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:امللخـــ�ص
وقد هدف الباحث �إىل بيان معنى متعة،)يتناول البحث حقا من حقوق املطلقة املالية هو (متعة الطالق
 وا�ستقرائها من مظانها وقد،مع التف�صيل يف حكم املتعة من خالل تتبع �آراء الفقهاء،وحكمة م�رشوعيتها، الطالق
 �أو مل يدخل بهن ما مل تكن الزوجة هي املت�سببة يف،دخل بهن،وجوب املتعة جلميع املطلقات:خل�ص البحث �إىل
.  وي�رسا، وهذه املتعة تقدر بح�سب حال الرجل ع�رسا،�إنهاء الرابطة الزوجية
.الطالق،املتعة:الكلمات الدالة
Abstract :

This research investigates a financial right for the divorcee called
(the expense of comfort).The goal of this research is to explain the meaning
of the expense of divorce, and the wisdom of legitimacy, with the detail in
the governance of finance by tracking the views of scholars, as extrapolated
from Mazanha. The research found money should be given for all divorced
as income for them, whether or not they had intercourse unless the wife is
causing the termination of the marriage contract , and this money is estimated according to the hardship of the man.
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املقدمة

اجلهود ال�سابقة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على الرحمة
املر�سلة للعاملني،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،ومن
تبعه و�سار على هديه �إىل يوم الدين�،أما بعد؛
ف� َّإن من �آيات اهلل �سبحانه �أن �رشع الزواج ليكون
�سكنا ً،ومودة ورحم ًة ،قال تعاىلَ {:و ِم ْن �آ َيا ِت ِه
اجا ِّلت َْ�س ُكنُوا �إِ َل ْي َها
�أَ ْن خَ َلقَ َل ُكم ِّم ْن �أَنفُ�سِ ُك ْم َ�أ ْز َو ً
َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إ َّن فيِ َذ ِلكَ ال َياتٍ ِّل َق ْو ٍم
َي َت َف َّك ُرونَ } (الروم ،)21:وفيه (الزواج) �إبعاد
للنا�س عن الفواح�ش بق�ضاء الوطر بطريقة م�رشوعة
نظيفة،وحفظ الأن�ساب من االختالط وال�ضياع
،و�إعمار للكون بالتكاثر،والتنا�سل .ومن املعلوم
�أن احلياة الب�رشية ال تخلو من النزاع ،وال�شقاق
واخل�صام،و�سفك الدماء،والأزواج لي�سوا مع�صومني
عن ذلك بل حتدث بينهم منازعات وخ�صومات،قد
يكون نتيجة بع�ضها تدمري الأ�رسة،وتقوي�ض
�أركانها .ولقد حر�ص الإ�سالم �أ�شد احلر�ص على
�سالمة الأ�رسة،وهدوئها وقوتها ،ومتا�سكها،حيث
نظم العالقة الزوجية تنظيما ال يدانيه ت�رشيع ،وال
مياثله قانون،وو�ضع نظاما �شامال حلل امل�شكالت
التي تع�صف باحلياة الزوجية ،وعدم الإقدام على
الطالق �إال عندما يتحقق م�سوغه ،وعد �أبغ�ض احلالل
�إىل اهلل ،قا َل َر ُ�سول اللهَّ �صلى اهلل عليه و�سلمَ «:ما
َ�ض �إِ َل ْي ِه م َِن َّ
الط َال ِق »  ،1ولذلك
�أَ َح َّل اللهَّ ُ �شَ ْيئًا �أَ ْبغ َ
�رشع الإ�سالم الإر�شادات ،والتوجيهات التي تكفل
ا�ستقرار احلياة الزوجية وا�ستمرارها .وزيادة
يف حر�ص ال�رشيعة على عرى الزواج قائمة متينة،
متما�سكة ،جعل القوامة للرجل ،والع�صمة بيده،
ورتب نظري هذه القوامة التزامات �أدبية ،ومالية.

لقد كان هذا املو�ضوع حمل جهد بع�ض الباحثني
منهم:
 .1د.احمد فتحي بهن�سي يف بحثه(:نفقة املتعة)،
وقد اقت�رصت هذه الدرا�سة على ذكر ن�صو�ص من
�أقوال الفقهاء القدامى ب�شكل مطول ،دون ردها
�إىل مذاهبها ،كما جاءت هذه الدرا�سة مفتقرة �إىل
الأدلة ال�رشعية ،وتعريف م�سقطات البحث ،وبيان
م�رشوعية نفقة املتعة،وحكمة م�رشوعية املتعة.
 .2زياد ذياب يف بحثه(:متعة الطالق وعالقتها
بالتعوي�ض عن الطالق التع�سفي) ،وهذه الدرا�سة مل
ت�ستوعب جل �أراء الفقهاء و�أدلتهم  ،ومناق�شتها.
.3د.ح�سن �شموط يف بحثه( :املتعة للمطلقات) �،2إال �أن
هذه الدرا�سة فيما (�أرى) �أنها مل تعط املو�ضوع حقه
يف ا�ستيعاب الأدلة كافة ،ومتحي�صها ،ومناق�شتها،
والتطرق �إىل م�صطلحات الدرا�سة  ،وم�رشوعيتها،
وحكمة م�رشوعيتها ،وحكمها ،و�أ�سا�س تقديرها.
�أما ما مييز هذه الدرا�سة :ف�إنها تطرقت �إىل
تعريف متعة الطالق ،وم�رشوعية نفقة املتعة،
حكمة م�رشوعية املتعة ،معيار تقدير متعة
املطلقة،وم�سقطات متعة الطالق .كما �أنها ا�ستوعبت
جل �آراء الفقهاء القدامى ،وبع�ض املعا�رصين ،وبينت
�أدلتهم  ،ومناق�شتها ،واالعرتا�ضات التي ترد عليها،
والو�صول �إىل الر�أي الراجح.
وقد كان العزم منعقدا على درا�سة هذه امل�س�ألة
درا�سة موازنة يف الفقه الإ�سالمي،وقانون الأحوال
ال�شخ�صية الأردين� ،إال �أن قانون الأحوال ال�شخ�صية
الأردين رقم( )36ل�سنة 2010م ،والذي حل حمل
قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين رقم( )61ل�سنة
1976م ،قد �أ�سقط نفقة املتعة من جميع مواده
القانونية .

حدود البحث

يقت�رص اجلهد يف هذا البحث على :تعريف نفقة
املتعة ،وم�رشوعيتها ،وحكمة م�رشوعيتها ،وحكمها،
و�أ�سا�س تقديرها ،وم�سقطات املتعة.
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�أهمية الدرا�سة
متعة الطالق من املو�ضوعات التي يجهلها كثري
من النا�س ،يف وقت تربز احلاجة �إىل معرفة تعلمها
للرجال ،والن�ساء على حد �سواء ،قال النووي�(:إن
وجوب املتعة مما يغفل النا�س عن العلم بها؛ فينبغي
تعريفهن ،و�إ�شاعة حكمها ليعرفن ذلك) .3

�أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل بيان تعريف نفقة املتعة،
وم�رشوعيتها ،وبيان �أراء الفقهاء يف نفقة املتعة ،وما
�أ�سا�س تقديرها  ،وما م�سقطات املتعة.

منهج البحث

اعتمد الباحث املنهج الو�صفي القائم على ا�ستقراء
اجلزئيات الفقهية ،ثم املنهج املقارن ،من خالل
عر�ض �أراء املذاهب الفقهية الأربعة امل�شهورة:
(احلنفية واملالكية وال�شافعية واحلنابلة) ،ف�ض ًال عن
�آراء بع�ض فقهاء ال�صحابة  ،والتابعني ،من مظانها،
وترتيب الأدلة ،واالعرتا�ضات ،والتوفيق بينها من
غري التع�صب لر�أي من الآراء� ،أو ملذهب من املذاهب.
خطة البحث:ا�شتملت الدرا�سة على املطالب الآتية:
املطلب الأول :التعريف مبفردات الدرا�سة.
املطلب الثاين :م�رشوعية نفقة املتعة.
املطلب الثالث :حكمة م�رشوعية املتعة.
املطلب الرابع :حكم املتعة.
املطلب اخلام�س :معيار تقدير متعة املطلقة.
املطلب ال�ساد�س :م�سقطات املتعة.
اخلامتة :وفيها �أهم نتائج البحث.
املطلب الأول :التعريف مبفردات الدرا�سة :

�أوال  :تعريف املتعة لغ ًة وا�صطالحا

املتعة لغ ًة:املتعة بال�ضم ،والك�رس�-أي �ضم امليم
وك�رسها–ا�سم للتمتيع كاملتاع ،واملتعة ،واملتاع
ا�سمان يقومان مقام امل�صدر احلقيقي وهو التمتيع.4
والأ�صل يف معنى املتعة كما يقول الأزهري:كل �شيء
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ينتفع به ،ويتبلغ به ويتزود ،وي�أتي عليه الفناء يف
الدنيا.5
وللمتعة معان عدة �أ�شهرها:
 .1الوعاء  ،6ومنه قوله تعاىلَ }:ولمَ َّا َفت َُحو ْا َمتَا َع ُه ْم
َو َج ُدو ْا ِب َ�ضا َع َت ُه ْم ُر َّد ْت �إِ َل ْي ِه ْم {(يو�سف.)65:
 .2االنتفاع واملنفعة ،ومنه حديث الأكوع ،قالوا :يا
ر�سول اهللَ «:ل ْوال َم َّت ْع َتنَا ِبهِ»� 7أي :لو تركتنا ننتفع به،
ني{(يون�س:
ومنه قول اهلل تعاىلَ } :و َم َّت ْعنَا ُه ْم �إِلىَ حِ ٍ
،)98وقوله تعاىلَ } :و َل ُك ْم فيِ الأَ ْر ِ�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َمت ٌَاع
�إِلىَ حِ ٍني{ (البقرة. )36:
 .3كل ما متتعت به احلوائج.8يقول الراغب
الأ�صفهاين:وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو
متاع ومتعة ،قال تعاىلَ }:ولمَ َّا َفت َُحو ْا َمتَا َع ُه ْم َو َج ُدو ْا
ِب َ�ضا َع َت ُه ْم ُر َّد ْت ِ�إ َل ْي ِه ْم{(يو�سف�)65:أي :طعامهم،
ف�سماه متاعا.9
ومن املعاين املجازية للمتعة:
 .1متعة النكاح بال�ضم وهو:ما ُو ِ�ص َل ْت ب ِه َب ْع َد
َّ
الق،م ْن َث ْو ٍب� ،أو َط َعا ٍم�،أ ْو َد َراهِ َم�،أو خا ِد ٍم
الط ِ
10
ونحوه .
 .2متعة احلج:وهو �أن ت َُ�ض َّم ُع ْم َر ًة �إىل َح ِّجكَ  11ومنه
قوله تعاىل} َف َمن تمَ َ َّت َع ِبا ْل ُع ْم َر ِة �إِلىَ الحْ َ ِّج{ (البقرة
.)196:
إن�سان يف
واملتاع من �أمتعة البيت :ما ي�ستمتع به ال ُ
حوائجه .ومتَّع اهلل به فالن ًا متتيع ًا ،و�أم َت َعه به �إمتاع ًا
مبعنى واحد� ،أي �أبقاه لي�ستمتع به فيما �أحب من
ً
12
ال�رسور ،واملنافع  .وعلى ذلك يكون معنى املتعة:
كل �شيء ينتفع به ،ويتب ّلغ به ويتزود به ،ومتعة
املر�أة :ما و�صلت به بعد الطالق ،وميكن االنتفاع به.

تعريف املتعة ا�صطالح ًا
مل �أجد– يف حدود اطالعي�-أن فقهاء احلنفية،
واحلنابلة عرفوا املتعة ،و�إن كانت �أحكام املتعة
مبثوثة يف م�صنفاتهم الفقهية.
�أما املالكية فقد عرفوا املتعة بقولهم :ما ي�ؤمر الزوج
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ب�إعطائه الزوجة لطالقه �إياها  .13ويلحظ على هذا
التعريف� :أنّهما �أدخال يف التعريف ما ال يقت�ضيه،
و�أخرجا منه ما يقت�ضيه حيث �أن هذا التعريف عد
�أن ما يعطيه الزوج �إىل مطلقته يكون على �سبيل
الأمر والإلزام وهذا ال يتحقق �إ ّال �إذا كان الإلزام
من الق�ضاء ،ويف حقيقة الأمر �أن املتعة ميكن �إعطا�ؤها
بدون �أمر القا�ضي�،أو ب�أمره  ، 14كما �أن املالكية
�أنف�سهم ن�صوا على �أنها م�ستحبة ،ولي�ست واجبة.
والأ�صل � ّأن متعة الطالق ت�ستحق مبجرد الطالق
�سواء مت الدخول �أم ال  .كما � ّأن التعريف يدخل فيه
ما يعطيه الزوج من غري املتعة ك�أي التزام �آخر يرتتب
على الطالق كاملهر امل�ؤجل مث ًال كما ي�ؤخذ عليه �أنّه
ي�شمل كل طالق ،وفرقة بني الزوجني ،مع � ّأن الفقهاء
ن�صوا على � ّأن الطالق الذي يكون �سببه الزوجة ال
ت�ستحق فيه املتعة كاملخالعة،والردة.
وعرفها ال�شافعية بقوله:املتعة ا�سم للمال الذي
يدفعه الرجل المر�أته مبفارقته �إياها.15ويلحظ على
التعريف �أنه �أدخل فيه ما يعطيه الزوج من غري
املتعة ك�أي التزام �آخر يرتتب على الطالق كاملهر
امل�ؤجل مث ًال.
كما ي�ؤخذ على هذا التعريف �أنه �شمل لكل فرقة بني
الزوجني ،مع � ّأن الطالق الذي يكون �سببه الزوجة ال
ت�ستحق فيه املتعة كاملخالعة والردة.16

التعريف املختار للمتعة
هو املال الذي يدفعه الرجل ملطلقته تعوي�ض ًا ع ّما
�أ�صابها من �رضر يف فرقة ال �سبب لها فيها.

