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 ملخص البحث
القوو    ، ان كقانحيث مشروعيته وصاحب الحق  الناقا ف  قف ايهاعقه لع منناقش هذا البحث الخ  ي  
لقع حهقال للمقرأي  قف اناقاء ربقا  باإلضا ة الق   حقا الحكمقة مقن تشقريع الخ   الهضاء، وأالووجة  وأ

النصوا  تتبع ت لبوهو ما . هابل ح  الوو   ف انااء ربا  الووجية عبر ال ال الووجية  ف م
الترجيحقات الاقابهة،  قف لع، ومعر ة أققوال العلمقاء بخصوصقاا، و حقا بالخ   ية ذات الصلةالشرع

ضققوء الحكمققة العامققة للتشققريع، و ققف ضققوء  اققاا ذمققو  ريقق  مققن النققال وجققرأتاو علقق  أكققل أمققوال 
ممقققا يلحققق  الضقققرر  ااقققتعمال الحققق ف  قققف ف ضقققوء ت شقققف اقققاهري التعاقققغيقققرهو بالبا قققل، بقققل و ققق

رأي ات المققهيققا صققالحيلققع، خال ققال لققلراء التققف تتأكيققا حقق  المققرأي  ققف الخ  بققالمرأي، وهققو مققا قققاا القق  
    .والمحكمة عل  حا اواء

 
 

Abstract 
"AL-KHULU'A":  WHO'S RIGHT,  BETWEEN THE RELIGIOUS SCRIPT 

AND PERSONAL STATUS LAW.       NASER  AL- SHAER. (PhD) 

 

This research discusses (al-Khulu'a), divorce at the instance of the wife who pays a 

compensation in return. It examines its legislation, and who has the final right of 

carrying it out; husband, wife or court, on the basis of religious scripts, scholars' 

views and according to its practice in "personal law". 

Al-Khulu'a is a woman's right in ending undesired marriage, parallel to the man's right 

in ending undesired marriage through divorce, when either of them is unwilling, or 

unable, to go on with his/her marriage. This study calls for reconsidering the 

prevailing stand that takes away this right from women, in the light of the general 

purpose of legislation, the corruption of some people and their boldness in taking 

other's money in an injustice way, and in the light of the spreading phenomenon of the 

abuse of rights which does women wrong. All this lead to favoring the assurance of 

woman's right in Khulu'a, whether by themselves or by law, opposing other views that 

restrict the right of women in this issue.   
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 المقدمة
 .، والصالي والاالو عل  ايا المرالينن الرحيو، والحما هللباو اهلل الرحم

قق . س قققوي اس بقق ون اققاالل، وس حققول و اللاققو س اققال اس مققا جعلتققه اققاالل، وأنققت اذا شقق ت تجعققل الح 
ت، وس ينيققر صققوب الققرأ  اس أنققإنققه س ياققا  أتهيو،  ،  اهققانا صققرا   الماققأنققت موسنققا، وهااينققا

 وبعا،اوا ،  اجعلنا عل  الح  المبين، البصيري 
ت  ها كثقر الحقايث  قف الاقنوات اأخيقري عقن الخلقع، وكثقرت التاقا ست حولقه، وتعقاات اسجتاقااا

توجاققققات التعققققايالت علقققق  عققققاا مققققن قققققوانين اأحققققوال الشخصققققية تعكققققل  بخصوصققققه، وحصققققلت
 . العلماءشريحة من  ارضة، رغو معجايايال

الخلقع ومقاح حق   ايهقا  صاحب الح   ف :همااحاا .حول أمرين الماتمين حايثمجمل يتلخا 
الووجققة  يققه ومققاح حقق  المحكمققة  ققف ايهققا  الخلققع حققال اصققرار الووجققة علقق  الخلققع ور قق  الققوو  

صققاقاا ايققا ، عققن الماققر الققذ  كققان أ مهققاار البققال  ققف الخلققع وحكققو الويققااي  يققه: وثانيامققا . لباققا
 ققف حققال عققاو توا قق  الققووجين علقق   بمهابققل اعققااي الماققر للققوو واور المحكمققة  ققف ايهققا  الخلققع 

 .مهاار البال
اأمقر الثقانف  تقا عالجق اأول اون الثانف، ذل  أنف للبحث  ف اأمر هذ  الارااة خصصتوقا 

كمقة تشقريعه،مشقروعية الخ    ينقاقش هذا البحقث أما. المتعل  بمهاار البال  ف بحث خاا  لقع، وحك
لققع للووجققة الكارهققة لووجاققا  ققف مهابققل تشققريعه ال ققال  للققوو   وكيققف أن الشققار  الحكققيو شققر  الخ 

عققين  ققف حاققو وهققف مهامققة حيويققة  ققف تحايققا صققاحب الحقق   ققف ايهققا  الخلققع، وت  . الكققار  لووجتققه
لرجقققو  الققق  وهقققو مقققا ياقققتلوو ا. كمقققة التشقققريعحقققول اأمقققر و ققق  مهاصقققا الشقققريعة وحك الجقققال القققاا ر 

ل  أققوال ال هاقاء  ل  أقوال الم ارين بخصوصاا، وا  والمختصقين، النصوا الاينية ذات الصلة، وا 
 ضالل عن متابعقة النصقوا الهانونيقة ذات الصقلة  قف ققانون اأحقوال الشخصقية المعمقول بقه  قف 

 .  ف البلا المحاكو الشرعية ذات اسختصاا
ات كتققب الت اققير لمعر ققة تققأويلاو لليققات ذات مققن أمققث القق  تتبققع أقققوال الم اققرين وقققا عمققا الباحقق

، العالقة بموضو  الخلع ولتتبع روايات الخلع كمقا حصقل ومقن النبقف الكقريو عليقه الصقالي والاقالو
أققوال ال هاقاء وأ مقة  الباحقث كمقا تتبقع. يفالضقعمع  حا أحاايث الخلقع للتمييقو بقين الصقحي  و 

لمعر ة وحصر التوجاات ال هايقة  قف ات كتب ال هه ممن خالل أ ف الماألة المذاهب والمجتااين 
كمققا عمققا الباحققث القق  ارااققة المققواا الهانونيققة التققف عالجققت الموضققو   ققف . الماققألة محققل البحققث

رحقة علياقا،  قف ضقف ال لاق ينية، والتعقايالت المهتاأحقوال الشخصقية المعمقول بقه  قف اأرا نقانو 
علقققق  وجققققه الخصققققوا ناققققرال  صققققر واأرانضققققوء المعمققققول بققققه  ققققف الققققاول العربيققققة وبضققققمناا م
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ومتكاملقة  كقل ذلق  باقاف تشقكيل صقوري صقحيحة .لاان عل  مواا الخلعللتعايالت التف أجراها الب  
      .  عن الموضو  محل البحث

والثققانف  ققف  يققات . كمققة مققن تشققريعهاأول لم اققوو الخلققع والحك . مباحققث القق  وقققا تققو تهاققيو الارااققة
كو الخلعثالث وال. لعوأحاايث الخ والرابع للبحث  قف صقاحب الحق   قف ايهقا  الخلقع، حيقث .  ف ح 

نققاقش حقق  المققرأي  ققف  لققب الخلققع، وحكققو اجابققة الققوو   لباققا، واور الاققل ان  ققف الخلققع حاققب 
 .معمول به  ف المحاكو الشرعيةأقوال ال هااء، ثو الخلع  ف قانون اأحوال الشخصية ال
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 األول المبحث
لال مفهوم   كمة  من ت شريع  وا ،ع  خ   هلح 

 
 

لمعنى ال: أوسل   عخ 
لققال نققو  مققن اققو   .مهابققل  راقققه لاققا تا عققه لووجاققاا تققااء الووجققة ن اققاا بمققال  يعنققفبضققو الخققاء  عخ 
من شها  من جاة الووجة عل  أن ت تا  ن ااا بمال ت ايه ال  ووجاا القذ     الووا  لما يهعر     

 ي لهاققا  حهققه الققذ   رضققه اهلل علياققا، أس تقق ا  كرهققت البهققاء معققه وخشققيت باققبب تلقق  الكراهيققة
لققوال. اليققه ووجاققا بنققاء علقق   لباققا بققذل  العققو  الققذ  تا عققه لققوال عخ  واإلراققال  نققو البمعنقق   عخ 

ل  ومنه  ،واإل ال  من الهيا  للخقرلبقال كالين القووج ووجه الشقبه أن كقال مقن. الثوب أ  نوعه عخ 
 كققان الققتخلا مققن الققوو  . (البهققري:781)"لبققال لاققن هققن لبققال لكققو وأنققتو": بققنا قققول اهلل تعققال 

لعقا بضقو الخقاء للاسلقة علق  اناقاء الووجيقة . كنو  الثوب بالمعن  مجقاوال  قل النقو   بقالمعن  خ  عك ثقو ج 
لعا ب ت  الخاء، للت ري  بيناما  . (1)باس تااء، بينما بهف النو  الحاف للثوب ونحو  خ 

لققعولل هاققاء تعري قق بأنققه اوالققة ملقق  النكققاف المتوق ققة علقق  قبولاققا  يققة  هققا عر ققه الحن. 2اٌت متهاربققة للخ 
لققع أو مققا  ققف معنققا  وعر ققه الشققا عية بأنققه   رقققة بعققو  مهصققوا راجققع لجاققة الققوو  بل ققا . بل ققا الخ 

لع وعر ه الحنابلة بأنه  كقرا  القوو  امرأتقه بعقو  . وعر ه المالكية بأنه  ال  بعو .  ال  أو خ 
غقققو وجقققوا  قققرو  بقققين تلققق  التعري قققات تعكقققل اختال قققات ال هاقققاء  قققف لكقققن، ور . بأل قققاا مخصوصقققة

ْلعك   رقةل بقين القووجين، ببقال مقن مقال  لع، اس أناا  ف الجملة تاور حول كون الخ  بع  ماا ل الخ 
أو من عة، أو اوالقة لملق  النكقاف بعقو  مقن  قرف الووجقة لجاقة القوو ، ت تقا  الووجقة بقه ن اقاا 

 . اا أن س تو يه حههمن ووجاا، لكرهاا له وخشيت
لع، كالم اااي والمبارأي وال ال  علق  مقال وال اق  وأل قاا الخلقع مناقا . وهنال  أل اا ذات صلة بالخ 

الصري  الذ  س يتوقف عل  النية ومناا أل اا الكناية التف تحتا  ال  نيٍة عل  اخقتالف  قف ذلق  
قن لقو ي قر  بقين األ قاا، . بين ال هااء قن العلمقاء م  وأن اسعتبقار عنقا هو بقذل المقرأي العقو  بقل ومك

لقذا  قالت ري  بقين ل قا . و لباا ال رققة،  قالعبري  قف العهقوا بمهاصقاها ومعانياقا س بأل اااقا ومبانياقا
ْلع هو قول محا ث لو يعر ه الالف من الصحابة والتابعين، بل ان الهقر ن لقو ياقتخاو  ول ا  ف الخ 

لع وس كلمة ال ا ، انما اات   (3).خاو كلمة ال ااءكلمة الخ 
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ل: ثانيا    عأركان  الخ 
لققع أركققاٌن، لققع : حصققرها الحن يققة  ققف اإليجققاب والهبققول، وهققف عنققا غيققرهو تشققمل (4)للخ   ر ققف الخ 

لققع وياققم  البققال، والصققي ة و ،  يجققب أن يكققون ممققن أمققا الققو . وهمققا الققوو  والووجققة، وعققو  الخ 
لعققه، وأن يكققون يملقق  ايهققا  ال ققال أمققا الووجققة،  يشققتر   ياققا أن . عققاقالل مختققارال   حتقق  يجققوو خ 

وأن تكقون  قف عصقمة ووجاقا حهيهقة . تكون م  ل هة التصرف بالمقال صقحيحة اسلتقواو غيقر مكرهقة
وس يشقتر  جماقور العلمقاء   اقر الووجقة مقن . أو حكمال، وهقف التقف لقو ت قار  ووجاقا ب قال  بقا ن

لع علياا لهقاء خلعقه لاقا اقواءل  خقذ  القوو  مقن جاقة ووجتقهما يأ أما البال،  او. الحي  لوقو  الخ 
لع، علمقال بقأن . كان البال ماسل أو من عة وكل ما يصل  مارال من مال أو من عة يصل  باسل  ف الخ 

لع ليل محل ات ا  بل وليل البال شر ال لصحة الخلع عنا  ري   .اعتبار البال ركنال  ف الخ 
لققع، وهنالقق  أل ققاا عايققاي تصققل  للاسلققة علقق  أمققا الصققي ة،  اققف اإليجققاب والهبققول بققين   ر ققف الخ 

حيققث يققرح الجماققور أنققه س بققا  ققف الخلققع مققن أن يكققون . الم لققوب ويتحهقق  باققا اإليجققاب والهبققول
ورجقق  الققبع  عققاو . بل ققا الخلققع أو بل ققا مشققت  منققه أو بل ققا يقق ا  معنققا  مثققل المبققارأي والم ققاااي

لقعاشترا  ل ا معقين وس صقي ة معينقة لصقحة ايهقا  كقل   رققة بعقو  وتقرا  بقين القووجين .   الخ 
لققع ب قق  الناققر عققن الصققي ة الماققتعملة لققذل ، أن العبققري  ققف العهققوا  وب لققب مققن الووجققة هققف خ 

 .بمهاصاها ومعانياا س بأل اااا ومبانياا
لع بين كونه يمينال ت راع   يه أحكاو اليمين أو معاوضة تن بق  عليقه أحكقاو المعاوضقة،  اار يتو  الخ 
لقع علق  ققولين  قف كونقه  الققال  قف الخ   اءالعلمقكمقا اختلقف . (5)ل  خقالف  قف ذلق  بقين ال هاقاءع

حيقث . (6)با نال ي حتا ب مقن القثالث  لهقات أو  اقخال س ي حتا قب مقن ال لهقات القثالث  قال ي نهكصقاا
ي حاققب ضققمن ال لهققات الققثالث، بينمققا ذهققب  ريقق   خققر القق     بققا نالقق  أنققه  ققالذهققب الجماققور 

 علمال بأن الهول بال ا  هو الذ  ص  عن ابن. ول بأنه  ا  س ي حا ب ضمن ال لهات الثالثاله
وققا . وهو ققول ابقن عمقر، وهقو المقرو  عقن عثمقان وعلقف وابقن الوبيقر وعكرمقة و قاوول. عبال

بينمقا الخلقع عنقا الااهريقة  قال  . الهقيو والصقنعانف والشقوكانفرج  الهول بال ا  ابن تيمية وابن 
 . ولكل  ري  حجته  .رجعف

، بقين أن تعتقا كاقا ر الم لهقات (7)أما عقاي المختلعقة،  هقا انهاقو العلمقاء بخصوصقاا علق  ققولين
، وهققو باققا رحماققا أاققتبر واحققاي ي تعتققا بحيضققةثققالث حيضققات أو قققروء حاققب الجماققور، وبققين أن 

