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 مقذمة

تجسد األسرة كينكنة المجتمع كمستكدعا لميكية كخزانا لمقيـ، كىي أقدـ مؤسسة 
اجتماعية في تاريخ البشرية، قامت عمييا النظـ االجتماعية، كقد كانت األسرة إلى عيد 

قريب، منظكمة مف القيـ اإللزامية الخاضعة لحراسة الدكلة، كمرد ذلؾ إلى ركابطيا 
 .العضكية بالمجتمع

نسانية  فاألسرة تشكؿ الخمية األكلى لممجتمع، كمصدرا لتفاعبلت اجتماعية كا 
عدة، فاعتبرت األسرة الكحدة االجتماعية األكلى، ألنيا تستند إلى الطبيعة البشرية التي 

 .تدفع باإلنساف إلى االستقرار كالعيش مع الزكجة لرعاية شؤكف األطفاؿ
فبل غرابة أف طبيعة الحياة تتطمب نكعا مف التكازف بيف الجنسيف مف حيث 

، مما يثير إشكاليات في (1)العدد، فإذا شاع تعدد األزكاج اختؿ ىذا التكازف العددم
العشرة الزكجية، تكجب معالجتيا لصيانة ىذه الكحدة االجتماعية، كالنمك الحتمي لؤلسرة 

 .يؤدم إلى ازدياد عدد أفرادىا الذيف تنشأ بينيـ عبلقات إنسانية كقانكنية
لذا كاف مف الضركرم إيجاد إطار قانكني ينظـ ىذه الخمية، كيعالج ما قد ينشأ 

عنيا مف مشاكؿ أخرل، كينظـ العبلقات القانكنية كاالجتماعية بيف أفرادىا ضمانا 
 .الستقرارىا

لذلؾ اىتـ اإلسبلـ كؿ اىتماـ باألسرة كأكالىا مف العناية كالرعاية ما يكفؿ ليا 
 .أف تنتج ثمارىا المرجكة، فبل غرك أف تككف األسرة ىي نكاة المجتمع كدعامة تماسكو

فأكؿ ما خمؽ ا آدـ عميو السبلـ خمؽ لو حكاء، كبزكاجو منيا تككنت أكؿ أسرة 
عمى األرض، كقد كاف الزكاج كما زاؿ أكثؽ عقد كأغمظ ميثاؽ في ديننا اإلسبلمي 

                                           

، مطبعة النجاح الجديدة، "ىكامش في تاريخ المؤسسات كالكقائع االجتماعية: "انظر عمي سميماف العبيدم(1)

 .36، ص 1984الدار البيضاء، الطبعة األكلى، دجنبر 

j 
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الحنيؼ يربط الزكجيف برباط شرعي كحيد، يمتقي فيو الطير كالعفاؼ كاإلحصاف في 
:  إطار المكدة كالرحمة، لذلؾ اعتبره سبحانو كتعالى آية مف آياتو مصداقا لقكلو تعالى

﴿   
   

  
 

  
  

   
  

 
 ﴾

، كلكال ىذه (2)
الفطرة التي فطر ا الناس عمييا لفنيت األرض في أقصر زماف يقكؿ  عز كجؿ في 

 ﴿: كتابو الحكيـ
  
  

   
  

   
  

                                           
 .20 سكرة الرـك اآلية (2)
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 ﴾

 فا سبحانو جعؿ مف الزكاج سنة لدينو (3)
 ﴿: كمنياجا لشريعتو فجمع بيف األرحاـ المنقطعة كاألنساب المتفرقة في كقكلو تعالى

باَو سَو ُّب َو  َوذِذ ش ًا  ًَو َو يْنش ًا  ًَو ِذ هَووُه  َو َو بًا  ش ًا  َو َو َو باِذ  َو َو هَو َو مِذ ْن  نْن َو ٌَو  نَّلزِذ   َو ىُه  ًَو

﴾
(4). 

كما شرع ا كذلؾ عمى لساف رسمو الزكاج ليككف الكسيمة المثمى التصاؿ 
كقد . الرجؿ بالمرأة، ككضع ليـ سبحانو نظاما يحدد عبلقة كؿ كاحد منيما باآلخر

تكفمت الشريعة اإلسبلمية بتبياف حدكد ىذه العبلقة، إذ أنيا لـ تترؾ مسائؿ األسرة 
كالدليؿ عمى ذلؾ . سدل تتحكـ فيو األىكاء كالعكاطؼ، بؿ نظمتيا تنظيما محكما

 بيانا النصيب الكافر الذم حظيت بو األسرة مف آيات الذكر الحكيـ، كزادىا النبي 
 .  (5)كتفصيبل في شريؼ سنتو

                                           
 .1 سكرة النساء اآلية (3)

 .54 سكرة الفرقاف اآلية (4)

../.. ، بيركت، "األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلمية: " انظر بتفصيؿ محي الديف عبد الحميد(5)

مدل استجابة مدكنة األسرة : "أستاذنا خالد برجاكم: انظر في ىذا الصدد. 9،  ص 1984../.. 

، 4، سمسمة دليؿ قانكف األسرة بالمغرب، العدد "الجديدة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي المغربي

 . ، دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع بالرباط2004السنة 
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فالزكاج شرع لمصمحة المجتمع، كلحفظ كياف األسرة، كىك كحده مناط التمييز 
بيف الشرعي كغير الشرعي في العبلقات الجنسية، لذلؾ فإنشاء أسرة منظمة كمستقرة 
يتطمب مف الزكج كالزكجة تكثيؽ عقد الزكاج لتحديد العبلقة الزكجية بينيما كتنظيميا 

كتبياف الحقكؽ كالكاجبات بينيما، كلعؿ ىذا اإلطار القانكني ىك ما تنظمو بعض 
التشريعات بشكؿ دقيؽ، مف حيث تحديد مكاف كشركط العقد كآثاره، كتنظـ تكثيؽ 

المرحمة السابقة عمى إبرامو، أم الفترة الزمنية السابقة عمى تكثيؽ العقد، التي تسمى 
 .الخطبة، سكاء مف تعريفيا أك اآلثار التي تترتب عمى انفساخيا

كقد تنتيي ىذه الحياة الزكجية نتيجة سبب مف أسباب انحبلؿ ميثاؽ الزكجية، 
سكاء أكاف كفاة أك فسخا أك طبلقا أك تطميقا، كمف أىـ اآلثار التي تنتج عف مؤسسة 
األسرة الكالدة كنتائجيا مف نسب كحضانة كنفقة، ككؿ ىذه األمكر منظمة بكاسطة 

 .قانكف يضبط كؿ مسألة عمى حدة

كينظـ اإلطار القانكني لؤلسرة في المغرب بمقتضى عدة قكانيف، أىميا القانكف 
-2-5 التي دخمت حيز التطبيؽ بتاريخ      (6) بمثابة مدكنة األسرة03-70رقـ 

، التي جاءت بعد مخاض عسير كجيكد كبيرة عمى مستكل كؿ مف المجتمع 2004
المدني كالسياسي، كقد تضمنت أغمب المقتضيات التي تنظـ األسرة سكاء قبؿ تككنيا 
مثؿ الخطبة أك أثناءىا، كالزكاج كما يترتب عنو مف آثار كال سيما النسب كالحضانة 

 .كالنفقة، أك بعد انحبلؿ ميثاؽ الزكجية كالطبلؽ كما يترتب عميو مف آثار قانكنية

كباإلضافة إلى مدكنة األسرة، فإف النظاـ القانكني المغربي يتضمف عدة قكانيف 
قانكف الحالة المدنية، الذم ىك عبارة عف نظاـ إدارم : أخرل ليا عبلقة باألسرة، مثؿ
                                           

، (2004 فبراير 3 )1424 مف ذم الحجة 12 بتاريخ 1-04-22صدر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  (6)

 (.2004 فبراير 5 )1424 مف ذم الحجة 14 بتاريخ 5184المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 
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مؤرخ لبعض الكقائع الميمة في حياة الفرد مف حيث الزماف كمف حيث المكاف، كمف 
ذلؾ الكالدة كالكفاة كالزكاج كالطبلؽ، إضافة إلى ضبط اإلسـ الشخصي كالعائمي لمفرد، 

كىك مف ىذه الناحية، قد يكفر لمسمطة العامة إمكانية ضبط األكضاع االجتماعية 
كخدمة األكضاع االقتصادية كتمبية الحاجيات اإلدارية لممكاطنيف، بؿ كاألجانب كذلؾ، 

 1950 مارس 8 كظيير 1915 شتنبر 4كقد ألغى المشرع المغربي كبل مف ظيير 
 . (7) المتعمؽ بالحالة المدنية99-37بكاسطة القانكف رقـ 

كيعتبر قانػكف الجنسية أيضا، مف القكانيف التي تشكؿ التػرسانة التي يتككف منػيا 
النظاـ القانكني لؤلسرة بالمغرب، كينظـ ىذا القانكف تحػديد مفيـك الجنسية كأنػكاعيا، 

كأيضا أسباب اكتسابيا أك فقػدانيا أك التجريد منيا، كقد كانت الجنسية المغربية منظمة 
1958 شتنبر 6بكاسطة ظيير 

2007، إلى أف تـ تعػديميا سنة (8)
، حيث أدخمت (9)

عمييا بعض المقتضيات التي تعتبر مف المكتسبات التي ترسخ مبدأ المساكاة بيف 
الجنسيف كتتكافؽ مع االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف،   كالسيما اتفاقية مناىضة 

                                           

 أكتكبر 3 )1423 مف رجب 25، الصادر بتاريخ 1-02-239صدر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  (7)

، ص (2002 نكنبر 7)، 1423 رمضاف 2 بتاريخ 5054المنشكر بالجريدة الرسمية عدد  (2002

3150. 

 (.1958 شتنبر 19 )1378 مف ربيع األكؿ 4 بتاريخ 2395صدر بالجريدة الرسمية عدد  (8)

 مف ربيع األكؿ 13 بتاريخ 5513 الذم نشر بالجريدة الرسمية عدد 06-62كذلؾ بمكجب القانكف رقـ  (9)
مف  ../.. ../.. 3 بتاريخ 1-07-80، الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ (2007 أبريؿ 2 )1428

تغير : الذم يتضمف مادتيف (06-62رقـ )، ىذا القانكف (2007 مارس 23 )1428ربيع األكؿ 
 27 ك22 ك20 ك19 ك18 ك12 ك11 ك10 ك9 ك8 ك7 ك6 ك4 ك3كتتمـ المادة األكلى منو الفصكؿ 

 مف 21 الصادر في 1-58-250 مف الظيير الشريؼ رقـ 42 ك41 ك40 ك39 ك38 ك36 ك30ك
بسف قانكف الجنسية المغربية، كتحدد المادة الثانية منو أحكامان  (1958 شتنبر 6 )1378صفر 
 .انتقالية
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جميع أشكاؿ التمييز ضد النساء، كىذا التعديؿ يتمثؿ في منح األـ المغربية حؽ منح 
جنسيتيا لطفميا مف أبيو المعمـك الجنسية، بعد حرمانيا مف ىذا الحؽ في حالة ما إذا 

 .كاف األب مجيكؿ  أك معمـك الجنسية

كيعتبر قانكف كفالة األطفاؿ الميمميف أيضا مف ضمف ما يشممو النظاـ القانكني 
 إلى مفيـك كفالة الطفؿ الميمؿ كاإلجراءات القانكنية (10)لؤلسرة، كقد تطرؽ ىذا القانكف

المتبعة بصدكر الحكـ باإلىماؿ، ككذلؾ إلى المسطرة المتبعة لكفالة األطفاؿ المتخمى 
 . (11)عنيـ، ثـ إلى مسألة تنفيذ الكفالة كاآلثار المترتبة عنيا

ىذا عف اإلطار القانكني المنظـ لمعبلقات داخؿ األسر المغربية، أما عف النظاـ 
القانكني لممممكة العربية السعكدية، فيبقى محافظا كتقميديا، فإذا كاف المغرب  بحكـ 

، قد -التي عممت عمى إدخاؿ تجاربيا في مختمؼ المجاالت-تجربة الحماية الفرنسية 
عمؿ عمى تقنيف األحكاـ المنظمة لؤلسرة، منذ فجر االستقبلؿ، كقاـ بتطكير تجربتو 

، 12القانكنية في عبلقتو بالقكانيف الدكلية كاالتفاقيات األممية التي صادؽ عمى أغمبيا
                                           

 1423 المؤرخ في فاتح ربيع اآلخر 1-02-172 الذم صدر تنفيذه بكاسطة الظيير الشريؼ رقـ (10)

 الذم نسخ 19/8/2002 بتاريخ 5031 المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 2002 يكنيك 13المكافؽ لػ 

 . في جميع مقتضياتو1993 شتنبر 10الظيير الشريؼ الصادر بتاريخ 

ينبغي التذكير، أنو باإلضافة إلى ىذه القكانيف التي يمكف نعتيا بالخاصة، فإف النظاـ القانكني لؤلسرة  (11)

يخضع أيضا لبعض القكانيف التي تشكؿ الشريعة العامة لمقانكف، كالتي لـ تتضمف القكاعد العامة التي 

يتـ الرجكع إلييا في حالة عدـ كجكد نص ينظـ الكاقعة في النص الخاص، مثؿ قانكف االلتزامات 

كالعقكد، كقانكف المسطرة المدنية، كما أف المدكنة تحيؿ في أحكاميا إلى المذىب المالكي كاالجتياد 

 .  03-70 مف القانكف رقـ 400الفقيي في الفصؿ 
مع العمـ أف المممكة العربية السعكدية في الكقت الراىف  أصبحت  تحت ضغط المنظمات الحقكقية كالعامميف في مجاؿ  12

 ، كالذم كافؽ لممراة 2011 شتنبر 25المجتمع المدني ، كالذم تكج بامر ممكي لمعاىؿ السعكدم حفظو اهلل  يـك األحد 
السعكدية بمشاركتيا في االنتخابات البمدية القادمة ،ككذلؾ اصبح ليا الحؽ اف تككف عضك في مجمس الشكرل السعكدم  
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فإف المممكة العربية السعكدية كانت ليا تجربة مختمفة بيذا الخصكص، كلـ تمج عالـ 
التقنيف إال في العيكد األخيرة، حيث كانت تجد معارضة قكية مف طرؼ بعض 

األكساط المحافظة، التي كاف ليا مكقفيا الخاص مف التقنيف باعتباره تغريبا، خاصة 
شراؼ الفقياء كالعمماء ذكم التككيف  في ظؿ تكريس التكجيات الفقيية المحضة، كا 
ف كاف يتشابو مع التككيف القانكني، فإنو مف جية أخرل  الفقيي اإلسبلمي، الذم كا 

 .يختمؼ عنو في نكاحي عدة

كمع ذلؾ، ينبغي االعتراؼ أنو في السنيف األخيرة عممت المممكة العربية 
السعكدية، بتكجيو كالة األمر، عمى تقعيد العديد مف األحكاـ، التي تيـ الجكانب 

صدارىا في شكؿ أنظمة، تتضمف مكادىا أكثر مف مجاؿ،  المسطرية كالتنظيمية كا 
ف كاف  كطبقا لذلؾ شرع كالة األمر في إصدار ىذه األنظمة، إال أف ىذا التكجو، كا 

خطكة إيجابية كمتطكرة كيعبر عف الحداثة، فإنو ال يعني التفريط في المضاميف 
الفقيية، خاصة إذا عممنا أف أمر األحكاـ الفقيية جد ميسر في إطار المذىب الحنبمي، 
فيناؾ العديد مف المؤلفات التي تدخؿ في إطار المذىب، كالتي تشمؿ أحكاـ العبادات 
كالمعامبلت بشكؿ مفصؿ، خاصة الجانب المتعمؽ باألحكاؿ الشخصية، أك ما يطمؽ 

 .   عميو النظاـ القانكني لؤلسرة بالمممكة العربية السعكدية

كيتـ العمؿ بالنظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة العربية السعكدية، بكاسطة نظاـ 
المرافعات الذم أعدتو لجنة إعداد المكائح التنفيذية، كالذم كافؽ عميو جبللة الممؾ فيد 

 ىػ 20/05/1421 بتاريخ 21/ ـ10بف عبد العزيز بكاسطة المرسـك الممكي رقـ 
خراجو إلى حيز التطبيؽ(ـ20/8/2000)  .، القاضي بتنفيذ ىذا النظاـ، كا 

                                                                                                                            
كفي ىذا مكسب جديد لممراة السعكدية ناتج عف نظاليا . كذلؾ كفؽ الضكابط الشرعية ، كمدة اتنخابيا اربعة سنكات 

 .المستمر 
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 850 مادة ك266كقد جاء نظاـ المرافعات السعكدم متضمنا أربعة عشر بابا ك
الئحة، كنظاـ المرافعات ىك نظاـ عاـ، شمؿ اإلجراءات المسطرية كتحديد اآلجاؿ 

كجزءان مف االختصاص، مع التعريؼ بالعديد مف الحقكؽ دكف ارتباط عميؽ بالجكىر 
 .الذم ترؾ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

: كحدد نظاـ المرافعات المقصكد باألحكاؿ الشخصية، في ىذه الركائز كتتضمف
مكضكع الزكاج كالطبلؽ كالنفقة كالنسب، كالكالية عمى النفس أك الماؿ، كالقاصر 

 .كالحجر، إضافة إلى المكاريث كالكصايا كالحضانة

كباإلضافة إلى نظاـ المرافعات، فيناؾ بعض المؤسسات التي ليا سمطة 
التي تتمثؿ في ىيئة كبار - التكجيو بيذا الخصكص، مثؿ كلي األمر كدار اإلفتاء 

دارة البحكث العممية التي كاف ليا ارتباط كبير برئاسة القضاء- العمماء  . كا 

كيبقى المذىب الحنبمي، مف أىـ المصادر الفقيية كالتشريعية لمنظاـ القانكني 
لؤلسرة بالمممكة العربية السعكدية، ذلؾ أف جبللة الممؾ عبد العزيز اتخذ مف مذىب 
اإلماـ أحمد بف حنبؿ مذىبا رسميا لمدكلة، كحدد الفقياء المعتمديف في إطار المذىب 

 .الحنبمي، معتمدا المذىب مرجعا أساسيا لدل الفقياء كالقضاة كاضعي األنظمة

كقد حددت كزارة العدؿ في المممكة العربية السعكدية، في الصفحات الخاصة 
، المراجع التي يجب أف تراعى كمصادر معتمدة في الفقو الحنبمي، "بمصادر األحكاـ"

 : بحسب تكجييات الممؾ عبد العزيز، كىي كالتالي

لمؤلفو " شرح منتيى اإلرادات"لمحجاكم؛ ككتاب " منتيى اإلرادات"كتاب 
 .(14)، لمؤلفو الحجاكم"شرح اإلقناع لمطالب االنتفاع"؛ ثـ (13)البيكتي

                                           
، المكتبة الفيصمية مكة 3، الجزء "شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (13)

 .المكرمة، بدكف تاريخ
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كما اعتبرت ىذه الكزارة، ما اتفؽ عميو الفقيو البيكتي كنظيره الحجاكم أك انفرد 
بو أحدىما ىك الكاجب التنفيذ، كما اختمفا فيو فيقدـ في التنفيذ ما كرد في كتاب منتيى 

 .اإلرادات لمحجاكم

 :كيمي ىذه المراجع ترتيبا الكتب التالية

منار "؛ ك(15)، لمؤلفو البيكتي"بالركض المربع"المسمى " شرح زاد المستنفع"
 .(17)لممكفؽ ابف قدامة" المغني"؛ ثـ (16)لمؤلفو ابف ضكياف" السبيؿ في شرح الدليؿ

كال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف النظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة العربية 
السعكدية تشكؿ أيضا مف خبلؿ أقضية كفتاكل القضاء السعكدم، الذم تشكؿ 

 .اجتياداتو تراكما نظريا كعمميا يمكف الرجكع إليو، لمعرفة الحؿ القانكني كالقضائي

كال أحد يجادؿ أف تطكر النظاـ القانكني لؤلسرة بالمغرب، يتجمى مف خبلؿ 
التطكر الطبيعي الذم عرفو الكاقع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي، فكؿ 

مجتمع البد أف ينخرط في الحركة التاريخية كذلؾ بيدؼ تغير ذاتو كمحيطو 
كالمجتمعات المرتبطة بو، كمصطمح التطكر يعني التحكؿ الذم تختمؼ معانيو بحسب 

إف مصطمح التحكؿ يندرج ضمف حقؿ : "السياؽ المطركح يقكؿ جركج بمكندم
                                                                                                                            

شرح اإلقناع : "شرؼ الديف أبك مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم المقدسي الصالحي  انظر(14)

 .2004، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1، ط"لمطالب االنتفاع

، مؤسسة 2، ط"الركض المربع شرح زاد المستقنع: "انظر منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (15)
 .2004الرسالة، بيركت 

، الجزء الثالث، مكتبة المعارؼ الرياض «منار السبيؿ في شرح الدليؿ »: راجع إبراىيـ بف ضكياف (16)
1996. 

، تحقيؽ عبد ا بف "المغني: "انظر مكفؽ الديف أبي محمد عبد بف أحمد محمد بف قدامة المقدسي (17)
عبد المحسف التركي كعبد الفتاح محمد الحمك، دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع الرياض، 

 .  بدكف تاريخ
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 عمميات تختمؼ كقد (18)"سيمانطيقي مكسع مثؿ التغير التطكر، النمك، الثكرة كالتحديث

 كيمكف داخمية أـ خارجية ىي ىؿ مصادرىا كبحسب ليا المحددة الشركط بحسب التغير

 مف مصدره يستمد تغير بيف أم خارجي كآخر داخمي تغير بيف اإلطار ىذا في التمييز

 مادامنا التحكؿ عف الحديث يمكننا كال المجتمع، خارج مف كآخر نفسو، المجتمع داخؿ

 إلى بنية مف االنتقاؿ يحدد الذم بالتغير يرتبط المفيـك ىذا أف ذلؾ البنية، نفس داخؿ

 .(19)باستيد ركجي قكؿ حد عمى القائمة األنساؽ تطاؿ كرجة أخرل

 النمكذج قكاعد كعمى العصر مستجدات عمى سياسيا االنفتاح تـ فقد عميو كبناء

 مف تبنييا كبحكـ عالميتيا بحكـ الراىف الكقت في ذاتيا تفرض أصبحت التي األممي

 الديمقراطية مف المغرب اتخذ ىكذا فييا، عضكا المغرب يعد كقارية دكلية منظمات طرؼ

 المؤسسات كتحقيؽ دكلة العدؿ  دكلة لتعزيز مفتاحا ككرامتو اإلنساف حقكؽ كاحتراـ
كالقانكف، كالتنمية المستدامة، كىكذا تمت المصادقة عمى عدة مكاثيؽ دكلية في ىذا 
االتجاه ال سيما اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ 

المدنية كالسياسية، كالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 
كاتفاقية حقكؽ الطفؿ، كاتفاقية مناىضة جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كما تـ سف 

 .مجمكعة مف القكانيف التي ليا عبلقة بالتنظيـ القانكني لؤلسرة

كليذا المكضكع ارتباط كبير بإشكالية األصالة كالمعاصرة، التي يتـ التعبير 
عنيا بالمكاجية بيف التقميد كالحداثة، كالتي تتجمى عبر صراع مفتكح ما داـ األمر 

يتعمؽ ببنيتيف اجتماعيتيف ثقافتيف مختمفتيف، كىك الصراع الذم يزداد تأججا كمما كاف 
كالمغرب كباقي البمداف اإلسبلمية األخرل كجد نفسو "المجتمع سائرا في طريؽ النمك، 

                                           
دراسة تحميمية لدينامية العبلقة - سكسيكلكجيا التقميد كالحداثة بالمجتمع المغربي: "عز الديف الخطابي (18)

 .6، ص 2011، منشكرات عالـ التربية، الطبعة األكلى، "االجتماعية

   .18راجع بالخصكص عزالديف الخطابي ، نفس المرجع ، ص   (19)
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منقسما بيف الرغبة في الحفاظ عمى أصالتو كىكيتو، كبيف الرغبة في االنفتاح عمى 
 .(20)"مستحدثات العصر الحاضر كعمى قكاعد النمكذج األممي

كعمى المستكل االقتصادم، فقد عرؼ االقتصاد المغربي نتيجة الشركط الجديدة 
قياـ اقتصاد عصرم أعاد النظر في تحديث آلياتو لجعمو أكثر منافسة كأكثر مردكدية، 

ال سيما في ظؿ مناخ تؤثر فيو ظاىرة العكلمة كما يستتبع ىذه األخيرة مف تحرير 
لمتجارة، كىذا المعطى كاف لو تأثير كبير عمى تغير كتطكر العبلقات داخؿ األسر 

 .المغربية
، منيا عمـ  كلرصد ىذا التحكؿ، فإف عمى الباحث أف يتسمح بعدة عمـك

السكسيكلكجيات كاإلثنكلكجيا كالتاريخ كعمـ النفس االجتماعي لمكقكؼ عند المشاكؿ 
كالقضايا المتعمقة بتطكر المجتمع كبدينامية التفاعؿ في إطاره، كىك ما يدعك بالتالي 
إلى استخداـ أدكات كمناىج عممية تسمح بفيـ أفضؿ لممكاضيع كالكقائع االجتماعية، 
عمما أف القراءة التي نرـك القياـ بيا ال تسعفنا في الكقكؼ لبلعتماد عمى ىذه األدكات 

المنيجية بشكؿ دقيؽ، خاصة كنحف قد حددنا أدكات االشتغاؿ التي تمس الظاىرة 
 .التشريعية فقط

أما عمى المستكل االجتماعي، فإنو مع انخراط المغرب في إطار منظمة التجارة 
العالمية، باعتبارىا آلية دفاعية ضد التحديات الكبرل كتركيزىا عمى ما ىك اقتصادم 

كمالي فإنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار األكضاع المزرية التي تعيشيا الطبقة العاممة كالتي 
تشكؿ األغمبية الساحقة مف المجتمع المغربي، مما انعكس سمبا عمى الكضعية المادية 

                                           

إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف : "لممزيد مف المعرفة، راجع في ىذا الشأف أستاذنا خالد برجاكم (20)

، مطبعة دار القمـ، الرباط، الطبعة األكلى، -" كضعية المرأة نمكذجا–األحكاؿ الشخصية بالمغرب 

 .12، ص 2003سنة
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ليذه الطبقة كظركؼ عيشيا، كلعؿ ىذا االنسياؽ في ىذه المغامرة الكبرل ىك ما جعؿ 
مس العبلقات 21أسر ىذه الفئة تعاني مف الفقر كالتيميش، ككذا مف التصدع الذم 

 .التي تسكد فيما بينيا، إذ تـ تكسير بنياتيا التقميدية كما تـ تفكيؾ تماسكيا
أما فيما يتعمؽ بالمستكل الثقافي، كنتيجة ليذه التطكرات االقتصادية 

كاالجتماعية، برزت إلى الكجكد ثقافة سمككية جديدة أفرزتيا الثكرة المعرفية كالسياسية 
التي تبنتيا المنظمات كالحركات النسائية، مما جعؿ المرأة داخؿ المجتمع المغربي 
 .تحصؿ عمى اعترافات كتقدير بدكرىا كأىميتيا الفعالة، في بناء الصرح المجتمعي

كقد كاف لمثقافة الغربية أثر كبير عمى مكاقؼ كسمككات الفاعميف االجتماعييف 
كبعض السياسييف الذيف ساندكا المرأة الحداثية في طرحيا كساىمكا في بمكرة دعكتيا 

التجديدية كتعزيزىا، كما أف استقبلؿ الزكاج عف العائبلت الكبرل ساىـ أيضا في تغيير 
 .كاضح كتطكر كبير عمى مستكل عقميات األسر المغربية

 أنو قد كاكب تطكر المجتمع تطكر آخر عمى (22)كيرل أستاذنا خالد برجاكم
مستكل سف التشريعات المرتبطة باألسرة، ذلؾ أنو قبؿ مرحمة الحماية كحتى أثناء ىذه 

المرحمة، كانت أحكاـ الفقو اإلسبلمي ىي المطبقة عمى العبلقات القانكنية لؤلسر 
، كما خمؽ ىذه الكضعية ىك تمؾ البنية (23)المغربية، ال سيما أحكاـ الفقو المالكي

                                           
 مف مدكنة األسرة ، التي تتحدث عف  اقتساـ 49 كىذا ما تـ تتكيجو في مدكنة األسرة المغربية ، ال سيما في المادة  21

األمكاؿ المكتسبة بيف الزكجيف ، كحقيقة األمر  أف فمسفة ىذه المادة  تؤكد اف المراة المغربية  كلك لـ تكف مكظفة فإنيا 
أصبحت مشمكلة بالحماية القانكنية ، كليا نصيب مما اكتسبت في بيت الزكجية مع زكجيا  كلك داخؿ البيت ، كفي حقيقة 

: " األمر أف ىذا مكسب كبير جعؿ المرأة تصبح متساكية مع الرجؿ في القانكف ، لممزيد مف االطالع راجع صالح اشطيبي 
رسالك لنيؿ شيادة "  مف مدكنة األسرة المتعمقة باقتساـ األمكاؿ المكتسبة بيف الزكجيف 49الممارسة القضائية لممادة 

  .2009الماستر في  كحدة الميف القانكنية كالقضائية ، بكمية الحقكؽ السكيسي ، الرباط ، السنة 

إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ : "لممزيد مف المعرفة راجع بالخصكص خالد برجاكم (22)

 .21س، ص .، ـ-" كضعية المرأة نمكذجا–الشخصية 

ىذا، مع العمـ بأف المغرب تنازعتو عدة مذاىب فقيية إلى حيف قياـ الدكلة اإلدريسية في نياية القرف  (23)
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التقميدية لممجتمع المغربي المعركؼ بديانتو كأعرافو كتقاليده التي تكارثيا جيؿ عف 
 .جيؿ

كبعد حصكؿ المغرب عمى االستقبلؿ، ظير تكجو جديد يرمي إلى سف مدكنة 
حديثة تنظـ العبلقات القانكنية داخؿ األسرة المغربية، ال سيما أف ىناؾ عدة تغيرات 

كتطكرات كقعت لممجتمع المغربي في فترة الحماية، كىذا التكجو تبمكر فعميا، مف خبلؿ 
، لكف ىذا 1958 ك1957صدكر قانكف األحكاؿ الشخصية الذم صدر ما بيف سنتي 

القانكف لـ يعرؼ تغييرا سكل عمى مستكل الشكؿ الذم أصبح يشبو المدكنات الحديثة 

                                                                                                                            

 .الرابع اليجرم، حيث أصبحت الغمبة لممذىب المالكي

 :      لمزيد مف التفاصيؿ، راجع

مكقؼ المجمس األعمى مف ثنائية القانكف كالفقو في مسائؿ : "عبد المجيد غميجة في أطركحتو    - 

، منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، ضمف سمسمة الدراسات "األحكاؿ الشخصية

 . كما بعدىا13، مطبعة إليت بسبل، ص 2007كاألبحاث، العدد األكؿ، مارس 

     ىذا، كقد دخؿ المذىب المالكي إلى المغرب األقصى متأخرا نسبيا عف بقية األقطار اإلسبلمية 

األخرل، إذ تفيد بعض الركايات أنو انتقؿ إليو مف األندلس أياـ األدارسة، إال أف المؤرخيف اختمفكا 

الذم كاف لو الفضؿ في انتشار المذىب المالكي بالمغرب األقصى،  فقد قيؿ " إدريس"حكؿ الممؾ 

 .ىك إدريس األكؿ، كقد قيؿ ىك إدريس الثاني

 .34، ص 1. ، طبعة حجرية، ج"األنيس المطرب"     راجع ابف أبي زرع في 

 .25، ص 1، طبعة دار المنصكر، ج"جذكة االقتباس"     كأحمد بف القاضي في 

 .130، طبعة حجرية، ص "األزىار العاطرة األنفاس"     كمحمد بف جعفر الكتاني في 

محمد :      لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ انتشار المذىب المالكي عامة، بالمغرب األقصى بخاصة، راجع

- 1420، بابؿ لمطباعة كالنشر بالرباط، الطبعة األكلى "مدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلمي: "محجكبي

 .  176 إلى ص 172، ص 1999
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بفصكليا كتبكيبيا، أما عمى مستكل المضمكف فقد كاف عبارة عف استنساخ لمضمكف 
 .  (24)أحكاـ الفقو المالكي التي كاف معمكال بيا

                                           

كضعية المرأة - إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ الشخصية: "انظر خالد برجاكم (24)

 .18-17س، ص .، ـ"نمكذجا

    فالمغرب، باعتباره دكلة إسبلمية، كبسبب تشبث المغاربة بأحكاـ المذىب المالكي المتبع في القضاء 

كاإلفتاء، فإنو مف أجؿ ذلؾ أصبحت الظيائر التي يعيف بمقتضاىا القضاة في المغرب تنص عمى 

أنو يجب عمى القاضي أف يتقيد عند إصداره لؤلحكاـ بالرأم الراجح أك المشيكر أك مف جرل بو 

 .                                                                العمؿ مف المذىب المالكي

ف كاف عدد القائميف بو قميبل:       كيراد بالراجح  .القكؿ الذم يستند إلى دليؿ قكم، كا 

ف كاف ال يستند إلى دليؿ قكم:        أما المشيكر  .فيراد بو ما كثر القائمكف بو، كا 

فيك القكؿ الذم حكـ بو قضاة مشيكركف بالمعرفة كاالطبلع الكاسع، كىك ما :       أما ما جرل بو العمؿ

 ".السكابؽ القضائية"أك " االجتياد القضائي"يقابمو في االصطبلح القانكني 

مجمكعة مف االجتيادات القضائية كالفتاكل التي طبقت في : ، كىك"عمؿ مطمؽ"إلى " العمؿ"     كينقسـ 

العمؿ "ما جرل في مدينة، كمف أشيره : ، كىك"عمؿ خاص"مختمؼ نكاحي األندلس كالمغرب، ك

 ".                                        ../..العمؿ السكسي"، أك في ناحية، كمف أشيره "الفاسي

أحكاـ الزكاج في مدكنة  األحكاؿ الشخصية، دراسة : "إدريس الفاخكرم: لمزيد مف االطبلع، راجع  ../.. 

، مركز الخدمات المتحدة لمطباعة بالدار البيضاء، الطبعة األكلى "مقارنة بيف دكؿ المغربي العربي

 .  كما بعدىا6، ص 1993

العرؼ كالعمؿ في المذىب المالكي كمفيكميما : "     كراجع كذلؾ أطركحة عمر بف عبد الكريـ الجيدم

حياء لتراث اإلسبلمي بيف حككمة "لدل عمماء المغرب ، طبعت تحت إشراؼ المجنة المشتركة لنشر كا 

، ص 1984المممكة المغربية كحككمة اإلمارات العربية المتحدة، مطبعة فضالة بالمحمدية، سنة 

 .   كما بعدىا371



 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

15 

 

كلعؿ ما يفسر ىذا التشبث بالفقو المالكي ىك كضعية المغرب آنذاؾ، الذم كاف 
يحاكؿ أف يعطي انطباعا عمى إصراره عمى التشبث بيكيتو كدينو، كأنو قادر عمى 

التمسؾ بيكيتو في عيد االستعمار الذم حاكؿ تشكيييا، كالدكس عمى العديد مف ثكابتو 
 .الدينية كالكطنية

بعد ذلؾ، تأكد لمجميع أف قانكف األحكاؿ الشخصية يجب أف يخضع لتعديؿ 
جكىرم عمى مستكل المضمكف، ليكاكب التطكر الذم عرفو المجتمع المغربي، كقد 

إال أنيا باءت كميا بالفشؿ، نظران ألف . كانت ىناؾ عدة محاكالت لمقياـ بيذا األمر
العقميات المحافظة ىي التي كانت مسيطرة أثناء كضع نصكص ىذه المدكنة، كاعتبارا 
كذلؾ إلى أف كؿ ما يتعمؽ باألسرة في نظرىـ كاف منظما بكاسطة مقتضيات كأحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية السمحة، كبالتالي فيك مصبكغ بقدسية تمنع مف حدكث أم تغيير 

 . عمى قانكف األحكاؿ الشخصية المتأثر بأحكاـ الفقو اإلسبلمي المالكي

لكف بعد تطكر المجتمع المغربي، كبعد تطكر كظائؼ كىياكؿ األسرة المغربية، 
ثر ظيكر منظمات المجتمع المدني التي تقكدىا في ذلؾ الجمعيات النسائية التي  كا 
أصبحت أكثر إلحاحان في مطالبيا، ال سيما منيا مطالبتيا بمراجعة مدكنة األحكاؿ 

صبلحيا، إذ أضحت متجاكزة كغير قادرة عمى مكاكبة المستجدات  الشخصية كا 
كالمشاكؿ المستحدثة، كحيث إف ىذه الجمعيات أصبحت أكثر كعيا بممفيا المطمبي 
كأكثر شراسة في الدفاع عنو بمختمؼ المنابر كخارجو، فقد استطاعت بنضاليا أف 
تحدث ثكرة عميقة تجمت في الصراع المفتكح بيف التيارات السياسية كاالجتماعية 

كالدينية خاصة، حيف انبرت بعض األحزاب السياسية ذات التكجو اإلسبلمي المحافظ 
لمقاكمتو بقكة، ألنيا اعتبرتو مشركعا إيديكلكجيا ذا مرجعية غربية كال ينبني عمى 
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تظاىرة الرباط المساندة لمشركع الخطة؛ كمسيرة الدار )معطيات المجتمع المغربي 
 .  (25 )(2000 مارس 12البيضاء الرافضة لو بتاريخ 

كىكذا غدت كؿ ىذه العكامؿ المؤثرة أرضية خصبة أعادت الممؼ المطمبي إلى 
الكاجية بعدما ظؿ معمقا، بؿ تـ تجميده عدة مرات بسبب المرجعيات المحتكـ إلييا عند 

عادة تعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصية، ال سيما أف ىذه الفترة  الخبلؼ، كما تـ بناء كا 
التي كانت ما بيف نياية الثمانينات كبداية التسعينات شيدت تحكالت كبرل، سكاء داخؿ 
المجتمع المغربي الذم كاكب عدة تغييرات في كثير مف المستكيات، أك عمى المستكل 

الدكلي الذم عرؼ كيؼ يقـك بنشر مبادئو كقيمو التي تنبني عمى الحرية كالمبادرة، 
كنشر الديمقراطية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كال سيما المكاثيؽ الدكلية التي مف بينيا تمؾ 

 .المتعمقة باألسرة

كليذه األسباب كميا تـ إحداث تعديؿ رسمي عمى قانكف األحكاؿ الشخصية 
 لتحدث 1993المغربي، حيث صدرت تعديبلت تخص مدكنة األحكاؿ الشخصية سنة 

ف لـ يكف جكىريا كفي مستكل تطمعات الجمعيات النسائية التي  التغيير، كىك تغيير كا 
طالبت بو كألحت عميو، كفي مستكل تطكر المجتمع المغربي، فإنو مع ذلؾ كفي كؿ 

عمى اعتبار أنو كسر القدسية التي أضفيت عمى ىذا القانكف، . األحكاؿ كاف إيجابيا
الشيء الذم كاف يعرقؿ إحداث أم تعديؿ عميو، كأيضا ألف ىذا التعديؿ يمكف أف يفتح 

الباب أماـ تعديبلت أخرل أكثر جرأة، كالتي قد تمس ىذا القانكف في أمكر جكىرية، 
كيككف أكثر مراعاة لتطكر المجتمع المغربي، كأكثر تكافقا مع المكاثيؽ الدكلية التي كقع 

                                           

مدل استجابة مدكنة األسرة لمطالب المجتمع المدني : " انظر في ىذا الصدد أستاذنا خالد برجاكم(25)

 . كما يمييا6س، ص .، ـ"كالسياسي المغربي
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 . (26)كصادؽ عمييا المغرب
كبالفعؿ، فبمجرد دخكؿ التعديبلت التي لحقت مدكنة األحكاؿ الشخصية سنة 

 إلى حيز التطبيؽ، ظيرت إلى الكجكد عدة إشكاليات قانكنية، كعدة مشاكؿ 1993
كاقعية أثناء تطبيؽ ىذه التعديبلت مف طرؼ المحاكـ، كفد نتجت باألساس نظران لعدـ 
تقدـ المقتضيات الكاردة في المدكنة، ال سيما تمؾ المتعمقة بالجانب المسطرم، ككذا 

لعدـ كجكد قضاء متخصص في المادة يتكفر عمى قضاة ذكم تككيف خاص يكازف بيف 
ما ىك قانكني كما ىك اجتماعي كنفسي، ألف نزاعات األسرة عبارة عف نزاعات ذات 

 .طبيعة خاصة تختمؼ بشكؿ كبير عف بقية النزاعات االجتماعية األخرل
نتيجة ليذا الكضع، انتظمت جمعيات المجتمع المدني، كفي مقدمتيا الجمعيات 
النسائية التي أصبحت أكثر نضجا كتكاصبل مع المجتمع كتأطيران لو، في سمؾ المطالبة 
بالتغيير، مستغمة أيضا العديد مف المنابر إليصاؿ فكرتيا كالتأكيد عمى حقكقيا الثابتة 

في العدؿ كالمساكاة مع الرجؿ، كقد تزامف ىذا األمر مع فترة االنتقاؿ الديمقراطي 
كتعييف حككمة التناكب التي تزعمتيا أحزاب المعارضة التاريخية، كعمى رأسيا حزب 

 .(27)االتحاد االشتراكي
ىذه الحككمة التي جاء في تصريحيا المقدـ آنذاؾ أماـ البرلماف بغرفتيو خبلؿ 

إعماؿ الفصكؿ اإليجابية التي تضمنتيا مدكنة : "شير أبريؿ مف نفس السنة أنو سيتـ
األحكاؿ الشخصية بالمغرب كالقياـ بإصبلح تدريجي ليذه المدكنة في نطاؽ احتراـ قيـ 

                                           

كضعية المرأة - إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ الشخصية: " راجع خالد برجاكم(26)

 .50س، ص .، ـ"نمكذجا

كضعية المرأة - إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ الشخصية: " راجع خالد برجاكم(27)

 .69س، ص .، ـ"نمكذجا
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كما أعمنت مف خبلؿ خطكطيا العريضة في تكجياتيا . (28)"ديننا اإلسبلمي الحنيؼ
الكبرل التي ستتبعيا، أنيا ستعتمد عمى خطة كطنية إلدماج المرأة في التنمية، كذلؾ 
مف خبلؿ القياـ بجممة إصبلحات في ىذا الشأف، عمى أساس أف تككف متكافقة كذلؾ 

 .  مع المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بميداف األسرة
كقد أثارت ىذه الخطة عدة انتقادات، ال سيما مف طرؼ االتجاه األصكلي الذم 
اعتبر مقتضياتيا متعارضة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كقد ترتب عمى ذلؾ حركة 

األكؿ سار مع اتجاه : قكية داخؿ المجتمع، حيث انقسـ ىذا األخير إلى اتجاىيف
الخطة، كالثاني الذم كاف أكثر عددا سار في اتجاه معاكس ليا، كىك الشيء الذم 

 .يفسر تغييب ىذه الخطة مف الكجكد
كرغـ المصير الذم عرفتو الخطة الكطنية إلدماج المرأة في التنمية، فإف 

مطالب الجمعيات النسائية لـ تيدأ، كصعدت مف حدة مطالبيا، كلـ يمطؼ مف حدة 
 . (29)الصراع سكل التدخؿ الممكي الذم عيف لجنة ممكية إلعداد مشركع مدكنة األسرة

كبعد انتياء المجنة مف أشغاليا، عرضت عمى جبللة الممؾ محمد السادس الذم 
كضح خطكطيا العريضة في خطابو التاريخي، كالذم ألقاه بمناسبة افتتاح الدكرة 

 .2003 أكتكبر 10البرلمانية بتاريخ 

كقد تضمف ىذا المشركع عدة إيجابيات، كعرؼ عدة إصبلحات جكىرية، سكاء 
عمى مستكل القكاعد المكضكعية أك عمى مستكل القكاعد المسطرية، كتـ عرضو عمى 

                                           
 حصيمة أكلية، منشكرات 10/11/1993 انظر ندكة حكؿ تعديبلت مدكنة األحكاؿ الشخصية بظيائر (28)

 .1997السكيسي، - كمية الحقكؽ بالرباط

كضعية المرأة - إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ الشخصية: " راجع خالد برجاكم(29)
 .88س، ص .، ـ"نمكذجا
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البرلماف الذم كافؽ عميو باإلجماع، ليصبح قانكنا مكتمبل كيدخؿ بالتالي إلى حيز 
 . التطبيؽ

كلكي تفعؿ مضاميف مدكنة األسرة بشكؿ إيجابي، فقد تـ إنشاء أقساـ قضاء 
األسرة التي ستتخصص في معالجة القضايا األسرية التي تعتبر قضايا ذات طبيعة 

 .خاصة

كخبلصة القكؿ ىك أف مدكنة األسرة أحدثت ثكرة عمى دعاة الفكر المحافظ الذم 
ىيمف عمى المجاؿ األسرم لعدة عقكد، كالذم أضفى صفة القداسة عمى مدكنة األحكاؿ 

، (30)الشخصية إلى درجة أف أم انتقاد ألحكاميا، يفسر كما لك كاف انتقادا لئلسبلـ
كمف خبلؿ ىذه القراءات نرل أف التيارات المحافظة التي تنتمي إلى نظاـ اجتماعي 
معيف تدافع بقكة عف مكتسباتيا الماضكية ضد عمؿ قكل التغير، ليذا يمكف اعتبار 

مفيـك التقميد كممارسة منظمة لمسمكؾ تتحدد ميمتو في الحفاظ عمى األكضاع القائمة، 
كالعمؿ عمى تكرار األشكاؿ االجتماعية كالثقافية، أم أف سمككيا التكرارم كالمحافظ ىك 

 .بمثابة حاجز كقائي ضد عكامؿ التغيير

كىذا ما لـ تستسغو الجمعيات النسائية كالتيارات الحداثية التقدمية، التي اختارت 
التحديث كالتجديد، مطالبة ببمكرة ديناميكية لمتغيير تخمخؿ القيـ كالسمككات كالمكاقؼ 

الثابتة التي تؤخر كؿ إمكانية التغيير، كتقمص مف حجـ العكامؿ المساىمة في التحكؿ، 
كىي بذلؾ تطالب بإنشاء أدكار جديدة داخؿ المجتمع تفسرىا التحكالت العميقة التي 

ىك ما كاف متخفيا فيما يطمؽ عميو بالتعايش " التقميد كالحداثة"عرفيا، كلعؿ ىذه الثنائية 
إال أف ىذا التعايش - الذم كسـ الحياة االجتماعية بالمغرب- المفركض أك الممكف

                                           
مدل استجابة مدكنة األسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي : "انظر أستاذنا خالد برجاكم (30)

 .34س، ص .،  ـ"المغربي
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سيتعرض ليزة كبرل، ما داـ التحاكر مستحيبل، كما داـ الرفض كاإلقصاء ىك شعار 
 .التيار المحافظ الذم يسعى مف خبللو إلى تثبيت مكاقعو كأدكاره بالمجتمع

فيؿ باستطاعة النظاـ أك المجتمع السعكدم تبني ىذه التحكالت التي مست 
بعض المجتمعات العربية كمنيا المجتمع المغربي؟ كىؿ يمكف لمتيارات الخفية 

كالمتخفية التي تؤمف بالتغيير كالتجديد أف تمس طبيعة النسؽ االجتماعي، ال سيما كأف 
ىناؾ ضغكطات تمارس مف الخارج كالداخؿ؟ كما ىي كتيرتيا في التعامؿ مع بعض 

القضايا كالممفات التي تثير ردكد أفعاؿ متباينة مف الداخؿ، كالتي تتبناىا بعض 
 الحركات النسائية؟

لعؿ ىذه اإلشكالية ىي ما سنحاكؿ اإلجابة عنيا باستفاضة في فصكؿ الحقة 
 .  مف ىذه الدراسة

إف التطكر الذم عرفو النظاـ القانكني لؤلسرة السعكدية، لـ يكف بمنأل عف 
التحكالت كالتغيرات التي عرفيا العالـ، ذلؾ أف المجتمع السعكدم عرؼ عدة تطكرات 

في مختمؼ المجاالت، كبالتالي كاف مف الضركرم القياـ بعدة إصبلحات جكىرية 
لكف ىذا لـ يحدث، . لئلطار القانكني المنظـ لؤلسرة في المممكة العربية السعكدية

باعتباره المذىب - كبقيت أحكاـ الفقو اإلسبلمي، كخاصة أحكاـ المذىب الحنبمي 
ىي السائدة، كأيضا اجتيادات القضاء السعكدم الذم كضع - الرسمي لممممكة

 .اجتيادات ميمة، لكنيا تستند بشكؿ مباشر أك غير مباشر إلى أحكاـ الفقو الحنبمي

 كال سيما تمؾ التي تقرر –كبالتالي فبل تزاؿ المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف 
لـ تنؿ حظيا في التشريع - مجمكعة مف الحقكؽ األساسية لفائدة المرأة كالطفؿ

 .السعكدم
إف السنيف األخيرة عرفت عدة مطالبات مف طرؼ : لكف مع ذلؾ، يمكف القكؿ
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، 31المجتمع المدني كالحقكقي السعكدم، تدعك إلى تفعيؿ مقتضيات االتفاقيات الدكلية
عطاء المزيد مف الحقكؽ لممرأة كالطفؿ، كقد ساعد عمى ذلؾ بركز بعض منظمات  كا 

المجتمع المدني، التي أصبح ليا ىامش حرية أكبر تعمؿ مف خبللو عمى بمكرة 
 .أفكارىا، ثـ إخراجيا إلى العمف كالدفاع عنيا بقكة

كمع ذلؾ، فإف الحقيقة الراسخة، ىي أف المجتمع المدني السعكدم ليس لو ما 
يكفي مف التجارب، كما زالت لـ تترسخ لديو العديد مف التراكمات كالتجارب التي تجعمو 

يؤثر بقكة عمى مسار األحداث، كال سيما في قضية ميمة كحساسة كمرتبطة باليكية 
 .كالمقدسات كمجاؿ األسرة

كيتبيف جميا أف أىمية مكضكع دراسة النظاـ القانكني لؤلسرة في كؿ مف المممكة 
 :العربية السعكدية كالمممكة المغربية، غير خافية كتتجمى عمى مستكييف

يتعمؽ بالجانب النظرم، ذلؾ ألف مكضكع األحكاؿ الشخصية : المستكل األكؿ
ثـ مدكنة األسرة تناكلو الفقياء كالباحثكف بالشرح كالتحميؿ في كثير مف الدراسات 

 .  كاألبحاث األكاديمية
أما في النظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة العربية السعكدية، فقد تـ تناكلو بشكؿ 
كاسع، مف خبلؿ الشركح التي طالت أحكاـ الفقو الحنبمي في المجاؿ المتعمؽ بالعبلقات 

داخؿ األسرة، كأيضا مف خبلؿ التعميقات الكثيرة عمى أحكاـ كفتاكل القضاء 
 . (32)السعكدم

                                           
إف المممكة العربية السعكدية بحكـ الدينامية القانكنية التي تعرفيا حاليا ،حيث لجات الحككمة عمى عدة خطط منيا  31

 التي سمحت لممراة السعكدية باالختالط الشرعي  كمشاركة المرأة في عدة منتديات كالحكار الكطني السعكدم ، 2007خطة 
 25,5 اليادفة الى مشاركة النساء في الحياة االقتصادية كالتعميمية ، حيث تـ تخصيص 2010كتمتيا الخطة الثانية سنة 

في المائة مف الميزانية السنكية ليذا الغرض ،  نعتقد أف المممكة ماضية في تكسيع ىامش الحريات  كحقكؽ  المرأة  بما 
انظر بيذا الخصكص دراسة قدميا مركز الممؾ عبد اهلل لمعمـك كالتكنكلكجيا ، جدة  ، في . يتطابؽ مع المعايير الدكلية 
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غير أف دراسة النظاـ القانكني لممممكة المغربية كالمممكة العربية السعكدية في 
بحث عممي كاحد، مف خبلؿ دراسة مقارنة، تعتبر مسألة جديدة كمتفردة، لـ يسبؽ ألم 

بحث عممي أك أكاديمي أف قاـ بنفس العمؿ حسب عممنا المتكاضع، كىذا ما يجعؿ 
 .ليذا األمر أىمية نظرية كبيرة

كلعؿ أفضؿ ما يضفي عمى ىذا العمؿ أىميتو النظرية الكبيرة أيضا، ىك أف 
النظاميف القانكنييف مكضكع الدراسة يختمفاف جذريا مف حيث مصادر التشريع كالتطكر 

كمكاكبة آخر ما كصمت إليو التشريعات الكضعية المقارنة، كفقا لما نصت عميو 
المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بمجاؿ األسرة، فإذا كانت مدكنة األسرة قانكنا متقدما، سكاء 
مف حيث الشكؿ الذم يشبو التبكيب الذم تصاغ فيو المدكنات الحديثة، أك مف حيث 

المضمكف، إذ يعتبر قانكنا حديثا يراعي التغيير كالتطكر الذم كصؿ إليو المجتمع 
المغربي، كيراعي أيضا التزامات المغرب الدكلية، حيث إنو صادؽ عمى العديد مف 

المكاثيؽ الدكلية، فكاف مف البلـز عميو بمكرة ىذا القانكف االتفاقي الدكلي داخؿ قكانينو 
الداخمية، كىذا بالفعؿ ىك ما حصؿ مع مدكنة األسرة، كأيضا مع قكانيف أخرل تنظـ 

عدة مجاالت أخرل، أما فيما يخص النظاـ القانكني لؤلسرة بالمممكة العربية السعكدية، 
فيك ما زاؿ تقميديا كمحافظا، يتشبث بأحكاـ المذىب الحنبمي، رغـ أف المجتمع 
السعكدم عرؼ تطكرا ممحكظا عمى عدة مستكيات، سكاء منيا االقتصادم أك 

االجتماعي أك الثقافي، كأيضا رغـ أف الكثير مف األحكاـ كالقكاعد التي تنظـ مجاؿ 
األسرة في الشريعة اإلسبلمية، ىي عبارة عف أحكاـ ظنية قابمة لمتطكر كاالجتياد، كقد 
اختمؼ الفقياء قديما كحديثا حكؿ الكثير منيا، اختبلفا يبرز كسطية الديف اإلسبلمي، 
كمركنتو كاستطاعتو التكيؼ مع كافة األكضاع القانكنية كالكاقعية المستجدة، بشكؿ 

 .يجعمو متميزا بشكؿ كبير عف باقي الديانات

كىكذا إذف، يككف مف الثابت أف مناقشة كتناكؿ نظاميف قانكنييف لؤلسرة، 
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يجابيات  مختمفيف مف حيث التطكر كالحداثة لو أىمية كبرل، كمف شأنو إبراز نكاقص كا 
 .كؿ اتجاه

كيتعمؽ بالجانب العممي، ذلؾ أف ىذه الدراسة ستككف مفيدة : المستكل الثاني
في معرفة إيجابيات كؿ نظاـ قانكني مف النظاميف مكضكع ىذه الدراسة كالسمبيات التي 

تعتريو، بشكؿ يؤدم إلى الكقكؼ عمى أكجو الخمؿ، مما قد يسيؿ عممية اإلصبلح 
 .كالتعديؿ التي يمكف أف تطاؿ ىذه األنظمة

كنظف أف ىذه الدراسة ستفيد بصكرة أكبر جانب النظاـ التشريعي السعكدم، 
عمى اعتبار أنو نظاـ قانكني غير متطكر، كال يزاؿ يحافظ عمى أحكاـ المذىب 

الحنبمي، كأنو بحاجة إلى االستفادة مف مدكنة األسرة كأيضا مف القكانيف األخرل التي 
تشمميا المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بنظاـ األسرة المطبقة بالمغرب، التي نصت عمى 
بعض المبادئ التي تضمنتيا المكاثيؽ الدكلية في مجاؿ األسرة، فبعض القكانيف 

المغربية سايرت التطكر كالتحكالت التي عرفتيا بعض المجتمعات في شتى مناحي 
الحياة، كذلؾ مف خبلؿ ترسيخ مبدإ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كالحفاظ عمى 

 .المصمحة العميا لؤلطفاؿ كصيانة كرامة الرجؿ

كما تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة في ككنيا ستبيف كيفية تعامؿ القضاء 
المغربي بكاسطة أحكامو كقراراتو مع مقتضيات النظاـ القانكني لؤلسرة بشكؿ عاـ، كمع 
مقتضيات مدكنة األسرة بشكؿ خاص، كأيضا كيفية تعامؿ القضاء السعكدم مف خبلؿ 
أقضيتو كفتاكيو مع أحكاـ الفقو الحنبمي، كمدل محاكلة ىذه األقضية كالفتاكل إعطاء 

 .نفس جديد ليذه المقتضيات بشكؿ يجعميا أكثر مسايرة لمتطكر

كسيركز نطاؽ ىذه الدراسة خصكصا عمى النظاـ القانكني المغربي المتعمؽ 
بالمقتضيات الكاردة في مدكنة األسرة؛ كأما باقي المقتضيات القانكنية الكاردة في باقي 
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القكانيف المتعمقة باألسرة، فإنو يشير إلييا فقط عند االقتضاء، كمما دعت إلى ذلؾ 
الضركرة كالحاجة، كبالتالي فإف ىذا البحث سيتناكؿ الخطبة كالزكاج كانحبلؿ ميثاؽ 

الزكجية كآثار الكالدة مف نفقة كحضانة كنسب، كما سيتناكؿ بعض المقتضيات المتعمقة 
شكاالت قانكنية ككاقعية  .بالركابط الدكلية الخاصة، كما يترتب عمى ذلؾ مف نزاعات كا 

أما بخصكص الجانب السعكدم، فإف الدراسة لف تتناكؿ بطبيعة الحاؿ النظاـ 
القانكني لؤلسرة السعكدية في شمكليتو كتفصيبلتو، كلكنيا ستتناكؿ فقط المسائؿ الميمة 
كاألساسية التي يمكف أف تعطي القارئ فكرة كاضحة عف ىذا النظاـ، كعف اإلشكاليات 

 .القانكنية النظرية، كالقضائية العممية التي تثيرىا

كما أف مقارنة النظاـ القانكني في كؿ مف المممكة المغربية كالمممكة العربية 
السعكدية، ستشمؿ، باإلضافة إلى المصادر الشرعية اإلسبلمية، المعايير التي تفرضيا 
المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بمجاؿ األسرة، كخاصة اتفاقية مناىضة جميع أشكاؿ التمييز 

ضد المرأة، كاالتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ، التي تشكؿ المقتضيات التي تضمنت 
أسمى ما كصمت إليو اإلنسانية مف أحكاـ تحفظ الكرامة كالمساكاة لممرأة، كتحافظ عمى 

 .الحقكؽ الثابتة لؤلطفاؿ

كيجب التأكيد عمى أف القياـ ببحث جاد كمفيد يتطمب جيدا كبيرا، ألف األمر 
يتعمؽ بدارسة نظاميف قانكنيف مختمفيف مف حيث اإلطار المرجعي كالتنظيـ القانكني في 

المجاؿ األسرم، كذلؾ لتجاكز المشاكؿ كالصعكبات العممية كالكاقعية أثناء محاكلة 
استجماع المادة الخاـ ليذا المكضكع، مف مصادر كمراجع متخصصة في المجاؿ 

 . مكضكع الدراسة، كأيضا أثناء كتابة ىذا المكضكع

كقد جرت عادة البحث األكاديمي أف يكضح الباحث الصعكبات التي كاجيتو 
في مراحؿ إنجاز بحثو، كما جرت العادة أف يكضح المنيج الذم تستجيب لو الدراسة، 
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 فما ىي إذف ىذه العكائؽ التي اعترضت طريقنا؟ كما ىي المناىج المختارة كالمعتمدة؟

ذا كانت لذة البحث ال تنفصؿ عف آالمو، فإف لنا أف نحدد ىذا األخير مف  كا 
خبلؿ رصد مكجز لبعض الصعكبات التي اعترضت سبيمنا، خاصة كأنيا مف األسباب 

األكلى التي حدت مف سرعة السير فيو كحالت دكف المضي في مساره مضيا جادا 
 :كمف ىذه الصعكبات نذكر ما يمي

جانب خاص بالدراسة المتعمقة بالمممكة العربية السعكدية، فالباحث في - 
تعاممو مع المادة يكاجو عدـ تقنينيا تشريعيا، إضافة إلى اعتمادىا المطمؽ عمى أحكاـ 
المذىب الحنبمي الذم طرح أمامنا صعكبات أثناء الرجكع إلى المصادر كالمراجع، التي 

تضـ األحكاـ التي نظمت ىذا المجاؿ، كما اعترضتنا أيضا صعكبة تجميع األحكاـ 
 .كالفتاكل القضائية

إال أف معاناتنا تقمصت في الشؽ اآلخر مف الدراسة، الخاصة بالنظاـ القانكني 
المغربي نظرا لتكافر المادة، ككذا لكجكد بعض الدراسات كاالجتيادات المنشكرة كغير 

المنشكرة، إضافة إلى أف الشركح الفقيية كالبحكث األكاديمية التي أنتجيا الفقياء 
كاألكاديميكف المغاربة، فتحت أمامنا آفاقا كبيرة ساىمت بشكؿ كبير في تكضيح 

 .الجكانب القانكنية كالكاقعية لنظاـ األسرة المغربي

كلكي يحمي الدارس مكضكعو مف االستبداد أك التعسؼ، ظمت الصيغة 
المبلئمة كالنيائية لكيفية تناكلو، تفرض عمينا إعادة النظر مرات عديدة في المنيج الذم 

سنتبعو، فاحتكمنا في األخير إلى مفاىيـ إجرائية كأدكات منيجية اتخذت الكصؼ 
كالتحميؿ مبدأن ليا، ثـ استعممت فعؿ المقارنة لمنفاذ إلى صمب المكضكع مف أجؿ 

ىكذا ستبيف المنيجية الكصفية، مقتضيات النظاـ القانكني المغربي . استخبلص النتائج
لؤلسرة كما نظمت ذلؾ المدكنات القانكنية المرتبطة بيذا الميداف، مستعرضة أىـ 
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األحكاـ التي ينص عمييا، كأيضا سيتـ استعراض مقتضيات كأحكاـ المذىب الفقيي 
 .  الحنبمي التي تشكؿ النظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة العربية السعكدية

ىذا، باإلضافة إلى مقتضيات بعض االتفاقيات الدكلية، خاصة تمؾ المرتبطة 
كاإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ، كاتفاقية مناىضة جميع : بحقكؽ المرأة كحقكؽ الطفؿ
 .أشكاؿ التمييز ضد النساء

كبعدىا سيتـ االعتماد عمى المنيجية التحميمية التركيبية، التي ستغني البحث 
كتفيده انطبلقا مف تحميؿ المقتضيات كاألحكاـ التي ينص عمييا النظاـ التشريعي 
لؤلسرة في كؿ مف المممكة المغربية كالمممكة العربية السعكدية، كذلؾ في عبلقتيا 
بالتشريعات الكضعية المقارنة، كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كأيضا أحكاـ االتفاقيات 

الدكلية المرتبطة بميداف األسرة، إضافة إلى عرض االجتيادات القضائية المرتبطة بيذا 
الميداف، سكاء تمؾ الصادرة عف القضاء المغربي، أك الصادرة عف القضاء السعكدم، 

مكضحيف بذلؾ مدل مسايرتيا لممكقؼ التشريعي، أك لمدل تقدميا أك تخمفيا عما 
 .تضمنو التشريع

كىذا المنيج التحميمي كالتركيبي، ىك الذم سيفيد في تسطير ىدؼ معيف مف 
البحث، كسيجعمنا نخرج باستنتاجات أساسية تكضح لنا أكجو القصكر أك النقص، كما 

 .سيكضح لنا األكجو اإليجابية

كمع ذلؾ، فإنو سيتـ االنفتاح في ىذه الدراسة عمى منيج آخر غير المنيج 
التحميمي كالتركيبي، كىك المنيج المقارف الذم يعمؿ عمى مقارنة النظاميف المغربي 

كالسعكدم عمى ضكء أحكاـ التشريع اإلسبلمي التي تضمنيا مصدراه األساسياف كىما 
القرآف كالسنة، كأيضا ما كصؿ إليو الفقو اإلسبلمي، كال سيما فقياء المذاىب األربعة، 
كحتى تحقؽ المقارنة غاياتيا في ىذا الميداف، ال بد أف تتـ في ضكء االتفاقيات الدكلية 
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المرتبطة بو، كعمى الخصكص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيد الدكلي الخاص 
بالحقكؽ السياسية كالمدنية، كالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 

كالثقافية، كاإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ، كاتفاقية مناىضة جميع أشكاؿ التمييز ضد 
 .  النساء

كمف خبلؿ اتباع ىذا المنيج المقارف، سيتـ الكقكؼ عمى الثغرات، كفي نفس 
الكقت عمى اإليجابيات التي تضمنيا النظاماف القانكنياف في كؿ مف المممكة المغربية 

 . كالمممكة العربية السعكدية

كلعؿ ىذا المنيج األخير ىك ما جعؿ مكضكع ىذه الدراسة يطرح إشكالية 
 : أساسية تتجمى في السؤاؿ التالي

إنى أ  حذ ً   ث  ن  ح ذ ت  نقب ٌ ية  نقٌ عذ  ن بمة  ن نظ ة نشً  ط 

  نضً ج  ي  م م   نقب ٌ ي   ن غش ي ً ن  ٌد ؟

 

 

 :كانطبلقا مف ىذه اإلشكالية، سنعالج المكضكع كفؽ التصميـ التالي

 مكاكبة المستجدات مف خالؿ القكاعد العامة: الباب األكؿ
مكاكبة المستجدات مف خالؿ القكاعد المنظمة : الباب الثاني

 لركابط الزكاج
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  ن بب  ألًل
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مٌ   ة  ن  ح ذ ت م   الل  نقٌ عذ 

  ن بمة

 

 
 
 
 
 
 

 

 

أصبح العالـ العربي اليـك يعرؼ تشعبا في قكانينو ال سيما في مجاؿ األسرة، 
عمى اعتبار أف ىذا المجاؿ أصبح في صمب اىتماـ التشريعات، نظرا لما لو مف أىمية 
أساسية في حياتنا اليكمية، فباستقرار األسرة يككف المشرعيف السعكدم كالمغربي قد كفقا 

كفي مقابؿ ذلؾ ىناؾ بعض التشريعات التي ال زالت . في رسـ معالـ األسرة المستقرة
، الشيء الذم يتطمب اليـك قبؿ أم (33)تتخبط في مشاكؿ عدة نظرا ليشاشة قكانينيا

كقت مضى العمؿ عمى إخراج قكانيف إلى حيز الكجكد تككف شاممة كمؤطرة لركابط 
األسرة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لما أنتجو المشرع المغربي مف قكانيف لمست المشاكؿ 
التي كانت تعاني منيا مدكنة األحكاؿ الشخصية سابقا، بصياغتيا في حمة جديدة 

                                           
 .راجع بالخصكص المشرعيف الجزائرم كالمكريتاني (33)
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قكاميا التكازف بيف أطراؼ األسرة، في مقابؿ نجد المشرع السعكدم قد حاكؿ جيد 
 .اإلمكاف صياغة قكانيف تحافظ عمى استقرار األسرة في شكؿ قكاعدىا العامة

الفصؿ )كعميو، قبؿ تناكؿ المظاىر العامة لتطكر تشريعات األسرة في البمديف 
، البد مف التعرض لؤلسس كالمرتكزات المعتمد عمييا كمصدر عاـ ألنظمة (الثاني
 .(الفصؿ األكؿ)األسرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ألًل  نفصم

  ن بمة أل ظ ة  ألسشةسس  ألمشجكض ت ً ل
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مف قكاسـ مشتركة تستمـز ىذه المقارنة البحث فيما يجمع الظكاىر المدركسة 
، ليخرج كاالختبلؼعمى كؿ المستكيات، ككذلؾ في الجكانب التي تعكس التفاكت 

 فدراسة القكاعد ، بو في ىذا البابنا كىك ما قـاالستنتاجات في إطار نابمبلحظات
المطبقة في مجاؿ األسرة في المممكة العربية السعكدية كنفس الظاىرة بالمممكة 

 البحث في التاريخ التشريعي لكؿ بمد عمى حدة كالكقكؼ عمى نا فرض عمي،المغربية
. طبيعة القكاعد كأصكليا كمرجعياتيا

ذا كانت القكاعد المطبقة في مجاؿ األسرة في المممكة العربية السعكدية ذات   كا 
ت طبيعة فقيية في مجمميا، فإف ىناؾ إشارة مسطرية كردت ضمف مكاد نظاـ المرافعا

 .(34)نيذات شؽ قانك الشرعية جعمت منيا

 الذم يعكس التكجو الرسمي لمدكلة السعكدية نحك التقنيف في الجانب ،األمر
المسطرم كالتنظيمي، في حيف أف جانب الجكىر أك المكضكع يخضع لما كرد في 

                                           

إف الزائر لممكاقع السعكدية عمى مستكل األنترنت، خاصة مكقع كزارة العدؿ، يبلحظ ىذا التكجو مف  (34)

خبلؿ مجمكع األنظمة السعكدية المتضمنة في المكقع التي تتعمؽ بالتحكيـ كالنظاـ الجزائي، كالعقارم 

 .الخ...كاألنظمة المنظمة لمميف المرتبطة بالقضاء 
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المراجع الفقيية في إطار مذىب اإلماـ أحمد، خاصة المراجع التي حددىا الممؾ عبد 
العزيز آؿ سعكد، كالتي تمت اإلشارة إلييا بكضكح بمكقع كزارة العدؿ كالتي سأعكد 

. (35) في فقرة خاصة ضمف المبحث األكؿبالتفصيؿإلييا 

 عادة ما تتضمف جانبيف، األكؿ يتعمؽ بالعبادات كالثاني ،فالمراجع الفقيية
. األحكاـ المنظمة لؤلسرة مف خطبة كزكاج كطبلؽ كآثارىماتضمف بالمعامبلت، كم

ذات طبيعة قانكنية، إال فيي القكاعد المطبقة عمى األسرة في المغرب أما 
، إذ كاف ينطبؽ عميو استقبللوأف ىذه الطبيعة ال تنفي ما كاف يعرفو المغرب قبؿ 

 فإف المممكتيف ،كبصفة عامة. (36)نفس الحالة بالنسبة لممممكة العربية السعكدية
. تشتركاف في العديد مف القكاسـ

 يغرؼ مف نفس ، فإف نظاـ األسرة في البمديف، كعمى مستكل مكضكع الدراسة
ف اختمفا في المذىب، إذ المممكة العربية السعكدية تستند إلى  المعيف المرجعي الديني كا 

 ،فا المذىبيف سنيككبل ،المذىب الحنبمي كالمممكة المغربية تعتمد المذىب المالكي

                                           

 . .www.moj.gov.saانظر مكقع كزارة العدؿ السعكدية  (35)

كانت قكاعد الفقو المالكي ىي المطبقة في ميداف األحكاؿ الشخصية عمى المغاربة المسمميف في " (36)

المغرب قبؿ صدكر المدكنة، كما كانت تطبؽ بعض العادات كالتقاليد مخالفة لقكاعد الفقو اإلسبلمي 

 .في القرل كالمناطؽ الحضرية

 أصبحت مدكنة األحكاؿ الشخصية بعد صدكرىا ىي المطبقة عمى المغاربة 1958     عمى أنو منذ سنة 

 ".المسمميف

إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب بيف »: خالد برجاكم:       لممزيد حكؿ ىذا المكضكع انظر

، سمسمة دليؿ قانكف األسرة بالمغرب، مطبعة دار القمـ، الرباط، «الحركة النسائية كالحركة اإلسبلمية

 . كما بعدىا21، ص 2000، السنة 1العدد 

http://www.moj.gov.sa/
http://www.moj.gov.sa/
http://www.moj.gov.sa/


 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

33 

 

 الفكارؽ فإف عميوك الشريفة، النبكية كالسنة الكريـ القرآف ألحكاـ األكلكية يعطي ككبلىما

. كبيرة ليست المذىبيف أصكؿ في

 كالتجربة التكجو طبيعة حددم ان مرتكز كالسعكدم المغربي النظاميف مف لكؿ إف

. بمد كؿ في االجتماعية المؤسساتية

 فإف كالسني، الديني المرتكز مستكل عمى الكحدة تعكس القكاعد ىذه كانت فإذا

 مبررات عمى يقـك بمد كؿ اختيار فإ بحيث المذىبي، التكجو مستكل عمى ان اختبلؼ ىناؾ

. األمة كعمماء األمر كالة تكجيات ككذلؾ كاالجتماعية، التاريخية الشركط كراءىا تقؼ

 عمى المطبقة القكاعد تختمؼ بحيث الطبيعة، مستكل عمى اختبلفان  ىناؾ أف كما

 نجد األكلى ففي السعكدية، العربية المممكة في نظيرتيا عف المغربية المممكة في األسرة

 نجد أننا حيف في ،المغرب عرفيا التي التشريعية كالتجربة األسرة، مدكنة إطار في قكانيف

ف فقيية، قكاعد السعكدية العربية المممكة تجربة في  القانكنية الجكانب بعض كجدت كا 

 مستكل عمى االختبلؼ يعكس الذم األمر كىك .بالمضمكف كليس بالشكؿ ترتبط التي

  .فحسب الفقيي كليس القضائيك القانكني يفالمرتكز

ذا  ارتبط الذم ،التقنيف مستكل عمى المغربية المممكة تجربة في تأممنا ما كا 

 لما تعميبلن  نجد ،المغرب عرفو الذم الفرنسي االستعمار تجربة بحكـ الفرنسية بالمدكنات

 عمى المحافظة إطار في األسرة لنظاـ ديني مضمكف بيف جمع مف األسرة مدكنة تعرفو

 التي المبادئ مف بالعديد األخذ ككذلؾ ،(37)لمتقنيف الغربية بالتقنيات األخذ كبيف الثكابت

                                           

، أم مباشرة بعد حصكؿ المغرب عمى 1958عمى الرغـ مف صدكر قانكف األحكاؿ الشخصية سنة  (37)

االستقبلؿ، كعمى الرغـ مف أف ىذا القانكف اتخذ طابع القكانيف الكضعية الحديثة مف حيث الشكؿ، 

 .فيك مف حيث المضمكف بقي كفيان لقكاعد كأحكاـ الفقو المالكي

، 172، كالكتاب الرابع في الفصؿ 82     فقد تـ ختـ الكتاب الثاني مف المدكنة المذككرة في الفصؿ 
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عبلنات الدكلية االتفاقيات أقرتيا . الحقكؽ كا 

 بمد، كؿ في ،كالقضائية كالقانكنية الفقيية المرتكزات في البحث يفرض الذم األمر

 ككذلؾ بمد، لكؿ كالقضائية كالقانكنية الفقيية التجربة بخصكصية سممنا ما إذا خاصة

 ىذه تطكر في كالبحث ،نظاـ كؿ في تأثيرىا كدرجة كتجربتيا المؤسسات بعض مكقع

. بمد كؿ في بالمجتمع عبلقتيا كفي التشريعات

 بحثالـ خصصف بحيث بحثيف،ـ إطار في المرتكز ىذا تناكؿف أف ؿنحاكسك

 النظامي لممرتكز الثاني بحثكالـ المغرب، في كالقضائي كالفقيي القانكني لؤلساس األكؿ

. السعكدية العربية المممكة في كالقضائي كالفقيي

األألسس اللقسانان والللقن واللقسان  ن الممغر  :  األولالمبحث
 كسكريا التقنيف، مجاؿ في المتميزة التجربة ذات العربية الدكؿ مف المغرب يعتبر

 االستعمار لتجربة خضعت التي تمؾ خاصة ،الدكؿ مف كغيرىا (38)كتكنس كمصر

                                                                                                                            

كؿ ما لـ يشممو " بأف 297، كالكتاب السادس كاألخير في الفصؿ 216كالكتاب الخامس في الفصؿ 

 ".ىذا القانكف يرجع فيو إلى الراجح أك المشيكر أك ما جرل بو العمؿ مف مذىب اإلماـ مالؾ

كؿ ما لـ يرد بو نص في ىذه المدكنة، : " منيا بما يمي400     ككذلؾ ختمت مدكنة األسرة في المادة 

يرجع فيو إلى المذىب المالكي، كاالجتياد الذم يراعى فيو تحقيؽ قيـ اإلسبلـ في العدؿ كالمساكاة 

 ". كالمعاشرة بالمعركؼ

تعتبر مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية مف أحدث القكانيف التي تخمصت مف الكثير مف قكاعد الفقو  (38)

اإلسبلمي، كسايرت بذلؾ المكاثيؽ الدكلية التي كقعت كصادقت عمييا، كىكذا تجسد ىذه المجمة 

 .بالفعؿ المساكاة التامة كالمطمقة بيف الزكجيف في الحقكؽ كااللتزامات

الحمكؿ المقررة لتنازع : القانكف الدكلي الخاص في مادة األحكاؿ الشخصية»:        راجع خالد برجاكم

القكانيف في الدكؿ اإلسبلمية بيف منطؽ االنتساب إلى األمة اإلسبلمية كمنطؽ االنتماء إلى الجماعة 
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 األخيرة األسرة مدكنة تجربة خاصة ،(39)كالتدكيف التقنيف بنزعة ككنيان  تميز الذم الفرنسي

 بعد أك القانكف صدكر قبؿ أثارتيا التي كالفقيية كالمجتمعية كالسياسية العممية كالنقاشات

. صدكره

 المذىب انتقاؿ بتجربة ارتبطت ،عريقة كمذىبية فقيية تجربة لممغرب أف كما

 إطار في كاألكاديمية العممية تجربتو ككذلؾ ،القدـ منذ المغرب إلى المشرؽ مف المالكي

 إلى القضائية كالكحدة التقنيف تجربة رافقت قضائية تجربة لو أف كما .القركييف جامعة

. اليـك يعرفيا التي القضائية كالجيات القكانيف مستكل عمى التعدد تجربة

                                                                                                                            

 . كما بعدىا10، ص 2001، دار القمـ، الرباط، الطبعة األكلى «الدكلية

تشريع يجمع أكثر القكاعد القانكنية التي تحكـ المسائؿ المتعمقة بفرع معيف مف فركع القانكف في التقنيف  (39)

مدكنة كاحدة مرتبة كمبكبة بحسب المسائؿ التي تنظميا، في شكؿ مكاد مختصرة  تأتي متسمسمة، 

 .      كالتقنيف المدني كالتقنيف التجارم كالتقنيف الجنائي كتقنيف األحكاؿ الشخصية

../.. ../..  قبؿ321الذم كضع حكالي عاـ " دراككف"      كقد عرؼ التقنيف منذ القديـ، مف ذلؾ قانكف 

 قبؿ الميبلد، كقانكف األلكاح االثنا عشر الذم 594الذم صدر حكالي " صكلكف"الميبلد، كقانكف 

، كقانكف مانك الذم كضع عاـ ( قبؿ الميبلد1728) قبؿ الميبلد، كقانكف حمكرابي 541كضع عاـ 

 . قبؿ الميبلد716 إلى 712 قبؿ الميبلد، كقانكف بكككريس 1280

        كأكؿ التقنينات التي حدثت في العصر الحديث، ىي المجمكعة المدنية الفرنسية التي سّميت 

 ة كتمتيا المجمكعات الفرنسية األخرل، ثـ تفشت حركة التقنيف في الببلد األكركبي "نابكليكف"بمجمكعة 

 كالتقنيف العثماني 1865 كالتقنيف اإليطالي عاـ 1811األخرل، فصدر التقنيف النمساكم في 

، 1912، كالتقنيف السكيسرم سنة 1900، كالتقنيف األلماني سنة 1869المعركؼ بالمجمة في سنة 

 .كتبع ذلؾ صدكر التقنينات في ببلد العالـ المتحضرة األخرل

، الجزء األكؿ، مطبعة النجاح الجديدة، «المدخؿ لدراسة القانكف»:       انظر إدريس العمكم العبدالكم

 .567 إلى 559الدار البيضاء، الطبعة الثانية، الصفحة مف 
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 تراكمت القكانيف التي أصدرىا المشرع المغربي كتراكمت ،ما سبؽ كفي إطار
 التي غدت تشكؿ مرجعان فقييان كقضائيان كرصيدان أساسيان ، الفقيية كالقضائيةاالجتيادات

 لممكضكع سيتـ في إطار ناكعميو فإف تناكؿ.  رىف إشارة الباحثيف األكاديمييفكضع
يتعمؽ األكؿ باألساس القانكني كالفقيي في المغرب، كيتعمؽ الثاني باألساس : مطمبيف
. القضائي

  فٙ انًغزة ٔانفمٓٙاألسبس انمبََٕٙ:  األٔلانًطهت

 كاف بؿ باألسرة، تتعمؽ قكانيف يعرؼ المغرب يكف لـ ،قبميا كما الحماية فترة خبلؿ

 االنتشار كاسع المالكي المذىب كاف فقد ،المالكي الفقو ألحكاـ يخضع العبلقة ىذه تنظيـ

 ربكع كؿ في متفاكت غير عرؼ إلى اإلطار ىذا في أحكامو تحكلت درجة إلى

. (40)المغرب

                                           

يقصد بالمذىب المالكي مختمؼ األحكاـ االجتيادية التي قررىا إماـ المذىب مراعيان في ذلؾ أصكالن  (40)

، « مف مدكنة األسرة400قراءة في المادة »: راجع بكشعيب الناصرم. معمكمة كأخرل مخصكصة

 . 41، ص 8-7مجمة المناىج، العدد

       كيندرج في إطار المذىب المالكي كذلؾ ما سار عميو أصحاب مالؾ كتبلمذتو مف بعده ناىجيف في 

ف خالفكه في الفركع المبنية عمى تمؾ األصكؿ  .اجتيادىـ أصكؿ مذىبو كا 

        كيعد اإلماـ مالؾ مف أكثر األئمة إعماالن لمفتكل، كقد ترتب عمى ذلؾ، أنو قد نقمت عنو أقكاؿ 

ما بسبب اختبلؼ  متباينة إما بسبب ضعؼ في النقؿ، أك ألف اإلماـ قد تراجع عف مكقؼ سابؽ، كا 

كالى جانب ىذا كذاؾ تعددت المراجع التي . الركاة كقكة استيعابيـ، بؿ اختبلؼ أمكنتيـ كأزمنتيـ

تجمع مختمؼ النكازؿ التي أفتى بشأنيا اإلماـ مالؾ، كفي مقدمتيا المدكنة الكبرل بركاية سحنكف عف 

 .                                                                                    عبد الرحماف ابف القاسـ، كالكاضحة البف حبيب، كالعتيبية لمعتيبي القرطبي، كالمكازية البف المكاز

، 1974، الدار التكنسية لمنشر، السنة «المحاضرات المغربيات»:       انظر محمد الفاضؿ ابف عاشكر
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 مف بنكع تتمتع أصبحت بالمذىب المرتبطة الكتب أف المغربي الفقو الحظ كقد

 فقو عمى خميؿ الشيخ مختصر ككتاب المغاربة، قبؿ مف بيا القسـ درجة إلى القداسة

. (41)القضائي المجاؿ في كالعامميف المغاربة الفقياء صدكر في محفكظان  كاف الذم مالؾ

ذا  اعتراؼ لو ككاف المالكي، المذىب إطار في الفقيية مكانتو خميؿ لمشيخ كاف كا 

 عف يخرج لـ فإنو كتصنيفيا، المسائؿ كؿ جمع عمى عمؿ قد لككنو ،المختصيف قبؿ مف

 ىذه مف الشراح عمؽ كقد ،(42)كالكاضح الجمي التفسير عف عكضان  كالرمكز األلغاز نطاؽ

 أحكاـ تقنيف يفرض الفقيو كالباحث، األمر الذم أصبحك القاضي كاجييا التي األزمة

  بيف الراجح كالمشيكر كما جرل بوالتمييز عناء الميتميف لتجنيب المالكي المذىب

  .(43)العمؿ

                                                                                                                            

 .ا كما بعده75ص 

../.. مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة : "راجع في ىذا الخصكص محمد بشيرم (41)

، أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، جامعة الحسف الثاني، "األحكاؿ الشخصية../... 

 .153، ص 1995 – 1994كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، الدار البيضاء، 

. س.،  ـ"مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ الشخصية: "انظر محمد بشيرم (42)

 .154الجزء األكؿ، ص

 أف الراجح ىك الحكـ الذم يركم الدليؿ عمى "يرل جانب مف الفقو : الراجح (43)

أنو رأم اإلماـ مالؾ، أك أنو المتأخر مف أقكالو، أخذان بالقاعدة األصكلية، التي تقضي بأف المتأخر 

مف األحكاـ يمغي المتقدـ منيا عند التعارض فيما بينيا، غير أف األمر قد يتجاكز ذلؾ عندما يككف 

 ".الراجح لو دليؿ قكم في الشريعة اإلسبلمية عمكمان 

الراجح مف بيف أقكاؿ الفقياء ىك الذم ينسب إلى اإلماـ ابف "       كيكاد يجمع الفقو الميتـ عمى أف 

كبياف ذلؾ ". كقكؿ ابف القاسـ ىك ركايتو عف اإلماـ مالؾ رضي الّمو عنيما فيما يغمب الظف. القاسـ

أف ابف القاسـ قد لـز مالؾ مدة عشريف سنة كاممة، بحيث لـ يكف يفارقو إال لعذر قاىر حتى تكفي، 
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كقد كاف عالمان بالناسخ كالمنسكخ مف أقكالو، إضافة إلى أنو ىك الذم نقؿ المذىب المالكي إلى عمـك 

 .                                                                                                                                                          الناس

، «تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ»: برىاف الديف إبراىيـ ابف فرحكف:      انظر

 .             ../..48-47 ىجرية، الجزء األكؿ، ص 1301المطبعة العامرة الشرقية بمصر، 

اختمؼ الميتمكف بالفقو المالكي حكؿ مفيـك عبارة المشيكر، بينما يرل بعض   : المشيكر   ../..  - 

، حيث يرادؼ المشيكر الراجح مف "ىك ما قكم الدليؿ عمى أنو قكؿ اإلماـ مالؾ"الفقياء  أف المشيكر 

المعيار : "أبك العباس أحمد بف يحيى الكنشريسي: راجع. حيث قكة الدليؿ لدل ىذا الجانب مف الفقو

، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف "المعرب كالجامع المغرب عف فتاكم أىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب

 . 37،ص 12، الجزء 1981اإلسبلمية بيركت 

، دار الفكر، بيركت، لبناف، "البيجة في شرح التحفة: "عمي ابف عبد السبلـ التسكلي:      كراجع أيضان 

ىك الرأم الذم كثر القائمكف بو، "، فإف البعض اآلخر يرل بأف المشيكر 240الجزء األكؿ، ص 

حيث يعتبر المشيكر غير الراجح كأدنى منو ". بغض النظر عف قكة أك ضعؼ الدليؿ الذم يستند إليو

مرتبة كحجة، كالكثرة ىنا تقـك مقاـ الدليؿ عمى أنيا مظنة لو عند المقمد، كفي بعض األحياف عند 

المجتيد أيضا، كلعؿ ىذا الرأم األخير ىك ما قصده كاضعك مدكنة األحكاؿ الشخصية الممغاة عمى 

 .  مف نفس المدكنة297 ك216 ك172 ك82ما يتضح مف التركيبة المفظية لنص الفصكؿ 

 مف مذىب اإلماـ مالؾ غالبان عمى االجتيادات «ما جرل بو العمؿ»تطمؽ عبارة : ما جرل بو العمؿ  - 

القضائية كالفقيية التي خالفت الراجح أك المشيكر في المذىب لظركؼ ما اقتضت ذلؾ كدرء مفسدة 

أك جمب مصمحة، كيرل أغمب الميتميف بأف ما جرل بو العمؿ مف مذىب اإلماـ مالؾ يجد سنده 

كأصمح في أصؿ مف األصكؿ الميمة التي ينفرد بيا المذىب المالكي، كيتعمؽ األمر ىنا بأىؿ 

المدينة الذم انبثؽ عنو فيما بعد عمؿ أىؿ قرطبة باألندلس، ثـ عمؿ أىؿ فاس فمراكش فسكس 

 .بالمغرب

 :  راجعع    لممزيد حكؿ ىذا المكضك

، «العرؼ كالعمؿ في المذىب المالكي كمفيكميما لدل عمماء المغرب»: عمر بف عبد الكريـ الجيدم - 
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 أصدرت أف إلى عميو، ىك ما عمى الكضع استمر االستعمارية الحقبة كفي

 كالعرب األمازيغييف بيف المغاربة لتقسيـ كخطة رمبالبر الظيير ،الفرنسية الحماية

 لمكحدة، عامبلن  شكمت ذلؾ مف العكس عمى بؿ ،تنجح لـ الخطة ىذه أف إال . المسمميف

. االجتياد كثغرات الفقيية النكاقص مف العديد الكضع ىذا عف كنتج

 العاـ المقيـ قرارات بكاسطة ،الغربية التشريعات إلى الفرنسية الحماية لجأت كقد

 الفقو أضعؼ الذم األمر كذلؾ، الممكية الظيائر طريؽ كعف كالمديريات كالكزارة الفرنسي

ف .(44)المغرب في المالكي . المغربية كالتقاليد العقكؿ في متجذران  كاف كا 

                                                                                                                            

 .مرجع سابؽ

، مقاؿ منشكر بمجمة دار «أثر القاضي عياض في فقو العمميات» : عمر بف عبد الكريـ الجيدم - 

  .                                                                                                                                                     217، ص 3الحديث الحسنية، العدد 

../.. ، «نشأة نظرية األخذ بما جرل بو العمؿ عند فقياء المغرب كاألندلس»: عبد السبلـ العسرم - 

 .                        كما بعدىا321، ص 3مقاؿ منشكر بمجمة دار الحديث الحسنية، العدد ../.. 

، مقاؿ منشكر بمجمة كمية «البيئة كأثرىا في صياغة المذىب المالكي كاستمراره»: عبد الّمو العمراني   - 

 . كما بعدىا62، ص 6الشريعة، العدد 

 . مف ىذه األطركحة12، ص 21راجع كذلؾ اليامش رقـ    - 

حداثيا لمجمكعة مف  (44) عمى الرغـ مف أف الفقو المالكي قد تراجع بعد دخكؿ الحماية إلى المغرب كا 

القكانيف التي نظمت مختمؼ أكجو النشاط االقتصادم كاالجتماعي، فإنو مع ذلؾ ال تزاؿ لمفقو 

 479ع مثؿ الفصؿ . ؿ. فيناؾ بعض النصكص التشريعية المضمنة في ؽ. المالكي تطبيقات عديدة

 المتعمقاف باإلبراء في مرض المكت 345 ك344المتعمؽ ببيع المريض مرض المكت، كالفصميف 

كأيضان لو تطبيقات في ...  المتعمؽ ببطبلف بيع األشياء المعتبرة مف النجاسات484كالفصؿ 

النصكص المضمنة في التشريعات العقارية التي تحيؿ عمى أحكامو بصفة صريحة، مثؿ الفصكؿ 

كما تعتبر قكاعد الفقو .  المطبؽ عمى العقارات المحفظة1915 يكنيك 2 مف ظيير 197 ك75 ك32
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 إطار في بالتقنيف المطالبة األصكات تعالت الستقبللو، المغرب نيؿ قرب كمع

 مف ذلؾ في الكبير الدكر ،التأثير ذكم مف المفكريف لبعض ككاف كمبكبة، ةـمرقك مكاد

 سنة في خاصة ،كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ لبعض ككذلؾ الفاسي، عبلؿ الفقيو أمثاؿ

 إطار في تمت الزكجية العبلقات أغمب أف بيف الذم لمزكاج إحصاء إجراء بعد 1951

. (45)المحمية كاألعراؼ التقاليد إلى باالستناد كذلؾ ،شرعي غير

 سيتـ مف خبلؿ ، لممسار التاريخي لقكانيف األسرة في المغربناتناكؿلعؿ ك
، كالنقطة االستقبلؿتناكؿ فييا مدكنة األحكاؿ الشخصية في حقبة ف األكلى س:نقطتيف

 االنتقاؿ مف خبلؿ ،خصصيا لمتطكر الذم عرفتو ىذه التنظيمات القانكنيةفالثانية س
مف تجربة مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى التجربة الحالية التي يعرفيا المغرب كالمتعمقة 

                                                                                                                            

المالكي ىي الكاجبة التطبيؽ، كمما تعمؽ النزاع بحقكؽ عينية تتصؿ بعقارات غير محفظة أك عقارات 

، منشكر بالمجمة المغربية 1973 يناير 26 قرار المجمس األعمى الصادر في انظر. في طكر التحفيظ

 .        كما بعدىا119 ص 14-13لمقانكف كالسياسة كاالقتصاد، العدد 

../.. ../.. ، «بيع العقار بيف الرضائية كالشكمية»: محمد الكشبكر:      لممزيد حكؿ ىذا المكضكع انظر

 .                                                1997مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 

 بالنسبة لبعض العقكد، مثؿ عقد اليبة كالصدقة ؽ     كالمبلحظ أف الفقو المالكي أيضان كاجب التطبي

 . كالعمرل كالتصيير

 كما 131، ص 2، مقاؿ منشكر في مجمة المناىج، العدد "عقد التصيير: "محمد الكشبكر: -         انظر

 .بعدىا

، الجزء األكؿ، الزكاج، مطبعة النجاح الجديدة، الدار «شرح مدكنة األسرة»: محمد الكشبكر       - 

 .                                          30، ص2006البيضاء، الطبعة األكلى 

مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ : "محمد بشيرم: راجع بالخصكص (45)

 .155-154ص. ، مرجع سابؽ، الجزء األكؿ"الشخصية
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. بمدكنة األسرة 

 

 

 األسبس انمبََٕٙ: انفمزح األٔنٗ

 كتدكيف قكاعد األحكاؿ الشخصية االستقالؿ بداية :أكالن 

 تعييف المجمس االستشارم لكضع قكاعد األحكاؿ الشخصية- 1

 ،المغرب في األسرية العبلقات تنظـ قكانيف كضع يتـ لـ االستعمارية، الفترة في
 عبلؿ مف متككنة لجنة عينت حيث ،1956 سنة حدكد إلى عميو كاف ما عمى األمر بقيؼ

 ،االستشارم المجمس اسـ يحمؿ كاف الذم البرلماف عضك داكد كمحمد مقرران، الفاسي
 اإلقميمي القسـ رئيس باعتباره العمكم الكاحد كعبد ،الممؾ مستشار العمكم العربي كمحمد

 االستئناؼ مجمس رئيس باعتباره البدراكم كأحمد البيضاء، بالدار األحكاـ الستئناؼ

 المجنة ىذه تعييف مف اليدؼ ككاف .العميا الشريفة المحكمة عف العراقي كحماد الشرعي،

:  التالي الخامس محمد الممؾ خطاب في محددان  1-57-1040 عدد بالمرسـك

 كذلؾ ،إحيائيا عمى كنعمؿ الفقيية ثركتنا إلى نعكد أف ىك إذف فكاجبنا ...»

 بعض بو قامت جميؿ عمؿ كىك مدكنة، شكؿ عمى مضبكطة منسقة مكاد مف بتأليفيا

. العربية البالد

 إلى العظيـ المشركع ىذا إبراز عمى تعممكا أف ،المجنة أعضاء معشر فعميكـ

 كبذلؾ ،جميالن  كطنيان  كعمالن  مقدسان  دينيان  كاجبان  إال ليس ذلؾ أف معتبريف ،الكجكد

سعاده مجتمعنا رقي في حقان  تساىمكف . (46)«اهلل بإذف كاجتماعيا خمقيان  كا 
                                           

، كانظر 69، مطبعة النجاح بدكف تاريخ ص"األحكاؿ الشخصية: " راجع بالخصكص رشيد عبكد (46)
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 يعكس الذم ،لمعيد كليان  كاف حيف ،الثاني الحسف الممؾ جبللة خطاب كفي

 مع المبلءمة إطار في التقنيف تجربة استنساخ إلى كميمو الغربية بالتجارب إعجابو

 في نعيش نناإ بؿ »... :يمي بما خطابو في يصرح نجده المتقدمة األجنبية القكانيف

 كنتعقميا شريعتنا نعرؼ أف يجب كلذلؾ كالمسممكف كالنصارل الييكد فيو مجتمع

 األجنبية القكانيف مف ندرسو لما بالنسبة متأخر تشريع بمثابة لنا تظير ال حتى كننقميا

 التشريع مف تجعؿ حتى الناحية ىذه عمى تسير سكؼ المجنة أف اليقيف كلي ..

. (47)«... كالقانكنية االجتماعية الناحية مف متقدمة شريعة اإلسالمي

 فيو تخضع الذم اإلسبلمي الفقو يجيمو مصطمح ،الشخصية األحكاؿ كمصطمح

 بأحكاـ مذاىبيا اختبلؼ عمى الفقيية الكتابات كؿ في يعرؼ لما ،األسرة أحكاـ

 األبكاب في المعامبلت كأحكاـ العبادات أحكاـ بيف يأتي كالبعض .(48)المعامبلت

. بيا يتعمؽ ما ككؿ باألنكحة المرتبطة

 إلى انتقؿ الذم «STATUT PERSONNEL» الفرنسي لمتعبير ترجمة كالتسمية

                                                                                                                            

، مرجع "مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ الشخصية: أيضان، محمد بشيرم

 .159سابؽ، الجزء األكؿ، ص

 .70ص. ، مرجع سابؽ"األحكاؿ الشخصية: "  لممزيد مف المعرفة، راجع رشيد عبكد(47)

اصطبلح األحكاؿ الشخصية غير معركؼ في الفقو اإلسبلمي، كقد اقتبستو القكانيف العربية الحديثة  (48)

مف التشريعات الغربية، كالمقصكد بو، مجمكعة القكاعد التي تخص الحالة كاألىمية الفردية لمشخص 

ككؿ العبلقات العائمية الشخصية منيا كالمالية ككذا الكصايا كالمكاريث كاليبات، كتطمؽ عمى القكاعد 

المنظمة ليذه المادة تسميات أخرل، كمف ذلؾ قانكف العائمة، كقانكف األسرة كقانكف الزكاج 

بيف الحركة : إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية  بالمغرب»: خالد برجاكل: انظر. الخ...كالطبلؽ

 .5، مرجع سابؽ، ص «النسائية كالحركة اإلسبلمية
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. اإليطالية التجربة مف نطبلقان ا الفرنسية المغة

 قدرم محمد» قبؿ مف اإلسبلمي العالـ في مرة ألكؿ المصطمح ىذا كاستعمؿ

 قانكنية مكاد إطار في ،(49)«الشخصية األحكاؿ في الشرعية األحكاـ» كتابو في «باشا

 الزكاج، أحكاـ عمى الكتاب اشتمؿ كقد حنيفة، أبي مذىب عمى باالعتماد لمتقنيف كمحاكلة

. كالحجر كاليبة، كالكصية، الميراث، ثـ بيما، يتعمؽ كما كالطبلؽ،

 في الصادر 147 رقـ ،المصرم القضاء تنظيـ قانكف مف 13 المادة حددت كقد

 تمثمت حيث ،الشخصية األحكاؿ إطار في تدخؿ التي األمكر 1949 عاـ أغسطس 28

: التالية المسائؿ في

 ؛منيـ فرد كؿ كأىمية الناس، بأحكاؿ المتعمقة المسائؿ .1

 ككاجباتيما الزكجيف كحقكؽ كالزكاج، كالخطبة، األسرة، بنظاـ المتعمقة المسائؿ .2

 ؛الزكجيف بيف األمكاؿ كنظاـ كالمير، المتبادلة،

 ؛كالتفريؽ كالتطميؽ، بالطبلؽ، المتعمقة المسائؿ .3

 بالنفقة كااللتزاـ كالفركع، األصكؿ بيف كالعبلقة كاألبكة، بالبنكة، المتعمقة المسائؿ .4

 ؛كاألصيار لؤلقارب

 ؛كالتبني النسب، بتصحيح المتعمقة المسائؿ .5

 الغيبة،ك باإلدارة كاإلذف كالحجر، كالقكامة، كالكصاية، بالكالية، المتعمقة المسائؿ .6

 ؛ميتان  المفقكد كاعتبار

 التصرفات مف ذلؾ كغير كالكصايا، بالمكاريث، المتعمقة كالمسائؿ المنازعات .7
                                           

، مكتبة الفبلح، الككيت، «األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي»: راجع بالخصكص أحمد الغندكر (49)

 .22-21ص
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 .(50)المكت بعد ما إلى المضافة

 العربية شريعاتتاؿ كتعرفيا عرفتيا التي التعريفات لكؿ شامبلن  يعتبر ،الحصر كىذا

. كاإلسبلمية

 األحكاؿ مدكنة في القكانيف ىذه عف سكت المشرع فإف ،المغرب لحالة كبالنسبة

 نطاقيا حصر مف يمنع ال ىذا أف إال ،(51)األسرة قانكف في ككذلؾ الممغاة الشخصية

. ليا تعريؼ كبناء

 لو، المنظمة المكاضيع حصر مف انطبلقا ،القانكف ىذا الفقياء بعض عرؼ كقد
                                           

../..    ../.. ، «األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي»:أحمد الغندكر: لممزيد مف المعرفة انظر (50)

، 1956 يكليكز 12 مف أمر 2كقد تدخؿ المشرع التكنسي بكاسطة المادة . 22مرجع سابؽ، ص

ليحدد المسائؿ التي تدخؿ في إطار األحكاؿ الشخصية، حيث نص عمى أنو تشتمؿ عمى حالة 

األشخاص كأىميتيـ، كالزكاج كنظاـ األمكاؿ بينيـ كحقكقيـ ككاجباتيـ، كالطبلؽ كالتطميؽ كالتفريؽ، 

كالبنكة كاإلقرار باألبكة أك إنكارىا، كالعبلقة بيف األصؿ كالفرع، ككاجب القرابة كالتبني كالكصية 

كالقكامة كالحجر كالترشيد كاليبات كالكصايا، كغير ذلؾ مف التصرفات بمكجب المكت كالغيبة كاعتبار 

 .المفقكد ميتان 

       بينما حاكؿ المشرع الميبي تسييؿ مأمكرية القاضي، كحدد المقصكد باألحكاؿ الشخصية في المادة 

األحكاؿ الشخصية ىي المنازعات كالمسائؿ المتعمقة ) 1962 لسنة 26 مف نظاـ القضاء رقـ 20

بحالة األشخاص كأىميتيـ أك المتعمقة بنظاـ األسرة، كالزكاج كالخطبة، كحقكؽ الزكجيف ككاجباتيما، 

كالمير كالدكطة، كنظاـ األمكاؿ بيف الزكجيف، كالطبلؽ كالتطميؽ كالتفريؽ، كالحضانة كالبنكة كاإلقرار 

نكارىا، كالعبلقة بيف الفركع كاألصكؿ، كالنفقة لؤلقارب كاألصيار كتصحيح النسب كالتبني،  بالبنكة كا 

كالكالية كالكصية، كالقكامة كالحجر، كاإلذف باإلدارة، كالغيبة كاعتبار المفقكد ميتان، كالمنازعات 

 .كالمسائؿ المتعمقة بالمكاريث كالكصايا، كغيرىا مف التصرفات المضافة إلى ما بعد المكت
 .43، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص«شرح مدكنة األسرة»: راجع بالخصكص محمد الكشبكر (51)
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 لعبلقات المنظمة القكاعد في يتمثؿ كاألسرة الشخصية األحكاؿ قانكف اعتبر بحيث

 كالكصية، الشرعية، كالنيابة كاألىمية كنتائجيا، كالكالية الزكجية، ميثاؽ كانحبلؿ الزكاج،

  .(52)كالميراث

 عف كاألسرة الشخصية األحكاؿ قكانيف تختمؼ ،المغرب في أنو عمى حظكؿ كقد

 كىك ،اإلقميمي التطبيؽ سكل تعرؼ ال األخيرة فيذه المالية، العبلقات تنظـ التي القكانيف

 عدـ لمبدأ تخضع ال األسرة قكانيف أف حيف في .القضائي االجتياد عكسو الذم األمر

 كحقكؽ ،باإلرث تنتقؿ ال أنيا كما الطبية، بالشيادة النسب إثبات كحالة ،القكانيف رجعية

. (53)كالكالية الحضانة

 القانكنية القكاعد مجمكعة» :ىي المدكنة أف فيرل ،الخمميشي أحمد األستاذ أما

 كاحدة أسرة في أعضاء بكصفيـ أم ىذا، بكصفيـ األسرة أفراد عالقات تنظـ التي

. (54)«كالمصاىرة النسب عالقة تجمعيـ

 تخص التي القكاعد مجمكعة» :أنيا عمى عرفيا قد برجاكم خالد األستاذ كنجد

 ككذا كالمالية، الشخصية ،العائمية العالقات ككؿ لمشخص الفردية كاألىمية الحالة

. (55)«كاليبات كالمكاريث الكصايا

 التي القانكنية القكاعد مجمكعة» :نياأب عرفيا فقد شيبكف الكريـ عبد األستاذ أما

                                           

 .، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، نفس الصفحة«شرح مدكنة األسرة»: انظر محمد الكشبكر (52)

 .46، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص«شرح مدكنة األسرة»:انظر في ىذا الصدد محمد الكشبكر (53)
، الجزء األكؿ، مكتبة المعارؼ، "التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "انظر أحمد الخمميشي (54)

 . كما بعدىا11، ص1987بالرباط

إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية، بالمغرب، بيف الحركة النسائية »: خالد برجاكم: لمتكسع أكثر راجع (55)

 .50، مرجع سابؽ، ص«كالحركة اإلسبلمية
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 تجمعيـ كاحدة أسرة في أعضاء بكصفيـ أم ،ىذا بكصفيـ األسرة أفراد عبلقات تنظـ

 أطركحتو في استخمص فقد بشيرم محمد األستاذ أما .(56)«المصاىرة أك النسب عبلقات

 األمكاؿ في بو كعالقتيا بأسرتو الشخص عالقة يحكـ القانكف ىذا فإ» :التالي التعريؼ

 العالقات تمؾ مف كيستثنى ذلؾ، بكصفيـ األسرة أعضاء بيف كالمشتركة الشخصية

 كاإلخاء كالمحبة الكد كصالت أصالن، القانكف طائمة تحت يدخؿ ال ما المحككمة

 بيف كالمالية التجارية كالمعامالت قانكنان، مضبكطة غير خمقان  مطمكبة فيي ،كاإليثار

. (57)«األسرة أفراد

 ضركرة كالتدقيؽ الضبط باب مف أنو ترل فإنيا «األخريسي سعاد» الباحثة أما

 تحديد :التالي اقتراحيا كفؽ المدكنة في المتضمنة القضايا أىـ يشمؿ تعريؼ صياغة

 يتعمؽ كما كالطالؽ لمزكاج المنظمة القكاعد مجمكعة» :بأنو الشخصية األحكاؿ قانكف

 ككالية، كحضانة نسب مف كنتائجيا كالكالدة ككاجباتيما، الزكجيف حقكؽ مف بيما

. (58)«كالميراث كالكصية الشرعية كالنيابة كاألىمية

 في المالية كالقضايا الجكانب استثنى أف ،األعمى المجمس لقضاء سبؽ كقد

 الشخصية األحكاؿ حاصران  الشخصية، الحالة في النزاع جكىر مف األسرة أفراد عبلقات

 أك الزكجية كادعاء ،الشخصية الحالة في جكىرم نزاع فييا يككف التي القضايا» في

                                           

، 2000، الجزء األكؿ، الطبعة الثالثة، «شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية»: عبد الكريـ شيبكف (56)

 .22مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 

، الجزء األكؿ، "مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ الشخصية: "محمد بشيرم (57)

 .157ص. س.ـ

، دار السبلـ، الرباط، 1، ط"مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة: "انظر سعاد األخريسي (58)

 .19 ص2005
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نكاره الطرفيف أحد مف لألكالد النسب . (59)«اآلخر الطرؼ مف كا 

 الشخصية األحكاؿ مدكنة قكانيف صدكر -2

 صدكر ،الخامس محمد الممؾ جبللة قبؿ مف المعينة المجنة عمؿ عف تمخض لقد

 الثغرات تتضمف جعميا الذم األمر قصيرة، فترة في الشخصية األحكاؿ مدكنة قكانيف

 السياسي المجتمع جانب إلى تطالب النسائية الحركة جعمت التي الضعؼ كنقاط

. (60)بتعديميا

 ،1953 دجنبر 6 في كالطبلؽ بالزكاج ارتبطا المذاف كالثاني األكؿ الكتاب فصدر
 يناير 3 بتاريخ كنتائجيا بالكالدة المتعمؽ الثالث الكتاب ثـ .(61) فصبلن  82 يفمتضمف

                                           

 .1977 يكليك 126 كرد بمجمة القضاء كالقانكف عدد 1977 مايك 24 الصادر في 61القرار عدد  (59)

المقصكد »: ، الذم كرد فيو بأف1977 مايك 24قرار المجمس األعمى الصادر بتاريخ :         كأيضا

 مف قانكف المسطرة 9بقضايا األحكاؿ الشخصية فيما يخص تبميغ النيابة العامة بيا عمبلن بالفصؿ 

فالحكـ . المدنية أف يكجد نزاع جكىرم في الحالة الشخصية، مثؿ إنكار الزكجية أك إنكار النسب

بإيقاؼ النفقة ضد الزكجة الناشز تدبير مؤقت، كأف المحكمة بما ليا مف سمطة في التقدير اعتبرت 

 . «...أف الظركؼ التي كانت قد اتخذ فييا ذلؾ التدبير قد زالت

 .127 ص 26        قرار منشكر بمجمة قضاء المجمس األعمى عدد 

تدخؿ النيابة العامة في »:      لممزيد حكؿ ىذا المكضكع، يمكف الرجكع إلى نكر الديف الشرقاكم الغزكاني

 . كما بعدىا152، ص 1995، مطبعة المعارؼ الجديدة بالرباط، «الدعاكل المدنية

، الجزء "مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ الشخصية: "راجع محمد بشيرم (60)

 .160س، ص.األكؿ، ـ

 .2354انظر الجريدة الرسمية المغربية عدد  (61)
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. (62) 132 إلى 83 مف الفصكؿ متضمنان  1958

 رجب 17أما الكتاب الرابع المتعمؽ باألىمية كالنيابة الشرعية فقد نشر بتاريخ 
، في حيف أف الكتاب 172 إلى 133، كقد تضمف الفصكؿ مف (63)مف نفس السنة

 مارس 7 بتاريخ 286 إلى 173الخامس المرتبط بالكصية صدر متضمنان الفصكؿ مف 
1958
 حكؿ 1958 أبريؿ 4، كآخر كتاب نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ (64)

( 65).297 إلى 216الميراث، متضمنان الفصكؿ مف 

 مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة :ثانيان 

 محاكالت تعديؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية- 1

 مدكنة إلى يكجو االنتقاد بدأ الثمانينات بداية مع أنو ،الكشبكر محمد األستاذ يرل

 كلنيميا المغرب، عمييا صادؽ التي الدكلية باالتفاقيات التزاميا لعدـ الشخصية األحكاؿ

 مف تنبع نياإ :كقيؿ اإلسبلمية الشريعة ركح عف البعد كؿ ةالبعيد كالتقاليد األعراؼ مف

 ذات النسائية الجمعيات مف عمكميتيا في االنتقادات ىذه جاءت كقد .(66) متحجرة أفكار

 بالغرب، األكاديمي تعميميـ تمقكا الذيف الجامعييف األساتذة بعض مف أك العمماني التكجو

. (67)اليسار عمى تقميديان  المحسكبة األحزاب بعض مف أك

                                           

 .2358انظر الجريدة الرسمية عدد  (62)

 .2363انظر الجريدة الرسمية عدد  (63)

 .2367انظر الجريدة الرسمية عدد  (64)
 .2371انظر الجريدة الرسمية عدد  (65)

 .6ص. ، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ:شرح مدكنة األسرة: "راجع محمد الكشبكر (66)

، مطبعة النجاح الجديدة بالدار «الكسيط في مدكنة األحكاؿ الشخصية»: انظر محمد الكشبكر (67)

 .                                                                ../..7-6، ص 2003البيضاء، 
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 الشخصية، األحكاؿ مدكنة بمضمكف ارتبطت التي ،النقاشات مف العديد ككانت

 كأخرل عمماني تكجو ذات نسائية جمعيات مف المدني المجتمع شمؿ ،كاسع نطاؽ ذات

 ككذلؾ ،(البلئكية) العممانية السياسية األحزاب إلى إضافة اإلسبلمي، بالمنيج ارتبطت

. (68)األكاديمييف كالباحثيف الفقياء

 الدكلية لمظركؼ نظران  1993 سنة ان ممح ئان شي المدكنة إصبلح مطمب كأصبح

 االتفاقية مقتضيات بتطبيؽ المطالبة تزايدت فدكليان  اؾ،ذآف سائدة كانت التي كالكطنية

 االتفاقية كخاصة ،منيا العديد عمى المغرب كقع صادؽ التي اإلنساف، لحقكؽ الدكلية

 لحقكؽ الدكلية كاالتفاقية ،1979 لسنة المرأة ضد التمييز أشكاؿ كؿ عمى لمقضاء الدكلية

. 1989 لسنة الطفؿ

                                                                                                                            

التأصيؿ الشرعي كالقانكني لمكاسب األسرة في »: عبد اليادم بكطالب: كلممزيد أيضان راجع     ../..  

