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Mut’ah Divorce: Its Concepts and Its Provisions:
A Comparative Study between Islamic Jurisprudence
(Fiqh) and Omani Law*
Dr. Rashid bin Hamoud bin Ahmed Al-Naziri
Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and its Fundamentals
College of Law, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
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Abstract:
The study discusses the money paid to the divorcee woman (Mut’ah) as a
result of the divorce. Many Muslim scholars have different views towards the
provisions and details of this due payment to the divorcee. Further, the Omani
Personal Statue law has an opinion for its provisions. As a result, this study
is conducted to set the base for this opinion, explain its view, intentions and
goals that law bore in its’ inactions.
This study has two approaches; the first one is classified into two subquests. The first sub-quest discusses the linguistic definition of (Mut’ah),
while the other one discusses the responsibility judgment in terms whether it
is a must or a recommended action.
The second approach demonstrate the time when payment is due to the
divorcee the case of reversal or non-reversal divorce. Further, the second
approach discusses, as well, the amount of payment as per the Shari’ah and
legal laws (first sub-quest), and whether the amount of payment (Mut’ah) is
identified between a minimum and maximum money (second sub-quest), the
reasons when this amount of money is relinquished (third sub-quest).
Finally, the study concludes the research
recommendations that the author is calling for.

with

findings

and

Keywords: Marriage, Divorce, Mut’ah

 Received on 27/10/2020 and authorized for publication on 24/12/2020
397

]2022  هـ يناير1443  جمادى اآلخرة- [العدد التاسع والثمانون

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

1

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 8

[متعة الطالق مفهومها ،أحكامها]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعة الطالق مفهومها ،وأحكامها
(دراسة بني الفقه اإلسالمي والقانون العامين)

*

د .راشد بن محود بن أمحد النظريي
أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله املساعد  -كلية احلقوق -جامعة السلطان قابوس
rashed74@squ.edu.om

ملخص البحث
تعرضت الدراسة ألحكام املتعة باعتبارها أثرا مرتتبا عىل الطالق ،وقد اختلف علامء
املسلمني يف كثري من أحكامها وتفاصيلها ،وقد كان لقانون األحوال الشخصية ال ُعامين رأي يف
حكمها ،فأتت الدراسة لتؤصل هذا الرأي ،وتبني وجهته ،واملقاصد واألهداف التي راعاها
القانون يف ترشيعه.
إن كثريا من املطلقات ال يعرفن حقوقهن املالية املرتتبة يف ذمة املطلق رشعا وقانونا ،إذ ال
تتجاوز مطالبتهن بحقوقهن من املهر أو النفقة ،وسبب عدم اعتناء كثري من املطلقات باملطالبة
بحقهن يف املتعة املالية هو عدم سامعهن هبذا احلق ،أو العتقادهن عدم وجوبه عىل الزوج رشعا
وقانونا ،ومن هنا تظهر أمهية هذه الدراسة يف إبراز هذه املسألة ،وإعادة النظر فيها ،وحتكيم ما
ورد فيها من أقوال فقهية عىل ما جاء يف الكتاب العزيز ،وما ثبت يف سنة املصطفى .
وهلذا ،فقد بينت الدراسة معنى املتعة ،وأحكامها قبل الدخول وبعده ،سواء أكان العقد
صحيحا أم غري صحيح ،وما مقدار املتعة يف ضوء النصوص الرشعية والقانونية؟ وهل ُوضعت
املتعة بني حدين أدنى وأعىل ،ال يمكن جتاوزمها؟ ومتى يمكن القول بسقوطها فقها وقانونا مع
بيان القول الراجح حسب األصول البحثية للرتجيح بني اآلراء املختلفة.
 استُلم بتاريخ  2020/10/27و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/24
398

2

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/8

)??????? ???????? ???????? ????? ??? ?????( ???????? ???????? ?????? ???? Naziri:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .راشد بن حمود بن أحمد النظيري]

وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات ،التي يدعو الباحث إىل األخذ هبا،
ومن أمهها ثبوت املتعة للمطلقات وجوبا إال إن كانت خمتلعة ،وأن املتعة ليس هلا مقدار معني،
كام أن ماهيتها ختتلف باختالف املكان والزمان.
الكلامت االفتتاحية :زواج ،طالق ،متعة.
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد،،
فإن رشيعة اهلل تعاىل تتسم بالكامل والتامم{ ،ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْْت َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم
ِ
اإلس َ ِ
َشء} ،فهي رشيعة شاملة عامة مل تفرط يف
نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
يت َلك ُُم ِ ْ
ال َم دينا}{ ،ت ْب َيانا ِّلك ُِّل َ ْ

َشء ،كام أهنا رمحة للعباد ،حتقق مصاحلهم ،وتلبي مطالبهم املادية والروحية ،قال تعاىلَ { :يا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُييِيك ُْم}األنفال ،24 :وملا كان عليه الصالة
َأ ه َُّيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا ْ
استَجي ُبو ْا هللهِ َول َّلر ُسول إِ َذا َدعَاكُم ملَا ُ ْ

والسالم ال يدعو أتباعه إال لتعاليم الرشع اإلسالمي وتوجيهاته كان هذا الرشع حياة للناس،
ينتشلهم من الظلامت والغوايات إىل نور احلق ،وعظيم الرمحات ،ولذلك دخل الناس يف دين

اهلل أفواجا أفرادا ومجاعات ،فأعلنوا خضوعهم ،ووالءهم املطلق ملا قىض وأمر ،يف املنشط
والرساء ،وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري.
واملكره ،ويف النعامء
َّ
وقد أقام اهلل تعاىل العالقة الزوجية بني بني البرش عىل أساس متني غليظ ،قوامه العدل
واملساواة ،وأساسه املودة واملحبة والسكينة { َو ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم َأزْ َواجا
ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّدة َو َر ْمحَة إِ َّن ِيف َذلِ َك ََل َيات ِّل َق ْوم َي َت َفك َُّر َ
ون }الروم ،21:فإذا
ْتسك قطبا األرسة(الزوجان) بأهداب الرشع ،وعلم كل منهام حقوقه وواجباته باتت األرسة

يف استقرار وهناءُ ،يك َِّمل كل واحد منهام اَلخر ،ويبادله أفراحه وأتراحه.
ومع ذلك نظرا لطبيعة البرش ،وتعدد األفهام وتباين األحالم ،وتأثرهم بعوامل متعددة،
وقرص أعامرهم وإن طالت فال يمكن أن تستمر األرسة يف مسارها دوما ،فحتام يقع الفراق
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بينهام رغبة منهام أو بدون رغبة ورضا كفرقة املوت والفناء.
والرشع الرباين أعطى هذه املرحلة أحكامها الدقيقة ،والحظ جوانبها املتناهية ،فلم يغفل
شيئا منها ،بل راعى األحاسيس واملشاعر املتولدة من الفراق وأمله ،فرشع هلا أحكامها ،وفصل
دقائقها.
ونظرا لتعدد هذه األحكام أردت احلديث عن إحداها ،وهو املتعة التي تستحقها املُفارقة،
فأبني أحكامها ،وأقف عىل ضوابطها ،وأرشح قواعدها ،حسبام سطره الفقه اإلسالمي ،وما
تبناه قانون األحوال الشخصية ال ُعامين.
أسباب اختيار البحث:
 .1رضورة تقعيد قواعد ،ووضع معايري تُبني أحكام املتعة وتفصيالهتا.
 .2بيان رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين يف مسائل املتعة ،وكيفية التوفيق واجلمع بني
النصوص القانونية.
الدراسات السابقة:
لقد تناول الفقهاء القدامى األحكام الفقهية املتعلقة باملتعة يف كتاب النكاح ،وهي بحاجة
إىل دراسة وموازنة بأسلوب يتناسب والعرص ،وأما الدراسات املعارصة فقد وقفت عىل بعض
الدراسات ،وهي ،كاَليت:
 .1آيات متعة الطالق(دراسة فقهية قانونية) ،م .عبد اهلادي عبد الكريم عواد ،وهي دراسة
منشورة يف جملة أبحاث كلية الرتبية األساسية ،جامعة املوصل ،املجلد ،5العدد ،1وتقع يف
مخس عرشة ورقة مع املقدمة والفهرس ،تعرض فيها الباحث إىل مفهوم املتعة باختصار ،ثم َّبني
حكم املتعة يف بعض املذاهب اإلسالمية ،كل مذهب عىل حدة ،بصورة مستقلة ،ويف أسطر
معدودة ،خلت من املوازنات والتحليالت ،ثم تعرض إىل مقدار املتعة ،وختم باملتعة يف
وبني يف خاْتة بحثه دقة الترشيع اإلسالمي يف أمره بمتعة الطالق ،وأن املتعة تراعي
القانونَّ ،
مشاعر املرأة ،وتطيب خاطرها ،وأن ما يدفعه الزوج لزوجته باعتباره متعة يقدر بوقت وقوع
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الطالق ،وبحسب قدرة الزوج عرسا ويرسا(.)1
ومع أمهية الدراسة إال أهنا موجزة خمترصة ،ختلو من املوازنات والتحليل ،ومل تتعرض لرأي
املذهب اإلبايض ،كام أهنا تركت كثريا من املسائل املهمة يف موضوع املتعة ،والتي هي بحاجة
إىل جالء وبيان.
 .2متعة الطالق وعالقتها بالتعويض عن الطالق التعسفي ،دْ .تام عبد اهلل العساف،
نرشت يف جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية ،املجلد ،9العدد.2
وتعد – يف نظري -من أهم الدراسات املقدمة يف هذا املوضوع -حسب اطالعي -إال أهنا
كانت خمتزلة ،فقد عرضت آراء املذاهب اإلسالمية يف أربع صفحات تقريبا ،ومل تبني أوجه
االتفاق واالختالف بين ها ،بل تناولت كل مذهب بصورة مستقلة ،مما حتم أن تكون هناك
دراسة شاملة ،توازن بني اَلراء ،وتتعرض ملسائل املتعة كافة ،وتبني رأي قانون األحوال
الشخصية ال ُعامين يف أحكامها.
ومما توصلت إليه الدراسة املذكورة(( :أن املتعة جتب لكل امرأة يطلقها زوجها بدون
رضاها ،أو برضاها ،وطلب منها ولكن إليذاء ورضر من قبل الزوج ،سواء تم الدخول هبا أم
ال ،وتناط صالحية تقدير املتعة بالقايض عىل حسب ما حلق املطلقة من رضر مادي أو معنوي،
برشط أن ال تزيد عن نصف مهر املثل))(.)2
 .3التدابري الرشعية للحد من الطالق التعسفي يف الفقه والقانون ،تأليف الدكتور /مجيل
فخري حممد جانم ،وهو كتاب مطبوع متداول ،تعرض فيه املؤلف إىل بعض أحكام املتعة
كاملفهوم ،واحلكمة من ترشيعها ،واحلكم الرشعي ومقدار املتعة ،إال أن املوضوع ما زال
بحاجة إىل دراسة جتمع جزئياته ،وتفصل أحكامه ،وتبني آراء املذاهب اإلسالمية(اإلباضية،
( )1عبد اهلادي عبد الكريم عواد ،آيات متعة الطالق(دراسة فقهية قانونية) ،جملة أبحاث كلية الرتبية األساسية ،جامعة
املوصل ،املجلد ،5العدد.113 ،1
(ْ ) 2تام عبد اهلل العساف ،متعة الطالق وعالقتها بالتعويض عن الطالق التعسفي ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية
والقانونية ،املجلد ،9العدد2012(2م).149 ،
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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واحلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية)) يف ذلك كله ،وحترر املسائل من شتى
وجوهها ،وهو ما نأمل أن تتعرض إليه هذه الدراسة.
كام أنني سوف أتعرض – بحول اهلل تعاىل -إىل ما ذهب إليه قانون األحوال الشخصية
ال ُعامين يف مسائل متعة الطالق ،وبأي اَلراء الفقهية أخذ ،وما املقاصد واملعاين املبتغاة مما ذهب
إليه ،وانتقاه ،رغم أنه مل خيصص ألحكام املتعة إال مادة واحدة؟
إشكالية املوضوع (مشكلة البحث):
 .1ما الصفات التي جيب أن تتوافر يف املرأة ليثبت هلا حق املتعة ،رشعا وقانونا؟
 .2ما نوع الفرقة التي تكسب املفارقة فيها حق املتعة؟
 .3ما وقت استحقاق املتعة؟ وما مقدارها؟
 .4ما مسقطات حق املتعة؟
منهج البحث:
سوف أتبع املناهج اَلتية يف تناول جزئيات البحث:
دونه املفرسون والفقهاء حول هذا املوضوع.
 .1املنهج االستقرائي :وذلك باستقراء ما َّ
 .2املنهج االستنباطي :الستنباط ضوابط ومعايري الستحقاق حق املتعة للمفارقة.
 .3املنهج املقارن :وذلك بمقارنة آراء املذاهب الفقهية اإلسالمية يف املوضوع للوصول
إىل القول الراجح ،مع بيان ما ذهب إليه قانون األحوال الشخصية ال ُعامين.
اهليكل التنظيمي للبحث
متعة الطالق مفهومها ،وأحكامها (دراسة فقهية قانونية)
املبحث األول :متعة الطالق مفهومها ،وحكمها.
املطلب األول :مفهوم متعة الطالق.
املطلب الثاين :حكم متعة الطالق.
املبحث الثاين :وقت استحقاق متعة الطالق ،ومقدارها ،ومسقطاهتا.
املطلب األول :وقت استحقاق متعة الطالق.
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املطلب الثاين :مقدار متعة الطالق.
املطلب الثالث :مسقطات املتعة.
اخلاْتة.

املبحث األول
متعة الطالق مفهومها ،وحكمها

املطلب األول
مفهوم متعة الطالق
أوال :مفهوم املتعة ُلغة واصطالحا:
ِ
ِ
َاع
ـمتعة ُلغة :الـ ُمتعة :اسم للتمتيع ،وهي املتاع املذكور يف قوله تعاىلَ { :ول ْل ُم َط َّل َقات َمت ٌ
 ال ُوهن ع ََىل املُْ ِ
ِ
ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه
بِاملَْ ْع ُروف َح هقا ع ََىل املُْتَّقنيَ } البقرة ،241 :وقولهَ { :و َم ِّت ُع ُ َّ
متَاعا ِبا َْملعر ِ
وف َح هقا ع ََىل ا ُْمل ْح ِسنِنيَ } البقرة ،23٦:فاملتعة أو املتاع اسم مصدر يقومان مقام
ُْ
َ
املصدر ،وهو التمتيع ،وأصله(متع)( ،)3ومعناه املنفعة ،يقول ابن فارس(( :امليم والتاء والعني
أصل صحيح يدل عىل منفعة وامتداد مدة يف خري منه ،استمتعت باليشء ،واملتعة واملتاع املنفعة
ِ
َاع َّلك ُْم}النورُ ،)4())29:يقال :متَّع زوجته ْتتيعا(،)5
يها َمت ٌ
َري َم ْسكُونَة ف َ
يف قوله تعاىلُ { :ب ُيوتا غ ْ َ
واملتاع يف األصل كل َشء ينتفع به ،ويتبلغ به( ،)6فاملال متاع ،واجلمع أمتعة ،وأماتع مجع

( )3حممد بن أمحد األزهري ،هتذيب اللغة ،حتقيق حممد عوض مرعب ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل،
(.174 /2 ،)2001
( ) 4أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية1420( ،هـ1999/م).293/5 ،
( )5حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.985 ،
( )٦األزهري ،هتذيب اللغة.173/2 ،
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اجلمع( ،)7قال األزهري(( :والعرب تسمي ذلك كله ُمتْعة ،و َمتاعاَ ،
ومحها))(.)8
وحتْميامَ ،
 متعة الطالق يف االصطالح :ع ُِّرفت ُمتعة الطالق بتعريفات متقاربة ،ومن ذلك:عرفها اخلرَش(( :ما يعطيه الزوج ملطلقته ليجرب بذلك األمل الذي حصل هلا بسبب
َّ
الفراق))(.)9
وقال الرشبيني(( :مال جيب عىل الزوج دفعه المرأته املفارقة يف احلياة بطالق وما يف معناه
برشوط))(.)10
وعرفها البهويت(( :ما جيب حلرة أو سيد أمة عىل زوج بطالق قبل دخول ملن مل يسم هلا
مهر))(.)11
وعرفها أطفيش بقوله(( :ما يعطيه الزوج زوجته عند طالقها تطييبا لنفسها عام يرد عليها
ه
من أمل الطالق ،وتسلية هلا عن الفراق))(.)12
يلحظ الباحث أن التعاريف مل تقترص عىل بيان املاهية والذات بل تعدت إىل بيان احلكمة
من مرشوعية متعة الطالق ،وأحيانا احلكم الفقهي ،واألصل يف التعاريف أن ختلو من ذلك
كله ،ولذلك يمكن القول بأن متعة الطالق ،هي :ما يعطيه الزوج ملطلقته بأمر الرشع من مال
غري صداق أو نفقة أو َد ْين.