نققه، وذلقق  الققذ  رجحققه ابققن تيميققة وابققن الهققيو، وهققو الققذ  ذهققب اليققه أحمققا  ققف أصقق  الققروايتين ع
 أن تعتقا   تْ ر  مك أ   قاختلعت عل  عاا راول اهلل صقل  اهلل عليقه واقلو ذ التف الربيع بنت معو  لحايث
 . وهو حايث صحي . بحيضة

والقذ  عليقه جمقاهير . ويلح  باذا أيضا، الحقايث  قف  قال  المختلعقة، وهقل هقو  بقا ن أو رجعقف
  (8) .اواءل قيل ان الخلع   الٌ  أو  ا ٌ أهل العلو بااتثناء الااهرية أنه ليل  ف الخلع رجعٌة، 
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ه: ا  ثالث كمة  تشريع   مشروعية الخلع وح 
اققن العشققري ، بققين الققووجين مققن المعلققوو أن الققووا   ققف اإلاققالو انمققا يهققوو علقق  المققواي والرحمققة وح 

س تحولققت العشققري بينامققا القق  كاققف مققن الكراهيققة والعنققف، ولققو ياققت ع كققل مققن ال ققريهين الو ققاء  وا 
أن الشققار  الحكققيو قققا مققن  ومعلققوو أيضققال . جققه عليققه و قق  مققا  لققب الشققار  الحكققيو منامققابحقق  وو 

لقتخلا مقن ووا  س يرغقب  يقه عبقر تشقريع ال قال ، ولكقن علق  أن الوو  ح  حل عهقا النكقاف ل
س يأخققذ مناققا شققي ا  ممققا أع اهققا، أنققه س يجققوو أن يجتمققع علياققا  ققال  ووجاققا لاققا وأخققذ  لمالاققا 

لكن الكراهية قا تكون من  رف الووجة ال  الحقا القذ  س تاقت يع معقه الو قاء . به الذ  ااتحلاا
بحقق  ووجاققا، مققع أن الققوو  قققا يكققون راغبققال بووجتققه ومتماققكال بربققا  الووجيققة وس يتعمققا اكراهاققا أو 

لمثل هقذ  الحالقة أجقاو الشقار  الحكقيو للمقرأي أن ت تقا  مقن ووجاقا . عضلاا أو اجبارها عل   راقه
لققذا كققان علياققا أن . ولكققن، س يمكققن الجمققع علقق  الققوو  بققين خاققارته لووجتققه ومالققه معققال . لعبققالخ  

 . ها ايا ت تا  ن ااا بإعااي المال الذ  أع ا
قم  ومن مااهر عال اهلل تعال  أنه ل   اا  اذا ا جعقل ال قال  للرجقل أ  بيقا  لهقاء مقا يا عقه مقن الص 

ال ققااء  س يرغققب  يقه،  هقا شقر  رار هكقذا ووا ٍ كقر  ووجتقه، ليقتخلا مقن الضققرر النقاجو عقن ااقتم
أنققه اذا . للووجققة اذا كرهققت ووجاققا،  كققان الخلققع بيققا المققرأي  ققف مهابققل مققا بيققا الرجققل مققن ال ققال 

كانت المرأي هف المتضرري من ااتمرار الووا ، وهف الراغبة  ف الم ارقة،  ليل ال ال  منهذال لاقا 
لاا الشار  الحكيو أن ت تقا  منقه بالمقال القذ  يمك قن القوو  أن أمر ال ال  ليل بياها، لذا أجاو 

 .(9)من نكاف غيرها به ان شاء
ْلع  هو للتوقف من تعا  حاوا اهلل تعال   يما يتعل  بحهو  كل من الووجين تجقا  انما وتشريع الخ 

وهقذا  .اآلخر، وأنه ش رك  إلوالة الضرر الذ  يلح  بالمرأي من خالل المهاو مع من تكرهقه وتب ضقه
لقع كمقة تشقريع الخ  أمقا ر قع الضقرر عقن القوو   اقو . ال ر  هو المناور اليه بالمهاو اأول مقن حك

وهكقذا يراعقف .  ف المهاو الثقانف أن القوو  ياقت يع القتخلا مقن ذلق  بقال ال  بقإرااي من قراي منقه
لهلققوب اإلاققالو جميققع الحققاست الواقعيققة ويواجققه ال  ققري مواجاققة صققريحة عمليققة ويراعققف مشققاعر ا

  (10).الجااي حيث س مجال لهياو الووجية مع الن ور الماتحكو بيناما
لكققن مققن المالحققا أن المققذاهب عامققة أع ققت الحقق  للرجققل بققال ال  اون أيققة قيققوا، بينمققا جعلققت 
الخلع  للووجة متوق ال عل  موا هة الوو   أعاات اأمر اليه، مما جعقل الخلقع وال قال  كليامقا بيقا 

تملكه الووجة  ف هذ  الصوري من الخلع أن تتوال للرجل كقف يخلعاقا، وس يملق   الرجل، وغاية ما
أحققا اجبققار  علقق  ذلقق  ان ر قق ، وهققو اأمققر الققذ  يحتققا  القق  اعققااي الناققر وال حققا  ققف ضققوء 
نصوا الهر ن والانة وروف الشريعة، اواءل لجاة اإلعتراف بح  المقرأي  قف الخلقع، أو لجاقة مقن  

 قققف مجقققال حمقققل الرجقققل علققق  الخلقققع اذا تعاقققف بقققالر   أو تعاقققف  قققف الهضقققاء صقققالحية نا قققذي 
مهاار البال الذ  ي لبه من الووجة، خاصة  قف ضقوء ضقعف اإليمقان وتقانف الماقتوح اأخالققف 
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والجرأي عل  أكل أموال النال بالبا ل مهارنة مع ما كان عليه النال  قف أجيقال الماقلمين اأولق  
 ". وا اهلل  ال تعتاوهاتل  حا: " ف مناقضٍة لهوله تعال 

وقققا أجمققع العلمققاء علقق  مشققروعية الخلققع، وثبتققت مشققروعيته بكققل مققن الكتققاب والاققنة،  ضققالل عققن 
ال ققققال  مرتققققان،  إماققققاٌ  بمعققققروف أو تاققققريٌ  : "قولققققه تعققققال  مققققن الكتققققاب . جمققققا  والمعهققققولاإل

ا حققاوا اهلل،  ققإن خ ققتو بإحاققان، وس يحققل لكققو أن تأخققذوا ممققا  تيتمققوهن شققي ال اس أن يخا ققا أس يهيمقق
ناف علياما  يما ا تات بقه، تلق  حقاوا اهلل  قال تعتقاوها، ومقن يتعقا حقاوا  أس يهيما حاوا اهلل  ال ج 

البخققار  عققن ابققن عبققال رضققف اهلل  ومققن الاققنة، مققا روا ( البهققري:222)."اهلل  أول قق  هققو الاققالمون
يقا راقول اهلل، ثابقت : ه واقلو  هالقتأتت النبف صل  اهلل عليق (11)أن امرأي ثابت ابن قيل: "عناما

 هقال راقول اهلل صقل  . بن قيل ما أعتب عليقه  قف خلق  وس ايقن، ولكنقف أكقر  الك قر  قف اإلاقالو
اقبقل : راقول اهلل صقل  اهلل عليقه واقلو[ لقه] هقال . أتراين عليه حايهته؟ قالقت نعقو: اهلل عليه والو

لق علق  جقواووأمقا اإلجمقا   (12)."الحايهة و لهاا ت ليهقة مقناو ابقن  ،  هقا ذكقر  غيقر واحقاٍ (13)عالخ 
،  قإن المقرأي (14)وأمقا المعهقول. المنذر وابن حجر، وذل  للنصوا الصريحة الصحيحة  ف الباب

قا تكر  ووجاا مع قيامه بحهاا،  جقاو أن تبقذل لقه عوضقال علق  ذلق ،  تنقال حريتاقا وان كاكاقا مقن 
ذلقق  ا ققع للضققرر عققن المققرأي وح ققا لمققال ووا  س ترغققب  يققه وينققال هققو مالققه الققذ  ا عققه، و ققف 

الرجققل مققن غيققر الققو أحققاهما، وذلقق  عبققر تشققريع يراعققف مشققاعر الهلققوب التققف س حيلققة ل ناققان 
 . ياا، وذلكو هو الحكو العال والهول المعهول، وكل حكٍو هلل تعال  هو قوٌل عاٌل ومعهول
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 المبحث الثاني
 لعاآليات واألحاديث ذات الصلة بموضوع الخ  

 
كمقا أن . هنال  العايا من اآليقات التقف تناولقت العالققة بقين القووجين و قر  القووا   قف حقال تعثقر 

هنال  العايا من اآليات التف تناولت الح  المالف وحرمة التعا  عليقه وبضقمن ذلق  الماقر القذ  
بيقا أننقا . هو ح  خالا للمرأي س يحل للوو  أن يأخذ منه شي ال اس بحهه أو عن  يب ن ل مناقا

 . يمكن أن نكت ف هنا باآليات ذات الصلة المباشري بموضوعنا
ال ققال  مرتققان،  إماققاٌ  بمعققروف أو تاققريٌ  بإحاققان، وس : "، ورا قققول اهلل تعققال   ققف اققوري البهققري

يحل لكو أن تأخذوا مما  تيتموهن شي ال اس أن يخا ا أس يهيما حقاوا اهلل،  قإن خ قتو أس يهيمقا حقاوا 
ناف علياما  يما ا تات بقه، تلق  حقاوا اهلل  قال تعتقاوها، ومقن يتعقا حقاوا اهلل  أول ق  هقو اهلل  ال  ج 

 (البهري:222)."الاالمون
يا أياقا القذين  منقوا س يحقل لكقو أن ترثقوا الناقاء كرهقال، وس : "ورا قول اهلل تعال  و ف اوري النااء،

ٍة مبينققٍة، وعاشققروهن بققالمعروف،  ققإن تعضققلوهن لتققذهبوا بققبع  مققا  تيتمققوهن اس أن يققأتين ب احشقق
ن أراتققو ااققتباال ووٍ  مكققان ووٍ  . كرهتمققوهن  عاقق  أن تكرهققوا شققي ال ويجعققل اهلل  يققه خيققرال كثيققرال  وا 

ثمال مبينال  وكيف تأخذونه وققا أ ضق  . و تيتو احااهن قن ارال  ال تأخذوا منه شي ال، أتأخذونه باتانال وا 
كو ال  بعٍ  وأخذن منكو ميثاق  (.النااء:27-72)."ال غلياال بعض 

أما اأحاايث ذات الصلة بالخلع،  ثمة أحاايقث اعقت للح قاا علق  الراب قة الووجيقة وناقت المقرأي 
 هقا ورا  قف . عن ا ال ال ال  من غير ابب، اذ اأصل ااتهرار الحيقاي الووجيقة ولقيل انايارهقا

ماقققو  تنقققة أققققرباو منقققه ينصقققب الشقققي ان عرشقققه ثقققو يراقققل اقققرايا ،  يكقققون أعا: الحقققايث الصقققحي 
حتقق  يجققفء مققن يهققول  مققا . يجققفء أحققاهو  يهققول  علققت كققذا وكققذا،  يهققول مققا صققنعت  شققي ال . منولققة

وروح الترمققذ  أن الراققول . (15)تركت ققه حتقق   رقققت  بينققه وبققين امرأتققه،  ي انيققه منققه ويهققول ن عققو أنققت
ل  حققراو علياققا را حققة غيققر بققأ مققن  القققال  [ووجاققا] أيمققا امققرأي اققألت" :قققال عليققه واققلوصققل  اهلل 

 :قققالراققول اهلل صققل  اهلل عليققه واققلو  أنالترمققذ  وروح . (16)حاققنهققو الترمققذ   وقققال". الجنققة
، بينمقا صقححه غريقب مقن هقذا الوجقه ولقيل ااقناا  بقالهو  هقوثقو ققال  "المختلعات هن المنا هات"

 . األبانف
ل  جانقب تلق  الروايقات،  هقا ورات روايقات أخقرح تقال علق  جق لقع ان كقان لاقببلكن، وا  . واو الخ 

بن قيل أتت النبقف صقل  أن امرأي ثابت : "ف اهلل عناماعن ابن عبال رض (17) ها روح البخار 
يا راول اهلل، ثابت بن قيل مقا أعتقب عليقه  قف خلق  وس ايقن، ولكنقف أكقر  : اهلل عليه والو  هالت
قققال . ليققه حايهتققه؟ قالققت نعققوأتققراين ع:  هققال راققول اهلل صققل  اهلل عليققه واققلو. الك ققر  ققف اإلاققالو
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عكرمة بخصقوا أخقت عبقا وعن ." اقبل الحايهة و لهاا ت ليهة: راول اهلل صل  اهلل عليه والو
وعققن عكرمققة عققن ابققن عبققال أناققا ". اققاهْ ل     و  " :النبققف ، وقققال"وأمققر  ي لهاققا" ،" راتاققا" :بققفبققن أ  اهلل 
وعن عكرمة عقن ابقن عبقال ". أ يههانف س أعتب عل  ثابت  ف اين وس خل  ولكنف س : " قالت

هقذا الحقايث حقايٌث صقحيٌ ، ورا  قف البخقار ، وكقذا أاقانيا ال برانقف . " رات عليه وأمقر    ارقاقا"
ولكققن هنالقق  أحاايققث أخققرح ضققعي ة مراققلة، وبخاصققٍة تلقق  التققف . والناققا ف بخصوصققه صققحيحة

  قف كتقب الت اقير ". وس يقوااا"أو "  أمقا الويقااي  قال"ذكرت الويااي عن المار قبقوسل أو ر ضقال، مثقل 
من اوري البهري، و ف كتب ال هقه والحقايث  قف بقاب الخلقع، ورات جملقة أحاايقث و ثقار  222للية 

ن كانققت تضققمنت القق  جانققب الصققحي  جملقققة .  ققف حااثققة الخلققع و ققف اققبب نققوول اآليقققة وهققف وا 
معقققة، وبعقققا تحهيهاقققا، أحاايقققث ضقققعي ة باقققناها أو بالويقققااات التقققف تضقققمنتاا، اس أناقققا تع قققف مجت

صوري م صلة عن الخلع لاح ال هااء والم ارين، ونا  لمن يرغب  قف اساقتوااي العقواي الق  كتقب 
ققاا   الت اققير وال هققه والحققايث، خاصققة مققع الجققال حققول النصققوا المتعلهققة بمنققع الويققااي علقق  الص 

ن كان اإلراال هو  (18).اأرج  بين تضعي اا لكوناا مرالة وبين الهول بتوثي  رواتاا، وا 
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 المبحث الثالث
لع   كم الخ  لع، ح   وأقوال  العلماء في تفسير النصوص ذات الصلة بالخ 

 
 ا  قال اس يحقل للرجقل اذا أر باس ال  عل  أقوال ال هااء والم ارين، يتض ، وبصورٍي جليقٍة، أنقه 

