكجتوُماُيفيدُأفُالخمعُليسُبطبلؽُاتُحديثجاءُفيُركايُالثاني:الدليل 

ُسبيميا،ُقاؿُنعـ،ُفأمرىاُ:ُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصلنسائيػُفيُركايةُا1ُ رسكؿُهللاُأفُُقاؿُلثابت:ُ"خذُالذؼُلؾُعميياُكخل 
ُ.365ُكاحدةُكتمحقُبأىمياُ"ُةتتربصُحيض

،ُ:ُنعـُكزيادةقالتُةُالتيُأعطاؾُ؟قاؿُالمرأةُثابت:ُأترديفُعميوُالحديقملسو هيلع هللا ىلصُ:ُأفُالنبيُقطنيػُكفيُركايةُالداُر2ُ
ُ.366ُفأخذىاُكخمىُسبيمياُ،،ُقالتُنعـ:ُأماُالزيادةُفبلُكلكفُحديقتوفقاؿُملسو هيلع هللا ىلص

بوُعفُنافعُمكلىُابفُعمرُأنؼُكرُكُػ3ُ ُاليذُتخبرُابفُكُِ عُ عُبنتُمُ يُ سمعُالرُّ ُاختمعتُمفُزكجيا ،ُعمرُأنيا ـك
؟ُفقاؿُعثمافُلتنتقلُكالُميراثُبينيماُكالُعدةُعمييا،ُإالُأنياُالُتنكحُحتىُتحيضُحيضو،ُخشيةُأفُيككفُأفتنتقل

ُ.367:ُعثمافُخيرناُكأعممناحبل،ُفقاؿُابفُعمرُبيا

                                         
363
 .328، ص7ـ ابن لدامة، المغنً، مرجع سابك، ج 
364
 .144، ص3ر المرطبً، مرجع سابك، جـ المرطبً، تفسٌ 
365
 ، حكم األلبانً: صحٌح.186،ص6، ج3497ـ أحمد بن شعٌب الخراسانً النسائً، السنن الصغرى للنسائً، باب عدة المختلعة، رلم  
366
 .376، ص4، ج3629ـ علً بن عمر البغدادي الدار لطنً، سنن الدار لطنً، كتاب النكاح، باب المهر،رلم 
367
 .183ـ 182، ص6، ج15264الهندي، كنز العمال، كتاب الخلع من لسم األفعال، باب الخلع، رلم ـ المتمً  



116 
 

ُُُُُ ُالركاياتُاستنبطُأنوُكجوُاالستدالؿُمفُاألحاديثُالسابقة: ُأفُالخمعُمفُمجمكعُىذه ُإلىُىذا الذيفُذىبكا
ُ،ُكىي:فسخُعدةُأمكرُاستدلكاُبياُعمىُرأييـ

ُكنحكُذلؾُمماُيدؿُعمىُأفُالخمعُليسُبطبلؽ.ُا،ُبألفاظُخلُسبيميا،ُكتمحقُبأىميُالتعبيرُأُػ

ُكاحدة ُبحيضو ُالرحـ ُاستبراء نما ُكا  ُالعدة ُتترتبُعميو ُال ُالخمع ُأف ُدلتُاألحاديثُعمى ُكافُطبلقاُ ُ،بُػ ُكلك
كءُ ُ،ُلقكلوُتعالىُ:ستتبعُكجكبُالعدةال ُث بلث ة ُق ر  ُِبأ ْنف ِسِيف  ب ْصف  ُي ت ر  ُ"ُُُك اْلم ط م قات 

رضيُُكافقوُعميوُابفُعمرُكُاُ فسخُكليسُطبلقُمعُ الخُ ُفُ أفيوُصراحةُكاضحةُعمىُُرضيُهللاُعنوُثرُعثمافأجُػُ
ُ.ُهللاُعنو

اختبلؼُأثرُكلُمفُالطبلؽُكالخمع،ُفقدُرتبُالشارعُعمىُالطبلؽُبعدُالدخكؿُإذاُلـُيكفُمكملُُالدليل الثالث:
ُفيُالخمعُكىيُ:ُُةكمياُمنتفيُاُ لثبلثُأحكام

ُػُالزكجُأحقُبالرجعةُفيُالطبلؽُمادامتُالزكجةُفيُالعدة.1ُُ

صابتو.ُيػُالطبلؽُمحسكبُمفُالثبلثُفبلُتحلُلوُبعدُاست2ُ ُفاءُالعددُإالُبعدُزكجُأخرُكا 

ُػُاستتباعُالطبلؽُلمعدةُبثبلثُقركء.3ُ

كقدُثبتُبالنصُكاإلجماعُأنوُليسُلمزكجُالرجعةُفيُالخمع،ُكثبتُبالسنةُكأقكاؿُالصحابةُأفُالعدةُفيُالخمعُُُُُ
هُجميعياُأدلةُعمىُأفُكىذُ،كقكعُطمقةُثالثةُبعدُحدكثوُكبتُبالنصُجكازُالخمعُبعدُطمقتيفُحيضةُكاحدة،ُكقدُث

ُ.368الخمعُفسخُكليسُبطبلؽ

ُكنكقشُاستدالليـُىذاُبماُيمي:ُُُُُ

فيُالخمع،ُفنردُعمييـُُماُقكليـُقدُثبتُبالنصُكاإلجماعُأفُالزكجُيممؾُالرجعةُفيُالطبلؽُكالُيممؾُالرجعةأػ1ُُ
ُكسعيدُبفُالمسيبُأنيماُقاال:ُالزكجُبالخيارُبيفُفيُذلؾُبأ إمساؾُالعكضُكالُرجعةُلوُكبيفُنوُحكيُعفُالزىرؼ 

،ُكقاؿُأبكُثكر:ُإفُكافُالخمعُبمفعُالطبلؽ،ُفموُالرجعة؛ُألفُالرجعةُمفُحقكؽُالطبلؽُفبلُتسقطُردهُكلوُالرجعة
ُ،ُكبيذاُفقدُانتفتُدعكػُاإلجماع.369بالعكض
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بطبلؽ،ُفيردُُالطبلؽُمحسكبُمفُالثبلثُكالخمعُغيرُمحسكبُفدؿُعمىُأفُالخمعُفسخُكليسُػُأماُقكليـُأفُ 2ُُ
عمييـُبأفُىذاُتسميـُبالنتيجةُقبلُالمناقشة،ُفمكُكافُالخمعُمفُاألساسُغيرُمحسكبُمفُالثبلثُلماُكافُىناؾُ

ُمجاؿُلمخبلؼُأصبل .ُ

ُمفُاالعتداد3ُُ ػُأماُقكليـُإفُعدةُالمختمعةُحيضةُكاحدةُكعدةُالمطمقةُثبلثُحيضات،ُفيجابُعميوُبأنوُالُيمـز
ُممشارعُكاليةُاإليجادُكاإلعداـ.ُفُ،الُيككفُطبلقاُ ُبحيضةُكاحدةُبالخمعُأف

كذلؾُُفُالخمعُطبلؽُكليسُفسخاُ أاألكؿُكىكُالذؼُذىبُإلىُالقكؿُُرجحتلناُبعدُعرضُأدلةُالفريقيفُُكيبدكُُُُ
ُلماُيمي:ُ

نػُأل1ُ تدؿُعميوُأنياُماُغايةُماُفُاآليةُالكريمةُالتيُاستدؿُبياُالقائمكفُبأفُفرقةُالخمعُفسخ،ُالُتدؿُعمىُذلؾُكا 
صتُعمىُحكـُآخرُكىكُجكازُدفعُعدُأفُبينتُشرعيةُالطبلؽُالثبلثُنفاآليةُبُ،فُالخمعُفرقةُليسُغيرأتفيدُب

ُالفرقةُطبلق ُالنكاحُمفُغيرُتعرضُلككفُىذه ُالبدؿُلمتخمصُمفُقيد ،ُفجاءتُالسنة371ُأكُغيرُطبلؽُاُ المرأة
ُارؼ.نوُطبلؽُكماُكردُفيُحديثُثابتُالذؼُركاهُالبخفبينتُأ

ُكأل2ُ عمىُفرضُثبكتوُالُداللةُفيوُعمىُأفُُفيُقكلو:ُ"ُالُعدةُعميياُ"،ُملسو هيلع هللا ىلصُعفُالنبيُُؼفُاستدالليـُبماُرُكػ
نماُغايةُماُيدؿُعميوُال ُنوُالُعدةُعمييا.ُُأخمعُفسخُكا 

فأخبرتوُأنياُُرضيُهللاُعنوُذُجاءتُىيُكعمياُإلىُعبدُهللاُبفُعمرعكُ عُبنتُمُ بيُ كماُركاهُمالؾُبفُنافعُأفُالرُُّ
ُكلـُينكره.ُُرضيُهللاُعنوُعدتياُعدةُالمطمقة،ُفبمغُذلؾُعثمافُ:فقاؿُابفُعمرُ،اختمعتُمفُزكجيا

ألفُُ؛ؽُكقعُطبلقا ُبائنا ُعندُالحنفيةػُالخمعُمفُكناياتُالطبلؽ،ُفمكُقاؿُالرجلُالمرأتو:ُخالعتؾُكىكُينكؼُالطبل3
ُ.371ُحقيقةُالخمعُالُتتحققُإالُبو

إذُالفسخُيكجبُاسترجاعُالبدؿ،ُكمفُالمتفقُعميوُأفُالخمعُُ،لكُكافُالخمعُفسخا ُلماُجازُعمىُغيرُالصداؽُػ4
ُيجكزُعمىُغيرُالصداؽُكماُيجكزُعميو.ُ

كالفرقةُالتيُممؾُالزكجُإيقاعياُُ،ػُالخمعُفرقةُتدفعُالزكجةُفيياُالعكضُلمزكجُلتممؾُعصمتياُكتبيفُمفُزكجيا5ُ
فُكلُالركاياتُالكاردةُبالخمعُإحيثُُ،فدؿُىذاُعمىُأفُالخمعُطبلؽُ،كاءُبصريحوُأكُكنايتوسُ،ىيُالطبلؽُفقط
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ُسبيميا"،ُكقاؿُالشيرازؼُفيُذلؾ:"ُكالفرقةُالتيُيمتمؾُالزكجُإيقاعياُ مكجيةُإلىُالزكجُمثل:ُ"ُطمقياُكفارقياُكخل 
ُ.372ُىيُالطبلؽُدكفُالفسخُفكجبُأفُيككفُالخمعُطبلقا "

ُمفُُُُُُ ُىكُنكعُأفُكعمىُالرغـ ُمعُذلؾُفيُنكعُالطبلؽُفما ُاختمفكا ُالجميكرُإالُإنيـ الخمعُطبلؽُعند
ُطبلؽُبائفُأـُرجعي؟ُكماُىيُأدلةُكلُفريقُمنيـ؟ُىل ىك الطبلؽُالمترتبُعمىُالخمعُ

كية،ُكقدُسبقُلناُكبوُقاؿُاألئمةُاألربعةُمفُالحنفيةُكالشافعيةُكالحنابمةُكالمالُ،الخمعُطبلؽُبائفُالقكؿ األكؿ:
ُ.373ذكرُأقكاليـُعندُالبحثُفيُطبيعةُالخمع

كُغيرُأعةُإفُلـُيكفُطمقةُثالثةُالزكجُبالخيارُبيفُإمساؾُالعكضُكالُرجعةُلوُكبيفُردهُكلوُالرجُالقكؿ الثاني:
،ُكالرجعةُفيُكلُحاؿُتككفُفيُالعدةُفقط ُ.374ُمدخكؿُبيا،ُكبوُقاؿُسعيدُبفُالمسيبُكالزىرؼُكابفُحـز

ُماُيمي:ُُمأفُالخمعُطبلؽُبائفُعمىُُأدلة الفريق األكؿ:   

ُ "ُ ُتعالى: ُ"ُِفيَما اْفَتَدْت ِبوِ قكلو ُمف، ُالداللة ُُككجو ُعصمتوُاآلية: ُعف ُبو ُخرجت ُإذا ُالفداء ُيككف ُإنما أنو
ُ.375ُكسمطانو

ُ.376ُكماُأفُالمقصكدُمفُالخمعُىكُإزالةُالضررُعفُالمرأةُفمكُجازُلمزكجُمراجعتياُلعادُإليياُالضرر

ُجكازُالرجعةُلمرجلُفيُحاؿُردُالعكضُلمزكجةُبماُيمي:عمىُأدلةُالفريقُالثاني:ُ

ُ.377بأنوُعندماُيردُالعكضُلممرأةُيبقىُالطبلؽُعمىُأصموُكىكُالرجعيُفاستدلكا

ُبكيناقشُاست ُأفُأدالليـ ُجاز ُفمك ُعنيا ُالضرر ُالتيُدفعتُالعكضُإلزالة ُالزكجة ُتيميشُإلرادة ُالدليل ُىذا ف
ُدُاالتفاؽُكأخذُالعكضُلعادُإليياُالضررُمفُجديد.ُيراجعياُبع

ُطبلؽُالخمعكُبعدُعرضُآراءُالفقياءُكأدلتيـُيبدكُأفُالرأؼُالراجحُىكُماُذىبُإليوُجميكرُالفقياءُالقائميفُبأفُُ
ُ.ُالتيُأرادىاُالشارعُكذلؾُلماُفيوُمفُتحقيقُلمعنىُالخمعُالحقيقيُكالغايةُالمقصكدةُمنوُ،بائفُالُرجعةُفيو

ُ
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 كبالرجكع إلى القانكف السكري:   

ُبنصُالقانكف،ُحيثُنصُعمىُذلؾُصراحةُفيُقانكفُُُُُُُ ُبائنا  ُالخمعُطبلقا  نجدُبأفُالقانكفُالسكرؼُعد 
ُُ،األحكاؿُالشخصية ُفيُذلؾُمعُرأؼُجميكرُالفقياءُحيثُجاءُفيُالمادة ُُمنو:98ُمتماشيا  كلُطبلؽُيقعُ"

ُ ُالدخكؿ ُقبل ُلثبلثُكالطبلؽ ُالمكمل ُالطبلؽ ُإال ُنصُعُكالطالؽ عمى بدؿرجعيا  ُفيُىذاُكما ُبائنا  مىُككنو
ُالخمعُطبلقُ،"القانكُف ؾُمفُخبلؿُعبارةُ"الطبلؽُعمىُكذلُ،كىكُطبلؽُبائفُاُ فيذهُالمادةُتدؿُعمىُأفُالقانكفُعد 

كالُطبلقا ُرجعيا .ُبدؿ ُ"ُأؼُالمخالعةُفالخمعُطبلؽُبائفُفيُالقانكفُكعندُجميكرُالفقياءُكليسُفسخاُ 

ُاآلثارُالتيُتترتبُعمىُاعتبارُالخمعُطبلقا ُأكُفسخا ؟ُُماُ:سؤاؿُالذؼُيتبادرُإلىُالذىفكلكفُال

 :378اآلثار التي تترتب عمى الطالؽ تختمف عف اآلثار التي تترتب عمى الفسخ    

ُإذا1ُ حسب،ُفمفُطمقُفسخا ُفبلُيُ ُكافُأماُإذاُ،لطبلؽُالتيُيممكياُالزكجسبُمفُعددُاالخمعُطبلؽُحُ ُكافُػ
فُكافُ ُكا  ُغيره، ُحتىُتنكحُزكجا ُفبلُيستطيعُالزكجُالرجكعُإلييا ُفإفُكافُالخمعُطبلقا  زكجتوُمرتيفُثـُخمعيا

ُفسخا ُفيستطيعُأفُيعكدُإليياُبعقدُجديد.ُ

فيقعُماُعددهُعمىُقكؿُمفُيجيزُتعددُالطمقات،ُأماُلكُُ،ممزكجُأفُيعددُأكثرُمفُطمقةفالخمعُطبلقا ُكافُػُإذا2ُُ
ُكافُالخمعُفسخا ُفيكُطمقةُكاحدةُكلكُنكػُأكثرُمفُكاحدة.ُ

ُالخمع3ُُ ُالذيفُجعمكا ُمعظـ ُػ ُقالكا ُأفُعدةُإطبلقا ، ُقالكا ُكمفُجعموُفسخا  ُالمطمقة، ُالمختمعةُىيُعدة فُعدة
ىيُحيضوُكاحدة،ُإالُاإلماـُأحمدُابفُحنبلُفإنوُذكرُأفُعدةُالمختمعةُىيُثبلثُحيضُرغـُككفُُالمختمعة

ُالخمعُفسخا ُعنده.ُ

ُدكفُالثبلث4ُُ ُفرقةُالطبلؽُبما فُالطبلؽُالُينقضُالعقدُكالُيزيلُألُا ؛عمىُالمرأةُكىيُفيُالعدةُطبلقُقعتػ
نوُالُيقعُأةُكثبكتُالنسب،ُأماُفرقةُالفسخُفكالنفقةُالزكجيمفُاألحكاـُتبقىُمستمرةُفيُحاؿُالعدةُُبلُكثيرُ،الحل

ُثرُلعقدُالنكاحُكقدُنقضُالعقدُبالفسخُفبلُيثبتُطبلؽُبعده.أألفُالطبلؽُ؛ُمىُالمرأةُطبلؽُكىيُفيُعدتياُمنوع
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 الفرع الثاني

 كجكب العدة

كجكبُالعدةُبالنسبةُلمفُاختمعُمنياُزكجياُإذاُكقعُالخمعُبعدُالدخكؿ،ُكماُالُخبلؼُفيياُُخبلؼُفيالُُُُُُ
عمىُعدـُكجكبياُإذاُكافُالخمعُقبلُالدخكؿ،ُإنماُالخبلؼُفيماُتعتدُبوُالمخالعةُإذاُكقعُالخمعُبعدُالدخكؿ،ُىلُ

ُتعتدُبحيضةُكاحدةُأـُتعتدُعدةُالمطمقات؟ُ

ُاختمفُالفقياءُفيُذلؾُعمىُقكليف:ُُُُُ

لىُىذاُالقكؿُذىبُابفُعباسُكعثمافُكاسحقُبفُراىكيةُكابفُتيم كُفيُُيةالقكؿُاألكؿ:ُأنياُتعتدُبحيضةُكاحدةُكا 
ُ.379ركايةُعفُأحمدُبفُحنبل

ليوُذىبُعامةُالصحابةُكجميكرُالتابعيفُكالفقياءُُ،تعتدُعدةُالمطمقاتُبثبلثُقركءُا:ُإنيالقكؿُالثاني كبوُقاؿُكا 
ُالظاىرؼُُ،ذلؾُعفُابفُعمرُفيُأحدُقكليوُُؼكرُكُ،حنيفةُكمالؾُكالشافعيُكأحمدُأبك ُ.381ُكىكُمذىبُابفُحـز

ُاستدؿُالذيفُذىبكاُعمىُأفُعدةُالمختمعةُحيضةُكاحدةُبماُيمي:ُ:ُُأكاًل: أدلة الفريق األكؿ

ُ.381عدةُالمختمعةُحيضةُ"نوُقاؿ:ُ"ُأعمرُرضيُهللاُعنوُداكدُعفُابفُُكبأماُركاهُُالدليل األكؿ:

ذُبفُعفراءُإفُثابتُبفُقيسُضربُامرأتوُفكسرُيدىاُكىيُجميمةُبنتُعكُ عُبنتُمُ بيُ عفُالرُُّؼُرُكُالدليل الثاني:
عميياُ:ُخذُالذؼُلؾُإلىُثابت،ُفقاؿُملسو هيلع هللا ىلصُعبدُهللاُبفُابيُفجاءُأخكىاُيشتكيوُإلىُرسكؿُهللاُفأرسلُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص

ُ.382كاحدةُكتمحقُبأىميا"ُةفُتتربصُحيضكخلُسبيميا،ُقاؿُنعـ،ُفأمرىاُرسكؿُهللاُأ

خرجُالدارُقطنيُكالبييقيُبإسنادُصحيحُعفُأبيُالزبيرُ"ُفأخذىاُكخمىُسبيمياُ"ُقاؿُالدارُقطني:ُسمعوُأبكُأُك
نوُفسخُألفُعدةُألؾُعمىُدةُفيُالخمعُحيضو،ُتدؿُكذالزبيرُمفُغيرُكاحد.ُفيذهُاألحاديثُكماُتدؿُعمىُأفُالع

ُ.383الطبلؽُثبلثُحيض،ُكأيضاُتخميوُالسبيلُىيُفيُالفسخُالُفيُالطبلؽُ

ُالفرقةُبالخمعُفسخُفبلُيجكزُقياسياُعمىُفرقةُالطبلؽُألنيماُمختمفاف.ُالدليل الثالث:
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اإلماـُأحمدُُأفُكاحدة،ُكمماُيكضحُذلؾُةكاالعتدادُبحيضُاُ كنكقشُاستدالليـُبأنوُالُمبلزمةُبيفُككفُالخمعُفسخ
ُ.384ُُإفُعدةُالمختمعةُثبلثُحيضُرغـُقكلوُأفُالخمعُفسخُ:بفُحنبلُيقكؿ

ُاستبراءُُ:الدليل الرابع ُألنو ُمقتضىُالقياس، ُكاحدة ُبحيضو ُفيككفُاعتدادىا ُلمزكجُعمييا ُالُرجعة ُالمختمعة إف
ُ.385ُكاحدةُةردُالعمـُببراءةُالرحـُفتكفيُحيضلمج

،ُبلُالغرضُاألعظـُفيُتطكيلُزمفُالرجعةُاُ ءُليسُمحصكُرالعدةُثبلثُقرُككنكقشُاستدالليـُبأفُحكمةُجعلُ
حتىُيغمبُعمىُالظفُبتكررُالحيضُثبلثُمراتُأفُالرحـُلـُيشملُعمىُحملُمنوُكداللةُثبلثُُ،منياُاالحتياط

