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 229وىف القرآٓن احلکمي ،سورة البقرة 

 فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما 

 ِفيَما افـَْتَدْت ِبهِ 

 



 ،کتاب الطالق ،�ب ىف �راھیۃ الطالق2178رمق احلدیث  2/438وىف سنن اىب داود

ُـــــــــو َداُود أَنَّـــــــــُه           ـــــــــِه  -َمـــــــــا َرَواُه أَب َصـــــــــلَّى اللَّـــــــــُه َعَلْي
ـــــــاَل  -َوَســـــــلََّم  ـــــــزَّ «َق ـــــــُض احلَْـــــــَالِل إَىل اللَّـــــــِه َع أَبـَْغ

 »َوَجلَّ الطََّالقُ 

 
 2946ىف مشکوة املصابیح، رمق احلدیث 

قـــال رســـول : وعـــن آٔيب حـــرة الرقـــايش عـــن معـــه قـــال 
ٔآال تظلمــــــوا ٔآال ال : " هللا صــــــىل هللا �لیــــــه و ســــــمل 

رواه " . حيــــل مــــال امــــرئ ٕاال بطیــــب نفــــس منــــه 
 وا�ارقطين يف ا�تىبالبهيقي يف شعب إالميان 

 الباب �ول ىف تفسري ��راە 5/35ىف الفتاوی الھندیہ 

وأ�صـــــل ٔآن ترصـــــفات املكـــــره لكهـــــا قـــــوال منعقـــــدة 
ـــارة  ـــع وإال� ـــه اكلبی ـــل الفســـخ من ـــا حيمت ـــد� ٕاال ٔآن م عن
یفســـخ، ومـــا ال حيمتـــل الفســـخ منـــه اكلطـــالق والعتـــاق 

 والناكح والتدبري و�ستيالد والنذر فهو الزم،

 کتاب ��راە 2/156تنقيح الفتاوی احلامدیۃ  ىف

اذاا�ـــرە �ــــىل ان یعقدعقــــدا مـــن العقــــود ، فھــــو �ــــىل 
ان اكن عقــــدا الیبطلــــہ الھــــزل مثــــل الطــــالق :و�ــــني 

والــــناكح والعتــــاق ، �ازالعقــــد، والیبطــــل �ال�ــــراە ، 
ـا ء  ـــ وان اكن عقدایبطلـــــہ الھـــــزل مثـــــل البیـــــع والرشـ

 ، اخل  وال�ازة و�ريھام فانہ الجيوز ، ویبطل
 کتاب الطالق ، �ب طالق الس�نۃ ،طبع رش�یدیۃ 2/333وىف الھدایۃ 

الطـــــــــالق علـــــــــى ثالثـــــــــة أوجـــــــــه حســـــــــن : " قـــــــــال
وأحســـــــن وبـــــــدعي فاألحســـــــن أن يطلـــــــق الرجـــــــل 
امرأتــــــــــه تطليقــــــــــة واحــــــــــدة يف طهــــــــــر مل جيامعهــــــــــا 

ألن " فيــــــــــــه ويرتكهــــــــــــا حــــــــــــىت تنقضــــــــــــي عــــــــــــدهتا 



الصـــــــــحابة رضـــــــــي اهللا عـــــــــنهم كـــــــــانوا يســـــــــتحبون 
 الطـــــــــالق علـــــــــى واحـــــــــدة حـــــــــىت أن ال يزيـــــــــدوا يف

تنقضــــــي العــــــدة فــــــإن هــــــذا أفضــــــل عنــــــدهم مــــــن 
أن يطلقهــــــــــا الرجــــــــــل ثالثــــــــــا عنــــــــــد كــــــــــل طهـــــــــــر 
واحـــــــدة وألنـــــــه أبعـــــــد مـــــــن الندامـــــــة وأقـــــــل ضـــــــررا 

 باملرأة وال خالف ألحد يف الكراهة
 الفصل �ول ىف رشائط اخللع1/488 ۃھندیىف الفتاوی ال 

ـــ� �ـــدود هللا ـــا ٔآن ال یق ـــال  ٕاذا �شـــاق الزو�ـــان و�اف ف
ــال  ــٕاذا فع ــه ف ــا ب ــال خيلعه ــه مب ــدي نفســها من ــأٔن تفت ــأٔس ب ب

ـــــة � ـــــت تطلیق ـــــذا يف ذ� وقع ـــــال ك ـــــة ولز�ـــــا امل ئن
ٕان اكن النشـــوز مـــن قبـــل الـــزوج فـــال حيـــل � ،الهدایـــة

