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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال تعالى

 َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفيَوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا }
 َذِلَك ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن{

 24الروم:

 وقال تعالى

َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َواَل َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْيتُ  ُموُىنَّ }الطَّاَلُق َمرَّ
ِفيَما الَّ َأْن َيَخاَفا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّو َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّو َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما َشْيًئا إِ 

 اْفَتَدْت ِبِو ِتْمَك ُحُدوُد المَِّو َفاَل َتْعَتُدوَىا َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد المَِّو َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُموَن{

 222بقرة:ال

 قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

ْوِم َفإِ » نَُّو َلُو َيا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم الَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ
 « ِوَجاءٌ 

 متفق عميو

 وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 « َأْبَغُض اْلَحاَلل ِإَلى المَّو الطَّالقُ »

 أخرجو البييقي في سننو الكبرى
 

 

 



 ىداءاإل

  سمك طريق الصالحين أرشاداتيما ونصائحيما لكي ا  مداني بتوجيياتيما و أالى والدي الذين ترباني و
 سرىا.أسرتي ولممجتمع بضوا وفردا نافعا ومفيدا لنفسي وألكون عأو 

  موني عمم التقى وعمى وجو الخصوص رشدوني الى طريق اليدى وعمأساتذتي الذين أوالى كل
 مشرفا عمى بحثي.ليكون الذي شرفتني فرصتو ستاذ محمود محمد حسن األستاذي الفاضل أ

  أم سو نا وسايو التي صبرت وتحممت ألجل إنجاز البحث بشكل جيدوالى زوجتي الحبيبة. 

 في دينو والعاممين  اتما من المتفقيعواهلل أن يجعميلي وأد نسو نا وسايو المتان قرة عي تيوالى إبن
 بو. 

  خرين.خرة لنفسو ولآليق الخير والسعادة في الدنيا واَلوالى كل من يريد طر 

 ستكمال البحث ولوبكممة في كل المراحل التي مر بيا البحث.ا  تمام و والى كل من ساعدني إل 

 س.أالذي يقرئو بعين القمب وعين الر  والى كل القاريء 
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 التقدير كالشكر

ككفقني , كعممني, سالـي لإلانكىد ,بعد الحمد كالشكر هلل الذم خمقني

 .لكتابة البحث

أقدـ شكرم كتقديرم ألستاذم المحتـر  أف ككاجبا عمي ,أرل مف الكفاء 

الفاضؿ الدكتكر محمكد محمد حسف باألخص, كذلؾ شرفتني فرصتو ليككف 

صائحو القيمة, كالطيبة, أشكره عمى بتكجيياتو, كن كأرشدنيمشرفا عمى بحثي, 

قدـ شكرم كتقديرم إلى كؿ أك  أعممو, أف ما حصمت مف حضرتو ما ينبغي

في كمية الحقكؽ جامعة الخاص  كفانقكال اإلسالميةأساتذتي بقسمي الشريعة 

 المنصكرة, كباقي االساتذة الكراـ في كميتنا.

مال محسف بي الشي  أل أتقدـ بكافر الشكر كالتقدير أف يحؽ عميك 

 الذم بقسـ أصكؿ الفقو,اف عميا بالسكدكىك طالب في الدراسات ال ,يانالقبر 

رشاداتو النافعة, أ  أف          و لزاـ عميانكما كأرل مدني بنصائحو القيمة كا 

حاكؿ ااف ك  ,أحرص عمى الدراسة أف ,تشجيعاتيا ليالحبيبة عمى  أميأشكر 

 .الدراسة درجات العالية فياللمحصكؿ عمى 

و التي تحممت كصبرت عمى ايكأشكر شريكة حياتي أـ سو نا كسكما 

 الشيكر. لبعضغربتيا مني خالؿ فترة الدراسة 

في كتابة ىذا ني انالى كؿ مف أمد يده كأع كأقدـ شكرم كتقديرم, 

  الناس لـ يشكر اهلل. مف لـ يشكرف كلك بكممة الالبحث 



 

2 

 المقدمة   

يعمـ في أحسف تقكيـ كعممو مالـ ف اإلنساالذم خمؽ كالشكر هلل الحمد 

كالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ اهلل ما في السمكات كاألرض جميعا كسخر لو 

لو كصحبو كمف سار عمى نيجو الى يـك كسمـ كعمى آ محمد صمى اهلل عميو

 الديف.

 كبعد:

لماـ  بنايةالزكاج لبنة أساسية في  أف فبما المجتمع فيك محؿ إىتماـ كا 

 تىتمإالتشريعات السماكية التي  , فمفيف الكضعيةانالقك ماكية ك التشريعات الس

شمؿ إىتماميا ت أف بحيث ,اإلسالميةىي الشريعة ىتماـ ة اإلايبالزكاج في غ

أم يمؿ فيي لـ ت ,مراحؿ التي تمر بيا حياة الزكجيةككؿ ال ,ب مختمفةانجك ال

 ةايبد مف بو تكاىتم الزكاج اإلسالمية فنظمت الشريعة ,بانب مف ىذه الجك انج

بسبب أك  كنحكه ,طالؽبسبب عارض كال , سكاء ينتييتيائوانالى  و,تككين

مر بيا حياة ا كثيرة لتنظيـ المراحؿ التي تأحكام طبيعي كالمكت, ككضعت

دكف إجحاؼ بحؽ كاحد  ,مراعيا فييا حقكؽ كؿ مف الزكج كالزكجة الزكجية,

 الخر, بخالؼ الشرائعحدىما عمى حساب األ حؽ أكثربدكف إعطاء أم منيما 

ائما الى د ميؿتالتي  كالتقاليد السابقة عمى اإلسالـ كالشرائع ,السماكية المنحرفة

 ثى.نثى, عمى حساب االنؿ الذكر عمى االتفضي
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فيما  األفراديـ عالقات بصكرة عامة ىي تنظ كفانقكظيفة الف إ كذلؾك 

ت كالمكضكعات التي القاالشخصية تنظـ تمؾ المسائؿ كالع األحكاؿ كفانقبينيـ ك 

 كفانق, ك مف حيف كالدتو الى حيف كفاتواإلنساف بحاؿ اإلنساف أم ب تتعمؽ

تستمد قكاعده مف الفقو االسالمي االكثر مالئمة الشخصية العراقي  األحكاؿ

الشخصية  األحكاؿعمى جميع المسائؿ  كفانقبحيث تطبؽ نصكص ىذا ال لمكاقع,

ذاأك  لفظيافي  جميع ما تتناكليا ىذه النصكصأم  في لـ يكجد نص  فحكاىا, كا 

 تنصكما , اإلسالميةمبادمء الشريعة فيحكـ بمقتضى يمكف تطبيقو  كفانقىذا ال

عمى  يةانفي فقرتيو االكلى كالث كفانقالعامة ليذا الاألحكاـ  المادة االكلى مف

اف الزكاج كالطالؽ المذ كفانقفمف المسائؿ كالمكضكعات التي تنظميا ىذا ال ىذا,

 األفرادىمية كبيرة في حياة لمزكاج أف كذلؾ ال كفانقحة كبيرة في ىذا الحتال مساإ

ثار سمبية تمتد الى مف آما ينتج مف الطالؽ ف ككذلؾ الطالؽ ال ,كالمجتمع

 .ىـ متضرريف كالى عائمة كؿ مف الزكج كالزكجةأم األكالد بالدرجة االكلى 

كلكف  ,كالضركرة تقدر بقدرىا ,ةمضركر لاال  لتجاء الى الطالؽاإل جكزياللذلؾ 

د الزكاج عق افطر أف  نجداف تمفة كفي بعض االحيمخ طبائع الناس أف ببسب

سباب سكاء ما الزكجية لسبب مف األيداكـ حياتي أف افستطيعيكالاف نسجميال

جتياز إة بعد معنكية كالسبيؿ لحؿ ىذه المشاكؿ كاالسباب الخالفيأك  مادية منيا

ائية كىك الطالؽ كفي ىذه تخاذىا قبؿ المرحمة النيإيجب  كؿ مف المراحؿ التى

لحسـ ىذه الطالؽ, ككسيمة نيائية ستخداـ إو كتعالى انجاز اهلل سبحأالحالة 

 المشاكؿ كالمنازعات االسرية بيف الزكجيف.
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 أف          كلكف نستطيعلرجؿ رابطة الزكجية بيد ا إنياء الصؿ فيأ أف مع

حالؿ الرابطة الزكجية في كثير مف انك  نياءإ يليا حؽ ف ةالمرأ افنقكؿ ب

ليس ليا ىذا الحؽ اف كاف لسبب غير مادل ك أك  لسبب مادمسكاء الحاالت 

 عمى الرجؿ عند عقد الزكاج وباشتراط اىذا الحؽ لنفسي شاءانفمثال ليا كأصؿ, 

ضا ايحقيا بؿ ليا سقط يذا لـ تشترط في العقد فالا  ك  ايككف الطالؽ بيدى أف

يف انالقك ك الكتب الفقيية  فريؽ مف القاضي لسبب مف االسباب المبينة فيطمب الت

لمشقاؽ تطمب التفريؽ أف  الشخصية كعالكة عمى ىذا كذلؾ ليا حؽ في األحكاؿ

 أف          نفسية كالعاطفية التى تمنعياك  أسباب مادية)جسدية(أك  عانمك ككجكد 

ؽ كراىية تؤدم الى خمىذه االسباب  أم أفحياة الزكجية تداكـ مع زكجيا 

, الخكؼ مف عدـ إقامة حدكداهللكبغضيا لو, مما يؤدم ذلؾ الى الزكجة لزكجيا 

كلك  ليا مف ماليابما بميرىا)صداقيا(, ك تفتدل  أف ةأيجكز لممر ىذه الحالة كفي 

يف انالزكج لـ يرض بيذا الطالؽ كىذا ما يسمى في الفقو االسالمي كالقك اف ك

 مكضكعىذا الكاخترت التفريؽ االختيارم, أك  مع(ة ب)الخالشخصي األحكاؿ

العراقي كتطبيقاتو  كفانقثاره في الفقو االسالمي كالآ) الخمع ك افتحت عنك  لمبحث

 في الحقكؽ. لمحصكؿ عمى درجة الماجستير (.افقميـ ككردستإفي قضاء 

  -:البحث مكضكع أسباب إختيار

 ,افعنك ىذا التحت  لمبحثمكضكع ىذا ال ختيارإكالتي دفعتني الى 

قديما رغـ كجكد بعض الدراسة عمى ىذا المكضكع  تيةالدكافع اآلأك  االسباب

 -: كلكف عمى غير ىذا النمط كاالسمكبكحديثا 
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عطاء ا  ك  اتيانكمك اإلسالميةفي ظؿ الشريعة المرأة  مدل حريةاف بي -1

 حقكقيا في كؿ المجاؿ, كخاصة في مجاؿ الطالؽ.

مف عميو مما سبؽ الدراسة كاضح  تكضيح ماىك غيراف أك بي -2

 الياـ كالخطير في المجتمع. )الخمع( مفردات ىذا المكضكع

المرأة      فأا كزكرا عمى الشريعة بانكلكف بيتقكاؿ الجيمة الذيف يقرد أ -3

 يا.أحكاممحركمة مف حقكقيا تحت ظؿ 

الشخصية العراقي  األحكاؿ كفانقماجرل مف تعديالت عمى اف بي -4

 .فابيذا الش

ية بيف كنانقالنصكص الاف تطبيقات قضائية لبيبعض عرض  -5

 النظرية كالتطبيؽ.

