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تناول البحث موضوع التعسف يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية، ويف القانون القطري، مع 
االستدالل بقوانني بعض الدول العربية كاألردن والعراق وسوراي، وغريها. ومتحور السؤال الرئيسي 

يه وفللدراسة حول كيفية التقليل، أو احلد من آاثر التعسف يف الطالق على الزوجة يف دولة قطر، 
تناولت الباحثة جمموعة من املطالب هتدف إىل بيان أسباب التعسف يف الطالق، وبعض مظاهره؛ 

ي، والتأمني ضد اقرتاحني ميكنهما املسامهة يف ذلك، ومها: مطالبة املطلقة ابلتعويض املادووضعت 
ىل جمموعة من وملعرفة مدى إقبال اجملتمع على هذين االقرتاحني، عمدت الباحثة إ التعسف يف الطالق؛

األدوات لقياس ذلك متمثلة يف مقابالت شخصية مع مطلقات عانني من التعسف يف الطالق، 
ابإلضافة إىل مقابلة متخصصني يف جماالت خمتلفة ختدم املوضوع، منها ختصصات فقهية، وقانونية، 

 وكذلك نفسية واجتماعية. وأخرياً تصميم استبانة تتالءم أسئلتها مع موضوع البحث. 
تباينت اآلراء حول املقرتحات بني مؤيدين ومعارضني، حيث إن لكل فريق أدلته املؤيدة وقد 

لرأيه. لكن عموماً فقد القت املقرتحات إقبااًل خاصة يف أوساط املستجيبني )االستبانة( بشكل إجيايب، 
بالت واالستبانة عن وانتهت الدراسة التطبيقية إىل جمموعة من النتائج، لعل من أبرزها إسفار بعض املقا

نتائج تعترب صادمة، تفيد ابنتشار ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة قطر بشكل فوق املتوسط، مع 
بعض القصور يف القانون القطري من إجراءات ومواد حتمي املرأة من هذا التعسف، لذلك كان من أهم 

 املرأة من التعسف يف طالقها.التوصيات إعادة النظر يف مواد القانون القطري وتضمينه ما حيمي 
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 شكر وتقدير
احلمد هلل الذي تتم بنعمه الصاحلات، فبعد أن أنعم هللا علي إبهناء هذا البحث، 
أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من كان لـه الفضل يف مساعديت، ومد يد العون يل، وعلى 

اإلشراف على رساليت، رأسهم شيخي الفاضل وأستاذي الدكتور صاحل الزنكي الذي قبل 
وأودع ثقته يب، فأرجو أن أكون عند حسن ظنه. كما أتقدم بشكري وتقديري ألعضاء جلنة 

 املناقشة، الذين تفضلوا بقبول مناقشة الرسالة، وتقوميها بــما ينفع البحث وخيدمه.
 

موصول أيضًا إىل زوجي العزيز الذي ساندين بكل ما ميلك من مقومات شكري 
ية إلكمال دراسيت، ورافقين يف رحلة كتابيت هلذا البحث خطوة خبطوة، وإىل مادية ومعنو 

أبنائي األعزاء الذين صربوا على تقصريي، وكانوا ابلنسبة يل مصدر قوة  ودعم  ألكمل 
 طريقي.

  
وال أنسى أن أخص ابلشكر عائليت، أخوايت احلبيبات، والدي، ورفيقات دريب، 

 طريقي، وتوجهنين ملا فيه صالح يل، فجزاكم هللا عين خري الاليت كن مبثابة مصابيح تنري يل
 اجلزاء.

 



 

 ه
 

 اإلهداء 

 

 هذا إلى كل ٍّ من  أهدي بحثي  
 

 زوجي العزيز  
 

 والدي الغالي
 

 أبنائي األحباء
 

 أخواتي الحبيبات
 

 رفيق ات دربي المخلصات  
  



 

 و
 

 احملتوايت فهرس
 د .......................................................................................... شكر وتقدير

 ه ............................................................................................... اإلهداء

 ح ............................................................................... قائمة الرسوم التوضيحية

 ط ........................................................................................ قائمة اجلداول

 1................................................................................................ املقدمة

 7..............حقيقة التعسف ورفع الضرر يف الشريعة اإلسالمية، وقوانني بعض الدول العربية..الفصل األول

 8 ........................ العربية. الدول بعض وقوانني اإلسالمية الشريعة يف التعسف حقيقة األول: املبحث
 8 ................................................................... تعريف التعسف. املطلب األول:
 13 ............................................. : التعسف يف الطالق يف الفقه اإلسالمي.املطلب الثاين

 24 ................................................... املطلب الثالث: بعض آاثر التعسف يف الطالق:
 25 ........................................... القانونيني.: تعريف التعسف يف الطالق عند املطلب الرابع

 28 .......................................... اإلسالمية. الشريعة يف املطلقة عن الضرر رفع الثاين: املبحث
 28 .................................................. يف الشريعة اإلسالمية. متعة املطلقة املطلب األول:

 34 ..................................................... املطلب الثاين: توريث املطلقة يف مرض املوت.
 36 .................................................................... نفقة املطلقة.املطلب الثالث: 

 39......................................: حلول مقرتحة لرفع الضرر عن املطلقة تعسفاً.......الفصل الثاين

 40 ................................................... الطالق. يف التعسف عن التعويض األول: املبحث
 40 .............................. التعويض يف الشريعة اإلسالمية، والقانون القطري.املطلب األول: حقيقة 

 44مشروعية التعويض والضمان بشكل عام، ومشروعيتهما يف الطالق التعسفي بشكل خاص. املطلب الثاين:
 46 ................................ التعويض عن التعسف يف الطالق يف الفقه اإلسالمي. املطلب الثالث:

 53 .................................................... الطالق. يف التعسف ضـد الـتأمني الثاين: املبحث
 53 ................................................................... تعريف التأمني. املطلب األول:
 56 ......................................... الفرق بني التأمني التجاري، والتأمني التعاوين. املطلب الثاين:
 58 ................................................................... : حكم التأمني.املطلب الثالث



 

 ز
 

 59 .......... : تكييف التأمني التعاوين ضد خماطر الطالق عموماً، وضد التعسف فيه خصوصااملطلب الرابع
 62 ....................... .-مبا يف ذلك التعسف فيه-: ضوابط التأمني ضد خماطر الطالقاملطلب اخلامس

 65..................ث: دراسة تطبيقية لتحديد أثر التعسف يف الطالق، ومقرتحات معاجلتهالفصل الثال

 66 ................................................. تعسفاً. املطلقات لبعض حالة دراسة األول: حثاملب
 74 .................................... اجملاالت. خمتلف يف مسؤولني مع شخصية مقابالت الثاين: املبحث

 74 ....................................................... : مقابالت مع فقهاء شرعيني.املطلب األول
 76 .............................................................. : مقابلة خرباء قانونيني.املطلب الثاين

 80 ......................................... مقابلة مع استشاريني نفسيني، واجتماعيني. املطلب الثالث:
 84 ............................................................ املطلب الرابع: مقابلة مع شركة التأمني.

 86 .................................................... وحتليلها. االستبانة، نتائج عرض الثالث: املبحث
 86 ................................................................. ظروف االستبانة. املطلب األول:

 88 ............................ املطلب الثاين: التحليل الوصفي لدراسة اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة
 102 ................................................. املطلب الثالث: تطبيق االستبانة وحتليل األسئلة.

 123 ...................................................................................... :اخلامتة

 126 ............................................................................. قائمة املصادر واملراجع

 140 ........................................................................................... املالحق

 



 

 ح
 

 قائمة الرسوم التوضيحية
 

 90 .................................... (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس1الشكل رقم )

 91 ................................... اجلنسيةيع عينة الدراسة حسب متغري (: توز 2الشكل رقم )

 91 ..................................... (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر3الشكل رقم )

 92 ......................... (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى الدراسي4الشكل رقم )

 92 ......................... (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري احلالة االجتماعية5الشكل رقم )

 103 ........................................................ (: التعرض للتعسف1الشكل رقم )
 

 
  

  
 



 

 ط
 

 قائمة اجلداول

 88 .....................................(: توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية1اجلدول رقم )

 93 .............................................................(: معامل ألفا كرونباج2اجلدول رقم )

 94 ......................................................... : اختبار التوزيع الطبيعي (3اجلدول رقم )

 95 ........................................... (: نتيجة اختبار اإلشارة لعبارات الدراسة.4اجلدول رقم )

 97 ..... وتيين حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس. -(: نتائج اختبار مان5جدول رقم )

 98 .... وتيين حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنسية. -(: نتائج اختبار مان6جدول رقم )

 99 . واالس حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل العمر -(: نتائج اختبار كروسكال7جدول رقم )

 100واالس حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل العمر -(: نتائج اختبار كروسكال8جدول رقم )

 101واالس حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل العمر -(: نتائج اختبار كروسكال9جدول رقم )

 102 .................................................. ق( : التعرض للتعسف يف الطال1جدول رقم )

 104 ..................................... املرأة.(: بعض أضرار التعسف يف الطالق على 2جدول رقم )

 106 .................................................. (: أسباب التعسف يف الطالق.3جدول رقم )

 109 ................................... (: احللول املقرتحة للحد من التعسف يف الطالق.4جدول رقم )

 112 ...................................... (، مدى انتشار ظاهرة التعسف يف دولة قطر.5جدول رقم )

طلقة بتعويض مادي (: 6اجلدول رقم )
 
 114 .................. مقابل تعرضها للتعسف يف الطالقمطالبة امل

 117 .................................................... التأمني ضد خماطر الطالق(: 7اجلدول رقم )

 119 .................................................. اشرتاط الزوجة ملؤخر الصداق(: 8جدول رقم )

 121 ........... (: إنشاء مراكز اجتماعية، لتأهيل وإعادة إدماج املطلقات تعسفاً يف اجملتمع.9) جدول رقم
 
 

  



 

1 
 

 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم.  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

 عبده ورسوله، أما بعد: وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 
ألنَّ األصل قد حرص اإلسالم على محاية األسرة واحلفاظ على العالقة الزوجية، ف

ومع هذا قد حيصل ما يكدر صفو هذه العالقة، وينتهي  ؛الذي تقوم عليه هو االستمرارية
إاّل يف -هبا إىل استحالة هذه االستمرارية. وقد أعطى الشرع حّق حّل الرابطة الزوجية للزوج

، لذلك فإنَّ هذا احلق كغريه قد ال خيلو استعماله من التعسف، األمر الذي -بعض احلاالت
 ، واجتماعياً يف الوقت نفسه. قد جيلب على املرأة ضرراً نفسياً ومادايً 

وإن كان مشروعاً، إال أنه ال يكون إال حلاجة، فال ي لجأ لـه إال بعد فالطالق 
استنفاذ مجيع حماوالت اإلصالح، سواء يف الشريعة اإلسالمية أو القانون القطري. وقـد 

قنعاً الذي ي عترب سببًا م تدرجت الشريعة يف هذه احملاوالت حىت يف حال نشوز الزوجة
للطالق، حيث دعت أواًل إىل الوعظ، مث اهلجر، مث الضرب غري املربح كما هو موضح يف 

ع  َواْضر ب وه نَّ فَإ ْن َأطَْعَنك ْم ﴿ اآلية: يت  خَتَاف وَن ن ش وَزه نَّ َفع ظ وه نَّ َواْهج ر وه نَّ يف  اْلَمَضاج  َوالالَّ
 (.34، اآلية النساء)سورة  ﴾ َكاَن َعل يًّا َكب ريًاَفاَل تـَبـْغ وا َعَلْيه نَّ َسب ياًل إ نَّ اّللََّ 

الطالق، فجعلوا ي طلقون ألتفه  يف إال أن بعض األزواج قد استغلوا استفرادهم حبقهم
األسباب، ضاربني جبميع املواثيق واألخالق عرض احلائط. وإثر املعرفة الشخصية للباحثة 

؛ تولدت فكرة البحث يف هذا املوضوع ببعض املطلقات تعسفاً، وما حلقهن من سوء وضرر
هبدف دراسة موضوع التعسف يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية، والقانون القطري، ومقارنته 
ببعض القوانني العربية، وحماولة الوقوف على بعض احللول واملقرتحات اليت تسهم يف احلد 

 .النفسي واملادي واالجتماعي للمطلقة، وتوفري األمن منه
ذه احللول حل مطالبة الزوجة بتعويض جراء التعسف يف الطالق، واحلل هومن 

من خالل استعراض  دراسة املقرتحاتاآلخر املتمثل يف التأمني التعاوين ضد الطالق، فتـم 
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آراء بعض املطلقات تعسفاً، وخرباء قانونيني ونفسيني واجتماعيني، ابإلضافة إىل قياس 
 (500) كثر منمن خالل مشاركة شرحية ت قدر أب مدى جتاوب اجملتمع مع هذه احللول

 مستجيب.
 إشكالية البحث وأسئلته: .1

الطالق حق من احلقوق اليت خّص هللا تعاىل هبا الرجل يف األحوال العادية دون 
املرأة، والزوج كغريه من البشر قد يتعسف يف استعماله هلذا احلّق بغية حتقيق أغراض شخصية 

اثر من آ ميكن التقليل، أو احلد إشكالية البحث املتمثلة يف: كيفله، ومن هنا جاءت 
 التعسف يف الطالق على الزوجة؟ ومنها انبثقت األسئلة اآلتية:

 ما حقيقة التعسف يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية، والقانون القطري؟ .1
كيف ي رفع الضرر املرتتب على الطالق التعسفي يف الشريعة اإلسالمية،  .2

 ن القطري؟والقانو 
 ما احللول املقرتحة للحد من أثر التعسف يف الطالق؟ .3
 ما مدى استجابة اجملتمع القطري للحلول املقرتحة؟ .4

 أهداف البحث: .2

 يهدف البحث إىل:
 بيان حقيقة التعسف يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية، والقانون القطري. .1
الطالق التعسفي يف بيان بعض اإلجراءات لرفع أثر الضرر املرتتب على  .2

 ريعة اإلسالمية، والقانون القطري، وقوانني بعض الدول العربية.الش
 للحد أو التقليل من التعسف يف الطالق. بعض احللول اقرتاح .3
ملتعلقة مبوضوع التعسف يف الطالق يف نتائج املقابالت واالستبانة احتليل  .4

 .اجملتمع القطري، للوقوف على رأي اجملتمع يف املقرتحات
 أمهية البحث: .3
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يف من احلياة األسرية املتمثل  اً مهم اً جانب يدرستتجلى أمهية هذا البحث يف كونه 
القانون  اصة أنَّ خبوما ينتج عنه من آاثر سلبية على الزوجة، و الطالق وتعسف الزوج فيه، 

دراسته من مجيع  فحتم ذلك، بصورة مباشرة القطري مل يتطرق إىل هذا املوضوع يف مواده
هبا هذا التعسف،  حيدثاليت  بعض الصورأو القانونية، وبيان  ،انبه سواء منها الفقهيةجو 

وحماولة إجياد بعض احللول اليت قد حتد منه، أو تضمن حقوق املرأة بعد حدوثه مما قد 
 مثل: تستفيد من نتائج هذه الدراسة اجلهات املعنية يف دولة قطرو ها م صاهبا، عنخيفف 

من خالل تقدمي نتائج هذه الدراسة،  حملاكم الشرعيةواحملامون يف االقضاة -أ
 واالستفادة منها يف تطبيق األحكام املتعلقة ابلطالق التعسفي.

رة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ألهنم أكثر احتكاكاً احلكومية أمثال وزااملؤسسات  -ب
 اإلرشاد.ابلناس بسبب طبيعة عمل األئمة واخلطباء القائمة على الوعظ و 

يف التعديل على  قنن القطري من خالل االستفادة من النتائج املتوصل إليها،امل-ت
، أو يقلل مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وحيفظ احلياة الزوجيةقانون األسرة القطري بعض 

 .من أثر حتلل العالقة الزوجية
الوعد الديين والثقايف اإلعالم، والتواصل االجتماعي، للرفع من مستوى وسائل -ث

 األسري.
االجتماعية العاملة يف قطاع األسرة واملرأة والطفل، ألهنا تتحمل آاثر املؤسسات -ج

 الطالق التعسفي.

 حدود البحث: .4

 دراسة موضوع التعسف يف الطالق ضمن احلدود اآلتية: متت
ف يف الطالق يف هذه الدراسة على موضوع التعس : سوف ركزتحدود مكانية

ملا  وسوراي واجلزائر، مينع من مقارنتها بقوانني دول أخرى كاألردن والعراق دولة قطر، وهذا مل
 من بعض اإلجراءات. قوانني هذه الدوليف 
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تناول حيث يتم االقتصار على مذهب معني يف هذه الدراسة،  : ملحدود مذهبية
 آراء الفقهاء من مجيع املذاهب الفقهية املعتربة.

: من خالل تناول موضوع التعسف يف الطالق من الناحية حدود موضوعية
الشرعية والقانونية، وبعض اجلوانب النفسية، دون غريها من النواحي األخرى، ودون اخلوض 

 الدعاوى اخلاصة به.يف إجراءات 
 الدراسات السابقة: .5

موضوع التعسف يف الطالق من جمموعة إىل هناك جمموعة من الدراسات تطرقت 
وقد حرصت الباحثة على  .غري ذلك أو ،، سواء منها الشرعية، أو القانونية، أو الرتبويةنواح  

واجلمع بينها للخروج هبيكل مناسب ملضمون البحث. وي الحظ التوفيق بني هذه الدراسات 
أن بعض هذه الدراسات قد ربطت موضوع املتعة مبوضوع التعويض عن الطالق التعسفي 

 منها الدراسات اآلتية:
وفيق عيسى، "، للطالب ت"متعة الطالق وعالقتها ابلتعويض عن الطالق التعسفي .1

وهو حبث مقدم للحصول على املاجستري من كلية الشريعة، ابجلامعة األردنية سنة 
1992. 

"، للدكتور متعة الطالق وعالقتها ابلتعويض عن الطالق التعسفيحبث بعنوان " .2
متام عودة عبد هللا العساف، وهو حبث منشور بدورية جملة جامعة الشارقة للعلوم 

 ، العدد السادس. 2012نة الشرعية والقانونية، لس
"، للباحث صاحل محليل، املتعة والتعويض عن الطالق التعسفيحبث بعنوان "  .3

 .4/2013املنشور مبجلة القانون واجملتمع، من طرف جامعة أدرار، بتاريخ 
وقد اتفقت هذه الدراسات يف تناوهلا ملتعة الطالق والرتكيز عليها من الناحية     

ن عالقتها ابلتعويض دون تقدمي حلول تطبيقية، وبذلك فهي ختتلف الشرعية، وحماولة بيا
عن البحث قيد الدراسة من خالل حماولته اقرتاح بعض احللول للحد من التعسف يف 

 الطالق. 
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وهناك بعض الدراسات اليت تناولت موضوع التعسف يف الطالق من الناحية 
 الشرعية فقط، أو القانونية فقط، أو مها معاً، منها:

"، ملؤلفه التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي يف الفقه والقانونكتاب " .1
 .1/2009جامن، مجيل فخري حممد، نشرته دار احلامد للنشر والتوزيع بتاريخ 

"، -دراسة مقارنة -إجراءات الدعوى يف الطالق التعسفيأطروحة بعنوان "  .2
 .1/2009املنشورة جبامعة آل البيت بتاريخ للدكتورة مسا حسني اإلبراهيمي، 

"، دعوى التعويض عن الطالق التعسفي يف الفقه اإلسالميأطروحة بعنوان "  .3
 .7/2009للدكتورة رمسية عبد الفتاح الدوس، واملنشور جبامعة األردن بتاريخ 

"، الطالق التعسفي والتعويض عنه بني الشريعة والقانون األردينحبث بعنوان "  .4
ة ساجدة عفيف، وهو حبث مقدم الستكمال احلصول على املاجستري، للطالب

 .2011جبامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات اإلسالمية بتاريخ 
التعسف يف استعمال حق الطالق على ضوء قانون األسرة حبث بعنوان: "  .5

، وهو حبث منشور يف دورية جمللة الفقه والقانون علي السنوسي"، للباحث اجلزائري
 .7/2012بتاريخ 

التعسف يف الطالق: حقيقته، معايريه، حاالته، واجلزاء املرتتب حبث بعنوان "  .6
"، للدكتور أمين مصطفى الدابغ. وهو حبث منشور يف جملة جامعة األقصى، عنه

 .2014اجمللد الثامن عشر، العدد األول، لسنة 
 ر عروة صابر.لدكتو "، لالطالق التعسفي، دراسة فقهية مقارنة"  كتاب بعنوان .7

ي الحظ على هذه الدراسات اقتصارها على قانون بلد معني، أو تناوهلا للدعاوى 
وإجراءاهتا يف حال الطالق التعسفي، وهي نقطة االختالف يف البحث قيد الدراسة إذ إنه 
سيتطرق ملسألة التعسف يف الطالق يف القانون القطري دون الدخول يف كيفية إجراء 

 الدعاوى.
ة إىل دراسات تناولت موضوع الطالق التعسفي والتعويض عنه من بعد ابإلضاف

 تربوي، وأخرى سامهت يف اقرتاح حلول للحد من الطالق التعسفي، وهي على التوايل:
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املضامني الرتبوية يف التعويض عن الطالق التعسفي يف قانون حبث بعنوان " .1
 حممد الشريفني، "، لكل من الدكتور يوسف عبدهللااألحوال الشخصية األردين

والدكتورة رائدة خالد محد نصريات، ومها من أعضاء هيئة التدريس بقسم 
جامعة الريموك. وقد اختلفت هذه الدراسة -الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة 

عن سابقاهتا بتقدميها اقرتاحات تطبيقية تسهم يف توجيه الزوجني إىل كيفية 
 م، والطالق التعسفي بشكل خاص.التخلص من السلوك التعسفي بشكل عا

"، لكل من الدكتور حممد خلف بين سالمة، التأمني ضد الطالقحبث بعنوان " .2
 ءجبامعة العلوم اإلسالمية العاملية ابألردن، والدكتورة رمسية الروس، جبامعة البرتا

األهلية. وت عترب هذه الدراسة األوىل من نوعها من حيث تعرضها للتأمني ضد 
خماطر الطالق كنوع من أنواع احللول، ويدخل يف هذه املخاطر الطالق 

 التعسفي. 
، والوقوف على مدى ة اجلمع بني هذه احللولوبذلك سيحاول البحث قيد الدراس

 مالءمتها للمجتمع القطري.
 منهج البحث: .6

 :البحث على املناهج اآلتية سريتكز
من خالل تتبع النصوص الشرعية، وآراء الفقهاء يف املنهج االستقرائي:  .1

 املسائل املتعلقة ابملوضوع قيد الدراسة، وأدلتهم فيها، وكذلك القانون القطري.
من خالل حتليل أقوال وآراء الفقهاء يف املسائل املتعلقة  املنهج التحليلي: .2

ابإلضافة إىل حتليل  التعسف يف الطالق، ومناقشتها، وحماولة الرتجيح بينها.مبوضوع 
 نتائج االستباانت واملقابالت.

وذلك من خالل قيام الباحثة بدراسات ميدانية، وزايرات  املنهج التطبيقي: .3
للمؤسسات اليت هلا عالقة ابملوضوع قيد الدراسة كمركز االستشارات العائلية، 

فسية، ووزارة العدل القطري، وتصميم استبانة لقياس مدى ومجعية الصحة الن
 استيعاب الناس ملوضوع التعسف والطالق، ومدى جتاوهبم مع املقرتحات للحد منه.
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 الفصل األول
 وقوانني بعض الدول العربية.حقيقة التعسف ورفع الضرر يف الشريعة اإلسالمية 

 توطئة: 
منعت كل ما ميكنه أن يؤدي إىل اإلضرار  السمحةإن الشريعة اإلسالمية بتعاليمها 

سواء ابلنفس أو ابلغري، ووضعت لذلك حدوداً، وقوانني حتمي البشرية مما قد يلحق هبا من 
ضرر، ولعل التعسف نوع من أنواع الضرر، لذلك ستتناول الباحثة يف هذا الفصل حقيقة 

عربية مبا يف ذلك القانون التعسف سواء يف الشريعة اإلسالمية، أو يف قوانني بعض الدول ال
القطري، واإلجراءات املتخذة يف هذا اجلانب، وسيكون احلديث يف ذلك حسب املباحث 

 اآلتية:
 .وقوانني بعض الدول العربيةحقيقة التعسف يف الشريعة اإلسالمية املبحث األول: 
 القطري.رفع الضرر عن املطلقة تعسفاً يف الشريعة اإلسالمية والقانون املبحث الثاين: 
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 املبحث األول: حقيقة التعسف يف الشريعة اإلسالمية وقوانني بعض الدول العربية.
ًا ما يستخدمها ما تتصل بكلمة احلق، فكثري  التعسف من املصطلحات اليت غالباً 

يف الفقه اإلسالمي، ويف هذا املبحث سيتم الوقوف على حقيقة التعسف  القانون أكثر منه
 لفقه والقانون، ومشروعيته، واستعراض بعض الصور اليت يظهر فيه التعسف.يف كل من ا

 وستتناول الباحثة ذلك يف ثالثة مطالب، على النحو اآليت:
 املطلب األول: تعريف التعسف.

 الفرع األول: تعريف التعسف لغة.
 الفرع الثاين: تعريف التعسف اصطالحاً.

 الفقه اإلسالمي:املطلب الثاين: التعسف يف الطالق يف 
 الفرع األول: تعريف التعسف يف الطالق.

 الفرع الثاين: التأصيل الفقهي للتعسف يف الطالق.
 الفرع الثالث: بعض صور التعسف يف الطالق.

 .املطلب الثالث: تعريف التعسف يف الطالق عند القانونيني

 تعريف التعسف. املطلب األول: 

 اللغة:الفرع األول: تعريف التعسف يف 
 يفيد لفظ التعسف يف اللغة جمموعة من املعاين، منها:

: مال وعدل وسار بغري التخبط: ي قال "عسف عن الطريق يعسف عسفاً  .1
هداية وال توخى صوب، كاعتسف وتعسف يقال: اعتسف الطريق اعتسافا، وتعسفه: 
إذا قطعه دون صوب توخاه فأصابه. أو عسفه: خبطه يف ابتغاء حاجة على غري 

 (1)اية."هد

                                                
 .157، ص 24، د ت، د ط(، ج دار اهلداية) اتج العروس من جواهر القاموسحمّمد بن حمّمد،  ،الزَّبيدي )1)
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"الظلم، وسلطان )عسوف(، وأصله من عسف الفالة واعتسفها إذا قطعها  .2
 .(1)على غري هداية وال طريق مسلوك، )ومنه( قوهلم هذا كالم فيه تعسف"

ني تامليل: حيث اختصر صاحب القاموس معىن التعسف يف نقطتني أساسي .3
عسفه: ومها امليل والظلم، فقال: عسف عن الطريق يعسف: مال، وعدل، وت

 (2)ظلمه.
ي الحظ من املعاين اللغوية السابقة اشرتاك لفظ التعسف يف امليل واجلور  .4

 والظلم، وهو غري بعيد من التعريف االصطالحي كما سيتبني.

 الفرع الثاين: تعريف التعسف يف االصطالح:
جتدر اإلشارة هنــا إىل أن الفقهاء القدامى قـد استعملوا مصطلح "التعسف" دون 

ض لتعريفه ابحلد، الرتباطه الوثيق ابلتعريف اللغوي، فاكتفوا فقط ابستخدامه يف املواطن التعر 
اليت تستدعي ذلك. وهذا رد على بعض الدراسات احلديثة الـيت زعمت أن جذور هذا 

 ، وهذا فيه إجحاف واضح جلهود فقهائنا.(3)املصطلح ترجع إىل فقهاء القانون الغربيني

                                                
طَرّ ز ىّ  )1)

 
 .315، د ط، د ت(، صدار الكتاب العريب) باملغرب يف ترتيب املعر ، انصر بن عبد السيد ،امل

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، مكتب حتقيق الرتاث)ت  القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب ،الفريوزآابدى )2)
 .837م(، ص  2005ه/ 1426، 8 ، طبريوتوالتوزيع، 

حبث مقدم الستكمال ، تعسف الزوج يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي: اميان يونس األسطل، ينظر )3)
حممد  .21صهـ( 1434م/ 2013متطلبات احلصور على درجة املاجستري يف الفقه وأصوله، )جامعة غزة، 

حبث منشور يف جملة الشريعة والقانون  التعسف يف استعمال احلقوق يف الشريعة اإلسالمية والقانون،عثمان، 
، مدى إابحة الطالق التعسفي والتعويض عنه ك. حممود، ميك وو 4صابلقاهرة، العدد األول. ) د ط، د ت(.

 -جامعة القاهرة-، )حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، كلية دار العلوميف ضوء مقاصد الشريعة
إجراءات الدعوى يف الطالق التعسفي، . بسمة اإلبراهيم، 582، ص 2009)، 10، ع 5مصر، مج 

 .35ص، 2009)بيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، ، )رسالة ماجستري، جامعة آل الدراسة مقارنة
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ابن حزم: " ولتعلم أن التعسف وسوء امللكة ملن  قول ومن هذه االستخدامات،
وضعف  ،ودانءة اهلمة ،خولك هللا أمره من رقيق أو رعية يدالن على خساسة النفس

 (1)العقل."
اجلويين: "ويبدو أن املراد ابالرتكاب هنا التعسف وركوب الطريق غري  ولقو 
 (2)السوي."

قول صاحب الواضح: "وقد تكلفوا غاية التكلف، وتعسفوا غاية وكذلك 
 (3)التعسف."
والتعسف والعسف واالعتساف:  -الطويف:" وفيه تعسف ال يليق ابلتعريفات  قولو 

 (4)التعسف يف ذلك كثرة احلذف واإلضمار يف احلد."ووجه  -األخذ على غري الطريق 
البلقيين: "فرمبا يؤّدي هذا التعسف من الدائن إىل أن يبيع املدين تلك  وأيضًا قول

 (5)الع روض بثمن انقص ليتمكن من سداد الدَّين، فيكون قد تضرر بذلك."
هناك القدامى، حيث استعملوا لفظ التعسف عندما يكون  علماءوغريهم من ال

ما استخدم يف املواطن اليت فيها ذم  جتاوز للحد، وضرر وميل عن الطريق السوي. وغالباً 
للفعل أو القول، وهذا يتناسب متـامًا مع التعريف الذي اصطلح عليه الفقهاء احملدثون، وقد 

إىل أنه مل يظهر كنظرية متكاملة إال  -جذور مصطلح التعسف-ي ؤوَّل كالم من قال بذلك 

                                                
ت إحسان عباس، )بريوت املؤسسة  ،ه(456)املتوىف  رسائل ابن حزم األندلسيبن حزم، علي بن أمحد، ا  )1)

 .394، ص 1، ج (م1980، 1ط ، العربية للدراسات والنشر
ت عبد العظيم حممود الّديب،  ،ه(478)املتوىف  هناية املطلب يف دراية املذهباجلويين، عبد امللك بن عبد هللا،  )2)

 ، املقدمة.178م(، ص2007-هـ1428، 1)دار املنهاج، ط 
حسن، )بريوت  الَواِضح يف أُصوِل الِفقه، ه(،513)املتوىف: الظفري، علي بن عقيل )3)

 
ت َعبد هللا بن َعبد امل

 .31، ص 4م(، ج  1999/هـ 1420، 1لبنان، ط  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
، ت عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، شرح خمتصر الروضة ه(،716)املتوىف:  الطويف، سليمان بن عبد القوي )4)

 .160، ص 1م(، ج1987هـ / 1407، 1)مؤسسة الرسالة، ط 
ت حممد حيىي،  ،الَفَوائُِد اجِلَساُم َعلى َقواِعِد ابِن َعْبِد السَّالمِ ، ه(805)املتوىف  سراج الدين، عمر بن رسالن )5)

 .47م(، ص 2013/هـ 1434، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طالدوحة، )
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لغرب، كما أن التعسف املقصود هو املرتبط ابستعمال احلق عموماً، فيكون ذلك عند ا
 مقبوالً نوعاً ما.

ومما مر يتبني أّن التعسف يف االصطالح كما عرفه البعض هو:" ارتكاب ما ال جيوز 
 (1)عند احملققني، وإن َجّوزه بعضهم، ويطلق على ارتكاب ما ال ضرورة فيه، واألصل عدمه."

لى هذا التعريف أنه غري واضح، ألنه خمالف حلقيقة التعسف كما سيتضح، وي الحظ ع
فتعريفه بكونه ارتكاب ما ال جيوز فإنه يدخل هذا الفعل يف دائرة احلرمة ابتداًء، وهذا 
مناقض حلقيقته، إذ إنه استخدام حق شرعي بنية اإلضرار، فيكون الفعل مباحًا ابتداًء، إال 

شرعي. وكذلك األمر ابلنسبة الرتكاب ما ال ضرورة فيه، فإنه أنه استخدم يف غري وجهه ال
بعيد نوعًا ما عما ي راد بـه يف احلقيقة، إذا إن املتعسف قـد يرى يف فعله ضرورة وإن مل يرها 

 غريه.
الدريين: "أبن ميارس الشخص فعاًل مشروعًا يف األصل، مبقتضى حق شرعي  بينهو  

ى إابحة مأذون فيها شرعاً، على وجه يلحق بغريه أو مبقتض-بعوض أو بغري عوض-ثبت لـه
استخراج ثالثة عناصر ميكن  وضيحمن هذا التف (2)اإلضرار، أو خيالف حكمة املشروعية."

 رئيسة متثل حقيقة التعسف، وهي:
 أواًل: ممارسة فعل مشروع يف األصل.
 اثنياً: امتالك التصرف يف هذا الفعل.

 ار، أو خمالفة حكمة املشروعية.اثلثاً: مآل هذا الفعل: إما اإلضر 
وبناء على هذا، فإّن أي فعل توافرت فيه هذه العناصر الثالثة دخل يف دائرة 
التعسف، واعت رب فاعله متعسفاً. فالتعريف من جهة أن يكون مانعاً لألغيار فهو كذلك، إال 

                                                
، ت عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي نظر البغوي، احلسني بن مسعود،ي )1)

املدخل إىل . على مجعة حممد، 63، ص 1م(، ج1997-هـ1418، 1معوض، )دار الكتب العلمية، ط
 .59م(، ص2001-هـ1422، 2القاهرة، ط –دار السالم دراسة املذاهب الفقهية 

م(، 1988، 4، )بريوت، مؤسسة الرسالة، طنظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميالدريين، فتحي،  )2)
 .46ص
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أنه من جهة أخرى غري جامع، وذلك القتصاره على الفعل فقط، فيخرج األلفاظ 
 .إلشارات وغريها من دائرته، إال إذا أدخلنا هذه األمور فيه من جهة التأويلوا

عرفه أبنه" مناقضة مقصد الشارع يف تصرف مأذون فيه كتابه نظرية التعسف، ويف  
 ولعله أجود التعاريف، لكونه جامعاً مانعاً. (1)شرعاً".

هذا  (2)أبنه: " إساءة استعمال احلق حبيث يؤدي إىل ضرر ابلغري" فقد عرفه الزحيلي أما    
التعريف وإن كان خمتصرًا وجامعًا للعناصر الرئيسية للتعسف )احلق، اإلساءة والضرر(، إال 
أن املأخذ عليه َقصر  التعسف يف الضرر ابلغري، إذ إن التعسف أوسع من ذلك، فقد يكون 

ؤدي إىل الضرر، لكنه خمالف ملقصد الشريعة. كالزواج هناك سوء استخدام للحق، وقد ال ي
فهو حق مشروع، لــكنه إذا كان بنية التحليل يصبح غري مشروع ملناقضته مقصد  مثالً 

فيكون قد أساء يف  ؛، واعتباره حيلة على الشرعالشريعة املتمثل يف النسل والعفة وغريه
سيعترب نفسه قد قدم خدمة  استخدام حقه من غري أن يسبب ضرراً، بل ابلعكس، فإنه

كمــا أن الضرر ال   ؛ا، وهذا مناقض للشريعة اإلسالميةجليلة للزوجني حىت يرجعا إىل بعضهم
يقتصر فقط على الغري، فقـد يسيء الشخص ابستخدام حقه يف اإلضرار بنفسه، فالطعام 

الذي حق مشروع ومباح للجميع، إاّل أن أكل كمية كبرية من السكرايت ملريض السكري 
منعه الطبيب منها قـد يؤثر سلبًا على صحته، وبذلك يكون قـد دخل يف التعسف، ألنه 

 استخدم حقه يف اإلضرار بنفسه مع علمه بذلك.
على  املختار عند الباحثة هو: تصرف الشخص يف حقه املشروع أصالً  والتعريف
 وجه غري مشروع.

اء كان تصرفاً فعلياً أو فلفظ "تصرف" يشمل مجيع ما يصدق عليه اسم التصرف سو 
أو ابلكتابة. وسواء كان هذا التصرف ابإلقدام على الشيء، أو  ،أو تصرفًا ابإلشارة ،قولياً 

 المتناع عنه.اب

                                                
 ،4ط  ،بريوت ،، )مؤسسة الرسالةنظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميفتحي الدريين،  (1)

 .80م( ص  1988هـ /  1408

 .7064، ص 9، ج ، د ت(12 ، طدار الفكردمشق، ) وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي،  )2)
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وقول: "حقه املشروع أصاًل": يشمل مجيع احلقوق الثابتة للمتصرّ ف شرعاً، سواء  
 كانت بعوض، أو بغري عوض، وسواء كانت أصالًة أو وكالًة.

"على وجه غري مشروع" يشمل مجيع األوجه غري املشروعة اليت ميكن أن  وقول:
 ميارس فيها هذا التصرف، فقد يكون بنية اإلضرار، أو ملناقضة حكمة املشروعية.

وهبذا تتبني العالقة بني تعريف التعسف يف اللغة وبني تعريفه يف االصطالح، إذ إن 
وميل عن الطريق الصحيح، وعن مقصد التصرف يف احلق بنية اإلضرار فيه ظلم وجور، 

 الشرع من التشريع.

 : التعسف يف الطالق يف الفقه اإلسالمي.املطلب الثاين

 الفرع األول: مفهوم التعسف ابلطالق.
الطالق من احلقوق اليت وضعها هللا سبحانه وتعاىل حتت تصرف الرجل يف حال 

حلق كغريه من احلقوق يف غري وجهه استحالة العشرة بني الزوجني، إال أنه قد يستخدم هذا ا
، وبعد البحث يف الكتب الفقهية القدمية، -كاإلضرار، أو مناقضة مقصد الشرع  –املشروع 

لـم يتم الوقوف على تعريف  للفقهاء للتعسف يف الطالق كمصطلح مركب، لكنهم تطرقوا 
 . ابطه حىت يقال أبنه تعسف ابلطالقإىل أنواعه وضو 

املعاصرون، فقد عرفوه مبجموعة من التعاريف منها: "إيقاع الطالق بدون سبب، أما 
. وإىل مثل هذا ذهب إليه صبحي يف كتابه، إذ عرفه أبنه: (1)أو بقصد إيذاء الزوجة."

"استعمال الزوج حلقه يف الطالق دون احلاجة الستعماله، أو طالق الرجل لزوجته بقصد 
 (2)اإلضرار هبا."

للصور واحلاالت اليت حيصل هبا  اً تعداديعتربان أبن كال التعريفني  ومي كن القول
التعسف يف الطالق، حيث حصرا التعسف يف قصد إيقاع الضرر، أو ابنعدام أسباب 

                                                
، ابقة الغربية 13، جملة جامعة لألحباث، أكادميية القامسي، )عدد الطالق التعسفي دراسة فقهية مقارنةصربي، عروة،  )1)

 األراضي احملتلة(.
(، 1992، 1، )دار الينابيع للنشر والتوزيع، طابلتعويض عن الطالقمتعة الطالق وعالقتها صبحي، زايد علي صبحي،  )2)

 .98ص
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مسوغة للطالق، وهذا غري جامع إلمكان حدوث التعسف مبناقضة مقصد الشرع كما مر 
 سابقاً.