، بحث منشكر ضمف أعماؿ أشغاؿ اليـك الدراسي الذم نظمتو الجمعية الكطنية «المدكنة الجديدة

، في مكضكع مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة أم جديد؟، مطبعة (ـ.غ.ت)الحضف، 

 . كما بعدىا25، ص 2005النجاح الجديدة، 

 :حكؿ النقاشات التي ارتبطت بتعديؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية انظر  (68)

 .محمد بشيرم، مناقشة المطالب النسائية، مرجع سابؽ -

 .50، مرجع سابؽ، ص "مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة: "سعاد األخريسي -

 . ، مرجع سابؽ«إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب»: خالد برجاكم -

بيف مدكنة األحكاؿ الشخصية كمقتضيات االتفاقية الدكلية : قانكف الزكاج بالمغرب»: خالد برجاكم -

 .1999، مكتبة دار الشباب، الرباط، الطبعة األكلى، 2، سمسمة دليؿ األسرة، العدد «لحقكؽ اإلنساف

، الطبعة "قانكف الطبلؽ بالمغرب بيف مدكنة األحكاؿ الشخصية كالجدؿ حكؿ التغيير: " خالد برجاكم -

 .، بدكف دار نشر2001الثانية 
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 المجتمع نصؼ إنصاؼ إلى الداعية النسائية األصكات تصاعدت كداخميان  

 الضياع مف األطفاؿ ككقاية األسرة داخؿ االستقرار لحماية ،لو كافية ضمانات كتكفير

 الحركة بإصدار كتكجت التسعينات بداية مع المطالب ىذه حدة ازدادت كقد كالتشرد،

  .(69)المدكنة تعديؿ إلى الداعي ،«تكقيع المميكف لعريضة» النسائية
 المحافظ االتجاه قبؿ مف عنيؼ فعؿ لرد ،العريضة ىذه مضمكف تعرض كقد

 جريمة في مساىمان ) العريضة ىذه عمى مكقع كؿ اعتبار حد إلى الفقياء حدأ فذىب

 المتعددة األصكات فتصاعدت ،الكأس أفاضت التي النقطة كانت الفتكل ىذه .(70)(الردة

 أم بكقكع تنذر كانت حادة نقاشات كسادت معارضتيما، أك االتجاىيف مكاقؼ لمناصرة

                                           
 :كقد جاء في ىذه العريضة ما يمي (69)

نحف المكقعيف كالمكقعات أسفمو نظران لما تكتسيو دمقرطة العبلقات داخؿ األسرة كالمجتمع مف أىمية     »
 الحقة، كلتعارض مدكنة األحكاؿ الشخصية مع الدستكر الذم يقر بالمساكاة بيف ةفي بناء الديمقراطي

الجنسييف، كنظران لتجاكزىا في الكاقع اليكمي كما تمثمو مف حيؼ في حؽ النساء كما تسببو مف أزمات 
 : فإننا نطالب بتغييرىا عمى أساس المبادئ التالية. أسرية كمآسي اجتماعية

 اعتبار األسرة مؤسسة مبنية عمى أساس التكافؤ كالتكافؿ بيف الزكج كالزكجة عمى قدـ المساكاة؛ -

 اعتبار المرأة كالرجؿ تكمؿ أىميتيا بمجرد بمكغيا سف الرشد القانكني؛  -

 إعطاؤىا الحؽ في الزكاج دكف حاجة إلى كلي منذ بمكغيا سف الرشد القانكني؛ -

  التنصيص عمى نفس الحقكؽ كالكاجبات بالنسبة لكبل الزكجيف؛ -

كضع الطبلؽ بيد القضاء كالتنصيص عمى حؽ الرجؿ كالمرأة عمى السكاء في تقديـ طمب الطبلؽ  -
 إلى القضاء؛

 منع تعدد الزكجات؛ -

 إعطاء المرأة حؽ الكالية عمى أبنائيا مثؿ الرجؿ؛ -
 .«      اعتبار العمؿ كالتعميـ حقان ثابتان لممرأة ال يحؽ لمزكج سمبو منيا

، مطبعة النجاح الجديدة الدار «قضية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب»: محمد الحبيب التكجكاني (70)

 .21، ص 1994البيضاء، 
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 .حيف أم في شيء

 الّمو رحمو الثاني الحسف الراحؿ الممؾ جبللة تكجو 1992 غشت 22 كفي 

 يتعمؽ ما كؿ عف المسؤكؿ أنو مكضحان  ،كالشعب الممؾ ثكرة ذكرل بمناسبة بخطاب

 برئاسة بكطالب اليادم عبد األستاذ إلى ذلؾ بعد ليعيد ،(71)الشخصية األحكاؿ بمدكنة

 المدنية سكاء ،لممرأة الممثمة الييئات مع مشاكرات عدة كبعد األسرة، مدكنة إصبلح لجنة

 األحكاؿ مدكنة تعديؿ في لبلنطبلؽ كأرضية مطمبية مذكرات تسميـ تـ السياسية، أك منيا

. (72) المجنة قبؿ مف الشخصية

 التي التعديبلت متضمنان  ،2003 ديسمبر 10 في قانكف بمثابة الظيير جاء كقد

 مكرر، 156 ،148 ،119 ،102 ،99 مكرر، 22 ،48 ،41 ،12 ،5 : الفصكؿ ضمت

                                           

أريد أف تككف المرأة المغربية آمنة مطمئنة كتقكليا داخؿ الكطف ...»: كقد جاء في ىذا الخطاب (71)

كخارجو، كأف تككف التشريعات التي في صالحيا نبراسان كمثاالن يحتذل بيا، إف ذلؾ بالطبع لف يتـ في 

 .ظرؼ أسبكع أك أسبكعيف بؿ يتطمب سنة عمى األقؿ، كخاصة فيما يتعمؽ بالتطبيؽ

      فميذا سأجمع جماعة مف العمماء، كسأطمب إلييـ أف ارفعكا إلي ردان كاقتراحات عمى النقط التي 

جاءت في تقاريركـ كسأعيد المقترحات، فإذا كقع اتفاؽ بيف الطرفيف سنشرع آنذاؾ في التعديؿ البلـز 

ذا لـ يقع االتفاؽ آنذاؾ لف  لبنكد مدكنة األحكاؿ الشخصية لمخركج مف ىذه الحالة إلى حالة أحسف، كا 

تمتقكا، ألنني ال أريد أف يقاؿ إف الرجاؿ ضد النساء، كال أريد سماع أف المجتمع المغربي متخاصـ 

 .ألف المرأة متخاصمة مع الرجؿ، فيذا ال يجب أف يقع، ألنو سيؤثر حتى عمى أكالدنا كبناتنا

ذا لـ يقع فسأقـك آنذاؾ بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتقي كأمير       إذا حصؿ االتفاؽ بيف الجميع فذاؾ، كا 

لممؤمنيف ككأب أسرة، كلكف كأمير لممؤمنيف قبؿ كؿ شيء، الذم يحتـر السنة كالديف، كنشرع في 

 .«...العمؿ كنطمب مف الّمو سبحانو كتعالى أال يخيب ظنكـ فينا، ألف ظني فيكـ لـ يخب أبدان 

 .53ص. ، مرجع سابؽ"مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة: "انظر سعاد األخريسي  (72)
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. (73)الممكي التأييد شمميا التعديبلت كطبعان 

 لنفس تعرضت أف الشخصية األحكاؿ مدكنة ضمت التي التعديبلت تئفت كما

 في الكالية شممت كقد ،بزكجيا عبلقتيا في المرأة تضرر جانب في خاصة ،االنتقادات

 الزكجات، تعدد كتنظيـ كالطبلؽ، كالنفقة، كالحضانة ،كالداأل عمى الحؽ كنفس الزكاج،

. كالتحكيـ كالمصالحة

 "بكيف" لمؤتمر كاف التي ،التنمية في المرأة إدماج خطة طرحت 1998 أبريؿ كفي
. المذككر اإلطار في المرأة مطالب طرح عمى المشجع تأثيره

 األكؿ الكزير عبر ،1998 ابريؿ 7 بتاريخ ،البرلماف أماـ الحككمي التصريح كفي

. (74)الشخصية األحكاؿ مدكنة بتعديؿ كتعيد المرأة لمطالب الحككمة تبني عف

 ،الحيكم منيا ،استراتيجية أىداؼ عدة التنمية في المرأة إدماج خطة شممت كقد
 في اإلدماج ثـ كاإلنجاب، بالصحة يتعمؽ كما التعميـ في المرأة إشراؾ في تمثؿ الذم

 األىداؼ ىذه تفصيؿ تـ كقد .(75)لممرأة الذاتي التمكيف إلى إضافة االقتصادية، التنمية

                                           
 :لبلطبلع أكثر عمى مضمكف ىذه التعديبلت يمكف الرجكع إلى (73)

 .58 إلى 50، مرجع سابؽ، ص مف «إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب»:      خالد برجاكل
 .6، مرجع سابؽ، ص«شرح مدكنة األسرة»:      محمد الكشبكر

 تضمف تصريحيا المقدـ أماـ البرلماف خبلؿ شير أبريؿ أف 1998مع مجيء حككمة التناكب سنة  (74)
الفصكؿ اإليجابية التي تضمنتيا مدكنة األحكاؿ الشخصية بببلدنا، كالقياـ بإصبلح »: يستمر إعماؿ

كبناءا عمى ذلؾ قامت كتابة . «..تدريجي ليذه المدكنة، في نطاؽ احتراـ قيـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ
صدار ما سمتو  مشركع الخطة »الدكلة المكمفة بالرعاية االجتماعية كاألسرة كالطفكلة بتحضير كا 

، الذم تضمف اقتراح تغيير بعض نصكص مدكنة األحكاؿ «الكطنية إلدماج المرأة في التنمية
 .الشخصية

 .93س، ص.، ـ"مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة: "انظر سعاد األخريسي (75)
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 كاقتراح الخاصة األىداؼ تحديد تـ كما الحيكية، المجاالت بمختمؼ عنيت فركع إلى

. االستعجالية ككذلؾ ،األكلكية ذات إلى التمييدية األمكر مف التفعيؿ إجراءات مختمؼ

 المدني المجتمع مستكل عمى مستفيضان  نقاشان  ،المرأة إدماج خطة طرحت كقد

 الميتميف كمختمؼ ،األكاديمي ثـ ،السياسي المجتمع ككذلؾ ،كالنسائي الذككرم بشقيو

 اليسار أحزاب كمختمؼ النسائية الجمعيات في تمثمكا مؤيديف بيف تكزعكا حيث بالمجاؿ،

 التابعة النسكية التنظيمات ككذا كاالشتراكية، التقدـ كحزب االشتراكي اإلتحاد كحزب

 سياسية جمعيات مف الديني التكجو ذات التيارات في تمثمكا معارضيف كبيف (76).ليا

 عمماء كرابطة ،اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزير رأسيـ كعمى كأكاديمية، ككظيفية كمدنية

 التككيف كمؤسسات المعاىد خريجي إلى إضافة ،المساجد كخطباء كاألئمة ،المغرب

. الفقيي

 خبلليا مف استعرضكا ،البيضاء الدار في مسيرة لمخطة المعارضكف نظـ كقد

 12 بتاريخ الرباط في مسيرة المؤيدكف قبميـ نظـ مثمما ،معارضتيـ عف كعبركا حججيـ

. 2000 مارس

 عمميا بداية قبؿ فشميا في تركبييا طبيعة سرعت لجنة شكؿ قد األكؿ الكزير ككاف

ف ،(77)المختصيف بعض حسب  بيا يتمتع التي المكانة اعتبار عمى معو نختمؼ كنا كا 

. الفرقاء بيف التاريخي التحكيمي دكره كباعتبار لممؤمنيف، أميران  باعتباره الممؾ جبللة

 تشكيؿ عف كأعمف ،السادس محمد الممؾ جبللة تدخؿ 2001 سنة مارس كفي

 جاءت التي المجنة تركيبة عف اإلعبلف تـ السنة نفس مف بريؿأ شير كفي ممكية، لجنة

 األعمى، المجمس في كمستشاريف كقضاة كفقياء اإلسبلمية الشريعة في عمماء مف لةؾّ مش
                                           

 . حكؿ النقاش الذم تـ بشأف مدكنة األسرة، انظر ما سيرد الحقان، في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ(76)

 .8ص. ، مرجع سابؽ"شرح مدكنة األسرة: "محمد الكشبكر (77)
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 األعمى المجمس في كمستشارة جامعة كرئيسة جامعية أستاذة نسكة، ثبلث ضمنيـ كمف

 لحزب السابؽ العاـ كاألميف مالمحاـ بكستة محمد السيد المجنة ترأس كقد لمقضاء،

. (78)األعمى لممجمس أكالن  رئيسان  كاف الذم الضحاؾ إدريس السيد بعد االستقبلؿ

 جبللتو تكجو المغربي العاىؿ يفتتحيا التي البرلمانية، الخريفية الدكرة كبمناسبة

 كذلؾ ،بالمدكنة المتعمقة الجكانب كؿ كتفسير تكضيح عمى فيو ركز األمة إلى بخطاب

. 2003 أكتكبر 10 بتاريخ

 المغربي البرلماف عمى المشركع عرض تـ ،2004 سنة مف يناير شير كفي

 التعديبلت بعض عميو أدخمت حيث المستشاريف، كمجمس النكاب مجمس :مجمسيوب

 يقضي الذم الشريؼ الظيير صدكر بعد إكمالو حيف إلى المصادقة بعد ليخرج البسيطة،

2004 فبراير 5 بتاريخ 5184 عدد الرسمية الجريدة في بتنفيذه
(79) .

:  تيكاآل تكزعت مادة 400 مف مككنة الجديدة األسرة مدكنة جاءت كقد

 ؛الزكاج :األكؿ الكتاب

 ؛كآثاره الزكجية ميثاؽ انحبلؿ :الثاني الكتاب

 ؛كنتائجيا الكالدة :الثالث الكتاب

 ؛الشرعية كالنيابة األىمية :الرابع الكتاب

 ؛الكصية :الخامس الكتاب

                                           

مدل استجابة مدكنة »: خالد برجاكم:  لممزيد مف المعرفة حكؿ تشكيمة أعضاء المجنة كأشغاليا، انظر (78)

، الكتاب الرابع مف سمسمة دليؿ قانكف األسرة «األسرة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي المغربي

 . ، دار القمـ، الرباط2004بالمغرب، 

 .15، ص.س.، الجزء األكؿ، ـ"شرح مدكنة األسرة: "محمد الكشبكر (79)
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  ؛الميراث :السادس الكتاب

 .كختامية انتقالية أحكاـ :السابع الكتاب

ف كاف ،كقد اعتبرت المدكنة ثكرة ىادئة  استحسنت في مختمؼ ردكد الفعؿ، كا 
 اعتبركا مف خبلليا أف بعض قكاعد المدكنة ا خاصة،لمفقياء كاألكاديمييف ردكد

 (80).تستدعي بعض النظر

  األسبس انفمٓٙ ٔانًذْجٙ:انثبَٛخانفمزح 

 الحقبة قبؿ كاإلسبلمي العربي الكطف كؿ في ،األسرة تنظيمات خضعت

 النبكية كالسنة الكريـ القرآف مف استنباطيا تـ التي عامة، الفقو ألحكاـ االستعمارية

 كفي األسرة، شؤكف تنظيـ في الفقيية المذاىب أحد يعتمد كاف بمد كؿ فإف كطبعان  الشريفة،

ف القدـ، منذ المالكي المذىب اعتماد تـ المغربية المممكة  يتـ الظاىرم المذىب كاف كا 

 حيث عميو ىك ما عمى األمر بقي ،الحماية فترة كأثناء .الحاالت بعض في إليو االستناد

 ما باستثناء المممكة، ربكع كؿ في المالكي كفقو كالتقاليد لؤلعراؼ تخضع األسرة أحكاـ فإ
 يخضعكف المغاربة المكاطنيف مف أفرادىا كاف التي كالييكدية الدينية باألقميات يتعمؽ

. بديانتيـ خاصة ألحكاـ
 خصصيافس :األكلى نقطتيف، خبلؿ مف سيتـ الفقرة ليذه ناتناكؿ فإف ،كعميو

 الثانية كالنقطة الشريفة، النبكية كالسنة الكريـ القرآف مف المستمد المالكي المذىب حكاـأل

                                           

 .30راجع بالخصكص الدكتكر خالد برجاكم، مرجع سابؽ، ص (80)

ثكرة ىادئة مف مدكنة األحكاؿ »كلممزيد حكؿ ىذه الثكرة يمكف الرجكع إلى سمسمة شرفات،  -

 .2004، طبعة 12، منشكرات الزمف، العدد «الشخصية إلى مدكنة األسرة

، المطبعة كالكراقة الكطنية، مراكش، «قانكف األسرة المغربي بيف األسرة كالتطكر»: محمد الشافعي -

 .2004الطبعة األكلى 
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. األسرة مدكنة إطار في الفقيي االجتياد عمى فييا ركزفس
 النبكية أحكاـ القرآف كالسنة :أكال
 أحكاـ القرآف كالسنة النبكية الشريفة- 1

 : نقاط ثبلثة في ذلؾ تناكؿفس

: حكاـ القرآفأ. أ

عرؼ التشريع اإلسبلمي مرحمتيف، األكلى في مكة المكرمة كالثانية بالمدينة 
 بعالـ كاالعتقاد بالعقيدة كالدعكة إلى الكحدانية ، كقد ارتبطت المرحمة المكية،المنكرة

الغيب، فأكؿ ما دعا إليو األنبياء كالرسؿ في بداية الكحي ىك الكحدة اإلليية، فقد جاء 
  في كتاب الّمو العزيز﴿

    
   

   
  

 ﴾(81).

 لتطيير خصصت سنة، 13 لمدة المكية المرحمة في التشريع استمر كقد

 ﴿ :تعالى قكلو ذلؾ كمف ،(82)العقيدة

  

   

  

                                           
 .25سكرة األنبياء اآلية  (81)

 .45، ص2006، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض "تاريخ التشريع اإلسبلمي: "مناع القطاف (82)
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﴾(83) .

 ﴿ :البقرة سكرة في سبحانو تعالى كيضيؼ

   

  

  

   

   

 

 

 

 ﴾(84) .

 ككاف الجزئيات، مف أكثر الكمية األصكؿ في النزكؿ عرفت ،المكية فالمرحمة

 لمصبلة، العامة األصكؿ ثـ الكفر، عف كالنيي اآلخر، كاليـك كرسكلو با اإليماف أصميا

 إلى باإلضافة ،ذكره سبؽ ما «المكافقات» كتابو في الشاطبي اإلماـ أكرد كقد
 بمكاـر كاألمر ا، أحؿ ما كتحريـ لغيره كالذبح الّمو عمى االفتراء عف كالنيي الماؿ إنفاؽ 

 عف كالنيي كالصبر إليو، كالشككل الّمو مف كالخكؼ أحسف، ىي بالتي كالدفع األخبلؽ

                                           

 .284سكرة البقرة اآلية  (83)

 .176سكرة البقرة اآلية  (84)
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. (85)«لممكذبيف كعبرة لمرسكؿ تسمية» األنبياء قصص إلى باإلضافة ،كالمنكر الفحشاء

 كىي ،المنكرة بالمدينة باالستقرار ارتبطت فقد ،المدينة في التشريع مرحمة أما

 كاألنصار، المياجريف بيف  الرسكؿ آخى إذ اإلسبلمي، التشريع تاريخ في ميمة مرحمة

 لضبط قرآنية أحكاـ مف بد ال ككاف كاألمة الدكلة بناء مرحمة في المسممكف كدخؿ

 حذر حيث كالقرابة، العصبية رباط محؿ اإلسبلـ رباط كحؿ ،االجتماعية العبلقات

 عمى مات مف منا كليس ،عصبية إلى دعا مف منا ليس» : قائبلن  منيا  الرسكؿ

. (86)«عصبية عمى قاتؿ مف منا كليس عصبية،

 في نزؿ فما المكرمة، بمكة سبحانو الّمو أنزلو لما مكمبلن  المدينة في التشريع كيعتبر

 كالصـك كالحج ،منيا العممية بالجكانب كعني بالعبادات، يتعمؽ ما كمؿ المنكرة المدينة

. كالزكاة

 ارتبط ما بكؿ كحراميا حبلليا مفصمة بالمعامبلت المرتبطة اآليات تنزؿت فقد

 ما عمى العقكبات ثـ غنائـ، مف عنو ينتج كما كالجياد كالقتاؿ كأدائو، ككتابتو بالبيع
 زكاج مف األسرة كنظاـ كالتحكيـ، كالعدؿ، كالقضاء ،(87)الحقكؽ كصيانة جرائـ مف يقترؼ

. كميراث ككصية، كآثارىما كطبلؽ

ذا  :تعالى قكلو مثؿ ،النساء سكرة في نزلت األحكاـ بعض كانت كا 
﴿   

                                           

 . 49ص. ، مرجع سابؽ"تاريخ التشريع اإلسبلمي: "كرد بمناع القطاف (85)

، مؤسسة الرسالة، الطبعة «مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية»: عبد الكريـ زيداف:        انظر أيضان 

 .91 ـ، ص 2001ق المكافؽ 1461السادسة عشرة، 

 (.5121)، كتاب األدب، باب في العصبية، الحديث  رقـ (4/332)ركاه أبك داكد في السنف  (86)

 .51، ص.س.، ـ"تاريخ التشريع اإلسبلمي: "مناع القطاف (87)
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﴾(88). ذا  في الفركج بحفظ كأمر الزنى عف نيى قد ،كتعالى سبحانو الّمو كاف كا 

 :تعالى لقكلو األرحاـ، بيف باإلرث أمر قد المدنية الحقبة في فإنو المرحمة، ىذه
﴿  

  

   

                                           

 .4 ك3سكرة النساء اآليتاف  (88)
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﴾(89)، سكرة في تعالى يقكؿ إذ ،الفرائض ضمف الميراث آية ثـ 

  ﴿ :النساء
  

   


﴾(90)،  السكرة نفس مف اآلية نفس في قكلو ثـ: ﴿ 

  
   

 
 ﴾(91) كقكلو 

 ﴿ :اآلية نفسك السكرة نفس في سبحانو
 

 
 
﴾.

 ﴿ :سبحانو يضيؼ ثـ
   

 

                                           

 .76سكرة األنفاؿ اآلية  (89)

 .11سكرة النساء اآلية  (90)

 .33سكرة النساء اآلية  (91)
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  ﴾(92).

 بو يرتبط ما ككؿ بالطبلؽ المرتبطة األحكاـ نزلت ،اليجرة مف الثالثة السنة كفي

. (93)البقرة سكرة في العدة ثـ ،الطبلؽ سكرة كنزلت ،كرجعة كخمع عدة مف

 ﴿ :الكريـ رسكلو مخاطبان  سبحانو قاؿ فقد
 

  

  

 

  

  ﴾(94)، تعالى كقاؿ: ﴿ 
   

  

                                           

 .7سكرة النساء اآلية  (92)

 .15ص. س.، ـ"تاريخ التشريع اإلسبلمي: "مناع القطاف (93)

 .1سكرة الطبلؽ اآلية  (94)
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 ﴾(95)، اإليبلء اآلية بيذه الّمو شرع كقد  .

  ﴿ :قكلو كتعالى سبحانو الّمو أنزؿ الظيار كفي

    

  

 

  

   

  

   ﴾ (96) .

 نزؿ إثرىا الكحي بأحكاـ بشأنيا ،كطبعان نزلت كؿ اآليات ارتباطان بكقائع معينة
 .في مختمؼ النكازؿ

 :لسنة النبكية الشريفةا- 2

 لؤلحكاـ مفصمة أك مفسرة أك مبينة أك مكممة إما الشريفة (97)النبكية السنة تعتبر
                                           

 .225-224سكرة البقرة اآلية  (95)

 .1سكرة المجادلة اآلية  (96)

السنة في المغة ىي الطريقة المعتادة التي يتكرر العمؿ بمقتضاىا، كبيذا المعنى جاء في القرآف  (97)
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 ،الكريـ القرآف بعد اإلسبلمي التشريع في الثاني المصدر فيي الكريـ، القرآف في الكاردة
 مرجعية أحكامان  مجممو في يعتبر ،كتكضيح كفعؿ قكؿ مف  الرسكؿ عف يصدر ما فكؿ

 (98).غيرىـ كمع المسمميف بيف لمعبلقات ككذلؾ كالفردية الجماعية لمسمككيات

   ﴿ :يقكؿ كتعالى سبحانو كا ،(99)المتبعة الطريقة :لغة كالسنة

   

 

    

   

   

 ﴾(100)، كذلؾ كيقكؿ: ﴿ 
   

   

  

  

                                                                                                                            

كفي االصطبلح ] 62: األحزاب[ ﴾سنة الّمو في الذيف خمكا مف قبؿ كلف تجد لسنة الّمو تبديبل﴿: الكريـ

: راجع تفصيؿ ذلؾ.  غير القرآف مف قكؿ أك فعؿ أك تقريرما صدر عف النبي : الشرعي يراد بالسنة

 .241اآلمدم، في األحكاـ الجزء األكؿ، ص 

، «النظاـ السياسي كاإلدارم في المممكة العربية السعكدية»: راجع بالخصكص عيد بف مسعكد الجيني (98)

، 2001 القاىرة –الطبعة األكلى، مركز الخميج العربي لمطاقة كالدراسات االستراتيجيات الرياض 

 .371ص

 .71، مرجع سابؽ، ص«تاريخ التشريع»: انظر بالخصكص مناع القطاف (99)

 .38سكرة األنفاؿ اآلية  (100)
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  ﴾(101) .

 أك معينة صفة أك تقريره أك فعمو، أك ، الرسكؿ قكؿ في إما تتمثؿ :اصطبلحاك

. (102)الشريؼ النبكم الحديث ترادؼ المحدثيف عند كىي ،سيرة

 ﴿ :تعالى قكلو في كرد كقد
 

  
  

  
﴾(103)، أيضا كجؿ عز قاؿك: ﴿  

  
  
  

 ﴾(104). 

  لقكلو اإليماف مف ان جزء  الرسكؿ تحكيـ الّمو جعؿ كقد
   

  

                                           

 .77سكرة اإلسراء اآلية  (101)

مدخؿ لدراسة »:عبد الكريـ زيداف: كانظر. 72ص. ، مرجع سابؽ"تاريخ التشريع: "مناع القطاف (102)

 . كما بعدىا160، مرجع سابؽ، ص «الشريعة اإلسبلمية

 .58سكرة النساء اآلية  (103)

 .7سكرة الحشر اآلية  (104)
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 ﴾(105)، سكرة في سبحانو كقاؿ 

    ﴿ :األحزاب
   

   
    

  
 ﴾.(106)



  الرسكؿ عف الكثير الجمع تناقمو ما كىك ة،متكاتر سنة إلى النبكية السنة كتنقسـ

لى يقينيان، يككف النقؿ كىذا الطبقات، كؿ في  مف عدد تناقميا التي السنة كىي آحاد، كا 

. المشيكر (اآلحاد) كمنيا ،التكاتر حد يبمغ لـ صحابتو
 كينقسـ .السند طبقات كؿ في كالضبط العدالة فييا يشترط الصحيحة كاألحاديث

 شرط فيو يختؿ الذم المشيكر أما ،(107)معنى كمتكاتر لفظان  متكاتر إلى المتكاتر الحديث

                                           

 .64سكرة النساء اآلية  (105)

 .36سكرة األحزاب اآلية  (106)

تيسير عمـ »: عبد الّمو بف يكسؼ الجديع: كانظر. 78س، ص.، ـ"تاريخ التشريع: "راجع مناع القطاف (107)

 .  كما بعدىا117 ميبلدية، ص 2004 ىجرية، 1425أصكؿ الفقو، مؤسسة الرياف الطبعة الثالثة، 
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 الذم ىك األخير كىذا كالغريب، العزيز جانب إلى اآلحاد ضمف فيدخؿ التكاتر شركط مف

 اثنيف عف كيركل كعزتو لقمتو كذلؾ سمي كالعزيز لسند،ا اتطبؽ جميع في كاحد عف ركم

. ذلؾ مف أقؿ ال
لى ظنية تحتمؿ أكثر مف ،كتنقسـ األحاديث الشريفة  إلى قطعية في الداللة كا 

.  معنى
 كمرجع لمدكنة األسرة المذىب المالكي :ثانيا

 أف لمناصرم االستقصاء عف نقبلن  ،الجامعية أطركحتو في بشيرم محمد يجـز

 يميؿ كما ،المالكي المذىب قبؿ المغرب إلى الدخكؿ إلى سباقان  كاف (108)الحنفي المذىب

 ككف إلى ،-بسحنكف المعركؼ التنكخي سعيد بف السبلـ عبد ركاية صحة حالة في -

. (109)مالؾ اإلماـ حياة في المغرب إلى دخؿ قد المالكي الفقو
 مالؾ كاف التي المنكرة كالمدينة البيت بآؿ المغاربة تعمؽ إلى ،األمر ىذا كيعزل

. إماميا
 عيد إلى يرجع المالكي لممذىب المغاربة تبني أف الكشبكر، محمد يرل حيف في

ف المرابطيف،  الظاىرم لمفقو المكحدية الدكلة تغميب يخص فيما يختمفكف المؤرخكف كاف كا 

. (110)المالكييف الفقياء كاضطياد المالكي عمى
                                           

كينسب المذىب الحنفي إلى اإلماـ أبي حنيفة النعماف بف ثابث الككفي مكلدان كالفارسي أصبلن، كلد  (108)

كمف أبرز تبلمذتو أبك يكسؼ، كمحمد .  ىجرية في بغداد كدفف فييا150 ىجرية كتكفي سنة 80سنة 

ابف الحسف الشيباني، كزفر بف اليذيؿ، كالحسف بف زياد المؤلؤم، كأشير ىؤالء األربعة ىما أبك 

، مرجع "مدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلمي: "محمد محجكبي: لمزيد مف االطبلع، راجع. يكسؼ كمحمد

 . كما بعدىا118سابؽ، ص 

 .325، مرجع سابؽ، ص"مناقشة المطالب النسائية: "انظر محمد بشيرم (109)

 .30س، ص.، الجزء األكؿ ، ـ"شرح مدكنة األسرة: "راجع محمد الكشبكر (110)
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ذا  الشيخ مختصر» الشركح أشير مف فإف ،عديديف المالكي الفقو شراح كاف كا 

. قمب ظير عف كالمختصكف الفقياء يحفظيا التي الكتابات مف يعتبر الذم ،«خميؿ
 بف عامر أبي بف مالؾ بف أنس بف مالؾ اإلماـ إلى يرجع المالكي كالمذىب

 فقيو (111)المدني الحميرم األصبحي الحارث بف عمرك بف خثيؿ بف عثماف الحارث

. (112)األصؿ اليمني ،المنكرة المدينة
 (113)األقكاؿ أشير عمى ىػ 93 سنة الممؾ عبد بف الكليد عيد المدينة في كلد كقد

 في كأقاـ العباسييف دكلة في الرشيد عيد في ىػ179 سنة األكؿ ربيع مف 14 يـك كتكفي

. اإلسبلمي الفكر ازدىار زمف المنكرة المدينة

                                           

، مطبعة النجاح الجديدة بالدار "تاريخ المذىب المالكي في الغرب اإلسبلمي: "راجع عمر الجيدم (111)

 .10، ص 1987البيضاء، الطبعة األكلى 

 :مف بيف أىـ المصنفات في المذىب المالكي، التي تحدثت عف مالؾ كفقو كأصكؿ مذىبو، نذكر (112)

، كىك أكؿ مصنؼ في المذىب، ألفو مالؾ، كيعد أكؿ كتاب في تاريخ اإلسبلـ بعد القرآف "المكطأ" -

إلى " المكطأ"الكريـ، كأشير ركاياتو عمى اإلطبلؽ ركاية يحيى بف يحيى الميتي، كأكؿ مف أدخؿ 

المغرب ىك القاضي عامر بف محمد القيسي في عيد المكلى إدريس الذم حمؿ الناس عمى تعممو 

 ...كتعميمو، منحكا بذلؾ مف المذىب الحنفي إلى المذىب المالكي

بركاية سحنكف عف بف القاسـ عف مالؾ، كىي أصؿ المذىب كعمدة الفقياء في " المدكنة الكبرل" -

 "...                                 المكطأ"الفتيا كالقضاء، كىي األصؿ الثاني بعد 

 .البف أبي القيراكني" الرسالة " -

كالديباج المذىب، البف فرحكف المالكي، كغيرىا ... ىذا فضبل عف ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض -

 .200إلى ص 14، مرجع سابؽ، ص"تاريخ المذىب المالكي:"راجع عمر الجيدم. كثير

، مرجع "تاريخ المذىب المالكي"راجع عمر الجيدم في .  ىػ96 ىػ، كما قيؿ سنة 94كقبؿ سنة  (113)

 .10سابؽ، ص 
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 كالقرآنية، السنية نزعتو تقكت حيث ،(114)السبعة الفقياء مدرسة في تككينو تمقى

 الرسكؿ آلثار منبعان  باعتبارىا ،مالؾ اإلماـ تككيف في تأثيره المنكرة المدينة لكسط كاف كقد

 عمييـ الّمو رضكاف كصحابتو .
 الرأم، بربيعة المعركؼ الرحمف عبد بف ربيعة ىك عممو مالؾ عنو أخذ مف كأكؿ

 كأخذ ربيعة عف الفقو أخذ فيك معان، القكالف يصح كربما ىرمز، بف الرحمف عبد ىك كقيؿ

 بف يحيى المدينة كقاضي الزىرم شياب ابف عف أخذ كما ىرمز، ابف عف الحديث عمـ

. (115)السبعة الفقياء عف أخذك ،حجة كاف الذم األنصارم سعيد

نما فقط، ذكركا عمف يأخذ لـ (مالؾ اإلماـ أم) كىك  مف غفير جمع عف أخذ كا 

 كالحديث لمفتيا جمست ما" :ا رحمو يقكؿ إذ المعرفة، فركع مختمؼ في العمماء كبار

 مف كؿ ليس" :قاؿ ما بعد ،"لذلؾ مرضاة أني العمـ أىؿ مف شيخا سبعكف لي شيد حتى

 كالفضؿ الصبلح أىـ فيو يشاكر حتى جمس، كالفتيا لمحديث المسجد في يجمس أف أحب

 .(116)"جمس لذلؾ أىبل رأكه فإف المسجد، مف كالجية

ف ،« المكطأ » بكتابو اإلسبلـ في التدكيف بسبؽ مالؾ اإلماـ عرؼ كقد  نسب كا 

                                           

سنة . ت)، كعركة بف الزبير  ( ىػ93سنة . ت)سعيد بف المسيب المخزكم : الفقياء السبعة ىـ (114)

 ىػ 94سنة . ت)، كأبك بكر بف عبد الرحمف بف الحارث ( ىػ94سنة . ت)، كالقاسـ بف محمد (ىػ94

سنة . ت)، كسميماف بف يسار ( ىػ98سنة . ت)، كعبد ا بف عبد ا بف عتبة بف مسعكد (كذلؾ

، مرجع "مدخؿ لدارسة الفقو اإلسبلمي: "راجع محمد محجكبي. ، كخازمة بف زيد بف ثابت( ىػ107

 . 89سابؽ، ص 

 .346س ص.، ـ"تاريخ التشريع: "راجع مناع القطاف (115)

 كما يمييا، نقبل عف المدارؾ 136، مرجع سابؽ، ص "مدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلمي: "محمد محجكبي (116)

 .141، ص 1لمقاضي عياض، ج 
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 عمى ليس » لحديث ترديده مف إكثاره نتيجة محنة كاجو كقد لغيره، التدكيف في السبؽ

. القرآف خمؽ فكرة برفضو محنة بدكره كاجو الذم أحمد اإلماـ شأف شأنو » طبلؽ مستكره

 كدكنيا عنيا أجاب ،(117)مسألة ألؼ كثبلثيف ستة ضمت مدكنة كلمالؾ

. (118)تبلمذتو

 تندرج كىي ،«(119) المكطأ» كتابو مف استنبطت أصكؿ مالؾ اإلماـ كلمذىب

                                           

 ثـ ذىب إلى العراؽ «المكطأ»أف أساس تدكيف المدكنة، ىك أف أسد بف الفرات سمع مف مالؾ كتابو  (117)

فمقي أبا يكسؼ كمحمد بف الحسف، صاحبي أبي حنيفة كسمع منيما، فأراد أف يعرؼ رأم مالؾ في 

ىذه المسائؿ التي دكنيا اإلماـ محمد، إال أف مالكان تكفي فرجع إلى مصر كقصد عبد الرحماف ابف 

 . القاسـ فأجابو إلى طمبو، كأخبره بكؿ مسألة فقيية برأم مالؾ

مف المصرييف عبد الّمو بف كىب، الـز مالكان عشريف سنة كنشر مذىبو في : مف بيف تبلمذة مالؾ نجد (118)
 ىجرية، كأيضان عبد الرحماف بف القاسـ، الذم كاف لو أثر بالغ في 197مصر كالمغرب كتكفي سنة 
كىناؾ أيضان أشيب بف عبد العزيز القيسي الذم انتيت إليو رئاسة، الفقو . تدكيف مذىب اإلماـ مالؾ

بمصر بعد ابف القاسـ، كعبد ا بف الحكـ بف أعيف بف الميث الذم انتيت رئاسة الفقو بعد أشيب 
أبك عبد ا زياد  بف عبد الرحمف القرطبي الممقب : كممف أخذ عف مالؾ فقيو مف الغرب اإلسبلمي

بشبطكف، الذم قيؿ عنو أنو أكؿ مف أصؿ المذىب المالكي إلى األندلس، كيحيى اليتي، الذم انتيت 
 .إليو الرئاسة في الفقو بعد ابف دينار، كىذا األخير بكاسطة ابف القاسـ

 .142- 141محمد محجكبي في المرجع السابؽ، ص :      راجع

، المرسمة كفتاكل كىك أجؿ كتب مالؾ، حيث جمع فيو ما صح عنده مف أحاديث رسكؿ الّمو  (119)
كما ذكر آراءه في بعض المسائؿ قياسان عمى اآلثار التي ركاىا، . الصحابة كأقضيتيـ كأقكاؿ التابعيف

أك تكجييا كتفسيران لما ركاه أك ترجيحان لبعض ما ركاه عمى البعض اآلخر، كقد ظؿ يعمؿ فيو تأليفان 
كتيذيبان كتنقيحان مدة أربعيف سنة فجعمو عمى أبكاب الفقو، كقد تمقتو األمة بالقبكؿ في زمانو كبعد 

زمانو، كركاه عنو الجمع الغفير كشرحو عنو أكثر مف كاحد، كأراد الرشيد كقبمو أبك جعفر المنصكر 
 .حمؿ األمة عمى اتباعو، فأبى مالؾ
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: التالي كفؽ

 ؛كمعناه بمفظو األخذ يرل فيك الكريـ، القرآف -

 ؛اإلسناد مف بالمتصؿ يمتـز كال الحديث بصحة يكتفي ككاف النبكية، السنة -

 مف االجتياد أىؿ جميع اتفاؽ" األصكلييف اصطبلح في كىك اإلجماع، -

 شرعي حكـ عمى النبكة عيد بعد العصكر مف عصر أم في المسمميف

  ؛(120)اتفاقيـ تماـ إلى رأيو عمى كؿ بقاء مع اجتيادم،

 الناس ألـ المنكرة المدينة أىؿ يعتبر مالؾ اإلماـ كاف فقد المدينة، أىؿ عمؿ -

  الرسكؿ إقامة محؿ المنكرة المدينة باعتبار  الّمو رسكؿ عمى نزؿ بما

 ؛القياس عمى كيقدمو بعمميـ يأخذ نجده كلذلؾ كصحابتو،

 إلى يصؿ لـ الركاة مف قميؿ عدد ركاه الذم الحديث كىك اآلحاد، أحاديث -

 يركيو أك آخره، إلى السند أكؿ مف كاحد عف كاحد يركيو كأف التكاتر، درجة

 خبر عمى القياس يقدمكف كالحنفية آخره، إلى السند أكؿ مف اثنيف عف اثناف

 غيرىا، عمى ركايتيـ فيقدكف مدنييف اآلحاد ركاة كاف فإذا المالكية، أما اآلحاد،

 فيو تتكفر أف البد ببل إطبلقو عمى أخذه يعني ال، باآلحاد المالكية أخذ أف إال

  .(121)الترجيح بقكاعد عمبل الصحة شركط

 حديث مف الصحيح يجد لـ إذا مالؾ اإلماـ كاف فقد الصحابي، قكؿ أك فتكل -

 الكحي زمف لمكاكبتو بالتأكيؿ الناس أعمـ فيك الصحابي، بقكؿ يأخذ  الرسكؿ

                                                                                                                            

 .25الديباج المذىب، ص   - 

 .149، مرجع سابؽ، ص "مدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلمي: "محمد محجكبي: لمزيد مف االطبلع، راجع (120)

 . كما بعدىا155المرجع السابؽ، ص  (121)
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 ؛القياس عمى مقدـ الصحابة فقكؿ ا، رسكؿ كعمؿ كقكؿ

 مصالح لقياـ ضركرة باعتبارىا مذىبو في عمييا اعتمد كقد المرسمة، المصالح -

 كلذلؾ ،"استحسانا" المرسمة المصالح يسمي مالؾ اإلماـ كاف كقد كالدنيا الديف

 ؛"العمـ أعشار تسعة االستحساف" يقكؿ كاف

  نبيو كسنة الّمو كتاب في النص غياب في إليو يمجأ مالؾ كاف كقد القياس، -
 االجتياد إطار في ليستعممو المدينة، أىؿ كعمؿ الصحابي قكؿ كغياب

 ؛األحكاـ الستنباط

 التذرع» الشاطبي رأم حسب يفيد كىك المذىب أصكؿ آخر كىك الذرائع، سد -

 .(122)«جائز غير عمؿ إلى جائز بفعؿ

 ال حتى ،كحده شكاؿ ىبلؿ رأل مف إفطار بعدـ أفتى أف ،مالؾ لئلماـ سبؽ كقد
. بو احتج بما ليحتجكا لمفاسقيف ذريعة يعطي

 مع ،المالكي المذىب عمى اعتمدت قد الممغاة الشخصية األحكاؿ مدكنة كانت إذاك

 فإف .(123)الظاىرم المذىب إلى إضافة ،الجكانب بعض في ،أخرل مذاىب عمى اإلحالة

 كالمساكاة العدؿ يحقؽ كما ،المالكي المذىب إطار في االجتياد باب فتحت األسرة مدكنة

                                           

 .356، مرجع سابؽ، ص"تاريخ التشريع: "مناع القطاف  راجع(122)

يرجع المذىب الظاىرم إلى داككد الظاىرم كىك أبك سميماف كىك داككد بف عمي األصفياني،  (123)

، كاف في أكؿ أمره مف أتباع 670 ىجرية كتكفي سنة 600صاحب المذىب الظاىرم، كلد سنة 

الشافعي ثـ استقؿ بمذىب خاص يقـك عمى األخذ بظكاىر الكتاب كالسنة كعدـ األخذ بالقياس أك بأم 

كال شيء غير . فأصكؿ مذىبو تقـك عمى نصكص الكتاب كالسنة ثـ اإلجماع. كجو مف كجكه الرأم

 .كقد انتشر ىذا المذىب ثـ اندثر حتى انتيى أمره في القرف الثامف اليجرم. ذلؾ
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. (124)بالمعركؼ كالمعاشرة

 بمختمؼ المتعمقة األحكاـ إلى الرجكع معناه ،المالكي المذىب عمى كاإلحالة

 لـ الذيف كالفقياء اإلماـ قبؿ مف إقرارىا تـ التي االجتيادات ككذلؾ ،المذىب في المسائؿ

. (125)المذىب أصكؿ يخالفكا

 سحنكف ركاه ما عمى اعتمادان  ،لبلجتياد أصكؿ ستة الكشبكر محمد لخص كقد

 التي األزمة تبياف مع ،(126)مالؾ لئلماـ الكبرل المدكنة حكؿ القاسـ بف الرحمف عبد عف

 عف مالؾ اإلماـ تراجع ككذا الركاية في كاالختبلؼ النقؿ لضعؼ نظران  الباحث يكاجييا

. فتاكيو مف بعض

: اآلتي في الستة األصكؿ كتتمثؿ

 ؛المذىب أىؿ قبؿ مف عميو المتفؽ -1

ف ،كالدليؿ األقكاؿ تتساكل حيث لمقابمو، المساكم القكؿ -2  تعارض ىناؾ كاف كا 

ف أحدىما، ترجيح في اختمؼ كقد .بينيما  عمبلن  ،القاضي الختيار الغمبة كانت كا 

 ﴿ : سبحانو الّمو بقكؿ

                                           

كؿ ما لـ يرد بو نص في ىذه المدكنة، يرجع فيو »:  مف مدكنة األسرة عمى ما يمي400تنص المادة  (124)

إلى المذىب المالكي كاالجتياد الذم يراعى فيو تحقيؽ قيـ اإلسبلـ في العدؿ كالمساكاة كالمعاشرة 

كؿ » عمى أنو 297عمى أنو كانت تنص مدكنة األحكاؿ الشخصية الممغاة في الفصؿ . «بالمعركؼ

ما لـ يشممو ىذا القانكف يرجع فيو إلى الراجح أك المشيكر أك ما جرل بو العمؿ مف مذىب اإلماـ 

 .مالؾ

 .18، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص«شرح مدكنة األسرة»: راجع بالخصكص محمد الكشبكر (125)
 كما 52، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص«شرح مدكنة األسرة»: لممعرفة أكثر انظر محمد الكشبكر (126)

 .يمييا
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﴾(127). 

 األحكاـ مف المتأخر أك ،قكم بدليؿ لئلماـ المنسكب الحكـ كىك :لراجحا -3

 إلى الباحثيف بعض كيذىب الكبرل، المدكنة في كرد ما كىك اإلماـ، عف الصادرة

 مبلزمتو باعتبار ،مالؾ اإلماـ عف القاسـ ابف ركاه فيما يتمثؿ الراجح اعتبار

 .(128)لو

 اختمؼ كقد ،مالؾ اإلماـ رأم أنو عمى القكم الدليؿ تكفر ما كىك :المشيكر -4

(129).بينيـ سكل مف الفقياء كمف كالراجح، المشيكر درجة في
 

 العمؿ بو جرل فيما متمثبلن  ،الكشبكر محمد اعتبره كقد : العمؿ بو جرل ما -5

 أىؿ لدل العمؿ بو جرل لما كمقابؿ ،كفاس كمراكش كسكس األندلس أىؿ لدل

 جاءت المذىب في كالمشيكر الراجح خالفت التي االجتيادات أف معتبران  ،المدينة

(130).العمؿ بو جرل ما ضمف كتدخؿ ،المصمحة كجمب المفسدة لدرء
 

 بشيادة يثبت كأف الشريعة، بأحكاـ عالـ عف يصدر أف يجب العمؿ بو جرل كما

. السبب كمعرفة العدكؿ

 فقد تـ ، كقيـ إسبلمية،كفيما يتعمؽ بتحقيؽ العدؿ كالمساكاة كالمعاشرة بالمعركؼ
                                           

 .50سكرة المائدة اآلية  (127)

 .54ص. س.، الجزء األكؿ ـ«شرح مدكنة األسرة»: انظر عمى سبيؿ المثاؿ محمد الكشبكر (128)

 .56، نفس المرجع، ص«شرح مدكنة األسرة»: راجع محمد الكشبكر (129)

 .، كما بعدىا56نفس المرجع، ص ،«شرح مدكنة األسرة»:  راجع محمد الكشبكر(130)
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 مف مدكنة األسرة، كعمى جعميا خاضعة لرقابة 400التنصيص عمييا في الفصؿ 
كىذه المبادئ يمكف تحقيقيا مف خبلؿ تحقيؽ اإلنصاؼ كالتقيد . المجمس األعمى

 الذم جعؿ مف النساء شقائؽ الرجاؿ، كما  كبحديث رسكؿ الّمو ، األمميةباالتفاقيات
   .أمر بو الّمو سبحانو كتعالى في كتابو العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسبس انمضبئٙ :      انًطهت انثبَٙ

 كالنقطة ، األكلى تتعمؽ بنظاـ األسرة كالقضاء:يتمثؿ ىذا األساس في نقطتيف
.  القضائياالجتيادالثانية تتعمؽ بمدكنة األسرة كمسألة 

 َظبو األسزح ٔانمضبء: انفمزح األٔنٗ

 االبتدائية بالمحاكـ األسرة لقضاء أقساـ إنشاء -1
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 بإعماؿ ككذلؾ ،الدكلية االتفاقيات أقرتيا مبادئ بعدة األسرة مدكنة ارتباط إف

 ،البشرية التنمية في المتمثؿ ،لممغرب الشامؿ كبالمشركع ،التنمية في المرأة إدماج خطة
 إدخاؿ المشرع مف اقتضى قد ،اإلنساف كحقكؽ كالعدؿ اإلنصاؼ قيـ تحقيؽ إطار في

 رقـ قانكف بمثابة الشريؼ الظيير بمقتضى لممممكة القضائي التنظيـ عمى جديدة تعديبلت

 العدؿ كزارة قبؿ مف لمعمؿ جديدة آليات إحداث ككذا ،03-72 رقـ قانكفاؿك 73-03

عماؿ القضايا، في البت سرعة كتحقيؽ التقاضي إجراءات لتسييؿ المغربية  المبادئ كا 

. الدكلة لمؤسسة العاـ التكجو إطار في األسرة بقانكف اقترنت التي

 القضائي لمتنظيـ األخير التعديؿ بعد عرفتو ما تعرؼ ،األسرة قضايا تكف كلـ

 يحكؿ قانكني نص غياب في األسرة قضايا في تنظر الكاحدة الغرفة كانت حيث لممممكة،

 المحاكـ أصبحت األخير التعديؿ كفي ،(131)اختصاصاتيا في الغرؼ باقي تدخؿ دكف

 مدنية كغرؼ لؤلسرة أقساـ إلى االختصاص قضايا نكعية بحسب تنقسـ – االبتدائية

 األحكاؿ قضايا في األسرة أقساـ تنظر بحيث ،-كزجرية كاجتماعية عقارية كأخرل

 مالو كؿ كفي كالكفالة كالقاصريف التكثيؽ كشؤكف المدنية كالحالة كالمكاريث الشخصية

. (132)كرعايتيا األسرة بحماية عبلقة

 ككف عمى باالختصاص المتعمؽ الجانب في المغربي القضائي التنظيـ نص كقد

                                           

، أعداد  "في رحاب القضاء كالقانكف"، مجمة "قضاء األسرة في التشريع المغربي: " راجع رشيد مشقاقة  (131)

 . كما يمييا58، ص144 - 134- 16

قد تكحي التسمية الجديدة لقسـ قضاء األسرة، البديمة لغرفة األحكاؿ الشخصية، التي كانت مكجكدة  (132)

جية قضائية مستقمة، مثمو مثؿ : قبؿ التعديؿ الذم خضع لو التنظيـ القضائي المغربي عمى أنو

القضاء التجارم كالقضاء اإلدارم، كالحاؿ عمى أف األمر ليس كذلؾ، عمى اعتبار أف ىذا القسـ يبقى 

 .خاضعا لممحكمة االبتدائية العادية ذات الكالية العامة
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 أف عمى األقساـ نفس بيا تختص ،المغاربة الييكد تيـ التي الشخصية األحكاؿ قضايا

. (133)عبريةاؿ الشخصية األحكاؿ قكاعد يطبقكف عبريكف قضاة فييا النظر يتكلى

 األسرة قاضي مؤسسة إحداث -2

 تتمتع حديثة كمؤسسة ،(134)بالزكاج المكمؼ األسرة قاضي منصب أحدث كقد

 قضاء قسـ رئيس تضـ التي لمييكمة إضافة المجاؿ في محدكدة غير باختصاصات

 بشؤكف المكمؼ قاضياؿك ،(135)التكثيؽ قاضي ثـ الحكـ، ىيئة يرأس الذم األسرة

 العامة النيابة عف فضبل أخرل، إدارية كمصالح الضبط كتابة إلى إضافة ،(136)القاصريف

 قانكف مف السابع كالفصؿ السادس الفصؿ نص إذ األسرة، قضايا في مرئيس كطرؼ

                                           

يطبؽ عمى الييكد المغاربة القانكف اإلبراىيمي غير المدكف، كقد طكرت قكاعد ىذا القانكف خبلؿ  (133)

كيتكاجد بالمحاكـ المغربية قضاة ييكد . القرف العشريف بفضؿ التطبيقات المتعددة التي خضع ليا

 .يختصكف بالنظر في القضايا التي تيـ الييكد المغاربية

 13، مرجع سابؽ، ص «إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب»: انظر خالد برجاكم      - 

 www.justice.gov.maمكقع كزارة العدؿ المغربية : انظر أيضان       - 

تعتبر مؤسسة قاضي األسرة المكمؼ بالزكاج مف المستجدات التي أتت بيا مدكنة األسرة، فقد أسند  (134)

 فيما يخص التأشير 17ليا المشرع مجمكعة مف االختصاصات الجديدة، مثؿ ما تنص عميو المادة 

 .إلخ... المتعمقة باإلذف بزكاج الفتى كالفتاة18عمى الككالة في الزكاج، كالمادة 

قمصت مدكنة األسرة مف االختصاصات التي كانت ممنكحة لقاضي التكثيؽ، كقامت بمنح ىذه  (135)

ما إلى القاضي المكمؼ بالزكاج : ../..  ../.. لممزيد انظر. االختصاصات إما إلى الييئة الثبلثية، كا 

، جريدة التجديد، «مؤسسة قاضي التكثيؽ كآفاقيا المستقبمية عمى ضكء مدكنة األسرة»: العممي الحراؽ

 .27، ص 2004، فبراير 14العدد 

احتفظت مدكنة األسرة لمقاضي المكمؼ بشؤكف القاصريف، بنفس االختصاصات التي كانت ممنكحة  (136)

 .لو بمقتضى قانكف األحكاؿ الشخصية، مع زيادة في التدقيؽ
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 كتستعمؿ المدنية الدعكل في رئيسيان  طرفان  تعتبر ،العامة النيابة ككف عمى المدنية المسطرة

 كقد ،(137)القضائية الرسـك أداء مف إعفائيا مع التمقائي، تدخميا أثناء الطعف طرؽ كؿ

 إعادة عمى ،الممكية لمتكجييات تحقيقان  ،المغربية العدؿ لكزارة المركزية المصالح أشرفت

 بالمكارد االىتماـ ككذلؾ لو، جديدة بنايات كتخصيص المغربي، األسرة قضاء ىيكمة

 ابف بمدينة االبتدائية المحكمة مف كؿ في األكلى التجارب مف انطبلقان  ،كبتككينيا البشرية

. (138)الرماني كمدينة سميماف

 عمى القضاة السادة لحث الدكريات مف العديد ،المغربي العدؿ كزير أصدر كىكذا

  .(139)كالتنفيذ التطبيؽ مستكل عمى األسرة مدكنة مرامي تحقيؽ

                                           

، سمسمة الندكات "المدكنة دعامة لؤلسرة المغربية المتكازنة: " عزيزة ىنداز: راجع بالخصكص (137)

 .155-154، ص2006، 8كالمقاءات كاألياـ الدراسية، عدد 
 في كؿ مف المحكمة االبتدائية بالرماني كابف 5/9/2002كقد تـ تدشيف أقساـ القضاء األسرم يـك  (138)

كالمشاكؿ التي تعترييا، غير  أف إحداث . سميماف، كذلؾ نظران لئلحساس بخصكصية القضايا األسرية

 03-73ىذه األقساـ لـ يكف يستند إلى أم أساس قانكني، كذلؾ إلى غاية صدكر القانكف رقـ 

المتعمؽ بتعديؿ التنظيـ القضائي، الذم قاـ إلى جانب تكريس ما سبؽ أيضان   بتدقيؽ اختصاص ىذا 

القسـ، كما منحو استقبللية عف باقي الغرؼ، كقد انطمقت بعد صدكر ىذا القانكف سمسمة مف 

 .التدشينات ألقساـ قضاء األسرة بمختمؼ محاكـ المممكة

 :                                                      مف بيف القرارات الصادرة عف السيد كزير العدؿ، نذكر (139)
 المتعمؽ بتحديد شكؿ كمضمكف المطبكع 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-269قرار كزير العدؿ رقـ  -

، 2004 فبراير12 بتاريخ5186الخاص بطمب اإلذف بالزكاج، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 
 .520ص

 المتعمؽ بتتميـ الئحة المستندات التي 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-270 قرار كزير العدؿ رقـ  -
 فبراير 12 بتاريخ 5186يتككف منيا ممؼ عقد الزكاج ككذا محتكياتو، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 
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 تتعمؽ ، عدة قرارات فردية كأخرل مشتركة المذككر،كما أصدر كزير العدؿ
 اإلدارية كالطبية ىادات ككذلؾ ما يرتبط بالبيانات كالمعمكمات كالش،باإلجراءات اإلدارية

                                                                                                                            

 .520، ص 2004

 المتعمؽ بتحديد شكؿ كمضمكف السجؿ 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-272 قرار كزير العدؿ رقـ  -
 فبراير 12 بتاريخ 5186الخاص بتضميف نصكص عقكد الزكاج، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 .521، ص 2004

 المتعمؽ بتحديد المعمكمات الكاجب تضمينيا في 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-271 قرار كزير العدؿ رقـ  -

 .   521، ص 2004 فبراير 12 بتاريخ 5186عقد الزكاج، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 المتعمؽ بتحديد المعمكمات الكاجب تنظمييا 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-274 قرار كزير العدؿ رقـ  -
، ص 2004 فبراير 12 بتاريخ 5186في ممخص كثيقة الرجعة، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

523. 

شكؿ كمضمكف كناش  المتعمؽ بتحديد 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-245 قرار كزير العدؿ رقـ  -
 .      523، ص 2004 فبراير 12 بتاريخ 5186، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد التصرؼ

 :كمف بيف المناشير كالرسائؿ الدكرية نذكر
 . يتعمؽ بتفعيؿ مدكنة األسرة عمى الكجو األمثؿ2004 فبراير 16 منشكر صادر بتاريخ  -

 يتعمؽ بتطبيؽ مقتضيات مدكنة األسرة عمى أفراد الجالية 2004 أبريؿ 12 منشكر صادر بتاريخ  -
 .                                                             المغربية المقيمة بالخارج

 يتعمؽ باستيفاء الرسـك القضائية عمى بعض الطمبات 2004 يكنيك 18 منشكر صادر بتاريخ  -
 .                                                               ../..                                                                  المتعمقة بمدكنة األسرة

 . يتعمؽ بسماع دعكل الزكجية2005 فبراير 2منشكر صادر بتاريخ ../.. - 

 . يتعمؽ بتفعيؿ التدابير المؤقتة لصيانة المرأة كاألطفاؿ2005 فبراير 2منشكر صادر بتاريخ  -

 مف مدكنة 250 ك240 ك231 يتعمؽ بتطبيؽ مقتضيات المكاد 2005 فبراير 2منشكر صادر بتاريخ  -
 .األسرة

 . يتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف2005 مارس 28منشكر صادر بتاريخ  -
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 ككذلؾ المستندات لممارسة أم إجراء مرتبط بمدكنة األسرة ،التي يجب تكفيرىا
. (140)المغربية

  انمضبئٙٔاالجتٓبد يذَٔخ األسزح :انفمزح انثبَٛخ

 ال قاطعة داللة لو ما تضمنت األسرة مدكنة أف ،حمادم إدريس األستاذ يرل
 النصكص كتتمثؿ .(141)معنى مف ألكثر احتماليا عدـ بحكـ فييا، لبلجتياد مجاؿ

. 55-53-46-39-30-25-24-21-19-18 : التالية الفصكؿ في القطعية

 إلى المجكء القاضي عمى تفرض ،ظنية داللة ذات نصكصان  المدكنة كتضمنت

 التطابؽ إطار في ،األخرل النصكص إلى كالمجكء األسرة، مدكنة في المتناثرة الفصكؿ

 -24 -19-16 المكاد إلى الرجكع يفرض 12 المادة تطبيؽ فمثبلن  المدكنة، مضاميف مع
35-36-37-38- 60-64-213-217 .

 ثـ بالصداؽ المتعمقة 60 لممادة الرجكع مف فيو بد ال 12 المادة مضاميف فمتطبيؽ

 ثـ كعديميا، األىمية بناقص المتعمقة 213 كالمادة األىمية، في لمنظر 19 المادة إلى

 تيففالماد القاصر، بزكاج المتعمقة 21 المادة ككذلؾ األىمية، عديـ تحدد التي 217 المادة

 الزكجية العبلقة بإثبات المتعمقة 16 كالمادة الفاسد، الزكاج بفسخ المتعمقتيف 61ك 60

 المتعمقة 38-37-36-35 : المكاد كأخيران  المقبكلة، اإلثبات كسائؿ بمختمؼ أك بالعقد

 (142).كالمؤبدة الشرعية الزكاج بمكانع
                                           

، مجمة متخصصة مف منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية «قضاء األسرة»انظر مجمة  (140)

 . كما يمييا159، الطبعة الثانية، ص2005كالقضائية، العدد األكؿ، 

صبلح مدكنة األسرة»: إدريس حمادم: راجع بالخصكص (141) ، إفريقيا الشرؽ، «البعد المقاصدم كا 

 .165-164، ص2005

انظر المكاد المتعمقة بقانكف األسرة، سمسمة نصكص تشريعية كتنظيمية، المجمة المغربية لقانكف  (142)
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 ،(143)المدكنة مف األدلة كتجميع القرائف في البحث يفرض ،ثالث جانب ىناؾ ثـ
 الحياة خبلؿ ،المتجمعة األمكاؿ في الزكجيف مستحقات نازلة ذلؾ عمى األمثمة كمف

. كاألطفاؿ الزكجة مستحقات ككذلؾ الزكجية،

 إف المؤخر الصداؽ في 84 المادة حددتيا التي ،الزكجة مستحقات يخص ففيما

 لمزكج، المالية كالكضعية الزكاج فترة تقديرىا في يراعى التي كالمتعة العدة، كنفقة كجد،

. تكقيعو في الزكج تعسؼ كمدل الطبلؽ، كأسباب

 لمضركرة ليا مبلئـ مسكف في أك الزكجية، بيت في العدة خبلؿ تسكف الزكجةؼ

ذا لمزكج، المادية كلمكضعية  يكدع مبمغ في السكف تكاليؼ المحكمة حددت ذلؾ تعذر كا 

. «المحكمة ضبط بكتابة المستحقات ضمف كذلؾ

 ،أخرل مكاد إلى المجكء عمى مجبران  القاضي يككف ،الزكجة مستحقات في كلمفصؿ
 كما كالعبلج، كالكسكة الغذاء النفقة 189 المادة حسب تشمؿ التي النفقة بتحديد ترتبط

 سكنى جعمت التي 168 المادة أحكاـ مراعاة مع لؤلكالد، كالتعميـ الضركريات مف يعتبر

 المتعمقة 191 المادة ثـ كغيرىما، الحضانة كأجرة النفقة عف تقديرىا في مستقمة المحضكف

 النفقة، أداء استمرارية بضمانات يرتبط كما السكف كتكاليؼ بالنفقة الحكـ تنفيذ بكسائؿ

. 189ك 85ك 190 المكاد ككذلؾ
لى كالخبراء، المجتيديف آراء إلى المجكء ،القاضي عمى تفرض المكاد فيذه  كا 

 االىتداء آلية كلمقاضي االستمرارية، كضمانات المحضكف كسكف النفقة تخص تقديرات

 تعطي 189 كالمادة .درجة األعمى المحاكـ عف الصادرة القضائية االجتيادات عبر

 كالعادات كالتقاليد كاألسعار المعيشة كمستكل الزكج دخؿ عمى بناء ،التقدير حؽ لمقاضي

                                                                                                                            

 .2004، مطبعة النجاح 33، العدد 1األعماؿ كالمقاكالت، ط

صبلح مدكنة األسرة»: راجع إدريس حمادم (143)  .168، مرجع سابؽ، ص«البعد المقاصدم كا 
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 قبؿ العاـ التعميمي كمستكاىـ لؤلطفاؿ المعيشية الكضعية ككذلؾ بالنفقة، المرتبطة

. الطبلؽ
 كثيقة في تتضمنيا التي 49 المادة نص حسب المالية بالذمة يتعمؽ فيما أما

 العامة القكاعد إلى بالرجكع أك االتفاؽ عمى بناءن  فييا البت كيتـ .الزكاج عقد عف منفردة

 األسرة أمكاؿ تجاه أعباء مف تحممو كما ،الزكجيف مف كاحد كؿ عمؿ مراعاة مع ،لئلثبات

. مجيكدات مف قدمو كما
 مدكنة صدكر بمناسبة ،لمقضاء العالي المعيد في نظـ الذم ،الدراسي اليـك فيك

 إلى اليادفة المشرع أىداؼ عف الندكة، مف الثالث المحكر في التعبير تـ ،المغربية األسرة

 كؿ كاعتماد العقد تكثيؽ أسباب مراعاة عبر الطفؿ، كحماية األسرة استقرار تحقيؽ

 ءالقضا كجسدىا القضائية األحكاـ عكستيا التي لخ،إ... الزكجية العبلقة إلثبات الكسائؿ
 التطميؽ أك بالتعدد، األمر تعمؽأ سكاء لمدراسة، عينة شكمت التي األحكاـ مختمؼ في

. (144)كالحضانة النفقة أك لمشقاؽ،
 المجمس مستكل عمى خاصة ،القضائي االجتياد دكر عمى ،ىنا التأكيد كيمكف

نارة القضائي العمؿ تكجيو في ،األعمى  حاالت بعض في كذلؾ ،أمامو الطريؽ كا 

 كالحالية السابقة األسرة قكانيف نصت فمثبلن  القضائي، كالعمؿ النصكص بيف التعارض

 أنو إال ، 205 – 189 -34 – 5 المكاد في خاصة ،التشريع مصادر كأحد العرؼ عمى

 في العرؼ تستبعد أحكامان  القضائي االجتياد إطار في أصدر أف المغربي لمقضاء سبؽ

. المكضكع في النفقة مقابؿ ككذلؾ الشرعية، القكاعد مع تعارضو حالة
 تأثير كلو ،أساسي دكر ىك المدكنة ىذه في لمقضاء المسند الدكر أف يتبيف ،كىكذا

                                           

، سمسمة الندكات "المدكنة دعامة لؤلسرة المغربية المتكازنة : " راجع المجمة القانكنية تحت عنكاف  (144)

 . كما يمييا66، ص8كالمقاءات كاألياـ الدراسية، العدد 
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 في سكاء القاضي مف يتطمب كىك ،القضايا مف النكع ىذا كتصريؼ إدارة في كبير

 لكؿ المناسبة الكصفة إعداد يستطيع اجتماعيا طبيبان  يككف أف العامة، النيابة أك الرئاسة

 ترمي كالتي ،المشرع تكخاىا التي األىداؼ ذلؾ في مراعيان  ،االجتماعية األمراض

 تدعك جديدة ثقافة كنشر ،كتماسكيا األسرة كياف عمى كالحفاظ اإلصبلح إلى باألساس

 كاالستقرار السمـ إحبلؿ في يتمثؿ ايجابي انعكاس لو سيككف كىذا ،كالتفاىـ الحكار إلى

 القانكف داـ ما ،كالخصكمات النزاع مف التقميؿ إلى العبلقة بأطراؼ كسيدفع ،األسرة داخؿ

 مف تتطمبو بما ،األمكر معالجة إلى كسيدفع المساطر كضبط كالكاجبات الحقكؽ حدد قد

. كمكضكعية حكمة
 يمكف أف ، كبالنظر إلى ىذا الدكر الكبير كالياـ كالمتميز لقضاء األسرة،إال أنو

نطرح تساؤالت حكؿ مدل تكفر اإلمكانيات المادية كالبشرية لتحقيؽ ىذه األىداؼ، ال 
عدد الكتاب كاألعكاف كالتجييزات ال مف حيث  ك،مف حيث عدد القضاة كتككينيـ

. (145)...األساسية كالكسائؿ البلزمة لمتبميغ كالتطبيؽ

المغرتك اللنسان والللقن واللقسان  ن المممتك   : الثسانبحثالم
اللغببك الللنودك  

 بحكـ تجربة الحماية الفرنسية التي عممت عمى إدخاؿ تجاربيا ،إذا كاف المغرب
 االستقبلؿ قد عمؿ عمى تقنيف األحكاـ المنظمة لؤلسرة منذ فجر ،في مختمؼ المجاالت
التي صادؽ دكلية  اؿكاالتفاقات في عبلقتو بالقكانيف الدكلية ،كطكر تجربتو القانكنية

 ككذلؾ إعبلنات الحقكؽ بصفة عامة، كربط التجربة القضائية كالقانكنية ،عمى أغمبيا
ف المممكة العربية السعكدية قد عرفت تجربتيا الخاصة بيا إبمشركع التنمية البشرية، ؼ

                                           

، األياـ الدراسية حكؿ مدكنة األسرة، سمسمة «دكر القضاء في تفعيؿ قانكف األسرة»: انظر زىكر الحر (145)

 .115ص . 2004 ديسمبر 5الندكات كالمقاءات كاألياـ الدراسة، العدد 
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 حيث كانت تجد معارضة تتفاكت ،كلـ تمج عالـ التقنيف إال في العيكد األخيرة، يضان أ
 التي كاف ليا مكقفيا الخاص مف التقنيف ،درجاتيا في مختمؼ األكساط المحافظة

شراؼ الفقياء  باعتباره تغريبان، خاصة في ظؿ تكريس التكجيات الفقيية المحضة، كا 
 التككيف القانكني عمى الييئات القضائية كمراقبتيا الذيف لـ يكف لدييـكالعمماء 
. كتكجيييا 

 عمى تقعيد ،كالة األمرمف  بتكجيو ، عممت الدكلة السعكدية،كفي العيكد القريبة
صدارىا في شكؿ أنظمة  العديد مف األحكاـ التي تيـ الجكانب المسطرية كالتنظيمية كا 

تتضمف مكادىا أكثر مف مجاؿ، كفي السنيف األخيرة سرع كالة األمر في إصدار 
 ال يعني ، لمدكلة السعكديةحديثياألنظمة، إال أف ىذا التكجو الذم يرتبط بالتكجو الت

 خاصة إذا عممنا أف أمر األحكاـ الفقيية جد ميسر في ،التفريط في المضاميف الفقيية
إطار المذىب الحنبمي، فيناؾ العديد مف المؤلفات التي تدخؿ في إطار المذىب، كالتي 

 أحكاـ العبادات كالمعامبلت بشكؿ مفصؿ، خاصة الجانب المتعمؽ باألحكاؿ تتضمف
. الشخصية

 التي تـ ،كما أف ىناؾ كتبان تفسيرية كشارحة لممراجع المتضمنة ألحكاـ المذىب
 (146).اعتمادىا رسميان 

                                           

لقد تمت اإلشارة إلى مجمكعة مف المراجع في مكقع كزارة العدؿ السعكدية، كىي مراجع تتضمف  (146)

األحكاـ في إطار مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، كالتي سنعكد إلييا بتفصيؿ في الفقرة الخاصة 

 www.maj.gov.saباألساس الفقيي، انظر 

       كقد ضـ المكقع الرسمي لكزارة العدؿ السعكدية، مختمؼ األنظمة التي تضبط أكثر مف جانب 

لمعبلقات القائمة بيف األفراد، ككذلؾ العبلقة بيف األفراد كالمؤسسات العامة، كالعديد مف اإلجراءات 

 : القضائية كالتنظيمية، بالمغتيف العربية كاإلنجميزية، كىي كالتالي

http://www.maj.gov.sa/
http://www.maj.gov.sa/
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كمؿ بعد ىذا المطمب تبياف مختمؼ المرتكزات التي تيـ مكضكع ف، ساعمى أنف
: مطمبيفالدراسة في المممكة العربية السعكدية في 

المطمب ) كالفقيي، كنخصص تناكؿ فيو األساس النظاميفس( المطمب األكؿ)
.  لؤلساس القضائي(الثاني

 األسبس انُظبيٙ ٔانفمٓٙ فٙ انسعٕدٚخ: انًطهت األٔل

األسبس انُظبيٙ : انفمزح األٔنٗ

                                                                                                                            

 نظاـ القضاء؛ -1

 نظاـ التحكيـ؛ -2

 البلئحة التنفيذية لنظاـ التحكيـ كبطاقة طمب االنضماـ لمقائمة؛ -3

 الئحة التصرؼ في العقارات البمدية؛ -4

 نظاـ المحاماة كالمكائح التنفيذية التابعة لو؛ -5

 نظاـ المرافعات الشرعية كالمكائح التنفيذية التابعة لو؛ -6

 نظاـ اإلجراءات الجزائية؛ -7

 نظاـ التسجيؿ العيني لمعقار؛                                                       -8

  نظاـ ممكية الكحدات العقارية كفرزىا؛                                                     -9

 نظاـ تممؾ غير السعكدييف لمعقار كاستثماره؛ -10

 الئحة مأذكني عقكد األنكحة؛ -11

 البلئحة التنفيذية لنظاـ ممكية الكحدات العقارية كفرزىا؛ -12

  العامة ككضع اليد المؤقت عمى العقار؛ةنظاـ نزع ممكية العقارات لممنفع -13

 نظاـ مكافحة غسيؿ األمكاؿ؛ -14

 البلئحة التنفيذية لنظاـ التسجيؿ العيني؛ -15

 .البلئحة التنفيذية الختصاص كتاب العدؿ  -16
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 باألساس النظامي القكانيف التي يصطمح عمييا في المممكة العربية نقصد
. السعكدية كفي دكؿ الخميج العربي باألنظمة

 «دار اإلفتاء» ككذلؾ ، مختمؼ التكجييات الصادرة عف كالة األمر بياعنيفكما 
التي تشرؼ عمييا لجنة عممية مككنة مف عمماء الفقو كالشريعة اإلسبلمية، الذيف يعينيـ 

. جبللة الممؾ

خصصيا لنظاـ ف األكلى س:تناكؿ ىذه الفقرة في نقطتيفف سنا فإف،كعميو
المرافعات كما كرد فيو مف مكاد تيـ نظاـ األحكاؿ الشخصية، خاصة أنو بعد بحثنا في 

مختمؼ األنظمة لـ نجد ما يشير إلى األحكاؿ الشخصية غير نظاـ المرافعات، ثـ 
. تناكؿ في النقطة الثانية تكجييات كالة األمر كدار اإلفتاءف

 نظاـ المرافعات الشرعية :أكالن 

كاف اليدؼ األساسي لمحكـ عند تأسيس الدكلة السعكدية كنظاميا السياسي ىك 
 إلييا، خاصة في ظؿ سيادة التقاليد كاألعراؼ كاالحتكاـتجديد المبادئ كالقيـ اإلسبلمية 
. (147) في أنماط القضاءاالختبلؼ كحصكؿ ،في البادية كالحاضرة عمى السكاء

 عمى فرض ، إلى جانب العمماء رحميـ الّمو جميعان ،كقد عمؿ الممؾ المؤسس
 إلييا بيف الناس، لتصبح ليا السيادة كالحكـ في جميع حتكاـالشريعة اإلسبلمية كاال

. مناحي الحياة

الممؾ فيد بف عبد العزيز آؿ سعكد حركة تقنينية جبللة كقد عرفت فترة حكـ 
ا زالت مستمرة ـغنية، خاصة بعد فصؿ رئاسة القضاء عف اإلفتاء، كحركة التقنيف ىذه 

. في عيد جبللة الممؾ عبد الّمو بف عبد العزيز آؿ سعكد

                                           

 .س.انظر الجانب المتعمؽ بتاريخ القضاء بمكقع كزارة العدؿ السعكدية، ـ (147)
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 ، أعدتو لجنة إعداد المكائح التنفيذية لنظاـ المرافعات الشرعية،كنظاـ المرافعات
 القاضي بالمحكمة الكبرل ،التي كانت مككنة مف عبد الّمو بف محمد بف خنيف

 باعتباره رئيسان لمجنة، كالمستشار عبد الحميد بف عبد العزيز الغميقة كمقرر ،بالرياض
لمجنة، كناصر بف إبراىيـ الحبيب القاضي بمحكمة التمييز بالرياض، كصالح بف عبد 

.  باعتبارىما عضكيف، ككيؿ الكزارة المساعد لمشؤكف القضائية،العزيز العقيؿ

كعرض عمى مجمس الشكرل كعمى مجمس الكزراء، كبعد قرار المجمسيف أصدر 
 مكافقتو عمى نظاـ المرافعات بكاسطة المرسـك الممكي ،جبللة الممؾ فيد بف عبد العزيز

. ، القاضي بتنفيذ ىذا النظاـ(ـ21/8/2000 )ىػ20/5/1421 بتاريخ 21/رقـ ـ

 الئحة، 850 مادة ك266كجاء نظاـ المرافعات متضمنان أربعة عشر بابان ك
 مف ان كنظاـ المرافعات ىك نظاـ عاـ، شمؿ اإلجراءات المسطرية كتحديد اآلجاؿ كجزء

 دكف ارتباط عميؽ بالجكىر الذم ترؾ ، مع التعريؼ بالعديد مف الحقكؽاالختصاص،
. ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 مف 5الفقرة في كجاء تعريؼ أنظمة األسرة في نظاـ المرافعات الشرعية 
يقصد بمسائؿ األحكاؿ الشخصية األخرل الكاردة في » :  التي كرد فييا27 المادة
. (148)«المكاريث كالكصايا كالحضانة: ما كاف مثؿ (ىػ)الفقرة 

 نجد ما كرد في ،(ىػ)السابقة عمى الفقرة  (د)إلى  (أ)كبرجكعنا إلى الفقرات مف 
 عقد الزكاج، كالطبلؽ، كالنفقة كالنسب، كالكالية عمى النفس أك الماؿ، :ىذه الفقرات

كالقاصر، كالحجر، كبذلؾ يككف نظاـ المرافعات قد حدد مكضكع األحكاؿ الشخصية 
 المكاريث كالكصايا كالحضانة، كما أنو حدد بمصطمح إلى باإلضافة ،فيما سبؽ

.  المادة المنظمة لعبلقات األسرة في المممكة العربية السعكدية«األحكاؿ الشخصية»
                                           

 .انظر نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم بمكقع كزارة العدؿ السعكدية، مرجع سابؽ (148)
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كاضعان حدان لما يعرؼ في الفقو اإلسبلمي في باب المعامبلت بالنكاح، كىك ما استمر 
ف كاف العمؿ األكاديمي يتفاكت في االصطبلح عمى إعميو العمؿ القضائي، ك

المكضكع بيف نظاـ األسرة كاألحكاؿ الشخصية كعشرة النساء، كيعزل ذلؾ إلى الطبيعة 
 كسيادة المراجع المتضمنة لؤلحكاـ ،الفقيية لمكتابات المتعمقة بنظاـ األحكاؿ الشخصية

 في إطار مذىب اإلماـ أحمد، التي فصمت كؿ الجكانب ،الفقيية في ىذا الباب
 في إطار فقيي جد غني، قد يككف غناه كدقتو في ،المرتبطة باألحكاؿ الشخصية بدقة

 تفصيمو ظؿ في خاصة التقنيف،نظرنا أحد األسباب الرئيسية التي عطمت عجمة 

 الشرعي، القضاء كنظاـ الشرعية المرافعات نظاـ كجكد ظؿ كفي ،النكازؿ لمختمؼ

. كاالختصاص المسطرية لمجكانب ضابطة كأنظمة

 

 كلي األمر كدار اإلفتاء :  ثانيان 

 رئاسة بيف الجمع فترة خبلؿ كمرتكز كأساس التكجيو سمطة لو الذم ،المصدر ىذا

 كالفقيية، العممية بمكانتيا المعترؼ السعكدية الشخصيات أحد قبؿ مف كاإلفتاء القضاء

 خاصة عمييا، يحاؿ فيما كمدققان  ليـ، كمرشدان  لمقضاة مرجعان  القضاء رئاسة كانت حيث

 تمييز بإلغاء القاضي (ـ1955)  ىػ1374 سنة 1680 رقـ الممكي األمر صدكر بعد

 الصادرة األحكاـ باستثناء ،مباشرة ينفذ القضاء عف صادر حكـ كؿ أصبح حيث األحكاـ،

 عمى عرضيا دكف الممؾ جبللة أنظار عمى تعرض فإنيا المصادرة، أك القطع أك بالقتؿ

. (149)القضائية المراقبة ىيئة

دارة العمماء كبار ىيئة في تتمثؿ فإنيا ،اإلفتاء دار أما  كاإلفتاء العممية البحكث كا 
                                           

، "لمحات حكؿ القضاء في المممكة العربية السعكدية: "  بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخزعبد العزم (149)

 .163ىػ، ص1424مكتبة الممؾ فيد الكطنية 
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 عبد بف براىيـإ بف محمد الشيخ جمع حيف ،القضاء برئاسة كبير ارتباط ليا كاف التي

 بيف ،العمماء كبار ىيئة كرئيس المممكة عاـ مفتي باعتباره ،الّمو رحمو الشيخ آؿ المطيؼ

. (150)القضاء كرئاسة اإلفتاء

 ،الشيخ آؿ براىيـإ بف محمد الشيخ سماحة كرسائؿ فتاكل كتاب في كببحثنا
 تقتصر تكف لـ األخيرة كىذه الشرعية، كالتكجييات المراسبلت مف العديد عمى نقؼ

 كالشؤكف القضاة كرئيس المممكة مفتي باعتباره ،كاف بؿ معينة، حككمية جية عمى

 األسئمة ككذلؾ ،ديكانو طريؽ عف الممؾ جبللة مف االستفسارات يتمقى ،اإلسبلمية

 كرئاسة كالكزراء القضاة لمسادة بالنسبة األمر ككذلؾ ،كمشكرتو العممي رأيو كطمب

. كالمصالح المديريات كمديرم كالمحافظيف المناطؽ كأمراء الكزراء

 كؿ ككانت القضائية، كالتظممات الشكايات كذلؾ ترفقيا االستفسارات ككانت

. التنفيذ إلى طريقيا تعرؼ الفتاكل

 المؤلفات مف العديد كرؤساؤىا العممية كالمجنة اإلفتاء لجنة أعضاء أصدر كقد

. الفتاكل مختمؼ تضـ التي

 الحركاف محمد الشيخ كتعييف (ـ1975) ىػ1395 سنة القضاء نظاـ صدكر كبعد

 عف كاإلعبلف ،(151) العدؿ لكزارة كماليان  إداريان  تابعة المحاكـ أصبحت ،عدؿ كزير أكؿ

 تبحأص ثـ كمف القضاء، رئاسة اختصاص إليو انتقؿ الذم األعمى القضاء مجمس
 العمماء كتدخؿ استمرار مف يمنع لـ األمر ىذا أف إال قضائيان، طابعان  تتخذ كالتكجيو الرقابة

 كمراقبة القضاء في التدخؿ باستثناء ،التنظيمات كضع في كتأثيرىـ القضايا مختمؼ في
                                           

 .السعكدم (كاس  )راجع مكقع  (150)

. س.، ـ"لمحات حكؿ القضاء:"  بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخزراجع بالخصكص عبد العزم (151)

 .158ص
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 .أحكامو

 الطابع إطار في األمكر مف العديد في فتاكاىا تصدر العممية المجنة تزاؿ كال 

 عشرة خاصة كبصفة ،معينة مكاضيع تخص كتابات ليـ تصدر كما المؤسساتي،

 التي لممشاكؿ كمكاكبتيـ معرفتيـ إطار في المذىب تباعاك المسمميف لتكجيو ،(152)النساء

 المممكة في التشريعات كؿ أف سيما ال الشخصية، باألحكاؿ يعرؼ ما إطار في تطرح

. اإلسبلمية الشريعة عمى تقـك

 

األسبس انفمٓٙ : انفمزح انثبَٛخ

 مبادئ عمى ،السعكدية العربية المممكة في (القكانيف) األنظمة مختمؼ تقـك

 تناكؿ سبؽ كقد الشريفة، نبيو كسنة الكريـ الّمو كتاب أحكاـ عمى أم اإلسبلمية، الشريعة

 المطمب في خاصة بصفة باألسرة المتعمقة كاألحكاـ عامة، بصفة كالسنة القرآف أحكاـ

 في المعتمد الحنبمي المذىب عمى قتصرف ايجعمف الذم األمر المبحث، ىذا ضمف السابؽ

 الحنابمة الفقياء مؤلفات ككذلؾ الفقيي، األساس إطار في السعكدية العربية المممكة

.  المذىب إطار في كمجتيديف كمفسريف كُشّراح رسميان  المعتمديف

 األكلى، النقطة في حنبؿ ابف اإلماـ مذىب الفقرة ىذه في تناكؿفس نافإف ،كعميو

. الثانية النقطة في الحنابمة كالفقياء

 مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :   أكالن 

 في كىدفان  الدكلة لمنيج أساسان  ،إلييا كاالحتكاـ اإلسبلمية الشريعة تحكيـ شكؿ لقد

                                           

 .ىػ1421، دار القاسـ، الرياض، "عشرة النساء: "فتاكل العمماء في (152)
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 كقد الناس، بيف أحكاميا فرض عمى كالقضاة كالعمماء األمر كالة كعمؿ ،(153)الكقت نفس

. اإلطار ىذا في كالسبؽ الييمنة العربية الجزيرة ببلد في الحنابمة لمفقياء كاف

 رسميان  مذىبان  ،حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب مف العزيز عبد الممؾ جبللة اتخذ قدؿ

 مرجعان  المذىب معتمدان  الحنبمي، المذىب إطار في المعتمديف الفقياء كحدد لمدكلة،

. األنظمة ككاضعي كالقضاء الفقياء لدل أساسيان 

 في ىػ 241 سنة كتكفي ،(ـ780) ىػ164 سنة حنبؿ بف أحمد اإلماـ كلد قدك

 لينتيي يكسؼ أبي كعف الرأم، أىؿ مذىب عف كأخذ العربية، كالمغة القرآف حفظ بغداد،

 (154).بالفقو االىتماـ في استمراره مع الحديث إلى

 بعد إال الفتكل يتعاط كلـ ، األحاديث لتمقي كالحجاز البصرة إلى رحؿ ،بمكغو كعند

 (155).القرآف بخمؽ القكؿ قضية في بمحنتو أحمد اإلماـ عرؼ كقد األربعيف، سف بمكغو

 أصكؿ تسعة في أحمد اإلماـ منيج ،(156)أطركحتو في بشيرم محمد حصر كقد

: كىي ،عمييا يعتمد

 عنده، األكلى الدرجة في نصكصيما تأتي بحيث النبكية، كالسنة الكريـ القرآف .1

 ؛الحجة في كتتساكل

 اإلماـ مذىب في الثاني األصؿ الجكزية قيـ ابف جعميا كقد الصحابة، كلافت .2

 إجماعان » الصحابي لفتكل المخالؼ كجكد انعداـ إلى ينظر الذم ،أحمد

                                           

 .س.انظر مكقع كزارة العدؿ السعكدية ـ (153)

 .38ص. س.، ـ"تاريخ التشريع: "مناع القطاف (154)

 .382، ص.س.ـ.، ف"تاريخ التشريع: " مناع القطاف(155)

 .322ص. س.مناقشة المطالب النسائية، ـ: محمد بشيرم (156)
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 ؛(157)«سككتيان 

ف كالسنة الكتاب إلى أقربيـ انتقى الصحابة أقكاؿ تعدد حالة كفي .3  يبمغو لـ كا 

 ؛أمسؾ ذلؾ مف شيء

 ؛القياس عمى كتقديمو الضعيؼ كالحديث المرسؿ الحديث عمى اعتماده .4

 النبكية كالسنة القرآف في الدليؿ غياب عند إال إليو يمجأ ال ككاف ،القياس .5

 ؛الشافعي برأم آخذان  ،الضركرة عند إالّ  يتـ ال القياس إلى المجكء معتبران  الشريفة،

 ؛محظكر غير كاف كلك ،المحظكر إلى يؤدم عما باإلمساؾ كذلؾ ،الذرائع سد .6

 ؛المرسمة المصالح .7

 االستحساف؛ .8

 .االستصحاب .9

 العمماء مف المذىب أتباع قبؿ مف المعتمد السبيؿ ،أحمد اإلماـ منيج كيعتبر

ف ،االجتياد ممارسة في القضاة كحتى كالفقياء  ظؿ في القضائي االجتياد غدا كا 

. القضائي اإلصبلح ظؿ في المراقبة عمى قائمة لتراتبّية يخضع المؤسسة

 الفقياء الحنابمة :ثانيان 

 تكجو كاف ،السعكدية الدكلة تأسيس كعند لمحكـ، أساسية ركيزة اإلسبلـ يعتبر

 تمييز دكف كمرجع ،اإلسبلمية المذاىب جميع مف األخذ عمى يقـك السعكدم العاىؿ

. القضاء لمصمحة اعتباران  ،بينيا

 حالة كفي ،أحمد اإلماـ مذىب في بو المفتى اعتماد الّمو رحمو قرر ،ذلؾ كبعد

                                           

 .387ص. س.، ـ"تاريخ التشريع: "مناع القطاف (157)
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 كذكر التعميؿ كجب ،آخر قكؿ إلى ،لمقضاء بالنسبة خاصة المذىب عف الخركج

. (158)الدليؿ

 رحمو العزيز عبد الممؾ جبللة تكجييات مف انطبلقان  ،السعكدية الدكلة حددت كقد

 جعؿ الذم ،(159) (ـ3/8/1925) ىػ12/1/1344 يـك التاريخي خطابو خبلؿ مف الّمو

 بتاريخ العمكمية لمجمعية المكجو خطابو ككذلؾ لمحكـ، جكىران  اإلسبلمية الشريعة مف فيو

 المفتى كفؽ ،لؤلحكاـ العامة القاعدة فيو حدد الذم ،(160)(10/8/1927) ىػ7/2/1346

 كجب ،المذىب في آخر قكؿ إلى الخركج حالة كفي حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مذىب مف بو

. الدليؿ ذكر

 بمصادر » الخاصة الصفحات في السعكدية العدؿ لكزارة الرسمي المكقع كفي

 حسب الحنبمي الفقو في معتمدة كمصادر تراعى التي لممراجع تحديدان  نجد ،(161)«األحكاـ

:  كالتالي كىي ا، رحمو العزيز عبد الممؾ تكجييات
 لمؤلفو «اإلرادات منتيى» شرح كتابك ؛لمحجاكم «اإلرادات منتيى» كتاب -

 اعتبرت كقد ،الحجاكم لمؤلفو ،«االنتفاع لطالب اإلقناع» شرح ثـ ؛البيكتي

 ىك أحدىما بو انفرد ما أك الحجاكم كنظيره البيكتي الفقيو عميو اتفؽ ما الكزارة

 منتيى» كتاب في كرد ما التنفيذ في يقدـ فيو اختمفا كما التنفيذ، الكاجب

 .لمحجاكم «اإلرادات

: التالية الكتب ترتيبان  المراجع ىذه كيمي

                                           

 .انظر مكقع كزارة العدؿ السعكدية، مرجع سابؽ (158)

 .32انظر جريدة أـ القرل عدد  (159)

 .انظر مكقع كزارة العدؿ السعكدية، مرجع سابؽ (160)
 .انظر مكقع كزارة العدؿ، مرجع سابؽ (161)
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 منار»ك ؛البيكتي لمؤلفو «المربع بالركض » المسمى «المستقنع زاد شرح » -

 .قدامة ابف لممكفؽ «المغني» ثـ ؛ضكياف بفا لمؤلفو «الدليؿ شرح في السبيؿ

 مف (162)البيكتي يكنس بف منصكر لمؤلفو «اإلرادات منتيى شرح » كتاب كيعتبر

 الدكائر كسائر ،القضاء ككذلؾ ،السعكدية العدؿ كزارة قبؿ مف المعتمدة المراجع أىـ

. الحككمية
 كالزكاة، ،كالجنائز ،كالصبلة ،بالطيارة المتعمقة الشركح المؤّلؼ تضمف كقد

 الطبلؽ،ك النكاح،ك العتؽ،ك الفرائض،ك الكصايا،ك الكقؼ،ك البيع،ك الجياد، ثـ ،كالمناسؾ

 الحدكد،ك الديات،ك الجنايات،ك النفقات،ك الرضاع،ك العدة،ك المعاف،ك الظيار،ك اإليبلء،ك

. اإلقرار كأخيران  الشياداتك القضاء،ك كاألطعمة،
 زاد شرح في المربع الركض » المؤلؼ نفس كتاب إلى باإلضافة

 خاصة الشرعية، العمـك في الفقيية لممتكف شرحان  الكتاب ىذا كيعتبر .«(163)المستقنع

 سالـ بف مكسى أبي الديف شرؼ لصاحبو «المقنع اختصار مف المستنقع زاد » كتاب

. الرئيسييف الحنبمي الفقو أعمدة أحد يعتبر الذم ،الحجاكم
ذا  المقدسي الحجاكم لكتابي الشارحيف أشير مف ،البيكتي الفقيو كاف كا 

 الحنبمي، الفقو في الرئيسية األعمدة مف تعتبر ،األخير ىذا مؤلفات فإف الصالحي،

 الشيكخ مف كىك .(164)اإلفتاء كدار كالعمماء الحككمية الدكائر لسائر رئيسيان  كمرجعان 

. كاألصكؿ كالفقو الحديث في البارعيف كاألئمة المتأخريف
:  منيا عمى سبيؿ المثاؿكقد ترؾ رحمو الّمو عدة مراجع في الفقو الحنبمي

                                           
 .(ثبلثة أجزاء بدكف تاريخ إصدار )المكتبة الفيصمية، مكة المكرمة، " : شرح منتيى اإلرادات"انظر  (162)

 .2004، لبناف، «بيركت» صدرت الطبعة األخيرة عف مؤسسة الرسالة، (163)

: شرؼ الديف أبك مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم المقدسي الصالحي : راجع بالخصكص(164)
 .7-6، ص2004، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1، ط"اإلقناع لطالب االنتفاع"
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؛ «منظكمة اآلداب الشرعية»؛ ك«حاشية التنقيح»كتاب ؛ «اإلقناع لطالب االنتفاع»
التي سيتـ التكسع  «(165)منظكمة الكبائر»؛ ثـ «زاد المستقنع في اختصار المقنع»ك

 .فييا في فصؿ الحؽ
 
 

األسبس انمضبئٙ : انًطهت انثبَٙ

 ما بمرحمة األكلى ارتبطت بمرحمتيف، السعكدية العربية المممكة في القضاء مر
 محمد العالـ مع كبتعاكف ،سعكد آؿ العزيز عبد الممؾ جبللة يد عمى المممكة تأسيس قبؿ

 عدة القضاء عمى أدخمت حيث السعكدية، الدكلة تأسيس بعد ما كمرحمة الكىاب، عبد بف

. كالمراقبة المرجعية مستكل عمى كأخرل ،كتنظيمية ىيكمية تغييرات

 بالمسار كربطو القضاء سمؾ تطكير عمى األخيرة العيكد خبلؿ المممكة عممت كقد

 دكر قضائية ىيئة ألعمى كغدا ،التدرج عمى يقـك لتنظيـ إخضاعو تـ بحيث الككني،

 الييئة نفس كأصبحت القضائية، الجيات مختمؼ عف الصادرة لؤلحكاـ كالمراقب المكجو

 .المذىب أحكاـ إطار في االجتياد في تختص العميا

 التجربة عمى الضكء فييا سمطفس :األكلى نقطتيف، إلى الفقرة ىذه قسـفس ،كعميو 

 االجتياد إلى اإلشارة مع لمقضاء الحالية الييكمة فييا تناكؿف كالثانية لمقضاء، التاريخية

. القضائي
ح انمضبء انسعٕد٘ ٔتطٕرِ أ َش:انفمزح األٔنٗ

 السعكدية الدكلة تأسيس قبؿ :أكال

                                           

اإلقناع : "انظر شرؼ الديف أبك مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم المقدسي الصالحي (165)
 .8، مرجع سابؽ، ص"لطالب االنتفاع
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 سابقة :األكلى ثبلث، إلى تكزيعيا يمكف مراحؿ، عدة مف السعكدم القضاء مر

 التي الثالثة المرحمة ثـ السعكدية، بالدكلة ارتبطت كالثانية السعكدية، الدكلة تأسيس عمى

. السعكدية الدكلة إطار في مستمرة تزاؿ ال كالتي ،القضائي باإلصبلح ارتبطت

 حضرم، كالثاني بدكم، األكؿ قضائييف، نمطيف الببلد عرفت ،األكلى المرحمة في

 لمتقاليد خاضعان  كاف الذم القضاء أمكر في الناس باختبلؼ الحقبة ىذه تميزت كقد

 (166).المحمية كالعادات

 السعكدية الدكلة تأسيس بعد :ثانيا

 ،منظـ غير بسيط قضاء أماـ أنفسيـ األمر كأكؿ كجد ،السعكدية الدكلة بداية كمع
ف  مذىب يسكدىا كاف التي ،(167)نجد في خاصة كمرجعية الفقيية بكحدتو يتميز كاف كا 

 كاف بؿ كظيفة، تكف كلـ لّمو حسبة القضاء يمارسكف القضاة ككاف حنبؿ، بف أحمد اإلماـ

 المساجد أئمة صفكؼ في خاصة ،كتحذيرىـ الناس ثقة عمى يتكقؼ الدكر بيذا القياـ

 شيكخ خياـ أك المساجد أك البيكت في تعقد الجمسات ككانت كالمدرسيف، كالخطباء

. (168)القبائؿ

 مف بالرغـ إذ المكضكع، ناحية مف متعددة مصادر ديةاالب في لمقضاء كاف قدك

 رئيسي كمصدر القبمية كالسكابؽ األعراؼ نجد ،بيا معمكالن  كاف التي اإلسبلمية األحكاـ