عدـ عمـ كثير مف و كذلؾ لأحكامزكاج بمعرفة الخمع ك تزكيد األ -6

لمنازعات كا االزكاج بيذا النكع مف الطالؽ مما يؤدم الى خمؽ بعض المشاكؿ

 خرل.أيصعب الحؿ عمييما بطرؽ 

جعمو بو الخاص في الكتابة كالتركيب يسمك أباحث  لكؿ أف أخيرا -7

 خركف.آيختمؼ عف ما كتبو الباحثكف 

 -منيج البحث:

أف          تمدت عميو لكتابة البحث يمكفإتبعتو كاعالمنيج الذم ف إ

 -كجزه فيما يمي:أ
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طريقة البحث عف أم إتخذت االسمكب الكصفي لكتابة البحث  -1

ىي دراسة الشخصية العراقي  ؿاألحكا كفانقالخمع في الفقو االسالمي كال

و في الفقو االسالمي انكبي اسة عمى كصؼ الخمعالدر اقتصرت كصفية, بحيث 

 ىذه المذاىبفقياء المذاىب كالنصكص التي جاءت في مراجع  أقكاؿ كعرض

الف إ بو مف االدلة ما استدلكاك  بيـ مف ما جاءت في كت بذكر إكتفيت كجد, كا 

 .نصكص

لخمع في الفقو االسالمي باالعتماد عمى إكتفيت في البحث عف ا -2

ربعة في الغالب, رغـ ىذا ذكرت أقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ المذاىب اال

 كلكف ليس في الغالب.كالتابعيف كالمذاىب االخرل 

 الشخصية األحكاؿ كفانقفي ال تجاء النصكص التي ذكرت -3

 كفانقالما جاءت في بو تأردف المتعمؽ بالخمع ثـ 1959/لسنة/188 /رقـ العراقي

ما اف كذلؾ لبي, 2008/لسنة 15رقـ/اف الشخصية في إقميـ ككردست األحكاؿ

 جرت فيو التعديؿ.

كلـ أذكر ما لـ ينص  الخمع,أحكاـ  في كفانقص عميو الانم ذكرت -4

 األحكاؿ كفانقلما نص عميو العميو مكتفيا بما جاء في القفو االسالمي, كذلؾ 

تقتضي مبادمء , بالرجكع الى ما عامة في المادة االكلىالاألحكاـ  الشخصية في

 .األحكاـكما يستنبطيا الفقياء مف  اإلسالميةالشريعة 
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 الفصؿ التمييدم

 المبحث االكؿ

 الزكاج كأىميتو

 المطمب االكؿ

 الشخصية  األحكاؿ كفانقتعريؼ الزكاج في الفقو االسالمي كال

 العراقي 

 الفقرة االكلى

 صطالحاا  ك تعريؼ الزكاج لغة 

 أوال: الزواج لغة:

, كالتزاكج (2), كىك كؿ مالو نضير مف جنسو(1)سـ مف التزكجالزكاج: اإل

 .(3)زدكاج بمعنىكالمزاكجة كاإل

 كالزكج: مصدر زاج كجمعو أزكاج كزكجة كجمع جمعو أزاكيج.

                                                           
, 2008المنجد في المغة كاالعالـ, طبعة المئكية االكلي, الطبعة الثالثة كاالربعكف سنة  (1)

 .310, فعؿ زاج, ص/ام( حرؼ الز افلبن –دار المشرؽ )بيركت 
 .53, ص/16, ج/امالتكفيؽ عمى ميمات التعاريؼ لممناكم, فصؿ الز  (2)
 .138الصحاح, ص/مختار  (3)
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زكجت كأزكج  كالتزكيج: مصدر لفعؿ زكج )فعؿ رباعي متعد بحرؼ(

عقد لو عمييا. كتزكج أمرأة أم ألمرأة. أك  بأمرأة,أك  ة,أكزكج, يقاؿ زكجو امر 

 .(1)أكبأمرأة: يعني تأىؿ بيا

 صطالحا:إ يا: تعريف الزواج)النكاح(انث

 عند الحنفية: 

عقد مكضكع, يفيد ممؾ المتعة و انب عقد الزكاج )النكاح(: الحنفيةعرؼ 

 .(2)قصدا

 عند المالكية: 

ى مجرد متعة التمذذ بآدمية غير عقد عمو انعرؼ المالكية عقد الزكاج : ب

مى حرمت بالكتاب ع أف مكجب قيمتيا ببينة قبمو, غير عالـ عاقدىا حرمتيا

 .(3)اإلجماع عمى اآلخرأك  المشيكر

 عند الشافعية: 

 كاح أكتزكيج.انضمف ممؾ كطء بمفظ و : عقد يتانعرؼ بعضيـ ب

                                                           
, كالمنجد في االعالـ كالمغة طبعة 119 -116العرب ألبف منظكر, ص/اف لسظر ان  (1)

المحكـ كالمحيط االعظـ, , ك 310, ص/2008المئكية االكلي, الطبعة الثالثة كاالربعكف سنة 
 .128/ص2, كالمحيط في المغة ألبف عباد, ج/329/ص/3ج/

كدرر الحكاـ شرح غرر , 185( ص/2, 1)/المجمد1ة المبتدم, ج/اية في شرح بداياليد (2)
 كما بعدىا. 3/85, كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, 1/326, األحكاـ

 .2/3ي, ان, كالفكاكو الدك 3/403مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ,  (3)
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بمفظ  طءباحة ك إعندىـ ىك: عقد يتضمف  لمزكاج تعريؼ الراجحكلكف ال

 .(1)كاح أكتزكيج أكترجمتونإ

 د الحنابمة: عن

 .(2)عقد التزكيج. و: ىكانبالنكاح عرؼ الحنابمة 

 يةانالفقرة الث

 الشخصية العراقي األحكاؿ كفانقالتعريؼ الزكاج في 

في الباب 1959لسنة 188الشخصية العراقي, رقـ/ األحكاؿ كفانقعرؼ ال

و: عقد بيف رجؿ اناالكلى عقد الزكاج ب االكؿ فصؿ االكؿ المادة الثالثة الفقرة

 (3)رابطة لمحياة المشتركة كالنسؿ. شاءنإتو ايمرأة, تحؿ لو شرعا, غا  ك 

 األحكاؿ كفانقالعراؽ, لاف قميـ ككردستإاف برلمجرل أكلكف التعديؿ الذم 

أكقؼ العمؿ  2008/ لسنة  15رقـ  كفانقالشخصية العراقي المذككر أعاله, ب

المادة الثالثة, ليحؿ محمو الفقرة االكلى مف المادة الثالثة في  بالفقرة االكلى مف

رجؿ كامرأة, يحؿ بو كؿ  و:عقد تراضي بيفانالجديد التي عرفت الزكاج ب كفانقال

                                                           
ع11-4/ص/19تكممة المجمكع شرح الميذب, ج/ (1) , 255/ص/3ة الطالبيف, ج/ان, كا 

 كمابعدىا.123/ص/3ي ألفاظ المنياج, ج/انمعرفة مع كمغني المحتاج الى ,254
, ككشاؼ 8/4صاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ, ن, كاال7/3المغني البف قدامة,  (2)

 .5/5القناع لمبيكتي, 
حؽ الزكجة  قانكفكتعديالتو ك  1959لسنة 188الشخصية العراقي رقـ  األحكاؿ قانكفمتف  (3)

ب اعداد المحامية سكالؼ البرزنجي, انالشخصية لالج األحكاؿ قانكفالمطمقة في السكف ك 
 .4ية بغداد,ص/قانكنالمكتبة ال



 

10 

تو تككيف االسرة عمى أسس المكدة كالرحمة كالمسؤكلية ايشرعا, غ خرمنيما لآل

 (1) .كفانقىذا ال حكاـمشتركة طبقا ألال

 يانالمطمب الث

 أىمية الزكاج
 أف          مؿ عف مفيـك الزكاج كماىيتو كما يترتب عميو, لنجدأتلك ن

 ب كالنكاحي,انقضية الزكاج ذا أىمية كبيرة كفكائد جمة متعددة الجك ف أ الزكاج أك

لمزكاج أىمية مف الناحية الدينية, كالناحية االجتماعية, كالناحية  أف أم

كليس مف ناحية فحسب. كغير ذلؾ مف النكاحي  االخالقية, كالناحية االقتصادية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :بؿ نرل أمرنا اهلل بو في قكلو تعالى

 .32النكر:  چپپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

كـر )صمى اهلل عميو كسمـ( ككصفو بسنتو, ككذلؾ أمرنا بو رسكؿ األ

خرل أا مف ناحية كمف ناحية لسالـ(, ىذبياء اهلل )عمييـ اانضا مف سنف ايكىك 

ي, كبقائو عمى كجو اإلنسانزدياد النكع ا  الزكاج سبب لمقرابة كالمصاىرة ك  أف نجد

ينة كالمكدة كالرحمة التي نأرض, ككذلؾ جعؿ اهلل مف الزكاج السكينة كالطماأل

 في المجتمع. األفرادجابيا عمى سمكؾ يإتنعكس 

                                                           
اف الشخصية النافذة في أقميـ ككردست األحكاؿيف كالقررارات المتعمقة بانكمكاد القك أحكاـ      (1)
ية انسابقا, الطبعة الثاف أقميـ ككردستبرلماف العراؽ, اعداد القاضي عكني البزاز عضك  –

 . 16ـ, ص/2011ة كمنقحة مزيد
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أزمة قمة يد العاممة, فمف  ي مفانكلقد نرل كثير مف الدكؿ المتقدمة تع

الطبيعي كالبدييي ىذه االزمة احدل أسبابيا ىي عدـ اىتماـ المجتمع بقضية 

ي, فقمة يد العاممة اإلنسانالزكاج, كما يدعك الزكاج مف التناسؿ, كالتكاثر لنكع 

الخارج, الذم يشكؿ عبئا  ت تجبرىا عمى استيراد العماؿ مفاندكلة كأم في 

قتصاديا ك  جتماعيا كأماليا كا  ت انعمى ىذه الدكلة, بالمقارنة فيما لكك منيا أكثرا 

زدياد تكمفة تاج, كا  نالتالي تؤثر عمى حركة االىذه العماؿ مف مكاطنييا, كب

يؤثر عمى الدكلة في اف المنتجاة, كغالء االسعار في االسكاؽ, ككذلؾ عدد السك

 تكجيو سياساتيا الخارجية كالداخمية.

