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"متعة الطالق" بين الشريعة والقانون
شاه جنيد أمحد ىامشي*
نور اذلدى اذلامشي**

توطئة:
ﯾﻬدف ىذا البﺣث إلﻰ إبراز مدى ﻋناﯾة الشرﯾﻌة اإلﺳبلمﯾة بالمرأة وإﺛبات ﺣﻘوﻗﻬا الزوجﯾة و الﺳيما ﻓي ﺣالة الطبلق
الﺗي ﺗﺣﺗاج المرأة ﻓيﻬا إلﻰ الرﻋاﯾة الﺧاﺻة لما ﯾﺻﯾبﻬا من وﺣشة الطبلق وآﺛاره النﻔﺳﯾة ﻋﻠﯾﻬا  .ﻓﺄوجبت الشريﻌة
اإلﺳبلمية "مﺗﻌة الطبلق" وﺗركت أمر ﺗﻘدﯾرىا إلﻰ الﺣكام وأورل األمر ،مراﻋية الزمان وادلكان و الظروف اإلجﺗماﻋﯾة و
اإلﻗﺗﺻادﯾة وﺣالة الـزوج المادﯾـة.
"مﺗﻌة الطبلق" مال يدﻓﻌو الزوج إلمرأﺗو ادلﻔارﻗة بطبلق ،وإن الﺣكمـة ﻓـي إﯾجابﻬـا ىو الﺗﺧﻔﯾف ﻋن المرأة لما
يصيبﻬا من األلم والوﺣشة بﻘطـﻊ وﺻـﻠة النكـاح مـن جانـب الرجـل دون أن ﯾكون لﻬا دﺧل ﻓي ذلك وﺗﻌوﯾﺿﻬا ﻋما ﻓاﺗﻬا
1
بﺳبب الطبلق.
شرع اإلﺳبلم "متﻌة الطبلق" مثل ﺳائر التشريﻌات اليت ﺗؤدي إلﻰ ﺣﻔظ ﺣﻘوﻗﻬا من الﺿﯾاع مثل ﺳن النظم
الرشﯾدة ﻓي النﻔﻘة والﺣﺿانة والﻌدة واإلرﺿاع وكذلك مﺗﻌة الطبلق الﺗي نﺣن بﺻدد دارﺳـﺗﻬا وبﯾـان وجوبﻬا لكونﻬا ﺣﻗا
ﺛابﺗا لﻬا أوجبو اإلﺳبلم ﻋﻠﻰ الرجل يف أﺣوال سلتﻠﻔة وىي ﺗﻌوﯾض لجبر إﯾﺣاش الطبلق ﯾﻘدره الﺣاكم ﺣﺳب الظروف
2
وﺣﺳب ﺣالة الزوج المالﯾة و ﺣسب طول مضي مدة ادلرأة مﻊ زوجﻬا.
3

ﻗال اإلمام النووي :إن وجوب المﺗﻌة مما ﯾﻐﻔل النﺳاء ﻋن الﻌﻠم بﻬا ﻓﯾنبﻐي ﺗﻌرﯾﻔﻬن وإشاﻋة ﺣكمﻬا ليﻌرﻓن ذلك.
ﺗكمن أذنية ىذا ادلوﺿوع يف أ ّن متﻌة الطبلق من ادلواﺿيﻊ اليت رنﻬﻠﻬا كثًن من الﻌوام ،بل كادت ختﻔﻰ ﻋﻠﻰ
بﻌض ادلتﺨصصٌن يف الﻌﻠوم الشرﻋية ،كما ﺗربز أذنيتﻬا بكوهنا مرﺗبطة يف كثًن من جوانبﻬا مببدأ التﻌويض ﻋن الطبلق
4
التﻌسﻔي.
يشتمل ىذا البحث ﻋﻠﻰ الﻌناﺻر التالية:
المبحث األول" :متﻌة الطبلق" يف الﻔﻘو اإلﺳبلمي
 مﻌىن ادلتﻌة لﻐة واﺻطبلﺣا أدلة مشروﻋية ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘات ﺣكم ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘات-

ﺳبب إﺧتبلف الﻔﻘﻬاء وأﻗوال الﻌﻠماء ﻓيﻬا
مﻘدار ادلتﻌة ونوﻋﻬا

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

التﻘنٌن يف باكستان
ادلﻘارنة بٌن الﻘوانٌن وﺗرجيح الراجح
نتائج

المبحث األول" :متﻌة الطبلق" يف الﻔﻘو اإلﺳبلمي

تعريف المتعة:

5

ادلتﻌة مشتﻘة من ادلتاع :وىو ما يستمتﻊ بو .ويﻘال :متّﻊ الرجل ومتُﻊ ،أي جاد ،وادلاﺗﻊ من شيئ البالغ اجلودة..
ادلتﻌة ادلرادة ىنا :متﻌة ادلطﻠﻘات ،وىي الكسوة أو ادلال الذي يﻌطيو الزوج لﻠمطﻠﻘة زيادة ﻋﻠﻰ الصداق أو بدالً ﻋنو كما يف
6
ادلﻔوﺿة ،لتطيب نﻔسﻬا ،ويﻌوﺿﻬا ﻋن أدل الﻔراق.
إﻋترب ادلالكية بﺄهنا اإلﺣسان إذل ادلطﻠﻘات ﻋند الطبلق مبا يﻘدر ﻋﻠيو ادلطﻠق حبسب مالو يف الﻘﻠة والكثرة .
ويرى الشاﻓﻌية بﺄهنا مال رنب ﻋﻠﻰ الزوج دﻓﻌو المرأﺗو ادلﻔارﻗة يف احلياة بطبلق وما يف مﻌناه ،بشروط.
من ﺧبلل ىذه الﺗﻌرﯾـﻔات ﺗبﯾن لنـا أن مﺗﻌـة الطـبلق ىي المال الـذي ﯾﻌطﻰ لﻠمرأة بﺳبب الطبلق وىو ﻏﯾر مﻘدر
وﯾﺧﺗﻠف بﺣﺳب الزمان والﻌرف ،وﯾمكن أن ﯾﺳ ّـن لو ﻗانون ﺧاص بو وﺗشريﻊ شنكن أن يتﻐًن ويتطور ﺣسب ادلﻌروف.

أدلة مشروعية المتعة للمطلقات:

أوالً :الﻘرآن الكرًن:

ومتﻌوىن ﻋﻠﻰ ادلوﺳﻊ ﻗدره وﻋﻠﻰ
ذلن ﻓريضة،
 ﻗال ﺗﻌاذل[ :ال جناح ﻋﻠيكم إن طﻠﻘتم النساء ما دلّ
دتسوىن أو ﺗﻔرﺿوا ّ
ّ
ادلﻘرت ﻗدره متاﻋاً بادلﻌروف ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ احملسنٌن] (البﻘرة)636 :
ذلن مﻬراً بﻘولو ﺗﻌاذل [ومتﻌوىن] أي
هبن ودل يﻔرض ّ
ﻓاهلل -ﺳبحانو وﺗﻌاذل -أمر مبتﻌة ادلطﻠﻘات الﻠوايت دل يدﺧل ّ
ذلن.
أﻋطوىن شيئاً يكون متاﻋاً ّ
ّ
 ﻗال ﺗﻌاذل[ :ولﻠمطﻠﻘات متاع بادلﻌروف ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ ادلتﻘٌن] (.البﻘرة)642:ﻓدل ذلك ﻋﻠﻰ مشروﻋيتﻬا
ﻓاآلية الكرشنة أﻋطت لﻠمطﻠﻘة ادلتﻌة دون ﺗﻘييد ادلطﻠﻘة بنوع،
ّ
أﺳرﺣكن ﺳراﺣاً مجيبلً] .
أمتﻌكن و
كنت ﺗردن احلياة الدنيا وزينتﻬا ﻓتﻌالٌن
 ﻗال ﺗﻌاذل[ :يا أيﻬا النيب ﻗل ألزواجك إن ّّ
ّ
(األﺣزاب)68:
سنًن نسائو بٌن البﻘاء مﻌو أو
ﻓاهلل -ﺳبحانو وﺗﻌاذل -طﻠب يف ىذه اآلية من نبيو – ﺻﻠﻰ اهلل ﻋﻠيو وﺳﻠم  -أن ّ
7
أﻋطكن ادلتﻌة.
[أمتﻌكن] أي
أمتﻌكن]  ،يﻘول الشوكاين
مﻔارﻗتو ،كما ّبٌن أ ّن اليت ﺗﻔارﻗو ذلا ادلتﻌة [ﻓتﻌالٌن
ّ
ّ
ّ
ﻋﻠيﻬن من
دتسوىن ﻓما لكم
طﻠﻘتموىن من ﻗبل أن
ﻗال ﺗﻌاذل[ :يا أيﻬا الذين آمنوا إذا نكحتم ادلؤمنات مثّ
ّ
ّ
ّ
وﺳرﺣوىن ﺳراﺣاً مجيبلً] ( األﺣزاب)49 :
ﻓمتﻌوىن
ﻋدة ﺗﻌتدوهنا
ّ
ّ
ﻓاآلية الكرشنة بينت أ ّن لﻠمطﻠﻘة ﻗبل الدﺧول احلق يف أﺧذ ادلتﻌة من زوجﻬا الذي طﻠﻘﻬا ،وىذا دال ﻋﻠﻰ
مشروﻋيتﻬا.
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ﺛانياً :السنة النبوية:
الر ْمح ِن بن َﻏ ِس ٍيل ،ﻋن محزةَ ب ِن أَِِب أ ٍ
ٍ
ال:
ُﺳْي ٍد َر ِﺿ َي الﻠَّوُ َﻋنْوُ ،ﻗَ َ
َ ْ ََْ ْ
ُﺳْيدَ ،ﻋ ْن أَِِب أ َ
َ
 َﺣ َّدﺛـَنَا أَبُو نـُ َﻌيْمَ ،ﺣ َّدﺛـَنَا َﻋْب ُد َّ َ ْ ُال :لَوُ الشَّو ُطَ ،ﺣ ََّّت انْـتَـ َﻬْيـنَا إِ َذل َﺣائِطَ ْ ِ
ٌن ،ﻓَ َلﻠَ ْسنَا بـَْيـنَـ ُﻬ َما،
ﺻﻠَّﻰ اهللُ َﻋﻠَْي ِو َو َﺳﻠَّ َم َﺣ ََّّت انْطَﻠَ ْﻘنَا إِ َذل َﺣائِ ٍط يـُ َﻘ ُ
َﺧَر ْجنَا َم َﻊ النِ ِّ
َّيب َ
ْ
ال النَِّيب ﺻﻠَّﻰ اهلل ﻋﻠَي ِو وﺳﻠَّمِ « :
ِِ
ت أُميمةَ بِنْ ِ
ِ
ٍ
ت
اجﻠ ُسوا َىا ُىنَا» َوَد َﺧ َلَ ،وﻗَ ْد أُِيتَ بِا ْجلَ ْونيَّة ،ﻓَﺄُنْ ِزلَ ْ
ﻓَـ َﻘ َ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ت ِيف بـَْيت ِيف َخنْ ٍل ِيف بـَْي َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
النـ ِ
ال« :ىِيب نـَ ْﻔس ِ
ك ِرل»
يلَ ،وَم َﻌ َﻬا َدايـَتُـ َﻬا َﺣاﺿنَةٌ َذلَا ،ﻓَـﻠَ َّما َد َﺧ َل َﻋﻠَْيـ َﻬا النِ ُّ
ﺻﻠَّﻰ اهللُ َﻋﻠَْيو َو َﺳﻠَّ َم ﻗَ َ َ
ْ
َّيب َ
َ
ُّﻌ َمان بْ ِن َشَراﺣ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال« :ﻗَ ْد
ك ،ﻓَـ َﻘ َ
ﻠسوﻗَة؟ ﻗَ َ
ب ادلﻠ َكةُ نـَ ْﻔ َس َﻬا ل ُّ
َﻋوذُ بالﻠَّو منْ َ
ض ُﻊ يَ َدهُ َﻋﻠَْيـ َﻬا لتَ ْس ُك َن ،ﻓَـ َﻘالَ ْ
ال :ﻓَﺄ َْى َوى بيَده يَ َ
ﻗَالَ ْ
ت :أ ُ
تَ :وَى ْل ﺗَـ َﻬ ُ
َ
8
ﻋ ْذ ِ
ُﺳيْ ٍد ،ا ْكس َﻬا را ِزﻗِيَّتَـ ْ ِ
ٌنَ ،وأَ ْحلِ ْﻘ َﻬا بِﺄ َْىﻠِ َﻬا» ﻓالنيب ﺻﻠﻰ اهلل ﻋﻠيو وﺳﻠم دلا طﻠﻘﻬا
ت ِمبََﻌ ٍاذ» ُمثَّ َﺧَر َج َﻋﻠَْيـنَا ﻓَـ َﻘ َ
ُ
ال« :يَا أَبَا أ َ
ُ َ
ّ
ﻓدل ﻓﻌﻠو ﻋﻠﻰ مشروﻋية ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘات .
متّﻌﻬا بثوبٌن رازﻗيٌنّ ،
ﺛالثا -رلموﻋة من اآلﺛار ﻋن الصحابة رﺿي اهلل ﻋنﻬم ،منﻬا:
9
 أ ّن احلسن بن ﻋﻠي رﺿي اهلل ﻋنﻬما متﻊ امرأة ﻋشرين ألﻔا وزﻗٌن من ﻋسل ﻓﻘالت ادلرأة متاع ﻗﻠيل من ﺣبيب مﻔارق10
 -أ ّن ﻋبد الرمحن بن ﻋوف متﻊ امرأﺗو اليت طﻠﻘﻬا جارية.

حكم المتعة:

لﻠﻔﻘﻬاء آراء يف ﺣكم ادلتﻌة ﺣيث سنتﻠف احلكم ﻋندىم ﻋﻠﻰ اﺧتبلف نوع ادلطﻠﻘة ،ويﻌود ىذا اإلﺧتبلف إذل
أﺳباب ،منﻬا:
 اإلﺧتبلف يف حتديد الضمًن يف ﻗولو ﺗﻌاذل [ومتﻌوىن] ،إﺧتﻠﻔوا يف ىذا الضمًن ،ىل يﻌود إذل كل ادلطﻠﻘات ،أميﻌود إذل بﻌضﻬن ،يﻘول الﻘرطيب – رمحو اهلل – " :واﺧتﻠﻔوا يف الضمًن ادلتصل بﻘولو [ومتﻌوىن] من ادلراد بو من
11
النساء".
ذلن مجيﻌاً ،ومن ﻗال
 االﺧتبلف يف ختصيص الﻌموم .ﻓمن ذىب إذل أ ّن اآليات ﻋامة يف كل ادلطﻠﻘات أوجبﻬا ّإ ّن الﻌموم ﺧصص باآليات األﺧرى ،أوجب ادلتﻌة لﻘسم دون آﺧر من ادلطﻠﻘات.
 ﺗﻌارض اآلﺛار :ﻓﻬناك آﺛار ﻋن بﻌض الصحابة أﻋطت ادلتﻌة لكل ادلطﻠﻘات ،وىناك آﺛار أﻋطتﻬا لبﻌضادلطﻠﻘات دون البﻌض اآلﺧر.
ﻓإهنا ال ﺗستحق متﻌة الطبلق .وكذالك ﻋﻠﻰ أ ّن
كما اﺗﻔق الﻔﻘﻬاء ﻋﻠﻰ أ ّن كل ﻓرﻗة كانت بسبب من ادلرأة كادلﺨالﻌة وردهتا ّ
ادلتﻌة لﻠطبلق مشروﻋة يف كل ﻓرﻗة كانت بسبب من الزوج  ،ولكنﻬم اﺧتﻠﻔوا يف درجة ىذه ادلشروﻋية 12.و بيان ىذا
اإلرناز ما يﻠي:
ﻓﻌند احلنﻔية  :جتب ادلتﻌة يف نوﻋٌن من الطبلق :طبلق ادلﻔوﺿة ﻗبل الدﺧول ،أو ادلسمﻰ ذلا مﻬراً ﺗسمية

ﻓاﺳدة.

13

وىذا متﻔق ﻋﻠيو ﻋند اجلمﻬور ﻏًن ادلالكية ،لﻘولو ﺗﻌاذل{ :ال جناح ﻋﻠيكم إن طﻠﻘتم النساء ما دل دتسوىن ،أو
ﺗﻔرﺿوا ذلن ﻓريضة ،ومتﻌوىن} (البﻘرة )636:أمر بادلتﻌة ،واألمر يﻘتضي الوجوب ،وﺗﺄكد يف آﺧر اآلية بﻘولو{ :ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ
احملسنٌن} (البﻘرة ،)636:وألن ادلتﻌة يف ىذه احلالة بدالً ﻋن نصف ادلﻬر ،ونصف ادلﻬر واجب ،وبدل الواجب واجب؛
14
ألنو يﻘوم مﻘامو ،كالتيمم بدالً ﻋن الوﺿوء.
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وﺗستحب ادلتﻌة ﻋند احلنﻔية لكل مطﻠﻘة إال دلﻔوﺿة ﻓتلب :وىي من زوجت ببل مﻬر ،وطﻠﻘت ﻗبل الدﺧول،
15
أو من مسي ذلا مﻬر ﺗسمية ﻓاﺳدة أو مسي بﻌد الﻌﻘد.
ومذىب ادلالكية :أن ادلتﻌة مستحبة لكل مطﻠﻘة ،لﻘولو ﺗﻌاذل{ :ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ ادلتﻘٌن} [البﻘرة ]642 :وﻗولو:
16
{ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ احملسنٌن} [البﻘرة ]636 :ﻓإنو ﺳبحانو ﻗيد األمر هبا بالتﻘوى واإلﺣسان ،والواجبات ال ﺗتﻘيد هبما.
ﻓادلالكية ينﻘسمون ادلطﻠﻘات إذل ﺛبلﺛة أﻗسام :مطﻠﻘة ﻗبل الدﺧول وﻗبل التسمية (ادلﻔوﺿة) ﻓﻠﻬا ادلتﻌة وليس ذلا
شيء من الصداق .ومطﻠﻘة ﻗبل الدﺧول وبﻌد التسمية ،ﻓبل جتب ذلا ادلتﻌة .ومطﻠَّﻘة بﻌد الدﺧول ،ﺳواء أكانت ﻗبل
التسمية أم بﻌدىا ،ﻓﻠﻬا ادلتﻌة.
أما مذىب الشاﻓﻌية ﻓﻌكس ادلالكية دتاماً ﺣيث يﻘولون :ادلتﻌة واجبة لكل مطﻠﻘة ،ﺳواء أكان الطبلق ﻗبل
الدﺧول أم بﻌده ،إال دلطﻠﻘة ﻗبل الدﺧول مسي ذلا مﻬر ﻓإنو يكتﻔﻰ ذلا بنصف ادلﻬر ،ﻓتلب دلطﻠﻘة ﻗبل دﺧول إن دل رنب
نصف مﻬر ،وجتب أيضاً يف األظﻬر دلدﺧول هبا ،أما من وجب ذلا شطر مﻬر ﻓﻠﻬا ذلك ،وأما ادلﻔوﺿة ودل يﻔرض ذلا شيء
17
ﻓﻠﻬا ادلتﻌة.
يستدل الشاﻓﻌية بﻘولو ﺗﻌاذل{ :ومتﻌوىن} [البﻘرة ]636:وﻗولو {ولﻠمطﻠﻘات متاع بادلﻌروف} [البﻘرة]642:
ﻓإنو أوجب ادلتﻌة لكل مطﻠﻘة ،ﺳواء أكانت مدﺧوالً هبا أم ال ،مسي ذلا مﻬر أم ال .ويؤكده دتتيﻊ زوجات النيب ﺻﻠّﻰ اهلل
ﻋﻠيو وﺳﻠم وكن مدﺧوالً هبن ،يف ﻗولو ﺗﻌاذل{ :ﻗل ألزواجك :إن كنت ﺗردن احلياة الدنيا وزينتﻬا ،ﻓتﻌالٌن أمتﻌكن
وأﺳرﺣكن ﺳراﺣاً مجيبلً} [األﺣزاب .] 68:أما إذا ﻓرض لﻠمرأة يف التﻔويض شيء ﻓبل متﻌة ذلا؛ ألن الزوج دل يستوف
18
منﻔﻌة بُضﻌﻬا ،ﻓيكﻔي شطر مﻬرىا دلا حلﻘﻬا بالطبلق من اإلﺳتيحاش واإلبتذال.
ومذىب احلنابﻠة مواﻓق دلذىب احلنﻔية يف اجلمﻠة :ادلتﻌة جتب ﻋﻠﻰ كل زوج لكل زوجة مﻔوﺿة طﻠﻘت ﻗبل
الدﺧول وﻗبل أن يﻔرض ذلا مﻬر ،لآلية ادلتﻘدمة {ومتﻌوىن} [البﻘرة ]636:وال يﻌارﺿو ﻗولو {ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ احملسنٌن}
19
[البﻘرة ]636:ألن أداء الواجب من اإلﺣسان ،ﻓﻠيس لﻠمﻔوﺿة إال ادلتﻌة.
وﺗستحب ادلتﻌة ﻋندىم لكل مطﻠﻘة ﻏًن ادلﻔوﺿة اليت دل يﻔرض ذلا مﻬر ،لﻘولو ﺗﻌاذل{ :ولﻠمطﻠﻘات متاع
بادلﻌروف} [البﻘرة ] 642:ودل جتب؛ ألنو ﺗﻌاذل ﻗسم ادلطﻠﻘات ﻗسمٌن ،وأوجب ادلتﻌة لﻐًن ادلﻔروض ذلن ،ونصف ادلسمﻰ
20
لﻠمﻔروض ذلن ،وىو يدل ﻋﻠﻰ اﺧتصاص كل ﻗسم حبكمو.

