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ملخص:
امل�سامني الرتبوية يف التعوي�ض عن الطالق التع�سفي

يهدف البحث اإىل بيان امل�ضامني الرتبوية يف مبداأ التعوي�ض 
يف الطالق التع�ضفي يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية؛ من خالل درا�ضة 
وا�ضتخراج  واملجتمع،  الفرد  على  واآثاره  التع�ضفي،  الطالق  معايري 
الطالق  يف  التعوي�ض  مبداأ  من  الرتبوية  والتطبيقات  الدللت 
يف  الإ�ضالمي  املجتمع  يف  املوؤ�ض�ضات  دور  بيان  ثم  التع�ضفي، 
الو�ضفي  املنهج  من  كل  م�ضتخدمًا  التع�ضفي،  الطالق  ظاهرة  عالج 

وال�ضتقرائي وال�ضتنباطي.
بّد  اّنه ل  اأهمها:  النتائج  اإىل جمموعة من  البحث  وقد خل�ض 
يف  الأزواج  لدى  وال�ضلوكي  والوجداين  املعريف  الوعي  تنمية  من 
فر�ض  ووجوب  الطالق،  حق  وخا�ضة  الزوجية  حقوقهم  ا�ضتعمال 
يف  التع�ضف  عدم  ل�ضمان  بالتعوي�ض؛  املتمثلة  الدنيوية  اجلزاءات 

الطالق واملحافظة على حقوق الزوجات.
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  تكامل  ب�رضورة  البحث  واأو�ضى 
والق�ضائية يف الدولة؛ ل�ضمان عدم وقوع الطالق التع�ضفي، وعالجه 
التخطيط  على  قائم  تربوي  برنامج  ر�ضم  خالل  من  وقوعه  بعد 
والتنفيذ والتقييم ابتداًء بالتدابري الوقائية، مروراً بالعالج، وانتهاء 

بتقييم نتائج العالج.
ال�ضخ�ضية،  الأحوال  الإ�ضالمي،  الفقه  املفتاحية:  الكلمات 

التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي، التع�ضف يف ا�ضتعمال احلق.

The Educational Contents of Compensation with 
respect to Arbitrary Divorce

ABSTRACT:

The research aims to clarify the educational 
contents in the principle of compensation with respect 
to arbitrary divorce in the Personal Status Law, 
through the study of arbitrary divorce criteria, and its 
effects on the individual and the society. In. The study 
highlights the role of the institutions in the Islamic 
community in tackling the phenomenon of arbitrary 
divorce whereas the researcher used the inductive and 
deductive approaches. 

The research reached some results, the most 
significant are: Developing a cognitive, emotional and 
behavioral awareness among couples in the use of 
conjugal rights, especially the right of divorce, along 
with the imposition of sanctions represented in the 
compensation; to ensure that no abuse in divorce and 
to preserve wives rights.

The researcher recommended the necessity 
of educational and judicial institutions integration 
in the country; in order to guarantee that there is 

no arbitrary divorce, and tackling it if it happens 
through designing educational program based on 
planning, implementation, and evaluation starting 
with preventive measures, in order to deal with and 
assess the outcomes.

Key words: Islamic jurisprudence (Islamic Fiqh), 
personal status, compensation for arbitrary divorce, 
abuse of right

املقدمة
العلماء  بها  اأهّتم  التي  العظيمة  املوؤ�ض�ضة  هي  الأ�رضة  اإّن 
الق�ضائية  موؤ�ض�ضاتها  بكل  الدولة  بها  واهتمت  بل  والباحثون، 
وذلك  املوؤ�ض�ضات؛  من  غريها  من  اأكرث  كبرياً  اهتمامًا  والجتماعية 
لأّنها حتتاج اإىل منهج وا�ضح، ونظام دقيق؛ من اأجل حتقيق اأهدافها 
الذي  الكون  هذا  عنا�رض  اأكرم  الب�رضي  العن�رض  تن�ضئة  يف  الكربى 

ا�ضتخلفه اهلل تعاىل عليها لعمارة الأر�ض.
بناء  يف  الأوىل  اللبنة  وهي  الأ�رضة  متا�ضك  على  وحر�ضًا 
املجتمع ووحدته .و اأمر اهلل �ضبحانه اأن يكون التفريق باإح�ضان قال 
ِيٌح })�ضورة البقرة  رُوٍف اأَورْ َت�سرْ �َساٌك ِبَعرْ َتاِن  َفاإِمرْ الَُق َمرَّ تعاىل{الطَّ
229(؛ ولتحقيق ذلك وهب اهلل تعاىل الرجل املوؤهالت والقدرات التي 
امتاز بها عن املراأة ليقوم بقوامتها وحمايتها وحتمل كل اأعبائها؛ 
الزوجية  الرابطة  اإنهاء  حق  جعل  وبالتايل  القوامة  حق  له  فجعل 
اأكرث  الأمور بالعقل والفعل  الأقدر على حمايتها وتقدير  بيده؛ لأنه 
من املراأة التي يغلب عليها يف العادة تغليب العاطفة على العقل يف 

تقدير الأمور يف احلياة الزوجية.
ومن حكمته تعاىل يف ت�رضيعه اأّنه جعل هذا احلق بيد الرجل 
وجعل  اإليه؛  احلاجه  وعند  م�رضوعة  باأ�ضباب  ا�ضتعماله  قيد  اأنه  اإل 
عليه التزامًا ماليًا نحو مطلقته مقابل جعل الطالق بيده؛ ليكون له 
و�ضائل  نفاد  بعد  الطالق  ا�ضتعمال حقه يف  قبل  مليًا  فيفكر  رادعًا؛ 
لعالج  و�ضيلة  اآخر  بذلك  الطالق  فيكون  جميعا،  والإ�ضالح  التفاق 

امل�ضكالت امل�ضتحكمة الذي يلجاأ اإليه الزوج.
وقد اأخذ قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين بهذا املبداأ، وفر�ض 
لك�رض  وجرباً  له،  عقوبة  ماليًا  تعوي�ضًا  تع�ضفيًا  طالقًا  املطلق  على 

خاطرها وتظلمها ب�ضبب الطالق بغري م�ضّوغ �رضعي ول حاجة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
امل�ضتفادة  الرتبوية  الأبعاد  بيان  يف  الدرا�ضة؛  م�ضكلة  تربز 
ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  يف  التع�ضفي  الطالق  عن  التعوي�ض  من 
غري  من  الطالق  حق  ا�ضتخدام  يف  التع�ضف  عن  ينتج  وما  الأردين، 
مما  باأكملها،  والأ�رضة  الزوجة  على  اأ�رضار  من  له  �رضعي  م�ضّوغ 
املوؤ�ض�ضات  يف  التع�ضفي  ال�ضلوك  هذا  معاجلة  �رضورة  ي�ضتدعي 
التع�ضفي  الطالق  ن�ضبة  من  للتقليل  وق�ضائية-  تربوية  املخت�ضة- 
الدرا�ضة  م�ضكلة  حتديد  وميكن  الإ�ضالمي،  املجتمع  يف  الأزواج  بني 

من خالل الإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ضي الآتي:
ما الأبعاد الرتبوية امل�ستفادة من التعوي�ض عن الطالق  ◄

التع�سفي يف قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين؟
 والإجابة عن ال�سوؤالني الفرعيني الآتيني:
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ما املق�ضود بالتعوي�ض عن الطالق التع�ضفي وحكمه يف  ◄
الفقه الإ�ضالمي؟

قانون  ◄ يف  التع�ضفي  الطالق  عن  التعوي�ض  اعتمد  كيف 
الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين ؟

أهداف الدراسة:
بيان الأبعاد الرتبوية امل�ضتفادة من التعوي�ض عن الطالق . 1

التع�ضفي يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين.
بيان املق�ضود من التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي وحكمه . 2

يف الفقه الإ�ضالمي.
درا�ضة التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي يف قانون الأحوال . 3

ال�ضخ�ضية الأردين.

أهمية الدراسة:
تتجلى اأهمية الدرا�سة يف الإفادة من الأمور الآتية:

بني . 1 تربط  درا�ضة  الطالق  بق�ضايا  يهتم  م�رضوع  اإّنها 
التطبيقية  ال�رضعية  والقانونية  الفقهية  والدرا�ضة  الرتبوية  الدرا�ضة 
املكتبة  وترفد  والرتبوية،  الق�ضائية  املوؤ�ض�ضات  يف  تطبق  التي 
اإ�ضالمية  الرتبوية بدرا�ضات فقهية قانونية مدرو�ضة درا�ضة تربوية 

وت�ضهم يف:
مرتبط  � مفيد  الرتبوية  للمكتبة  فقهي  منهج  اإ�ضافة 

احلكم  توجيه  خالل  من  الأردين  القانون  يف  ال�ضخ�ضية  بالأحوال 
ال�رضعي ملا فيه م�ضلحة الأزواج و�ضمان حلقوقهم بطريقة قانونية 

بتكييف تربوي.
 و�ضع اقرتاحات تطبيقية ت�ضهم يف توجيه الزوجني ب�ضكل  �

خا�ض يف كيفية التخل�ض من ال�ضلوك التع�ضفي ب�ضكل عام والطالق 
التع�ضفي.

يقدم اإ�ضهامات تربوية عملية قانونية لأ�ضخا�ض وجهات . 2
وموؤ�ض�ضات ت�ضتفيد منها يف اأثناء مواجهة ق�ضايا الطالق التع�ضفي؛ 

بحيث ت�ضمن للزوجات حقوقهن، ومن هذه اجلهات:
خالل  � من  ال�رضعية،  املحاكم  يف  واملحامون  الق�ضاة 

تزويدهم بربنامج تدريبي قانوين عملي يف ق�ضايا الطالق التع�ضفي.
�ضواء  � الأ�رضي،  والإ�ضالح  الإر�ضاد  مراكز  على  القائمون 

يف املحاكم ال�رضعية اأم املراكز الأ�رضية الرتبوية؛ من خالل كيفية 
هذه  مواجهة  كيفية  يف  الأ�رض  وتوعية  بينهم،  فيما  الأزواج  تعامل 

الظاهرة.
اأكرث  � فيها  العاملني  لأّن  الإ�ضالمية؛  الأوقاف  موؤ�ض�ضة 

طبيعة  ب�ضبب  الق�ضاء  موؤ�ض�ضة  يف  العاملني  من  بالنا�ض  احتكاكًا 
عملهم القائمة على الوعظ والإر�ضاد.

 مراكز حماية الأ�رضة من اأجل توجيه الزوجات املت�رضرات  �
من هذا النوع من الطالق معنويًا وماديًا.

املوؤ�ض�ضات الرتبوية؛ من خالل تعليم الطالب كيفية تاأ�ضيل  �
القانون تاأ�ضياًل تربويًا يعود عليهم بالفائدة العلمية والعملية.

 الدورات والندوات الفقهية والقانونية ال�رضعية والرتبوية  �
املتعلقة بتوجيه الأ�رض.

الدراسات السابقة:
علم  ح�ضب  النادرة-  الأبحاث  من  البحث  مو�ضوع  يعد 
الباحثني- التي ربطت قانون الأحوال ال�ضخ�ضية واملجال الرتبوي، 
درا�ضة  ا�ضتوفت  والقانونية  الفقهية  الدرا�ضات  اأن  باحث  يتكر  ول 
تربوية  درا�ضة  يدر�ض  مل  اأّنه  اإّل  عنه،  والتعوي�ض  التع�ضفي  الطالق 
للموؤ�ض�ضات  وتقدم  والرتبوي  ال�رضعي  القانون  بني  تربط  اإ�ضالمية 
وقد  التع�ضفي،  الطالق  ظاهرة  معاجلة  يف  تربوية  روؤية  الق�ضائية 
الذي  الدرا�ضة  لهذه  والقانوين  الفقهي  التاأ�ضيل  من  البحث  اأفاد 
هذا  على  بنى  ثم  ال�رضعية،  والقانونية  الفقهية  الدرا�ضات  قدمته 
الإ�ضافة  تظهر  هنا  الرتبوية،ومن  والتطبيقات  الدللت  التاأ�ضيل 
التي اأ�ضافتها الدرا�ضة على الدرا�ضات ال�ضابقة، ومن هذه الدرا�سات 

الفقهية والقانونية ال�سعية:
اأولً: عتيلي، �ضاجدة عفيف/)الطالق التع�ضفي والتعوي�ض  ♦

ماج�ضتري(،  )اأطروحة  الأردين(،  والقانون  الإ�ضالمية  ال�رضيعة  بني 
كلية الدرا�ضات الإ�ضالمية، جامعة النجاح الوطنية، 2011م.

وعالقتها  متعة  من  للمطلقة  املالية  احلقوق  تناولت 
بالتعوي�ض عن الطالق التع�ضفي، ونفقة العدة واملهر، وهل تعد جزءاً 

من التعوي�ض اأم ل ؟، والأوىل العمل باملتعة بدًل من التعوي�ض.
احلق  ♦ ا�ضتعمال  يف  القدومي،عبري�ضاكر/)التع�ضف  ثانياً: 

ال�ضخ�ضية(،)ر�ضالة ماج�ضتري(،كليةال�رضيعة،اجلامعةالأ الأحوال  يف 
ردنية،1994.

يقع  قد  وما  ال�ضخ�ضية،  بالأحوال  املتعلقة  امل�ضائل  تناولت 
فيها من تع�ضف يف ا�ضتعمال احلق، وكان منها الطالق.

الطالق وعالقتها  ♦ توفيق عي�ضى/)متعة  اأبو ها�ضم،  ثالثاً: 
بالتعوي�ض عن الطالق التع�ضفي()ر�ضالة ماج�ضتري(، كلية ال�رضيعة، 

اجلامعة الأردنية،1992.
يف  منهما  كل  واأثر  بالتعوي�ض  الطالق  متعة  عالقة  تناولت 

احلد من الطالق من غري �ضبب.
رابعاً: اأزهري، ريحانة/)احلقوق املالية للمراأة عن الطالق  ♦

املاليزي،  الأردين،  ال�ضخ�ضية  الأحوال  وقوانني  الإ�ضالمي  الفقه  يف 
اجلامعة  ال�رضيعة،  كلية  ماج�ضتري(،  املغربي()ر�ضالة  الإماراتي، 

الأردنية، 1414هـ.
تناولت يف ف�ضولها اإحدى احلقوق املالية للمطلقة، وكان اأحد 

ف�ضولها بعنوان املتعة والتعوي�ض عن الطالق التع�ضفي. 