ا و كالل لمالكاا بالبا قل ، أنه يكون متعايال عليامن الصاا  اهامما أع  شي ال مناا أخذ يأن  ووجته
الووجقان ولقو تهقو المقرأي بحهقو  الرجقل وأب ضقته  أما اذا تشقا    .ما ااو هو الراغب  ف  را  ووجته

خققاف ي   أنققه عليامققا  ققف ذلقق ، ولققو تهققار علقق  معاشققرته  لاققا أن ت تققا  منققه بمققا أع اهققا وس حققر 
وس يحقل للقوو  أخقذ شقفء مقن . علق  اآلخقرا مقن الحق  مقاكقل منا تر   اعة اهلل  يما لوو لمعليا

س : عقن ابقن عبقالو . المار ولو كان قليالل اون وجوا هذا الخوف الذ  لو يكن لابب متعمقا منقه
 عققروي وعققن ،اققالك ب  اس أن يكققون النشققوو واققوء الخلقق  مققن قك  يحققل لكققو أن تأخققذوا ممققا  تيتمققوهن شققي ال 

 . (19)مثل ذل  بن ويا جابروعن 
ال القققووجين، كمقققا ققققا يكقققون مقققن جانقققب الووجقققة وحقققاها، و قققف وققققا يكقققون القققب   والخقققوف مقققن كققق

أمقا اذا كقان الكقر  مقن . الحالتين يجوو الخلع عنا جماهير العلمقاء كمقا نهلقت كتقب ال هقه والت ااقير
جانب الوو ، أو كانت الحال ماتهري بقين القووجين،  اأصقل حاقر الخلقع، أن الخلقع انمقا رب تقه 

ال اققو والشققر  الققذ  الققت عليققه اآليققة صققراحة، لكققن  ريهققال مققن اآليققة باققبب  ققال ينب ققف تجققاوو ذلقق  
العلماء أجاو الخلع أو أمضا  حال الو ا  وااتهرار الحقال بقين القووجين، ومقناو مقن أمضقا  حتق  
لو كان قا حصقل ب ريق  العضقل واإلكقرا  مقن جانقب القوو  رغقو ققولاو بحرمقة العضقل،  قف حقين 

 ت اققير هققا جققاء  ققف . وجتققه ب ريقق  العضققلالققوو  مققن و  قققال ال ريقق  اأول بققرا المققال الققذ  يأخققذ 
س يحل للرجل أن يخلع امرأته اس أن ت تف ذل  مناا  أما أن يكقون يضقارها ": عن الوهر ال بر  

روهن وتضقيهوا س يحقل لكقو أن تضقا" :ابقن كثيقر وجاء  ف ت اقير". حت  تختلع  إن ذل  س يصل 
س ":  ققت  الهققاير ت اققير ورا  ققفو ". صققاقة أو ببعضققهعلققيان لي تققاين مققنكو بمققا أع يتمققوهن مققن اأ

} وتنكيقر  ،علق  وجقه المضقاري لاقن يحل لألووا  أن يأخذوا مما ا عو  ال  ناا او من المار شي ال 
وس : "وماققققتنا ذلقققق  كلققققه قولققققه تعققققال  .(20)عققققن الكثيققققر  ضققققالل  نققققورال  أ  شققققي ال : للتحهيققققر {  شققققي ال 

ذا كققان شققأن الجاهليققة اأولقق ..". تعضققلوهن لتققذهبوا بققبع  مققا  تيتمققوهن ، كمققا ي  اققو مققن هققذ  وا 
عضل الووجة أخذ بع  المار مناا،  إن شأن بع  اأووا  اليوو العضل للقذهاب بكقل اآلية، 

 قققأ  ال قققريهين أكثقققر تجقققاووال لحقققاوا اهلل تعقققال ، وأ  . الماقققر، بقققل وربمقققا  لبقققوا  قققو  مقققا أع قققوهن
   !العضلين أشا حرمة

لققب الخلققع اس بعققا محاولققة اإلصققالف بققين الققووجين امققا مباشققري أو عققن واأصققل أس ي جققاب القق   
 ري  الحكمين، وبعا اعف الوو  إلقناعاا للعاول عن  لباا بالوعا وابل التأايب ثو ال شل  ف 
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اصققرارها علقق  الخلققع تققو لاققا ذلقق  أن هققذا يققال علقق  ب ضققاا لققه ( أو للهاضققف) ققإن تأكققا لققه . ذلقق 
ا اهلل بخصققوا الحهققو  الووجيققة ان ااققتمرت الووجيققة مققع هققذ  واحتمققال الوقققو   ققف تعققا  حققاو 

وهقذا س يعنقف اشقترا  . (21)والضقحا  عقن اقعيا بقن جبيقرال بقر    قف ت اقيرالكراهية، كما ورا  
جقاء   قف ت اقير  . الال ان للخلع،  ها نا العلماء عل  جقواو  عنقا الاقل ان ومقن غيقر الاقل ان

اون الاقل ان  الخلقع مقر وعثمقان وابقن عمقر جقواوصق  عقن ع": قولقه ال حقاو  عن (22)الهر بف
وهقققف الهضقققية التقققف ". كمقققا جقققاو ال قققال  والنكقققاف اون الاقققل ان وهقققو ققققول الجماقققور مقققن العلمقققاء

يناقشققاا البحققث سحهققال،  هققا أصققب  اليققوو كققٌل مققن الققووا  وال ققال  عنققا الاققل ان لضققمان الحهققو ، 
ف بققر   اساققتجابة ل لققب الووجققة وكققذا الحققال بخصققوا الخلققع،  ضققالل عققن أن الققوو  قققا يتعاقق

بققالخلع، وهققو مققا ياققتاعف تققاخل الهضققاء إلنصققاف المققرأي وحمايتاققا مققن تعاققف الققوو  وحتقق  مققن 
عضله لاا أحيانقال لتختلقع منقه بمارهقا مقع أنقه هقو الراغقب بتركاقا مقن غيقر تهصقير مناقا وس اقبب 

 .   يبرر ذل  ال ااء
رهقققا وس تعضقققلوهن لتقققذهبوا لكقققو أن ترثقققوا الناقققاء ك   يقققا أياقققا القققذين  منقققوا س يحقققل": قولقققه تعقققال  أمقققا

بخصققوا وراثققة الناقققاء  (23)،  هققا أورات كتققب الت اقققير(الناقققاء:21-72)."بققبع  مققا  تيتمققوهن
اذا مقات الرجقل عنقاهو عقن  كقانواالعرب  قف الجاهليقة  أن بع : ك رهال ت ايرات وروايات، موجوها

يتووجاققا خو ققال علقق  ذهققاب الماققر الققذ   ووجتققه حباققاا أهققل الميققت أحققاهو وربمققا أصقق رهو كققف
 اقو امقا  .كان الميت قا أصاقاا ايقا ، وققا س يووجوهقا أحقاال حتق  تمقوت أو تتنقاول عقن مالاقا لاقو

مقا منعوهقا مقن القووا  مقن أ  شقخا غريقب  معقال  حجووا اأرملة ميراثال لاو مع كل مقا تملق ، وا 
. ا لاقو بقاإلكرا ،  حقرو اهلل تعقال  جميقع ذلق  ف مالاا، وس ينجياا من ذلق  اس أن تتنقاول عقن مالاق

ن كانققت اميمققة حباققاا حتقق  تمققوت قريققب ووجاققا  ققإن كانققت جميلققة تووجاققا :  ققت  الهققاير و ققف وا 
  . يرثاا

وس تحباققوا يققا معشققر ورثققة مققن مققات مققن : (24)ف،  هيققل اناققا تعنقق"وس تعضققلوهن" وأمققا قولققه تعققال 
 ،رجققال كيمققا يمققتن لتققذهبوا بققبع  مققا  تيتمققوهنالرجققال أوواجاققو عققن نكققاف مققن أران نكاحققه مققن ال

وقققال .  تأخققذوا مققن أمققوالان اذا مققتن مققا كققان موتققاكو الققذين ورثتمققوهو اققاقوا الققيان مققن صققاقاتان
بققل معنقق  ذلقق  وس تعضققلوا ناققاءكو  تحباققوهن ضققرارال وس حاجققة لكققو الققيان  تضققروا باققن :  خققرون

س تهاققروهن لتققذهبوا بققبع  مققا : قققال بققالعققن ابقن عو  .لت تقاين مققنكو بمققا  تيتمققوهن مققن صققاقاتان
وعقن . الرجل تكون له المرأي وهو كار  لصحبتاا ولاقا عليقه ماقر  يضقر باقا لت تقا  هو ، تيتموهن

وس تعضقلوهن أ  وس  : وعقن الاقا  . س يحل ل  أن تحبل امرأت  ضرارال حت  ت تا  من : قتااي
الرجققل امرأتقه  يضققر باقا حتقق  ت تققا   العضققل أن يكقر : وعققن  الضقحا  .تضقاروهن لي تققاين مقنكو

س يحقل لكقو "احقااهما  قف الجاهليقة واأخقرح  قف أمقر اإلاقالو، : نولت هاتقان اآليتقان : وقيل .منه
وعنققا . ا ابققن المبققار  وعبققا الققرو  هقالقق . ققف اإلاققالو "وس تعضققلوهن" ققف الجاهليققة  "أن ترثققوا الناققاء
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اقف الماقلمون كان  قف أمقر الجاهليقة ولكقن ن   الايا  كله: قال عكرمة والحان البصر ابن كثير، 
 هقو" س يحقل لكقو"ان الخ قاب  قف قولقه : ولق  أن يهقالاأ  :  قت  الهقاير و ف .عن  عله  ف اإلاالو

أن تعضقققلوا أوواجكقققو كمقققا أو  رهقققال ك   أ  س يحقققل لكقققو معشقققر الماقققلمين أن ترثقققوا الناقققاء ،للماقققلمين
 .ةت عله الجاهلي

اختلقف أهقل التأويقل  قف معنق  ال احشقة القواراي  هقا ، "ين ب احشقة مبينقةاس أن يقأت" :أما قوله تعال 
 مقققا بقققين الهقققول بأناقققا تعنقققف الونقققا أو أناقققا تعنقققف م لققق  القققب   والنشقققوو، أو أناقققا تعنقققف ذلققق  هنقققا

معناها الونا،  إذا ونت المرأي حل لووجاا عضلاا لت تقا  منقه بمقا : العلماء قال بع ها   .جميعه
ولقق  مققا قيققل وأ  : (25)قققال ال بققر . ال احشققة المبينققة  ققف هققذا الموضققع النشققوو: وقققال  خققرون.  تاهققا
ذل  أن اهلل جل ثنقا    .ب رجاا له وونال  باللاان عل  ووجاا وأذحل  من بذاءٍ  به كل  احشةٍ  عنفٌ أنه م  

  .ااهري متبينةٍ  كل  احشةٍ  "مبينةٍ  اس أن يأتين ب احشةٍ "عو بهوله 
اققبب موجققب ومبققي ، انمققا هققو الققٌو وتعققٍا وتجققاوٌو لحققاوا اهلل  اس أن أخققذ ماققر المققرأي، مققن غيققر

ذلق  أناقو ااقتحلوهن بقذل  الماقر  كيقف يأخذونقه مقنان بعقا ذلق  وققا أ ضق  بعضقاو الق  . تعال 
ذلقق   ضققالل عققن الميثققا  ! بعقق  أ  صققاروا مكشققو ين لبعضققاو كال ضققاء  ققف كنايققة عققن النكققاف

 كيققف اذا قققاو بعقق  ميتققف الضققما ر . الققووا  ال لققيا الققذ  ق عققو  لاققن بعاققا اهلل مققن خققالل عهققا
ضعاف اإليمان باتااو المرأي بما ليل  ياا من نشوو و احشة ليبرر أخذ مالاقا القذ  كقان أصقاقاا 

ثمقققال  اتانقققال أتأخذونقققه ب  : "،  قققف قولقققه نعقققال (26)أبقققف الاقققعواو لقققذل  ققققال كقققل مقققن البيضقققاو ، ! ايقققا   وا 
كان الرجل مقناو اذا رأح   ها! تأخذونه باهتين و ثمين كيفأ   ،اات ااو انكار وتوبي  ، بأنه"مبينال 

  ققفامققرأي  أعجبتققه باققت التققف تحتققه ب احشققة حتقق  يلج اققا القق  اس تققااء منققه بمققا أع اهققا ليصققر ه 
وهقو  اأمر الهبقي هذ قه بقلت المكذوب عليقه والباتان الكذب الذ  يبا   .توو  الجاياي  ناوا عن ذل 

  .ر هنا بالالواك    لذل  و  منه،برئ 
هققف  هنققا أحكققاو النكققاف وال ققرا  المققذكوري أن أ  ،" ققال تعتققاوهاتلقق  حققاوا اهلل ": قولققه تعققال أمققا و 

 حقاوا  أول ق هقذ  الومقن يتعقا والقر  ، بالمخال قة  ياقا  قال تعتقاوا  ،رتو بامتثالاقامك حاوا اهلل التف أ  
 .الاالمونالمتعاون  هو

منه، خاصة وأن الم ارين  اموا ال قااء القذ   ثو ان اأصل  ف البال أن يتمثل برا المار أو جوءٍ 
ن أجقاووا أو نهلقوا جقواو الويقااي بالتراضقف ممقا و . (27) ف اآلية علق  أنقه الماقر أو بعضقه، حتق  وا 

علققو أن اققاهر اآليققة يققال علقق  أن الخلققع س يجققوو بجميققع مققا اققا  الققوو  الياققا ا: "قالققه البيضققاو 
  ".ن ذو   إن المنع عن العها س يال عل   ااا  والجماور ااتكرهو  ولكن ... عن الوا ا  ضالل 

ويبهقق  الحققايث  ققف حكققو ويققااي بققال الخلققع عققن مهققاار الماققر بحاجققة القق  بحققث خققاا للت صققيل 
، خاصة عل  ضوء اجاوي الجماقور للويقااي بالتراضقف ااقتنااال الق  العمقوو القذ   امقو  مقن (28) يه

يا العموو  يجوو ال ااء بأ  مبلغ مقن عامقة مالاقا نكري ت " ما"أ  أن ".  يما ا تات به: "قوله تعال 
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ذلق  باإلضقا ة الق  اعتبقارهو الخلقع كاقا ر العهقوا التقف تهقوو علق  . حت  لو واا عقن مهقاار الماقر
بينمققا قققال  ريقق   خققر بمنققع أو بكراهققة الويققااي، . التراضققف  يصقق  بققأ  مبلققغ يت قق  عليققه الووجققان

أول اآليققة، أ   يمققا ا تققات بققه مققن مارهققا الققذ  كققان محمولققة علقق  الماققر الققوارا  ققف " مققا"سعتبققار 
مققا واا علقق  الماققر مققن بققاب أكققل أمققوال النققال بالبا ققل وأن   ضققالل عققن أناققو يققرون.  أع اهققا ايققا