مذهب الظاهرية:

يﻘول اإلمـام ابـن ﺣزم":المﺗﻌة ﻓـرض ﻋﻠﻰ كل مطﻠـق واﺣدة أو اﺛنﺗـﯾن أو ﺛبلﺛا ،أو آﺧـر ﺛبلث ،وطئﻬا أو لم
ﯾطﺄىـا ،ﻓرض لﻬا ﺻداﻗﻬا أو لم ﯾ ََﻔـرض لﻬا شـﯾئا ،أن شنتﻌﻬا ،وكذلك المﻔﺗدﯾة أﯾﺿا ،وﯾجبره الﺣاكم ﻋﻠﻰ ذلك أﺣب أم
21

كره ،والمﺗﻌة ﻋﻠـﻰ من انﻔﺳـﺦ نكاﺣـو منﻬا بﻐﯾر طبلق.
وال ﯾ َُﺳﻘط الﺗمﺗﻊَ ﻋن المطﻠق مراجﻌﺗُو إﯾاىا ﻓي الﻌدة والموﺗُـو والموﺗُﻬـا لﻬـا ،وادلتﻌة ذلا أو لورﺛﺗﻬـا مـن رأس
مالو ﯾ ََﺿرب بﻬا مﻊ الﻐرماء ،وإن ﺗﻌاﺳر ﻓي المﺗﻌة ﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ الموﺳر لﻬا ﺳواء كـان ﻋظـﯾم الﯾﺳار أو ذا ﻓﺿﻠة ﻋن ﻗوﺗو
وﻗوت أىﻠو ﺧادم يستﻘل باخلدمة ،وﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﻰ المﻘل ولـو بمـد أو بـدرىم ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـب طاﻗﺗو  .برىان ذلك ﻗولو ﺗﻌالﻰ:
((ولﻠمطﻠﻘات مﺗاع بالمﻌروف ﺣﻘا ﻋﻠﻰ المﺗﻘﯾن))(البﻘرة ،)642:ﻓﻌم ﻋز وجل كل مطﻠﻘة ودل سنص وأوجبو ﺣﻘا ذلا ﻋﻠﻰ
22
كل متّق سناف اهلل ﺗﻌاذل".
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مذىب اإلمامية:
جتب ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘة اليت دل يﻔرض ذلا مﻬر ،ودل يتم الدﺧول هبا ،أي ادلﻔوﺿة .أما ادلطﻠﻘات األﺧرى ﻓيستحب
ذلن ادلتاع 23 .وىم يف ىذا الرأي وﻓق رأي األﺣناف.

واخلبلﺻة:

بﻌد أن اﺳﺗﻌرﺿنا آرء الﻔﻘﻬاء ﻓي المﺳﺄلة نجد أن الكﺛﯾـر مـنﻬم ﯾـرجح وجوبﻬـا وأهنا لكل مطﻠﻘة.
وﻗد اﺣﺗج بﻌﺿﻬم بﻘولو ﺗﻌالﻰ(( :ﺣﻘا ﻋﻠﻰ المﺣﺳنﯾن)) و ((ﺣﻘا ﻋﻠى المﺗﻘﯾن)) ﻋﻠﻰ الوجوب ولﯾس الندب.
أما الﻘرطبي (ﺻاﺣب الجامﻊ ألﺣكام الﻘرآن) ﻓﯾﻘوم بﺗﺣﻠﯾل النص مما ﯾؤدي بو إلﻰ الﻘول بوجوب المﺗﻌة
ﻓﯾﻘول:ﻗولـو ﺗﻌالﻰ((ﺣﻘا ﻋﻠـﻰ المﺣﺳـنﯾن))أي ﯾﺣـق ذلك ﻋﻠـﯾﻬم ﺣﻘـا ،يﻘال :ﺣﻘﻘت ﻋﻠﯾـو الﻘﺿـاء وأﺣﻘﻘـت أي :
24
أوجبـت ،وﻓـي ىـذا دلﯾـل ﻋﻠـﻰ وجـوب المﺗﻌة.
وكذلك ذىب الجﺻاص ،وىو من األﺣناف ،إلـﻰ الوجـوب وﻗـد اﺣـﺗج بﺂﯾـات المﺗﻌـة وذكرىـا مجيﻌا ﺛم ﻗال:
25
ﻓﻘد ﺣوت ىذه اآليات الدالة ﻋﻠﻰ وجوب ادلتﻌة من وجوه...
أوجب الشاﻓﻌية ادلتﻌة إال لﻠمطﻠﻘة ﻗبل الدﺧول ،اليت ُمسي ذلا ادلﻬر ،واجلمﻬور اﺳتحبوا ادلتﻌة ،لكن ادلالكية
اﺳتحبوىا لكل مطﻠﻘة ،واحلنﻔية واحلنابﻠة اﺳتحبوىا لكل مطﻠﻘة إال ادلﻔوﺿة اليت زوجت ببل مﻬر ﻓتلب ذلا ادلتﻌة.
والظاىر رجحان مذىب الشاﻓﻌية لﻘوة أدلتﻬم ،ولتطي يب ﺧاطر ادلرأة ،وختﻔيف أدل الﻔراق ،وإلرناد باﻋث ﻋﻠﻰ الﻌودة إذل
26
الزوجية إن دل ﺗكن البينونة كربى.
كما جند من ﺧبلل آراء ادلذاىب أن األمر سنتﻠف باﺧتبلف ﺣال الشﺨص وزمانو ومكانو ،وﺗﻘدير مﻘدار
ادلتﻌة ﺧاﺿﻊ لئلجتﻬاد الذي زندده احلاكم ادلسﻠم ،وشنكن االﺳتئناس بالﻘول الذي رنﻌل أﻋﻠﻰ ادلتﻌة ال يزيد ﻋن نصف
مﻬر ادلثل ،جاء يف اإلﺧتيار لتﻌﻠيل ادلﺨتار" :وال ﺗزاد ﻋﻠﻰ ﻗدر نصف مﻬر ادلثل ،ألن النكاح الذي مسي ﻓيو أﻗوى ،ﻓإذا دل
27
رنب يف األﻗوى أكثر من نصف ادلﻬر ،ال رنب يف األﺿﻌف بطريق األوذل"
وﺗسﻘط ادلتﻌة يف كل موﺿﻊ يسﻘط ﻓيو كل ادلﻬر ،كردهتا وإرﺿاﻋﻬا من ينﻔسﺦ بو نكاﺣﻬا وحنوه؛ ألهنا أﻗيمت
28
مﻘام نصف ادلسمﻰ ،ﻓسﻘطت يف كل موﺿﻊ يسﻘط ﻓيو.