ُيضُفيُذلؾُأبمغُمفُداللةُكاحدة.ُح

 المختمعةُىيُعدةُالمطمقاتُبماُيمي:استدؿُالذيفُذىبكاُإلىُأفُعدةُ: الثانيالفريق ثانيًا: أدلة 

كءُ الدليلُاألكؿ:ُقكلوُتعالى:ُ ُث بلث ة ُق ر  ُِبأ ْنف ِسِيف  ب ْصف  ُي ت ر  ُ[228]ُسكرةُالبقرة،ُاآليةُ"ُُ"ُك اْلم ط م قات 

ُالمطمقاتُثبلثُ:ككجوُالداللةُمفُاآلية ُُ،قركءُةأفُهللاُتعالىُبي فُأفُعدة كالخمعُطبلؽُفتدخلُالمختمعةُبعمـك
ُاآلية.ُ

عدةُُالمختمعةُةُكخصصتياُاألحاديثُالتيُبينتُأفُإفُاآليةُعامُ:الكجوُاألكؿُ:كنكقشُاستدالليـُمفُكجييف
ُكاحدة.ُُةحيض

ُا ُعفُعدة ُالمختمعة ُتختمفُعدة ُالخمعُطبلؽُفقد ُعمىُفرضُأف ُالثاني: ُالكجو ُبغيرُعكض، ُأفُلمطمقة كما
لدخكؿُالُعدةُعميياُإجماعا ُبنصُقكلوُتعالى:"ُياُآيياُالذيفُأمنكاُإذاُنكحتـُالمؤمناتُثـُطمقتمكىفُالمطمقةُقبلُا

سكاءُكافُقبلُالدخكؿُأكُبعده،ُُاُ معُأفُالكلُيسمىُطبلق،ُعتدكنيا"مفُقبلُأفُتمسكىفُفماُلكـُعمييفُمفُعدةُت
ُبعكضُأكُبدكفُعكض.ُ

ُالدليل الثاني "ُ ُقكلوُتعالى: ُالبل ِئيُيُ ُك: ـْ ُك البل ِئيُل  ُأ ْشي ر  ُث بلث ة  ت ي ف  ُف ِعد  ـْ ُاْرت ْبت  ُِإِف ـْ ُِنساِئك  ُاْلم ِحيِضُِمْف ُِمف  ِئْسف 
ْلُل و ُِمْفُأ ْمِرِهُي ْسُر م ْفُي ت ِقَُّللا  ُي ْجع  ُك  ْمم ي ف  ُح  ْعف  ُأ ْفُي ض  م ي ف  ُاأْل ْحماِؿُأ ج  ُك أ كالت  ُ[4]سكرةُالطبلؽ،اآليةُا ُ"ي ِحْضف 

ُ:ياُكىيُممفُالُتحيضُليأسُأكُصغرفُأفُعدةُمفُفارقياُزكجككجوُالداللةُمفُىذهُاآليةُأفُهللاُعزُكجلُبيُ 
أفُالمختمعةُكغيرُالمختمعةُفيُحكـُالعدةُُعمىُدكفُتفريقُبيفُالمختمعةُأكُغيرُالمختمعةُفدؿُىذاُ،ثبلثةُأشير

ُسكاء.ُ
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ُاُ الفرقةُبالخمعُفسخعمىُفرضُككفُُالدليل الثالث: ُالُيغي، ُالمطمقاتفإفُىذا ُفيوُعدة فُألُ؛رُمفُككفُالعدة
 .386ُالفسخُالُتأثيرُلوُفيُنقصافُالعدةُكماُىكُالحاؿُفيُالفسخُلخيارُالبمكغُكغيره

ُاآليةُُُُُُ كمفُخبلؿُعرضُالقكليفُكأدلتيـُيبدكُلناُأفُالرأؼُاألرجحُىكُاالعتدادُبثبلثُحيضُكذلؾُلعمـك
التيُتنصُعمىُكجكبُالعدة،ُكماُأفُالحكمةُمفُجعلُالعدةُثبلثُحيضُىكُاالحتياطُحتىُيغمبُعمىُالكريمةُ

ُةاللةُثبلثُحيضُأبمغُمفُداللةُحيضالظفُبتكرارُالحيضُثبلثُمراتُأفُالرحـُالُيشتملُعمىُحملُمنوُكد
ُكاحدة.ُ

المطمقةُأكُالتيُفسخُنكاحياُكبالرجكعُإلىُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُنجدُأفُالمشرعُجعلُعدةُُُُُُ
أشيرُأماُبالنسبةُلممتدةُالطيرُُةسُالتيُالُتحيضُجعلُعدتياُثبلثائكبالنسبةُلميُ،ؼُسببُكافُثبلثُحيضأل

ُنيابثبلثُحيضُألُلـُيردُاستثناءُفيُذلؾُفإنياُتعتدُىيُأيضاُ بماُأنوُالتيُالُتحيضُفجعلُعدتياُسنوُكاممة،ُ
ُالُفيُحكـُالمطمقةُتطبيقاُ  ُلعمـك مفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُعمىُما121ُُنص،ُحيثُنصتُالمادة

ُيمي:ُ

ُ"عدةُالمرأةُغيرُالحاملُلمطبلؽُأكُالفسخُكماُيمي:ُُ

ُثبلثُحيضاتُكامبلتُلمفُتحيض1ُ ُأشيرُعمىُالطبلؽُأكُُ،ػ ُقبلُمضيُثبلثة كالُتسمعُدعكػُبانقضائيا
ُالفسخ.ُ

ُكاممةُلممتدةُالطيرُالتيُلـُيجئياُالحيضُأكُجاءىاُثـُانقطعُكلـُتبمغُسفُاليأس.ُُةػُسن2ُ

ُػُثبلثةُأشيرُلآليسةُ".3ُُ

ُُُ ُالخمع ُطبيعة ُفي ُبحثنا ُأف ُفسخكبعد ُأك ُطبلؽ ُىك ُكأدلتيـُ،ىل ُالفقياء ُأقكاؿ ُعدةُُ،كعرضنا ُفي كبحثنا
تمفُحكـُىذاُالطبلؽُفيماُإذاُماُكانتُالمختمعةُالمطمقة،ُالُبدُلناُأفُنتساءؿُىلُيمحقُالمختمعةُطبلؽ؟ُكىلُيخ

ُىذاُماُسنبحثوُفيماُيمي:ُُ؟ماُتزاؿُفيُالعدةُأكُأنياُأنيتُعدتيا

ُأقكاؿ:ُُةاختمفُالفقياءُفيُالمختمعةُىلُيمحقياُطبلؽُممفُاختمعياُبعدُخمعوُعمىُثبلثُُ

ُكابفُالقكؿ األكؿ: ُعباسُكالحسف ُكابف ُحنبل ُابف ُالشافعيُكأحمد ُيمحقياُُكذىبُإليو ُال ُالمختمعة ُأف الزبير،
ُ.387ألنياُتبيفُبالخمعُمباشرة،ُفمكُخالعُالرجلُزكجتوُثـُقاؿُلياُأنتُطالقُلـُيقعُالطبلؽُ؛طبلؽ
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أفُالخمعُالمقصكدُمنوُاستردادُالمرأةُعصمتياُفييُقدُممكتُنفسياُبكاسطةُالبدؿُالذؼُدفعتوُُ:كدليميـُفيُذلؾُ
ُُ؟388فكيفُيصحُطبلقوُلياُكىيُفيُىذاُالحاؿُ،كالُتحلُلوُإالُبعدُعقدُجديدُ،لمزكجُنظيرُاالفتداء

ُدامتُفيُالعدةُكالُيمحقُالمختمعةُُالقكؿ الثاني: كذىبُإليوُأبكُحنيفةُبأنوُيمحقُالمختمعةُصريحُالطبلؽُما
ُ.391ُأكُكنايتو389ُمرسلُالطبلؽ

391ُفيُالعدة"كانتُالمختمعةُُطبلؽُماُيجرؼُعمىُ:ُ"ُأنوُقاؿُعفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُُؼكدليميـُفيُذلؾُماُرُك

كألنياُالُُ؛كالُنعرؼُليماُمخالفا ُفيُعصرىماقكؿُابفُعباسُكابفُالزبيرُُ:ُ"ُكلناةكجاءُفيُالمغنيُالبفُقدام
كألنوُالُيممؾُبضعياُفمـُُ؛قةُقبلُالدخكؿُأكُالمنقضيةُعدتياتحلُلوُإالُبنكاحُجديدُفمـُيمحقياُطبلقوُكالمطم

ُُ.392كألنياُالُيقعُبياُالطبلؽُالمرسلُكالُتطمقُبالكنايةُفمـُيمحقياُالصريحُالمعيفُ"ُ؛يمحقياُطبلقوُكاألجنبية

كبعدُعرضُآراءُالفقياءُكأدلتيـُيتبيفُلناُرجحافُالقكؿُاألكؿُالذؼُذىبُإلىُعدـُكقكعُالطبلؽُعمىُُُُُُ
ُالقكؿُتحقيقا ُلغرضُالخمعُكالحكمةُمنو.ُُكذلؾُألفُفيُترجيحُىذاُ،المختمعة

كبعدُافُدرسناُاآلثارُالشرعيةُلمخمعُالُبدُلناُأفُندرسُاآلثارُالماليةُلمخمعُالتيُتميزهُعفُغيرهُمفُفرؽُالنكاحُ
ُماُ،ُاليةُالزكجيةُالسابقةُعمىُالخمعسكاءُمفُناحيةُكجكبُالنفقةُكالسكنىُأكُمفُناحيةُسقكطُالحقكؽُالم ىذا

ُسنبحثوُفيُالمطمبُالثانيُمفُآثارُالخمع.ُُ

 المطمب الثاني

 اآلثار المالية لمخمع

مفُاآلثارُُدُ زكجةُبتسديدُبدؿُالخمعُالذؼُيعمماُالُخبلؼُفيوُأنوُإذاُكقعُالخمعُبيفُالزكجيفُالتزمتُالُُُُُ
يُكجكبُكىُ،االختبلؼُعميياُبيفُالفقياءميزُالخمعُعفُغيره،ُإالُأنوُىناؾُآثارُميمةُتـُتيُتالماليةُالميمةُال

ُكسقكطُالحقكؽُالماليةُالزكجيةُالسابقةُعمىُالخمع.ُالنفقةُكُالسكنىُلممختمعة

كبناء ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُفرعيف،ُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُكجكبُالنفقةُكالسكنىُلممختمعة،ُكفيُُ
ُعمىُالخمع.الثانيُسقكطُالحقكؽُالماليةُالزكجيةُالسابقةُ
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 الفرع األكؿ    

 كجكب النفقة كالسكنى لممختمعة

ُلمتساؤؿُىلُيختمفُحكـُكجكبُالنفقةُكالسكنىُُُُ ُيدعكنا إفُالبحثُفيُمكضكعُنفقةُالمختمعةُكسكناىا
ُ؟أكُكانتُغيرُحاملُفيماُإذاُكانتُالمختمعةُحامبلُ 

يبدكُأفُالفقياءُقدُفرقكاُبيفُككفُ؟ُالمختمعةُحامبلُ كىلُىناؾُأدلةُصريحةُتبيفُلناُحكـُالنفقةُكالسكنىُإذاُكانتُ
ُُل.أكُغيرُحامُالمختمعةُحامبلُ 

 أكاًل ػ ما يجب لممختمعة الحامل: 

ُ،ُكذلؾُلقكلوُتعالى:393ُالُخبلؼُبيفُالفقياءُفيُكجكبُالنفقةُكالسكنىُلمحاملُماُدامتُفيُالعدةُُُُُ

ُ"ُ م ْيِيف  يِ ق كاُع  ُِلت ض  كى ف  ُك الُت ضآرُّ ـْ ُِمْفُك ْجِدك  ـْ ْنت  ك  ُس  ْيث  ُِمْفُح  ُ[6]ُسكرةُالطبلؽ،ُاآليةُُ"أ ْسِكن كى ف 

ُحمميف ُيضعف ُحتى سكانيف ُكا  ُالحكامل ُعمى ُباإلنفاؽ ُأمر ُكجل ُهللاُعز ُأف ُاآلية ُىذه ُمف ُالداللة كُُ،ككجو
،ُفتككفُلياُالنفقةُكالسكنىُماُدامتُفيُالعدةُإذاُكانتُحامبلُ ُ؛المختمعةُكاحدةُمنيف ُألنياُداخموُفيُىذاُالعمـك
ُالنص.ُ ُعمبل ُبعمـك

ُرُك ُنفقةُكالُسكنىُ"فيُقصةُفاطمةُبنتُقيسُأفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُُؼكلما ُلـُيجعلُليا ىذاُُككجوُالداللةُمفُ،394:ُ"
ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص ُُالحديثُأف ُكانتُحامبلُ أخبر ُإذا ُإال ُليا ُنفقة ُال ُأنو ُطبلقيا، ُبتُزكجيا ُبنتُقيسُحينما ُفاطمة

ُ.كالمختمعةُمبتكتةُمفُزكجياُفتككفُلياُالنفقةُإذاُكانتُحامبلُ 

ُيياُتبعا ُفكجبتُلياُالنفقة.ُمكماُأفُالحملُكلدُالمخالعُفيمزموُاإلنفاؽُعميو،ُكالُيمكنوُاإلنفاؽُعميوُإالُإذاُأنفقُعُُ

 ما يجب لممختمعة غير الحامل  ثانيًا:

ُكانتُحامبلُ ُُُُُ ُإذا ُفيما ُالمختمعةُغيرُالحاملُعفُحكميا لذلؾُحصلُخبلؼُبيفُالفقياءُُيختمفُحكـ
ُعمىُكجكبُالنفقةُكالسكنىُلياُعمىُأقكاؿ.
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ُقاؿُالشافعيةُكالمالكيةُكىكُمركؼُعفُالحسفُكجابرُبفُعبدهللاُ،الُنفقةُلياُالقكؿ األكؿ: لى395كبيذا ىذاُُ،ُكا 
ُ.396القكؿُذىبُالحنابمة

لىُىذاُالرأؼُذىبُابفُشبرمةُُ،لياُالنفقةُكالسكنىُالقكؿ الثاني: كبيذاُقاؿُالحنفيةُكىكُقكؿُعمرُكابفُمسعكد،ُكا 
ُ.397كالثكرُؼ

ُ:ُالعدةُإذاُكانتُغيرُحاملُبماُيميفُبأنوُالُنفقةُلممختمعةُكىيُفيُُكاستدؿُالقائمُػ أدلة أصحاب القكؿ األكؿ:أ

ُقكلوُتعالى:ُ"1ُُ ْمم ي فُ ػُاستدلكاُبمفيـك ُح  ْعف  ت ىُي ض  ُح  م ْيِيف  ُف أ ْنِفق كاُع  ْمل  ُأ كالِتُح  ف  ْفُك  ُ"ُك اِ 

عمىُعدـُكجكبياُُالمخالفةُةُبشرطُأفُيكفُحامبلتُفدؿُبمفيـكككجوُالداللةُمفُاآليةُأفُهللاُتعالىُأكجبُالنفق
ُليفُإذاُكفُغيرُحامبلت.ُ

398ُُ"ُلـُيجعلُلياُنفقةُكالُسكنىُ"ُعفُفاطمةُبنتُقيسُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُُؼبماُرُكاستدلكاُُكُػ2ُُ

و،ُفقاؿُكهللاُمالؾُعميناُمفُتطئبُفأرسلُإليياُككيموُُبشعيرُفسخعنياُأفُزكجياُطمقياُالبتةُكىكُغاُُؼكبماُرُكُ
كأمرىاُأفُُسُلؾُعميوُنفقةُكالُسكنىُإالُأفُتككنيُحامبلُ فذكرتُذلؾُلو،ُفقاؿ:ُ"ُليُشيء،ُفجاءتُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص

ُتعتدُعندُأـُشريؾُ"ُ

،ُفدؿُيُغيرُحاملطبلقياُكىُلـُيجعلُلياُنفقةُعمىُزكجياُألنوُبتُ ُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُككجوُالداللةُمفُالحديث
ذلؾُعمىُأفُكلُمفُالُرجعةُلزكجياُعمييا،ُالُنفقةُلياُماُلـُتكفُحامبل ،ُكُالمختمعةُالُرجعةُلزكجياُعميياُفبلُ

ُتككفُلياُالنفقة.ُ

 استدؿُالقائمكفُبأفُلممختمعةُنفقةُبماُيمي: ب ػ أدلة القائميف بأف لممختمعة نفقة:

:ُالُفقاؿُعمرُ،لـُيجعلُلياُالسكنىُكالُنفقةُُملسو هيلع هللا ىلصرسكؿُهللا:ُأفُعمرُبفُالخطابُقكؿُفاطمةُبنتُقيسذكرُلُػػ1ُ
ُ.399ُندعُكتابُهللاُكسنةُرسكلوُلقكؿُامرأة

ُالنفقةُكالسكنى.ُ:ُكافُعمرُبفُالخطابُكعبدُهللاُبفُمسعكدُيجعبلفُلممطمقةُثبلثاُ عفُإبراىيـُالنخعيُقاؿػ2ُُ

ُ.411مىُفيُالمطمقةُثبلثا ُقاؿُ:ُلياُالسكنىُكالنفقةعفُطريقُسفيافُالثكرؼُعفُأبيُليُُؼػُُػكبماُرُك3
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التيُانقطعُنكاحياُتماما ُكليسُلزكجياُحقُمراجعتياُإالُبعدُُ،فيذهُاآلثارُكاضحةُفيُالداللةُعمىُأفُالمبتكتة
فُلزكجياُأفُيعكدُإليياُإذاُماُرضيتُىيُبذلؾُأل؛ُىُكالمختمعةُحالياُأقلُمفُذلؾلياُالنفقةُكالسكنُ،نكاحُجديد

ُ.لياُالنفقةُكالسكنىُمفُبابُأكلىفيككفُ

ُكلكفُإذاُكجدناُكلُىذهُالخبلفاتُعمىُنفقةُالمختمعةُفيلُلممختمعةُسكنىُخبلؿُفترةُالعدة؟ُُُُ

ماُالخبلؼُبيفُالقائميفُجميعُالفقياءُالذيفُذىبكاُإلىُأفُلممختمعةُنفقةُذىبكاُإلىُأفُلممختمعةُالسكنىُأيضا ،ُإنُُُ
ُبعدـُكجكبُالنفقةُلياُفقدُاختمفكاُفيُكجكبُالسكنىُلياُإلىُقكليف.

