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التاأ�ضيل الفقهي لإثبات الطالق واخُللع

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد: 
بد�أنا يف �لعدد �ل�سابق �حلديث عن �لتعريف بالطالق وبيان م�رشوعيته، ويف هذ� 
�لعدد �سوف يتم �إكمال �حلديث عن هذ� �الأمر، وذلك ببيان �لتاأ�سيل �لفقهي الإثبات 

�لطالق و�خللع كما يلي:
�لتاأ�سيل �لفقهي الإثبات �لطالق و�خُللع

يثبت �لطالق بتلفظ �ملطلق و�إن�سائه للطالق، �أو باإقر�ره باأن �لطالق قد ح�سل منه 
يف وقت م�سى، فيثبت منه �أو من ينوب عنه يف ذلك كوكيله يف �لطالق، و�خُللع 
باإقر�ره، ومل ي�ستحق  بانت  �ملر�أة،  �أنكرته  فاإن  باإقر�ره،  فاإنه يقع  كالطالق يف ذلك 

عليها عو�ساً، وعليها �ليمني على نفي �خللع))).
ويتحقق �لطالق وينفذ �إذ� وجدت �أمور هي:

�الأول: �ملطلق: وهو من ملك بال�ساق.
�لثاين: �للفظ وما يقوم مقامه من �لفعل.
�لثالث: �لق�سد. ويتوهم �ختالله مبا يلي:

�أ- �سبق �لل�سان. ب- �جلنون. ج- �جلهل. د – �الإكر�ه.
�لر�بع: �ملحل �لذي له والية عليه، وهي �لزوجة؛ �أو �لرجعّية))).

)1)  املغني 318/10، وك�ضاف القناع 233/5.

)2)  عقد اجلواهر الثمينة 177-161/2.
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وينق�سم �لطالق �إلى عدة �أق�سام بح�سب وجهة �لنظر �ملر�دة يف �لتق�سيم، وهي 
كما يلي:

اأوًل: من حيث موافقته ال�ضّنة والبدعة فينق�ضم اإلى ق�ضمني هما:

اأ- الطالق ال�ضني:

 وهو �لطالق �لذي و�فق �أمر �هلل تعالى و�أمر ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم؛ 
وهو �لطالق يف ُطهر مل ي�سبها فيه، ثم يرتكها حتى تنق�سي عدتها.

وال خالف يف �أنه �إذ� طلقها يف طهر مل ي�سبها فيه، ثم تركها حتى ينق�سي عدتها، 
�أنه ُم�سيب لل�سنة، مطلق للعدة �لتي �أمر �هلل تعالى يف قوله: ژ پ  پ  ژ))).  

ب- الطالق البدعي: 

وهو �أن يطلق �لزوج زوجته وهي حائ�ض، �أو يف طهر �أ�سابها فيه، فاإن فعل �أثم 
ووقع طالقه يف قول عامة �أهل �لعلم، وي�ستحب له �أن ير�جعها الأمر �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم عبد�هلل بن عمر ر�سي �هلل عنه مبر�جعة زوجته �لتي ُطلقها وهي حائ�ض))).
ومن �لطالق �لبدعي �أن يجمع �ملطلق ثالث طلقات يف طهر مل يجامعها فيه))) ويف 

تف�سيل ما ذكر حديث طويل، وخالف بني �أهل �لعلم ميكن مر�جعته يف مظانه))).
ثانيًا: وينق�ضم الطالق من حيث �ضفة وقوعه على الزوجة واإبانتها من عدمه 

اإلى اأق�ضام ثالثة:

اأ- الطالق الرجعي: 

وهو �أن يطلق �لزوج زوجته بعد دخوله بها �أقل من ثالث طلقات بغري عو�ض، 

)3)  �ضورة الطالق، الآية:1.

)4)  �ضبق تخريجه يف �ش 872 من هذا البحث.

)5)  املغني 335-325/10.

)6)  الهداية �ضرح بداية املبتدي 247/1-504، وعقد اجلواهر الثمينة 155/2-159، واحلاوي الكبري 114/10-13، ومغني 
املحتاج 496/4-504، واملغني 335-325/10.
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فله مر�جعتها ما د�مت يف �لعدة �إجماعاً))).
ب- الطالق البائن: 

بينونة �سغرى، وله �سور:
�أهل �لعلم على  �أجمع  �أن يطلق �لزوج زوجته قبل �لدخول بها، فلقد  �الأولى: 
�إمنا تكون  �أنها تبني بطلقة و�حدة، وال ي�ستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك الأن �لرجعة 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ژ  �سبحانه:  �هلل  لقول  �لدخول؛  قبل  عدة  وال  �لعدة،  يف 
گ   گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ       ڎ   ڎ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ))). 
�لثانية: �أن يطلق �لرجل زوجته �ملدخول بها طلقة و�حدة، وتعتد لذلك، وتنق�سي 
بائنة بينونة �سغرى، ال رجعة عليها  عدتها، ومل ير�جعها خالل �لعدة، فاإنها تكون 
بعد �نق�ساء عدتها، وال نفقة لها، و�إن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من �خلطاب، 
يتزوجها بر�ساها بنكاح جديد، وترجع �إليه بطلقتني. و�إن طلقها طلقتني، ثم تزوجها 