مقدار المتعة ونوعها:

ﻗال ﺗﻌاذل يف ﺗﻘدير ادلتﻌة ((ولﻠمطﻠﻘات متاع بادلﻌروف)) وﻗال(( :ومتﻌوىن ﻋﻠﻰ ادلوﺳﻊ ﻗدره وﻋﻠﻰ ادلﻘرت ﻗدره متاﻋا
بادلﻌروف)).
يف ىاﺗٌن اآل يتٌن ﻋﻠق ﺳبحانو وﺗﻌاذل ﺗﻘدير ادلتﻌة إذل ﺣال الرجل يسارا أو إﻋسارا وإذل الﻌرف .ولذلك جند أن الﻔﻘﻬاء
اﺧتﻠﻔوا يف ﺗﻘديرىا.
ﻋند احلنﻔية أهنا ﺛبلﺛة أﺛوابِ :درع (ما ﺗﻠبسو ادلرأة ﻓوق الﻘميص) ومخار ِ
ومﻠْحﻔة (ما ﺗﻠتحف بو من رأﺳﻬا إذل ﻗدمﻬا) لﻘولو
ْ
ﺗﻌاذل{ :متاﻋاًبادلﻌروف ﺣﻘاً ﻋﻠﻰ احملسنٌن} [البﻘرة ]636:وادلتاع :اﺳم لﻠﻌروض يف الﻌرف ،وألن إلرناب األﺛواب نظًنًا
يف أﺻول الشرع وىو الكسوة اليت جتب ذلا ﺣال ﻗيام الزوجية وأﺛناء الﻌدة ،وأدىن ما ﺗكتسي بو ادلرأة وﺗسترت بو ﻋند اخلروج:
29
ﺛبلﺛة أﺛواب.
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وال ﺗزيد ىذه األﺛواب ﻋن نصف مﻬر ادلثل لو كان الزوج ﻏنياً ،ألهنا بدل ﻋنو .وادلﻔَّت بو أن ادلتﻌة ﺗﻌترب حبال الزوجٌن
30
كالنﻔﻘة ،ﻓإن كانا ﻏنيٌن ﻓﻠﻬا األﻋﻠﻰ من الثياب ،وإن كانا ﻓﻘًنين ﻓاألدىن ،وإن كانا سلتﻠﻔٌن ﻓالوﺳط.
وﻗال الشاﻓﻌية :يستحب أال ﺗنﻘص ادلتﻌة ﻋن ﺛبلﺛٌن درذناً أو ما ﻗيمتو ذلك ،وىذا أدىن ادلستحب ،وأﻋبله ﺧادم ،وأوﺳطو
31
ﺛوب .ويسن أال ﺗبﻠغ نصف مﻬر ادلثل ،ﻓإن بﻠﻐتو أو جاوزﺗو جاز إلطبلق اآلية{ :ومتﻌوىن} [البﻘرة.]636:
ﻓإن ﺗنازع الزوجان يف ﻗدرىا ،ﻗدَّرىا الﻘاﺿي باجتﻬاده حبسب ما يﻠيق باحلال ،مﻌترباً ﺣال الزوجٌن كما ﻗال احلنﻔية ،من
يسار وإﻋسار ونسب وﺻﻔات ،لﻘولو ﺗﻌاذل{ :ومتﻌوىن ،ﻋﻠﻰ ادلوﺳﻊ ﻗدره ،وﻋﻠﻰ ادلﻘرت ﻗدره} و {ولﻠمطﻠﻘات متاع
32
بادلﻌروف} [البﻘرة.]642:
وكذلك ﻗول مالك بن انس وىو مﻘﺗﺿﻰ الﻘرآن ﻓان اهلل ﺳبﺣانو لم ﯾﻘدرىا وال ﺣددىا وإنما ﻗ ـال" :ﻋﻠﻰ ادلوﺳﻊ ﻗدره وﻋﻠﻰ
33
ادلﻘرت ﻗدره" .
وﯾذىب الﺣنابﻠة إلﻰ أنﻬا ﺗﺧﺗﻠف بﯾﺳـر الـزوج وﻋﺳـره وأﻋبلىـا ﺧـادم وأدناىـا كﺳـوة ﺗجزﯾﻬـا لﺻبلﺗﻬا وﻓي رأي ﯾﺗولﻰ
34
ﺗﻘدﯾرىا الﺣاكم
وﻋند االمامﯾة ﯾﻌﺗبر ﻓي المﺗﻌة ﺣال الـزوج ﻓـالﻐني ﯾمﺗﻊ بالﺛوب المرﺗﻔﻊ أو ﻋشرة دنانﯾر ﻓازﯾد والﻔﻘﯾر بالﺧاﺗم او الدرىم
35
والمﺗوﺳط بﯾنﻬما.
ومن ﺧبلل اآلراء ادلطروﺣة جند أن األمر سنتﻠف باﺧتبلف ﺣال الشﺨص وزمانو ومكانو ،وﺳيتم ﺗﻘدير ادلتﻌة وﺗنويﻌﻬا
باإلجتﻬاد الﻘاﺿي ادلسﻠم ،وشنكن اإلﺳتئناس بالﻘول الذي يبٌن أﻋﻠﻰ ادلتﻌة ال يزيد ﻋن نصف مﻬر ادلثل ،ألن النكاح الذي
ادلسمﻰ ﻓيو ادلﻬر نصﻔو (إذا طﻠﻘت ﻗبل
يسم ﻓيو ،وﻗد اﺳتحﻘت ادلرأة يف النكاح َ
مسي ﻓيو ادلﻬر أﻗوى من الذي دل َ
الدﺧول) ،ﻓاألوذل أن يكون ىذا األمر ﻓيما دل يسم.

