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 يف موافقة المشرف

الحهػػػد  رب العػػػالهيف والصػػػبلة والسػػػبلـ عمػػػى لشػػػرؼ األىبيػػػا  والهرسػػػميف 
  وعمى آلً وصحبً وسمـ تسميهًا كثيرًا إلى يـو الديف
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الخمع بػيف الشػريعة بعد االطبلع عمى البحث التكهيمي والذي ٌو بعىػواف: 
، رقػـ التسػجيؿ : زىيػر الميػدي خمي ػة ، الهقدـ هف الطالػب : االسالمية والقانوف

لىيؿ درجة الهاجسػتير ، لقػد وافػؽ الهشػرفاف عمػى تقديهػً إلػى هجمػس  13780028
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ير الهٍدي خميفة هكاري االسػػػػػػػػػػػػػـ  13780028:  رقـ التسجيؿ  : ٌز

 : الخمع بيف الشريعة االسبلهية والقاىوف الوضعي العىػػػػػواف

 () دراسة تحميمية هقارىة                          

لىيػػػػػؿ درجػػػػػة شػػػػػرط  ُلِقػػػػػر  بػػػػػسف ٌػػػػػذي الرسػػػػػالة التػػػػػي حضػػػػػرتٍا لتػػػػػوفير
كميػػة الدراسػػات العميػػا جاهعػػة هوالىػػا  حػػواؿ الشخصػػيةالهاجسػػتير فػػي قسػػـ األ

   هالؾ إبراٌيـ  اإلسبلهية الحكوهية هاالىج تحت عىواف:
 الخمع بيف الشريعة االسالمية والقانوف الوضعي ) دراسة تحميمية مقارنة(

حضرتٍا وكتبتٍا بىفسي وها زوَّرتٍا هف إبػداع ييػري لو تػسليؼ اآلخػر 
ذا ادعػػى لحػػد اسػػتقبااًل لىٍػػا هػػف تسليفػػً وتبػػيف لىٍػػا فعػػبًل ليسػػت هػػف بحثػػي  ، وا 
فسىا لتحهؿ الهسؤولية عمى ذلؾ، ولف تكوف الهسؤولية عمى الهشرؼ لو عمػى 

 .  ة الحكوهية هاالىجكمية الدراسات العميا جاهعة هوالىا هالؾ إبراٌيـ اإلسبلهي
الخاصة وال يجبرىي لحد ٌذا، وحررت ٌذا اإلقرار بىا  عمى ريبتي 

               عمى ذلؾ. 
 توقيع صاحب اإلقرار                           ـ .2014 هاالىج ، سبتهبر
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 ِبسـ ا الّرحهِف الّرحيـ
  تَاِف َفِإْهَساٌؾ ِبَهْعُروٍؼ ـْ َلْف الطَّبَلُؽ َهرَّ َلْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍف َواَل َيِحؿ  َلُك

ـْ َلالَّ  ًِ َفِإْف ِخْفُت تَْسُخُذوا ِههَّا آَتْيُتُهوٌُفَّ َشْيًئا ِإالَّ َلْف َيَخاَفا َلالَّ ُيِقيَها ُحُدوَد المَّ
ًِ ِتْمَؾ ُحُدو  َها ِفيَها اْفَتَدْت ِب ٍِ ًِ َفبَل ُجَىاَح َعَمْي ًِ َفبَل ُيِقيَها ُحُدوَد المَّ ُد المَّ
ـُ الظَّاِلُهوفَ  ٌُ ًِ َفُسوَلِئَؾ     َتْعَتُدوٌَا َوَهْف َيَتَعدَّ ُحُدوَد المَّ

 
 

 (229) اآليةسورة البقرة، 
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 أبي العزيز ................
 
 

 إلى هف حاكت سعادتي بخيوط هف ىسيج هسحوبة هف ىسيج قمبٍا 
 أمي الحنونة ..............

 
إلى هف حبٍـ يجري في عروقي ويمٍج بذكراٌـ قمبي إلى هف 

ا ا وهٌر  عاشوا هعي الحياة حمٌو
 أخوتي األعزاء .............
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 رفاناً وع
 

 الي كؿ هف عمهىي حرفا ،واخذ بيدي في سبيؿ تحصيؿ العمـ

 اساتذتي الكراـ............
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 مستخمص البحث

ير الهٍدي خميفة هكاري                العاـ الجاهعي   ـ 2014اسـ الطالب : ٌز

 العىواف: الخمع بيف الشريعة االسبلهية والقاىوف الوضعي) دراسة تحميمية هقارىة(

 الهشرؼ االوؿ : د. توتيؾ حهيدة               الهشرؼ الثاىي: د. عوف الرفيؽ   
وجعل هللا سبحانه وتعالى الطالق فً ٌد الرجل ٌستطٌع ان ٌلجا إلٌه كعالج أخٌر ٌتخلص به 
من زواج رأى انه لم ٌؤد الغرض المقصود منه , فً نفس الوقت أعطى المرأة هذا الحق 
فً أن تتخلص من زواجها إذا رأت أنه لم ٌود الغرض المقصود منه , وذلك بالخلع . لتكون 

 فٌه قائمة على الحرٌة فً بدئها , وعلً الحرٌة فً استمرارها كذالك .الحٌاة الزوجٌة 

فاذا اتفقا علً الخلع ٌتم الفراق بهدوء وتفاهم , اما اذا تعنت الزوج فلها أن تلجا الً القضاء 
 لٌحكم بٌنهما وهذا هوه حال القانون فً ذلك ومن تلك القوانٌن, قانونً مصر والجزائر.

من حيث أراء العلماء فيه وبيان  إلى التعرف على مشروعٌة هذه الدراسة ولقد هدفت
احكامه الشرعية المذكورة في القانون وكذلك عرض وجه التباين بين الخلع الذي نص 

 عليه القانون والخلع القرر شرعا .

البحث التحلٌلً المقارن وذلك بتحلٌل البٌانات ثم مقارنتها من خالل  ومنهج هذا البحث
ٌة وكذلك استخدام المكتبة بشكل كبٌر وعض مقاالت االنترنت , والحرص القوانٌن الشرع

علً توثٌق كل النصوص , وتكون ادوات جمع البٌانات والمعلومات لمشكلة البحث 
 بمصادر متنوعة وطرق تحلٌلها عن طرٌق البٌانات وتصنٌفها حسب النوعٌة فً البحث  .

  -ئج األتٌة:: فقد أظهرت الدراسة النتا نتائج البحثأما عن 
: بٌان ان الخلع تشرٌع اسالمً أقره االسالم بنص قرآنً كرٌم وسنة نبوٌة فعلٌة واجماع   1

من العلماء علً ذلك , وكذلك بٌان ان االسالم لم ٌهمل جانب المراءة وحقها من فراق 
 زوجها.

الخاصة  :  بٌان الشروط الواجب توفرها اثناء القٌام بالخلع وكذلك التعرف علً الشروط 2
بكل ركن من اركان الخلع وهذه الشروط ٌجب ان تتوفر فً هذه االركان لكً ٌقوم الخلع 

 وفقاً لمعاٌٌر صحٌحة وال ٌكون هناك تالعب بأحكام الخلع .

: نبٌن كٌفٌة اجراءات رفع دعوى الخلع فً الجزائر ومصر وإلً اي مدى تكون  3
لناشئة عن الخلع  وتبٌان االثار صالحٌة القاضً فً رفع الدعوى وكذلك النزاعات ا

 المترتبة عن وقوع الخلع بٌن الزوجٌن .
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 الشكر والتقدير
 

 لستاذي إلى واالحتراـ التقدير وبالغ االهتىاف وعظيـ الشكر بخالص لتقدـ
 :الفاضميف

 الدكتورة/ توتيؾ حميدة               والدكتور / عوف الرفيؽ

 عىاية كؿ هىٍها وجدت فقد لي، ورعايتٍها وكرهٍها بفضمٍها هىي اعترافا وذلؾ

 فسسسؿ والرشاد، الصواب إلى إرشاد لو توجيً لو بىصح عمي بخبل فها ورعاية،
 طمبة بٍا يستىير لمعمـ هىارة دوها ليكوىا وفيٍها، لٍها ويبارؾ يحفظٍها لف ا

 .العمـ

 :إلى والتقدير الشكر بعظيـ ولتقدـ كها

 .منير زيف العابديف / الدكتور و              .اشراؽ النجاح   /الدكتور

 وها قرا تً، في جٍدي هف بذالي وها البحث، ٌذا هىاقشة بقبوؿ تفضمٍها عمى
 .إرشاد وتسديد ىصح هف  ا شا  إف لي يقدها

 الشكر بعظيـ جامعة موالنا مالؾ إبراىيـ اإلسالمية الحكومية إلى ولتقدـ كها

 . الشرعي العمـ لدراسة سبيؿ لي ذلمت فقد واالحتراـ؛ والتقدير

جاهعة هوالىا باألفاضؿ  لساتذتي إلى والتقدير الشكر بعظيـ لتقدـ لف يفوتىي وال
 .الجزا  خير عىي يجزيٍـ لف ا ولسسؿ هالؾ إبراٌيـ اإلسبلهية الحكوهية
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 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهقده
لودع في ، ذكرا ولىثى و  جعؿ هىً زوجيفاستخمؼ ا اإلىساف في األرض و      
تىاسؿ يكوف هف ثهرتً البيىٍها ، و  ٍها ها يجعمً يهيؿ لآلخر ليتـ االزدواجكؿ هى

، ولكف الهولى سبحاىً  األرض حتى يبمغ الكتاب لجمًليبقى الىوع اإلىساىي يعهر 
لـ يتركٍـ إلى ها تهميً عميٍـ طبيعتٍـ في لهر االزدواج وتعالى كـر بىي آدـ و 

هىزلتٍـ بيف سائر ، بؿ سف لٍـ طريقة  خاصة تتفؽ و  كبقية الهخموقات األخرى
 .  الهخموقات ٌي الزواج

كيـ فالزواج لٌـ عبلقة يىشئٍا اإلىساف في حياتً لذلؾ توالي الشارع الح     
، فسضفى عميً قدسية تجعمً فريدا بيف سائر العقود األخرى لها يترتب  بالرعاية

ال عمى األسرة التي توجد آثار خطيرة ال تقتصر عمى الرجؿ والهرلة ، و عميً هف 
، حيث لـ تخؿ شريعة هف الشرائع السهاوية هف  ، بؿ يهتد إلى الهجتهع بوجودي

 . اإلذف بً وتىظيهً

جعمً هف لوثؽ العرى بيف الىاس ، سبلـ الزواج عىاية كبرى و ولى اإلولقد ل   
السىة يجد لف ٌذا العقد ظفر بعدد كبير هتتبع لىصوص التشريع في القرآف و الو 

ًُ َوَقْد  هىٍا، ووصفً القرآف بسىً هيثاؽ يميظ في قولً تعالى : } َوَكْيَؼ َتْسُخُذوَى
ـْ ِإَلى َبْعٍض َوَلَخْذَف ِهىكُ  يثَاقًا َيِميظًا{ َلْفَضى َبْعُضُك  (1)ـ هِّ

الىعـ التي لىعـ ا بٍا عمى اإلىساف في هعرض اهتىاىً بىعهً وبسىً لكثر      
ـْ َلْزَواجًا َوَجَعَؿ َلُكـ هِّْف َلْزَواِجُكـ  فيقوؿ جؿ شسىً ًُ َجَعَؿ َلُكـ هِّْف َلىُفِسُك : } َوالّم

ـْ َيْكُفُروَف{  ٌُ  ًِ   (2)َبِىيَف َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكـ هَِّف الطَّيَِّباِت َلَفِباْلَباِطِؿ ُيْؤِهُىوَف َوِبِىْعَهِت الّم
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ًِ َلْف َخَمَؽ  ولً تعالى : }في آية لخرى اعتبري آية هف آيات قدرتً لقو      َوِهْف آَياِت
ٍَا َوَجَعَؿ َبْيَىُكـ هََّودًَّة َوَرْحَهًة ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت  ـْ َلْزَواجًا لَِّتْسُكُىوا ِإَلْي ْف َلىُفِسُك  َلُكـ هِّ

 (3)لَِّقْوـٍ َيَتَفكَُّروَف { 

هسمـ حيث يقوؿ هكهبل لديف ال -صمى ا عميً و سمـ -وقد جعمً الرسوؿ      
، فميتؽ ا في الشطر  ًعميً الصبلة والسبلـ :"هف تزوج فقد لحرز شطر ديى

البا ة فميتزوج فإىً ايض قاؿ ليضا "يا هعشر الشباب هف استطاع هىكـ اآلخر" و 
هف لـ يستطع فعميً  بالصـو فإف لً وجاٌ " كها روى ، و  لحصف لمفرجلمبصر و 

قاؿ :"الدىيا  -عميً و سمـصمى ا -هسمـ عف عهرو ابف العاص لف رسوؿ ا 
 خير هتاعٍا الهرلة الصالحة"هتاع و 

، بتقديس ديىي باعتباري  الواجبات فيًي الحقوؽ و فالزواج عهاد األسرة تمتق     
لعؿ ٌذي الىاحية الىفسية ، و  برقي اإلىساف رابطة هقدسة وعبلقة روحية تميؽ

 . الروحية ٌي الهودة التي جعمٍا ا سبحاىً بيف الزوجيف

ف جؿ: } و البقا  لقولً عز و د ُشرع الزواج عمى سبيؿ الدواـ و ولق      عاشرٌو
عؿ بالهعروؼ{ ولكف قد تعترض العبلقة الزوجية في بعض األحواؿ لهور تج

جيف بدؿ لف تكوف سببا الخصاـ الهستهر بيف الزو اؽ و الحياة الزوجية هصدر الشق
، بعد لف كاىت ىعهة  و  ىقهة، فتصبح الرابطة الزوجية جحيها و  الوئاـلبلئتبلؼ و 

، فُشرع الطبلؽ في اإلسبلـ لمتخمص هف الزوجية التي ال خير في بقائٍا  سعادة
،  ض الىاسحفظ لعرااسا إلى تىظيـ العبلقة الزوجية و فإف كاف الزواج يٍدؼ لس

ثبات ىسب كؿ هولودو  ، فإف الزوجيف يستطيعاف التخمص هف الرابطة الزوجية  ا 
ال لف يقوـ ، و  ال يهكىٍها  التعاشر بالهعروؼ، ولىً  إذا تبيف لىٍا هصدر شقا 
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ذلؾ بفؾ الرابطة الزوجية عف طريؽ واجباتٍا و  هىٍها بحقوؽ الزوجيةكؿ 
 الطبلؽ.

الىكاح  في الحاؿ لو الهآؿ بمفظ هخصوص والطبلؽ شرعًا ٌو رفع قيد      
لمثبلثة وفي ، فرفع قيد الىكاح في الحاؿ يكوف بالطبلؽ الهكهؿ  صريح لو كىاية

ؿ  المفظ الصريح ٌو ها كاف هشتقا هف هادة "ط، و  الهآؿ يكوف بالطبلؽ الرجعي
الكىاية ٌي المفظ الذي لـ يوضع لخصوص الطبلؽ فحسب بؿ وضع لهعىى ؽ" و 

 بالطبلؽ لو لهعىى آخر.يتعمؽ 

روط تجعؿ إيقاعً هف وقد جعمت الشريعة اإلسبلهية الطبلؽ خاضعا لش     
و يعقد الزواج و  ، فبل تصح  يىوي بقا ي قائها هستهرا هدى الحياةجاىب الرجؿ ٌو

ا ٌو حسبها يهميً عميً ضهي ري و هفارقة لي زوج لزوجتً إال ألسباب خطيرة يقدٌر
هاؿ حؽ الطبلؽ ، فاإلسبلـ ال يبيح استع القيـ اإلسبلهيةية و ها توجبً العقيدة الديى
  وفاؽ بيف الزوجيف لوجود في الحالة التي يصعب هعٍا إجراإال عىد الضرورة و 

 . ىفرة بيىٍهاشقاؽ و 

ذا استعهؿ بغير سبب لصبح بهثابة التعدي عمى حدود ا ، كها لىً       وا 
إف لبغض الحبلؿ عىد   :"-سمـو  صمى ا عميً -هبغوض وهكروي لقوؿ الىبي 

 ال تطمقوا فإف الطبلؽ يٍتز هىً العرش"قولً ليضا: "تزوجوا و الطبلؽ" و  ا

وجعمً الشارع الحكيـ بيد الزوج يستقؿ بإيقاعً دوف اشتراط رضى الزوجة      
تي ُجِبْمَف عميٍا سرعة ألف الشسف واألهر الغالب في الىسا  بحسب طبيعتيف ال

والخضوع لٍا لكثر هف اىقيادٌف وخضوعٍف لها  عاؿ واالىقياد لمعاطفةاالىفالتسثر و 
األىاة و  التفكير السميـ، بخبلؼ الرجاؿ فإف األهر الغالب فيٍـيقتضيً العقؿ و 

التبصر في عواقب األهور قبؿ اإلقداـ عميٍا فمو ضبط الىفس عىد الغضب و 
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ىت هعرضة لٍدهٍا ألقؿ كاوجة لها استقرت الحياة الزوجية و ُجِعؿ الطبلؽ بيد الز 
 . األسباب

كها في عقد  ي الطبلؽ لف يكوف برضى الزوجيف واتفاقٍهاولـ يشترط ف     
 . الزواج إذ لو اشترط ذلؾ قمها يهكف إىٍا  الزوجية التي ال خير في بقائٍا

  العبلقة الزوجية وبذلؾ قررت الشريعة اإلسبلهية حؽ الزوج في إىٍا     
لهشيئتً، إال لىٍا لـ تٍهؿ حؽ الهرلة في خبلصٍا هف طبقا بهحض إرادتً و 

حيث تصبح ال تطيؽ العبلقة الزوجية إذا ها جمبت لٍا لضرارا هادية لو هعىوية ب
ا زيادة في البغض و تر هعاشرة زوجٍا و  ، عىدئذ فتح لٍا  الكراٌيةى في استهراٌر

تت إضرار الشرع بابا لىوع هف الطبلؽ تتخمص فيً هف الرابطة الزوجية إذا لثب
ٌذا ها ، و  حد األسباب الهىصوص عميٍا شرعا وقاىوىاالزوج بٍا عىد توافر ل

يعرؼ بالتطميؽ لها إذا لـ تستطع إثبات ذلؾ الضرر فتح لٍا باب افتدا  ىفسٍا 
إف  ٌذا حهاية لمهرلةتدفعً لً وذلؾ ها ُيعرؼ بالخمع ، و هف زوجٍا في هقابؿ هاؿ 

 54لشسف بالىسبة لمقاىوف الوضعي بىص الهادة ٌو اخافت لال تقيـ حدود ا ، و 
هف قاىوف الزواج والطبلؽ  1هف قاىوف األسرة الجزائري ، وكذلؾ الهادة رقـ 

 الهصري .

بالريـ هف لف الخمع قد ظٍر هىذ قديـ الزهاف سوا  قبؿ اإلسبلـ لو بعدي و      
ٍدت هصر التي شزاؿ هحور جدؿ في العالـ العربي وخاصة الجزائر و فإىً ها

تعديبلت كبيرة في ٌذا الهجاؿ ، وهىٍا  آخر تعديؿ في قاىوف األسرة الجزائري 
لذي ٌدؼ إلى ا 27/02/2005الهؤرخ في  05/02الصادر باألهر الرئاسي 

تسكيد حؽ الهرلة في خمع ىفسٍا هف زوجٍا دوف حاجة إلى توضيح لحكاـ الخمع و 
يقً وكثرة لجو  الىسا  إليً هوافقة الزوج ، وكذلؾ في االعواـ الهاضية وسو  تطب

 ألتفً االسباب وذلؾ ها ٌو هعروؼ في القاىوىي الجزائري والهصري .
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وبعد توفيؽ ا لي وهف خبلؿ تطمعي لكثير هف الهواقع والكتب التي      
تتحدث عف الطبلؽ والخمع رليت كثيرًا هف الهشكبلت الزوجية الهستعصية ، 

ة ، وتكوف ٌي السبب في تمؾ الخبلفات ، وال يريد والتي تكوف فيٍا الهرلة كالُهعّمق
الزوج لف يطمؽ لٍذا االهر ، حتي ال يتحهؿ التبعات الهالية التي تتبع الطبلؽ ، 
وال يخسر الهٍر الذي دفعً لمزوجة ، هّها دفعىي إلي التفكير في ٌذا الهوضوع ، 

 وبياف هوقؼ االسبلـ هىً.

خمو هف هثؿ ٌذي الظواٌر ، كها لف وكذلؾ حيث لف الحياة العهمية ال ت     
الدراسات السابقة ركزت عمى الجاىب الشرعي عمى حساب الجاىب القاىوىي 

ر حوؿ الدراسات الهتضهىة خاصة في الدراسات الجزائرية التي يشوبٍا ىقص كبي
 ٌذا عكس الدراسات الهصرية .لمخمع و 

ف والتوضيح لذا فإف ٌذا الهوضوع يحتاج إلى جهع وترتيب وهزيد هف البيا
،  والتوسع واستقصا  األقواؿ الفقٍية هع لدلتٍا وتحميمٍا ودراستٍا والتخريج عميٍا

ريبة هىي في لف يسخذ الهوضوع حقً هف البحث كدراسة عمهية هىٍجية شاهمة، و 
خاصة فيها يتعمؽ بهوضوع الخمع في ضو  القواىيف الوضعية ألف ٌذا فيً إبراز 

كاف ، واستجبل  هواقفٍا هف القواىيف الوضعية ، عميً  هعالـ الشريعة اإلسبلهية
هف األٌهية بهكاف بياف الحكـ الشرعي والقاىوىي لٍذا الهوضوع وتفصيؿ ذلؾ في 

 ضو  قاىوف االسرة الجزائري وقاىوف الزواج والطبلؽ الهصري . 

  لذلؾ آثرت لف يكوف عىواف بحثي ٌذا :     

 (( انوف الوضعيالخمع بيف الشريعة اإلسالمية والق)) 

دراسًة تحميمية هقارىة ،  لىبيف هدي هروىة وسهاحة الشريعة االسبلهية ،       
وىثبت ايضا هدى تطبيؽ القواىيف الوضعية لمخمع وهدى استهدادي هف الشريعة 

 الغرا .
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 مشكمة البحث : –أوال 

زوجتً هها ُيسا  فٍهً لو تطبيقً ؛ العبلقة الزوجية وحؽ الرجؿ في إهساؾ      
وحقٍا في طمب الخمع ، فالخمع ٌو تشريع إسبلهي لصيؿ سبؽ بً اإلسبلـ سائر 
األهـ والشعوب والقواىيف ، وعميً فإف الجهع بيف الىاحية الفقٍية والىاحية القاىوىية 

، لموقوؼ عمى هدى  في قضايا الفقً والقاىوف يحتاج إلى دراسة هستفيضة ودقيقة
الخمع عىد دراسة األهور الفقٍية التي يحتاج  هشروعية وقاىوىية استخداـ لفظ

 األهر فيٍا إلى بياف رلي الفقً والقاىوف.                                                 
وهف ٌذي األهور دراسة الوسائؿ الهؤدية الي الخمع بالىسبة لمهرلة في ضو         

في هصر والجزائر ، وها الشرع والقاىوف، كذلؾ هدى قدرة تفعيؿ ٌذا القاىوف 
ذا ها سوؼ يتىاولً الباحث في ٌذي الدراسة  العوارض التي واجٍتٍـ في ذلؾ، ٌو
هحاواًل قدر االستطاعة جهع ها قالً الفقٍا  والقاىوىييف عف ذلؾ ، ليسٍؿ الرجوع 

، إف شا  ا  إليٍا بكؿ سٍولة ويسر، وليرجح ها يراي راجًحا هدعوًها باألدلة
  .تعالى
 أسئمة البحث : – ثانيا

ؿ لمعوض هقدار هعيف ؟ ؟هاٌي الشروط الهترتبة عمي الهخالع والهخالعة  .1   ٌو
ا  ؟دعوى الخمع  إجرا اتهاٌي  .2 الىزاعات الىاشئة عف  ؟ وهاٌيوكيفية سيٌر

 ؟ الخمع
ؿ احكاـ الخمع قابمة  ؟الخمع  فهاٌي االثار الهترتبة ع  .3  ؟  لبلستئىاؼٌو
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  –أىداؼ البحث  -ثالثا

التعرؼ بهىٍج اإلسبلـ الهتكاهؿ في حؿ الهشاكؿ الزوجية ، وبياف واقعية  -1
االسبلـ ، ولىً هىٍج رباىي ، حيُث شرع لمهرلة ها يىاسبٍا ويحفظ كراهتٍا 

 ويىٍي ها قد يقع بيىٍا وبيف زوجٍا هف هشاكؿ واضطرابات .
اهً التعريؼ بالخمع واألدلة عمي هشروعيتً والحكهة هف تشريعً ، وبياف احك  -2

 الشرعية الهذكورة في القاىوف .
بيف ىص عميً قاىوف األسرة الجزائري و عرض وجً التبايف بيف الخمع الذي   -3

الخمع الذي ىص عميً قاىوف الزواج والطبلؽ الهصري وكذلؾ الخمع الهقرر 
 شرعا.

  –أىمية الموضوع   -رابعا

وسىة ىبوية فعمية بياف لّف الخمع تشريع اسبلهي لقري االسبلـ بىص قرآىي كريـ  -1
جهاع هف العمها  عمي ذلؾ ، وليست ثهرة التي بذلتٍا هّدعيات تحرير  ، وا 

 الهرلة .
ا ، فسباح لٍا   -2 بياف لف االسبلـ لـ يٍهؿ جاىب الهرلة وحّقٍا في فراؽ جوٌز

 طمب الخمع إذا رلت لزوها لذلؾ .
مع في توضيح لف الهآخذ عمي الخمع في االسبلـ ، سببٍا الجٍؿ بسحكاـ الخ  -3

 االسبلـ ، لذلؾ سسقـو بتوضيح ٌذي األحكاـ .
التسكد عمي لف إعطا  اإلسبلـ لمهرلة حؽ الخمع ليس هعىاي لف تستخدهً   -4

 الهرلة هتي شا ت وكيؼ شا ت ، بؿ ٌىاؾ ضوابط وهعايير تقيد ٌذا الحؽ .

 حدود البحث : –خامسًا 

حكاـ إىىي هف خبلؿ ٌذا البحث سستعرض لكافة اال : الحدود الموضوعية    
الشريعة اإلسبلهية ، وسوؼ اتطرؽ لكافة الفقٍية الهتعمقة بالخمع في 



  8 
 

االعتراضات الفقٍية الهوجٍة إلي قاىوف الخمع ، وباألخص االحكاـ الفقٍية 
 الهتعمقة بالقاىوف الصادر هف هصر والجزائر . 

ها ٌو هطبؽ في الهحاكـ فيها عدا إشارات  وبالتالي ال تتضهف ٌذي الدراسة     
 بسيطة إلى بعض الهفاٌيـ إلعطا  تصور لولي حوؿ الخمع .  

 ـ   2014 \ 2013العاـ الدراسي  الحدود الزمنية :
 الدراسات السابقة :  –سادسًا    

هوضوع الخمع هوضوع فقٍي تىاولتً الكتب الفقٍية القديهة والحديثة في لبواب 
ف ليمب ها وقع عميً ىظري فيها يتعمؽ بالخمع هف هؤلفات ولبحاث  هتىاثرة ، وا 

وهقاالت كاف يتىاوؿ الهوضوع إها هف هىظور شرعي لو هف جاىب قاىوىي 
صرؼ ، وحتى التي تىاولت هوضوع  الخمع هف جاىب قاىوىي كاف ليمبٍا يدرس 

 لؾ تطبيقاتً في الهحاكـاالحكاـ الهطبقة كبًل حسب دراستً في القاىوف وكذ
مها تكوف الدراسة هقارىة بيف الشريعة والقاىوف ، وعمى كؿ ٌىاؾ الشرعية وك

هجهوعة هف الهؤلفات والبحوث والهقاالت القيهة التي تىاولت هوضوع الخمع بيف 
الشريعة والقاىوف ويهكف لف تكوف خير عوىا لمباحث في ٌذي الدراسة وهىٍا ها 

 يمي : 

لمدكتور عاهر سعيد الزيباري ، ولصؿ لحكاـ الخمع في الشريعة اإلسبلهية ،  .1
ٌذا الكتاب لطروحة قدهٍا الهؤلؼ لىيؿ درجة الهاجستير في جاهعة لـ القرى 

تحدث فيً  1982بكمية الشريعة ، قسـ الفقً ولصولً بهكة الهكرهة سىة 
عف الهرلة في االسبلـ هبيىًا حكـ الزواج ثـ الخبلفات الزوجية حتى  الهؤلؼ

ة الخمع ولدلتً وحكـ الخمع التكميفي ، وحكـ طمب الخمع الصمح ، ثـ بيف حقيق
بتفصيبلتً ، كذلؾ تحدث عف هشروعية الخمع والخمع عىد القاضي ، وقد 
قصر الدكتور عاهر الزيباري بحثً عمى االحكاـ الفقٍية البحتة ولـ يتعرض 
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تحدثت عف الخمع ، وخصوصا في ٌذا الوقت هف ظٍور قاىوف  التيلمقواىيف 
 هصري وها تبعً هف هحاولة تطبيؽ ٌذا القاىوف في األردف .الخمع ال

كذلؾ دراسة عف اآلثار االجتهاعية لمخمع دراسة هقارىة بيف الخمع والتطميؽ  .2
دكتورة ىادية حميـ ، واصؿ ٌذي الدراسة ٌي هف هركز قضايا الهرلة  -ؿ

ذا البحث ُىقش فيً هفٍوـ الخمع لغويا وفقٍيا ،  2005الهصرية ، سىة  ، ٌو
ودواعي صدور القاىوف واآلرا  الهؤيدة والهعارضة لهشروعيتً ، والقضايا 
التي واجٍتٍـ ؛ هع الدراسة الهستفضية هف ذلؾ واآلثار االجتهاعية 
واالقتصادية التي ترتبت عمى تطبيؽ القاىوف ، ولـ يتطرؽ الي الخمع بصفة 

 خاصة لذلؾ لـ اجد حاجتي هىً .
قاىوف االسرة الجزائري ،  ضو عمى  وهذكرة التخرج " التطميؽ والخمع .3

يوسؼ  عزيريًواجتٍادات الهحكهة العميا " هف اعداد الطالب القاضي : 
ولصؿ ٌذا البحث هذكرة تخرج قدهٍا الهؤلؼ لمهعٍد الوطىي بالجزائر هديرية 
التربصات وتحدث فيً الهؤلؼ عف اىحبلؿ الرابط الزوجية بىا عمى طمب 
الزوجة وهىٍا التطميؽ وهاٌيتً وطبيعتً القاىوىية واحكاهً وشروطً وآثاري 

وكذلؾ االحكاـ وتحدث عف اجرا ات التقاضي في دعاوي الخمع والتطميؽ 
ـ التطميؽ والخمع وفي  ف ٌذا البحث هتفرع الي فرعيف ٌو الصادرة فيٍها ، وا 

 بحثي ٌذا احتاج الي الخمع وبالطريقة الهفصمة .
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 تحديد مصطمحات البحث :   –سابعا 

 أوال تحديد م يـو الخمع .

 الم يـو المغوي لمخمع . -

 .(4)الخمع في المغة بفتح الخا  هعىاي الىزع واإلزالة ويقاؿ خمع فبلف ثوبً     

ً عىً ويقاؿ: خمعت الىعؿ ويقاؿ خمع الرجؿ ثوبً خمعا لزالً عف بدىً وىزع    
وخالعت الهرلة زوجٍا هخالعة إذا افتدت  اهرلتً  وىزعً ويقاؿ: خمع الرجؿخمعا 
 .(5)هىً

الخمع بالضـ يستعهؿ في األهريف )الحسية والهعىوية( يير لىً يستعهؿ  لها     
ذا وقد قاؿ الفقٍا  لف العرؼ خص استعهاؿ الخمع  حقيقة في إزالة الزوجية ٌو
بالفتح في إزالة يير الزوجية ) األهور الحسية( والخمع بالضـ بإزالة الزوجية 

 .(6))األهور الهعىوية(

والخمع في الشرع ٌو إزالة همؾ الىكاح بسخذ  ًا:ثانيا : م يوـ الخمع اصطالح
. وهعىى ذلؾ (8)ويعرؼ كذلؾ بسىً )فراؽ الرجؿ زوجتً ببدؿ يحصؿ لً(( 7)الهاؿ

 لف الرجؿ يقبؿ لف تخمعً زوجتً هقابؿ عوض هف الهاؿ يحصؿ عميً.

 

                                                           

الجزائر \ 4ط: \ديواف الهطبوعات الجاهعية \ 1الجز  \الوجيز في شرح قاىوف األسرة الجزائري \بمحاج العربي  - 4
 .261. ص 2005

 . 386، لبىاف. صفحة عبد الرحهاف الجزيري. كتاب الفقً عف الهذاٌب األربعة، دار الكتب العمهية - 5
، 551. صفحة  1983هحهد هصطفى شمبي. لحكاـ األسرة في اإلسبلـ، الطبعة الرابعة. الدار الجاهعية لبىاف. 6

552 . 
 www.adrals. 282هف األىترىيت. هوقع الشيخ هحهد بف عبد الغفار الشريؼ )الكويت(. رقـ الفتوى  - 7

herif.net 
 .191. صفحة  2000جمد الثاىي. دار الفتح. هصر السيد سابؽ. فقً السىة. اله - 8
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 ثالثًا : تعريؼ الخمع فقيا :

في اصطبلح الفقٍا  الخمع ٌو اتفاؽ الرجؿ والهرلة عمى الطبلؽ هقابؿ هاؿ      
تدفعً الزوجة لزوجٍا. وال فرؽ في لف يكوف اإليجاب هف قبؿ الزوج لو هف قبؿ 

ألف الخمع عقد اتفاقي وثىائي  (9)الزوجة، يير لف الفرقة ال تقع إال بعد القبوؿ
و عقد عمى طبلؽ بعوض وال (10)األطراؼ   .(11)يستحؽ العوض بدوف قبوؿٌو

 ( 12)وفيها يمي سىبيف تعريؼ الخمع عىد لكبر الهذاٌب الفقٍية     

 ال رع األوؿ: تعري و عند الحن ية .

الخمع ٌو إزالة همؾ الىكاح الهتوقفة عمى قبوؿ الهرلة بمفظ الخمع لو ها في    
 هعىاي : 

إذا خالعٍا في العدة بعد إباىتٍا فسف الخمع ال يصح وذلؾ ألف همؾ  : األهر األوؿ
الىكاح قد زاؿ بإباىتً فمو خالعٍا بهاؿ ثـ خالعٍا في العدة بهاؿ آخر فإف الخمع 

 . الثاىي ال يصح

ي هرتدة فإف الخمع ال يصح ألف  األهر الثاىي : الهرتدة إذا خالعٍا زوجٍا ٌو
همؾ الىكاح فمـ يتحقؽ هعىاي فإذا خالعتً  إزالةٌو  الردة لزالت همؾ الىكاح، والخمع

ا لـ يسقط الهٍر ويبقى لً العصهة.  عمى هٌٍر

ىكاحا فاسدا ووطئٍا فسف الهٍر يتقرر لٍا بالوط   اهرلة: فإذا ىكح  األهر الثالث
ا فسف الخمع ال يصح ولكف في ٌذي الهسسلة خبلؼ  فإذا خالعتً عمى هٌٍر

                                                           

 .262بمحاج العربي. هرجع سابؽ. صفحة  - 9
. 1989عبد الغفار سعد. الزواج والطبلؽ في قاىوف األسرة الجزائري. دار البعث لمطباعة والىشر. الجزائر  - 10

 .248صفحة 
 .262بمحاج العربي. هرجع سابؽ. صفحة  - 11
 . 347 -343ص  \الفقً عمى الهذاٌب االربعة \عبد الرحهف الجزيري  - 12
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ا يسقط  بالخمع فبل حؽ لٍا فيً بعد ذلؾ، والبعض اآلخر فبعضٍـ يقوؿ لف هٌٍر
 . يقوؿ لف الهٍر ال يسقط ألف الزواج فاسد وبالتالي الخمع فاسد

 ال رع الثاني: تعري و عند المالكية .

الخمع شرعا ٌو الطبلؽ بعوض وقد شهؿ الطبلؽ عىدٌـ التصريح والكىاية      
قالت لً زوجتً: طمقىي عمى الظاٌرة لو لي لفظ آخر إذا كاف بىية الطبلؽ فإذا 

هٍري لو عمى هئة للؼ ديىار هثبل فقاؿ: طمقتؾ عمى هئة ديىار لزهً طبلؽ بائف 
ولزهٍا العوض. وكذا إذا لجابٍا بكىاية ظاٌرة فإىً يقع الطبلؽ البائف، وكذا إذا 
لجابٍا بسي لفظ ىاويا بً طبلقٍا فسىً يمزهً طبلؽ بائف وبالتالي فالخمع عىد 

 هؿ فؾ الرابطة الزوجية عف طريؽ الخمع بعوض لو هف يبر عوض.الهالكية يش

ذا فقد عرفً بعضٍـ بسىً عقد هعاوضة عمى البضع      تهمؾ الزوجة بً  (13)ٌو
ىفسٍا ويهمؾ بً الزوج العوض. وبتعبير قاىوىي ٌو عقد هعاوضة بيف الطرفيف 

جية لي الزوج والزوجة تستطيع عف طريقً الزوجة التخمص هف الرابطة الزو 
 وتسخذ حريتٍا وفي الهقابؿ الزوج يسخذ العوض لي هقابؿ الخمع.

 ال رع الثالث: تعري و عند الشافعية.

الخمع شرعا ٌو المفظ الداؿ عمى الفراؽ بيف الزوجيف بعوض لي يجب        
استعهاؿ لفظ هف األلفاظ التي تدؿ عمى فؾ الرابطة الزوجية التي تكوف بمفظ يدؿ 

 . عمى الطبلؽ صريحا كاف لو كىاية يكوف خمعا يقع بع الطبلؽ البائف

 

 

                                                           

البضع: يقاؿ فبلف بضع فبلىة إذا همؾ عقدة ىكاحٍا و ٌو كىاية عف الهوضع و يقاؿ إبتضع فبلف و البضع  - 13
 ٌىا ٌو فؾ
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 ال رع الرابع: تعري و عند الحنابمة . 

ا  الخمع ٌو فراؽ      الزوج زوجتً بعوض يسخذي الزوج هف زوجتً لو ييٌر
ذي األلفاظ تىقسـ إلى قسهيف  : بسلفاظ هخصوصة ٌو

ذي األلفاظ إذا  لوال: األلفاظ الصريحة في الخمع:  ٌي خمعت، فسخت، فاديت ٌو
 استعهمٍا الزوج الذي يجب لف تتوفر فيً الشروط البلزهة وقع الخمع عميً. 

وقع الخمع لها إذا كاف العوض هجٍوال وقبمت  وكذلؾ يجب لف يذكر العوض
 الزوجة الخمع صح ٌذا األخير وترتب عميً فؾ الرابطة الزوجية.

لها إذا سكت الزوج عف العوض ولـ يذكري، لو لـ تقبؿ الزوجة هقدار ٌذا      
 . العوض في هجمس العقد لف يترتب عمى ذلؾ الخمع

 : ثاىيا: للفاظ الكىاية في الخمع: وتىقسـ إلى ثبلثة للفاظ ٌي

باريتؾ، لبرلتؾ، لبىتؾ.. فٍذي الثبلثة يصح بٍا الخمع بالىية لي يىوي الزوج      
الخمع. لو لف تكوف الزوجة ٌي الهبادرة في طمب الخمع لي لف يتـ اإليجاب هف 

إذا خالعت الزوجة: طرفٍا، ويتـ القبوؿ هف الزوج بذكر العوض وهثاؿ ذلؾ 
خالعىي فقاؿ ٌا: خالعتؾ عمى هبمغ كذا وكذا فقبمت الزوجة هقدار العوض وقع 

 . الخمع. وتـ فسخ الرابطة الزوجية بيىٍها هف يير ىية فسخ الرابطة

 :(14)وسىعطي فيها يمي تعريفا لمخمع عىد

ت الزوجة زوجٍا فخافت لف  : أوال الظاىرية قد عرفوا الخمع بسىً االفتدا  إذا كٌر
ال توفيً حقً لو خافت لف ببغضٍا فبل يوفيٍا حقٍا فمٍا لف تخمع ىفسٍا هىً، لو 
لف يطمقٍا ٌو إف رضا بذلؾ. ويجوز لٍها كذلؾ لف يتراضيا في فؾ الرابطة 

                                                           

 ..11، 10. صفحة 2005لحهد ىصر الجىدي. هف فوؽ الزوجية. دار الكتب القاىوىية. هصر  - 14
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بقا وقيدوي كذلؾ الزوجية وىبلحظ لف الظاٌرية قيدوا الخمع فيها تـ ذكري سا
 بتراضي الزوجيف.

 الزوج.   عرفوا الخمع بسىً طبلؽ بعوض هقصود الـز لجٍة ثانيا الجع رية:

عرؼ الخمع بسىً حؿ عقدة الرابطة الزوجية  ثالثا الشيخ عبد الوىاب خالؼ:
باستعهاؿ لفظ الخمع لو ها في هعىاي. في هقابؿ عوض تمتـز بً الزوجة وبهجرد 

 وتطمؽ طمقة بائىة.قبولٍا يقع الخمع 

وعىدي األصؿ في الخمع ٌو قوؿ ا تعالى: " وال   رابعا الشيخ محمد أو زىرة:
ف شيئا إال لف يخاؼ لال يقيها حد ا فإف خفتـ  يحؿ لكـ لف تسخذوا هها لتيتهٌو
لال يقيها حدود ا فبل جىاح عميٍها فيها افتدت بً". فٍذي اآلية الكريهة لباحت 

 ـ هاال تفتدي بً ىفسٍا لزوجٍا.لمهرلة لف تقد

ذا إف خاؼ لال        ولباحت لٍذا األخير قبولً ىظير فؾ الرابطة الزوجية ٌو
 يقيها حدود ا.

بالىسبة لمرجؿ عف الهرلة  االعتبارحيث لف لحكاـ الخمع تختمؼ هف حيث      
هرلة لمطبلؽ عمى قبوؿ الهاؿ وهف جاىب ال (15)ألىً هف جاىب الرجؿ يعتبر تعميقا

 اوضة.يعتبر هع

 رابعًا : تعريؼ الخمع قانونا :

هف  54تعريفً لدى الهشرع الجزائري ورد لفظ الخمع في الهادة  : ال رع األوؿ
قاىوف األسرة الجزائري ولكف الهشرع لـ يبيف في ىص الهادة تعريؼ الخمع حتى 

 .(16)يهكف القاضي لف يسير في الدعوى
                                                           

ىا التعميؽ يعىي لف الرجؿ عمؽ تعميقا :عمؽ الشيئ عم - 15 قا و عمقً ،لي عمؽ الشيئ بالشيئ و هىً تعميقا ٌو
 الطبلؽ لي لـ يقبمً.
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عمى ٌدا تعريفً لمهقصود بالخمع زهف ثـ فإف الخمع هسكوت عمى تعريفً      
في القاىوف الجزائري ولذلؾ عمى قاضي الدعوى لف يرجع إلى الهذٌب الواجب 
التطبيؽ الذي ٌو هذٌب اإلهاـ هالؾ الذي عرؼ الخمع عمى لىً فؾ الرابطة 

ر الخمع ٌو لوهف يير عوض. وبتعبير آخ *الزوجية عف طريؽ الخمع بعوض
عقد هعاوضة بيف الطرفيف فالزوجة تتخمص هف الرابطة الزوجية وتسخذ حريتٍا 

 وفي الجٍة الهقابمة الزوج يسخذ العوض. 