ُذىب ليو ُكا  ُاألكؿ: ُُكُالقكؿ ُإلىُكجكبُالسكنىُالحنفية ُحيثُذىبكا ُمذىبُالحنابمة، ُكظاىر ُكالمالكية الشافعية
ُ.411ُلممختمعة

فُاشترطُالزكجُفيُالخمعُأفُالُسكنىُلياُفيُالعدةُكالُنفقةُفعميوُالسكنىُكالُنفقةُعميو،ُ جاءُفيُالمبسكط:ُ"ُكا 
سقاطياُحقُنفسياُصحيحُ ألفُخركجياُمفُبيتياُمعصيةُكاشتراطُالمعصيةُفيُالخمعُباطل،ُكألفُالنفقةُحقياُكا 

سقاطُماُىكُحقُالشرعُباطل"ففإماُالسكنىُ 412ُمفُحقُالشرعُكا 

ُقكلوُتعالىُتندكاسكاُُُ م ْيِيفُ :ُ"ُإلىُعمـك يِ ق كاُع  ُِلت ض  كى ف  ُك الُت ضآرُّ ـْ ْجِدك  ُِمْفُك  ـْ ْنت  ك  ُس  ْيث  ُِمْفُح  ُُأ ْسِكن كى ف  ف  ْفُك  ك اِ 
ْمم ي فُ  ُح  ْعف  ت ىُي ض  ُح  م ْيِيف  ُف أ ْنِفق كاُع  ْمل  ُ"ُأ كالِتُح 

استدالليـُأفُهللاُعزُكجلُأكجبُالسكنىُلكلُمطمقةُحامبل ُكانتُأكُغيرُحاملُكالمختمعةُكاحدةُمنيفُُكجوُك
ُفيككفُلياُالسكنى.ُُ

ُالسكنىُكبوُقاؿُبعضُالشافعيةُ:القكؿ الثاني ُبماُركؼُعفُفاطمةُبنتُقيسُأف413ُبأنوُالُتجبُليا كاستدلكا
ُ.414كالُسكنى"ُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ:"ُلـُيجعلُلياُنفقة

إلىُترجيحُماُذىبُإليوُبعضُالفقياءُكىكُأنوُنرػُكبعدُعرضُآراءُالفقياءُفيُنفقةُالمختمعةُكسكنياُُُُُ
أكُغيرُحامل،ُكذلؾُعمبل ُُكأفُلياُالسكنىُماُدامتُفيُالعدةُسكاءُكانتُحامبلُ ُالُنفقةُلياُإفُلـُتكفُحامبلُ 

ُي ْخر ْجفُ  ُك ال  ُِمْفُب ي كِتِيف  كى ف  ُت ْخِرج  ُ[1،ُاآلية"]ُسكرةُالطبلؽُبقكلوُتعالى:ُ"ُال 
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ُأفُالقانكفُالسكرؼُلـُيتعرضُإلىُنفقةُالمختمعةُكسكنياُفمفُالكاضحُأنوُيسيرُفيُذلؾُمعُالمذىبُُُُُ كبما
ُدامتُفيُالعدةُسكاءُكانتُحامبلُ كذلؾُبكجكبُالنفقةُكالسكنىُلممختمُ،الحنفي ُيتـُُعةُما ُلـ أكُغيرُحاملُما

ُاالتفاؽُعمىُغيرُذلؾ.ُ

ُالفرع الثاني

 سقكط الحقكؽ الزكجية

كالُُ،تسقطُالحقكؽُالزكجيةُالثابتةُلكلُمفُالزكجيفُكقتُالخمعُبمقتضىُالزكاجُالذؼُحدثُفيوُالخمعُُُُُ
عدـُأكُلماليةُأثرُليذاُاألخيرُفيُالحقكؽُالثابتةُاألخرػُالتيُالُعبلقةُلياُبيذاُالزكاج،ُكفيُسقكطُىذهُالحقكؽُا

ُ:ُسقكطياُثبلثةُآراء

إذاُتـُالخمعُبيفُالزكجيفُسكاءُبمفعُالخمعُأكُالمبارأةُكماُاشتقُمنيماُمعُذكرُالعكضُسقطُبوُ: القكؿ األكؿػُأكالً 
ُكقتُ ُفبلُيطالبُأحداىماكلُحقُقائـ ُالخمع ُالزكاجُالذؼُأنياه ُبسببُعقد ُعمىُاآلخر ُترتبُألحدىما ُالخمع

ُكيترتبُعمىُىذاُالحكـُماُيمي:ُُ.415حنيفةُيكىذاُقكؿُأبُ،صاحبوُبشيءُمفُذلؾ

ُالزكجةُأداءُىذاُالمبمغُلمزكجأُػُإذاُاتفقُالزكجافُعمىُالخمعُنظيرُمائةُألفُل ُ.ُـز

ُ.ُخمعُسكاءُكافُقبلُالدخكؿُأكُبعدهضُالميرُفإنوُيسقطُبالبُػُإذاُكانتُالزكجةُلـُتقب

ُ.ُبالخمعُدةُماضيةُفإنياُتسقطُأيضاُ جُػُإذاُكافُلياُنفقةُعفُم

إالُإذاُدُػُإذاُكافُالزكجُقدُأعطاىاُالميرُكموُثـُحصلُالخمعُقبلُالدخكؿُكالخمكةُلـُيمزمياُردُشيءُمنوُلمزكجُ
ُ.ُاتفقاُعمىُغيرُذلؾُصراحة

عجلُالزكجُلزكجتوُالنفقةُعفُمدةُمستقبمةُكخالعياُقبلُمضيُالمدةُالُيككفُلوُالحقُبمطالبتياُبردُشيءُىػُػُلكُ
ُ.ُنياُإالُإذاُاتفقاُعمىُذلؾُصراحةم

ُالحقكؽُالتيُالُتككفُثابتوُكقتُالخمعُفبلُتسقطُبوُمثلُنفقةُالعدة ُأما ألنياُالُتجبُإالُبعدُالفرقةُبيفُُ؛كُػ
ميياُصارتُجُزكجتوُالُيبرأُمفُىذهُالنفقةُإالُإذاُنصُعمىُذلؾُصراحةُألنياُإذاُنصُعالزكجيف،ُفمكُخالعُالزُك
ُ.ُمفُبدؿُالخمعُفتسقطُبو
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ُأ :ُكىذهُالحقكؽُالغيرُمتعمقةُبالزكاجُمثلُالقرضُأكُالكديعةُأكُغيرُذلؾُماُالحقكؽُالتيُالُتتعمقُبالزكاجزُػ
ُ.416لخمعُكتسقطُبالخمعُفيُىذهُالحالةبدؿُامفُُاُ فييُالُتسقطُإالُإذاُنصُعميياُصراحةُفتصبحُجزء

ُأفُالخمعُإنماُشرعُإلنياءُالمنازعةُبيفُالزكجيفُكالُ:حنيفةُعمىُإسقاطُالحقكؽُالزكجيةُالمذككرةُيأبُدليلُُُُ
الُفقالحقكؽُالتيُتثبتُبكاسطةُالزكاجيمكفُقطعُىذهُالمنازعةُإالُإذاُكافُالخمعُمسقطا ُليذهُ دُيتجددُالخصاـُ،ُكا 

ُ.ُمرةُأخرُػُكالنزاع

بمفعُالمبارأةُيسقطُماُبينيماُمفُالحقكؽُالزكجية،ُكأماُإذاُكافُبمفعُالخمعُفبلُُالخمعُإذاُكقعُ:ثانيًاػ القكؿ الثاني
ُ:يكسفُيأبدليلُ،ُكُشيءُكبيذاُالرأؼُقاؿُأبكُيكسفُيسقطُبو

ُالزكجيةُُ ُالحقكؽ ُإسقاطُكل ُصريحُفي ُلفعُالمبارأة ُالحقكُؽُ،إف ُمف ُعميو ُليا ُأبرأتُالزكجُمما ُقد ُ،كالزكجة
ُ.417ُدُأبرأىاُمماُلوُعميياُمفُالحقكُؽكالزكجُكذلؾُق

ُالخمعُفأُ ُالزكجيةُكالُيتكقفُعمىُشيءُإما ُكذلؾُيتحققُبانقطاعُالصمة ُلفعُيقتضيُاالنخبلعُكاالنفصاؿ، نو
ُ.418أخر

ُبفُالحسفُالشيبانيُمفُقكؿُدمحمكالحنابمةُكالمالكيةُُكُالشافعيةُالثبلثةُمفكىكُقكؿُالمذاىبُُثالثًاػ القكؿ الثالث:
مفُالحقكؽُالزكجيةُإالُماُاتفقُعميوُالزكجافُسكاءُكافُبمفعُالخمعُُئاُ سقطُشيإفُالخمعُالُيُ،ُحيثُقالكا:الحنفية

ُ:فيُذلؾُكدليميـ،419ُأكُالمبارأةُأكُالمخالعة

  لطرفاف.ُا ضىُعميواغيرُماُتُرُػُالخمعُمعاكضةُمفُجانبُالزكجةُكُالمعاكضاتُالُأثرُلياُفي1

ُالحقكؽُالُتسقطُإالُبماُيدؿُعمىُسقكطياُقطعاُ 2ُ فالحقكؽُالُتسقطُباالحتماؿ،ُكالخمعُبأؼُلفعُكافُليسُُ،ػ
ُ.411ُُُالحقكؽُالثابتةُفبلُتسقطُبوُصريحا ُفيُإسقاط

ُُُُُُ ُبشأنيا، ُشرعية ُنصكصُكأدلة ُكركد ُلعدـ ُاجتيادية ُالمسألة ُأف ُلنا ُيتضح ُسبق ُالقانكفُكمما كلكف
السكرؼُقدُحسـُالمسألةُالمتعمقةُبسقكطُالحقكؽُالزكجيةُبالخمعُفقدُأخذُالقانكفُبرأؼُأبيُحنيفةُحيثُنصُفيُ

ُأداؤهُعمىُفُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُم97ُالمادةُ ماُيمي:ُ"ُإذاُكانتُالمخالعةُعمىُماؿُغيرُالميرُلـز
ُرُكالنفقةُالزكجيةُ"ُكبرئتُذمةُالمتخالعيفُمفُكلُحقُيتعمقُبالمي
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لذلؾُنصُىُعقدُالزكاجُثابتةُحيفُالمخالعة،ُكاشترطُالقانكفُلسقكطُتمؾُالحقكؽُأفُتككفُالحقكؽُالمترتبةُعمُُُُ
عمىُماُيميُ"ُنفقةُالعدةُالُتسقطُكالُيبرأُالزكجُمنياُإالُإذاُاتفقُعميياُصراحةُفيُعقدُالمخالعة111ُُفيُالمادةُ

ُ"ُ

فُألُ؛ةعكيصحُاشتراطُسقكطياُكقتُالمخالُ،كجةُإالُبعدُكقكعُالطبلؽُالُقبموُتستحقُلمُزفُنفقةُالعدةُالكذلؾُألُ
ُ.ُسببياُقائـُفيصحُاإلبراءُمنيا

ألفُالحقُمتىُثبتُالُيسقطُإالُبإسقاطوُصراحةُمفُغيرُُ؛فُماُذىبُإليوُالجميكرُىكُالراجحكأرػُأُُُُ
احتماؿُكلفعُالمخالعةُكالمبارأةُكماُفيُمعناىاُتحتملُالداللةُعمىُسقكطُالحقكؽُالثابتةُلكلُمنيماُعمىُاألخر،ُ

فُألفُالقانُكُ؛فبلُتسقطُباالحتماؿ،ُفمذلؾُنأملُأفُيأخذُالمشرعُبرأؼُالجميكرُ،كتحتملُعدـُالداللةُعمىُسقكطيا
ُالخمعُمعاكضة ؛ُكالُيمكفُفيُالمعاكضاتُإسقاطُحقُمفُحقكؽُأحدُاألطراؼُإالُبمكافقةُالطرؼُاآلخرُ،عد 

ُكالُيكفيُلقياـُالرضاُكجكدُإرادةُمفُكلُكاحدُمفُالمتعاقديفُالرضاُركفُضركرؼُمفُأركافُالعقكدكذلؾُألفُ
ُالبعضفقط ُاإلراداتُمعُبعضيا ُبلُالبدُمفُاتفاؽُىذه مفُالقانكف148ُُذلؾُفيُالمادةُُ،ُكقدُنصُعمى411،

ُ.ُ"..."ُالعقدُشريعةُالمتعاقديف،ُفبلُيجكزُنقضوُكالُتعديموُإالُباتفاؽُلطرفيفُعمىُأف:ُالمدنيُالسكرُؼ

 المطمب الثالث

 أثر التفريق بيف الخمع كالطالؽ عمى ماؿ

ُُُُُُ ُإال ُمفُحيثُالظاىر ُالفرقة ُمف ُمتشابية ُأنكاع ُكالطبلؽُعمىُماؿ ُالخمع ُأف ُتختمفُيبدك ُأثارىما أف
ُفُفيُبعضياُاألخر.افُفيُبعضُاألمكرُكيختمفا،ُفالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُيتفقراُ كبيُاختبلفاُ 

ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُفرعيف،ُنتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُأكجوُاالتفاؽُبيفُالخمعُكالطبلؽُُُُ كبناء 
ُعمىُماؿ.ُعمىُماؿ،ُكفيُالثانيُأكجوُاالختبلؼُبيفُالخمعُكالطبلؽ

ُ

ُ
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 الفرع األكؿ

 أكجو االتفاؽ بيف الخمع كالطالؽ عمى ماؿ

ُيتفقُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُفيُاألمكرُالتالية:ُُُ

ذاُُ،فإذاُلـُتقبلُلـُيصحُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُ،أكال ُػُقبكؿُالزكجةُلمخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُأمرُالبدُمنو كا 
ُقبمتُصحُذلؾُكترتبتُاألحكاـُالشرعيةُعميو.

ُقبكؿُالزكجةُلدفعُالبدؿُالمتفقُعميوُالذؼُجعل ألفُُ؛شرطُالبدُمنوُوالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُفيُمقابمُثانيا ُػ
ـُكالمعاكضةُيمُزُ،الزكجةُحيفُرضيتُبدفعُالبدؿُفيُمقابلُافتداءُنفسياُمفُالزكجُكافُذلؾُمعاكضةُفيُحقيا

ُبدفعُالعكضُفيياُقبكؿ ُ.مفُيمتـز

ُالزكجةُبدفعُالبدؿُكيككفُدينا ُعميياُحتىُتؤديوُماُلـُيضمنوُعنياُغيرىاُ.ُ ُثالثا ُػُتمتـز

ألفُقبكؿُدفعُالبدؿُإنماُكافُلمتخمصُُ؛معُكالطبلؽُعمىُماؿُىيُطبلؽُبائفرابعا ُػُالفرقةُالتيُتقعُبكلُمفُالخ
ُ.412ُبلؽُالبائفمفُسمطافُالزكجُكالُيتحققُذلؾُلممرأةُإالُبالط

 الفرع الثاني

 أكجو االختالؼ بيف الخمع كالطالؽ عمى ماؿ

ُيختمفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُفيُاألمكرُالتالية:ُُُُ

ُإفُعقدُالخمعُيككفُبمفعُالخمعُأكُماُفيُمعناهُكالمبارأةُأكُالمفاداة،ُأماُالطبلؽُعمىُماؿُفإفُصيغتوُالُأكالُ  ػ
ُ.ُطمقتؾُعمىُألفُأكُأبنتؾُعمىُألفُمعناىا،ُكأفُيقكؿُالزكجُلزكجتوتككفُإالُبمفعُالطبلؽُأكُماُفيُ

ينقصُبوُعددُالطمقاتُالتيُيممكياُالزكجُعمىُزكجتو،ُُاُ بائنُاُ ػُإفُالطبلؽُعمىُماؿُالُخبلؼُفيُككنوُطبلقثانياُ 
ُبائن ُالفقياءُمفُحيثُككنوُطبلقا  ُاختمفُفيو ُالخمعُفقد ُكالمالكيةُُاُ أما ُالجميكرُمفُالحنفية ُفيكُعند ُفسخا  أـ

ُط ُأنو ُأحمد ُعف ُركاية ُكفي ُكالحنفية ُبكالشافعية ُعمىُبلؽ ُالزكج ُيمتمكيا ُالتي ُالطمقات ُعدد ُينقصُبو ائف
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فمذلؾُإذاُأعادىاُبعقدُجديدُعادتُإليوُُ،،ُكفيُركايةُعفُأحمدُإنوُفسخُفبلُينتقصُبوُعددُالطمقات413زكجتو
ُ.414ُكىكُيممؾُعميياُمفُالطمقاتُماُكافُيممكوُقبلُالخمع

ُلكُثالثاُ  ُكخمعُالمسممةُعمىُخمرُأكُُفُكقعُمثبلُ شرعا ،ُبأُكافُالخمعُعمىُعكضُباطبلُ ػ عمىُماؿُغيرُمتقـك
ُ؛فيوُفإفُالطبلؽُيقعُرجعياُ ُبطلُالعكضمزكجُكيقعُالطبلؽُبائنا ،ُأماُفيُالطبلؽُعمىُماؿُفإذاُلخنزيرُفبلُشيءُ

أماُالطبلؽُعمىُماؿُفيكُصريحُكتقعُبوُالفرقةُبائنةُُ،ألفُالخمعُكنايةُعندُالحنفيةُكالكناياتُتقعُبياُالفرقةُبائنة
فإذاُلـُيصحُفكأنوُلـُيكفُفيبقىُصريحُالطبلؽُكيككفُطبلقا ُرجعيا ،ُكعندُذلؾُيعملُكلُُ،إذاُصحُالعكضُفيو

كلفعُالطبلؽُمفُُبائنا،معُكالطبلؽُعمىُماؿُعمموُفمفعُالخمعُكنايةُعفُالطبلؽُفيقعُبوُالطبلؽُمفُلفظيُالخ
ُ.415ُؽُرجعياُ أنكاعُالصريحُفيقعُبوُالطبل

ُيسقطُبالخمعرابعاُ  ُالزكجيفُعمىُاألخرُكالميرُكنفقةُُيأبُعندُػ ُبسببُالزكاجُألحد ُكلُالحقكؽُالكاجبة حنيفة
أماُالطبلؽُعمىُماؿُفبلُيسقطُُألنياُلـُتكفُكاجبةُقبلُالخمع،ُ؛كلكفُالُتسقطُنفقةُالعدةُ،ماضيةُأثناءُالزكاج

ُ.416ُكيجبُفيوُفقطُالماؿُالمتفقُعميوُ،مفُالحقكؽُالزكجيةُئاُ شي

ُالتعرضُفيُُُُُ ُ ُالبحثُمف ُىذا ُنياية ُفي ُلنا ُبد ُكالطبلؽُعمىُماؿُال ُالخمع ُبيف ُالفرؽ ُعرضُأكجو كبعد
فُكافُإيقاعوُحاجةُ؛ائلُالحدُمفُكقكعُالخمعالمطمبُاألخيرُإلىُكس ممحةُفيُبعضُالظركؼُإالُُألفُالخمعُكا 

ُ؟ُالخمعائلُالحدُمفُكسُمافغمبُاألحكاؿُشرُعمىُاألسرةُيمكفُدفعو،ُأنوُفيُُأ

ُالمطمب الرابع

ُكسائل الحد مف كقكع الخمع

ُلُنظراُ ُُُُُ ُالما ُالمجتمعُالمسمـُمجتمعات،ُكالسيماجُمفُأىميةُكبيرةُفيُمختمفُالالزُكعقد كضعُاإلسبلـُ،
ُ.ىذاُالبناءُكيتيدـُكتحدثُالفرقةُضماناتُالستمرارهُكالحفاظُعميوُبناءُمتماسكا ُلئبلُيتصدع

ُ؟تحدُمفُالفرقةُكتجنبُكقكعُالخمعُكماُىيُالكسائلُالتيُ؟فماُىيُضماناتُالحفاظُعمىُعقدُالزكاج

ُ،كىيُحسفُاختيارُالزكجُ،سابقُعمىُطمبُالخمعلزكاجُمنياُماُىكُانجدُأفُضماناتُالحفاظُعمىُعقدُُُُ
ُكل ُاألخرُكقياـ ُتجاه ُبكاجباتو ُالزكجيف ُاالجتماعيةُمف ُالمجاالت ُفي ُالعممية ُالتدابير ُمف ُعددا  ُكبتطبيق ،

ُكاإلعبلميةُكالتربكية.
                                         

413
 .211، ص4ك، جـ ابن الهمام، فتح المدٌر، مرجع ساب 
414
 .466، ص6ـ البهوتً، الروض المربع، مرجع سابك، ج 
415
 .424، ص3ـ ابن عابدٌن، رد المحتار، مر جع سابك، ج 
416
 .233، ص4.  ابن الهمام، فتح المدٌر، مرجع سابك، ج514، ص9ـ وهبة الزحٌلً، الفمه اإلسالمً وأدلته، مرجع سابك، ج 
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إلىُُثكباكذلؾُبأفُي،ُكىيُقدُتككفُمفُالزكجيفُ،كماُأفُىناؾُضماناتُككسائلُالحقةُعمىُطمبُالخمعُُُُ
،ُكقدُيككفُالصمحُبتدخلُالغيرُابدكفُالحاجةُإلىُتدخلُالغيرُكالكشفُعفُأسرارىمُافيماُبينيمُاكيصمحُارشدىم

ُبينيم ُُا،كذلؾُعفُطريقُالتحكيـ ُيككفُناجحاُ ىكُكىذا ُالذؼُربما ُكتفادؼُكقكعُُالعبلجُاألخير فيُمنعُالفرقة
ُ.ُالخمع

ُعمىُماُسبقُسنقسـُىذاُالمطمبُإلىُفرعيف،ُُ نتناكؿُفيُاألكؿُمنيماُالكسائلُالسابقةُلطمبُالخمعُلمحدُكبناء 
ُمفُكقكعو،ُكفيُالثانيُالكسائلُالبلحقةُلطمبُالخمعُلمحدُمفُكقكعو.