ٔآ�ـــذ يشء مـــن العـــوض �ـــىل اخللـــع وهـــذا حـــمك ا��نـــة 
فــــٕان ٔآ�ــــذ �ــــاز ذ� يف احلــــمك ولــــزم حــــىت ال متــــ� 

ـــدائع ـــذا يف الب ـــرتداده ك ـــا وٕان .اس ـــن قبله ـــوز م اكن النش
ـــر ولكـــن  ـــا ٔآعطاهـــا مـــن امله ـــذ ٔآكـــرث مم ـــا � ٔآن یأٔ� �رهن
ـــة  ـــز�دة يف القضـــاء كـــذا يف �ای مـــع هـــذا جيـــوز ٔآ�ـــذ ال

 .البیان

 �ب اخللع2/261ىف الھدایۃ 

ــــدود هللا "  ــــ� � ــــا ٔآن ال یق ــــان و�اف وٕاذا �شــــاق الزو�
ــه  ــا ب ــال خيلعه ــه مب ــدي نفســها من ــأٔن تفت ــأٔس ب ــال ب ــو� " ف لق

ـــاىل ـــهِ {: تع ـــَدْت ِب ـــا افْتَ َ ـــا ِفمي َم ـــاَح �َلَْهيِ ـــال ُجنَ ـــرة[} فَ : البق
فــــٕاذا فعــــال ذ� وقــــع �خللــــع تطلیقــــة �ئنــــة ] " 229

ـــا املـــال  اخللـــع : " لقـــو� �لیـــه الصـــالة والســـالم" ولز�
 "تطلیقة �ئنة 

 الفصل الثالث ىف الطالق �ىل املال  1/496الفتاوی الھندیۃ ىف 

فقبلـــت طلقـــت  ٔآنـــت طـــالق �ـــىل ٔآلـــف: ولـــو قـــال لهـــا
 و�لهيا أ�لف



 3/102ىف ا�را�تار

ْوجِ ) ِعْنَد َوْطٍء آ�ْو َ�لَْوٍة َحص�ْت (َویَتَأ�ك�ُد   ِمْن الز�

  3/445ىف ا�را�تار

ــرِهَ ( ــا ) َوُك ً رِمي ءٍ (َحتْ ــُذ َيشْ ــا ) آ�ْ� ــا لَهَ ــَراُء َمع� ْ� �
ــِه اْال ــُق ِب َویُلَْح

ـْت َال (�َلَْیـــِه  ــ ْن �ََ�َ
�
ـــ َوا َولـَــْو ِمنْـــُه �ُُشـــوٌز آ�یًْضـــا ) ٕاْن �ََ�َ

ـــَح  ـــْتٌح، َوَحص� ـــِه فَ ـــَىل اْ��ْوَ� ـــا �َ ـــا آ�ْعَطاَه ـــأ�ْكَرثَ ِمم� ـــْو ِب َ َول
ـــِه  ـــأ�َس ِب َ ـــى َال ب ـــُري الُْملْتَقَ َ�َدِة، َوتَْعِب ـــّزِ ـــَة ال � َكَراَه ـــُمّينِ الش�

ُصُل الت�ْوِفيُق  َا تَْزنِِهيی�ٌة َوِبِه َحيْ  .یُِفيُد آ�هن�

 اخللع ، جوازا�ذ العوض من املراة :مادة  20/250لفقھیۃ الکوئتيۃ ىف املوسوعۃ ا

ــــــــة فقــــــــالوا  إن كــــــــان الّنشــــــــوز مــــــــن : وفّصــــــــل احلنفّي
جهـــــــة الـــــــّزوج كـــــــره لـــــــه كراهـــــــة حتـــــــرمي أخـــــــذ شـــــــيء 

ـــــــــــه تعـــــــــــاىل  َوِإْن أََردمتُُّ اْســـــــــــِتْبَداَل { : منهـــــــــــا ، لقول
ـــــــــ ـــــــــُتْم ِإْحـــــــــَداُهنَّ ِقنطَـــــــــاراً َف الَ َزْوٍج مََّكـــــــــاَن َزْوٍج َوآتـَْي

وألنّــــــه أوحشــــــها بــــــالفراق . } تَْأُخــــــُذواْ ِمْنــــــُه َشــــــْيئاً 
فــــــــــال يزيــــــــــد إحياشــــــــــها بأخــــــــــذ املــــــــــال ، وإن كــــــــــان 
الّنشــــــــوز مــــــــن قبــــــــل املــــــــرأة ال يكــــــــره لــــــــه األخــــــــذ ، 
وهــــــــــذا بإطالقــــــــــه يتنــــــــــاول القليــــــــــل والكثــــــــــري ، وإن  
كـــــــــــان أكثـــــــــــر ممّـــــــــــا أعطاهـــــــــــا وهـــــــــــو املـــــــــــذكور يف 