المطلب الثاني

المﺗـﻌـة يف الﻘوانٌن الوﺿﻌية:
نﺻـت بﻌـض ﻗـوانﯾن الـدول الﻌربﯾـة ﻋﻠـﻰ إﺛبـات مﺗﻌـة الطبلق لﻠزوجـة المطﻠﻘـة وﻗد اﺳﺗمدت ذلك من الﻔﻘو االﺳبلمي.
ىناك دناذج لﻘوانٌن الببلد اإلﺳبلمية ادلﺨتﻠﻔة ذكرىا األﺳتاذ طاىر زلمود (الﻘانوين الباكستاين الشﻬًن) يف كتابو:
(Countries” “Personal Law in Islamicاألﺣوال الشﺨصية يف الببلد اإلﺳبلمية) ,ما ﺗتﻌﻠق بتﻌامل
احملكمات يف الببلد اإلﺳبلمية ﺣول ادلوﺿوع 36 ،نذكر بﻌضﻬا ﻓيما يﻠي:
ﻓﻔي مصر -حتت مادة 18-Aلتﻘنٌن األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية ( Law on Maintenance and
 )Personal Statute 1920ﺗبٌن أن :لﻠﻘاﺿي أن ﯾنظر ﻓـي ﺗﻘـدﯾرىا ﻋـدا مـا ﺳـبق إلـﻰ ظروف الطـبلق ،وإلﻰ
إﺳـاءة اﺳـﺗﻌمال ىذا الﺣـق و وﺿـﻌو ﻓي موﺿـﻌو وال ﺗﻘـل ﻓي ﺗﻘـدﯾرىا ﻋـن نﻔﻘـة ﺳـنﺗﯾن ،..كما أجاز النص الرتﺧيص لو
يف ﺳداد مجﻠة ادلﻘرر لﻠمتﻌة ﻋﻠﻰ أﻗساط ﺗﺧﻔﯾﻔـا ﻋﻠـﻰ المطﻠـق ﻓـي االداء.
ﻓﻘد جاء ﻓي الﻘانون المﺻري رﻗم  44لسنة 2979م ما ﯾﺄﺗي:
"الزوجـة المـدﺧول بﻬـا ﻓـي زواج ﺻـﺣﯾح اذا طﻠﻘﻬـا زوجﻬ ـا بــدون رﺿ ـاىا وال بﺳ ـبب مــن ًاو ﻗبﻠﻬا ﺗﺳﺗﺣق ﻓوق نﻔﻘة
ﻋدﺗﻬا مﺗﻌة ﺗﻘـدر بنﻔﻘـة ﺳـنﺗﯾن ﻋﻠـﻰ االﻗـل وبمراﻋـاة ﺣـال المطﻠـق وظــروف الط ـبلق ومــدة الزوجﯾ ـة وﯾجـوز ان ﯾــرﺧص
37
لﻠمطﻠــق ﻓـي ﺳـداد ىـذه المﺗﻌـة ﻋﻠ ـﻰ اﻗﺳاط "
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وﯾﺗب ـﯾن مـن ﺧـبلل نـص الﻘـانون أن الﺗشـرﯾﻊ المﺻـري أﺧـذ ب ـرأي الﻔﻘﻬـاء الـذﯾن ﻗـالوا بالوجوب لكل مطﻠق كالشاﻓﻌي
وابن ﺣزم مﻊ شروط أﺿاﻓﻬا كما أنو ﻗدرىا بﺣﯾـث الﺗﻘـل ﻋـن نﻔﻘـة ﺳنﺗﯾن ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر..
ذىب الﻘانون الﺳوري إلﻰ أن وجوب المﺗﻌة ﻓي ﺣالة واﺣدة ﻓﻘط وىي ﺣالة الطبلق ﻗبل الدﺧول وﻗبل
الﺗﺳمﯾة ،ﺗﺳ ـﺗﺣق المـرأة ﻓـي ىـذه الﺣالـة مﺗﻌـة واجبـة .وىـو ﻓـي ىـذه الﺣالـة ﯾﺄﺧـذ بـرأي األﺣنـاف واإلمامﯾة يف وجوب
المﺗﻌة و ﺗﻘدﯾرىا.
ﻓالﻘـانون الﺳـوري أشـار الـﻰ المﺗﻌـة ﻓـي الﻔﻘـرة  6مـن المـادة  ، 62إذ جـاء ﻓﯾﻬـا:
"إذا وﻗـﻊ الطـبلق ﻗبـل الـدﺧول أو الﺧﻠـوة الﺻـﺣﯾﺣة ﻓﻌندئـذ ﺗجـب المﺗﻌـة" .وكذلك ﻓـي الم ـادة " ، 66المﺗﻌة ىي كﺳوة
38
مﺛل كسوة المرأة ﻋند الﺧروج من بﯾﺗﻬا ،وﯾﻌﺗبر ﻓﯾﻬا ﺣال الزوج ﻋﻠﻰ أن الﺗزﯾد ﻋن نﺻف مﻬر المﺛل.
وأما الﻘانون األردنـي ﻓﻘـد نـص ﻓـي المـادة  55مـن ﻗـانون األﺣـوال الشﺧﺻـﯾة رﻗـم  62لسنة 2976م إذ جـاء
ﻓﯾﻬـا :إذا وﻗـﻊ الطـبلق ﻗبـل ﺗﺳـمﯾة المﻬـر وﻗبـل الـدﺧول والﺧﻠـوة الﺻـﺣﯾﺣة ﻓﻌندئذ ﺗجب المﺗﻌة ،والمﺗﻌة ﺗﻌﯾن ﺣﺳب
39
الﻌـرف والﻌـادة بﺣﺳـب ﺣـال الـزوج ﻋﻠـﻰ أن الﺗزﯾـد ﻋـن نﺻف مﻬر المﺛل.
ﻓالﻘانون السوري واألردين متﻘاربان يف موﺿوع ادلتﻌة وﺗﻘديرىا.
أما الﻘانون الﻌراﻗي ﻓﻠم يذكرمﺗﻌة الطبل ق بصراﺣة ،إال أن الﻘانون شننﻊ أن ينﻌﻘد الزواج أو ﯾﺗم بدون أن ﯾﺗﻔق
الطرﻓان ﻓﯾو ﻋﻠﻰ مﻬر ،إذ الﺗشرﯾﻊ الﻌراﻗي يﻔرض ﻋﻘوبة ﻋﻠﻰ كل رجل ﻋﻘد زواجو ﺧارج المﺣكمة وذلك ﻓي المادة
الﻌاشرة الﻔﻘـرة ( )5مـن ﻗـانون األﺣـوال الشﺧﺻـﯾة رﻗم 288 :لسنة 2959م (المﻌـدل) ,ﻓـي ﺣـﯾن أنـو ذىـب ﻓـي ﻗـانون
الﺗﻌـدﯾل رﻗـم  25لﺳـنة 2985م ﻓي الﻔﻘرة  ,3والﺗي أﺿﯾﻔت إلﻰ المادة  ,39إذ ﺗﻘول:
"إذا طﻠق الزوج زوجﺗـو وﺗبـﯾن لﻠمﺣكمـة أن الزوج مﺗﻌﺳـف ﻓـي طبلﻗﻬـا وأن الزوجـة أﺻـابﻬا ﺿـرر مـن إجـراء ذلـك ﺗﺣكـم
المﺣكمـة بطﻠـب منﻬـا ﻋﻠﻰ مطﻠﻘﻬا بﺗﻌوﯾض ﯾﺗناﺳب وﺣالﺗو المالﯾة ودرجة ﺗﻌﺳﻔو بﻘدر جمﻠـة ﻋﻠـﻰ أن ال ﯾﺗجـاوز نﻔﻘﺗﻬـا
40
لمدة ﺳنﺗﯾن ﻋبلوة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬا الﺛابﺗة األﺧرى".
و الﻐاﯾة من ىذا الﺗشرﯾﻊ ىو إﻋانة لﻠمرأة بﻌد الطبلق ،ﻏًن أن الﺗشرﯾﻊ الﻌراﻗـي ربـط الﺗﻌوﯾض بﺄن يكون
المطﻠق مﺗﻌﺳﻔا ﻓي طبلﻗو وىذا أمر ﯾﺣﺗاج إلﻰ إﺛبات وإلﻰ ﻓﺗرة ﻗد ﺗطول بﺳ ـبب اإلجـراءات الروﺗﯾنﯾـة ﻓـي المﺣـاكم .
وىـذا أمـر ﻏﯾـر منﺿ ـبط بش ـكل دﻗﯾــق ولــذلك ﻗﺿـت مﺣكمـة الﺗمﯾﯾــز بموجـب ﻗرارىـا  /8995شﺧﺻ ـﯾة2988 /م بﺄن ـو:
ل ـﯾس لﻠمﺣكم ـة أن ﺗﻠـزم الـزوج بالﺗﻌوﯾض ﻋن الطـبلق الﺗﻌﺳـﻔي ﻗبـل إجراء ﺗﺣﻘﯾـق كـاف ﻋمـا إذا كـان الـزوج مﺗﻌﺳـﻔا ﺣﯾنمـا
41
طﻠـق زوجﺗو وىل أﺻاب الزوجة ﺿرر من إجراء ذلك..

ﻗانون ادلﻐرب الﻌرِب:

وبالرجوع إذل الﻘانون ادلﻐرِب وجدنا أن ادلدونة األﺣوال الشﺨصية ادلﻠﻐاة لسنة 2957م ،ﺗنص يف ادلادة 69
أنو" :يﻠزم كل مطﻠّق بتمتيﻊ مطﻠﻘتو إذا كان الطبلق من جانبو بﻘدر يسره وﺣاذلا ،إال اليت مسي ذلا الصداق وطﻠﻘت ﻗبل
الدﺧول ".إال أن ىذا الﻔصل إلﻐي مبﻘتضﻰ ظﻬًن  ،2993/99/29ليحل زلﻠو الﻔصل  56مكرر من نﻔس ادلدونة،
الذي نص ﻋﻠﻰ أنو "يﻠزم كل مطﻠق بتمتيﻊ مطﻠﻘتو إذا كان...اخل ،إال أن ادلشروع أﺿاف ﻓﻘرة ﺛانية إذل الﻔصل  56مكرر،
اليت جاء ﻓيﻬا:
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"إذا ﺛبت لﻠﻘاﺿي أن الزوج طﻠق بدون مربر مﻘبول ﺗﻌٌن ﻋﻠيو أن يراﻋي ﻋند ﺗﻘدير ادلتﻌة ما شنكن أن يﻠحق الزوجة من
42
ﺗﻌسف الزوج يف ﺗوﻗيﻊ الطبلق دون أن يوﺳﻊ من ﺣق ادلرأة يف اﺳتحﻘاق ادلتﻌة".
إﺿرار نتيلة ّ
جند ﻓيﻬا أن ادلشروع ﻗد جاوز الﻘدر ﻋندما يشرتط اإلﺳتﻔادة من احلق ادلذكور بشروط مﻌينة ،ﺣيث نصت ادلادة  84يف
ﻓﻘرهتا األوذل ﻋﻠﻰ أنو:
"ﺗشمل مستحﻘات الزوجة :الصداق ادلؤﺧر إن وجد ،نﻔﻘة الﻌدة ،و ادلتﻌة اليت يراﻋي يف ﺗﻘديرىا ﻓرتة الزواج والوﺿﻌية ادلالية
لﻠزوج وأﺳباب الطبلق ومدى ﺗﻌسف الزوج يف ﺗوﻗيﻌو".
وﻓيما يتﻌﻠق مبدونة األﺳرة ،اﺣتﻔظت بادلتﻌة ،ودل ﺗﻘربا لﻠتﻌويض إال أهنا وﺿﻌت مﻌايًن وﻋناﺻر من أجل ﺗﻘديرىا مثل
ﻓرتة الزواج والوﺿﻌية ادلالية لﻠزوج وأﺳباب الطبلق ومدى ﺗﻌسف الزوج يف ﺗوﻗيﻌو..نصت ﻋﻠيﻬا مادة .84
إن مﻘاربة مسﺄلة ادلتﻌة بالتﻌويض ال ختﻠو من نﻘاش من ﺣيث أهنا ﺗﻌويض ﻋن الطبلق وليست متﻌة  ،ومن ﺣيث أهنا ﻗد
ﺗكون متﻌة وﺗﻌويض يف نﻔس احلٌن.
ﻓبالرجوع إذل ادلادة  84من مدونة األﺳرة ،جند أهنا جﻌﻠت ادلتﻌة واجبة ﻋﻠﻰ الزوج  ،وﻋﻠﻰ الﻘاﺿي أن يراﻋي
ﻋند ﺗﻘديرىا يسر الرجل وﺣال ادلرأة  ،لكن إذا كان الطبلق ﺗﻌسﻔيا وبدون مربر ﻓإن ادلتﻌة ﺗتحول إذل ﺗﻌويض رنرب الضرر
43
الذي ﻗد زنصل لﻠزوجة نتيلة ىذا الطبلق اجلائر
ىذا وجند بﻌض الباﺣثٌن يﻌرتﺿون ﻋﻠﻰ ىذا التشريﻊ حبيث إن التﻌويض يﻠزمو ﻋنصر اخلطﺄ كما أنو يﻘدر وﻓﻘا
لﻠﻘواﻋد الﻌامة حبسب الضرر الناجم ﻋن اخلطﺄ أو التلاوز يف ﺣٌن أن ﺗﻘدير ادلتﻌة يكون ﺣسب يسر ادلطﻠق وﺣال
ادلطﻠﻘة.
لذا كان ﻋﻠﻰ ادلشرع ادلﻐرِب أن يﻔرق بٌن ادلتﻌة والطبلق التﻌسﻔي وأن ينص ﺻراﺣة ﻋﻠﻰ احلكم بالتﻌويض ﻋن
الضرر البلﺣق بادلطﻠﻘة يف مجيﻊ احلاالت اليت يثبت ﻓيﻬا أن الزوج ﻗد ﺗﻌسف يف اﺳتﻌمال ﺣﻘو يف الطبلق ﺳواء كان الضرر
45
البلﺣق بادلطﻠﻘة ماديا أو مﻌنويا 44كما ﻓﻌﻠت بﻌض الدول الﻌربية.
إال أنو  ،وكما ﺳبق ﻓإن التﻌويض يكون ﻋن ﺧطﺄ أما ادلتﻌة ﻓﻬي من التبﻌات ادلالية لﻠطبلق مﻬما اﺧتﻠﻔت
أﺳبابو  ،وﻗبل ىذا وذاك ﻓإن مصطﻠح ادلتﻌة أشرف من التﻌويض ألن أي ﺗﻌويـض ال شنكنو أن يﻐنـي ادلرأة ﻋن زوجﻬا وبيتـو
46
ووﺿﻌو االجتماﻋي كما أن ادلتﻌة ﺗﻐطي مﻌنويا ما ال يستطيﻊ التﻌويض ﺗﻐطيتو.
كما أن إرناب التﻌويض ﻋﻘوبة  ،والﻌﻘوبة ال ﺗكون إال ﻋﻠﻰ ﻓﻌل زلرم ﻓيؤﺧذ من إرناب التﻌويض حترًن
الطبلق ،الذي دل ﺗبد أﺳبابو لﻠمحكمة أو لﻠﻘاﺿي أو كان دون ﺳبب ﻓﻌبل ،وىذا دل يرو ﻋن السﻠف من ادلسﻠمٌن بل
47
روي كثًن من ﺣادﺛات الطبلق ﻋن الصحابة ومن بﻌدىم ودل يرو أن أﺣدا طالبﻬم بالتﻌﻠيل وبيان األﺳباب.