منهج الدراسة:
وال�ضتقرائي  الو�ضفي  املنهج  على  الدرا�ضة  هذه  اعتمدت 
وال�ضتنباطي؛ وبناء على ذلك قامت الدرا�ضة على تتبع اآراء الفقهاء 
وحتليلها  واأدلتهم  عنه،  والتعوي�ض  والتع�ضفي  الطالق  م�ضائل  يف 
ودرا�ضتها درا�ضة فقهية اإ�ضالمية؛ وترجيح ما يدعمه الدليل الأقوى، 
ثم ا�ضتنباط الدللت والتطبيقات الرتبوية، واقرتاح برنامج تربوي 

يعمل على تعديل ال�ضلوك التع�ضفي ال�ضادر عن هذه الظاهرة. 

حدود الدراسة:
اقت�رضت الدرا�ضة على الهتمام بدرا�ضة التعوي�ض عن الطالق 
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التع�ضفي يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية واأ�ضول املحاكمات ال�رضعية 
الدول  من  غريها  دون  الها�ضمية  الأردنية  اململكة  يف  به  املعمول 

الإ�ضالمية.

مصطلحات الدراسة:
قبل ال�رضوع يف بيان مفردات هذه الدرا�ضة ل بّد من التوقف 
معناها  وحتديد  باملو�ضوع  تتعلق  التي  امل�ضطلحات  بع�ض  عند 

واملراد منها وهي:
اأوقع  ♦ الذي  الطرف  على  جتب  مالية  )عقوبة  التعوي�ض: 

ا�ضتعمال  نتيجة  �رضر،  من  ا�ضابه  ملا  املت�رضر،  بالطرف  ال�رضر 
الطرف الأول حلقه بوجه غري م�رضوع()1(.

باألفاظ  ♦ املاآل  اأو  احلال  يف  النكاح  قيد  الطالق:)رفع 
خم�ضو�ضة()2(.

اأو  ♦ �ضيء،  على  �ضلطة  ال�رضع  به  يقر  )اخت�ضا�ض  احلق: 
اقت�ضاء اأداء من اآخر، وحتقيقًا مل�ضلحة معينة()3(.

ال�ضارع  ♦ ا�ستعمال احلق: هو )مناق�ضة ق�ضد  التع�سف يف 
يف ت�رضف ماأذون به �رضعًا بح�ضب الأ�ضل()4(.

التعوي�ض عن الطالق التع�سفي: )عقوبة مالية جتب على  ♦
الزوج ملا اأوقعه من �رضر على الزوجة من مناق�ضته لق�ضد ال�ضارع 

يف رفع قيد النكاح حاًل اأو ماآًل بلفظ خم�ضو�ض(.

خطة الدراسة:
واأهدافها،  ♦ واأ�ضئلتها،  الدرا�ضة  )م�ضكلة  وت�ضمنت  املقدمة: 

وحدودها،  الدرا�ضة،  ومنهج  ال�ضابقة،  والدرا�ضات  الدرا�ضة،  واأهمية 
وم�ضطلحاتها، وخطة الدرا�ضة( 

املبحث الأول: املق�ضود من التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي  ♦
وحكمه يف الفقه الإ�ضالمي.

مل�ضطلح  � وال�ضطالحي  اللغوي  التعريف  الأول:  املطلب 
التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي.

املطلب الثاين: حكم الطالق يف الفقه الإ�ضالمي. �
املطلب الثالث: حكم التع�ضف يف الفقه الإ�ضالمي وعالقته  �

بالطالق التع�ضفي.
الفقه  ♦ يف  التع�ضفي  الطالق  عن  التعوي�ض  الثاين:  املبحث 

الإ�ضالمي وقانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين.
الطالق  � عن  التعوي�ض  يف  الفقهاء  اأقوال  الأول:  املطلب 

التع�ضفي.
املطلب الثاين: مقدار التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي، واآلية  �

تقديره يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين.
املبحث الثالث: الأبعاد الرتبوية امل�ضتفادة من التعوي�ض  ♦

عن الطالق التع�ضفي يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين 
اأفراد  � املطلب الأول: معايري الطالق التع�ضفي واآثاره على 

الأ�رضة واملجتمع.
املطلب الثاين: الدللت والتطبيقات الرتبوية امل�ضتخرجة  �

من التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي.

والق�ضائية  � الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  دور  الثالث:  املطلب 
املتخ�ض�ضة يف معاجلة الطالق التع�ضفي

اخلامتة: وت�ضمنت )النتائج والتو�ضيات(  ♦

املبحث األول: املقصود من التعويض عن الطالق 
التعسفي وحكمه يف الفقه اإلسالمي.

ويتناول هذا املبحث التعريف اللغوي وال�ضطالحي لكل من 
التعوي�ض والطالق والتع�ضف، ثم تعريف املفردات كمركب اإ�ضايف، 

وحكم الطالق التع�ضفي. 

عن  التعويض  ملفهوم  واالصطالحي  اللغوي  التعريف  األول:  املطلب 
الطالق التعسفي.

اأولً: التعريف اللغوي وال�سطالحي مل�سطلح التعوي�ض:
والِعَو�ض:  البدل،  اأي  الِعَو�ض:  )من  ماأخوذة  لغًة:  التعوي�ض 
اإذا  )وعّو�ضته:  م�ضدر()5(،  والَعو�ض  اأعوا�ض  واجلمع  مفرد  ا�ضم 
اأعطيته بدل ما ذهب منه، واعتا�ضه: جاءه طالبًا الِعَو�ض وال�ضلة، 

وا�ضتعا�ضه وتعّو�ضه: �ضاأله العو�ض، فعاو�ضه: اأعطاه اإياه()6(. 
املايل؛  التعوي�ض  الدرا�ضة  هذه  يف  بالتعوي�ض  ويق�ضد 
اأوقع  الذي  الطرف  مالية جتب على  )عقوبة  ا�ضطالحًا:  فالتعوي�ض 
ا�ضتعمال  نتيجة  �رضر،  من  ا�ضابه  ملا  املت�رضر،  بالطرف  ال�رضر 

الطرف الأول حلقه بوجه غري م�رضوع()7(.
ثانياً: التعريف اللغوي وال�سطالحي للطالق:

العقد،  وحل  والإر�ضال،  التخلية،  )والتطليق:  لغًة:  والطالق 
التطليق،  ا�ضم م�ضدره  ويكون مبعنى الرتك والإر�ضال()8(، والطالق: 
وا�ضتعمل ا�ضتعمال امل�ضدر، واأ�ضله: طلَّقت املراأة تطلق، فهي طالق 
�ضواء  القيد  ورفع  احلل  يفيد  لغة  فالطالق  زوجها)9(؛  من  اأبانت  اإذا 
كان ح�ضيًا اأو معنويًا؛ فمن احل�ضي قولهم: اأطلق الأ�ضري اإذا رفع القيد 
عنه فانطلق يف �ضبيله، ومن املعنوي قولهم: طّلق الرجل امراأته: اإذا 

رفع القيد الثابت بعقد النكاح)10(.
وبناء على ما �ضبق فاإّن مادة طّلق تدور حول معنى املفارقة 
يف  ت�ضب  وهي  واحلرية،  والإر�ضال  والتخلية  القيد  ونزع  والرتك 
التي  والقيود  الروابط  من  نوع  اأي  من  التخل�ض  وهو  واحد؛  جمرى 

حتد احلرية)11(. 
املاآل  اأو  احلال  يف  النكاح  قيد  )رفع  ا�سطالحاً:  الطالق  اأّما 

باألفاظ خم�ضو�ضة()12(.
اعتمده  الطالق وهو ما  للفظ  ويعّد هذا تعريف جامعًا مانعًا 
قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين)13(، فرفع قيد؛ �ضمل القيد احل�ضي 
املعنوي  والقيد  احل�ضي  القيد  به  قيد خرج  النكاح؛  واملعنوي، وقيد 
بغري النكاح كرفع القيد امللك بالعتاق، وحاًل؛ قيد يق�ضد به الطالق 
البائن؛ لأّنه يرفع قيد النكاح يف احلال، ماآل؛ قيد يق�ضد به الطالق 
اّما  اأي بعد انتهاء العدة،  الرجعي؛ لأنه يرفع قيد النكاح يف املاآل؛ 
ل  لأّنه  بالف�ضخ؛  النكاح  قيد  رفع  به  اأخرج  قيد  خم�ضو�ض؛  بلفظ 
يحتاج اإىل لفظ خم�ضو�ض، واللفظ املخ�ضو�ض الذي يقع به الطالق 

يكون �رضيحًا، كلفظ الطالق، اأو كتابة كلفظ الإطالق واحلرام)14(. 
ثالثاً: التعريف اللغوي وال�سطالحي للتع�سف:

والقوة  بالعنف  اأخذه  ع�ضفًا:  ع�ضف  يقال  اللغة:  يف  التع�ضف 
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)16(:، وتع�ضف فالن فالنا 
وظلمه)15(، وع�ضف عن الطريق: مال وعدل ً

اإذا ركبه بالظلم ومل ين�ضفه؛ فالتع�ضف يف اللغة ل يخلو من معاين 
الظلم والتعدي وامليل اأو العدول عن الطريق املق�ضود.

 اأّما التع�سف ا�سطالحاً فيعّرف دائمًا مرتبطًا باحلق؛ ومبا اأّن 
اأو  �ضيء،  على  �ضلطة  ال�رضع  به  يقر  )اخت�ضا�ض  باأّنه:  يعّرف  احلق 

اقت�ضاء اأداء من اآخر، وحتقيقًا مل�ضلحة معينة()17(.
ا�سطالحاً: هو )مناق�ضة ق�ضد  احلق  ا�ستعمال  فالتع�سف يف 

ال�ضارع يف ت�رضف ماأذون به �رضعًا بح�ضب الأ�ضل()18(.
ويعّد هذا التعريف جامعًا مانعًا لأنه)19(؛ يدرك من التعريف 
جوهر وقوام التع�ضف وهي امل�ضادة واملناق�ضة لق�ضد ال�ضارع، وهو 
غري  الباعث  حيث  من  اإّما  ويكون  احلق،  ممار�ضة  على  عار�ض  اأمر 
امل�رضوع كالق�ضد ال�ضيء، ونية الإ�رضار، وهذا هو املعيار ال�ضخ�ضي 
له، واإما من حيث النتيجة الالزمة املرتتبة على ا�ضتعمال احلق، وهذا 
اإىل واقعة ال�رضر يف حد ذاتها،  هو املعيار املو�ضوعي حيث ينظر 
بقطع النظر اإىل البواعث والعوامل النف�ضية، فاحلقوق مل ت�رضع اأ�ضاًل 

لهذه النتائج من ال�رضر الراجح الواقع يف املجتمع)20(.
كمركب  التع�ضفي-  الطالق  تعريف  فاإّن  ذكر  ما  على  وبناء 
اأو  النكاح حاًل  قيد  رفع  ال�ضارع يف  ق�ضد  )مناق�ضة  اإ�ضايف- هو: 

ماآًل بلفظ خم�ضو�ض()21(.
التع�ضفي-  الطالق  عن  التعوي�ض  من  فاملق�ضود  هنا  ومن 
كمركب اإ�ضايف-: )عقوبة مالية جتب على الزوج ملا اأوقعه من �رضر 
على الزوجة من مناق�ضته لق�ضد ال�ضارع يف رفع قيد النكاح حاًل اأو 

ماآًل بلفظ خم�ضو�ض(.

املطلب الثاني: حكم الطالق يف الفقهاإلسالمي.

ال�رضيفة  وال�ضنة  الكرمي  القراآن  يف  م�رضوع  والطالق 
رُوٍف  �َساٌك ِبَعرْ َتاِن  َفاإِمرْ الَُق َمرَّ والإجماع)22(؛ ففي قوله تعاىل: {الطَّ
عدد  لتبني  الآية  هذه  وجاءت   ،)229 البقرة:  })�ضورة  ِيٌح  َت�سرْ اأَورْ 
ال�ضنة، والذي ي�ضتطيع  اإيقاعه وهو طالق  الذي يجوز  الطالق  مرات 

الزوج اأن يراجع فيه زوجته اأثناء العدة)23(.
َفَطِلُّقوُهَنّ  الِنّ�َساَء  ُتُم  َطَلّقرْ اإَِذا  الَنِّبُيّ  َها  اأَُيّ ويف قوله تعاىل{َيا 
}) �ضورة الطالق: 1( اأي طلقوهن لطهرهّن من غري جماع ول  ِلِعَدِّتِهَنّ

تطلقوهن بحي�ضهن)24(
عمر  )عن  يف:  النبوية  ال�ضنة  يف  الطالق  م�رضوعية  وتظهر 
اأّن ر�ضول اهلل- �ضلى اهلل عليه و�ضلم- طلق حف�ضة  ر�ضي اهلل عنه 
العلم  اأهل  من  واحد  ذكر غري  فقد  الإجماع  راجعها()25(،اأّما يف  ثم 

الإجماع على م�رضوعيته)26(.
اإّل اأّن الفقهاء متفقون على اأّن الطالق يعرتيه الأحكام اخلم�ضة 
املباح  وهي  تقت�ضيه:  التي  والأحوال  له  املوجبة  للظروف  وتبعًا 

والواجب واملندوبواحلرام واملكروه.)27(. 

بالطالق  اإلسالمي وعالقته  الفقه  التعسف يف  الثالث: حكم  املطلب 
التعسفي.

ثبت با�ضتقراء العديد من احلالت وامل�ضائل والأدّلة، وتتبعها 
من كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم واآثار اأ�ضحابه وما 
اأمر حمرم  ا�ضتعمال احلق  التع�ضف يف  اأّن  قواعد  ذلك من  تفرع عن 

يجب البتعاد عنه)28(. 

