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 شكـــر وتقديــــــــــــر 

 

  أْ أشىش ٔعّره اٌرً أٔعّد عًٍ  ٚعٍى يستً أٚصعٓ"

 ٚاٌذي ٚ أْ أعًّ صاٌذا ذشضاٖ ٚ أدخًٍٕ تشدّره فً 

 "عثادن اٌصاٌذٍٓ 

 اٌشىش ٚ اٌذّذ هلل ذعاٌى اٌزي أٔاس ٌٕا دسب اٌعٍُ 

 ٚاٌّعشفح ٚ أعإٔا عٍى أداء ٘زا اٌٛاجة ٚٚفمٕا الٔجاص ٘زا 

 .اٌعًّ

 "ِٓ ٌُ ٌشىش إٌاط ٌُ ٌشىش هللا " ٚ ألٔٗ  ... 

 فال ٌسعًٕ فً ٘زا اٌّماَ إال أْ أذمذَ تجضًٌ اٌشىش إٌى األسرارج اٌفاضٍح

 ٌمثٌٛٙا اإلششاف عٍى ٘زٖ اٌذساسح  ٌّٚا جادخ تٗ ِٓ " اٌذورٛسج ستٍع صٍ٘ح " 

 ...ذٛجٍٙاخ ٚٔصائخ لٍّح 

 اٌشىش ِٛصٛي إٌى وً أساذزج وٍٍح اٌذمٛق تجاِعح اٌثٌٛشج

   ٚٔخص تاٌزوش وً أساذزج ذخصص لأْٛ األسشج 

 أذٛجٗ تجضًٌ اٌشىش ٚ االِرٕاْ إٌى وً ِٓ ساُ٘ فً إذّاَ  ٘زا 

 ...اٌعًّ اٌّرٛاضع ِٓ لشٌة أٚ تعٍذ 

  إٌى وً ٘ؤالء فائك اٌشىش ٚ االدرشاَ ٚ اٌرمذٌش

 

 شكرا                                                    ...  



 

 

 اإلهـــــــــداء 

 

 إٌى سِض اٌذة ٚ اٌعطاء  ٚ اٌصثش ٚ اٌىفاح  إٌى سٚدٗ اٌطا٘شج اسىٕٗ هللا فسٍخ 

 "أتً اٌغاًٌ سدّح هللا عٍٍه " جٕأٗ ،  ال ذضاي دٍا فً لٍٛتٕا  

 إٌى ذٍه اٌّشأج اٌعظٍّح ِٕثع اٌذة ٚ اٌذٕاْ 

 أطاي هللا فً عّشن"  أًِ اٌذثٍثح " 

 سٕذي اٌذائُ ، ِٓ أذماسُ ِعٗ دٍٛ اٌذٍاج ِٚش٘ا  إٌى

 "صٚجً اٌعضٌض"

 دفظه هللا" ٘ثح اٌشدّٓ"إٌى لشج عًٍٕ ٚ تٙجح لٍثً اتٕرً 

 إٌى إخٛذً ٚ أخٛاذً جٍّعا ٚ أصٚاجُٙ  ٚأٚالدُ٘ 

 إٌى أً٘ صٚجً جٍّعا 

 "عضٌضج" إٌى ِٓ جّعًٕ تٙا ِٕثش اٌعٍُ ، ٚٔعّح اٌصذٌمح 

 "ِاسرش"إٌى وً صِالء اٌذساسح  

 

 بركات آمال                                                                  

 

 

 

 



 

 

 اإلهــداء 

 

 "أًِ اٌغاٌٍح "   إٌى ِٓ ِٕذرًٕ اٌذٍاج ٚ دفعرًٕ دِٚا، ِٕثع اٌذة ٚ اٌذٕاْ 

 إٌى ِٓ ذرثع خطٛاذً دِٚا ٌٍسٍش لذِا ٌرخطً وً اٌعمثاخ ٚ اٌصعاب 

 "أتً اٌعضٌض" 

 "صٚجً اٌذثٍة "إٌى سٕذي فً اٌذٍاج  ،  

 "صوشٌا ، أوشَ ، ٌٍٕح "إٌى لشج عًٍٕ ٚ تٙجح لٍثً أٚالدي 

 إٌى إخٛذً إتشاٍُ٘ ، سشٍذ ، عثذ اٌّجٍذ ، ِصطفى  ٚ إٌى أخرً ٔادٌح 

 إٌى أً٘ صٚجً جٍّعا 

 "أِاي " إٌى ِٓ جّعًٕ تٙا ِٕثش اٌعٍُ، ٚٔعّح اٌصذٌمح 

 "ِاسرش " إٌى وً صِالء اٌذساسح  

 

 فاضم عزيزة                                                                 
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  مقدمة                             

 

 أ
 

     يعتبر الزواج من أىم المسائل التي توالىا الشارع الحكيم بالرعاية و أفضى عمييا قدسية 
خاصة ماجعمو أكثر العقود أىمية بين سائر العقود األخرى ، وذلك لما يترتب عميو من آثار 
نما تمتد إلى المجتمع بأكممو ، فأولى لو اإلسالم عناية  التقتصر عمى الزوج أو الزوجة فقط وا 

وكيف تأخذونو وقد أفضى بعضكم إلى بعض : " كبيرة واعتبره ميثاقا غميظا لقولو تعالى 
 .1"وأخذنا منكم ميثاقا غميظا 

لزواج أساسا لمبقاء و االستمرار ، ولتحقيق مقاصد سامية  و ااهلل سبحانو وتعالى     شرع 
 ، فيي المحضن ىاأىداف  نبيمة أىميا تكوين األسرة ، فالحفاظ عمى المجتمع يبدأ من داخل

. األول لإلنسان فييا يولد وفييا ينشا و يترعرع وفييا يتعمم المثل و القيم والمبادئ 
و اهلل جعل لكم من : " قال اهلل تعالى . وألىميةاألسرة ، فقد أوالىااإلسالم عناية فائقة 

 2"أنفسكمأزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
أن خمق لكم من أنفسكم  أزواجا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة  ومن آياتو: "وقولو عزوجل 

 3"ورحمة إن في ذلك آليات لقوم  يتفكرون
 ورغم األىمية التي يحظى بيا الزواج إال إن الحياة الواقعية و العممية تثبت بين هان غير   

الفينة واألخرى، أن ىناك حاالت اليمكن معيا تحقيق ىذه المقاصد السامية لمزواج ، فيمكن 
لمحياة الزوجية أن تصاب بما  ال يستطاع معو دوام العشرة و بالتالي تصبح أكثر صعوبة و 

. تعقيدا بعدما كانت سكنا و مودة  ومصدرا لمراحة
لذلك شرع اهلل الطالق كأخر حل إن لم تجد كل المحاوالت، فأباح لمزوجين أن يركنا إلى     

ابغض شئ إليو  وابغض الحالل لديو ىو الطالق وقد يكون ذلك  من خالل التصرف 
األحادي لمزوج  بإرادتو المنفردة  أو باتفاق  إرادتي الزوجين، وتمثل ىاتين الحالتين الطالق 

       التطميق إلنياء الرابطة الزوجية إلخالل زوجيا أوأو بمجوء الزوجة لمقضاء  لطمب الخمع 
                                                           

 21 اآليةالنساء ،سورة-1
 27 اآليةالنحل ، سورة-2
 21 اآليةالروم ،سورة-3
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 ب
 

بالتزاماتو وواجباتو الشرعية و القانونية اتجاىيا ، وتضررىا من ذلك مع استحالة مواصمة 
. العشرة الزوجية

      وما ييمنا في الموضوع ىو فك الرابطة الزوجية بطمب من الزوجة عن طريق التطميق 
 المرض المعدي، و ىذا ماسنتطرق  إليو بالدراسة فماىوو بصفة  خاصة ىو التطميق لمعيب 

و التحميل محاولين آن نبين اإلطار الفقيي و القانوني، الذي يحكم ىذا الموضوع من خالل 
التعرض ألكثر األمراض خطورة  في العصر الحديث ،وىما مرض االيدز ومرض التياب 
الكبد الوبائي ، وما اجمع عميو فقياء الشريعة اإلسالمية   من  جواز طمب الزوجة لمتطميق 
 53بسبب المرض المعدي  وما أجازوه  وما قيدوه ، ثم ما سمكو المشرع  الجزائري في مادتو 

 المتضمنة النص عمى التطميق  لمعيب كطريق من طرق فك الرابطة األسرةمن قانون 
 .الزوجية 

إن الغرض من ىذا البحث ىو محاولة اإللمام مع ضبط موضوع التفرقة بين الزوجين     
و ال يتأنى  (الموضوع)بسبب المرض المعدي و اإلجابة عن جميع التساؤالت التي تحيط بو 

مامدى اعتبار المرض المعدي سببا كافيا : ذلك  إال من خالل اإلجابة عمى اإلشكاليةاآلتية
لمتفرقة بين الزوجين ؛ أي ىل يعد سببا كافيا لحل الرابطة الزوجية  في الفقو اإلسالمي و 

 .قانون األسرة الجزائري 
 .  وخاصة الحديثة منيا إعطاء مفيوم لألمراض المعدية- 
. التكييف الفقيي و القانوني لمتفرقة بين الزوجين بسبب األمراض المعدية -

 تبيان من لو أحقية طمب الفرقة لممرض المعدي         - 
 .اآلثار المترتبة عمى التفرقة بين الزوجين بسبب األمراض المعدية   -
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 ج
 

تيدف الدراسة إلى إيجاد حل  تأصيمي لموضوع ميم في مسائل األحوال الشخصية     
تجتمع فيو المسائل الفقيية والقانونية في   (التفرقة بين الزوجين بسبب المرض المعدي )

جوانبو الفقيية و  من خالل الدراسات السابقة ، باإلضافة إلى محاولة لضبط الموضوع
. القانونية مع ربط كل ذلك بالواقع المعاش

يقوم عمى منيج استقرائي مقارن يتناول بالدراسة و التحميل المرض المعدي  كسبب     
: لمفرقة بين الزوجين مستندين في ذلك عمى مايمي 

تتبع ما كتبو فقياء الشريعة اإلسالمية و القانون قديما وحديثا           - 
. تحميل ىاتو اآلراء و استخالص األحكام منيا         - 
. ربط الجانب النظري من ىذه اآلراء بالجانب العممي و العممي التطبيقي          - 

: وقد عالجنا الموضوع معتمدين في دراساتنا عمى فصمين وفقا مايمي 
ماهية المرض المعدي و التفريق بين الزوجين بسببه في الفقه اإلسالمي : الفصل األول 

: و قانون األسرة الجزائري
   حيث تطرقنا إلى تعريف المرض المعدي ومدى ثبوت حق و شروط الفرقة بالمرضومن لو 

أحقية طمبو فقيا و قانونا معرجين بالدراسة و التحميل عمى بعض األمراض المعدية ممثمة 
. في مرض االيدز ومرض الوباء الكبدي الفيروسي 

. إثبات المرض المعدي و التفريق القضائي بسببه و اآلثار المترتبة عليه:الفصل الثاني 
 ثم ، وسائل إثبات المرض المعدي و مدى توقف الفرقة بو عمى حكم القاضيإلىتطرقنا فيو 

 . اآلثار المترتبة عمى ذلك



 
 

 الفصل األول
 ماهية المرض المعدي و التفريق القضائي 

 بسببه في الفقه اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري 

 

 

 

 



ماهيت المرض المعدي و التفريق بيه الزوجيه بسببه في الفقه اإلسالمي : الفصل األول

 و قاوون األسرة الجزائري
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ك إف مف أىـ مقاصد الزكاج السكينة كالرحمة بيف الزكجيف ، كمف مقاصده أيضا العفة       
حفظ النفس ، فإذا أدل الزكاج إلى خبلؼ ىذه المقاصد ، كاف يككف في احد الزكجيف ما يعكر 

باف يككف عيب  صفك النفس البشرية ، كال يحقؽ السكينة كالرحمة ك ال يؤدم إلى حفظ النفس
. خمقي عند احد الزكجيف مانعا مف االستمتاع أك منفرا أك معد 

ماىية المرض المعدم  ك التفريؽ بيف الزكجيف بسببو في الفقو :  كفي ىذا الفصؿ المعنكف بػ 
اإلسبلمي ك قانكف األسرة الجزائرم ، سنتطرؽ إلى مفيـك المرض المعدم  كمدل ثبكت حؽ 
الفرقة بو  كمبحث أكؿ ثـ  شركط طمب التطميؽ لممرض المعدم ك نكع الفرقة الكاقعة بو في 

. المبحث الثاني ، ك األمراض الحديثة كإحدل العيكب المكجبة لمفرقة في المبحث الثالث 
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ماهية المرض المعدي و مدى ثبوت حق الفرقة به : المبحث األول 
قد يطرأ عمى العبلقة الزكجية ما يعكر صفكىا ك يحكؿ دكف استمرارىا ، ككجكد العمؿ ك 

األمراض التي تثير النفكر  كاستحالة الحياة الزكجية ، سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى مفيـك 
المرض المعدم في المطمب األكؿ، ك األشخاص المحقيف لطمب التفريؽ لممرض المعدم ك 

. حكمو في المطمب الثاني 
مفهوم المرض المعدي : المطمب األول

كما ىك معمـك أف األمراض تتعدد كتتنكع ،لذلؾ ال بد مف إجراء الفحص الطبي قبؿ      
الزكاج، نستعرض تعريؼ الفحص الطبي قبؿ الزكاج كأىميتو كفرع أكؿ ك تعريؼ المرض 

المعدم لغة ك اصطبلحا في الفرع الثاني، لنبيف تعريؼ التفريؽ بيف الزكجيف لغة كاصطبلحا 
. في الفرع الثالث 

. تعريف الفحص الطبي قبل الزواج : الفرع األول

أف ينظر الخاطب إلى مخطكبتو قبؿ الزكاج ككذلؾ  مما ىك معمـك  أف الشارع الحكيـ أباح   
مف حؽ المرأة أف تنظر إلى مف جاء لخطبتيا ، حيث كرد عف جابر بف عبد اهلل أف النبي  

إذا خطب أحدكـ  فاف استطاع أف ينظر منيا  ما يدعكه إلى : "صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 
  1"نكاحيا  فميفعؿ

هو  فحص عجادي ظاهري شامل ال يتعدى بعض  " : تعريف الفحص الطبي قبل الزواج:أوال 

الفحوصات  الضرورية المعتادة  من قجاس الضغط ، دقات القلب و معاينة الحالة الظاهرة  

ىك   كىذا النكع" لجسم المعني على أكثرها ال تتجاوز بعض التحالجل أو التصوير باألشعة
 .2المطمكب في  قانكف األسرة الجزائرم 

                                                           
 ، مركز أبو الشيخ الحسن الندوي 1 ، ط 7تقي الدين ندوي ، ج:  رواه أبو داود ، بذل المجهود في حل سنن أبي داود ، تح -1

 653 ،  الهند ، ص 2082 ، حديث رقم 2006، 
  جامعة  7أ ، ـ د ب ؽ ، ع . العمرم ببل عدة ، أثر األمراض المعدية في التفريؽ بيف الزكجيف ، دراسة فقيية مقارنة بػ ؽ- 2
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 مكرر مف قانكف 07نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ الفحص الطبي مف خبلؿ نص المادة      
، فالمشرع الجزائرم مف خبلؿ ذلؾ 11 05/02األسرة الجزائرم ك المدرجة بمكجب األمر رقـ 

ألـز الزكجيف عمى تقديـ كثيقة طبية ال يزيد تاريخيا عف ثبلثة أشير ، كاف يثبت خمكىما مف 
.  األمراض أك أم خطر ييدد سبلمتيما

 الذم يحدد 2006 مام 11 المؤرخ في 06/154    كقد صدر الحقا المرسـك التنفيذم رقـ 
 مف نفس المرسـك  كذلؾ 2 مكرر كىذا في المادة 07شركط ك كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  

بعد غياب داـ سنة كاممة  لممشرع الجزائرم دكف أف يصدر نص تنفيذم يتعمؽ بأحكاـ الفحص 
. 2الطبي قبؿ الزكاج

: أهمية الفحص الطبي قبل الزواج :ثانيا 

يعد مفتاحا لمزكاج اآلمف ، فيك مف الكسائؿ  أنوتكمف أىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج في
الكقائية الفّعالة في الحد مف األمراض الكراثية ك المعدية الخطيرة ، تمكيف المقبميف عمى الّزكاج 

مف التعّرؼ عمى الصحة الخاصة لكؿ منيما لتفادم اإلصابة باألمراض المعدية الخطيرة ، 
 (لمعرفة األمراض الزىرية)كذلؾ مف خبلؿ إخضاع كبل مف الرجؿ كالمرأة لمفحص السريرم 

 مف المرسـك 3ككذلؾ لفحص الرئتيف عند االقتضاء ك تحميؿ فصيمة الدـ طبقا ألحكاـ المادة 
 ك إعبلـ المعني بمخاطر العدكل عف طريؽ انتقاليا لمزكج اك الذرية ك 06/154،3التنفيذم رقـ 

 . مف نفس المرسـك التنفيذم 4ىذا حسب المادة 

 
                                                           

 المؤرخ في  02-05 المتضمف قانكف األسرة  المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ  1984 يكنيك 09 المؤرخ في 11-84قانكف رقـ - 1
 .2005 فبراير 27 في الصادر 15 عدد  ، ج ر ، 2005 فبراير 27

 مكرر 7، الذم يحدد شركط ككيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 2006، /11/05 المؤرخ في 06/154المرسـك التنفيذم رقـ - 2
 .2006 مام 14 ، الصادر في  31 ، ج ر ، ع 1984 يكنيك 9 المؤرخ في 11-84مف ؽ أج رقـ 

 24 ، المرجع السابؽ ، ص 11/05/2006 المؤرخ في 06/154 مف المرسـك التنفيذم رقـ 3المادة  -3
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عمـ المقدميف عمى الزكاج باألمراض الكراثية المحتممة لمّذرية إف كجدت فتّتسع الخيارات في     
 عقد الزكاج عقد عظيـ يبنى عمى أساس الّدكاـ ك أفكما ، عدـ اإلنجاب أك عدـ إتماـ الّزكاج

االستقرار ، فإذا تبّيف بعد الّزكاج أف احد الزكجيف مصاب فيذا قد يككف سببا في إنياء الحياة 
الزكجية ، كليذا فّاف بالفحص الطبي يتـ التأكد مف الحالة الصحّية لمطرفيف كمدل قدرتيما عمى 

  .1اإلنجاب  كعمى المعاشرة الّزكجية

استقرار األسر ك العبلقات االجتماعية بحكـ اتخاذ قرار االرتباط بالّشريؾ إلى  ك يؤدم    
الّسميـ ك العدكؿ عمى المصاب أك الّزكاج مف المصاب بحرّية ك قناعة مف غير تدليس فتقؿ 

حاالت الفرقة الزكجية ك يقطع الّسبؿ أماـ الّزكجيف لتبريرىا عمى األقؿ مف العيكب ك العمؿ التي 
قد تككف قبؿ الّزكاج كيؤدم إلى التقميؿ مف المشاكؿ االجتماعية ك االقتصادية التي تيدد األسرة 

ك المجتمع ، خاصة عند ارتفاع  نسبة المعاقيف ك المرضى في المجتمع ك تأثير ذلؾ عمى 
  .2الجانب المالي ك اإلنساني

    كعمى العمـك فاّف الفحص الطبي قبؿ الزكاج لو أىداؼ صّحية كاجتماعية ك إنسانية لحماية 
الصحة العامة لممجتمع ك الحالة الصحية ك النفسية لمّزكجيف ، ككذا ضماف عدـ تضرر كبل 

مف الخاطبيف نتيجة معاشرة األخر جنسيا ك التأكد مف سبلمتيما مف األمراض ككذا عدـ 
  .3تضرر صحة المرأة أثناء الحمؿ كبعد الكالدة 

 

 

                                                           
 66 ، ص 2009الديف ،األزمات الزكجية ك حماية األزكاج ، دار الكتاب الحديث ،  أبك لحية نكر-1
اقركفة زبيدة ، الفحص الطبي قبؿ الزكاج رعاية لمصحة ك استقرار األسرة حكؿ الفحص الطبي قبؿ الزكاج ، مداخمة في -2

 2 ، ص 2015 افريؿ 16الممتقى الدكلي حكؿ  الفحص الطبي قبؿ الزكاج النظـ بكمية الحقكؽ ، جامعة بجاية ، يـك 
 3المرجع نفسو ، ص - 3
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 كالشؾ أف الفحص الطبي قبؿ الزكاج  ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، كىذا     
فيك إجراء كقائي مسبؽ عمى " ما ال يتـ الكاجب  إال بو فيك كاجب " طبقا لمقاعدة المعمكؿ بيا 

الحالة الصحية لمتأكد مف سبلمة المقبميف عمى الزكاج كدفعا لمخصكمة اك الخبلؼ الذم يقع 
  .1بيف الزكجيف

تعريف المرض المعدي  : الفرع الثاني 

 ثبلثة عناصر ، نستعرض تعريؼ المرض أكال ، ثـ نميزه عف العدكل إلى ىذا الفرع قسمناه 
 .ثانيا ، لنعرؼ المرض المعدم ثالثا

: تعريف المرض لغة واصطالحا : أوال

 ىك السقـ ، كالسقـ نقيض الصحة ، يككف لئلنساف ك البعير ك ىك اسـ جنس ك :لغة-1
الممرض الرجؿ المسقاـ ، كالتمارض  أف يدعي المرض كليس بو ، كليمة مريضة إذا تغيمت 

السماء فبل يككف فييا ضكء ، ك أم مريض فيو انحراؼ عف الصكاب ك األمراض جمع 
  .2المرض

ك المرض قد يككف حسيا كالذم يصيب اإلنساف ك ىك مكضكع بحثنا ، كقد يككف معنكيا    
في قمكبيـ مرض فزادىـ اهلل مرضان ك ليـ عذاب  اليـ : " قاؿ تعالى . كمرض الشيكة ك النفاؽ 

  .3" بما كانكا يْكذبكف 

 

                                                           
1

 ، دار 1 المعدية في المنظكر الشرعي ك الطبي ، ط اإلصابة باألمراض المترتبة  عمى اآلثاريكسؼ صبلح الديف يكسؼ ، - 
 14 ، ص 2008الفكر الجامعي ، القاىرة ، 

 311 ، ص 1979، 5 ، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ، دار الفكر ، مادة المرض ، ج  ابف فارس ، معجـ مقاييس المغة - 2
 .10سكرة البقرة ، اآلية - 3
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المرض في االصطبلح ال يخرج عف المعنى المغكم لممرض ، كىك النقص ك : اصطالحا- 2
ك بالتالي ىك ىيئة  غير طبيعية في بدف اإلنساف يجب عنيا بالذات آفة ، الضعؼ ك الكىف 

  .1في الفعؿ 

 عف  حالة االعتداؿ ، التي تعني  قياـ أعضاء البدف خركج الجسـكعميو فالمرض ىك     
بكظائفيا المعتادة، مما يعيؽ اإلنساف عف ممارسة أنشطتو الجسدّية ك العقمّية ك الّنفسية بصكرة 

  .2طبيعية

 :اصطالحاتعريف العدوى لغة و -ثانيا 

: لغة- 1

العدكل اسـ مف أعدل ، فيك معد ، كمعنى أعدل أم أجاز الجرب الذم بو إلى الغير كاصمو 
  .3مف عدا يعدك عدكاْ 

عدا ، يعدكه عْدكان إذا جاكزه ، كالتعدم مجاكزة الشيء إلى غيره ، كالعدكل أف : كيقاؿ أيضا
يككف  ببعير جرب مثبل فتتقي مخالطتو بإبؿ  أخرل خكفا أف يتعدل ما بيذا البعير مف الجرب 

  .4إلييا فيصيبيا ما أصابو

: طمبؾ إلى كاؿ ليعديؾ عمى مف ظممؾ أم ينتقـ منو ، قاؿ ابف َسيده:  كالعدكل أيضا    
 "العدكل تعني النصرة كالمعكنة أعداه عميو أم نصره ك أعانو كمف معاني العْدكل أيضا الفساد "

                                                           
 ، بيركت لبناف ، 1، دار الكتب العممية ، ج 1ابف سينا ، القانكف في الطب  ، كضع حكاشيو محمد أميف الضناكم  ، ط -1

 103 ، ص 1999
دراسة  (2001- 1985)بكزايدم عبد الحكيـ ، قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المتعمؽ بالمسائؿ الطبية بيف سنتي - 2

 ، 2011فقيية مقارنة ، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك اإلسبلمية ، تخصص أصكؿ الفقو، جامعة الجزائر ، 
 327ص 

 .2850 ، دار المعارؼ ، القاىرة ، ص 31عبد اهلل عمي الكبير ك آخركف ، ج : ابف المنظكر ، لساف العرب ، تحقيؽ - 3
 2851المرجع نفسو ، ص -4
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العيف كالداؿ  كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد صحيح يرجع  إليو الفركع : "قاؿ ابف فارس المغكم    
:  كمف قكلو تعالى 1"كميا كىك يدؿ عمى تجاكز في الشيء ، كتقدـ لما ينبغي أف يقتصر عميو 

مّما آتيتمكىف  تأخذكا يحؿ  لكـ أف الطبلؽ مرتاف فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح  بإحساف ك ال" 
شيئا إال أف يخافا أال يقيما حدكد اهلل فّاف خفتـ أال يقيما حدكد اهلل فبل ُجناح عمييما ِفيما  افتدت 

 .2"بو تمؾ حدكد اهلل فبل تعتدكىا كمف يتعدَّ حدكد اهلل فأكلئؾ ىـ الظّالمكف 

: اصطالحا-2

 ما ؛ أم أف العدكل ىي نقؿ المرض الصحيح بكاسطةالعدكل انتقاؿ الداء مف المريض بو إلى 
 .3مف شخص مصاب أك حامؿ المرض  إلى شخص سميـ 

: تعـريف المرض المعدي: ثالثا 

تغير في نسيج أك عضك أك مجمكعة تكجب :" يعرؼ المرض المعدم في المفيـك الطبي 
خركج عف " كما يعرؼ أيضا بػ " تشكشان  في عممو أك تمنع إتماـ كظيفة مف الكظائؼ الجسدية

" حالة االعتداؿ
 المرض الذم ينتج مف اإلصابة : " منظمة الصحة العالمية المرض المعدم بأنوقعرفت  كما

بعدكل بعامؿ مسبب يمكف انتقالو مف إنساف إلنساف، أك مف إنساف لحيكاف ، أك مف البيئة 
 .4 " لئلنساف ك الحيكاف بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

 
 

                                                           
 249 ، ص 1979 ، دار الفكر ، 4عبد السبلـ محمد ىاركف ، ج : ابف فارس، معجـ المقاييس، تحقيؽ -1
 299 : سكرة البقرة، اآلية -2
 118 العمرم ببل عدة، المرجع السابؽ،ص - 3
 845، ص2000 ، بيركت، سنة1احمد كنعاف، مكسكعة الطبية، دار النفائس، ط-4



ماهيت المرض المعدي و التفريق بيه الزوجيه بسببه في الفقه اإلسالمي : الفصل األول

 و قاوون األسرة الجزائري

 

9 
 

كيحصؿ المرض المعدم عند تدخؿ  بعض األجساـ الغريبة ك الّممكثة إلى جسـ اإلنساف       
 احد  أنكاع الفيركسات أك البكتريا أك الفطريات أك الطفيميات  كفي إماكىذه األجساـ ىي 

 بسبب تناكؿ أصناؼ أكالغالب تصؿ إلى جسـ اإلنساف بالعدكل مف إنساف أخر أك حيكاف ، 
 .1الطعاـ الممكثة أك بسبب التعرض لمعكامؿ البيئية التي تحتكل عمى ىذه األجساـ

تعريف التفـريق بين الزوجين  : الفرع الثالث 

 .  قسمنا ىذا الفرع إلى عنصريف، تعريؼ التفريؽ لغة أكال، ثـ اصطبلحا ثانيا

: تعريف التفريق لغة واصطالحا : أوال

التفريؽ مف مصدر فّرؽ ك الفرُؽ خبلؼ الجمع ، كاالسـ فرقةه ك تفريؽ ، كمنو التفرؽ : لغة-1
. ك االفتراؽ  كىما سكاء 