ثانيا :تعريف الطالق لغة وا�صطالحا
الطالق لغة

يطلق الطالق يف اللغة ويراد به عدة معان �أبرزها:
التخلية ،والرتك ،والإر�سال ،ورفع القيد مطلقا
�سواء �أكان ح�سيا �أم معنويا ،فمن احل�سي قولك:
طلقت الناقة �إذا �رسحت حيث �شاءت ومن املعنوي:
الطالق املعروف  ،17قال اجلوهري :وطلق الرجل
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امر�أته تطليقا ،وطلقت هي بالفتح تطلق طالقا فهي
طالق ،وطالقة.18

الطالق ا�صطالحا
عرف الفقهاء -على اختالف مذاهبهم -الطالق
بتعريفات متقاربة ،و�إن تفاوتت عباراتهم� ،أهمها:
عرفه احلنفية بقولهم :رفع قيد النكاح حاال� ،أو م�آال
بلفظ خم�صو�ص .19
وعرفه املالكية بقولهم �:صفة حكمية ترفع حلية متعة
الزوج بزوجته .20
وعرفه ال�شافعية،واحلنابلة :بقولهم  :وحل عقد
النكاح بلفظ الطالق .21

التعريف املختار
حل قيد النكاح الثابت كله�،أو بع�ضه يف احلال� ،أو امل�آل
بلفظ خم�صو�ص �رصيحا كان� ،أو كنائيا ونحوه.
ومعنى �إزالة النكاح :رفع العقد بحيث ال حتل له
الزوجة بعد ذلك .وهذا فيما لو طلقها ثالثا  .بع�ضه:
نق�صان حله معناه نق�ص عن الطالق الذي يرتتب عليه
نق�ص حل الزوجة  .وهذا كما �إذا طلقها طلقة رجعية
،ف�إنها تنق�ص حلها  .فبعد �أن كانت حتل له مطلقا ،
وميلك ثالث طلقات � .أ�صبحت ال حتل له بعد طلقتني،
وال ميلك �إال طلقتني واحلا�صل �أن الطالق الرجعي ال
يرفع عقدة النكاح .و�إمنا ينق�ص عدد الطلقات الذي
يرتتب عليه نق�صان احلل على الوجه الذي عرفته
بلفظ خا�ص.22
يف احلال :الطالق البائن بنوعيه.
يف امل�آل :الطالق الرجعي ،حتى تنق�ضي الرابطة
الزوجية بعد العدة فالطالق الرجعي ال يرفع عقدة
النكاح ؛و�إمنا ينق�ص عدد الطلقات الذي يرتتب عليه
نق�صان احلل .
ونحوه:املق�صود بذلك �إ�شارة الأخر�س ،وكتابته�،أو
ما يقوم مقامهما.
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ثالثا :تعريف متعة الطالق
حق مال يدفعه الزوج ملطلقته زيادة عن ال�صداق،
تعوي�ضاَ لها عن طالقه لها .
ون�ستخل�ص من هذا التعريف ما ي�أتي:
�أو ًال� :إن املتعة مال يدفعه الرجل ملطلقته وي�شمل:
النقدين ،والأوراق النقدية ،وعرو�ض التجارة،
ومنافع الأعيان ،والأنعام وكل ما يتقوم مبال �سواء
كان عقار ًا� ،أو منقو ًال� ،أو نحو ذلك.
ثانيا� :إن هذا التعوي�ض يكون من قبل الرجل
ملطلقته�،أما �إذا كانت املر�أة هي املت�سببة يف الطالق،
فال متعة للرجل ،وال متعة لها.
ثالثا� :إنه تعوي�ض �سببه ال�رضر الذي حل بالزوجة،
ف�إن �أمكن رفع ال�رضر ك�أن تعود الزوجة �إىل
زوجها–ما مل يكن بائنا كربى-فال تعوي�ض لها.
رابعا� :أن �سبب املتعة هو :ما ي�صيب املر�أة من �آالم،
ووح�شة ب�سبب طالق ال حول وال قوة لها فيه ،فتكون
املتعة جرب ًا خلاطرها ،وتخفيف ًا عنها ،وموا�ساة لها،
ولريفع عنها و�صف الإ�ساءة عن فرقة مل يكن لها يد
فيها.23

املطلب الثاين:م�شروعية نفقة املتعة
الأ�صل يف م�رشوعية نفقة املتعة من حيث العموم
الآتي:
�أ -من القر�آن الكرمي :
وف َحقًّا
 .1قال تعاىلَ }:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{( البقرة.)241:وجه اال�ستدالل:
َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
�أوجبت الآية من حيث الظاهر املتعة لكل مطلقة على
مطلقها� ،سواء طلقت قبل الدخول �أم ال ؟ فر�ض
لها �صداق �أم ال ؟ويدل لهذا العموم قوله تعاىل{:
نت ُت ِر ْدنَ الحْ َ َيا َة
{ َيا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي قُل ال ْز َواجِ كَ �إِن ُك نُ َّ
احا
ال ُّد ْن َيا َوزِي َن َت َها َف َت َعا َلينْ َ �أُ َم ِّت ْع ُك َّن َو�أُ�سرَ ِّ ْح ُك َّن �سرَ َ ً
َجمِيال} (الأحزاب  ،)28:مع قولهَ { { :ل َق ْد َكانَ
َل ُك ْم فيِ َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة لمِّ َن َكانَ َي ْر ُجو اللهَّ َ
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َوا ْل َي ْو َم الْ آخِ َر َو َذ َك َر اللهَّ َ َك ِث ًريا}(الأحزاب،)21:
وقد تقرر يف الأ�صول �أن اخلطاب اخلا�ص به  eيعم
حكمه جميع الأمة �إال بدليل على اخل�صو�ص.24كما
�أن لفظ املطلقات من �ألفاظ العموم،و(�آل) اجلن�س
تفيد اال�ستغراق ،ودليل الوجوب �أنه �أ�ضاف املتعة
للمطلقات بالم امللك ،وجعلها حق ًا على املتقني.قال
الطربي :والذي هو �أوىل بال�صواب من القول يف ذلك
عندي ،قول من قال":لكل مطلقة متعة" ،لأن اهلل تعاىل
وف َحقًّا َع َلى
ذكره قالَ }:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
المْ ُ َّتق َ
ِني{( البقرة .)241:فجعل اهلل تعاىل ذكره ذلك
لكل مطلقة ،ومل يخ�ص�ص منهن بع�ضا دون بع�ض.
فلي�س لأحد �إحالة ظاهر تنزيل عام� ،إىل باطن خا�ص،
�إال بحجة يجب الت�سليم لها.25قال اجل�صا�ص:ملا
دخلت على النفي �أن تكون مبعنى الواو فيكون
�رشط وجوب املتعة املعنيني جميعا من عدم امل�سي�س،
والت�سمية جميعا بعد الطالق وهذه الآية تدل على �أن
للرجل �أن يطلق امر�أته قبل الدخول بها .26
 .2قال تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما
ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
وف َحقًّا
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{ ( البقرة .)236:وجه اال�ستدالل:
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
بهن،
�أمر اهلل تعاىل مبتعة املطلقات اللواتي مل يدخل ّ
لهن مهر ًا بقوله تعاىلَ } :و َم ِّت ُعو ُه َّن {
ومل يفر�ض ّ
والأمر يفيد الوجوب ،وبحرف (على) بقوله تعاىل:
}المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه { ،وعلى من
�أحرف الإلزام والإثبات التي تفيد الوجوب ،وبقوله
تعاىلَ } :متَا ًعا{ وهي م�صدر يدل على وجوب �أمر
}حقًّا َع َلى
بالإمتاع،وبجعل املتعة حق ًا لها لقولهَ :
ني{ .27قال ال�شنقيطي:وقد تقرر يف الأ�صول
المْ ُ ْح�سِ ِن َ
�أن الن�ص الدال على الأمر مقدم على الدال على
الإباحة .28قال ابن كثري�:أباح تبارك وتعاىل طالق
املر�أة بعد العقد عليها ،وقبل الدخول بها بل ويجوز
�أن يطلقها قبل الدخول بها ،والفر�ض لها �إن كانت
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مفو�ضة ،و�إن كان يف هذا انك�سار لقلبها؛ �أمر تعاىل
ب�إمتاع الزوجة املطلقة ،تعوي�ضها عما فاتها ب�شيء
تعطاه من زوجها بح�سب حاله ،على املو�سع قدره،
وعلى املقرت قدره ،جربا لقلبها من االنك�سار.29
ب -من ال�سنة النبوية:
َ .1ع ْن َح ْم َز َة ْب ِن �أَ ِبي �أُ َ�س ْيدٍَ ،ع ْن �أَ ِبي �أُ َ�س ْي ٍد َر ِ�ض َي ا ُللهَّ
َع ْن ُه قَالَ :خَ َر ْجنَا َم َع ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َحتَّى
ان َْط َل ْقنَا �إِلىَ َحائِطٍ ُيقَا ُل َل ُه ال�شَّ ْو ُط َحتَّى ا ْن َت َه ْينَا �إِلىَ
«:اجل ُِ�سوا َها ُهنَا
َحائ َِطينْ ِ ؛ ف ََج َل ْ�سنَا َب ْي َن ُه َما َفقَا َل ال َّن ِب ُّي ْ
َو َدخَ َل َو َق ْد �أُت َِي ِبالجْ َ ْو ِن َّيةِ؛ َف�أُ ْن ِز َل ْت فيِ َب ْيتٍ فيِ نَخْ ٍل فيِ
َب ْيتِ �أُ َم ْي َم َة ِبنْتِ ال ُّن ْع َمانِ ْب ِن �شرَ َ احِ ي َل َو َم َع َها َدا َي ُت َها
ا�ض َن ٌة َل َها؛ َف َل َّما َدخَ َل َع َل ْي َها ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه
َح ِ
و�سلم قَالََ :ه ِبي َنف َْ�سكِ ليِ  ،قَا َل ْتَ :و َه ْل َت َه ُب المْ َ ِل َك ُة
ِل�سو َقةِ ،قَالََ :ف َ�أ ْه َوى ِب َي ِد ِه َي َ�ض ُع َي َد ُه َع َل ْي َها
َنف َْ�س َها ل ُّ
ِلت َْ�س ُك َنَ ،فقَا َل ْت� :أَ ُعو ُذ ِباللهَّ ِ ِم ْنكَ َ ،فقَالََ :ق ْد ُعذْتِ بمِ َ َعا ٍذ
ُ ،ث َّم خَ َر َج َع َل ْينَاَ ،فقَالََ :يا �أَ َبا �أُ َ�س ْي ٍد ا ْك ُ�س َها َرا ِز ِق َّي َتينْ ِ ،30
َو�أَلحْ ِ ْق َها ِب�أَ ْه ِل َها» .31وجه الداللة :دل هذا احلديث
�رصاحة على م�رشوعية املتعة للزوجة التي فارقها
زوجها ،ولو مل تكن املتعة م�رشوعة ملا فعلها النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فدل فعله �صلى اهلل عليه و�سلم
على م�رشوعيتها للمطلقات ،قال الزهري� :إن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم جعلها تطليقة  32فقال قتادة:ملا
دخل عليها دعاها فقالت:تعال �أنت .فطلقها.وقيل
كان بها و�ضح كالعامرية ،قال:وزعم بع�ضهم �أنها
قالت�:أعوذ باهلل منك ،فقال :قد عذت مبعاذ وقد �أعاذك
اهلل مني فطلقها.33فقد ات�ضح من خالل الأقوال
ال�سابقة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أجرى
لفظ الطالق على ل�سانه .قال ابن عبد الرب�:أجمعوا
على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم تزوج اجلونية .34
ج -من �أفعال ال�صحابة :
 .1عن �سويد بن غفلة قال :كانت عائ�شة اخلثعمية
عند احل�سن بن علي بن �أبي طالب ،فلما �أ�صيب علي
وبويع احل�سن باخلالفة،قالت :لتهنك اخلالفة يا �أمري
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امل�ؤمنني :فقال :يقتل علي وتظهرين ال�شماتة؟ اذهبي
ف�أنت طالق ثالث ًا .قال :فتلفعت ب�ساجها وقعدت حتى
انق�ضت عدتها فبعث �إليها بع�رشة �آالف متعة ،وبقية
ما بقي من �صداقها فقالت :متاع قليل من حبيب
مفارق .فلما بلغه قولها بكى وقال :لوال �إين �سمعت
جدي� ،أو حدثني �أبي �أنه �سمع جدي يقول� :أميا رجل
طلق امر�أته ثالث ًا مبهمة� ،أو ثالث ًا عند الإقراء مل حتل
له حتى تنكح زوج ًا غريه لراجعتها .35
-2طلق عبد الرحمن بن عوف امر�أته ،ومتعها جارية
�سوداء .36
-3عن نافع،عن ابن ُع َمر�،أنه قال�:أعطها كذا ،واك�سها
كذا،فح�سبنا ذلك هو نحو ثالثني درهما.37