خاصقة وأن روايقات حقايث الخلقع الصقحيحة . الوو  يأخذ  اون مهابل ومن غير وجه ح  مشقرو 
فء  خقر، وا قنة الراقول صقل  اهلل عليقه تحاثت عن اعااي المار الذ  كانت أخذته س عقن أ  شق

بل لهقا ذهقب اإلمقاو مالق  وغيقر  مقن العلمقاء الق  أن أخقذ كقل الماقر . والو مهامٌة عل  قول اوا 
ولعقققل هققذا مققا اعققا بعقق  الققاول لمققن  الهضقققاء ! لققيل مققن مكققارو اأخققال ،  كيققف بمققا واا عليققه

صققرار صققالحية الققواو الققوو  بققالخلع مققع را الماققر لققه  ققف حققال عققاو ات ققا   ال ققر ين علقق  الحققل، وا 
المققرأي علقق  الخلققع، وتعاققف الققوو   ققف ر قق  الخلققع رغققو ب قق  الووجققة لققه، كمققا هققو الحققال  ققف 

 . الهانونين المعالين  ف كٍل من مصر واأران
وهو ما كقان لقه اأثقر . وقا تبين اال ال وجوا اختالف  ف روايات الخلع حول الويااي عل  الصاا 

 ها اكتت بع  الروايات عن اأمر ولو تت ر  اليه بالذكر، . حكو الوياايباختالف ال هااء حول 
وهف أص  الروايات، كما هو الحال  ف رواية البخار  التقف اكت قت بقذكر اعقااي حايهتقه اليقه وهقف 

بينمقا . وذهبت روايات ثانية عنا غير  الق  الهقول بالويقااي وهقف روايقات ضقعي ة س تصق . الصاا 
بمنقققع الويقققااي م لهقققال وهقققف  قققف ال القققب روايقققات مراقققلة بيقققا أن روات بعضقققاا  ذهبقققت روايقققات ثالثقققة

ومن المحههين من قال بأن هذ  اإلضا ات عل  النا حول الويقااي س تثبقت س  قف ال لقب . ثهات
 . وس  ف المنع

ذا كققان جماققور ال هاققاء أجققاووا للمققرأي أن تققا ع أكثققر ممققا أخققذت ان كققان ذلقق  بمحقق  رضققاها  وا 
 إنه يجاب عل  ذل  بأن تحه  الرض   ف هذا اأمر س ياتهيو  قف القذهن وس يصقاقه  واختيارها،

س  كيف اقتا ع المقرأي  قو  مقا أخقذت ثقو تكقون راضقية. الواقع وهقو مقا . هقذا  قف الهيقال محقال! وا 
يجعققل ال ريقق  اآلخققر يققرج  منققع الويققااي علقق  كققل حققال، لمنققع تعاققف اأووا   ققف الخلققع ومهققاار 

 . ة وأن عاو الويااي هف صوري الخلع  ف عاا الوحفالبال  يه، خاص
و   (29)وقققا قققال ابققن الهققيو بخصققوا الصققحابة والتققابعين، بققأن اآلثققار عققناو مختل ققة،  مققناو مققن ر 

و  عنققه اباحتاققا، ومققناو مققن رو  عنققه كراهتاققا أمققا أصققحاب . عنققه تحققريو الويققااي، ومققناو مققن ر 
اا  لع بالص  ن كانت الويقااي غيقر  المذاهب،  ها أجاوت جماهيرهو الخ  كلكه وبأقل  منه وأكثر  منه، وا 

ماققتحبة عنققا أكثققر العلمققاء، وذهققب الحنابلققة  القق  كراهققة الويققااي علقق  الماققر أو أنققه س ياققتحب، 
 . (30)وذهب الحن ية ال  كراهة الويااي عل  المار، ولكناو أجاوو  قضاءل رغو الكراهة ايانة
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علقق  الماققألة  ققف حققال عققاو تراضققياما أو توا هامققا علقق   اس أن هققذا اأمققر س يجيققب اجابققة شققا ية
مهااٍر محاا للبال، حيث ي لب الوو   و  المار أو  وقه بكثيقر، بينمقا تصقر الووجقة علق  أن س 

 .تا ع  و  المار، بل وقا س تمل  تل  الويااي التف يتعاف ب لباا مناا
قول ال ري  الذ  قال بإيها   يعتماونمن بالانا  ولعل هذا ما جعل الهانونيين المعاصرين  ف عاا

الخلققع بققالمار مققن غيققر ويققااي، حققال عققاو توا قق  الققووجين علقق  مهققاار البققال، كمققا هققو الحققال  ققف 
ولمناقشققة هققذ  الماققألة بشققكل م صققل، س بققا مققن تتبققع أقققوال . الهققانون المصققر  والهققانون اأرانققف

تاو مقن مصقاارهو ال هايقة، وذلق  لراقو الم ارين  ف اآليات محل البحث، وتتبع أقوال العلماء وأال
صقققوري متكاملقققة عمقققا تضقققمنته تلققق  اآليقققات بخصقققوا البقققال، ثقققو لعقققر  ومناقشقققة أققققوال العلمقققاء 

وهققف ماققألة تحتققا  القق  بحققث خققاا، لمعر ققة ت اصققيلاا والتققرجي  بققين . والتققرجي  بيناققا مققا أمكققن
 .أقوال العلماء بخصوصاا

لحكو التكلي ف للخلع يختلف حاب اببه الااعف اليقه، وإلجمال الحايث  ف حكو الخلع، يتبين أن ا
وحاب الحالة التف تكون علياا عالقة الووجين؛  حكو الخلع لابب من شقها  وكقر  ونشقوو، لقيل 

وحكقو الخلقع الحاصقل ب لقب مقن المقرأي . كحكو الخلع من غير ابب والحقال ماقتهري بقين القووجين
القققذ  ا ترضقققه اهلل علياقققا، لقققيل كحكقققو الخلقققع وباقققبباا كب ضقققاا لووجاقققا وخو اقققا أس ت ايقققه حهقققه 

وحكقو الخلقع مقع المقرأي الع ي قة لقيل . الناشئ عن عضل الرجل لووجته ومضايهته لاقا لت تقا  منقه
لقققذا، قيقققل بقققأن الخلقققع تعتريقققه اأحكقققاو الخماقققة مقققن . كحكقققو الخلقققع مقققع امقققرأي ارتكبقققت  احشقققة الونقققا

بب القااعف للخلقع،  مقن جاقة الووجقة يكقون الوجوب واإلباحة والكراهة والتحريو والنقاب حاقب الاق
مباحال اذا قاو ابب الخلع ويحرو علياا ان كان ل ير ابب م لهال، ومن جاة الوو  يحقرو عليقه اذا 
عضقلاا لتختلققع ويبققاف اجابتقه لاققا اذا كققان القب   والنشققوو مققن  ر اقا بققل ويجققب عليقه ذلقق  حققال 

صققرارها علقق  ال ققرا ، تعققذر اقامققة حققاوا اهلل القق  ارجققة الخققوف مققن الك ققر أو  الوقققو   ققف الحققراو وا 
ويكققر  لامققا الخلققع واأحققوال ملت مققة وبإمكانامققا تاققوية اأمققر بينامققا، ويحققل للمققرأي  لققب الخلققع اذا 
لهيقال  لهيقال أو خ  اار  ف الرجل عيب يمنعاا من الميل اليه واسناجاو معقه اقواءل كقان ذلق  العيقب خ 

معاققا رغققو محاولتاققا ذلقق  أو أناققا  ققف الناايققة خشققيت  أو أناققا لققو تحتمققل اققوء عشققرته لاققا و باعققه
الوقققو   ققف اثققو عققاو الو ققاء لحقق  اهلل تعققال   ققف ووجاققا، كمققا يحققل للققوو  أخققذ ال ايققة مناققا اذا كققان 

 (31).النشوو مناا من غير عضل متعما منه أو اذا أتت ب احشة مبينة
ْلع أنه انما يجوووالذ  ياار لل ، كمقا تشقير يقاعو اليقه   لاقببٍ أ حاجقةٍ ل باحث أن اأصل  ف الخ 

لقع المبقاف انمقا الحاجقة و  .لحاجقة انمقا أ بقي ال هااء، أنقه  قال ، وال قال  اأحاايث وأقوال   قف الخ 
 الذ  تال عليه النصوا هو مشروعية . (32) مخا ة أن س يهيما أو أحاهما ما أ مرا به تتمثل  ف

بينمققا . وا اهلل معققه باققبب تلقق  الكراهيققة لققب المققرأي الخلققع اذا كرهققت ووجاققا وخشققيت أس تهققيو حققا
  الققال  [ووجاقا] أيمقا امقرأي اقألت"يحرو ا ال المرأي الخلع من غير ابب، وذل  للحقايث الصقحي  
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لقققذا س يمكقققن أن يكقققون الخلقققع مقققن غيقققر اقققبب علققق  "." غيقققر بقققأل  حقققراو علياقققا را حقققة الجنقققة مقققن
ومقع . مقت  البت قه س تجقا ريق  الجنقةاإلباحة ما ااو يهو  عقرح الووجيقة الم لوبقة شقرعال، ومقا اا

ذلقق ،  هققا اختلققف العلمققاء  ققف امضققاء الخلققع حققال الو ققا  وااققتهرار الووجيققة مققا بققين قا ققل بمنعققه، 
وقا ل بجواو  مع الكراهة، وقا ل بجقواو  حتق  مقن غيقر كراهقة، ولكقل  ريق  ماقتنا  وحجتقه، والقذ  

الكراهقة التقف ذهقب الياقا  ريقق  س  ذهقب اليقه الجماقور عقاو توققف الخلقع علق  وجققوا الشقها ،  قإن
 .(33)تعنف المنع

لقع  وبالمجمل،  إن  لب الووجة الخلع حال الو قا  بقين القووجين مكقرو ، لكناقا لقو  علقت صق  الخ 
عنا جماور المذاهب اأربعة خال ال للااهرية وابن المنذر ورواية عن أحما الذين قالوا بعاو جقواو 

ثو ان الواقع ين قف . (34)ها ، وهو ما رو  معنا  عن ابن عبالأخذ المال اس بوجوا الكراهية والش
اذ س يعهقل أن تاقع  المقرأي عقن  يقب خقا ر . اعف المرأي للخلع بمالاا من غير ب   أو شقها 

وققا يكقون ثمقة اقبب لقاح المقرأي كقف تخقالع . ال  حل عقرح الووجيقة بمالاقا مقن غيقر اقبب ملجقئ
اذا كقان كقل مقن القووجين مريقاال  (35)ا ققال ابقن تيميقةلقذ. ووجاا ولكن المقرأي ت ضقل كتمقان الاقبب

ْلقع اذا حصقل مقن غيقر وجقوا الخقوف  (36)وقال ابن حقوو. لصاحبه  اذا الخلع م حا ث بقب الن الخ 
ْلع حقال الو قا  بقين القووجين با قل وققول بقال برهقان ققال : (37)و قف الم نقف. الوارا  ف اآلية،  قالخ 

الخلقع حقال عقاو الخصقومة، وهقو ققول ابقن المنقذر وااوا،  ابن قاامة بأن كالو أحما ي حتمل تحريو
والقذ  رجحقه الويبقار  اشقترا  وجقوا الكراهيقة مناقا . ون اب ابن المنذر معن  ذل  الق  ابقن عبقال

لققو خالعتققه والحققال : (39)لكققن، وبققالرغو مققن ذلقق ،  هققا جققاء  ققف الم نققف.  (38)إلباحققة أخققذ العققو 
ذهقب أكثقر أهقل : وققال أيضقال . عنقا أكثقر أهقل العلقو عامري  يكر  لاقا ذلق ،  قإن  علقت صق  الخلقع

العلققو ومققناو أبققو حني ققة والشققا عف ومالقق  والثققور  واأوواعققف القق  صققحة الخلققع مققع التراضققف بققين 
ن كانت الحالة ماتهيمة بيناما  . الووجين وا 

ا للاسلقة علق  جقواو الخلقع بمقا وا"  يمقا ا تقات بقه"ومن العجيب أن يتما  الجماقور بعمقوو عبقاري 
عققن الماققر رغققو اآلثققار والت اققيرات المعارضققة، بينمققا لققو يتماققكوا بالشققر  الصققري   ققف قولققه تعققال  

لققذا رجقق  ويققاان . ،  اققمحوا بققالخلع حتقق  حققال الو ققا  وعققاو الشققها " ققإن خ ققتو أس يهيمققا حققاوا اهلل"
ْلع  ال يمكن تجقاوو   وأققل مراتقب قول الحنابلة بكراهة الخلع حال الو ا  أن اآلية ذكرت ابب الخ 

ْلقققع ل يقققر شقققها  الووجقققة وكراهتاقققا لووجاقققا . اعتبقققار  اثبقققات الكراهقققة ب واتقققه وهنالققق  ققققول بتحقققريو الخ 
والخوف من عاو اقامة حاوا اهلل تعال ، وذل  للت ليا الوارا  قف اآليقة مقن تعقا  حقاوا اهلل، وأن 

ْلققع مققن غيققر اققبب يتضققمن اضققرارال بققالووجين واأوسا  للباحققث هنققا، ااققتبعاايبققاو والققذ  . (40)الخ 
قل ع قرح الووجيقة بمقاٍل تا عقه . تصور  لب الخلع من غير ابب  ال ي عهل أن تاقع  المقرأي الق  ح 

 قال بققا مققن وجقوا اققبب، انمقا قققا ت ضققل المقرأي اخ ققاء  وعقاو ذكققر  للهضققاء . مقن غيققر اقبب ملجققئ
س  قال ي عهقل أن . وأحاب أن هذا ما يمكن أن يو   بين الحايث وأقوال ال هااء. أكثر من ابب وا 
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يققنا الحققايث صققراحة علقق  حرمققة  لققب الخلققع مققن غيققر اققبب، ثققو يهققول بعقق  ال هاققاء اأكققابر 
 . بجواو ذل  حت  من غير كراهة م لهال 

وهقو مقا . واأصل كذل  أن يكون الكر  من غير عضٍل يماراه القوو  إلرغاماقا علق   لقب الخلقع
كراهققة الققوو  لووجتققه ورغبتققه  ققف م ارقتاققا :  صقلو ققف الم .(41)أكاتقه كتققب الت اققير وأقققوال ال هاققاء

والقققووا  مقققن غيرهققققا تااقققر  ققققف تصقققر اته معاققققا، كقققأن س يو ياققققا حهاقققا  ققققف القققو ء أو س يحاققققن 
لع عل  مال تبذله له وهقو مقا يريقا  القوو   اآليقة تحقذر  . معاشرتاا، وهو ما يحملاا عل   لب الخ 

ن كققان اققلوكه هققذا أانقق  مققن مققن ذلقق  وتحققرو عليققه أخققذ شققفء مققن مالاققا باققذا اأاققلو  ب، وحتقق  وا 
ارجة العضل،  او الو  ي ذ  الووجة وقا يا عاا لال تااء منه بمالاا،  يكقون البقذل بحهاقا جقا وال 