 للتعسف يف االصطالح السابق، وبذلك ميكن تعريف التعسف يف الطالق حماكاةً 
رع إلهناء في قال هو: "تصرف الزوج يف الطالق على غري وجهه املشروع"، فالطالق ش  

تعذر استمرارها ألسباب مشروعة، فإن لـم يكن هناك سبب مشروع، أو  االعالقة الزوجية إذ
ًا يف انقض الطالق احلكمة من تشريعه فقد دخل يف دائرة التعسف، وكان الزوج متعسف

 تصرفه.
ق سواء كان وقول: "تصرف الزوج": يدخل فيه مجيع الكيفيات اليت يقع هبا الطال

، ألن حق -دون ذكر لفظ احلق-ومت االقتصار على هذا اللفظ  ؛بلفظ صريح أو بكناية
إال -الطالق من األمور املعلومة ابلضرورة، فالشريعة اإلسالمية قد خصت الرجل هبذا احلق 

 ، فكان ذكره صراحة ذكراً للحق لزوماً.-تيف بعض احلاال
وقول: "على غري وجهه املشروع": يشمل مجيع احلاالت اليت ميكن أن تدخل يف 
التعسف يف الطالق دون احلاجة إىل تعدادها وتعريفها ابألمثلة كما حدث يف التعاريف 

الزوجة، السابقة، فيشمل التعريف الطالَق من غري أي سبب مشروع، ومن غري طلب من 
 ويشمل أيضاً قصد الضرر ابلزوجة. ؛ها بواجباهتا الزوجية جتاه الزوجمع قيام

 لتعسف يف الطالق.ا حكم: الفرع الثاين
بناًء على التعريف السابق للتعسف على اإلطالق، والتعسف يف الطالق على 

ضة األخص، فقد مت الوصول إىل أنه يقوم على أساسني رئيسيني مها: قصد الضرر، ومناق
 .-ويدخل فيها انعدام األسباب املسوغة للطالق-مقصد الشرع 

وجاءت الشريعة اإلسالمية أبمثلة كثرية جدًّا متنع التعسف بشكل عام، وتراعي 
 مقاصد الشريعة، وذلك ألهنا جاءت للتيسري على العباد، ورفع احلرج والضرر عنهم، منها:

َْعر وف  َأْو َسرّ ح وه نَّ قوله تعاىل: ﴿َوإ َذا طَلَّْقت م  النّ َساَء فَـ  .1 ك وه نَّ مب  بَـَلْغَن َأَجَله نَّ فَأَْمس 
رَارًا ل تَـْعَتد وا َوَمْن يـَْفَعْل َذل َك فـََقدْ  ك وه نَّ ض  َْعر وف  َواَل مت ْس  ،  ظََلَم نـَْفَسه ﴾ )سورة البقرةمب 

 (.231 اآلية
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: فبالرغم من أن الرجعة هي حق للزوج، إاّل أن اآلية الكرمية تنهى عن وجه الداللة
املراجعة يف العدة ليس من أجل ذات املراجعة، ولكــن من أجل تطويل العدة على الزوجات، 
ويف هذا إضرار هبن، حيث إنه قد يضطر بعضهن إىل فداء أنفسهن ابملخالعة، وكانت هذه 

 د مرتكبيها ابلعقاب. ا هللا سبحانه وتعاىل، وتوعمن شيم وعادات اجلاهلية، فأبطله
كان الرجل يطلق املرأة، مث يراجعها، مث يطلقها، مث يراجعها، :"  لنيسابوريقال ا

 (1)."كنهاهم هللا َعزَّ َوَجلَّ عن ذليضارها، ف
َا َأْو َدْين  و  .2 يَّة  ي وَصى هب   ، اآليةاء َغيـَْر م َضارّ ﴾ )سورة النسقوله تعاىل: ﴿م ْن بـَْعد  َوص 

12 .) 
:  حترمي التعسف يف استعمال احلق، فبالرغم من كون ووجه الداللة من اآلية الكرمية

الوصية حق للموصي، إاّل أّن الشريعة اإلسالمية قيدت هذا احلق بعدم اإلضرار، وهذا 
اإلضرار شامل لــكل ما يــمكن أن يؤدي إىل امليل واجلور يف حقوق الورثة اآلخرين، كأن 

؛ جاء يف قرار بدين ومهي لإلضرار ابلورثةي أبكثر من الثلث، أو حبرمان وارث، أو اإليوص
وقد ، الوصية املأذون هبا بعدم الضرار واآلية الكرمية مغنية عن غريها؛ ففيها تقييد" :الروضة

ممنوعة  واحلاصل: أن وصية الضرار؛ ة اإلمجاع على بطالن وصية الضرارروى مجاعة من األئم
 .(2)"ابلكتاب السنة.

 ، اآلية)سورة البقرة ﴿اَل ت َضارَّ َوال َدٌة ب َوَلد َها َواَل َمْول وٌد َله  ب َوَلد ه ﴾وقوله تعاىل:  .3
233.) 

                                                
هـ( اإلشراف على مذاهب العلماء، صغري أمحد األنصاري أبو 319)املتوىف: ، بن إبراهيم بن املنذرأبو بكر حممد النيسابوري،  )1)

 .353، ص5م(، ج 2004هـ /1425، 1اإلمارات العربية املتحدة، ط  -محاد، )مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة 
الروضة هـ(، 1307الق نَّوجي، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري )املتوىف:  ( 2)

ر (« الرَّوضة الّنديَّة»الندية )ومعها: التعليقاُت الرَّضية على  الّدين التعليقات بقلم: العالمة احملدّ ث الشيخ حممَّد اَنص 
 األلَباين، ضبط نصَّه، وحقَّقه، َوقَام على نشره: علي بن حَسن بن علي بن َعبد احلميد احلَليبُّ األثرّي، )َدار  ابن القيّ م للنشر

 1423، 1مجهورية مصر العربية، ط -اململكة العربية السعودية، َدار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، القاهرة  -والتوزيع، الرايض 
 .399، ص 3م(، ج 2003 -هـ 
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ن تدفعه عنها لتضر أابه أب "هنى هللا سبحانه وتعاىل عن استغالل الولد :وجه الداللة
بعد  مث ،الذي ال يعيش بدون تناوله غالبا ه اللبأوليس هلا دفعه إذا ولدته حىت تسقي ،برتبيته

 .(1)"وإن كان مضارة ألبيه فال حيل هلا ذلك. ،هذا هلا دفعه عنها إذا شاءت
يٌد َوإ ْن تـَْفَعل وا فَإ نَّه  ف س وٌق ب ك ْم﴾ وقوله تعاىل: .4 ـ، البقرة)سورة ﴿َواَل ي َضارَّ َكات ٌب َواَل َشه 

 .(282 اآلية
ن اإلضرار ابلغري  نه وتعاىل هنى الكاتب أو الشهيد عأن هللا سبحا :وجه الداللة

ال " :يقول النجدي يف شرحه لآليةقل لـه، أو يشهد مبا مل يستشهد، مل ي   كأن يكتب ما
يضار الكاتب فيأىب أن يكتب، وال الشهيد فيأىب أن يشهد، أو يزيد الكاتب أو ينقص، أو 

 .(2)"حيرف ما أملي عليه، أو الشهيد مبا مل يستشهد عليه، أو يكتمها.
 :ومن السنة النبوية

ْيه  َأنَّ َرس وَل اّللَّ  َصلَّى هللا  َعلَ »ما جاء يف احلديث َعْن ع َباَدَة ْبن  الصَّام ت   .1
رَارَ   .(3)«َوَسلََّم، َقَضى َأْن اَل َضَرَر َواَل ض 

، وهو من الدعائم 4: ابت هذا احلديث من القواعد الفقهية الكربىوجه الداللة
الكربى اليت ت نظم عالقة الناس بعضهم ببعض. قال الصنعاين يف شرحه للحديث:" الضرر ما 

وأيضًا الضرار  (5)تضر به صاحبك، وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غري أن تنتفع".
سواء  ويف كلتا احلالتني الضرر حرام، ؛ 6"إحلاق مفسدة ابلغري على وجه املقابلة له هو :"

كان فيه نفع أو مل يكن، ألهنما منفيان بنص احلديث، وذلك ألن النكرة يف سياق النفي 
                                                

اإلحكام شرح أصول هـ(، 1392النجدي، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبلي النجدي )املتوىف:  (1)
 .219، ص4ج هـ( د.م،1406، 2، طاألحكام

 .541، ص4النجدي، مصدر سابق، ج  (2)
َار ه ، صححه األلباين ،هسنن ابن ماج ،هرواه ابن ماج )3) كتاب من بىن يف .  يف سنن ابن ماجه ابب َمْن بـَىَن يف  َحقّ ه  َما َيض رُّ جب 

 .2340 رقم  .784، ص 2حقه ما يضر جباره، ج 
، صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، ) شرح القواعد الفقهية(، هـ1357)املتوىف: الزرقا، أمحد بن الشيخ حممدانظر:  (4)

 .165، صم(1989 -هـ 1409، 2دمشق، سوراي، ط –دار القلم 
 .122، ص 2جت(،  ط، د )دسبل السالم ، حممد بن إمساعيل ،الصنعاين )5)

  .165، مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية( الزرقا، 6)
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، فتشمل كل ما ميكن أن يكون فيه ضرر. فإن كان التعسف بغرض الضرر، (1)تفيد العموم
، وهذا من ابب حترمي  والضرر كما نعلم حرام، فكان التعسف حرامًا ألنه يؤدي إىل حرام 

 إىل احلرام. الوسائل املؤدية
مثل القائم » قال: ملسو هيلع هللا ىلصحديث النعمان بن بشري رضي هللا عنهما، عن النيب  .2

على حدود هللا والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم 
أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من 

نا خرقًا ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا فوقهم، فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيب
  (2)«."هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا، وجنوا مجيًعا

فيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن حيدث على احلديث " :وجه الداللة
صاحب العلو ما يضر به، وإن أحدث عليه ضررًا لزمه إصالحه دون صاحب العلو، وأن 

للمالك حرية التصرف يف ملكه، إذ إهنا مقيدة  فليس 3".لصاحب العلو منعه من الضرر
، فأهل -وإن مل يقصد اإلضرار، وذلك بقوهلم: ومل نؤذ من فوقنا –بعدم اإلضرار ابلغري 

السفينة يف األسفل ظنوا أهنم ميلكون حرية التصرف يف نصيبهم من السفينة، إال أن ذلك 
ن فوقهم، وعليه فإهنم سيتضررون معهم. لذلك فاحلديث يدل داللة سيؤدي إىل اإلضرار مب

واضحة على عدم التعسف يف استعمال احلق إن كان سيؤدي إىل اإلضرار ابلغري. وهذا 
ت مع املصلحة العامة، ألنه ملا احلديث أصل من األصول اليت تقيد حرية الفرد إذا تعارض

إىل اإلضرار مبن يف السفينة مجيعاً، أوجب  كان مآل تصرفهم يف نصيبهم مفضيًا ال حمالة"
على بقيتهم أن أيخذوا على أيديهم، وقاية للجماعة من مآل التصرف، ولو مل يفعلوا ذلك 

 (4)بدافع غري مشروع."

                                                
)دمشق، دار الكتاب إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، ت أمحد عناية، حممد بن علي ،نظر الشوكايني )1)

 .308 /1م(، 1999 /هـ 1419، 1العريب، ط
رقم  .139، ص 3ج  ابب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، كتاب الشركة،  ،صحيح البخاريرواه البخاري،  )2)

2493. 
حتقيق أبو  شرح صحيح البخارى البن بطال،هـ( 449أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف:  ،ابن بطال (3)

 .14، ص7م(، ج2003 -هـ 1423، 2السعودية، الرايض، ط -متيم ايسر بن إبراهيم )مكتبة الرشد 

 . 76م(، ص1984هـ/ 1404، 3، )مؤسسة الرسالة، طاحلق ومدى سلطان الدولة يف تقييدهفتحي الدريين،  )4)
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 أما ما جاء يف مناقضة مقصد الشرع: 
: "َأاَل -َسلََّم َصلَّى اّللَّ  َعَلْيه  وَ  -َعام ر  قال: قَاَل َرس ول  اّللَّ   حديث ع ْقَبة ْبن   .1

لتـَّْيس  اْلم ْستَـَعار ؟ " قَال وا: بـََلى، اَي َرس وَل اّللَّ ، قَاَل: "ه َو اْلم َحلّ ل ، َلَعَن  أ ْخرب  ك ْم اب 
 .(1)اّللَّ  اْلم َحلّ َل َواْلم َحلََّل َله "

 : وجه الداللة
يل على حرمة ، وهذا دل-وهي الطرد من رمحة هللا-حمللل ابللعنة، املسو هيلع هللا ىلص توعد الرسول 

هذا الفعل الذي ظاهره النكاح الشرعي، إال أنه خمالف للمقصد الشرعي منه، وهو حتقيق 
السكينة واأللفة بني الزوجني، وتكثري سواد األمة ابلنسل، وعفة الفرج. فكان هذا النكاح 

وال فائدة قال ابن بطال: " عبارة عن وسيلة للتحايل على الشرع فدخل بذلك يف التعسف.
نة إال إفساد النكاح والتحذير منه، وقد سئل ابن عمر عن نكاح احمللل، فقال: ذلك للع

  . (2)السفاح
 أما ما جاء يف آاثر الصحابة، فهي كثرية فأذكر منها اختصاراً ما يلي:

رسالة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حلذيفة بن اليمان ينهاه عن تزوج  .1
الرسالة: "إنه بلغين أنك تزوجت امرأة من أهل املدائن من أهل الكتابيات، حيث جاء يف 

أردت بذلك!  الكتاب فطلقها. فكتب إليه: ال أفعل حىت ختربين: أحالل أم حرام، وما
فكتب إليه: ال بل حالل، ولكن يف نساء األعاجم خالبة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على 

 ( 3)نسائكم فقال: اآلن، فطلقها."
ابلكتابية اإلابحة لقوله  فبالرغم من أن األصل يف زواج املسلم :وجه الداللة

َن الَّذ يَن أ وت وا اْلك َتاَب م ْن قـَْبل ك ْم﴾ )سورة املائدة، اآلية تعاىل: إال أن (، 5﴿َواْلم ْحَصَنات  م 
عمر بن اخلطاب قد أمر حذيفة رضي هللا عنهما بطالق زوجته، وذلك ملآل هذا النكاح، 

                                                
)دار إحياء الكتب ت حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب النكاح، ابب احمللل واحمللل له،  سنن ابن ماجه،رواه ابن ماجه،  )1)

 حسنه األلباين يف سنن ابن ماجه.،1936، رقم 623 /1د ط، د ت(.  ،العربية
 .481ص، 7، مرجع سابق، جشرح صحيح البخارى البن بطالابن بطال،  (2)

، ص 3هـ(، ج 1387، د ت، 2، )بريوت، دار الرتاث، ط اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوكالطربي، حممد بن جرير،  )3)
588. 
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ب عليه من خمالفة املقصد األصلي له. وبيان ذلك ما قاله الدريين:" وال شك أن وما قد يرتت
هذه املفسدة تناقض احلكمة اليت من أجلها أبيح التزوج ابلكتابيات، وهي إزالة ما يف قلوهبن 

فإذا كان ، من كراهية لإلسالم، ووحشة منه، عن طريق التزوج ابملؤمنني، ليكونوا القدوة هلم
واج إىل نقيض هذه احلكمة ابلنسبة للمجتمع اإلسالمي، أبن يصبح التزوج يؤدي هذا الز 

من أجل التخلق أبخالقها هي، وتقليدها، واعتبارها املثل  -يف غالب األمر-ابلكتابية
نع، ملناقضة قصد الشرع، وهو التعسف بعينه." يظهر وهذا  (1)األعلى يف كل تصرف فإنه مي 

وإن كان األصل يف -يدين أهلها بغري داينة اإلسالم،  جلياًّ اآلن يف بعض البلدان اليت
، إال أن قوانينها مناقضة وخمالفة ملقصد الشريعة اإلسالمية من -النكاح من نسائها اإلابحة

النكاح الشرعي، إذ إهنا تسلب من الزوج القوامة الزوجية، وتعطي الزوجة واألبناء احلرية 
 ،ابعتناقهم داينة أمهم، أو بسحب والية األب عليهمالواسعة مما قـد يؤثر سلبًا عليهم، إما 

 فقط، وهذا عني التعسف. اً فيكون وجوده شكلي
مالك "عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق  أثر .2

له من العريض، فأراد أن مير به يف أرض حممد بن مسلمة، فأىب حممد، فقال له  خليجاً 
، وال يضرك، فأىب حممد، فكلم فيه وآخراً  الضحاك: مل متنعين، وهو لك منفعة تشرب به أوالً 

الضحاك عمر بن اخلطاب فدعا عمر بن اخلطاب حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي سبيله، 
مل متنع أخاك ما ينفعه، وهو لك انفع، تسقي به أوال وآخرا، فقال حممد: ال، فقال عمر: 

وهو ال يضرك، فقال حممد: ال وهللا. فقال عمر: وهللا ليمرن به، ولو على بطنك، فأمره 
. ومبثله قضى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لعبد (2)عمر أن مير به، ففعل الضحاك "

ن يف حائط جده إىل انحية أقرب إىل أرضه الرمحن بن عوف ملـا أراد أن ينقل ربيعًا له كا
 (3)فمنعه صاحب احلائط".

                                                
 1387هـ/1967- ، 1، )مؤسسة الرسالة، ط/نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميفتحي الدريين،  )1)

 .220، ص م1988هـ/  1408، 4م، ط/
هـ  1406لبنان،  –، ت حممد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت موطأ اإلمام مالكمالك بن أنس،  )2)

 .746، ص2(، جم 1985/
 .747، ص 2ج  ،موطأ اإلمام مالكنظر: مالك، ي )3)
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: فظاهر احلديث يدل على أنه ال جيوز لصاحب احلق أن مينع من هو وجه الداللة
، ألن هذا املنع ي عترب تعسفًا خاصة -مامل يضر بصاحبه -يف حاجة إىل استخدام هذا احلق

لإلضرار، وهذا ظاهر يف احلاالت السابقة، إذا ح فت به القرائن الدالة على أنه ليس إال 
حيث إن إمرار املاء يف أرض حممد بن مسلمة فيه نفع للطرفني، ومنعه يف ضرر للضحاك، 
وكذلك األمر ابلنسبة لعبد الرمحن بن عوف، فحكم عليهم عمر بن اخلطاب بنقيض 

أراد العريب: " ؛ قال ابنللشريعة اإلسالمية يف دفع الضرر قصدهم، دفعًا للتعسف، ومراعاة
صاحب اجلدار أن حيض على ذلك ابإلشهاد يف كل وقت واالفتقاد يف كل حني شغل 

 (1)."نفسه عن غري ذلك من أغراضه ويف ذلك إضرار به
ميكن االستدالل بكل ما سبق على حترمي التعسف بشكل عام، والتعسف يف 

يف التعسف  يدخل ته من غري سبب شرعيالطالق بشكل خاص، ألن طالق الزوج لزوج
الطالق -. كمــا أنه أو مادايً  اً املنهي عنه إلحلاقه الضرر ابلزوجة سواء كان هذا الضرر نفسي

مناقض للحكمة واملقصد من الزواج القائم على الدميومة، واحملافظة على  -من غري سبب
 تكثري سواد األمة ابلذرية الصاحلة.و احلياة الزوجية، 

 بعض صور التعسف يف الطالق. الفرع الثالث:
القواعد اليت يقوم عليها التعسف حسب التعاريف  الباحثة لقـد سبق وذكرت

 :مهاتني أساسيتني ذكرمها الزحيلي، السابقة، وميكن إمجاهلا يف نقط
"قصد اإلضرار: إذا قصد اإلنسان من استعمال حقه اإلضرار ال املصلحة  .1

 استعماله تعسفاً حمرماً، ووجب منعه.املنشودة من احلق، كان 

                                                
القبس يف شرح  ،هـ(543املالكي )املتوىف: بن العريب، القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي ( ا11)

 .929، ص1ج م(،1992، 1)دار الغرب اإلسالمي، ط، الدكتور حممد عبد هللا ولد كرمي موطأ مالك بن أنس،

 
 
، 
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قصد غرض  غري مشروع: إذا قصد الشخص من استعمال حقه حتقيق  .2
غرض غري مشروع ال يتفق مع املصلحة املقصودة من احلق، وإمنا يسترت وراء استعمال احلق 

 (1)املشروع."
هذا  ومها كما مت التعبري عنهما سابقاً: قصد الضرر وخمالفة قصد الشارع، ويدخل يف

الطالق من غري مسوغ مشروع، ألّن الطالق شرع من أجل اخلالص من احلياة الزوجية 
املتعثرة يف حال استحالتها ألسباب مشروعة، فإن كان جملرد الطالق، ومن غري تقصري من 

وهنا بعض الصور اليت  ؛التعسف، ألنه سيسبب ضررًا للزوجةالزوجة فقد دخل يف دائرة 
 التعسف يف الطالق ضد الزوجة:يها ميكن أن ي طلق عل

ي عتــرب طالق الفار من املوت صورة واضحة من طالق الفار من املوت: -أ
وهو أن يطلق الزوج زوجته يف مرض يغلب عليه املوت، وذلك  ،-إذا ثبت-صور التعسف

وهو يعكس مدى التزام الشريعة اإلسالمية ابألسس  ؛(2)حيرمها من املرياث، إضرارًا هبا حىت
اليت ت بىن عليها من رفع الضرر، ودفع احلرج، وضمان التكافل االجتماعي والنفسي. وسيأيت 
احلديث عنه الحقاً، وتتلخص أقوال الفقهاء يف طالق الفار من املوت يف إيقاع الطالق، 

 ين على إيقاع الضرر. وتوريث الزوجة، وذلك نقيضاً لقصد املــ طّلق املب
وهبذا فإن الشريعة اإلسالمية راعت يف طالق الفار من املوت قصد اإلضرار 
ابلزوجة، واعتربت حدوثه ابلشروط السابقة الذكر تعسفًا يف حقها، فسارعت إىل ضمان 
هذا احلق مبعاملة الزوج بنقيض قصده، حىت حتمي املرأة من هذا الضرر، الذي أتابه الشريعة 

بن عروة عن أبيه ؛ ودليل ذلك ما ر وي "عن هشام ة على العدالة ورفع الظلم والضررالقائم
أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأته ثالاث يف مرضه؟ فقال عثمان: لئن مت ألورثنها منك؟ 

 .(3)قال: قد علمت ذلك، فمات يف عدهتا، فورثها عثمان يف عدهتا

                                                
 .2866، ص 4ج  وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،نظر الزحيلي، ي )1)

 ".35انظر: "توريث املطلقة يف مرض املوت، صفحة  (2)

 ،، ) دار الفكررهـ( احمللى ابآلاث456ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف:  (3)
 .489، ص9، جبريوت، د.ط، د.ت(



 

22 
 

ذا يف جمتمعنا احلايل، جملموعة من طالق الزوجة بطلب من الغري: وقــد يكثــر ه-ب
األسباب منها ضعف الوازع الديين، وق لة التفقه يف الدين. وهذا الطالق مع ما فيه من 
تعسف يف حق الزوجة، فإنه كذلك منهي عنه يف الشريعة اإلسالمية حلديث أيب هريرة 

تها، ال حيل المرأة تسأل طالق أختها، لتستفرغ صحف» ملسو هيلع هللا ىلص:رضي هللا عنه عن النيب 
فيه النهى للمرأة والتغليظ عليها أال تسأل طالق ؛ واحلديث "(1)«فإمنا هلا ما قدر هلا

     ( 2)."أختها، ولرتض مبا قسم هللا هلا، وليس سؤاهلا ذلك بزائد ىف رزقها شيئًا مل يقدر هلا
كل من تطلب من الزوج أن   -كما علق عليه مصطفى البغا-واملقصود من احلديث 

زوجته أو تشرتط ملوافقتها على الزواج منه طالق الزوجة األوىل، واألخت هنا لفظ يطلق 
  (3)مشرتك بني أن تكون أختاً يف النسب، أو الرضاع، أو الدين.

ويلــحق هبا كل َمن م ن شأنه أن يدفع الزوج إىل تطليق زوجته بدون أي مربر، حيث 
زوجته لوجود خالف بينها وبني أم  سئل اإلمام ابن ابز عن والدة تطلب من ولدها طالق

الزوجة، فكان رد الشيخ كما يلي: " إذا كانت هذه الزوجة مل تؤذ والدتك، وكانت والدتك 
ال ختشى عليك مضرة يف نفسك أو دينك أو مالك من هذه املرأة، فليس هلا احلق يف أن 

ال : »-ملسو هيلع هللا ىلصول النيب تفرق بينكما، كما ال يلزمك واحلالة هذه أن تطيعها يف هذه املسألة؛ لق
 (4)«.إمنا الطاعة يف املعروف: »-ملسو هيلع هللا ىلص -، وقوله «ضرر وال ضرار

فإذا كانت العالقة الزوجية قائمة مبا يرضي هللا، وخالية من األعذار الشرعية املبيحة 
قه لزوجته يف احلاالت املذكورة للطالق، ولطاملا مل تتفاقم املشاكل إلهنائها، فإن الزوج بتطلي

تعسفًا يف استخدامه هذا احلق، ألنه يؤدي إىل إحلاق الضرر ابلزوجة، متعدايًّ و معتــرب ي  
 ابإلضافة إىل مناقضة قصد الشرع من الطالق الذي ي عد حالًّ لرابط الزوجية عند تعذرها. 

                                                
، 7ج ت حممد زهري، الشروط اليت ال حتل يف النكاح،ابب كتاب النكاح، ، ت حممد الناصر،  صحيح البخاريالبخاري،  )1)

 .5152رقم  .21ص 
 .273، ص7ج ،شرح صحيح البخارى البن بطالابن بطال، ( 2)

 .هانفس ، الصفحةصدر السابق، املالبخاري صحيح نظري )3)
 .289، ص 21، مجعها حممد الشويعر، ج جمموع فتاوى ابن ابزابن ابز، عبد العزيز،  )4)
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طالق اهلازل: النكاح رابط من األربطة املعظمة يف اإلسالم ولـه قدسيته، لــذلك حفته  -ج
دي العابثني واهلازلني، وغلظت يف يبعناية خاصة، فأبعدته عن أالشريعة اإلسالمية 

-أحكامه، فرتبت عليه آاثرًا يف ابتدائه ويف إهنائه من اهلازل، فأوقعت نكاحه وطالقه
ثالث جدهن جد، »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ه، حلديث أيب هريرة، أن(1)قول عامة أهل العلمعلى 

ن طالق الزوج لزوجته مازحاً ك فإ، وبذل)2)«وهزهلن جد: النكاح، والطالق، والرجعة
تضرر املرأة إذ إهنا وبغري تقصري منها خترج من عصمة هذا الزوج، تهازاًل يقع، وبوقوعه و 

مما يؤدي إىل هدم قوام األسرة، وضياع األبناء، وغريها من اآلاثر السلبية اليت ترتتب 
 داود:" سنن أيبحاشية ؛ جاء يف وهذا فيه تعسف كبري يف حق الزوجةعلى الطالق، 

اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطالق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، 
فإنه مؤاخذ به، وال ينفعه أن يقول: كنت العبًا أو هازاًل، أو مل أنو  به طالقاً، أو ما 

 .(3)"أشبه ذلك من األمور
األسباب، حيث يكون طالق الزوج لزوجته ألسباب اتفهة: وهذا يــعد من ابب حتني -د

الزوج متأهبًا الستغالل أي تصرف تقوم بـه الزوجة ضدها، فيقتنص أي فرصة أمامه 
واهنا، أو تصبغ لرمي ميني الطالق عليها إلضرارها، كأن تتنازل عن مرياثها حياًء إلخ

من راتبها ألحد أقرابئها، وغريها من  زوجها، أو ختصص جزءاً  عجبشعرها بلون مل ي
يت تــعد اتفهة وال ترقى ألن تكون سببًا يف الطالق، وهذا كــله حىت يكون األسباب ال

 .ا، يف حال ما أرجعها إليهورقة ضغط عليها لعلها ترتاجع يف تصرفاهت
ف يف الطالق، وذلك ألنه بــاب واسع حيث سمن التع لصورا تكتفي الباحثة هبذه

سفاً، لذلــك البد من الرجوع يصعب حصر مجيع الصور واحلاالت اليت يكون يف الطالق تع
إىل القاضي يف هذه املسائل ليحكم فيها، وتبقى مسألة اجتهادية، ألن األسباب ختتلف من 

فهنــاك من األسباب اليت قــد تكون مربرًا مقنعاً  ؛مكان إىل مكان، ومن زمان إىل آخر
                                                

ود، ، وهو شرح سنن أيب دامعامل السننهـ(، 388اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت )املتوىف:  )1)
 .243، ص3، جم( 1932 -هـ  1351، 1حلب، ط –)املطبعة العلمية 

ْستاين )املتوىف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ود، رواه أبو دا )2) ج   هـ(،275السّ 
 .يف سنن أيب داوود حسنه األلباين، 2194رقم  .259ص  ،2ابب الطالق على اهلزل، جكتاب الطالق، ،  دسنن أيب داو 

 اخلطايب، مرجع سابق، الصفحة نفسها. (3)
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وشعرها سافرين  وقد ال تكون كذلك يف بلد آخر، كخروج املرأة بوجهها ،للطالق يف بلد ما
للطالق، خاصة وإن   فيها مشروعاً قد ال يكون سببًا فيف بعض البلدان اليت اعتادت ذلك 
 .أكثر حتفظاً ، والعكس صحيح إذا كان األمر يف بلـد كان الزوج راضياً بداية الزواج بذلك

 املطلب الثالث: بعض آاثر التعسف يف الطالق:
ق بشكل عام عن الطالق احلاصل تعسفاً، إالَّ قـد ال ختتلف اآلاثر املرتتبة عن الطال

أنه قـد يكون وقعه أكرب وأعمق لعدم توقع حصوله على املرأة، ومفاجأته هلا. وميكن تلخيص 
 هذه اآلاثر يف ثالث نقاط رئيسة وهي:

الضرر املعنوي: إن من أشد األضرار اليت ميكن أن تتعرض هلا املرأة املطلقة  .1
النفسي، حيث ستشعر أبهنا غري مرغوب فيها مما يفقدها ثقتها تعسفًا هو الضرر 

بنفسها، وهذا بدوره يدخلها يف حالة نفسية قد توصلها إىل حد االكتئاب، الشيء الذي 
سوف يؤثر على صحتها سلبًا بدءاً من األرق وفقدان الشهية والضعف العام وغريها من 

 وحدة واالنزواء.األعراض الصحية، وابلتايل امليل إىل العزلة وال
وقد أخذ اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث هبذا املبدأ وأجاز املطالبة ابلتعويض يف 
حال وجود الضرر املعنوي بـما يف ذلك الضرر النفسي احلاصل جراء الطالق للزوجني على 
حد سواء، واشرتط لذلك حتقق الضرر املعنوي فعلياً، تشهد عليه القرائن واألدلة، وبعد 

 (1)طاء مهلة للتصاحل والرتاضي.إع
غالبًا ما يصيب املرأة غري العاملة، واليت تكون قـد كرست و املادي: الضرر  .2

حياهتا خلدمة زوجها وأبنائها، فتصطدم بعد الطالق بفقداهنا الظهر الذي كان يسندها 
من  مادايً، خـاصة إذا كان والدها متوفياً، أو من ذوي الدخل احملدود، فتجد نفسها عالةً 

وهذا ال مينع  االحتياجات املادية غري املشبعة؛ غري معيل، وهذا قــد يدخلــها يف دوامة من
 أن تتضرر املرأة العاملة أيضاً وذلك لكثرة املتطلبات اليت ت ثقل كاهلها بعد الطالق.

                                                
(1) cfr.org -https://www.e/متت الزايرة بتاريخ   الطالق/-بسبب-املعنوي-الضرر-التعويض

 مساء. 11، الساعة 9/9/2018
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الضرر االجتماعي: غالبًا ما تتعرض املرأة املطلقة إىل نظرة اجملتمع السلبية  .3
لك بتحميلها املسؤولية الكاملة وراء الطالق، من غري حماولة إجياد مربرات والسيئة، وذ

خارجة عن إرادهتا وقدرهتا، فتميل إىل االبتعاد عن التجمعات العائلية، واالحتكاك أبفراد 
الضرر وقـد يستغرق  تهم احملرجة، وتعليقاهتم الساخرة؛لنظراهتم وأسئل اجملتمع تفادايً 

حىت تستطيع املرأة اسرتجاع ثقتها بنفسها لتتمكن من  لبسيطةاالجتماعي مدة ليست اب
 االخنراط يف اجملتمع مرة أخرى.

ن ، حيث إاآلخر البعض يف مالحظة أن هذه اآلاثر جمتمعة يؤثر بعضهاوميكن 
اآلاثر االجتماعية واملادية تؤدي إىل آاثر نفسية، واآلاثر النفسية واملادية تؤدي إىل آاثر 

 اجتماعية وهكذا.

 .: تعريف التعسف يف الطالق عند القانونينيرابعاملطلب ال
، أو بشكل مستقل تهلــم يرد تعريف التعسف يف الطالق ابلشكل الذي يوضح ماهي

يف مواد مفردة، ومع ذلك فإنه ورد يف جمموعة من القوانني العربية بلفظه وكذلك ببيان 
من هذا اللفظ يف  خلوهطري، ي الحظ إجراءاته يف بعضها. لكـن ابلنظر يف مواد القانون الق

هناك ما يدل عليه حسب التعريف السابق  اجلانب األسري اخلاص ابلزواج والطالق. إال أنَّ 
عدم اإلضرار : " ((57للتعسف، وذلك يف حقوق الزوجة على زوجها حيث جاء يف املادة 

 .(1)هبا مادايً أو معنوايً"
وي الحظ عدم وجود معيار هلذا الضرر، وبذلك فإنه يرجع إىل تقدير القاضي. لكن  

ابلزوجة يدخل ضمن هذا البند؟ فالواضح هل الطالق بغري سبب، أو الطالق فقط لإلضرار 
حال الزوجية، وموضع البحث هو الضرر  قيام منه هو الضرر الذي يقع على الزوجة خالل

، وبذلك يكون القانون القطري الذي يصيب الزوجة بعد انتهاء الزوجية ابلطالق التعسفي
 متاماً من أي مادة حتمي املرأة من التعسف يف الطالق. ياً خال

                                                
، مادة رقم 2006/  22إبصدار قانون األسرة   2006( لسنة 22قانون األحوال الشخصية القطري رقم ) )1)

54. 
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وبيان  ،بتعريف التعسف يف الطالق (134)قانون األردين، فقد أفرد املادة أما ال
كأن طـلقها لغـري اإلجراءات يف حالة حدوثه، فقد جاء فيها: "إذا طلق الزوج زوجــته تعسفـا ً 

وطلبت من الـقاضي التعويض، حكـم هلـا على مطلقـها بتعويض ال يقـل عن  ،مقــبول   سبب  
وال يزيد على نفقـة ثـالث سنوات، ويراعى يف فــرضها حال الزوج عـسرًا ويـسراً،  ،نفقة سنة

ويدفع مجلـة إذا كان الزوج موسـراً، وأقساطـًا إذا كان معـسراً، وال يؤثر ذلك على حقوقها 
  (1)األخرى."

حظ من خالل نص القانون األردين أنه جعــل التعسف يف الطالق يف حالة وي ال
واحدة فقط وهي التطليق من غري سبب مقبول، إال أن هذا السبب قد بقي فضفاضاً، إذ 

ون كذلك إنه لــم يضع له ضوابط، فقــد يكون هذا السبب مقبواًل يف نظر الزوج، وقد ال يك
أن القانون األردين قــد علق التعويض عن الطالق التعسفي كمــا   ؛يف نظر القاضي أو الزوجة

 به. ىحتظ فلنبطلب الزوجة، فإن لـم تطالب به 
وهذا أيضًا ما ذهب إليه القانون العراقي، حيث إنه استدرك على املواد السابقة 
إبجراء تعديالت على قانون األسرة، وكان من ضمنها البند اخلاص ابلتعسف يف الطالق، 

: "إذا طلق الزوج زوجته، وتبني للمحكمة أن الزوج متعسف يف (39)املادة  وهذا نص
على  -بطـلب منها-طالقها، وأن الزوجة أصـاهبا ضـرر من جــراء ذلك، حتــكم احملـكمة 

تجاوز ت المطلقهــا بتعويض  يتناسب وحـالته املادية، ودرجة تعسفه، وي قدر مجـلة على أ
 (2)على حقوقها الثابتة األخرى."نفـقتها ملدة سنتني، عالوة 

بني القانونني األردين والعراقي يف هذه املادة، إال أن القانون  ي الحظ أن هناك تقارابً  
تضرر الزوجة  دبوجو  -ابإلضافة إىل طلبها-العراقي قـد علق حصول الزوجة على التعويض

ين حد التعويض بني من هذا التعسف يف الطالق، وإال فال تعويض. كمـا أن القانون األرد
 نفقة سنة وال تزيد عن الثالث، يف حني أن العراقي حده يف السنتني فما دون.

أما القانون السوري، فقد عنون الفصل اخلامس بعنوان" طالق التعسف"، وضمــنه 
حيث جاء يف األوىل:" من بـاشر سبـبًا من أسبـاب البينونة يف مرض ( 117)و (116)املادتني 

                                                
 .2001، لسنة 82قانون األحوال الشخصية األردين املعدل مبوجب القانون املؤقت رقم  )1)
 املعدل. 1985لسنة  51قانون األحوال الشخصية العراقي، رقم  )2)
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موتـه أو يف حـالة يغلب يف مثلها اهلالك طائعاً بال رضى زوجته، ومات وهو يف ذلـك املرض، 
أو يف تلك احلالة، واملرأة يف العدة، فإهنا ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها لإلرث من وقت 

 (1)اإلابنة إىل املوت."
يالحظ من خالل هذه املادة أن القانون السوري قـد أخذ بقرائن الــحال يف احلكم  

 اته وهي الزالت يف العدة تعسفً على الطالق الواقع من الزوج من غري رضى الزوجة، مث وفا
يف حقها، ومعاملة الزوج بنقيض قصده وذلك بتوريثها منه )مع استمرار أهليتها يف اإلرث(، 

فإن دلت القرائن أبنه لـم  ؛(2)"ه اإلسالمي بطالق الفار من املوتالفقوهذا ما يسمى يف 
يكـن يقصد حرماهنا من املرياث كأن تكون هي من طلبت الطالق، أو كان عن طريق 

 املخالعة، فهي هنا ال تدخل يف التعسف وال تستحق التعويض وإن طالبت به.
حيث جاء فـيها:" إذا  قـد صرحت بتعسف الزوج يف الطالق (117)كما أن املادة 

وتبني للقاضي أن الزوج متعسف يف طالقها دون ما سبب معقول، وأن  ،طلق الرجل زوجته
الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن حيكم هلا على مطلقها حبسب حاله 
ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجاوز مبلغ ثالث سنوات ألمثاهلا فوق نفقة العدة، وللقاضي أن 

 (3)عل دفع هذا التعويض مجلًة أو شهرايً حبسب مقتضى احلال."جي
إذا تبني من قانون األسرة ما يلي: " (52)أما القانون اجلزائري، فقد جاء يف املادة 

. (4)للقاضي تعسف الزوج يف الطالق، حكم للمطلقة ابلتعويض عن الضرر الالحق بـها"
طرأت على القانون اجلزائري، وقد خال من أي فقد جاء هذا البند إثر التعديالت اليت 

توضيحات خبصوص ماهية هذا التعسف، وال حاالته، وتبقى مسألة اجتهادية من القاضي 
يف تقديرها حسب الظروف، وذلك حىت تشمل مجيع األسس اليت يقوم عليها التعسف 

 .(5)ود ضرر، أو مناقضة ملقصد الشرع(واملذكورة سابقاً )وج

                                                
 .املعدل1975قانون األحوال الشخصية السوري، لسنة  )1)

 .35انظر ص  (2)

 .1975 لسنة قانون األحوال الشخصية السوري، )3)
 املعدل واملتمم. ،1984لسنة  84 /11قانون األسرة اجلزائري رقم  )4)

 .15راجع فيما سبق، ص  (5)
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 .رفع الضرر عن املطلقة يف الشريعة اإلسالمية املبحث الثاين:
إن اللـه سبحانه وتعاىل قد شرع الطالق عند استحالة احلياة الزوجية بني الزوجني، 
ووصوهلا إىل طريق مسدود تتعذر فيه املصلحة املرجوة من الزواج من مودة ورمحة. فإن كانت 

 ،زواج يوقعونه من غري مسوغ  شرعيدي األياحلياة مستقرة فال جيوز أن يكون الطالق لعبة أب
ملرأة.  على اونفسية   ومادية   أضرار اجتماعية  معقول، لــما يف ذلك من إيقاع  وبدون أي سبب

وابلرغم من أن الطالق مشروع، إال أن الشارع رتب عليه آاثرًا تصب يف محاية املرأة 
ار من املوت. وبيان طالق الفورعايتها، منها متعة الطالق، ونفقتها، وكذلك توريثها يف 

 ذلك يف املطالب اآلتية:
 الشريعة اإلسالمية: متعة املطلقة يفاألول:  املطلب
 الثاين: توريث املطلقة يف مرض املوت. املطلب
 الثالث: نفقة املطلقة. املطلب

 يف الشريعة اإلسالمية. متعة املطلقة املطلب األول:

 تعريف املتعة لغة: :الفرع األول 
 تطلق املتعة يف اللغة على جمموعة من املعاين، منها:

 .(1)"ْتعة، الزَّاد اْلَقل يلــــملاالزاد القليل: فجاء يف التهذيب:" .1
املنفعة والسلعة: جاء يف القاموس: "املتعة ابلضم والكسر اسم للتمتيع،   .2

 (2)واألداة."كاملتاع، واملتاع: املنفعة والسلعة، 
 .(1)"واملتعة: َما متتعت ب ه  اسم لكل ما ي تمتع به: جاء يف اجلمهرة: " .3

                                                
، 1ت.حممد مرعب، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط/ (،307)املتوىف:  ،هتذيب اللغةاهلروي، حممد بن حممد،   (1)

 .176، ص 2ج ابب العني والتاء وامليم، ، (م2001
ت نصر اهلوريين، )القاهرة، دار احلديث، (، 817)املتوىف: ، حممد بن يعقوب، القاموس احمليطينظر: الفريوزأابدي،   )2)

 .762 صمتع،  مادة ابب العني، فصل امليم،  م، د.ط(، 2008 /ه 1429
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ولعل التعريف األخري شامل، إذ يدخل فيه كل ما ميكن أن يؤدي إىل االستمتاع 
 سواء كان هذا االستمتاع مادايً أو معنوايً.