ف ،(169)البادية لقضاء  جبت كمقبكلة ثابتة فيي ،كمسطرية شكمية جكانب لو كانت كا 

. القضائية الممارسة في مراعاتيا
                                           

 .انظر مكقع كزارة العدؿ السعكدية، مرجع سابؽ (166)
 .75، مرجع سابؽ، ص"لمحات حكؿ القضاء: " بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخزراجع عبد العزم (167)

 .76، مرجع سابؽ، ص"لمحات حكؿ القضاء: " بف عبد از انظر عبد العزم (168)

 .مكقع كزارة العدؿ، مرجع سابؽ (169)
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 الشريعة إلى باالحتكاـ المكضكع قضاء مستكل عمى تتميز المدف كانت حيف في

 صفكؼ في كبير ركاج لو كاف الذم خاصة الحنبمي المذىب إلى بؿ ،اإلسبلمية

 مف الكثير نالكا الذيف الحنابمة الفقياء عمى حكران  القضاء منصب ككاف المتعمميف،

. كالتقدير االحتراـ

 طرح غير مسمكي إجراء بأم القضاء يتميز يكف لـ ،الشكمية الناحية مف أنو غير

 في القضاء بأحكاـ ،المسمميف الفقياء إلى االحتكاـ إطار في النزاعات كتسكية اإلشكاليات

 في الشكميات ببعض تميز الذم الحجاز قضاء باستثناء ،المكضكع مستكل عمى المذىب إطار

 (170).سجبلت في لؤلحكاـ المتضمنة الصككؾ كتسجيؿ يسيرة جكانب

 عبد بف العزيز عبد المؤسس الممؾ جبللة يد عمى ،السعكدية الدكلة تأسيس كمع

 كشيرة أكبر باحتراـ القضاء يتكلكف كانكا الذيف الفقياء حظي ،سعكد آؿ الفيصؿ الرحمف

 بف محمد اإلماـك الشيخ، بف حسف الشيخ مف كؿ أسماء نجد كىكذا المممكة، مستكل عمى

 ثـ السعكدية، في كىيكمتو القضاء تنظيـ في الكبير الدكر لو كاف الذم الكىاب، عبد

 صار حيث ،الدرعية بمدة في سعكد اإلماـ عينو قد كاف الذم ،ناصر بف حمد الشيخ

 .المكرمة مكة قضاء عمى مشرفان 

 اء،فتاإل ثـ العينية بمدة في القضاء مارس الذم ،ناصر بف الرحمف عبد الشيخ ثـ 

 القاضي الكىاب عبد بف محمد اإلماـك الشيخ، بف حسف بف الرحمف عبد العبلمة كالشيخ

 القضاء تكلى الذم ،الرحمف عبد بف فرناس بف صالح كالشيخ المكرمة، مكة ثـ بالدرعية

 الّمو عبد بف العزيز عبد الشيخ كأخيران  ،سنة كخمسيف خمس لمدة كبريدة كعنيزة الرس في

 الذيف الشيكخ مف كغيرىـ الكشـ، منطقة في القضاء مارس الذم الحصيف، محمد بف

                                           

 .مكقع كزارة العدؿ، نفس المرجع (170)
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 (171).منيـ البعض قتؿ الذم باشا إبراىيـ الظافرم لمطاغية كمكاجيتيـ بعدليـ اشتيركا

 تعييف تـ بحيث ،الرسمية صفتو القضاء أخذ ،العزيز عبد الممؾ حكـ كخبلؿ

 عمى الحرص مع الشرعية، المحاكـ في القضاء في لمبت االختصاص ذكم مف قضاة

 الشيخ الممؾ عيف كقد المنازعات، كؿ عمى الرسمية العدالة جية كىيمنة القضاء استقبللية

 (172).القضاء عف مسؤكالن  المرزكقي محمد

 دكف كمرجعية اإلسبلمية لؤلحكاـ تخضع ،القضاء تنظيـ بداية في األحكاـ ككانت

 كمرجع الحنبمي المذىب العزيز عبد الممؾ حدد ذلؾ كبعد بو، لمتقيد معيف مذىب تحديد

. المذىب نفس إطار في الفقيية المراجع ككذلؾ القضائية، األحكاـ لكؿ

 رئاسة إشراؼ تحت الجيكم بالبعد بأخذه يتميز المرحمة ىذه في القضاء كاف كقد

 المحاكـ عف الصادرة األحكاـ في النظر كعمى ،التنظيـ عمى تشرؼ كييئة القضاء

 ىػ1346 صفر 4 في المؤرخ المرسـك لمقتضيات طبقان  ،المستعجمة كالمحاكـ الشرعية
 المصادرة أك القطع أك بالقتؿ الصادرة األحكاـ كانت كقد ،(173)تمتو التي لؤلنظمة ككذلؾ

 الشرعية، التدقيقات ىيئة أك القضائية المراقبة ىيئة عمى كليس ،الممؾ جبللة عمى تعرض

ف  أحكاـ مف عمييا يحاؿ فيما كمدققان  كمرشدان  لمقضاة مرجعان  بقيت القضاء رئاسة كانت كا 

. (174)درجة األدنى المحاكـ عف صادرة

 كمرجع ،الفقيية العميا بالكفاءة ليـ شيد قضاة عّيف ،القضاء تطكير إطار كفي

 إال المحاكـ، بتفتيش التمتع حؽ ليـ تكفر الكقت نفس فيك درجة، األدنى لمقضاة كمرشد

                                           

 .انظر مكقع كزارة العدؿ، مرجع سابؽ (171)

 .ىػ29/5/1343 بتاريخ 3انظر جريدة أـ القرل العدد  (172)

 .163س، ص.، ـ"لمحات حكؿ القضاء: " بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخز راجع عبد العزم(173)

 .164، نفس المرجع، ص"لمحات حكؿ القضاء: " بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخز راجع عبد العزم(174)
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. لمتمييز قابمة تكف لـ األحكاـ أف

 تتبع لو كليس إليو، رفع إذا غيره حكـ مف ينقض ال الحاكـ إمبد مف كانطبلقا

 لدل بالتظمـ يكتفي كاف فقد ،لو أىبلن  كاف مف إال القضاء يكلى كأال ،قبمو كاف مف قضايا

. قناعتو حسب الحكـ عمى اعتراضو يتكقؼ الذم الممؾ جبللة

 بؿ األنظمة، إطار في ليس لكف الساعة، حدكد حتى ساريان  اإلجراء ىذا بقي كقد

 أك المظالـ عميو تعرض استقباليـ كأثناء ،المكاطنيف الممؾ جبللة يستقبؿ بحيث كتقميد،

. جبللتو ديكاف طريؽ عف

 االجتٓبد اإلصالح انمضبئٙ ٔجبَت :انفمزح انثبَٛخ

 الشرعية األحكاـ في لمنظر لمتمييز محاكـ إنشاء :أكال

صبلحو القضاء تطكير مجيكد إطار كفي ،السابقة المرحمة بعد  ما كمكاكبة كا 
 إلى خطابان  ىػ1380 سنة سعكد الممؾ جبللة كجوم أف غريبا يكف لـ أخرل، أقطار تعرفو

 منا كحرصان  عظمى، أىمية مف لمقضاء لما نظران  » : يمي ما فيو كرد ،الكزراء مجمس

 فإ كحيث القضاء، أحكاـ صحة إلى االطمئناف في كزيادة الرعية حقكؽ صيانة عمى
 األفراد بيف إليو التحاكـ فإك الخصكمات، لفصؿ الكحيد المرجع ىك الشرعي القضاء

 ىيئة قبؿ مف كتدقيقيا الشرعية األحكاـ تمييز بكجك : رأينا فقد لذلؾ، كالجماعات،

 األحكاـ في النظر كميمتيا القضاة، رئيس برئاسة العمماء، كبار مف تشكؿ عممية

عادة مخالفة، كانت إذا كتدقيقيا القضاة، مف الصادرة الشرعية  مرة فييا المحاكمة كا 

 عمى كالحرص األحكاـ كتدقيؽ لممرافعات شرعي نظاـ يعمؿ أف عمى أخرل،

. (175)..«.إنجازىا

                                           

 .164س، ص. ، ـ"لمحات حكؿ القضاء: " بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخزانظر عبد العزم (175)
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 كالثانية المكرمة بمكة األكلى ،لمتمييز محكمتيف بعمؿ االنطبلقة تمت ،كعمميان 

. الرياض بالعاصمة

 

 

 القضائي االجتياد :ثانيا

 مف ثاف نكع لمكجكد برز اإلصبلحية، الحركة إطار في التمييز محاكـ كبتدشيف

 غير األعمى القضاء رئاسة اجتياد إلى إضافة ،التمييز محاكـ اجتياد في تمثؿ ،الجتيادا

 الممؾ جبللة قناة عبر إال متاحان  يكف لـ ،نقضيا أك األحكاـ تمييز أف داـ ما المباشر،

. تنفيذه إيقاؼ أك الحكـ إلغاء يفرض خمؿ بكجكد قناعتو عمى تتكقؼ سمطتو كانت الذم

 القضاء رئاسة سيادة أثناء ،مطمقة بصفة االجتياد غياب يعني ال سبؽ ما أف إال

 شركط يحدد ما كرد القضائية المراقبة ىيئة قرارات أحد ففي القضائية، المراقبة كىيئة

 »:االجتياد

 مف بو المفتى عمى منطبقان  المحاكـ جميع في القضاء مجرل يككف أف -أ 

 المؤلفيف كالتزاـ كتبو، مراجع لسيكلة نظران  : حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب

 ؛مسائمو إثر األدلة ذكر مذىبو عمى

 المذىب مف بو المفتى عمى التطبيؽ عمى الشرعية المحاكـ جرياف صار إذا -ب 

 كمخالفة مشقة مسائمو مف مسألة عمى تطبيقيا في القضاة ككجد المذككر،

، لمصمحة  تقتضيو بما ،المذاىب باقي في كالبحث النظر يجرم العمـك

 .ذكر لما مراعاة المذىب ذلؾ عمى فييا السير كيقرر المصمحة

 الكتب عمى حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب عمى سيرىا في المحاكـ اعتماد كيككف
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: التالية

 كشرحو ىػ972 سنة في لالمتكؼ الفتكحي لمشيخ «اإلرادات منتيى شرح» .1

. ىػ1051 سنة في المتكفى البيكتي منصكر لمشيخ

 مكسى لمشيخ –المتف – «اإلقناع متف عف القناع كشاؼ» – «اإلقناع شرح» .2

 .(176)«ىػ1051 سنة المتكفى لمبيكتي كالشرح ىػ،968 سنة المتكفى الحجاكم

 المتبع يككف ،فيو اختمفا أك كالحجاكم الفتكحي الحنبمياف الفقيياف عميو اتفؽ فما

ذا ،«اإلرادات بمنتيى» كرد ما ىك  طمب الشركح، في القضية نص القاضي يجد لـ كا 

 (177).الراجح كطبؽ (أحمد اإلماـ مذىب) المذىب كتب في النص

 ،القضاء رئاسة محؿ حؿ الذم ،األعمى القضاء مجمس تأسس ىػ1395 سنة كفي
 ليا كانت فقد اإلفتاء، كاختصاص القضائي االختصاص بيف الفصؿ تعرؼ تكف لـ التي

. شاممة اختصاصات

 العامة الييئة قضاة رأم ترجيح في تتمثؿ قضائية بسمطة يتمتع المجمس كأصبح

 مبدأ عمى األعضاء ثمثي اتفاؽ كعدـ القضاة بيف خبلؼ حؿ إذا خاصة التمييز، لمحاكـ

                                           

ىػ كنكد 24/3/1347ىػ المصادؽ عميو مف قبؿ جبللة الممؾ بتاريخ 7/1/1347 بتاريخ 3قرار رقـ  (176)

أف نشير ىنا إلى غياب مصادر غير مراجع بعض المشرفيف عمى كزارة العدؿ الذيف تككف ليـ 

ف كنا نقر بكجكد تطكر في اتجاه التكاصؿ العممي مف خبلؿ  إمكانية االطبلع كالتكفر عمى الكثائؽ، كا 

نشر كزارة العدؿ السعكدية لمدكنة األحكاـ، ألنو في السعكدية ال يمكف االطبلع عمى األحكاـ أك 

تسمميا إال مف قبؿ أحد األطراؼ، كفي حالة تسمـ ككيمو الشرعي ليا، فبل تكجد نسخ تسمـ لممعني أم 

أف األحكاـ تسمـ مرة كاحدة لصاحبيا أك لككيمو الشرعي األمر الذم يجعؿ مسؤكلية الباحث صعبة 

 .جدان 

 .، ككذلؾ مكقع كزارة العدؿ السعكدية، مرجع سابؽ108انظر المرجع السابؽ ص (177)
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 أف كاضحان  يبدك كىنا .لمقضاء األعمى المجمس عمى المكضكع فيحاؿ سابؽ، اجتياد أك

 إصدار في القضاة بيا يستنير أك لؤلحكاـ مكجية ككنيا مف بالرغـ ،القضائية االجتيادات

 القضاء مجمس حسـ يفرض الذم األمر حكليا، القضاة اختبلؼ يمكف أنو إال األحكاـ،

 (178).االجتياد عمى تقـك سمطة تعتبر التي الترجيح سمطة خبلؿ مف األعمى

 العدؿ كزارة بيف الخبلفات لحسـ المختصة الجية ،كذلؾ القضاء مجمس يعتبرك

 كزير عمييا يكافؽ ال كالتي ،األخيرة ىذه عف الصادرة القرارات حكؿ التمييز كمحاكـ

. العدؿ

 عمى تحاؿ الرجـ، أك القطع أك بالقتؿ الصادرة األحكاـ مراجعة إلى باإلضافةك

 ييـ ما كؿ في كاالستشارات الرأم طمب ،(الممؾ جبللة) العميا المراجع مف المجمس

. كمكضكعان  تنظيمان  القضاء

نياء القضاء جياز عمى المشرؼ بمثابة ،المجمس كيعتبر  القضاة خدمة كا 

 مف المجمس يتككفك .التفتيش تقارير مف انطبلقان  التظممات في كالنظر بسمكو، كالعامميف

 قبؿ مف المعيف الرئيس مع يعممكف تمييز، محكمة رئيس بدرجة منيـ خمسة عضكان، 11

  : كىـ متفرغيف، غير آخركف كخمسة الممؾ،

 ؛كنائبو التمييز محكمة رئيس .1

 ؛العدؿ كزارة ككيؿ .2

 كالرياض المنكرة كالمدينة مكة في العامة المحاكـ رؤساء أقدـ مف ثبلثة .3

 .كجيزاف كالدماـ كجدة

 رئيس يرأسيا كالتي ،عمميـ كبيا ،لممجمس الدائمة الييئة إلى ينتمكف كىؤالء

                                           
 .160، مرجع سابؽ، ص"لمحات حكؿ القضاء: " بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخزراجع عبد العزم (178)
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 (179).األعمى القضاء مجمس

 ،منو 5 المادة خاصة األعمى، القضاء لمجمس المؤسس الممكي المرسـك كبصدكر
  :مف تتككف الشرعية المحاكـ أصبحت

 ؛األعمى القضاء مجمس -أ 

 ؛التمييز محكمة -ب 

 ؛العامة المحاكـ -ج 

 .الجزائية المحاكـ -د 

 نظاـ إلى يعكد المكضكع مستكل عمى الكالئي االختصاص فإف ،كطبعان 

 (180).المرافعات

 االجتياد، تناكلت التي المكاد عمى نقؼ ،لممجمس المؤسس المرسـك إلى كبالرجكع

 ضمف تدخؿ كالتي -إلييا التطرؽ سبؽ إذ - األعمى القضائي المجمس لدل سكاء

 محاكـ اختصاص تككيف عف تحدثت التي 10 المادة ثـ ،8ك 7 المكاد كىي االختصاص

. الشخصية لؤلحكاؿ دائرة ضمنيا نجد التيك التمييز

 إذا» : يمي ما عمى بالتنصيص االجتياد تناكلت التي (14) المادة عمى ركزفك

 بو أخذت أف سبؽ اجتياد عف العدكؿ تنظرىا قضية شأف في المحكمة دكائر إحدل رأت

 التمييز، لمحكمة العامة الييئة إلى القضية أحالت ،سابقة أحكاـ في أخرل دائرة أك ىي

                                           
انظر نفس المراجع السابقة، مكقع كزارة العدؿ السعكدية، عبد العزيز بف عبد الّمو بف حسف آؿ  (179)

 .160س، ص.الشيخ، ـ

س، لبلطبلع عمى نظاـ المرافعات كمختمؼ .لممزيد مف التفاصيؿ، راجع مكقع كزارة العدؿ، ـ  (180)
 .األنظمة التي تمتو
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 لـ فإذا بالعدكؿ، باإلذف أعضائيا ثمث عف تقؿ ال بأغمبية قرارىا العامة الييئة كتصدر

 ليصدر األعمى القضاء مجمس إلى القضية أحالت المذككر الكجو عمى بو القرار تصدر

. (181) «(8) المادة مف (1) الفقرة بمقتضى ذلؾ في قراره

 االجتياد تيـ التي الجكانب عمى نصتا فقد 20ك 19 فاالمادت يخص فيماك

  :يمي بما القضائي

 الييئة قرارات تصدر ،(14) المادة في كرد بما اإلخالؿ عدـ مع :(19) المادة

ذا ،الحاضريف لألعضاء المطمقة باألغمبية العامة . الرئيس رأم يرجح اآلراء تساكت كا 

 لـ فإذا ،عميو العدؿ كزير بمكافقة ،نيائيان  العامة الييئة قرار يعتبر :(20) المادة

 عف المداكلة تسفر لـ فإذا ،أخرل مرة افيو ليتداكؿ الييئة إلى أعاده عميو يكافؽ

 األعمى القضاء مجمس عمى األمر عرض ،العدؿ كزير عميو يكافؽ قرار إلى الكصكؿ

. «نيائيان  فيو قراره كيعتبر ،فيو لمفصؿ

 األحكاؿ مجاؿ كفي ،عامة القضائي االجتياد ككف إلى ،ىنا اإلشارة تجبك

 عف الصادرة األحكاـ تعيد التي ،التمييز محاكـ اختصاص مف ىك ،خاصة الشخصية

 جديد مف فييا لمبت ،العامة المحاكـ إلى تمييزىا عمى المكافقة تمت كالتي ،العامة المحاكـ

 يتعمؽ حينما القضائي باالجتياد يختص األعمى القضاء مجمس أف كما جديدة، ىيئة بإشراؼ

 األمر يعرض حيث التمييز، لمحكمة النيائي العامة الييئة لقرار العدؿ كزير برفض األمر

. النياية في قضائي باجتياد كيخرج الخبلؼ في ليبت القضاء مجمس عمى

 

 
                                           

ـ المنشكر بالجريدة الرسمية أـ 1975 يكليك 23ىػ المكافؽ 1395 رجب 14انظر المرسـك الممكي  (181)
 .1975 سبتمبر 5 في 2592القرل في العدد 



 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نثب ي  نفصم

 ي جطٌس ج ش  بت  ألسشة  ي عال حيب  بن  ح ع 

  ن هذ  

 

 

 

 

 

 



 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

105 

 

 

 ارتبط مممكسان  تطكران  ،كالسعكدية المغرب مف كؿ في األسرة تشريعات شيدت لقد

 التدكيف مرحمة ثـ ،االستقبلؿ بداية ذمف المغرب في التقنيف حركة عرفتو الذم بالتطكر

 العربي يفالعالـ مستكل عمى المجاؿ ىذا في رائدان  بمدان  المغربية المممكة مف جعمت التي

. كاإلسبلمي

 الدكلة بتأسيس األسرة تشريعات تطكر ارتبط ،السعكدية العربية المممكة كفي

 دكف ،عامة بصفة اإلسبلمي الشرع تطبيؽ تعرؼ الببلد كانت حيث نفسيا، السعكدية

 الشريعة إلى إضافة ،كاألعراؼ التقاليد تطبؽ كانت بؿ المدف، في معيف مذىب تحديد

. القرل في اإلسبلمية

 إطار في باألسرة المتعمقة الفقيية األحكاـ ضبط في ،الكبير الدكر لمدكلة كاف كقد

 المذىب عمى التنصيص تـ ذلؾ بعد ثـ المذاىب، بيف تمييز دكف اإلسبلمية الشريعة

. (182)األحكاـ لكؿ كمرجع الحنبمي

ذا كاف المغرب  قد عرؼ عدة إصبلحات في مجاالت متعددة، استجابة ،كا 
لمطالب المجتمع المدني كالسياسي كالحركة النسائية، فإف السعكدية اليـك ال تعدـ نفس 

 :مبحثيفقسـ إلى سي، بحيث فصؿتناكلو في إطار ىذا اؿفالمطالب، األمر الذم س
. حالة المممكة العربية السعكديةؿ يترؾ :الثانيكالمغربية، المممكة حالة ؿ يخصصاألكؿ 

 

 

الممجمم الممغبن   ن   األألغر   انسمرطنر:  األولبحثالم
                                           

 .انظر القرار الصادر عف ىيئة المراقبة القضائية، الفقرة الخاصة بالتطكر القضائي كجانب االجتياد (182)
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 كانت العبلقات األسرية محككمة بمبادئ االستقبلؿ،قبؿ حصكؿ المغرب عمى 
 طبيعة مالفقو اإلسبلمي، لكف بعد ذلؾ حاكؿ المغرب سف قانكف لؤلحكاؿ الشخصية ذ

 فقد حافظ عمى مبادئ الفقو ،كضعية مف حيث الشكؿ، أما بخصكص المضمكف
المالكي، كتـ تكريس طابع القدسية عميو ليظؿ صامدان رغـ العديد مف المحاكالت 

. (183)لمتعديؿ

، االجتماعية لتطكر الذم شيده المجتمع المغربي عمى كافة المستكياتؿ نظراك
 التي تطرحيا بعض نصكص ، كبركز العديد مف اإلشكالياتكاالقتصادية كالسياسية

قانكف األحكاؿ الشخصية، كانت ىناؾ حاجة إلدخاؿ تعديبلت عميو، كىك ما تـ فعبل 
  .1993سنة 

كفي نفس السياؽ اشاد الفقو المغربي باىمية ىذا التعديبلت كالتس اعتبرىا 
 كىك محؽ –تكسير لمقدسية التي كانت تطبع مدكنة األحكاؿ الشخصية ، كاعتقد الفقو 

 اف اليـك تاريخي كىذا خطكة تجعؿ المشرع المغربي تعزز كتدعـ حقكؽ –في اعتقاده 
                                           

 : عرفت المدكنة عديدان مف محاكالت اإلصبلح كالتغيير، كيمكف رصد ىذا األمر زمنيان كالتالي(183)

 تاريخ أكؿ محاكلة، حيث دعا رؤساء المحاكـ المغربية إلى تمديد تطبيؽ نصكص المدكنة 1961 -

 عمى كؿ المغاربة، باستثناء قكاعد اإلرث؛

  أنشئت لجنة إلصبلح المدكنة، كانتيت أعماليا بالفشؿ؛1965 يكليك 2 -

كىك تقني فرنسي كاف مساعدان " ركلت" أنجز مشركع إلصبلح المدكنة مف قبؿ الفرنسي 1970 -

 بكزارة العدؿ؛

  أنشئت لجنة أخرل لـ تظير أعماليا إلى الكجكد؛1976 -

 . إنجاز مشركع لتعديؿ المدكنة مف قبؿ قاضييف كأستاذ جامعي1979 -

إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية »:       لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذا المكضكع انظر خالد برجاكم

 . كما بعدىا39س، ص .، ـ«بالمغرب بسف الحركة النسائية كالحركة اإلسبلمية 
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 ك 48االنساف بالمغرب ، كاف تعديؿ بعض النصكص في الكقت الراىف مثبل الفصؿ 
 .184 ، اشارة مف المشرع نحكل المساكاة بيف الزكجيف في المستقبؿ 156 ك52

كفي حقيقة األمر قد كاف اقتناع الفقو بيذا التطكر القانكني لمدكنة األحكاؿ 
الشخصية ، نابع مف حقيقة مفاذىا اف المناخ العاـ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي 
المغربي ، اصبح يحتـ عمى المشرع  اعادة النظر في ترسانتو القانكنية مف أجؿ اف  
يساير دكلة الحؽ كالقانكف ، األمر الذم تحقؽ بتتكيج الثكرة التشريعية التي عرفيا 

المغرب منذ نياية التسعينات كالتي تمخضت عف كالدة مدكنة األسرة المغربية تحت 
 ، كالذم احتـر حسب اعتقادنا  حقكؽ االنساف  كاالتفاقيات الدكلية 03.70قانكف رقـ 

 المغربي ينص في دباجتو عمى 2011كما ىك متعارؼ عمييا عالميا ، كحتى دستكر 
 .احتراـ ىذه المعايير التي دكرناىا سالفا 

 تطبيؽ مقتضيات ىذا القانكف، كإلبراـ مجمكعة مف تداعياتكلقد كاف ؿ
 كلتصاعد مطالب المجتمع المدني، السيما المنظمات النسائية، ، الدكليةاالتفاقيات
 الذم كصؿ مداه بطرح مشركع الخطة الكطنية إلدماج ، كالسياسياإليديكلكجيكالجدؿ 

، دكر ميـ في التفكير مف جديد إلدخاؿ تعديبلت أكثر جرأة (185)المرأة في التنمية

                                           
خطكة نحكل تدعيـ حقكؽ : تعديؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية : "  انظر في ىذا الصدد عبد الرزاؽ مكالم ارشيد  184

، اشغاؿ اليـك الدراسي المنظـ مف قبؿ  شعبة القانكف الخاص بتعاكف مع مؤسسة فريدرش ابرت " االنساف بالمغرب 
 .  كما يمييا 9 ، ص 1997 مارس 8بالرباط يـك 

 تضمف تصريحيا المقدـ أماـ البرلماف خبلؿ شير أبريؿ أف يستمر 1998 مع مجيء التناكب سنة (185)

دنا، كالقياـ بإصبلح تدريجي الفصكؿ اإليجابية الذم تضمنيا مدكنة األحكاؿ الشخصية بببل»: إعماؿ

كبناء عمى ذلؾ، قامت كتابة الدكلة  المدكنة، في نطاؽ احتراـ قيـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ ذهلو

صدار ما سمتو  بمشركع الخطة الكطنية المكمفة بالرعاية االجتماعية كاألسرة كالطفكلة بتحضير كا 

 .، الذم تضمف اقتراح تغيير بعض نصكص مدكنة األحكاؿ الشخصية«إلدماج المرأة في التنمية
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. كأكثر عدالن كمساكاة

كأماـ فشؿ التنظيمات السياسية كالمدنية لمتكافؽ حكؿ اإلصبلحات التي يمكف 
الممؾ بصفتو أميران لممؤمنيف لمقياـ بالتحكيـ بيف جبللة إدخاليا عمى ىذا القانكف، تدخؿ 

. (186)عيف لجنة استشارية لتحضير مشركع تعدؿ بمقتضاه مدكنة األسرةؼالطرفيف، 

 طرأت عمى أف اإلصبلحات التي ،كاعتبرت فعاليات المجتمع المدني كالسياسي
ـ ءمدكنة األسرة جد إيجابية، كتساير التطكر الذم كصؿ إليو المجتمع المغربي، كتتبل

.  الدكلية التي صادؽ عمييا المغرباالتفاقياتمع 

مطمؽ اؿ  ارتياحيا كأعربت عف تأييدىا أبدت،عمى أف أغمب ىذه الفعاليات
 كعمى الكاجية األخرل فإنيا أنذرت ببركزلمقتضيات الجديدة التي جاءت بيا المدكنة، ؿ

 متباينة، أسست لبنة النطبلؽ سجاؿ كطني حكؿ مكضكع المدكنة، كليذا فإننا مكاقؼ
مكقؼ ؿ  سنخصصو األكؿالمطمب: مف خبلؿ مطمبيفسنعمؿ عمى التفصيؿ فييا 

                                                                                                                            

قانكف الطبلؽ »: خالد برجاكم: حكؿ ردكد الفعؿ المترتبة عف صدكر مشركع الخطة انظر      - 

 إلى ص 8، مرجع سابؽ، مف ص «بالمغرب بيف مدكنة األحكاؿ الشخصية كالجدؿ حكؿ التغيير

20. 
نبغي اإلشارة إلى أنو كانت ىناؾ لجنتاف ممكيتاف استشاريتاف لتحضير مشركع مدكنة األسرة، األكلى ت (186)

كانت برئاسة السيد إدريس الضحاؾ الرئيس األكؿ لممجمس األعمى، كقد القت أشغاؿ ىذه المجنة 

بعض التعثرات، كباء عمميا بالفشؿ، كىك ما جعؿ جبللة الممؾ يعيف السيد محمد بكستة خمفان لمسيد 

 .الضحاؾ

../..    ../.. مدل استجابة مشركع مدكنة األسرة لمطالب »:        انظر في ىذا الصدد خالد برجاكم

المنظمة مف طرؼ جامعة محمد " مستجدات مدكنة األسرة"، أعماؿ ندكة «المجتمع المدني كالسياسي

 . كما بعدىا34، ص 2003الخامس السكيسي، نكنبر 
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مكقؼ المجتمع   في المطمب الثانيسنتناكؿالمجتمع السياسي مف المدكنة، بينما 
.  المدكنة الجديدةالمدني مف

يٕلف انًجتًع انسٛبسٙ يٍ يذَٔخ األسزح : األٔليطهت ال

جاءت مكاقؼ المجتمع السياسي في مجمميا مؤيدة لمضمكف اإلصبلحات التي 
 تجعؿ األسرة المغربية في مأمف مف التفكؾ ىا أفترلشيدتيا مدكنة األسرة، كالتي 

. م تعاني منو الكثير مف المجتمعاتذ األسرم اؿكاالنحبلؿ

، االشتراكي حزب االتحاد  كؿ مف مكقؼ،كىكذا سنتناكؿ في الفقرة األكلى
، أما في الفقرة الثانية، فسنتناكؿ مكقؼ كؿ مف حزب العدالة كالتنمية كحزب االستقبلؿ

. كجماعة العدؿ كاإلحساف

 

 

 ٔاالستمالل االشتزاكٙ يٕلف دزثٙ االتذبد :انفمزح األٔنٗ   

 بالمدكنة االشتراكي ترحيب حزب االتحاد :كالأ    
 مرحبان باإلصبلحات التي ، لمقكات الشعبيةاالشتراكيجاء مكقؼ حزب االتحاد 
 إصبلحان تاريخيان ييـ القكانيف المؤطرة لؤلسرة اتضمنتيا مدكنة األسرة، معتبران إياه

 االشتراكيكالطفكلة، كىك ما تجمى مف البياف الصادر عف المكتب السياسي لبلتحاد 
ف ىذه المبادرة إ...":  الذم مف بيف ما كرد فيو2003 أكتكبر 11لمقكات الشعبية يـك

 ،الشجاعة التي ترفع المعاناة عف نصؼ المجتمع كتمد مجتمعنا بنسائو كرجالو
 فإنو ،ىذاؿك، ..."بركح جديدة قكاميا العدؿ كالتكافؤ كحفظ كرامة األفراد كالجماعات

 اليادفة إلى تدبير قضايا األسرة ،عتبر ىذه الخطكة تجسيدان لتطمعات الشعب المغربيم
كرس تشبث الشعب المغربي بعقيدتو كقيمو كالتزامو بالمكاثيؽ الدكلية ت ،بركح تكافقية
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إف المرأة المغربية التي أثبتت نضجيا كقدرتيا عمى ربح ... الحامية لحقكؽ اإلنساف
 ستتمكف بكاسطة ىذا اإلصبلح الجرمء مف المساىمة بشكؿ ،رىانات البناء كالتحديث

.  أفضؿ في إرساء قكاعد مجتمع جديد كبناء أجياؿ مغرب الغد
الذم كاف دائمان في طميعة الداعيف إلى -  لمقكات الشعبية االشتراكيكاالتحاد 

 ، يؤكد مف جديد تعبئتو بأف الركح التي جاءت بيا مدكنة األسرة-إنجاز ىذا التحكؿ
 كالحرص عمى المصمحة ، كاحتراـ أسس الشريعة السمحاء، المتنكراالجتيادالنابعة مف 

العميا لؤلمة، كانسجاميا كتعبئتيا، تكخيان لكضع كؿ فرص النجاح بجانب ىذا اإلصبلح 
. «.... العميؽ

 
 
 
 
جميان مف خبلؿ العديد مف مكاقؼ قياديي  ىذا المكقؼ المؤيد لممدكنةقد ظير ك

.  (187) لمقكات الشعبية، التي عبركا عنيا في مناسبات مختمفةاالشتراكيحزب االتحاد 
                                           

 : مثؿ ىذه المكاقؼ يمكف ذكر(187)

رئيس فريؽ االتحاد االشتراكي بمجمس النكاب في تدخمو أثناء مناقشة : إدريس لشكر الذم كاف -

 .2، ص 2004 يناير 18، 7463مشركع مدكنة األسرة، جريدة االتحاد االشتراكي، العدد 

عضك المجنة المركزية لبلتحاد االشتراكي لمقكات الشعبية، جريدة االتحاد االشتراكي : فاطنة سرحاف -

 .4، ص 2003 أكتكبر 13، 7368العدد 

عضك المجنة اإلدارية لبلتحاد االشتراكي لمقكات الشعبية، جريدة االتحاد االشتراكي، : فاطمة أكشمح -

 .4، ص 2003 أكتكبر 13، 7368العدد 

رشيدة بف مسعكد، برلمانية كعضك الكتابة الكطنية لمنساء االتحاديات، الندكة المنظمة مف طرؼ  -
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 بالمدكنة االستقالؿ تنكيو حزب :      ثانيا

 أف مدكنة األسرة تشكؿ ثكرة حقيقية، كأنيا حممت العديد االستقبلؿاعتبر حزب 
مف اإلصبلحات اإليجابية، التي ستؤثر ببل شؾ في تحسيف كضعية األسرة بالمغرب، 

. كالدفع بمسمسؿ الديمقراطية كالحداثة إلى األماـ

كيمكف أف نستشؼ ىذا المكقؼ مف خبلؿ ببلغ المجنة التنفيذية لحزب 
، (189)االستقبلليةككذلؾ مف خبلؿ بياف المكتب التنفيذم لمنظمة المرأة . (188)االستقبلؿ

الذم أكدت فيو أف اإلصبلحات الجكىرية لمدكنة األحكاؿ الشخصية، تتجاكب مع 
. طمكح المغاربة كتكفؿ التكازف كالتكامؿ

كقد عبر عف نفس المكقؼ عدد كبير مف قياديي الحزب، الذيف أبدكا ارتياحيـ 
المدكنة الجديدة، كىكذا اعتبرت مميكة العاصمي عضك المجنة التنفيذية في لما كرد 
 يستجيب بشكؿ صريح ككبير ، ما كرد في خطاب جبللة الممؾ:  أفاالستقبلؿلحزب 

لتطمعات النساء المغربيات، فالخطاب جاء ليعبر عف تكجيات تحديثية جديدة، كيؤكد 
عمى دكر القضاء في النيكض باألسرة، كتكريس العدالة كالمساكاة، كعمى ضركرة 

  .(190)تفعيمو بالنظر إلى االختبلالت التي يعاني منيا ىذا الحقؿ

ىذا، كقد كانت مكاقؼ العديد مف األحزاب المغربية األخرل، مساندة لمضمكف 
 بالمقارنة مع مدكنة األحكاؿ ،اإلصبلحات التي لحقت مدكنة األسرة، كاعتبرتيا ثكرة

                                                                                                                            

، «إسبلميكف كسياسيكف كأكاديميكف يناقشكف إصبلحات المدكنة »: أسبكعية الصحيفة تحت عنكاف

 .7، ص 2003 أكتكبر 23 إلى 17، 132عدد 

 .2003 أكتكبر 14 راجع جريدة العمـ عدد (188)

 .12، ص 2003 أكتكبر 21، الثبلثاء 19512 انظر جريدة العمـ العدد (189)
 .12، ص 2003 أكتكبر 21، الثبلثاء 19912جريدة العمـ العدد  (190)



 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

112 

 

 المتمثمة في التضامف ،، ألنيا تحدد لممجتمع المغربي قيمو الراسخة الممغاةالشخصية
كالتماسؾ داخؿ األسرة المغربية، التي تعد النكاة األكلى داخؿ المجتمع، عمى اعتبار أف 

. (191) كالتنمية الشاممةاالجتماعي االستقرارتحسف أكضاعيا ينعكس عمى 

 يٕلف دزة انعذانخ ٔانتًُٛخ، ٔجًبعخ انعذل :انفمزح انثبَٛخ

ٔاإلدسبٌ 

 مكقؼ حزب العدالة كالتنمية :كالأ

 الذم قاـك بدكره مشركع الخطة الكطنية إلدماج المرأة في ،حزب العدالة كالتنمية

                                           

 : مف بيف ىذه األحزاب، يمكف أف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ(191)
 .2003 أكتكبر 16حزب االتحاد الدستكرم في ببلغ المكتب السياسي، جريدة رسالة األمة، عدد  -

، عدد  -  أكتكبر 13حزب التقدـ كاالشتراكية، في ببلغ الديكاف السياسي لمحزب، جريدة بياف اليـك
كأيضان عمى لساف نزىة الصقمي، عضك الديكاف السياسي لحزب التقدـ كاالشتراكية، كرئيسة . 2003

، 20/01/2004، 7473فريؽ التحالؼ االشتراكي بمجمس النكاب، جريدة االتحاد االشتراكي عدد 
 .3ص

 15/29اليسار االشتراكي المكحد، مف خبلؿ ببلغ المكتب السياسي، جريدة اليسار المكحد، عدد  -
 .                                                                             ../..2003أكتكبر 

الحزب الكطني الديمقراطي، عمى لساف التي كانت نائبة الكاتب العاـ لمحزب، كرئيسة المنظمة ../.. - 

 .2003 أكتكبر 3الكطنية لممرأة الديمقراطية السيدة ميمكدة حازب، جريدة العمـ عدد 

 أكتكبر 17الحزب االشتراكي الديمقراطي في بياف المكتب السياسي، جريدة السياسة الجديدة، عدد  -

2003. 

حزب الحركة الكطنية الشعبية، كما عبر عف ذلؾ بياف الحزب، كأيضان قياديكه، كتصريحات فاطمة  -

 .2003 أكتكبر 3مستغفر، عضك حزب الحركة الكطنية الشعبية، جريدة العمـ، عدد 
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 تعديؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية، حيث أعرب عف تجاه، تراجع عف مكقفو (192)التنمية
الممؾ مف إصبلح مدكنة األسرة، معتبرا إياه في جبللة تكجييو كتأييده لما أعمف عنو 

، كما أكد أف مدكنة (193) كمكسبان نكعيان لمشعب المغربي قاطبة،صالح األسرة كالمرأة
، فالحزب المذككر صكت (194) بؿ جاءت في إطارىا،األسرة لـ تمس الشريعة اإلسبلمية

. (195)باإليجاب عمى مشركع مدكنة األسرة بعد مناقشتو بالبرلماف

 لحزب العدالة كالتنمية عمى الذم كاف أمينا عاماكقد أكد سعد الديف العثماني، 
 كانت إيجابية كستعطي ، الخطكط العريضة التي كردت في الخطاب الممكي...»: أف

دفعة قكية لمعالجة عدد مف االختالالت التي تعاني منيا األسرة المغربية، فتمؾ 
عطاء  نصافيا، كا  اإلصالحات جمعت بيف العمؿ عمى رفع الحيؼ عف المرأة، كا 
األىمية لألسرة، كعدـ إىماؿ شأنيا، كؿ ذلؾ مع التأكيد عمى احتراـ المرجعية 

اإلسالمية، كقد تميزت تمؾ الخطكط العريضة إلصالح المدكنة بكسطية كاعتداؿ 
كشجاعة، جعمت مختمؼ األطراؼ تجد نفسيا فييا، ىذا ميـ ككسب لممغرب 

. (196)«كالمغاربة

 ،أغمب النقاط الكاردة في الخطاب الممكيمف ىذا التدخؿ أكد كذلؾ عمى أف 
، التي  الممغاةفي المذكرة الخاصة بتعديؿ مدكنة األحكاؿ الشخصيةحزبو  إلييا ارأش

                                           

مع العمـ أف ما تضمنتو مدكنة األسرة مف إصبلحات، يشابو إلى حد كبير مقتضيات مشركع ( 192)

 .الخطة الكطنية إلدماج المرأة في التنمية

 .2003 أكتكبر 13 بياف حزب العدالة كالتنمية، جريدة التجديد، عدد (193)

 2003 أكتكبر 17/23 بتاريخ 132انظر أسبكعية الصحيفة، عدد ( 194)

تصكيت حزب العدالة كالتنمية باإليجاب عمى مدكنة األسرة ىؿ ىك مؤشر »:  انظر سعيد لكحؿ(195)

 .2004 مارس 10، جريدة األحداث المغربية، «عمى دخكؿ الحزب مرحمة المراجعات
 .8، ص 2003 أكتكبر 22 إلى 16، مف 104بكعية األياـ، عدد راجع أس (196)
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 السياؽ ، إال أف تدخمو لـ يخؿ مف انتقادات تيـ تقدـ بيا الحزب إلى المجنة الممكية
، الذم يمتح مف مرجعيات خارجية دخيمة عمى الثقافة كالثكابت المرجعي كالمنيجي

الدينية، كلعؿ ما أثار حفيظتيـ كذلؾ ىك أف المجنة المكمفة بإعداد مشركع مدكنة 
األسرة قامت بإقصاء عدد ميـ مف مككنات المجتمع المدني خاصة الفئات االجتماعية 
المعنية بالمكضكع، كبدرجة األكلى العمماء كالعدكؿ، كجزء ىاـ مف الجمعيات النسائية 

كالمدنية ذات التكجو اإلسبلمي، كىك ما اعتبره ىذا الحزب ككذا مؤسسات اإلسبلـ 
 .الرسمي ثغرة مف الثغرات الكبرل في الخطة ألنيا لـ تعتمد النقاش الصريح كالمفتكح

 بالمرجعية االلتزاـمشركع المدكنة فقد انطمؽ منذ البداية مركزان عمى فيما يخص أما 
، لكنو كاف أيضان فقييان يبحث عف اجتماعيان اإلسبلمية، لذلؾ كاف النقاش حكؿ نقاطو 

. (197)«الحمكؿ الشرعية

بمجمس رئيس الفريؽ البرلماني - كنفس المكقؼ عبر عنو مصطفى الرميد 
 ، حيث اعتبر التعديبلت ال تستيدؼ في مقاربتيا-لحزب العدالة كالتنميةالنكاب 

. (198)كالحفاظ عمى مصالحيـ مع الحفاظ عمى كرامة الرجؿ

 كأنو لـ ، كاف مكقفان سياسيان بامتياز،كالمبلحظ أف مكقؼ حزب العدالة كالتنمية
 ما أثاره مجمكعة مف الميتميف  ىكىذالعؿ يعبر عف قناعات الحزب كمرجعياتو، ك

 (199).بالشأف السياسي المغربي

                                           

 .68س، ص .ثكرة ىادئة مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة، ـ (197)
 .2003 أكتكبر 13راجع جريدة العمـ، بتاريخ ( 198)

، فإف حزب العدالة كالتنمية بعث مف خبلؿ مكقفو عمى التسكية السياسية، محمد الساسيفبحسب  (199)

ال خرج مف الحقؿ 16خاصة بعد أحداث   مام، ألنو أصبح مضطران لقبكؿ كؿ المبادرات، كا 

السياسي، كسر ابتياج الحزب مما خرج بو النص المعدؿ، ىك أف ىذا األخير لـ يدفع الحزب إلى 
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مكقؼ جماعة العدؿ كاإلحساف : ثانيا

بيف صراحة مغامضان، بحيث لـ فقد جاء مكقؼ جماعة العدؿ كاإلحساف أما 
مكقفيا في قبكليا أك رفضيا لمضمكف اإلصبلحات التي عرفتيا مدكنة األسرة، كركزت 

 ،غير كاؼ، بؿ يمـز أف يككف ىناؾ إصبلح شمكليكحده  أف اإلصبلح القانكني عمى
. االجتماعية أك االقتصادية، السياسية، أك  منياكعمى كافة المستكيات سكاء

كىكذا، اعتبرت نادية ياسيف ابنة مرشد جماعة العدؿ كاإلحساف، كالناطقة 
ما جاء في التعديالت الممكية قراءة جديدة في »: الرسمية باسـ الجماعة، عمى أف

تناكؿ المذىب المالكي، كىذا ال يعني أننا نرفض التعديالت، فنحف باستمرار كنا 
 الحقيقي يمكف أف يمضي أبعد مف ىذه االجتياد، كلعممكـ فإف باالجتيادننادم 

الخيارات، ذلؾ أنو تـ التكصؿ إلى ىذا الذم كصفتو بعض النساء بالثكرة، فقط مف 
خالؿ قراءة جديدة لممذىب المالكي، مع العمـ أف اإلسالـ عمكمان يتيح مجاالت كاسعة 

 كليس ،إلنصاؼ المرأة، فالذم يظمميا منذ مدة طكيمة، اإلرادة السياسية

                                                                                                                            

الندكة المنظمة مف طرؼ أسبكعية الصحيفة تحت »: تقديـ تضحيات كبيرة، انظر أسبكعية الصحيفة

 23 إلى 17 مف 132العدد « إسبلميكف كيساريكف كأكاديميكف يناقشكف إصبلحات المدكنة: عنكاف

 .5، ص2003أكتكبر 

، كاتب الدكلة السابؽ في الرعاية االجتماعية كاألسرة كالطفكلة، كصاحب مشركع سعيد السعدم       أما 

بدا كاضحان أف اإلسبلمييف يمارسكف »: الخطة الكطنية إلدماج المرأة في التنمية، فصرح عمى أنو

التقية السياسية كاالنتيازية، إنيـ يفتقدكف لمشجاعة السياسية مف أجؿ الدفاع عف مكاقؼ كانكا يعبركف 

انظر جريدة األحداث « إف اإلسبلمييف يكجدكف اليـك في مكقؼ ضعؼ كاضح. عنيا قبؿ أشير قميمة

 .10، ص 2003 أكتكبر 28، 1737المغربية عدد 
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 .(200)«...اإلسالـ

 يندرج ضمف مقاربة شمكلية، ، أف إصبلح كضعية المرأةاتجاهكذىبت في 
، كاستغربت مف شبو اإلجماع عمى المدكنة لمجرد تتتجاكز اإلصبلح القانكني البح

أنيا نابعة مف إرادة الممؾ، رغـ عدـ استجابتيا لممطالب األصمية لتمؾ األطراؼ، كأف 
عرض مشركع المدكنة عمى البرلماف ىك إجراء شكمي كمغالطة، كاعتبرت أف مضمكف 

 لـ ينظـ بشكؿ شمكلي، فضبلن عف غياب فمسفة كاضحة إذ أنوالمدكنة جاء معيبان، 
 الكاضح الذم كقعت فيو االضطراب بيف جميع المكاد، كىذا ما يعكس االنسجاـتضمف 

 لترددىا بيف االحتياط مف حساسية المكضكع، كالرغبة في إرضاء ،لجنة المراجعة
.  (201)الضغط الدكلي

كقد اعتبر مكقؼ جماعة العدؿ كاإلحساف غامضان، بحيث ال يريد كضع تكقيعو 
عمى المدكنة، كالقكؿ بالمقاربة الشمكلية ىك نكع مف التحييد، أكثر مف إعطاء مكقؼ 

. (202)كاضح، في انتظار تطكرات أخرل

يٕلف انًجتًع انًذَٙ يٍ يذَٔخ األسزح : انًطهت انثبَٙ

انًغزثٛخ 

 جاء مكقؼ المجتمع المدني معبران عف ،عمى غرار مكقؼ األحزاب السياسية
تأييده لئلصبلحات المعمف عنيا في مدكنة األسرة، كتجمى ذلؾ مف خبلؿ مكاقؼ 

                                           

 .8، ص 2003 أكتكبر 16/22، 104بكعية األياـ، العدد انظر أس (200)

 كنفس المكقؼ 7، ص 2004 يناير 1 إلى 2003 دجنبر 26، 149بكعية الصحيفة، العدد أسانظر ( 201)

../.. ، عضكة األمانة العامة لمدائرة السياسية لمعدؿ كاإلحساف في الندكة فاطمة قاصدعبرت عنو 

 .7، ص 2003 أكتكبر 17/22، 132التي نظمتيا أسبكعية الصحيفة، العدد ../.. 

 .7أشغاؿ الندكة التي نظمتيا الصحيفة، مرجع سابؽ، ص: ؿ ىذا المكقؼ، انظر محمد الساسيحك (202)
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 المرأة، كأيضان مف خبلؿ اىتماماتالجمعيات الميتمة بالعمؿ الحقكقي كبالدفاع عف 
. مكاقؼ األكاديمييف، كفقياء الديف

كىكذا سنعمؿ عمى إبراز مبلمح ىذه المكاقؼ مف خبلؿ فقرتيف، نتناكؿ في 
نخصص الفقرة الثانية ك مكقؼ الجمعيات الحقكقية مف مدكنة األسرة،  منيمااألكلى

 .مكقؼ األكاديمي كالدينياؿلمعالجة 

 يٕلف انجًعٛبد انذمٕلٛخ يٍ يذَٔخ األسزح :انفمزح األٔنٗ

 مكقؼ المنظمات الحقكقية :كالأ

في ببلغيا الصادر عقب اجتماعيا  - ثمنت المنظمة المغربية لحقكؽ اإلنساف
 اإلصبلحات التي جاءت بيا مدكنة األسرة -2003 أكتكبر 25في دكرتيا العادية يـك 

سيما الميثاؽ العالمي   الدكلية، كالاالتفاقياتالمغربية، كاعتبرت أنيا أكثر تكافقان مع 
يسجؿ ىك ما لحقكؽ اإلنساف، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، ك

انخراط المغرب في المنظكمة الككنية لحقكؽ اإلنساف، كيعمؿ عمى ترسيخ الديمقراطية 
. (203)كدكلة القانكف

 عمى أف ،رئيس المنظمة المغربية لحقكؽ اإلنسافالذم كاف كأكد محمد الكالدم 
 مدكنة األسرة قد راعت مبادئ حقكؽ اإلنساف في الكثير مف مقتضياتيا كأحدثت قطيعة

 المساكاة كالعدؿ، مع تحفظو عمى إمع العديد مف الممارسات التي كانت تتنافى مع مبد
ا زالت تكرس طابع البلمساكاة كالتمييز في بعض ـ التي ،بعض مكاد ىذه المدكنة

                                           

، انظر كذلؾ بياف المجمس 12، ص 1740، عدد 2003 أكتكبر 28ألحداث المغربية، ا انظر ( 203)

 .2003 نكفمبر 4الكطني لممنظمة المغربية لحقكؽ اإلنساف، جريدة الصحراء، العدد 
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. (204)األكجو

 رئيس العصبة المغربية لمدفاع عف حقكؽ ،كعبر محمد بف عبد اليادم القباب
ف مدكنة األسرة أكدت أف الفضاء الحقيقي لمكانة األسرة ىك أ»: اإلنساف عمى

 كفي ،اإلسالـ في حقيقة تعاليمو الرحبة، كالتي تنظر إلى مكانة المرأة في طيارتيا
 ينظر لممرأة مثؿ نظرتو لمرجؿ، قالضماف الفعمي لحقكقيا العامة، كخاصة باعتبار أف

فكالىما مخمكؽ كامؿ األىمية، ككالىما عميو أف يسيـ في أم نشاط كعمى أم 
مستكل مف شأنو أف يخدـ المجتمع كيطكر فضاءه نحك المستقبؿ، كالعصبة تعبر 

تأمؿ أف يككف قضاء األسرة في مستكل الحدث مف كعف ارتياحيا ليذا اإلنجاز، 
 .(205)«حيث الدقة في األحكاـ كاإلسراع في التنفيذ

 أكثر كضكحان ،كاف مكقؼ الجمعية المغربية لحقكؽ اإلنساففقد  ،بالمقابؿ
 تضمف مجمكعة مف اإليجابيات ،مشركع مدكنة األسرة"كجرأة، إذ اعتبرت أف 

 تظؿ ىذه ،بالمقارنة مع مدكنة األحكاؿ الشخصية العتيقة، لكف بالرغـ مف ذلؾ
 كالتي تستند ، بشأف الحقكؽ المدنية لممرأة،اإلصبلحات بعيدة عف مطالب الجمعية

لى المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، كدعا البياف إلى كضع قانكف لؤلسرة عصرم إ
 يضمنيا القانكف كيحمييا ،كديمقراطي مبني عمى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة

القضاء، كما تقرىا المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مما يستكجب رفع التحفظات 
مة ء كمبل، الدكلية بشأف القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةاالتفاقيةعمى 

                                           

الطبلؽ عمى ضكء التعديبلت »: رئيس المنظمة المغربية لحقكؽ اإلنساف: مد الكالدمانظر مح (204)

 .92، مرجع سابؽ، ص «الجديدة لمدكنة األحكاؿ الشخصية، ندكة مستجدات مدكنة األسرة

 .3، ص 2003 أكتكبر 21، الثبلثاء 19512انظر جريدة العمـ، العدد ( 205)
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. (206)«القكانيف المحمية مع مقتضياتيا، مما يساىـ بدكره في بناء دكلة القانكف

 القضاء لمتأكيد استقبلؿ ذىبت الجمعية المغربية لمدفاع عف ،كفي نفس السياؽ
عمى أنو رغـ اإلصبلحات الجكىرية التي مست مدكنة األسرة، إال أف الضركرة تقتضي 

. (207)القياـ بإصبلحات شمكلية لممنظكمة القضائية

 مكقؼ المنظمات النسائية :ثانيا

 ، الميتمة بالدفاع عف أكضاع المرأة،انصبت مختمؼ مكاقؼ الجمعيات النسائية
 الترحيب كالتأييد المطمؽ لما تضمنتو مدكنة األسرة مف إصبلحات، كاعتبرت اتجاهفي 

أف فصكليا تدكر حكؿ الرغبة في استكماؿ اإلصبلح المجتمعي، كمكاكبة ذلؾ بتدابير 
 كالسياسية كالثقافية لممرأة كاالجتماعية االقتصاديةشاممة لمنيكض بالحقكؽ 

. (208)المغربية

 عمى أف التعديبلت التي جاءت بيا مدكنة ، عبر اتحاد العمؿ النسائي،كىكذا
نيا أخذت بعيف االعتبار مختمؼ ألاألسرة، عبارة عف مشركع نيضكم تاريخي، 

 دكف أف يتـ تحقيؽ ىذا التكافؽ عمى حساب ،كجيات النظر المكجكدة في الساحة
صبلح أكضاع األسرة كحماية الطفكلة . متطمبات النيكض بحقكؽ النساء كا 

أتى بتعديبلت إذ  ، متكازف مشركع كاعتبر االتحاد مشركع المدكنة بأنو
جكىرية، كمف شأف تفعيؿ بنكدىا تجاكز اإلشكاالت التي اعترت مدكنة األحكاؿ 

خصكصان فيما يتعمؽ باألىمية القانكنية لممرأة، كبالمسؤكلية الممغاة الشخصية 
                                           

 .5، ص 2003 أكتكبر 21، 1733 انظر جريدة األحداث المغربية، عدد (206)

د المكلى خرشيش، الكاتب العاـ لمجمعية المغربية لمدفاع عف استقبلؿ القضاء، جريدة انظر عب (207)

 .5، ص 2003 أكتكبر 21، بتاريخ 1733األحداث المغربية، العدد 
 .5، ص 2003 أكتكبر 22، 7377انظر جريدة االتحاد االشتراكي، عدد  (208)
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المشتركة، كبإعادة العبلقة بيف الزكجيف فيما يخص الحقكؽ كالكاجبات، كبناء 
العبلقة الزكجية عمى أسس التكافؤ كالمساكاة، كفي إطار احتراـ مقاصد الشريعة 

 كذلؾ تجسيدان لممشركع الحداثي الديمقراطي التنمكم، الذم دعا إليو ،السمحاء
صاحب الجبللة الممؾ محمد السادس، كبما يجمع القيـ الككنية لحقكؽ اإلنساف 

. (209)كالمعايير الدكلية كمقكمات الببلد الدينية كالحضارية

 عبرت عنو الجمعية المغربية لمدفاع عف حقكؽ النساء، في بيانيا ،نفس المكقؼ
 أنيا تمقت بشكؿ إيجابي التعديالت : الذم كرد فيو 2003 أكتكبر 11الصادر بتاريخ 

التي كانت استجابة لمكثير مف مطالبيا، خاصة فيما يتعمؽ بإعادة صياغة بنكد 
المدكنة بمغة تساير العصر، كتحتـر كرامة المرأة، لكنيا اعتبرت أيضان في ىذا البياف 

أف تأىيؿ الجياز القضائي ىك أساس تفعيؿ ركح المدكنة
(210) .

 أف اإلصالحات التي لحقت : فيما اعتبرت الرابطة الديمقراطية لحقكؽ المرأة
مدكنة األسرة استجابت في أغمبيا لمطالب الرابطة، كأنو سيتكلد عف الخطكة نقمة 

ىامة في المجتمع نحك آفاؽ المساكاة كالمكاطنة، كما ستتـ المصالحة بيف طمكحات 
المرأة كجكىر اإلسالـ بدؿ صكرة العبد المقيد، كالذم يحاكؿ البعض أف يحافظ عمييا 

ذ نثمف ىذه القرارات ال تعتبر معركتنا منتيية. بتأكيالت كتفسيرات مختمفة  كيمزمنا ،كا 

                                           

لطيفة جبابدم، عضك اتحاد العمؿ النسائي، جريدة االتحاد االشتراكي، :  لممزيد مف المعرفة راجع(209)

 .4، ص 2003 أكتكبر 13، بتاريخ 7368العدد 
خديجة الركاني، عضكة المكتب اإلدارم لمجمعية المغربية لمدفاع عف حقكؽ :  بيذا الخصكصانظر (210)

../.. ../.. ،12، سمسمة شرفات، عدد «مدكنة األسرة كالمنظكمة الككنية لحقكؽ اإلنساف»النساء، 

، 2004، منشكرات الزمف، طبعة «تحت ثكرة ىادئة مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة»

 .4، ص 7368، العدد 2003 أكتكبر 13، انظر أيضان جريدة االتحاد االشتراكي 203ص 
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ترتيب األكليات في عممنا كنضالنا، أكالن لتحصيف ىذه المكتسبات كالحرص عمى 
 .تطبيقيا تطبيقان سميمان كصحيحان 

(211) 

في اليـك الدراسي الذم نظمتو - كما عبرت جمعية ممتقى األسرة المغربية 
، حكؿ مكضكع القضاء في تفعيؿ مدكنة 2004 يناير 16بالرباط بتاريخ الجمعة 

 أف المشركع في مجممو ثكرة أساسية في مسار تحكؿ مجتمعنا نحك الديمقراطية -األسرة
 أك عمى مستكل المضاميف، كأكضحت ،كالتقدـ، سكاء عمى مستكل المرجعية كالمبادئ

 قد رفعت طابع قدسيتيا عف ، رغـ محدكديتيا،1993عمى أنو إذا كانت إصبلحات 
المدكنة كجعمت منيا شأنان مجتمعيان بامتياز، فإف اإلصبلحات الجديدة طرحت عدة 

. (212)مستجدات، كحممت القضاء مسؤكلية جسيمة في تفعيؿ مقتضياتيا

بالمقابؿ جاء مكقؼ جمعية النساء الفرنككفكنيات متحفظان إزاء بنكد المدكنة، ال 
سيما عمى مستكل مقتضيات تحكـ الركابط الخاصة الدكلية، كاعتبرت أف المشاكؿ التي 

تعاني منيا األسرة في الميجر مضاعفة، بحكـ اختبلؼ محؿ اإلقامة مع ما يستتبع 
. ذلؾ مف مشاكؿ قانكنية ككضعية صعبة

 كانت بمثابة الصفعة قد كرغـ المضاميف التي تضمنتيا مدكنة األسرة، ؼ
 كعاجزات عف تطبيؽ ما جاء ،لممغربيات المكاتي كجدف أنفسيف غير عارفات بحقكقيف

في العديد مف بنكدىا، ففي الكقت الذم أعطت المدكنة لممرأة حؽ تقرير مصيرىا، نجد 
ال  انتزعت منيا أكراؽ لما أف تمؾ المرأة ال تستطيع ممارسة ىذا الحؽ في الميجر، كا 

                                           

، 104 لحقكؽ المرأة، أسبكعية األياـ، العدد ةانظر فكزية العسكلي، الكاتبة الكطنية لمرابطة الديمقراطي (211)

 .8، ص 2003 أكتكبر 16/22

../.. ../.. انظر خديجة ليمحبللي، الكاتبة العامة لممتقى األسرة المغربية، جريدة االتحاد االشتراكي،  (212)

 .3ص. 2004 يناير 21، األربعاء 7960عدد 
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. (213)اإلقامة

 انًٕلف األكبدًٚٙ ٔانذُٚٙ يٍ يذَٔخ األسزح :انفمزح انثبَٛخ

 المكقؼ األكاديمي مف مدكنة األسرة :كالأ

 كاف مكقؼ الفقياء األكاديمييف ،عمى خبلؼ المكاقؼ األخرل المعبر عنيا سمفان 
 التي طغت ، كحاكؿ أف ينسمخ عف التكجيات اإليديكلكجية،مف المدكنة أكثر مكضكعية

عمى التنظيمات السياسية كالمدنية، كذلؾ مف خبلؿ قراءات متعددة بيف مكاد مدكنة 
.  مع التأكيد عمى أىمية دكر القضاء في تفعيؿ بنكدىا،األسرة

 لمراجعة مدكنة االستشارية اعتبر أحمد الخمميشي عضك المجنة الممكية ،كىكذا
يجابية، عمى اعتبار أف المشركع ،األسرة  التعديبلت التي أدخمت عمى المدكنة أساسية كا 

 ،حقؽ خطكات ميمة في حؿ مشاكؿ أسرية، كاف ليا تأثيرىا الكاضح داخؿ األسرة
سكاء بيف الزكج كالزكجة، أك بيف األبكيف كاألطفاؿ، كعبر أيضان عمى أنو يجب أف 

ترفؽ ىذه الخطكات باإلجراءات التطبيقية السميمة، ألف كثيران مف النصكص التي تكجد 
. (214) كاف يمكف أف تؤدم دكرىا لك طبقت تطبيقان سميمان ،في مدكنة األحكاؿ الشخصية

 فقد تمت ، إلى أنو بخصكص منيجية اإٍلصبلح،مف جيتو خمص خالد برجاكم
االستجابة لكثير مف مطالب المجتمع المدني كالسياسي، أما بخصكص نتائج 

اإلصبلح، فقد كانت ىناؾ الكثير مف المقترحات الجريئة، كذات الدالالت القكية، 

                                           

مدكنة األسرة »: رئيسة جمعية النساء الفركنكفكنيات: راجع بالخصكص حكيمة جفظاف العبل( 213)

 15، بتاريخ   2090، جريدة األحداث المغربية، العدد «الجديدة كانت صفعة لممغربيات المياجرات

 .8، ص 2004أكتكبر 
كأيضان جريدة . 3، ص 2003 أكتكبر 26، بتاريخ 7381يدة االتحاد االشتراكي، العدد انظر جر (214)

 .4، ص 2003 أكتكبر 21، بتاريخ 1733األحداث المغربية، عدد 
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كيبلحظ أف الطابع الغالب عمى ىذا المشركع ىك احتراـ قاعدة التكافؽ السائدة في كافة 
تتبنى نيج المركنة كالكسطية كجبر خاطر كؿ التي االختيارات السياسية في المغرب، 

األطراؼ المتصارعة، كمراعاة كافة المكاقؼ المتضاربة، فالمشرع يحاكؿ أف يعطي 
. أنو يجد نفسو في النص المقترحعمى  لمكؿ االنطباع

يجب اعتبار المشركع خطكة جديدة، كمرحمة أخرل ضمف مسار شاؽ ليذا إذان  
. (215)كطكيؿ ينتظر المرأة المغربية كىيآت المجتمع المدني كالسياسي

 ىك ،بينما أكد الحسيف بمحساني، أف أحسف ما تحقؽ بفضؿ مدكنة األسرة
:  دينيةةتجاكز اإليحاء بكجكد تنازع بيف مرجعيتيف تتجاذباف أحكاـ المدكنة، مرجعي

تمثميا نصكص الشريعة اإلسبلمية كأحكاـ الفقو اإلسبلمي، كمرجعية أممية تمثميا جممة 
 فقد أثبتت التجربة أف األمر يتعمؽ ، ذات الصمة بمركز األسرة، الدكليةاالتفاقياتمف 
. (216)جكىره بتعدد أنماط الخطاب كمستكياتو ليس إالفي 

 ، المساكاة عمى نصكص ىذا القانكفإ عمى أف إدخاؿ مبد،كركزت فريدة بناني
 كبأف ىذا المبدأ يقدـ مجاالن ، خاصة يعتبر في حد ذاتو قفزة ميمة،الذم يتسـ بحساسية

إلمكانية القياـ بالمزيد مف التعديبلت، أك لنقؿ اآلف بأنو أصبح القاعدة األساسية لكؿ 
. (217)تعديؿ

                                           
مدل استجابة مدكنة األسرة لمطالب المجتمع المدني »: خالد برجاكم:  بيذا الخصكصانظر (215)

، منشكرات دار 2004الكتاب الرابع مف سمسمة دليؿ قانكف األسرة بالمغرب، « كالسياسي المغربي
 .القمـ، الرباط

، ندكة حكؿ «تعديؿ مدكنة األسرة بيف الثكابت الشرعية كمتطمبات الحداثة»: حسيف بمحسانيراجع اؿ (216)

 .  كما بعدىا21مستجدات مدكنة األسرة، مرجع سابؽ، ص 
حقكؽ ككاجبات الزكجيف عمى ضكء مستجدات مشركع قانكف األسرة »: يدة بنانيانظر بالخصكص فر (217)
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 عمى أف مدكنة األسرة جاءت بمقتضيات ،كأكدت رجاء ناجي مكاكم مف جيتيا
جد إيجابية، كؿ ما تحتاجو ىك دعـ إيجابي مف كافة الفاعميف أفرادان أك مؤسسات 

. (218)كمجتمعان مدنيان 

  سار محمد تاكمنت، الذم اعتبر أف تعديبلت المدكنة، كالاالتجاه،نفس في ك
، جد ميمة، كأنو لـ يعد ىناؾ مبرر كانحبللوسيما تمؾ المتعمقة بزكاج المغاربة بالخارج 

 استعماؿ النظاـ العاـ بشكؿ متعسؼ، كذلؾ ،يخكؿ لمقضاء في بعض الدكؿ األكربية
. (219)بغية رفض تنفيذ األحكاـ المغربية

 المكقؼ الديني مف مدكنة األسرة :ثانيا

سيما كزارة  مف المعمـك أف الشأف الديني في المغرب، تتحكـ فيو الدكلة كال
لممممكة، كبالتالي فالمكقؼ األعمى ، ككذا المجمس العممي  كالشؤكف اإلسبلميةاألكقاؼ

. الديني مف المدكنة يمكف أف نستشفو مف خبلؿ مكقؼ ىاتيف المؤسستيف

 أف المغاربة كمف بينيـ نكاب ،كىكذا اعتبر كزير األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
 الدكرة البرلمانية عمى حدث فريد مف الناحية المؤسساتية افتتاح قد شيدكا في ،األمة

 كالتاريخية كالسياسية، ذلؾ أف الحدث الفريد ىك أف أمير المؤمنيف قدمو كاالجتماعية
. (220) ىي كجية التأصيؿ،مف كجية خاصة كمتينة

                                                                                                                            

 . كما يمييا6ندكة مستجدات مدكنة األسرة، مرجع سابؽ، ص « الجديد

، «التطميؽ القضائي كما جاء في مشركع مدكنة األسرة»: اء ناجي مكاكملممزيد مف التكسع، راجع رج (218)

 . كما بعدىا83ندكة مستجدات قانكف األسرة، ص 
، ندكة مستجدات «زكاج المغاربة في الخارج كانحبللو عمى ضكء اإلصبلح»: مد تاكمنتانظر مح (219)

 . كما يمييا72مشركع قانكف األسرة، ص 
 كممة السيد كزير األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، أماـ لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف انظر (220)
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أف ىذا المشركع جاء ليضعنا أماـ تظاىرة تاريخية المذككر كما اعتبر الكزير 
 كبناتنا، ىذا الجيؿ بنائنا يحتاج إلييا عمى الخصكص الجيؿ الصاعد مف أ،استثنائية

الذم ىك في أمس الحاجة التربكية إلى أف يقؼ بطريقة مممكسة عمى ما نريد أف يعرفو 
 كقد تجمت لنا بمناسبة ،المغربي المتمثؿ في مؤسسة إمارة المؤمنيف (باالستثناء)الناس 

. (221)ىذا المشركع في عدة تجميات

، فقد أيد ىك اآلخر بنكد كمضاميف المدكنة، األعمىأما مكقؼ المجمس العممي 
 الجرمء في إطار الحفاظ عمى اليكية االجتيادكاعتبرىا مقتضيات إيجابية، تقـك عمى 

رغـ أف األمر لـ يكف ليخمك مف بعض المكاقؼ . كالثكابت الراسخة لمشريعة اإلسبلمية
المتحفظة عمى ما كرد في المدكنة، كالتي اعتبر أنو ينبغي إعادة النظر في مقتضياتيا 

. (222)متيا مع الشريعة اإلسبلمية، حفاظان عمى حقكؽ المرأة كالطفؿء مبلاتجاهفي 

سيما  كباإلضافة إلى المكاقؼ السابقة، كانت ىناؾ أيضان مكاقؼ أخرل، كال
مكقؼ الشعب المغربي، كمكقؼ البرلماف، ككذلؾ مكاقؼ دكلية عبرت عف تنكيييا 

                                                                                                                            

المقتضيات الجديدة »، 2003 دجنبر 17 المكافؽ 1424 شكاؿ 22بمجمس النكاب، يـك األربعاء 

لمدكنة األسرة مف خبلؿ أجكبة كزير العدؿ كزير األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية عف األسئمة 

كاالستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشركع المدكنة أماـ مجمس البرلماف، منشكرات جمعية نشر 

 .25، الطبعة األكلى، ص2004، 4، العدد «المعمكمات القانكنية كالقضائية، سمسمة الشركح كالدالئؿ
 كممة كزير األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية أماـ لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف بمجمس انظر (221)

../.. المقتضيات الجديدة ». 2004 يناير 19 المكافؽ 1424 ذم القعدة 26المستشاريف، االثنيف 

 .35، المرجع السابؽ، ص «لمدكنة األسرة../.. 

قراءة في مستجدات »: عضك المجمس العممي لمعدكتيف: يد بكركبةالسع: لممزيد مف المعرفة راجع (222)

، ندكة مستجدات مشركع قانكف األسرة، مرجع سابؽ، ص «الحضانة مف خبلؿ مشركع مدكنة األسرة

35. 
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. باإلصبلحات التي شيدتيا مدكنة األسرة المغربية

 خاصةففيما يخص المكقؼ الشعبي، كانت ردكده إيجابية حكؿ المدكنة، ك
النساء كالشباب، حيث ثمنكا المبادرة كاعتبركىا خطكة جبارة مف أجؿ الرقي باألسرة 

لكف مع ذلؾ يمكف القكؿ أف بعض . (223)المغربية، كحؿ النزاعات التي كانت تعترييا
سيما أكلئؾ الذيف ينقصيـ التككيف العممي كالثقافي، كقع ليـ لبس في  أفراد الشعب، كال

. (224)بعض مقتضيات المدكنة، مما جعميـ ينتقدكنيا كيناىضكنيا

 رغـ تقديميا مجمكعة مف ،أما بخصكص مكقؼ البرلماف، فإف الفرؽ النيابية
، إال (225) حكؿ التعديبلت التي يجب أف تنصب عمييا بنكد مدكنة األسرةاالقتراحات

                                           

، بتاريخ 19527، جريدة العمـ، عدد «آراء الشباب حكؿ مشركع مدكنة األسرة»: االن بعنكافانظر مؽ (223)

 .4، ص12/11/2003
 بيف المسائؿ التي كقع المبس فييا عمى بعض المكاطنيف، ىك المادة التي يمتمكيا الرجؿ في حالة  مف(224)

 . الطبلؽ
 بمثابة مدكنة األسرة قدـ في شأنو عمى مستكل 03-70در اإلشارة إلى أف مشركع القانكف رقـ تج (225)

 اقتراح تعديؿ، شممت أكثر مف مائة مادة، 160لجنة العدؿ كالتشريع كحقكؽ اإلنساف ما يزيد عف 

كقد قدمت ىذه التعديبلت مف طرؼ الفرؽ كالمجمكعة . باإلضافة إلى الديباجة كعنكاف أحد األبكاب

 :النيابية التالية

الفريؽ : المجمكعة النيابية لجبية القكل الديمقراطية، كتتككف ىذه الفرؽ مف: فرؽ األغمبية -

االشتراكي، كالفريؽ االستقبللي لمكحدة كالتعادلية، كالفريؽ الحركي، كفريؽ التجمع الكطني لؤلحرار، 

 اقتراح 53 تعديبل قبؿ منيا 54كقد تقدمت بػ. كفريؽ التحالؼ االشتراكي، كفريؽ االتحاد الديمقراطي

 .تعديؿ كتـ سحب اقتراح تعديؿ كاحد

 اقتراح تعديؿ كافقت المجنة عمى أربعة مف بينيا، كرفضت ثمانية، 43فريؽ العدالة كالتنمية تقدـ بػ  -

 . اقتراح تعديؿ12كتـ سحب 
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.  بمثابة مدكنة األسرة03-70أنيا صكتت باإلجماع عمى مشركع القانكف رقـ 

 فكانت أيضان إيجابية حكؿ اإلصبلحات التي شيدتيا مدكنة ،أما المكاقؼ الدكلية
برزت ىذه المكاقؼ خاصة مف خبلؿ األصداء التي حممتيا كبريات قد األسرة، ك

. (226)الصحؼ الدكلية كالعالمية

                                                                                                                            

 تعديبلن، كافقت المجنة مف بينيا 48تقدمت بػ : المجمكعة النيابية لحزب اليسار االشتراكي المكحد -

 . اقتراح تعديؿ، كتـ سحب اقتراحي تعديميف اثنيف45عمى اقتراح تعديؿ كاحد كرفضت 

     كتناكلت ىذه التعديبلت، باإلضافة إلى تصدير المشركع بديباجة تعكس ما جاء في الخطاب الممكي 

حكؿ مدكنة األسرة، الذم كافقت عميو كؿ الفرؽ كالمجمكعات النيابية، كتمت إعادة صياغة بعض 

عادة قبكليا أك مبلءمتيا مع الخطاب الممكي، كتـ تعديؿ العديد مف اإلجراءات المسطرية  المكاد كا 

بشكؿ يكسبيا المزيد مف الضمانات، كغيرىا مف القضايا الجكىرية التي أتى بيا المشركع، كالتي تكجد 

 .تفاصيميا بعده في صمب تمؾ التعديبلت

     كفي الجمسة العمكمية التي خصصت لمناقشة ىذا المشركع، أعاد فريؽ العدالة كالتنمية كالمجمكعة 

النيابية لحزب اليسار االشتراكي المكحد، عرض اقتراحات التعديبلت التي رفضتيا المجنة عمى 

المجمس، كالمبنية بعده، لكنيا رفضت مف طرؼ المجمس بعد تقديميا كاالستماع إلى مكقؼ الحككمة 

لى المعارض كالمؤيد ليا  . منيا كا 
الباييس، : صكص الصحافة اإلسبانية، تناكلت المكضكع أىـ كسائؿ اإلعبلـ المشيكرة مثؿبخ (226)

 .س.ب .أ : ألمكندك، ككالة أركبا برم

 لكجكرناؿ لدك : "أما عف الصحافة الفرنسية، فقد تناكلت المكضكع أغمب الصحؼ، كمف بينيا

 ".                                               بارم ماتش"، "لكبكاف"، "لكباريزياف"، "ديمكنش

  ،ك بالنسبة لمصحافة العربية، تناكلت المكضكع الصحؼ اإلماراتية، كخاصة أخبار الخميج

 .كاالتحاد، كالخميج، كالصحؼ السعكدية، كال سيما صحيفة الرياض

        كلـ يقتصر األمر عمى ىذه الدكؿ، حيث كاف كقع مدكنة األسرة إيجابيان عمى مستكل أغمب دكؿ 
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كرغـ ما قيؿ اعبله ، مف ككف مجمكعة مف المنظمات الحقكقية  المغربية 
كالفاعميف السياسييف ، كانت ليـ قصب السبؽ في اثارة تعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصية 

بالمغرب ، فإف بعض الفقو يعتبر أف االشكاؿ المحكرم القائـ  كاف بيف االتجاىات 
المتصارعة فيما بينيا ، مف خبلؿ التيار الحداثي ، كالتيار التقميدم ، كأساس الصراع 

ىي مكانة المراة بيف اآلصالة كالمعاصرة ، كالتي اعتبر الفقو المغربي اشكاؿ لـ 
ينحصر في المغرب فقط بؿ في العالـ العربي كاالسبلمي ، عمى اعتبار أف جميع ىذه 
الدكؿ تنص في دستكرىا اف الدكلة دينيا ديف االسبلـ ، ىذا مف جية ، كمف جية طرح 

ىذا الفقو سبب آخر كاف يقؼ عقبة في كجو ام تعديؿ لمتشريع االسرم بالمغرب ، 
 .227يتجمى باألساس في انعداـ االجتياد مف لدف الفقو االسبلمي 

كىذا يعني أف التيار المحافظ  يرل في جؿ مكاقفو أف المرأة يجب اف تبقى كفية 
  تقمدت – المراة المغربية –لمعرؼ ربما السائد في احد المناطؽ بالمغرب ، رغـ ككنيا 

مجمكعة مف المناصب الحساسة في الدكلة  كزيرة ك برلمانية كمديرة الشركات الكبرل 
كعمى ىذا يمكف القكؿ اف المشرع المغربي قد كاكب مكاكبة حقيقية بالفعؿ لمكاقع ... 

الذم اصبح يعيشو المجتمع المغربي ، كفي ىذا اشارة آممنا فييا الى المشرع السعكدم 
 .اف يحدكا حدكل نظيره المغربي بالنسبة لمنيكض بحقكؽ المراة السعكدية 

 
 
 

                                                                                                                            

 .العالـ، كتـ التعبير عنو في مكاقؼ رسمية كغير رسمية
قانكف األسرة بالمغرب بيف المدكنة كمقتضيات االتفاقيات الدكلية لحقكؽ " راجع بالخصكص استاذنا خالد برجاكم  227

تحت اشراؼ الألستاد عبد الرزاؽ مكالم ارشيد "  تحت عنكاف النساء كدكلة الحؽ كالقانكف 1سمسمةالندكات رقـ " االنساف 
 . ك ما بعدىا 67 ، منشكر بكمية الحقكؽ السكيسي ، الرباط ، ص 2004، كرسي اليكنسكك ، السنة 
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رطنر رتغدلسا األألغر  ن المممتك اللغببك الللنودك  :  الثسانالمبحث
 فجر بزكغ منذ ،(228)الغراء اإلسبلمية الشريعة ظؿ في الببلد ىذه عاشت لقد

 الصحابة كاجتيادات  نبيو كسنة تعالى الّمو كتاب مف تشريعاتيا مستمدة ،اإلسبلـ

 الكتاب مف نص فيو يرد لـ فيما ، الّمو رسكؿ بعد عنيـ تعالى الّمو رضكاف الكراـ

 كالدكلية كاالقتصادية السياسية الحياة جكانب في كذلؾ المطيرة، كالسنة الكريـ

 ،كبنائيا تككينيا طريقة في المسممة، األسرة بنظاـ يتعمؽ ما ذلؾ كمف ،كاالجتماعية
 يمت ما ككؿ كالدكاأل كاآلباء الزكجيف مف تككينيا عناصر بيف كالكاجبات الحقكؽ كفى

 التصدع ذلؾ معالجة كفي ،التصدع مف األسرة كقاية في األمر كاف ككذلؾ بصمة، إلييا

 مما ذلؾ، غير أك مالية أك كانت اجتماعية ،ذلؾ عمى المترتبة اآلثار كفى – كجد إف

 األسرم التفسخ كيبلت مف كثيران  عنيا دفع مكيف قرار في تعيش المسممة األسرة جعؿ

 العادات تحكمو فييا األسرة بناء كاف حيث ،أخرل مجتمعات في األسرة منو عانت الذم

 كال أمتو، إلى السيد نظرة الحياة شريكة ىي التي الزكجة إلى معظميا ينظر التي كالتقاليد
نجاب ،جامحة شيكة لقضاء كسيمة تككف أف عنده أمرىا يعدك  تككف ،الذككر مف ذرية كا 

.  كغيره القبمي الغزك مكاسب كتحقيؽ الماؿ جمب في كقبيمتو األسرة لسيد عكنان 

                                           

  . شأنيا في ذلؾ شأف المممكة المغربية أيضا(228)
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 أحكاـ فيو كسادت ،المقدسة الديار ىذه شيدتو الذم ،النبكة عصر كبعد

 كفي فيو نص ال فيما ،عمييـ الّمو رضكاف الصحابة اجتيادات كانت ،كالسنة الكتاب

 ،الصحابة كفقياء الخمفاء أسرع حيث ،المفاىيـ تكتعدد ،التأكيؿ يحتمؿ الذم النص
 لؤلحداث الشرعية األحكاـ استنباط في الجيد بذؿ إلى ،التابعيف فقياء بعدىـ كمف

.  كقكعيا قبؿ حكميا كبيف عنيا تحدث أف تشريعي نص يسبؽ كلـ ،استجدت التي

 إلى ذلؾ بعد كتطكرت ،التابعيف كبار عصر في الفقيية المدارس كنشأت

 إلى العبادات مف الحياة جكانب كؿ تعالج التي ،المعركفة الفقيية المذاىب

 تحكـ التي التشريعات ذلؾ كمف ببعض، بعضيـ الناس عبلقات كافة إلى المعامبلت

  .األسرية العبلقات

ثر تطكر المجتمع كالحياة  برزت لمكجكد عدة مطالب بنفس الدرجة التي ،كا 
تناكؿ كاقع تشريعات األسرة السعكدية فسادت فييا مجتمعات أخرل، كعميو س

 (.مثافالمطمب اؿ)تناكؿ المطالب المجتمعية في سف ثـ ،(كؿاأل المطمب)في

ٔالع تشزٚعبد األسزح انسعٕدٚخ :  األٔلانًطهت

 مالؾ اإلماـ مذىب فساد ،الفقيية المذاىب أحضاف في المقدسة الببلد ىذه تقمبت

 كانت حيث ،أخرل أزماف في غيره كساد ،الزمف مف فترة الببلد ىذه في الّمو رحمو أنس بف

 أحكاـ تبني إلى األحياف مف كثير في الحاكـ دفع مما مذىبو، في لئلماـ العممية الشيرة

 معالجة في حريتيـ عمى الناس كيترؾ القضاء، إلى ترفع التي األمكر في المذىب ذلؾ

 التفكير حرية سادت حيث ،يتبعكف الذم المذىب كفؽ بينيـ فيما األسرية قضاياىـ

 سبلـ في البعض بعضيا جانب إلى الفقيية المذاىب كعاشت ،الّمو بشريعة المنضبط

. األزماف تمؾ معظـ في ككئاـ

 ،العثمانية الخبلفة عيد في ،الشرعية األحكاـ مجمة ظيرت ىػ1286 العاـ كفى 
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 اإلماـ مذىب كفؽ كذلؾ األسرية بالعبلقات يتعمؽ ما خاصة ،الشرعية األحكاـ أىـ فقننت

 - ىػ1336 عاـ صدر الذم العائمة حقكؽ قانكف ذلؾ بعد كألحقت ،الّمو رحمو حنيفة أبي
  (229). ـ1917

 كتكحيدىا السعكدية العربية المممكة قياـ قبؿ سائدة العثمانية القكانيف بقيت كقد

 بينما يتبعيا، كما الحجاز مدف في كذلؾ ،الّمو رحمو العزيز عبد الممؾ جبللة يد عمى

 األمر كاستمر ،يتبعيا كما نجد في الّمو رحمو أحمد اإلماـ لمذىب الشرعية األحكاـ سادت

.  (230)ـ1932 - ىػ1351 عاـ المممكة تكحيد بعد ذلؾ عمى

 الذم قرارىا كاتخذت ،المممكة في القضائية الييئة اجتمعت ىػ7/1/1347 كفى

 حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب مف الراجح القكؿ بمقتضى المحاكـ جميع في القضاء ألـز

 ،العامة لممصمحة المخالفة أك الكاضحة المشقة حاؿ في إال ،عنو الخركج كعدـ الّمو رحمو
 كتـ الفقيية، المذاىب باقي في المناسب الحكـ عف البحث القضائية الييئة كأجازت

  (231). ىػ24/3/1347 في ذلؾ عمى التصديؽ

 المتعمقة أحكامو جميع في يرجع ،السعكدية العربية المممكة في القضاء زاؿ اـك

 تضمف الذم ،البيكتي منصكر لمشيخ «اإلرادات منتيى » كتاب إلى كغيرىا باألسرة

 األحكاـ مف القميؿ جانب إلى حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مذىب في الراجحة األقكاؿ معظـ

                                           

، مطابع األلؼ باء األديب، دمشؽ، 1976طبعة . 9، ج"المدخؿ الفقيي العاـ: "انظر مصطفى الزرقا (229)

 .146ص 

 كما 44ص. 1397، "التطكر التشريعي في المممكة العربية السعكدية: "راجع محمد عبد الجكاد محمد (230)

 .بعدىا
المرجع السابؽ ص  ، "التطكر التشريعي في المممكة العربية السعكدية: " انظر محمد عبد الجكاد محمد(231)

 .135 ك46
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. المرجكحة

 العربية المممكة عميو تسير الذم الحكـ منيج ىي ،تعالى الّمو شريعة تزاؿ كال

 في االجتيادية التشريعات تقـك رأسيا كعمى ،األحكاـ جميع تستمد كمنيا ،السعكدية

نما ،كالغمك التطرؼ تعرؼ ال كسطية  ،الّمو ديف مف شيء في يفرط ال الذم ،عتداؿاال كا 
 ،خير أنو عنو الّمو قاؿ ما فالخير ،تعالى الّمو شرع أقرىا التي المصمحة راعىت بؿك تعالى
  .شر أنو القكيـ الديف أخبر ما كالشر

 الحكـ عمى كأساسيا مبناىا» – الّمو رحمو القيـ ابف قاؿ كما – كالشريعة

 كحكمة كميا، كمصالح ،كميا كرحمة ،كميا عدؿ كىي المعاش، في العباد كمصالح

 كعف ضدىا، إلى الرحمة كعف الجكر، إلى العدؿ عف خرجت مسألة فكؿ كميا،

 فييا أدخمت فإك الشريعة، مف فميست ،العبث إلى الحكمة كعف المفسدة، إلى المصمحة

 كحكمتو أرضو، في كظمو خمقو، بيف كرحمتو عباده بيف الّمو عدؿ فالشريعة بالتأكيؿ،

 بو أبصر الذم كأصدقيا،كبنكره داللة أتـ  رسكلو صدؽ كعمى عميو الدالة

 عميؿ، كؿ دكاء بو الذم التاـ كشفاؤه الميتدكف، بو اىتدل الذم كىداه المبصركف،

 خير ككؿ ... السبيؿ سكاء عمى استقاـ فقد عميو استقاـ مف الذم المستقيـ كطريقو

 مف فسببو الكجكد في نقص ككؿ بيا، كحاصؿ منيا مستفاد ىك فإنما ،الكجكد في

 .(232)....« إضاعتيا

نما القكؿ مف بدعان  ىذا القيـ ابف قكؿ كليس  الّمو كتاب نكر مف مستمد قكؿ ىك كا 

  ﴿ :تعالى قاؿ فقد ، رسكلو كسنة

  

                                           

، 1968، مطبعة النيضة الجديدة 3، ج"إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف: "انظر ابف قيـ الجكزية (232)

 .3ص



 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

133 

 

  ﴾(233) ثـ 

﴿   

 

   

  

 

  

  

 ﴾(234)، عجمة تتكقؼ لـ المنطمؽ ىذا كمف 

 القاعدة تقكؿ كما األزماف، بتغير األحكاـ تغير ينكر ال حيث ،األياـ مف يكمان  اإلصبلح

 نص يحكميا لـ التي االجتيادية لؤلحكاـ بالنسبة كذلؾ ،الفقياء عند المعركفة الفقيية

  .الداللة كقطعي الثبكت قطعي
 التي المفسدة لدرء المصمحة جانب فييا ركعي التي ،األسرية األحكاـ كمف

 ،كاحد بمفظ الثبلث الطبلؽ قضية في تيمية ابف بقكؿ األخذ مف كاف ما ،ىافع ترتبت
 رسميان  مذىبان  الدكلة اعتمدتو الذم – حنبؿ ابف اإلماـ مذىب في المعتمد فإ حيث

 كلما ،الكبرل البينكنة تحمؿ طمقات ثبلث بو تقع الطبلؽ ىذا أف – بو القضاء كألزمت

 ابف بقكؿ فأتكىا ،األمة فقياء الدكلة استشارت الناس، بيف ككثر الطبلؽ ىذا تفشى

 اطمع حدة عمى قضية كؿ في ،بذلؾ العاـ المفتي فتكل جاءت إذا ،ذلؾ في تيمية

 حؽ كاف كلئف ،تيمية ابف اجتياد تحت بانطكائيا كزكدىـ أطرافيا كسمع المفتي عمييا
                                           

 .79 اآلية جسكرة الح (233)

 .7سكرة المائدة اآلية (234)
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 معظـ في كالتشريعية القضائية الدكائر في اليـك دراسة مجاؿ الخمع طمب في المرأة

 مذىب مف المعتمد كفؽ ،السعكدية العربية المممكة في بو فالمعمكؿ العربية الببلد

 يستطيع ال ،حقكقيا مف حؽ ىك زكجيا مف المخالعة المرأة طمب أف حنبؿ ابف اإلماـ

 أصرت إذا زكجيا كبيف بينيا التفريؽ مف يحرميا أف كال ،طمبو مف يمنعيا أف القضاء

 لمزكج يحؽ أنو ،أحمد اإلماـ مذىب في المعتمد القكؿ أف األمر في ما ككؿ ذلؾ، عمى

 أحرج القكؿ بيذا المحاكـ كأخذ .قدره كاف كيفما منيا يريد الذم العكض يطمب أف

 تحتمؿ تعد لـ زكجية حياة مف لمتخمص بالمخالعة الراغبات الزكجات مف الكثير

 لو مجاؿ ال الذم باإلكراه زكجية حياة عمييف فرض مما ،بالزكج متعمقة كثيرة ألسباب

 إلى التكجييات صدرت ،األمر كلي إلى األمر كصؿ كحيف تعالى، الّمو شرع في

 المخالع الزكج يعطي ال الذم المذىب في المرجكح بالقكؿ باألخذ القضائية الييئات

 في يرغب ال الزكج أف طالما ،الخطكبة كىدايا المير مف لزكجتو أعطى مما أكثر

  .اليـك القضاء يسير ذلؾ كعمى ،الفراؽ يستدعي عيب ىناؾ كليس ،الطبلؽ

 تزكيج في تعسؼ إذا ة،الزكج كلي أف حنبؿ، ابف اإلماـ فقو في المعركؼ كمف

 كلييا يريده كال ،كترضاه تريده الذم الكؼء مف تزكيجيا عف فامتنع ،كاليتو تحت مف

 في القضاء أخذ كقد . يميو الذم الكلي إلى القاضي بأمر الكالية تنتقؿ ،نفسو في ألمر

 أمرىا رفع في حرجان  تجد السعكدية المرأة تعد لـ الذم ،الحكـ ىذا بتفعيؿ األخيرة السنكات

  . القضاء إلى

 منظمة عف صدر الذم االسـ في ،الطفؿ حقكؽ عيد عمى المممكة صادقت كقد

 رعاية أىميا كمف ،العيد أىداؼ تضمف كالذم ،6/2005 شير في اإلسبلمي المؤتمر

 (235).إمكاناتيا كتعزيز األسرة

                                           

 .19/9/2006- 10157/25/10/1427جريدة الشرؽ األكسط العدد  (235)
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 الشريعة مف المستمدة السعكدية العربية المممكة أنظمة أف ،بالذكر كالجدير

: التالية األسس عمى تركز اإلسبلمية

 ﴿ :تعالى قكلو مف المستمدة البشرم األصؿ كحدة .1
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

﴾(236) .

 تحقيقان  الزكجيف بيف كماديان  نفسيان  الشامؿ التكافؿ تعني التي كالرحمة المكدة .2

   ﴿ :تعالى لقكلو

                                           

 .1 سكرة النساء اآلية(236)
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 ﴾.(237)
 

 :تعالى لقكلو تحقيقان  كالكاجبات الحقكؽ في كالمساكاة العدؿ .3
﴿   

 

  ﴾(238). 

 تشمؿ التي ،الكبيرة كالعائمة الصغيرة األسرة نطاؽ في االجتماعي التكامؿ .4

. كاألخكات كاإلخكة كالفركع األصكؿ

 بأف ،األسرة حقكؽ ضماف عمى لمحكـ األساسي النظاـ مف 27 المادة نصت كقد

 كتدعـ كالشيخكخة كالعجز كالمرض الطكارئ حالة في ،كأسرتو المكاطف حؽ الدكلة تكفؿ

. الخيرية األعماؿ في اإلسياـ عمى كاألفراد المؤسسات كتشجع االجتماعي، الضماف
                                           

 .20سكرة الرـك اآلية (237)

 .226سكرة البقرة اآلية  (238)
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 ،كالمكاطنكف الدكلة تدعميا التي الخيرية بالجمعيات زاخرة ،الحمد لّموك كالمممكة
 المادم العكف يد كتمد السميمة، المسممة األسرة بناء عمى التشجيع عاتقيا عمى تأخذ كالتي

 ذلؾ كغير البيف ذات إصبلح كجمعيات لمزكاج الخيرم كالمشركع ،الزكاج في لمراغبيف

. الجمعيات مف

 كتربية السعيدة الحياة عمى كتعاكف كمحبة كئاـ في اليـك السعكدية األسرة كتعيش

 بعض في بصمة اإلسبلـ إلى تمت ال عادات بقايا مف يخمك ال األمر كاف فإك ،األجياؿ

 األنظمة كلكف االجتماعي، الكعي أك اإلسبلمي الفيـ ينقصيا التي كاألسر البكادم

 عمى كتعمؿ العادات تمؾ جماح تكبح ،رسكلو كسنة الّمو كتاب مف المستمدة السائدة

 قبؿ التحكيـ طريؽ عف البيف ذات إصبلح عمى جاىدان  القضاء يعمؿ كما ،إصبلحيا

.  بالحكـ النطؽ

 دمٕق انطفم فٙ انًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ :انفمزح األٔنٗ

 حقكؽ الطفؿ التي تضمنتيا الشريعة اإلسالمية: أكال

 ظؿ في كحديثان  قديمان  بمثميا تنعـ لـ برعاية ،اإلسبلمية الشريعة في الطفكلة تحظى

 ق،ألطفاؿ أّمان  ستككف التي لزكجتو الزكج اختيار حسف مف ابتداء ،الكضعية األنظمة
 ذككران  األكالد بنعمة الفرحة كالى ،كالدىاأل أبان  سيككف الذم لزكجيا الزكجة اختيار كحسف

 في اإلنجاب كتقيقر الجاىمية النظـ بعض في األنثى بكالدة التشاـؤ كاف أف بعد ،إناثان  أك

 الكالديف، عمى الطفكلة تفرضيا كاجبات مف تخمصان  ،المعاصرة الغربية المجتمعات

 أك مقيدة المعاصرة الدكؿ بعض بيا أخذت التي اإلجياض تشريعات إلي باإلضافة

. مطمقة

 ﴿ :تعالى لقكلو لمطفكلة مضمكنان  حقان  الرضاعة اإلسبلـ جعؿ كما
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 ﴾(239)، حفظ في ،الصارمة الحازمة التشريعات ككضع 

. رعاية أحسف رعايتيـ كفي األيتاـ حقكؽ

 قبؿ مصمحتو فييا تراعى حيث ،شيء كؿ قبؿ لممحضكف حقان  الحضانة جعؿ كما

 الكاممة بالرعاية يقـك حاضف إلى فييا قصر الذم الحاضف مف كتنزع الحاضف، مصمحة

.  كالصحية كالمعاشية كالتربكية النفسية جكانبيا في لممحضكف

 جعؿ اإلسبلـ ليا حقكقان في الميراث ال تقؿ عف ،كحفاظان عمى حقكؽ الطفكلة
حقكؽ البالغيف الراشديف، كجعؿ لؤلطفاؿ شخصية مالية مستقمة تمتمؾ اليبات كالميراث 

                                           

 .231سكرة البقرة اآلية  (239)
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 التي يجب أف تتصرؼ بحكـ كاليتيا كفؽ ،تحت رعاية الكالية الشرعية الصالحة
 .مصمحة الطفكلة في حفظ أمكاليا كتنميتيا

 كالتبرع بشيء مف مالو ،كال يجكز ليا أف تتصرؼ لغير مصمحة القاصر 
عمى سبيؿ المثاؿ، عمى أف يتـ تسميـ ماؿ القاصر إليو حيف يأنس الكلي منو 

  ﴿:  لقكلو تعالىرشدان 
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  ﴾(240)﴿ ثـ  

 
 

  
 

 
  
 
  

  
  ﴾(241). 

 سينادل الذم الحسف باإلسـ المكلكد يحظى أف ،اإلسبلـ في الطفكلة حقكؽ كمف

  .الكالداف لو اختاره الذم اإلسـ بذلؾ مسركران  فرحان  كعيو مرحمة في يجعمو مما بو

 كال ،لكالديو الشرعي النسب في حقو مف المكلكد يحـر أف اإلسبلـ في أحد يممؾ كال

 تعريضيا كمنع ،الحياة في الطفكلة حؽ اإلسبلـ حمى كما ،ثبكتو بعد الحؽ ذلؾ يسقط أف

. المحاربيف األعداء أطفاؿ قتؿ أك ،الحركب في كاالشتراؾ ،تكاجييا قد التي لممخاطر

 في كما  الّمو رسكؿ قاؿ حيث ،الطفؿ عف الجنائية المسؤكلية اإلسبلـ رفع كما

 حتى النائـ كعف يحتمـ، حتى الصبي عف :ثبلث عف القمـ رفع» :الصحيح الحديث

                                           

 .6سكرة النساء اآلية  (240)

 .2نفس السكرة اآلية  (241)
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. (242)«يفيؽ حتى المجنكف كعف يصحك،

 كيستغني حمميا تضع حتى الحامؿ المرأة عمى ،الحدكد تطبيؽ اإلسبلـ منع كما

. مكلكدىا عنيا

 الكلي إلى النفقة كجكبان  تنتقؿ ،الطفكلة نفقة عف األدنى الكلي يعجز حيفك

 بؿ المسممة، الدكلة عاتؽ عمى اإلنفاؽ مسؤكلية تككف أكلئؾ يعجز كحيف ،الكارث

 أف خشية ،كالدتو منذ مكلكد لكؿ الدكلة ماؿ مف عطاء عنو الّمو رضي عمر فرض

 عمى الكافي اإلنفاؽ في التقصير إلى الكلي المادية أك النفسية العكائؽ بعض تدفع

. الطفكلة

 انـ احترا كذلؾ ،أمو حياة مع حياتو تعارضت إذا إال ،الجنيف إسقاط اإلسبلـ كحـر
 مف لمحمؿ يحجز بأف كأمر ،حيان  كلد إف الميراث في بحقو لمجنيف كاحتفظ الحياة، في لحقو

 اإلماـ فقو في معركؼ ىك كما أنثى، أك ذكر أنو تقدير عمى النصيبيف أكفر المتكفى تركة

.  كغيره حنبؿ ابف

 تركو كعدـ بالتقاطو فأمر ،كالرعاية الحياة في المقيط الطفؿ حؽ اإلسبلـ يغفؿ كلـ

حياء كالتقكل البر عمى التعاكف مف ذلؾ كاعتبر ،المخاطر ليكاجو . البشرية لمنفس كا 

 اإلعبلف في الطفؿ حقكؽ قرر قد ،اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف كاف كلئف

 العائمية الرعاية كحقكؽ لمطفكلة الحماية تكفير تضمنت كالتي ،1959 عاـ عنو الصادر

 جاءت قد اإلسبلمية الشريعة فإؼ ...الؿغكاالست القسكة كمف الككارث مف كالكقاية كالتعميـ

                                           

باب أمر الصبياف بالصبلة كضربيـ عمى تركيا قبؿ البمكغ  (2/102)ركاه ابف خزيمة في الصحيح  (242)

باب التكميؼ،  - (2)كتاب اإليماف،  - (5)، (1/356)، كابف حباف في الصحيح (1003)الحديث 

 (.1/389)، كالحاكـ في المستدرؾ (142)الحديث رقـ 
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  .منو كبأكثر كمو بذلؾ
 الطفؿ حقكؽ تضمف التي القكانيف :ثانيا
 السعكدم الكزراء مجمس أصدر فقد بو، اإلسبلمية الشريعة أمرت ما عمى كبناء

 عدة في بينت االجتماعية، المبلحظة دكر نظاـ تتضمف الئحة ىػ13/5/1395 بتاريخ

 الصحية الشركط كفؽ ،لؤلحداث كالكساء كالغذاء المأكل تكفير في كمياميا أىدافيا مكاد

 تحت التاريخ نفس في أخرل الئحة أصدرت كما الدكر، لؾذ أىداؼ تحقؽ التي كالفنية

 ،نحكىـ يجب كما ،المحتاجيف األطفاؿ تعريؼ تضمنت ،المحتاجيف األطفاؿ الئحة اسـ
 أف يجب التي الشركط كبّينت ،الكافي االجتماعي البحث بعد ليـ الراعية األسرة كاختبار

 .الراعية األسر في تتكفر
 التي لؤلسرة بالنسبة الطفؿ لرعاية الكافية الشيرية اإلعانة البلئحة كخصصت 

 منع ىػ1398 عاـ صدر الذم كالعماؿ العمؿ نظاـ تضمف كما .(243)اإلعانة في ترغب

 تشغيؿ يجكز ال» أنو عمى منو 160 المادة فنصت ،الضارة األعماؿ في األحداث تشغيؿ

 في كاآلالت ،الضارة الصناعات أك الخطرة األعماؿ في كالنساء كاألحداث المراىقيف

 161 المادة نصت كما ."ذلؾ شابو كما األحجار كمقاطع كالمناجـ بالطاقة، دكرانيا حاؿ

 مف تمتد التي «الميؿ فترة أثناء كالنساء كاألحداث المراىقيف تشغيؿ يجكز ال» أنو عمى

. (244)القاىرة الظركؼ حاالت في إال ،شركقيا إلى الشمس غركب

 األحداث تشغيؿ يجكز ال أنو عمى النظاـ، نفس مف 162 المادة نصت كما

                                           

 133، مرجع سابؽ، ص«حماية الطفكلة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف»انظر محمد عبد الجكاد،  (243)

 .كما بعدىا
، المرجع السابؽ، ص «حماية الطفكلة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف»:  راجع محمد عبد الجكاد(244)

 .  كما بعدىا148
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، في ساعات ست عمى تزيد مدة كالمراىقيف  يجكز ال أنو عمى 163 المادة كنصت اليـك

 اتفاقية إلى المممكة انضمت كقد .مطمقان  عمره مف عشر الثالثة يتـ لـ الذم الحدث تشغيؿ

 المكافؽ 16/4/1416 كتاريخ 7 – ـ رقـ الممكي المرسـك مكجبب الطفؿ حقكؽ

 كما اإلسبلمية، الشريعة مع تتعارض التي المكاد جميع عمى كتحفظت 11/9/1995

 الذم ،األحداث بقضاء الخاص النظاـ ـ1975 لعاـ المكافؽ ىػ1395 عاـ في صدر

 بعد ،محاكمتو في البت كسرعة الكبار محاكـ عف بعيدان  ،الطفؿ مشاعر بمراعاة يقضي

 سرية، المحاكمة تككف كأف ،الممكنة اإلصبلح كتدابير االجتماعية لحالتو الشاممة الدراسة

 ،مجانان  كاألمف ،مراحمو بكافة ،كالتعميـ الصحة تكفير السعكدية األنظمة تضمنت كما
 السفر بطاقات عمى تخفيضات لؤلطفاؿ كقدمت ،اليكية كمجيكلي األيتاـ برعاية كتكفمت

  .البطاقة قيمة مف %50 قدرىا كالبحرية كالبرية الجكية العامة النقؿ كسائؿ عمى

 منظمة عف صدر الذم ،اإلسبلـ في الطفؿ حقكؽ عيد عمى المممكة صادقت كما

 حزيراف في انعقد الذم ،الخارجية لكزراء الثاني االجتماع عف الصادر اإلسبلمي المؤتمر

 ضماف أىميا مف كاف التي ،العيد ذلؾ أىداؼ عمى المممكة كصادقت ،2005 عاـ مف

 طفكلة كتأميف بعقيدتيـ كيتمسككف بربيـ يؤمنكف المسمميف األطفاؿ مف أجياؿ تنشئة

. (245)كآمنة سكية

 دمٕق انًزأح ٔيكبَتٓب فٙ انًًهكخ انعزثٛخ :انفمزح انثبَٛخ

انسعٕدٚخ 

 الحقكؽ التي تخكليا الشريعة اإلسالمية لممرأة: أكال

تتمتع المرأة في اإلسبلـ بمكانة مرمكقة لـ تحظ بيا في أم تشريع كضعي سابؽ 
متع بحقكؽ متكازنة ال تتمتع بيا امرأة أخرل في كثير مف النظـ تأك معاصر، كما 

                                           

 .1427/19/9/2006شعباف /10157/25انظر جريدة الشرؽ األكسط العدد  (245)
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. السائدة اليـك 

 ذلؾ تعرؼ أف قبؿ ،اإلنسانية الكرامة في لمرجؿ مساكاتيا اإلسبلـ أعمف فقد .1

 كتاب مف كثيرة نصكص في كذلؾ اإلنساف، حقكؽ كمنظمات المتحدة األمـ

  ﴿ :تعالى الّمو قاؿ حيث ، نبيو كسنة تعالى الّمو

  

   

  

 

 

 ﴾(246) نماإ » :الشريؼ الحديث كفي 

 . (247)«الرجاؿ شقائؽ النساء

 تعالى الّمو عند كالعقاب الثكاب في المساكاة قدـ عمى تعالى الّمو جعميا كما .2

  ﴿ :قائؿ مف جؿ فقاؿ

   

   

   

   

  

                                           

 .189سكرة األعراؼ اآلية  (246)

 .(277، 6/256 )«المسند»، كأحمد في (83) في الطيارة «السنف»ركاه الترمذم في  (247)
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 ﴾(248)   ﴿   

  

  

   

   

   

  

 

 

  

  ﴾ (249).  