املطلب الثالث :حكمة م�شروعية املتعة
�إن من �رشوط �صحة عقد الزواج �:أن يكون على وجه
الت�أبيد ،والرجل واملر�أة يدخالن يف هذا العقد ،ويف
غالب ظنهما �أن احلياة الزوجية �ستبقى م�ستمرة ما
داما على قيد احلياة ،ف�إذا ما ا�ستعمل الرجل حقه يف
الطالق ،وو�ضع حد ًا للحياة الزوجية به ،ف�إن املر�أة
لتت�أثر نف�سي ًا ،ومادي ًا ،واجتماعي ًا من وقوع الطالق،
لأن الطالق ي�شعر النا�س �أن زوجها ما طلقها �إال وقد
رابه منها �شيء ،فتقل الرغبة بالزواج منها ،وت�سلقها
الأل�سن ويظن بها ظن ال�سوء ،وي�شمت بها الأعداء،
ف�إذا ما طلقها قبل الدخول فرمبا ال تتزوج �أبد ًا
ب�سبب الطالق ،و�إن كان قد دخل بها وطلقها وهي
�صغرية ال�سن ،ف�إن االمتناع من الزواج منها يكون
�أ�شد ،لأن الطالق عادة يعمل يف الغالب على حرمان
املر�أة من العي�ش يف كنف حياة زوجية م�ستمرة
�سعيدة.38يقول حممد عبده يف بيان حكمة م�رشوعية
املتعة�( :إن يف هذا الطالق غ�ضا�ضة و�إيهام ًا للنا�س
�أن الزوج ما طلقها �إال وقد رابه منها �شيء ،ف�إذا هو
متعها متاع ًا ح�سن ًا تزول هذه الغ�ضا�ضة ويكون هذا
املتاع احل�سن مبنزلة ال�شهادة بنزاهتها ،واالعرتاف
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ب�أن الطالق كان من قبله �أي لعذر يخت�ص به ال من
قبلها وال لعلة فيها ،لأن اهلل تعاىل �أمرنا �أن نحافظ
على الأعرا�ض بقدر الطاقة .فجعل هذا التمتع
كاملرهم جلرح القلب لكي يت�سامح به النا�س.39