بني املتعة واالنتفاع، إذ إن املتعة تكون ابالنتفاع والتلذذ يف احلال،  فرقٌ  إال أن هناك
أما املنفعة فـقد ال تكون ابالنتفاع والتلذذ بشكل مطرد، بـل قد تكون أبمر مؤمل لـكن عواقبه 

وميكن متثيل املتعة بفرحة النجاح  (2)وليس كل منفعة متعة؛ ،محيدة وانفعة، فكل متعة منفعة
 املنفعة ابلدواء، فإنه وإن كان طعمه مر إال أنه انفع. يف االختبار، و 

 : املتعة يف االصطالح: الفرع الثاين
 تــجدر اإلشارة هنــا إىل أّن املتعة يف اصطالح الفقهاء تطلق على ثالثة أوجه وهي:

وهذا  ملرأة مبهر معلوم، إىل وقت معلوم؛زواج املتعة: وهو أن يتزوج الرجل ا .1
رَّم عند اجلمهور.جائز عند الشيعة، و   حم 

 ما ت كسى بـه املرأة املطلقة غري املدخول هبا. .2
 .(3)متعة احلاج الذي قضى طوافه وحل لـه ما كان حمرماً عليه. .3

إاّل أن املعىن املقصود من هذا البحث هو الوجه الثاين، املتمثل فيما ي عطى للمطلقة 
 أو غريها.، سواء كان كسوة -غري املدخول هبا حسب التعريف السابق-

ما يؤمر الزوج إبعطائه الزوجة لطالقه  ومتعة املطلقة يف اصطالح الفقهاء هي: "
 .(4)"إايها

 

                                                                                                                                     
، 1ت. رمزي بعلبكي، )بريوت، دار املاليني، ط/(،321)املتوىف: ، هرة اللغةمجاألزدي، حممد بن احلسني،  (1)

 .403، ص1مادة ت ع م، ج .(م 1987
 ت. بيت هللا بيات،معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب وزايدة، العسكري، احلسن بن عبدهللا،  ي نظر:(2)

 .518هـ(، ص  1412، 1)مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني ب "قم"، ط/ 
، 2العريب، طالكاتب: البلخي اخلوارزمي، ت.ابراهيم األبياري، )دار الكتاب مفاتيح العلوم، حممد بن أمحد،  ي نظر: (3)

 .34د.ت(، ص 
 .183هـ(، ص1350، 1، )املكتبة العلمية، طشرح حدود ابن عرفةالرصاع، حممد بن القاسم األنصاري،  (4)
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 شرح التعريف:
 .يعم مجيع ما يطلب يف حق الزوج للزوجة ،يؤمر الزوج " جنس ما" :قولف
 . (1)"خيرج النفقة والكسوة وغري ذلك والديون اليت عليه هلا" "لطالقه إايها"وقوله  

حني الطالق مبا يقدر عليه املطلق  اإلحسان إليهن"وعرفها ابن جزي املالكي أبهنا: 
 .(2)"حبسب ماله يف القلة والكثرة

مال جيب على الزوج دفعه المرأته املفارقة يف أبهنا: " -الشافعي-وعرفها الشربيين
 .(3)"احلياة بطالق وما يف معناه بشروط

، وذلك لتحديده املتعة فيما الفقهاء القدامى التعاريفولعل تعريف الشربيين أجود 
يدفعه الزوج من مال  للمرأة بعد طالقها، فيشمل كل ما يصدق عليه مال، سواء كان نقداً، 
أو ملبساً، أو خادماً، أو منفعة أو غري ذلك. كما أنه جعل هذا املال املدفوع مرتبطاً بشروط 

 .معينة البد من حتققها الستحقاق املتعة
ما يؤمر الزوج أبهنا: " وشدد املعاصرون يف معىن اجلرب ورفع الضرر؛ حيث عرفها راين

 .(4)"إبعطائه للمطلقة ليجبـ َر به أمل فراقها
منحة مالية يعطيها املطلق ملطلقته جربًا للضرر الذي حيصل هلا " أبهنا: وع رفت أيضاً 

 .(5)"ابلطالق
ًا للضرر الذي حيصل للمرأة جراء يف اعتبار املتعة جرب  وبذلك يلتقي العريفان

 الطالق.

                                                
 .، مرجع سابق، الصفحة نفسهاشرح حدود ابن عرفة الرصاع، (1)
 .159، )د.ط، د.ت(، صالقوانني الفقهيةابن جزي، حممد بن أمحد،  (2)
 .398، ج4م(، ص1994ه/1415، 1، )دار الكتب العلمية، ط/مغين احملتاجالشربيين، حممد بن أمحد،  (3)
 .314)د م: د ط، د ت(، ص فقه األسرة، ،راين، أمحد علي طه (4)
، 3، )دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، طاجملتمع واألسرة يف اإلسالماجلوايب، حممد طاهر،  (5)

 .159ص، م(2000ه/1421
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يتبني من التعاريف السابقة أن املتعة هي ما يدفعها الزوج لزوجته بعد طالقها، 
ويلتقي التعريفان اللغوي واالصطالحي يف كون ما يعطى للمطلقة من متعة هو من ابب 

 االستمتاع به، واالنتفاع منه.

 .أقوال العلماء يف املتعة الثالث: الفرع
-اتفق مجهور الفقهاء على وجوب املتعة للمطلقة اليت كانت الفرقة بسبب من الزوج

فرقة بسببها كاملخالعة ، وعدم استحقاقها ملن كانت ال-قبل املساس، مامل يسم هلا مهر
لـها املتعة، بل  على أن املطلقة قبل الدخول وكان قد مسي هلـا مهراً ليس واملالعنة؛ كما اتفقوا

 هلـا نصف املهر؛ وذلك حسب التفاصيل املقبلة.
لكنهم اختلفوا يف املطلقة املمسوسة، ويف تردد احلكم عندهم بني الوجوب  

 واالستحباب، وكذلك املقدار الواجب فيها.
 املتعة من عدمه، إىل: وبذلك ميكن تقسيم الطالق حبسب استحقاق

قسم يوجب املتعة: وهو طالق املفوضة اليت لـم ي سم هلا صداق، وال فرض  .1
﴿اَل ، لقوله تعاىل:(1)هلا بعد العقد، وط لقت قبل الدخول، فلها املتعة وليس هلـا الصداق

ع  ج َناَح َعَلْيك ْم إ ْن طَلَّْقت م  النّ َساَء َما ملَْ مَتَسُّوه نَّ َأْو تـَْفر ض   وا هَل نَّ َفر يَضًة َوَمتّ ع وه نَّ َعَلى اْلم وس 

                                                
بريوت، د.ط،  –)دار املعرفة ، املبسوطهـ(، 483السرخسي حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة )املتوىف:  (1)

بن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري ا .67، ص6، جم(1993 -هـ 1414
حتقيق حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة  الكايف يف فقه أهل املدينة،هـ(، 463القرطيب )املتوىف: 

الشافعي، أبو . 616، ص2(، جم1980هـ/1400، 2الرايض احلديثة، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط
عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي 

ابن الفراء، القاضي   .64، ص5، جم(1990هـ/1410بريوت، د.ط،  –، )دار املعرفة ألما هـ(204)املتوىف: 
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني هـ(، 458)املتوىف:  أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف،

، م(1985 -هـ 1405، )1حتقيق: د. عبد الكرمي بن حممد الالحم، )مكتبة املعارف، الرايض، ط والوجهني،
 . 129، ص2ج
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ن نَي﴾ ْلَمْعر وف  َحقًّا َعَلى اْلم ْحس  ، اآلية البقرةسورة ) َقَدر ه  َوَعَلى اْلم ْقرت   َقَدر ه  َمَتاًعا اب 
236.) 
ي هلا مهر، ألن لــها  .2 قسم ال يوجب املتعة: وهو الطالق قبل الدخول ملن مس 

﴿َوإ ْن طَلَّْقت م وه نَّ م ْن قـَْبل  َأْن مَتَسُّوه نَّ َوَقْد فـََرْضت ْم هَل نَّ َفر يَضًة ه تعاىل: نصف املهر، لقول
إال أن املتعة تكون من ابب االستحباب،  (؛237 سورة البقرة، اآلية) فَن ْصف  َما فـََرْضت ْم﴾

ملرأة  وكذلك الطالق الذي يكون من ا ة االستحسان واحملافظة على العهد؛ومن جه
 (1)كاملخالعة، أو املالعنة وغريها، والفراق ابلفسخ فال متعة فيه.

فلها املهر قسم خمتلف فيه: وهو الطالق بعد الدخول، فمن مسي هلـا مهر،  .3
 ، أما يف استحقاق املتعة، ففيه خالف:مهر املثل فلها هلا، مل يسم ، ومناملسمى

واجبـة لالبتـذال واحلـزن علـى وقد بـرر ابـن الـدهان كوهنـا قول يوجب املتعة، -أ
الشـافعي يف قولــه وقــد ذهـب إىل ذلــك  ؛(2)فـراق، يف مقابــل وجـوب املهــر للـوطءال

﴾لقولــــه تعــــاىل:  (3)اجلديــــد ْلَمْعــــر وف   ، اآليــــةالبقــــرةســــورة ) ﴿َول ْلم طَلََّقــــات  َمَتــــاٌع اب 
241 .) 

                                                
هـ 1406، 2)د.م: دار الكتب العلمية، ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين، يُنظر:  (1)

، )دار الكتب األشباه والنظائر ،الدينعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ، السيوطي. 11، ص4، جم(1986/
اجملموع شرح ، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرفالنووي،  .501م(. ص 1990 -هـ 1411، 1العلمية، ط

إيثار اإلنصاف يف آاثر يوسف بن قزأوغلي،  ابن اجلوزي،. 391، ص16ج ، )د م: د ط، د ت(،املهذب
 .140، ص(1408، 1القاهرة، ط  –، ت انصر اخلليفي، )دار السالم اخلالف

، ت. صاحل تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية انفعةابن الدهان، حممد بن علي بن شعيب، ي نظر: ( 2)
 .163، ص4( جم2001هـ/ 1422، 1بن انصر، )الرايض مكتبة الرشد، ط

، )عامل الكتب، د.ط، يف الفقه الشافعي هالتنبيهـ( 476الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوىف:  (3)
 .168، صد.ت(
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والقـول املقابــل هــو عــدم وجوهبــا، بـل هــي مــن ابب االســتحباب ليــدخل يف -ب
 ، اآليـةالبقـرة)سـورة ﴿َحقًّا َعَلى اْلم تَّق ـنَي﴾ ، لقوله تعاىل: (1)مجلة احملسنني واملتقني

241). 

 : مقدار املتعة.الفرع الرابع

لذلك فهي مرتوكة لــم يـرد يف الشريعة اإلسالمية ما حيدد مقدار املتعة، وال نوعها، 
، وذلك لقوله (2)"فيصح االجتهاد يف قدر املتعة ابعتبار حال الزوجنيالجتهاد القاضي، "

ْلَمْعر وف  َحقًّا َعَلى  :تعاىل ع  َقَدر ه  َوَعَلى اْلم ْقرت   َقَدر ه  َمَتاًعا اب  ﴿َوَمتّ ع وه نَّ َعَلى اْلم وس 
ن نَي﴾ حال الزوج من اليسار أو  آلية الكرمية اعتربت(، فا236 ، اآليةالبقرةسورة )اْلم ْحس 

إال أن بعض الفقهاء جعلوا هلا قدرًا معينا حسب أصول املذهب أو املصلحة  اإلعسار؛
البويطي: وهذا  قال، "(3)درهـمًا استحساانً  30فالشافعي ذهب يف املتعة إىل أهنا  العامة.

 .تحب، وأعاله خادم، وأوسطه ثوبأدىن املس
لغته أو جاوزته جاز تبلغ نصف مهر املثل كما قاله ابن املقري: فإن ب ويسن أن ال 

. وقدرها (4)"على مهر املثل، ومل يذكروه قال البلقيين وغريه: وال يزيد وجوابً  ؛إلطالق اآلية
بثالثة أثواب كسوة مثلها، وهي درع ومخار وملحفة، واستدل يف ذلك برواية عائشة  احلنفية

 .(5)عنها وابن العباس، رضي هللا

                                                
بريوت، دار إحياء الرتاث ، )، ت.حممد عوض مرعبهتذيب اللغةاهلروي، حممد بن أمحد بن األزهري أبو منصور،  (1)

ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري . 174، ص2ج )م2001، 1العريب، ط
 .330 ، ص8ج، ه(1414، 3)بريوت، دار صادر للنشر، طلسان العرب، الرويفعى اإلفريقى، 

، 8(، جم1994-هـ 1414، 1)دار الكتيب، طالبحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا،   (2)
 .270ص

هـ( خمتصر املزين )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي(، )دار املعرفة 264املزين، إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم )املتوىف: ( 3)
 .283، ص8،  جم(1990هـ/1410بريوت،  –

دار الكتب )، املنهاجمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  ي،مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشافع، الشربيين (4)
 .399، ص4م(، ج1994ه/1415، 1، طالعلمية

 .326، ص3، )دار الفكر، د.ط، د.ت(، جفتح القديرابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،  ي نظر: (5)
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وهكذا، وابلرغم من اختالف الفقهاء يف مسألة حكم املتعة وترددها بني الوجوب 
واالستحباب، كذلك اختالفهم يف مقدارها، فإهنا ت بني عظمة الشريعة اإلسالمية يف رفع 
الضرر عن املرأة املطلقة، وحماولة التخفيف من معاانهتا، واآلاثر السلبية اليت قد ترتتب على 

من  ، فتبقى حــالًّ من احللول العالجية الناجعة يف مداواة جروح املطلقة، وحتقيق نوعالطالق
ها خاصة مع ارتفاع لكــنها قـد تبقى قاصرة يف تلبية احتياجاهتا وتغطيت التكافل االجتماعي؛

مما يستوجب خلق حلول أخرى تساهم يف ضمان استقرار أحواهلا، مستوى املعيشة، 
ة كرمية تكفيها سؤال الناس، فتبقى مسألة املتعة مسألًة اجتهاديًة من وتكييفها للعيش حيا

عسار الزوج ويساره، غالء املعيشة، وحال املرأة  القاضي يراعي فيه جمموعة من األمور منها إ
 كذلك.

 : توريث املطلقة يف مرض املوت.الثايناملطلب 
كل من غالب   "ويقصد بـهوهو ما متت اإلشارة إليه سابقًا بطالق الفار من املوت، 

حاله اهلالك مبرض، أو غريه له حكم مرض املوت، ويسمى طالقه طالق الفاّر، أو الفرار، 
، وحىت يتحقق هذا الفرار البد من توافر مخسة شروط )عند (1)لفراره من إرث زوجته"

 احلنفية( وهي:
 يطلق امرأته املدخول هبا. " أحدها: أن

 والثاين: أن يطلقها ابئناً.
 والثالث: أن يطلقها يف مرضه الذي مات فيه.

 والرابع: أن ميوت قبل انقضاء عدهتا.
 (2)واخلامس: أال يكون فيه فعل من املرأة."

                                                
 .6977ص ، 9ج الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي،  )1)
، مؤسسة الرسالةدار الفرقان عمان، األردن،  )، ت صالح الدين الناهي ،النتف يف الفتاوىالسُّْغدي، علي بن احلسني،   )2)

 .335، ص (1984 / 1404، 2بريوت لبنان، ط
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 -عند اجلمهور-، واألربعة -عند احلنفية-فإذا حتققت هذه الشروط اخلمسة     
ذا الطالق قرينة من أجل اإلضرار ابلزوجة، في عاقب بنقيض قصده، وهو اعترب الفقهاء ه

توريثها منه، ودليلهم يف ذلك " ما روي أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأته متاضر يف مرض 
وقال فر من كتاب هللا تعاىل، وكان ذلك مبحضر من  ،موته، فورَّثها عثمان رضي هللا عنه

 .(1)منهم على ذلك" اعاً فكان إمج ،الصحابة من غري نكري
أن ميوت قبل -وجدير ابلذكر أن الشرط حمل اخلالف بني الفقهاء هو الشرط الرابع

مازالت يف  البائن ، فذهب احلنفية كما سبق بيانه إىل اشرتاط أن تكون املرأة-انقضاء العدة
انقضت عدهتا املالكية إىل أهنا ترث وإن وذهب  ؛(2)العدة، فإن انقضت عدهتا فال ترث

بينما ؛ (4)أما الشافعي ففي قوله القدمي ترث، ويف قوله اجلديد ال ترث ؛(3)تزوجت غريهو 
 (5)مل تتزوج. أهنا ترث يف العدة وما بعدها ما -يف أشهر األقوال-احلنابلة ذهب 

وهبذا فإن الشريعة اإلسالمية راعت يف طالق الفار من املوت قصد اإلضرار 
ابلزوجة، واعتربت حدوثه ابلشروط السابقة الذكر تعسفًا يف حقها، فسارعت إىل ضمان 
هذا احلق مبعاملة الزوج بنقيض قصده، حىت حتمي املرأة من هذا الضرر، الذي أتابه الشريعة 

 ظلم والضرر.على العدالة ورفع ال القائمة

                                                
، 1القاهرة، ط  –، ت انصر اخلليفي، )دار السالم إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالفابن اجلوزي، يوسف بن قزأوغلي،  )1)

 .179( ص1408
درر احلكام شرح غرر هـ(، 885)املتوىف:  -أو منال أو املوىل  -خسرو، حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال انظر:  (2)

 .381، 1، ج، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت(األحكام

املعونة على مذهب عامل هـ(، 422الثعليب، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي )املتوىف: ( انظر:3)
مكة املكرمة، د.ط،  -حتقيق محيش عبد احلّق، )املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز ،«اإلمام مالك بن أنس»املدينة 

  .788، ص1، جد.ت

( البيان يف مذهب اإلمام هـ558ىي بن أيب اخلري بن سامل اليمين الشافعي )املتوىف: العمراين، أبو احلسني حي ( انظر:4)
 .25، ص9، جم( 2000هـ/  1421، 1جدة، ط –، حتقيق قاسم حممد النوري، )دار املنهاج الشافعي

اإلمام أمحد بن حنبل مسائل  ،هـ(241الشيباين أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف:  انظر:)5)
 .87، ص3، جاهلند، د.ط، د.ت( –)الدار العلمية  ،رواية ابن أيب الفضل صاحل
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 نفقة املطلقة.: الثالثاملطلب 
لــقـد أولت الشريعة اإلسالمية اهتمامًا ابلغًا ابألسرة، ونظمت احلقوق والواجبات 
لكل من الزوجني على حد سواء، وحرصت على ضمان حقوق املرأة بشكل أساسي ملــا هلا 

النفسي الرقيق  من خصوصية االنكسار والتضرر خاصة بعد الطالق، بناًء على تكوينها
 ومكانتها االجتماعية. 

ومن بني هذه احلقوق استحقاقها للنفقة حىت بعد الطالق حلمايتها مما قـد ت صاب به 
ويف هذا الصدد وجب بيان أقسام املطلقة ابعتبار استحقاقها  ؛من آاثر نفسية واجتماعية

 للنفقة حيث إهنا تنقسم إىل ثالثة وهي:
 املطلقة الرجعية.-أ

 البائن.املطلقة -ب
 املطلقة احلامل.-ت

وذلك ألهنا يف حكم  ،أما املطلقة الرجعية فقــد أمجع الفقهاء على وجوب النفقة لــها
الزوجة، هلا الكسوة والسكىن واخلدمة مادامت يف العدة، فإن انتهت العدة سقطت نفقتها، 

. وكذلك أمجعوا (1)«إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 
وذلك  (2)على وجوب النفقة للمطلقة احلامل طيلة فرتة محلها سواء كانت رجعيًة أو ابئناً،

رة الطالق، ) سو ﴿َوإ ْن ك نَّ أ واَلت  مَحْل  َفأَْنف ق وا َعَلْيه نَّ َحىتَّ َيَضْعَن مَحَْله نَّ﴾ :لقوله تعاىل
 (. 6اآلية

                                                
صححه األلباين يف سنن 3403رقم  ،144، ص6ج ،،ابب الرخصة يف ذلك، سنن النسائيرواه النسائي، يف  (1)

 النسائي.
االختيار لتعليل املختار، البلدحي، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي،  انظر: (2)

مالك بن أنس  .8، ص4ج .م(1937ه/ 1356تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، )القاهرة، مطبعة احلليب، 
 .48، ص2، جم(1994ه/1415، 1، طدار الكتب العلمية)، املدونة، بن مالك بن عامر األصبحي املدين

أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب  ،الشافعي
موسى بن  ،احلجاوي .254، ص5، جم(1990ه/1410، )بريوت، دار املعرفة، د.ط، األم، القرشي املكي

اإلقناع يف فقه اإلمام ، أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل املقدسي، مث الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا
 .139، ص4، د.ط، د.ت(، جدار املعرفة ،بريوت، )عبد اللطيف حممد موسى السبكيت ، أمحد بن حنبل
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 أما الزوجة البائن فقد انقسم فيها الفقهاء إىل رأيني:
ألهنا حمبوسة يف حقه، وهو صيانة رأي يقول ابستحقاق النفقة للزوجة البائن، "-أ

، وهو رأي الولد حبفظ املاء عن االختالط، واحلبس حلقه موجب للنفقة
  .(1)احلنفية

، وذلك (2)قة البائن، وعليه اجلمهورورأي يقول بعدم استحقاق النفقة للمطل-ب
 انظري اي بنت»لفاطمة بنت أيب قيس عندما طلقها زوجها ثالاثً:  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

آل قيس إمنا النفقة والسكىن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا 
 .(3)«مل يكن له عليها رجعة فال نفقة وال سكىن

ية يف مراعاة املرأة املطلقة، وإحاطتها بــهالة من وهبذا يتبني لــنا عدالة الشريعة اإلسالم
احلماية ضد خماطر الطالق، ومما قــد يلحق بـها من آاثر اجتماعية، ومادية، ونفسية جراءه، 
وهتيئتها للحياة اجلديدة بعد الطالق. إال أن هذه احللول تبقى مؤقتة، وقــد ال تفي 

، وال مصدر دخل مادي، مما يستوجب ابحتياجات املرأة خاصة إن لـم يـكن لـها معني

                                                
االختيار لتعليل ، ت حممود أبو دقيقة، الدين أبو الفضل احلنفيعبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي، جمد  البلدحي، (1)

، 4ج م(.1937/ه1356، د ط، بريوت، وغريها -ر الكتب العلمية وصورهتا داطبعة احلليب م ،القاهرة، )املختار
 ،بريوت، )املختاررد احملتار على الدر  ،ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي. 8ص

 .609، ص3، ج)م1992ه/ 1412، 2، طدار الفكر
، ت. أمحد عبد الكرمي جنيب، )الدوحة، وزارة األوقاف والشؤون التبصرة اللخمي، علي بن حممد الربعي، أبو احلسن، (2)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، . 2279، ص5، جم(2011هـ/ 1432، 1اإلسالمية، ط
حممد بن أمحد بن حممد  ،أبو عبد هللا. 48، ص2م(، ج1994هـ/1415، 1)دار الكتب العلمية، ط املدونة،

، 4م(، ج1989ه/ 1409، د.ط، الفكر دار، )بريوت، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، املالكي
أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف  ،الشافعي .م192ص

عبد ، بن قدامةا .253، ص5، جم(1990هـ/1410)بريوت، دار املعرفة، د.ط،  األم،املطليب القرشي املكي، 
)دار الشرح الكبري على منت املقنع،  ،الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، مشس الدين، أبو الفرج

 .238، ص9(، جالكتاب العريب للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار
 -شعيب األرنؤوط ت ، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،همسندرواه أمحد، يف  (3)

، مؤسسة الرسالة) مسند اإلمام أمحد بن حنبل، هللا بن عبد احملسن الرتكيإشراف: د عبد ، مرشد، وآخرونعادل 
 ، حديث صحيح بطرقه.27100رقم ، 53، ص45م(. ج2001ه/1421، 1ط
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من طرف اجلهات املعنية، وتظافر اجلهود من أجل ضمان استقرار أحوال  عاجالً  تدخالً 
 املــطلقة، ومداواة جروحها املادية واملعنوية. 
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 الفصل الثاين 
 .حلول مقرتحة لرفع الضرر عن املطلقة تعسفاً 

، والتعسف يف الطالق -لألدلة السابقة-الضررأن الشريعة اإلسالمية منعت مبا   
يوقع أضرارًا على املطلقة، فكيف ميكن التخفيف من حدة هذه األضرار؟ أو كيف ميكن 
احلد من التعسف يف الطالق؟ يف هذا الفصل سيتم التطرق لبعض احللول، وذلك يف 

 املباحث اآلتية:
 التعويض عن التعسف يف الطالق.املبحث األول: 

 التأمني ضد التعسف يف الطالق.لثاين: املبحث ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

 املبحث األول: التعويض عن التعسف يف الطالق.
إن من أهم الدعائم والقواعد اليت قامت عليها الشريعة اإلسالمية هي رفع الضرر، 

من غري وجه حق. وال غرو أن حظيت نظرية  أضرار ومحاية اإلنسانية مما قـد يلحقها من آاثر
الضمان والتعويض يف الشريعة اإلسالمية ابالهتمام الكبري من قبل الفقهاء والعلماء، وعلى 

 غرارهم سارت قوانني جمموعة من الدول واملنظمات احلقوقية.
هو نوع من أنواع الضرر الذي يلحق  -كما مر سابقاً -ومبـا أن التعسف يف الطالق 

ة من غري وجه حق، فهـل تكون مستحقة للتعويض على ما أصاهبا من ضرر؟ وقبل املرأ
اإلجابة على هذا السؤال يلزم بداية الوقوف على ماهية التعويض يف الشريعة اإلسالمية ويف 
القانون القطري، وكذلك يف قوانني بعض الدول العربية، مث مشروعيته، وهذا ما سيتناوله هذا 

 آراء الفقهاء املعاصرين يف مسألة التعويض عن الطالق التعسفي، املبحث، بعدها سيبني
 وستتناول الباحثة ذلك يف ثالثة مطالب، وهي: وأدلتهم، مث حماولة بيان الراجح منها.

 املطلب األول: التعويض يف الشريعة اإلسالمية، والقانون القطري.
يتهما يف الطالق املطلب الثاين: مشروعية التعويض والضمان بشكل عام، ومشروع

 التعسفي بشكل خاص.
 املطلب الثالث: التعويض عن التعسف يف الطالق يف الفقه اإلسالمي.

 التعويض يف الشريعة اإلسالمية، والقانون القطري.حقيقة املطلب األول: 

 :تعريف التعويض يف اللغةالفرع األول: 
، فاللفظي فعلياً أو  ، سواء كان البدل لفظياً كلمة التعويض يف األصل تعين البدل

 . إال أهنا قد وردت مبعان  (2)والفعلي كاملقايضة يف البيع (1)."ه َو إ قَاَمة اللَّْفظ مَقام اللَّْفظ"
 أخرى يف قواميس اللغة العربية، مثل: 

 (1)."عّوضت ه من ه بته خرياً اهلبة: يقال: " -أ
                                                

 .293، ص1)بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(، ج الكلياتالكفوي، أبوالبقاء،  (1)
 .173، ص9م(، ج2001ه /1421، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط هتذيب اللغة(اهلروي، حممد بن أمحد، 2)
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 . (2)التعريض -ب
 .(3)التثويب، وهو الدعاء إىل الصالة  -ج
للعوض والصلة،  اً اعتاضين فالن إذا جاء طالبالصلة، كما يف قوله: " -د

 .(4")واستعاضين كذلك
 مع فرق -وهو البدل-ولعل التعريف يف األصل هو األقرب ملا ي راد يف هذا البحث، 

َهة املثامنةبسيط بيَّنه العسكري بقوله: " َوتقول َهَذا  ،اْلع َوض َما تعقب ب ه  الشَّْيء على ج 
ويوقع  ،َواْلبدل َما يـ َقام مَقامه...َوَهَذا الدّ يَنار عوض من ثـَْوبك ،الدّ ْرَهم عوض من خامتك

َهة التـََّعاق ب دون املثامنة املعىن الثاين وهو اهلبة  وقد يعين التعويض أيضاً  (5)."موقعه على ج 
 ب أن التعويض عن الطالق التعسفي يكون من ق بل اإلحسان وجرب اخلاطر.من اب

وابلنظر إىل التفريق السابق، ي الحظ اقتصاره على التعويض عن الضرر املادي دون 
ال يتعلق ابلضرورة ابجلانب  -حمل البحث-املعنوي، وهذا ي بقي املعىن قاصــراً، ألن التعويض 

 انب املعنوي. املادي، بــل يتعداه ليشمل اجل

 تعريف التعويض يف االصطالح. :الثاينالفرع 
 ابلبحث يف الكتب الفقهية، لــم تقف الباحثة على تعريف مستقل ومباشر للتعويض

، (6)إال عند اإلمام الغزايل، حيث عرفه أبنه:" واجب رد الشيء أو بدله ابملثل أو القيمة"
احلديث عن الدية يف جرائم القصاص، وتغرمي  كـان الفقهاء غالبًا ما يتعرضون إليه عندوقد  

 أمثان املتلفات، وتقسيم الغنائم وغريها من األمور اليت تستدعي البدل. 

                                                                                                                                     
 .193، ص2)د.م: دار ومكتبة اهلالل، د.ط، د.ت(، ج العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  (1)
 .424، ص18)د.م: دار اهلداية، د.ط، د.ت(، ج اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، مرتضى،  (2)
هـ 1426، 8)بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط القاموس احمليطالفريوز آابدي، حممد بن يعقوب،  (3)

 .64م(، ص2005/
 .192، ص7جم(، 1993هـ /1414، 3)بريوت: دار الصادر، ط لسان العرب منظور، مجال الدين،ابن  (4)
 . 237، ص1)القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(، ج الفروق اللغويةبوهالل، أالعسكري، (5)
عادل عبد املوجود، )دار األرقم بن أيب  -ت. علي معوض ، الوجيز يف فقه اإلمام الشافعيالغزايل، أبو حامد،  (6)

 .208، ص/1ج/م(. 1997 – 1418،  1األرقم، ط/
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 (1)الشيخ الزرقا بكونه "التزام بتعويض مايل عن ضرر للغري".وعرفه 
وقد حاولت املوسوعة الكويتية املعاصرة تعريف التعويض بناًء على فهم عبارات 

 .(2)"دفع ما وجب من بدل مايل بسبب إحلاق ضرر ابلغريالفقهاء املتناثرة بقوهلا: "
من خالل هذا التعريف، يتبني أن التعويض يف الشريعة اإلسالمية أوسع مما عليه يف 
اللغة، إذ إنه مشل اجلانبني املادي واملعنوي وذلك من خالل عبارة "ضرر ابلغري"، فالتعويض 

 ي أو ضرر معنوي لعموم الضرر الوارد يف التعريف وواقع األمر.ماد قد يكون عن ضرر
وعرفه بعض الباحثني املعاصرين أبنه:" عقوبة مالية جتب على الطرف الذي أوقع 
الضرر ابلطرف املتضرر، ملـا أصابه من ضرر نتيجة استعمال األول حلقه بوجه غري 

 . (3)مشروع"
السابق، وذلك لبيانه صراحة اعتبار  ولعــل هذا التعريف أوسع وأمشل من التعريف

وذلك ابستعمال احلق  -التعويض عقوبة ألهنا ال تكون إال بعد ارتكاب خمالفة شرعية
 ، كما أنه ال يتـم إال عن طريق القضاء، وابملطالبة بـه من الزوجة.-الشرعي بغري وجه حق

هو الضمان، يف تقدير املتلفات والبدائل  الفقهاء املصطلح املشهور بني وقد كان
 والضمان يف األموال واألشخاص. ،ألنه أعم من التعويض، فالتعويض يكون يف األموال

لذلك سيكون احلديث يف بعض املواضع عن التعويض والضمان مبعىن واحد وذلك لصعوبة 
 يف التعسف يف الطالق. الوقوف على آراء الفقهاء القدامى يف مشروعية التعويض خاصةً 

يقال تزام، وهو من فعل ضمن أي كفل، فالضمني هو الكفيل، والضمان لغة االل
 (4). ضمنته املال ألزمته إايه

                                                
 .1032، ص2، ج/(2004 – 1425، د.م، 2، ط/املدخل الفقهي العاممصطفى أمحد، الزرقا،  (1)

 .35، ص13هـ(، ج 1427 -هـ 1404، 2السالسل، ط )الكويت: داراملوسوعة الفقهية الكويتية  جمموعة مؤلفني،(2)
م(، 1999هـ/1420، 1)دار احلامد للنشر، ط/التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي، جامن، فخري مجيل،  (3)

 .272ص/
، 2)بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، د.ت(، جملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ي نظر، الفيومي، امحد بن حممد، ا (4)

 .257، ص13م(، ج1993هـ /1414، 3)بريوت: دار الصادر، ط لسان العرب، ابن منظور، مجال الدين، 364ص



 

43 
 

حق اثبت يف ذمة الغري، أو إحضار من هو عليه، أو عني أما شرعاً: فهو"     
 .(1)"مضمونة

وبذلك فالتعويض والضمان يلتقيان يف كوهنما يثبتان يف ذمة صاحبهما إما أبمر      
يف حال التعدي أو التقصري وإما أبمر قضائي، كما أن الضمان يستوجب التعويض  ،شرعي

  للضرر.املسببني

 : تعريف التعويض يف القانون القطري.الفرع الثالث
لـم يتعرض القانون القطري لتعريف التعويض، لـكنه اعترب كل خطأ يقع بسبب الغري 

وميكن إدخال لقانون املدين بشكل عام، . هذا ابلنسبة إىل التعويض يف ا(2)يستحق التعويض
موضوع التعسف يف الطالق يف هذا البند إذا مت اعتباره عاماًّ يشمل مجيع أنواع الضرر، ألن 

مما يسبب  سبب مشروعكما سبق استعمال للحق املشروع من غري   يف الطالقالتعسف 
ري اخلاص ابلنكاح وجتدر اإلشارة هنـا إىل أن قانون األسرة القط أضرارًا على الزوجة؛

والطالق خال  متــامًا من أي مصطلح للتعويض، إال يف مسألة اتفاق الزوجني على الطالق 
 بعوض، وهذا خارج حمل البحث. 
أقر للمطلقة من جهة الزوج نفقة متعة قد القـانون القطري وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 

تستحق كل " ن األسرة القطري:من قانو  (115)ال تزيد عن ثالث سنوات، وذلك يف املادة 
ويستثىن من أحكام الفقرة السابقة  مطلقة املتعة إذا كان الطالق بسبب من جهة الزوج.

وتقدر املتعة حسب يسر املطلق وحال  التطليق لعدم اإلنفاق بسبب إعسار الزوج.
وهذا قد يدفع البعض إىل اعتبار هذه املتعة يف  .(3)"املطلقة مبا ال جياوز نفقة ثالث سنوات

داخل املطالبة ابلتعويض يف حال التعسف حد ذاهتا تعويضًا عن الطالق، مما سيؤدي إىل ت
من قانونيني -ابلطالق، مع مسألة نفقة املتعة هنا، لذلك سيتم الرجوع إىل أهل االختصاص 

 لإلدالء بدلوهم يف هذا املوضوع. -وشرعيني
                                                

، 1)د.م: دار الكتب العلمية ط مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين، حممد بن أمحد،  )1)
 .198، ص4م(، ج1994هـ/1415

 ، إبصدار القانون املدين.2004، لسنة 22من قانون رقم 199املادة رقم  (2)
 .115إبصدار قانون األسرة، املادة  2006( لسنة 22قانون رقم ) (3)
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مشروعية التعويض والضمان بشكل عام، ومشروعيتهما يف الطالق التعسفي  ثاين:املطلب ال
 بشكل خاص.

التعويض بشكل عام ال يكون إال يف مقابل ضرر متحقق. والضرر املـــ عوض عنه 
عــند الفقهاء يشمل الضرر الذي يقــع على املال بغري وجه حق، سواء كـان عن طـريق 

أو أرشاً، وكذلك  ،ضًا الضرر على النفس سواء كان ديةً أو الغصب، ويشمل أي ،اإلتالف
. والتعويض املقصود هنـا هو الضمان الذي قصده الفقهاء، والذي (1)التفريط يف األماانت

 أو إفراط. ،يقتضي التعويض يف حال وجود الضرر إما بتفريط
 وقد ش ر ع التعويض أو الضمان مبعناه العام ابلكتاب والسنة واملعقول.

َد َوس َلْيَماَن إ ْذ حَيْك َمان  يف  احْلَْرث  إ ْذ نـََفَشْت ف يه  ﴿َوَداو  الكتاب قوله تعاىل: فمن 
 (.78 ، اآليةاألنبياء)سورة  َغَنم  اْلَقْوم  وَك نَّا حل  ْكم ه ْم َشاه د يَن﴾

شرح أحكام القرآن ما حكم به كل من سيدان سليمان  فقد ورد يف وجه الداللة:
أما حكم داود فإنه يروى أنه قضى لصاحب احلرث ابلغنم. وأما حكم " وسيدان داوود،

سليمان فإنه قضى أبن تدفع الغنم لصاحب احلرث عله يغتلها، ويدفع احلرث إىل صاحب 
الغنم ليقوم بعمارته، فإذا عاد يف السنة املقبلة إىل مثل حالته رد إىل كل أحد ماله قاله ابن 

وهذا فيه داللة واضحة على جواز  .(2)"حكم سليمانمسعود، وجماهد، فرجع داود إىل 
وفيه خالف، إال أن  ،التعويض ابملال عند الضرر، وقد يقول قائل أبن هذا شرع من قبلنا

 هذا مقرر شرعاً وفقهاً، والسنة النبوية تزخر بذلك.