 الماؿ تمتمؾ أف فميا ،لمرجؿ منحيا التي المالية الحقكؽ اإلسبلـ كمنحيا .3

 الحدكد في ممكيتيا في تتصرؼ كأف الرجؿ، بيا يتممؾ التي المشركعة بالطرؽ

 ال التي المستقمة المالية شخصيتيا كليا فييا، صرؼالت الرجؿ، يممؾ التي
 .عمييا سمطانان  غيرىا الناس مف أحد يممؾ

 قحقكؽ كفاقت بعضيا، في الرجؿ ساكت ،اإلرث مف حقكقان  اإلسبلـ كأعطاىا .4
 الرجؿ بيا ألـز التي كالكاجبات التكاليؼ سبتتحا إذا ،اآلخر بعضيا في

 تمؾ في الرجؿ نصيب مف أقؿ العددم نصيبيا كاف فإك ،منيا ىي كأعفيت

 .الحاالت

                                           

 .195سكرة آؿ عمراف اآلية  (248)

 .40سكرة غافر اآلية  (249)
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 .رشدىا حاؿ في زكجيا اختيار حرية كأعطاىا .5

 ثبلث الكالد حؽ عمى البر في كأـ حقيا كضاعؼ ،أقداميا تحت الجنة كجعؿ .6

 .مرات

 مف ذلؾ كجعؿ ،تممكيا تكف لـ إف ،المادية كالكفاية الكريمة الحياة ليا كضمف .7

 .العيش لقمة أجؿ مف بالعمؿ يكمفيا كلـ ،كلييا عمى حقكقيا

 . كرحمان  كأختان  بنتان  كتعميميا كرعايتيا بإكراميا كأمر .8

 فيو، تعيش الذم البمد العدك يياجـ التي الحالة غير في الجياد مف كأعفاىا .9

 .األعداء صفكؼ في مقاتمة تكف لـ إف قتميا كحـر

 حددىا التي البينة دكف بالفاحشة كاتيميا عمييا افترل مف عمى العقكبة كشدد .10

 شيادتيـ كأسقط كاحد، لكؿ جمدة ثمانيف فالمفترم بجمد فأمر ،الكريـ القرآف

 ﴿ كعبل جؿ قاؿ حيث تعالى، الّمو طاعة عف كالخركج بالفسؽ ككصفيـ
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 ﴾(250). 

 مسؤكلة كجعميا ،لمرجاؿ بذلؾ عيد كما ،لؤلمة الكالء بكاجب إلييا كعيد .11

 :قائؿ مف جؿ قاؿ الرجاؿ،حيث شأف ىك كما ،المجتمع إصبلح عف
﴿ 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                           

 .4سكرة النكر اآلية  (250)
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  ﴾(251). 

 السعكدم التشريع في المرأة حقكؽ :ثانيا

 كضكح كبكؿ العزيز، عبد بف الّمو عبد الممؾ جبللة الشريفيف الحرميف خادـ أعمف

 الدرجة مف مكاطف السعكدية المرأة » أف لمعيد كليان  كاف حيف ،لمميبلد 1999 عاـ

 التنمية عف نتحدث كعندما – ... كمسؤكلية ... ككاجبات ... حقكؽ كليا ... األكلى

 المنكط الدكر نتجاىؿ أف نستطيع فال ،المجاالت جميع في بمدنا بيا مر التي الشاممة

 .(252)«التنمية ىذه عف المسؤكلية في مشاركتيا كال السعكدية بالمرأة

 في النساء تشغيؿ منع عمى ،160 رقـ مادتو في كالعماؿ العمؿ نظاـ نص كقد 

 العمؿ مف المرأة منو 161 رقـ المادة في كأعفى ،الضارة الصناعات أك الخطرة األعماؿ

 الحؽ العاممة المرأة كأعطى ليبلن، لعمميا الممحة الحاجة ضغط تحت إال ،الميؿ فترة في

 ،(253)الطبيعي الكضع في أسابيع ةعشر لفترة كبعدىا كالدتيا قبؿ ،الكالدة إجازة في
  .بذلؾ المتعمقة األخرل األحكاـ إلى باإلضافة

 فإؼ متأخر، كقت في إال السيارة قيادة بحؽ تتمتع لـ السعكدية المرأة كانت كلئف
نما ،لممرأة خاصة نظرة مف نابعان  يكف لـ ذلؾ  تحكميا اجتماعية لظركؼ ذلؾ كاف كا 

 في دكرىا المرأة لتأخذ العادات تمؾ تجاكز رلم األمر كلي ككاف ،كالتقاليد العادات بعض

    . ذلؾ مف الّمو شريعة تمنعيا  كال األمر في عمييا تثريب ال حيث ،ذلؾ
                                           

 .72سكرة التكبة اآلية  (251)

، مرجع سابؽ، نقبلن عف "حماية الطفكلة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف: " راجع محمد عبد الجكاد (252)

 .6/12/1999جريدة الجزيرة السعكدية في 
 . كما بعدىا148، مرجع سابؽ، ص"حماية الطفكلة في الشريعة اإلسبلمية: "انظر محمد عبد الجكاد (253)
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 انسعٕد٘ انًجتًع فٙ انًزأح يكبَخ :انثبَٙ انًطهت

رأح فٙ انسعٕدٚخ انٕالع انًعبصز نهى :انفمزح األٔنٗ 

 تديف باإلسبلـ عقيدة كعبادة كمنيج حياة في ،ف المممكة العربية السعكديةإحيث 
كسائر جكانب ... كاالجتماعية كاالقتصاديةكؿ الجكانب الفكرية كالتشريعية كالسياسية 

 كسيرة السمؼ الصالح مف ف كؿ ما كرد في كتاب الّمو تعالى كسنة رسكلو إالحياة، ؼ
 كتعمؿ ، تمتـز بو المممكة كدكلة في مناىج سياستيا كمجاؿ مسؤكلياتيا،حقكؽ لممرأة

 كذلؾ أمر كاضح لكؿ ،عمى أف يككف ذلؾ سائدان في كاقع مكاطنييا كمف يعيش فييا
مف يريد االطبلع عميو مف الباحثيف المنصفيف الذيف يتكخكف الحقيقة كيحرصكف عمى 

 .معرفتيا

 كىذا ال يعني بطبيعة الحاؿ أف كاقع الناس ال تعتريو بعض الشكائب التي 
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 فيككف ، كفي غير ذلؾ مف المجاالت،مجاؿ المرأةفي تخالؼ ما أمر الّمو تعالى بو 
 فذلؾ كاقع البشر في كؿ ،التعسؼ في استعماؿ الحؽ أك اإلساءة كالظمـ لممرأة كلغيرىا

 كالكعي بالحقكؽ كااللتزاـ بنسب تتفاكت حسب درجة الفيـ ،مكاف كفى كؿ زماف
 .كالكاجبات

صبلح ما فسد كمحاسبة االعكجاج كتبقى العبرة بالتزاـ الدكلة بتقكيـ   كا 
 ،كلـ تأؿ المممكة جيدان في ذلؾ.  كاتخاذ المناسب لردعو كردع اآلخريف،المسيء

 تبذؿ جيدىا في تقرير الكرامة ة،فبرامجيا اإلعبلمية مرئية أك مسمكعة أك مقركء
 كتبرز المنيج السميـ في عبلقات الرجؿ بالمرأة ،اإلنسانية لكؿ الناس رجاالن كنساء

 المتبادؿ كأداء الحقكؽ االحتراـ كالتي يجب أف تقـك عمى ،داخؿ األسرة كخارجيا
. كالكاجبات كالتكافؿ كالتعاكف بيف الجنسيف في حدكد دائرة شريعة الّمو تعالى

 

 كلكج المرأة مجاؿ التعميـ: أكال

 كؿ كفي ،مصراعييا عمى السعكدية في لممرأة مفتكحة العمـ كمجاالت

 الرسمية اإلحصائيات شيدت كقد ،أنكثتيا إلى تسيء كال ترىقيا ال التي االختصاصات

 %(55) إلى كصمت الجامعات مف الخريجات النساء نسبة أف الماضية القميمة لمسنكات

 اـك الدكلة، لنشأة بالنسبة الزمف مف كجيزة فترة في كذلؾ ،(254) الجامعات خريجي مف
 لكاء تحت ،الطبلب مع المساكاة قدـ عمى لمطالبات أبكابيا مشرعة ،الكميات معظـ زالت

 بالنسبة متميزان  كقبكالن  إقباالن  فركعو بمختمؼ الطب كميات كتشيد ،لمجميع العممية الدرجات

. السكاء عمى كالطبلب لمطالبات مفتكح االنتساب بأسمكب الدراسة باب أف كما ،لمطالبات

                                           

 .mde/23/073/2000انظر كثيقة منظمة العفك الدكلية رقـ  (254)
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 العمؿ مجاؿ المرأة كلكج :ثانيا

 المرأة ككرامة تعالى الّمو شريعة حدكد في جدان  ،كاسعة المرأة عمؿ كمجاالت

 مف بالمتخصصات مميئة الصحية كالمراكز ،كالخاصة الحككمية فالمستشفيات كقدراتيا،

 فييا تعمؿ كالكميات كالمعاىد البنات مدارس في كالخاص العاـ التعميـ كمراكز النساء،

 ال يكاد التي النسائية الكريـ القرآف حفظ كمراكز النسائية الخيرية كالجمعيات .كحدىا المرأة
 المرأة عمى قاصرة النسائية البنكية كالفركع فقط، النساء عمى مقصكرة عدد يحصييا

 النسائية كالمشاغؿ كمعمف، كاضح بشكؿ دكر لممرأة فييا ترؾ الطكافة كمؤسسات كحدىا،

 ألؼ عشرة خمس (15000) كىناؾ .كعرضيا طكليا في الببلد تمؤل التجميؿ كمراكز

 مف عنيا ينكب بمف أك بنفسيا صاحبتيا تديرىا النساء باسـ مسجمة ،تجارية مؤسسة

  (255) .الرجاؿ أك النساء

انُمبشبد ثشأٌ األسزح ٔانًزأح ثبنسعٕدٚخ : انفمزح انثبَٛخ

 تطكر إطار في باألحكاـ تياعبلؽ في ،السعكدية األسرة لكضع ناعرضت أف بعد

 مستكل عمى أثيرت التي لنقاشاتؿ الفقرة ىذه في عرضنتس الجكانب، مف كغيرىا الدكلة

  .األمر كأكلي الدكلة تأطير إطار كفي ،المجتمع

 كالمرأة األسرة لقضايا الكطني الحكار :أكال

 الذم الكطني الحكار مؤتمر إطار في تتـ النقاشات ككف إلى اإلشارة تجب ،بداية

 يتناكلكف الرجاؿ، مف نخبة النساء مف صفكة جانب إلى فيو يشارؾ كالذم المممكة، تعقده

 كالسياسي كاالجتماعي األسرم المستكل عمى المرأة بكضع العبلقة ذات القضايا مختمؼ

. كاالقتصادم

                                           

 .، مرجع سابؽmde/23/073/2000 راجع كثيقة منظمة العفك الدكلية رقـ (255)
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 خارج مف نقاشات تكاكبيا المؤتمر، في تثار التي النقاشات بأف ،التذكير يجب كما

 النساء مف االختصاص كذكم األعماؿ كرجاؿ كالصحافييف األكاديمييف قبؿ مف المؤتمر

 أقطار عرفتيا التي االزدكاجية نفس إنتاج إعادة إطار في النقاش يتـ ما كغالبان  كالرجاؿ،

 إلى أم ،حداثييف لىإك محافظيف إلى األطراؼ تصنيؼ يمكف أخرل،بحيث إسبلمية

. لمطالبا لتمؾ يفمعارض كالى الشرائح، مختمؼ مف النساء لمطالب مسانديف

ذا  ظؿ كفي  ،السمحاء اإلسبلمية الشريعة إطار في مطالبيا تطرح المرأة كانت كا 

 االجتماعي الكاقع في الممارسات تغيير عمى مطالبيا في ترتكز فإنيا بالثكابت، ىاالتزاـ

 ككذلؾ ،بالمرأة المضرة كالعادات ليداالتؽ استمرار ترفض نياإ بحيث كالسياسي، كاإلدارم

. المجتمع في محدكدة لشرائح محددة ممارسات

 أك النساء مطالب في رئيسيان  فاعبلن  ،اإلنساف لحقكؽ السعكدية الجمعية كتعتبر

 .نسائي إشراؼ تحت

 كالصحفيات األكاديميات بمساف المرأة تأكيد عمى نقؼ ،النقاشات إلى كبالرجكع

 القطعية، كأحكاميا كركحيا اإلسبلمية الشريعة بقيـ التقيد إطار في تتـ المطالب ككف عمى

 الديف إطار في باالجتياد تطالب اـفكا   اإلسبلمية، الشريعة عف بالخركج تطالب ال فيي

 كالعادات التقاليد مف بالتخمص تطالب أنيا كما العصر، ركح يكاكب اجتيادان  اإلسبلمي،

. اإلسبلمية الشريعة قاصدـ مع تتنافى التي الكاقعية كالسمككات

 مف نجد العكس عمى بؿ النقاش، عف بعيدان  يبقى الرجؿ أف سبؽ ما معنى كليس

. كلمطالبيا لممرأة فكمساند ىـ مف الرجاؿ

 كتاباتو، في المرأة لقضية المسانديف مف يعتبر المحمكد عمي بف عمر فاألستاذ

 أنصارىا يظف التي كالتقاليد باألعراؼ الممتبس الفيـ » فيو تناكؿ الذم مقالو في خاصة
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 المرأة منو تعاني ما جكىر يعتبر مقالو في تناكلو كما (256) «الشرعية الحقيقة منتيى أنيا

. المممكة في

 لصالح ضيقة تأكيبلت لتكظيؼ مزايدات إطار في تناكليا يتـ ،المرأة فقضية

. (257) كالتقاليد العادات بأنصار الخاصة الرؤل

 كأف اإلسبلـ، في كالرجؿ مكرمة المرأة تعتبر كشغرم ةفأمي الكاتبة نظر كفي

  .(258)لمتكريـ مقياسان  الجنس يعتبر ال اإلسبلـ

بداء االعتراض حؽ ،المسممة فمممرأة  الشريعة ليا أقرتو عما دفاعان  ،الرأم كا 

 المرتبطيف كالتقدير بالمكانة كالتمتع التكريـ عمى تاريخيان  حرصت كقد اإلسبلمية،

.  تيميشيا أك تجاىمياؿ مجاؿ فبل بجيدىا،

 في ،تردد دكف كالثقافية كاالقتصادية السياسية الحياة في مساىمتيا مف بد فبل

.  (259)القطعية النصكص يخالؼ ال إطار

 مف مجمكعة عمى الباحثة تقؼ ،السعكدية زاىد الّمو عبد أمؿ لمباحثة مقاؿ كفى

 قيادة في اختزاليا الباحثة نظر في يجب ال كالتي السعكدية، المرأة تكاجييا التي المشاكؿ

 مف تجعؿ التي العقمية جذكر في يضرب نظرىا في فاألمر أخرل، كممارسات السيارة

                                           

 .ق1425141انظر جريدة الرياض العدد  (256)

، مكضكع طرح في المقاء الثاني لمحكار الكطني بمكة « كحركة المجتمعةالمرأ»: راجع أمينة كشغرم (257)

 .2004-07-07المكرمة، انظر مكقع الجزيرة، المعرفة 

 .، نفس المرجع السابؽ« كحركة المجتمعةالمرأ»:  انظر أمينة كشغرم(258)
 .، المرجع السابؽ« كحركة المجتمعةالمرأ»:  راجع أمينة كشغرم(259)
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  .(260)بيا المساس يمكف ال مقدسات كاألعراؼ كالعادات التقاليد

 يرفض بحيث فكرية، "اراـبانك"ك اجتماعي، احتقاف بمثابة نظرىا في أصبح فاألمر

 نادل مف كؿ كجو في األسمحة فتشير » المرأة، بشأف عميو تعارفكا عما التنازؿ الجميع

 جديدة فرص بتكفير مطالبة .« كثقافيان  ،كاجتماعيان  ،كاقتصاديان  سياسيان  المرأة دكر بتفعيؿ

 استغبلؿ تناكلت كما ،الكالية قضية مستكل كعمى الميني، المستكل عمى السعكدية لممرأة

 عمى الحصكؿ أك السفر أك العمؿ، عمى لممكافقة بالنسبة سكاء السمطة، ليذه الرجؿ

. (261) كالتقاليد األعراؼ نتيجة بأكممو مجتمع مشكمة المرأة فمشكمة الكثائؽ،

 التغيرات يكاكب ،الشخصية لؤلحكاؿ نظاـ كضع يقتضي ،نظرىا في فاألمر

لزاما لالقرب مذك ظمـؿ منعا االجتماعية،  الحقكؽ استغبلؿ رفضك ،الحقكؽ باستعماؿ كا 

. العمؿ مف حرمانيا أك ممتمكاتيا، في التصرؼ في كحقيا شرعان، الممنكحة

 كليس الكاقعية، الممارسة مستكل عمى المجتمع ثقافة بجانب ترتبط فالمسألة

 اإلسبلمية الشريعة مف مستمد قانكف إيجاد يفرض األمر كىذا .اإلسبلمية الشريعة

. الطبلؽ بعد أك ،خبللو أك ،الزكاج قبؿ النساء حقكؽ فيو تراعى لمظمـ، الرافضة

 األطفاؿ بكفالة كالسماح الطبلؽ، بعد القضائية األحكاـ بتنفيذ العناية ككذلؾ

 الحضانة المحكمة قررت ما إذا ،الطبلؽ بعد رؤيتيـ مف تمكينيا األقؿ عمى أك لممرأة،

. لمرجؿ

 تمخص مقاالت نجد "كآراء تحقيقات" بصفحة ،(262)السعكدم الكطف جريدة كفي
                                           

 .مؤتمر الحكار الكطني كما تريده المرأة السعكدية، مكقع الجزيرة، المعرفة»: انظر أمؿ عبد الّمو زاىد (260)
 .نفس المرجع السابؽ مؤتمر الحكار الكطني كما تريده المرأة السعكدية، » أمؿ عبد الّمو زاىد، (261)

 1429 رجب 26الثبلثاء  (3)ك (2)ك (1)حاجتنا إلى مدكنة األسرة : جريدة الكطف السعكدم، أميرة كشغرم (262)

 . ، السنة الثامنة2860ـ، العدد 2008 يكليك 29المكافؽ 
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 األسرة قضايا تعالج أنظمة استصدار ألجؿ مشاريع تتبنى التي المدني، المجتمع مبادرات

صيتة  األميرة رئاسة تحت اإلنساف، لحقكؽ الكطنية الجمعية بو تقـك ما مثؿ السعكدية،
بنت عبد ا، مف أجؿ إصدار قكانيف تنظـ حقكؽ ككاجبات الزكج كالزكجة كباقي أفراد 
األسرة، في إطار الشريعة اإلسبلمية، مشابية لمدكنة األسرة في المممكة المغربية، تضـ 

قكانيف تنظـ قضايا الزكاج، كالحضانة، كالكالدة، كالنفقة كاألىمية، كالنيابة الشرعية، 
 .كالكصية، كالميراث، في إطار مف العدؿ كالمساكاة، المستقاة مف ركح الشريعة السمحة

كفي نفس المقاالت، نجد إشارات إلى تقارير الجمعية الكطنية لحقكؽ اإلنساف، 
التي حظيت بتغطية إعبلمية متبلحقة، تدعك إلى إطبلؽ مدكنة كطنية لحقكؽ المرأة، 
كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالمكاثيؽ الدكلية، كمدكنة أخرل لمعقؿ، كخير مثاؿ 

يحتدل بو ىك التجربة المغربية التي تعتبر حدثا حقكقيا كمجتمعيا كتاريخيا بارزا، عمى 
اعتبار أف مدكنة األسرة ىي مشركع حضارم لمجتمع حداثي في دكلة عربية تتشبث 
بمقاصد اإلسبلـ السمحة، اعتمدىا الممؾ محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية 

، كصادؽ عمييا البرلماف باإلجماع كصدرت في 2004الثانية مف الكالية السابعة عاـ 
 .الشير الثاني مف نفس السنة

كقد أكد ممؾ المغرب، عمى قدرة العمؿ اإلسبلمي عمى االنسجاـ مع متطمبات 
العصر الحديث كعمى التكامؿ بيف المرجعية اإلسبلمية كالككنية، القائمتيف عمى مبادئ 
الحرية كالمساكاة كاإلنصاؼ كالتضامف، كدعا كزير العدؿ المغربي إلى تحقيؽ قضاء 
قكم كفعاؿ، أما كزير األكقاؼ  كالشؤكف اإلسبلمية فقد أكد عمى دكر العمماء كاألئمة 

 .في المساجد كالمدارس في دعـ مدكنة األسرة
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نجد ممخصا لممحطات الكبرل لمدكنة األسرة، ابتداء مف ( 263)كفي نفس الجريدة
، كتشكيؿ 2001عاـ " ربيع المساكاة"خطة إدماج المرأة في التنمية الكطنية كصدكر 

 . لجنة استشارية لمنظر في إصبلح مدكنة األحكاؿ الشخصية

 اإلسبلمية الشريعة كليس ،كالعادات التقاليد مع المرأة معاناة جانب يخص كفيما

 الطبلؽ، بعد السعكدية المرأة معاناة تتناكؿ ،زاىد العزيز عبد أمينة كالصحفية الكاتبة نجد

: التالية الجكانب مبرزة

 أك بنكي، قرض أخذ أك ،الجكاز تجديد أك ،األحكاؿ بطاقة استخراج في معاناة .1

 ؛ىاتؼ طمب أك الخدـ، استقداـ أك سيارة، أك أرض أك منزؿ شراء

 الحؿ حكؿ التساؤؿ مع الزكج، قبؿ مف كالجسدم المادم العنؼ مف معاناتيا .2

 ؛المعاشرة عف امتناعو أك الطبلؽ رفضو حالة في

 ؛األكالد كحضانة النفقة كاستحقاؽ ،الطبلؽ تتبع مشاكؿ عدة ىناؾ .3

 اإلجراءات بمباشرتيا ترتبط مشاكؿ عدة مف األب غياب حالة في معاناتيا .4

 ؛كأكالدىا مصالحيا تخص التي الرسمية

 بالعذاب األب يكاجييا أك ،أكالدىا رؤية مف القضاء عف بعيدان  تحـر .5

 .ىاناتإلكا

 .(264) كعقميا رشدىا بمكغيا مف بالرغـ الكلي تصرفات مف تعاني .6

 السعكدية المرأة قضايا تناكؿ ككف إلى اإلشارة كجبت ،نفسيا النقاشات إطار كفي

                                           

 رجب 26الثبلثاء  (3)ك (2)ك (1)، "حاجتنا إلى مدكنة األسرة: " انظر جريدة الكطف السعكدم، أميرة كشغرم( 263)

 . ، السنة الثامنة2860ـ، العدد 2008 يكليك 29 المكافؽ 1429
 .، مكقع الجزيرة، مرجع سابؽ"المرأة كمعاناة مرحمة ما بعد الطبلؽ: "راجع أمينة عبد العزيز زاىد (264)
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 المحافظة، التيارات نجد بحيث المغرب، في النقاش عرفيا التي الطبيعة نفس كفؽ تتـ

 يتككنكف الذيف النسائية المطالب مناصرم نجد كما الديني، التككيف ذكم في تتمثؿ التي

 كأكلئؾ ىؤالء كبيف خاصة، بصفة الحقكقية المدنية التنظيمات كبعض نسائية أطر مف

 األحكاؿ بتقنيف المطالبة كنجد .كحدىا جدة بمدينة %50 بمغت الطبلؽ نسبة أف نجد

 ىيئة مطالبة حد األمر بمغ بؿ الرسمية، الييئات كبعض ءالنسا قبؿ مف الشخصية

 بنشر باإلسبلمييف الخاصة المكاقع عممت كقد ،(265)الطبلؽ بتقييد البيف ذات إصبلح

 كجية مف المطالب طبيعة تصنيؼ ككذلؾ النساء، بو تطالب لما معارضتيا مبررات

. (266)األطراؼ تصنيؼ ككذلؾ نظرىـ،

 الخط عمى دخؿ (السعكدم البرلماف) الشكرل مجمس نجد ،النقاش ىذا غمار مكؼ

 المجتمع تيـ أخرل لقضايا بؿ فحسب، المرأة ألحكاـ ليس التقنيف، مسألة عميو كطرحت

 .عاـ بكجو السعكدم

 في األمر لكالة التحكيمي الدكر عمى التأكيد إال اإلطار ىذا في يمكننا ال ،كطبعان 

، بما بتكجيييـ المممكة،  جبللة قبؿ مف ـكمدع كغيره المجاؿ ىذا في فاإلصبلح يمـز

. ا عبد الممؾ

 اإلنساف لحقكؽ السعكدية الجمعية مذكرة :ثانيا

ذا  التي ،السمبية القضائية الجكانب بعض تناكلت قد الكطنية الصحافة كانت كا 

 تناكلت قد ،اإلنساف حقكؽ لجنة كعضك السعكدية األديبة فإؼ ،(267)النساء منيا تتضرر

                                           

 . النقاشات التي أثيرت خبلؿ السنة الجارية بالجرائد السعكدية انظر(265)

 womengateway.com         كانظر كذلؾ 
 www.islamway.comانظر كذلؾ مكقع  (266)
 .13758انظر جريدة الرياض العدد  (267)
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 مذكرة مف جانبان  ،المرأة قضايا بحث الذم الثالث الكطني الحكار بمناسبة ،مداخمتيا في

 المرأة مطالب تخص كالتي األمر، كالة إلى كجيت التي اإلنساف لحقكؽ السعكدية الجمعية

:  يمي فيما -المطالب كثرة عف النظر بغض -إجماليا يمكف كالتي السعكدية،

 لمعكلمة مناىضةاؿ المختمفة التيارات كؿ تضـ ،نسائية اتحادات إنشاء .1

 مكاجية في الشعبية كالمساندة العالمي التضامف بأىمية كمؤمنة ،الرأسمالية

 ؛كالمحمية الدكلية الساحة عمى المفركض التحدم ذلؾ

 ؛مستقؿ كفكر لممرأة المفاعمة مف أشمؿ مساحة إعطاء .2

 كالكزارة، الشكرل مجاؿ في كالمشاركة ،الداخمية السياسة في المرأة دكر تفعيؿ .3

 المؤسسات في كخاصة االنتخاب، كدكرات المحمية النقابات إنشاء طريؽ كعف

 التعميـ مقطاع مثؿ ،العاممة األيدم مف عالية نسبة فييا المرأة تحتؿ التي

 ؛كالتنفيذم اإلدارم التخطيطي دكرىا تفعيؿ فرصة لمنحيا كالصحة

 كسمطة ال المرأة ليا تمجأ ،السعكدية المرأة لحقكؽ ىيئة إنشاء مشركع تبني .4

 . دفاعية كسمطة بؿ قضائية

 عجمة لدفع العاممة لممرأة الصغيرة التنمكية المشاريع إلنشاء مشركع تبني .5

 مف %4,3 تممؾ السعكدية المرأة بأف تفيد الدكلية فالتقارير .النسائية االقتصاد

 كمؤسسة شركة 1500 فيناؾ ... المممكة داخؿ السعكدية الشركات مجمكع

  .نسائية بأسماء مسجمة

 إلى ـ1999 عاـ في كانت التي %32,2 مف النسائية العمؿ قكة زيادة .6

 عاـ الخطة نياية في العمؿ، سف في البلتي اإلناث إجمالي مف 43,3%

 .ـ2004
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: يمي بما تيتـ إصبلحية برامج تبني .7

 .كصحيان  تعميميان  كالبدكية، كالريفية القركية بالمرأة تيتـ مشاريع -

 مشركع فييا بما ،المستكيات كافة عمى األسرية باألكعية ىتـت عمرامش -

 مف ىي كمستكياتو بدكرىا الكاعية فاألسرة التربكية، البرامج أسممة

 تنص كما حضاريان، المتطكر المجتمع أساس الصالح المكاطف تخمؽ

 التربية تضميف كفالة) االتفاقية مف الخامس البند مف (ب) فقرةاؿ عميو

 كاالعتراؼ ،اجتماعية كظيفة بكصفيا لؤلمكمة سميمان  فيمان  العائمية

 أف عمى ،األبكيف بيف مشتركة مسؤكلية كتربيتيـ األطفاؿ تنشئة بككف

 جميع في األساسي االعتبار ىي األطفاؿ مصمحة أف مفيكمان  يككف

 .(الحاالت

 . كتنفيذه األسرم القرائي الكعي تفعيؿ مشركع -

 . تثقيفو كبرامج الطفؿ أدب تفعيؿ مشركع -

 المكاليد فنسبة الحامؿ، المرأة صحة مجاؿ في تكعية برامج كضع -

 األطفاؿ عدد يجعؿ ما كذلؾ ،األلؼ في 1 تبمغ السعكدية في المعاقيف

 ألؼ 720 حاليان  كيكجد ،معاؽ 500 إلى 400 بيف سنكيان  المعاقيف

 .السعكدييف المكاطنيف مف المائة في 4 يشكمكف معاؽ

 العاممة لؤلـ الرضاعة كقت كامتداد الطبيعية، الرضاعة برامج تفعيؿ -

 .ساعات أربع إلى لمرضاعة ساعتيف مف

 نسبة ارتفاع مف لمحد الزكاج، عمى مقبميفلؿ اإلرشادية البرامج تكثيؼ  -

 .طبلؽ حالة ألؼ 16 إلى الماضي العاـ في كصمت التي ،الطبلؽ



 تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ- 

 

160 

 

 العنؼ مف كاألطفاؿ كالمراىقات النساء لحماية أسرية حماية دكر إنشاء -

 .%(21) بمغت السعكدييف األطفاؿ عند العنؼ نسبة فأ إذ األسرم،

 غير الفتيات خطكبة كعقد الصغار زكاج يحظر مشركع تبني -

 التدابير ذلؾ في بما المناسبة، الفعالة التدابير كاتخاذ البالغات،

 الزكاج عقكد تسجيؿ كلجعؿ الزكاج لسف أدنى حد لتحديد التشريعية،

 .إجباريان  الرسمية السجبلت في

  .لممرأة كاالجتماعي القانكني لئلرشاد مركز إنشاء -

 بمجرد سعكدم غير مف السعكدية المرأة ألكالد الجنسية حؽ إعطاء -

. (268)«عشرة الثامنة سف لبمكغ االنتظار دكف الكالدة،

كفعبل جاءت مبادرة كزارة العدؿ السعكدية، في بداية تدكيف صككؾ األحكاـ 
المتعمقة باألحكاؿ الشخصية، بخصكص الزكاج كالطبلؽ كالفسخ كالخمع كالنسب 

كمدكنة األحكاـ القضائية التي أصدرتيا كزارة العدؿ السعكدية، تشمؿ ثبلثة . كالحضانة
عشر حكما تتعمؽ بقضاء األسرة، منيا أربع قضايا حضانة، كقضية خمع، كقضية 
 .طبلؽ، كقضية عضؿ، كثبلث قضايا فسخ، كقضية معاشرة زكجية، كقضيتي نفقة

 

 

 

 

                                           

  حقكؽ المرأة ليست فيمينـز بمكقع. سياـ القحطاني (268)

http\\aljazira.com\culture\07062004\almlfl3.htm 
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، يؤسسيا عقد يجد سنده تشمؿ كؿ المجتمعات اإلنسانيةجتماعية االحياة الزكجية مؤسسة إف 

. ، كما أقره الفقياءفي كتاب الّمو كسنة رسكلو 
سبلمي آلخر،  كعقد الزكاج غالبان ما يخضع لقكانيف تختمؼ مف حيث التسمية مف بمد عربي كا 

المغرب مف يعد كغالبان ما تنعت المدكنات القانكنية المؤطرة لعقد الزكاج بمدكنة األحكاؿ الشخصية، ك
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البمداف الرائدة في مجاؿ تطكير ىذه القكانيف كتدكينيا، حيث عمؿ المشرع المغربي عمى إدخاؿ 
الكثير مف التعديبلت عمى فصكؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية، بؿ غير اسميا إلى مدكنة 

. األسرة
 ال يمنع مف كجكد تنظيـ فقيي ليذه القكاعد، يشكؿ أساسان لممتعاقديف ،كما قيؿ عف المغرب

 كالنظاـ السعكدم نمكذج لتطبيؽ األحكاـ الشرعية .مف األزكاج، ككذلؾ مصدران تشريعيان لمقضاء
 ان مفيـك الزكاج لعقد فإف القانكف،سكاء عمى مستكل الفقو أك مدكنة  المستمدة مف الفقو اإلسبلمي

. آثار كذلؾ لو ك ان،كشركط ان كأركاف
 مشركعيتو كتبياف الزكاج تعريؼؿ الباب ىذا مف (األكؿ الفصؿ) تخصيص عمى عمؿفكس

 نفس في كآثارىا أحكاميا تناكؿ عمى عمؿفسؼ بالخطبة، مسبكقان  يككف الزكاج داـ كما .الشرعية كصفتو
. الفصؿ

 كقانكنية، شرعية كآثار لئلثبات، كطرؽ تكثيقية كجكانب صحة، كشركط أركاف لمزكاج أف مابك
 عقد مف تجعؿ آثاران  ينتج كشركطو، أركانو أحد الختبلؿ عرضةن  العقد فييا يككف التي الحاالت فإف

 الحاالت ككذا كآثاره الصحيح غير الزكاج حاالت كالقانكف الفقو نظـ قد ك .باطبلن  أك فاسدان  إما الزكاج
(. الثاني الفصؿ) في سبؽ ما جانب إلى ،تناكلوفس ما كىك الزكجية، الرابطة إلنياء األخرل
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 نفصم  ألًل 

  نضً ج ًششًط    قبده
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

حكمتو تعالى أف تككف لؤلسرة قكاعد كقكانيف شرعية مف أجؿ تنظيـ كترتيب آثار  اقتضت
قانكنية عمى مآؿ ىذه األسرة، كباعتبار األسرة الخمية األكلى لممجتمع فبل بد أف تأخذ نصيبيا مف 

 المتعمؽ بمدكنة 70- 03التشريعات القانكنية الشيء الذم تطرؽ لو المشرع المغربي في قانكف 
األسرة؛ حيث نجده قد قسـ مدكنة األسرة إلى خمسة كتب تناكؿ في كتابيا األكؿ الزكاج كالخطبة ثـ 

عكس المشرع السعكدم ... لحقتو باقي الكتب األخرل مف انحبلؿ ميثاؽ الزكجية ثـ الكالدة كنتائجيا
 .الذم أحاؿ عمى مذىب الحنبمي فيما يتعمؽ بقكاعد التي تنظـ األسرة

كعميو، فأكؿ الخطكات التي نتناكليا مف ىذا الجانب تتعمؽ بتعريؼ األحكاـ العامة لمخطبة 
، عمى اعتبار أف الخطبة كالزكاج تخضع لشركط كقكانيف معينة تككف في (المبحث األكؿ)كالزكاج 

محؿ عقد صحيح ينتج كافة آثاره بيف الطرفيف، كاف الزما عمينا التطرؽ لو كمناقشتو بتفصيؿ 
 .(المبحث الثاني)
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 269طبكخرلغدف الكواج وأحتسم ال:        المبحث األول
 حيث مف سكاء المترادفات، ىذه مف مكقفو كالتشريع الفقو مف كلكؿ ،لغكية مترادفات لمزكاج
. األحكاـ حيث مف أك االصطبلح
 ،ةحـراؿ أك كجكباؿ حيث مف ،لمزكاج الشرعية األحكاـ المذاىب مختمؼ مف الفقياء تناكؿ فقد

. آثار األحكاـ ىذه إطار في تصرؼ كلكؿ الكراىة، أك الندب، أك
 مرحمة كىي بالخطبة، الفقياء ينعتيا التي مقك لو، مقدمة تعتبر سابقة مرحمة الزكاج كلعقد

 كعميو ،كالقانكف الفقو في أحكاميا كذلؾ ليا المرحمة ىذهك .الزكاج عمى كتكاعد الزكجيف، بيف تعارؼ
: التالي كفؽ المبحث ىذا يقسـ

. اإلسبلـ في كصفتو كمشركعيتو الزكاج معنى :األكؿ طمبالـ
 الزكاج عقد كشركط أركاف :الثاني طمبالـ

يعُٗ انزٔاج ٔيشزٔعٛتّ ٔصفتّ فٙ اإلسالو :  األٔلانًطهت

. كالسعكدم المغربي النظاميف في ،كالقانكني الفقيي كتعريفو المغكية داللتو لمزكاج
 الزكاج لتعريؼ خصصفس كعميو .كاإلجماع كالسنة الكتاب في (مشركعيتو) سنده يجد كالزكاج

 معايير ذكرت الشريفة النبكية السنة أف كبما (.ةالثاني فقرةاؿ) لمشركعيتو تعرضف ثـ ،(لاألكؿ فقرةاؿ)
. الزكاج في لبلختيار (ةالثالث فقرةاؿ) خصصفسؼ الفقياء، فصميا التي الحياة شريؾ انتقاء

 
تعزٚف انزٔاج : ٖ األٔلفمزحال

 منفصبلن  منيما كؿ كاف أف بعد كارتباطيما باآلخر، الشيئيف أحد اقتراف المغة في بالزكاج يقصد
 :كجؿ عز الّمو قكؿ ذلؾ كمف .(270)بو قرنو أم بالشيء الشيء زكج عادة يقاؿ اآلخر، عف
﴿  

﴾(271)، تعالى كقكلو .بيـ قارناىـ أم: ﴿ 
 ﴾(272)، بعضيا قرف أم 

                                           
  كجكىر التعديؿ  ىك التعكيض عف 7.8.9 تجدر االشارة أف الخطبة في التشريع المغربي  كاف ليا نصيب مف التعديؿ حيث شممت المكاد  269

 مف نفس المدكنة التي تعالج احكاـ كجكد الحمؿ 156رد اليدايا بعد فسخ  الخطبة  طبعا اذا كاف مقركف بالتدليس ،باالضافة إلى المادة 
 .أثناء فترة الخطبة 

 .490 ك489القامكس المحيط، المجمد الثاني، دار الفكر، ص  (270)
 .18 سكرة الطكر اآلية (271)
 . 7 سكرة التككير اآلية (272)
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 عند أصبح حتى ،مخصكص كجو عمى بالمرأة الرجؿ اقتراف عمى لمداللة الزكاج لفظ شاع كقد .بعضب
. (273)ذلؾ إال منو يفيـ ال إطبلقو

 .مضمكنيا في تفؽت فإنيا ،صياغتيا في اختمفت فإك تعريفات، بعدة اصطبلحان  تعريفو تـ بينما
 باآلخر الزكجيف أحدع متااست حؿ مباشرة إبرامو عف ينتج عقد" :بأنيا مكسى يكسؼ محمد عرفو كىكذا
 عرفو بينما .(274)"خرىما حقكقا ككاجبات تجاه الطرؼ اآلمف لكؿ كيجعؿ شرعان، المطمكب الكجو عمى
 اإلنساف طبع يقتضيو ما يحقؽ لما ،كالمرأة الرجؿ بيف العشرة حؿ يفيد ما بأنو" :زىرة أبك محمد

. (275)"كاجبات مف عمييما كما حقكؽ مف لكمييما ما كيحدد الحياة مدل كتعاكنيما
 يعتبر الذم شيبكف، الكريـ عبد أكرده الذم التعريؼ نأخذ أف فيمكف ،المغربي لمفقو بالنسبة أما

 الكجو عمى باآلخر أحدىما استمتاع حؿ يفيد كامرأة رجؿ بيف عقد ىك " :الزكاج عقد أف فيو
. (276)"المشركع

 ،"النكاح" مصطمح باسـ الزكاج يتناكؿ فإنو ،(277)البيكتي منصكر الحنبمي لمفقيو كبالنسبة
 مع التزكيج أك النكاح بمفظ كذلؾ ،الزكاج منو المراد عقد إليو بالنسبة كىك ،الكطء يبيح عقد أنو معتبران 
. (278)الزكجة تحديد

 فعند ،الكطء بمعنى كرد أنو كما كالعرؼ، كالسنة القرآف في العقد تفيد شائعة لفظة يعتبر كالنكاح
  ﴿ :يقكؿ تعالى فا دليؿ، عنو يصرفو لـ ما الزكاج لإؿ ينصرؼ إطبلقو

   

  

 ﴿ :تعالى قاؿ حيث البقرة، سكرة في إال الكطء بمعنى نكاح لفظ القرآف في يرد كلـ .(279)﴾
   

                                           
أحكاـ األسرة في اإلسبلـ، دراسة مقارنة بيف فقو المذاىب السنية كالمذىب الجعفرم : " انظر محمد مصطفى شمبي(273)

 .35، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف، ص"كالقانكني
 .37ص . 1957، دار الكتاب العربي، "أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الفقو اإلسبلمي: "انظر محمد يكسؼ مكسى (274)
 .44ص. 1977، دار الفكر العربي، القاىرة، "محاضرات في عقد الزكاج كآثاره: "انظر محمد أبك زىرة (275)
، الجزء األكؿ، مطبعة النجاح الجديدة الدار "شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية"انظر عبد الكريـ شيبكف،  (276)

 .25، ص 2000البيضاء، الطبعة الثالثة، 
، المكتبة الفيصمية مكة 3، الجزء "شرح منتيى اإلرادات: " راجع بالخصكص منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (277)

 .2المكرمة، بدكف تاريخ، ص
 مؤسسة الرسالة، بيركت 2، ط"الركض المربع شرح زاد المستقنع"انظر منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي،  (278)

 .508، ص2004
 .22سكرة النساء اآلية  (279)
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﴾ (280). الحديث ألف الكطء عف صرفو يصح ال ما كىك 
 إذا النكاح أف يؤكد كمما . (281) الُعَسْيَمة حديث في كذلؾ بالكطء، اآلية ىذه في النكاح فسر الشريؼ
 .(282)«سفاح مف ال نكاح مف كلدت» قكلو  الرسكؿ عف ركم ما الزكاج عقد بو يراد فإنو أطمؽ

ُمحِْصِنيَن َغيَْر  ﴿ التنزيؿ كفي كالفجكر، الزنا"  :ىك منظكر ابف حسب كالسفاح

 قاؿ إذ تزكيج غير مف فجكر عمى رجؿ مع امرأة تقيـ أف كىك :مساحفة كسافحتو ﴾ُم َ ِاحِينَ 
 وكأنه عقد غير عن كان ألنه سفاحا الزنا فسمي ﴾، ُمحَْصَن اٍت َغيَْر ُم َ ِاحَ اٍت ﴿ :تعالى

"شيء يحسبه ال الذي المسفوح الماء بمنزلة
(283)

. 
 رجؿ بيف شرعي كترابط تراض ميثاؽ الزكاج» :أف المغربية األسرة مدكنة مف 4 المادة في ككرد

نشاء كالعفاؼ اإلحصاف غايتو الدكاـ، كجو عمى كامرأة  ألحكاـ طبقان  الزكجيف برعاية مستقرة، أسرة كا 
. (284) «المدكنة ىذه

 مع بالمقارنة ثكرة بمثابة ديع األسرة مدكنة بو جاءت الذم االتجاه أف برجاكم خالد اعتبر كقد
 رعاية » عمى الجديد، التعريؼ في التركيز تـ إذ الشخصية، األحكاؿ مدكنة في كاردان  كاف الذم التعريؼ
 محاكلة في كذلؾ كحده، الزكج عاتؽ عمى األسرة رعاية حصر الذم السابؽ التعريؼ بدؿ «الزكجيف

نسانية بكرامة تمس التي المفاىيـ بدؿ حديثة صياغة تبني . المرأة كا 
 تكثير» عبارة مثؿ ،الحاضر الكقت في متجاكزة أصبحت التي المضاميف بعض حذؼ تـ كما 

 المجتمعات أف كيقتنع يعرؼ بدأ فالكؿ الزكاج، عقد أىداؼ مف تعتبر كانت التي ،«األمة سكاد
 برمجة أم أك تنمكية سياسة أم يعرقؿ بشكؿ السكاف، عدد في كبيران  تضخمان  تكاجو الحالية اإلسبلمية

  .(285)ستراتيجيةا
 في المتمثمة الدينية الفقيية المرجعية بيف كالتناغـ التكازف حقؽ المغربي المشرع يككف ،كبذلؾ

                                           
 .228سكرة البقرة اآلية  (280)
كنت عند رفاعة ):  فقالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ): كنصو عف عائشة رضي الّمو عنيا قالت  (281)

ف ما معو مثمو الُيْدَبة فالقرظي فطمقني فبت طبلقي فتزكجت بعده عبد الرحـ كناية عف ارتخاء عضكه » بف الزبير، كا 
، كذلؾ كناية عف «أتريديف أف ترجعي إلى رفاعة ؟ ال حتى تذكقي عسيمتو كيذكؽ عسيمتؾ»: ، فقاؿ «التناسمي

 187، ـ، س، ص3البيكتي، منتيى اإلرادات، ج: الكطء، ركاه الجماعة، انظر 
، عزاه إلى مسند "تاريخ دمشؽ"، ابف عساكر، في "خرجت مف نكاح كلـ أخرج مف سفاح"كفي ركاية أخرل ركم  (282)

  .294، ص 2العدني في السيكطي في الدر المنثكر، ج
 .، مادة سفح"لساف العرب: "  ابف منظكر(283)
 .114ص. س.مدكنة األسرة، ـ (284)
، ندكة مستجدات مدكنة «مدل استجابة مشرع مدكنة األسرة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي»:  انظر خالد برجاكم(285)

 .37األسرة، مرجع سابؽ، ص 
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 داخؿ التميز بخاصية تنفرد األسرة مدكنة يجعؿ الذم األمر القانكنية، الصياغة كبيف المالكي، المذىب
. المغربية القانكنية الترسانة

 العبلقة عمى القداسة يضفي الذم الديني الكازع يعكس مما ميثاقان، الزكاج تعتبر المادة فيذه
 كالعفاؼ اإلحصاف في أىدافو فتتحدد األخرل، العقكد باقي عف الزكاج عقد يميز الذم األمر الزكجية،
نشاء . كحده الرجؿ بيا يختص كاف أف بعد ،رعايتيا في رئيسي كطرؼ المرأة تشارؾ أسرة كا 

 عمى أصحابيا أجمع نقاشات عدة الممغاة الشخصية األحكاؿ مدكنة في الزكاج تعريؼ أثار كقد
 المستكل عمى خاصة المغربي، المجتمع عرفو الذم كالتغيير الككنية التطكرات يكاكب ال التعريؼ ككف

. (286)لمزكاج كغاية «األمة سكاد تكثير» عبارة عمى االنتقادات انصبت حيث الديمغرافي،
 الحد ككف إلى ينظركف الذيف ،اإلسبلمية الشريعة فقياء بيف نقاشاؿ باب القضية ىذه فتحت قدك

 بكـ سأباىي فإنني كتناسمكا تكاثركا»  الرسكؿ بقكؿ مستشيديف ،المسمميف بقكة مس فيو النسؿ مف
 بالمباىاة يرتبط الذم النكعي التكاثر إلى يشير الشريؼ الحديث أف كالحقيقة .(287)«القيامة يـك األمـ
 في جاء كما  الّمو رسكؿ منيا نفر التي الغثائية مف فيك األخير ىذا أما العددم، التكاثر جانب إلى

 .(288)الشريؼ الحديث
1994 سنة سبتمبر في القاىرة في كالتنمية السكاف مؤتمر بانعقاد الردكد ىذه ارتبطتك

(289). 
 األمر الحمؿ، مف الكقاية كسائؿ استعماؿ عمى كتحث لئلجياض ترخص تكصيات مف عنو صدر كبما
 مناصرم أف حيف في اإلنساف، بحقكؽ يمس النسؿ مف الحد أف معتبران  "الفاتيكاف" عارضو الذم

 ،شريفة نبكية أحاديث إلى يستندكف «األمة سكاد تكثير» عبارة بحذؼ المطالبيف المؤتمر تكصيات
لى العزؿ كأحاديث  ،اإلسبلـ مع يتعارض ال النسؿ مف الحد أف كيعتبركف ،االقتصادية االعتبارات كا 
 الظركؼ كأف انتفت، قد التكاثر إلى الدعكة ظركؼ كأف جدان، كثير اليـك المسمميف عدد أف خاصة

. (290)النسؿ مف الحد تفرض أصبحت االقتصادية
                                           

الزكاج ميثاؽ ترابط كتماسؾ شرعي بيف رجؿ كامرأة عمى كجو »: فقد عرفت مدكنة األحكاؿ الشخصية الزكاج كالتالي  (286)
البقاء غايتو اإلحصاف كالعفاؼ مع تكثير سكاد األمة، بإنشاء أسرة تحت رعاية الزكج عمى أسس مستقرة تكفؿ 

 . «لممتعاقديف تحمؿ أعبائيا في طمأنينة كسبلـ ككد كاحتراـ
 «الكبير»ركاه الطبراني في . «تزكجكا فاّني مكاثر بكـ األمـ»ذكره الشافعي ببلغان عف ابف عمر، كلفظو عند البييقي  (287)

كما ركاه أبك داكد كالنسائي في ". تزّكجكا الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ : " عف معقؿ بف يسار بمفظ  (20/508)
 (.3286)السنف، ذكره المناكم في الفيض 

ال، : قالكا يا رسكؿ الّمو أمف قمة نحف  قاؿ. يكشؾ أف تتداعى عميكـ األمـ، كما تداعى األكمة إلى قصعتيا»كلفظو  (288)
 .«...بؿ أنتـ كثير كلكنكـ غثاء كغثاء السيؿ

 .10-9، مرجع سابؽ، ص«قانكف الزكاج بالمغرب»: انظر خالد برجاكم (289)
 . 13س، ص.، ـ«قانكف الزكاج بالمغرب»: انظر خالد برجاكم (290)
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 إشكالية ظيرت بؿ النقاش بسببيا احتد التي كحدىا ىي تكف لـ المثارة القضية ىذه أف إال
 تتعارض التي «الزكج رعاية تحت» عبارة خبلؿ مف ،كحده الزكج في كالرعاية اإلشراؼ حصر

. 1979 لسنة المرأة ضد التمييز أشكاؿ لكؿ المناىضة كاالتفاقية
 الككنية لمبادئؿ مسايران  األسرة مدكنة بو جاءت الذم لمزكاج الجديد التعريؼ أصبح كىكذا

. (291)المرأة ضد التمييز أشكاؿ كؿ تمغي التي كاالتفاقيات اإلنساف لحقكؽ
 جية مف االستمتاع في الحؽ عنو ينتج ميثاؽ نوأ أم عقد، بأنو النظاميف في الزكاج كيعرؼ

. منيما لكؿ ككاجبات حقكؽ عميو تترتب كما شرعان، المطمكب الكجو عمى الطرفيف
 النظاـ في بو المعمكؿ مع كميان  يتطابؽ ،الشخصية األحكاؿ مدكنة بو جاءت الذم كالتعريؼ

 مع األسرة مدكنة مف الرابعة المادة نص يتطابؽ مثمما لمرجؿ، األسرة رعاية يجعؿ الذم السعكدم
 لكؿ بالنسبة كنطاقيا المسؤكلية طبيعة تحدد لـ المادة فيذه السعكدية، العربية المممكة في بو المعمكؿ

 ابف ركاه ما إلى يستند طبيعي أمر كىك ، ىافي مشتركيف ىماتاعتبر إذ الرعاية، في الزكجيف مف كاحد
 بيتو أىؿ عمى راع كالرجؿ ... رعيتو عف مسؤكؿ ككمكـ راع كمكـ» :قاؿ حيث  الرسكؿ عف عمر
. (292)«... ككلده زكجيا بيت عمى راعية كالمرأة

 مسؤكليتيا مكممة لمسؤكلية كتعتبركلة دائمان عف بيت زكجيا كعف رعاية األكالد، ؤفالمرأة مس
الرجؿ الذم عميو النفقة كتكفير المسكف، فالزكاج غايتو التعاكف كالتكامؿ بيف الطرفيف كليس 

 تعبر عف ذكاء ،المنافسة، كىك المعمكؿ بو في النظاـ السعكدم، فالمادة الرابعة مف مدكنة األسرة
المشرع المغربي الذم حذؼ العبارات مكضكع النقاشات ككرس األمر الكاقع المعمكؿ بو في كؿ 

. الدكؿ اإلسبلمية
 فالمسؤكلية مشتركة بيف الزكجيف كتخضع لنظاـ تكزيع األدكار الطبيعي، إال في حالة مرض 

، (293)كلية في تدبير كؿ أمكر األسرة لمزكجةؤ بحيث تككؿ المس،الزكج أك غيابو الطكيؿ األمد
                                           

 :  عمى ما يمي1979 مف االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لسنة15ينص الفصؿ  (291)
تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمكر المتعمقة بالزكاج -       أ

 :..كالعبلقات األسرية، كبكجو خاص تضمف عمى أساس تساكم الرجؿ كالمرأة
 .نفس الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج-       ج

 .14س، ص .، ـ"قانكف الزكاج بالمغرب: "        انظر خالد برجاكم
باب الجمعة في القرل  (11)كتاب الجمعة،  (11)، (2/482 )«الصحيح»حديث متفؽ عميو أخرجو البخارم في  (292)

../..       ../.. كتاب اإلمارة،   - (33(. )3/1459 )«الصحيح»، كأخرجو مسمـ في (893)كالمدف، الحديث رقـ 
 (.1829)باب فضيمة اإلماـ العادؿ، الحديث  (5)

في المممكة العربية السعكدية، يعمؿ الرجؿ في حالة المرض عمى تككيؿ زكجتو لتحؿ محمو في تدبير كؿ أمكر البيت  (293)
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. العصبات كيساعدىا في ذلؾ األقرب فاألقرب مف
 الزكاج كصفتو الشرعية خصائص :أكال

 لرابطة بالنسبة الكائنات باقي عف اإلنساف بيا يتميز التي الخصائص مف الزكاج مؤسسة تعتبر
 البشرم الجنس استمرارية عمى المحافظة عبرىا يتـ التي الكسائؿ مف يعتبر الزكاج أف كبما كآثاره، العقد
 مختمؼ كتجعؿ القبكؿ صفة عميو تضفي مرجعية قكاعد مف لو بد فبل ككمان، كيفان  مجتمعات أك أفرادان 

 عف بعيدان  كالقداسة، كاالستقرار بالدكاـ تتصؼ لضكابط تخضع إطاره في تتـ التي كالكقائع الممارسات
ف .اإلنساف في الفطرة جانب تغيير شأنو مف ما كؿ  عدـ حدكد في االجتياد مف يمنع ال ذلؾ كاف كا 

 ذلؾ عمى نص كما دينيا معالجتو كستتـ اإلسبلـ مف مشركعيتو يستمد الزكاجؼ .بالثكابت اإلخبلؿ
. منو انطبلقان  الشرعية أحكامو حددلف سننتقؿ ذلؾ بعد ثـ العزيز، كتابو في كتعالى سبحانو

 : مشركعية الزكاج-1
 اقتراف عمى الناس فطر قد سبحانو فالّمو عمييا، الناس الّمو فطر التي الفطرة مف الزكاج يعد

. كالرحمة المكدة عمى يقـك البشرية لمنفس تحصيف فالزكاج كأحمو، شرعو ما كفؽ ،بالمرأة الرجؿ
 سبحانو جعؿ كبذلؾ كالميبلد الخمؽ معجزة تتجدد خبللو مف أم ،البشرم النكع لبقاء كسيمة كىك

َوِإْذ َق َل َربُّكَ  ﴿ :البقرة سكرة تعالى لقكلو مصداقا األرض في لو خميفة اإلنساف كتعالى

 األساسية الميمة مككنات مف كخبلفة ،﴾ ِ ْ َ  اِل َِ  ِإ ِّن   َ ِا ٌل ِا   اَْرِ   َِ يَي ًة 
ُهَى َأ شََأُكمْ ِمْن  اَْرِ   ﴿ ىكد سكرة في تعالى قاؿ اإلنساف خمؽ أجميا مف التي

 عبر إال يستقيم ال االستخالف أن إال عبادة هي االستخالف فأمانة ﴾، َو سَْتْعَ َرُكمْ ِايَه 

 الحاجات قضاء األول فمن الزواج لنظام الحاكم والتشريعي واألخالقي القيمي الفلك في تدور شروط
 لئلنساف كطمأنينة كتكريمان  البحتة، الحيكانية الطبيعة عف ان بعدك لممفاسد ان درء النفس كتحصيف الجنسية

. (294)حدكده لو كبيف الشرعية ككاجباتو بحقكقو الّمو عرفو الذم
  ﴿ :النحؿ سكرة في تعالى لقكلو مصداقا الزكاج، في يرغب كاإلسبلـ

    

    

  

   

                                                                                                                                              
 .كاألسرة، بما في ذلؾ األمكر المالية

 .34، ص1982، مكتبة الفبلح، الككيت، "األحكاؿ الشخصية: "حمد الغندكرأراجع بالخصكص  (294)
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﴾(295) .
 كخير متاع الدنيا» :قاؿ  الرسكؿ أف العاص، بف عمرك بف الّمو عبد عف مسمـ اإلماـ كركل

. (296)«الصالحة المرأة متاعيا
 الّمو تقكل بعد – المؤمف استفاد ما» :قاؿ  الرسكؿ أف أمامة أبي عف ماجو ابف ركاه ما ككذلؾ

ف أطاعتو، أمرىا إف – صالحة زكجة مف لو خيران  – ف سرتو، إلييا نظر كا  ف أبرتو، عمييا أقسـ كا   كا 
. (297)«كمالو نفسيا في نصحتو عنيا غاب

 كالسنة الكتاب مف مشركعيتو يستمد -اإلسبلمية المذاىب مف كغيرىـ – الحنابمة عند كالزكاج
. كاإلجماع

   ﴿: تعالى فقكلو الكتاب، في جاء ما فأما

    

  

﴾(298).  
 أغض فإنو فميتزكج، الباءة منكـ استطاع مف الشباب معشر يا» :  فقكلو السنة، مف كأما

. (299)«كجاء لو الصـك فإف فميصـ يستطع لـ كمف لمفرج، كأحصف لمبصر
  .(300)مشركعيتو عمى الفقياء أجمع فقد اإلجماع مف كأما

: أىميا مف كثيرة الزكاج مشركعية كحكـ
 الشرعي؛ النكاح عف الناتج بالتناسؿ اإلنساني النكع عمى اإلبقاء .1

 الفطرية؛ الجماع شيكة بقضاء فرجو بتحصيف صاحبو إلى الزكجيف مف كؿ حاجة .2

                                           
 .72سكرة النحؿ آية  (295)
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، الحديث  - (17)، كتاب الرضاع (2/1090 )«الصحيح»أخرجو مسمـ في  (296)

(1467.) 
 (.1857)باب أفضؿ النساء، الحديث  (5)، كتاب النكاح، (1/596 )«السنف»أخرجو ابف ماجو في  (297)
 .3سكرة النساء اآلية  (298)
 .5066، باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ، الحديث 3كتاب النكاح  (67)" الصحيح"أخرجو البخارم في  (299)
 .114ـ، س، ص . 9، ج"المغني: " أحمد بف محمد بف قدامة (300)
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 حياتو؛ عمى كالمحافظة النسؿ تربية عمى الزكجيف مف كؿ تعاكف .3

 المكدة دائرة في المثمر كالتعاكف الحقكؽ تبادؿ أساس عمى كالمرأة الرجؿ بيف العبلقة تنظيـ .4
 .كاالطمئناف كاالحتراـ كالتعاكف

 اإلحصاف ىك منو المقصكد بؿ ،فقط االستمتاع مجرد ليس ،الزكاج مف المقصكد أف ذلؾ
 األخبلؽ تسكده مجتمع إلقامة ،الجنسية الغريزة إشباع رغبة كراء األعمى االنسياؽ مف كالحد كالعفاؼ
. (301)باألسرة المعركفة االجتماعية الكحدة كتككيف االختبلط مف كحفظو النسؿ تكثير كذلؾك الفاضمة،
 الصفة الشرعية لمزكاج -2

 كالممارسات المعامبلت مف كثير شأف شأنو لمزكاج، الشرعي الحكـ :الشرعية بالصفة المقصكد
 ك﴿ :تعالى قكلو حد عمى الربا، كحرمة البيع كحؿ كعدميا، المشركعية مف الشريعة في حكـ ليا التي
﴾الربا كحـر البيع الّمو أحؿ

 (302) .
 الشرعي كالحكـ الطبيعي، الكضع في العبادة لنكافؿ التخمي مف أفضؿ عامة بصكرة كالزكاج

. كعجزىـ قدرتيـ حيث مف كحاليـ، الناس باختبلؼ يختمؼ
 في الكقكع خشي كأ ،زكجتو ظمـ نفسو عمى يخؼ كلـ المقدرة لو تكفرت لمف كاجب فيك -

 .المعصية أم ،المحظكر

 في الزكاج أف الفقياء يرلك الزنا، في الكقكع معيا يخاؼ شيكة لو مف عمى كذلؾ ككاجب -
 .العبادة لنكافؿ التفرغ مف لصاحبو خير الحالة ىذه

 .زكجتو سيظمـ أنو كتيقف ،الزكاج عمى لو قدرة ال لمف حراـ كىك -

 .الزكجية المعاشرة أثناء زكجتو يظمـ قد بزكاجو أنو ظف لمف مكركه كىك -

 عمى يخشى كال تزكج، إذا زكجتو ظمـ في الكقكع يخاؼ ال الذم الطبيعة لمعتدؿ مباح كىك -
 .يتزكج لـ إذا الزنا في الكقكع نفسو

 استطاع مف الشباب معشر يا» : لقكلو ،(303)مؤكدة سنة الفقياء كسائر المالكية، عند كالزكاج
 رضي الصحابة سائر كفعؿ قكؿ كألنو ،(304)«...لمفرج كأحفظ لمبصر أغض فإنو فميتزكج، الباءة منكـ
. عنيـ الّمو

 نفسو عمى يخاؼ كاف إذا ،عنو كالعاجز اإلنفاؽ عمى القادر بيف فرؽ فبل ،أحمد لئلماـ كبالنسبة
                                           

 .27 ك26س، ص .، ـ..."شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية: "انظر عبد الكريـ شيبكف: لممزيد حكؿ ىذا المكضكع (301)
 .275سكرة البقرة، اآلية  (302)
 .43. ص. س.، ـ"األحكاؿ الشخصية" راجع في ىذا الشأف  أحمد الغندكر، (303)
 .، مرجع سابؽ«الصحيح»أخرجو البخارم في  (304)
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ف أنفؽ، النفقة عمى تكفر إف الزكاج، لمرجؿ فينبغي ،فيو الكقكع يظف أك الزنا  ينفؽ ما عنده يكف لـ كا 
. (305)شيء عنده كما كيمسي شيء عنده كما يصبح كاف  النبي أف ذلؾ في كحجتو صبر،

 ﴿ :حقو في قاؿ سبحانو فالّمو الزكاج يمكنو ال مف أما
   

   

   

  ﴾(306) .
 يكجد ال ألنو الفقياء، اجتياد مف أساسان  مستمدة أحكامو كأف دينية أىمية لمزكاج أف ،إذف يتبيف

 في قيؿ ما فإؼ كلذلؾ الزكاج، حكـ يحدد النبكية السنة في كال الكتاب في الداللة في صريح نص
 اعتبره بينما مندكب، الزكاج أف كاألئمة الفقياء أغمب اعتبر كىكذا غير، ال اجتياد مجرد ىك المكضكع
 ﴿ اآلية بظاىر عمبلن  كاجب، أنو كتابعكه ةالظاىرم

  ﴾(307) ، فعؿ في األصؿ ألف 
. (308)لمكجكب يككف أف األمر

 أف إال إليو، مندكب الزكاج أف اعتبر إذ ،الجميكر رأم مالؾ اإلماـ يرل المالكي، المذىب كفي
 عميو قدر لمف كاجب :أقساـ خمسة إلى الزكاج حكـ تقسيـ إلى بعد فيما ذىبكا المالكي، المذىب فقياء
 يقدر لـ لمف كحراـ الزنا، نفسو عمى يخؼ كلـ عميو رقد لمف كمستحب الزنا، نفسو عمى كخاؼ بالماؿ
 عدا مافي كمباح بحقكقو، يقـك أال كخاؼ الزنا يخؼ لـ لمف كمكركه العنت، يقدر كلـ تحمبلتو عمى
. (309)ذلؾ

                                           
 .115س، ص. ، ـ"المغني: " انظر أبك محمد بف قدامة (305)
 .33سكرة النكر اآلية  (306)
 .32سكرة النكر اآلية  (307)
 .2، الجزء الثاني، ص "بداية المجتيد: "ابف رشد (308)
كالتزكيج في حؽ شخص فرد كفي حؽ شخص آخر مممكؾ، كفي حؽ شخص آخر حراـ،  )جاء في المعيار الجديد  (309)

فمف خاؼ عمى نفسو الكقكع في الزنا ككاف قادران عمى التزكيج كعمى القياـ بمآرب . كفي حؽ شخص آخر مكركه
 .الزكجة ندب لو التزكيج، لفضؿ النسؿ ككاف مأجكران فيو، ككذلؾ مف تزكج خكفان عمى نفسو فيك مأجكر مشككر أيضان 

 أىؿ، كلو عميو، القدرة لو مف حؽ كفي كاإلناث، لمذككر سنة كىك كسّمـ، عميو الّمو صّمى النبي سنف مف سنة كالتزكيج      
                                                                                                                      .مكركه الزكجة بمآرب القياـ عدـ مف كخاؼ الفاحشة في الكقكع عدـ نفسو مف تيقف مف حؽ في كىك أيضا، مباح
 الجامع الجديد المعيار ،«المسماة كالقرل البدك مف كغيرىـ فاس ألىؿ الكبرل الجديدة النكازؿ» :الكزاني الميدم :انظر

 اإلسبلمية، ../..     ../.. كالشؤكف األكقاؼ كزارة طبع الثالث، الجزء المغرب، عمماء مف المتأخريف فتاكل مف المعرب
                                      .258 ص ،1997 المحمدية فضالة، مطبعة
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  :أنو خبلؿ مف باألساس تبرز اجتماعية أىمية ىناؾ لمزكاج، الدينية األىمية إلى كباإلضافة
 بيف كالتعاكف الجنس غريزة لتنظيـ السنيف، آالؼ منذ اإلنساف مجتمع اختارىا التي المؤسسة .1

 كالمرأة؛ الرجؿ

 االجتماعية، الركابط تكسيع عمى تساعد التي ،بالمصاىرة عميو يصطمح ما مصدر ىك .2
 كالتكافؿ؛ كاالندماج التكاصؿ شبكات كتنمية

 النسؿ؛ كتجديد االستمرار سنة عمى اإلنساف بيا حافظ التي الكسيمة أنو .3

صانع األسرة التي يتعذر تعداد خدماتو كدكرىا في حياة الفرد كأنو فكؽ كؿ ذلؾ مؤسس  .4
 .(310)كالجماعة

االختيار في الزكاج   : ثانيا
 كىذه .عمرك منو ينفر قد زيد فيو يرغب فما اإلنساف، طبيعة مف الرغبات في االختبلؼ يعتبر

 عمى المحافظة إلى ييدؼ الذم النصيحة، ديف يعتبر اإلسبلـ أف كبما الزكاج، عمى تنطبؽ القاعدة
 لتككف ،كذلؾ كالزكج الزكجة الختيار معايير  الرسكؿ فصؿ فقد أطرافو، بكؿ اإلسبلمي المجتمع
 .كافة لممسمميف مرجعان 

 : بالنسبة لمزكج-1
 األثر ليا يككف اإلنجاب في لدكرىا باإلضافة إذ ،األسرة مككنات مف مككف أىـ الزكجة تعتبر

  .كالداأل لتنشئة األكلى المرحمة عمى كاإلشراؼ كالمزايا، الصفات تكريث كفى التربية، في الكبير
 الديف ذات نكاح عمى يحث  كالرسكؿ الزكجة، النتقاء معايير حدد قد اإلسبلـ نجد ثـ كمف

 أم (311)«يداؾ تربت الديف بذات فاظفر كلدينيا، كلجماليا، كلحسبيا، لماليا، : ألربع المرأة تنكح»
. (312)تفعؿ لـ إف ىمكت

                                                                                                                                              
: محمد بف عرفة الدسكقي:       لمتكسع أكثر حكؿ الحكـ الشرعي لمزكاج مف كجية نظر الفقو المالكي، يمكف الرجكع إلى 

 كما 214، الجزء الثاني، دار الفكر بيركت لبناف، بدكف تاريخ، ص «الدسكقي عمى الشرح الكبير ألحمد الدردير »
 .بعدىا

، الجزء األكؿ، الزكاج كالطبلؽ، دار "التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: " انظر بيذا الخصكص أحمد الخمميشي (310)
 . كما بعدىا32، ص، 1994النشر المعرفة، الطبعة الثالثة، 

باب  - (16)كتاب النكاح، - (67)، (9/163 )«الصحيح»حديث متفؽ عميو، ركاه أبك ىريرة كأخرجو البخارم في  (311)
باب  (015كتاب الرضاع،  - (17)، (2/1086)، كأخرجو مسمـ في الصحيح (5089)األكفاء في الديف الحديث 

 (.1466)استحباب نكاح ذات الديف، الحديث 
 كاف الناس يقصدكف في اختيارىـ الماؿ كالحسب كالجماؿ، كآخر ما يقصدكف إليو ىك الديف، فبيف الرسكؿ الكريـ  (312)

الصحيح في معنى ىذا الحديث أف :  الديف أكالن، كما قاؿ اإلماـ النككم رحمو الّمواخطأىـ، كأرشدىـ إلى أف يقصدك
أخبر بما يفعمو الناس في العادة، فإنيـ يقصدكف ىذه الخصاؿ األربعة، كآخرىا عندىـ  (صّمى الّمو عميو كسّمـ )النبي 
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 فإني الكلكد الكدكد تزكجكا» :قاؿ  الرسكؿ أف سعيد عف كالترمذم، كالنسائي مسمـ ركاية كفى
 تبلعبيا بكران  فيبل » :لجابر السبلـ عميو الرسكؿ لقكؿ (البكر) ثـ ،(313)«القيامة يـك األمـ بكـ مكاثر

. (314)«كتبلعبؾ
 في ترعرعت التي كالزكجة كمو، أك بعضو يكرث كالسمكؾ كاألخبلؽ كلدىا، لنجابة فالحسيبة

 يؤمف كال أنجب ابنيا لككف كاألجنبية الخصاؿ، نفس ذريتيا تكرث كالصبلح بالديف المعركؼ البيت
 عكامؿ كلتبلفي ،األقارب مف الزكجة كانت إذا الرحـ قطيعة إلى ذلؾ فيؤدم الزكجيف، بيف الفراؽ
. الصمبية الكراثة

 أم :ا رسكؿ يا قيؿ» :قاؿ ىريرة أبي عف كالنسائي، أحمد عف ركاية ففي (الجميمة) كأخيران 
 بما مالو في كال نفسيا في تخالفو كال أمر، إذا كتطيعو نظر، إذا تسره التي :قاؿ :خير النساء
. (315)«يكره

 كأغض لممكدة كأكمؿ لمنفس، أسكف الجميمة، فاختيار الزكاج، قبؿ النظر شرع كلذلؾ
. (316)لمبصر

 
 : بالنسبة لمزكجة-2

 عمى ينطبؽ الرجؿ اختيار عف قيؿ كما كذلؾ، المرأة يخاطب بؿ ،فقط الرجؿ ديف اإلسبلـ ليس
 مالو قبؿ لدينو الرجؿ اختيار عمييا كذلؾ فالمرأة كالرجؿ، المرأة عمى ينطبؽ  الّمو رسكؿ ككبلـ المرأة،

                                                                                                                                              
كفي ىذا . ذات الديف، فاظفر أنت أييا المسترشد بذات الديف، ألنو أمر بذؿ كالحسب الفعؿ الجميؿ لمرجؿ كآبائو

. الحديث الحث عمى مصاحبة أىؿ الديف في كؿ شيء، ألف صاحبيـ يستفيد مف أخبلقيـ، كبركتيـ كحسف طرائقيـ
كديف المرأة يدعكىا لمقياـ بكاجباتيا نحك ربيا كنحك أسرتيا، فيي طائعة لربيا كمنّفذة . كيأمف المفسدة مف جيتيـ

 (فالصالحات قانتات حافضات لمغيب بما حفظ ا): ألكامره، فطنة لغيرة زكجيا، كما كصفيا الّمو سبحانو كتعالى
 [.34: النساء]

 .حديث أخرجو أبك داككد كالنسائي كقد سبؽ (313)
 .6، ص1996، الجزء الثالث، مكتبة المعارؼ الرياض «منار السبيؿ »: إبراىيـ بف ضكياف:         كانظر 

باب تزكيج التيبات، الحديث  - (10)كتاب النكاح،  - (67)، (2/151 )«الصحيح»متفؽ عميو، أخرجو البخارم في  (314)
باب استحباب نكاح البكر،  - (16)كتاب الرضاع،  - (17)، (2/1087 )«الصحيح»، كأخرجو مسمـ في (5080)

 (.55)الحديث رقـ 
، كتاب النكاح، باب أم النساء (6/68 )«السنف»كالنسائي في  ( 438، 432، 2/251 )«المسند»ركاه أحمد في  (315)

 .خير
، "اإلقناع في طالب االنتفاع: " معظـ الفقياء الحنابمة يجمعكف عمى ىذه المكاصفات، انظر شرؼ الديف الحجاكم (316)

 .350، ص2004الجزء الثاني، دار الكتب العممية، بيركت، 
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. يداىا ربتت أال أرادت إف ،كجمالو كنسبو
 ينظر كما ،خطبيا لمف المخطكبة رؤية عمى أجمعكا قد الفقياء داـ ما ،بو مسمـ الجانب كىذا

ف ،إلييا ىك .  إليو النظرب المسمكح القدر تحديد في اختمفكا كا 
ذا  ىك الذكر، السالفة الشريفة النبكية األحاديث ىذه في المضمف الخطاب أف الظاىر كاف كا 

 عمييف يجب المكاتي النساء إلى كذلؾ مكجو حقيقتو في نوإؼ كحدىـ، الرجاؿ إلى عمكمو في مكجو
 عمييف ينغص قد الذم ،«الدمف أخضر » فيتجنبف كنفو في يعشف سكؼ مف اختيار يحسف أف ،كذلؾ

  .(317)دساس العرؽ ألف لفركجيف يتخيرف أف عمييف كجب لذا .الزكجية حياتيف

  العبلقة ىذه االنتياء إلى  الزكجيف بيف تستقيـ الزكجية الحياة في األصؿ فإف ، لذلؾ كتبعا
 في سيما ال عدة اشكاالت يطرح قد األخير كىذا ، ... الطبلؽ اك الكفاة كاف سكاء ، اسبابيا باحد

 ىذا يحيط نجده المغربي فالتشريع ، الخاص الدكلي القانكف زاكية مف منظمة تككف التي الحاالت
 ،319 المغربي كالعقكد االلتزامات كقانكف ،318 المدنية المسطرة قانكف منيا ، مختمفة بقكانيف المكضكع
 الفقو يعتقد القكانيف ىذه كؿ  رغـ لكف ،320 بالمغرب لؤلجانب المدنية الكضعية ظيير الى باالضافة
 كيعزل  ، التنفيذية بالصيغة األحكاـ تذيؿ مسألة  اىتمامو صمب في يضع لـ المشرع أف ، المغربي
 جميع عمى المطبؽ ىك المغاربة لممياجريف المستقبؿ البمد في السائد التشريع ككف إلى  الفقو مكقؼ
 ىذا أف اعتبار ،عمى المغربي األسرة قانكف عمييا ينص التي  الخصكصيات احتراـ مع الزكاج قكاعد
 كأف ، مختصة محكمة عف  الحكـ كصدكر ، معينة قكاعد  احتراـ عمى أخرل أك بطريقة يحيؿ األخير

 .321... المغربي العاـ النظاـ الحكـ يمس ال
 ظركؼ يراعي المغربي االسرة قانكف أف طالما ، تكجيو في المغربي الفقو مكقؼ مع نتفؽ كنحف

 الحديث الى اشارت قد األسرة مدكنة  ذباجة بؿ ، بالخارج المقيميف لممغاربة بالنسبة الزكاج عقد ابراـ
 ابراـ اثناء ، اثنيف حضكرمسمميف شرط في ىنا التيسير حكمة كتكمف ، " تعسيركا كال يسيركا " الشريؼ

 المغربية المدنية المسطرة قانكف مف 430 المادة كركح مضمكف احتراـ مع ، بالخارج المغاربة زكاج عقد
                                           

 .124، مرجع سابؽ، ص "شرح مدكنة األسرة: " انظر محمد الكشبكر (317)
        مف قانكف المسطرة المدنية المغربي431 ك 430راجع بالخصكص  المادتاف  318

  مف قانكف االلتزامات كالعقكد  المغربي 418انظر في ىذا الصدد المادة   319

  مف ظيير الكضعية المدنية لألجانب 19لممزيد مف المعرفة راجع المادة  320

الزكاج كالطالؽ في العالقات المغربية االسبانية  كجمع تشريعات القانكف :"  لممزيد مف التكسع راجع بالخصكص استاذنا  خالد برجاكم  321
 ، مدريد اسبانيا زنقة خكسيو 28010 ، الطابؽ الثالث ، 12 ، مطبعة ماريانك 2009، المجمد األكؿ ، السنة " الخاص في المغرب 

FIIAPP كما بعدىا 143 ، ص . 
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. 
انخطجخ ٔأدكبيٓب فٙ انُظبيٍٛ : ح انثبَٙانفمزح

 مف إذ ،البعيد األثر ذات المدنية العقكد مف فيك اإلنساف، حياة في عظيمة مكانة الزكاج لعقد
 رباط لو ان عقد باعتباره الزكاج كعقد كتككينو، المجتمع بناء في األسرة دكر كمعركؼ األسرة، تككيف أثاره
 تحديد ككذا كعائمتييما، الخطيبيف بيف التعارؼ فييا يتـ مقدمات مف لو بد ال .النسؿ عنو ينشأ دائـ،
.  (322)طرؼ كؿ عف كاالستقصاء كشكمو، الزفاؼ كمصاريؼ المير

 فخصص األسرة، مدكنة في المغربي المشرع تناكليا قدك بالخطبة، الفقياء يسمييا المقدمات ىذه
  .156 لممادة إضافة ،9 إلى 5 مف المكاد ليا

ذا ف ،الخمميشي األستاذ يراه ما كفؽ (323) الظاىرية عند كاجبة الخطبة كانت كا   أف رلف اكف كا 
 كممة إلقاء تعني التي ( بالضـ) الخطبة كبيف لمزكاج التمييد تفيد التي (بالكسر)الخطبة بيف فرقا ىناؾ
 مف أحد عند كاجبة ليست أنيا يركف ،الحنابمة الفقياء فإف كجكبيا، إلى داكد ذىب التي كىي ،العقد عند
 : الّمو رسكؿ فقاؿ زكجنييا :  لمنبي رجؿ قاؿ فقد ،الظاىرم المذىب مؤسس داكد إال ،العمـ أىؿ
  .(324)«القرآف مف معؾ بما زّكجتكيا»

 عقد حضر إذا كاف الذم ،أحمد اإلماـ رأسيـ كعمى ،الفقياء بيف شائعان  بالخطبة العمؿ كاف فإك
 (325).كتركيـ قاـ مسعكد ابف بخطبة فيو يخطب فمـ نكاح

تعريؼ الخطبة كشركطيا كما تبيحو   : أكال
. تبيحو ما ثـ شركطيا، ك الخطبة، معنى الجانب ىذا في تناكؿف
 : كشركطيا تعريؼ الخطبة-1
 :تعريؼ الخطبة- 1
 فيي الزكاج، بطمب يقضي ،الرجؿ لىإ المرأة أك المرأة، لىإ الرجؿ يقدمو عرض ىي الخطبة 
 الك آثاره نفس تنتج كال الزكاج عقد مقاـ تقـك ال فيي كبالتالي المستقبؿ، في لمتعاقد مشركع بمثابة
. (326)عميو المترتبة الحقكؽ

                                           
 .39، ص1994، دار نشر المعرفة، 1، ج"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: " راجع أحمد الخمميشي (322)
 .40،  نفس المرجع ص"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "انظر أحمد الخمميشي (323)
 باب خيركـ مف تعمـّ القرآف كعّممو، –( 21) كتاب فضائؿ القرآف، –( 66)، (9/92 )«صحيحو»أخرجو البخارم في  (324)

 (.5029)الحديث 
 .158س، ص. ، الجزء التاسع، ـ "المغني: " شمس الديف ابف قدامة: لممزيد مف المعرفة راجع (325)
، 2006، منشكرات الحمبي الحقكقية، «أحكاـ األسرة »: رمضاف الشرنباصي كجابر عبد اليادم الشافعي: انظر (326)



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

169 

 كالتكاعد الرغبة عف التعبير غير معّينيف، إجراء أك بطقس الخطبة ترتبط ال اإلسبلمي الفقو كفي
 المادة أكدتو ما كىذا كالعادة، العرؼ عميو جرل كما ،اليدايا كتقديـ ،التكاعد عند الفاتحة كقراءة بالزكاج،
. الفقيية المذاىب كؿ عميو تجمع الذم التعريؼ ككه المغربية، األسرة مدكنة مف الخامسة

 امرأة مف التزكج الرجؿ طمب ىي الخطبة أف يعتبر ،الكشبكر محمد فإؼ ،المغربي لمفقو كبالنسبة
 مف خالية امرأة مف الزكاج في رغبتو الرجؿ إعبلف ىي أك يتزكجيا، أف الشرع عميو يحـر ال معينة
 النيابة في شرعية صفة لو ممف أك المرأة مف بقبكؿ الرغبة ىذه أجيبت فإذا إليو، بالنسبة الشرعية المكانع
. (327)بينيما الخطبة تمت عنيا،

 ىذه رفض كعدـ ،امرأة مف الزكاج في رغبتو الرجؿ عرض بأنيا الخمميشي، أحمد يعرفيا بينما
 المعنييف عائمتي بيف عادة الخطبة كتتـ الرسمي، الزكاج عقد إبراـ عمى كتكاعدىما ،لمعرض األخيرة
. (328)الخطيبة عائمة كبيف الرجؿ بيف أك باألمر،

 أك ،المكانع مف خالية معينة بامرأة التزكج الرجؿ طمب أنياب ،شيبكف الكريـ عبد أيضا عرفيا كقد
 يرسؿ أك يدىا، فيطمب امرأة إلى إنساف يتقدـ أم المخطكبة، جية مف النكاح الخاطب التماس ىي

 كلممرأة ،"خاطب" الطالب لمرجؿ كيقاؿ .الزكاج عمى أىميا أك ككيميا أك المرأة فتكافؽ عنو، ككيبلن 
 حفمة تقاـ كقد ،لممرأة ذلؾ غير أك حميان  أك ثيابان  عادة الرجؿ كيرسؿ اليدايا الخطيباف كيتبادؿ ."مخطكبة"

. (329)الزفاؼ ليمة سيتـ العقد أف عمى الطرفاف كيتفؽ ،الفاتحة كتقرأ المناسبة بيذه
 .الزكاج عمى كامرأة رجؿ تكاعد الخطبة» :يمي كما األسرة مدكنة مف الخامسة المادة كعرفتيا

 في كيدخؿ ،الزكاج عمى التكاعد تفيد عمييا متعارؼ كسيمة بأم طرفييا بتعبير الخطبة تتحقؽ
. (330)«اليدايا تبادؿ مف كالعرؼ العادة بو جرت كما ،الفاتحة قراءة حكميا

 مف األكلى الفقرة حسب كذلؾ ،ممـز غير بالزكاج كعد أنيا عمى الخطبة تكييؼ يمكف لذلؾ،
 المذاىب أجمعت كقد الزكاج، عمى كامرأة رجؿ تكاعد الخطبة األسرة، مدكنة مف الخامسة المادة

. العقد بأثر طرفيو إلزاـ في إطبلقان  العقد قكة لو ليس بالعقد كالكعد ،المعنى ىذا عمى كميا اإلسبلمية
                                                                                                                                              

 .69ص
 .125س، ص .، ـ"شرح مدكنة األسرة:  "انظر محمد الكشبكر (327)
 .39س، ص .، ـ"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: " انظر أحمد الخمميشي (328)
 .29س، ص .، ـ"شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية: "انظر عبد الكريـ شيبكف (329)
نظـ المشرع المغربي مكضكع الخطبة بشكؿ أكثر تفصيبلن، حيث خصص لو خمسة مكاد في الباب األكؿ مف القسـ  (330)

األكؿ مف الكتاب األكؿ لمدكنة األسرة، بعدما كانت الخطبة منظمة فقط بفصميف في مدكنة األحكاؿ الشخصية 
 .الممغاة
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 عمى التكاعد يفيد بما كالقبكؿ، اإليجاب عف الطرفاف بيا يعبر كسيمة بأم الخطبة إقرار كيتـ
. المستقبؿ في الزكاج

ف شفكيان، تككف ما عادة كىي شرعان، الرجؿ خطبة المرأة عمى يمنع كال  شرعان  يمنعيا ما انتفى كا 
. كقانكنان 

 :شركط الخطبة -2

 مالؾ كعند .صحيحة الخطبة تككف لكي تكافرىا الكاجب الشركط ،عامة اإلسبلمي الفقو تناكؿ
. مكممة كأخرل كاجبة شركطان  نجد

 دفعان  لمغير مخطكبة تككف كأال سابؽ، زكاج مف عدة في المخطكبة تككف أال في تتمثؿ فاألكلى
  .لمتباغض
 قررىا التي القاعدة ىذه كأساس ،شرعان  لو تحؿ امرأة أم يخطب أف ،الزكاج يرـك لمف يجكزك
نما ،لذاتيا مقصكدة كليست ،إليو ككسيمة لمزكاج مقدمة الخطبة أف الفقياء جميكر  الزكاج، ىك المراد كا 
 الزكاج كاف كمتى .يخطبيا أف بالضركرة لو جاز حاؿ في المرأة يتزكج أف لشخص جاز فمتى كعميو
. (331)كذلؾ حراما إليو كسيمة ىي التي الخطبة كانت حرامان 

 في يتزكجيا أف عميو يحـر التي المرأة يخطب أف لو يجكز ال الشخص أف قاعدة مف استثنى كقد
  .(332)تصريحان  ال تعريضان  خطبتيا تجكز حيث ،كفاة مف بالمعتدة تتعمؽ كاحدة صكرة ،الحاؿ

 يتعيف الذم الزمني الفاصؿ ذلؾ كجكد عمى المحافظة :أكالن  ىي المعتدة، خطبة تحريـ كحكمة
 في نفسو منيما كؿ لمراجعة لممتفارقيف الفرصة إتاحة كثانيان  لممرأة، كالثاني األكؿ الزكاج بيف يفصؿ أف
 خطأ أك عارض حادث نتيجة الطبلؽ كاف إذا جديد مف الزكجية الحياة فيستأنفا قدك العدة، فترة

. (333)عابر
                                           

 .129س، ص .، ـ"شرح مدكنة األسرة: "انظر محمد الكشبكر (331)
يقصد بالتصريح أف يذكر الرجؿ لفظا ال يحتمؿ معنى آخر غير رغبتو في الزكاج، مثؿ أريد أف أتزّكجؾ أك أخطبؾ  (332)

لنفسي، أما التعريض أك التمميح فيك لفظ لو معنى ظاىر، كلكنو ينصرؼ إلى معنى آخر غير معناه الظاىر، كمف 
، أك إذا انقضت عدتؾ فأخبريني، أك يذكر قدره «كددت لك تيسرت لي امرأة صالحة»ذلؾ أف يقكؿ الرجؿ لممرأة 

 .                                                    كمنزلتو بيف الناس
استأذف َعَميَّ محمد بف الحسيف كلـ تنقض : أنو يركل أف ُسَكْيَنة بنت حنظمة قالت:      كمف أمثمة الخطبة بالتعريض
غفر : ، قمت«قرابتي مف رسكؿ الّمو كقرابتي  مف عمي كمكضعي في العرب َعَرفت»: عدتي مف ميمؾ زكجي، فقاؿ

إنما أخبرتؾ بقرابتي مف رسكؿ الّمو كمف : قاؿ! الّمو لؾ يا أبا جعفر، إنؾ رجؿ يؤخذ عنؾ، تخطبني في عدتي
 (.18)كتاب النكاح، الحديث رقـ  (3/224 )«السنف» ركاه الدارقطني في «...عمي

 .40س، ص .، ـ"تعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "راجع أحمد الخمميشي (333)
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 ،(334)«تضككا كال اغتربكا» قيؿ كلذلؾ ،النسب في كالتباعد التديف في فتتمثؿ ،الكماؿ شركط أما
 أك أبديان  تحريمان  المحرمة خطبة حرمة عف النظر بغض كالحنابمة، المالكية يمتقي الشركط ىذه كفي
  .مؤقتان 

   ﴿:تعالى لقكلو ،بخطبتيا التصريح يجكز ال الرجعية غير فالمعتدة

   

    

 ﴾(335)، أك بالتصريح سكاء خطبتيا تجكز فبل الرجعية أما 
. (336)المتزكجة حكـ في لككنيا التعريض

 نكاحيا عقد المفسكخ أك ثبلثان، المطمقةن  ككذلؾ زكجيا، بكفاة معتدة بخطبة التعريض كيجكز
 زكجيا طمقيا لما ليا قاؿ  النبي أف قيس بنت فاطمة ركت لما كذلؾ كاّلمعاف، الرضاع كحالة لمتحريـ
. (337)«فآذنيني حممت إذا» ثبلثان 

 أشبو أنيا الحنابمة فيرل ،عيبؿ أك لعنة فسخ كال ثبلث طبلؽ بغير البائف لممعتدة بالنسبة كأما
 .إعسار أك لعيب نكاحيا عقد فسخ التي ككذلؾ العدة، في بخطبتيا التصريح يجكز فبل ثبلثان، بالمطمقة
 كيباح السابؽ، زكجيا عف أبدان  تحـر المعاف أك الرضاع بسبب عقدىا فسخ التي يعتبر البيكتي كالفقيو

 ثبلث بغير البائف لممعتدة بالنسبة أنو فيرل ،المقدسي ةقداـ ابف كأما ،(338)عدتيا في بخطبتيا التعريض
 فيناؾ لمغير، بالنسبة أما إليو، بالنسبة المعتدة كغير فيي كالتصريح، التعريض فمزكجيا ،صغرل بينكنة
 لككنيا كذلؾ البيكتي، الفقيو كقكؿ يتطابؽ الذم بو المعمكؿ الرأم كىك ،بخطبتيا التعريض يجيز رأم
 العتبارىا الزكج قبؿ مف استباحتيا إلمكانية خطبتيا يجيز ال الثاني كالرأم .ثبلثان  بالمطمقة ةقشبي

ف عنؾ، يرغب ما» :كالتالي يأتيؼ المرأة كرد أما .(339)كالرجعية  أرادت إذا «...كاف شيئان  الّمو قضى كا 
. قبكليا عف التعبير

 بائف، طبلؽ مف المعتدة بخطبة التعريض جكاز في حنبؿ ابف اإلماـ كرأم يتطابؽ مالؾ كرأم
                                           

 .42-41س، ص. ، ـ "التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "انظر أحمد الخمميشي  (334)
 .233سكرة البقرة اآلية  (335)
 .147-146س، ص.، ـ9، ج"المغني: " شمس الديف ابف قدامة (336)
باب المطمقة ثبلثان ال نفقة ليا رقـ  - (6)كتاب الطبلؽ،  - (18)، (2/1119 )«الصحيح»الحديث أخرجو مسمـ في  (337)

 .147س، ص.كانظر شمس الديف ابف قدامة، ـ (1480 – 47)
 .9س، ص.، ـ1، ج"منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (338)
 .148-147س، ص .، ـ9، ج"المغني: " انظر شمس الديف ابف قدامو (339)
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. (340)النص النعداـ التعريض يجيز ال الذم حنيفة أبي عكس
 بغير البائف الطبلؽ أف مف الحنابمة الفقياء إليو ذىب ما مع تمتقي المغربية األسرة كمدكنة

ف ،ثبلث  يحكؿ الثبلث الطبلؽ أف حيف في ،العقد تجديد مف يمنع ال فإنو الزكجية، العبلقة يزيؿ كاف كا 
 (341).شرعيا بناء فعبل بيا بنى آخر زكج مف عدتيا إنياء بعد إال ،العقد تجديد دكف

 فأذف األكؿ الخاطب استأذف إذا إال الخطبة، عمى الخطبة جكاز عدـ في يتمثؿ الثاني كالشرط
. الخطبة عف التنازؿ يفيد استئذانو بعد فسككتو سكت، أك

 ، قائمة لـ تنتواألكلى الخطبة دامت ما الخطبة بيذه كرضيت معينة، امرأة رجؿ خطب فإذا
 لممؤمف يحؿ فال المؤمف، كأخ المؤمف» : الكريـ الرسكؿ قكؿ ىك الحكـ ىذا عميو بني الذم فاألصؿ

. (342)«يذر حتى خطبتو عمى يخطب كال ،أخيو بيع عمى يبتاع أف
 طمبت أك بالقبكؿ أجابت التي المخطكبة خطبة تحـر : األكلى حاالت، ثبلث قدامة ابف كيطرح

 المخطكبة ردت إذا الخطبة عمى الخطبة فييا تجكز التي ىي الثانية كالحالة اإلجابة، في كلييا استئذاف
 رضاىا عف المخطكبة فييا تعبر التي كىي ،الثالثة الحالة ثـ إليو، تركف كلـ األكلى الخطبة صاحب
. (343)يخطب أف ألحد يحؿ فبل بعض إلى بعضيـ ركف إذا أحمد اإلماـ رأم كفي تعريضان،

 حكـ كال ليا األمر كاف ىي كرفضت كلييا قبؿ فإف مجبرة، تكف لـ إف بنفسيا أحؽ ىي كالمرأة
ف إلجابتو، . كلييا رأم مع رأييا تطابؽ رضيت كا 

 قكؿ عمييا ينطبؽ ال النصراني أك الييكدم خطبة عمى الخطبة أف «اإلرادات منتيى» في ككرد
 خطبة عمى يخطب كال أخيو بيع عمى يبتاع أف لممؤمف يحؿ فال المؤمف، أخك المؤمف» :  الرسكؿ
 خطبيا التي بالكتابية المسمـ خطبة تصح كبالتالي ،(344)لممسمميف بأخ ليس فيك ،«يذر حتى أخيو
. كتابي

 يعد أـ العقد يصح ىؿ حرمت، خطبة عمى المبني الزكاج عقد حكـ حكؿ ،السؤاؿ ىنا كيثار
؟  باطبلن 

                                           
 .42س، ص.، ـ1، ج"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: " راجع أحمد الخمميشي (340)
 . مف مدكنة األسرة127 ك126انظر المادتيف  (341)
باب ال يخطب عمى خطبة أخيو حتى  - (46)، كتاب النكاح (9/238 )«الصحيح»متفؽ عميو، أخرجو البخارم في  (342)

باب  (49)كتاب النكاح،  - (16)، (2/1029 )«الصحيح»، كأخرجو مسمـ في (5142)ينكح أك يدع، الحديث 
» :كفي ركاية أخرل لمبخارم كالنسائي (1408 – 38)تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا أك خالتيا في النكاح، الحديث 

 .«ال يخطب الرجؿ عمى خطبة أخيو حتى يترؾ الخاطب قبمو
 .151-149، ـ، س، ص9، ج"المغني: " انظر شمس الديف ابف قدامة (343)
 .9، ص1الجزء . انظر نفس المرجع، ـ (344)
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 ،السعكدية العربية المممكة في قضاءن  بو المعمكؿ كىك ،«اإلرادات منتيى» في كرد لما بالنسبة
. (345)العقد عمى حظر تقدـ فيو ما أقصى ألف ،صحيحان  يعتبر العقد فإف

 بخطبة التعريض أك التصريح عف حديثو معرض في قدامة ابف تناكلو ما الحكـ ليذا كيضاؼ
ف الزكاج، كيتـ الخطبة حؿ يقع حيث ذلؾ، بو يحـر مكضع في  طمقة بالتطميؽ يقكؿ مالؾ كاف كا 

. (346)كاحدة
 فيي ركم، لما الغريبة أك النسب في كالبعد التديف في تتمثؿ التي ،المكممة لمشركط بالنسبة أما

. الفقياء سائر عند فييا مرغكب ىي إنما انتفت، إذا الخطبة صحة في تؤثر ال
: التالية الثبلث بالصكر متعمقان  يبقى الخطبة، عمى بالخطبة المتعمؽ النيي فإؼ كىكذا

 يتفؽ الصكرة ىذه فيك .لمزكاج الرسمي العقد كتابة إال يبقى ال أك نيائيان  األكلى الخطبة تقبؿ أف .1
 منيما كؿ قبؿ خطيبيف بيف شيطانية كسكسة بمثابة تككف ألنيا ة،ثاني بخطبة التقدـ تحريـ عمى الفقو

 ؛لو زكجان  كارتضاه صمة اآلخر
 عنيا تصدر بأف نيائيان، ىاقبكؿ قرار يككف أف دكف مبدئيان  تقبؿ أف أم الخطبة إلى المرأة تركف أف .2
 .كشركطو الزكاج عمى المكافقة كنيائيان  صراحة تعمف أف دكف القبكؿ عمى الدالة التصرفات بعض
 الخطبة إلى المرأة تركف أف بعد الثانية الخطبة فيمنعكف ،قبميا بالتي الصكرة ىذه األئمة أكثر كيمحؽ
 ؛األكلى

 كأ بالرفض تجيب فبل يدىا طالبان  الخاطب يتقدـ بأف ،كالتشاكر التدبر فترة في المرأة تككف أف .3
 الخطبة بجكاز ىنا الفقياء غمبأ يقكؿ الرأم، كتبادؿ لمتفكير ميمة كلييا أك ىي تطمبؼ القبكؿ،
 الؼ كالرفض، القبكؿ بيف تردد حالة في كالمرأة التراكف يحصؿ لـ داـ ما ألنو ،(كراىيتيا مع)الثانية
 (347).الثانية أك األكلى قبكؿ في حرة المرأة كتككف الثانية، لخطبةؿ التقدـ مف ضير

 : ما تبيحو الخطبة-2
 الّمو مف كتقكل سميمة أسس عمى ينبني أف بد ال ،كاالستقرار الدكاـ بو يراد الذم الزكاج فإ
 كالمخطكبة الخاطب مف لكؿ بد ال أنو مق الصدد بيذا تتحقؽ أف يجب خطكة كأكؿ ،كتعالى سبحانو

 شعبة، بف لممغيرة يقكؿ  الّمو رسكؿ نجد المنطمؽ ىذا كمف .البعض بعضيما عمى يتعرفا أف مف
                                           

 .11س، ص. ِ ، ـ1، ج"منتيى اإلرادات: " راجع منصكر يكنس البيكتي (345)
 .149س، ص.، ـ9، ج"المغني: " انظر شمس الديف ابف قدامة  (346)
 .43س، ص .، ـ"التعميؽ عمى قانكف الشخصية: "انظر أحمد الخمميشي (347)
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 :لسبلـاك الصبلة عميو لو فيقكؿ ال، : المغيرة فيقكؿ إلييا؟ نظرتأ": يتزكجيا لكي امرأة خطب حينما
. مةءكالمبل المكافقة ابينكـ تحصؿ أف أم .(348)"بينكما دـؤم أف أحرل ّنوإؼ إلييا انظر

 سكاء الطرفيف، كبل حاؿ في كالبحث التحرم منيا الغرض فإف لمزكاج، مقدمة الخطبة كانت إذاك
 مف التأكد ذلؾ كؿ رأس عمى كنجد المكاصفات، مف غيرىماب تعمؽ كأ ،كالسمكؾ باألخبلؽ األمر تعمؽأ

. كالجماؿ الحسف كمف الخطبة، أطراؼ مف طرؼ لكؿ الجسمي التككيف
 ثـ كمف الشريؼ، الحديث في كردت التي النظر قضية في كالفقياء المذاىب اختمفت كقد

؟  المحاـر أحد بحضكر أـ خمكة في الرؤية تككف كىؿ إليو، النظر يجكز ال كما يجكز ما حكؿ التساؤؿ
 مف الفقياء جميكر ذىب حيف في ،(349)تيفأالسك سكل المخطكبة مف شيئان  يستثنكف ال الظاىرية

 الكجو ىك إليو النظر المباح أف إلى ،الجعفرية كالشيعة كالحنفية، كالشافعية، ،كالحنابمة ،المالكية
 (350).عكرة يعتبر ذلؾ عدا كما القدميف، األحناؼ كأضاؼ ،فاكاليد

 العربية المممكة في الفقيية بمكاقفو معمكؿ حنبمي فقيو كىك ،المربع الركض في البيكتي كأكرد
 كرقبة، ككجو، غالبان  يظير ما نظر إجابتو، ظنو عمى كغمب امرأة خطبة أراد مف» : أف السعكدية،

 إلى يدعكه ما بعض منيا يرل أف فقدر امرأة، أحدكـ خطب إذا» :  لقكلو كذلؾ ،(351)«قدـك كيد،
. (352)«فميفعؿ نكاحيا،

 بيا، يختمي أف لو ليس لكف إذف، إلى الحاجة كدكف ،الشيكة أمف إف ،النظر يكرر أف كلمخاطب
. المحـر غير عمى الخمكة تحـر عامة الحنابمة كعند

 كاليد، كالرقبة الكجو، في الحنابمة الفقياء كؿ كيمخصو بجكازه، الشرع كرد لما إال يجكز ال فالنظر
 أحدكـ خطب إذا» : داككد بيكأ أحمد عف جابر حديث في  الرسكؿ لقكؿ كذلؾ إذف، بغير كلك كالقدـ،
 أمف مع النظر تكرار كلو ،«فميفعؿ نكاحيا إلى يدعكه ما منيا ينظر أف استطاع فإف ،المرأة
 (353).الفتنة

                                           
  في النكاح، «السنف»، كابف ماجو في (4043)في كتاب النكاح، الحديث (9/351 )«الصحيح»أخرجو ابف حباف في  (348)

 (.4/244،245،246)، كأخرجو أحمد في المسند (1865)باب النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا، الحديث 
../.. ، أطركحة 2، ج"مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ الشخصية: "انظر محمد بشيرم (349)

 .349، غير منشكرة، ص1995 – 1994نكقشت بكمية الحقكؽ، جامعة الحسف الثاني، الدار البيضاء، ../.. 
 .64س، ص.، ـ"أحكاـ األسرة: "راجع رمضاف الشرنباصي كجابر الشافعي (350)
 .509، ص2004، مؤسسة الرسالة، بيركت "الركض المربع: "راجع منصكر البيكتي (351)
في النكاح، باب في الرجؿ ينظر إلى المرأة كىك يريد تزكيجيا، الحديث رقـ  (2/229 )«السنف»أخرجو أبك داككد في  (352)

 (.3/334 )«المسند»كأحمد في  (2082)
 .9، ـ، س، ص3، ج"منار السبيؿ: " راجع الشيخ إبراىيـ بف ضكياف (353)
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 ،محرميف غير برجاؿ المرأة خمكة ككذلؾ ،محـر غير رجؿ مف بالنساء الخمكة حرمكا كالحنابمة
 فإف منيا، محـر ذك معيا ليس بامرأة يخمك فال اآلخر كاليكـ باهلل يؤمف كاف مف» : جابر لقكؿ كذلؾ

. (354)«الشيطاف ثالثيما
 ﴿ :كيجمع العمماء عمى تحريـ النظر لمعكرة طبقان لقكلو تعالى

   
  ﴾(355) لمرقبة إال  النظر فبل يباح، كمف ثـ

. كاليديف كالقدميف، كيباح لممرأة النظر مف الرجؿ مثؿ ما ينظر إليو منيا
 الشاىد نظر ضركرة يرل أحمد كاإلماـ الشيادة، لتقع عمييا المشيكد كجو إلى النظر كلمشاىد

ف ،كالشراء البيع في كذلؾ بؿ كحده، الزكاج في ليس ،بعينيا معرفتيا مف يتمكف حتى لممرأة  قد كاف كا 
 (356).لمفتنة تجنبان  العجكز دكف الشابة حؽ في كراىتو أبدل

 الّمو رسكؿ عممنا» : فييا جاء التي مسعكد ابف بخطبة المرء يخطب أف الحنابمة لدل كيستحب
 مف باهلل كنعكذ كنستعينو نحمده لّمو الحمد : التشيد : قاؿ الحاجة في كالتشيد الصالة في التشيد 

