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 الشريعة والقانونالطالق" بين  متعة"
 *جنيد أمحد ىامشيشاه 

 نور اذلدى اذلامشي**
 

 توطئة:
 قبلطلا حالة في السيما و ةیجزولا قهاوحق تثباوإ رأةبالم ةیإلسبلما عةیرلشا ةیعنادى مإبراز لى ث إلبحاىذا  دفهی
 الشريعة بتجوفأ.  هایعل ةیلنفسا هرثاوآ قبلطلا حشةو نم بهایصیلما  لخاصةا ةیعارلا لىإ فيها رأةلما جتحتا لتيا
 و ةیجتماعظروف اإللمراعية الزمان وادلكان و اوأورل األمر، م اكلحا لىإ ىاریدتقر مأ ركتتو ق"بلطلا"متعة  يةإلسبلما

 .  ةـیدلماا ـزوجلا حالةو ةیدقتصااإل
لما ة أر لما نع فیلتخفا وى اـجابهیإي ـة فـلحكمن اوإ ،دلفارقة بطبلقإلمرأتو ايدفعو الزوج مال  "قبلطلامتعة "

 فاتها عما ضهایوتعو كلذ في لخد لها ونكین أـل دون جرلـب اجانـن مح اـلنكالة ـصوع طـحشة بقولم والألن ام يصيبها
1.الطبلق ببسب

 

ن النظم س مثل عایلضن اقها موحقظ لى حفسائر التشريعات اليت تؤدي إرع اإلسبلم "متعة الطبلق" مثل ش
قا نها حلكو بهاوجو ناـیبوتها ـسدد داربصن لتي نحق ابلطلامتعة ك لذكع وضاإلروا دةلعوا لحضانةوا لنفقةا في دةیشالر
 ظروفلا بحس ماكلحا هدرقی قبلطلا شحایإ رلجب ضیوىي تعل يف أحوال سلتلفة وجرلاعلى م سبلاإلجبو أولها تا ثاب
 2و حسب طول مضي  مدة ادلرأة مع زوجها. ةیلمالا زوجلا حالة بحسو
3وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك.  نفهیرتع نبغيیف بها ملعلا نع ءلنساا لغفیلمتعة مما وب اجووي: إن ولنم امال اإلقا

 

العوام، بل كادت ختفى على تكمن أذنية ىذا ادلوضوع يف أّن متعة الطبلق من ادلواضيع اليت رنهلها كثًن من 
بعض ادلتخصصٌن يف العلوم الشرعية، كما تربز أذنيتها بكوهنا مرتبطة يف كثًن من جوانبها مببدأ التعويض عن الطبلق 

 4التعسفي.
 يشتمل ىذا البحث على العناصر التالية:

 "متعة الطبلق" يف الفقو اإلسبلمي   المبحث األول:
 معىن ادلتعة لغة واصطبلحا -

 مشروعية ادلتعة للمطلقات أدلة -

 حكم ادلتعة للمطلقات  -

 سبب إختبلف الفقهاء وأقوال العلماء فيها  -

 مقدار ادلتعة ونوعها -

 
 

 .أستاذ مساعد، كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسبلمية العادلية، إسبلم آباد، باكستان*
 .، باكستانإسبلم آبادزلاضر زائر )الدراسات اإلسبلمية(، اجلامعة اإلسبلمية العادلية، **
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 "متعة الطبلق" يف القانون الوضعي المبحث الثاني:
 القوانٌن ادلوضوعة يف الببلد اإلسبلمية  -

 

 التقنٌن يف باكستان  -

 ادلقارنة بٌن القوانٌن وترجيح الراجح -

 نتائج  -
 "متعة الطبلق" يف الفقو اإلسبلمي المبحث األول:

 تعريف المتعة:
 5وىو ما يستمتع بو. ويقال: مّتع الرجل ومُتع، أي جاد، وادلاتع من شيئ البالغ اجلودة..ادلتعة مشتقة من ادلتاع: 

ادلتعة ادلرادة ىنا: متعة ادلطلقات، وىي الكسوة أو ادلال الذي يعطيو الزوج للمطلقة زيادة على الصداق أو بدالً عنو كما يف 
 6ادلفوضة، لتطيب نفسها، ويعوضها عن أدل الفراق.

 ادلالكية بأهنا اإلحسان إذل ادلطلقات عند الطبلق مبا يقدر عليو ادلطلق حبسب مالو يف القلة والكثرة .إعترب 
 ويرى الشافعية بأهنا مال رنب على الزوج دفعو المرأتو ادلفارقة يف احلياة بطبلق وما يف معناه، بشروط.

 درمق ریغو ىق وبلطلب ابسبللمرأة  ىطعیـذي لل الماق ىي ابلطـلاة ـمتعأن  اـلن نیتبات ـفیرلتعذه اىل خبلن م
  وتشريع شنكن أن يتغًن ويتطور حسب ادلعروف.بو ص خاون لو قان ـنّ سیأن  نمكی، ورفلعوا نمازلا ببحس فختلیو

 أدلة مشروعية المتعة للمطلقات:
  :أواًل: القرآن الكرًن

قال تعاذل: ]ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما دل دتسوىّن أو تفرضوا ذلّن فريضة، ومتعوىّن على ادلوسع قدره وعلى  -
 ( 636ادلقرت قدره متاعاً بادلعروف حقاً على احملسنٌن[ )البقرة: 

لو تعاذل ]ومتعوىن[ أي أمر مبتعة ادلطلقات اللوايت دل يدخل هبّن ودل يفرض ذلّن مهراً بقو  -سبحانو وتعاذل -فاهلل
 أعطوىّن شيئاً يكون متاعاً ذلّن.  

 (642قال تعاذل: ]وللمطلقات متاع بادلعروف حقاً على ادلتقٌن[.) البقرة: -
  فاآلية الكرشنة أعطت للمطلقة ادلتعة دون تقييد ادلطلقة بنوع، فدّل ذلك على مشروعيتها

تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالٌن أمتعكّن وأسرحكّن سراحًا مجيبًل[ .  قال تعاذل: ]يا أيها النيب قل ألزواجك إن كنتّ  -
 (68)األحزاب:

أن سنًّن نسائو بٌن البقاء معو أو  - صلى اهلل عليو وسلم –طلب يف ىذه اآلية من نبيو  -سبحانو وتعاذل -فاهلل
 7]أمتعكّن[  أي أعطكّن ادلتعة. الشوكاينمفارقتو، كما بٌّن أّن اليت تفارقو ذلا ادلتعة ]فتعالٌن أمتعكّن[ ، يقول 

قال تعاذل: ]يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ادلؤمنات مّث طلقتموىّن من قبل أن دتسوىّن فما لكم عليهّن من 
 (49عدة تعتدوهنا فمتعوىّن وسرحوىّن سراحاً مجيبًل[ ) األحزاب: 