الزكاج ىك أساس  أف مف اىمية الزكاج كفكائده ىي خيرا كؿ ما أكردناهكأ

االسرة يتككف بالزكاج, كالمجتمع يتككف مف عدة اسر. لذلؾ قيؿ ف المجتمع, ال

  .(1), فسد المجتمعاذا صمحت االسرة, صمح المجتمع, كاذا فسدت

 

 

 
                                                           

مكسكعة الزكاج ك  ,327/ص/9, ) تفسير القرطبي( ج/افالقر  حكاـالجامع أل ظرنأ (1)
, كفقو االسرة , لمدكتكر القصبي 30 -16االسالمي السعيد, لمشي  محمكد المصرم, ص/

/ ص 1لسيد قطب, ج/اف , كفي ظالؿ القر 31, 30زلط, دار الصحابة لتراث بطنطا, ص/
-351الكريـ في اصالح المجتمع, لمدكتكر محمد السيد يكسؼ ص/اف ج القر , ك مني235
اف , ك تفسير القر 819/ص/2, ك تفسير صفكة التفاسير لمشي  محمد عمى الصابكني ج/353

 .941116/ص1, ك دركس في عمـ االجراـ ج/6/117العظيـ البف كثيرج/
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 يانالمبحث الث

 في االسالـ  تياانقبؿ االسالـ كمكالمرأة  ةانمك

 المطمب االكؿ

  قبؿ االسالـالمرأة  ةانمك
 أف          قبؿ االسالـ,المرأة  ةانعف مكنبحث  أف يجدر بنا اذا أردنا

عند بعض االمـ السابقة قبؿ االسالـ, كعند المرأة  حاؿأم نعكد الى الماضي, 

ف لمناس ذاؾ, كليبينآالمرأة  العرب قبؿ مجيء االسالـ, لكي نرل كيؼ عاشت

اف كد الزمجماعا عالميا قد تجاكز حدؾ إىنا أف عمكما, كلمنساء خصكصا,

 ية عندىـ.كنانقية كالاإلنسانكتجريدىا مف كافة حقكقيا المرأة  , عمى ظمـافكالمك

كالصينييف اف كاالغريؽ كالركم عند بعض االمـ السابقة,المرأة  تانكك

كعند بعض قبائؿ العرب قبؿ االسالـ, ية انالقدماء كالينكد كالفرس كالييكد كالنصر 

حقيا أك  في التصرؼ بمالياأك  كحقيا في الحياة, افسانكمة مف حقكقيا كمحر 

يـ لـ نفي ممارسة حقكقيا االجتماعية كاالسرية كغير ذلؾ مف الحقكؽ كذلؾ ال

أف           ذلؾ فمنيـ رألكثر مف ية, بؿ كأاإلنسانمساكية لمرجؿ في  ينظركا الييا

يا متاع نأأك  خدمة الرجؿ فقطكلكف خمقت لاف سنإيا نأأك  مخمكؽ آخرالمرأة 

 .(1) ساسعمى ىذا األ معيا خرل, كعاممكاأمتعة أأم ك

                                                           
جاىمية, لمحمد بف اسماعيؿ المقدـ, ة الانبيف تكريـ االسالـ كاىالمرأة  عكدة الحجابظر ان (1)

حمد أالجتماع , دكتكر حسيف عبدالحميد , كالمراة كالمجتمع دراسة في عمـ ا48147ص/
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 يانالمطمب الث

  في االسالـالمرأة  ةانمك
ة أعمكما كالمر اف سنفي نظرتيا كمعاممتيا لال اإلسالميةالشريعة ف إ

اف متجسداف االساساف ساس العدؿ, كالمساكاة, فيذخصكصا, مبني عمى أ

الكريـ كاالحاديث الرسكؿ )صمى اهلل اف ف النصكص في القر بكضكح في كثير م

 عميو كسمـ(.

ة انيا ذات مكانك  ,افسانيا اندركت أفي ظؿ شريعة االسالـ المرأة  فإ

لممرأة الحؽ في ممارسة حقكقيا  اإلسالميةبحيث أعطت الشريعة  عتبار,كا  

يا كمنحيا كافة الدينية كاالجتماعية كاالقتصادية كالمالية كحقيا في التصرؼ بمال

ية عمى الماؿ كالسياسية كحررىا مف قيد التمييز مف الناحية كنانقحقكؽ ال

                                                                                                                                          

, دكتكراه في عمـ االجتماع , كبير مدرسي عمـ االجتماع بدرجة مدير العاـ / استاذ افرشك 
 -لطباعة كالنشرـ, الناشر دار الكفاء لدنيا ا2011ية انجامعة االسكندرية, الطبعة الث

حضارات اليند, تاليؼ الدكتكر غكستاؼ لكبكف, نقؿ الى العربية  , ك18االسكندرية, ص/
بحر  , ك446, 447ـ, ص2009عادؿ زعيتر, دار العالـ العربي القاىرة, الطبعة االكلى 

, المؤلؼ, السمرقندم, ج/ دراسات اسالمية في االسرة كالمجتمع, تنظيـ  , ك469/ص/2العمـك
 .10111ـ لممجتمع, ص/االسال
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بخالؼ نظرة كتعامؿ مجتمعات كالمعتقدات السابقة عمى االسالـ, ية اإلنسان

  .(1)افسانينظركا كلـ يتعاممكا معيا كيـ لـ نال

 المبحث الثالث

 ة مف الكقكع في الطالؽايتعريؼ الطالؽ كالكق

 طمب االكؿالم

 العراقيالشخصية  األحكاؿ كفانقتعريؼ الطالؽ في الفقو االسالمي كال

 الفقرة االكلى

 تعريؼ الطالؽ في الفقو االسالمي لغة كاصطالحا

 أوال: تعريف الطالق لغة:

حسيا كقيد الفرس, كقيد االسير, كمعنكيا  :(2)المعنكمأك  رفع القيد الحسي

 .(3)تخميةإزالة القيد كالأو  كقيد النكاح.

                                                           
, كما بعدىا, ك 53, ص/فجماؿ محمد فقى باجالكتكر دلمفي الفكر االسالمي, المرأة  (1)

ي في ظؿ االسالـ, االماـ محمد ابك اإلنساندراسات اسالمية في االسرة كالمجتمع, المجتمع 
مركز  , لمدكتكر رعد محمكد البرىاكم,اإلسالميةفي الحضارة المرأة  , ك162زىرة, ص/

 -ق 1430بغداد, الطبعة :االكلى,  ني,كقؼ الساف , ديك اإلسالميةالبحكث كالدراسات 
يف قانكننظرية النيابة في التصرفات في التشريع االسالمي كال, ك 24 -20ـ, ص/2009

 .38, 37المصرم كالككيتي,لمدكتكر محمكد محمد حسف, دار القمـ بالمنصكرةص/
 .44/ص/1لغة معاصرة, ج/تعريفات كمصطمحات فقيية في  (2)
 .183ص/ ,لمجرجاني التعريفات  (3)
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 يا: تعريف الطالق اصطالحا:انث

 عند الحنفية:

 .(1)(ىمو في محموفع قيد النكاح مف أر ): ىك ةايشرح اليد بنايةجاء في ال

 عند المالكية:

حؿ العصمة المنعقدة بيف  ): ىككجاء في المقدمات المميدات

 .(2)(الزكجيف

 عند الشافعية:

ؿ عقد النكاح بمفظ : حكجاء في أسنى المطالب في شرح ركض الطالب

 .(3)الطالؽ كنحكه

 عند الحنابمة:

 . (4): ىك حؿ قيد النكاحكجاء في المغني البف قدامة

 

 

 
                                                           

 .5/280ة, ايشرح اليد بنايةال (1)
ىػ(, 520المقدمات المميدات, ألبي الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )المتكفى:  (2)

 .1/497ـ,  1988 -ىػ  1408دار الغرب اإلسالمي, الطبعة: األكلى, 
 .3/263, الطالبأسنى المطالب في شرح ركض  (3)
 .7/363المغني البف قدامة,  (4)
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 يةانالفقرة الث

 الشخصية العراقي األحكاؿ كفانقتعريؼ الطالؽ في ال

في 1959( لسنة 188الشخصية العراقي رقـ ) األحكاؿ كفانقعرؼ 

قاع ايو:) رفع قيد الزكج بانالكلى الطالؽ بالمادة الرابعة كالثالثكف في فقرتيا ا

 قع الطالؽيمف القاضي كالأك  فكضتأك  ككمت بواف مف الزكجة ك أك  مف الزكج

 .(1)اال بالصيغة المخصكصة لو شرعا(

( 15رقـ ) اف الشخصية العراقي في اقميـ ككردست األحكاؿ كفانقكعرؼ 

ادة الرابعة كالثالثكف في الم1959( لسنة 188رقـ ) كفانقالمعدؿ ل 2008لسنة 

و )الطالؽ رفع قيد الزكاج بصيغة صريحة تدؿ انفي فقرتيا االكلى الطالؽ ب

أك  قاع مف الزكجايلغة معينة بأك  ا دكف التقييد بصيغة محددةكنانقعميو شرعا ك 

 .(2)مف القاضي(أك  فكضت بوأك  ككمت أف الزكجة

 
                                                           

كتعديالتو  1959لسنة  188الشخصية العراقي, رقـ  األحكاؿ قانكفالكسيط في شرح  (1)
ـ, ص/ 2004ية , سنة انالستاذ الدكتكر فاركؽ عبداهلل كريـ, طبع عمى نفقة جامعة السميم

حؽ الزكجة  قانكفتو ك كتعديال 1959لسنة  188الشخصية رقـ  األحكاؿ قانكف, ك 166
ب, اعداد المحامية سكالؼ البرزنجي, انالشخصية لالج األحكاؿ قانكفالمطمقة في السكف ك 

 .23ية بغداد, ص/قانكنالمكتبة ال
 –اف الشخصية النافذة في اقميـ ككردست األحكاؿيف كالقرارات المتعمقة بانكمكاد القك  أحكاـ (2)

 األحكاؿ, ك  31ـ , ص/2011ية سنة انلطبعة الثالعراؽ, اعداد القاضي عكني البزاز , ا
, المستشار احمد نصر قانكفالعراؽ, تعميؽ عمى نصكص الاف الشخصية في اقميـ ككردست

 . 85ـ , ص/2011دار شتات لمنشر كالبرمجيات, سنة  –ية قانكنالجندم, دار الكتب ال
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 يانالمطمب الث

 الكقكع في الطالؽ  مفة ايالكق

الؽ كما ىك مكضح في تعاريؼ الفقياء ىكحؿ كفؾ ليذه الرابطة فالط

المقدسة, كالذم سماه اهلل في كتابو العزيز بالميثاؽ الغميظ, كتشتت لما جمع 

, كالتكدد كالرحمة, كالذم مسكف افسبب الراحة كاالطمئناف بالزكاج الذم ك

لرابطة ركحي لمزكج كالزكجة, لذلؾ مف الكاجب المحافظة عمى ىذا العقد كا

 تو مف الشقاؽ كالخمؿايالمقدسة, كالميثاؽ الغميظ بكؿ طرؽ كسبؿ الكقائية لحم

كىك الطالؽ الذم  الى الحؿ االخير مجأنالاف كالمشاكؿ المؤدية الى الطالؽ, ك 

التي تعيؽ استمرار حياة الزكجية كىذه المشاكؿ لحؿ المشاكؿ  لـ يشرع اهلل اال

ذا كجد الخالؼ كالشقاؽ )النشكز( , كا  معنكم اكعاطفيأك  مادم اكحسي سكاء

بينيما فعمى الزكج اتباع المراحؿ التي امر اهلل بيا قبؿ المجكء الى الفرقة 

و, لذلؾ يجب عدـ المجكء انالطالؽ ابغض الحالؿ الى اهلل سبحف كال .كالطالؽ

الطالؽ ىدـ كخراب لما ف اليو اال في حاالت التي ليس ليا حؿ سكل الطالؽ ال

 سباب مكجبو.اذا لـ يستخدمو الرجؿ في مكقعو كأاج, كخاصة بني بالزك 

نسمؾ كؿ طرؽ كاساليب التي تسعد  أف فعمى ىذا االساس البد لنا

شقاقات كتدـك بالحياة الزكجية كتجنب نالزكجيف كتحؿ المشاكؿ كالخالفات كاال

ياء الرابطة الزكجية, فمف المسمـ بو لك غمقنا كسددنا ابكاب كطرؽ نالطالؽ ال
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لمؤدية لمكقكع في الطالؽ لقمت نسبة الطالؽ الى حد يتناسب مع الحكمة التي ا

 شرع اهلل الطالؽ مف اجمو.

مؿ العظيـ لك سرنا عمى قاعدة التي تقكؿ نحقؽ ىذا األ أف لذلؾ نمكف

الطالؽ عالج ف ة خير مف العالج, كاتخذناه منيجا لمسير عمييا, ألايالكق

ى الطالؽ, فالكسائؿ الكقائية لمكقكع في الطالؽ ة ىك سد ابكاب المؤدية الايكالكق

الطالؽ في عدة حاالت ىك افضؿ ف تعني تقميؿ نسبة الطالؽ كليست افنائو ال

 الحؿ كالعالج كالبد منو.