 يقاؿ فرقان ، كفّرقُو ، كقيؿ فرَؽ لمصبلح فرقان ، كفَّرؽ لئلفساد تفريقا ، كالبعض مف المغكييف   
فرقت بيف : مف جعؿ التفرُّؽ بالتشديد لؤلبداف ، كاالفتراؽ بالتخفيؼ في الكبلـ ، حيث يقاؿ 

.الكبلميف فافترقا ، كَفرْقُت بيف الرجميف فتفَّرقا  

بالرجكع إلى المعاجـ المغكية نجد أف التفريؽ يقع عمى عدة معاني متقاربة ، منيا معنى    
  .2 فصؿ بينيماأمفّرؽ بيف الشيئيف : الفصؿ حيث يقاؿ 

فيتعممكف منيما ما يفرقكف بو بيف : " كقد كردت نصكص قرآنية لمعنى الفرقة بيف الزكجيف منيا 
 .3"المرء ك زكجو

                                                           
 ، األطباءمكقع  منظمة الصحة العالمية عمى شبكة االنترنت، مكضكع لمجمكعة مف ، // www.tbeeb.net  httpمكقع - 1

.  د45ك 9، عمى الساعة 2019-09- 05تاريخ الزيارة 
 . 3397، ص 31 ، مادة فرؽ ، جابف منظكر ، لساف العرب - 2
 102:سكرة البقرة ، اآلية - 3

http://www.tbeeb.net/
http://www.tbeeb.net/
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 عقد الزكاج ، كتنحؿ بسببو قينتيي ب المقصكد بالتفريؽ في االصطبلح ىك ما: اصطالحا: ثانيا
عمما أف التفريؽ ال يككف إال . 1الركابط الزكجية ك ينقطع بو ما بيف الزكجيف مف عبلقة الزكاج

. بيد القاضي

ك لذلؾ ذكر الفقياء شركطا لطمب احد الزكجيف التفريؽ لمعيب مف اجؿ التضييؽ منو ك عدـ 
التكسع فيو كلعؿّ  مف أىـ تمؾ الشركط أف يككف العيب حائبل دكف االتصاؿ الجنسي عمى كجو 

  .2معتاد ال تأباه الطباع السميمة

كىك قطع الذكر ك )كقد ذكر الفقياء لذلؾ عيكبا عرفكىا قديما منيا ما يخص الرجاؿ كالجب    
كىك )، كمنيا ما يخص النساء كالرتؽ (كىي صغر الذكر أك عدـ انتصابو) ك الُعنة  (األنثييف

، كمنيا ما يشترؾ فييا الرجاؿ ك النساء كالجنكف ( كىك نتكء في الفرج) كالقرف  (انسداد الفرج 
كىناؾ عيكب ظيرت في عصرنا لـ تكف مكجكدة في األزمنة الماضية ، كلـ يذكرىا . ك الجذاـ 

الفقياء األكائؿ ، كىي عيكب يتعمؽ بعضيا باألعضاء التناسمية لمزكجيف  كبعضيا ينتقؿ عف 
طريؽ االتصاؿ الجنسي كمرض االيدز الذم يعد مف األمراض المعدية   الحديثة باإلضافة إلى 

  .3العديد مف األمراض المعدية الحديثة كمرض التياب الكبد الفيركسي
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 .حكم التفريق لممرض المعدي و من له الحق في طمبه: المطمب الثاني 

 ىك كؿ مرض معد ينتقؿ  بيف األزكاج أك يشكؿ خطرا      المرض المعتد بو في دراستنا ،
 لذلؾ سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى حكـ التفريؽ بو في المطمب األكؿ ، ثـ عمى الحياة 

 .نستعرض األشخاص المحقيف لطمبو في المطمب الثاني 

حكم التفريق لممرض المعدي  :  الفرع األول 

فقياء الشريعة المجيزكف لمتفريؽ ك المانعكف لو إلصابة احد الزكجيف بعيب      سنتطرؽ إلى 
. ثانيا مكقؼ قانكف األسرة  نبيف ثـمعد أكال،أك مرض 

:  موقف الفقه اإلسالمي من مشروعية التفريق بين الزوجين بسبب المرض: أوال 

مف الحنفية ك المالكية ك 1ذىب جميكر الفقيػػػاء : المعدي المرض بسبب لمتفرقة المجيزون-1
الشافعية ك الحنابمة إلى جكاز الفسخ بالمرض المعدم بيف الزكجيف ، بمعنى انو يجكز التفريؽ 

بينيما العتبار المرض المعدم عيبا  يقتضي الفرقة ، ك أقكل ما تمسككا بو مف دليؿ قكلو 
ال ضرر ك  :"كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ ،  2" فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف : " تعالى

. 3" ال ضرار 

                                                           
المصرم مبركؾ ، الطبلؽ ك  أثاره في قانكف االسرة الجزائرم ، ب ط ،  دار ىكمو لمطباعة كالنشر ك التكزيع ، الجزائر ، - 1

 333 ، ص 2010
 229:سكرة البقرة ، اآلية  - 2
فؤاد عبد الباقي ، الجزء الثاني ، دار االحياء الكتب العربية : أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، سنف ابف ماجة ، تح  - 3

 784 ، ص 2341، القاىرة ، حديث رقـ 
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عمما أف القائميف بجكاز التفريؽ لمعيب يختمفكف في تعييف ىذه العيكب التي تجيز التفريؽ،     
كىذا االختبلؼ قائـ بيف الحنفية القائميف بقصر حؽ التفريؽ لمعيب بالزكجة كحدىا، كما أف 

  .1االختبلؼ قائـ بيف غير الحنفية القائميف بحؽ التفريؽ لمعيب لكؿ مف الزكجيف

ىؿ ىذه العيكب التي ذكرىا الفقياء : كىناؾ اختبلؼ أخر بيف القائميف بالتفريؽ لمعيب كىك     
باعتبارىا تجيز الفسخ ، ىؿ ذكركىا عمى سبيؿ الحصر ، فبل يجكز الزيادة عمييا عف طريؽ 

 .سبيؿ التمثيؿ فيجكز ذكر عيكب أخرل بالقياس عمى ما ذكركه القياس ، أـ أنيـ ذكركىا عمى

عمما أف ىذه العيكب التي تجيز التفريؽ منيا ما يخص الرجاؿ فقط ، كمنيا ما يخص النساء 
. فقط ، كمنيا ما ىك مشترؾ بينيما 

قالكا بحصر العيكب المجيزة لخيار  ، 4 ك الحنابمة 3 ك الشافعية2ك عميو فاف الفقياء مف المالكية
. التفريؽ بيف الزكجيف 

إلى أف ىذه العيكب التي ذكرىا الفقياء ،5بينما ذىب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ
إما بعمة  ، إنما ىي عمى سبيؿ التمثيؿ ك بالتالي يجكز القياس عمييا إذا كجدت عيكب أخرل

دفع الضرر أك بعمة عدـ إمكاف اإلجماع أك يككف  العيب منفرا مما يّفكت مقصكد النكاح مف 
. قضاء الشيكة  كتحصيؿ النسؿ أك بعمة العدكل

 

                                                           
 333المصرم مبركؾ ، المرجع السابؽ ،ص - 1
 ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، 1، ط 5 ،  ج اإلسبلمية ك البيت في الشريعة المرأةعبد الكريـ زيداف ، المفصؿ في أحكاـ - 2

 22 ، ص 1993
24المرجع نفسو ، ص - 3  
 34، صنفسوالمرجع - 4
 36 ص ،المرجع نفسو - 5
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ك الراجح مف القكليف ىك الثاني القاضي بعدـ حصر العيكب ، ك بالتالي فكؿ عيب تحققت     
 .1فيو عمة التفريؽ التي ذكرىا الفقياء  ينبغي اعتباره سببا في جكاز التفريؽ بيف الزكجيف 

إلى عدـ   ذىب ابف حـز الظاىرم ك االكزاعي  كعمر ابف عبد العزيز:المانعون لمتفرقة-2
عدـ التفريؽ بيف الزكجيف قبؿ الدخكؿ كبعده سكاء مف طرؼ الرجؿ أك المرأة  أي فسخ النكاح

بسبب المرض المعدم الذم يعتبر عيبا مف العيكب ، كاستدلكا  في ذلؾ بالحديث الذم ركاه 
طمؽ امرأتو فبت طبلقيا ، أف رفاعة  القرضي  ب:" البخارم بسند عف  عائشة رضي اهلل عنيا 

يارسكؿ اهلل :" فتزكجت عبد الرحمف بف الزبير ، فجاءت النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، فقالت 
كنت تحت رفاعة فطمقني ، فتزكجت عبد الرحمف بف الزبير ك انو كاهلل مامعو إال مثؿ ىدبة 

الثكب ك أخذت بيدبة مف جمبابيا ، فتبسـ الرسكؿ  ضاحكا لعمؾ تريديف أف ترجعي إلى رفاعة 
 .، فرفض النبي شككاىا ك لـ يفرؽ بينيما 2"ال حتى تذكقي عسيمو كيذكؽ عسيمتؾ 

ما استدؿ بو  ابف حـز الظاىرم ال يستقيـ الف المرأة  جاءت تساؿ عما يحميا لزكجيا الذم 
. طمقيا ثبلثا

:  موقف المشرع الجزائري من مشروعية التفريق بين الزوجين بسبب المرض :ثانيا 

 مف قانكف األسرة الجزائرم 53مف خبلؿ ما جاء في نص الفقرة الثانية مف المادة        
:  02-05المعدؿ ك المتمـ باألمر

                                                           
 36عبد الكريـ زيداف ، المرجع السابؽ ، ص  -1
سماعيؿ أميف نكاىضة ، األحكاؿ الشخصية ، فقو الطبلؽ ك الفسخ ك التفريؽ ك الخمع ، - 2 نقبل عف احمد محمد المكمني  كا 
 122 ، ص 121 ، ص 2009 ، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ، األردف ، 1ط
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العيكب التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ : اآلتية يجكز لمزكجة أف تطمب التطميؽ لؤلسباب"     
لقد سمح المشرع لمزكجة أف تطمب التطميؽ بسبب العيكب كىي العمؿ ك  ، 1"مف الزكاج

األمراض التي يصاب بيا الزكج كعدـ قدرة الزكج عمى المخالطة الزكجية ك كذلؾ األمراض 
التي تنتقؿ مف احدىما إلى اآلخر بمجرد االقتراف  كمرض االيدز ، كذلؾ المرض الذم يدفع 

بالزكجة إلى النفكر مف زكجيا كالبرص ك الجذاـ ك العقـ ، كليا أيضا أف الحؽ في طمب 
الجزائرم عمى انو يجكز التطميؽ إذا أصبح الزكج في حالة الجنكف ، كمف ثـ نص المشرع 

الزكجة أف تطمب التطميؽ لكجكد عيب في زكجيا ك عميو فالشركط الكاجب تكفرىا لطمب 
 التطميؽ لممرض المعدم 

. أف يككف المرض مف األمراض التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج-1
 إذاأم غير قابمة لمعبلج أك الشفاء أما : أف تككف العيكب أك األمراض غير قابمة لمزكاؿ -2

كاف العيب قابؿ لمشفاء فينبغي عمى القاضي في ىذه الحالة أف يضرب لمزكج اجؿ ك أف تبقى 
 في قرارىا 34784كلذلؾ قد قضت المحكمة العميا في ممؼ رقـ  . 2الزكجة  بجانب زكجيا

متى كاف مف المقرر في الفقو اإلسبلمي ك عمى : "  عمى انو1984 نكفمبر19الصادر بتاريخ 
ما جرل بو القضاء اّنو إذا  كاف الزكج عاجزا عف مباشرة زكجتو يضرب لو اجؿ سنة كاممة مف 
اجؿ العبلج كاف االجتياد القضائي  استقر عمى أف تككف الزكجة أثناء تمؾ المدة بجانب زكجيا 

. 3كبعد انتياءىا فاف لـ تتحسف حالة مرضو حكـ لمزكجة بالتطميؽ

                                                           
يجكز : "  عمى مايمي 02-05 المتضمف قانكف األسرة المعدؿ ك المتمـ باألمر 11-84 مف  القانكف رقـ 53تنص المادة  - 1

عدـ اإلنفاؽ بعد صدكر الحكـ بكجكبو ما لـ تكف عالمة بإعساره كقت الزكاج ، .1: لمزكجة أف تطمب التطميؽ لؤلسباب اآلتية
. 3العيكب التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج ، .2 مف ىذا القانكف ،80ك79ك78مع مراعاة المكاد 

" كؿ ضرر معتبر شرعا.10..........4....
نكارم مختار ، التفرقة بيف الزكجيف بسبب المرض المعدم ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر ،شعبة الحقكؽ ،كمية الحقكؽ ك  - 2

 9، ص .2015/2016الطاىر مكالم ، سعيدة /العمـك السياسية  جامعة د
نقبل عف نبيؿ صقر ، االجتياد القضائي  لممحكمة العميا ، غ أ ش ، الطبلؽ ك تكابعو ،فؾ العصمة الزكجية ، ب ط ، دار - 3

 117،ص اليدل،  عيف مميمة ، الجزائر 
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كما أف القضاء الجزائرم خبلفا لما ذىب إليو الرأم الراجح في الفقو اإلسبلمي ، قد        
سمح لمزكجة أف تطمب التطميؽ بسبب عقـ زكجيا كىك ما تضمنو قرار المحكمة العميا الصادر 

  .22/12/19921في 
 17/03/2002كلكف خبلفا لكؿ ىذه القرارات، قضت محكمة ندركمة في حكميا الصادر في 

برفض  طمب التطميؽ عمى أساس أف الحجة التي تقدمت بيا  المدعية تبريرا لطمبيا المتعمؽ 
ج كاف ىذه الحجة .أ. قا 53بالتطميؽ ال تندرج ضمف الحاالت المنصكص عمييا في المادة 

تتمثؿ في أف المدعي عميو مصاب باختبلالت عقمية تؤثر عمى حالتو الطبيعية ك تؤثر عمى 
. 2صفكة الحياة الزكجية

أف تثبت الزكجة ما تدعيو بكؿ الكسائؿ القانكنية ، خاصة الشيادات الطبية يجكز لمقاضي -3
أف يتأكد مف ذلؾ عف طريؽ طمب الخبرة الطبية ، كىك ما تضمنو قرار المحكمة العميا إلى انو 

يجب عمى الزكجة إثبات ادعائيا بعجز زكجيا جنسيا ، في قرارىا الصادر بتاريخ 
اذا كاف "  المذككر آنفا بقكليا 1990 سنة 02 مف عدد المجمة القضائية رقـ 14/05/1984

الزكج عاجزا عف مباشرة زكجتو بالخبرة الطبية فانو يضرب لو اجؿ سنة كاممة مف اجؿ 
  .3"العبلج

أ ج . مف قا 2ؼ /53كلكف أماـ كؿ ىذه الشركط التي جاء بيا المشرع الجزائرم في المادة    
فانو يبلحظ أف النص القانكني لـ يفرؽ بيف المرض الذم أصيب بو الزكج قبؿ إبراـ عقد الزكاج 

ك المرض البلحؽ إلبراـ عقد الزكاج ، حيث إذا كاف الزكج مصاب بالمرض قبؿ إبراـ عقد 
الزكاج ك رغـ ذلؾ لـ يبمغ الطرؼ اآلخر بمرضو يككف قد دلس عميو ك في ىذه الحالة  مف  

 

                                                           
 117، المرجع السابؽ ، ص نقبل عف نبيؿ صقر- 1
 118المرجع نفسو، ص  - 2
 75 ، ص 2، العدد 1990، ؽ . ، ـ34784 ، ممؼ رقـ 14/05/1984ش ،.أ.المحكمة العميا ، غ  - 3



ماهيت المرض المعدي و التفريق بيه الزوجيه بسببه في الفقه اإلسالمي : الفصل األول

 و قاوون األسرة الجزائري

 

16 
 

إذا كاف المرض  المفركض أف يككف لمزكج المتضرر الحؽ في طمب إبطاؿ العقد ، أما    
. الحقا ىنا يجكز لممرأة طمب التطميؽ 

 مف ؽ ا ج ، فمقد اعتبر القانكف كؿ العيكب ك مف 2ؼ /53ك باستقراء ما كرد في المادة     
ضمنيا األمراض المعدية التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج  ىي مما يخكؿ لممرأة طمب 

لممرأة حؽ  التطميؽ ، كبيذا يككف المشرع  في قانكف األسرة قد كافؽ جميكر الفقياء في إجازتيـ
في أف األمراض  ،2 ثـ كافؽ الزىرم ك ابف القيـ كبعض الحنابمة،1الخيار  بالعيب أك بالمرض

يحصؿ  المكجبة لمخيار غير محصكرة بؿ اعتبر كؿ مرض بالزكج  تككف عكاقبو كخيمة ك ال
. منو المقصكد مف النكاح يكجب الخيار 

تستطيع أف تصبر معيا بكجو ، ك  كعميو فاف مرض االيدز أك غيره مف األمراض التي ال    
أف أم مرض أك عيب تعافو النفس ك ال يقبمو طبع اإلنساف مف شانو أف يؤدم بالحياة الزكجية 

  .3 جحيـ ال يطاؽ ، كبالتالي يقضي عمى اليدؼ مف الزكاج مف الرحمة ك المكدةإلى

 مكرر مف قانكف األسرة الجزائرم ك التي 7ك تجدر اإلشارة إلى انو في حالة مخالفة المادة     
 ضابط أكتمـز الزكجيف بإثبات الشيادة الطبية عند إبراـ العقد ك قبؿ الدخكؿ يتابع المكثؽ 

 مكرر مف قانكف األسرة الجزائرم 3الحالة المدنية  قضائيا مف طرؼ النيابة العامة طبقا لممكاد 
  .4 مف قانكف العقكبات77ك المادة 

 

 

                                                           
 10نكارم مختار ، المرجع السابؽ ، ص - 1
 341نقبل عف المصرم مبركؾ ، المرجع نفسو  ، ص - 2
 343 ، ص نفسوالمصرم مبركؾ ، المرجع  - 3
 ، المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ ك المتمـ 1966 يكنيك 8 المكافؽ ؿ 1386 صفر 18 المؤرخ في 156-66األمر رقـ -4

 . ، السنة الثالثة46، ج ر ، العدد 
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 . األشخاص المحقين لطمب التفريق لممرض المعدي :الفرع الثاني

   قسمنا ىذا الفرع إلى عنصريف، نستعرض مف يثبت لو حؽ التفريؽ بالمرض المعدم في 
 الفقو اإلسبلمي أكال ، كبعده نبيف مف يثبت لو الحؽ قانكنا 

من يثبت له حق التفريق بالمرض المعدي في الفقه اإلسالمي  : أوال

 اتفاؽ جميكر الفقياء عمى جكاز التفريؽ بالمرض المعدم بيف     كما سبؽ اإلشارة إليو عمى
: الزكجيػف سنحاكؿ التطرؽ إلى مف يثبت لو حؽ التفريؽ كفؽ مايمي 

إلى جكاز التفريؽ لمعيب بطمب مف الزكجة ، كىذا بيف مف أعطى  ، 1ذىب جميكر الفقياء    
: ىذا الحؽ لمزكجيف معا كمف أعطاه لمزكجة فقط ،   كاتفؽ عمى ىذا فقياء المذاىب األربعة 
األحناؼ ك الشافعية ك المالكية كالحنابمة كىـ متفقكف عمى انو يجكز التفريؽ لمعيب لصالح 

. الزكجة إذا أصيب الزكج بعيب يحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج

مع المذاىب الثبلثة األخرل في إعطاء حؽ التفريؽ لمزكج إذا كاف  ، 2اختمؼ األحناؼ    
  ،العيب مف الزكجة اّلف لو أف يّطمؽ أك يمسؾ إف شاء ، كما لو أف يحقؽ مف الزكاج بأخرل

أما الزكجة فبل خبلص ليا ااّل بخيار الفسخ إلزالة  ظمـ التعميؽ  كدفع الضرر عنيا ، ألنو لك 
. لـ يثبت ليا الخيار لبقيت معمقة ال ىي ذات بعؿ ك ال ىي مطّمقة 

                                                           
نقبل عف أيت شاكش دليمة ، إنياء الرابطة الزكجية بطمب مف الزكجة ، دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة - 1

الجزائرم ، رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه ، تخصص قانكف ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة مكلكد معمرم ، تيزم كزك ، 
 .20 ص 2014

 .22 ، ص نفسو المرجع - 2
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كما ييمنا في ىذه . أما مذاىب المالكية كالشافعية ك الحنابمة فتعطي الخيار لمزكجيف      
الدراسة ىك اتفاؽ المذاىب األربعة عمى إعطاء الزكجة الحؽ في طمب التفريؽ لمعيب لدفع 

:  كاستدلكا بذلؾ 1الضرر عنيا،

خّص الحنفية الزكجة بحؽ طمب التطميؽ لمعيب ، كاستدّلكا في  : الكريم القران من الدليل-1
، فيجب عمى الزكج أف يعامؿ زكجتو 2"فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف: " ذلؾ بقكلو تعالى

بالمعركؼ  باف يكفييا حقيا الطبيعي ، كيحسف عشرتيا  ك ال يظمميا شيئا مف حقيا ك ال 
ذا تعذر عميو ذلؾ لعيب اّلـ بو فمف الكاجب عميو تسريحيا بإحساف ألنو تعّذر  يضار بيا كا 

  .3عمييا تحصيؿ المقصكد مف النكاح كىك العفة ك اإلحصاف

 فإمساؾ 4"ال ضرر كال ضرار :"  قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ :األدلة من السنة النبوية -2
الزكجة دكف إعطائيا حقكقيا  فيو ظمـ ، يكجب إجابتيا  في طمب التفريؽ مف القاضي لرفع 

. الضرر عنيا 

كفّر مف المجذـك فرارؾ مف : ".... كعف أبي ىريرة عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أّنو قاؿ 
  .5"األسد 

                                                           
 22 ، ص نفسونقبل عف ايت شاكش دليمة ، المرجع  - 1
 229: سكرة البقرة ، اآلية - 2
 22 ، ص نفسوايت شاكش دليمة ، المرجع  -  3
أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، سنف ابف ماجة ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ، الجزء الثاني ، دار إحياء الكتب  -  4

 الحديث ك التعميؽ عميو إلى رائد بف صبرم بف ح ، ارجع في شر784 ، ص 2341ف ، حديث رقـ .ت.العربية ، القاىرة ، د
 901، ص 2007 ، بيت األفكار الدكلية ، عماف ، 1ابي عمفة ، شركح سنف ابف ماجة ، ط 

 ، المكتبة 1 ، ط5707، كتاب الطب ، حديث رقـ 4أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم ، الجامع الصحيح ، ج  - 5
. 37 ق، ص 1400السمفية ، القاىرة ، 
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كركل أبك سممة بف . كطريقة الفرار إف كاف المصاب زكجا أك زكجة تككف بّرد النكاح كفسخو
:  سمعت أبا ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  أّنو قاؿ : عبد الرحماف أّنو قاؿ 

. فبل يجكز معالجة الزكج السميـ لمزكج المعيب ،  1"ال تكردكا الممرض عمى المصحّ " 

إجماع الصحابة عمى ثبكت حؽ خيار الفسخ بالعيب   ركل الماكردم ك الشافعي:اإلجماع -3
 .كمتى ثبت ذلؾ ثبت التفريؽ بكؿ عيب يمنع الكطء

 يقاس التفريؽ بالعيب عمى التفريؽ بااليبلء،  إذا لـ يحنث المكلي في يمنيو :القياس - 4
كالتفريؽ بالعيب أكلى ألف الضرر محقؽ ال محالة ، كما قاس الفقياء النكاح عمى العيب 

. 2كالتدليس في النكاح اخطر مف التدليس في البيع ، لذلؾ فسخ النكاح أكلى

رأم الظاىرية كاف مجانبا لمقاصد الشرع اإلسبلمي ، كرأم الجميكر ىك  خبلصة القكؿ إف    
االصكب ، ألنو يقر حؽ التفريؽ لمزكج المتضرر مف العيكب البلحقة بالطرؼ األخر كفي ىذا 
تحقيؽ لمقاصد الشريعة الضركرية  في حفظ النفس ك النسؿ ك العرض بإحصاف الزكجيف ك 

  .3تحقيؽ المكدة بينيما ك السكف لكمييما

: من يثبت له حق التفريق في قانون األسرة الجزائري : ثانيا

يجكز  لمزكجة أف تطمب : "  مف قانكف األسرة 2 ؼ53نص المشرع الجزائرم  في المادة    
..." العيكب التي تحكؿ دكف  تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج - 2: ....التطميؽ لؤلسباب التالية 

كيتضح مف ىذه المادة أف المشرع الجزائرم اخذ برأم جميكر الفقياء الذم يرل جكزا طمب 
.  كجدت بزكجيا عيبا إذاالفرقة مف الزكجة 

                                                           
 23نقبل عف ايت شاكش دليمة ، المرجع نفسو ، ص - 1
  23 ، ص نفسوالمرجع - 2
 .المرجع كالصفحة نفسيا  - 3
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يبدك أف المشرع الجزائرم لـ يمنح ىذا الحؽ لمزكج ، عمى أساس ما يممكو مف حؽ في     
.  مف نفس القانكف 48إيقاع الطبلؽ بإرادتو المنفردة  كالمنصكص عمييا في المادة 

   كيككف المشرع بذلؾ قد اخذ برأم اإلماـ أبك حنيفة الذم أعطى ىذا الحؽ لمزكجة فقط ك ال 
يعترؼ لمزكج بو ،ألنو يممؾ حؽ الطبلؽ ، كالف ىذا استر لمزكجة كأحفظ لبعض حقكقيا  لكف 

رغـ ذلؾ يستطيع الزكج آف يبرر طبلقو لزكجتو إلصابتيا بعيب مف العيكب حتى ينفي التعسؼ 
  .1ؾ التعكيضؿعف نفسو ك يتفادل بذ

كما أف القانكف لـ يتعرض  لؤلمراض التي يضرب ليا األجؿ ممف يرجى شفاؤه إال ما جاء      
عف طريؽ القضاء ، كىذا عكس فقياء الشريعة اإلسبلمية؛ كما انو لـ يكضح الفسخ بالمرض 

ج التي تحيمنا .ا. مف  ؽ222 بالرجكع إلى المادة ،بؿقبؿ العقد أـ بعده أـ انو  قبؿ العقد فقط 
  .2أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بعمكميا نظرا لدقة ىذه األمكر  ك أىميتيا ك تشعبيا فييا إلى

 في 19/11/1989كىك ما يستدؿ مف اجتياد المحكمة العميا في الحكـ الصادر بتاريخ     
مف المقرر شرعا أف الطبلؽ ىك حؽ لرجؿ صاحب العصمة ك انو ال يجكز  : " منطكقو 

لمقاضي أف يحؿ محمو في إصداره  آما التطميؽ فيك حؽ لممرأة المتضررة ك ترفع أمرىا لمقاضي 
        "    الذم يطمقيا ، كمف ثـ فاف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
كما يستدؿ مف قرار المحكمة العميا ىك أف حؽ التطميؽ  حؽ مقصكر عمى الزكجة فقط إذا 

 أعبله باعتبار أف الطبلؽ مف حؽ الزكج ال يمكنو التنازؿ 53تكافرت أسبابو المذككرة في المادة 
  .3عنو ألم كاف

                                                           
1

، بف عكنكف ، الجزائر   Encyclopedia Editionsزكدة ، طبيعة األحكاـ بإنياء الرابطة الزكجية كأثر الطعف فييا ، عمر -
 49، ص 2003، 
 13نكارم مختار ، المرجع  السابؽ ، ص  - 2
 85 ، ص 2، العدد 1990 ،المجمة القضائية  34654 ، ممؼ رقـ 19/11/1989ش ، .أ. المحكمة العميا ، غ  - 3
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شروط  طمب التطميق  لممرض المعدي و نوع الفرقة : المبحث الثاني
. الواقعة به