ادلتعة من زوجها الذي طلقها، وىذا دال على فاآلية الكرشنة بينت أّن للمطلقة قبل الدخول احلق يف أخذ 
 .مشروعيتها
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 :ثانياً: السنة النبوية
ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َغِسيٍل، َعْن مَحَْزَة ْبِن َأِب ُأَسْيٍد، َعْن َأِب ُأَسْيدٍ  - ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَل:  َحدَّ

َنا ِإذَل َخَرْجَنا َمَع  نَـُهَما، النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َحَّتَّ اْنطََلْقَنا ِإذَل َحاِئٍط يـَُقاُل: َلُو الشَّْوُط، َحَّتَّ انـْتَـَهيـْ  َحاِئَطٌْنِ، َفَلَلْسَنا بـَيـْ
ُأيتَ بِاجلَْْونِيَِّة، فَأُنْزَِلْت يف بـَْيٍت يف خَنٍْل يف بـَْيِت أَُمْيَمَة بِْنِت  َوَدَخَل، َوَقدْ « اْجِلُسوا َىا ُىَنا»فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

ا َدَخَل َعَليـَْها النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيوِ  « َىيب نـَْفَسِك رل » َوَسلََّم قَاَل: النـُّْعَماِن ْبِن َشرَاِحيَل، َوَمَعَها َدايـَتـَُها َحاِضَنٌة ذَلَا، فـََلمَّ
ِلَكُة نـَْفَسَها لِلسُّوَقِة؟ قَاَل: فََأْىَوى بَِيِدِه َيَضُع َيَدُه َعَليـَْها لَِتْسُكَن، فـََقاَلتْ قَ 

َ
َقْد »، فـََقاَل: : أَُعوُذ بِاللَِّو ِمْنكَ اَلْت: َوَىْل تـََهُب ادل

َنا فـََقاَل: « ُعْذِت مبََعاذٍ  فالنيب صلى اهلل عليو وسلم دلّا طلقها  8« يَّتَـٌْنِ، َوَأحْلِْقَها بَِأْىِلَهايَا أَبَا ُأَسْيٍد، اْكُسَها رَازِقِ »مُثَّ َخرََج َعَليـْ
   .مّتعها بثوبٌن رازقيٌن، فدّل فعلو على مشروعية ادلتعة للمطلقات

 :رلموعة من اآلثار عن الصحابة رضي اهلل عنهم، منها -ثالثا

9ٌن من عسل فقالت ادلرأة متاع قليل من حبيب مفارق أّن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما متع امرأة عشرين ألفا وزق -
 

 10أّن عبد الرمحن بن عوف متع امرأتو اليت طلقها جارية.  - 
 حكم المتعة:

للفقهاء آراء يف حكم ادلتعة حيث سنتلف احلكم عندىم على اختبلف نوع ادلطلقة، ويعود ىذا اإلختبلف إذل 
 أسباب، منها: 

إختلفوا يف ىذا الضمًن، ىل يعود إذل كل ادلطلقات، أم  قولو تعاذل ]ومتعوىن[،اإلختبلف يف حتديد الضمًن يف  -
: "واختلفوا يف الضمًن ادلتصل بقولو ]ومتعوىن[ من ادلراد بو من  –رمحو اهلل  –يعود إذل بعضهن، يقول القرطيب 

11 النساء".
 

ت أوجبها ذلّن مجيعاً، ومن قال فمن ذىب إذل أّن اآليات عامة يف كل ادلطلقا  .االختبلف يف ختصيص العموم -
 .إّن العموم خصص باآليات األخرى، أوجب ادلتعة لقسم دون آخر من ادلطلقات

تعارض اآلثار: فهناك آثار عن بعض الصحابة أعطت ادلتعة لكل ادلطلقات، وىناك آثار أعطتها لبعض  -
 .ادلطلقات دون البعض اآلخر

وكذالك على أّن  .من ادلرأة كادلخالعة وردهتا فإهّنا ال تستحق متعة الطبلق أّن كل فرقة كانت بسببكما اتفق الفقهاء على 
.ادلتعة للطبلق مشروعة يف كل فرقة كانت بسبب من الزوج ، ولكنهم اختلفوا يف درجة ىذه ادلشروعية

و بيان ىذا  12
 اإلرناز ما يلي:   

الدخول، أو ادلسمى ذلا مهرًا تسمية  فعند احلنفية : جتب ادلتعة يف نوعٌن من الطبلق: طبلق ادلفوضة قبل
 13فاسدة.

وىذا متفق عليو عند اجلمهور غًن ادلالكية، لقولو تعاذل: }ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما دل دتسوىن، أو 
( أمر بادلتعة، واألمر يقتضي الوجوب، وتأكد يف آخر اآلية بقولو: }حقاً على 636تفرضوا ذلن فريضة، ومتعوىن{ )البقرة:

(، وألن ادلتعة يف ىذه احلالة بداًل عن نصف ادلهر، ونصف ادلهر واجب، وبدل الواجب واجب؛ 636حملسنٌن{ )البقرة:ا
 14ألنو يقوم مقامو، كالتيمم بدالً عن الوضوء.
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وتستحب ادلتعة عند احلنفية لكل مطلقة إال دلفوضة فتلب: وىي من زوجت ببل مهر، وطلقت قبل الدخول، 
 15تسمية فاسدة أو مسي بعد العقد. أو من مسي ذلا مهر

[ وقولو: 642ومذىب ادلالكية: أن ادلتعة مستحبة لكل مطلقة، لقولو تعاذل: }حقًا على ادلتقٌن{ ]البقرة: 
 16[ فإنو سبحانو قيد األمر هبا بالتقوى واإلحسان، والواجبات ال تتقيد هبما.636}حقاً على احملسنٌن{ ]البقرة: 
ادلطلقات إذل ثبلثة أقسام: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية )ادلفوضة( فلها ادلتعة وليس ذلا فادلالكية ينقسمون 

شيء من الصداق. ومطلقة قبل الدخول وبعد التسمية، فبل جتب ذلا ادلتعة. ومطلَّقة بعد الدخول، سواء أكانت قبل 
 التسمية أم بعدىا، فلها ادلتعة.

مًا حيث يقولون: ادلتعة واجبة لكل مطلقة، سواء أكان الطبلق قبل أما مذىب الشافعية فعكس ادلالكية دتا
الدخول أم بعده، إال دلطلقة قبل الدخول مسي ذلا مهر فإنو يكتفى ذلا بنصف ادلهر، فتلب دلطلقة قبل دخول إن دل رنب 

ودل يفرض ذلا شيء  نصف مهر، وجتب أيضاً يف األظهر دلدخول هبا، أما من وجب ذلا شطر مهر فلها ذلك، وأما ادلفوضة
 17فلها ادلتعة. 