 20: وىفس األهر بالىسبة لمقاىوف الهصري فٍو قد لورد في الهادة  ال رع الثاني
ريفا لربع هرات ولـ يبيف الىص تع 1/2000هف القاىوف الصادر بالقاىوف رقـ 

لمخمع ولذلؾ كاف عمى القاضي لف يرجع إلى الهذٌب الهعتهد حسب الهادة 
التي تىص عمى لف }تصدر األحكاـ  1/2000الثالثة هف قاىوف اإلصدار رقـ 

طبقا لقواىيف األحواؿ الشخصية والوقؼ الهعهوؿ بٍا، ويعهؿ فيٍا فيها لـ يرد 
 .(17)إلهاـ لبي حىيفة{بشسىً ىص في تمؾ القواىيف بسرجح األقواؿ هف هذٌب ا

ويهكف تعريؼ الخمع بصياية قاىوىية عمى لىً دعوى ترفعٍا الزوجة ضد      
زوجٍا إذا بغضت الحياة هعً ولـ يكف ٌىاؾ لهؿ في استهرار الحياة بيىٍها 

وخشيت الزوجة لال تقيـ حدود ا وفي ٌذي الحالة تفتدي الزوجة ىفسٍا بارجاع 
. (18)الهٍر لمزوج والتىازؿ عمى كافة حقوقٍا الشرعية

                                                                                                                                                               

 43. 42احهد ىصر الجىدي . الهرجع السابؽ . صفحة  - 16
 43. 42احهد ىصر الجىدي . الهرجع السابؽ . صفحة  - 17
 . legal.org-www.gccية  لدوؿ هجمس التعاوف الخميجي  هوقع .شبكة الهعموهات القاىوى - 18

http://www.gcc-legal.org/


 

 
 

 ال صؿ الثاني
 اإلطار النظري
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 تمييد

 لقد ىظـ الشرع كافة اىواع العقود التي تبـر بيف البشر ولكىة احتاط واولى     
ال  اٌهية خاصة لعقد هف تمؾ العقود وجعؿ بً كافة الضهاىات وسد الثغرات التي

بالغة بيف  اٌهيةٌو عقد الىكاح لها لً هف قيهة و  يهكف التحايؿ عميٍا ؛ ٌذا العقد
والزواج وها  البشر ولها لً هف اثار تترتب عميً الهواريث والىسب واألصٍار

   . عداٌا هف األهور التي تحكـ عبلقات البشر بعضٍـ ببعض

لقد اباح اإلسبلـ الطبلؽ والخمع ليس لبلستٍاىة بقدسية الزواج فالزواج في      
 اإلسبلـ ٌو ابدية في االصؿ بدليؿ اىً ال يهكف تحديد تسقيت لهدة الزوجية ، واف

اتفؽ الزوجاف عمى تسقيت لحياتٍـ الزوجية فبل يعد زواج صحيح بؿ ٌو زواج 
ؼ هف اطراؼ العبلقة الزوجية سوا  واىها اباحة لرفع الضرر عف لي طر  ، باطؿ

او الزوجة ، فساوى بيف الرجؿ والهرا ة عمى السوا  في ٌذا الشسف  هف الزوج
اف الديف االسبلهي يحثىا عمى ابدية العبلقة الزوجية وجعؿ لٍا  وعمى الريـ هف

والشروط التي توجب ذلؾ ؛ فٍو يعمـ اف تمؾ االشتراطات وتمؾ القيود  هف الىظـ
بشر لٍـ هف الخصائص وهف الطباع هاال يهكف اف يتفؽ فيٍا اثىيف  ٌي ستمـز

حاؿ ، لذلؾ فقد جعؿ ا لىا هخرجا عىد استحالة استهرار العشرة  هف البشر بسي
ولطفة بىا اهكاىية الطبلؽ والخمع هتى استحاؿ  حسف رحهتً واباح لىا هف

اطراؼ  التوفيؽ والصمح بيف وفشمت كؿ هحاوالت وهساعي استهرار العشرة
ا بداية الغوث ولكىٍا  العبلقة الزوجية ، فتمؾ اإلباحة لـ تكف هشروعة باعتباٌر
هىٍا فكثيرًا ها يحدث  قبؿ اإلقداـ عمى اي هف السير بً ىٍاية هشوار طويؿ البد

األسباب والدواعي ، ها يجعؿ الخبلص ضرورة الزهة ، ووسيمة  بيف الزوجيف هف
ر العائمي واالجتهاعي لكؿ هىٍها ، فقد يتزوج الخير ، واالستقرا هتعيىة لتحقيؽ

فيرى  والهرلة ، ثـ يتبيف لف بيىٍها تبايىًا في األخبلؽ وتىافرًا في الطباع ، الرجؿ
هف  كؿ هف الزوجيف ىفسً يريبًا عف اآلخر ، ىافرًا هىً ، وقد يّطمع لحدٌها
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 صاحبً بعد الزواج عمى ها ال يحب ، وال يرضى هف سموؾ شخصي ، لو عيب
ال يتحقؽ هعٍا لسهى هقاصد الزواج ، إلى يير ذلؾ هف األسباب والدواعي  خفي

ال تتوفر هعٍا الهحبة بيف الزوجيف وال يتحقؽ هعٍا التعاوف عمى شؤوف  ، التي
، والقياـ بحقوؽ الزوجية كها لهر ا ، فيكوف الخبلص )الطبلؽ او  الحياة
ة الزواج التي لصبحت ال تحقؽ لذلؾ لهرًا ال بد هىً لمخبلص هف رابط  )الخمع

 هىٍا ، والتي لو للـز الزوجاف بالبقا  عميٍا ، ألكمت الضغيىة قمبيٍها ، الهقصود
ولكاد كؿ هىٍها لصاحبً ، وسعى لمخبلص هىً بها يتٍيس لً هف وسائؿ ، وقد 

   . ذلؾ سببًا في اىحراؼ كؿ هىٍها ، وهىفذًا لكثير هف الشرور واآلثاـ يكوف

رع الطبلؽ والخمع كوسيمة لمقضا  عمى تمؾ الهفاسد ، ولمتخمص هف لٍذا شُ      
 الشرور ، وليستبدؿ كؿ هىٍها بزوجً زوجًا آخر ، قد يجد هعً ها افتقدي هع تمؾ

ف يتفرقا يغف ا كبًل هف سعتً ، وكاف ا  األوؿ ، فيتحقؽ قوؿ ا تعالى: ) وا 
ذا ٌو الحؿ لتمؾ الهشكبلت اله العقؿ  ستحكهة الهتفؽ هع هىطؽواسعًا حكيها( ٌو

 والضرورة ، وطبائع البشر وظروؼ الحياي عىدها يكري الرجؿ زوجتً وتقع
اأُلسرّية  البغضا  وربها العداوة والشحىا  ، وعىدها ُيخفؽ في عبلج ٌذي األهراض

ف كاىت الشريعة الغرا  قد وضعت ضوابط وحموؿ  فإىً قد يمجس إلى الطبلؽ ، وا 
جاهع فيً ، ولف  الطبلؽ ، كسف ال ُيطّمؽ في حيض وال في طٍرقبؿ اإلقداـ عمى 

هثؿ ذلؾ فإىٍا تمجس  يمجس إلى التحكيـ قبؿ الطبلؽ ولها الهرلة فإىٍا إذا وقع لٍا
الهحاوالت بالفشؿ فمٍا  لواًل إلى اإلصبلح ثـ إلى التحاكـ ليضا فإذا با ت تمؾ
لف ُتعيد لً ها دفعً هف  حؽ الهخالعة فتتفؽ هع زوجٍا عمى لحد ثبلثة لهور إها

حؽ المجو  إلى القضا  ، ثـ  هٍر لو لقؿ هىً لو لكثر فإذا لـ يقبؿ بذلؾ فإف لٍا
هاداهت اثبتت اىٍا تبغض  لمقاضي لف يخمع الزوجة هف ذهة زوجٍا ولو بالقّوة
ا وترد لً هالً وتتىازؿ عف  الحياة الزوجية هع ٌذا الرجؿ وتخشى اال تقيـ حدود

   . ا الهالية والشرعيةكافة حقوقٍ
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لمرجؿ في اىٍا  الحياة الزوجية  اف الشريعة االسبلهية كها اعطت الحؽ     
بإىٍا  الزواج بالخمع ولكف هقابؿ  بالطبلؽ ، وفي الهقابؿ اعطت ٌذا الحؽ لمهرلة

وهف ٌىا ىقـو بدراسة الخمع في ضو  الشريعة الغرا  ثـ قاىوىي اف تفتدي ىفسٍا 
في هصر والجزائر والتعريؼ بً بشئ هف االيجاز هف ىاحية  االحواؿ الشخصية

المغة واالصطبلح ثـ الشرع ثـ القاىوف ثـ اركاف الخمع وشروطً والفرؽ بيىً وبيف 
 . الطبلؽ

ويكوف تقسيـ االطار الىظري الي ثبلث هباحث تحت كؿ هبحث هطالب     
 : رئيسية تحت كؿ هطمب هجهوعة هف الفروع والتقسيـ يكوف كاآلتي

 الخمػػػػع. هاٌية الهبحث األوؿ :
 .وللفاظًتعريؼ الخمع الهطمب األوؿ : 

 .الهطمب الثاىي : لهحة تاريخية عف الخمع ولىواعً
 . حكـ الخمع والفرؽ بيىً وبيف التطميؽ الهبحث الثاىي :

 .حكـ الخمع واالساس القاىوىي لً الهطمب األوؿ :
 الحكهة هف هشروعية الخمع والفرؽ بيىً وبيف الطبلؽ . الهطمب الثاىي :
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 المبحث األوؿ : ماىية الخمع
 

 وال اظة المطمب االوؿ : تعريؼ الخمع
 
 : تعريؼ الخمع . 1

 ال رع األوؿ : الخمع في المغة 
. 

،  (19)الخمع في المغة بفتح الخا  هعىاي الىزع واإلزالة ويقاؿ خمع فبلف ثوبً     
ويقاؿ خمع الرجؿ ثوبً خمعا لزالً عف بدىً وىزعً عىً ويقاؿ: خمعت الىعؿ خمعا 

 .(20)إهرلتً وخالعت الهرلة زوجٍا هخالعة إذا افتدت هىً وىزعً ويقاؿ: خمع الرجؿ

لها الخمع بضـ يستعهؿ في األهريف )الحسية والهعىوية( يير لىً يستعهؿ      
ذا وقد قاؿ الفقٍا  لف العرؼ خص إستعهاؿ الخمع  حقيقة في إزالة الزوجية ٌو
بالفتح في إزالة يير الزوجية ) األهور الحسية( والخمع بالضـ بإزالة الزوجية 

 .(21))األهور الهعىوية(

 ال رع الثاني : الخمع إصطالحا :  

 ويعرؼ كذلؾ بسىً ( 23)بسخذ الهاؿ 22والخمع في الشرع ٌو إزالة همؾ الىكاح      

                                                           

بمحاج العربي، الوجيز في شرح قاىوف األسرة الجزائري، الجز  األوؿ. ديواف الهطبوعات الجاهعية. الطبعة  - 19
 . 261. صفحة 2005الرابعة، الجزائر 

 . 386الفقً عف الهذاٌب األربعة، دار الكتب العمهية، لبىاف. صفحة  عبد الرحهاف الجزيري. كتاب - 20
. صفحة  1983هحهد هصطفى شمبي. لحكاـ األسرة في اإلسبلـ، الطبعة الرابعة. الدار الجاهعية لبىاف. - 21

551 ،552. 
 همؾ الىكاح: العصهة . - 22
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. وهعىى ذلؾ لف الرجؿ يقبؿ لف (25)يحصؿ لً( 24)فراؽ الرجؿ زوجتً ببدؿ
 تخمعً زوجتً هقابؿ عوض هف الهاؿ يحصؿ عميً.

 ال رع الثالث : الخمع فقيا :

الفقٍا  الخمع ٌو اتفاؽ الرجؿ والهرلة عمى الطبلؽ هقابؿ هاؿ في إصطبلح      
تدفعً الزوجة لزوجٍا. وال فرؽ في لف يكوف اإليجاب هف قبؿ الزوج لو هف قبؿ 

ألف الخمع عقد اتفاقي وثىائي  (26)الزوجة، يير لف الفرقة ال تقع إال بعد القبوؿ
و عقد عمى طبلؽ بعوض وال يستحؽ العوض بدو  (27)األطراؼ  .(28)ف قبوؿٌو

 :وفيها يمي سىبيف تعريؼ الخمع عىد لكبر الهذاٌب الفقٍية 

 : تعري و عند الحن ية 
 الخمع ٌو إزالة همؾ الىكاح الهتوقفة عمى قبوؿ الهرلة بمفظ الخمع لو ها في هعىاي: 

إذا خالعٍا في العدة بعد إباىتٍا فسف الخمع ال يصح وذلؾ ألف همؾ األمر األوؿ: 
الىكاح قد زاؿ بإباىتً فمو خالعٍا بهاؿ ثـ خالعٍا في العدة بهاؿ آخر فإف الخمع 

 . الثاىي ال يصح

                                                                                                                                                               

 www.adrals. 282(. رقـ الفتوى هف األىترىيت. هوقع الشيخ هحهد بف عبد الغفار الشريؼ )الكويت - 23
herif.net 

البدؿ: إتخذ عوضا هىً، لبدؿ الشئ هىً إتخذي هىً بدال لي عوضا لو خمفا. البدؿ جهع لبداؿ وبدال : العوض  - 24
 والخمؼ

 . 191. صفحة  2000السيد سابؽ. فقً السىة. الهجمد الثاىي. دار الفتح. هصر  - 25
 . 262ة بمحاج العربي. هرجع سابؽ. صفح - 26
. 1989عبد الغفار سعد. الزواج والطبلؽ في قاىوف األسرة الجزائري. دار البعث لمطباعة والىشر. الجزائر  - 27

 . 248صفحة 
 . 262بمحاج العربي. هرجع سابؽ. صفحة  - 28
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ي هرتدة فإف الخمع ال يصح ألف الردة  األمر الثاني: الهرتدة إذا خالعٍا زوجٍا ٌو
و إزالت همؾ الىكاح فمـ يتحقؽ هعىاي فإذا خالعتً لزالت همؾ الىكاح، والخمع ٌ

ا لـ يسقط الهٍر ويبقى لً العصهة.  عمى هٌٍر
فإذا ىكح إهرلة ىكاحا فاسدا ووطئٍا فسف الهٍر يتقرر لٍا بالوط  األمر الثالث: 

ا فسف الخمع ال يصح ولكف في ٌذي الهسسلة خبلؼ  فإذا خالعتً عمى هٌٍر
ا يسقط بال خمع فبل حؽ لٍا فيً بعد ذلؾ، والبعض اآلخر فبعضٍـ يقوؿ لف هٌٍر

 .29يقوؿ لف الهٍر ال يسقط ألف الزواج فاسد وبالتالي الخمع فاسد
 تعري و عند المالكية :

الخمع شرعا ٌو الطبلؽ بعوض وقد شهؿ الطبلؽ عىدٌـ التصريح والكىاية      
الظاٌرة لو لي لفظ آخر إذا كاف بىية الطبلؽ فإذا قالت لً زوجتً: طمقىي عمى 
هٍري لو عمى هئة للؼ ديىار هثبل فقاؿ: طمقتؾ عمى هئة ديىار لزهً طبلؽ بائف 

فإىً يقع الطبلؽ البائف، وكذا إذا ولزهٍا العوض. وكذا إذا لجابٍا بكىاية ظاٌرة 
لجابٍا بسي لفظ ىاويا بً طبلقٍا فسىً يمزهً طبلؽ بائف وبالتالي فالخمع عىد 
 الهالكية يشهؿ فؾ الرابطة الزوجية عف طريؽ الخمع بعوض لو هف يبر عوض.

ذا فقد عرفً بعضٍـ بسىً عقد هعاوضة عمى البضع      تهمؾ الزوجة بً  (30)ٌو
. وبتعبير قاىوىي ٌو عقد هعاوضة بيف (31)الزوج العوضىفسٍا ويهمؾ بً 

الطرفيف لي الزوج والزوجة تستطيع عف طريقً الزوجة التخمص هف الرابطة 
 . الزوجية وتسخذ حريتٍا وفي الهقابؿ الزوج يسخذ العوض لي هقابؿ الخمع

                                                           

،   -،1988الطبعة   -لحهد هحهد عساؼ: األحكاـ الفقٍية في الهذاٌب اإلسبلهية األربعة  - 29 دار إحيا  العمـو
 . 374ص  –بيروت 

 
البضع: يقاؿ فبلف بضع فبلىة إذا همؾ عقدة ىكاحٍا و ٌو كىاية عف الهوضع و يقاؿ إبتضع فبلف و البضع  - 30

 الزوجة ىفسٍا بعقد هعاوضة  . ٌىا ٌو فؾ الرابطة الزوجية و الذي تهمؾ بً 
 . 392، 391عبد الرحهاف الجزيري. هرجع سابؽ. صفحة  - 31
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 تعري و عند الشافعية

بعوض لي يجب  الخمع شرعا ٌو المفظ الداؿ عمى الفراؽ بيف الزوجيف      
استعهاؿ لفظ هف األلفاظ التي تدؿ عمى فؾ الرابطة الزوجية التي تكوف بمفظ يدؿ 

 .32عمى الطبلؽ صريحا كاف لو كىاية يكوف خمعا يقع بع الطبلؽ البائف

 تعري و عند الحنابمة

ا       الخمع ٌو فراؽ الزوج زوجتً بعوض يسخذي الزوج هف زوجتً لو ييٌر
ذي ا  أللفاظ تىقسـ إلى قسهيف:بسلفاظ هخصوصة ٌو

ذي األلفاظ إذا  : األل اظ الصريحة في الخمع ٌي خمعت، فسخت، فاديت ٌو
 استعهمٍا الزوج الذي يجب لف تتوفر فيً الشروط البلزهة وقع الخمع عميً. وكذلؾ
يجب لف يذكر العوض وقع الخمع لها إذا كاف العوض هجٍوال وقبمت الزوجة 

 الخمع صح ٌذا األخير وترتب عميً فؾ الرابطة الزوجية.

لها إذا سكت الزوج عف العوض ولـ يذكري، لو لـ تقبؿ الزوجة هقدار ٌذا      
 العوض في هجمس العقد لف يترتب عمى ذلؾ الخمع.

 : وتىقسـ إلى ثبلثة للفاظ ٌي أل اظ الكناية في الخمع:

باريتؾ، لبرلتؾ، لبىتؾ.. فٍذي الثبلثة يصح بٍا الخمع بالىية لي يىوي الزوج       
الخمع. لو لف تكوف الزوجة ٌي الهبادرة في طمب الخمع لي لف يتـ اإليجاب هف 

 ، ويتـ القبوؿ هف الزوج بذكر العوض وهثاؿ ذلؾ إذا خالعت الزوجة: طرفٍا
 ؿ لٍا: خالعتؾ عمى هبمغ كذا وكذا فقبمت الزوجة هقدار العوض وقعخالعىي فقا

 
                                                           

 . 374ص   -لحهد هحهد عساؼ: األحكاـ الفقٍية في الهذاٌب اإلسبلهية األربعة  - 32
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 .(33)الخمع. وتـ فسخ الرابطة الزوجية بيىٍها هف يير ىية فسخ الرابطة 

 :(34)وسنعطي فيما يمي تعري ا لمخمع عند

ت الزوجة زوجٍا فخافت لف ال  الظاىرية: قد عرفوا الخمع بسىً االفتدا  إذا كٌر
توفيً حقً لو خافت لف ببغضٍا فبل يوفيٍا حقٍا فمٍا لف تخمع ىفسٍا هىً، لو لف 
 يطمقٍا ٌو إف رضا بذلؾ. ويجوز لٍها كذلؾ لف يتراضيا في فؾ الرابطة الزوجية 

 الزوج.   ـز لجٍةعرفوا الخمع بسىً طبلؽ بعوض هقصود ال الجع رية:
عرؼ الخمع بسىً حؿ عقدة الرابطة الزوجية باستعهاؿ  الشيخ عبد الوىاب خالؼ:

لفظ الخمع لو ها في هعىاي. في هقابؿ عوض تمتـز بً الزوجة وبهجرد قبولٍا يقع 
 الخمع وتطمؽ طمقة بائىة.

وعىدي األصؿ في الخمع ٌو قوؿ ا تعالى: " وال يحؿ   الشيخ محمد أو زىرة:
ف شيئا إال لف يخاؼ لال يقيها حد ا فإف خفتـ لال  لكـ لف تسخذوا هها لتيتهٌو
يقيها حدود ا فبل جىاح عميٍها فيها افتدت بً". فٍذي اآلية الكريهة لباحت لمهرلة 

 .35لف تقدـ هاال تفتدي بً ىفسٍا لزوجٍا
العمها  االجبل  كٌؿ ابد برليً والكؿ هتفؽ عمى اىً حؿ لمرابطة الزوجية و     

بهقابؿ هاؿ تفتدي بً الزوجة ىفسٍا وبهجرد قبوؿ الزوج ٌذا العرض فإىٍا تىحؿ 
ذا إف خاؼ لال  الرابطة  ولباحت لٍذا األخير قبولً ىظير فؾ الرابطة الزوجية ٌو

هف حيث اإلعتبار بالىسبة لمرجؿ يقيها حدود ا ،حيث لف لحكاـ الخمع تختمؼ 

                                                           

 . 392عبد الرحهاف الجزيري. هرجع سابؽ. صفحة  - 33
 . 11، 10. صفحة 2005ىوىية. هصر لحهد ىصر الجىدي. هف فوؽ الزوجية. دار الكتب القا - 34
رة  - 35   – 1957سىة الطبع    -الطبعة الثاىية  -دار الفكر العربي    -األحواؿ الشخصية  -هحهد لبو ٌز
 .   330ص 
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لمطبلؽ عمى قبوؿ الهاؿ وهف  36عف الهرلة ألىً هف جاىب الرجؿ يعتبر تعميقا
 جاىب الهرلة يعتبر هعاوضة.

وىبلحظ لف الظاٌرية قيدوا الخمع فيها تـ ذكري سابقا وقيدوي كذلؾ بتراضي 
 الزوجيف.

 : ال رع الرابع :الخمع قانونا
هف قاىوف  54رع الجزائري ورد لفظ الخمع في الهادة تعريفً لدى الهش : أواًل 

األسرة الجزائري ولكف الهشرع لـ يبيف في ىص الهادة تعريؼ الخمع حتى يهكف 
 القاضي لف يسير في الدعوى

بقولً:" يجوز لمزوجة  37هف قاىوف االحواؿ الشخصية  54ىص عميً في الهادة  
لف تخالع ىفسٍا هف زوجٍا عمى هاؿ يتـ االتفاؽ عميً فإف لـ يتفقا عمى شي  

 .  38يحكـ القاضي بها ال يتجاوز قيهة صداؽ الهثؿ وقت الحكـ "،

هف  20وىفس األهر بالىسبة لمقاىوف الهصري فٍو قد لورد في الهادة  تانيًا :
لربع هرات ولـ يبيف الىص تعريفا لمخمع  1/2000القاىوف الصادر بالقاىوف رقـ 

ولذلؾ كاف عمى القاضي لف يرجع إلى الهذٌب الهعتهد حسب الهادة الثالثة هف 
التي تىص عمى لف }تصدر األحكاـ طبقا لقواىيف  1/2000قاىوف اإلصدار رقـ 

األحواؿ الشخصية والوقؼ الهعهوؿ بٍا، ويعهؿ فيٍا فيها لـ يرد بشسىً ىص في 
 .39يف بسرجح األقواؿ هف هذٌب اإلهاـ لبي حىيفة{تمؾ القواى

                                                           

تعميقا:عمؽ الشيئ عمقا و عمقً ،لي عمؽ الشي  بالشي  و هىً تعميقا و ٌىا التعميؽ يعىي لف الرجؿ عمؽ  - 36
  الطبلؽ لي لـ يقبمً .

الهتضهف القاىوف الهدىي هعدؿ  1975سبتهبر  26الهوافؽ  1395رهضاف  20هؤرخ في  58-75لهر رقـ -- 37
  .، الديواف الوطىي لؤلشغاؿ التربوية1999لسىة  –و هتهـ 

عبد الرحهاف الصابوىي: هدى حرية الزوجيف في الطبلؽ، دار الفكر العربي بالقاٌرة، الجز  األوؿ، الطبعة  - 38
  .1968الثاىية 
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عمى ٌدا تعريفً لمهقصود بالخمع زهف ثـ فإف الخمع هسكوت عمى تعريفً       
في القاىوف الجزائري ولذلؾ عمى قاضي الدعوى لف يرجع إلى الهذٌب الواجب 
التطبيؽ الذي ٌو هذٌب اإلهاـ هالؾ الذي عرؼ الخمع عمى لىً فؾ الرابطة 

لوهف يير عوض، اها الهشرع الهصري  (40)ة عف طريؽ الخمع بعوضالزوجي
و هذٌب ابو  سكت عىً وعمى قاضي الدعوة الرجوع الى الهذٌب الهعهوؿ بً ٌو
حىيفة ، وبتعبير آخر الخمع ٌو عقد هعاوضة بيف الطرفيف فالزوجة تتخمص هف 

 . الرابطة الزوجية وتسخذ حريتٍا وفي الجٍة الهقابمة الزوج يسخذ العوض

يهكف تعريؼ الخمع بصياية قاىوىية عمى لىً دعوى ترفعٍا الزوجة ضد      
زوجٍا إذا بغضت الحياة هعً ولـ يكف ٌىاؾ لهؿ في استهرار الحياة بيىٍها 
وخشيت الزوجة لال تقيـ حدود ا وفي ٌذي الحالة تفتدي الزوجة ىفسٍا بارجاع 

 الهٍر لمزوج والتىازؿ عمى كافة حقوقٍا الشرعية.

كها يهكف لف ىعطيً تعريؼ لدؽ ولشهؿ فىقوؿ بسىً عقد هعاوضة رضائي      
وثىائي األطراؼ شرع لهصمحة الزوجة والٍدؼ هىً إىٍا  الحياة الزوجية بحكـ 
قضائي، بىا  عمى عرض لحد الزوجيف وقبوؿ اآلخر تمبية لريبة الزوجة هقابؿ 

ف لـ  هبمغ هالي تدفعً لً بحيث يتفقاف عمى ىوعً لو هقداري في جمسة الحكـ وا 
يتفقا عمى ذلؾ فإف الهشرع خوؿ لؿ لمقاضي حػػؽ التدخؿ لتقديري بحيث ال 

 .يتجاوز في كؿ األحػواؿ هقػدار صداؽ الهثؿ وقت الحكـ

 ال رع الخامس : تقسيمات القانوف لمخمع

يىقسـ الخمع في القواىيف العربية إلى خمع رضائي وخمع يير رضائي وهعظـ      
التشريعات العربية تسخذ بالخمع الرضائي لكف ٌىاؾ لقمية تسخذ بالخمع يير 
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هف قاىوف األسرة و هىٍا  54الرضائى هىٍا الجزائر حسب ها ىصت عميً الهادة 
 .2000 \ 1هف القاىوف الصادر رقـ  20هصر حسب الهادة 

 : خمع رضائي  - أ

في ٌذا الخمع يتراضى الزوجاف فيها بيىٍها عمى الخمع بسف يقوؿ الزوج      
لزوجتً خالعتؾ عمى هٍرؾ ويسهى هاال، لو تقوؿ الزوجة خالعىي عمى هٍري 
وتسهى هاال ويقبؿ كؿ هىٍها في الفرضيف السابقيف. وبالقبوؿ يقع الخمع بيىٍها 

 لقاضي.هىتجا لثاري دوف حكـ يصدر هف ا

ذا جا  في ىص الهادة       في  2000 \1هف القاىوف الصادر رقـ  20ٌو
القاىوف الهصري وىشير ٌىا إلى لف القاىوف الجزائري لـ يشر إلى هثؿ ٌذا الىوع 

بؿ كاف يسخذ بٍذا الىوع في القاىوف  2005هف الخمع في التعديؿ الجديد تعديؿ 
 . 41القديـ

 : خمع غير رضائي   - ب

لوجد خمع  1/2000هف القاىوف الصادر رقـ 20القاىوف الهصري في الهادة  
يير رضائي إذ افترض إف الزوجيف لـ يتراضيا عمى الخمع فسجاز لمزوجة إف 

 تمجا إلى القضا  هطالبة بالخمع .

هف قاىوف األسرة ذكرة اىً يجوز لمزوجة دوف هوافقة الزوج لف  54والهادة     
 .42هالي يعىي ٌىا القاىوف قد ىص عمى عدـ رضائية الزوج تخالع ىفسٍا بهقابؿ 
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والهشرع الهصري وضع شروط لمخمع القائـ عمى عدـ الرضائية عكس الهشرع 
الجزائري الذي فتح الباب بهصراعيً لهاـ الهرآة لتطمب الخمع هف دوف شروط إال 

  :وشروط الهشرع الهصري تتهثؿ في بدؿ الخمع

 لزوجيف عمى الخمع سوا  هف ىاحية عدـ قبوؿ إال يكوف ٌىاؾ تراضي بيف ا
الزوج لمخمع لو عدـ قبولً لبدؿ الخمع. واألصؿ لف عدـ التراضي بيف 

 الزوجيف عمى الخمع ال يقع بً خمع شرعي.
  لف تقر الزوجة صراحة لىٍا تبغض الحياة هع زوجٍا واىً ال سبيؿ لبلستهرار

  .بسبب البغض الحياة الزوجية بيىٍها وتخشى اال تقيـ حدود ا
 (43)ف تقدـ الزوجة عوضا لمخمعل. 

يتفؽ هع الفقٍا  بسف الخمع عبارة عف اتفاؽ بيف  بالنسبة الخمع الرضائي     
الزوجيف عمى الفرقة هقابؿ هقدار هعيف هف الهاؿ تعطيً لزوجٍا لتشتري ىفسٍا 

 ويقع بٍذا الخمع طبلؽ بائف بهجرد تبلقي اإليجاب والقبوؿ والبدؿ .
فاف القاىوف الهصري وكذلؾ الجزائري صرحا بً  اما الخمع الغير رضائي     

يير اف القاىوف الجزائري فتح الباب عمى هصرعيً لمهرلة اي اف الهرلة تستطيع 
اف تخمع ىفسٍا وتحؿ الرابطة الزوجية دوف رضا  الزوج ، اها الهصري فإىً 

 وضع شروط لعدـ رضائية الزوج .
 : ال اظ الخمع : 2

وللفاظ  (44)ويرى الفقٍا  لف الخمع البد لف يكوف بمفظ الخمع او في هعىاي     
ي: خالعتؾ، بايىتؾ، بارلتؾ، فارقتؾ، طمقي ىفسؾ  الخمع عىد الحىفية سبعة ٌو

 عمى للؼ، والبيع كبعت ىفسؾ، الشرا  كإشترى ىفسؾ.

ي: الخمع، الفدية، الصمح، الهبارلة.  ولربعة عىد الهالكية ٌو
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:  تىقسـ إلى صريح وكىاية فالصريحة الهتفؽ عميٍا  الشافعية والحىابمةولها عىد 
 .(45)عىدٌها لفظاف: لفظ خمع وها يشتؽ هىً ألىً ثبت لً العرؼ

 وفيها يمي سىعرؼ للفاظ الخمع كؿ لفظ عمى حدى:

ٌو بذؿ الهرلة العوض عمى طبلقٍا والفرؽ بيىً وبيف الخمع ٌو  :46أوال الصمح
لف ٌذا األخير يطمؽ يالبا عمى حالة بذلٍا لً جهيع ها لعطاٌا، لها الصمح 

 فعمى حالة بذلٍا بعض ها لعطاٌا .

و بذؿ الهرلة العوض عمى طبلقٍا : 47ثانيا ال دية الفدية والخمع هعىاٌها واحد ٌو
 ظ الصريحة في الخمع عىد الشافعية والحىابمة.ولفظ الهفادلة هف األلفا

ذكر السيوطي وابف ىجيـ لف الفسخ ٌو حؿ العقد والفسخ قمب  :48ثالثا ال سخ
كؿ واحد هف العوضيف إلى صاحبً وصمة الفسخ قمب كؿ واحد هف العوضيف 

 إلى صاحبً وصمة الفسخ بالخمع ٌي لف الخمع فسخ عمى قوؿ.

و بذؿ : في اإلصطبلح  رابعا المبارأة اسـ هف لسها  الخمع والهعىى واحد ٌو
الهرلة العوض في هقابؿ طبلقٍا ولكف ٌذا المفظ يخص إذا لسقطت الهرلة حقا 
هف الحقوؽ التي تجب لٍا في هقابؿ الخمع وهف لهثمة ٌذي الحقوؽ إسقاط 

 الحضاىة في هقابؿ هىحٍا الخمع.  
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عية والحىابمة والطبلؽ : الطبلؽ ٌو هف للفاظ الخمع عىد الشاف 49خامسا الطالؽ
يعىي فؾ الرابطة الزوجية بإرادة هىفردة هف الزوج وصمتً بالخمع ٌي لف الفقٍا  

 .(50)إختمفوا كوف الخمع طبلؽ بائف لو رجعي

ا الفقٍا  ٌي االلفاظ التي اف قالتٍا الهرلة او قالٍا       اف ٌذي االلفاظ التي ذكٌر
 هف زوجٍا . الزوج وقبمت ٌي بذلؾ تكوف الهرلة قد طمقت

األصؿ كها ذكرىا لف يتراضيا الزوجيف عمى الخمع فيقع اتفاقًا ، ىقصد لوال      
 –بسلفاظ الخمع لو صيغة الخمع العبارات لو الكمهات التي تصدر هف الطرفيف 

فيقع بً الخمع ، ويري الفقٍا  لىً البد في الخمع هف لف يكوف  –الزوج والزوجة 
ىً لو بمفظ يؤدى هعىاي هثؿ الهباراة لو الفدية ، فاف بمفظ الخمع لو بمفظ هشتؽ ه

لـ يكف بمفظ الخمع وال بمفظ فيً هعىاي لـ يكف خمعا ، بؿ حسب األلفاظ التي لداٌا 
الطرفاف ، كاف يقوؿ الزوج لزوجتً : لىت طالؽ فى هقابؿ كذا وقمبت كاف طبلقا 

ي هثؿ الهباراة لو عمى هاؿ ، وهرد ضرورة االلتزاـ بمفظ الخمع لو ها يؤدى هعىا
الفدية لف الخمع لدي بعض الفقٍا  يعد فسخا لعقد الزواج وليس طبلقا ولو 
ىها االلتزاـ  استعهؿ الزوجاف للفاظ لخرى يير ها سبؽ فاىً يعد خمعا ال طبلقا وا 

  . بالمفظ يهىع المبس واالختبلط فى الهفاٌيـ
الرلي السابؽ لشيخا اإلسبلـ بف يتهيً وبف القيـ ويرياف لف الخمع يعد فسخا بسي 
ا  لفظ كاف حتى بمفظ الطبلؽ ألف الهرعي فى العقود حقائقٍا وهعاىيٍا ال صوٌر
وللفاظٍا  ويقوؿ بف تيهيً رحهً ا : لف قرا ة الفقً ولصولً تشٍد لف الهرعي 
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ا  واستدؿ عمى ذلؾ بسف الىبي  .وللفاظٍا في العقود حقائقٍا وهعاىيٍا ال صوٌر
 51 .)صمى ا عميً وسمـ( لهر ثابت بف قيس لف يطمؽ اهرلتً فى الخمع تطميقً
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 لمحة تاريخية عف الخمع وانواعوالمطمب الثاني :

 
  .لمحة تاريخية عف الخمع  -1

 . لمحة عف الخمع قبؿ اإلسالـ وبعده ال رع األوؿ:

الزوجيف وقد يكري الزوج  الرحهة بيفالهودة و الزوجية قد تقـو عمى  الحياة     
العكس، واإلسبلـ في ٌذي الحالة يوصي بالصبر ويقوؿ ا تعالى: ﴿ زوجتً و 

وا شيئا ويجعؿ ا فيً خيرا  تٍف فعسى لف تكٌر ف بالهعروؼ فإف كٌر وعاشرٌو
  (52)كثيرا ﴾

الخمع قد وقع هف قبؿ في الجاٌمية ذلؾ لف عاهر بف ظرب زوج ابىتً إلى و      
ابف لخيً عاهر بف حارث فمها دخمت عميً ىفرت هىً فشكى إلى لبيٍا فقاؿ: ال 
لجهع عميؾ فراؽ لٌمؾ وهالؾ وقد خالعتاٌا هىؾ بها لعطيتٍا وقد وقع الخمع في 

تٍا الزوجية هع ثابت وذلؾ اإلسبلـ الهرلة ثابت بف حبيس لها لرادت لف تفؾ رابط
وسيتـ شرحٍا في دليؿ  (53)السبلـكاف في عٍد الرسوؿ عميً الصبلة و 

 الهشروعية.

كها لف الخمع كاف هوجودا في عٍد الصحابة وذلؾ لها روي لف الربيع بىت      
هف زوجٍا بكؿ شي  تهمكً: فخوصـ في ذلؾ إلى  هعوذ بف عفرا ، إختمعت

وروي لف ابف عهر جا تً اهرلة لزوجتً  عثهاف رضي ا عىً فسجاز الخمع.
وروي اف عهر بف  54إختمعت هف كؿ شي  لٍا وكؿ ثوب لٍا حتى ىقبٍا 
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الخطاب رضي ا عىً رفعت إليً إهرلة ىشزت عمى زوجٍا فقاؿ لً إخمعٍا ولو 
 .(55)هف قرطٍا

 .56لمحة عف الخمع في الجزائر مؤخرا: ال رع الثاني

لقد عرفت قضايا الخمع في الجزائر ارتفاعا همحوظا خاصة بعد تعديؿ قاىوف 
، فهؤخرا وبشٍادة لٌؿ االختصاص هف هحاهيف وقضاة عرفت  2005األسرة 

ارتفاعا ليتحوؿ بذلؾ هف قضية إلى ظاٌرة همفتة لبلىتباي حيث لصبحت الهرلة 
 سيمة لبلىتقاـ وتٍديد الزوج الهتسمط كثهف لحريتٍا .تتخذي كو 

القضايا التي لسباب الهطالبة فيٍا الخمع إرتفاعا كبيرا في فقد عرفت الدعوى و 
حالة  3460، حيث تـ تسجيؿ  2006و  2004السىوات األخيرة الههتدة بيف 

و  2005قضية في  170حالة.هقابؿ  813عرفت تسجيؿ  2004ففي سىة 
 . 2006في  1477

عد تعديؿ قاىوف األسرة في قضايا الخمع عرفت إرتفاعا كبيرا خاصة بفدعاوى و 
ذا بتصريح هف ذوي اإلختصاص والٍيئات القضائية و  2005 هف بيىٍا و ٌو

ٌذا بشٍادة كاتب ضبط هحكهة سيدي هوذج ها شٍدتً هحكهة سيدي هحهد و كى
ي الهحكهة فقط هحهد. قسـ األحواؿ الشخصية الطابؽ السادس، وعمى هستوى ٌذ

 قضايا في األسبوع الواحد. 10تصؿ قضايا الخمع إلى 
حاالت الخمع في  حسب الهوقع االلكتروىي لجريدة الىصر )) ارتفعتو     

آالؼ  3الجزائر خبلؿ الخهس سىوات الهاضية بشكؿ جىوىي. حيث اىتقمت هف 
آالؼ حالة تسجمٍا الهحاكـ الجزائرية سىويا حسب إحصائيات وزارة  10إلى 
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هها يعكس تدٌور هىظوهة الزواج واألسرة بشكؿ   2013و 2012العدؿ لمعاـ .
الىسا  في الحفاظ عمى عش عاـ . إذ بعد لف كاىت الجزائريات هف لحرص 

الزوجية هف االىٍيار، تكتظ قاعات الهحاكـ اليوـ باآلالؼ هف طالبات الخمع هف 
 ((.لزواجٍف بسي ثهف كاف

حكها  75 لصدرت هحكهة األحواؿ الشخصية بقسىطيىة وىشرت ايضًا : ))     
في  2013حكها في سىة  61اىخفض ٌذا العدد إلى و  2012بالخمع خبلؿ سىة 

ىواع فسخ الزواج هف قضية تشهؿ هختمؼ ل 1743بثت ذات الهحكهة في حيف 
بمغ عدد ، و  2012في سىة   و تطميؽ وخمع طبلؽ بالتراضيطبلؽ تعسفي و 
. هها يعىي لف اقباؿ القسىطيىيات عمى ها  2013في  1744ٌذي القضايا 

هفزعا بهىاطؽ لخرى هف التي تشٍد رواجا كبيرا و   الخمع يعرؼ ب"هوضة "
الطبلؽ   يتقمص تدريجيا . في حيف بمغ إقباؿ القسىطيىييف عمى طمب  ىاببلد

اـ حيث بمغ عدد األحك 2010ذروتً في سىة  بإرادتٍـ الهىفردة)الطبلؽ التعسفي(
سجمت ىفس الظاٌرة بالىسبة لمطبلؽ و  2011في  355ليىخفض إلى  425
في  205اىخفض إلى و  2010في سىة  214راضي الذي بمغ بالت

   . سب هصادر قضائية..ح2011

بيىها تشير األرقاـ الهسجمة عمى الصعيد الوطىي، إلى تزايد يثير الرعب و      
يربط الكثيروف الظاٌرة بتحقيؽ ا يخص إقباؿ الزوجات عمى الخمع و القمؽ في ه

ستهر لسو  هعاهمة وعىؼ تعرضٍف الهالهوظفات لبلستقبللية الهادية و  الزوجات
 . (57)(( .الشذوذ وتعاطي الهخدراتالزوجية و األزواج والخياىة 

 لمحة عف الخمع في مصر مؤخرا :  ال رع الثالث :

 قاىوف الخمع لثار جداًل واسعًا عىدها بدلت الحكوهة الهصرية بتطبيقً خاصة      
                                                           

 . 163ص   –الجز  األوؿ )الزواج والطبلؽ(   -الوجيز في شرح قاىوف األسرة الجزائري   -العربي بمحاج - 57
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لف كؿ األصوات كاىت تىادى بهىح الهرلة حؽ التعبير والخبلص هف حياتٍا 
الحكوهة فى العهؿ بقاىوف الخمع توقع البعض لف الزوجية الفاشمة وعىدها بدلت 

  58.. للؼ قضية 100تصؿ خبلؿ شٍور قميمة قضايا الخمع الى لكثر هف 

سىوات  3ولكف تهاسؾ األسرة الهصرية لجٍض ٌذي التوقعات ، فخبلؿ      
قضية فقط والهدٌش لف ىصفٍا لزيجات تهت  اآلؼ 5سجمت دفاتر وزارة العدؿ 

  . خبلؿ السىوات األخيرة

ولكف هع ٌذا فاف كثير هف الىسا  يمجسف الى الخمع ألتفً االسباب وسجمت      
 حاالت كثيرة في اىحا  هتفرقة هف هحافظات هصر عف الخمع . 

ؿ عف قاـ هركز الهساعدة القاىوىية لمهرلة الهصرية بدراسة لهدة عاـ كاه     
الخمع، وهقارىة عدد طمبات الخمع الهقدهة بعدد القضايا التػي حكهت فيٍا 

هحافظة( في هصر. واىتٍت الدراسة  26الهحاكـ فعبًل في سػت هحافظات )هػف 
إلػى لف ىسبة كبيرة هىٍا قد صدرت بشسىٍا لحكاـ في يضػوف عاـ واحد. وفي 

. 85ايا الهرفوعػة وعددٌا هحافظة قىا هثبًل، صدر الحكـ بصدد العديد هف القض
اج، فصػدرت األحكاـ  حكـ هػف طمبات الخمع التي بمغ عددٌا  156لها في سٌو

طمبًا. وكاىت  131حكـ هف  117طمبًا. وكاىت الىسبة في الفيوـ تتجاوز  223
، 1199حكـ هف عدد الطمبات البالغ  1100الىسبة لكبر في هحافظة الجيزة لي 

القاٌرة التي شٍدت تقديـ لكبر عدد هف الطمبات وازدادت الىسبة في هحافظة 
(2695)59 . 

 

                                                           

 340ص -األحواؿ الشخصية  -ٌرة هحهد لبو ز  - 58
سىة الىشر  –هكاف الىشر الجزائر   -عهر زودة: طبيعة األحكاـ بإىٍا  الرابطة الزوجية ولثر الطعف فيٍا  - 59

 . 58ص  –2013



  46 
 

 : انواع الخمع . 2

الخمع كها عرفً الفقٍا  ٌو حؿ الرابطة الزوجية في هقابؿ عوض ع ىوعاف: و الخم
 تمتـز بً الزوجة فبهجرد قبولٍا لمعوض تطمؽ طبلقا بائىا.

 ال رع األوؿ: الخمع بعوض . 

بسف يقوؿ الزوج لزوجتً خالعتؾ عمى  (60)الخمع بعوض ٌو ها كاف هقروىا بالبدؿ 
كذا. لي ذكر الهقدار الخمع. فإذا قبمت تـ الخمع صحيحا وترتبت آثاري كذلؾ إذا 
قالت الزوجة لزوجٍا خالعىي عمى كذا وذكرت العوض وقبؿ الزوج تـ الخمع 

اؿ الزوج لزوجتً خالعتؾ عمى صحيحا، وترتب آثاري حتى لف الفقٍا  قالو إذا ق
كذا. ثـ قبمت وذلؾ ألف ذكر العوض في الخمع دليؿ عمى إرادة الطبلؽ فإذا 
اب خبلؼ قاؿ لف  ادعى يير الظاٌرة ال يصدؽ في ادعائً فالشيخ عبد الٌو
الخمع ال يتحقؽ شرعا وال تترتب عميً لحكاهً إال إذا استعهؿ لفظ الخمع في 

 .  61هقابؿ العوض

 ني: الخمع بغير عوض . ال رع الثا

ىها يسخذ حكـ كىايات       لٍذا الىوع هف الخمع ال يخضع ألحكاـ الخمع وا 
الطبلؽ و الكىاية تحتاج إلى ىية فإف قاؿ الزوج لزوجتً لردت بالخمع الطبلؽ كاف 
ف  لً ذلؾ وبهقتضى ها تقدـ لف الزوج الهخالع، فإف لراد بً طبلقا كاف طبلقا، وا 

ذا ىوى بً الطبلقات الثبلث كاف ذلؾ ووصؼ  لـ يىو الطبلؽ فبل يقع بً شي  وا 
 .(62)الشافعي وهالؾلخمع ببل عوض بائف عىد األحىاؼ و الطبلؽ الواقع بمفظ ا

                                                           
البدؿ: إتخذ عوضا هىً، لبدؿ الشئ هىً إتخذي هىً بدال لي عوضا لو خمفا. البدؿ جهع لبداؿ وبدال : العوض  - 60

 . والخمؼ
 320ص  –عبد الرحهاف الصابوىي: هدى حرية الزوجيف في الطبلؽ، دار الفكر العربي  - - 61
 . 39، 38، 37لحهد ىصر الجىدي. الهرجع السابؽ صفحة  - 62
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 ال رع الثالث: موقؼ المشرع الجزائري والمصري مف ىذه التقسيمات . 

 اواًل : المشرع الجزائري .

هف ) األهر   األسرة الجزائريهف قاىوف  54هف خبلؿ الهادة الهشرع الجزائري و 
(   " يجوز لمزوجة دوف هوافقة الزوج لف تخالع ىفسٍا بهقابؿ هالي. إذا  05-02

لـ يتفؽ الزوجاف عمى الهقابؿ الهالي لمخمع يحكـ القاضي بها ال يتجاوز قيهة 
 صداؽ الهثؿ وقت صدور الحكـ".

و هبمغ هالي يتفؽ عميً الزوجاف وفي  حالة عدـ لف الخمع يكوف بعوض ٌو
 االتفاؽ يحكـ القاضي بها ال يتجاوز قيهة الصداؽ وحتى صدور الحكـ.

هف قاىوف األسرة  54لها الخمع بدوف عوض لـ يىص عميً الهشرع في الهادة 
 .63الهذكورة لعبلي

 ثانيا : المشرع المصري .

رد الزوجة لمهٍر لو لهقدـ الهٍر الذي قبضتً هف الزوج لحد شروط الحكـ 
معًا ، فالهٍر ٌو جز  هف االفتدا  الذي تقدهً لمزوج وباألدؽ تردي بالتطميؽ خ

لمزوج ، لذا فاف اهتىاع الزوجة عف الرد او الرد الجزئي يوجب الحكـ برفض 
  . دعوى الخمع

 1لها عف األساس القاىوىي لٍذا الدفع فٍو ىص الهادة الثالثة هف القاىوف رقـ 
ـ والتي يجري ىصٍا) تصدر األحكاـ طبقا لقواىيف األحواؿ 2000لسىة 

                                                           
دار   -1986الطبعة األولى  سىة الطبع   -الزواج والطبلؽ في قاىوف األسرة الجزائري   -عبد العزيز سعد: - 63

 . 216ص  –البعث 
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الشخصية والسقؼ الهعهوؿ بٍا ، ويعهؿ فيها لـ يرد في شاىً ىص في تمؾ 
 ( .64)القواىيف بسرجح األقواؿ هف هذٌب اإلهاـ لبى حىيفة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 39لحهد ىصر الجىدي. الهرجع السابؽ صفحة  - 64
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 المبحث الثاني : حكـ الخمع وال رؽ بينو وبيف التطميؽ 

 
 تمييد 

لقد ُشرع الطبلؽ والخمع كوسيمة لمقضا  عمى الهفاسد ، ولمتخمص هف الشرور ، 
األوؿ ،  وليستبدؿ كؿ هىٍها بزوجً زوجًا آخر ، قد يجد هعً ها افتقدي هع

ف يتفرقا يغف ا  ا واسعًا  كبًل هف سعتً ، وكاففيتحقؽ قوؿ ا تعالى: ) وا 
ذا ٌو الحؿ لتمؾ الهشكبلت الهستحكهة الهتفؽ هع هىطؽ العقؿ  حكيها ( ٌو

 والضرورة ، عىدها يكري الرجؿ زوجتً، وعىدها ُيخفؽ في عبلج ٌذي األهراض
ف كاىت الشريعة الغرا  قد وضعت ضوابط  اأُلسرّية فإىً قد يمجس إلى الطبلؽ ، وا 

جاهع  ـ عمى الطبلؽ ، كسف ال ُيطّمؽ في حيض وال في طٍروحموؿ قبؿ اإلقدا
هثؿ ذلؾ  فيً ، ولف يمجس إلى التحكيـ قبؿ الطبلؽ ولها الهرلة فإىٍا إذا وقع لٍا
الهحاوالت  فإىٍا تمجس لواًل إلى اإلصبلح ثـ إلى التحاكـ ليضا فإذا با ت تمؾ

لف ُتعيد لً  ور إهابالفشؿ فمٍا حؽ الهخالعة فتتفؽ هع زوجٍا عمى لحد ثبلثة له
حؽ المجو  إلى  ها دفعً هف هٍر لو لقؿ هىً لو لكثر فإذا لـ يقبؿ بذلؾ فإف لٍا
هاداهت اثبتت  القضا  ثـ لمقاضي لف يخمع الزوجة هف ذهة زوجٍا ولو بالقّوة
ا وترد لً هالً  اىٍا تبغض الحياة الزوجية هع ٌذا الرجؿ وتخشى اال تقيـ حدود

 . قوقٍا الهالية والشرعيةوتتىازؿ عف كافة ح

ابغض الحبلؿ عىد ا الطبلؽ ( يقوؿ الرسوؿ صمى ا عميً وسمـ: ) إف      
الخمع ٌو ىوع هف لىواع الطبلؽ لي فؾ الرابطة الزوجية ، لذلؾ سىبيف حكهً و 

ودليؿ هشروعيتً ، وسىوضح الهواد القاىوىية التي تتحدث عف األساس القاىوىي 
 لمخمع.
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 األوؿ : حكـ الخمع واالساس القاىوىي لً .الهطمب 

 الهطمب الثاىي : الحكهة هف هشروعية الخمع والفرؽ بيىً وبيف الطبلؽ .
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 المطمب األوؿ : حكـ الخمع واالساس القانوني لو .