: وققا ورا الناقف عقن العضقل  قف قولقه تعقال . لكن اأخذ يبه  بحهه محاورال كما  ف حالة الع 
والعضققل هققو الحققبل والتضققيي  والمنققع  (ءالناققا:72)".وس تعضققلوهن لتققذهبوا بققبع  مققا  تيتمققوهن"

والتشققايا واإلضققرار، وقققا يكققون ذلقق  لحمققل المققرأي كرهققال علقق  تققر  صققااقاا أو بعضققه لووجاققا لهققاء 
 .  القه لاا مع أنه هو الكار  لعشرتاا كما قالت الت ااير

 ولكققن هققل يحققرو البققذل واأخققذ  ققف حالققة العضققل؟ ياققت اا مققن اآليققة أنققه يحققرو علقق  الققوو  العضققل
ذا حرو العضل  ها حرو عليه أخذ ما تبذله المرأي باببه أما الووجة،  القذ  يااقر . أجل ال ااء، وا 

، ومعلقوو أن الضقرورات للخقالا المضق رالمحتا  أو عاو الحرمة علياا أناا مكرهة و ف حكو 
ا وبققالرجو  القق  كتققب المققذاهب ال هايققة، نجقق. وأن الحاجققة تنققول منولققة الضققروري تبققي  المحاققورات

التوا قق  علقق  حرمققة العضققل إلرغققاو الووجققة علقق  الخلققع، رغققو وجققوا تبققاين  يمققا يترتققب علقق  هققذا 
 ققإذا أ كرهققت الووجققة علقق  الخلققع لققو يلوماققا ا ققع مققاٍل قققوسل واحققاال، أن اإللتققواو . العضققل مققن  ثققار

. ااءأما ترتيب ال ال  عل  ذل   محل اختالف بين ال ه. بالمال مع اإلكرا  غير صحي  باست ا 
و  قالٌ  ولقيل حيث ذهب الجماور الق  أن الخلقع با قل وأن العقو  مقراوا وأن القذ  يهقع بقه هق

لعال،  قف حقين ققال الحن يقة بقأن العضقل حقراٌو والبقال س ي يقب للقوو  العاضقل انمقا اأخقذ مكقروٌ   خ 
لققع ذاتققه  يجققوو قضققاءل رغققو أنققه ت ملقق   كراهققةل تحريميققةل تاققتوجب العهققاب، اس أن ذلقق  س ي  اققا الخ 

 . (42)البال  بابٍب خبيٍث محرو، وذل  عل  مذهباو  ف الت ري  بين الحكو ايانةل وقضاءل 
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 المبحث الرابع
 لعصاحب الحق في الخ  

 
 لعالزوجة صاحبة الحق بطلب الخ  : أول  

يتضقق  بشققكل جلققف مققن خققالل النصققوا ذات الصققلة بققالخلع، أن المققرأي هققف التققف تبققاار ب لققب 
التف كرهت ووجاا وتخش  أن س تهيو حاوا اهلل تعال  معه،  تاع  لال تقااء  الخلع، ذل  أناا هف

، (البهقري:222")ال جنقاف عليامقا  يمقا ا تقات بقه ق" :آليقة الكريمقة  قف ا. منه بما تبذله له مقن مارهقا
ف أن امقرأي ثابقت بقن ققيل هقف التق ف الحقايث الشقريفو . هف التف ت تا ، وهف صاحبة اإليجاب

وكمقا أورات اقابهال  قف البحقث،  قإن . اهلل عليه والو تشتكف ووجاا وت لب  راققهأتت النبف صل  
الخلققع  رقققة بيققا الووجققة اذا كرهققت ووجاققا،  ققف مهابققل ال ققال  الققذ  هققو  رقققة بيققا الققوو  اذا كققر  

قققا ال ققال   رقققة بققإرااي واحققاي مققن الققوو ،  تف اعتبققر ين اأحققوال الشخصققية التققناو لكققن ققق. تققهووج
كقأ  عهقا معاوضقة،  قة بإرااي مشتركة من الووجين تتوقف عل  اإليجاب والهبولالخلع  ر  تاعتبر 

عل  الخلع عل  موا هة الوو ، مما يجعل الخلع وال ال  وجاين لعملة واحاي، وهو ما يحقرو هذا ي  و 
التقف جعلقت للهاضقف  ه، اس  ف الهقوانينلح  قانونيال ويجعلاا معلهة بإرااي الوو  وموا هتالمرأي هذا ا

 .حية ايها  الخلع ان تعذر الصل  حت  لو ر   الوو  ذل صال
 

كم إجابة الزوج طلب الزوجة الخ  : ثانيا    (43)لعح 
عل  ضوء ذل ، ولما كانت المرأي هف التف ت لب الخلع، ولما كان ال لب وحا  س ي قف بقال ر  

ب ووجتقه الخلقع، لتوقف الهرار الناا ف عل  كلمة الوو ،  ها لوو البحث  قف حكقو اجابقة القوو   لق
وهل يجب عليه الموا هة عل   لباا أو أنقه يملق  كامقل الحق  لقر    لباقا مامقا كانقت المبقررات 

 لكٍل مناما؟  
 قف حكقو اجابقة القوو  ل لقب الووجقة  اختل قوا ال هااء من خالل البحث والتهصف، يتبين للباحث أن

ف مجمقققل كتقققب أ مقققة ال هقققه ، كمقققا  قققاأول وهقققو القققذ  ذهقققب اليقققه أكثقققر أهقققل العلقققو: علققق  مقققذهبين
، من أنه س يجب عل  القوو  اجابقة  لباقا انمقا ينقاب لقه ذلق ، والثقانف وهقو القذ  ذهقب والمذاهب

اليه الشوكانف و خرون من وجوب اجابة الوو  ل لب الووجة، أنه س يوجا ما يصرف أمقر النبقف 
صقالف س ال  الناب واقوا  عليه الاالو عن الوجوب ،  قف حقين ققال ابقن حجقر بأنقه أمقر ارشقاا وا 

اذا كقان القوو  محاقنال لعشقرتاا و لبقت منقه ال رققة،  قاأمر اليقه، :  ها قال ابقن تيميقة. أمر ايجاب
س أ مققرت بالصققبر، وس مجققال إلكراهققه علقق  الخلققع ي اققن للرجققل اجابققة : وقققال الوحيلققف.  ققإن  عققل، وا 

وققال . ون للقوو  ميقل ومحبقة لاقا  ي اقتحب صقبرها وعقاو ا تقاا االع ان  لبته، اس أن يكقالمرأي للخ  
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ي اتحب للوو  موا هة الووجة عل   لباا اذا رأح مناقا صقا  ال لقب وعوماقا علق  الخلقع، : وياان
لكنه اذا تعل  باا ي اتحب لاا الصبر عل  المهقاو معقه، لكقن ذلق  . أن ذل  يال عل  كراهيتاا له

ْلققع وس تتحققول اإلباحققة القق  الكراهققةغيققر واجققب علياققا بققل يبهقق  مققن  بيققا أن . المبققاف لاققا  لققب الخ 
الويبار ، رج  وجوب اجابتاا اذا أصرت عل  الخلع وتعذر التو ي  بيناما،  أمر النبف لثابقت بقن 
قيل كان للوجوب أن من الهواعا اأصولية أن اأمر للوجقوب مقا لقو يكقن هنقا  صقارف يصقر ه 

كان يحب ووجته  لو كان أمر النبف له ليل للوجقوب لراجقع الراقول  ومعلوو أن ثابتال . عن حهيهته
 اقذا العبقا م يقث وو  بريقري كقان ي قوف خلقف بريقري واموعقه تاقيل علق  لحيتقه،  هقال .  ف اأمر

 قال حاجقة : ياراول اهلل أتأمرنف؟  هال انما أنقا أشق ع،  هالقت: لاا النبف يا بريري لو راجعتيه؟  هالت
 انققا قققال لاققا .   أن الصققحابة كققانوا ي رقققون بققين اأمققر للوجققوب أو ل رشققااوباققذا يتضقق. لققف  يققه

النبف لو راجعتيه، بينما  ف حكايتنا قال النبف لثابت  لهاقا بصقي ة اأمقر الواضقحة التقف لقو تتقر  
 . له مجاسل للتراا
لققع لخ  ل اأول س يعققالا المشققكلة  ققف حققال كانققت المققرأي مصققري علقق  اباحققث أن الهققو والققذ  يققرا  ال

لب   ونحو  بينما الوو  مصر عل  ر    لباا، وربما كان ر   الوو  ليل عن محبقة تا عقه 
للتماقق  بووجتققه، انمققا هققو نققو  عضققل وتعاققف لحمققل المققرأي علقق  ا ققع بققال كبيققر يويققا عققن مهققاار 
الصاا ، أو أنه نو  انتهاو مناا أو من أهلاا،  ال هو أماقكاا وعاشقرها بمعقروف، وس هقو اقرحاا 

خاصققة، وأن عامققة ال هاققاء رب ققوا . اققان، وس هققو ح ققا ال ضققل الققذ  أمققر اهلل اأووا  بح اققهبإح
الخلع بموا هة الوو ، وحت  من غيقر صقالحية خاصقة للهاضقف والمحكمقة مامقا تعاقف القوو   قف 

ن لعملققة واحققاي، و قق  المعمققول بققه  تققر ، ممققا جعققل الخلققع وال ققال  وجاققيااققتعمال هققذا الحقق  الم
وهقو القذ  يقو ر ال  قاء لكثيقر مقن . ، كمقا اقيأتفين الم بهة  قف المحقاكو الشقرعية ف أغلب الهوان

، ولهولقه "وتل  حاوا اهلل  ال تعتقاوها": التجاووات والتعايات،  ف معارضة صريحة لهول اهلل تعال 
قققوا ال ضقققل  بيقققنكو": تعقققال  قققذ الحايهقققة صقققل  اهلل عليقققه واقققلو ، و قققف صقققرٍف أمقققر النبقققف"وس تنا  ، خ 

 القق  مجققرا اإلرشققاا اون ماققتنٍا شققرعٍف صققريٍ  ي بققرر هققذا الصققرف الققذ  أ هققا  أمققر  النبققفك  و لهاققا،
ْيقهك رغبقٌة بالتماق  باقا،  قإن . قوي   علهك وا ل انكه عليه الاالو وحتق  لقو كقان القوو  يحقب ووجتقه ولا 

هققذا س يبققرر ر قق   لباققا مققا اامققت كارهققةل لووجاققا ومصققريل علقق   راقققه رغققو محققاوست اإلصققالف 
  ف حايث الخلع الصحي  أمر النبف  صل  اهلل عليه واقلو ثابقت  بقن ققيل بت ليق  ووجتقه . يناماب

كمقا ي مكقن اساقت نال هنقا بحقايث  قرا  . حت  اون أن ياأله ان كقان يحباقا ويرغقب بالتماق  باقا
بريققري لووجاققا وقققا أ عتهققت وبهققف ووجاققا عبققاال وكققان يحباققا ويمشققف خل اققا باكيققال، ومققع ذلقق  أصققرت 

  حهاققا بققال را  رغققو محبتققه لاققا ورغققو العايققا مققن الشقق اعات كققف تعققوا اليققه، وقققول الراققول لاققا علقق
 .أ  أنه لو يأمرها بخالف رغبتاا انما تر  اأمر لاا" انما أنا شا ع"
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 لع عند الفقهاءفي الخ   السلطان   ر  و  د  : ثالثا  
اون اذن الاققل ان، بينمققا الخلققع  هوجماققور ل اور الاققل ان  ققف الخلققع،  أجققاو اختلققف العلمققاء حققو 

ْلققققع اون : البخققققار صققققحي    ققققف . اذن الاققققل ان  ققققف الخلققققع مققققناو اشققققتر   ريقققق  أجققققاو عمققققر الخ 
و ققف الماونققة الكبققرح . وبققذل  قققال جماققور ال هاققاء. 44أ  ب يققر اذنققه: و ققف  ققت  البققار . الاققل ان
ْلقق: و ققف الشققرف الكبيققر للققاراير. يجققوو الخلققع عنققا غيققر الاققل ان: 45لمالقق  ع حققال كونققه جققاو الخ 

ذهققب مجموعققة مققن الاققلف مققناو علققف وعمققر وابققن : 46و ققف تكملققة المجمققو . بحققاكو أو بققال حققاكو
. عمققر وشققري  و ققاول والوهققر  القق  عققاو ا تهققار  القق  الحققاكو ووا هاققو  هاققاء اأمصققار مققن الخلققف

ه، الخلع جا و عنا الال ان واون الال ان اذا تراضا الووجقان بق: 47و ف الحاو  الكبير للماورا 
،  لققققيل حضققققور الاققققل ان وس اذنققققه شققققر ال  يققققه، و ققققف 48وقققققا نققققا الشققققا عف علقققق  ذلقققق   ققققف اأو

ْلع الق  حقاكو، نقا عليقه أحمقا  هقال يجقوو الخلقع اون الاقل ان: 49الم نف وبقه ققال . س ي تهر الخ 
اقحا  وأصقحاب القرأ ، و قف البقاا ع حضقري الاقل ان لياقت : 50شري  والوهر  ومال  والشا عف وا 

الخلققع عنققا عامققة العلمققاء  يجققوو عنققا غيققر الاققل ان، ورو  أن عمققر وعثمققان وابققن شققر ال لصققحة 
الخلققع جققا و عنققا الاققل ان وغيققر  وس معنقق  : 51عمققر جققوووا الخلققع اون الاققل ان، و ققف المباققو 

 .سشترا  حضري الال ان
ولكن ح كف عن الحان البصقر  ومحمقا بقن اقيرين أن الخلقع س يصق  اس بالاقل ان، أ  أن اذن 

عققققن : و ققققف ت اققققير ال بققققر . اققققل ان شققققر  لصققققحة الخلققققع، وس يكققققون الخلققققع اس عنققققا الاققققل انال
و ققققف أحكققققاو الهققققر ن . خلعبققققالأمر أن يققققلاققققل ان مققققا معنققققا  أنققققه ان لققققو ي  لقققق  الصققققل   ل: الضققققحا 
ذهقب الحاقن وابقن اقيرين وابقن : و قف تكملقة المجمقو . عن اعيا بن جبيقر مثقل ذلق : للجصاا

لع القق  الاققل انأخققذ الهققول بققالحاققن  نأ: و ققف ت اققير الهر بققف. لحققاكوجبيققر القق  ا تهققار  القق  ا  الخ 
  .(52)لعمر وعلف عن وياا وكان واليال 

أن المخالعققققة اناققققاء  عهققققٍا بالتراضققققف بققققين : (53)وحجققققة الجماققققور  ققققف عققققاو اشققققترا  اذن الاققققل ان
ل  أجققاو ثققو ان اهلل تعققا. الققووجين  ققال يشققتر  لققه اذن الاققل ان كمققا هققو الحققال  ققف اققا ر العهققوا

ْلققع يجققوو مققن غيققر توقققف علقق  اذناققو،  اققو عهققا  النكققاف وال ققال  مققن اون اذن الققوسي وكققذل  الخ 
 ال جناف عليامقا  يمقا "وكذا لعموو قوله تعال  . معاوضة يتعل  ب ر ف العها وس ي تهر ال  الحاكو