ُالفرع األكؿ

 الكسائل السابقة لطمب الخمع لمحد مف كقكعو

ُالخمعتتمُُُ ُلطمب ُالسابقة ُالكسائل ُكقكعوتُالتيُثل ُمف ُأكالُ بحسُ:حد ُالزكج ُاختيار ُكلُ ُ،ف مفُُكبقياـ
ُ.ككذلؾُبتطبيقُبعضُالتدابيرُالعمميةُفيُالمجاالتُالتربكيةُكاإلعبلميةُكاالجتماعيةُثالثاُ ثانيا ،ُُالزكجيفُبكاجباتو

 :كاًل ػ حسف اختيار الزكج أ

فرُالجماؿُأكُافإفُالزكجُقدُالُيككفُسعيدا ُبتُكُ،فُلمحياةُالزكجيةُبمنظارُمادؼايجبُأفُالُينظرُالزكجُُُُُُ
عمىُُالجاهُأكُالماؿُفحسب،ُفالجماؿُميماُعظـُفبلُبدُأفُيذبلُكقدُيككفُمعوُسكءُخمقُفيككفُجمالياُكباالُ 

فمذلؾُكافُمفُالكاجبُُ،أصبحُعاديا ،ُككذلؾُالثركةُقدُتتبددُفكـُذؼُمنصبُ،مفُاألمكرُالمتقمبةُالزكج،ُكالجاه
،ُكمفُىناُفقدُكضعُرسكؿُهللاُألمتو417ُجةُاألكلىأفُيككفُمقياسُاالختيارُبيفُالزكجيفُىكُالديفُكالخمقُبالدُر

ُسعادتياُكينعـُفيُظمياُالزكجافُُك :ُ"ُالُتزكجكاُفيُىذاُملسو هيلع هللا ىلصُرسكؿالاألكالدُفقاؿُأسسُالحياةُالزكجيةُالتيُتدـك
جكىفُالنساءُلحسنيفُفعسىُحسنيفُأفُيردييف،ُكالُتزكجكىفُألمكاليفُفعسىُأمكاليفُأفُتطغييفُ....ُكلكفُتزُك

ُ.418عمىُالديفُ"ُ

الُتفعمكاُتكفُفتنةُكفسادُعريضُ"ُكقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ ُ.419:ُ"ُإذاُأتاكـُمفُترضكفُدينوُكخمقوُفزكجكهُكا 

كلـُنجدُفيُكتابُُ،فبلُتزكجُمسممةُبكافرُ،الديفُفيُالكفاءةُأصبل ُككماالُ ُككُفُ:ملسو هيلع هللا ىلصفالذؼُيقتضيوُحكـُالنبيُُُُُ
ُلآلُخبلؼُذلؾ،ُاُ هللاُكالُفيُسنةُرسكؿُهللاُأمُر ُرؤيةُالخاطبيفُأحدىما حيثُتعدُُ،خرُقبلُالعقدكالُيغيبُعنا

ُالزكجيفُفيُالمستقبل ُأسبابُالتكافقُبيف ُأحد ُمف ُُ،الرؤية ُاختيار ُلآلكحسف ُمنيما ُتمتقيُاألركاحُكل ُفقد خر

                                         
417
 ، دار المعرفة بٌروت، بدون تارٌخ.39ـ 38، ص2ن، جـ أبو حامد الغزالً، أحٌاء علوم الدٌ 
418
 .597، ص8، ج1859ـ ابن ماجه المزوٌنً، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزوٌج ذات الدٌن، رلم  
419
 .632، ص1، ج1967ـ ابن ماجه المزوٌنً، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب األكفاء، رلم  
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ُيككُف ُكقد ُكاحدة ُقاؿُرسكؿُهللاُُ،العكسُبمجردُنظرة ُمجندفيُذلؾملسو هيلع هللا ىلصُكقد ُاألركاحُجنكد "ُ ُتعارؼُمنياُُة: فما
ُ.421ائتمفُكماُتناكرُمنياُاختمفُ"ُ

كتجنبُكقكعُالفرقةُُفمفُذلؾُكموُيتبيفُلناُاىتماـُاإلسبلـُكحرصوُعمىُاتخاذُأسبابُتقكيةُالرابطةُالزكجيةُُُُ
ُ.ُُفيُالمستقبل

 مف الزكجيف بكاجباتيـ: ـ كل  ثانيًا ػ قيا

ُناشئةُعفُالتقصيرُفيُمراعاةُالحقكؽُكالكاجباتُبيفُالزكجيف،ُفمكُعرؼُُتالمشاكبلُُُُ الزكجيةُفيُمعظميا
ُبذلؾُالنعدمتُالمشاكبلُكُكلُمنيماُماُلو ُ.كحلُفيُالبيتُالكفاءُكالكئاـُتقريباُ ُتماُعميوُكالتـز

كىيُحقكؽُمتكافئةُتؤدؼُإلىُُايتميزُفيياُحقُكلُكاحدُمنيمُكاضحةُاُ كاإلسبلـُكضعُلكلُمفُالزكجيفُحدكدُُُُ
ُ:421ارسكخُالمحبةُفيُالقمكب،ُكنذكرُفيماُيميُبعضُحقكؽُالزكجيفُككاجباتيم

 أ ػ كاجبات الزكجة تجاه الزكج :

فُطاعةُالزكجةُلزكجياُُ.كالُطاعةُلوُعميياُفيُمعصيةُالخالقُ،ػُطاعةُالزكج:ُكتككفُالطاعةُفيُمعركؼ1 كا 
ُإليو ُفيُالبيتُالسعادةُ،تحببيا ُكتجعل ُمنزلتيا ُعنده ُاألسُ،كترفع ُجميع ُبيا ُهللاُُ،رةكينعـ ُاألجرُعند كيصيبيا

ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصتعالى ُكقد ُصمتُالمرأةفيُذلؾُ، ُإذا "ُ كأطاعتُُ،كحفظتُفرجياُكصامتُشيرىا،ُ،خمسياُ:
422ُ،ُدخمتُالجنةُ"زكجيا

احتراـُمشاعرُالزكج:ُيجبُعمىُالزكجةُاحتراـُمشاعرُزكجياُكمشاركتوُفيُأحاسيسوُفبلُحفعُالمرأةُنفسياُكُُػ2
ُيؤذيو كالُتبدؼُزينتياُُ،كالُتخرجُمفُالبيتُإالُبإذنوُ،تتكمـُمعُاألجانبُكتحفظوُفيُغيابوُكتبتعدُعفُكلُما

ُإلييا ُقمبو ُتعالىُ،لؤلجانبُليطمئف ُقكلو ُآدابُالقرآف ُكمف "ُ :ُ ي ْحف ْظف  ُك  ُأ ْبصاِرِىف  ُِمْف ْضف  ُي ْغض  ُِلْمم ْؤِمناِت ق ْل ك 
ُِمْنيا ر  ُِإال ُماُظ ي  ُِزين ت ي ف  ُك الُي ْبِديف  ي ف  كج  ُ[31]سكرةُالنكر،ُاآليةُُ"ُف ر 

ةُعنكافُحرصُالمرأةُكىذاُمفُحقُالزكجُعمىُزكجتوُكنظافةُالبيتُكحسفُمظيرُالزكجُ:ػُخدمةُالزكجُكالبيت3
ُ.حبياُلبيتياُك

                                         
421
 .133، ص4، ج3336ح البخاري،  كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب األرواح جنود مجندة، رلم ـ أبوعبد هللا البخاري الجعفً، صحٌ 
421
 .43ـ 42، ص2ـ الغزالً، إحٌاء علوم الدٌن، مرجع سابك، ج 
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، 14، ج7481ـ أحمد بن عمرو العتكً المعروف بالبزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، باب مسند أبً حمزة أنس بن مالن، رلم 

 ، مكتبة العلوم والحكم، المدٌنة المنورة.46ص
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ُحفعُأمكاؿُالزكج:ُفعمىُالزكجةُأفُتحرصُعمىُحفعُأمكاؿُزكجيا4 ماُيككفُإىماؿُالمرأةُبحفعُُألفُكثيراُ ُ؛ػ
ُسبباُ  ُكالشقاؽُأمكاؿُزكجيا ُجاءُعفُرسكؿُهللاُقكلولمنفرة ُكقد ُعفُ، ُكمسؤكلة ُفيُبيتُزكجيا ُراعية ُكالمرأة "ُ :

ُ.423رعيتياُ"

ُ.كالُيككفُالتجملُإالُلمزكجُ،لياوُػُالتزيفُلمزكجُكىذاُماُيكجبُحب5

ُعميياُأفُتعينوُعمىُاالقتصادُكبناءُالبيت.ُ،ػُعدـُتحميلُالزكجُماُالُطاقةُلوُبوُمفُنفقةُكمصاريفُكلكف6

ُمفُأىـُالكاجباتىذاُالكاجبُالممقىُعمىُعاتقُالزكجةُُػُتربيةُاألكالدُكتكجيييـُإلىُالسمكؾُالقكيـ،ُحيثُيعدُ 7
ُالمسؤكليا ُعمىُعاتقياُتكمفُأعظـ ُالممقاة ُألنيا ُ؛ ُألكالدىا ُفيُنفكسُبتربيتيا ُتزرعو ُبما تبنيُالمجتمعُكتديره،

ُكسمكؾُأطفالياُالذيفُسيصبحكفُجزءا ُمفُالمجتمع.

 فرضُاإلسبلـُعمىُالزكجُالعديدُمفُالكاجبات. :كاجبات الزكج تجاه الزكجةب ػ 

:ُ"ُأيماُرجلُتزكجُامرأةُعمىُماُقلُأكُكثرُكليسُفيُفقدُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ،ػُتقديـُالميرُكامبل ُالُنقصُفيو1
ُالقيامةُكىكُزافليياُحقيإُفماتُكلـُيؤدُ،خدعياُ،إليياُحقيانفسوُأفُيؤدؼُ ،ُكىذاُيدؿُعمى424ُ"ا،ُلقيُهللاُيـك

ُ.سبلـُفيُالحفاظُعمىُحقكؽُالمرأةاىتماـُاإل

الزكجُأفُينفقُعميياُبالمعركؼُمماُىكُالئقُكصالحُفيُحدكدُ:ُفيجبُعمىُكتأميفُالمسكفُلياُػُالنفقةُعمييا2
،ُكتقصيرُالزكجُالمتعمدُفيُىذهُالحقكؽُسببُكبيرُمفُأسبابُانحراؼُفُيؤمفُالمسكفُالشرعيُليا،ُكأاالعتداؿ

ُالزكجةُكتقصيرىاُىيُاألخرػُفيُالقياـُبكاجباتياُتجاهُالزكج.ُ

425ُفيُذلؾ:ُ"ُكحقيفُعميكـُأفُتحسنكاُإلييفُفيُكسكتيفُكطعاميفُ"ُُكقدُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ

 ج ػ كاجبات مشتركة:

ُفمفُحق1 ُكاإلرشاد: ُالتعميـ ُإلىُالتعاليـُككذلؾُمفُحقُ،الزكجُعمىُزكجتوُػ ُأفُيرشدىا ُالزكجةُعمىُزكجيا
ُبأسبابُالسعادة ُلتأخذ ُكتبنيُبيتياُاإلسبلمية ُُ،كتعرؼُكيفُتربيُأكالدىا ُىكُما ذكرهُهللاُتعالىُفيُكتابوُكىذا

ُناراُ :ُ"ُالكريـ ـْ ُك أ ْىِميك  ـْ ك  ُآم ن كاُق كاُأ ْنف س  اُال ِذيف  ُ[6"]سكرةُالتحريـ،ُاآليةُُياُأ يُّي 

                                         
423
 .5، ص2، ج893ـ أبو عبد هللا البخاري الجعفً، صحٌح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة فً المرى والمدن، رلم  
424
 .237، ص2، ج1851ـ سلٌمان الطبري، المعجم األوسط، باب من اسمه أحمد، رلم  
425
، حكم األلبانً 459، ص3، ج1163كتاب الرضاع، باب ما جاء فً حك المرأة على زوجها، رلم  ـ أبو عٌسى الترمذي، سنن الترمذي، 

 حسن.
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2ُ ُاالعتداؿُفيُالغيرة: ُكالُككذلؾُُ،فيجبُعمىُالزكجةػ ُلمشبية ُفبلُيعرضيا ُيغارُعمىُزكجتو عمىُالزكجُأف
ُألل ُيعرضُاألسرة ُفيما ُالظفُكتجسسُيتساىلُمعيا سنةُالسكء،ُكمقابلُذلؾُعمىُالزكجُأفُالُيبالغُفيُإساءة

رةُالرجلُعمىُأىموُكىيُغيُ،:"ُإفُمفُالغيرةُغيرةُيبغضياُهللاُعزكُجلفيُذلؾُهللاُملسو هيلع هللا ىلصالبكاطف،ُكقدُقاؿُرسكؿُ
ُمفُغيرُريبة"ُ

ُكالمبلطفة3 ُالمداعبة ُػ ُلقاُلوُأفُيبتسـُكلُمفُالزكجيفُعمىُاآلخرُقمفُحف: ُلحديثوكأُوئعند كأفُُفُيستمع
،ُككذلؾُكجاتوُبماُيدخلُالسركرُإلىُقمبيفيمزحُمعُُزُفقدُكافُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ،إشارةُلوُبمكانتو،ُيمازحوُكيبلعبو
ُ.زكجاتوُمعوُملسو هيلع هللا ىلص

ُالكاجباتُايضعُأفُالزكجيفكعمىُُُُُ ُ فيُمقدمةُىذه ُحدكد هللاُتعالىُكأكامره؛ُألفُهللاُسبحانوُكتعالىُمراعاة
ُ.اتيماُبالتقكػُكيككناُأسرةُمسممةكينفذاُأمرهُكيعمراُحيُجمعيماُليقيماُشرعو،

ُ .كاإلعالمية لعممية في المجاالت التربكية كاالجتماعيةثالثًا: التدابير ا

الفرقةُبيفُالزكجيفُكتتعمقُفيُالمجاالتُىناؾُالعديدُمفُالتدابيرُالعمميةُالتيُتسيـُفيُالحدُمفُكقكعُُُُُُ
ُنذكرُمنيا:ُالتربكيةُكاالجتماعيةُكاإلعبلمية

شاعةُركحُتككيفُأسرةُمسممة1ُ ػُتغذيةُالمناىجُالدراسيةُفيُمعاييرُاإلسبلـُفيُاختيارُكلُكاحدُمفُالزكجيف،ُكا 
ُمتماسكةُكفقُاألسسُالشرعية.

ُلطبلبُالمدارسُفيُا2 ُتدريبية ُدكراتُتكعكية ُعقد ُالجامعاتُحكؿُأسسُبناءُػ ُككذلؾُلطمبة ُالثانكية، لمرحمة
ُاألسرة.

بتشريعُُؾػُعقدُدكراتُتكعيةُلمراغبيفُبالزكاجُكربطُذلؾُبالمحاكـُالشرعية،ُكأفُيتـُذلؾُعمىُكجوُاإللزاـ،ُكذل3
ُالراغبيفُبالزكاجُبحضكرُدكراتُإرشادية،ُكربطوُبالكثائقُالمطمكبةُقانكنا ُالنعقادُعقدُالزكاج،ُككثيقةُ قانكفُيمـز

ُالفحصُالصحيُلمزكاجُالمعمكؿُبياُحاليا .

ػُإنشاءُمراكزُمتخصصةُلمتابعةُشؤكفُاألسرة،ُكتقديـُاالستشاراتُفيُأؼُمرحمةُمفُمراحلُتككيفُاألسرة،ُمع4ُ
ُحيةُالتدخلُلحلُأؼُمشكمةُتطرأُبيفُالزكجيف.صبل

ػُإعدادُبرامجُتكعيةُإذاعيةُكتمفزيكنية،ُتعنىُبتكجيوُالكعيُالعاـُفيُمجاؿُتككيفُاألسرةُكاستقرارُالحياةُالزكجية5ُ
ُ.426بصكرةُصحيحة
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 الفرع الثاني

 الكسائل الالحقة لطمب الخمع لمحد مف كقكعو

ُالُُُُُ ُلمكسائلُالبلحقة ُبالنسبة ُالزكجيفُأما ُتككفُمف ُفقد ُطمبُالخمعُمفُالزكجة ُبعد ُالفرقة ُمف تيُتحد
ُكقدُتككفُعفُطريقُالتحكيـ.ُُاأنفسيم

 :أكاًل ػ حل الخالفات الزكجية مف قبل الزكجيف

ُالزكجيفُأنفسيمُُُُُ ُيقـك ُكذلؾُبأفُيتذكُرُ،الزكجيةُابحلُخبلفاتيمُافقد ُاإلسبلـ ُتعاليـ التيُتحضُعمىُا
قيُأكُغيرُذلؾُمماُتسيطرُالكراىةُعمىُأحدىماُلصاحبوُلصفةُالُتعجبوُفيوُبسببُخموُقدُألنُ؛الصبرُُكالتحمل
فيُذلؾ:ُ"ُالُيفرؾُُ،ُكقدُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصسىُالخيرُالكثيرُمقابلُىذاُالعيب،ُفيُالكقتُالذؼُيتناالُيخلُبالديف

ُ.427مؤمفُمؤمنة،ُإفُكرهُمنياُخمقاُرضيُمنياُآخرُ"

ُإلىُالصفاتُالجميمةُفيماُبينيمعمىُالزكجيفُدائما ُأفُينظُرمذلؾُفُُُ لىُالصفحاتُالبيضاءُمفُحياتيمُا،ا ُا؛كا 
كذلؾُحفاظا ُعمىُاألسرارُالزكجيةُُ،عفُالتدخبلتُالخارجيةُعمىُحلُمشاكميـُبعيداُ ُألفُىذاُسيككفُليـُمعيناُ 

ُكقدسيتيا.

ُأفُيُُُُُ ُأفُالخبلفاتُالزكجيةُأما ُأفُننكه ُالنشكزُمفُقبكالُبدُلنا لُالزكجُأكُالنشكزُمفُقبلُككفُسببيا
الزكجة،ُفإذاُكافُالنشكزُمفُقبلُالزكج،ُفإفُاإلسبلـُقدُكجوُالمرأةُإلىُعبلجُماُقدُيظيرُمفُالزكجُمفُنشكزُ

ُ.428بأفُتتنازؿُلوُعفُبعضُالحقكؽُفيُالمبيتُأكُالنفقة

ُإفُكافُالنشكزُمفُقبلُالزكجة،ُك ك البل ِتيُ :جُنشكزُزكجتوُأفُيتبعُقكلوُتعالىفعمىُالزكجُإفُأرادُأفُيعالُأما
م ْييُِ ُف بلُت ْبغ كاُع  ـْ ُف ِإْفُأ ط ْعن ك  ُِفيُاْلم ضاِجِعُك اْضِرب كى ف  كى ف  ر  ُك اْىج  ُف ِعظ كى ف  كز ى ف  ُن ش  ِميااُت خاف كف  ُع  َُّللا  ُكاف  ِبيبل ُِإف  ُس  ف 

ِبيرا ُ ُ[34النساء،ُاآليةُُ"ُ]ُسكرةك 

فيجبُعميوُأكال ُأفُيععُالزكجةُبترغيبياُُ،كماُىكُكاردُفيُالقرآفُ،فيجبُعمىُالزكجُأفُيتبعُذلؾُبالترتيبُُُُ
بطاعةُالزكجُكبيافُثكابُذلؾُفيُالكتابُكالسنة،ُكأماُإذاُلـُتفدُىذهُالكسيمةُفموُأفُينتقلُإلىُالكسيمةُالتاليةُكىيُ

ُُ،اليجر ُاليجر ُيجد ُلـ ف ُالضربكا  ُاألخرػُكىك ُالكسيمة ُاستعماؿ ُفمو ُمبرحُألنوُُ،نفعا  ُغير ُيككف كيجبُأف
ُمشكبلتُاألسرة ُعبلج ُفي ُالشرعية ُالكسائل ُىي ُكىذه ُلبلنتقاـ ُسمعتياُُ،لمتأديبُال ُلؤلسرة ُتكفل ُكسائل كىي
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ُكحفعُأسرارىا ُالكساُ،كمكانتيا ُالتكافقُبيذه ُتـ ُكنعمتُُكفإذا ُفبيا ُأئل ُإذا ُالزكجيفُكتعذرُاما ُالخبلؼُبيف شتد
ُ.ُلغيرُعفُطريقُالتحكيـُلفضُالنزاعإلىُاُفيمجأاإلصبلحُبينيماُفيُمحيطُاألسرة،ُ

 خالفات الزكجية عف طريق التحكيـ :ثانيًا ػ حل ال

فيياُدؿُعمىُاستفحاؿُاألمكرُكتعقدُأسبابُالخبلؼُالتيُعجزُيفُكصكؿُالزكجيفُإلىُىذهُالمرحمةُإُُُُُ
كحلُالخبلفاتُعفُطريقُالتحكيـُىكُصمحُعمنيُيخرجُالحكـُفيوُعفُسيطرةُ،ُالعبلجُأكُالصمحفُعفُاالزكج

ُ.ماعةُالعقبلءالزكجيفُكتككفُالكممةُفيوُلمقاضيُأكُج

افُمفُىلُىماُمنصبُ،حكؿُطبيعةُعملُالحكميفُالتحكيـُيتبادرُإلىُالذىفُتساؤؿكفيُمعرضُحديثناُعفُُُُُ
فُلـُيرض ُالزكجافُأـُىماُككيبلفُمفُجيةُالزكجيف؟ُالحاكـُفيحكمافُكا 

ُإلىُأفُالحكُ:،ُفجميكرُالفقياء429نجدُأفُالفقياءُاختمفكاُفيُطبيعةُعملُالحكميفُُُُُ ميفُمنصبافُذىبكا
فُلـُيرض ما ُِمْفُأ ْىِمياُالزكجاف،ُكدليميـُفيُذلؾُقكلوُتعالى:ُُمفُالقاضيُكا  ك  ما ُِمْفُأ ْىِمِوُك ح  ك  ث كاُح  "ُكمفُ"ف اْبع 

ُ.اكـُأفُيحكـُمفُغيرُرضاءُالمحكـكشأفُالح

ُفُككيبلفُعفُالزكجيف.يإلىُأفُالحكمُ:يُحيفُذىبُفريقُأخرفُ

ُالحكمكاُ ُُُُ ُأف ُىك ُالراجح ُالرأؼ ُكاف ُالقاضيُكليسُككيميذا ُمف ُمعيناف ُالزكجيف ُإلىُفُعف ُيدعكنا ُفيذا يف
ندُالشقاؽُبيفُفيُحكـُبعثُالحكميفُعُاختمفُالفقياءلحكميفُعندُالشقاؽُبيفُالزكجيف؟ُحكـُبعثُاُالتساؤؿُما

ُ:ُالزكجيفُعمىُقكليف

الظاىرُعندُالشافعيةُىكُكبوُقاؿُالحنفيةُكالمالكيةُُكُ،يجبُعمىُالقاضيُبعثُالحكميفُعندُالشقاؽُ:القكؿ األكؿ
ُ:بماُيميُكاستدلكا431ُكالحنابمة

ث كاُ:ُ"ُأُػُقكلوُتعالى ُب ْيِنِيماُف اْبع  ُِشقاؽ  ـْ ْفُِخْفت  ما ُِمْفُأ ْىِمياك اِ  ك  ما ُِمْفُأ ْىِمِوُك ح  ك  ُ[35"]سكرةُالنساء،ُاآليةح 

ُبُػُبأنوُالُيحلُترؾُالزكجيفُعمىُماُىماُعميوُمفُالشقاؽُالمؤدؼُإلىُاإلثـُكفسادُالديف.