وميكن تلخي�ض اأ�سباب حترميه� مما ذكر من قبل� اإىل �سببني 
وهما)29(:
ممار�ضته،  ♦ يف  مطلقة  حرية  احلق  ل�ضاحب  لي�ض  اأولً: 

واإمنا هو مقيد بعدم الإ�رضار بالغري، للن�ضو�ض ال�رضعية التي متنع 
الإ�رضار بالغري وحترمي الحتكار، وبيع مال املحتكر جرباً عنه عند 
�ضواء  والأعرا�ض،  والأموال  الدماء  على  العدوان  وحترمي  احلاجة، 

اأكان ال�رضر نا�ضئًا من ا�ضتعمال حق م�رضوع اأم عن اعتداء حم�ض.
امل�ضلحة  ♦ تقت�رض  فال  اجلماعية:  احلقوق  نزعة  ثانياً: 

امل�ضتفادة من احلق اخلا�ض املايل كمثال على �ضاحبه فقط، واإمنا 
يعود على املجتمع اأي�ضًا؛ لأن ثروته جزء من ثروة الأمة التي يجب 

اأن تبقى قوية ا�ضتعداداً للطوارئ.
ومن هذه الأدّلة ال�سعية التي حترم التع�سف ب�سبب الإ�سار 

هي:
اأََجَلُهنَّ  َن  َفَبَلغرْ النِّ�َساَء  ُتُم  قرْ َطلَّ {َواإَِذا  تعاىل:  قال  اأوًل: 
َاراً  �سِ �ِسُكوُهنَّ  ُترْ رُوٍف  َولَ  ِبَعرْ �َسُِّحوُهنَّ  اأَورْ  رُوٍف  ِبَعرْ �ِسُكوُهنَّ  َفاأَمرْ
ت�ضمل كل من يطلق زوجته  والآية  البقرة:231(؛  )�ضورة  رْ}  َتُدوا َتعرْ لَّ
ثم  راجعها،  النتهاء  على  اأو�ضكت عدتها  فاإذا  واحدة رجعية،  طلقة 
راجعها  تنتهي  اأن  عدتها  قاربت  فاإذا  جديدة،  عدة  فتبداأ  يطلقها 
وهكذا، وهكذا بدًل من اأن تعتد ثالثة اأ�ضهر )على الأقل( تعتد ت�ضعة 
اأ�ضهر اأو اأكرث، وبذلك يتخذ الرجل و�ضيلة �رضعية لالإ�رضار مبطلقته، 
وهذه الت�رضفات موافقة ح�ضب الظاهر للحق املمنوح للزوج، ولكّن 
من  منح  ما  ا�ضتعمل  لأّنه  اهلل؛  باآيات  ا�ضتهزاء  هذا  �ضمى  تعاىل  اهلل 
الرجل يطلق  ابن عبا�ض: )كان  حقوق لالإ�رضار بالزوجة)30(، يقول 
ذلك  فيفعل  يطلقها  ثم  عدتها،  انق�ضاء  قبل  يراجعها  ثم  امراأته، 

ي�ضاآرها ويع�ضلها، فاأنزل اهلل هذه الآية()31(. 
ال�رضر  لإحلاق  و�ضيلة  احلق  هذا  اتخاذ  يعدُّ  ذلك  على  وبناء 
اأو باإجلائها اإىل الفتداء تخل�ضًا من  بالزوجة بتطويل العدة عليها، 
يف  تع�ضف  لأّنه  ال�رضع؛  يبيحه  ل  اأمراً  تلحقها  التي  الأ�رضار  هذه 
ا�ضتعمال احلق يف غري ما �رضع له، حيث اإّن الفعل امل�رضوع ل حتل 

مبا�رضته اإذا ق�ضد به ق�ضد فا�ضد فيه تع�ضف وظلم للغري)32(. 
ثانيًا: ما روّي عن ابن عبا�ض ر�ضي اهلل عنه قال: قال عليه 
ابن  يقول  الإ�ضالم()33(؛  يف  �رضار  ول  �رضر  )ل  وال�ضالم:  ال�ضالة 
اأي ل يجازي  اأخاه ول �رضار:  الرجل  اأي ل ي�رض  الأثري: )ل �رضر، 
على ال�رضر بال�رضر وقيل ال�رضر: ما ت�رض به �ضاحبك وتنتفع اأنت 
به، وال�رضار: اأن ت�رضه من غري اأن تنتفع()34(؛ وعلى ذلك يظهر من 
بالغري  ال�رضر  اإحلاق  اأّنه نهى عن  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  قول 

ابتداًء اأو مقابلة ال�رضر ب�رضر اآخر.
اأّما لفظ الطالق التع�ضفي فلم ترد يف كتب الفقهاء القدامى ول 
على األ�ضنتهم، وهو م�ضطلح جديد حمدث تاأثرت به قوانني الأحوال 
ن�ضاأ  الغربية؛ وقد  الو�ضعية  العربية بالقوانني  البالد  ال�ضخ�ضية يف 
هذا امل�ضطلح مع ن�ضوء نظرية التع�ضف، وا�ضتعمل يف كتب الأحوال 
ال�ضخ�ضية؛ واملق�ضود بذلك اأّن الزوج اإذا ا�ضتعمل هذا احلق دون �ضبب 
فاإنه ناق�ض  اأ�رض زوجته ومن حولها  �رضعي، وبغري حاجة بحيث 
بذلك ق�ضد ال�ضارع من ت�رضيع حق الطالق، وبذلك يكون متع�ضفًا يف 
ا�ضتعمال حقه، اإّل اأن الفقهاء املحدثني اختلفوا فيما بينهم على اأن 
اأ�سل  اختالفهم يف حكم  بناًء على  ل  اأم  الطالق  تع�سفاً يف  هناك 
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الطالق هل هو على احلظر اأم على الإباحة)35(على مذهبني الآتني: 
لي�ض  ♦ اأّنه  اإىل  املحدثني)36(:  الفقهاء  بع�ض  ذهب  الأول: 

الإباحة،  الطالق  الأ�ضل يف  اأن  بناًء على  الطالق،  هناك تع�ضف يف 
حر  فهو  املنفردة  بالإرادة  الطالق  حق  للزوج  منح  تعاىل  اهلل  واأّن 

الت�رضف فيه.
هناك  ♦ اأّن  اإىل  املحدثني)37(:  الفقهاء  عامة  وذهب  الثاين: 

تع�ضفًا يف الطالق اإذا طلق الزوج زوجته بغري م�ضّوغ �رضعي، والدليل 
اأدّلة احلظر- الواردة �ضابقًا- �ضواء من قال منهم باأّن احلظر دياين اأم 
ق�ضائي، وقد اأخذ قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين بوجود التع�ضف 

يف هذا النوع من الطالق يف مادة)155()38(. 
ال�ضخ�ضي،  املعيار  الأ�ضا�ضيني:  التع�ضف  معياري  على  وبناًء 
البواعث  من  وهو  واملعيار؛-  الباعث،  اأو  النية  وهو  الذاتي  اأو 
اإل بالقرينة الدالة عليه-، واملعيار  النف�ضية الباطنية التي ل تظهر 
املو�ضوعي- ويعتمد املوازنة بني ما يعود على �ضاحب احلق من 
م�ضلحة وما يلزم عن عمله من مف�ضده-؛ فاإن ُوجد هذان املعياران 
يف الطالق عّد تع�ضفًا يف ا�ضتعمال حق الرجل يف الطالق؛ ملخالفته 
بيد  وجعله  الطالق  م�رضوعية  يف  الكلية  وم�ضاحله  ال�ضارع  ق�ضد 
بني  باملوازنة  اأو  بالقرينة  التع�ضف  ويظهر  املراأة،  دون  الرجل 

امل�ضالح والأ�رضار املرتتبة على الطالق التع�ضفي.
الآيات  بعموم  التع�ضفي؛  الطالق  حرمة  على  وي�ضتدل 
من  احلكمة  اإّن  اإذ  �ضبب؛  بدون  الطالق  من  حتذر  التي  والأحاديث 
املحافظة  هي  التاأقيت؛  ل  التاأبيد  بنية  واعتباره  الزواج  ت�رضيع 
متينة  اأ�ض�ض  على  قائم  اإ�ضالمي  وتن�ضئة جيل  الأ�رضة،  ا�ضتقرار  على 
النحراف  من  �ضليمة  �ضوية  تربية  وتربيته  والأخالق،  العقيدة  يف 
ال�ضارع  ملق�ضد  مناق�ضة  هو  م�ضّوغ  بغري  الطالق  اأّما  والنحالل، 
من ت�رضيع الزواج؛ ملا فيه من هدم لكيان الأ�رضة و�ضياع الأ�رضة؛ 
بهذه  كفر  م�ضّوغ  بدون  والطالق  تعاىل  اهلل  نعم  من  نعمة  فالزواج 
النعمة، وهو اأي�ضًا مناق�ض لق�ضد ال�ضارع ملا فيه من اإ�رضار بالغري 
بدون حق واإحلاق الأذى بالغري ممنوع �رضعًا، وذلك لتحقق معايري 
اإّن حكمة  التع�ضفي؛ حيث  الطالق  الذاتية واملو�ضوعية يف  التع�ضف 
ا�ضتمرار احلياة الزوجية بني الزوجني مما  م�رضوعية الطالق؛ تعذر 
يرتتب على بقاء احلياة بني الزوجني �رضر عظيم وخطر ج�ضيم، اأ�ضد 
اأبيح الطالق يف هذه  واأعظم من ال�رضر املرتتب عن الطالق ؛ لذلك 

احلالة)39(.

املبحث الثاني: التعويض عن الطالق التعسفي يف الفقه 
اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردني.

ويتناول درا�ضة اآراء الفقهاء، وقرار قانون الأحوال ال�ضخ�ضية 
الراأي الراجح،  الأردين يف التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي، وترجيح 

وبيان مقدار التعوي�ض واآلية تقديره. 

املطلب األول: آراء الفقهاء يف التعويض عن الطالق التعسفي. 

اأخذ الفقهاء القدامى مببداأ التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي من 
اأّما الفقهاء املعا�رضون فقد  اإقرارهم ملتعة الطالق فقط)40(،  خالل 

اختلفوا يف حكم التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي على الآتي: 
الأول: القول بعدم التعوي�ض عن التع�ضفي)41(؛ وذلك لعدم  ♦

بالتعوي�ض عن  يقول  ال�ضلف  واأقوال  وال�ضنة  القراآن  دليل يف  وجود 

الطالق التع�ضفي)42(، وهو حق مباح للزوج يف ال�رضيعة الإ�ضالمية، 
ت�ضتوجب  منه  اإ�ضاءة  ول  حلقه،  م�ضتعمل  �ضبب  دون  يطلق  والذي 
الإباحة-،  الطالق  يف  الأ�ضل  اأّن  يرى  من  قول  وهو  العقوبة)43(- 
واإن كان الأ�ضل فيه احلظر ول يباح اإيقاعه اإل للحاجة؛ فقد تكون 
هذه احلاجة مّما يجب �ضرته ملا فيه من الت�ضهري بالزوجني وبذلك قد 

ت�ضتغل الزوجة ذلك وتطلب التعوي�ض مع ال�ضرت عليها)44(.
واإيجاب التعوي�ض عقوبة؛ والعقوبة ل تقع اإل على فعل حمرم 
وهذا ي�ضتوجب حترمي الطالق الذي مل تظهر اأ�ضبابه، وقد رويت حوادث 
طالق يف عهد ال�ضحابة مل يطالب اأحدهم بالتعليل منها، ما روي عن 
اأبي  وكان  اأحبها،  امراأة  حتتي  قال:)كانت  عنه  اهلل  ر�ضي  عمر  ابن 
يكرهها، فاأمرين اأن اأطلقها، فاأبيت، فذكرت ذلك للنبي �ضلى اهلل عليه 
الأب  امراأتك()45(، وجمرد كره  و�ضلم فقال:)يا عبداهلل بن عمر طلق 
لزوجة ابنه لي�ض �ضببا ي�ضتدعي الطالق، وبذلك فالتعوي�ض يوؤدي اإىل 
اإيقاع الطالق واإلزام الزوج بالعي�ض مع زوجته وهو كاره لها  منع 

وهذا يتعار�ض مع الأهداف العليا ومقا�ضد الزواج)46(. 
واإيجاب متعة الطالق التي فر�ضها اهلل تعاىل للزوجة، واأجمع 
عليها الفقهاء تاأتي مبعنى مبداأ التعوي�ض، وتطبيقًا عمليًا ملن وقع 
منه التع�ضف يف ا�ضتعمال حقه يف الطالق؛ وهي تعوي�ض مايل يجب 
للمطلقة على مطلقها وتعوي�ضا لها من ال�رضر الذي حلقها �ضواء كان 
قبل الدخول اأم بعده؛ لذلك فاملتعة تغني عن التعوي�ض)47(، واإن كان 
هناك م�ضوؤولية على الزوج يف اإ�ضاءة حقه يف الطالق فهي م�ضوؤولية 
الزوج  ملنع  الوحيد  وال�ضبيل  الق�ضاء  �ضلطان  حتت  تدخل  ل  دينية 
العالقة  الإ�ضالم يف  اأحكام  وتفهيمه  اإميانه  تقوية  التع�ضف هو  من 

الزوجية)48(. 
التع�ضفي)49(،  ♦ الطالق  عن  بالتعوي�ض  القول  الثاين: 

القراآن  ذكرها  التي  الطالق  متعة  على  التعوي�ض  على  قيا�ضًا  وذلك 
َمَتاٌع  َقاِت  الكرمي وجعلها باملعروف)50( يف قوله تعاىل: {َوِللرُْمَطلَّ
على  وقيا�ضًا  البقرة:241(،  ِقنَي})�ضورة  ُتَّ املرْ َعَلى  رُوِف  َحّقاً  َعرْ ِباملرْ
مبداأ  على  قائمة  نظرية  وهي  احلق  ا�ضتعمال  يف  التع�ضف  نظرية 
ا�ضتعمال  يف  وظلمه  الرجل  تعنت  ترف�ض  التي  العادلة  ال�ضيا�ضة 
�ضلطته يف الطالق وتبيح لويل الأمر اأن يقيد الطالق بفر�ض عقوبة 
مالية على من ي�ضيء ا�ضتعمال حق الطالق؛ فاحلق مقيد باأن تدعو 
احلاجة اإليه دون الإ�رضار بالغري فاإن اأ�ضاء الزوج ا�ضتعمال حقه يف 
التعوي�ض  الطالق، واأ�رض بزوجته ومن حولها بطالقها وجب عليه 
عليه  يرتتب  الذي  احلق  ا�ضتعمال  يف  التع�ضف  يف  بالتعوي�ض  اأخذاً 
اأمكن،  اإن  الق�ضاء باإزالة ال�رضر عينًا  جزاء دنيوي يوقع عن طريق 
اأو عن طريق ال�ضمان ح�ضب الأحوال وقطع �ضبب ال�رضر، ومنعه يف 

امل�ضتقبل)51(. 
عن  التعوي�ض  على  التع�ضفي  الطالق  على  التعوي�ض  ويقا�ض 
اأو  اأن ياأخذ من زوجته عو�ضًا  اأباح الإ�ضالم للزوج  املخالعة؛ حيث 
افتداًء اإذا ر�ضيت مقابل طالقها تعوي�ضا عن ال�رضر الذي قد يلحق 
به وبذلك يجوز للزوجة اأن تاأخذ عو�ضًا عن ال�رضر الذي يلحق بها 
التعوي�ض  على  قيا�ضًا  واأخرياً  �رضعي)52(،  م�ضّوغ  بغري  الطالق  من 
ذاتيًا  باعثًا  باعتباره  �ضبب  بغري  املوت  مر�ض  املري�ض  طالق  عن 
املطلق  كذلك  التع�ضف،  �ضور  من  واعتباره  املرياث،  من  حلرمانها 
اأي�ضًا معنى  بغري �ضبب يعامل بنقي�ض ق�ضده- وهذا الت�رضف فيه 

