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الإنهاءات املتعلقة بالطالق

�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�لعدد  هذ�  ويف  �لنكاح،  �إثبات  عن  �حلديث  من  �ل�سابقة  �الإعد�د  يف  �نتهينا  لقد 
بالطالق وذلك وفق  باإذن �هلل عن �الإنهاء�ت �ملتعلقة  وما بعده �سوف يتم �حلديث 

�الجر�ء�ت �لتالية:

اأوًل: التعريف بالطالق لغة وا�ضطالحًا

الطالق لغة:

يطلق  �لرجل  طلق  يقال:  و�الإر�سال،  �لتخلية  على  يدل  لفظ  و�لقاف  و�لالم  �لطاء 
�أي: �سار  �إذ� عتق: طليق،  �أي طلقها زوجها، ويقال لالإن�سان  طالقاً، و�مر�أة طالق: 

حر�ً.
وطالق �لن�ساء ملعنيني: �أحدهما حل عقدة �لنكاح، و�الآخر مبعنى �لتخلية و�الإر�سال))). 

و�لطالق ��سطالحاً:
عرفه �بن قد�مة رحمه �هلل بقوله:
�لطالق هو: حل قيد �لنكاح))).

)1) ل�ضان العرب مادة طلق 187/8-188, ومعجم مقايي�س اللغة مادة طلق 421-420/3.

)2) املغني 323/10.
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وز�د �ل�رشبيني))) رحمه �هلل على ذلك فقال: �لطالق �رشعاً: هو حل عقد �لكاح بلفظ 
�لطالق ونحوه))).

ثانيًا: بيان م�ضروعية الطالق

�الأ�سل يف م�رشوعية �لطالق))): �لكتاب و�ل�سّنة و�الإجماع و�ملعقول:
اأّما الكتاب:

فقول �هلل تعالى: ژ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ژ  ))).
وقوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  ))).

فهاتان �الآيتان وغريهما من �الآيات �لو�ردة يف �لطالق فيها داللة و��سحة على حّل �لطالق 
و�مل�سنون  �مل�رشوع  �لطالق  �أن  �أو�سحت  �الأولى  فاالآية  �ل�سفة،  وم�رشوعيته على هذه 
جو�ز �إيقاعه عند �ملقت�سى هو مرتان، ويف �الآية �لثانية خطاب للنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

والأمته – على �ل�سحيح- وهذ� يدل على م�رشوعية �لطالق يف عدته �ملعتربة له))).
واأما ال�ضّنة:

فعن عبد�هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما �نه طلق �مر�أته وهي حائ�ض على عهد ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ف�ساأل عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه ر�سول �هلل �سلى �هلل 
ثم  فلري�جعها،  »مره  و�سلم:  عليه  �هلل  �هلل �سلى  ر�سول  فقال  ذلك  و�سلم عن  عليه 

العديدة, منها مغني  امل�ضنفات  ال�ضافعي, �ضاحب  القاهري  ال�ضربيني اخلطيب  الدين حممد بن حممد  �ضم�س  )3) هو 
املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج, وال�ضراج املنري يف الإعانة على معرفة بع�س معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري, والإقناع يف 
حل األفاظ اأبي �ضجاع, و�ضرح التنبيه, و�ضرح البهجة وغريها, تويف رحمه اهلل �ضنة 977هـ, مقدمة مغني املحتاج 68-64/1, 

الأعالم 6/6.

)4) مغني املحتاج 455/4.

)5) انظر: املغني 323/10, واحلاوي الكبري 111/10-313, ورد املحتار 423/4.

)6) �ضورة البقرة, الآية:229.

)7) �ضورة الطالق, الآية:1.

)8) اأحكام القراآن لبن العربي 259/1 و 271-269/4.
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ليم�سكها حتى تطهر، ثم حتي�ض، ثم تطهر، ثم �إن �ساء �أم�سك بعد، و�إن �ساء طلق قبل 
�أن مي�ض، فتلك �لعدة �لتي �أمر �هلل �أن تطلق لها �لن�ساء« متفق عليه))). 

واأما الإجماع:

فقد �أجمع �لنا�ض على جو�ز �لطالق)1)).
واأما املعقول:

بقاء  في�سري  �لزوجني،  بني  �حلال  ف�سدت  رمبا  فاإنه  جو�زه،  على  د�لة  �لعربة  »فاإن 
وحب�ض  و�ل�سكنى،  �لنفقة  �لزوج  باإلز�م  جمرد�ً،  و�رشر�ً  حم�سة،  مف�سدة  �لنكاح 
�ملر�أة، مع �سوء �لع�رشة، و�خل�سومة �لد�ئمة من غري فائدة، فاقت�سى ذلك �رشع ما 

يزيل �لنكاح، لتزول �ملف�سدة �حلا�سلة منه«)))).
و�أول �حلديث يف �الإنهاء�ت �ملتعلقة باإثبات �لطالق هي �الإنهاء�ت �ملت�سلة باإثبات 

�لطالق و�خللع كما يلي:
اأوًل: الإجراءات املتبعة يف اإثبات الطالق واخُللع

وهي على ق�سمني:
اأوًل: الإجراءات اخلا�ضة باإثبات الطالق:

)-ح�سور �ملّطلق، �أو من ينوب عنه، وبرفقته ما يدل على هويته و�سخ�سيته.
)-�إح�سار عقد �لنكاح �لد�ل على عقد زو�جه من �ملر�أة �لتي يرغب يف �إثبات طالقها.

)-�إح�سار �ساهدين يعّرفان به، وي�سهد�ن على ما ي�سدر منه.