املطلب الرابع :حكم متعة الطالق
ال خالف بني الفقهاء  40بعدم وجوب املتعة ملن
كان زواجها زواجا فا�سدا ،ك�أن يختل �رشط من
�رشوط االنعقاد� ،أو �رشوط ال�صحة مثال� ،أو باطال
كمن تزوجت ب�أحد حمارمها ثم طلقت.وال خالف
بينهم 41يف عدم وجوب املتعة �إذا كانت الفرقة من
جهة الزوجة :كردتها،و�إبائها الإ�سالم� ،أو لعيب يف
الزوج� ،أو لر�ضاع� ،أو خمالعة؛ لأن الزوجة التي
تختار الطالق تكون غري نادمة عليه .و�إمنا تباينت
�آرا�ؤهم �إذا وقع عقد الزواج م�ستوفيا ل�رشوطه
و�أركانه و�إن كانت تدور بني الوجوب ،والندب،
وذهبوا �إىل الأقوال الآتية:
القول الأول:املتعة واجبة لكل مطلقة �إال املطلقة قبل
الدخول�،أو امل�سمى لها مهرا فلها ن�صف املهر،ولي�س
لها متعة ،وبهذا قال ابن عمر ،و�سعيد بن امل�سيب،
وجماهد ،ونافع ،و�رشيح  ،42واحلنفية  ،43ومالك
يف قول ،44وال�شافعي يف اجلديد،45ورواية عن
احلنابلة.46
وا�ستدلوا بالآتي:
َ
َ
 1قوله تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح َعل ْي ُك ْم �إِن ط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َماِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
وف َحقًّا
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{(البقرة.)236:
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
وجه الداللة�:أمر اهلل �سبحانه وتعاىل باملتعة ،والأمر
}حقًّا
يفيد الوجوب ،و�أكد ذلك يف �آخر الآية بقولهَ :
ني{ ومن املعلوم �أن املر�أة التي طلقت
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
قبل الدخول�،أو اخللوة و�سمي لها مهر ًا ف�إنه يجب
لها ن�صف املهر ،وهذا هو ما يفيده قوله تعاىل:
} َو�إِ ْن َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن ِم ْن َق ْب ِل �أَ ْن تمَ َُّ�سو ُه َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم
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ِي�ض ًة َفن ِْ�صفُ َما َف َر ْ�ض ُت ْم �إال �أَ ْن َي ْع ُفونَ �أَ ْو
َل ُه َّن َفر َ
َي ْع ُف َو ا َّلذِي ِب َي ِد ِه ُع ْق َد ُة ال ِّن َك ِاح َو�أَ ْن َت ْعفُوا �أَ ْق َر ُب
لِل َّت ْق َوى َو اَل َتن َْ�س ُوا ا ْلف َْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم �إِ َّن هَّ
اللَ بمِ َ ا َت ْع َملُونَ
َب ِ�ص ٌري{(البقرة،)237:وبدل الواجب واجب؛ لأنه
يقوم مقامه ،كالتيمم بدال عن الو�ضوء ،فلما انعدمت
الت�سمية� ،أو مل ت�صح جعلنا البديل هو املتعة .47
وي�ؤكد وجوب املتعة قوله �سبحانهَ }:و َم ِّت ُعو ُه َّن{
 ،والأمر يقت�ضي الوجوب ،حتى تقوم الداللة على
الندب؛ ولأن مهر املثل يجب للزوجة مبجرد العقد
عليها يف هذه احلالة_ وهي حالة عدم الت�سميةـ
واملتعة هي بع�ض مهر املثل ،فتكون واجبة .48
وف َحقًّا َع َلى
 .2قوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني} (البقرة. )241:
المْ ُ َّت ِق َ
وجه الداللة :ق�سم اهلل تعاىل املطلقات قبل الدخول من
حيث ا�ستحقاق املتعة �إىل ق�سمني:
الأول :مل ي�سم لها مهرا،فالواجب لها املتعة.
الثاين� :سمي لها ن�صف املهر.فدل هذا التق�سيم �أن
هناك حكما يخت�ص بكل مطلقة . 49ثم �أ�ضاف �سبحانه
قال{:حقًّا}
وتعاىل املتعة �إليهن بالم التمليك ،ثم
َ
ني } وكلمة
وذلك دليل وجوبه ،وقالَ {:ع َلى المْ ُ َّت ِق َ
(على) تفيد الوجوب واملراد باملتقني ،واملح�سنني:
امل�ؤمنون ،وامل�ؤمن هو الذي ينقاد حلكم ال�رشع ،وقال
اهلل تعاىلَ }:ف َم ِّت ُعو ُه َّن{ �أمر ،والأمر للوجوب ،وقال
احا َجمِيال }
اهلل تعاىلَ {:ف َم ِّت ُعو ُه َّن َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن �سرَ َ ً
( الأحزاب،)49 :ولأن الفرقة وقعت بالطالق بعد
�صحة النكاح فال تنفك عن الواجب لها كما �إذا كان
يف النكاح مهر م�سمى.50
ويف املحيط الربهاين :ثم املتعة واجبة للمطلقة قبل
الدخول �إذا مل ي�سم لها مهر ًا .وكذلك يف كل فرقة
جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها ومل ي�سم لها
مهر ًا؛ ف�إنها م�ستحقة لكل مطلقة ،يريد به املطلقة بعد
الدخول بها �إذا مل يكن يف النكاح ت�سمية .51
ِين �آ َمنُوا �إِ َذا َن َك ْح ُت ُم المْ ُ�ؤْ ِمنَاتِ
 .3قوله تعاىلَ :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
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ُث َّم َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َف َما َل ُك ْم َع َل ْيه َِّن ِم ْن
احا َج ِميلاً {
ِع َّد ٍة َت ْع َت ُّدو َن َها َف َم ِّت ُعو ُه َّن َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن �سرَ َ ً
( الأحزاب.)49 :وجه الداللة�:أوجبت الآية الكرمية
املتعة لكل مطلقة قبل الدخول،وجاء ذلك ب�صيغة
الأمر} َ ف َم ِّت ُعو ُه َّن{ ،ثم خ�ص منها من �سمي لها
مهر ،فبقيت املطلقة التي مل ي�سم لها مهر على ظاهر
الآية ،وتعد هذه الآية نا�سخة للآيات التي جاءت عامة
يف كل مطلقة.52
َ .4ع ْن َح ْم َز َة ْب ِن �أَ ِبي �أُ َ�س ْيدٍَ ،ع ْن �أَ ِبي �أُ َ�س ْي ٍد َر ِ�ض َي
اللهَّ ُ َع ْن ُه قَالَ :خَ َر ْجنَا َم َع ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم
َحتَّى ان َْط َل ْقنَا �إِلىَ َحائِطٍ ُيقَا ُل َل ُه ال�شَّ ْو ُط َحتَّى ا ْن َت َه ْينَا
اجل ُِ�سوا
�إِلىَ َحائ َِطينْ ِ ؛ ف ََج َل ْ�سنَا َب ْي َن ُه َما َفقَا َل ال َّن ِب ُّي ْ «:
َها ُهنَا َو َدخَ َل َو َق ْد �أُت َِي ِبالجْ َ ْو ِن َّيةِ؛ َف�أُ ْن ِز َل ْت فيِ َب ْيتٍ فيِ
نَخْ ٍل فيِ َب ْيتِ �أُ َم ْي َم َة ِبنْتِ ال ُّن ْع َمانِ ْب ِن �شرَ َ احِ ي َل َو َم َع َها
ا�ض َن ٌة َل َها؛ َف َل َّما َدخَ َل َع َل ْي َها ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل
َدا َي ُت َها َح ِ
عليه و�سلم قَالََ :ه ِبي َنف َْ�سكِ ليِ  ،قَا َل ْتَ :و َه ْل َت َه ُب المْ َ ِلك ُةَ
ِل�سو َقةِ ،قَالََ :ف َ�أ ْه َوى ِب َي ِد ِه َي َ�ض ُع َي َد ُه َع َل ْي َها
َنف َْ�س َها ل ُّ
َ
ِلت َْ�س ُك َنَ ،فقَا َل ْت� :أ ُعو ُذ ِباللهَّ ِ ِم ْنكَ َ ،فقَالََ :ق ْد ُعذْتِ بمِ َ َعا ٍذ
ُ ،ث َّم خَ َر َج َع َل ْينَاَ ،فقَالََ :يا �أَ َبا �أُ َ�س ْي ٍد ا ْك ُ�س َها َرا ِز ِق َّي َتينْ ِ ،
َو�أَلحْ ِ ْق َها ِب�أَ ْه ِل َها.53
وجه الداللةّ � :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فارق
زوجته ،و�أمر بتمتيعها متعة الطالق قبل دخوله
بها ،فدل ذلك على � ّأن املتعة ال تكون �إ ّال يف الطالق
قبل الدخول.قال ال�صنعاين:هذه املر�أة التي متعها
الر�سول �أنه مل ي�سم لها �صداقا فمتعها كما ق�ضت
به الآية،ويحتمل �أنه كان �سمى لها فمتعها �إح�سانا
منه وف�ضال. 54من املعقول� :إن املطلقة قبل الدخول،
وت�سمية املهر ،حلقها بالنكاح ابتذال ،وقلت رغبة
الرجال فيها بالطالق ،فوجب لها املتعة� ،أما التي
فر�ض لها املهر مل جتب لها املتعة؛ لأنه ملا �أوجب
بالآية ملن مل يفر�ض لها دل على �أنه ال يجب ملن
فر�ض لها ،ولأنه ح�صل لها يف مقابلة االبتذال ن�صف
امل�سمى ،فقام ذلك مقام املتعة.55
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مناق�شة الأدلة
� .1إن اال�ستدالل بالآيات ال�سابقة ال دليل فيه على
وجوب نفي املتعة عن ه�ؤالء املطلقات؛ �إنمّ ا يف الآية
بيان لوجوب املتعة للمطلقات قبل الدخول حتى
يظن الأزواج � ّأن تلك املر�أة التي مل يجرب معها
ال ّ
56
احلياة الزوجية ال ت�ستحق �شيئ ًا فت�ضيع حقوقها .
وهذا اال�ستدالل مبني على (�أو) الوارد يف الآية
مبعنى ( :الواو) �،أو �أن يكون يف الكالم حذف تقدر
به الآية( :ال جناح عليكم �إن طلقتم الن�ساء فر�ضتم،
�أو مل تفر�ضوا )  ، 57ومن املعلوم �أن الدليل �إذا طرقه
االحتمال بطل به اال�ستدالل.58وعلى ذلك ال حجة
لأ�صحاب هذا القول بهذا الدليل.
 .2و�أ ّما ادعاء الن�سخ ،فال دليل عليه .يقول ابن حزم
يف �ش�أن ادعاء الن�سخ :ال ي�صدق �أحد على �إبطال حكم
�آية منزلة �إال بخرب ثابت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فكيف ولي�س يف الآية التي ذكرت �شئ يخالف
التي زعم �أنّها ن�سختها فكلتاهما حق .59
 .3و�أ ّما ا�ستداللهم بفعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فلي�س فيه دليل على عدم وجوب املتعة لغري املدخول
بها؛و�أكرث ما يقال عن احلديث �أنّه بني حالة من
حاالت الطالق ت�ستحق فيها املطلقة املتعة وهي حالة
ما �إذا طلقت قبل الدخول ،ولي�س فيها نفي غري � ّأن تلك
احلالة ال يجب فيها املتعة.60
� .4أما ا�ستداللهم باملعقول :ف�إن ذلك يعار�ض عموم
الأدلة الدالة على وجوب املتعة للمطلقات ،وهذا ال
يجوز ،كما �أن لها ن�صف املهر مقابل االبتذال ،ال
مينع من وجوب املتعة لها ف�ضال عن وجوب ن�صف
املهر امل�سمى جمعا بني الأمرين.61
القول الثاين :املتعة مندوب �إليها يف كل مطلقة و�إن
دخل بها �إال التي مل يدخل بها وقد فر�ض لها،
فح�سبها ما فر�ض لها ،وال متعة لها وبهذا قال مالك
يف امل�شهور،62ورواية عن �رشيح ،63والليث بن �سعد،
و�إبن �أبي ليلى .قال ابن جزي :متعة املطلقات :وهي
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الإح�سان �إليهن حني الطالق مبا يقدر عليه املطلق
بح�سب ماله يف القلة ،والكرثة وهي م�ستحبة .64قال
مالك يف املدونة :املتاع �أمر رغب اهلل فيه ،و�أمر به ومل
ينزل مبنزلة الفر�ض من النفقة ،والك�سوة ،ولي�س
تعدى عليه الأئمة كما تعدى على احلقوق وهيَ }:ع َلى
وف{ .65
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وا�ستدلوا بالآتي :
وف
 .1ظاهر قوله تعاىلَ } :و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{(البقرة.)241:
َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
 .2ظاهر قوله تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم
ِي�ض ًة
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
الن َِّ�ساء َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
َو َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه َمتَا ًعا
ني{ (البقرة.)236:
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
وجه الداللة:جاءت الآية الأوىل عامة يف كل املطلقات
دخل بها �أم ال ،وجاءت الآية الثانية خا�صة يف ق�سم من
�أق�سام املطلقات ،وجاءت الآيتان ب�صيغة الأمر ،ولكن
}حقًّا
�صرُ ف الأمر من الوجوب �إىل الندب بقوله تعاىلَ :
ني{؛
ني { ،وقوله تعاىلَ }:حقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
ل ّأن اهلل جعلها حق ًا على املتقني ،واملح�سنني،وما كان
من باب الإجمال،والإح�سان فلي�س بواجب،و�أنها لو
كانت واجبة ملا خ�ص بها املتقني واملح�سنني ،و�أن
اهلل قيد املتعة باملتقي،واملح�سن،فدل على �أنها لي�ست
بواجبة ،الن الواجب ال يختلف فيه املح�سن،واملتقي
دون غريهما.66قال مالك �:إنمّ ا خفف عندي يف املتعة
ومل يجرب عليها املطلق يف الق�ضاء يف ر�أيي؛ لأين �أ�سمع
ني } ،وقوله تعاىلَ {:حقًّا
اهلل يقولَ {:حقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
ني } ،فلذلك خففت،ومل يق�ض بها ،قال
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
�سحنون ،وقال غريه :ل ّأن الزوج �إذا كان غري متق وال
حم�سن فلي�س عليه �شيء ،فل ّما قيل على املتقني ،وعلى
املح�سنني متاع باملعروف ومل يكن اخلطاب عام ًا لغري
املح�سن ،وال املتقي علم �أنّه خمفف) .67
ويقول الد�سوقي :الأمر امل�ستفاد من(على) للندب
بقرينة التقييد باملح�سنني ،واملتقني؛ ل ّأن الواجبات
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ال تتقيد بهما) . 68
� .3أن اهلل ع َّلق الأمر بالتمتيع على الإح�سان يف �آية،
وعلى التقوى يف �آية �أخرى فقالَ }:ع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه
ني{
َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
(البقرة.)236:وقال يف الآية الأخرىَ }:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ
ني{(البقرة.)241:
َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
والإح�سان غري واجب ،والتقوى �أمر خفي وال�ش�أن
يف الت�رشيع �أال يعلق احلكم واجب ًا� ،أو غري واجب
على الأمور اخلفية؛ و�إمنا يعلق على الأمور الظاهرة،
فد َّل ذلك على �أن املتعة م�ستحبة غري واجبة ،كما يفهم
ذلك من التعليق على الإح�سان والتقوى؛ �إذ لو كانت
واجبة لأطلقها اهلل �سبحانه وتعاىل على املتقني وغري
املتقني �أي :على اخللق �أجمعني ،دون تخ�صي�ص ،كما
�أنها لو كانت واجبة لتوىل اهلل تقديرها و�إمنا وكلها
�إىل اجتهاد املقدر.69
روي �أن رجال طلق امر�أته،فخا�صمته �إىل �رشيح،
وف َحقًّا َع َلى
فقر�أ الآيةَ :و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني (البقرة ،)241:قال�:إن كنت من املتقني،
المْ ُ َّت ِق َ
70
فعليك املتعة.ومل يق�ض  .فلو كانت املتعة واجبة
لأمر بها القا�ضي �رشيح للمطلقة ،ولأن املتعة غري
واجبة قبل الطالق فال جتب بالطالق؛ لأنه م�سقط
ال موجب ولو وجبت؛ �إمنا جتب باعتبار ملك النكاح
وبالطالق قبل الدخول �أزال امللك ال �إىل �أثر فكيف
جتب املتعة باعتبار امللك؟.71
من املعقول :املتعة لو كانت واجبة لعينّ فيها القدر
الواجب دفعه للزوجة كما هو احلال يف الأموال
الواجبة ؛و�إمنا وكلها �إىل اجتهاد املقدر ،والفرائ�ض
ال بد �أن تكون مقدرة ومعلومة �أي�ضا ، 72يقول ابن
عبد الرب(:املتعة لو كانت فر�ضا واجب ًا ُيق�ضى به
لكانت مقدرة معلومة ك�سائر الفرائ�ض يف الأموال،
فل ّما مل تكن كذلك خرجت من حد الفرو�ض �إىل الندب،
والإر�شاد ،واالختيار� ،صارت كال�صلة،والهدية) .73
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مناق�شة الأدلة
� .1إن اال�ستدالل بالآيات القر�آنية ،وقولهمّ � :إن الأمر
يف هذه الآيات �صرُ ف عن الوجوب �إىل الندب؛ فيجاب
عنه بالآتي:
�أ -ما ذكره اهلل ب� ّأن هذا التمتيع حق واجب على
املتقني ت�أكيد لإيجابها؛ لأنّه يجب على كل م�سلم �أن
}حقًّا
يتقي اهلل فال يع�صيه ،وكذلك يف قوله تعاىلَ :
ني{ ،فالأ�صل �أن يت�صف كل امل�سلمني
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
ب�صفة الإح�سان،وال تخت�ص هذه ال�صفة بفئة من
امل�سلمني دون غريهم.74
وف َحقًّا
يقول اجل�صا�ص :قوله تعاىلَ }:متَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ن َ
ِني{ ت�أكيد لإيجابه �إذ َج َعلها من �رشط
الإح�سان وعلى كل �أحد �أن يكون من املح�سنني،
ني{؛ قد دل قوله
}حقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
وكذلك قوله تعاىلَ :
حقا عليه على الوجوب،وقوله تعاىلَ }:حقًّا َع َلى
ني{؛ ت�أكيدا لإيجابها.75
المْ ُ َّت ِق َ
ظن ذو غباء � ّأن قوله تعاىل}:
ويقول الطربي :ف�إن ّ
ني{  ،وقوله تعاىلَ }:حقًّا َع َلى
َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
ني{؛ �أنّها غري واجبة؛ لأنّها لو كانت واجبة
المْ ُ َّت ِق َ
لكانت على املح�سن وغري املح�سن واملتقي وغري
املتقي ،ف� ّإن اهلل تعاىل ذكره قد �أمر جميع خلقه ب�أن
يكونوا من املح�سنني ،ومن املتقني وما وجب من حق
على �أهل الإح�سان ،والتقى فهو على غريهم �أوجب
ولهم �ألزم.76
ب -لي�س تخ�صي�ص املتقني ،واملح�سنني بالذكر
دلي ًال على � ّأن غريهم غري داخل يف احلكم،بل هو
�أعم منه ومن القائم بالواجبات �أي�ضا،فذكر املتقني
،واملح�سنني �إمنا هو للت�أكيد لوجوبها ولي�س
تخ�صي�صهم بالذكر لإيجابها على غريهم ،وي�شبه ذلك
ني{(
َاب َال َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى ِّللْ ُم َّت ِق َ
قوله تعاىلَ }:ذ ِلكَ ا ْل ِكت ُ
البقرة ،)2:وهو هدى للنا�س كافة ،ولي�س موجب ًا لأن
ال يكون هدى لغريهم�.77إن الوقوف على �سبب نزول
هذه الآية يدل على �أنها �أقرب �إىل الوجوب من الندب،
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قال عبد الرحمن بن زيد بن �أ�سلم :ملا نزل قوله تعاىل:
ني{ قال رجل:
} َمتَاع ًا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َح ّق ًا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
�إن �شئت �أح�سنت ففعلت ،و�إن �شئت مل �أفعل ،ف�أنزل
وف َح ّق ًا َع َلى
اهلل هذه الآيةَ }:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{.78
المْ ُ َّت ِق َ
ني{،
قال القرطبي:يف قوله تعاىلَ }:حقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
�أي يحق ذلك عليهم حقا ،يقال:حققت عليه الق�ضاء
و�أحققت� ،أي �أوجبت ،وفى هذا دليل على وجوب
املتعة مع الأمر بها ،فقولهَ }:حقًّا َ { ،ت�أكيد
ني}،و{ َع َلى
للوجوب ،ومعنىَ {:ع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
ني}� ،أي على امل�ؤمنني� ،إذ لي�س لأحد �أن يقول:
المْ ُ َّت ِق َ
ل�ست مبح�سن وال متق ،والنا�س م�أمورون ب�أن يكونوا
جميعا حم�سنني متقني ،فيح�سنون ب�أداء فرائ�ض اهلل
،ويجتنبون معا�صيه حتى ال يدخلوا النار ،فواجب
على اخللق �أجمعني �أن يكونوا حم�سنني متقني،
وَ }:حقًّا {�،صفة لقولهَ }:مت ٌَاع {� ،أو ن�صب على
امل�صدر ،وذلك �أدخل يف الت�أكيد للأمر.79
� .2أ ّما ا�ستداللهم ب� ّأن اهلل مل يقدر املتعة مبقدار معني
مما يدل على عدم وجوبها...
ّ
فيجاب عنه�:أن عدم تقدير النفقة ال يلزم منه عدم
الوجوب ،فقد فر�ض اهلل النفقة ومل يبني قدرها ،بل
وكل ذلك �إىل االجتهاد ،يراعى فيها الكفاية ،و�سد
احلاجة ،والعرف ال�سائد ،وظروف الزوج.
قال ال�شنقيطي :وقولهم :لو كانت واجبة لعني القدر
الواجب فيها ،فاجلواب� :إن هذا القول مردود بنفقة
الأزواج ،والأقارب؛ ف�إنها واجبة ،ومل يعني فيها
القدر الالزم.80
� .3أما قولهم �أن اهلل ع َّلق الأمر بالتمتيع على
الإح�سان.....
فيجاب� :إن الأمر بالتمتيع يف قوله}َ :و َم ِّت ُعو ُه َّن{،
حيث �أ�ضاف التمتيع �إليهن يف قولهَ }:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ
وف { (البقرة  )241:كل ذلك �أظهر يف
َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
81
الوجوب منه يف الندب .
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كما �أن اهلل – عز وجل – قالَ {:حقًّا } واحلق
واجب ،وقال تعاىلَ {:ع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ
ني } (البقرة
قَد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
،)236:و{ َع َلى} تفيد الوجوب.
ني}؛ ف�إنه
ني } وقوله {:المْ ُ َّت ِق َ
�أما ذكره{:المْ ُ ْح�سِ ِن َ
لت�أكيد الوجوب ،ف�إن فاعل الواجب يقال له حم�سن،
وكل م�ؤمن جتب عليه تقوى اهلل تعاىل باالبتعاد عن
معا�صيه .فتخ�صي�ص املح�سنني واملتقني بالذكر �إمنا
هو من باب الت�رشيف ،واحل�ض على فعل الواجب،
فك�أنه قال:من فعل ذلك فقد �أح�سن �إىل نف�سه واتًّقى
عذاب اهلل تعاىل املرتتب على عدم فعل الواجب.
�أما ما روي عن �رشيح �أنه مل يوجب املتعة على املطلق
فقد �أثر عنه وكيع ،عن �سفيان ،عن الزبري بن عدي
،عن زيد بن احلارث ،عن �رشيح �أن رجال طلق ومل
يفر�ض ومل يدخل ف�أجربه �رشيح على املتعة .82
وروى معمر عن �أيوب ،عن ابن �سريين ،عن �رشيح
�أنه �سمعه يقول لرجل طلق:متع ،فلم �أدر ما رد عليه
ف�سمعت �رشيحا يقول :متع �إن كنت من املح�سنني ،ال
ت�أب �أن تكون من املتقني.83
�أما ا�ستداللهم باملعقول فيجاب عليه بالآتي :قال
تعاىلَ {:ع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قَد ُر ُه }
(البقرة ،)236:دل على وجوب املتعة �إذ ما لي�س
بواجب غري معترب بحال الرجل �إذ له �أن يفعل ما
�شاء منه يف حال الي�سار ،والإع�سار فلما قدرها
بحال الرجل ،ومل يطلقها فيخري الرجل فيها دل على
وجوبها.84
القول الثالث :املتعة واجبة لكل مطلقة� ،إال ملطلقة قبل
الدخول ،و�سمي لها مهر فلها ن�صف املهر ولي�س لها
متعة ،كما جتب يف كل فرقة �سببها الزوج كالطالق،
والردة ،واللعان وبهذا قال ابن عمر ،وابن امل�سيب،
و�رشيح ،85ومالك يف قول ،86وال�شافعي يف اجلديد.87
قال الأن�صاري :لكل مفارقة متعة �إال التي فر�ض لها
مهر ،وفورقت قبل الدخول� ،أو كانت الفرقة ب�سببها،
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�أو مبلكه لها� ،أو مبوت ،وفرقة اللعان ب�سببه ،والعنة
ب�سببها.88
وا�ستدلوا بالآتي:
وف َح ّق ًا َع َلى
 .1قوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني }(البقرة.)241:
المْ ُ َّت ِق َ
 .2قوله تعاىلَّ {: {:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء
ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
وف
َع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قَد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني} } (البقرة.)236:
َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
وجه الداللة� :أوجب اهلل املتعة جلميع الن�ساء ومل
يخ�ص�ص منهن واحدة دون الأخرى ،ثم جاءت
ِين
الآية الثانية من �سورة الأحزابَ {:يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
�آ َمنُوا �إِ َذا َن َك ْح ُت ُم المْ ُ�ؤ ْ ِمنَاتِ ُث َّم َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن
تمَ َُّ�سو ُه َّن َف َما َل ُك ْم َع َل ْيه َِّن ِم ْن ِع َّد ٍة َت ْع َت ُّدو َن َها َف َم ِّت ُعو ُه َّن
احا َجمِيال}}(الأحزاب.)49:
َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن �سرَ َ ً
املطلقات،وهن املطلقات
مبينة املتعة ل�صنف معني من
ّ
قبل الدخول ،فبينت � ّأن املتعة تكون ملن طلقت قبل
الدخول ،ومل يفر�ض لها املهر�،أما من طلقت وقد
فر�ض لها املهر فال ت�ستحق �إ ّال ن�صف املهر.89
يقول ال�شريازي (:و�إن فر�ض لها املهر مل جتب لها
املتعة؛ لأنه ملا �أوجب بالآية ملن مل يفر�ض لها دل على
�أنه ال يجب ملن فر�ض لها؛ ولأنه ح�صل لها يف مقابلة
االبتذال ن�صف امل�سمى فقام ذلك مقام املتعة) .90
فالآية القر�آنية بينت حال ق�سمني من �أق�سام
املطلقات:الأول :وهي املطلقة قبل الدخول،وقبل
فر�ض املهر؛ وهذه �أوجب اهلل لها املتعة .الثاين:
املطلقة قبل الدخول ،وبعد فر�ض املهر وهذه �أوجب
اهلل لها ن�صف املهر.
يقول زكر ّيا الأن�صاري (:وهي�-أي املتعة -مال يجب
على الزوج دفعه المر�أته ملفارقته �إياها ب�رشوط.كما
قلت :يجب عليه (لزوجة مل يجب لها ن�صف مهر
فقط) ،ب�أن وجب لها جميع املهر�،أو كانت مفو�ضة مل
توط�أ ،ومل يفر�ض لها �شيء �صحيح (متعة الفراق).
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�أما يف الأوىل فلعموم قوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع
ني } ،وخ�صو�ص فتعالني
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َح ّق ًا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
�أمتعكن ،ولأن املهر يف مقابلة منفعة ب�ضعها.وقد
ا�ستوفاها الزوج فتجب للإيحا�ش متعة ،و�أما يف
الثانية فلقوله تعاىلَّ {:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم
ِي�ض ًة
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
الن َِّ�ساء َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
َو َم ِّت ُعو ُه َّن } (البقرة)236:؛ولأن املفو�ضة مل يح�صل
لها �شئ فيجب لها متعة لاليحا�ش بخالف من وجب
لها ن�صف املهر فال متعة لها ،لأنه مل ي�ستوف منفعة
ب�ضعها ،فيكفي ن�صف مهرها للإيحا�ش.ولأن اهلل
تعاىل مل يجعل لها �سواه بقولهَ {:فن ِْ�صفُ َما َف َر ْ�ض ُت ْم
}(البقرة.91)237:ومما ي�ؤكد وجوب املتعة لكل
مطلقة �سواء �أكانت مدخوال بها �أم ال� ،سمي لها مهر
وكن
�أم ال :متتيع زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
مدخوال بهن ،قال تعاىلَ {:يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي قُل ِّ ألَ ْز َواجِ كَ
نت ُت ِر ْدنَ الحْ َ َيا َة ال ُّد ْن َيا َوزِي َن َت َها َف َت َعا َلينْ َ �أُ َم ِّت ْع ُك َّن
�إِن ُك نُ َّ
92
احا َجمِيال}(الأحزاب. )28:
َو�أُ�سرَ ِّ ْح ُك َّن �سرَ َ ً
وجه الداللة :دلت الآية على عمومها املتعة لكل مطلقة
�إال التي حكم لها باملتعة وطلقت قبل الدخول �.93أما
�إذا فر�ض للمر�أة يف التفوي�ض �شيء فال متعة لها؛ لأن
الزوج مل ي�ستوف منفعة ب�ضعها ،فيكفي �شطر مهرها
ملا حلقها بالطالق من اال�ستيحا�ش ،واالبتذال.94
قال ال�شريازي� :إذا طلقت املر�أة مل يخل� :إما �أن يكون
قبل الدخول �أو بعده ف�إن كان قبل الدخول نظرت ف�إن
مل يفر�ض لها مهر وجب لها املتعة لقوله تعاىلَّ {:ال
ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو
ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن } (البقرة)236:؛
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
َت ْفر ُ
ولأنه حلقها بالنكاح ابتذال وقلت الرغبة فيها
بالطالق فوجب لها املتعة و�إن فر�ض لها املهر مل
جتب لها املتعة؛ لأنه ملا �أوجب بالآية ملن مل يفر�ض
لها دل على �أنه ال يجب ملن فر�ض لها ولأنه ح�صل
لها يف مقابلة االبتذال ن�صف امل�سمى فقام ذلك مقام
املتعة.95
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مناق�شة الأدلة
ميكن الإجابة عن اال�ستدالل بالآيات القر�آنية كما
�أجيب عن غريها من � ّأن ادعاء التخ�صي�ص يحتاج �إىل
دليل ،ذلك �أن الآيات الأخرى جاءت عامة وا�ضحة يف
�ش�أن �إعطاء كل املطلقات متعتهن ،و�إخراج ق�سم منها
يحتاج �إىل دليل.96
القول الرابع:املتعة جتب لكل مطلقة قبل الدخول
،وقبل ت�سمية املهر ت�سمية �صحيحة ،واملفو�ضة،
وبهذا قال احلنفية، 97ورواية عن مالك،98وال�شافعي
يف القدمي، 99واحلنابلة يف املعتمد من �أقوالهم. 100
روى مالك يف املوط�أ عن نافع عن عبد اهلل بن عمر
ر�ضي اهلل عنهما� ،أنه كان يقول(:لكل مطلقة متعة
�إال التي تطلق وقد فر�ض لها �صداق ومل مت�س�س،
فح�سبها ن�صف ما فر�ض لها) . 101
ويف املغني :واملتعة جتب على كل زوج لكل زوجة
مفو�ضة طلقت قبل الدخول ،وجتب املتعة للمفو�ضة
يف كل مو�ضع يتن�صف فيه امل�سمى ،كردته قيا�سا على
الطالق ،وال جتب املتعة فيما ي�سقط به امل�سمى من
الفرق كاختالف الدين ،والف�سخ بالر�ضاع ،ونحوه
�إذا جاء من قبل املر�أة؛ لأن املتعة �أقيمت مقام ن�صف
امل�سمى ،ف�سقطت كما ي�سقط كما ت�سقط الأبدال مبا
ي�سقط مبدلها.102
وا�ستدلوا بالآتي:
ِين �آ َمنُوا �إِ َذا َن َك ْح ُت ُم
 .1قوله تعاىلَ }:يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
المْ ُ�ؤْ ِمنَاتِ ُث َّم َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َف َما
َل ُك ْم َع َل ْيه َِّن ِم ْن ِع َّد ٍة َت ْع َت ُّدو َن َها َف َم ِّت ُعو ُه َّن َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن
احا َجمِيال{(الأحزاب.)49 :
�سرَ َ ً
 .2قوله تعاىل} َّال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم ِ�إن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما
ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَو َت ْفر ُ
وف َحقًّا
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{(البقرة )236:
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
وجه الداللة� :إن اهلل تعاىل �أمر الأزوج باملتعة،وقد
�أوجبها �سبحانه وتعاىل للمطلقات قبل امل�سي�س،