 الفقرة االكلى

 الكسائؿ الكقائية قبؿ الزكاج

 لمزكاج:ف المناسب الس -1
 ة.اج مف الناحية المالية كالمعنكيالقدرة عمى الزك  -2     

 اعطاء المعمكمات كؿ منيما لالخر. الصدؽ في -3

 ختيار الصحيح.اال -4

 يةانالفقرة الث

 سائؿ الكقائية بعد الزكاجالك 

ى الزكجة كحقكؽ الكسائؿ الكقائية بعد الزكاج يتمثؿ في حقكؽ الزكج عم

 الزكجة عمى الزكج:
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 وال: حقوق الزوج عمى الزوجة:أ

 اطاعة الزكجة لزكجيا في معركؼ: -1

 المكسمية كاالحتفاظ بما يجب عميياالقياـ بالكاجبات اليكمية ك  -2

 . (1) االحتفاظ بو:

 يا: حقوق الزوجة عمى الزوج:انث

 الصداؽ كالنفقة -1

 داؽ(المير)الص ●

 النفقة ●

 .(2)المعاشرة بالمعركؼ -2

 
                                                           

 أحكاـمعمقا عمييا ب,  قانكفكال اإلسالميةالشخصية في الشريعة  األحكاؿأحكاـ  شرح (1)
المحمكمة الدستكرية العميا كمحكمة النقض, مف قمـ المرحـك االماـ الشي : احمد ابراىيـ بؾ, 
كالمستشار: كاصؿ عالء الديف احمد ابراىيـ, طبع بمطابع دار الجميكرية لمصحافة, 

,الطبعان, ك االسرة, الصادؽ بف عبد الرحمف الغري663, ص/2013طبعة: ة ي, دار ابف حـز
 .148 -140ـ, ص/2007 –ق 1458االكلى, 

, ك محاضرات في عقد الزكاج كآثاره, 151فقو االسرة, لمدكتكر القصبي زلط, ص/ (2)
 -152ي, ص/ان, كاالسرة, الصادؽ بف عبد الرحمف الغري243لمدكتكر اليادم عرفو, ص/

ـ, 2006 –ق 1427, العشرة الزكجية, نكرالديف ابك لحية, دار الكتاب الحديث, 155
, كالمراة عمى الزكجة في الزكاج االسالمي, نكر الديف ابكلحية, دار 208 – 207ص/

 .57156ـ, ص/2007 –ق 1427الكتاب الحديث, 
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 الفصؿ االكؿ

 تعريؼ الخمع كمشركعيتو كحكمو كاسبابو 

 المبحث االكؿ

 الشخصية العراقي األحكاؿ كفانقالفقو االسالمي كالتعريؼ الخمع في 

 المطمب االكؿ

 تعريؼ الخمع في الفقو االسالمي لغة كاصطالحا

 الفقرة االكلى: الخمع لغة

كالخمع في المغة العربية يدؿ عمى اكثر مف معنى فتارة يدؿ عمى النزع كاالزالة 

عطاء كالمنحة كلو كتارة يدؿ عمى الفصؿ كالعزؿ كالمبارئة ككذلؾ يدؿ عمى ال

 :(1)كثيرة كما ىك مبيف في الكتب المغة كالمعاجـاف مع

 ية: تعريؼ الخمع اصطالحا:انالفقرة الث

 :نفيةحتعريف الخمع عند ال -1

إزالة ممؾ ) و:انب جاء في البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ في تعريؼ الخمع

 .(2)(اهما في معنأك  بمفظ الخمعالمرأة  النكاح المتكقفة عمى قبكؿ

                                                           
 20/518, كتاج العركس, 1/178, كالمصباح المنير, 95ظر مختار الصحاح, ص/ان (1)

 .1/682كما بعدىا, كمعجـ المغة العربية المعاصرة, 
 .201/ص/8ج/شرح كنز الدقائؽ,  بحر الرائؽ (2)
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  تعريف الخمع عند المالكية -2

اف ك و )الطالؽ بعكض انالخمع ب جاء في كتاب  أقرب المسالؾ في تعريؼ

 .(1)بمفظو(أك  مف غيرىا

 تعريف الخمع عند الشافعية: -3

و ) ىك فرقة بعكض مقصكد انالخمع ب ة المحتاج في تعريؼايجاء في ني

 .(2)(يدهلسأك  خمع راجع لجية الزكجالأك  طالؽالبمفظ 

 تعريف الخمع عند الحنابمة: -4

و:)فراؽ الزكج لزكجتو بعكض بالفاظ انعرؼ فقياء الحنابمة الخمع ب

 .(3)مخصكصة(

 تعريف الخمع عند الظاهرية: -5

و:) ىك االفتداء اذا انالخمع ب باآلثار في تعريؼ المحمى جاء في كتاب

غضيا فال يكفييا يب أف خافتأك  زكجيا فخافت اال تكفيو حقوالمرأة  كرىت

 .(4)حقيا(

 تعريف الخمع عند المذهب الشيعة الجعفرية: -6
                                                           

 -كانكب كاياقرب المسالؾ لمذىب االماـ مالؾ, الحمد بف محمد بف احمد الدردير, مكتبة  (1)
 .68ق , ص/1420 –ـ 2000نيجيريا, طبعة 

 .6/393ة المحتاج الى شرح المنياج, ايني (2)
, 8/382خالؼ, صاؼ في معرفة الراجح مف الن, كاال6/267ظر المبدع شرح المقنع, ان (3)

 , 3/57, كشرح منتيى االرادات لمبيكتي, 1/552كالركض المربع شرح زاد المستنقع, 
 .9/511المحمى باآلثار,  (4)
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مع أك  رىت زكجياو )ازالة النكاح بفدية مف الزكجة اذا كانعرفكا الخمع ب

 . (1)الكراىة منيما(

 يانالمطمب الث

 الشخصية العراقي األحكاؿ كفانقتعريؼ الخمع في 

الخمع في   1959لسنة  188الشخصية العراقي رقـ  األحكاؿ كفانقعرؼ 

أك  زالة قيد النكاح بمفظ الخمعإو ) انربعكف في الفقرة االكلى بالمادة السادسة كاال

المادة التاسعة أحكاـ  جاب كقبكؿ اماـ القاضي مع مراعاةايما في معناه كينعقد ب

 .(2)(كفانقكالثالثيف مف ىذا ال

ر مف قبؿ الصاد 2008لسنة  15الشخصية رقـ  األحكاؿ كفانقكعرؼ 

 188الشخصية  رقـ  األحكاؿ كفانقالعراؽ المعدؿ ل –اف اقميـ ككردستاف برلم

زالة قيد و )إانف في الفقرة االكلى الخمع بفي المادة السادسة كاالربعك  1959لسنة 

زيد عما قبضتو مف المير يما في معناه مقابؿ عكض الأك  النكاح بمفظ الخمع

                                                           
 قانكفالفقو المقارف لالحكاؿ الشخصية بيف المذاىب االربعة السنية كالمذىب الجعفرم كال (1)

 (393عربية بيركت, ص/, دار النيضة الافابك العينيف بدر اف الزكاج كالطالؽ , بدر 
حؽ الزكجة  قانكفكتعديالتو ك  1959لسنة  188الشخصية العراقي رقـ  األحكاؿ قانكف (2)

ب, اعداد المحامية سكالؼ البرزنجي, انالشخصية لالج األحكاؿ قانكفالمطمقة في السكف ك 
لمدكتكر  ,قانكفالشخصية في الفقو كالقضاء كال األحكاؿ, ك 33بغداد, ص/ –ية قانكنالمكتبة ال

 .3711370احمد الكبيسي, الجزء االكؿ, ص/ 
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 لخمع اذا تبيف لمقاضي عف طريؽ التحكيـالمسمى كال يشترط رضى الزكج في ا

 .(1)الزكجة التطيؽ العيش معو(أف 

 يانالمبحث الث

 مشركعية الخمع كالحكمة مف مشركعيتو

 المطمب االكؿ

 مشركعية الخمع
و أحكامفالخمع مشركع عند جميكر الفقياء رغـ كجكد االختالؼ حكؿ 

كاالجماع كالمعقكؿ, نة بدليؿ مف الكتاب كالسآثاره, كاستدلكا لمشركعية الخمع ك 

بكر بف عبداهلل المزني الى خالؼ ما ذىب اليو جميكر كلكف ذىب االماـ 

قكلو بعدـ ستدؿ االخمع عنده غير مشركع ك  أف في مشركعية الخمع اذالفقياء 

 ز كمشركعية الخمع بالكتاب كالسنة.جكا

اف يكبفي الفقرتيف مع ما استندكا اليو مف الدالئؿ يف ايلذلؾ نعرض كمي ر 

 عند الفقياء في الفقرة الثالثة. استدالؿ كؿ منيـ, كما ىك راجحقكة 

 
                                                           

 –اف الشخصية النافذة في اقميـ ككردست األحكاؿيف كالقرارات المتعمقة بانكمكاد القك أحكاـ  (1)
ي ايمكتبة تب 2011ـية مزيدة كمنقحة سنة انالعراؽ, اعداد القاضي عكني البزاز, الطبعة الث

 قانكفتعميؽ عمى نصكص الاف ة في اقميـ ككردستالشخصي األحكاؿ, ك 39لمطبع كالنشر, ص/
 (.129المستشار احمد نصرالجندم ص/
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 الفقرة االكلى

 لكتاب كالسنة كاالجماع كالمعقكؿكادلتيـ مف اجميكر الفقياء أم ر 
كاستدلكا لقكليـ بجكاز ذىب جميكر الفقياء الى جكاز كمشركعية الخمع 

عرض لما يستدؿ بو جميكر  كفيما يميالخمع بالكتاب كالسنة كاالجماع كالمعقكؿ 

 الفقياء.

 دليل من الكتاب: وال:أ

﮹    .....چ قكلو تعالى :  ﮸   ﮷        ﮶   ﮵   ﮴    ﮳   ﮲    ے  ۓ  ۓ 

﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁                             

 .(1) .229البقرة:  چ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 دليل من السنة: يا:انث

جكاز ؿ جميكر الفقياء بالكقائع التي جاءت صريحة في الداللة عمى ستدإ

ات مختمفة ايبرك  النبكية كقد جاء ذكر ىذه الكقائع في السنةالخمع كمشركعيتو 

 منيا: ,كلكف كميا يدؿ عمى جكاز كمشركعية الخمعفي كتب الحديث 

                                                           
تفسير صفكة التفاسير لمشي  , ك 618/ص/1العظيـ, )تفسير ابف كثير(, ج/اف تفسير القر  (1)

, ك تكممة المجمكع 123/ص/1بيركت, ج/ -لصابكني, المكتبة العصرية صيدا محمد عمي ا
دراسة مقارنة رسالة  اإلسالميةالخمع في الشريعة  أحكاـ ك .276/ص/20ج/ شرح الميذب,

لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه, مف اعداد سامح عبد  اإلسالميةمقدمة الى قسـ الشريعة 
 .67السالـ محمد, ص/
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مرأة ثابت بف قيس أتت النبي صمى اهلل عميو إ أف عف ابف عباس -1

فقالت يا رسكؿ اهلل ثابت بف قيس ما أعتب عميو في خمؽ كال ديف كلكني  كسمـ

أكره الكفر في اإلسالـ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أترديف عميو حديقتو 

 .(1)قالت نعـ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اقبؿ الحديقة كطمقيا تطميقة

ت بف قيس اتت رسكؿ مراة ثابإ أف ة اخرل عف ابف عباسايكفي رك  -2

جتمع راسي كراس ثابت ابدا, يكسمـ( فقالت: يارسكؿ اهلل الصمى الو عميو )اهلل 

اشدىـ فاذا ىك  -جماعةأم  –تو اقبؿ في عدة ايب الخباء فر اني رفعت جان

كأقصرىـ قامة كأقبحيـ كجيا فقاؿ أترديف  قصرىـ قامة كاقبحيـ كجياكأسكادا 

 .(2)زدتو ففرؽ بينيما(شاء اف عميو حديقتو قالت نعـ ك 

 ثالثا: دليل االجماع:

االماـ بكر بف عبداهلل فقد اجمع ائمة المسمميف عمى جكاز الخمع اال 

ستدؿ بو في قكلو بعدـ االمزني حيث ذىب الى عدـ جكاز الخمع, كنكرد ما 

 و في مشركعية الخمع.ايعند عرض ر مشركعية الخمع 

 رابعا: الدليل العقمي:

لسنة كاالجماع كااف رغـ كركد االدلة مف القر جكاز الخمع ستدؿ القائمكف بإ

نعرض ما استدلكا بو عقميا مف خالؿ ىذه  أف كذلؾ بدليؿ العقمي, كنستطيع

 النقاط.
                                                           

 .5273/رقـ/46/ص7صحيح البخارم,ج/ (1)
 .9/400فتح البارم شرح صحيح البخارم,  (2)
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عمى شيء تحصؿ  أف تيب ميرىا مف غير أف يجكز لياأف المرأة  -1

ـ الى ذلؾ في قكؿ اف كقد اشار القر  ڻ   ۀ  ۀ  چ :المكلى عز كجؿالكري

﮲    ہ   ہہ تيب  أف فيجكز .4النساء:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ 

 كلى.أمر نفسيا مف باب أميرىا لتممؾ بو 

القياس عمى الشراء كالبيع, اذ قاسكا النكاح عمى الشراء كقاسكا الخمع  -2

 بالبضع بعكض, جاز لوتفاع نالزكج يممؾ حؽ االاف و لما كانعمى البيع, فقالكا 

 كالشراء كالبيع. –بعكض كذلؾ  يزيؿ ذلؾ الممؾ أف

 أف          ممؾ النكاح حؽ لمرجؿ, فيجكز لو أف القياس عمى القصاص, اذ -3

 .(1)حقو في القصاصاف شياخذ العكض عنو 

 يةانالفقرة الث

 االماـ بكر بف عبداهلل المزنيأم ر  
لقكلو بغير مشركعية الخمع كعدـ ستدؿ االماـ بكر بف عبداهلل المزني إ

 بالكتاب كالسنة.جكازه 

 دليل من الكتاب:: والأ

شركعية الخمع منسكخة بقكلو ا لمستدؿ بية التي تياآل أف يقكؿ االماـ

  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: تعالى

                                                           
اعداد الباحث  اإلسالميةالخمع في الشريعة  حكاـأ, ك 2771276/ص/20المجمكع ج/ (1)

 .74, 73سامح عبد السالـ محمد, ص/ 
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ىذه  أف أم .20النساء:  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ

  .229البقرة:  چۆ                چ :ة نسخت قكلو تعالىياال

 ليل من السنة:ديا: انث

لت زكجيا أسة أمر إما يأاهلل عميو كسمـ(: ) ستدؿ االماـ بقكلو )صمىفقد إ

 .(1)س, فحراـ عمييا رائحة الجنة(أالطالؽ مف غير ما ب

 الفقرة الثالثة

 الراجحأم الر  

ء كذلؾ لقكة ادلتيـ ككضكح داللة ىذه كالراجح ماذىب اليو جميكر الفقيا

 .(2) كازهعمى مشركعية الخمع كج االدلة 

 يانالمطمب الث

 الحكمة مف مشركعية الخمع

ىي المتضررة, كالراغبة ت الزكجة انو إذا كان كالحكمة مف مشركعية الخمع

كلما بقاؤىا زكجة مره ليس بيدىا, أف الفي المفارقة, فميس الطالؽ منقذا ليا, 

ييا ض اهلل عمعمى ىذه الحالة, يؤدم الى النشكز كالشقاؽ, كعدـ القياـ بما فر 

مف حقكؽ لمزكج, مثؿ: حسف العشرة كالطاعة كغيرىما, كقد التسمح نفس الزكج 
                                                           

, كسنف ابي 37/112/22440, كمسند االماـ احمد, 1/662/2055سنف ابف ماجة,  (1)
 .7/517/14680, كالسنف الكبرل لمبييقي, 2/268/2226داكد, 

 .2771276/ص/20المجمكع ج/ (2)
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اف ة عمييا, كفكؽ ذلؾ: فيو بذؿ الماؿ في سبيؿ النكاح كالكالنا, الانبطالقيا مج

تقاما منيا, اناضرارا بيا ك , قد تدفعو الى امساكيا, كرامتو الميينة بكراىيتيا لو

 أف          جاز لو:أ, ك تفتدم منو بالماؿ أف جاز الشارع الحكيـ لمزكجة:ليذا أ

سو بطالقيا, كليجد مف لتسمح نفياخذه عكضا عما بذلو, كترضية عما لحقو, 

 .(1)معسرا ما يمكنو مف نكاح غيرىااف ك فإ ىذا العكض

 المبحث الثالث

  التكميفي وحكمك صؿ في الخمع األ
يـ نأتيـ, عمى دلأالخمع ك  بمشركعيةجميكر الفقياء أم ر  عرضنا أف بعد

التي شرعيا االسالـ ليككف كاع الفرقة نأالخمع نكع مف  أف عتبارإبيجكزكف الخمع 

ختالفيـ إنافي مع ككف يكلكف ىذا الزكاج, ممشاكؿ كالشقاؽ فيما بيف األحال ل

عتبار إبمحظكر؟ أك  الخمع مباح؟ أف ىؿأم الخمع  مشركعية فيصؿ األ حكؿ

التكميفية لمخمع  األحكاـك ىذا المكضكع رض ختالؼ نعتباعا ليذا اإلإصؿ, األ

صيؿ حكـ الخمع عند الفقياء أتل نخصص المطمب االكؿ  يفمبمطمف خالؿ 

 .التكميفية لو األحكاـ  ي لمبحث عفانكالمطمب الث

 

 

                                                           
 .276 -2741270/ص/ 20ميذب لالماـ النككم, ج/تكممة المجمكع شرح ال (1)



 

29 

 المطمب االكؿ

   ءصيؿ حكـ الخمع عند الفقياأت

خمع الشريعة عند بحثيـ في اصؿ الخمع فمنيـ قاؿ باباحة الالفقياء اف 

 -:الفقياء عمى قكليف في ذلؾاف بعا لذلؾ فت, حسب االصؿ كمنيـ قاؿ بتحريمو
و انصؿ في الخمع االباحة, كذلؾ بالنظر الى األ أف :القول االول

يخالع زكجتو بدكف سبب كلمزكجة  أف يجكز لمزكجأم , معاكضة عمى العصمة

 .(1)ىـفي المشيكر عند المالكيةك  الشافعية ذىب الى ىذا القكؿ كذلؾ.

ال االباحة اال لحاجة  االصؿ في الخمع الحظر أف :يانالقول الث

, و طالؽنأيحـر المخالعة بدكف سبب كمبرر, كذلؾ بالنظر الى أم  .كضركرة

 .(2)كغيرىـكالجعفرية  كذىب الى ىذا القكؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة

 

 
                                                           

, كشرح مختصر 20/278, كتكممة المجمكع شرح الميذب, 10/7ظر الحاكم الكبير, ان (1)
 .2/347, ك كحاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمدردير, 4/12خميؿ لمخرشي, 

, 1/381ير في شرح ممتقى االبحر, ن, كمجمع اال6/2ظر المبسكط لمسرخسي, ان (2)
/ 2, كحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير, 4/18كمكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ, 

, 7/326, كالمغني البف قدامة, 4/430, كالمغني المحتاج, 10/7, كالحاكم الكبير, 535
أبك اف الفقو المقارف لالحكاؿ الشخصية لبدر  , ك8/176كالشرح الكبير عمى متف المقنع, 

 .395, افعينيف بدر 
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 ي انالمطمب الث

  الحكـ التكميفي لمخمع
كىك الغالب, اذ تطمب مف زكجيا خمع قد يصدر مف الزكجة, طمب ال

كقد يصدر طمب الخمع مف الزكج اذ اجراء الخمع معيا لقاء ماؿ تدفعو لو, 

 .ىك منيا اجراء الخمع معويطمب 

كالطمب في الحالتيف يعتبر فعال مف افعاؿ المكمفيف, كافعاؿ المكمفيف 

الكضع, كتعمؽ ىذا أك  التخييرأك  عمؽ بيا خطاب الشارع عمى كجو االقتضاءيت

 التحريـأك  الندبأك  جابيعمى كجو االأم  –عمى كجو االقتضاء الخطاب بيا 

 .عمى كجو االباحةأم  –. كتعمقو بيا عمى كجو التخيير الكراىةأك 

لتخيير لخطاب الشارع بفعؿ المكمؼ, اأك  كاثر ىذا التعمؽ االقتضائي

 .(1)مباحاأك  ركىامكأك  محرماأك  كبامندأك  جعمو كاجبا

 

 

                                                           
المحمى باآلثار, أبك  , ك5/212, ك كشاؼ القناع لمبيكني, 2/489لميذب لمشيرازم, ا (1)

ىػ(, دار 456دلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: نمحمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز اال
الفقو المقارف لالحكاؿ , ك 9/511بيركت, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاري ,  -الفكر 

, افالعينيف بدر بك أاف بدر ل, قانكفة كالمذىب الجعفرم كالالشخصية بيف المذاىب االربع
 .125 – 119ص/8, ج/افد عبد الكريـ زيد المرأة أحكاـ , ك المفصؿ في395ص/
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 المبحث الرابع

 سباب الخمعأ

 المطمب االكؿ

 بدكف أسباب(في حالة الكفاؽ مطمقا )يجكز الخمع 

كلـ مطمقا  الى جكاز الخمعالمشيكر عندىـ الشافعية كالمالكية في ذىب 

يجكز الخمع كلك لـ يكف ىناؾ أم حالة خاصة يشترطكا لجكاز الخمع كجكد 

عدـ شرط  كاشترطكا لجكاز الخمع بدكف سبب ,يفنشكز بيف الزكجأك  شقاؽ

جكز الخمع في حالة عضؿ الزكج يالأم مخالعة االضرار بالزكجة كحمميا عمى ال

أك  كعدـ الشقاؽ عندىـ, ككذلؾ يجكز الخمع في حالة الكفاؽ زكجتو لتخالعو

عند الحنفية اخذ العكض مف الزكجة كراىة مع  اذا تراضيا النشكز مف قبؿ الزكج

   .(1)نابمةكالح

 

 

                                                           
, كأسنى المطالب في شرح 10/8في المذىب, اف , كالبي10/7ظر الحاكم الكبير, ان (1)

حاشية الدسكقي عمى , ك 3/90ة المقتصد, اية المجتيد كنياي, كبد3/241ركض الطالب, 
ة, اية شرح اليداي, كالعن3/157, كاالختيار اتعميؿ المختار,2/347الشرح الكبير لمدردير, 

, كالشرح 3/96, كالكافي البف قدامة, 4/83, كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, 4/215
 .5/212, ككشاؼ القناع, 8/175الكبير عمى متف المقنع, 
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 يانالمطمب الث

 ()كجكد مبررالنشكزكجكد الكراىية ك ز الخمع في حالة يجك 

حالة الى جكاز الخمع في كالحنابمة كالمالكية كالشافعية ذىب الحنفية 

أم ُخمقو أك  لو نتيجة لَخمقو سكاء كرىياكىي الغالب كراىية الزكجة لزكجيا 

عاطفية كمعنكية مف أسباب أك  يةجسدية كجمالمف أسباب الكراىية ينتج  سكاء 

كىذا يعني  في حالة عدـ الكفاؽ كالكئاـ,أم النشكز كالشقاؽ كفي حالة كنفسية 

  .(1)اتفقكا عمى جكاز الخمع في حالة الخكؼ مف عدـ إقامة حدكد اهلليـ ان

القائؿ بجكاز الخمع في حالة أم الراجح ىك الر أم الر  أف كف ما يبدكا ليكل

كاالختالؼ نتيجة  الشقاؽاف سجاـ, كسكاء كنعدـ الكئاـ كاالؽ كفي حالة الشقا

 و كتعالى قيد جكاز الخمعاناهلل سبحف الكذلؾ  ,معنكيةأك  السباب مادية

  ﮹  ﮸       ﮷  چ بقكلو تعالى:مف قبؿ الزكجيف, بالمخافة مف عدـ اقامة حدكد اهلل 

البقرة:  چ  ۆ                     ﯁  ﯀  ﮿  ﮾﮽   ﮼  ﮻  ﮺

.جكازه مف االحاديث ىك في حالة كجكد الكراىيةمايدؿ عمى كذلؾ ك  .229

  