 ،الّمو إال إلو ال أف كأشيد لو، ىادم فال يضمؿ كمف ،لو مضؿ فال الّمو ييدم مف أنفسنا، شركر
. (357)«األربع اآليات يقرأ ثـ كرسكلو، عبده محمدان  أف كأشيد

 :قائبلن  تزكيجو الرسكؿ مف رجؿ طمب فقد داككد، باستثناء ،الفقياء عند كاجبة ليست كالخطبة
. ذلؾ قبؿ  يخطب كلـ ،(358)«القرآف مف معؾ بما زّكجتكيا» :الّمو رسكؿ فقاؿ زكجنييا،

 حضرة في بؿ خمكة، في يككف أال يجب ،المخطكبة إلى النظر أف عمى اإلسبلمي الفقو كيجمع
 بالمرأة الرجؿ خمكة عف شديدا نييا نيى قد كالسبلـ، الصبلة عميو ألنو ،المخطكبة محاـر مف أحد

 ،منيا محـر ذك معيا ليس بامرأة يخمكف فال اآلخر، كاليكـ باهلل يؤمف كاف مف » :قاؿ عندما األجنبية
                                           

، أبكاب النكاح، باب ما جاء في كراىية الدخكؿ عمى المغيبات الحديث (2/462 )«السنف»أخرجو الترمذم في  (354)
 (.153، 4/149 )«المسند»كأحمد في  (1171)

 .31سكرة النكر اآلية  (355)
 .132س، ص. ، ـ9، ج"المغني: " راجع أبك محمد ابف قدامة (356)
 مف سكرة األحزاب، ركاه أبك 71 ك70 مف سكرة النساء، كاآليتيف 1 مف سكرة آؿ عمراف، كاآلية 102كاف يقرأ اآلية  (357)

ككاف اإلماـ أحمد إذا حضر إبراـ عقد نكاح كلـ تخطب فيو ىذه الخطبة قاـ كترؾ المجتمعيف، انظر . داكد كالترمذم
 .157، ـ، س، ص9شمس الديف بف قدامة، المغني، ج: 

باب خيركـ مف تعّمـ القرآف كعّممو،  - (21)كتاب فصائؿ القرآف،  - (66)، (9/92 )«صحيحو»أخرجو البخارم في  (358)
 (.5029)الحديث رقـ 
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. (359)«الشيطاف ثالثيما فإؼ
  :سبؽ ما إلى باإلضافة ،يشترط نوإؼ اإلسبلـ، نظر في كمشركعة مباحة الرؤية تككف كحتى

 إلى يجاب لف أنو عمـ فإؼ خطبتو، إلى سيجاب أنو ظنو عمى يغمب أك الخاطب يعمـ أف -1
 ؛األجنبية إلى النظر يحـر كما حرامان  يككف إلييا النظر فإؼ لغيره، مخطكبة أنيا أك خطبتو

 متى أنو غير ، الّمو رسكؿ لسنة تطبيقان  ينظر إنما ألنو ،كالمتعة المذة نظرتو مف يقصد أال -2
. (360)بذلؾ بأس فبل قصد بدكف كالمتعة المذة جاءت

لى ذلؾ ماؿ أكثر إك. كقد أجاز اإلماـ مالؾ رضي الّمو عنو النظر إلى كجو المخطكبة ككفييا
ف فييما داللة عمى الصحة ا كالكؼ،الفقياء، ذلؾ أف الكجو مجمع المحاسف غالبان كمحط الرؤية

. كالخصكبة كعمى حاؿ الجسـ مف النحافة كاالمتبلء
العدكؿ عف الخطبة : ثانيا

 الحنابمة عند الفقيية الناحية مف كحده يكفي ال الخطبة أثناء كالقبكؿ اإليجاب عف التعبير
. فقط الظاىرية عند كاجبة الخطبة أف خاصة كذلؾ، القانكنية الناحية مف كال الزكاج، النعقاد

 لمزكاج مقدمة نياإ أم ،كلمتعارؼ الطرفيف بيف لبلتفاؽ كسيمة ىي بؿ الزكاج، تعني ال فالخطبة
براـ . العقد كا 

 أك كتبت فسخيا أك عنيا العدكؿ كالمخطكبة لمخاطب فإف إلزامية، قكة أم لمخطبة ليس داـ كما
. تكتب لـ

ف أنيا إال  النظاـ في العدليف إشياد يشترط النكاح عقد أف ذلؾ الزكاج، تفيد ال فإنيا ،كتبت كا 
 مدكنة مف 13 المادة عمييا نصت التي شركطو بأحد إلخبللو (361) فاسدان  الزكاج يعتبر حيث المغربي
 السادسة المادة في جاء كما ،األطراؼ ألحد منفردة بإرادة يككف الخطبة عف كالعدكؿ . المغربية األسرة

 مف كلكؿ الزكاج، عقد عمى اإلشياد حيف إلى خطبة فترة في الطرفاف يعتبر» :األسرة مدكنة مف
 في بو معمكؿ ىك ما أك الحنابمة بو قاؿ ما مع المدكنة التقت كقد ،«عنيا العدكؿ حؽ الطرفيف
 إشيار أف مف مالؾ اإلماـ مذىب في جاء لما العقد،خبلفا لصحة الشيكد لشرط بالنسبة السعكدية
 لمخطبة حد بكضع كالمخطكبة الخاطب بيف االتفاؽ طريؽ عف يتـ قد أك ،الشاىديف عف يغني النكاح

                                           
 .  كقد سبؽ ذكره«المسند»أخرجو أحمد ابف حنبؿ في  (359)
 .134 ك133س، ص.، ـ"شرح مدكنة األسرة: "انظر محمد الكشبكر (360)
 48س، ص.، ـ1، ج"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: " انظر أحمد الخمميشي (361)

ذا تكفر الشاىداف كتـ التعبير   -  ككذلؾ األمر في النظاـ السعكدم فغياب الشاىديف يعتبر إخبلالن بأحد شركط العقد، كا 
 .، فإف األمر يصبح زكاجان كليس خطبة-كطبعان بحضكر الكلي-باإليجاب كالقبكؿ 
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نيائيا،  مف المكاد عميو نصت ما عمى ذلؾ في اعتمد كقد ،« التقابؿ » بػ الفقياء أحد نعتو ما كىك كا 
 (362).المغربي كالعقكد االلتزامات قانكف مف 398 إلى 393

 سكرة في جاء لما مخالؼ الفقيية الناحية مف فيك مشاكؿ، عدة يطرح الخطبة عف كالعدكؿ
   ﴿ اإلسراء

   ﴾(363) .
 اصدقكا :الجنة لكـ أضمف أنفسكـ، مف ستان  لي اضمنكا» :  الرسكؿ لقكؿ مخالفان  كذلؾ كيعتبر

. (364)«أيديكـ ككفكا أبصاركـ، كغضكا فركجكـ، كاحفظكا ئتمنتـ،ا إذا كأدكا كاعدتـ، إذا كأكفكا حدثتـ، إذا
 مع لكف كالفقيية، األخبلقية الناحية مف ىذا معقكؿ، سبب المخطكبة أك لمخاطب كاف إذا إال

 سبب إذا إال سبب، بدكف الخطبة عف لمعدكؿ أثر أم كالفقيي القانكني المستكل عمى نجد ال ذلؾ
. الثاني لمطرؼ أضراران 

 حالة في كالمصاريؼ كاليدايا المير بمصير المرتبطة المسائؿ بعض تطرح ،ذلؾ كمع
. الخطيبيف ألحد اإلرادم االنسحاب
  كمصاريؼ الخطبةبالنسبة لمصداؽ المعجؿ: أكال
 بالنسبة لمصداؽ المعجؿ- 1

 مف 13 المادة في المغربي المشرع أكده ما عمى ،الزكاج صحة شركط مف ان شرط الصداؽ يعتبر
 عقد إبراـ قبؿ ،فقط بعضو أك كمو لمخطكبتو الخاطب يقدمو أف يحدث قد أنو غير . (365) المدكنة
. (366)ذلؾ المخطكبة الشتراط أك لو، ظيرت ألسباب الزكاج

 الزكاج، عقد في  إال لو،ؾ أك منو جزء يستحؽ ال الصداؽ أف ،الفقياء كؿ لدل بو المسمـ كمف
 التي األسرة، مدكنة مف 30 المادة في كرد لما كذلؾ ،(367)تعجيمو عمى االتفاؽ أجاز المغربي كالمشرع
 .«بعضان  أك كالن  مسمى أجؿ إلى تأجيمو أك الصداؽ تعجيؿ عمى االتفاؽ يجكز» :يمي ما عمى نصت

                                           
 .135س، ص.، ـ"الزكاج:شرح مدكنة األسرة : "راجع بالخصكص محمد الكشبكر (362)
 .34سكرة اإلسراء اآلية  (363)
، كتاب البر كاإلحساف، باب الصدؽ كاألمر بالمعركؼ (1/506)كابف حباف  (323/ 5 )«المسند»خرجو أحمد في  (364)

 .عف عبادة بف الصامت، كصححو األلباني في   صحيح الترغيب (271)الحديث رقـ 
 .عدـ االتفاؽ عمى إسقاط الصداؽ- 2-... 1: يجب أف تتكفر في عقد الزكاج الشركط اآلتية (365)
 .136، مرجع سابؽ، "شرح مدكنة األسرة: " محمد الكشبكر (366)
كيمتقي المالكيكف كالحنابمة في تعجيؿ الصداؽ كمو، مع جكاز تأجيؿ البعض عند المالكية، كجكاز تأجيؿ الكؿ عند  (367)

-532، ص1996، 1، مكتبة الممؾ فيد، المجمد الثاني، ط"فقو األسرة: " محمد بف أحمد صالح: الحنابمة، انظر
533. 
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 لمخطبة حد كضع حاؿ في ،منو المقدـ الجزء أك الصداؽ رد كجكب عمى الفقياء أجمع قدك 
 الخاطب قدـ إذا» : باآلتي األسرة مدكنة مف 9 المادة عميو نصت ما كىك الكفاة، بسبب أك إراديان 

 لكرثتو أك فممخاطب ىا،ءأثنا الطرفيف أحد مات أك الخطبة عف عدكؿ كحدث منو، جزءان  أك الصداؽ
ال قائمان، كاف إف بعينو سمـ ما استرداد  .تسممو يكـ قيمتو أك فمثمو كا 
 ما العدكؿ في المتسبب تحمؿ جياز، إلى حكؿ الذم المبمغ أداء في المخطكبة ترغب لـ إذا ك

. «فيو المؤدل كالمبمغ الجياز قيمة بيف خسارة مف ذلؾ عف ينتج قد
 فترة أثناء أم ،عمييا العقد قبؿ كمو أك الصداؽ مف بعضان  لمخطكبتو يقدـ الذم ،فممخاطب

. الخطبة عف العدكؿ حالة في استرداده في الحؽ الخطكبة،
 إبراـ قبؿ المقدـ الصداؽ استرداد في الحؽ الخطكبة فترة في المتكفى الخاطب لكرثة يحؽ كما

. العقد
 أك عمييا، قدـ الحالة عمى زاؿ ما أم ،قائمان  كاف إف ،بعينو ّماإ الصداؽ يسترد ،الحالتيف كفي

. المثميات مف يكف لـ إذا التسمـ، يـك توبقيـ أك المثميات مف كاف فإ بمثمو
 في المخطكبة ترغب لـ إذا» :أنو عمى المدكنة نفس مف 9 المادة مف الثانية الفقرة تنص بينما

 بيف خسارة مف ذلؾ عف ينتج قد ما العدكؿ في المتسبب تحمؿ جياز، إلى حكؿ الذم المبمغ أداء
  .«فيو الِمؤدل كمبمغ الجياز قيمة

 بو، اشترتيا التي باألشياء االحتفاظ أك ،الصداؽ مف المقبكض المبمغ إرجاع لمخطيبة فأ أم
ذا  .شرائو في أنفؽ الذم بالمبمغ حيازتو لمخطيب أمكف الصداؽ، مبمغ إليو حكؿ بما االحتفاظ رفضت كا 
 في المتسبب تحمؿ أقؿ، بمبمغ كبيع فيو أنفؽ الذم بالمبمغ الجياز تسمـ معان  الخطيباف رفض إذا أما

. (368)المبمغيف بيف الفرؽ الخطبة فسخ
  مصاريؼ الخطبة كاليدايا-2

ف لممصاريؼ، بالنسبة الخطبة عف العدكؿ ألثر األسرة مدكنة تتعرض لـ  تعرضت كانت كا 
. لميدايا

مصاريؼ الخطبة ؿ بالنسبة- 1
 األكلى التفاكض مرحمة بعد حفؿ إقامة لمزكاج، تمييد كؿ عمى تطغى أصبحت التي التقاليد مف

 ،الدكؿ في اإلجراءات ىذه تتـ ما الغالب كفي ،ىمابقبكؿ تنتيي كالتي الخطيبيف، بيف الكاقع في تتـ التي
 بالقكاعد التقيد عف بعيدان  ،كلقاءاتيما الجنسيف بيف العبلقة عمى الرقابة مف درجة فييا تمارس ال التي

                                           
 .21س، ص .انظر الدليؿ العممي لمدكنة األسرة، ـ (368)
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. كالسعكدية مكاف أم في المحـر بغير التجمع فييا يمنع التي البمداف في ككذلؾ جدم، بشكؿ الفقيية
 مف آالؼ عدة تكمؼ قد كحدىا الخطبة فحفمة ىامة، تككف األحكاؿ أغمب في المصاريؼ كىذه

 أخرل، حاالت في كلييا أك الخطيبة ميزانية مف أك ،الحاالت غالب في ،الخاطب ميزانية مف الدراىـ
 أك الخطبة بمناسبة الخطيبيف أحد كصرفو أنفقو ما فإؼ ،التشريعي النص انعداـ فأماـ ،حاؿ أم كعمى

 مف العدكؿ كاف أك ،المرأة أنفقتيا أك الرجؿ أنفقياأ سكاء استرداده، طمب في لو حؽم ال إنوؼ حفمتيا،
. (369)جانبيا مف أك جانبو

ف  أك صريح بشكؿ الزكاج في الرغبة عف كالتعبير ،اإليجاب صدكر مف يمنع ال ذلؾ كاف كا 
 مف .الجكانب ىذه كؿ أطر الفقو أف كما لمنبكة، األكلى العيكد في بو العمؿ ثبت ما كىك بالتعريض،

. األحكاـ مع يتناسب بما كمكاجيتو الكاقع فقو خبلؿ
ذا  الخاطب اتصاؿ عبر العممية اإلجراءات في الدخكؿ يتـ ،إيجابيا عف المرأة عبرت ما كا 

 التكاليؼ حيث مف درجتو تتكقؼ حفؿ إقامة ثـ كمف بأىميا، أىمو اتصاؿ أك المخطكبة، كأىؿ بالكلي
. كأىميما الخطيبيف مستكل عمى ،المالية

 كالمصاىرة الخطيبيف، بيف العبلقة عف كإعبلف ،الدؼ كيضرب الذبائح تذبح مثبلن  المغرب ففي
. األىؿ بيف

 حسب تختمؼ مصاريؼ الخاطب عمى تفرض االجتماعي الطابع ذات التصرفات كىذه
. كاالجتماعي العائمي الكسطيف

 كافأ سكاء استردادىا، في لصارفيا فييا حؽ ال المصاريؼ ىذه أف الخمميشي األستاذ كيرل
:  لسببيف كذلؾ الخطيبة، أك الخاطب

. القانكف في عمييا التنصيص عدـ في يتمثؿ : األكؿ
 خطأ يعتبر ال فيك كبالتالي .لمطرفيف مكفكال ان حؽ الخطبة عف العدكؿ ككف في يتمثؿ :كالثاني

 (370).التقصيرية المسؤكلية قكاعد عمى بناءن  ،االسترداد طمب تأسيس عنو يترتب
 تمؾ يؤدم مف يحمؿ قد االسترداد عدـ تقرير فإؼ القانكنييف، السببيف ىذيف إلى كباإلضافة

 بعد الخطبة عف التراجع تـ إذا ،نيائية بصفة يخسرىا قد أنو يعمـ داـ ما منيا، التقميؿ عمى المصاريؼ
 ارتفاعيا اليـك نشاىد التي الخطبة مصاريؼ لتقميؿ سببان  ىذا يككف كقد اآلخر، الطرؼ مف كلك ذلؾ

. بو لو طاقة ال ما الزكاج في الراغب كمؼيت إذ ،الفاحش
                                           

 .34س، ص .، ـ"شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية: " انظر عبد الكريـ شيبكف (369)
 .52-51س، ص. ، ـ1، ج"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: " انظر أحمد الخمميشي (370)
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 بالنسبة لميداياأما - 2

 ة،أكالمكاؼ كالتكدد اإلكراـ كجو عمى لو لممكىكب الكاىب يقدمو ما» :ابأنو اليدية، تعريؼ يمكفؼ
 كعطية ىبة فيسمى شيئا بعطائو يقصد لـ فإك .صدقة فيك اآلخرة ثكاب منو ليقصد قدمو فإ كأما

. (371)«كنحمة
ذا  بشأف اختمفكا فإنيـ منو، تقدـ ما أك كمو سكاء ،الصداؽ إرجاع عمى أجمعكا قد ،الفقياء كاف كا 

 كيرل قيمتو، ترد استيمؾ كما عينو، يرد يستيمؾ لـ كما كمية، ردىا كجكب يركف فالشافعية اليدايا،
ذا اليدايا، مف شيء أم المخطكبة ترد ال الخاطب مف العدكؿ كاف إذا أنو المالكية  ،منيا العدكؿ كاف كا 
 (372).قيمتيا رد أك ،تستيمؾ لـ إذا ،اليدايا رد فعمييا

 ال المخطكبة مف أك الخاطب مف العدكؿ أكاف فسكاء اليبة، حكـ لميدايا أف إلى الحنفية كذىب
 طبيعتيا في غير ما عمييا دخؿ أك المكىكبة العيف استيمكت إذا كخاصة اليبة، في الرجكع يجكز
 (373).األكلى

 الرجكع يجكز ال كاليبة كاليبة، اليدية ألف ىديتو، في الرجكع لمخاطب ليس أنو يركف كالحنابمة
 حديث في كما  الرسكؿ لقكؿ كذلؾ المخطكبة، أك الخاطب طرؼ مف العدكؿ كافأ سكاء ،فييا

 فيما الكالد إال فييا يرجع ثـ عطية يعطي أف ألحد ليس» مرفكعان  عباس كابف عمر ابف عف لطاككس
. الحنابمة عند فييا الرجكع يصح ال فاليبة .(374)«كلده يعطي

 : يمي ما عمى بالنص اليدايا فييا ترد التي الحالة 8 المادة في المغربية األسرة مدكنة كحددت
 مف الخطبة عف العدكؿ يكف لـ ما اليدايا، مف قدمو ما يسترد أف كالمخطكبة الخاطب مف لكؿ»

 المشرع سمكو الذم النيج نفس عمى سير كىك ،«األحكاؿ حسب بقيمتيا أك بعينيا، اليدايا ترد قبمو،
                                           

، العدد الثالث، ص "نظرات في الفقو كالقانكف"،  سمسمة "القاسـ المشترؾ بيف النحمة كاليبة كالصدقة: "انظر عبد السبلـ حادكش(371)
 . كما بعدىا14

 .47-46، ص2002، دار الثقافة، الدكحة، "األسرة: "  محمد الدسكقي(372)
 : كرد فيو1933 يكليك 13صدر حكـ عف محكمة طنطا االبتدائية الشرعية حكمان نيائيان بتاريخ  (373)

 ما يقدـ مف الخاطب لمخطكبتو، مما ال يككف محبلن لكركد العقد عميو يعتبر ىبة؛        -    
 اليدية كاليبة، حكمان كمعنى؛-    
 اليبة عقد تمميؾ يتـ بالقبض، كلممكىكب لو أف يتصرؼ في العيف المكىكبة بالبيع كالشراء كغيره، كيككف تصرفو نافذان؛-    

 ىبلؾ العيف أك استيبلكيا مانع مف الرجكع في اليبة؛   - 

 : انظر مكقع منتدل المرأة المسممة انظر المكقع اإللكتركني. ليس لمكاىب إال طمب رد العيف إف كانت قائمة   - 

HTTP://FORUM.TWATH.COM.  
 .525س، ص. ، ـ2، ج"منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (374)

http://forum.twath.com/
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  .(375)الشخصية األحكاؿ مدكنة مف الثالث الفصؿ في المغربي
 مستفز تصرؼ بسبب إليو المضطر كليس ،االختيارم العدكؿ ىك النص في المقصكد كالعدكؿ

 يفكؽ بحيثك فيو ان مبالغ صداؽ مبمغ الخطيبة تطمب أف مثؿ اآلخر، الطرؼ يقدميا تعجيزية شركط أك
  .(376)العمؿ أك الدراسة عف االنقطاع مثبل الخطيبة عمى الخطيب يشترط أك الخطيب، إمكانيات

 ليدية الخطيبة بإرجاع بحكمو كذلؾ القبيؿ، ىذا مف نزاع في بت أف المغربي لمقضاء سبؽ كقد
 كقامت أرضية قطعة الخاطب أىداىا أف بعد كذلؾ النية، سكء عف يعبر بسمكؾ قامت بعدما ،الخاطب
 جانب مف كاف الخطبة عف فالعدكؿ غيره، تزكجت ثـ العقارية المحافظة في اسمياب تسجيميا بإجراءات
 (377).الخاطب بو تبرع ما إرجاع يقتضي مما الخاطب، مف كليس المخطكبة

الضرر الناتج عف العدكؿ عف الخطبة  : ثانيا
 بحيث ،النية بحسف يرتبط أف بد ال فإنو كالقانكف، الشرع يكفمو ان حؽ الخطبة عف العدكؿ كاف إذا

 عف تخمت إذا بالزكاج المخطكبة ككعد الخطيبيف، بأحد اإلضرار شأنيا مف بأفعاؿ يقترف أف يمكنو ال
 مف بما بالتفكه الطرفيف أحد لدف مف التيكر أك دراستيا، تركت لؤلسرة،أك تفرغيا أساس عمى عمميا
.  اآلخر بالطرؼ اإلضرار شأنو

 المسؤكلية قكاعد عمى بناءن  ،بالتعكيض الحكـ إمكانية الفقياء بعض يرل ،الحالة ىذه ففي
                                           

لكؿ مف الخاطبة كالمخطكبة العدكؿ عف الخطبة، »: كاف الفصؿ الثالث مف مدكنة األحكاؿ الشخصية ينص عمى أنو (375)
 .«لمخاطب أف يسترد اليدايا، إال إذا كاف العدكؿ عف الخطبة مف قبمو

 .20انظر الدليؿ العممي لمدكنة األسرة، مرجع سابؽ ص  (376)
كيؤاخذ األستاذ . 155، ص9 ك8انظر القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ بمكناس، نشر بمجمة رابطة القضاء، ع (377)

عدـ صياغتو النص المغربي بكيفية كاضحة، ال تثار معيا أم -  بالخصكص–أحمد الخمميشي عمى المشرع المغربي 
 1978 دجنبر 13 بتاريخ 818كقد عزز مكقفو بقرار صادر عف المجمس األعمى تحت عدد . مشكمة أثناء التطبيؽ

بكؿ ما يخكلو ليا » الذم فرض عمى الخطيبة إذا ما أرادت االحتفاظ باليدية أف تقـك 70367في القضية المدنية عدد 
 .خبلفان لمنص الذم يقضي ضمنيان بتحقيؽ ذلؾ. «القانكف مف أجؿ مطالبة المدعي بإتماـ عقد الزكاج

     كيعتقد األستاذ محمد الكشبكر، أف الخمؿ قد كقع في تطبيؽ النص كليس في صياغتو، كرغـ ذلؾ فإف المشرع الجزائرم 
ال ... »: كاف أكثر ضبطا لمنص مف نظيره المغربي، عندما نص في المادة الخامسة مف قانكف األسرة عمى ما يمي

ذا كاف العدكؿ مف المخطكبة فعمييا رد ما لـ يستيمؾ. يسترد الخاطب شيئان مما أىداه إذا كاف العدكؿ منو كبعدما . «كا 
فقد جاء في الفصؿ الثاني مف مجمة . أخذ المشرع التكنسي بدكره بنفس القاعدة أكد أنيا ليست مف النظاـ العاـ

يسترد الخاطب اليدايا التي يقدميا إلى خطيبتو، إال إذا كاف العدكؿ مف قبمو ككجد شرط ». األحكاؿ الشخصية
 .    «خاص

ذا كاف المشرع المغربي قد تحدث عف اليدايا التي يقدميا الخاطب، فإف المنطؽ القانكني   كانطبلقان مف اليدؼ       كا 
سيما لك قدمت ىي لو بعض . المتكخى تشريعيان مف الحكـ أعبله، يجعمنا نسكم في ىذا الحكـ بيف الخاطب كمخطكبتو

 . اليدايا
 .106 ص 1974. ، مطبعة الرسالة بالرباط"شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية: "عبلؿ الفاسي:      انظر في نفس االتجاه 



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

182 

 كالكاضح، الجمي المبرر غياب حالة في كذلؾ العدكؿ، حؽ استعماؿ في التعسؼ شريطة ،التقصيرية
 بالطرؼ اإلضرار في كيشارؾ الخطيبيف أحد يساىـ كأف الطمع، أك بالتيكر العدكؿ يرتبط كأف

. (378)اآلخر
 عمى بالجكاب يتعمؽ فيما المغربي المشرع سككت مسألة آخر، باحث أثار اإلطار ىذا كفي

 تناكلو في الفرنسي القضاء اختمؼ كقد كذلؾ؟ تعتبر ال أنيا أـ عقدان  تعتبر الخطبة ىؿ :التالي السؤاؿ
نما عقدان، تمثؿ ال الخطبة أف معتبران  ،األمر حسـ الذم المصرم القضاء عكس ،(379)القضية ليذه  كا 

 (380).الزكاج لعقد تمييدان 
 ال الخطبة عف العدكؿ مجرد» أف السابعة المادة في اعتبرت ،المغربية األسرة لمدكنة بالنسبة

 لممتضرر يمكف لآلخر، ضرران  كسبب الطرفيف أحد عف صدر إذا أنو غير تعكيض، عنو يترتب
. المصرم القضاء بو أقر ما إلى ذىب قد يككف كبذلؾ ،«بالتعكيض المطالبة

 كبيف ضرر، أم عنو يترتب ال الذم ،الخطبة عف العدكؿ بيف التمييز يجب ،المادة ىذه كداخؿ
. معنكيان  أك ماديان  يككف قد ضرر عنو يترتب الذم العدكؿ

 ىذا ذ أف ال سند ليا في الفقو اإلسبلمي، إ، فإف ىذه القاعدة جديدة،كبحسب أحد الباحثيف
األخير نص فقط عمى استرجاع ما دفعو الخاطب إذا كاف العدكؿ مف طرؼ المخطكبة أك 

. (381)العكس
لذلؾ يطرح التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية المجكء إلى القكاعد العامة إلثبات الضرر في نطاؽ 

. (382) كالعقكدااللتزامات مف قانكف 78 ك77الفصميف 
ف ىذا األمر مستبعد، ألف القاعدة الفقيية في الخطبة ىي حسف النية، كال إ ،يمكف القكؿك

يمكف تصكر نية العدكؿ لدل الخاطب عندما يقدـ عمى خطبة فتاة أك العكس، أما النزاعات التي 
                                           

 56ص.س.ـ. 1، ج..."التعميؽ: "انظر أحمد الخمميشي (378)
 .141-140، الزكاج، ـ، س، ص1، ج"شرح مدكنة األسرة: "راجع محمد الكشبكر (379)
 .145-144س، ص.ـ. انظر محمد الكشبكر، ف (380)
 .41، ص 2004، يكنيك 3، مجمة البحكث، العدد «مبلحظات أكلية حكؿ قانكف األسرة »: انظر التيامي القائدم (381)
أف كؿ فعؿ ارتكبو اإلنساف عف بينة كاختيار كمف غير أف »:  مف قانكف االلتزامات كالعقكد عمى أف77 ينص الفصؿ (382)

يسمح لو القانكف فأحدث ضرران ماديان أك معنكيان لمغير، ألـز مرتكبو بتعكيض ىذا الضرر، إذا ثبت أف ذلؾ الفعؿ ىك 
 مف نفس 78، بينما ينص الفصؿ «ككؿ شرط مخالؼ لذلؾ يككف عديـ األثر. السبب المباشر في حصكؿ الضرر

كؿ شخص مسؤكؿ عف الضرر المعنكم أك المادم الذم أحدثو، ال بفعمو فقط، كلكف بخطئو »: القانكف عمى أف
ككؿ شرط مخالؼ لذلؾ يككف عديـ . أيضان، كذلؾ عندما يثبت أف ىذا الخطأ ىك السبب المباشر في ذلؾ الضرر

كالخطأ ىك ترؾ ما كاف يجب فعمو، أك فعؿ ما كاف يجب اإلمساؾ عنو، كذلؾ مف غير قصد إلحداث . األثر
 .«الضرر
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ىا، فغالبان ما تككف نتيجة تطكيؿ فترة الخطكبة، ىذه القاعدة ال تكجد فتظير فيما بعد، كما يترتب ع
كلعؿ ىدفنا مف إثارة ىذه المبلحظة .  باستثناء القانكف المصرم في حدكد ضيقة،في القكانيف المقارنة

 إلى أنو يمكف لممحاكـ أف تتمقى سيبلن كبيران مف قضايا طمبات التعكيض عف ، إثارة االنتباهكق
. العدكؿ عف الخطبة

أما بالنسبة لممممكة العربية السعكدية، فرفع األمر إلى القضاء نادر الكقكع إف لـ يكف 
 إما أف يعقد العقد كفؽ الشركط التي سنراىا في الجانب المتعمؽ ، ذلؾ أنو بعد تماـ الخطبة.منعدمان 

بالزكاج، أك يقع العدكؿ الذم ال يتطمب أكثر مف اتصاؿ الخاطب بالكلي يعممو بفسخ الخطكبة أك 
ف كاف ىناؾ مقدـ مير  فالجارم بو العمؿ فقيان كقضاءن ىك إعادتو إلى ،عدكلو عنيا، كا 

،  بشأنو فمـ نجد سكابؽ مطركحة،كفيما يخص الضرر الذم يتسبب فيو أحد الخطيبيف.(383)الخاطب
. إال أف ما يؤخذ بو كقاعدة ىك تطبيؽ القكاعد اإلسبلمية المتعمقة بالجزاءات

 . الثانيطمبتناكؿ الزكاج في الـف لتمييد الزكاج أك مقدمتو، ناكبعد تناكؿ

أررسن ووغوو  لق الكواج  : المبحث الثسان
لعقد الزكاج خصائص تميزه عف باقي العقكد األخرل، فإذا كاف مكضكع سائر العقكد يرتبط 

 سكاء مف حيث االستغبلؿ أك االستيبلؾ، أك التممؾ، أك ، تخضع لتصرؼ اإلنساف،بأشياء بعينيا
سائر التصرفات التي يخضع فييا التصرؼ إلرادة المتعاقديف، أك قد يشكؿ مكضكع العقد اإلتياف 
بعمؿ أك اإلمساؾ عف عمؿ آخر حسب الشركط، كتقديـ خدمة، أك أداء كاجب، فإف مكضكع عقد 

 ىك اإلنساف في حد ذاتو، كمف ثـ يأتي ىذا العقد عمى قمة العقكد التي يمارسيا اإلنساف زكاجاؿ
 (384).طكاؿ حياتو

.  يجب تكافرىا لصحتو، ثـ ىناؾ شركط شكمية،كمف ثـ، فميذا العقد أركاف كشركط مكضكعية
 ،(األكؿمطمب اؿ)في عمؿ عمى تكضيح ذلؾ مف خبلؿ تناكؿ أركاف العقد كشركطو المكضكعية فكس

. ( الثانيالمطمب ) فيثـ الشركط الشكمية النعقاد الزكاج
 األركبٌ ٔانشزٔط انًٕضٕعٛخ نعمذ انزٔاج: األٔلانًطهت 

، ثـ تعييف الزكجيف (الفقرة األكلى)أركاف العقد كاألىمية كالعيكب  تناكؿ في ىذا المطمبف
. (الفقرة الثانية)كالمكانع 

                                           
ف رفع األمر إلى القضاء فالحكـ فيو يعكد إلى ما كرد بالمذىب (383)  لـ نقؼ عمى أم حالة بالسجبلت القضائية، كا 

 .الحنبمي، فاليدايا يسرم عمييا حكـ اليبة، مع ضماف الضرر الذم قد يسببو أحد الطرفيف
 .52س، ص.، ـ"األسرة في التشريع اإلسبلمي: " راجع محمد الدسكقي (384)
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أركبٌ عمذ انزٔاج ٔاألْهٛخ ٔانعٕٛة : انفمزح األٔنٗ

 باعتبارىما ،العقد كشركط العقد أركاف مصطمحي يستعممكف الفقياء أف ،الخمميشي األستاذ ذكر
 الذم العقد عمى الثبلثة المذاىب في يطمؽ الذم لمكصؼ بالنسبة األمر ككذلؾ كاحد، لمعنى مترادفيف
 عند كذلؾ األمر كليس كالفساد، بالبطبلف يكصؼ حيث كالشركط، األركاف بعض أك أحد فيو يتخمؼ
 توماىي مف ىي التي األركاف كبيف ،لو سابقة تككف التي العقد، شركط بيف يميزكف حيث ،الفقياء
 (385).كأسسو

 كالقانكف اإلسبلمي الفقو نظميا التي األخرل المدنية العقكد باقي مثؿ مثمو ،الزكاج كعقد
 عمى يبرز التراضي كىذا ،-إبرامو عمى كالزكجة الزكج كىما - طرفيو بتراضي إال ينعقد الؼ ،الكضعي

 كقبكؿ إيجاب إلى األمر مف الكاقع في التراضي كيحمؿ .عميو تدؿ صيغة خبلؿ مف الكاقع أرض
 العقد تعريؼ عمى الحديث الفقو جرل كلذلؾ ،(386)اآلخر مف بالزكاج طرؼ كؿ رضى يمثؿ لو مطابؽ
 في القانكني األثر كيتمثؿ .(387)«لو إعماالن  قانكني أثر حداثإ أجؿ مف إرادتيف تطابؽ» :بأنو عمكمان 
. المشركعة الزكجية العبلقة إنشاء

 التعبير ىك فاإليجاب .كالقبكؿ اإليجاب في االختبلؼ مف بالرغـ ،العقد أركاف حصر كيمكف
 عنو صدر الذم الشخص كيسمى معو، يتعاقد أف غيره عمى يعرض شخص، إرادة عف الصادر
 مطابقان  بصدكره كالذم ،اإليجاب إليو كجو مف إرادة عف الصادر التعبير ىك كالقبكؿ .مكجبان  اإليجاب

 يككنا كلكي .(388)قاببلن  القبكؿ عنو صدر الذم الشخص كيسمى العقد، إبراـ عممية تـت اإليجاب لذلؾ
 ىك ما كفيما الحنابمة عند بينيا فيما تتطابؽ نجدىا التي الشركط، بعض تكافر مف بد ال صحيحيف

 نجد كطبعان  المغرب، في بو كمعمكؿ عميو منصكص ىك كما السعكدية، العربية المممكة في مطبؽ
. التكجو نفس يكرس البمديف في القضاء

                                           
 .58س، ص.، ـ1، ج«التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية»: انظر أحمد الخمميشي (385)
 .«إف التراضي مف الجانبيف كالرضا مف جانب كاحد كالمكجب أك القابؿ»جاء في حاشية ابف عابديف،  (386)

 .507 ، ص 4.مصطفى الحمبي بالقاىرة، ج. راجع حاشية رد المحتار ابف عابديف عمى الدر المختار لمحصكفي، ط  - 
 .150س، ص .، الجزء األكؿ، ـ..."الكسيط : "انظر أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم (387)
 ص 1974بيركت لبناف . ، دار النيضة العربية"نظرية العقد في قكانيف الببلد العربية: "انظر عبد المنعـ فرج الصدة (388)

 : كما بعدىا، كانظر أيضا90
، دار البشائر اإلسبلمية «مبدأ الرضا في العقكد، دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي»:      عمي محي الديف عمي القرداغي

 .1985لمطباعة كالنشر، 
 كما يميو مف قانكف االلتزامات 19الفصؿ :      أما بالنسبة ألحكاـ اإليجاب كالقبكؿ في التشريع المغربي فيمكف الرجكع إلى

 .كالعقكد المغربي
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 أحد مف بإيجاب الزكاج ينعقد» :يمي ما عمى المغربية األسرة مدكنة مف 10 المادة نصت كقد
 مف كالقبكؿ اإليجاب يصح .عرفان  أك لغة الزكاج معنى تفيد بألفاظ اآلخر، مف كقبكؿ المتعاقديف

ال يكتب، كاف إف بالكتابة النطؽ عف العاجز  كمف اآلخر الطرؼ مف المفيكمة فبإشارتو كا 
. «الشاىديف
ذا  إشارة كىي ،«اآلخر مف كقبكؿ المتعاقديف أحد مف إيجاب» عف تحدثت المادة ىذه كانت كا 

 مف 3 الفقرة ذلؾ عمى نصت كما ،اإلقتضاء عند إال الكلي إلى حاجة بدكف الزكاج انعقاد إمكانية تفيد
 :أنو عمى نصت التي 19 المادة عمى مباشرة تحيمنا المسألة كىذه الزكاج، بشركط المتعمقة 13 المادة

 ،«شمسية سنة عشرة مثماف ،العقمية بقكاىما المتمتعيف كالفتاة الفتى بإتماـ الزكاج أىمية تكتمؿ»
 أك بنفسيا الزكاج عقد حؽ لمراشدة 25 المادة كمنحت لممرأة، حقان  الكالية مف جعمت 24 المادة أف مع

 اإليجاب تناكؿ ذلؾ بعد ثـ ،النظاميف في األىمية تناكؿ ،الدقة بغية يقتضي األمر فإف ذلؾ، تفكيض
 الذيف الفقياء خاصة الحنابمة، الفقياء عند كرد كماك األسرة مدكنة في كرد كما كشركطيما كالقبكؿ
 .السعكدية العربية المممكة في لمقضاء مرجعان  يشكمكف
 كىما العقد طرفي مف كؿ يككف أف ،الزكاج عقد لصحة المغربي المشرع يشترط: األىمية :أ
  .(389)األسرة مدكنة مف 209 المادة حددتو كما الرشد، سف كبالغان  عاقبلن  كالزكجة، الزكج

 العقمية بقكاىما المتمتعتيف كالفتاة الفتى بإتماـ الزكاج أىمية تكتمؿ المدكنة، مف 19 لممادة ككفقان 
. كاممة شمسية سنة عشرة مثماف

 يمزمو ألنو ،مالية تبعات الزكج يحمؿ تصرؼ كىك شيء، كؿ قبؿ قانكني تصرؼ ىك فالزكاج
 في كالقاعدة مباشرة، بيا البناء بعد الزكجة عمى كاإلنفاؽ الزكجية، بيت كتجييز صداؽ مبمغ بدفع

. (390)صغره بسبب المالية الناحية مف عميو يحجر الرشد سف يبمغ لـ مف أف المغربي التشريع
 عمى عمييما تفرض -بالماؿ ليا عبلقة ال - كبيرة مسؤكليات الزكجيف يحمؿ الزكاج أف عمى

  .راشديف يككنا أف األقؿ
                                           

 .« سنة شمسية كاممة18سف الرشد القانكني ىك »:  مف مدكنة األسرة عمى أف209تنص المادة  (389)
 ". األكؿ األىمية كالثاني يعدميا: أسباب الحجر نكعاف: " مف نفس المدكنة عمى أفّ 212تنص المادة  (390)

 : يعتبر عديـ أىمية األداء»:  مف المدكنة نفسيا عمى انو217     كتنص المادة 
 الصغير الذم لـ يبمغ سف التمييز؛:      أكالن 
 .المجنكف كفاقد العقؿ:      ثانيان 

 .      يعتبر الشخص المصاب بحالة فقداف العقؿ بكيفية متقطعة، كامؿ األىمية خبلؿ الفترات التي يؤكب إليو عقمو فييا
 .«     الفقداف اإلرادم لمعقؿ ال يعفي مف المسؤكلية
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 مف دينية أك نفسية أك اجتماعية العتبارات المشرع يمنع لـ أعبله القاعدة تقرير فاف ،ذلؾ كرغـ
 لـ مف بزكاج يتعمؽ :كثانييما ذىنية ىةبعا المصاب بزكاج يتعمؽ :أكليما يخصانيا، يفءاستثنا كضع
. الرشد سف يبمغ

 .شمسية سنة 18 بمكغك ،بالعقؿ الزكاج أىمية تكتمؿ المدكنة، مف 19 المادة كبمقتضى
المجنكف أك المصاب بخمؿ عقمي ينعدـ عنده التمييز بيف األشياء العامة، كبيف : انعمم- 1   

كما داـ الزكاج عقدان . إرادتو معابة، كال يمكنو التعبير عنياتعتبر ما يضره كما ينفعو، كمف ثـ 
بد مف صدكر التراضي مف شخص عاقؿ يتمتع بكامؿ قكاه  رضائيان يقـك عمى حرية اإلرادة، فإنو ال

 عمكؿ مثمما تناكلو الفقو الحنبمي الـ،كزكاج المريض عقميان تناكلتو مدكنة األسرة المغربية. العقمية
 .بأحكامو مف قبؿ القضاء السعكدم

 أك ذكران  (391)ذىنية بإعاقة المصاب زكاج ،المغربية األسرة مدكنة مف 23 المادة ربطت كقد
 الطبي التقرير عمى فيو ينص القاضي قبؿ مف محضر كبإنجاز طبيب، مف أكثر خبرة أك بتقرير ،أنثى
 كبعد القاضي، قبؿ مف خبارهإ بعد الرشد، فيو اشترط الذم اآلخر الطرؼ كبمكافقة الخبراء، تقارير أك

 (392).الذىنية باإلعاقة بالمصاب برضاه الزكاج ينعقد رسميان  تعيده
 شركط تكافر عمى يتكقؼ ذىنية بإعاقة المعاؽ زكاج أف ،التشريعي المقتضى ىذا مف كيستنتج

                                           
يقصد باإلعاقة الذىنية اإلصابة بطارئ مستمر أك عارض ِيسير في الممكات الذىنية لشخص كقدكفي المجاؿ  (391)

 23القانكني، كثيران ما نتكقؼ عند الجنكف كالعتو مع العمـ أف مدكنة األسرة قد خالفت ىذا التقميد فتحدثت في المادة
 .، عف العتو كالجنكف كفقداف العقؿ(217 إلى 212المادة مف )كفي المادة الخاصة باألىمية . عف اإلعاقة الذىنية

المعتكه ىك »:  كالتالي216 أعبله، باستثناء المعتكه الذم عرفتو المادة ت     كلـ تعرؼ مدكنة األسرة المقصكد بالمصطمحا
المادة )، كالعتو ينقو األىمية كال يعدميا (الشخص المصاب بإعاقة ذىنية ال يستطيع معيا التحكـ في تفكيره كتصرفاتو

 كمية، ز، أما الجنكف فيك عيب مف العيكب التي تعدـ اإلرادة كتجعؿ الشخص فاقد اإلدراؾ كالتميي( مف المدكنة213
 .بما في ذلؾ عقد الزكاج ( مف المدكنة217المادة )كلذلؾ فإف كؿ تصرفاتو القانكنية باطمة 

المجنكف في فقو الشريعة اإلسبلمية »:  جاء فيو1981 – 06- 23      كفي قرار لمحكمة النقض المصرية، صدر بتاريخ 
أف تصرفاتو القكلية باطمة : مف أصيب باختبلؿ في العقؿ يفقده اإلدراؾ تمامان، كتككف حالتو حالة اضطراب، كحكمو

 .         «كميان، فبل تصح لو عبارة أصبلن، كال ينبني عميا أم حكـ مف األحكاـ
س، ص .، دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي، ـ«مبدأ الرضا في العقكد»: انظر عمي محيي الديف عمي القرضاكم- 

 . كما بعدىا369

 . كما بعدىا22، ص1986، ء، طبع إفريقيا الشرؽ، الدار البيضا«مسطرة شؤكف القاصريف»: عبد السبلـ المنصكرم -
يأذف قاضي األسرة المكمؼ بالزكاج بزكاج الشخص المصاب »:  مف مدكنة األسرة عمى ما يمي 23نصت المادة  (392)

 .بإعاقة ذىنية، ذكران كاف أـ أنثى، بعد تقديـ تقرير حكؿ اإلعاقة مف طرؼ طبيب خبير أك أكثر
 .      يطمع القاضي الطرؼ اآلخر عمى التقرير كينص عمى ذلؾ في محضر

 .      يجب أف يككف الطرؼ اآلخر راشدان كيرضى صراحة في تعيد رسمي بعقد الزكاج مع المصاب باإلعاقة
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  :ىي أربعة
 زكاجو أثر فأكبش إعاقتو بشأف لمتقرير مختص خبير طبيب عمى باألمر المعني عرض كجكب .1

 اإلعاقة؛ ؾتؿ عمى

 تقرير في ذلؾ عمى النص مع ،الطبيب أنجزه الذم التقرير عمى اآلخر الطرؼ القاضي طبلعإ .2
 الغاية؛ ليذه ينجز

 األىمية؛ كامؿ أم راشدان، الزكاج عقد في اآلخر الطرؼ يككف أف كجكب .3

 .أعبله الثبلثة الشركط تكافر مف تحققو بعد بالزكاج إذنان  ذىنيان  لممعاؽ القاضي منح .4

 إلى يتطرؽ لـ المغربي المشرع فإؼ القانكني، الرشد سف يبمغ لـ مف بزكاج اإلذف طمب كبخبلؼ
 أف ىنا كالقاعدة ذىنيان، المعاؽ بزكاج اإلذف لطمب االستجابة عدـ أك االستجابة مقرر في الطعف مسألة

. مباح فيك القانكف يمنعو ال ما
ف المعتكه، ككذلؾ مطبقان، جنكنان  المجنكف البالغ ابنو يزكج أف لؤلب يجكز ،الحنابمة كعند  لـ كا 

 لممريض، مصمحة ففيو العبلج، عمى يساعد الزكاج كاف إذا كذلؾ ،(393)النكاح شيكة لديو تتكفر
. لو كالحفظ اإليكاء بو كيتحقؽ

 الزكاج لعقد العقمي المريض أك المجنكف فمباشرة ،(394)إذنو بدكف يزكجو أف كصيو أك كلؤلب
. كاإلرادة القصد تحقؽ لعدـ باطبلن  العقد يجعؿ ،بنفسو

 لمزكاج، الحاجة أك النكاح في الرغبة مظاىر عمييا بدت إف تزكيجيا يجكز المجنكنة كالمرأة
 الشيكة مظاىر الحنابمة حدد كقد .الفجكر مف ليا كصيانة شيكتيا عف تنتج قد التي لؤلضرار دفعان  كذلؾ
. (395)كبلميا مف ككذلؾ إلييـ، كالميؿ لمرجاؿ تتبعيا في المجنكنة لدل

ذا  أك المجنكنة مف باألكالد المتعمقة الجكانب االعتبار بعيف يأخذا لـ ،السابقاف النظاماف كاف كا 
 األحكاؿ قانكف مف 11 المادة في نص حينما ذلؾ، االعتبار بعيف أخذ قد اليمني المشرع فإف المجنكف،
  :قأف عمى الشخصية
 "القاضي مف إذف صدكر بعد كليو مف إال المعتكه أك المجنكف زكاج يعتمد ال .
 التالية الشركط بتكافر إال المعتكه أك المجنكف بزكاج القاضي يأذف ال : 

 ؛حالتو عمى إطبلعو بعد مف التزكج اآلخر الطرؼ قبكؿ .1

                                           
 .14س، ص.، الجزء الثالث، ـ"منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (393)
 .513س، ص.، ـ"الركض المربع: "انظر منصكر بف يكنس البيكتي (394)
 .14س، ص.، ـ3، ج"منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (395)
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 ؛نسمو إلى منو ينتقؿ ال مرضو ككف .2

 .لغيره ضرار كال لو مصمحة فيو زكاجو ككف .3

 ذكم مف بتقرير المادة ىذه مف السابقة الفقرة في المذككريف األخيريف الشرطيف مف التثبت يتـ 
 .(396)«االختصاص

 فأما .قانكنية كالثانية فقيية، األكلى :زاكيتيف مف إليو ينظر ما عادة البمكغ: سف البمكغ كالرشد -2
 القمـ عنو مرفكع فالصبي ،(397)كنيي أمر مف الشرعية بالتكاليؼ يرتبط البمكغ فنجد ،الفقو جية مف
. لمبمكغ بالنسبة يحتمـ،ىذا حتى

ذا  حدده أنو مالؾ اإلماـ فقو في المشيكر نجد بحيث الرشد، سف تحديد في اختمفكا الفقياء كاف كا 
 اإلماـ مذىب كفؽ نظاميان  السعكدية في بو معمكؿ ىك لما بالنسبة األمر نفس كىك سنة، ةعشر ثمانيب

 .لمبمكغ بالنسبة كالفتاة الفتى عند التناسؿ عمى القدرة عبلمات بركز عمى يقع اإلجماع فإف أحمد،
 كالفتاة الفتى بإتماـ الزكاج أىمية تكتمؿ» :التالي عمى 19 المادة في نصت المغربية األسرة كمدكنة

 فيما خاصة ،الفرنسي بالمشرع تأثر ذلؾ كفي ،«شمسية سنة عشرة مثماف العقمية بقكاىما المتمتعيف
. الفرنسي المدني القانكف مف 144 المادة عميو نصت

ذا  ،سنة ةعشر مثماف سف جانب إلى البمكغ اشترط قد ،19 المادة في المغربي المشرع كاف كا 
 :أنو عمى 20 المادة في نص قد فإنو الرشد، سف الزكجيف بمكغ تفرض تبعات مف لمزكاج لما كذلؾ

 في عميو المنصكص األىمية سف دكف كالفتاة الفتى بزكاج يأذف أف بالزكاج المكمؼ األسرة لقاضي»
 ألبكم االستماع بعد لذلؾ، المبررة كاألسباب المصمحة فيو يبيف معمؿ بمقرر أعاله، 19 المادة
  .«اجتماعي بحث إجراء أك طبية بخبرة كاالستعانة الشرعي نائبو أك القاصر

 يبيف معمؿ بقرار الزكجييف مف القانكني الرشد سف يبمغ لـ مف بزكاج يأذف أف ،فممقاضي كىكذا
. لذلؾ المبررة كاألسباب المصمحة فيو

 أف بماك ،بالزكاج اإلذف لطمب األساسي الدافع ىي تككف كأف ،أكيدة تككف أف يجب كالمصمحة
 أك ،المختص الطبيب رأم أك األـ أك األب أقكاؿ مف تستخمص فيي المصمحة، ىذه يبيف لـ المشرع
 القاصرة أك كالقاصر القاضي بيف يتـ قد لقاء مف أك ،المكضكع في اجتماعيان  بحثان  أنجز مف تقرير

. الزكاج في الراغبيف
ذا .الجامحة الجنسية القكة المصمحة باب كمف   القاصر بزكاج اإلذف طمب عمى المكافقة تكاف كا 

                                           
 .174-173، ـ، س، ص1، ج"شرح مدكنة األسرة: "انظر محمد الكشبكر (396)
 .53، مطبكع، ص1، ج"مدكنة األحكاؿ الشخصية: "انظر أحمد الخمميشي (397)
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 ،بالتعميؿ األجدر ىك الرفض مقرر إذ ؟معمبلن  يككف أف عمى التنصيص فمماذا ،طعف أم يقبؿ ال مقررا
. (398) المادة نفس مف المخالفة مفيـك مف انطبلقان  ،الطعف يقبؿ ألنو

 ،معممة تككف أف االبتدائية المحاكـ عف الصادرة كالمقررات األحكاـ في األصؿ أف المعمـك فمف
 عمى المقرر الحكـ يتصفح مف كؿ طبلعإ ذلؾ مف كالغاية .المدنية المسطرة قانكف مف 50 لمفصؿ طبقان 
. (399)الرفضب أك بالقبكؿ سكاء ،المقررات ىذه إصداره في القضاء ليياإ استند التي كاألسباب العمؿ

 أعاله، 20 لممادة طبقان  المتزكجاف يكتسب" :يمي ما عمى األسرة مدكنة مف 22 المادة كتنص
. كالتزامات حقكؽ مف الزكاج عقد بأثر يتعمؽ ما كؿ في التقاضي حؽ ممارسة في المدنية األىمية

 لمزكج المالية التكاليؼ تحدد أف الشرعي، نائبو أك الزكجيف أحد مف بطمب لممحكمة يمكف 
  ."أدائيا كطريقة المعني،

 في المحددة بالكيفية الزكاج عقد بإبراـ لو ذفأك ،بعد القانكني الرشد سف يبمغ لـ مف فإؼ ،فيكذا
 عقد عف الناتجة بااللتزامات كالتحمؿ الحقكؽ، الكتساب أىبلن  يصير السالفتيف، 21ك 20 المادتيف
. (400)األسرة مدكنة مف 51 المادة ضمف عمييا المنصكص تمؾ كخاصة ،الزكاج

 األعمى المجمس سمح فقد ،مماثؿ صريح نص مف الممغاة الشخصية األحكاؿ مدكنة خمك كرغـ
. (401)زكجيا عمى التطميؽ دعكل ترفع بأف القانكني الرشد سف بعد تبمغ لـ التي لمزكجة،

                                           
 .39س، ص .انظر مجمة قضاء األسرة، مجمة متخصصة، ـ (398)
 .ـ. ـ.  مف ؽ148انظر الفصؿ  (399)
 : الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة بيف الزكجية»:  مف مدكنة األسرة عمى أف51تنص المادة  (400)

خبلصو  .1 حصاف كؿ منيما، كا  المساكنة الشرعية بما تستكجبو مف معاشرة زكجية كعدؿ كتسكية عند التعدد، كا 
 لآلخر، بمزـك العفة كصيانة العرض كالنسؿ؛

 المعاشرة بالمعركؼ، كتبادؿ االحتراـ كالمكدة كالرحمة كالحفاظ عمى مصمحة األسرة؛ .2

 تحمؿ الزكجة مع الزكج مسؤكلية تسيير كرعاية شؤكف البيت كاألطفاؿ؛  .3

 التشاكر في اتخاذ القرارات المتعمقة بتسيير شؤكف األسرة كاألطفاؿ كتنظيـ النسؿ؛ .4

 حسف معاممة كؿ منيما ألبكم اآلخر كمحارمو كاحتراميـ كزيارتيـ كاستزارتيـ بالمعركؼ؛ .5

 ".حؽ التكارث بينيما .6
أف مكضكع األىمية بالنسبة لعقكد الزكاج كالطبلؽ يختمؼ عف باقي العقكد : ... جاء في قرار المجمس األعمى (401)

 سنة، فاألىمية في 21كالتصرفات القانكنية األخرل، فعقد الزكاج ككذلؾ الطبلؽ الذم نتج عنو ال يستكجباف بمكغ 
 الشخصية نص عمى أف األىمية تكتمؿ في ؿ مف مدكنة األحكا8النكاح غير األىمية في التصرفات المالية، فالفصؿ 

 62  مف العمر، كالطبلؽ أك التطميؽ يأتي نتيجة لعقد النكاح، كما أف الفصؿ 15 كفي الفتاة بتماـ 18الفتى بتماـ 
كالتي دكف سف الرشد إذا خمعت كقع الطبلؽ، كال تمـز ببدؿ الخمع إال بمكافقة كلي الماؿ، كلـ نجد أحدان مف »: جاء فيو

 .«...21الفقياء اشترط في الطبلؽ كالتطميؽ بمكغ 
 كما 108ص . 44، منشكر بمجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 1989 دجنبر 26      قرار الغرفة الشرعية الصادر في 

 .                                                                                                 ../..بعدىا
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 21 المادة في أضاؼ ثـ ،«طعف ألم قابؿ غير القاصر بزكاج اإلذف لطمب االستجابة مقرر
. الشرعي نائبو مكافقة عمى متكقؼ القاصر زكاج» : أف

 ،العقد إبراـ كحضكره بالزكاج اإلذف طمب عمى القاصر مع بتكقيعو الشرعي النائب مكافقة تـت
. «المكضكع في بالزكاج المكمؼ األسرة قاضي بت ،المكافقة عف لمقاصر الشرعي النائب امتنع إذا

 كيعرؼ الشرع، أحكاـ عميو نصت فيما الرشد سف الجنسية نظاـ يحدد السعكدم النظاـ كفي
 نجده السعكدم المدنية األحكاؿ نظاـ إلى كبالرجكع .(402)كالمعتكه كالمجنكف الصغير أنو عمى القاصر
 بعض مباشرة سنة عشرة سبع البالغ لمذكر أف عمى نص كما .سنة عشرة مثماف في الرشد سف يحدد

ف ،القانكنية التصرفات  (403).قاصران  يزاؿ ال كاف كا 
 لككنيا ،المرأة حكـ في سنيف تسع البالغة البكر الفتاة تعتبر السعكدية في بو المعمكؿ الفقو كفي

 :قالت أنيا عنيا الّمو رضي عائشة عف أحمد عف ركم لما كذلؾ ،بالبالغة أشبو فيي لمنكاح، تصمح
. (404)«امرأة فيي سنيف تسع الجارية بمغت إذا»

 قبؿ مف (405)سنكات تسع تبمغ لـ التي ،الصغيرة تزكيج عمى يدؿ ما نجد ضكياف ابف كعند
 كعف لذلؾ، صبلحيتيا عند إال بيا الدخكؿ يككف كال المستقبمية، مصمحتيا ذلؾ في قدر إذا ،كالدىا

 بعد إال بيا  الرسكؿ يدخؿ كلـ عمييا العقد تـ أم ،(406)«ست ابنة كىي عائشة كتزكجت» : الترمذم
. لذلؾ كقابميتو جسدىا نضكج

   ﴿ :الطبلؽ سكرة في تعالى الّمو قاؿ كقد
﴾(407)، الصغيرة تزكيج عمى دليبل الحنابمة الفقياء يعتبره ما كىك. 

. بإذنيا سنكات تسع البالغة تزكيج فقيان  كيجكز
 كاقعة مف كيستدؿ رضاه، بغير كلك الصغير البنو األب تزكيج الفقياء فيجيز لمذكر بالنسبة أما

 كاحدة مف أكثرب يزكجو أف لو أف كما .الجميع أجازىا التي الصغير، ابنو تزكيج عمى عمر ابف إجبار
                                                                                                                                              

أيضان تعميقان عمى ىذا القرار لمدكتكر محمد الكشبكر، كمنشكر بالمجمة المغربية  لبلقتصاد كالقانكف : راجع     ../..  
 . كما بعدىا117، ص 18المقارف العدد 

 .س. مف نظاـ الجنسية العربية السعكدم خاصة الفقرة د، انظر مكقع كزارة الخارجية السعكدية، ـ3المادة  (402)
 .انظر نظاـ األحكاؿ المدنية كالتعديبلت التي أدخمت عميو بمكقع كزارة الخارجية السعكدية (403)
 .13س، ص.، ـ3، ج"منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي (404)
 .23س، ص. ، ـ3، ج"منار السبيؿ: " انظر إبراىيـ بف ضكياف (405)
 .متفؽ عميو (406)
 .4سكرة الطبلؽ اآلية  (407)
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 (408).المصمحة حسب
 الراىف، الكقت في متجاكزان  أمران  أصبح الفتيات أك الفتياف مف الصغار تزكيجؼ ،الكاقع حيث كمف

. الماضي في سائدان  كاف لما خبلفان  ،معيف عمرم بمتكسط يقترف ما غالبان  فالزكاج
كىنا، نستحضر ما جاء عمى لساف الشيخ عبد الرحماف المغراكم بخصكص إمكانية زكاج 
، كال أثر لو عمى ما تـ تسطيره قانكنا، كما  الفتاة في سف مبكرة، مجرد رأم شخصي، غير ممـز

كرسو العمؿ القضائي مف اجتياد بخصكص اعتبار زكاج القاصر استثناء ليس إال، كقد رد عمى 
قكؿ الشيخ المذككر في حينو المجمس العممي األعمى بالمممكة المغربية، كندد بفتكاه، كاعتبر ذلؾ 

الفتكل المعتبرة في شؤكف الديف بالمممكة المغربية ال تصدر عف "رأيا شاذا، مشيرا إلى أف 
نما تصدر عف المجمس العممي األعمى ، كأكد أف السف الشرعي لمزكاج المعمكؿ بو "األشخاص، كا 

في المغرب يستند إلى القانكف المتمثؿ في مدكنة األسرة، الذم صادقت عميو مختمؼ مككنات 
 .المجتمع المغربي

نظران ألىمية عقد الزكاج في حياة اإلنساف، فإف  : اإليجاب كالقبكؿ كصيغتيما كعيكبيما-ب
كؿ المذاىب الفقيية كالتشريعات األسرية أكجبت تكافر ركني اإليجاب كالقبكؿ فيو، كتطابقيما في 

مف نكح »:  قاؿ كلمكانة الزكاج كدكره التقريرم في مسيرة حياة اإلنساف، نجد الرسكؿ. مجمس العقد
بثبلث  »، مما يفيد أنو ال ىزؿ في الزكاج، كقكلو (409)«العبان أك طمؽ العبان أك أعتؽ العبان جاز

. (410)«الطبلؽ كالعتاؽ كالنكاح: جّدىّف جّد كىزليف جدّ 
 كذلؾك اإلسبلمي الفقو نظميا التي ،األخرل المدنية العقكد باقي مثؿ ذلؾ في مثمو الزكاج كعقد

 التراضي كىذا إبرامو، عمى -كالزكجة الزكج كىما - طرفيو، بتراضي إال ينعقد الؼ ،الكضعي القانكف
. عميو تدؿ صيغة خبلؿ مف الكاقع أرض عمى يبرز

 ،(411)اآلخر مف بالزكاج طرؼ كؿ رضا يمثؿ ،لو مطابؽ كقبكؿ إيجاب إلى التراضي كيتحمؿ
                                           

 .21س، ص.، ـ3، ج"منار السبيؿ: " انظر إبراىيـ ابف ضكياف (408)
كتاب النكاح، باب ما يجكز مف المعب في النكاح  (6/133 )«المنصؼ» في ؽحديث مرسؿ أخرجو عبد الرزا (409)

ف كاف الحديث المرسؿ ال يحتج بو عند جميكر الفقياء، بينما البعض يحتج . (10244)كالطبلؽ الحديث رقـ  كا 
 . بمراسيؿ كبار التابعيف كسعيد بف المسيب العالـ الثقة كأحد كبار التابعيف

باب ما جاء في الجّد كاليزؿ في الطبلؽ الحديث  (9)، أبكاب النكاح، (476ظ2 )«السنف»أخرجو الترمزم في  (410)
 (. 2194) في النكاح، الحديث رقـ «السنف»حسف غريب، كأخرجو أبك داكد في : كقاؿ (1184)

 .   ../..«أف التراضي مف الجانبيف، كالرضا مف جانب كاحد كالمكجب أك القػابؿ»: جاء في حاشية ابف عابديف (411)
راجع حاشية رد المحتار البف عابديف عمى الدر المختار لمحصكفي، طبعة مصطفى الحمبي بالقاىرة، الجزء     ../.. - 

 .507الرابع، ص 
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 معيف قانكني أثر إحداث عمى إرادتيف تطابؽ بأنو ،عمكمان  العقد تعريؼ عمى الحديث الفقو جرل كلذلؾ
. المشركعة الزكجية العبلقة إنشاء في ىنا القانكني األثر كيتمثؿ .لو إعماالن 

 :كالقبكؿ اإليجاب عف التعبير -1
 التي المفظية بالصيغة مقامو يقـك مف أك الكلي مف الصادر المفظ ىك اإليجاب :الحنابمة عند -

 ،(412)(تزكيج أك إنكاح) لفظتي عمى الحنابمة الفقياء أجمع كقد العربية، المغة يحسف ممف التزكيج تفيد
 كبالنسبة .(413)(النساء مف لكـ طاب ما فأنكحكا) : النساء سكرة في تعالى الّمو قكؿ ذلؾ في كسندىـ

. لساف أمب ذلؾ عف التعبير لو جكزم فإنو العربية يحسف ال لمف
 كيسمى معو، يتعاقد أف غيره عمى يعرض شخص إرادة عف الصادر التعبير ىك ،إذف فاإليجاب

. مكجبان  اإليجاب عنو صدر الذم الشخص
 بعد يأتي أف القبكؿ في كيشترط ،(الزكاج أك النكاح ىذا رضيت أك قبمت) : بمفظ يككف كالقبكؿ

 يتعمؽ اإليجاب أف الحنابمة كعند قبكالن، يكف لـ اإليجاب قبؿ كجاء الترتيب خالؼ فمك اإليجاب،
. اآلخر الطرؼ مف يككف الزكجة،كالقبكؿ كلي أك الزكج مف بالعرض

 لذلؾ مطابقان  بصدكره كالذم ،اإليجاب إليو كجو مف إرادة عف الصادر التعبير ىك ،إذف فالقبكؿ
. قاببل القبكؿ عنو صدر الذم الشخص كيسمى العقد، إبراـ عممية تتـ ،اإليجاب

 ذكرىا، السالؼ األلفاظ بغير ،كالقبكؿ اإليجاب انعقاد الحنابمة الفقياء نظر في يتصكر فبل
 األمر صيغة عندىـ تصح ،كال«ابنتي زكجتؾ» كقكؿ ،الماضي صيغة الحنابمة عند صيغة كأقكل
 ، النبي زكاج بيما انعقد كالتزكيج اإلنكاح فمفظ كذلؾ، الترتيب نفس كبغير ،«ابنتؾ زكجني» :قكقكؿ

 يتقف ال لمف بالنسبة العبارات،أما مف الصريح بؿ ،المفظ عمى القادر مف بالكتابة ينعقد ال فالزكاج
. (414) العربية المغة في المصطمح معنى تفيد التي بمغتو قبكلو عف التعبير لو فيجكز ،العربية

. الكبلـ عف كالعاجز األخرس طرؼ مف كالقبكؿ اإليجاب عف اإلشارة أك بالكتابة التعبير كيصح
 العقد إنشاء في المتعاقديف إرادتي تكافؽ عمى يدؿ ما بكؿ تنعقد أنيا ،العقكد في إذف فاألصؿ

 لؤللفاظ ال كالمعاني لممقاصد العقكد في العبرة ألف مخصكصة، بألفاظ التقيد بدكف بو كرضائيما
 بدكف - المعنى ىذا عمى كيدؿ العقد، إنشاء مف المتعاقديف نفس في ما يظير لفظ فكؿ اني،بكالـ

. العقد بو كيتـ كالقبكؿ اإليجاب بو يتحقؽ ،-آخر معنى احتماؿ
                                           

 .19س، ص.، ـ3، ج"منار السبيؿ: " راجع إبراىيـ بف ضكياف (412)
 .3سكرة النساء اآلية  (413)
 .161س، ص.، ـ9، ج"المغني: "انظر محمد ابف قدامة (414)
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: قفأ عمى األسرة مدكنة مف العاشرة المادة نصت ،أعبله لمحكـ كتأكيدان 
 كأ لغة الزكاج معنى تفيد ألفاظب ،اآلخر مف كقبكؿ العاقديف أحد مف بإيجاب الزكاج ينعقد»

. عرفا
ال ،يكتب كاف فإ بالكتابة النطؽ عف العاجز مف كالقبكؿ اإليجاب يصح   المفيكمة توفبإشار كا 

. «الشاىديف كمف اآلخر الطرؼ مف
 ما عمى األسرة مدكنة مف 11 المادة نصت كالقبكؿ، اإليجاب صيغ أسبقية ترتيب حيث كمف

ال ،االستطاعة عند شفكييف – 1 : يككنا أف كالقبكؿ اإليجاب في يشترط » :يمي  أك فبالكتابة كا 
 ...«.المفيكمة اإلشارة

 يعرؼ ال ممف الزكاج إبراـ قبكؿ عمى ،المغرب في العمؿ استقر قد :المغربية المممكة في -
ذا لغتو، بكاسطة العربية المغة  .بترجماف االستعانة تمت المغة تمؾ فيـ القاضي أك العدليف عمى تعذر كا 

 اإليجاب أف ىي المجاؿ ىذا في القاعدة فإؼ ،السككت طريؽ عف المرأة قبكؿ بخصكص أما
 الشريفة النبكية السنة اعتبرت كقد المفيكمة، اإلشارة أك الكتابة أك النطؽ طريؽ عف عادة يتماف كالقبكؿ

 أحؽّ  األّيـ» : لقكلو تبعان  ضمني قبكؿ بمثابة يعتبر إلييا، اإليجاب تكجيو أثناء البكر سككت أف
ذنيا نفسيا في تستأمر كالبكر كلييا مف بنفسيا . (415)«صماتيا كا 

 تزكيج تريد التي لممرأة بالنسبة الزكاج في الكالية شرط إلغاء كمع الحالي، المغربي القانكف كفي
 مف 11 المادة لمقتضيات تطبيقان  قبكليا أك إيجابيا عف تعبر أف إال األخيرة عمى فما بنفسيا، نفسيا
. األسرة مدكنة

 ما ىكك المغربية، األسرة قانكف مف 11ك 10 فاالمادت عميو نصت ما بيف فيما تامان  تطابقان  كنجد
 أك الكتابة أك الشفكم التعبير حيث مف سكاء السعكدية، العربية المممكة في القضائي الفقو بو يأخذ

 أك الكاقؼ الشرط مف كالخمك العقد، كمجمس كالقبكؿ، اإليجاب بيف التطابؽ حيث مف ثـ اإلشارة،
. (416)الفاسخ

ذف البنت، استئذاف الحنابمة عند كيستحب  أك الضحؾ كاليتيمة الصمت، كالبكر بالكبلـ، الثيب كا 
ف رضاىا فيك سكتت فإف نفسيا، في اليتيمة تستأمر» :  الرسكؿ لقكؿ كذلؾ السككت، أك البكاء  كا 

                                           
باب استئذاف التيب في النكاح بالنطؽ كابكر  (9)كتاب النكاح،  (16)، (2/1037 )«الصحيح»أخرجو مسمـ في  (415)

 (.1421)بالسككت، الحديث 
../.. ../.. إذا اقترف اإليجاب أك القبكؿ بأجؿ أك شرط كاقؼ»:  مف مدكنة األسرة المغربية عمى أنو 62نصت المادة  (416)

الشركط كميا ممزمة إال ما »:  نجد المشرع المغربي قرر أف 47، كفي المادة « أعبله47أك فاسخ، تطبؽ أحكاـ المادة 
 .«خالؼ منيا أحكاـ العقد كمقاصده كما خالؼ القكاعد اآلمرة لمقانكف فيعتبر باطبلن كالعقد صحيحان 
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. (417)«عمييا جكاز فال أبت
مف المعركؼ في العقكد المدنية أف اإلرادة يمكف أف  :دكى انعٕٛة فٙ اإلٚجبة ٔانمجٕل - 2

 .تعاب نتيجة غمط، أك تدليس، أك إكراه، كبالتالي يككف مآؿ العقد البطبلف
 الكتب نجد كلذلؾ .الزكاج عقد عمى تطبيقيا يمكف ال المدنية العقكد تنتجيا التي اآلثار أف إال

ف ،(النكاح في العيكب) باب ضمف الزكاج عقد في اإلرادة عيكب تناكلت الفقيية  مف يمنع ال ىذا كاف كا 
 كالمدنية التجارية كالتعاقدات باالتفاقات المقترف اإلرادة يشكب الذم كالتدليس كاإلكراه لمغمط الفقو تناكؿ
. (418)عامة

 مف الرضا يشكب لما مستقمة دراسة فيو تتكفر ال ،المالكي المذىب بأف ،الفقياء بعض الحظ
نما عيكب، . (419)جمعيا كالباحث القاضي عمى يصعب متفرقة إشارات كا 

 الذم األمر المذاىب، باقي تناكؿ عف العيكب ليذه المالكي المذىب تناكؿ إطار يختمؼ كال
 ،(أ)نقطة في المغربية األسرة مدكنة في المغربي المشرع حددىا كما العيكب ىذه تناكؿ ناعمي يفرض

. (ب) نقطة في الحنبمي الفقو مستكل عمى الزكاج عيكب تناكؿفك
 كاحد، معنى فع معبراف لفظاف التغرير أك التدليس :اإلكراه كالتدليس في مدكنة األسرة- أ
 في الكقكع نتيجة الطرفيف أحد يدركو ال فقد األطراؼ، أحد في العيب بركز يرافؽ كظرؼ الفقياء تناكلو
. (420)الفسخ عند بالصداؽ الرجكع ذلؾ آثار كمف اآلخر، الطرؼ قبؿ مف قئإخفا نتيجة أك غمط،

 كالشافعية كالمالكية الحنابمة عند فإنو ،الطبلؽ تكقيع أك الزكاج عمى األطراؼ أحد إكراه أما
. يكف لـ كأنو نعداموال المكجبةك لمعقد المبطمة األسباب مف يعتبر

: اآلتي عمى 12 المادة في نصت المغربية األسرة مدكنةك
 المادتيف في عمييا المنصكص األحكاـ تدليس أك بإكراه المشكب الزكاج عقد عمى تطبؽ»

 .(421) «بعده 66ك 63
                                           

باب الكلي، الحديث رقـ  (1)كتاب النكاح،  (14)عف أبي ىريرة،  (9/392 )«الصحيح»أخرجو ابف حباف في  (417)
 في النكاح، باب االستئمار، الحديث «السنف»، كأبك داكد في ( 475 – 2/259 )«المسند»، كركاه أحمد في (4079)
منار »: ابف ضكياف:انظر .ركاه أبك بكر األثـر بإسناده عف أبي ىريرة،كىك مف عمماء الحنابمة  (2094( )2093)

 .24ص.س.، ـ«السبيؿ
 .يمكف الرجكع إلى مختمؼ الكتابات الفقيية في إطار المذاىب األربعة، خاصة في األبكاب المخصصة لممعامبلت (418)
 .76س ، ص.، ـ1، ج"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "راجع أحمد الخمميشي (419)
 .81س، ص.، ـ1، ج"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "راجع أحمد الخمميشي (420)
 بكقائع كاف ،يمكف لممكره أك المدلس عميو مف الزكجيف»:  نجد المشرع المغربي قرر أنو63 كبالرجكع إلى المادة (421)

البناء كبعده   التدليس بيا ىك الدافع إلى قبكؿ الزكاج أك اشترطيا صراحة في العقد، أف يطمب فسخ الزكاج قبؿ 
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 البناء، قبؿ سكاء الفسخ طمب حؽ عميو كالمدلس لممكره منحت ،63 المادة خبلؿ مف فالمدكنة
 نفس ربطت كىنا البناء، بعد شيريف أجؿ خبلؿ بالتدليس العمـ بعد أك التدليس كاقعة اكتشافو بمجرد أم

نما البناء بتاريخ ليس الشيريف أجؿ المادة  إذ اإلكراه، لزكاؿ بالنسبة األمر ككذلؾ العمـ، تاريخ مف كا 
. اإلكراه بزكاؿ اإلرادة بتحرر مرتبط الشيريف فأجؿ كبالتالي إرادتو، في بالحرية يتمتع ال المكره

 أف فمو الزكاج لعقد الدافع ىي كانت كقائع اكتشؼ أك ،لئلكراه الزكجة أك الزكج تعرض فإذا
 يـك مف شيريف يتعدل ال أجؿ في لكف بعده، أك البناء قبؿ سكاء العقد، ىذا فسخ المحكمة مف يطمب
 ،كالمعنكية المادية األضرار عف التعكيض طمب في حقو مع بالتدليس العمـ تاريخ كمف اإلكراه، زكاؿ
. (422)العقد ىذا إبراـ جراء مف لو حصمت التي

 6ك 5 فاالبند تضمنو فيما تتمثؿ حاالت لمتدليس حدد المشرع نجد المدكنة مف 66 المادة كفي
: كىي ،التالية الحاالت في بالزكاج اإلذف – 5»... :أم ،65 المادة مف

 ؛األىمية سف دكف الزكاج -
 ؛المدكنة ىذه في عمييا المنصكص شركطو تكفر حالة في التعدد -

 ؛ذىنية بإعاقة المصاب زكاج -

 .كاألجانب اإلسبلـ معتنقي زكاج -

. مقاميا يقـك اـ أك لؤلجانب بالنسبة الكفاءة شيادة .6
 إليو المشار المستندات ممؼ عمى اإلذف قبؿ بالزكاج، المكمؼ األسرة قاضي يؤشر : ثانيان 

. الضبط كتابة في الترتيبي برقمو كيحفظ أعبله،
. الزكاج عقد بتكثيؽ لمعدليف األخير ىذا يأذف : ثالثان 
 ال أـ تزكج أف سبؽ ىؿ الخطيبيف مف كاحد كؿ تصريح الزكاج، عقد في العدالف يضمِّف : رابعان 

 ،إبرامو المزمع العقد إزاء القانكنية الكضعية يثبت بما التصريح يرفؽ سابؽ، زكاج كجكد حالة كفي ؟
 مف 366 الفصؿ أحكاميا تضمَّف جنائية آثار كىي آنفان، أكردناه مما لمتممص أك لمتدليس آثاران  رتب كما

 عف بالتعكيض كالمطالبة (424)الفسخ طمب في الحؽ لممتضرر منح كما ،(423)المغربي الجنائي القانكف
                                                                                                                                              

، كفي «خبلؿ أجؿ ال يتعدل شيريف مف يـك زكاؿ اإلكراه، كمف تاريخ العمـ بالتدليس مع حقو في طمب التعكيض
التدليس في الحصكؿ عمى »:  مف المدكنة حدد المشرع اآلثار المترتبة عف التدليس بنصو عمى ما يمي66المادة 

 مف المادة السابقة أك التممص منيما، تطبؽ عمى فاعمو 6 ك5اإلذف أك شيادة الكفاءة المنصكص عمييما في البنديف 
 .« مف القانكف الجنائي بطمب مف المتضرر366كالمشاركيف معو أحكاـ الفصؿ 

 .53س، ص .، ـ«دليؿ عممي لمدكنة األسرة»: كزارة العدؿ (422)
 : مف القانكف الجنائي عمى ما يمي366ينص الفصؿ  (423)
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. (425)الضرر
 السعكدم النظاـ في الزكاج عيكب -ب

 بينيما مشركة عيكب كىناؾ المرأة، جانب كمف الرجؿ جانب مف العيكب اإلسبلمي الفقو رتب
 كقرع كناصكر باىكر أك ،البخر أك ،(426)العذيكطة أك ،البرص أك ،الجذاـ أك ،الجنكف : كىي منيا

 كمما .الكريية الرائحة ثـ سميف، جد أك نحيؼ جد أم ،نضكان  أك عقيمان  أك خنثى حدىماأ كككف الرأس،
 .كالعّنة (الذكر مقطكع أم) الجب العيكب مف الرجؿ بو يختص

:  نجد المرأة جانب كمف
 ،(429)العفؿك ،(428)الّرتؽك ،(427)القرفك ،المالكية بو قاؿ الذم اإلفضاء معنى نفس كلو الفتؽ

 .(430)اإلفضاء المالكية كأضاؼ

 مف الفقياء فييا اختمؼ التي اآلثار مف مجمكعة العيكب ىذه عمى تترتب أف الطبيعي كمف
                                                                                                                                              

يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كغرامة مف مائة كعشريف إلى ألؼ درىـ أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط،      »
 :                                    ما لـ يكف الفعؿ جريمة أشد، مف

 صنع عف عمـ أك إقرار أك شيادة تتضمف كقائع غير صحيحة؛- 1

 زكر أك عدؿ بأم كسيمة كانت إقراران أك شيادة صحيحة األصؿ؛- 2

 .«استعمؿ عف عمـ إقراران أك شيادة غير صحيحة أك ضركرة- 3
كطمب الفسخ في ميداف األسرة مختمؼ عف طمب الفسخ في ميداف المعامبلت المدنية، باعتبار أف ميداف األسرة  (424)

ميداف مقدس، كتطغى عميو الجكانب الركحية، لكف مع ذلؾ يتفؽ مفيـك الفسخ فييما عمى أنو ينيي الرابطة التعاقدية 
إذا كاف »: ع الذم ينص عمى ما يمي.ؿ. مف ؽ259بيف المتعاقديف، كيمكف أف يستشؼ ذلؾ مف خبلؿ الفصؿ 

المديف في حالة مطؿ، كاف لمدائف الحؽ في إجباره عمى تنفيذ االلتزاـ، ما داـ تنفيذه ممكنان، فإف لـ يكف ممكنان جاز 
 .لمدائف الفسخ، كلو الحؽ في التعكيض في الحالتيف

     إذا أصبح تنفيذ االلتزاـ غير ممكف إال في جزء منو، جاز لمدائف أف يطمب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذم ما 
ما فسخو كذلؾ مع التعكيض في الحالتيف  .زاؿ ممكنان، كا 

 .      كعبلكة عمى ذلؾ، تطبؽ القكاعد المقررة في األبكاب المتعمقة بالعقكد الخاصة
نما يجب أف تحكـ بو المحكمة  .«       ال يقع فسخ العقد بقكة القانكف، كا 

نما يجب أف يطمبو الطرؼ ذك المصمحة، ألنو  (425) كمف المعمـك أف التعكيض عف الضرر ال تحكـ بو المحكمة تمقائيان، كا 
إذا حكمت المحكمة بالتعكيض لفائدة أحد األطراؼ دكف طمبو، تككف قد قضت بأكثر مما طمب منيا، كتككف قد 

 .ـ.ـ. مف ؽ3خالفت صراحة مقتضيات الفصؿ 
 .54س، ص.، ـ1، ج"منار السبيؿ: "انظر ابف ضكياف.استباؽ البكؿ أك الغائط : العذيكطة  (426)
، سمسمة "أحكاـ المعاشرة الزكجية: " انظر زينب حسف شرقاكم. القرف ىك لحـ ينبت في الفرج، مدخؿ الذكر كالغدة (427)

 .90، ص2004، 4ط: دار األندلس الرياض (5)الرسائؿ الجامعة 
 .الّرتؽ يتعمؽ بانسداد الفرج بمحمة أك غيرىا مما يحكؿ دكف الجماع (428)
 .العفؿ كىك رغكة في الفرج تمنع لذة الكطء (429)
 .اإلفضاء يتمثؿ في اختبلط مخرج البكؿ كالغائط (430)
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. الفسخ حؽ ممارسة في عدمو مف الخيار ثبات حيث
 كبعده، البناء قبؿ كذلؾ ،فاسد أنو معتبرةن  ،بالعيكب الزكاج فسخ أقرت ،المغربية األسرة مدكنةك

 الحاالت في كذلؾ كبعده، البناء قبؿ لعقده الفاسد الزكاج يفسخ» :61 المادة عميو نصت ما خبلؿ مف
: التالية
الزكاج؛  بعد المريض يشفى أف إال الزكجيف، ألحد المخكؼ المرض في الزكاج كاف إذا -
 ؛ ثبلثان  طمقيا لمف المبتكتة تحميؿ بالزكاج قصد إذا -

 .كجكبو حالة في كلي بدكف الزكاج كاف إذا -

. «بالفسخ الحكـ صدكر قبؿ أعبله، المذككرة الحاالت في الكاقع التطميؽ أك بالطبلؽ يعتد»
 لكبل الخيار فيو يثبت قسـ :أكالن  قسميف، إلى تقسيميا إطار في العيكب تناكلكا الحنابمة كالفقياء

. الخيار فيو يثبت ال قسـ كثانيان  الطرفيف،
 البيكتي تناكليا كقد بالرجؿ، يختص قسـ منيا ثبلثة لمخيار المثبتة العيكب :فيو الخيار يثبت ما 
 قطع زكجيا تجد كأف : كالجبّ  العنةّ  -1 :كىي ،(431)لمنكاح المخصصة األبكاب في كتاباتو جؿ في
 الفصكؿ خبلؿ كطئيا عدـ عمى بالبينة العيب إثبات بعد ،سنة خبلؿ الفسخ ليا حيث منو، جزء أك ذكره

 كمنيا العممية، بالكسائؿ تتـ زماننا في كالبينة الزكج، اعتزلت قد الزكجة تككف أال كشريطة األربع،
 عالمة تزكجتو ككأنيا خيارىا سقط رضيت فإف عّنيف، أنو ثبت إف الخيار ليا كما .(432)الحديث الطب
 .عّنتو

 دكف يحكؿ ما ككؿ الخصيتيف، قطع أم :الخصاء األكؿ العيب ضمف الفقياء لدل كيدخؿ
 سبؽ، كما الخيار كليا سنة، مدة لمرجؿ فتضرب كبر، أك برؤه، يرجى ال مرض نتيجة (ةالعفّ ) الكطء
. (433)الخبرة بأىؿ االستعانة كيمكف

 كقد اليبللية، السنة أجؿ المرأة تمنح لـ لصغر أك زكالو، يرجى لمرض يرجع عجزه كاف إذا أما
 الزكاج في األصؿ ألف ،إلثباتيا أك لمعّنة المؤدية األسباب زكاؿ مف لمتأكد فصكؿ أربعة أجؿ فقواؿ منح

. الزكاج عمى كيبقي الخيار يسقط بالعمـ المقترف الرضا أف إال .السبلمة
 فحددكا األخرل، المذاىب في نظراؤىـ إليو ذىب ما سايركا الحنابمة الفقياء نجد ،لممرأة كبالنسبة

                                           
الركض " نفس المؤلؼ، – 54 إلى 48س، ص. ، ـ3، ج"منتيى اإلرادات: " انظر منصكر بف يكنس البيكتي (431)

 .528س، ص. ، ـ"المربع
 . كما بعدىا124 ك114 ك 23يمكف المجكء إلى الخبرة الطبية باالتفاؽ أك بأمر مف المحكمة، بناءان عمى المكاد  (432)
 .س، الباب الخاص بعيكب النكاح. انظر منصكر بف يكنس البيكتي، ـ (433)
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 . (434)الفتؽك العفؿك القرفك الّرتؽ :في المرأة لدل العيكب

. سابقان  تناكلو سمؼ ما كفؽ الخيار لمرجؿ يككف ،بالمرأة تتعمؽ التي األخيرة الحالة ىذه كفي
ذا  أنكركا فإنيـ ،ذكرىا اآلنؼ العيكب في الطرفيف أحد إلرادة األمر ترككا قد ،الفقياء كاف كا 

 يد كقطع كالعرج، كالعكر، االستمتاع تمنع ال التي العاىات ببعض تتعمؽ التي الحالة في ذلؾ عمييما
 السالؼ لبلعتبارات الفسخ أسباب تكافر أك لمخيار فييا سبيؿ ال التي كطرش، كخرس، كعمى، كرجؿ،
 كالباسكر، الفـ، كبخر كالبرص، كالجذاـ، أحيانان، كلك كالجنكف الفسخ يفرض فيما خيركىما ثـ ذكرىا،
. الخيار كذلؾ كفييا ،(435)«الغائط أك البكؿ ستطبلؽاك كرسكالنا

 انتقاؿ منو كيخشى كالبرص، كالجذاـ كمية االقتراب كيمنع النفرة يكجب ما ،العيكب ىذه فمف
لى األطراؼ أحد إلى المرض  أنو  الرسكؿ عف ركم كقد.فقط النفرة يكجب ما كمنيا ،(436)النسؿ كا 
 ،(437)«بأىمؾ كالحقي ثيابؾ، البسي» : قاؿ بياضان، بكشحيا رأل كلما ،غفار بني مف امرأة تزكج

. «..بالعيب رضيت» بتصريحو كقكلو بالعيب، األطراؼ أحد رضي إف العقد في العيكب ىذه كتضمف
 بطمب كذلؾ ،مضاالؽ أم «حاكـ» بكاسطة إال طرؼ أم قبؿ مف الفسخ يصح ال الحنابمة كعند

. الخيار لو ثبت مف
 يعمـ التي الخمكة أك الدخكؿ قبؿ ذكرىا اآلنؼ األسباب لنفس الفسخ كاف إذا أنو ،عندىـ كالحكـ

 جاءت الفرقة فإف المرأة، جية مف كاف فإف بالفسخ، طالبت التي الجية كانت أيان  مير فبل ، الزكج بيا
 مير فييا،فبل الذم بالعيب يرض لـ فإنو ،الرجؿ مف كاف فإك الدخكؿ، قبؿ مير فبل (438) قبميا، مف
. (439) بالخيار يسقط فبل بالعقد كجب ألف ،الدخكؿ بعد كامبلن  المير كليا ،الدخكؿ قبؿ
 بالقكؿ يسقط كما السبب، بزكاؿ العيب زكاؿ حالة في الخيار كيسقط :فيو الخيار يثبت ال ما 

 ألنيا ،«الخيار في حقي أسقطت إني» العنيف زكجة كقكؿ األطراؼ، أحد قبؿ مف إسقاطو في الصريح
 أف الطبيعي كمف الرضا، يفيد ال التمكيف داـ ما بالتمكيف يسقط ال كما .خيارىا يسقط ال تراخت فإك

 .الكطء عمى عدميا مف القدرة دليؿ التمكيف يككف
                                           

 .سبؽ تناكؿ ىذه العيكب في النقطة الخاصة بعيكب الزكاج في النظاـ السعكدم (434)
 .54س، ص.، ـ3، ج"منار السبيؿ: "انظر إبراىيـ بف ضكياف (435)
 .48س، ص.راجع منصكر يكنس البيكتي، ـ (436)
 كتاب النكاح، باب ما يرد بو النكاح «السنف الكبرل»، كالبييضي في (5/294)، (3/493 )«المسند»ركاه أحمد في  (437)

 (. 265 – 214 – 7/213)مف العيكب 
 .530 – 529س، ص.، ـ"الركض المربع: " راجع منصكر يكنس البيكتي(438)
 .530انظر نفس المرجع السابؽ، ص (439)
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ف رضا، مف عميو يدؿ بما العنة غير في الخيار كيسقط  كما بالعيب، بالعمـ اقترانيا اشترط كا 
ف ،(440)الخيار في الحؽ بإسقاط بالتصريح يسقط  بالعمـ ثـ الخيار في الحؽ فإسقاط العيب، تفاقـ كا 
. بالعيب

 بيع فسخ ككأنو الزكجة، أك الزكج غياب مع لعيب الزكاج يفسخ ،الحنابمة الفقياء رأم كحسب
. البائع بغياب المبيع الشيء في لعيب مشتر قبؿ مف

 طرؼ مف الفسخ كافأ سكاء ،المير المرأة تستحؽ ال ،الدخكؿ قبؿ الفسخ تـ إذا ،الحالة ىذه كفي
. التعكيض في الحؽ كلممتضرر الزكجة، ـأ الزكج

ذا  كعند .الزكاج بعد العيب طرأ لك كما ،الصداؽ لمزكجة فإف الدخكؿ، بعد الفسخ تـ ما كا 
 كاف إذا الزكاج في الخيار يثبت بما غره ألنو لمصداؽ، اضامف الحالة ىذه في المرأة كلي يعتبر الحنابمة

، عمـم  ينطبؽ األمر كنفس الصداؽ، بجميع عمييا يرجع بحيث المرأة مف ـفالتغرم يعمـ يكف لـ فإذا غـر
. (441)ككيميا عمى

 ال بما ليـ ينظر أف الكلي في يشترط بحيث بالمعيب، المجنكف أك الصغير زكاج يصح كال
ذا بالفسخ، كيمـز ،الزكاج صح بالعيب الكلي عمـ فمك مصمحتيـ، فيو كبما يضرىـ،  ،يعمـ يكف لـ كا 
. (442)انعقاده جائز كغير صحيح غير الزكاج فيعتبر

 
 

 شزٔط صذخ عمذ انزٔاج  :انفمزح انثبَٛخ

 إنسانية عبلقات كلكنيا القانكنية، النصكص عبلقات فقط ليست ،كالمرأة الرجؿ بيف العبلقات فإ
 المتطكر الكاقع فرضيا ضركرة الشخصية األحكاؿ مدكنة إصبلح فإؼ كلذلؾ الكاقع، أرض عمى تقـك

 األسرة مدكنة جاءت ثـ كمف الكاقع، اذلو تستجيب المدكنة نصكص تعد لـ حيث ،المغربي لممجتمع
 كمع اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع تاـ بانسجاـ ،كالحداثي البناء المجتمعي التطكر مقتضيات مع تمشيان 
. اإلنساف لحقكؽ الدكلية كالمعايير العصر ركح

 في باإلرادة المرتبطة تمؾ سيما كال ،جديدة كمقتضيات تعديبلت بعدة األسرة مدكنة جاءت قدؼ
نيائو الزكاج عقد إنشاء  شؤكف تدبير في اإلرادة سمطاف لمبدأ كاسعان  فضاء لممتعاقديف، تركت حيث ،كا 

                                           
 .52س، ص.، ـ3، ج"منتيى اإلرادات: "راجع منصكر يكنس البيكتي (440)
 .53س، ص.ـ. ، ف3، ج"منتيى اإلرادات: " انظر منصكر يكنس البيكتي (441)
 .55س، ص.، ـ3، ج"منار السبيؿ: "الشيخ إبراىيـ بف ضكياف: راجع بالخصكص (442)
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رادتيما، رغبتيما كفؽ كااللتزامات الحقكؽ مف العديد ترتيب كفي ،األسرة  شركط إيراد إلى كالرككف كا 
 شجعت التي االتفاقية الشركط إلى كباإلضافة الحقة، اتفاقات في أك العقد صمب في سكاء ،خاصة
 لعقد الفقرم العمكد تشكؿ التي ،القانكنية الشركط عمى األخيرة ىذه حافظت األسرة، مدكنة عمييا
  .بطبلنو أك العقد فساد كجكدىا عدـ عمى يترتب كالتي ،الزكاج

 لعقد االتفاقية الشركط األكلى في نتناكؿ :فقرتيف إلى المطمب ىذا تقسيـ عمى سنعمؿ ،كىكذا
. الزكاج عقد لصحة القانكنية الشركط الثانية فيك الزكاج،
 مدكنة خبلؿ مف المغربي فالمشرع ،أسمفنا كما:  لعقد الزكاجاالتفاقية كالقانكنية الشركط -أ
 .فصكؿ عدة في كذلؾ اإلرادة سمطاف مبدأ إعماؿ ىامش تكسيع عمى عمؿ ،األسرة

 (1) اإلرادة سمطاف مف اإلسبلمي الفقو مكقؼ إلى اإلشارة خبلؿ مف ،ذلؾ إبراز عمى كسنعمؿ
 الكفاء مكضكع إلى باإلضافة ،(2) األسرة مدكنة في اإلرادة مجاؿ تكسيع كيفية إلى أيضا سنشير

(. 3) تعديميا كبإمكانية الزكاج عقد في االتفاقية بالشركط
 اإلرادة سمطاف مبدأ فإ:  سمطاف اإلرادة في عقد الزكاجإمكقؼ الفقو اإلسالمي مف مبد- 1

 الشركط، مف يركف كبما ،العقكد مف اؤكشا ما إبراـ في أحرار األفراد أف يعني ،اإلسبلمية الشريعة في
. (443)حرمو أك الشارع عنو نيى أمر عمى الخركج عدـ إطار في ذلؾ كؿ

 التي ،القكاعد غالبية حكلو تدكر كمحكر كأساس بارزان  مكانان  لئلرادة جعمت ،اإلسبلمية فالشريعة
  .تنفيذه حتى إنشائو كقت مف العقد أحكاـ تنظـ

 غير العقد ىذا أف طالما ،اإلسبلمية الشريعة في معيف غير عقدان  ئتنش أف عمى قادرة اإلرادة إف
 أقصى إلى اإلرادة لسمطاف تتسع اإلسبلمية المذاىب أف ذلؾ ،ىافي الكاردة الجكىرية لؤلحكاـ مخالؼ
 آثارىا كترتيب العقكد، إنشاء في كاسعان  سمطانان  ياأعط كالحنبمي المالكي اففالمذىب االتساع، حدكد

 العقكد في األصؿ أف مف الجكزية قيـ ابف كتمميذه تيمية ابف اإلماماف إليو ذىب ما كىذا .(444)يةإلرادا
 لؤلفراد الحرية أعطكا عامة الشريعة فقياء أف كما البطبلف، عمى الدليؿ يقـك حتى ،الصحة كالشركط

 .العيب خيارك الرؤية، خيارك ،الشرط كخيار الخيارات، لنظرية إعماالن  ،فسخيا كفي العقكد إبراـ في
 ال ذلؾ داـ كما ،لمناس منفعةن  تحقؽ دامت ما معينة حاجة لسد تقررت اإلسبلمية الشريعة في فالعقكد

                                           
، المجمد األكؿ، مبدأ سمطاف " الكضعية دراسة مقارنةةالتشريع اإلسبلمي كالنظـ القانكني: "انظر مصطفى بسيكني (443)

 . كما بعدىا73، ص 1978اإلرادة بيف الشريعة كالقكانيف الغربية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 . كما بعدىا178س، ص .راجع مصطفى بسيكني، ـ (444)
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باحة العقكد صحة ىك األصؿ ألف الكمية، قكاعده كمع الديف أسس مع يتعارض  يقـك حتى الشركط كا 
  .المنع عمى الدليؿ

 األسرة فإ» :قاؿ حينما زىرة أبك محمد إليو ذىب ما كىذا الدائرة، ىذه عف يخرج ال الزكاج عقدك
 العقد آثار الشارع يتكلى أف الكاجب كاف ت،كالثبا القرار مف تستمزمو كلما ،الصيانة مف ليا يجب لما
 مصمحة يحقؽ فاؾ متى ،النكاح في الشرط أجاز نوأ عمى ...عنيا أتنش التي األحكاـ كيرتب فييا
. (445)«عمييا يتزكج أال زكجيا عمى الزكجة شترطا كاف جدية

 يخالؼ ال فأ شريطة ،كالكاجبات الحقكؽ جميع يتناكؿ أف يمكف ،الزكجيف بيف التراضي فإ
. (446)حبلالن  يحـر أك حرامان  يحمؿ ال فأب ،الزكاج لعقد الشرعي النظاـ

 قكلو  منيا، أمثمة عمى حرية اإلرادة كتكافؽ الرضا بيف الزكجيف لناف الكريـآ القركقد ضرب
  التراضي عمى الصداؽ ﴿تعالى 

  
    

 ﴾(447) ،التراضي بيف  كقكلو تعالى بخصكص
  ﴿ :الزكجيف عمى الزكاج

   
   

﴾(448). 