     بعد أف تعرضنا إلى أف لمزكجة حؽ طمب التطميؽ في حاؿ كجكد عيب يحكؿ دكف تحقيؽ 
طمب التطميؽ لممرض المعدم فقيا ك   شركطاليدؼ مف الزكاج ، سنعالج في ىذا المبحث 

قانكنا  في المطمب األكؿ،لنبيف نكع الفرقة الكاقعة بو مف الناحية الشرعية كالقانكنية في المطمب 
. الثاني

. لممرض المعدي  (التفريق)شروط  طمب التطميق: المطمب األول 

 في الفرع االكؿالشركط التي تصمح الف تككف سببا لمتفريؽ فقيا     ستناكؿ في ىذا المطمب 

 . في الفرع الثاني ك قانكنا

. شروط  طمب التطميق  لممرض المعدي في الفقه اإلسالمي :  الفرع األول

 التي تجيز     اختمؼ الفقياء في ذكر ىذه الشركط كلكف سنحاكؿ ذكر تمؾ المتفؽ عمييا ك
لمف لو حؽ الخيار المطالبة بالتفريؽ  ، مع اإلشارة إلى أننا سنتحدث عف الزكجيف ، الّف 

  .1لكمييما ك ليس لمزكجة فقط  (المرض المعدم )جميكر الفقياء أعطى حؽ الخيار بالعيكب 

 الزكج  الذم يممؾ حؽ الخيار ال ينبغي  لو أف  يككف عالما إف: عدم العمم بالعيب : أوال 
بعيب األخر  كقت العقد أك قبمو ، فإذا كاف عالما بو  كعقد العقد سقط حّقو في الخيار ، كلكف 
الشافعية كالمالكية استثنكا  عيب الُعنة مف جممة العيكب اّلف المرأة لك عممت بعّنتو قبؿ العقد 

 ، اّلف العّنة ليس عيبا ثابتا فقد يحدث  2ليا الخيار بعده ، أم يجكز ليا طمب التفريؽ بعد العقد
                                                           

فؤاد جاد الكريـ محمد، عبد الصبكر خمؼ اهلل محمد ، حؽ الزكجيف في طمب التفريؽ بينيما بالعيكب  في الشريعة   - 1
 . كمايمييا138اإلسبلمية  كقانكف األحكاؿ الشخصية  ب ط ، مكتبة المدبكلي ، القاىرة ، ص 

 55ايت شاكش دليمة ، المرجع نفسو ، ص  - 2
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مع امرأة دكف أخرل أك في  ظركؼ دكف أخرل ، كما أف العنة أك االعتراض ال يمكف أف 
.  بعد الزكاجإالُيتحقؽ منيا 

.  كالرضا يككف أما صريحا أك ضمنيا :عدم الرضا بالعيب بعد االّطالع عميه: ثانيا
الرضا الصريح  يككف بأف تصّرح الزكجة بأّنيا  قبمت بالعيب ، أّما الضمني فيك تمكيف الزكجة 
كالزكج  مف نفسيا بعد عمميا  بالعيب ، أّما مجّرد العمـ بالعيب دكف رضا ال يسقط  حؽ الخيار  

كقد استثنى مف ذلؾ عيب العّنة ، اّلف السككت في ىذه الحالة مف طرؼ الزكجة ليس رّضا 
. بالضركرة كلكّنو في الغالب فرصة تعطييا لمزكج لعّمو ُيشفى

كىك شرط عاـ في كؿ العيكب المتساكية  : الوطء يمنع عيب اآلخر بالزوج يكون أالّ  : ثالثا
الضرر األشد  يزاؿ  بالضرر " صفة  ك نكعا  كقدرا ك جسامة ، كالقاعدة المقّررة ىنا  ىي 

    .1، فيثبت التفريؽ  لمف  كاف ضرره أّشد ، كفي ىذا  اختبلؼ بيف الفقياء" األخؼ 
شروط طمب التطميق لممرض المعدي في قانون األسرة الجزائري  : الفرع الثاني 

العبلقة الزكجية بإرادتو   لمرجؿ  حؽ إنياء    أعطى المشرع الجزائرم بمكجب قانكف األسرة ،
إقدامو عمى ذلؾ، كفي نفس الكقت لـ يحـر  المنفردة دكف أف يككف مجبرا عمى تبياف أسباب

  ما كقع ظمـ مف الرجؿ عمييا، فميا أف ترفع أمرىاإذاالزكجة مف حقيا في إنياء ىذه العبلقة 
  طالبة منو إنياء العبلقة الزكجية إذا ما أثبتت2ؼ / ؽ أ ج 53إلى القاضي طبقا لنص المادة 

األسباب ك الدكافع الحقيقية لمتطميؽ ، كفي الكاقع ك مف خبلؿ استقراء النصكص ، فمقد  اشترط 
:  ك ىما 2المشرع الجزائرم  في قانكف األسرة  شرطيف  لمتفريؽ بيف الزكجيف لممرض 

 

                                                           
. 57-56 ، ص نفسوايت شاكش دليمة، المرجع - 1
بمحاج العربي ، قانكف االسرة ، مبادئ االجتياد القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا ، ب ط ، ديكاف المطبكعات الجامعية  - 2
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أف يككف العيب في الزكج الف المشرع الجزائرم  قصر طمب التطميؽ لمعيكب عمى  : أوال
  .1الزكجة فقط

كىذا  أف يككف العيب المتصؿ بالزكج  مف العيكب التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج-2
خاضع لمسمطة التقديرية لمقاضي،  بمجكئو إلى المذاىب الفقيية المختمفة كفقا لما نصت عميو 

كؿ ما لـ يرد النص عميو في : "  مف قانكف األسرة الجزائرم  ك التي تنص عمى 222المادة 
". ىذا القانكف ُيرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

ك بالتالي فاف القاضي الجزائرم ك أثناء نظره في دعكل التطميؽ لمعيب التي ُيشترط أف تقدـ مف 
الزكجة سكؼ يأخذ  عمى األقؿ بالشركط العامة التي  اتفؽ عمييا العمماء ، كمنيا عدـ العمـ 

بالعيب قبؿ الزكاج  أك أثناء إبراـ العقد ك عدـ الرضا بو  كفقا لما جاء في قرار المحكمة العميا 
  .2 1966 فبراير 09بتاريخ 

       لئلشارة  فاف قانكف األسرة  الجزائرم لـ يتطرؽ  لصحة الزكجيف كشرط مف شركط عقد 
ك بالتالي فبل يعتبر مرض احدىما عيبا في إبراـ  العقد ،  (ج.أ.  ؽ 18،9،4المكاد )الزكاج 

 تحت رقـ 23/02/1993كىك ما أشارت إليو المحكمة العميا في قرارىا المشيكر المؤرخ في 
مف أف صحة الزكجيف ال تعتبر  شرطا مف شركط صحة الزكاج ، غير انو يمكف  : " 88856

أف يؤخذ بعيف االعتبار ىذا الشرط عندما تككف الحالة الصحية ك خاصة الجنسية ألحد 
األطراؼ قد أثرت بشكؿ مباشر عمى رضا الطرؼ األخر ، كما ىك الشأف عند عقـ الزكج  أك 

أشارت المحكمة العميا في قرارىا   غير انو  في ىذه الحالة األخيرة  . 3"عند العجز الجنسي
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أنو يجب عمى الزكجة إثبات ادعائيا : "   إلى 88856 تحت رقـ 1984نكفمبر19المؤرخ في 
  .1"بعجز زكجيا جنسيا 

كما أف  القانكف الجزائرم لـ يمنح أجبل  لمف يرجى شفاءه ، غير أف المحكمة العميا في      
ذا كاف الزكج  : "ضربت أجبل لمزكج مف اجؿ العبلج  بقكليا 2، 1984مام14قرارىا  بتاريخ  كا 

". عاجزا عف مباشرة زكجتو بالخبرة الطبية فانو يضرب لو اجؿ سنة كاممة مف اجؿ العبلج

 مف 53كقد عدد المشرع الجزائرم األسباب التي تجيز لمزكجة طمب التطميؽ في المادة    
العيكب التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف : "... قانكف األسرة  الفقرة الثانية منيا بنصيا 

..." الزكاج 

ك المبلحظ عمى ىذه الفقرة ىك أف المشرع لـ يجعؿ ىذه العيكب مشتركة بيف الزكجيف بؿ      
 الذيف حصركا ،3اشترطيا في الزكج كحده دكف الزكجة  كقد أخذ في ىذه المسألة برأم األحناؼ

العمؿ المكجبة لمتفريؽ بالرجؿ دكف المرأة ، كما أف المشرع  لـ يبيف المقصكد بالعيكب  ككيفية 
إثباتيا التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج ، ىؿ ىي العيكب الجنسية فقط أـ أف العيكب 
األخرل كالبرص مثبل تككف سببا لطمب التطميؽ إال ما تضمنتو األحكاـ الصادرة عف المحكمة 
العميا كما سمؼ ذكره ، إضافة  إلى أنو لـ يبيف إف كاف عمـ الزكجة بيذه العيكب  قبؿ إبراـ 

 . 4العقد مسقط لحقيا في طمب التطميؽ أـ ال

 

                                                           
 69 ، ص 02ؽ ، العدد . ، ـ 88856 ، ممؼ رقـ 19/11/1984ش ، .أ .المحكمة العميا ، غ - 1
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كعميو فاف كافة األمراض المعدية التي تحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ مف الزكاج كتمنع الدخكؿ     
. فإنيا تجيز لمزكجيف الحؽ في طمب فسخ الزكاج أك الطبلؽ أك التطميؽ

. نوع الفرقة الواقعة بالمرض المعدي: المطمب الثاني

    سنتناكؿ في ىذا المطمب إلى نكع الفرقة الكاقعة بالمرض في الفقو اإلسبلمي ك كذا في 
. قانكف األسرة الجزائرم

 .فقها نوع الفرقة الواقعة بالمرض : الفرع األول 

 .ىذا الفرع قسمناه إلى عنصريف ، القكؿ األكؿ  أكال، ك القكؿ الثاني ثانيا 

:      لمفقياء في نكع الفرقة بسبب المرض المعدم قكالف

 .التفرقة بسبب المرض طالق بائن :القول األول : أوال 

 :إلى  أف التفرقة بسبب المرض طبلؽ بائف ك أدلتيـ في ذلؾ 2 ك المالكية1 يرل األحناؼ

إليو ك أخبرتو أف  أتت رضي اهلل عنو أف امرأة"عمر بف الخطاب " عف: األثر من الدليل-1
زكجيا ال يصؿ إلييا ، فأجمو حكال فمما انقضى الحكؿ  كلـ يصؿ إلييا خيرىا فاختارت نفسيا 

ففرؽ عمر بينيما ك جعميا تطميقة بائنة ، فدؿ قضاء عمر أف الفرقة بسبب العيب تككف طبلقا 
. بائنا 
إذا طمبت مف القاضي حؽ التفريؽ بعد تكافر أسبابو أمر  إف الزكجة : العقمي الدليل-2

القاضي الزكج بطبلقيا فإف رفض طمؽ نيابة عنو ، ككانت تطميقة بائنة الف الزكج مطالب إما 
     باإلمساؾ بالمعركؼ أك التسريح بإحساف ، فإف عجز عف األكؿ قاـ  بالثاني ، فإف لـ يفعؿ 
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ناب عنو القاضي بقكة الشرع ك طبلؽ القاضي ال يتحقؽ المقصكد منو إال إذا كاف بائنا ك إال 
صارت الزكجة معمقة ال ىي ذات زكج يكفييا حقيا  ك ال ىي مطمقة ، كما يضاؼ إلى الدليؿ 

.  العقمي أف الفرقة ىاىنا كقعت بعد عقد صحيح فتقع طبلقا
 .الفرقة بسبب المرض تعد فسخا: القول الثاني: ثانيا 

إلى أف الفرقة بسبب المرض تعد فسخا ال طبلقا ك الفسخ معناه ، 2 ك الحنابمة1يرل الشافعية
نقض عقد النكاح المبـر بيف الزكجيف ك التفريؽ بينيما مف غير طبلؽ بسبب خمؿ كقع في 

شركط صحة العقد  أك بسبب طارئ يمنع بقاءه كالرضاعة ك الردة عمى الترتيب ك استدلكا عمى 
 :ذلؾ بمايمي 

اعتبركا أف الفرقة الصادرة بحكـ القاضي  تعتبر فسخا ال طبلقا الف الزكج لـ :الدليل العقمي- 1
يقؿ بيا ك لـ يرض عف كقكعيا ك الطبلؽ البد مف إرادة الزكج ، حيث جعمو اهلل لمرجاؿ دكف 

  النساء 

 إف الخيار الذم ثبت في عقد النكاح إنما جاز ألجؿ العيب فكاف فسخا :الدليل بالقياس - 2
. كفسخ البيع بسبب تحقؽ كجكد العيب فيو

: الترجيح في اعتبار الفرقة بسبب المرض فسخا أم طالقا: ثالثا

: قبؿ ذلؾ تبييف الفرؽ بيف الفسخ ك الطبلؽ فيمايمي 

الفسخ ينيي العبلقة الزكجية في الحاؿ ك ال حؽ لمرجؿ في إرجاع زكجتو خبلؿ العدة بخبلؼ -
الطبلؽ فقد يككف بائنا  ال رجعة فيو ك قد يككف رجعيا تبقى الزكجة عمى ذمة زكجيا حتى 

. انتياء عدتيا مع جكاز إرجاعيا إلى العصمة
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كما أف الفسخ ال ينقص عدد الطمقات، فمك فسخ العقد بسبب خيار البمكغ مثبل ثـ عاد     
  .1الزكجاف ك تزكجا فإف الزكج يممؾ عمى زكجتو ثبلث طمقات

    أما فيما يخص مسألة  الترجيح في اعتبار الفرقة طبلقا اك فسخا  كبعد استعراض أقكاؿ 
الفريقيف فإف ما ذىب اليو الشافعية ك الحنابمة ىك الراجح ك األقرب الى الصكاب ك ذلؾ 

: لؤلسباب اآلتية

إف القكؿ بأف الفرقة بسبب المرض المعدم  يعد طبلقا بائنا ، مع احتماؿ أف يككف سبقيا 
طمقتاف ك يترتب عمى ذلؾ عدـ جكاز إرجاع الزكجة إف رغب الزكج في ذلؾ ، كىك قكؿ ال 

ك يرغب في العكدة لآلخر ك خاصة عند كجكد الذرية فبل يتمكف مف  يستقيـ فقد ُيشفى المريض
 أصبحت بائنا ، أما إف اعتبرت فسخا فالزكج بإمكانو إعادة زكجتو إليو ك حتى الفرقةذلؾ لككف 

ف سبؽ كقكع طبلقيف منو عمييا ألف الفسخ ال ينقص عدد الطمقات   .2كا 

   كما أف اهلل تعالى جعؿ الطبلؽ مف حؽ الزكج يكقعو بنفسو أك بكاسطة ككيمو، كىذا ليس 
ف كاف يجكز لمقاضي الفسخ إف تكافرت  منطبقا عمى فعؿ القاضي في حاؿ التفريؽ لممرض، كا 

  .3أسباب الفسخ ، كذلؾ بما لديو مف كالية عامة تخكلو ذلؾ

 .قانونانوع الفرقة الواقعة بالمرض المعدي : الفرع الثاني 

، نبلحظ أف المشرع لـ يكضح نكع الفرقة التي تقع 02 فقرة 53مف خبلؿ استقراء نص  المادة 
بالخيار أك بسبب المرض المعدم ،أ ىي فسخ أـ طبلؽ، فكاف عميو أف يكضح ذلؾ نظرا لما 

. يترتب عف ذلؾ مف أحكاـ 
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 مف قانكف األسرة الجزائرم  222المسألة، فالرجكع إلى مضمكف المادة  ك نظرا لغمكض ىذه    
ضركرم لمخركج  مف الخبلؼ ، باعتبارىا  ىي التي تحيمنا إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ذلؾ 
الف المشرع لـ يشر إلى ىذا المكضكع ال مف قريب كال مف بعيد ، كحتى اإلحالة عمى أحكاـ 

الشريعة اإلسبلمية في مثؿ ىذا الغمكض يؤدم إلى اضطراب األحكاـ ك تضاربيا في القضية 
الكاحدة ك بيف محكمة كأخرل بؿ ك حتى في نفس المحكمة ، لذا كاف عمى المشرع أف يحسـ 

األمر في المختمؼ فيو بقكاعد قانكنية مقننة  أك يحيمنا عمى مذىب معيف لتسييؿ الميمة عمى 
القضاة مف جية ،كيضع استقرارا لؤلحكاـ القضائية مف جية أخرل ، كعميو فالمسالة ىنا تككف 

  .1محؿ اجتياد القاضي ك إعماال لسمطتو التقديرية كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

  .األمراض الحديثة كإحدى العيوب الموجبة لمفرقة: المبحث الثالث 

        إف األمراض المعدية التي تصيب جسـ اإلنساف، يصعب حصرىا، فمنيا األمراض 
الجمدية كمنيا األمراض التناسمية ك منيا األمراض الباطنية، كمنيا أمراض الجياز التنفسي كمف 

أنو يستحيؿ كضعيا تحت أقساـ محددة، فمضاعفات المرض الكاحد تختمؼ  جممة الصعكبات
مكانية عبلجو ك ككنو مف األمراض الكبائية أك  باختبلؼ طبيعة المرض كدرجتو كحدتو كا 

. األمراض التي تستكجب العزؿ أـ ال
  ك ألف تركيزنا في ىذا البحث حكؿ المرض المعدم الذم مف نتائجو ضرر بالغ ال يحتمؿ 
يؤدم حتما إلى الكفاة ، فقد اقتصرنا عمى مرضيف اثنيف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىما 

مرض االيدز ك مرض الكباء الكبدم ، كسنتطرؽ بالدراسة ك التحميؿ لكافة  الجكانب العممية 
.  نعالج الجكانب الشرعية ك القانكنية في الفصؿ الثاني أفالمتعمقة بيذيف المرضيف  عمى 
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مفهوم مرض االيدز : المطمب األول 
 نعرفو  كنبيف مراحمو في  يعتبر اخطر أمراض العصر الحديث فتكا باإلنسانية، سنحاكؿ أف 
 .الفرع األكؿ ، لننتقؿ إلى أسبابو كطرؽ معالجتيا في الفرع الثاني  

. ومراحمه   (فقدان المناعة)تعريف مرض االيدز : الفرع األول 
. ثانيا ، لنبيف مراحؿ انتقالو  أكال   كأعراضو المختمفةااليدزتعريؼ قسمنا ىذا الفرع إلى 

تعريف االيدز : أوال
كممة ايدز  AIDS ألكلى لمكممات التي يّتككف منيا  اسـ المرض بالمغة  ىي عبارة عف األحرؼ

 Syndro Immune، كمعناىا انييار المناعة المكتسب لدل المصاب ، باالنكميزية 
Deficiency Acquired 

. كىي كسائؿ الدفاع التي أكدعيا اهلل في جسمو ، فيصبح فريسة لّكؿ الجراثيـ ك العمؿ 
 .(الدـ ، السائؿ المنكم ، المعاب ، حميب األـ ، الدمكع )كىك مكجكد في سكائؿ المريض 

 .HIV1 فالفيركس المتسبب لذلؾ يعرؼ باسـ 
    يعتبر االيدز مف األمراض المعدية ، حيث ينتقؿ عدكاه مف الشخص المصاب بو إلى أخر 

أك  سكاء الشرجي كيمكف أف ينتقؿ ىذا الفيركس مف خبلؿ االتصاؿ الجنسي غير األمف، سميـ 
أك  مف خبلؿ عممية نقؿ الدـ ، أك مف خبلؿ ابر الحقف الممكثة بيذا ، الميبمي أك الفمكم

. الفيركس ، أك يمكف أف ينتقؿ مف األـ إلى جنينيا خبلؿ مرحمة الحمؿ أك الكالدة  أك الرضاعة 
كيعتبر االيدز حاليا مف األمراض الكبائية المتفشية كقد ظير  أف ما يزيد عف ثبلثة أرباع ىذه 

  .2الكفيات تحدث في القارة اإلفريقية في الجزء الذم يقع جنكب الصحراء الكبرل
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كتعرؼ األمراض المرتبطة بالنقص الشديد في المناعة باالخماج الناىزة ألنيا تستغؿ كىف     
كيقـك فيركس نقص المناعة البشرية بمياجمة الخبليا مف ىذا النكع ك قتميا ، ، الجياز المناعي

. يكفي مف الخبليا يتيسر عمى الجراثيـ  مياجمة الجسـ ك إعيائو كفي حالة  عدـ كجكد ما

أعراض مرض االيدز : ثانيا 

يجيؿ معظـ المصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية  إصابتيـ بو ، كذلؾ لعدـ ظيكر       
 ، إذ يصاب بعضيـ بمرض يشبو الحمى  فيصابكف اإلصابة األكليةاألعراض  مباشرة  عقب 

بحمى كطفح  كأالـ في المفاصؿ  كتضخـ في الغدد الميمفاكية لربما يحدث  في كقت تطكر 
يككف بيف ستة أسابيع ك ثبلثة  األجساـ المضادة  لفيركس نقص المناعة البشرية ، عادة ما

. أشير بعد حدكث اإلصابة 

عمى الرغـ مف أف اإلصابة بالفيركس ال تسبب أية أعراض  أكلية ، إال أف بكسع الشخص   
المصاب بالفيركس نقمو إلى شخص أخر ك الطريقة الكحيدة لمبت بكجكد الفيركس في جسـ  

  .1شخص ما ،ىي الخضكع  لمفحص لمكشؼ عف الفيركس

 :تختمؼ أعراض فيركس االيدز مف مدة إلى مدة ك ذلؾ حسب المرحمة المصاب بيا كاألتي 

: المرحمة األولى من المرض - 1

. درجة مئكية40ارتفاع معدؿ درجة حرارة الجسـ اذ تصؿ إلى - 

اآلالـ الشديدة في الحنجرة - 

                                                           
، مقاؿ  لمكتب األمـ المتحدة حكؿ فيركس  UNODC مجمة مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات ك الجريمة فيينا - 1

نقص المناعة البشرية االيدز في أماكف االحتجاز ، مجمكعة أدكات لصانعي القرارات ك مديرم البرامج ك مسؤكلي السجكف ك 
 19-18 ص 2008مقدمي الرعاية الصحية في السجكف ، األمـ المتحدة ، نيكيكرؾ ، 
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. الدكخة كالصداع- 

. تكـر في الغدد الميمفاكية- 

: المرحمة الثانية من المرض - 2

ارتفاع درجة حرارة الجسـ - 

  .1صعكبة في التنفس-  

: المرحمة الثالثة من المرض و هي األكثر خطورة - 3

. سخكنة كتعرؽ في الميؿ- 
. اإلحساس ببركدة في الجسـ- 
ارتفاع درجة الحرارة - 
اإلسياؿ - 
. ظيكر نتكئات  كجركح عمى المساف ك الفـ - 
. ظيكر نقاط بيضاء في الفـ- 
. الدكخة كالصداع- 
. صعكبة في الرؤية- 
فقداف الكزف - 
التعب ك اإلرىاؽ - 
  .2تكـر الغدد الميمفاكية- 

                                                           
د  45 ك 12،  عمى الساعة 05/09/2019، ماىي اعراض االيدز؟  ، تاريخ الزيارة  www.mawdoo3.comمكقع -  1
 د 45 ك12، عمى الساعة 05/09/2019، ماىي اعراض االيدز؟ ، تاريخ الزيارة www.mawdoo3.comمكقع 2
 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/


ماهيت المرض المعدي و التفريق بيه الزوجيه بسببه في الفقه اإلسالمي : الفصل األول

 و قاوون األسرة الجزائري

 

32 
 

مراحل اإلصابة بمرض االيدز :ثالثا

      تعتمد مراحؿ ظيكر المرض أساسا عمى مدل تأثر جياز المناعة في الجسـ ، حيث انو 
يشيد تطكرات عديدة تختمؼ  مف شخص ألخر  ك بالتالي تختمؼ أعراض المرض باختبلؼ 

. المرحمة كلذلؾ قسمكا المراحؿ إلى ثبلثة كىي متسمسمة بالنسبة إلى المرض 

ىي مرحمة األعراض المستترة حيث تتـ  فييا مياجمة الفيركس لجسـ  كلكف : المرحمة األولى 
جياز المناعة ال يتأثر ، كيككف الشخص  مصابا بالمرض  كليس مريضا بو ، كفي ىذه 

المرحمة يستطيع الشخص المصاب نقؿ العدكل لآلخريف ، كمف خبلؿ فحكصات الدـ يستطيع 
  .1األطباء تشخيص المرض

ىذه المرحمة غير محددة بكقت زمني محدد ، فيي تختمؼ مف شخص ألخر  : المرحمة الثانية
كتتراكح مابيف السنة الى أكثر مف تسع سنكات ، لكف ىذا الفيركس في ىذه الفترة  يككف قد اثر 
عمى جياز المناعة  كتظير األعراض كفقداف الكزف  كارتفاع  حرارة الجسـ ك السعاؿ  اإلسياؿ 

الشديد ، صعكبة في التنفس   كتككف نتيجة الفحص ايجابية ، حيث يصبح  جسـ المصاب 
عرضة لمجمكعة مف األمراض خاصة المعدية منيا ك المريض في ىذه المرحمة قادر عمى نقؿ 

  .2العدكل لآلخريف

ك فييا تظير األعراض الخطيرة بسبب  االنييار الكامؿ لجياز المناعة، : المرحمة الثالثة 
بالتالي فاف  الجسـ يككف منيكا ك ضعيفا ال يقكل عمى مقاكمة المرض كتككف نتيجة المرض 

  .3ايجابية ، كالمريض قادر عمى نقؿ العدكل لآلخريف

                                                           
 ، منشكرات دار كمكتبة 1،  إعداد محمد رفعت ، ط  (مرض العصر) فاركؽ مصطفى خميس ، قامكس االيدز الطبي - 1
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. أسباب انتقال مرض االيدز  وطرق معالجته: الفرع الثاني 

 .   قسمنا ىذا الفرع إلى عنصريف كىما أسباب انتشار العدكل كاكال، كطرؽ معالجتو ثانيا

 :في  تتمثؿ أسباب انتشار المرض :أسباب انتشار العدوى بفيروس االيدز: أوال 

: انتقال المرض عن طريق االتصال الجنسي - 1

يتـ االنتقاؿ الجنسي ليذا المرض عندما يحدث اتصاؿ  بيف اإلفرازات الجنسية لشخص مصاب 
المخاطية المكجكدة  في المستقيـ أك األعضاء التناسمية  أك الفـ لشخص آخر ،  مع األغشية

كذلؾ  في األفعاؿ الجنسية التي ال يتـ استخداـ  طرؽ الحماية  فييا  خاصة مف جانب الطرؼ 
المستقبؿ  كيؤدم االعتداء  الجنسي ، لعدـ  استخداـ العازؿ الطبي  فيمثؿ ىذه االعتداءات 

. HIVبشكؿ كبير إلى زيادة خطكرة انتقاؿ فيركس

باإلضافة إلى أنيا تنطكم عمى آذل مادم متكرر لميبؿ المرأة ، اآلمر الذم يؤدم إلى انتقاؿ 
. 1 سريعاHIVفيركس

: الحقن الوريدي- 2
انتقاؿ المرض بشكؿ خاص  بمف يتعاطكف المخذرات عف طريؽ الحقف  ب كيرتبط ىذا المسمؾ

الكريدم  كمف يعانكف مف الييمكفيميا كمف يحتاجكف إلى نقؿ الدـ إلى جانب مف يحتاجكف إلى 
ذلؾ، كيعتبر  أم المنتجات المستخدمة في عممية نقؿ الدـ كما إلى؛منتجات الدـ األخرل

التشارؾ في ابر الحقف الممكثة بالدـ ك إعادة استخداميا مف أكثر األمكر التي تنطكم عمى 
  .2 المصاب  HIV خطكرة  نقؿ العدكل بفيركس
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 كما تعد مشاركة اآلخريف في استخداـ  نفس ابر الحقف ىي السبب المباشر كراء ثمث عدد    
الجديدة بعدكل فيركس  اإلصابات   في كؿ مف أمريكا الشمالية ك الصيف  ك أكركبا الشرقية