هال نايف مشاقبة ،متعة الطالق يف ضوء  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص (2013،)78-55

بخالف املدخول بهن،فقد فقد �أحد ال�رشطني . 103
ثم �إن الآية الأوىل خ�ص�صت املطلقات قبل الدخول
لهن ،وتبني الآية الثانية � ّأن املخت�ص
بوجوب املتعة ّ
باملتعة هن املطلقات قبل الدخول ،وقبل فر�ض
املهر� ،أما املطلقات قبل الدخول وبعد فر�ض املهر؛
ف�إنّهن ي�ستحققن ن�صف املهر وال ي�ستحققن املتعة
،104واعترب �أ�صحاب هذا الر�أي � ّأن هذه الآيات نا�سخة
للآيات التي �أوجبت املتعة لكل املطلقات.
يقول القرطبي (:ذكر تعاىل هذه الآية ،والتي بعدها
مطلقة قبل امل�سي�س وقبل الفر�ض ،ومطلقة قبل
امل�سي�س وبعد الفر�ض ،فجعل للأوىل املتعة ،وجعل
للثانية ن�صف ال�صداق ملا حلق الزوجة من دح�ض
العقد ،وو�صم احلل احلا�صل للزوج بالعقد ،وقابل
امل�سي�س باملهر الواجب) .105
وقال الكا�ساين :ولنا قوله تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن
ِي�ض ًة
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
َو َم ِّت ُعو ُه َّن { (البقرة  ،)236:ومطلق الأمر لوجوب
ِ�ضو ْا{ �أي:
العمل واملراد من قوله عز وجل� }:أَ ْو َت ْفر ُ
ومل تفر�ضوا �أال ترى �أنه عطف عليه قوله تعاىل}:
َو�إِن َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم
ِي�ض ًة َفن ِْ�صفُ َما َف َر ْ�ضتُم{ (البقرة )237:
َل ُه َّن َفر َ
ولو كان الأول مبعنى ما مل مت�سوهن وقد فر�ضوا
لهن� ،أو مل يفر�ضوا ملا عطف عليه املفرو�ض وقد
َا�صبرِ ْ لحِ ُ ْك ِم
تكون �أو مبعنى الواو قال تعاىل }:ف ْ
َر ِّبكَ َوال تُطِ ْع ِم ْن ُه ْم �آ ِث ًما �أَ ْو َكفُو ًرا {(الإن�سان)24:
�أي:وال كفورا .106
ويقول ابن قدامة (:ولنا قوله تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح
ِ�ضو ْا
َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن {(البقرة،)236 :ثم قال}:
َل ُه َّن َفر َ
َو�إِن َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم
ِي�ض ًة َفن ِْ�صفُ َما َف َر ْ�ض ُت ْم {(البقرة)237:
َل ُه َّن َفر َ
فخ�ص الأوىل باملتعة والثانية بن�صف املفرو�ض مع
تق�سيمه الن�ساء ق�سمني و�إثباته لكل ق�سم حكما فيدل
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ذلك على اخت�صا�ص كل ق�سم بحكمه .107من املعقول:
� ّإن اهلل �سبحانه وتعاىل �أعطى املطلقة بعد الدخول
مهرها كام ًال ،و�أعطى املطلقة قبل الدخول ن�صف
املهر ،وذلك كله ملا يلحق املر�أة من �آثار ناجتة عن حل
عقد الزواج ،ف�إن كانت املطلقة قبل الدخول ال مهر
م�سمى لها؛ ف�إنها ت�ستحق املتعة للمعنى ذاته.108كما
�أن الزوج ملك حل اال�ستمتاع بزوجته مبوجب العقد،
فلو طلقها قبل �أن ي�سمي لها مهرا،وقبل �أن يدخل
بها؛ ف�إنها ال ت�ستحق �شيئا من املهر ،لأنه مل ي�سم لها
مهر فلو مل يجب لها املتعة لكان الزواج خاليا من
البدل ،ف�صارت كاملوهوبة التي اخت�ص بها ر�سول
اهلل دون غريه من �أفراد �أمته،109لأن طالق املر�أة قبل
الدخول ،وقبل ت�سمية املهر يف نكاح يقت�ضي عو�ضا
فلم يع َر عن العو�ض كما لو �سمى مهرا.110