 بو تعالى الّمو عناية مف بمغ ،الزكجيف بيف لمتراضي اإلسبلـ أبقاه الذم ،الكاسع مجاؿاؿ ىذا إف 
 لفائدتو كتأكيدا إليو بالحاجة تذكيرا كثيرة آيات في عميو كنبو إليو كأشار العزيز، كتابو في ذكره أف

. (449)لبللتزاـ مؤىمتيف متساكيتيف مستقمتيف كاممتيف إرادتيف نطاؽ في كذلؾ ،كجدكاه
 استعراضب نوأ إال المكضكع، حكؿ الفقياء اختبلؼ فرغـ ،الزكاج عقد في االشتراط مجاؿ كفي

 اءالفقو بعض إليو تكصؿ ما اتباع يمكف المجاؿ، ىذا في ليا كالمعارضيف لمشركط المناصريف أدلة
                                           

 .بعدىا  ما98ص،1971،العربي، مطبعة دار الفكر "محاضرات في عقد الزكاج كآثاره:"انظر محمد أبك الزىرة (445)
، مطبعة فضالة "المرأة بيف أحكاـ الفقو كالدعكة إلى التغيير: "عبد الكبير العمكم المدغرم: انظر في ىذا الخصكص (446)

 . كما يمييا89، ص 1999بالمحمدية، الطبعة األكلى 
 .24سكرة النساء اآلية  (447)
 .230سكرة البقرة اآلية  (448)
 .67س، ص .، ـ"المرأة بيف أحكاـ الفقو كالدعكة إلى التغيير: "راجع عبد الكبير العمكم المذغرم (449)
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 خاص لنص أك لمشريعة األساسية لممبادئ مخالؼ شرط كؿ » :بعضيـ قكؿ خبلؿ مف ةرباالمغ
 إرادة تساىـ أف كأىميتو خطكرتو تقتضي الذم الزكاج عقد عمى تنسحب القاعدة كىذه باطالن، يككف

 البخارم ركاه الذم الصحيح الحديث ،ىذا أكد كقد .«الشركط طريؽ عف آثاره تنظيـ في الطرفيف
 باطمة ماإ الزكاج عقد في التي كالشركط .«الفركج بو استحممتـ بمف تكفكا أف الشركط الحؽ » :كمسمـ

 الزكجية المعاشرة عف االمتناع كاشتراط ،العقد مف المقصكد مع تناقضت إذا كما فالباطمة جائزة، إماك
 إذا أك المير، إسقاط مثؿ الزكاج، لمؤسسة العاـ النظاـ يشكؿ أمران  شرعيان  حكمان  الشرط خالؼ إذا أك

 طمب أك الطبلؽ كتكقيع بعدـ كالتعيد .عنو التنازؿ يجكز ال حؽ عف تنازال الشرط تضمف
 المالية الشؤكف كتنظيـ الباطمة، الشركط عدا ما فتشمؿ ،الجائزة الشركط أما...التطميؽ
. (450)«...لمزكجيف
 العبلقات مجاؿ في دكرا اإلرادة إعطاء إف : كيفية تكسيع مجاؿ اإلرادة في مدكنة األسرة-ب
 كمحدكدا منكمشا عامة، بصفة كاإلسبلمية خاصة العربية األسرة قكانيف مف العديد في ظؿ ،األسرية

 حتى اإلرادة مجاؿ ظؿ حيث الشرعية، لمنصكص الضيؽ لمتفسير كنتيجة ،كثقافية اجتماعية العتبارات
 جد جاءت المغربية الشخصية األحكاؿ كمدكنة الزكاج، عقد دكف المدنية العقكد ميداف ىك قريب كقت

 المدكنة جاءت حيث االتفاؽ، بمقتضى كالكاجبات الحقكؽ بعض إدراج في لئلرادة بالنسبة محتشمة
. (451)خاص كاآلخر عاـ حدىماأ تشريعييف بنصيف

 ينافي بشرط العقد اقترف إذا » :بأنو يقضي الذم 38 الفصؿ في كرد ما ىك ،العاـ فالنص
 العقد مقاصد ينافي مما كليس ،صحيحان  كالعقد باطالن  الشرط كاف ،مقاصده ينافي أك الشرعي نظامو

 الفقرة في كرد فقد ،الخاص النص أما ،«لمبالد العامة المصالح في االشتغاؿ مثال الزكجة تشترط أف
 يتزكج ال أف زكجيا عمى تشترط أف لمزكجة» :بأنو يقضي الذم ،المدكنة مف 40 الفصؿ مف الثانية
ذا عمييا، . «بيدىا فأمرىا تزكج كا 

 بإدراج لؤلطراؼ يسمح بحيث الزكاج، عقد في الشركط مجاؿ تكسيع إلى يدعك مف ،كىناؾ
 المشاكؿ، مف الكثير مصدر أنيا عمميان  بتث التي المكاضيع بعض عمى االتفاؽ بمقتضاىا يتـ شركط

 النصكص تكفرىما ال لمزكجيف ضمانات تكفير إلى بالتالي كتيدؼ كاألطفاؿ، لممرأة بالنسبة خصكصا
 صمب في يدرجا أف الزكاج لطرفي يمكف قانكنا، المقررة كالكاجبات الحقكؽ إلى فباإلضافة .(452)الحالية

                                           
 .  كما بعدىا263س، ص .، الجزء األكؿ، ـ"التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية: "انظر أحمد المخميشي (450)
، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص "1993قانكف األحكاؿ الشخصية مع تعديبلت : "راجع محمد الكشبكر (451)

112 . 
، "إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ الشخصية في  المغرب، كضعية المرأة نمكذجان : "انظر خالد برجاكم (452)
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. كاإلرادة االتفاؽ بمقتضى أخرل ككاجبات كحقكقان  شركطان  الحؽ اتفاؽ في أك العقد
 نجد ىامقتضيات استقراء خبلؿ كمف ،الزكاج عقد في اإلرادة دائرة لتكسيع األسرة مدكنة كجاءت

. الزكجيف بيف التراضي مجاؿ تكسيع إلى ترمي مكاد عدة
 عمى يتراضياف معا اأصبح إذ ،« الزكجيف برعاية مستقرة أسرة إنشاء» :عمى تنص 4 فالمادة

 في 51 المادة ذلؾ كتؤكد قراراتيما، عف ينتج ما مسؤكلية معا كيتحمبلف باألسرة المرتبطة األمكر كؿ
 .الرابعة فقرتيا

 بشكؿ الزكاج في لككالةا األسرة مدكنة نظمت حيث لئلرادة، الزكاج في الككالة إخضاع تـ كما
 المادة عمييا نصت شركط بعدة تقييدىا مع ،االستثنائية الحاالت في إال ،إلييا المجكء يتـ ال إذ ،دقيؽ
 ،المقتضيات مف العديد تحديد في ىاما دكرا لئلرادة المادة ىذه في المدكنة منحت كبالمقابؿ ،17

 العقد، في إدراجيا المراد الشركط كتحديد كالمؤجؿ، منو المعجؿ اإلقتضاء كعند الصداؽ مبمغ كتحديد
 المتعمقة المعمكمات ككؿ ،اآلخر الزكج ىكية إلى اإلشارة مع ،اآلخر الطرؼ مف يقبميا التي كالشركط

  ...بو
 فإؼ ،المدكنة مف 41ك 40 المادتيف إلى فبالرجكع الزكجة، مف شرط بمقتضى التعدد منع تـ كما
 عمى 40 المادة نصت إذ عمييا، التزكج بعدـ الزكجة مف شرط كجكد حالة في بالتعدد تأذف ال المحكمة

 الزكجة مف شرط كجكد حالة في يمنع كما ،الزكجات بيف العدؿ عدـ خيؼ إذا التعدد يمنع» : نوأ
 ،التعدد عف االمتناع شرط كجكد عدـ حالة في» :نوأ عمى 42 المادة كنصت ،«عمييا التزكج بعدـ
 .المحكمة إلى بذلؾ اإلذف طمب فيو الراغب يقدـ

 مرفقا يككف فأك ،لو المبررة االستثنائية المكضكعية األسباب بياف الطمب يتضمف أف يجب 
. «المادية كضعيتو عف بإقرار

 األمكاؿ تدبير عمى االتفاؽ لةأمس ىك ،اإلرادة مجاؿ تكسيع فييا يبرز التي المقتضيات أىـ كمف
 في جاء ما ىك األسرة مدكنة بيا جاءت التي التعديبلت أىـ مف كلعؿ ،الزكاج فترة خبلؿ المكتسبة

 غير اآلخر، ذمة عمى مستقمة مالية ذمة الزكجيف مف كاحد لكؿ » : أف عمى تنص التي 49 المادة
 استثمارىا عمى االتفاؽ ،الزكجية قياـ أثناء ستكتسب التي األمكاؿ تدبير إطار في ليما يجكز نوأ

 .كتكزيعيا
. الزكاج عقد عف مستقمة كثيقة في االتفاؽ ىذا يضمف 

 .الذكر السالفة باألحكاـ زكاجيما عند الطرفيف بإشعار العدالف يقكـ
                                                                                                                                              

 . كما بعدىا276مرجع سابؽ، ص 
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 الزكجيف مف كاحد كؿ عمؿ مراعاة مع ،لإلثبات العامة لمقكاعد فيرجع اتفاؽ ىناؾ يكف لـ إذا 
. «األسرة أمكاؿ لتنمية أعباء مف تحممو كما مجيكدات مف قدمو كما

 عقد عف مستقمة كثيقة في بينيما، االتفاؽ لمزكجيف يجيز نوأ نجد ،النص ىذا في كبالتأمؿ
 بداية في يتراضياف بحيث الزكاج، فترة خبلؿ اكتسابيا سيتـ التي المالية، الشؤكف تدبير عمى الزكاج
 فكيحددا غيرىا، أك التجارة في األمكاؿ الستثمار ناجعة نياياير التي الطريقة عمى ،الزكجية حياتيما
. الطبلؽ أك بالكفاة انتيائيا عند أك الزكجية الحياة خبلؿ األمكاؿ ىذه في منيما كاحد كؿ نصيب أيضا

 مبدأ :مبدأيف عمى يرتكز فييا ساىمت التي الممتمكات مف بنصيب لمزكجة السماح أف كالكاقع
. (453)الزكجية الحياة ؿاطك المرأة تضحيات كمبدأ ،اإلسبلـ في العدالة

 كشركط انعقاد، شركط إلى الزكاج شركط تنقسـ: الشركط القانكنية لصحة عقد الزكاج -2
 عميو تترتب صحيحان  العقد يككف فبتحققيا الصحة شركط أماؼ .(454)نفاذ طككشر ،لزـك كشركط صحة،

. فاسدان  العقد يعتبر تكفرىا عدـ حالة كفي األحكاـ،
 اآلثار تكافرىا عمى تتكقؼ بحيث النفاذ، شركط دكر يأتي ،العقد صحة شركط تكفر كبعد

 شركط عمى المتكفر العقد بدكاـ المرتبطة فيي المزـك شركط كأما المنعقد، الصحيح العقد عمى المترتبة
 (455).كالنفاذ كالصحة االنعقاد

 األسرة أنظمة جميع بيف مشترؾ أمر كىك زمان،مؿ العقد ليككف ضركريان  الشركط ىذه تكافر كيعتبر
ف كاإلسبلمي، العربي الكطف في  ككذلؾ ،األكاديمي التناكؿ مستكل عمى كيتفاكت يختمؼ ترتبييا كاف كا 

ذا التشريع، مستكل عمى  ضركرة عمى األسرة مدكنة مف 13 المادة في نص قد المغربي المشرع كاف كا 
 ،الصداؽ إسقاط عمى االتفاؽ عدـك ،كالزكجة الزكج أىمية :كىي الزكاج، عقد في شركط خمسة تكفر

 انتفاءك ،كتكثيقو الزكجيف مف كالقبكؿ باإليجاب التصريح العدليف سماعك االقتضاء، عند الزكاج كليك
(456).الشرعية المكانع

 

 ،بعضيا بدكف أك ببعضيا العقد يصح ال شركط خمسة الحنابمة الفقياء يشترط السعكدية ففي
 ،(457)الحنابمة باتفاؽ كالشيادة ،كالكلي ،كالرضا ،الزكجيف تعييف :كىي ،العقد فسخ منيا كاحد اختؿ فإذا

                                           
، مطبعة 2003، الطبعة الثانية، "آفاؽ تحرير المرأة في الشريعة اإلسبلمية: "إدريس حمادم: انظر بيذا الخصكص (453)

 . كما بعدىا135دار أبي رقراؽ لمطباعة كالنشر بالرباط، ص 
 .51، ص2006، 1 مكتبة الرشاد، ط1، ج"الشافي في شرح مدكنة األسرة: "راجع بالخصكص عبد الكبير شيبكف (454)
 .س.ـ. ، ف"المرأة بيف أحكاـ الفقو كالدعكة إلى التغيير: "انظر عبد الكبير شيبكف (455)
 .233، 2007 ابريؿ 1، سمسمة المعمكمات لمجميع، العدد "دليؿ عممي لمدكنة األسرة: " كزارة العدؿ (456)
 . كما بعدىا12، المكتبة الفيصمية، ص2، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع البيكتي  (457)
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. الحقان  سنبينو كما عنيـ اختبلؼ ففييا الكفاءة أما
 تـ ما أف ،العربي الكطف في األسرة أنظمة دراسة عمى المنكب الباحث يبلحظ ،كبذلؾ
 بالترتيب يرتبط فارؽ مع الحنبمي، الفقو قبؿ مف بو األخذ يتـ المغربية األسرة مدكنة في عميو التنصيص

 فقياء جعمو العقد، صحة شركط ضمف يدخؿ المغربي المشرع اعتبره ما نجد بحيث الشركط، في
. الزكاج آثار ضمف يدخؿ الحنبمية

 ،الحنبمي بالفقو السعكدية العربية المممكة في األسرة أنظمة ارتباط إلى ،ذلؾ نانظر في كيعزل
لى  مستكل عمى األىمية ذات المغربية كبالتجربة ،بالقانكف المغربية المممكة في األنظمة نفس ارتباط كا 

. المالكي بالفقو ارتباطيا إلى باإلضافة التدكيف
 فيقكؿ بنات عدة لو يككف كأف ،الزكجيف مف كؿ تعييف دكف العقد يصح ال :تعييف الزكجيف- 1
 غيرىا، عف تميزىا بصفات يصفيا أك ،مكجكدة كانت إف ،إلييا يشير أك يسمييا أف دكف ابنتي زكجتؾ

ف  بغيرىا، التباس دكف المراد تعيف حيث ،ابنتي زكجتؾ :بقكلو العقد صح كاحدة بنت إال لو كفت لـ كا 
 تعيف ألنو العقد صح كاحد ابف لو كاف فإف أبناء، عدة كلو ابني زكجتيا المرأة كلي قاؿ لك األمر ككذلؾ
 (458).بغيره التباس دكف

 بحيث العقد، طرفي باعتمارىما ،الزكجيف بتعييف كذلؾ اىتـ قد المشرع نجد ،المغرب كفي
. (459)الجكىرية الشركط مف ذلؾ اعتبر

 بيف شرعي كترابط تراض ميثاؽ الزكاج» :اآلتي عمى األسرة مدكنة مف 4 المادة في نص فقد
نشاء كالعفاؼ اإلحصاف غايتو الدكاـ، كجو عمى كامرأة رجؿ  طبقان  الزكجيف برعاية مستقرة، أسرة كا 

 (460).«المدكنة ىذه ألحكاـ
  (461).كامرأة رجؿ بيف يتـ أف يجب ان،شرعي ان ترابط داـ ما الزكاج أف اعتبر قد ،بذلؾ كىك

 كالشكمية اإلدارية اإلجراءات كعمى الزكاج عقد عمى اإلشياد عمى ،المغربي المشرع كتنصيص
 تعييف عمى التنصيص عف غنى في جعمو كمستندات، كثائؽ بعدة اإلدالء ضركرة كعمى العقد، إلبراـ

 دكف تحكؿ كبالتالي ،البيانات لكؿ متضمنة كالمستندات الكثائؽ دامت ما كالذات، باإلسـ الزكجيف
                                           

 .652س، ص.، ـ2، الحاشية ج«الركض المربع»: انظر منصكر البيكتي (458)
 .155س، ص.، ـ1، ج«شرح مدكنة األسرة»: انظر محمد الكشبكر (459)
 .18ص. س.، ـ«دليؿ عممي لمدكنة األسرة»: كزارة العدؿ (460)
تثار في العديد مف الحاالت مسألة التمييز بيف الرجؿ كالمرأة ليس عمى المستكل الفيزيكلكجي، بؿ عمى مستكل  (461)

األكصاؼ كالمظاىر الخاصة، كالتي ال يمكف اكتشافيا إال بعد الزكاج، كالتي يختص بيا الطب، كاالنحرافات في 
 .الميكالت الجنسية، أك العيكب الخمقية، كحالة الخنثى
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 عبلكة .الزكجيف بتعييف المرتبطة الجزيئات الحنابمة الفقياء فصؿ اجتنابو أجؿ مف الذم اليدؼ تحقؽ
. نفسيا تزكيج مف الراشدة العاقمة المرأة مكنت قد الجديدة األسرة مدكنة ككف عمى

 تصرفاتيـ في أحرار األفراد أف أساس عمى ،اإلسبلـ في اإلرادة سمطاف مبدأ يقـك : الرضا-2
 اإلسبلمي، الشارع حددىا التي األكامر عف الخركج عدـ شريطة كشركطيـ، كالتزاماتيـ التعاقدية
باحتيا الشركط كصيانة األفراد حرية ىك فاألصؿ  شكميا في تتعارض ال التي العقكد كصحة ،كا 

 (462).كالسنة الكتاب في الشرعية األحكاـ مع كمضمكنيا
 الديف يكفمو زكاجاؿ عقد في كشرط كالرضا اآلنفة، العامة القاعدة عف تخرج ال زكاجاؿ كعقكد

 ﴿ العزيز كتابو في تعالى قاؿ فقد الحنيؼ، اإلسبلمي

   

   

   

   

   

 ﴾(463) .
    ﴿:سبحانو كقاؿ

   

    

   

   

﴾(464) زن  س حب و ً بل : ﴿  

  

   

   

   

                                           
،  "دكر اإلرادة في إبراـ عقكد الزكاج في ظؿ نصكص مدكنة األسرة الجديدة: "راجع بالخصكص إدريس الفاخكرم (462)

 .12، ص2005-2004، 10-9مقاؿ منشكر في مجمة القصر، العدد 
 .128سكرة النساء اآلية  (463)
 .233سكرة البقرة اآلية  (464)
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 ﴾(465)
 عقد كفي 

 في كصيو أك أبكه فيزكجو المعتكه البالغ إال مقاميما يقـك مف أك الزكجيف رضا مف البد الزكاج
ف ،(466)النكاح  لـ الذم الصغير ابنو تزكيج األب كيممؾ رضاه، بغير ينجز لـ عاقبلن  بالغان  الزكج كاف كا 
. (467)يبمغ

 تزكيج يمكف كال الحنابمة، بيف خبلؼ بغير البكر الصغيرة ابنتو تزكيج ،كصيو أك األب كيممؾ
 يمكف كال ،ركايتاف البالغة البكر في ككذلؾ ركايتاف، الصغيرة الثيب كفي بإذنيا، إال الثيب الكبيرة ابنتو
 (468).المذىب في األصح القكؿ عمى الصغيرة ككذلؾ ،بإذنيا إال كبيرة تزكيج كصيو أك األب لغير

 المجنكف، البالغ أك الصغير تزكيج إلى الحاجة كدعت ،كصيو أك األب كجكد عدـ حاؿ كفي
 أك األب مف كلي لكؿ كيصح كليو، بإذف لنكاحو مميز صبي قبكؿ كيصح بتزكيجيما، قاضياؿ يقـك

 كصيو أك أب غير يزكج كال بإذنيا، فأكثر سنكات تسع بنت تزكيج قاضي،كاؿ العصبات كبقية كصيو
 (469).األحكاؿ مف بحاؿ سنكات تسع دكف عمرىا كاف مف

 منصبو نسبو مف ليا كيعرؼ الزكج ليا يسمى أف يجب ،تزكيجيا في استئذانيا شرط كمف
 (470).منيا بتزكيجو إذنيا مف بصيرة عمى لتككف ،كمكاصفاتو
 (471).بإذنيا إال تزكيجيا أحد يممؾ فبل ،فأكثر سنيف تسع بمغت التي العاقمة الثيب أما

 تريد ال بمف الزكاج عمى البالغة البكر إجبار حدأل يمكف ال أنو ،تيمية ابف اإلسبلـ شيخ كرجح
 ،ماليا مف أعظـ الزكجية كحياتيا بإذنيا، إال بماليا يتصرؼ أف ألحد ليس ألنو ،غيره أك أبا كاف كلك

. كرضاىا إذنيا بغير يزكجيا أف ألحد ليس كلذلؾ
 في الكالديف طاعة كعدـ يريد، ال مف بنكاح الكلد يمزماف ال األبكيف أف إلى ،تيمية ابف ذىب كما

 (472).العقكؽ مف يعد ال ذلؾ
 مذىب في المعتمد غير بالقكؿ يأخذ أف – المممكة في القضاء نظاـ كفؽ – القاضي كيممؾ

                                           
 .232سكرة البقرة اآلية  (465)
 .252ص. س. ـ2، ج"حاشية الركض المربع: " العاصيفانظر النجدم عبد الرحـ(466)
، تحقيؽ كتعميؽ محمد فارس مسعد  عبد الجيد "الكافي: " ، كانظر كذلؾ ابف قدامو 655، ص2المرجع السابؽ ج (467)

 64، ص2، ج1994السعداني، بيركت دار الكتب العممية، 
 .14 ص2ج. س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات" ك625 ص6ج. س.، ـ"حاشية الركض المربع"راجع الكافي،  (468)
 .15، ص2ج. س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "لممزيد مف المعرفة راجع، البيكتي (469)
 . س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " البيكتي(470)
 257، ص6ج. س.، ـ"حاشية الركض المربع: "راجع بالخصكص منصكر البيكتي (471)
 .30 ك23فتاكل ابف تيمية ج (472)
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. بو األخذ عند ذلؾ يعمؿ أف عمى ،ذلؾ إلى الحاجة رأل إذا ،أحمد اإلماـ
 عقد في اإلرادة دائرة مف كسع قد المغربي المشرع نجد ،المغربية األسرة مدكنة إلى كبالرجكع

 ككذلؾ ،13 المادة ذلؾ عمى نصت كما ،األىمية كاكتماؿ الرشد شريطة ،(473)االشتراط ككذلؾ الزكاج،
. الزكاج عقد إبراـ في التككيؿ شركط ضمف 17 المادة

 يفرض الذم األمر (474)السابقة الصفحات في كالبمكغ الرشد كسف األىمية تناكؿ لي سبؽ لقد
. الجديدة المغربية المدكنة ظؿ في اإلرادة مجاؿ تكسيع معالـ تناكؿ

 مسؤكلية الزكجة إلى أسند قد المغربي المشرع نجد ،األسرة مدكنة مف الرابعة المادة إلى فبالرجكع
 تعتبر التي ،51 المادة مف الرابعة الفقرة ذلؾ عمى أكدت كما ،الرجؿ جانب إلى المنشأة األسرة رعاية
. المساكاة عمى القائمة المعاممة ككذلؾ ،الزكجية العبلقة يضبط ميثاؽ بمثابة

 بالنسبة اإلرادة مجاؿ تكسيع عمى عمؿ قد ،المغربي المشرع نجد 24 المادة إلى أيضا كبالرجكع
. يريد لمف تفكضو أك بنفسيا زكاجيا تعقد أف حقيا مف أصبح بحيث الراشدة، لممرأة

 كما الزكجات، بيف العدؿ عدـ خيؼ إذا التعدد يمنع » أنو عمى التنصيص تـ 40 ةالماد كفي
. «عمييا التزكج بعدـ الزكجة مف شرط كجكد حالة في يمنع

 فيو الراغب يقدـ التعدد، عف االمتناع شرط كجكد عدـ حالة في » :أنو كرد 42 المادة كفي
. المحكمة إلى بذلؾ اإلذف طمب

 مرفقان  يككف كأف لو، المبررة االستثنائية المكضكعية األسباب بياف ،الطمب يتضمف أف يجبك
ذا ،(475)«المادية كضعيتو عف بإقرار  اآلثار ترتيب في الطرفيف إرادة مساىمة يفرض الزكاج عقد كاف كا 
 ما إال ممزمة، كميا الشركط » :ككف عمى نصت قد 47 المادة في األسرة مدكنة فإف ،طرالش طريؽ عف

 ،«صحيحان  كالعقد باطبلن  عتبرمؼ لمقانكف اآلمرة القكاعد خالؼ كما كمقاصده العقد أحكاـ منيا خالؼ
 المادة كفؽ لمزكج ممزمان  شرطان  ،الزكجة عمى التزكج بعدـ الزكاج عقد في المتضمف الشرط يككف كبذلؾ

  .األسرة مدكنة مف 40
ذا  تبنت قد 48 المادة فإف ،ممزمة مستقؿ عقد في أك الزكاج عقد في المتضمنة الشركط كانت كا 

 مشركعة فائدة تحقؽ التي الشركط» :ككف عمى األكلى الفقرة في بتنصيصيا (476)الحنابمة مكقؼ
 ،الممتـز لمطرؼ المجاؿ ةفاسح ،«الزكجيف مف بيا التـز لمف كممزمة صحيحة تككف لمشترطيا

                                           
 .15س، ص. ، ـ"دكر اإلرادة في إبراـ عقكد الزكاج: "راجع إدريس الفاخكرم  (473)
 .202 إلى 194لقد سبؽ تناكؿ األىمية في النظاميف، انظر الصفحات مف  (474)
 .38ص. س.، ـ"دليؿ عممي لمدكنة األسرة: "انظر كزارة العدؿ (475)
 .165ص. س .، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: " انظر محمد الكشبكر (476)
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 العيني التنفيذ معيا أصبح كقائع أك ظركؼ ظؿ في تعديميا أك منيا إعفاءه المحكمة مف بالمطالبة
ف ،المادة نفس مف الثانية الفقرة في كذلؾ ،مرىقان  لمشرط  الطارئة بالظركؼ أخذىا في استثنت كانت كا 

  .التعدد بمنع المتعمقة الشركط مجاؿ في
 المتعمقة الجكانب يشمؿ بؿ سبؽ، ما عمى يقتصر ال ،المدكنة في اإلرادة سمطاف تكسيع لكتجؿ

 األمكاؿ كتكزيع استثمار عمى االتفاؽ ككذلؾ ،49 المادة ذلؾ عمى نصت كما ،المكتسبة باألمكاؿ
ذا ،الزكاج عقد عف مستقمة كثيقة في ذلؾ ضمفم كأف ،الزكجية قياـ أثناء المكتسبة  ىناؾ يكف لـ كا 

 ،مجيكدات مف قدمو كما ،الزكجيف مف كاحد كؿ عمؿ مراعاة مع لئلثبات، العامة لمقكاعد فيرجع اتفاؽ
 الكد حؽ كمنيا المغربية، األعراؼ في سنده يجد ما كىك ،األسرة أمكاؿ لتنمية أعباء مف تحممو كما

 .كالسعاية
 الحؽ ىذا تناكلت أف ،1999 سنة التنمية في المرأة إلدماج الكطنية العمؿ لخطة سبؽ كقد

 :كالتالي
 عمى الزكجية، الحياة حكؿ المرأة بتضحيات كاعترافا لئلسبلـ، مؤسس كمبدأ لمعدالة احترامان »
 يسمح كأف الزكاج، فترة خبلؿ المحصمة الممتمكات تكزيع في يفصؿ أف ،الطبلؽ يعمف الذم القاضي
 عف أك البيت داخؿ عمميا خبلؿ مف سكاءن  ،فييا ساىمت التي الممتمكات ىذه بنصؼ المطمقة لممرأة
 كاالجتيادات األحكاـ مف العديد في الحؽ بيذا القضاء أقر كقد ،(477)«مأجكر عمؿ طريؽ

. (478)القضائية
اختمؼ العمماء فيما إذا كانت الكالية شرطا مف شركط الصحة فيك النكاح، فذىب :  الكلي-3

، كأنيا شرط صحة في ركاية أشيب عف مالؾ، كبيذا قاؿ "ال نكاح إال بكلي"اإلماـ مالؾ إلى أنو 
الشافعي، بينما قاؿ أبك حنيفة كزفر كالشعبي كالزىرم بعدـ اشتراطيا إذا كاف الزكج كفئا ليا، في 

حيف قاؿ داكد باشتراط الكلي في البكر كعدـ اشتراطو الثيب، كفي ركاية عف ابف القاسـ عف مالؾ 
(479).أف الكالية في الزكاج سنة كليست فرضا

 

 كمؿ الذم التغيير كبعد يف،الفقيي كاالختبلؼ لمنقاش مكضكعان  الزكاج في الكالية شكمت كقد
                                           

 .18س، ص.، ـ"دكر اإلرادة في إبراـ عقكد الزكاج : "راجع بالخصكص إدريس الفاخكرم (477)
، "نظاـ الكد كالسعاية: "الحسيف الممكي: ألجؿ اإلطبلع عمى األحكاـ كاالجتيادات القضائية المتعمقة بيذا الباب، راجع (478)

حؽ الكد كالسعاية مف خبلؿ القرار الصادر عف "، انظر كذلؾ أحمد زككاغي، 2002مكتبة دار السبلـ، الرباط 
 .1998 يناير 135، ص 33، مجمة الممحؽ القضائي، العدد "1998  مارس 5المجمس األعمى في 

، دار المعرفة بيركت، 1983، سنة 6.، ط2، ج"بداية المجتيد كنياية المقتصد: "أبك الكليد محمد بف رشد القرطبي (479)
 .8لبناف، ص 
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 مف حؽ إلى تحكلت بؿ ،الزكاج عقد صحة شركط مف شرطان  الكالية تبؽ لـ ،األسرة مدكنة مكاد بكضع
  .األسرة مدكنة مف 25ك 24 المكاد عميو نصت ما كفؽ الراشدة المرأة حقكؽ

. العقد صحة شركط مف شرطان  الكلي يعتبر يزاؿ ال ،السعكدم النظاـ في أنو حيف في
 ككالية إجبار كالية إلى تقسيميا يمكف كما الماؿ، عمى ككالية النفس، عمى كالية :فانكع كالكالية

 كالية عكس كىي منيا، كبتفكيض المرأة برضى ترتبط التي الكالية فيي االختيار كالية أماؼ ،اختيار
 (480).الفقو بعض حددىا كما ،االستبدادية الكالية أك اإلجبار

 يصح الؼ أحمد اإلماـ فقو في النكاح صحة شركط مف شرط ،نكاحيا بعقد المرأة كلي قياـ -أ 
 (481).لغيرىا كأ لنفسيا النكاح تعقد أف لممرأة يصح كال ،بدكنو النكاح

 جدىا ثـ أبكىا ىكك عصباتيا أقرب فقده، عند يميو مف ثـ ،المرأة عصبات أقرب ىك كالكلي -ب 
 ثـ آبائيـ، ترتيب حسب األخ أبناء ثـ ،لؤلب األخ ثـ ،الشقيؽ أخكىا ثـ ابنيا ابف ثـ ،ابنيا ثـ ،ألبييا
كيقدـ  (482).األب كعـ ،فاألقرب األقرب العصبات بقية ثـ ،أبناؤىـ ثـ ،لؤلب العـ ثـ ،لؤلبكيف العـ

كصي األب في النكاح عمى بقية األكلياء بيد األب لقيامو مقامو، كال كالية في التزكيج لكصي األب 
(483).في الماؿ كال لكصي غير األب

 

(484).لؤلـ كالجد ،األـ كعـ ،كالخاؿ ،ألـ كاألخ ،األرحاـ لذكم كالية كال -ج 
 

 أك ،تزكيجيا عف كامتناعيـ ليا عضميـ عند ككذلؾ ،السمطاف إلى تعكد العصبات بعد كالكالية -د 
 كال معركفة، غير كأ بعيدة غيبة غائبا أك فاسقان  أك صغيران  أك كافران  يككف كأف ،األىمية فاقد الكلي ككف
 غيابو أك ،أىميتو عدـ أك ،منو بتككيؿ إال ،األقرب الكلي بكجكد الزكاج عقد األبعد الكلي يتكلى أف يجكز
 بغير لياعض إذا إال ،المؤىؿ كلييا كجكد مع يزكجيا أف قاضيلؿ يصح كال (485).مجيكالن  أك بعيدان  غيابان 
(486).حؽ

 

 :(487)ىيك شركط سبعة النكاح بعقد ،قيامو لصحة الكلي في تكفرىا يجب التي الشركط -ىػ

                                           
 .223، المرجع السابؽ ص1، ج"شرح مدكنة األسرة: "راجع بالخصكص محمد الكشبكر (480)
 .262 ص6ج. س.، ـ"حاشية الركض المربع"، ك16، ص2ج. س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "انظر البيكتي (481)
 .266 ص6ج.س.، ـ"حاشية الركض المربع:"، كالبيكتي17س، ص.، ـ2،ج"شرح منتيى اإلرادات:" راجع البيكتي(482)
 .266، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " انظر البيكتي (483)
 . كما بعدىا626، نفس المرجع السابؽ، ص6،ج"حاشية الركض المربع: " راجع البيكتي(484)
 .19 ص3ج.س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "لممزيد مف المعرفة راجع البيكتي (485)
 .18، نفس المرجع، ص3، ج "شرح منتيى اإلرادات: " البيكتي(486)
، "حاشية الركض المربع: " كالبيكتي منصكر18، نفس المرجع السابؽ، ص3، ج "شرح منتيى اإلرادات: " البيكتي(487)

 .298، ص6س، ج.ـ
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 ؛غيرىا عمى كال نفسيا عمى ال – ذكره سبؽ كما – ألنثى كالية فبل : الذككرية .1

 ؛(488)لسكراف كال (عقؿاؿ ناقص) المعتكه كال لمجنكف كالية فبل : العقؿ .2

 ؛البمكغ دكف لصغير كالية تثبت فبل : البمكغ .3

 ؛غيره عمى كال نفسو عمى لرقيؽ كالية فبل : الحرية .4

 كافرة عمى المسمـ لمحاكـ إال كافرة عمى مسمـ كال مسممة عمى لكافر كالية فبل : الديف تمامةإ .5
 ؛ليا كلي كال المسمميف بيف تعيش

 ؛لفاسؽ كالية فبل الحاؿ كرمست الكلي يككف بأف :الظاىرة العدالة .6

 خاص رشد أمر فمكؿ الماؿ، حفظ في الرشد دكف النكاح كمصالح الكؼء معرفة كىك :الرشد .7
 .بو

 طيشتر ما الككيؿ في كيشترط ،حاضران  ـأ غائبان  المككؿ كافأ سكاء مقامو، يقـك كلي كؿ كككيؿ - ك
(489).مككمو في

 

 لمصمحة قاضياؿ إال ،األحكاؿ مف بحاؿ ،ثيبان  أك بكران  ،سفيو ببالغ صغيرة األب غير يزكج كال -ز
 عاقمة كبيرة النكاح في ككصيو األب غير يزكج كال ،البمكغ دكف لمصغير بالنسبة األمر ككذلؾ ،ظاىرة
(490).بإذنيا إال سنيف تسع بنت كال ،ثيبان  أك بكران 

 

ذا -ح  غير ديار في المسممة تككف كأف ،المسمـ السمطاف كانعدـ ،العصبات مف الكلي انعدـ كا 
 اإلماـ لمذىب بالنسبة ىذا نكاحيا، عقد إجراء في مسممان  رجبلن  تككؿ ذلؾ فحيف ،ليا كلي كال ،المسمميف

(491).أحمد
 

 المستكل عمى سكاء كمناصر، معارض بيف كاسعان  نقاشان  الكالية مسألة أثارت ،المغرب كفي
 كالمدنية السياسية المنظمات بيانات مستكل عمى أك ،التنمية في المرأة خطة عكستو الذم ،الرسمي

 ،الذككرة تشترط باإلسبلـ المرتبطة التشريعات جميع في كالكالية المعارضيف، ككذلؾ ،المسانديف
 التي 25ك 24 المادتيف في الزكاج في الكالية كتناكلت الجانب بيذا اىتمت ،المغربية األسرة كمدكنة
. المالكية رأم عف متخمية األحناؼ برأم فييما أخذت

 بنفسيا، زكاجيا تعقد أف كليا كمصمحتيا، اختيارىا حسب تمارسو لممرأة حقان  أصبحت ،فالكالية
 عميو نصت ما كفؽ ،رشدىا شريطة ،السالفتيف لممادتيف طبقان  ،أقاربيا أحد أك ألبييا ذلؾ تفكض كأف

                                           
 .195، ص 1984، 1.، دار الفكر بدمشؽ، ط7، المجمد "الفقو اإلسبلمي كأدلتو: " كىبة الزحيمي(488)
 .360، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " راجع بالخصكص البيكتي (489)
 .259، المرجع السابؽ ص"حاشية الركض المربع: " البيكتي منصكر(490)
 269، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: "راجع البيكتي  (491)
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. األسرة مدكنة مف 209 المادة
 ،اإلسبلـ ثـ ،(492)الذككرة :في بيا المرأة ثتشب حالة في الكالية شركط حدد ،المالكي كالفقو

 .مكمفان  يككف أم ،الكلي في كالعقؿ الرشد تكفر ثـ لمكتابي، بالنسبة األمر كيصح

 في الصحة شركط مف ان شرط بالنكاح اإلشياد يعتبر ،الفاسي ةميار حسب : الشيادة-4
 بقبكؿ الكلي بإيجاب كينعقد النكاح يصح بحيث ،االنعقاد في الكماؿ شركط مف ان كشرط الدخكؿ،
 (493).الزكج

 في شرطا اعتبركه فالمالكية الزكاج، عمى اإلشياد زمف عمى اإلسبلـ فقياء اختمؼ كقد
 تكافره ضركرة يركف كالحنابمة كالشافعية كاألحناؼ ،العقد في شرطا قكاعتبر كالجميكر ،(494)الدخكؿ
. العقد إبراـ أثناء

 الزنا عف تميزه الزكاج عمى الشيادة أف الفقياء، اختبلؼ عف النظر بغض ،القكؿ كخبلصة
. اإلشياد أصحابيا يتجنب الذم

 شركط مف شرطان  تعتبر ،السعكدية العربية المممكة في بيا المعمكؿ الفقيية األحكاـ في كالشيادة
. شاىداف يحضره بأف كذلؾ ،النكاح عقد صحة
 ليس ذلؾ أف أحمد اإلماـ عف كركم ،الحنابمة عند المعتمد المذىب كىك ،شاىداف يحضره بأف -أ 

نما (495).النكاح ةحلص شرطان   لمنصكص ،العقد عند شاىداف يحضر أف عمى الحنابمة جميكر رطش كا 
 ال السر نكاح أف إلى كذىبكا ،العقد ذلؾ الزكج أنكر إذا الكلد لنسب كاحتياطان  ،ذلؾ في الكاردة
(496).يجكز

 

                                           
 .231 ك230 لـ يقصر المشرع المغربي الكالية عمى الماؿ في الذكر، بؿ أضاؼ األـ الراشدة في المادتيف (492)
 .228س، ص.، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: "راجع محمد الكشبكر (493)
قاؿ عامة العمماء أف »: اختمؼ أىؿ العمـ في اعتبار الشيادة شرطا لصحة العقد حيث قاؿ: قاؿ الكاساني في البدائع (494)

نما الشرط ىك اإلعبلف حتى لك عقد النكاح كشرط اإلعبلف  الشيادة شرط جكاز النكاح، كقاؿ مالؾ ليست بشرط، كا 
ف لـ يحظره شيكد فينعقد بحضكر  (الحنفية)كأما عدالة الشاىد فميست بشرط النعقاد النكاح عندنا »:  ثـ قاؿ «جاز، كا 

 .«الفاسقيف
أرأيت إف زكج رجؿ بغير بينة كأقر المزكج بذلؾ أنو زكجو بغير بينة أيجكز أف : قمت»:      كجاء في مدكنة اإلماـ مالؾ 

يشيدا في المستقبؿ، كتككف العقدة صحيحة في قكؿ مالؾ؟ قاؿ نعـ، كذلؾ قاؿ مالؾ  قاؿ مالؾ إذا أقرا بالزكجية 
 .«كىكذا إذا لـ يكف دخؿ بيا.. فميشيدا فيما يستقببلف كالنكاح جائز

 السعداني، دار د، حققو كعمؽ عميو محمد فارس كمسعد عبد الحمي"الكافي في فقو اإلماـ أحمد: "انظر ابف قدامو (495)
 .21، مرجع سابؽ، ص2 ج1994الكتب العممية، بيركت ،

فبل بد مف اجتماع كؿ مف الزكج ككلي الزكجة كالعدليف في مجمس كاحد حيف إبراـ العقد، كالمقصكد بالمجمس الكاحد  (496)
 الحيز المكاني الذم يجمع المتعاقديف كالشاىديف معا، سكاء أكاف بيتا أك مكانا خاليا مف البناء، كيعتبر كذلؾ كق
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 يككنا أفك ،عاقميف بالغيف ذكريف يككنا أف :(497)التالية الشركط النكاح شيكد في كيشترط -ب 
 .ذمية الزكجة أف كلك اإلسبلـك ،ظاىران  كلك العدالةك ،سميعيف متكمميف

 ككف يشترط كال – كاألكالد الكالداف – الكلي أك الزكجيف نسب عمكدم مف الشاىداف يككف أال -ج
 الصكت، طريؽ عف ليما المعقكد أك العاقديف مف متيقنيف ناطقيف شاىديف كانا إذا ،بصيريف الشاىديف

ف ،شاىداف حضره طالما ،العقد بكتماف التكاصي العقد صحة في يؤثر ال كما  كال ذلؾ، يكره كاف كا 
نما ،العقد بإجراء لمكلي إذنيا عمى الشيادة يشترط  عمى الشيادة تشترط ال ككذلؾ ،ذلؾ يستحب كا 
(498).النكاح مكانع مف بخمكىا الزكجة

 

 ذىب كما مالؾ، إلماـؿ قكؿ كىك ،يبطمو النكاح بكتماف التكاصي أف ،أحمد اإلماـ عف مكرك
 مالؾ، اإلماـ لمذىب كفقان  شيكد بدكف كلك عنو اإلعبلف مع يصح النكاح عقد أف إلى ،فقياءاؿ بعض

(499).باإلجماع باطؿ فيك ،اإلشياد أك اإلعبلف مف النكاح خبل إذا أما
 

 المالكي المذىب خالؼ قد المشرع نجد ،13 المادة خاصة ،المغربية األسرة مدكنة إلى كبالرجكع
. «كتكثيقو الزكجيف مف كالقبكؿ باإليجاب التصريح العدليف سماع» :عمى نص عندما

 حكؿ المغرب في ةالمعتمد تمؾ عف ،السعكدية في بيا المعمكؿ الفقيية القكاعد تختمؼ كال
 قد المغربي المشرع فإف ،رسميان  معتمدا األنكحة مأذكف كاف فإذا ،الشيادة في تكافرىا يجب التي الشركط
 مدكنة مف 67-66-65 المكاد في حددت مسطرة كفؽ ،الزكاج عمى لئلشياد منتصبيف عدليف خص
. بعد فيما بينوفس ما كىك اإلشياد كطريقة البيانات تحديد مع األسرة

 مساك أم ،لفبلف كؼء فبلف عادة يقاؿ ،كالمماثمة المساكاة ىي ،المغة في الكفاءة:  الكفاءة-5
 مخصكصة، أمكر في لآلخر حدىماأ الزكجيف مف كؿ مساكاة ىي ،الفقياء اصطبلح في كالكفاءة ،لو

 ذلؾ بسبب كاألذل رمالتعي مف كأىميا الزكجة يمحؽ قد لما ،مستقرة غير الزكجية كانت اختمت لك بحيث
. (500)االختبلؿ

                                                                                                                                              
السيارة، كالقطار، كالطائرة، كالسفينة في حالة سيرىا، ألف سير السيارة مثبل ال يؤثر عؿ ككف راكبييا : مكانا لمتعاقد

 .                                          مجتمعيف في مجمس كاحد
. ، مرجع سابؽ"شرح منتيى اإلرادات" كلنفس المؤلؼ، 276، ص6ج. س.، ـ"حاشية الركض المربع: "     راجع البيكتي

 25، ص3ج
  65، مرجع سابؽ، ص2ج ،"الكافي في فقو اإلماـ أحمد: " انظر ابف قدامو(497)
 .25، ص3، المرجع السابؽ، ج"شرح منتيى: " راجع منصكر البيكتي(498)
 .278، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " راجع البيكتي (499)
األكؿ ال يشترط الكفاءة في الزكاج كىك مركم عف : كقد اختمؼ الفقياء حكؿ شرط الكفاءة إلى مذىبيف رئيسييف (500)

الظاىرية كالثكرم كالكرخي كىما مف عمماء األحناؼ، كسندىـ في ذلؾ المكقؼ قكلو عز كجؿ إنما المؤمنكف إخكة 
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 في جاء الصدد ىذا كفي كالتقكل، الديف ىما لتيفأبمس الزكاج في الكفاءة مالؾ اإلماـ ربط كقد
 الخمر شارب مف األب زكجيا إذا البكر أف المذىب يختمؼ كلـ » "المقتصد كنياية المجتيد بداية
 إذا ككذلؾ بينيما، فيفرؽ ذلؾ في الحاكـ كينظر النكاح، مف نفسيا تمنع أف ليا أف فاسؽ، مف لةـكبالج
. (501)"بالطبلؽ الحمؼ كثير ىك ممف أك حراـ، مالو ممف زكجيا

 كالحرية ،كالحرفة ،كالنسب ،الديف :خمسة أمكر في الكفاءة يعتبر نوإؼ ،الشافعي اإلماـ أما
. كالعيكب األمراض مف كالخمك

:  فيو مختمؼ شرط فيي الحنابمة عند الكفاءة أما
 مف المتقدميف أكثر قكؿ كىك ،النكاح صحة شركط مف شرطان  كعده بعضيـ بو قاؿ حيث -أ 

 قاؿ المتأخريف، الحنابمة فقياء مف العمـ أىؿ أكثر قكؿ كىك ،اآلخر بعضيـ يشترطو كلـ ،الحنابمة
 (502).«النكاح شركط مف أنيا أحمد كعف مشركطة، غير الكفاءة أف الصحيح» :قدامو ابف المكفؽ

 حيث ،الزكجة جانب مف كليست ،الزكج جانب في ىي الحنابمة مف اشترطيا مف عند كالكفاءة -ب 
 حاؿ معتبرة كىي ،لمزكج كفؤا الزكجة تككف أف يشترط كال ،لمزكجة كؼء يككف أف الزكج في يشترط
 الكفاءة أف المعتمد كالمذىب كاستمراريتو، العقد صحة عمى ليا تأثير فبل ،بعد فيما اختمؼ فمك ،العقد
 ،كالزكجة جميعان  األكلياء بو رضي إذا صحيح بدكنيا فالعقد ،تولصح شرطان  كليست ،النكاح لمزـك شرط
(503).الفسخ حؽ فمو يرض لـ كمف

 

 عمى أقكاليـ اتفقت كقد كالنسب التقكل في تككف إنما ،بكجكبيا يقكؿ مف عند المعتبرة كالكفاءة -ج 
 كلمزكجة تعالى لّمو حؽ عندىـ كىي (505).كالعفة كالغنى كالحرية (504).عداىا فيما كاختمفت ذلؾ

                                                                                                                                              
 .«الناس سكاسية كأسناف المشط ال فضؿ لعربي عمى أعجمي إال بالتقكل»كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

 :يشترط الكفاءة في الزكاج، كىذا ىك مذىب الجميكر، كسندىـ في ذلؾ أحاديث كثيرة نذكر منيا ما يمي:      الثاني
:  أمرىا إلييافقاؿ رسكؿ الّمو . جاءت فتاة إلى رسكؿ الّمو ص فقالت إف أبي زكجني ابف أخيو ليرفع بي خسيستو- 1 

 .                                                                                   «أجريت ما صنع أبي كلكف أردت أف اعمـ النساء أف ليس لآلباء مف األمر شيء: فقالت
 عبلقة ال أخرل بمسائؿ يتصؿ حقيقتو في ألنو األكؿ، الرأم اعتمده الذم الحديث الجميكر رد الحديث ىذا إلى كباإلضافة     

 .بالزكاج ليا
 .12، مرجع سابؽ، ص "بداية المجتيد كنياية المقتصد: " انظر ابف رشد (501)
شرح منتيى "، كلنفس المؤلؼ، 280، نفس المرجع السابؽ، ص6، ج"حاشية الركض المربع: " منصكر البيكتي(502)

 .26، ص3، مرجع سابؽ، ج"اإلرادات
 .26، ص2، نفس المرجع السابؽ ج"شرح منتيى اإلرادات: " منصكر البيكتي(503)
 142، ص1957 سنة 3، ط"األحكاؿ الشخصية: "انظر محمد أبك زىرة  (504)
 .21س، ص.، ـ2ج ،"الكافي في فقو اإلماـ أحمد: "ابف قدامو (505)
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 يككف كال (506).النكاح يصح لـ كؼء غير بتزكيج أكليائيا مع الزكجة رضيت فمك ،جميعان  كأكليائيا
(507).لعربية األعجمي كال لعفيفة كفؤان  الفاسؽ

 

 في يككف أف يجب الذم ىك الزكج أف ذلؾ كمعنى كحده، الرجؿ جانب في عادة الكفاءة كتشترط
  :يمي فيما الفقياء حددىا كثيرة ألسباب ،العكس كليس الزكجة، مستكل
  ؛ذلؾ يمحقو فقمما الرجؿ أما ،ليا الكؼء غير بزكاج عادة تعير التي ىي المرأة فإ .1
 حتى ،األقؿ عمى ليا مساكيان  يككف أف يجب لذلؾ ،المرأة عمى القكامة لو الشرع كبحكـ الرجؿ فإ .2
  ؛القكامة تمؾ نفسيان  منو تتقبؿ

 أخبلؽ مف جيدان  تتأكد أف عمييا يجب التي المرأة، بيد كليس الرجؿ بيد ىك ،كقاعدة الطبلؽ أف .3
 .نيائيان  ارتباطان  بو ترتبط أف قبؿ كاالقتصادية، االجتماعية كضعيتو كمف الزكج

 الفصؿ في أكرده الذم التعداد حسب ،الزكاج في صحة شرط الكفاءة المغربي المشرع يعتبر كلـ
 إلى منيا الحؽ إلى قربأ ىي حقيقتيا في الكفاءة أف ىك ،ذلؾ في كالسبب سرة،األ مدكنة مف الخامس
 عقد في لزـك كشرط عادة تدرس فيي لذلؾ لمصمحتو، عادة تقررت الذم الطرؼ بو يتمسؾ ،الشرط
. الزكاج

 في الكفاءة لةأمس إلى المغربي المشرع أشار الممغاة، الشخصية األحكاؿ مدكنة ظؿ كفي
 انتقاؿ حالة القاضي يمـز الذم المدكنة مف 13 الفصؿ ذلؾ كمف ،التشريعية النصكص مف مجمكعة
 .(508)ليا كؼء رجؿ مف المرأة يزكج أف إليو الكالية

 ضمف ليس 6ك 5 يفالبند في الكفاءة شيادة األسرة مدكنة ظؿ في ،المغربي المشرع تناكؿ قدك
 كتابة لدل يحفظ الذم ،الزكاج ممؼ بإحداث المتعمقة 65 المادة إطار في بؿ الزكاج، عقد صحة شركط
 .مقاميما يقـك مف أك الجانبيف عمى اشترطيا كالتي ،الضبط

 منيا، التممص أك الكفاءة، شيادة أك اإلذف عمى ،التدليس عمى التنصيص إطار في تناكليا كما
 طمب عمى بناءن  الجنائي القانكف مف 366 الفصؿ في عمييا المنصكص الجزاء ذلؾ عمى رتب حيث

. المتضرر
                                           

 .26، ص2س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " انظر البيكتي (506)
 .30، ص3س، ج.، ـ"الكافي: " لممزيد مف المعرفة انظر ابف قدامو (507)
كالمبلحظ أف أحكاـ الكفاءة في الزكاج ال تتار عمميا أماـ القضاء ماداـ أف المشرع المغربي قد استمـز لصحة عقد  (508)

الزكاج حضكر الكلي بعد مكافقة الزكجة كتفكيضيا لو، حيث تتاح ليما عمميا فرصة الدفع بانعداميا، كعمميا كيؼ 
 .يمكف ليما أف يدفعا بانعداميا كقد اتفقا عمى الزكاج قبؿ الحضكر أماـ العدكؿ

 . كما بعدىا202س، ص .، ـ"الكسيط في قانكف األحكاؿ الشخصية: "محمد الكشبكر:    انظر
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 كالمممكة السعكدية العربية المممكة في عمييا المنصكص األحكاـ بيف الخبلؼ نستنتج ،كبذلؾ
 المغربية األسرة مدكنة عميو نصت ما كبيف قضائيان، ةكالمعتمد نظاميان  بيا المعمكؿ ككذلؾ ،المغربية

 في تتكفر أف يجب» :اآلتي عمى نص المدكنة مف 13 مادةفاؿ الزكاج، عقد صحة شركط مستكل عمى
:  التالية الشركط الزكاج عقد

 ؛كالزكجة الزكج أىمية -

 ؛الصداؽ إسقاط عمى االتفاؽ عدـ -

 االقتضاء؛ عند الزكاج كلي -

 ؛كتكثيقو الزكجيف مف كالقبكؿ باإليجاب التصريح العدليف سماع -

 .«الشرعية المكانع انتفاء -

ف األسرة قضايا بينة أثناء ،القضاء بيا يأخذ شركط ةخمس الحنابمة الفقياء تناكؿ حيف في   كا 
 .الكفاءةك ،الشيادةك ،الكليك ،الرضاك ،الزكجيف تعييف :كىي ،لمكفاءة بالنسبة جمي الفقيي الخبلؼ كاف

 ،بالترتيب يرتبط الذكر السالؼ االختبلؼ أف يستنتج أف إال لمباحث يمكف ال ،سبؽ ما كؿ كمع
  . شرط أم بإقصاء كليس

 الشركط الشكمية لعقد الزكاج- ب
 الفقياء فإف كالشرع، القانكف في الزكاج عقد بيا يتمتع التي لؤلىمية نظران  : تكثيؽ الزكاج-1
 تفاكتك ،العقد مجمس أثناء الشركط مف مجمكعة تكافر الفقيية األحكاـ في اشترطكا الحنابمة

 تناكليا مف كمنيـ الشكمية، الشركط إطار في تناكليا مف فمنيـ تصنيفيا، في كالفقياء فكاألكاديمي
 (509).مالمغرب المشرع ةلحاؿ بالنسبة األمر ككذلؾ جكىرية، باعتبارىا

 إنجاز يتطمب الزكاج أصبح األمر كالة مف مجيكد بعد قفإف السعكدية، في التقنيف لحداثة كنظران 
 قراراتيـ عبر يجتيدكف األمر كالة يزاؿ كال الزكاج، لعقد المرفقة الكثائؽ مف مجمكعة عمى يتكفر ممؼ
. الجانب ىذا تقنيف في

 لمزكاج أصبح ،االستقبلؿ بعد أك الحماية فترة في سكاء التقنيف، في تولتجرب كنظران  ،المغرب كفي
 عف النظر بغض األسرة، مدكنةك الشخصية األحكاؿ مدكنة عمييا نصت محددة كشكميات إجراءات
 .تصنيفيا في اختمؼ التي كالشركط األركاف تكافر ضركرة

 أك الزكجيف مف كالقبكؿ باإليجاب الزكاج عقد في الشكمية الجكانب تتعمؽ : في السعكدية-1
 ىك الذم ،الثالث الركف إلى باإلضافة ،النكاح عقد أركاف مف ركناف نيماإ حيث .مقاميما يقـك مف

                                           
 . انظر كتابات األستاذ أحمد الخمميشي المتعمقة بمدكنة األحكاؿ الشخصية، خاصة الجكانب المرتبطة بالزكاج(509)
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 في الحنابمة أجازه الذم المعاطاة بأسمكب الزكاج عقد يصح فبل الشرعية، المكانع مف كخمكىما الزكجاف
 كما كالزكاج النكاح لفظ كىي ،كالشرع المغة في عميو الدالة باأللفاظ إال الزكاج ينعقد كال ،األخرل العقكد
شارة بكتابتو أخرس مف كينعقد الصيغ، بعض في اختبلؼ عمى ،اـمنو اشتؽ  الجكانب كمف مفيكمة، كا 

 (510).كاحد مجمس في كالقبكؿ اإليجاب يككف أف الزكاج عقد في الشكمية
 :التالية الشكميات كفؽ العقد تكثيؽ  عف فضبل ىذا
 مف المعتمد ،النكاح مأذكني أحد إلى المجكء يجب :بالنسبة لزكاج السعكدم مف سعكدية- أ

 التعريؼ بطاقة المغرب في تقابميا التي المدنية األحكاؿ ببطاقة كاإلدالء ،السعكدية العدؿ كزارة قبؿ
 كالشيكد المأذكف يستمع كطبعان  .كالكلي الشيكد ككذلؾ ،لمزكج بالنسبة أك لمزكجة بالنسبة سكاء الكطنية،
 لمزكجيف العائمي كالنسب الشخصي االسـ فيو دكفم الذم النكاح عقد بتحرير كيقـك كالقبكؿ، لئليجاب
: بيـ المتعمقة ناتاالبي ككؿ كالشيكد، كالكلي،

 باعتماد ،نكحةألا مأذكني إلى مكجيان  تعميمان  ىػ15/11/1423 بتاريخ ،العدؿ كزير أصدر كقد
 الضكابط تطبيؽ بشأف 14/1/1423 بتاريخ 5 رقـ الكزراء مجمس قرار إطار في الطبي الفحص شيادة

. السعكدييف لجميع لمزكاج الصحية
 :بالنسبة لزكاج السعكدية بأجنبي- ب

 يمي ما ذلؾ يتطمب حيث بأجنبي، السعكدية زكاج أك أجنبية مف سعكدم بزكاج ىنا األمر يتعمؽ
 مف صكرةك ،منيا كصكرة الراتب مقدار بيا مكضحان  العمؿ جية مف تعريؼ كرقةك ،عبلقي ممؼ :

 سجؿك ،لمطرفيف بالعنكاف العمدة مف تعريؼ كرقةك ،العائمة دفتر مف صكرة أك المدنية األحكاؿ بطاقة
. العمؿ لتعريؼ ان مطابؽ فيو المينة مسمى يككف أف عمى ،منو كصكرة (اآللي الحاسب شريحة) مدني

 : يمي ما فيرفؽ ،ميبلد شيادة تحمؿ أك بالمممكة مقيمة بيا الزكاج المرغكب الفتاة كانت إذاك 
 ك ،بيا مضافة كانت إذا أمرىا كلي إقامة مف صكرةك ،لممطابقة األصؿ مع اإلقامة مف كاممة صكرة
 مف مصدقة تككف كأف الميبلد شيادة مف صكرةك ،كالدىا سفر جكاز مف صكرةك ،السفر جكاز مف صكرة

 .بالزكجة خاص طبي تقريرك ،حديث بتاريخ مرجعيا

 عميو حيث باألمر، نيعالـ سكف ىالنفكذ ةالتابع لئلدارة الزكاج طمبب المرفقة الكثائؽ ىذه تقدـك
(511).الثالثة أك الثانية بالزكجة خاص سكف عمى تكفره إثبات ،التعدد حالة في كذلؾ

 

 المشرع فإؼ كقانكنان، شرعان  الزكاج عقد بيا لظيح التي الكبرل لؤلىمية نظرا: في المغرب -2
                                           

 .س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات" كما بعدىا ك146، ص3س، ج.ـ" الكافي: "انظر ابف قدامو (510)
 . .www.makkah.gov.saانظر مكقع إمارة مكة المكرمة  (511)

http://www.makkah.gov.sa/
http://www.makkah.gov.sa/
http://www.makkah.gov.sa/


                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

218 

 الخاصة كالشكمية اإلدارية اإلجراءات المشرع نظـ كقد تكثيقو، كبكيفية عميو باإلشياد بالغان  اىتمامان  اىتـ
 في عمييا النص تـ التي تمؾ إلى إضافة .األسرة مدكنة مف 69 إلى 65 مف المكاد في الزكاج عقد بإبراـ

 مارس 4 ظيير في عمييا المنصكص كتمؾ ،بالخارج المغاربة زكاج بخصكص 15ك 14 المادتيف
. (512)المختمط الزكاج بخصكص 1960

 يحفظ الزكاج لعقد ممؼ يحدث :أكال » :التالي عمى األسرة مدكنة مف 65 المادة نصت فقد
 :كىي تيةاآل الكثائؽ فكيضـ ،العقد إبراـ لمحؿ ،األسرة قضاء قسـ لدل الضبط بكتابة
(513)؛العدؿ كزير مف بقرار كمضمكنو شكمو يحدد ،الزكاج بتكثيؽ اإلذف بطمب خاص مطبكع .1

 

 إلى المدنية، الحالة بسجؿ العقد ىامش في المدنية الحالة ضابط كيشير الكالدة رسـ مف نسخة .2
 ؛الزكاج أجؿ كمف النسخة ىذه منح تاريخ

 ؛كالداخمية العدؿ ملكزير مشترؾ بقرار بياناتيا تحدد ،الخطيبيف مف كاحد لكؿ إدارية شيادة .3

 ملكزير مشترؾ بقرار إصدارىا كطريقة مضمكنيا يحدد ،الخطيبيف مف كاحد لكؿ طبية شيادة .4
 .(514)"كالصحة العدؿ

: كىي ،اآلتية الحاالت في بالزكاج اإلذف .5
 األىمية؛ سف دكف الزكاج -

                                           
يتعمؽ ىذا الظيير بانعقاد األنكحة بيف المغاربة كاألجنبيات أك المغربيات كاألجانب، جريا عمى الصيغ المعينة في  (512)

أف األنكحة بيف المغاربة كاألجنبيات مف جية »: الحالة المدنية، كقد نص ىا الظيير في فصمو األكؿ عمى
كالمغربيات كاألجانب مف جية أخرل، ما لـ تكف ممنكعة في قانكف األحكاؿ الشخصية الجارم عمى الزكج المغربي، 
يجكز أف يقـك بمراسيـ انعقادىا بطمب  مف الزكجيف ضابط الحالة المدنية، كفقا لمقتضيات الظيير الظريؼ المشار 

 .1915 شتنبر 4 المكافؽ لػ1333 شكاؿ 24إليو أعبله المؤرخ في 
 منشكر بالجريدة الرسمية رقـ 2004 فبراير 3 بتاريخ 4-269كضع شكؿ ىذا النمكذج بقرار كزير العدؿ تحت رقـ  (513)

 .2004، تاريخ فبراير 5186
كجكب اإلدالء بشيادة طبية، ككثيقة إضافية مف طرؼ المشرع، ألكؿ مرة بكاسطة التعديؿ الذم أكردتو المدكنة بظيير  (514)

../.. ../..  الذم أثار العديد مف التساؤالت مف حيث إف المشرع لـ يحدد المقصكد بالمرض 1993 شتنبر 10
المعدم، كال الجية لتي تتكفؿ بتسميـ ىذه الشيادة، كالظاىر أف كجكب اإلدالء بشيادة طبية أثناء إبراـ عقد الزكاج 

ف كاف األمر عبارة عف قاعدة سائدة في مختمؼ التشريعات  مسألة ارتبطت عندنا بظيكر داء فقداف المناعة، كا 
المقارنة، كمف ذلؾ التشريع التكنسي كالقانكف األلماني كالقانكف الفرنسي، كبغض النظر عف ىذه المكاقؼ التشريعية، 
فإف الشيادة الطبية إذا ما أحسف استعماليا قد تحقؽ العديد مف األىداؼ االجتماعية، كمنيا الكقكؼ في كجو نقؿ 

عدكل بعض األمراض الخبيثة مف زكج إلى آخر، كمنيا بالتبعية خفض النسؿ كتحسينو، كمنيا المساىمة في خمؽ 
 .أسر قكية تككف أكثر حضكران كعطاء داخؿ المجتمع

أثر المرض في تككيف عقد الزكاج،   تأمبلت حكؿ شيادة : " عبد المجيد حداد:       لممزيد حكؿ ىذا المكضكع انظر
 الخاص، نكقشت ف، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا في القانك"الخمك مف األمراض المعدية المشترطة في عقد الزكاج

 .2000-1999بكمية الحقكؽ بالرباط، أكداؿ، سنة 
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 المدكنة؛ ىذه في عمييا المنصكص شركطو تكفر حالة في التعدد -

 ذىنية؛ بإعاقة المصاب الشخص زكاج -

 كاألجانب؛ اإلسبلـ معتنقي زكاج -

 .مقاميا يقـك ما أك لؤلجانب بالنسبة الكفاءة شيادة .6

 المشار المستندات ممؼ كؿ عمى -اإلذف قبؿ بالزكاج المكمؼ - األسرة قاضي يؤشر : ثانيان 
. الضبط كتابة في الترتيبي برقمو كيحفظ أعبله إليو

. (515)الزكاج عقد بتكثيؽ لمعدليف األخير ىذا يأذف :ثالثان 
 ال أـ تزكج أف سبؽ ىؿ الخطيبيف مف كاحد كؿ تصريح الزكاج، عقد في العدالف يضمف :رابعان 

. "إبرامو المزمع العقد إزاء القانكنية الكضعية يثبت بما التصريح يرفؽ سابؽ، زكاج كجكد حالة كفي ؟
 التكثيؽ قاضي عف استقبلليا ليا حديثة مؤسسة ،بالزكاج المكمؼ األسرة قاضي كيعتبر

 (516)."القاصريف بشؤكف المكمؼ كالقاضي
 الفصؿ إطار في جنائية مسؤكلية الكثائؽ بعض عمى الحصكؿ في ،(517)التدليس عف ترتبمك

 إطار في التابعة المدنية الدعكل في تتمثؿ مدنية كمسؤكلية المغربي، الجنائي القانكف مف 366
 حيث المغربي، كالعقكد االلتزامات قانكف إطار في بالتعكيض المطالبة إلى المجكء أك الجنائية، المسطرة

 فسخ طمب في  ،عميو المدلس حؽ إلى باإلضافة المجاؿ، ىذا في تقديرية بسمطات المحكمة تتمتع
 .األسرة مدكنة مف 66 المادة لمقتضيات طبقان  العقد

 العدليف عمى كجب ما كؿ ،األسرة مدكنة مف 67 المادة لمقتضيات طبقان  الزكاج عقد كيتضمف
 :ذلؾ كمف التكثيؽ، عند إليو اإلشارة
 المكدع كالمحكمة الزكاج مستندات ممؼ كرقـ صدركه كتاريخ كرقمو القاضي إذف إلى اإلشارة" .1
 ؛بيا

 كرقـ ،كسنو قدميبل كمكاف منيما، كاحد كؿ إقامة محؿ أك كمكطف كنسبيما، الزكجيف اسـ  .2
                                           

إف تيييء ممؼ الزكاج ىك مقدمة لمحصكؿ عمى إذف باإلشياد عمى الزكاج، ثـ تكثيقو أماـ العدليف المنتصبيف  (515)
لئلشياد، غير أف ىذا اإلذف بعد الحصكؿ عميو، ال يقيد الخاطب الذم حصؿ عميو، كبالتالي يمكنو دائما أف يتراجع 
ذا تقدـ مف حصؿ عمى اإلذف بطمب التراجع عف الزكاج لدل قاض األسرة المكمؼ  بالزكاج، فيجب أف يرفؽ  عنو، كا 
ذا احتاج المعني باألمر  طمبو بأصؿ اإلذف المسمـ لو، حيث ترجع إليو كثائقو متى طمبيا بعد تحرير محضر بذلؾ، كا 

 .إلى شيادة حفظ ممفو تسمـ لو
،  مقاؿ منشكر في مجمة القضاء "قراءة في بعض مستجدات مدكنة األسرة، الكتاب المتعمؽ بالزكاج: "  احسايف عبكد (516)

 .106 ص2004، 15كالقانكف العدد 
 .يقصد بالتدليس استعماؿ كسائؿ احتيالية غير مشركعة غالبا لمحصكؿ عمى كثيقة ال حؽ لممدلس في الحصكؿ عمييا (517)
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 ؛كجنسيتو مقاميا، يقـك ما أك الكطنية بطاقتو

 االقتضاء؛ عند الكلي اسـ .3

  ؛كاالختيار كالتمييز باألىمية متمتعاف كىما المتعاقديف مف كالقبكؿ اإليجاب صدكر .4

 الككالة صدكر كمكاف كتاريخ ،الكطنية بطاقتو كرقـ الككيؿ اسـ العقد، عمى التككيؿ حالة في .5
 ؛الزكاج في

 ؛الزكجيف مف زكاجو سبؽ لمف القانكنية الكضعية إلى اإلشارة .6

 اعترافا؛ أك عيانان  قبض كىؿ كالمؤجؿ منو المعجؿ بياف مع ،تسميتو حالة في الصداؽ مقدار .7

 ؛الطرفيف بيف عمييا المتفؽ الشركط .8

 االقتضاء؛ دعف كالكلي الزكجيف تكقيع .9

 ؛العقد عمى اإلشياد كتاريخ بعبلقتو منيما كاحد كؿ كتكقيع العدليف اسـ .10

 ...«.قطابع مع الزكاج سـر عمى القاضي خطاب .11

 تككفم تياؿ المستندات الئحة كتتميـ العدؿ لكزير ،المادة فسف مف األخيرة الفقرة حسب كيمكف
. محتكياتو ككذا الزكاج عقد ممؼ منيا

 تكجيو مع ،(518)األسرة قضاء سجبلت في العقد تسجيؿ ،ذكرىا السالؼ اإلجراءات كيرافؽ
 كفي الزكجيف، كالدة لمكاف المدنية الحالة لضابط يكمان  15 أجؿ في (519)التسميـ بشيادة مرفؽ ممخص
 الرباط، بابتدائية الممؾ ككيؿ إلى الممخص يكجو ،أحدىما أك لمطرفيف بالنسبة الكالدة محؿ انعداـ حالة
 النكاح رسـ أصؿ سمـمك ،(520)المدنية الحالة ضابط قبؿ مف الممخص ببيانات الكالدة رسـ ؿذمم حيث

 (521).عميو الخطاب بعد مباشرة لمزكج كنظيره لمزكجة،
 حيزا ،عدميا أك الزكجية العبلقة كجكد بإثبات المتعمقة النزاعات تشغؿ : إثبات عقد الزكاج-2

 عمى آلثارىا نظرا ،جدا خطيرة نزاعات كىي ،المغربي القضاء عمى عادة تعرض التي الممفات مف ىاما
 غير إلى ،اإلرث عف الناتجة كالحقكؽ ،األطفاؿ نسب كعمى ،الزكجية عرض كعمى ،األسرة كضعية

  .المضمار ىذا في أىمية مف الزكاج عقد لكتابة ما يتبيف ىنا كمف األخرل، اليامة األمكر مف ذلؾ
                                           

../..  مف مدكنة 68يقصد بالتسجيؿ ىنا ذلؾ الذم يتـ في سجؿ معد لذلؾ، لدل قسـ قضاء األسرة طبقا لممادة  (518)
 مف القانكف المتعمؽ بالحالة 22األسرة، كما يقصد بو تضميف بيانات الزكاج بطرة رسـ الكالدة، طبقا لممادة ../.. 
 .المدنية

 .السجؿ يحدد شكمو بقرار مف كزير العدؿ (519)
 . مف المدكنة المذككرة68المادة   راجع(520)
 . مف المدكنة، مرجع سابؽ69انظر المادة  (521)
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 العربية المممكة في بو كالمعمكؿ ،أحمد اإلماـ فقو مف المعركؼ حسب :السعكدية في -1
 إذف عمى صحتو تتكقؼ كال ،كشركطو أركانو تكافرت إذا صحيحان  يعتبر الزكاج عقد فإف السعكدية،
 لدل العقد تسجيؿ المكاطنيف عمى تكجب بيا المعمكؿ كاألنظمة ذلؾ، دكف صحيحان  فينعقد ،القاضي
 غير مف المقيميف تمـز كما المخالفة، عند المالية العقكبات طائمة تحت يقعكا ال حتى ،المختص القضاء

 الكقائع لكثرة ،دكائراؿ ىذه خارج ئيابإجرا ليـ سمحم كال القضائية الدكائر لدل العقد بإجراء ،السعكدييف
 الطرؼ كيدع المممكة يغادر أك أخباره معو تنقطع غيابان  أحدىما يغيب حيف الزكجيف بأحد أضرت التي

. ىافع يترتب كما الزكجية الحياة قياـ لو تثبت ،رسمية كثائؽ ببل اآلخر
 عمى قادر مف إشارة أك بكتابة ينعقد فبل األخرس، مف إال كاإلشارة بالكتابة النكاح عقد يصح كال

. (522)المفيـك النطؽ
 يختص كال ،عميو يدؿ لفظ بكؿ النكاح ينعقد أف ،العمماء قكؿ أصح أف إلى القيـ ابف كذىب

 .(523)أحمد اإلماـ مذىب في القكليف كأحد حنيفة كأبي مالؾ اإلماـ مذىب كىك كالتزكيج، النكاح بمفظ
 إلى أحمد اإلماـ مذىب في المعتمد القكؿ عف يخرج أف السعكدم لمقاضي يجكز فإنو ،بيانو سبؽ ككما
 (524).كالحرج المشقة برفع يتعمؽ األمر كاف إذا ،األخرل المذاىب أك المذىب في األخرل األقكاؿ أحد

 العبلقة كجكد فأ السعكدية، العربية المممكة في بو المعمكؿ أحمد اإلماـ مذىب في كالمعركؼ
 إذا نوإ بحيث كشركطو، العقد أركاف بتكفر يقترف أف يجب ،المأذكف قبؿ مف اإلشياد غياب في الزكجية

 تتكفر لـ إذا أما قائمة، الزكجية العبلقة اعتبرت ،كالقبكؿ باإليجاب كالتصريح فاكالشاىد الكلي تكفر
  .زنى يصبح األمر فإف ،كالشركط األركاف

 16 المادة في الزكاج عقد إثبات كيفية ،األسرة مدكنة في المغربي المشرع نظـ :المغرب في -2
  .الزكاج إلثبات المقبكلة الكسيمة الزكاج كثيقة تعتبر" :يمي ما عمى نصت التي

 الزكجية دعكل سماع في المحكمة تعتمد ،كقتو في العقد تكثيؽ دكف ،قاىرة أسباب حالت إذا
 .الخبرة ككذا اإلثبات كسائؿ سائرك

 عف ناتج حمؿ أك أطفاؿ كجكد ،الزكجية دعكل في تنظر كىي ،االعتبار بعيف المحكمة تأخذ 
. فالزكجي الحياة في الدعكل رفعت إذا كما الزكجية العالقة

 دخكؿ تاريخ مف ابتداءن  سنكات خمس تتعدل ال انتقالية فترة في الزكجية دعكل بسماع يعمؿ
                                           

 .12، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " انظر البيكتي (522)
 .247، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " راجع البيكتي(523)
 .انظر المرتكز النظامي في القضائي السعكدم الذم سبؽ بيانو (524)
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. "التنفيذ حيز القانكف ىذا
 :األكلى اآلتيتيف، الطريقتيف بإحدل يثبت الزكاج عقد أف نستنتج المادة، ىذهؿ المتأنية كبالقراءة

 لئلشياد المنتصبيف العدليف أف عمى القاعدة، ىي كىذه ،الزكاج لعقد المتضمف العدلي الرسـ أك الكثيقة
 ،شرعي شرط كىذا ،الزكاج عقد إبراـ عمى اإلشياد :ىما بعضيما عف متميزتيف بكظيفتيف عمميا يقكماف
. (525)عميو اإلشياد تـ ما كتكثيؽ

 كالتي أعبله، 16 المادة مف األكلى الفقرة خبلؿ مف ،المشرع قررىا التي القاعدة جانب لىإك
 تمؾ مف 69 إلى 65 مف المكاد إطار في المنجزة العدلية بالكثيقة يتـ الزكجية العبلقة إثبات فأب تقضي

 الزكاج عقد إثبات بإمكانية يقضي المادة، تمؾ مف الثانية الفقرة عميو نصت استثناء ىناؾ المدكنة،
 األسرة مدكنة في المشرع يبيف لـ الذم القاىر، السبب تكفر إذا محددة، لشركط كفقا ،قضائي بحكـ

. (526)تحديده مسؤكلية القضائي لبلجتياد كترؾ ،مفيكمو
 تتعمؽ المسالة إذ القاىر، السبب إثبات يخص فيما جدان  شديد بحذر التعامؿ يجب نوأ ،كالمبلحظ

 .(527)نفسيا تمقاء مف القاىر السبب انعداـ تثير أف لممحكمة يصح فبل ثـ كمف ،كاألنساب باألعراض
 مراقبة مف يتـ لما نظران  الزكجية، العبلقة بإثبات يتعمؽ فيما حاسمة كثيقة ،الزكاج رسـ كيعتبر

. النياية إلى البداية مف بالزكاج المرتبطة اإلجراءات لكؿ قضائية
 دكف تحكؿ قاىرة أسباب كجكد حالة في إال ،سبؽ ما عمى ،المدكنة مف 16 المادة نصت كقد

ثباتيا القضاء أماـ الزكجية دعكل رفع كيمكف ،التكثيؽ  عمىك الطبية، الخبرة ذلؾ في بما الكسائؿ بكؿ كا 
                                           

الكسيط في : " لمتمييز بيف العقد الذم ىك فكرة معنكية كالكثيقة التي يدكف فييا ذلؾ العقد، انظر عبد الرزاؽ السنيكرم (525)
 105، ص 1968، الجزء الثاني، اإلثبات، آثار االلتزاـ، دار النيضة العربية بالقاىرة، "شرح القانكف المدني الجديد

 .كما بعدىا
كانت مدكنة األحكاؿ الشخصية الممغاة تنص عمى حالة االستثناء، كالمدكنة الحالية تنص عمى السبب القاىر، كيمكف  (526)

كىكذا يمكف في نظرنا اعتماد المفيـك الذم تبناه . القكؿ إف ىذا األمر يتعمؽ فقط بتيذيب الصياغة ال يمس الجكىر
القضاء بشأف حالة االستثناء في إطار  المدكنة القديمة، كنرل أف السبب القاىر ىك كؿ عقبة حالت دكف تكثيؽ عقد 

 ال عدكؿ فييا، سكاء داخؿ المغرب أك ةكمف بيف ىذه الحاالت التكاجد بمنطؽ. الزكاج أماـ العدليف المنتصبيف لئلشياد
خارجو، ككفاة العدؿ الذم تمقى اإلشياد، تخمؼ اإلذف بالنسبة لرجاؿ  القكات المسمحة كالشرطة كالدرؾ، دخكؿ المرأة 

 .إلى المغرب كزكاجيا مباشرة بعد ذلؾ، دكف أف تتكفر ليا إمكانية االطبلع عمى القانكف المغربي
 نكنبر 9 المؤرخ في 505     كمف القرارات التي صدرت عف المجمس األعمى كاعتمدت نفس القكاعد، انظر القرار عدد 

 . قرار غير منشكر2004 -1-2- 19، في الممؼ الشرعي عدد 2005
 مف قانكف االلتزامات 269يجب التأكيد عمى أف السبب القاىر ال يرادؼ القكة القاىرة، كما ىي محددة في الفصؿ  (527)

ال سنككف قد طمبنا ممف يرفع الدعكل تقريبان المستحيؿ : كلمكقكؼ عمى المفيـك الحقيقي لمقكة القاىرة انظر. كالعقكد، كا 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "نظاـ التعاقد كنظريتا القكة القاىرة كالظركؼ الطارئة: " محمد الكشبكر

1993. 
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 عمى حالت التي الزكجية العبلقة إطار في أطفاؿ أك حمؿ كجكد االىتماـ بعيف تأخذ أف المحكمة
. األسرة مدكنة تطبيؽ

 المسطرة قانكف مف 102 إلى 55 مف الفصكؿ في ،اإلثبات كسائؿ المغربي المشرع حدد كقد
جراء المكاف، بعيف كالكقكؼ التحقيؽ إجراءات إلى المجكء مف القاضي يمكف الذم المدنية، . الخبرة كا 

 كشيادة الكتابية، كالحجة اإلقرار، عمى نص الذم كالعقكد االلتزامات قانكف مف 404 الفصؿ ثـ
 (528).عنيا كالنككؿ فاليميف القرينة، ثـ الشيكد،

ذا  إثبات إمكانية القاىرة القكة كجكد حالة في ،األطراؼ أحد منح قد المغربي المشرع كاف كا 
 بعقد المرتبطة كالشركط األركاف بتكافر كذلؾ يتعمؽ أف يجب اإلثبات فإف الكسائؿ، بشتى الزكاج
 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ يخالؼ لـ قأف يعني الذم األمر الزكاج،

 فأبش يحتـر أف يجب ،مكضكعية قاعدة العدليف أماـ يكثؽ لـ الذم ،الزكاج إثبات قاعدة كتعتبر
 أف يمكف ال ،األسرة مدكنة مف 16 بالمادة التمسؾ فإ بحيث القكانيف، رجعية عدـ مبدأ تطبيقيا عدـ
2004 فبراير 5 يـك مف ابتداءن  أبرمت التي الزكاج عقكد إال مبدئيا يمس

كقد تـ مؤخرا إجراء  ،(529)
 قصد تمديد الفترة االنتقالية لسماع دعكل ثبكت الزكجية، كأف المجمس 16تعديؿ تقني عمى المادة 
.  صادؽ عمى مشركع قانكف يقضي بتعديؿ المادة المذككرة2010 مارس 5الكزارم المنعقد بتاريخ 

اٜثبر انًتزتجخ عهٗ انزٔاج : انًطهت انثبَٙ

 سكاء ،الزكاج معنى تفيد بألفاظ كالقبكؿ اإليجاب ركني بتكافر ينعقد الزكاج أف ،سابقان  رأينا كقد
. (530)المغربية المممكة في أك السعكدية العربية المممكة في

ذا  الزكاج يككف ،التراضي كانعداـ المكانع تكفرت أك ،األركاف أحد الزكاج في اختؿ ما كا 
 شركطان  ،األركاف إلى إضافة ،تولصح اشترط المشرع فإف ،كآلثاره الزكاج عقد ألىمية كنظران  ،(531)باطبلن 
 بيف الترتيب في تتفاكت الشركط ىذه أف عممان  فاسدان، الزكاج أصبح الكا   ،العقد لصحة تكافرىا يجب

                                           
 .انظر المرتكز النظامي في القضائي السعكدم الذم سبؽ بيانو (528)
 1940إف المحكمة قد عممت قراراىا عف صكاب بأف المطمكب مف مكاليد ،»: جاء في أحد قرارات المجمس األعمى (529)

 يعقدكف عمى زكجاتيـ خبلؿ ىذه الفترة عف طريؽ الجماعية أك ما يسمى بالفاتحة دكف تحرير عقكد اكأف الناس كانك
 1938 الذم شيد شيكده بثبكت العبلقة الزكجية بيف الطرفيف منذ سنة 681الزكاج، كقد أسستو عمى المكجب المفيفي

أنجب خبلليا المطمكب الذم بحثت فيو المحكمة مع شيكده المذككريف كأكدكا شيادتيـ، كمعمـك أف البينة مف كسائؿ 
، 2005- 1-2- 338 في الممؼ الشرعي عدد 2005 نكنبر 30 الصادر في 561انظر القرار عدد ". إثبات النسب
 .غير منشكر

 . مف مدكنة األسرة10 راجع المادة  (530)
 . مف مدكنة األسرة57انظر المادة  (531)
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 اآلثار ألىمية كنظران  .الزكجيف كشرؼ داألكال كبنسب مقدسة بمؤسسة يرتبط األمر داـ ما البمديف،
. مطالب ثبلثة في المبحث ىذا تناكؿفس ،جاالزك عمى المترتبة

آثبر انزٔاج انصذٛخ : انفمزح األٔنٗ

 الزكجة، نفقةك المير، ثبكت :أىميا مف ،متعددة آثار الصحيح الزكاج عقد عمى ترتبت
 حرمةك النسب، ثبكتك المشركع، الكجو عمى باآلخر الزكجيف مف كؿ كاستمتاع ،بالمعركؼ المعاشرةك

 عند الزكجات بيف العدؿك عمييا، المتفؽ بالشركط الكفاءك التكارث،ك كالمؤقتة، المؤبدة المصاىرة
 (532).التعدد

 الزكجية ثبكت -1
 :ثبكت المير -1

 لـ إف ،بعده أك النكاح عقد في المسمى الفرض بأنو ،الصداؽ أك المير الحنابمة فقياء يعرؼ .1
نما ،النكاح لصحة شرطان  ليست النكاح عقد في المير تسمية ألف ذلؾ فيو، يسـ  ،مستحب أمر ىي كا 
نما ق،فقداف حكؿ المستقبؿ في نزاع يثكر ال حتى  يجب ألنو ،شرطان  كليست مستحبة تسميتو كانت كا 
 ؛(533)العقد عند مير ليا يسـ لـ إف المثؿ مير دخكؿاؿ مجردب لممرأة

ف .2  يتراض لـ إف الحاكـ كيحدده المثؿ، مير ليا ككجب العقد صح ،مير ببل كلييا زكجيا كا 
 ؛(534)معيف شيء عمى الزكجاف

 ؛(535)مؤجبلن  أك معجبلن  كافأ سكاء ،تخفيفو كيستحب ،ألكثره كال المير ألعمى حد كال .3

نما ،منفعة أك عرضان  أك نقدان  يككف أف يتعيف كال .4  مف أجرة أك بيع في ثمنان  يككف أف صح ما كؿ كا 
 أك ،ثكبيا كخياطة ،معمكمة منفعة يككف أف جاز ما كؿ ككذلؾ، قميبلن  كاف كلك ميران  يككف أف صح إجارة

 ،ليا ميران  يككف أف جاز ذلؾ، غير أك الحديث أك كالفقو ،المباح العمـ فركع مف فرعان  أك مينة تعميميا
 ثـ ،القرآف مف سكرة عمى أصحابو مف رجبلن  زكج  النبي ألف ،الكريـ القرآف مف شيئان  تعميميا باستثناء

 ذلؾ أف الحنبمي المذىب مف أخرل ركاية كفي (536).البخارم ركاه ،«ميران  بعدؾ ألحد تككف ال» :قاؿ
                                           

، 2س، ج.، ـ"منتيى اإلرادات: " كما بعدىا، كالبيكتي156س، ص.، ـ"األحكاؿ الشخصية: " انظر محمد أبك زىرة (532)
 . كما بعدىا62ص

 . كما بعدىا62، ص3س، ج.، ـ"منتيى اإلرادات: " انظر البيكتي (533)
 .391 ك389، ص3س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: "  البيكتي(534)
:  ك البيكتي84، ص2س، ج.، ـ"الكافي: " كابف قدامو256، ص3س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: "  راجع البيكتي(535)

 .63، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات"
 .ا كما بعده65، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "انظر البيكتي (536)
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 ال كما ،كالمعدـك ،كالخمر ،صداقان  يككف أف يجكز ال ة،أجر كال ثمنان  يككف أف يجكز ال كما (537).جائز
نما النكاح يبطؿ ال كلكنو ،اليكاء في كالطير ،تسميمو عمى يقدر  ؛(538)المثؿ مير يكجب كا 

 ةمد عمى شرطو فإك ،معجبلن  كاف ذلؾ يحدد لـ فإف ،مؤجبلن  أك معجبلن  المير يككف أف كيجكز .5
ف ،أجمو إلى فيك معمكمة  أك بالمكت إال اآلجؿ أجؿ يحؿ فبل المحدد غير كاآلجؿ العاجؿ عمى تزكج كا 
 فيؤخذ ذلؾ غير العرؼ قتضىا فإف ىذا كعمى ،(539)الناس بيف العرؼ عميو جرل ما ذلؾ ألف ،الفراؽ

 العقد؛ عند القائـ بالعرؼ

 بغير االستمتاع أما كبالكطء، العقد بعد بالخمكة لممرأة حقان  كيصبح بكاممو الصداؽ كيستقر .6
 أنيا كالمعتمد ،(540)راكيتاف ذلؾ كفي ،بكاممو المير استحقاؽ ففيو ،بشيكة كالممس كالقبمة ،الكطء
 .(542)الدخكؿ قبؿ الزكجيف أحد بمكت بكاممو المير يستقر كما ،(541)الكامؿ المير تستحؽ

 كيسقط المرأة، مف بسبب بافتراقيما – السابقة الفقرة في سبؽ ماؾ – استقراره قبؿ المير كيسقط .7
 .(543)الديف عف كردتوأ ،بطبلقيا كقيامو الزكج مف بسبب الفراؽ كاف إذا المير نصؼ

 ،قتقبض مف يمنعيا لـ إذا ،ضمانو كعمييا كمنفعتو نماؤه كليا ،العقد بمجرد المير الزكجة كتممؾ
 (544).ضمانو فعميو منعيا فإذا

ف  سكاء ،األكثر الصداؽ الزكجة استحقت العبلنية في كآخر السر في صداؽ عمى تزكجا كا 
 (545).العبلنية أك السر صداؽ كافأ

 مف 26 المادة في كرد كما ،الزكاج في بالرغبة إشعاران  الصداؽ المشرع يعتبر المغرب كفي
 المعنكية قيمتو» :الشرعي الصداؽ أساس كيبقى ،(546)االستمتاع يقابؿ ضان معكت كليس األسرة، مدكنة

. «المادية كليس كالرمزية
                                           

 . كما بعدىا96، ص3س، ج.، ـ"الكافي: "انظر ابف قدامو (537)
 .86، المرجع السابؽ، ص6، ج"حاشية الركض المربع:  " راجع البيكتي(538)
 .92س، ص.، ـ3، ج"الكافي: "انظر ابف قدامو (539)
 .96، المرجع السابؽ، ص3، ج"الكافي: "  راجع ابف قدامو(540)
، 6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع"، كلنفس المؤلؼ، 77، ص3ج. س.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "البيكتي (541)

 .395ص
 .39، ص6س، ج.، ـ"الكافي: " راجع بالخصكص ابف قدامو (542)
 .396، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " ك البيكتي. 97س، ص.، ـ3، ج"الكافي: "انظر ابف قدامو(543)
 .73، ص3س، ج. ، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " انظر البيكتي (544)
 .78س، ص.، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر البيكتي(545)
 .233 ك232س، ص. ، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: " انظر محمد الكشبكر (546)



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

226 

 إسقاط عمى (547)االتفاؽ عدـ األسرة مدكنة مف ،13 المادة في المغربي المشرع اشترط كقد
 المشرع نص حينما كذلؾ ،العقد يفسد ال عميو فالسككت الزكاج، عقد في تكافره يجب كشرط ،الصداؽ

 قبض كىؿ كالمؤجؿ، منو المعجؿ بياف مع تسميتو حاؿ في الصداؽ مقدار» :عمى 67 مادةاؿ في
 «.اعترافا أك عيانان 

 حالة في تفكيض زكاج الزكاج يعتبر بحيث ،يسمى ال كقد العقد في يسمى قد فالصداؽ
 (548).لمزكجيف االجتماعي الكسط حسب مقدراه تحدد التي ىي المحكمة فإف ،الحالة ىذه كفي السككت،

 كال بحرية، فيو التصرؼ حؽ كليا لممرأة ممكان  يعتبر ،األسرة مدكنة مف 29 لممادة كفقا كالصداؽ
. يقابمو بما يطالبيا أك بو يطالبيا أف لمزكج كزجم

ذا  مكفم ما كؿ في الصداؽ حدد قد المدكنة، نفس مف 28 المادة في المغربي المشرع كاف كا 
 أك كبلَّ  تأجيمو أك تعجيمو أجاز كما الشرع، إليو يدعك ما كفؽ ،تخفيفو طمب قد فإنو ،شرعان  التزامو
 (550).الزكجية المعاشرة قبؿ لمزكجة يسمـ لـ إذا ،الزكج ذمة في دينان  اعتبره كما ،(549)بعضان 

 صداقان » يسمى بحيث خاص فاؽات في أك الزكاج، عقد في مقدراه يحدد أف يمكف ،كالصداؽ
 (551).الكلي مف تدخؿ دكف «مسمى

 المادة ذلؾ عمى نصت كما ،البناء بعد مالتراض عدـ حالة في التفكيض بزكاج يرتبط أف كيمكف
 صداؽ» كيسمى لصداقو، الفاسد الزكاج تصحيح حالة في 60 المادة ككذلؾ األسرة، مدكنة مف 7

. لمزكجيف االجتماعي الكسط حسب تحديده في المحكمة تتدخؿ بحيث ،«المثؿ
 29 المادة في المشرع اعتبره أف بعد ،لمصداؽ المرأة استحقاؽ حاالت األسرة مدكنة تناكلت كقد

 قيمتو، مف الخفض أك عنو، التنازؿ يمكنيا بحيث شاءت، كيؼ فيو تتصرؼ ،لمزكجة ان ممؾ المدكنة مف
 كقد حالة، كؿ حسب ألخرل زكجة مف المير استحقاؽ كيتفاكت قيمتو، مف الرفع إراديان  لمزكج يمكف كما

                                           
الصداؽ ىك ما يقدمو الزكج لزكجتو إشعارا بالرغبة في عقد الزكاج »:  مف مدكنة األسرة عمى أف26تنص المادة  (547)

نشاء أسرة مستقرة، كتثبيت أسس المكدة كالعشرة بيف الزكجيف، أساسو الشرعي ىك قيمتو المعنكية كالرمزية، كليس  كا 
 .«قيمتو المادية

يحدد الصداؽ كقت إبراـ العقد، كفي حالة السككت عف تحديده، يعتبر : "  مف مدكنة األسرة عمى أنو27تنص المادة  (548)
 .العقد زكاج تفكيض

      إذا لـ يتراض الزكجاف بعد البناء عمى قدر الصداؽ في زكاج التفكيض، فإف المحكمة تحدد مراعية الكسط 
 ". االجتماعي لمزكجييف

يجكز االتفاؽ عمى تعجيؿ الصداؽ أك تأجيمو إلى اجؿ مسمى كبل أك : " مف مدكنة األسرة عمى أنو30تنص المادة  (549)
 ".بعضا

 .س. مف ـ31 راجع المادة  (550)
 .240س، ص.، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: " انظر محمد الكشبكر (551)
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 .أخرل حالة في نصفو عمى تحصؿ كما الحاالت، بعض في نيائيان  الصداؽ المرأة تستحؽ ال
 في كافأ سكاء ،بكاممو الصداؽ ليا يتأكد ،الزكاج انعقاد بعد ،بيا البناء تـ التي لمزكجة فبالنسبة 

 عمى تحصؿ أف لمزكجة يمكف كما الكطء، عمى يتكقؼ كامبلن  المير تسمـك فاسد، أك صحيح نكاح
 الخمكة بثبكت لمزكجة بكاممو الصداؽ يتحقؽ كما العقد، يتـ أف فيكفي الزكجيف، أحد بمكت كامبلن  المير

 (552).كامبلن  المير لزـك يثبت لـ ،صحيح غير أحدىما كاف فمك النكاح، في الصحيحة
 البناء، قبؿ أم السابقة، الثبلث الحاالت تحقؽ قبؿ بطبلقيا ،الصداؽ نصؼ المرأة كتستحؽ

 تـ إذا نيائيان، الصداؽ تستحؽ الك .كلييا أك الصداؽ عف الزكجة تعفك كأال سمي، قد الصداؽ يككف كأف
 زكجتو طبلؽ إلى الزكج اضطر إذا ككذلؾ يسمى، أف كقبؿ الصداؽ، تعييف كقبؿ البناء قبؿ طبلقيا
 الزكاج، عقد فسخ تـ إذا أك الزكج، في عيب بسبب ىامف الرد كاف أك ،الزكج في أك فييا، عيب بسبب

 (553).التفكيض زكاج في الطبلؽ كقع إذا كذلؾك
 بالتقادـ يسقط ال فيك ،األسرة مدكنة مف 33 المادة إطار في الحماية بضمانات الصداؽ كيتمتع

 كديف باالمتياز يتمتع أنو كما ،األسرة مدكنة مف 33 المادة بأحكاـ عمبل كرثتو أك لمزكج بالنسبة سكاء
 بعد الثالثة المرتبة في رتبو الذم ،المغربي كالعقكد االلتزامات قانكف مف 1248 المادة إطار في

 طبقان  ،اجبرم ارىف لضمانو المغربي المشرع جعؿ كقد المكت، مرض مصاريؼ ككذا الجنازة، مصاريؼ
. 1915 يكنيك 2 ظيير مف 163 لمفصؿ

 المادة حسب باإلثبات المغربي المشرع ربطو فقد ،مؤجبلن  كاف إف قبضو حكؿ النزاع بشأف أما
  .األسرة مدكنة مف 33

 :كجكب نفقة الزكجة عمى الزكج -2

 نفقة أف كتابو في تعالى ا قضى فقد ،مالو مف لو تجب اإلنساف نفقة أف ىك األصؿ كاف إذا
 الناحية مف بالنفقة كيراد ،فقيرا الزكج ككاف غنية كانت كلك زكجيا عمى تجب ،بالخصكص الزكجة

 ما إلى باإلضافة .كالعادة العرؼ حسب كتطبيب ككسكة اءذغ مف الزكجة إليو تحتاج ما ،االصطبلحية
                                           

  94.ص. س.، ـ"الشافي: " شيبكفـعبد الكرم:  كرد ب1977 مام 26 بتاريخ 58قرار المجمس األعمى رقـ  (552)
 تستحؽ الزكجة الصداؽ كمو بالبناء أك المكت قبمو»:  مف المدكنة عمى أنو 32إذ نصت المادة  (553)

        تستحؽ الزكجة نصؼ الصداؽ المسمى إذا كقع الطبلؽ قبؿ البناء؛                                 
 : قبؿ البناءؽ      ال تستحؽ الزكجة الصدا

 إذا كقع فسخ عقد الزكاج؛ -1
 إذا كقع رد عقد الزكاج بسبب عيب الزكجة، أك كاف الرد مف الزكجة بسبب عيب في الزكج؛ -2

 .«إذا حدث الطبلؽ في زكاج التفكيض -3
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 بيت داخؿ التعايش عممية تسيؿ أخرل كأجيزة كآكاني كأغطية أفرشة مف الزكجية بيت يتطمبو
 .(554)الزكجية

لى تعالى الّمو كتاب إلى استنادان  ،أحمد اإلماـ فقو في كاجبة زكجيا عمى الزكجة نفقةؼ  سنة كا 
لى  رسكلو  نفسيا عمى اإلنفاؽ عمى كقادرة غنية كانت كلك ،(555)ذلؾ عمى المسمميف األئمة إجماع كا 
ذا (556).فقيران  الزكج كاف كلك  نفقة فإف ،الخاص مالو مف نفسو عمى بالنفقة ان ممـز شخص كؿ كاف كا 

ف حتى زكجيا عمى تجب الزكجة  مف 187 المادة في ذلؾ عمى أكد المغربي كالمشرع ،ثراىا ثبت كا 
 كمدكنة ،(557)كااللتزاـ كالقرابة الزكجية رابطة في الغير عمى كجكبيا أسباب حدد حيث األسرة، مدكنة
 بالزكاج تجب كالنفقة ،205 إلى 187 مف بالمكاد النفقة مكضكع المغربي المشرع فييا خص األسرة

 الفصؿ في الجنائية بالحماية المغربي المشرع خصيا االجتماعييف، كأىميتيا لدكرىا كنظران  ،الصحيح
 التفاقية طبقان  ،كالضمانات بالحماية الدكلي المجتمع أحاطيا كما الجنائي، القانكف مف 780

(558).نيكيكرؾ
 

 غنى ال كماالن  كسكنان  ككسكة كشرابان  طعامان  يعكلو مف كفاة بأنيا ،النفقة الحنابمة فقياء كيعرؼ .1
 ،كالطيب الزينة ككسائؿ الطبيب كأجرة الدكاء ذلؾ مف كيستثنى الحيكية، النظافة ككسائؿ عنو لمزكجة
نما لزكجتو الزكج عمى كاجبان  ليس ذلؾ أف كيركف  الكاجبة النفقة كمف .(559)االستحباب سبيؿ عمى ىك كا 
 يككف أف عادتيا جرت عائمة مف الزكجة كانت إف ،خدمتيا عمى يقـك مف تكفير زكجيا عمى لمزكجة
  (560).يخدميا مف عندىا

 في تتمثؿ بحيث األسرة، مدكنة مف 189 المادة في النفقة مكضكع حدد المغربي كالمشرع
                                           

جماع األمة، ففي الكتاب يقكؿ الّمو تعالى (554)  ﴿: كالسند الشرعي لمنفقة الكاجبة لمزكجة عمى زكجيا ثابت بالكتاب كالسنة كا 
ش ًا  شٍة  ُه ْن ذَو عُه ْن ُه  َو ْن مُه  َّل يَو ْن َو ب  جَوبىَوب سَو ُه  َوفْن بًا إِذ َّل مَو هِّل ُه  َّل ُه    ُهكَو ب  جَوبهُه  َّل هَويْنوِذ سِذصْن ُهوُه  َوهْنيُهنفِذ ْن مِذ َّل سَو عَو مَو ْن  ُهذِذ ًَو حِذوِذ  ةٍة مِذ ْن سَو َو اآلية . ﴾نِذيُهنفِذ ْن رُهً سَو َو

أف ىند زكجة أبى سفياف : كفي السنة النبكية ما ركاه البخارم كمسمـ عف عائشة رضي الّمو عنيا.  مف سكرة الطبلؽ7
إف أبا سفياف رجؿ شحيح، كال يعطيني ما يكفيني ككلدم، إال ما أخذت منو،  كىك ال يعمـ، فقاؿ : قالت يا رسكؿ الّمو

 .خذم ما يكفيؾ ككلدؾ بالمعركؼ
 .     كباإلضافة إلى ما سبؽ فقد أجمعت األمة باختبلؼ في كؿ العصكر عمى كجكب نفقة الزكج عمى الزكجة

 .107، ص7س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي (555)
 .252، ص3س،ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (556)
أسباب كجكب . نفقة كؿ إنساف في مالو إال ما استثنى بمقتضى القانكف» مف مدكنة األسرة ما يمي 187كرد بالمادة  (557)

 .«الزكجية كالقرابة كااللتزاـ: النفقة عمى الغير
 .315س، ص.، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: " ، انظر محمد الكشبكر1959 يكنيك 20 صدرت اتفاقية نيكيكرؾ في (558)
 . 242، ص 3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (559)
 .245 ، ص 3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي (560)
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 تيفالماد أحكاـ مراعاة مع لؤلكالد كالتعميـ الضركريات مف يعتبر كما ،كالعبلج كالكسكة الغذاء»
167
ذا ،المحضكف سكف تكاليؼ عف استقبلليا قرر بحيث الحضانة، لجكانب المنظمة 168ك (561)  كا 
 حسب كالضركريات كالكسكة، كالعبلج الغذاء في 189 لممادة طبقان  النفقة، يحدد المغربي المشرع كاف

196 المادة في السكنى كذلؾ أكجب فإنو لؤلطفاؿ، بالنسبة التعميـ ثـ كالمكانية، الزمانية الظركؼ
(562). 