[ 642[ وقولو }وللمطلقات متاع بادلعروف{ ]البقرة:636يستدل الشافعية بقولو تعاذل: }ومتعوىن{ ]البقرة:
فإنو أوجب ادلتعة لكل مطلقة، سواء أكانت مدخواًل هبا أم ال، مسي ذلا مهر أم ال. ويؤكده دتتيع زوجات النيب صّلى اهلل 

دخواًل هبن، يف قولو تعاذل: }قل ألزواجك: إن كنت تردن احلياة الدنيا وزينتها، فتعالٌن أمتعكن عليو وسلم وكن م
[. أما إذا فرض للمرأة يف التفويض شيء فبل متعة ذلا؛ ألن الزوج دل يستوف 68وأسرحكن سراحًا مجيبًل{ ]األحزاب:

 18واإلبتذال.منفعة ُبضعها، فيكفي شطر مهرىا دلا حلقها بالطبلق من اإلستيحاش 
ومذىب احلنابلة موافق دلذىب احلنفية يف اجلملة: ادلتعة جتب على كل زوج لكل زوجة مفوضة طلقت قبل 

[ وال يعارضو قولو }حقًا على احملسنٌن{ 636الدخول وقبل أن يفرض ذلا مهر، لآلية ادلتقدمة }ومتعوىن{ ]البقرة:
 19فوضة إال ادلتعة.[ ألن أداء الواجب من اإلحسان، فليس للم636]البقرة:

وتستحب ادلتعة عندىم لكل مطلقة غًن ادلفوضة اليت دل يفرض ذلا مهر، لقولو تعاذل: }وللمطلقات متاع 
[ ودل جتب؛ ألنو تعاذل قسم ادلطلقات قسمٌن، وأوجب ادلتعة لغًن ادلفروض ذلن، ونصف ادلسمى 642بادلعروف{ ]البقرة:

 20حبكمو.للمفروض ذلن، وىو يدل على اختصاص كل قسم 
 مذهب الظاهرية:
م لأو ئها ث، وطثبلـر خأو ثبلثا، أو آ نیـثنتدة أو احـق والطمل على كـرض لمتعة فزم:"احـن بم ااـميقول اإل

ب أم حأ كلذ على ملحاكا هرجبی، وضایأ ةیدلمفتك الذك، أن شنتعها، وئایـلها شـرض فََ یم لأو قها دالها صرض ف، اـأىطی
 21.قبلط ریو منها بغـخ نكاحـنفسن اى مـالمتعة عل، وهرك

ـن رأس ا مـثتهورل، وادلتعة ذلا أو اـا لهـُتهوالموو ـُتوالمو دةلعا في اىایإجعُتو رامق لطلمن التمتَع عط اسقَُ یال و
تو وقن فضلة عأو ذا  رسایلا میظـعن اـكواء لها سر سولمالمتعة قضى على افي ر تعاسء، وإن مارلغابها مع رب ضََ یمالو 

تعالى: ولو قك لن ذىاراقتو . بـب طى حسـعلم ىـدربأو  ـدبم ـولو للمقا على قضىیخادم يستقل باخلدمة، وىلو وت أقو
(، فعم عز وجل كل مطلقة ودل سنص وأوجبو حقا ذلا على  642(()البقرة:نیلمتقعلى احقا روف بالمعع متات لقاطللم))و

 22كل مّتق سناف اهلل تعاذل."
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 مذىب اإلمامية:
جتب ادلتعة للمطلقة اليت دل يفرض ذلا مهر، ودل يتم الدخول هبا، أي ادلفوضة. أما ادلطلقات األخرى فيستحب 

 وىم يف ىذا الرأي وفق رأي األحناف.   23ذلن ادلتاع. 
 واخلبلصة:

 لقة. طمل لك وأهنا اـبهوجو جحـری منهـم ـریلكثد أن المسألة نجافي ء لفقهاآرء اضنا رستعد أن ابع
 .دبلنا سیلو وبجولا على(( نیلمتقا ىعل حقا)) و(( نیلمحسنالو تعالى: ))حقا على وبقم حتج بعضهد اقو

لمتعة وب اجوب وللقا لىإ بو ؤديی مما صلنا لیبتحل ومقیفجامع ألحكام القرآن( لب ابي )صاحرطلقاما أ
ـت أي : حققوأ ءاـلقضا وـیعلت حققيقال:   ،اـحق مهیـعل كلذ ـقحی((أي نینـلمحساى ـتعالى))حقا عل وـلوق:ولقیف

 24. لمتعةا ـوبجو ىـعل ـلیلـذا دي ىـفـت، وجبأو
ل: قام ثمجيعا  اـىركوذ ةـلمتعا تاـیتج بآـحـد اقـوب وجولاى ـلف، إحنان األمو ىص، ولجصاب اىك ذلذكو

 25فقد حوت ىذه اآليات الدالة على وجوب ادلتعة من وجوه...
أوجب الشافعية ادلتعة إال للمطلقة قبل الدخول، اليت مُسي ذلا ادلهر، واجلمهور استحبوا ادلتعة، لكن ادلالكية 

 استحبوىا لكل مطلقة، واحلنفية واحلنابلة استحبوىا لكل مطلقة إال ادلفوضة اليت زوجت ببل مهر فتلب ذلا ادلتعة. 

يب خاطر ادلرأة، وختفيف أدل الفراق، وإلرناد باعث على العودة إذل والظاىر رجحان مذىب الشافعية لقوة أدلتهم، ولتطي
 26الزوجية إن دل تكن البينونة كربى.

كما جند من خبلل آراء ادلذاىب أن األمر سنتلف باختبلف حال الشخص وزمانو ومكانو، وتقدير مقدار 
الذي رنعل أعلى ادلتعة ال يزيد عن نصف  ادلتعة خاضع لئلجتهاد الذي زندده احلاكم ادلسلم، وشنكن االستئناس بالقول

مهر ادلثل، جاء يف اإلختيار لتعليل ادلختار: "وال تزاد على قدر نصف مهر ادلثل، ألن النكاح الذي مسي فيو أقوى، فإذا دل 
27رنب يف األقوى أكثر من نصف ادلهر، ال رنب يف األضعف بطريق األوذل"

 

هر، كردهتا وإرضاعها من ينفسخ بو نكاحها وحنوه؛ ألهنا أقيمت وتسقط ادلتعة يف كل موضع يسقط فيو كل ادل
 28مقام نصف ادلسمى، فسقطت يف كل موضع يسقط فيو.

 مقدار المتعة ونوعها:
قال تعاذل يف تقدير ادلتعة ))وللمطلقات متاع بادلعروف(( وقال: ))ومتعوىن على ادلوسع قدره وعلى ادلقرت قدره متاعا 

 بادلعروف((.
يتٌن علق سبحانو وتعاذل تقدير ادلتعة إذل حال الرجل يسارا أو إعسارا وإذل العرف. ولذلك جند أن الفقهاء يف ىاتٌن اآل

 اختلفوا يف تقديرىا. 
عند احلنفية أهنا ثبلثة أثواب: ِدرْع )ما تلبسو ادلرأة فوق القميص( ومخار وِمْلحفة )ما تلتحف بو من رأسها إذل قدمها( لقولو 

[ وادلتاع: اسم للعروض يف العرف، وألن إلرناب األثواب نظًناً 636دلعروف حقًا على احملسنٌن{ ]البقرة:تعاذل: }متاعاًبا
يف أصول الشرع وىو الكسوة اليت جتب ذلا حال قيام الزوجية وأثناء العدة، وأدىن ما تكتسي بو ادلرأة وتسترت بو عند اخلروج: 

29ثبلثة أثواب.
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مهر ادلثل لو كان الزوج غنياً، ألهنا بدل عنو. وادلفَّت بو أن ادلتعة تعترب حبال الزوجٌن  وال تزيد ىذه األثواب عن نصف 
30كالنفقة، فإن كانا غنيٌن فلها األعلى من الثياب، وإن كانا فقًنين فاألدىن، وإن كانا سلتلفٌن فالوسط.