                                                
م(، 1986هـ /1406، 2)د.م: دار الكتب العلمية، ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين، ي نظر:  (1)

، 2)الرايض: مكتبة الرايض احلديثة، ط الكايف يف فقه أهل املدينة. النمري، يوسف بن عبدهللا، 168، ص7ج
)بريوت: دار املعرفة، د.ط، األم للشافعي. الشافعي، حممد بن إدريس، 794، ص2م(، ج1980هـ/1400
هـ 1388قاهرة، د.ط، )القاهرة: مكتبة ال املغين البن قدامة. املقدسي، ابن قدامة، 254، ص3م(، ج1990هـ/1410

 .402، ص4م(، ج1968/
راجع ، أحكام القرآن البن العريب ط العلمية ،هـ(543حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي )املتوىف:  (2)

، 3ط/دار الكتب العلمية،  ،لبنان –بريوت ) ،أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا
 265، ص/ 3ج/ م(،2003هـ/1424
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أما من السنة النبوية فالقصص كثرية منها قصة مشاهبة ملا ذ كر يف القرآن الكرمي، 
َأنَّ اْبَن حم َيّ َصَة اأْلَْنَصار يَّ َأْخبَـَره ، َأنَّ اَنَقًة ل ْلبَـرَاء  َكاَنْت َضار يًَة، وهو ما ر وي عن ابن شهاب 

، َفأَْفَسَدْت ف يه ، َفك لّ مَ  فـََقَضى »َرس ول  اّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم ف يَها،  َدَخَلْت يف  َحائ ط  قـَْوم 
للَّْيل   يه ْم اب  ي َما َأَصاَبْت َمَواش  لنـََّهار ، َوَعَلى أَْهل  اْلَمَواش  ْفَظ اأْلَْمَوال  َعَلى أَْهل َها اب   .«(1)َأنَّ ح 

حكم على أصحاب املواشي اليت سببت الضرر  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  وجه الداللة:
، وهذا فيه داللة -يف الليل-صحاب احلائط ابلضمان والتعويض عن الضرر الذي أصاهبم أل

 واضحة على مشروعية التعويض يف حال الضرر.
ّ   وكذلك حديث ّ  َصلَّى اّللَّ  َعَلْيه  َوَسلََّم إ ىَل النَّيب  أََنس  قَاَل: أَْهَدْت بـَْعض  أَْزَواج  النَّيب 

َسلََّم طََعاًما يف  َقْصَعة ، َفَضَرَبْت َعائ َشة  الَقْصَعَة ب َيد َها، َفأَْلَقْت َما ف يَها، فـََقاَل َصلَّى اّللَّ  َعَلْيه  وَ 
ُّ َصلَّى اّللَّ  َعَلْيه  َوَسلََّم:  ، َوإ اَنٌء إب  اَنء  »النَّيب   .«(2)طََعاٌم ب طََعام 

 ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  صريح يف مشروعية التعويض، وذلك : هذا احلديث أيضاً وجه الداللة
ا فوري أن هذاملبارك أمر عائشة رضي هللا عنها بتعويض اإلانء املكسور إبانء سليم، وقد ذكر

 .(3)ابملثل إال يف حال تعذره فيعوض ابلقيمة احلديث فيه داللة على تعويض املثلي
. (4)«ال ضرر وال ضرار» ملسو هيلع هللا ىلصكمــا أن الضمان عند الضرر ي رشد إليه حديث النيب 

واضحة على نفي الضرر وعدم رفع الضرر ابلضرر، ومشروعية التعويض لصيانة  وفيه داللة
أنفس الناس وأمواهلم وأعراضهم يف حال إيقاع الضرر عليها. ومنه انبثقت جمموعة من 
القواعد الفقهية مثل" الضرر يزال"، و" الضرر ال ي زال ابلضرر"، وغريمها، ويدخل فيها 

                                                
كتاب األحكام، ابب احلكم فيما   )د.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت(، سنن ابن ماجه، حممد القزويين، هابن ماج( 1)

 صححه األلباين يف سنن ابن ماجة.. 2332، رقم 781، ص2ج أفسدت املواشي،
هـ 1395، 2)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط سنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى الضحاك، رواه  (2)

 رقم ،632، ص3ج أبواب األحكام، ابب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما حيكم له من مال الكاسر، م(،1975/
 لباين يف سنن الرتمذي: حديث حسن صحيح.قال عنه األ .1359

)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(،  حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذياملباركفوري، حممد بن عبدالرمحن، ينظر،  (3)
 .495، ص4ج

َار ه ،   ،هسنن ابن ماج يف ،هرواه ابن ماج (4) ، 784، ص2كتاب من بىن يف حقه ما يضر جباره، ج ابب َمْن بـَىَن يف  َحقّ ه  َما َيض رُّ جب 
 .يف سنن ابن ماجه صححه األلباين .2340 رقم 
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الضمان والتعويض، وغريها من األحكام اليت ال يسع أحكام كثرية على رأسها مشروعية 
 ذكرها.

أما ابلنظر إىل املعقول، فإن الضمان والتعويض يتوافقان مع رمحة الشريعة اإلسالمية، 
وعدهلا، إذ إهنا جاءت لتنظيم عالقات املسلم مع غريه، وحفظ الضرورايت اخلمس وهي: 

عت حلفظها عقوابت دنيوية وأخروية، الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال، وَشرَّ 
وشددت يف حرمتها، فمن تعدى على أي واحدة منها من غري وجه حق استحق العقوبة، 
وهذه العقوبة يف حد ذاهتا هي ضمان لسالمة هذه الضرورايت من أي اعتداء خارجي، ويف 

 يها.حال حدوثه أييت التعويض جرباً لإلتالف الواقع على إحداها، والضرر احلاصل عل

 .الفقه اإلسالميالتعويض عن التعسف يف الطالق يف  املطلب الثالث:
مل يتطرق إليه الفقهاء إن التعويض عن الضرر احلاصل جراء التعسف يف الطالق 

القدامى هبذا املصطلح، إال أنه ميكن القول أبخذهم به من خالل إقرارهم ملتعة الطالق 
للمطلقة من جهة الزوج )دون املختلعة واملتالعنة( حسب االختالف املذكور سابقًا بني 

املوت بنقيض . كمــا أن معاملة الفار من (1)الوجوب واالستحباب، وكذلك نوع املطلقة
كن اعتباره أيضًا إقرارًا مببدأ التعويض عن ك بتوريث مطلقته منه بعد موته ميقصده، وذل

الضرر، ألن هذه املــــ طلقة يف مرض املوت قـد أصاهبا ضرر هبذا الطالق من خالل حرماهنا 
هبا يف  حيرم على الرجل أن يطلق زوجته املدخولمن املرياث. كمـا أن الشافعي أشار إىل أنه "

وكذلك إذا جامع امرأته ،زمان احليض من غري عوض وال رضًا من جهتها، هذا متفق عليه
يف طهر، ومل يتبني أهنا حامل أو حائل، فيحرم عليه تطليقها يف الطهر الذي جامعها فيه من 

فاستعرض لبعض احلاالت اليت يتسبب فيها الطالق ابلضرر على الزوجة مما  .(2)"غري عوض
 لـها تعويضاً.يستوجب 

                                                
 .30-29انظر فيما سبق، ص/ (1)

، 1دار املنهاج، ط د م:)، هناية املطلب يف دراية املذهب( اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا، 2)
 .16، ص14م(، ج2007ه/1428
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الفقهاء املعاصرون فقــد انقسموا يف إقرارهم للتعويض عن الطالق من عدمه إىل أما 
 قسمني:

: ذهب أصحاب هذا القسم إىل أتييد التعويض عن التعسف يف القسم األول
الطالق، منهم مصطفى السباعي، عبدالرمحن الصابوين، عبدالوهاب خالف، حممد الزحيلي 

 .(1)وغريهم
 وا على ذلك مبجموعة من األدلة منها:دلواست

العمل مببدأ السياسة الشرعية العادلة اليت متنع ظلم املرأة وتعريضها للفاقة واحلرمان " .1
 بسبب تعنت الزوج.

ورمبا يستند هذا احلكم إىل املتعة املعطاة للمطلقة واليت أوجبها بعض الفقهاء،  .2
ابملعروف، فيرتك تقديرها للقاضي واستحبها بعضهم، ورغب فيها القرآن وجعلها 

بيااًن منه ملستند حكم  نياالستدالل ينوقـد أورد الزحيلي هذ، (2)ف"حبسب العر 
مبا ال يتجاوز نفقة ثالث سنوات  القانون السوري الذي فرض للمــ طلقة تعسفاً تعويضاً 

 إىل جانب نفقة املتعة.
 وج أن يدفعها مرتني.يرد عليه أبن املتعة هي نفسها التعويض، فليس للز وقد 

الطالق مبغوض من هللا سبحانه وتعاىل إذا مل يكن حلاجة،  أن األئمة األربعة ذكرقد  .3
: املالكية، وقال (3)"أما وصفه فهو أبغض املباحات إىل هللا تعاىلحيث قال احلنفية: "

والرجحان  ،فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الرتكق، أبغض املباح إىل هللا الطال"
وإثبات بغضه تعاىل له املقصود منه زايدة ، وقال الشافعية: "(4)"مع التساوي حمال

                                                
 .272ص التدابري الشرعية للحد من التعسف يف الطالق،، ينظر: جامن (1)
 .7066، ص9ج ،وأدلته اإلسالمي الفقهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،   (2)
. 464، ص3، )دار الفكر، د ط، د ت(، جفتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسيابن اهلمام،  ( 3)

، ت حممد حمي الدين، )بريوت، املكتبة اللباب يف شرح الكتاب، بن محادة بن إبراهيمغين بن طالب عبد الالغنيمي، 
 .37، ص3العلمية، د ط، د ت(، ج

بريوت، دار الغرب اإلسالمي،  الذخرية،ي، ت حممد حجي، د بن إدريس بن عبد الرمحن املالكشهاب الدين أمحالقرايف،  (4)
 .66، ص1م(، ج1984، 1ط



 

48 
 

ن األصل يف الطالق النهي عنه. فال يباح إال ، وعن اإلمام أمحد" أ(1)"التنفري عنه
ملا فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به املصاحل  وكان احلظر". (2)"وقت احلاجة

فأبيح الطالق يف حال وجود احلاجة له، والطالق التعسفي ال . (3). "الدينية والدنيوية
 حاجة فيه.

أبن هناك من األسباب ما ال ميكن االطالع عليها، وقد تكون هناك  عليهقد ي رد 
 حاجة من الرجل، ال تراها املرأة أو القاضي حاجة.

للطالق واضحة يرد على هذا أبن احلاجات يقدرها القاضي، واألسباب اليت تدفع و 
 بينة جلية.

من غري زوج ينفق عليها إضرار هبا، ولؤم يف معاملتها، وهو آمث بال شك بقاء املرأة " .4
فيما بينه وبني هللا تعاىل، ولكن العمل قدميًا على عدم إنصاف مثل هذه املرأة، فجاء 
قانوننا يعطي احلق للقاضي أن يفرض هلا على مطلقها ابلتعويض بنسبة التعسف 

هنـا ي شري السباعي إىل أخذ القانون السوري مببدأ التعويض يف حال  .(4)"جتهودر 
 التعسف يف الطالق.

ولكن للضرورة، وليس من املروءة واإلنسانية وال  اً مشروعًا حقّ أن الطالق وإن كان " .5
من اإلميان أن يتزوج شخص ابمرأة ولغري سبب يطلقها فهو ابستعماله ذلك احلق 

 . (5)"ساء إىل احلق وإىل نفسه وإىل غريهالذي أعطى له قد أ

                                                
، )مصر، املكتبة حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي، اهليتمي يأمحد بن حممد بن علابن حجر،  (1)

 .3، ص8م(، ج1983ه/ 1357التجارية الكربى، د ط، 

، فاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلال، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلياملرداوي،  (2)
 .449، ص8، د ت(، ج2ط)د م: دار اإلحياء، 

، 1، )املطبعة اخلريية، د م: طاجلوهرة النرية على خمتصر القدوري، بو بكر بن علي بن حممد احلدادي العباديالزبيدي، أ (3)
 .31، ص2ه(، ج1322

، م( 1999هـ/ 1420، )بريوت، دار الوراق للنشر والتوزيع، املرأة بني الفقه والقانونالسباعي، مصطفى بن حسين،  (4)
 .117ص

، 2دار الكتب املصرية، ط، )القاهرة، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، عبد الوهاب ،خالف (5)
 .146م(، ص1938ه/ 1357
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ولكن إذا أدى استعمال حقه إىل إحلاق  ،هلصاحب احلق أن يستعمل حقَّ لذلك فإن "
وعليه تعويض  ،فله حق العدول ،الضرر بغريه بدون مربر فعليه التعويض عن هذا الضرر

 .(1)"الضرر
ذهب أصحاب هذا القسم إىل عدم جواز األخذ مببدأ التعويض عن  الثاين:القسم 

التعسف يف الطالق، منهم "سيد سابق، حممد أبو زهرة، حممد عقلة، وحممد مسارة 
 ، واستندوا يف ذلك على جمموعة من األدلة منها:(2)وغريهم"

فـله احلق يف أن األصل يف الطالق اإلابحة، والرجل طاملا ميلك الطالق ابإلرادة املنفردة،  .1
التطليق مىت شاء، وبذلك ال جيوز وضع أي عقوابت أو تعويض عليه طاملا استخدم حقه 

 .(3)الذي منحه إايه الشرع والقانون
ن اإلنسان وإن كان ميلك حقاًّ من احلقوق، إال أنَّ وميكن أن يرد عليه اعرتاض: إ

له ممارسة حقه على حنو يستعمل حقه وفقًا ملا أمر به الشرع وأذن به. فليس عليه أن "
. فإن ترتب عليه (4)"ه اإلضرار ابلغري، فردًا أو مجاعًة، سواء أقصد اإلضرار أم الييرتتب عل

 ضرراً استوجب التعويض عن الضرر كما هو مقرر يف الشريعة والقانون.
أن الزوجة حني زواجها، كانت تعلم حبق الزوج يف التطليق وانفراده بذلك، لذلك فهي  .2

تعلم نتائج هذا الزواج، فال جيوز هلا أن تتظلم بعدها حني يطلقها الزوج، كما أن 
الشريعة اإلسالمية قد قصرت احلقوق اليت حتصل عليها الزوجة بعد الطالق يف النفقة 

 .(5)ملهرواملتعة ومؤخر الصداق دون ا
احلياة الزوجية مبنية على الدميومة واالستمرار، وغالباً  إن أن يرد عليه اعرتاض:وميكن 

ن هناك ما يستدعي الطالق، ما تكون املرأة أكثر حرصًا على احملافظة على أسرهتا، وإن كا

                                                
 .20، مرجع سابق، صأحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالميةخالف،  (1)

 .277ص  ،التدابري الشرعية للحد من التعسف يف الطالق جامن، (2)
(، 1968، )دار الفكر، الطبعة الثانية، مدى حرة الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالميةي نظر: أبو زهرة، السباعي،  (3)

 .100ص
 .2864، ص4ج، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  (4)
 .101مرجع سابق، ص، مدى حرية الزوجني، ي نظر: أبو زهرة، السباعي (5)
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ن الزواج تعلم أب ؛ كمــا أن القول أبن الزوجة من بدايةيكون خارجًا عن إرادهتا فإنه سوف
يؤدي إىل فإن هذا القول من شأنه أن للزوج احلق يف استعمال حقه يف التطليق كيفما شاء، 

عارض مع اهلدف الرئيسي من عدم استقرار الزوجة نفسياً، وفقداهنا األمان الزوجي، وهذا يت
 الزواج، الذي يقوم على السكينة واالطمئنان بني الزوجني.

، للربهنة على عدم التعسف، وهذا فيه فرض التعويض يستوجب فضح أسرار األسرة .3
 .(1)تشهري للزوجني

أبنه إن كانت هناك أمور تؤدي إىل  اعرتاض:  هذا القولعلى د ومي كن أن ير 
أو اإلضرار هبا أبي وجه من الوجوه فلن ت قدم على املطالبة ابلتعويض حىت  ،التشهري ابلزوجة

ضر الزوج دون أسباب الطالق سي ان اإلفصاح عنال تتعرض إىل ذلك التشهري، أما إذا ك
ألهنا تضررت من  ؛الزوجة، فهنا يكون للمرأة املطالبة ابلتعويض وداًي منه حىت حتفظ كرامته

وإن كان  ، وإن رفض فإن هلا احلق يف املطالبة به قضائياً؛هذا الطالق الذي ال يد هلا فيه
جني دون اللجوء إىل األمر سيضر ابلزوجني معًا فمن احلكمة احتواء املوضوع من الزو 

كمـا أن للقاضي االطالع على األسرار مهما بلغت ، والتفاهم بينهما ابحلسىن؛القاضي
 أمهيتها مادامت القضية وصلت عنده.

فرض التعويض يستوجب بقاء الزوج مع الزوجة وهو كاره هلا، وهذا يتناىف مع  .4
كمـا أن املرأة إذا كرهت زوجها لـها أن تقدم   ؛(2)زواج القائمة على احملبة واملودةاحلكمة من ال

نع الزوج من ذلك؟  على اخللع، فلماذا مي 
أبن الزوجة إذا كرهت الزوج، فإن هلا أن  اعرتاض: رد على هذا القولمي كن أن ي

وميكن االستشهاد  ت قدم على اخللع لـكن مع تعويض الزوج عن كل ما ابتذله من أموال لـها،
ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: جاءت امرأة اثبت بن قيس بن مشاس إىل هنا حبديث 

ما أنقم على اثبت يف دين، وال خلق  ،فقالت: اي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
فقالت: نعم، فردت « أتردين عليه حديقته؟» : -ملسو هيلع هللا ىلصالكفر، فقال رسول هللا  أكرهإال أين 

                                                
 .101ص ،مدى حرية الزوجني أبو زهرة، السباعي. (1)
 .102ص مدى حرية الزوجني،ي نظر: أبو زهرة، السباعي،  (2)
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، فهذه األموال اليت ت بذل للزوج عبارة عن جرب خلاطره، (1")حديقته، وأمره ففارقها عليه
تقصري منها تستحق التعويض مثله، وبذلك فالزوجة أيضًا إذا كرهها الزوج وطلقها من غري 

 جرباً خلاطرها.
 أبن املتعة ت عترب تعويضًا للزوجة، ابإلضافة إىل املهر الذي أخذته ي عرتض عليه:د وقـ

 سابقاً.
لكل مطلقة من جهة الزوج  -أو ت ستحب-أبن املتعة جتب  وقد ي عرتض عليه: 

ى الزوجة جراء سواء أصاهبا ضرر أو مل يصبها، وهنـا التعويض يكون للضرر الواقع عل
 كمـا أن املهر كان مقابل استحالل البضع، فاستحقته مبجرد الدخول.التعسف يف الطالق؛

سلمني، بل ر ويت كثري من حاداثت الطالق يف زمن " مل يرو عن السلف من امل .5
 .  (2)الصحابة ومن بعدهم، ومل ي رو أن أحداً طالبهم ابلتعليل وبيان األسباب"

ومي كن أن ي ناقش قوهلم أبن الصحابة رضوان هللا عليهم والتابعني كانوا أقرب إىل    
دل وعدم اإلضرار ابلغري، ، والذي رابهم على العملسو هيلع هللا ىلصالدين والعدل، لقرب عهدهم من النيب 

عكس جمتمعنا احلايل الذي حتكمه الشهوات، واملادايت واملظاهر، واجملامالت على حساب 
قال: ، وقد سأل أحدهم اإلمام أمحد يف مسألة، حيث -إال من رحم ريب-الدين واألخالق

 أن يطلق قال: أليس عمر أمر ابنه عبد اّللَّ  إن أيب أيمرين أن أطلق امرأيت. قال: ال تطلقها."
 .(3)"-رضي اّللَّ عنه-قال: حىت يكون أبوك مثل عمر  امرأته؟

ذلك حىت ال السائل بتطليق زوجته جملرد أمر األب لـه، و  أمحد لـم يفت  فاإلمام   
 للمرأة لعدم تربير األب سبب أمره البنه ابلطالق. يكون هناك ظلم

                                                
 .5273، رقم47، ص7، كتاب الطالق، ابب اخللع، جصحيح البخاريرواه البخاري، يف  (1)
كتاب أحكام   من، نقال عن حممد مسارة 278، صالتدابري الشرعية للحد من التعسف يف الطالقجامن، حممد مجيل،  (2)

 .337وآاثر الزوجية ص 
، حث العلمي وحتقيق الرتاثدار الفالح للب، الفيوم، )الفقه –اجلامع لعلوم اإلمام أمحد خالد الرابط، سيد عزت عيد،  (3)

 .301، ص11م(، ج2009ه/  1430، 1ط
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 :رأي الباحثة
املؤيدين واملعارضني للتعويض عن التعسف يف الطالق وبعد استعراض آراء      

قة، ابإلضافة إىل ارتفاع وأدلتهم، فإن الباحثة تؤيد وترجح إقرار التعويض، وذلك لألدلة الساب
إن -، وعدم كفاية متعة الطالق ونفقة املطلقة لسـد حاجياهتا األساسية وأوالدهااملعيشة
ها ف رص الزواج مرة أخرى، وقـد ي دخلها أيضاً ، ولكون هذا الطالق قـد ي فوت علي-و جدوا

، فيكون هذا التعويض هو جرب ومواساة للمطلقة على تطليقها من غري  يف عوز  ماديّ 
 من شأنه التخفيف من بعض معاانهتا.سبب، مما 

وهنا وجبت اإلشارة إىل عدم اخللط بني متعة الطالق والتعويض، وذلك        
وحسب القانون القطري الذي وافق -ن بعضهما، فاملتعة كما سبق لكوهنما خمتلفني متامًا ع

واجبة لـكل مطلقة من جهة الزوج  -القائلني بوجوهبا إن كان الطالق من جهة الزوج فقط
أو مل ترض، يف حني  ،أو لـم يصبها، وسواء رضيت هبذا الطالق ،سواء أصاهبا ضرر

أو  ،نون لـكل من أصابه ضرر ماديالتعويض هـو حق مكفول يف الشريعة اإلسالمية والقا
حسب آراء املختصني واملستشارين الذين -معنوي، واملطلقة تعسفًا قــد ت صاب هبما معًا 

فيكون لـها احلق ابملطالبة ابلتعويض عن الضرر مما يعين استحقاقها  ،(1)متت مقابلتهم
 للتعويض من التعسف يف الطالق. 

يف القانون القطري سيكون من شأنه دفع ـا أن فرض تعويض للمطلقة تعسفًا كمـ
ابلضرورة هورين املستسهلني من خالل تقييدهم األزواج إىل الرتيث قبل الطالق، وردع املت

املبيحة له، وهنـا ميكن إيراد مثال مشابه ملا حنن بصدده كان سببًا يف التقليل من حوادث 
آالف رايل قطري ابإلضافة إىل السري، وهو فرض وزارة الداخلية لغرامة مالية ت قدر بستة 

حجز السيارة لكل من يقطع اإلشارة الضوئية احلمراء حفاظًا على أرواح الناس وممتلكاهتم، 
 واحملافظة على األسرة ال تقل أمهية عن ذلك.

                                                
 ومابعدها. 65انظر فيما يلي املقابالت ص/  (1)
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 املبحث الثاين: الـتأمني ضـد التعسف يف الطالق.
التأمني التكافلي(،  أيضاً انتشر التأمني بشكله العام، والتأمني التعاوين )ويطلق عليه 

بشكله اخلاص على مستوى واسع يف اجملتمع، حىت أصبح يغطي معظم املخاطر احلياتية اليت 
ميكن أن يتعرض هلا اإلنسان سواء يف حياته أو حىت بعد مماته، ومن هنا برزت فكرة التأمني 

ف من ضد خماطر الطالق كحل من احللول اليت يـمكن أن تساهم يف احلد أو التخفي
مشاكل الطالق بشكل عام، ومن ضمنه التعسف يف الطالق. فما هو التأمني التعاوين؟ 

التأمني التجاري؟  وما مشروعيته؟ هذا ما سيتناوله هذا املبحث يف والفرق بينه وبني 
 املطالب اآلتية: 

 املطلب األول: تعريف التأمني
 والتأمني التعاوين.الفرق بني التأمني التجاري، الثاين: املطلب 
 حكم التأمني.الثالث: املطلب 
تكييف التأمني التعاوين ضد خماطر الطالق عموماً، وضد التعسف الرابع: املطلب 

 فيه خصوصاً.
 .-مبا يف ذلك التعسف فيه-املطلب اخلامس: ضوابط التأمني ضد خماطر الطالق

 تعريف التأمني. املطلب األول:
ن فعل أمن، أي من األمان واألمن، واألمن ضد : التأمني لغة: مصدر مأوالً 

(، قال األخفش يريد 3)سورة التني، اآلية  ﴾َوَهذا البــَلد  اأَلمـني  ﴿اخلوف، منها قوله تعاىل: 
 (1)اآلمن، وهو األمن. 

: التأمني اصطالحاً: إن مصطلح التأمني لـم يكن معروفًا ابمسه احلايل عند اثنياً 
ار إليه ابن عابدين يف حاشيته ابسم السوكرة، بعدما تعرض الفقهاء القدامى، لـكن أش

جرت العادة أن التجار إذا لضرب جديد من التعامل التجاري البحري حيث قال: "

                                                
هـ/ 1407، 4)بريوت: دار العلم للماليني، ط الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةي نظر: الفارايب، إمساعيل بن محاد،  (1)

 .2071، ص5م(، ج1978
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لرجل حريب مقيم يف  معلوماً  ماالً  من حريب يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضاً  استأجروا مركباً 
أو  ،على أنه مهما هلك من املال الذي يف املركب حبرق ،بالده، يسمى ذلك املال: سوكرة

أو غريه، فذلك الرجل ضامن له مبقابلة ما أيخذه منهم، وله وكيل عنه  ،أو هنب ،غرق
مستأمن يف داران يقيم يف بالد السواحل اإلسالمية إبذن السلطان يقبض من التجار مال 

 .(1)"وإذا هلك من ماهلم يف البحر شيء يؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متاماً  ،لسوكرةا
 التأمني من حيث شكله إىل قسمني ومها:ينقسم و 

ذو القسط الثابت، "وهو الذي تنصرف إليه   التأمني التجاري: ويسمى أيضاً -أ
-ن املـــــ ؤمّ   قسط دوري حمدد إىل ن يلتزم بدفعة الـتأمني عند إطالقها، فاملؤمَّ كلم

، (2)يف مقابل تعهد املــــــؤمّ ن بتعويضه عند حتقق اخلطر املــــ ؤمَّن منه" -شركة التأمني
وهو -ويـ ـعَّرف التأمني التجاري بعدة تعاريف منها:" عقد يلتزم فيه أحد الطرفني 

ليه، يدفع مادايً يتفق ع عوضاً  -وهو املَؤمَّن لـه-ف اآلخرأن يؤدي إىل الطر  -املَؤمّ ن
عند وقوع اخلطر، وحتقق اخلسارة املبينة يف العقد، وذلك نظري رسم يسمى )قسط 

 وعرفه الشيخ القره )3)ينص عليه عقد التأمني. التأمني(، يدفعه املؤَمن لـه حسب ما
 -املؤمّ ن كشركة التأمني-عقد يلزم الطرف األولبقوله:" داغي بتعريف أكثر تفصيالً 

ط  -املؤمَّن له كالفرد-يؤدي إىل الطرف الثاينمبقتضاه أن  أو إىل املستفيد الذي اشرت 
مبلًغا من املال أو إيراًدا مرتًبا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع  ،التأمني لصاحله

حادث أو حتقق اخلطر املبني ابلعقد، وذلك يف نظري مبلغ من املال يدفع أقساطًا أو 
 (4)."لمؤمّ ندفعة واحدة من املؤمَّن له ل

                                                
 ه/1412، 2)بريوت، دار الفكر، ط  ،الدر املختار على رد احملتارابن عابدين، حممد أمني بن عمر الدمشقي،   (1)

 .170، ص 4م(، ج1992
الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، )الرايض:  أحباث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية (2)

 .41، ص4(، جم2014هـ /1435، 4ط
ه/ 1423، 5ط مكة املكرمة، مكتبة األسدي،، )توضيح األحكام من بلوغ املرام عبد هللا بن عبد الرمحن،ابن بسام،  (3)

 .269، ص 4م، ج 2003
، 1م(، ج2001هـ /1422، 1)بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط التأمني اإلسالميالقره داغي، على حمي الدين،  (4)

 .14ص
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التعاوين: عرفه العديد من املؤلفني املعاصرين مبجموعة من التأمني -ب
 وتصب يف منحى واحد، ومن هذه التعاريف: ،كـلها متقاربة املعاينو التعاريف، 

"أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشرتاكًا معيناً، لتعويض  .1
  (1)"األضرار اليت قـد تصيب أحدهم إذا حتقق خطر معني.

"أن يتفق جمموعة من األقارب أو األصدقاء أو الزمالء على أن يدفــع كل  .2
منهم اشرتاكًا معينًا لتعويض األضرار اليت قـد تصيب أحدهم إذا تعرض خلطر معني 

 (2)من مرض، أو خسارة، أو احرتاق."
 يشرتكان يف املأخذ عليهما من انحية عدم ذكر طبيعة هذين التعريفني إال أن

اق ابعتباره عقدًا من العقود يرتتب عليه التزامات معينة. كمــا أن التعريف الثاين حصر االتف
التأمني التعاوين يف اتفاق املعارف فقط، وهبذا قــد يصدق عليه تعريف التأمني التعاوين 

أبنه:" عقد أتمني يلتزم مبوجبه كل  -نقال عن أمحد سامل ملحم-البسيط، الذي عرفـه الدبيان
بدفع مبلغ من املال على سبيل التربع لتعويض األضرار اليت قـد تصيب أيــاًّ منهم عند مشرتك 

وقد بني الفرق بينه وبني التأمني التعاوين املركب يف كون عدد  )3)حتقق اخلطر املؤمن منه."
املستأمنني يف األول حمدوداً، ويعرفون بعضهم البعض، فإذا زاد عدد املَؤمنني بشكل كبري مع 

 (4)د األخطار املؤمَّن منها، لتحتاج إىل إدارة تدير شؤوهنا، هنا يصبح التأمني مركبا.ً تعد
 أن التأمني املركب هو الذي تديره شركة متخصصة إزاء أجر معلوم. وبذلك يتضح 
(، التأمني التعاوين البسيط، أن يقوم جمموعة من احلرفيني )كالنجارين مثالً ومثال 

هم فيه كل واحد منهم مببلغ مايل على سبيل التربع، بينهم، حبيث يسإبنشاء صندوق خاص 

                                                
 .3416، ص5، جتهالفقه وأدلالزحيلي،  (1)
، 3م(، ج2009هـ/ 1430، 1)د.م: بيت األفكار الدولية، ط موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري، حممد بن إبراهيم،  (2)

 .446ص
هـ / 1432، 2)الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية، ط املعامالت املالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان بن حممد،  (3)

 .221، ص4م(، ج2010
 .مرجع سابق، الصفحة نفسها.، املعامالت املالية ، الدبياين،نظري( 4)
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، وميكن يستفيد منه أي واحد من املشرتكني يف حال إصابته ابخلطر املؤمن منه كاحلريق مثالً 
 إدارة اجملموعة من قبل أعضائها لسهولة حصرهم ومعرفتهم.

ألشخاص عقداً يلتزم فيه  أما التأمني التعاوين املركب، فصورته أبن يعقد جمموعة من ا
لتغطية املخاطر اليت قـد يتعرض  -على سبيل التربع أيضاً -كل مشرتك بدفع قسط من املال 

، حبيث ت دار اجملموعة من قبل شركة -كالتأمني ضد احلوادث اجلسدية-هلا أحد املشرتكني
 متخصصة وذلك لكثرة عدد املشرتكني فيها.

إنشاء تعاون جمموعة من األشخاص على حتمل خماطر حمتملة من خالل " .1
صندوق حساب غري هادف للربح، تكون لـه ذمٌة ماليٌة متنقلٌة لالشرتاكات واإليرادات، 

  .(1)وت صرف منه التعويضات واملصروفات، والباقي يكون فائضاً للصندوق"
تأمني التكافلي املشروع داغي لل يف األخري هو تعريف الدكتور القرهوالتعر     

بشكله العام، ويضيف إليه التأمني ضد خماطر الطالق بشكل خاص بقوله: "هو توفري 
 .(2)األمن املايل للزوجة املتضررة من الطالق من خالل التأمني التكافلي"

 الفرق بني التأمني التجاري، والتأمني التعاوين. املطلب الثاين:
 أمني التجاري والتأمني التعاوين منها:جمموعة من الفروق بني التهناك 
التأمني التعاوين يكون على سبيل التربع والتعاون، حبيث ال يهدف إىل الربح  .1

 املادي، عكس التأمني التجاري الذي يكون هدفه األساسي الربح املادي.
أموال التأمني التعاوين ال يعود شيء منها إىل املشرتكني سواء كانت رؤوس  .2

، ألن القصد من هذا التأمني -نتيجة لالستثمارات-اً، أو أرابحًا أموال، أو فائض
الثواب واألجر من هللا سبحانه وتعاىل، وهذا من األمور اليت نبهت عليها اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية، حيث عمد البعض إىل اخللط بينها وبني التأمني التجاري 

عودهتا إىل الشركة واملشرتكني الذي يهدف يف األساس إىل استثمار هذه األموال و 
                                                

م(، 2011هـ /1432، 1)بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط التأمني التكافلي اإلسالمي، حمي الدين يالقره داغي، عل (1)
 .213، ص1ج

 .08/09/2018بتاريخ ، لقرة داغي، إثر املقابلة الشخصيةا (2)
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فيها، فادعوا كون التأمني التجاري تعاونيًا وكذبوا على هيئة العلماء، حىت يطمئن 
 (1)الناس إليهم، وهذا خمالف للصحة.

يتضمن التأمني التجاري غررًا وجهالة فاحشني، كمـا تدخل فيه معامالت   .3
ربوية سواء كانت راب الفضل، أو النسيئة، ابإلضافة إىل أهنم يستخدمون ما حيصلون 
عليه من أموال يف استثمارات ربوية، عكس التأمني التعاوين الذي يساهم يف تغطية 

تثمر األموال املـــ حصل عليها وفقًا لصيغ املخاطر اليت تصيب املشرتكني، كما أنه يس
 االستثمارات الشرعية حتت مراقبة هيئات شرعية.

التـأمني التجاري عقد معاوضة مالية جتارية، يقوم على املقامرة واملغامرة، وفيه  .4
من املخاطرة الشيء الكثري ابإلضافة إىل الغرر واجلهل، بينما اجلهل والغرر متسامح 

 (2)التعاوين ألنه عقد تربع.فيهما يف التأمني 
املـــ َؤمّ ن هو املــستأمن يف التأمني التعاوين، وال ت ستغل األموال املتحصل عليها  .5

إال فيما خيدم اجملموعة ومبا يعود عليها ابخلري، أما يف التأمني التجاري، فإن املـــ ؤمن 
يعود على هو طرف خارجي عن اجملموعة، وت ستغل األموال املتحصل عليها فيما 

 (3)الشركة ابلنفع دون املــــ ؤمنني.
شركات التأمني التجاري تستفيد من عدم وجود حوادث مما يزيد ثراءها،  .6

 .(4)عكس شركات التأمني التعاوين اليت ت عترب مدير ومستثمر ألموال املَؤمنني فقط
احلكم الشرعي هـذه من أهم الفروق بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري اليت تؤثر يف 

 لكل منها.
                                                

رائسة ، )الرايض ،1للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمة ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءينظر:  (1)
 .288-266، ص15، د.ت(، ج1إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط

، 4ج م(2003هـ /1423، 5مكتبة األسدي، ط ،)مكة املكرمة توضيح األحكام من بلوغ املرامالتميمي، عبد هللا البسام،  (2)
 .277ص

ترقيم الشاملة )12، ص7(، جم2005هـ /1427، 1ط، ) شبكة يسألونكفتاوى عفانة، حسام الدين بن موسى،  (3)
 .آلياً(
م(، 2016هـ /1438، 1دار األمان، ط ،، )املغرباملعامالت املالية واملصرفية اإلسالميةأساسيات جمموعة مؤلفني،  (4)
 .202ص
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 : حكم التأمني.املطلب الثالث
رم شرعًا ملـا فيه من الغرر  -مبعناه العام-أكثر الباحثني إىل أن التأمني انتهى  حم 

واجلهالة الفاحشني، ولألسباب السابقة الذكر، إال أن بعضهم استثىن التأمني التعاوين لقيامه 
، مستندين يف ذلك على األدلة اليت أتمر وت رغب (1) على التعاون والتكامل بني أفراد اجملتمع

 يف التعاون على الرب والتقوى والرتاحم والتواد بني أفراد اجملتمع املسلم. ومن هذه األدلة:
مثْ  َواْلع ْدَوان  قوله تعاىل:  .1 ﴿َوتـََعاَون وا َعَلى اْلرب ّ  َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَون وا َعَلى اإْل 

﴾  .(2 ، اآليةاملائدةسورة ) َواتَـّق وا اّللََّ إ نَّ اّللََّ َشد يد  اْلع َقاب 
قوله تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى يقتضي ظاهره إجياب التعاون "ف: وجه الداللة

يف ما فيه مرضاة هلل تعاىل، والتأمني و  ،(2)"على كل ما كان تعاىل ألن الرب هو طاعات هللا
من أنواع التعاون على الرب والتآزر بني الناس لتفتيت األخطار، ومساعدة  التعاوين هو نوع

 احملتاجني.
ترى »النعمان بن بشري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  حديث .2

املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له 
 (3).«سائر جسده ابلسهر واحلمى

هذا احلديث أيضًا صريح يف تشبيه املؤمنني ابجلسد الواحد، وأبنه إذا  وجه الداللة:
تـَْعظ يم ح ق وق اْلم سلمني أو حرج فإن مصاهبم واحد، ويف احلديث " ،أصاب أي منهم ضيق

                                                
بيت  ،)د.م موسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري، حممد بن إبراهيم، . 3415، ص5ج ،وأدلته اإلسالمي الفقهالزحيلي،  (1)

)الرايض: مدار الوطن  الفقه امليسرجمموعة من املؤلفني، .446، ص3ج م(،2009هـ/ 1430، 1األفكار الدولية، ط
 فتاوى اللجنة الدائمةواإلفتاء،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية.103، ص10م(، ج2011هـ /1432، 1للنشر، ط

 .268، ص15ج ، د.ت(،1رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط ،)الرايض، 1للبحوث العلمية واإلفتاء
حممد ، ت أحكام القرآن ،هـ(370أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف: اجلصاص،  (2)

د.ط،  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت، )عضو جلنة مراجعة املصاحف ابألزهر الشريف -صادق القمحاوي 
 .296، ص/ 3(، ج/هـ 1405

 صحيحيف م(، 2001هـ /1422، 1حممد بن إمساعيل، )د.م، دار طوق النجاة، ط، رواه البخاري )3)
 .6011، 10، ص8ج ،كتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائم،  البخاري
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. والتأمني التعاوين معاونة املؤمنني لبعضهم (1)"واحلض على معاونتهم ومالطفة بَعضهم بـَْعًضا
 البعض أثناء الشدائد.