 

 أواًل : حكـ الخمع .

الخمع هف حالة إلى لخرى فٍو تارة يكوف جائزا وتارة هحرها  يختمؼ حكـ     
ا.  وتارة لخرى هكرٌو

 : 65ال رع األوؿ: متى يكوف الخمع جائزا 

ت الهرلة زوجٍا فقد تبغض الهرلة       يكوف الخمع جائزا باتفاؽ العمها  إذا كٌر
زوجٍا وتكري العيش هعً ألسباب جسدية خمقية لو خمقية لو ديىية لو صحية لكبر 
لو ضعؼ لو ىحو ذلؾ وتخشى لف ال تؤدي حؽ ا في طاعتً فشرع لٍا 

ف الزوجية لدفع الحرج اإلسبلـ هوازاة الطبلؽ الخاص بالرجؿ طريؽ لمخبلص ه
عىٍا ورفع الضرر، جاز لٍا لف تخالعً ببذؿ شي  هف الهاؿ تفتدي بً ىفسٍا 

 وتتخمص هف الزواج.

 :66ال رع الثاني: متى يكوف الخمع محرما 

ا( 67)يكوف الخمع هحرها باتفاؽ العمها  وذلؾ إذا عضؿ  (68)الرجؿ زوجتً وضٌر
بالضرب والتضييؽ عميٍا، لو هىحٍا هف حقوقٍا وهف الىفقة لتغىي ىفسٍا هىً، 

ذا يعتبر هف كبار الذىوب.  ٌو

                                                           
 267-266. صفحة 2007عبد القادر حرز ا. الخبلصة في لحكاـ الزواج والطبلؽ دار الخمدوىية الجزائر.  - 65
. 

 . www. DVD4ARAB.comهوقع  - 66
العشرة لقولً  العضؿ:عضؿ الهرلة هف الزوج لي حبسٍا ، و ٌو هىع الهرلة ظمها هف حقٍا في الىفقة و حسف - 67

ف لف يىكحف لزواجٍف << و العضؿ ٌو الهىع  تعالى :>>فبل تعضمٌو
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 وقد اختمؼ الفقٍا  في حكـ الخمع هع وقوع هعصية إلى ثبلثة آرا :
 أوال: رأي الحنػػابمة:

لقد رلى الحىابمة حكـ الخمع هع وجود هعصية بسف ٌذا األخير يكوف باطؿ و 
ردود وحجتٍـ في ذلؾ قولً تعالى: ﴿ وال يحؿ لكـ لف تاحذوا هها العوض ه

ف شيئا إال لف يخفا لال يقيها حدود ا ﴾  . (69)آتيتهٌو

 ثػانيػا: رأي الحن ية:
 فقد قاؿ الحىفية لف الحؿ في ٌذي الحالة يكوف صحيحا ويحـر لخذ العوض.

 ثػالثػا: رأي المالكية:
ية يجعؿ الخمع صحيحا يمـز بً الزوج كها رلى الهالكية لف وقوع الخمع هع هعص

 . 71هىً الهرلة (70)يرتب آثاري بحيث تبيف

لها فيها يخص العوض فيمـز عمى الزوج لف يرجع لزوجتً ها لخذ هىٍا هف 
 عوض بدؿ الخمع ألىً ال يحؿ لً لخذ.

 (72)ال رع الثالث: متى يكوف الخمع مكروىا 

ا في حالة ها إذا كاىت تسري الحياة عادية ها بيف الزوجيف  يكوف الخمع هكرٌو
بحيث يكوف هستقيهيف هتعاشريف بالهعروؼ لحديث ثوباف ) ليها اهرلة سسلت 

 زوجٍا الطبلؽ هف يير بسس فحراـ عميٍا رائحة الجىة (.

                                                                                                                                                               
ف  - 68 ا: لف الرجؿ قد يضار اهرلتً و ال يحسف عشرتٍا كها لهري ا تعالى لقولً عز و جؿ :>>فبل تعضمٌو ضاٌر

ف إال لف يستيف بفاحشة هبيىة  . لتذٌبوا ببعض ها آتيتهٌو
 229سورة البقرة اآلية  - 69
تبيف:لي تطمؽ طبلؽ بائف ال يجوز لً هراجعتٍا في العدة ، و تصبح يريبة عىً ال يتـ إرجاعٍا إال بعد جديد و  - 70

 هٍر جديد .
 ، 388ص –لحهد هحهد عساؼ: األحكاـ الفقٍية في الهذاٌب اإلسبلهية األربعة  - 71
 .  www.adrals erif . netهوقع الشيخ هحهد بف عبد الغفار الشريؼ :  - 72
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 ثانيا : دليؿ المشروعية 

 ال رع األوؿ: مف الكتاب الكريـ

ف  حيث جا            في قولً تعالى: ﴿ وال يحؿ لكـ لف تسخذوا هها آتيتهٌو
شيئا إال لف يخاؼ لال تقيها حدود ا فإف خفتـ لال يقيها حدود ا فبل جىاح 
ا وهف يعتد حدود ا فؤلئؾ ٌـ  عميٍها فيها اختمفتـ بً تمؾ حدود ا فبل تعتدٌو

 . 73الظالهوف ﴾

ت زوجٍا لخمقً لو خمقً لو ديىً لو  فمقد بيىت ٌذي اآلية الكريهة لف الهرلة إذا كٌر
 . كبري جاز لٍا لف تخالعً بهاؿ تفتدي بً ىفسٍا هىً لفؾ رابطة الزواج

 ال رع الثاني: مف السنػػة 

لها في السىة الىبوية الشريفة ها رواي البخاري عف عكرهة عف بف عباس رضي 
ً وسمـ فقالت: يا ا عىٍها لف اهرلة ثابت بف قبس لتت الىبي صمى ا عمي

رسوؿ ا ثابت بف قبس ها لعتب عميً في خمؽ وال ديف ولكىي لكري الكفر في 
قالت: ىعـ، فقاؿ رسوؿ ا « لترديف عميً حديقتً » اإلسبلـ فقاؿ رسوؿ ا 

 «74اقبؿ الحديقة و طمقٍا تطميقا » صمى ا عميً وسمـ: 

 ثالثًا : األساس القانوني لمخمع 

 األساس القانوني لمخمع في قانوف األسرة الجزائري.  ال رع األوؿ:

يتهثؿ األساس القاىوىي لمخمع في التشريع الجزائري في هادة واحدة فقط ىص 
 15الهؤرخ في  05/02عميٍا في قاىوف األسرة الهعدؿ و الهتهـ باألهر رقـ 

 .. ] يجوز لمزوجة دوف هوافقة الزوج لف تخالع ىفسٍا بهقابؿ هالي2005فيفري 
                                                           

 . 229سورة البقرة اآلية  - 73
 لخرجً بٍذا المفظ البخاري، ولبو داود والىسائي. - 74
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إذا لـ يتفؽ الزوجاف عمى الهقابؿ الهالي لمخمع يحكـ القاضي بها ال يتجاوز قيهة 
 .75صداؽ الهثؿ وقت صدور الوقت[

وقد تهكف الهشرع عف العديد هف األحكاـ الخمع األخرى تاركا لمقاضي المجو  في 
و هذٌب اإلهاـ هالؾ  .76حؿ الىزاع إلى الهذٌب الهعتهد ٌو

 :11077وجاء في مادة 

الخمع عقد بيف الزوجيف يتراضياف فيً عمى إىٍا  عقد الزواج بعوض تبذلً  -1
ا.  الزوجة لو ييٌر

يصح هف هسهى بدؿ الخمع ها تتـ تسهيتً هف الهٍر، وال يصح التراضي  -2
 عمى إسقاط ىفقة األوالد لو حضاىتٍـ.

 إذا لـ يتـ البدؿ في الخمع وقع الخمع واستحؽ الزوج الهٍر . -3

 . الخمع فسخ -4

هف ٌذي الهادة إذا كاف الرفض هف جاىبً تعىتا.  (78)استثىاي هف لحكاـ لمبىد -5
 وخيؼ لال يقيها حدود ا. حكـ القاضي بالهخالفة هقابؿ بدؿ هىاسب. [

 : 111لها الهادة 

 يشترط لصحة البدؿ في الخمع لٌمية بادؿ العوض ولٌمية الزوج إليقاع الطبلؽ.

 نوني لمخمع في قانوف الزواج والطالؽ المصري.ال رع الثاني : األساس القا
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ـ ٌي األساس القاىوىي لىظاـ  2000لسىً  1هف القاىوف رقـ  20تعد الهادة  
الخمع ، فبهوجب ٌذي الهادة تقرر ىظاـ الخمع كىظاـ قاىوىي ، صحيح لف الهشرع 
قد سبؽ ولف لورد ذكري في الئحػػػة ترتيب الهحاكـ الشرعية في هوضعيف ٌها 

يبيف كيفية تطبيقً وكذا فقد إال لىً لـ يعيف في تىظيـ تشريعي  24، 6الهادتيف 
  ـ 2000لسىً  1للغي الهشرع الئحة ترتيب الهحاكـ الشرعية بهوجب القاىوف رقـ 

 18إلى ىص الهادة  2000لسىً  1هف القاىوف رقـ  20وقد لحاؿ ىص الهادة 
هف ذات القاىوف في خصوص تعييف الحكهيف  2،  1فقرة  19والهادة  2فقرة 

  (79).وسهاع لقوالٍـ

وجيف لف يتراضيا فيها بيىٍها عمى الخمع فاف لـ يتراضيا عميً ولقاهت لمز ( 
الزوجة دعواٌا بطمبً وافتدت ىفسٍا وخالعت زوجٍا بالتىازؿ عف جهيع حقوقٍا 
الهالية الشرعية وردت عميً الصداؽ الذي لعطاي لٍا ، حكهت الهحكهة بتطميقٍا 

  .عميً (

هحاولة الصمح بيف الزوجيف وىدبٍا وال يحكـ الهحكهة بالتطميؽ لمخمع إال بعد 
لحكهيف لهواالة هساعي الصمح بيىٍها خبلؿ هدة ال تجاوز ثبلثة لشٍر ، وعمى 

 19والفقرتيف األولي والثاىية هف الهادة  18الوجً الهبيف بالفقرة الثاىية هف الهادة 
هف ٌذا القاىوف وبعد لف تقرر الزوجة صراحة إىٍا تبغض الحياة هع زوجٍا ولىً 

 سبيؿ الستهرار الحياة الزوجية بيىٍها وتخشى لال تقيـ حدود ا بسبب ٌذا ال
وال يصح لف يكوف هقابؿ الخمع إسقاطً حضاىة الصغير ، لو ىفقتٍـ لو .البغض

 80.لي حؽ هف حقوقٍـ

                                                           
 . 59ص  –طبيعة األحكاـ   -عهر زودة - 79
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المطمب الثاني : الحكمة مف مشروعية الخمع وال رؽ بينو وبيف 
 الطالؽ .

 

 األوؿ: الحكمة مف مشروعية الخمع شرعا.  ال رع

لقد شرع الخمع لمزوجة إذا تخاصهت ٌي وزوجٍا وخافت هف عدـ إقاهة     
حدود ا ، لذلؾ جعؿ الخمع لرفع الضرر عف الزوجة التي لـ تطؽ الحياة هع 
زوجٍا ، فالخمع يهكف الزوجة هف الخبلص هف الرابطة الزوجية كها لىً يجعؿ 

 يدٌا .هصير الهرلة ب

وبالعوض الذي تدفعً الهرلة لمزوج هقابؿ الخمع بواسطتً تهكف الزوج هف      
 .(81)استرجاع ها لىفؽ عميٍا هف هٍر وتكاليؼ وزواج وها إلى ذلؾ

 ال رع الثػػاني: بسبب تعديؿ مادة الخمع.

: هف قاىوف األسرة الجزائري قبؿ تعديمٍا كاىت تجيز لمزوجة لف 54الهادة      
فسٍا هف زوجٍا عمى هاؿ يتـ اإلتفاؽ عميً لكف بعد التعديؿ األخير لسىة تخالع ى
لىفس الهادة جا ت لف الزوجة يجوز لٍا دوف هوافقة الزوج لف تخالع  2005

ذا ىظرا لمظروؼ اإلجتهاعية التي تهر بٍا األسرة في الجزائر حيث  ىفسٍا ٌو
ساس لف ال يخالؼ يجب لف يتطور القاىوف تهاشيا هع تطور الهجتهع لكف عمى ل

 .82ذلؾ الشرع

اها الهشرع الهصري والحكهة هف قاىوف الخمع، جا  بالهذكرة اإليضاحية      
ـ لىً الريـ هف لف ٌذا الىظاـ الذي تقري  2000لسىً  1لهشروع القاىوف رقـ 

                                                           
 . 191بؽ ، الهرجع السابؽ . ص السيد سا - 81
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الشريعة اإلسبلهية قد ورد ذكري في الئحة ترتيب الهحاكـ الشرعية في هوضوعيف 
إال لىً لـ يقتف في تىظيـ تشريعي يبيف كيفية تطبيقً ،  24 ، 6ٌها الهادتاف 

حتى رلي الهشرع تقىيىً ألىً يؤدى إلى تطميؽ يسترد بً الزوج ها دفعً ، ويرفع 
عف كاٌمً عب  لدا  لي هف الحقوؽ الهالية الشرعية لمزوجة هف بعد ذلؾ ، 

خالعتً فيزوؿ عىً بذلؾ لي ضرر ، هها يجعؿ إهساكً لمزوجة بعد لف تقرر ه
 . 83إضرار خالصة بٍا

 ينو وبيف طرؽ حؿ الرابطة الزوجيةثانيا : طبيعة الخمع وأىـ ال روقات ب
 االخرى .

 الطبيعة الشرعية لمخمع .  .1

عرفت سابقا لف للفاظ الخمع تىقسـ إلى قسهيف: هىٍا ها ٌو صريح وهىٍا ها  لقد
ٌو كىاية. فالصريح يقع بً الطبلؽ بائف بدوف ىية و الكىاية بقع بٍا طبلؽ بائف 
بىية، فالخمع يترتب عميً طبلؽ يحسب هف عدد الطمقات الثبلث التي يهمكٍا 

وهىً هف يرى بسف الخمع ٌو هجرد فسخ عمى قوؿ الحىابمة الذيف رلوا  (84)الرجؿ
لف الخمع فسخ ال طبلؽ فبل يىقص بً عدد الطمقات ها لـ يكف بمفظ الطبلؽ لو 
يىوي بً الطبلؽ لها الشافعية قالوا: لف فؾ الرابطة الزوجية تىقسـ إلى قسهيف: 

لوف لف الخمع ٌو طبلؽ طبلؽ وفسخ و الخمع عىدٌـ ٌو طبلؽ لها الهالكية فيقو 
 .( 85)صريح

الفرؽ في تكييؼ الخمع عمى لىً طبلؽ لـ فسخ يترتب عىً لثر هختمؼ في كؿ و 
حالة، وفي ٌذا اىقسهت آرا  الفقٍا  إلى قسهيف فٍىاؾ رلي يقوؿ باف الخمع فسخ 

 لمىكاح ورلي آخر يرى لف الخمع يقع بً طبلؽ بائف.
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 سخ .ال رع األوؿ: الرأي القائؿ بأف الخمع ف

اإلهاـ لحهد قاال بسف الخمع فسخ لمرابطة الزوجية وليس فاإلهاـ الشافعي و 
 ، واستدؿ ٌذا الرلي بها يستي.86طبلقا

، فمو كاف الخمع طبلقا ال عىت  لف عدة الهختمعة ٌي حيضة واحدة أوال:
رهة عف بف عباس عف الهختمعة عدة الطبلؽ ففي رواية عهر بف هسمـ عف عك

الترهذي في قصة اهرلة ثابت بف قبس لف رسوؿ ا صمى ا عميً لبي الدردا  و 
ذا صريح  وسمـ لهري لف يطمؽ اهرلتً تطميقة في الخمع ولف تعتد بحيضة واحدة، ٌو

 في لف الخمع فسخ ولو وقع بمفظ الطبلؽ .

لف عثهاف بف عفاف رضي ا عىً تبع قضا  رسوؿ ا صمى ا عميً  ثػػانيػػا:
واية لمىسائي و القرطبي لف الربيع بىت هعوذ بف عفرا  اختمعت هف وسمـ، ففي ر 

زوجٍا عمى عٍد عثهاف، فجا  عهٍا إلى عثهاف فقاؿ لً إف ابىة هعوذ اختمعت 
هف زوجٍا اليـو لفتىتقؿ ؟لي تىتقؿ إلى بيت لٌمٍا: فقاؿ لً عثهاف، لتىتقؿ، وال 

 .(87)يضةهيراث لٍا وال عدة عميٍا إال لىٍا ال تىكح حتى تحيض ح

 ال رع الثاني: الرأي القائؿ أف الخمع طالؽ بائف . 

،  88قاؿ جهٍور العمها  هىٍـ الهالكية، و األحىاؼ لف الخمع يقع بً طبلؽ بائف
هتى توافرت شروط الخمع ووقوع الطبلؽ البائف يكوف بهجرد صدور صيغة الخمع 
ورضا  الزوجيف دوف حاجة إلى قضا  القاضي ، واستدؿ لصحاب ٌذا الراي بها 

 يستي : 

                                                           
 . 377ص –اىظر : لحهد هحهد عساؼ: األحكاـ الفقٍية في الهذاٌب اإلسبلهية األربعة  - 86
 . 32. 31. 30لىظر هزيدا هف الشرح، لحهد ىصر الجىدي، الهرجع السابؽ. صفحة  - 87
 وها بعدٌا .  377ص –اىظر : لحهد هحهد عساؼ: األحكاـ الفقٍية في الهذاٌب اإلسبلهية األربعة  - 88



  59 
 

ف شيئا إال لف  أوال: قاؿ ا عز وجؿ: ﴿ وال يحؿ لكـ لف تسخذوا هها آتيتهٌو
ف ال يقيها حدود ا فبل جىاح عميٍها فيها يخاؼ لال يقيها حدود ا، فإف خفتـ ل

 افتدت بً ﴾ فاآلية الكريهة فيٍا دليؿ عمى حصوؿ البيىوىة بالخمع.

لفظ الخمع بدؿ الطبلؽ ال عمى الفسخ ألف الخمع هسخوذ هف الخمع و الىزع  ثانيا:
خراج الشي  هف الشي ، لها الفسخ ٌو جعؿ الشي  كسف لـ يكف لصبل فبل  وا 

 ىى اإلخراج.يتحقؽ فيً هع

روي عف عهر بف الخطاب وعمى بف هسعود لف رسوؿ ا صمى ا عميً  ثالثا:
ـ في ذلؾ يخالفوف ها روي عف اإلهاـ « الخمع تطميقة بائىة » وسمـ قاؿ:  ٌو

 .(89)الشافعي هف لف الخمع فسخ لمزواج

 الطبيعة القانونية لمخمع : .2

كوف لٍذا التفريؽ لثري الهتهيز إف الخمع الرضائي تقع بً الفرحة بيف الزوجيف وي
عف لىواع الفرحة األخرى كالطبلؽ الرجعي هثبل إذ يتحقؽ الخمع الشرعي وتترتب 
لحكاهً إذا استعهؿ لفظ الخمع لو ها في هعىاي وكاف في هقابمً هاؿ وتراضي 
عميً الزوجاف في ٌذي الحالة يقع طبلؽ بائف ويسقط كؿ حؽ ثابت هها يتعمؽ 

 .(90)الخمع هىً كها يقوؿ لبو حىيفةبالزواج الذي وقع 

هف قاىوف األسرة الجزائري عمى الخمع  54والهشرع الجزائري قد ىص في هادة 
الغير رضائي و الذي ال يشترط فيً رضائية الزوج بالخمع و عمى ضو  ها تقدـ 
برد التساؤؿ اآلتي: ٌؿ الخمع يير الرضائي ٌو خمع بالهعىى الشرعي وها ٌي 

 ٍؿ يعتبر طبلؽ بائف لـ فسخ ؟.طبيعتً قاىوىا ف
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لجزائر الذي ٌو لئلجابة عمى ٌذا التساؤؿ ىمجس إلى الهذٌب الهعتهد في ا
الذي لجاز لمزوجة لف تخمع إذا ها بغضت الحياة هع زوجٍا الهذٌب الهالكي و 

وعجز الحكهاف عف الصمح بيىٍها فيخمعٍا القاضي بعد لخذ رلي الحكهيف عمى 
 عاجؿ الصداؽ. لف تدفع إليً ها قدهً هف

فاإلهاـ هالؾ رضي ا عىً يبيف لف الخمع كها يكوف بالتراضي بيف الزوجيف 
 يكوف بحكـ الحكهيف إذا فسدت العبلقة بيف الزوجيف.

فعف الهشرع الجزائري في قاىوف األسرة لجاز صراحة بتعييف حكـ هف لٌؿ الزوج 
وذلؾ في ىص الهادة وحكـ هف لٌؿ الزوجة لئلصبلح ذات البيىة بيف الزوجيف 

هف قاىوف األسرة، ويتـ إجرا  الصمح بيف الزوجيف إلزاهيا في حالة الطبلؽ  56
هف قاىوف األسرة ولكىً لـ يحدث عهميا  53لو التطميؽ وذلؾ حسب ىص الهادة 

في حالة طمب الزوجة الخمع لف قاـ القاضي في الجزائر بتعييف حكهيف 
 .91لئلصبلح بيىٍها

األصؿ وكها لوضحىا لف يتراضيا الزوجيف عمى الخمع،   اها الهشرع الهصري
و ها لشار إليً صراحة ىص الهادة   1هف القاىوف رقـ  20فيقع الخمع باالتفاؽ ٌو

)لمزوجيف لف يتراضيا فيها بيىٍها عمى الخمع( فتقدي الزوجة ىفسٍا  2000لسىً 
هيع الذي دفعً لٍا وتىازؿ لً عف ج –الهٍر  –بسي تؤدى لزوجٍا الصداؽ 

  92.حقوقٍا الهالية الشرعية هف هؤخر صداؽ وىفقً عدة وهتعً

والفرض لف الزوج قد ال يوافؽ عمى إتهاـ التطميؽ خمعا، وهف ثـ يكوف لمزوجة   
و ها لشار إليً كذلؾ صريح  رفع دعواٌا بطمبً لهاـ الهحكهة الهختصة بذلؾ ٌو

ـ ) فاف لـ يتراضيا عميً ولقاهت 2000لسىً  1هف القاىوف رقـ  20ىص الهادة 
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بالتىازؿ عف جهيع حقوقٍا  الزوجة دعواٌا بطمبة وافتدت ىفسٍا وخالعت زوجٍا
الهالية الشرعية وردت عميً الصداؽ الذي لعطاي لٍا حكهت الهحكهة بتطميقٍا 

 )عميً
 ثانيا : ال رؽ بيف الخمع و التطميؽ: 

 ال رع األوؿ: مف حيث التعريؼ و األساس القانوني : 

ة في الخمع كها ذكرىا سابقا ٌو فؾ الرابطة الزوجية باإلرادة الهىفردة هف الزوج
ذا  هقابؿ عوض هتفؽ عميً تدفعً لمزوج ىظير الخمع وهف دوف هوافقة الزوج ٌو

 2005هف قاىوف األسرة الجزائري حسب آخر تعديؿ في  54حسب الهادة 
لقاىوف الزواج والطبلؽ  2000لسىة  1وكذلؾ بىص الهادة  05/02رقـ  باألهر

الرابطة الزوجية جبرا عف يير لف التطميؽ جعؿ لتهكيف الهرلة هف إىٍا  الهصري 
الزوج. وقد ىص الهشروع الجزائري عمى الطبلؽ بطمب الزوجة لو التطميؽ بىا ا 

هف قاىوف األسرة الجزائري  53و  48عمى إرادتٍا الهىفردة اىطبلقا هف الهادتيف 
، وكذلؾ الهشرع الهصري (93) وقد اشترط لف يتـ بطمب هف الزوجة ولهاـ القضا 

والثاىيً  ( والفقرتيف االولى 18هف الهادة )  الثاىيةيف بالفقرة وعمى الوجً الهب ،
عمى الزوجة هف اىٍا  الرابطة الزوجية جبر عف  ( هف ٌذا القاىوف19هف الهادة )

 . 94الزوج اف لـ تطؽ العيش هعً

 ال رع الثاني: مف حيث أسباب طمب فؾ الرابطة الزوجية

هف حيث قاىوف األسرة لسباب  54لـ يذكر الهشرع الجزائري في ىص الهادة      
طمب الزوجة الخمع فٍو لـ يحدد هدى وجاٌة األسباب التي هف اجمٍا تطمب 
الزوجة الخمع فٍو لـ يترؾ لمقاضي السمطة التقديرية في تقرير الخمع إال في تقويـ 
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مى تحديدي، وبالتالي فالزوجة الهقدار الهالي ] العوض [ إذا ها اختمؼ الطرفاف ع
يهكىٍا طمب الخمع هف دوف لف تكوف لسباب وجيٍة تدفعٍا إلى ذلؾ ولكف 
بالرجوع إلى الشريعة اإلسبلهية ىجد لف هف لسباب طمب الزوجة لمخمع ٌو 
هخافة عدـ إقاهة حدود ا إذا بغضت الزوجة زوجٍا سوا  لخمقً لو خمقً لو 

 ديىً لو ها شابً ذلؾ.

هف قاىوف األسرة قد لوردت لسباب طمب الزوجة  53ىجد لف الهادة  في حيف 
ي:   التطميؽ عمى سبيؿ الحصر ٌو

بعد صدور الحكـ بوجوبً ها لـ تكف عالهة بإعساري وقت  االتفاؽتطميؽ لعدـ 
 هف ٌذا القاىوف. 80و  79و  78الزواج هع هراعاة الهواد 

 العيوب التي تحوؿ دوف تحقؽ الٍدؼ هف الزواج.

 ٍجر في الهضجع فوؽ لربعة لشٍر.ال

الحكـ عمى الزوج عف جريهة فيٍا هساس بشرؼ األسرة وتستحيؿ هعٍا هواصمة 
 العشرة و الحياة الزوجية.

  . الغيبة بعد هرور سىة بدوف يدر وال ىفقة

 .هخالفة األحكاـ الوارد في الهادة 

 ارتكاب فاحشة هبيىة.

 الشقاؽ الهستهر بيف الزوجيف. 

 روط الهتفؽ عميٍا في عقد الزواج. هخالفة الش
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 . (95)كؿ ضرر هعتبر شرعا  

لـ  2000لسىة  1هف القاىوف رقـ  20لف ىص الهادة  اما المشرع المصري
إقرار الزوجة بكراٌيتٍا لمحياة هع زوجٍا ولـ  يشترط لمحكـ بالتطميؽ خمعا سوا  

الزوجة صراحة يشترط بياف األسباب التي لدت إلي ٌذي الكراٌية  وبعد لف تقرر 
لىٍا تبغض الحياة هع زوجٍا ولىً ال سبيؿ الستهرار الحياة الزوجية بيىٍها 

 .وتخشى لال تقيـ حدود ا بسبب ٌذا البغض

لف الهحكهة هف تقرير ىظاـ الخمع ٌي هواجٍة حالة الشقاؽ الىفسي هف جاىب و 
التي دفعت الزوجة ، ولو اشترط تسبيب دعوى الخمع بهعىي بياف السباب الواقعية 

الزوجة إلي كراٌية زوجٍا وهف ثـ طمب الخمع ، فسف ىظاـ الخمع يفقد تهيزي 
ويتً الخاصة كىظاـ شرع لواجٍة حاالت البغض والكري الىفسي لي دوف لسباب  ٌو

  .96 هادية همهوسة

 لها فيها يخص الشريعة اإلسبلهية فالتفريؽ يكوف في الحاالت التالية:

 التطميؽ لعدـ اإلىفاؽ. 

 التفريؽ بسبب العيوب.

 التفريؽ لمشقاؽ لو الضرر وسو  العشرة. 

 .(97)التفريؽ لمغيبة

  .: ال رؽ بيف الخمع و الطالؽثالثا

  .ال رع األوؿ: مف حيث التعريؼ و األساس القانوني
                                                           

 . 276. 277لحهد حرز ا . الهرجع السابؽ. صفحة هف   - 95
 . 65لحهد ىصر الجىدي، الهرجع السابؽ صفحة  - 96
 . 283إلى  278ف ىفس الهرجع. صفحة ه - 97
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الطبلؽ ٌو رفع قيد الىكاح في الحاؿ لو الهاؿ، بمفظ هخصوص، وحؿ الزواج 
بعد العدة يكوف الطبلؽ الرجعي  وفي الهاؿ لي في الحاؿ يكوف بالطبلؽ البائف،

الحراـ، وقد عرؼ الهشرع الجزائري الهخصوص ٌو الصريح كمفظ البائف و المفظ و 
هف قاىوف األسرة الجزائري بقولً: ) الطبلؽ حؿ عقدة  48الطبلؽ في الهادة 

الزواج ويتـ بإرادة الزوج لو بتراضي الزوجيف لو بطمب هف الزوجة في حدود ها 
 هف ٌذا القاىوف (،  54و 53د في الهادتيف ور 

واستعهؿ الهشرع كمهة حؿ التي تشهؿ طرؼ إىحبلؿ الزواج لو ضرر الطبلؽ 
 سوا  بإرادة الهىفردة لو بالتراضي.

هف قاىوف األسرة تحدثت عف الخمع دوف لف  54وكها ذكرىا سابقا لف الهادة  
 . (98)الهعتهد  تعرضً ولكىٍا ذكرت بعض لحكاهً وتركت الباقي لمهذٌب

لسىة  1هف القاىوف رقـ  20الهادة اها الهشرع الهصري فقد ذكر لفظ الخمع  في 
لمزوجيف اف يتراضا فيها بيىٍها عمى الخمع ، فاف لـ يتراضيا عميً  عمى 2000
الزوجة دعواٌا بطمبً وافتدت ىفسٍا وخالعت زوجٍا بالتىازؿ عف جهيع  واقاهت
وردت عميً الصداؽ الذى اعطاي لٍا ، حكهت الهحكهة  الشرعية الهالية حقوقٍا
عميً وال تحكـ الهحكهة بالتطميؽ لمخمع اال بعد هحاولً الصمح بيف  بتطميقٍا

الصمح بيىٍها ، خبلؿ هدة ال تجاوز  هساعي لهواالةوىدبٍا لحكهيف  الزوجيف ،
لفقرتيف ( وا 18هف الهادة )  الثاىيةوعمى الوجً الهبيف بالفقرة  اشٍر ، ثبلثة
( هف ٌذا القاىوف ، وبعد اف تقرر الزوجة صراحً 19هف الهادة ) والثاىية االولى
تبغض الحياة هع زوجٍا واىً ال سبيؿ الستهرار الحياة الزوجية بيىٍها  اىٍا

 . 99اال تقيـ حدود ا بسبب ٌذا البغض وتخشى

                                                           
 212( لحهد حرز ا . الهرجع السابؽ. ص  - 98
 . 310اىظر عبد الرحهاف الصابوىي: هدى حرية الزوجيف في الطبلؽ ص  - 99
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   ال رع الثاني: مف حيث الصيغة

فؾ الرابطة الزوجية في حيف لف الهخالفة  فممطبلؽ عدة صيغ يتحقؽ هف خبللٍا
وللفاظ هشتقة  (100)يجب لف تكوف بصيغة الهخالعة كخالعتؾ لو خالعىي، برا تؾ

 هثؿ لىت طالؽ، هطمقة.  –الطبلؽ  –هف كمهة 

ي التي جرت العادة لف يطمؽ بٍا الشرع  لها الكىاية الظاٌرة لٍا حكـ الصريح ٌو
 . (101)لً لىت بائفالفراؽ كقو وفي المغة كمفظ التسريح و 

 . (102)ال رع الثالث:  مف حيث درجات الطالؽ و الخمع

 فالطبلؽ لً ثبلث درجات: 

قى الهرلة طواؿ فترة عدتٍا في بيت الزوجية ويكوف بالطبلؽ الرجعي: وبً ت أوال:
ىا ال يتطمب رضا   لمرجؿ حؽ هراجعتٍا بسي قوؿ لو فعؿ يفيد هعىى الهراجعة ٌو

 في الهراجعة وال يتطمب كذلؾ عقد جديد وال هٍر جديد. الهرلة

ىا تخرج الهرلة لبيت زوجٍا لتقضي عدتٍا  ثانيا: الطبلؽ البائف بيىوىة صغرى: ٌو
ىا ال يهكف لمزوج لف يراجعٍا برضاٌا وحدي لو بإرادتً الهىفردة بؿ يجب لف  ٌو

 يتوافر رضاٌا ولف يكوف ٌىاؾ عقد جديد وهٍر جديد .

ىا ال يهكف بسي حاؿ هف األحواؿ لف تتـ  ؽ البائف بيىوىة كبرى:لثا: الطبلثا ٌو
بيىٍا وبيف الزوج  االىفصاؿالهراجعة بيف الزوجيف ها لـ تىكح زوجا ييري ويتـ 

 الجديد وتقضي عدتٍا ثـ تعود لزوجٍا بعقد جديد وهٍر جديد.

                                                           
 . WWW . damasgat.comهوقع بوابة داهس   - 100
 . 222لحهد حرز ا . الهرجع ا لسابؽ ص  - 101
ًُ ل. - 102 ًُ اإلسبلهي  ولدلَُّت ٌَْبة الز َحْيِمّي لستاذ ورئيس قسـ الفقً اإلسبلهّي ولصولً بجاهعة دهشؽ  الِفْق كّميَّة  -د. َو

 . 327ص  –دهشؽ  –سوريَّة  -دار الفكر  \الشَّريعة 
 . 
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و حكـ الطمقة البائىة بيىوىة صغرى فإذا  لراد الزوجاف لها الخمع فمً حكـ واحد، ٌو
 .(103)عودة الحياة الزوجية ال بد هف رضائٍها وكاف بعقد جديد وهٍر جديد

 . (104) ال رع الرابع: ال رؽ بيف الخمع و الطالؽ عمى ماؿ

البيع و تدا  فاالع لو ها في هعىاي كاإلبرا  و لف الخمع ال يكوف إال بمفظ الخم أوال:
فاظ الصريحة في الطبلؽ لو الشرا ، لها الطبلؽ عمى هاؿ سوا  بمفظ هف األلو 

 الكتابة ال يسهى خمعا وال تترتب عميً آثاري.

بيىها يقوؿ الشافعية لف الخمع و الطبلؽ اسهيف لشي  واحد ٌو الفرقة في الهقابؿ 
 .105ها تعطيً الزوجة لزوجٍا

هف جاىبٍا  هعوضًالطبلؽ عمى هاؿ ألىٍا لىً يمـز قبوؿ الهرلة في الخمع و  ثانيا:
كها لف الزوجة إذا قبمت دفع البدؿ وقع الطبلؽ بائف سوا  في ذلؾ الخمع و 

 الطبلؽ عمى هاؿ. 

لف الخمع عىد لبي حىيفة يسقط كؿ حؽ يمي ثابت هها يتعمؽ بالىكاح لها  ثالثا:
 الطبلؽ عمى هاؿ فبل يسقط لي ال يسقط الحؽ الهالي الثابت هها يتعمؽ بالىكاح.

إذا كاف البدؿ في الخمع باطؿ بسف كاف خهرا لو خىزيرا وقع الطبلؽ بائىا  رابعا:
.(106)ؿ وقع الطبلؽ رجعيا لها إذا كاف البدؿ باطبل في الطبلؽ عمى ها

                                                           
ٌَْبة الز َحْيِمّي  - 103 ًُ ل.د. َو ًُ اإلسبلهي  ولدلَُّت  . 328ص \الِفْق
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 منيجية البحث
اف ىشير الي اف التاريخ ليس هجرد قائهة باألحداث في ترتيبٍا الزهىي  يىبغي   

، بؿ اىً السجؿ الداؿ عمي اىجازات االىساف اىً رواية حقيقية هتهاسكة لمعبلقات 
بيف االشخاص واالحداث والزهاف والهكاف ، والىاس يستخدهوف التاريخ لفٍـ 

الهاضية ، حيث يهكف  الهاضي هحاولتا هىٍـ لفٍـ الحاضر عمي ضو  التطورات
 .  107اف يوجً التحميؿ التاريخي ىحو شخص هعيف او ىحو فكرة او حركة 

 اوال: نوع البحث  : 

سيقـو الباحث بإتباع الهىٍجية الخاصة بالبحث الهكتبي ألف استخداـ الهكتبة 
لهر الـز وضروري هع كؿ هىٍج بحث، فهراجعة الدراسات السابقة وتحديد 

ث ال يتوقع لف يقـو بٍها الباحث إال هف خبلؿ استخداـ اإلطار الىظري لمبح
 الهكتبة بغض الىظر عف لي هىٍج يطبقً". 

البحث الهكتبي ٌو الجهع الهتسىي والدقيؽ لمسجبلت والوثائؽ  فهىٍج      
وهف ثـ التحميؿ الشاهؿ  -هشكمً البحث  -الهتوفرة ذات العبلقة بهوضوع 

ف عمى  لهحتوياتٍا بٍدؼ استىتاج ها يتصؿ بهشكمة البحث هف لدلً وبراٌيف تبٌر
 إجابة لسئمة البحث.

ذا الهىٍج هدخمً الهىٍج الوصفي والكيف      ي حيث إف البياىات التي تىتج ٌو
عف ٌذا البحث بياىات وصفية كيفية يحتاج فيٍا الباحث إلى تتبع آرا  الفقٍا  
ولقوالٍـ هف بطوف لهٍات الكتب الفقٍية وهىاقشتٍا وتحميمٍا وهقارىتٍا بسحكاـ 
وقواعد القاىوف الجزائري والهصري ، الباحث سيعتهد في كاهؿ خطة البحث عمى 

 تصىيفاتً السابقة حيث سيقـو :ٌذا الهعيار ب
                                                           

 –هكاف الىشر الكويت  –الىاشر وكالة الهطبوعات  –لصوؿ البحث العمهي وهىاٌجً  –لحهد بدر  –اىظر - 107
 .  254 -253ص   -الطبعة السادسة 
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إحصا ات  -سجبلت  -وثػػػائؽ -بحػػػوث  –. جهع الهعموهات: هف ) كتػػػب 
 ......( -لحكاـ  –قواىيف  -تقارير –رسهيً 

                                     .. هراجعة الهعموهات : الىقد والتقويـ 

 ػؿ الكيفػػي .الهعموهػػات لمتحميتبويػػب الهعموهػػات : ليٍيػئ الباحػػث 

 تفريغ الهعموهات : وضع كؿ هعموهة في قالب التبويب الخاص الهىاسب لٍا . 

ف عمػى اإلجابة العمهيػة تحميؿ الهعموهػات : باسػتخراج األدلة والبػراٌيف التػي تبػٌر
 لكؿ سؤاؿ هف لسئمة البحث .

 هف خبلؿ اسئمة البحث .  تفسير الهعموهات : بعرض اإلجابات التي توصؿ إليٍا

 البيانات :  جمع مصادر –ثانيا 

تهثؿ عهمية جهع البياىات والحصوؿ عمى الهعموهات هحور البحث العمهي      
ولساسً، ألىً بدوف الحصوؿ عمى البياىات والهعموهات ال يهكف لف تتـ إجرا ات 

هف لدوات ؛ لذا فإف جهع البياىات البد لٍا  البحث العمهي وخطواتً األخرى
 هحددة تختمؼ باختبلؼ هىاٌج البحث التي اعتهدٌا الباحث.

 واختار الباحث في كتابة ٌذا البحث الهصادر التالية:

 : المصادر األولية .\1

الهصادر التي تتضهف عف ،  حيث يقـو الباحث بجهع بياىات بحثً بىفسً      
لقرب ها تكوف هعموهات تىشر ألوؿ هرة وتعتبر هعموهات الهصادر األولية 

؛ لذلؾ فإف كثير هف الباحثيف يعتبر ٌذي الهصادر هف لٌـ األشيا  التي  لمحقيقة
ال يىى لً عىٍا في بحثً ألىٍا تهدي بهعموهات وبياىات ذات هصداقية عالية. 
كها لىٍا هٍهة هف جاىب إجرا  الهقارىات بيف الهوضوعات ذات العبلقة بدراسة 
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الهراجع و و الىوعية والكهية وهف ٌذي الهصادر ، سوا  هىٍا الزهىية ل الباحث
ي هصادر يرجع  إليٍا الباحث في الهقاـ األوؿ والكتب الفٍارس الهتوفرة ، و  : ٌو

، وتفيد الباحث في الدراسات السابقة بصورة  في هراكز إيداع الرسائؿ الجاهعية
ليمب ، والتي تزخر بٍا  الهجبلت والدوريات العمهية الهحكهةوكذلؾ  . رئيسية

وهف  االستراتيجية، والدراسات  الجاهعات العالهية وهراكز األبحاث وبيوت الخبرة
 لهثمة هصادر البياىات :

  ديواف الهطبوعات  \الوجيز في شرح قاىوف االسرة الجزائري بمحاج العربي
 الجاهعية .                            

   الجزائري الطبعة الثالثة عبد العزيز سعد الزواج والطبلؽ في قاىوف األسرة
 .                                                                             1996دار ٌوهة ط 

   ًعبد القادر هدتف شرح وجيز قاىوف األسرة الجزائري همخص هف الفق
 .  1993اإلسبلهي الهطبعة العربية ط 

 هفكرة دعوى الخمع في الشريعة والقاىوف. دار الىسر عهرو عيسى الفقى .
 . 2000الذٌبي لمطباعة، القاٌرة هصر 

 2005. دار الكتب القاىوىية. هصر  لحهد ىصر الجىدي. هف فوؽ الزوجية. 
  عبد الغفار سعد. الزواج والطبلؽ في قاىوف األسرة الجزائري. دار البعث

 . 1989. الجزائر  لمطباعة والىشر
 تاح تقية هباحث في القاىوف األسرة الجزائري هف خبلؿ هبادئ ولحكاـ عبد الف

 .                                       1996الفقً اإلسبلهي ط 
   ج والطبلؽ والعدة جيز في األحواؿ الشخصية في الزواحسف عمي السهىي الو

                                          .                          1998والهتعة وها يتعمؽ بٍا هف لحكاـ ط 
  رة في االحواؿ الشخصية احكاـ الزواج في الشريعة االهاـ هحهد ابو ٌز

 االسبلهية فيً بياف اىشائً واىٍائً دار الفكر العربي .                                                  



  71 
 

 اب خبلؼ في احكاـ االحواؿ الشخصية في الش ريعة االسبلهية دار عبد الٌو
 القمـ ، الكويت .                                          

 : المصادر الثانوية.\2

سيتطرؽ الباحث إلى لف  يتجً  إلى الطرؽ األخرى والهصادر الثاىوية في      
، والتقارير والهىشورات  الهىشورات الرسهيةً ٌذي ، حيث سيستعيف بالتقارير و كتابت

التقارير والهىشورات الخاصة والرسائؿ لمدرجات العمهية لمهاجستير و  هيةشبً الرس
والدكتوراي التي تهت هىاقشتٍا، وبعض األبحاث، وليضا الهصادر اإللكتروىية 

ي الهصادر التي لتاحتٍا تكىولوجيا ة الباحث بالشبكة كاستعاى الهعموهات ٌو
وكافة وسائؿ  األقراص الصمبة) اإلىترىت( واألقراص الهرىة و اإللكتروىية

                        الهعموهات الحديثة .

 أدوات جمع البيانات :  –ثالثا 

ـ  التجهيع الفعمي        ي الهرحمة الهٍهة وفيٍا سيت ذي هرحمة قائهة بذاتٍا ٌو ٌو
ا لمبياىات والهع موهات البلزهة لمبحث بواسطة لدوات جهع البياىات التي اختاٌر

ي الوثائؽ والتقارير والدراسات السابقة لو يير ذلؾ، والتي تَـّ جهعٍا  الباحث ٌو
، وعمى الباحث لف  سابقًا هف لجؿ تحديد هشكمة الدراسة وبهسح الدراسات السابقة

لهادة العمهيَّة لدراستً سوا  اتَّفقت يتوخَّى الهوضوعيَّة واألهاىة العمهيَّة في جهع ا
 هع وجٍة ىظري لـ لـ تتَّفؽ.

: ٌي الطريقة التي سيعتهد عميٍا الباحث اعتهادا كميا في عهمية  والوثائؽ     
جهع البياىات حيث سيرجع إلى لصوؿ البياىات في الكتب والهراجع التي تتىاوؿ 

ا وتحميمٍا   وهقارىتٍا بالبياىاتهوضوع البحث واستخراجٍا وسبغ ليواٌر

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6109/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6109/posts
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دؼ الهىشود الهستخرجة ليضا هف الكتب القاىوىية لىصؿ إلى الغاية الهرجوة والٍ
 هف دراسة ٌذا البحث .

 :رابعا طرؽ تحميؿ البيانات 

وفيً بياف عف األساليب والهىاٌج التي سيستخدهٍا الباحث في تحميؿ      
 :  البياىات في دراستً ٌذي ويشتهؿ عمى 

  المنيج االستقرائي.     أواًل: 

،  يٍتـ ٌذا الهىٍج باستقرا  األجزا  ليستدؿ هىٍا عمى حقائؽ تعـ عمى الكؿ     
ر الهىٍج االستقرائي  باعتبار لف ها يسري عمى الجز  يسري عمى الكؿ . فجٌو

 .  ٌو االىتقاؿ هف الجزئيات إلى الكميات لو هف الخاص إلى العاـ

، عف  ىحو تكويف الهفاٌيـ والوصوؿ إلى التعهيهات واالستقرا  ٌو الطريؽ      
يجاد األدلة          . (108)طرؽ الهبلحظة ودراسة الفروض والبراٌيف وا 

، وبعض  والهىٍج االستقرائي هعروؼ بٍذا االسـ في هجاؿ العمـو الطبيعية     
،  ة. وفي هجاؿ العمـو القاىوىي العمـو االجتهاعية كعمـ االقتصاد وعمـ االجتهاع

. ولعؿ لٌـ هجاالتً ها  يعبر عف الهىٍج االستقرائي عادًة بالهىٍج التسصيمي
يتعمؽ باستقرا  اتجاٌات لحكاـ القضا  في هوضوع هعيف لبياف القاعدة التي 

ذا ٌو هحؿ البحث الذي سىستخدهً ٌىا في ٌذي الدراسة .  تحكـ الهوضوع  ٌو

 ثانيًا: المنيج االستنباطي.