التع�ضف يف ا�ضتعمال احلق-)53(.
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الأردين فقد ورد يف  ♦ ال�ضخ�ضية  الأحوال  اأّما قانون  ثالثاً: 
املادة )155(:)اإذا طلق الزوج زوجته تع�ضفًا؛ كاأن طلقها لغري �ضبب 
على  لها  حكم  التعوي�ض،  القا�ضي  من  وطلبت  بتعوي�ض،  معقول 
ثالث  نفقة  على  يزيد  ول  �ضنة،  نفقة  عن  يقل  ل  تعوي�ض  مطلقها 
�ضنوات، ويراعى يف فر�ضها حال الزوج ع�رضاً اأو ي�رضاً، ويدفع جملة 
اإذا كان مو�رضاً، واأق�ضاطًا اإذا كان مع�رضاً ول يوؤثر ذلك على حقوقها 

الأخرى)54(؛ ويظهر من هذه املادة الآتي)55(:
كل طالق يعد يف هذا القانون تع�ضفًا، ل فرق بني ما كان . 1

قبل الدخول اأو بعده.
اأكدت املادة ا�ضتحقاق التعوي�ض اإذا طلبته املطلقة.. 2
جعلت هذه املادة التعوي�ض الذي ت�ضتحقه املطلقة تع�ضفًا . 3

نفقة �ضنة يف حدها الأدنى، ونفقة ثالث �ضنوات يف حدها الأعلى.
يراعي القا�ضي حال الزوج يف طريقة دفع التعوي�ض، فاإن . 4

كان مع�رضاً دفعه اأق�ضاطًا، واإن كان مو�رضاً دفعه كله.
كموؤخر . 5 الأخرى  الزوجية  احلقوق  على  التعوي�ض  يوؤثر  ل 

املهر، ونفقة الزوجية، ونفقة العدة.
اآراء  مناق�سة  من  بّد  ل  الرتجيح  قبل  اأّنه  الباحثان  ويرى 

الفقهاء:
اإّن  � القول  فاإن  التعوي�ض  بعدم  القائلني  مناق�ضة  فعند 

الرجل قد ا�ضتعمل حقه املباح وهو حر الت�رضف فهذا القول مردود - 
بالأدلة ال�ضابقة- من القراآن وال�ضنة، واأّن احلق لي�ض مطلقًا، والواجب 
بغري  والطالق  الآخرين،  ال�رضر على  وقوع  ي�ضمن عدم  تقييده مبا 
واأولدها  واأهلها  الزوجة  على  الكبري  ال�رضر  يحقق  م�رضوع  م�ضّوغ 

لذلك وجب التعوي�ض.
الزوجة مبا مي�ض كرامة  ال�ضرت على  باأّنه يجب  قال  واأّما من 
الأزواج؛ فريد عليه اأّن الق�ضاء من �ضاأنه اأن يتدخل يف �ضوؤون الأ�رضة، 
واأّنه مل يعد هناك �رض يجب �ضرته حتى يف الق�ضايا اجلن�ضية، وهي 
اأن ل يحاكم  اأن يطلب  اأحد الطرفني  تعر�ض على الق�ضاء وي�ضتطيع 

علنا ويحافظ على �رضية الدعوى. 
فعل  على  ويكون  عقوبة،  التعوي�ض  اأن  يدعي  من  على  ويرد 
حمرم والطالق لي�ض بحرام، والتعوي�ض يقت�ضي منع الطالق، و بقاء 
واأهدافه؛  الزواج  مقا�ضد  هدم  وبالتايل  امل�ضاكل  وجود  مع  الزواج 
قبل  من  عليها  املجمع  اخلم�ضة  الطالق  اأحكام  من  اأّنه  عليه  فريد 
الفقهاء احلرام اأو املكروه؛ ولذلك فاإّن الطالق بغري �ضبب اأو حاجة، 
اأو  املكروه  حكم  حتت  يدخل  قد  بالغري  الكبري  ال�رضر  يلحق  والذي 
احلرام بح�ضب حجم ال�رضر؛ ولذلك ا�ضتحق من ي�ضيء يف ا�ضتعماله 
يف  التع�ضف  نظرية  يف  اجلزاء  اأحكام  على  بناء  املادية  العقوبة 

ا�ضتعمال احلق الذي يعد الطالق التع�ضفي نوعًا من اأنواعه.
اللجوء  الزوجة  اأخالق  �ضوء  من  يعاين  الذي  الزوج  وي�ضتطيع 
بح�ضب  التفريق  ق�ضايا  رفع  خالل  من  حقه  ل�ضمان  الق�ضاء  اإىل 
حقه،  ل�ضمان  بالتفريق  القا�ضي  من  حكم  على  واحل�ضول  نوعها، 
على  املثارة  الدفوع  اإىل  يلجاأ  اأن  ي�ضتطيع  حقه  ل�ضمان  واأي�ضًا 
جل�ضات  من  جل�ضة  اأول  من  التع�ضفي  الطالق  عن  بالتعوي�ض  دعوة 
قانون  من   )37( باملادة  عماًل   – بالبينة  الإثبات  مع  املحاكمة 

اأ�ضول املحاكمات)56(؛ ومن هذه الدفوع: 

الع�ضبي  املر�ض  الطالق،  الزوجة على  الن�ضوز، موافقة  دعوة 
واجلنون، عدم انتهاء العدة، دفع الدعوة بالأذى، و�ضوء الملعاملة، 

والإهمال، وعدم القيام بالواجبات . 
وغري ذلك)57(. 

فقد  فاملتعة؛  التعوي�ض،  عن  تغني  املتعة  اإن  يقول  من  اأّما 
فر�ضت بدًل من مهر املثل ملن ل مهر لها يف العقد، وفر�ضت للمطلقة 
�ضواء طلقت ب�ضبب م�رضوع اأم بغري �ضبب، والتعوي�ض هو مبنزلة عقوبة 
مالية يراعى فيها حال املطلق ع�رضاً اأو ي�رضاً اإذا اأ�ضاء ا�ضتعمال حقه، 
ال�رضر  وملحقًا  احلق  هذا  منحه  يف  ال�ضارع  لق�ضد  مناق�ضًا  وكان 
بزوجته ومن حولها، ولكي مينع الظلم وي�ضمن حقوق الزوجة ل بّد 

من اإجراء قانوين، ول يكتفى بالوعظ الديني فقط.
اأن  دون  ن�ضاءهم  طلقوا  اأنهم  من  ال�ضحابة  عن  ورد  ما  اأّما 
ي�ضاألوا فهذا مناق�ض ل�رضيح الأدلة التي وردت يف منع الطالق لغري 
()الن�ضاء:34(،  �َضِبياًل  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغواْ  َفاَل  َطْعَنُكْم  اأَ ْن  )َفاإِ �ضبب م�رضوع 
زوجها  �ضاألت  امراأة  )اأميا  و�ضلم:  وعليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  وقول 
الطالق من غري باأ�ض فحرام عليها رائحة اجلنة()58( وغريها، واأما 
اأّنه ل بّد  ما ورد من حديث ابن عمر ال�ضابق؛ فال�رضع والعقل يقرر 
من وجود �ضبب م�رضوع جعل عمر- ر�ضي اهلل عنه- يكره زوجة ابن 
عمر وبالتايل اإجازة الر�ضول- �ضلى اهلل عليه و�ضلم- له بتطليقها، 
بناء على طلب اأبيه واإل وقع الظلم على الزوجة، واتخذ هذا احلديث 
ذريعة لطالق الزوجات بغري �ضبب وظلمهم؛ وبهذا ميكن التوفيق بني 

هذا احلديث والأّدلة ال�ضابقة. 
لهذا  � الباحثني  تاأييد  مع  التعوي�ض  مببداأ  القائلون  واأّما 

املبداأ اإل اأّنه ل يرى قيا�ضه باملتعة ول باملخالعة على عو�ض؛ وذلك 
لأنه يف اإيجاب املتعة ل يبحث عن �ضبب الطالق؛ فاملتعة حق واجب 
للزوجة من�ضو�ض عليه �ضواء كان ب�ضبب اأم بغري �ضبب، و�ضواء بر�ضى 
الزوجة اأم بعدم ر�ضاها، ول يحمل فر�ضها على الزوج معنى العقوبة 
كما يف التعوي�ض يف الطالق التع�ضفي، اأّما ما يتعلق باملخالعة على 
اأو بالفتداء فيكون بر�ضا الزوجة للتخل�ض من احلياة التي  عو�ض 
كرهتها مع زوجها؛ فالق�ضد فيه لي�ض لإحلاق ال�رضر بالزوج اأو لباعث 
غري م�رضوع من الزوجة؛ لذلك فهو يختلف عن الطالق التع�ضفي الذي 
لذلك  م�رضوع؛  الباعث غري  اأو  بالزوجة  ال�رضر  اإحلاق  ق�ضد  يحتمل 
لي�ض  فيها  والعو�ض  الإ�ضالم،  اأقرها  للزوجة  املخالعة حق م�رضوع 
من باب العقوبة على الزوجة يف الطالق التع�ضفي الذي ا�ضتعِمل احلق 

فيه بغري وجه �رضعي؛ لذلك فالعو�ض فيه من باب العقوبة. 
التع�ضفي  الطالق  عن  التعوي�ض  مببداأ  الأخذ  اأّن  يبدو  ولذلك 
وبالتايل  والأ�رضة  بالزوجة  يلحق  قد  الذي  ال�رضر  منع  اأجل  من 
باملجتمع باأكمله من منطلق قول الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم : )ل 
�رضر ول �رضار يف الإ�ضالم()59(، اإن كان هناك م�ضلحة للزوج من 
ب�ضكل  احلق  من  فالغاية  بالطالق؛  املتعلق  اخلا�ض  احلق  ا�ضتعمال 
احلق  يف  تكمن  التي  امل�ضلحة  اإّن  اإذ  الكلية؛  امل�ضالح  حتقيق  عام 
الكلية، وقد ل  غالبًا؛ هي م�ضلحة تف�ضيلية جزئية تخدم امل�ضالح 
يحقق ا�ضتعمال احلق تلك امل�ضلحة الكلية بل يناق�ضها، فيغدو على 

هذا النحو �ضاراً، ويفقد م�ضلحيته ويبقى فقط جمرد مظهره)60(.
املقا�ضد  لهذه  مناق�ض  ا�ضتعمال  كل  اأن  هذا  على  ويرتتب 
ال�رضيعة،  عليه  قامت  الذي  الأ�ضل  لهدمه  �رضعًا؛  ا�ضتعماله  ممنوع 
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ومناق�ضته ق�ضد ال�ضارع ومراده من منح احلقوق؛ وحيث اإّن ال�رضع 
كل متنا�ضق ل تتناق�ض جزيئاته مع كلياته، فاإّن امل�ضلحة اخلا�ضة 
التي هي غاية احلق الفردي تبقى م�رضوعًة ما مل تتناق�ض مع قواعد 
ال�رضيعة الإ�ضالمية العامة اأو مقا�ضدها بني العباد،- وهذا هو جوهر 
فكرة التع�ضف-، ويلخ�ض:)باأن الفعل يكون م�رضوعًا بح�ضب الأ�ضل 
والظاهر؛ لأّنه ي�ضتند اإىل حق، اإل اأّنه يتناق�ض- يف باعثه ونتائجه- 

مع ما يقت�ضي به من قواعد ال�رضيعة العامة ومقا�ضدها()61(. 
يت�ضم  فال  مزدوجة-  طبيعة  ذو  الإ�ضالمي  الفقه  يف  واحلق 
وحقيقيا  طبيعيا  انعكا�ضا  تعد  الطبيعة  وهذه  املطلقة-،  بالفردية 
ل�ضفة الإن�ضان باعتباره كائنا اجتماعيا ل فردا فطريا منعزل)62(- 

اأي اأّن الفقه الإ�ضالمي يجمع بني الفردية والجتماعية-. 
بينه  ون�ضق  الفردي وحماه،  احلق  الإ�ضالمي  الفقه  اأقر  ولذلك 
قّدم  ثم  التوفيق،  اأمكن  ما  بينهما  ووفق  اجلماعة  م�ضلحة  وبني 
امل�ضلحة العامة على امل�ضلحة اخلا�ضة عند التعار�ض،)63(و�ضمنه 
عام  ب�ضكل  احلق  ا�ضتعمال  يف  التع�ضف  على  امل�رضوعة  باجلزاءات 
اأكرث  اأو ال�ضمان؛ ويعّد هذا النوع من الأجزية من  التعوي�ض املايل 
ب�ضورته  ال�رضر  اإزالة  تعذرت  اإذا  لأّنه  و�ضيوعًا)64(؛  تطبيقًا  الأنواع 

وجب رفعه بالنظر اإىل معناه – عن طريق التعوي�ض املايل-)65(.
وبذلك يعد التعوي�ض جرباً يحمل معنى العقوبة)66(؛ اأي جزاء 
دنيويًا ملا فيه من ال�رضر الالحق بالغري ب�ضبب �ضوء ا�ضتعمال احلق 
�ضواء كان ال�رضر ماديًا اأم معنويا)67(؛ ومن اأجل �ضمان حق الزوجة 
تقرره  الذي  التعوي�ض  بّد من  اإن ثبت- ل  تع�ضفيًا-  املطلقة طالقًا 
املحكمة ل�ضمانًا حقوقها، وزجراً ملن يتخذ من الطالق و�ضيلة لق�ضد 
باعثًا  اأو  �ضبب  بغري  اأو  حاجة  دون  الزوجة  على  املح�ض  ال�رضر 
لتحقيق م�ضلحة فردية ت�رض بامل�ضالح الكلية التي �رضع من اأجلها 

الطالق.
املطلقة  الزوجة  حق  �ضمان  مع  بّد  ل  اأّنه  الباحثان  ويرجح 
طالقًا تع�ضفيًا وعدم اإحلاق الظلم عليها، مراعاة الظروف واملالب�ضات 
التي مت من اأجلها الطالق من اأجل �ضمان حق الزوج الذي قد يكون 
ا�ضتعرا�ض  خالل  من  واأّنه  وخا�ضة  لطالقه؛  م�رضوع  �ضبب  هناك 
يف  فهي  احلا�رض؛  الوقت  يف  ال�رضعية  املحكمة  ا�ضتئناف  قرارات 
اأغلبها تركز على ا�ضتحقاق املراأة للتعوي�ض بدل التع�ضف يف اإيقاع 
اأمراً  املطلق  الزوج  يثريها  الذي  الدفوع  اإثبات  من  وجتعل  الطالق، 
يكاد يكون م�ضتحياًل، بالرغم من اأّن الدرا�ضة النظرية لهذا املو�ضوع 
اأو  ع�رضاً  الزوج  حال  مراعاة  من  ال�ضخ�ضية؛-  الأحوال  قانون  يف 
ي�رضاً، واإثارة الدفوع من قبل املدعى عليه واإثباتها، وميني املدعية 
�ضعوبة  ل  مي�ضوراً  اأمراً  يكون  يكاد  الإثبات  عن  املطلق  عجز  اإن 
ال�رضعية- خا�ضة  ال�ضتئناف  قرارت حمكمة  الواقع يف  لكن  فيه- 
املراأة  توؤيد ح�ضول  اإن مل تكن جميعها  اأغلبها  احلديثة منها - يف 
على التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي دون القتناع بدفوع املطلق واإن 

كان احلق معه.
وخا�ضة اأّن يف قانون اأ�ضول املحاكمات تكون البينة على من 
اّدعى واليمني على من اأنكر، والبينة يف القانون ل تكون على اإثبات 
اأّنه عند رفع دعوى الطالق التع�ضفي من قبل الزوجة  اإل  النفي)68(، 
تكون البينة على املدعى عليه يف اإثبات اأّنه مل يتع�ضف، ول تطالب 
وهذا خمالف  الدعوى)69(،  رفع  من  اأّنها هي  مع  بالإثبات  املدعية 
لقانون اأ�ضول املحاكمات، والأ�ضل على الزوج اإّما اأن يقر بالتع�ضف؛ 

فيكون عليه التعوي�ض، واإّما اأن ينكر وعلى املطلقة الإثبات بالبينة، 
فاإن عجزت توّجه اليمني للمدعى عليه بطلب من املدعية، اأو اأن يدفع 
وبذلك  الذكر،  ال�ضابقة  الدفوع  باإحدى  املدعية  دعوى  عليه  املدعى 

ي�ضمن القانون لكل منهما حقه دون التعدي على حق الآخر. 