    
وىذا أدىن ادلستحب، وأعبله خادم، وأوسطو  وقال الشافعية: يستحب أال تنقص ادلتعة عن ثبلثٌن درذناً أو ما قيمتو ذلك،

 31[. 636ثوب. ويسن أال تبلغ نصف مهر ادلثل، فإن بلغتو أو جاوزتو جاز إلطبلق اآلية: }ومتعوىن{ ]البقرة:
فإن تنازع الزوجان يف قدرىا، قدَّرىا القاضي باجتهاده حبسب ما يليق باحلال، معتربًا حال الزوجٌن كما قال احلنفية، من 

وإعسار ونسب وصفات، لقولو تعاذل: }ومتعوىن، على ادلوسع قدره، وعلى ادلقرت قدره{ و }وللمطلقات متاع يسار 
 32[.642بادلعروف{ ]البقرة:

ل: "على ادلوسع قدره وعلى اــنما قوإ ىاددح الو ىادرقیم هلل سبحانو لن افارآن لقامقتضى و ىس ونن ابك مالك قول لذكو
 33ادلقرت قدره" .

 لىوتیرأي في ولصبلتها  اـهیزتجـوة ا كسـناىدم وأداـا خـعبلىوأ هـرعسو ـزوجلا ـرسیبف نها تختلألى إة لحنابلا بىذیو
 34ملحاكا ىاریدتق
 مىدرلا او مبالخات ریلفقوا دیزفا رینانرة دعشو أ تفعرلما وببالث متعیالغني ـفـزوج لل المتعة حاافي  رعتبی ةیالمامد اعنو
 35. نهمایب طسولمتوا

اآلراء ادلطروحة جند أن األمر سنتلف باختبلف حال الشخص وزمانو ومكانو، وسيتم تقدير ادلتعة وتنويعها ومن خبلل 
باإلجتهاد القاضي ادلسلم، وشنكن اإلستئناس بالقول الذي يبٌن أعلى ادلتعة ال يزيد عن نصف مهر ادلثل، ألن النكاح الذي 

قت ادلرأة يف النكاح ادلسَمى فيو ادلهر نصفو )إذا طلقت قبل مسي فيو ادلهر أقوى من الذي دل يسَم فيو، وقد استح
    الدخول(، فاألوذل أن يكون ىذا األمر فيما دل يسم.

 ب الثاني لطلما
 يف القوانٌن الوضعية: ة ـعـلمتا

السبلمي. الفقو ن امك لدت ذستمد اقوة ـلقطلماة ـجزوللق بلطلاة ـمتعت اـثبإ ىـعل ةـیبرلعا ـدوللا نینـواقـض بعـت نص
 ىناك دناذج لقوانٌن الببلد اإلسبلمية ادلختلفة ذكرىا األستاذ طاىر زلمود )القانوين الباكستاين الشهًن( يف كتابو: 

“Personal Law in Islamic   Countries” تتعلق بتعامل )األحوال الشخصية يف الببلد اإلسبلمية(, ما
 نذكر بعضها فيما يلي:  36احملكمات يف الببلد اإلسبلمية حول ادلوضوع، 

 Law on Maintenance andلتقنٌن األحوال الشخصية اإلسبلمية )A-18حتت مادة  -ففي مصر

Personal Statute 1920 :لىوإ ق،بلطـلا ظروف ىـلإ قبـس اـم ـداع ىاریـدتق يـف ظرنیأن للقاضي ( تبٌن أن 
 لو الرتخيص النص أجاز كما ،..نینتـس ةـنفق ـنع ىاریـدفي تقـل ال تقوعو ـضوعو في مـضـق و ولحا ذاى لتعماـسا ءةاـسإ

 . داءالا يـف ـقلطلما ىـعل اـفیتخف أقساط على للمتعة ادلقرر مجلة سداد يف

 :أتيیما م 2979لسنة  44م قري رلمصون القانافي ء جاد فق
 نفقة وقف قتستح قبلها اوً   ــنم ببــبس الو اىاــضر ــدونب اــجهزو اـلقهط اذا حیحـصزواج ي ـفا  ـبهول خـدلماة ـجزول"ا
 صخــری ان ـوزجیو ةـــیجزولــدة امق وبلطــلـق وظــروف الطلمل ااـحة اـعرابمو ـلالقا ىـعل نینتـة سـبنفقدر ـتق متعة تهادع

 37ط " قسااى ــلع ةـلمتعا هـذى ـدادس يـف ــقلطللم
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كالشافعي ق لطم للك وبجوبال واالـق نیـذلء ااـلفقهرأي اــب ـذخأ ـريلمصا عیـرلتشون أن اانـلقـص انل بلـخـن م نیــتبیو
 ..ریدتقل قأ على نیسنت ةـنفق ـنع ـلالتق ـثیىا بحدرنو قأضافها كما روط أمع شزم حن بوا

ل قبول وخدلل اقبق بلطلا ىي حالةط وفقدة حوالمتعة في حالة وب اجأن ولى وري إلسون القانب اىذ
 وجوب يف ةیمامواإل فاـحناأل ـرأيب ـذأخی ةـلحالا هـذى يـف ـوىو. ةـجبوا ةـمتع ةـلحالا هـذى يـف ـرأةلما قتحــتس ،ةیلتسما
 . ىاریدتق و لمتعةا

 :اـهیفء اـج، إذ  62دة اـلمـن ام 6ـرة لفقاي ـة فـلمتعاى ـلر ااـشـوري ألسون اانـلقفا
وة لمتعة ىي كس، "ا 66دة اــلماي ـفوكذلك ة". ـلمتعـب اتجـذ ئدفعن حةیحـلصـوة الخلول أو اخـدلـل اقبق بلطـلاع ـق"إذا و

 38ل. لمثر امهف نصن ع دیزالتأن  على زوجلا لحا هایف رعتبی، وتهایبن مروج لخد اعنرأة لمل كسوة امث
ء اـجم إذ 2976لسنة  62 ـمقر ةیـلشخصـوال احاألون انـقـن م 55دة اـلماي ـفـص نـد ي فقـنون األردلقاناما وأ

 بحس نیلمتعة تع، والمتعةب اتجذ ئدفعن حةیحـلصـوة الخلول واخـدلـل اقبو ـرلمها ةیمـتسـل قبق بلطـلاع ـق: إذا واـهیف
 39. للمثا رمه فنص ـنع ـدیزالتأن  ىـعل ـزوجلا لاـح ـببحس دةاـلعوا ـرفلعا