، فالباحث وفقًا لٍذا الهىٍج  الهىٍج االستىباطي عكس الهىٍج االستقرائي     
. واالستىباط ٌو الطريؽ لتفسير  يبدل هف الحقائؽ الكمية إلى الحقائؽ الجزئية

                                                           

هكتبة الىٍضة الهصرية ، القاٌرة ، ة الثاىية ػالطبع،: استخدان الهصادر َطرق البحث ، حسو عمي إبراٌين  -108
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القواعد العاهة والكمية ويىتٍي هىٍا إلى استخبلص الىتائج التي يهكف تطبيقٍا 
 عمى الحاالت الىظيرة.     

االستىباطي هعروؼ في الدراسات القاىوىية بالهىٍج التحميمي ويفيد  والهىٍج    
، حيث يوجب  ٌذا الهىٍج في إعداد هشروعات األحكاـ القضائية قبؿ الىطؽ بٍا

الهىٍج التحميمي لو االستىباطي ذكر الىصوص القاىوىية والسوابؽ القضائية التي 
، ويميٍا ذكر العىاصر  يستىد إليٍا هىطوؽ الحكـ، في هقدهة لو صدر األسباب

، ويعد تطبيقًا  ، الذي يبىى عمى كؿ ها سبؽ ، ولخيرًا هىطوؽ الحكـ الواقعية
 .(109)لً

وفي ٌذا الهىٍج يمتـز الباحث بإجرا  دراسة تحميمية هتعهقة لكؿ جزئية هف      
جزئيات البحث، فبل يكتفي بعرض ها ٌو كائف، بؿ يتوجب عميً لف يتىاوؿ كؿ 
ذا يستمـز لف يطرح الباحث وجٍة ىظري الذاتية حيف قياهً  جزئية بالتحميؿ، ٌو

 .  بإجرا  التحميؿ البلـز 

 ن : المنيج المقار ثالثاً 
ة ػات القاىَىيػي الدراسػعا فػيستخدن الهىٍج الهقارو استخداها َاس       

أَ ،  ع آخرػي هجتهػهقارىة ظاٌرة اجتهاعية بىفس الظاٌرة ف،  واالجتهاعية
 .  (110)سياسية َالقاىَىيةػَالجاالت االقتصادية ض الهػهقارىتٍها في بع

َالدقة في الدراسة َالتحكن التعهق ، َيتيح استخدان ٌذا الهىٍج الهقارو       
َيهكو أو تكَو الهقارىة ، في هَضَع البحث َالتعهق في جاىب هو جَاىبً 

                                                           

 36ـ ، ص1983، 2، طالعربؿ ابع سجػهط، البحث العمهي، هحهد عفيفي حهودة  - 109
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َإظٍار ،  هَضَع هو هَضَعات الهقارىةكؿ إلبراز خصائص َههيزات 
 .  (111)أَجً الشبً َاالختبلف بيىٍها

،  اروػهثبل هديو إلى حد بعيد لمهىٍج الهقوالقاىوف َتطَر عمن السياسة       
ة ( ػاليَىاىية ) الهدو اليَىاىيؿ د استخدهً اليَىاو الذيو هثمت لديٍن الدَػقفم

طَ بهقارىة ػَقد قان أرس، هجاال لدراسة أىظهتٍا السياسية عو طريق الهقارىة 
َرة هىٍجية في عمن ػك ثػر ذلػَيعتبؿ ، دَػدستَرا هو دساتير ٌذي ال 158

 .       (112) السياسة

، حيث  يعتهد اعتهاد كمي عمى الهىٍج الهقارفوالباحث في دراستً س     
، ويقارف فيها بيىٍا ويرجح ها يراي  سيجهع األدلة والقرائف هف بطوف الكتب الفقٍية

 ثـ يقارف بيف ها جا  في الفقً بها جا ت بً كتب القاىوف .

  -خامسًا : ىيكؿ البحث :

لقد ارتسيت لف هتطمبات الدراسة العمهية وطبيعة الهوضوع والغرض هف بحثً      
 :  تجعؿ هف الهىاسب لف ىعالج الهوضوع عمي الىحو التالي

 
 ال صؿ األوؿ: اإلطار العاـ والدراسات السابقة                         

  الهقدهة.  
 هشكمة البحث .   
 لسئمة البحث  . 
 لٌداؼ البحث  . 
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  لٌهية البحث . 
  حدود البحث . 
 الدراسات السابقة . 
 تحديد هصطمحات البحث .                                    

 . ال صؿ الثاني : اإلطار النظري
 . الخمػػػػع هاٌية المبحث األوؿ :
 . وللفاظًتعريؼ الخمع  المطمب األوؿ :

 . لهحة تاريخية عف الخمع ولىواعً المطمب الثاني :
 .  حكـ الخمع والفرؽ بيىً وبيف التطميؽ المبحث الثاني :

 . حكـ الخمع واالساس القاىوىي لً المطمب األوؿ :
 الحكهة هف هشروعية الخمع والفرؽ بيىً وبيف الطبلؽ . المطمب الثاني :

 

 . ال صؿ الثالث : االطار المنيجي 
  ىوع البحث. 
  هصادر البياىات . 
  لدوات جهع البياىات. 
  تحميؿ البياىات .طرؽ 
 . ٌيكؿ البحث 
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 ال صؿ الرابع : عرض البيانات وتحميميا : 
 المبحث االوؿ : الشروط المترتبة عمى الخمع 

 الهطمب االوؿ : الشروط العاهة لمخمع

 الهطمب الثاىي : الشروط الخاصة لمخمع

 المبحث الثاني : اجراءات دعوى الخمع 

 الخمعالهطمب االوؿ : كيفية اجرا ات دعوى 

 الخمع الهطمب الثاىي : اختصاص الهحاكـ بالىظر في دعوى

 الهطمب الثالث :سير دعوى الخمع 

 : االثار المترتبة عمى الخمع  المبحث الثالث

 الهطمب االوؿ : طبيعة االحكاـ القضائية الصادرة بشسف الخمع 

 الهطمب الثاىي : االثار االثار التي يىفرد بٍا الخمع 

 االثار العاهة لمخمع  :الهطمب الثالث 

 الهطمب الرابع : بعض القضايا والرد عميٍا هف الهحاكـ الشرعية 

ب الخاهس : بعض احكاـ دعوى الخمعالهطم



 

 

 

 

 

 

 ال صؿ الرابع
 عرض البيانات وتحميميا
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 : الشروط المترتبة عمى الخمع .االوؿ المبحث 
الخمع ٌو  لً شروط كذلؾ  شروط فالزواج لً شروط والطبلؽ اف لكؿ شي لً

ذي  ايضا لً إال بً ألف الخمع يعتبر طريقة هف طرؽ الشروط ال تصح شروط ، ٌو
ذي الرابطة قد احاطٍا الشرع بالعىاية الهحكهة التي ال  فؾ الرابطة الزوجية ، ٌو
يستطيع اي شخص اف يتبلعب بٍا وكذلؾ بعض القواىيف العربية لولت عىاية 
تاهة بٍذي الشروط وسوؼ اذكر الشروط العاهة لمخمع اي الشروط التي يجب اف 

تتوفر فيٍا اف االركاف  باعتبارذلؾ الخمع ، ثـ سوؼ اذكر االركاف تتوفر عىد 
ا لكي ىعرؼ  ذي الشروط ٌي الشروط الخاصة بكؿ ركف ، ويجب ذكٌر شروط ٌو

الخمع هف  إيقاعهتى يكوف الخمع صحيحًا وهتى يكوف خاطي وكذلؾ ٌؿ يصح 
ا في ٌذي االركاف   السكراف ويير ذلؾ هف الشروط الواجب توفٌر

و كاالتي : وقد قسهت  ٌذا الهبحث الي هطالب ٌو

 الشروط العاهة لمخمع .الهطمب االوؿ : 

 مخمع .الهطمب الثاىي : الشروط الخاصة ل
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 الشروط العامة لمخمع :المطمب االوؿ : 

قياـ الرابطة الزوجية فبل يجوز لمهرلة لف تخالع رجبل لجىبيا عىٍا  الشرط األوؿ :
، لو تربطٍا بً رابطة يير الزوجية بؿ ال بد هف توافر عقد زواج صحيح فإذا 
كاىت رابطة الزوجية فاسدة فبل يقع الخمع ، و إذا كاىت قائهة هف عقد صحيح و 

لو كاىت الزوجة في فإف الخمع يقطع ٌذي الرابطة ، و  لـ يقع دخوؿ لو طبلؽ
عدتٍا هف طبلؽ رجعي فبل هاىع هف هخالعة ىفسٍا ألف في ٌذا الطبلؽ تبقى 

 .  (113)زوجيتٍا قائهة 

لف تكوف الزوجة هحبل لمطبلؽ فبل يصح لمزوج لف يخالع زوجتً  الشرط الثاني :
ال في الىكاح الفاسد ألف همؾ الىكاح قد زاؿ فبل يكوف لمخمع ٌىا شئ يزيمً و  بالردة

 . (114)لىكاح الفاسد ال يحؿ اإلستهتاع حتى يكوف في حاجة إلى إزالتٍا بالخمع ا

ٌو الذي توافرت فيً لف يقع الخمع هف زوج يصح طبلقً و  الشرط الثالث :
 85ة األٌمية فبل يصح هف الصغير لو هف الهجىوف لو الهعتوي حسب ىص الهاد

هف قاىوف األسرة  86يير هحجور عميً الهادة هف قاىوف األسرة الجزائري و 
وكذلؾ الهشرع  هف القاىوف الهدىي الجزائري ، 40الجزائري  وفقا ألحكاـ الهادة 

 (115). هف قاىوف الهرافعات (2/ فقرة 46الهصري الهادة

يدؿ عمى هعىى الخمع ،  لف تكوف الهخالعة بمفظ الخمع لو بمفظ الشرط الرابع :
عتؾ عمى هٍرؾ فقبمت ذلؾ ، وقع االفتدا  ، فإذا قاؿ الزوج لزوجتً خالاالبرا  و 

 . (116)الخمع هرتبا آثاري

                                                           

 . 93عاهر الزيباري.لحكاـ الخمع في الشريعة اإلسبلهية .ص. - 113
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لف يكوف الخمع في هقابؿ عوض تقدهً الزوجة لزوجٍا فٍي  الشرط الخامس :
ا لـ تحقؽ لٍا السعادة  تريد الخبلص هف عبلقة الزوجية القائهة بيىٍها باعتباٌر

 . (117)الهىشودة 

 رأي الباحث :

اف الهرلة ال تستطيع اف تخمع هف  ٌذي الشروط هٍهة لمتطميؽ خمعا لي     
زوجٍا اذا كاف ال يوجد رابطة زوجية اصبل ، كسف اذا كاىت الهرلة الزالت لـ 

وال  الف ٌىا الرجؿ يكوف اجىبي عمى الهرلة ؛ تتزوج الرجؿ لي في فترة الخطبة ،
يحؽ لمهرلة حتى هبلهستٍا او الهكوث هعٍا بدوف هحـر ؛ فاألولى هف ذلؾ ال 

وكذلؾ اذا كاف الزواج فاسد ؛  العتً ؛الىٍا ال تربطً بٍا لي صمة ،يحؽ لٍا هخ
،  ، كافتقادي لمشٍود والزواج الفاسد ٌو الزواج الهىتقص لشرط هف شروط صحتً

لو كوف الشٍود واحدًا، لو اىعداـ الكفا ة إذا كاف لحد الزوجيف صغيرًا وقد زوجً 
، وىكاح  ، وىكاح الهتعة العدة، والىكاح في  يير األب والجد ، والىكاح ببل ولي

الشغار، وىكاح الهحرهات، وىكاح الهحمؿ ، ويير ذلؾ هف األىكحة يير 
فإذا حصمت الردة قبؿ الدخوؿ   وردة الزوجيف هعا لو لحدٌها: الصحيحة ،

اىفسخ الىكاح قوال واحدا، لها إف حصمت الردة بعد الدخوؿ فإىً يفرؽ بيىٍها 
ف لـ يرجع  دةويوقؼ الىكاح إلى اىتٍا  الع ، فإف رجع الهرتد فٍو عمى ىكاحً وا 

 .اىفسخ الىكاح 

اها اذا كاف عقد الزواج صحيح ولكف لـ يدخؿ بٍا او لـ يطمقٍا فإف الخمع في  
او اذا كاىت الزوجة هطمقة طبلقا رجعيا  ٌذي الحالة يقطع الرابطة الزوجية ،

 والزالت في العدة لي عدة الطبلؽ فإىٍا تستطيع هخالعة ىفسٍا هف زوجٍا . 

                                                           

 . 24لحهد ىصر الجىدي.الهرجع السابؽ.ص. - 117
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و اذا كاف الزوج ىاقص االٌمية او عديـ االٌمية فإف الخمع       األهر االخر ٌو
ال يصح وىاقص االٌمية ٌو الصغير او الهجىوف اوالهعتوي وسوؼ ىذكري 

لشروط الخاصة بالهخالع لي الزوج ، وكذلؾ يجب اف يكوف الخمع بالتفصيؿ في ا
بمفظ الخمع او ها في هعىاي ، وكذلؾ بهقابؿ هاؿ تفتدي بً عف ىفسٍا وذلؾ كها 

ـْ َلْف َتْسُخُذوا ِههَّا آَتْيُتُهوٌُفَّ َشْيًئا ِإالَّ َلْف َيَخاَفا َلالَّ ُيِقيَها  قاؿ تعالى : ) َواَل َيِحؿ  َلُك
ًِ ِتْمَؾ ُحُدوَد  َها ِفيَها اْفَتَدْت ِب ٍِ ًِ َفبَل ُجَىاَح َعَمْي ـْ َلالَّ ُيِقيَها ُحُدوَد المَّ ًِ َفِإْف ِخْفُت المَّ

ـُ الظَّاِلُهوَف( ٌُ ًِ َفُسوَلِئَؾ  ًِ َفبَل َتْعَتُدوٌَا َوَهْف َيَتَعدَّ ُحُدوَد المَّ ُحُدوُد المَّ
، وكذلؾ  (118)

و بهقابؿ هاؿ  تفتدي بً ىفسٍا لخبلصٍا هف زوجٍا كها صرح بً العمها  ٌو
 . وكذلؾ االحاديث الصحيحة التي صرحت بذلؾ
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 . مخمعالخاصة لالمطمب الثاني : الشروط 

ي ا يجب ذكر اركاف الخمع ٌو  وقبؿ ذكٌر

  الركف االوؿ المخالع 

الطبلؽ فكها يشترط فيً لف يكوف لٌبل إليقاع الهخالع ٌو الزوج لو ىائبً و     
بد العزيز الثهيىي رحهً شفا  العميؿ لمشيخ ضيا  الديف عكتاب الىيؿ و ورد في 

ف بخميفة ا ) وال يمـز طفبل ، لو هجىوىا فدا  وال يصح هىٍها قبوؿ وال طبلؽ و  ا 
 (119)، لو ولي (

فإف كاف الزوج ٌو البادئ بالخمع كها لو قاؿ لٍا خالعتؾ عمى هٍرؾ كاىت الهرلة 
كاف الخمع هف هرلة هبتدئة كاف الزوج قاببل ، و لها إف ٌي القابمة ، و إذا كاىت ال
 . كؿ هف صح طبلقً صح خمعًيير عوض فٍو طبلؽ و 

 الشروط الواجب توافرىا في المخالع .

لقوؿ رسوؿ  ال يعتد بطبلؽ الصبي شرعا ولو كاف قد بمغ سف التهيزالبموغ :  .1
الهجىوف (  سمـ : ) كؿ طبلؽ جائز إال طبلؽ الصبي وا صمى ا عميً و 

هف القاىوف الهدىي  40سىة كاهمة بىص الهادة  19سف البموغ ٌو و ( 120)
الجزائري التي تىص عمى لف : ) كؿ شخص بمغ سف الرشد هتهتعا بقواي 

 سفاألٌمية لهباشرة حقوقً الهدىية و العقمية ولـ يحجر عميً يكوف كاهؿ 

                                                           

الجز   . صححً عمي بكمي عبد الرحهاف بف عاهر الىيؿ و شفا  العميؿ . . ضيا  الديف عبد العزيز الثهيىي - 119
 425.ص.1968الطبعة الثاىية. . الثاىي
الهذٌب الجعفري و ية بيف الهذاٌب األربعة السىية و الفقً الهقارف لؤلحواؿ الشخص . بدراف بدراف لبو العيىيف - 120

 . 313-312.ص.1967الجز  األوؿ.لبىاف. . دار الىٍضة العربية القاىوف.
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ٌو سف البموغ الصبي )ال  18والقاىوف الهصري (121)سىة كاهمة (  19الرشد  .2
 . 122.. )يجوز زواج الرجؿ قبؿ بمويً ثهاىي عشر سىً هيبلدية كاهمة

سىة كاهمة بحسب القاىوف الجزائري ،  19فالهخالع يجب لف يكوف بالغا سف      
 سىة كاهمة بحسب القاىوف الهصري يـو إيقاع الخمع ليصح خمعً. 18و

ألف العقؿ ٌو لهجىوف ، لمحديث السابؽ ذكري ، و هف ا فبل يقع الخمعالعقؿ:  .3
ٌو يير هتحقؽ في الهجىوف فميس لً قصد ة التفكير ، وهىاط التكميؼ ، و لدا

ـ األٌمية ال يقدر تجعمً عديفآفة الجىوف تصيب عقؿ اإلىساف و  (123)لصبل 
بالتالي ال يستطيع القياـ بالتصرفات القاىوىية سوا  كاىت في عمى التهييز و 

لحً لـ ال ، هها يجعؿ كؿ تصرفاتً باطمة بطبلىا هطمقا ، حسب ىص صا
هف القاىوف الهدىي الجزائري ) ال يكوف لٌبل لهباشرة حقوقً الهدىية  42الهادة 

 (124)هف كاف فاقد التهييز لصغر في السف لو لعتً لو جىوف(
ا ، فإها لف يكوف يير آثـ إذا شرب االىساف هسكرا كخهر و :  السكراف .4 ىحٌو

ا ، لو يشربٍا جاٌبل بٍا ، في كوف حكهً حكـ لشربٍا كسف يشربٍا هكٌر
ا يير هكري لها إذالهجىوف والهعتوي و ال يقع خمعً ، و  ا شرب الخهر لو ىحٌو

 قسهيف : للياآلرا   اىقسهتفي ذلؾ و  لختمؼكاف عالها بٍا فقد و 

سف البصري جائز ، وليد ٌاذا الرلي عطا  والح خمعًلوال : طبلؽ السكراف واقع و 
، الحكـ ، والحىفية و هجاٌد بف سيريف و سعد بف الهسيب ، الشعبي ، هحهد ، و 

 (125)الحىابمة الهالكية والشافعية و 

                                                           

 . هف القاىوف الهدىي الجزائري الهعدؿ و الهتهـ 40لهادة  - 121
  - 122 59ص  –طبيعة األحكاـ   -عهر زودة

 . 313الهرجع السابؽ.ص. لبو العيىيف بدراف.بدراف  - 123
 هف القاىوف الهدىي الجزائري الهعدؿ و الهتهـ 42الهادة  - 124
اب عبد الغفار. - 125  59الهرجع السابؽ.ص. جهاؿ عبد الٌو
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ي  عثهاف بف عفاف ليد ٌذا الرلطبلؽ السكراف يير واقع وخمعً باطؿ ، و  ثانيا :
 (126)عهر بف عبد العزيز ، القاسـ بف هحهد إلى يير ذلؾرضي ا عىً و 

 اختمؼ الفقٍا  في خمع الهكري فاىقسهوا إلى قسهيف :المكره:  .5

ع : وروي ٌذا عف عهر بف الخطاب وعمي بف لبي طالب خمع الهكري ال يق أوال :
 (127)عبد ا بف عباس ...وعبد ا بف عهر ، و 

ليً ذٌب خمع الهكري جائز وواقع : وبً قاؿ لبو قبلبة والشعبي والىخعي و  ثانيا : ا 
 .( 128)الحىفية 

 رأي الباحث :

ا في القواعد العاهة و بالرجوع إلى       بالرجوع إلى الشروط الواجب توافٌر
لغا عاقبل يير هجىوف وال الهطمؽ ىجد لىً يشترط في ٌذا األخير لف يكو با

ؤال ال هكري ، سكراف و  فبل يصح طبلقً ألىً  الشروط اذا توفروا في الهخالع ٌو
؛اذا كاف يير بالغ إذا ٌو صغير، والصغير ال يعرؼ هصمحتً وال هصمحة ييري 
،واذا كاف هجىوف فٍو ال يدري ها يفعمً ، واذا كاف سكراف فإىً ال يدرؾ بسبب 
سكري شي هها يقوؿ وال يفعؿ ، واذا كاف هكري فٍو يالب عمى اهري ، وال يؤاخذ 

بها لف الخمع فيً إزالة همؾ الىكاح فيشترط فيً ها يشترط بها يقولً وها يفعمً ، و 
و لف الزوج الهخالع ال بد لف يكوف بالغًا عاقبلً    .في الطبلؽ ٌو

فمو خالع الصغير زوجتً لـ يصح ألف طبلقً يير واقع ، فكذلؾ خمعً ،      
وهثمً الكبير يير العاقؿ كالهجىوف والهعتوي، وهثمٍها هف اختؿ عقمً لكبر لو 

 رض لو هصيبة فاجستً .ه
                                                           

اب عبد الغفار. الهرجع السابؽ.ص. - 126  . 61-60جهاؿ عبد الٌو
اب عبد الغفار. الهرجع السابؽ. - 127   67ص.لىظر جهاؿ عبد الٌو
اب عبد الغفار. الهرجع السابؽ.ص. - 128  . 68لىظر جهاؿ عبد الٌو
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 األعماؿ المسقطة لمعوض التي يقـو بيا المخالع :

لقد شرع الخمع حيىها يقع الىزاع بيف الزوجيف يؤدي الى الشقاؽ بيىٍها حيث      
 يخاؼ هعً اال يقيها حدود ا .

لكف ٌذا الشقاؽ قد يكوف الهسبب فيً الزوجة وحدٌا لو يكوف هىٍها هعا ،      
 .(129)لؾ هف الزوج وقد يكوف كذ

اإلعراض هف جاىب الزوج وحدي بسف كاف ٌو فسها إف كاف الشقاؽ واإلسا ة و      
ا فبل يحؿ لً لخذ العوض هقابؿ  الذي يريب في الخبلص هف زوجتً ليتزوج ييٌر

 (130)طبلقٍا ال قميبل وال كثيرا هٍها كاف الهٍر الذي لعطاي عظيها

زوجتً بسف يهىع بعض حقوقٍا حتى : اف الرجؿ هحـر عميً لف يؤذي اقوؿ
ف قولً تعالى : ) و البدؿ هردود لمع ىفسٍا فٍذا يجعؿ الخمع باطؿ و تضجر وتخ ا 

وا هىً شيئا ، زوج هكاف زوج و لتيتـ إحداٌف قىطارا فبل تسخذ استبداؿلردتـ 
ثها هبيىا ، و  كيؼ تسخذوىً وقد لفضى بعضكـ إلى بعض و لتسخذوىً بٍتاىا وا 

 . 131يميظا(  لخذف هىكـ هيثاقا

فالفقً الهالكي يقوؿ بسف الخمع إذا كاف بسبب الىشوز هف جاىب الزوج و      
إضراري بالزوجة لـ يحؿ لً شرعا لخذ لي شيئ هف الزوجة فالىشوز يسقط 

 . العوض

ادعت بعد ذلؾ لىٍا ها خالعتً إال لضرر ، يجوز لٍا فالزوجة إذا طمبت الخمع و 
ذا يرد إليٍا العوض و  عمى الزوج لف التطميؽ هىً ووجب سقط عىٍا التزاهً ٌو

                                                           

 569(هحهد هصطفى شمبي. الهرجع السابؽ.ص. - 129
 . 400بدراف لبو العيىيف بدراف. الهرجع السابؽ.ص. - 130
  ( .21-22الىسا  االية ) - 131
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ف إال لف يستيف بفاحشة لقولً تعالى : ) و  ف لتذٌبوا ببعض ها آتيتهٌو ال تعضمٌو
 هبيىة(

   :عدـ اإلعتداد برضا الزوج في الخمع

قبؿ تعديمٍا  11-84هف قاىوف األسرة الجزائري رقـ  54لقد جا ت الهادة      
ط هوافقة الزوج عمى الخمع لو عدـ هوافقتً هها بصيغة عاهة ال يفٍـ هىٍا إشترا

تعارض لحكاـ القضا  لمهحكهة تىاقض و لدى عمى هدار عشريف سىة كاهمة إلى 
لكف المجىة الوطىية لهراجعة قاىوف هسسلة هوافقة الزوج هف عدهً ، و  العميا في

( 132)األسرة إختارت توضيح الهسسلة بتحديد لف الخمع يقع بدوف هوافقة الزوج 

ذا  الهؤرخ في  05/02هر الهعدلة باأل 54ها جا  بً في ىص الهادة ٌو
27/02/2005  . 

اها القاىوف الهصري فالىص القاىوىي الذي تقرر بهوجبً الخمع )) لمزوجيف لف 
يتراضيا فيها بيىٍها عمى الخمع فاف لـ يتراضيا عميً ولقاهت الزوجة دعواٌا 

زؿ عف جهيع حقوقٍا الهالية الشرعية بطمبً وافتدت ىفسٍا وخالعت زوجٍا بالتىا
  .وردت عميً الصداؽ الذي لعطاي لٍا، حكهت الهحكهة بتطميقٍا عميً

وال يحكـ الهحكهة بالتطميؽ لمخمع إال بعد هحاولة الصمح بيف الزوجيف وىدبٍا 
لحكهيف لهواالة هساعي الصمح بيىٍها خبلؿ هدة ال تجاوز ثبلثة لشٍر، وعمى 

 19والفقرتيف األولي والثاىية هف الهادة  18ة الثاىية هف الهادة الوجً الهبيف بالفقر 
هف ٌذا القاىوف وبعد لف تقرر الزوجة صراحة إىٍا تبغض الحياة هع زوجٍا ولىً 
ال سبيؿ الستهرار الحياة الزوجية بيىٍها وتخشى لال تقيـ حدود ا بسبب ٌذا 

  .البغض

                                                           

دهات اإلعبلهية .الجزائر . بف داود عبد القادر.الوجيز في شرح قاىوف األسرة الجديد.دار الٍبلؿ لمخ - 132
 . 155ص.
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 الخمع.اواًل : االتجاه الذي ال يشترط رضا الزوج ب

ٌذا االتجاي ال يشترط هوافقة الزوج لصحة الخمع بؿ يكفي عرض الزوجة العوض 
 باألهرهف قاىوف االسرة الجزائري  الهعدلة  54كرستً الهادة  ٌذا هاابؿ الخمع و هق
 ، حيث وجد ٌذا االتجاي تطبيقً في عدة قرارات لمهحكهة العميا لٌهٍا : 05/02

و الذي جا  فيً : هف  83603تحت رقـ  12/07/1992القرار الصادر بتاريخ 
 االتفاؽالهقرر قاىوىا لىً يجوز لمزوجة لف تخالع ىفسٍا هف زوجٍا عمى هاؿ يتـ 

يحكـ القاضي بها ال يتجاوز صداؽ الهثؿ وقت  شي عميً فإف لـ يتفقا عمى 
مزوجة بهخالعة ىفسٍا هف الحكـ و إف الهادة الهذكورة هف قاىوف األسرة تسهح ل

زوجٍا عمى هاؿ دوف تحديد ىوعً كها يتفؽ الطرفاف عمى ىوع الهاؿ وقدري و في 
حالة عدـ اتفاقٍـ يتدخؿ القاضي لتحديدي عمى لال يتجاوز ذلؾ قيهة صداؽ الهثؿ 

ة ألف وقت الحكـ دوف االلفات الى عدـ قبوؿ الزوج بالخمع الذي تطمبً الزوج
عميً فإف قاضات الهوضوع تزاز والتعسؼ الههىوعيف شرعا و ذلؾ يفتح الباب لبلب

في قضية الحاؿ لها قضوا بتطميؽ الزوجة خمعا دوف هوافقة الزوج طبقوا صحيح 
 . (133)القاىوف و هتى كاف كذلؾ رفض الطعف 

لوجد خمع يير  1/2000هف القاىوف الصادر رقـ 20القاىوف الهصري في الهادة 
لـ يتراضيا عمى الخمع فسجاز لمزوجة إف تمجا إلى رضائي إذ افترض إف الزوجيف 

 القضا  هطالبة بالخمع .

 

 

 
                                                           

االجتٍاد القضائي لغرفة األحواؿ  83603همؼ رقـ  21/07/92قرار الهحكهة العميا الصادر بتاريخ  - 133
 . 134العدد الخاص ص. 2001الشخصية لستة 
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 ثانيًا : االتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخمع.

يشترط  هف قاىوف االسرة الجزائري كاف ٌىاؾ إتجاي 54قبؿ تعديؿ الهادة      
هوافقة الزوج بالخمع حتى يكوف صحيحا ، وقد وجد تطبيقً في عدة قرارات 

 صادرة عف الهحكهة العميا لٌهٍا :

  الذي جا  فيًو  51728تحت رقـ  21/02/1988اريخ القرار الصادر بت     
لىً ليس لمقاضي لف قبوؿ الزوج لمخمع لهر وجوبي و قضا  هقرر فقٍا و )) هف ال

هف ثـ فإف القضا  فيها يخالؼ ٌذا وجيف دوف رضا الزوج و هخالعة الز  سمطة
لف  لها كاف هف الثابت في قضية الحاؿالهبدل يعد هخالؼ ألحكاـ الفقً و 
استعدادٌا  لظٍرتلها لـ يكف لٍا سبب فيً الهطعوف ضدٌا طمبت التطميؽ و 

لهخالعة زوجٍا دوف لف يجد ذلؾ قبوؿ هف ٌذا األخير فإف القضا  بتطميؽ 
ف ضدٌا عمى سبيؿ الخمع يعد خرقا لمقواعد الفقٍية الخاصة بالخمع وهتى الهطعو 

 .(134)كاف كذلؾ استجوب ىقض الحكـ الهطعوف فيً دوف إحالتً 

  فيً هف جا 73885وتحت رقـ  03/04/1991القرار الصادر بتاريخ      
ال يجوز لصحة الخمع قبولً هف طرؼ الزوج و قاىوىا لىً يشترط الهقرر شرعا و 

ا الهبدل عميً ، هف طرؼ القاضي ، وهف ثهة فإف القضا  بها يخالؼ ٌذ فرضً
 خطس في تطبيؽ القاىوف .يعد خرؽ ألحكاـ الخمع و 

ـ ىًصا 2000( لسىة 1هف القاىوف رقـ )  (20)القاىوف الهصري ضهىت الهادة 
هستحدثًا يجيز لمزوجة طمب الطبلؽ خمًعا عمى الزوج، ويقع بالخمع طبلؽ بائف، 

يير قابؿ لمطعف فيً بسي طريؽ هف طرؽ  -في جهيع األحواؿ -الحكـ ويكوف 
  .الطعف

                                                           

 . 163ص   –  -الوجيز في شرح قاىوف األسرة الجزائري   -العربي بمحاج - 134
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لمزوجيف لف يتراضيا فيها بيىٍها عمى الخمع، فإف لـ ”حيث ىصت عمى لف       
يتراضيا عميً ولقاهت الزوجة دعواٌا بطمبً وافتدت ىفسٍا وخالعت زوجٍا بالتىازؿ 

الصداؽ الذي لعطاي لٍا،  ، وردت عميً عف جهيع حقوقٍا الهالية الشرعية
حكهت الهحكهة بتطميقٍا، ويقع بالخمع في جهيع األحواؿ طبلٌؽ بائف. ويكوف 

 “135يير قابؿ لمطعف بسى طريؽ هف طرؽ الطعف -فى جهيع األحواؿ-الحكـ 

 رأي الباحث :

ٌو حّؿ عقدة الزوجية بمفظ الخمع وها في هعىاي في هقابؿ  اف الخمع      
،فٍذا العوض اف قبؿ بً الزوج فذاؾ ٌو الهطموب ، واف  عوض تمتـز بً الهرلة

لـ يقبؿ بً الزوج فاف لمهرلة المجو  الى القضا  ، بالىسبة لرضا  الزوج وعدهً 
فاف القاىوف الهصري وكذا الجزائري لـ يعتدا بً يير اف القاىوف الجزائري فتح 

ي وضع شروط الباب لمهرلة لمطبلؽ بىفسٍا بدوف اذف الزوج ، والقاىوف الهصر 
وهف ضهىٍا التراضي بيف الزوجيف ، فإف لـ يرضى الزوج وقاهت الهرلة برفع 

و صداؽ الهثؿ .  دعواٌا اهاـ القاضي فإف لمقاضي يحكـ لٍا بالخمع وبهاؿ ٌو

 

 الركف الثاني : المخالعة .

ٌو قابؿ الخمع و يشترط فيً لف ٌي الزوجة لو وليٍا لو األجىبي و الهخالعة      
 هطمؽ التصرؼ في الهاؿ صحيح االلتزاـ .يكوف 

و يشترط فيٍا لف تكوف هحبل لمطبلؽ لو لٌبل لمتبرع إذا كاىت ٌي الهمتزهة بدؿ 
يير يشترط لف تكوف عاقمة رشيدة يير هحجور عميٍا ، و الخمع بسف تكوف بالغة 

ة و   كذلؾ عالهة بهعىى كمهة الخمع .هكٌر
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ذا كاىت هدخوال ا لـ يجاهعٍا فيً و كوف طاٌرا طٍر زاد الجعفرية عمى ذلؾ لف تو  ا 
 (136)بٍا يير يائسة

و بالىظر إلى التشريع الخاص بقاىوف األسرة فىجد لف الهشرع الجزائري لـ يذكر 
ا في الهخالعة و لو يحدد الشر  في ظؿ وجود ىص خاص يرجع وط الواجب توافٌر

اقمة و ٌي األٌمية بسف تكوف بالغة عاعد العاهة فيها تحددي هف شروط و الى القو 
ة عمى القياـ بالهخالعة  . 137يير هكٌر

ًُ لي كاهمة  القاىوف الهصري  األٌميةيشترط بصحة الخّمْع لف تكوف الزوجة هحبًل ل
الهذاٌب  اتفقت( كها 2فقرة  46والبموغ واالختيار )هادة  واالختيارفي العقؿ 

  . اإلسبلهية في ذلؾ عمى الزوجة الهخالعة يجب لف تكوف بالغة وعاقمة

في  اشترطويفي الزوجة الهختمعة جهيع ها  اشترطوا ( األهاهيةإال لىً عىد 
فيً إذا كاىت هدخواًل بٍا يير آيسة وال حاهؿ  يوقعٍاالهطمقة كوىٍا في طٍر لـ 

 138( وال صغيرة دوف التسع

  خمع ناقصة األىمية و عديمة األىمية

 خمع عديمة األىمية كالصغيرة غير المميزة و المجنونة.

ههيزة لو الهجىوىة فالخمع فإذا تولت الخمع عديهة األٌمية الصغيرة يير ال        
ا لو وليٍا اإلتفاؽ هع الزوج عمى باطؿ و  ال يرتب عميً لي لثر ، لها إذا تولى لبٌو

، فإذا خالع الزوج  (139)خمعٍا لو طبلقٍا في ىظير هاؿ إلتـز بً ، وقع الخمع 
ي صغيرة لو في حكـ الصغيرة عمى هبمغ هف الهاؿ وقبمت ذلؾ فبل  زوجتً ٌو
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عبرة بقبولٍا ألف عبارتٍا همغاة ال يعتد بٍا فبل يتـ الخمع ،ولو خالعٍا عمى هاؿ 
ي هحجور عميٍا لمسفً لو الغفمة وقبمت وقع طبلؽ رجعي وفقا لمقاىوف رقـ   25ٌو

عمى الهذٌب الحىفي الذي كاف هعهوال بً قبؿ وقع طبلؽ بائف 1929لسىة
ىها وقع الطبلؽ في ٌذي الحالة وال تمـز الزوجة بالبدؿ صدور ذلؾ القاىوف ،  .وا 

 خمع ىاقصة األٌمية كالصغيرة الههيزة .  -1

يشترط في الزوجة لف تكوف هتهتعة بسٌمية التبرع فإذا كاىت قد خالعت زوجٍا و 
هف القاىوف الهدىي الجزائري  40دة ٌي لـ تبمغ سف الرشد حسب ىص الها

 . ،والهادة  لـ يمزهٍا بدؿ الخمع إال إذا وافؽ وليٍا

 سىعرض فيها يمي حاالت خمع الصغيرة حسب الهذاٌب الفقٍية :و 

: يصح لمصغيرة لف تمتـز بالعوض الهالي ، فإذا قاؿ لٍا الزوج  اإلحىاؽلوال : 
الخمع يوجب الفرقة بيىٍها ف ٌي ههيزة تعرؼ لقالت قبمت و خالعتؾ عمى هٍرؾ و 

 (140)يحرهٍا هف زوجٍا و لكف ال يمزهٍا العوض الهالي ألىٍا ليست لٌبل لمتبرعو 

ثاىيا : الهالكية : يجوز لؤلب خمع إبىتً هف هالٍا و لو بصداقٍا ، بإذىٍا لو بغير 
 (141)إذىٍا

ألف البدؿ شرط في  يذٌب الجعفرية إلى خمع ىاقصة األٌمية يير صحيح ،و 
 (142)صحة الخمع و لـ يصح هىٍا ، ألىٍا ليست لٌبل لمتبرع
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 (143) خمع المحجور عمييا

ال يجوز هخالعة السفيٍة الهحجور عميٍا ، ألىٍا ليست هف لٌؿ التزاـ العوض 
سوا  كاف ذلؾ بإذف الولي لو بغير إذىً ، ألىً ليس لولي السفيٍة الحؽ في 

 اإلذف في التبرعات.

يقوؿ لف السفً في لغة ٌري الى السفيٍة كاهمة األٌمية و ابف حـز الظا ذٌبو 
 : العرب ال يخرج عف ثبلثة هعاف

 األوؿ : البذا  السب بالساف.

ذا قيؿ لٍـ آهىوا كها آهف الىاس قالوا لتؤهف هىً قولً تعالى : ) و الثاىي : الكفر و  ا 
 هف السفٍا  لال إىٍـ ٌـ السفٍا  (كها آ

يٍة عىد ابف بٍاذا تبيف لف السفؿ الرافع لمهخاطبة كالهجاىيف ، و العقالثالث : عدـ 
يرجع الزوج يجوز خمع الهحجور عميٍا ، و ٍا و يجوز خمعحـز كاهمة األٌمية و 

ليس لً هطالبتٍا بالعوض في ض إذا ليسرت و فؾ الحجر عىٍا ، و عميٍا بالعو 
ا  .144حاؿ حجٌر

 خمع المريضة مرض الموت

يثبت هرض الهوت فيقع الطبلؽ البائف و  وجتً الهريضةيصح خمع الزوج لز      
خذ ٌو في ٌذي الحالة يسا البدؿ لها كاف شبيٍا بالتبرع و بً البدؿ ، يير لف ٌذ

الدائىيف بالتركة هف لوؿ الهرض الذي كاف سببا حكـ الوصية لتعمؽ حؽ الورثة و 
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كثر هف لمهوت فبل يىفذ إال في حدود ثمث التركة ، ألىٍا ال تهمؾ التبرع بس
 ٌذا بإجازة الورثة.و  (145)الثمث

فإف هاتت الزوجة قبؿ إىقضا  العدة استحؽ الزوج األقؿ هف بدؿ الخمع و      
هيراثً هىٍا ولو ههف يرثٍا ، الف بدؿ الخمع فيً هعىى التبرع ، و  ، ثمث التركة

الورثة بالتركة هف وقت حكـ الوصية لتعمؽ حؽ الدائىيف و  فيسخذ في هرض الهوت
 الهرض الذي كاف سببا في الوفاة . حموؿ

كبيرا يزيد عها ستحقً و قد يكوف الهقصود هف الخمع لف يسخذ الزوج هقدارا 
الوصية لموارث ال تجوز عىد  يجوز ألىٍا في هعىى الوصية ، و ٌذا البالهيراث و 

 (146)جهٍور العمها .

 الركف الثالث : العوض

ىبي ، لمزوج هقابؿ خمعٍا هف العوض ٌو ها تعطيً الزوجة لو وليٍا لو لج    
حيىها تجد ، عىدها يشتد الىزاع بيىٍها ، و  الخروج هف الزوجيةو  (147)عصهتً

 (148) الزوجة لف بقا ٌا هع زوجٍا قد يوقعٍا فيها ال يرضي ا .

هىفعة تقابؿ  ال يشترط في العوض لف يكوف هف الىقود ، فيصح لف يكوفو      
العوض ٌو جز  لساسي هف هفٍـو الخمع ، فإذا لـ يتحقؽ العوض ال الهاؿ و 

لـ يذكر العوض فٍذا إذا قاؿ لزوجتً خالعتؾ وسكت ، و يتحقؽ الخمع ، فالزوج 
 (149)ال يكوف خمعا ، بؿ إىً يكوف طبلقا إف ىوى بً ذلؾ 
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 األوؿ مقدار العوض في الخمع و ص تو

كوف هٍرا جاز لف يكوف عوض في الفقٍا  عمى لىً كؿ ها جاز لف ي اتفؽ      
الخمع ، فيصح لف يكوف بدؿ الخمع هاال هعيىا لو هثميا لو هوصوفا ، كسلؼ ديىار 

 (150)جزائري هثبل ، اوالؼ جىيً هصري .

كاف في هقدار البدؿ الذي يصح لف تخالع الهرلة زوجٍا  االختبلؼلكف و      
 عميً ، وكذلؾ اختمفوا في صفتً و سىوضح ٌذا الخبلؼ فيها يمي :

 العوض في الخمع ال رع األوؿ : مقدار 

وتبايىت فيها يخص هقدار العوض الذي تبذلً الهرلة  حيث تعارضت آرا  الفقٍا 
 الهراعي في كتابً الزواج و لقا  خمعٍا هف زوجٍا فقد ذكر الشيخ عبد ا

الطبلؽ في جهيع األدياف لف الزوج يجب لف ال يسخذ لكثر هها لعطى هٍرا 
في ذلؾ حديث اهرلة ثابت بف لمزوجة فقاؿ لف الزيادة ٌي إضرار بالهرلة و حجتً 

 (151)قد تقدـ ذكريقيس و 

 في حيف لف ٌىاؾ رليا هخالفا لها جا  بً فضيمة الشيخ عبد ا الهرايي
 فاىقسهت اآلرا  إلى هذٌبيف :

حيث يجوز لمهرلة لف تخالع زوجٍا عمى ها شا  لف  (152) أوال : المذىب األوؿ :
ها داها قد اتفقا عمى العوض ا  قؿ ذلؾ عمى صداقٍا لو كثر ، و تخالع بً سو 

ا عبد ا الرلي روي عف عثهاف ابف عفاف و ٌذهٍها كاف كبيرا فإىً يصح ذلؾ ، و 
 . الىخعيبف ذؤيب ، و  عكرهة وهجاٌد وقبيضًا بف عباس ، و ، وعيد بف عهر
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ليً ذٌب الحىو   :الزيدية واألهاهية الهالكية والشافعية والحىابمة والظاٌرية و فية و ا 

 بً (  افتدتدليمٍـ في ذلؾ قولً تعالى : ) فبل جىاح عميٍها فيها و 

 لـ تقيدي .كريهة لـ تضع حدا لهقدار العوض و فاآلية ال

كذلؾ ها رواي البيٍقي عف لػبي سعيد الخذري قاؿ : ) كاىت لختي تحت رجؿ و 
لترديف  >> سمـ فقاؿ لٍاا عميً و هف األىصار فارتفعا إلى رسوؿ ا صمى 

و دليؿ لزيدي ، فخمع<< قمت : و  عميً حديقتً ٍا فردت عميً حديقتً و زادتً ( ٌو
ا رسوؿ اعمى لف الزيادة جائزة و  ال ها لجاٌز  صمى ا عميً و سمـ. ا 

 ال يجوز لمزوج لف يسخذ هف الهرلة الفدية لكثر هف (153) ثانيا : المذىب الثاني :
ا ، فإف فعؿ رد الزيادة ، و  إلى ٌذا الرلي طاوس ، وعطا  ، وعهر بف  ذٌبهٌٍر

ري دليمٍـ في ذلؾ ها رواي ابف هاجة عف ابف عباس رضي ا : و  سعيد ، و الٌز
ا ها سموؿ لتت الىبي صمى ا عميً وسمـ فقالت : و  ة بىتلف جهيم عىٍها : )
لكىي لكري الكفر في اإلسبلـ ، ال لطيقً مى ثابت في ديف وال خمؽ ، و لعتب ع
لترديف عميً حديقتً ؟ قالت : ىعـ ( سمـ فقاؿ لٍا الىبي صمى ا عميً و  ، بغضا

 (.ال يزدادلف يسخذ هىٍا حديقتً و  ، فسهري رسوؿ ا صمى ا عميً و سمـ

 وقد دؿ ٌذا الحديث الىبوي الشريؼ عمى عدـ لخذ ها زاد عمى الصداؽ.

 : (154)ثالثا : رأي المشرع الجزائري 

هف قاىوف  54ً لقد تعرض الهشرع الجزائري الى العوض في الخمع في هادت
الهتسهؿ لٍذي الهادة يرى هوافقتٍا لها ذٌب إليً جهٍور الفقٍا  االسرة الجزائري و 
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قد ترؾ ذلؾ لتراضي اؿ الهخالع عميً بهقدار هعيف ، و هف عدـ تحديد اله
 الزوجيف سوا  كاف العوض هثؿ هقدار الهٍر لو لقؿ لو لكثر.