املطلب الثاني: مقدار التعويض عن الطالق التعسفي وآلية تقديره 
يف قانون األحوال الشخصية األردني.

مقدار  فاإّن  الأردين  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  على  وبناء 
عن  تزيد  ول  �ضنة  عن  تقل  ل  نفقة  التع�ضفي  الطالق  عن  التعوي�ض 
اآلية  اأّما  ي�رضاً؛  اأو  ع�رضاً  الزوج  حال  ح�ضب  وتدفع  �ضنوات،  ثالث 

تقديرها فهي على النحو الآتي: )70(
يجوز التفاق على مقدار التعوي�ض دفعة اأو اأق�ضاطًا وقيمة . 1

كل ق�ضط.
وينظر يف حال تعذر التفاق اإىل:. 2

أ الطالق 	. قبل  الزوجية  بالنفقة  �ضابق  حكم  هناك  كان  اإذا 
واكت�ضابه الدرجة القطعية؛ وهنا اإذا مل يعرت�ض الطرفان على مقدار 
النفقة ال�ضابقة، فعلى املحكمة العتماد عليها، وتقدر التعوي�ض على 
اأو مع�رض؛  اأّنه فقري  النفقة واّدعى  اأ�ضا�ضها، واإذا اعرت�ض على مقدار 
فال يجوز العتماد عليها كاأ�ضا�ض يف تقدير النفقة اإذا ثبت ما اّدعاه، 
بعد  عليه  املدعى  وحال  الزوجية  قيام  اعتبار  على  النفقة  وتقدر 

اإع�ضاره.
ُيقّدر 	.أ الزوجية  للنفقة  �ضابق  حكم  هناك  يكن  مل  اإذا 

انتخبتهم  واإل  اأمكن  اإن  الطرفان  ينتخبهم  خرباء  من  بالإخبار 
املحكمة؛ وهم الذين يقدرون مقدار التعوي�ض وكيفية تق�ضيطه عمال 
ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  �ضابقًا- من  املذكورة   -)155( باملادة 
اإذا  اأق�ضاطًا  اأو  اإذا كان مو�رضاً  – بدفع املبلغ جملة  الأردين املعدلة 
خربتهم  لأّن  بخربته؛  بالطعن  احلق  عليه  وللمدعى  مع�رضاً-،  كان 
كال�ضهادة؛ لذلك ل يجوز للقا�ضي اأن يقدرها بنف�ضه حتى ل ينت�ضب 
خ�ضمًا، ويقوم اخلرباء بتقدير النفقة فيما اإذا كانت الزوجية قائمة 

بينهما، مراعني يف اإخبارهم حال املطلق ع�رضاً اأو ي�رضاً.

 املبحث الثالث : األبعاد الرتبوية املستفادة من التعويض 
عن الطالق التعسفي يف قانون األحوال الشخصية 

األردني .
اأفراد  على  واآثاره  التع�ضفي  الطالق  معايري  درا�ضة  ويتناول 
الأ�رضة واملجتمع، والدللت الرتبوية امل�ضتخرجة من التعوي�ض عن 
الطالق التع�ضفي، ودور املوؤ�ض�ضات الرتبوية والق�ضائية يف معاجلة 

ظاهرة الطالق التع�ضفي. 

األسرة  أفراد  على  وآثاره  التعسفي  الطالق  معايري  األول:  املطلب 
واجملتمع.

عندما �رضع اهلل تعاىل الطالق مل ي�رضعه ليكون لعبة بيد الرجل 
ي�ضتخدمه وقت ما ي�ضاء دون مراعاة ال�ضوابط ال�رضعية والأخالقية 
�ضمن �ضل�ضلة القيم التي دعا اإليها الإ�ضالم؛ لذلك فاإن الإ�ضالم طلب 
من الذي بيده الطالق اأن ي�ضتنفد كل الو�ضائل املمكنة لإ�ضالح ذات 
اإل يف احلالت امل�ضتحكمة اخلالف  الطالق  اإىل  اللجوء  البني وعدم 
القائم  فالطالق  لذلك  فيه؛  الزوجية  احلياة  ا�ضتمرار  ي�ضتحيل  التي 
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على التع�ضف يف ا�ضتعمال احلق فيه �ضكل من اأ�ضكال الظلم الذي يقع 
على الغري وذلك لالأ�ضباب الآتية: 

معايري  ♦ درا�ضة  خالل  ومن  باملطلقة:  الإ�رضار  ق�ضد  اأولً: 
بالزوجة  الإ�رضار  ق�ضد  متح�ض  يكون  قد  انه  تبني  فقد  التع�ضف 
اإيقاع لفظة الطالق دون مراجعة زوجته،  هو الذي دفع املطلق يف 
على  الدالة  للقرائن  احلق؛  هذا  ل�ضتخدامه  الأ�ضا�ضي  الهدف  وهو 
اأّو م�ضّوغ �رضعي للطالق، ويتمتع  الذاتي، ولعدم وجود  هذا املعيار 
من  ال�رضر  نية  ا�ضتخال�ض  من  متكنه  تقديرية  ب�ضلطة  القا�ضي 

البواعث الأخرى.
غري  ♦ وامل�ضالح  البواعث  بع�ض  هناك  يكون  وقد  ثانياً: 

اأجل  من  زوجته  الزوج  طالق  مثل  للطالق،  اإيقاعه  من  امل�رضوعة 
اأو باعثًا غري م�رضوع؛ لأّنه  الزواج باأخرى، فطالق زوجته م�ضلحة 
طالق  اأو  الأوىل،  طالق  اإىل  احلاجة  دون  باأخرى  الزواج  ي�ضتطيع 
الفار من اأجل حرمان زوجته من املرياث وغريهما من البواعث غري 

امل�رضوعة. 
املتعار�ضة:  ♦ امل�ضالح  بني  التوازن  اختالل  معيار  ثالثاً: 

وامل�ضالح  الطالق  حق  ا�ضتعمال  من  الناجتة  امل�ضالح  اإىل  فينظر 
عن  الناجتة  ال�ضلبية  الآثار  فيالحظ  ا�ضتخدامه  عدم  من  الناجتة 
ا�ضتعمال هذا احلق �ضد الزوجة اأكرث بكثري من م�ضلحة اإيقاع الطالق 
اأو م�ضلحة بقاء احلياة الزوجية قائمة، لذلك )درء املفا�ضد اأوىل من 

جلب امل�ضالح()71(. 
التع�ضفي  ♦ الطالق  ويعد  الفاح�ض:  ال�رضر  معيار  رابعاً: 

الفاح�ض على  ال�رضر  ين�ضاأ عنه من  ا�ضتعمال احلق ملا  انحرافا يف 
الزوجة، وعلى الأ�رضة، وبالتايل على املجتمع باأكمله لأن الفرد جزء 

من املجتمع.
وهذه املعايري اإن توافرت يف معنى الطالق عّد الطالق ظلمًا 
يثبت  مل  اإذا  حقه  ا�ضتعمال  يف  الزوج  من  وتع�ضفًا  الزوجة،  حق  يف 

الزوج �ضببًا مقنعًا لإيقاع الطالق.
من  وا�ضعة  جملة  من  مركبًا  حقيقته  يف  املجتمع  دام  وما   
هو  ما  حيث  من  اأبرزها  تظل  الأ�رضة  فاإّن  الجتماعية،  التنظيمات 
موكل اإليها من وظائف واأدوار، فهي ت�ضكل املعني الذي يتوقف على 
التنظيمات  ا�ضتمرار وقوة وا�ضتقرار  ا�ضتمرارها وقوتها وا�ضتقرارها 
الجتماعية)72(، ويعّد الطالق من الأ�ضباب التي توؤدي اإىل التمزقات 
اأن  التي تتعر�ض لها �ضبكة العالقات الجتماعية، ومما ل �ضك فيه 
للطالق التع�ضفي اآثاراً �ضلبية، وقد تكون مدمرة على املراأة والأ�رضة، 
اإذ  وبالتايل على املجتمع الذي تعد الأ�رضة جزءاً مهما يف تكوينه، 
الآثار  واأما  تتاأثر املراأة على املدى القريب والبعيد اأكرث من الرجل، 

الناجتة عن هذا النوع من الطالق فهي كالآتي:
فيه  ♦ الطالق  اأنواع  من  كغريه  الطالق  من  النوع  هذا  اأولً: 

ج�ضيمًا  خطراً  غيابه  يعد  الذي  الأب  وغياب  الأ�رضي  التفكك  من 
وهذا  الأ�رضة-  ا�ضتقرار  مقومات  من  اأ�ضا�ضي  ركن  انهيار  نتيجة 
الأبناء  على  �ضلبًا  ينعك�ض  مما   ،- الواقعة  ال�ضلبية  الآثار  اأهم  من 
النهيار  ب�ضبب  نف�ضية  واأمرا�ض  وت�رضد  ا�ضطراب  الأ�رضة من  داخل 
البنائي والجتماعي لالأ�رضة)73(؛ اإذ اإّن الطفل الذي يعي�ض يف اإطار 
عر�ضة  اأكرث  يكون  املطلقني  الزوجني  بني  والكراهية  البغ�ضاء  من 
لقمة  ووقوعه  انحرافه  و  تدمره،  وبالتايل  الذاتي،  التحطم  اإىل 

املعايري  عن  واخلروج  وال�ضلوكية،  النف�ضية  لال�ضطرابات  �ضائغة 
امل�ضكالت  من  كبري  لعدد  الأبناء  يتعر�ض  وقد  الجتماعية)74(، 
وامل�ضكالت  احل�ضانة  م�ضكلة  ومنها؛  الوالدين  لطالق  كنتيجة 
فكل  والأم،  الأب  يتبعه  الذي  والتعليم  الرتبية  باأ�ضلوب  املتعلقة 
طرف يناق�ض الآخر وعدم تكاملهم يف الرتبية فيقع الأبناء �ضحية 
التغري  اأخالقية- ب�ضكل عام- نا�ضئة عن  التناق�ض، وم�ضكالت  هذا 
املفاجئ الذي ي�ضيب حياتهم بعد الطالق، وم�ضكالت مادية نتيجة 
مقومات  على  الإبقاء  من  الأبناء  يحرم  مما  الوالدين  تعاون  عدم 
اإىل خلخلة  الأ�رضي يوؤدي  الن�ضيج  �ضخ�ضيتهم)75(، وبالتايل خلخلة 
الن�ضيج الجتماعي الذي تعد موؤ�ض�ضة الأ�رضة من الأ�ضا�ض يف بنائه. 

ثانياً: من الأ�رضار الجتماعية: حكم املجتمع على املطلقة؛  ♦
وهو حكم غري قابل للنق�ض اأو ال�ضتئناف كما يف املحكمة؛ اإمنا هو 
حكم غري معلن يتمثل يف كيفية تعامل الأ�ضخا�ض املحيطني باملراأة 
معها قبل الطالق التع�ضفي وبعده؛ فاملجتمع يعاقب املراأة املطلقة 
على جرمية هي �ضحيتها ويلقي العبء عليها دون الرجل وحتى واإن 
تبني عك�ض ذلك، فالواقع العملي يوقع اللوم دائما على الزوجة، وهي 
يقع  فاللوم  والتعجب؛  ال�ضتفهام  عالمات  من  بالعديد  حتاط  التي 
اإن تزوجت  اأم  اإن طلقت ومل تتزوج،  عليها يف نظرة املجتمع �ضواء 
بعد ذلك؛ اإ�ضافًة اإىل �ضلبية هذه النظرة الجتماعية للمطلقات، فاإّنها 
قد تعاين من فقدان الأ�ضدقاء من الن�ضاء اللواتي يتحولّن عنها خوفًا 
على الأزواج من املطلقات، اأو من الرجال خوفًا على زوجاتهم من 
من  حتمل  واأّنها  الطالق،  عن  امل�ضوؤولة  باأنها  واتهامها  بها  التاأثر 

العيوب ال�ضخ�ضية التي جعلت زوجها يتخلى عنها)76(. 
ثالثاً: للطالق التع�ضفي اأي�ضًا اآثار �ضلبية على املراأة؛ فهو  ♦

يعد �ضدمة توؤثر على ال�ضحة النف�ضية يف املطلقة ل�ضعورها بالظلم 
واإح�ضا�ضها  للطالق،  حاجة  وجود  عدم  ب�ضبب  عليها  الواقع  الكبري 
وعدم  والإهمال،  بالوحدة  واإح�ضا�ضها  بحياتها  النجاح  بالف�ضل يف 
الهتمام واحلرمان من اإ�ضباع احلاجات النف�ضية واجل�ضدية، وانعدام 
الأمرا�ض  من  وغريها  والكتئاب  الذات  واحرتام  والتوتر  الثقة 
فاإّنه  النف�ضية؛  ال�ضحة  على  اآثاره  وبالإ�ضافة  والع�ضبية،  النف�ضية 
والأمرا�ض  وال�ضكري  كال�ضغط  اجل�ضدية؛  ال�ضحة  على  �ضلبًا  يوؤثر 
بالظلم  ال�ضعور  منبعه  هذا  وكل  الأمرا�ض؛  من  وغريها  اجللدية 

وال�ضطهاد)77(.
رابعاً: الأ�رضار القت�ضادية املرتتبة على الطالق التع�ضفي  ♦

اأن كانت نفقتها م�ضتمرة على زوجها،  املتمثلة بفقدان املعيل بعد 
حتى واإن فر�ضت لها نفقة ب�ضبب الطالق التع�ضفي؛ فهي نفقة مدتها 
املعيل؛  ذلك  بعد  ينقطع  ثم  �ضنوات،  ثالث  اإىل  �ضنة  من  حمدودة 
الأبناء  اإعالة  يف  الدور  ازدواجية  املطلقة  على  ذلك  بعد  ويرتتب 
اأم املادي-؛ فالنفقة املفرو�ضة لالأبناء  الرتبوي  ال�ضعيدين  -على 
واإن  الع�رض  متطلبات  تكفي  ل  الق�ضايا  اأكرث  يف  املحاكم  قبل  من 

فر�ضت على اأن ل تقل عن حد الكفاية لالأبناء.
وعلى �ضوء ذلك يقع على عاتق املطلقة الأم البحث عن عمل 
من اأجل اإعالة اأبنائها واإيجاد احلياة الكرمية لهم، اأو الت�ضول، ويبقى 
الأبناء عر�ضة لل�ضياع دون مرب اأو موّجه، اأو اأن تدفع اأبنائها يف 
اأو الت�ضول يف �ضن مبكرة وحرمانهم  ظل احلاجة املادية اإىل العمل 
املادية-  ال�ضلطة  غياب  ميثل  الأب  فغياب  التعليم)78(؛  حق  من 
بالإ�ضافة اإىل ال�ضلطة املعنوية- التي تعمل على حفظ التوازن بني 
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التي  وال�ضطراب  الفو�ضى  حلالة  درءاً  واملعنوية  املادية  الرغبات 
توؤثر على الأ�رضة وبالتايل على املجتمع باأكمله)79(. 