ْلقق"  ا تققات بققه ع بتراضققياما باققذا والققذ  لققو يققرا مققا يهيققا  بالاققل ان،  ققاهلل تعققال  أبققاف للققووجين الخ 
تجوو ال اية عنقا الاقل ان : لذا جاء  ف اأو! النا اون اذن الال ان  كيف نهيا  بإذن الال ان

 .واونه كما يجوو ال ال  عنا الال ان واونه
 ققال جنققاف   ققإن خ ققتو أن س يهيمققا حققاوا اهلل"أن اآليققة  54 حجققتاو ،أمققا المشققتر ون إلذن الاققل ان

جعلقت الخقوف ل يقر القووجين،  الخ قاب  قف اآليقة موجقه للاقل ان ولقو  ققا" علياما  يما ا تات بقه
ْلققع القق  الاققل ان ". ققإن خا ققا"تهققل  اققناا اأخققذ االخ قق  .و ققف هققذا حجققة لمققن جعققل الخ  ب للحكققاو وا 
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ثققو ان النبققف صققل  اهلل عليققه واققلو هققو مققن  .الققياو عنققا الترا ققع ذل واإليتققاء الققياو أناققو اآلمققرون بقق
 .ثابتال بت ليهاا، ومثل ذل  حااثة الخلع مع عمر ومع عثمان تول  خلع حبيبة حين أمر

عاوا اشترا  الاقل ان  قف الخلقع ققوسل شقاذال مخال قال لمقا عليقه الجمقع ال  يقر، قا  ،55اس أن الجماور
اققواءل قيققل هققو  أن الخققوف الققوارا  ققف اآليققة أصققالل انمققا جققاء مققن بققاب ال الققب ولققيل بشققر ٍ بققوقققالوا 

 عقققا  " اقبقققل الحايهقققة و لهاقققا"ي، وأمقققا ققققول النبقققف عليقققه الصقققالي والاقققالو خ قققاب للقققووجين أو للقققوس
صالف س أمر ايجاب، أ  أن ذل  وقع عل  ابيل اإلرشاا ر هقال باقا ثقو ان . الجماور أمر ارشاا وا 

ْلققع ولققيل سشققترا  اذن الحكققاو"  ققإن خ ققتو"قولققه تعققال   وقققا را . انمققا هققو لتمكققين الققووجين مققن الخ 
س :  حاقب الجماقور. مخال قال لمقا عليقه الجمقع ال  يقرذن الال ان واعتبر  شقاذال ال حاو  اشترا  ا

أن الرجققل اذا خققالع امرأتققه  إنمققا هققو علقق  مققا يتراضققيان بققه وس يجبققر   سشققترا  اذن الحكققاومعنقق  
ب ققت   "يخا ققا" ، خاصققة مققع قققراءيس يوجبققه اإلعققراب وس الل ققا وس المعنقق  ذلقق  أنيققه، و الاققل ان عل

وحتق  لقو توجقه الخ قاب للحكقاو ". هيمقا حقاوا اهللأن س ي  " اللذْين يخا ا ن يالووج للاسلة عل الياء 
 ققإن الخلققع يهققع  56وكمققا قققال ابققن حققوو.  ققف اآليققة،  ققإن ذلقق  س ين ققف جققواو الخلققع مققن غيققر الحكققاو

، رجق  ويقاان 57و قف الم صقل. بتراضف الووجين وس مجال أحا كف يجبقر القوو  أو الووجقة عليقه
ْلع بتراضف الووجين اون حاجة ال  اذن الال ان أو الهاضقف لضقعف حجقة المشقتر ين جو  او الخ 

حكققو الراققول بققين الققووجين يهققع "أورا ابققن الهققيو الموضققو  تحققت عنققوان : 58و ققف واا المعققاا. إلذنققه
خذ القذ  لق  وخقل اقبيلاا، وأمقر  : ، موراال ما قاله الراول"الشها  بيناما، وحكو الراول  ف الخلع

قا قبلت قضاء راول : "اا أن تتربا بحيضة وتلح  بأهلاا، وكذل  موراال تعهيب ثابت بن قيلل
 تضققمن ذلقق  عققاي أحكققاو مناققا جققواو الخلققع بالاققل ان وغيققر  وهققو الققذ  عليققه اأ مققة اأربعققة ". اهلل

 أمرهققا النبققف: 59و ققف ال هققه اإلاققالمف وأالتققه. والجماققور، خال ققال ل ا  ققة منعتققه اون اذن الاققل ان
صالف س ايجاب برا باتانه القذ  أمارهقا ايقا   قالخلع س ي تهقر الق  حقاكٍو أو ققاٍ ، . أمر ارشاا وا 

 .  أنه ق ع عها بالتراضف  أشبه اإلقالة
:   قف اقبل الاقالو. بيا أن  ريهال من العلماء لو يهبل هذا التأويل الصقارف للنصقوا عقن ااهرهقا

والاقاهر بهقا   علق  أصقله مقن . أمر ارشاا س ايجابقيل بأن أمر النبف لثابت بت لي  ووجته هو 
حيققث يجققب عليققه أحققا "  إماققا  بمعققروف أو تاققري  بأحاققان"ويققال لققذل  قولققه تعققال  . اإليجققاب

و قف . اأمرين وهنا قا تعذر عليه اإلماقا  بمعقروف ل لباقا ال قرا   يتعقين عليقه التاقري  بإحاقان
صقققالف س " يهقققة و لهاقققااقبقققل الحا"أن صقققاحب ال قققت  ققققال  قققف : نيقققل اأو قققار هقققذا أمقققر ارشقققاا وا 

وقققا اققع  الويبققار  . ايجققاب، ولققو يققذكر صققاحب ال ققت  مققا يققال علقق  صققرف اأمققر عققن حهيهتققه
للتو ي  بين الرأيين، بجعله الخلع الناتا عن ترا  مناما من غير ال ان، بينما اشتر  الاقل ان 

 .وإلنصاف المالوو للخلع الناتا عن حالة خصاو وشها  وذل  له ع الخصومة بيناما
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ن لو يكن شر ال لصحة الخ   ،والذ  يرا  الباحث أن اذن الال ان عنقا الجماقور باعتبقار  عهقاال لع وا 
، اس أن مقن غيققر توققٍف علقق  موا هقة الاققل ان وعلمققه بتراضقف ال ققر ين كاقا ر العهققوايهقع عنققاهو 

وري خاصققة، وهققو مققا اور الاققل ان تققوااا أهميتققه  ققف أيامنققا هققذ  وعنققا خققالف الققووجين حولققه بصقق
 :ياتاعف اعااي النار  ف الترجيحات المعمول باا، وذل  لجملة أمور مناا

للصققل  قبققل اللجققوء للخلققع وهققو مققا يحتققا  القق  اشققرا  المحكمققة  ققف أمققر  ضققروري اققعف الهضققاي -
راال الحكمين لذل  ليل باعال بل هو مما نصت عليه  يقات الكتقاب  الخلع، خاصة وأن الصل  وا 

 .لانة الم اري و عل الصحابة الكراوالمبين وا
ضقققروري تقققاوين الخلقققع للحيلولقققة اون الخقققالف سحهقققال بقققين القققووجين ومقققا ققققا يرا هقققه مقققن ضقققيا   -

للحهققو ،  ققف اققل اوايققاا جققرأي النققال علقق  أكققل الحققراو وتعققا  حققاوا اهلل تعققال   ققف أمققر اأمققوال 
 قف الهققرون الاقابهة ممقا ا ققع بقل ان الخققالف  قف الخلقع بققين القووجين أمقر معاققوا حتق  . والحهقو 

العلمققاء للتصققنيف  ققف هققذا الشققأن ضققمن أبققواب الخلققع اققواء  ققف الخققالف حققول ايهاعققه ابتققااءل، أو 
 .ومعلوو أن التاوين انما يكون عنا الال ان. (60)حول مهاار العو  وجناه واا ر متعلهاته

س اور للاقققل ان  ياقققا ااقققتال النقققا ون لقققاور الاقققل ان لقققرأياو بالهيقققال علققق  اقققا ر العهقققوا التقققف  -
لكن المعلوو اليوو أن هذ  العهوا س تكون اس عنا الاقل ان أو مقن . وبضمن ذل  الووا  وال ال 

لقق   ينيبققة لح ققا الحهققو  وق ققع الخصققومة، القق  ارجققة معاقبققة مققن يخققالف ذلقق  كمققا  ققف الققووا ، وا 
، وهققو الققذ  ارجققة عققاو اسعتققااا بققبع  التعاقققاات اذا لققو تاققجل لققاح الاققل ان حاققب اأصققول

 . يمكن احبه عل  الخلع لألاباب ذاتاا

اذا كان جماور العلماء ققا ققال بعقاو اشقترا  اذن الاقل ان لصقحة الخلقع،  قإن هقذا يعنقف عقاو  -
 .توقف الخلع عل  موا هة الال ان، وس يعنف ن ف كل اور للال ان

لع وباله،  مقن اي صقل اذا كان باإلمكان اسات ناء عن الال ان حال توا   الووجين عل  الخ -
بققين الققووجين حققال اختال امققا؟ خاصققة وأن الخققالف قققا س يكققون علقق  البققال  حاققب، انمققا علقق  

 هققا ت لققب المققرأي الخلققع وتبققا  ااققتعاااها لققا ع البققال لت تققا  ن اققاا مققن . حصققول المخالعققة ذاتاققا
وربمقققا  ووا  س ترغقققب  يقققه وتتضقققرر مقققن ااقققتمرار ، اس أن ووجاقققا يصقققر علققق  ر ققق   لباقققا، بقققل

 ال هف تملق  ذلق  البقال، وس هقو . يتعاف  ف قيمة البال الذ  يريا  حت  يلبف لاا  لباا بالخلع
. يتوقف عن ابتواو  لاا، وس هف راغبة  ف العيش معه، وهو ما يحول حياتاا الق  معانقاي س ت قا 

بيققر أثققر لمثققل هققذ  الحالققة أس يصقق  مققن  الاققل ان حقق  التققاخل إلمضققاء الخلققع؟ أعنققف أنققه س ك
للخقققالف حقققول اور الاقققل ان حقققال توا ققق  القققووجين علققق  الخلقققع، انمقققا يبقققرو اور الاقققل ان حقققال 

يققتو : (61)باققذا الخصققوا، قققال الخشققت. خال امققا  ققف ايهققا  الخلققع أو خال امققا  ققف مهققاار البققال
الخلع بين الووجين برضاهما وس ياتلوو ذل  حكمال قضا يال، أما  قف حالقة عقاو موا هقة القوو  علق  
الخلقع  للووجقة ان تلجقأ الق  الهضقاء القذ  مقن واجبققه اع قاء الووجقة حهاقا  قف الخلقع حتق  تح ققا 
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الخلققع يكققون بتراضققف الققووجين عليققه،  ققإذا لققو : (62)وقققال اققيا اققاب . حققاوا اهلل تعققال  وس تتعققااها
أن ال بققثابتقق الققوو  بققالخلع، ذلقق  أن الراققول صققل  اهلل عليققه واققلو ألققوويققتو التراضققف  للهاضققف الققواو 

 . "خذ الحايهة و لهاا: "الباب حايثوهو يشير  ف ذل  ال  .  ل ل الحايهة ويهبي
هنالقق  أمققور اذا اققويت  ققإن مققن شققأناا معالجققة الكثيققر مققن الحققاست العالهققة  ققف المحققاكو بققين  -

مناا مهاار البال واه ه اأعل  بما يمنع ابتواو الرجال لووجاتاو وهقذا يحصقل  قف حقال : اأووا 
هققول بمنققع ويققااي البققال عققن الماققر أو  ققف حققال اع ققاء الحقق  للمحكمققة للتققاخل  ققف منققع تققرجي  ال

ومناا ترجي  أن صاحب الح   ف الخلع هو الووجة ولقيل القوو  . الوو  من التعاف  ف م البه
ذلقق  أن . كوناقا هقف المتضقرري الم تايقة وكقون الخلقع مقن حهاقا  قف مهابقل حق  القوو   قف ال قال 

يحرو المرأي حهقال منحاقا ايقا  الشقار  ويجعقل اأمقرين بيقا الرجقل وهمقا الخلقع  جعل الخلع بيا الرجل
وال ققال ، وهققو مققا يتعققار  مققع اققبب وحكمققة تشققريع الخلققع المختل ققة عققن اققبب وحكمققة تشققريع 

 .ال ال ،  ال يص  بالتالف التاوية بيناما

 ان مقن خقالل س مجال لتجاهل أحاايث صريحة  ف الباب نصت حر يال عل  ح  المرأي والاقل -
أمر الراول صل  اهلل عليه والو لثابقت بت ليق  ووجتقه وأخقذ حايهتقه مناقا، عنقاما جقاءت ووجتقه 

  ف الحايث لو ي او  الراقول ووجاقا س حقول ايهقا  الخلقع وس حقول البقال، . تشكو  ال  الراول
لتقوو الصقحابف بقه وهقو مقا ا. انما أمر  أن يأخذ حايهته التف كقان أع اهقا لاقا ماقرال وأمقر  بت ليهاقا

ونحقن لاقنا بحاجقة الق  التقأويالت التقف حملقت أمقر الراقول هقذا علق  النصق  . من غير اعترا 
واإلرشاا لعقاو الحاجقة الق  التأويقل، بقل وربمقا كقان ت اقير اأمقر علق  أن النبقف تصقرف مقن بقاب 

مقن صقر اا عقن  كونه ال انال وقاضيال هو اأققرب ل اقو الواقعقة، وهقو األيق  بقاور راقول اهلل بقاسل 
. حهيهتاققا القق  مجققرا اإلرشققاا ومققا يعنيققه ذلقق  مققن ت ريققغ أمققر النبققف وخ ابققه مققن اققل ته واققل انه

اذا كقان القوو  محاقنال لعشقرتاا و لبقت منقه ال رققة، : "وبالتالف،  إنه س مجال لهبول وترجي  الهول
س أ مققرت بالصققبر، وس مجققال إلكراهققه علقق  الخلققع أن هكققذا رأ  . (63)" ققاأمر اليققه،  ققإن  عققل، وا 

يل ققف حقق  المققرأي مققن جاققة أولقق ، ويع ققل اور الاققل ان مققن جاققة ثانيققة، ويتققي  ال رصققة لتعاققف 
القققوو  مقققن جاقققة ثالثقققة،  ضقققالل عقققن معارضقققته لاقققبب وحكمقققة تشقققريع الخلقققع مقققن جاقققة رابعقققة، بقققل 

ري، ويع ل أية امكانية لت بي  الخلع و   صورته التف ورات  قف الهقر ن الكقريو و قف الاقنة الم اق
 . واهلل تعال  أجل وأعل  وأعلو