إن األشعريني إذا أرملوا يف »أيب موسى، قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  حديث .3
الغزو، أو قل طعام عياهلم ابملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد، مث اقتسموه بينهم 

 (2)«يف إانء واحد ابلسوية، فهم مين وأان منهم
تسامه فيما بينهم مواساة، أن دفع األشعريني ملا عندهم تربع، واق: "وجه الداللة

وذلك عند وقوع خطر حمتمل، فلما كان القصد منه اإلحساَن وليس املعاوضَة اغتفر فيه 
الغرر والتفاضل بني ما يدفعه وما أيخذه كل واحد  منهم، ومن جهة أخرى فإن فيه تربًعا يف 

عاوضة؛ ألن مقابل تربع أو تربع مشروط بتربع  شرطًا عرفًيا، ومل جيعله ذلك يف حكم امل
 (3)."املقصود منه التعاون ال الربح

أن هذا االستدالل قـد يرد عليه بعض الردود كالقول أبن التربع الذي حصل هنـا  إال 
كان بعد حدوث اخلطر، وهو أمر حممود، بينما التأمني التعاوين املقصود يكون قبل حصول 

 القياس مع الفارق. اخلطر املؤمن ضده، ألنه قـد حيصل أو ال حيصل، فيكون هنا

: تكييف التأمني التعاوين ضد خماطر الطالق عموماً، وضد التعسف املطلب الرابع    
 فيه خصوصًا.

التأمني التعاوين بشكله العام هو عقد من عقود التربع اليت تقوم على التعاون 
ري، ه للغواإلحسان، حبيث ال يبتغي املتربع من ورائه إال وجه هللا سبحانه وتعاىل مبساعدت

وصت به فهو نوع من أنواع التكافل االجتماعي الذي أ والتخفيف من الضرر الذي حلقه؛

                                                
دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(،   ،)بريوت البخاريعمدة القاري شرح صحيح العيين، بدرالدين،  (1)

 .107، ص22كتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائم، ج
. 138، ص3ج الشركة يف الطعام والنهد والعروض،، ابب الشركة كتاب،  صحيح البخارييف البخاري، رواه  (2)

2486. 
هـ 1434، 1دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط ،)الرايض العقود املضافة إىل مثلهاابن طاهر، عبد هللا بن عمر،  (3)

 .254م(، ص2013/
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وهذا ما ذهب إليه عدد كبري من العلماء على رأسهم هيئة كبار  الشريعة اإلسالمية الغراء؛
 ( 1)العلماء يف السعودية، وجممع الفقه اإلسالمي.

والتعسف فيه -، ميكن إحلاق التأمني التعاوين ضد خماطر الطالق عموماً وبذلك 
ابلـتأمني التعاوين(، وذلك الشرتاكهما يف األسس اليت يقوم عليه كل به )أي  -خصوصاً 

العالقة بينهما عالقة خصوص وعموم، و نهما، ابإلضافة إىل األهداف اليت يرميان إليها، م
التعسف فيه -فالتأمني التعاوين بشكله العام ميثل العموم، والتأمني ضد خماطر الطالق 

ميثل اخلصوص، أو نوع من أنواعه فيأخذ حكمه. إال أنه قــد ت صاَدف بعض  -خصوصاً 
اثة الفكرة، وذلك يف كيفية تطبيقها وضبطها، وهنـا تقرتح الباحثة مع حد العقبات، خصوصاً 

 ثالثة خيارات لتنفيذ هذا التأمني، وهي:
أن تتوىل املرأة دفع أقساط االشرتاك يف التأمني التعاوين ضد خماطر الطالق  .1

، حبيث املصاب على ابقي املطلقات تخفيفوتنوي به التربع يف سبيل هللا ل بشكل منفرد،
حىت ال يكون هذا التأمني سببًا يف متردها على الزوج  عن عقلها فكرة الطالق هنائياً ت بعد 

لطالق بداًل من لدفعه إىل الطالق، فيصبح التأمني سبباً يف زايدة معدالت ا ا إايهواستفزازه
وهنـا أييت دور الوازع الديين، وثقافة الرقابة الذاتية، والعلم أبن أي  أن يكون حالًّ له،

ل غري مشروع هلذه األموال واالستفادة منها بغري وجه حق هو نوع من أنواع أكل استغال
أموال الناس ابلباطل، وهذا الفعل منهي عنه يستحق فاعله العقوبة من هللا تعاىل، لقوله: 

ْلَباط ل﴾ َنك ْم اب   ، وقـد يكون هناك من(188 ، اآليةالبقرةسورة ) ﴿َواَل أَتْك ل وا أَْمَواَلك ْم بـَيـْ
هو أحوج منها هلذا التأمني. وقد يكون اشرتاك الزوجة يف هذا التأمني إما بعلم زوجها أو 
عدمه، مادام اشرتاكها من ماهلا اخلاص، ألن الزوجة هلا ذمة مالية مستقلة عن زوجها، 
ولـها احلرية يف التصرف فيه كما شاءت، وهنـا يكون لـها تقدير الظروف، فإن علمت 

حىت  ،ذا االشرتاك فلـها أن تشرتك بدون علمه وحترص على عدم علمهبرفض زوجها ملثل ه
مد عقباه أما إذا علمت  وحيس الزوج ابلغدر من جهتها؛ ،ال يرتتب على ذلك ما ال حي 

من أنواع الوقاية سواء  اً بعدم رفضه الشرتاكها فلـها أن ت علمه لعدم وجود ضرر، ولكونه نوع
 حصل طالق ال قدَّر هللا. أو األبناء يف حال ما إذا ،للزوجة

                                                
 .266ص ،15، مرجع سابق، ج1ةفتاوى اللجنة الدائمينظر،  (1)
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أن يتوىل الزوج دفع أقساط التأمني، ويكون القسط املدفوع من طرفه عبارة  .2
عن جزء من املتعة املفروضة عليه للزوجة يف حال الطالق، وذلك حىت ال يكون هناك ظلم 
للزوج أيضاً، بـل ابلعكس سيؤدي ذلك إىل ختفيف النفقات عليه. ويف حال كان مبلغ 

 يغطي النفقة يلتزم الزوج بدفع الزايدة املطلوبة، لـكن غالباً ما تكون مبالغ التأمني  التأمني ال
 كبرية مما يؤمن سد أهم احلاجيات.

أن يتوىل الزوجان معًا دفع األقساط للتأمني كنوع من التعاون بينهم، فيكون  .3
لي ذلك تربعًا منهم للمطلقات، للتخفيف عليهن مصاهبن، لكن يف حال الطالق الفع

يكون مبلغ التأمني بينهم كلٌّ حسب مسامهته، إال أنه لكون املرأة قد سامهت يف دفع 
األقساط، فتستحق مبلغ التأمني ابإلضافة إىل نفقة املتعة املفروضة على الزوج شرعاً 

 وقانوانً.
 

ملية هذه بعض االقرتاحات اليت ختص شخص املشرتك يف التأمني، أما من يقوم بع
 ن ومها:التأمني فهناك اقرتاحاإدارة 

أن تقوم شركات التأمني اخلاصة مبهمة مجع واستثمار وتوزيع األموال  .1
املـــــ حصل عليها من املشرتكني، وذلك مقابل أجر  ابعتبارها وكياًل، مع ضرورة وجود هيئات 

 .احلرامذه الشركات مبا ي دخلها يف شرعية ملراقبة سري العملية، وضمان عدم تعامل ه
تقوم احلكومة بتخصيص صندوق جلمع تربعات املشرتكني، وتشكيل أن  .2

هيئة إدارية تقوم إبدارة هذا الصندوق واستثمار أمواله مبا يتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وتتوىل الدولة دفع مستحقات هذه اهليئة من بيت املال دون املساس أبموال 

تربع خالصًا للمستأمنني واملتضررين. ولعل هذا الرأي هو املشرتكني، حىت يكون ريع هذا ال
الرأي املـــ حبذ لدى الباحثة، وذلك ألن الدولة هلا وهلل احلمد من املقومات املادية والبشرية ما 

 خيوهلا لتويل هذه املهمة. 
فهذه أهم االقرتاحات لكيفية تنفيذ وإدارة التأمني التعاوين ضد الطالق، البـد من 

من أصحاب القرارات، كل حسب ختصصه، واإلفادة مبدى جدواها، واختيار  دراستها
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املناسب منها مبا خيدم اجملتمع، ويساهم يف حتقيق نوع من أنواع التكافل االجتماعي الذي 
وهنا تؤكد الباحثة وجوب رفع الوعي الديين،  لشريعة اإلسالمية يف كل اجملاالت؛توصي به ا

بعاد سوء الظن، وذلك للمحافظة على احلياة الزوجية، والبد واستحضار النية الصاحلة، وإ
من التأكيد أيضًا على أن التأمني ضد الطالق هو سالح ذو حدين، فمن جهة فهو حيقق 

طلقها الزوج  إذا نوعًا من االستقرار النفسي للزوجة، كما أنه يؤمن مستقبل املطلقة وأوالدها
 ها. وتركها عرضة ملواجهة مصاعب احلياة مبفرد

مشاكل احلياة الطبيعية  ومن جهة أخرى فالـتأمني يدفع الزوجة إىل عدم الصرب على
حملها الزوجة يف األوضاع العادية، مما يـ ـعجل إبهناء العالقة الزوجية لوجود دعم واليت تت

  معًا لالستفادة من مبلغ الـتأمني؛مادي، كمـا أنه قـد يتم سوء استغالله من طرف الزوجني 
 أن مسألة التأمني التعاوين سوف ختفف الضغط على املؤسسات احلكومية للدولة.كمــا 

د تبدأ فكرة التأمني بشكل اختياري، وإذا أثبتت الفكرة جناحها ميكن جعلها وقـ
 إجبارية، بناء على تقديرات املختصني والقضاة.

 .-مبا يف ذلك التعسف فيه-: ضوابط التأمني ضد خماطر الطالقاملطلب اخلامس
للتأمني التعاوين ضد خماطر الطالق  -الذين متت مقابلتهم-اتفقت كلمة املؤيدين

على ضرورة وضع ضوابط تضبط عملية التأمني، لكن من الصعب حصرها والوقوف عليها 
بشكل دقيق وذلك حلداثة املوضوع، وألنه حيتاج إىل دراسة شاملة وعميقة توضح مدى 

ق، واآللية اليت سوف يتم هبا. لكن هذا ال مينع من فعاليته يف التخفيف أو احلد من الطال
حماولة اقرتاح بعض الضوابط قدر املستطاع لضمان عدم تالعب األزواج به، ومن هذه 

 الضوابط:
أن تستحق املطلقة التأمني إذا حدث الطالق بعد عدد معني من سنوات  .1

س الضعيفة الزواج، حيددها أهل اخلربة واالختصاص، حىت ال يستغل أصحاب النفو 
 املبلغ من غري وجه حق. 

كانت الطلقة ابئنة بينونة كربى، تستحق املرأة التأمني مبجرد الطالق، إذا   .2
 وذلك الستحالة رجوعها إىل الزوج مرة أخرى.
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أن يكون للمطلَقني عدد معني من األبناء حبيث تكون املرأة أكثر تضرراً  .3
ددة كلما قلت عدد السنوات احملبوجودهم، كما أنه كلما كان عدد األطفال كبريًا  

 لالستفادة من مبلغ التأمني.
دد مبدة العدة-مير على الطالق مدة معينة، أن  .4 ، أو بعدد معني من -قد حت 

السنوات، حىت ال يتحول األمر إىل جتارة برجوع املطلقني إىل بعض  مبجرد االستفادة 
 من التأمني.

االستفادة من مبلغ التأمني مرة أن يكون للمشرتك يف التأمني احلق يف  .5
 واحدة فقط.

تتم دراسة حالة املطلقني، والتأكد من استنفاذ مجيع وسائل اإلصالح أن  .6
 بينهم.
أال يكون الطالق بطلب من الزوجة كما هو احلال يف اخللع، ألن ذلك  .7

 قرينة على أن الزوجة قـد تكون طامعة يف مبلغ التأمني.
او  فيها وتقديرها.   لنظرل ألصحاب القرارات واخلربة لهذه االقرتاحات البد أن حت 

 كما أهنا تكون إىل جانب الضوابط األخرى األساسية للتأمني التعاوين بشكل عام، ومنها:
أن تكون الغاية من النظام التعاوين قائمة على التعاون، سواء عن طريق القرض  .1

ذلك يف النظام احلسن أو التربع، وأال يكون هدفها الربح املادي، مع النص ب
 األساسي.

أن يكون التأمني خاضعًا لرقابة شرعية، وذلك لضمان مراعاة قواعد الشريعة  .2
 )1)العامة.

أمواهلم، وميكن العجز يف الصندوق مجيع األعضاء املشرتكني بنسبة يتحمل " .3
 .(2)احتياطي من فائض االشرتاكات" معاجلة ذلك بتكوين

                                                
 .202ص سابق،، مرجع أساسيات املعامالت املالية واملصرفية اإلسالميةي نظر: جمموعة مؤلفني،  (1)
، م(2007ه/ 1427، 6، )عمان، دار النفائس، طاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ن،حممد عثما شبري، (2)

 .131ص
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 (1)توسيط البنك بني املستأمنني واملؤمنني.عدم  .4
يف التأمني اإلسالمي يعود إىل مجيع املؤمنني، وال يعود إىل شركة الفائض " .5

الـتأمني، ولكن شركة التأمني اإلسالمي أتخذ حصة من الفائض إما ابعتبارها وكيلة أبجر أو 
 .(2)ابعتبارها مضاربــــاً "

لتعاوين اليت جيب االلتزام بـها، مث أتيت الضوابط فهذه أهم الضوابط العامة للتأمني ا
 املذكورة سابقاً لضبط عملية التأمني التعاوين ضد الطالق خصوصاً.

                                                
 ، دروس صوتية على املكتبة الشاملة.4، ص 57ج  التعليق على العدة شرح العمدة،سليمان، أسامة علي حممد،  (1)
 .188، ص13ج ،يسألونكفتاوى  عفانة، (2)
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 الفصل الثالث
 دراسة تطبيقية لتحديد أثر التعسف يف الطالق ومقرتحات معاجلته

موضوع التعسف يف الطالق موضوع اجتماعي ابلدرجة األوىل، إال أنه تدخل فيه 
جوانب أخرى منها جوانب قانونية، وأخرى شرعية، واثلثة نفسية وغريها. وللوقوف على 

، قامت الباحثة إبجراء جمموعة من املقابالت الشخصية، وتصميم -ما أمكن-هذه اجلوانب 
، وذلك يف حماولة منها جلمع شتات املوضوع، واخلروج برؤية -ملعرفة رأي اجملتمع-استباانت 

 :ة خبصوص املوضوع، وعليه فقد جاء هذا الفصل موزعاً علىشاملة وفكرة واضح
 دراسة حالة لبعض املطلقات تعسفاً.: املبحث األول

 يف جماالت خمتلفة.: مقابالت شخصية مع مسؤولني املبحث الثاين 
 عرض نتائج االستبيان، وحتليلها. املبحث الثالث: 
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 دراسة حالة لبعض املطلقات تعسفاً. املبحث األول:
تقريب القارء من واقع املطلقات  اخلطوات يف اجلانب التطبيقي، من أوىلكان 

عرض قصصهن، ونقل معاانهتن، وحماولة معرفة آرائهن حول احللول تعسفاً، من خالل 
رجال ومل تتوجه الباحثة إىل مقابلة الاملقرتحة للتخفيف من حدة األضرار الواقعة عليهن، 

لصعوبة املهمة، إذ إن ذلك حيتاج إىل شبكة واسعة ملعرفة املطلقني منهم، انهيك عن 
 اجلانب الشرعي واالجتماعي الذي حيول دون ذلك.

 كاآليت:  القصص والتفاصيل

 األوىل: نور.ماحلالة 

نور يف سرد قصتها: "زوجي طلقين بعد الشهر الثالث من زواجنا، واعرتف يل تقول 
أنه كان حيب امرأة قبل الزواج يب، وأنه مل يستطع املضي قدمًا معي. أان كارهة حليايت، 
ضعفت خالل هذه الفرتة ما يقارب تسعة كيلوغرامات من البكاء والتعب واإلرهاق واألرق. 

حسنة، وحيرتمين، لكـنه مل يستطع  ةفقد كان يعاملين معاملال أستطيع إخراجه من ذهين، 
 اإلمتام معي، تعبت وأان أراقبه يف وسائل التواصل االجتماعي لعله يغري رأيه."

ان يظهر على احلالة احلزن والبؤس، واليأس من احلياة. وواصلت الباحثة حديثها كـ
الطالق، أو التأمني ضد معها فيما إذا كانت ترى يف مسألة التعويض عن التعسف يف 

خماطر الطالق حالًّ ملشكلتها، وبلسمًا جلروحها، فقالت: " أان مشكليت ليست يف املادة، 
بل يف نفسييت اليت تعبت، وحيايت االجتماعية اليت د مرت، فقد كنت قبل الزواج فتاًة مرحة 

، كنت أمتىن لو واجتماعية ألبعد احلدود، لـكن بعد الطالق أحس أبن الدنيا م سودة يف عيين
أن الطالق قـد حدث بسبب معقول، ملـا شعرت مبـا أشعر بـه اآلن، فقد فقدت ثقيت بنفسي 

 هنائياً".

هذا الرد من األخت كان مبثابة إهلام الباحثة حلل اثلث ال يكون ابلدرجة األوىل 
جرب الضرر  حالًّ مادايً بقدر ما هو اجتماعي، فحلّي التعويض املادي والتأمني مل يتمكنا من

النفسي للحالة، وال التخفيف من وطأة الطالق عليها، فارأتت الباحثة اقرتاح إنشاء مراكز 
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اجتماعية إلعادة أتهيل وإدماج املطلقة بشكل عام، واملـــــ تعسَّف يف حقها بشكل خاص، 
 ويكون االشرتاك فيه ابجملان، أو أبسعار رمزية، وتكون ذات أنشطة متنوعة مثل:

دينية واجتماعية تبث التفاؤل وحب احلياة مرة أخرى يف نفس  حماضرات .1
 املطلقة.

 رايضية متنوعة تتناسب وأعمار املطلقات.أنشطة  .2
 رحالت ترفيهية منظمة. .3
 ثقافية.مسابقات  .4
منوعة لصقل مواهب املطلقات، وكذلك االستفادة من خرباهتن  دورات  .5

 وغريها. ،والغزل ،واخلياطة ،كالطبخ
ه وغريها هتدف إىل إعادة ثقة املطلقة بنفسها، وإدماجها يف هذه األنشطة أعال

 اجتاهها. -اجملتمع-اجملتمع لتخطي النظرة السلبية اليت يتبناها
 الثانية: اجلازي.ماحلالة 

متزوجة من مخس عشرة سنة، ولديها ثالثة أبناء أكربهم يف املرحلة اجلازي 
تعانيان من إعاقات ذهنية، إحدامها ذات الثمان اإلعدادية، وعمره أربع عشرة سنة، وابنتان 

 سنوات، والصغرى ذات الست السنوات.

حتكي اجلازي قصتها قائلة: "إن محلي صعب جدًّا، فالبد لذلك من السفر إىل 
 خارج البالد، وحتديداً أمريكا، وتستغرق رحلة العالج فرتة احلمل بـأكملها.

(، حيث تلقيت العالج 2016آلن )آخر سفراتنا للعالج قبل سنتني من اكانت و 
هناك، وكان ي فرتض بنا أن ننتظر مدة احلمل، لكـن زوجي استعجل العودة متعذراً أبن لديـه 

وبعدها بثالث ليال ابلضبط سقط محلي  ،أشغال، وأن هللا هو احلافظ. رجعنا إىل الدوحة
لسيئة اليت كنت فيها الذي انتظرته ألكثر من ثالث سنوات. ومل يراع زوجي احلالة النفسية ا

ليأيت ويرمي علي ميني الطالق، وأان يف دهشة من أمري، هنـا شعرت أبن الدنيا اسودت يف 
أعيين، وأصبحت أمام مصيبتني: مصيبة اإلجهاض، ومصيبة الطالق. حاولت مرارًا معرفة 
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 السبب الذي دفعه للطالق خصوصًا بعد العشرة الطويلة بيين وبينه، فكان يتعذر أبنه ال
يريد أطفااًل معاقني ذهنياً، وهذا مل يكن مؤكداً ألن ابين البكر كان معافاً، وال يعاين من أي 
مشاكل صحية وهلل احلمد، كمـا أنه كان إبمكانه إبقائي على ذمته واالكتفاء مبـا لدينا من 

 أبناء.
ال أخفيك أنين أعيش يف كآبة وحزن شديدين، حىت أنين لـم أعد أستطيع االعتناء 
أببنائي، وأشعر أنين قصرت جتاههم كثرياً. اكتشفت بعدها بفرتة بسيطة أنه تقدم للزواج من 

 إحدى قريباته، وهي اآلن حامل يف انتظار مولودها األول منه. 

هلا الباحثة السؤال املتعلق يف رأيها خبصوص طلب التعويض عن التعسف يف وجهت 
" نعم أان أؤيد الفكرة خاصة وأنين الطالق، فأيدت الفكرة وبشكل كبري حيث قالت: 

الزلت أطالبه مببلغ مايل ي قدر مبئتني ومخسني ألف رايل قطري، وذلك إثر بناء منزل العمر، 
ولكنه يرفض إعطائي إايها حبجة أنه لـم يطلبها مين وإمنا أعطيته إايها إبراديت الكاملة  

دات رمسية تثبت ذلك ألنين لـم كمعونة مين له يف بناء البيت، كمـا أنين ال أملك أية مستن
أكن ألتوقع أن تؤول األمور إىل ما آلت إليه. أما فكرة التأمني ضد خماطر الطالق فتقول: 

وإعالتها على متطلبات احلياة، إال  ،"هذه فكرة ممتازة، وقد ختفف على املطلقة مصاهبا مادايً 
ط املطلوبة، إال أن أهنا قـد تصلح للموظفات وذوات الدخل لقدرهتن على دفع األقسا

 غريهن قد يصعب عليهن ذلك.
 احلالة الثالثة: حصة. ب.

، كنت أسعد الزوجات، لـم أكن 2007حصة قصتها قائلة: " تزوجت عام حتكي 
قد أكملت دراسيت اإلعدادية، وزوجي مل يستطع االلتحاق ابجلامعة ألن نسبته يف الثانوية 

ادة الثانوية العامة لريفع معدله، وفعال بعد العامة مل تسمح له بذلك. حاولت إقناعه إبع
%. كان 84حماوالت عديدة استجاب والتحق ابلدراسة بنظام املنازل، وحصل على نسبة 

جناحه جناحًا يل، وفرحت كثريًا إبجنازه. حصل على بعثة للدراسة يف اخلارج ختصص إدارة 
يقارب األربع سنوات، خترج من اجلامعة وترقى يف عمله  واقتصاد، واستغرقت فرتة الدراسة ما

حيث أصبح يشغل منصبًا أكرب، بدأت تصرفاته تتغري شيئًا فشيئاً، لـم يـعد جيلس معي كما  
، لـم أعر األمر اهتمامًا يف البداية، -على حد قوله-كان سابقاً، كثرت مقابالته ألصدقائه
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ت أعارض فكرة وجود خادمة يف املنزل، وكنت وكنت أهتم بنفسي، ومنزيل، وأبنائي، فقد كن
 أان الزوجة، واألم واخلادمة.

-10-15بدأت خالفاتنا الشخصية تكثر على أتفه األسباب، حىت اتريخ 
، لـن أنسى هذا التاريخ ما حييت، ألن فيه انتهت العالقة الزوجية اليت دامت عدة 2016

، لــم أجد سببًا مقنعًا لتطليقي، سنوات، ألجد نفسي وأطفايل الثالثة خارج حياة زوجي
على -متاماً، فتفكريي متحجر وتقليدي  صارحين أبنين مل أعد أصلح لـه ألن تفكريان خمتلفٌ 

عليا، حاولت تذكريه  ، وأنه يرقى للزواج بفتاة متعلمة وحاصلة على دراسات  -حد قوله
إىل ما وصل إليه، بوقويف جبانبه ودعمه بكل ما أتيت من قوة إلكمال دراسته، والوصول 

لكـن كان ذلك من غري فائدة، فقطعت األمل وملمت حاجايت الشخصية وما تبقى من  
 كراميت وتركت لـه املنزل.

مشكليت أنين لـم أجد الرتحيب املتوقع يف بيت أيب، بني أهلي وإخويت، فلـم أحصل 
مل أستطع  على االحتواء كما كنت أظن، بـل واجهت شىت أنواع اللوم والعتاب، وأبنين

احلفاظ على حيايت األسرية علماً أبنين ال يـد يل يف الطالق، ودخلت أزمة نفسية مت إدخايل 
 على إثرها إىل املستشفى، فكان التشخيص أنين أصبت بصدمة عصبية.

وخبصوص سؤال الباحثة عن التعويض املادي عن الطالق أو التأمني املادي تقول: 
 عندما خرجت من املنزل، لـم يكن لدي أي عائل مادي، "نعم أان مع الفكرة، خاصة وأنين

وكنت عالة على أهلي يف بيت أمي، فلو كان يل تعويض أو أتمني لرمبا متكنت من فتح 
مشروع صغري خاص يب أمتكن من خالله أن أصرف على نفسي منه، خاصة وأن نفقة 

 أطفايل مل تكن تكفيهم انهيك عن ابتياع حاجيايت الشخصية منها".
 حلالة الرابعة: مرمي. ب.ا

مرمي: "تقدم يل رجل من األسر املرموقة يف البلد، لـم أستطع الرفض ابلرغم من تقول 
أين سأكون الزوجة الثانية يف حياته، وذلك كله يف سبيل أن أنعم حبياة الرفاهية، كان شرطي 

وافق على الشرط الوحيد يف عقد الزواج أن يؤمن يل منزاًل مستقالًّ أسوة بزوجته األوىل، ف
على أن يتم ذلك مستقبال، وكان شرطه الوحيد أن أترك الوظيفة، ألنه سوف يوفر يل احلياة 
الكرمية من دون تعب مين. مرت مراسيم الزواج يف أفخم الفنادق، وكنت خالل هذه الفرتة 
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أسعد الزوجات كلهن، أقمنا مع أم زوجي وإخوته وأخواته، كان عبارة عن بيت فخم جدا، 
ال أنين لـم أكن أحس ابالستقاللية داخله، كمـا أن الكلمة األوىل واألخرية هي لعميت إ

وبناهتا، لـم أكن أجرأ على دعوة صديقايت وأهلي إىل املنزل، فكنت أان من يرتدد عليهم بني 
فرتة وأخرى، وهذا األمر كان يسبب يل إحراجاً معهم. رزقت بولدي تركي، وقلت يف نفسي 

وضاع قريباً، إال أن ذلك مل حيصل، فطالبته مرارًا وتكرارًا ابلوفاء بشرطه، سوف تتحسن األ
نين سأبقي يف املنزل لوحدي طوال الوقت، ومع أبلكنه كان دائمًا يتحجج بكثرة سفره و

علي ميني الطالق وأان يف  كالعادة، رمىا  ه يومًا من األايم وأثناء مناقشتنإصراري فوجئت ب
أختيل أن حيايت الزوجية سوف تنتهي هبذا الشكل ويف رمشة عني،  دهشة من أمري. مل أكن

واستعدادي للتنازل عن شرطي، لكنه أىب أن يرجعين إىل  ،أخربته أبنين رجعت عن قراري
عصمته. عانيت من حزن وكآبة شديدين، ليتين أستطيع الرجوع إىل حيايت السابقة، وطليب  

 كان من أبسط حقوقي يف الشريعة اإلسالمية.
وعن سؤاهلا خبصوص التعويض املادي تقول: نعم إهنا فكرة جيدة، السيما ملن 
تعودت حياة الرفاهية مثلي، فجأة جتد نفسها على هامش احلياة من غري معيل، وال حىت 
وظيفة. أما ما خيص التأمني ضد خماطر الطالق تقول: "أان ال أفهم يف مسألة التأمني، لــكن 

 يرتتب عليه حمذورات شرعية فال أبس بـه". إذا كان إسالمياً حبيث ال

 : جواهر. ماخلامسةاحلالة 

جواهر قصتها قائلة: أان فتاة خرجية كلية الشريعة جبامعة قطر، واحلمد هلل حتكي 
ي شهد يل ابألخالق احلسنة والتدين، وال أزكي على هللا أحدا، فاحتتين إحدى زمياليت من 

كوهنا معجبة يب وأبخالقي، فأبديت ترحيبًا خاصة الطالبات برغبتها يف خطبيت ألخيها،  
وأنين قد حصلت على كل ما تتمناه فتاة يف عمري: شهادة جامعية، ووظيفة يف مركز اتبع 
لوزارة األوقاف. متت اخلطبة وسأل إخواين عن الزوج املرتقب، فشهد لـه الناس ابألخالق 

عن تعارف وتقارب بيننا، إال أنين بدأت الطيبة، وفعال مت الزواج، وكانت األايم األوىل عبارة 
حيث إنه طلب مين مرة أن أنزع القفازات أثناء  من زوجي، أالحظ بعض الطلبات الغريبة

، مث بعدها تطور األمر أراتح وأان أرتديهماخروجنا معا إىل السوق، فرفضت حبجة أنين 
 ،رجل يف منصب مرموقليطالبين بنزع عباءة الرأس مث النقاب، ألن ذلك ال يليق يب كزوجة 
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وطبيعة عمل تتصل بوزارة اخلارجية، وتتطلب حضوري معه كاشفة لوجهي، ومرتدية لعباءة 
الكتف!! كان ذلك مبثابة صدمة يل، فكيف يل أن أختلى عن هوييت كفتاة مسلمة ملتزمة 
وحافظة حلدودي وواجبايت جتاه رب العاملني، لـم أستطع أن أسايره يف طلباته ألجد نفسي 

 طلقة ليس لسبب إال ألنين مل أختل عن أخالقي والتزامي.م
ال أخفيك سرًّا أبنين مل أحزن على طالقي بقدر ما حزنت على املآل الذي وصل 

من احنالل خلقي وحترر سافر، أما أان فإنين مؤمنة أبن من ترك هلل شيئاً  إليه شبابنا وشاابتنا
عوضه خبري منه. أما عن موضوع التعويض والتأمني ضد خماطر الطالق، فتقول: "نعم إهنا 
فكرة جيدة قد ختفف على املطلقة ما أصاهبا من ضرر نفسي ابلدرجة األوىل، مث الضرر 

 ".املادي خاصة إذا مل يكن هلا معيل

 : مرمي.ق.احلالة السادسة

سنة، كان  25حتكي مرمي قصتها قائلة: "تزوجت من رجل يكربين ب أكثر من 
 ،متزوجا قبلي وطلق زوجته األوىل من فرتة بعيدة، ومع ذلك لـم أكن أويل فرق السن اهتماماً 

خاصة وأنه لـم يكن ي قصر معي يف شيء، حيث كانت حياتنا مثالية، ومستقرة إىل أبعد 
حلدود. ر زقنا بولد وبنت، وأمتمت دراسيت اجلامعية بدعم وتشجيع منه. يف يوم من األايم  ا

كان لدينا ضيوف، وبعد مغادرهتم أثىن على الغداء وشكرين، إال أنه استطرد بعبارات توحي 
ابلفراق وضرورته، وأنه ال يعيب علي يف أخالق وال تعامل، ولكن لعل هللا جيعل لكل واحد 

يف مكان آخر، سألته إذا ما كان يقصد بكالمه الطالق، فكان رده:" نعم  منا نصيباً 
لألسف"، وخرج من املنزل وقد تركين يف دهشة وصدمة شديدين، كنت قـد وعدت األطفال 
أبخذهم يف نزهة إىل احلديقة، وأوفيت بوعدي، وتعاملت مع الوضع كأن لـم يكن هناك 

معرفة أسباب الطالق،  فائدة، حاولت أيضاً  شيء. حاولت استمالته يف العدة لـكن بدون
من دائرة أولوايته، لتنتشر  أيضًا بدون فائدة، وانتهت العدة وجدت نفسي خالهلا خارجةً 

 أخبار زواجه من ابنة عمه وسط مباركة أهلية".
ردها خبصوص موضوع التعويض فتقول:" التعويض قـد يكون حال جيداً وكان 

تصيب املطلقة، لـكنه يبقى بعيد املنال، ألنه يصعب على للتخفيف من األضرار اليت قد 
املرأة الدخول يف أروقة احملاكم". مث سألتها الباحثة فيما إذا استفادت من متعة املطلقة اليت 
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تفرضها احملكمة للمطلقة اليت يكون سبب الطالق من الزوج فتقول: " ألول مرة أمسع منك 
 على نفقة أبنائي، كما أن طليقي تكفل ابستئجار أن هناك نفقة متعة، فأان لـم أحصل إال

شى أن  مخسةشقة مببلغ  آالف رايل." أما التأمني، فتقول:" الفكرة ممتازة جدًّا، لكن خي 
عوا الطالق فقط حىت يستفيدوا من مبلغ التأمني، لذلك البد يستغلها بعض الناس، كأن يدّ 

 من وضع ضوابط تضبطه".
 تعار )بناء على طلب احلالة(: فاطمة.: االسم املسالسابعةاحلالة 

حتكي فاطمة قصتها قائلة: " تعرفت على زوجي يف بلد خليجي غري قطر، وطلبت 
منه االنتقال إىل بلده األم ألنه أوىل به من غريه، رجعنا إىل الدوحة وكنا قـد أهنينا مرحلة 

يتم دراسته اجلامعية. الثانوية، فتفرغت يف هذه املرحلة لرتبية أبنائي، وأصررت على زوجي ل
التحق بكلية احلقوق جبامعة قطر، وأذكر أنين كنت أطبخ الطعام ويف يدي مسجل أسجل 
لـه الدروس صوتيًا حىت يتمكن من حفظها، وأساعده يف إعداد واجباته وأحباثه، لـم آلو 

، ويف جهداً يف مساعدته بقدر استطاعيت، واحلمد هلل خترج من اجلامعة وفتح مكتباً للمحاماة
هذه األثناء التحقت أان أيضًا بكلية احلقوق وقبل خترجي بقليل، انتشر صيت زوجي يف 
املنطقة، وأصبح من كبار احملامني يف الدولة، لتنهال عليه االنتقادات لزواجه من أجنبية، وأنه 
يستحق واحدة يف مستواه وتليق به وغريها من الضغوط، ليجد نفسه يف آخر املطاف 

، فيستجيب ويطلقين بني ليلة وضحاها، فأحسست أبنين بعدما كنت حية راضخًا هلا
سقطت يف فجوة عميقة، ألجد نفسي أّمًا لستة أطفال بال ظهر وال سند، وأ ثـقل كاهلي 
ابملسؤولية، وتعهدت بتكريس جهدي يف تربيتهم تربية صاحلة. فتخرجت من اجلامعة 

ت ابلبسيطة متكنت من فتح مكتب حماماة  والتحقت مبكتب حماماة للتدريب، وبعد فرتة ليس
 كبري، واشتهر عملي، وأبنائي وهلل احلمد أصبحوا يف أعلى املراكز.

فيما خيص مسألة التعويض فتقول: " مبـا أنين حمامية، فسأتكلم من اجلانب أما 
 القانوين، فاملرأة هلا مستحقات مالية بعد الطالق يلتزم الزوج بدفعها، وإلزامه بتعويض مادي

فوق هذه االلتزامات يؤدي إىل إثقال كاهله ابلنفقات، مقابل استعماله حلق الشرعي الذي 
 أجازه هللا له".
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 :املقابالت خالصة
اشرتكت احلاالت الاليت متت مقابلتهم يف احلالة النفسية اليت مررن هبا، فقد أصيبت  

أغلبهن ابكتئاب وقلق وغريها من األعراض النفسية، ووجدن أنفسهن وحدهن أمام مواجهة 
اجملهول، وكمـا مر فقـد ر زقت أكثرهن أبطفال مما زاد احل مل على ظهورهن، وهذا كان لــه 

معاانهتن مادايً، وخاصة وأن النفقة املفروضة من القاضي لـم تكن لتكفي  األثر البالغ يف
احتياجاهتن وأطفاهلن. وهذا جعلهن يرحنب بفكرة التعويض املادي، واعتربنه حــال ًّ انجعاً يف 
حل جمموعة من املشاكل املادية اليت واجهتهن، وكذلك فكرة التأمني ضد التعسف يف 

 وبة تطبيق الفكرة، وعدم استيعاهبن لآللية اليت ستكون هبا.الطالق، مع حتفظ بعضهن لصع
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 .مقابالت شخصية مع مسؤولني يف خمتلف اجملاالت املبحث الثاين:

 : مقابالت مع فقهاء شرعيني.املطلب األول

مقابلة مع الشيخ علي حميي الدين القره داغي، األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء  أوال:
 .املسلمني

بداية، أبدى الشيخ رأيه خبصوص التعسف يف الطالق قائال: "يـ عد الزوج متعسفاً يف 
الطالق مىت ما طلق زوجته من غري أي مسوغ شرعي، واستدل بذلك يف كون املرأة ال جيوز 

ثوابن قال:  ويف ذلك أدلة كثرية منها حديث -لـها طلب الطالق من غري سبب شرعي، 
يف غري ما أبس، فحرام  أميا امرأة سألت زوجها طالقاً »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ألن  ،، فكذلك الزوج ال جيوز له تطليق زوجته من غري سبب شرعي(1)«عليها رائحة اجلنة
العالقة الزوجية قائمة على الدميومة وحسن معاشرة اآلخر، وليس من حسن العشرة التعسف 

﴿فَإ ن يف الطالق، بـل حىت يف حال كراهية الزوجة فإن هللا سبحانه وتعاىل يقول خماطباً إايه: 
ًئا َوجَيَْعَل اّللَّ  ف يه  َخيـْرًا َكث ريًا﴾   ."(19)سورة النساء، اآليةَكر ْهت م وه نَّ فَـَعَسى َأن َتْكَره وا َشيـْ

حق من حقوق الزوج، وقد نوقش قوله أبنه قـد يعرتض عليه ابلقول إن الطالق 
يتمتع به ابإلرادة املنفردة، لـه أن يستعمله كما شاء دون مطالبته ابلتربير. فكان رده كاآليت: 
" نعم الطالق حق من احلقوق اليت أعطاها هللا سبحانه وتعاىل للزوج، لــكنه كغريه من 

رتفاق وغريها. احلقوق مرتبط بعدم اإلضرار ابلغري، كمـا احلال حلقوق الشرب واملسيل واال
فلو حصل تعسف يف استعمال هذا احلق، فإن املتضرر لـه احلق يف املطالبة ابلتعويض جراء 
ما أصابه من أضرار مادية كانت أو معنوية." كما أنه دعا إىل األخذ ابالعتبار احلقوق 

فال  املعنوية، إذ ال جيب التوسع فيها كما فعل الغرب، وال منعها كما فعل الفقه اإلسالمي،
 تفريط وال إفراط. 

                                                
  د م: د ط، د ت(، ية، صيدا)بريوت، املكتبة العصر  ، ت حممد حمي الدين عبد احلميد،سنن أيب داود يف ،رواه أبو داوود (1)

  يف سنن أيب داوود. وقال عنه األلباين صحيح، 2226رقم  (،268 /2)كتاب الطالق، ابب اخللع، 
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إذا كانت نفقة املتعة املقررة يف القانون القطري تكفي لسد حاجيات املطلقة، وفيما 
وترميم جروحها يقول: "قـد تكفي أو ال تكفي، فهذا راجع حلجم األضرار اليت تعرضت هلا 

ا، املطلقة، فكلما كانت األضرار جسيمة، كلما عجزت عن الوفاء ابملتطلبات اخلاصة هب
فيكون هلا احلق يف املطالبة ابلتعويض املناسب، وي رجع يف ذلك إىل احملكمة اليت تقرر أو 

ويضيف قائال: " يكفي من  خلرباء حسب الضرر وقيمة التعويض"؛حتيل التقدير إىل ا
األضرار اليت تصيب املرأة أهنا انتقلت من مرحلة كانت فيها بكراً ملرحلة أصبحت فيها ثيباً، 

ثر على فرص الزواج مرة أخرى، كمـا أنه سينقص من قيمة املهر، ألنه كما هو وذلك سيؤ 
 عرفاً مهر البكر ليس كمهر الثيب". معروفٌ 

أمـا ما خيص الـتأمني ضد التعسف يف الطالق، فقـد شجع الفكرة وأيدها، واعتربها 
حتيال ممتازة إذا ما تـم إحاطتها مبجموعة من الضوابط اليت تضمن عدم التالعب واال

لالستفادة من التعويضات بغري وجه حق، كمـا أهنا سوف تسهم يف التخفيف أو احلد من 
 أضرار التعسف يف الطالق، وكذلك التخفيف من األعباء على الدولة.