من  املستخرجة  الرتبوية  والتطبيقات  الدالالت  الثاني:  املطلب 
التعويض عن الطالق التعسفي.

ومن الدرا�سة ال�سابقة للطالق التع�سفي والتعوي�ض عنه ميكن 
ا�ستخراج اأهم الدللت والتطبيقات الرتبوية وهي كالآتي:

التي  ♦ الأزواج على معرفة هذه املعايري  اأولً: يجب توجيه 
يظهر من خاللها ال�ضلوك التع�ضفي يف الطالق؛ اإذ اإّن فهمها وتطبيقها 
على ال�ضلوك يحول دون التع�ضف يف ا�ضتعمال احلقوق ول �ضيما حق 
الرجل يف الطالق، واإّن هذا احلق م�ضوؤولية تقع على عاتق الزوج اأول 
اأ�رضته التي  ولي�ض حقًا مطلقًا، ومقيد يف ا�ضتعماله ب�ضيانة حقوق 

تعد جزءاً اأ�ضا�ضيًا من املجتمع. 
ثانياً: اإر�ضاد الأزواج اإىل اأّن يف التعوي�ض �ضيانة لالأ�رضة  ♦

من التفكك والنحالل؛ لذلك قد يعّد رادعًا وزاجراً ملن يفكر با�ضتعمال 
هذا احلق بغري وجه �رضعي؛ ولي�ض املق�ضود منه معنى العقوبة فقط، 
من  الإ�ضالمي،  املجتمع  يف  الأ�رض  بني  الطالق  حوادث  تقل  به  بل 
خالل فر�ض هذه اجلزاءات الدنيوية التي هي نتيجة التع�ضف والظلم 
بالتعوي�ض  واملتمثلة  الق�ضاء،  طريق  عن  احلق  ا�ضتعمال  واإ�ضاءة 
كعقوبة على املطلق تع�ضفًا؛ فحينئذ يفكر الزوج األف مرة قبل اإيقاع 
عليه  �ضيرتتب  اأو  املال،  من  مبلغًا  �ضيدفع  لأّنه  التع�ضفي؛  الطالق 
قد يعدل عن طالقه،  العدة، ولهذا  املهر ونفقة  التزامات مالية غري 
ويتحمل م�ضوؤولية اأكرب، والتفكري مليًا قبل اإيقاع الطالق، مع ا�ضتنفاد 
جميع الو�ضائل املمكنة يف الإ�ضالح، وعدم اللجوء اإىل الطالق اإل بعد 
بقرار  واخلروج  الزوجني،  بني  الزوجية  احلياة  ا�ضتحالة  من  التاأكد 
من قبل الزوجني باأّن الطالق اأقل �رضراً من ا�ضتمرار احلياة بينهما، 
والتفهم باأّنه قد يكون منع الطالق بهذا التعوي�ض لي�ض منع الطالق 
مع زيادة يف التوتر وعدم ال�ضتقرار بني الأزواج، بل اإعطاء فر�ضة 
اأو حماولة اأخرى لالإ�ضالح بني الزوجني، وا�ضتئناف احلياة الزوجية 

من جديد، لعل الوئام يعود بينهما.
للحقوق  ♦ احلقيقي  باملعنى  الأزواج  تعريف  ثالثاً: 

للزوج هو  واأّنه معنى تكاملي ل تفا�ضلي؛ فما هو حق  والواجبات 
الزوج؛  على  واجب  هو  الزوجة  عل  حق  وما  الزوجة،  على  واجب 
والدنيوي؛  الأخروي  اجلزاء  يلزم  ا�ضتعمالها  يف  تع�ضف  اأي  واأّن 
وحماية  املطلقة  للحقوق  تقييداً  جاءت  التعوي�ض  فكرة  فاإّن  ولهذا 
احلق،  من  املق�ضودة  للغاية  كو�ضائل  �رضعت  اإذ  التع�ضف؛  من  لها 
التوازن  اإذا حتقق  اإّل  ذلك  يتحقق  الكلية ول  امل�ضالح  وهي حتقيق 
وتقدمي  وم�ضلحتهم،  غريه  حقوق  و  وم�ضلحته  الفردي  احلق  بني 
يكون  ول  التعار�ض،  عند  الفردية  امل�ضلحة  على  العامة  امل�ضلحة 
ذلك اإن مل حتقق القاعدة ال�رضعية يف حماية حق الزوجة من تع�ضف 
الزوج، وتقييد ا�ضتعمال حقه، ومنعه منه ملا يلحق ال�رضر الفاح�ض 
بالزوجة واأهلها واأولدها، وتاأثري ذلك ال�رضر على املجتمع، وذلك 

بفر�ض عقوبة دنيوية مع تذكريه بالعقوبة الأخروية. 
رابعاً: قد يكون التعوي�ض املايل معياًل للزوجة التي فقدت  ♦

ظل  يف  عليها،  منفق  غري  من  وتركها  زوجها،  من  املادية  الإعالة 
على  القدرة  عدم  عنها  جنم  الذي  والفقر  والبطالة  الأ�ضعار  ارتفاع 
واإن كان  توفري متطلبات احلياة، ففي املتعة والتعوي�ض املادي- 

لفرتة زمنية -بع�ض اجلرب لك�رض خاطرها، وبع�ض الإعالة املادية 
اأو  �ضغارها  وترك  العمل  عن  البحث  اإىل  للجوء  ت�ضطر  ل  كي  لها؛ 
اخللقية من  النحرافات  الت�ضول وهدر كرامتها واحلفاظ عليها من 
التعوي�ض،  يف  حق  �ضاحبة  فهي  العي�ض؛  لقمة  على  احل�ضول  اأجل 
فلها املطالبة بحقها يف التعوي�ض ممن اأوقع الظلم عليها دون حرج 

عليها اأو خوف. 
العظيم  ♦ والإيذاء  الظلم  يحمل  التع�ضفي  الطالق  خام�ساً: 

ا�ضتئناف  لفر�ض  وتفويت  م�ضتقبلها  �ضياع  من  فيه  ملا  للزوجة؛ 
حياتها الزوجية من جديد وخا�ضة بوجود اأبناء بينهما؛ فالتعوي�ض 
املادي يكون من باب ان�ضاف للزوجة من الظلم الذي حلق بها جراء 
الطالق، �ضواء ماديا اأم معنويا، وهو اأي�ضًا اإن�ضاف لها اأمام املجتمع 
اأ�ضابها من قبل  الذي  الذي قد ل يرحمها بثبوت تظلمها، وال�رضر 
لذلك  ال�رضعية،  املحكمة  القا�ضي يف  قبل  بحكم قطعي من  زوجها 
من  التكامل  اإىل  والق�ضائية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضعى  اأن  يجب 
اأجل نبذ التع�ضف وال�ضلطوية يف املوؤ�ض�ضة الأ�رضية من خالل توعية 
الأفراد اإىل خطر الطالق التع�ضفي على الفرد واملجتمع، ومعاقبة كل 
اأو حتقيق غاياته واأهدافه  من يتخذ هذا احلق و�ضيلة لق�ضد ال�رضر 
ال�ضلبية، واتخاذ املعيار املو�ضوعي قرينة يتو�ضل بها اإىل املعيار 

الذاتي ومناق�ضة ق�ضد ال�ضارع.

يف  املتخصصة  والقضائية  الرتبوية  املؤسسات  دور  الثالث:  املطلب 
معاجلة الطالق التعسفي.

الأزواج  توعية  يف  املتخ�ض�ضة  املوؤ�ض�ضات  دور  يكمن 
ممار�ضة  عند  وال�ضلوكي  والوجداين  املعريف  الوعي  اكتمال  مبعنى 
الزواجي يف  الإر�ضاد  الزوجية من خالل تكامل دور مراكز  احلقوق 
اأجل  من  معًا  والعمل  الق�ضائية،  واملوؤ�ض�ضات  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
اأفراد  على  تنعك�ض  �ضعيدة  زوجية  بحياة  للتمتع  الأزواج  م�ضاعدة 
الأ�رضة؛ بحيث ت�ضتطيع الأ�رضة امل�ضاهمة يف بناء جمتمع متما�ضك 
يف بنيانه؛ لذلك ل بّد من �رضورة و�ضع خطة اإر�ضادية واإ�ضالحية 
الأ�ضباب  بدرا�ضة  تكتفي  ل  بحيث  الزواجي؛  املراكز  هذه  تتبناها 
والآثار درا�ضة نظرية اأو فر�ض العقوبات بل ت�ضعى اإىل تبني برنامج 
تربوي يقوم على مرجعية الرتبية احلقوقية القائمة على املوازنة بني 
امل�ضالح املتعار�ضة، وتطبيقها على العالقات الزوجية، ومعرفة كل 
من الزوجني ما له وما عليه من حقوق وواجبات، فاإّن معرفة ذلك 
املتمثل  ال�ضلوك  معاجلة  ثّم  ومن  الطالق،  يف  التع�ضف  دون  حتول 
بالطالق التع�ضفي، ودرا�ضة كل حالة على حدة، مراقبة وتقوميًا بني 
احلني والآخر، حتى يتم التاأكيد من التخل�ض من النزعة الأنانية لدى 
اأي حق من حقوقهم ول �ضيما الطالق،  بع�ض الأزواج يف ا�ضتعمال 
كل ذلك من اأجل م�ضاعدة الأزواج يف بناء اأ�رض متما�ضكة، وهي ب�ضكل 

عام تعتمد على الآتي:
اأولً: التدابري الوقائية: وهو دور اإر�ضادي يجب اإ�ضافته اإىل  ♦

مراكز الإر�ضاد الزواجي، وتقدميها على �ضكل دورات اإر�ضادية تعتمد 
على �ضياغة التوجيهات والقوانني والت�رضيعات التي حتدد �ضيا�ضة 
تربوية اجتماعية توّجه الأزواج اإىل كيفية بناء الأ�رض وحتديد ما لها 
وبذلك  النحرافات؛  من  الأ�رض  اأفراد  وواجبات، وحت�ضن  من حقوق 
جتنب الأزواج واأ�رضهم العديد من امل�ضكالت؛ فهم بحاجة اإىل تربية 
الزوج �ضلوكًا ينبع من معرفة  ا�ضتعمال حق  وتوجيه وتعليم يجعل 
التي  النبيلة والأهداف الرتبوية  القيم والغايات  علمية توؤ�ض�ض على 
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حقه  ا�ضتعمال  من  واخلري  والكرامة  العدل  قيم  تر�ضيخ  اإىل  ت�ضعى 
الزوجي.

الزوجية يف املجال  الوعي باحلقوق   وذلك من خالل تنمية 
عن  املعريف  املجال  تنمية  ويتم  وال�ضلوكي،  والوجداين  املعريف 
بحقوقهما،  املتعلقة  واملعلومات  باحلقائق  الزوجني  تزويد  طريق 
وخطر  عام،  ب�ضكل  التع�ضف  مفهوم  وبيان  بينها،  التوازن  وكيفية 
الوجداين  املجال  تنمية  وميكن  خا�ض،  ب�ضكل  التع�ضفي  الطالق 
املتعلقة  والقيم  والجتاهات  وامليول  الدوافع  تنمية  خالل  من 
معاين  وتعزيز  الزوجني،  بني  الأخالقي  ال�ضمري  وتربية  بحقوقها، 
املودة وال�ضكينة بني الزوجني، و�ضبط الدوافع والنفعالت والغرائز 
ول  لالآخر،  الإ�ضاءة  من  منهما  اأيًا  متنع  �رضعية  ومعايري  ب�ضوابط 
املعلومات  ترجمة  ثم  حقوقهما،  من  حق  اأي  ا�ضتعمال  يف  �ضيما 
�ضلوكية  ترجمة  بحقوقهما  املتعلقة  والجتاهات  والقيم  واملفاهيم 
تعك�ض اآثارها على �ضلوك كل من الزوجني)80(، وبالتايل حتول دون 
تربويًا  اإعداداً  الأفراد  اإعداد  ويتحقق  التع�ضف،  اأنواع  من  نوع  اأي 
وال�ضلوكيات من خالل  والقيم  املعلومات والجتاهات  يكت�ضب منه 
تكامل املوؤ�ض�ضات الرتبوية والجتماعية والق�ضائية بهدف احلفاظ 
على اللبنة التي تقوم على بنيانها موؤ�ض�ضة املجتمع الإ�ضالمي)81(، 
وتعد هذه املرحلة تدابري وقائية متنع الأ�رض من الوقوع يف ويالت 

الطالق التع�ضفي وم�ضائبه.
دون  حتول  تثقيفية  برامج  اإيجاد  القرتاحات:  هذه  ومن 
كل  واحرتام  الزوجني،  بني  احلوار  ثقافة  التع�ضفي،وتعزز  الطالق 
والتنفري  والعقل،  الإ�ضالمية  ال�رضيعة  اإىل  والحتكام  لالآخر،  منهما 
على  وم�ضاعدتهما  والتع�ضف،  ال�ضغط  على  القائمة  الأ�ضاليب  من 
جتاوز العقبات واخلالفات الزوجية بالطرق ال�ضليمة، وبيان معايري 
واأ�ضباب واأ�رضار الطالق التع�ضفي على الفرد واملجتمع بطريقة تنفر 
الزوج من ا�ضتعماله، ون�رض ثقافة حقوق الإن�ضان وواجباته من خالل 
املحافظة  واأهمية  الأ�رضة،  اأهمية  حول  والرتبوية  الدينية  التوعية 

