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 الخلع -6

 هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بألفاظ الخلع :

 مخصوصة.

 :حكمة مشروعية الخلع 

إذا ُعدمت المحبة بين الزوجين، وحلت محلها الكراهة، وكثرت 

المشاكل، وزاد الشر، وكثر الخالف، وظهرت العيوب من الزوجين أو 

لك سبيالً ومخرجاً، أحدهما، فإن هللا عز وجل جعل للخروج من ذ

 ورخص في عالج يريح الطرفين. 

 فإن كان ذلك من قِبَل الزوج فقد جعل هللا بيده الطالق.

وإن كان ذلك من قِبَل الزوجة فقد أباح هللا لها الخلع، بأن تعطي زوجها 

 ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر ليفارقها.

وجعله طريقاً  وقد شرع هللا الخلع للمرأة في مقابلة الطالق للرجل،

 للخالص من الخالف.

  :فائدة الخلع 

فائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج على وجه ال رجعة له عليها إال 

 برضاها، وعقد جديد.

فإذا كانت الحال غير مستقيمة، وكرهت المرأة زوجها، وكرهت العيش 

معه ألسباب َخلقية، أو ُخلقية، أو دينية، أو صحية لكبر، أو ضعف، أو 

ض ونحو ذلك، أو خشيت أال تؤدي حق هللا تعالى في طاعته، جاز مر

 لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.
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  :حكم الخلع 

 يجوز الخلع من كل زوج يصح طالقه.

ً بترك حقه،  ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت خلق زوجها، أو خافت إثما

 وإن كان يحبها فيسن صبرها عليه، وعدم فراقها إياه.

حب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ويست

 ببقائها معه.

ويجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقها، من ظهور 

 فاحشة، أو ترك فرض من صالة، أو صوم ونحو ذلك.

ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين، وعدم وجود خالف وشقاق 

 بينهما.

ا وضاّرها بالتضييق عليها، أو منعها ويحرم وال يصح إْن عضله

 حقوقها، لتفتدي نفسها بالخلع منه.

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )  قال هللا تعالى: -1

 ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ

 .[229البقرة: ]

 .[4النساء: ]  (ۓ ۓ ڭڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )وقال هللا تعالى:  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ اْمَرأةَ ثَابِِت ْبِن قَْيس  أتَِت النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن َعبَّاس  وَ  -3

، َما أْعتُِب عَ ٬فَقَالَْت: يَاَرُسوَل ا ،  فِـي لَـْيـهِ ، ثَابُِت ْبُن قَْيس  ُخلُق  َوال ِدين 

يَن عَ تَـرُ أ»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِم، فَقَاَل َرُسوُل ااإِلْسال فِـيُكْفَر الأْكَرهُ  نِّـيَولَكِ   لَـْيـهِ دِّ

ْقَها تَطْ الاْقبَِل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬. قَالَْت: نَعَْم، قال َرُسوُل ا«تَـهُ َحِديقَ   .«قَةً ِلـيَحِديقَةَ َوَطلِّ
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  .(1)أخرجه البخاري

  :حكم َعْضل الزوجة 

إذا كره الزوج امرأته، ورغب عنها لسبب من األسباب المقبولة، فله أن 

سكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان، ويستحب له الصبر عليها إن يم

كانت ديِّنة، وال يجوز له حبسها واإلضرار بها لتفتدي منه بمال، فإن 

 فعل فهو آثم، وعليه أن يرد ما أخذه منها أو بدله. 

ويحرم على الزوج أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها، حتى تضجر 

 حشة مبينة، فله مخالعتها، وال إثم عليه.وتختلع نفسها، إال إذا أتت بفا

ۅ ۅ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )قال هللا تعالى:  -1

 .[19النساء: ]  (   ۇئۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) وقال هللا تعالى: -2

 (  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍٹ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[231البقرة: ]

ال يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأ َوَعنْ  -3

ً ا ُخلُقْنـهَ ُمْؤِمنَةً، إِْن َكِرهَ مِ   .(2)أخرجه مسلم .«ا آَخرَ ْنـهَ َرِضَي مِ  ا

  :أسباب الخلع 

رأة زوجها لسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو يباح الخلع إذا كرهت الم -1

ً بترك حقه، ونحو ذلك، ويستحب للزوج في مثل  دمامته، أو خافت إثما

 هذه الحاالت إجابة زوجته إلى الخلع.
                                                 

 .(5273برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 . (1469برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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إذا كرهت المرأة زوجها لنقص دينه كترك الصالة، أو ترك العفة، فإن لم  -2

 يستجب للنصح ولم يستقم فإنه يجب عليها أن تسعى لفراقه.

وإذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل محرم، فال يجب عليها 

 أن تختلع منه، وعليها أن تسعى في نصحه وتقويمه. 

  :وقت الخلع 

يجوز الخلع في أي وقت، حال الطهر، وحال الحيض؛ ألن المنع من 

 الطالق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة.

الة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة، وهو أعظم والخلع شرع إلز

من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعالهما بأدناهما، وألن المرأة هي التي 

 طلبت الفراق، واختلعت نفسها، ورضيت بالتطويل.

 وألن هللا عز وجل قد أطلق وقت الخلع، ولم يقيده بزمن دون زمن.

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)قال هللا تعالى: 

 .[229البقرة: ]  ( ېئ ېئ ىئ ىئ

  :ألفاظ الخلع 

يصح الخلع بكل لفظ يدل عليه، فيصح بلفظ الخلع، أو بلفظ مشتق منه، 

 أو بلفظ يؤدي معناه، كأن يقول الزوج لزوجته: 

خالعتك على ألف لاير، أو يقول: فارقتك على كذا، أو فاديتك على كذا، 

و بعتك نفسك بكذا، أو طلقتك على كذا، ونحو ذلك أو فسختك على كذا، أ

 مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة.

  :شروط صحة الخلع 
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 يشترط لصحة الخلع ما يلي:

 أهلية الزوج، فكل من ال يصح طالقه ال يصح خلعه. -1

أن يكون النكاح صحيحاً، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده، ولو كانت  -2

 ا دامت في العدة.مطلقة رجعية م

 أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة. -3

 الرضا والقبول من الزوجين. -4

أن يكون الخلع على مال يصح تملكه، سواء كان نقداً، أو عيناً، أو منفعة،  -5

من المرأة أو غيرها، وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل 

 الخلع. 

  :حكم التوكيل في الخلع 

 يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع.

وكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته، حراً كان أو عبداً، ذكراً 

أو أنثى؛ ألن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع، فيصح أن يكون 

 وكيالً وموكالً فيه.

ل فيه، فإن  والخلع عقد معاوضة، فيجب على الوكيل أن يلتزم بما ُوّكِ

ل بالخلع.خالف لم يُ   لزم الموّكِ

 

  :مقدار العوض في الخلع 

 كل ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع.

 فإذا قالت: اخلعني بألف، ففعل، بانت، واستحقت األلف.
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ويجوز للزوج أن يأخذ من زوجته مثل ما أعطاها من المهر، أو بعضه، 

زيادة فاحشة ترهقها وله أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ما لم تكن ال

 فتحرم.

 واألَْولى عدم أخذ الزيادة؛ لمنافاته المروءة.

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )قال هللا تعالى:  -1

  ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ

 .[229البقرة: ]

: َجاَءِت اْمَرأةُ ثَابِِت ْبِن قَْيِس ْبِن الَ ا قَ ْهـمَعِن اْبِن َعبَّاس  َرضَي هللاُ َعنوَ  -2

اس  إِ  ِدين   فِـيثَابِت   لَـى، َما أْنِقُم عَ ٬فَقَالَْت: يَا َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ النَّ  لَـىَشمَّ

، إِال أ يَن عَ تَـرُ فَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُكْفَر، فَقَاَل َرُسوُل االأَخاُف  نِّـيَوال ُخلُق   لَـْيـهِ دِّ

 .(1)أخرجه البخاري .، َوأَمَرهُ فَفَاَرقََهالَـْيـهِ لَْت: نَعَْم، فََردَّْت عَ . فَقَا«تَـهُ َحِديقَ 

  :أنواع العوض في الخلع 

 يجوز أخذ العوض في الخلع سواء كان نقداً، أو عيناً، أو منفعة، أو حقاً.

 : كالذهب، أو الفضة، أو الدراهم ونحوها.فالنقد

 .: كالدار، والسيارة، والمزرعة ونحوهاوالعين

 : كأن ترضع ولده وتحضنه، أو يسكن دارها سنة مثالً.والمنفعة

 : كأن تعفيه عن نفقة ولده الصغير، وتتحملها عنه. وإسقاط الحق

  :صفة الخلع 

الخلع فسخ بائن ال طالق، سواء أوقعه بلفظ الفسخ، أو الطالق، أو 

                                                 

 . (5276برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 الخلع، أو الفداء أو غير ذلك.