 وقـد نوه الشيخ إىل ضرورة اختاذ وسائل وقائية للحد من التعسف يف الطالق منها:

األسرة، وضرورة احملافظة على متاسكها، وبيان بث الوعي يف اجملتمع أبمهية  .1
أبن الطالق حالل لكنه أبغض احلالل عند هللا، ويبدأ هذا الوعي بدءًا من األسرة، مث 

 املدارس، مث اجلامعات، مث املنابر وغريها.
قوانني تضبط وحتكم هذا الوعي، وتوجه اجلمهور إىل احرتام احلياة وضع  .2

 سباب. وعدم هدمها ألتفه األ ،الزوجية

 مقابلة مع الدكتور إبراهيم األنصاري، عميد كلية الشريعة جبامعة قطر. اثنيا:
يقول الدكتور إبراهيم األنصاري فيما خيص موضوع التعسف يف الطالق يف الشريعة 

ما يتعلق ابلوقوع هو اإلسالمية، أن ما تطرق إليه الفقه اإلسالمي يف مسائل الطالق 
ك حق الزوج يف الطالق، وجواز ذلك شرعاً. فالفقهاء يقولون وعدمه، وصحته أو ال، وكذل

جبواز تطليق الزوج لزوجته من غري سبب ألن ذلك من حقه، لـكن الشرع يقول أبن ذلك 
حرام بناء على األدلة اليت ترفع الضرر وتنهى عنه، ومن ذلك حترمي الطالق البدعي رفعاً 
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ذلك فالبحث يف هذه املسألة قد يكون للضرر املرتتب عنه، ومع ذلك يوقعونه حكماً. ل
وي دخل الباحث فيه متاهات وتناقضات حتتاج التدقيق والقدرة على التمييز بني  ،صعباً 

دقائق األمور لرفع التعارض، وهذا التعارض يكون عندما ي تخيل أبن الشرع هو ما يقوله 
 الفقه. 

، وتقوميه مسألة التعويض عن الطالق يقول:" إذا أمكن تشخيص الضررأما 
وإلثبات أن اإلنسان الذي وقع عليه الضرر ليس لـه يد يف الطالق يستحق التعويض حسب 

إال أنه ليس له  -وإن كان يف يد الرجل-حجم الضرر الذي تعرض له، كما أن حق الطالق 
احلق يف استعماله كما يشاء، ألن هناك ضوابط تضبطه، ووجود الشرع يف حد ذاته ضابط 

احلقوق، مبا ال يتعارض مع غريها من احلقوق األخرى، ومبا ال يؤدي إىل مهم حيكم هذه 
اإلضرار ابآلخرين. وابلنظر يف القانون القطري جنده ينظم موضوع املتعة من الفقه 
اإلسالمي، ويربطه ابلتسبب يف الطالق من جهة الزوج. وسيبقى اإلشكال: هل ميكن 

أن يضبط حبجم الضرر، فإذا كان الضرر فاحشاً  املطالبة ابلتعويض واملتعة معاً؟ هذا مي كن
حبيث ال تكفي املتعة يف تغطيته، هنـا مي كن املطالبة به، ويكون التقدير للمحكمة من خالل 
حمكمني وخرباء يف مجيع اجملاالت، وهنـا يدخل فيه مسألة القدرة على تقدير وتقييم الضرر 

 املطالبة ابلتعويض حسب الضرر الواقع على النفسي، فإذا كان قابالً للتقييم تسهل املهمة يف
 املطلقة.  

 : مقابلة خرباء قانونيني.الثايناملطلب 

مقابلة مع السيد طارق التميمي، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية  أوال:
 والقضائية للتوعية القانونية، التابع لوزارة العدل القطرية.

طالق:" إذا طلق الزوج زوجته سواء السيد طارق يف موضوع التعسف يف اليقول 
بشكل عام، أو حىت تعسفاً، ففي األخري هو اخلاسر، ملـا يتكبده من خسائر من نفقات 
ا تثقل كاهله، واملرأة ستستفيد من نفقة األطفال اليت ترتاوح ما بني  ومصاريف كبرية جدًّ

طلق بتأمني مسكن رايل للطفل الواحد، ابإلضافة إىل التزام امل اخلمسمائة إىل األلفني
لنفقات لألبناء، ومصاريف الدراسة وغريها من املصاريف." إال أن قوله قـد ي ناقش أبن هذه ا
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لقة جمرد مسري هلذه النفقات، كما أهنا حمددة مبا يقدر ابألربع تبقى خاصة ابألطفال، واملط
ري بعدها يف البقاء مع أمه أو االلتحاق بوالده، فإن التح ق به ستفقد عشرة سنة، مث خي 

املطلقة هذه االمتيازات لتجد نفسها بال مأوى. كما أن املرأة لديها متطلبات شخصية 
 ستعجز عن تلبيتها يف غياب الداعم املادي.

طلق قول:" ليس من العدل أن نطالب املـــــ  أما فيما خيص مسألة املطالبة ابلتعويض في
مببالغ مالية كبرية يف سبيل هذا الزواج بتعويض جراء استعماله حلقه الشرعي، كما أنه تكفل 

قد تفوق اخلمسمائة ألف رايل قطري." وأضاف قائال:" حنن يف سبيل التقليل من الطالق 
وأسبابه، البد من عمل جمموعة من اإلجراءات الوقائية كتكثيف الدورات قبل الزواج، 

اولة اإلصالح، وأرى وضرورة حتويل حاالت الطالق إىل االستشارات العائلية لدراستها، وحم
 أن الدولة لـم ت قصر يف هذا اجلانب".

أشار إىل ضرورة دراسة املوضوع فقد ابلنسبة للتأمني ضد التعسف يف الطالق، أما 
شرعاً، ومدى تقبل شركات التأمني هلذا النوع من التأمني، ابإلضافة إىل إمكانية تقبل هذه 
الفكرة من اجملتمع من عدمه، حيث سيعتربون ذلك من ابب التفاؤل ابلشر. وأما اشرتاط 

املرأة :"الق، فيقول أبن املرأة يف عقد الزواج ما يضمن هلا االستقرار املادي والنفسي بعد الط
 ."هلا احلق يف اشرتاط ما تشاء مادام الزوج قد وافق على ذلك

مقابلة مع الدكتور فرج حممد البوشي، دكتور يف كلية احلقوق جبامعة حلوان مبصر،  اثنياً:
 واستشاري قانوين يف مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل بدولة قطر.

لتعسف يف الطالق ظاهرة منتشرة بشكل كبري يف اعترب الدكتور فرج ظاهرة ا
اجملتمعات العربية، إال أهنا قد تقل يف دولة قطر، لطبيعة اجملتمع الذي يسعى إىل السرت 
واحملافظة على السمعة، فليست كل حاالت الطالق قـد ت عرض على القضاء. وقــد يكون 

 التعسف يف الطالق، ألن الزوج التطور االقتصادي واملادي أحد األسباب املهمة املسامهة يف
يرى إمكانيته على الزواج والطالق بكل سهولة، وقدرته على دفع االلتزامات املادية املرتتبة 

 على ذلك.
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وخبصوص التعويض، يقول: " التعويض حق مكفول لكـل من يصيبه ضرر من فعل 
إثبات هذا الضرر،  معني، سواء كان الضرر ماداًي أو أدبياً. لكن يبقى اإلشكال يف صعوبة 

كما أن التعويض قد خيتلف من شخص آلخر حسب جسامة الضرر، ومراعاًة لظروف 
 ."الزوج من اليسار أو اإلعسار

أما ما قـد يقوله البعض يف كون متعة الطالق تغين عن التعويض، فيقول: " متعة 
لقت من جهة الطالق مقررة شرعًا وليس هلا عالقة ابلضرر، حيث إهنا حق للمطلقة اليت ط  

للمتضرر شرعاً وقانوانً يف حال  الزوج سواء أصاهبا ضرر أم لـم يصبها، أما التعويض فهو حقٌّ 
املطالبة به، وإثبات الضرر، فمن رأيي إذا ط لقت املرأة من غري سبب وأصاهبا من الطالق 

 ضرر مادي، أو معنوي فلها احلق ابملطالبة ابلتعويض حسب ما يراه القاضي مناسباً".
ق من حق الزوج، وال جيوز تقييده: "أبن الدكتور فرج على من يقول أبن الطالويرد 

بني احلق والتعسف يف استعمال هذا احلق، فاحلق مشروع لكل من ميلكه أبن  هناك فرق
يستغله ابلطرق املشروعة، أما إذا مت استخدامه بغري حق هنا جيوز املطالبة ابلتعويض عن 

 هذا االستخدام غري املشروع".الضرر الذي قد ينشأ من 
يتعلق بفكرة التأمني ضد خماطر يف الطالق والتعسف فيه، فقد أيد الفكرة، وفيما 

واعتربها جيدة جداًّ، لـكن البد من وضع ضوابط حمددة، ألهنا قـد ت ستخدم للحصول على 
 املال والتالعب ابلقانون يف سبيل احلصول على هذا التأمني. 

الدكتور وائل صفي الدين شعالن، أستاذ القانون املساعد، وخبري  مقابلة مع :اثلثاً 
 قانوين بوزارة العدل.

خاصًة إذا ترتب على  ،يؤكد الدكتور صفي الدين جواز تقييد احلق كغريه من احلقوق
 ضرار"، كمـا أن كل على الغري، وذلك استناًدا إىل قاعدة: "ال ضرر وال سوء استعماله ضرر

يلتزم ابلتعويض، إال أنه ال مي كن اعتبار الطالق خطًأ بقدر ما  سبَّب ضرراً  أً من ارتكب خط
من الصعوابت اليت مي كن أن ت واَجه هنا كيفية إثبات  لكنهو تعسف يف استعمال احلق. 

ألسباب واآلاثر ما ال ميكن الوقوف عليها ليثبت التعويض. كما هذا الضرر، ألن هناك من ا
أن التعويض قد يتداخل مع مؤخر الصداق: فاملؤخر حق من حقوق الزوجة جيب هلا مىت ما 
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طالبت به، عكس التعويض الذي قد ال جيب إال ابلطالق وبعد املطالبة به قضائيا إذا مت 
أن أعطي مؤخر صداق، مث أعوض؟ مع  إثبات الضرر، لذلك فقد يقول الزوج: كيف يل

 العلم أن كالمها حقان منفصالن عن بعضهما.
ني توقد حصر الدكتور صفي الدين أسباب التعسف يف الطالق يف نقطتني أساسي

 مها:
 اجلهل أبحكام األسرة. .1
 وجود قانون يقيد بعض احلقوق.عدم  .2

املصلحة العامة تقتضي وأضاف أبنه من حق الدولة أن تقيد أي قانون إذا رأت أن 
ذلك، فيدخل يف ذلك تقييد حق الزوج يف الطالق مبا ال يتعارض مع مقاصد الشريعة. 

 وحىت يتحقق التعسف يف الطالق البد من وجود معيارين أساسيني مها:
 أن تكون األضرار املرتتبة عن الطالق أكرب من املنافع املرجوة منه. .1
 يقصد اإلضرار ابملطلقة.أن  .2

ص فكرة التأمني فيقول: " الفكرة جيدة وقابلة للنقاش والدراسة، لكن البد أما ما خي
من جمموعة من الضوابط اليت حتكم شركة التأمني من جهة، وحتكم األطراف املؤمنة من جهة 
أخرى، لضمان عدم إساءة الزوجني لالستفادة من التأمني من غري وجه حق، وال تدفع 

 تأمني".األزواج إىل الطالق طمعاً يف ال

 مقابلة مع احملامية مىن عياد. اثلثاً:
األستاذة مىن عياد يف موضوع التعسف يف الطالق: " الطالق حق من حقوق تقول 

لـه أن يطلق زوجته من غري إعطائه لتربيرات فالزوج ال جيوز تقييده أبي حال من األحوال، 
غري أسباب، فإنه  وأعذار." وتضيف قائلة: " وإذا تعسف الزوج يف الطالق، وطلق من

رب بنفقة املتعة ومستحقات املطلقة، وهذا ال يعين عدم وجود  يرتتب عليه أضرارٌ  مي كن أن جت 
نفسها ت عترب ني رب العاملني، كمـا أن املتعة ظلم من جهة الزوج، إال أنه يبقى بينه وب

ر مع املطلقات، إذ جعلت هلن معاشًا مما ق د خيفف عنهن تعويضاً، والدولة أيضًا مل ت قصّ 
مصاهبن". أما ما خيص فكرة التأمني فتقول وهي تضحك: " ال أعتقد أن تقبل أي شركة 
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أتمني هبذا االقرتاح، ألن نسب الطالق مرتفعة جداًّ وسيكون مصريها اإلفالس، وكفكرة ال 
أظن إبمكانية تطبيقها حىت من الناحية الشرعية، ألن ذلك قد يتعارض مع الشرع، وإن كنا 

مجعيات تتكفل ابملطلقات فالدولة قد ابدرت هبذه الفكرة من خالل الشؤون نقصد 
 االجتماعية، وهذا يغين عن شركات التأمني."

 مقابلة مع استشاريني نفسيني، واجتماعيني. :املطلب الثالث

أوال: مقابلة مع املرشدة النفسية االجتماعية ظبية املقبايل، من مجعية أصدقاء الصحة 
 النفسية.

أشارت األستاذة ظبية املقبايل إىل كون اجلمعية هتدف يف األساس إىل التوعية 
ابلصحة النفسية، ويف الوقت نفسه التخفيف من حدة املشكالت اليت قد حتدث سواء بني 

ء واآلابء، بـل وحىت بني املستشري نفسه وحميطه، ويكون ذلك عن طريق األزواج، أو األبنا
جمموعة من الوسائل اليت قد تكون مباشرة مثل املقابالت، أو غري مباشرة كاالستشارات 

 اهلاتفية، واإللكرتونية. 
سؤاهلا فيما إذا كانوا يتوصلون حباالت تعسف يف الطالق تقول: "نعم، ال وعن 

عاين من التعسف يف الطالق، كانت آخرها حالة قريبة جداًّ، حيث  ننكر وجود حاالت ت
كان الزوج مصممًا على الطالق من غري أي سبب مقنع، فقط ألن الطالق يف يده، على 
الرغم من أن االستشارية قد حاولت إقناعه ابلعدول عن قراره لكن من غري جدوى، والزوجة 

ابجمليء للجمعية لعله يستجيب." وصرحت من حرصها على حياهتا الزوجية هي من أقنعته 
األستاذة ظبية أيضًا بعدم وجود إحصائيات دقيقة حتدد حاالت التعسف يف الطالق اليت 
يتوصلون هبا، لكـن لديهم إحصائيات عامة تشمل مجيع احلاالت اليت ترد على اجلمعية، 

سب تصنيف على حدا ح ومستقباًل سيكون لديهم إحصائيات أكثر دقة متثل كـل حالة  
 معني.

أهم األسباب اليت تؤدي إىل التعسف يف الطالق تقول:" من خالل عملنا ومن 
 واحلاالت اليت ترد علينا، ميكن أن أذكر على سبيل املثال:

 حبث املرأة املستمر وراء الزوج، ممـا جيعله حيس ابلضيق، فيسعى إىل التحرر. .1
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ق فقط لعدم رغبته واملنزل واألسرة، في طلّ عدم حتمل عدد من األزواج مسؤولية الزواج  .2
يف حتمل هذه املسؤولية، مع العلم أن الزوجة قد تكون قائمة جبميع املهام مبا يف 

 ذلك مهام الزوج.
هبا، ليلجأ إىل  غري متمسك   مما جيعلهعدم قدرة بعض الزوجات احتواء أزواجهن،  .3

 ."الطالق عند مصادفته أقل موقف

التعسف يف الطالق تقول:" لألسف فاحلكمة ال تصرف  أما ما خيص التعويض عن
للمطلقات ما يكفيهن إلعالتهن على مسؤوليات احلياة، فهناك جمموعة من االلتزامات على 
عاتقهن كاملصروفات املدرسية، واملــ درسني اخلصوصيني، وأجرة التطبيب، وامللبس واملأكل 

مخسمائة رايل تتقاضى كنفقة هلم ما بني وغريها من األمور املهمة لألبناء، يف حني جندها 
رايل، يف حني جند اخلمسمائة رايل، ابإلضافة إىل أجرهتا كحاضنة واليت ال تتعدى وألفني 

أجرة اخلادمة أكثر من ذلك. فالبد للمحكمة أن تعيد النظر يف هذه النفقات إما بزايدهتا، 
تعرضت له. وجتدر اإلشارة هنـا إىل أن وإالَّ فللمطلقة املـــ طالبة ابلتعويض جراء الضرر الذي 

 املطلقة تعسفاً أكثر تضرراً من املطلقة ألسباب مقنعة، وتتمثل هذه األضرار يف:
أضرار نفسية: حيث حتس املرأة أبهنا منبوذة مما يصيبها إبحباط نفسي قـد  .1

 يدخلها يف أزمات نفسية كاالكتئاب، أو القلق من االرتباط مستقبالً.
 اجتماعية: من خالل معايرة اجملتمع هلا، حيث سيعتربون اخللل منها.أضرار  .2
أضرار مادية: خاصة إذا كان لديها أبناء، فستعجز عن الوفاء ابلتزاماهتم  .3

 اخلاصة.
أضرار قانونية: من خالل تعسف الزوج يف إصدار بعض الواثئق املهمة   .4

 كجوازات السفر، أو تصاريح السفر وغريها".

ني ضد الطالق تقول األستاذة ظبية: "أان أفضل أن يكون هذا وفيما خيص التأم
الصندوق املقرتح مدعومًا من الدولة، حبيث ترصد له مبالغ معينة تستفيد منها املطلقات 
تعسفاً. أما كتأمني فأجد الفكرة صعبة التطبيق، ألن طبيعة اإلنسان البشرية غالبًا ما تنفر 
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مني تفاؤاًل ابلشر. وحىت لو ط بقت الفكرة فإنين أعتقد من األمور السيئة، وستعترب هذا التأ
 أنه لن يكون عليها إقبال إال إذا أدخلناها ضمن مظلة اجلمعيات اخلريية."

اخلتام، وجهت الباحثة سؤال لألستاذة وهو مدى إمكانية تقييم الضرر النفسي، ويف 
خصصة، فإهنا تستطيع فكان ردها كاآليت: " إذا ع رض املتضرر على اجلهات الرمسية املت

تشخيص الضرر حسب احلال، لكن من غري حتديد األسباب اليت ميكن أن تكون قد أدت 
، وغري اً ، أو شديداً متوسط ، او اكتئاابً اً مرضي اً إليه، بـل فقط ذكر نوع الضرر كأن يكون قلق

ت ذلك من األمراض النفسية. وميكن رفع التقرير إىل احملكمة هبذا التشخيص مع اخلدما
 العالجية اليت تلقاها املريض."

مقابلة مع الدكتور خالد محدي، استشاري شرعي وأسري، مبركز االستشارات  اثنياً:
 العائلية.

صرح الدكتور خالد برتدد عدد كبري من حاالت التعسف يف الطالق على املركز، 
يف كثري من وغالبًا ما يكون الطالق ألسباب غري منطقية واتفهة، إال أن املركز يستطيع 

احلاالت إعادة احلياة الزوجية إىل وضعها الطبيعي بعد عدة جلسات استشارية يف التعسف 
يف الطالق أكثر منه يف الطالق الذي يقوم على أسباب واقعية. وأشار أيضًا إىل أن املطلقة 
تعسفًا تكون أكثر ضررًا من غريها من املطلقات، كوهنا جتد نفسها أمام حتمل مسؤوليات 

مصاعب احلياة من غري سبب، بعدما ط عنت من شريك العمر، الذي كان يعترب مصدر و 
 قوة هلا.

وحول سؤاله عن التعويض عن التعسف يف الطالق، يقول:" م شكلة املرأة غالبًا ما 
تكون نفسية أكثر مما هي مادية، ألن املرأة قـد تكون موظفة. كمـا أن تقرير التعويض 

الطالق، وغالباً ما يصعب ذلك على القاضي، ألنه حيكم بناًء  يستوجب إثبات التعسف يف
لغريه، كمـأ أن  لديه، وغري مقنعةً  على معطيات، وقـد أييت الزوج أبسباب قـد تكون مقنعةً 

القاضي غري متخصص مما يصعب عليه التمييز بني الطالق التعسفي وغريه. أما النفقة 
ت كوجود األبناء أو عدمهم، ووجود معيل أو فالقاضي هو الذي ي قدرها بناًء على معطيا

ال، وحال الزوج من اليسار أو اإلعسار، فيعطيهم أقصى ما ميكنه، إال أن الزوج يف أكثر من 
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صنه ضد أي زايدات، بل ابلعكس قد يرفع قضااي ختفيف النفقة مما  األحيان أييت مبا حي 
 لنا ابملطالبة ابلتعويض!"ي دخل الزوجة يف دوامة، هذا يف النفقات األصلية، فما اب

أما ما خيص اقرتاح التأمني ضد الطالق فيقول: "يصعب تطبيق الفكرة من أكثر من 
زاوية، فاألمر ليس ابلسهل، ألن األزواج يف أحواهلم العادية لن يقبلوا بدفع أي خمصصات 
أخرى زائدة عن مصاريف األسرة. مث البد من النظر إىل املوضوع من انحية شرعية، 

إلضافة إىل أنه مع استقرار احلياة الزوجية ال يفكر األزواج يف الطالق، لذلك سيستبعدون اب
 فكرة التأمني".

وفيما إذا كان الضرر النفسي ي قوَّم أم ال، يقول: "نعم، فنحن قد رصدان احلالة 
على م يتم فرزهعض املظاهر املرصودة يف املركز، ن هناك بيعية للمرأة املطلقة عموماً، إذ إالطب

دمه، من حيث قوة وقع الطالق على كل واحدة، ومدى جتاوزها للمحنة من ع حدة
وبعد عدة استشارات حنصل على قراءة شخصية للحالة،  واستعدادها للزواج مرة أخرى؛

وبناًء عليه جنعل لكل واحدة منهن عالجًا مبا يتوافق مع حالتها النفسية، وقد ترتاوح 
ط لب منا ذلك،  الثمان جلسات؛ وقد نرفع تقريرًا للقاضي إذاما بني الثالث إىل  اجللسات

 ".اً إال أنه قـد يستعني به بشكل إرشادي وليس إلزامي
ويف هناية املقابلة، اقرتح الدكتور خالد جمموعة من االقرتاحات للتخفيف أو احلد من 

 التعسف يف الطالق منها:
 التدخل لإلصالح من خالل النصح. .1
 الدولة إبقرار شهادة التثقيف الزواجي وجعلها إلزامية.مطالبة  .2
توعية األزواج ابملبادرة إىل االستشارات العائلية فور مالحظة أي تغري يف املزاج، وعدم  .3

 االنتظار إىل تفاقم املشكلة.
دعوة القضاة إىل جعل اجللسات بني الزوجني فقط، والسماع هلم قدر املستطاع مما  .4

 .يستوجب زايدة القضاة
تدخل اجلانب الودي من خالل تفعيل دور العوائل واألسر يف التدخل وقت احلاجة  .5

 لتفادي حاالت الطالق.
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 املطلب الرابع: مقابلة مع شركة التأمني.

 (:BEEMAمقابلة: السيد يوسف الكواري، انئب رئيس شركة الضمان للتأمني اإلسالمي )
ضد التعسف يف الطالق،  تقبل الشركة لتبين فكرة التأمني أبدى السيد يوسف

حيث قال: "نعم، من املؤكد قبولنا وتبنينا ملثل هذه الفكرة مادامت حتت إطار أتميين 
شرعي، وذلك بعد عرضها على هيئة الرقابة الشرعية، وإجازهتا من طرفهم، مع وضع جمموعة 

فكرة، من الضوابط، فلن يكون هناك إشكال يف تطبيقها؛ إال أنه لدي اقرتاح لعله خيدم ال
متمثلة يف وزارة -حبكم كون املشروع يعترب مشروعًا ضخماً، فحبذا لو تبنته وأقرته الدولة 

، من خالل إنشاء صندوق استثماري ضخم -املالية املسؤول الرقايب على شركات التأمني
خيدم شرحية املتضررين من التعسف يف الطالق، ويضم مجيع شركات الـتأمني اإلسالمية  

مستثمرة هلذه العوائد الضخمة، أسوة بصندوق التقاعد واملعاشات، الذي كجهة مشغلة و 
 ي دار من طرف الدولة، ويشارك فيه جمموعة من شركات التأمني."

 :املقابالت، ورأي الباحثة خالصة
أقوال الذين متت مقابلتهم خبصوص التعويض عن الطالق بني مؤيد تباينت 

ج ميلك احلق يف الطالق وينفرد به فال جيوز ومعارض. فقد استدل املعارضون بكون الزو 
تقييده أبي شكل من األشكال، كمــا أنه قـد تكلف بتكاليف ضخمة من مهر ونفقة 
وغريها من املصاريف، فال حيق للزوجة املطالبة أبكثر مما قررته الشريعة اإلسالمية والقانون 

 القطري هلن.
ة حبق التعويض مكفول لـكل من يف حني استدل املؤيدون للتعويض بــكون املطالب

سواء كان الضرر مادايًّ أو معنواًي، وقــد صرح املختصون النفسيون إبمكانية  ،أصابه ضرر
تقييم الضرر النفسي، مما ي سهل عملية الوقوف على بعض اآلاثر النفسية اليت تصيب الزوجة 

ماعيني بعدم كفاية جراء تعسف الزوج يف الطالق، ابإلضافة إىل تصريح املستشارين االجت
 النفقات املفروضة للمطلقة يف سد حاجياهتا وأطفاهلا.

الرأي هو الذي تتبناه الباحثة وذلك لألدلة السابقة، وهو ما يتوافق مع ظروف وهذا 
كمـا أن ارتفاع نسبة دولة قطر، خاصة مع غالء املعيشة.  احلياة االجتماعية واالقتصادية يف 
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الطالق يف دولة قطر تستوجب فعاًل التدخل القانوين بفرض تعويضات وعقوابت تردع 
ين، وجتعلهم ي عظمون الطالق، وحيسبون لـه ألف حساب، وال املتهورين، وت لجم املستهرت 

 يلجؤون إليه إال عند احلاجة اليت ذكرها الفقهاء سابًقا. 
البعض،  ما خيص التأمني، فكغريه من األفكار اجلديدة، فقد القى إقبااًل لدىأما 

طه ومتنع إال أن املقبلني عليه أكدوا ضرورة وضع ضوابط تضب وحتفظًا لدى البعض اآلخر،
التالعب به من ق بل ضعاف النفوس، وحىت ال يكون وسيلة إىل الطالق بداًل من أن يكون 

ن، فقـد أبدوا ختوفهم من عدم إمكانية تطبيق الفكرة  للتخفيف من آاثره؛ أما املتحفظو حالًّ 
على أرض الواقع، خاصة وأن الصورة النمطية للتأمني جلعت الناس ينظرون إليه بتشاؤم، 

، ابإلضافة إىل عدم انتشار ثقافة التأمني التعاوين أو التكافلي، ابلرغم من  سيئاً باره فأالً واعت
 أن لـه إضاءات مشرقة عندما أصبح يزاحم التأمينات التجارية.

الباحثة إىل تبين فكرة التأمني كأحد احللول العملية اليت سيكون من شأهنا ومتيل 
اثر املادية للتعسف يف الطالق، مما سيؤدي إىل املساعدة إىل حد ما يف التخفيف من اآل

ا إذا تعرضت إىل إحساس الزوجة ابألمان النفسي واملادي، وضمان عدم تشردها يف حال م
ابإلضافة إىل أنه سوف يقلل من الضغط على املؤسسات احلكومية املعنية  الطالق مستقباًل؛

ة للمطلقات يف أبواب أخرى ابملطلقات، مما سيسهم يف استغالل هذه األموال املرصود
 للدولة.

وهنا التفاتة بسيطة من الباحثة تتمثل يف كون اعتماد التأمني التعاوين سيكون من  
و ضع بند يف عقد التأمني ينص على أن استمرار الزواج  احملافظة على الزواج، وذلك إذاشأنه 

من  مايل  حمرتم   غ  ، سيحصل الزوجان على مبل-ثالثون سنة مثالً  -ألكثر من مدة معينة 
 التأمني، كمكافأة هلم على هذه االستمرارية، مما سيجعلهما يتمسكان ابلزواج.
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 ، وحتليلها.انةعرض نتائج االستب الثالث: املبحث

 ظروف االستبانة. املطلب األول:
اعتمدت الباحثة يف دراستها ملوضوع التعسف يف الطالق على االستبانة كأداة 

املعلومات، وقياس مدى استيعاب اجلمهور املبحوث هلذا املوضوع، ومدى رئيسية جلمع 
استجابته للحلول املقرتحة. ومتتاز االستبانة بطبيعتها إبمكانية تطبيقها للحصول على عدد  
كبري نسبًيا من األفراد مقابل تكلفة مادية بسيطة جداً، مع مرونة يف وضع األسئلة، وسهولة 

طي فرصة للمبحوثني للتعبري عن آرائهم بكل حرية ودون قيود. يف اإلجابة، كما أهنا تع
واستهدفت الدراسة سكان دولة قطر، من مواطنني ومقيمني، من اجلنسني معاً، مع العلم أن 

مستجيب،  512العينة مت اختيارها عشوائياً. وقـد استجاب لالستبانة ما يقدر ب 
 ثالثة أمناط على النحو اآليت:وتضمنت أحد عشر سؤااًل، حيث انقسمت األسئلة إىل 

تضمن البياانت الشخصية ألفراد العينة وهي: اجلنس،  النمط األول:-أ
 العمر، املستوى الدراسي، واحلالة االجتماعية، واجلنسية.

: تضمَّن جمموعة من األسئلة اخلاصة مبوضوع الدراسة، الثاين نمطال-ب
املطالبة ببيان بعض األسباب للظاهرة، تتطَلَّب املشاركة خبربات سابقة، مع 

 واقرتاح حلول هلا.
: تضمن مدى استجابة املبحوثني للحلول املقرتحة من النمط الثالث-ج

الباحثة، من خالل أربعة مستوايت )أوافق بشدة، أوافق، معارض، معارض 
 بشدة(. راجع امللحق رقم )ج(.

انة، تبني هوية الباحثة، واملرحلة كمــا كتبت الباحثة مقدمة بسيطة يف بداية االستب     
الدراسية، ابإلضافة إىل بيان ما ي قصد ابملصطلح قيد الدراسة وهو " التعسف يف الطالق". 

 وقد راعت الباحثة يف تصميم هذه االستبانة التبسيط التام، وعدم التعقيد. 
من الصدق الظاهري لالستبانة، وصالحية أسئلتها من حيث الصياغة وللتأكد    

والوضوح، فقد قامت الباحثة مبراجعة معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية 
(SESRI)  التابع جلامعة قطر، حيث قابلت السيد عبد اللطيف السالمي، ابحث رئيس، ومت
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األخذ ببعض النصائح اليت أدىل هبا مشكوراً، وتعديلها بعد الرجوع إىل املشرف األستاذ 
 )راجع امللحق رقم )د(.  الدكتور صاحل الزنكي.

توزيع االستبانة، قامت الباحثة بتوزيع عشر عينات يدواًي وذلك لقياس مدى وقبل 
فهم املستجيبني، ووضوح األسئلة، وبعد التأكد من ذلك، مت نشر االستبانة عن طريق مواقع 
 التواصل االجتماعي مثل التويرت، وكذلك برامج اهلواتف الذكية كمجموعات الواتساب،

 ابإلضافة إىل اإلمييالت. 
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 فراد العينةغرافية ألو التحليل الوصفي لدراسة اخلصائص الدمياملطلب الثاين: 
تتضمن االستبانة جزءًا خاًصا ابلبياانت املتعلقة ابخلصائص الشخصية للتعرف      

على خصائص عينة الدراسة وتتوزع أفراد العينة حسب متغريات: اجلنس، العمر، املستوى 
 ، اجلنسية واحلالة االجتماعية وكانت النتائج املتحصل عليها كاآليت:دراسيال

 
 

 
 الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية(: توزيع عينة 1اجلدول رقم )

 

 النسبة% التكرار املتغري
 16.3 84 ذكور اجلنس

 اانث
 

432 83.7 

 59.5 307 قطري اجلنسية
 مقيم

 
209 40.5 

 26.6 137 25إىل  18من  العمر
 36.6 189 35إىل  26من 
 فما فوق 36
 

190 36.8 

 3.9 20 دون الثانوية العامة املستوى الدراسي
 20.7 107 اثنوية عامة
 58.5 302 بكالوريوس

 دراسات عليا
 

87 16.9 

 26.4 136 أعزب احلالة االجتماعية
 68.2 352 متزوج
 4.5 23 مطلق
 1.0 5 أرمل

 
 100 516 اجملموع
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اإلانث يشكلون النسبة األكرب من أن أعاله  يتضح من اجلدول أواًل متغري اجلنس:
من اجملموع الكلي جملتمع ( %83.7) بنسبة 432عدد اإلانث حيث بلغ  الدراسة،عينة 

. ن جمموع املبحوثني( م%16.3) بنسبة اً فرد 84 عدد أفراد الذكور بلغ بينما ،الدراسة
وابلرغم من أن االستبانة قد استهدفت اجلنسني معاً، ومت توزيعها عشوائيًا حىت تصل أكرب 

إال أن هذه النتيجة تعكس طبيعة املوضوع الذي يهم النساء عدد من املستجيبني منهم، 
أكثر من الرجال، ابإلضافة إىل اعتباره مستفزًا هلم، ومتعداًي على حقوقهم، وقد يكون 

 .(1السبب أيضاً قلة اهتمامهم بوسائل التواصل املنتشرة مثل النساء. انظر الشكل رقم)
يتضح من اجلدول أعـاله أن القطـريني يشـكلون النسـبة األكـرب مـن عينـة  اثنًيا متغري اجلنسية:

 209%، بينمـا بلـغ عـدد املقيمــني 59.5بنسـبة بلغـت  307الدراسـة، حيـث بلـغ عـددهم 
%. إال أن هـذا التوزيـع لــم يـؤثر يف صـدق حمتـوى االسـتبانة. انظـر الشـكل رقـم 40.5بنسـبة 

(2.) 

فما  36لسابق أن أصحاب الفئة العمرية يتضح من اجلدول ااثلثًا متغري العمر: 
بنسبة بلغت  190فوق يشكلون النسبة األكرب من عينة الدراسة، حيث بلغ عددهم 

بنسبة  189، حيث بلغ عددهم 35إىل  26%، يليهم أصحاب الفئة العمرية من 36.8
حيث  25إىل  18%، بينما كانت النسبة األقل ألصحاب الفئة العمرية من 36.6بلغت 

%.، وتعكس النتائج ارتفاع الفئة العمرية ما فوق 26.6بنسبة بلغت  137.7عددهم بلغ 
واقرتاهبم إىل سن الرشد، وهذا سيضفي على األجوبة الواقعية أكثر، وذلك خلربهتم يف  26

 (.3احلياة. انظر الشكل رقم )
: يتضح من اجلدول أن احلاصلني على البكالوريوس رابًعا متغري املستوى الدراسي

%، يليهم 58.5بنسبة بلغت  302شكلون النسبة األكرب من العينة، حيث بلغ عددهم ي
%، يليهم 20.7بنسبة بلغت  107احلاصلون على الثانوية العامة، حيث بلغ عددهم 
وكانت  ،%16.9بنسبة بلغت  87احلاصلون على الدراسات العليا حيث بلغ عددهم 

 20الثانوية العامة حيث بلغ عددهم  النسبة األقل للحاصلني على مستوى دراسي دون
%.، والنتيجة األخرية تعترب ضعيفة جداً، ولن يكون هلا التأثري الكبري 3.9بنسبة بلغت 
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على صدق االستبانة. وهذه النتائج جمتمعة تعكس ارتفاع املستوى التعليمي للعينة املبحوثة، 
 (.4مما سيضفي عليها صدقاً أكثر. انظر الشكل رقم )

يتضح من اجلدول أن املتزوجني يشكلون النسبة األكرب  تغري احلالة االجتماعية:خامًسا م
%، يليهم العزاب حيث بلغ 68.2بنسبة بلغت  352من عينة الدراسة حيث بلغ عددهم 

بنسبة بلغت  23%، يليهم املطلقون حيث بلغ عددهم 26.4بنسبة بلغت  136عددهم 
%. 1.0بنسبة بلغت  5يث بلغ عددهم %، بينما كانت النسبة األقل لألرامل ح4.5

%، وهي تعترب 73.7وابجلمع بني فئة املتزوجني واملطلقني واألرامل ستصل نسبتهم إىل 
 .(5نسبة كبرية تعكس خربات املبحوثني، وصدق حمتوى االستبانة. انظر الشكل رقم )

 

 

 

  
 اجلنس (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري1الشكل رقم )
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 اجلنسية(: توزيع عينة الدراسة حسب متغري 2الشكل رقم )

 

 
 

 العمر(: توزيع عينة الدراسة حسب متغري 3الشكل رقم )
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 املستوى الدراسي(: توزيع عينة الدراسة حسب متغري 4الشكل رقم )
 

 

 

 
 

 احلالة االجتماعية(: توزيع عينة الدراسة حسب متغري 5الشكل رقم )
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ستبانة يتم حساب معامل )ألفا كرونباج( لقياس مدى ثبات االثبات أداة الدراسة: 
 ككل.  االستبانةلعبارات 

 
 
 

 (: معامل ألفا كرونباج2اجلدول رقم )

 

 قيمة معامل الصدق قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات 
4 0.614   0.78 

 
 
 
 

الدراسة مقبولة  عبارات( أن معامالت الثبات جلميع 2نالحظ من اجلدول رقم )
وهي نسبة  0.614حيث بلغ معامل الثبات لكافة فقرات االستبانة  0.60وهي أكثر من 

، ويوضح اجلدول أن قيمة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة جيدةثبات 
االستبيان تقيس ما وذلك يعين أن عبارات  0.78معامل الصدق جيدة واليت بلغت 

 وضعت لقياسه.
 (:Sample K-S-1 -مسرنوف -كوجملروف  )اختباراختبار التوزيع الطبيعي 

ملعرفة هل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال،  مسرنوف -سنعرض اختبار كوجملروف
وهو اختبار ضروري يف حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن 

 ا.يكون توزيع البياانت طبيعيً 
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 (: اختبار التوزيع الطبيعي3اجلدول رقم )

 

 Shapiro- wilk Kolmogorov- Smirnov املتغري
افراد العينة حول أراء 

 احللول املقرتحة
 z Sigقيمة  z Sigقيمة 

0.898 0.000 0.139 0.000 

 
    

 
 

 الداللة مستوى من أقل كانت  الّدراسة ملتغري االحتمالية القيمة أن( 3) رقم يتبني من اجلدول
(α=0.05)، ال تتوزع حسب التوزيع الطّبيعي، ابلتايل ال ميكن  الّدراسة بياانت أبنّ  القول ميكننا وعليه

استخدام االختبارات املعلمية يف اختبار فرضيات الدراسة وسيتم استخدام االختبارات الال معلمية 
 لإلجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة.

 تفسري اجتاه متغري الّدراسة 
الدراسة، وذلك  عبارات متغرييف هذا اإلطار سيتّم دراسة اجتاهات املبحوثني حول         

 ( الختبار الفرضية اإلحصائية اآلتية:sign testابستخدام اختبار اإلشارة )
 .3وسيط درجة اإلجابة يساوي درجة احلياد وهي  الفرضية الصفرية:
 .3وسيط درجة اإلجابة ال يساوي  الفرضية البديلة:

، فإنّه = 0.05إذا كانت القيمة االحتمالية أكرب من مستوى املعنوية اإلحصائية 
تقبل الفرضية الصفرية، ويكون يف هذه احلالة وسيط آراء أفراد الدراسة حول الظاهرة موضع 

، أما إذا كانت القيمة االحتمالية أقل من 3الدراسة ال خيتلف عن درجة احلياد وهي 
فيتم رفض الفرضية الصفرية وت قبل الفرضية البديلة  = 0.05ئية مستوى املعنوية اإلحصا
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القائلة أبّن وسيط أفراد عينة الدراسة خيتلف عن درجة احلياد، ويف هذه احلالة ميكن حتديد 
 درجة االستجابة من خالل مقارنة وسيط اإلجابة مع درجة احلياد.