على قد�ضيتها، واأهمية املحافظة على تقوية العالقات بينها . 
وقوع  ♦ حالت  يف  وت�ضتخدم  العالجية:  الجراءات  ثانياً: 

وتبداأ  عنه؛  الناجتة  والنحرافات  وم�ضكالته  التع�ضفي،  الطالق 
على  تعمل  الت�ضخي�ضية،  املرحلة  وهي  العالج  ت�ضبق  مبرحلة 
بجمع  التع�ضفي،  الطالق  عن  ال�ضادر  ال�ضلوكي  املر�ض  ت�ضخي�ض 
اأحاطت  التي  والظروف  املتع�ضف،  املطلق  تاريخ  عن  املعلومات 
الهتمام  ثم  اإىل تعديل، ومن  الذي يحتاج  التع�ضفي  ال�ضلوك  بتوليد 
اأو البعيدة التي يعي�ض فيها  بالظروف البيئية والجتماعية القريبة 
الدائمة  امل�ضكالت  وت�ضخي�ض  التع�ضفي،  الطالق  �ضدور  اأدت  والتي 

والعار�ضة، ودرا�ضتها درا�ضة حتليلية)82(.
وبعد عملية الت�ضخي�ض وجمع املعلومات الدقيقة يتم النتقال 
والق�ضاء  الإيجابي،  اإىل  ال�ضلبي  ال�ضلوك  وتغيري  العالج،  مرحلة  اإىل 
م�ضوؤوليات  حتديد  خالل  من  عالجي  ت�ضور  على  والو�ضول  عليه، 
عن  والتفاق  الآخر،  الطرف  اأمام  بها  باللتزام  والتعهد  الزوجني 
ال�ضلوك  من  النوع  هذا  تثري  التي  واملثريات  املواقف  عن  البتعاد 
الطالق،  الزوج حلق  ا�ضتعمال  املرحلة  التع�ضفي؛ بحيث ت�ضبط هذه 
وعدم جعله و�ضيلة اإ�رضار و�ضغط على الزوجة والعمل على التحكم 
به اأو تقليله، ويتم ذلك من خالل التدرج يف ا�ضتخدام اأ�ضاليب تعديل 
الباحث  ويقرتح  والعقاب)83(،  الثواب  من  التع�ضفي  للطالق  ال�ضلوك 

املعّدل  �ضلطة  لأّن  املادية  املعاجلة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  عدم  تف�ضيل 
اأحد  اأو  الأ�رضة،  برغبة  حمدودة  تربوية  �ضلطة  الزوج  على  الرتبوي 
اأفرادها، والتي ت�ضعى اإىل تعديل هذه الظاهرة التع�ضفية، اإذ اإّنه لي�ض 

بقا�ض ي�ضدر احلكم، فينفذ فيه يف احلال.
والأخروية؛  املعنوية  الأ�ضاليب  على  الرتكيز  من  بّد  ل  لذلك 
ال�ضلوك  من  ويحذر  وينفر  الإيجابي،  ال�ضلوك  يف  ويرغب  ي�ضجع  اأي 
من  تعاىل  اهلل  اأعده  ما  بيان  بالطالق، من خالل  املتمثل  التع�ضفي 
الدنيا  يف  ومعا�رضتهم  الزوجات  مع  التعامل  اأح�ضن  ملن  ثواب 
والآخرة، وما اأعده اهلل من عقاب ملن ظلم واأ�ضاء وطلق طالقا بغري 
�ضبب، اأو حاجة ملجرد ق�ضد ال�رضر بالزوجة، وبيان ما يف الطالق 
اأ�رضار على الأ�رض واملجتمع باأكمله واإّن التق�ضري يف  التع�ضفي من 
حق الغري تق�ضري يف حق اهلل تعاىل؛ ومن ثّم ت�ضجيعه على مراجعة 
زوجته قبل انتهاء العدة، وا�ضتئناف حياة زوجية جديدة قائمة على 

فهم كل منهما حلقوق وواجبات الطرف الآخر.
اأجل تعديل هذا  الرتبوية من  العالجية  وبعد هذه املحاولت 
اأو  �ضبب  بغري  لزوجته  الزوج  طالق  يف  املتمثل  التع�ضفي  ال�ضلوك 
العدة، وا�ضتئناف احلياة  اأ�رض على عدم مراجعتها يف  حاجة، فاإن 
الزوجية من جديد، لبد من معاقبته بالإجراءات القانونية املتمثلة 
ال�رضعية  املحاكم  اإىل  واللجوء  التع�ضفي،  الطالق  عن  بالتعوي�ض 
كجزء ب�ضيط من التعوي�ض للزوجة عما حلق بها من الأ�رضار املادية 
قرينة  ذلك  يعد  لها  طالقه  يف  التع�ضف  على  واإ�رضاره  واملعنوية، 
احلكم  عند  القا�ضي  اإليها  يحتكم  بالزوجة  ال�رضر  ق�ضد  متح�ض 

بالتعوي�ض. 
ول بّد من تقييم النتائج للتاأكد من مدى فاعلية عالج ظاهرة 
الطالق التع�ضفي من ت�ضخي�ض وتخطيط وتنفيذ مع مراعاة ت�ضجيل 

كل حالة لالإفادة منها يف احلالت امل�ضابهة لها. 

اخلامتة: 
ت�سمل اأهم النتائج والتو�سيات

نتائج البحث: 

خرجت الدرا�سة بالتو�سيات الآتية:
مالية  ♦ »عقوبة  هو:  التع�ضفي  الطالق  عن  التعوي�ض  اأولً: 

مناق�ضته  من  الزوجة  على  �رضر  من  اأوقعه  ملا  الزوج  على  جتب 
لق�ضد ال�ضارع يف رفع قيد النكاح حاًل اأو ماآًل بلفظ خم�ضو�ض«.

ومع  ♦ والإجماع،  وال�ضنة  بالقراآن  م�رضوع  الطالق  ثانياً: 
اختالفهم يف اأن الأ�ضل يف الطالق احلظر اأو الإباحة؛ فهم متفقون 
على اأّن الطالق تعرتيه الأحكام اخلم�ضة، وتبعًا للظروف املوجبة له 

والأحوال التي تقت�ضيه.
ثالثاً: حكم الطالق التع�ضفي حرام �رضعًا قيا�ضًا على حرمة  ♦

التع�ضف يف ا�ضتعمال احلق.
رابعاً:لبّد مع �ضمان حق الزوجة املطلقة طالقًا تع�ضفيًا،  ♦

الظروف  مراعاة  مع  ماديًا  وتعوي�ضها  عليها،  الظلم  اإحلاق  وعدم 
واملالب�ضات التي حدث فيها الطالق من اأجل �ضمان حق الزوج فقد 

يكون هناك �ضبب م�رضوع لطالقه، وذلك �ضمان حلق الزوجني.
خام�ساً: بناء على قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين فاإّن  ♦
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مقدار التعوي�ض عن الطالق التع�ضفي نفقة ل تقل عن �ضنة، ول تزيد 
عن ثالث �ضنوات، وتدفع ح�ضب حالة الزوج ع�رضاً اأو ي�رضاً

�ساد�ساً: الطالق التع�ضفي يعّد �ضكاًل من اأ�ضكال الظلم الذي  ♦
يقع على الغري، وذلك لتوافر معايري التع�ضف فيه؛ ملا فيه من اأ�رضار 
نف�ضية وج�ضدية واجتماعية واقت�ضادية تقع على الزوجة اأوًل وعلى 
الأبناء ثانيًا، وعلى املجتمع اأخرياً ؛ لأّن الفرد يعد جزءاً من املجتمع، 

والأ�رضة الركن الأ�ضا�ض الذي يقوم عليه املجتمع.
التي  ♦ الرتبوية  والتطبيقات  الدللت  اأهم  من  �سابعاً: 

الوعي املعريف  تنمية  التع�ضفي  الطالق  التعوي�ض من  ت�ضتخرج من 
وبالتايل  الزوجية،  احلقوق  ا�ضتعمال  يف  وال�ضلوكي  والوجداين 
وجوب فر�ض اجلزاءات الدنيوية ل�ضمان عدم التع�ضف اأو الإ�ضاءة يف 

ا�ضتخدامها.
ثامناً: ل�ضمان عدم وقوع الطالق التع�ضفي اأو عالجه بعد  ♦

يف  والق�ضائية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  اأدوار  تكامل  من  بّد  ل  وقوعه 
والتنفيذ  التخطيط  الدولة من خالل ر�ضم برنامج تربوي قائم على 
بتقييم  وانتهاء  بالعالج  مروراً  الوقائية  بالتدابري  يبداأ  والتقييم 

نتائج العالج.

توصيات البحث:
ويف �ضوء نتائج البحث ميكن تقدمي التو�ضيات الآتية:

والتعليمية  ♦ الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  تبني  �رضورة  اأولً: 
اإىل  ي�ضعى  بينهم  فيما  تكامليًا  برناجمًا  والق�ضائية  والجتماعية 
والطالق  عام،  ب�ضكل  احلقوق  ا�ضتعمال  يف  والتع�ضف  ال�ضلطوية  نبذ 
التع�ضفي ب�ضكل خا�ض، وي�ضعى اإىل تعليم حقوق الأزواج وواجباتهم 
يف  تتج�ضد  مهارات  اإىل  تتحول  كي  بها  الوعي  وتطوير  الزوجية، 
باإجراء  تكتفي  فال  و�ضلوكية،  ووجدانية  معرفية  ومهارات  قدرات 
بد من تبني م�رضوع  العقوبة املرتتبة على املطلق املتع�ضف بل ل 

تعديل �ضلوكه.
ثانياً: اإجراء البحوث الرتبوية التي تر�ضد ظاهرة الطالق  ♦

اإجرائية ميدانية تبني  الإ�ضالمية.و درا�ضة  التع�ضفي يف املجتمعات 
اأ�رضار الطالق التع�ضفي على الأ�رض واملجتمع، وتقوم بتقييم فاعلية 

الربنامج الرتبوي املقرتح يف عالج ظاهرة الطالق التع�ضفي.
ثالثاً: ل�ضمان حق الزوج يف الطالق على املحاكم مراعاة  ♦

تي�ضري  خالل  من  الطالق  اأجلها  من  مت  التي  واملالب�ضات  الظروف 
اإثارة الدفوع من قبل املدعى عليه واإثباتها، وعدم الوقوف يف اأغلب 
الأوقات مع الزوجة املطلقة، فكل حالة لها ظروفها اخلا�ضة بها، ول 

تقا�ض على غريها. 
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1982م،  ط2،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  د.مـ  ت�رضيعه،  يف  وحكمته  الإ�ضالم 

�ض156 - 160.
الفقه . 37 يف  ال�ضخ�ضية  الأحوال  اأحمد،  الكبي�ضي،  بذلك:  قالوا  الذين  من 

1975م،1/179،  د.ط،  الر�ضاد،  مطبعة  بغداد،  والقانون،  والق�ضاء 
ال�ضباعي، م�ضطفى، املراأة بني الفقه والقانون، د.م، املكتب الإ�ضالمي، ط5، 
الطالق  الطالق وعالقته بالتعوي�ض عن  257، ذياب، متعة  د.ت،265 - 
التع�ضفي، عمان، دار الينابيع للن�رض، ط1، د.ت، �ض109 - 112،الأ�ضقر، 

الوا�ضح يف �رضح قانون الحوال ال�ضخ�ضية الأردين، �ض318 - 320.
بكتاب . 38 ملحق  2010م،  ل�ضنة  الأردين  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  انظر: 

الأ�ضقر، الوا�ضح يف �رضح قانون الحوال ال�ضخ�ضية الأردين، �ض 419. 
انظر: جامن، التدابري الوقائية للحد من الطالق التع�ضفي يف الفقه والقانون، . 39

عمان، دار احلامد، د.ط، 2008م، �ض193 - 195.
منهم: ابن حزم الظاهري، علي بن اأحمد، املحلى، حتقيق: اأحمد حممد �ضاكر، . 40

اجل�ضا�ض،   ،10/244-248 د.ت،  د.ط،  العربي،  الرتاث  اإحياء  بريوت، 
اأحمد بن علي احلنفي، اأحكام القراآن، حتقيق: علي حممد البخاري، بريوت، 
اأحمد،  بن  حممد  القرطبي،   ،428  -  427/  1 د.ت،  د.ط،  املعرفة،  دار 
 ،3/203 اجلامع لأحكام القراآن، القاهرة، دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت، 

ابن قامة، املغني،8 /48 - 50، وغريهم. 
من الفقهاء الذين قالو بذلك: احلفناوي، املو�ضوعة الفقهية، �ض19-20، . 41

جامن، متعة الطالق، 226-224، عرت، نور الدين، اأبغ�ض احلالل- درا�ضة 
لت�رضيع الطالق يف اإطار واقعة عند الأمم يف القدمي واحلديث واإ�ضالحيات 
ال�ضنة،  160، �ضابق، �ضيد، فقه  الإ�ضالم وحكمته يف ت�رضيعه، �ض156 - 
/203،املومني  1973م،2  ط2،  العربي،د.ت،  الكتاب  دار  بريوت، 
يف  الأ�رضة  نظام  حممد،  عقلة،  �ض61،  ال�ضخ�ضية،  الأحوال  ونواه�ضة، 
الإ�ضالم، عمان، مكتبة الر�ضالة احلديثة، ط1، 1983م، 3/151، اأبو زهرة، 
حممد، الأحوال ال�ضخ�ضية، د.م، دار الفكر العربي، ط1، 1998م،�ض333، 
الإ�ضالم، م�رض، مطبعة دار  الزواج والطالق يف  اأحكام  العنني، بدران،  اأبو 
التاأليف، ط2، 1961م، �ض311، الأ�ضقر، الوا�ضح يف �رضح قانون الحوال 

ال�ضخ�ضية الأردين، �ض318 - 320. 
ونواه�ضة، . 42 املومني   ،3/151 الإ�ضالم،  يف  الأ�رضة  نظام  عقلة،  انظر: 

الأحوال ال�ضخ�ضية، �ض61. 
انظر: اأبو زهرة الأحوال ال�ضخ�ضية: �ض333 . . 43
انظر اأبو العينني، الزواج والطالق، �ض311 . . 44
اأحمد . 45 ال�ضحيح �ضنن الرتمذي، حتقيق:  الرتمذي، حممد بن عي�ضى، اجلامع 

حممد �ضاكر واآخرون،)د.ت(، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، د.ط، كتاب 
 ،3/494  ،1189 رقم  زوجته،  يطلق  اأن  اأبوه  ي�ضاأل  الرجل  باب  الطالق، 

وقال فيه:)حديث ح�ضن �ضحيح، اإمّنا نعرفه من حديث ابن ابي ذئب(.
الأحوال . 46 لقانون  مقارن  الزوجية �رضح  واآثار  اأحكام  �ضمارة، حممد،  انظر: 

ال�ضخ�ضية، د.م، دار الثقافة، ط1، 2002م، �ض337، اأبو العينني، الزواج 
احلالل،  اأبغ�ض  عرت،   ،3/151 الأ�رضة،  نظام  عقلة،  �ض312،  والطالق، 

�ض160. 
47 . ،3/151 الأ�رضة،  نظام  عقلة،   ،224-225 الطالق،  متعة  جامن،  انظر: 

الأ�ضقر، الوا�ضح يف �رضح قانون الأحوال ال�ضخ�ضية، �ض319. 
انظر: احلفناوي، املو�ضوعة الفقهية، �ض20.. 48
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ط2، . 49 الفكر،  دار  دم�ضق،  واأدلته،  الإ�ضالمي  الفقه  وهبة،  الزحيلي،  منهم: 
والق�ضاء  الفقه  ال�ضخ�ضية يف  الأحوال  اأحمد،  الكبي�ضي،  1989م،7/532 
ال�ضباعي،  1975م،1/179،  د.ط،  الر�ضاد،  مطبعة  بغداد،  والقانون، 
م�ضطفى، املراأة بني الفقه والقانون، د.م، املكتب الإ�ضالمي، ط5، د.ت،265 
التع�ضفي،  الطالق  عن  بالتعوي�ض  وعالقته  الطالق  متعة  ذياب،   ،257  -
109 - 112، خالف، عبد الوهاب، اأحكام الأحوال ال�ضخ�ضية يف ال�رضيعة 
الإ�ضالمية وفق مذهب اأبي حنيفة، د.م، دار القلم، ط1، 1900م، �ض142.