وض، ال ينقص به عدد الطالق، فالخلع فسخ بأي لفظ كان ما دام أنه بع

فهو فرقة بائنة، وفسخ للنكاح، وليس من الطلقات الثالث، إنما هو فسخ 

للنكاح لمصلحة المرأة، مقابل ما افتدت به، تَبِين به الزوجة، وال رجعة 

فيه، وتعتد منه بحيضة، وتحل له بعقد جديد إن رضيت وإن خالعها عدة 

 مرات.

 في آية واحدة.وقد ذكر هللا الطالق والخلع 

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )قال هللا تعالى:  -1

  ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ

 .[229البقرة: ]

: َجاَءِت اْمَرأةُ ثَابِِت ْبِن قَْيِس ْبِن الَ ا قَ ْهـمَعِن اْبِن َعبَّاس  َرضَي هللاُ َعنوَ  -2

ا ِدين   فِـيثَابِت   لَـى، َما أْنِقُم عَ ٬فَقَالَْت: يَا َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ النَّ  لَـىس  إِ َشمَّ

، إِال أ يَن عَ تَـرُ فَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُكْفَر، فَقَاَل َرُسوُل االأَخاُف  نِّـيَوال ُخلُق   لَـْيـهِ دِّ

 .(1)أخرجه البخاري .ا، َوأَمَرهُ فَفَاَرقَهَ لَـْيـهِ . فَقَالَْت: نَعَْم، فََردَّْت عَ «تَـهُ َحِديقَ 

  :عدة المختلعة 

المختلعة تعتد بحيضة واحدة؛ ألنه ال رجعة لها، فتكفي حيضة للعلم 

 ببراءة رحمها كاالستبراء.

ِذ ْبِن َعْفَراءَ  ع بْنتبَـيِّ الر  َعْن  أَنَّ ثابَت ْبَن قَْيِس ْبِن  َرِضَي هللاُ َعْنـَها ُمعَّوِ

اس  َضَرَب اْمَرأَ  َ  بَـّي  ْبِن أُ  ٬اَجـِميلَةُ بْنُت َعْبدِ  َر يَدََها َوِهيَ فََكسَ  تَـهُ َشمَّ  تَـىفَأ

 :لَـهُ ثابت  فَقَاَل  لَـىإِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَأَْرَسَل َرُسوُل ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىأَُخوَها يَْشتَِكيِه إِ 
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 أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَأََمَرَها َرُسوُل ا ،نَعَمْ  :قَالَ  .«الَـهَ َك َوَخّلِ َسبيلَـيْ ا عَ لَـهَ ُخِذ الَِّذي »

 .(1)أخرجه الترمذي والنسائي  .اِلـهَ َق بأَهْ ْلـحَ بََّص َحْيَضةً َواِحدَةً فَتَ تَـرَ تَ 

  :آثار الخلع 

 يترتب على حصول الخلع ما يلي:

 تَبِين المرأة من زوجها، وتملك نفسها. -1

 بذل الزوجة العوض المتفق عليه. -2

 إنهاء العالقة الزوجية. -3

 نها ليست زوجة.ال يلحق المختلعة طالق؛ أل -4

 ال رجعة على المختلعة أثناء العدة؛ ألنها بائن. -5

  :حكم االختالف في الخلع 

إذا اختلف الزوجان في جنس العوض، أو في مقداره، وال بينة لواحد 

منهما، فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ ألنها مدعًى عليها، والبينة على 

 المدعي، واليمين على من أنكر.

جها: خالعتك بألفين، فتقول: بل بألف، وال بينة، فالقول كأن يقول زو

 قولها، والبينة شهادة مْسِلَمين عدلين.

وإن اختلف الزوجان في وقوع الخلع، فادعت الزوجة خلعاً، وأنكره 

ق بيمينه؛ ألن األصل بقاء النكاح، وعدم الخلع.   الزوج وال بينة له، ُصدِّ

                                                 

 وهذا لفظه.  (3497ي برقم )ئانسال(، وأخرجه 1185الترمذي برقم )أخرجه  صحيح/( 1)
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