لق  حقاوا اهلل  قال تعتقاوها ومقن يتعقا حقاوا اهلل ت" :، لهولقه تعقال حقاوا اهللس يحل أحقا تجقاوو  -
، و ققف لكققو هقف حققاوا   قال تتجاوووهققااهلل هققذ  الشقرا ع التققف شقرعاا أن أ   ". أول ق  هققو الاقالمون

 .(64)اوو لتل  الحاوا وتع يل لااالتأويالت الصار ة للنصوا عن حهيهتاا قا يهع تج
 
 



 24 

 لع في قانون األحوال الشخصيةالخ  : رابعا  
من المعلوو أن اأراضقف ال لاق ينية لقو تاقتهل بوضقع ققانون خقاا باقا لألحقوال الشخصقية حتق  

، وهققو 7216لاقنة  67أرانقف رققو ققانون اأحقوال الشخصققية ا انمقا هققف تعتمقا. كتابقة هقذا البحقث
 نهقققانو هقققذا ال هقققا عقققالا . لمعر قققة المعمقققول بقققه  قققف المحقققاكو ال لاققق ينية ليقققهمقققا ياقققتلوو اس قققال  ع

 المققااي . 772وحتقق  المققااي  712مققن المققااي " الخلققع"الماققألة  ققف ال صققل الحققاا  عشققر بعنققوان 
ذا . تشتر  لصحة الخلع أن يكون الوو  أهالل إليها  ال ال  وأن تكون الووجة محالل لذل  712 وا 

جعلقققت الحققق  لكقققٍل مقققن ال قققر ين  713والمقققااي . رجعيقققال وس يجقققب البقققال ب قققل البقققال وققققع ال قققال 
تققنا علقق  أن كققل مققا يصقق  التوامققه شققرعال  714والمققااي . بققالرجو  عققن ايجابققه قبققل قبققول اآلخققر

تقنا علق  أنقه اذا كانقت المخالعقة علق  مقال غيقر  715والمقااي . يصل  أن يكون باسل  قف الخلقع
 716والمققااي . العين مققن كققل حقق  يتعلقق  بققالمار ون هققة الووجيققةالماققر لققوو أاا   وبر ققت ذمققة المتخقق

تققنا علقق  أنققه  ققف حققال عققاو تاققمية المتخققالعين للبققال وقققت الخلققع بققرئ كققل منامققا مققن حهققو  
نصققت علقق  أن تصققري  المتخققالعين بن ققف  711والمققااي . اآلخققر المتعلهققة بققالمار والن هققة الووجيققة

س تاقققه  ن هقققة العقققاي اس اذا ن قققا علققق  ذلققق   718 و قققف المقققااي. البقققال يجعقققل ذلققق   الققققال رجعيقققال 
.  اققف  ققف الحضققانة وأجققري الرضققا   ققف الخلققع 772 – 712وأمققا المققواا . صققراحةل  ققف عهققا الخلققع

اذا عجققو الحكمققان عققن : "، والتققف مناققا732أمققا الت ريقق  للنققوا  والشققها ،  تعالجاققا  هققرات المققااي 
ة، قققررا الت ريقق  بينامققا علقق  العققو  الققذ  اإلصققالف وااققر لامققا أن اإلاققاءي جميعاققا مققن الووجقق

ذا كانقت اإلاقاءي كلاقا مقن القوو  ققررا الت ريق  بينامقا  يريانه عل  أن س يهل عن المار وتوابعقه، وا 
 ". ب لهة با نة عل  أن للووجة أن ت البه باا ر حهوقاا الووجية كما لو  لهاا بن اه

عالجقة الخلقع حقال الخصقومة وعقاو ات قا  ومن  خالل ال حا يتبين عاو  اعلية هقذ  المقواا  قف م
صققرار الققوو  علقق  ر قق   لققب المققرأي الخلققع لققذا يققتو تنققاول الماققألة . الققووجين علقق  حققٍل معققيٍن وا 

" الشقها  والنقوا "من ذلق  معالجتاقا مقن خقالل مقواا . ومعالجتاا  ف المحاكو الشرعية ب ر  أخرح
لقققع لقققو تتحقققاث عقققن حققق  المقققرأي وس ذلققق  أن مقققواا الخ. أو مقققن خقققالل ال قققال  مهابقققل ابقققراء الذمقققة

المحكمققة  ققف ايهققا  الخلققع، واكت ققت بققالهول بأنققه ي شققتر  لصققحة الخلققع أن يكققون الققوو  أهققالل إليهققا  
صققااٍر عققن رجققٍل يملقق   ( ققال ٍ )أ  أن الحققايث هنققا عققن . ال ققال  وأن تكققون المققرأي محققالل لققذل 

س يملق  اجبقار  علق  ذلق ، وتبهق   ،  قإن أحقاال (ال قال ) إذا ما ر   الرجقل ايهقا  . ايها  ال ال 
والحقققل  قققف هقققذ  الحالقققة أن تخضقققع الووجقققة وأهلاقققا لم القققب القققوو  . المقققرأي معلهقققة بقققوو  س تريقققا 

وشرو ه المالية الصعبة التف قا ت و  ما ا عه من مار ون هات، مقع اعقالن تناولاقا عقن أ  حق  
تعمقل اذا جقاء  ونيقةانالمقواا الههقذ  أ  أن . مالف لاا عليه  يما ي عقرف بقال ال  مهابقل ابقراء الذمقة

ويكقققون اور المحكمقققة توثيققق  ات اقامقققا س غيقققر،  قققإذا  علقققلمحكمقققة مت هقققين علققق  الخالووجقققان الققق  ا
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تعاققف الققوو  صققاحب حقق  الققنه   ققف الماققألة،  ققإن الهضققية تبهقق  عالهققة مققن غيققر حققل بانتاققار 
 . تناول  خر من الووجة وأهلاا ي رضف الوو  ويهنعه بإيها  ال ال 

نما أعقا  . لكن، ومنذ  تري يجر  الحايث عن مشرو  قانون جايا لألحوال الشخصية ال لا ينف وا 
قققرار  مققا تمققر بققه اأراضققف ال لاقق ينية  ققف اققل اعتهققال اسحققتالل للعشققرات مققن نققواب  مناقشققته وا 
المجلل التشريعف صاحب الصالحية باقن التشقريعات، وحالقة اسنهاقاو الايااقف ال لاق ينف التقف 

ققرار تشقريعات أول مقا تحول  اون التوا   علق  انعهقاا المجلقل  ضقالل عقن التوا ق  علق  مناقشقة وا 
  المهتققرف وس مققانع مققن اس ققال  علقق  هققذا المشققرو . تت لبققه تققو ر حالققة اسناققجاو والتوا قق  الققااخلف

مققن توجاققات، مققا ااو لققو ي عتمققا مققن جاققات اسختصققاا حتقق  كتابققة هققذا  لالاققت نال بمققا ورا  يققه
المققواا مققن هققذا المشققرو   ققف   هققا جققاءت .ربمققا يجققر  عليققه تعققايل  ققف الهققراءات الهانونيققةالبحققث و 

اذا لققو يتققرا  الووجققان : "784حيققث تققنا المققااي . مخصصققة للخلققع وأحكامققه 782وحتقق   782
عل  الخلع، ور   الوو  اساتجابة ل لب ووجتقه بقالخلع،  للهاضقف أن يحكقو لاقا بقذل  اذا اقتنقع 

وهقذا هقو التوجقه الجايقا الصقري   قف ". ا أو ابب تاتحيل معه الحيقاي الووجيقةبوجوا خالف بينام
بقال : "786و قف المقااي . ت عيل أحكاو الخلع باعتبار  حهال للمرأي س ينب ف توق ه عل  موا هقة القوو 

الخلع مال يتو است ا  عليه بين الووجين،  قإن لقو يت هقا علق  شقفء، يحكقو الهاضقف بهيمقة مقا بذلقه 
وهققذا توجققه جلققف  خققر  ققف اعتبققار البققال  ققف الخلققع انمققا هققو مققا كققان ...". لاققا وقققت العهققاالققوو  

أصاقاا ايا ، وذلق  حقال عقاو ات اقامقا علق  مهقااٍر للبقال، أمقا ان ات هقا بالتراضقف علق  أ  مهقااٍر 
 .        للبال  يص  ذل  مناما أن است ا  ايا اأحكاو

للهيققاو باققذ  التعققايالت مققن خققالل الحاجققة الملحققة التققف ولعققل واضققعف هققذا المشققرو  وجققاوا حققا وال 
لماوها  ف المحاكو، ومقن خقالل التعقايالت التقف أ اخلقت علق  ققوانين اأحقوال الشخصقية  قف كقل 

 هققا تققو الهيققاو بتعققايالت  ققف البلققاين تهققنن الخلققع بشققكٍل عملققٍف يع ققف للهضققاء . مققن مصققر واأران
لقذا . تو يق  بقين القووجين علق  أ  حقل بالتراضقفصالحياٍت للبت  قف الموضقو   قف حقال تعقذر ال

 .كان س با من ااتعرا  تل  التعايالت  ف كٍل من مصر  واأران
أ  )الهضققاء ، وجققوا توجققه جايققا ي  عققل اور (65)حيققث يتضقق  مققن خققالل الهققانون اأرانققف المعققال

وجين مققن خققالل مققن  الهضققاء صققالحية ايهققا  الخلققع  ققف حققال ااققتحالة الصققل  بققين الققو  (الاققل ان
صرار الوو  عل  ر   اساتجابة ل لب المرأي بالخلع كمقا يتضق  توجقه الهقانون الجايقا لجعقل . وا 

كقو للهضقاء  البال انما يتمثل  يما كان الوو  قا ا عه لووجتقه مقن صقاا ، وذلق   قف حقال كقان الح 
( ب)يتضق  ذلق  جليقال مقن خقالل ال هقري . ولو يقنج  الووجقان  قف است قا  علق  مهقاار محقاا للخلقع

للووجة قبل القاخول أو الخلقوي أن ت لقب (: "ب)  ف ال هري .  ف الهانون( 6)من المااي (  )وال هري 
الق  الهاضققف الت ريقق  بيناققا وبققين ووجاقا اذا ااققتعات إلعققااي مققا ااققتلمته مقن مارهققا ومققا تكلققف بققه 

ذا امتنققع ا لققوو  عققن ت ليهاققا الققوو  مققن ن هققات الققووا ، وللققوو  الخيققار بققين أخققذها عينققال أو نهققاال، وا 



 26 

للققووجين بعققا (: " )و ققف ال هققري ." يحكققو الهاضققف ب اقق  العهققا بعققا ضققمان اعققااي الماققر والن هققات
القققاخول أو الخلقققوي أن يتراضقققيا  يمقققا بينامقققا علققق  الخلقققع،  قققإن لقققو يتراضقققيا عليقققه وأقامقققت الووجقققة 

س اقققبيل  اعواهقققا ب لقققب الخلقققع مبينقققة بقققإقرار صقققري  مناقققا أناقققا تقققب   الحيقققاي مقققع ووجاقققا وأنقققه
ساققتمرار الحيققاي الووجيققة بينامققا وتخشقق  أن س تهققيو حققاوا اهلل باققبب هققذا الققب   وا تققات ن اققاا 
بالتنقققاول عقققن جميقققع حهوقاقققا الووجيقققة وخالعقققت ووجاقققا ورات عليقققه الصقققاا  القققذ  ااقققتلمته منقققه، 
حاولققت المحكمققة الصققل  بققين الققووجين،  ققإن لققو تاققت ع أراققلت حكمققين لمققواسي ماققاعف الصققل  

 ." اما خالل ماي س تتجاوو ثالثين يومال  إن لو يتو الصل  حكمت المحكمة بت ليهاا عليه با نال بين
و قق  مققا ورا  ققف  منت التعققايالتتضققحيققث  ،(66)وكققذا الحققال بخصققوا الهققانون المصققر  المعققال

، توجاققات صققريحة نحققو مققن  الهضققاء صققالحية ايهققا  الخلققع بعققا  شققل 2111لاققنة  7قققانون رقققو 
اار الماققر  ققف حققال عققاو التوا قق  بققين هقق،  ضققالل عققن جعققل البققال محققااال بملققووجينالصققل  بققين ا

 . الووجين عل  بال محاا
للققووجين أن يتراضققيا  يمققا بينامققا علقق  الخلققع،  ققإن لققو يتراضققيا عليققه وأقامققت " :(21)مققااي  ققف ال 

ة الشققرعية الووجققة اعواهققا ب لبققه وا تققات ن اققاا وخالعققت ووجاققا بالتنققاول عققن جميققع حهوقاققا الماليقق
وس تحكققققو المحكمققققة  .ورات عليققققه الصققققاا  الققققذ  أع ققققا  لاققققا، حكمققققت المحكمققققة بت ليهاققققا عليققققه

وبعا أن تهرر الووجة صراحة أناقا تقب   ... حاولة الصل  بين الووجينبالت لي  للخلع اس بعا م
هلل باقبب الحياي مع ووجاا وأنقه س اقبيل ساقتمرار الحيقاي الووجيقة بينامقا وتخشق  أس تهقيو حقاوا ا

 "...هذا الب  
، و قف مشقرو  الهقانون ال لاق ينف، أنقه تقو والهقانون المصقر  ،وخالصة اأمر  قف الهقانون اأرانقف

مققن  الهضققاء صققالحية ايهققا  الخلققع حتقق  لققو لققو يكققن ذلقق  بموا هققة الققوو  مققا اامققت المققرأي مصققري 
ثقو ان . هاضقف يحقاا  بقالماركما أن بال الخلع هنا اذا لو يكن بالتوا   بين الووجين  قإن ال. يهعل

 .الهاضف س يحكو بالخلع اس بعا محاولة اإلصالف بين الووجين
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 خاتمة البحث
 

لققع نققاقش هقققذا البحقققث وصقققاحب الحققق   يقققه و ققق  مققا ورا  قققف الكتقققاب والاقققنة وأققققوال  مشقققروعية الخ 
  .ال هااء، وو   المعمول به  ف الهضاء

لقققع بخصقققوا  كمقققة تشقققريعه، مشقققروعية الخ  لقققع للووجقققة  انمقققا أن الشقققار  الحكقققيو نبقققي  ت   وحك شقققر  الخ 
مقن ماقاهر عقال اهلل تعقال  أنقه  . للقوو  الكقار  لووجتقه الكارهة لووجاا  ف مهابل تشقريعه ال قال   

أنه اذا كانت المرأي هف المتضرري مقن ااقتمرار . لووجةال ااء ل ما جعل ال ال  للرجل،  ها شر ل
 خاصقة .لاقا أن أمقر ال قال  لقيل بيقاها  لقيل ال قال  منهقذال  الووا ، وهف الراغبقة  قف الم ارققة،

لأن و   .اأول المهاو الذ  يلح  بالمرأي  ف إلوالة الضرر ع انما كانتشريع الخ 
أمققا الحكققو . وقققا ثبتققت مشققروعية الخلققع بكققل مققن الكتققاب والاققنة،  ضققالل عققن اإلجمققا  والمعهققول