الإ�ضالم . 50 يف  م�ضكالتها  وحل  الأ�رضة  نظام  الرحمن،  عبد  ال�ضابوين،  انظر: 
الإمارات، دار التوفيق، ط9، 1983م، 117 - 118.

الطالق . 51 اأحمد،  الغندور،   ،7/532 واأدلته،  الإ�ضالمي  الفقه  الزحيلي،  انظر: 
يف ال�رضيعة والقانون، م�رض، دار املعارف، ط1، 1967م، �ض78 - 79، 

الدريني، نظرية التع�ضف، �ض175. 
�ض210، . 52 التع�ضفي،  بالتعوي�ض  وعالقتها  الطالق  متعة  جامن،  انظر: 

ال�ضخ�ضية  الأحوال  وقانون  الأ�رضة  توفيق،  النا�رض  عبد  العطار،  عن  نقال 
رقم)1000( ل�ضنة 1985م، املوؤ�ض�ضة العربية احلديثة، �ض138

انظر: جامن، متعة الطالق وعالقتها بالتعوي�ض التع�ضفي، �ض212.. 53
بكتاب . 54 ملحق  2010م،  ل�ضنة  الأردين  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  انظر: 

الأ�ضقر، الوا�ضح يف �رضح قانون الحوال ال�ضخ�ضية الأردين، �ض 419.
انظر: الأ�ضقر، الوا�ضح يف �رضح قانون الحوال ال�ضخ�ضية الأردين، �ض320.. 55
تن�ض املادة:)اإذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى املدعي عليه، اأن يذكر ذلك . 56

اإليه يف  ي�ضتند  ما  الالئحة مع  تقدمي  اختار  اإذا  �رضاحة يف لئحة دفاعه 
هذا الدفع( انظر: ما�ضي، رمزي اأحمد، قانون اأ�ضول املحاكمات ال�رضعية 

رقم)31( ل�ضنة 1959م، عمان، دار الثقافة، 1998م، ط1،�ض21.
ملراجعة الدفوع انظر: داوود، اأحمد حممد، الق�ضايا والأحكام يف املحاكم . 57

ال�رضعية، عمان، دار الثقافة، ط1، 2005م، 1 /230 - 231، اأبو �ضيف، 
ماأمون، اجتهادات ق�ضائية يف م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية، اربد، عامل الكتب 

احلديث، ط1، 2010م، �ض114 - 115.
رقم:1187، . 58 املختلعات،  باب  الطالق،  كتاب  ال�ضحيح،  اجلامع  الرتمذي، 

3م493، وقال فيه:)هذا حديث ح�ضن(. 

�ضعيب . 59 حتقيق:  ماجه،  ابن  �ضنن  القزويني،  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن 
بريوت،  العاملية،  الر�ضالة  دار  برهوم،  اأحمد  بللي،  حممد  الأرنوؤوط، 
ي�رض  ما  بنى يف حقه  باب من  الأحكام،  كتاب  1430هـ2009-م،ط1، 
الألباين،  انظر:  �ضحيح(،  )احلديث   ،3/430  ،234 رقم:  حديث  بجاره، 
نا�رض الدين، �ضحيح ابن ماجه، بريوت، املكتب الإ�ضالمي، 1988م، ط3: 

.2/39

دار . 60 القاهرة،  احلق،  ا�ضتعمال  يف  التع�ضف  اأجمد،  �ضعيد  الزهاوي،  انظر: 
الحتاد العربي، 1976م، ط6: �ض25 - 26.

انظر: الدريني، نظرية التع�ضف يف ا�ضتعمال احلق: �ض78.. 61
انظر: الدريني، احلق ومدى �ضلطان الدولة يف تقييده: �ض23، اأبو عا�ضي، . 62

بحث  الغّراء،  ال�رضيعة  �ضوء  يف  والإن�ضان  والتكليف  احلق  �ضامل،  حممد 
مقدم ملوؤمتر مفهوم احلق بني ال�رضيعة والقانون، كلية ال�رضيعة والقانون، 
اإبريل   3  - 1 1420هـ،  28 من ذي احلجة   - 26 م�ضقط، �ضلطنة عمان، 

2000م: �ض90

انظر: الدريني، نظرية التع�ضف يف ا�ضتعمال احلق: �ض79. . 63
انظر: املرجع نف�ضه، �ض56.. 64
غري . 65 دكتوراه(  )ر�ضالة  التعوي�ض،  اأ�ضا�ض  حممد،  الدين  ن�رض  انظر:)حممد 

من�ضورة، جامعة القاهرة- م�رض، 1983م، �ض173(.

الأحوال . 66 يف  احلق  ا�ضتعمال  يف  التع�ضف  ربحي،  عبري  القدومي،  اأنظر: 
2007م، �ض57، وهناك من  الفكر نا�رضون، ط1،  ال�ضخ�ضية، عمان، دار 
يرى اأن الأ�ضل يف ال�ضمان اأو التعوي�ض املايل يف ال�رضيعة الإ�ضالمية اإمنا 
يجرب ال�رضر ولي�ض العقوبة ولذلك ال�ضمان اأو التعوي�ض املايل يف ال�رضيعة 
الإ�ضالمية اإمنا جلرب ا�رضر ولي�ض العقوبة ولذلك فاإن التكليف لي�ض �رضطًا 
ر�ضالة دكتوراه، جامعة  التعوي�ض،  اأ�ضا�ض  يف وجوبه راجع: حممد ن�رض، 

القاهرة- م�رض: �ض191.
انظر:عي�ضوي، اأحمد، نظرية التع�ضف يف ا�ضتعمل احلق يف الفقه الإ�ضالمي، . 67

1936م،  الأول،  العدد  والقت�ضادية،  القانونية  العلو  جملة  القاهرة، 
ذا  ال�رضر حمدداً  باأن يكون  �ض197(، يق�ضد بالتعوي�ض لل�رضر املادي: 
قيمة مالية معينة فاجلزاء يكون تعوي�ضا ماليًا عادًل اإن عجز عن اإزالة عن 
ال�رضر اأنظر: الرملي، �ضم�ض الدين حممد بن اأبي العبا�ض، نهاية املحتاج اإىل 

�رضح املنهاج، د.م، دار الكتب العلمية، 1961م، د.ط: 5/337.
للتو�ضيح اأكرث انظر: : داوود، الق�ضايا والأحكام يف املحاكم ال�رضعية، 1/ . 68

57  - 56

انظر: اأبو �ضيف، اجتهادات ق�ضائية يف م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية، �ض113.. 69
ال�رضعية، . 70 املحاكم  يف  والأحكام  الق�ضايا  داوود،   : انظر:  اأكرث  للتو�ضيح 

القرارت ال�ضتئنافية يف الأحوال ال�ضخ�ضية،  عن  نقاًل   231  -  230/  1
الأحوال  م�ضائل  يف  ق�ضائية  اجتهادات  �ضيف،  اأبو   ،220  -  209/  1

ال�ضخ�ضية، �ض114 - 115.
احللبي،د.ط، . 71 موؤ�ض�ضة  د.م،  والنظائر،  ال�ضباه  جنيم،  ابن  القاعدة:  انظر 

.58 1968م، 

واحللول، . 72 والعواقب  الأ�ضباب  الأ�رضي  التفكك  املجيد،  عبد  م�ضعود،  انظر: 
الدوحة، وزارة الوقاف، 2001، ط1، �ض99 بت�رضف يف اللفاظ.

انظر: البنا، خليل، الطالق بني الفقه والقانون واأثره يف تفكك الأ�رض وخلخلة . 73
الن�ضيج الجتماعي، د.م، د،ن، د.ط، 2010م، �ض141 - 142، الداهري، 
�ضالح ح�ضن، اأ�ضا�ضيات الإر�ضاد الزواجي، عمان، دار �ضفاء، ط1، 2008م، 

�ض254 - 257 بت�رضف يف اللفاظ.
الجتماعية . 74 اخلدمة  طلعت،  حممد  عي�ضى،  �ض143،  نف�ضه،  املرجع  انظر: 

�ض171،  د.ت،  ط1،  احلديثة،  القاهرة  مكتبة  القاهرة،  للتنمية،  كاأداة 
ح�ضنة، عمر عبيد، التفكك الأ�رضي، الدوحة، وزارة الأوقاف، 2001م، ط1، 

�ض39 - 42.بت�رضف
املنحرفني، . 75 لالأحداث  الجتماعية  الرعاية  طلعت،  حممد  عي�ضى،  انظر: 

القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة، د.ط، د.ت، �ض140-139.بت�رضف 
انظر : خوا�ضك، منال، املراأة املطلقة بني الياأ�ض والتحدي، القاهرة، الهيئة . 76

امل�رضية العامة، د.ط، 2010م، �ض65 - 66، بت�رضف يف الألفاظ.
انظر: الداهري، الإر�ضاد الزواجي، �ض264 - 268، بت�رضف، خليل، حممد، . 77

 -  263 1999م،  د.ط،  قباء،  دار  القاهرة،  الزوجية،  العالقات  �ضكلوجية 
كيان  على  النف�ضية  الأمرا�ض  خطورة  العليم،  عبد  حممد  اإبراهيم   ،265
الأ�رضة، الدوحة، وزارة الأوقاف، ط1، 2001م، �ض140-139 بت�رضف 

يف الألفاظ.
انظر: ح�ضنة، التفكك الأ�رضي، �ض39 - 42 بت�رضف بالألفاظ.. 78
واحللول، . 79 والعواقب  الأ�ضباب  الأ�رضي  التفكك  املجيد،  عبد  م�ضعود،  انظر: 

�ض93 بت�رضف بالألفاظ.
انظر: مو�ضى، فتحي، الرتبية وحقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم، الإ�ضكندرية، دار . 80

بت�رضف   165  - �ض157  2006م،  الوفاء لدنيا الطباعة والن�رض، ط1، 
يف الألفاظ.
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81 . - �ض165  الإ�ضالم،  يف  الإن�ضان  وحقوق  الرتبية  فتحي،  مو�ضى،  انظر: 
169 بت�رضف يف الألفاظ.

انظر: ال�ضديف، ع�ضام واآخرين، العلوم ال�ضلوكية والجتماعية، عمان، دار . 82
عمرية،  اأبو  جالل،  �ضمرة،   ،102  - �ض101  1422هـ،  ط1،  امل�ضرية، 
 ،2007 د.ط،  �ضفاء،  دار  عمان،  ال�ضلوك،  تعديل  انت�ضار،  وع�ضا،  عريب، 

�ض58. بت�رضف يف الألفاظ
والتلقني . 83 والنماذج  والعقاب  التعزيز  ال�ضلوك كثرية منها:  تعديل  وا�ضاليب 

ت�ضتخدم  اأن  يجب  التي  الأ�ضاليب  اأبرز  اأّنه  للباحث  يبدو  اأّنه  اإل  والتدرج 
املادي  ل  املعنوي  والعقاب  الثواب  اأو  التعزيز  اأ�ضلوبي  املرحلة  هذه  يف 
التدابري  مرحلة  يف  اإليها  اللجوء  ممكن  واملذكورة  الأخرى  الأ�ضاليب  اأّما 
تعديل  جمال،  اخلطيب،  انظر:  التعديل  اأ�ضاليب  على  للوقوف  الوقائية، 

ال�ضلوك الإن�ضاين، الكويت، مكتبة الفالح، ط1، 1423هـ، �ض29 - 31.

املصادر واملراجع:
الأ�رضة، . 1 كيان  على  النف�ضية  الأمرا�ض  خطورة  العليم،  عبد  حممد  اإبراهيم 

الدوحة، وزارة الأوقاف، 2001،ط1، 
حتقيق: . 2 والأثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  حممد،  بن  املبارك  الأثري،  ابن 

طاهر الزاوى، وحممود الطناحى، دار الفكر- بريوت، د.ت، د.ط
الأ�ضقر، عمر �ضليمان، الوا�ضح يف �رضح قانون الأحوال ال�ضخ�ضية الأردين، . 3

عمان، دار النفائ�ض، ط5، 2012م،
بريوت، . 4 الإ�ضالمي-  املكتب  ماجه،  ابن  �ضحيح  الدين،  نا�رض  الألباين، 

1988م، ط3 .

وخلخلة . 5 الأ�رض  تفكك  يف  واأثره  والقانون  الفقه  بني  الطالق  خليل،  البنا، 
الن�ضيج الجتماعي، د.م، د،ن، د.ط، 2010م،

اأحمد . 6 ال�ضحيح �ضنن الرتمذي، حتقيق:  الرتمذي، حممد بن عي�ضى، اجلامع 
حممد �ضاكر واآخرون،)د.ت(، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، د.ط

الثقافة، . 7 دار  عمان،  ال�ضخ�ضية،  الأحوال  قانون  �رضح  عثمان،  التكروري، 
د.ط، 1998م. 

والقانون، . 8 الفقه  يف  التع�ضفي  الطالق  من  للحد  ال�رضعية  التدابري  جامن، 
عمان، دار احلامد، ط1، 2009م،

الطالق . 9 عن  بالتعوي�ض  وعالقتها  الطالق  متعة  فخري،  جميل  جامن، 
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