( ) 7عيل بن إسامعيل بن سيده املريس ،املحكم واملحيط األعظم ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل.٦4/2 ،)2000( ،
( )8األزهري ،هتذيب اللغة.174/2 ،
( )9حممد بن عبد اهلل اخلرَش ،رشح اخلرَش عىل خمترص سيدي خليل ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.87/4 ،
املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار الفكر ،بريوت.241/3 ،
( )10حممد بن أمحد الرشبيني اخلطيب ،مغني ْ
( )11منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ،عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة الثانية199٦( ،م).27/3 ،
( )12حممد بن يوسف أطفيش ،رشح كتاب النيل وشفاء العليل ،الطبعة الثالثة ،مكتبة اإلرشاد ،جدة ،اململكة العربيهة
السعودية1405( ،هـ1985/م).384/7 ،
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ثانيا :العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي:
يلحظ الرابط الوثيق بني املعنيني ،فسميت املتعة متعة؛ ألنه يستمتع هبا وينتفع( ،)13فهي
وه َّن} البقرة،)14(23٦:
مأخوذة من املتاع ،وهو كل ما يستمتع به من املنافع ،قال تعاىلَ { :و َم ِّت ُع ُ
يقول النسفي يف طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية عن أصل املتعة(( :مأخوذة من التمتع

باليشء ،يقالْ :تتع ْتتعا ،وأمتعه اهلل به إمتاعا ،ومتعه به ْتتيعا ،وأصل ذلك كله من قوهلم َشء
ماتع ،أي :طويل ،وقد متع النهار ،أي :ارتفع وطال من حد صنع ،فالتمتيع باليشء هو إطالة
االنتفاع به))(.)15
ثالثا :األلفاظ ذات الصلة.
من األلفاظ ذات الصلة الصداق(املهر) :والصداق كام جاء يف املادة  21من قانون األحوال
الشخصية ال ُعامين(( :ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج)).
تتفق املتعة واملهر يف أن كليهام مال يثبت للزوجة إال بينهام خالف من وجوه:
األول :الصداق مال تستحقه املرأة بسبب عقد الزواج أو الدخول أو اخللوة الصحيحة أو
الوفاة ،وأما املتعة فهي مال تستحقه املرأة بسبب فرقة خمصوصة ،وهي الطالق ،فسبب كل
واحد منهام خمتلف.
ثانيا :املهر حق واجب عىل الزواج ،جاء يف املادة /24ب(( :جيب الصداق بالعقد
الصحيح ،ويتأكد كله بالدخول أو اخللوة الصحيحة أو الوفاة ،ويستحق املؤجل منه بالوفاة أو
البينونة ما مل ينص يف العقد عىل خالف ذلك ،))...وأما املتعة فقد اختلف فيها الفقهاء كام سيأيت
– بحول اهلل.

( )13املصدر نفسه.
( )14الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
عامن،
()15عمر بن حممد النسفي ،طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية ،حتقيق خالد عبد الرمحن العك ،دار النفائسَّ ،
(141٦هـ1995/م).134 ،
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ثالثا :املتعة دائام حق مؤخر ،بخالف املهر جاء يف املادة /24أ(( :جيوز تعجيل الصداق أو
تأجيله كال أو بعضا حني العقد)).
وتم الدخول أو حدثت وفاة
رابعا :األصل يف الصداق أن يكون مقدرا ،فإن مل يكن مقدرا َّ

وجب مهر املثل ،بخالف املتعة فليست مقدرة.

املطلب الثاين

حكم متعة الطالق
املتعة خماطب هبا الزوج ،يسلمها املرأة التي فارقها برشوط وضوابط معينة( ،)16وقد
اختلفت كلمتهم يف بعضها ،وبيان ذلك كاَليت:
أوال :املرأة املطلقة غري املدخول هبا.
وهنا حالتان :احلالة األوىل :املرأة التي مل يفرض هلا مهر.
املتعة مرشوعة للمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول ومل يفرض هلا مهر املتعة ،واختلف
الفقهاء يف وجوهبا إىل قولني:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء( )17إىل أن الزوجة غري املدخول هبا ،والتي مل يفرض هلا
مهر مستحقة للمتعة وجوبا ،فيجب عىل الزوج أن يوفيها إياها واستدلوا عىل ذلك باألدلة
اَلتية:
أ.

يضة
وه هن َأ ْو َت ْف ِر ُضو ْا َهل ُ َّن َف ِر َ
َاح َع َل ْيك ُْم إِن َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء َما َمل ْ َْت َ هس ُ
قال تعاىل{ :الَّ ُجن َ

( )1٦الرشبيني ،مغني املحتاج ، 241/3 ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،حتقيق
هالل مصيلحي مصطفى هالل ،دار الفكر ،بريوت1402( ،هـ).158/5 ،
( )17حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت ،٦1/٦ ،إبراهيم بن عيل بن يوسف
الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،دار الفكر ،بريوت ،٦3/2 ،البهويت ،كشاف القناع ،158/5 ،عبد اهلل بن
محيد الساملي ،جوابات اإلمام الساملي ،الطبعة الثانية1419 ،هـ1999/م ،144/3 ،حممد بن يوسف أطفيش ،مهيان
الزاد إىل دار املعاد ،حتقيق عبد احلفيظ شلبي ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عُامن ،الطبعة الثانية1415( ،هـ/
1994م).277/3 ،
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وهن ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ره وع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ره متَاعا بِاملَْعر ِ
وف َح هقا ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ } البقرة.23٦:
ُُ َ
َو َم ِّت ُع ُ َّ
ُْ
ُُ َ

ب .قال تعاىل{ :يا َأُّيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َذا َنكَحتُم املُْؤْ ِمن ِ
وه َّن
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
َات ُث َّم َط َّل ْقت ُُم ُ
ْ ُ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ ِ
رساحا َمجيال} األحزاب.49:
رس ُح ُ
وهنَا َف َم ِّت ُع ُ
َف َام َلك ُْم َع َل ْي ِه َّن م ْن عدَّ ة َت ْعتَده َ
وه َّن َ َ
وه َّن َو َ ِّ
ات متَاع بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
وف َح هقا ع ََىل املُْت َِّقنيَ } البقرة.241 :
ج .قال تعاىلَ { :ول ْل ُم َط َّل َق َ ٌ ْ ُ
واالستدالل عىل الوجوب من هذه اَليات من وجوه(:)18
وه َّن} صيغ أمر ،واألمر للوجوب ما مل ترصفه قرينة ،وال
وه َّنَ ،ف َم ِّت ُع ُ
 .1قوله تعاىلَ { :و َم ِّت ُع ُ

قرينة.

 .2أن كلمة { َح هقا} تفيد الوجوب.
 .3أن كلمة {ع ََىل} للوجوب ،فإذا قيل :هذا حق عىل فالن لفالن ،مل يفهم منه الندب بل
الوجوب(.)19
 .4قوله تعاىل{ :ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه} ،ال يكون إال يف الواجبات دون
املندوبات واملستحبات والتطوعات(.)20
 .5قوله تعاىل{ :ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ }َ { ،ح هقا ع ََىل املُْت َِّقنيَ } تأكيد للوجوب؛ إذ جعل املتعة رشطا
لإلحسان والتقوى ،وعىل كل أحد أن يكون من املحسنني واملتقني(.)21
 .٦قوله تعاىل{ :ولِ ْلم َط َّل َق ِ
ات} الالم تفيد التمليك(االستحقاق) ،والتعريف لالستغراق،
َ ُ
( )18الرسخيس ،املبسوط ،٦1/٦ ،حممد بن أمحد القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق سامل مصطفى البدري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية ،200/3 ،أمحد بن عيل اجلصاص ،أحكام القرآن ،حتقيق حممد الصادق
قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405( ،هـ).13/2 ،
( ) 19حممد بن عمر الرازي ،التفسري الكبري(مفاتيح الغيب) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
(1421هـ2000/م).119/٦ ،
( ) 20عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب الشافعي ،حتقيق عيل حممد معوض وعادل أمحد
املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1419( ،هـ1999/م).475/9 ،
( )21اجلصاص ،أحكام القرآن.137/2 ،
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
11

407

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 8

[متعة الطالق مفهومها ،أحكامها]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاهلل تعاىل أضاف املتعة إليهن بالم التمليك ،فدل عىل أن املتعة حق وملك لكل مطلقة ،وال
جيوز أن يمنع الشخص من ملكه وحقه(.)22
القول الثاين :قال اإلمام مالك( ،)23ورشيح( ،)24والليث( :)25املتعة هلا مستحبة فقط(،)26
ورصفوا األوامر يف اَليات السابقة من الوجوب إىل االستحباب ،والقرينة يف ذلك قوله تعاىل:
{ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ }{ ،ع ََىل املُْت َِّقنيَ } ؛ وذلك أن الوجوب ال يتقيد باملحسنني أو باملتقني بل هو عام
يشمل املحسن وغري املحسن ،املتقي وغري املتقي ،فلام قيدت اَليات الكريمة ذلك باملحسن
واملتقي ه
دل عىل أنه من باب اإلحسان واالستحباب(.)27
واستدلوا من املعقول بأمرين:
األمر األول :أن املتعة جلرب أمل الفراق ،وغري املدخول هبا مل تأنس بالزوج حتى تتأمل
بالفراق(.)28
األمر الثاين :أن املتعة لو كانت فرضا واجبا يقىض به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض
يف األموال ،فلام مل تكن كذلك خرجت من حد الفروض إىل حد الندب واإلرشاد واالختيار،

( )22اجلصاص ،أحكام القرآن ، 138/2 ،حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دار سحنون للنرش والتوزيع،
تونس.474/2 ،)1997( ،
( )23مالك بن أنس األصبحي ،املدونة الكربى ،دار صادر ،بريوت ،332/5 ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي،
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،حتقيق سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل ، 120/٦ ،أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي ،الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،دار الفكر ،بريوت،
(1415هـ).3٦/2 ،
( )24حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر ،بريوت1405( ،هـ).534/2 ،
( )25عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
(1405هـ).183/7 ،
( )2٦مالك ،املدونة الكربى ،332/5 ،ابن عبد الرب ،االستذكار ،120/٦ ،ابن غنيم ،الفواكه الدواين.3٦/2 ،
( )27ابن غنيم ،الفواكه الدواين.3٦/2 ،
( )28املصدر نفسه.
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وصارت كالصلة واهلدية(.)29
عول عليه أصحاب القول الثاين بجملة من االعرتاضات ،وهي كاَليت:
ُ
واعرتض عىل ما َّ
أوال :االعرتاضات عىل القرينة الصارفة.
اعرتض اجلمهور عىل القرينة الصارفة بعدة اعرتاضات ،منها(:)30
أ .أن أداء الواجب من اإلحسان والتقوى(.)31
ب .أن اهلل تعاىل أمر مجيع خلقه بأن يكونوا من املحسنني ومن املتقني(.)32
ج .أن املتقني واملحسنني هم الذين ينقادون حلكم اهلل تعاىل ،ولذلك خصا بالذكر دون
سواهم.
د .لو سلم أن هذا صارف للزمهم ذلك أيضا ،فاملندوب ال خيتلف فيه املتقي واملحسن
وغريمها(.)33
هـ  -أن اإلجياب عىل املحسن واملتقي ال ينفي اإلجياب عىل غريمها ،يدل عىل ذلك أن اهلل
سبحانه وتعاىل أخرب أن القرآن هدى للمتقني يف قولهُ { :هدى ِّل ْل ُمت َِّقنيَ } البقرة ،2:ثم مل ينف أن
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
آن ُهدى ِّللن ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
يكون هدى للناس مجيعا ،فقالَ { :ش ْه ُر َر َم َض َ
َّاس}
َ
البقرة ،185:فلم يكن قوله تعاىل هدى للمتقني موجبا ألن ال يكون هدى لغريهم( ،)34ويقول
نت م ِ
اها} النازعات ،45:مع أنه منذر لكل البرش لكن ملها مل ينتفع
نذ ُر َمن َخي َْش َ
اهلل تعاىل{ :إِن ََّام َأ َ ُ
( )29ابن عبد الرب ،االستذكار.525/7 ،
( )30الطربي ،جامع البيان ، 53٦/2 ،أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة
الثانية ،303/2 ،)1982( ،عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،دار الكتب اإلسالمي ،القاهرة،
(1313هـ) ،140/2 ،البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
( )31البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
( )32الطربي ،جامع البيان.53٦/2 ،
( )33الزيلعي ،تبيني احلقائق.140/2 ،
( )34الكاساين ،بدائع الصنائع ،303/2 ،اجلصاص ،أحكام القرآن.138/2 ،
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به إال من خيشى صار كأنه مل ينذر غريه ،فكذا احلال يف األمر باملتعة ملها مل يأْتر إال املتقي واملحسن
خصا بالذكر( ،)35قال اإلمام الرازي(( :وأما قوله{ :ع ََىل ا ُْمل ْح ِسنِنيَ } ،ففي سبب ختصيصه
نت م ِ
نذ ُر َمن
بالذكر وجوه أحدها :أن املحسن هو الذي ينتفع هبذا البيان ،كقولهِ { :إن ََّام َأ َ ُ

اها} النازعات ،45:والثاين :قال أبو مسلم :املعنى أن من أراد أن يكون من املحسنني فهذا
َخي َْش َ

شأنه وطريقه ،واملحسن هو املؤمن ،فيكون املعنى أن العمل بام ذكرت هو طريق املؤمنني،
الثالثَ { :ح هقا ع ََىل ا ُْمل ْح ِسنِنيَ } إىل أنفسهم يف املسارعة إىل طاعة اهلل تعاىل))( ،)36وقال اإلمام
القرطبي(( :قولهَ { :ح هقا} تأكيد للوجوب ،ومعنى {ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ } ،و{ع ََىل املُْت َِّقنيَ } أي عىل
املؤمنني؛ إذ ليس ألحد أن يقول :لست بمحسن وال متق ،والناس مأمورون بأن يكونوا مجيعا
حمسنني متقني ،فيحسنون بأداء فرائض اهلل ،وجيتنبون معاصيه؛ حتى ال يدخلوا النار ،فواجب
عىل اخللق أمجعني أن يكونوا حمسنني متقني))(.)37
و -أنه أخذ باملفهوم ،واملنطوق مقدم عىل املفهوم(.)38
ز -إن سلم اعرتاضهم ،وأن املتعة خاصة باملتقني واملحسنني فإننا نوجبها عىل املتقني
رساحا
رس ُح ُ
واملحسنني باَلية الكريمة ،ونوجبها عىل غريهم بقوله تعاىلَ { :ف َم ِّت ُع ُ
وه َّن َ َ
وه َّن َو َ ِّ
َمجِيال} ،وذلك عام يف اجلميع(.)39
ثانيا :االعرتاضات عىل األدلة العقلية:
االعرتاض عىل الدليل األول :إن أمل الفراق حاصل هلا وإن مل يدخل هبا ،وهذا أمر ال شك
فيه ،ومع ذلك فاملتعة حق هلا مقابل نصف املهر إذا كان ُمسمى.
االعرتاض عىل الدليل الثاين :هذا الدليل غري وجيه من حيث إنه أمر غري الزم ،فنفقة
( )35الزيلعي ،تبيني احلقائق.140/2 ،
( )3٦الرازي ،التفسري الكبري.120/٦ ،
( )37القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.203/3 ،
( )38أمحد بن إدريس القرايف ،الذخرية ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت1994( ،م).499/4 ،
( )39اجلصاص ،أحكام القرآن.138/2 ،
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عىل املَْو ُل ِ
ود
األوالد واألزواج واألقارب واجبة ،ومل تكن مقدرة معلومة ،بدليل قوله تعاىلَ { :و َ ْ
وف} البقرة ،233:وقال{ :لِي ِنف ْق ُذو سعة من سعتِ ِه ومن ُق ِدر َع َليهِ
َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
َ ْ
ُ
ُ
َ َ ِّ َ َ َ َ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
ِرزْ ُق ُه َف ْل ُي ِنف ْق ِممَّا آتَا ُه ال َّلـ ُه} الطالق ،7:وقال النبي  هلند بنت عتبة(( :خذي ما يكفيك
وولدك باملعروف)) ،ومن هنا قال ابن العريب -وهو مالكي املذهب -عن هذا الوجه(( :وهذا
ضعيف ،فإن اهلل تعاىل قد وكل التقدير يف النفقة إىل االجتهاد وهي واجبة ،فقال{ :ع ََىل ا ُْمل ِ
وس ِع
َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه}البقرة.)40())23٦ :
ومن ناحية أخرى :ال نسلم أن املتعة غري مقدرة بل هي مقدرة باملعروف كام هو ثابت بنص
اَليات السابقة { ِبا َْملعر ِ
وف}.
ُْ
القول الراجح:
القول الصحيح هو الوجوب ،وهو الذي رجحه من املالكية القرطبي( ،)41وابن عاشور()42

يف تفسريُّيام؛ وذلك لقوة أدلته ،وسالمتها من االعرتاض ،أما أدلة الفريق الثاين فلم ختل من
توجيه يتوافق مع ما تدل عليه اَليات الدالة عىل وجوب املتعة ولزومها لكل مطلقة ،وهي
نصوص عامة يشمل حكمها الصورة املختلف فيها ،أو أهنا تدل عىل الوجوب بداللة العبارة،
فال سبيل إىل تأويلها إال بدليل ،وال دليل؛ إذ األصل يف األوامر الرشعية بمختلف صيغها
احلقيقية واخلربية املجازية أهنا للوجوب ،وال ترصف إال بقرينة صارفة ،وال قرينة ساملة من
النزاع ،فوجب التمسك باألصل ،كام أن املتتبع ألحكام الرشع يف الطالق جيد أن املرأة املطلقة
البد أن تعطى ماال يدفع إليها حقا هلا ما مل تتنازل عنه بطيب نفسها ،وهلذا ال يمكن أن ُيقال إن
هذه الصورة خارجة عن ذلك رغم النصوص الرصُية باألمر بالتمتيع.