لها في حالة عدـ االتفاؽ فقد لعطيت السمطة التقديرية في ذلؾ لمقاضي عمى اال 
 54ٌذا ها جا  في ىص الهادة حكـ بً صداؽ الهثؿ وقت الحكـ ، و اوز ها ييتج

هف قاىوف االسرة الجزائري بعبارة صريحة حيث قالت : ) عمى هاؿ يتـ االتفاؽ 
يحكـ القاضي بها ال يتجاوز قيهة صداؽ الهثؿ  شي عميً فإذا لـ يتفقا عمى 

 وقت الحكـ ( 

 رابعا : المشرع المصري :

ذا لـ      يتفاوض الزوجاف عمى لهر الخمع ، فإذا تراضيا وقع الخمع اتفاقًا ، وا 
لف تقيـ دعواٌا بطمب التطميؽ  20يتراضيا كاف لمزوجة وفؽ صريح ىص الهادة 

لمخمع ، وثهة هبلحظة ٌاهة تتعمؽ بحالة إتهاـ الخمع اتفاقا ، فبل يوجد قيد عمى 
اـ يجوز لف يكوف بدال بهعىي هشروعيتً ، ها يهكف عدة هقاببًل لو بدال لمخمع هاد

وبهعىي لخر لف لمزوج لف يرضي ببدؿ لو عوض لقؿ ولً لف يقبؿ بدؿ لو 
الزوجة الهخموعة ال  خمع ، وذلؾ عمى خبلؼ الخمع قضا  لفافعوض لكبر لم

تمـز إال برد هقدـ الهٍر الذي قبضتً إضافة إلى لىٍا تتىازؿ عف حقوقٍا الشرعية 
ى تح  .  ديدًا هؤخر الصداؽ وىفقة العدة وىفقة الهتعةالهالية ٌو

لمزوجيف لف يتراضيا فيها بيىٍها عمى الخمع فاف لـ يتراضيا عميً ولقاهت   (
الزوجة دعواٌا بطمبً وافتدت ىفسٍا وخالعت زوجٍا بالتىازؿ عف جهيع حقوقٍا 
 الهالية الشرعية وردت عميً الصداؽ الذي لعطاي لٍا حكهت الهحكهة بتطميقٍا

 ( .155عميً 
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 .(156)ال رع الثاني : ص ة العوض في الخمع 

لـ يحددي ذا كاف هجٍوال كخالعتؾ عمى ثوب و لختمؼ الفقٍا  في العوض إو      
 اختمفوا في ذلؾ عمى هذٌبيف :بطف البٍيهة ، و  لو عمى ها في

ذٌب إلى ٌذا الرلي لبو ثور و الخمع بعوض هجٍوؿ باطؿ و  المذىب األوؿ :
 الظاٌري .ابف حـز 

ليً ذٌب الحىفية والهالكية و  المذىب الثاني : يجوز الخمع بعوض هجٍوؿ ، وا 
 الحىابمة.الشافعية و 

 اسقاط الحضانة في مقابؿ الخمع .-1

تتفؽ الزوجة هع زوجٍا عمى اف يكوف بدؿ الخمع اسقاط حقٍا قد يحصؿ و      
تجبر عمى القياـ بً وز لٍا اف تتىازؿ عمى ٌذا الحؽ وال في حضاىة االوالد فيج

ذ الرلي ذٌب لً الهالكية فقد و  ٌذا اذا لـ يصب الهحضوف ضررا جرا  ذلؾ ، ٌو
كف في ذلؾ ضرر لمولد قاؿ الهالكية لىً تىتقؿ الى األب الحضاىة اف لـ ي

 (157)اال اىتقمت الحضاىة الى هف يمي االـ بحؽ الحضاىةالهحضوف ، و 

 الخمع في مقابؿ ارضاع الصغير. -2

لدٌا هدة الرضاع الواجب شرعا خالع الزوج زوجتً عمى اف ترضع و  اذا      
الهدة التي اتفقا عميٍا فإف  بإرضاعًبدوف اجر فقبمت ذلؾ ، فإف عميٍا اف تقوـ 

عف االرضاع لو هات الولد لو هاتت ٌي قبؿ تهاـ الهدة الهتفؽ عميٍا  اهتىعت
رضاع الولد ، عف  كاف لمزوج اف يرجع عمى الزوجة لو ورثتٍا بها يعادؿ لجرة
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عميً عىد الخمع لىً إذا هات الولد او هاتت ٌي فبل  اشترطتالهدة الباقية اال إذا 
 (158)عميٍا فميس لً الحؽ في الرجوع عميٍا بشي ٌي لو ورثتٍا شي 

 الخمع في مقابؿ الحضانة و االن اؽ عمى الصغير: -3

اف اتفؽ الزوجاف عمى اف تقـو االـ بحضاىة الصغير هقابؿ الخمع صح ذلؾ      
، فمو تركت الصغير او هاتت او هات ٌو كاف عمى الزوج اف يرجع عميٍا لو 

 عمى ورثتٍا بها يعادؿ لجر حضاىة الولد عف الهدة الباقية .

 مى ابىًجعمت هقابؿ الخمع لف تىفؽ ٌي عكذلؾ إذا خالع الزوج زوجتً و و      
لزهٍا االىفاؽ عميً طواؿ الهدة التي اتفقا الصغير هدة هعموهة ، صح الخمع و 

ٌذي الهدة كاف  اىتٍا عميٍا فإف اهتىعت عف اإلىفاؽ لو هاتت ٌي لو الولد قبؿ 
لمزوج لف يرجع عميٍا بهثؿ ىفقتً في الهدة لو فيها بقي هىٍا ، فإذا كاىت الزوجة 

جاز لٍا لف تطمب هف الزوج اإلىفاؽ عمى الولد  هعسرة ال تقدر عمى ىفقة الولد
يرجع عميٍا بها لىفؽ عىد اهتىع لجبر عمى االىفاؽ عميً و هف هالً ٌو ، فإف 

ا ألف الىفقة ٌي حؽ لم في حالة عجز ٌي واجب لصبل عمى األب ، و ولد و يسٌر
يقـو هقاهٍا ، وذلؾ األـ عف الىفقة التي قررت في هقابؿ الخمع يجب عميً لف 

 . (159)صياىتً   لمولد و إحيا

 رأي الباحث :

بالىسبة لهقدار الخمع وصفتً لرا  لف كؿ ها جاز لف يكوف صداقًا جاز لف     
ًِ  يكوف عوضًا في الخمع لعهوـ قولً تعالى: } َها ِفيَها اْفَتَدْت ِب ٍِ {.  َفبل ُجَىاَح َعَمْي

الخمع عمى الصداؽ لو عمى بعضً، لو عمى هاؿ آخر، وال فرؽ بيف  فيصح
 الديف والعيف والهىفعة.
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وقد ذٌب جهٍور الفقٍا  إلى صحة الخمع بالهٍر الهسهى وبسقؿ هىً وبسكثر هىً 
 وذلؾ لها يمي: 

لف الخمع عقد هعاوضة فوجب لف ال يتقيد بهقدار هعيف فكها لف لمهرلة لف ال 
 بالصداؽ الكثير فكذا لمزوج لف ال يرضى عىد الهخالعة إال ترضى عىد الىكاح إال

بالبذؿ الكثير السيها وقد لظٍرت الزوجة االستخفاؼ بالزوج حيث لظٍرت بغضً 
، ويتسكد ٌذا بها روى لف عهر رضي ا عىً رفعت إليً اهرلة ىاشزة  وكراٌتً

ا فسخذٌا عهر وحبسٍا في بيت الزِّبؿ : كيؼ حالؾ؟ ليمتيف ثـ قاؿ لٍا (160)لهٌر
، (161): ها بّت لطيب هف ٌاتيف الميمتيف، فقاؿ عهر: اخمعٍا ولو بقرطٍا فقالت
 .   : اخمعٍا حتى بقرطٍا والهراد

روى عف ابف عهر لىً جا تً اهرلة قد اختمعت هف زوجتٍا بكؿ شي  وبكؿ ثوب 
 . فمـ يىكر عميٍا  (162)عميٍا إال درعٍا

ًِ  َفبل ُجَىاحَ  العهـو في قولً تعالى: } َها ِفيَها اْفَتَدْت ِب ٍِ {، فٍذا العهـو يدؿ  َعَمْي
 .  عمى جواز الخمع بها قّؿ لو كثر، ولـ يوجد ىص يخصص ٌذا العهـو

وذٌب بعض الفقٍا  إلى عدـ جواز لخذ شي  زاد عها دفعً إليٍا، واستدلوا عمى 
 ذلؾ بها جا  في سىف الدار قطىي في قصة اهرلة ثابت لف رسوؿ ا صمى ا

 : "لترديف عميً حديقتً التي لعطاؾ؟".  عميً وسمـ قاؿ لٍا

: "لها الزيادة فبل ولكف حديقتً"، فمها بمغ ذلؾ قالت ىعـ وزيادة، فقاؿ الىبي 
 . ثابت بف قيس قاؿ: قد قبمت قضا  رسوؿ ا 

                                                           

بؿ: بالكسر160)  إذا لصمحتٍا بالسهاد. هصدر زبمت األرض زببلً  –السرجيف، وبالفتح  -(  الزِّ
 (  القرط: الحمؽ.161)
 (  الدرع ٌىا: ثوب تمبسً الهرلة.162)
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لـ يثبت  –لها الزيادة فبل  –وقد لجيب عف ٌذا هف قبؿ الجهٍور بسف عبارة 
 . رفعٍا

ويتبيف هف ذلؾ اف هقابؿ الخمع ٌو ها تقدهً الزوجة إلى زوجٍا هقابؿ      
طبلقٍا ويجوز لف يكوف هقابؿ الخمع بكؿ ها صح لف يكوف صداقا هف ىقود لو 
ذا الهقابؿ يهكف لف يكوف هف الىقود واألوراؽ  ا الهٍـ لف يكوف هباح شرعا ٌو ييٌر

الىقود واألوراؽ الهالية  الهالية الهتداولة داخؿ الوطف كها يهكف لف تكوف هف
 .( 163)الهتداولة خارج الوطف 

وقد يكوف لشيا  هقوهة بهاؿ كالذٌب بشرط لف يكوف الشي  هوجودا وقت      
عرضٍا لئليجاب وقد يكوف شي  هستقبمي ويجب لف يكوف الشي  هقابؿ الخمع 

 واآلدابهعيىا لو قابؿ لمتعييف ولف يكوف هشروعا ويير هخالؼ لمىظاـ العاـ 
 العاهة .

 164ويبلحظ لىً ال يصح بدؿ الخمع في حالتيف :

إذا كاف الهسهى هاال يير هتقـو فإذا سهت الخهر هثبل عمى لىً بدؿ خمع     
فإف خالعٍا عمى ذلؾ وقع الطبلؽ ولـ يثبت البدؿ ألف الهسمـ ليس لً لف يطالب 

 بالخهر إذا ٌو في حقً يير هتقـو .

مى حؽ الصغير فإذا كاف بدؿ الخمع لف يبقى إذا شهؿ بدؿ الخمع اعتدا  ع     
الولػد تحت يدٌا إلى لف يبمغ ولو تجاوز سف الحضاىة فإف كاف ذكرا ال يصح 
ف كاىت اىثى يصح ألف بقا ٌا في يد لهٍا حتى تبمغ ليس فيً ضرر  ٌذا البدؿ وا 

 لٍا .

                                                           

 . 217عبد العزيز سعد: الهرجع السابؽ ص  - 163
 . 302عبد العزيز عاهر: األحواؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلهية ص  - 164



  99 
 

إذف فالخمع قد شرع لهصمحة الزوجة بىا  عمى عرض لحد الزوجيف وقبوؿ      
خر هقابؿ هاؿ تدفعً لمزوج يتفقاف عمى هقداري في جمسة الحكـ وفي حالة عدـ اآل

عمى ذلؾ يتدخؿ القاضي لحسـ الخبلؼ القائـ وذلؾ بتحديدي شريطة لف  االتفاؽ
 ال يتجاوز هقدار صداؽ الهثؿ وقت الحكـ .

، فمو خالع  ، يصح اإلرضاع عوضًا في الخمع الهخالفة عمى اإلرضاع     
، فإذا هاتت  لف ترضع ولدٌا وبّيف هدة الرضاع فإف الخمع يصحزوجتً عمى 

ف هات الولد ففيً قوالف  :  الهختمعة فٍو كالعيف إذا ٌمكت قبؿ القبض، وا 

: يسقط الرضاع وال يقـو يير الولد هقاهً ألىً عقد عمى إيقاع هىفعة  )لحدٌها(
ا هقاهٍا الحالة يرجع إلى هٍر ، وفي ٌذي  في عيف فإذا تمفت العيف لـ يقـ ييٌر

لى لجرة الرضاع في قولً القديـ.  الهثؿ في قوؿ الشافعي الجديد وا 

ف  )والثاىي(: ال يسقط الرضاع بؿ يستيٍا بولد آخر لترضعً ألف الهىفعة باقية وا 
 . هات الهستوفى قاـ ييري هقاهً

 فإذا لـ يست بولد آخر حتى هضت الهدة ففيً وجٍاف: 

ا بشي  ألىٍا هّكىتً هف االستيفا  فسشبً إذا لّجرتً دارًا : ال يرجع عميٍ )لحدٌها(
 ليسكىٍا وسّمهتٍا لً فمـ يسكىٍا.

، وبسجرة الرضاع  : يرجع عميٍا بهٍر الهثؿ في قوؿ الشافعي الجديد )والثاىي(
 . في قولً القديـ
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 الركف الرابع : المعوض و الصيغة 

  : المعوض - ل

يكوف ههموكا لمزوج فبل يصح هخالعة  يشترط فيً لفالهعوض ٌو البضع و      
الهرلة البائىة بطبلؽ لو خمع ، ألف الخمع إىها يكوف بزواؿ همؾ الىكاح هقابؿ 

الخمع فبذلؾ الهرلة ة ، وهمؾ الزواج يزوؿ بالطبلؽ و العوض الذي تدفعً الهرل
 ليست هحبل إليقاع الخمع .

خالعً ألف زواؿ لها إذا كاىت في العدة هف طبلؽ رجعي فإىً يصح لف تو     
ٌذا إلهكاف هراجعتٍا في العدة لـ يحصؿ بعد في الطبلؽ الرجعي و  همؾ الىكاح

(165) 

 : الصيغة  - ب

ف الزوجة ، الصيغة ٌي المفظ الداؿ عمى إيقاع الخمع هف الزوج و قبولً ه    
 كىاية .فٍي ىتقسـ إلى صريح و 

رد في ألىً و اداة يكوف صريحا في الخمع لفظ الهففمفظ الخمع كخالعتؾ و     
 .166القرآف الكريـ لقولً تعالى : ) فبل جىاح عميٍها فيها إفتدت بً (

الفرقة هع القريىة كقولً بعتؾ وطبلقؾ بكذا ، والخمع  لها الكىاية فٍو لفظ يفيد   
 القريىة .ال يقع إال هع الىية و 

 يشترط في الصيغة هايمي:و 
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 ال رع األوؿ : يشترط صحة القبوؿ مف الزوجة

لقىٍا زوجٍا العربية بهعىى الخمع فإذا كاىت لجىبية و  يشترط لف تكوف عالهةف    
ي ال تعرؼ هعىاٌا هىؾ الهٍر و  اختمعت ككمهة ىفقة العدة فقالت ٌذي الكمهات ٌو

 ال شي لً قبمٍا . بؿ الزوج فإىٍا تطمؽ هىً بائىا و قو 

و كذلؾ إذا عمؽ الخمع عمى شرط كسف يقوؿ إذا قدـ زيد خمعتؾ عمى هٍرؾ 
 (167)فقبمت صح الخمع .

 ال رع الثاني : مطابقة اإليجاب بالقبوؿ 

إىً يشترط لف يكوف القبوؿ هوافقا لئليجاب كسف يقوؿ الزوج هثبل خالعتؾ عمى 
ىً إيجاب أل (168)هٍرؾ فتقوؿ قبمت ، لها إف قالت قبمت بسقؿ هف ذلؾ فبل يصح 

 . آخر

 ال رع الثالث : أف يكوف القبوؿ في مجمس اإليجاب 

القبوؿ كبلـ لجىبي كثير كها يجب لف يكوف إذ يجب لف ال يفصؿ بيف اإليجاب و 
 . (169)القبوؿ في هجمس اإليجاب لو هجمس العمـ

 رأي الباحث :

تبيف هها سبؽ اف الهعوض والصيغة هف االركاف التي يجب اف تتوفر في      
الخمع فالهعوض البد اف يكوف ههموؾ لمزوج اي اف الهطمقة طبلؽ بائف ال تصح 

 يصح اف يقع عميٍا الخمع.هخالعتٍا اها اذا كاىت الزوجة في عدة طبلؽ رجعي ف
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يستحب لمزوج لف يجيب طمب زوجتً في الهخالعة،  لو يتقدـ إليٍا ٌو بطمب 
هف قبمٍا ال سّيها إذا كاف الهخالعة وذلؾ عىد كراٌيتٍا لً، ألف ٌذي الكراٌية 

هعٍا ىشوز تجعؿ الحياة الزوجية يير طيبة، وقد جا  في سىف البيٍقي لف عهر 
، وكاىت قد  . لها رلى هف كراٌيتٍا لً : اخمع زوجتؾ رضي ا عىً قاؿ لرجؿ

 . ىشزت هىً

،  فإف كاف الزوج يحب زوجتً فبل ُيطمب هىً إجابة طمبٍا عمى وجً االستحباب
ىها يس تحب هف الزوجة لف تصبر عمى زوجٍا وترضى بالهقاـ هعً وال تطمب وا 

الخمع، فإف لـ ترض بالصبر والهقاـ هعً فمٍا الحؽ في طمب الهخالعة هف 
 . زوجٍا

؟ ىعـ يجوز لً ذلؾ هطمقًا بسبب  ٌؿ يجوز لمزوج لف يطمب الخمع هف زوجتً
 وبدوف سبب عىد الشافعية. 

ف ل قاؿ الشيرازي رحهً ا ـ تكري هىً شيئًا وتراضيًا عمى الخمع هف يير : "وا 
 . سبب جاز"

وواضح هف ٌذا الكبلـ لف إباحة طمب الخمع تشهؿ طمبً هف قبؿ الزوجة وطمبً 
 . هف قبؿ الزوج

ـ إباحة طمب الزوج الخمع عمى وجود سبب يدعو إليً  .  ويقصر ييٌر

هشتؽ هىً لو البد في الخمع هف لف يكوف بمفظ الخمع لو بمفظ  اما في الصيغة
: لىت  لفظ يؤدي هعىاي فإذا لـ يكف بمفظ الخمع وال بمفظ فيً هعىاي، كسف يقوؿ لٍا

 . طالؽ في هقابؿ هبمغ كذا وقبمت كاف طااًل عمى هاؿ ولـ يكف خمعاً 

 . ولً ثبلثة للفاظ:  وللفاظ الخمع تىقسـ إلى قسهيف: صريح

 .  خالعتؾ ألىً حقيقة فيً
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َها ِفيَها اْفَتَدْت  : } القرآف الكريـ بقولً سبحاىًالهفاداة ألىً ورد بً  ٍِ َفبل ُجَىاَح َعَمْي
 ًِ فاسخىي عمى للؼ ، فإذا لتى بسحد  –فسخت ىكاحؾ ألىً حقيقة فيً لو  170{ ِب

 ٌذي األلفاظ وقع هف يير ىية. 

و ها عدا ٌذي األلفاظ كسبرلتؾ، ولبىتؾ فهثؿ ٌذا ال يتـ بً الخمع  الثاني: كىاية ٌو
 . لىيةإال با
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 الثاني :إجػػػراءات دعوى الخمع.المبحث 

ي الهحكهة العاهة ،  وتكوف اجرا ات دعوى الخمع بالمجو  لمهحكهة الهختصة ٌو
تعبئة ىهوذج صحيفة الدعوى ويهكف  وهستقببًل هحاكـ األحواؿ الشخصية ثـ

الحصوؿ عميً عف طريؽ قسـ صحائؼ الدعوى في الهحكهة ، ولخذ هوعد عف 
والحضور في الهوعد الهحدد وتقديـ  طريؽ قسـ اإلحاالت والهواعيد بالهحكهة

، ويقوـ القاضي بضبط حضور الزوجة الهدعية  الدعوى هكتوبة لو هشافٍة
، لو حضور وكيمٍا ، وتذكر الهدعية لف الهدعى عميً زوج  ويذكر الهعرؼ بٍا

مب هخالعتٍا هف ، والهٍر الهسهى بيىٍها وتط ، وعدد األوالد إف وجدوا لٍا
  .زوجٍا واستعدادٌا لبذؿ العوض

ذا ادعت الزوجة في زوجٍا عيوبًا ُخُمقية لو َخمقية يير عيوب الىكاح وطمبت  وا 
، فيسسؿ الزوج عف ذلؾ فإف صادؽ عمى وجودٌا ووافؽ عمى الخمع  الخمع

وهخالعتً إذا ادعت الزوجة كري زوجٍا  والعوض لجرى القاضي الخمع بيىٍها
تىقـ عميً في خمٍؽ وال ديف ولىٍا تبغضً وطمبت وبذلت لً الهٍر الذي  ولىٍا ال

، ورفض الزوج ذلؾ ٌىا يجري القاضي ها يراي هحققًا لمهصمحة هف  لصدقٍا إياي
ف خفتـ شقاؽ بيىٍها فابعثوا حكهًا  التحكيـ بيف الزوجيف لعهـو قولً تعالى : )وا 

ا بيىٍها إف ا كاف عميهًا  هف لٌمً وحكهًا هف لٌمٍا إف يريدا إصبلحًا يوفؽ
، لو إجرا  الهخالعة لحديث اهرلة ثابت بف قيس حيىها قالت ها لعتب  خبيرًا(

لترديف  :r عميً في خمؽ وال ديف ولكىي لكري الكفر في اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ ا
اقبؿ الحديقة وطمقٍا تطميقً(   :r قاؿ رسوؿ ا . : ىعـ ؟ قالت عميً حديقتً

: لها  ، قاؿ ؟ قالت: ىعـ وزيادة قاؿ لٍا: لترديف عميً حديقتً اية: )وفي رو 
 .  ( الزيادة فبل

وي كاالتي :  وهف ٌىا قسهت ٌذا  الهبحث الي هطالب ثـ الي فروع ٌو
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 الهطمب االوؿ : كيفية اجرا ات دعوى الخمع .

 اختصاص الهحاكـ بالىظر في دعوى الخمع .الهطمب الثاىي : 

 سير دعوى الخمع . الهطمب الثالث :
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 المطمب االوؿ : كي ية اجراءات دعوى الخمع .
 .: في الجػػػزائػػػر - أ

دعػػػوى هػػػف قبػػػؿ صػػػػاحبة  افتتػػػاحترفػػػع دعػػػوى الخمػػػع عػػػف طريػػػؽ إيػػػداع عريضػػػة 
، و  05/02هف قاىوف األسرة الجزائري الهعػدؿ بػاألهر  59 لمهدةالهصمحة  طبقا 

وفقػػا لئلجػػرا ات الػػواردة فػػي الهػػواد  هػػا يمػػييحػػب  لف تتضػػهف  االفتتاحيػػةالعريضػػة 
 هف قاىوف األسرة الجزائري : 3و  2

 اسـ ولقب وهٍىػػػة وعىواف الزوجػػػة ) الهػػدعيػػة (  - ل
 اسـ ولقب وهٍىػػػة وعىواف الزوج    ) الهدعػى عميػً (  - ب
 .   الىيابة العاهة ال بد هف حضػػػػوري - ت

الخمػع وتسسػس العريضػة عمػى ىػص الهػادة توضح في العريضة لسباب طمب  (1
فػػي قػػاىوف األسػػرة وتطمػػب إسػػىاد لٍػػا حضػػاىة لبىائٍػػا إف وجػػدوا وتطمػػب ليضػػا 
تعويض عف ىفقة إٌهالٍا وحضاىة لبىػا  وىفقػتٍـ وتػوفير السػكف وبػدؿ ليجػار 

 .  شٍري لتهارس فيً الحضاىة 
يجػػػػب لف ترفػػػػؽ هػػػػع العريضػػػػة االفتتاحيػػػػة ىسػػػػخة هػػػػف عقػػػػد زواجٍػػػػا وشػػػػٍادة  (2

ائميػػػة فػػػي حالػػػة وجػػػود األبىػػػا  وكػػػذلؾ شػػػٍادة طبيػػػة تثبػػػت هػػػف خبللٍػػػا لف ع
رحهٍػػػا خػػػاؿ هػػػف لي حهػػػؿ لو إذا كاىػػػت حاهػػػؿ تحػػػدد الشػػػٍادة الطبيػػػة هػػػدة 

 . الحهؿ هع حفظ حقوؽ الجىيف لف ولد حيا 
يػػػػتـ بعػػػػد ذلػػػػؾ ىسػػػػخ العريضػػػػة االفتتاحيػػػػة بعػػػػدد الخصػػػػـو ، ىسػػػػخة لصػػػػمية  (3

 ىسخة لىيابة العاهة وهحاهيٍا . لمهحكهة ىسخة لمزوج ، ىسخة لمزوجة ،
توضع العريضة بعدد لطراؼ الدعوى في الهحكهة في كتابة ضبط الهحكهػة  (4

الجمسػػػػة ورقػػػػـ القضػػػػية و  التػػػػي تقػػػػـو بتسػػػػجيمٍا وتحػػػػدد فػػػػي العريضػػػػة تػػػػاريخ
 دج . 500.00تسدد هصاريؼ الىشر بهبمغ يقدر بػػ تاريخٍا و 
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القضػػػائي الػػػذي تسػػػدد لػػػً يػػػتـ اسػػػتدعا  الهػػػدعى عميػػػً عػػػف طريػػػؽ الهحضػػػر  (5
هصػػػاريؼ التبميػػػغ ويسػػػمـ لمهدعيػػػة هحضػػػر تبميػػػغ الجمسػػػة الػػػذي يهضػػػي هػػػف 

 طرؼ الهدعى عميً و الهحضر القضائي .
 يوـ الجمسة تقدـ الهدعية الهحضر األصمي لمهحكهة ويوضع بهمؼ القضية  

الهدعى عميػً ) الػزوج ( واىعقػاد ذكرات بيف الهدعية ) الزوجػة ( و بعد تبادؿ اله (1
  جمسة الصمح اإلجبارية يقضي القاضي بفؾ الرابطة الزوجية عف طريؽ الخمع

يىطؽ بالحكـ في جمسة عبلىية وبعد صػدور الحكػـ يبمػغ ىسػخة هىػً لمهػدعي    (2
عميػػً بواسػػػطة الهحضػػر القضػػػائي الػػذي يىػػػوي فػػي الهحضػػػر لف لمهػػدعى عميػػػً 
ة لجػػػؿ شػػػٍر لبلسػػػتئىاؼ لهػػػاـ الهجمػػػس فيهػػػا يخػػػص جاىػػػب التعويضػػػات الهاديػػػ

فقػػط ولجػػؿ شػػٍريف لمطعػػف بػػالىقض لهػػاـ الهحكهػػة العميػػا فػػي الجاىػػب الهتعمػػؽ 
 بالخمع .

تبميغػػً تقػػـو الهدعيػػة بإرسػػاؿ  االسػػتئىاؼ و بعػػد هػػرور شػػٍريف هػػف صػػدور قػػرار  (3
ىسػػخة لصػػػمية هػػػف الحكػػػـ وىسػػػخة هػػف هحضػػػر التبميػػػغ وطمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى 

ج إلػػي رئػػيس د 40.00شػٍادة عػػدـ الطعػػف بػػالىقض وطػػابع الجبػائي يقػػدر بػػػ : 
كتػػاب ضػػبط الهحكهػػة العميػػا بالغرفػػة الشخصػػية بعػػد لف تتحصػػؿ عمػػى ىسػػخة 

التػي لصػدرت الحكػـ تقدـ  الىسخة  األصمية لمهحكهػة و هف شٍادة عدـ الطعف 
وتػػػسهر بعػػػد ذلػػػؾ الهحكهػػػة وبسػػػعي هػػػف الىيابػػػة العاهػػػة ، تسػػػجيؿ الطػػػبلؽ عػػػف 

تسشػػػير عػػػف عقػػػد طريػػػؽ الخمػػػع بالبمديػػػة التػػػي سػػػجؿ فيٍػػػا عقػػػد الػػػزواج  وذلػػػؾ ب
 قاىوف األسرة . – 3/ فقرة 49ص ـ الزواج بطبلؽ طبقا لمى

 «تسجيؿ لحكاـ الطبلؽ وجوبا في الحالة الهدىية بسعي هف الىيابة العاهة  «     

 : مصر - ب

هػػف قػػاىوف سػػىة  16فػػي حػػيف اىىػػا ىجػػد لف الهشػػرع الهصػػري قػػد لوجػػد فػػي الهػػادة  
جػػػرا ات التقاضػػػي تضػػػهىت طريقػػػة رفػػػع الػػػدعوى  2000 تىظػػػيـ بعػػػض لوضػػػاع وا 
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فىصػػت بػػؿ لف ترفػػع الػػدعوى فػػي هسػػائؿ الواليػػة عمػػى الػػىفس وهػػف ضػػهىٍا دعػػاوى 
هػػف  63لمهػػادة التطميػػؽ بسىواعٍػػا و الخمػػع بالطريقػػة الهعتػػادة لرفػػع الػػدعوى وطبقػػا 

ػػي رفػػع الػػدعوى بصػػحيفة تػػودع قمػػـ الكتػػاب وصػػحيفة افتتػػاح  قػػاىوف الهرافعػػات ٌو
الػػدعوى ٌػػي األسػػاس التػػي تقػػـو عميػػً كػػؿ إجرا اتٍػػا وقػػد اعتبػػر الهشػػرع الػػدعوى 
هوضػػػوعة هػػػف يػػػـو إيػػػداع الصػػػحيفة قمػػػـ الكتػػػاب ورتػػػب عميػػػً بػػػد  الخصػػػوهة بػػػيف 

تتػػػػاح الػػػػدعوى ٌػػػػي لسػػػػاس الهػػػػدعى و الهػػػػدعى عميػػػػً وقػػػػد قضػػػػي بػػػػسف صػػػػحيفة اف
الخصوهة وتقـو بٍا كؿ إجرا اتٍا فػإذا حكػـ ببطبلىٍػا فإىػً يىبغػي عمػى ذلػؾ إلغػا  
جهيػػع اإلجػػرا ات البلحقػػة لٍػػا وزواؿ جهيػػع اآلثػػار التػػي ترتػػب عىٍػػا وكػػاف القػػاىوف 
قػػػد لعتبػػػر الػػػدعوى هرفوعػػػة إلػػػى الهحكهػػػة بإيػػػداع صػػػحيفتٍا قمػػػـ الكتػػػاب وفقػػػا لهػػػا 

  .(171). هف قاىوف الهرافعات 1/ فقرة  63ىصت عميً الهادة 

إال اىػػً قػػرف ذلػػؾ باالسػػتمزاـ إعػػبلف الصػػحيفة الهػػدعى عميػػً فػػي هوعػػد جػػددي فػػي 
هػػػف ذات القػػػاىوف بثبلثػػػة لشػػػٍر هػػػف تػػػاريخ تقػػػديهٍا ورتػػػب عمػػػى عػػػدـ  7الهػػػادة 

اإلعػػبلف اعتبػػار الػػدعوى كػػسف لػػـ تكػػف ويجػػب لف تشػػهؿ الػػدعوى عمػػى البياىػػات 
 اآلتية: 

الساعة التي حصؿ فيٍا اإلعبلف وذلؾ لهعرفة الوقت والشٍر والسىة و  تاريخ اليوـ
الذي تبدل فيً اآلثار التي رتبٍا القاىوف عمى إعبلف صحيفة الدعوى كتحديد 
التاريخ الذي يبدل فيً سرياف الهواعيد وهعرفة ها إذا كاىت الصحيفة قد لعمىت 

 لرفع الدعوى قبؿ فوات اآلجؿ الهحدد

اسـ الهدعى ولقبً وهٍىتً وهوطف اسـ هػف يهثمػً ولقبػً وهٍىتػً لو وظيفتػً      
ػذي البياىػات يكهػؿ وصفتً وهوطىً وذلؾ حتى يهكف تحديػد شخصػية الهػدعى  ٌو

الػػىقص لو الخطػػس فػػي لحػػد ٌػػذي البياىػػات ال يػػؤدي إلػػى بطػػبلف بعضػػٍا بعضػػا و 
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شػػػػخص الصػػػػحيفة وهػػػػا داـ لػػػػيس هػػػػف شػػػػسف ٌػػػػذا الػػػػىقض لو الخطػػػػس التجٍيػػػػؿ ب
ذا كػػػاف الهػػػدعى يعهػػػؿ لغيػػػري باعتبػػػاري وكػػػيبل عىػػػً وجػػػب لف تشػػػهؿ  الهػػػدعى وا 

 . الورقة البياىات الهجددة لشخصية ٌذا الىائب وصفتً

اسـ الهحضر و الهحكهػة التػي يعهػؿ بٍػا وعػدـ بيػاف اسػـ الهحضػر فػي لصػؿ  (1
 (.172)اإلعبلف وصورتً بترتيب عميً البطبلف 

وظيفتػػػً وهوطىػػػػً فػػػػإذا لػػػػـ يكػػػػف هوطىػػػػً اسػػػـ الهػػػػدعى عميػػػػً ولقػػػػب وهٍىتػػػػً لو  (2
هعموهػػػا فػػػآخر هػػػوطف كػػػاف لػػػً وتجىػػػب هبلحظػػػة لف األصػػػؿ فػػػي الخصػػػوهة لف 
تقػػػـو بػػػيف طرفيٍػػػا هػػػف األحيػػػا  فػػػبل يىعقػػػد لصػػػبل إال بػػػيف األشػػػخاص الهوجػػػديف 
ال كاىت هعدوهة ال ترتػب لثػر لو إجػرا  الحػؽ فعمػي هػف يريػد  عمى قيد الحياة وا 

ل عمػػى خصػػوهة هػػف وفػػاة لو تغييػػر فػػي الصػػفة عقػػد الخصػػوهة لف يراقػػب هػػا طػػر 
 . قبؿ اختصاهٍـ

ذا البياف لصبحت لً لٌهية بعد لف جعؿ الهشرع رفع  (3 تاريخ تقديـ الصحيفة ٌو
الدعوى هف تاريخ اإليداع صحيفتٍا قمـ الكتاب ورتب عمى ذلؾ آثار عديدة 
 تسهى بآثار الهطالبة القضائية هف بد  الخصوهة واعتبار الحؽ الهطالب بً
هىازعا فيً وتحديد الوقت الذي يىظر فيً إلى والية واختصاص الهحكهة بىظر 

ا بالهصروفات .  الدعوى التزاـ خاسٌر
الهحكهة الهرفوع لهاهٍا الدعوى وذلؾ الف تحديد الهحكهة الهختصػة قػد يكػوف  (4

هحػػؿ بحػػث واجتٍػػاد قػػاىوىي ويجػػب لف يػػذكر اسػػـ الهحكهػػة عمػػى وجػػً التحديػػد 
 . مشؾ فيًوبشكؿ ال يدع هجاؿ ل

بياف هوطف هختار الهدعى في البمدة التي هقر الهحكهة إف لـ يكف لً هوطف 
فيٍا ألف الغرض هف ٌذا الوطف الهختار ٌو إعبلف األوراؽ الهتعمقة بالدعوى 

 لمهدعي .
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ػػػذا البيػػػاف قصػػػد بػػػً إتاحػػػة  (5 بيػػػاف وقػػػائع الػػػدعوى بطمبػػػات الهػػػدعي ولسػػػاىيدٌا ٌو
فكػرة هػف الهطمػوب فيػً تهكىػً هػف إعػػداد  الفرصػة لمهػدعي عميػً بػسف تكػوف لديػً

دفاعػػً قبػػؿ الجمسػػة الهحػػددة حتػػى ال يضػػطر إلػػى طمػػب تسجيػػؿ الػػدعوى كػػذلؾ 
 . تهكيف الهحكهة هف تكويف فكرة واضحة عف الدعوى

وىجد لف الهحاكـ درجة عمى إرفاؽ هذكرة شارحة لمدعوى هرفقة بصحيفة افتتاح 
الهدعي بسف صحيفتً هشتهمة الدعوى لو لخذ إقرار عمى الهحاهي وكيبل عف 

عمى كافة وقائع الدعوى وحسىا فعؿ الهشرع ذلؾ حتى ال يمجس الهدعى لطمب 
الوقت لمهحكهة اد هذكرة بدفاعً واختصار الهٍد و التسجيؿ لكثر هف هرة إلعد

  لمفصؿ في الدعوى عمى وجً السرعة
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 :اختصاص المحاكـ بالنظر في دعوى الخمػػعالثاني المطمب 

القسػػـ  االبتدائيػػةبالىسػػبة لمقػػاىوف الجزائػػري : دعػػوى الخمػػع هػػف اختصػػاص الهحػػاكـ 
االختصػػاص رة اختصاصػػٍا هقػػر هسػػكف الزوجيػػة  و التػػي يقػػع فػػي دائػػالشخصػػي و 

 .هف قاىوف اإلجرا ات الهدىية 4رة الفق 8الهحمي ٌو هقر الزوجية  طبقا لىص ـ 

في دائرتٍا هػوطف الهػدعى  يكوف االختصاص لمجٍة القضائية التي يقع  8الهادة 
عميػػػػً بالىسػػػػبة لمػػػػدعاوى الخاصػػػػة بػػػػاألهواؿ الهىقولػػػػة ودعػػػػاوى الحقػػػػوؽ الشخصػػػػية 
العقاريػػػة وكػػػذلؾ فػػػي جهيػػػع الػػػدعاوى التػػػي لػػػـ يػػػىص عميٍػػػا فيٍػػػا عمػػػى اختصػػػاص 

، فػػإف لػػـ يكػػف الهػػدعى عميػػً هػػوطف هعػػروؼ يعػػود االختصاصػػات  هحمػػي خػػاص
ف لػػـ يكػػف لػػً هحػػؿ إقاهػػة  إقاهتػػً لمجٍػػة القضػػائية التػػي يقػػع فػػي دائرتٍػػا هحػػؿ ، وا 

هعػروؼ فيكػػوف االختصػاص لمجٍػػة القضػػائية الواقػع بػػدائرتٍا آخػر هػػوطف لػػً....، 
وفػػي دعػػوى الطػػبلؽ لو العػػودة إلػػى هسػػػكف الزوجيػػة لهػػاـ الهحكهػػة التػػي يقػػع فػػػي 

 . «دائرة اختصاصٍا هسكف الزوجية 

ؽ خمعػًا عمػي تحديػد يجب لف تشتهؿ صحيفة افتتاح دعوى التطمي 12والهادة      
هػػوطف هختػػار لمزوجػػة ) كهدعيػػة( فػػي البمػػدة التػػي بٍػػا هقػػر الهحكهػػة التػػي تىظػػر 
دعػػوى الخمػػع ، إذا لػػـ يكػػف لٍػػا لو لههثمٍػػا القػػاىوىي هػػوطف لو كػػاف هوطىػػً خػػارج 
البمػػػدة التػػػي بٍػػػا هقػػػر الهحكهػػػة ويايػػػة ٌػػػذا البيػػػاف ٌػػػو تحقيػػػؽ هبػػػدا الهواجٍػػػة فػػػي 

عمهػػًا ىافيػػًا لمجٍالػػة بهػػا يسػػتتبعً هػػف إهكػػاف الخصػػوهة فػػيعمـ كػػؿ خصػػـ بخصػػهً 
اإلعػػبلف بػػاألوراؽ القضػػائية ، ولػػـ يرتػػب الهشػػرع جػػزا  الػػبطبلف عمػػي تخمػػؼ ٌػػذا 
ىهػػا لجػػاز لمخصػػـ لف يعمىػػً بكافػػة األوراؽ  البيػػاف بسصػػؿ صػػحيفة افتتػػاح الػػدعوى وا 

  . القضائية عمي قمـ كتاب الهحكهة الهرفوعة لهاهٍا الدعوى

يىعقػػد االختصػػاص الىػػوعي بالفصػػؿ فػػي دعػػوى التطميػػؽ خمعػػا  القػػانوف المصػػري :
ـ 2000لسػىة  1هػف القػاىوف رقػـ  10لمهحكهة االبتدائية، لساس ذلؾ ىص الهػادة 
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" تخػػتص الهحكهػػة االبتدائيػػة بىظػػر دعػػاوى األحػػواؿ الشخصػػية التػػي ال تػػدخؿ فػػي 
اختصػػاص الهحكهػػة الجزئيػػػة " ودعػػوى التطميػػػؽ خمعػػا ال تػػػدخؿ فػػي االختصػػػاص 

 .  ىوعي لمهحكهة الجزئيةال

ويىعقػد االختصػاص الهحمػي بالفصػؿ فػي دعػوى التطميػؽ خمعػا لمهحكهػة االبتدائيػة 
التػػػي يقػػػيـ بػػػدائرتٍا الػػػزوج الهػػػدعى عميػػػً، فػػػاف لػػػـ يكػػػف لمػػػزوج هػػػوطف فػػػي هصػػػر 
تختص الهحكهة االبتدائيػة التػي تقػيـ بػدائرتٍا الهدعيػة )الزوجػة( لسػاس ذلػؾ ىػص 

ـ " يىعقػػد االختصػػاص لمهحكهػػة التػػي  2000لسػػىة  1ـ هػػف القػػاىوف رقػػ 15الهػادة 
، فػػاف لػـ يكػف لػػً هػوطف فػػي هصػر تخػػتص  يقػع فػي دائرتٍػػا هػوطف الهػػدعي عميػً

 .  "الهحكهة التي يقع في دائرتٍا هوطف الهدعي

ويجب لف تشتهؿ صحيفة افتتاح دعوى التطميؽ خمعًا عمي تحديد هوطف هختػار   
لمزوجة ) كهدعية( في البمدة التي بٍا هقر الهحكهة التي تىظر دعػوى الخمػع ، إذا 
لػـ يكػػف لٍػػا لو لههثمٍػا القػػاىوىي هػػوطف لو كػاف هوطىػػً خػػارج البمػدة التػػي بٍػػا هقػػر 

لهواجٍػػة فػػي الخصػػوهة فػػيعمـ كػػؿ ا هبػػدئالهحكهػػة ويايػػة ٌػػذا البيػػاف ٌػػو تحقيػػؽ 
خصػػػـ بخصػػػػهً عمهػػػًا ىافيػػػػًا لمجٍالػػػة بهػػػػا يسػػػتتبعً هػػػػف إهكػػػاف اإلعػػػػبلف بػػػػاألوراؽ 
القضػػػػائية ، ولػػػػـ يرتػػػػب الهشػػػػرع جػػػػزا  الػػػػبطبلف عمػػػػي تخمػػػػؼ ٌػػػػذا البيػػػػاف بسصػػػػؿ 
ىها لجػاز لمخصػـ لف يعمىػً بكافػة األوراؽ القضػائية عمػي  صحيفة افتتاح الدعوى وا 

   .  فوعة لهاهٍا الدعوىقمـ كتاب الهحكهة الهر 

 طرؽ الطعف في دعوى الخمع 

يجػػوز الطعػػف عػػف طريػػؽ الهعارضػػة فػػي األحكػػاـ الخاصػػة بػػالخمع لهػػاـ الهحكهػػة 
الطعػػػػف عػػػػف طريػػػػؽ االسػػػػتئىاؼ لهػػػػاـ ليػػػػاـ هػػػػف تػػػػاريخ تبميػػػػغ الحكػػػػـ و  10 خػػػػبلؿ

الهسػػجؿ خػػبلؿ شػػٍر هػػف تػػاريخ التبميػػغ لكػػف فػػي شػػؽ الهتعمػػؽ لمجواىػػب الهاديػػة 
 فقط.
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لطعف بالىقض لهاـ الهحكهة العميا خػبلؿ شػٍريف هػف تػاريخ تبميػغ بػالحكـ يجوز ا
  ( : هف قاىوف األسرة . 02.05األهر )  57الخاص بالخمع طبقا لىص ـ 

الخمػػػػػع ييػػػػػر قابمػػػػػة التطميػػػػػؽ و وى الطػػػػػبلؽ و تكػػػػػوف األحكػػػػػاـ الصػػػػػادرة فػػػػػي دعػػػػػا 
وتكػػوف األحكػػاـ هتعمقػػة بالحضػػاىة قابمػػة  لبلسػػتئىاؼ فيهػػا عػػدا جواىبٍػػا الهاديػػة ،

 «.لبلستئىاؼ 

ـ هف  20: ووفقًا لصريح ىص الفقرة األخيرة هف الهادة  اما القانوف المصري
فإف الحكـ الصادر يكوف يير قابؿ لمطعف عميً بسي  2000لسىة  1القاىوف رقـ 

طريؽ هف طرؽ الطعف ، قد كاىت عدـ قابمية الحكـ الصادر في دعوى الخمع 
لمطعف عميً بسي طريؽ هف طرؽ الطعف لحد الهشكبلت التي لثيرت بهىاسبة 
صدور ٌذا القاىوف ، ولدى البعض وجًٍا هف لوجً عدـ الدستورية إلى لف صدر 
الحكـ بدستوريتٍا عمي سىد هف اف قصر التقاضي في ٌذي الحالة عمى درجة 

ميا هف لف قصر واحدة يستىد إلى ها استقر عميً قضا  الهحكهة الدستورية الع
التقاضي عمى درجة واحدة ٌو هها يستقؿ بً الهشرع ويرد الىص بً هوافقًا 

 .  ألحكاـ الدستور

 : الباحث

ىرى اف القاىوف الجزائري اعطى هٍمة لمطعف في قرار التطميؽ بالخمع بيىها      
ذا حكهت ذلؾ تابت واال يجوز الطعف فيً ،  الهشرع الهصري حكهً في وا 

( 20خمع دوف لف تعرض الصمح عمى الطرفيف اهتثاال لىص الهادة ) الهحكهة بال
فإف الحكـ يكوف باطبل ولكف ألف الىص قد  2000( لسىة 1هف القاىوف رقـ )

حظر الطعف في الحكـ فإىً ال هىاص هف القوؿ بحؽ الهحكـو عميً هف طمب 
هىع بٍيئة لخرى ( ، ألف الىص  ) إبطالً بدعوى هبتدئة لهاـ الهحكهة ذاتٍا

 . الطعف في الحكـ ودعوى اإلبطاؿ ليست هف قبيؿ الطعف في األحكاـ
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 .الثالث : سيػػػػر دعوى الخمع المطمب 

 األوؿ: سمطة القاضي لمدعوى الخمع. ل رعا

تتـ دعوى الخمع لهاـ الهحكهة الهختصة وذلؾ برفع دعوى قضػائية هػف طػرؼ 
اؿ لهػاـ الهحكهػة هقػر الزوجة لي الهدعية التي تريػد لف تخػالع زوجٍػا هقابػؿ هػ

هػػف قػػاىوف اإلجػػرا ات الهدىيػػة السػػالفة  4فقػػرة  8هسػػكف الزوجػػة حسػػب الهػػادة 
الذكر ويبمغ الزوج بالعريضة االفتتاحيػة التػي رفعتٍػا الهدعيػة ضػدي ويعطػى لػً 

رات يػػػتـ وضػػػع هٍمػػػة لمهػػػدعى عميػػػً لئلجابػػػة عػػػف العريضػػػة وبعػػػد تبػػػادؿ الهػػػذك
الخػػاص بػػالخمع وفػػي حالػػة عػػدـ حضػػور الىطػػؽ بػػالحكـ القضػػية لمىظػػر فيٍػػا و 

هػػػف طػػػرؼ   الػػػزوج ) الهػػػدعى عميػػػً ( لثىػػػا  عقػػػد الجمسػػػة وتػػػـ الىطػػػؽ بػػػالحكـ
يحؽ لمزوج لي ) الهدعى عميً (  الحؽ بالهعارضػة القاضي يحكـ في ييابً و 