ذا .2 ف ذلؾ، في يتدخؿ أف لمقضاء فميس ،معينة نفقة عمى كتراضيا الزكجاف اتفؽ كا   انتقؿ اختمفا كا 
 كما ،معان  الزكجيف حاؿ كحؽ الكاجبة النفقة يقرر أف القاضي كيمـز ،القاضي إلى النفقة ةذـ مف الحؽ
 قانكف مف 1102 الفصؿ في عميو المنصكص خبلؿ مف ،المغرب كفي (563).السابقة الفقرة في حدد

نما النفقة، حؽ عمى الصمح يجكز ال» أنو عمى نقؼ كالعقكد االلتزامات  أك أدائو طريقة عمى يجكز كا 
 المعايير عمى بناءن  ،مقدارىا حدد قد القضاء يككف أف عدب كذلؾ «فعالن  استحقت التي قأقساط أداء عمى
 .المدكنة في المشرع حددىا التي

ذا ،(564)النفقة بخصكص الزكجيف بيف صمحان  يثبت لفيفان  أبعد أف األعمى لممجمس سبؽ كقد   كا 
 كفؽ ،تقديره مسألة القضاء إلى تكأسند إليو، ايشر لـ الزكجيف بيف النفقة مقدار حكؿ االتفاؽ كاف

 أمران  يعتبر ،القضاء عف بعيدان  الزكجيف بيف النفقة مقدار حكؿ االتفاؽ فإف بالمدكنة، الكاردة المعايير
 رشد حالة في آثاره كلو اممكف ،التنازؿ أك اإلبراء مثؿ مثمو ،االتفاؽ داـ ما ،القانكنية الناحية مف مباحان 

 .الزكجيف

                                           
أجرة الحضانة كمصاريفيا عمى المكمؼ بنفقة المحضكف، كىي غير أجرة  الرضاعة : " عمى أف167تنص المادة  (561)

 .كالنفقة
 168 كجاء في المادة «      ال تستحؽ األـ أجرة الحضانة في حاؿ قياـ العبلقة الزكجية، أك في عدة مف طبلؽ رجعي

 .تعتبر تكاليؼ سكنى المحضكف مستقمة في تقديرىا عف النفقة كأجرة الحضانة كغيرىما»
ف (562)  تقدر نفقة الزكجة بحاؿ الزكجيف معان، فإف كانا مف طبقة األغنياء، فميا نفقة األغنياء حسب العرؼ السائد بينيـ، كا 

ف كاف أحدىما مف  ف كانا مف طبقة الفقراء فميا نفقة الفقراء، كا  كانا مف طبقة المتكسطيف، فميا نفقتيـ حسب عرفيـ، كا 
 .طبقة كاآلخر مف طبقة أخرل، فممزكجة نفقة الكسط بيف الطبقتيف حسب العرؼ السائد كالعادة

بصفة مستقمة " تكاليؼ سكف المحضكف" التي أكجبت تقدير 168      كفي المغرب يتـ تقدير النفقة قضائيان بارتباط بالمادة 
الغذاء كالكسكة كالعبلج، كما يعتبر مف الضركريات، » النفقة في 189كحددت المادة ". عف النفقة كالحضانة كغيرىما"

:  عدة معايير في تقدير النفقة، منيا189  كقد حدد المشرع في المادة 168كالتعميـ لؤلكالد، مع مراعاة أحكاـ المادة 
مراعاة التكسط، أم االعتداؿ، كدخؿ الزكج الممـز بالنفقة، كحاؿ مستحقييا مف زكجة أك أكالد أك غيرىـ، ثـ مستكل 

 .(األسعار، كاألعراؼ كالعادات السائدة في الكسط الذم تفرض فيو النفقة)
 .244 ، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "  منصكر البيكتي(563)
 .س.، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: "، أشار إليو محمد الكشبكر1980 أبريؿ 28 بتاريخ 168راجع قراره رقـ  (564)
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 بغياب تسقط ال ككذلؾ الحاكـ يفرضيا لـ كلك ،الزماف كمضي ،بالتقادـ الزكجة نفقة تسقط كال .3
 لمزكجة يحكـ» أنو عمى 195 المادة في المشرع قرر المغرب كفي (565).بعيد أك قريب سفر مف الزكج

 عمييا حكـ إذا إال ،المدة بمضي تسقط كال الكاجب اإلنفاؽ عف الزكج إمساؾ تاريخ مف بالنفقة
 الزكج عمى الصحيح العقد في المتمثمة النفقة أسباب تكفرت فإذا ،كامتنعت الزكجية لبيت بالرجكع

 مدكنة مف 194 المادة عميو نصت لما طبقان  إليو كالدعكة البناء ثـ ،(566)«كتحققو االحتساب تكفر
 بالتقادـ، تسقط ال الفقياء كافة لدل ىي كما ،المغربية األسرة مدكنة في النفقة ككف ىك فالثابت .األسرة

 أك مالو مف تستخمص الزكج، ذمة في ديف إلى تتحكؿ ىاؤأدا يتـ لـ إذا فالنفقة ،«اإلبراء أك باألداء» بؿ
 .الكفاة كقعت إف تركتو مف

 المعاشرة مف كتمكينو لمزكج نفسيا لتسميـ الزكجة استعداد تاريخ مف لمزكجة النفقة كتجب .4
 لمزكج نفسيا تسمـ لـ فإف ،(567)عميو المتفؽ المكاف أك الزكجية بيت إلى كاالنتقاؿ ،العقد بعد الزكجية

ف ليا، نفقة فبل ذلؾ عميو تعرض كلـ  أك مريض ىك أك مريضة كىي ،نفسيا تسميـ عميو عرضت كا 
 ليا دم كال قبميا مف تفريط ال ألنو ،النفقة استحقت قبميا مف أك قبمو مف الزكجية المعاشرة يمنع ما ىناؾ
 لحاجة إذنو بغير سافرت إذا كتسقط لو، لحاجة بإذنو بصرفيا النفقة تسقط كال أصابو، أك أصابيا فيما
 كالراجح ،تسقط ال أنيا ركاية كفي ،ليا لحاجة بإذنو سافرت إذا نفقتيا تسقط ككذلؾ ،ليا حاجة أك لو

  (568).الحاؿ ىذه في سقكطيا

 ،المثاؿ سبيؿ عمى الزكج فتمـز ،السابقة النفقة تسمـت لـ كلك ،الحقة لفترة الكاجبة النفقة تسقط كال .5
                                           

  .647س، ص .، ـ2، ج"شرح مدكنة األسرة: "  انظر محمد الكشبكر(565)
 .                                    457س، ص.، ـ1، ج..."الشافي: "  شيبكفـراجع عبد الكرم (566)

 مف مدكنة األسرة المغربية فيما يخص تاريخ استحقاؽ النفقة بمجرد قياـ 194      سبقت اإلشارة إلى ما أكدت عميو المادة 
 مف ككف النفقة تحتسب مف 195العبلقة الزكجية، كفؽ الشركط التي أسمفنا ىا سابقان، ككذلؾ ما أكدت عميو المادة 

 .تاريخ اإلمساؾ عف اإلنفاؽ
 حتى يدخؿ جال تجب النفقة عمى الزك»: كمحتكل ىذا النص مأخكذ في جكىره مف قكؿ اإلماـ مالؾ رضي الّمو عنو (567)

 .بيا أك يدعي الدخكؿ بيا كىي ممف تكطأ كىك بالغ
     كجاء في قرار لممجمس األعمى أف الحكـ المطعكف فيو حيف اعتبر المطالبة القضائية بحقكؽ الزكجة دعكة إلى الدخكؿ 

 مف مدكنة األحكاؿ الشخصية الذم لـ ينص 117مكجبة لمنفقة عمى الزكج، ابتداءن مف تاريخ المطالبة لـ يخرج الفصؿ 
عمى إجراءات خاصة تتحقؽ فييا الدعكة إلى الدخكؿ، كلـ يرد فيو كما صرح بو الحكـ المذككر، ما يفيد عمى أف 

 . الدعكل بالدخكؿ يجب أف تسبؽ تاريخ المطالبة بالنفقة
كفي نفس االتجاه انظر .  كما يمييا18 ص 21، منشكر بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 1970 مام 8      قرار 

، منشكر بمجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 2003 شتنبر 10القرار الشرعي الصادر عف المجمس األعمى بتاريخ 
 .  كما بعدىا105، ص 61

 .355، ص3س، ج.، ـ"الكافي: " انظر ابف قدامو (568)
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 كيمـز جدتيا، عمى السابؽ لمعاـ المستحقة المبلبس كانت كلك ،الجديدة لمسنة المناسب الممبس بإحضار
 شيء استيبلؾ دكف حاليا عمى السابؽ الشير نفقة كانت كلك ،الجديد لمشير النقدية النفقة بتسميـ الزكج
  .(569)منيا

 فالزكجة السابؽ، الحكـ عمى بناء ،النفقة أداء في االستمرار مبدأ المشرع قرر ،المغرب كفي
 عف بالنفقة الممـز الزكج فييا يمتنع ،مرة كؿ في مع قضائية دعكل برفع ممزمة ليست لمنفقة المستحقة

 الحكـ بكاسطة التنفيذ يتـ بحيث ،قانكنان   تسقط أف إلى النفقة حكـ مفعكؿ سرياف قرر بؿ ،األداء
(570).تسقط أف إلى المستقبمية النفقات كؿ بخصكص السابقة النفقة شأف في الصادر

 

 المغربية األسرة لمدكنة كبالنسبة (571).النشكز إلى الزكج تصرؼ يمجئيا لـ ناشز لزكجة نفقة كال .6
 الك عميو، الكاجب اإلنفاؽ عف الزكج إمساؾ تاريخ مف بالنفقة لمزكجة يحكـ» :195 المادة في جاء

 الفقرة خبلؿ مف .«كامتنعت الزكجية لبيتا إلى بالرجكع عمييا حكـ إذا إال ،المدة بمضي تسقط
ف الناشز، بالزكجة يتعمؽ األمر أف يتضح ،األخيرة  ،الناشز كغير الناشز شممت السالفة المادة كانت كا 

 ،النشكز حالة في يسقطيا الزكجية بيت إلى بالرجكع يقضي قضائي حكـ تنفيذ عف الزكجة امتناع إذ
ف النفقة سقكط ثـ كمف  إيقاؼ أجؿ مف ثانية دعكل الزكج رفع إلى دعت ،القضائية األحكاـ كانت كا 
(572).النفقة

 

 فريضة ألداء كسفرىا ،الشرع بحكـ عمييا كاجب أمر بفعؿ قامت إذا ،الزكجة نفقة تسقط كال .7
                                           

 .247، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (569)
تحدد المحكمة كسائؿ تنفيذ الحكـ بالنفقة، كتكاليؼ السكف عمى أمكاؿ المحكـك :  عمى ما يمي 191تنص المادة  (570)

عميو، أك اقتطاع النفقة مف منبع الريع أك األجر الذم يتقاضاه، كتقرر عند االقتضاء الضمانات الكفيمة باستمرار أداء 
 .النفقة

 آخر يحؿ محمو، أك يسقط حؽ المحكـك لو في ـ     الحكـ الصادر بتقدير النفقة يبقى سارم المفعكؿ إلى أف يصدر حؾ
 ".النفقة

 .243، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات:  "  انظر منصكر البيكتي(571)
أف الطاعف سبؽ لو أف صرح بأنو ال يمكنو أداء النفقة لممدعية ما دامت تمتنع مف »: جاء في قرار لممجمس األعمى (572)

الرجكع إلى بيت الزكجية، رغـ الحكـ الصادر عمييا، كأدلى بنسخة مف الحكـ بالرجكع كبمحضر االمتناع مف تنفيذه، 
كلـ تجب المحكمة عمى ذلؾ طبقا لمقانكف الذم ينص عمى إمكاف إيقاؼ النفقة في ىذه الحالة، ألف ثبكت االمتناع 

ف كاف ال يؤثر عمى كجكب النفقة، فإنو يككف كاقعة قانكنية كضركرية يجب مناقشتيا  مف الرجكع إلى بيت الزكجية، كا 
 منشكر بمجمة قضاء 1984 نكنبر 12 قرار صادر بتاريخ «. مف مدكنة األحكاؿ الشخصية123في نطاؽ الفصؿ 

 .     كما بعدىا157، ص 38-37المجمس األعمى العدد 
، 28، منشكر بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 1982 يناير 11     انظر كذلؾ قرار المجمس األعمى الصادر في 

 . كما يمييا144ص
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(573).الميمكف لمحج سفرىا مف نفقتيا كتسقط الحج
 

 ،المغربية األسرة مدكنة ككفؽ (574).شرعي بنكاح ليس ألنو الفاسد النكاح في النفقة يجب كال .8
 الزكاج أف مف 61ك 60 تيفالماد في كرد ما خبلؿ مف ،الفاسد الزكاج بفسخ المشرع فييا قاؿ التي

 ،سفاحان  تعتبر ران س العبلقة أف إذ الصحة، النعداـ لمنفقة المكجبة األسباب مف يككف أف يمكف ال الفاسد
 .شبية عمى بناء تـ الدخكؿ إذ زكاجان  كليس

 : فييا ىي التي العدة باختبلؼ حكميا فيختمؼ ،المعتدة الزكجة نفقة أما .9

 لـ لك كما .. كمسكف كلباس طعاـ مف أنكاعيا بكؿ النفقة كامؿ ليا : رجعي طالؽ مف المعتدة .1
َوُبُعىَلُتُهنَّ َأَحقُّ  ﴿ :تعالى قكلو بنص ،(575)زكجة زالت اـ ألنيا ،طبلؽ ىناؾ يكف

﴾ َ  ُدوْ  ِإْ  ححًا  َ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلكَ ِإْن 
 مف 196 المادة نصت كما .(576)

 بيت مف انتقمت إذا ،النفقة دكف السكنى في حقيا يسقط رجعيا المطمقة » :أف عمى األسرة مدكنة
 .(577)«مقبكؿ عذر دكف أك زكجيا مكافقة دكف عدتيا

 حامبلن  كانت فإف حامبلن، تكف لـ إف عدتيا، خبلؿ ليا نفقة فبل : بائف طالؽ مف المعتدة أما .2
 كتظير ليا، النفقة كجبت بكاسطتيا الإ حمميا إلى تصؿ ال كانت كلما ،ليا كليس لحمميا النفقة فتجب
 أف إلى الحامؿ نفقة كتستمر حينئذ، نفقتيا تنقطع حيث ،بطنيا في الجنيف مات إذا الحكـ ذلؾ فائدة
  (578).رحميا في الحياة قيد عمى ىك طالما ،حمميا تضع

 ،حامبلن  تكف لـ إذا ،كالنفقة السكنى في الحؽ بائف طبلؽ مف لممعتدة فإف ،لممغرب كبالنسبة
 مدكنة مف 196 لمادةا مف الثانية الفقرة حسب ،الحمؿ كضع غاية إلى النفقة استمرار يفرض بحيث
. األسرة

 

 : لحالتيف تخضع فنفقتيا الكفاة مف تدةعالـ أما .3

                                           
 .355، ص3س، ج.، ـ"الكافي: "انظر ابف قدامو (573)
 .357، ص3س، ج.، ـ"الكافي: " راجع ابف قدامو(574)
س، . كلنفس المؤلؼ حاشية الركض المربع ـ246، ص2س، ج.شرح منتيى اإلرادات، ـ: راجع منصكر البيكتي (575)

 112، ص7ج
 .226سكرة البقرة، جزء مف اآلية  (576)
  ذلؾ أف األصؿ ىك ككف المعتدة ال تقضى عدتيا إال في بيت الزكجية، فإف انتقمت في المعتدة دكف إذف الزكج تفقد (577)

 . أعبله ال تسقط196حقيا في السكف، لكف النفقة طبقان لما كرد بالمادة 
، "حاشية الركض المربع : "، كلنفس المؤلؼ248، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (578)

 .114س، ص.ـ
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 كليا بالكفاة انتيت قد الزكجية الحياة فإ حيث ،سكنى كال ليا نفقة فبل ،حامؿ غير كانت إف -أ 
(579).الميراث مف نصيبيا

 

ف -ب   عمـك مف ال التركة مف الحمؿ حصة مف لحمميا فالنفقة ،حامبلن  الكفاة مف المعتدة كانت كا 
  (580).التركة

ف كانت النفقة ، كبالتالي فالنفقة تنتيي بالكفاة،فالكفاة عادة ما تضع حدا لمرابطة الزكجية  كا 
 .مر معناقد سبؽ تناكؿ حالة الحامؿ كغير الحامؿ فيما ك ، يتـ تحصيمو مف التركةاديف

 ال ،الزنا ألف ،الزنا مف حامبلن  كانت كلك ،األحكاؿ مف بحاؿ سكنى كال ليا نفقة فبل الزانية أما -ج 
 .(581)لحمميا كال ليا نفقة فبل الزاني يمحؽ ال النسب كألف ،نكاحان  يعد

 النفقة فميا المصير، كمجيكؿ ،كاألسير ،مجيكلة غيبة كالغائب كالسجيف ،المفقكد زكجة كأما -د 
 .نفقتيا انقطعت بالفرقة ليا القاضي حكـ فإذا ،ليا الحاكـ حددىا التي االنتظار مدة طيمة

 سنكات ثبلث مف بأكثر المسجكف لزكجة أجاز قد المشرع كاف إذا المغربية األسرة مدكنة كفي 
 بعده أك كمعو ،التطميؽ طمب في المحكمة تبت بحيث ،106 المادة لمقتضيات طبقان  ،اعتقالو مف

 نفس تسمؾ أف لمزكجة فيمكف ،اإلجبارم أك االختيارم البعد ةلحاؿ بالنسبة أما ،بالنفقة المطالبة يمكنيا
  .(582)اإلجراءات

ذا -ىػ  بينة كال ذلؾ كأنكرت نفقتيا الزكجة سمـ أنو الزكج فأدعى ،النفقة استبلـ في الزكجاف اختمؼ كا 
 كالبينة .كرةفـ كالزكجة النفقة بتسميـ المدعي ىك الزكج فإ حيث ،بيمينيا الزكجة قكؿ فالقكؿ ،ألحدىما

 (583).أنكر مف عمى كاليميف المدعي عمى
 سكاء ،الضمانات بكؿ النفقة المشرع أحاط إذ ،النفقة تسمـ بشأف اختبلفان  نجد ال المغرب كفي 

                                           
 .358، ص3س، ج.، ـ"الكافي: " راجع ابف قدامة المقدسي (579)
 .117، ص7س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي (580)
 .260، ص3س، ج.، ـ"الكافي: " راجع ابف قدامو المقدسي (581)
 عمى الزكج الغائب في مكاف معمـك أك 102 مف مدكنة األسرة تنص عمى تطبيؽ أحكاـ المادة 103عمى أف المادة  (582)

مجيكؿ بمساعدة النيابة العامة، التي تتأكد مف غيابو كمف صحة دعكل الزكجة، ثـ تبت في الدعكل عمى ضكء 
 تفرض عمى المحكمة تطميؽ الزكجة بعد تبميغ الغائب كالتأكد مف 104مع أف المادة . نتيجة البحث كمستندات الممؼ

ذا كاف الزكج مجيكؿ العنكاف تبذؿ النيابة كؿ الجيد  غيبتو، إذا لـ يحضر لئلقامة مع زكجتو أك لـ ينقميا إليو، كا 
 .لتبميغو، كفي حالة عدـ التبميغ تعيف المحكمة قيما عنو، فإف لـ يتـ العثكر عميو طمقت زكجتو

يقبؿ قكؿ الزكج أنو انفؽ عمى زكجتو، إذا كاف مقيما معيا كادعت أنو لـ »:  كجاء في كتاب التبصرة البف فرحكف (583)
 .250، ص 1.س، ج. ـ«...ينفؽ عمييا لشيادة العرؼ لو

 .251، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "       انظر منصكر البيكتي
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 مكرر 179 لمفصؿ طبقان  ،المعجؿ بالنفاذ اقترانيا أك (584)الجبرم الرسمي الرىف بضماف األمر تعمؽأ
 النفقة ديف قابمية عدـ أك ممتازان  دينان  كاعتبارىا بالتقادـ، سقكطيا عدـ أك كالعقكد، االلتزامات قانكف مف

. المغربي الجنائي القانكف مف 480 بالفصؿ ارتباطو ثـ ،المقاصة ككذلؾ ،لمصمح
ف ،النفقة لتسمـ طرؽ عدة ىناؾ ،ذلؾ كمع   كانت إف ،الزكج بيميف فالقكؿ تسمميا في اختمؼ كا 

(585).الرأم ىذا القضائي االجتياد عزز كقد ،زكجيا بيت غير في
 

ذا أعسر الزكج بالنفقة الكاجبة في حدىا األدنى  لقكلو ، فإف لمزكجة الحؽ في طمب فسخ النكاح،كا 
  ﴿: تعالى

   
 ﴾(586)،  ذا أعسر مما كا 
 كلـ يتمكف إال مف نفقة ،ف يككف مف الكاجب ليا نفقة المتكسطةأزاد عف النفقة في حدىا األدنى ؾ

.  كألف النفقة في ذلؾ تقـك بحد الكفاية، ألف البدف يقـك بدكنيا، فبل خيار ليا مف فسخ النكاح،الفقير
 حالة إعسار الممـز بالنفقة، كعدـ قدرتو 193كمدكنة األسرة نصت عمى نكع ىذا الترتيب في المادة 

 طفاؿ فإف فضؿ شيء يكزع عمى األ، كاحدة كانت أك أكثر،عمى أدائيا كاممة حيث تقدـ الزكجة
ناثان   فاألـ ،أكالدهؼ ، ثـ الذككر، الكبار المعكزيف كالمحتاجيفكالد يمييـ اإلناث مف األ،الصغار ذككران كا 

. كبعدىا األب

ذا (587).بكاجباتيا كالقياـ الزكجية ببيت االحتباس مقابؿ كالداأل عمى الزكجة فييا قدمت كالنفقة  كا 
ال خبللو لينفؽ يكمان  ثبلثيف يتعدل ال لمزكج أجبل الظركؼ حسب المحكمة تحدد» اإلنفاؽ عف عجز  كا 
 كيبقى بدكنيا الجـز يمكف ال مؤقتة حالة كىك ،(588)«استثنائي أك قاىر ظرؼ حالة في إال عميو، طمقت
 .لممحكمة التقدير

 إعطائيا عف ممتنعان  الزكج كاف إذا ،الزكج إذف دكف بالمعركؼ نفقتيا تأخذ أف لمزكجة كيحؽ -ز
 بيف يخيره أف حقو مف الذم ،القاضي إلى أمرىا رفعت ذلؾ تستطع لـ إفك ذلؾ، عمى قادر كىك نفقتيا
 القضاء قدر إف مالو في النفقة ليا كفرض بحبسو القاضي أمر األمريف رفض فإف الطبلؽ، أك اإلنفاؽ
 قيمتو مف كاإلنفاؽ ببيعو يأمر أف فممقاضي ،عينان  كاف فإف أك ،نقدان  كاف إف ،مالو إلى الكصكؿ عمى

                                           
 .340س، ص.، ـ1، ج"شرح مدكنة األسرة: " راجع محمد الكشبكر (584)
 . مف المرجع السابؽ321 ك322انظر مراجع األحكاـ السابقة، في ص (585)
 .227سكرة البقرة اآلية  (586)
 .456س، ص.ـ.1، ج..."الشافي: " راجع بالخصكص عبد الكريـ شيبكف (587)
 . مف مدكنة األسرة102راجع الفقرة الثالثة مف المادة  (588)
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 كعمى ،اإلنفاؽ لتعذر النكاح فسخ تطمب أف الزكجة حؽ مف كاف كمو، ذلؾ تعذر إفك ،الزكجة عمى
  (589).لذلؾ يستجيب أف القاضي

 المادة نصت إذ ،المغرب في قضاء بو كالمعمكؿ قانكنيا عميو المنصكص مف يقترب ما كىك
 تبثم كلـ ،اإلنفاؽ عف الزكج امتنع إذا حاال لزكجةا تطمؽ  لمحكمةا أف عمى ،الثالثة فقرتيا في 102
 إخبلؿ بسبب ،التطميؽ طمب لمزكجة حيث المادة نفس مف كالثانية األكلى الفقرتيف في كقبميا ،العجز
 :التالية كاألحكاـ الحاالت كفؽ ،عميو الكاجبة الحالة بالنفقة الزكج

 كال ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزكجة عميو،إذا كاف لمزكج ماؿ يمكف أخذ النفقة منو
. تستجيب لطمب التطميؽ

ال طمقت ، تحدد المحكمة حسب الظركؼ ثبلثيف يكما لينفؽ خبللو،في حالة ثبكت العجزك  كا 
.   إال في حالة ظرؼ قاىر أك استثنائي،عميو

 ،عمييا اإلنفاؽ عف كامتنع حاضرا كاف أك زكجيا عنيا غاب لزكجة سابقة نفقة تسقط كال- ح
 يفرضيا لـ كلك سابقا بيا المطالبة عدـ أك بالتقادـ المستحقة النفقة تسقط فبل ،السابؽ الزمف طاؿ ميما

 لمزكجة اخاص اديف النفقة عتبرت اإلسبلميةك العربية التشريعات فكؿ النقطة ليذه كبالنسبة (590).الحاكـ
 لمتقادـ قابؿ غير بالمرأة خاص ديف فالنفقة ،المغرب في الجانب ىذا تناكؿ سبؽ كقد ،زكجيا ذمة في
 االلتزامات قانكف مف 1102 الفصؿ تاممقتض حسب كذلؾ قابؿ ذلؾ كغير ،الغير لدل لمحجز كال

  (592).لممقاصة قابمة غير أنيا كما ،(591)المغربي كالعقكد
ف -ط  الممتنع أك ،األدنى حده في عمييا اإلنفاؽ عف العاجز الزكج مع بالبقاء الزكجة رضيت كا 

 لـ أك يطمؽ لـ أنو طالما ،الزمف طاؿ كلك النفقة مف تستحؽ ما ذمتو في ليا ثبت ،قدرتو مع ذلؾ عف
                                           

س، .، ـ"حاشية الركض المربع: "  كانظر منصكر البيكتي369 ك368ص.3س، ج.، ـ"الكافي: "  انظر ابف قدامو(589)
 .126، ص7ج

 .120، ص 7س،ج.، ـ"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (590)
نما يجكز عمى طريقة أدائو أك عمى أداء » :  عمى أنو1102ينص الفصؿ  (591) ال يجكز الصمح عمى حؽ النفقة، كا 

 .«أقساطو التي استحقت فعبلن 
إذا أصبح المديف دائنا كمدينا لدائف في ذات الكقت : المقاصة سبب مف أسباب انقضاء االلتزامات، كمفيكميا كاآلتي (592)

نقكدا أك مثميات متحدة - ما في ذمة المديف لدائف كما في ذمة الدائف لممديف- ككاف محمؿ كؿ مف الدينييف المتقابميف
في النكع كالجكدة ككاف كؿ مف الدينييف خاليا مف النزاع، مستحؽ األداء صالحا لممطالبة بو أماـ القضاء، انقضى 

 .الديناف في حدكد األصغر منيما عف طريؽ المقاصة
 مف   ؽ ؿ ع في القسـ 368 إلى 357       فيذه الكسيمة لقضاء االلتزامات، نظميا المشرع المغربي في الفصكؿ مف 

 .المخصص النقضاء االلتزامات
 .337-336س، ص.، ـ1.، ج"شرح مدكنة األسرة: "       راجع محمد الكشبكر
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 معاشرتيا مف تمكنو أال في الحؽ كليا ذمتو في ثبت ليا حؽ ذلؾ ألف ،أيسر إذا بذلؾ كتطالبو ،تخالع
 الفسخ اختارت كمتى ،عدميا مع يجب فبل ،النفقة مقابؿ في ذلؾ ألف ،يريد الذم المكاف في تقيـ كأال
 مف الركايتيف أصح في كذلؾ ،بإعساره عالمة كىي معسرا تزكجتو قد كانت كلك ،ذلؾ في الحؽ ليا فاؾ

 .أحمد اإلماـ مذىب

 إذا ككذلؾ ،إعساره مع معو بالمقاـ رضيت إذا الفسخ طمب ليا ليس أنو ،أخرل ركاية كفي 
  .المغرب في بو المعمكؿ األمر نفس كىك (593).بإعساره عالمة كىي معسرا تزكجتو

 ،تعالى الّمو شرع حدكد في شاءت كيؼ بيا التصرؼ كليا ،بيا خاص ديف الزكجة كنفقة -م
. (594)سميمة زكجية بحياة االستمتاع في الزكج حؽ كيفكت نيامبد يضر ال ما حدكد كفي

ف -ؾ  النفقة عف امتناعو فترة في ناشزان  كانت زكجتو أف ،النفقة عف الممتنع الزكج دعىا كا 
 فإف يدعيو، ما عمى البينة تقديـ عف عجز فإف ،بالبينة طالبتو القاضي، إلى األمر كرفع الزكجة فكذبتو
  (595).بذلؾ القاضي ليا كقضى يمينيا مع الزكجة قكؿ القكؿ

 األسرة مدكنة مف 195 المادة خبلؿ مف الجانب ىذا ناتناكؿ أف سبؽ فقد المغرب يخص مافيك
 تسقط كال عميو، الكاجب اإلنفاؽ عف الزكج إمساؾ تاريخ مف بالنفقة لمزكجة يحكـ » :فييا جاء التي

 .«امتنعتك الزكجية لبيت بالرجكع عمييا حكـ إذا إال ،المدة بمضي

 قضاء أماـ دعكل رفع مف بد فبل الزكج عمى ،ناشزان  الزكجة ككف عمى ينةالب تكفير أجؿ كمف 
ف ،الزكجية لبيت بالرجكع زكجتو فييا يطالب األسرة  يتكفر أصبح بالرجكع الحكـ تنفيذ عف امتنعت كا 
 كقد ،النفقة إسقاط أجؿ مف ثانية دعكل رفع يمكنو ثـ كمف ،القضاء ثبتياأ كقائع عمى قائمة بينة عمى
. (596)بالمغرب القضائي العمؿ ذلؾ عمى أكد

 أحمد اإلماـ مذىب بمكجب -السعكدية العربية المممكة في – العمؿ عمى القضاء جرل كقد -ؿ
                                           

 .30، ص3.س، ج.، ـ"الكافي: " انظر ابف قدامة (593)
 .266س، ص.، ـ2.، ج"شرح مدكنة األسرة : " انظر محمد الكشبكر (594)
 .276س، ص.، ـ2.، ج"شرح مدكنة األسرة: " راجع محمد الكشبكر(595)
طبقا لمقتضيات المادة ...»: فقد جاء في قرار حديث صادر عف المجمس األعمى بشأف النشكز كالرجكع لبيت الزكجية (596)

 مف مدكنة األسرة، يجكز لممحكمة إيقاؼ نفقة الناشز، إذا صدر عمييا حكـ بالرجكع كامتنعت مف تنفيذه، 195
كالمحكمة لما ثبت ليا أف الطالبة تمتنع مف تنفيذ الحكـ القاضي بالرجكع إلى بيت الزكجية المعيف فيو كقضت بإيقاؼ 
نفقتيا، تككف قد طبقت الفصؿ المذككر التطبيؽ الصحيح، كال ضير عمييا إف ىي لـ تستجب لما تمسكت بو الطالبة 
مف تخصيص مسكف ليا، ما داـ لـ يثبت أف بيت الزكجية المعيف في الحكـ القاضي بالرجكع غير مستكؼ لمشركط 

، غير 2004-1-2-437 في الممؼ الشرعي عدد 2005 فبراير 2 صدر في 66قرار عدد . «...المقررة شرعا
 .منشكر
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لزاـ حنبؿ بف  بتاريخ 642/2 بالفصؿ الصادر الحكـ في ىك كما ،المستقؿ كالمسكف بالنفقة الزكج كا 
 كاإلنفاؽ كأكالدىا لمزكجة مناسب مسكف بإيجاد الزكج بإلزاـ الحكـ» :كخبلصتو ىػ22/9/1426

  (597).«عمييـ

 الضمانات بكافة تتمتع ،بشأنيا ترفع التي القضايا أك النفقة مكضكع أصبح ،المغرب كفي
 في سكاء ،الشرعية األحكاـ أحدث مف تتمتع لماك اجتماعية مكانة مف ليا لما فنظران  ،كالقضائية القانكنية

 أف إال يمكف ال النفقة قضايا كؿ فإف ،الحالية األسرة مدكنة أك الشخصية األحكاؿ مدكنة تطبيؽ فترة
 الكثيرة األحكاـ إلى الرجكع كيكفي ،الضمانات أك بالحماية تمدىا التي القانكنية القكاعد كؿ عمييا تطبؽ
 أك كاحدة بغرفة سكاء ،األعمى المجمس أك االستئناؼ محاكـ قرارات أك االبتدائية المحاكـ أصدرتيا التي
(598).غرفتيفب

 

 :المعاشرة بالمعركؼ عمى الكجو المشركع -3

 :تعالى لقكلو ،الصحيح الزكاج عمى المترتبة اآلثار مف أثر بالمعركؼ المعاشرة .1
﴿ ﴾(599) كقكلو 

   ﴿ :تعالى

 ﴾(600) عمى كاجبة كىي 
 .اآلخر نحك الزكجيف مف كؿ

 ال كأف الحقكؽ مف عميو لآلخر ما الزكجيف مف أحد ينكر ال أف ،بالمعركؼ المعاشرة كتعني .2
 ،منو األذل كاحتماؿ كالرفؽ الخمؽ بحسف صاحبو منيما كؿ يعامؿ كأف ،الحقكؽ تمؾ أداء في يماطؿ
 بما عميو يمف ال كأف ،الطيبة الزكجية الحياة صفك يعكر أك اآلخر الطرؼ إلى يسيء ما كؿ عف كالبعد
(601).عميو بيا يمتاز بصفة عميو يستعمي ال كأف كالكاجبات، الحقكؽ مف يؤديو

 

 النفس ىكل فعالية مف الحد مف بد فبل ،لآلخر الزكجيف أحد كراىية عكامؿ ياـؽ حيف كحتى .3
                                           

 .354ـ، ص2007/ ىػ 1428 اإلصدار األكؿ –مدكنة األحكاـ القضائية الصادرة عف كزارة العدؿ السعكدية  (597)
فقد قرر المجمس األعمى عمى سبيؿ المثاؿ استمرار كاجب سكنى المحضكف عمى الممـز بالنفقة، كلك بعد بمكغو سف  (598)

الرشد القانكني، إذا كاف معاقا كعاجزا عف الكسب، قياسا عمى ما ينص عميو القانكف مف استمرارية نفقتو في ىذه 
 في الممؼ عدد 2009 يكنيك 10 بتاريخ 293قرار عدد .  مف مدكنة األسرة198الحالة، عمبل بمقتضيات المادة 

، غرفة األحكاؿ الشخصية كالميراث، العدد "نشرة قرارات المجمس األعمى المتخصصة"، منشكر في 237/2/1/2007
 .  131، ص 4

 .19سكرة النساء اآلية  (599)
 .226سكرة البقرة اآلية  (600)
 .93، ص3س، ج.، ـ"شرح منتيى اإلرادات: " ، كمنصكر البيكتي221، ص3س، ج.، ـ"الكافي: " انظر ابف قدامو (601)
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ٌْ ﴿:تعالى بقكلو عمبلن  عمييا، يترتب كما الكراىية كراء االنسياؽ عف كالبعد ٍَّ فََعَسٗ أَ ًُُْٕ تُ ْْ ٌْ َكِز ِ فَإ

ْٛزاً َكثِٛزاً  ِّ َخ ُ فِٛ َْٚجَعَم َّللاَّ َٔ ْٛئبً   الذرية كتككف المكدة كتعكد العكامؿ تزكؿ فقد ﴾تَْكَزُْٕا َش
 (602).الصالحة

 كأال ،(603)المشركع الكجو عمى باآلخر الزكجيف مف كؿ يستمتع أف بالمعركؼ المعاشرة كمف .4
 فرض عف يشغمو كال ،ضرران  بو يمحؽ كال ،عميو قادر أنو طالما ،لآلخر االستجابة عف أحدىما يمتنع
 يتسع الكقت يعد لـ كاجب صـك قضاء أك ،مفركضة لصبلة ،(604)لغيره الكقت يتسع ال عميو الّمو فرضو
 .سابؽ قضاء عميو لمف رمضاف دخكؿ كقرب ،لتأخيره

 المغرب فيك (605).محارميا زيارة مف يمنعيا كال ،ضركرة لغير إذنو بغير المنزؿ مف تخرج كال .5
 كمدكنة ،الحدكدية كالحقكؽ كاإلنصاؼ الحنيؼ اإلسبلمي الديف حددىما كالتكجو المسمؾ نفس نجد

 عمى التنصيص عمى نقؼ ىامف األكؿ الفرع فيؼ .مكادىا مضمكف عبر التكجو ىذا كرست األسرة
 .51 المادة في المشرع فصميا التي الزكجيف بيف كالكاجبات الحقكؽ

 المادة مف األكلى الفقرة كفي ،البعض بعضيما تجاه الزكجيف كبل يتحمميا ككاجبات حقكؽ كىي
 بيت يككف أف الطبيعي كمف ،الزكجية المعاشرة تفرضو ككاجب كحؽ الشرعية المساكنة نجد السابقة
 كالتقدير االحتراـ عمى يقـك سمككيا نمطا تفرض الشرعية كالمساكنة لممساكنة، مكانيا مجاال الزكجية
 بعضيما أجؿ مف ةالمعقكؿ الحدكد في كالتضحية ،الطرفيف بيف كالتكاصؿ النسؿ تربية في ،كالتعاكف

 ،طرؼ كؿ أكضاع كتفيـ ،البعض لبعضيما العذر كالتماس ،األسرة استقرار عمى الحفاظ أجؿ كمف
 عمى الحرص الزكجة فعمى كبالتالي بتكفيره، لو طاقة ال بيت في أسرتو بإسكاف ممزما ليس فالزكج
 محؿ في بو تمتحؽ كأف ،الضرر غياب في ،الطاقة حسب المساكف مف المتكفر في زكجيا مبلزمة
  (606).إقامتو

 مدكنة مف 53 المادة عميو تنص ما كىك ،الزكجيف أحد إخراج عدـ المساكنة ضمف كيدخؿ
                                           

 .426، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: "انظر البيكتي منصكر (602)
اَو  ﴿: قاؿ تعالى (603) ب ِذظٌُه يِذمْن حَو ًجِذ ي َو  (5)ًَو نَّلزِذ  َو ىُهمْن نِذفُهشُه مِذ هٌُه يْنشُه مَو ب ُهيُهمْن  َوإِذ َّليُهمْن غَو هَوكَوثْن أَو ْن َو ب مَو ًْن مَو يِذمْن أ ًَو جِذ هَوى أَوصْن سَو اَو  (6)إِذ َّل عَو ًَو ى   َو َو ْن   ْنحَوغَو

بدُهًاَو  نَو ِذ َو ىُهمْن  نْن َو ًْن نِذ َو  َو ُه  .﴾رَو
 .430 ، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: "  انظر البيكتي منصكر(604)
 .446، ص6س، ج.، ـ"حاشية الركض المربع: " راجع البيكتي منصكر (605)
كانت المحكمة عمى صكاب حيف صرحت بأف تمسؾ الطالبة باإلقامة في فرنسا » :جاء في قرار لممجمس األعمى  (606)

صرارىا عمى ذلؾ، يشكؿ إخبلال بااللتزاما  الممقاة عمى عاتقيا، كالتي تفرض تبعيدا عف زكجيا المقيـ بالمغرب كا 
 أكرده 2005 فبراير 9 الصادر في 71القرار عدد . «...عمييا اإلقامة مع زكجيا لتحقيؽ شرط المساكنة الشرعية

 .300س، ص.، ـ1محمد الكشبكر، ج
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 كاألمف الحماية كتكفير المطركح الطرؼ إرجاع أجؿ مف العامة النيابة تدخؿ عمى نصت التي ،األسرة
 إذا ،الزكجية لبيت بالرجكع قضائيا زكجتو في الزكج حؽ عمى 195 المادة في المدكنة نصت كما ،لو

 ،الزكجيف بيف التضامف مبدأ عمى ،199 المادة كذلؾ كنصت ،جزاءات امتناعيا عمى تكرتب ،تركتو
 .المقدار بنفس جزئيا أك اكمي األب عجز حالة في األكالد عمى النفقة المكسرة األـ عمى أكجبتؼ

 تعمؽأ سكاء ،متعذرا الزكجية الحياة استمرار معيا يصبح التي المعاشرة لسكء الفصؿ يجب كما 
 كالسمكؾ اإلساءة أك ،الّمو حرميا أفعاؿ إتياف عمى الزكجة إجبار أك ،المعنكم أك المادم بالعنؼ األمر
 98 كالمادة ،التطميؽ لطمب مبررا العقد بشركط اإلخبلؿ مرتبة نفس في السمكؾ ىذا كجعؿ ،الطيب غير

 بكؿ كتخؿ 51 المادة في كرد ما مع اكمي تتعارض أسباب كىي ،بالتطميؽ الزكجة مطالبة أسباب حددت
  .(607)المادة ىذه عمييا بنيت التي النبيمة القيـ

 في سكاء ،مأمكر فالزكج التعدد، عند تسكيةاؿك العدؿ عمى ،المادة نفس في المدكنة نصت كما
. التعدد حالة في الزكجات بيف كالمساكاة العدؿ بتحقيؽ ،المادة ىذه خبلؿ مف أك الّمو كتاب

 في حدكد الضكابط الشرعية المعركفة، كمف آثار عقد ،تعدد الزكجات مباح في اإلسبلـك
 كفي الحقكؽ ، كجكب العدؿ بيف الزكجات في اإلنفاؽ، كفي المبيت،الزكاج الصحيح في ىذا المجاؿ

مف كانت »:  قاؿ كذلؾ ما ركاه أبك ىريرة عف الرسكؿ ،المعنكية كالمادية في كؿ ما يمكف كيطاؽ
. (608)«لو امرأتاف فماؿ إلى إحداىف جاء يكـ القيامة كشقو مائؿ

 فإذا أراد ، كما في الحضكر،م حالة السفرؼ كالقسمة كاجبة ،كالكتابية كالمسممة في القسمة
                                           

 :                  لمزكجة طمب التطميؽ بناء عمى أحد األسباب التالية: "  عمى التالي98نصت المادة  (607)
 الضرر؛ عدـ اإلنفاؽ؛ الغيبة؛ العيب؛                                                                         - 1

 ".اإليبلء كاليجر -2
، 106 ك101 ك100 في  المكاد 51      كتكاصؿ المدكنة تناكؿ اآلثار التي تنتج عما يخالؼ القكاعد الكاردة في المادة 

 كعمى الزكجيف، حسب 479كما أف القانكف الجنائي المغربي رتب جزاءات عمى مغادرة بيت الزكجية في الفصؿ 
 مف المدكنة االلتزاـ باإلحصاف كاإلخبلص، كذلؾ بتجنب الزنا كالسفاح  الذم رتب لو المشرع كذلؾ 51المادة 

جزاءات جنائية تتعمؽ بالخيانة الزكجية، فااللتزاـ بالعفة يجنب الطرفيف الخيانة عبر الكقكع في الزنا، كبذلؾ يصاف 
فالخيانة الزكجية قد تؤدم إلى المرأة المتزكجة مف زاني كينسب إلى . عرض كشرؼ الطرفيف، كيصاف كذلؾ النسؿ

 .الزكج، كقد يككف الزاني رجبلن متزكجان تحمؿ منو امرأة كينسب إلى غيره
كنذكر مرة أخرل أف العدؿ المطمكب ىك العدؿ في المعاممة كالنفقة كالمعاشرة المباشرة كسائر األكضاع الظاىرة، أما  (608)

العدؿ في مشاعر القمكب كأحاسيس النفكس، فبل يطالب بو أحد مف بني اإلنساف، ألنو خارج عف إرادتو، كىك العدؿ 
ٛهُٕا ُكمَّ الذم قاؿ عنو تعالى في اآلية األخرل في ىذه السكرة ﴿  ًِ ْٕ َدَزْصتُْى فاَل تَ نَ َٔ ٍَ انَُِّسبِء  ْٛ ٌْ تَْعِذنُٕا ثَ ٍْ تَْستَِطُٛعٕا أَ نَ َٔ

َعهَّمَخِ  ًُ َْب َكبْن ِْٛم فَتََذُرٔ ًَ . «الميـ ىذا قسمي فيما أممؾ فبل تممني فيما ال أممؾ»:  ﴾، كىك المقصكد مف قكؿ الرسكؿ اْن
 .ركاه أبك داككد كالترمذم كالنسائي
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كفي المغرب ربط المشرع منع التعدد .  فيككف ذلؾ بالقرعة أك التراضي،الزكج السفر بكاحدة منيف
 التي 41 مف مدكنة األسرة ككذلؾ في المادة 40 كذلؾ في المادة ، مف عدـ العدؿ بيف الزكجاتاخكؼ

قيد فييا المحكمة بالتثبت بالمبرر المكضكعي االستثنائي لمتعدد، ككذلؾ مف تكافر المكارد الكافية 
سكاف كمساكاة في جميع أكجو ،إلعالة األسرتيف بشكؿ عادؿ يضمف جميع الحقكؽ  مف نفقة كا 

. ا المشرع عمى تحقؽ العدؿ في الحياة الزكجيةـف حرص مف خبللواف السالفتا فالمادت،الحياة
 :تعالى لقكلو تطبيؽ كىك بالمعركؼ، المعاشرة عمى المادة نفس كنصت

﴿ ﴾ (609)، 
 االحتراـ بيذا فاإلخبلؿ الطرفيف، قبؿ مف التقدير عمى الزكجية العبلقة تقـك بحيث ،االحتراـ كتبادؿ
لغاء االستبداد في الكقكع معناه  نوإ التراحـ، كبالتالي التحبيب إلى دعكة المكدة كفي اآلخر، الطرؼ كا 
 تتحقؽ كبالتالي الدمكية، القرابة أسس عمى العبلقة تقـك بحيث الزكجيف، بيف األكلي االنصيار مف نكع

 فيو تمعب الذم بالقدر المادية، الجكانب عمى فقط تقـك ال األسرة فمصالح بكامميا، األسرة مصمحة
. المادم الجانب عبر تحقيقو يستحيؿ ما تحقيؽ في رئيسيان  دكران  السالفة العناصر

 جانب إلى كرعايتيا البيت شؤكف تسيير في ،الزكجية المسؤكلية عمى المادة نفس نصت كقد
 مف اليـك أصبح فالتكاصؿ النسؿ، كتنظيـ كاألطفاؿ األسرة تسيير أمكر في التشاكر ككذلؾ األطفاؿ،
 مف الزكجيف تمكف ،أسرية برامج كضع مف األطراؼ كتمكيف ،السكينة تحقيؽ في األساسية الكسائؿ
 مستكل عمى سكاء النماء، كتحقيؽ األدكار كتكزيع التعاكف عمى يقـك بأسمكب األسرة شؤكف تسيير

 األسرية، الميزانيات كضبط المادية، الجكانب تدبير مستكل عمى كأ كالصعكبات، المشاكؿ تصريؼ
. األسرة مصالح عمى كالحرص

 مف التي األسرية الجكانب كؿ تدبير في الرئيسي الدكر كليا لؤلجياؿ، لأكؿ مدرسة تعتبر فاألـ
. الزكج عمى األعباء تخفيؼ اشأنو

 كرد التنمية، في المرأة إلدماج خطة ككضعت ،الجكانب ىذه إلى المغربية الحككمة انتبيت كقد
. باألسرة المرتبطة الجكانب مختمؼ في الرجؿ جانب إلى المرأة مساىمة تناكؿ بيا

 مشاركتيا عف الناتجة لمزكجة المالية الحقكؽ ،األسرة مدكنة في المغربي المشرع كرس كبعدىا
 ككدىا، بمجيكدىا المشرع اعتراؼ نجد ثـ كمف ،الزكج أمكاؿ كتنمية تنميتيا ككذلؾ األسرية، كخدماتيا
 (610).المغرب في القضاء ككذلؾ

                                           
 .19سكرة النساء اآلية  (609)
 مف مدكنة األسرة المتعمقة باقتساـ 49الممارسة القضائية لممادة :" مف المعرفة انظر صالح اشطيبي  لممزيد  (610)
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 تأكيد كىك باألسرة، المرتبطة القرارات اتخاذ في التشاكر ،المادة نفس في المدكنة اعتبرت كقد
 األسرة مدكنة مف 4 المادة في كرد ما عمى كذلؾ تأكيد أنو كما كالزكجة، الزكج بيف المساكاة إمبد عمى
 الدكاـ، كجو عمى كامرأة رجؿ بيف شرعي كترابط تراض ميثاؽ الزكاج» :يمي بما الزكاج، تعرؼ التي

نشاء كالعفاؼ اإلحصاف غايتو  فاعتبار ،«المدكنة ىذه ألحكاـ طبقان  الزكجيف برعاية رةمستؽ أسرة كا 
 ىذه عميو تؤكد األسرة شؤكف رعاية في ،الرجؿ جانب إلى ،كالمساكاة قدـ عمى مشاركان  طرفان  الزكجة
. السالفة المادة

 اآلخر ألبكم منيما كؿ معاممة حسف : 51 المادة عمييا نصت التي كالكاجبات الحقكؽ كمف
 عمى القائـ األسرم باالندماج يتعمؽ الجانب كىذا ،بالمعركؼ كاستزارتيـ كزيارتيـ ،كاحتراميـ كمحارمو
 األسرة، ىدـ استمرارىا شأف مف التي االجتماعية التقاليد ببعض المرتبطة السمبية السمككيات محاربة
 بيف الصراعات بحكـ الشخصية ـانفصا مف يعانكف قد الذيف األطفاؿ نفسية عمى سمبان  كالتأثير

. معيكدة غير نتائج إلى يؤدم الذم الزكجيف بيف الصداـ كذاك كاألصيار، العائبلت
 تحـر التي المكانع انتفاء شريطة الزكجيف، بيف رثالتكا في الحؽ عمى المادة نفس نصت كما

. الزكجية العبلقة استمرار ككذلؾ ،اإلرث مف
 أنو يجكز لكؿ مف الزكجيف أف يشترط عند ،مف المعركؼ في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿك

 المشركع، االستمتاع كتمكيف كؿ منيما مف ،العقد ما يريد مف الشركط الصحيحة التي يقتضييا العقد
 يتزكج عمييا، أك أال يسافر بيا، أك أال ينقميا ال كزيادة ميرىا، أك أ،أك مف شركط تنتفع بيا المرأة

 في الحديث الذم ركاه النجادم  كىذه شركط يجب الكفاء بيا استنادا لقكلو ،...مف دار سكناىا
أحؽ الشركط أف يكفى بيا ما استحممتـ بو الزكج، فإف لـ يؼ مف اشترطت عميو كقبميا - كمسمـ 

.  أف يطمب فسخ النكاح  المشترطكاف مف حؽ
 كأف يشترط ، فمنيا ما ىك باطؿ بنفسو، كال يبطؿ النكاح عند الحنابمة، أما الشركط الفاسدة

.  (611) كبالتالي ال مجاؿ لتنفيذه،نو ال مير ليا، كمنيا ما يبطؿ النكاح مف أصموأ
 فالشركط تدخؿ ضمف تكسيع مجاؿ اإلرادة في مدكنة األسرة، كقد نصت ، أما في المغرب

الشركط كميا ممزمة، إال ما خالؼ منيا أحكاـ العقد كمقاصده كما خالؼ »:  عمى ككف 47المادة 
، كبذلؾ نجد تطابقان بيف مكقؼ الحنابمة مف «القكاعد اآلمرة لمقانكف فيعتبر باطالن كالعقد صحيحان 

                                                                                                                                              
رسالة لنيؿ دبمـك الماستر في الميف القضائية كالقانكنية ، كحدة الميف القضائية " األمكاؿ المكتسبة بيف الزكجيف 

  .2009نكقشت بكمية الحقكؽ بالرباط ، السنة .كالقانكنية 
ككذلؾ المنصكر البيكتي، حاشية الركض المربع، .  كما بعدىا55س، ص .راجع بالخصكص ابف قدامة، الكافي، ـ (611)

 . كما بعدىا 212س، ص .ـ
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 ،مكقؼ المشرع المغربي في ىذه المادةبيف  ك، كالمأخكذ بو في المممكة العربية السعكدية،الشركط
 قد تستجد معيا ظركؼ ،داـ تنفيذ الشركط يرتبط بفترة زمنية طكيمة ، كما48ككذلؾ في المادة 

 أتاحت لمممتـز فرصة المجكء ، فإف مدكنة األسرة في المادة األخيرة،طارئة تجعؿ مف العسير تنفيذىا
 التي تمنع التعدد 40 مع مراعاة أحكاـ المادة ، طمبا لئلعفاء مف الشركط أك تعديميا،إلى المحكمة

.   حيث ال يمكف التنازؿ عنو أك التحمؿ منو،في حالة اشتراط عدمو مف قبؿ الزكجة
 : ثبكت النسب-2

 أف مف آثار الزكاج الصحيح ثبكت نسب الذرية المتكلدة ، مف المعركؼ في الفقو اإلسبلمي
.  ف ىذا الزكاجع

 الذم ىك عمدة القضاء في المممكة العربية  بف حنبؿ، كيشترط فقياء مذىب اإلماـ أحمد
:   لثبكت النسب الشركط التالية،السعكدية

 كأف يجامع ة،أف يككف المكلكد متكلدان مف معاشرة زكجية بعد عقد صحيح، أك مف كطء شبو
 ككذلؾ األمر بالنسبة لمعقد الفاسد الذم اختؿ ،مف يظنيا زكجتو أك مف ظف صحة عقده كىك باطؿ

 كعقد بدكف شاىديف، فالنسب يثبت لمكاطئ في ىذه الحاالت مع عدـ صحة ،أحد شركط صحتو
. (612)العقد ككجكب الفسخ لمنكاح

لحاؽ المكلكد بالزكج  أف يكلد ، باإلضافة إلى ما تقدـ، كيشترط الحنابمة لثبكت النسب كا 
 كأف يككف الزكج قد بمغ ، فأكثر مف إمكاف اجتماع الزكجيف عمى الكطء(613)المكلكد بعد ستة أشير
 .  ألف ذلؾ السف مظنة البمكغ كدكف ذلؾ لـ يعرؼ نزكؿ مادة منكية لو،عشر سنيف عمى األقؿ

ف كاف ، فإف جاء المكلكد ألقؿ مف ستة أشير مف العقد نما قد جامعيا كا   فبل ينسب لمزكج، كا 
ال ينسب ألمو إف لـ يكف ىناؾ زكج سابؽ . يبحث في نسبو لزكج سابؽ، كا 

 كما ينتفي النسب بنفيو بالمعاف الذم يككف بعد اتياـ الزكجة بالزنا، ككذلؾ ينتفي النسب إذا 
. (614)كاف لقاء الزكجيف مستحيبلن بعد عقد النكاح

ف ادعى الزكج   إلمكاف الحمؿ مع ،نو كاف يعزؿ عنيا فالنسب يمحقو كال يستطيع نفيوأكا 
                                           

:  كما بعدىا، كانظر كذلؾ ابف قدامة12س، ص .ـ. 3 ج«شرح منتيى اإلرادات»:  انظر منصكر بف يكنس البميكتي(612)
 .  كما بعدىا292ص . 3س، ج.، ـ"الكافي" 

 :تضارب الفقو اإلسبلمي حكؿ تحديد مدة الحمؿ  (613)
: كدليؿ قكؿ األحناؼ ما ركم عف عائشة رضي الّمو عنيا أنيا قالت.       قاؿ األحناؼ إف أقصى مدة الحمؿ ىي سنتاف

 .«ال يبقى الكلد في رحـ أمو أكثر مف سنتيف كلك بفركة مغرؿ»
 .  كما بعدىا40، ص7س، ج.، ـ«حاشية الركض المربع» : راجع منصكر بف يكسؼ البيكتي (614)
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 .(615)كجكد العزؿ ككسائمو
 كادعى أف الكلد لقيط كليس كلده كال بينة لو، ، لـ يشيد الزكج الكالدة أك لـ  يعمـ بياذا كا  

كادعت الزكجة أف الكلد منو، فالقكؿ قكؿ الزكجة كلك لـ يكف بينة عمى ما تقكلو، كىك المعتمد في 
 ألف الكالدة ،نةمنو ال يقبؿ قكليا إال ببإ، كفي قكؿ آخر في المذىب  بف حنبؿمذىب اإلماـ أحمد

مرأة عدلة، فإذا ثبتت كالدتيا لذلؾ المكلكد لحؽ اكيكفي في ذلؾ شيادة ، يمكف إقامة البينة عمييا
 .(616) ألنو كلد عمى فراش الزكجية،نسب المكلكد بالزكج

 كفي المغرب تناكلت مدكنة األسرة البنكة كالنسب في القسـ األكؿ مف الكتاب الثالث المرتبط 
 عمى اعتبار أف النسب مف الركابط السامية بيف ،162 إلى المادة 142 بالكالدة كنتائجيا، مف المادة

 عمى اعتبار ككنيا تتحقؽ بتنسؿ الكلد ، مف مدكنة األسرة البنكة142الكالد ككلده، كقد عرفت المادة 
 .(617) فالبنكة ثمرة معاشرة بيف رجؿ كامرأة،مف أبكيو معا، كىي شرعية كغير شرعية

 كتنتج ، بيا شرعان ان  تككف مقررة كمعترؼ، كالبنكة الشرعية في منظكر مدكنة األسرة المغربية
 ، عمى ككف البنكة بالنسبة لؤلب كاألـ تعتبر شرعية143أثارىا في كجو الطرفيف، كقد أكدت المادة 

.   ذلؾ أف األصؿ ىك تنسؿ الكلد مف أبكيف شرعييف، أف يثبت العكسلإؿ
 رابطان قياميا بسبب 144 البنكة الشرعية بالنسبة لؤلب في المادة ، كلقد تناكؿ المشرع المغربي

 كمرتبا عمييا جميع اآلثار المترتبة عف النسب الشرعي، كقد تـ تحديد أسباب ،مف أسباب النسب
.   كأخيران الشبية، كاإلقرار، مف مدكنة األسرة المغربية، كىي تتمثؿ في الفراش152النسب في المادة 

 أك ككف المرأة معدة لمكالدة مف ، ىك الزكجية بيف الرجؿ كالمرأة،يقصد بالفراش: لفراشا- 1
رجؿ معيف، كال يككف ذلؾ عادة إال بالزكاج الصحيح أك ما ألحقو بو الشرع استثناء، كالنكاح الفاسد 

فاألمر يرتبط بكالدة ناتجة عف عبلقة رجؿ بامرأة في فراش صحيح أك . كالكطء عف طريؽ الشبية
. (619)«فالكلد لمفراش كلمعاىر الحجر  »(618)،فاسد أك باطؿ
 فمتى كلدت المرأة بعد زكاجيا ثبت نسب اإلبف مف ذلؾ الزكج، دكف حاجة إلى إقرار ،كعميو

 .(620 )«...الكلد لمفراش» :  منو أك بينة تقيميا الزكجة عمى ذلؾ، تطبيقان لحديث رسكؿ الّمو
                                           

(615)
  . كما بعدىا252، ص 3س، ج.، ـ"الكافي: "انظر ابف قدامة 

  . 300س، ص.، ـ"الكافي: "ابف قدامة  لممزيد مف المعمكمات، انظر(616)
   .219س، ص . ، ـ2، ج «شرح مدكنة األسرة»: راجع محمد الكشبكر (617)
 .  مف مدكنة األسرة58انظر الفقرة الثانية مف المادة  (618)
 . 120/44البف حجر" فتح البارم"انظر  (619)
 . ركاه الجماعة إال الترمذم (620)
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 اإلقرار- 2

 بأنو أب لكلد معيف ىك إقرار، كاإلقرار ىك عبارة عف تصرؼ قانكني ، شخصاعتراؼ 
يعتبر مف كسائؿ ثبكت  ف اإلقرارإأم . انفرادم يخضع لما تخضع لو التصرفات االنفرادية مف أحكاـ

 كما يتـ مف طرؼ األـ تبعان لكجية ،(621)«فبلف ابني »: كأف يقكؿ، كىك يتـ مف قبؿ األب،النسب
 الذم اعتبر أف الحمؿ أك الكلد ينسب إلى أمو ميما اختمؼ في الطريقة التي ،نظر محمد الكشبكر

 كينقسـ اإلقرار إلى إقرار .(622) كىك ما نعتو المشرع باالستمحاؽ، شرعية أك غير شرعية، بياءجي
قرار غير مباشر  مف 160 حسب المادة ، فاألكؿ يتمثؿ في إقرار األب ببنكة المقر بو،مباشر كا 

يثبت النسب بإقرار األب ببنكة »:  كفؽ شركط حددتيا نفس المادة في اآلتي،مدكنة األسرة المغربية
:  كفؽ الشركط اآلتية،المقر بو كلك في مرض المكت

  ؛أف يككف األب المقر عاقالن  – 1
 ؛ معمـك النسبقب أال يككف الكلد المقر- 2
  عقؿ أك عادة؛- الحاءكسرب– أال يكذب المستمحؽ - 3
  ، إذا كاف راشدا حيف االستمحاؽ-بفتح الحاء- أف يكافؽ المستمحؽ- 4

 فمو الحؽ في أف يرفع دعكل نفي النسب عند بمكغو ،إذا استمحؽ قبؿ أف يبمغ سف الرشد
 .سف الرشد
عيف المستمحؽ األـ، أمكنيا االعتراض بنفي الكلد عنيا، أك اإلدالء بما يثبت عدـ   إذا

 .ستمحاؽالصحة ا
داـ  ، ماةلكؿ مف لو المصمحة، أف يطعف في صحة تكفر شركط  االستمحاؽ المذككر

  .«المستمحؽ حيان 
:   كما يحؽ لؤلـ أف تثبت نسب اإلبف عف طريؽ 

كاقعة الكالدة؛ - »
 147 حسب المادة ،«... بعده160إقرار األـ طبقا لنفس الشركط المنصكص في المادة  - 

ف ، كعميو فإف إقرار األـ،مف مدكنة األسرة  تنطبؽ عميو نفس الشركط التي ،ـ في مرض المكتت كا 
.   في حالة إقرار األب160نصت عمييا المادة 

 بالنسب مف لدف غير األب، كىك إقرار ال يثبت اعتراؼ فيك ، أما اإلقرار غير المباشر
                                           

(621)
 .154 مجمة القضاء كالقانكف، العدد «ثبكت النسب كنفيو في ضكء مدكنة األسرة»: انظر محمد الميدم 

(622)
  .256س، ص. ، ـ2، ج «شرح مدكنة األسرة»: راجع في ىذا الصدد محمد الكشبكر 



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

245 

 أخي أك عمي، كىك قاصر عمى المقر ال يمـز اف فبلفإ  : كقكؿ أحدىـ،161النسب حسب المادة 
 عمى أساس القاعدة الفقيية التي ،الغير، يؤخذ بو الماؿ كيكرث بو، كما يثبت النسب بشيادة عدليف

 .(623)تجعؿ مف البينة حجة متعدية كاإلقرار حجة قاصرة
 مثمما لبينة السماع كمختمؼ الكسائؿ المقررة ، فمشيادة الشيكد حجيتيا في إثبات النسب

 مف مدكنة األسرة المغربية، كقد 58  بما في ذلؾ الخبرة القضائية حسب المادة،شرعا إلثبات النسب
. (624)جرل العمؿ في المغرب كاألندلس في االستعانة بالمفيؼ العدلي في إثبات النسب

 الذم يحصؿ لمرجؿ عند اتصالو الجنسي بامرأة، كيرتبط ىذا ،كىي ترتبط بالمبس :الشبية- 3
 .العقد أك ، أك القانكف،المبس بالكاقع

 ، كأف يتصؿ الرجؿ جنسيا بامرأة أجنبية في الظبلـ،(625) الغمط في الشخص،كمثاؿ ذلؾ
 أف يجامع الرجؿ طميقتو معتقدان انتياء عدة ،ظانان عف حسف نية أنيا زكجتو، كمثاؿ الشبية في الكاقع

 كالحقيقة أف العدة لـ تنتو، أما الشبية في القانكف فمثاليا زكاج رجؿ بامرأة يعتقد ،الطبلؽ الرجعي
 أما مثاؿ شبية . كالحقيقة غير ذلؾ، كأف يتزكج أختو مف الرضاعة أك يجامعيا الزكاج بياجكاز
 لما دكف ستة أشير مف تاريخ ، فيرتبط بحالة حمؿ الخطيبة قبؿ اإلشياد بالزكجية أك الكضع،العقد

 ، القائـ عمى غمط تنمحي معيا صفة الزنا كيثبت النسباالتصاؿالعقد، فاعتقاد الرجؿ في شرعية 
 بما في ذلؾ االستعانة بالخبرة ، بكؿ الكسائؿ المقررة شرعان ، مف مدكنة األسرة155 حسب المادة

.  (626)كالتحاليؿ الطبية
ف المشرع المغربي إ ؼ، خاصة فراش الزكجية، ككما يثبت النسب بالطرؽ الثبلث اآلنفة الذكر
 معتمدان عمى أحكاـ ، عف طريؽ المعاف153نص عمى إمكانية الطعف في ثبكت النسب في المادة 

تمثميف في إدالء ـ التي تتكقؼ عمى تكافر شرطيف ، كمضيفان إلييا الخبرة القضائية،الفقو المالكي
دعائو تفيد ا كبصدكر أمر قضائي بإجراء خبرة طبية عمى ،دعائواالزكج المعني بدالئؿ قكية عمى 

 .كجكد أك عدـ كجكد العبلقة بيف الطفؿ كأبيو
                                           

 عف محمد 395ص. 1998،  دار القمـ، دمشؽ سكريا "شرح القكاعد الفقيية: "  أحمد بف الشيخ الزرقةالشيخ راجع (623)
  .269 صس،. ، ـ2، ج «شرح مدكنة األسرة»: الكشبكر

 حسب عمر الجيدم يؤتى باثني عشر رجبل حسب شيادتيـ، كتكضع   أسماؤىـ عقب تاريخو، ثـ يكتب رسما آخر (624)
أطركحة مف دار الحديث ..." العرؼ كالعمؿ في المذىب المالكي: انظر عمر الجيدم. أسفمو يمضى مف قبؿ عدليف

 494س، ص.الحسنية، ـ
  .111س، ص.، ـ«...ثبكت النسب كنفيو»: لممزيد مف المعرفة، انظر محمد اليادم (625)
إذا نتج عف االتصاؿ بشبية حمؿ ككلدت المرأة ما بيف أقؿ مدة »:  مف مدكنة األسرة عمى أنو155ينص الفصؿ  (626)

 .«...الحمؿ كأكثرىا، ثبت نسب الكلد مف المتصؿ
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 حرمة المصاىرة -3
 تحريـ الزكاج مف بعض النساء بسبب عقد النكاح تحريمان ، مف آثار عقد الزكاج الصحيح

  :(627)مؤبدان أك مؤقتان كفؽ ما يمي
ف عمكف .1  يحرمف عمى الزكج بمجرد العقد الصحيح عمى ،أميات الزكجة مف نسب أك رضاع كا 
 . كلك لـ يدخؿ بيا، كحرمتيف مؤبدة،البنت

 ، كىف الربائب،كما يحـر عمى الزكج بعد الدخكؿ بالزكجة جميع بناتيا مف زكج الحؽ .2
 . كحرمتيف مؤبدة أيضان، فإف فارؽ األـ قبؿ الدخكؿ بيا جاز لو أف يتزكج ابنتيا مف زكج آخر

 كبيف المرأة كعمتيا أك ، تحريـ الجمع بيف المرأة كأختيا،كما أف مف آثار العقد الصحيح .3
 . (628)خالتيا

 36 كالمكاد 55 عمى الزكاج الصحيح في المادة ، كفي المغرب نجد المشرع رتب نفس اآلثار
.  مف مدكنة األسرة 38 ك37ك

 فقد أضاؼ الزيادة في الزكجات المسمكح بو شرعان، حدكث الطبلؽ بيف 39 أما في المادة 
 ثـ زكاج ،دخكالن يعتد بوبيا  أف تنقضي عدة المرأة مف زكج آخر دخؿ ل إؿ،الزكجيف ثبلث مرات
 كأضاؼ المشرع في . كأخيران كجكد المرأة في عبلقة زكاج، كالعكس صحيح،المسممة بغير المسمـ

 ككذلؾ في حالة كجكد شرط بعدـ التزكج ، منع التعدد إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات41المادة
.  عمى الزكجة

 األَكذخ غٛز انصذٛذخ  :انفمزح انثبَٛخ

 تحت مباحث الشركط في النكاح، كالتي تنقسـ عندىـ ،يذكر فقياء الحنابمة األنكحة الفاسدة
 منيا شركط فاسدة ال :إلى شركط صحيحة كأخرل فاسدة، كيقسمكف الشركط الفاسدة إلى قسميف

تفسد العقد، كمنيا شركط فاسدة تفسد العقد كتبطمو، كتحت ىذا األخير نذكر األنكحة غير 
:   أم التي أبطمتيا الشركط الفاسدة كىي،الصحيحة
  ؛نكاح الشغار- أكال
  ؛نكاح المتعة- ثانيا
  .نكاح المحمؿ- ثالثا

                                           
س، .، ـ2، ج "شرح منتيى اإلرادات: " كما بعدىا، ككذلؾ البيكتي26ص ،2س، ج.، ـ"الكافي: "  راجع ابف قدامة(627)

 .294س، ص.، ـ6، ج"الركض المربع: "كأيضا البيكتي. 29ص
 .294س، ص .، ككذلؾ البيكتي منصكر، ـ40س، ص .، ـ"الكافي: " ابف قدامةانظر بالخصكص  (628)
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. كىذه األنكحة الثبلثة كميا محرمة ككميا باطمة
 األنحكة التقميدية- 1
 لخمكه مف العكض الذم ىك المير، كأخذ ىذا ،سمي ىذا النكاح بيذا اإلسـ : نكاح الشغار-1

 تشبييا لقبح ىذا النكاح بقبح بكؿ الكمب، ،شغر الكمب إذا رفع رجمو ليتبكؿ: اإلسـ مف قكؿ العرب
 كعرفو فقياء الحنابمة بما جاء في صحيح مسمـ عف ابف عمر رضي الّمو عنيما أف رسكؿ الّمو 

ابنتو كليس بينيما – أم اآلخر – نيى عف الشغار، كالشغار أف يزكج الرجؿ ابنتو عمى أف يزكجو 
 صاحب شرح منتيى اإلرادات الذم ىك عمدة القضاء في المممكة ،صداؽ، ذكر الشيخ الباىكتي

 عمى أف ،أختو كنحكىما كأف نكاح الشغار ىك أف يزكج الرجؿ رجبلن ابنتو  إ–العربية السعكدية 
.  (629)يزكجو اآلخر كليتو كال مير بينيما

 استنادا لما جاء في صحيح اإلماـ ،كاتفؽ فقياء الحنابمة عمى أف ىذا النكاح باطؿ كمحـر
كأجمعكا عمى أف ىذا النكع ليس قاصران  « شغار في اإلسالـال»:  قاؿمسمـ مف أف رسكؿ الّمو 

 كعممكه بأف عمى الكلي أف ينظر ،األخكات كغيرىفحتى  إنما يشمؿ ،عمى تزكيج البنات بيذه الصكرة
في زكاج مف تحت كاليتو إلى مصمحتيا ال إلى مصمحتو كشيكتو، كما أف الصداؽ حؽ ليا كليس 

 كمثؿ ىذا تسقط ، فإذا زكجيا شغاران جعميا ميران لمف يريد أف يتزكجيا، أبان كاف أك غير أب،لكلييا
.  (630)رىا ليحفظ ليا مصمحتياـ مف كاله الّمو أة كلـ يراع مصمحتو ألنو راعى مصمح،كاليتو

 كفي أعماؽ البادية البعيدة عف الكعي ،ا زالت لو بقايا في بعض األرياؼـكمثؿ ىذا النكاح 
 األعراؼ كالعادات كالفيـ الخاطئ لكالية الرجؿ عمى ا التي تغمب عميو،الصحيح ألحكاـ اإلسبلـ

 كجعمت مف كلييا ، كالتي شرعت أصبلن لحماية حقكؽ المرأة كرعاية مصالحيا،المرأة في النكاح
 ككثيران ما تدفع العادات كالتقاليد تمؾ المرأة التي جرل .عضدان ليا يشد أزرىا كيطالب ليا بحقكقيا

 أك عجزان عف مكاجيتو ، تكريمان ألبييا كأخييا،نكاح الشغار إلى السككت كالرضا الظاىرمعمييا 
نو لك رفع أ كال شؾ في . كلـ يشيد القضاء مثؿ ىذه الشككل،بطمب حقكقيا كرفض المتاجرة بيا

 حيث ال خبلؼ بيف فقياء الحنابمة في بطبلف ىذا ،األمر إلى القضاء ألبطؿ القاضي ىذا النكاح
.  النكاح

 صح نكاح التي تسمي ،كلك تمت صكرة ىذا النكاح مع تسمية المير إلحداىما دكف األخرل
 لبطبلف نكاح يبطبلف نكاح األجنبيةاالثنتيف إف  : كقاؿ بعض الفقياء،ميرىا كبطؿ نكاح األخرل

                                           
(629)

 . كما بعدىا317، ص 6س، ج. ـ«...حاشية الركض»: يكنس منصكر البيكتيانظر  
(630)

 . كما بعدىا212، ص 3س، ج .، ـ«شرح منتيى اإلرادات»: يكنس منصكر البيكتيراجع  
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 .إحداىما
 بأف يزكج أحدىما مكليتو لآلخر مقابؿ أف يزكجو مكليتو، كذكر ،كلك تمت صكرة ىذا النكاح

نو حتى إقاؿ بعض العمماء إذ  ،ميران لكؿ منيما صح ىذا النكاح، عمى القكؿ المعتمد في المذىب
. في ىذه الصكرة ال يصح النكاح

ف   بأنو ، عمى سبيؿ الخبلء ال عمى سبيؿ الحقيقة، الكلياف ميرا لكؿ مف الزكجتيفسمىكا 
 كذلؾ بسبب الرغبة في ،يككف المير المسمى لكؿ منيما دكف المير الذم تستحؽ أك دكف مثيمتيما

 ، كلك كانت المقايضة ىي المقصكدة، الغالب فيو االحتياؿ عمى نكاح الشغارفإف ،مثؿ ىذا النكاح
. حيث ال تفيـ أم كاحدة عف شيء مف حقيا ال يتـ العقد إال برضى الزكجتيف إذ

  الرجؿ امرأة أف نكاح المتعة ىك أف يتزكج،جاء في كتاب شرح منتيى اإلرادات:  نكاح المتعة-2
كانت المدة أككف المرء يتزكج مدة سكاء أنو إلى مدة أك يشترط طبلقيا بكقت، كما ذىب ابف قدامة إلى 

أف يتزكج :  أنو في نكاح المتعة"الركض المربع"، كأدخؿ البيكتي في كتابو  أك غير معمكمةمعمكمة
 كذىب ابف ،ىذا النكع ىك نكاح المتعةك. ..الرجؿ المرأة بنية طبلقيا، فقاؿ أك يتزكج الغريب بنية طبلقيا

. (631)قدامة كذلؾ إلى أف النكاح بنية الطبلؽ ال بأس بو، كال تضر نيتو في نظر الفقياء
ذىب جميكر الفقياء الحنابمة إلى أف نكاح المتعة حراـ كباطؿ، كىك قكؿ عامة الصحابة ك

 حـر متعة  لما جاء في الحديث الصحيح مف أف الرسكؿ ،كالفقياء مف أىؿ السنة كالجماعة
ف الّمو قد حرميا االستمتاعيا أييا الناس إني كنت أذنت لكـ في حؽ »:  كأنو قاؿ ،النساء ، أال كا 

 بالمتعة أمرنا رسكؿ الّمو »: نو قاؿأ اإلماـ في صحيحو عف سيرة لركقد  ك،«إلى يـك القيامة
. (632)«ـ لـ نخرج حتى نيانا عنياثعاـ الفتح حيث دخمنا مكة، 

 أف نكاح المتعة مكركه كاجتنابو أحب إليو، كلـ يشيد ،كفي ركاية عف اإلماـ أحمد رحمو الّمو
. ف المعركؼ بطبلنو كمف أقدـ عميو يفعمو سران إالقضاء مثؿ ىذا النكاح، حيث 

 عمى ، يتزكج الرجؿ المطمقة ثبلثان أف: يعرؼ فقياء الحنابمة نكاح المحمؿ بأنو:  نكاح المحمؿ-3
طمقيا ليحؿ لزكجو األكؿ الدخكؿ، كيدخؿ في نكاح التحميؿ مف نكل – ىا أأم كط– أنو أحميا 

زكاجو ىذا تحميبلن لزكجو األكؿ، كلـ يذكر في عقد النكاح المحمؿ، كالذم يجعؿ مثؿ ىذا النكاح 
نكاح تحميؿ قكؿ الزكج المحمؿ أك نيتو، كال أثر لنية الزكجة أك كلييا، ذلؾ ألف طبلقيا مف الزكج 

                                           
، «المغني»: ككذلؾ ابف قدامة . 224، ص 2س، ج .، ـ«حاشية الركض المربع»:  انظر منصكر يكنس البيكتي(631)

 . 180، ص 7س، ج .ـ
(632)

 .224، ص 2س، ج .، ـ«حاشية الركض المربع»: منصكر يكنس البيكتيراجع  
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. (633)الثاني ال بيد غيره
ما ركم ؿ ،راـ كباطؿ في قكؿ عامة أىؿ العمـفي ىذا الزكاج أنو ح :قاؿ ابف قدامة رحمو الّمو

 ،، كلـ تشيد المحاكـ السعكدية مثؿ ىذا النكاح«لعف الّمو المحمؿ كالمحمؿ لو»:  أنو قاؿعف النبي 
. لما ىك معركؼ منو أنو حراـ كباطؿ

 تناكؿ المشرع الزكاج غير الصحيح في الباب الثاني مف مدكنة األسرة، حيث ،كفي المغرب
 57، كالزكاج الباطؿ حسب المادة 56ميز في إطاره بيف الزكاج الباطؿ كالزكاج الفاسد في المادة 

ىك الذم اختؿ فيو ركف مف أركانو األساسية المتمثمة في اإليجاب كالقبكؿ، كفؽ ما تضمنتو المادة 
ذا كجد بيف الزكجيف مانع مف المكانع المنصكص عمييا مف المكاد 10 ، ككذلؾ إذا 39 إلى 35، كا 

 عمى المحكمة 58تكجب المادة ك ، بحيث يعتبر الزكاج باطبل،انتفى التطابؽ بيف اإليجاب كالقبكؿ
 بمجرد االطبلع عمى العقد أك بطمب ممف لو المصمحة ،58 تطبيقان ألحكاـ المادة ،التصريح ببطبلنو

 إذا كاف البناء قد تـ، كتـ الخضكع ،في ذلؾ، كمف آثار التصريح ببطبلف العقد مف طرؼ المحكمة
 فبل تستحؽ المرأة ،أما إذا ما تـ التصريح بالبطبلف قبؿ البناء. لفترة االستبراء كاالستحقاؽ كالصداؽ

. الصداؽ، كيثبت مع ثبكت النسب لؤلب حسف النية
 إذا اختؿ فيو شرط مف شركط ، مف مدكنة األسرة59 حسب المادة ،كيعتبر الزكاج فاسدان 

، أم فاسدان لصداقو أك لعقده كفقا ألحكاـ المذىب 61 ك60صحتو المنصكص عمييا في المادتيف 
. المالكي

 في حالة عدـ تكفر الشركط الشرعية المنصكص عمييا الزكاج فاسدان لصداقو- 1: كيعتبر
  . مف مدكنة األسرة28في المادة 

كؿ ما صح التزامو شرعان صمح أف يككف صداقان، »:  عمى ما يمي28نصت المادة كقد  
. «كالمطمكب شرعان تخفيؼ الصداؽ

 كىذا ، يعتبر فاسدان لتسمية الصداؽ مما ال يجكز شرعان ، أف ىذا الضرب مف الزكاج،بمعنى
 كال صداؽ فيو لمزكجة، كيصحح بصداؽ ، قبؿ البناء60النكع مف الزكاج الفاسد يفسخ طبقا لممادة 

.  لمزكجيفاالجتماعيالمثؿ بعد البناء، كتستند المحكمة في تقرير الصداؽ إلى الكسط 
 مف مدكنة األسرة الزكاج الفاسد لعقده في ثبلث 61حصرت المادة : كاج الفاسد لعقدهالز- 2

المرض المخكؼ ألحد الزكجيف إلى أف يشفى بعد الزكاج، حالة حاالت، تتعمؽ األكلى بالزكاج في 
بثكثة لمف طمقيا ثبلثان، كأخيران إذا كاف الزكاج بدكف خكالثانية إذا كاف الزكج يقصد بالزكاج تحميؿ اؿ

                                           
(633)

 .24، ص 3س، ج .، ـ«شرح منتيى اإلرادات»: انظر منصكر يكنس البيكتي 
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. كلي في حالة كجكبو
 مثمو مثؿ الزكاج الفاسد ،رتب عنو أم أثرت ال م، الذم يفسخ قبؿ البناء،كالزكاج الفاسد لعقده

.  فإنو يرتب آثار الزكاج الصحيح، أما إذا تـ الفسخ بعد البناء،لصداقو قبؿ البناء
 األنكحة المستحدثة  -2

 أف ،لقد مضى الحديث عف شركط صحة عقد النكاح، كفؽ المعركؼ في الفقو اإلسبلمي
الحياة الزكجية تبنى عمى المكدة كالرحمة كنية الديمكمة التي تستقر معيا الحياة الزكجية كتعطي 

 كلـ يكف غير ىذا شائعان في العالـ اإلسبلمي عمى مر العصكر السابقة، فاألنكحة التي ،ثمارىا
 كنكاح ، أك األنكحة التي تيضـ عبرىا حقكؽ المرأة، كنكاح المحمؿ، كنكاح المتعة،يشكبيا التكقيت
 تتنافى مع مقاصد الشريعة في ىا ألف،كقد تـ بياف تحريميا أك بطبلنيافإنيا ال تصح، الشغار مثبلن، 

. حفظ الضركريات كالحاجيات، كما أنيا ال تتحقؽ الغاية التي شرع مف أجميا الزكاج
 ،قد سئؿ اإلماـ أحمد رحمو الّمو عف نكاح النيارات كالميميات، كىك نكاح يشترط فيو الزكجك

أف يأتي إلى بيت الزكجية في الميؿ فقط أك في النيار فقط، ككاف جكابو أف ىذا النكاح ليس مف 
أىؿ اإلسبلـ، كقد بنى الفقيو ابف قدامة عمى جكاب اإلماـ أحمد احتماؿ إفساد زكاج يقـك عمى عقد 
يتضمف مثؿ ىذه الشركط، ذلؾ أنو يتنافى كمقتضى العقد، كما أنو يحتمؿ بطبلف الشرط كلك صح 

مثؿ أف يشترط عمييا أف ال مير ليا أك الرجكع عمييا بميرىا، »: النكاح، كضرب لذلؾ مثبلن فقاؿ 
أك ال نفقة عميو، أك أف نفقتو عمييا، أك ال يطؤىا، أك يعزؿ عنيا، أك يقسـ ليا دكف قسـ صاحبتيا، 

. (634)«أك ال يقسـ ليا إال في النيار أك ليمة في األسبكع
 ألنيا تتضمف إسقاط حؽ يجب بالعقد قبؿ انعقاده ،ثـ ختـ معتبران الشركط باطمة في نفسيا

. فمـ يصح
 كخاصة في ، مستحدثة لدل المكاطنيف في الجزيرة العربية،ىذه التسمية:  زكاج المسيار-1

ف عرفكا مضمكف ىذه التسمية  المممكة العربية السعكدية، كلـ يسبؽ أف تداكليا الفقياء مف قبؿ، كا 
.  كما سبؽ بيانو،كزكاج الميميات كالنياريات، كتنازؿ المرأة عف نفقتيا أك سكناىا

نما بدأ الحديث عنو في السنكات األخيرة،  كلـ ينتشر ىذا الزكاج في الكاقع العممي مف قبؿ، كا 
 بناء عمى ما يراه كؿ كاحد مف أىؿ ،كلذلؾ تعددت فيو أقكاؿ أىؿ العمـ بيف محمؿ كمحـر ككاره لو

العمـ مف تحقيؽ مقاصد الشريعة بيذا الزكاج، أك منافاتو ليا، كبناء عمى ما يترتب عميو مف فكائد أك 
 ل كال يزاؿ األمر دائرا في حيز فتاك،مفاسد، كحتى اآلف لـ يرفع مثؿ ىذا النكاح إلى دكائر القضاء

                                           
 .56، ص 3س، ج .، ـ«الكافي»: ابف قدامة  راجع (634)
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. أىؿ العمـ في المممكة العربية السعكدية
 منشأىا العكاـ مف الناس استنادا إلى ما عرفكه مف أف الزكج ىك ،كتسمية النكاح بالمسيار

 خبلفا لممعتاد مف انتقاؿ الزكجة ،الذم يسير إلى بيت الزكجة أك بيت أىميا لقضاء ما أحؿ الّمو لو
. إلى البيت الذم يعده الزكج لمحياة الزكجية

 بأنو زكاج استكمؿ أركانو كشركطو كخبل ،كيعرؼ بعض العمماء المعاصريف زكاج المسيار
مف المكانع الشرعية، إال أف المرأة تتنازؿ فيو غالبان عف السكف كالنفقة كالقسـ، كترضى أف يأتييا 

. (635)زكجيا في دارىا في أم كقت شاء
نو ال يميؽ بالمرأة كالعائمة ذات المكانة إكيغمب عمى ىذا الزكاج أف يككف في السر، حيث 

 كما أنو يكحي بازدراء المرأة التي تقبؿ بو كال تنتظر زكاجا معتادا مشيرا بيف ،المعركفة في المجتمع
. الناس تحؼ بو فرحة األىؿ كالمعارؼ

 فقد اختمفت كما أسمفت بيف مف يبيحو ،كأما بالنسبة لمفتاكم الصادرة في حكـ ىذا الزكاج
 فالذيف نظركا إليو عمى انو استكفى شركطو كأركانو كانو يعالج ،كمف يحرمو كمف يكرىو كال يستحسنو

مشكمة العنكسة كيمبي حاجة األرممة كالمطمقة كصاحبة الظركؼ الخاصة التي يقؿ معيا الراغبكف 
في زكاجيا، كما يمبي حاجة الرجؿ الذم ال تمكنو ظركفو المادية مف القياـ بالنفقات الزكجية كال 
. يستطيع أف يتعفؼ أجازكا ىذا الزكاج كدعكا إليو كاعتبركه حبل لمشكمة العنكسة التي بدأت تتفاقـ 

ف استكفى أركاف الزكاج كشركطو إ ك، العمماء الذيف نظركا إلى سمبيات ىذا الزكاجأماك
ا أف فيو ىضما لحقكؽ المرأة التي ال تحظى بما حظيت بو مثيبلتيا في الزكاج المعتاد، ككما كعتبركا

لفسخ كالطبلؽ كعدـ إنتاجو اآلثار تحت ضغط الزكجة األكلى إف عممت بو با ميددىذا الزكاج أف 
أك تكىمتو، أك بسبب تطمع الزكج إلى زكجة أخرل أماـ ىكل دار في نفسو أك ممؿ اعتراه في حياة 

 . ال يبلـ بيف الناس عمى ىدميا، حيث إنيا في عالـ السر،زكجية
 فإف مثؿ ىذا ، كما أنيا ال تكمفو ما يشؽ عميو مف الظركؼ المادية، كباإلضافة إلى ىذا

ىا بعيدا عف المكدة ئالزكاج غالبا ما يككف تحت ضغط الشيكة الجنسية، كمقتصرا عمى إرضا
كالرحمة، كما أنو غالبا ما يعرض مستقبؿ األكالد إف كجدكا إلى اإلىماؿ كالضياع، كيمحؽ الضرر 

 كجب ، فإذا قامت البينة عمى ىذا الزكاج، كفي نظر ىؤالء.بيـ كبأميـ ماديا كمعنكيا كتربكيا
.  كليس لمخالفة شرعية أك خمؿ في صحة العقد،التعرض لمعقكبات لمخالفة أطرافو لمنظاـ

                                           
(635)

، بحث مقدـ لمدكرة الثامنة عشر لمجمع الفقو «عقكد الزكاج المستحدثة حكميا في الشريعة»: انظر أحمد مكسى 
 .18اإلسبلمي، رابطة العالـ اإلسبلمي، ص 
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 ، الشيخ عبد العزيز بف باز المفتي السابؽ لممممكة رحمو الّمو،كمف الذيف أجازكا ىذا الزكاج
. ككذلؾ المفتي الحالي لممممكة الشيخ عبد العزيز بف عبد الّمو آؿ الشيخ كآخركف

ف رضيت بو  كمف عمماء المممكة مف كرىكه كاعتبركه ميينا لممرأة كمكانتيا ككرامتيا، كا 
.  الشيخ عبد الّمو بف منيعكمنيـ ،كتنازلت عف حقيا

 الذم اعتبره إىانة لممرأة ككسيمة ،كمف عمماء المممكة الذيف حرمكه، الشيخ عبد العزيز المسند
. (636)مف كسائؿ الفساد

 فإف األمر لـ يصؿ حتى اآلف إلى دكائر القضاء، ككذلؾ لـ يصدر فيو حكـ نا،ككما أسمؼ
 زاؿ منحصرا في العدد القميؿ مف الناس، دكف أف يشكؿ ظاىرة تستدعي إذ ،قضائي كال أمر إدارم

. تدخبل عاجبل
 مع أف الفقياء القدامى منيـ مف أفتى ،كىك زكاج بنية الطبلؽ :أك الصديؽ« الفرند» زكاج -2

. بتحريمو قياسا عمى نكاح المتعة، كمنيـ مف رأل إباحتو طالما لـ يشترط في صمب العقد
أما ما يعرؼ بالنكاح العرفي؛ فيك نكاح مستكمؿ الشركط كاألركاف، كال يختمؼ في شيء عف 

الزكاج المعركؼ كالمعتاد بيف سائر المسمميف، غير أنو ال يسجؿ في دكائر الدكلة حسب المكائح 
كاألنظمة التي تيدؼ إلى حماية حقكؽ الزكجيف كاألكالد، كىذا العقد تقره دكائر الدكلة كتسجمو إذا 
قامت البينة عميو، كتفرض عقكبات إدارية عمى أطرافو لمخالفتو لمنظاـ، كليس لمخالفة شرعية أك 

. خمؿ في صحة العقد 
ينتشر في صفكؼ طالبي العمـ مف السعكدييف كباقي مكاطني الخميج العربي، « الفرند»كزكاج 

الذيف يسافركف إلى دكؿ عربية كغربية عمى أساس تحصيؿ العمـ كالمعرفة، كلتمبية رغباتيـ الجنسية 
 بنساء أجنبيات في الغالب زميبلت في االرتباط يعمدكف إلى ،في إطار عبلقة غير متعددة

 أنو ال ينتج أثره ،كسمبية ىذا الزكاج الذم يعمد إليو الطمبة كالباحثكف في الغالب األعـ. التحصيؿ
بالنسبة لمطرفيف، ككذلؾ لؤلكالد، فيك قريب مف زكاج المسيار كالنكاح العرفي، كأكثر تطابقا مع 

 خبلؿ السفر عمى أساس ممارسة النشاط ،األنكحة التي عرفيا قديما المجتمع العربي كاإلسبلمي
. التجارم أك في حالة الحركب

 فيك ال يرتبط بالديمكمة، بؿ ،كما تتطابؽ سمبياتو مف حيث اآلثار مع سمبيات زكاج المسيار
. تنصب فيو نية الزكجيف عمى قضاء كطرىما في إطار زكاج يرتبط بالزمالة كالصداقة 

ق األنكحة لقمة نفقتيا، كخمكىا مف المسؤكلية عف ذكقد تزايد عدد الرجاؿ الراغبيف في مثؿ ق
                                           

 . كما بعدىا24س، ص .، ـ«عقكد الزكاج المستحدثة حكميا في الشريعة»: أحمد مكسى (636)
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متطمبات الحياة األسرية كالمادية كالمعنكية، كما أخذت بعض النساء تبحث عف مثؿ ىذا الزكاج 
لظركفيف الخاصة، كلقد شيدت الجمعية الخيرية لتزكيج العازبيف بجدة طمبات كثيرة لمراغبيف في 

ق الجمعية ذ، كالطمبات المقدمة إلى ق(637)مثؿ ىذا الزكاج، خاصة المسيار كليس زكاج الصديؽ
 . باإلضافة إلى طمبات الرجاؿ الراغبيف في زكاج المسيار،شممت نسبة كبيرة مف المكظفات

ىذا الزكاج إلى ظركؼ ترتبط بكجكد أطفاؿ ال ترغب المرشحة لمزكاج في ؿ كيعزل المجكء 
 ، كحسب اإلحصائيات الكاردة بالجمعية،فراقيـ، فتمجأ إلى المسيار ما دامت تتكفر عمى دخؿ شيرم

، بينما تتراكح أعمار الرجاؿ بيف سف 25فإف المتقدمات ليذا الزكاج ال تقؿ أعمارىف عف سف 
 بما في ذلؾ ،سنة، كأف نسبة المتقدميف مف الطرفيف تمثؿ كؿ شرائح المجتمع70الشباب كسف 

.  األجانب المقيمكف
ذا كانت ىذه األنكحة  العالـ في قد أثارت جدال كاسعا كردكدا سمبية كنقاشا فقييا، خاصة ،كا 

 بعد الفتكل الصادرة عف الجيات المختصة في المممكة العربية السعكدية، التي ،العربي كاإلسبلمي
، فإنيا مع ذلؾ تعتبر ايجابية بالنظر إلى درجات التحرر في «الفرند»أفتى أصحابيا بجكاز زكاج 

 التي ال يقـك فييا ، التي يتمتع بيا الذككر كاإلناث في العديد مف الدكؿ العربية كاإلسبلميةاالرتباط،
 بيف الذكر كاألنثى عمى أساس أم ضرب مف ضركب ىذه األنكحة التي تقـك عمى أساس االرتباط
 الثنائي بيف الذكر كاألنثى، كليس ارتباطات جنسية متعددة مف قبؿ الطرفيف، فظاىرة زكاج االرتباط

المسيار كزكاج الصديؽ لـ تأت مف فراغ، بؿ ارتبطت بظركؼ حياتية مفركضة عمى أطرافيا، كيبقى 
خضاعيا لضكابط تحمي حقكؽ الطرفيف في زمف العكلمة،  عمى الجيات الرسمية تقنيف العبلقة كا 

. تجاه األطفاؿ في حالة اإلنجاباكتنتج آثارىا اإليجابية 
فميما يكف مف سمبيات كمآخذ عمى ىذه العبلقات، فإف النظر إلى العبلقات الجنسية المتعددة 

المرتبطة بالرذائؿ كماليا مف آثار سمبية عمى المجتمع، كعمى األطفاؿ المجيكلي النسب، ككذلؾ 
دعك إلى التفكير في تأطير األنكحة ماألمراض المتنقمة جنسيا في إطار ىذه العبلقة، يجعؿ الباحث 

. السالفة كفؽ قكاعد القانكف
ف تكافرت فييا عناصر ترتبط باإلرادة كالرضى كاإليجاب كالقبكؿ الصادرة ،فيذه األنكحة  كا 

عف الطرفيف، فإف عدة عناصر غير متكفرة في ىذه األنكحة، األمر الذم يفرض ضركرة نظر 
 ما دامت ىذه األنكحة تعتبر في نظر الناس كأطرافيا مخرجا في ظؿ ، بحثا عف حمكؿ،المشرع فييا

 .كاقع يفرض نفسو
                                           

(637)
 .2007 يكليكز 16 المكافؽ لػ 1428 رجب 2 بتاريخ 16154انظر جريدة المدينة السعكدية عدد  
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 كلدينا في المغرب نمكذج ثبكت الزكجية المرتبط بالمفيؼ العدلي كشيادة الشيكد، باإلضافة 
إلى القرار القضائي كمخرج لتأكيد عبلقة تمت بغياب العقد، أك بحكـ ظركؼ فرضت عمى األطراؼ 

 .المعاشرة المستمرة الشبيية بالمعاشرة الزكجية
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 قائـ عمى ، بيف الرجؿ كالمرأة عمى كجو الدكاـان  شرعيان  ترابط،يعتبر الزكاج كقاعدة عامة
ال حـر بناءن عمى أحكاـ الشريعة ،التراضي، فالنية في الزكاج ال تتجو صكب تكقيت محدد  كا 

 .اإلسبلمية
ذا كانت النية تنصرؼ إلى   كبحكـ طبيعة األمكر مف ، عمى الدكاـ فانو ال بداالرتباط كا 

 الرابطة الزكجية يككف في الحالة الطبيعية بكفاة أحد انحبلؿ كالقاعدة أف .انتياء لمحياة الزكجية
المبحث ) ىذا ما سنتناكلو مف خبلؿ  الزكاج عبر الخمعإنياءأما في االستثناء فيتـ ، الزكجيف
. (المبحث الثاني) كىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في  أك الطبلؽ أك التطميؽ،(األكؿ

ااجقسا الحبسر الكووبك بسلن قسر والللق واللمم  :  األول      المبحث
 كىك ،تنتيي الحياة الزكجية طبيعيان بالكفاة، كما يؤدم الفقد إلى انتيائيا باإلضافة إلى الخمع

نتياء الحياة الزكجية ال يخصص األكؿ :تناكؿ المكضكع في مطمبيففرخصة في يد الزكجة، كعميو س
 السعكدم  انتياء الحياة الزكجية بالخمع في النظاميف فيوتناكؿفسفالثاني أما  ك،بالكفاة كالفقد

  .كالمغربي
اَتٓبء انذٛبح انزٔجٛخ ثبنٕفبح ٔانفمذ :  األٔلانًطهت

تناكؿ ف، ثـ ل األكؿفقرةاؿعمؿ في ىذا المطمب عمى تناكؿ انتياء الحياة الزكجية بالكفاة في فس
.  انتياء الحياة الزكجية بالفقدة ثانيفقرةفي 

اَتٓبء انذٛبح انزٔجٛخ ثبنٕفبح  : ٖ األٔلانفمزح

 كينتج عف ،(أكال)تنتيي الحياة الزكجية في الحالة الطبيعية بالكفاة، كقد تنتيي بكفاة الزكجة 
.  كينتج عف ذلؾ آثار بالمممكتيف،(ثانيا)ذلؾ آثار يقرىا الشرع كالقانكف، كما قد تنتيي بكفاة الزكج 

 كفاة أحد الزكجيف: أكال
 كفاة الزكجة: 1

 ،مف المعمـك أف لكؿ أجؿ كتاب، فإذا تكفيت الزكجة في حياة الزكج كفي ظؿ الزكجية القائمة
: آثارىا في كؿ األنظمة اإلسبلمية، كمف ذلؾ كبقيت بعض ، الزكجية بيف الزكجيفانتيت الحياة

 كأـ ، فيبقى كما ىك عميو مف التحريـ،ما كاف محرمان تحريمان أبديان بسبب الحياة الزكجية- 1
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 . (638)الزكجة المتكفاة كابنتيا مف زكج آخر كىي الربيبة
 كما ىك ،كما كاف محرمان تحريمان مؤقتان بسبب العبلقة الزكجية أصبح بعد الكفاة مباحان - 2

معركؼ بالنسبة ألخت الزكجة كعمتيا كخالتيا حيث ال يجكز الجمع بيف األختيف في حياة زكجية 
  كاحدة بنص القرآف الكريـ ﴿
 ﴾(639) . كبنص الحديث

 كما ىك معركؼ في أبكاب الفقو ،الشريؼ في تحريـ الجمع بيف المرأة كخالتيا مف نسب أك رضاع
(640). 

 حيث يككف نصيب الزكج مف تركة ، ما يتعمؽ باإلرث،كمف اآلثار المترتبة عمى الزكجة- 3
.  كالنصؼ إذا لـ يكف ليا كلد،زكجتو الربع إذا كانت ذات كلد

 أك بكاسطة الكثائؽ ، فالكفاة ككاقعة مادية يتـ إثباتيا بمختمؼ الكسائؿ بما فييا العدلية،كطبعان 
. اإلدارية في المممكة المغربية كالمممكة السعكدية

 كفاة الزكج -2
 ما ىك معركؼ أيضان مف نصيب الزكجة مف تركة ،مف اآلثار المترتبة عمى كفاة الزكج- 1
 إذا كاف لو كلد منيا أك مف غيرىا، ، حيث ليا ثمف ما ترؾ مف الماؿ مف بعد كصية أك ديف،زكجيا

كليا ربع التركة إذا لـ يكف لمزكج كلد، كذلؾ نصيب الزكجة الكاحدة تنفرد بو، كتشاركو فيو بقية 
. كيقسمنو بالتساكم بينيف– إف كجدف – الزكجات 
 كجكب عدة الكفاة المحددة ، كالتي تمحؽ الزكجة،كمف اآلثار المترتبة عمى كفاة الزكج- 2

:  حيث قاؿ عز كجؿ،بنص كتاب الّمو تبارؾ كتعالى بأربعة أشير كعشرة أياـ
﴿  

   
  

  
﴾(641).

 مف مدكنة األسرة عندما جعؿ عدة المرأة 132كىك ما أخذ بو المشرع المغربي في المادة 
                                           

 .29س، ص . ، ـ3،ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتيراجع بالخصكص  (638)
 .23اآلية . سكرة النساء (639)
 .31س، ص . ، ـ3، ج«شرح منتيى اإلرادات »: منصكر بف يكنس البيكتيراجع  (640)
 .234سكرة البقرة اآلية  (641)
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. غير الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا مدة أربعة أشير كعشرة أياـ مف تاريخ الكفاة أك الحكـ بالكفاة
ف لـ تعمـ ،كتبدأ عدة الكفاة حسب المعمكؿ بو في المممكة العربية السعكدية منذ كفاة الزكج  كا 

. (642) كلك لـ تدخؿ كذلؾ في الحداد،المرأة بذلؾ
نو حسب اجتياد مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ إ ؼ،ككما سبؽ بيانو في بحث النفقات- 3

نما ليا نصيبيا مف التركة، كىك ما  رحمو الّمو، ال نفقة كال سكنى لممتكفى عنيا زكجيا طيمة عدتيا، كا 
سكتت عنو مدكنة األسرة قد  ك، مف مدكنة األحكاؿ الشخصية الممغاة122 سبؽ أف أكد عميو الفصؿ

. (643)المغربية الحالية
ف كانت حامبلن   كليا السكنى أك أجرة المسكف المستأجر ، فإف عدتيا تنتيي بكضع الحمؿ،كا 

 مف مدكنة 133كىك األمر الذم أقرتو المادة . (644) حيث تنتيي بذلؾ عدتيا،إلى أف تضع حمميا
 قد نصت عمى 134ف كانت المادة إ ك، أمده في سنة بعد الكفاة135األسرة المغربية، كجعمت المادة 

 لتقرر بعد التأكد باالستعانة بذكم ، حكؿ كجكد الحمؿ،رفع األمر إلى المحكمة في حالة النزاع
. ىاءتقرر استمرار العدة أك انتياحتى  ، مف كجكد الحمؿ أك عدمواالختصاص

مظاىر الحداد الكاجب عمى المرأة المتكفى عنيا : كمف اآلثار المترتبة عمى كفاة الزكج- 4
 تحد عميو أربعة انوإ ؼ، أياـ إال عمى زكجياةال تحّد المرأة فكؽ ثالث» :زكجيا بمكجب قكلو 

كىك ثكب مصبكغ قبؿ نسجو بصبغ –  ثكب عصب إال- أشير كعشران كال تمبس ثكبان مصبكغان 
 . (645)«كال تكتحؿ كال تمس طيبان – معّيف معركؼ كليف 

نما شرع الحداد ... »:كبخصكص األساس الكاقعي لمحداد، يقكؿ الفقيو المالكي الخرشي كا 
 كىك يؤدم إلى العقد عمييا ، ألنيا إذا تزينت يؤدم إلى التشكؼ،ألنو يمنع تشكؼ الرجؿ إلييا

 كما أدل إلى الحراـ ، كىك يؤدم إلى اختالط األنساب كىك حراـ، كىك يؤدم إلى الكطء،في العدة
 .(646)«...حراـ

                                           
 .56س، ص . ، ـ7، ج «الركض »: البيكتي منصكر بف يكنس (642)
 . 10س، ص . ، ـ2، ج «شرح مدكنة األسرة »:  محمد الكشبكر(643)
 .322، ـ س، ص 3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتي منصكر بف يكنس (644)
باب تمبس الحادة ثياب العصب،  (49)كتاب الطبلؽ،  (68)، (9/615 )«الصحيح»متفؽ عميو، أخرجو البخارم في  (645)

باب كجكب االحداد،  (9)كتاب الطبلؽ،  (18)، (2/1127 )«الصحيح»، كأخرجو مسمـ في (5342)الحديث 
كمف األحاديث الشريفة الدالة  عمى كجكب الحداد الحديث المركم في المكطأ عف أـ مسممة . (938 – 66)الحديث 

ف  ابنتي تكفي عنيا زكجيا كقد اشتكت إيا رسكؿ الّمو :  فقالت أف امرأة جاءت إلى رسكؿ الّمو »: زكج النبي 
 .«..إنما ىي أربعة أشير كعشر: ثـ قاؿ ...«ال ، مرتيف أك ثبلثا : عيناىا أفتنكّحميا؟ فقاؿ 

 . كما بعدىا118، ص 5س، ج.الخرشي عمى مختصر خميؿ، ـ  راجع بالخصكص(646)
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نما ىك مباح، كال حداد في - 5 كال يجب الحداد عمى المرأة المطمقة طبلقان بائنان كال يسف كا 
، كفي المغرب تعتبر الزكجة في حالة الطبلؽ الرجعي (647) ألنيا ليست زكجة لممتكفى ،نكاح باطؿ
 في 137 األمر الذم جعؿ المشرع في المادة ،ا زالت مستمرة في العبلقة الزكجيةـأثناء عدتيا 

ف كاف ىناؾ تطابؽ بيف المأخكذ إ مف عدة الطبلؽ إلى عدة الكفاة، كاالنتقاؿمدكنة األسرة يفرض 
. كالمعمكؿ بو في المممكتيف فيما يخص الطبلؽ البائف

مف ل الزكجة  اجتناب كؿ ما يرّغب العبلقة الجنسية أك النظر إؿ،كمف مستمزمات الحداد- 6
 ككذلؾ لبس الحمي بكؿ أنكاعو كالكحؿ ، كاألفراحينةالزينة أك الطيب كالحناء كالثياب التي صبغت لمز

. (648)بغير الحاجة الطبية إليو
كال يحـر عمييا أف تمبس الثياب الممكنة طالما أنيا ليست ثياب زينة كفرح، كال تمتـز بمبس 

نما تككف في ثيابيا المعتادة في غير األفراح. (649)األسكد كما شابو مف األلكاف . كا 
 ، عمى خبلؼ المشرؽ،كقد جرت العادة في المغرب أف تمبس المعتدة مف كفاة الثكب األبيض

. ف المتكفى عنيا تمبس الثكب األسكد عادةإحيث 
 ، كال تتحكؿ إلى غيره إال لحاجة،كال تترؾ المعتدة مف كفاة السكف في منزؿ الزكجية- 7

 كأف يككف السكف مستأجران كانتيت المدة المنصكص ،كخكؼ عمى نفسيا أك إلزاميا قضائيان بذلؾ
 بمضي زمف العدة كيفما كاف التزاـ المعتدة بمظاىر ،عمييا في عقد اإليجار، كتنقضي العدة كالحداد

. (650) أك تعاطييا لما حـر عمييا في فترة العدة،الحداد كخركجيا مف بيت الزكجية
                                           

  .81-80س، ص .  ، ـ7، ج «حاشية الركض المربع»: البيكتيلممزيد مف التكسع، راجع  (647)
 . كما بعدىا80س، ص .  ، ـ7، ج «حاشية الركض المربع»: منصكر بف يكنس البيكتي انظر (648)
، ص 3س، ج .، ـ«شرح منتيى اإلرادات»:  ككذلؾ البيكتي329س، ص . ، ـ3، ج«الكافي»ابف قدامة راجع  (649)

227 . 
  ﴿ :كقد قاؿ الّمو عز كجؿ (650)
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كليس ليا أف تسافر في عدتيا لغير ضركرة ممحة، فبل تذىب لمحج فريضة كال لغيرىا حتى 
 كلك كاف ،، كليا أف تخرج مف بيتيا نياران لقضاء حاجتيا مف بيع كشراء كغير ذلؾ(651)تنتيي عدتيا

نما تمتـز بالمبيت في بيت الزكجية   . (652)ليا مف أقاربيا أك مف غيرىـ مف يقـك بأداء مصالحيا، كا 
 فبل حرج عمييا مف الخركج مف البيت لمعبلج أك الكظيفة في زكاجيا ،كبناء عمى ذلؾ

. الطبيعي المعتاد، أك عند الدعكة في حالة الظركؼ الطارئة، أك لمصمحة العمؿ التي تقـك بو 
 أك التزاميا بمكف معيف مف ،أما ما اعتاده الناس مف منعيا مف الخركج مف منزليا- 8
 فكؿ ، المعركفةاالتصاؿ أك عدـ حديثيا مع الرجاؿ مف غير محارميا مباشرة أك بكسائؿ ،الثياب

 بما ىك ،ذلؾ ليس محرما عمييا كال تمنع منو، كتمارس ذلؾ كما كانت تمارسو قبؿ كفاة زكجيا
. معركؼ مف حشمة المرأة المسممة كأخبلقيا

نو يحـر التصريح بخطبتيا كيجكز التعريض أ ،كمف اآلثار المترتبة عمى كفاة الزكج عمى زكجتو- 9
  ﴿ : كالتمميح بذلؾ، لقكلو تعالى

   

    

   

   

  

    

    

   

   

                                                                                                                                              

     
     
  ﴾. 

 دار 13، المجمد "تفسير التحرير كالتنكير: " محمد الطاىر بف عاشكر:       كانظر مف أجؿ التكسع حكؿ مفيـك ىذه اآلية
 .     كما بعدىا292، ص 1997سحنكف لمنشر كالتكزيع، تكنس 

 دار الفكر المعاصر، بيركت، 28 ك27، الجزء "التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج: "     كانظر كىبة الزحيمي
 . كما بعدىا261، ص 1991

 . 229المرجع السابؽ، ص  (651)
  .228س، ص . ، ـ3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتيانظر بالخصكص  (652)
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﴾(653) .
 اَتٓبء انذٛبح انزٔجٛخ ثبنفمذ  :انفمزح انثبَٛخ

. يعتبر الفقد مف األسباب المنيية لمحياة الزكجية في المممكة العربية السعكدية كفي المغرب
 انتياء الحياة الزكجية بالفقد في المممكة العربية السعكدية -1
:      تنتيي الحياة الزكجية عادة مف غير الكفاة بالفقد في النظاـ السعكدم بأربع حاالت 

زكج المفقكد في غياب ظاىره اليبلؾ في ىذه الحالة تنتظر الزكجة أربع اؿ: الحالة األكلى- 
ـ ترفع أمرىا إلى القضاء كيحكـ ليا بكفاتو، كتعتد عدة الكفاة، كسفينة ثسنكات مف تاريخ الغياب، 

غرقت كخرج منيا األحياء ككجدت جثث لمكتى كلـ يعثر عمى آخريف كانكا عمى متف السفينة، ال 
كتستمر النفقة في ىذه الحالة مف ماؿ الزكج عمى الزكجة حتى يحكـ . بيف المكتى كال بيف األحياء

. القاضي بالكفاة
إذا كاف الغائب قد غاب غيابان ظاىره السبلمة، بأف خرج سائحان كلـ يعد، : الحالة الثانية- 

 90فعند الحنابمة تبقى العبلقة الزكجية قائمة كتستحؽ الزكجة النفقة مف مالو حتى يبمغ عمر المفقكد 
 فترفع األمر إلى القاضي ،سنة، كبعد حكـ القاضي بكفاتو، إال إذا تضررت الزكجة بيذا الغياب

. فيحكـ بالطبلؽ لمضرر
ىي التي يحكـ فييا القضاء السعكدم باالنتظار لمدة أربع سنيف تتـ : الحالة الثالثة-  

. خبلليا النفقة لمزكجة
 كترفع الزكجة أمرىا إلى القضاء الذم ، تتمثؿ في حالة العمـ بمكاف الغائب:الرابعةالحالة - 

 في ، مف قبؿ القاضي نيابة عنوفإف لـ تعد طمقت ،يمنح الغائب ميمة معقكلة يقررىا القاضي لمعكدة
. حالة عدـ العكدة

 انتياء الحياة الزكجية بالفقد في المغرب -2
 أف مف بيف الحقكؽ المتبادلة بيف الزكجييف كجكد مساكنة ،يقرر الفقو اإلسبلمي عمكمان 

احدىما لآلخر داخؿ بيت الزكجية نفسو، كقد تـ النص عمى ىذه القاعدة ضمف البند األكؿ مف 
.  مف مدكنة األسرة51المادة 

 أف زكجتو تستطيع أف تطمب ، مف جانب الزكج بالخصكصااللتزاـكيترتب عمى خرؽ ىذا 
                                           

 .233سكرة البقرة، اآلية  (653)
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، كفقان لمشركط التي حددىا المشرع المغربي في (654)مف القاضي الحكـ بتطميقيا منو مف أجؿ الغيبة
.  مف ذات المدكنة52 أك المجكء إلى مسطرة الشقاؽ حسب المادة ،ىذا الصدد

 إذا تـ العمـ بمكاف تكاجده، بحيث يعتبر ،كال يمكف استصدار حكـ مف المحكمة بكفاة المفقكد
. (655)غائبان كليس مفقكدان 

 طبقان لمقتضيات المادة ،كيتـ عادة تثبيت الكفاة كتاريخيا أماـ المحكمة بكؿ الكسائؿ المقبكلة
.  كالكثائؽ الرسمية كالعرفية، كشيادة الشيكد،، كتتمثؿ ىذه الكسائؿ في القرائف74

 إال بعد الحصكؿ عمى حكـ يقضي ، ال يمكف التصرؼ في تركتو،فكؿ مف انقطع خبره
 مف مدكنة األسرة، كتسبؽ الحكـ 326بكفاتو، فيك محتمؿ الحياة في حؽ نفسو كغيره طبقان لممادة 

بكفاة المفقكد عدة إجراءات لمتقصي كالبحث، كال يحكـ بمكتو إال بعد اليأس مف الكقكؼ عمى خبر 
، كما رتب المذككرةمدكنة اؿ مف 327 طبقان لممادة ،حياتو أك مماتو بعد مضي سنة مف تاريخ اليأس

  .(656)الديكف كط نفقة كحمكؿػدة كميراث كسؽػمف ع: رع آثاران قانكنية ترتبط بالحكـ بالكفاةػالمش
 ككؿ اآلثار التي تنتج عنو بعد تدخؿ النيابة ، يبطؿ الحكـ بالكفاة،كفي حالة ظيكر المفقكد

ا زاؿ عمى قيد ـ ليطمب مف المحكمة إصدار قرار بإثبات ككف المفقكد ،العامة أك مف ييمو األمر
 ، فيبقى نافذان إذا كقع البناء بيا، كال يبقى ساريان مف آثار الحكـ بالكفاة إال زكاج امرأة المفقكد،الحياة

  . مف مدكنة األسرة75طبقان لمقتضيات المادة 
إَٓبء انذٛبح انزٔجٛخ ثبنخهع : انًطهت انثبَٙ

 ،الحياة الزكجية عيد كميثاؽ غميظ عظـ الّمو أمرىا، كدعا إلقامتيا عمى أسس قكية كمتينة
. دامت الحياة قكاميا الديف كالخمؽ كالمكدة كالرحمة كالمعاشرة بالمعركؼ لتدـك ما

كليتعاكف الزكجاف عمى إقامة شرع الّمو كالتمتع بطيبات الدنيا كتربية النشء تربية صالحة 
 كتؤكؿ إلييـ أمكر حياتيـ ، تعطي ثمارىا حيف يتسمـ األكالد كاألحفاد راية الديف القكيـ،قكيمة

كمصالح أمتيـ، كفي سبيؿ ذلؾ أكد اإلسبلـ عمى كؿ الكسائؿ التي تساىـ في حسف ذلؾ البناء، 
 ، كتصؿ إلى حد الكراىية،كحـر كؿ ما يؤدم إلى تصدع ىذا البناء حتى حيف تستقر الخبلفات

: فميس لمطرؼ الكاره أف يسترسؿ مع ىكاه عمبلن بقكلو تعالى
﴿  

                                           
 .كالظاىر أف جميكر الفقو الحديث ىك مع رأم اإلماـ مالؾ كليس مع رأم اإلماـ أحمد بف حنبؿ (654)
 .12، ص 2س، ج . ، ـ«شرح مدكنة األسرة »:  انظر محمد الكشبكر(655)
 . 15، ص 2س، ج . ، ـ«شرح مدكنة األسرة »: محمد الكشبكر راجع (656)
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  ﴾(657).