( )40حممد بن عبد اهلل ابن العريب ،أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الفكر للطباعة والنرش ،لبنان،
.291/1
( )41القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن/3 ،ص.200
( )42ابن عاشور ،التحرير والتنوير.4٦1/2 ،
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رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
أخذ القانون بقول اجلمهور ،فأوجب املتعة للمرأة التي طلقت قبل الدخول ومل يفرض هلا
مهر ،وذلك يف الفقرة الثانية من املادة  ،24حيث قال يف عجزها...(( :وتستحق املطلقة قبل
الدخول نصف الصداق إن كان مسمى ،وإال حكم هلا القايض بمتعة)).
فاملرأة املطلقة قبل الدخول وفرض هلا مهر(املفوضة) استحقت وجوبا نصف املهر؛ لقوله
ف َما َف َر ْضت ُْم إ َّال َأن
يضة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم َهلُ َّن َف ِر َ
تعاىلَ { :و ِإن َط َّل ْقت ُُم ُ
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
ون َأ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي ِب َي ِد ِه ْ
َي ْع ُف َ
عُقدَ ُة الن ِ
ِّكَاح} البقرة ،237 :فإن مل يفرض هلا مهر حكم هلا القايض
باملتعة ،وقول القانون(( :وتستحق)) ،صيغة خربية يراد هبا اإلجياب واحلتم واللزوم فدل ذلك عىل
وجوب املتعة هلا ،وأهنا حق هلا ،فال تسقط عنه إال برضاها رضا تاما كسائر الديون واحلقوق.
احلالة الثانية :املرأة التي فرض هلا مهر:وهنا صورتان:
الصورة األوىل :إذا كان املهر صحيحا:
ويكون صحيحا إذا توافر فيه الضابط الذي نص عليه قانون األحوال الشخصية ال ُعامين يف
املادة ،22:فقال (( :كل ما صلح التزامه رشعا صلح أن يكون صداقا)) ،ومعنى ذلك :يشرتط
يف الصداق أن يكون متقوما ،ومعلوما غري جمهول ،ومقدورا عىل تسليمه.
اختلف الفقهاء يف املرأة التي طلقت قبل الدخول ،وقد سمي هلا مهر ،هل تستحق املتعة أو
ال؟ إىل ثالثة أقوال ،وذلك كاَليت:
القول األول :ال تستحق املتعة ،وهلا نصف املهر مقابل ما حلقها؛ وهو قول اإلباضية(،)43

( ) 43إسامعيل بن موسى اجليطايل ،قواعد اإلسالم ،صححه وعلق عليه بكيل عبد الرمحن بن عمر ،مكتبة االستقامة،
الطبعة الثالثة141٦( ،هـ1995/م).250/2 ،
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وقول لدى احلنفية( ،)44وقال به اإلمام مالك( ،)45واإلمام الشافعي يف اجلديد( ،)46واستدلوا
باألدلة اَلتية:
ف َما
يضة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم َهل ُ َّن َف ِر َ
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
 .1قال تعاىلَ { :وإِن َط َّل ْقت ُُم ُ
َف َر ْضت ُْم} البقرة.237 :
وجه االستدالل :أن اهلل تعاىل جعل هلذه املطلقة مهرا يف هذه اَلية الكريمة ،ومل يذكر املتعة،
ف َما َف َر ْضت ُْم} كان بطريقة املتعة أي
ولو كانت واجبة لذكرها( ،)47ثم إن قوله تعاىلَ { :فنِ ْص ُ
بطريق إجياب املتعة يف غريها جلرب اإلُياش ،ال املهر؛ لعدم استيفاء منافع بضعها ،فال جتب متعة

أخرى ،وإال تكررت( ،)48أو يقال :إن التي طلقت قبل الدخول كان هلا املهر مقابل
االستيحاش واالبتذال ،فال جتب هلا متعة حتى ال جيتمع بدالن عن االستيحاش(.)49
 .2إن املتعة واملهر ،إما حلق النكاح أو الدخول ،واملرأة املفروض هلا وقد طلقت قبل

( )44الرسخيس ،املبسوط.٦1/٦ ،
( ) 45حممد بن عبد الرمحن املغريب(احلطاب) ،مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1398هـ.105/4 ،
قال ابن عاشور(( :نفى مالك ندب املتعة للتي طلقت قبل البناء ،وقد سمى هلا مهرا  ،قال :فحسبها ما فرض هلا ،أي؛
ألن اهلل قرصها عىل ذلك؛ رفقا باملطلق ،أي :فال تندب هلا ندب خاصا بأمر القرآن)).
ويف منح اجلليل(( :واستثنى من ك ل مطلقة ،فقال :إال من اختلعت من زوجها بعوض دفعته من عندها فال متعة هلا؛
ألهنا املختارة لفراقه ومعاوضة عليه فال أمل به هلا ،أو فرض بضم فكرس هلا صداق ابتداء أو بعد عقده عليها تفويضا،
وطلقت بضم فكرس مثقال قبل البناء فال متعة هلا؛ ألخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها ،فإن مل يفرض هلا ،وطلقت
قبل البناء أمتعت)).
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ، 4٦2/2 ،حممد عليش ،منح اجلليل رشح عىل خمترص سيد خليل ،دار الفكر ،بريوت،
(1409هـ 1989/م).195/4 ،
( )4٦الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
( )47الرازي ،التفسري الكبري.118/٦ ،
( )48حممد بن عبد الواحد السيوايس(الكامل بن اهلامم) ،فتح القدير ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية.33٦/3 ،
( )49ينظر :املاوردي ،احلاوي الكبري ،548/9 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
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الدخول استحقت نصف املهر حلق النكاح ،وال يوجد دخول فلم تستحق شيئا(.)50
القول الثاين :روي عن احلسن البرصي ،وسعيد بن املسيب وابن شهاب الزهري أن هلا
املتعة استحبابا( ،)51وهو قول لدى احلنفية( ،)52وقال به اإلمام الشافعي يف القديم(،)53
واحلنابلة( ،)54واستدلوا باألدلة اَلتية:
 .1أن اهلل تعاىل َق َّسم املطلقات إىل قسمني ،وأوجب املتعة لغري املفروض هلا قبل الدخول،
ونصف املسمى للمفروض هلا ،وذلك يدل عىل اختصاص كل قسم بحكمه( ،)55فيحمل األمر
َّ
يف اَليات املتعلقة هبذه الصورة عىل الندب واالستحباب مجعا بني األدلة.
 .2أن املتعة بدل عن املهر ،وال جيتمع البدل واملبدل عنه يف حال واحد(.)56
القول الثالث :قال أمحد يف رواية( ،)57وأبو ثور( ،)58والطربي( ،)59وابن حزم(،)60

( )50الرسخيس ،املبسوط.٦1/٦ ،
( )51ابن عبد الرب ،االستذكار.120/٦ ،
( )52الكاساين ،بدائع الصنائع.303/2 ،
( )53الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
( )54البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
( )55املصدر نفسه.
( )5٦الكاساين ،بدائع الصنائع.303/2 ،
( ) 57عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
.107/3
( )58ابن قدامة ،املغني.184/7 ،
( )59الطربي ،جامع البيان.535/2 ،
( ) ٦0عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ،املحىل ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار اَلفاق اجلديدة ،بريوت،
.247/10
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واجلصاص( ،)61والقرطبي( ،)62وابن حجر العسقالين( ،)63وابن تيمية( )64هلا املتعة وجوبا؛
واستدلوا عىل ذلك باألدلة اَلتية:
ات متَاع بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
وف َح هقا ع ََىل املُْت َِّقنيَ } البقرة.241:
 .1قال تعاىلَ { :ول ْل ُم َط َّل َق َ ٌ ْ ُ
وجه االستدالل :املطلقات صيغة تفيد العموم ،وحكم العام يشمل مجيع أفراده ،وهذه
املرأة مطلقة ،فوجبت هلا املتعة.
وهن عَ َىل ا ُْمل ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه
واعرتض :أوال :روى اإلمام الطربي من طريق ابن زيد يف قولهَ { :و َم ِّت ُع ُ َّ
عَىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ره متَاعا ِبا َْملعر ِ
وف َح هقا َ
َو َ
عَىل ا ُْمل ْح ِسنِنيَ } البقرة ،23٦ :فقال رجل :فإن أحسنت
ُْ
ُُ َ
ات متَاع ِبا َْملعر ِ
فعلت ،وإن مل أرد ذلك مل أفعل ،فأنزل اهلل{ :ولِ ْلم َط َّل َق ِ
وف َح هقا َ
عَىل ا ُْملت َِّقنيَ }
َ ٌ ُْ
َ ُ
البقرة ،)65())241:فهذه اَلية بيان لآلية السابقة ،وهي يف املطلقة قبل الدخول ،ومل يفرض هلا
مهر(.)66
ورد :بأن اَلية الكريمة نزلت لتفيد حكام عاما ،وهو وجوب املتعة للمطلقات مجيعا(،)67
ُ

قال اإلمام الطربي(( :ألن اهلل -تعاىل ذكره -ذكر يف سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء
ِ
خصوصا من النساء ،فبني يف اَلية التي قال فيهاَّ { :ال ُجن َ
َاح َع َل ْيك ُْم إن َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء َما َمل ْ
يضة}البقرة ،23٦ويف قوله{ :يا َأُّيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َذا َنكَحتُم املُْؤْ ِمن ِ
َات
وه هن َأ ْو َت ْف ِر ُضو ْا َهل ُ َّن َف ِر َ
َْت َ هس ُ
ْ ُ
َ َ
َ هَ
وه َّن}األحزاب 49 :ما هلن من املتعة إذا طلقن قبل املسيس،
ُث َّم َط َّل ْقت ُُم ُ
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
( )٦1اجلصاص ،أحكام القرآن.137/2 ،
( )٦2القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.203/3 ،
( ) ٦3أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة،
بريوت.49٦/9 ،
( )٦4أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن
قاسم العاصمي النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية.27/32 ،
( )٦5الطربي ،جامع البيان.584/2 ،
( )٦٦ابن عاشور ،التحرير والتنوير.474/2 ،
( )٦7الطربي ،جامع البيان.584/2 ،
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ِ
ني
احل َيا َة الده ْن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ْ َ
وبقولهَ { :يا َأ ه َُّيا النَّبِ هي ُقل ِّألَزْ َواج َك إِن كُن ُت َّن ت ُِر ْد َن ْ َ
ُأ َم ِّت ْع ُك َّن}األحزاب 28 :حكم املدخول هبن ،وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد االبتناء هبن،
ات متَاع ِبا َْملعر ِ
وحكم الكوافر واإلماء ،فعم اهلل -تعاىل ذكره  -بقوله{ :ولِ ْلم َط َّل َق ِ
وف}
َ ٌ
ُْ
َ ُ
البقرة ،241:ذكر مجيعهن ،وأخرب بأن هلن املتاع))(.)68
ثانيا :أن الالم يف اَلية الكريمة للعهد الذكري ،أي املطلقات التي مل يسم هلن مهر؛ لتقدم
وه هن َأ ْو َت ْف ِر ُضو ْا َهل ُ َّن
َاح َع َل ْيك ُْم إِن َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء َما َمل ْ َْت َ هس ُ
ذكرهن يف قوله تعاىلَّ { :ال ُجن َ
يضة}البقرة.)69(23٦:
َف ِر َ
يضة
وه هن َأ ْو َت ْف ِر ُضو ْا َهل ُ َّن َف ِر َ
َاح َع َل ْيك ُْم إِن َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء َما َمل ْ َْت َ هس ُ
 .2قوله تعاىلَّ { :ال ُجن َ
وس ِع َقدَ ره وع ََىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ره متَاعا ِبا َْملعر ِ
وهن ع ََىل ا ُْمل ِ
وف َح هقا ع ََىل ا ُْمل ْح ِسنِنيَ } البقرة.23٦ :
ُُ َ
َو َم ِّت ُع ُ َّ
ُْ
ُُ َ
وه َّن} ملطلقتني ،ومها :املفروض هلا
وجه االستدالل :اهلل تعاىل أوجب املتعة بقولهَ { :و َم ِّت ُع ُ
قبل الدخول ،والتي مل يفرض هلا مهر ،وطلقت قبل الدخول(املفوضة)(.)70
واعرتض بأمرين:
األمر األول :أن اهلل قدر املتعة يف اَلية الكريمة بحال الرجل ،عىل املوسع قدره ،وعىل املقرت
قدره ،فاقتىض ذلك أن ال جتب عىل الفقري الذي ال يملك شيئا؛ إذ ال مال له ،وهذا هو حاله،
وإذا مل تلزمه مل تلزم املورس الغني ،وال يمكن القول بأهنا تبقى دينا يف ذمة الفقري؛ ألهنا مل جتب
عليه أصال؛ نظرا حلاله(.)71
وأجيب :بأن الفقري مكلف بأداء املتعة ملطلقته ،فإن مل جيد متاعا تعلقت بذمته ،كالنفقة
وسائر الديون إذا مل يؤدها تعلقت بذمته حتى جيد ،قال اإلمام اجلصاص(( :اهلل تعاىل مل يقل عىل
املوسع عىل قدر ماله ،وعىل املقرت عىل قدر ماله ،وإنام قال تعاىل{ :ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت
( )٦8املصدر نفسه.
( )٦9ابن اهلامم ،فتح القدير.337/3 ،
( )70الطربي ،جامع البيان.535/2 ،
( )71اجلصاص ،أحكام القرآن.140/2 ،
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َقدَ ُر ُه}  ،وللمقرت قدر يعترب به ،وهو ثبوته يف ذمته حتى جيد ،فيسلمه كام قال اهلل تعاىلَ { :و َ
عىل
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِا َْملعر ِ
ِ
وف} ،فأوجبها عليه باملعروف ،ولو كان معرسا ال يقدر عىل
ا َْمل ْو ُل ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ

َشء مل خيرج عن حكم اَلية؛ ألن له ذمة تثبت فيها النفقة باملعروف ،حتى إذا وجدها أعطاها،

كذلك املقرت يف حكم املتعة ،وكسائر احلقوق التي تثبت يف الذمة ،وتكون الذمة كاألعيان ،أال
ترى أن رشاء املعرس بامل يف ذمته جائز ،وقامت الذمة مقام العني يف باب ثبوت البدل فيها،
فكذلك ذمة الزوج املقرت ذمة صحيحة ،يصح إثبات املتعة فيها ،كام تثبت فيها النفقات وسائر
الديون))(.)72
األمر الثاين :أن {أو} يف اَلية الكريمة بمعنى (و) أي ما مل ْتسوهن ،ومل تفرضوا هلن فريضة،
كقوله تعاىلَ { :و َأ ْر َس ْلنَا ُه إِ َىل ِمئ َِة َأ ْلف َأ ْو َي ِزيدُ َ
ون} الصافات 147 :أي ويزيدون.
واعرتض :بأنه بعيد ،وال قرينة تدل عليه ،قال اإلمام الرازي(( :هذا التأويل متكلف ،بل
خطأ قطعا))(.)73
{ .3يا َأُّيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َذا َنكَحتُم املُْؤْ ِمن ِ
وه َّن َف َام َل ُك ْم
َات ُث َّم َط َّل ْقت ُُم ُ
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
ْ ُ
َ َ
َ هَ
ِ ِ
رساحا َمجِيال} األحزاب.49 :
رس ُح ُ
وهنَا َف َم ِّت ُع ُ
َع َل ْي ِه َّن م ْن عدَّ ة َت ْعتَده َ
وه َّن َ َ
وه َّن َو َ ِّ
وجه االستدالل :اَلية عامة يف كل مطلقة قبل الدخول مما فرض هلا مهر والتي مل يفرض هلا
مهر ،وال خمصص هلا.
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن
واعرتض بأمرين :األمر األول :أهنا منسوخة بقوله تعاىلَ { :وإِن َط َّل ْقت ُُم ُ
ف َما َف َر ْضت ُْم} البقرة ،237 :روي ذلك عن سعيد بن
يضة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم َهل ُ َّن َف ِر َ
َْت َ هس ُ

املسيب وقتادة(.)74

ورده القرطبي بقوله(( :فيه نظر؛ إذ رشوط النسخ غري موجودة ،واجلمع ممكن))( ،)75ثم
( )72املصدر نفسه.141 ،140/2 ،
( )73الرازي ،التفسري الكبري.118/٦ ،
( )74الطربي ،جامع البيان ،533/2 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.204/3 ،
( )75القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.204/3 ،
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إن اهلل تعاىل ذكر يف آية البقرة أن هلا نصف ما فرض هلا ،ومل يقل ال متعة هلا ،وال منافاة بني املتعة
ذكره -إذا دل عىل وجوب َشء يف بعض تنزيله
واملهر ،قال اإلمام الطربي(( :إن اهلل -تعاىل ُ

ففي داللته عىل وجوبه يف املوضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حتى يدل عىل بطول
ات متَاع بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
وف} عىل وجوب املتعة لكل مطلقة ،فال حاجة
فرضه ،وقد دل بقولهَ { :ول ْل ُم َط َّل َق َ ٌ ْ ُ

