�إجراءات ق�ضائية
�إعداد
د .نا�صر بن �إبراهيم املحيميد
ع�ضو املجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س التفتي�ش الق�ضائي
خبري الفقه والق�ضاء بجامعة الدول العربية

�إجراءات ق�ضائية

الت�أ�صيل الفقهي لإثبات الطالق ُ
واخللع
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده� ،أما بعد:
بد�أنا يف العدد ال�سابق احلديث عن التعريف بالطالق وبيان م�رشوعيته ،ويف هذا
العدد �سوف يتم �إكمال احلديث عن هذا الأمر ،وذلك ببيان الت�أ�صيل الفقهي لإثبات
الطالق واخللع كما يلي:
الت�أ�صيل الفقهي لإثبات الطالق وا ُخللع
يثبت الطالق بتلفظ املطلق و�إن�شائه للطالق� ،أو ب�إقراره ب�أن الطالق قد ح�صل منه
يف وقت م�ضى ،فيثبت منه �أو من ينوب عنه يف ذلك كوكيله يف الطالق ،وا ُخللع
كالطالق يف ذلك ف�إنه يقع ب�إقراره ،ف�إن �أنكرته املر�أة ،بانت ب�إقراره ،ومل ي�ستحق
عليها عو�ضاً ،وعليها اليمني على نفي اخللع(((.
ويتحقق الطالق وينفذ �إذا وجدت �أمور هي:
الأول :املطلق :وهو من ملك بال�ساق.
الثاين :اللفظ وما يقوم مقامه من الفعل.
الثالث :الق�صد .ويتوهم اختالله مبا يلي:
�أ� -سبق الل�سان .ب -اجلنون .ج -اجلهل .د – الإكراه.
الرابع :املحل الذي له والية عليه ،وهي الزوجة؛ �أو الرجع ّية(((.
((( املغني  ،318/10وك�شاف القناع .233/5
((( عقد اجلواهر الثمينة .177-161/2
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وينق�سم الطالق �إلى عدة �أق�سام بح�سب وجهة النظر املرادة يف التق�سيم ،وهي
كما يلي:
�أو ًال :من حيث موافقته ال�سنّة والبدعة فينق�سم �إلى ق�سمني هما:
�أ -الطالق ال�سني:

وهو الطالق الذي وافق �أمر اهلل تعالى و�أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛
وهو الطالق يف ُطهر مل ي�صبها فيه ،ثم يرتكها حتى تنق�ضي عدتها.
وال خالف يف �أنه �إذا طلقها يف طهر مل ي�صبها فيه ،ثم تركها حتى ينق�ضي عدتها،
�أنه ُم�صيب لل�سنة ،مطلق للعدة التي �أمر اهلل تعالى يف قوله :ﮋﭖ ﭗ ﮊ(((.
ب -الطالق البدعي:

وهو �أن يطلق الزوج زوجته وهي حائ�ض� ،أو يف طهر �أ�صابها فيه ،ف�إن فعل �أثم
ووقع طالقه يف قول عامة �أهل العلم ،وي�ستحب له �أن يراجعها لأمر النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنه مبراجعة زوجته التي ُطلقها وهي حائ�ض(((.
ومن الطالق البدعي �أن يجمع املطلق ثالث طلقات يف طهر مل يجامعها فيه((( ويف
تف�صيل ما ذكر حديث طويل ،وخالف بني �أهل العلم ميكن مراجعته يف مظانه(((.
ثاني ًا :وينق�سم الطالق من حيث �صفة وقوعه على الزوجة و�إبانتها من عدمه
�إلى �أق�سام ثالثة:
�أ -الطالق الرجعي:

وهو �أن يطلق الزوج زوجته بعد دخوله بها �أقل من ثالث طلقات بغري عو�ض،
((( �سورة الطالق ،الآية.1:
((( �سبق تخريجه يف �ص  872من هذا البحث.
((( املغني .335-325/10
((( الهداية �شرح بداية املبتدي  ،504-247/1وعقد اجلواهر الثمينة  ،159-155/2واحلاوي الكبري  ،13-114/10ومغني
املحتاج  ،504-496/4واملغني .335-325/10
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فله مراجعتها ما دامت يف العدة �إجماعاً(((.
ب -الطالق البائن:

بينونة �صغرى ،وله �صور:
الأولى� :أن يطلق الزوج زوجته قبل الدخول بها ،فلقد �أجمع �أهل العلم على
�أنها تبني بطلقة واحدة ،وال ي�ستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة �إمنا تكون
يف العدة ،وال عدة قبل الدخول؛ لقول اهلل �سبحانه :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ(((.
الثانية� :أن يطلق الرجل زوجته املدخول بها طلقة واحدة ،وتعتد لذلك ،وتنق�ضي
عدتها ،ومل يراجعها خالل العدة ،ف�إنها تكون بائنة بينونة �صغرى ،ال رجعة عليها
بعد انق�ضاء عدتها ،وال نفقة لها ،و�إن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من اخلطاب،
يتزوجها بر�ضاها بنكاح جديد ،وترجع �إليه بطلقتني .و�إن طلقها طلقتني ،ثم تزوجها
رجعت �إليه بطلقة واحدة.
الثالثة :اخللع ف�إنه �إذا ح�صل ف�إنه يعترب بينونة �صغرى عند من يرى �أنه طالق،
ال ف�سخ ،وهو ال يثبت به رجعة� ،سواء قلنا هو ف�سخ �أو طالق؛ وبذا يعترب بينونة
�صغرى(((.
ج -الطالق البائن بينونة كربى :وهو �أن يطلق الرجل زوجته عدد طالقه الذي
له ،وهو ثالث طلقات مع حريته ،ف�إن زوجته تبني منه بينونة كربى ،فال حتل له حتى
تنكح زوجاً غريه �إجماعاً ،و�سنده قوله تعالى :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
((( الهداية �شرح بداية املبتدي  ،284/2واملبدع .390/7
((( �سورة الأحزاب ،الآية.49 :
((( املغني  ،278 -374 -548-547/10املبدع  ،227/7وك�شاف القناع  ،216/5وبداية املجتهد .65/2
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ﰄ ﰅ ﮊ ( ،((1نكاح رغبة ال حتليل(.((1
ومن �صح طالقه �صح توكيله فيه ،وذلك لأن من �صح ت�رصفه يف �شيء لنف�سه مما
جتوز الوكالة فيه �صح توكيله وتوكله فيه؛ ولأن الطالق �إزالة ملك ،فجاز التوكيل فيه
كالعتق ،وميلك الوكيل من الطالق و�صفته ما خوله موكله �إيقاعه ،وال ميلك �سوى
ذلك(.((1
و�أما ُ
اخللع:

فهو فراق الزوج امر�أته بعو�ض ي�أخذه الزوج منها� ،أو من غريها ب�ألفاظ
خم�صو�صة ،فائدته هي تخلي�ص الزوجة من زوجها على وجه ال رجعة له عليها �إال
بر�ضاها ،فيباح لها �أن تخالعه �إذا وجد ما يدعو �إليه لقوله تعالى :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ( . ((1وي�سن للزوج �إجابة زوجته �إلى ا ُخللع �إذا
طلبته مع وجود امل�سوغ حلديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال« :جاءت امر�أة ثابت
بن قي�س �إلى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقالت :يا ر�سول اهلل� ،إين ال �أعتب
على ثابت يف دين وال خلق ،ولكني ال �أطيقه .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
فرتدين عليه حديقته؟ فقالت :نعم .فردت عليه ،و�أمره ففارقها» رواه البخاري(.((1
وال يفتقر ا ُخللع �إلى حكم حاكم ،لأننا �إن قلنا �إنه عقد معاو�ضة كان كالبيع ،و�إن
قلنا� :إنه قطع عقد بالرتا�ضي كان كالإقالة ،وكل منهما ال يفتقر �إلى حاكم.
«وي�صح ا ُخللع من كل زوج ي�صح طالقه ،وت�صح الوكالة يف �إيقاعه ،ومن ملك
�إيقاع الطالق بغري عو�ض ،ف�إنه ميلكه بالعو�ض من باب الأولى.
(� ((1سورة البقرة ،الآية230:
( ((1املبدع  ،403/7واملغني  ،548/10وبداية املجتهد .56 ،46/2
( ((1ك�شاف القناع .238/5
(� ((1سورة البقرة ،الآية.229:
(� ((1صحيح البخاري مع �شرحه فتح الباري ،كتاب الطالق ،باب اخللع .395/9
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وال ب�أ�س باخللع يف احلي�ض والطهر الذي �أ�صابها فيه؛ الن املنع من الطالق يف
احلي�ض من �أجل ال�رضر الذي يلحقها بطول العدة ،وا ُخللع لإزالة ال�رضر الذي
يلحقها ب�سوء الع�رشة واملقام مع من تكرهه وتبغ�ضه ،وذلك �أعظم من �رضر طول
العدة ،فجاز رفع �أعالهما ب�أدناهما ،ولذلك مل ي�س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
املختلعة عن حالها ،ولأن �رضر تطويل العدة عليها ،وا ُخللع يح�صل ب�س�ؤالها ،فيكون
ذلك ر�ضا ًء منها به ،ودلي ًال على رجحان م�صلحتها فيه»(.((1
مدى اعتبار ا ُخللع ف�سخاً �أو طالقاً :م�س�ألة خالفية بني �أهل العلم فلهم فيها قوالن،
هما:
القول الأول� :إن ا ُخللع ف�سخ ،وهو قول ال�شافعي رحمه اهلل القدمي ورواية للإمام
�أحمد رحمه اهلل ،وقد قال به جملة من ال�صحابة ك�أبي بكر( ((1وابن عبا�س وابن عمر
ر�ضي اهلل عنهم وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول مبا يلي(:((1
 -1قول اهلل تعالى :ﮋ ﮦ ﮧ ﮊ � ،إلى قوله تعالى :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﮊ( ،((1ثم قال تعالى :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ(.((1
ووجه الدليل:

وح ُر َمت عليه حتى
انه لو كان ا ُخللع طالقاً ل�صار مع الطلقتني املتقدمتني ثالثاًْ ،
تنكح زوجاً غريه ،لأنه قد طلقها الثالثة ،و�صار التحرمي متعلقاً ب�أربع طلقات ال بثالث.
�-2أن الفرقة يف النكاح تكون بطالق وف�سخ ،فلما كانت الفرقة بالطالق تتنوع
( ((1املغني  ،269 -267/10وك�شاف القناع .213 -212/5
( ((1هو عبداهلل بن عثمان بن عامر بن كعب بن �سعد بن تيم بن مرة التيمي ،ابو بكر بن �أبي قحافة ،ال�صديق الأكرب،
خليفة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،مات يف جمادى الأولى �سنة ثالث ع�شرة وله ثالث و�ستون �سنة ،تقريب التهذيب
�ص.313
( ((1احلاوي الكبري  ،9/10واملغني .274/10
(� ((1سورة البقرة ،الآية.229 :
(� ((1سورة البقرة ،الآية.230 :
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نوعني بعو�ض وغري عو�ض ،وجب �أن تكون الفرقة بالف�سخ تتنوع نوعني بعو�ض
وغري عو�ض.
� -3أن النكاح عقد معاو�ضة ،ف�إذا حلقه الف�سخ �إجباراً جاز �أن يلحقه الف�سخ
اختياراً كالبيع.
� -4أن ا ُخللع ُف ْر َق ٌة خَ ّلت عن �رصيح الطالق ونيته ،فيكون ف�سخاً ،ك�سائر الف�سوخ.
القول الثاين� :إن ا ُخللع طالق بائن ،وهو قول احلنفية واملالكية و�أحد قويل
ال�شافعي ورواية عن الإمام �أحمد رحمهم اهلل جميعاً وقد قال به جملة من ال�صحابة
كعثمان ،وعلي ،وابن م�سعود ر�ضي اهلل عنهم(.((2
وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول مبا يلي(:((2
 -1قول اهلل تعالى :ﮋ ﮦ ﮧ ﮊ � ،إلى قوله تعالى :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ( ، ((2ثم قال بعده :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﮊ(.((2
ووجه الدليل:

� -1أنه ملا ُذكر اخللع بني طالقني ُعلم �أنه ملحق بهما.
� -2أن ا ُخللع لفظ ال ميلكه غري الزوج فوجب �أن يكون طالقاً كالطالق.
� -3أن الف�سخ هو ما كان عن �سبب متقدم كالعيوب ،اخللع يكون مبتد�أ من غري
�سبب ،فكان طالقاً ،لأنه يكون من غري �سبب �أولى من �أن يكون ف�سخاً ال يكون �إال
عن �سبب.
( ((2الهداية �شرح البداية  ،292/2وبداية املجتهد  ،69/2واحلاوي الكبري  ،9/10واملغني .274 /10
( ((2احلاوي الكبري  ،9/10املغني  ،275/10وفتح الباري .396/9
(� ((2سورة البقرة ،الآية.229:
(� ((2سورة البقرة ،الآية.230:
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� -4أن املخَ الع قد جاء بكناية الطالق ،قا�صداً فراقها ،فيكون ما وقع منه طالقاً،
كغري اخللع.
� -5أن الف�سخ يوجب ا�سرتجاع البدل كالف�سخ يف البيع ،فلو كان اخللع ف�سخاً
ملا جاز �إال بال�صداق ،ويف جوازه بال�صداق وغريه دليل على خروجه عن الف�سخ
ودخوله يف الطالق.
� -6أن املخالعة بذلت العو�ض للفرقة ،والفرقة التي ميلك الزوج �إيقاعها هي
الطالق دون الف�سخ ،فوجب �أن يكون طالقاً.
الرتجيح:

الراجح من القولني – واهلل �أعلم بال�صواب – هو القول الأول القائل بان اخللع
رجح ذلك واختباره �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم رحمهما
ف�سخ ،وقد َّ
اهلل ،وال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رحمه اهلل وذلك لأن اهلل تعالى رتب على
الطالق بعد الدخول الذي مل ي�ستوف عدده ثالثة �أحكام ،كلها منتفية عن اخللع
وهي كما يلي:
�أحدها� :أن الزوج �أحق بالرجعة فيه.
الثاين� :أنه حم�سوب من الثالث ،فال حتل بعد ا�ستيفاء العدد �إال بعد زوج و�إ�صابة.
الثالث� :أن العدة فيه ثالثة قروء ،وقد ثبت بالن�ص والإجماع �أنه ال رجعة يف
ا ُخللع ،وثبت بال�س ّنة و�أقوال ال�صحابة �أن العدة فيه حي�ضة واحدة ،وثبت بالن�ص
جوازه بعد طلقتني ،ووقوع ثالثة بعده ،وهذا ظاهر جداً يف كونه لي�س بطالق ،ف�إنه
�سبحانه قال :ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
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ﯫ ﮊ( .((2وهذا و�إن مل يخت�ص باملطلقة تطليقتني ،ف�إنه يتناولها وغريها ،وال يجوز
�أن يعود ال�ضمري �إلى من مل يذكر ،و ُيخلى فيه املذكور ،بل �إما �أن يخت�ص بال�سابق
�أو يتناوله وغريه ،ثم قال تعالى :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ( .((2وهذا يتناول من
طلقت بعد فدية وطلقتني قطعاً لأنها هي املذكورة ،فال بد من دخولها حتت اللفظ،
وهكذا فهم ترجمان القر�آن الذي دعا له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يع َّلمه اهلل
ت�أويل القر�آن ،وهي دعوة م�ستجابة بال �شك.
و�إذا كانت �أحكام الفدية غري �أحكام الطالق ،دل على �أنها من غري جن�سه،
فهذا مقت�ضى الن�ص ،والقيا�س ،و�أقوال ال�صحابة ،ثم من نظر �إلى حقائق العقود
ومقا�صدها دون �ألفاظها َي ُع ُّد اخللع ف�سخاً ب�أي لفظ كان حتى بلفظ الطالق ...ومن
اعترب الألفاظ ووقف معها ،واعتربها ب�أحكام العقود ،جعله بلفظ الطالق طالقاً،
وقواعد الفقه و�أ�صوله ت�شهد �أن املرعي يف العقود حقائقها ومعانيها ال �صورها
و�ألفاظها(.((2
وتظهر ثمرة اخلالف يف ا ُخللع �إذا وقع هل يعتد به ي التطليقات �أو ال(((2؟
فلو نكحها بعد الف�سخ كانت معه على ثالث ،ولو نكحها بعد الطالق كانت معه
على اثنتني ،ولو كان قد طلقها طلقتني ،ثم ف�سخ َح ّلت له قبل زوج ،ولو طلق مل
حتل له �إال بعد زوج ،ولو ف�سخ نكاحها يف ثالثة عقود حلت له قبل زوج ،ولو طلقها
يف ثالثة عقود مل حتل له �إال بعد زوج.
ف�إذا قلنا طلقة .فخالعها مرةُ ،ح�سِ َب ْت طلقة ،فنق�ص بها عدد الطالق ،و�إن خالعها
(� ((2سورة البقرة ،الآية.229:
(� ((2سورة البقرة ،الآية.230:
( ((2زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،200-199/5وانظر جمموع فتاوى ور�سائل �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
– رحمه اهلل.309/10 -
( ((2بداية املجتهد .69/1
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�إجراءات ق�ضائية
ثالثاًَ ،ط ُلق َْت ثالثاً ،فال حتل له من بعد حتى تنكح زوجاً غريه .و�إن قلنا هو ف�سخ .مل
حترم عليه ،و�إن خالعها مائة مرة(.((2
وقفة:

ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء �أباحت النكاح ودعت له ،كما �أباحت الفراق عند قيام
موجبه ،وما ذاك �إال ملراعاة ما يحقق االقرتان بني الذكر والأنثى وفق ما هو �أ�صلح
لهما ،و�إن مل يتحقق ال�صالح يف ذلك ،ف�إن الفراق هو �أحد احللول الكبرية لتقومي
حال الأ�رسة و�سعادتها .واهلل املوفق و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.

( ((2احلاوي الكبري  ،10/10املغني .275/10
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