ُجُػُإفُبعثُالحكميفُعندُالشقاؽُنكعُمفُأنكاعُرفعُالظمـ،ُكىكُمفُالفركضُالعامةُعمىُالقاضي.ُ

ُ.431مفُالشافعيةُأفُبعثُالحكميفُعندُالشقاؽُبيفُالزكجيفُمستحبُكبوُقاؿُالركيانيُ:القكؿ الثاني
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ما ُِمْفُأ ْىِمياُِإْفُي ِريداُ:ُ"ُلمقصكدُمفُالتحكيـُفيُقكلوُتعالىاُكُ ك  ما ُِمْفُأ ْىِمِوُك ح  ك  ث كاُح  ُب ْيِنِيماُف اْبع  ُِشقاؽ  ـْ ْفُِخْفت  ك اِ 
فِ ِقَُّللا  ُب ْين ي م ِبيرا ُ"ِإْصبلحا ُي ك  ِميما ُخ  ُع  َُّللا  ُكاف  بالنسبةُلمخبلفاتُالزكجية:ُىكُالحثُُ[35]ُسكرةُالنساء،اآليةاُِإف 

ُ.432عمىُاإلصبلحُكليسُتحكيما ُبمعناهُالدقيق
كبعدُذلؾُُ،ةبشيءُيجبُأفُيستعرضاُكلُأسبابُالخبلفاتُالقائمةُليتسنىُدراستياُبجديُفالحكمافُقبلُأفُيحكما
ُ.يحكمافُبالصمحُبينيما

ذاُتعذرُالكفاؽُأكُالصمحُبعدُىذهُالمحاكالتُفيككفُالطبلؽُالذؼُىكُأبغضُالحبلؿ،ُسكاءُكافُبعكضُأكُُُ كا 
قاُي ْغِفُُ":ُكقدُقاؿُتعالىُ،المبلذُاألخيرُلكبلُالزكجيفُلمخركجُمفُخبلفاتيـُالشائكةكىكُبدكفُعكض،ُ ْفُي ت ف ر  ك اِ 

ِكيماُ َّللا  ُك بلاُ َُّللا  ُكاِسعا ُح  كاف  ِتِوُك  ع  ُ.[131"ُ]سكرةُالنساء،اآليةُِمْفُس 

ُ
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 الخاتمة

فُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُكبحسبُمكضكعاتوُالتيُإُ:تاـُبحثناُنخمصُإلىُالقكؿكفيُخُُُ
كأحاؿُإلىُالفقوُالحنفيُكذلؾُُ،ياُنصكصوُأخذُجلُأحكاموُمفُالشريعةُاإلسبلميةُكالُسيماُالفقوُالحنفيتتضمن

 فيُكلُماُلـُينصُعميو.ُكسنعرضُفيماُيميُألىـُالنتائجُكاالقتراحاتُالتيُتكصمناُإليياُمفُخبلؿُبحثنا:ُ

 أكاًل: النتائج

ُتـُتفعيموُعمى1ُ ُالخمعُنظاـُفريدُإذا لكثيرُمفُالمنازعاتُكرفعا ُُحبلُ يمثلُُ،ُحيثلكجوُالذؼُأرادهُهللاُتعالىاػ
ُخر.ُالذؼُيقعُمفُأحدُالزكجيفُعمىُاآلُمفُالظمـُلكثير

نماُيعُػُالخمع2 ُ،ُفبدالُ ألقدارُإلىُزكجةُغيرُمطيعةُكناشزكذلؾُميزةُلمزكجُالذؼُتقكدهُاُدليسُميزةُلمزكجةُفقطُكا 
ُالزكجةُكتنتييُيخسرُمالوُفيُسبيلُالخبلصُمنياُُأفُمف ُليذه كافُمفُالعدؿُأفُتردُإليوُأمكالوُالتيُدفعيا

ُةُالزكجيةُبينيماُ.ُالحيا

ُالحياةُالزكجيةُقكامياُالرضاُكاالتفاؽُكالرحمةُفإفُانتفتُىذهُالنعـُمفُالحياةُالزكجيةُكاف3ُُ مفُالخيرُلكبلُػ
ُ.ُالزكجيفُأفُيتفرقا

ػُالخمعُمصطمحُلغكؼُاستعمموُالعربُقبلُاإلسبلـ،ُكجاءُاإلسبلـُفأقرهُكشرعُمفُاألحكاـُلتنظيمو،ُفمصطمح4ُ

ُأشدُاأللفاظُببلغةُفيُالتعبيرُعفُالفراؽُالذؼُيتـُغالبا ُبرضاُالزكجيف.ُُمفُالخمعُيعدُ 

ُ،جُإجابتياُإلىُطمبياػُإذاُطمبتُالزكجةُالخمعُمفُزكجياُكلـُتجدُنفعا ُمعياُمحاكالتُاإلصبلح،ُكافُعمىُالزُك5
ُيما.ُيخيرُلكمالُاكلعلُفيُتفرقيم

مختمفةُُاُ ألفُلمخمعُآثاُرُ؛الحنفيةكىذاُماُذىبُإليوُالفقياءُُ،فرؽُبيفُالخمعُكالطبلؽُعمىُماؿُيكجدُػُأرجحُبأنو6
فُالخمعُيقعُبوُطبلؽُبائفُكالُشيءُلمزكج،ُأماُفيُالطبلؽُإعمىُماؿ،ُففيُحالةُفسادُالعكضُفُعفُالطبلؽ

ففيُالخمعُتسقطُجميعُُ:عمىُماؿُفعندُفسادُالعكضُيقعُبوُطبلؽُرجعي،ُككذلؾُبالنسبةُلسقكطُالحقكؽُالزكجية
أماُفيُالطبلؽُعمىُماؿُفبلُيسقطُشيءُمفُالحقكؽُُ،الزكجيفُلكبل كؽُالماليةُالزكجيةُُالسابقةُعمىُالخمعالحق
ُ.ُُبمكافقةُالزكجيفُصراحةُعمىُذلؾإال

فُكرىتُاالستمرارُفيُالحياةُمعُمفُتسيرُأمرُالمفارقةُلممرأةُإُػُيظيرُلناُأفُفيُتشريعُالخمعُحكمةُعظيمة،7
زكجيا،ُكبتعكيضُالزكجُعفُماُأنفقوُفيُسبيلُالزكاجُبيا،ُطالماُأنياُىيُالتيُاختارتُإنياءُىذاُالزكاج،ُكفيُ

ُُُلعدالةُالشريعةُبمساكاةُالمرأةُبالرجل.تشريعُالخمعُإبرازُ
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ُإجماعُاألمةُمفُالصحابةُكالتابعيفُعمىُمشركعيةُالخمعُدليلُكاضحُعمى8 حاجةُالمجتمعُالمسمـُليذاُالنكعُُػ
ُ.،ُكلـُيشذُعفُىذاُاإلجماعُإالُبكرُبفُعبدُهللاُالمزنيمفُالفرقة

9ُ ُتارة ُيختمفُػ حكـُالخمعُمفُالناحيةُالشرعيةُباختبلؼُحاؿُكلُمفُالزكجيفُمفُالشقاؽُكالكفاؽ،ُلذلؾُنجده
حيثُالُيكجدُُ،اُلـُيكفُىناؾُحاجةُتدعكُإليويككفُمباحا ُإذاُكافُىناؾُحاجةُتدعكُإليو،ُكتارة ُيككفُمكركىا ُإذ

أخرػُيككفُمحظكرا ُإذاُ خبلؼُكالُنشكزُبيفُالزكجيف،ُكتارة ُيككفُمندكبا ُإذاُأساءتُالزكجةُمعاممةُزكجيا،ُكتارةُ 
ُ.ُزكجتوُبالتضييقُعميياُلتفتدؼُمنوضارُالزكجُ

ُأكُمف11ُ ُأكُمفُجانبُالزكجةُكحدىا ُنرػُبأفُالخمعُيجكزُشرعا ُسكاءُكافُالشقاؽُمفُجانبُالزكجُكحده ػ
الجانبيفُمعا ،ُألنوُإذاُكافُُالشقاؽُمفُجانبُالزكجُكحدهُكلـُيستعملُحقوُفيُالطبلؽُككذلؾُلـُنمنحُالزكجةُ

ـُالذؼُتتعرضُلوُ،ُفمذلؾُنرػُأفُالخمعُحقُطمبُالخمعُ،ُففيُىكذاُحالةُالُنعطيُالمرأةُحبل ُلمخركجُمفُالظم
ُالزكجُفيُقبضوُلمعكضُلككفُالشقاؽُمفُجيتوُفقط.يجكزُفيُىذهُالحالةُمعُعدـُرفعُاإلثـُعفُ

ُفيُإجابةُطمبُالزكجةُفيُن،ُيُالخمعُكبعدُاختبلؼُالفقياءُفيوػُبالنسبةُلدكرُالزكجُف11 رػُأفُالزكجُغيرُممـز
نماُيندبُلوُذلؾُإذاُرأػُُ،الخمع ألفُإلزاـُالزكجُبالخمعُالُيتفقُمعُمقاصدُالشريعةُاإلسبلميةُُ؛فيُذلؾُمصمحةكا 

لماُيترتبُعمىُذلؾُمفُمفاسدُكبيرةُعمىُالمجتمع،ُفالمرأةُغالبا ُماُتتصرؼُبعاطفتياُالُبعقمياُفيؤدؼُإلزاـُالزكجُ
ُكلكفُبالمقابلُيممؾُالقاضيُالتفريقُبيفُالزكجي ُكالمجتمع، ُأصرتُالزكجةُعمىُبالخمعُإلىُتفكؾُاألسرة فُإذا

ُطمبُالخمعُكرأػُالقاضيُالمصمحةُفيُذلؾُتبعا ُلسمطتوُالتقديرية.

ُإالُبياُكمفُأىميا12 ُلمخمعُأركافُالُيقـك ركفُالبدؿُالذؼُخصوُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُباىتماـُُ:ػ
ُ.ُيرهُمفُأنكاعُالفرقةُبيفُالزكجيفالركفُالذؼُيميزُالخمعُعفُغُلككنوُكاضح

ُفإذاُجازُبدكفُعكضُفبوُيجكزُمفُبابُأكلى.ُ،ألفُالخمعُطبلؽُبعكضُ؛كلُزكجُصحُطبلقوُصحُخمعوُػ13

ُكبعقدُكميرُجديديف14 ُإالُبمكافقتيا ُيقعُبالخمعُطمقةُبائنة،ُكالُيممؾُالزكجُمراجعتيا ،ُفيُحيفُذىبُبعضُػ
ُ.ُةالفقياءُإلىُأفُلمزكجُحقُالرجعةُماُدامتُفيُالعدةُإذاُردُالبدؿُإلىُالزكج

ُػُعدةُالمختمعةُثبلثُحيضاتُكعدةُالمطمقةُكذلؾُلقكةُأدلةُاصحابُىذاُالرأؼ.15

ُػُإذاُلـُيسـُالمتخالعافُبدال ُلمخمعُكقتُاالتفاؽُعمىُالمخالعةُسقطُكلُحقُيتعمقُبالميرُكالنفقةُالزكجية.16

ُ.حكاـُالشريعةُاإلسبلميةكذلؾُرفعا ُلمعبثُبأ،ُنفيُالبدؿُكقعُبالخمعُطمقةُرجعيةػُإذاُصرحُالمتخالعافُب17
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ػُيجكزُالخمعُعمىُعكضُغيرُمكجكدُكقتُاالتفاؽُعمىُالخمعُأكُعمىُعكضُمجيكؿ،ُكماُيجكزُالخمعُعمى18ُ
ُإرضاعُالكلدُمدةُالرضاعةُالشرعية.

،ُكيجبُكتقعُبياُطمقةُبائنةُ،كلكفُيبطلُالشرطُالفاسدُفقطُكتصحُالمخالعةُ،ػُالُيفسدُالخمعُبالشركطُالفاسدة19
ُ.لمزكجُالعكضُالمسمى

ُإذاُكانتُالزكجةُبالغةُعاقمةُمختارةُفبلُخبلؼُفيُصحةُخمعياُكالتزامياُبدفعُالعكضُإلىُزكجياُكتممؾ21ُ ػ
ُعصمتيا.

ُالخمع21 ُفيُصيغة ُصالحا  ُيككف ُالزكجيف ُبيف ُالتفريق ُإلى ُيؤدؼ ُلفع ُأؼ ُلممقاصدُُ؛ػ ُالعقكد ُفي ُالعبرة لػأف
ُكالمعانيُالُلؤللفاظُكالمباني.

الخمعُيميفُمفُجانبُالزكجُكمعاكضةُمفُجانبُالزكجة،ُكالُيجكزُالخمعُُبالمعاطاةُأؼُبالمبادلةُالفعميةُمفُُػ22
ُغيرُتمفع.

فلذلن إذا كان الزوج صغٌراً أو مجنوناً أو معتوهاً لم ٌصح خلعه، وكذلن ال  ،كلُمفُصحُطبلقوُصحُخمعوُػ23

المجنكفُأكُالمعتكه،ُكذلؾُرفعا ُليدُالغيرُمفُالعبثُبشؤكفُبنوُالصغيرُأكُلؤلبُأفُيمارسُالخمعُعفُاٌُصح
ُاألسرةُميماُكانتُدرجةُقرابةُىذاُالغيرُمفُالزكج.

ُالطبلؽُممؾُإفُكألنوُخمعو،ُصحُطبلقوُصحُمفُكلُألفُطبلقو؛ُصحةُعمىُبناءُ ُكذلؾُالسفيو،ُخمعػُيصح24ُ
ُأكلى،ُبابُمفُالعكضُعمىُالحصكؿُمقابلُيممكوُفؤلفُلذلؾُمقابلُعمىُالحصكؿُدكُفُمفُإسقاطُمجردُكىك
ُيسمموُبلُالسفيوُإلىُبدؿُالخمعُتسميـُلممختمعُيجكزُال،ُُكفقطُالماليةُالتصرفاتُفيُعميوُمحجكرُالسفيوُأفُكما
ُالمختمعُعمىُالكليُرجعُالسفيو،ُبيدُتمفُثـُبالتسميـُالكليُيعمـُكلـُالسفيوُإلىُالخمعُبدؿُسمـُفإفُالكلي،ُإلى

ُ.اآلخرُالقكؿُعمىُالمسممةُالعيفُبقيمةُأكُالمثلُبمير

ُالُيجكزُلمزكجُعضلُأمرأتوُلتفتدؼُمنوُإالُإذاُاتتُبفاحشةُمبينةُكىيُالزنى.ػ25ُ

ُالزكج26 ُكأنكره ُالزكجة ُفادعتو ُالخمع ُاختمفُالزكجافُفيُأصل ُإذا ُالُيثبتُالخمعُُ؛فالقكؿُقكؿُالزكجُ:ػ ألنو
ُُ،بإقرارىا ُيستحقُعمييا ُيدعيوُ؛عكضاُ كال ُال ُالزكجةألنو ُكانكرتو ُالزكج ُادعاه ُإذا ُأما ُتبيفُ:، ُاقرُُ؛فإنيا ألنو
ُألنياُمنكرةُكعميياُاليميف.ُُ؛كالُيستحقُالعكضُ،بالخمع

،ُفالقكؿُقكؿُالمرأةُمعُيمينياُماداـُكضُأكُفيُمكعدُتسميموُأكُفيُنكعوػُإذاُاختمفُالزكجافُفيُمقدارُالع27
ُالزكجُالُيممؾُالبينة.ُ
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ُيُ 28 ُبدفعُبدؿُالخمعُمفُمالوُاُ خمعُاألجنبيُعفُالزكجةُصحيحُعدُ ػ ُالتـز ،ُككافقُالزكجُعمىُالفرقة،ُكذلؾُإذا
ُ.ُبدكفُالحاجةُإلىُمكافقةُالزكجة؛ُلعدـُالتزامياُبدفعُالبدؿُمفُماليا

ذاُخالفُالككيلُ،كعمىُالككيلُافُيتقيدُبحدكدُماُككلُبوُ،ػُيصحُالتككيلُبالخمعُمفُكبلُالزكجيف29 حدكدُُكا 
ُبحقكؽُالمككل.ُضرارمخالفةُالككيلُإفيُ،ُكذلؾُإذاُكافُككالةُبطلُالخمعال

ُالشرعيةُمفُكقكعُالفرقة31 ُأثاره ُترتبتُعميو ُكقعُالخمعُصحيحا  ُإذا ثارهُآككجكبُالعدة،ُكترتبتُعميوُكذلؾُُػ
ُكسقطتُالحقكؽُالماليةُالزكجيةُلكبلُالزكجيفُالسابقةُعمىُالخمع.ُُ،الماليةُمفُكجكبُنفقةُالعدةُكالسكنى

ُكسائلُكقائيةُسابقةُلطمبُالخمع31 ُمنيا ُىناؾُالعديدُمفُالكسائلُلمحدُمفُكقكعُالخمع، كىيُحسفُاختيارُُػ
ُكل ُكقياـ ُكاالجتماعيةُالزكج ُالتربكية ُالمجاالت ُفي ُالعممية ُالتدابير ُبعض ُكتطبيق ُبكاجباتيـ ُالزكجيف ُمف

ُكسائلُعبلجيةُالحقةُلطمبوُكاإلعبلميةُفيُأسسُتككيفُاألسرة، كىيُحلُالخبلفاتُعفُطرؽُالزكجيفُُكمنيا
ُ.أنفسيـ،ُكالتحكيـُبيفُالزكجيف

ػُيشترطُافُتككفُالزكجيةُقائمةُحقيقةُأكُحكما ُحتىُيقعُالخمعُصحيحا ُمنتجا ُألثاره،ُكبالتاليُالُيصحُالخمع32ُ
ُيصحُخمعُالمطمقةُطبلقا ُبائنا ُلعدـُقياـُالزكجية.ُككذلؾُالُ،فيُالنكاحُالفاسد

ُالمعاطاة33 ُبمجرد ُاالكتفاء ُكعدـ ُالخمع ُلكقكع ُالمفع ُصدكر ُالسكرؼُعمىُضركرة ُالقضاء ُأكد ككذلؾُعدـُُ،ػ
كالُيزاؿُالقضاءُالسكرؼُيتشددُبتطبيقُىذهُالقاعدةُعمىُالصعيدُالعممي،ُُ،االكتفاءُبالكتابةُالمصحكبةُبالتكقيع

،ُكبالرجكعُعفُالنطقُاُ ليُأفُىذاُالحكـُفيوُإجحاؼُفيُبعضُاألحكاؿُالتيُيككفُفيياُأحدُالزكجيفُعاجُزكيبدكُ
زُايقاعُالطبلؽُبالمفعُمفُالقادرُعميوُنجدهُأنوُأجاُإلىُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُفيُمكضكعُالطبلؽ،

اجزا ُعفُالنطقُكُالكتابةُفيصحُالتعبيرُ،ُكأماُأفُكافُعإفُكافُيحسفُالكتابةبالكتابةُُالنطقُعفُالعاجزُكمف
ُ ُالمعمكمة،ُحيثُجاءُفيُالمادة ُبإشارتو ُكيقعُمفُالعاجزُعنيا87ُعفُإرادتو ُيقعُالطبلؽُبالمفعُكالكتابة منو:"

ُ.ُبإشارتوُالمعمكمةُ"،ُكبماُأفُالخمعُطبلؽُبائفُبنصُالقانكفُفمفُالممكفُتطبيقُالمادةُالسالفةُالذكرُعمىُالخمع

كقدُأكدُىذاُالمعنىُالقرارُُ،المخالعةُالرضائيةُالُقيمةُقانكنيةُلياُإذاُلـُيتـُتثبيتوُأماـُالقضاءأفُنستنتجُػ34ُ
ُإذاُكقعُالطبلؽُأك31/4/1962ُتاريخ131الصادرُعفُالغرفةُالشرعيةُلمحكمةُالنقضُذكُالرقـُ ـ،ُعمىُأنو:"

ُالنكاحُسكاءُعفُطريقُالطبلؽُأكُالمخالعةُكلكُكانتُخارجُمجمسُالقضاءُفيجبُتثبيتو؛ُألفُكلُحلُ يعتبره
ُالمخالعة،ُفيكُحقُمفُحقكؽُهللاُتعالىُكمتىُكقعُككافُمستكجبا ُشرائطوُالمقررةُشرعا ُكقانكنا ُيجبُتثبيتو"
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ُيميُ 35 ُلـ ُالبحثُأفُالفقو ُكمفُالمبلحعُبعد ُكمفُالكاضحُأفُاالستعماؿُمصطمحيُالخمعُكالمخالعةزُبيفُػ ،
فُالقضاءُالسكرؼُقدُميزُبيفُالمصطمحيفُفالخمعُينفردُبوُأ،ُفيُحيفُلمصطمحُالخمعُالغالبُفيُكتبُالفقوُىك

ُقعُبياُطمقةُبائنة.ُتلمخالعةُفييُمشتركةُمفُالزكجيفُُكالزكجُكتقعُبوُطمقةُرجعية،ُأماُا

ُثانيًا: االقتراحات كالتكصيات

تجعلُأفُظركؼُالكاقعُالذؼُنعيشوُخاصة ُُكُإجراءُالخمعُأماـُالقضاءُألىميةُركفُالبدؿُفيو،فُاحسأقترحُاستػ1ُ
حفاظا ُعمىُمصمحةُالطرفيفُفيُذلؾ،ُكالُسيماُإذاُكجدُالشقاؽُُ؛إجراءُالخمعُأماـُالقضاءكبلُالطرفيفُيحبذكفُ

ُبيفُالزكجيفُعندُاالتفاؽُعمىُالخمع.

ُالخمعُعمىُالزكجُبمج2 ُفيُإيقاع ُإلزامية ُالمشرعُالمصرؼُالذؼُأعطىُالقاضيُسمطة ُننتقد ُطمبُالزكجةػ ُرد
ُفُيممؾُالقاضيُأيةُسمطةُتقديريةُلمرفضُأكُاإلجابة.ألمخمعُكتنازلياُعفُحقكقيا،ُدكفُ

يُاعتادتُأفُيككفُمصيرُاألسرةُبيدُتأمرُجديدُعمىُاألسرةُالمسممةُالكنرػُأفُىذاُالنصُفيُالقانكفُالمصرؼُ
ضعافا ُلمكانةُالقاضيُالذؼُ،ُكماُأفُفيوُتشجعا ُعمىُىدـُبنيلرجلُكأفُالُيفرضُعميوُشيءُقسراُ ا افُاألسرة،ُكا 

ُُُسمبتُمنوُكلُسمطةُتقديريةُبمكجبُىذاُالنص.