 متقاربان يف موضوع ادلتعة وتقديرىا.فالقانون السوري واألردين 
 قتفیأن  بدون متیق بصراحة، إال أن القانون شننع أن ينعقد الزواج أو بلطلامتعة م يذكرقي فلرالعون القاناما أ

دة لماافي ك لوذلمحكمة رج اجو خاد زواعقل جل ربة على كوعقيفرض قي رالعا عیرلتش، إذ ارمه على ویفن فاطرلا
ون انـي قـفـب ىذو ـنأ نیـي حـفـدل(, لمعم )ا2959لسنة  288رقم:  ةیـلشخصـوال احون األانـقـن ( م5)ـرة لفقرة العاشا
 ول:تق, إذ 39دة لماالى إ تفیضألتي , وا3رة لفقافي م 2985نة ـلس 25 ـمقر لیـدلتعا

ـم تحكـك لـراء ذجـن إمـرر ض ابهاـصأة ـجزولوأن اا ـبلقهطي ـفـف متعسزوج لأن ا ةـللمحكم نیـتبوو ـجتزوج زولق ال"إذا ط
 اـنفقته وزاـتجیال أن  ىـعل ةـجمل دربق تعسفو جةودر ةیلمالا حالتوو بتناسی ضیولقها بتعطا على مـمنهـب لطة بـلمحكما

 40رى". خألا لثابتةا قهاوحق على وةعبل نیسنت دةلم
بأن يكون  ضیولتعا ـطبر يـقرالعا عیرلتشق، غًن أن ابلطلد ابعرأة عانة للمإ وى عیرلتشا ذاى نم ةیلغاو ا

.  ماكـلمحا يـف ةـینیترولـراءات اجب اإلبـــبسطول تد قرة لى فتت وإثباإلى إ جحتایر مذا أىوبلقو طمتعسفا في ق لطلما
و: ــبأنم 2988/ ةیــ/ شخص8995ا ـىارر ق ـبجوبم ــزییلتما ةـمحكم ـتقض كلــذلو ــقیقد لكــبش طبــمنض ـریغـر مأ ـذاىو
 اـنمیفا حـمتعسـزوج لن ااـكإذا  اـعم فاـك ـقیتحقراء جإ ـلقب فيـلتعسا قبلطـلا نع ضیوبالتعـزوج لـزم اتلأن  ةــللمحكم سیــل

 41ك..لراء ذجن إمرر جة ضزولب اصاأ لىو جتوزو ـقلط
 قانون ادلغرب العرِب:

 69م، تنص يف ادلادة 2957نة وبالرجوع إذل القانون ادلغرِب وجدنا أن ادلدونة األحوال الشخصية ادللغاة لس
أنو: "يلزم كل مطّلق بتمتيع مطلقتو إذا كان الطبلق من جانبو بقدر يسره وحاذلا، إال اليت مسي ذلا الصداق وطلقت قبل 

مكرر من نفس ادلدونة،  56، ليحل زللو الفصل 29/99/2993الدخول." إال أن ىذا الفصل إلغي مبقتضى ظهًن 
مكرر،  56، إال أن ادلشروع أضاف فقرة ثانية إذل الفصل اخلمطلق بتمتيع مطلقتو إذا كان... الذي نص على أنو "يلزم كل

 اليت جاء فيها: 
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"إذا ثبت للقاضي أن الزوج طلق بدون مربر مقبول تعٌن عليو أن يراعي عند تقدير ادلتعة ما شنكن أن يلحق الزوجة من 
 42وسع من حق ادلرأة يف استحقاق ادلتعة."إضرار نتيلة تعّسف الزوج يف توقيع الطبلق دون أن ي

يف  84جند فيها أن ادلشروع قد جاوز القدر عندما يشرتط اإلستفادة من احلق ادلذكور بشروط معينة، حيث نصت ادلادة 
 فقرهتا األوذل على أنو:

ة الزواج والوضعية ادلالية "تشمل مستحقات الزوجة: الصداق ادلؤخر إن وجد، نفقة العدة، و ادلتعة اليت يراعي يف تقديرىا فرت 
 للزوج وأسباب الطبلق ومدى تعسف الزوج يف توقيعو."  

وفيما يتعلق مبدونة األسرة، احتفظت بادلتعة، ودل تقربا للتعويض إال أهنا وضعت معايًن وعناصر من أجل تقديرىا مثل      
 . 84فرتة الزواج والوضعية ادلالية للزوج وأسباب الطبلق ومدى تعسف الزوج يف توقيعو..نصت عليها مادة 

يث أهنا تعويض عن الطبلق وليست متعة ، ومن حيث أهنا قد إن مقاربة مسألة ادلتعة بالتعويض ال ختلو من نقاش من ح
 تكون متعة وتعويض يف نفس احلٌن.

من مدونة األسرة، جند أهنا جعلت ادلتعة واجبة على الزوج ، وعلى القاضي أن يراعي  84فبالرجوع إذل ادلادة 
مربر فإن ادلتعة تتحول إذل تعويض رنرب الضرر كان الطبلق تعسفيا وبدون  عند تقديرىا يسر الرجل وحال ادلرأة ، لكن إذا 
 43الذي قد زنصل للزوجة نتيلة ىذا الطبلق اجلائر

ن التعويض يلزمو عنصر اخلطأ كما أنو يقدر وفقا إىذا وجند بعض الباحثٌن يعرتضون على ىذا التشريع حبيث 
تعة يكون حسب يسر ادلطلق وحال للقواعد العامة حبسب الضرر الناجم عن اخلطأ أو التلاوز يف حٌن أن تقدير ادل

 ادلطلقة. 

بالتعويض عن   لذا كان على ادلشرع ادلغرِب أن يفرق بٌن ادلتعة والطبلق التعسفي وأن ينص صراحة على احلكم
الضرر البلحق بادلطلقة يف مجيع احلاالت اليت يثبت فيها أن الزوج قد تعسف يف استعمال حقو يف الطبلق سواء كان الضرر 

44بادلطلقة ماديا أو معنوياالبلحق 
 45كما فعلت بعض الدول العربية. 

إال أنو ، وكما سبق فإن التعويض يكون عن خطأ أما ادلتعة فهي من التبعات ادلالية للطبلق مهما اختلفت 
بيتـو أسبابو ، وقبل ىذا وذاك فإن مصطلح ادلتعة أشرف من التعويض ألن أي تعويـض ال شنكنو أن يغنـي ادلرأة عن زوجها و 

 46ووضعو االجتماعي كما أن ادلتعة تغطي معنويا ما ال يستطيع التعويض تغطيتو.
كما أن إرناب التعويض عقوبة ، والعقوبة ال تكون إال على فعل زلرم فيؤخذ من إرناب التعويض حترًن 

من ادلسلمٌن بل  الطبلق، الذي دل تبد أسبابو للمحكمة أو للقاضي أو كان دون سبب فعبل، وىذا دل يرو عن السلف
 47روي كثًن من حادثات الطبلق عن الصحابة ومن بعدىم ودل يرو أن أحدا طالبهم بالتعليل وبيان األسباب.