ة التقققف تكقققون علياقققا ف اليقققه، وحاقققب الحالقققللخلقققع  يختلقققف حاقققب اقققببه القققااع الت صقققيلف التكلي قققف
لقققع تعتريقققه اأحكقققاو الخماقققة مقققن الوجقققوب واإلباحقققة والكراهقققة لقققذا، قيقققل بقققأن الخ  . عالققققة القققووجين

هقققو الح قققاا علققق  راب قققة  والقققذ  يااقققر أن اأصقققل .والتحقققريو والنقققاب حاقققب الاقققبب القققااعف اليقققه
اا لع أو ال ال  اس  الووجية وعاو  ض  كمقا تشقير اآليقات واأحاايقث وأققوال  تبقرر ذلق  لحاجقةٍ بالخ 

لع من غيقر عضقٍل يماراقه .العلماء القوو  إلرغقاو الووجقة علق   لقب  واأصل كذل  أن يكون الخ 
س كان متعايال   . و كالل لمالكاا بالبا ل الخلع، وا 

ققل و أن الووجققة هققف التققف تملقق   لققب الخلققع، وأن بخصققوا صققاحب الحقق   ققف الخ  و  ققن  الم ا  لققع   مك
لكقن ال هاقاء اختل قوا  قف حكقو اجابقة القوو  ل لقب  .اتجيب ل لباا بما يت هان عليه من بالالوو  ي

أهققل العلققو، مققن أنققه س يجققب علقق   مققن ريققكثاأول وهققو الققذ  ذهققب اليققه ال: ذهبينالووجققة علقق  مقق
كالشقوكانف   ريقٌ  مقن العلمقاء الوو  اجابة  لباا انما ي نا ب  له ذلق ، والثقانف وهقو القذ  ذهقب اليقه

كمقا . لقع وتعقذر التو يق  بينامقان من وجوب اجابة الوو  ل لب الووجة اذا أصقرت علق  الخ   خريو 
لع عنا الاقل ان واون الاقل ان لع،  أجاو الجماور الخ  اختلف العلماء حول اور الال ان  ف الخ  

اذن  اذا تراضققققا الووجققققان بققققه،  لققققيل حضققققور الاققققل ان وس اذنققققه شققققر ال  يققققه، بينمققققا اشققققتر   ريقققق ٌ 
 .ل انالا

والقققذ  يقققرا  الباحقققث أن القققرأ  الاقققا ا و ققق  الهقققول اأول س يعقققالا المشقققكلة  قققف حقققال كانقققت المقققرأي 
علقق  ر قق   لباققا، وربمققا كققان ر قق  الققوو   ونحققو  بينمققا الققوو  مصققرٌ    ٍ لققع لققب  مصققري علقق  الخ  

ويا لحمل المرأي عل  ا ع ما ي وتعافٍ  لٍ عضْ  ليل عن محبة تا عه للتما  بووجته، انما هو نو   
، وس مناا أو مقن أهلاقا،  قال هقو أماقكاا وعاشقرها بمعقروفٍ  اا ، أو أنه نو  انتهاوٍ عن مهاار الص  

 صققريحةٍ  ، وس هققو ح ققا ال ضققل الققذ  أمققر اهلل اأووا  بح اققه،  ققف معارضققةٍ حاا بإحاققانٍ هققو اققر  
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يقنكو، و قف صقرٍف وس تنا قوا ال ضقل  ب: وتل  حاوا اهلل  ال تعتقاوها، ولهولقه تعقال : لهول اهلل تعال 
ذ الحايهة و لهاا،صل  اهلل عليه والو أمر النبف  . اإلختيارمن اإللواو ال  مجرا اإلرشاا و  ، خ 

 قف المعتمقا لقاياا، ققا أع قت  الهقوانينأن أكثر  و   ف الهول الاا ا، ال هااء عامة   ا أنالح  من الم  و 
 رقققةل بققإرااٍي  لققعا، بينمققا جعلققت الخ  اون أيققة قيققو منققه بققإرااي من ققراٍي ال ققال   ققف ايهققا  الحقق  للرجققل 

كٍة متوق ققةٍ  لققع وال ققال  كليامققا بيققا  أعققاات اأمققر اليققه، ممققا جعققل الخ   ،علقق  موا هققة الققوو  م شققتر 
للرجققل كققف يخلعاققا، وس يملقق  أحققا اجبققار  علقق   وأهل اققا أن تتواققل كققه الووجققةمققا تمل الرجققل، وغايققة  
 . ال كري أو لو يعجبه مهاار  البال ذل  ان ر  

 ققف ضققوء نصققوا الهققر ن والاققنة وروف  الموضققو   حققاالباحققث القق  اعققااي  هققذا اأمققر ا ققع وقققا
  ققف ان ققاذ ةل لققع، أو لجاققة مققن  الهضققاء صققالحي  الشققريعة، اققواءل لجاققة اإلعتققراف بحقق  المققرأي  ققف الخ  

جقرأي الويقااي و  ف اإليمقان ف ضقوء ضقع ، خاصةل بالر  الوو  ف تعا  و  ر اإلصالف  تعذ   لع اذالخ  ا
ققن و ققاءٍ  مققع مققا كققان عليققه النققال مهارنققةل  ، ققف أيامنققا بالبا ققل   أكققل أمققوال النققالعلقق  ققف أجيققال  مك
 . ول المين اأ  الم
ققققا تقققرج  للباحقققث أهميقققة التوجاقققات الجايقققاي التقققف ااقققرت  قققف تعقققايالت بعققق  ققققوانين اأحقققوال و 

لقع اذا تعقذر اإلصقالف بقين الق ان قاذ ة  صقالحي   الشخصية، والتقف منحقت الهضقاء   ووجين وأصقرت الخ 
ققق ن لقققو يكقققن شقققر ال ثقققو ا. اا  لووجاقققاالمقققرأي علققق   لباقققا وااقققتعات إلعقققااي الص  ن اذن الاقققل ان وا 

لقع الخ   ال ات اقامقا شقفٌء، واور   قف ان قاذ،  قإن التوققف علق  اذنقه حقالجماقور لع حاب  ة الخ  لصح
 قا  القووجين لقع تبعقال ستوباقذا يمكقن الجمقع بقين اأمقرين بجعقل الخ   .حال ر   الوو  شفٌء  خر

 يقه و قف متعلهاتقه حقال عقاو ات اقامقا  لع ال  الهضقاء للبقت  حال تراضياما عل  اأمر، وبجعل الخ  
 ققف مهابققل را  لققعالخ   ان ققاذك  حية  لل ققر ين، وهققو مققا يعنققف اع ققاء الهضققاء صققال رضققيةٍ م   علقق  تاققويةٍ 

بل اإلصققالف بققين و شققل اقق لققع أو للبققالور قق  الققوو  للخ   لققعاصققرار الووجققة علقق  الخ   حققال   الماققر
 .الووجين

  الل الخلقققع أغقققراٍ  غيقققروبالتأكيقققا،  قققإن هقققذا ينب قققف أن يرا هقققه جملقققة تقققاابير تحقققول اون ااقققت
 لقققيل مقققن مهاصقققا الخلقققع تاقققايل انحقققالل عقققرح الووجيقققة وتشقققتيت اأ  قققال وتشقققجيع . مشقققروعة

  .ال ال  أجل عالقات غير حمياي أو أاباب هينة يمكن معالجتاا
 

 
 انتهى
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  1/34، نيل األوطار.  2/425، فت  البار . 4/35، زاد المعاد. 3/761سبل السالم  :انار لذل ( 18
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 (.ت.ا)،  اار ال كر 7/362، فت  القدير

 2/462، الطبر  تفسير  (21

 . 7261، اار الكتاب العربف، مصر، 3،  3/721، الجامع ألحكام القرآنالهر بف، أبو عبااهلل، ( 22

. 7/663 تفسير فةت  القةدير،. 5/27، تفسير القرطبي. 7/671، تفسير ابن كثير. 3/646، تفسير الطبر  (23
أبققو الاققعوا، محمققا، (. ت.ا)، اار الجيققل 7/762، أنةةوار التنزيةةل وأسةةرار الت ويةةل. البيضققاو ، أبققو اققعيا عبققا اهلل

الناقق ف، عبققا اهلل بققن أحمققا، (. ت.ا)، اار الكتققب العلمققف، بيققروت 2/751، تفسةةير أبةةي السةةعودهجققر ،  282ت
 . 7225، اار الكتب العلمية، بيروت، 7،  7/272المام  ماار  التنويل وحها   التأويل،  يتفسير النسف

  7/663، تفسير فت  القدير. 7/671، تفسير ابن كثير. 3/646، تفسير الطبر : أنار مثالل  (24

 3/646، تفسير الطبر  (25
 7/762، تفسير البيضاو . 7/751، تفسير أبي السعود (26
تفسةةةير فةةةت  القةةةدير، ، 7/365، تفسةةةير ابةةةن كثيةةةر. 3/721، تفسةةةير القرطبةةةي. 2/462 ،تفسةةةير الطبةةةر  (27
، تفسةير النسةفي. 7/711، تفسةير الةوجيز. 7/571، تفسةير البيضةاو . 7/226، تفسير أبةي السةعود. 7/362
7/771  

 ".البال  ف الخلع وحكو ويااته عن المار: "وهو ما ناقشه الباحث م صالل  ف بحث  (28
 4/35، عادزاد الم (29
، اار الهلقققو، 7،  2/221، الفقةةةه الحنفةةةي فةةةي ثوبةةةه الجديةةةد امقققاو، عبقققا الحميقققا، . 2/428، فةةةت  البةةةار  (30

، الفقةةةه المةةةالكي فةةةي ثوبةةةه الجديةةةد. 2/56 بدايةةةة المجتهةةةد،. 2/115، مدونةةةة الفقةةةه المةةةالكي. 2111امشققق ، 
المحلةةى، . 5/557 التهةةذيب،. 35، 71/6 البيةةان. 53 -1/52 المغنةةي،. 21/318 تكملةةة المجمةةوع،. 4/222
71/235 ،241   
 83-66، اأحكام الخلع (31

 .71/235، المحلى. 2/421 فت  البار ،. 8/772، المفصل: أنار (32

 المفصةةةل،. 2/114، مدونةةةة الفقةةةه المةةةالكي. 4/214، الفقةةةه المةةةالكي فةةةي ثوبةةةه الجديةةةد. 1/57، المغنةةةي (33
 757اأحكام الخلع . 8/772

 757، اأحكام الخلع. 1/54، المغني. 785-8/787، المفصل (34
 33/752 الفتاوت، (35

 243، 71/235، المحلى (36

 8/781، المفصل .1/54، المغني (37
 756، ا أحكام الخلع (38

 3/76، سبل السالم: ومثله  ف. 54-1/57، المغني (39
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 .، وقا رج  اشترا  وجوا الكراهية لجواو أخذ العو 757، اأحكام الخلع (40
 712-8/714، المفصل. 7/362، فت  القدير. 2/462، الطبر . 7/365 ،ابن كثير (41
، اار 2/335، المدونة الكبةرت لممةام مالة مال  ابن أنقل، . 4/211، الفقه المالكي في ثوبه الجديد: أنار( 42

.  5/552، التهذيب. 5/271، األم. 71/243، المحلى. 2/115 مدونة الفقه المالكي،.(. ت.ا. )صاار، بيروت
 .21/211، ملة المجموعتك
. 4/667، البنايةةة. 5/14حاشةةية ابةةن عابةةدين، . 2/222، الفقةةه الحنفةةي فةةي ثوبةةه الجديةةد. 1/54، المغنةةي (42

. 7268، اار الشققرو ، الهققاهري، 4،  782، ا السةةالم عقيةةدل وشةةريعةشققلتوت، محمققوا، . 8/711، المفصةةل
 .723، ا أحكام الخلع

أحكةةةام . 8/724، المفصةةةل. 1/483، الفقةةه اإلسةةةالمي وأدلتةةه. 32/283الفتةةةاوت، : أناققر تلقق  اأققققوال  ققف (43
 2/418فت  البار ، و. 2/611، سنن أبي داود: وانار. 11ا  الخلع،

ْلعصحي  البخار  44  .426، 2/427 فت  البار ،. ، كتاب ال ال ، باب الخ 
 .2/343 المدونة الكبرت لمال ، 45

 .21/222 ،تكملة المجموع 46

 .م رجف و خرين، اار ال كر، تحهي  محموا 72/264، الحاو  الكبيرالحان علف،  الماورا ، أبو 47

 . 5/277، األم 48

 . 1/52، المغني 49

 . 3/745، البداعع 50

 6/713 المبسوط، 51

البةةةداعع، ، 71/231 المحلةةةى، .1/52، المغنةةةي. 72/264، الحةةةاو  الكبيةةةر. 426، 2/427، فةةةت  البةةةار  (52
 3/721القرطبي،. 21/222 ،تكملة المجموع. 7/325، م القرآن للجصاصأحكا. 2/462، الطبر . 3/745

. 72/264، الحةةاو  الكبيةةر. 5/277، األم. 3/745، البةةداعع. 21/222 ،تكملةةة المجمةةوع. 1/52، المغنةةي (53
، للجصةةاص أحكةةام القةةرآن. 7/226، أبةةو السةةعود. 7/771، النسةةفي. 7/571، البيضةةاو . 3/721القرطبةةي، 

زاد . 8/274، المفصةل. 71/235، المحلةى. 428 -2/427، فت  البةار . 362، 3/212، يرفت  القد. 7/325
 .1/31، نيل األوطار. 3/761، سبل السالم. 1/482، الفقه اإلسالمي وأدلته. 4/34، المعاد

 52، 57المراجع الاابهة  ف الحاشيتين الاابهتين  54

 52، 57المراجع الاابهة  ف الحاشيتين الاابهتين  55
 .71/235، لمحلىا 56
 1/482، الفقه اإلسالمي وأدلته. 4/34، زاد المعاد. 8/274، المفصل 57

 . 4/34، زاد المعاد 58

 1/482، الفقه اإلسالمي وأدلته 59

 5/81، حاشية ابن عابدين: من ذل  ما ورا  ف (60

 .7281 ، مكتبة الهر ن، الهاهري،264، ا الدليل الفقهي للمرأل المسلمةالخشت، محما عثمان، ( 61
 2/222، فقه السنة( 62
 32/283، الفتاوت: هذ  سبن تيمية  ف (63



 33 

                                                                                                                                            
 7/226، وأبو السعود. 7/362، فت  القديرو. 7/365، ابن كثير: كما  ف (64

مققن ( 6)المققااي 7216لاققنة  67، المعققال لهققانون اأحققوال الشخصققية رقققو 2117الاققنة  82قققانون م قققت رقققو  (65
 .الياا(  )و( ب)من الهانون اأصلف بإضا ة ال هرتين ( 726)الهانون الجايا، تعايل المااي 

جققراءات التهاضققف  ققف ماققا ل اأحققوال الشخصققية 2111لاققنة  7قققانون رقققو  (66 ، قققانون تناققيو بعقق  أوضققا  وا 
  2111يناير  22، 4الجرياي الرامية، العاا. الصاار عن ر ااة الجماورية بهرار من مجلل الشعب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