بالعباد إىل تكرير ذلك يف كل آية وسورة ،وليس يف داللته عىل أن للمطلقة قبل املسيس
املفروض هلا الصداق نصف ما فرض هلا داللة عىل بطول املتعة عنه؛ ألنه غري مستحيل يف
الكالم ،لو قيل :وإن طلقتموهن من قبل أن ْتسوهن ،وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما
فرضتم واملتعة ،فلام مل يكن ذلك حماال يف الكالم كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وجب هلا مل
يكن يف وجوبه هلا نفي عن حقها من املتعة ،وملا مل يكن اجتامعهام للمطلقة حماال ،وكان اهلل -
تعاىل ذكره -قد َّ
دل عىل وجوب ذلك هلا ،وإن كانت الداللة عىل وجوب أحدمها يف آية غري
اَلية التي فيها الداللة عىل وجوب األخرى ثبت وصح وجوهبام هلا))(.)76
األمر الثاين :أن املتعة يف هذه اَلية أعم من أن تكون نصف الصداق املسمى أو املتعة اخلاصة
إن مل يكن قد سمي هلا(.)77
رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
مل جيعل القانون ال ُعامين هلذه املطلقة متعة ،فلم يرد نص فيه يدل عىل استحقاقها للمتعة،
ولذلك فال متعة هلا ،واكتفى القانون بأن يكون هلا نصف املهر؛ تعويضا عام حلقها من رضر أو
إُياش ،وبام أن الزوج مل يدخل هبا ،مل ير القانون وجها الستحقاقها املتعة فوق نصف املهر.
القول الراجح :القول الثالث هو القول الذي يميل إليه الباحث؛ وذلك ألن اَليات رصُية
يف الوجوب ،والتأويالت الذي ذكرها أصحاب القولني األول والثاين غري وجيهة ،فاهلل تعاىل
وه َّن} و {أو} يف هذه اَلية للتنويع ،فتشمل من فرض هلا
أمر باملتعة هلا خاصة يف قولهَ { :و َم ِّت ُع ُ

املهر ،كام أن آية األحزاب مل تقيد احلكم بالتي مل يفرض هلا مهر ،وال توجد قرينة مقيدة حالية

( )7٦الطربي ،جامع البيان.535/2 ،
( )77إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفكر ،بريوت1401( ،هـ).499/3 ،
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أو مقالية ،والقول بنسخها ال يصح؛ إذ ال يصار إىل النسخ إال يف حال التعارض وعدم إمكانية
اجلمع ،وهنا ال يوجد تعارض أصال ،فإحدى اَليتني تفرض مهرا ،واألخرى توجب املتعة،
وإن سلم بالتعارض فاجلمع ممكن غري عرس؛ وذلك بإجياب األمرين معا ،املتعة مع نصف املهر،
والقول بأن املتعة يف هذه اَلية أعم غري وجيه؛ وذلك ألن األصل أن ُيمل اللفظ عىل معناه
الرشعي ،وال ُيمل عىل غريه إال بدليل ،وأين الدليل؟ ومحل (أل) يف قوله تعاىل{ :ولِ ْلم َط َّل َق ِ
ات
َ ُ
متَاع بِاملَْعر ِ
وف} عىل العهد الذهني غري وجيه؛ وذلك أن اَلية مستقلة ْتاما عن آية املفوضة ،ثم
َ ٌ ُْ
إنه إذا احتملت (أل) أن تكون للعهد أو اجلنس قدم اجلنس كام هو متقرر يف علم األصول(.)78
وعىل هذا ،فالقول بالوجوب من القوة بمكان ،وما ذكره بعض الفقهاء من أن األمة أمجعت
عىل عدم الوجوب خيالفه ما تقدم(.)79
ويرتتب عىل هذا القول :إن مل يؤد املطلق املتعة هلا يف ميقاهتا املحدد كان حقا واجبا يف ذمته،
كسائر الديون العادية التي ال تتمتع بحق االمتياز ،وجيب عليه أن يؤديه إليها وإن مىض عىل ذلك
زمن وعهد طويل ما مل تتنازل عنه ،وإن ماتت انتقل حقها إىل ورثتها كسائر احلقوق والديون(.)80
الصورة الثانية :إذا كان املهر فاسدا:
ال ريب أن القائلني بوجوب املتعة يف الصورة األوىل يرون وجوب املتعة يف هذه الصورة بل
قد يكون ذلك من باب أوىل إن قيل إن التسمية الفاسدة جتعل املهر كالعدم ،فإذا استحقت املتعة
مع املهر فهي مع انعدامه من باب أوىل.
وقد اختلف بقية الفقهاء يف استحقاقها للمتعة ،ومن أسباب خالفهم ،هل هلا مهر مستحق
أو ال؟ فمن جعل هلا نصف مهر املثل مل ُيكم هلا باملتعة ،ومن مل ير هلا املهر أعطاها املتعة ،وبيان
( )78حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،حتقيق د .حممد حممد تامر ،دار الكتب العلمية،
لبنان ،/بريوت ،الطبعة األوىل1421( ،هـ2000/م) ،251/2 ،عبد اهلل بن محيد الساملي ،طلعة الشمس عىل األلفية،
وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عُامن1401( ،هـ1981/م).85/1 ،
( )79الكاساين ،بدائع الصنائع.303/2 ،
( )80القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.203/3 ،
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ذلك كاَليت:
القول األول :ذهب احلنفية( ،)81وبعض

احلنابلة()82

إىل استحقاقها املتعة؛ إذ التسمية

الفاسدة وجودها كعدمها ،فهي كالتي مل يفرض هلا مهر.
القول الثاين :قال الشافعية( ،)83وبعض اإلباضية( ،)84واحلنابلة( )85يف الصحيح من قوهلم:
إن هلا نصف مهر املثل؛ وذلك ألن اهلل تعاىل جعل للمرأة غري املدخول هبا ،والتي هلا مهر مسمى
نصف ذلك املسمى ،ومل يقيد ذلك بكون املهر صحيحا إال أنه ملا مل يمكن إعطاء نصف
املفروض يف التسمية الفاسدة وجب نصف بدله ،وهو نصف مهر املثل ،وقال بعض اإلباضية
نصف قيمة املسمى إن كان مخرا أو خنزيرا(.)86
القول الثالث :قال اإلمام مالك( :)87ال مهر هلا ،وال متعة.
الرأي الراجح :يرى الباحث أن التسمية معدمة ،فالباطل رشعا باطل حسا ،فهذا املهر منهي عنه
رشعا فال سبيل إىل اعتباره ،وال دليل عىل استحقاقها نصف مهر املثل ،فكانت هلا املتعة بل املتعة ثابتة
هلا ولو استحقت نصف مهر املثل أو قيمة املسمى؛ لعموم األدلة املوجبة لتمتيع املطلقات.
ثانيا :املرأة املدخول هبا:
نص الفقهاء عىل استحقاقها للمتعة ،واختلفوا يف تكييفه ،فمنهم من رآه حقا واجبا ،ومنهم
من أعطاه حكم الندب واالستحباب ،والتفضل ،فجاءت آراؤهم يف قولني:
( )81الكاساين ،بدائع الصنائع.303/2 ،
( )82حممد بن عبد اهلل الزركيش احلنبيل ،رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ،حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل1423( ،هـ2002 /م) ،431/2 ،البهويت ،كشاف القناع.159/5 ،
( )83حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الثانية1393 ،هـ.202/5 ،
( )84ينظر :مخيس بن سعيد الشقيص ،منهج الطالبني وبالغ الراغبني ،مكتبة مسقط ،سلطنة عُامن ،مسقط ،الطبعة
األوىل1427( ،هـ200٦/م).٦95/7 ،
( )85الزركيش ،رشح الزركيش ،431/2 ،البهويت ،كشاف القناع.159/5 ،
( )8٦الشقيص ،منهج الطالبني.٦95/7 ،
( )87مالك ،املدونة الكربى.243/4 ،
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القول األول :ذهب مجهور الفقهاء إىل استحباب املتعة للمدخول هبا()88؛ وذلك لألدلة
اَلتية:
ات متَاع بِاملَْعر ِ
 .1عموم قوله تعاىل{ :ولِ ْلم َط َّل َق ِ
وف}البقرة ،241:وقوله تعاىلَ { :يا َأ ه َُّيا
َ ٌ ُْ
َ ُ
ِ
رساحا
احل َيا َة الده ْن َيا َو ِزينَت ََها َف َت َعا َل ْ َ
النَّبِ هي ُقل ِّألَزْ َواج َك إِن كُن ُت َّن ت ُِر ْد َن ْ َ
رس ْح ُك َّن َ َ
ني ُأ َم ِّت ْع ُك َّن َو ُأ َ ِّ
َمجِيال} األحزاب ،28 :والسبب يف عدم وجوهبا؛ أن املتعة خلف عن املهر ،وال جيمع بني
اخللف واألصل بحال ،وقيل :املتعة بدل عن البضع وغري جائز أن تستحق املطلقة بسببه
بدلني(.)89
 .2املتعة عطية ومؤاساة ،واملؤاساة يف مرتبة التحسيني ،فال تبلغ مبلغ الوجوب(.)90
 .3ألهنا مال بذل يف غري عوض ،فريجع إىل التربعات ،والتربعات مندوبة ال واجبة ،وقرينة
ذلك قوله تعاىلَ { :ح هقا ع ََىل ا ُْمل ْح ِسنِنيَ } ،فإن فيه إيامء إىل أن ذلك من اإلحسان ،ال من
احلقوق(.)91
 .4القياس عىل الوفاة؛ وذلك أن املتوفاة تستحق املهر كله ،فلم تستحق املتعة ،واملدخول
هبا تستحق املهر كله ،فال تستحق املتعة(.)92
ات متَاع بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
وف} عىل العهد الذكري.
 .5حتمل الالم يف قوله تعاىلَ { :ول ْل ُم َط َّل َق َ ٌ ْ ُ
ُ .٦يمل املتاع عىل النفقة والكسوة يف العدة ،وهذا عند احلنفية القائلني بوجوب النفقة
والكسوة لكل مطلقة وإن كانت بائنا(.)93
( )88الرسخيس ،املبسوط ،٦1/٦ ،مالك ،املدونة الكربى ،332/5 ،البهويت ،كشاف القناع ،158/5 ،أطفيش ،رشح
النيل ،384/7 ،وما بعدها.
( )89اجلصاص ،أحكام القرآن.141/2 ،
( )90ابن عاشور ،التحرير والتنوير.4٦2/2 ،
( )91املصدر نفسه.
( )92الرسخيس ،املبسوط.٦2/٦ ،
( )93الكاساين ،بدائع الصنائع.304/2 ،
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القول الثاين :ذهب اإلمام

الشافعي()94

يف اجلديد ،وأمحد يف رواية ،وابن حزم(،)95

واجلصاص( ،)96والقرطبي( ،)97وابن حجر العسقالين( ،)98وابن تيمية( )99إىل وجوب املتعة
هلا؛ واستدلوا باألدلة اَلتية:
ات متَاع بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
وف َح هقا ع ََىل املُْت َِّقنيَ } البقرة ،241 :والالم
 .1عموم قوله تعاىلَ { :ول ْل ُم َط َّل َق َ ٌ ْ ُ

للتمليك.

ِ
واعرتض :بأن اَلية خمصصة بمفهوم قوله تعاىل{ :الَّ ُجن َ
َاح َع َل ْيك ُْم إن َط َّل ْقت ُُم الن َِّساء َما َمل ْ
وس ِع َقدَ ره وع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ره متَاعا بِاملَْعر ِ
وهن ع ََىل املُْ ِ
وف
وه هن َأ ْو َت ْف ِر ُضو ْا َهل ُ َّن َف ِر َ
َْت َ هس ُ
ُُ َ
يضة َو َم ِّت ُع ُ َّ
ُْ
ُُ َ
َح هقا ع ََىل املُْ ْح ِسنِنيَ }البقرة.23٦:
وأجيب :بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فال يوجب ختصيصا(.)100
رساحا َمجِيال} األحزاب ،28:وكان ذلك يف
 .2قوله تعاىلَ { :ف َت َعا َل ْ َ
رس ْح ُك َّن َ َ
ني ُأ َم ِّت ْع ُك َّن َو ُأ َ ِّ

نساء دخل هبن النبي .

 .3ألن ما حصل من املهر هلا بدل عن الوطء ،وبقي االبتذال بغري بدل ،فوجب هلا املتعة
كاملفوضة قبل الدخول(.)101
 .4روى جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام -قال :ملا طلق حفص بن املغرية امرأته فاطمة،
فأتت النبي  ، فقال لزوجها :متعها ،قال :ال أجد ما أمتعها ،قال :فإنه البد من املتاع ،قال:

( )94الشريازي ،املهذب ،٦3/2 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
( )95ابن حزم ،املحىل.247/10 ،
( )9٦اجلصاص ،أحكام القرآن.137/2 ،
( )97القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.203/3 ،
( )98ابن حجر ،فتح الباري.49٦/9 ،
( )99ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.27/32 ،
( )100ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.298/1 ،
( )101الشريازي ،املهذب.٦3/2 ،
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متعها ولو نصف صاع من ْتر( ،)102قال اإلمام البيهقي(( :وقصتها املشهورة يف العدة دليل عىل
أهنا كانت مدخوال هبا))(.)103
رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
ورد يف املادة(( : 91 :تستحق املطلقة املدخول هبا املتعة ،))...فأثبتت املادة للمدخول هبا
املتعة عىل سبيل الوجوب؛ إذ القاعدة آمرة ،فال سبيل إىل إسقاط املتعة إال أن تتنازل عنها املطلقة
برضا تام.
والناظر يف واقع املجتمع جيد أن النساء ال يعرفن احلقوق الثابتة هلن قانونا ،ولذلك ال
يطالبن بحق املتعة ،وال يمكن للقايض أن يوجب هلا متعة من تلقاء نفسه ما مل تطالب هبا ،وترفع
ذلك يف صحيفة الدعوى ،والظاهر أن جهل النساء هبذا احلق كان منذ القدم ،قال اإلمام
النووي(( :إن وجوب املتعة مما يغفل النساء عن العلم هبا ،فينبغي تعريفهن ،وإشاعة حكمها؛
ليعرفن ذلك))(.)104
القول الراجح :القول الثاين هو القول األظهر ،وال ُيس َّلم أن املتعة خلف عن املهر ،وال دليل
يدل عىل ذلك ،فقد تكون جربا خلاطر املرأة النكساره بالطالق( ،)105فإن قيل :إن املرأة قبل
الدخول ال متعة هلا إذا ما سمي الصداق ،فبعد الدخول أوىل؛ قلنا هذا حمل نزاع ،وال ُيتج
بمختلف عىل خمتلف فيه ،والقول بحمل املتاع عىل النفقة والكسوة بعيد ،فكيف يرتك املعنى
القريب ،ويصار إىل املعنى البعيد؟ وأما القياس عىل املتوفاة فال يصح لثالثة أمور:
األمر األول :أن الشارع نص عىل املفارقات بالطالق دون سواهن.
األمر الثاين :أنه قياس يف مقابل النص.
( )102أمحد بن احلسني البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة،
(1414هـ1994/م) ،كتاب الصداق ،باب املتعة ،حديث رقم .257 /7 ،14270
( )103املصدر نفسه.
( )104نقال عن :الرشبيني ،اإلقناع.42٦/2 ،
( )105ابن عاشور ،التحرير والتنوير.٦2/22 ،
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األمر الثالث :لو صح القياس للزم أن ال تستحق املتعة أصال ،ال وجوبا وال استحبابا ،كام
سوف يأيت.
ثالثا :املرأة املختىل هبا:
ويراد باخللوة هنا اخللوة الصحيحة ،وهي :اجتامع املرأة والرجل يف مكان يتمكنان فيه من
الوطء ،بحيث ال يكون هناك مانع يمنع من اجلامع( ،)106واملوانع ثالثة أقسام(:)107
أ.