HIV  مف خبلؿ كخزة  كاحدة فقط مف إبرة  حقف ، كيسكد اعتقاد باف خطكرة اإلصابة  ، 
  .HIV1 بفيركس

تـ استخداميا مع شخص مصاب ، بيذا الفيركس تككف السبب في إصابة حالة كاحدة  فقط     
مف بيف كؿ مائة كخمسيف حالة تصاب بيذا الفيركس ، كيمكف أف يؤدم العبلج الكقائي 

إلى تقميؿ نسبة الخطكرة تمؾ بشكؿ كبير ك يمكف أف تؤثر ىذه HIV بالعقاقير المضادة لفيركس 
.   أيضاHIVالطريقة النتقاؿ الفيركس 

عمى األشخاص الذيف يقكمكف بعمؿ الكشـ ، كالجدير بالذكر انو ال تتـ مراعاة التدابير     
بصفة منتظمة في تمؾ المناطؽ مف القارة اإلفريقية التي تقع جنكب الصحراء  الكقائية العالمية

الكبرل ك في أجزاء كبيرة مف أسيا، بسبب نقص اإلمكانيات التي تتيح القياـ بذلؾ إلى جانب 
  .2التدريب  غير الكافي عمى القياـ بمثؿ ىذه التدابير 

: انتقال الفيروس من األم الحامل لطفمها -3

يمكف أف ينتقؿ الفيركس مف األـ إلى طفميا داخؿ الرحـ خبلؿ األسابيع األخيرة مف الحمؿ ك 
أثناء الكالدة ، كعمى الرغـ مف ذلؾ  فعندما  تحصؿ األـ عمى العبلج المضاد لمفيركسات 

  منياHIV االرتدادية ك تمد  طفميا  خبلؿ عممية قيصرية ، تككف نسبة احتمالية انتقاؿ فيركس
. 3إلى طفميا كاحد بالمائة فقط
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 فكمما كانت النسبة أعمى ، زادت خطكرة اإلصابة بيذا الفيركس ، ككذلؾ تزيد الرضاعة 
 1.الطبيعية مف خطكرة انتقاؿ المرض بنسبة أربعة بالمائة تقريبان 

طرق العالج  : ثانيا 

 :العالج المضـــــاد لمفيروسات-  1
   منذ HIVكقد اثبت ىذا العبلج فاعمية كبيرة بالنسبة  لمعديد مف المصابيف بعدكل فيركس 

اكتشافو عندما تكفرت ألكؿ مرة  مثبطات بركتياز االيدز القائمة عمى استخداـ العبلج شديد 
الفاعمية المضاد لمفيركسات االرتدادية ، كتتككف الخيارات العبلجية المثمى المتاحة حاليا ك 

تتككف عمى األقؿ مف ثبلثة أدكية  (تركيبات مزاجية)الخاصة بيذا النكع مف العبلج مف تركيبات 
تنتمي لنكعيف أك فئتيف عمى األقؿ مف العكامؿ المضادة لمفيركسات االرتدادية ، كما انو لقاح 

المضاد لمرض االيدز ىك الشيء الكحيد الذم يمكنو إيقاؼ ىذه الجائحة التي انتشرت في العالـ 
ألنو ربما أقؿ في تكمفتو ، كبالتالي يككف في متناكؿ مرضى الدكؿ النامية كلف يتطمب تناكؿ 

جرعات يكمية متكررة بالرغـ مف ذلؾ كبعد ما يقرب مف ثبلثيف عاما مف األبحاث ظؿ فيركس 
االيدز ىدفا صعب المناؿ بالنسبة لكؿ المقاحات ك تعمؿ األبحاث الخاصة بتطكير طرؽ العبلج 

الحالية عمى تقميؿ اآلثار الجانبية لؤلدكية الحالية  كتبسيط برامج العبلج الدكائية بشكؿ  اكبر 
لتحسيف مداكمة المرضى عمى استخداميا ك تحديد أفضؿ تسمسؿ لخطكات ىذه البرامج ك ذلؾ 
حتى يتـ التمكف مف مقاكمة المرض ، كقد اظير عدد مف الدراسات أف اتخاذ إجراءات لمنع 

انتشار أنكاع العدكل االنتيازية مف الممكف أف يككف مفيدا عند عبلج  المرضى المصابيف بعدكل  
  .HIV2 فيركس
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  كينصح بتناكؿ التطعيمات الخاص بفيركس التياب BكA بالنسبة لممرضى غير المصابيف 
بيذيف الفيركسيف ك المعرضيف لئلصابة  بيما ، كذلؾ ينصح المرضى الذيف ، الكبد الكبائي  

يعانكف مف التثبيط المناعي بشكؿ كبير بإتباع طرؽ العبلج الكقائي المضاد لممرض  كقد 
يستفيد أيضان الكثير مف المرضى مف طرؽ العبلج الكقائي المضادة لئلصابة بداء المقكسات أك 
لمرض التياب السحايا  الذم  يسببو فطر المستخفيات ، ك الذم أيضا يسبب  داء المستخفيات 

كىذا البركتيف ىدؼ .كقد اكتشؼ الباحثكف إنزيما يمكنو تدمير مكضع ارتباط  الفيركس مع 
 CD4بركتيف gp 120الخاص بالخبليا المساعدة  HIVسيؿ لكؿ األشكاؿ المختمفة لفيركس

حيث انو يمثؿ نقطة االرتباط مع الخبليا الميمفاكية البائية ك ما يمييا مف الكصكؿ لمجياز 
  .1المناعي لمجسـ

: استخدام الطب البديل في عالج االيدز- 2
كقد أثبتت الدراسات الحديثة أف الطرؽ العبلجية باستخداـ الطب البديؿ ليس ليا تأثير كبير     

عمى انتشار المرض  أك الكفيات الناتجة عنو عمى الرغـ مف قدرتيا عمى تحسيف ظركؼ حياة 
كتعد الفكائد النفسية الناتجة عف استخداـ ىذه الطرؽ ىي أىـ الفكائد . المرضى المصابيف بو

. التي تعكد عمى المريض مف استخداـ كسائؿ الطب البديؿ 
فقد تـ استخداـ الكخز باإلبر لمتخفيؼ مف كطأة بعض األعراض ، كلكف ىذه الطريقة لـ تصب 

  .HIV2أم نجاح كلـ تستطع أف تداكم مرضى الفيركس  االيدز
كقد أظيرت العديد مف التجارب العممية التي تـ إجراءىا عمى عينات عشكائية الختبار تأثير   

العبلجات  المستخمصة مف األعشاب، انو ال يكجد دليؿ عمى أف ىذه األعشاب تؤثر عمى 
تطكر المرض ، بؿ يككف ليا أثار جانبية خطيرة ، كال يتأثر انتشار المرض ك معدؿ الكفيات 

 كالذيف يحصمكف عمى كميات غذائية مناسبة تتبع ، .HIVبالنسبة لمبالغيف المصابيف بفيركس 
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نظاـ غذائي معيف بحصكليـ عمى مكمبلت غذائية مشتممة عمى فيتامينات متعددة ، كتكصى 
منظمة الصحة العالمية بتناكؿ مقادير مف العناصر الغذائية الصغرل في كمية غذائية مكصى 

 ، كىناؾ HIV بيا حسب  نظاـ غذائي  معيف ك ذلؾ بالنسبة  لمبالغيف المصابيف بفيركس
تقمؿ مف - أ–بعض األدلة عمى أف تناكؿ األطفاؿ لممكمبلت الغذائية  المحتكية عمى فيتاميف 

  .1انتشار المرض كتحسف مف النمك عند ىؤالء األطفاؿ
، قد تقمؿ مف الحمؿ الفيركسي         كمف الممكف أف تناكؿ جرعات يكمية مف السيمنيـك

لفيركس استخداـ السيمينيـك كعبلج مساعد بجانب طرؽ العبلج القياسية المضادة لمفيركسات  
كلكنيا ال يمكنيا في حد ذاتيا  التقميؿ مف معدؿ الكفيات أك انتشار المرض المتعمقيف باإلصابة 

  .2بيذا الفيركس
 :التكهن بتسيير المرض - 3

في المناطؽ التي تتكفر فييا طرؽ العبلج شديد الفاعمية المضاد لمفيركسات االرتدادية عمى 
مرض االيدز ، تنخفض معدالت الكفيات جراء ىذا كعبلج مؤثر في حاؿ ؾنطاؽ  كاسع 

 بنسبة ثمانيف بالمائة ك يرتفع متكسط العمر المأمكؿ لمشخص ينخفض  HIV اإلصابة بفيركس 
حديثا إلى ما يقرب مف عشريف عاما ، كمع استمرار ،  HIV الذم تـ تشخيص إصابتو بفيركس

ك استمرار تطكر الطرؽ التي يقاـك بيا HIV المحاكالت إلنتاج طرؽ عبلج جديدة لمرض
، مف المحتمؿ أف تتغير باستمرار تقديرات الفترة الزمنية التي يككف مف المتكقع  HIV  فيركس

  .3أف يبقى فييا المريض عمى قيد الحياة
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مفهوم الوباء الكبدي : المطمب الثاني
 كأنكاعو  كفرع أكؿ ك  المرض الكباء الكبدم الفيركسي  تعريؼالتعرض إلىسنحاكؿ     

 .أعراضو ككذا طرؽ عبلجو كفرع ثاف
تعريف مرض الوباء الكبدي وأنواعه : الفرع األول

 .     قسمنا ىذا الفرع إلى تعريؼ الكباء  أكال ، ك أنكاعو ثانيا 
: تعريف مرض الوباء الكبدي: أوال 
الكبد مف األعضاء اليامة بالجسـ، مف الممكف أف يصاب بالتيابات نتيجة التعرض لبعض     

  .1الفيركسات أك الكيميائيات السامة لمكبد
إف التياب الكبد يشكؿ خطرا كبيرا عمى صحة اإلنساف، نظرا لكظائفو التي ال يمكف االستغناء   

الخطر األعظـ ىك التأخر في اكتشاؼ المرض مما  قد يؤدم إلى تمؼ مزمف في  ك عنيا
خبلياه  نتيجة لعدة أسباب منيا اإلصابة بعدكل فيركسية ، أك اضطراب المناعة الذاتية أك 

فيصيب  الفيركس الكبدم خمية ، بسبب التسمـ الناتج عف تناكؿ جرعات مضاعفة مف األدكية
عندىا ال تستطيع القياـ بكظائفيا كعميو  تقـك الخبليا السميمة المتبقية بعمؿ الجزء األكبر ،الكبد

  .2مف الكظائؼ المطمكبة ، كبيذا تتأثر سمبا جميع كظائؼ الجسـ بعد حدكث ىذا االلتياب

 كيمك غراـ  كىك عمى شكؿ ىـر 1.5 يعتبر أكبر عضك في جسـ اإلنساف كيزف حكالي بحيث
رأسو يقع بالقرب مف عظمة القص الصدرم ، كيقع الكبد في الجزء األيمف العمكم لمبطف ، 

في داخؿ الكبد شبكة ضخمة مف ،كيحتمي بالضمكع كيفصمو عف الصدر الحجاب الحاجز
إلى الكبد ، فيقـك األمعاءينتقؿ فييا الطعاـ الميضـك مف " الكريد البابي كفركعو"القنكات ُتعرؼ 

الكبد بتحكيؿ ىذا الطعاـ الميضـك مف نشكيات ك سكريات ك بركتينات ك دىكف  كفيتامينات 
 كظيفة ، 5000يقـك بأكثر مف ، حيث الى مكاد كيميائية بسيطة يمكف لمجسـ أف يستفيد منيا 
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تقـك بيا  مميارات الخبليا  المكجكدة بو ، الستمرار الحياة ، حيث يقـك تصنيع البركتينات 
البلزمة لتجديد ك بناء خبليا الجسـ المختمفة  كما يقـك بتخميؽ البركتينات البلزمة لتككيف ببلزما 

 ميـ جدا لتككيف عكامؿ تجمط الدـ ، كلكال قكما أف، لكاله لعجزت عف النمك ك الحياةإذالدـ ، 
. ىذه الكظيفة الستمر جسـ اإلنساف في النزيؼ حتى المكت 

يعتبر الكبد كذلؾ مصنعا لمصادر الطاقة اليامة لمجسـ ك األحماض الدىنية اليامة التي      ك
 بتصنيع قىذا باإلضافة إلى قياـ، تمد الجسـ بالنشاط ك الحركة في حالة عدـ تناكؿ الطعاـ

. اإلنزيمات التي تساعد في التفاعبلت الكيميائية الحيكية لمجسـ
. اليرمكنات الجنسية  كالككرتيزكف : يقـك الكبد بتخميؽ كثير مف اليرمكنات الميمة مثؿ  ك 
باستخداـ كريات الدـ الحمراء التي أصابتيا الشيخكخة ك بعض العناصر األخرل، كذلؾ  يقـك ك

كيصنع منيا السائؿ المرارم الميـ جدا في ىضـ  الغذاء ، كخاصة المكاد الدىنية ك بعض 
. الفيتامينات ، كلكال الكبد لعجز جسـ اإلنساف عف ىضـ الدىكف كأصبح ىيكبل عظميا 

 (جميككجيف) يعد الكبد مخزف ىاـ التخزيف السكر الزائد عف حاجة الجسـ عمى ىيئة نشأ    ك
  .1لحيف االحتياج إليو في حالة الصياـ أك بذؿ النشاط العنيؼ
كلكال  (12ب)،(د)،(أ)مثؿ فيتاميف : كما يقـك الكبد بتخزيف الفيتامينات الحيكية  اليامة لمجسـ

. تخزيف ىذه الفيتامينات لتعطمت العمميات الحيكية لمجسـ كلتكقؼ نشاطو

الدـ،  (ىيمكجمكبيف)كذلؾ يقـك الكبد بتخزيف الحديد الزائد لحيف احتياج الجسـ  لو لتككيف     
بؿ إف الكبد يقـك باستخبلص الحديد مف كريات الدـ الحمراء البالية ك يحكلو إلى صكرة جديدة 

ك الميـ أيضا دكر الكبد  في تخزيف السائؿ المرارم في المرارة ، يستفيد منيا الجسـ مف جديد
  .2لحيف االحتياج إليو في عممية اليضـ
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: أنواع االلتهاب الكبدي : ثانيا
: الفيركسات السبعة لبللتياب الكبدم 

 HAVك يسببو الفيركس ( A-أ)االلتياب الكبدم الفيركسي - 
 HBVكيسببو الفيركس  (B -ب)االلتياب الكبدم الفيركسي - 
 HCVكيسببو الفيركس (C - سي )االلتياب الكبدم الفيركسي -
 HDVكيسببو الفيركس  (D - د)االلتياب الكبدم الفيركسي -
 HEVكيسببو الفيركس  (E-ىػ ) االلتياب الكبدم الفيركسي -
 HGVكيسببو الفيركس  ( G –جي )كبدم الفيركسي  االلتياب اؿ- 
  .HFV1كيسببو الفيركس  (F– إؼ )االلتياب الكبدم الفيركسي - 

: كسنفصؿ ىذه األنكاع الخاصة بالعدكل الفيركسية المسببة اللتياب الكبد الكبائي كمايمي 
: HAV( A–أ )االلتهاب الكبدي الفيروسي -1

يعتبر فيركس التياب الكبد الكبائي شديد العدكل ، كيككف أحيانا مميتا ، كالذم ينتقؿ مف     
خبلؿ األكؿ ك الشرب  الممكثيف بيذا الفيركس ك خاصة األطعمة غير المطيية أك الغير 

ينتقؿ الفيركس مف المعدة إلى الكبد فيسكف ك يتكاثر في خبليا الكبد لمدة تتراكح  ك مطبكخة  
  .2 يكمان ك تسمى فترة الحضانة50 إلى 10بيف 

    كبذلؾ يككف األشخاص المحيطيف بالشخص المصاب معرضيف لمعدكل ،كالكثير منيـ 
 مف األطفاؿ فكؽ سف  % 85يصاب بالفيركس خاصة األطفاؿ، حيث تؤكد اإلحصائيات أف 

. العاشرة قد سبؽ ليـ اف تعرضكا لئلصابة بو
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الكثير مف األشخاص يصابكف بيذا الفيركس ك ال تظير عمييـ أعراض المرض ك  ك   
  .1يتعافكف منو ك ال يحدث ىذا الفيركس التيابات مزمنة كلكف الشفاء التاـ يككف بطيئا

 : HBV (B -ب)االلتهاب الكبدي الفيروسي -2
ف ىذا المرض يأتي في الترتيب      يعتبر ىذا الفيركس مشكمة خطيرة في الصحة العالمية ، كا 

الثاني بعد مرض السرطاف بسبب التبغ ، كما أف ىذا الفيركس يعتبر أكثر عدكل مف فيركس 
. نقص المناعة المكتسبة الذم يسبب مرض االيدز

. يكما تبدأ األعراض بالظيكر 120- 60 تظير أعراضو بعد اإلصابة بالفيركس بػ   
اإلفرازات الميبمية - السائؿ المنكم: يتكاجد ىذا الفيركس في الدـ ك سكائؿ الجسـ األخرل مثؿ 

فتتـ العدكل عف طريؽ  ىذه السكائؿ ك خاصة أثناء المعاشرة  (المعاب – حميب األـ الدمكع –
  .2الجنسية ، كاستخداـ إبرة ممكثة أك عف طريؽ الفـ ، أك عف طريؽ جرح أك خدش في الجمد

: HCV(  C–سي )االلتهاب الكبدي الفيروسي - 3
 ىذا االلتياب يكصؼ غالبا بالكباء الصامت ك ىك مف اخطر األنكاع ىتكا بالكبد ، ينتقؿ     

ك مف خبلؿ المعاشرة الجنسية  مع أشخاص متعدديف ،زراعة  بشكؿ أساسي مف خبلؿ الدـ ،
األعضاء مف متبرع مصاب بالفيركس ، استخداـ أدكات ك إبر جراحية ممكثة أثناء العمميات 

. الجراحية أك العناية باألسناف 
سنة قبؿ أف يضعؼ الكبد بالكامؿ أك تظير الندكب أك 15 فيستغرؽ تطكر المرض حكالي 

  .3كما انو ال يعطى إشارات أك أعراض كاضحة  ، الخبليا السرطانية 
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: HDV(  D-د)االلتهاب الكبدي الفيروسي – 4

    كيسمى بفيركس دلتا ىك فيركس صغير ال يستطيع أف يتكاثر ك ينمك إال في كجكد 
، إف طرؽ العدكل ليذا الفيركس ىي  نفس طرؽ العدكل  (B-ب)الفيركس الكبدم 

منتجاتو أك االتصاؿ الجنسي ك المدمنكف عمى  فتككف عف طريؽ الدـ أك (B -ب)بفيركس
كما أف أعراضو شبيية جدا مف أعراض . المخدرات عف طريؽ الحقف ىـ األكثر المصابيف 

 .1(B-ب)الفيركس 

:  HEV (E-هـ )االلتهاب الكبدي الفيروسي -ـ5

يعتبر مف األمراض الكبائية المرتبطة بتمكث المياه ، كلقد  (E-ىػ)إف التياب الكبد الكبائي    
 1981، 19-80تسبب في حدكث ككارث كبائية في كؿ مف اليند كالمكسيؾ  ك الجزائر عاـ 

فطريقة العدكل في الحالتيف  (A-أ)إلى حد كبير الفيركس الكبدم  كما أف الفيركس يشبو   
. عف طريؽ تناكؿ المشركبات ك األطعمة الممكثة بالفيركس كاحدة

ك غالبا ما يصيب ىذا الفيركس األطفاؿ ك تقؿ نسبة إصابتو لمكبار، كتتراكح  فترة حضانة 
  .2 أسابيع09إلى  الفيركس مف أسبكعيف

: HGV( G–جي )االلتهاب الكبدي الفيروسي - 6

تزاؿ   ف كلكف المعمكمات المتكفرة حاليا قميمة جدا ، كال1996لقد اكتشؼ ىذا الفيركس عاـ     
. األبحاث  جارية لمكشؼ عف مزيد مف المعمكمات حكؿ تركيب ىذا الفيركس ك أنكاعو
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ينتقؿ ىذا الفيركس إلى اإلنساف عف طريؽ نقؿ الدـ ك مشتقاتو ك عف طريؽ اإلبر ك      
أدكات الجراحة الممكثة  باإلضافة إلى إمكانية انتقالو مف األـ المصابة إلى طفميا أثناء الكالدة 

، حيث بينت الدراسات أف ىذا الفيركس كجد  (C–سي )،تماما كما يحدث في االلتياب الكبدم 
  .1مف الحاالت % 20 في (C–سي )مصاحبا لمفيركس 

: HFV( F-إف)االلتهاب الكبدي الفيروسي - 7

    ىذا أيضا فيركس جديد يضاؼ إلى قائمة الفيركسات التي تيدد الكبد ك مازالت األبحاث 
ك المعمكمات القميمة تثبت أف ىذا ،جارية لمكشؼ عف المعمكمات حكؿ تركيب ىذا الفيركس 

  .2في طريقة العدكل ك األعراض (E- ىػ)ك (A-أ)الفيركس يشبو الفيركسيف 

 وطرق عالجه   مرض االلتهاب الكبديأعراض: الفرع الثاني 
    قسمنا ىذا الفرع المعنكف بأعراض مرض االلتياب الكبدم إلى عنصريف ، أعراض مرض 

 .االلتياب أكال ، ثـ طرؽ عبلجو ثانيا
: أعراض  مرض التهاب الكبدي الفيروسي : أوال 

: تتمثؿ أعراض ىذا المرض فيمايمي 
. اإلحساس باإلرىاؽ ك التعب  - -
. فقداف الشيية ك الكزف - 
. تغير لكف البكؿ - 
  .3انتفاخ البطف كألـ في مناطؽ معينة مف البطف بالتحديد في الجية اليمنى منو - 
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. القيء ك الغثياف ك اصفرار بياض العيكف ك األغشية المخاطية -  -
ارتفاع درجة الحرارة مع ظيكر حكة عمى مستكل الجمد في األطراؼ العمكية ك السفمية غالبا   - 
. زيادة حجـ الثدم لدل الرجاؿ ، كتكـر األطراؼ السفمية  - 
 .Aك ىذا ماىك شائع عند اإلصابة بالفيركس أ (تغير لكف البراز لمكف الرمادم  )اإلسياؿ  - 
 .B ألـ في المفاصؿ ك أسفؿ الظير عند اإلصابة بالفيركس ب-
 . تراكـ السكائؿ في البطف-

طرق عالج التهاب الكبد الفيروسي  : ثانيا
  ال يكجد عبلج محدد لمحاالت الحادة التي تؤدم غالبا إلى سرطاف الكبد ، كلكف يمـز   

المريض بالراحة البدنية ، كمنع شرب الكحكؿ ، كعدـ تناكؿ األطعمة الدىنية ك الحد مف 
. األدكية التي يتـ تحميميا  في الكبد

إلى تناكؿ األدكية التي تعمؿ عمى التخفيؼ مف االلتيابات الكبدية كمنع تطكر  باإلضافة    
األعشاب  إلى حاالت االلتياب الكبدم ك كذا األغذية الغنية بالفيتامينات ك المعادف باإلضافة

  .1 في القراف كالسنة النبكية كحبة البركةبيا كالمذككرةالطبية المكصى 
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 ما يضمف بقاءه و استمراره   القواعدعمى الرغـ مف أف اإلسبلـ  قّدس الزواج ، ووضع لو مف      

حيث أف أصؿ العبلقة الزوجية تكمف في استمرارىا حتى يفرؽ الموت بينيما ، فإنيا قد تسوء العشرة 
بيف الزوجيف و يتعثر العيش ، باف يكوف ىناؾ عيب خمقي أو مرض معد قد يعيؽ احد الزوجيف مف 
االستمتاع ، وباعتباره سببا في طمب التفريؽ بينيما ، وذلؾ إذا اثبت وجودىا ، وقد شرع اهلل عزوجؿ 

. وسائؿ و طرؽ لئلثبات 
وسائؿ إثبات المرض و التفريؽ القضائي بسببو و اآلثار : لذلؾ سنتناوؿ في ىذا الفصؿ المعنوف  بػ 

المترتبة عميو، وسائؿ إثبات المرض في المبحث األوؿ  ، ثـ التفريؽ القضائي بسببو ، لنبيف اآلثار 
. المترتبة عميو في المبحث الثالث 
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وسائل  إثبات المرض المعدي : المبحث األول 
إذا وجد سبب يعيؽ استمرار الحياة الزوجية كالعيب سواء كاف خمقيا أو مرض معد  ،  يؤدي      

إلى الفرقة بيف الزوجيف ، ولكف بشرط إثبات ذلؾ بكؿ طرؽ ووسائؿ اإلثبات المعروفة فقيا  وقانونا 
لذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث وسائؿ إثبات المرض المعدي مف الناحية الفقيية في المطمب األوؿ ، 
لنبيف بعد ذلؾ الوسائؿ التي نص عمييا المشرع الجزائري إلثبات المرض المعدي كسبب لمفرقة بيف 

. الزوجيف 
الوسائل الفقيية إلثبات المرض المعدي : المطمب األول

   نستعرض في ىذا المطمب إلى رأي جميور الفقياء أوال،  ثـ نبيف رأي الحنفية والشافعية ثانيا  
. لنبيف  رأي المالكية و الحنابمة ثالثا

 الذيف قالوا بالفرقة  بالعيب عمى أف ىذه 1لقد اتفؽ الفقياء ، :  رأي جميور الفقياء:     أوال 
الفرقة البد فييا مف حكـ حاكـ الف التفريؽ  بالعيب مف األمور التي اجتيد فييا الفقياء ، كما أنو 
أمر مختمؼ فيو بيف الفقياء لذا يحتاج  إلى قضاء القاضي لنزع الخبلؼ ، وألف الزوجيف يختمفاف 

في ادعاء وجود العيب و عدـ وجوده ، كما يختمفاف في أنو يجوز بو أو ال يجوز ، وال يرفع 
الخبلؼ إال قضاء الحاكـ ، والقوؿ ىو قوؿ منكر العمـ بالعيب مع يمينو في عدـ عممو بالعيب ، 

. ألنو األصؿ 

        فإذا ادعت الزوجة بأف زوجيا مصاب بالعنة ، فاف القاضي يميمو سنة ، فإذا انتيت السنة  
وادعى الرجؿ أنو وصؿ إلييا ، فاف كانت ثيبا فالقوؿ  قوؿ الزوج مع يمينو ، واف كانت بكرا أراىا  

                                                           
نقبل عف  مريـ بنت عيسى بف حامد عيسى ، اثبات عيوب النكاح بالقرائف ، مجمة البحوث الفقيية المعاصرة ، السنة السابعة -  1
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القاضي النساء فإذا ذكرت لو النساء أنيا بكر ، فالقوؿ قوليا في عدـ الوصوؿ إلييا تكفي الواحدة 
. مف النساء لمكشؼ عف األمر لكف األحوط اثنتاف

      أما إذا ادعت الزوجة انو مجبوب فالقوؿ قوليا مع يمينيا ، ويفرؽ الحاكـ بينيما في الحاؿ 
ألنو ال فائدة مف التأجيؿ ، وىكذا األمر في بقية العيوب نجد أف الفقياء يقولوف بأف القوؿ قوؿ 

ال يرجع ألىؿ الخبرة و الثقات   1.منكر العمـ  بالعيب مع يمينو في عدـ عممو بالعيب ، وا 

إذا اختمؼ الزوجاف في وجود العيب أحدىما يدعيو و األخر : 3 و الشافعية2 الحنفيةرأي:  ثانيا 
ينفيو ، فاف كاف الظاىر مع احدىما يحكـ بو ، كما لو اختمفا في المسيس فالزوج يدعيو و الزوجة 
تنكره فاف كانت المرأة بكرا نظر إلييا النساء  ، فاف قمف ىي عمى بكارتيا فالقوؿ قوليا لظيور كذبو 