 لياـ هف تاريخ التبميغ . 10في الحكـ خبلؿ 

 . :  الصػػػػمػػػح في الخػػػػمػػػػع 1

ػذي في جهيع الحػ      االت يجػب لف تعقػد جمسػة الصػمح بػيف الطػرفيف الػزوجيف ٌو
جباريػة يقػـو بٍػا القاضػي هػف تمقػا  ىفسػً قبػؿ لف يىطػؽ  الجمسة  تكوف إلزاهيػة   وا 

هف قاىوف األسرة تحسبا لعدـ تفكػؾ األسػرة  49بالحكـ الىٍائي وذلؾ طبقا لىص ـ 
بلؽ إال بحكػـ بعػد ال يثبت الطػ« »  02.  05ألهر : »  49وتشرد األوالد الهادة 

لشػػٍر ابتػػدا  هػػف  3عػػدة هحػػاوالت صػػمح يجريٍػػا القاضػػي دوف لف تتجػػاوز هدتػػً 
تػػاريخ رفػػػع الػػدعوى ، يتعػػػيف عمػػػى القاضػػي تحريػػػر هحضػػػر يبػػيف هسػػػاعي وىتػػػائج 

 « .  الطرفيف الت الصمح يوقعً هف كاتب الضبط و هحاو 

  عمػى 2000لسػىة  1هػف القػاىوف رقػـ  20تػىص الهػادة  فػي القػانوف المصػري :
 لمػػزوجيف اف يتراضػػيا فيهػػا بيىٍهػػا عمػػى الخمػػع ، فػػاف لػػـ يتراضػػيا عميػػً واقاهػػت
 الزوجػة دعواٌػا بطمبػً وافتػدت ىفسػٍا وخالعػت زوجٍػا بالتىػازؿ عػف جهيػع حقوقػً
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 االهالية الشرعية وردت عميً الصداؽ الذى اعطاي لٍا ، حكهت الهحكهة بتطميقٍػ
 عميػً وال تحكػـ الهحكهػة بػالتطميؽ لمخمػع اال بعػد هحاولػً الصػمح بػيف الػزوجيف ،

وىدبٍا لحكهيف لهػواالة هسػاعي الصػمح بيىٍهػا ، خػبلؿ هػدة ال تجػاوز ثبلثػة اشػٍر 
والثاىيػة  ( والفقػرتيف االولػى 18وعمػى الوجػً الهبػيف بػالفقرة الثاىيػة هػف الهػادة )  ،

تػػبغض  وبعػػد اف تقػػرر الزوجػػة صػػراحً اىٍػػا ( هػػف ٌػػذا القػػاىوف ،19هػػف الهػػادة )
اال تقػيـ  الحيػاة هػع زوجٍػا واىػً ال سػبيؿ السػتهرار الحيػاة الزوجيػة بيىٍهػا وتخشػى

 . حدود ا بسبب ٌذا البغض

 رأي الباحث :

بالىسػػػبة لمقػػػاىوف الهصػػػري وكػػػذا الجزائػػػري كبلٌهػػػا هتفػػػؽ عمػػػى الصػػػمح بػػػيف      
َهػػا  ٍِ ـْ ِشػػَقاَؽ َبْيِى ْف ِخْفػػُت ػػذا ٌػػو عػػيف الصػػواب الف ا تعػػالى قػػاؿ :) َواِ  الػػزوجيف ، ٌو

ٍَا ِإْف ُيِريَدا ِإْصبَلًحا ُيَوفِِّؽ المًَُّ  ِم ٌْ ًِ َوَحَكًها ِهْف َل ِم ٌْ ٍَُهػا ِإفَّ  َفاْبَعُثوا َحَكًها ِهْف َل ًَ َبْيَى المَّػ
،وفػي ٌػذي الىاحيػة هتفػؽ هػع الفقػً هػف ىاحيػة الصػمح ، الف  173(َكاَف َعِميًها َخِبيًرا 

ذا اهػر وجػوبي  تفكؾ االسرة ليس باألهر الٍيف ، ويعرض الصمح عمى الطرفاف ٌو
تبذؿ هساعي الصمح بيف الطرفيف وعػرض الصػمح ال يكػوف هػف  عمى الهحكهة اف
لتسديد ثغرات فبلبد واف يكػوف عرضػا جػديا ويراعػى اىػً اف  رضالهحكهة هجرد ع
فػاف عػرض الصػمح ال يكػوف لهػرة واحػدة بػؿ يكػوف لهػرتيف بػيف  كػاف لمػزوجيف اوالد

زهىيػة ال تقػؿ عػف شػٍر وال تزيػد عمػى شػٍراف والغػرض  كػؿ هػرة عػف األخػرى فتػرة
وي الهشػػرع ليكػػوف لكػػؿ هػػف الطرفػػاف فرصػػة لمتػػر  هػػف تمػػؾ الهػػدة ٌػػو هحاولػػة هػػف
تعىتػػً وبعػػد اف تفشػػؿ الهحكهػػة فػػي الصػػمح بػػيف  والتػػدبر فمربهػػا عػػدؿ احػػدٌـ عػػف
بػالخمع بػؿ عميٍػا اف تىػدب حكهػيف لهػواالة الصػمح  الطرفاف فٍػي همزهػة بػاال تحكػـ

ػى  بيىٍها وليس لػدور ٌػذيف الحكهػيف اال هػوالي الػدور الػذى اخفقػت بػً الهحكهػة ٌو
هػػدة هػػواالي الحكهػػيف لٍػػذا الػػدور الػػزوجيف وقػػد حػػددت الهػػادة  هحاولػػة الصػػمح بػػيف
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و ال يتجاوز  ذا هوعد تىظيهي ال يترتب عمػى هخالفػة اي بطػبلف  ثبلثةٌو شٍور ٌو
لمحكهػيف اإلصػبلح بػيف الطرفػاف حكهػت الهحكهػة بػالخمع  او جػزا  فػاذا لػـ يتيسػر
و حكـ وجوبي عميٍػا الىطػؽ بػً واذا تيسػر لمحكهػيف اإلصػبلح حكهػت الهحكهػة  ٌو

   . باىتٍا  الدعوى

 النزاعات الناشئة عف الخمع و االختالؼ في البدؿ و المبدأ . :  2

في حالة عدـ اتفاؽ الزوجيف عمػى البػدؿ لي هبمػغ الخمػع يتػدخؿ القاضػي فػي      
ٌػػذي الحالػػة لتحديػػدي عمػػى لف ال يتجػػاوز الهبمػػغ قيهػػة صػػداؽ الهثػػؿ وقػػت صػػػدور 

 السابقة الذكر.هف قاىوف األسرة الجزائري  54الحكـ وذلؾ طبقا لهادة 

لمػػزوجيف لف يتراضػػيا فيهػػا بيىٍهػػا عمػػى الخمػػع فػػاف لػػـ يتراضػػيا عميػػً  :والمصػػري 
ولقاهػػت الزوجػػة دعواٌػػا بطمبػػً وافتػػدت ىفسػػٍا وخالعػػت زوجٍػػا بالتىػػازؿ عػػف جهيػػع 
حقوقٍػػا الهاليػػػة الشػػرعية وردت عميػػػً الصػػداؽ الػػػذي لعطػػاي لٍػػػا حكهػػت الهحكهػػػة 

 . ـ2000لسىً  1هف القاىوف رقـ  20وذلؾ طبقا لمهادة  بتطميقٍا عميً

 .   االختالؼ في مبدأ الخمع:  أ

 :  موقػؼ ال قيػػاء – 1

يرى بعض الفقٍا  لىً إذا ادعت الزوجة خمعا فسىكري الزوج وال بيىة لً صػدؽ      
ذا قػاؿ الػزوج: طمقتػؾ عمػى هقػدار  بيهيىً و البيىة عىد الشافعية: شٍادة رجمػيف ، وا 

باىت هىً ،  وال عوض لمػزوج عميٍػا لف خمفػت  طمقتىي هجاىاهف الهاؿ وقالت بؿ 
،  عمى ىفيً، ٌذا هف ىاحية كها لف الزوج إذا رفض الخمع فممقاضي الزاـ الزوج بً

كػػػسهر الىبػػػي صػػػمى ا عميػػػً وسػػػمـ ثابػػػت بػػػسف يقبػػػؿ البػػػدؿ ويطمقٍػػػا تطميقػػػة سػػػبؽ 
 شرحٍا سابقا .
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 :  موقؼ المشرع الجزائري -2

لقػػػد لشػػػار الهشػػػرع الجزائػػػري إلػػػى ضػػػرورة وجػػػود االتفػػػاؽ حػػػوؿ هبػػػدل الطػػػبلؽ     
. قاىوف األسرة يجػوز لمزوجػة لف تخػالع ىفسػٍا هػف زوجٍػا 54بالهخالعة في الهادة 

، لكػػػف فػػػي حالػػػة عػػػدـ االتفػػػاؽ ورفػػػض الػػػزوج الهبػػػدل  عمػػػى هػػػاؿ يػػػتـ االتفػػػاؽ عميػػػً
ة طمبٍػػػا إليػػػً، لكػػػي يحكػػػـ الخمػػػع فٍىػػػا جػػػاز لمقاضػػػي التػػػدخؿ بعػػػد لف ترفػػػع الزوجػػػ

ػذا هػا ورد فػي الهػادة  بالخمع حتى ولو دوف رضػى الػزوج ويمزهػً بتطميػؽ زوجتػً ٌو
فػػإذا لػػـ يتفػػؽ الزوجػػاف عمػػى الهقابػػؿ الهػػالي لمخمػػع يحكػػـ القاضػػي » السػػابقة:  54

 «.   بها ال يجوز قيهة صداؽ الهثؿ وقت صدور الحكـ

ع دوف رضػػػػا  الػػػػزوج لو دوف ويػػػػرى األسػػػػتاذ عبػػػػد العزيػػػػز سػػػػعد لف الحكهػػػػة بػػػػالخم
هوافقتػػػػً يعتبػػػػر هػػػػف قبيػػػػؿ إجبػػػػار الػػػػزوج عمػػػػى التطميػػػػؽ دوف لي هبػػػػرر شػػػػرعي وال 

، التػػػي ٌػػػي لسػػاس الخمػػػع ، وهخالفٍػػػا  قػػاىوىي، ويعتبػػػر خػػرؽ الهبػػػدل حريػػػة التعاقػػد
لهقاصػػػد الشػػػريعة اإلسػػػبلهية ، هػػػف حيػػػث هػػػىح الزوجػػػة رخصػػػة التطميػػػؽ بواسػػػطة 

 الخمع .

 المشرع المصري : -2

ذا لػػـ       يتفػػاوض الزوجػػاف عمػػى لهػػر الخمػػع ، فػػإذا تراضػػيا وقػػع الخمػػع اتفاقػػًا ، وا 
لف تقػيـ دعواٌػا بطمػب التطميػؽ  20يتراضيا كاف لمزوجة وفؽ صػريح ىػص الهػادة 

لمخمػػع وافتػػدت ىفسػػٍا وخالعػػت زوجٍػػا بالتىػػازؿ عػػف جهيػػع حقوقٍػػا الهاليػػة الشػػرعية 
  . الهحكهة بتطميقٍا عميًعميً الصداؽ الذى اعطاي لٍا ، حكهت  وردت

 : االختالؼ في بدؿ الخمػػع.    ب

قد يتفؽ الزوجيف عمى هبدل الهخالعة ولكف يختمفاف في بدؿ الخمع لو هقػداري،      
 وها ٌو الحكـ في ٌذي الحالة ؟ .
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 موقؼ ال قػػو: – 1

، لو فػي قػدري لو فػي عػدد  إذا اختمؼ الػزوجيف فػي جػىس العػوض لو صػفتً      
، الػػذي يقػػع بػػً الخمػػع فقػػاؿ الهالػػؾ: القػػوؿ قػػوؿ الػػزوج إف لػػـ يكػػف ٌىػػاؾ  الطمقػػات

بيىة فقاؿ الشافعية : يتحالفاف كها في البيػع ويكػوف عمػى ، الػزوج هٍػر الهثػؿ ألىػً 
 الهراد عىد االختبلؼ ألف اختبلفٍها يشبً اختبلؼ الهتبايعيف .

 موقؼ المشرع الجزائري :  – 2

سػابقة الػػذكر، لىػً ضػػد اتفػاؽ الػػزوجيف  54جزائػري فػػي ـ قػد ىػص الهشػػرع ال      
، يحكػػػػـ القاضػػػػي بهقػػػػدار ال يتجػػػػاوز قيهػػػػة  عمػػػػى الخمػػػػع واختبلفٍهػػػػا عمػػػػى هقػػػػداري

صػػػػػداؽ الهثػػػػػؿ وقػػػػػت صػػػػػدور الحكػػػػػـ بػػػػػالخمع و التفريػػػػػؽ بيىٍهػػػػػا لو التطميػػػػػؽ بػػػػػيف 
 . الزوجيف

عميػػػً ، الهطروحػػة  واختمػػؼ فػػي هقػػػدار البػػدؿ وهبمغػػػً الهػػالي فإىػػػً يجػػوز لمقاضػػػي
، لف يتػػدخؿ ليحسػػـ الخػػبلؼ القػػائـ بػػيف الػػزوجيف حػػوؿ الهبمػػغ لو الهقػػدار  القضػػية

 . الهطموب فيحكـ بهقابؿ هالي ال تتجاوز قيهتً صداؽ الهثؿ وقت صدور الحكـ

 المشرع المصري : -3

 ، ضد  2000لسىة  1هف القاىوف  21وكذلؾ الهشرع الهصري ىص في الهادة 

فالقاضػػي يطمػػب عميٍػػا اف  ، واختبلفٍهػػا عمػػى هقػػدارياتفػػاؽ الػػزوجيف عمػػى الخمػػع 
و اف تتىازؿ عف جهيع حقوقٍا الهاليػة والشػرعية  ترد ها ورد بىص الهادة تحديدا ٌو

 . ها تحصمت عمية هف هقدـ صداؽ  واف ترد الية

 : رأي الباحث

 اٌـ الىزعات الىاشئة في الخمع وكذلؾ االختبلؼ في البدؿ والهبدل 
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ٌـ لف كػؿ هػا جػاز لف يكػوف صػداقًا جػاز لف يكػوف عوضػًا فػي يرى الشػافعية وييػر 
ًِ  الخمػػع لعهػػـو قولػػً تعػػالى: } َهػػا ِفيَهػػا اْفتَػػَدْت بِػػ ٍِ . فيصػػح الخمػػع  { فَػػبل ُجَىػػاَح َعَمْي

، لو عمػػػى هػػػاؿ آخػػػر، وال فػػػرؽ بػػػيف الػػػديف والعػػػيف  عمػػػى الصػػػداؽ لو عمػػػى بعضػػػً
 . والهىفعة

هٍر الهسهى وبسقؿ هىػً وبػسكثر هىػً وقد ذٌب جهٍور الفقٍا  إلى صحة الخمع بال
 :   لها يمي وذلؾ

لف الخمع عقد هعاوضة فوجب لف ال يتقيػد بهقػدار هعػيف فكهػا لف لمهػرلة لف ال  -1
ترضػػػػػى عىػػػػػد الىكػػػػػاح إال بالصػػػػػداؽ الكثيػػػػػر فكػػػػػذا لمػػػػػزوج لف ال يرضػػػػػى عىػػػػػد 
الهخالعػػػة إال بالبػػػذؿ الكثيػػػر السػػػيها وقػػػد لظٍػػػرت الزوجػػػة االسػػػتخفاؼ بػػػالزوج 

بغضػػً وكراٌتػػً، ويتسكػػد ٌػػذا بهػػا روى لف عهػػر رضػػي ا عىػػً  حيػػث لظٍػػرت
بػؿ ػا فسخػذٌا عهػر وحبسػٍا فػي بيػت الزِّ ليمتػيف  (174)رفعت إليً اهرلة ىاشػزة لهٌر

، فقػػاؿ  : هػا بػّت لطيػب هػف ٌػاتيف الميمتػيف ؟ فقالػت : كيػؼ حالػؾ ثػـ قػاؿ لٍػا
 .   : اخمعٍا حتى بقرطٍا ، والهراد(175)عهر: اخمعٍا ولو بقرطٍا

عف ابف عهػر لىػً جا تػً اهػرلة قػد اختمعػت هػف زوجتٍػا بكػؿ شػي  وبكػؿ  روى -2
 . فمـ يىكر عميٍا (176)ثوب عميٍا إال درعٍا

ًِ  : } العهػػـو فػػي قولػػً تعػػالى -3 َهػػا ِفيَهػػا اْفتَػػَدْت بِػػ ٍِ ، فٍػػذا العهػػـو  { فَػػبل ُجَىػػاَح َعَمْي
 .   يدؿ عمى جواز الخمع بها قّؿ لو كثر، ولـ يوجد ىص يخصص ٌذا العهـو

،  ذٌػػػب بعػػػض الفقٍػػػا  إلػػػى عػػػدـ جػػػواز لخػػػذ شػػػي  زاد عهػػػا دفعػػػً إليٍػػػاو 
واستدلوا عمى ذلؾ بها جػا  فػي سػىف الػدار قطىػي فػي قصػة اهػرلة ثابػت لف رسػوؿ 

 ؟".  ا صمى ا عميً وسمـ قاؿ لٍا: "لترديف عميً حديقتً التي لعطاؾ
                                                           

بؿ: بالكسر174)  هصدر زبمت األرض زببًل إذا لصمحتٍا بالسهاد. –السرجيف، وبالفتح  -(  الزِّ
 (  القرط: الحمؽ.175)
 (  الدرع ٌىا: ثوب تمبسً الهرلة.176)
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"لهػا الزيػادة فػبل ولكػف حديقتػً"، فمهػا بمػغ  : قالت ىعـ وزيادة، فقاؿ الىبي 
 .   ذلؾ ثابت بف قيس قاؿ: قد قبمت قضا  رسوؿ ا 

هقابؿ الخمع ٌو ها تقدهً الزوجة إلى زوجٍا هقابؿ طبلقٍا ويجوز   :بدؿ الخمع
ا الهٍـ لف  لف يكوف هقابؿ الخمع بكؿ ها صح لف يكوف صداقا هف ىقود لو ييٌر

ذا ال يكوف هباح شرعا هقابؿ يهكف لف يكوف هف الىقود واألوراؽ الهالية ، ٌو
ؽ الهالية الهتداولة الهتداولة داخؿ الوطف كها يهكف لف تكوف هف الىقود واألورا

 .177خارج الوطف 

وقد يكوف لشيا  هقوهة بهاؿ كالذٌب بشرط لف يكوف الشي  هوجودا وقت        
لف يكوف الشي  هقابؿ الخمع  عرضٍا لئليجاب وقد يكوف شي  هستقبمي  ويجب

هعيىا لو قابؿ لمتعييف  ولف يكوف هشروعا ويير هخالؼ لمىظاـ العاـ واآلداب 
 .  178العاهة 

 179 ويالحظ أنو ال يصح بدؿ الخمع في حالتيف:

اذا كاف الهسهى هاال يير هتقـو فإذا سهت الخهر هثبل عمى لىً بدؿ    - 1
يثبت البدؿ ألف الهسمـ ليس لً لف  خمع فإف خالعٍا عمى ذلؾ وقع الطبلؽ ولـ
 .يطالب بالخهر إذا ٌو في حقً يير هتقوـ

                                                           

 –دار البعث   - 1986بعة األولى الط  -الزواج والطبلؽ في قاىوف األسرة الجزائري   -عبد العزيز سعد - 177
  . 217ص 

فاف الخمع ال يكوف اال عمي صداؽ الهثؿ اذا  –) هعدلة ( هف قاىوف االسرة  54بىا  عمي ها جا  في الهادة  - 178
بها اف الزواج صح عمي الصداؽ السابؽ وقبؿ فٍو هها يىتفع بً وليس هحرها فسوجب  –او الصداؽ ىفسة  –كاف هاال 

وا عيف الشريعة االسبلهية . بذلؾ الهشرع   الجزائري اف الخمع ال يكوف اال عمي ها ٌو حبلؿ ويصمح االىتفاع بً ٌو
دار الفكر   - 1984الطبعة األولى   -األحواؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلهية   -عبد العزيز عاهر - 179
 . 302ص  –العربي 
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إذا شهؿ بدؿ الخمع اعتدا  عمى حؽ الصغير فإذا كاف بدؿ الخمع لف يبقى   - 2
الولػد تحت يدٌا إلى لف يبمغ ولو تجاوز سف الحضاىة فإف كاف ذكرا ال يصح 

ف كاىت اىثى يصح ألف بقا ٌا في يد  لهٍا حتى تبمغ ليس فيً ضرر ٌذا البدؿ وا 
 .لٍا

إذف فالخمع قد شرع لهصمحة الزوجة بىا  عمى عرض لحد الزوجيف وقبوؿ اآلخر 
هقابؿ هاؿ تدفعً لمزوج يتفقاف عمى هقداري في جمسة الحكـ وفي حالة عدـ 

اإلتفاؽ عمى ذلؾ يتدخؿ القاضي لحسـ الخبلؼ القائـ وذلؾ بتحديدي شريطة لف 
  .ؽ الهثؿ وقت الحكـال يتجاوز هقدار صدا

جا   22/04/1985وفي ٌذا الشسف صدر قرار عف الهحكهة العميا بتاريخ       
فيً " هف الهقرر فقٍا لىً في حالة اإل تفاؽ بيف الزوجيف عمى هبدل الخمع 

، باعتبار لف ذلؾ  واالختبلؼ عمى هقداري فإف لهر تقديري يعود لقاضي الهوضوع
يعتبر اتفاقا عمى هبدل الطبلؽ بخمع وهف ثـ يتعيف عمى القاضي تقدير قيهة 

 .  180الخمع ثـ الحكـ بالطبلؽ " 

 كها يجب لف ىشير إلى لىً ال يسقط هقابؿ الخمع الىفقة الواجبة عمى الزوج في 

ألف  حالة العدة وال يجوز الخمع عمى لف تتىازؿ الزوجة عف حضاىة ولدٌا ألبيً
  .ٌذا الحؽ لمولد وبقاؤي عىد لهً لىفع لً

  واإلشكاؿ يتعمؽ بمدى اشتراط رضا الزوج في الخمع مف عدمو ؟

ىا       قد اىقسـ هوقؼ الهحكهة العميا لمهشرع الجزائري في ٌذي الهسسلة إلى ٌو
 :اتجاٌيف

ىاؾ  االتجاه األوؿ: يرى بسف الخمع ال يكوف صحيحا إال إذا رضي الزوج بً ٌو

                                                           

ص   - 94ىشرة القضاة عدد   - 38341مؼ رقـ ه  - 22/04/1985قرار بتاريخ   -الهحكهة العميا   - 180
190.  
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قرارات عديدة لمهحكهة العميا تشترط رضا الزوج حتى يقع الخمع وهىٍا القرار 
لف قبوؿ الزوج  جا  فيً " هف الهقرر فقٍا وقضا  21/12/1988الهؤرخ في 

لمخمع لهر وجوبي ولىً ليس لمقاضي سمطة هخالفة لمزوجيف دوف رضا الزوج 
اـ الفقً وبها كاف هف وهف ثـ فإف القضا  بها يخالؼ ٌذا الهبدل يعد هخالؼ ألحك

الثابت في قضية الحاؿ لف الهطعوف ضدٌا طمبت التطميؽ ولـ يكف لٍا سبب 
لهخالفة زوجٍا دوف لف يحدد ذلؾ قبوؿ هف ٌذا األخير فإف  استعدادٌالظٍرت 

القضا  بتطميؽ الهطعوف ضدٌا عمى سبيؿ الخمع يعد خرقا لمقواعد الفقٍية 
ىقض الحكـ الهطعوف فيً دوف إحالة  باستوجالخاصة بالخمع وهتى كاف كذلؾ 

".181  

ىفٍـ هف خبلؿ ٌذا القرار لىً كاف يشترط لصحة الخمع رضا الزوج لي     
بهفٍـو الهخالفة لىً إذا لـ يرض الزوج بذلؾ فبل يقع الخمع ريـ لف الزوجة 
ذا يير هىطقي ألف الخمع شرع لصبل لهصمحة  لصبحت ال تطيؽ العيش هعً ٌو

خصة وذلؾ لتهكيىٍا هف طمب التطميؽ هف الزوج الذي الزوجة في صورة ر 
 .لصبحت ال تحتهمً وخافت هف لف تقع في الحراـ

ىها  االتجاه الثاني: يرى عكس ذلؾ بحيث ال يشترط لصحة الخمع رضا الزوج وا 
يكفي عرض الزوجة لهقابؿ الخمع وفي ٌذا الشسف صدرت عدة قرارات عف 

الذي جا  فيً  21/11/2000ر الهؤرخ في الهحكهة العميا تقضي بذلؾ هىٍا القرا
: لف قبوؿ الزوج لهبدل الخمع لو الهبمغ الذي يطمبً يير هشروط قاىوىا  " الهبدل

  .182 بيف الزوجيف "  واالستغبلؿ لبلبتزازوذلؾ هىعا 

                                                           

   .32ص  - 3عدد  - 90ـ. ؽ  -  51728رقـ الهمؼ  - 21/12/88قرار بتاريخ   -الهحكهة العميا  - 181
ص  1 -عدد  2001   -ـ. ؽ  252994رقـ الهمؼ    - 21/11/2001قرار بتاريخ  -الهحكهة العميا   - 182
293.  
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وفي ىفس السياؽ صدر قرار آخر جا  فيً " إف الخمع يحكـ بً القاضي      
رضا الزوج وعىد االختبلؼ في هبمغ التعويض يحكـ القاضي بها ال  اشتراطدوف 

  .183يتجاوز صداؽ الهثؿ " 

يفٍـ هف خبلؿ ٌذيف القراريف بسف الهحكهة العميا تراجعت عف هوقفٍا السابؽ 
ال تشترط لصحة الخمع رضا الزوج فبهجّرد لف يتفقا الطرفيف عمى   ولصبحت

ٍها عمى الهبمغ الهالي فإىً يجوز لمقاضي عدـ اتفاق ، وفي حالة الخمع فإىً يقع
  .الهطروحة عميً القضية لف يتدخؿ لتقديري عمى لف ال يتجاوز قيهة صداؽ الهثؿ

ورليىا بالىسبة لٍذيف االتجاٌيف فإىي لهيؿ إلى االتجاي القائؿ بعدـ إشتراط رضا 
الزوج في الخمع عمى لساس لف الخمع ٌو حؽ لمزوجة هىحتً لٍا الشريعة 

ذا اإلس بلهية وكرسً لٍا القاىوف فٍو بيد الزوجة كها ٌو الطبلؽ بيد الزوج ٌو
  184  ."َواَل َتْعُضُموُىفَّ ِلَتْذَىُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُىفَّ يتسكد هف قولً تعالى: " 

 

 كها لىً لو اشترط رضا الزوج لتعسؼ في ذلؾ وظمـ الزوجة ولبقاٌا هعمقة وللحؽ 

 هف لجؿ رفع دعوىإذا لـ تستطيع إثبات ٌذي األضرار بٍا لضرارا خاصة 
 .التطميؽ

: ىؿ يشترط ذكر البدؿ  كما أنو قد يطرح إشكاؿ يتعمؽ ببدؿ الخمع ويتمثؿ في
  .في المخالعة أـ ال ؟

                                                           

  - 1ىشرة قضائية عدد  - 103793رقـ الهمؼ   - 19/04/1994قرار بتاريخ   -الهحكهة العميا  -   183
  .96ص

 .   19اآلية  –سورة الىسا   - 184
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فالهسسلة ٌىا هرتبطة بهوافقة الزوج فإذا طمبت هىً الزوجة هخالعتٍا بدوف      
ذلؾ ولـ يطالبٍا بً فٍىا ىكوف لهاـ فؾ  لف تذكر بدؿ الخمع ووافؽ الزوج عمى

ذا لخذا بالهذٌب الهالكي   .لمرابطة الزوجية بطريؽ الخمع ٌو

ولٍذا ىفٍـ هف ذلؾ بسىً ال يشترط ذكر البدؿ في الهخالعة فبهجرد اتفاؽ الطرفيف 
ف لـ يتعرضا إلى ذكر البدؿ ولـ يطالب بً الزوج فيقع الخمع عمى  .الهبدل حتى وا 

السؤاؿ التالي: فٍؿ يجوز لمزوج لف يطمب بدؿ الخمع لكثر هف كها يهكف طرح 
الهٍر الذي لعطاي لٍا ؟ فٍىاؾ آرا  هختمفة بالىسبة لٍذي الهسسلة فٍىاؾ هف يرى 
بسىً يهكف لمزوج لف يسخذ هف زوجتً هقابؿ خمع يفوؽ الهٍر الذي لصدقً إياٌا، 

ًِ ِتْمَؾ ُحُدوُد هستىديف في ذلؾ عمى قولً تعالى: " َفبَل ُجَىاَح َعَميْ  َها ِفيَها اْفَتَدْت ِب ٍِ
ًِ َفبَل َتْعَتُدوٌَا  " ذا عاـ يتىاوؿ القميؿ والكثير 185المَّ   .ٌو

ذا  ىاؾ هف يرى بسىً ال يجوز لمزوج لف يسخذ هف زوجتً لكثر هها لعطاٌا ٌو ٌو
استىادا لها روي عف لبي الزبير " إف ثابت بف قيس بف شهاس كاىت عىدي بىت 

: لترديف عميً  بف لبي بف سموؿ وكاف لصدقٍا حديقة فقاؿ الرسوؿ )ص(عبد ا 
حديقتً التي لعطاؾ قالت ىعـ وزيادة، فقاؿ الىبي )ص( لها الزيادة فبل ولكف 
حديقتً قالت ىعـ فسخذٌا لً وخمى سبيمٍا فمها بمغ ذلؾ ثابت بف قيس قاؿ قد 

  .186-صمى ا عميً وسمـ–قبمت قضا  رسوؿ ا 

بحيث لىً  ( 187)فىجدي قد لخذ بالهذٌب الهالكي  جوع إلى قانوف األسرةأما بالر 
ترؾ هسسلة تحديد هقابؿ الخمع لمطرفيف لي لٍها كاهؿ الحرية في تقدير الهبمغ 

                                                           

 .  229اآلية  –سورة البقرة  - 185
لبو داود سميهاف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عهرو األزدي  -سىف لبي داود  -لىظر   - 186

ِجْستاىي ََ  –الىاشر: الهكتبة العصرية، صيدا  -الهحقؽ: هحهد هحيي الديف عبد الحهيد  -ٌػ( 275)الهتوفى:  السِّ
 .  269ص  – 2ج -بيروت
 -ٌػ( 1250هحهد بف عمي بف هحهد بف عبد ا الشوكاىي اليهىي )الهتوفى:  -فتح القدير   -لىظر  - 187

 .  274ص  – 1ج -ٌػ  1414 -الطبعة: األولى  -دهشؽ، بيروت  -الىاشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب 
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، لها إذا لـ يتـ االتفاؽ بيىٍها  بيىٍها فبل يثار ٌىاؾ لي إشكاؿ االتفاؽفإذا تـ 
ضي في التدخؿ لحسـ ٌذا عمى هقابؿ الخمع فٍىا لعطى الهشرع الحؽ لمقا
  .الخبلؼ وتقديري شريطة لف ال يتجاوز صداؽ الهثؿ

  اما الترجيح في القانوف المصري فمو ت صيؿ ايضًا :

 فإف الخمع لً طريقاف اها بالتراضي او بالتقاضي فهتى كاف الخمع بالتراضي فٍىا
 الزوج او يكوف الهقابؿ لً ها يتفؽ عمية الطرفاف فقد يتفقا عمى اكثر هها اعطى

تتىازؿ  اقؿ هىة فمٍا اف تتىازؿ عف ىفقة عدتٍا هثبل او تتىازؿ عف جز  هىٍا او
ا او ال تتىازؿ او ترد لً جز  هف صداقٍا او تردي كمة او ترد  عف اعياف جٍاٌز

اختبلعٍا اف  اكثر هىة وال يهكىٍا اف ترجع بالهطالبة بها ردتً الى زوجٍا هقابؿ
بالتقاضي فاف ىص  د االقتراف بٍا ولكف اف كاف الخمعكاف ازيد هها اعطاي لٍا عى

الهعاوضة او ذلؾ الفدا   الفقرة األولى قد حدد ٌذا الهقابؿ او ٌذا البدؿ او تمؾ
وجا  بالفقرة األولى ها يمي " لمزوجيف اف يتراضيا فيها بيىٍها عمى الخمع ، فاف 

وخالعت زوجٍا  وافتدت ىفسٍا لـ يتراضيا عميً واقاهت الزوجة دعواٌا بطمبً
عميً الصداؽ الذى اعطاي لٍا ،  بالتىازؿ عف جهيع حقوقٍا الهالية الشرعية وردت

وعمى ذلؾ اف لجست الزوجة الى القاضي لطمب  ، حكهت الهحكهة بتطميقٍا عميً
و اف تتىازؿ عف جهيع حقوقٍا  الخمع عميٍا اف ترد ها ورد بىص الهادة تحديدا ٌو

   . ها تحصمت عمية هف هقدـ صداؽ ليةالهالية والشرعية واف ترد ا

رد الزوجة لمهٍر لو لهقدـ الهٍر الذي لعطاي لٍا زوجٍا و كها لوضحىا لحد 
شروط الحكـ بالخمع وعهبًل فإف الزوجة ترد الهٍر لو هقدـ الهٍر إها بعرضً 
عرضًا قاىوىيًا لهاـ الهحكهة لو بإىذار عمى يد هحضر ويؤكد البعض لف إىذار 

ج عمى يد هحضر بسداد الهٍر لو هقدـ الهٍر يعد شرطًا لقبوؿ الزوجة لمزو 
و ىظر خاطئ تهاهًا ألف الهادة  لسىة  1هف القاىوف رقـ  20دعوى الخمع ٌو

لـ توجب ٌذا اإلىذار ، بؿ ولـ تشير إليً ، وال يعىي ذلؾ عدـ صحة ٌذا  2000
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رد الزوجة  اإلىذار لو بطبلىً ، بؿ ٌو إجرا  صحيح قاىوىًا يايتً إثبات واقعة
لهقدـ الصداؽ الذي لخذتً هف زوجٍا، ويجوز كها ذكرىا عرض هقدـ الصداؽ 
بالجمسات عمى لف يثبت ذلؾ في هحضر الجمسة . ويكوف ذلؾ دائهًا بسوؿ جمسة 
لدعوى الخمع وىؤكد لف اإلىذار بعرض هقدـ الصداؽ ليس شرطًا لقبوؿ دعوى 

ىها هحض وسيمة قاىوىية إلثبات لدا     .رد الزوجة لهقدـ الصداؽ باألدؽو الخمع وا 

لمحكـ بالتطميؽ خمعًا يجب لف تقر  إقرار الزوجة بتىازلٍا عف حقوقٍا الهالية
الزوجة بتىازلٍا عف جهيع حقوقٍا الهالية والشرعية إضافة إلى ردٌا هقدـ 
الصداؽ الذي لخذتً هف الزوج ، ويثير تىازؿ الزوجة عف حقوقٍا الهالية 

، لواًل : ها ٌي الحقوؽ التي تتىازؿ عىٍا الزوجة  ت ٌاهةوالشرعية عدة تساؤال
 لمحكـ لٍا بالطبلؽ خمعا ؟

الحقوؽ الهالية التي تتىازؿ عىٍا الهرلة لمحكـ بالطبلؽ خمعًا ٌي حقوقٍا الهالية 
ذي الحقوؽ الهالية الشرعية ٌي    :الشرعية التي تتولد عف عقد الزواج ىفسً، ٌو

 .  حؽ الهرلة في هؤخر الصداؽ - ل
 . حؽ الهرلة في ىفقة العدة   - ب
 . حؽ الهرلة في ىفقة الهتعة - ت
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 ثػػػػار المترتبة عف الخمع .اآل: المبحث الثالث 
إف الخمع باعتباري لحد طرؽ فؾ الرابطة الزوجية لطمب هف الزوجة يرتب آثارا 
هىٍا ها يتعمؽ بالجاىب اإلجراهي الهتهثؿ في طبيعة األحكاـ القضائية الصادرة 

 بشسف الخمع وهىٍا ها يتعمؽ بالجاىب الهوضوعي .

 وقد قسهت ٌذا  البحث الي االتي :

 طبيعة األحكاـ القضائية الصادرة بشسف الخمع .الهطمب االوؿ : 

 اآلثػػػػػار التػػػي يىفػػػػػػرد بٍػػػػػا الخػػمػػع.الهطمب الثاىي : 

 الهطمب الثالث : اآلثار العاهة لمخمع .

:  بعض القضايا والرد عميٍا هف الهحاكـ الشرعية وحكهٍا في الهطمب الرابع 
 .  ذلؾ

 الهطمب الخاهس :  بعض لحكاـ دعوى الخمع وصيغ الدعاوى وتعميؽ عميٍا . 
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 . طبيعة األحكاـ القضائية الصادرة بشأف الخمعالمطمب االوؿ : 

 

تىتٍػػػي دعػػػوى الخمػػػع إلػػػى صػػػدور حكػػػـ قضػػػائي بفػػػؾ الرابطػػػة الزوجيػػػة لكػػػف يثػػػار 
التسػػاؤؿ بشػػاف طبيعػػة األحكػػاـ الفاصػػمة فيػػً ، لف يسػػتسىؼ هػػف القػػرارات الصػػادرة 
عف الهحكهة العميا عىد ىظر الطعوف الهعروضػة عميٍػا بشػسف األحكػاـ و القػرارات 

الخمػػع لىٍػػا تىقسػػـ إلػػى :  الصػػادرة عػػف الهحػػاكـ و الهجػػالس القضػػائية الفاصػػمة فػػي
ػذا  لحكاـ يقبؿ الطعف باالستئىاؼ و الفرع الثاىي ال يقبؿ الطعف في باالسػتئىاؼ ٌو

 ها سىبيف :   

 .  ال رع األوؿ: أحكاـ الخمع غير قابمة لالستئناؼ

اد إلى الهػادة يرى لصحاب ٌذا االتجاي لف لحكاـ الخمع تصدر ابتدائية ىٍائية استى
ادرة فػي تكوف األحكػاـ الصػ(  : »  02، 05) األهر   57  هف قاىوف األسرة 57

 « .الخمع يير قابمة لبلستئىاؼ دعاوى الطبلؽ والتطميؽ و 

بػػػالرجوع إلػػػى بعػػػض قػػػرارات الهحكهػػػة العميػػػا ىجػػػدٌا تعتبػػػر األحكػػػاـ الصػػػادرة فػػػي 
دعػػػاوى الخمػػػع ييػػػر قابمػػػة لبلسػػػتئىاؼ وذلػػػؾ عىػػػدها يطعػػػف بػػػالىقض فػػػي األحكػػػاـ 

الصادرة بالخمع سوا  صدر الحكـ بالخمع لو برفضػً ، كهػا تقبػؿ الطعػف االبتدائية 
بػػػالىقض فػػػي القػػػرارات الصػػػادرة عػػػف الهجػػػالس القضػػػائية الفاصػػػمة فػػػي االسػػػتئىاؼ 
الهرفوعة ضد لحكاـ الخمع واىتٍت تمؾ الطعوف بػالىقض إلػى قبولٍػا شػكبل ورفضػا 

   (188)هوضوعٍا

 يؤكد لىٍا تعتبر لحكاـ الخمع ىٍائية وقبوؿ الهحكهة العميا الطعف بالىقض هباشرة 

                                                           

األستاذ عهرو زودة، طبيعة األحكاـ باىٍا  الرابطة الزوجية ولثر الطعف. فيٍا دار الىشر، لىسكموبيديا،  - 188
 . 162صفحة 
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تحػػػػػت رقػػػػػـ  1996جوليػػػػػً  30.وقػػػػػد صػػػػػدر قػػػػػرار عػػػػػف الهحكهػػػػػة العميػػػػػا بتػػػػػاريخ 
ديسػػػهبر  14فصػػؿ فػػي طعػػف الػػزوج بػػالىقض فػػي الحكػػـ الصػػادر فػػي  141562

عػػػف هحكهػػػة الحػػػراش هجمػػػس قضػػػا  الجزائػػػر العاصػػػهة إلػػػى قبولػػػً شػػػكبل  1994
 ورفضً هوضوعا .

ٌػػو حػػؽ خولتػػً الشػػريعة اإلسػػبلهية لمزوجػػة عىػػد االقتضػػا  واسػػتىادا إلػػى لف الخمػػع 
 وليس عقد رضائيا بيف الزوجيف.

ٌػو األصػؿ لف حكػـ الخمػع حكػـ ىٍػائي ال اسػتئىاؼ لػً وييػر والقانوف المصري : 
هػف قػاىوف تىظػيـ  20قابؿ لمطعف عميً بسي طريؽ هػف طػرؽ الطعػف تػىص الهػادة 

جػرا ات التقاضػي فػي هسػائؿ األحػو  لمػزوجيف لف  " اؿ الشخصػيةبعػض لوضػاع وا 
يتراضػػيا فيهػػا بيىٍهػػا عمػػى الخمػػع ، فػػاف لػػـ يتراضػػيا عميػػً ولقاهػػت الزوجػػة دعواٌػػا 
بطمبػػً وافتػػدت ىفسػػٍا وخالعػػت زوجٍػػا بالتىػػازؿ عػػف جهيػػع حقوقٍػػا الهاليػػة الشػػرعية 
وردت عميػػػً الصػػػداؽ الػػػذي دفعػػػً لٍػػػا حكهػػػت الهحكهػػػة بتطميقٍػػػا عميػػػً وال تحكػػػـ 

مػػع إال بعػػد هحاولػػة الصػػمح بػػيف الػػزوجيف ، وىػػدبٍا لحكهػػيف الهحكهػػة بػػالتطميؽ لمخ
لهػػواالة هسػػاعي الصػػمح بيىٍهػػا خػػبلؿ هػػدة ال تجػػاوز ثبلثػػة لشػػٍر ، وعمػػى الوجػػً 

هػػف  19والفقػػرتيف األولػػى والثاىيػػة هػػف الهػػادة  18الهبػػيف بػػالفقرة الثاىيػػة هػػف الهػػادة 
الزوجيػػة بيىٍهػػا ٌػػذا القػػاىوف ، وبعػػد لف تقػػرر الزوجػػة صػػراحة لىٍػػا تػػبغض الحيػػاة 

وتخشػػػى لال تقػػػيـ حػػػدود ا بسػػػبب ٌػػػذا الػػػبغض وال يصػػػح لف يكػػػوف هقابػػػؿ الخمػػػع 
إسػػقاط حضػػاىة الصػػغار لو لي حػػؽ هػػف حقػػوقٍـ ويقػػع بػػالخمع فػػى جهيػػع األحػػواؿ 

ييػػر قابػػؿ لمطعػػف عميػػً بػػسي  -فػػي جهيػػع األحػػواؿ  -طػػبلؽ بػػائف .ويكػػوف الحكػػـ 
 طريؽ هف طرؽ الطعف .

 .  الثاني: أحكاـ الخمع قابمة لالستئناؼ ال رع

 يرى لصحاب ٌذا االتجاي لف لحكاـ الخمع قابمة لمطعف فيٍا باالستئىاؼ،      
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حيث صدرت عدة لحكاـ ابتدائيػة تقضػي بػرفض طمػب التوفيػؽ بػالخمع عىػدها وقػع 
فيٍػػا الطعػػف باالسػػتئىاؼ اىتٍػػى إلػػى إلغػػا  الحكػػـ الهسػػتسىؼ و القضػػا  هػػف جديػػد 

 . ؽ بالخمع بالتفري

كهػػػػػا قبمػػػػػت الهحكهػػػػػة العميػػػػػا الطعػػػػػف بػػػػػالىقض ضػػػػػد القػػػػػرارات الصػػػػػادرة عػػػػػف      
الهجػػػالس القضػػػائية بعضػػػٍا صػػػدر تسييػػػدا لحكػػػـ هحكهػػػة الدرجػػػة األولػػػى وبعضػػػٍا 
اآلخر للغى حكـ هحكهة الدرجة األولى، وصرح هف جديد بػالتفريؽ بػالخمع وتكػوف 

عػف باالسػتئىاؼ فػي تمػؾ األحكػاـ الهحكهة العميا بذلؾ قد قضت ضػهىيا بجػواز الط
عمػػى اعتبػػار لف التقاضػػػي يجػػري عمػػػى درجتػػيف عػػف تمػػػؾ الػػدعوى و لف الهحكهػػػة 
العميػػػػا لػػػػػو اعتبػػػػػرت لف التقاضػػػػػي فػػػػػي دعػػػػاوى الخمػػػػػع يجػػػػػري عمػػػػػى درجػػػػػة واحػػػػػدة 

 . (189)لتصرحت بىقض القرار الهطعوف فيً وبدوف إحالة 

 القانوف المصري :

ذا كاف ٌذا الحكـ ) الحكػـ الهػذكو  ر فػي اىػً ييػر قابػؿ لبلسػتئىاؼ ( ٌػو األصػؿ وا 
هػػف ذات القػػاىوف والتػػي تػػىص عمػػى " طػػرؽ الطعػػف  56العػػاـ إال لىػػً ووفقػػًا لمهػػادة 

فػػي األحكػػاـ والقػػرارات الهبيىػػة فػػي ٌػػذا القػػاىوف ٌػػي االسػػتئىاؼ والػػىقض والتهػػاس 
القواعػػد  –فيهػػا لػػـ يػػرد بػػً حكػػـ خػػاص فػػي الهػػواد اآلتيػػة  –إعػػادة الىظػػر . وتتبػػع 

 اإلجػػػػػػػػرا ات الهىصػػػػػػػػوص عميٍػػػػػػػػا فػػػػػػػػي قػػػػػػػػاىوف الهرافعػػػػػػػػات الهدىيػػػػػػػػة والتجاريػػػػػػػػةو 
هػػػف قػػػاىوف الهرافعػػػات الهدىيػػػة والتجاريػػػة والتػػػي تػػػىص عمػػػى "  221وطبقػػػًا لمهػػػادة 

يجػػوز اسػػتئىاؼ األحكػػاـ الصػػادرة بصػػفة ىٍائيػػة هػػف هحػػاكـ الدرجػػة األولػػى بسػػبب 
هخالفة قواعد االختصػاص الهتعمقػة بالىظػاـ العػاـ ، لو وقػوع بطػبلف فػي الحكػـ لو 

ىؼ فػي ٌػذي األحػواؿ لف يػػودع بطػبلف فػي اإلجػرا ات لثػػر فػي الحكػـ وعمػى الهسػػتس
خزاىة الهحكهة االستئىافية عىد تقديـ االستئىاؼ عمى سػبيؿ الكفالػة خهسػيف جىيٍػا 

                                                           

 . 161األستاذ عهرو زودة،  الهرجع السابؽ صفحة  - 189
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، ويكفػػى إيػػداع لهاىػػة واحػػدة فػػي حالػػة تعػػدد الطػػاعىيف إذا لقػػاهوا طعػػىٍـ بصػػحيفة 
واحػػػدة ولػػػو اختمفػػػت لسػػػباب الطعػػػف ويعفػػػي هػػػف لدا  الكفالػػػة هػػػف لعفػػػى هػػػف لدا  

وال يقبؿ قمـ الكتاب صحيفة الطعف إذا لـ تصحب بهػا يثبػت ٌػذا الرسـو القضائية 
اإليداع وتصادر الكفالة بقوة القاىوف هتى حكـ بعدـ جواز االستئىاؼ لعػدـ هخالفػة 

 .قواعد االختصاص لو الىتفا  البطبلف

 :   رأي الباحث

لرا  إف الحكـ الصادر في دعوى الخمع يعتبر ىٍائي وبىا  عمى ها سبؽ      
ي في وقائع الدعوى كاف هف الهىطقي لف يكوف الحكـ الصادر بالتطميؽ يير إيراد

، ألف  قابؿ لمطعف عميً بسي طريؽ هف طرؽ الطعف سوا  باالستئىاؼ لو الىقض
فتح باب الطعف في ٌذي الحالة ال يفيد إال في تهكيف هف يريد الكيد بزوجتً هف 

ت طويمة دوف هسؤولية عميً إبقائٍا هعمقة لثىا  هراحؿ التقاضي التالية لسىوا
 .حيالٍا وبعد لف رفع لي عب  هالي كسثر لتطميقٍا

عمقة وكثير هف الىسا  حصمت عمى لحكاـ بالخمع لو التطميؽ لكىٍا تبقى ه     
سٍمف في البداية الهؤكد لف بعض الزوجات استكها في الهشرع الجزائري ، و 

تعمؽ هشاريعٍف ف حريتٍف و ا بعواقبً التي قد تٌراصطدهف الحقاجرا ات الخمع و 
 الهستقبمية لسىوات .