قدُسارُمعُالفقوُالحنفيُفيُفكبالنسبةُلمقانكفُالسكرؼُكبماُأنوُلـُينصُعمىُسمطةُالقاضيُفيُإيقاعُالخمعُلذلؾُ
السمطةُالتقديريةُفيُإيقاعُالخمع،ُذلؾ،ُحيثُنجدُأفُالفقوُالحنفيُقدُمنحُىذهُالسمطةُإلىُالحكميفُمعُمنحيـُ

ُكذلؾُبعدُمحاكلتيـُاإلصبلحُبيفُالزكجيف.

،ُكنرػُطريقُمفُطرؽُالطعفُكذلؾُبنصُصريحػُننتقدُالمشرعُالمصرؼُالذؼُجعلُحكـُالخمعُغيرُقابلُألؼ3ُ
ُالزكجية.اإلكثارُمفُحاالتُالخمعُكيقملُمفُإمكانيةُحلُالخبلفاتُعمىُفيُذلؾُأفُالقانكفُالمصرؼُيشجعُ

ُ ُيصدرُنصُخاصُيكبالنسبة ُكلكنوُنصُفيُمادةُُبيفلمقانكفُالسكرؼُلـ ُالقضائيُالصادرُبالخمع، ُالحكـ قكة
ُنيائيةُتقبلُالطعفُبالنقض.ُُاُ أحكامُدُ عامةُعمىُأفُجميعُاألحكاـُالقضائيةُالصادرةُعفُالمحكمةُالشرعيةُتع

ُإسقا4 ُالسكرؼُعدـ ُالمشرع ُأقترحُعمى ُػ ُالزكجية ُالحقكؽ ُبالخمعط ُبنصُالقانكفُُ؛المالية ُمعاكضة ُالخمع ألف
الصادرُلككفُالرضاُالتاـُُكالمعاكضاتُالُتقبلُإسقاطُحقُمفُحقكؽُأحدُاألطراؼُإالُبمكافقةُالطرؼُاآلخر،

ُ ُالعقد ُالمعاكضاتمفُطرفي ُجكىرؼُفيُعقد ُمعُُ،ركف ُاإلرادتيف ُتكافق ُمف ُالبد ُبل ُإرادتيف ُيكفيُكجكد فبل
ُالخمعُمعاكضةُكنصُفيُالكقتُكيبدكُأفُالقُبعضيما، ُعد  عمىُنفسوُانكفُالسكرؼُقدُكقعُفيُتناقضُعندما

ُ.اُ ضركريُاُ لذلؾُكافُىذاُالتعديلُفيُالقانكفُأمُرُُ،إسقاطُالحقكؽُالزكجيةُالماليةُبالخمع
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مقدارُُعمىُالمشرعُإصدارُمادةُتنصُعمىُتحديدُمقدارا ُلبدؿُالخمعُالُيجكزُتجاكزه،ُكذلؾُبأفُالُيزيدُػُنقترح5
الخمعُجاءتُلتبيفُمشركعيةُالخمعُُتباحأفُاآليةُالتيُألُ؛،ُكالُسيماُفيُزمانناُىذاالميرقيمةُبدؿُالخمعُعمىُ

ُكليسُالمقدارُكحتىُالُيككفُالخمعُبابا ُالبتزازُالزكجة.

ُنقترحُعمىُالمشرعُالسكرؼُجعلُالتحكيـُقبلُالحكـُبالخمعُأمُر6 ميفُمفُهللاُالحكُ،ُلكركدُاألمرُببعثاُ الزاميُاُ ػ
ُِإْفُتعالىُبصيغةُاأل ا ُأ ْىِمي  ُِمْف م ا ك  ُك ح  ُأ ْىِمِو ُِمْف م ا ك  ث كاُح  ُف اْبع  ُب ْيِنِيم ا ُِشق اؽ  ـْ ُِخْفت  ْف ُك اِ  مر،ُكذلؾُفيُقكلوُتعالى:"

ِبير اُ ِميم اُخ  ُع  اف  َُّللا  ُك  فِ ِقَُّللا  ُب ْين ي م اُِإف  اُي ك  ح  اُِإْصبل  ُ.[35اآليةُ،سكرةُالنساءُ"ُ]ي ِريد 

ُالكجكبُصارؼُأخر ُلـُيكجدُالصارؼُ،كصيغةُاألمرُمفُهللاُتعالىُتفيدُالكجكبُمالـُيصرفوُعفُىذا ،ُكىنا
ماُيجعلُاإلصبلحُبيفُالزكجيفُأمرا ُُأقلُمكلماُيحققوُالتحكيـُمفُالكشفُعفُاألسبابُالحقيقيةُلطمبُالخمع،ُ

ُصعكبة.

ةُإبراـُالخمعُعكضا ُعنيا؛ُكذلؾُالمجنكنة،ُسمطُكأعمىُالمشرعُالسكرؼُمنحُكليُالصغيرةُغيرُالمميزةُػُنقترح7ُ
فيُحاؿُتعرضياُلمظمـُمفُزكجيا،ُكعدـُاستعماؿُالزكجُلحقوُفيُُأكُالمجنكنةُلمزكجةُغيرُالمميزيجادُمخرجُإل

ُ ُمفُأفُتترؾُالطبلؽ، ُالمجنكنةُمظمكمةفعكضا  ُأك ُغيرُالمميزة ُالجنكف،ُُالصغيرة إلىُأفُتبمغُأكُيزكؿُعنيا
ُالسمطةُفيُإبراـُالخمعُعكضا ُعنيانقترحُ ُأفُالكليُسيقدُ ،ُحيثُيعدُمنحُالكليُىذه رُالحلُالعادؿُليا،ُطالما

ُُإذاُكافُفيُُطمبوُتحقيقا ُلمصمحتيا.مصمحةُالصغيرةُكلفُيطمبُالخمعُإالُ

ُالزكج8ُ ُنقترحُعمىُالمشرعُالسكرؼُأفُينصُعمىُحالةُخمعُالزكجةُتحتُاكراه ُػ ُيسمىُفيُالفقوُليا، كىكُما
فُخمعياُكافُنتيجةُأفإذاُثبتُُ،فُتككفُمختارةأفُيشترطُفيُالمرأةُالمخالعةُأبالعضل،ُفمذلؾُنقترحُعمىُالمشرعُ

ُُحكاؿ.ؽُفيُجميعُاألالطبلإكراهُمفُالزكجُكافُلياُاستردادُماُدفعتُمفُالبدؿُكيقعُ

ُفيُمجاؿ9ُ ُكتكعية ُدكراتُإرشادية ُبالزكاجُبحضكر ُالراغبيف ُيمـز ُقانكف ُالسكرؼُإصدار ُالمشرع ُنقترحُعمى ػ
ُالفحصُالصحيُالسابقُعمى ُككثيقة ُالزكاج، ُالنعقادُعقد ُبالكثائقُالمطمكبةُقانكنا  الزكاج،ُُعقدُاألسرة،ُكربطو

 العمميُتقميبل ُلحاالتُالخمعُقدرُاإلمكاف. عمىُالصعيدُكنأملُفيُتطبيقُذلؾ، المعمكؿُبياُحالياُ 

 ثالثًا: المكاد القانكنية المقترحة لتنظيـ الخمع

ُ.بذلوُلمزكجُبرضاهُأكُبحكـُالقاضيالخمعُفرقةُبطمبُمفُالزكجةُبعكضُتُ:1المادةُ

ُ.433ياُشبيةُبالتبرعُمفُجانبُالزكجةالخمعُيميفُمفُجانبُالزكجُكمعاكضةُفيُ:2المادةُ

                                         
433
 ة والحنابلة إلى أن الخلع معاوضة من الجانبٌن.ـ هذ رأي أبو حنٌفة، فً حٌن ٌرى الجمهور من المالكٌة والشافعٌ 
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ُ ُتُكُ:3المادة ُمف ُالُبد ُأركافُأربعة ُلالمخمع ُآلثارهُتككيففرىا ُمرتبا  ُصحيحا  ُالمخاُ،خمعا  ُكىيُالزكج ُكممتـز لع
ُ.434العكضُكالصيغةُكالعكض

ُ.435كلُمفُصحُطبلقوُصحُخمعو:4ُالمادةُ

  .436أفُيككفُعاقبل ُبالغا ُمختاراُ ُيشترطُفيُالزكجُالمخالعُ:5مادةُال

 .437وعلى ملتزم العوض أن ٌسلم العوض لولً السفٌه، وال ٌبرأ بتسلٌمه للسفٌه، ٌصح خلع السفٌه :6المادة

 .438، وٌترتب علٌه آثارهٌمع خلعه : السكران بمحرم7المادة 

ُ.439المعتكهُأكُالمجنكُفُأكُالصغيرُأبنوُعفُالخمعُاألبُيممؾُالُ:8ةالماد

ُ.معُالزكجُكىكُفيُحالةُمرضُالمكتيصحُخُ:9المادة

ُ.فُتككفُعاقمةُبالغةُرشيدةُكأفُتككفُمحبل ُإليقاعُالطبلؽأ:ُيشترطُفيُالمرأةُالمخالعة11ُالمادة

:ُيشترطُفيُالمرأةُالمخالعةُأفُتككفُمختارة،ُفإذاُثبتُأفُخمعياُكافُنتيجةُإكراهُكافُلياُاستردادُما11ُالمادة
ُ.441دفعتُمفُالبدؿُكيقعُالطبلؽُفيُجميعُاألحكاؿ

ُببدؿُالخمعُ،ُ ا ُرجعياخمعُالصغيرةُالمميزةُيقعُبوُطبلقُ:12المادةُ ُ.441إالُبمكافقةُكليُالماؿُكالُتمتـز

ُ.442لكليُالصغيرةُغيرُالمميزةُأكُالمجنكنةُسمطةُإجراءُالخمعُعنياُ:13المادة

ُبدفعُالبدؿُُلمزكجُإالُبعدُفؾُالحجرُ:14المادةُُ ُُ.خمعُالمحجكرُعميياُلفمسُصحيحُكالُتمتـز

ُ.443الخمعُيصحُفيُالطيرُكالحيض:15ُُالمادة

ُ.444:ُخمعُالمعتدةُمفُطبلؽُبائفُىكُمجردُطبلؽُالُيقعُبوُشيء16المادة
                                         

434
ـ فً حٌن ٌرى الحنفٌة أن للخلع ركنان هما: اإلٌجاب والمبول، وعند الشافعٌة للخلع خمسة أركان وهً: ملتزم العوض والبضع والعوض  

 والصٌغة والزوج.
435
 ـ وهً لاعدة اتفك علٌها جمٌع الفمهاء. 
436
 ذهب الحنفٌة إلى صحة خلع المكَره لٌاساً على صحة طالله.ـ هذا رأي جمهور الفمهاء، فً حٌن  
437
 ـ وهذا رأي جمهور الفمهاء من المذاهب األربعة. 
438
د ـ وهذا رأي الجمهور من الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة، وهنان لول للمزنً وأحد لولً الشافعً إلى عدم ولوع طالق السكران عدم توفر المص 

 لدٌه.
439
من الحنفٌة والشافعٌة والمالكٌة، وهنان لول لإلمام مالن ورواٌة عن اإلمام أحمد بصحة خلع األب عن أبنه الصغٌر أو  ـ وهذا رأي الجمهور 

 المجنون.
441
 ـ هذا رأي الحنفٌة، فً حٌن ذهب الجمهور إلى عدم ولوع الطالق أصالً فً حالة إكراه الزوجة. 
441
شافعً ٌذهبون إلى بطالن خلع الصغٌرة وال ٌمع به شًء سواء أكانت الصغٌرة ممٌزة أو ـ هذا رأي الحنفٌة، فً حٌن أن الراجح فً المذهب ال 

 غٌر ممٌزة.
442
 ـ هذا رأي الحنابلة، فً حٌن ذهب الجمهور لرأي مخالف وذلن بعدم منح األب سلطة إجراء الخلع إال إذا التزم ببدل الخلع من ماله. 
443
 ـ هو رأي جمهور الفمهاء. 
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ُ.عُالزكجةُكىيُفيُحالةُمرضُالمكتيصحُخمُ:17المادةُ

ُبوُالمخالعةُالميأخذُُ:18المادةُ ُ.445حكـُالكصيةُريضةبدؿُالخمعُالذؼُتمتـز

ُ.446قترفُبمكافقةُالزكجالخمعُإلىُنفسوُكاحُإذاُأضاؼُبدؿُصحيجنبيُ:ُخمعُاأل19المادة

ُ.العاجزُعنيماُبإشارتوُالمعمكمةُيقعُالخمعُبالمفعُكبالكتابةُكيقعُمفُ:21المادة

:ُيصحُلمزكجةُأفُتشترطُالخيارُفيُصيغةُالخمع،ُكماُيصحُلمزكجُتعميقُالخمعُعمىُشرطُأكُإضافتو21ُالمادة
ُ.447إلىُأجل

ُ.ماُصحُالتزاموُشرعاُ ُلمخمعُكلُيصحُأفُيككفُبدالُ ُ:22المادة

ُ.448:ُيصحُالخمعُعمىُعكضُمجيكؿُسكاءُأكافُمكجكدُكقتُالمخالعةُأكُغيرُمكجكد23المادة

ُاداؤهُكالُيسقطُبالخمعُأؼُحقُمفُالحقكؽُالماليةُالزكجية24ُالمادة :"ُإذاُكانتُالمخالعةُعمىُماؿُغيرُالميرُلـز
ُالمتعمقةُبالميرُاكُالنفقةُ"

ُ ُُ:25المادة ُالمخالعة ُكقت ُشيئا  ُالمتخالعاف ُيسـ ُلـ ُكالنفقةُإذا ُبالمير ُاآلخر ُحقكؽ ُمف ُمنيما ُكل برؼء
ُ.449الزكجية

ُ.الطبلؽُالمحضُككقعُبوُطمقةُرجعيةإذاُصرحُالمتخالعافُبنفيُالبدؿُكانتُالمخالعةُبحكـُُ:26ُالمادة

عمىُأفُالُيتجاكزُقيمةُُطرفيُالخمعُكفقا ُالتفاؽلخمعُمساكيا ُلمميرُأكُأقلُمنوُ:ُيصحُأفُيككفُبدؿُا27المادة
ُ.451الميرُ

الزكجيةُالسابقةُعمىُُأؼُحقُمفُالحقكؽُالماليةُبالخمعُالُيسقطمالـُيردُنصُفيُىذاُالقانكف،ُفإنوُُ:28المادةُ
ُ.451اُتـُاالتفاؽُصراحة ُعمىُسقكطيابيفُالزكجيفُإالُإذُالخمع

                                                                                                                               
444
 فمهاء.ـ هو رأي جمهور ال 
445
جب أن ال ـ هذا رأي الحنفٌة، فً حٌن ذهب الشافعٌة إلى أنه ٌجب أن ال ٌزٌد بدل الخلع عن مهر المثل، أما الحنابلة والمالكٌة فذهبوا إلى أنه ٌ 

 ٌزٌد بدل الخلع عن ممدار مٌراثه منها.
446
 صحة خلع األجنبً.ـ وهذا رأي جمهور الفمهاء األربعة، وهنان رواٌة للحنابلة ولول للظاهرٌة بعدم  
447
 ـ هذا رأي أبً حنٌفة، خالفاً لجمهور الفمهاء الذٌن اشترطوا أن تكون الصٌغة منجزة. 
448
 ـ هو رأي جمهور الفمهاء، فً حٌن ذهب الظاهرٌة وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم صحة الخلع بالمجهول. 
449
الضمنٌة للمتخالعٌن، فً حٌن ذهب الشافعٌة والحنابلة إلى وجوب مهر المثل، فً ـ هذا رأي  المانون السوري ولد أٌدته لكونه ٌعبر عن اإلرادة  

حٌن ٌرى المالكٌة أن الخلع بال عوض طالق بائن وال ٌجب شًء للزوج، فً حٌن ذهب الحنفٌة وفً رواٌة عن الحنابلة أن الخلع بال عوض ٌمع 
 به طالق رجعً.

451
ٌكون بدل الخلع مساوٌاً للمهر أو ألل منه أو أكثر منه، إال أنه ٌكره للزوج أن ٌأخذ أكثر مما ـ فً حٌن ذهب جمهور الفمهاء إلى أنه ٌصح أن  

 أعطاها.
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ُ.المساسُبأؼُحقُمفُحقكؽُاألطفاؿُالُيصحُأفُيترتبُعمىُالمخالعةُ:29المادةُ

ُكجبُعُ:31المادة ُ.452خذتُمفُالميرأمىُالمرأةُردُماُإذاُظيرُأفُبدؿُالخمعُغيرُمتقـك

عمىُالمرأةُردُماُأخذتُإذاُظيرُأفُبدؿُالخمعُمجيكؿُجيالةُفاحشةُتؤثرُتأثيرا ُكبيرا ُفيُقيمتوُكجبُُ:31المادة
ُ.453مفُالمير

ُ.454الطبلؽُبائنا ُكالُشيءُلمزكجقعُإذاُبطلُالبدؿُُكُ:32المادة

ُ.455ككقعُبوُطبلؽُبائفُكبطلُالشرطإذاُاقترفُبالخمعُشرطُفاسدُصحُالخمعُُ:33المادة

ُإذاُفالقكؿُقكؿُالزكجُمعُيمينوُُ،نكرهُالزكجأافُفيُأصلُالخمعُفادعتوُالزكجةُُكإذاُاختمفُالزكجُ:34المادة أما
ُ.456كالُيستحقُعكضا ُألنياُمنكرةُلوادعاهُالزكجُكأنكرتوُالزكجة،ُفأنياُتبيفُبإقرارهُ

ُاختمفُالزكجافُفيُمقدارُالعكضُإذُ:35المادة ُتسميموأا ُأكُمكعد ُأكُكصفو ُمعُُ،كُجنسو فالقكؿُقكؿُالمرأة
ُ.457يمينيا

ُ.ايككبلُالغيرُإلجراءُالخمعُعنيمُفأفُيعلمزكجُكالزكجةُالمتخالُ:36المادة

ُ.458الزكج،ُصحُالخمعُكرجعُالمككلُعمىُالككيلُبالنقص:ُإذاُخالعُككيلُالزكجُبأقلُمماُحددهُلو37ُالمادة

ُ.نفسوُصحُأفُيككفُككيبل ُعفُغيرهكلُمفُصحُتصرفوُبالخمعُلُ:38ُالمادةُ

ُبحدكدُماُككلُبوُسكاءأعمىُالككيلُُ:39المادةُ ُ.كافُككيبل ُعفُالزكجةُأكُالزكجُفُيمتـز

ُ.459المككلُلويبطلُالخمعُإذاُخالفُالككيلُجنسُالعكضُالذؼُعينوُُ:41المادةُ

ُ.461خالعُالككيلُعمىُبدؿُغيرُمتقكـيبطلُالخمعُإذاُُ:41المادةُ

ُالمككمةُينفُ:42المادةُ ُخالعُككيلُالزكجةُالمخالعةُعمىُعكضُأكثرُمماُحددتُلو ُالككيلُإذا ذُالخمعُكيمتـز
ُ.461بالزيادة

                                                                                                                               
451
 ـ هذا رأي جمهور الفمهاء ، فً حٌن ذهب أبو حنٌفة إلى أن الخلع مسمط للحموق الزوجٌة المالٌة السابمة على الخلع.  
452
 ة غلى أنه ٌجب رد لٌمة الشًء المعٌن بصفته التً ٌعلمها الزوج.ـ هذا عند الحنفٌة، فً حٌن ذهب المالكٌة والحنابل 
453
 ـ هذا رأي الحنفٌة، فً حٌن ذهب الحنابلة فً أحد الرواٌات إلى أنه ٌجب للزوج ما ٌمع علٌه االسم من ذلن. 
454
 مهر المثل وٌصح الخلع.ـ هذا رأي الجمهور من الحنفٌة والمالكٌة والحنابلة، فً حٌن ذهب الشافعٌة إلى أنه ٌجب على المرأة  
455
 ـ اتفك علٌها المذاهب األربعة. 
456
 ـ اتفك علٌها المذاهب األربعة. 
457
لمثل. ـ هذا رأي الجمهور من الحنفٌة والمالكٌة و الحنابلة، فً حٌن ٌرى الشافعٌة أن الزوجان ٌتحالفان، فإذا تحالفا سمط المسمى ووجب مهر ا 

 المثل.
458
 رى الجمهور بعدم صحة الخلع فً هذه الحالة.ـ هذا رأي الحنابلة، فً حٌن ٌ 
459
 ـ هذا رأي الجمهور من الشافعٌة والمالكٌة، فً حٌن ٌرى الحنابلة بصحة الخلع والتزام الوكٌل بالعوض الذي حدده له الموكل. 
461
 ه.ـ هذا رأي المالكٌة والحنابلة، فً حٌن ٌرى الحنفٌة بصحة الخلع وللزوج أن ٌرجع على الوكٌل بما سماه ل 
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ُ:ُالُقيمةُقانكنيةُلمخمعُإفُلـُيتـُتثبيتوُأماـُالقضاء.43المادة

ُ.462لزاميُقبلُالحكـُبالخمعإأمرُُيفالتحكيـُبيفُالزكجُ:44المادةُ

ُ ُُ:45المادة ُفيُإلمحكميفُسمطة اضيُفيُحاؿُاستحاؿُالصمحُيقاعُالخمعُعمىُالزكجيفُبدكفُإذفُالقإلزامية
ُ.463بينيما

ُيقاعُالخمعُكجبُإحالةُالزكجيفُالىإفُمفُاإلصبلحُبيفُالزكجيفُكلـُيتفقاُعمىُاإذاُلـُيتمكفُالحكمُ:46المادةُ
ُ.لزاميةُعمىُكبلُالزكجيفإوُسمطةُالقاضيُكيككفُل

ُ.464الُرجعةُفيوُبائفؽُيقعُبالخمعُطبلُ:47المادةُ

ُ.465:ُيجرؼُعمىُالمختمعةُبالنسبةُلمعدةُماُيجرؼُعمىُالمطمقة48المادة

ُ.466:ُالُيجرؼُعمىُالمختمعةُطبلؽُفيُفترةُالعدة49المادة

ُ.جكبُالعدةُككجكبُالنفقةُكالسكنىثارُمفُناحيةُُكآىُالخمعُماُيترتبُعمىُالطبلؽُمفُ:ُيترتبُعم51المادة

ُ ُعمىُالُ:51المادة ُالمخالعة ُفي ُاالتفاؽ ُالسكنىإُيجكز ُفي ُالزكجة ُأُسقاطُحق ُعمى ُحضانةُإك سقاطُحق
ُ.مقابلُالخمعُالصغير

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
461
 ـ هذا رأي الجمهور من المالكٌة والحنابلة، وأما الشافعٌة فذهبوا إلى أن العوض صار فاسداً فٌلزمها مهر المثل. 
462
 ـ هذا رأي الجمهور، فً حٌن ذهب بعض الشافعٌة إلى أنه مستحب. 
463
 ـ هذا رأي جمهور الفمهاء، فً حٌن ذهب بعض الحنابلة أن دور الماضً فً الخلع دور إلزامً. 
464
 ـ هذا رأي الجمهور، فً حٌن ذهب الشافعً فً أحد لولٌه ولول ألحمد أن الخلع فسخ. 
465
 ـ هو رأي جمهور الفمهاء، فً حٌن ذهب أحمد بن حنبل وابن تٌمٌة أن عدتها حٌضة واحدة. 
466
 ـ هذا رأي الجمهور، فً حٌن ذهب الحنفٌة أن المختلعة ٌجري علٌها الطالق ما دامت فً العدة. 
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 ترجمة األعالـ

 اإلماـ أبك حنيفة رضي هللا عنو

اج،ُ فموُفيُالديفُالمراتبُالشريفةُكالمناصبُالمنيفة،ُسراجُفيُالظممةُكىاج،ُكبحرُبالحكـُأماُأبكُحنيفةُُ عج 
ُسيدُفقياءُعصره.