مانع طبعي :كوجود شخص ثالث عاقل صغري أو كبري ،أعمى أو بصري ،ويف وجود

املجنون واملغمى عليه خالف فقهي.
ب .مانع حيس :كمرض يمنع من اجلامع ،مثل :الرتق ،والعفل ،والقرن أو حيض أو كان
الوطء يزيد من املرض أو كانت صغرية ال تطيق اجلامع ،وقيل :إن الرتق والقرن ال يمنعان من
كامل الصداق إذا أمكن الوطء باخللوة ،ألن ُه إن جامعها بآلته يف موضع ما من جسدها أو مس
فرجها بيده لزمه الصداق(.)108
ج .مانع رشعي :كصيام رمضان ،أو إحرام بحج ،أو عمرة فرض أو نفل ،وإذا كان أحدمها
صائام تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء كانت اخللوة صحيحة ،وقيل :فاسدة ،والصالة كالصوم
فرضها كفرض احلج ،ونفلها كنفله.
واختلف الفقهاء يف إعطاء اخللوة الصحيحة أحكام الدخول بالزوجة إىل قولني:

( )10٦ينظر :سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،الطبعة الثالثة1408( ،هـ1988/م)،
.122
( ) 107عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ،بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة ،مكتبة ومطبعة حممد
عيل صبح ،القاهرة ،٦2 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق ،142/2 ،أطفيش ،مهيان الزاد.284/3 ،
( )108أطفيش ،مهيان الزاد.284/3 ،
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القول األول :ذهب اإلباضية( ،)109واحلنفية( ،)110واحلنابلة( ،)111والشافعي يف
القديم( ،)112إىل أن للخلوة الصحيحة كالدخول بالزوجة ،وبه أخذ قانون األحوال الشخصية
ال ُعامين يف املادة / 24ب(( :جيب الصداق بالعقد الصحيح ،ويتأكد كله بالدخول أو اخللوة
الصحيحة أو الوفاة ،))...وأ هيدوا قوهلم بجملة من األدلة ،وهي كاَليت:
ف َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ َأ ْف َىض َب ْع ُضك ُْم إِ َىل َب ْعض َو َأ َخ ْذ َن ِمنكُم ِّمي َثاقا غَلِيظا}
أ .قال تعاىلَ { :و َك ْي َ
النساء.21:

وجه االستدالل :أن اهلل تعاىل أوجب املهر كله بعد اإلفضاء ،واإلفضاء هو اخللوة ،دخل
هبا أو مل يدخل.
كُم ِإ َىل َب ْعض} اجلامع ،فهو كناية عنه(.)113
واعرتض :بأن املراد بقوله تعاىلَ { :و َقدْ َأ ْف َىض َب ْع ُض ْ
بُ .روي عن رسول اهلل أنه قال(( :من كشف مخار امرأة ،ونظر إليها فقد وجب
الصداق دخل هبا أو مل يدخل))(.)114
ج .روي عن عمر بن اخلطاب ،وعيل بن أيب طالب ،وابن عمر ومعاذ بن جبل ،وزيد بن
ثابت أهنم قالوا(( :إذا أغلق بابا ،وأرخى سرتا ،فلها الصداق كامال ،وعليها العدة))(.)115
( )109عيل بن حممد البسيوي ،جامع أيب احلسن البسيوي ،حتقيق احلاج سليامن بن إبراهيم الوارجالين ،داود بن عمر
الوارجالينُ ،1527/3 ،ييى بن اخلري اجلناوين ،كتاب النكاح ،تعليق عيل ُييى معمر ،مرص ،مكتبة وهبة ،القاهرة.183 ،
( )110املرغيناين ،بداية املبتدي.٦2 ،
( )111البهويت ،الروض املربع.112/3 ،
( )112الرشبيني ،مغني املحتاج.225/3 ،
( )113الشريازي ،املهذب.57/2 ،
( )114البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،كتاب الصداق ،باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سرتا فقد وجب الصداق
وما روي يف معناه ،حديث رقم  ،25٦/7 ،142٦4عيل بن عمر الدارقطني البغدادي ،سنن الدارقطني ،حتقيق السيد
عبد اهلل هاشم يامين املدين ،دار املعرفة ،كتاب النكاح ،باب املهر ،حديث رقم .307/3 ،232
قال البيهقي(( :هذا منقطع ،وبعض رواته غري حمتج به)).
( )115ابن عبد الرب ،االستذكار ،433/5 ،الدارقطني ،سنن الدارقطني ،كتاب النكاح ،باب املهر ،حديث رقم ،228
.30٦/3 ،229
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وروى الدارقطني عن زرارة بن أوىف قال(( :قىض اخللفاء الراشدون املهديون أنه من أغلق
بابا ،وأرخى سرتا ،فقد وجب عليه املهر))(.)116
واعرتض :بأنه حديث منقطع ،فال يعول عليه؛ ألن زرارة مل يدرك اخللفاء الراشدين(.)117
د .روى أبو غانم اخلراساين عن ابن عبد العزيز عن أيب عبيدة عمن حدثه عن عمر بن
اخلطاب -ريض اهلل عنه  -أنه قالَ :
((خت ُلون هبن ،فيأيت ال َع ْجزُ من قبلكم ثم تُريدون أن ْتنعوهن
مهورهن ،أال هلن الصداق كامال ،وعليهن العدة))(.)118
هـ .ألنه عقد عىل املنافع ،فالتمكني منه جيري جمرى االستيفاء يف األحكام كعقد
اإلجارة(.)119
وذكر فقهاء اإلباضية إذا أقرت املرأة أنه مل يمسها يف اخللوة مل يلزمه إال نصف الصداق إال
إذا نظر أو ملس فلها الصداق كامال(.)120
القول الثاين :ذهب الشافعية( ،)121واملالكية( )122إىل عدم اعتبار اخللوة مطلقا؛ لقوله تعاىل:
ف َما َف َر ْضت ُْم} البقرة:
يضة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم َهل ُ َّن َف ِر َ
{ َوإِن َط َّل ْقت ُُم ُ
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
.237

( )11٦عبد الرزاق ،املصنف ،كتاب النكاح ،باب وجوب الصداق ،حديث رقم  ،288/٦ ،10875البيهقي ،سنن
البيهقي الكربى ،كتاب الصداق ،باب من قال من أغلق بابا أو أرخى سرتا فقد وجب الصداق وما روي يف معناه،
حديث رقم .255/7 ،142٦1
( )117البيهقي ،سنن البيهقي الكربى.255/7 ،
( )118برش بن غانم اخلراساين ،مدونة أيب غانم اخلراساين ،حتقيق ُييى بن عبد اهلل النبهاين ،وإبراهيم بن حممد العساكر،
مكتبة اجليل الواعد ،الطبعة األوىل1427( ،هـ200٦/م).182 ،
( )119ابن قدامة ،املغني.80 ،8 ،
( )120أبو غانم اخلراساين ،املدونة ،182/اجلناوين ،كتاب النكاح ،183 ،حممد بن إبراهيم الكندي ،بيان الرشع ،وزارة
الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عُامن ،الطبعة األوىل1413( ،هـ1992/م).37/34 ،
( )121عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،اإلقناع يف الفقه الشافعي( ،بدون طبعة).141 ،
( )122حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي ،القوانني الفقهية( ،بدون طبعة).135 ،
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وجه االستدالل :إن اهلل تعاىل جعل للمرأة غري املمسوسة نصف املهر املسمى مطلقا،
واللمس هو اجلامع ،واملرأة يف حال اخللوة الصحيحة مل ُيدث دخول هبا ،فدل ذلك عىل
استحقاقها نصف املهر دون كامله ثم إن اخللوة ال تلحق بالوطء يف سائر األحكام الرشعية من
حد أو غسل أو غريمها ،فكذلك هنا(.)123
وه َّن} خمصوص باألدلة السابقة أو جيوز أن
واعرتض :بأن قوله تعاىلِ { :من َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
يكون املراد باملس اخللوة بطريق إطالق املسبب عىل السبب(.)124
القول الراجح:
إن ما ذهب إليه الشافعية ،واملالكية أرجح القولني؛ وذلك أن اهلل تعاىل يف قولهَ { :و ِإن
ف َما َف َر ْضت ُْم} البقرة 237 :أعطى
يضة َفنِ ْص ُ
وه َّن َو َقدْ َف َر ْضت ُْم َهلُ َّن َف ِر َ
َط َّل ْقت ُُم ُ
وه َّن ِمن َق ْب ِل َأن َْت َ هس ُ
املرأة التي مل جيامعها زوجها وطلقها قبل الدخول نصف املهر ،ولذلك كان هذا احلكم ال جدال

فيه ،والقول بأن اخللوة كالدخول حتتاج إىل دليل ،ألن اخللوة يف لغة العرب ال تفيد الدخول ،وإنام
تدل عىل جمرد االنفراد باليشء( ،)125والرشع مل ينقلها إىل معنى آخر ،بحيث تشمل الدخول ،وما
كُم
استدلوا به مل يسلم من االعرتاض ،فاالعتامد عىل قوله تعاىلَ { :و َك ْي َ
ف َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ َأ ْف َىض َب ْع ُض ْ
ِإ َىل َب ْعض َو َأ َخ ْذ َن ِمنكُم مي َثاقا ِ
غَليظا} النساء 21:عىل أن اإلفضاء يتحقق بمجرد اخللوة غري
ِّ
صحيح؛ وذلك أن اإلفضاء إذا أضيف إىل الزوجة فهو كناية عن الدخول والوطء ،يقول ابن

فارس(( :أفىض الرجل إىل امرأته بارشها))( ،)126ويف تاج العروس( :و) من الكناية :أفىض الرجل
(إليها) :إذا (جامعها)( ،قال الراغب :هو أبلغ وأقرب إىل الترصيح من قوهلم خال هبا))( ،)127وهو
( )123الرشبيني ،مغني املحتاج.225/3 ،
( )124الزيلعي ،تبيني احلقائق.142/2 ،
( )125حممود بن عمر الزخمرشي ،أساس البالغة ،دار الفكر1399( ،هـ1979 /م) ،174 ،أبو البقاء أيوب بن موسى
الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،حتقيق عدنان درويش ،حممد املرصي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1419( ،هـ1998/م).435 ،
( )12٦ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.408/4 ،
( )127حممد مرتىض احلسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار اهلداية.241/29 ،
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
31

427

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 8

[متعة الطالق مفهومها ،أحكامها]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي اعتمده اإلمام الطربي ،فقال(( :والذي عني به اإلفضاء يف هذا املوضع اجلامع يف الفرج،
فتأويل الكالم إذ كان ذلك معناه ،وكيف تأخذون ما آتيتموهن ،وقد أفىض بعضكم إىل بعض
باجلامع))( ،)128ونسبه إىل ابن عباس ،وجماهد ،والسدي( ،)129وقد عهد من الشارع استعامل
ِ
وه هن}َ { ،
ال َم ْست ُُم الن َِّساء}،
وه هن}َْ { ،ت َ هس ُ
ارش ُ
الكنايات للداللة عىل اجلامع ،ومن ذلك قولهَ { :ب ُ
والقول بالتخصيص غري وجيه؛ لعدم وجود املخصص.

وما روي عن رسول اهلل  فهو ضعيف ال تقوم بمثله حجة كام هو بني يف التخريج،
وكذلك ما روي عن زرارة بن أيب أوىف وأمري املؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب -ريض اهلل
عنه ، -فإن الروايتني غري متصلتني ،فال يعول عليهام ،وأما القياس فال سبيل إليه ،فهو قياس
مع الفارق؛ وذلك ألن الزواج عقد وميثاق خاص له أحكامه اخلاصة؛ ملا فيه من حرمات
جيعل كعقد اإلجارة.
وأنساب ،فال يمكن أن ُ ْ
وبناء عىل اخلالف السابق ،فإن الزوجة املُ ْختىل هبا تكون كاملدخول هبا يف قول مجهور
العلامء؛ ولذلك يستحب هلا املتعة( ،)130وال تستحق املتعة يف القول الثاين ،وهو الصحيح الذي
يراه الباحث؛ ملا تقدم.
رابعا :املرأة التي مات عنها زوجها:
ال تستحق املتعة إن مات بعد الدخول؛ وذلك لعدم ثبوت الدليل عىل الدال عىل ذلك(،)131
واألصل عدم استحقاقها ،وال يمكن أن يقال باالستحباب؛ ألن املال بعد موت الزوج تنتقل
الر ُب ُع ِممَّا
ملكيته إىل الورثة ،فيكون هلا نصيب من املرياث املقرر رشعا يف الكتاب العزيز { َو َهل ُ َّن ه
ت ََر ْكت ُْم إِن َّمل ْ َيكُن َّلك ُْم َو َلدٌ َفإِن ك َ
َان َلك ُْم َو َلدٌ َف َل ُه َّن ال هث ُم ُن ِممَّا ت ََر ْكتُم} النساء ،12:وهذا الذي
تقتضيه القواعد القانونية ،فلم يذكر القانون املتعة إال يف حال فرقة الطالق دون سواها.
( )128الطربي ،جامع البيان.341/4 ،
( )129املصدر نفسه.
( )130الزيلعي ،تبيني احلقائق.140/2 ،
( )131ينظر :البغوي ،رشح السنة ،131/9 ،الشريازي ،املهذب ،٦3/2 ،البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
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واختلف الفقهاء إذا مات الزوج قبل الدخول ،ومل يفرض هلا مهر إىل قولني:
القول األول :ذهب اجلمهور( )132إىل أن هلا مهر نسائها ،وال متعة هلا.
واستدلوا عىل أن هلا مهر املثل بام روي عن الشعبي عن مرسوق عن عبد اهلل أنه سئل عن
رجل ،تزوج امرأة ،فامت عنها ،ومل يدخل هبا ،ومل يفرض هلا ،قال :فقال عبد اهلل :هلا الصداق،
وهلا املرياث ،وعليها العدة ،فقال معقل بن سنان األشجعي :شهدت رسول اهلل  قىض يف
بروع بنت واشق بمثل ذلك(.)133
واستدلوا عىل أهنا ال تستحق املتعة بعدم الدليل املثبت لذلك وجوبا أو استحبابا ،ومل يذكر
قضاء الرسول  يف بروع بنت واشق املتعة ،ولو كانت واجبة لذكرها ،قال اإلمام الشافعي
يف األم(( :وال متعة هلا يف املوت؛ ألهنا غري مطلقة ،وإنام جعلت املتعة للمطلقة))(.)134
القول الثاين :قال املالكية :إن مات عنها قبل املسيس ،ومل يفرض هلا ،فلها املتعة؛ لعدم

( )132عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ،االختيار لتعليل املختار ،حتقيق عبد اللطيف حممد عبد الرمحن ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة الثالثة142٦( ،هـ 2005 /م) ،11٦/3 ،الشافعي ،األم ،٦8/5 ،البهويت ،كشاف
القناع ،157/5 ،الشقيص ،منهج الطالبني.111/8 ،
( )133أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مرص ،مؤسسة قرطبة ،حديث معقل بن سنان األشجعي -
ريض اهلل عنه ،حديث رقم  ، 480/3 ،15985حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر ،بريوت ،كتاب النكاح ،باب الرجل يتزوج وال يفرض هلا فيموت عىل ذلك ،حديث رقم .٦09/1 ،1891
اختلف العلامء يف صحته ،فضعفه اإلمام الشافعي ،قال يف األم(( :ومل أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ،وهو مرة يقال عن
معقل بن يسار ،ومرة عن معقل بن سنان ،ومرة عن بعض أشجع ال يسمى)) ،وصححه آخرون :قال البيهقي(( :هذا
االختالف يف تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي  ال يوهن احلديث ،فإن مجيع هذه الروايات أسانيدها
صحاح ،ويف بعضها ما دل عىل أن مجاعة من أشجع شهدوا بذلك ،فكأن بعض الرواة سمي منهم واحدا ،وبعضهم
سمي اثنني ،وبعضهم أطلق ومل يسم ،ومثله ال يرد احلديث ،ولوال ثقة من رواه عن النبي  ملا كان لفرح عبد اهلل بن
مسعود بروايته معنى)).
الشافعي ،األم ،٦8/5 ،البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،24٦/7 ،وينظر :الزيلعي ،نصب الراية ،202/3 ،املاوردي،
احلاوي الكبري.480/9 ،
( )134الشافعي ،األم.٦8/5 ،
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الصداق(.)135
وسبب اختالفهم أمران:
األمر األول :اختالفهم يف صحة الرواية عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه(.)136
األمر الثاين :قال ابن رشد(( :وسبب اختالفهم معارضة القياس لألثر؛ أما األثر ،فهو ما روي
عن ابن مسعود ،أنه سئل عن هذه املسألة ،فقال :أقول فيها برأيي ،فإن كان صوابا فمن اهلل ،وإن
كان خطأ فمني ،أرى هلا صداق امرأة من نسائها ،ال وكس ،وال شطط ،وعليها العدة ،وهلا املرياث،
فقام معقل بن يسار األشجعي ،فقال :أشهد ،لقضيت فيها بقضاء رسول اهلل  يف بروع بنت
واشق ،خرجه أبو داود ،والنسائي ،والرتمذي وصححه ،وأما القياس املعارض هلذا ،فهو أن
الصداق عوض ،فلام مل يقبض املعوض مل جيب العوض؛ قياسا عىل البيع))(.)137
رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
مل ينص القانون يف مواده عىل استحقاق املتعة إال يف الطالق ،وعىل ذلك فإن املرأة التي تويف
زوجها ،ومل يفرض هلا مهر ال متعة هلا.
الرأي الراجح:
ما ذهب إليه اجلمهور أوىل باألخذ واالعتبار؛ وذلك أن املتتبع لآليات البينات مل جيد ترشيعا
للمتعة إال يف الطالق ،ولذلك ال متعة هلذه املرأة ،وهلا مهر نسائها فقط ،ومل يفرض عليه الصالة
والسالم املتعة لربوع بنت واشق ،ولو فرض لنقل.