 مجهورية باكستان اإلسبلمية:
إن التقنٌن ألحكام األسرة ادلسلمة يف شبو القارة اذلندية مّرت مبراحل عدة، حيث إن القوانٌن الشرعية نفذت 

ة يف اذلند قبل عشرة أعوام من إنشاء باكستان، وذلك "قوانٌن األحوال الشخصية اإلسبلمية إصدار يف األحوال الشخصي
و"قانون تنسيخ نكاح ادلرأة ادلسلمة  (Muslim Personal Law (Shariat Application Act)مـ")2937
الشريعة،   ( بعد التعديل فيو حسب مقتضياتDissolution of Muslim Marriage Actمـ" )2939إصدار 

 كما عدلت تلك القوانٌن بعد إنشاء باكستان مرارا.
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إجتهد الفقهاء والقانونيٌن من باكستان يف كل عصر أن يضعوا القوانٌن على منهاج وسطي مستقيم وفق 
 الشريعة اإلسبلمية، ودل تزل حتتاج بعض القوانٌن إذل حبث وإعادة النظر وفق مقتضيات الشريعة..

ة يف شكل القرارات واإلصدارات من قبل ادلنظمات اإلدارية )احلكومية( على صعيد كما جاءت جهود متعدد
 West Punjabمـ" )2948األقاليم والعاصمة, منها: "قوانٌن األحوال الشخصية اإلسبلمية بنلاب الغرِب, إصدار 

Muslim Personal Law Actمـ" 2952 (, و"اإلصدار ادلعدل لقوانٌن األحوال الشخصية اإلسبلمية بنلاب
(Punjab Muslim Personal Law Amended و "إصدار معدل ,)مـ لقوانٌن األحوال 2959

( لؤلقاليم Muslim Personal Law Act 1937’s Amended Actم" )2937الشخصية اإلسبلمية 
( و بلوجستان، و "مرسوم قانون األحوال الشخصية اإلسبلمية NWFPسند، وبنلاب، وسرحد )

(، و مرسوم قانون األحوال الشخصية اإلسبلمية Muslim Personal Law Ordinanceمـ")2966إصدار
 48مـ .2975مـ و 2976بنلاب إصدار

 جهود تقنينية حول ادلتعة للمطلقات:

( مبقرتحات يف إحدى جلساهتا Pakistan Law Commissionجاءت الللنة الباكستانية للتقنٌن )
 Council of Islamicاع"، وأرسلتها إذل رلمع الفكر اإلسبلمي )مـ حول "ادلت2994من فربائر  26يف تاريخ 

Ideology  م حيث يقول؛ أن "ادلتعة" منفصلة عن 2998( للبحث عن جانب شرعي، فأعطى اجملمع توصياتو عام
انت حق النفقة )أثناء العدة( دتاما، فبل رنوز أن يفرض ذلا األحكام اخلاصة بالنفقة، وكذلك ال تكون مؤبدة.. وإذا ك

ادلطلقة عالة ال جتد النفقة أو الوسيلة ذلا فادلفروض أن ينفق عليها ورثتها )كما توجد تفاصيلها يف الفقو ضمن أبواب 
   49النفقات( أو بيت مال ادلسلمٌن..

( للبحث، فلاءت بقرار مجع ادلواد PLCم، قدمت ىذه التوصيات إذل سكرتارية الللنة )2999ويف سنة 
اليت دتت يف ببلد إسبلمية يف ىذا اجملال. فمن الببلد: اجلًنيا و مصر و عراق و الشام و تونس  العلمية حول التقنٌن

 وبرونائي دار السبلم و إيران و ماليزيا وتركيا و أفريقيا واألردن وادلغرب العرِب..
ت الللنة رسالة من ىذا و طلبت الللنة من كبار العلماء والقانونيٌن )ادلواطنٌن( أن يقدموا رأيهم لئلجادة، فنال

حيث قدم فكرة  -( آنذاكFSCادلستشار القانوين للمحكمة الشرعية ادلركزية ) -أسلم خاكي -قبل احملامي ادلتميز د
 إمكانية وجوب متعة الطبلق على سبيل العموم بتشريع مرسوم. 

بقة واآلراء م، وبعد إعادة النظر يف اجلهود السا6999\94\28( يف PLCإنعقد اجمللس الشورى لللنة )
على تقدًن التوصية إلمكانية وجوب ادلتعة للمطلقات حسب العرف ’ الللنة الباكستانية للتقنٌن‘ادلتاحة، إتفق أعضاء 

 (، جاء فيها:Post-Divorce Mata’aوسعة ادلطلق. كما اتفقت الللنة على وثيقة "متعة الطبلق" )
ينبغي وجوب متعة الطبلق على ادلطلق موقتًا إن دل جتد ادلطلقة ما تنفق عليها، وسبق نظًنه يف  

حتت عنوان:  50، كما تبٌن الوثيقة تعريف ادلتعة وغايتها وما إذل ذلك... ’وجوب النفقة لفرتة مؤقتة‘الدستورالباكستاين يف 
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"Muslim Family Laws (Amended) Act 2009)  ن األحوال الشخصية اإلسبلمية " )مرسوم قانو
      51م(،.6999إصدار )معدل( 

التقنٌن الباكستاين يف رلال متعة الطبلق للمرأة وىو وال شك يف حاجة إذل مزيد من التقدم واإلنضباط ىذا ما وصل إليو 
 د.بعد اإلفادة من قوانٌن الببلد اإلسبلمية ادلشار إليها آنفا وللحفاظ على مصاحل األسرة يف الببل

 :النتائج والتوصيات
 ضبع نینواق باإلضافة إذلوب جولا و بتحباـسإلبا القائلٌن نیبق بلطلامتعة ن مم قفهومء ولفقهاآراء اضنا رستعا د أنبع
 : والتوصيات يف ما يلي النتائج نسلل أىم  ، اإلسبلمية دوللا

يف ىي و ي شنكن اإلستمتاع هبا لبعض الوقت وادلراد منها الشيء اليسًن الذ "متعة" و "متاع" لفظان مرتادفان، -
اإلصطبلح "الكسوة أو ادلال الذي يعطيو الزوج للمطلقة زيادة على الصداق أو بدال عنو كما يف ادلفوضة 

 لتطييب نفسها ويعوضها عن أدل الفراق"

السلوك  إن ىذا ادلال يدفع للمطلقة بإعتباره متعة، فيتقدر بوقت وقوع الطبلق جلرب وحشة الطبلق وحسن -
 وإبقاء الصلة على حاذلا. 

وعمل الصحابة -على صاحبها الصلوة والسبلم -إن مشروعية ىذا الواجب ثبت بالقرآن والسنة النبوية -
 والتابعٌن.

من خبلل دراسة ادلذاىب الفقهية جند أن األمر سنتلف باختبلف حال الشخص وزمانو ومكانو، وتقدير   -
دده احلاكم ادلسلم، وشنكن االستئناس بالقول الذي رنعل أعلى ادلتعة ال مقدار ادلتعة خاضع لئلجتهاد الذي زن

 يزيد عن نصف مهر ادلثل.

