
 المطمب األول : الخمع 
 أوال : معنى الخمع ودليل مشروعيتو :

 معناه : -1
 لنزع .الخمع في المغة : مأخوذ مف الخمع، وىو : ا

 وفي االصطالح الشرعي : ىو إزالة قيد النكاح بفدية مف الزوجة، وكراىة لو منيا.
 دليل مشروعيتو :  -2

 واألصؿ في مشروعيتو قبؿ اإلجماع : القرآف، والسنة.
   ىف معجع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس يف:فمػػػػف القػػػػرآف قولػػػػو ت ػػػػال  

 [222]البقرة : 
 ثانيًا : الخمع فسخ أو طالق ؟

شػػيور، بػػؿ كػػاد  ف يكػػوف مجم ػػا عميػػو بػػيف فقيػػاه اإلماميػػة، ىػػو  نػػو طػػالؽ، إذا الػػر ي الم
وقػػع بصػػيغة الخمػػع، لػػورود ذلػػؾ فػػي ب ػػه الروايػػات عنػػدىـ، ريػػث نصػػت عمػػ   ف المػػر ة خم يػػا 

 طالقيا.
واما فقياه المذاىب األخرى، فالذي يظير مف كممات األرناؼ، والمالكيػة فػي  رػد قػوليف 

طػالؽ  ياػا، ال فسػس، سػواه تمفػظ بمفػظ صػريط فػي الطػالؽ  و الخمػع،  عند كؿ منيمػا،  ف الخمػع
  و  ت  بكناية مع النية، وىو طالؽ بائف.

وعم  مذىب الرنابمػة، والشػاف ية، والشػيس الطوسػي مػف األماميػة، فػالخمع عنػدىـ فسػس ال 
 طالؽ.

و عػػدد والثمػػرة المترتبػػة عمػػ  القػػوليف، ىػػو  ننػػا لػػو قمنػػا بػػأف الخمػػع طػػالؽ، ف نػػو يػػنق  بػػ
الطمقات الثالث وارػدة، بريػث يرجػع إلييػا الػزوج لػو رج ػت فػي البػذؿ عمػ  طمقتػيف بػاقيتيف، وامػا 

 إذا قمنا بأنو فسس، ف نو ال ينق  منيا شيئًا.
وسواه قمنا بأنو فسس  و طالؽ، فالبد مف قبوؿ الزوجة بو ب ده،  و تقدـ طمبيا مف الػزوج 

 وذلؾ، لوجود نرو مف الم اواة في الخمع. ليخم يا عم  فدية م ينة منيا لو، فيف ؿ،
 ثالثا : أركان الخمع وشروطها :

 الصيغة : -أ 
اشترطوا في الصيغة  ف تكوف بنرو )خم تؾ(  و زوجتػي فالنػة مختم ػة،  و خال تيػا، مػع 

  تباعيا بقولو : عم  كذا، فيذكر الفدية  و البدؿ المالي المبذوؿ مف قبميا.
 شروط الخالع : -ب 

الخػػالع عنػػد اإلماميػػة  رب ػػة شػػروط : البمػػوغ وال قػػؿ، فػػال يصػػط خمػػع  ويشػػترط فػػي الػػزوج
ل  اشتراط ذلؾ ذىب األرناؼ والشاف ية والمالكية.  الصغير وال المجنوف وال الم توه، وا 



 وذىب الرنابمة إل  صرة خمع الصبي إذا كاف مميزا.
 واالختيار، فال يصط طالؽ المكره .

 والقصد، فال يصط مف غير قاصد كخاطئ،  و ىازؿ،  و غافؿ.
 وىؿ يصط لمولي  ف يخمع زوجة ولده الصغير؟

ذىػػػب اإلماميػػػة إلػػػ  عػػػدـ الصػػػرة عمػػػ  مبنػػػ   ف الخمػػػع طػػػالؽ، وقػػػد تقػػػدـ عػػػددـ صػػػرة 
 طالؽ غير الزوج رت  ولو كاف المطمؽ وليًا.

 صمرة لمصغير.ون  المالكية عم   ف لولي الصغير ذلؾ إذا كاف في ف مو م
 شروط المختمفة : -ج 

يشترط فييا عند المذىب الشي ي: البموغ، وال قؿ، واف تكوف طاىرة مف الريه والنفاس، 
وفي طير لـ يجام يا فيو إذا كاف مدخواًل بيا غير صغيرة وال يائسة، وكاف زوجيا الخالع راارًا 

 م يا.
لمختم ة طاىرة، وال في طير لػـ و ما فقياه المذاىب، ف نيـ لـ يشترطوا  ف تكوف الزوجة ا

 يجام يا فيو، كما ف موا في باب الطالؽ بالنسبة لممطمقة.
 اإلشهاد عمى الخمع:  -د 

وي تبػػر عنػػد اإلماميػػة اإلشػػياد عمػػ  الخمػػع، كاشػػتراطيـ اإلشػػياد فػػي الطػػالؽ، فمػػو خم يػػا 
 مف دوف راور شاىديف عادليف يسم اف إنشاه الخمع منو، لـ يقع.

 لمبارأة:المطمب الثاني : ا
 معناه وشروطها:   -1

 المبار ة : م ناه المفارقة بيف الزوجيف. وىي قسـ مف الخمع تأخذ جميع  ركامو المتقدمة.
 الصيغة :  -2

وصيغتيا :  ف يقوؿ الزوج : بار تؾ عم  كػذا فأنػت طػالؽ. فػ ذا تمػت شػروطيا المتقدمػة، 
ال ػػدة، فيرػػؽ لمػػزوج  ف يرجػػع  فػػال رػػؽ لمػػزوج فػػي مراج ػػة المػػر ة، إال إذا رج ػػت فػػي الفديػػة  ثنػػاه

 بدوره إف شاه.
 الفروق بينها وبين الخمع : -3

 وتفترؽ عف الخمع في ثالثة  مور :
 األوؿ : يشترط في صرتيا  ف تكوف الكراىة مف كال الطرفيف لصاربو.

الثاني : ال يجوز  ف يأخذ مف الزوجة  زيد مما وصؿ إلييػا مػف الميػر، وترػـر الزيػادة لػو 
مامية ذىب إل  ررمة  خذ المساوي لممير بػؿ البػد و ف يكػوف مػا يأخػذه  قػؿ رصمت ، وب ه اإل

 منو.



الثالث : يشترط لترققيا ووقوعيػا  ف يػتمفظ بػالطالؽ ب ػدىا، بػأف يقػوؿ ب ػد قولػو : بار تػؾ 
 عم  كذا : فأنت طالؽ؛ بريث لو لـ يأت بمفظ الطالؽ ب دىا، لـ تقع الفرقة بينيما.

   ف فقياه اإلمامية وردىـ، قد  سيبوا في برث مواػوع المبػار ة والبد مف التنبيو ىنا، إل
ىذا، وعقدوا لو عنوانا خاصًا في كتبيـ، ولـ يأت لو ذكر في كتب فقيػاه المػذاىب األخػرى، الميػـ 

 إال الشاف ية ريث تراوا لو بشكؿ مختصر في ذيؿ مبرث الخمع ترت عنواف : اإلبراه .
 