 
 
 

 لعبارات الدراسة.نتيجة اختبار اإلشارة (: 4) رقم اجلدول

 
الوسيط 

 العام
قيمة 

 االحتمالية
عدد  اجملموع zقيمة 

األصفار        
 )احلياد(

عدد 
اإلشارات 

 السالبة

عدد 
اإلشارات 

 املوجبة

 الرقم العبارات

طلقة بتعويض مادي  446 70 0 516 16.5- 0.000 5
 
مطالبة امل

مقابل تعرضها للتعسف يف 
 الطالق

 

1 

التأمني ضد خماطر الطالق  388 128 0 516 11.4- 0.000 4
)دفع الزوجة/ أو الزوج أقساطًا 

مالية ملؤسسة تعمل على 
 التكافل االجتماعي(

 

2 

اشرتاط الزوجة ملؤخر الصداق  395 121 0 516 12.1- 0.000 4
يضمن عدم تعرضها للبؤس 

 والفاقة بعد الطالق
 

3 

اجتماعية لتأهيل إنشاء مراكز  481 33 1 516 19.7- 0.000 5
وإعادة إدماج املطلقات يف 
 اجملتمع، وإعادة الثقة هلن.

 

4 

 مجيع الفقرات معا 458 40 18 516 18.7- 0.000 4.25
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(، أّن قيمة اختبار اإلشارة معنوية إحصائيًا يف كافة 4يالحظ من اجلدول رقم )
وهي أقل من مستوى املعنوية اإلحصائية  0.000العبارات، ألّن القيمة اإلحصائية تساوي 

=0.05 وعليه هناك فرق معنوي إحصائي بني وسيط آراء أفراد الدراسة على كل فقرة ،
(. ومبا أن وسيط كل فقرات 3ستبانة الدراسة وهو الدرجة )ووسيط املقياس املستخدم يف ا

، فهي متثل درجة املوافقة عالية من قبل أفراد الدراسة على أّن احللول 4.25الدراسة تساوي 
 املقرتحة تساهم يف احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة قطر.

 تضمنت الفرضية الرئيسية ما أييت:: ياتاختبار الفرض
وق ذات داللة إحصائية بني إجاابت املبحوثني تعزى للمتغريات الشخصية هناك فر 
اجلنسية، العمر، املستوى التعليمي، احلالة االجتماعية( عند مستوى املعنوية  )اجلنس،

 =0.05.اإلحصائية 
 وتتفرع الفرضية الرئيسية إىل الفرضيات الفرعية اآلتية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة حول مسامهة الفرضية الفرعية األوىل: 
عند مستوى  اجلنساحللول املقرتحة يف احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق تعزى ملتغري 

 .=0.05 املعنوية اإلحصائية

أفراد العينة حول مسامهة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء الفرضية الفرعية الثانية: 
عند مستوى اجلنسية  احللول املقرتحة يف احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق تعزى ملتغري

 .=0.05 املعنوية اإلحصائية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة حول مسامهة الفرضية الفرعية الثالثة: 
عند مستوى العمر  يف الطالق تعزى ملتغري احللول املقرتحة يف احلد من ظاهرة التعسف

 .=0.05 املعنوية اإلحصائية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة حول الفرضية الفرعية الرابعة: 
املستوى مسامهة احللول املقرتحة يف احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق تعزى ملتغري 

 .=0.05 يةعند مستوى املعنوية اإلحصائالدراسي 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة حول الفرضية الفرعية اخلامسة: 
احلالة مسامهة احللول املقرتحة يف احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق تعزى ملتغري 

 .=0.05 عند مستوى املعنوية اإلحصائيةاالجتماعية 

 أوال: أثر عامل اجلنس على آراء عينة الدراسة جتاه متغري الدراسة
 ألّن عامل وتيين -اختبار مانالفرضية سنعتمد على  ذهه من أجل التأكد من

 ختبار.واجلدول اآليت يبنّي هذا اال إانث(. -)ذكورحيتوي على فئتني فقط، مها:  اجلنس

 

 

 
 وتيين حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس. -: نتائج اختبار مان(5) جدول رقم

 

 (sig)قيمة االحتمالية  االختبارقيمة  متوسط الرتب املتغري

آراء أفراد العينة حول احللول 
 املقرتحة

  إانث ذكور
187 269.57 12138 0.000 

 
 
 

 
حتمالية أقل من مستوى املعنوية، ختبار أن القيمة االيالحظ من نتائج هذا اال

ن وسيط إجاابت أفراد الدراسة األوىل )ذكور( إوابلتايل فإننا نرفض الفرض العدمي القائل 
، وعليه ة)إانث(. أي أّن الفروق بني العينتني معنوي لوسيط إجاابت أفراد الدراسة مساو  

احللول املقرتحة يف احلد  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد العينة حول مسامهة
 من ظاهرة التعسف يف الطالق تعزى للجنس.
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 اثنيا: أثر عامل اجلنسية على آراء عينة الدراسة جتاه متغري الدراسة

ألّن عامل  وتيين -مانالفرضية سنعتمد على اختبار  هذهمن أجل التأكد من 
 ختبار.واجلدول اآليت يبنّي هذا اال(. قطري، مقيماجلنسية حيتوي على فئتني فقط، مها: )

 
 

 

.يةوتيين حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس -: نتائج اختبار مان(6) جدول رقم

 

 (sig)االحتمالية قيمة  قيمة االختبار متوسط الرتب املتغري

آراء أفراد العينة حول احللول 
 املقرتحة

 مقيم قطري
29123 0.151 

247.75 266.66 

 

 

 

 
من مستوى املعنوية،  كربحتمالية أالقيمة اال ختبار أنيالحظ من نتائج هذا اال

الدراسة األوىل  أفرادإجاابت  القائل إن وسيطالفرض العدمي  رفضن ال وابلتايل فإننا
 غري (. أي أّن الفروق بني العينتنيمقيم) الدراسة أفراد إجاابت لوسيط( مساو )قطري

بني آراء أفراد العينة حول مسامهة احللول فروق ذات داللة إحصائية  ال ، وعليه توجدةمعنوي
 يةتعزى للجنس املقرتحة يف احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق

 اثلثا: أثر عامل العمر على آراء عينة الدراسة جتاه متغريات الدراسة.

، وذلك واالس -كروسكالتبار اخومن أجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على         
حيتوي على ثالث فئات. العمرألّن متغري   
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 واالس حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل العمر -: نتائج اختبار كروسكال(7) جدول رقم

 

 املتغري متوسط الرتب قيمة االختبار قيمة االحتمالية

0.240 2.853 
راء أفراد العينة حول آ 25إىل  18من  35إىل  26من  فما فوق 36

 258.77 271.25 245.62 احللول املقرتحة

 
 
 
 

من مستوى املعنوية،  كربحتمالية أالقيمة اال ختبار أنيالحظ من نتائج هذا اال
ال خيتلف  الدراسة أفرادإجاابت  القائل إن وسيطالفرض العدمي  رفضن ال وابلتايل فإننا

فروق ذات  توجدال ، وعليه ةمعنوي فئات العمر غري. أي أّن الفروق بني حسب أعمارهم
بني آراء أفراد العينة حول مسامهة احللول املقرتحة يف احلد من ظاهرة داللة إحصائية 

 للعمر.تعزى  التعسف يف الطالق
 رابًعا: أثر عامل احلالة االجتماعية على آراء عينة الدراسة جتاه متغري الدراسة

، وذلك واالس -كروسكالاختبار ومن أجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على        
حيتوي على أربع فئات. احلالة االجتماعيةألّن متغري   
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 واالس حول وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل العمر -: نتائج اختبار كروسكال(8) جدول رقم

 

 قيمة االختبار قيمة االحتمالية
 متوسط الرتب

 املتغري
 أعزب متزوج مطلق أرمل

0.592 1.905 169.80 262.22 256.90 261.48 
آراء أفراد العينة 

حول احللول 
 املقرتحة

 
 
 
 

من مستوى املعنوية،  كربحتمالية أالقيمة اال ختبار أنيالحظ من نتائج هذا اال
ال خيتلف  الدراسة أفرادإجاابت  القائل إن وسيطالفرض العدمي  رفضن ال وابلتايل فإننا

، وعليه ةمعنوي فئات احلالة االجتماعية غري. أي أّن الفروق بني حسب حاالهتم االجتماعية
بني آراء أفراد العينة حول مسامهة احللول املقرتحة يف توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

 للحالة االجتماعية.تعزى  احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق
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 خامًسا: أثر عامل املستوى الدراسي على آراء عينة الدراسة جتاه متغري الدراسة

، وذلك واالس -اختبار كروسكالومن أجل اختبار هذه الفرضية سنعتمد على         
حيتوي على أربع فئات.املستوى الدراسي ألّن متغري   

 

 

 
 فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل العمرواالس حول وجود  -: نتائج اختبار كروسكال(9) جدول رقم

 

 املتغري متوسط الرتب قيمة االختبار قيمة االحتمالية

0.134 5.582 
 اثنوية عامة بكالوريوس دراسات عليا

دون الثانوية 
 العامة

آراء أفراد العينة 
حول احللول 

 223.55 185.91 251.39 254.47 املقرتحة

 
 
 
 

من مستوى املعنوية،  كربحتمالية أالقيمة اال ختبار أنيالحظ من نتائج هذا اال
ال خيتلف  الدراسة أفرادإجاابت  القائل إن وسيطالفرض العدمي  رفضن ال فإننا وابلتايل

، وعليه ةمعنوي فئات املستوى الدراسي غري. أي أّن الفروق بني حسب حاالهتم االجتماعية
اد العينة حول مسامهة احللول املقرتحة يف بني آراء أفر توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

 للحالة االجتماعية.تعزى  احلد من ظاهرة التعسف يف الطالق
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 املطلب الثالث: تطبيق االستبانة وحتليل األسئلة.
هل سبق وتعرضت للتعسف يف الطالق؟ أو تعرف حالة عانت من أواًل: إجابة سؤال 

 التعسف يف الطالق؟

 

 

 
 قالتعرض للتعسف يف الطال(: 1جدول رقم )

 

 املتغري التكرار        النسبة%

41.66 35 
 نعم
 

 ذكر
هل سبق وتعرضت للتعسف يف الطالق؟ 

أو تعرف حالة عانت من التعسف يف 
 الطالق؟

 ال 49 58.33
 

 نعم 192 44.44
 أنثى 

 ال 240 55.55

516 
 

 اجملموع

 
 
 
 

هل سبق وتعرضت  :على سؤال نبأج انث الاليتأن عدد اإل السابقيتضح من اجلدول 
بنسبة  ،240بال كان  للتعسف يف الطالق؟ أو تعرف حالة عانت من التعسف يف الطالق؟

، وبلغ %44.44بنسبة بلغت  ،192 نبنعم بلغ عدده جنبأ اليت%، بينما ال55.55بلغت 
، 35، وبلغ عدد الذين أجابوا بنعم 58.33ذكراً، بنسبة  49عدد الذكور الذين أجابوا بال 

(، %43.99ابجلمع بني نسبيت الذكور واإلانث الذين أجابوا بنعم وهي )و %، 41.66بنسبة 
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انظر الشكل رقم . تدل على تفشي ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة قطر ،نسبة كبرية جندها
(1.) 

 

 

 التعرض للتعسف(: 1) رقم الشكل
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حتليل أجوبة السؤال اآليت: يف نظرك، ما بعض أضرار التعسف يف الطالق  اثنياً:

 على املرأة؟
 وقد كانت النتائج كاآليت:

 
 
 

 (: بعض أضرار التعسف يف الطالق على املرأة.2جدول رقم )

 

 النسبة % التكرار اجلنس األضرار
 52.38 44 ذكر نفسية

 أنثى
 

177 40.97 

 35.71 30 ذكر اجتماعية
 أنثى
 

123 28.74 

 19.4 16 ذكر أسرية
 أنثى
 

113 26.15 

 4.76 4 ذكر مادية
 10.64 46 أنثى

 

 
 
 

فمن خالل االطالع على مجيع األجوبة املتعلقة ابلسؤال السابق، وجدت الباحثة 
 أهنا تنحصر يف أربعة أضرار رئيسية، وهي حسب الرتتيب: 
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: وتتمثل يف جمموعة من األمراض النفسية كالقلق، واالكتئاب، األضرار النفسية .1
من إجابة والعزلة، وغريها. وقـد استحوذت هذه األضرار على النصيب األكرب 

% من جمموع 40.97امرأة، بنسبة  177املبحوثني، حيث وصل عدد اإلانث 
% من جمموع 52إجابة، أي ما ي قدر حبوايل  44اإلانث، ووصل عدد الذكور 

 الذكور، وتعترب هذه النسبة عالية جداًّ، ابملقارنة مع ابقي األضرار.
اجملتمع للمرأة املطلقة، : وتتمثل يف جمموعة من الصور كنظرة األضرار االجتماعية .2

وعزوفها عن الزواج مرة أخرى، وقلة فرصها يف بدء عالقة زوجية جديدة، وانعزاهلا 
عن العامل اخلارجي، وإلقاء اللوم عليها، وغريها. وي الحظ أهنا احتلت املرتبة الثانية 

%، 28.74، أي بنسبة 123بعد األضرار النفسية، إذ وصل عدد اإلانث إىل 
 %.35.71، أي بنسبة 30لذكور ووصل عدد ا

ارتبطت هذه األضرار ابجلانب األسري، وعلى رأسهم األبناء، ضرار األسرية: األ .3
ألهنم أكثر أتثراً حباالت طالق اآلابء، إال أن هذا اجلانب م شرتك بني مجيع حاالت 
الطالق سواء كان متعسفًا فيه، أو ال، وقد طلبت الباحثة من خالل صيغة السؤال 

، لـذلك فإنه لـم يكن حمل البحث، ألن -دون غريها-األضرار على املطلقة خاصة
الرتكيز كان على األضرار اليت تقع على املرأة املطلقة تعسفاً. وهذا مل مينع من تقبل 
مجيع األضرار احملصل عليها يف االستبانة، وإدراجها ضمن هذا اجلدول. وقد وصل 

، أي بنسبة 16، ووصل عدد الذكور %26.15، أي بنسبة 113عدد اإلانث 
19,4.% 

وي قصد هبا مجيع األضرار املتعلقة ابجلانب املادي، كعدم كفاية األضرار املادية:  .4
النفقات، ومعاانة املطلقة من العوز والفاقة، وعدم وجود معيل، وغريها. إال أهنا 

ووصل %، 10.46، أي بنسبة 46مثلت اجلانب األقل حيث وصل عدد اإلانث 
%، لكن هذا ال مينع من وجودها إذ ما اعتربان 4.76، أي ما ميثل 4عدد الذكور 

% من جمموع املبحوثني، فهي نسبة ال ي ستهان 15جمموع اإلانث والذكور حوايل 
 (.2هبا. انظر اجلدول )
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 حتليل أجوبة السؤال اآليت: يف نظرك، ما أهم أسباب تعسف الزوج يف الطالق؟ اثلثاً:
 النتائج كاآليت: وقد كانت

 (: أسباب التعسف يف الطالق.3جدول رقم )

 

 النسبة % التكرار اجلنس األسباب

غياب الوازع الديين، واجلهل 
 ابلثقافة األسرية.

 36.90 31 ذكر

 أنثى
 

130 30.9 

عدم أهلية الزوج لتحمل 
 مسؤوليات الزواج

 28.50 24 ذكر

 أنثى
 

122 28.24 

 27.38 23 ذكر أسباب أخرى

 أنثى
 

87 20.13 

 11.90 10 ذكر تدخل أطراف خارجية

 أنثى
 

50 11.57 

 14.28 12 ذكر ارتفاع املستوى املادي 

 4.62 20 أنثى

  
 
 

 
، ومت تصنيفها إىل -حسب إجاابت املبحوثني-تعددت أسباب التعسف يف الطالق

 مخسة أسباب رئيسية موزعة كاآليت:
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: كان هذان السببان أكثر ترددًا يف واجلهل ابلثقافة األسريةغياب الوازع الديين،  .1
االستبانة، وقـد مت دجمهما مع البعض الرتباطهما الوثيق يف اإلجاابت ويف الواقع على 
حدّ  سواء، ألن الدين اإلسالمي غين ابلتوجيهات األسرية يف تعامل األزواج مع 

عندما يكون الوازع الديين بعضهما البعض، وحدد لكل منهما حقوقًا وواجبات، ف
موجوداً، فإنه سيغين الرصيد الزوجي من الثقافة األسرية، وسي علّ م األزواج التعامل مع 
بعضهما البعض ابملعروف، وحيسن كل منهما إىل اآلخر. وقـد أشار البعض إىل 
جمموعة من الصفات اليت قد تكون سبباً يف التعسف مت إدراجها ضمن غياب الوازع 

: كالظلم، واالنفتاح على مواقع التواصل االجتماعي، وخيانة األزواج، الديين
واالختالط يف العمل، والكذب، وغريها من الصفات الذميمة، اليت تكون غالباً 

، 130بسبب غياب الوازع الديين. وي قدر عدد اإلانث الاليت أجنب هبذا اجلواب 
% من 36.90سبة ، أي بن31% من جمموعهن، وعدد الذكور 30.9أي بنسبة 

جمموعهم، وهي نسبة تقدر أبكثر من ثلث املبحوثني من الذكور واإلانث على حد 
 سواء.

: ويدخل يف هذا اجلانب جمموعة من م أهلية الزوج لتحمل مسؤوليات الزواجعد .2
األسباب كتهور الشباب، واستهتارهم ابلزواج والطالق، وصغر سنهم، واختاذهم املرأة 

رهتم على حتمل مسؤوليات األسرة واألبناء. وقد بلغ عدد للمتعة فقط، وعدم قد
%، وبلغ عدد الذكور 28.24، بنسبة 122اإلانث الاليت ذكرن هذه اإلجابة 

%، وهي نسب تكاد تتطابق بني اجلنسني، ممـا يدل على أن 28.50، بنسبة 24
 هذا السبب منتشر وشائع بني اجملتمع القطري يف تسببه يف التعسف يف الطالق.

: أتيت جمموعة من األسباب جمتمعة فيما بينها يف املرتبة الثالثة، حيث أسباب أخرى .3
، أي 23%، ووصل عدد الذكور 20.13%، بنسبة 87وصل عدد اإلانث 

%، وهي نسب ال أبس هبا، وتعترب مؤثرة يف اجملتمع. ويدخل يف 27.38بنسبة 
، وعناد أحد الطرفني، هذا اجلانب العديد من األسباب، كعدم التفاهم بني الزوجني

وكثرة طلبات الزوجة، وعدم اهتمامها به، وسيطرة الغضب والعصبية على الزوج، 
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ابإلضافة إىل النظرة الرجولية للمجتمع مما يعطي الرجل أمهية أكثر من املرأة، وغريها 
 من األسباب املتناثرة، مت مجعها ضمن هذا اجلانب.

اخلارجية هنا كل من كان خارج نطاق : وي قصد ابألطراف تَدخل أطراف خارجية .4
األسرة، وكان لـه أتثري يف دفع الزوج إليقاع الطالق بدون سبب، وقد يكونون 
اآلابء، أو األهل، أو األصدقاء، أو ظهور امرأة أخرى يف حياة الزوج. وقـد وصل 

%، 11.57أنثى، أي ما يقدر بنسبة  50عدد اإلانث الاليت أجنب هبذه اإلجابة 
%. وي الحظ تقارب النسب بعضها 11.9، أي بنسبة 10الذكور  ووصل عدد

ببعض، حيث تكاد تنطبق، ممـا يدل أيضاً على أن تدخل األطراف اخلارجية لـه دور 
 يف إيقاع التعسف يف الطالق.

: أييت هذا اجلانب يف املرتبة األخرية من األسباب، ويقصد املستوى املاديارتفاع  .5
ادي للزوج أو ألهله، مما جيعل الزواج والطالق أمرًا هيناً بـه ارتفاع املستوى االقتص

لديه، إذ ابستطاعته دفع تكاليف الزواج، ومستحقات الطالق دون أن يؤثر ذلك 
%، ووصل عدد 4.62، أي بنسبة 20عليه مادايً. وقد وصل عدد اإلانث هنا 

وإن   %، وهي أقل النسب اخلاصة هبذا السؤال، لكـنها14.28، بنسبة 12الذكور 
 (.2كانت كذلك فهي مؤثرة يف اجملتمع. انظر اجلدول رقم )
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 حتليل أجوبة السؤال اآليت: يف نظرك، ما بعض احللول للحد من التعسف يف الطالق؟ :رابعاً 
 فكانت األجوبة كاآليت:

 
 
 

 (: احللول املقرتحة للحد من التعسف يف الطالق.4جدول رقم )

 

 النسبة% التكرار اجلنس املقرتحات

 51.19 43 ذكر التوعية الدينية واألسرية

 31.25 135 أنثى

 28.38 23 ذكر التحلي ابلصفات اإلجيابية

 25.46 110 أنثى

 28.57 24 ذكر فرض دورات قبل الزواج

 16.66 72 أنثى
 4.76 4 ذكر فرض قوانني حتمي املرأة

 6.48 28 أنثى
 5.95 5 ذكر حسن االختيار 

 4.39 19 أنثى

 1.19 1 ذكر حتديد سن الزواج

 4.16 18 أنثى
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 11.90 10 ذكر مقرتحات أخرى

 3.93 17 أنثى

 
 

تنوعت أيضًا احللول املقرتحة من املبحوثني مت حصرها يف ستة حلول رئيسية، إىل 
مقرتحات أخرى. وقد جاءت احللول جانب مجع احللول املتفرقة يف جانب واحد مت تسميته 

 مرتبة كاآليت:
من  135د : جاء هذا احلل على رأس احللول كلها بعدالتوعية الدينية واألسرية .1

%. 51.19من الذكور، أي بنسبة  43، وعدد %31.25 اإلانث، أي بنسبة
وي الحظ أن هذا احلل قـد جاء موازاًي للسبب السابق املتعلق بغياب الوازع الديين 

ثقافة األسرية الذي تصدر أيضًا األسباب. وقـد أرجع جمموعة من املبحوثني كثرة وال
التعسف يف الطالق إىل السبب السابق، مما استدعى ضرورة نشر التوعية الدينية 
والثقافية على حد سواء، حيث جيب أن تشمل منظومة متكاملة من املؤسسات 

ملنزل، من خالل التطبيق العملي، مث على رأسها األسرة، فالتوعية البد أن تبدأ من ا
رايض األطفال، مث املدارس، مث اجلامعات، فاملؤسسات، وهكذا. وجيب استغالل 
مجيع وسائل اإلعالم والتواصل يف حتقيق هذا اهلدف، والوصول إىل أكرب شرحية 

 ممكنة، حىت تستفيد من التوعية، وتطبقها يف الواقع.
: دعا جمموعة من املبحوثني إىل ضرورة حتلي األزواج اإلجيابيةالتحلي ابلصفات  .2

مبجموعة من الصفات احلميدة، اليت يشرتك بعضها البعض يف أن من شأهنا حفظ 
العالقة الزوجية، واملضي هبا حنو األمام، وإن و جدت بعض العقبات اليت ميكن 

اهم، واحلوار، جتاوزها من خالل إعمال هذه الصفات. ومن أمهها: الصرب، والتف
واملرونة، واالحرتام، والتحكيم، وغريها. وقد وصل عدد اإلانث الاليت أجنب هبذه 

 %.28.38، بنسبة 23%، وعدد الذكور 25.46، أي بنسبة 110األجوبة 
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: وهو ما مساه البعض الرخصة اإللزامية قبل الزواج، وذلك فرض دورات قبل الزواج .3
ه أن يضمن حصول مجيع املقبلني على الزواج أسوة ابلقانون املاليزي، إذ من شأن

على املعلومات، واملهارات اليت جيب على كل من الزوجني اإلملام هبا، وهذا بدوره 
سيؤدي إىل التقليل من حاالت الطالق اليت تنشأ عن جهل أحد الطرفني، أو  
كالمهما حبقوق وواجبات كل منهما. وقد وصل عدد اإلانث الاليت أجنب هبذا 

%، 28.57، بنسبة24%، ووصل عدد الذكور 16.66، بنسبة 72ل السؤا
وهي نسب ال أبس هبا، وت عترب من احللول املعتربة والقابلة للتطبيق، وهنـا قد يشري 
البعض إىل وجود هذه الدروات فعال على أرض الواقع، إال أهنا تبقى اختيارية، مما 

 جيعل الكثري يتهاون هبا، ويقل مراتدوها.
: فقد رأت شرحية من املبحوثني  حتمي املرأة من التعسف يف الطالقفرض قوانني .4

ضرورة فرض الدولة القطرية قوانني حتمي املرأة من التعسف يف الطالق، لقصور 
القوانني احلالية يف ذلك، وما يؤدي إليه ذلك من هتاون بعض األزواج يف الطالق، 

أنثى،  28قرتحن هذا احلل بدون ضرورة وال حاجة. وقد وصل عدد اإلانث الاليت ا
%. وهي نسبة قليلة من 6.48، بنسبة 4%، ووصل عدد الذكور 6.48بنسبة 

 الذكور، وهذا بديهي، ألن ذلك ليس يف صاحل أغلبهم.
: من االقرتاحات اليت وردت يف االستبانة أيضاً، ضرورة االختيار حسن االختيار .5

-التعرف على بعضهما أكثر الصحيح للزوجني قبل الزواج، وإاتحة الفرص هلما يف 
، والسماح هلما ابلنظرة الشرعية، وعدم إجبار أحدمها على -مبا يسمح به الشرع

، بنسبة 5%، وعدد الذكور 4.39أنثى، بنسبة 19اآلخر. وقد كان عدد اإلانث 
 %. وهي نسب قليلة ابملقارنة مع االقرتاحات السابقة.5،95

سبب ارتفاع نسب التعسف الطالق  : أرجع عدد من املبحوثنيحتديد سن الزواج .6
إىل هتور الشباب، واستهتارهم ابلطالق، وهذا يرجع إىل صغر سنهم، وعدم وصوهلم 
إىل درجة النضح الكايف، الذي يكون رادعًا هلم عن الطالق، ويفكرون يف مآالته 

، 1%، وعدد الذكور 4،16، بنسبة 18قبل اإلقدام عليه، وعدد اإلانث كان 
 هذه األخرية تعترب يف حكم املعدوم، وال غرابة من ذلك.%، و 1،19بنسبة 
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: تناثرت بعض احللول، وترددت بني احللول السابقة، لذلك مت مقرتحات أخرى .7
مجعها يف هذا اجلانب، منها: اشرتاط الزوجة مؤخر صداق مرتفع، يردع الزوج من 

تعسف، التطليق من غري ضرورة، وفرض تعويضات مالية مرتفعة على املــ طلق امل
ودعوة األقارب إىل عدم التدخل يف شؤون الزوجني، وغريها. وقد بلغ عدد اإلانث 

%.  انظر اجلدول 11.90، بنسبة 10%، وعدد الذكور 3.93، بنسبة 17
(3.) 

يبوا على هذا السؤال، أي بنسبة  16وجتدر اإلشارة هنا إىل أن  % 19ذكرًا مل جي 
كان إبمكاهنا ترجيح أحد االقرتاحات على   من جمموعهم، وهي نسبة ليست ابهلينة، إذ

اآلخر، ورمبا يعود السبب إىل تقاعسهم عن الكتابة، ألنه كما سبق الشرحية األكرب اليت 
 أجابت على االستبانة ت عترب ذات مستوى دراسي عال من اجلنسني معاً.

 قطر؟ مدى انتشار ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة ماسؤال: حتليل إجاابت ال خامسا:

 

 
 

 (، مدى انتشار ظاهرة التعسف يف دولة قطر.5) رقمجدول 

 

 برأيك، ما مدى انتشار ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة قطر؟ 
 بشكل كبري بشكل متوسط بشكل ضعيف ال أعلم ال ليس منتشرا  

 النسبة % العدد النسبة %  العدد النسبة % العدد النسبة % العدد %النسبة  العدد 

 اجلنس
 32.1 27 30.9 26 13.1 11 17.8 15 5.9 5 ذكور
 28.5 123 33.6 145 6.3 27 30.3 131 1.4 6 اانث

 اجلنسية
 
 

 33.6 103 33.6 103 10.1 31 20.5 63 2.3 7 قطري

 22.5 47 32.5 68 3.3 7 39.7 83 1.9 4 ممقي

 العمر
25-18 1 0.73 49 35.8 11 8 40 29.2 36 26.3 
35-26 3  1.6 41 21.7 15 7.9 69 36.5 61 32.3 

 27.9 53 32.6 62 6.3 12 29.4 56 3.7 7 فما فوق 36

املستوى   30 6 35 7 10 2 20 4 5 1 دون الثانوية
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 31.8 34 41.1 44 7.5 8 18.7 20 0.94 1 اثنوية عامة التعليمي
 29.8 90 30.1 91 7.3 22 31.8 96 0.99 3 بكالوريوس

 22.9 20 33.3 29 6.9 6 29.9 26 6.9 6 عليادراسات 

احلالة 
االجتما

 عية

 26.5 36 33.1 45 7.9 10 31.6 43 %6.6 9 متزوج

 28.7 100 34.1 120 7.9 28 18.1 64 2.6 9 أعزب
 47.8 11 17.4 4 0 0 34.8 8 0 0 مطلق
 40 2 40 2 0 0 20 1 0 0 أرمل

آراء املبحوثني حول مدى انتشار ظاهرة التعسف يف الطالق  لسابقيوضح اجلدول ا
 اجلنس، اجلنسية، العمر، املستوى التعليمي، احلالةزيع )وذلك حسب تو  ،يف دولة قطر

ن ظاهرة التعسف ين أرأ عينة اإلانثكرب من أن النسبة األ هاالجتماعية(، حيث يتضح من
ن أ أيننما كانت نسبة من ر %، بي33بة يف الطالق منتشرة بشكل متوسط وذلك بنس

% 62هن )كرب مننسبة األن الأ%، وذلك يعين 29نتشرة بشكل كبري ظاهرة التعسف م
قد و  .يف مدى انتشارها نولكن اختلف الظاهرة،على انتشار  ناتفقمن جمموع اإلانث(، 

ن أ منهمكرب النسبة األ أتحيث ر وافق الذكور أيضًا اإلانث يف مدى انتشار الظاهرة، 
ورأت النسبة اليت تليها أنه منتشر  ،%32.1ة التعسف منتشرة بشكل كبري بنسبة ظاهر 

% من جمموع الذكور، وهي نسبة  63%، أي مبجموع 30.9بشكل متوسط حيث بلغت 
كبرية جداًّ فاقت نسبة اإلانث مما يعين أن الظاهرة فعال منتشرة، ألهنا صدرت من جهة غري 

 در منها التعسف بشكل مباشر.متحيزة، ابعتبارها الشرحية اليت يص
كرب من القطريني انتشار التعسف بشكل  النسبة األ أما ما خيص اجلنسية، فقد رأت 

بعدم كرب من املقيمني النسبة األ صرحتبينما  ،%33.6نسبة كبري وبشكل متوسط ب
 .%39.7ك بنسبة دى انتشار الظاهرة حمل الدراسة وذلمب علمها

حيث كانت  ،عمارهمأحسب  وثني مل ختتلف كثريان آراء املبحأويوضح اجلدول  
 ظاهرة حمل الدراسةلال يعلمون مدى انتشار ا 25-18كرب من الفئة العمرية من النسبة األ

ن الظاهرة منتشرة ، أفما فوق 36و 35-26العمرية  تنيلفئرأت ابينما  %،35بنسبة 
 % على التوايل.32.6%، و 36.5حيث بلغت  بشكل متوسط
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 ،ن آراء املبحوثني مل ختتلف كثريا حسب مستواهم الدراسيأيضًا أ ويوضح اجلدول 
ة العامة والدراسات العليا كرب لكال من هم دون الثانوية العامة والثانويحيث كانت النسبة األ

كرب من احلاصلني ما كانت النسبة األنبي ،ن ظاهرة التعسف منتشرة بشكل متوسطأيروا 
 تشار الظاهرة حمل الدراسة.ن يعلمون مدى اكالوريوس العلى الب
ن الظاهرة منتشرة أ رأواكرب من املتزوجني والعزب ن النسبة األأوضحت النتائج أو  

 رأوا راملكرب من األ، بينما النسبة األعلى التوايل 28.7، و26.5بنسبة  بشكل كبري
 %.40، بنسبة تشار الظاهرة بشكل كبرينا

طلقة بتعويض امل ما مدى موافقتك عن احلل اآليت: مطالبةال: سؤ إجاابت الحتليل  سادساً:
 ؟مادي مقابل تعرضها للتعسف يف الطالق

 

 

 
طلقة بتعويض مادي مقابل تعرضها للتعسف يف الطالق(: 6رقم ) اجلدول

 
 مطالبة امل

 

 مطالبة املطلقة بتعويض مادي مقابل تعرضها للتعسف يف الطالق؟ احلل اآليت: مامدى موافقتك على

 
 موافق بشدة موافق معارض معارض بشدة

 النسبة % العدد النسبة %  العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 اجلنس
 33.3 28 21.4 18 25 21 20 17 ذكور
 اانث
 

21 4.9 79 18.3 177 40.9 165 38.2 

 اجلنسية
 37.1 114 36.2 111 18.6 57 8.1 25 قطري
 مقيم
 

13 5.7 33 15.8 84 40.2 79 37.8 

 العمر

25-18 8 5.8 16 11.7 67 48.9 46 33.6 
35-26 16 8.5 36 19 55 29.1 82 43.4 

 فما فوق 36
 

14 7.4 38 20 73 38.4 65 34.2 

 املستوى التعليمي
 35 7 30 6 20 4 15 3 دون الثانوية العامة

 37.4 40 50.5 54 9.3 10 2.8 3 اثنوية عامة
 36.8 111 35.4 107 19.2 58 8.6 26 بكالوريوس
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 دراسات عليا
 

6 6.9 18 20.7 28 32.2 35 40.2 

 احلالة االجتماعية

 35.3 48 44.1 60 14.7 20 5.9 8 متزوج
 37.5 132 36.4 128 18.5 65 7.7 27 أعزب
 52.2 12 21.7 5 13 3 13 3 مطلق
 20 1 40 2 40 2 0 0 أرمل

 
حول مقرتح مطالبة املطلقة بتعويض مادي مقابل  املبحوثني آراءوضح اجلدول ي

حسب )اجلنس، اجلنسية، العمر، املستوى الدراسي،  وتوزيعها ،تعرضها للتعسف يف الطالق
من الذكور موافقون بشدة على  كربن النسبة األ. ويظهر من اجلدول أة االجتماعية(احلال

وهي نسبة مرتفعة، خاصة إذا كانت من جنس الذكور، ألهنم املعنيني %، 44رتح بنسبة قامل
وكذلك %. 33.4بدفع التعويض يف حال التعسف، مقابل املعارضة)بنوعيها( بنسبة 

، مقابل %63.4 حيث بلغت نسبة موافقتهن بشدة واقفن بشدة على املقرتح، انثاإل
 .9.7رضة بنسبة املعا

، مقابل %60.3ح بنسبة على املقرت  واملقيمنيالقطريني  وقد تساوى كل من  
 % على التوايل.11%، و15معارضتهم بنسبة 

%، 87.9%، 86.9 بنسب على املقرتح العمرية الفئات من كلووافقت       
% 20%، وأخريًا 12.3%، 13.1مقابل الرفض بنسب بلغت  ،على التوايل%، 80و

 التوايل.على 
%، 90.7%، 80 ةبكل املستوايت التعليمية على املقرتح بنس  تووافق    
%، 8.78%، 9.4%، 20، مقابل الرفض بنسب على التوايل %87.3%، و50.19

% على التوايل. وي الحظ من هذه النتائج أن نسبة املوافقة كانت كبرية جداًّ مما 12.6و
 جيعلها فكرة قابلة للدراسة والتطبيق.

 على املقرتح بنسبة نيعزب واملطلقوال نيجكرب لكل من املتزو النسبة األ تافقوو  
، حيث ي الحظ أن النتائج تكاد على التوايل% %80، %86.9، 86،3 %،86.8
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%، 13.2تتطابق فيما بينها، مقابل الرفض البسيط حيث بلغت النسبة على التوايل 
13.6 ،%13 ،%20.% 
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ضد خماطر : التأمني ما مدى موافقتك عن احلل اآليت السؤال اآليت: اابتجإ حتليل سابعاً:
 ؟الطالق للحد من انتشار ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة قطر

 
 

 

 الطالق خماطرالتأمني ضد (: 7اجلدول رقم )

 

   
       
       

 

 برأيك، هل تؤيد التأمني ضد خماطر الطالق للحد من انتشار ظاهرة التعسف يف الطالق يف دولة قطر؟

 
 موافق بشدة موافق معارض معارض بشدة

 النسبة % العدد النسبة %  العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 33.3 28 21.4 18 25 21 20 17 ذكور اجلنس
 38.2 165 40.9 177 18.3 79 4.9 21 اانث

 اجلنسية
 37.1 114 36.2 111 18.6 57 8.1 25 قطري
 37.8 79 40.2 84 15.8 33 5.7 13 مقيم

 العمر
25-18 8 5.8 16 11.7 67 48.9 46 33.6 
35-26 16 8.5 36 19 55 29.1 82 43.4 

 34.2 65 38.4 73 20 38 7.4 14 فما فوق 36

املستوى 
 التعليمي

 35 7 30 6 20 4 15 3 دون الثانوية العامة
 37.4 40 50.5 54 9.3 10 2.8 3 اثنوية عامة
 36.8 111 35.4 107 19.2 58 8.6 26 بكالوريوس

 40.2 35 32.2 28 20.7 18 6.9 6 دراسات عليا

احلالة 
 االجتماعية

 35.3 48 44.1 60 14.7 20 5.9 8 متزوج
 37.5 132 36.4 128 18.5 65 7.7 27 أعزب
 52.2 12 21.7 5 13 3 13 3 مطلق
 20 1 40 2 40 2 0 0 أرمل



 

118 
 

 ،آراء املبحوثني حول مقرتح التأمني ضد خماطر الطالق السابقيوضح اجلدول 
 .وذلك حسب توزيع )اجلنس، اجلنسية، العمر، املستوى الدراسي، احلالة االجتماعية(

يظهر من اجلدول أنه ابجلمع بني نسب املوافقة واملوافقة بشدة، فإن نسب الذكور 
%، 54.7أكثر من النص يف عدد الذكور بنسبة واإلانث تعترب مرتفعة جداًّ، حيث بلغت 

%، وذلك يف مقابل الرفض عند 79.1وبلغت حوايل الثلثني من عدد اإلانث بنسبة 
 % عند اإلانث.23.2%، و45.2الذكور بنسبة 

وي الحظ أيضًا أن نسبة القطريني واملقيمني الذين وافقوا ووافقوا بشدة على املقرتح،  
%، و 26.7%، مقابل رفضهم بنسب 78%، و 73.3كانت مرتفعة حيث بلغت 

 % على التوايل.21.5
وي الحظ األمر ذاته يف األعمار، حيث وافقت مجيع الفئات العمرية على مقرتح 

الفئة العمرية ابجلمع بني املوافقة بشدة واملوافقة، فقد وافقت  التأمني بنسب أكرب، إذ إنه
%، وأخرياً الفئة 72.6فما فوق بنسبة  36%، تليهم الفئة العمرية 82.6بنسبة  18-25

% 27.5%، و27.4%، 17.5. مقابل رفضهم بنسب 72.5بنسبة  26035العمرية 
 على التتابع السابق.