مجﻬورية باكستان اإلﺳبلمية:

مرت مبراﺣل ﻋدة ،ﺣيث إن الﻘوانٌن الشرﻋية نﻔذت
إن التﻘنٌن ألﺣكام األﺳرة ادلسﻠمة يف شبو الﻘارة اذلندية ّ

يف األﺣوال الشﺨصي ة يف اذلند ﻗبل ﻋشرة أﻋوام من إنشاء باكستان ،وذلك "ﻗوانٌن األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية إﺻدار
2937مـ"() )Muslim Personal Law (Shariat Application Actو"ﻗانون ﺗنسيﺦ نكاح ادلرأة ادلسﻠمة
إﺻدار 2939مـ" ( )Dissolution of Muslim Marriage Actبﻌد التﻌديل ﻓيو ﺣسب مﻘتضيات الشريﻌة،
كما ﻋدلت ﺗﻠك الﻘوانٌن بﻌد إنشاء باكستان مرارا.
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إجتﻬد الﻔﻘﻬاء والﻘانونيٌن من باكستان يف كل ﻋصر أن يضﻌوا الﻘوانٌن ﻋﻠﻰ منﻬاج وﺳطي مستﻘيم وﻓق
الشريﻌة اإلﺳبلمية ،ودل ﺗزل حتتاج بﻌض الﻘوانٌن إذل حبث وإﻋادة النظر وﻓق مﻘتضيات الشريﻌة..
كما جاءت جﻬود متﻌدد ة يف شكل الﻘرارات واإلﺻدارات من ﻗبل ادلنظمات اإلدارية (احلكومية) ﻋﻠﻰ ﺻﻌيد
األﻗاليم والﻌاﺻمة ,منﻬا" :ﻗوانٌن األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية بنلاب الﻐرِب ,إﺻدار 2948مـ" ( West Punjab
 ,)Muslim Personal Law Actو"اإلﺻدار ادلﻌدل لﻘوانٌن األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية بنلاب 2952مـ"
( ,)Punjab Muslim Personal Law Amendedو "إﺻدار مﻌدل 2959مـ لﻘوانٌن األﺣوال
الشﺨصية اإلﺳبلمية 2937م" ( )Muslim Personal Law Act 1937’s Amended Actلؤلﻗاليم
ﺳند ،وبنلاب ،وﺳرﺣد ( )NWFPو بﻠوجستان ،و "مرﺳوم ﻗانون األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية
إﺻدار2966مـ"( ،)Muslim Personal Law Ordinanceو مرﺳوم ﻗانون األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية
بنلاب إﺻدار2976مـ و 2975مـ .

48

جﻬود ﺗﻘنينية ﺣول ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘات:
جاءت الﻠلنة الباكستانية لﻠتﻘنٌن ( )Pakistan Law Commissionمبﻘرتﺣات يف إﺣدى جﻠساهتا
يف ﺗاريﺦ  26من ﻓربائر 2994مـ ﺣول "ادلتاع" ،وأرﺳﻠتﻬا إذل رلمﻊ الﻔكر اإلﺳبلمي ( Council of Islamic
 ) Ideologyلﻠبحث ﻋن جانب شرﻋي ،ﻓﺄﻋطﻰ اجملمﻊ ﺗوﺻياﺗو ﻋام 2998م ﺣيث يﻘول؛ أن "ادلتﻌة" منﻔصﻠة ﻋن
ﺣق النﻔﻘة (أﺛناء الﻌدة) دتاما ،ﻓبل رنوز أن يﻔرض ذلا األﺣكام اخلاﺻة بالنﻔﻘة ،وكذلك ال ﺗكون مؤبدة ..وإذا كانت
ادلطﻠﻘة ﻋالة ال جتد النﻔﻘة أو الوﺳيﻠة ذلا ﻓادلﻔروض أن ينﻔق ﻋﻠيﻬا ورﺛتﻬا (كما ﺗوجد ﺗﻔاﺻيﻠﻬا يف الﻔﻘو ﺿمن أبواب
النﻔﻘات) أو بيت مال ادلسﻠمٌن..

49

ويف ﺳنة 2999م ،ﻗدمت ىذه التوﺻيات إذل ﺳكرﺗارية الﻠلنة ( )PLCلﻠبحث ،ﻓلاءت بﻘرار مجﻊ ادلواد
الﻌﻠمية ﺣول التﻘنٌن اليت دتت يف ببلد إﺳبلمية يف ىذا اجملال .ﻓمن الببلد :اجلًنيا و مصر و ﻋراق و الشام و ﺗونس
وبرونائي دار السبلم و إيران و ماليزيا وﺗركيا و أﻓريﻘيا واألردن وادلﻐرب الﻌرِب..
ىذا و طﻠبت الﻠلنة من كبار الﻌﻠماء والﻘانونيٌن (ادلواطنٌن) أن يﻘدموا رأيﻬم لئلجادة ،ﻓنالت الﻠلنة رﺳالة من
ﻗبل احملامي ادلتميز د -أﺳﻠم ﺧاكي -ادلستشار الﻘانوين لﻠمحكمة الشرﻋية ادلركزية ( )FSCآنذاك -ﺣيث ﻗدم ﻓكرة
إمكانية وجوب متﻌة الطبلق ﻋﻠﻰ ﺳبيل الﻌموم بتشريﻊ مرﺳوم.
إنﻌﻘد اجملﻠس الشورى لﻠلنة ( )PLCيف 6999\94\28م ،وبﻌد إﻋادة النظر يف اجلﻬود السابﻘة واآلراء
ادلتاﺣة ،إﺗﻔق أﻋضاء ‘الﻠلنة الباكستانية لﻠتﻘنٌن’ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدًن التوﺻية إلمكانية وجوب ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘات ﺣسب الﻌرف
وﺳﻌة ادلطﻠق .كما اﺗﻔﻘت الﻠلنة ﻋﻠﻰ وﺛيﻘة "متﻌة الطبلق" ( ،)Post-Divorce Mata’aجاء ﻓيﻬا:
ينبﻐي وجوب متﻌة الطبلق ﻋﻠﻰ ادلطﻠق موﻗتاً إن دل جتد ادلطﻠﻘة ما ﺗنﻔق ﻋﻠيﻬا ،وﺳبق نظًنه يف
الدﺳتورالباكستاين يف ‘وجوب النﻔﻘة لﻔرتة مؤﻗتة’ ،كما ﺗبٌن الوﺛيﻘة ﺗﻌريف ادلتﻌة وﻏايتﻬا وما إذل ذلك 50 ...حتت ﻋنوان:
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")( " Muslim Family Laws (Amended) Act 2009مرﺳوم ﻗانون األﺣوال الشﺨصية اإلﺳبلمية
51
إﺻدار (مﻌدل) 6999م).،
ىذا ما وﺻل إليو التﻘنٌن الباكستاين يف رلال متﻌة الطبلق لﻠمرأة وىو وال شك يف ﺣاجة إذل مزيد من التﻘدم واإلنضباط
بﻌد اإلﻓادة من ﻗوانٌن الببلد اإلﺳبلمية ادلشار إليﻬا آنﻔا ولﻠحﻔاظ ﻋﻠﻰ مصاحل األﺳرة يف الببلد.