. بخبلؼ  ما إذا وجدتيا ثيبا في ىذه الحالة يكوف المصدؽ بيمينو

لو اختمؼ الزوج و المرأة في الوصوؿ إلييا فإذا كانت ثيبا فالقوؿ قولو مع : قاؿ صاحب البناية .
يمينو ، ألنو ينكر استحقاؽ الفرقة ، واألصؿ ىو السبلمة في الجبمة أي السبلمة في اآللة  في 

أصؿ الخمقة ثـ إف حمؼ بطؿ حقيا ، واف نكؿ يؤجؿ سنة ، واف كانت بكرا نظر إلييا النساء  فاف 
قمف ىي بكر أجؿ سنة لظيور كذبو ، واف قمف ثيب يحمؼ الزوج ، فاف حمؼ ال حؽ ليا واف نكؿ 

. يؤجؿ سنة 

تُثبُت عنةُ الزوج  عند الشافعية بإقراره أو بينة عمى إقراره أو بيمينيا بعد نكولو عف اليميف في 
. األصح
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   فالقوؿ عند الشافعية لمف معو الظاىر مع يمينو ، ويترؾ العمؿ بالظاىر لوجود اإلقرار أو 
 1.البينة

 فرؽ المالكية بيف العيب الظاىر و العيب الخفي ، فالظاىر  :3  والحنابمة2رأي المالكية :  ثالثا 
يثبت باإلقرار بو مف صاحبو أو بينة إلمكاف االطبلع عميو ، أما الخفي الذي يكوف في المكاف الذي 

ال ُيطمع عميو فاف كاف مما يعرؼ بالجس مف فوؽ الثوب عمؿ بو لمتحقؽ مف صدؽ الدعوى أو 
بيف مجبر لمنظر وبيف مف يمنعو عمبل : كذبيا و إف كاف ال يعرؼ إال بالنظر ففي المذىب قوالف 

. باألصؿ  وىو السبلمة

ولو أنيا خالفتو في وجود العيب بيا فاف كاف العيب ظاىرا مثؿ الجذاـ و : جاء في البيجة 
البرص بوجييا و كفييا ، فانو يثبت بالرجاؿ ، واف كاف في سائر بدنيا أثبتتو النساء و إف كاف 
في فرجيا ، فقاؿ ابف القاسـ و ابف حبيب تصدؽ في ذلؾ ، وال ينظرىا النساء ، قاؿ ابف اليندي 

وغيره تصدؽ مع يمينيا  و ليا رد اليميف عمى الزوج ، وقاؿ ابف سحنوف عف أبيو ينظر إلييا 
 .النساء في عيب الفرج و في قوؿ لو تجبر عمى ذلؾ 

 .وجس عمى الثوب منكر الجب و نحوه: وقاؿ الشيخ خميؿ

 .مف خصاء و عنة و ال ينظره الشيود ألف الجس أخؼ مف النظر : قاؿ شارحو 

     كما أف الحنابمة  يروف أف  اختمؼ الزوجاف في نوع المرض كأف يدعي الزوج اف بزوجتو 
برصًا و ىي تنكر أف يكوف الذي بيا برصًا ، فعمى الزوج أف يثبت ما يدعيو بشيادة المختصيف 

                                                           
 259عبد اهلل الكوىجي ، المرجع السابؽ ، ص  -  1

 313، د ط ، دار الفكر ، بيروت لبناف ، ص 1أبو الحسف عمى بف عبد السبلـ التسولي ، البيجة في شرح التحفة ، ج  -  2

 ، ص 1972موفؽ الديف أبو محمد عبد اهلل بف احمد بـ محمود ابف قدامة ، المغني ، ب ط ، دار الكتاب ، لبناف بيروت ، --  3
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ال فالقوؿ قوليا  . كاألطباء مثبل فاف صدقوا ما قاؿ فالقوؿ  قولو ، وا 

، فاف لـ يكف ىناؾ ظاىر فميعمؿ باألصؿ  (البينة)و القوؿ عندىـ لمف يشيد لو الظاىر 

. و ىو السبلمة مع اليميف

فاف اختمفا في وجود العيب مثؿ أف يكوف بجسده بياض يمكف أف يكوف بيقا :      قاؿ ابف قدامة 
أو مرارا ، واختمفا في كونو برصا ، أو كانت بو عبلمات الجذاـ بذىاب شعر الحاجبيف ، فاختمفا 

ال  في كونو جذاما فاف كانت المدعي بينة مف أىؿ الخبرة و الثقة يشيداف لو بما قاؿ ثبت قولو ، وا 
 .1"اليميف عمى المدعي عميو : " حمؼ المنكر و القوؿ قولو ، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ 

: وما يستخمص مف كبلـ الفقياء أف العيوب المدعي بيا تثبت بإحدى الطرؽ التالية  

 .اإلقرار مف المدعي عميو ، واإلقرار سيد األدلة كما يقاؿ  -1

شيادة رجميف بالنسبة لمعيوب الرجاؿ، وعيوب النساء الظاىرة ، أما عيوب النساء الخفية  -2
  .2فبشيادة النساء فقط

ما ال يطمع عميو الغير في حؽ الرجاؿ فيكتفي لمعرفتو بالممس مف فوؽ الثياب ارتكابا ألخؼ  -3
 .الضرريف

 . 3 شيادة أىؿ االختصاص و الخبرة في العيوب المجيولة و المختمفة -4

                                                           
 653موفؽ الديف أبو محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمود ابف قدامة ،المرجع السابؽ ، ص - 1

عبد المومف عبد الباقي ، التفريؽ القضائي بيف الزوجيف في الفقو االسبلمي ، د ط، دار اليدى ، عيف مميمة ، الجزائر ، ص -  2
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 . الوسائل القانونية إلثبات المرض المعدي: المطمب الثاني 

     لقد خوؿ المشرع القضاء مجموعة مف الوسائؿ لتمكينو مف إثبات المرض المسبب لمتفريؽ بيف 
الزوجيف ، لذلؾ قسمنا ىذا المطمب إلى اإلقرار القضائي والشيادة  كفرع أوؿ ، ثـ الخبرة القضائية 
و القرينة في الفرع الثاني ، و اليميف و المعاينة في الفرع الثالث لنبيف حجية الشيء المقضي فيو و 

. الكتابة في الفرع الرابع 

اإلقرار القضائي والشيادة  :  الفرع األول 

.    قسمنا ىذا الفرع إلى اإلقرار القضائي أوال ، ثـ الشيادة ثانيا

اعتراؼ :  منو بأنو 341 اإلقرار بموجب المادة 1عرؼ القانوف المدني :  اإلقرار القضائي : أوال 
الخصـ أماـ القضاء بواقعة قانونية مدعى بيا عميو ذلؾ أثناء السير في الدعوى المتعمقة بيا 

. الواقعة

ىو إقرار المريض أو المعيب بالعيب أو المرض المنسوب إليو و االعتراؼ كدليؿ إثبات موكوؿ 
. لتقدير قضاة الموضوع، و ىو مقصور عمى صاحبو و ال  يمتد أثره إلى الشريؾ

   كما انو مف المبادئ المقررة في الفقو القانوني، أف اإلقرار القضائي يعتبر سيد األدلة في اإلثبات 
أماـ الجيات القضائية، ألنو اعتراؼ المدعى عميو بصحة الواقعة القانونية المدعى بيا، و ليذا نقوؿ 
إذا اقر المدعى عميو أماـ المحكمة بمرضو بالحؽ المدعى بو عميو كاف ىذا اإلقرار مف جانبو دليبل 

،  و ال تجوز تجزئة اإلقرار بؿ يتوجب عمى القاضي في ىذه الحالة الحكـ 2عمى ثبوت حؽ المدعي
                                                           

 المتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ 1975 سبتمبر 26 ىػ الموافؽ لػ 1395 رمضاف 20 المؤرخ في 58-75االمر رقـ -  1
 .1975 سبتمبر 26 ، السنة الثانية عشرة، المؤرخ في 77، ج ر ، العدد 

 20نواري مختار ، المرجع نفسو ، ص -  2



   عليه المترتبة اآلثار و  بسببه القضائي والتفريق المرض إثبات وسائل :الثاني الفصل

52 

 

 . 1لصالح المدعي

 مف 213     و اإلقرار لو الحجية المطمقة في اإلثبات، أما في المواد الجنائية فقد نصت المادة 
االعتراؼ شانو كشأف جميع عناصر اإلثبات يترؾ لحرية "  عمى ما يمي2قانوف اإلجراءات الجزائية 

و ال شؾ أف المشرع يقصد بيذا النص الواضح أف يخوؿ القاضي حؽ تحري " تقدير القاضي
الحقيقة لتحقيؽ العدالة، فمو أف يمتفت عف االعتراؼ القضائي إذا كاف غير صحيح أو كاف نتيجة  
إكراه مادي أو معنوي، أما إذا  كاف االعتراؼ ال يشوبو عيب فانو يعتبر دليبل متميزا في اإلثبات 

 . 3القضائي

  تعد شيادة الشيود وسيمة مف وسائؿ اإلثبات، و ىي مف الطرؽ العادية في :الشيـــــــادة: ثانيا
بحث القاضي أماـ المحكمة إلظيار الحقيقة و مف ىنا نجد أف األقارب يسمعوف عمى سبيؿ 
االستدالؿ بدوف أداء اليميف ،كما يقصد بشيادة الشيود األقواؿ التي يدلى بيا األشخاص في 

 . 4ساحات القضاء بشاف إثبات أو نفي واقعة قانونية أيا كاف نوعيا

   وليذا نقوؿ باف الشيود نوعاف، شيود إثبات وشيود نفي و لممحكمة أف تستمع إلى الشيود دائما 
. سواء كانوا لمنفي أو لئلثبات لكي تتجمى الحقيقة

   ولكف الشيادات أي البيانات آيا كاف األشخاص الذيف يؤدوف الشيادة، ال تكوف ممزمة لمقاضي 
بؿ تخضع لتقديره ، فمو أف يقبؿ شيادة واحد مف الشيود كدليؿ إثبات أو نفي يقنع بو و يرفض 

                                                           
 28نواري مختار ، المرجع نفسو ، ص -  1

، الذي يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية المعدؿ 1966 يونيو 8ىػ الموافؽ لػ 1386 صفر 18 المؤرخ في 155-66األمر رقـ - 2
 .1966 يونيو 8 ، السنة الثالثة، المؤرخ في  46و المتمـ ،ج ر ، العدد 

، دار الجامعة 1نبيؿ إسماعيؿ عمر ، سمطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، دراسة تحميمية و تطبيقية ، ط   -  3
 411، ص 2002الجديدة لمنشر ، 
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 . 1في نفس الدعوى ونفس الموضوعشيادتيف متضاربتيف 

. الخبرة القضائية و القرينة :    الفرع الثاني 

. قسمنا ىذا الفرع الى الخبرة القضائية أوال ، و القرينة ثانيا     

 تعتبر الخبرة القضائية مف طرؽ اإلثبات المباشرة وذلؾ نظرا التصاليا : الخبرة القضائية : أوال
بالواقعة المراد إثباتيا فأصبحت أكثر مف ذي قبؿ تفرض نفسيا بكؿ قوة في ظؿ التطور العممي 

والتكنولوجي الحديث ، فكثيرا ما يمجأ القضاة إلى االستعانة بأىؿ الخبرة مف أطباء أو ميندسيف أو 
  .2فنييف

وعميو يمكف تعريفيا بأنيا وسيمة مف وسائؿ اإلثبات يتـ المجوء إلييا إذا اقتضى األمر لكشؼ        
دليؿ و تعزيز أدلة قائمة، واستيضاح رأي أىؿ الخبرة في شأف استظيار بعض جوانب الوقائع 

المادية التي يستعصى عمى قاضي الموضوع إدراكيا بنفسو مف مجرد مطالعة األوراؽ و التي ال 
لمقاضي أف يقضي في شانيا استنادا لمعموماتو الشخصية وليس في أوراؽ الدعوى و أدلتيا ما يجوز 

يعيف القاضي  عمى فيميا ، والتي يكوف استيضاحيا  جوىريا في تكويف قناعتو في شأف موضوع 
 . 3النزاع

     مف خبلؿ ذكر التعريفات السابقة حصرىا يتبيف لنا أف الخبرة تيدؼ إلى التعرؼ عمى وقائع  
مجيولة مف خبلؿ الواقع المعمـو ، فيي وسيمة تضيؼ إلى الدعوى دليبل ، حيث يتطمب ىذا اإلثبات 
معرفة  أو دراية ال تتوافر لدى رجاؿ القضاء نظرا إلى طبيعة ثقافتيـ و خبراتيـ العممية كما قد      

                                                           
 30نواري مختار ، المرجع نفسو ، ص  - 1

 .نفس المرجع والصفحة - 2
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يتطمب األمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب عممية تستمـز وقتا  ال يتسع لو عمؿ القاضي فالخبرة 
تقتصر عمى المسائؿ القانونية ألف المحكمة  مفروض فييا العمـ بالقانوف ، وتعد الخبرة الطبية مف 

أنجع وسائؿ و طرؽ اإلثبات القضائية خاصة في مسائؿ الزواج و الطبلؽ وما نحف  بصدد البحث فيو و 
  .1ىو انتقاؿ األمراض المعدية  بيف الزوجيف عف طريؽ االتصاؿ الجنسي كسبب لمفرقة بينيما

      كما أننا نجد أف القضاء الجزائري أصبح  يثبت عف طريؽ  الخبرة القضائية األمراض المعدية 
و خاصة في مسائؿ التطميؽ ، وىو ما نجده  متضمنا في منطوؽ المحكمة العميا الصادر بتاريخ 

ذا كاف الزوج "  إلى انو 14/05/1984 يجب عمى الزوجة إثبات ادعائيا بعجز زوجيا جنسيا ، وا 
 2."  عاجزا عف مباشرة زوجتو بالخبرة الطبية فانو يضرب لو  اجؿ سنة كاممة مف اجؿ العبلج

   ما يتضح مف خبلؿ ىذا القرار القضائي ، وفي مسائؿ التطميؽ لممرض أو العيب إف     
القاضي يعتمد اعتمادا كميا عمى مضموف الخبرة القضائية المقدمة مف طرؼ  الجيات المختصة في 

حكمو ، ذلؾ الف ىذه المسائؿ تحتاج إلى إثبات عممي دقيؽ ،يحتاج إلييا القاضي في إصدار 
ج  .أ . مكرر مف ؽ 07حكمو، إضافة إلى كؿ ذلؾ نجد أف المشرع الجزائري  مف خبلؿ المادة 

ألـز المقبميف عمى الزواج بأف يقدما وثيقة طبية ال يزيد تاريخيا عف ثبلثة أشير، تثبت خموىما مف 
.  أي مرض أو أي عامؿ قد يشكؿ خطرا يتعارض مع الزواج

     فما داـ أف المشرع الجزائري نص عمى الفحص الطبي قبؿ الزواج ،فاف ىذه الوثيقة تعتبر حجة 
بالنسبة لمزوجيف ليما أو عمييما أماـ القضاء خاصة في حالة التدليس مف إحداىما ، وعميو فالزواج 

نما يبقى صحيحا عمى انو يجوز في ىذه الحالة  المبـر مف دوف ىذه الشيادة ال يعتبر باطبل وا 
لمطرؼ المتضرر أف يعتمد عمى إخفاء المرض مف طرؼ زوجو لطمب التطميؽ لمعيوب و األمراض 
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 .75 ، ص 2، العدد 1990 ، ـ ؽ ، 14/05/1981المحكمة العميا ، غ أ ش ، بتاريخ   - 2
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.  مف ؽ أ ج2 ؼ 53وفقا لما جاء في نص المادة 

ونظرا ألىمية الخبرة القضائية في األحكاـ القضائية أصبح المشرع يعتمدىا و ينص عمييا في     
 ؽ أ ج ، حيث يجوز  2 ؼ 40كثير مف المسائؿ منيا مسائؿ إثبات النسب، وفقا لنص المادة 

لمقاضي باف يستعيف بخبير أو بعدد مف الخبراء إلجراء أعماؿ الخبرة في الدعوى المطروحة عميو ، 
سواء مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الخصـو و لمقاضي أف يختار ىؤالء الخبراء مف بيف 

.   ، أو مف غيرىـ بشرط أف يحمفوا اليميف القانونية 1المقيديف بجدوؿ الخبراء بالمجمس القضائي

     و في ىذا الصدد نجد أف الكثير مف دوؿ العالـ عمى غرار دوؿ أمريكا البلتينية تمنع الزواج 
إذا كانت األطراؼ المقبمة عمى الزواج مصابة بأمراض جنسية أو بداء السؿ أو الجذاـ ، أو 

 . 2السرطاف

تعد القرينة إحدى طرؽ اإلثبات و اإلثبات العكسي ، كما أف الفقياء يفرقوف بيف : القرينة :  ثانيا 
القرينة القانونية والقرينة القضائية  وبيف القرينة البسيطة والقرينة القاطعة ، فالقرينة القانونية التي 

ينص المشرع عمييا كدليؿ إثبات تعفي مف تقررت لصالحو ، أما القرائف القضائية فيقصد  بيا كؿ 
ما يستخمصو القاضي مف أمر معمـو لمداللة عمى أمر مجيوؿ فيي أدلة استنتاجية ، وليذا يجوز 

. لمطرؼ األخر أف يثبت العكس إذا مكنو مف ذلؾ
     وجرى العرؼ القانوني عمى أف القرينة أي كاف نوعيا فيي أدنى مف مستوى الدليؿ في مجاؿ 

اإلثبات أي ال ترقى إلى قيمتو في نطاؽ اإلثبات القضائي ، ومعنى ذلؾ أف القرينة تحتاج إلى قرينة 
 . 3أخرى تسندىا كدليؿ إثبات ، بينما الدليؿ يكوف بمرده كافيا إلثبات الواقعة القانونية أو نفييا  

اليمين والمعاينة  : الفرع الثالث 
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.     قسمنا ىذا الفرع الى عنصريف حيث تطرقنا أوال الى اليميف ، ثـ المعاينة ثانيا

 يقصد  باليميف أداء القسـ ، أي يحمؼ الشخص باهلل العظيـ أف يقوؿ الحؽ و ال :اليمين : أوال 
ال تعتبر شيادتو باطمة قانونا و جرى العمؿ أف يؤدي الشيود اليميف القانونية  شيء غير الحؽ ، وا 

قبؿ إبداء أقواليـ  أماـ المحكمة ، كما يقسـ أيضا المترجموف و الخبراء و غيرىـ ممف يبدوف آراءىـ 
في حاالت انتداب الخبراء ، وذلؾ لمتأكيد  مف أنيـ سيؤدوف شياداتيـ بالحؽ و الصدؽ  والخصـو  

اليميف المتممة : أيضا قد يؤدوف اليميف كوسيمة مف وسائؿ اإلثبات مع مبلحظة  أف اليميف نوعاف 
. و اليميف الحاسمة 

   اليميف المتممة ىي التي يوجييا القاضي مف تمقاء نفسو إلى أي أطراؼ الخصومة في الدعوى 
بغرض إتماـ اقتناعو بقرينة معينة ، وىذه اليميف المتممة ال أثر ليا ، ألف القاضي لو أف يأخذ بيا  
ولو  أف يمتفت عنيا حتى بعد قياـ الخصـ بحمؼ اليميف ، ومف المعمـو أف لمخصـ أف يحمؼ اليميف 

المتممة إذا طمبيا القاضي ولو أف يمتنع عف أداء اليميف ، حيث ال يتقرر حتما بأدائيا أو النكوؿ 
. عنيا حسف النزاع ايجابيا أو سمبيا

     أما اليميف الحاسمة فيي التي يوجييا الخصـ المدعي لممدعي عميو ، عندما يعجز عف إثبات 
حقو الذي يدعيو ، ويطمب منو أف يقسـ عمى صحة ما يدعي بو عميو أو عدـ صحتو ، وبحسب 

 . 1نص القانوف تحسـ ىذه اليميف النزاع
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         بحيث لو أداىا المدعى عميو و قرر عدـ صحة االدعاء المقاـ ضده فاف المدعى يخسر 
دعواه ، أما إذا امتنع المدعي عميو مف حمؼ اليميف الحاسمة فاف المدعي يربح دعواه ، حيث 

يعتبر ذلؾ دليؿ إثبات عمى صحة ما ادعاه ، وفي المواد الجنائية ال يحمؼ المدعى المدني اليميف 
وال يعتبر شاىدا، ألنو يعتبر خصما حتى ولو كاف ىو المجني عميو ، مع أنو في حالة عدـ ادعائو 

 . 1مدنيا يعتبر شاىد  اإلثبات األوؿ في الدعوى العمومية و يحمؼ اليميف باعتباره شاىدا

يقصد بالمعاينة االنتقاؿ إلى مكاف النزاع لمشاىدتو عمى الطبيعة بقصد التوصؿ : المعاينـــة  : ثانيا 
إلى معرفة الحقيقة، و الفصؿ في الدعوى عمى ضوء نتيجة المعاينة و قد تنتقؿ المحكمة بييئتيا 

القضائية إلجراء المعاينة، إذا كانت ىناؾ مبررات و ذلؾ الستجبلء المبلبسات الغامضة في 
موضوع النزاع و لممعاينة اثر بالغ في استظيار الحقائؽ و قد تضمف قانوف اإلجراءات المدنية و 

 ، انو يجوز لقاضي المحكمة أف 149 و 148،  النص عمى ذلؾ في المادة 2اإلدارية الجزائري
يأمر مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الخصـو باالنتقاؿ لممعاينة و انو يجوز لمقاضي،  أف 

يستصحب مف يختاره مف أىؿ الخبرة لبلستعانة بو عند إجراء المعاينة و االسترشاد بخبرتو الفنية في 
. موضوع النزاع 
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       كما أجاز المشرع لمقاضي أثناء إجراء المعاينة ، أف يسمع الشيود الذيف يرى لزوما لسماع 
شياداتيـ بعيف المكاف و يجب أف يحرر محضر بالمعاينة و يوقع عميو القاضي و  كاتب الجمسة   

و تثبت فيو إجراءات المعاينة و ما يثبت منيا عمى أف يودع ىدا المحضر بممؼ الدعوى،  كما 
 . 1نص المشرع عمى أف مصروفات االنتقاؿ لممعاينة تضاؼ إلى مصروفات الدعوى

:  حجية الشيء المقضي بو و الكتابة :  الفرع الرابع 

     قسمنا ىذا الفرع إلى عنصريف ، حيث نبيف أوال حجية الشيء المقضي فيو ، ثـ  الكتابة ثانيا 
. كوسيمة لبلثبات

  الحكـ النيائي الفاصؿ في موضوع الدعوى يعتبر عنوانا :حجية الشيء المقضي فيو : أوال
لمحقيقة و العدالة في نفس الوقت، ولذلؾ  تكوف لو حجيتو في مواجية الكافة اي بالنسبة ألطراؼ 

الخصومة و لغيرىـ مف الناس و ليذا يعبر عف الحكـ النيائي في الدعوى، بأنو حجة قضائية و أف 
  .2لو قوة  الشيء المقضي

   لذلؾ يعتبر الحكـ النيائي سببا مف أسباب انقضاء الدعوى بؿ ىو السبب الطبيعي و العادي 
النتياء الدعاوى،  فيو خاتمة مراحؿ الدعوى و ىو الذي يحسـ المنازعات القضائية أيا كاف نوعيا ، 

. و يصدر الحكـ النيائي
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     ال يجوز إعادة رفع النزاع إلى أي جية قضائية أخرى طالما لـ يتغير أطراؼ الدعوى و محميا 
و سببيا و يمكف االحتجاج بالحكـ القضائي النيائي كدليؿ عمى صحة ما جاء فيو و استخداـ ىذا 

 . 1الحكـ كدليؿ لئلثبات في دعوى قضائية أخرى لحسـ نزاع يتصؿ بالنزاع الذي فصؿ فيو نيائيا

 تعتبر الكتابة مف أىـ طرؽ اإلثبات في عيدىا الحاضر،  ولذلؾ جاء في نص :الكتابــــــــــة : ثانيا 
 مف القانوف  المدني الجزائري حكما مؤداه انو في غير المسائؿ التجارية ال يجوز 333المادة 

اإلثبات إال بالكتابة سواء إلثبات وجود الحؽ أو إلثبات الوفاء بو، و انقضاءه ألي سبب أخر 
. تجاوزت قيمة التصرؼ القانوني ألؼ دينار جزائري أو كانت القيمة غير محددة 

    و بمفيـو المخالفة ليذا النص، نستطيع القوؿ بأنو المعامبلت التجارية المدنية التي تكوف قيمتيا 
ألؼ دينار فاقؿ و كذلؾ في المعامبلت التجارية عامة ميما كاف حجميا أو قيمتيا فاإلثبات جائز و 
يكوف مقبوال أماـ القضاء بكافة و سائمو بغير الكتابة كشيادة الشيود و المحادثات الياتفية و غيرىا 
و مف البدييي أف الكتابة تصمح وسيمة لئلثبات في المواد التجارية و في المواد المدنية إذا كانت 

.   دينار فاقؿ و ذلؾ مف باب أولى1000

    و الكتابة نوعاف، كتابة رسمية و كتابة عرفية فالكتابة الرسمية يقصد بيا ما تكوف مف عمؿ 
 . 2موظؼ رسمي مختص
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     كما ىو الحاؿ في عقود الرىف الرسمي، أما الكتابة العرفية فيي التي يقـو بيا األفراد فيما بينيـ دوف 
  .1تدخؿ موظؼ رسمي و لكؿ مف النوعيف حجية خاصة كدليؿ لئلثبات بحسب نصوص القانوف

: التفريق القضائي بسبب المرض المعدي: المبحث الثاني

      إف تأثير العيوب عمى الحياة الزوجية  تأثير بالغ ، حيث أف التفريؽ بسببيا حؽ لمطرفيف 
يجب احترامو ومراعاة الطرؼ المتضرر لذلؾ نستعرض في ىذا المبحث مدى توقؼ الفرقة بالمرض 
عمى حكـ القاضي في الفقو اإلسبلمي في المطمب األوؿ، لنتطرؽ إلى السمطة التقديرية لمقاضي في 

. تقدير حكـ الفرقة بالمرض  في المطمب الثاني

: مدى توقف الفرقة بالمرض عمى حكم القاضي في الفقو اإلسالمي: المطمب األول 

      يبلحظ أف التفريؽ يختمؼ عف الطبلؽ بأف الطبلؽ يقع باختيار الزوج و إرادتو ، أما التفريؽ 
فيقع بحكـ القاضي ، لتمكيف المرأة مف إنياء الرابطة الزوجية جبرا عف الزوج ، إذا لـ تفمح الوسائؿ 

. االختيارية مف طبلؽ أو خمع 

و التفريؽ القضائي قد يكوف طبلقا ، و ىو التفريؽ بسبب العيوب ، وقد يكوف فسخا لمعقد مف أصمو 
كما ىو حاؿ التفريؽ في العقد الفاسد  وقد اختمفت أراء الفقياء في مدى توقؼ الفرقة أو التفريؽ بيف 

:   بسبب العيوب عمى حكـ القاضي أو الحاكـ وفؽ مايمي 2الزوجيف  

   لذلؾ قسمنا ىذا المطمب إلى  رأي أبي حنيفة و أبي يوسؼ أوال ، ثـ رأي األئمة الثبلثة ثانيا 
 .لنبيف رأي الزىري و شريح  وأبي الثوري  ابف القيـ ثالثا
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الفرقة بالعيب طبلؽ بائف ، ويستعاف بآىؿ الخبرة في :  1رأي أبي حنيفة وأبي يوسف: أوال
العيوب التي يطمب الفسخ مف أجميا ،و التفريؽ يكوف لمعمؿ الجنسية فقط دوف العمؿ المنفرة أو 

يفرؽ القاضي بيف الزوجيف في الحاؿ ، واف كاف زواليا ممكنا . الضارة مع إضافة عيب الجنوف
يؤجؿ الدعوى مدة مناسبة ال تتجاوز السنة ، فإذا لـ تزؿ العمة فرؽ بينيما ، وىذا ما اخذ بو 