عرفت مجيع املستوايت نسبًا مرتفعة يف  أما على صعيد املستوى التعليمي، فقد
%، يليهم الدراسات العليا مث 87.9املوافقة، حيث تصدر احلاصلون على الثانوية بنسبة 

%، وأخرياً 72.2%، و72.4البكالوريوس بفارق بسيط جداًّ، حيث بلغت نسبهم 
%، 27.8%، 27.6%، 12.1%، مقابل رفض 65مستوى دون الثانوية بنسبة 

 توايل.% على ال35و
أما احلالة االجتماعية، فقد كانت نسبة املوافقة أيضًا مرتفعة، إال أهنم تفاوتوا فقط 

%، 79.4يف درجتها، فقد بلغت نسبة املتزوجني املوافقني واملوافقني بشدة على االقرتاح 
%. 60%، وأخريًا األرامل بنسبة 73.9يليهم املطلقون والعزب بنسب متساوية بلغت 

 % على التوايل.40%، و 26%، و20.6نسبة مقابل الرفض ب
وي الحظ من خالل نتائج اجلداول السابقة، أن التوزيعات أظهرت نسب موافقة 
مرتفعة، وإن تفاوتت يف درجتها، لكـن األهم هو مدى تقبل الفكرة واملوافقة عليها، لذلك 

حتليل اجلدول، حىت ت ظهر فإن الباحثة مل تر أثراً يف التفريق بني درجة املوافقة أو الرفض أثناء 



 

119 
 

النسب احلقيقة هلما على حد سواء، ألن حساب كل درجة على حدة سيقلل من شأن 
 النسب.

اشرتاط حتليل إجاابت السؤال اآليت: ما مدى موافقتك على احلل اآليت:  :اثمناً 
  الزوجة ملؤخر الصداق يضمن عدم تعرضها للبؤس والفاقة بعد الطالق؟

 

 

 

 رتاط الزوجة ملؤخر الصداقاش(: 8رقم ) جدول

 

 ما مدى موافقتك على احلل اآليت: اشرتاط الزوجة ملؤخر الصداق يضمن عدم تعرضها للبؤس والفاقة بعد الطالق؟

 
 موافق بشدة موافق معارض معارض بشدة

النسبة %  العدد النسبة % العدد النسبة % العدد  النسبة % العدد 

 اجلنس
 29.8 25 32.1 27 22.6 19 15.5 13 ذكور
 46.3 200 33.1 143 15 65 5.6 24 اانث

 اجلنسية
 40.1 123 30.3 93 17.6 54 8.1 25 قطري
 43.1 90 36.8 77 14.4 30 5.7 12 مقيم

 العمر

25-18 7 5.1 22 16.1 55 40.1 53 38.7 
35-26  16 8.5 28 14.8 55 29.1 90 47.6 

فما فوق 36  14 7.4 34 17.9 60 31.6 82 43.2 

املستوى 
 التعليمي

 25 5 45 9 15 3 15 3 دون الثانوية العامة
 48.6 52 35.5 38 9.3 10 6.5 7 اثنوية عامة
 42.7 129 31.1 94 19.2 58 6.9 21 بكالوريوس

 44.8 39 33.3 29 14.9 13 6.9 6 دراسات عليا

احلالة 
 االجتماعية

 41.9 57 36.8 50 14.7 20 6.5 9 متزوج

 44 155 32.9 116 15.9 56 7.1 25 أعزب
 52.2 12 23 3 21.7 5 13 3 مطلق
 20 1 20 1 60 3 0 0 أرمل
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لزوجة ملؤخر صداق مينع آراء املبحوثني حول مقرتح اشرتاط ا السابقيوضح اجلدول 
%، 61.9ووصلت نسبة املوافقات )موافق وموافق بشدة( من اإلانث بؤس والفاقة، تعرضها لل

%، مقابل 79.4%، بينما موافقة الذكور قد قاربت على الثلثني بنسبة 38.1يف مقابل رفض 
 % من الرفض.20.6

%، جتاوزهتا نسبة املقيمني، إذ بلغت 70.4املوافقني على االقرتاح  القطريني وكانت نسبة
الفئة العمرية ة كذلك األمر ابلنسبة للفئات العمرية، حيث جندها ابلرتتيب اآليت: نسب  %.79.9

، إذ بلغت 35-25تليها نسبة الفئات العمرية %، 78.8 بلغتعلى املقرتح  املوافقة 18-25
 %%.74.8بنسبة فما  36%، وأخرياً فئة 76.7

للموافقة كانت يف صفوف أصحاب الثانوية  كربأيضًا أن النسبة األيوضح اجلدول و  
%، مث 78.1اسات العليا بنسبة %، يليهم أصحاب الدر 84.1العامة، إذ بلغت نسبتهم 

 %. 70%، وأخرياً من هم دون الثانوية العامة بنسبة 73.8أصحاب البكالوريوس بنسبة 
%، يليهم املتزوجون بنسبة 84.2وقد وافقت شرحية العزب على املقرتح بنسبة 

  %.40%، وأخريا فئة األرامل بنسبة 75.2%، فاملطلقون بنسبة 78.7
لنتائج أن االقرتاح قد حصل على موافقة )بنوعيها( شرحية كبرية من خالل هذه اوي الحظ 

من املبحوثني، بلغت أكثر من النصف، ممـا يعين أن اجملتمع تلقى هذا االقرتاح ابلقبول واالرتياح، 
 إذ من شأنه ردع املطلق عن التطليق من غري سبب، ومواساة املطلقة بعد الطالق هبذا املؤخر.
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ابت السؤال اآليت: ما مدى موافقتك على احلل اآليت: إنشاء حتليل إجا :اتسعاً 
 مراكز اجتماعية، لتأهيل وإعادة إدماج املطلقات تعسفاً يف اجملتمع؟

 
 
 

 .إنشاء مراكز اجتماعية، لتأهيل وإعادة إدماج املطلقات تعسفاً يف اجملتمع(: 9) رقمجدول 

 

 إنشاء مراكز اجتماعية، لتأهيل وإعادة إدماج املطلقات تعسفاً يف اجملتمع؟ما مدى موافقتك على احلل اآليت: 

 
 موافق بشدة موافق معارض معارض بشدة

النسبة %  العدد النسبة % العدد النسبة % العدد  النسبة % العدد 

 اجلنس
 69 58 14.3 12 7.1 6 9.5 8 ذكور
 70.8 306 24.8 107 3.5 15 0.93 4 اانث

 اجلنسية
 68.1 209 22.8 70 5.9 18 3.3 10 قطري
 74.2 155 23.4 49 1.4 3 0.96 2 مقيم

 العمر
25-18 2 1.5 5 3.6 40 29.2 90 65.7 
35-26  4 2.1 8 4.2 34 17.9 143 75.7 

فما فوق 36  6 3.2 8 4.2 45 23.7 131 68.9 

املستوى 
 التعليمي

الثانوية العامةدون   1 5 1 5 6 30 12 60 
 71 76 23.4 25 2.8 3 2.8 3 اثنوية عامة
 72.5 219 21.2 64 3.9 12 2.3 7 بكالوريوس

 65.5 57 27.6 24 5.7 5 1.1 1 دراسات عليا

احلالة 
 االجتماعية

 68.4 93 28.7 39 2.9 4 0 0 متزوج
 71.6 252 21.9 77 3.4 12 3.1 11 أعزب
 69.6 16 4.3 1 21.7 5 4.3 1 مطلق
 60 3 40 2 0 0 0 0 أرمل
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يتضح من اجلدول أعاله أن معظم الشرائح مبختلف أنواعها ومراتبها قـد وافقت 
%، ومع ذلك 83%، ماعدا نسبة الذكور اليت بلغت 90كبرية تعدت   بنسبةعلى االقرتاح 

%، وكذلك نسبة 16تبقى نسبة كبرية ومرتفعة ابملقارنة مع نسبة املعارضني اليت بلغت 
%، ومل جتد هلم الباحثة تربيرًا إال أن يكونوا قد ملؤوا اخليارات 73.9املطلقني اليت وصلت 

نه، وإمنا هذا دور الدولة، وهي بشكل عشوائي، ألن هذا االقرتاح ال ميس شخصًا بعي
 ستتكفل بكل شيء إذا ما متت املصادقة على االقرتاح.

من اجلداول السابقة املتعلقة ابالقرتاحات، أهنا كانت حمل رضى وقبول يتضح وأخرياً،       
رية، وإن تفاوتوا يف درجة القبول، ويبقى هذا جهد فردي حيتاج إىل تعزيز ومتابعة، شرحية كب
ة إىل املراجعة، ألن النتائج املــــ توصل إليها وإن عكست الواقع االجتماعي القطري، ابإلضاف

إال أهنا تبقى قاصرة يف تصويره مبا هو عليه فعال، وذلك لطغيان اجلانب القبلي القائم على 
 السرت وحفظ األسرار.
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 اخلامتة: 
يقة بني صفحات ة الشهلل الذي تتم بنعمه الصاحلات، فبعد هذه الرحلاحلمد     

املطلقات، تقف الباحثة هنا،  وخواطروممرات اجلامعة، املؤسسات،  الكتب، وأروقة
الستعراض أهم النتائج اليت توصل إليها البحث، وأبرز التوصيات، وأسأل هللا العظيم أن 

 ينفع هبا، وجيعلها خالصة لوجه الكرمي، وهي كاآليت:
 النتائج:

عندما يكون هناك جتاوز للحد، وضرر استعمل الفقهاء القدامى مصطلح التعسف  .1
. خدم يف املواطن اليت فيها ذم للفعل أو القولما است   وغالباً  ،وميل عن الطريق السوي

، مما  واملقصود ابلتعسف يف الطالق استخدام الزوج حقه يف الطالق من غري وجه حقّ 
 يتسبب يف أضرار للزوجة.

على معيارين اإلسالمية الغراء متنع التعسف وإن كان يف استعمال احلق، ويقوم  الشريعة .2
 ابلغري، وعدم مناقضة مقصد الشرع. مها: عدم اإلضرارأساسيني الستعماله، 

على التعسف يف الطالق جمموعة من اآلاثر: منها آاثر نفسية، آاثر اجتماعية، يرتتب  .3
 وآاثر مادية.

ع الضرر عن املطلقة من خالل جمموعة من اإلجراءات راعت الشريعة اإلسالمية رف .4
متمثلة يف: متعة املطلقة، توريث املطلقة يف مرض املوت معاملًة للزوج بنقيض قصده، 

 ونفقة املطلقة.
راعت بعض الدول العربية كالعراق واجلزائر واألردن وسوراي يف قوانينها األسرية رفع  .5

تعويض مادي، مع اختالفهم يف بعض الضرر عن املطلقة تعسفاً، من خالل فرض 
 التفاصيل البسيطة كقدر التعويض مثاًل.

خيلو القانون القطري من أي قانون إجرائي ضد التعسف يف الطالق، إال أنه أقر  .6
، -من قانون األسرة (115)يف املادة -استحقاق املطلقة من جهة الزوج عمومًا للمتعة

كفاية هذه النفقة لسد حاجيات املطلقة   لكن بعد الدراسة والبحث تبني للباحثة عدم
 ار اليت أصابتها جراء هذا التعسف.تعسفاً، وجرب األضر 
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مل يتطرق الفقهاء القدامى إىل التعويض عن التعسف يف الطالق هبذا املصطلح، إال أنه  .7
، ميكن القول أبخذهم به من خالل إقرارهم ملتعة الطالق للمطلقة من جهة الزوج

 قة من الفار من املوت.وكذلك توريث املطل
انقسم الفقهاء املعاصرون يف األخذ ابلتعويض عن التعسف يف الطالق من عدمه إىل  .8

 قسمني، وكل قسم لديه أدلة استند عليها يف حكمه.
،  تباينت أقوال الذين متت مقابلتهم خبصوص التعويض عن الطالق بني مؤيد ومعارض .9

 كما هو احلال ابلنسبة للفقهاء املعاصرين.
هو توفري األمن املايل للزوجة املتضررة من الطالق لتأمني ضد التعسف يف الطالق ا .10

 .من خالل التأمني التكافلي
القى التأمني التعاوين ضد التعسف يف الطالق أتييدًا من البعض، وحتفظًا من  .11

ضرورة وضع ضوابط تنظمه حىت ال يكون وسيلة  اآلخر، إال أن املؤيدين أكدواالبعض 
  أموال التأمني ابلتالعب واحليل.للوصول إىل

 231أسفرت االستبانة عن نتائج ت عترب خمالفة متاماً للتوقعات السابقة، إذ كانت إجابة .12

، بتعرضهم للتعسف يف الطالق، أو معرفتهم حبالة من 516من جمموع  مستجيبني
من جمموع املشرتكني يف  %44احلاالت عانت منه، وهذه تعترب نسبة كبرية جداًّ تقدر ب

ما  االستبانة، مما يعين أن التعسف يف الطالق موجود ومنتشر بشكل كبري، وهذا أيضاً 
يف الطالق، حيث كانت : مدى انتشار ظهرة التعسف أشارت إليه نتيجة سؤال مفاده

 منهم ابنتشاره إما بشكل كبري أو متوسط.  324إجابة 
االقرتاحات اليت اقرتحتها الباحثة يف االستبيان كحلول تقلل أو حتد من القت  .13

 التعسف يف الطالق إقباالً كبريا، وموافقة واسعة بني أوساط املبحوثني.

 التوصيات:
أوىل التوصيات اليت حترص الباحثة على توصيتها وهي معاملة الزوجات ابملعروف، 

هو النساء، فيا معشر األزواج،  ملسو هيلع هللا ىلصن آخر ما أوصى به النيب إواإلحسان إليهن، إذ 
 استوصوا بزوجاتكم خرياً.
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وتضمينه ، -أسوة ببعض الدول العربية-إعادة النظر يف مواد قانون األسرة القطري،  .1
ابلدرجة األوىل من التعسف يف الطالق، وحتمي األسرة -حتمي الزوجة  ملوادمادة من ا

 إذا ما ثبت التعسف من الزوج.، -واألبناء من التفكك
جهود املؤسسات سواء احلكومية أو اخلاصة، جبميع ختصصاهتا للمبادرة تظافر البد من  .2

حتد من التعسف يف حبماية املرأة من التعسف يف الطالق، واملسامهة يف وضع حلول 
 الطالق نفسه، أو ختفف من اآلاثر الناجتة عنه.

ضرورة وضع قيود معقولة على الطالق، وذلك ملنع استهتار األزواج به، وهتاوهنم يف  .3
 إيقاعه، وعدم اهتمامهم ابلنتائج السلبية له على األسرة أبكملها.

، فاجلامعات، ومجيع على نشر التوعية األسرية بدًءا من األسرة، مث املدارسالعمل  .4
 املؤسسات اإلعالمية.

، لضمان تثقيف مجيع األزواج قبل -أسوة مباليزاي -للزواج، الرخصة اإللزامية فرض  .5
 إقدامهم على الزواج.

االهتمام ابقرتاح التأمني ضد التعسف يف الطالق، وتناوله مبزيد من الدراسة والبحث،   .6
 ه، للخروج بنتائج إجيابية.، مع وضع الضوابط املناسبة لهكلٌّ حبسب ختصص

هذا ما من هللا به علي، فله احلمد وله الشكر وله الثناء احلسن، فإن أجدت     
فذلك فضل من هللا، وإن أخطأت فمين ومن الشيطان، فأستغفر هللا العظيم، وصل اللهم 

 على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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  قائمة املصادر واملراجع

 ابللغة العربية:املراجع 
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي ابن حجر، أمحد بن حممد بن علي اهليتمي، 

 م(.1983ه/ 1357، )مصر، املكتبة التجارية الكربى، د ط، الشرواين والعبادي
دار عامل الكتب للطباعة ، )اجملتمع واألسرة يف اإلسالم ،مد طاهرحم ،اجلوايب
 م(2000ه/1421، 3، طوالنشر والتوزيع

 )د م: د ط، د ت(. فقه األسرة، ،راين، أمحد علي طه
، )دار الكتب األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، السيوطي

 م(.  1990 -هـ 1411، 1العلمية، ط
، )د م: د ط، اجملموع شرح املهذب، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرفالنووي، 

 د ت(.
، ت.كمال يوسف مصنف ابن أيب شيبةابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد، 

 .ه(1409، 1احلوت،) الرايض، مكتبة الرشد، ط
، ت انصر إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالفابن اجلوزي، يوسف بن قزأوغلي، 

 .(1408، 1القاهرة، ط  –اخلليفي، )دار السالم 
تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ ابن الدهان، حممد بن علي بن شعيب، 

 .(م2001هـ/ 1422، 1، ت. صاحل بن انصر، )الرايض مكتبة الرشد، طمذهبية انفعة
)مؤسسة الرسالة،  زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، حممد بن أيب بكر، 

 .1415) ،27مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط -بريوت 
، )دار الفكر، فتح القديرابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، 

 .د.ط، د.ت(
  .، مجعها حممد الشويعرجمموع فتاوى ابن ابزابن ابز، عبد العزيز، 
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مكة يح األحكام من بلوغ املرام، )توضابن بسام، عبد هللا بن عبد الرمحن، 
 (.م2003ه/ 1423، 5املكرمة، مكتبة األسدي، ط

 (.، )د.ط، د.تالقوانني الفقهيةابن جزي، حممد بن أمحد، 
ت إحسان عباس، )بريوت رسائل ابن حزم األندلسي، ابن حزم، علي بن أمحد، 

 .394، ص 1، ج م1980، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 
ت أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، ، ابن حنبل
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،  -شعيب األرنؤوط 

 م(. 2001ه/1421، 1)مؤسسة الرسالة، ط مسند اإلمام أمحد بن حنبل
)الرايض، دار كنوز إشبيليا  العقود املضافة إىل مثلهاابن طاهر، عبد هللا بن عمر، 

 م(2013هـ /1434، 1للنشر والتوزيع، ط
رد احملتار ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 

 .)م1992ه/ 1412، 2، )بريوت، دار الفكر، طعلى الدر املختار
، )دار ابن الشرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل بن حممد، ابن عثيمني

  .ه(1428ه/ 1422، د م: 1اجلوزي، ط
)القاهرة: مكتبة  املغين البن قدامة املقدسي، أبو حممد عبد هللا بن أمحد ابن قدامة،

 .م(1968هـ /1388القاهرة، د.ط، 
ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، مشس الدين، 

)دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، أشرف على الشرح الكبري على منت املقنع، أبو الفرج، 
 .طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار(

ن العظيم تفسري القرآابن كثري، إمساعيل بن عمر، ت: سامي بن حممد سالمة، 
 .م( 1999 -هـ 1420 ،2)دار طيبة للنشر والتوزيع، ط/

)د.م: دار  سنن ابن ماجه ،ت حممد فؤاد عبد الباقي ابن ماجة، حممد القزويين
 .إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت(
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حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى  ،منظور،ابن 
 (.م1993هـ /1414، 3)بريوت: دار الصادر، ط لسان العرب اإلفريقى،

املكتبة احلميد، )بريوت، ، ت حممد حمي الدين عبد سنن أيب داودأبو داود، 
 ، د م: د ط، د ت(.العصرية، صيدا

، )دار مدى حرة الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالميةأبو زهرة، السباعي، 
 .(1968الفكر، الطبعة الثانية، 

، ت. رمزي بعلبكي، )بريوت، دار املاليني، مجهرة اللغةاألزدي، حممد بن احلسني، 
 م(. 1،1987ط/

، 1دار طوق النجاة، ط :)د.م صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل، 
 .م(2001هـ /1422

، )رسالة إجراءات الدعوى يف الطالق التعسفي، دراسة مقارنةبسمة اإلبراهيم، 
 .2009)ماجستري، جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، 

، ت عادل أمحد التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي البغوي، احلسني بن مسعود، 
 .م(1997-هـ1418، 1)دار الكتب العلمية، طعبد املوجود، علي حممد معوض، 

البلدحي، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي، 
تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، )القاهرة، مطبعة احلليب، االختيار لتعليل املختار، 

  .م(1937ه/ 1356
)مصر: شركة مكتبة ومطبعة  سنن الرتمذيالرتمذي، حممد بن عيسى الضحاك، 

 .م(1975هـ /1395، 2مصطفى البايب احلليب، ط
)مكة املكرمة، مكتبة  توضيح األحكام من بلوغ املرامالتميمي، عبد هللا البسام، 

 .م(2003هـ /1423، 5األسدي، ط
)د.م: بيت األفكار الدولية،  ميموسوعة الفقه اإلسالالتوجيري، حممد بن إبراهيم، 

 م(.2009هـ/ 1430، 1ط
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)دار احلامد التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي، جامن، فخري مجيل، 
 .م(1999هـ/1420، 1للنشر، ط/

، 2)وزارة األوقاف الكويتية، ط الفصول يف األصول،اجلصاص، أمحد بن علي، 
 (.م1994-هـ1414

)د م: هناية املطلب يف دراية املذهب، اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا، 
 .م(2007ه/1428، 1دار املنهاج، ط

احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل املقدسي، مث 
ت عبد اللطيف اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا، 

 .حممد موسى السبكي، )بريوت، دار املعرفة، د.ط، د.ت(
 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين، حممد بن أمحد، 

 .م(1994هـ/1415، 1)د.م: دار الكتب العلمية ط
، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالميةخالف، عبد الوهاب، 

 .م(1938ه/ 1357، 2الكتب املصرية، طدار  القاهرة،)
)الرايض: مكتبة امللك  املعامالت املالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان بن حممد، 

 .م(2010هـ / 1432، 2فهد الوطنية، ط
، )بريوت، نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميالدريين، فتحي، 

 .م(1988، 4مؤسسة الرسالة، ط
، )الفيوم، دار الفقه –اجلامع لعلوم اإلمام أمحد سيد عزت،  ،عيد د.خالالرابط، 

 .م(2009ه/  1430، 1الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، ط
، 1، )املكتبة العلمية، طشرح حدود ابن عرفةالرصاع، حممد بن القاسم األنصاري، 

 .هـ(1350
اجلوهرة النرية على خمتصر بادي، الزبيدي، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي الع

  .ه(1322، 1، )املطبعة اخلريية، د م: طالقدوري
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)دار اهلداية، د ت، د اتج العروس من جواهر القاموس الزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد، 
 .ط(

، د 12)دمشق: دار الفكر، ط الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، 
 (. ت

)دار البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا، 
 .م(1994/هـ 1414، 1الكتيب، ط

، )بريوت، دار الوراق املرأة بني الفقه والقانونالسباعي، مصطفى بن حسين، 
  .م( 1999هـ/ 1420للنشر والتوزيع، 

ت واِعِد ابِن َعْبِد السَّالِم، الَفَواِئُد اجِلَساُم َعلى قَ سراج الدين، عمر بن رسالن، 
 .47م(، ص 2013هـ/ 1434، 1حممد حيىي، )الدوحة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

 ،ت صالح الدين الناهي، )عمانالنتف يف الفتاوى، السُّْغدي، علي بن احلسني، 
 .(1984/  1404، 2، طمؤسسة الرسالة، بريوت، دار الفرقان

دروس صوتية على  التعليق على العدة شرح العمدة،سليمان، أسامة علي حممد، 
 املكتبة الشاملة.

الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
، )بريوت، دار املعرفة، د.ط، األماملطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي، 

 .م1990ه/1410
، )عمان، دار املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ن،عثماحممد  شبري،

 م(2007ه/ 1427، 6النفائس، ط
مغين احملتاج إىل معرفة الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي، 

 .م(1994ه/1415، 1)دار الكتب العلمية، طمعاين ألفاظ املنهاج، 
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم ت أمحد عناية،  ،حممد بن علي ،الشوكاين

 .م(1999هـ / 1419، 1)دمشق، دار الكتاب العريب، طاألصول 
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د م: ، )متعة الطالق وعالقتها ابلتعويض عن الطالقصبحي، زايد علي صبحي، 
 .98(، ص1992، 1الينابيع للنشر والتوزيع، ط دار

، جملة جامعة لألحباث، مقارنةالطالق التعسفي دراسة فقهية صربي، عروة، 
 ، ابقة الغربية األراضي احملتلة(.13أكادميية القامسي، )عدد 

 )د ط، د ت(.سبل السالم حممد بن إمساعيل،  ،الصنعاين
، )بريوت، دار اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوكالطربي، حممد بن جرير، 

 .هـ(1387، د ت، 2الرتاث، ط 
، 1)د.م: مؤسسة الرسالة، ط تفسري الطربيالطربي، حممد بن جرير، 

 .م(2000هـ/1420
، ت شاكر، )د م: مؤسسة جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، حممد بن جرير، 

 .ه(1420م/ 2000الرسالة، 
، ت عبد هللا بن عبد احملسن شرح خمتصر الروضةالطويف، سليمان بن عبد القوي، 

 .م(1987هـ / 1407، 1مؤسسة الرسالة، ط د م: الرتكي، )
حسن،  ، الَواِضح يف أُصوِل الِفقه،الظفري، علي بن عقيل

 
ت َعبد هللا بن َعبد امل

 .31، ص 4م(، ج  1999هـ /1420، 1، ط الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع)بريوت مؤسسة 
)القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،  الفروق اللغويةالعسكري، أبوهالل، 

 .د.ط، د.ت(
معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب العسكري، احلسن بن عبدهللا، 

ت. بيت هللا بيات، )مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني ب "قم"، وزايدة، 
 .هـ( 1412، 1ط/ 

 .م(2005هـ /1427، 1، )طشبكة يسألونك فتاوىعفانة، حسام الدين بن موسى، 
 موقع الكرتوين يف املكتبة الشاملة..
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، 2ط دار السالم القاهرة،، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهيةمجعة حممد،  يعل
 .م(2001/هـ1422

منح اجلليل شرح خمتصر املالكي،  ،أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن حممد ،عليش
 .م(1989ه/ 1409، )بريوت، دار الفكر، د.ط، خليل

)بريوت، دار إحياء الرتاث  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، بدرالدين، 
 .العريب، د.ط، د.ت(

، ت اللباب يف شرح الكتابالغنيمي، عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم، 
 .حممد حمي الدين، )بريوت، املكتبة العلمية، د ط، د ت(

)بريوت: دار العلم  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةالفارايب، إمساعيل بن محاد، 
 .م(1978هـ/ 1407، 4للماليني، ط

، 3، )مؤسسة الرسالة، طاحلق ومدى سلطان الدولة يف تقييدهفتحي الدريين، 
 .(م1984هـ/ 1404

، )مؤسسة اإلسالمينظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه فتحي الدريين، 
 .(م1988هـ/  1408، 4م، ط/ 1387هـ/ -1967، 1الرسالة، ط/

 .)د.م: دار ومكتبة اهلالل، د.ط، د.ت( العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، 
)بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة  القاموس احمليطالفريوز آابدي، حممد بن يعقوب، 

 .م(2005هـ /1426، 8والنشر والتوزيع، ط
)القاهرة، دار ، القاموس احمليطأابدي، حممد بن يعقوب، ت نصر اهلوريين،  وزالفري 

 .م( 2008ه/  1429، ، د.طاحلديث
)بريوت: املكتبة ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري الفيومي، امحد بن حممد، ا

)بريوت: دار  لسان العرب، ابن منظور، مجال الدين، 364، ص2العلمية، د.ط، د.ت(، ج
 .م(1993هـ /1414، 3الصادر، ط
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ي، ت حممد حجي، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكالقرايف، 
 .م(1984، 1طبريوت، دار الغرب اإلسالمي،  الذخرية،

بريوت: دار البشائر اإلسالمية، )، اإلسالميالتأمني القره داغي، على حمي الدين، 
 .م(2001هـ /1422، 1ط

)بريوت: دار البشائر  ،التأمني التكافلي اإلسالميالقره داغي، علي حمي الدين، 
 .م(2011هـ /1432، 1اإلسالمية، ط

)د.م: دار الكتب  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين، 
 .م(1986هـ /1406، 2العلمية، ط

 .)بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت( ،الكلياتالكفوي، أبوالبقاء، 
للبحوث العلمية فتاوى اللجنة الدائمة ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 (، د.ت1)الرايض، رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، ط، 1واإلفتاء 
، ت. أمحد عبد الكرمي جنيب، التبصرة اللخمي، علي بن حممد الربعي، أبو احلسن،

 م(.2011هـ/ 1432، 1حة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط)الدو 
)دار الكتب العلمية، ، املدونةمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، 

 .م(1994ه/1415، 1ط
، ت حممد فؤاد عبد الباقي، )دار إحياء الرتاث موطأ اإلمام مالكمالك بن أنس، 

 (.م 1985 /هـ  1406لبنان،  ،العريب، بريوت
)بريوت:  حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيالرمحن،  املباركفوري، حممد بن عبد
 .دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(

هـ 1432، 1)الرايض: مدار الوطن للنشر، ط الفقه امليسرجمموعة من املؤلفني، 
 .م(2011/

ـ / ه1432، 5)القاهرة: دار الدعوة، ط املعجم الوسيطجمموعة من املؤلفني، 
 (.م2011
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، )املغرب، دار أساسيات املعامالت املالية واملصرفية اإلسالميةجمموعة مؤلفني، 
 .م(2016هـ /1438، 1األمان، ط

، مرجع سابق، أساسيات املعامالت املالية واملصرفية اإلسالميةجمموعة مؤلفني، 
 . 202ص

، 2)الكويت: دار السالسل، طاملوسوعة الفقهية الكويتية  جمموعة مؤلفني،
 .هـ( 1427ـ/ه1404

 ترقيم آيل من الكتبة الشاملة.، ، فقه املعامالتجمموعة مؤلفني
، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلياملرداوي، 

 د ت(. ،2، )د م: دار اإلحياء، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
، ت.ابراهيم األبياري، )دار مفاتيح العلومحممد بن أمحد اخلوارزمي، البلخي، 
 .، د.ت(2الكتاب العريب، ط

، مدى إابحة الطالق التعسفي والتعويض عنه يف ضوء مقاصد حممود، ميك ووك
 -جامعة القاهرة-، )حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، كلية دار العلومالشريعة
 . 582، ص 2009)، 10، ع 5مج مصر، 

طَرّ ز ّى، انصر بن عبد السيد، 
 
)دار الكتاب العريب، د  املغرب يف ترتيب املعربامل

 .315ط، د ت(، ص
عبد الفتاح أبو ت  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي

 م(.1986ه/ 1406، 2، طمكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب)سنن النسائي، ، غدة
)الرايض: مكتبة الرايض  الكايف يف فقه أهل املدينةالنمري، يوسف بن عبدهللا، 

 .م(1980هـ/1400، 2احلديثة، ط
، ت.حممد عوض هتذيب اللغةاهلروي، حممد بن أمحد بن األزهري أبو منصور، 

 )م2001، 1العريب، طبريوت، دار إحياء الرتاث ، )مرعب
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)الرايض:  أحباث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية
 .(م2014هـ /1435، 4الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، ط

هـ(، 370اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف: 
عضو جلنة مراجعة املصاحف ابألزهر  -، ت حممد صادق القمحاوي أحكام القرآن

 .هـ( 1405د.ط،  ،الشريف، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب
علي معوض )ط. األرقم(، ت.  الوجيز يف فقه اإلمام الشافعيالغزايل، أبو حامد، 

 م(. 1997 – 1418،  1عادل عبد املوجود، )دار األرقم بن أيب األرقم، ط/ -
 (2004 – 1425، د.م، 2ط/املدخل الفقهي العام، الزرقا، مصطفى أمحد،  

، )مؤسسة استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي نظرية التعسف يف ،الدريين، فتحي
 .م( 1988هـ /  1408 ،4ط  ،بريوت ،الرسالة

اإلشراف على هـ( 319يسابوري، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر )املتوىف: الن
صغري أمحد األنصاري أبو محاد، )مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة حتقيق  مذاهب العلماء،

 .(م 2004هـ /1425، 1اإلمارات العربية املتحدة، ط  -
ن لطف هللا احلسيين الق نَّوجي، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي اب

الرَّوضة »)ومعها: التعليقات  الرَّضية على  الروضة النديةهـ(، 1307البخاري )املتوىف: 
ر الّدين األلَباين، ضبط نصَّه، ، «الّنديَّة التعليقات بقلم: العالمة احملدّ ث الشيخ حممَّد اَنص 

احلَليبُّ األثرّي، )َدار  ابن وحقَّقه، َوقَام على نشره: علي بن حَسن بن علي بن َعبد احلميد 
اململكة العربية السعودية، َدار ابن عفَّان للنشر والتوزيع،  -القيّ م للنشر والتوزيع، الرايض 

 .(م 2003 -هـ  1423، 1مجهورية مصر العربية، ط -القاهرة 
النجدي، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبلي النجدي 

 .هـ(1406، 2د.م. ط، اإلحكام شرح أصول األحكامهـ(، 1392)املتوىف: 
، صححه شرح القواعد الفقهية(، هـ1357)املتوىف:أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، 

 -هـ 1409، 2دمشق، سوراي، ط –وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، ) دار القلم 
 م(1989
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شرح  ،هـ(449ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف: 
السعودية،  -، حتقيق أبو متيم ايسر بن إبراهيم )مكتبة الرشد صحيح البخارى البن بطال

 .(م2003 -هـ 1423، 2الرايض، ط
القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي  بن العريب،ا
الدكتور حممد عبد هللا ولد  حتقيق:  القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس،هـ( 543)املتوىف: 

 م(.1992، 1كرمي )دار الغرب اإلسالمي، ط
وىف: ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري )املت

 .بريوت، د.ط، د.ت( –) دار الفكر  ،راحمللى ابآلاثهـ( 456
اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت )املتوىف: 

، 1حلب، ط –، وهو شرح سنن أيب داود، )املطبعة العلمية معامل السننهـ(، 388
 م(. 1932 -هـ  1351

احلسني بن حممد بن خلف،)املتوىف:  ابن الفراء، القاضي أبو يعلى، حممد بن
، حتقيق: د. عبد الكرمي بن حممد املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهنيهـ(، 458

 .م(1985 -هـ 1405، )1الالحم، )مكتبة املعارف، الرايض، ط

، املبسوط هـ(،483حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة )املتوىف:  ،السرخسي
 .م(1993 -هـ 1414وت، د.ط، بري  –)دار املعرفة 

بن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب ا
حتقيق حممد حممد أحيد ولد ماديك  (، الكايف يف فقه أهل املدينة،هـ463)املتوىف: 

، 2املوريتاين، مكتبة الرايض احلديثة، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط
 (.م1980هـ/1400

الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
بريوت، ،دار املعرفة) األم،هـ( 204املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 م(.1990هـ/1410د.ط، 
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 ،خمتصر املزين، هـ(264ل، أبو إبراهيم )املتوىف: املزين، إمساعيل بن حيىي بن إمساعي
 .م(1990هـ/1410بريوت،  –ابألم للشافعي(، )دار املعرفة  ملحق)مطبوع 

يف  ه( التنبيهـ476الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )املتوىف: 
 .، )عامل الكتب، د.ط، د.ت(الفقه الشافعي

)املتوىف:  -أو املوىل  أو منال -خسرو، حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال 
 .دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت() درر احلكام شرح غرر األحكام،هـ(، 885

الشيباين أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف: 
 –)الدار العلمية  مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل،هـ(241

 .اهلند، د.ط، د.ت(
الثعليب، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي )املتوىف: 

حتقيق محيش عبد ، «اإلمام مالك بن أنس»املعونة على مذهب عامل املدينة هـ(، 422
 .(مكة املكرمة، د.ط، د.ت -احلّق، )املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز 

 ،هـ(558سامل اليمين الشافعي )املتوىف:  العمراين، أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن
، 1جدة، ط –، حتقيق قاسم حممد النوري، )دار املنهاج البيان يف مذهب اإلمام الشافعي

 م(.2000 هـ/ 1421

 رسائل وأحباث علمية: 
دراسة  -إجراءات الدعوى يف الطالق التعسفياالبراهيمي، مسا حسني، " 

 .1/2009معة آل البيت بتاريخ "، أطروحة دكتوراه، منشورة جبا-مقارنة
، حبث تعسف الزوج يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالميميان يونس، ، إاألسطل

مقدم الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري، اجلامعة اإلسالمية بغرة، 
 م(.2013ه/ 1434)

القانون "، منشور مبجلة املتعة والتعويض عن الطالق التعسفي"  محليل، صاحل،
 .4/2013واجملتمع، من طرف جامعة أدرار، بتاريخ 
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التعسف يف الطالق: حقيقته، معايريه، حاالته، واجلزاء الدابغ، أمين مصطفى، " 
حبث منشور يف جملة جامعة األقصى، اجمللد الثامن عشر، العدد األول، لسنة املرتتب عنه، 

2014. 
الطالق التعسفي يف الفقه  دعوى التعويض عنالدوس، رمسية عبد الفتاح، " 

 .7/2009، أطروحة دكتوراه، منشورة جبامعة األردن بتاريخ اإلسالمي
التعسف يف استعمال حق الطالق على ضوء قانون األسرة السنوسي، علي، " 

 .7/2012"، حبث منشور يف دورية جمللة الفقه والقانون بتاريخ اجلزائري

ق وعالقتها ابلتعويض عن الطالق متعة الطال" ،متام عودة عبد هللاالعساف، 
"، حبث منشور بدورية جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، لسنة التعسفي
 ، العدد السادس. 2012

 الطالق التعسفي والتعويض عنه بني الشريعة والقانون األردينعفيف، ساجدة" 
وطنية، كلية الدراسات حبث مقدم الستكمال احلصول على املاجستري، جبامعة النجاح ال

 .2011اإلسالمية بتاريخ 
"، حبث الطالق وعالقتها ابلتعويض عن الطالق التعسفي متعة" عيسى، توفيق،

 .1992مقدم للحصول على املاجستري من كلية الشريعة، ابجلامعة األردنية سنة 
التعسف يف استعمال احلقوق يف الشريعة اإلسالمية حممد عثمان، رأفت، 

 حبث منشور يف جملة الشريعة والقانون ابلقاهرة، العدد األول. ) د ط، د ت(. والقانون،

 ، وقوانني بعض الدول.مراجع شبكة اإلنرتنت
/  22إبصدار قانون األسرة  2006( لسنة 22قانون األحوال الشخصية القطري رقم )

 .54، مادة رقم 2006
، لسنة 82قانون األحوال الشخصية األردين املعدل مبوجب القانون املؤقت رقم 

2001. 
 املعدل. 1985لسنة  51قانون األحوال الشخصية العراقي، رقم 
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  املعدل.1975قانون األحوال الشخصية السوري، لسنة 
 املعدل واملتمم. ،1984لسنة  84 /11قانون األسرة اجلزائري رقم 

 ، إبصدار القانون املدين.2004، لسنة 22ن قانون رقم م199املادة رقم 
 .115إبصدار قانون األسرة، املادة  2006( لسنة 22رقم ) القطري قانونال

cfr.org -https://www.e/متت الزايرة بتاريخ   الطالق/-بسبب-املعنوي-الضرر-التعويض
 مساء. 11، الساعة 9/9/2018
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 املالحق
 خطاابت:  )أ(: رقم امللحق  •
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 جدول املقابالت.: (ب) رقم امللحق 

 اتريخ املقابلة الصفة الشخص الرقم

 02/09/2018 حمامية مىن عياد 1

مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، وهو  طارق التميمي 2
 ابحث قانوين بوزارة العدل القطرية

05/09/2018. 

دكتور يف كلية احلقوق جبامعة حلوان القاهرة، واستشاري قانوين يف مركز  حممد فرج البوشي 3
 الدراسات بوزارة العدل بدولة قطر

05/09/2018. 

 05/09/2018 أستاذ القانون املساعد، وخبري قانوين بوزارة العدل القطرية وائل صفي الدين شعالن 4

 06/09/2018 كلية الشريعة جبامعةعميد   ابراهيم األنصاري 5

 08/09/2018 األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني حميي الدين القره داغي 6

ابحث رئيس مبعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية  عبد اللطيف السالمي 7
(SESRI) 

17/09/2018 

 20/09/2018 واجتماعية جبمعية الصحة النفسيةاستشارية نفسية  ظبية املقبايل 8

 02/10/2018 (BEEMAانئب رئيس شركة الضمان للتأمني اإلسالمي ) يوسف الكواري 10
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 نسخة من االستبانة املوزعة على املبحوثني.ج(: امللحق رقم ) •
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 االستبيان.: مالحظات الدكتور السالمي خبصوص أسئلة (دامللحق رقم ) •

 
. 

 

 

 