مناق�شة الأدلة
� .1أما اال�ستدالل بالآيات القر�آنية فيجاب عنه بالآتي:
هذه الآيات ذكرت حالة من حاالت الطالق التي
تنف غريها من
ت�ستحق فيه املطلقة املتعة ،ومل ِ
احلاالت ،مبعنى � ّأن الآيات مل تن�ص على � ّأن هذه هي
احلالة الوحيدة امل�ستحقة ملتعة الطالق .بل �إن هناك
حاالت ت�ستحق بها املر�أة املتعة .111
 .2ادعاء الن�سخ �سبق الإجابة عنه ،ومن املعلوم �أن
الن�سخ ال يلج�أ �إليه �إال يف حالة التعار�ض من جميع
الوجوه ،وعدم �إمكانية اجلمع بني الن�صو�ص
ومعروف � ّأن اجلمع بني الن�صني خري من �إهمال
بع�ضها ،ومن ادعى الن�سخ فعليه الدليل.
 .3و�أ ّما اال�ستدالل باملعقول فيجاب عنه ّ �:أن ا�ستحقاق
املر�أة للمهر لي�س ب�سبب ما يلحق بها من �آثار �سلبية
ناجتة عن انحالل العقد فقط؛ و�إنمّ ا ت�ستحق املطلقة
بعد الدخول املهر كام ًال نتيجة ملا ا�ستحل الزوج
من فرجها ،وي�أتي بعد ذلك �إيجاب املتعة جلميع
املطلقات تعوي�ض ًا عما يلحقهن من �آثار نتيجة لهذا
الطالق� ،سواء كان الطالق قبل الدخول� ،أو بعده،
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بل � ّإن ا�ستحقاق املطلقة بعد الدخول للمتعة �آكد
من ا�ستحقاق غري املدخول بها ملا لذلك من �آثار على
املطلقة وما يلحقها من �رضر بهذا الفراق.112
كما �أن ا�ستداللهم باملعقول ال ميكن العمل به ،لأن
العمل به يعد تخ�صي�صا لعموم الأدلة من القر�آن
والآثار التي ا�ستدل بها �أ�صحاب القول القائل مبطلق
املتعة وهذا ال يجوز.113
القول اخلام�س :املتعة واجبة لكل مطلقة،وطئها
زوجها�،أو مل يطئها ،فر�ض لها �صداقا �،أو
مل يفر�ض لها ،و�إىل هذا ذهب علي بن �أبي
طالب،114و�أبو العالية،و�سعيد بن جبري،115و�إبن
�شهاب الزهري ،و�أبو قالبة ،وعطاء ،و�إبراهيم
النخعي،وقتادة،وال�ضحاك،و�أبو ثور،116وال�شافعي
يف اجلديد،117و�أحمد يف قول،118وابن
تيمية،119والطربي.120
قال �سعيد بن جبري :لكل مطلقة متعة ،وتال قوله تعاىل:
ني{ .121
} َو ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ َّت ِق َ
وا�ستدلوا بالآتي:
وف َحقًّا َع َلى
 .1قوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني} (البقرة. )241:
المْ ُ َّت ِق َ
وجه الداللة :ي�ستدل بهذه الآية على وجوب املتعة
لكل مطلقة من وجهني:
الأول� :إنها جاءت بلفظة املطلقات ،وهي لفظة عامة مل
منهن ،و�إ�ضافة الإمتاع للمطلقات
حتدد �صنف ًا معين ًا ّ
بالم التمليك �أظهر يف الوجوب منه يف النّدب.122
الثاين "� ّإن اهلل �سبحانه وتعاىل ذكر � ّأن هذا التمتيع
حق واجب على املتقني،ويف هذا ت�أكيد لإيجابها ،لأنّه
يجب على كل م�سلم �أن يتقي اهلل فال يع�صيه .123
قال الطربي :فجعل اهلل تعاىل ذكره ذلك لكل مطلقة،
منهن بع�ضا دون بع�ض .فلي�س لأحد
ومل يخ�ص�ص َّ
�إحالة ظاهر تنزيل عام� ،إىل باطن خا�ص� ،إال بحجة
يجب الت�سليم لها.124
 .2قوله تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم �إِن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما
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ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
وف َحقًّا
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قَد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{ (البقرة.)236:
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
وجه الداللة:ق�سم اهلل �سبحانه وتعاىل الطالق قبل
الدخول �إىل ق�سمني�:أحدهما املفرو�ض له ،والآخر
ِ�ضو ْا
غري املفرو�ض له .وذلك �أنه ملا قال� {:أَ ْو َت ْفر ُ
ِي�ض ًة }،علم �أن ال�صنف الآخر هو املفرو�ض
َل ُه َّن َفر َ
له ،و�أنها املطلقة املفرو�ض لها قبل امل�سي�س؛ لأنه
قالَّ {:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم ِ�إن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن
}،ثم قال تعاىل ذكره {:و َم ِّت ُعو ُه َّن}،ف�أوجب
املتعة لل�صنفني منهن جميعا ،املفرو�ض لهن ،وغري
املفرو�ض لهن .فمن ادعى �أن ذلك لأحد ال�صنفني،
�سئل الربهان على دعواه.125
ومما يدل على وجوب املتعة للمطلقة قبل الدخول
وقبل فر�ض املهر لها�،أن لفظ التمتيع جاء ب�صيغة
الأمر ،ومعروف � ّأن الأمر يقت�ضي الوجوب ما مل
توجد قرينة �صارفة من الوجوب �إىل الندب .126يقول
اجل�صا�ص:حوت هذه الآيات الداللة على وجوب
املتعة من وجوه�:أحدها قوله تعاىل:
} َف َم ِّت ُعو ُه َّن{؛ لأنّه �أمر ،والأمر يقت�ضي الوجوب
حتى تقوم الداللة على الندب ،والثاين قوله تعاىل{ :
ني} ت�أكيد لإيجابه
َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
�إذ جعلها من �رشوط الإح�سان وعلى كل �أحد �أن
يكون من املح�سنني وكذلك ،قوله تعاىلَ {:حقًّا َع َلى
ني} قد دل قوله حق ًا عليه على الوجوب وكذلك
المْ ُ َّت ِق َ
احا َجمِيال}
قوله تعاىلَ :ف َم ِّت ُعو ُه َّن َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن �سرَ َ ً
(الأحزاب ،)49:دل على الوجوب من حيث هو �أمر
وف َحقًّا َع َلى
وقوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني} (البقرة )241 :يقت�ضي الوجوب �أي�ضا؛
المْ ُ َّت ِق َ
لأنه جعلها لهم وما كان للإن�سان فهو ملكه له املطالبة
به كقولك هذه الدار لزيد)).127
 .3قوله تعاىلَ { :يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي قُل ِّ ألَ ْز َواجِ كَ �إِن
نت ُت ِر ْدنَ الحْ َ َيا َة ال ُّد ْن َيا َوزِي َن َت َها َف َت َعا َلينْ َ �أُ َم ِّت ْع ُك َّن
ُك نُ َّ

هال نايف مشاقبة ،متعة الطالق يف ضوء  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص (2013،)78-55

احا َجمِيال} (الأحزاب.)28 :
َو�أُ�سرَ ِّ ْح ُك َّن �سرَ َ ً
وجه الداللة�:أمر اهلل �سبحانه وتعاىل نبيه �أن يخري
ن�ساءه بني البقاء معه�،أو مفارقته ومن اختارت
الطالق ت�ستحق املتعة ،ولو مل تكن املتعة واجبة ملا
�أمر اهلل نبيه �أن ميتع من تختار الطالق من ن�سائه،
بهن ،ومفرو�ض
ومعلوم � ّأن ن�ساء النبي مدخول ّ
لهن ،ويف هذا دليل على � ّأن املتعة لي�ست خمت�صة بغري
ّ
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املدخول بها� ،أو غري املفرو�ض لها .
يقول الطربي (:يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم قل يا حممد لأزواجك �إن كن ّنت تردن
أمتعكن ،يقول ف�إين:
احلياة الدنيا ،وزينتها فتعالني � ّ
أمتعكن ما �أوجب اهلل على الرجال للن�ساء من املتعة،
� ّ
إياهن بالطالق بقولهَ { :و َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى
ثم فراقهم � ّ
وف َحقًّا
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني } (البقرة .129 )236:
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
ِين �آ َمنُوا �إِ َذا َن َك ْح ُت ُم
 .4قوله تعاىلَ { :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
المْ ُ�ؤْ ِمنَاتِ ُث َّم َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َف َما
َل ُك ْم َع َل ْيه َِّن ِم ْن ِع َّد ٍة َت ْع َت ُّدو َن َها َف َم ِّت ُعو ُه َّن َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن
احا َجمِيال} الأحزاب . )49:وجه الداللة� :أوجب
�سرَ َ ً
اهلل تعاىل �رصاحة يف هذه الآية املتعة للمطلقة قبل
الدخول عموما �سواء فر�ض لها مهر�،أو مل يفر�ض
لها املهر ،وجاء التمتيع ب�صيغة الأمر{ َف َم ِّت ُعو ُه َّن}
الذي يفيد الوجوب ،وهذا الذكر لهذا ال�صنف من
املطلقات يدل على � ّأن اهلل �سبحانه وتعاىل مل يخت�ص
فئة من املطلقات باملتعة دون �أخرى،بل هذا التنويع
يف بيان املتعة للمطلقات يدل على � ّأن املتعة ت�شمل
جميع الأ�صناف من املطلقات،وال يوجد دليل على
اخت�صا�ص ق�سم دون �آخر بهذه املتعة .130

مناق�شة الأدلة

� .1إن هذه الأدلة لي�س فيها ما يفيد الوجوب بدليل � ّأن
خ�ص ذلك باملتقني
اهلل مل يقدرها مبقدار معني ،كما �أنّه ّ
،واملح�سنني دون غريهم من امل�سلمني ،وهذا ال يكون
يف �ش�أن الواجبات.
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� .2أ ّما من ذهب �إىل وجوبها لفئة معينة من املطلقات
دون غريها ،نقول �إن احلقوق املالية يف الإ�سالم ال
تختلف باختالف مراتب النا�س يف الإميان والتقوى،
و�إمنا تختلف ب�سبب الإميان  ،والتقوى مقدار
خ�ضوعهم للأمر وا�ستجابتهم له.131
� .3أما اال�ستدالل بقولهَ { :و َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى المْ ُو�سِ ِع
وف َحقًّا َع َلى
َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني } ال حجة فيها لأنها من�سوخة بقوله تعاىل:
المْ ُ ْح�سِ ِن َ
{ َو ِ�إن َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم
ِي�ض ًة َفن ِْ�صفُ َما َف َر ْ�ض ُت ْم } (البقرة. )237 :
َل ُه َّن َفر َ
قال ابن امل�سيب ،وقتادة :ن�سخت هذه الآية التي
قبلها.132
الر�أي الراجح:
بعد بيان �آراء الفقهاء ،و�أدلتهم ،ومناق�شتها يرتجح
لدي القول القائل بوجوب املتعة لكل مطلقة ،قبل
الدخول�،أو بعده �سمي املهر �أم مل ي�س َّم ،ما مل تكن
هي املت�سببة بالفراق ،وذلك لالتي:
 .1قوة �أدلتهم ،و�سالمة بع�ضها من االعرتا�ضات،
وان�سجام هذا القول مع بقية الأقوال الأخرى.
� .2إن الأخذ بهذا املذهب فيه تطييب خلاطر املر�أة،
وتخفيف لأمل الفراق ،ولإيجاد باعث للعودة �إىل
الزوجية �إن مل تكن البينونة كربى ،كما �أن يف املتعة
تعوي�ض ًا للمر�أة عن فرقة مل يكن لها يد فيها،ومل ت�أت
من جهتها فهي موا�ساة لها عن ذهاب �آمالها يف زواج
كانت ترجو من ورائه حياة مطمئنة،واحلكمة من
ت�رشيعها هي جرب خاطر املطلقة من �إ�ساءة ا�ستعمال
الزوج(املطلق) حلقه يف الطالق فنفقة املتعة واجبة
على كل مطلق .
�إن يف وجوب املتعة حتقيقا للحكمة التي من �أجلها
�رشعت املتعة ،ف�إن املر�أة بالطالق يلحقها ابتذال
،وقلة الرغبة فيها ومل ت�ستحق املهر حتى يكون
جابرا لأملها فوجب لها عو�ض يخفف م�صابها
وفجيعتها.133وهذه املتعة املفرو�ضة ال ينبغي �أن
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تكون مرهقة للمطلِّق  ،بل على قدر و�سعه وطاقته ،
ولذا مل ي�أت لها حتديد يف ال�رشع .
قال ال�شنقيطي :والتحقيق �أن قدر املتعة ال حتديد
فيه �رشع ًا لقوله تعاىلَ { :ع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى
ني}
المْ ُقْترِ ِ قَد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
(البقرة،)236:ف�إن توافقا على قدر معني فالأمر
وا�ضح،و�إن اختلفا:فاحلاكم يجتهد يف حتقيق
املناط،فيعني القدر على �ضوء قوله تعاىلَ {:ع َلى
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه} ،هذا هو الظاهر ،وظاهر قوله{:
و َم ِّت ُعو ُه َّن }،وقولهَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع } يقت�ضي
وجوب املتعة يف اجلملة .134
ومما دعاين �إىل ترجيح هذا القول الآتي:
وف َحقًّا َع َلى
.1قوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني} (البقرة ، )241:فقد منحت هذه الآية احلق
المْ ُ َّت ِق َ
جلميع املطلقات بال ا�ستثناء يف املتعة مدخول بها
�،أو غري مدخول بها،مفرو�ض لها� ،أو غري مفرو�ض
لها ،ومما ي�ؤكد وجوبها على الأزواج بجعلها حق ًا
على املتقني ،وال يكون هذا الأمر �إ ّال يف الواجبات،
فاحلق واجب الأداء ،وعلى كل امل�سلمني �أن يكونوا
متقني لربهم ممتثلني لأوامره ،ولي�س الأمر كما
ادعى البع�ض ب� ّأن اخلطاب للمتقني �أخرج الأمر من
الوجوب �إىل اال�ستحباب ،بل هو م�ؤكد للوجوب. 135
قال �إبن حزم(:ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده
لقولهم هذا ب�أن اهلل تعاىل �إمنا �أوجبها على املتقني،
واملح�سنني ال على غريهم فقلنا لهم :فهبكم �صادقني
يف ذلك �أتوجبونها �أنتم على من �أوجبها اهلل تعاىل
عليه من املتقني ،واملح�سنني �أم ال ؟ف�إن قالوا :ال،
�أقروا بخالفهم لقول اهلل تعاىل،و�أبطلوا احتجاجهم
املذكور ،و�إن قالوا :نعم تركوا مذهبهم).136
ِين �آ َمنُوا �إِ َذا َن َك ْح ُت ُم
 .2قوله تعاىلَ { :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
المْ ُ�ؤْ ِمنَاتِ ُث َّم َط َّل ْق ُت ُمو ُه َّن مِن َق ْب ِل �أَن تمَ َُّ�سو ُه َّن َف َما
َل ُك ْم َع َل ْيه َِّن ِم ْن ِع َّد ٍة َت ْع َت ُّدو َن َها َف َم ِّت ُعو ُه َّن َو�سرَ ِّ ُحو ُه َّن
احا َجمِيال} (الأحزاب ،)49:فهذه الآية �أوجبت
�سرَ َ ً
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املتعة على كل مطلق،ويف كل نوع من �أنواع الطالق
،لأن الآيات الواردة يف ذلك مل ت�ستثن �شيئا ،ويف هذا
من امل�صالح ال�رشعية،زيادة على ما ذكره الفقهاء
من دفع بع�ض ما ي�صيب الزوجة من �رضر ب�سبب
الطالق ،وذكر هذا النوع من املطلقات؛ �إنمّ ا هو من
باب الزيادة يف التو�ضيح والبيان ،وقد جاءت املتعة
ب�صيغة الأمر الذي يقت�ضي الوجوب ومل ت�أتِ �أي
قرينة ت�رصف هذا الوجوب �إىل الندب ،وادعاء الن�سخ
�أو التخ�صي�ص يحتاج �إىل دليل وال دليل يف القر�آن�،أو
ال�سنة على �أن هناك ن�سخا يف الآيات ،لأن من �رشوط
الن�سخ عدم �إمكانية اجلمع بني الدليلني ،واجلمع بني
الدليلني ممكن،ب�أن يكون للمطلقة قبل الدخول املتع
واملهر� .137أو �أن هناك حتديدا ال�ستحقاق ق�سم من
املطلقات املتعة دون غريهن ،لذا تبقى الأدلة على
عمومها.