 .المشرع السوري ، فيذا األخير وافؽ أبي حنيفة في رأيو 

أجاز األئمة الثبلثة طمب التفريؽ بالعيب لكؿ مف الزوجيف الف كبل :   2رأي األئمة الثالثة: ثانيا 
منيما يتضرر بيذه العيوب ، أما المجوء إلى الطبلؽ فيؤدي إلى اإللزاـ بكؿ المير بعد الدخوؿ  

وبنصفو قبؿ الدخوؿ ، وفي التفريؽ بسبب العيب يعفى الرجؿ مف نصؼ المير قبؿ الدخوؿ و بعد 
الدخوؿ ، ليا المسمى باالتفاؽ ، لكف يرجع الزوج عند المالكية والحنابمة والشافعية بالمير بعد 

. الدخوؿ عمى ولي الزوجة كاألب أو األخ، لتدلسيو بكتماف العيب و ال سكنى ليا و ال نفقة

يجوز طمب التفريؽ مف القاضي :  3ي الزىري و شريح و أبي ثور ، واختاره ابن القيمأر:  ثالثا 
و الخرس و العرج  مف كؿ عيب منفر بأحد الزوجيف ، سواء أكاف مستحكما ، أـ لـ يكف كالعقـ 

 .والطرش ، ألف العقد قد تـ عمى أساس السبلمة مف العيوب 

رأي الحنابمة  لعدـ تحديد العيوب و ألنيـ قصروا جواز الفسخ   (رأي الزحيمي)والراجح لدى  -
 .عمى العيب الذي ال تتـ معو مقاصد الزواج عمى وجو الكماؿ 

اتفؽ العمماء عمى أف الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكـ القاضي   : وما يستنتج مف كؿ ذلؾ   
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     وادعاء صاحب المصمحة ، ألف التفريؽ بالعيب أمر مجتيد فيو و مختمؼ فيو بيف الفقياء 
فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخبلؼ ، وألف الزوجيف يختمفاف في ادعاء وجود العيب و عدـ 

و ال يجوز ، وقضاء الحاكـ يقطع دابر الخبلؼ ف والقوؿ قوؿ أوجوده ، وفي انو يجوز التفريؽ بو 
. منكر العمـ بالعيب مع يمينو في عدـ عممو بالعيب ألنو األصؿ 

ذا تبيف أف الزوج مجبوب ، فرؽ القاضي بيف الزوجيف في الحاؿ ولـ يؤجمو لعدـ فائدة في       وا 
التأجيؿ ، أما العنيف و ألخصي، فيؤجمو الحاكـ سنة مف تاريخ الخصومة ، أي الدعوى والترافع 
. عند الحنفية و الحنابمة الحتماؿ أف تثبت قدرتو عمى الجماع في أثناء السنة عمى مرور الفصوؿ 

 والتأجيؿ سنة ما روي عف عمر  وعمي  وابف مسعود وتبدأ السنة عند الشافعية و المالكية مف وقت 
. 1القضاء بالتأجيؿ عمبل بقضاء عمر الذي رواه الشافعي و البييقي

       ففي رأي الحنفية و الحنابمة ، إف كانت المرأة ثيبا ، فالقوؿ قوؿ الزوج بيمينو ، ألف الظاىر 
يشيد لو ألف األصؿ السبلمة مف العيوب ، والقوؿ لمف يشيد لو الظاىر بيمينو فاف حمؼ رفضت 

دعوى الزوجة ، واف امتنع عف الحمؼ خيرىا القاضي بيف البقاء معو عمى ىذه الحالة و بيف 
. الفرقة ، فاف اختارت الفرقة فرؽ بينيما 

       واف كانت بكرا عذراء نظر إلييا النساء ، ويقبؿ قوؿ امرأة واحدة و األولى عند الحنفية 
ىي : اراءتيا المرأتيف ، فإذا قالتا ىي بكر ، بقي التأجيؿ لنياية السنة لظيور كذبو ، واف قالتا 

ثيب حمؼ الزوج فاف حمؼ الحؽ ليا ، واف نكؿ بقي التأجيؿ سنة، فاف شيدت النساء و إال  
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        فالقوؿ قوليا، مف ادعى الوطء في مدة سنة عند المالكية ، صدؽ الزوج بيمينو واف نكؿ 
 .عف اليميف حمفت الزوجة ، انو لـ يطأ ، وفرؽ القاضي بينيما قبؿ  تماـ السنة إف شاءت

     أما إف كاف العيب غير الجب أو العنة أو الخصاء ، ففي رأي المالكية إف كاف العني ال 
يرجى زوالو بالعبلج ، فرؽ القاضي بيف الزوجيف في الحاؿ ، واف كاف يرجى زوالو بالعبلج أجؿ 

القاضي التفريؽ لمدة سنة إف كاف العيب مف العيوب المشتركة بيف الرجؿ و المرأة كالجنوف 
 .والجذاـ و البرص 

     واف كاف مف العيوب الخاصة بالمرأة فيؤجؿ التفريؽ باالجتياد حسبما تقتضي حالة العبلج 
 .   1مف العيب ، واف ادعت المرأة أنيا برئت مف عيبيا صدقت بيمينيا  

عند الحاكـ ، أو ببينة تقاـ عند الحاكـ عمى إقراره     و تثبت العنة عند الشافعية بإقرار الزوج 
ذا ثبت  أو بيميف المرأة المردودة عمييا بعد إنكار الزوج العنة و نكولو عف اليميف في األصح ، وا 
العنة ضرب القاضي لو سنة كما فعؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بطمب مف الزوجة ، ألف 

الحؽ ليا فإذا مضت السنة رفعتو إلى القاضي ، فاف قاؿ وطئت حمؼ ، فاف نكؿ عف اليميف 
  .2حمفت ، فاف حمفت أو أقر ىو بذلؾ استقمت بالفسخ ، كما يستقؿ بالفسخ مف وجد المبيع عيبا
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. السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير حكم الفرقة بالمرض : المطمب الثاني 

       اعتبارا مف أف الحياة الزوجية تبنى عمى الود و التآلؼ بيدؼ إحصاف الزوجيف و 
المحافظة عمى األنساب و بناء أسرة منسجمة ، غير أف ىناؾ ما قد يعكر صفو الحياة الزوجية 
و يجعميا ال تحقؽ األغراض المقصودة منيا ف لذلؾ سنتعرض إلى مدى توقؼ الفرقة بالمرض 
أو العيب عمى حكـ القاضي في قانوف األسرة الجزائري لذلؾ قسمنا ىذا المطمب إلى تقدير حكـ 

.   الفرقة لمقاضي مف الجانب القانوني أوال ثـ نبيف االجتياد القضائي ثانيا

 مف قانوف األسرة 2 فقرة 53عندما ندقؽ النظر في نص المادة :  الجانب القانوني: أوال 
الجزائري ، نبلحظ باف سبلمة الزوج مف العيوب شرط أساسي لمزـو الزواج ، أي أنو إذا تبيف 
ليا وجود عيب فيو كاف ليا الحؽ في أف ترفع أمرىا إلى القاضي تطمب التطميؽ ، ويستوي أف 
يكوف العيب عقميا أو معنويا كالجنوف مثبل ، أو ماديا جسميا كالعمؿ الجنسية ، أو الجذاـ أو 

:  السؿ وعمى ذلؾ فاف شروط اعتبار العيب سببا مبررا لمتطميؽ في القانوف الجزائري ىي 

   أف يكوف العيب في الزوج دوف الزوجة ، ألف العيوب إذا كانت في المرأة فبل خيار لمرجؿ في  
  .1فسخ الزواج ، ألنو يممؾ  تطميقيا في أي وقت يشاء

:   مف قانوف األسرة الجزائري بقوليا 48وذلؾ  ما جاء في نص المادة .طبقا إلرادتو المنفردة 

..."  . الطبلؽ حؿ لعقد الزواج ، ويتـ بإرادة الزوج"

    أف يكوف العيب المتصؿ بالزوج مف العيوب التي تحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج أي            
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تمنع مف الدخوؿ أو االستمتاع الجنسي ، وكذا األمراض الضارة و المنفرة التي تعكر صفو 
الحياة الزوجية القائمة عمى األلفة و المودة ، ولقد أحسف المشرع  صنعا عندما لـ يحدد العيب  
ولـ يذكر األمثمة و ترؾ األمر لمسمطة التقديرية لمقاضي عمى أساس معيار موضوعي ، وىو 

  .1ىؿ العيب يحوؿ أـ ال دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج

    كما يجب أف يكوف العيب ناتجا عف مرض مستمر دائـ ال يتوقع شفاؤه أبدا ، كالجب و 
العنة مثبل ، أما إذا كاف مف األمراض التي يمكف عبلجيا و يمكف شفاؤه منيا ، خبلؿ أجؿ يراه 
األطباء معقوال ، فاف عمى المحكمة أف تميمو و تمنحو أجبل لمواصمة العبلج أمبل في لشفاء  
وعند اليأس مف الشفاء يحكـ لمزوجة بالتطميؽ مف الزوج المعموؿ ، ولكف إذا كاف المرض لذي 
يصيب الزوج ليس مف شانو الحيمولة دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج ، مثؿ المرض الذي يمنع 
الزوج مف الحركة بسبب حادث ، كأف يصاب في الرجؿ و اليد  ونحوه أو مثؿ الصرع الطارئ 

المتقطع الذي يأتي الزوج حينا و يتركو أحيانا ، فانو ال يجوز لمزوجة طمب التطميؽ بسببو ، ألف 
.  مثؿ ىذا المرض ال يحوؿ حتما دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج 

  فممزوجة أف ترفع دعوى التطميؽ لدى القاضي ، وىو األمر القاطع لمشؾ بأنيا غير راضية 
كما يتأكد القاضي مف وجود ما تدعيو بخبرة الخبراء و األطباء بالحياة المشتركة مع زوج معيب ،

 . 2و االختصاصييف و بأي وسيمة أخرى كاإلقرار
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 لقد ذىبت المحكمة العميا في عدة اجتيادات إلى منح حؽ طمب : االجتياد القضائي : ثانيا 
:  منيا 2 فقرة 53التطميؽ تطبيقا لنص المادة 

مف المقرر شرعا انو ال يسوغ الحكـ بفؾ العصمة الزوجية بيف الزوجيف بطمب مف الزوجة     " 
وحدىا إال إذا ثبت اإلضرار بيا ، ومف ثـ فاف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا لقواعد 
الشريعة اإلسبلمية ، وأشارت الزوجة في مقاالتيا المتعددة بعجز زوجيا عف ممارسة العبلقات 

الجنسية معيا ، فانو كاف مف الواجب عمى قضاة االستئناؼ إثبات ذلؾ  بصفة شرعية و قانونية 
قبؿ التصريح بحكميـ ، غير أنيـ لما قضوا بالتطميؽ اعتمادا عمى نفور الزوجة مف زوجيا و 

عمى امتناعيا مف العودة إليو ، فإنيـ بقضائيـ ىذا خالفوا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، ومتى كاف 
 .1"األمر كذلؾ استوجب نقض القرار المطعوف 

مف المقرر فقيا وقضاء أنو إذا كاف الزوج عاجزا عف مباشرة زوجتو ، يضرب لو أجؿ سنة    "
كاممة مف أجؿ العبلج ، واف االجتياد القضائي استقر عمى أف تكوف الزوجة أثناء تمؾ المدة 
بجانب بعميا و بعد انتيائيا ، فاف لـ تتحسف حالة مرضو  حكـ لمزوجة بالتطميؽ فاف القضاء 

  .2بما يخالؼ  ىذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة اإلسبلمية

أما التطميؽ فيو حؽ لممرأة المتضررة ، وترفع أمرىا لمقاضي الذي يطمقيا ، ومف ثـ فاف    "... 
. 3..."القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
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مف المقرر شرعا انو ال يسوغ  لمزوجة أف تطمب التطميؽ ، أو الحصوؿ عميو إال بعد أف      " 
تثبت الضرر الخطير و المستمر الذي لحقيا مف بعميا ، ومف ثـ فاف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ 

. 1..." يعد خرقا لمبادئ الشريعة اإلسبلمية 

  2 فقرة 53       وعمى ضوء ما تـ التطرؽ إليو سابقا نجػػد أف المشرع الجزائري في نص المادة 
قد أعطى الحؽ لمزوجة في طمب التطميؽ في حالة العيوب التي تحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف 

فاف القانوف لـ يبيف  ما إذا كاف المقصود بالعيب ىو الذي يحدث قبؿ "الزواج ، وفي ىذه الحالة  
عقد الزواج  أـ بعده ، كما لـ يبيف النص حدوث العيب قبؿ الدخوؿ بالزوجة أو بعد الدخوؿ 

. 2" بيا 

      وىذا يقودنا لمرجوع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بعموميا بناءا عمى ما تنص عميو المادة 
 مف قانوف األسرة الجزائري  نظرا لدقة ىذه األمور و ألىميتيا و لتشعب الخبلؼ الفقيي فييا 222

 عدد خاص نجد أف قانوف األسرة الجزائري واضح 1982و برجوعنا إلى النشرة القضائية لسنة .
حيث أجاز لمزوجة طمب التطميؽ لمعيب متى كاف مانعا مف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج، ولـ يفرؽ 

نما العبرة بالضرر الواقع عمى الزوجة شريطة أف يكوف مف العيوب  بيف العيب السابؽ و البلحؽ ، وا 
 3. الميؤوس منيا أي الدائمة ، أما تمؾ التي يمكف عبلجيا فيضرب لممصاب بيا أجؿ لمعالجتيا 

       ومف خبلؿ األحكاـ القضائية السالفة الذكر لممحكمة العميا ، غرفة األحواؿ الشخصية ، 
 مف قانوف األسرة  ومنح 2 فقرة 53نبلحظ أف القضاء الجزائري قد كرس  كذلؾ ما جاء في المادة 

. الزوجة حؽ طمب التطميؽ
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 اآلثار المترتبة عمى الفرقة بالمرض المعدي:  المبحث الثالث 

          بما أّف  عقد الزواج ىو عقد وثيؽ بيف الزوجيف فاف انحبللو ألي سبب الّبد مف ترتب 
عمى ذلؾ أثار لكبل الطرفيف ، وعميو سنتطرؽ في ىذا المبحث لآلثار المترتبة عمى التفرقة بيف 

الزوجيف  بالمرض المعدي فقيا و قانونا عمى المير في المطمب األوؿ لنتطرؽ إلى أثرىا عمى العدة  
. في المطمب الثاني و كذا النفقة في المطمب الثالث  

 أثر الفرقة بالمرض المعدي عمى المير: المطمب األول

         إّف التفريؽ بيف الزوجيف لسبب المرض المعدي ، يرتب بالضرورة اثر عمى المير لذلؾ  
سنتناوؿ تعريؼ المير و دليؿ مشروعيتو في الفرع األوؿ ، لنبيف أثر الفرقة بالمرض عمى المير 

. فقيا 

 (الصداق  )تعريف المير و دليل مشروعيتو: الفرع األول 

.    قسمنا ىذا الفرع إلى تعريؼ المير أوال ، ثـ دليؿ مشروعيتو ثانيا   

:  تعريف المير:   أوال 

        الصداؽ أو المير ىو الحؽ المالي الذي يجب عمى الرجؿ المرأتو بالعقد عمييا ، حسب ما 
أو بالدخوؿ بيا حسب ما ورد كذلؾ في نصي   (ؽ أج15مكررو 9ـ)ورد في نصي المادتيف 

 . 1و كرمز لرغبتو في االقتراف بيا في حالة دائمة و شريفة ( ؽ أج33/02 و 16ـ )المادتيف 
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       و لممير عدة أسماء منيا الصداؽ، النحمة ،  الفريضة ،  األجر ،  و لقد عرفو المشرع 
 مف قانوف األسرة ىو ما يدفع نحمة لمزوجة مف نقود أو غيرىا مف كؿ ما ىو 14الجزائري في المادة 

 . 1مباحا شرعا و ىو ممؾ ليا تتصرؼ فيو كما تشاء

. 2"   وأتوا النساء صدقاتيف نحمة : " قولو تعالى  :  دليل مشروعيتو: ثانيا 

 . 3"فما استمتعتـ بو منيف فأتوىف أجورىف فريضة: " و قولو عزوجؿ 

اثر الفرقة بالمرض عمى المير في الفقو اإلسالمي  :  الفرع الثاني 

          لـ يبيف الفقياء المسمموف تفصيبل شافيا حوؿ زمف اإلصابة بالمرض ، أي قبؿ إبراـ عقد 
الزواج أو بعده ، فمنيـ مف حاـ حوؿ الموضوع بإشارات بسيطة، و منيـ مف لـ يتحدث عنو 

بالمطمؽ و الغالب في أقواليـ كاف عف اثر التفريؽ بالعيب عمى المير قبؿ الدخوؿ و بعده  وسنبيف 
.  فيما يمي بعض أقواؿ الفقياء في ىده المسالة و استنباط ما يخدـ موضوع بحثنا 

:  لمفقياء في ذلؾ ثبلثة  أقواؿ : أثار التفريق بالمرض عمى المير قبل الدخول: أوال 

إذا كاف التفريؽ قبؿ الدخوؿ و الخموة الصحيحة فممزوجة نصؼ المير :  4قول الحنفية -1
المسمى الف الفرقة بسبب الزوج ، و معمـو أف الحنفية يعطوف حؽ طمب التفريؽ بسبب العيب 

لمزوجة فقط ، الف الرجؿ يممؾ الطبلؽ و ىنا سواء كاف مرض الزوج قبؿ إبراـ العقد أو بعده و قبؿ 
الدخوؿ فاف نصؼ المير المسمى ثابت لمزوجة بعد التفريؽ ووافقيـ المالكية في حاؿ صدور الفرقة               
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مف الزوج لزوجتو المعيبة بمفظ الطبلؽ، و ىذا يثبت نصؼ المير دوف النظر إلى زمف حصوؿ 
 .المرض ما دامت الفرقة بإرادة الزوج المنفردة 

أف " إذا كانت الفرقة قبؿ الدخوؿ فبل شيء لممرأة مف المير و عمة ذلؾ : 1قـول المالكية -2
إذا ظير بأحد الزوجيف، و رد السالـ ذلؾ العيب قبؿ البناء، فانو ال شيء لمزوجة  (العيب)المرض 

مف الصداؽ الف العيب أف كاف بالزوجة غارة و مدلسة فبل شيء ليا ،و إف كاف بالزوج فجاء الفراؽ 
 ".مف قبميا مع بقاء سمعتيا 

 فالواضح مف النص انو يتحدث عف وجود المرض العيب قبؿ إجراء أو إبراـ العقد و بالتالي 
فاف المرض سواء كاف قبؿ إبراـ العقد أو بعده و قبؿ الدخوؿ، فانو ال يثبت لمزوجة ميرا أصبل 

. حسب قوؿ المالكية سواء كاف المرض في الزوج أو الزوجة

الفسخ قبؿ الدخوؿ ال يوجب لمزوجة ميرا عمى زوجيا و عمة :  2 قول الشافعية و الحنابمة  -3
ذلؾ أف المرأة إف كانت ىي التي فسخت ، فالفرقة جاءت مف جيتيا ، و إف كاف الزوج ىو الذي 

 .فسخ فبسببيا أي كونيا مريضة و دلست عميو 

     و ىنا يتضح أف الحديث يدور عف عيب كاف في احدىما قبؿ إبراـ العقد الف السياؽ جاء عمى 
ذلؾ، و عمى ىذا فاف الشافعية و الحنابمة ال يوجبوف أي شيء مف المير لمزوجة المفارقة لزوجيا 

بسبب المرض الحاصؿ قبؿ إبراـ العقد أو بعده ، و يظير مف سياؽ التعبير أف األمر متعمؽ بعيب 
حصؿ قبؿ إبراـ العقد لمتصريح بعبارة التدليس و اإلخفاء ، و ال يكوف التدليس و اإلخفاء إال لعيب 

إف كاف حاصبل قبؿ إبراـ  (المرض)كاف قبؿ العقد أخفاه احدىما عف األخر، و بالتالي فاف العيب 
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. العقد أو بعده و قبؿ الدخوؿ،  فاف الفرقة ال يترتب عمييا مير لمزوجة كما سبؽ 

. أثار التفريق بالمرض عمى المير بعد الدخول : ثانيا 

إذا حصؿ بعد  (العيب)     ما يبلحظ في ىذه المسالة اتفاؽ الفقياء، عمى أف التفريؽ لممرض 
: الدخوؿ فاف لمزوجة ميرىا المسمى كامبل عمى النحو األتي

 إف الفرقة إذا كانت بسبب مرض الزوج و بطمب مف الزوجة بعد الدخوؿ أو 1 : قول الحنفية - 1
الخموة الصحيحة، فاف لمزوجة ميرىا كامبل إذا كاف في العقد مير مسمى و إال فميا مير المثؿ ، 
ألنيا سممت نفسيا و بدلت ما في وسعيا و لـ يكف فييا مانع يمنع مف وطئيا، فاستحقت صداقيا 

 .كامبل بسبب الفرقة بعد الدخوؿ 

إذا كانت بعد الدخوؿ ، فإما أف يكوف طمب التفريؽ  (العيب ) إف الفرقة بالمرض 2 :  قول المالكية -2
مف الزوج أو الزوجة، قد يكوف طمب التفريؽ مف الزوجة بسبب زوجيا ، ففي ىذه الحالة يكوف ليا 

المير المسمى كامبل ألنو غار بيا و مدلس عمييا، كما تستحؽ صداقيا أيضا بسبب وطئيا 
كالمجذـو و المصاب بمرض معد، و أما إف كاف يتعذر منو الوطء كالمجبوب و العنيف فبل شيء 

. ليا مف المير لعدـ تحقؽ الدخوؿ 

في زوجتو فإنيا تستحؽ الصداؽ  (عيب)     وقد يكوف طمب التفريؽ بطمب مف الزوج لمرض 
:   جميعو بالدخوؿ، و أما التغرير و التدليس مف قبؿ الزوجة و أىميا فيتعامؿ معو كما يمي

    إف كاف الولي عمـ بحاؿ موليتو و ال يخفى عميو شيء مف أمرىا كأبييا أو أخييا أو ابنيا فممزوج  
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الرجوع بالمير كامبل عمى ولييا ألنو ىو الذي دلس و أخفى عيب موليتو ، وكؿ ىذا حاؿ غياب 
الزوجة عف مجمس العقد ، فاف كانت حاضرة مجمس العقد مع ولييا ، وعمـ الزوج بالمرض  بعد 
الدخوؿ بيا ، فالزوج حينئذ مخير في الرجوع عمييا أو عمى ولييا الشتراكيما في التدليس عمى 
الزوج ، فإذا رجع عمى ولييا رجع الولي عمى الزوجة ، فاف رجع الزوج بو عمى الزوجة فإنيا ال 
ترجع بشيء عمى الولي ألنيا غارة ، أما الولي البعيد العالـ بعيب الزوجة و مرضيا فيأخذ حكـ 

.  الولي القريب كما سبؽ

خفيا فالزوج يرجع  (المرض)     أما إذا كاف الولي بعيدا و ال يعمـ مجاؿ موليتو و كاف العيب 
 . 1بالصداؽ عمى الزوجة ، ال عمى الولي الف التدليس و الخداع جاء مف عندىا

      و ما يبلحظ عمى أقواؿ المالكية، أنيـ يوجبوف المير كامبل لمزوجة سواء يطمب منيا لمتفريؽ 
في زوجتو و سواء كاف  (عيب)في زوجيا أو كاف طمب التفريؽ مف الزوج لمرض  (مرض)لعيب 

 . 2المرض حاصبل قبؿ إبراـ العقد أو بعده مع حصوؿ الدخوؿ في الحالتيف

:  لمشافعية  ثبلثة أقواؿ إذا كانت الفرقة بسبب المرض بعد الدخوؿ  :  قول الشافعية -3

إف كاف العيب مقارنا لمعقد أو حادثا بيف العقد و الوطء و جيمو الواطئ إف : القول األول – أ 
                                                                                                               .3كاف بالموطوءة و جيميا ىي إف كاف بالواطئ فميا مير المثؿ و يسقط المسمى عمى الصحيح
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 ،الف الفسخ مستند إلى العيب الموجود حاؿ العقد فصار كما لو 1و ىو المشيور مف المذاىب 
كاف النكاح فاسدا ، و ىنا ال يرجع الزوج بالمير الذي غرمو عمى الولي أو الزوجة المعيبة 

 .المريضة الستفاءه  منفعة الوضع القائـ عميو بالعقد 

 إف حدث المرض بعد العقد و الوطء فالراجح أف لمزوجة المير المسمى : القول الثاني - ب 
. كامبل ألنو وجب المير المسمى بالعقد و الوطء فبل يتغير بما يطرأ بعدىا 

أما إف حدث المرض بعد العقد و تـ الدخوؿ رغـ وجود المرض و نتج عف : القول الثالث - ج 
ذلؾ الفسخ ،  فالزوجة ميرىا ال يرجع منو الزوج بشيء النتفاء التدليس، أما إف حدث المرض 
بعد إبراـ العقد و الدخوؿ ، فميا المير المسمى كامبل ، الف المير وجب و استحؽ بالعقد و 

  .2الدخوؿ فكاف الزما

فممزوجة  (العيب) إذا حدثت الفرقة بعد الدخوؿ أو الخموة بسبب المرض :قول الحنابمة  -4
  ، باعتبار النكاح صحيحا توافرت أركانو و شروطو فرتب أحكاما صحيحة3ميرىا المسمى

 و الف المير يجب بالعقد و يستقر بالخموة فبل يسقط بحادث بعده ، لكف ىؿ يرجع الزوج بالمير 
عمى غرة الصحيح ، إف لممذىب رواية واحدة أو قوؿ واحد و ىي أف الزوج يرجع بالمير عمى مف 

أيما رجؿ تزوج امرأة و : قاؿ عمر رضي اهلل عنو :  " غره لما روي عف سعيد ابف المصيب قاؿ
. 4" بيا جنوف أو جذاـ أو برص فمسيا فميا صداقا كامبل و ذلؾ لزوجيا غـر عمى ولييا 
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 اثر الفرقة بالمرض عمى المير في القانون الجزائري :  الفرع الثالث

الصداؽ ىو ما يدفع نحمة لمزوجة مف نقود أو : "  ؽ أج عمى أف 14     جاء في نص المادة 
. 1"غيرىا مف كؿ ما ىو مباح شرعا و ىو ممؾ ليا تتصرؼ فيو كما تشاء  

 مكرر مف قانوف األسرة كشرط مف 9      نص المشرع الجزائري عمى الصداؽ و اعتبره في المادة 
شروط عقد الزواج، و ليس ركنا كما عميو الحاؿ في النص القديـ قبؿ التعديؿ ، و ىذا ما أكدتو 

"  يحدد الصداؽ في العقد سواء كاف معجبل أو مؤجبل" المعدلة مف ذات القانوف بقوليا 15/2المادة 
إذا تـ الزواج بدوف شاىديف أو صداؽ أو ولي في "   جاء في نصيا عمى انو 2/33بينما المادة 

"  حالة وجوبو، يفسخ قبؿ الدخوؿ و ال صداؽ فيو ، و يثبت بعد الدخوؿ بصداؽ المثؿ

     و إلبراز اثر الفرقة بالمرض عمى المير ، و مف خبلؿ استقراء ما جاء بو المشرع الجزائري 
نبلحظ أف استحقاؽ الزوجة لممير يتأثر بالدخوؿ ، فتستحؽ الزوجة نصؼ المير قبؿ الدخوؿ و 

. تستحقو كامبل بعد الدخوؿ

تستحؽ الزوجة الصداؽ كامبل بالدخوؿ "  مف قانوف األسرة بقوليا 16    و ىو ما تضمنتو المادة 
ال يجوز قانونا االتفاؽ " وعمى ىذا فانو " أو بوفاة الزوج، و تستحؽ نصفو عند الطبلؽ قبؿ الدخوؿ 