ُنسبو كحميتو أكال :

بكُحنيفةُخزازا ،ُككافُدكانوُمعركؼُفيُدارُعمرُبفُحريثُفُالنعمافُبفُثابتُبفُطكزؼ.ُكافُأىكُالحنيفةُب
ُالككفي.

اء. ُقيل:ُثابتُكالدُأبيُحنيفةُمفُأىلُاألنبار،ُكقيلُأصلُأبيُحنيفةُمفُترمذ،ُكقيلُأصموُمفُن س 

إسماعيلُبفُحمادُبفُأبيُحنيفةُيقكؿ:ُأناُإسماعيلُبفُحمادُبفُالنعمافُبفُالثابتُبفُالمرزبافُمفُأبناءُفارسُ
لىُعميُرضيُهللاُعنوُكىكُصغير،ُفدعاُاألحرارُكهللاُماُكقعُعميناُرؽُقط،ُكلدُجدؼُفيُثمانيف،ُكذىبُثابتُإ

ُلوُبأفُيبارؾُفيوُكبذريتو،ُكنحفُنرجكُمفُهللاُأفُيككفُقدُاستجابُذلؾُلعميُبفُأبيُطالبُرضيُهللاُعنوُفينا.

ُ:ُكافُأبكُحنيفةُجميبل ،ُحسفُالكجوُ،ُحسفُالمحية،ُحسفُالثكب.قاؿُالبرتيُالقاضي:ُسمعتُأباُنعيـُيقكؿ

يل،ُككافُأحسفُالناسُمنطقا ،ُكأحبلىـُالُباليذنيفةُربعةُمفُالرجاؿُليسُبالقصير،ُُكقاؿُأبكُيكسف:ُكافُأبكُح
ُنغمةُكأبينيـُعماُتريد.

ُ.467كلدُأبكُحنيفةُسنةُثمانيف،ُقاؿُأبكُحنيفةُحججتُمعُأبيُسنةُستُكتسعيف،ُكليُستُعشرةُسنة

 ثانيًا: عممو ككرعو كزىده

قاؿُأبكُيكسف:ُسمعتُأبيُحنيفةُيقكؿ:ُإذاُجاءُالحديثُعفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُمفُالثقاتُأخذناُبو،ُفإذاُجاءُعفُُُ
ُأصحابوُلـُنخرجُعفُأقاكيميـ،ُفإذاُجاءُعفُالتابعيفُزاحمناىـ.

ُكاالستحساف.قاؿُالمزني:ُسمعتُالشافعيُرضيُهللاُعنوُيقكؿ:ُالناسُعياؿُعمىُأبيُحنيفة،ُفيُالقياسُ

قاؿُيزيدُبفُىاركف:ُكتبتُعفُألفُشيخُحممتُعنيـُالعمـ،ُماُرأيتُكهللاُفييـُأشدُكرعا ُمفُأبيُحنيفةُكالُأحفعُ
ُلمسانو.

                                         
467
، 1، ط166ـ163، ص1كرٌا ٌحٌى بن إبراهٌم بن أحمد األزدي السلماسً، منازل االئمة األربعة أبً حنٌفة ومالن والشافعً وأحمد، جأبو ز ـ

 م.2112
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كقاؿُمسعرُبفُكداـُالعامرؼ:ُرأيتُأبيُحنيفةُيجمسُلمناسُجميعُالنيار،ُفقمتُمتىُيفرغُىذاُلعبادةُربو؟ُ
ره،ُفمماُتفرؽُالناسُخرجُإلىُالمسجدُفصمىُإلىُقريبُمفُالصبحُفتعاىدتوُيصميُالعشاءُمعُالناسُكدخلُدا

ُفتعاىدتوُلياليُفكافُىذاُدأبو.

كقاؿ:ُكرأيتوُليمةُيصمي،ُفأخذتُكفا ُمفُحصىُفكضعتياُعمىُذيلُأبيُحنيفةُكىكُساجدُكمضيتُإلىُدارؼ،ُ

ُ.468موُفيُسجدةُكاحدةنوُقدُزجىُالميلُكذاُالحصىُعمىُذيموُبحالو،ُفعممتُأفمماُُرجعتُسحرا ُفكجدتوُكاُ 

 اإلماـ مالؾ رضي هللا عنو

،ُفقيوُاالمةُكسيدُباالتفاؽأماُمالؾُفإنوُلممالؾُالفضائلُمالؾ،ُكلمسالؾُالتقكػُكالكرعُسالؾ،ُإماـُدارُاليجرةُُُ
ُأكؿُمفُصنفُكتابُفيُاإلسبلـ.االئمة،ُزكيُالطبعُكاليمة،ُ

 أكاًل: نسبو كحميتو

ُعامرُاألصبحي،ُكجدهُحميفُلبنيُتيـُفيُقريش.ىكُمالؾُبفُأنسُبفُمالؾُبفُأبيُُُ

قاؿُالشافعيُرضيُهللاُعنو:ُكافُمالؾُشديدُالبياضُإلىُالشقرةُطكيبل ،ُعظيـُاليامةُأصمع،ُكلدُسنةُثبلثُ
ُيفُكمئة.عيفُمفُاليجرة،ُكماتُسنةُتسعُكسبعكتس

ُ.469ُحتىُيجيئنيُكيستفتني:ُكلُرجلُتعممتُمنوُماُماتُرضيُهللاُعنوُقاؿُمالؾ

 يًا: عممو كزىدهثان

ُقاؿُالشافعيُرضيُهللاُعنو:ُماُفيُاألرضُكتابُمفُالعمـُأكثرُصكابا ُمفُمكطأُمالؾُبفُأنس.ُُ

قاؿُالكاقدؼ:ُكافُمالؾُيأتيُالمسجد،ُكيشيدُالصبلةُكالجمعةُكالجنائز،ُكيعكدُالمرضىُكيقضيُالحقكؽ،ُثـُترؾُ
ثـُُحضكرُالجنائزُككافُيأتيُأصحابياُفيعزييـ،الجمكسُفيُالمسجد،ُككافُيصميُثـُينصرؼُإلىُمنزلو،ُكترؾُ

نماُكافُيخمفوُ ترؾُذلؾُكمو،ُفمـُيشيدُالصمكاتُفيُالمسجدُكالُالجمعةُكالُيأتيُأحدا ُيعزيو،ُكالُيقضيُلوُحقا ،ُكا 
ُبكلو،ُفقاؿُعندُمكتو:ُكرىتُافُأتيُمسجدُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُكأناُعمىُغيرُطياُر مس  ة،ُفيككفُعفُالمسجد؛ُألنوُس 

ُُ.471ذلؾُاستخفافا ُبرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص،ُككرىتُأفُأخبرُالناسُبعمتيُفتككفُشككػُمفُهللاُعزُكجل

ُ

                                         
468
 .172ـ171، ص1ـ أبو زكرٌا السلماسً، مرجع السابك، ج 
469
 .183ص 1ـ المرجع السابك، ج 
471
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ُاإلماـ الشافعي رضي هللا عنو

الشافعيُصدرُالصدكر،ُكبدرُالبدكر،ُكالماءُالمعيف،ُكالدرُالثميف،ُكالحقُاليقيف،ُىكُسيدُالسادةُالمعركؼُُُ
سررُمرفكعة،ُكبمغُفيُالديفُاءُاآلالـ،ُكتصانيفوُدررُمرصكفةُكُكبلموُشفاءُاألسقاـُكدُكفيُقريشُبالسيادة،ُ
ُكالعمـُأعمىُالمراتب.

 أكاًل: نسبو كحميتو

ىكُأبكُعبدُهللاُدمحمُبفُإدريسُبفُالعباسُبفُعثمافُبفُشافعُابفُالسائبُبفُعبدهللاُبفُعبدُيزيدُبفُىاشـُُُ
ُبفُمرةُبفُكعبُبفُلؤؼُبفُغالبُبفُفيرُبفُمالؾُبفُالنضرُ.بفُعبدُالمطمبُبفُعبدُمناؼُبفُكبلبُ

كلدُالشافعيُبغزة،ُقريةُمفُقرػُالشاـ،ُقريبةُمفُبيتُالمقدس،ُكقيل:ُباليمف،ُكنقلُإلىُمكةُبعدُسنتيفُكنشأُبياُ
ُة.دخلُبغدادُكأقاـُبياُسنتيف،ُكصنفُالكتبُالقديمككتبُالعمـُبياُكبمدينةُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص،ُ

ُمفُرجب ُ.471كلدُسنةُخمسيفُكمائةُكماتُسنةُأربعُكمئتيفُفيُآخرُيـك

 ثانيًا: عممو كزىده

ُقاؿُالشافعيُرضيُهللاُعنو:ُحفظتُالقرآفُكأناُابفُسبعُسنيف،ُكحفظتُالمكطأُكأناُابفُعشرُسنيف.

ُختمة،ُككافُيختـُفيُُلككافُيختـُفيُكلُليمةُختمة،ُفإذاُكافُشيرُرمضافُختـُفيُك ليمةُختمةُكفيُكلُيـك
ُشيرُرمضافُستيفُختمة.

ُفسمـُعمىُ قاؿُالمزني:ُسمعتُالشافعيُرضيُهللاُعنوُيقكؿ:ُرأيتُعميُبفُأبيُطالبُرضيُهللاُعنوُفيُالنـك
ماُمصافحتؾُلعميُأمافُمفُالعذاب،ُكصافحنيُكخمعُخاتموُفجعموُفيُأصبعي،ُككافُليُعـُففسرىاُليُفقاؿ:ُأ

ُاُخمعُخاتموُفيُأصبعؾُفسيبمغُاسمؾُماُبمغُاسـُعميُفيُالشرؽُكالغرب.كأم

كمفُاشيرُتصانيفوُاألـ،ُكالرسالة،ُمختمفُالحديث،ُالمسندُاألـ،ُكرسالةُفيُإثباتُالنبكةُكالرسالة،ُأحكاـُالقرآف،ُ
ُ.472كغيرهُكثير

ُ

ُ
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ُاإلماـ أحمد بف حنبل رضي هللا عنو

كأكحدُالممةُرفيعُالقدرُكاليمة،ُصيرفيُاألخبارُكقدكةُمة،ُكمزكيُاألمةُئأحمدُبفُدمحمُبفُحنبلُىكُشيخُاألُُ
ُالعمماءُفيُمعرفةُاآلثار،ُإماـُاألناـُمفتيُاألمةُفيُالحبلؿُكالحراـ.

 أكاًل: نسبو كحميتو ككفاتو

بفُُىكُعبدُهللاُأحمدُبفُدمحمُبفُحنبلُبفُىبلؿُبفُأسدُبفُإدريسُبفُعبدُهللاُبفُحيافُبفُعبدهللاُبفُأنسُُ
ُفيُسنةُأربعُكستيفُكمائةُفيُربيعُاآلخر. ُعكؼ.ُقاؿُأحمدُ:ُكلدت 

ُكلـُيراه،ُماتُكىكُحمل.قاؿُاألصمعي:ُأحمدُبفُدمحمُبفُحنبلُمفُد ىل،ُككافُأبكهُقائدا ُكماتُكالدُأحمدُ

قاؿُأحمد:ُطمبتُالعمـُكأناُابفُستُعشرةُسنة،ُفخرجتُإلىُالككفةُفكنتُفيُبيتُتحتُرأسيُلبنة،ُفحممتُ
ُت.لىُأميُثـُماتفرجعتُإ

تكفيُأحمدُسنةُإحدػُكأربعيفُكمائتيفُككافُسنوُسبعُكسبعكفُأعقبُأحمدُابنيف،ُأباُعبدُالرحمفُعبدُهللا،ُكأباُ
الفضلُصالحا ُكىكُأكبرُأكالده،ُككافُألحمدُالحسفُكالحسيفُتكأميفُماتاُبالقربُمفُكالدتيما،ُكالحسفُكدمحمُ

ُعيدُبفُأحمدُكليُقضاءُالككفة.نحكُاألربعيف،ُكسكعاشاُمفُالعمرُ

 ثانيًا: عممو ككرعو كزىده

صنفُأحمدُفيُالقرآفُالتفسير،ُكالمسند،ُكالناسخُكالمنسكخ،ُكالمقدـُكالمؤخر،ُكجكاباتُالقرآف،ُكالتاريخ،ُكالردُُُ
ُعمىُالجيمية،ُككتابُالزىد،ُكالردُعمىُالزنادقةُكغيره.

قاؿُعبدُالكىابُالكراؽ:ُماُرأيتُمثلُأحمدُبفُحنبل،ُقالكاُ:ُكأيشُالذؼُبافُلؾُمفُفضموُكعممو؟ُقاؿ:ُرجلُ
ِئلُستيفُألفُمسألةُفأجابُفيياُبأفُقاؿُحدثناُكأخبرنا. كأكردُالخطيبُأبكُبكرُفيُتاريخُبغداد:ُأيدُهللاُىذاُُس 

ُالردة،ُكبأحمدُُالديفُبرجميفُالُثالثُليما ُالمحنةبأبيُبكرُيـك ُ.473بفُحنبلُيـك

ُ
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 قائمة المصادر كالمراجع

 القانكنية كاًل: المصادرأ

ُ.ـ1949ُلعاـ84ُُرقـُالسكرُؼُالمدنيُالقانكُفػ1ُ

ُـُكتعديبلتو.1953لعاـ29ُُحكاؿُالشخصيةُالسكرؼُرقـُقانكفُاألػ2ُ

ُكتعديبلتو.1953ُلعاـ844ُُصكؿُالمحاكماتُالمدنيةُالسكرؼُرقـُأػُقانكف3ُ

ُُ.ـ1976ُلعاـ36ُُرقـُاالردنيُالشخصيةُاألحكاؿُقانكُفُػػ4

ُـ.2111حكاؿُالشخصيةُالمصرؼُلعاـُقانكفُاألػ5ُ

ُ.ـ2117ُلعاـُالجزائرُؼُاألسرةُقانكُفػ6ُ

ُـ.2111مدكنةُاألسرةُالمغربيةُلعاـُػ7ُُ

 ثانيًا: المصادر الشرعية

 أػ القرآف الكريـ

 :كتب تفسير القرآفب ػ 

ُالثانية،ُالطبعةُكالتكزيع،ُلمنشرُطيبةُدارُالبصرؼ،ُالقرشيُكثيرُبفُعمرُبفُإسماعيلُ،كثير ابف تفسير ػ1
ُ.ـ1999

بيُبكرُالسيكطي،ُدارُالحديث،ُالقاىرة،ُأبفُأحمدُالمحميُكجبلؿُالديفُبفُُجبلؿُالديفُدمحمُ،تفسير الجالليفُػ2
ُ.،ُبدكفُتاريخالطبعةُاالكلى

ُـ.1966الطبعةُالثالثة،ُدارُالقمـ،بكُعبدهللاُاألنصارؼُالقرطبي،ُأُ،القرطبي تفسيرُ،ػ3

4ُ ُمطبعةُمصطفىُُ،الطبري  بتفسير المعركؼ القرآف تأكيل عف البياف جامعػ ُالطبرؼ، أبكُجعفرُبفُجرير
ُُ.ـ1954البابي،

ُ.ـ2112النشرُسنةُاألكلى،ُالطبعةُالثعالبي،ُإبراىيـُبفُأحمدُ،القرآف تفسير عف كالبياف الكشفُػ5
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6ُ ُدمشُدمحمُبفُعميُ،القدير فتحػ ُالطيب، ُالكمـ ُدار ُابفُكثير، ُدار ُهللاُالشككانيُاليمني، قُبفُدمحمُبفُعبد
ُىػ.1414بيركت،ُالطبعةُاألكلى،ُ

ُكتبُالحديث:جُػُ

ُ ىػُ.1422ُبكُعبدُهللاُالجعفي،ُدارُطكؽُالنجاة،ُالطبعةُاألكلى،ُأُ،البخاري  صحيح ػ1

ُالتراثُإحياءُدارُالنيسابكرؼ،ُحجاجالُبفُمسمـُُ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقل المختصر الصحيح ػ2
ُ .بدكفُتاريخُبيركت،ُالعربي،

جستاني،ُاآلزدؼُسميمافُداكدُأبكُ،داكد بكأ سنفُػ3  .،ُبدكفُتاريخبيركتُالعصرية،ُالمكتبةُالس 

 أحمدُػ5 .ـ1975ُالثانية،ُالطبعةُمصر،ُالحمبي،ُالبابيُمصطفىُمكتبةُالترمذؼ،ُعيسىُأبكُ،الترمذي سنفُـ4
ُ .ـ2ُ،1986،ُطحمبُاإلسبلمية،ُالمطبكعاتُمكتبُالصغير،ُالسنفُ،النسائي سانياالخر  شعيب بف

 .ـ1967ُالعربية،ُالتراثُإحياءُدارُالقزكيني،ُوماجُابفُماجو، ابف سنفُػ6

 .ـ1982ُاليند،ُالسمفية،ُالدارُالناشرُجاني،ُالجكزُالخرسانيُمنصكرُبفُسعيدُ،منصكر ابف سنفُػ7

ُ.ـ2114ُبيركت،ُالرسالة،ُمؤسسةُالدارقطني،ُالبغدادؼُعمرُبفُعميُ،الدارقطني سنفُػ8

ُ.ـ2113الثانية،ُالطبعةُبيركت،ُالعممية،ُالكتبُدارُالبييقي،ُبكرُأبكُ،الكبير السنفػ9ُ

ُ.ق1379،ُ،ُبيركتيُبفُحجرُالعسقبلني،ُدارُالمعرفةعمُ،البخاري  صحيح شرح في الباري  فتحػ11ُ

ُ.ـ1981،ُ،ُالطبعةُالخامسةالمتقيُاليندؼ،ُمؤسسةُالرسالةُ،العماؿ كنزػ11ُ

ُ.،ُبدكفُتاريخسميمافُالطبرؼ،ُدارُالحرميف،ُالقاىرةُ،األكسط المعجـػ12ُ

ُـ.2111،ُأحمدُبفُحنبلُالشيباني،ُمؤسسةُالرسالة،ُالطبعةُاألكلى،ُمسند اإلماـ أحمد ابف حنبلػ13ُ

ُكالحكـ،ُالمنشكر باسـ البحر الزخارمسند البزار ػ14ُ ،ُأحمدُبفُعمركُالعتكيُالمعركؼُبالبزار،ُمكتبةُالعمـك
ُ المدينةُالمنكرة.