املطلب اخلام�س :معيار تقدير متعة املطلقة
تباينت �آراء الفقهاء يف معيار تقدير متعة املطلقة
وذهبوا �إىل الأقوال الأ�سا�سية الآتية:
القول الأول:املتعة معتربة بحال الزوج ي�ساره
و�إع�ساره على املو�سع قدره،وعلى املقرت قدره
وبهذا قال احلنفية،138واملالكية يف امل�شهور
من املذهب،139وقول عند ال�شافعية ،140وهو
مذهب احلنابلة ، 141وهو قول عطاء ،واحل�سن
الب�رصي،142و�إبن جرير الطربي.143
وا�ستدلوا بالآتي:
 .1بقوله تعاىلَّ }:ال ُجن ََاح َع َل ْي ُك ْم ِ�إن َط َّل ْق ُت ُم الن َِّ�ساء َما
ِي�ض ًة َو َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى
ِ�ضو ْا َل ُه َّن َفر َ
لمَ ْ تمَ َُّ�سو ُه ُّن �أَ ْو َت ْفر ُ
وف َحقًّا
المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني{( البقرة)236:
َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
وجه الداللة�:إن هذه الآية مل حتدد مقدار املتعة بل
تركت الأمر حلال الزوج املطلق يف ي�ساره ،و�إع�ساره
على املو�سع قدره وعلى املقرت قدره ،فلو كان ذلك
واجب ًا على قدر حال املر�أة لكان الكالم( :ومتعوهن
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على قدرهن( ،ف�رصيح الآية يجعل تقدير املتعة على
ح�سب حال الزوج؛ لأنه هو الذي �سيكلف بها ،قال
تعاىلِ {:ل ُينفِقْ ذُو َ�س َع ٍة ِّمن َ�س َع ِت ِه َو َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه
َفلْ ُينفِقْ ممِ َّ ا �آتَا ُه اللهَّ ُ اَل ُي َكلِّفُ اللهَّ ُ َنف ًْ�سا ِ�إ اَّل َما �آتَا َها
َ�س َي ْج َع ُل اللهَّ ُ َب ْع َد ُع�سرْ ٍ ُي�سرْ ً ا} (الطالق.)7:
 .2قيا�سا على الطالق بجامع �أن كال منهما( املتعة
،والنفقة) ،تكون ح�سب حال الزوج قال تعاىل:
{ ِل ُينفِقْ ذُو َ�س َع ٍة ِّمن َ�س َع ِت ِه َو َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه
َفلْ ُينفِقْ ممِ َّ ا �آتَا ُه اللهَّ ُ اَل ُي َكلِّفُ اللهَّ ُ َنف ًْ�سا ِ�إ اَّل َما �آتَا َها
َ�س َي ْج َع ُل اللهَّ ُ َب ْع َد ُع�سرْ ٍ ُي�سرْ ً ا} (الطالق . 144 )7:
� .3إن ال�صحابة قد متع كل منهم مطلقته ح�سب
حاله  ،فقد متع احل�سن بن علي بن �أبي طالب
زوجته بع�رشة �آالف ،فقالت:متاع قليل من حبيب
مفارق145؛ومتع عبد الرحمن بن عوف امر�أته التي
طلقها ،جارية �سوداء .146
القول الثاين:تقدر املتعة ح�سب حال الزوجة،وبهذا
قال الكرخي،والقدوري من احلنفية،147وقول
للمالكية،148وال�شافعية يف وجه ،149وقول للحنابلة.150
وا�ستدلوا بالآتي:
وف َحقًّا َع َلى
 .1قوله تعاىلَ {:و ِللْ ُم َط َّلقَاتِ َمت ٌَاع ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني}( البقرة.)241:
المْ ُ َّت ِق َ
وجه الداللة :املعروف �أن تعطى كل امر�أة ما يليق
بها،ثم �أن املتعة مقدرة يف بع�ض �صورها بن�صف مهر
املثل عند الفقهاء،وهي �صورة غري املدخول بها ،ومل
ي�سم لها مهر يف العقد،واملهر �إمنا يعترب بح�سب حال
الزوجة ال الزوج.151
متاع باملعروف:فلي�س من املعروف �أن تلب�س املر�أة
الغنية ثياب ًا خ�شنة �أو تقوم بخدمة نف�سها ،بل البد
لها من خادم .
كما �أن املتعة تقوم مقام مهر املثل ف�إنها �إمنا جتب عند
�سقوطه وفيه(مهر املثل) يعترب حالها فكذا املتعة.152
القول الثالث:تقدر املتعة ح�سب حال الزوجني
كليهما،وهذا القول هو املفتى به عند
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احلنفية،153والراجح عند ال�شافعية،154وقول عند
احلنابلة.155
وا�ستدلوا :باجلمع بني الدليلني بني من قال �أن نفقة
املتعة تقدر بحال الزوج ،وبني من قال �إنها تقدر
بحال الزوجة.
ثم �إن الآية اعتربت �أمرين:
الأول :حال الرجل يف ي�ساره و�إع�ساره ،قال اهلل
تعاىلَ {:ع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ َق ْد ُر ُه َمتَا ًعا
ني}( البقرة.)236:
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
الثاين�:أن يكون مع ذلك باملعروف  ،قال تعاىل{:
ني }(البقرة )236
َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ
فمالحظة هذين الأمرين جتب مالحظة حالهما
مع ًا،فلو اعتربنا فيها حال الرجل دون حالها ع�سى
�أن ال يكون باملعروف؛ لأنه يقت�ضي �أنه لو تزوج رجل
امر�أتني �إحداهما �رشيفة ،والأخرى موالة دنيئة ،ثم
طلقهما قبل الدخول بهما ،ومل ي�سم لهما �أن ي�ستويا
يف املتعة باعتبار حال الرجل وهذا منكر يف عادات
النا�س ال معروف فيكون خالف الن�ص.156
الر�أي الراجح:
الأ�صل يف امل�س�ألة هو ما ترا�ضى عليه الطرفان
مطلقا ،ويف حال التنازع ف�إن الأرجح القول الأول
القائل �إن املتعة معتربة بحال الزوج ي�ساره،
و�إع�ساره ل�رصيح �أدلتهم،على �أن ن�أخذ بعني
االعتبار حالة املطلق املالية ي�رس ًا وع�رسا،وظروفه
اخلا�صة،وظروف الطالق ومالب�ساته وبيان مدى
تع�سف الزوج يف الطالق،ومدى ما حلق باملر�أة من
�رضر نتيجة للفرقة ،مع مراعاة ما يق�ضي به العرف
ال�صحيح،واملنطق ال�سليم.
قال تعاىلَ {:و َم ِّت ُعو ُه َّن َع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ
وف}( البقرة.)236:
قَد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
واملعروف هنا ما تعرفه الفطرة ال�سليمة ،ويقره
العرف النا�ضج ،وير�ضاه �أهل العلم والدين ،وهو
يختلف باختالف الزمن والبيئة ،وحال الزوج،
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وهكذا ر�أى احل�سن ،وعطاء �أن اهلل مل يجعل للمتعة
ح ًدا معينًا ،بل تركها ملي�رسة الرجل كما قال تعاىل{ :
وف
َع َلى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َع َلى المْ ُقْترِ ِ قَد ُر ُه َمتَا ًعا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني } (البقرة.157)236:
َحقًّا َع َلى المْ ُ ْح�سِ ِن َ

وقال ابن قدامة (:وكل فرقة يتن�صف بها امل�سمى
توجب املتعة �إذا كانت مفو�ضة وما ي�سقط به امل�سمى
من الفرق كاختالف الدين ،والف�سخ بالر�ضاع ونحوه
�إذا جاء من قبلها ال جتب به متعة لأنها �أقيمت مقام
ن�صف امل�سمى ف�سقطت.160

هناك حاالت عدة ت�سقط فيها نفقة املتعة �أبرزها
الآتي:
 .1كل فرقة �سببها الزوجة فال متعة لها،يقول
الكا�ساين(:كل فرقة جاءت من قبل املر�أة فال متعة
لها)،158ومن هذه احلاالت :الردة ،واملخالعة،
والعيب  ،والف�سخ بالإع�سار ،ف�إنها ال ت�ستحق املتعة
حينئذ.
�أما �إذا وقعت الفرقة من غري طالق كالر�ضاع مثال
فال يغدو الآتي:
�أ�-أن يكون طلب الف�سخ من الزوج� ،أو من طرف
ثالث(غري الزوج  ،والزوجة) فحينذ يلحق بالطالق،
فت�ستحق املر�أة املتعة.
ب�-أن يكون طلب الف�سخ من الزوجة فلي�س للزوجة
متعة.
قال النووي (:و�إن وقعت الفرقة بغري الطالق نظرت؛
ف�إن كانت باملوت مل جتب لها املتعة لأن النكاح قد مت
باملوت وبلغ منتهاه فلم جتب لها متعة ،و�إن كانت
ب�سبب من جهة �أجنبي كالر�ضاع فحكمه حكم الطالق
يف الأق�سام الثالثة ،لأنها مبنزلة الطالق يف تن�صيف
املهر فكانت كالطالق يف املتعة ،و�إن كانت ب�سبب
من جهة الزوج :كالإ�سالم،والردة ،واللعان فحكمه
حكم الطالق،لأنها فرقة ح�صلت من جهته ف�أ�شبهت
الطالق و�إن كانت ب�سبب من جهة الزوجة كالإ�سالم
والردة ،والر�ضاع ،والف�سخ بالإع�سار،والعيب
بالزوجني جميعا مل جتب لها املتعة لأن املتعة وجبت
لها ملا يلحقها من االبتذال بالعقد وقلة الرغبة فيها
بالطالق وقد ح�صل ذلك ب�سبب من جهتها فلم
جتب. 159