( )135القرايف ،الذخرية ،3٦8/4 ،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،دار الفكر،
بريوت.20/2 ،
( ) 13٦الشافعي ،األم ،٦8/5 ،املاوردي ،احلاوي الكبري ،480/9 ،حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار من أحاديث
سيد األخيار رشح منتقى األخبار ،بريوت ،دار اجليل1973( ،م).318/٦ ،
( )137ابن رشد ،بداية املجتهد.20/2 ،
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املبحث الثاين
وقت استحقاق متعة الطالق ،ومقدارها ،ومسقطاهتا
املطلب األول
وقت استحقاق متعة الطالق
ال تطالب املرأة باملتعة قبل الطالق( ،)138كام أن املطلقة طالقا بائنا (بينونة صغرى أو كربى)
تستحق املتاع بمجرد الطالق؛ وذلك النتهاء عصمته عليها ،فقد غدت أجنبية عنه ،فال ترثه ،وال
يرثها ولو مات أحدمها يف عدهتا( ،)139وتعدد قول الفقهاء يف املطلقة طالقا رجعيا إىل قولني:
القول األول :املطلقة طالقا رجعيا ال تستحق املتعة إال بعد انتهاء عدهتا؛ وذلك ألهنا يف
حكم الزوجية ما دامت يف عدهتا ،فال خترج من بيتها ،وعليها أن تتشوف له ،وله أن يردها
بشاهدين.
ويرتتب عىل ذلك :إن مات أو ماتت يف عدهتا مل تستحق شيئا؛ ألهنا ترثه ويرثها؛ لعدم انتهاء
العالقة الزوجية بالكلية(.)140
القول الثاين :أن املطلقة طالقا رجعيا تستحقها بالطالق ولو ردها يف عدهتا ،وعليه لو مات
مطلقها أو ماتت مل تسقط متعتها ،وتأخذها من رأس ماله ،وهو قول ابن حزم الظاهري()141؛
ات متَاع بِا َْملعر ِ
أخذا بعموم قوله تعاىل{ :ولِ ْلم َط َّل َق ِ
وف َح هقا ع ََىل ا ُْملت َِّقنيَ } البقرة،241:
َ ٌ
ُْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
وهن ع ََىل املُْ ِ
ِ
ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْقرت َقدَ ُر ُه َمتَاعا ِباملَْ ْع ُروف َح هقا ع ََىل املُْ ْحسننيَ }
وقولهَ {:و َم ِّت ُع ُ َّ
البقرة.23٦ :

( )138اجلصاص ،أحكام القرآن.142/2 ،
( )139ينظر :ابن غنيم ،الفواكه الدواين ،3٦/2 ،أطفيش ،رشح النيل.387 ،385/7 ،
( )140ينظر :املراجع السابقة.
( )141ابن حزم ،املحىل.245 /10 ،
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رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
تدل املادتان /24ب و 91أن املتعة ال جتب إال بالطالق وذلك أن املقنن أتى بلفظة
((املط ِّلق)) ،وتعليق احلكم بوصف مشتق مؤذن بعلية ما كان منه االشتقاق ،ومفاد هذا أن هذه
املرأة ال تستحقه إال بالطالق ،أي بسبب الطالق.
القول الراجح:
يرى الباحث أن القول األول أقوم قيال؛ وذلك أن الرجعية مل تنقطع العالقة الزوجية بينها
ومطلقها ،ولذلك فإهنا ال تزال يف عصمتهُ ،ين ِْفق عليها ،ويتوىل شؤوهنا ،وال يمكن احلديث عن
التسلية ،وأمل الفراق وغصته إال بعد انتهاء عدهتا ،وخروجها من عصمته ،فشأن املتعة كاملهر ،فإن
املهر املؤجل إىل الفرقة ال تستحقه الرجعية إال بعد انتهاء عدهتا ،فكذلك احلال يف املتعة.
فإن قيل :املتعة جتب بالعقد – وهو رأي اإلمام الشافعي يف القديم(-)142ألن متعة املفوضة
ني
بدل من مهر غري املفوضة ،واملهر جيب بالعقد ،فكذلك املتعة ،وعليه قوله تعاىلَ { :ف َت َعا َل ْ َ
رساحا َمجِيال } األحزاب ،28 :فذكر املتعة قبل الترسيح.
رس ْح ُك َّن َ َ
ُأ َم ِّت ْع ُك َّن َو ُأ َ ِّ
قيل له :إن الواو ال تقتيض ترتيبا ،وقيل :اَلية الكريمة فيها تقديم وتأخري ،وتقديره فتعالني
أرسحكن وأمتعكن(.)143

املطلب الثاين
مقدار متعة الطالق
مل يذكر أكثر الفقهاء مقدارا معينا للمتعة ،ومل ُيرصوها بني حد أدنى وحد أعىل ،بينام ذكر
احلنفية ،والشافعية ،واإلمام أمحد يف رواية حدا أدنى للمتعة ،وحدا أعىل هلا ،وذلك عىل النحو
اَليت:

( )142املاوردي ،احلاوي الكبري.477/9 ،
( )143املاوردي ،احلاوي الكبري ،477/9 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
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أوال :املذهب احلنفي:
املتعة ال تزيد عن نصف مهر املثل ،وال تنقص عن مخسة دراهم( ،)144والسبب يف عدم زيادة
املتعة عن نصف مهر املثل هو أن احلق عند التسمية آكد وأثبت منه عند عدم التسمية ،واملتعة
بدل عن املهر ،وإذا كانت املرأة املسمى هلا صداقا ،وطلقت قبل الدخول هلا نصف املسمى،
فمعنى ذلك أن هلا نصف مهر املثل إن مل يكن املهر مسمى من باب أوىل ،وال يصح أن يزيد
البدل عىل األصل(.)145
ويرتتب عىل هذا :لو طلقها قبل الدخول ،ومل يسم هلا مهرا ،وكانت متعتها أكثر من نصف
مهر مثلها ،فإن هلا األقل ،وهو نصف مهر املثل(.)146
وهن ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه}البقرة:
واعرتض :بأنه خمالف لقوله تعاىلَ { :و َم ِّت ُع ُ َّ
 ، )147(23٦قال اإلمام الطربي(( :لو كان ذلك واجبا للمرأة عىل قدر صداق مثلها إىل قدر
نصفه مل يكن لقيله تعاىل ذكره{ :ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه} معنى مفهوم ،ولكان
الكالم ومتعوهن عىل قدرهن ،وقدر نصف صداق أمثاهلن ،والرجل يف حال طالقه إياها مقرت،

ال يملك شيئا  ،فإن قىض عليه بقدر نصف صداق مثلها ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع
عليه ،فكيف املقدور عليه ،وإذا فعل ذلك به كان احلاكم بذلك عليه قد تعدى حكم قول اهلل
تعاىل ذكره{:ع ََىل ا ُْمل ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه}))( ،)148وقال اإلمام املاوردي(( :التحديد

بنصف املهر إن مل يوجد رشعا ،فليس يف االجتهاد ما يقتضيه ،وال نجعله بالنصف أخص منه
بالثلث أو الربع ،فإن قيل :ألن غري املدخول هبا تستحق نصف الصداق ،قلنا :فقد أوجبت
الصداق ،وأسقطت املتعة ،ويف إمجاعنا عىل إجياب املتعة ،وإسقاط الصداق دليل عىل الفرق بني

( )144الكاساين ،بدائع الصنائع.304/2 ،
( )145املصدر نفسه.
( )14٦اجلصاص ،أحكام القرآن.144/2 ،
( )147القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.202/ ،3 ،
( )148الطربي ،جامع البيان.532 ،531/2 ،
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املتعة والصداق))(.)149
والسبب يف عدم نقصان املتعة عن مخسة دراهم ،هو(( :ألهنا جتب عىل طريق العوض ،وأقل
عوض يثبت يف النكاح نصف العرشة))()150؛ ألن أقل املهر عندهم عرشة دراهم(.)151
ثانيا :املذهب الشافعي:
يستحب أن ال تبلغ املتعة نصف مهر املثل إذا قدرها القايض ،فإن بلغته أو جاوزته جاز؛
لإلطالق يف اَليات الكريمة ،وال يزيد عن مهر املثل ،ويشهد له نظائر منها أن احلاكم ال يبلغ
بحكومة عضو مقدرة ،ومنها أن ال يبلغ بالتعزير احلد(.)152
ثالثا :مذهب اإلمام أمحد:
ذهب اإلمام أمحد يف رواية عنه أن املتعة متاع بقدر نصف مهر املثل؛ ألهنا بدل عنه(.)153
الرأي الراجح:
يرى الباحث عدم حتديد مقدار للمتعة أخذا بام دل عليه اإلطالق يف قوله تعاىل:
وف} ،وقوله{:ع ََىل املُْ ِ
{بِاملَْعر ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه} ،وهو القول الذي تدل عليه
ُْ
النصوص القانونية(/24ب.)91 ،

هذا ،و َقدَّ ر بعض الفقهاء املتعة استحبابا بحد أدنى ،وسقف أعىل ،واختلفوا يف ذلك إىل
أقوال:

( )149املاوردي ،احلاوي الكبري.477/9 ،
( )150الكاساين ،بدائع الصنائع/2 ،ص.304
( )151ينظر :املرغيناين ،اهلداية ،204/1 ،ابن اهلامم ،فتح القدير.318/3 ،
( )152الرشبيني ،مغني املحتاج.242/3 ،
( ) 153حممد بن مفلح املقديس ،الفروع وتصحيح الفروع ،حتقيق أبو الزهراء حازم القايض ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1418 (،هـ) ،221/5 ،الزركيش ،رشح الزركيش.432/2 ،
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القول األول :أعالها خادم ،ودوهنا الكسوة ،روي ذلك عن ابن عباس( ،)154واختاره ابن
جرير الطربي(.)155
القول الثاين :درع ومخار وجلباب وملحفة ،وهو مروي عن الشعبي(.)156
القول الثالث :أقلها ثوب واحد(.)157
القول الرابع :املتعة ثالثة أثواب :درع ،ومخار ،وملحفة ،وهو قول احلنفية()158؛ ألن أدنى
ما تكتيس به املرأة ،وتسترت به عند اخلروج ثالثة أثواب( ،)159ويف البحر الرائق(( :ويف املعراج
قال فخر اإلسالم :هذا يف ديارهم ،أما يف ديارنا تلبس أكثر من ذلك ،فيزاد عىل هذا إزار
ومكعب))( ،)160قال ابن عابدين إثره(( :ومقتىض هذا مع ما مر عن فخر اإلسالم من أن هذا
يف ديارهم إلخ أن يعترب عرف كل بلدة ألهلها فيها تكتيس به املرأة عند اخلروج))( )161برشط
أن ال يزيد عن نصف مهر املثل ،وال يقل عن مخسة دراهم ،كام تقدم.
القول اخلامس :يستحب أن ال تنقص املتعة عن ثالثني درمها( ،)162أو ما قيمته ذلك ،وهو
( )154الطربي ،جامع البيان.531/2 ،
( )155املصدر نفسه.
( )15٦املصدر نفسه.530/2 ،
( )157اجلصاص ،أحكام القرآن.144/2 ،
( )158الرسخيس ،املبسوط.٦2/٦ ،
( )159الكاساين ،بدائع الصنائع.304/2 ،
( ) 1٦0زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،بريوت ،دار املعرفة ،الطبعة الثانية،
.158/3
( )1٦1حممد أمني بن عمر ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ،دار الفكر للطباعة والنرش،
بريوت1421( ،هـ2000/م).110/3 ،
( )1٦2وزن الدرهم الرشعي2.975 :غم .ينظر :حممود بن إبراهيم اخلطيب ،معادلة األوزان واملكاييل الرشعية
باألوزان املعارصة ،بحث منشور يف كتاب أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة .عمر سليامن األشقر ،حممد عثامن
شبري ،حممد نعيم ياسني ،حممد إبراهيم اخلطيب ،أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة
األوىل1428( ،هـ2008/م).538/3 ،
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قول اإلمام الشافعي ،قال يف البويطي :وهذا أدنى املستحب ،وأعاله خادم ،وأوسطه
ثوب( ، )163قال املاوردي(( :وليس فيام ذكره تقدير ،ال جتوز الزيادة عليه ،وال النقصان منه؛
الختالفه باختالف العادات يف أجناس الناس وبلداهنم ،كاملهر الذي ال ينحرص بقدر ،وما
وجب ومل ينحرص بمقدار رشعي كان تقديره معتربا باجتهاد احلاكم))(.)164
القول السادس :أعالها خادم إذا كان مورسا ،وأدناها إذا كان فقريا كسوة جتزئها يف
صالهتا ،وهي درع ومخار أو نحو ذلك ،وقيدت بام جيزُّيا يف صالهتا؛ ألن ذلك أقل الكسوة،
وهو قول احلنابلة(.)165
القول الراجح:
إن ما قدره الفقهاء كان مناسبا لذلك الزمان واملكان الذي يعيشون فيه ،ولذلك اختلفت
اجتهاداهتم؛ ومدار تقديرهم عىل قوله تعاىلِ { :با َْملعر ِ
وف} ،أي :حسب العرف والعادة،
ُْ
واألحكام املبنية عىل العرف تتغري بتغري األعراف ،وهلذا ال يمكن تقديرها يف هذا الزمن بام

قدرت به يف األزمنة الغابرة؛ نظرا لتبدل األعراف ،وحتول العادات ،وتغري االقتصاد( ،)166قال
اإلمام اجلصاص(( :وهذه املقادير كلها صدرت عن اجتهاد آرائهم ،ومل ينكر بعضهم عىل
بعض ما صار إليه من خمالفته فيه ،فدل عىل أهنا عندهم موضوعة عىل ما يؤديه إليه اجتهاده،
وهي بمنزلة تقويم املتلفات وأروش اجلنايات التي ليس هلا مقادير معلومة يف
النصوص))( ، )167وقال ابن عبد الرب(( :مل خيتلف العلامء أن املتعة التي ذكر اهلل  -عز وجل -
ات متَاع بِاملَْعر ِ
يف [كتابه] [بقوله تعاىل] {ولِ ْلم َط َّل َق ِ
وف} البقرة ،241:وقوله عز وجل:
َ ٌ
ُْ
َ ُ
وهن ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه}البقرة 23٦ :أهنا غري مقدرة ،وال حمدودة ،وال
{ َو َم ِّت ُع ُ َّ
معلوم مبلغها ،وال معروف قدرها معرفة وجوب ال يتجاوزه ،بل [هي] عىل املوسع بقدره،
( )1٦3الرشبيني ،مغني املحتاج.242/2 ،
( )1٦4املاوردي ،احلاوي الكبري.477/9 ،
( )1٦5البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
( )1٦٦ينظر :اجلصاص ،أحكام القرآن.143/2 ،
( )1٦7اجلصاص ،أحكام القرآن ،144/2 ،وينظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.202/3 ،
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وعىل املقرت أيضا بقدره ،متاعا باملعروف ،كام قال اهلل عز وجل))(.)168
وهل جيوز أن تكون املتعة نقودا من الذهب والفضة أو نقودا ورقية؟ ال مانع من ذلك السيام
يف ظل القوانني املعارصة ،وقد نص الفقهاء األقدمون عىل جواز ذلك؛ ألن املتاع اسم يقع عىل
مجيع ما ينتفع به( ،)169والنقود ينتفع هبا ،يقول اإلمام اجلصاص(( :املتعة أيضا عندنا دراهم
ودنانري لو أعطاها مل جيرب عىل غريها))( ،)170ويقول العالمة الثميني(( :وإنام تفرض بالنقدين،
وجيزي الزوجني ما اتفقا عليه))(.)171
احلال املراعى يف تقدير املتعة:
يرجع يف تقدير املتعة إىل احلاكم إذا اختلف الزوجان املتفارقان ،وقد اختلف الفقهاء يف
احلال املعترب يف التقدير إىل أقوال:
القول األول :املعترب يف التقدير حال الزوج ،وهو قول اإلباضية( ،)172وبعض احلنفية(،)173
واملالكية( ،)174وبعض الشافعية( ،)175واحلنابلة( ،)176وبه أخذ ابن جرير الطربي()177؛ لقوله
وهن ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه} البقرة ،23٦ :فاهلل تعاىل أمر الرجال أن
تعاىلَ { :و َم ِّت ُع ُ َّ
يمتعوهن من أمواهلم حسب حاهلم يرسا وعرسا.

( )1٦8ابن عبد الرب ،االستذكار.118/٦ ،
( )1٦9املصدر نفسه.142/2 ،
( )170اجلصاص ،أحكام القرآن.139/2 ،
( )171عبد ال عزيز بن احلاج بن إبراهيم الثميني ،التاج املنظوم من درر املنهاج املعلوم ،ضبط النص حممد بن موسى بابا
عمي ،مصطفى بن حممد رشيفي ،الطبعة األوىل1421( ،هـ2000/م).355/5 ،
( ) 172حممد بن يوسف أطفيش ،تيسري التفسري ،حتقيق إبراهيم بن حممد طالي ،املطبعة العربية ،غرداية،
(1419هـ1998/م).97/2 ،
( )173الرسخيس ،املبسوط ،٦3/٦ ،اجلصاص ،أحكام القرآن.143/2 ،
( )174القرايف ،الذخرية.450/4 ،
( )175الشريازي ،املهذب.٦3/2 ،
( )17٦البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
( )177الطربي ،جامع البيان.530/2 ،
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القول الثاين :قال بعض احلنفية( ،)178وبعض الشافعية( )179يعتد بحال الزوجة؛ ألهنا بدل
املهر أو بضعها فاعترب هبا.
القول الثالث :قال بعض احلنفية( ،)180وبعض الشافعية( ،)181ورجحه اإلمام الغزايل يف
الوسيط( )182يعتد بحاهلام ،وذلك لألدلة اَلتية:
 .1أن اهلل تعاىل اعترب يف املتعة شيئني ،أحدمها :حال الرجل يف يساره وإعساره ،بقوله عز
وهن ع ََىل ا ُْمل ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه} البقرة ،23٦ :والثاين حال املرأة بقوله:
وجلَ { :و َم ِّت ُع ُ َّ
{متَاعا ِبا َْملعر ِ
وف}  ،ولو اعتربت بحاله وحده لسوينا بني الغنية والفقرية يف املتعة ،وذلك غري
ُْ
َ
معروف بني الناس ،بل هو منكر ،فيكون بخالف النص(.)183
 .2لو كان رجل غني مورس ،عظيم الشأن واملنزلة ،تزوج امرأة فقرية ،وطلقها قبل الدخول
ومل يكن قد فرض هلا مهر لزمه أن يعطيها متعة تتناسب وغناه ومنزلته ،رغم أنه لو دخل هبا،
ومل يفرض هلا مهرا مل تستحق إال مهر مثلها ،والذي قد ال يزيد عن دينار واحد( ،)184فبذلك
((تستحق قبل الدخول بعد الطالق أكثر مما تستحقه بعد الدخول ،وهذا خلف من القول؛ ألن
اهلل تعاىل قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه هلا بعد الدخول ،فإذا كان القول
باعتبار حال دوهنا يؤدي إىل خمالفة معنى الكتاب وداللته وإىل خالف املعروف يف العادات
سقط ،ووجب اعتبار حاهلا معه))(.)185