النتائج والتوصيات:

بﻌد أن اﺳﺗﻌرﺿنا آراء الﻔﻘﻬاء وموﻗﻔﻬم من مﺗﻌة الطبلق بﯾن الﻘائﻠٌن باإلﺳـﺗﺣباب و الوجوب باإلﺿاﻓة إذل ﻗوانﯾن بﻌض
الدول اإلﺳبلمية ،نسلل أىم النتائج والتوﺻيات يف ما يﻠي:
-

"متﻌة" و "متاع" لﻔظان مرتادﻓان ،وادلراد منﻬا الشيء اليسًن الذي شنكن اإلﺳتمتاع هبا لبﻌض الوﻗت وىي يف
اإلﺻطبلح "الكسوة أو ادلال الذي يﻌطيو الزوج لﻠمطﻠﻘة زيادة ﻋﻠﻰ الصداق أو بدال ﻋنو كما يف ادلﻔوﺿة
لتطييب نﻔسﻬا ويﻌوﺿﻬا ﻋن أدل الﻔراق"

-

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

-

إن مشروﻋية ىذا الواجب ﺛبت بالﻘرآن والسنة النبوية -ﻋﻠﻰ ﺻاﺣبﻬا الصﻠوة والسبلم-وﻋمل الصحابة
والتابﻌٌن.
من ﺧبلل دراﺳة ادلذاىب الﻔﻘﻬية جند أن األمر سنتﻠف باﺧتبلف ﺣال الشﺨص وزمانو ومكانو ،وﺗﻘدير

-

مﻘدار ادلتﻌة ﺧاﺿﻊ لئلجتﻬاد الذي زندده احلاكم ادلسﻠم ،وشنكن االﺳتئناس بالﻘول الذي رنﻌل أﻋﻠﻰ ادلتﻌة ال
يزيد ﻋن نصف مﻬر ادلثل.
-

بﻌد دراﺳة اآلراء الﻔﻘﻬاء ﻓي المﺳﺄلة نجد أن الكﺛﯾـر مـنﻬم ﯾـرجح وجوب ادلتﻌة وأهنا لكل مطﻠﻘة .وذىب
الشاﻓﻌية إذل وجوب ادلتﻌة لﻠمطﻠﻘات إال لﻠمطﻠﻘة ﻗبل الدﺧول ادلسمﻰ ذلا ادلﻬر) وىو الراجح لﻘوة أدلتﻬم،
ولتطييب ﺧاطر ادلرأة ،وختﻔيف أدل الﻔراق ،وإلرناد باﻋث ﻋﻠﻰ الﻌودة إذل الزوجية إن دل ﺗكن البينونة كربى.

-

ﺗكون ادلتﻌة ﺣسب ﺣال األزواج يسراً وﻋسراً ،وال ينظر إذل ﺣال الزوجة أل ّن اخلطاب الﻘرآين موجو لؤلزواج،
وﺣال الناس سنتﻠف من شﺨص آلﺧر ،لذا ﻓإن األمر مرتوك لئلجتﻬاد ،ويرتك أمر حتديده لﻠحاكم ادلسﻠم.

-

من ادلبلﺣظ أن ادلروءة ﻓي ىذا الزمن ﻗد ﺗراﺧت والﺳـﯾما بـﯾن األزواج إذ انﻘطـﻊ ﺣبـل المـودة بﯾنﻬمـا وأﺻـبﺣت
المطﻠﻘـة ﻓـي ﺣاجـة إلـﻰ مﻌونـة أكﺛـر من نﻔﻘـة الﻌــدة ﺗﻌﯾنﻬـا مـن الناﺣﯾـة المادﯾـة ﻋﻠـﻰ نﺗـائج الطـبلق وﻓ ـي
المﺗﻌـة ما ﯾﺣﻘــق المﻌونـة وﻓـي الوﻗت نﻔﺳو ﺗمنـﻊ الكﺛﯾـر من الﺗﺳرع ﻓـي الطبلق.

التوﺻيات:
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ينبﻐي وجوب إﻋطاء ادلتﻌة لﻠنسﺂء البليت ﻗضت زمنا طويبل يف بيوت أزواجﻬن وﺗﻌبت نﻔوﺳﻬن يف ﺧدمتﻬم
وﺧدمة أىﻠﻬم ويف ﺗرﻗية مستوى ﺣياهتم ومﻘابل ما أدت الواجبات األﺧبلﻗية اليت دل ﺗﻠزم الشريﻌة ﻋﻠيﻬن -ﻓﻬن
يستحﻘن أكثر من ادلﻔوﺿة ﻗبل الدﺧول -أن يﻌطﻰ ذلن ادلتﻌة ما يواﺳٌن هبا أدل الﻔرﻗة..

-

األﺳرية موﺻولة ،ويف الوﻗت نﻔسو دتنﻊ الكثًن من التسرع
إن مبدأ متﻌة الطبلق لو دور كبًن يف جﻌل الﻌبلﻗات َ

يف الطبلق ..ﻓاحلاجة ماﺳة إذل ﺳن الﻘوانٌن ادلﻔصﻠة يف الببلد اإلﺳبلمية ،وانطبلﻗا من الﻘاﻋدة األﺻولية:
"ﺗصرف اإلمام ﻋﻠﻰ الرﻋية منوط بادلصﻠحة" شنكن جﻌل "ادلتﻌة" واجبة يف مجيﻊ أﺣوال الطبلق لﻠحﻔاظ ﻋﻠﻰ
مصاحل ادلرأة ،ﺧاﺻة يف ﺣق اليت دل ﺗكن راﺿية بالطبلق ويكون الزوج متﻌنتا يف األمر ،متﻌسﻔا يف اﺳتﻌمال
ﺣﻘو ﻓيﻠحق الزوجة الضرر الكبًن يف ﺣياهتا.
كما يﻠزم وﺿﻊ مﻌايًن وﻋناﺻر من أجل ﺗﻘديرىا مثل ﻓرتة الزواج والوﺿﻌية ادلالية لﻠزوج وأﺳباب الطبلق ومدى
ﺗﻌسف الزوج يف ﺗوﻗيﻌو ،وما إذل ذلك ،واهلل ﺗﻌاذل أﻋﻠم.
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ھوامش
1
2
3