( جا   2005فيفري  27هؤرخ في  02 05) لهر رقـ  57صحيح لف الهادة 
الخمع يير قابمة درة في دعاوى الطبلؽ والتطميؽ و فيٍا: " تكوف األحكاـ الصا

لبلستئىاؼ فيها عدا جواىبٍا الهادية " تكوف األحكاـ الهتعمقة بالحضاىة قابمة 
 لبلستئىاؼ " .

ف لكف العديد هف األزواج الهخموعيف لـ يتقبموا ٌذا الواقع و لجسوا إلى ورقة الطع 
تتوجً الزوجات الهعىيات الستخراج األحكاـ  عىدهابالىقض لهاـ الهحكهة العميا .و 
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سابقا" لـ يرفعوا "و تسجيمٍا ال تسمـ لٍف إال إذا قدهف شٍادات تثبت لف لزواجٍف 
 قضايا الطعف التي يستغرؽ البت فيٍا سىتيف لو ثبلث لو لكثر. 

رئيس الرابطة الجزائرية  ،حات األستاذ الهحاهي بوجهعة يشير حسب توضي
هشيرا إلى لىً توجً برسالة إلى وزير العدؿ حافظ األختاـ لحقوؽ اإلىساف ، 

همتهسا هىً التدخؿ العاجؿ لوضع حد لهعاىاة ىسبة هعتبرة هف السيدات البلئي 
ا الهشرع ىٍائية ، لكىٍا تبقى هعمقة  حصمف عمى لحكاـ بالخمع لو التطميؽ يعتبٌر

لها لـ اإلقصا  طاو توجٍٍف لمهحاكـ لتسجيمٍا بالرفض  حيث يصطدهف لدى
الطعف لهاـ الهحكهة العميا هف طرؼ ف هف إحضار وثائؽ رسهية تثبت عدـ يتهك

  . األزواج

يجعؿ حؽ الهرلة في إىٍا  السالفة الذكر و  57ىافيا لمهادة اعتبر ٌذا الشرط هو 
كها لىً يفتح لهاـ الرجؿ  التعميؽبارة عف حؽ هؤقت قابؿ لبلىتزاع و الزواج ع

التعسؼ باستعهاؿ الطعف كورقة ضايطة ىتقاـ و لهخموع لو الهطمؽ سبؿ االا
عت اقتى: "هاداهت الزوجة ٌي التي قررت و تسا ؿ و  والهعاىاةلهضاعفة األلـ 

تعيسة سوا  بقطع لشواط طويمة في هؤلهة و بوضع حد لعبلقة زوجية فاشمة و 
الفوز بحكـ التطميؽ لجؿ إثبات تعرضٍا ألذى شريكٍا ولب لبىائٍا و  الهحاكـ هف

لف ة العيش هع ٌذا الرجؿ و لجوئٍا لمخمع ، فٍذا يعىي لىٍا ال تريد هواصملو 
يىة االىتظار وتجهد حياتٍا تعود إليً هٍها كاف قرار الهحكهة العم يا فمهاذا تبقى ٌر
ا ؟ و  التطميؽ إذا لـ يحهيٍا ها الفائدة هف الخمع و وتضيع سىوات لخرى هف عهٌر

الرجاؿ الذيف يرفعوف قضايا الطبلؽ القاىوف هف ظمـ كٍذا؟ في حيف ال يصادؼ 
ستخراج األحكاـ وتسجيمٍا بسرعة وطي صفحة بإرادتٍـ الهىفردة لي هشكؿ في ا

األخطر حسبً لجو  بعض السيدات بعد الىطؽ بسحكاـ وفتح لخرى جديدة ".و 
هواجٍة تعميؽ تسجيمٍا بتقديـ بشٍادات عدـ طعف األطراؼ األخرى لي الخمع و 

  .الزواج العرفي األزواج السابقيف إلى
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في الطعف ب" ربط هحاهوف آخروف استعهاؿ بعض األزواج الهخموعيف لمحؽ و 
ٌوؿ الهفاجسة التي يعيشوىٍا عىدها ترفع زوجاتٍف ضدٌف الخمعة " لي الفزع و 

تعتبر هىافية هعروفة لدى األيمبية قبؿ سىوات و قضايا الخمع التي لـ تكف 
ؿ الصبلحيات و الحقوؽ ولو عمى حساب لمرجاؿ ك لمعادات والتقاليد التي تهىح

  . الهسؤولياتالواجبات و 

لف قاؿ لىا بٍذا الخصوص ذ الهحاهي سعد بغيجة ، فقد سبؽ و لها األستا     
ٌذي القضايا وقاية هف بسف اشتراط كتاب الضبط شٍادة عدـ الطعف في هثؿ 

في جواىبٍا الهبلبسات هاداهت ٌذي القضايا يير قابمة لبلستئىاؼ إال الهفاجآت و 
الهادية ، فبل يبقى لهاـ الزوج الذي صدر في حقً حكـ الخمع إال استخداـ حقً 

 .  في الطعف إذا رفض ٌذا الحكـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  134 
 

 .: اآلثػػػػػار التػػػي ين ػػػػػػرد بيػػػػػا الخػػمػػعالثانيالمطمب 

 

   :  التزاـ المختمعة بتسديد بدؿ الخمع. ال رع األوؿ

و القبػػػوؿ عمػػػى الهخالعػػػة بػػػيف الػػػزوجيف لو حكػػػـ القاضػػػي بػػػً  هتػػػى وقػػػع اإليجػػػاب
التزهػػت الزوجػػة بػػدفع بػػدؿ الخمػػع كػػاف البػػدؿ الهتفػػؽ عميػػً لو الهحكػػـو بػػً قضػػا  
لكثر هها لعطى الزوج لزوجتً هف الصداؽ واقؿ العهـو قولً تعالى: ﴿ فػبل جىػاح 

زوجٍػػا إف ٌػػو عػػاـ فػػي كػػؿ هػػا تعطيػػً الزوجػػة فػػدا  ل 190عميٍهػػا فيهػػا افتػػدت بػػً ﴾
 قميبل كاف لـ كثيرا زائدا عف الهٍر لو لقؿ هىً.

ال فرؽ في ذلػؾ اي فػي التػزاـ الهختمعػة بتسػديد بػدؿ الخمػع سػوا  فػي الفقػً اقوؿ : 
و في اآلية الكريهػة ، وكػذلؾ فػي حػديث الحديقػة الػذي ورد ، او  كها ذكر سابقا ٌو

، والقػػػاىوف فػػي القػػاىوف الهصػػري كػػػذلؾ اعتبػػري شػػرط اساسػػي لقبػػػوؿ دعػػوى الخمػػع 
 الجزائري ٌو اآلخر اعتبري شرط لخمع الهرلة هف زوجٍا .

 .   :  اعتػػػػػػػػػػػػداء المخػتػمعػػػػػػػػػػػةال رع الثاني

 اختمؼ الفقٍا  عمى عدة الهختمعة عمى قوليف: 

:  الهختمعػػة تعتػػد بحيضػػة واحػػدة ودليػػؿ ذلػػؾ قػػد ذكرىػػا حكػػـ رسػػوؿ ا  1القػػػػػػػػوؿ 
واف ٌػػذا هػػف هػػذٌب « تعتػػد بحيضػػة » سػػمـ  فػػي الهختمعػػة لىٍػػا صػػمى ا عميػػً و 

سحاؽ ولحهد بف حىبؿ    .عثهاف بف عفاف وابف عباس وا 

قػػاؿ الىسػػائي : لخبرىػػي لبػػو عمػػي هحهػػد بػػف يحػػي لهػػروزي حػػدثىا عبػػد العزيػػز بػػف 
عثهػػػاف لخػػػو عبػػػداف حػػػدثىا لبػػػي عمػػػي بػػػف الهبػػػارؾ عػػػف يحػػػي بػػػف لبػػػي كثيػػػر قػػػاؿ 
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الربيع بىت هعوذ بػف عفػرا  لخبرتػً لف ثابػت » اخبرىي هحهد بف عبد الرحهاف لف 
ػػي جهيمػػة بىػػت عبػػد ا بػػف لبػػي  بػػف قػػيس بػػف شػػهاس ضػػرب اهرلتػػً فكسػػر يػػدٌا ٌو
ا بتشكيً إلى رسوؿ ا صمى ا عميً وسػمـ إلػى ثابػت فقػاؿ خػذ الػذي  فجا  لخٌو

ػػا رسػػوؿ  ا صػػمى ا عميػػً وسػػمـ لف لٍػػا عميػػؾ وخػػؿ سػػبيمٍا، فقػػاؿ: ىعػػـ : فسهٌر
وفػي روايػة لخػرى لٍػا ىفػس الهعىػى اخبرىػا « تتربص حيضة واحدة وتمحؽ بسٌمٍا  

عبيػػد ا بػػف إبػػراٌيـ بػػػف سػػعد قػػاؿ حػػػدثىي عهػػي قػػاؿ لبػػي عػػػف ابػػف إسػػحاؽ قػػػاؿ 
حػػدثىي عبػػادة بػػف الوليػػد ) عػػف الربيػػع هعػػوذ قػػاؿ قالػػت لٍػػا حػػدثيىي حػػديثؾ قالػػت 

عثهاف فسسلت هاذا عمي هػف الهػدة قػاؿ ال عػدة عميػؾ اختمعت هف زوجي ثـ جئت 
إال لف يكػػوف حػػديث عٍػػد بػػؾ فتهكثػػيف حتػػى تحيضػػي حيضػػة ، قالػػت وهػػا تبػػع فػػي 
ذلؾ قضػا  رسػوؿ ا عميػً السػبلـ فػي هػريـ هغاليػة ، كاىػت تحػت ثابػت بػف قػيس 

   ( 1) بف شهاس فإختمعت هىً  ( 

 :   2القػػػػػػوؿ 

بػػً قػػاؿ لبػػو حىيفػػة، هالػػؾ، الشػػافعي لعػػدة الهطمقػػة و  تعتػػد بثبلثػػة قػػرو إف الهختمعػػة 
ولحهػد فػػي روايػػة لٍػػـ اسػػتدلوا عمػػى قولػػً تعػػالى :﴿ و الهطمقػػات يتربصػػف بسىفسػػٍف 

  228ثبلث قػػرو ﴾ سورة البقرة 

 قالوا ها داـ الخمع طبلؽ فتدخؿ الهختمعة في عهـو ٌذي اآلية.

عهػر لىػً قػاؿ : عػدة  قاؿ لبو داود حػدثىا القصػبي عػف هالػؾ عػف الشػافع عػف ابػف
 الهختمعة عدة الهطمقة .

( هف قاىوف األسرة الجزائري ىصت لف الهشرع جعؿ هف عدة 558كذا الهادة )و 
ها داـ لـ يرد استثىا  في ذلؾ عمى الهختمعة لهطمقة الهدخوؿ بٍا ثبلثة قرو  و ا

ا في حكـ اله الىص، طمقة تطبيقا لعهوـ فإىٍا تهتد ٌي ليضا بثبلثة قرو  العتباٌر
 الحاهؿ بوضع الحاهؿ.ئس هف الهحيض تعتد بثبلثة لشٍر و يع ذلؾ لف الياويستط
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تعتد الهرلة هف الخمع عدة الطبلؽ ههف تعتد في الطبلؽ ،  المشرع المصري :
ي في سف الحيض ، اال اف عدتٍا بائىة بثبلثة قرو )حيضاف(  كالهدخوؿ بٍا ٌو

ا اف تتزوج خبلؿ ٌذي الهدة حتى بالتطميؽ بالخمع فبل يجوز لٍ هف تاريخ الحكـ
 الرحـ ، اذا ها كاىت حاهبل فإف عدتٍا تتراخى حتى وضع الحهؿ تتسكد هف خمو

ٌو والعدَّة واجبة عمى كؿ اهرلة هف خبلؿ القوليف يهكف لف ىقوؿ لف الرلي الراجح 
فارقت زوجٍا، لو فارقٍا زوجٍا بطبلؽ لو فسخ لو وفاة ،إال إف كاف الطبلؽ قبؿ 

يا ليٍا الذيف آهىوا إذا ىكحتـ )  ، لقولً تعالى : فبلعدَّة عمى الهرلةالدخوؿ 
فَّ هف قبؿ لف تهسٌو  . ف فها لكـ عميٍف هف عدة تعتدوىٍا (الهؤهىات ثـ طمقتهٌو

، وعميً تدؿ  لها عدَّة الخمع: فالصحيح هف لقواؿ العمها  لىٍا حيضة واحدة 
 السىة. 

اختمعت هف زوجٍا عمى عٍد الىبي عف ابف عباس: لف اهرلة ثابت بف قيس  
ا الىبي صمى ا عميً وسمـ لف تعتد بحيضة   .191صمى ا عميً وسمـ فسهٌر

صمى ا عميً وسمـ الهختمعة لف تعتد   قاؿ ابف القيـ رحهً ا : وفي لهري
: لىً ال يجب عميٍا ثبلث حيض بؿ  بحيضة واحدة دليؿ عمى حكهيف: لحدٌها

ذا كها لىً صريح السىة فٍو هذٌب لهير الهؤهىيف  ، تكفيٍا حيضة واحدة ٌو
و  عثهاف بف عفاف وعبد ا بف عهر بف الخطاب والربيع بىت هعوذ وعهٍا ٌو
هف كبار الصحابة ال يعرؼ لٍـ هخالؼ هىٍـ كها رواي الميث بف سعد عف ىافع 
ي تخبر عبد ا بف عهر  هولى ابف عهر لىً سهع الربيع بىت هعوذ بف عفرا  ٌو

ضي ا عىً لىٍا اختمعت هف زوجٍا عمى عٍد عثهاف بف عفاف فجا  عهٍا ر 
؟ فقاؿ فتىتقؿإلى عثهاف بف عفاف فقاؿ لً إف ابىة هعوذ اختمعت هف زوجٍا اليـو 

                                                           

( هف حديث الربيِّع بىت عفرا  .  3497(.ورواي الىسائي) 2229( ولبو داود )  1185رواي الترهذي )  -191
 كها سيستي.  –والحديثاف : صححٍها ابف القيـ 
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: لتىتقؿ وال هيراث بيىٍها وال عدة عميٍا إال لىٍا ال تىكح حتى تحيض  عثهاف
عهر : فعثهاف خيرىا حيضة خشية لف يكوف بٍا حبؿ ، فقاؿ عبد ا بف 

واإلهاـ لحهد في رواية عىً  ب إلى ٌذا الهذٌب إسحاؽ بف راٌويًولعمهىا. وذٌ
ا شيخ اإلسبلـ ابف تيهية.     اختاٌر

؛ فإف العدة إىها جعمت  قاؿ هف ىصر ٌذا القوؿ: ٌو هقتضى قواعد الشريعة 
لعدة ثبلث حيض ليطوؿ زهف الرجعة فيتروى الزوج ويتهكف هف الرجعة في هدة ا

فإذا لـ تكف عميٍا رجعة فالهقصود هجرد برا ة رحهٍا هف الحهؿ وذلؾ يكفي فيً 
حيضة كاالستبرا ، قالوا: وال يىتقض ٌذا عميىا بالهطمقة ثبلثا ؛ فإف باب الطبلؽ 

  (192)جعؿ حكـ العدة فيً واحدًا بائىًة ورجعيًة.

مَّقة، وقد ردَّ عميٍـ قاؿ بعض لٌؿ العمـ إف عدَّة الهختمعة ثبلث ِحَيض كعدَّة الهط
ليس بطبلؽ -لي الخمع –اإلهاـ ابف القيـ لحسف ردٍّ فقاؿ: والذي يدؿ عمى لىً 

وؼ عددي لف ا سبحاىً وتعالى رتب عمى الطبلؽ بعد الدخوؿ الذي لـ يست
 ٌا: لف الزوج لحؽ بالرجعية فيً. عف الخمع: لحدثبلثة لحكاـ كمٍا هىتفية 

فا  العدد إال بعد زوج الثبلث فبل تحؿ بعد استيلىً هحسوب هف  : الثاىي
صابة.   وا 

 لف العدة فيً ثبلثة قرو .   : الثالث

وعميً فإف عدة الهختمعة تبقى عمى ها دلت عميً السىة هف لىٍا حيضة واحدة 
 .  ..وا لعمـ

ويطرح ٌىا سػػؤاؿ إذا صرح الرجؿ بخطبة الهعتدة فهػا ٌػو الحكػـ ؟ وسػيتـ اإلجابػة 
 اإلشكاؿ : عمى ٌذا

                                                           

 (  197،  196/  5« ) زاد الهعاد» - 192



  138 
 

َواَل َتْعِزُهػػوا هػػف الهعمػػـو لىػػً يحػػـر التصػػريح بخطبػػة هعتػػدة الغيػػر لقولػػً تعػػالى : ﴿ 
ـْ َفاْحػَذُروُي  ـُ َهػا ِفػي َلْىُفِسػُك ًَ َيْعمَػ ًُ َواْعَمُهػوا َلفَّ المَّػ ُعْقَدَة الىَِّكػاِح َحتَّػى َيْبمُػَغ اْلِكتَػاُب َلَجمَػ

ًَ َيُفوٌر َحِميـٌ    (193)﴾  َواْعَمُهوا َلفَّ المَّ

واتفػػؽ العمهػػا   عمػػى لىػػً يفػػرؽ بيىٍهػػا لػػو وقػػع العقػػد فػػي العػػدة ، وذٌػػب هالػػؾ إلػػى 
التفريؽ بيىٍها ليضا في حالة ها إذا صرح بالخطبة في العدة ولكػف لػـ يعقػد عميٍػا 

 . إال بعد اىقضا  عدتٍا وسوا  دخؿ بٍا لو لـ يدخؿ

       (194)وقد ذٌب الشافعي ولحهد إلى لف عدة الهختمعة حيضة واحدة 

يثػػػور إشػػػكاؿ حػػػوؿ هػػػدة االىتظػػػار بعػػػد الهخالعػػػة بػػػيف الػػػزوجيف فٍػػػؿ يهكػػػف لٍهػػػا و 
 الزواج هرة لخرى ؟ 

 اإلجػػػػػػابػػػة : إذا كاىت الهختمعة حاهبل فعدتٍا وضع الحهؿ بإجهاع العمها  .
لعمهػػا  فػػي عػػدتٍا ، فػػذٌب جهاعػػة هػػف لٌػػؿ لهػػا إذا كاىػػت ييػػر حاهػػؿ فػػاختمؼ ا

العمـ إلػى لىٍػا تعتػد بثبلثػة حيضػات لعهػـو قولػً تعػالى : ﴿ و الهطمقػات يتربصػف 
 195بسىفسٍف ثبلثة قرو  ﴾ 

الصػػػواب ٌػػػو لىػػػً يكفػػػي الهختمعػػػة لف تعتػػػد بحيضػػػة واحػػػدة ألف الىبػػػي صػػػمى ا و 
د الخمػػػػع هىػػػػً لف تعتػػػػد بعػػػػ اختمعػػػػتعميػػػػً وسػػػػمـ  لهػػػػر زوجػػػػة ثابػػػػت بػػػػف قػػػػيس لهػػػػا 

 .196بحيضة

ػػػذا الحػػػديث هخصػػػص آليػػػة الكريهػػػة الهػػػذكورة سػػػابقا ، وال بػػػسس لف تتزوجػػػا هػػػرة  ٌو
    (197)لخرى بعقد جديد 

                                                           

 235سورة البقرة اآلية  - 193
 .فتاوى الشيخ لبو عبد السبلـ   WWW . ELKHABAR.COMهوقع :  - 194
 228سورة البقرة اآلية  - 195
 رواي الترهيذي وصححً األلباىي - 196
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طمػػػػب هتقػػػػدـ هػػػػف الىيابػػػػة العاهػػػػة شػػػػهاؿ القػػػػاٌرة الكميػػػػة ىيابػػػػة السػػػػاحؿ بتػػػػاريخ : 
الهقيػػػد بػػػرقـ كهػػػا يطػػػرح إشػػػكاؿ ثػػػاىي :  هػػػا ٌػػػي عػػػدة الهختمعػػػة  04/12/2006

 الهسيحية إذا اختمعت هف هسمـ ؟ 

 . 2006لسىة  2295: 

ة حيث تمخص الواقعة فيها جا  بببلغ الهدعو هف لىػً كػاف يعتىػؽ الدياىػة الهسػيحي
وهتزوجػػا هػػف الهشػػكو فػػي حقٍػػا ولىجػػب هىٍػػا طفػػبل واعتىػػؽ اإلسػػبلـ إال لف زوجتػػً 

ولقاهػػت ضػػدي دعػػوى خمػػع وحصػػمت عمػػى حكػػـ  2000تركػػت هىػػزؿ الزوجيػػة هىػػذ 
وتزوجػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػف آخػػػػػػػػػػر هسػػػػػػػػػػيحي بتػػػػػػػػػػاريخ :  31/01/2006الخمػػػػػػػػػػع بتػػػػػػػػػػاريخ : 

 واتٍهٍا بالزواج في فترة العدة . 25/02/2006

رت هػػا ىسػػب يميٍػػا وقػػررت بسىٍػػا كهسػػيحية ال تمتػػـز وبسػػؤاؿ الهشػػكو فػػي حقٍػػا لىكػػ
بفتػػػرة العػػػدة الػػػذي عقػػػد هراسػػػـ الػػػزواج قػػػرر بػػػسف الهشػػػكو فػػػي حقٍػػػا قػػػد هىحػػػت لػػػً 
 تصريح الزواج هف الهجمس األكيريكي العاـ فعقد الهراسـ الزواج بىا  عمى ذلؾ .

بػػػسف  وباسػػػتعبلـ هػػػف الهجمػػػس اإلكيريكػػػي العػػػاـ بالكاتدرائيػػػة بالعباسػػػية لفػػػاد خطابػػػً
الهػػدعوة تقػػدهت بطمػػب لمهجمػػس اإلكيريكػػي تطمػػب التصػػريح بػػالزواج بعػػد حصػػولٍا 

بتػػػػػاريخ :  –عمػػػػػى الحكػػػػػـ ىٍػػػػػائي وبػػػػػات هػػػػػف هحكهػػػػػة شػػػػػؤوف األسػػػػػرة فػػػػػي شػػػػػيرا 
 . وقد لصدر الهجمس بالتصريح الهىوي بعد دراسة همفٍا . 30/01/2006

ر تصػػريح وبسػػؤاؿ هحاهيٍػػا تػػابع لٍػػا الهجمػػس اإلكيريكػػي قػػرر بػػسف الهجمػػس لصػػد
الػػزواج بعػػد فحػػص همػػؼ الهشػػكو فػػي حقٍػػا وتبػػيف لىٍػػا هىفصػػمة عػػف زوجٍػػا هىػػذ 

هػػػف شػػػريعة  26لكثػػػر هػػػف عػػػاهيف قبػػػؿ صػػػدور الحكػػػـ ولىػػػً طبقػػػا لػػػىص الهػػػادة : 
فإىػػً يجػػوز لمهػػرلة التػػي هػػات عىٍػػا زوجٍػػا لو فسػػخ زواجٍػػا لف  األرثػػوذكساألقبػػاط 

وهػف ٌىػا لصػدر الهجمػس  تتزوج هف آخر بعد اىقضا  عشػرة لشػٍر هيبلديػة كاهمػة
                                                                                                                                                               

 .  فتاوى الشيخ هحهد صالح الهىجد هف الههمكة العربية السعودية    WWW . ISLAM.COMهوقع :  - 197
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تصريح الزواج بعد اف تسكد هف اىفصاؿ الزوجة عػف زوجٍػا هػدة لكثػر هػف عػاهيف 
ولىٍـ ال عبلقة لٍـ بالعدة الهقررة عمى الشريعة اإلسبلهية بغض الىظر عف تاريخ 

 . الحكـ بالخمع 

 يسػػػػػتمـز هػػػػػف دار اإلفتػػػػػا  الهصػػػػػرية عهػػػػػا إذا كاىػػػػػت الهػػػػػدعوة ...... لػػػذلػػػػػػػػػػؾ ....
تخضػػػع لعػػػدة وفقػػػا ألحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػبلهية لحصػػػولٍا عمػػػى حكػػػـ بػػػالخمع هػػػف 

 عدهً كها جا  بقوؿ الهحاهي. 

لي لف الكتابيػػػة إذا تزوجػػػت هػػػف هسػػػمـ فطمقػػػت هىػػػً رجعيػػػا لو بائىػػػا كهػػػا لػػػو كػػػاف 
ػػػذا هػػػا عميػػػً الهػػػذاٌب األربعػػػة  الطػػػبلؽ خمعػػػا تعتػػػد كعػػػدة الهسػػػمهة سػػػوا  بسػػػوا  ٌو

  (198) وفتاوى العمها  

 .:  سقػػػػػوط الحقػػػػػػوؽ الزوجيػػػػػػةل رع الثالثا

تسػػػقط الحقػػػوؽ الهاليػػػة لكػػػؿ هػػػف الػػػزوج و الزوجػػػة وقػػػت الخمػػػع و الهقػػػررة بهوجػػػب 
الرابطػػػة الزوجيػػػة و التػػػي حمػػػت بػػػالخمع، وال اثػػػػر لٍػػػذا األخيػػػر فػػػي حقػػػوؽ الثابتػػػػة 

الهاليػة لو عػدـ األخرى التي ال عبلقة لٍا بٍػذا الػزواج ، وفػي سػقوط ٌػذي الحقػوؽ 
 سقوطٍا ظٍرت ثبلثة لرا  ٌي :

 :   الػػرأي األوؿ

يرى لبو حىيفة لف الخمع يسقط كؿ حؽ ثابت الفعؿ لكؿ هف الػزوجيف عمػى اآلخػر 
كػػالهٍر و الىفقػػة الهتعهػػدة لمزوجػػة، سػػوا  كػػاف الخمػػع لٍػػذا المفػػظ لو بمفػػظ الهبػػارلة 

ػذا ال يتحقػؽ  لػزوجيفوهشتقاتٍا، ألف بالخمع قطع الخصػوهة و الهىازعػة بػيف ا ، ٌو
ػػا التػػي لػػـ تقبضػػً  إال بإسػػقاط كػػؿ هػػا يتعمػػؽ بػػالزواج فمػػيس لمزوجػػة لهطالبػػة بهٌٍر
وليس لزوجٍا الهطالبة بالهٍر الذي قبضػتً إال إذا كػاف الخمػع واقعػا عميػً، لهػا هػا 
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لـ يثبت كىفقة العدة و السكف فبل تسقط بالخمع  الحضػاىة ولجػرة الرضػاعة ، ييػر 
  (199)تي تسقط ٌي الحقوؽ الهتعمقة بالزواج الذي وقع فيً الخمع لف الحقوؽ ال

 :   الػػرأي الثاني 

تػػػرى الجعفريػػػة لف الخمػػػع ال يسػػػقط بػػػً لي حػػػؽ وال يوجػػػب بػػػً إال هػػػا اتفػػػؽ عميػػػً  
الػػػزوجيف بػػػسي لفػػػظ وقػػػع ألىػػػً شػػػبيً بالهفاوضػػػة، ولكػػػف كػػػبل هػػػف لفظػػػي الخمػػػع و 

 وؽ .الهبارلة صريحا في الداللة عمى سقوط تمؾ الحق

فمزوجػػة بعػػد الخمػػػع الهطالبػػة بػػػالهٍر لف لػػـ تكػػػف قبضػػتً وبىفقتٍػػػا الهتجهػػدة وييػػػر 
 ذلؾ هف الحقوؽ.

 :   الػػرأي الثالػث

يفرؽ لبو يوسؼ في وقوع الخمع بمفػظ الخمػع لو وقوعػً بمفػظ الهبػارلة ففػي األوؿ ال 
يجب إال ها اتفقا عميً وفي الثاىي ال تسقط الحقػوؽ الهتعمقػة بالزوجػة هػع هػا اتفػؽ 

 .(200)عميً فٍو في األوؿ هع الجعفرية وفي الثالث هع الحىفية 

ٌذا ويعىي بالرجوع إلى الفقً  لها بالىسبة لمهشرع الجزائري فمـ يورد حكها في شسف
 اإلسبلهي الذي يقضي بسف الخمع طبلؽ بائف .

ىؤكد لف ها تتىازؿ عىً الزوجة كبدؿ لمخمع ٌي حقوقٍا  واما المشرع المصري
ي كها لوضحىا الحقوؽ التي تستهدٌا الزوجة هف عقد  الهالية الشرعية ، ٌو

ا لو لٍا ولـ تكف حقوؽ شرعية  الزواج ، لها لي حقوؽ لخرى سوا  كاىت لصغاٌر
، فيظؿ حقٍا قائهًا في الهطالبة بٍا ، وعمى ذلؾ يهكىىا القوؿ بسف الحقوؽ التي 

  : تسقط بالتىازؿ عىٍا هقابؿ الخمع والتي ال يجوز الهطالبة بٍا ٌي
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 و هؤخر الصداؽ . ىفقة الهتعة ، ىفقة العدة ، و 

 رأي الباحث :

يتضػػػح ههػػػا سػػػبؽ لف الهسػػػسلة اجتٍاديػػػة لعػػػدـ ورود ىصػػػوص شػػػرعية قاىوىيػػػة      
تخصصػٍا ولكػػف الػػرلي الػػراجح ٌػػو هػػا ذٌػػب إليػػً الجهٍػػور هػػف عػػدـ إسػػقاط شػػي  
هػػػف الحقػػػوؽ الزوجيػػػة بػػػالخمع ألف ٌػػػذا األخيػػػر عقػػػد هعارضػػػة فػػػبل يػػػزداد عمػػػى هػػػا 

ؽ القضػػػا  فػػػإف تراضػػػيا عميػػػً ، وال يسػػػقط ييػػػري ، وفػػػي حالػػػة الهخالعػػػة عػػػف الطريػػػ
تجعؿ فترة تقدير العػرض هػف سػمطة القاضػي فػي حالػة عػدـ اتفػاؽ بػيف  54الهادة 

ذا ها ىصت عميً ـ   هف قاىوف األسرة . 54الزوجاف عميً ٌو

هػػػػػف :» جػػػػػا  فيػػػػػً  05/1968/ 22وورد فػػػػػي اجتٍػػػػػاد الهحكهػػػػػة العميػػػػػا بتػػػػػاريخ : 
لهبػػالغ ،  فمقضػػاة الهقػػرر شػػرعا لىػػً إذا اتفػػؽ الزوجػػاف عمػػى هبػػدل الخمػػع ، ولػػيس ا
 .....«  الهوضوع السمطة التقديرية لتحديدي بىا  عمى الصداؽ الهعجؿ 

اهػػا فػػي القػػاىوف الهصػػري فجعػػؿ الهػػرلة تسػػقط هىٍػػا جهيػػع حقوقٍػػا الهاليػػة الشػػرعية 
 وهىٍا : ىفقة العدة وىفقة الهتعة وهؤخر الصداؽ .
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 . اآلثػػػػػػػػار العامػػػػػػػػػة لمخمػػػػػػػػػػػع :الثالث المطمب 
ي اآلثار التي يشترؾ فيٍا الخمع هع الطػرؽ األخػرى لفػؾ الرابطػة الزوجيػة فٍػذي  ٌو
اآلثػػػار تخضػػػع إلدارة الطػػػرفيف بحسػػػب هػػػا تراضػػػيا عميػػػً، وعمػػػى القاضػػػي اإلجابػػػة 

يتصػدى لٍػا  لٍها إال ها تعمؽ هىٍا بالىظاـ العاـ كالحضاىة وىفقة الهحضوف الذي
 القاضي هف تمقا  ىفسً .

 . ال رع األوؿ: ن قػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػدة

 :   مف حيث استحقاؽ الن قة عدد الطمقات

، إال إذا كاىػػت حػػاهبل فعىػػي لٍػػا  بالىسػػبة لمخمػػع فػػإف قضػػي بػػً سػػقطت الىفقػػة     
إذا ، لهػػػا  ىفقػػػة حهمٍػػػا ألف الهطمقػػػة بػػػائف ال تجػػػب لٍػػػا الىفقػػػة و ٌػػػي ييػػػر حاهػػػؿ

كاىػػػت حػػػاهبل فإىٍػػػا يجػػػب لٍػػػا الىفقػػػة حتػػػى تضػػػع الحهػػػؿ، لهػػػا فػػػي الطػػػبلؽ فتثبػػػت 
الىفقة لمهطمقة في العدة فالهطمقة رجعيا يجب لٍػا ىفقػة العػدة حػاهبل كاىػت لـ ال و 

 ال تسقط ىفقتٍا إذا خرجت هف بيت العدة .

 عدد الطمقػات : اف الخمػع ال يػىقص بػً عػدد الطمقػات لف اعتبػرت فسػخا فٍػو     
يوسع عدد الطمقات التي يهمكٍػا الرجػؿ فقػد يعػود الزوجػات إلػى حياتٍهػا الهشػتركة 
بعقد وهٍر جديديف ، وتكوف الفرقة قػد سػبقٍا طمقتػاف لهػا الطػبلؽ فيػىقص بػً عػدد 

  (201) الطمقات التي يهمكٍا الزوج عمى زوجتً فإف كاىت األولى بقي لً طمقتاف

 :   مف حيػث تدخؿ القػػػاضي

ر األئهة و الفقٍا  لف الخمع يجوز بدوف القاضػي ويهكػف لف ىفػرؽ يرى جهٍو      
بيف حالتيف، حالة تراضي الزوجيف عمػى الهخالعػة فػبل يشػترط إذف القاضػي وحالػة 
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ػػي الكراٌيػػة هػػف لحػػدٌها لآلخػػر فيجػػب لف يكػػوف ذلػػؾ بػػإذف  ػػي الغالبػػة ٌو لخػػرى ٌو
 . القاضي ليتحقؽ عمى األقؿ هف شروط الخمع

هختمعة تسػتحؽ ىفقػة العػدة هػف هػاؿ هخالعٍػا طيمػة هػدة عػدتٍا وىفقة العدة لي كؿ 
ويجػب عمػى الهخػالع لف يتحهػػؿ ىفقػة العػدة وعمػى الهحكهػػة لف تحكػـ بٍػا وتحػػددٌا 
إجهاليػػػػا لو شػػػػٍريا إذا طمبػػػػت الزوجػػػػة ذلػػػػؾ ولػػػػـ تتىػػػػازؿ عػػػػف حقٍػػػػا صػػػػراحة لهػػػػاـ 

تػػػي القاضػػػي ، وعمػػػى القاضػػػي لف يراعػػػي فػػػي تقػػػدير ىفقػػػة العػػػدة هسػػػتوى الحالػػػة ال
 كاىت عميٍا الزوجية .

 مسقطات ن قة العدة :

ولكػف يبقػى عمػى الهعتػدة هبلزهػة بيػت  : تسقط الن قة إذا كانت عوضا فػي الخمػع
الزوجية لمعدة فقد جا  في البدائع لو اختمعت بىفقة لعدتٍا ، فبعض هشػايخىا قػالوا 
: يباح لٍا الخروج بالىٍار الكتساب ألىٍا بهعىى الهتوفي عىٍا زوجٍػا ، وبعضػٍـ 

ا .  قاؿ : ال يباح لٍا الخروج ألىٍا ٌي التي لبطمت الىفقة باختياٌر

قداهػة الحىبمػي : إف خالعػت الهػرلة زوجٍػا  البػفجػا   : قة الحمؿ بػالخمعسقوط ن 
     (202) و لبرلتً هف ىفقة حهمٍا وكفالتً : ال يكوف لٍا ىفقة وال لمولد حتى تفطهً

 . ال رع الثاني:  ن قػػػػػػػػػة اإلىمػػػػػػػػػػػاؿ

يجػػب ىفقػػة الزوجػػة عمػػى زوجٍػػا بالػػدخوؿ »  هػػف قػػاىوف األسػػرة تػػىص : 74الهػػادة 
 « .هف قاىوف   80.79.78بٍا لو دعوتٍا إليً ببيىة هع هراعاة لحكاـ الهواد  

فػػػإذا قػػػدهت الهختمعػػػة هػػػا يثبػػػت لف هخالعٍػػػا لػػػـ يىفػػػؽ عميٍػػػا يحػػػؽ لٍػػػا طمػػػب ىفقػػػة 
 : 78اإلٌهاؿ ، ىص ـ 
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وها يعتبر هف تً تشهؿ الىفقة : الغذا  ، الكسوة ، العبلج ، السكف ، لو لجر »  
 «العادة  ضروريات في العرؼ و 

و ىفقػػة اإلٌهػػاؿ تجػػب هػػف تػػاريخ خروجٍػػا هػػف الهسػػكف الزوجيػػة إلػػى يايػػة صػػدور 
 الحكـ بالخمع وتقدير ىفقة اإلٌهاؿ حسب ظروؼ وهقدور الزوج .

يراعػػػػػى القاضػػػػػي فػػػػػي تقػػػػػدير الىفقػػػػػة حػػػػػاؿ الطػػػػػرفيف »  : 79وىػػػػػص الهػػػػػادة      
 « .وظروؼ الهعاش وال يراجع تقديري قبؿ هضي سىة هف الحكـ 

تسػػتحؽ الىفقػػة هػػف تػػاريخ رفػػع الػػدعوى ولمقاضػػي لف :  »  80وىػػص الهػػادة      
 « .يحكـ باستحقاقٍا بىا  عمى بيىة لهدة ال تتجاوز سىػػة قبؿ رفع الدعػػوى 

ري لـ يذكر هف ضهف هوادي ىفقة االٌهػاؿ واكتفػى بػاف ذكػر اف القاىوف الهص     
هػػا هػػف حقوقٍػػا الهاليػػة والشػػرعية التػػى يجػػب اف تتىػػازؿ  ىفقػػة العػػدة وحػػؽ الهتعػػة ٌو

 عىٍها الهرلة اف ارادت الخمع هف زوجٍا .

 . ال رع الثالث: الحضػػػػػػػػػانػػػػػػػة

و رعايػة لمولػد وتعميهػً  الحضػاىة ٌػي» هف قػاىوف األسػرة :  62عرفت الهادة     
ويتعػػيف عمػػى « . السػػٍر عمػػى حهايتػػً وحفظػػً صػػحة وخمقػػاتربيتػػً عمػػى ديػػف لبيػػً و 

الهحكهػػػة عىػػػدها تقػػػرر الحكػػػـ بػػػالطبلؽ بػػػيف الػػػزوجيف بشػػػسف حػػػؽ األـ فػػػي طمػػػب 
الحضػػاىة  األوالد ألىٍػػا األولػػى ، ثػػـ يميٍػػا هػػف ٌػػـ األحػػؽ بالحضػػاىة حسػػب ىػػص 

األـ لولػى بحضػاىة  ( : » 02-05ألهػر )  هف قػاىوف األسػرة ىػص هػادة 64هادة 
ولدٌا ثـ األب ثـ الجدة ألـ ، ثـ الجدة ألب ثـ الخالة ثـ العهػة ثػـ األقربػوف درجػة 
هػػػػع هراعػػػػاة هصػػػػمحة الهحضػػػػوف فػػػػي ذلػػػػؾ وعمػػػػى القاضػػػػي عىػػػػدها يحكػػػػـ بإسػػػػىاد 

 « .الحضاىة لف يحكـ بحؽ الزيارة  
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ا لسػبب هػف األسػباب لو وعمى القاضي ذكر بقا  الحضاىة إلػى حػيف سػقوطٍ     
هػػػف قػػػاىوف األسػػػرة : تػػػىص  65وجػػػود هػػػاىع يىتٍػػػي بحضػػػاىة الولػػػد حسػػػب ىػػػص ـ 

األىثػى ببمويٍػا سػىوات و  10الحضاىة الػذكر ببمويػً تىقضي هدة » عمى ها يمي : 
سػػىة إذا كاىػػت  16سػػف الػػزواج ، ولمقاضػػي لف يهػػدد الحضػػاىة بالىسػػبة لػػذكر إلػػى 

ى لف يراعػػػي فػػػي الحكػػػـ باىتٍائٍػػػا هصػػػػمحة الحاضػػػىة لهػػػا لػػػـ تتػػػزوج ثاىيػػػة ، وعمػػػػ
 « .الهحضوف 

، لىً في حالة االىفصاؿ بيف الزوج  عبد الرحهف هحهديقوؿ الهحاهي      
  .عاـ 15والزوجة، يظؿ األطفاؿ في حضاىة والدتٍـ حتى بموغ سف 

وبعد بموغ ذلؾ السف يخير القاضي األطفاؿ بيف الحياة هع والدٌـ لو والدتٍـ، 
لؤلب في فترة حضاىة األـ لف يقـو بإقاهة دعوى رؤية عمى األـ، ولكف يحؽ 

يمزهٍا فيٍا بسف يرى لطفالً في لوقات ولفترات هحددة يحددٌا القاضي، شريطة 
       . لف يكوف هكاف الرؤية في هكاف عاـ ال يضر بىفسية األطفاؿ

 :   شػػروط الحضػػاىػة

ػػا فػػيهف يثبػػت لػػً الحضػػاىة وكمٍػػا تػػدور  ذكػػر الفقٍػػا  شػػروطا كثيػػرة يجػػب لف توافٌر
و توفير البيئة الصالحة ورعاية الهحضوف ويتهثؿ فػػي :   عمى هقصد واحد ، ٌو

استقػػػػػػػاهػػػػػػة السمػػػػػػػػػوؾ : فػػػبل حضػػاىة لطالبٍػػا فػػػي حػػاؿ االىحػػراؼ السػػػموكي   - 1
الظػػاٌر الهػػؤثر فػػي رعايػػة الهحضػػوف لهػػا اخػػتبلؼ الػػديف الوالػػديف فمػػيس هػػؤثرا 

 الصحيح . عمى القوؿ
رج القػػػػػػػػػدرة عمػػػى لدا  هٍػػػػػػػاـ الحضػػػػػاىػػػػػة : فػػػػإذا كػػػاف اشػػػػتغاؿ الحاضػػػف خػػػػا - 2

،  فٍػذا سػبب كػافي إلسػقاط  الحضػاىة  وفالبيت بعهؿ وىحوي تضػييعا لمهحضػ
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ال ( » 05/02هػػف األهػػر ) 67لهػػا فػػي التعػػديؿ الجديػػد عكػػس ٌػػذا تهاهػػا . ـ 
 .  (203)«سقوط الحضاىة يكهف لعهؿ الهرلة لف يشكؿ سببا هف لسباب 

لف تكػػػػوف بالغػػػػة ألف ييػػػػر البالغػػػػة ولػػػػو كاىػػػػت ههيػػػػزة ال تسػػػػتطيع لف تقػػػػـو  – 3
ا .  بشؤوىٍا كمٍا فكيؼ يوكؿ يميٍا القياـ بشؤوف ييٌر

لف تكوف عاقمة ألف يير العاقمة ال تحسػف القيػاـ عمػى شػؤوف الصػغير لعػدـ  – 4
 هعرفتٍا بؿ يخشى عميً الضرر .

ف تكػػػػوف ييػػػػر ذي رحػػػػـ هحػػػػـر هػػػػف الصػػػػغير ، بػػػػسلال تكػػػػوف هتزوجػػػػة بغيػػػػر  – 5
 قريب هحـر هىً كعهة لو جدة .هتزوجة لو هتزوجة ب

ذا كاىػت هتزوجػة هػف لجىبػي لو هػف قريػب ييػر هحػـر كػابف عهػً لو هحػػـر       وا 
يعطفػوف يير قريػب كسخيػً هػف الرضػاع سػقط حقٍػا فػي الحضػاىة ، ألف ٌػؤال  ال 

ويقسػى عميػً وألف الػزوج ال يحػب األجىبػي يبغضػً عمى الصػغير كعطػؼ القريػب و 
ٌػو هػا لكدتػً كراٌية فيتعقػد الهحضػوف ىفسػيا . و ابف زوجتً ويىشس في جو يسودي ال

اىة بػػػالتزويج بغيػػػر قريػػػب يسػػػقط حػػػؽ الحضػػػ» هػػػف القػػػاىوف األسػػػرة :   66ىػػص ـ 
 « .بالتىازؿ ها لـ يضر بهصمحة الهحضوف هحـر ، و 

لال تكوف هرتدة عف اإلسبلـ فإذا كاىت األـ هسمهة وارتدت عف اإلسبلـ      
سقط حقٍا في الحضاىة ألف الهرتدة عىد الحىفية تحبس حتى تعود إلى اإلسبلـ 

فإذا كاىت كتابية  لو تهوت ، وهثؿ ٌذي ال تستطيع القياـ بسعهاؿ الحضاىة .
ذا خيؼ عميً تستحؽ ألف األساس الحضاىة الشفقة عمى الصغير ٌي  هتوفرة وا 

ا  (204) لف يتسثر بديىٍا كشرب الخهر ألىً هحـر فإىً يؤخذ هىٍا ويسمـ لغيٌر

 هتى تستحؽ الحضاىة األجػػر ؟ : 

                                                           

 .   فتاوى الشيخ : عبد ا بف بيً    www.binbayyah.netهوقػػػع :   - 203
 . www.islambedia.comهوقػػػع :  - 204

http://www.binbayyah.net/
http://www.islambedia.com/


  148 
 

لف األـ تسػػتحؽ األجػػرة عمػػى الحضػػاىة فػػي الحػػاالت التػػي تجػػب لٍػػا فيٍػػا هػػف      
وبػيف  وقت قياهٍا بسعهػاؿ الحضػاىة وال يتوقػؼ االسػتحقاؽ عمػى سػبؽ لفػاؽ بيىٍهػا

ػػا فػػبل تسػػتحؽ األجػػر إال هػػف تػػاريخ االتفػػاؽ  لبػػي الطفػػؿ لو قضػػا  بػػذلؾ لهػػا ييٌر
عميٍا لو قضا  القاضي بٍا ، فمػو قاهػت بٍػا قبػؿ االتفػاؽ لو القضػا  ال يحػؽ لٍػا 
الهطالبة باألجر عمى تمؾ الهدة ، ألىٍا كسائر األجور عمػى األعهػاؿ ال تجػب إال 

فؿ يالبا يكوف فػي فتػرة الرضػاعة ولثىػا  العػدة باالتفاؽ لو حكـ القضا  ، وألف الط
وقػػػد كاىػػػت تقػػػـو بحضػػػاىتً فػػػبل يعقػػػؿ لىٍػػػا تتركػػػً بعػػػد اىقضػػػا  الفتػػػرة التػػػي كاىػػػت 

 تستحؽ فيٍا ىفقة بدوف خدهة حتى يتـ اتفاقٍها عمى األجر .