اخلامتة

املطلب ال�ساد�س :م�سقطات املتعة

لقد تو�صل البحث �إىل �أهم النتائج الآتية :
 .1متعة الطالق :حق مال يدفعه الزوج ملطلقته زيادة
عن ال�صداق ،تعوي�ضاَ لها عما �أ�صابها ب�سبب الطالق
من �آالم ،ولريفع عنها و�صف الإ�ساءة عن فرقة مل
يكن لها يد فيها ،ويعد مبثابة �شهادة ب�أن الطالق لي�س
لعلة يف املطلقة؛ و�إمنا لعذر يخ�ص املطلق وب�سبب
يرجع �إليه.
� .2إن الإ�سالم كرم املر�أة ،ومنحها حقوقها كاملة ومن
هذه احلقوق :حقها يف متعة الطالق جربا خلاطرها،
و�إينا�سا اليحا�شها ،وتط ِيي ًبا لنف�سها ،وت ً
َعوي�ضا لها
ع َّما حلِقَ بها مِن �أ�رضار مادية ومعنوية ،و ُموا�ساة
لها يف محِ ْ َنتِها. .
ّ � .3إن املتعة واجبة لكل املطلقات� ،سواء املفرو�ض
لها� ،أو التي مل يفر�ض لها،و�سواء دخل بها �أو مل
يدخل بها ،ما مل تكن هي ال�سبب يف الفراق.
� .4إن معيار تقدير متعة الزوجة هو حال الزوج
ع�رسا �أو ي�رسا�،رشيطة �أن ال يجحف يف حق املر�أة.
.5ت�سقط متعة الطالق �إذا حدثت فرقة بني
الزوجني،وكانت الزوجة هي املت�سببة كردتها�،أو
طلبها خمالعة الزوج.
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،بريوت.)12/188( :
 .59ابن حزم ،علي بن حممد ،املحلى ،ن�رش املكتب التجاري ،
بريوت.)10/246(:
� .60شموط ،ح�سن،حكم املتعة للمطلقات  ،بحث من�شور على
www.alfeqh.com:
 .61ابو يحيى� ،أحكام الزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية.)331(:
� .62إبن ر�شد بداية املجتهد ،دار الفكر1995،م بريوت(:
)2/115؛اجلامع لأحكام القران ،القرطبي)200 /3( :؛
الد�سوقي ،حممد ،حا�شية الد�سوقي  ،دار �إحياء الكتب
العربية  ،م�رص )2/425(:؛ اخلر�شي،علي ،حا�شية اخلر�شي
 ،دار الفكر،بريوت)4/87(:؛ ابن العربي� ،أحكام القر�آن:
(.)1/217
 .63اجل�صا�ص� ،إحكام القر�أن) 1/428 (:؛ الزيلعي ،تبيني
احلقائق)2/140 (:؛ �إبن حجر� ،أحمد بن علي ،فتح الباري
،دار املعرفة  -بريوت )9/409 ( :1379 ،؛ابن قدامة،
املغني.)8/48 (:
 .64ابن جزى ،حممد،القوانني الفقهية  ،املطبعة الع�رصية ،ط
2000،م بريوت.)1/261( :
 .65مالك  ،املدونة .)6/170(:
 .66ينظر :القرايف ،الذخرية)4/449( :؛ابن العربي  ،احكام
القر�أن .)1/217( :
 .67مالك ،املدونة الكربى.)5/332( :
 .68الد�سوقي،حا�شية الد�سوقي.)9/333(:
 .69ابن العربي� ،أحكام القر�آن )1/217 ( :؛ �إبن حجر ،فتح
الباري.)9/409 ( :
 .70ال�رسخ�سي ،املب�سوط )5/13( :؛الطربي ،جامع البيان:
( ،)5/129اجلعد بن عبيد،م�سند �إبن اجلعد 1990،حتقيق:
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عامر حيدر ،م�ؤ�س�سة نادر – بريوت .)1/54( :
 .71ال�رسخ�سي ،املب�سوط .)13 /5(:
 .72ال�شنقيطي� ،أ�ضواء البيان)1/219( :؛ معتوق،الطالق
و�آثاره املعنوية واملالية .)282( :
 .73ابن عبد الرب ،يو�سف،اال�ستذكار ،حتقيق� :سامل عطا ،حممد
معو�ض،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.)6/21(:1
 .74القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن)3/132( :؛ البغوي،
م�سعود ،معامل التنزيل ،دار املعرفة،ط.) 1/223( :2
 .75اجل�صا�ص � ،أحكام القر�آن.)2/137 (:
 .76الطربي ،جامع البيان.)5/133( :
 .77اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن)2/138 (:؛ معتوق،الطالق
و�أثاره املعنوية واملالية .)282( :
 .78ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم.)1/367( :
 .79القرطبي ،اجلامع لإحكام القر�آن.) 3/203( :
 .80ال�شنقيطي� ،أ�ضواء البيان.)1/152( :
 .81ذياب ،متعة الطالق وعالقتها بالتعوي�ض عن الطالق
التع�سفي (.))38
 .82ابن عبد الرب ،اال�ستذكار .)6/120( :
 .83ابن عبد الرب ،اال�ستذكار .)6/121( :
 .84اجل�صا�ص � ،أحكام القر�آن.)2/140(:
 .85الطربي ،جامع البيان.)5/126( :
 .86ال�صاوي،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري:
()5/439؛ اجلامع لأحكام القران ،القرطبي.)3/21(:
 .87النووي ،حمي الدين ،رو�ضة الطالبني ،حتقيق:عادل عبد
املوجود،على معو�ض،دار الكتب العلمية)7/321(:؛ ال�رشبيني،
مغني املحتاج)3/241(:؛ الرملي ،نهاية املحتاج)6/364(:؛
ال�شريازي،املهذب ،)2/63(:الغزايل ،الو�سيط . )5/268(:
 .88الأن�صاري ،حتفة الطالب.)231( :
 .89النووي،املجموع.)18/126 ( :
 .90ال�شريازي ،املهذب)2/63( :؛ النووي،
املجموع.)16/387(:
 .91الأن�صاري،زكريا ،فتح الوهاب ،دار الكتب العلمية1418،
 ،بريوت.)2/102( :
� .92شموط ،ح�سن،حكم املتعة للمطلقات  ،بحث من�شور على
www.alfeqh.com:
 .93املاوردى ،احلاوى الكبري.)9/799 ( :
 .94املاوردى ،احلاوى الكبري.)9/799 ( :
 .95ال�شريازي ،املهذب.)2/63(:
� .96شموط ،ح�سن،حكم املتعة للمطلقات  ،بحث من�شور على
www.alfeqh.com:
 .97الكا�ساين ،عالء الدين ،بدائع ال�صنائع ،دار الكتاب
العربي،1982،بريوت)2/302( :؛ ال�رسخ�سي،املب�سوط

75

()5/82؛ ابن عابدين ،حا�شية �إبن عابدين،دار الفكر:
()3/110؛ ابن جنيم ،البحر الرائق .)3/157(:
 .98مالك ،املدونة .)6/175( :
 .99املاوردي ،احلاوي الكبري ،)12/101(:ال�شريازي،
املهذب)2/63(:؛الغزايل ،الو�سيط .)5/268(:
 .100ابن قدامة ،املغني،)8/47( (:املرداوي،
الإن�صاف ،)8/299(:البهوتي ،ك�شاف القناع.)5/157(:
 .101مالك ،املدونة. )6/175( :
 .102ابن قدامة ،املغني . )8/47( :
� .103أبو يحيى� ،أحكام الزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية)326(:؛
النووي ،املجموع.)18/71 ( :
� .104أبو العينني ،الفقه املقارن للأحوال ال�شخ�صية)214 ( :
 .105القرطبي ،اجلامع لإحكام القر�آن.)3/197( :
 .106الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع .)2/302( :
 .107ابن قدامة ،املغني.)8/47( :
 .108ابن عبا�س ،تنوير املقبا�س� )1/41(:إبن العربي� ،أحكام
القر�آن( .)12/243( :بت�رصف).
 .109عثمان،حممد  ،مهر الزواج ،مطبعة ال�سعادة،القاهرة:
( )207؛ ذياب ،متعة الطالق وعالقتها بالتعوي�ض عن الطالق
التع�سفي)47( :؛�أبو يحيى� ،إحكام الزواج يف ال�رشيعة
الإ�سالمية.)327 ( :
 .110ابن قدامة ،املغني)8/47( :؛ البهوتي ،ك�شاف القناع :
() 3/395؛ ابن مفلح ،املبدع. )7/169( :
� .111شموط ،ح�سن،حكم املتعة للمطلقات  ،بحث من�شور على
www.alfeqh.com:
� .112شموط ،ح�سن،حكم املتعة للمطلقات  ،بحث من�شور على
www.alfeqh.com:
� .113أبو يحيى� ،أحكام الزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية( :
.)330
 .114عبدالرزاق ،امل�صنف ،املكتب الإ�سالمي ،ط ،2
1403هـ) )7/70(:؛ ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،)4/140(:
وينظر� :إبن حزم ،املحلى()10/8؛ ابن قدامة ،املغني)8/9( :؛
ابن مفلح،،املبدع .)7/170 ( :
 .115عبدالرزاق ،امل�صنف ،املكتب الإ�سالمي ،ط ،2
1403هـ) )7/70(:؛ ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،)4/140(:
وينظر� :إبن حزم ،املحلى()10/8؛ ابن قدامة ،املغني)8/9( :؛
ابن مفلح،،املبدع .)7/170 ( :
ابن قدامة ،املغني)8/49( ( :؛ �إبن
.116
مفلح،املبدع)7/171(:؛ ابن تيمية ،الفتاوى. )32/27( :
 .117املاوردي ،احلاوي.)9/549( :
 .118ابن قدامة ،املغني )8/49( :؛ابن مفلح ،الفروع:
()288 /5؛ املرداوي،والإن�صاف)302 /8( :؛ ابن قدامة،
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املغني )8/49(:؛ ابن تيمية�،أحمد ،جمموعة الفتاوى  ،دار
الوفاء1997،م ،ط.)32/22( :1
 .119ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى .)27 /32(:
 .120الطربي ،جامع البيان.)5/131( :
 .121البيهقي ،ال�سنن الكربى .)7/225( :
 .122القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن)3/132(:؛ البغوي،
معامل التنزيل)1/223(:
 .123القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن)3/132(:؛ البغوي،
معامل التنزيل)1/223(:
 .124الطربي ،جامع البيان.)5/130( :
 .125الطربي ،جامع البيان.)5/132( :
 .126ابو يحيى� ،أحكام الزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية:
(.)325
 .127اجل�صا�ص � ،أحكام القر�آن.)2/137-138( :
 .128ال�شنقيطي� ،أ�ضواء البيان.)1/219(:
 .129الطربي ،جامع البيان.) 21/156 ( :
 .130عثمان،حممد ،مهر الزواج)221(:؛ ذياب ،متعة الطالق
وعالقتها بالتعوي�ض عن الطالق التع�سفي" )35(:بت�رصف"
 .131معتوق،الطالق و�أثاره املعنوية واملالية .)285( :
 .132القرطبي،اجلامع لأحكام القران)3/204( :؛ الثعالبي
،تف�سري الثعالبي.)1/184 ( :
 .133معتوق،الطالق و�آثاره املعنوية واملالية .)282( :
 .134ال�شنقيطي� ،أ�ضواء البيان.) 192 / 1 ( :
 .135ينظر :ذياب ،متعة الطالق وعالقتها بالتعوي�ض عن
الطالق التع�سفي.)54(:
� .136إبن حزم ،املحلى .) 245 / 10 ( :
 .137القرطبي،اجلامع لأحكام القران.)3/204( :
� .138إبن جنيم ،البحر الرائق)3/158( :؛ رد املحتار (:
)2/111؛ ال�رسخ�سي،املب�سوط )63/ 6( :؛ املو�صلي  ،عبد
اهلل بن حممود ،االختيار ،حتقيق:عبد اللطيف حممد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  2005 ،م،ط )3/102(:3؛ الك�ساين ،بدائع
ال�صنائع.)2/304( :
� .139إبن جزي،القوانني الفقهية)238 (:؛ الد�سوقي،حا�شية
الد�سوقي)425/ 2 (:؛ مواهب اجلليل. )4/105 ( :
 .140ال�شريازي،املهذب )2/63 (:؛ ال�رشبيني ،مغني
املحتاج.)3/242 (:
 .141ابن قدامة،املغني)7/171 (:؛ البهوتي ،الرو�ض
املربع) 359 (:؛ �إبن مفلح ،املبدع)7/169 ،؛ املرداوي،
الإن�صاف.)8/300 (:
 .142ابن حزم ،املحلى.)10/248 ( :
 .143اخلطاب ،مواهب اجلليل )4/105 (:؛ الطربي ،جامع
البيان.)5/124 (:
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 .144ينظر :ذياب ،متعة الطالق وعالقتها بالتعوي�ض عن
الطالق التع�سفي.)85(:
( .145الدارقطني� ،سنن الدارقطني 4/30(:ح. )82 :
 .146ابن �أبي �شيبة ،م�صنف �إبن �أبي �شيبة4/141( :ح:
. )18708
 .147ابن جنيم ،البحر الرائق.)3/158( :
 .148اخلطاب،مواهب اجلليل.)4/105 (:
 .149ال�شريازي،املهذب )2/63 (:؛ ال�رشبيني ،مغني
املحتاج.)3/242 (:
 .150البهوتي ،الرو�ض املربع)359( :؛ �إبن قدامة ،ال�رشح
الكبري.)2/425 ( :
 .151ال�رسطاوي ،حممود � ،رشح قانون الأحوال ال�شخ�صية،
عمان ،دار الفكر،ط1428 ، 2هـ.)291 ( :
 .152جماعة من علماء الهند،الفتاوى الهندية ،دار
الفكر1991،م)1/304( :؛ امليداين ،عبد الغني ،اللباب
يف �رشح الكتاب ،حتقيق :حممود �أمني ،دار الكتاب العربي:
(.)1/257
 .153رد املحتار)2/111( :؛ ابن الهمام ،فتح القدير
�رشح الهداية وبهام�شه حا�شية �سعدي جلبي على العناية للبابرتي
،مطبعة م�صطفى حممد  ،القاهرة) 3/326 (:؛ الكا�ساين ،بدائع
ال�صنائع .)2/304(:
 .154ال�رشبيني ،مغني املحتاج ) 3/308(:؛ حتفة املحتاج
يف �رشح املنهاج)3/242 :؛ الأن�صاري� ،أ�سنى املطالب ،حتقيق:
د .حممد تامر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،2000 ،ط( :1
.)3/320
 .155البهوتي ،الرو�ض املربع )359 /7(:؛ املرداوي،
الإن�صاف.)10/301( :
� .156أبو زهرة ،الأحوال ال�شخ�صية،دار الفكر العربي(:
)223؛ ذياب،متعة الطالق وعالقتها بالتعوي�ض.)86 (:
 .157ينظر :د القر�ضاوي ،يو�سف ،فتاوى معا�رصة ،دار �أويل
النهى ،بريوت .)2/339( :
 .158الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع .)2/303(:
ال�شريازي ،املهذب)2/63( :؛ النووي،
.159
املجموع.)16/387(:
ابن قدامة ،املغني)8/47( :؛ املو�سوعة
.160
الفقهية الكويتية ،)39/177 ( :وينظر :الكا�ساين،
جنيم،البحر
ال�صنائع)2/303(:؛�إبن
بدائع
الرائق)3/158(:؛الد�سوقي،حا�شية الد�سوقي)2/425(:؛
اخلر�شي ،حا�شية اخلر�شي)4/88(:؛ال�شريازي،املهذب2(:
)/6؛الغزايل،الو�سيط)5/268( :؛البهوتي ،ك�شاف القناع:
(.)5/158
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