ذىب و . لقةطم للك وأهنا ادلتعة وبجو جحـری منهـم ـریلكثد أن المسألة نجافي ء لفقهاد دراسة اآلراء ابع -
لقوة أدلتهم، وىو الراجح ذلا ادلهر(  ادلسمىوجوب ادلتعة للمطلقات إال للمطلقة قبل الدخول إذل  الشافعية

 ولتطييب خاطر ادلرأة، وختفيف أدل الفراق، وإلرناد باعث على العودة إذل الزوجية إن دل تكن البينونة كربى.
تكون ادلتعة حسب حال األزواج يسرًا وعسراً، وال ينظر إذل حال الزوجة ألّن اخلطاب القرآين موجو لؤلزواج،  -

 ويرتك أمر حتديده للحاكم ادلسلم.  شخص آلخر، لذا فإن األمر مرتوك لئلجتهاد، لناس سنتلف منوحال ا

 تبحـصوأ اـنهمیب ـودةلما ـلحب عطـنقا إذ األزواج نیـب مایـالسن قد تراخت ومزلذا افي ىمن ادلبلحظ أن ادلروءة  -
 يــفو قبلطـلا ائجـنت ىـعل ةـیدلماا ةـیلناحا ـنم اـنهیتع ــدةلعا ةـنفق نم ـركثأ ةـنومع ىـلإ ةـحاج يـف ةـلقطلما
   .قبلطلا يـف رعلتسا نم ـریلكثا عـتمن نفسو تقولا يـفو ةـنولمعا ــقحقی ما ةـلمتعا
 التوصيات:
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يت قضت زمنا طويبل يف بيوت أزواجهن وتعبت نفوسهن يف خدمتهم ادلتعة للنسآء البل وجوب إعطاء ينبغي -
فهن  - تلزم الشريعة عليهنومقابل ما أدت الواجبات األخبلقية اليت دلوخدمة أىلهم ويف ترقية مستوى حياهتم 

 أن يعطى ذلن ادلتعة ما يواسٌن هبا أدل الفرقة.. -ن أكثر من ادلفوضة قبل الدخولستحقي

ويف الوقت نفسو دتنع الكثًن من التسرع موصولة،  يةاألَسر العبلقات  جعلإن مبدأ متعة الطبلق لو دور كبًن يف  -
فاحلاجة ماسة إذل سن القوانٌن ادلفصلة يف الببلد اإلسبلمية، وانطبلقا من القاعدة األصولية:  .الطبلق.يف 

أحوال الطبلق للحفاظ على يف مجيع  واجبة "ادلتعة"شنكن جعل  "تصرف اإلمام على الرعية منوط بادلصلحة"
متعسفا يف استعمال  ،يف األمر تعنتادل تكن راضية بالطبلق ويكون الزوج م يتخاصة يف حق المصاحل ادلرأة، 

 .حقو فيلحق الزوجة الضرر الكبًن يف حياهتا

وضع معايًن وعناصر من أجل تقديرىا مثل فرتة الزواج والوضعية ادلالية للزوج وأسباب الطبلق ومدى  كما يلزم
 ، وما إذل ذلك، واهلل تعاذل أعلم.تعسف الزوج يف توقيعو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3044 ….متعة الطبلق" بٌن الشريعة" 

 
 

374 

 وامشھ
                                                           

1
 499ىـ، بًنوت، ص: 2493أحكام ادلرأة يف اإلسبلم، مصطفى شليب، دار اجلامعية للطباعة والنشر، ط: الرابعة   

2
   93القاىرة بدون تاريخ، ص: -ادلرأة يف اإلسبلم، وايف علي عبد الواحد، دكتور، ط: العادل العرِب  
 3، ج: 2958مغين احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، شربيين اخلطيب، الشيخ زلمد، ط: مصطفى الباِب احلليب مصر،   3

  642ص: 
نصرم، وادلراد بو، التعنت يف استعمال احلق واإلضرار بالغًن.. أنظر للتفصيل: التعسف: مصطلح مستعمل عند فقهاء العصر ادل  4

 وما بعد.    239فتحي الدريين، النظريات الفقهية، ص: 
5
 )متع( 369\8لسان العرب البن منظور، دار صادر بًنوت   

6
   266، ص 4، ج 6993وت، الفقو على ادلذاىب األربعة، اجلزيري، عبد الرمحن بن زلمد، دار الكتب العلمية بًن   

7
 4، ج 327ىـ، ص 24924فتح القدير، الشوكاين، رلمد بن علي، ط: دار ابن كثًن دمشق،    

، )حاضنة( مربية وكفيلة.  5655، ح رقم: 42، ص:7ىـ، ج: 2466صحيح البخاري، دار طوق النلاة، ط: أوذل 
)للسوقة( الواحد من الرعية ويقال لللميع أيضا. )فأىوى بيده( أماذلا عليها. )رازقيتٌن( مثىن رازقة. وىي ثياب بيض طوال 

 )من شرح و تعليق د. مصطفى ديب البغا(  من الكتان. 
9
  398، ص 7، ج 6993السنن الكربى للبيهقي، أبوبكر البيهقي، ط: دار الكتب العلمية بًنوت    

10
  242، ص 4مصنف ابن أِب شيبة، ط: مكتبة الرشد الرياض، ج    

11
 وما بعدىا. 236، ص 3م(، ج 2993أنظر للتفصيل؛ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، )دار الكتب العلمية    

12
   396، ص 6م ط ثانية، ج 2986بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، دار الكتاب العرِب   

 وما بعد  692، ص 2فتح القدير، ادلرجع السابق، ج   13
14

 ،326، ص 7م، ج 2985، دكتور، دار الفكر، ط: الثانية الفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الزحيلي  
15

  229، ص 3، ج 2996ر، ابن عابدين، زلمد أمٌن، ط: دار الفكر بًنوت رد احملتار على الدر ادلختا   
  226، ص 3م، ج 6994بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد، أبو الوليد ابن رشد، ط: دار احلديث القاىرة   16

17
، ط: دار ، و الوسيط، زلمد بن زلمد الغزارل63، ص 6ادلهذب، إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازي، ط: دار الفكر، ج   

  668، ص 5ىـ األوذل، ج 2427السبلم 
18

 ادلهذب، ادلرجع السابق، أيضا    
19

  649، ص 7، ج 2968ادلغين إلبن قدامة ادلقدسي، مكتبة القاىرة    
20

 أيضاً، نفس ادلرجع    
21

، ص 29ج  أبو زلمد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم القرطيب الظاىري، ط: دار الفكر بًنوت بدون تاريخ، احمللى باآلثار،    
3  

22
 أيضا، نفس ادلرجع    

23
  624م، ص: 2964ادلختصر النافع يف فقو اإلمامية, احللي, جنم الدين جعفر بن احلسن، منشورات ادلكتبة األىلية بغداد   
 24