                                                           
, ك المباب شرح في شرح 1/329الحكاـ, اف , كلس4/211ة, اية شرح اليدايظر العنان (1)

ة اي, كبد2/246, كالمدكنة الكبرل, 1/441, كرد المحتار عمى الدر المختار, 3/64الكتاب, 
, كالميذب لمشيرازم, 5/121, كاالـ لالماـ الشافعي, 3/90ة المقتصد, ايالمجتيد كني

, كالكافي البف 2/89كجكاىر العقكد,  ,10/7في المذىب االماـ الشافعي, اف , كالبي2/489
 .5/212, ككشاؼ القناع, 1/437, كالعدة شرح العمدة, 3/95قدامة, 
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 يانالفصؿ الث

 ي لمخمع كدكر االرادة فيوكنانقالتكييؼ الشرعي كال

 المبحث االكؿ

 ي لمخمعكنانقالتكييؼ الشرعي كال

 كؿالمطمب اال

 عالتكييؼ الشرعي لمخم
مف الناحية الشرعية  الخمعنحاكؿ في ىذا المطمب الكشؼ عف طبيعة 

  -يؼ الفقياء لمخمع, كما ناتي بو فيما يمي:كذلؾ مف خالؿ تكي
 وال: عند االحناف:أ

معنى اليميف  فيأك  ب الزكج يميفانالخمع مف ج أف الحنفية يركفاف 

و انالزكجة كما ىك مصرح بو عندىـ, ك  لخمع معمؽ عمى قبكؿطالؽ اف كذلؾ ال

مف أم بدال مقابؿ افتداء نفسيا منو يا تبذؿ نب الزكجة الانمعاكضة مف ج

  .(1) الزكج

 يا: عند المالكية:انث

                                                           
, ك الدر المختار شرح تنكير 267/ص2تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ,  جظر ان (1)

 .234االبصار لمحصكفي, ص/
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 كيؼ الخمع بالمعاكضة كذلؾيـ أم انالخمع معاكضة  أف يرل الماكمية

  .(1)و )ىكالطالؽ بعكض(انب بالنظر الى ما عرفكا بو الخمع

 ا: عند الشافعية:ثالث

عند  -كييؼ الشرعي التأم  -ب الزكج انمف ج كالطبيعة الشرعية لمخمع

فاما تككف الصيغة تختمؼ كفؽ الصيغة المستعممة في الخمع, الشافعية 

التعميؽ, فتبعا لذلؾ بصيغة صيغة التككف المستخدمة صيغة المعاكضات كاما 

 .يككف التكييؼ حسب الصيغة المستعممة لمخمع عندىـ

ما انفال يتغير بتغير الصيغة ك ب الزكجة انلطبيعة الخمع مف جاما بالنسبة 

  .(2) كاحد كىكمعاكضة فييا شكب الجعالةلو تكييؼ 

 عند الحنابمة: ثالثا:

, بالنسبة الى كؿ مف الزكج كالزكجةفتكييؼ الخمع عند الحنابمة يختمؼ 

 أف          كؿ ذىب الىلمزكج, فالقكؿ اال في التكييؼ الشرعي بالنسبةف ليـ قكال

الخمع بالنسبة لو  أف ي ذىب الىانالخمع بالنسبة لمزكج معاكضة, كالقكؿ الث

   .(3) تعميؽ كليس معاكضة

                                                           
كما  52/ص/4ج/, ك حاشية الرىكني 242/ص/5حاشية الصاكم عمى الشرح الكبير, ج/ (1)

 بعدىا.
ة المحتاج ايني , ك441, 4/440ي الفاظ المنياج, انمغني المحتاج الى معرفة مع (2)

 .401, 400/ص/6ج/
المرأة, لمدكتكر عبدالكريـ  أحكاـ , كما بعدىا, ك المفصؿ في218/ص5كشاؼ القناع ج (3)

 .132 -8/126, افزيد
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 يانالمطمب الث

 ي لمخمعكنانقالتكييؼ ال
ية كنانقالطبيعة الأم ي لمخمع كنانقنبحث في ىذا المطمب عف التكييؼ ال

الشخصية العراقي رقـ  األحكاؿ كفانقالذم كرد في  لمخمع, فبالنظر لتعريؼ

و انب مخمعالسادسة كاالربعكف في فقرتيا االكلى لفي مادتو 1959لسنة  188

جاب كقبكؿ اماـ ايما في معناه كينعقد بأك  الخمع ازالة قيد الزكج بمفظ الخمع)

   أف        (. يتبيفكفانقالمادة التاسعة كالثالثيف مف ىذا الأحكاـ  القاضي مع مراعات

يعني جاب كقبكؿ كىذا ايالخمع ينعقد ب أف عندما عرؼ الخمع كنص عمى كفانقال

ب انججاب مف ييككف اإل أف كؿ كالفرؽ فيجاب كقبايعقاد الخمع مف نالبد ال

ب الزكج انج ية لمخمع مفكنانقالطبيعة ال أف يرغ .ب الزكجةانمف جأك  الزكج

ب انج الخمع مفف لؾ الجة كذب الزك انية لمخمع في جكنانقتمؼ عف الطبيعة التخ

و عبارة عف نب الزكج الانمف جيميف كككنو يمينا أك  في معنى اليميف الزكج 

, كالتعميؽ: و عمؽ طالقيا عمى قبكليا البدؿ )الماؿ(نشرط كجزاء في المعنى كال

, ب الزكجانمف جيمينا الخمع  فميذا االعتبار يككفيميف في اصطالح الفقياء 

يا انبيا معاكضة انجة معاكضة, ككجو ككف الخمع مف جب الزك انكلكف مف ج

 .(1)لزكج لتفتدم نفسيا كتشترم عصمتيارضيت بدفع البدؿ الى ا

                                                           
مي كالدكتكر حمد عبيد كالدكتكر محمد الشخصية, لمدكتكر احمد ع األحكاؿ قانكفشرح  (1)

 .163ـ القسـ االكؿ الزكاج كالطالؽ, ص/1980 –ق 1400عباس , الطبعة االكلى 
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 يانالمبحث الث

 في الخمعاالرادة دكر 

 الفقرة االكلى 

 رادة الزكجة في الخمعدكر إ

كما  ,ال خيار لمزكج فيوختيارىا , ك ك إالمرأة  مر الخمع منكطه بمصمحةأاف 

بف عباس رضي اهلل ما ركاه البخارم عف إ اة ثابت بف قيس,مر كاقعة إميو يدؿ ع

مرأة ثابت بف قيس أتت النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقالت : يا رسكؿ إ أف عنيما

اهلل ثابت بف قيس ما أعتب عميو في خمؽ كال ديف , كلكني أكره الكفر في 

ـْ .  و عميو الصالة كالسالـ قاؿ : َفَتُردِّيفَ اناإلسالـ ف َعمْيِو َحديَقَتُو ؟ فقاَلْت : َنَع

 .ْيِو , كأَمَرُه ففاَرَقياَفُردَّْت َعم

إذا لـ تطؽ الصبر مع زكجيا ػ منفتح , إذف فطريؽ الخالص لممرأة, 

 كليست أسيرة رىف إرادة الرجؿ محضان.

اذا ادعت الظركؼ بارادتيا تطمب الخمع مف زكجيا,  أف لذلؾ لمزكجة

مف الفقياء يجكز الخمع في حالة اف كاف ىناؾ أسباب تبرر ذلؾ ك اف كاف اليو, ب

 ) , كما جاء في الميذب في الفقو الشافعيبدكف سببأم , الكفاؽ كعدـ الشقاؽ

لـ تكره منو شيئان كتراضيا عمى الخمع مف غير سبب جاز لقكلو عز كجؿ: اف ك 
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و رفع عقد نكال .4النساء:  چ  ﮲  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ چ

 .(1)(بالتراضي جعؿ لدفع الضرر فجاز مف غير ضرر كاإلقالة في البيع

مف لمزكجة حرية كاممة في تكجيو ارادتيا لمطمب بالخمع اف كعمى ىذا ف

 يكرىيا عمى الخمع أف كز الحدالخمع كال يج في حالة كجكد اسباب تبيحزكجيا 

 الحد عمييا في ذلؾ.اف يا صاحبة ارادتيا كال سمطنالت انة كسيمة كايب

 يةانالفقرة الث

 رادة الزكج في الخمعدكر إ 

في الحاالت تدفعو لو,  ما بدؿ تخالع مقابؿ أف جتويطمب مف زك  أف لمزكج

يرجع في طمبو اف , ك ما يبيح لو طمب الخمع لكجكدالشرع, في  يجكز لوالتي 

بو مقيد بطبيعة الخمع في الرجكع عما طم رادة الزكجكلكف إ ,مف زكجتولمخمع 

الخمع مف اف بعند مف قاؿ  بو,انبالنسبة لو, فعمى تكييؼ الخمع باليميف مف ج

 مفيطبؽ عمى الخمع أم اليميف  أحكاـمقيد برادتو إاف ف ب الزكج يميف,انج

   .(2)التي يطبؽ عمى اليميفاألحكاـ 

                                                           
/ 5كالتحصيؿ ألبي الكليد, ج/اف , ك البي150/ص3,ج/7ي, انبدائع الصنائع لمكاس (1)

 .327/ ص/7, ك المغني البف قدامة, ج /489/ص/2, كالميذب لمشيرازم,ج/233ص/
ي فقو اني في الفقو النعمان, ك المحيط البرى145/ص/3ي, ج/انائع الصنائع لمكاسبد (2)

 /5ة المنتيى , ج/اي, ك مطالب أكلي النيى في شرح غ3/355اإلماـ أبي حنيفة , ج/
 .307ص/
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ب الزكج, فعمى تكييؼ نالخمع معاكضة مف جااف قالكا ب كلكف مف الفقياء

ىذه الحالة يتكسع دائرة في  أف نقكؿ أف ب الزكج بالمعاكضة يمكفانع مف جالخم

 الخمع معاكضة فيطبؽاف مف قاؿ بف رادة الزكج مقارنة بتكييفو باليميف, الإ

مف جكاز الرجكع قبؿ صدكرالقبكؿ مف الطرؼ المعاكضات عمى الخمع أحكاـ 

 لمستقبؿ كغيره مفالتعميؽ كاالضافة الى ا جكازكعدـ جكاز خيار الشرط ك االخر 

 .(1)االخرلاألحكاـ 

 الفقرة الثالثة

رادتوالقاضي اف مطمدل س  الخمعفي التفريؽ عف طريؽ  كا 

رادتو في التفريؽ عف طريؽ اف يف عف مدل سمطايىناؾ ر  القاضي كا 

 -الخمع:

 أن          لمقاضيمام القاضي و يكون الخمع أ أن يجب االول:أي الر 

  .(2) قاع الطالق:اييجبر الزوج عمى 

ليس بواجب امام القاضي ان أي يجوز الخمع بدون السمطي: انالثأي الر 

   .(3) طالق:قاع الايله اجبار الزوج ب زيجو  وال

                                                           
, ك كشاؼ القناع 30/ص/10, كالحاكم الكبير ج/558/ص/1المقدمات المميدات, ج/ (1)

 .217ص//5عف متف اإلقناع, لمبيكتي ج/
التنزيؿ كأسرار التأكيؿ,  كاران, ك 480 ص/ /12/ الشرح الممتع عمى زاد المستقنع, ج (2)

/ 2)تفسير إبف كثير(, ج/ العظيـ,اف , ك تفسير القر 142/ص/ 1/ البيضاكم( , ج )تفسير
 .297 / ص
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لسنة  15رقـ اف الشخصية في اقميـ ككردست األحكاؿتعديؿ  كفانقك 

في حالة عدـ  قاضيجكاز التفريؽ مف قبؿ الباالكؿ القائؿ أم اخذ بالر  2008

 بحيث تنص المادة السادسة كاالربعكف في فقرتيا االكلى رضاء الزكج بالطالؽ.