ـــــــ{ : اجلـــــــامع الّصـــــــغري ، لقولـــــــه تعـــــــاىل  اَح فَـــــــالَ ُجَن
تَـــــــَدْت بِـــــــِه  : وقـــــــال القـــــــدورّي .} َعَلْيِهَمـــــــا ِفيَمـــــــا افـْ

إن كـــــــان الّنشـــــــوز منهـــــــا كـــــــره لـــــــه أن يأخـــــــذ منهـــــــا 
" أكثــــــــر ممّــــــــا أعطاهــــــــا وهــــــــو املــــــــذكور يف األصــــــــل 

لقولــــــــــه صــــــــــلى اهللا " مــــــــــن كتــــــــــب ظــــــــــاهر الّروايــــــــــة 
ــــــه وســــــلم  ــــــن قــــــيس « علي ــــــت ب أّمــــــا : يف امــــــرأة ثاب
ــــــادة فــــــال  ــــــو وقــــــد كــــــان الّنشــــــوز منهــــــا ، و . » الزّي ل



ــــــــــادة جــــــــــاز يف القضــــــــــاء ، وكــــــــــذلك إذا  أخــــــــــذ الزّي
 أخذ والّنشوز منه ،

 )الفصل الثاين ف� یتأٔكد به املهر واملتعة(1/303ىف الفتاوی الھندیۃ 

ـــة ـــان ثالث ـــد مع ـــد بأٔ� ـــر یتأٔك ـــوة : وامله ـــول، واخلل ا�خ
الصــــــحی�ة، ومــــــوت ٔآ�ــــــد الــــــزو�ني ســــــواء اكن 
مســـمى ٔآو �ـــر املثـــل حـــىت ال �ســـقط منـــه يشء بعـــد 

 ٕاال �ٕال�راءذ� 

 

 �ب اخللع 453-3/439وىف ا�را�تار

قفـــــۃ �ــــــىل اخللـــــع ھوازالــــــۃ ملـــــک الــــــناكح املتو            
ـــــہ  ـــــاە ،وال�س ب ـــــا ىف معن ـــــع ، اوم ـــــابلفظ اخلل قبولھ
ــــــلح  ــــــاق مبایص ــــــدم الوف ــــــقاق بع ــــــۃ للش عنداحلاج
ــــہ ولوبالمــــال ،و�لطــــالق  ــــع ب للمھر،وحمكــــہ ان الواق
ــــــرە  ــــــن ، و� ــــــالق �� ــــــال ط ــــــىل م الرصــــــحي �
حترمياا�ذشــــــــــ��  ان ��ــــــــــ، وان ��ــــــــــت ال، 
و�ســـــــقط اخللــــــــع لك حــــــــق لــــــــلك مــــــــنھام�ىل 

ــــــناك ــــــذلک ال ح �نفقــــــۃ العــــــدة �خرممــــــایتعلق ب
ــــــــــۃ  ــــــــــکناھا،�اذانص �لیھا،فتســــــــــقط النفق وس

 الالسکىن ، 

 491 -1/488وىف الفتاوی الھندیۃ 

وقـــــــــوع الطـــــــــالق البـــــــــائن كـــــــــذا يف ) وحكمـــــــــه(         
امـــــــــرأة اختلعـــــــــت علـــــــــى أ�ـــــــــا  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔.التبيـــــــــني

ــــــــربأ  بريئــــــــة مــــــــن النفقــــــــة والســــــــكىن مت اخللــــــــع وي
عــــــــــــــــــن النفقــــــــــــــــــة وال تبطــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــكىن وإن 
اختلعـــــــــــت علـــــــــــى أن مؤنـــــــــــة الســـــــــــكىن عليهـــــــــــا  



كــــــان عليهــــــا أن تكــــــرتي بيتــــــا مــــــن زوجهــــــا أو 
 .من غريه فتعتد فيه

 �ب املھر، فرع لوزفت الیہ بال�ازیلیق بہ3/158ىف رداحملتار�ىل ا�را�تار

بَــــــــــْل ُكــــــــــلُّ َأَحــــــــــٍد يـَْعلَــــــــــُم اجلَِْهــــــــــاَز لِْلَمــــــــــْرأَِة إَذا         
 طَلََّقَهاتَْأُخُذُه ُكلَُّه،

 وا� �� ا� ��اب

��رف ��ن  :�  

 دارا��ء�� دارا�م �� 

 ا�پ ��
ت
 �� روڈ �ج

 

 