( )178الكاساين ،بدائع الصنائع.304/2 ،
( )179الشريازي ،املهذب.٦3/2 ،
( )180الكاساين ،بدائع الصنائع.304/2 ،
( )181املاوردي ،احلاوي الكبري.478/9 ،
( ) 182حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،الوسيط يف املذهب ،حتقيق أمحد حممود إبراهيم ،حممد حممد تامر ،دار السالم،
القاهرة ،الطبعة األوىل1417( ،هـ).2٦9/5 ،
( )183الزيلعي ،تبيني احلقائق.140/2 ،
( )184اجلصاص ،أحكام القرآن ،143/2 ،الكاساين ،بدائع الصنائع.304/2 ،
( )185اجلصاص ،أحكام القرآن.143/2 ،
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(( .3لو تزوج رجالن مورسان أختني ،فدخل أحدمها بامرأته كان هلا مهر مثلها ألف
درهم؛ إذ مل يسم هلا مهرا ،وطلق اَلخر امرأته قبل الدخول من غري تسمية أن تكون املتعة هلا
عىل قدر حال الرجل ،وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها ،فيكون ما تأخذه املدخول هبا
أقل مما تأخذه املطلقة ،وقيمة البضعني واحدة ،ومها متساويتان يف املهر ،فيكون الدخول مدخال
عليها رضرا ونقصانا يف البدن ،وهذا منكر غري معروف))(.)186
القول الرابع :هفرق اإلمام الك َْر ِخي من احلنفية بني املتعة الواجبة واملستحبة ،فجعل الواجبة

مقدرة بحال الزوجة؛ ألهنا خلف عن مهر املثل ،ويف مهر املثل يعترب حاهلا ،واملستحبة بحال
الزوج(.)187
القول اخلامس :الواجب أقل مال متمول؛ قياسا عىل الصداق ،وقال به بعض
الشافعية(.)188
ويمكن أن يعرتض بأنه خمالف لقوله تعاىل{ :ع ََىل املُْ ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َوع ََىل املُْ ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه}.
رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
نص قانون األحوال الشخصية ال ُعامين يف املادة  91عىل أن(( :املتعة حسب يرس املطلق).
َّ
ومفاد ذلك أن املعترب يف تقدير املتعة هو حال الزوج يرسا وعرسا.
الرأي الراجح:

الراجح القول األول ،وهو الذي يرجحه الباحث؛ إذ النص عليه هبني يف داللته ،فال ُيتاج
وس ِع َقدَ ره وع ََىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ره} ،وقوله{ :بِا َْملعر ِ
وهن ع ََىل ا ُْمل ِ
وف} أي
ُُ
ُُ َ
إىل بيان ،قال تعاىلَ { :و َم ِّت ُع ُ َّ
ُْ
بالقدر املتعارف عليه ،فـ((اهلل تعاىل رشط يف مقدارها شيئني أحدمها اعتبارها بيسار الرجل

( )18٦املصدر نفسه.144/2 ،
( )187الرسخيس ،املبسوط.3٦/٦ ،
( )188الرشبيني ،مغني املحتاج.242/3 ،
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وإعساره والثاين أن يكون باملعروف مع ذلك فوجب اعتبار املعنيني يف ذلك))( ،)189والقول
بأن املتعة بدل املهر ال دليل عليه – كام تقدم -وليست املتعة بدال عن البضع ،وإال ملا استحقتها
غري املدخول هبا وإن مل يفرض هلا مهر ،وبقية األدلة أدلة عقلية ،ال يمكن تقديمها عىل النص.

املطلب الثالث
مسقطات املتعة
وردت املتعة يف القرآن الكريم للمطلقة دون سواها ،فهل تثبت لغريها ،وهل يمكن أن
تسقط؟ اختلف العلامء يف ذلك بني موسع ومضيق ،ولكل مذهب قوله الذي ال يتفق مع
املذاهب األخرى يف بعض اجلزئيات ،فكان ال بد من ذكر القاعدة العامة يف كل مذهب عىل
حدة ،ثم نتبع ذلك بتلخيص ،وبعض املوازنات مع بيان القول الذي يذهب إليه الباحث.
أوال :املذهب اإلبايض(:)190
ال تثبت املتعة يف النكاح الفاسد ،فال ْتتيع خلارجة بتحريم ،أو فسخ قبل البناء أو بعده ،كأن
تتبني أهنا أخته ،أو مزنيته؛ وال متعة ملختلعة ،أو خمتارة لنفسها ،أو خارجة بعيب ،واختلفوا يف
املالعنة ،والبائنة بظهار أو إيالء إىل قولني.
ثانيا :مذهب احلنفية(:)191
ال تسقط املتعة إن كانت الفرقة من قبله كالفرقة بالطالق ،واإليالء ،واللعان ،واجلب،
والعنة وردته ،وإبائه اإلسالم ،وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة.
وإن جاءت الفرقة من جهتها سقطت املتعة كردهتا ،وإبائها اإلسالم ،وتقبيلها ابنه بشهوة،
والرضاع ،وخيار البلوغ ،وعدم الكفاءة.

( )189اجلصاص ،أحكام القرآن.143/2 ،
( )190الثميني ،التاج املنظوم ،355 ،354/5 ،أطفيش ،رشح النيل.38٦/7 ،
( )191ابن اهلامم ،فتح القدير ،327/3 ،وينظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق.141 ،140/2 ،
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ثالثا :مذهب املالكية(:)192
ال متعة ملختلعة ،وال مصاحلة ،وال مالعنة ،وال من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث ،أو
كان به أو هبا عيب.
رابعا :مذهب الشافعية(:)193
إن كانت الفرقة من جهة الزوج كردته ،ولعانه ،وإسالمه ،أو من أجنبي كإرضاع أم الزوج،
أو بنت زوجته ،ووطء أبيه أو ابنه هلا بشبهة حكمها كطالق يف إجياب املتعة وعدمه.
وكل فرقة منها أو لسبب فيها ال متعة فيها كردهتا ،وإسالمها ،وفسخها بإعساره ،أو تغريره،
أو عيبه أو فسخه بعيبها.
خامسا :مذهب احلنابلة(:)194
تسقط املتعة يف كل موضع يسقط فيه كل املهر كاختالف الدين ،والفسخ بالرضاع ،ونحوه
إذا جاء من قبلها.
سادسا :مذهب الظاهرية(:)195
ال تثبت املتعة إال للمطلقة ،فال متعة ملن انفسخ نكاحها بغري طالق.
يمكن أن نلخص قول الفقهاء يف مسقطات املتعة أهنم اختلفوا إىل قولني:
القول األول :ذهب ابن حزم( ،)196وبعض اإلباضية( )197إىل إسقاط املتعة يف كل فرقة ال
( )192حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري ،التاج واإلكليل ملخترص خليل ، ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
(1398هـ)/4 ،ص ،105اخلرَش ،رشح خمترص خليل.88/4 ،
( )193الشريازي ،املهذب ،٦3/2 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
( )194ابن قدامة ،املغني ،185/7 ،البهويت ،كشاف القناع.158/5 ،
( )195ابن حزم ،املحىل.245/10 ،
( )19٦املصدر نفسه.
( )197الثميني ،التاج املنظوم ،355 ،354/5 ،أطفيش ،رشح النيل.38٦/7 ،
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
45

441

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 8

[متعة الطالق مفهومها ،أحكامها]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالق فيها ،وذلك ألن املتعة ثبتت يف املطلقة دون سواها ،فيقترص عىل ما ثبت بالنص.
القول الثاين :يقاس عىل املطلقات غريها ،واختلفوا يف علة القياس ،فمنهم من نظر إىل
اإلُياش وأمل الفراق ،ومنهم من نظر إىل املهر؛ ألن املتعة بدل عن املهر ،وأكثر قوهلم يف فسخ
النكاح بسبب ردهتا أن ال متعة هلا ،وكذا لو كانت الفرقة بسبب عيب فيه أو فيها؛ وذلك ألهنا
غارة بعيبها أو خمتارة لفراقه لعيبه ،فال إُياش حال هبا( ،)198وتثبت املتعة هلا يف الظهار واإليالء؛
ألهنام طالق ،وأما اللعان فلهم قوالن:
القول األول :ال متعة هلا ،وقال به بعض اإلباضية( ،)199واملالكية()200؛ ألن ما حصل هلا
من الرضر ال جتربه املتعة.
القول الثاين :ال تسقط املتعة ،وهو قول احلنفية( ،)201والشافعية()202؛ ألن الفرقة حصلت
من قبله ،فلزم رفع اإلُياش ،وأمل الفراق عنها.
واختلفوا يف اخللع إىل قولني ،وسبب خالفهم اشرتاك الزوجني يف إيقاعه.
القول األول :ال يسقط املتعة عند الشافعية( ،)203وابن حزم الظاهري( ،)204ويكون هلا
حكم املطلقات الذي سبق احلديث عنه تغليبا جلانب الزوج.
القول الثاين :قال اإلباضية( ،)205واإلمام مالك( )206ال متعة ملختلعة ُسمي هلا صداق أو مل

( )198اخلرَش ،رشح خمترص خليل ،88/4 ،وينظر :أطفيش ،رشح النيل.387/7 ،
( )199الثميني ،التاج املنظوم ،355 ،354/5 ،أطفيش ،رشح النيل.38٦/7 ،
( )200العبدري ،التاج واإلكليل ،105/4 ،اخلرَش ،رشح خمترص خليل.88/4 ،
( )201ابن اهلامم ،فتح القدير ،327/3 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق.141 ،140/2 ،
( )202الشريازي ،املهذب ،٦3/2 ،الرشبيني ،مغني املحتاج.241/3 ،
( )203الشريازي ،املهذب.٦3/2 ،
( )204ابن حزم ،املحىل.245/10 ،
( )205أطفيش ،رشح النيل.38٦/7 ،
( )20٦مالك ،املدونة الكربى.334/5 ،
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يسم ،دخل هبا أو مل يدخل ،ونسبه ابن رشد احلفيد جلمهور الفقهاء(.)207
رأي قانون األحوال الشخصية ال ُعامين:
العقد الفاسد أو الباطل ال متعة فيه قانونا؛ إذ ال استيحاش فيه ،وليست مطلقة ،ومل يذكر
القانون املتعة يف اَلثار املرتتبة عىل النكاح الفاسد والباطل يف املواد /41ب ،و ،42و ،43جاء
يف املادة /41ب(( :ال يرتتب عىل الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول)).
ويف املادة (( :42يرتتب عىل الزواج الفاسد بعد الدخول اَلثار التالية:
أ .األقل من الصداق املسمى وصداق املثل.
ب .النسب وحرمة املصاهرة.
ج .العدة.
د .النفقة ما دامت املرأة جاهلة فساد العقد))).
ويف املادة (( :43ال يرتتب عىل الزواج الباطل أي أثر)).
وأما اخللع فقد ذكر قانون األحوال الشخصية ال ُعامين يف املادة (( :94يكون اخللع بعوض
تبذله الزوجة)) ،فاخللع يكون مقابل مال تبذله الزوجة ،فاملختلعة هي التي تدفع املال وال
يدفع هلا ،ولذلك خص القانون اخللع بأحكام خاصة به يف الباب الثاين.
القول الراجح:
مل يثبت الرشع املتعة إال للمطلقة ،وال طالق إال يف نكاح صحيح ،وبناء عليه:
أوال :تثبت املتعة يف كل فرقة طالق ،كطالق الرضر والغياب والفقدان ،واإليالء،
والظهار ،ونحو ذلك.
وأما اخللع فهو وإن كان طالقا بائنا إال أن املرأة هلا دخل فيه ،وهي التي تدفع املال إليه،
فكأهنا أسقطت حقها يف املتعة بيدها.
( )207ابن رشد ،بداية املجتهد.73/2 ،
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ثانيا  :ال تثبت املتعة يف كل عقد فاسد أو باطل وقت إنشائه؛ لعدم وقوع الفرقة بالطالق،
وإذا نشأ العقد صحيحا ثم فسخ بسبب من الزوجة فال متعة هلا ،وأما إن كان الفسخ بسبب
الزوج فاملتعة ثابتة هلا – يف نظر الباحث -قياسا عىل املطلقة؛ رفعا لإلُياش عنها ،ودفعا للرضر
عنها.
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اخلامتــــة
أوال :النتائج.
بعد محد اهلل والثناء عليه بام هو أهل له من احلمد عىل ما أنعم عيل من إْتام هذا البحث ،فقد
توصلت إىل جمموعة من النتائج ،وهي كاَليت:
 -1متعة الطالق :ما يعطيه الزوج ملطلقته بأمر الرشع من مال غري صداق أو نفقة أو َد ْين.
 -2من ِحكَم ترشيع متعة الطالق تسلية املطلقة ،وختفيف أمل الفراق عنها ،ودفع للرضر الذي
يلحقها.
 -3لكل مطلقة متعة واجبة عىل الصحيح إال املختلعة ،ومل يذكر قانون األحوال الشخصية
ال ُعامين املتعة للمطلقة التي سمي هلا مهر ،وطلقت قبل الدخول.
 -4ال متعة للمرأة يف النكاح الفاسد والباطل إال إذا نشأ العقد صحيحا ثم فسخ بسبب من
الزوج فإن حق املتعة ثابت هلا يف نظر الباحث.
 -5ال حد أعىل أو أدنى للمتعة عىل الصحيح ،وهو الذي أخذ به قانون األحوال الشخصية
ال ُعامين.
 -٦ختتلف ماهية املتعة وطبيعتها حسب العرف باختالف الزمان واملكان.
 -7جتب املتعة بالطالق ال بالعقد عىل الصحيح.
 -8ال تستحق الرجعية املتعة إال بعد انتهاء عدهتا.
 -9تستحق البائن متعتها فور حصول الطالق.

ثانيا :التوصيات.
 -1إضافة فقرة يف املادة  91تثبت للمرأة التي طلقت قبل الدخول حقها يف املتعة ولو فرض
هلا مهر.
 -2زيادة فقرة يف القانون تبني مسقطات املتعة.
 -3إقامة ورش وندوات قانونية تبني حقوق املرأة املطلقة ،ومنها حقها يف املطالبة باملتعة.
-4
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املصادر واملراجع
 .1إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،دار الفكر،
بريوت.
 .2أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق
اللغوية ،حتقيق عدنان درويش ،حممد املرصي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1419هـ1998/م.
 .3أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة
الثانية1982 ،م.
 .4أمحد بن إدريس القرايف ،الذخرية ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب ،بريوت1994 ،م.
 .5أمحد بن احلسني البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة
دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ1994/م.
 .٦أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مرص ،مؤسسة قرطبة.
 .7أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،حتقيق حمب
الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت.
 .8أمحد بن عيل اجلصاص ،أحكام القرآن ،حتقيق حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ.
 .9أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي ،الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،دار
الفكر ،بريوت1415 ،هـ.
 .10أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار
اجليل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999/م.
 .11أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،
حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة
الثانية.

446

50

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/8

)??????? ???????? ???????? ????? ??? ?????( ???????? ???????? ?????? ???? Naziri:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د .راشد بن حمود بن أحمد النظيري]

 .12إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفكر ،بريوت1401 ،هـ.
 .13إسامعيل بن موسى اجليطايل ،قواعد اإلسالم ،صححه وعلق عليه بكيل عبد الرمحن
بن عمر ،مكتبة االستقامة ،الطبعة الثالثة141٦ ،هـ1995/م.
 .14برش بن غانم اخلراساين ،مدونة أيب غانم اخلراساين ،حتقيق ُييى بن عبد اهلل النبهاين،
وإبراهيم بن حممد العساكر ،مكتبة اجليل الواعد ،الطبعة األوىل1427 ،هـ200٦/م.
 .15مخيس بن سعيد الشقيص ،منهج الطالبني وبالغ الراغبني ،مكتبة مسقط ،سلطنة عُامن،
مسقط ،الطبعة األوىل1427 ،هـ200٦/م.
 .1٦زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،بريوت ،دار
املعرفة ،الطبعة الثانية.
 .17سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقهي ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،الطبعة الثالثة،
1408هـ1988/م.
 .18عبد العزيز بن احلاج بن إبراهيم الثميني ،التاج املنظوم من درر املنهاج املعلوم ،ضبط
النص حممد بن موسى بابا عمي ،مصطفى بن حممد رشيفي ،الطبعة األوىل،
1421هـ2000/م.
 .19عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت.
 .20عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.
 .21عبد اهلل بن محيد الساملي ،جوابات اإلمام الساملي ،الطبعة الثانية1419 ،هـ1999/م.
 .22عبد اهلل بن محيد الساملي ،طلعة الشمس عىل األلفية ،وزارة الرتاث القومي والثقافة،
سلطنة عُامن1401 ،هـ1981/م.
 .23عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل ،االختيار لتعليل املختار ،حتقيق عبد اللطيف
حممد عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
142٦هـ2005/م.
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 .24عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي،
القاهرة1313 ،هـ.
 .25عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ،بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب
حنيفة ،مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح ،القاهرة.
 .2٦عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ،املحىل ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار
اَلفاق اجلديدة ،بريوت.
 .27عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ،املحىل ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار
اَلفاق اجلديدة ،بريوت.
 .28عيل بن إسامعيل بن سيده املريس ،املحكم واملحيط األعظم ،حتقيق عبد احلميد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2000 ،م.
 .29عيل بن عمر الدارقطني البغدادي ،سنن الدارقطني ،حتقيق السيد عبد اهلل هاشم يامين
املدين ،دار املعرفة.
 .30عيل بن حممد البسيوي ،جامع أيب احلسن البسيوي ،حتقيق احلاج سليامن بن إبراهيم
الوارجالين ،داود بن عمر الوارجالين.
 .31عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،اإلقناع يف الفقه الشافعي( ،بدون طبعة).
 .32عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب الشافعي ،حتقيق عيل
حممد معوض وعادل أمحد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1419 ،هـ1999/م.
 .33عمر بن حممد النسفي ،طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية ،حتقيق خالد عبد الرمحن
عامن141٦ ،هـ1995/م.
العك ،دار النفائسَّ ،