  239، ص 3م، ج 2993اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد القرطيب، دار الكتب العلمية   
، ص 2م، ج 2994أحكام القرآن لللصاص، أمحد بن علي أبو بكر اجلصاص، دار الكتب العلمية بًنوت لبنان، ط أوذل   25

528  
  369الفقو اإلسبلمي وأدلتو، ادلرجع السابق، ص   26



3044 ….متعة الطبلق" بٌن الشريعة" 

 
 

375 

                                                                                                                                                   
27

  296، ص 3ج  م،2937عبد اهلل بن زلمود بن مودود ادلوصلي، مطبعة احلليب القاىرة، اإلختيار لتعليل ادلختار،   
28

  259القوانٌن الفقهية، الكليب، أبو القاسم، زلمد بن أمحد، الغرناطي ادلالكي، ص    
29

 اجلصاص، نفس ادلرجع السابق   
30

  362الفقو اإلسبلمي وأدلتو، ادلرجع السابق، ص   
31

  476، ص 6ادلهذب للشًنازي، دار الكتب العلمية، ج    
32

 أحكام القرآن لللصاص، ادلرجع السابق، أيضاً    
33

  232، ص 3القرطيب، )اجلامع ألحكام القرآن(، ادلرجع السابق، ج   
34

ج ابن تيمية، عبد السبلم بن عبد اهلل، رلد الدين، مكتبة ادلعارف الرياض، احملرر يف الفقو على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل،   
  37، ص 6

35
  624ادلختصر النافع للحلي، ص  

36
  “Personal Law in Islamic Countries”, (Academy of Law and Religion, New 

Delhi, 1987)  
37

بوابة مصر للقانون www.laweg.net / ،  )م2979، لسنة 44قانون األحوال الشخصية ادلصري قانون رقم     
 والقضاء(

38
  66و  62قانون األحوال الشخصية السوري، مادة رقم:   

39
 م 2976، سنة: 62قانون األحوال الشخصية األردين رقم:    

40
 م وتعديبلتو 2959، سنة 288قانون األحوال الشخصية العراقي، رقم    

41
 نفس ادلرجع، أيضا   

42
الفاخوري ، الزواج والطبلق يف مدونة األحوال الشخصية وفق آخر التعديبلت ، دار النشر اجلسور ، وجدة ، الطبعة إدريس     

 .685، ص :  2999 – 6999السادسة ، 
43

 .242زلمد األزىر ، مرجع سابق ، ص :   -   
44

سنة   باعة والنشر ، الطبعة الثالثة،زلمد الشافعي: أحكام األسرة يف ضوء مدونة األحوال الشخصية ، دار وليلي للط -   
 .  363، ص :  2998

45
من قانون األحوال الشخصية ينص على أنو زنكم على حسب حال مطلقها ودرجة تعسفو  227ادلشرع السوري يف ادلادة  -    

عويض مجلة أو بتعويض ال يتلاوز مبلغ نفقة ثبلث سنوات ألمثاذلا زيادة على نفقة العدة وللقاضي أن رنعل دفع ىذا الت
 شهريا حبسب مقتضى احلال. 

46
واحلرم فهو   وادلتعة تقوم مقام التعويض ، ويراعى فيها يسر الزوج وحال الزوجة ، واسم ادلتعة أشرف من اسم التعويض -    

أو مقر يسمو بعقد الزواج يف أن يكون عقد تشغيل تستحق الزوجة مبقتضاه تعويضا بعد طردىا طردا تعسفيا من بيت الزوجية 
عملها األسروي ، مث إن ادلتعة تغطي معنويا ما ال يستطيع التعويض تغطيتو، إذ أي تعويض شنكن أن يغطي خسارة ادلرأة يف 

 .299زوجها وبيتها ومستقبلها وعواطفها ووضعها االجتماعي : أنظر عبد الكبًن العلوي ادلدغري ، نفس ادلرجع ، ص : 
47

وجية ، شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، األردن ، زلمد مسارة : أحكام وآثار الز    
 359، ص :  6996الطبعة األوذل 

48 Rashida Patel, Women and Law in Pakistan, (Karachi, Faiza Publishers, 1972) 
49

 ء ےک ہلصیف اجت4991ونربم  41ہ وںی االجس دقعنم431االسیم رظناییت وکلسن ےک أنظر للتفصيل:    



3044 ….متعة الطبلق" بٌن الشريعة" 

 
 

376 

                                                                                                                                                   

أنظر دلت الوثيقة: 
http://www.ljcp.gov.pk/Menu%20Items/Reports_of_LJCP/11/103.pdf  

 جاء اجملمع بالقرار التارل: 
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ء(  4993دربمس )ااسفتسر از الء نشیمک، وموصہل  وجدیگ ںیم وتعس، دقمار اور تیثیحہقلطم ویبی ےک ےیل اخودن یک رطف ےس مت

وکلسن ےن وغرووخض ےک دعب اس ہلئسم رپ تشیعم یٹیمک ےک ےلصیف ےس اافتق رکےت وہےئ اس وک ومعمیل ردودبك ےک اسھت دنمرہج ذلی لکش ںیم 

 وظنمر ایک:

  االطلق ےس رماد ارگ ہقلطم وعرت ےک ےیل اتایحت انن وہقفن یک ذہم داری ےہ وت اس ےلسلس ںیم رشتعی اک ومفق ڑبا

 

عۃ

 

واحض ےہ ہک وشرہ  "مت

الطق ےک دعب ہقلطم وعرت ےک انن وہقفن اور راہشئ اک ذہم دار رصف دمت دعت کت ےہ۔ دعت ےک دعب ہی ذہم داری اس وعرت ےک اوایلء 

اک ذہم  ]رقاتب داروں[ یک رطف لقتنم وہ اجیت ےہ ذہلا ایسی وکیئ وجتزی سج یک رو ےس یسک اسقب وشرہ وک دعت ےک دعب ہقلطم وعرت ےک انن وہقفن

ء دار رہھٹاای اجان ولطمب وہ، االسیم رشتعی ےس اعتمرض وہیگ۔ ارگ ہقلطم وعرت ےب وہلیس اور ےب اہسرا وہ وت رشتعی ےک اطمقب اس ےک اوایل

اور ]رقاتب دار[ رشیع رتبیت ےس اس ےک انن وہقفن ےک ذہم دار وہں ےگ سج یک لیصفت االسیم ہقف ںیم "ابب ااقفنلت"  ںیم ایبن یک یئگ ےہ 

یت وکلسن اےنپ اکی اسقب االجس ںیم اس ےک ےیل اکی آرڈسننی ہقفن رباےئ اندار ارقابء اک وسمدہ وظنمر رکیکچ ےہ۔ ]المہظح وہ  االسیم رظنای

 رشتعی ےک [ اور ارگ وہ یھب اس یک ااطتستع ہن رےتھک وہں وت 344اوراردو رتہمج اک ہحفص ربمن  494وکلسن یک افلنئ روپرٹ ]ارگنزیی[ اک ہحفص ربمن 

 (41اطمقب تیب ااملك اس ےک انن وہقفن اک ذہم دار وہاگ۔" )ص 
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