رجعت �إليه بطلقة و�حدة.
�أنه طالق،  يرى  بينونة �سغرى عند من  يعترب  فاإنه  �إذ� ح�سل  فاإنه  �لثالثة: �خللع 
بينونة  �أو طالق؛ وبذ� يعترب  ال ف�سخ، وهو ال يثبت به رجعة، �سو�ء قلنا هو ف�سخ 

�سغرى))).
ج- �لطالق �لبائن بينونة كربى: وهو �أن يطلق �لرجل زوجته عدد طالقه �لذي 
له، وهو ثالث طلقات مع حريته، فاإن زوجته تبني منه بينونة كربى، فال حتل له حتى 

ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ    تنكح زوجاً غريه �إجماعاً، و�سنده قوله تعالى: ژ 

)7)  الهداية �ضرح بداية املبتدي 284/2، واملبدع 390/7.

)8)  �ضورة الأحزاب، الآية: 49.

)9)  املغني 547/10-548- 374- 278، املبدع 227/7، وك�ضاف القناع 216/5، وبداية املجتهد 65/2.
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يئ  جب ژ  )1))، نكاح رغبة ال حتليل)))).
ومن �سح طالقه �سح توكيله فيه، وذلك الأن من �سح ت�رشفه يف �سيء لنف�سه مما 
جتوز �لوكالة فيه �سح توكيله وتوكله فيه؛ والأن �لطالق �إز�لة ملك، فجاز �لتوكيل فيه 
كالعتق، وميلك �لوكيل من �لطالق و�سفته ما خوله موكله �إيقاعه، وال ميلك �سوى 

ذلك)))).
واأما اخُللع:

باألفاظ  غريها  من  �أو  منها،  �لزوج  ياأخذه  بعو�ض  �مر�أته  �لزوج  فر�ق  فهو 
خم�سو�سة، فائدته هي تخلي�ض �لزوجة من زوجها على وجه ال رجعة له عليها �إال 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   �إليه لقوله تعالى: ژ  �إذ� وجد ما يدعو  بر�ساها، فيباح لها �أن تخالعه 
�إذ�  �إلى �خُللع  �إجابة زوجته  ژ)))) . وي�سن للزوج  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ 
طلبته مع وجود �مل�سوغ حلديث �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما قال: »جاءت �مر�أة ثابت 
�أعتب  �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقالت: يا ر�سول �هلل، �إين ال  بن قي�ض 
على ثابت يف دين وال خلق، ولكني ال �أطيقه. فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
فرتدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه، و�أمره ففارقها« رو�ه �لبخاري)))).
وال يفتقر �خُللع �إلى حكم حاكم، الأننا �إن قلنا �إنه عقد معاو�سة كان كالبيع، و�إن 

قلنا: �إنه قطع عقد بالرت��سي كان كاالإقالة، وكل منهما ال يفتقر �إلى حاكم.
»وي�سح �خُللع من كل زوج ي�سح طالقه، وت�سح �لوكالة يف �إيقاعه، ومن ملك 

�إيقاع �لطالق بغري عو�ض، فاإنه ميلكه بالعو�ض من باب �الأولى.

)10)  �ضورة البقرة، الآية:230

)11)  املبدع 403/7، واملغني 548/10، وبداية املجتهد 46/2، 56.

)12)  ك�ضاف القناع 238/5.

)13)  �ضورة البقرة، الآية:229.

)14)  �ضحيح البخاري مع �ضرحه فتح الباري، كتاب الطالق، باب اخللع 395/9.
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�أ�سابها فيه؛ الن �ملنع من �لطالق يف  باأ�ض باخللع يف �حلي�ض و�لطهر �لذي  وال 
�لذي  �ل�رشر  الإز�لة  و�خُللع  �لعدة،  بطول  يلحقها  �لذي  �ل�رشر  �أجل  من  �حلي�ض 
يلحقها ب�سوء �لع�رشة و�ملقام مع من تكرهه وتبغ�سه، وذلك �أعظم من �رشر طول 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ي�ساأل  ولذلك مل  باأدناهما،  �أعالهما  رفع  فجاز  �لعدة، 
�ملختلعة عن حالها، والأن �رشر تطويل �لعدة عليها، و�خُللع يح�سل ب�سوؤ�لها، فيكون 