4

5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25

26

أﺣكام ادلرأة يف اإلﺳبلم ،مصطﻔﻰ شﻠيب ،دار اجلامﻌية لﻠطباﻋة والنشر ،ط :الرابﻌة 2493ىـ ،بًنوت ،ص499 :
ادلرأة يف اإلﺳبلم ،وايف ﻋﻠي ﻋبد الواﺣد ،دكتور ،ط :الﻌادل الﻌرِب -الﻘاىرة بدون ﺗاريﺦ ،ص93:
مﻐين احملتاج إذل مﻌرﻓة مﻌاين ألﻔاظ ادلنﻬاج ،شربيين اخلطيب ،الشيﺦ زلمد ،ط :مصطﻔﻰ الباِب احلﻠيب مصر ،2958 ،ج3 :
ص642 :
التﻌسف :مصطﻠح مستﻌمل ﻋند ﻓﻘﻬاء الﻌصر ادلنصرم ،وادلراد بو ،التﻌنت يف اﺳتﻌمال احلق واإلﺿرار بالﻐًن ..أنظر لﻠتﻔصيل:
ﻓتحي الدريين ،النظريات الﻔﻘﻬية ،ص 239 :وما بﻌد.
لسان الﻌرب البن منظور ،دار ﺻادر بًنوت ( 369\8متﻊ)
الﻔﻘو ﻋﻠﻰ ادلذاىب األربﻌة ،اجلزيري ،ﻋبد الرمحن بن زلمد ،دار الكتب الﻌﻠمية بًنوت ،6993 ،ج  ،4ص 266
ﻓتح الﻘدير ،الشوكاين ،رلمد بن ﻋﻠي ،ط :دار ابن كثًن دمشق24924 ،ىـ ،ص  ،327ج 4
ﺻحيح البﺨاري ،دار طوق النلاة ،ط :أوذل 2466ىـ ،ج ،7 :ص ،42:ح رﻗم( ،5655 :ﺣاﺿنة) مربية وكﻔيﻠة.
(لﻠسوﻗة) الواﺣد من الرﻋية ويﻘال لﻠلميﻊ أيضا( .ﻓﺄىوى بيده) أماذلا ﻋﻠيﻬا( .رازﻗيتٌن) مثىن رازﻗة .وىي ﺛياب بيض طوال
من الكتان( .من شرح و ﺗﻌﻠيق د .مصطﻔﻰ ديب البﻐا)
السنن الكربى لﻠبيﻬﻘي ،أبوبكر البيﻬﻘي ،ط :دار الكتب الﻌﻠمية بًنوت  ،6993ج  ،7ص 398
مصنف ابن أِب شيبة ،ط :مكتبة الرشد الرياض ،ج  ،4ص 242
أنظر لﻠتﻔصيل؛ اجلامﻊ ألﺣكام الﻘرآن لﻠﻘرطيب( ،دار الكتب الﻌﻠمية 2993م) ،ج  ،3ص 236وما بﻌدىا.
بدائﻊ الصنائﻊ يف ﺗرﺗيب الشرائﻊ ،الكاﺳاين ،دار الكتاب الﻌرِب 2986م ط ﺛانية ،ج  ،6ص 396
ﻓتح الﻘدير ،ادلرجﻊ السابق ،ج  ،2ص  692وما بﻌد
الﻔﻘو اإلﺳبلمي وأدلتو ،وىبة الزﺣيﻠي ،دكتور ،دار الﻔكر ،ط :الثانية 2985م ،ج  ،7ص ،326
رد احملتار ﻋﻠﻰ الدر ادلﺨتار ،ابن ﻋابدين ،زلمد أمٌن ،ط :دار الﻔكر بًنوت  ،2996ج  ،3ص 229
بداية اجملتﻬد وهناية ادلﻘتصد ،أبو الوليد ابن رشد ،ط :دار احلديث الﻘاىرة 6994م ،ج  ،3ص 226
ادلﻬذب ،إبراىيم بن ﻋﻠي بن يوﺳف الشًنازي ،ط :دار الﻔكر ،ج  ،6ص  ،63و الوﺳيط ،زلمد بن زلمد الﻐزارل ،ط :دار
السبلم 2427ىـ األوذل ،ج  ،5ص 668
ادلﻬذب ،ادلرجﻊ السابق ،أيضا
ادلﻐين إلبن ﻗدامة ادلﻘدﺳي ،مكتبة الﻘاىرة  ،2968ج  ،7ص 649
أيضاً ،نﻔس ادلرجﻊ
احملﻠﻰ باآلﺛار ،أبو زلمد ﻋﻠي بن أمحد بن ﺳﻌيد بن ﺣزم الﻘرطيب الظاىري ،ط :دار الﻔكر بًنوت بدون ﺗاريﺦ ،ج  ،29ص
3
أيضا ،نﻔس ادلرجﻊ
ادلﺨتصر الناﻓﻊ يف ﻓﻘو اإلمامية ,احلﻠي ,جنم الدين جﻌﻔر بن احلسن ،منشورات ادلكتبة األىﻠية بﻐداد 2964م ،ص624 :
اجلامﻊ ألﺣكام الﻘرآن ،أبو ﻋبد اهلل زلمد بن أمحد الﻘرطيب ،دار الكتب الﻌﻠمية 2993م ،ج  ،3ص 239
أﺣكام الﻘرآن لﻠلصاص ،أمحد بن ﻋﻠي أبو بكر اجلصاص ،دار الكتب الﻌﻠمية بًنوت لبنان ،ط أوذل 2994م ،ج  ،2ص
528
الﻔﻘو اإلﺳبلمي وأدلتو ،ادلرجﻊ السابق ،ص 369
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 27اإلﺧتيار لتﻌﻠيل ادلﺨتار ،ﻋبد اهلل بن زلمود بن مودود ادلوﺻﻠي ،مطبﻌة احلﻠيب الﻘاىرة2937 ،م ،ج  ،3ص 296
 28الﻘوانٌن الﻔﻘﻬية ،الكﻠيب ،أبو الﻘاﺳم ،زلمد بن أمحد ،الﻐرناطي ادلالكي ،ص 259
 29اجلصاص ،نﻔس ادلرجﻊ السابق
 30الﻔﻘو اإلﺳبلمي وأدلتو ،ادلرجﻊ السابق ،ص 362
 31ادلﻬذب لﻠشًنازي ،دار الكتب الﻌﻠمية ،ج  ،6ص 476
32
أﺣكام الﻘرآن لﻠلصاص ،ادلرجﻊ السابق ،أيضاً
 33الﻘرطيب( ،اجلامﻊ ألﺣكام الﻘرآن) ،ادلرجﻊ السابق ،ج  ،3ص 232
 34احملرر يف الﻔﻘو ﻋﻠﻰ مذىب اإلمام أمحد بن ﺣنبل ،ابن ﺗيمية ،ﻋبد السبلم بن ﻋبد اهلل ،رلد الدين ،مكتبة ادلﻌارف الرياض ،ج
 ،6ص 37
 35ادلﺨتصر الناﻓﻊ لﻠحﻠي ،ص624
36
“Personal Law in Islamic Countries”, (Academy of Law and Religion, New
)Delhi, 1987
37
ﻗانون األﺣوال الشﺨصية ادلصري ﻗانون رﻗم  ،44لسنة 2979م / www.laweg.net( ،بوابة مصر لﻠﻘانون
والﻘضاء)
 38ﻗانون األﺣوال الشﺨصية السوري ،مادة رﻗم 62:و 66
 39ﻗانون األﺣوال الشﺨصية األردين رﻗم ،62 :ﺳنة2976 :م
 40ﻗانون األﺣوال الشﺨصية الﻌراﻗي ،رﻗم  ،288ﺳنة 2959م وﺗﻌديبلﺗو
 41نﻔس ادلرجﻊ ،أيضا
 42إدريس الﻔاﺧوري  ،الزواج والطبلق يف مدونة األﺣوال الشﺨصية وﻓق آﺧر التﻌديبلت  ،دار النشر اجلسور  ،وجدة  ،الطبﻌة
السادﺳة  ، 2999 – 6999 ،ص .685 :
 - 43زلمد األزىر  ،مرجﻊ ﺳابق  ،ص .242 :
 - 44زلمد الشاﻓﻌي :أﺣكام األﺳرة يف ﺿوء مدونة األﺣوال الشﺨصية  ،دار وليﻠي لﻠطباﻋة والنشر  ،الطبﻌة الثالثة ،ﺳنة
 ، 2998ص . 363 :
 - 45ادلشرع السوري يف ادلادة  227من ﻗانون األﺣوال الشﺨصية ينص ﻋﻠﻰ أنو زنكم ﻋﻠﻰ ﺣسب ﺣال مطﻠﻘﻬا ودرجة ﺗﻌسﻔو
بتﻌويض ال يتلاوز مبﻠغ نﻔﻘة ﺛبلث ﺳنوات ألمثاذلا زيادة ﻋﻠﻰ نﻔﻘة الﻌدة ولﻠﻘاﺿي أن رنﻌل دﻓﻊ ىذا التﻌويض مجﻠة أو
شﻬريا حبسب مﻘتضﻰ احلال.
 - 46وادلتﻌة ﺗﻘوم مﻘام التﻌويض  ،ويراﻋﻰ ﻓيﻬا يسر الزوج وﺣال الزوجة  ،واﺳم ادلتﻌة أشرف من اﺳم التﻌويض واحلرم ﻓﻬو
يسمو بﻌﻘد الزواج يف أن يكون ﻋﻘد ﺗشﻐيل ﺗستحق الزوجة مبﻘتضاه ﺗﻌويضا بﻌد طردىا طردا ﺗﻌسﻔيا من بيت الزوجية أو مﻘر
ﻋمﻠﻬا األﺳروي  ،مث إن ادلتﻌة ﺗﻐطي مﻌنويا ما ال يستطيﻊ التﻌويض ﺗﻐطيتو ،إذ أي ﺗﻌويض شنكن أن يﻐطي ﺧسارة ادلرأة يف
زوجﻬا وبيتﻬا ومستﻘبﻠﻬا وﻋواطﻔﻬا ووﺿﻌﻬا االجتماﻋي  :أنظر ﻋبد الكبًن الﻌﻠوي ادلدﻏري  ،نﻔس ادلرجﻊ  ،ص .299 :
 47زلمد مسارة  :أﺣكام وآﺛار الزوجية  ،شرح مﻘارن لﻘانون األﺣوال الشﺨصية  ،الدار الﻌﻠمية الدولية لﻠنشر والتوزيﻊ  ،األردن ،
الطبﻌة األوذل  ، 6996ص 359 :
48
)Rashida Patel, Women and Law in Pakistan, (Karachi, Faiza Publishers, 1972
 49أنظر لﻠتﻔصيل :االسیمرظناییتوکلسنےک431وںیاالجسدقعنمہ41ونربم4991ءےکہلصیفاجت
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أنظر دلت الوﺛيﻘة:
http://www.ljcp.gov.pk/Menu%20Items/Reports_of_LJCP/11/103.pdf
جاء اجملمﻊ بالﻘرار التارل:
ہقلطم ویبی ےک ےیل اخودن یک رطف ےس متعۃ االطلق یک وموجدیگ ںیم وتعس ،دقمار اور تیثیح (ااسفتسر از الء نشیمک ،وموصہل دربمس 4993ء)
وکلسن ےن وغرووخض ےک دعب اس ہلئسم رپ تشیعم یٹیمک ےک ےلصیف ےس اافتق رکےت وہےئاس وک ومعمیل ردودبك ےک اسھت دنمرہج ذلی لکش ںیم
وظنمرایک:
"متعۃ االطلق ےس رماد ارگ ہقلطم وعرت ےک ےیل اتایحت انن وہقفن یک ذہم داری ےہ وت اس ےلسلس ںیم رشتعی اک ومفق ڑبا واحض ےہ ہک وشرہ
الطق ےک دعب ہقلطم وعرت ےک انن وہقفن اور راہشئ اک ذہم دار رصف دمت دعت کت ےہ۔ دعت ےک دعب ہی ذہم داری اس وعرت ےک اوایلء
[رقاتبداروں]یکرطفلقتنموہاجیتےہذہلاایسیوکیئوجتزیسجیکروےسیسکاسقبوشرہوکدعتےکدعبہقلطموعرتےکاننوہقفناکذہم
دار رہھٹاای اجان ولطمب وہ ،االسیم رشتعی ےس اعتمرض وہیگ۔ ارگ ہقلطم وعرت ےب وہلیس اور ےب اہسرا وہ وت رشتعی ےک اطمقب اس ےک اوایلء
[رقاتبدار]رشیعرتبیتےساسےکاننوہقفن ےکذہمداروہںےگسجیکلیصفتاالسیمہقفںیم"اببااقفنلت" ںیمایبنیکیئگےہ اور
وکلسن اےنپ اکی اسقب االجس ںیم اس ےک ےیل اکی آرڈسننی ہقفن رباےئ اندار ارقابء اک وسمدہ وظنمر رکیکچ ےہ۔ [المہظح وہ االسیم رظناییت
وکلسنیکافلنئروپرٹ[ارگنزیی]اکہحفصربمن494اوراردورتہمجاکہحفصربمن]344اورارگوہیھباسیکااطتستعہنرےتھکوہںوترشتعیےک
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اطمقبتیبااملكاسےکاننوہقفناکذہمداروہاگ۔"(ص)41
نﻔس ادلرجﻊ السابق ،أيضاً
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