 .34عمر سليامن األشقر ،حممد عثامن شبري ،حممد نعيم ياسني ،حممد إبراهيم اخلطيب،
أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة األوىل،
(1428هـ2008/م).
 .35مالك بن أنس األصبحي ،املدونة الكربى ،دار صادر ،بريوت.
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 .3٦حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دار سحنون للنرش والتوزيع ،تونس،
1997م.
 .37حممد أمني بن عمر ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ،دار
الفكر للطباعة والنرش ، ،بريوت1421 ،هـ2000/م.
 .38حممد بن إبراهيم الكندي ،بيان الرشع ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عُامن،
الطبعة األوىل1413 ،هـ1992/م.
 .39حممد بن أمحد األزهري ،هتذيب اللغة ،حتقيق حممد عوض مرعب ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة األوىل2001 ،م.
املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار
 .40حممد بن أمحد الرشبيني اخلطيب ،مغني ْ
الفكر ،بريوت.
 .41حممد بن أمحد القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق سامل مصطفى البدري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية.
 .42حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت.
 .43حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي ،القوانني الفقهية( ،بدون طبعة).
 .44حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،دار الفكر،
بريوت.
 .45حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الثانية1393 ،هـ.
 .4٦حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،حتقيق د .حممد
حممد تامر ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،/بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000/م.
 .47حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر ،بريوت،
1405هـ.
 .48حممد بن عبد الرمحن املغريب(احلطاب) ،مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1398 ،هـ.
 .49حممد بن عبد اهلل ابن العريب ،أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الفكر

[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
53

449

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 8

[متعة الطالق مفهومها ،أحكامها]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للطباعة والنرش ،لبنان.
 .50حممد بن عبد اهلل اخلرَش ،رشح اخلرَش عىل خمترص سيدي خليل ،دار الفكر للطباعة،
بريوت.
 .51حممد بن عبد اهلل الزركيش احلنبيل ،رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ،حتقيق عبد
املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل1423 ،هـ/
2002م.
 .52حممد بن عبد الواحد السيوايس(الكامل بن اهلامم) ،فتح القدير ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة الثانية.
 .53حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار،
بريوت ،دار اجليل1973 ،م.
 .54حممد بن عمر الرازي ،التفسري الكبري(مفاتيح الغيب) ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1421 ،هـ2000/م.
 .55حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،الوسيط يف املذهب ،حتقيق أمحد حممود إبراهيم ،حممد
حممد تامر ،دار السالم ،القاهرة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 .5٦حممد بن مفلح املقديس ،الفروع وتصحيح الفروع ،حتقيق أبو الزهراء حازم القايض،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .57حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
بريوت.
 .58حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .59حممد بن يوسف أطفيش ،تيسري التفسري ،حتقيق إبراهيم بن حممد طالي ،املطبعة
العربية ،غرداية1419 ،هـ1998/م.
 .٦0حممد بن يوسف أطفيش ،رشح كتاب النيل وشفاء العليل ،الطبعة الثالثة ،مكتبة
اإلرشاد ،جدة ،اململكة العرب هية السعودية1405 ،هـ1985/م.
 .٦1حممد بن يوسف أطفيش ،مهيان الزاد إىل دار املعاد ،حتقيق عبد احلفيظ شلبي ،وزارة
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الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عُامن ،الطبعة الثانية1415 ،هـ1994 /م.
 .٦2حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري ،التاج واإلكليل ملخترص خليل ، ،دار الفكر،
بريوت ،الطبعة الثانية1398 ،هـ.
 .٦3حممد عليش ،منح اجلليل رشح عىل خمترص سيد خليل ،دار الفكر ،بريوت1409( ،هـ
1989/م).195/4 ،
 .٦4حممد مرتىض احلسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار اهلداية.
 .٦5حممود بن عمر الزخمرشي ،أساس البالغة ،دار الفكر1399 ،هـ1979 /م.
 .٦٦منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى
لرشح املنتهى ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة الثانية199٦( ،م).
 .٦7منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،حتقيق هالل
مصيلحي مصطفى هالل ،دار الفكر ،بريوت1402 ،هـ.
ُ .٦8ييى بن اخلري اجلناوين ،كتاب النكاح ،تعليق عيل ُييى معمر ،مرص ،مكتبة وهبة،
القاهرة.
 .٦9يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار،
حتقيق سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.
Arabic references are romanized
1- Ibrahim bin Ali bin Youssef Al-Shirazi, almuhadhab fi fiqh al'iimam
alshaafieayi, dar alfikri, bayrut.
2- Abu Al-Baqa’ Ayoub bin Musa Al-Kafwi, alkuliyaat muejam fi
almustalahat walfuruq allughawiati, tahqiq Adnan Darwish, Muhammad
Al-Masry, muasasat alrisalati, bayrut, 1419h/1998m.
3- Abu Bakr bin Masoud al-Kasani, badayie alsanayiea, dar alkitaab
alearabii, bayrut, altabeat althaaniatu, 1982m.
4- Ahmed bin Idris Al-Qarafi, Al-Thakhira, aldhakhiratu, tahqiq
Muhammad Hajji, dar algharba, bayrut, 1994m.
5- Ahmed bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, sunan albayhaqi alkubraa, tahqiq
Muhammad Abdul Qadir Atta, maktabat dar albazi, makat almukaramati,
1414h/1994m.
6- Ahmed bin Hanbal Al-Shaibani, Musnad Imam Ahmed bin Hanbal,
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1213-

14-

15-

161718-

1920-

masra, muasasat qurtibat.
Ahmed bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, fatah albari sharh sahih albukhari,
tahqiq Moheb Al-Din Al-Khatib, dar almaerifati, bayrut.
Ahmed bin Ali Al-Jassas, 'ahkam alqurani, tahqiq Muhammad Al-Sadiq
Qamhawi, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut, 1405h.
Ahmed bin Ghoneim bin Salem Al Nafrawi, alfawakih aldawaniu ealaa
risalat abn 'abi zayd alqayrawani, dar alfikri, bayrut, 1415hi.
Ahmed bin Faris bin Zakaria, muejam maqayis allughati, tahqiq Abdel
Salam Muhammad Haroun, dar aljili, birut, lubnan, altabeat althaaniati,
1420h/1999m.
Ahmed Abdel Halim bin Taymiyyah Al-Harrani, katab warasayil
wafatawaa shaykh al'iislam aibn taymiata, tahqiq Abdul Rahman bin
Muhammad bin Qasim Al-Asimi Al-Najdi, maktabat aibn taymiata,
altabeat althaaniati.
Ismail bin Omar bin Katheer, tafsir alquran aleazimi, dar alfikri, bayrut,
1401hi.
Ismail bin Musa Al-Jitali, qawaeid al'iislami, sahahah waealaq ealayh
bikuliy Abdul Rahman bin Omar, maktabat aliastiqamati, altabeat
althaalithati, 1416hi/1995m.
Bishr bin Ghanem Al-Khorasani, mudawanat 'abi ghanim alkharasani,
tahqiq Yahya bin Abdullah Al-Nabhani, and Ibrahim bin Muhammad AlAsaker, maktabat aljil alwaeidi, altabeat al'uwlaa, 1427h/2006m.
Khamis bin Saeed Al-Shaksi, manhaj altaalibin wabalagh alraaghibina,
maktabat masqat, saltanat euman, masaqat, altabeat al'uwlaa,
1427h/2006m.
Zain al-Din bin Ibrahim Ibn Najim al-Hanafi, albahr alraayiq sharh kanz
aldaqayiqi, bayrut, dar almaerifati, altabeat althaaniati.
Saadi Abu Habib, Fiqh Dictionary, dar alfikri, dimashqa, suria, altabeat
althaalithati, 1408hi/1988m.
Abdul Aziz bin Al-Hajj bin Ibrahim Al-Thamini, Al-Taj Al-Manzum
min darar alminhaj almaelumi, dabt alnasi Muhammad bin Musa Baba
Ammi, Mustafa bin Muhammad Sharifi, altabeat al'uwlaa,
1421h/2000m.
Abdullah bin Ahmed bin Qudamah Al-Maqdisi, alkafi fi fiqh Imam
Ahmad bin Hanbal, almaktab al'iislamia, bayrut.
Abdullah bin Ahmed bin Qudamah Al-Maqdisi, almughaniyu fi fiqh
Imam Ahmad bin Hanbal, alshaybani, dar alfikri, bayrut, altabeat
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al'uwlaa, 1405hi.
Abdullah bin Humaid Al-Salmi, jawaabat al'iimam alsaalimi, altabeat
althaaniatu, 1419hi/1999m.
Abdullah bin Humaid Al Salmi, taleat alshams ealaa al'alfiati, wazarat
alturath alqawmii walthaqafati, saltanat euman, 1401h/1981m.
Abdullah bin Mahmoud bin Mawdood Al-Mawsili, alaikhtiar litaelil
almukhtar, tahqiq Abdul Latif Muhammad Abdul Rahman, Dar AlKutub Al-Ilmiyya, Lebanon, Beirut, altabeat althaalithata, 1426h/2005m.
Othman bin Ali Al-Zaila’i, tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi, dar
alkitaab al'iislami, alqahirati, 1313hi.
Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil Al-Farghani Al-Marghinani, bidayat
almubtadi fi fiqh Imam Abu Hanifa, maktabat wamatbaeat muhamad eali
sabh, alqahira.
Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al Dhaheri, almuhalaa, tahqiq lajnat
'iihya' alturath alearabii, dar alafaq aljadidati, bayrut.
Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al Dhaheri, almuhalaa, tahqiq lajnat
'iihya' alturath alearabii, dar alafaq aljadidati, bayrut.
Ali bin Ismail bin Sayda Al-Mursi, almuhakam walmuhit al'aezami,
tahqiq Abdul Hamid Hindawi, dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeat
al'uwlaa, 2000m.
Ali bin Omar Al-Daraqutni Al-Baghdadi, sunan aldaariqatani, tahqiq Mr.
Abdullah Hashem Yamani Al-Madani, dar almaerifati.
Ali bin Muhammad Al-Basawi, Jami’ Abi Al-Hassan Al-Basawi, tahqiq
Haji Suleiman bin Ibrahim Al-Wargelani, Daoud bin Omar AlWargelani.
Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, al'iiqnae fi alfiqh alshaafieii,
(bidun tabeatin).
Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, alhawi alkabir fi fiqh
madhhab alshaafieay, tahqiq Ali Muhammad Muawad and Adel Ahmad
al-Mawjid, dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, altabeat al'uwlaa,
1419h/1999m.
Omar bin Muhammad Al-Nasfi, talabat altalabat fi aliaistilahat alfiqhiati,
tahqiq Khaled Abdul Rahman Al-Ak, Dar Al-Nafais, Amman,
1416h/1995m.
Omar Suleiman Al-Ashqar, Muhammad Othman Shabeer, Muhammad
Naim Yassin, Muhammad Ibrahim Al-Khatib, 'abhath fiqhiat fi qadaya
alzakat almueasirati, dar alnafayisi, al'urdunu, altabeat al'uwlaa,
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(1428h/2008ma).
Malik bin Anas Al-Asbahi, almudawanat alkubraa, dar sadr, bayrut.
Muhammad Al-Taher Bin Ashour, altahrir waltanwiru, dar sahnun
lilnashr waltawzie, tunis, 1997m.
Muhammad Amin bin Omar Ibn Abidin, radu almuhtar ealaa alduri
almukhtar sharh tanwir al'absari, dar alfikr liltibaeat walnashri, , bayrut,
1421h/2000m.
Muhammad bin Ibrahim Al Kindi, bayan alsharea, wazarat alturath
alqawmii walthaqafati, Sultanate Oman, altabeat al'uwlaa, 1413h/1992m.
Muhammad bin Ahmed Al-Azhari, tahdhib allughati, tahqiq Muhammad
Awad Mereb, Beirut, dar 'iihya' alturath alearabii, altabeat al'uwlaa,
2001m.
Muhammad bin Ahmed Al-Sherbiny Al-Khatib, mughaniy almhtaj 'iilaa
maerifat maeani 'alfaz alminhaji, Dar Al-Fikr, Beirut.
Muhammad bin Ahmed Al-Qurtubi, aljamie li'ahkam alqurani, tahqiq
salim mustafaa albadri, dar alkutub aleilmiati, Beirut, Lebanon, altabeat
althaaniatu.
Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Al-Sarkhi, Al-Mabsout, Dar AlMaarifa, Beirut.
Muhammad bin Ahmed bin Juzy Al-Gharnati, alqawanin alfiqhiati,
(bidun tabeatin).
Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Rushd Al-Qurtubi, bidayat
almujtahid wanihayat almuqtasidi, Dar Al-Fikr, Beirut.
Muhammad bin Idris al-Shafi’i, al'umu, dar almaerifati, Beirut, altabeat
althaaniatu, 1393hi.
Muhammad bin Bahader bin Abdullah Al-Zarkashi, albahr almuhit fi
'usul alfiqah, tahqiq du. muhamad muhamad tamir, dar alkutub aleilmiati,
lubnanu/, bayrut, altabeat al'uwlaa, 1421h/2000m.
Muhammad bin Jarir al-Tabari, jamie albayan ean tawil ay alqurani, dar
alfikri, birut, 1405hi.
Muhammad bin Abd al-Rahman al-Mughrabi (Al-Hattab), mawahib
aljalil lisharh mukhtasar khalila, dar alfikri, bayruta, altabeat althaaniati,
1398h.
Muhammad bin Abdullah Ibn al-Arabi, 'ahkam alqurani, tahqiq
Muhammad Abdul Qadir Atta, Dar Al-Fikr, liltibaeat walnashri, lubnan.
Muhammad bin Abdullah Al-Kharshi, Al-Kharshi’s, sharah alkharshii
ealaa mukhtasar sayidi khalila, dar alfikr liltibaeati, bayrut.
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51- Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi Al-Hanbali, sharah alzarkashii
ealaa mukhtasar alkharqi, tahqiq Abdel Moneim Khalil Ibrahim, Dar AlKutub Al-Ilmiyya, Lebanon, Beirut, altabeat al'uwlaa, 1423hi/ 2002m.
52- Muhammad bin Abdul Wahed Al-Siwasi (Al-Kamal bin Al-Hamam),
Fath Al-Qadir, Dar Al-Fikr, Beirut, altabeat althaaniatu.
53- Muhammad bin Ali Al-Shawkani, Neil Al-Awtar min 'ahadith sayid
al'akhyar sharh muntaqaa al'akhbari, Beirut, dar aljili, 1973m.
54- Muhammad bin Omar Al-Razi, altafsir alkabiru (mafatih alghib), dar
alkutub aleilmiati, Beirut, altabeat al'uwlaa, 1421h/2000m.
55- Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, alwasit fi
almadhhabi, tahqiq Ahmad Mahmoud Ibrahim, Muhammad Muhammad
Tamer, Dar al-Salaam, alqahirati, altabeat al'uwlaa, 1417hi.
56- Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, alfurue watashih alfurue, tahqiq
Abu Al-Zahra Hazem Al-Qadi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut,
altabeat al'uwlaa, 1418hi.
57- Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan ibn Majah, tahqiq Muhammad
Fouad Abd al-Baqi, Dar al-Fikr, Beirut.
58- Muhammad bin Yaqoub Al-Fayrouzabadi, alqamus almuhiti, muasasat
alrisalati, bayrut.
59- Muhammad bin Youssef Atfayesh, taysir altafsir, tahqiq Ibrahim bin
Muhammad Talai, almatbaeat alearabiat, ghirdayti, 1419h/1998m.
60- Muhammad bin Yusuf Atfayesh, sharh kitaab alniyl washifa' alealili,
altabeat althaalithata, maktabat al'iirshadi, jidat, almamlakat alerbyt
alsueudiat, 1405h/1985m.
61- Muhammad bin Youssef Atfayesh, hamyan alzaad 'iilaa dar almaeadi,
tahqiq Abdul Hafeez Shalabi, wazarat alturath alqawmii walthaqafati,
saltanat euman, altabeat althaaniatu, 1415hi/ 1994m.
62- Muhammad bin Youssef bin Abi Al-Qasim Al-Abdari, altaaj wal'iiklil
limukhtasar khalil, Dar al-Fikr, Beirut, altabeat althaaniatu, 1398h.
63- Muhammad Alish, Manah Al-Jaleel, manah aljalil sharah ealaa,
Mukhtasar Sayid Khalil, Dar Al-Fikr, Beirut, (1409h /1989mi), 4/195.
64- Muhammad Mortada Al-Husseini Al-Zubaidi, taj alearus min jawahir
alqamus, dar alhidayati.
65- Mahmoud bin Omar Al-Zamakhshari, 'asas albalaghati, Dar al-Fikr,
1399hi/ 1979m.
66- Mansour bin Younis bin Idris Al-Bahooti, sharah muntahaa al'iiradat
almusamaa daqayiq 'uwli alnahaa lisharh almuntahaa, ealam alkutab,
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Beirut, altabeat althaaniatu, (1996ma).
67- Mansour bin Younis bin Idris Al-Bahooti, kashaf alqinae ean matn
al'iiqnaei, tahqiq hilal musilihi mustafaa hilal, dar alfikri, Beirut, 1402h.
68- Yahya bin al-Khair al-Janauni, kitab alnakahi, taeliq eali yahyaa
mueamar, masra, maktabat wahbata, alqahirati.
69- Youssef bin Abdullah bin Abdul Barr Al-Qurtubi, alaistidhkar aljamie
limadhahib fuqaha' al'amsari, tahqiq Salem Muhammad Atta,
Muhammad Ali Moawad, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, altabeat
al'uwlaa.
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