ذلك ر�ساًء منها به، ودلياًل على رجحان م�سلحتها فيه«)))).
مدى �عتبار �خُللع ف�سخاً �أو طالقاً: م�ساألة خالفية بني �أهل �لعلم فلهم فيها قوالن، 

هما:
�لقول �الأول: �إن �خُللع ف�سخ، وهو قول �ل�سافعي رحمه �هلل �لقدمي ورو�ية لالإمام 
�أحمد رحمه �هلل، وقد قال به جملة من �ل�سحابة كاأبي بكر)))) و�بن عبا�ض و�بن عمر 

ر�سي �هلل عنهم و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي)))): 
)- قول �هلل تعالى: ژ ہ  ہ ژ ، �إلى قوله تعالى:  ژ ې  ې  ى  ى  ائ   

ائژ))))، ثم قال تعالى: ژ ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب ژ)))) .
ووجه الدليل:

�نه لو كان �خُللع طالقاً ل�سار مع �لطلقتني �ملتقدمتني ثالثاً، وْحُرَمت عليه حتى 
تنكح زوجاً غريه، الأنه قد طلقها �لثالثة، و�سار �لتحرمي متعلقاً باأربع طلقات ال بثالث.
)-�أن �لفرقة يف �لنكاح تكون بطالق وف�سخ، فلما كانت �لفرقة بالطالق تتنوع 

)15)  املغني 267/10- 269، وك�ضاف القناع 212/5- 213.

)16)  هو عبداهلل بن عثمان بن عامر بن كعب بن �ضعد بن تيم بن مرة التيمي، ابو بكر بن اأبي قحافة، ال�ضديق الأكرب، 
خليفة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، مات يف جمادى الأولى �ضنة ثالث ع�ضرة وله ثالث و�ضتون �ضنة، تقريب التهذيب 

�ش313.

)17)  احلاوي الكبري 9/10، واملغني 274/10.

)18)  �ضورة البقرة، الآية: 229.

)19)  �ضورة البقرة، الآية: 230.
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�أن تكون �لفرقة بالف�سخ تتنوع نوعني بعو�ض  نوعني بعو�ض وغري عو�ض، وجب 
وغري عو�ض.

�لف�سخ  يلحقه  �أن  جاز  �إجبار�ً  �لف�سخ  حلقه  فاإذ�  معاو�سة،  عقد  �لنكاح  �أن   -(
�ختيار�ً كالبيع.

)- �أن �خُللع ُفْرَقٌة َخّلت عن �رشيح �لطالق ونيته، فيكون ف�سخاً، ك�سائر �لف�سوخ.
قويل  و�أحد  و�ملالكية  �حلنفية  قول  وهو  بائن،  طالق  �خُللع  �إن  �لثاين:  �لقول 
�ل�سافعي ورو�ية عن �الإمام �أحمد رحمهم �هلل جميعاً وقد قال به جملة من �ل�سحابة 

كعثمان، وعلي، و�بن م�سعود ر�سي �هلل عنهم)1)).
و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول مبا يلي)))):

)- قول �هلل تعالى: ژ ہ  ہ ژ ، �إلى قوله تعالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ    ژ  ژ)))) ، ثم قال بعده:  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ 

يئ  جب ژ)))).
ووجه الدليل:

)- �أنه ملا ُذكر �خللع بني طالقني ُعلم �أنه ملحق بهما.
)- �أن �خُللع لفظ ال ميلكه غري �لزوج فوجب �أن يكون طالقاً كالطالق.

)- �أن �لف�سخ هو ما كان عن �سبب متقدم كالعيوب، �خللع يكون مبتد�أ من غري 
�سبب، فكان طالقاً، الأنه يكون من غري �سبب �أولى من �أن يكون ف�سخاً ال يكون �إال 

عن �سبب.

)20)  الهداية �ضرح البداية 292/2، وبداية املجتهد 69/2، واحلاوي الكبري 9/10، واملغني 10/ 274.

)21)  احلاوي الكبري 9/10، املغني 275/10، وفتح الباري 396/9.

)22)  �ضورة البقرة، الآية:229.

)23)  �ضورة البقرة، الآية:230.
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)- �أن �ملَخالع قد جاء بكناية �لطالق، قا�سد�ً فر�قها، فيكون ما وقع منه طالقاً، 
كغري �خللع.