)9) �ضحيح البخاري مع �ضرحه فتح الباري, كتاب الطالق, باب قول اهلل تعالىك )يا اأيها النبي اإذا طلقتم الن�ضاء...)اإلخ 
345/9-346, و�ضحيح م�ضلم ب�ضرح النبوي كتاب الطالق, باب حترمي طالق احلائ�س بغري ر�ضاها, واأنه لو خالف وقع 

الطالق ومير برجعتها 60-59/10.

)10) املغني 323/10, وك�ضاف القناع 232/5, واحلاوي الكبري 113/10.

)11) املغني 323/10.
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�ل�سيغة،  هذه  من  و�لتاأكد  �ملطّلق،  بها  تلفظ  �أن  �سبق  �لتي  �لطالق  �سيغة  )-�سماع 
وبيان �ملر�د من كل لفظ �سدر منه، و�إن مل يكن تلفظ به، فيوجه �ملطلق �إلى �لطالق 
�ل�سني �لالزم بعد �لتاأكد من حال زوجته من حيث �لطهر وعدمه، و�مل�سي�ض يف هذ� 
�لطهر وعدمه، و�لعو�ض �إن وجد، وهل كان �لطالق قبل �لدخول و�خللوة �أو بعدهما.
)-معرفة تاأريخ وقوع هذ� �لطالق، و�سوؤ�ل �ملطلق عنه، ور�سده يف �سلب �الإثبات.
�أو  �لطالق، وعدده، وهل هو على عو�ض  ما ذكر من  �ملطلق وفق  �إقر�ر  )-ر�سد 

بدونه، وهل كان قبل �لدخول و�خللوة �أو بعده...�إلخ.

)-�الإ�سهاد على ما �سدر عن �ملطلق من طالق و�سفته.
)-تقرير �لقا�سي �إثبات �لطالق، و�سفته، وما يلزم �لزوجة من عدة ونحوها.

)-�إ�سد�ر �سك وفق �لنموذج �ملُّعد لهذ� �لغر�ض من �أ�سل وق�سيمة، وت�سليم �سك 
�لطالق للزوجة، و�سورة م�سدقة منه للزوج.

1)-�لتهمي�ض على عقد �لنكاح مبا ثبت لدى �لقا�سي من طالق، وبعث هذ� �لعقد 
�إلى م�سدره ليتم نقل هذ� �لتهمي�ض على �سجله.

))-�إذ� �قرتن �إثبات �لطالق باإثبات �آخر كاإثبات عدم �لزو�ج، فاإنه ي�ضرتط �إح�ضار 
�لبينة �لعادلة �لتي ت�سهد مبا ذكره �ساحب �لعالقة وطلب �إثباته.

))-�إذ� �أريد طلب �لفتوى يف �سيغة طالق �أثبتها �لقا�سي ومل مي�سها، فاإنه يكتب 
على �ل�سك بعد �إح�سار طريف �لطالق و�سوؤ�لهما عن حالهما عند وقوع �لطالق، 
وطلب ذكر �لو�قع منهما، ور�سد حم�رش بهذ� �خل�سو�ض، ورفعه وفق �سك �لطالق 

�إلى �ملفتي �إذ� توقف مثبت �لطالق عن �إم�ساء هذ� �لطالق، و�حلكم ب�سفته.
ثانيًا-الإجراءات اخلا�ضة باإثبات اخللع:

)-ح�سور �ملخالع و�ملخالعة، �أو من ينوب عنهما، وبرفقتها ما يدل على �سخ�سيتهما.
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)-�إح�سار عقد �لنكاح �لد�ل على وجود �لنكاح بني �لزوجني �حلا�رشين الإثبات 
�خللع.

)-تقرير �لعو�ض �لالزم لهذ� �خللع، وكونه مما ي�سح �أن يخالع عليه.
)-�إح�سار �ساهدين يعرفان �لزوجني، وي�سهد�ن على ما ي�سدر منهما.

)-�سماع �سيغة �ملخالعة �ملقررة بني �لطرفني بهذ� �خل�سو�ض.
)-معرفة تاأريخ وقوع �خللع �إن كان قد �سدر �سابقاً قبل �حل�سور �إلى �لقا�سي.

بني  �ملذكورة  ومتطلباته  �رشوطه  وبيان  عليه،  و�لعو�ض  �خللع،  �سيغة  )-ر�سد 
�لطرفني.

)-�الإ�سهاد على هذ� �خللع، وما يتبعه.
)-تقرير �لقا�سي �إثبات �خللع وما يتبعه، و�إفهام �لزوجة، باأن عليها �لعدة �ل�رشعية 

لهذ� �خللع �عتبار�ً من تاأريخ وقوعه.
ق�سيمة  طريق  عن  �إما  �خل�سو�ض؛  بهذ�  �لقا�سي  لدى  ثبت  مبا  �سك  1)-�إ�سد�ر 
�ملفتوح،  �ل�سبط و�ل�سك  �أو عن طريق  �إلى �خللع،  �لطالق  لفظة  بتعديل  �لطالق 

وت�سليم �سك �ملخالعة للزوجة، و�سورة م�سدقة منه للزوج.
))-�لتهمي�ض على عقد �لنكاح مبا ثبت لدى �لقا�سي من خلع، وبعث هذ� �لعقد 

�إلى م�سدره ليتم نقل هذ� �لتهمي�ض على �سجله.

وقفة:

هذ� ما ي�رش حتريره وذكره يف هذ� �خل�سو�ض و�سوف يتم �إي�ساح �لتاأ�سيل �لفقهي 
و�لنظامي، لهذ� �الإجر�ء يف �لعدد �لقادم. فا�ساأل �هلل �لتوفيق و�الإعانة و�سلى �هلل 

و�سلم على نبينا حممد.