 :   مكػػػاف الحضػػانػػة

ة فهكػاف إذا كاىت الحاضىة ٌي األـ وكاىت عبلقػة الزوجيػة قائهػة  زوجتٍػا قائهػ  
الحاضىة ٌو بيت الزوجيػة الػذي يقيهػاف فيػً وال يجػوز لػؤلـ الخػروج هىػً لو السػفر 
ػػػا فػػػي البيػػػت الزوجيػػػة واجػػػب  بػػػدوف إذف زوجٍػػػا كػػػاف الولػػػد هعٍػػػا لو ال ، ألف قراٌر

 عميٍا.

لها إذا كاىت هعتدة هف طبلؽ رجعي لو بائف ال يكوف لٍا الخروج هف البيػت      
الذي تعتد فيً طواؿ هدة العػدة حتػى ولػو لذف لٍػا هطمقػا بػالخروج لو السػفر ، ألف 
ػػو واجػػب عميٍػػا وال يجػػوز لٍهػػا إبطػػاؿ حػػؽ  ػػا فػػي هسػػكف العػػدة حػػؽ لمشػػرع ٌو قراٌر

ف هػػػف بيػػػوتٍف وال يخػػػرجف إال لف يػػػستيف  الشػػػرع ، يقػػػوؿ ا تعػػػالى : ﴿ ال تخرجػػػٌو
 .  (205)بفاحشة هبيىة ﴾  الطبلؽ 

ذا اىقضت عدتٍا فبل يبقى هعىى إللزاهٍا بالبقا      في بيت الزوجية الهحضوفوا 

   (206)فمٍا لف تىتقؿ بولدٌا إلى هكاف آخر هف ىفس البمد بدلت الحضاىة فيً  
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 السكف و بدؿ إيجار شيري  (   )  ن قة الرابع: ن قة المحضوف ال رع

- 05) األهػػر  72إف هسػػسلة الىفقػػة الهحضػػوف وسػػكىاي تضػػهىتٍا الهػػادة :       
(  وفػػي حالػػة الطػػبلؽ يجػػب عمػػى األب لف يػػوفر لههارسػػة الحضػػاىة  سػػكىا   02

هبلئهػػػػا لمحضػػػػاىة واف تعػػػػذر عميػػػػً ذلػػػػؾ فعميػػػػً دفػػػػع بػػػػدؿ ايجػػػػاري شػػػػٍري وتبقػػػػى 
« . تىفيػذ األب لمحكػـ القضػائي الهتعمػؽ بالسػكف الحاضىة في بيت الزوجيػة حتػى 

ال تعػػػيف عمػػػى القاضػػي الحكػػػـ لمولػػػد بالىفقػػػة  فػػإذا كػػػاف لمهحضػػػوف هػػاؿ خػػػاص ، وا 
 عمػػى الهحضػػوف كهػػا يجػػب عمػػى األب تػػوفير هسػػكف لػػً فػػإذا لػػـ يسػػتطع ذلػػؾ يقػػـو

تبػػػػدل هػػػػف تػػػػاريخ الىطػػػػؽ بػػػػالحكـ إلػػػػى يايػػػػة بػػػػدفع لجػػػػرة السػػػػكف حسػػػػب هقػػػػدوري ، و 
 .سقوطٍا شرعا 

عمػػػػى الػػػػزوج »  3هكػػػػرر  18لهػػػػا الهشػػػػرع الهصػػػػري فقػػػػد لوجػػػػب فػػػػي الهػػػػادة      
الهطمؽ لف يٍي  لصغاري هف هطمقتً ولحاضػىتٍـ الهسػكف الهسػتقؿ الهىاسػب فػإذا 
لػػـ يفعػػؿ خػػبلؿ هػػدة العػػدة اسػػهروا فػػي شػػغؿ هسػػكف الزوجيػػة الهػػؤجر دوف الهطمػػؽ 

ذا كػاف هسػػكف الزوجيػة ييػػر هػػؤجر كػاف هػػف حػ ؽ الػػزوج الهطمػػؽ هػدة الحضػػاىة، وا 
لف يسػػتقمً إذا ٌيػػس لٍػػـ الهسػػكف الهسػػتقؿ الهىاسػػب بعػػد اىقضػػا  هػػدة العػػدة ويخبػػر 
القاضػػػي الحالػػػة بػػػيف االسػػػتقبلؿ بهسػػػكف الزوجيػػػة وبػػػيف لف يقػػػدر لٍػػػا لجػػػر هسػػػكف 
هىاسػػب لمهحضػػوىيف ولٍػػا، فػػإذا اىتٍػػت الهػػدة الحضػػاىة فػػالهطمؽ لف بعػػود لمهسػػكف 

   .(207)« االحتفاظ بً قاىوىيا  هع لوالدي إذا كاف هف حقً ابتدا 

 ال رع الخامس:  حػػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػارة .  

 ، يحكػػػػػػػـ القػػػػػػاضػػػػي بحػػػػػػػػػؽ الزيػػػػػػػػػارة فػػػي هقابػػػػػػؿ الحكػػػػػػػـ لؤلـ بالحضػػػػػاىػػػػػة   

، ألىٍػػػػػػػػػػا هػػػػػػف الىظػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ ويحػػػػػػػػػدد فػػػػػػػي  يطمبٍػػػػػػػػػػالػػػػؤلب تمقػػػػػػػائيػػػػػػػػػػػا دوف لف  
 .  الحكػػػػػػػػـ لوقػػػػػػػات ولهػػػػػػػػػػاكػػػف الزيػػػػػػػػػػػػػػارة
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 رأي الباحث : 

االجزائري :     إذا لـ يوجد هف يقوـ بحضاىة الطفؿ هف الفئات التي سبؽ ذكٌر

. وها إلى ذلؾ( وذلؾ مت ، األب وهف يميً هف لقاربً ) االـ ، اـ االـ واف ع
لوجود هاىع هادي كعدـ قدرتٍـ عمى التكفؿ بالطفؿ الهحضوف لو لـ يكوىوا لٌبل 

هف القاىوف األسرة عمى لف لمقاضي لف يختار  64لذلؾ ، ىص الهشرع في الهادة 
حػؽ هف يراي لصمح لرعايػػة الهحضوف ولو كاف هف األقارب الذيف ليست لٍـ 

العـ ، فعمى القاضي في يهوض ىص الهادة السالفة الذكر  ابفالحضاىة هثؿ 
بالىص عمى لف القاضي يختار هف يراي لصمح لرعاية الهحضوف  لكتفتالتي 

هف  222لف يرجع إلى ىص الهادة  استحقاقٍـدوف تحديدٌـ وال ذكر هراتب 
لف يبحث في الكتب ا إلى لحكاـ الشريعة اإلسبلهية و قاىوف األسرة والتي تحيمى

لىواعٍا في ترتيب األشخاص الهستحقيف لمحضاىة هف  اختبلؼالفقٍية وعمى 
ذا  اختبلفٍـيير الهذكوريف في قاىوف األسرة ، وذلؾ عمى  حتها  ها سيؤدي، ٌو

إلى تضارب األحكاـ في ٌذا الشسف لعدـ وجود ترتيب لٍؤال  الهستحقيف ولكف 
يراعي في كؿ األحواؿ هصمحة الطفؿ ذلؾ لف يكوف لً تسثير ألف القاضي س

 . العميا

اىقضا  هدة ٌذي الحضاىة، بالىسبة لمهحضوف سوا  كاف ذكر لـ لىثى وذلؾ      
هكاىية تهديدٌا  65حسب ها ورد في ىص الهادة  هف قاىوف األسرة جزائري وا 

لمطفؿ الهحضوف وذلؾ في حالة ها إذا كاف التهديد في صالحً ، إذ عمى 
حكـ بتهديد ٌذي الحضاىة لف يراعى في كؿ األحواؿ الهصمحة القاضي عىد ال

 العميا لمطفؿ الهحضوف .

هدة الحضاىة لمذكر  اىقضا ىبلحظ لف الهشرع الجزائري قد حدد سف       
ببمويً العشر سىوات ، ويفٍـ هف ذلؾ لىً يحؽ ألحد الوالديف عىد الحكـ 
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إذا كاف سىً يقؿ عف  بطبلقٍها لف يطالب بحضاىة ولدٌها إال في حالة ها
العشر سىوات لها بالىسبة لؤلىثى فىصت الهادة عمى لىً تىقضي حضاىتٍا 

هف قاىوف األسرة فقد حدد  07ببمويٍا سف الزواج ، وبالرجوع إلى ىص الهادة 
  . سىة 18الهشرع الجزائري سف زواج الهرلة بػ 

حضاىة  اىتٍا هدة في تحديد  اختمفوالها بالىسبة لفقٍا  الشريعة اإلسبلهية فقد 
الهحضوف سوا  كاف ذكر لو لىثى ، فاإلهاـ هالؾ يرى بسف حضاىة الذكر تىتٍي 

وليس ببمويٍا سف  اقتراىٍاببمويً لها حضاىة األىثى فتىتٍي بالدخوؿ لي حتى 
الزواج كها ٌو هىصوص عميً في قاىوف األسرة جزائري، لها في الفقً الحىفي 

مويً سف السبع لو ثهاىية سىوات لها بالىسبة فقد حدد اىقضا  حضاىة الذكر بب
و حسب رليىا يير  لؤلىثى فتىقضي حضاىتٍا ببمويٍا سف التسع سىوات ٌو
هتطابؽ هع الواقع إذ لىً سوا  كاف األهر يتعمؽ بالذكر لـ باألىثى فالسف الهحدد 

حضاىتٍها ال يتهاشى هع حاجيتٍها الهاسة لهف يحضىٍها  الىقضا بالىسبة 
  . وىٍهاويتولى شؤ 

هدة الحضاىة لمصبي لي سوا  كاف  اىقضا لها بالىسبة لمفقً الحىبمي فيرى لف 
ذكر لـ لىثى ٌو ىفسً وقد حددي بسف السبع سىوات لها الفقً الشافعي فيرى لىً 

 . إذا بمغ الصبي ذكر لـ لىثى سف التهييز بيىٍها فتىقضي حضاىتٍها

الهذاٌب األربعة في تحديد  اختبلؼسبؽ ذكري ٌو  ها يبلحظ هف خبلؿ ها     
هدة الحضاىة بالىسبة لمهحضوف سوا  كاف ذكر لـ لىثى ، وبالرجوع إلى  اىقضا 

خالؼ الهذاٌب  هف قاىوف األسرة الجزائري ، ىرى لف الهشرع قد 65ىص الهادة 
الحضاىة بالىسبة لمذكر لـ األىثى وذلؾ في سبيؿ  اىقضا األربعة في تحديدي سف 

في ٌذا الهجاؿ وذلؾ تهاشيا هع  اجتٍدحتٍـ العميا ، فالهشرع هراعاة هصم
وحسب رليىا فإف ها  االجتهاعيالظروؼ التي يعيشٍا الهجتهع وصعوبة الوضع 

ذٌب إليً الهشرع الجزائري في ٌذي الهادة ٌو األقرب لمصواب إذا ها لخذىا بعيف 
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ة ، فهف يير الزهاف وتطور الظروؼ الهعيشية وقساوة الحيا اختبلؼ االعتبار
الهعقوؿ لف تىقضي حضاىة الطفؿ ببمويً السبع سىوات سوا  كاف ذكر لـ لىثى 
، وخصوصا في حالة ٌذي األخيرة ليف تكوف بسهس الحاجة إلى هصاحبة الىسا  

 .وهعاشرتٍف

عف التوصيؼ القاىوىي لمقضية يؤكد الهستشار هحهد إبراٌيـ لف ٌذا المصري : 
في التشريع الهصري، بدل هع الفقرة األولى هف  الهوضوع لً باع قاىوىي طويؿ

الخاص بسحكاـ الىفقة وبعض  1920لسىة  25هف القاىوف رقـ « 20»الهادة 
، وبعد تعديمً 1985لسىة  100هسائؿ األحواؿ الشخصية، الهعدؿ بالقاىوف رقـ 

تىص عمى لىً يىتٍي حؽ حضاىة الىسا  ببموغ  2005لسىة  4بالقاىوف رقـ 
صغيرة سف الخاهسة عشرة، ويخير القاضي الصغير لو الصغيرة الصغير لو ال

بعد بموغ ٌذي السف في البقا  في يد الحاضىة دوف لجر حضاىة، وذلؾ حتى يبمغ 
 الصغير سف الرشد وحتى تتزوج الصغير.

ولوضح إبراٌيـ لف ٌذي الهادة القاىوىية قبؿ تعديمٍا كاىت تىص عمى        
سىة، ولف حؽ الطفؿ  12سىوات والصغيرة  10ير ببموغ الصغ»اىتٍا  الحضاىة 

في حضاىة لهً كفمتً الشريعة اإلسبلهية والقاىوف الطبيعي واالتفاقيات الدولية 
الخاصة بحهاية الطفؿ، ولف تكوف لهصالحً األولوية في كؿ القرارات واإلجرا ات 

ا.  ا لو تباشٌر  الهتعمقة بالطفولة ليًا كاىت الجٍة التي تصدٌر

ليار/هايو  4هً بالتسكيد لف الهحكهة الدستورية رفضت دعوى في ولىٍى كبل
، تطعف في قاىوف الحضاىة بعدـ الدستورية، وقضت بدستوريتً هؤكدًة 2008

عدـ هخالفة القاىوف الحالي لمهادة الثاىية هف الدستور، ألف األحكاـ التي ال يجوز 
بلهية، لها األهور لولي األهر هخالفتٍا ٌي األهور القطعية في الشريعة اإلس

الظىية فإىٍا تتهيز بطابعٍا االجتٍادي وتتغير بتغير الزهاف والهكاف لضهاف 
هروىتٍا وحيويتٍا، شرط لف يكوف ٌذا االجتٍاد واقعًا في إطار األصوؿ الكمية 
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ا، ألف األصؿ  لهبادئ الشريعة التي لـ تحدد لمحضاىة سىًا هعيىة ال يجوز تجاوٌز
 هصمحة الصغير.

ـ فسىً ال يصح لف يكوف  2000لسىة  1هف القاىوف رقـ  20ص الهادة بصريح ى
هقابؿ الخمع إسقاط حضاىة الصغار ، لو ىفقتٍـ لو لي حؽ هف حقوقٍـ . 

( لف الشارع قصد بذلؾ  20والواضح هف الهذكرة اإليضاحية لمقاىوف ) الهادة 
الح إقصا  الصغار هف الهشاكؿ التي تىشس بيف لبويٍها ، حتى ال يكوف ص

الصغار ٌو الثهف الذي يدفعً زوجاف لبلىفصاؿ وباألدؽ يدفعً الصغار لصالح 
ت وبغضت الحياة  .زوجة كٌر

وال يصح لف يكوف هقابؿ الخمع إسقاط حضاىة الصغار ، لو ىفقتٍـ لو لي  ( 
 ( . حؽ هف حقوقٍـ
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بعض القضايا والرد عمييا مف المحاكـ  الرابع : المطمب 
 الشرعية وحكميا في ذلؾ

 21/07/1992قرار بتاريخ :  83603همؼ رقـ : 

 قضية  :  )ع . و (  ضد :  ) ب . د . ف  (  

تطميؽ صحيح لمقاىوف ) الهادة  –تطميؽ الزوجة خمعا دوف هوافقة الزوج  –خمػع 
 هف ؽ ل  (  54

وز لمزوجة لف تخالع ىفسٍا هف زوجٍا عمى هاؿ هف الهقرر قاىوىيا لىً يج     
يتـ االتفاؽ عميً فغف لـ يتفقا عمى شي  يحكـ القاضي بها ال يتجاوز صداؽ 

 الهثؿ وقت الحكـ .

إف الهادة الهذكورة هف ) ؽ ل ( تسهح لمزوجة بهخالعة ىفسٍا هف زوجٍا      
ري وفي حالة عمى هاؿ دوف تحديد ىوعً كها يتفؽ الطرفاف عمى ىوع الهاؿ وقد

عدـ اتفاقٍها يتدخؿ القاضي لتحديدي عمى لف ال يتجاوز ذلؾ قيهة صداؽ الهثؿ 
وقت الحكـ دوف االلتفات إلى عدـ قبوؿ الزوج بالخمع الذي تطمبً الزوجة ألف 

 ذلؾ يفتح الباب االبتزاز و التعسؼ الههىوعيف شرعا .

وا بتطميؽ الزوجة لها قض –في قضية الحاؿ  –وعميً فعف قضاة الهوضوع      
 .208خمعا دوف هوافقة الزوج طبقوا صحيح القاىوف 

 وهتػػى كػػاف كذلؾ استػوجب رفػػض الػطعػف .     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 19/04/1994قرار بتاريخ :  115118همؼ رقـ : 
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 . ـ  (    قضية  :  ) س . ص (  ضد :  )  ش 

 الخػػػػػمع 

 ) الهادة : لحواؿ الشخصية ( 

الحكـ بالتطميؽ عف طريؽ الخمع هع إلزاـ الهدعية بسف تدفع لمهدعي         
ألف الهمؼ لـ يعرض عمى  –طعف بالىقض  –عميً هبمغ قيهتً صداؽ الهثؿ 

ف الحكـ بالخمع صدر دوف رضى الزوج   رفض الطعف  –الىيابة العاهة وا 

هف قاىوف اإلجرا ات الهدىية توجب اطبلع الىائب العاـ  141إف الهادة         
عمى القضايا الهىصوص عميٍا في فقراتٍا الثهاىية وهف بيىٍا تمؾ الهتعمقة بحالة 

 األشخاص إال لف ذلؾ هقتصر عمى الهجالس القضائية دوف الهحاكـ .

قاىوف األسرة وسوا  رضي  إف الخمع لجازتً الشريعة اإلسبلهية وكرسً         
بً الزوج لو لـ يرض يكفي لف تعرض الزوجة بدال لفؾ الرابطة الزوجية دوف دفع 

 .209الحاجة إلى هوافقة الزوج 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 19/04/1994قرار بتاريخ :  115118همؼ رقـ : 

 ش . ـ  (    قضية  :  ) س . ص (  ضد :  )  

 الخػػػػػمع 

 ) الهادة : لحواؿ الشخصية ( 
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الحكـ بالتطميؽ عف طريؽ الخمع هع إلزاـ الهدعية بسف تدفع لمهدعي عميً      
ألف الهمؼ لـ يعرض عمى الىيابة  –طعف بالىقض  –هبمغ قيهتً صداؽ الهثؿ 

ف الحكـ بالخمع صدر دوف رضى الزوج   رفض الطعف  –العاهة وا 

هف قاىوف اإلجرا ات الهدىية توجب اطبلع الىائب العاـ  141إف الهادة         
عمى القضايا الهىصوص عميٍا في فقراتٍا الثهاىية وهف بيىٍا تمؾ الهتعمقة بحالة 

 األشخاص إال لف ذلؾ هقتصر عمى الهجالس القضائية دوف الهحاكـ . 

ىوف األسرة وسوا  رضي بً إف الخمع لجازتً الشريعة اإلسبلهية وكرسً قا     
الزوج لو لـ يرض يكفي لف تعرض الزوجة بدال لفؾ الرابطة الزوجية دوف دفع 

 . 210الحاجة إلى هوافقة الزوج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 21/11/2000قرار بتاريخ :  252994همؼ رقـ : 

 قضية  :  ) ؿ . ؼ (  ضد :  )  ر . ؾ  (    

 هخالفة –رفض الدعوى  –عدـ عرض هبمغ الخمع  – الهوضوع : خمع     

 الشريعة  ( –هف قاىوف األسرة  54الهرجػع : )  الهادة  

هف الهقرر قاىوىا وشرعا لف " الخمع حؽ خولتً الشريعة اإلسبلهية لمزوجة      
 لفؾ الرابطة الزوجية عىد االقتضا  وليس عقدا رضائيا " 

بفؾ الرابطة  –في قضية الحاؿ  –قضوا وهف ثـ فعف قضاة الهوضوع لها      
الزوجية خمعا وحفظ حؽ الزوج في التعويض ريـ تهسكً بالرجوع فإىٍـ بقضائٍـ 
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هف قاىوف  54كها فعموا طبقوا هبادئ الشريعة اإلسبلهية ولـ يخالفوا لحكاـ الهادة 
 .211األسرة وهتػػى كػػاف كذلؾ استػوجب رفػػض القرار الهػطعػوف فيً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 22/04/1985قرار بتاريخ :  36709همؼ رقـ : 

 قضية  :  ) س . خ (  ضد :  )  ؽ . ـ  (  

 تقدير الخمع –االختبلؼ حوؿ هقدار الخمع  –االتفاؽ عميً  –الطبلؽ بخمع      
هف الهتفؽ عميً فقٍا  في لحكاـ الشريعة اإلسبلهية ، لىً في حالة االتفاؽ بيف 

ع و االختبلؼ عمى هقداري فإف لهر تقديري يعود لقاضي الزوجيف عمى هبدل الخم
الهوضوع ، باعتباري لف ذلؾ يعتبر اتفاقا عمى هبدل الطبلؽ بخمع وهف ثـ يتعيف 

  عمى القاضي تقدير قيهة الخمع ثـ الحكـ بالطبلؽ .

وتسكيد لٍذا الهبدل يستوجب الىقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لهحؿ      
 –مبت الطبلؽ يخمع عمى هقدار صداقٍا واشتراط الزوج خمعٍا قدري الزوجية إذا ط

 . 212للؼ دج ، ريـ اىصراؼ إلى الطبلؽ بخمع وطمبٍها لً هعا  50

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 22/04/1985قرار بتاريخ :  36709همؼ رقـ : 

 قضية  :  ) ب . ح (  ضد :  )  ز . ؿ  (  

الحكـ بالتطميؽ  –ال تثبت الضرر  –تقديـ شٍادات طبية وحدٌا  –تطميؽ      
 القاىوىية ) لحكاـ الشريعة اإلسبلهية هخالفة القواعد الشرعية و  -حدٌا عميٍا و 
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هت ؽ س ( هف الهقرر شرعا وقاىوىيا لف تقديـ الشٍادات الطبية  54الهادةو 
وحدٌا إلثبات الضرر في التطميؽ ال يعهؿ بٍا باعتبار لف الطبيب لـ يشاٌد 
ىها يشٍد ها يراي عمى جسـ اإلىساف ، وهف ثـ فإف القضا   فاعؿ الضرب وا 

 ة . بخبلؼ ٌذا الهبدل يعد هخالفة لمقواعد الشرعية و القاىوىي

لف قضاة االستئىاؼ الذيف للغوا  –في قضية الحاؿ  –لها كاف هف الثابت      
الحكـ الهستسىؼ لديٍـ وهف جديد حكهوا بالطبلؽ بطمب هف الزوجة بىا  عمى 
تقديـ الشٍادات الطبية وحدٌا دوف وجود لي سبب تطمؽ بً الزوجة عمى زوجٍا 

 .213القاىوىية و ٍـ كها خالفوا القواعد الشرعية ، فإىٍـ بقضائ

 وهتى كاف كذلؾ استوجب ىقض القرار دوف إحالة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:  بعض أحكاـ دعوى الخمع وصيغ الدعاوى الخامس  المطمب
 وتعميؽ عمييا في مصر

هاؿ فسجازوا فيٍها ها ال  الطبلؽ عمى: تساهح الفقٍا  في الخمع و  1الحكػػـ 
ها ، فسجازوا فيٍها اإلجرا  هف ىفقة العدة عوضا عف الطبلؽ هع  يجوز في ييٌر
ا في ذهة ال يجوز وعف اهرلة اختمعت هف  لف اإلبرا  هىٍا قصدا قبؿ تقريٌر
زوجٍا عمى رضاع ولدٌا ولـ يتـ وقتا قاؿ هحهد رحهً ا يجوز ذلؾ عف سىتيف 

ف طمقٍا عمى إرضاع ا لولد سىتيف وعمى ىفقة ٌذا الولد عشر سىيف قاؿ هحهد وا 
 رحهً ا يجوز وتحهؿ هثؿ ٌذي الجٍالة هقدار الىفقة .

: اعتبار الخمع لو الطبلؽ عمى هاؿ هف ٌذي هسائؿ األحواؿ الشخصية  2الحكػػـ 
.الهبرلة و الخمع لو الطبلؽ عمى هاؿ ليست هف الهعارضة الهالية التي تطبؽ في 

ـ القاىوف الهدىي ، بؿ ٌي هف تصرفات التي تدخؿ في ىطاؽ األحواؿ شسىٍا لحكا
الشريعة اإلسبلهية التي يرجع إليٍا  وحدٌا لتقرير ها  الشخصية فتخضع ألحكاـ

يجب لف يتـ بً رضا  الزوجيف وكيؼ يفصح عىً كؿ هىٍها فيها يصدر عىً 
قع الفرقة القبوؿ هعتبريف شرعا حتى تإيجاب وقبوؿ وكيؼ يكوف اإليجاب و هف 

  ويستحؽ الهاؿ .

: يجوز لمهرلة لف تخالع هف زوجٍا برضاع ولدٌا الذي ٌي حاهؿ هىً  3الحكػػـ  
الهىصوص عميً شرعا لف الهرلة إذا اختمعت هف زوجٍا برضاع ولدٌا الذي ٌي 
حاهؿ بً إلي سىتيف جاز وعميٍا إذا هات لو لـ يكف في بطىٍا ولد ترد قيهة 

سىة ترد قيهة الرضاع سىة كذا إذا هاتت ٌي عميٍا قيهة الرضاع لو لو هات بعد 
سىيف يرجع عميٍا بسجر الرضاع وىفقة باقي السىتيف إال إذا  10ولو كاىت قالت 

قالت عىد الخمع إذا هات لو هاتت فبل شي   فٍو عمى ها اشترطت كها ىص 
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عمى ذلؾ في فتح القدير ىقبل عف لبي يوسؼ وهف حيث لف لجرة الحضاىة ٌي 
 .(214)ضهف الىفقة هف

 ولف الطبلؽ عمى اإلبرا  ٌو التحهؿ صحيحا وال جٍالة فيً بعد الوضع. 

:  لو خمع اهرلتً عمػى هػاؿ ثػـ زادت فػي بػدؿ الخمػع فالزيػادة باطمػة جػا   4الحكػػـ 
. لىػً لػو خمػع اهرلتػً  في االىقروية عف هجهػع الفتػاوى وىقػبل عػف الػذخيرة والهحػيط

الفتػػاوى زادت بعػػد ٌػػبلؾ  الخمػػع فالزيػػادة باطمػػة ألىٍػػاعمػػى هػػاؿ ثػػـ زادت فػػي بػػدؿ 
. وهتى كاىت الزيادة في العوض بعد الطػبلؽ باطمػة ال تكػوف الزهػة  الهعقود عميً

 وال يكوف لمهطمؽ حؽ الهطالبة بٍا . 

 : ٌؿ التحهؿ بىفقة الصغير هقابؿ الخمع هقيد بكوىً رضيعا لـ فطيها . 5الحكػػـ 

د إذا بيف الهدة واف لـ يبيف ال يصح سوا  كػاف الولػد يصح الخمع عمى إهساؾ الول
ػذا الػػىص الهػذكور فػي حاشػػية  رضػيعا لو فطيهػا. وفػػي الهىتقػى إلػى آخػػر ىصػٍا ٌو

    ابف عابديف في باب الخمع.

: يصػػح الخمػػع عمػػى إرضػػاع الصػػغير ، يجػػوز الخمػػع عمػػى إرضػػاعً إذا  6الحكػػػػـ 
  ولدتً إلى سىتيف هثبل. والبرا ة هف الىفقة إذا ولدتً.

: ركف الطبلؽ عمى هاؿ ٌػو اإليجػاب والقبػوؿ بمفػظ الطػبلؽ هعمقػا عمػى  7الحكػػـ 
 الهاؿ الهسهى بيف الزوجيف.

طػػػػبلؽ بعػػػػوض ٌػػػػو إف ركػػػػف الطػػػػبلؽ عمػػػػى هػػػػاؿ ، الػػػػذي ٌػػػػو عقػػػػد عمػػػػى ال     
اإليجػػاب والقبػػوؿ بمفػػظ الطػػبلؽ هعمقػػا عمػػى الهػػاؿ الهسػػهى بػػيف الػػزوجيف ، ولػػذلؾ 
كػػاف هجػػرد االتفػػاؽ عمػػى الطػػبلؽ وبدلػػً فػػي هجمػػس واحػػد بػػدوف حصػػوؿ اإليجػػاب 

ؽ هسػتوجبا لػزـو الهػاؿ عمػى الزوجػة والقبوؿ عمػى الصػورة الشػرعية وال يعتبػر طػبل
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ؿ الشػػػرعييف لوقػػػوع الفرقػػػػة بػػػيف الػػػػزوجيف فػػػالحكـ الػػػذي يعتبػػػػر لف االيجػػػاب والقبػػػػو 
واسػػتحقاؽ الػػزوج لمعػػوض قػػد حصػػؿ عمػػى لسػػاس هػػا تػػـ بيىٍهػػا عمػػى هػػا يىبغػػي اف 

  (215)تبذلً الزوجة هف الهاؿ لزوجٍا ليطمقٍا عميً

وتىفيػػذ ٌػػذا االتفػػاؽ بإيفائٍػػا بعػػض الهػػاؿ الهتفػػؽ عميػػً وتسػػميهً ببػػاقي سػػىدات لف  
ىية ال عمى لسػاس هػا دوف فػي وثيقػة الطػبلؽ هػف لف الخمػع قػد وقػع عمػى اإلجػرا  
هػػف هػػؤخر الصػػداؽ وىفقػػة العػػدة ٌػػو حكػػـ هخػػالؼ لمقواعػػد الشػػرعية الواجػػب األخػػذ 

 بٍا في ٌذا الهوطف ويتعيف ىقضً.

 لدعػػاوى الخمػع : صيػغ هختمفػة

 :(  1صيغػة رقػـ  )  

اىػً فػػي يػػـو :.... الهوافػػػػؽ /.... ، بىػػا  عمػػى طمػب السػػيدة / ... ، الهقيهػػة : ... 
، وهحمٍػػػػػا الهختػػػػػار هكتػػػػػب األسػػػػػتاذ : ... الهحػػػػػاهي : ...والهقػػػػػيـ:... ، لىػػػػػا:... 

هحػؿ هحضر هحكهة... الجزائية قػد اىتقمػت بالتػاريخ:... الهػدوف لعػبلي إلػى حيػث 
 ولعمىتً باآلتػػي : ... هع:   إقاهة السيد / .... الهقيـ:...هخػػاطبػا

ا هعاشػػػرة الهعمػػػف إليػػػً زوج الطالبػػػة بالعقػػػد الصػػػحيح الشػػػرعي و  دخػػػؿ بٍػػػا عاشػػػٌر
 ال تزاؿ في عصهتً وطاعتً إلى اآلف.األزواج و 

الهعمؽ إليػً وتفاقهػت إلػى الحػد الػذي لػـ يث لىً قدهت خبلفات هف الطالبة و وح   
العشػػرة هعػػً وقػػد حاولػػت الطالبػػة تسػػوية ٌػػذي د الطالبػػة تطيػػؽ الحيػػاة الزوجيػػة و تعػػ

 الخبلفات إال اىً دوف جدوى: 

الحػػػاؿ ٌػػػذي فػػػي كراٌيتٍػػػا وبغضػػػٍا الهعاشػػػرة زوجٍػػػا فٍػػػي وحيػػػث لف الطالبػػػة و    
 .   تخشى ا وفي عدـ إقاهتٍا حدود ا هعً
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ا وعرضت عميً هقدـ صداقٍا وحيث لف الطالبة قد طالبت الهعمف إليً هخالعتٍ 
زا  ذلؾ لـ يسع الطالبة إال التجائٍا  الذي لعطاي لٍا ولكف الطالب رفض ذلؾ وا 

لسىػة  1هف قاىوف  20لمقضا  لمحكـ لٍا بخمعٍا عمى زوجٍا عهبل بالهادة 
 .(216)بتىظيـ إجرا ات و لوضاع التقاضي في هسائؿ األحواؿ الشخصية  2000

ؼ الػذكر قػد اىتقمػت و لعمىػت الهعمػف إليػً  بصػورة هػف لػذلػؾ ، لىػا الهحضػر السػال
العريضػػة وكمفتػػػً بالحضػػػور لهػػػاـ هحكهػػػة االبتدائيػػػة لؤلحػػػواؿ الشخصػػػية و الكػػػائف 
ػػا فػػي :... وذلػػؾ يػػـو : .../.../   ، لهػػاـ  الػػدائرة رقػػـ : ... ؾ ، وذلػػؾ هػػف  هقٌر

بائىػػة  صػػباحا وهػػا بعػػدٌا ليسػػهع الحكػػـ عميػػً لخمػػع الطالبػػة هىػػً بطمقػػة 8السػػاعة 
لهصػاريؼ وهقابػؿ لتعػاب هقابؿ هقدـ الصداؽ الذي تدفعػً الطالبػة لػً هػع إلزاهػً با

 ألجؿ الهعمـ : ... .الهحاهاة و 

 تعميؽ الباحث : 

الخمػػػع يزالػػػة همػػػؾ الىكػػػاح يبػػػدؿ بمفػػػظ الخمػػػع ، وقػػػد يصػػػح بمفػػػظ البيػػػع و الشػػػرا   
حكهتػػً وقػػوع وشػػرطً قيػػاـ القيػػد فػػي الهػػرلة ىكاحػػا لو عػػدة قيػػاـ حػػؿ هحػػؿ الىكػػاح و 

 الطبلؽ البائف وتصح ىية الثبلث فيً .

 : ( 2صيغػة رقػـ  ) 

اىػػً فػػي يػػـو :... الهوافػػػػػؽ /.. ، بىػػا  عمػػى طمػػب اآلىسػػة / ... ، الهقيهػػة فػػي  : 
،... 

 وهحمٍا الهختار هكتب األستاذ  ... الهحاهي: ...والهقيػػػـ:...

اىتقمت بالتاريخ إلى ... لىا :........... هحضر هحكهة : ...... الجزائية قد 
  حيث إقاهة السيد / ... الهقيـ : ... هخػػاطبػا هع ... .ولعمىتً باآلتػػي :
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تزوج الهدعي عميً بعقد الصحيح الشػرعي الهػؤرخ : ......... وعمػى صػداؽ قػدري 
:............. الحػػاؿ هىػػً الهبمػػغ )......( اقػػر وكيػػؿ بقبضػػً فػػي هجمػػس العقػػد و 

 ............ بات في ذهتً ألقرب األجميف . الهؤجؿ هىً هبمغ :

وحيػػػث لف الهدعيػػػة تػػػبغض الحيػػػاة هػػػع الهػػػدعى عميػػػً كزوجػػػة لػػػً وحاولػػػت لف    
ػػي لػػذلؾ تقػػيـ دعواٌػػا وذلػػؾ هػػع تىازلٍػػا عػػف  تتراضػػى هعػػً عمػػى الخمػػع فمػػـ يقبػػؿ ٌو
جهيػػع حقوقٍػػا الهاليػػة الشػػرعية وهػػع اسػػتعدادٌا لف تػػرد عميػػً هقػػدـ صػػداقٍا الػػذي 

 العطاي لٍ

 وهقداري : ...................... 

جرا ات التقاضي  2000لسىة  1هف قاىوف  20لعهاال لىص ـ  بتىظيـ لوضاع وا 
 .(217)في الهسائؿ األحواؿ الشخصية

 بىػػػا  عميػػً  

لىا الهحضر السالؼ الذكر قد اىتقمت بتاريخ الهىوي عىً بعالية إلى حيث هحؿ 
إقاهتً الهعمف إليً وسمهتً صورة هف ٌذي الصحيفة وكمفتً بالحضور لهاـ 

ا  :.. وذلؾ في تهاـ الساعة  صباحا ... وها بعدٌا   8الهحكهة : ... الكائف هقٌر
 ؽ الهدعيةفي يوـ : .. الهوافؽ : ... لسهاعً الحكـ بتطمي

طمقة بائىة خمعا  هع إلزاـ الهدعى عميً  بالهصاريؼ و هقابؿ لتعاب الهحاهاة  
 . 218بحكـ هشهوؿ بالىفاؽ الهعهؿ ببل كفالة و ألجؿ العمـ

                                                           

 . 80-79عهرو عيسى الفقي ، الهرجع السػػابؽ ، صفحة  - 217
 . 82-81الهرجع السػػابؽ ، صفحة  عهرو عيسى الفقي ، - 218
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: كها لف دعوى الخمع وسائر الدعاوى الخاصة  3التعميؽ عمى الصيغة رقـ 
بهسائؿ الوالية عمى الىفس ترفع باإلجرا ات الهعتادة لرفع الدعاوى عهبل لهادة 

 .2000لسىة  1هف قاىوف 16هرافعات لمهادة  63

 : 4الصيغة رقـ 

اىػػً فػػي يػػـو :.... الهوافػػػػػػؽ /.... بىػػا  عمػػى طمػػػب السػػيدة / .... الهقيهػػة فػػػي  : 
 ٍا الهختار هكتب األستاذ : ... الهحاهي : ...... وهحم

والهقيػػػػـ... لىػػػا :... هحضػػػر هحكهػػػة : ... الجزائيػػػة قػػػد اىتقمػػػت بالتػػػاريخ  الهػػػدوف 
 لعبلي إلى حيث هحؿ اقاهة السيد/ ....الهقيـ... هخػػاطبػا هع:......

 ولعمىتً باآلتػػي : 

....... ودخػػؿ بٍػػا الطالبػػة زوجػػة لمهعمػػف عميػػً بصػػحيح العقػػد الشػػرعي الهػػؤرخ ..
ا هعاشػػرة األزواج ولىجبػػت هىػػً لطفػػاؿ ....... وال زالػػت عصػػهتً وطاعتػػً  وعاشػػٌر
حتػػى اآلف إال لىػػً دلب عمػػى التعػػدي عميٍػػا سػػبا وقػػذفا بسبشػػع األلفػػاظ التػػي يعجػػز 

ا .  المساف عف ذكٌر

ولف الطالبة قد وصمت الحاؿ كذلؾ إلى حالة بغضٍا هف زوجٍا لكثرة تعديً 
ي الهتعمهة الحاصمة عميٍا سبا وض ربا وقد لصابٍا ذلؾ بالضرر البالغ خاصة ٌو

وكاىت الطالبة قد وصمت عمى كراٌيتٍا لً بحيث لصبح هف ،  عمى شٍادة
 الهستحيؿ هعً العيش هع الهعمف إليً . 

األهر الذي حدا بالطالبة إقاهة دعواٌا الهاثمة لمحكـ لٍا بتطميقٍا هف الهدعى 
تىظيـ  – 2000لسىة  1هف قاىوف  20عميً طمقة بائىة خمعا عهبل بالهادة 
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ي عمى لتـ االستعداد  جرا ات التقاضي في هسالة األحواؿ الشخصية ٌو لوضاع وا 
 (219)ها تقري هحكهة الهوضوع  بسف ترد إلى الهعمف إليً ها قدـ لٍا وزيادة عميً

 بىػػػػا  عميػػػً 

لف الهحضر سالؼ الذكر قد اىتقمت بالتاريخ الهذكور لعبلي إلى حيث هحؿ 
إقاهتً الهعمف يميً وسمهتً صورة هف ٌذي الصحيفة وكمفتً بالحضور لهاـ 

ا : .... وذلؾ في تهاـ الساعة  صباحا   8هحكهة: ... االبتدائية الكائف هقٌر
بعدٌا في يوـ :... الهوافؽ :... وذلؾ لسهاعً الحكـ بتطميؽ الهدعية  :... وها

عمها الهدعى عميً طمقة بائىة خمعا هع إلزاـ الهدعى عميً بالهصاريؼ وهقابؿ 
 220' لتعاب الهحاهاة بحكـ هشهوؿ بالىفاذ الهعجؿ ببل كفالة

 : 4تعميؽ عمى صيغة رقـ 

في دعاوى الخمع إذا حضرت الهدعية ولقرت لىٍا تبغض هعاشرة زوجٍا ولىٍا 
تخشى لال تقيـ حدود ا وافتدت ىفسٍا وردت عميً الطبلؽ الهقدـ لٍا تحكـ 

الهحكهة بتطميقٍا خمع.

                                                           

 . 86عهرو عيسى الفقي ، الهرجع السػػابؽ ، صفحة  - 219
 الهصدر السابؽ . - 220
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 ػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػالخػػػاتمػػ
      

وجية لعطاي الحؽ في إىٍا  الرابطة الز لشارع الحكيـ العصهة بيد الزوج و جعؿ ا
بالهقابؿ لـ يٍهؿ جاىب الهرلة في ذلؾ،  بؿ شرع لٍا وفقا إلرادتً وهشيئتً و 

بطمب هىٍا إذا ها استحالت العشرة الزوجية طريقيف لمخبلص هف ٌذي الرابطة 
وكذلؾ الهشرع عمى يرار ذلؾ سار الهشرع الجزائري و ؽ ، بيىٍها و ساد الشقا

الهصري ، وقد تىاولوا هوضوع الخمع في عدة هواد هف قواىيىٍـ التشريعية 
ٍا لزوجٍا  خوفٍا هف عدـ الهذكورة سابقا ، وتمجا الزوجة الي  الخمع في حالة كٌر

حدود ا، لتفتدي ىفسٍا هقابؿ هبمغ هف الهاؿ تدفعً لً كتعويض عها دفعً  إقاهة
 لٍا هف هٍر حتى ال ُيضار ٌو اآلخر هف تمؾ الُفرقة.

 الزوجية بطمب هف الزوجة إال لىًلفؾ الرابطة  الخمع طريقةفبالريـ هف كوف      
 القاضيتضيؽ سمطة و  صيغة هعيىة تتـ بمفظ الخمع و ذكر البدؿ، ُيشترط فيً 

 في الخمع لتقتصر  فقط عمى تقدير بدلً في حالة اختبلؼ الزوجيف عمى تحديدي.
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 النتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

 
حؿ الرابطة الزوجية وذلؾ إذا بغضت الزوجة الحياة هع زوجٍا  إف الخمع ٌو:  1

ت هىً خمقً او َخمقً وخافت اال تقيـ حدود ا فشرع لٍا لٍا الخمع وذلؾ  وكٌر
بسف تفتدي الزوجة ىفسٍا بإرجاع الهٍر كمً او ىصفً او اقؿ هىً وبمفظ الخمع او 

ذا لـ يتفؽ الزوجيف فترفع الزوجة  دعوى ضد ها في هعىاي ٌذا اذا اتفقا الزوجيف وا 
 زوجٍا إلي القاضي ويحكـ بيىٍـ القاضي بالخمع وتبيف الزوجة هىً .

ا إلي ذلؾ وخافت : إف حكـ الخمع هباح وذلؾ إذا ك 2 اىت ٌىاؾ اسباب تدعٌو
اال ُتقيـ حدود ا في زوجٍا ، اها إف كاف هف يير سبب فٍو كها قاؿ الفقٍا  

 إىً ال يجوز وهىً هف قاؿ بالتحريـ .

: إف هف شروط الخمع قياـ الرابطة الزوجية وكمؾ اف تكوف الزوجة هحبًل  3
يكوف الزوج يصح طبلقً لي  هخالعة زوجتً بالردة وافلمطبلؽ فبل يصح لمزوج 

الذي تتوافر فيً الشروط االٌمية وكذلؾ الزوجة ، واها لفظ الخمع فيجب اف يكوف 
 بمفظ الخمع او ها في هعىاي واف يكوف بهقابؿ هاؿ تفتدي بً ىفسٍا .

عريضة افتتاح دعوى هف قبؿ الزوجة  بإيداع: إف اجرا ات دعوى الخمع تكوف  4
ذي العري وهىٍا توضح ضة يجب اف تتضهف عدة اجرا ات صاحبة الهصمحة ٌو

الزوجة سبب الخمع وتوضح عدد اطراؼ الدعوى في الهحكهة وكذلؾ اسـ 
ا  الهدعية وهكاىٍا وكذلؾ الهدعي عميً ويير ذلؾ هف االجرا ات الواجب توفٌر

 في دعوى الخمع . 

طريقة هف طرؽ فؾ الرابطة الزوجية يترتب عميً اثار  باعتباري: إف الخمع  6
 هىٍا ها يتعمؽ بالجاىب االجراهي وهىٍا بالجاىب الهوضوعي .
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 اتػػػػػػػػػػػالتوصي

 
( هىػػً، لهسػػسلة الصػػيغة و 54) إف قػػاىوف األسػػرة الجزائػػري لػػـ يتعػػرض فػػي  الهػػادة

شروطٍا تاركًا ذلؾ لهبادئ الشريعة اإلسبلهية التي تعتبر الهصػدر التفسػيري لػً ، 
 .وكذلؾ الهشرع الهصري تركً لمهصدر الهعتبر في ببلدي 

إال لىػً وريػػـ هػػا توصػػمىا إليػً ولهسػػىاي هػػف بحثىػػا الهتواضػع يهكىىػػا القػػوؿ بػػسف      
 اىحػػبلؿبهسػػسلة  الػػـ يٍتهػػ،  هػػواديصػػري فػػي بعػػض ، وكػػذلؾ الهالهشػػرع الجزائػػري 

احػػدة فقػػط عمػػى هػػادة و لػػً الخمػػع بحيػػث خػػص الػػزواج بالقػػدر الكػػافي وخاصػػة حالػػة 
 لها قد يترتب عىػً الكبيرة في الهجتهع ىظرا الريـ هف لٌهية ٌذا الهوضوع وفائدتً

هػػػف تشػػػتيت لؤلسػػػرة وتفريػػػؽ لػػػؤلوالد ولف إيفالػػػً ٌػػػذا قػػػد يػػػؤدي إلػػػى تضػػػارب فػػػي 
 واألحكاـ وتىاقضٍا هف هجمس آلخر. االجتٍادات

إذا ها ىظرىا إلى ها قاـ بً  الهشرعيف لٍذا الهوضوعويظٍر جميا إيفاؿ  
ىظراؤي في الدوؿ العربية األخرى كسوريا والهغرب األقصى الذيف فصموا لحكاـ 

يفالٍ يفولهاـ سكوت الهشرعشكؿ ال يترؾ هجاال لمجدؿ والىقاش ، الخمع ب  هاوا 
 .عميىا دائها الرجوع إلى هبادئ الفقً اإلسبلهي  فيجب
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