" . عمى تأخير الصداؽ كمو إلى ما بعد الدخوؿ، بؿ يجب لمزوجة كمو أو بعضو عند الدخوؿ 

كما انو ليس لمزوج أف يجبر زوجتو عمى الدخوؿ، يمكنيا مف حاؿ  " 2وفي قرار المحكمة العميا  
صداقيا فإذا سممت نفسيا لو ليس ليا بعد ذلؾ إال المطالبة بالصداؽ كديف مف ذمة الزوج ، و عميو 
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 15 مكرر و 9)فإذا وقع الدخوؿ أصبح الصداؽ المؤجؿ دينا في ذمة الزوج الف سببو عقد الزواج 
 ، ىذا وقد 1"الف وقت أدائو يؤخذ بقوؿ عمى مؤجؿ الصداؽ يمتد ما بيف العقد و الدخوؿ (ؽ أ ج 

في حالة نشوء خبلؼ بيف الزوجيف يؤخذ بقوؿ الزوجة مع يمينيا " أشارت المحكمة العميا إلى انو 
. 2"( ؽ أج 16 ). إف لـ يدخؿ بيا و بعد البناء يكوف لمزوج مع يمينو

. لئلشارة فاف المير قد يسقط كامبل و ال تستحقو الزوجة كحالة الخمع مثبل 

أثر الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة و نفقتيا :  المطمب الثاني

    بما أف التفريؽ بيف الزوجيف بسبب المرض أو العيب يرتب اثر عمى المير فيو بالضرورة يرتب 
اثر عمى العدة ، لذلؾ قسمنا ىذا المطمب إلى تعريؼ العدة و دليؿ مشروعيتيا في الفرع األوؿ ، 

. لنستعرض أثر الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة  ونفقتيا فقيا في الفرع الثاني 

تعريف العدة و دليل مشروعيتيا  : الفرع األول 

. قسمنا ىذا الفرع إلى تعريؼ العدة أوال ، ثـ بينا دليؿ مشروعيتيا ثانيا   

: تعريف العدة:  أوال 

اإلحصاء و العدة مقدار ما يعد، و مبمغو الجمع أعداد و كذلؾ العدة ، و  : المغة في العدة -1
جمعيا العدد يقاؿ انفصمت عدة الرجؿ إذا انقضى أجبل، كما يقاؿ اعتدت المرأة عدتيا مف 

. 3وفاة زوجيا أو طبلقيا إياه ، و عدة المرأة ىي ما عده مف أياـ  أقرائيا أو أياـ حمميا
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ىي تربص المرأة زمنا معموما قدره الشارع عبلمة عمى براءة الرحـ غالبا   : الشرع في العدة و- 2
 . 1لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طبلقو أو فقده

فما شرعت العدة إال ألسباب أىميا ، التأكد مف عدـ حمؿ الزوجة لتفادي :     الحكمة مف العدة  
النزاعات فيما يخص نسب األطفاؿ ، كذلؾ ىي فرصة لمزوجيف لمراجعة نفسييما و مشاورة ذىنييما 

لتقدير أىمية و جسامة ما حصؿ بينيما و ىذا إما  لتأكيد ما حصؿ أو التراجع عنو في وقت 
.  مناسب 

احتراـ ذكرى الزوج المتوفى بالتعبير عف الحزف عميو أو الحداد لو في عدة المتوفى عنيا، ثـ احتراـ 
مشاعر أىمو و أقربائو ، و تجدر اإلشارة إلى أف العدة ال تخص المرأة الولود فقط بؿ  حتى المرأة 

. العاقر 

:  دليل مشروعيتيا :  ثانيا 
: من القرآن الكريم  - 1

. 2" يا أّييا النبي إذا طمقتـ النساء فطمقوىف لعدتيف و أحصوا العدة ":         قولو تعالى 
 المطمقات يتربصف ":  و التربص يعني االنتظار ، و منو قولو تعالى في شاف عدة المطمقات

.  3"بأنفسيف ثبلثة قروء 

 يا أييا الذيف امنوا :"     و يقوؿ جؿ شانو في عدة الزوجة الغير مدخوؿ بيا مبينا انو ال عدة ليا  
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. 1  "إذا نكحتـ النساء المؤمنات ثـ طمقتموىف مف قبؿ أف تمسوىف فما لكـ عمييف مف عدة تعتدونيا 
و يقوؿ سبحانو في شاف عدة المرأة المتوفي عنيا زوجيا 

.    2"والذيف يتوفوف منكـ و يذروف أزواجا يتربصف بأنفسيف أربعة أشير و عشرا " 

  أما عدة المرأة الحامؿ فقد جاءت اآلية مبينة أف عدتيا تنقضي بوضع حمميا لقولو              
. 3"و أوالت األحماؿ اجميف أف يضعف حمميف : " تعالى 

 : النبوية السنة من - 2

روى عف سبيعة االسممية أنيا ولدت بعد وفاة زوجيا بمياؿ ، فسالت الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ "
. 4"قالت فأفتاني باني قد حممت حيف وضعت حممي و أمرني بالتزوج إف بدا 

اثر الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة و نفقتيا في الفقو اإلسالمي  : الفرع الثاني 

     إف معرفة اثر التفريؽ بالمرض عمى العدة، يقتضي بياف زمف وقوع الفرقة دوف اعتبار لكوف 
الفرقة فسخا أو طبلقا و الزوجات المفترقات عف أزواجيـ ينقسمف في لزـو العدة إلى ثبلثة أقساـ 

لذلؾ  قسمنا ىذا الفرع إلى التفرقة عف الزوج بعد العقد مباشرة ببل دخوؿ أو خموة أوال ثـ مف افترقت 
عف زوجيا بعد العقد و بعد الخموة و قبؿ الدخوؿ ثانيا ، فمف افترقت عف زوجيا بعد العقد و بعد 

 . 5الدخوؿ ثالثا
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 ،انو ال عدة ليا 1مف افترقت عف زوجيا بعد العقد مباشرة ببل دخوؿ أو خموة اجمع  الفقياء: أوال  
يا أييا الذيف امنوا إذا نكحتـ  المؤمنات ثـ طمقتموىف مف قبؿ أف تمسوىف : " و الدليؿ قولو تعالى 

، و لما كانت العدة شرعت 2" فمالكـ عمييف مف عدة تعتدونيا فمتعوىف و سرحوىف سراحا جميبل 
. الستبراء الرحـ و براءتو مف عدـ الدخوؿ أو الخموة متيقنة 

:  مف افترقت عف زوجيا قبؿ الدخوؿ و بعد الخموة، لمفقياء رأياف في ذلؾ :ثانيا
 ، مف األحناؼ و المالكية و الحنابمة و الشافعية في القديـ، يروف بوجوب 3جميور الفقياء  - 

،  مف 4العدة عمى مف فارقيا زوجيا قبؿ الدخوؿ و بعد الخموة و دليميـ في ذلؾ ما أخرجو البييقي 
قضاء الخمفاء الراشديف الميدييف انو مف أغمؽ بابا و أرخى سترا فقد "طريؽ زرارة بف أوفى قاؿ 

وجب الصداؽ و العدة ، ووجو الداللة في ذلؾ أف حكـ الخموة كحكـ الدخوؿ في ترتب العدة عمى 
ذلؾ انو مف المعقوؿ أف " حصوؿ كؿ منيما ،و ىذا قضاء الخمفاء و ال يعمـ ليـ منازع فكاف إجماعا

المرأة ممزمة بتسميـ نفسيا لزوجيا بمجرد العقد و قد حصؿ بالخموة الصحيحة  فتجب العدة كما 
وجبت بالدخوؿ ،ىذا مف جية و مف جية أخرى أف الخموة الصحيحة تقـو مقاـ الدخوؿ، الف العدة 

. حؽ اهلل تعالى موجب لبلحتياط فيو 
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فيروف أف العدة ال تجب قبؿ الدخوؿ و بعد الخموة المجردة  (الجديد)     أما الشافعية في الحديث 
يا أييا الذيف امنوا إذا نكحتـ : " عف اإلصابة أي الوطء و دليميـ في ذلؾ قوؿ اهلل عز وجؿ

المؤمنات ثـ طمقتموىف مف قبؿ أف تمسوىف فمالكـ عمييف مف عدة تعتدونيا فمتعوىف و سرحوىف 
 ، فاآلية نصت عمى عدـ وجوب العدة عمى مف طمقت قبؿ أف تمس و المقصود 1" سراحا جميبل 

بالمس ىو اإلصابة و لـ تحصؿ كما انو مف المعقوؿ أف العدة تجب لبراءة الرحـ و البراءة في 
. المفارقة قبؿ الدخوؿ و بعد الخموة متحققة 

   و القوؿ الفصؿ بيف الجميور و الشافعية في الجديد يترجح لمجميور و ىو األقرب إلى الصواب 
نظرا لدليؿ قضاء الخمفاء الراشديف، و احتياطا لحؽ اهلل تعالى لما فيو مف حرمة لمفروج إضافة إلى 
أف اإلماـ الشافعي يوافؽ الجميور فيما ذىبوا إليو في مذىبو القديـ، و ىذا يقوي رأي الجميور و 

 . 2يضعؼ موقفو في الجديد
:"   مف فارقت بعد الدخوؿ فالعدة ىاىنا تجب بإجماع الفقياء و دليميـ في ذلؾ قولو تعالى :  ثالثا

، فّدلت اآلية عمى أف عدة المطمقة بعد الدخوؿ ثبلثة 3"و المطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قروء
قروء إذا كانت ممف تحيض، كما أف الطبلؽ بعد الدخوؿ يحتمؿ معو أف تكوف المطمقة حامبل 

. فتجب عمييا العدة الستبراء الرحـ 
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. اثر الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة و نفقتيا في قانون األسرة الجزائري : الفرع الثالث

     مف خبلؿ ما نص عميو قانوف األسرة الجزائري ، نجد أف العدة تتأثر ىي أيضا بالدخوؿ طبقا 
لذلؾ  قسمنا ىذا الفرع إلى عدة المدخوؿ بيا غير الحامؿ  أوال ثـ   مف قانوف األسرة ،58لممادة 

. عدة اليائس ثانيا 

 ىي ثبلثة قروء في حالة صدور حكـ يقضي بالطبلؽ بينيا :عدة المدخول بيا غير الحامل : أوال 
و بيف زوجيا بعد الدخوؿ ، تصبح ممزمة بالعدة المقدرة بثبلثة قروء ابتداء مف تاريخ النطؽ بالحكـ 

الزوجة غير المدخوؿ     )أما في حالة الطبلؽ قبؿ الدخوؿ بالزوجة إلى البيت الزوجية .بالطبلؽ 
. فبل حاجة ليا إلى العدة   (بيا 

  و ىنا فاف الزوجة التي لسبب أو ألخر، لـ تعد تحيض فاف :عدة اليائس من المحيض:  ثانيا 
  58عدتيا ثبلثة أشير كاممة يبدأ حسابيا مف تاريخ النطؽ بالطبلؽ،  و ىذا استنادا إلى نص المادة 

مف المقرر " مف قانوف األسرة الجزائري ، و ىو ما أقرتو المحكمة العميا في قرارىا بقوليا 2فقرة 
 (تستوجب العدة لممرأة المطمقة والمتوفى عنيا زوجيا و ال تستوجب لغير المد خوؿ بيا )شرعا انو 

أف المطعوف ضدىا طمقت مف زوجيا األوؿ قبؿ الدخوؿ و - في قضية الحاؿ- و لما كاف ثابتا 
إعادة الزواج ثانيا في األسبوع األوؿ مف طبلقيا ، فاف القضاة برفضيـ لطمب الطاعف بفسخ الزواج 
لعدـ إتماـ العدة مف الزواج األوؿ و الحكـ بصحة الزواج و رجوع الزوجة إلى البيت الزوجي طبقوا 

كما أف المحكمة العميا اعتبرت الدخوؿ " صحيح القانوف و متى كاف ذلؾ استوجب رفض الطعف 
الفعمي يكوف بالرخاء الستار أو بخموة االىتداء مما يترتب عف ذلؾ اآلثار الشرعية مف استحقاؽ 

 . 1الزوجة لمصداؽ كامبل كما انو يوجب العدة حتى و لو اتفؽ الزوجاف عمى عدـ الوطء
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مف المقرر شرعا أف انتقاؿ الزوجة إلى بيت الزوجية و اختبلء الزوج بيا في "  و ذلؾ في قوليا     
". خموة االىتداء"أو " بإرخاء الستار"بيتو و غمؽ بابو عمييا و ىو الذي ما يعبر عنو شرعا 

يعتبر دخوال فعميا يترتب عميو اآلثار الشرعية و تناؿ الزوجة كامؿ صداقيا و مف المقرر أيضا 
أف الدخوؿ المسمـ بو يوجب العدة حتى و لو اتفؽ الطرفاف عمى عدـ الوطء و يوجب نفقتيا        

و نفقة ما قبميا في غياب المسقط عمييا، و مف ثـ فاف النعي عمى القرار المطعوف فيو بمخالفة 
أف الزوجة زفت - في قضية الحاؿ - القانوف في غير محمو يستوجب رفضو  ،لما كاف مف الثابت

لمطاعف و اختمى بيا في بيتو و لـ ينكر إصابتيا و أف الدخوؿ بيا مسمـ بو ،  فاف قضاة 
االستئناؼ الذيف حكموا لمزوجة بكامؿ صداقيا باإلضافة إلى نفقة العدة و نفقة اإلىماؿ فاف 

 مف نفس 74 و 58 مف قانوف األسرة و متماشيا مع المادتيف 16قضاءىـ ىذا يندرج ضمف المادة 
القانوف ، و مف ثـ فاف النعي عمى القرار المطعوف فيو بمخالفة القانوف في غير محمو يستوجب 

 . 1رفضو
. اثر الفرقة بالمرض عمى النفقة :  المطمب الثالث 

     في ظؿ الحياة االجتماعية و ضغط الظروؼ االقتصادية التي باتت تطاؿ المجتمع الجزائري و 
ىروب الكثير مف األزواج مف المسؤولية الممقاة عمى عاتقيـ، بحكـ القانوف و الشرع ، فقد باتت 

الكثير مف القضايا تؤرؽ مجتمعنا و محاكمنا، و منيا دعاوى النفقة التي كانت في الماضي القريب 
قميمة نسبيا ، و قد وردت أحكاـ النفقة ككؿ في الفصؿ الثالث مف الباب الثالث في انحبلؿ الزواج و 

 . مف قانوف األسرة80  إلى 74ىذا في المواد 
     وعميو نستعرض في ىذا المطمب تعريؼ النفقة و دليؿ وجوبيا في الفرع األوؿ، لنبيف اثر 

. الفرقة بالمرض عمى النفقة فقيا في المطمب الثاني فأثرىا قانونا في الفرع الثالث 
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. تعريف النفقة ودليل وجوبيا : الفرع األول
.     قسمنا ىذا الفرع إلى تعريؼ النفقة أوال ثـ دليؿ مشروعيتيا ثانيا

  :تعريف النفقة : أوال
. مف اإلنفاؽ و ىو اإلخراج و ال يستعمؿ إال في الخير ، وجمعيا نفقات : لغة النفقة -1
ما يصرفو الزوج عمى زوجتو ، وأوالده و أقاربو مف طعاـ وكسوة و مسكف  وكؿ : اصطالحا -2

  . 1ما يمـز  لممعيشة بحسب المتعارؼ بيف الناس  وحسب  وسع الزوج
: دليل وجوبيا: ثانيا 

 :من القران الكريم -  1

 :              ثبت وجوب النفقة بأدلة مف الكتاب والسنة و اإلجماع ،أما مف الكتاب فقولو تعالى 
و الوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف لمف أراد أف يتـ الرضاعة و عمى المولود لو رزقيف و "

 . 2" كسوتيف بالمعروؼ

أسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ و ال تضاروىف : "  و قولو تعالى في شأف المطمقات  
 . 3" لتضيقوا عمييف و إف كف أوالة حمؿ فأنفقوا عمييف حتى يضعف حمميف 

  وقد اوجب اهلل تعالى عمى األزواج إسكاف المطمقات مف حيث سكنوا حسب قدرتيـ و طاقتيـ 
و إذا وجب إسكاف المطمقة فإسكاف الزوجة أولي بالوجوب ، حيث أف زوجيتيا قائمة حقيقية حكما و 

أوجبت اإلنفاؽ عموما لممطمقة ، المطمقة لـ يبؽ ليا إال أحكاميا أو بعضيا فقط عمى أف اآلية 
 . 4الحامؿ
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فقد ورد عف النبي عميو الصبلة و السبلـ ، أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة   : أما من السنة- 2
: منيا 

و ليف "     ما روى مف أف النبي عميو الصبلة و السبلـ قاؿ في خطبتو بعرفة في حجة الوداع  
 . 1"رزقيف " بدال مف " نفقتيف  " و في رواية " عميكـ رزقيف و كسوتيف بالمعروؼ 

 فقد أجمعت األمة في كؿ العصور مف عصر الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ أما اإلجماع،- 3
 . 2حتى اآلف، عمى أف نفقة الزوجة عمى زوجيا و لـ يخالؼ ذلؾ احد

اثر الفرقة بالمرض عمى النفقة في الفقو اإلسالمي  : الفرع الثاني

    في ىذا الفرع سنتناوؿ اثر الفرقة بالمرض عمى النفقة ، وىي مقصورة عمى المرأة المدخوؿ بيا 
:  المفارقة لزوجيا بسبب عيب أو مرض وقسمنيا إلى حالتاف 

:  الحالة األولى:  أوال

      إذا كانت المرأة حامبل، اجمع الفقياء أف لمحامؿ المفارقة لزوجيا بسبب المرض النفقة         
أسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ و ال تضاروىف "و السكنى و دليميـ في ذلؾ قولو تعالى 

 فاآلية نصيا عاما في 3"لتضيقوا عمييف و إف كف اوالت حمؿ فأنفقوا عمييف حتى يضعف حمميف
إسكاف كؿ المطمقات ببل تفريؽ و ىدا يشمؿ الحامؿ ،ثـ اتبع ذلؾ بوجوب اإلنفاؽ عمى مف كانت 

حامبل حتى تضع حمميا ، و مف المعقوؿ أف الحمؿ منسوب لمزوج فتكوف نفقتو الزمة ألبيو و 
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 . 1اإلنفاؽ عمى الجنيف معتذر دوف اإلنفاؽ عمى أمو ، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع 

 .2" و الوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف لمف أراد أف يتـ الرضاعة :  " قاؿ اهلل تعالى

:  الحالة الثانية : ثانيا

:  لمفقياء في ىذه المسالة ثبلثة أقواؿ  (حائؿ)      أف تكوف المرأة المعتدة غير حامؿ 

أسكنوىف : "يثبتوف ليا النفقة و السكنى معا و دليميـ في ذلؾ قولو تعالى  : 3 قول الحنفية -1
فدؿ نص اآلية عمى وجوب النفقة " مف حيث سكنتـ مف وجدكـ و ال تضاروىف لتضيقوا عمييف 

 :لمحائؿ البائف مف ثبلثة أوجو 

أوليا أف العدة حؽ مف حقوؽ النكاح و السكنى و النفقة، كؿ منيما حؽ ماؿ مستحؽ لمزوجة       
. بالنكاح فكما بقي حقيا في السكف بنص اآلية،  فكذلؾ النفقة الف السكنى جزء مف النفقة

و المضارة يمكف أف تكوف في النفقة كما يمكف أف تكوف " و ال تضاروىف"    و ثانييا قولو تعالى 
.  في السكنى

و التضييؽ قد يكوف في  السكنى كما قد يكوف في " لتضيقوا عمييف: "     أما ثالثيا قولو تعالى 
النفقة  فعمى الزوج أف ينفؽ عمى معتدتو و ال يضيؽ عمييا،  كما أف األمر باإلنفاؽ جاء مطمقا و 

،  كما انو مف " لينفؽ ذو سعة مف سعتو " يفرؽ بيف ما قبؿ الطبلؽ أو بعده في العدة لقولو تعالى لـ 
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. 1 عميوالمعقوؿ أف المحبوسة في العدة ىي ألجؿ زوجيا و كاف محبوسا ألجؿ غيره فنفقتو الزمة

يروف انو مف حؽ كؿ مطمقة السكنى ، أما النفقة فموقوفة عمى  : 2قول المالكية و الشافعية - 
أسكنوىف مف حيث سكنتـ مف وجدكـ "الحمؿ فدؿ عمى أف المعتدة مف فرقة ال نفقة ليا، لقولو تعالى 

، فالمعقوؿ عند أصحاب ىذا الرأي أف السكنى وجبت لتحصيف ماء "و ال تضاروىف لتضيقوا عمييف 
الزوج و يستوي في ذلؾ حاؿ الزوجية مف عدميا ، أما النفقة فيي لمتمكيف و ىو خاص بالزوجية و 

. ىي منعدمة ىنا 

أسكنوىف مف حيث سكنتـ " الظاىر مف مذىبيـ أف اآلية الكريمة في قولو تعالى  :3قول الحنابمة - 
إنما جاءت في سياؽ الحديث عف المطمقات رجعيا و " مف وجدكـ و ال تضاروىف لتضيقوا عمييف 

و مف المعقوؿ أف النفقة تكوف . الضمائر عائدة عمييف فبل تدخؿ البائف بفسخ أو طبلؽ في الحكـ 
لمزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإذا فارقت زوجيا بفسخ صارت أجنبية عنو و لـ يبؽ إال عدتيا و 

ىذا ال يوجب نفقة عمييا كالموطوءة بشبية أو زنا ، كما أف النفقة إنما تجب مقابؿ االحتباس و 
. التمكف مف االستمتاع و ىذا منعدـ بعد الفرقة  

       و أف النفقة لو وجبت في ىذه الحالة لوجبت لممتوفى عنيا زوجيا و ال فرؽ بينيما بجامع 
 . 4انقطاع االستمتاع و لـ يقؿ احد بوجوب النفقة لممعتدة مف الوفاة

        و مما سبؽ و مف خبلؿ استقراء أقواؿ الفقياء فاف الزوجة المفترقة عف زوجيا بطبلؽ بائف 
أو فسخ أصبحت في حكـ األجنبية بالنسبة لزوجيا ، و ىو ممنوع مف االقتراب منيا و االستمتاع 
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بيا ، و مف كاف ىذا حاليا فبل نفقة ليا بعد المفارقة و دليؿ ذلؾ حديث فاطمة بنت قيس التي 
.  طمقيا وكيؿ زوجيا  فطالبتو بالنفقة فرفض أف يدفع ليا شيئا

سواء كاف فسخا لمعقد أو طبلقا فيو يشبو البائف بينونة كبرى بجامع  (العيب )    و الفراؽ لممرض 
مع زواؿ الزوجية في الحاؿ ، و عدـ الرجعة فبل نفقة و ال سكنى لممعتمدة مف طبلؽ بائف كما أف 
سياؽ اآليات في سورة الطبلؽ يتحدث عف المطمقة رجعيا  ، فالبائف أو المفسوخ نكاحيا ال نفقة ليا 

. 1و ال سكنى و ىو ما اقره الحنابمة 

     كما انو مف غير المعقوؿ، أف يفرؽ القاضي بيف الزوجة و زوجيا بطمب منيا لعيب فيو ثـ 
 . 2تطمب نفقة لعدتيا و ىي المباشرة لطمب التفريؽ فيجتمع عميو ميرىا و نفقة عدتيا

 اثر الفرقة بالمرض عمى النفقة في قانون األسرة الجزائري : الفرع الثالث

       بما أف النفقة تكميؼ مادي ، يجب عمى الزوج نحو زوجتو بمستوى الكفاية ،حيث إف مناط 
التكميؼ بيا الزوجية مطمقا سواء كانت نفقة زواج أو نفقة عدة الطبلؽ، مف المؤكد انو بعد الحكـ 

بالطبلؽ بأنواعو المختمفة يتحتـ عمى القاضي أف يحكـ لممطمقة بنفقة العدة و إف مدتيا محددة بمدة 
 أشير، أما إذا كانت مف ذوات 03العدة نوع العدة أي إذا كانت مف اليائسات يحكـ ليا بنفقة 

 03 قروء ، و لكف الجاري بو العمؿ أماـ المحاكـ ىو الحكـ بنفقة 03الحيض يحكـ ليا بنفقة ثبلثة 
أشير في كبل الحالتيف ، و تكوف مدة نفقة المطمقة الحامؿ مقدرة بمدة الحمؿ ، و أف تقدير قيمة 
النفقة يرجع إلى اختصاص القاضي و ىو في ىذه الحالة يراعي حالة الطرفيف و ظروؼ المعاش 
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 . 1 مف ؽ أ ج79وفقا لنص المادة 
      كما انو يجوز لمزوجة طمب التعويض عف الضرر البلحؽ بيا في حالة ما إذا طمبت التطميؽ 

 مكرر مف ؽ أ ج، لكف في ىذه الحالة يستوجب عمينا األمر، أف 53وفقا لما جاء في نص المادة 
نفرؽ بيف األسباب التي عمقت عمييا الزوجة طمب التطميؽ بحيث يجب األخذ بعيف االعتبار كؿ 

سبب عمى حدى ، فمثبل إذا كاف  طمب التطميؽ عمى أساس العيوب ، ىنا نفرؽ بيف العيب الطارئ 
بعد إبراـ الزواج  ، ىنا ال يجوز لنا طمب التعويض و بيف العيب الطارئ قبؿ إبراـ عقد الزواج و لـ 
يخبر بو زوجتو ، ىنا يحكـ ليا القاضي بالتعويض و الحكـ عمى الزوج عف جريمة يمكف ليا طمب 

التطميؽ عمى أساس جريمة تمس بشرؼ األسرة و ليا طمب التعويض ،  الشقاؽ المستمر بيف 
. الزوجيف ىنا يعود التقدير لمقاضي في الحكـ 

عمى انو يراعي القاضي في تقدير النفقة حاؿ الطرفيف و : "    مف ؽ أ ج 79      نصت المادة 
و نستخمص مف النص أف لمقاضي " ظروؼ المعاش و ال يراجع تقديره قبؿ مضي سنة مف الحكـ  

سمطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية و ينبغي عميو أف يراعي في ذلؾ ظروؼ الزوجيف 
و كذلؾ مستوى المعيشة الساري بو العمؿ في الببلد ، و ىذا ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا 

تقدير النفقة ىو أمر موكوؿ إلى قاضي الموضوع عمى : "  عمى انو 1986/02/10الصادر في 
أساس إمكانيات الزوج المادية و االجتماعية بعد مراعاة العادة و العرؼ و األسعار الجارية في البمد 

 ؽ أ ج 80، و أف تاريخ سرياف النفقة في ىذه الحالة يبدأ مف يـو رفع الدعوى  وفقا لنص المادة  " 
. ، غير انو يمكف لمقاضي أف يحكـ بيا بناء عمى بينة لمدة ال تتجاوز سنة قبؿ رفع الدعوى 

:  كما انو في مسائؿ النفقة يجب التفريؽ بيف أمريف
إذا كانت الزوجة غير مقتنعة بالنفقة المقدرة مف القاضي ىنا، ليا الحؽ في طمب : األمر األول-
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االستئناؼ و ىو أمر جائر شريطة أف ال تكوف مدة االستئناؼ قد انقضت و ىي شير مف يـو 
. التبميغ

و المتمثؿ في المطالبة بإعادة النظر في التقدير لمنفقة في ىذه الحالة ال يمكف رفع : األمر الثاني-
 . 1الدعوى مف اجؿ ذلؾ إال بعد مضي سنة مف صدور الحكـ

        و في الحقيقة أف المشرع الجزائري قد اخذ بفكرة أف النفقة الكفاية ببل إسراؼ و ال تقتير في 
لينفؽ ذو سعة مف سعتو   "حدود المعروؼ و في حدود طاقة الزوج و ىذا أخذا بقولو تعالى 

  .2"  ومف قدر عميو رزقو ، فمينفؽ مما أتاه اهلل  ال يكمؼ اهلل نفسا ما أتاىا 
        و بالتالي فاف نفقة المتعة و التعويض تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي مع إلزاميـ بذكر 

مف : " األسباب المحددة لمنفقة و التعويض، و ىو ما أقرتو المحكمة العميا في منطوقيا بقوليا 
المستقر عميو قضاء أف تحديد مبالغ المتعة و التعويض و نفقة العدة ترجع لمسمطة التقديرية لقضاة 