)- �أن �لف�سخ يوجب ��سرتجاع �لبدل كالف�سخ يف �لبيع، فلو كان �خللع ف�سخاً 
�إال بال�سد�ق، ويف جو�زه بال�سد�ق وغريه دليل على خروجه عن �لف�سخ  ملا جاز 

ودخوله يف �لطالق.
هي  �إيقاعها  �لزوج  ميلك  �لتي  و�لفرقة  للفرقة،  �لعو�ض  بذلت  �ملخالعة  �أن   -(

�لطالق دون �لف�سخ، فوجب �أن يكون طالقاً.
الرتجيح:

�لر�جح من �لقولني – و�هلل �أعلم بال�سو�ب – هو �لقول �الأول �لقائل بان �خللع 
ح ذلك و�ختباره �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية، وتلميذه �بن �لقيم رحمهما  ف�سخ، وقد رجَّ
�هلل، و�ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ رحمه �هلل وذلك الأن �هلل تعالى رتب على 
�لطالق بعد �لدخول �لذي مل ي�ستوف عدده ثالثة �أحكام، كلها منتفية عن �خللع 

وهي كما يلي:
�أحدها: �أن �لزوج �أحق بالرجعة فيه.

�لثاين: �أنه حم�سوب من �لثالث، فال حتل بعد ��ستيفاء �لعدد �إال بعد زوج و�إ�سابة.
�أنه ال رجعة يف  و�الإجماع  بالن�ض  ثبت  وقد  قروء،  ثالثة  فيه  �لعدة  �أن  �لثالث: 
بالن�ض  وثبت  و�حدة،  فيه حي�سة  �لعدة  �أن  �ل�سحابة  و�أقو�ل  بال�سّنة  وثبت  �خُللع، 
جو�زه بعد طلقتني، ووقوع ثالثة بعده، وهذ� ظاهر جد�ً يف كونه لي�ض بطالق، فاإنه 

�سبحانه قال: ژ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   
ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   
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ائ ژ)))). وهذ� و�إن مل يخت�ض باملطلقة تطليقتني، فاإنه يتناولها وغريها، وال يجوز 
�أن يعود �ل�سمري �إلى من مل يذكر، وُيخلى فيه �ملذكور، بل �إما �أن يخت�ض بال�سابق 
�أو يتناوله وغريه، ثم قال تعالى: ژ ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  ژ)))). وهذ� يتناول من 
طلقت بعد فدية وطلقتني قطعاً الأنها هي �ملذكورة، فال بد من دخولها حتت �للفظ، 
وهكذ� فهم ترجمان �لقر�آن �لذي دعا له ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أن يعلَّمه �هلل 

تاأويل �لقر�آن، وهي دعوة م�ستجابة بال �سك.
جن�سه،  غري  من  �أنها  على  دل  �لطالق،  �أحكام  غري  �لفدية  �أحكام  كانت  و�إذ� 
�لعقود  �إلى حقائق  نظر  ثم من  �ل�سحابة،  و�أقو�ل  و�لقيا�ض،  �لن�ض،  فهذ� مقت�سى 
ومقا�سدها دون �ألفاظها َيُعدُّ �خللع ف�سخاً باأي لفظ كان حتى بلفظ �لطالق... ومن 
طالقاً،  �لطالق  بلفظ  جعله  �لعقود،  باأحكام  و�عتربها  معها،  ووقف  �الألفاظ  �عترب 
�سورها  ال  ومعانيها  حقائقها  �لعقود  يف  �ملرعي  �أن  ت�سهد  و�أ�سوله  �لفقه  وقو�عد 

و�ألفاظها)))).
وتظهر ثمرة �خلالف يف �خُللع �إذ� وقع هل يعتد به ي �لتطليقات �أو ال))))؟

فلو نكحها بعد �لف�سخ كانت معه على ثالث، ولو نكحها بعد �لطالق كانت معه 
على �ثنتني، ولو كان قد طلقها طلقتني، ثم ف�سخ َحّلت 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.
فاإذ� قلنا طلقة. فخالعها مرة، ُح�ِسَبْت طلقة، فنق�ض بها عدد �لطالق، و�إن خالعها 

)24)  �ضورة البقرة، الآية:229.

)25)  �ضورة البقرة، الآية:230. 

)26)  زاد املعاد يف هدي خري العباد 199/5-200، وانظر جمموع فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ 
– رحمه اهلل- 309/10.

)27)  بداية املجتهد 69/1.
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ثالثاً، َطُلَقْت ثالثاً، فال حتل له من بعد حتى تنكح زوجاً غريه. و�إن قلنا هو ف�سخ. مل 
حترم عليه، و�إن خالعها مائة مرة)))).

وقفة:

�ل�رشيعة �الإ�سالمية �لغر�ء �أباحت �لنكاح ودعت له، كما �أباحت �لفر�ق عند قيام 
موجبه، وما ذ�ك �إال ملر�عاة ما يحقق �القرت�ن بني �لذكر و�الأنثى وفق ما هو �أ�سلح 
لهما، و�إن مل يتحقق �ل�سالح يف ذلك، فاإن �لفر�ق هو �أحد �حللول �لكبرية لتقومي 

حال �الأ�رشة و�سعادتها. و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد.

 

)28)  احلاوي الكبري 10/10، املغني 275/10.