شترط رضى الزكج في الخمع اذا تبيف لمقاضي عف طريؽ يبقكليا ).....كال

الشخصية رقـ  األحكاؿ كفانقؽ العيش معو(. بخالؼ الزكجة التطي أف التحكيـ

عدـ القاضي بالتفريؽ في حالة ف ابحيث لـ ينص عمى سمط 1959/لسنة/188

 رضا الزكج بالطالؽ جبرا عنو.

 الفصؿ الثالث

 الخمع اف ركأ

 المطمب االكؿ

 الصيغة
مف أك  و عقد بيف الزكجيفنالو انركف مف ارك في الخمع ىيصيغة الك 

غيرىا أك  الرابطة الزكجية عمى عكض تقدمو الزكجةإنياء    عمىيقـك مقاميما 

 جاب كالقبكؿيالمتمثؿ باال و عقد الخمعيغة الخمع ما ينعقد بفالمراد بصالى الزكج 

, جاب مف احد طرفي ىذا العقد كالقبكؿ مف الطرؼ االخريإلا أف بحيث

                                                                                                                                          
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ  , ك478/ ص/1لمجصاص, ج/اف القر أحكاـ  (3)

 .11, 10/ص/10, ج/الشافعي 
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المتممؾ  كالقبكؿ أك  جاب عند االحناؼ ىك ما صدر اكال سكاء مف المالؾيكاال

جاب ياالعند الجميكر مف المتممؾ, كلكف أك  يا سكاء مف المالؾانىك ما صدر ث

يا, كالقبكؿ ىك ما صدر مف انثأك  ما صدر مف المالؾ سكاء صدر منو اكالىك 

 العراقي اخذ بتعريؼ الحنفية, كفانقيا, كالانثأك  تممؾ سكاء صدر منو اكالالم

في جاب كالقبكؿ, فيي صكرتو يكصيغة العقد بصكرة عامة ىي ما يتحقؽ بو اال

يعبر بيا اطراؼ  ما صيغة الخمع أف رة اخرلباكبعالخارج التي يكجد بكجكدىا, 

صيغة تعبر عف كقكع  لكقكع الطالؽ بو, اذ البد مف عقد الخمع مف الفاظ 

 الخمع.

تعذر اف العقكد تككف بالمفظ, كىذا ىك االصؿ فييا, ف شاءانكالصيغة في 

احدىما أك  جاب كالقبكؿياالأم فالصيغة, المفظ كما في االخرس كالخرساء, 

بالمعاطاة أم اؿ غة الخمع باالفعييككف صأك  الكتابة منيمابأك  ,يككف باالشارة

  .(1) جاب كالقبكؿيدكف تمفظ باال

                                                           
, كرد المحتار عمى الدر المختار, البف 234الدر المختار, شرح تنكير االبصار, ص/ (1)

, كالتاج كاإلكميؿ لمختصر 60/ص/2الجكىرة النيرة, ج/ك , 440/ص/3عابديف الحنفي, ج/
, ك حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, محمد بف أحمد بف عرفة 297/ص/5خميؿ, ج/

/ 2ىػ(, دار الفكر, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاري , ج/1230الكي )المتكفى: الدسكقي الم
, ك 8, كص/150/ص/ 10, ك الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي, ج/351ص/

, كالكافي في فقو اإلماـ أحمد, 295/ص/20تكممة المجمكع شرح الميذب لالماـ النككم,ج/
/ص / 5ة المنتيى, ج/ايكلي النيى في شرح غ, كمطالب أ98, 97/ص/3البف قدامة, ج/

/ص/ 2ج/كالفقو عمى المذاىب األربعة,  273/ص/6, كالمبدع في شرح المقنع, ج/296
لمدكتكر عبد الكريـ أحكاـ     المرأة      المفصؿ في , كما بعدىا, ك368/ص/4, كج/151
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 يانالمطمب الث

 الزكج المخالع
طرؼ في عقد الخمع مع زكجتو التي ىي الطرؼ  الزكج المخالع ىكاف ك 

طرفا في عقد الخمع اذا تكافرت الزكج المخالع ما يككف اني في ىذا العقد, ك انالث

 أف          عمى ىذا االساسالعقد,  مف اجراء ىذا تؤىموأك  ركط معينة تمكنوفيو ش

في الخمع اف ركأ مف لـ يحصر الخمع عنداف ركف مف ارك الزكج المخالع ىك

  .(1) الخالعأك  كيسمى المخالعالصيغة فقط, 

 

 

                                                                                                                                          

لحية , دار  , كحؽ الزكجة في حؿ عصمة الزكجيف, نكر الديف ابك168/ص/8, ج/افالزيد
الخمع في الشريعة  أحكاـ, ك 241ـ. ص/2007 -ق 1428الكتاب الحديث, الطبعة 

,ص/اإلسالمية , كالكسيط في شرح 132, 131, لمدكتكر عامر سعيد الزيبارم, دارابف حـز
ية في قانكنالمبادمء الك  ,223الشخصية العراقي , دكتكر فاركؽ عبداهلل كريـ, األحكاؿ قانكف

الشخصية, القاضي  األحكاؿمقررات ىيئة  -العراؽ  -اف يز إقميـ ككردستقضاء محكمة تمي
 .143ي سيد احمد, ص/نكيال

ي ان, كمغني المحتاج إلى معرفة مع14/ص/4منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ, ج/ظر ان (1)
, 96/ص/3, كالكافي في فقو اإلماـ أحمد, البف قدامة,  ج/431ص/4ألفاظ المنياج, ج/

الخمع في  أحكاـ, ك 134/ص/8المراة, لمدكتكر عبد الكريـ زيدف, ج/ـ أحكا المفصؿ فيك 
الخمع في الشريعة  أحكاـ, ك 93, لمدكتكر عامر سعيد الزيبارم, ص/اإلسالميةالشريعة 
 .158, سامح عبد السالـ محمد, ص/اإلسالمية
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 المطمب الثالث

 الزكجة المخالعة
تخالع ىي التي  غالباك  عادةالمخالعة ىي طرؼ في عقد الخمع,  الزكجةك 

, ككف بيذا طرفا في الخمعقابمة لو, فتأك  ت مكجبة لمخمعانعف نفسيا سكاء ك

ىال لمباشرة المخالعة بنفسيا, ت أانتككف تباشر المخالعة بنفسيا اذا ككعندئذ 

بيا انالخمع مف جف ىال لمتبرع, كذلؾ الأأم رشيدة مختارة  عاقمة ت بالغةانكاف ب

 جكزي, لذلؾ الاىال لمتبرعاف جكز ليا ذلؾ اال اذا كيكالع معاكضة شبيو بالتبر 

تبذؿ الماؿ )البدؿ يا نال االكراه كالسكر كاليزؿ لعتيا في حالةمخا قبؿ منيايكال

و انكما قاؿ سبحبيذا العكض. كالعكض( لالفتداء عف نفسيا كتممؾ نفسيا 

  .(1).229البقرة:  چ  ۆ               چ: كتعالى

 

 

 

                                                           
 لدر المختار البف عابديف,, كرد المحتارعمى ا176, 6/175ظر المبسكط لمسرخسي ان (1)
, 4/434, كمغني المحتاج, 2/531كحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير, ,3/441

المراة, أحكاـ  , كالمفصؿ في7/519, كالمغني البف قدامة, 2/490كالميذب لمشيرازم, 
 . 180, سامح عبد السالـ محمد,اإلسالميةالخمع في الشريعة  أحكاـ, ك 139
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 المطمب الرابع

 العكض
مف يقكـ مقاميا ببذلو الى الزكج كينعقد أك  العكض ىك ما تمتـز الزكجة

الخمع كال يصح بدكنو, اف ركالعكض مف أ أف ع. فبيذا االعتبارعميو عقد الخم

ط العكض بعضيـ ال يشتر ف ىذا ليس محؿ اتفاؽ بيف الفقياء, ال أف غير

 األحكاؿتعديؿ  كفانق, كلكف لويجعمو ركنا  أف لصحة عقد الخمع فضال عف

قد حسـ ىذا المكضكع كذلؾ بالنص عمى إشتراط اف الشخصية في إقميـ ككردست

   .(1) 1959لسنة  188الشخصية رقـ  األحكاؿ كفانقالعكض في الخمع بخالؼ 

 
                                                           

كما بعدىا,  3/151ي, انائع الصنائع لمكاس, كبد2/199تحفة الفقياء, لمسمرقندم, ظر نأ (1)
, ك 2/241, المدكنة الكبرل, 3/441كرد المحتار عمى الدر المختار البف عابديف الحنفي,, 

ي, اني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرك ان, كالفكاكو الدك 2/593الكافي في فقو أىؿ المدينة,
, 7/376يف كعمدة المفتيف, , كركضة الطالب171, كالتنبية في الفقو الشافعي, ص/2/34

كشرح الزركشي  ,7/338المغني البف قدامة,  , ك318/ 1ة الزيف في إرشاد المبتدئيف, ايكني
المرأة      حكاـكالمفصؿ أل, 5/218كشاؼ القناع لمبيكتي, , ك 5/363عمى مختصر الخرقي, 

 لسنة /188ـ/الشخصية رق األحكاؿ قانكفشرح , ك 173, 8/172, افالكريـ الزيد عبد لمدكتكر
. 179كتعديالتو, لمقاضي محمد حسف كشككؿ , كالقاضي عباس السعدم, ص/ 1959/

 األحكاؿمقررات ىيئة  -اف ية في قضاء محكمة تمييز إقميـ ككردستقانكنكالمبادمء ال
يف كالقرارات انكمكاد القك  أحكاـ, ك 146 -143ي سيد أحمد, نالقاضي كيال -الشخصية
العراؽ, لمقاضي عكني البزاز,  -اف ية النافذة في إقميـ ككردستالشخص األحكاؿالمتعمقة ب

 .39ص/
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 الفصؿ الخامس

 ثار الخمعآ

 كاستكفىاف بيف الزكجيف بحيث تكافرت فيو االركذا تـ عقد الخمع إ

فيترتب عمى عقد كفؽ ما بيناه في ما سبؽ ذكره في الفصكؿ السابقة,  الشركط

تصرؼ شرعي بمعنى كباقي أم فالخمع كمالية منيا كغير مالية, الخمع اثارا, 

فينشيء الحقكؽ لكمي الطرفيف كما ينشيء العقكد ينشيء الحقكؽ كااللتزامات 

مقابؿ ما زامات في يمتـز في عقد الخمع ببعض االلتا االلتزامات, فالزكج عمييم

مف الحقكؽ, ـز ببعض االلتزامات في مقابؿ ما ليا لو مف الحقكؽ كالزكجة تمت

  .(1) لمخمعالحقكؽ كااللتزامات التي يترتب عمى عقد الخمع ىي آثارا فيذه 

                                                           
فتح  , ك2/264ة المبتدم,اية شرح بداي, كاليد3/151ي,انظر بدائع الصنائع لمكاسان (1)

, كالكافي في فقو االماـ المالؾ, 2/247, كالمدكنة الكبرل, 4/233القدير البف اليماـ, 
/ 5, ككتاب االـ لالماـ الشافعي, 4/24ر خميؿ, , ك مكاىب الجميؿ شرح مختص2/593