الموضوع غير أنيـ ممزميف بذكر أسباب تحديدىا ، و مف ثـ فاف القضاء بما يخالؼ المبدأ يعد 
أف قضاة المجمس برفعيـ لمبالغ -  في قضية الحاؿ - قصورا في التعميؿ و لما كاف مف الثابت 

المتعة و التعويض و النفقة المحكـو بيا في محكمة أوؿ درجة دوف أف يبينوا أسباب ذلؾ شابوا 
  3."قرارىـ بالقصور في التعميؿ و متى كاف كذلؾ ، استوجب نقض القرار المطعوف فيو

        أما فيما يخص مسالة التعويض فمقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانوف 
األسرة إلى حؽ احد الزوجيف في التعويض بعد الحكـ بالطبلؽ، و انو في ىذه الحالة يجوز لمقاضي 
بطمب مف المطمقة أف يحكـ ليا بالتعويض في حالة ما إذا تبيف لو تعسؼ الزوج في استعماؿ حقو 
بالطبلؽ، و يكوف الزوج متعسفا في طمبو إذا كاف مبني عمى سبب تافو آو منعدـ ففي ىذه الحالة 

 52يقدر القاضي التعويض عمى أساس الضرر البلحؽ بالمطمقة ، وفقا لما ورد في نص المادة  
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. مف  ؽ أ ج
       كما انو يجوز لمزوجة طمب التعويض عف الضرر البلحؽ بيا في حالة ما إذا ما طمبت 

 مكرر ؽ أ  ج،  لكف في ىذه الحالة يستوجب عمينا 53التطميؽ حسب ما جاء في نص المادة 
األمر أف نفرؽ بيف األسباب التي عمقت عمييا الزوجة طمب التطميؽ، بحيث يجب  األخذ بعيف 

االعتبار كؿ سبب عمى حدى فإذا  كاف طمب التطميؽ عمى أساس العيوب،  ىنا نفرؽ بيف العيب 
و بيف العيب الطارئ قبؿ إبراـ عقد  (ىنا ال يجوز ليا طمب التعويض )الطارئ بعد إبراـ الزواج

 . 1(ىنا يحكـ ليا القاضي بالتعويض )الزواج و لـ يخبر بو زوجتو 
     غير أف المشرع الجزائري لـ يسمح لمقاضي أف يحكـ في الوقت ذاتو و ذلؾ خبلفا لبعض 

القرارات الصادرة عف المحاكـ الجزائرية بالتعويض و المتعة ،الف ىذه األخيرة فيي في حد ذاتيا 
تعويض لما لحؽ المرأة مف أضرار، و الواقع أف الفقو اإلسبلمي قد اقر لممطمقة بحؽ المتعة بالنسبة 
لممرأة التي طمب زوجيا الطبلؽ قبؿ أف يدخؿ بيا و ذلؾ حتى ال تيدر حقوقيا الف في ىذه الحالة 

 . 2"ليا الحؽ فقط في نصؼ المير
        و نظرا لمطابع المعيشي لمشتمبلت نفقة الزوجة المطمقة ، نجد اف القانوف المغربي و 

 الغداء و الكسوة و العبلج ،و ما يعتبر مف الضروريات 189المتمثؿ في مدونة األسرة طبقا لممادة 
أحاطيا المشرع بالعديد مف الضمانات األساسية، تتعمؽ بالمعايير و العناصر الواجب مراعاتيا مف "

و حالة الزوجة و مستوى  (الزوج)طرؼ المحكمة عند تقديرىا ليا و ىي التوسط و دخؿ الممـز بيا 
األسعار و األعراؼ و التقاليد السائدة في الوسط الذي تفرض فيو و ذلؾ تحقيقا لمغاية مف سنيا و 

  .                               3رعيا لمبدأ ال ضرر و ال ضرار
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 :خاتمة      

      في ختام بحثنا ىذا الذي تطرقنا فيو إلى المرض المعدي و أثره عمى استمرار الرابطة 
: الزوجية بين الفقو اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري توصمنا إلى النتائج التالية

األمراض المعدية ىي األمراض التي تنتج من اإلصابة بعدوى بعامل مسبب يمكن انتقالو   -1
من إنسان إلى إلنسان ، وسميت األمراض المعدية باألمراض السارية ألنيا تسري في 

. جسم اإلنسان 

الفحص الطبي قبل الزواج إجراء ضروري ، والمشرع الجزائري بإدراجو ذلك بموجب  -2
 مكرر منو، وذلك عمى عكس ما كان في 07قانون األسرة المعدل و المتمم في المادة 

القانون القديم  ، قد أحسن صنعا باعتباره شرط من شروط صحة عقد الزواج ، لما لو 
من أىمية بالغة في الكشف عن العيوب أو األمراض التي تحول دون تحقيق مقاصده 

 .كحفظ النسل و النفس و العفة 

 األمراض المعتد بيا في دراستنا ىي األمراض المعدية الحديثة كااليدز و التياب الكبدي  -3
 .الفيروسي ، التي ظيرت مؤخرا وذلك نظرا لخطورتيا عمى صحة وسالمة كال الزوجين

 . األمراض أو العيوب ال تمنع من الدخول ، ولكنيا تؤثر عمى الحياة الزوجية  -4

الشريعة اإلسالمية قائمة عمى جمب المصالح ودرء المفاسد ، وبالتالي فان تحقيق مقاصد  -5
 الزواج كحفظ النسل و إقامة المودة والرحمة بين الزوجين مطموبة شرعا لذلك ،أقرت 
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العيوب التي تحول دون تحقيق اليدف من الزواج و دون تحقيق مقاصده ، في حين 
 منو نص عمى العيوب التي توجد بالرجل والتي 35المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

عمى أساسيا تطمب المرأة التطميق ، في حين أن ىذه العيوب من المسائل المشتركة بين 
 .الزوجين و التي تبيح الطالق بينيما 

 اختمف الفقياء في أحقية طمب الفرقة لمعيب، ىل ىو حق لمزوجة أم لمزوج، أم لكالىما  -6

 منو بأنو حق لمزوجة فقط وبذلك ق 53في حين أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 
. أخذ بمذىب أبي حنيفة الذي قصر حق طمب التطميق لمزوجة فقط دون الزوج

اختمف الفقياء في اعتبار نوع الفرقة بالمرض، فيناك من اعتبرىا طالق بائن ، وىناك  -7
من اعتبرىا فسخا ، أما المشرع الجزائري لم يوضح نوع الفرقة أىي فسخ أم طالق بل 

.   من قانون األسرة 222أحال ذلك الى أحكام نص  المادة 

اختمف الفقياء في تعيين العيوب التي تجيز التفريق، فيناك القائمين بحصر ىذه العيوب  -8
وىناك من قال بعدم حصرىا ، وكل عيب تحققت فيو عمة التفريق ينبغي اعتباره سببا في 

 .جواز التفريق بين الزوجين  

المشرع الجزائري ترك المجال واسعا أمام السمطة التقديرية لمقاضي بحيث ترك لو الحرية  -9
وفقا ألىداف الزواج ، أن يّكِف نوع و طبيعة العيب أو المرض المصاب بو الزوج ىل 

 .يحول دون تحقيق اليدف من الزواج أم ال
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:  االقتراحات

ضرورة سّن تشريعات و قوانين تحّد من انتشار وباء االيدز ، وخاصة إلزام الفحص  -1
 .الطبي قبل الزواج 

مطالبة المشرع الجزائري ان ُيضمن قانون األسرة الجزائري تدابير تشريعية ، تراعي كرامة  -2
 .االنسان في حالة اتخاذ القضاة إجراء عرض الرجل عمى الخبرة الطبية إلثبات العيب

التأكيد عمى تفعيل دور العمماء و الدعاة و المصمحين في نشر الوعي لمواجية ىذا  -3
الخطر الداىم في المجتمع ، في مختمف المنابر اإلعالمية و التوعوية  كالمساجد ودور 

 .الشباب و التثقيف ، وباقي وسائل اإلعالم 
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 القرآن الكريم جل من أنزله  -
 :المصادر :أوال 
 2000أحمد  محمد كنعاف ، الموسوعة الطبية ، طبعة االولى ، دار النفائس ، بيروت ،  .1
جبراف مسعود ، رائد معجـ لغوي معاصر لمطالب ، طبعة التاسعة ، دار المالييف ، بيروت  .2
 ،1987 
 معجـ مقاييس المغة ، ابف فارس ، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، الجزء الخامس ، مادة  .3

 .1979المرض ، دار الفكر ، 
، فاروؽ مصطفى خميس، اعداد محمد رفعت ، (مرض العصر)قاموس االيدز الطبي  .4

 1987طبعة االولى، منشورات دار  ومكتبة اليالؿ ، بيروت ، 
:  المراجع : ثانيا 

 :كتب الحديث والفقه و القانون 
 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 27 ، طبعة 5ابف القيـ، زاد المعاد في ىدي خير العباد، ج  .1

 .994سنة 
 .ابف ىماـ، فتح القدير ، الجزء الرابع ، بدوف طبعة ، دار الفكر ، القاىرة  .2
 . ، دار إحياء التراث العربي 1ابف قدامة ، المغني ، الجزء السابع ، طبعة  .3
 ،   دار الفكر   2 ،  طبعة 2أبو حبيب ، موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسالمي ، الجزء  .4

 .2003دمشؽ ، سنة 
 14484، حديث رقـ .2003 ، الكتب العممية بيروت ، 7 البييقي ، السنف الكبرى ، ج  .5
 ىػ1317 ، المطبعة األميرية الكبرى ، 7الخرشي ، حاشية الخرشي ، الجزء  .6
  2 ، طبعة 3سنف أبي داوود لإلماـ الخطابي البستي ، شرح سنف أبي داوود ، الجزء  .7

 1981منشورات المكتبة العممية ، بيروت لبناف ، 
 1990الشافعي ، األـ ، الجزء الرابع ، بدوف طبعة ، دار المعرفة ، بيروت ،  .8
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 .صحيح البخاري ، الطالؽ ، الجزء الخامس ، باب إذا طمقيا ثالثا  .9
 2003 مجموعة الفرقاف التجارية ، دبي ، 3ممؾ ابف أنس ، الموطأ ، الجزء  .10
 2005 ، دار الحديث ، القاىرة ، 3الكاساني ، بدائع الصنائع ، بدوف طبعة ، الجزء  .11
بمحاج العربي ، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري ، الجزء األوؿ ، دار المطبوعات  .12

 .1999الجامعية ، الجزائر ، سنة 
 عبد اهلل الكوىجي ، زاد المحتاج بشرح المنياج ، الجزء الثالث  ، د ط ، وزارة   .13

 األوقاؼ و الشؤوف الدينية ، قطر 
أبو الحسف عمي بف عبد السالـ ألتسولي، البيجة في شرح التحفة ، د ط ، الجزء األوؿ ،  .14

 .دار الفكر ، بيروت لبناف
 .، د ط، دار الفكر، بيروت16النووي، المجموع شرح الميذب، الجزء  .15
 .2003مالؾ بف انس ، الموطأ ، الجزء الثالث ، مجموعة الفرقاف التجارية ، دبي ،  .16
أحمد نصر الجندي، شرح قانوف األسرة الجزائري، د ط، دار الكتب القانونية، مصر ،  .17

2009. 
بمحاج العربي ، أحكاـ الزوجية و أثارىا في قانوف األسرة الجزائري ، دار المطبوعات  .18

 .الجامعية ، الجزائر 
وىبة الزحيمي ، الفقو اإلسالمي و أدلتو ، الشامؿ لألدلة الشرعية  واآلراء المذىبية وأىـ  .19

 .1975النظريات الفقيية ، الجزء السابع ، األحواؿ الشخصية ، طبعة الثانية ، دمشؽ سوريا ، 
محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد بف الحسيف المعروؼ ببدر الديف العيني الحنفي ،  .20

 . ، طبعة األولى ، دار الكتب العممية ، بيروت لبناف 5البناية شرح اليداية ،  الجزء 
 2002 ، دار ىومو لمنشر ، الجزائر، 1محمود اسكندر ، الخبرة القضائية ، طبعة  .21
 .1991، دار النشر الجزائر ، 1محمد زىدور ، الوجيز في طرؽ اإلثبات المدنية ، طبعة  .22
فضيؿ سعد ، شرح قانوف األسرة الجزائري في الزواج والطالؽ ، د ط ، المؤسسة الوطنية  .23
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 .1985لمكتاب الجزائر ، 
 
المصري مبروؾ ، الطالؽ وأثاره في قانوف األسرة الجزائري ، د ط ، دار ىومو لمطباعة  .24

 .والنشر و التوزيع ، الجزائر 
يوسؼ صالح الديف يوسؼ، اآلثار المترتبة عمى اإلصابة باألمراض المعدية في المنظور  .25

. 2008، دار الفكر الجامعي، 1الشرعي و الطبي، طبعة 
صالح حسيف أبو زيد ، األمراض الحديثة و أثرىا عمى استمرار الحياة الزوجية في الفقو  .26

 2012 ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عماف ، 1اإلسالمي ، طبعة 
عالجيا باألدوية و األغذية و النباتات )سميماف أبو دقة ، الفيروسات الكبدية المعدية  .27

. 2010 ، دار اليدى ، عيف مميمة ، الجزائر ، 1، طبعة  (الطبية 
عبد المؤمف بمباقي ، التفريؽ القضائي بيف الزوجيف في الفقو اإلسالمي ، د ط ، دار اليدى  .28

 .، عيف مميمة ، الجزائر 
 .عارؼ البصري ، نفقة الزوجة في التشريع الجزائري ، د ط، الدار االسالمية  .29
نبيؿ اسماعيؿ عمر ، سمطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، دراسة تحميمية  .30

 2002 ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،1و تطبيقية ، ط 
 Encyclopediaعمر زودة ، طبيعة األحكاـ بانتياء الرابطة الزوجية وأثر الطعف فييا ، .31

Editions  ، 2003، بف عكنوف الجزائر. 
أبو عبد اهلل بف يزيد القزويني ، سنف ابف ماجة ، تحقيؽ فؤاد عبد الباقي ، الجزء الثاني ،  .32

 2007دار إحياء الكتب العممية، القاىرة ، 
 أبو عبد اهلل محمد بف سماعيؿ البخاري ، الجامع الصحيح ، الجزء الرابع، كتاب  .33

 ىػ 1400الطب ، المكتبة السمفية ، القاىرة ، 
فؤاد جاد الكريـ محمد ، عبد الصبور خمؼ اهلل محمد ، حؽ الزوجيف في طمب التفريؽ بينيما  .34

 .لمعيوب في الشريعة اإلسالمية و قانوف األحواؿ الشخصية ، ب ط ، مكتبة المدبولي ، القاىرة 
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الشريؼ الجرجاني ، كتاب التعريفات ، الطبعة االولى ، دار الكتب العممية ، بيروت لبناف  .35
 1983- ىػ1403، 

: الرسائل و المذكرات الجامعية : ثالثا 
 : الرسائل الجامعية 

بوزايدي عبد الحكيـ ، قرارات مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المتعمؽ بالمسائؿ الطبية بيف  .1
دراسة فقيية مقارنة ، أطروحة مقدمة لنيؿ  (2001- ىػ1422) و  (1985- ىػ1406)سنتي 

 2011شيادة الدكتوراه في العمـو اإلسالمية ، تخصص أصوؿ المغة ، جامعة الجزائر ، 
أيت شاوش دليمة ، انياء الرابطة الزوجية بطمب مف الزوجة، دراسة فقيية مقارنة بيف الفقو  .2

االسالمي و قانوف االسرة الجزائري ، رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه تخصص القانوف ، كمية 
  . 2014الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

:  المذكرات الجامعية 
بقة سيمية وحدادي عقيمة ، الفحص الطبي قبؿ الزواج ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في  .1

الحقوؽ تخصص القانوف الخاص الشامؿ ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ، جامعة بجاية ، 
2016. 

نواري مختار ، التفرقة بيف الزوجيف بسبب المرض المعدي ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر ،  .2
-2015شعبة الحقوؽ ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة الطاىر موالي ، سعيدة ، 

2016. 
 :   المقاالت: رابعا
مريـ بنت عيسى بف حامد العيسى ، إثبات عيوب النكاح بالقرائف ، مجمة البحوث الفقيية  .1

 المعاصرة، السنة السابعة والعشروف ، العدد مائة وثالثة 
ىػ  1436

 ، ENODCمجمة مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة فيينا  .2
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مقاؿ لألمـ المتحدة حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية االيدز في أماكف االحتجاز، مجموعة 
أدوات لصانعي القرارات  و مديري البرامج و مسؤولي السجوف ومقدمي الرعايى الصحية في 

. 2008السجوف ، االمـ المتحدة ، نيويورؾ ، 
:  الممتقيات : خامسا 

اقروفة زوبيدة ، الفحص الطبي قبؿ الزواج رعاية لمصحة و استقرار االسرة ممتقى حوؿ  .1
الفحص الطبي قبؿ الزواج ، مداخمة في الممتقى الدولي حوؿ الفحص الطبي قبؿ الزواج المنظـ 

. 2015 أفريؿ 16بكمية الحقوؽ ، جامعة بجاية، يـو 
:  النصوص القانونية : سادسا

 ، الذي 1966 يونيو 8ىػ الموافؽ لػ 1386 صفر 18 المؤرخ في 155-66االمر رقـ  .1
، السنة 46يتضمف قانوف االجراءت الجزائية المعدؿ و المتمـ ، ج ر ، العدد 

. 1966 يونيو8  الثالثة ، الصادر بتاريخ 
 ، الذي 1966 يونيو 8ىػ الموافؽ لػ 1386 صفر 18 المؤرخ في 156-66االمر رقـ  .2

، السنة 46يتضمف قانوف العقوبات  المعدؿ و المتمـ ، ج ر ، العدد 
. 1966 يونيو8  الثالثة ، الصادر بتاريخ 

 1975 سبتمبر 26ىػ الموافؽ لػ 1395رمضاف 20 المؤرخ في 58-75االمر رقـ  .3
 26المتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ ، ج ر ،  السنة الثانية عشر ، الصدار بتاريخ 

 1975سبتمبر 
 المتضمف قانوف االسرة المعدؿ و المتمـ 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84قانوف رقـ  .4

 ماي 14 ، المؤرخ في 15، ج ر ، العدد 2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05باالمر رقـ 
2006 

 ، الذي يحدد شروط  2006 ماي 11 المؤرخ في 154-06المرسـو التنفيذي رقـ  .5
، 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84 مكرر مف  ؽ أ ج رقـ 07وكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 
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 2006ماي 14 ، المؤرخ في 31ج ر ،العدد 
 يتضمف 2008 فبراير 25ىػ الموافؽ لػ 1429 صفر 18 المؤرخ في 09-08األمر رقـ  .6

 .2008 فبراير 25 ، ج ر ، المؤرخ في 31قانوف االجراءات االدارية و المدنية ، العدد 
:  قرارات المحكمة العميا: سابعا 

، المجمة القضائية ، 34784 ، ممؼ رقـ 14/05/1984المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .1
 .2، العدد1990

 ، المجمة القضائية ، 34654  ، ممؼ رقـ 19/11/1989المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .2
 .2، العدد1990

، المجمة القضائية ، 34748 ، ممؼ رقـ 23/02/1993المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .3
 .3، العدد1989

، المجمة القضائية ، 88856 ، ممؼ رقـ 19/11/1984المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .4
 .2، العدد1990

، المجمة القضائية ، 34782 ، ممؼ رقـ 14/05/1981المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .5
 .2، العدد1990

، المجمة القضائية ، 13275 ، ممؼ رقـ 14/05/1984المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .6
 .2، العدد1990

، المجمة  عمى القضائية ، 34784، ممؼ رقـ 1984/ 19/11المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .7
 .3، العدد1990

، المجمة القضائية ، 35026 ، ممؼ رقـ 03/12/1984المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .8
 .4، العدد1989

، المجمة القضائية ، 26697 ، ممؼ رقـ 08/02/1982المحكمة العميا ، غ أ ش ،  .9
 .،عدد خاص 1982
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:  المواقع االلكترونية: ثامنا 
موقع منظمة الصحة العالمية عمى شبكة األنترنت ،  ،  www.tebbeb .netموقع  .1

  د45 و9 عمى الساعة 05/09/2019موضوع لمجموعة مف االطباء ، تاريخ الزيارة 
االيدز و أعراضو  عمى شبكة األنترنت ، موضوع  ،  www.Mawdoo3.com.موقع .2

 . د45 و12 عمى الساعة 03/09/2019لمجموعة مف االطباء ، تاريخ الزيارة 
الممؼ الكامؿ عف االيدز في شبكة األنترنت ، ، تاريخ ،  http/ almshsh .comموقع  .3

 .د200 و 21 عمى الساعة 03/09/2019الزيارة 
الطريؼ ، أمراض وزراعة الكبد ، موضوع االلتياب  ،  www.sehha .comموقع  .4

 30 و12 عمى الساعة 05/09/2019، تاريخ الزيارة  الكبدي الوبائي لمدكتور بوضرسة فيصؿ
 .د
 

 

http://www.tebbeb/
http://www.tebbeb/
http://www.tebbeb/
http://www.sehha/
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 فهرس المحتويات

 اإلهداء  
 اإلهداء 
 التشكر  

 قائمة أهم المختصرات  
أ مقدمة  

ماهية المرض المعدي و التفريق بين الزوجين بسببه في الفقه اإلسالمي و قانون األسرة : الفصل األول
الجزائري  

02 

 03ماهية المرض المعدي و مدى ثبوت حق الفرقة به : المبحث األول
 03مفهوم المرض المعدي : المطمب األول

 03تعريف الفحص الطبي قبل الزواج :  الفرع األول
 03تعريف الفحص الطبي قبل الزواج :  أوال 
 04أهمية الفحص الطبي قبل الزواج : ثانيا 

 06تعريف المرض المعدي : الفرع الثاني
 06تعريف المرض لغة واصطالحا : أوال 
 07تعريف العدوى لغة و اصطالحا  : ثانيا 
 08تعـريف المرض المعدي :  ثالثا 

 09تعريف التفـريق بين الزوجين : الفرع الثالث 
 09تعريف التفريق لغة واصطالحا :  أوال 

 11حكم التفريق لممرض المعدي و من له الحق في طمبه  : المطمب الثاني
 11حكم التفريق لممرض المعدي :  الفرع األول

 11 موقف الفقه اإلسالمي من مشروعية التفريق بين الزوجين بسبب المرض: أوال
 13 موقف المشرع الجزائري من مشروعية التفريق بين الزوجين بسبب المرض :  ثانيا 

 17األشخاص المحقين لطمب التفريق لممرض المعدي  : الفرع الثاني
 17من يثبت له حق التفريق بالمرض المعدي في الفقه اإلسالمي :  أوال

 19... من يثبت له حق التفريق في قانون األسرة الجزائري: ثانيا 
 21شروط  طمب التطميق  لممرض المعدي و نوع الفرقة الواقعة به : المبحث الثاني
 21لممرض المعدي    (التفريق)شروط  طمب التطميق: المطمب األول 
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 21 شروط طمب التطميق لممرض المعدي في الفقه اإلسالمي: الفرع األول
 21عدم العمم بالعيب  : أوال 
 22عدم الرضا بالعيب بعد االطالع عميه  : ثانيا 
 22أاّل يكون بالزوج األخر عيب يمنع الوطء : ثالثا 

 22شروط طمب التطميق لممرض المعدي في قانون األسرة الجزائري : الفرع الثاني 
 25نوع الفرقة الواقعة بالمرض المعدي : المطمب الثاني

 25.   نوع الفرقة الواقعة بالمرض فقها : الفرع األول 
 25القول األول  : أوال 
 26. القول الثاني : ثانيا
 26الترجيح في اعتبار الفرقة بسبب المرض فسخا أم طالقا : ثالثا

 27نوع الفرقة الواقعة بالمرض المعدي قانونا  : الفرع الثاني 
 28األمراض الحديثة كإحدى العيوب الموجبة لمفرقة  : المبحث الثالث 
 29مفهوم مرض االيدز  : المطمب األول 

 29ومراحمه    (فقدان المناعة)تعريف مرض االيدز : الفرع األول 
 29تعريف االيدز : أوال

 30أعراض مرض االيدز : ثانيا 
 32مراحل اإلصابة بمرض االيدز :ثالثا

 33 أسباب انتقال مرض االيدز  وطرق معالجته: الفرع الثاني 
 33أسباب انتشار العدوى بفيروس االيدز : أوال 
 35طرق العالج : ثانيا 

 38مفهوم الوباء الكبدي : المطمب الثاني
 38تعريف مرض الوباء الكبدي وأنواعه : الفرع األول

 38تعريف مرض الوباء الكبدي : أوال
 40أنواع االلتهاب الكبدي : ثانيا

 43أعراضه وطرق عالجه  : الفرع الثاني 
 43أعراض مرض التهاب الكبدي الفيروسي : أوال
 44طرق عالج التهاب الكبد الفيروسي : ثانيا

 46وسائل إثبات المرض و التفريق القضائي بسببه و اآلثار المترتبة عميه : الفصل الثاني 
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 46وسائل  إثبات المرض المعدي : المبحث األول 
 46الوسائل الفقهية إلثبات المرض المعدي :  المطمب األول

 47رأي جمهور الفقهاء  : أوال 
 48رأي الحنفية والشافعية  : ثانيا 
 49رأي المالكية و الحنابمة  : ثالثا

 51الوسائل القانونية إلثبات المرض المعدي  : المطمب الثاني 
 51اإلقرار القضائي و الشهادة  : الفرع األول 

 51االقرار القضائي  : أوال
 52الشهادة  : ثانيا

 53الخبرة القضائية و القرينة  : الفرع الثاني 
 53الخبرة القضائية  : أوال 
 55القرينة : ثانيا 

 55اليمين و المعاينة  : الفرع الثالث 
 56اليمين  : أوال 
 57المعاينة  : ثانيا 

 58. حجية الشيء المقضي فيه و الكتابة : الفرع الرابع 
 58حجية الشيء المقضي فيه : أوال

 59الكتابة  : ثانيا 
 60. التفريق القضائي بسبب المرض المعدي: المبحث الثاني

 60مدى توقف الفرقة بالمرض عمى حكم القاضي في الفقه اإلسالمي :  المطمب األول 
 61رأي أبي حنيفة و أبي يوسف  : أوال
 61رأي األئمة الثالثة  :ثانيا
 61رأي الزهري و شريح وأبي ثور : ثالثا

 64السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير حكم الفرقة بالمرض  : المطمب الثاني
 64الجانب القانوني  : أوال 
 66االجتهاد القضائي : ثانيا

 68اآلثار المترتبة عمى الفرقة بالمرض المعدي :  المبحث الثالث 
 68أثر الفرقة بالمرض المعدي عمى المهر  : المطمب األول
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 68 (الصداق  )تعريف المهر و دليل مشروعيته: الفرع األول
 68تعريف المهر  :  أوال
 69دليل مشروعيته :  ثانيا

 69اثر الفرقة بالمرض عمى المهر في الفقه اإلسالمي :  الفرع الثاني
 69أثار التفريق بالمرض عمى المهر قبل الدخول : أوال 
 71أثار التفريق بالمرض عمى المهر بعد الدخول  : ثانيا 

 74اثر الفرقة بالمرض عمى المهر في القانون الجزائري  :  الفرع الثالث
 75أثر الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة و نفقتها  :  المطمب الثاني

 75تعريف العدة و دليل مشروعيتها : الفرع األول
 75تعريف العدة :  أوال

 76دليل مشروعيتها :  ثانيا 
 77الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة و نفقتها في اثر الفقه اإلسالمي : الفرع الثاني 
 80اثر الفرقة بالمرض عمى وجوب العدة و نفقتها في قانون األسرة الجزائري : الفرع الثالث

 80عدة المدخول بها غير حامل  : أوال
 80عدة اليائس من المحيض  : ثانيا

 81اثر الفرقة بالمرض عمى النفقة :  المطمب الثالث
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