 .ىػ1413ُالثانية،ُالطبعةُبيركت،ُاإلسبلمي،ُالمكتبُالصنعاني،ُؽُالرزاُعبدُ،المصنفُػ15

ُ.ىػ1413ُاألكلى،ُالطبعةُمصر،ُالحديث،ُدارُاليمني،ُالشككانيُهللاُعبدُبفُعميُبفُدمحمُ،األكطار نيلُػ16 
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 كتب الفقود ػ 

 : كتب الفقو الحنفي

ُبدكُفُالثانية،ُالطبعةُ،ُاإلسبلميُالكتبُدارُالمصرؼ،ُنجيـُبفُالديفُزيفُ،الدقائق كنز شرح الرائق البحرُػ1 
ُ .تاريخ

  .ـ1986ُالثانية،ُالطبعةُالعمميةُالكتبُدارُالحنفي،ُالكاسانيُالديفُعبلءُالشرائع، ترتيب في الصنائع بدائعُػ2

 .هـ1383 األولى، الطبعة الماهرة، اآلمٌرٌة، المطبعة الزٌلعً، الدٌن فخر الدلائك، كنز شرح الحمائك تبٌٌن ـ3

ُ.ـ2111ُبيركت،ُ،ُالفكرُدارُعابديف،ُبابفُالمعركؼُأميفُدمحمُ،المختار الدر عمى المحتار رد حاشيةُػػ4

ُىػ.1322ُأبكُبكرُبفُعميُبفُدمحمُاليمنيُالحنفيُ،ُالمطبعةُالخيرية،ُالطبعةُاالكلى،ُُالنيرة، الجكىرة ػ5

ُـ.1966ي،ُالطبعةُالثانية،ُمكتبةُمصطفىُالبابي،ُفكأحمدُبفُيكسفُالحصُ،المختار الدرػ6ُ

ُىػ.1431،ُمصطفىُالبابي،ُيماـ،ُالطبعةُاألكلىالكماؿُالديفُبفُعبدُالكاحدُالمعركؼُبابفُُ،القدير فتحػ7ُ

ُـ.1993ُدمحمُبفُأحمدُبفُأبيُسييلُالسرخسي،ُدارُالمعرفةُ،ُبيركت،ُ،المبسكطػ8ُ

  كتب الفقو المالكي:

  .ـ2114ُالقاىرة،ُالحديث،ُدارُالقرطبي،ُرشدُبفُدمحم المقتصد، كنياية المجتيد بداية ػ1

 .ـ1995ُبيركت،،ُُالعمميةُالكتبُدارُالصاكؼ،ُأحمدُالمسالؾ، اقرب عمى السالؾ بمغة ػ2

 ـ.1ُ،1994،ُدمحمُبفُيكسفُالغرناطيُالمالكي،ُدارُالكتبُالعممية،ُطلمختصر خميل كاإلكميلالتاج ػ3ُ

ُ.نشرتاريخُُكُطبعةُبدكُفُالفكر،ُدارُالمالكي،ُالدسكقيُعرفةُبفُدمحم الكبير، الشرح عمى الدسكقي حاشية ػ4

،ُبدكفُتاريخُكبدكفُمكافُبركاتُأحمدُالدرديرُكأب،ُالدسكقي حاشية مع خميل مختصر عمى الكبير الشرحػ5ُ
ُ.نشر

ُ،ُدارُالفكرُلمطباعةُ،ُبيركت،ُبدكفُمكافُكتاريخُنشر.دمحم بف عبدهللا الخرشي خميل، مختصر شرحػ6ُ

 ـ.1994العممية،ُالطبعةُاألكلى،ُُاإلماـُمالؾُبفُأنسُاألصبحيُالمدني،ُدارُالكتبُ،المدكنة ػ7

ُ.ـ1989ُبيركت،ُ،ُالفكرُدارُالمالكي،ُعميشُدمحمُبفُاحمدُبفُدمحمُ،خميل مختصر شرح الجميل منحُػ8 
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 كتب الفقو الشافعي:

 .طبعةُكبدكُفُتاريخُبدكُفُالماكردؼ،ُالبغدادؼُدمحمُبفُعميُالحسفُأبك الشافعي، الفقو في اإلقناع ػا 

  .ىػ911ُالحمبي،ُالبابيُعيسىُالسيكطي،ُالديفُجبلؿُ،كالنظائر األشباه ػ2

  .ـ1991ُبيركت،ُالمعرفة،ُدارُالقرشي،ُالمطمبيُمناؼُعبدُبفُادريسُبفُدمحمُاإلماـ األـ، ػ3

 .ـ1983ُبمصر،ُالكبرُػُالتجاريةُالمكتبةُالييتمي،ُدمحمُبفُأحمدُ،المنياج شرح في المحتاج تحفة ػ4

ُطبعة،ُبدكُفُبيركت،ُالفكر،ُدارُعميرة،ُالبرلسيُكأحمدُالقميكبيُسبلمةُأحمدُ،كعميرة قميكبي حاشيتا ػ5 
ُ.ـ1995

،ُعميُبفُدمحمُالبغدادؼُالشييرُبالماركدؼ،ُدارُالكتبُالعممية،ُبيركت،ُالحاكي الكبير في فقو اإلماـ الشافعيػ6ُ
 ـ.1999

ُالثالثة،ُالطبعةُدمشق،ُعمافُبيركتُاإلسبلمي،ُالمكتبُالنككؼ،ُزكرياُأبكُ،المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ػ7 
ُ.ـ1991

أحمدُبفُدمحمُالضبيُكأبكُالحسفُالمحامميُالشافعي،ُالناشرُدارُالبخارؼ،ُالمدينةُُ،الشافعي فقو في المبابػ8ُ
  ىػ.1416المنكرة،ُالطبعةُاألكلى،ُ

ُػ11 .تاريخُبدكُفُلمنشر،ُالفكرُدارُالنككؼ،ُزكرياُأبكُ،كالمطيعي السبكي تكممة مع الميذب شرح المجمكعُػ9
  .ـ1991ُبيركت،ُالمعرفةُدارُالمزني،ُيحيىُبفُإسماعيلُ،المزني مختصر

ُالطبعةُالعممية،ُالكتبُدارُالشافعي،ُالشربينيُالديفُشمسُ،المنياج ألفاظ معرفة الى المحتاج مغنيُػ11
ُ.ـ1994ُاألكلى،

 أبكُإسحاؽُالشيرازؼ،ُدارُالكتبُالعممية،ُبدكفُطبعةُكتاريخ.ُ،الشافعي الفقو في الميذبػ12ُ

ُ.ـ1984بيركت،ُالفكر،ُدارُالرممي،ُالديفُشمسُ،المنياج شرح الى المحتاج نيايةُػ13 

ُىػ.1417أبكُحامدُالغزالي،ُدارُالسبلـُ،القاىرة، المذىب، في الكسيطػ14ُ

 كتب الفقو الحنبمي:

 .،ُبدكفُتاريخبيركتُالمعرفة،ُدارُالمقدسي،ُأحمدُبفُمكسىُ،حنبل ابف احمد اإلماـ فقو في اإلقناع ػ1
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ُالثانية،ُالطبعةُالعربي،ُالتراثُإحياءُدارُالمرداكؼ،ُالديفُعبلءُالخالؼ، مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ ػ2 
 .تاريخُبدكُف

  .،ُبدكفُتاريخالرسالةُمؤسسةُالمؤيد،ُدارُالحنبمي،ُالبيكتيُيكنسُبفُمنصكر المربع، الركض ػ3

ُ.تاريخُبدكُفُبيركت،ُالعمميةُالكتبُدارُالنجارؼ،ُحسفُبفُصديق البيية، الدرر شرح الندية الركضة ػ4

 بفُقيـُالجكزية،ُمطبعةُالسنةُالدمحمية،ُمصر،ُبدكفُتاريخ.ُ،المعاد زادػ 5

ُ.ىػ1248ُالقاىرة،ُالمنارُمطبعةُالمقدسي،ُقدامةُابفُالديفُشمسُ،الكبير الشرحُػ6

ُـ.1993منصكرُبفُيكنسُالبيكتيُالحنبمي،ُعالـُالكتب،ُالطبعةُاألكلى،ُُ،اإلرادات منتيى شرحػ 7

 .، بدون تارٌخالعلمٌة الكتب دار الحنبلً، البهوتً ٌونس بن منصور اإللناع، متن على المناع كشاف ـ8

ُ.ـ1968ُطبعة،ُبدكُفُالقاىرة،ُمكتبةُالمقدسي،ُالديفُمكفقُ،المغني ػ9

 كتب الفقو الظاىري:

ُاألندلسيُ،باآلثار المحّمى ػ1 ُىػ.456،ُالمكتبُالتجارؼُلمنشرُكالتكزيع،ُبيركت،ُعميُبفُحـز

 ثالثًا: المراجع

  عامة في الفقو كأصكلو:كتب ػ أ

 .،ُبدكفُتاريخالثانيةُالطبعةُبيركت،ُاإلسبلميُالمكتبُاليبللي،ُالديفُتقي اإلسالـ، في الخمع أحكاـ ػ1

 .كتاريخُطبعةُبدكُفُبيركت،ُالمعرفةُدارُالغزالي،ُحامدُأبك الديف، عمـك إحياء ـ2

 .ـ2115ُ،ُاألكلىُالطبعةُبيركت،ُالجيلُدارُالدىمكؼ،ُهللاُكليُالشاه البالغة، هللا حجة ػ3 

  .1988،ُالحديثةُالرسالةُمكتبةُالقفاؿ،ُالديفُسيف الفقياء، مذاىب معرفة في العمماء حمية ػ4 

 .ـ1993ُاالكلى،ُالطبعةُ،اإلرشادُدارُجرجنازؼ،ُأحمد الطالؽ، ألحكاـ الجامع الخاّلؽ فتح ػ5

  ـ.1994أحمدُبفُعميُالجصاصُالحنفي،ُكزارةُاالكقاؼُالككيتية،ُُ،صكؿاأل في الفصكؿػ6ُ

ُػُ.ـ1997،ُدمشقُُسكريةُالفكر،ُدارُالزحيمي،ُكىبةُ،كأدلتو اإلسالمي الفقو ػ7
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ُـ.1991دمحمُبكرُإسماعيلُ،ُدارُالمنارُالقاىرة،ُُ،كالسنة الكتاب مف الكاضح الفقوػ8ُ

ُـ.1986،ُالصدؼرُدمحمُالبركتي،ُدارُالنشُ،الفقو قكاعدػ9ُ

ُـ.2ُ،2113،ُعبدُالرحمفُالجزيرؼ،ُدارُالكتبُالعممية،ُبيركت،ُطالفقو في المذاىب األربعةػ11ُ

  كتب القانكف ػ ب 

  .ـ1993،ُبنغازُؼُيكنس،ُقاتُجامعةُمنشكراتُشعباف،ُالديفُزكيُ،الشخصية لألحكاؿ الشرعية األحكاـ ػ1

  .ـ2113ُالداكدؼ،ُمطبعةُ،ُالثالثُالجزءُشمس،ُزكيُمحمكد الشرعية، القضائية األحكاـ ػ2

 .ـ1957ُالثانية،ُالطبعةُالعربي،ُالفكرُدارُزىرة،ُأبيُدمحم الشخصية، األحكاؿ ػ3

ُـ.1986،ُمصر،ُ،ُمطبعةُالفجرُالجديديالمرسيُعبدُالعزيزُالسماحُ،النكاح فرؽ  في بحكثػ4ُ

ُـ.2111مصرُلمطباعةُكالنشر،ُدارُإيجيعاطفُفؤادُالصحصاح،ُُ،كالقانكف  الشريعة بيف كالطالؽ الخمع ػ5

مديريةُالكتبُكالمطبكعاتُالجامعية،ُجامعةُُعبدُالرحمفُالصابكني، ،السكري  الشخصية األحكاؿ قانكف  شرح ػ6
ُـ.1973،ُدمشق

 ـ.1998مكتبةُدارُالثقافة،ُعماف،ُعثمافُالتكركرؼ،ُُ،الشخصية األحكاؿ قانكف  شرحػ7ُ

ُ.ـ2117ُالحقكؽ،ُكميةُحمب،ُجامعةُمنشكراتُالدائـ،ُعبدُأحمدُ،االلتزاـ مصادر المدني القانكف  شرحُػ8 

ُ.ـ1989انبكلي،ُالناشرُالمراسبلت،ُدمشق،ُ،ُأديبُإستالمرشد في قانكف األحكاؿ الشخصيةُػ9

ُبدكفُتاريخ.بدكفُطبعةُُكُ،بيركتُ،ضُعبدُالتكاب،ُدارُالكفاءمعكُ ُ،الشخصية حكاؿاأل مكسكعة ػ11

ُكاألعالـ:التراجـ كتب ػ ج 

ُـ.1ُ،1947يُالبغدادؼ،ُالمكتبةُالتجاريةُالكبرػ،ُمصر،ُط،ُأبكُبكرُدمحمُبفُخمفُالضبُ أخبار القضاةػ1ُ

قرطبي،ُدارُالجيل،ُيكسفُبفُعبدُهللاُبفُعبدُالبرُبفُعاصـُالنمرؼُالاإلستيعاب في معرفة األصحاب،  ػ2
ُ.ـ1ُ،1992بيركت،ط

ُ.ق1،1411الكتبُالعممية،ُبيركت،ُطُ،ُعميُبفُىبةُهللاُمأككال،ُداراإلكماؿ ػ3
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،ُجامعةُأـُالقرػ،ُمكةُابفُنقطةُالحنبميُالبغدادؼُ،ُدمحمُبفُعبدُالغنيُبفُأبيُبكرُبفُشجاعإكماؿ اإلكماؿػ4ُ
ُ.ق1ُ،1411طُ،المكرمة

5ُ ُالعراؽتاريخ إربلػ ُلمنشر، ُالرشيد ُدار ُكاإلعبلـ، ُلمنشر ُالثقافة ُكزارة ُاإلربمي، ُالمخمي ُأحمد ُبف ُالمبارؾ ،ُ،
ُـ.1981

ُ.،ُبدكفُطبعةُكبدكفُتاريخ،ُعميُبفُحجرُالعسقبلني،ُمؤسسةُالرسالةتحرير تقرير التيذيبػ6ُ

ُ.ـ1ُ،1991دارُالكتبُالعممية،ُبيركت،ُطُدمحمُبفُسعدُبفُمنيعُالياشمي،ُ،ُأبكُعبدُهللاالطبقات الكبرى ػ7ُ

ُـ.1ُ،1947دارُالكطفُلمنشر،ُالرياض،ُطني،ُحمدُبفُعبدُهللاُبفُميرافُاألصبيا،ُأبكُنعيـُأمعرفة الصحابةػ8ُ

ُـ.1ُ،2112،ُأبكُزكرياُيحيىُبفُإبراىيـُبفُأحمدُاألزدؼُالسمماسي،ُطمنازؿ األئمة األربعةػ9ُ

 الرسائل العممية:ػ د

،ُُاإلسالمية، الشريعة في الخمع أحكاـػ1ُ عامرُسعيدُالزيبارؼ،ُرسالةُماجستير،ُجامعةُأـُالقرػ،ُدارُابفُحـز
ُـ.1997الطبعةُاألكلى،بيركت،ُ

إسماعيلُمكسىُمصطفىُعبدهللا،ُرسالةُماجستير،ُالجامعةُالكطنيةُفيُُاإلسالمية، الشريعة في الخمع أحكاـػ2ُ
ُـ.2118نابمس،ُ

 كتب المغة العربية:ػ ق 

ُالمعركؼُبابفُمنظكر،ُدارُصادر،ُبيركتُالطبعةُالثالثة،ُُ،العرب لسافػ1ُ ُـ.2114جماؿُالديفُدمحمُبفُمكـر

  المكسكعات كاألبحاث كالدكريات:ػ ك

ُاالنترنتالضكيحيُضكيحيُبفُالعزيزُعبد الخمع، في العكض أخذ أحكاـ ػ1 ُشبكة ُعمى ُمنشكر ُبحث ،ُ
www.qawaneen.blogspot.comُ 

  .عثمافُالديفُجبلؿ كالقانكف، الشريعة بيف األسرة أحكاـ ػ2

، 24مجلد، ، فتح هللا تفاحة، مجلة جامعة النجاحاألردنيالتدابير الشرعية للحد من وقوع الطالق في الواقع ـ 3

 .م2111
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ُالفقييُلممجتمعُعشرُالثامنةُالدكرةُخنيف،ُآؿُسعدُبفُهللاُعبدُزكجيا، مع الكئاـ لعدـ الزكجة بطمب الخمع ػ4
 .www.alukah.net،ُبحثُمنشكرُعمىُشبكةُاالنترنتُـ2116ُمكة،ُفيُُالمنعقدةُاإلسبلمي

 .www.omanlegal.net بحثُمنشكرُعمىُشبكةُاالنترنتُ،المحاميُعمرافُإبراىيـ الخمع، شرح ػ5 

ُالشريعةُشكيدحُذيابُأحمد الزكج، رضى بدكف  الخمع في القاضي سمطة مدى ػ6 ،ُمجمةُجامعةُأـُالقرػُلعمـك
 ق.1436رجبُُ،17جُكالمغةُالعربيةُكآدابيا،

ُكالشؤكفُالككيتية،ُالككيت.،ُإصدارُكزارةُاألكقاؼُالمكسكعة الفقيية الككيتيةػ7ُ
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 الفيرس

ُالصفحةُالمكضكع
1ُ المقدمة

2ُُأكال :ُأىميةُالبحث
2ُُثانيا :ُإشكاليةُالبحث
3ُُثالثا :ُأىداؼُالبحث

4ُُرابعا :ُالدراساتُالسابقة
4ُُخامسا :ُصعكباتُالبحث

4ُُسادسا ُمنيجُالبحث
5ُُتقسيـُالبحثسابعا :ُ

9ُ مفيـك الخمعالفصل األكؿ: 
12ُ المبحث األكؿ: التعريف بالخمع

12ُ المطمب األكؿ: معنى الخمع كدليل مشركعيتو
12ُ الفرع األكؿ: تعريف الخمع لغًة كاصطالحاً 

12ُُأكال :ُمعنىُالخمعُلغة ُ
13ُُثانيا :ُمعنىُالخمعُاصطبلحاُ 
14ُُأُػُتعريفُالخمعُعندُالحنفية

15ُُبُػُتعريفُالخمعُعندُالشافعيةُ
15ُُجُػُتعريفُالخمعُعندُالمالكية
15ُُدػُتعريفُالخمعُعندُالحنابمة

17ُ الفرع الثاني: أدلة مشركعية الخمع كالحكمة منو
17ُُأكال :ُادلةُمشركعيةُالخمع

17ُُػُالكتابُأ
18ُُبُػُالسنة

19ُُجُػُاإلجماع
21ُُثانيا :ُالحكمةُمفُمشركعيةُالخمع

22ُ كشركط جكازه المطمب الثاني: الحكـ الشرعي لمخمع
22ُ الحكـ الشرعي لمخمعالفرع األكؿ: 

25ُُأكال :ُأدلةُالقائميفُبعدـُمشركعيةُالخمعُمطمقاُ 
25ُُمفُالكتابُأُػُدليمو
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25ُُمفُالسنةبُػُدليموُ
26ُُثانيا :ُأدلةُالقائميفُبجكازُالخمعُكمشركعيتو

27ُُجكازُالخمعُإالُبسببُالزناُػُأدلةُالقائميفُبعدـ1
27ُُػُأدلةُالقائميفُبعدـُجكازُالخمعُإالُإذاُكافُالشقاؽُمنيماُمعاُ 2
28ُُػُأدلةُالقائميفُبالجكازُمطمقاُ 3

28ُ الفرع الثاني: شركط جكاز الخمع
28ُُأكال :ُالقكؿُاألكؿ
29ُُثانيا :ُالقكؿُالثاني

31ُ المطمب الثالث: تكييف الخمع
32ُ األكؿ: التكييف الفقيي لمخمعالفرع 

32ُُأكال :ُتكييفُالخمعُعندُالحنفية
34ُُثانيا :ُتكييفُالخمعُعندُالمالكية
34ُُثالثا :ُتكييفُالخمعُعندُالشافعية
36ُُرابعا :ُتكييفُالخمعُعندُالحنابمة

37ُ الفرع الثاني: التكييف القانكني لمخمع
38ُ المبحث الثاني: أركاف الخمع كشركطو

41ُ المطمب األكؿ: الزكج المخالع كشركطو
41ُ الفرع األكؿ: العقل كالبمكغ

44ُ الفرع الثاني: أف يككف الزكج مختاراً 
45ُ الفرع الثالث: أف يككف الزكج صاحياً 

48ُ المطمب الثاني: ممتـز العكض
48ُ الفرع األكؿ: الزكجة المخالعة كشركطيا

48ُُأكال :ُأفُتككفُعاقمةُبالغةُرشيدة
52ُُثانيا :ُأفُتككفُمحبل ُإليقاعُالطبلؽ

53ُُثالثا :ُأفُتككفُمختارة
54ُ الفرع الثاني: خمع األجنبي" الفضكلي"

55ُُأكال :ُأدلةُالقائميفُبعدـُجكازُخمعُاألجنبي
55ُُبجكازُخمعُاألجنبيثانيا :ُأدلةُالقائميفُ

57ُ المطمب الثالث: صيغة الخمع
57ُ عند الحنفية الفرع األكؿ: ألفاظ الخمع

58ُ مالكيةالفرع الثاني: ألفاظ الخمع عند ال
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58ُ شافعيةالفرع الثالث: ألفاظ الخمع عند ال
59ُ الفرع الرابع: ألفاظ الخمع عند الحنابمة

63ُ المطمب الرابع: بدؿ الخمع
64ُ الفرع األكؿ: حكـ أخذ العكض

64ُُأكال :ُأفُتككفُالزكجةُكارىةُلمبقاءُمعُزكجيا
65ُُثانيا :ُأفُتككفُالكراىةُمفُالجانبيف

66ُُثالثا :ُأفُيككفُالنفكرُمفُجانبُالزكجُكحده
68ُ الفرع الثاني: نكع العكض

69ُُأكال :ُماُيصحُأفُيككفُبدال ُفيُالخمع
69ُُأُػُالخمعُعمىُمجيكؿ

73ُُبُػُالخمعُعمىُإرضاعُكلدىا
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