, 4/397ي الفظ المنياج, ان, كمغني المحتاج الى معرفة مع10/9, كالحاكم الكبير, 212
, كالمحمى البف 8/228, كالشرح الكبير عمى متف المقنع, 7/328, كالمغني البف قدامة,398
 ,  5زاد المعاد البف القيـ الجكزية,ك , 1/768ة, اية الى بمكغ النيايكتفسيراليد , ك9/525حـز

, لممرحـك االماـ قانكفكال اإلسالميةالشخصية في الشريعة  األحكاؿأحكاـ  , كشرح602/
, كالمفصؿ, 364الشي  أحمد إبراىيـ بؾ, كالمستشار كاصؿ عالء الديف أحمد إبراىيـ, ص/ 

حمد حسف , لمقاضي م1959/ لسنة/188الشخصية رقـ/  األحكاؿ قانكف, ك شرح 8/223
الخمع, لعامر سعيد الزيبارم, ص/  أحكاـ, ك 177كشككؿ, كالقاضي عباس السعدم, ص/

, لمقاضي محمد حسف 1959لسنة  188الشخصية رقـ/ األحكاؿ قانكفشرح  , ك247
الشخصية في الفقو كالقضاء  األحكاؿ, ك 179كشككؿ, كالقاضي عباس السعدم, ص/
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 الخاتمة
 شتيايياء ىذا البحث, فمف خالؿ معانكفقني التماـ ك  بعد الحمد هلل الذم

طالع عمى كتب الفقيية باالفيو كما تكفقت كتابة لافي فترة  مع ىذا البحث 

تكصمت الى بعض النتائج فقد جعمتو تاجو نية كغير ذلؾ مف المصادر الكنانقكال

 -كجزىا فيما يمي:أ أف الييا يمكفكما تكصمتو خاتمة ليذا البحث 

ة االىمية في شريعتنا الحنيفة, كما يصدؽ ايغ الزكاج فيمكضكع  أف -1

و انيقكؿ الحؽ في حقو سبحو في كتابو العزيز الذم انيو سبحما نص عمىذا ىك 

  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  چ :كتعالى

في مكاطف كثيرة فمنيا تسمية ىذا العقد بميثاؽ غميظ ما يدؿ عمى  .42فصمت: 

و جعمك اف لمركح كاالبدالسكينة  وجعمىميتو الخاصة, ك أك ة ىذا العقد انعظمة مك

ؿ عمى ككذلؾ مما يد, بيف الزكج كالزكجةأم حمة بينيما سببا لتبادؿ المكدة كالر 

عمى د صمى اهلل عميو كسمـ و كرسكلو محمانأىميتو ىك ما يحثنا اهلل سبح

في كتبيـ مكضكع  اإلسالميةاج, في نصكص كثيرة, لذلؾ خص فقيائنا الزك 

يف في انكذلؾ القك مفصال, ك مستقؿ كبحثكا عف مفرداتيا اف تحت عنك الزكاج 

مف ا خاصا بو ككؿ ىذا يدؿ عمى ما لمزكاج كنانقكا لو صالبالد العربية خص
                                                                                                                                          

 سكالؼ البرزنجي,الشخصية ل األحكاؿ قانكف, متف 1/275,  لمدكتكر أحمد الكبيسي, قانكفكال
الشخصية, لمقاضي عكني البزاز,  األحكاؿيف كالفرارات المتعمقة بانكمكاد القك  أحكاـك , 33ص/
39. 
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لك عمى المجتمع مف ناحية, كما لو مف خطكرة ىذا  ,أىمية بالغة في المجتمع

   ىممنا استعدادىـ لتحمؿ ىذه الحياة مف ناحية اخرل.أك ىميتو أتجاىمنا 

حقيا مف غير إفراط كالتفريط,  كأعطىالمرأة  افرفع شاالسالـ اف ك  -2

و انبحيث اعطى ليا الحقكؽ مقابؿ ما عمييا مف كاجبات كما يدؿ عميو قكلو سبح

 .228البقرة:  چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ۀ  چ :

ضطيادىا المرأة  اففي حيف رسخت العالـ تقريبا في حرم  مف حقكقيا كا 

ر ليا ال في إذ الإعتباة منحطة, انبشتى أشكاؿ االضطياد, ككضعيا في مك

يا مف حقيا في انحية االجتماعية, ىذا فضال عف حرمية كال في نااإلنسانناحية 

 الماؿ كالتصرؼ فيو.

كنكع مف  -الخمع  -كمنو  و كتعالى جعؿ الطالؽاناهلل سبح أف -3

داء الشقاؽ كالنشكز حال كعالجا ل ,الراجحىك جميكر الفقياء ك أم الطالؽ عمى ر 

كذلؾ كعالج كحؿ أخير بيف الزكجيف  إقامة حدكد اهلل كالخكؼ مف عدـ كالتنافر

الكقائية كالعالجية التي يمكف س مف الحؿ كاالصالح بينيما بالطرؽ بعد اليأ

, تحرير كؿ مف الحكمة مف الطالؽف , الالطالؽالمجكء الى االلتجاء الييا قبؿ 

ا كعدـ ككف فيو سعادتيما بسبب تباعد طبائعيميالالزكاج الذم قيد الزكجيف مف 

عطاء فرصة لكؿ مف الزكجيف لتككيف زكاجا سجاميما كؿ كاحد مع االخر ك ان ا 

 الزكاج يعتبر ما يككف ليما عبرة مفاف , ك يككف خيرا ليما أف آخر عسى

 االكلى.
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الخمع مشركع بدليؿ الكتاب كالسنة كاالجماع كالعقؿ كذلؾ لما اف ك  -4

كلكف مع تسميمنا بمشركعية نية, مف الناحية االجتماعية كالديلو مف اىمية كبيرة 

اف مشركعية الخمع مقيدة كمقركنة بأسبابيا, ك  أف ننتبو الى أف الخمع, يجب عمى

 ال االباحة في الراجح. االصؿ فيو الحظر

لكؿ تصرؼ شرعي حكما فيك اف ك إرادم  شرعي ك فالخمع تصرؼ -5

كالحرمة مف الكجكب كالندب التكميفية الخمسة األحكاـ  يعتريوحكـ تكميفي 

األحكاـ      فالخمع كذلؾ يعترم عميو ىذه ,كالكراىة كاالباحة عمى التغميب

  الخمسة.

أكثر أم ما يبدكا مف ر اف كاف الرادة الزكجة دكر في الخمع, ك اف ك  -6

 فقيائنا االجالء عدـ دكر إرادة الزكجة في الخمع, كلكف كنت مع ما ذىب الى

إصرارىا عمى مفارقة زكجيا كلـ يرض ليا دكر فيو, كدكر إرادتيا ىك في  أف

ال يفرؽ القاضي بينيما كذلؾ ال و إذا نالزكج بطالقيا فيجبره القاضي بطالقيا كا 

لـ تكف لمزكجة دكر في الخمع فال يبقى لتشريع الخمع فائدة, كما يدؿ عميو إحدل 

مف الحكـ العظيمة لمخمع ىك جعؿ اهلل  أف ات حديث ثابت بف قيس, ككذلؾايرك 

بيد الرجؿ كاالصؿ كجعؿ الخمع لممرأة, في مقابؿ ما أعطى لمرجاؿ حؽ  الطالؽ

و بيده الطالؽ, كلكف نيفارؽ زكجتو فيطمقيا, ال أف الطالؽ, فالرجؿ حينما أراد

تفارؽ زكجيا لكلـ تكف ليا دكر في المفارقة بالخمع فما ذا  المرأة أف لك أرادت

 تفعؿ؟.
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خرل بيا عف التصرفات األ كىي تميزهلمصيغة في الخمع أىمية ف أك  -7

ثار التي كاآلاألحكاـ      لعادم كذلؾ الختالؼ بعضإلتباسيا بالطالؽ ا ـكعد

 أف          ترتب عمى الطالؽ العادم, لذلؾ يجبيفيما اليترتب عمى الخمع, 

إختالفا عمى فيـ معناه, ما في معناه بحيث لـ تدع أك  تككف الصيغة بمفظ الخمع

 الخمع بمفظ الخمع أف الشخصية في العراؽ كاالقميـ عمى ؿاألحكا كفانقكنص ال

 ما في معناه.أك 

مف  ونىمية الكاممة لمزكجة لقياميا بالمخالعة كذلؾ الككجكب األ -8

في العراؽ الشخصية  األحكاؿ كفانقبيا معاكضة شبيية بالتبرع, كنص الانج

  .عمى ىذا الشرطقميـ كاإل

دـ إقامة حدكد اهلل كالنشكز الخكؼ مف عجكاز العكض في حالة  -9

إعطاء الزكجة العكض كأخذه مف قبؿ الزكج جكاز أم كالكراىية مف قبؿ الزكجة, 

كالسنة كاالثار, كلكف اف القر مف  النصكصفي ىذه الحالة, كذلؾ لما يدؿ عميو 

مف  أكثر العكض بيف جكاز أخذه ياء في مقدار ما يجكز لمزكج أخذهإختمؼ الفق

عميو  إذا إتفقاأخذه العكض أكثر مف الصداؽ, كلكف أرل كعدـ جكاز الصداؽ 

جبارىا  اف كاف ك بأخذ الزيادة فال بأس عف رضى تاـ لمزكجة كعدـ إكراىيا كا 

ال أرل عدـ جكازه ب أكثر يستخدـ الزكج ليحرج بو الزكجة اف كف أمف الصداؽ, كا 

ما   بقائيا معو. كيجبرىا إما عمى المخالعة كا 

رعي إرادم يترتب عميو آثار منيا مالية تصرؼ شأم فالخمع ك -10

إتفاقا كاختمفكا في بدؿ الخمع أم ثار المالية يشمؿ العكض فاآلكمنيا غير مالية, 
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عدـ سقكط حقكؽ أخرل بدكف تسمية, كغيرالمالية كلكف كنت مع حقكؽ اخرل, 

, كالعدة ىي نكع الفرقة التي تقع بالخمع كعدة المختمعة, فالفرقة طالؽ بائف

 ثبكت ذلؾ عف كثير مف الصحابة.ة لحيض

, لـ 1959ة /لسن188رقـ الشخصية العراقي  األحكاؿ كفانقال أف -11

لـ أم عمى الفرقة في حالة إصرار الزكجة عدـ اشتراط رضى الزكج ينص عمى 

ىؿ يطمقيا اف كلـ يرضى الزكج ب تخالع عف زكجيا أف إذا أرادت الزكجة يبيف

 كفانق؟ أـ ال؟ بخالؼ عدـ رضى الزكجينيما في حالة يفرؽ ب أف لمقاضي

, الذم نص عمى ىذه 2008/لسنة/15العراقي في إقميـ رقـ/الشخصية  األحكاؿ

شترط رضى ي)....كالالحالة في المادة السادسة كاالربعكف في الفقرة االكلى 

الزكجة التطيؽ العيش  أف كيـالزكج في الخمع إذا تبيف لمقاضي عف طريؽ التح

مكضكعا  قد ادركتفي االقميـ الشخصية  األحكاؿ كفانقال أف معو(, كىذا يعني

  إرادة الزكجة في الطالؽ )الخمع(.دكر ميمة كىك 

الشخصية العراقي المعدؿ نص عمى جكاز الخمع  األحكاؿ كفانق -12

القائؿ بجكاز أم أخذ بالر أم أقؿ مف المير المسمى, أك  أكثرلمزكج عمى عكض 

أخذ الشخصية في االقميـ  األحكاؿ كفانقال أف حيفبأكثر مف الصداؽ, في الخمع 

القائؿ بعدـ جكاز الخمع بأكثر مف الصداؽ)المير المسمى(, كما نص أم بالر 

االكلى)..... في مقابؿ عكض عميو في المادة السادسة كاالربعكف في فقرتيا 

 زيد عما قبضتو مف المير المسمى(.يال

 تمت بحمداهلل كعكنو كتكفيقو
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