كالخمع ىك إزالة الزكجية بمفظ الخمع أك بما معناه، مقابؿ عكض تدفعو الزكجة 
. «جاز الخمع كىك الطالؽ بعكض»: ، يقكؿ خميؿ(658)لزكجيا

أدكبو انخهع ٔشزٔطّ : انفمزح األٔنٗ

 كقد تشتد حدتو نتيجة اختبلؼ العقكؿ كتبايف ، فقد يدب الخبلؼ بيف الزكجيف،كمع ما سبؽ
، باإلضافة االجتماعيالبيئة بيف الزكج كالزكجة، كتضارب المصالح كاختبلؼ الطبائع كدرجة الكعي 

إلى التدخبلت السمبية مف اآلخريف، كطالما حرص اإلسبلـ عمى إصبلح ذلؾ التصدع في بداية 
.  حيف أمر كبلًّ مف الزكجيف بالصبر كالتحمؿ ،أمره

كذكره الشرع المؤمف باإليجابيات إذا الحت لو السمبيات، كما جاء في الحديث الشريؼ عند 
. «(659)مؤمف مؤمنة إف كره منيا خمقان رضي منيا آخر- يكره -ال يفرؾ »: مسمـاإلماـ

 : معالجة أسباب الخمع-1
، كذلؾ (660) إف خيؼ عدـ إقامة حدكد الّمو في الزكاج، يعتبر الخمع رخصة في يد الزكجة

    ﴿: لقكلو تعالى
  

  
    

    
   

                                           
 .19سكرة النساء اآلية  (657)
 .كقد عّرفو األحناؼ بإزالة ممؾ النكاح بمفظ الخمع، أك ما في معناه نظير عكض تمتـز الزكجة بو (658)

صفة » أك «عقد معاكضة عمى البضع، تممؾ بو المرأة نفسيا، كيممؾ بو الزكج العكض»:    كالخمع عند بعض المالكية
 .«حكمية ترفع حمية متعة الزكج بسبب عكض عمى التطميؽ

 .223س، ص .   أشار إلى ىذه التعاريؼ ميارة الفاسي، ـ
 (.1469) باب الكصية بالنساء، الحديث –( 18)كتاب الرضاع،  (17)، (2/1091 )«الصحيح» أخرجو مسمـ في (659)
../..    ../.. ، المجمة المغربية«كاقع الطبلؽ الخمعي بالمغرب، المنطقة الشرقية نمكذجا»:  راجع إدريس الفاخكرم(660)

 .31، ص 2003، سنة 8لبلقتصاد  كالقانكف، عدد 
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  ﴾(661).
 كأسمكب ناجع في معالجة ما قد يبدك مف سكء ،كالّمو سبحانو حث عمى المكعظة الحسنة

 أذف الشرع ، يجد ذلؾ نفعان المكعظة عف إصبلح الخمؿ القائـ كلـالمعاممة أك التقصير، فإف عجزت 
خؼ مف الطبلؽ أذلؾ ، ك، إف كاف ىك الحؿ الكحيد حيف يككف النشكز مف المرأة(662)بالضرب
ف كلي إ ؼ، إف كاف يحكؿ بيف الحياة الزكجية كانفصاـ عراىا، أما إذا كاف النشكز مف الزكج،كالفراؽ

 حتى ال يستغؿ الزكج قكتو ،أمر المسمميف ىك الذم يقـك بالتأديب الرادع الذم يعيد الرجؿ إلى رشده
ف لـ يجد ذلؾ نفعان خرجت الخبلفات الزكجية عف نطاؽ الزكجية إالعضمية في الرد عمى زكجتو، ؼ

كجاء دكر الحكميف لعؿ الّمو يكفؽ بينيما، فاف لـ يجد ذلؾ شيئان فالفراؽ خير مف استمرار حياة 
.  التساكف كسكء المعاشرةعدـ زكجية قكاميا 

  ﴿: فقد قاؿ سبحانو

    

    

﴾(663) .
اضطربت جكانبيا كاىتزت التي  ،زكجيةاؿحياة اؿكحيف يككف الفراؽ ىك الحؿ األمثؿ إلنياء 

أركانيا كتعذر إصبلح ما تصدع منيا، حيف ذلؾ يككف مف حؽ الرجؿ أف يتخمص مف تمؾ الحياة 
 مع ما فيو مف أضرار بو كبالزكجة كاألكالد، كلكنو أخؼ ،بالطبلؽ الذم جعؿ الّمو أمره إليو

 تحيط بو ، ضرر الطبلؽ كالفراؽ كضرر بقاء حياة زكجية أصبحت جحيمان ال يطاؽ،الضرريف
. األحقاد مف كؿ جانب

 ، يخسر كؿ ما قدـ مف معجؿ الصداؽ كما أخر منو،كحيف يقدـ الزكج عمى الطبلؽ 
 كلئف كاف الطبلؽ بيد الزكج ،كيضطر لبناء حياة جديدة بنفقات جديدة كظركؼ ال يدرم نتائجيا

نو ال إكراه أليتخمص مف حياة ال يريد استمرارىا، حيث ال خير في حياة قائمة عمى اإلكراه، كطالما 
ف إ ك، فبالتالي ال إكراه في الحياة الزكجية، لما لحياة اإلكراه مف شر مسيطر كشأف خطير،في الديف

                                           
 .227:  سكرة البقرة اآلية(661)
يعاقب القانكف في المغرب عمى ضرب المرأة كتعنيفيا، كيعزل ذلؾ إلى تبنيو مبادئ االتفاقيات كاإلعبلنات الحقكقية  (662)

 .الدكلية
 .129:  سكرة النساء اآلية(663)
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ا ع كالمخالعة كالمضادات كالفسخ فبل يقع بو شيء، ككذلؾ لك تخاؿ،كاف بغير لفظ الطبلؽ كال نيتو
. ىازليف بغير لفظ الطبلؽ كال بنّيتو كاف ذلؾ لغكان 

تعريؼ الخمع كأحكامو - 2
ىك فراؽ الزكجة بعكض بألفاظ مخصكصة، سمي بذلؾ، » :بأنوعرؼ الفقيو البيكتي الخمع 

. (664)«ألف المرأة تخمع نفسيا مف الزكج، كما تخمع المباس
 كيعتبر الخمع بغير لفظ الطبلؽ كال بنيتو فسخان لمحياة الزكجية، ال يؤثر في العدد الذم يممكو 

 ، كال يمنع الزكجيف مف العكدة إلى الحياة الزكجية بعقد جديد كمير جديد كرضاىا،الزكج مف الطبلؽ
.  (665)ةعكيأخذ بذلؾ حكـ الطمقة الكاحدة البائنة ميما تكررت مرات المخاؿ

ف كاف بمفظ الطبلؽ أك إف تـ بغير عكض لـ يصح، كإكمعناه فراؽ الزكج زكجتو بعكض، ؼ
: يصح الخمع بغير العكض، فإذا سألت الزكجة زكجيا خمعيا كقاؿال نية فيك طبلؽ رجعي، ك

. (666)انفسخ النكاح كال شيء لو« خمعتؾ»
 كالخمع كالفسخ كالمضادات كما اشتؽ ، منيا ما ىك صريح فيو،كالصيغ المستعممة في الخمع

منيا، كمنيا ما ىك كناية كأبريتؾ، كأبرأتؾ، كأبنتؾ، إذا جاءت مقركنة بطمبيا الخمع كبذؿ العكض 
. (667)فيو

 حران رشيدان ، كبيران أك صغيران ، كيقع ممف يصح طبلقو مسممان أك غير مسمـ،كيصح الخمع
. (668)عاقبلن غير محجكر عميو، ككؿ زكجة رشيدة

إذا اممؾ الطبلؽ بغير ؼ ،كذلؾ مف السفيو كالمفمس، ككؿ زكج يصح طبلقوالخمع كيصح 
. (669)عكض، فبعكض أكال

 ا، فقد ركل البخارم عف ابف عباس رضي الّمو عنيـ،كاستنادان إلى الكاقع العممي لمرسكؿ 
 ثابت بف قيس ما أكذب عميو في ، يا رسكؿ الّمو»:  فقالتأف امرأة ثابت بف قيس أتت النبي 

أترديف عميو حديقتو؟ قالت نعـ، قاؿ :  كلكف أكره الكفر في اإلسالـ، فقاؿ رسكؿ الّمو،خمؽ كال ديف
                                           

 .828س، ص . ، ـ"الركض المربع: "منصكر بف يكنس البيكتي راجع  (664)
 . 829س، ص .ـ، "الركض المربع: "منصكر بف يكنس البيكتي (665)
 .141س، ص .، ـ3، ج "الكافي:"  انظر ابف قدامة المقدسي (666)
 . 109، ـ س، ص 3، ج «شرح منتيى اإلرادات »منصكر بف يكنس البيكتي لممزيد انظر  (667)
:  عمى ما يمي116كفي المغرب نصت المادة . 144س، ص . ، ـ3، ج «الكافي »:  راجع أكثر ابف قامة المقدسي(668)

تخالع الراشدة عف نفسيا، كالتي دكف سف الرشد القانكني، إذا خالعت كقع الطبلؽ، كال تمـز ببدؿ الخمع إال بمكافقة »
 . «النائب الشرعي

 .143س، ص . ، ـ3، ج «الكافي »:  انظر بالخصكص ابف قدامة(669)
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 . (670 )«اقبؿ الحديقة كطمقيا تطميقة» :  رسكؿ الّمو
: ، مف قكلو تعالى(671)كيستدؿ غالبية العمماء عمى ككف الخمع يصدر بمقتضى حكـ قضائي

﴿     
  

  
    

    
   

    
   

     
  

   
  
﴾.(672) 

 إذا ،فيك مباح ببل إثـ : حكمو مف حالة إلى حالةكقد اختمؼ، الجكازفي الخمع كاألصؿ 
 لآلخر كال يحسف صحبتو، كما ىك مباح أيضان اساءت العشرة بيف الزكجيف كأصبح كؿ منيما كاره

 ، أك لسكء بعض طباعو التي ليست منفردة، سكاء لكبر سنو،لمف كرىت زكجيا بعد أف رضيت بو
 كما حدث المرأة ثابت حيف عابت ،أك لبعض صفاتو الجسدية التي لـ ترؽ ليا بعد أف رضيت بو

 مع محبتو ليا ، كلـ تعب عميو شيئان في خمؽ أك ديف أك معاممة،عميو قصر قامتو كسكاد بشرتو
 .كحرصو عمى استمرار الحياة الزكجية التي بناىا

 كأف تغالب ىكاىا حتى ، كمف السنة في مثؿ ىذا الحاؿ أف تصبر المرأة عمى الحياة الزكجية
ف كاف ذلؾ ال يحرميا حقيا في طمب المخالفة دكف  ال تمحؽ الضرر بزكج يحبيا كيحسف إلييا، كا 

. كرىو في ذلؾ
                                           

 (. 5273)باب الخمع، الحديث  (12)كتاب الطبلؽ،  (18)، (9/493 )«الصحيح»أخرجو البخارم في  (670)
 . 34س، ص .، ـ «كاقع الطبلؽ الخمعي»: إدريس الفاخكرم (671)
 .227: سكرة البقرة، اآلية (672)
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 لما فيو مف ىدـ حياة زكجية ال مبرر ،كيككف جائزان كمكركىان مع استقامة حاؿ الزكجيف
 . سكل عكامؿ نفسية قائمة عمى أمزجة معينة،ليدميا

حقيا عمى  فضيؽ عمييا كعنفيا ، إذا أساء الزكج معاشرة الزكجة، كيحـر الخمع كيقع باطبلن 
لى دفع ما يريد مف الماؿ أك التنازؿ عف إ ك، ليدفعيا إلى كراىية الحياة الزكجية،دكف ذنب جنتو

 الذم ذكره الّمو سبحانو «العضؿ  »ػ كذلؾ ما سمي ب،ميرىا في سبيؿ طبلقيا مف سكء معاممتو ليا
  ﴿: بقكلو

     

   

  

  

    

  

   

﴾(673).

 أف الخمع الذم يعتبر رخصة بيد الزكجة إلنياء ، الحظ إدريس الفاخكرم،كفي المغرب
العبلقة الزكجية يتخذه بعض األزكاج بدافع مادم في ظؿ غياب الكازع الديني صفقة تجارية لمربح، 

 .(674)كىك أحد مظاىر التعسؼ في الطبلؽ الخمعي

 مف مدكنة األسرة المغربية 117 ىذا الجانب في المادة ،المشرع المغربيقد تناكؿ ك
 إذا أثبتت أف خمعيا كاف نتيجة إكراه أك ، لمزكجة استرجاع ما خالعت بو»: بتنصيصو عمى أنو

. « الطالؽ في جميع األحكاؿذ كينؼ،ر الزكج بيااضرإ
اياتو فف استعمؿ فيو صريح الطبلؽ أك ؾإ ؼ، ال يجكز الخمع بدكف عكض، كفي كؿ األحكاؿ
 ،، أك إذا كاف بغير لفظ الطبلؽ كال نيتو كالمخالعة كالمضادات كالفسخ(675)كاف طبلقان بغير عكض

                                           
 كفي مثؿ ىذه الحالة يككف الزكج ظالمان كآثمان عند الّمو تعالى، كتككف المخالعة باطمة، 19: اآلية: سكرة النساء (673)

كتستعيد الزكجة ما أخذ الزكج منيا أك ما تنازلت عنو، كتعكد الحياة الزكجية كما كانت، فإف شاء الزكج طمؽ كخسر 
ف شاء عاشر بالمعركؼ، طالما ىي راضية باستقرار الحياة الزكجية، فاف أبى الزكج ذلؾ، أجبره القاضي  المير، كا 

ف أبى ذلؾ طمؽ القاضي نيابة عنو فيما يراه مناسبان لعبلج ىذه الحالة   .عمى الطبلؽ، كا 
 . 31س، ص . ، ـ«كاقع الطبلؽ الخمعي بالمغرب »: إدريس الفاخكرمراجع  (674)
 .109-108س، ص .، ـ 3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: منصكر بف يكنس البيكتيانظر  (675)
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. (676) كاف ذلؾ لغكان ،ال نيتوكا ىازليف بغير لفظ الطبلؽ ع ككذلؾ لك تخاؿ،فبل يقع بو شيء
 بشكؿ  الزكجية تناكؿ المشرع إمكانية اتفاؽ الزكجيف عمى إنياء العبلقة،كفي المغرب

 خاصة إذا كانا ال يرغباف في إعبلف المشاكؿ التي دفعت لمفراؽ، كيتـ ذلؾ ببل شركط ،رضائي
عكض أك بكفي حالة االتفاؽ . كال تضر بمصالح األطفاؿ مف الزكاج، تتنافى مع أحكاـ مدكنة األسرة

.  (677)أداء الزكج، أداء الزكجة أم خمعيا: ف الطبلؽ يتـ في حاالت ثبلثإ ؼدكنو،ب
 يقدـ الطرفاف أك أحدىما طمب التطميؽ لممحكمة لمحصكؿ ،114كبعد االتفاؽ حسب المادة 

ف بتكثيؽ الطبلؽ في أذ ت،عمى اإلذف بتكقيعو، حيث تعمؿ عمى محاكلة الصمح، كفي حالة التعذر
 . (678)جؿ ال يتعدل خمسة عشر يكمان أ

 ال يؤثر في العدد الذم يممكو ،كيعتبر الخمع بغير لفظ الطبلؽ كال نيتو فسخان لمحياة الزكجية
 ،رضاىاب كال يمنع الزكجيف مف العكدة لمحياة الزكجية بعقد جديد كمير جديد ك،الزكج مف الطبلؽ

. (679)كيأخذ بذلؾ حكـ الطمقة الكاحدة البائنة ميما تكررت مرات المخالعة
 مف مدكنة األسرة كالشركط المنصكص 123كىك ما أكد عميو المشرع المغربي في المادة 

34 إلى 10عمييا في المكاد مف 
(680) .

كالخمع كالفسخ كالمضادات كما يشتؽ :  منيا ما ىك صريح فيو،كالصيغ المستعممة في الخمع
 مقركنة بطمبيا الخمع كبذؿ العكض ت إذا جاء،كأبريتؾ كأبرأتؾ كأبنتؾ: منيا، كمنيا ما ىك كناية

. (681)فيو
 كال يممؾ معو ، كلك كاف دكف الثبلث،فإف كاف الخمع بمفظ الطبلؽ أك بنيتو كقع طبلقان بائنان 

 أك تنازلت عنو مف ،، ألنيا إنما افتدت نفسيا كدفعت ما دفعت مف الماؿ(682)الزكج مراجعة الزكجة
 كالتزمت بما ال يمزميا عمى سبيؿ الكجكب لتتخمص مف الحياة الزكجية، كال يتحقؽ ذلؾ إف ،حقكقيا

                                           
 . 11نفس المرجع، ص  (676)
 مف مدكنة األسرة حيث كرد 115 ك 114كقد أكد المشرع المغربي عمى ما سبؽ مف خبلؿ أحكاـ تضمنتيا المادتاف  (677)

 .« أعبله114لمزكجيف أف يتراضيا عمى الطبلؽ بالخمع، طبقان ألحكاـ المادة »: في ىذه األخيرة
تجدر اإلشارة أنو في المممكة العربية السعكدية ال يمكف تكثيؽ الطبلؽ أك التطميؽ أك الخمع إال بإذف المحكمة، التي  (678)

تعمؿ عمى محاكلة الصمح، كبعد ذلؾ تأذف لممأذكف الشرعي بتكثيؽ حؿ الطبلؽ، كما يتـ الخمع كالطبلؽ بكؿ أنكاعو، 
 .بحكـ صادر عف المحكمة كىك ما سنتعرض لو خبلؿ تناكؿ نماذج مف حاالت صدرت فييا أحكاـ قضائية

 .109س، ص . ، ـ 3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتي انظر  (679)
كؿ طبلؽ »:  التالي123كقد كرد في المادة  . 81س، ص .، ـ 3، ج «شرح مدكنة األسرة »: محمد الكشبكرراجع  (680)

 .«أكقعو الزكج فيك رجعي إلى المكمؿ لمثبلث كالطبلؽ قبؿ البناء كالطبلؽ باالتفاؽ كالخمع كالمممؾ
 .109س، ص . ، ـ3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتيانظر  (681)
 .110س، ص . ، ـ3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتي راجع (682)
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.  مما يجعؿ الخمع ال كجكد لو في تمؾ الحالة ،أعطى الزكج حؽ مراجعتيا
انعٕض فٙ انخهع   : انفمزح انثبَٛخ

ف إ طالما تراضيا عمى ذلؾ، ك،بالنسبة لمعكض المبذكؿ في المخالعة فبل حد ألقمو كال ألكثره
 ،كاف مف السنة أال يأخذ منيا أكثر مما أعطاىا، فعمى ذلؾ كاف الحكـ في حدكد الكراىة ال التحريـ

خشية أف تككف قدمت الزيادة تحت ضغط اإلكراه كالخكؼ مف امتناع الزكج عف مخالعتيا، كلما ركاه 
. «(683)خذ الحديقة كال تزدد»:  قاؿ لثابتالبييقي أف الرسكؿ 

 جاز أف يككف عكضان في ،ككؿ ما جاز أف يككف ميران مف الماؿ المتقـك أك المنفعة
 مرة معمكمة، أك عمى كفالة كلده زمنان معمكمان، كما يصح ق، فيصح الخمع عمى رضاع كلد(684)الخمع

، كيصح بذؿ عكض الخمع (685)أف يككف عكض الخمع سكنى دارىا مدة معمكمة، كعمى نفقة حمميا
 .مف كؿ مف يصح تبرعو كىك المكمؼ غير المحجكر عميو

نما ضامف أ مكمؼ رشيد لزكج امرأة ؿنو يصح أف يقكإ ؼ، كبناء عمى ذلؾ خمعيا عمى كذا كا 
 ما لـ تأذف لذلؾ ، كال يمـز الزكجة شيء مف العكض،لذلؾ، فيصح الخمع كيجب عكضو عميو
نما جاز الخمع إذا كاف بطمب غير الزكجة كمف (686)المكمؼ الرشيد بذلؾ كتككمو في مخالعتيا ، كا 

.   فممؾ الخمع عمى ماؿ مف غيرىا دكف إذنيا، ألف الزكج يممؾ الطبلؽ بدكف إذنيا،مالو دكف ماليا
ف تخالع الزكجاف أك مف يقـك مقاميما عمى عكض محـر يعممانو  كالخمر كالخنزير ،كا 

 فيك كالخمع بغير عكض كما سبؽ بيانو، كال يستحؽ الزكج شيئان مف ذلؾ العكض المسمى ،كالميتة
 (687)ف العكض المحـر ىدر في اإلسبلـإ حيث ، فكأف رضي الزكج الخمع بغير عكض،كال مف غيره

 .
ف تخالعا عمى عكض محـر  ، كأف يتخالعا عمى خؿ فظير أنو خمركذلؾ، ال يعمماف أنو ،كا 

ف إف تبيف أف العكض الذم بذلتو الزكجة معيبان، ؼإصح الخمع كاستحؽ الزكج قيمتو لك كاف خبلن، ك
 ،ف شاء رد العكض الذم بذلتو كأخذ قيمتوإ ك،كىك فرؽ العيب– األرش -لمزكج الخيار إف شاء أخذ 

                                           
 ( . 314- 7/313) كتاب الخمع كالطبلؽ «السنف الكبرل»ركاه البييقي في  (683)
 . 152س، ص .، ـ 3، ج «الكافي »ابف قدامة راجع بالخصكص  (684)
 .156س، ص .، ـ 3، ج «الكافي »ابف قدامة  انظر (685)
 . 108س، ص .، ـ 3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتيراجع  (686)
س، ص .ـ: ، ككذلؾ يكنس منصكر البيكتي345س، ص . ، ـ7، ج «المغني »: ابف قدامة المقدسيلممزيد راجع  (687)

111. 
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. (688)كما ىك األمر في المبيع المعيب
 118 كادتناكؿ المشرع المغربي طبيعة العكض في الخمع في الـ: في التشريع المغربي- 1

 كؿ ما -118طبقان لممادة -  معتبران أنو يمكف أف يككف بدالن لمخمع ، مف مدكنة األسرة120 ك119ك
 مع مراعاة عدـ المغاالة كالتعسؼ، بحيث يجكز العكض بالماؿ كبكؿ ما ، بو شرعان االلتزاـيصح 

 بحيث تبقى ، إال ما تعمؽ بحقكؽ األطفاؿ كنفقتيـ في حالة عسر الزكجة،يقـك مقاـ الماؿ كالمنفعة
 .119النفقة عمى الزكج طبقان لمقتضيات المادة 

 ، المجكء إلى مسطرة الشقاؽ، في المقابؿكاالختبلؼ ،كيمكف لمزكجة في حالة تعذر الصمح
.   مف المدكنة120طبقان لمقتضيات المادة 

 كيصح ىذا ، يصح أف يمتـز عنيا أبكىا أك جدىا،ككما يصح أف تمتـز الزكجة ببدؿ الخمع
. (689) لمغير كذلؾااللتزاـ

 فإف القضاء ،كما ىك معركؼ: نماذج مف الكاقع التطبيقي في القضاء السعكدم-  2
 ،السعكدم يأخذ بالراجح مف مذىب اإلماـ أحمد ابف حنبؿ، إف لـ تكف ىناؾ مشقة عمى المتنازعيف

 ، بمف كقع الحرج عميو، فإف حصؿ ذلؾ،أك أحدىما في األخذ بالقكؿ الراجح لظركؼ خاصة
. فممقاضي أف يأخذ بأحد األقكاؿ األخرل المرجكحة في المذىب معمبلن ذلؾ

 جاءت األحكاـ الصادرة عف القضاء السعكدم بالنسبة لمخمع كغيره، كمف ،كبناءن عمى ذلؾ
:  أمثمة ذلؾ 
 29/7/1425 كتاريخ 296/20الصؾ الصادر عف المحكمة العامة في الرياض برقـ - 1

كالقاضي بالحكـ بثبكت الخمع كصحتو بيف الزكجيف المترافعيف إلى القضاء عمى عكض قدره عشرة 
 كاسترداد الذىب الذم دفعو الزكج لزكجتو، كذلؾ قبؿ دخكؿ الزكج بزكجتو، حيث تبيف ،آالؼ لاير

تبيف أنو ال ينجب، باإلضافة إلى أنو ملمزكجة أف زكجيا قاـ بغشيا كخداعيا مدعيان سبلمة بنيتو ؿ
. (690)كاف يسبيا كيشتميا

 الصادر عف المحكمة العامة بمكة 4/4/1428 كتاريخ 94/10/17 كما أف الصؾ رقـ -2
 أثبت فيو قاضي المحكمة المخالعة بيف زكجيف اتفقا في قاعة المحكمة عمى الخمع مقابؿ ،المكرمة

 فبل تحؿ ،عكض قدره عشرة آالؼ لاير، كأفيميما القاضي أف الزكجة بانت مف زكجيا بينكنة صغرل
                                           

 . 111س، ص  . ، ـ3، ج «شرح منتيى اإلرادات »: البيكتيراجع  (688)
مدل شرعية إذف القاضي في الطبلؽ الخمعي كفؽ التعديبلت األخيرة لمدكنة األحكاؿ : "انظر السعيد بكفناز (689)

 . كما بعدىا46، ص 1998، مقاؿ منشكر بمجمة خطة العدالة، عدد خاص، "الشخصية
 .94-93س، ص . انظر مدكنة األحكاـ القضائية السعكدية، ـ(690)
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. (691) إال بعقد كمير جديديف،لزكجيا المخالع

 كتاريخ 22/10/17كما صدر عف القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الصؾ رقـ - 3
 متضمنان الحكـ بالخمع بيف الزكجيف المتكافقيف عميو بسبب سكء العشرة بينيما ألسباب 29/1/1428

 مقابؿ ،كاتفؽ الزكجاف بيف يدم القاضي بعد نصحو ليما عمى المخالعة- كما قاؿ الزكج–تافية 
 كعمى أف يزكر اإلبف أمو كؿ ،تنازؿ الزكجة عف حضانة ابنيا البالغ مف العمر سنتيف كنصؼ

 كأفيـ الزكجيف أنو ال يحبلف لبعضيما إال ،أسبكع مرة مف الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءن 
 كأنو عمييا أف تعتد العدة الشرعية ، حيث بانت الزكجة بينكنة صغرل،بعقد كمير جديديف

. (692)الكاجبة

 7/4/1428 كتاريخ 101/10/17كصدر عف المحكمة العامة بمكة المكرمة الصؾ رقـ 
 مقابؿ عكض ىك كامؿ المير المسمـ ليا ،قضى فيو قاضي المحكمة بالخمع بيف الزكجيفالذم ك

. (693) كتنازليا عف نفقتيا السابقة التي تدعي عدـ استبلميا،كقدره خمسيف ألؼ لاير

 اقسا الكواج بسلططال والجطمبي  :  الثسانالمبحث
 أدكبو انطالق ٔانتطهٛك: انًطهت األٔل

 أف الطبلؽ أبغض الحبلؿ إلى الّمو تعالى، كأف الحياة ،مف المعركؼ في الفقو اإلسبلمي
 كأف تدـك مدل الحياة دكف أف تخدشيا ،الزكجية يجب أف تقـك عمى المكدة كالرحمة كحسف المعاشرة

 لما لذلؾ االنييار مف اآلثار السمبية عمى كؿ مف الزكجيف كعمى ،العكامؿ التي تؤدم إلى انييارىا
 ،تثكر عكامؿ الكراىية بيف الزكجيف ألم سبب مف األسبابقد األكالد كعمى العائمتيف، كحتى حيف 

: فإف مف الخير أف ال يككف االنسياؽ كراءىا، استجابة لقكلو تعالى
﴿  

   
   

                                           
انظر صكرة مف الصؾ أعبله في الممحؽ باإلضافة إلى باقي الصككؾ التي تتضمف أحكاـ القضاء الشرعي السعكدم  (691)

غير المنشكرة، كالتي حصمنا عمييا بمجيكد شخصي، تعزيزان لمبحث كتعريفان بتجربة كاقعية لمقضاء السعكدم في مجاؿ 
 .فقو األسرة

 . انظر صكرة الصؾ في الممحؽ (692)
 .إلى جانب باقي الصككؾ الشرعية (  )انظر صكرة مف الصؾ في الممحؽ رقـ  (693)
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 ﴾(694) .

 فقد يككف الطبلؽ خيران مف اإلبقاء عمى الحياة الزكجية، كذلؾ حيف تشتعؿ ،كمع ذلؾ كمو
 كتنعكس آثار ذلؾ عمى كؿ مف الزكجيف أك عمى ،جذكة الخبلفات الزكجية كتتعذر السيطرة عمييا

:  كذلؾ ما أشار إليو قكلو تعالى، كتصبح الحياة الزكجية جحيمان ال يطاؽ،أحدىما أك عمى األكالد
﴿   

    

  ﴾(695) .
كلقد شيدت حياة الذيف ال يبيحكف الطبلؽ مف غير المسمميف سببلن متعددة لمتفريؽ بيف 

 ىركبان مف ، كخركجان عف أحكاـ الكنيسة إلى أحكاـ مدنية أقرىا القرآف بناءن عمى عقكد مدنية،الزكجيف
.  باستمرار حياة زكجية لـ يعد مف الخير بقاؤىاااللتزاـ

 كذلؾ تخمصان مف حياة ،كما شيد كاقع البشرية أنكاعان مف الجرائـ تحدثت عنيا كسائؿ اإلعبلـ
 كحكمكا بالزكجية األبدية المستحيمة حيف ، باء بإثميا مف منعكا الطبلؽ،زكجية قائمة عمى اإلكراه

 كحتى في الحاالت .كضربكا عرض الحائط باألسباب التي تستدعي الفراؽ كتكجبو، يشتد الخبلؼ
 تبقى الزكجية قائمة مع تحريـ المقاء بيف الزكجيف ،التي تحكـ الكنيسة فييا بالفراؽ بيف الزكجيف

... المفترقيف، مما دفع الكثير مف النصارل إلى اإلعراض عف العقد الكنسي إلى العقد المدني
 حيف دعا إلى تحمؿ األذل مف أحد الزكجيف لآلخر، ، فقد كاف مثاليان ،أما شرع الّمو الحؽ

 بؿ ،ككاف كاقعيان حيف أباح الخمع أك الطبلؽ تخمصان مف حياة زكجية لـ يعد مف المجدم بقاؤىا
 ﴿ : لقكلو تعالىكتعددت أخطار البقاء عمييا

  
   

﴾(696).
قد يقع بيف الزكجيف مف التنافر كالتباغض ما يكجب الخصكمة الدائمة، : قاؿ اإلماـ البيكتي

أم –  فكجب إزالتيا بالترؾ ليخمص كُؿ ،فمزـك النكاح إذف ضرر في حقيا كمفسدة محضة ببل فائدة
                                           

 .19سكرة النساء اآلية  (694)
 .129سكرة النساء اآلية  (695)
 .227سكرة البقرة اآلية  (696)
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 697).مف الضرر– منيا 
تعزٚف انطالق ٔيشزٔعٛتّ ٔدكًّ ٔشزٔطّ :        انفمزح األٔنٗ

، (لأكؿنقطة ) تعريؼ الطبلؽ كمشركعيتو كحكمو مف خبلؿ ىذه الفقرة بالدرس،تناكؿ في سف
قضائية اؿألحكاـ مف انماذج ب ةثالثفي نقطة ختـ ف ، كنقطة ثانية شركط الطبلؽ في سنعالجثـ 
. صادرة عف المحاكـ الشرعية بالمممكة العربية السعكديةاؿ

تعريؼ الطالؽ كمشركعيتو كحكمو  : أكال
، (698)«حؿ قيد النكاح أك بعضو»:  الطبلؽ بأنوابف حنبؿيعرِّؼ معظـ فقياء مذىب اإلماـ 

كالمراد بحؿ قيد النكاح إيقاع نياية عدده كىك ثبلث تطميقات، أما حؿ بعض قيد النكاح فيراد بو 
 (699).إيقاع ما دكف الثبلث

 الزكج حمية متعةبأنو صفة حكمية ترفع » :كقد عرفو الفقيو المالكي ابف عرفة
. (701)«رفع القيد الثابت بالنكاح » :كعرفو صاحب البيجة بأنو ،(700)«بزكجتو

الطالؽ حؿ  »: كاآلتي مف مدكنة األسرة78كفي المغرب كرد تعريؼ الطبلؽ في المادة 
حكاـ طبقا أل يمارسو الزكج كالزكجة، كؿ بحسب شركطو تحت مراقبة القضاء ك،ميثاؽ الزكجية
.  «ىذه المدكنة

 يحتكره ان  نبلحظ أف الطبلؽ لـ يعد حؽ،(702)األحكاؿ الشخصية الممغاةمدكنة مع  كبمقارنة 
الرجؿ كحده كال دخؿ لمقضاء فيو إال استثناء، بؿ أصبح مف حؽ الطرفيف معان ممارستو تحت مراقبة 

.  القضاء
  كأحكامو مشركعية الطالؽ-1
 مشركعية الطالؽ- أ

                                           
 .119س، ص.، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات:" راجع بالخصكص منصكر البيكتي (697)
 .119، ص3س، ج .، ـ"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (698)
 .480س، ص.، ـ6، ج "حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (699)
، "كتاب شركح حدكد اإلماـ األكبر أبي عبد ا بف عرفة: "أبك عبد ا محمد األنصارم المشيكر بالرصاع التكنسي (700)

 . 253مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ص 
الشيخ عمي محمد : كلمكقكؼ عمى تعريؼ المذاىب األخرل السنية لمطبلؽ انظر. 336س، ص .ـ: انظر التسكلي (701)

تحقيؽ كتعميؽ عمى ىامش كتاب بدائع الصنائع، في ترتيب الصنائع، : " معكض، كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد
 .182، المجمد الرابع، ص "لمكاساني، الحنفي

الطبلؽ ىك حؿ عقدة النكاح بإيقاع الزكج أك ككيمو أك مف فكض لو في ذلؾ، : " بما يمي44كالتي عرفتو في الفصؿ  (702)
 ".أك لزكجة إف ممكت ىذا الحؽ، أك القاضي
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 بف  فييـ فقياء مذىب اإلماـ أحمدفالطبلؽ مشركع كجائز في اإلسبلـ عند جميع الفقياء بـ
جماع فقياء األمة عمى ذلؾ، كمف ، كدليؿ مشركعيتو كتاب الّمو تعالى كسنة نبيو (703) حنبؿ  كا 

  ﴿:أدلة مشركعيتو في كتاب الّمو تعالى قكلو جؿ كعبل
  
   

 ﴾(704)كقكلو جؿ مف قائؿ ، :
﴿  

   
  كقكلو ﴾

     ﴿: تعالى
   
   

  ﴾(705). 

 أف عبد الّمو ، منيا ما ركاه البخارم كغيره،كدليؿ مشركعيتو مف السنة النبكية أحاديث كثيرة
 فسأؿ عمر بف ، طّمؽ امرأتو كىي حائض عمى عيد رسكؿ الّمو ،بف عمر رضي الّمو عنيما

 ثـ ليمسكيا حتى تطير ثـ ،ُمرُه فميراجعيا»:  فقاؿ رسكؿ الّمو ، عف ذلؾالخطاب رسكؿ الّمو 
ف شاء طّمؽ قبؿ أف يمس، فتمؾ العدة التي أمر الّمو أف ، ثـ إف شاء أمسؾ بعد،تحيض ثـ تطير  كا 
. (706)«تطّمؽ ليا النساء

 كالعبرة دالة عمى جكازه، فإنو ربما فسدت ،كأجمع الناس عمى جكاز الطبلؽ: قاؿ ابف قدامة 
 الزكج النفقة كالسكنى، كحبس بإلزاـ فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة كضرران ،الحاؿ بيف الزكجيف

المرأة مع سكء العشرة كالخصكمة الدائمة مف غير فائدة، فاقتضى ذلؾ شرع ما يزيؿ النكاح لتزكؿ 
                                           

، "الزكاج كالطبلؽ في مدكنة األسرة: " عبد الخالؽ أحمدكف:  لمتعرؼ عمى ظاىرة الطبلؽ كأسبابيا كآثارىا، راجع(703)
 . كما بعدىا291، ص 2006طكبريس 

 .227 سكرة البقرة اآلية (704)
 . 234سكرة البقرة، اآلية  (705)
، "فتح البارم شرح صحيح البخارم"، كانظر الحديث الشريؼ أيضان في 363، ص 7، ج "المغني: " انظر ابف قدامة(706)

 .66/482، "حاشية الركض المربع"، المكتبة السمفية، كانظر 1 البف حجر العسقبلني ط345، ص 9ج
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. (707)المفسدة الحاصمة منو
 حكـ الطالؽ -ب

 كفقياء مذىبو أف حكـ الطبلؽ يدكر بيف أقساـ الحكـ التكميفي ابف حنبؿيرل اإلماـ 
:  فيك،(708)الخمسة

 كسكء خمؽ المرأة كالتضرر ببقاء الحياة الزكجية معيا كسكء ،مباح عند الحاجة إليو 
 .معاشرتيا لزكجيا

 كأف تككف حاؿ الزكجيف مستقيمة ال ضرر فييا ،كذلؾ عند عدـ الحاجة إليو: مكركه 
 ألنو ضرر ، أنو في ىذه الحالة حراـ المذككرعمى أحدىما، كفي ركاية أخرل في المذىب

عداـ لممصمحة الحاصمة ليما مف غير حاجة إليو فكاف حرامان كإتبلؼ الماؿ  ،بنفسو كزكجتو كا 
 .(709)«ال ضرر كال ضرار» : لقكؿ النبي 

 كاحتاجت إلى المخالفة ،كذلؾ إذا تضررت الزكجة باستدامة عقد النكاح: مستحب 
 كتفريطيا ، كتياكنيا في أداء الصبلة،ليزكؿ عنيا الضرر، ككذلؾ لك قصرت في أمكر دينيا

 كلـ تجد معيا أساليب النصيحة كاإلرشاد، ككذلؾ إف كانت مفرطة في ،في حقكؽ الّمو تعالى
 .أمكر الحشمة كالعفاؼ

 كىك ما يسمى ، أك في طير جامعيا فيو،كذلؾ إذا أكقعو في فترة الحيض: حراـ 
 .طبلؽ البدعة

 إذا رفض الزكج أف يفيء كيرجع عف ،كىك الطبلؽ بعد انتياء فترة اإليبلء: كاجب- ىػ 
 .إيبلئو، ككذلؾ يجب الطبلؽ إذا اتفؽ عميو الحكماف في الشقاؽ

 فذلؾ ليس مف ،كال يجب عمى الزكج طاعة أبكيو في طمبيما أك طمب أحدىما تطميؽ زكجتو
. (710) طالما أنو ليس بحؽ كيترتب عميو ضرر بعدة أطراؼ،البر

 إال أف ثمة مف ، الطبلؽ عمؿ مباحبأفالجميكر مف الفقياء مع الرأم الذم يقكؿ كيذىب 
. (711) األصؿ في الطبلؽ الحظر كليس اإلباحةإف: الفقياء قالكا

                                           
 .363س، ص .، ـ7، ج "المغني: " ابف قدامة (707)
س، .، ـ6، ج "حاشية الركض المربع: " كالبيكتي119س، ص .، ـ3، ج "شرح منتيى اإلرادات: "انظر البيكتي (708)

 . كما بعدىا363س، ص.، ـ7، ج"المغني: " ، ك ابف قدامة482ص
 .363س، ص .، ـ7، ج "المغني: "انظر ابف قدامة (709)
 .119س، ص .، ـ3، ج "شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (710)
 :كالسيما بالنسبة آلراء فقياء المذاىب السنية األخرل، انظر: لممزيد مف التكسع حكؿ ىذا المكضكع (711)
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شركط الطالؽ : ثانيا
  مف يصح منو الطالؽ-1

 :  مف الحاالت التاليةانطبلقان  ، سنقـك بتحديد مف يصح منو الطبلؽ

كمف زكج مميز يعقؿ معنى – بالغ عاقؿ –  إال مف زكج مكمؼ  عند الحنابمةال يصح الطبلؽ
: ، كفي ركاية أخرل ال يصح طبلقو حتى يبمغ، قاؿ ابف قدامة(712)الطبلؽ كلك كاف دكف البمكغ

. (713)كيصح الطبلؽ مف كؿ زكج بالغ عاقؿ مختار
 ،(714) فالمشيكر عنده أف طبلؽ الصبي غير البالغ يقع غير نافد أصبلن ،أما عند اإلماـ مالؾ

 19 عامان مف خبلؿ المادة 18 كىككبما أف مدكنة األسرة المغربية قد منعت الزكاج قبؿ سف الرشد 
 سنة ة عشرم تكتمؿ أىمية الزكاج بإتماـ الفتى كالفتاة المتمتعيف بقكاىما العقمية ثماف»: فييا

 فمـ تعد مسألة طبلؽ الصبي غير البالغ مكضع جداؿ أك نقاش في ضكء التشريع ،«شمسية 
 منح مف خبللو المشرع لمقاضي المختص ،20المغربي، غير أف ىناؾ استثناء كرد في المادة 

إمكانية اإلذف لمفتى أك الفتاة بالزكاج كلك لـ يبمغ أحدىما سف الرشد، شريطة أف يصدر ىذا اإلذف 
 .بقرار معمؿ بأسباب مقنعة أممتو مصمحة القاصر

لى أبكيو أك نائبو الشرعي  مع االستعانة ، كال يتـ ىذا اإلذف إال بعد االستماع إلى القاصر كا 
بإجراء خبرة طبية تؤكد قدرة القاصر عمى تحمؿ أعباء الزكاج أك إجراء بحث اجتماعي، كال يتـ ىذا 

ذا امتنع يحاؿ األمر إلى القاضي المختص ،الزكاج إال بمكافقة نائبو الشرعي .  (715)(21المادة) كا 
 ألف القاعدة السائدة فيو أف  عامة، فبل يعتد بو في الفقو اإلسبلمي،أما طبلؽ المجنكف

 إال إذا صدرت عف شخص يتمتع ، ال يعتد بيا شرعان ، فعميةك قكلية كانت أ،التصرفات القانكنية
                                                                                                                                              

 . كما بعدىا584س، الجزء الثاني، ص .ـ: محمد بشيرم -

../.. ،1990محمد عزمي البكرم، مكسكعة الفقو كالقضاء في األحكاؿ الشخصية، دار محمكد لمتكزيع كالنشر  -
 . كما بعدىا18ص ../.. 

الشيخ عمي المعكض، كالشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد، تحقيؽ كتعميؽ عمى ىامش كتاب بدائع الصنائع  -
 .136لمكاساني، ص 

 .484س، ص.، ـ6، ج "حاشية الركض المربع: "راجع منصكر البيكتي (712)
 .164 ك163س، ص  .، ـ3، ج "الكافي: " انظر ابف قدامة (713)
(714)

 . 28، ص2س، ج.، ـ"شرح مدكنة األسرة: " انظر محمد الكشبكر 
 الحؽ في طمب اإلذف بالطبلؽ كغيره مف البالغيف مف 21 ك20كىكذا فإف لمقاصر الذم تزكج في إطار المادتيف  (715)

 أعبله 20يكتسب المتزكجاف طبقان لممادة  ) 22المحكمة، باالعتماد عمى صريح مضمكف الفقرة األكلى مف المادة 
، كىكذا كمف خبلؿ ما سمؼ، ال يثير طبلؽ مف لـ يبمغ سف الرشد أم أشكاؿ قانكني (...األىمية مف حقكؽ كالتزامات

 .في التشريع المغربي
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 كبالتالي ، فإف المشرع المغربي لـ يقننو في باب الطبلؽ،بكامؿ قكاه العقمية، كألف ىذا الحكـ بدييي
 فإف أقدـ المجنكف ، سكاء أكاف جنكنو مطبقان أك متقطعان، كرغـ ذلؾ،فإف طبلؽ المجنكف ال يقع أبدان 

 . (716) مف مدكنة األسرة217 يعتبر طبلقو صحيحان حسب المادة ،عمى الطبلؽ كىك في حالة اإلفاقة
 ، فيدرج ضمف فاقدم األىمية بالمطمؽ،فالجنكف إما كمي يستغرؽ صاحبو في جميع أكقاتو

ما متقطع ينتاب صاحبو بيف الفينة كاألخرل .  فيعتد بتصرفاتو كتككف نافذة إذا عاد إليو عقمو،كا 
 كباإلضافة إلى حالتي طبلؽ غير البالغ كالمجنكف؛ ىنالؾ حاالت أخرل أثارت جدالن كاسعان 

 حكؿ مدل صحة التصرفات الناتجة عف أصحاب ىذه الحاالت، ،بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية
تناكؿ ىذه الحاالت كما تعامؿ معيا الفقو الحنبمي المعمكؿ بو فكالسكراف كالغضباف كالمكره، ليذا س

. في المممكة العربية السعكدية، ثـ كيؼ تعاممت معيا مدكنة األسرة المغربية
:  كيتفرع عف ذلؾ ما يمي 

 طالؽ السكراف: 1

- مما يزيؿ العقؿ – كالحشيشة المسكرة ،يرل فقياء الحنابمة أف مف شرب المسكر كنحكه
 فإنو يقع طبلقو كيقاـ عميو حد السكر، كألحقكا ،كمما يحـر استعمالو ببل حاجة طكعان كاختياران 

 كفرقكا بينيا كبيف البنج بأنيا تشتيى كتطمب، كيرل الزركشي ،الحشيشة المسكرة بالخمر في الحكـ
.  أنو ال يقع طبلؽ آكؿ الحشيشة المسكرة إذا أذىبت العقؿ،مف الحنابمة

 ألف ، فبل يقع طبلقو إلحاقان لو بالمجنكف، أك لغيره فزاؿ عقمولمتداكمأما مف أخذ البنج كنحكه  -1
 كبسائر ، كيؤاخذ السكراف المتعدم بسكره بسائر أقكالو كالطبلؽ كغيره،البنج مما ال يشتيى كال يطمب

 ألنو فّرط بإزالة عقمو فيمزمو ما يترتب عمى ذلؾ عقكبة ،أفعالو كتصرفاتو كالقتؿ كالسرقة كالزنا
(717).لو

 

 فإف طبلقو ،أما الطفؿ كالمجنكف كالنائـ كمف زاؿ عقمو بسبب شرب دكاء أك مرض أزاؿ عقمو -2
 .(718)ال يقع في تمؾ الحاالت كميا، ككذلؾ ال يقع طبلؽ مف أكره عمى شرب المسكر

                                           
 : يعتبر عديـ أىمية األداء»:  مف مدكنة األسرة عمى أنو217المادة تنص  (716)

 الصغير الذم لـ يبمغ سف التمييز؛                                                                                                 : أكالن         - 
 .                                                         المجنكف كفاقد العقؿ: ثانيان         - 

       يعتبر الشخص المصاب بحالة فقداف العقؿ بكيفية متقطعة، كامؿ األىمية خبلؿ الفترات  التي يؤكب إليو عقمو 
 . «...فييا

 . 119، ص3س، ج. ، ـ«شرح منتيى اإلرادات»: انظر منصكر البيكتي (717)
س، ص .، ـ3، ج "شرح منتيى اإلرادات: "، كمنصكر البيكتي164س، ص .، ـ3، ج "الكافي: " راجع ابف قدامة (718)

 .485، ص6س، ج.، ـ "حاشية الركض المربع: "، كمنصكر البيكتي160
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 طالما أنو زائؿ ، كلك كاف متعديان بسكره،كفي ركاية عف اإلماـ أحمد أف طبلؽ السكراف ال يقع -3
إف : العقؿ كال يعمـ ما يقكؿ، كنصر ىذا الرأم مف الحنابمة الزركشي كابف القيـ كغيرىما، كقالكا

 ،األحكاـ ال تختمؼ بيف أف يككف ذىاب العقؿ بسبب مف جية الشارب باختياره أك مف جية غيره
نما ىك إسقاط لمكجب التكميؼ،كليس ىذا إسقاطان منيـ لحكـ المعصية ف فاقد العقؿ غير إ حيث ، كا 

 .(719)مكمؼ

 ،أحدىما يقع طبلقو: كذكر ابف تيمية رحمو الّمو أف في طبلؽ السكراف المتعدم بسكره قكليف -4
أصحيما أنو ال يقع طبلقو، كذكر أف القكؿ :  كقاؿ،كالثاني أف طبلقو ال يقع، كنصر القكؿ الثاني

بعدـ كقكع طبلقو ثابت عف عثماف رضي الّمو عنو كلـ يثبت عف الصحابة خبلفو، كأنو قكؿ كثير 
ختاره طائفة ا ك،إحدل الركايتيف عف أحمدفي  كأنو ، كعمر بف عبد العزيز كغيره،مف السمؼ كالخمؼ

 .قكؿ طائفة مف أصحاب أبي حنيفةك كىك القكؿ القديـ لمشافعي، ،مف أصحابو

ذا لـ يعمـ ما يقكؿ ، كعّمؿ ذلؾ بأف السكراف ف كاف عاصيان بالشرب فإنو ال يعمـ ما يقكؿ، كا   كا 
ف حصؿ بمعصية فبل يصح طبلقو كال غير ذلؾ مف ،لـ يكف لو قصد صحيح  كقاؿ فإف جنكنو كا 

 كأف إيقاع ، تبيف لو أف ىذا القكؿ ىك الصكاب،أقكالو، كمف تأمؿ أصكؿ اآلية الشريفة كمقاصدىا
  (720).طبلؽ السكراف قكؿ ليس لو حجة صحيحة يعتمد عمييا

 ألنو في ،فذكر أنو طّمؽ فإف طبلقو يقع– أك غير ذلؾ – أما مف أفاؽ مف جنكف أك إغماء  -5
(721).تمؾ الحالة لـ يكف زائؿ العقؿ حيف طمؽ

 

.  يحصؿ طبلؽ مف زاؿ عقمو بسبب المخدرات المعركفة في عصرنا ىذا،كعمى ىذا
 طالؽ الغضباف -2

 بأف طبلؽ مف يدرم أنو طمؽ ىك طبلؽ صحيح تترتب عميو أحكامو كآثاره، ،لقد سبؽ القكؿ
ذىب فقياء الحنابمة إلى أف مف غضب فقد  ،أما المغمكب عمى عقمو فبل يقع طبلقو، كبناءن عمى ذلؾ

 شأنو في ذلؾ شأف المجنكف، أما إف ذكر حيف ، فبل يقع طبلقو بسبب زكاؿ عقمو،حتى أغمي عميو
 (722). ألنو لـ يكف زائؿ العقؿ آنذاؾ،أفاؽ أنو طّمؽ فيقع طبلقو

                                           
 . 486، ص 6س، ج. ، ـ"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (719)
 .103 ك102، ص33، ج«مجمكع فتاكل ابف تيمية»انظر  (720)
 . 120، ص 3س، ج .، ـ «شرح منتيى اإلرادات»: انظر منصكر البيكتي (721)
 الذم يعي النشكة –كذكر أف كثيران مف محققي مذىب اإلماـ مالؾ كاإلماـ الشافعي يجعمكف أحكاـ الشريعة في النشكاف  (722)

كالصحيح أنو ال يقع الطبلؽ :  فأما الذم ال يدرم ما يقكؿ، فبل يقع بقكلو طبلؽ ببل ريب، كأردؼ قائبلن –في سكره 
شرح »: إال ممف يعمـ ما يقكؿ، كما أنو ال تصح صبلتو في ىذه الحالة، كمف ال تصح صبلتو ال يقع طبلقو، انظر
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 الطبلؽ عند الحنابمة ىك الغضب الذم يذىب العقؿ ق فإف الغضب الذم يقع مف،كعمى ىذا
كيصؿ بصاحبو إلى أال يدرم ما يقكؿ، ىذا في صريح الطبلؽ، أما إذا تمفظ بكنايات الطبلؽ في 

 أف الطبلؽ يقع بداللة إحداىما:  فممحنابمة في ىذه الحالة ركايتاف ،حالة الغضب كنكل بيا الطبلؽ
 (723). ألنو ليس بصريح كلـ ينك بذلؾ الطبلؽ، كاألخرل أنو ال يقع، كىي الغضب،الحاؿ

 طالؽ المكره -3

. إكراه بحؽ، كإكراه بغير حؽ :(724)ذكر الحنابمة أف اإلكراه عمى الطبلؽ نكعاف- 1
رفع عف أمتي الخطأ كالنسياف كما »: فالمكَره عمى الطبلؽ بغير حؽ ال يقع طبلقو لقكلو 

أف طبلؽ المكره ال في كقالكا ال تختمؼ الركاية عف أحمد  – ةركاه ابف ماج – «استكرىكا عميو
أم بغير حؽ –  ظممان ، أم عمى الطبلؽ،كمف أكره عميو: (726) كفي حاشية الركض المربع(725).يقع
. أك ىدده بذلؾ لـ يقع الطبلؽ... بضرب أك غيره لو أك لكلده أك أخذ ماؿ يضره– 

 فيقع ، كإكراه الحاكـ لممؤلي عمى الطبلؽ بعد التربص إذا لـ يفئ،أما إذا كاف اإلكراه بحؽ
. الطبلؽ بذلؾ

 :كاشترطكا في اإلكراه الذم ال يقع فيو الطبلؽ عدة شركط منيا- 2

 ؛أف يككف المكره قادران عمى فعؿ ما تكعد بو -أ 

 ، أك عف مف سيمحؽ بو األذل مف ذلؾ،أف يككف المكره غير قادر عمى دفع األذل عف نفسو -ب 
 ؛مالو أك أىموعف أك 

 ؛أف يغمب عمى ظنو أف المكره سيفعؿ ما تكعده بو -ج 

 أك اإلخراج مف ، كاإلحراؽ لمماؿ، كالقتؿ،أف يككف الضرر المتكعد بو كبيران غير محتمؿ -د 
 ،جرده إكراىان كلك لـ يباشر الميدد عدكانوـض مف كرامة ذكم األقرار، كيككف الكعيد بغ أك اؿ،الديار

 .كذلؾ عمى القكؿ األصح مف مذىب الحنابمة

                                                                                                                                              
 .س. ـ«منتيى اإلرادات

 . 389س، ص .، ـ7، ج "المغني: " ابف قدامة  راجع (723)
 ، كمنصكر 165س، ص .، ـ3، ج "الكافي: "  ، كابف قدامة382س، ص .، ـ7، ج "المغني: " انظر ابف قدامة (724)

س، .، ـ6، ج "حاشية الركض المربع: "كمنصكر البيكتي. 120س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "البيكتي
 . 487ص 

 . 382س، ص .، ـ7، ج "المغني: " راجع ابف قدامة (725)
شرح منتيى : "ككذلؾ منصكر البيكتي.  كما بعدىا486س، ص .، ـ6، ج "حاشية الركض المربع: " انظر البيكتي (726)

 . 110س، ص .، ـ33كمجمكع فتاكل ابف تيمية، ج . 120س، ص .، ـ3، ج "اإلرادات
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. (727) فبل يعد مف اإلكراه الذم ال يقع معو الطبلؽ،أما التيديد بالشتـ كالضرب اليسير
 كالقتؿ كالقطع كىتؾ ، إذا كاف التيديد باألذل الشديد،كتجب اإلجابة إلى الطبلؽ

. (728)...العرض
 كقالكا بأف ،ألحؽ الحنابمة طبلؽ المسحكر بطبلؽ المكره عمى الطبلؽ ظممان كعدكانان ك- 3

(729). ألنو أعظـ أنكاع اإلكراه عمى الطبلؽ،طبلقو ال يقع أيضان 
 

ذا كاف مكقؼ الحنابمة   الحاالت السالفة الذكر يتكافؽ كما ذىب إليو مذىب مالؾ تجاهكا 
 ، عف ىذه القاعدةخرجكالشافعي، كجمع مف فقياء الشريعة اإلسبلمية، فإف المشرع المغربي لـ م

 عمى  مف مدكنة األسرة المغربية90 كذلؾ بنص المادة ،لدرجة أنو أكردىا مجتمعة في مادة كاحدة
 كالمبلحظ ،«ال يقبؿ طمب اإلذف بطالؽ السكراف الطافح كالمكره ككذا الغضباف إذا كاف مطبقان »: أنو

أف المدكنة ميزت بيف السكر الطافح الشديد، كالسكر العادم غير الطافح الذم ال يذىب معو 
 كبالتالي لـ تجز لو ،اإلدراؾ، فاألكؿ ال يعتد بتصرفاتو لذىاب عقمو، حيث يصنؼ كحاؿ المجنكف

.  طمب اإلذف بالطبلؽ، في حيف أجازت المدكنة لمثاني طمب ذلؾ
:  كىذا الحكـ مأخكذ مف أقكاؿ أئمة الفقو المالكي، يقكؿ ابف جزم نقبلن عف ابف رشد

ف ، كال الرجؿ مف المرأة كالمجنكف،كقاؿ ابف رشد إف كاف ال يعرؼ األرض مف السماء»  كا 
، كيبدك أف المدكنة المغربية الممغاة أك الجديدة بحكميا (730)«كاف سكره دكف ذلؾ ينفذ طالقو

ىذا قد سمكت مذىبان كسطان، فقررت عدـ كقكع طبلؽ السكراف أك اإلذف بكقكعو، عندما يسكر 
 اعتبر أحد ، كاألكثر مف ىذا. كلذلؾ كصفتو بالطافح،بحراـ كلـ يبؽ عنده تمييز بيف األشخاص

 فإذا ىك خمر كصدر عنو الطبلؽ، ، كأف يشرب شرابان ظنو لبنان ،الباحثيف أنو مف سكر بحبلؿ
  .(731)فإنو ال يمزمو كلك بقي عنده تمييز
 مف مدكنة األحكاؿ 49 سكاء في الفصؿ ، فإف المشرع المغربي، أما حالة طبلؽ الغضباف

 ، حتى ال يقع طبلقو، قد نعتو بالمطبؽ، مف المدكنة الحالية90الشخصية الممغاة، أك حسب المادة 
كبذلؾ يميز بيف الغضب العادم كالغضب الشديد التأثير، الذم يخرج اإلنساف مف طكره الطبيعي 
إلى حالة ال طبيعية، يتعذر عميو معيا اإلدراؾ الصحيح، كتجدر اإلشارة ىنا إلى مكقؼ المشرع 

                                           
 . 165س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " انظر بف قدامة (727)
 . 121س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (728)
 . 121س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (729)
  .30س، ص. ، ـ"شرح مدكنة األسرة: "أكرده محمد الكشبكر (730)
(731)

  .234، ص1جس، . ، ـ« ...الشافي»: انظر عبد الكريـ شيبكف 
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 سكاء مف حيث الحكـ أك مف حيث ، يتكافؽ كما ذىب إليو الفقيو الحنبمي ابف قيـ الجكزية،المغربي
إف الغضباف غمؽ عميو باب ... »: فيقكؿ ابف القيـ في أعبلـ المكقعيف. التمييز بيف أنكاع الغضب

القصد بشدة غضبو، كىك كالمكره، ألف المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القميؿ الذم ىك دكنو، 
فيك قاصد حقيقة، كمف ىنا أكقع عميو الطبلؽ مف أكقعو، كأما الغضباف فإف انغبلؽ باب القصد 
كالعمـ عنو كانغبلقو عف السكراف كالمجنكف، فإف الغضب غكؿ العقؿ يغتالو الخمر، بؿ أشد كىك 

كقد قسـ ابف قيـ . (732)«...شعبة مف الجنكف، كال يشؾ فقيو النفس في أف ىذا ال ينفع طبلقو
 كىذا ال يقع طبلقو ببل ،أحدىا يزيؿ العقؿ، فبل يشعر صاحبو بما قاؿ:  الغضب إلى ثبلثة أقساـ

 بحيث ال يمنع صاحبو مف تصكر ما يقكؿ، فيذا يقع طبلقو ببل ،نزاع، كالثاني ما يزيؿ العقؿ جزئيان 
كالثالث أف يستحكـ بالزكج كيشتد بو دكف أف يزيؿ عقمو بالكمية، بؿ يحكؿ بينو كبيف نيتو، . نزاع

.  (733) كقد رجح ابف القيـ طبلقو،بحيث يندـ عمى ما بدر منو إذا زاؿ، فيذا محؿ نظر كخبلؼ
كعمى الرغـ مف أف المشرع المغربي كاف كاضحا في إدراجو لطبلؽ الغضباف ضمف الطبلؽ 

 إال أنو في ىذا الصدد عرضت عمى القضاء المغربي ،الذم ال يعتد بو، كبالتالي ال يقبؿ طمب اإلذف
قضية ادعى مف خبلليا الزكج المطمؽ أنو أكقع الطبلؽ عمى زكجتو كىك في حالة غضب شديد، 

 األخذ بطبلقو تماشيان مع مدكنة األحكاؿ الشخصية، معززان طمبو ـكبالتالي يطمب الحكـ لو بعد
 كمدعمان ذلؾ بتصريح لمزكجة تؤكد ،بشيادة طبية تثبت أنو تنتابو حالة عصبية تخرجو عف أطكاره

 عمى أساس أف رسـ الطبلؽ ، بطنجة قررت إيقاع الطبلؽاالستئناؼفيو عمى ذلؾ، غير أف محكمة 
 كقد ، أف المطمؽ بأتمو كعارؼ قدره، كالمطمؽ لـ يثبت عكس ىذه األتميةاإلشيادقد نص فيو عدال 

.  (734)كقع اإلشياد عمى الطبلؽ
التي يضعيا العدالف بصكرة آلية « بأتميتو» أنو اعتمد عبارة قرار،كالمبلحظ مف خبلؿ ىذا اؿ

ال يقع في رسـ الطبلؽ، أف تعطؿ مقتضيات المدكنة، إال أنو مع المدكنة الجديدة أصبح عمميان 
.  إال تحت مراقبة القضاء، كبذلؾ سيتـ تبلفي مثؿ ىذه المكاقؼ منذ البداية،الطبلؽ كيفما كاف نكعو

 كنفس المكقؼ الذم تبناه المشرع المغربي حياؿ الغضباف كطبلؽ السكراف، تبناه حياؿ 
إجبار يباشر مف غير »:  كالعقكد ىكااللتزامات مف قانكف 46طبلؽ المكره، كاإلكراه حسب الفصؿ 

. «أف يسمح بو القانكف يحمؿ بكاسطتو شخص شخصا آخر عمى أف يعمؿ عمالن بدكف رضاه
                                           

 دار «أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف» شمس الديف أبك عبد الّمو محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف قيـ الجكزية (732)
 .31س، الجزء الثاني، ص .، ـ"شرح مدكنة األسرة: " أكرده محمد الكشبكر53 ك52، ص3الجيؿ، بيركت، ج

 .236س، الجزء األكؿ، ص . ـ«الشافي»: أكرده عبد الكريـ شيبكف (733)
 .67، ص 51 منشكر بمجمة المحاكـ المغربية، عدد 1987 أبريؿ 2قرار صادر في  (734)



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

281 

 تأثيره طاؿ إرادة أفداـ   ما،عدـ اإلذف بالطبلؽب يمـز ، معنكيان ـ سكاء أكاف ماديان أ،كاإلكراه
. الزكج كأرغمو عمى ما ال يريد

 التككيؿ بالطالؽ -4

 ككذلؾ ، فكذلؾ يجكز أف يككؿ بالطبلؽ غيره،كما يجكز لمف يصح طبلقو أف يكقع الطبلؽ
 فمف صح أف يكقع الطبلؽ لنفسو صح أف يككف ككيبلن لغيره في إيقاع ،األمر بالنسبة لمككيؿ

 صح ،كمف صح طبلقو مف بالغ كمميز بعقمو: في شرح منتيى اإلرادات البيكتي الطبلؽ، قاؿ 
 كألف ،تككيمو فيو، ألف مف صح تصرفو بشيء تجكز لو فيو الككالة بنفسو صح تككيمو كتككمو فيو

 (735). كيجكز تككيؿ الزكجة كغيرىا بذلؾ،التككؿ فيوك فصح التككيؿ ،الطبلؽ إزالة ممؾ
 كبيف أف ،الزكج مخير بيف أف يطمؽ بنفسو كبيف أف يككؿ فيو: كقاؿ ابف قدامة رحمو الّمو

 ، خّير نساءه فاخترنو، كىك تككيؿ لو بدليؿ أف النبي ،يفكضو إلى المرأة كيجعمو إلى اختيارىا
. الرجكع فيو كالتككيؿ بالبيع

 ىؿ ،حكموفي  ابف حنبؿأما قكؿ الرجؿ ألمرتو أمرؾ بيدؾ، فقد اختمؼ فقياء مذىب اإلماـ 
ىك تككيؿ يجكز الرجكع عنو كما ىك الشأف في الككاالت األخرل؟ أـ ىك تفكيض أبكم ال يصح 

 ألنو مّمكيا ذلؾ فمـ يممؾ الرجكع فيو؟ كرجحكا أنو تككيؿ ،الرجكع عنو في المجمس كال في غيره
 (736).يجكز الرجكع فيو

طمقة كاحدة أك أكثر بما :  شاءتتىكتممؾ الزكجة بيذا القكؿ مف زكجيا أف تطمؽ نفسيا ـ
 (737).في ذلؾ الطبلؽ الثبلث البائف

 بيف المذاىب في تناكؿ مكضكع الككالة في الطبلؽ، ان ككيفما كاف الحاؿ، فإف ىناؾ خبلؼ
 معنىن كاحدان، في حيف افالمذىب الحنفي ال يميز بيف التككيؿ كالتمميؾ كالتخيير كالتفكيض، كيعتبره

.  أف المذىب المالكي ميز بيف كؿ منيما
  طالؽ السنة كطالؽ البدعة-2

: يقسـ الفقياء الطبلؽ إلى ثبلثة أقساـ
: طبلؽ الّسنة، كطبلؽ البدعة، كطبلؽ ال سنة فيو كال بدعة، كلكؿ تعريفو كأحكامو

إيقاع طمقة كاحدة في طير لـ يجامعيا الزكج : يرل فقياء الحنابمة أف طبلؽ الّسنة ىك- 1
                                           

 .122س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي(735)
 . 403س، ص .، ـ7، ج"المغني: "راجع ابف قدامة (736)
 . 404س، ص .، ـ7، ج"المغني: " انظر ابف قدامة (737)
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:  ثـ ال يطمقيا ثانية حتى تنقضي عدتيا مف الطمقة األكلى استنادان لقكلو تعالى،فيو
﴿  

   
  ﴾ . حيث قاؿ

 كىك أف يطمؽ الرجؿ (738).طاىرات مف غير جماع: ابف مسعكد كابف عباس رضي الّمو عنيما 
 ثـ يدعيا فبل يطمقيا حتى ، إذا طيرت مف حيضيا بعد أف تغتسؿ كقبؿ أف يطأىا،امرأتو طمقة كاحدة

 .«طبلؽ السنة» كىذا الطبلؽ يسمى ،تنقضي عدتيا
ف ، فإف أراد أف يرجعيا في العدة  فمو ذلؾ بدكف رضاىا كال رضا كلييا كال مير جديد، كا 

 فقد بانت منو، فإف أراد أف يتزكجيا بعد ، فعميو أف يسرحيا بإحساف،تركيا حتى تقضي العدة
انقضاء العدة جاز لو ذلؾ كلكف يككف بعقد، كما لك تزكجيا ابتداء أك تزكجيا غيره ثـ أرجعيا في 

أم طمقة كاحدة في طير لـ –  فإنو يطمقيا كما تقدـ ،العدة، أك تزكجيا بعد العدة كأراد أف يطمقيا
 ....يجامعيا فيو

 فإنو يطمقيا كما تقدـ، فإذا طمقيا الطمقة الثالثة ، فإف تزكجيا مرة ثانية كأراد أف يطمقيا
 المعركؼ الزكاجكحينئذ فبل تباح لو إال بعد أف يتزكجيا غيره ... حرمت عميو حتى تنكح زكجان غيره

راغبان في نكاح المرأة ثـ يفارقيا، أما إف تزكجيا – الثاني – الذم يفعمو الناس، إذا كاف الرجعي 
(739). فإنو محـر عند أكثر العمماء،بقصد أف يحمميا لغيره

 

 فيعرفو الفقياء الحنابمة بأنو طبلؽ مف دخؿ بيا، في حيض أك طير ،أما طبلؽ البدعةك- 2
 ككذلؾ لك طمقيا في طير بعد رجعة مف طبلؽ في حيض، (740).جامعيا فيو قبؿ أف يستبيف حمميا

كمف طبلؽ البدعة أف يطمؽ الرجؿ زكجتو ثبلث طمقات بكممة كاحدة أك بكممات متفرقة في طير لـ 
.  (741) كىك طبلؽ محـر كيقع ثبلثان عند جميكر الحنابمة،يصبيا فيو قبؿ أف يراجعيا

 أف مف طمؽ زكجتو ثبلث طمقات بكممة كاحدة أك كممات في ةكيرل شيخ اإلسبلـ ابف تيمي
 دؿ عميوت كقاؿ بأف ذلؾ ىك الذم ، كال تقع عميو إاّل طمقة كاحدة،طير كاحد فقد ارتكب المحـر

                                           
 . 123س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (738)
 . كما بعدىا5، ص 1398، 1، ط 33راجع مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية،ج  (739)
حاشية : "كانظر كذلؾ منصكر البيكتي. 123س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (740)

 . 496س، ص .، ـ6، ج"الركض المربع
شرح منتيى : " كما بعدىا، كراجع كذلؾ   البيكتي494س، ص.، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "  انظر البيكتي(741)

 .7س، ص .، ـ33ج : ، كمجمكع فتاكل ابف تيمية124س، ص.، ـ3، ج"اإلرادات
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 .نصكص الشريعة

 حكـ كقكع طالؽ السنة كالبدعة -1

 الزكجة عمى في أف طبلؽ السنة يقع كتجرم أحكامو كآثاره ،ال خبلؼ بيف فقياء الحنابمة
 كمع ذلؾ فإنو يقع كقكع ، فالقكؿ المعتمد في مذىب اإلماـ أحمد أنو حراـ،المطمقة، أما طبلؽ البدعة

. ما أكقعو صاحبو
 فيرل أف طبلؽ الثبلث في طير لـ يجامعيا فيو ال يقع بو إال ،أما شيخ اإلسبلـ ابف تيميو

 سكاء ،معيا فيو ال يقعجاطمقة كاحدة، كما يرل أف الطبلؽ البدعي الذم يككف في حيض أك طير 
. كاف كاحدة أك أكثرأ

كال يأخذ - كما سبؽ بيانو-حمد أ ممـز بالقكؿ الراجح مف مذىب اإلماـ ،كالقضاء السعكدم
بالقكؿ المرجكح إال لمصمحة معممة، كما صدرت أكامر كلي األمر بما رآه ابف تيمية رحمو الّمو إذا 

جاء المطمؽ بالفتكل بذلؾ مف فقو الكتاب كالسنة، فإف كؿ طبلؽ شرعو الّمو تعالى في المدخكؿ بيا 
 كلـ يشرع لو أف يطمؽ ،إنما ىك الطبلؽ الرجعي، كلـ يشرع الّمو ألحد أف يطمؽ الثبلث جمعان 

. المدخكؿ بيا طبلقان بائنان 
 ألنو ال ، فيك طبلؽ الزكجة غير المدخكؿ بيا،أما الطبلؽ الذم ال سنة فيو كال بدعةك- 3

عدة ليا يطيميا عمييا لك طمقيا في حيض، ككذلؾ الزكجة التي تبيف حمميا ال سنة كال بدعة في 
 ألف عدة كؿ منيما ،طبلقيا، ككذلؾ الزكجة الصغيرة التي لـ تحض كاآليسة التي انقطع حيضيا

ثبلثة أشير متى كاف طبلقيا فبل تطكؿ عدتيا بخبلؼ التي تحيض، كال سنة كال بدعة لطبلؽ ىؤالء 
كدكف أف يككف ذلؾ محرمان حيف ال . في زمف أك عدد كيمحؽ كبلن منيف الطبلؽ الذم أكقعو الزكج
(742).تطكؿ بو عدة المطمقة عف الحد الذم حدده شرع الّمو تعالى

 

 لـ تشر مدكنة األسرة إلى أم حكـ مف أحكاـ الطبلؽ السني كالطبلؽ البدعي، ،كفي المغرب
 التي سبؽ ليا أف منعت حالة الطبلؽ كالزكجة في حيض ،خبلفان لمدكنة األحكاؿ الشخصية الممغاة

ة في المذىب المالكي، فإف ق، كمادامت حاالت الطبلؽ البدعي األخرل تجكز مع الكرا(47الفصؿ)
كؿ ما لـ يرد بو نص في ىذه المدكنة يرجع فيو إلى »:  مف مدكنة األسرة 400إعماؿ المادة 

 مف مدكنة 47 يجّرنا إلى تطبيؽ ما سبؽ أف نص عميو الفصؿ ،« ...كاالجتيادالمذىب المالكي 
إذا كقع الطالؽ كالمرأة حائض أجبر القاضي الزكج عمى » : األحكاؿ الشخصية كمفاده أنو
                                           

، 3، ج"الكافي: "ك انظر كذلؾ ابف قدامة. 124س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (742)
 . 160س، ص.ـ
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 .«الرجعة
 كتككف زكجتو في حالة حيض، ، فإف الزكج الذم يطمب مف المحكمة اإلذف بالطبلؽ، كعميو

نبو المحكمة إلى ذلؾ، حيث عمى ىذه األخيرة أف تؤخر النظر في منح ذلؾ اإلذف إلى معمييا أف 
. (743)حيف طيرىا

 صريح الطالؽ ككناياتو- 2

 أف الطبلؽ ال يقع إال بمفظ، فمك ، كعامة أىؿ العمـ بف حنبؿأجمع فقياء مذىب اإلماـ أحمد
. (744)نكاه بقمبو فبل يقع طبلقو

: كقد قسـ الفقياء ألفاظ الطبلؽ إلى قسميف 
 : لقسـ األكؿا- 1

 كقكلو ِطّمقي ، كما تصّرؼ منو باستثناء األمر، كىي لفظ الطبلؽ،ألفاظ صريحة في الطبلؽ
. (745)-بكسر البلـ – أنِت مطمِّقة : كباستثناء المضارع كقكلو َتطُمقيف، كباستثناء اسـ الفاعؿ كقكلو

الطبلؽ كالِفراؽ كالسراح كما :  أف صريح الطبلؽ ثبلثة ألفاظ ىي،كيرل بعض فقياء الحنابمة
. (746)تصرؼ مف ىذه األلفاظ

 : القسـ الثانيك- 2

 ،(747) كيعرفيا الفقياء بأنيا ما يشبو الطبلؽ كيدؿ عمى معناه،ألفاظ تعتبر كناية في الطبلؽ

 ، أك ال سمطاف لي عميؾ، أك أنِت حرة،أنِت بائف: كىي المكضكعة في المغة لمبينكنة، كقكؿ الزكج
 ، التي لـ تكضع أصبلن لمطبلؽ،كيسمييا الحنابمة بالكنايات الظاىرة تمييزان بينيا كبيف الكنايات الخفية

. (748)«أخرجي كاذىبي كالحقي بأىمؾ »:كلكنيا تحتممو كقكلو
 : أىـ األحكاـ المترتبة عمى صريح الطبلؽ 

 ألف الصريح ال ،زالن ا كلك كاف جادان أك ق،الطبلؽ بمفظ صريح يقع كلك كاف بغير نية الطبلؽ .1
                                           

 .46، ص 3س، ج .، ـ«شرح مدكنة األسرة»: انظر محمد الكشبكر  (743)
س، ص  .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " ك منصكر البيكتي385س، ص . ، ـ7انظر المغني البف قدامة، ج (744)

 . 168س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " ك انظر كذلؾ ابف قدامة. 127
 . 127س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (745)
 . 385س، ص .، ـ7انظر المغني البف قدامة، ج (746)
 .170س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "راجع ابف قدامة (747)
:  كما بعدىا، ك راجع كذلؾ منصكر البيكتي506س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (748)

 . كما بعدىا130س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات"
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(749).يفتقر إلى نية
 

أنت :  كأف يريد أف يقكؿ ليا، ال بالمفظ كال بالنية فسبؽ لسانو إليو،إذا كاف ال يريد الطبلؽ .2
 حيث ال عبرة لمنكايا ،طاىرة، فقاؿ أنت طالقة لـ تطمؽ بو ديانة، أما في الحكـ القضائي فيقع طبلقو

(750).أماـ القضاء
 

طبلؽ األخرس باإلشارة المفيكمة يعتبر طبلقان صريحان يقع عمى صاحبو، كال : طبلؽ األخرس .3
 فتعتبر مف ،يقع إذا كاف بإشارة غير مفيكمة لمناس، أما إذا فيميا بعض الناس دكف البعض اآلخر

 كال تقع بغير ، فتقع إف اقترنت بحالة غضب أك طمب مف الزكجة الطبلؽ،كنايات الطبلؽ
 . (751)قرينة

 بأنو قد يحتاج إلى الطبلؽ كال يستطيع ،كعمؿ الحنابمة كقكع طبلؽ األخرس باإلشارة المفيكمة
 فقامت إشارتو مقاـ نطؽ غيره، كيقع مف العدد ما أشار إليو ألف إشارتو بالعدد كنطؽ ،النطؽ بو

 ألنو ال ضركرة بو إلى اإلشارة فمـ يصح طبلقو ،غيره بو، أما غير األخرس فبل يقع الطبلؽ بإشارتو
 .(752)بيا

بخط  –مف كتب صريح طبلؽ امرأتو بما يبيف : قاؿ فقياء الحنابمة : الطبلؽ بالكتابة  .4
ف لـ ينكه، ألف الكتابة صريحة في الطبلؽ- كاضح  ألنيا حركؼ يفيـ منيا المعنى ،كقع طبلقو كا 

ذا قاؿ كاتب الطبلؽ أنو ما أراد بالكتابة الطبلؽ  إنما أراد تجكيد ،لقياـ الكتابة مقاـ قكؿ الكاتب، كا 
 كالكتابة ،خطو أك إدخاؿ الغـ عمى زكجتو ُقبؿ منو قكلو ىذا، ألنو ال يككف بذلؾ ناكيان لمطبلؽ

 .(754)، كألنو نكل بذلؾ غير الطبلؽ فمـ يقع(753)تحتمؿ إرادة الطبلؽ كغير ذلؾ

ف أتى بصريح الطبلؽ مف ال يعرؼ معناه لـ يقع طبلقو، كما لك تمفظ بالطبلؽ مف ال  .5 كا 
ف لـ يكف صريحان ،كيقع طبلؽ غير العربي إذا أتى بو بمغتو صريحان . (755)يعرؼ المغة العربية  كا 

                                           
: كانظر كذلؾ منصكر البيكتي. 499س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع:" راجع بالخصكص منصكر البيكتي (749)

 . 127س، ص .، ـ3شرح منتيى اإلراداتج"
، "حاشية الركض المربع: "كانظر منصكر البيكتي. 128س، .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (750)

 . 500س، ص .، ـ6ج
حاشية : "ك راجع كذلؾ منصكر البيكتي. 130س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (751)

 . 503س، ص .، ـ6، ج"الركض المربع
 . 178س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "انظر ابف قدامة (752)
 . كما بعدىا129س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: انظر منصكر البيكتي (753)
 . 503س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "راجع بالخصكص منصكر البيكتي (754)
 .129س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (755)



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

286 

(756).ات كيأخذ حكمياماف فيك مف الؾ،بمغتو
 

 :أىـ األحكاـ المتعمقة بكنايات الطبلؽ 

ال يقع طبلؽ بكناية ظاىرة أك خفية إال بنية مقارنة لمفظ الحتماؿ ألفاظ الكنايات لغير  .1
 الطبلؽ كيعتبر ة ال يقع بمفظ، ثـ نكاه بعد ذلؾ،الطبلؽ، فإذا تمفظ بالكناية غير ناٍك لمطبلؽ

 .(757)لغكان 

 إذا كاف الطبلؽ في حاؿ الخصكمة أك الغضب أك طمب ،ال تشترط نية الطبلؽ بالكنايات .2
 . اكتفاء بداللة الحاؿ التي أغنت عف النية،الزكجة الطبلؽ

 ،إذا أراد بكنايات الطبلؽ في حالة الخصكمة أك الغضب أك طمب الزكجة غير الطبلؽ .3
 لـ يقع طبلقو ديانة فيما بينو كبيف ،كتخكيؼ الزكجة مف عكاقب ما ىي عميو مف الخصكمة كالشقاؽ

ألف داللة الحاؿ مف الخصكمة أك الغضب أك طمب - أم لدل القضاء–ربو ككقع طبلقو حكمان 
 .(758) كتدؿ عمى كجكد نية الطبلؽ،الزكجة لطبلؽ تقكم جانب إرادة الطبلؽ

ف نكل كاحدة، كيقع بألفاظ الكناية الخفية طمقة  .4 يقع بألفاظ الكناية الظاىرة ثبلث طمقات كا 
ف نكل أكثر مف كاحدة كقع ما نكاه،رجعية كاحدة بالنسبة لمزكجة المدخكؿ بيا (759). كا 

 

كما شابو « يمزمني الحراـ» أك «  عمي الحراـ»:أك قاؿ«  أنت عمي حراـ»:إذا قاؿ لزكجتو .5
ال يقع بو طبلؽ، كقاؿ ك يكجب كفارتو كأحكامو ، فالقكؿ المعتمد لدل الحنابمة أف ذلؾ ظيار،ذلؾ

ال فيك لغك: بعضيـ  كيرجح شيخ ،(760)يككف طبلقان بالكناية، فإف نكل بذلؾ الطبلؽ كقع عميو كا 
 (761). ككفارتو كفارة يميف با تعالى،اإلسبلـ ابف تيمية رحمو الّمو أف ذلؾ يعتبر يمينان كال يقع طبلقان 

ذا قاؿ لزكجتو أعني بو الطبلؽ أك ما أحؿ الّمو عمي حراـ أنكم بو الطبلؽ طّمقت « عمّي الحراـ »:كا 
(762).منو ثبلثان 

 

                                           
 . 130س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (756)
حاشية الركض : "راجع كذلؾ منصكر البيكتي. 131س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (757)

 . 507س، ص .، ـ6، ج"المربع
: راجع كذلؾ منصكر البيكتي. 131س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " لمتكسع أكثر، انظر منصكر البيكتي(758)

 .507س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع"
../..       ../.. انظر بيذا الشأف كذلؾ .  132س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي (759)

 . 509س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "منصكر البيكتي
 . 132س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (760)
 . 74س، ص .، ـ33راجع مجمكع فتاكل ابف تيمية، ج (761)
 . 512س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (762)
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كلـ - أم لدل القضاء – ككاف في ذلؾ كاذبان لزمو الطبلؽ حكمان ،حمفت بالطبلؽ: إذا قاؿ .6
 ألنو إذا ،كركم عف اإلماـ أحمد أنو ال يقع بذلؾ شيء- أم فيما بينو كبيف ربو - (763)يمزمو ديانة

 .(764)كاف كاذبان لـ يصر حالفان بقكلو حمفت

 تممؾ بيا أف تطمؽ نفسيا ثبلث ،فيك كناية ظاىرة في التككيؿ (أمرؾ بيدؾ  )إذا قاؿ المرأتو  .7
 ما لـ يحدد ليا أجبلن معينان أك يسحب ذلؾ منيا قبؿ أف تكقع منو شيئان أك ،طمقات متى شاءت
 .(765)ترفض تككيمو ىذا

 :الؽ المدخكؿ بيا كغيرىاط

 في عقد صحيح ثبلث طمقات، كيقع ،يممؾ الزكج عمى زكجتو التي دخؿ بيا أك اختمى بيا -أ 
 فتبيف منو بينكنة ، كالتي لـ يختِؿ بيا،منيا العدد الذم تمّفظ بو أك نكاه، أما غير المدخكؿ بيا

ذا جمع ليا الطبلؽ الثبلث بمفظ كاحد بانت منو  صغرل بالطمقة األكلى كال يمحقيا طبلقو بعدىا، كا 
 .(766)بينكنة كبرل

كقع بذلؾ طمقتاف، فإف أضاؼ ثالثة كقعت الثالثة  (أنت طالؽ، أنت طالؽ  )إذا قاؿ لزكجتو  -ب 
 ما لـ ينِك بذلؾ التأكيد كاإلفياـ كتككف نيتو مقارنة لمفظ، فحيف ذلؾ ال يقع عميو إال طمقة ،أيضان 
(767).كاحدة

 

 لطالؽ الثالث بمفظ كاحدا- 3

 أف جمع الطمقات الثبلث بمفظ كاحد أك ألفاظ متعددة في طير لـ ،ركم عف اإلماـ أحمد -أ 
، كالركاية الثانية عنو أف جمع الثبلث طبلؽ بدعة  يجامعيا فيو ىك طبلؽ الّسنة كغير محـر

 .(768)محـر

 ، فالمعتمد لدل فقياء الحنابمة أنو يقع الطبلؽ ثبلثان ،أما بالنسبة لكقكع ذلؾ الطبلؽ أك عدمو -ب 
 كألف ذلؾ ىك فتكل ابف عباس رضي الّمو ، ألنو طبلؽ مف مكمؼ في محؿ الطبلؽ،كأنو بدعة محـر

                                           
 .514س،  ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: " راجع  منصكر البيكتي(763)
 .514س،  ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي(764)
 . 133س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر بالخصكص منصكر البيكتي (765)
حاشية الركض : " كما بعدىا، كراجع كذلؾ منصكر البيكتي505س، ص .، ـ7، ج"المغني: "انظر ابف قدامة (766)

س، .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " كما بعدىا، كلمتكسع أكثر انظر منصكر البيكتي519س، ص .، ـ6، ج"المربع
 . كما بعدىا141ص 

 .141س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر  منصكر البيكتي (767)
 .398س، ص .، ـ7، ج"المغني: "انظر ابف قدامة (768)
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(769).عنيما
 

أحدىما محـر أيضان عند : كأما جمع الطبلؽ الثبلث ففيو قكالف: كقاؿ ابف تيمية رحمو الّمو -ج 
 بؿ ان،أف جمع الثبلث ليس محـر: كالقكؿ الثاني... أكثر العمماء مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ

 أما جمع الثبلث :الّمو إلى أف يقكؿ رحمو ...الركاية األخرل عف أحمد- كىك –ىك ترؾ لؤلفضؿ 
 .(770)فأقكاؿ الصحابة فييا كثيرة مشيكرة

كعمى ىذا :  ثـ قاؿ، كذكر رحمو الّمو أف إيقاع ذلؾ الطبلؽ ثبلثان ال يقـك عميو دليؿ شرعي
تقى ا إذا كاف ممف ، كال يمزمو شيء،القكؿ الراجح ليذا المكقع أف يمتـز طمقة كاحدة كيراجع امرأتو

 (771).الّمو كتاب مف البدعة
 لشؾ في الطالؽا- 4

 كيرل فقياء . بأنو التردد بيف أمريف ال ترجيح ألحدىما عمى اآلخر،يعّرؼ العمماء الشؾ -أ 
الحنابمة أف الشؾ بالنسبة لمطبلؽ ىك مجرد التردد بيف كجكد المشككؾ فيو كعدـ كجكده، فيدخؿ فيو 

 .(772)الكىـ كالظف

 كقاؿ ابف قدامة رحمو (773).كيرل الحنابمة أف الطبلؽ ال يمـز بشؾ فيو أك فيما عمؽ عميو -ب 
ألف النكاح ثابت بيقيف فبل يزكؿ ...  مف شؾ في طبلقو لـ يمزمو حكمو، نص عميو أحمدإف: الّمو

 .(774)طراحو، كالكرع التزاـ الطبلؽإكألنو شّؾ طرأ عمى يقيف فكجب .. .بشؾ 

ىؿ :  فإف شؾّ ، كالذم ىك األقؿ، فإنو يبنى عمى اليقيف،أما بالنسبة لمشؾ في عدد الطمقات -ج 
ف شؾ ىؿ طمؽ اثنتيف أـطمؽ كاحدة أ ، كىكذا (775) اعتبرىا طمقتيف؟ ثبلثان ـ اثنتيف؟ اعتبرىا كاحدة، كا 

 .يككف األقؿ ىك المتيقف كيمغي غيره

 أقرع ،كمف شؾ فيمف طمؽ مف زكجاتو المتعددات كلـ يتيقف مف إيقاعو بكاحدة معينة منيف -د 
 ألنو ال سبيؿ إلى معرفة المطمقة منيف بعينيا، فشرعت ،بينيف فأيتيف أصابتيا القرعة فيي المطّمقة

كالقرعة سنيا رسكؿ الّمو :  ألنيا طريؽ شرعي إلخراج المجيكؿ، كقاؿ اإلماـ أحمد رحمو الّمو،القرعة
                                           

 . 124س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي (769)
 . كما بعدىا82س، ص .، ـ33انظر مجمكع فتاكل ابف تيمية، ج (770)
  .98س، ص .، ـ33 انظر مجمكع فتاكل ابف تيمية، ج(771)
 . 179س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (772)
حاشية الركض : "، كانظر  منصكر البيكتي180س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي(773)

 . 595س، ص .، ـ6، ج"المربع
 . 492س، ص .، ـ7، ج"المغني: " راجع ابف قدامة (774)
 .  220س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "، كابف قدامة180س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (775)
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ذا قامت البينة بعد القرعة عمى أف المطّمقة غير الخارجة بالقرعة.  كقد جاء بيا القرآف  رّدت ،كا 
 كلك كانت قد تزكجت مف غيره كأعيدت القرعة بيف ،التي خرجت عمييا القرعة إلى الزكج

(776).األخريات
 

 ، عمى أف الطبلؽ يقع كفقان لما نطؽ بو الزكج،كعمى الرغـ مف إجماع فقياء المذاىب السنية
 الذم يرل أف الطبلؽ في جميع األحكاؿ ،إال أف المشرع المغربي خالؼ ذلؾ آخذان بمكقؼ الظاىرية

الطالؽ المقترف بعدد » مف مدكنة األسرة 92إنما يقع مرة كاحدة فقط، كذلؾ ما نصت عميو المادة 
 حيث لـ يعجؿ بانتياء ، كخيران فعؿ المشرع المغربي،«لفظان أك إشارة أك كتابة ال يقع إال كاحدان 

. العبلقة الزكجية
ذا كاف الغالب أف يتـ الطبلؽ بالمفظ الداؿ ع ، فإنو يمكف أف يتـ بالكتابة أك باإلشارة إذا ليوكا 

يقع التعبير عف » مف مدكنة األسرة 73كاف الزكج أخرسان عاجزان عف الكتابة، كما نصت المادة 
 .«ا بإشارتو الدالة عمى قصدهـ كيقع مف العاجز عنو،الكتابةبالطالؽ بالمفظ المفيـ لو ك

 كمف الناحية القانكنية أيضان، فإف التمفظ بالطبلؽ أك كتابتو ال تكفي كحدىا لحدكث ،كعمميان 
. الطبلؽ، إنما يجب المركر عبر المسطرة القضائية المنصكص عمييا في المدكنة الجديدة

  انشزٔط فٙ انطالق:انفمزح انثبَٛخ

ترتيب شيء غير حاصؿ في الحاؿ عمى شيء حاصؿ أك غير : يعرؼ الفقياء الشرط بأنو- أ
. (777)«إف دخمت الدار فأنت طالؽ»أك « إف كنت فعمت كذا فأنت طالؽ »:حاصؿ، كقكؿ المطّمؽ

 :أىـ األحكاـ المتعمقة بالطبلؽ المعّمؽ عمى شرط عند الحنابمة- ب

ف لـ يكجد الشرط لـ يقع ، فمتى كجد الشرط كقع الطبلؽ،يصح تعميؽ الطبلؽ بشرط .1  كا 
 .(778)الطبلؽ

، (779)ال يصح تعميؽ الطبلؽ بشرط، إال مف زكج يعقؿ الطبلؽ كيصح تنجيزه منو في الحاؿ .2
 ألنيا لـ تكف زكجة لو حيف ،لـ يقع الطبلؽ بتزكجيا منو«  إف تزكجت امرأةن فيي طالؽ»:فمك قاؿ

                                           
 . 597س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي (776)
حاشية :  "انظر كذلؾ منصكر البيكتي.  152س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (777)

 . 547س، ص .، ـ6، ج"الركض المربع
 . 189س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "راجع ابف قدامة (778)
حاشية الركض : "انظر منصكر البيكتي. 152س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (779)

 . 547س، ص .، ـ6، ج"المربع



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

290 

 .(780)عمؽ طبلقيا

 ال يقبؿ التعجيؿ ال تطمؽ بو قبؿ كجكد الشرط، كما ،الطبلؽ المعمؽ عمى شرط في المستقبؿ .3
(781).ال يقبؿ اإللغاء

 

 كليا أف ،يريد بذلؾ تعميقو عمى مشيئتيا جاز ذلؾ« أنت طالؽ إف شئت »:إذا قاؿ لزكجتو .4
 فمتى شاءت ذلؾ نية أك تمفظان كقع ذلؾ ،تشاء ذلؾ في أم كقت عمى الفكر أك عمى التراخي

(782).الطبلؽ
 

تعميقان أك جزمان – أنت طالؽ إف شاء الّمو : إذا عمؽ الطبلؽ عمى مشيئة الّمو تعالى كأف يقكؿ  .5
 الشرط كيقع الطبلؽ، ل فيمغ، ألنو ال سبيؿ لو لمعرفة مشيئة الّمو،كقع طبلقو في الحاؿ– أك تبركان 

– إذا شاب الغراب «  أنت طالؽ»:كأف يقكؿ– ككذلؾ األمر إذا عمؽ الطبلؽ بشرط مستحيؿ الكقكع 
 .، كيمغي الشرط ألنو نكع مف العبث(783)فيقع طبلقو في الحاؿ

الطبلؽ المعمؽ عمى فعؿ شيء أك تركو ال  »93 مف المادة كانطبلقا ،أما المشرع المغربي
 عمى شرط ان فقد خالؼ ما استقرت عميو المذاىب السنية األربعة التي اعتبرت الطبلؽ معمؽ« يقع

. فاسخ ينتج أثره بتحقؽ ذلؾ الشرط
 إنما جنح إلى مكقؼ الظاىرية التي تعتبر الطبلؽ المعمؽ عمى ،كالمشرع المغربي بمكقفو ىذا

. (784) أم ال ينتج عنو طبلؽ، ال يعتد بو كال ينتج أم أثر،شرط
 الَحِمؼ بالطالؽ: أكال

 - (785) بأنو ىك ما قصد بو المنع مف الشيء أك الحث عميو؛يعرؼ الفقياء الحمؼ بالطبلؽ -أ 
فإف بر بذلؾ القسـ لـ يقع الطبلؽ كلـ يحنث كال تجب – أم استخدـ كاستخداـ اليميف با تعالى 

ف حنث كلـ يبر بيمينو كقع طبلقو،عميو كفارة اليميف كأف يحمؼ بالطبلؽ أال يسافر ىك  - (786) كا 
. أك ال تسافر زكجتو

                                           
 . 170س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (780)
، 6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر كذلؾ منصكر البيكتي. 427س، ص .، ـ7، ج"المغني: "انظر بف قدامة (781)

 . 153س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "كمنصكر البيكتي. 549س، ص .ـ
 . 170س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (782)
 . 170س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي(783)
 .38، ص 2س، ج.، ـ«شرح مدكنة األسرة»: انظر محمد الكشبكر  (784)
 .205س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " انظر ابف قدامة (785)
 .206س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "  راجع ابف قدامة(786)
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في –  إذا حمؼ بالطبلؽ ليفعمف كذا أكال يفعؿ فممعمماء فييا :(787)قاؿ ابف تيمية رحمو ا  -ب 
 :ىذه المسألة ثبلثة أقكاؿ

 ؛إذا حنث كقع بو الطبلؽ- 1
 ؛ال يقع بو شيء كال كفارة عميو- 2
 .ق كفارة يميفؤتجز- 3

 كىك الذم يراد بو ،الشرط المقصكد عدمو كعدـ الجزاء الذم عمؽ عميو: كقاؿ رحمو الّمو- ج
 ،أصح األقكاؿ أف ىذه يميف مف أيماف المسمميف: كقاؿ.. .الشرطالحمؼ كال يراد بو كقكع الجزاء عند 

 .(788) كعميو كفارة يميف،فيجرم فييا ما يجرم في أيماف المسمميف

 فقد جانب مكقؼ اإلماـ مالؾ الذم يقر بأف الحمؼ بالطبلؽ يترتب عنو ،أما المشرع المغربي
 عندما نص صراحة في المادة ، كأخذ بمكقؼ الظاىرية المخالؼ لرأم الجميكر،طمقة رجعية كاحدة

 تيسيران عمى الناس، كلعؿ المدكنة تريد «الحمؼ باليميف أك الحراـ ال يقع بو طالؽ»عمى أف  91
. (789)بذلؾ محاربة ىذه األيماف التي انتشرت كشاعت في المجتمع

  الطالؽ البائف كالطالؽ الرجعي-1

يقسـ الفقياء الطبلؽ البائف إلى بائف بينكنة كبرل كبائف بينكنة صغرل،  : الطالؽ البائف -أ 
فالطبلؽ البائف بينكنة كبرل ىك الطبلؽ الثبلث بكممة كاحدة أك بكممات، كحينئذ ال تحؿ لو زكجتو 

جديد  بعقد جديد كمير ، ثـ يفارقيا كتعتد منو كتعكد إلى المطمؽ األكؿ،حتى تنكح زكجان غيره
 . (790)كرضاىا

أما البينكنة الصغرل فيي لممطمقة دكف الثبلث قبؿ الدخكؿ أك الخمكة، كلممطمقة المدخكؿ بيا 
 بألفاظ ة كلـ يراجعيا زكجيا قبؿ انتياء عدتيا، ككذلؾ لمزكجة المخاِلع،إذا كاف طبلقيا دكف الثبلث

 حيث ال ،أك بمفظ الطبلؽ دكف الثبلث عمى عكض (الخمع، الفسخ، المضادة)المخاَلعة المعركفة 
. (791)يممؾ مطمقيا بعكض مراجعتيا

كىك طبلؽ الزكج لزكجتو التي دخؿ بيا أك اختمى بيا في عقد صحيح دكف : الطالؽ الرجعي -ب 
 ، ألف الزكج يممؾ معو مراجعة زكجتو إلى عقد نكاحو؛ كسمّي ىذا الطبلؽ بالرجعي،ثبلث طمقات

                                           
 .215 ك187س، ص .، ـ33انظر مجمكع فتاكل ابف تيمية ، ج (787)
 . 222 ك218 ك205س، ص .، ـ33 لممزيد مف المعرفة، راجع مجمكع فتاكل ابف تيمية ، ج(788)
 .239، ص 1س، ج .انظر عبد الكريـ شيبكف، ـ (789)
 . 234 ك162س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " انظر ابف قدامة (790)
 .  227س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "  راجع ابف قدامة(791)



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

292 

 .(792)قبؿ انتياء عدتيا كدكف عقد جديد

ـ عف طريؽ تعمى ككف كؿ طبلؽ مف مدكنة األسرة  122في المغرب نصت المادة ك
، كيككف التطميؽ عف «حالتي التطميؽ لإليالء كعدـ اإلنفاؽ» إال في ،المحكمة فيك طبلؽ بائف

:  طريؽ المحكمة بائنان في الحاالت التالية
 ؛التطميؽ بإخبلؿ بأحد شركط الزكاج- 1
 ؛التطميؽ لمغيبة- 2
 ؛التطميؽ لمضرر- 3
 ؛التطميؽ لئليبلء- 4
 ؛التطميؽ لمشقاؽ- 5
. رد الزكجة مف طرؼ الزكج لكجكد عيب فييا- 6

 مف مدكنة األسرة المغربية التي 123كيدخؿ ضمف الطبلؽ البائف ما نصت عميو المادة 
طالؽ قبؿ البناء كالطالؽ اؿكؿ طالؽ أكقعو الزكج فيك رجعي، إال المكمؿ لمثالث ك»اعتبرت 

 .«ممؾـباالتفاؽ كالخمع كاؿ
.  قد استمد ىذه المادة مف أحكاـ الفقو اإلسبلمي،كبذلؾ يككف المشرع المغربي

 
  الطالؽ في مرض المكت-2

 أف مف طمؽ زكجتو في صحتو ال يرثيا كال ترثو إذا  بف حنبؿيرل فقياء مذىب اإلماـ أحمد -أ 
 أك طمقيا في ،مات أحدىما، ككذلؾ إذا طمؽ الرجؿ زكجتو في مرضو غير المخكؼ كمات بو

. (793) كعدـ التيمة في حرمانيا مف الميراث، النقطاع النكاح،مرضو المخكؼ كلـ يمت بو
ف طمؽ الرجؿ زكجتو في مرض مكتو المخكؼ   -ب  كىك الذم اتصؿ بو المكت أك قاؿ بو – كا 

 بأف يككف طمقيا ابتداءن ، كقصد بذلؾ حرمانيا مف الميراث،دكف طمب منيا - (794)طبيباف عدالف
 ، فإنيا ترثو إذا مات كال يمحقيا طبلقو، أك طمبت منو أقؿ مف ثبلث فطمقيا ثبلثان ،دكف طمب منيا

 .(795) بقصد حرمانيا مف الميراث، مؤاخذة لو بما كاف مف طبلقو ليا،كلكف ال يرثيا إذا ماتت

                                           
، 3، ج"الكافي: "   كما بعدىا، ك ابف قدامة601س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (792)

 . كما بعدىا227س، ص .ـ
 . 186س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (793)
  . 30س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: " راجع منصكر البيكتي(794)
 . كحاشيتيا187س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (795)



                تطٕر تشزٚعبد األسزح فٙ انٕطٍ انعزثٙ دراسخ يمبرَخ ثٍٛ

 -انًًهكخ انًغزثٛخ ٔانًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ          - 

293 

 فالمطمقة مف زكجيا المريض مرض المكت ترثو كلك انتيت عدتيا ،كبالنسبة لممالكية
. (796)كتزكجت مف رجؿ آخر

 كمف ثـ كجب أف يرد ، ال يمنع أنو قصد العبث بأحكاـ الشرع،فانتياء العدة كزكاج المطمقة
كحيث » : جاء في تعميموعميو قصده، كقد سبؽ لممجمس األعمى أف قضى بيذا في قرار صادر عنو

 مات منو المطمؽ تعتبر في حكـ الزكجة مف حيث الميراث ،إف المطمقة طالقان في مرض مخكؼ
»...(797) .

كلقد سكتت مدكنة األسرة عف ىذا الحكـ، كلكف ىذا ال يمنع مف تطبيقو في إطار اإلحالة 
.  مف المدكنة40عمى المذىب المالكي كالمنصكص عمييا ضمف المادة 

 نماذج مف الكاقع التطبيقي لقضايا الطالؽ في المممكة العربية السعكدية: ثانيا

نما ازدادت ، لـ تكف ظاىرة الطبلؽ منتشرة في المممكة العربية السعكدية قبؿ خمسيف سنة -أ  كا 
 التي ابتدأت في السبعينات مف القرف االقتصاديةكاستفحمت منذ حكالي ثبلثة عقكد مع الطفرة 

 حتى كصمت إلى درجة كبيرة كمقمقة، فقد كشفت إحصائيات كزارة العدؿ عاـ ،الماضي الميبلدم
لمميبلد أف نسبة الطبلؽ في منطقة مكة المكرمة كصمت في سنة كاحدة إلى  2004 لميجرة ك1425
 التي كانت في تمؾ السنة ككصمت في بعض المناطؽ األخرل إلى ،مف حاالت الزكاج%  0,18
ا زالت نسبة الطبلؽ ترتفع حسب ما تنشره الصحؼ ـك. (798)حسب تمؾ اإلحصائيات% 0,45

. كالمجبلت المحمية
 التي فصؿ فييا ،كلقد شيدت ساحات الدكائر القضائية كثيران مف الخصكمات الزكجية -ب 

 بعد أف عجزت محاكالت األىؿ كلجاف إصبلح ذات البيف عف إعادة الحياة الزكجية إلى ،القضاء
 كيحكؿ دكف كقكع أبغض الحبلؿ إلى الّمو تبارؾ كتعالى، ،مسارىا الطبيعي الذم يرضي الّمو تعالى

 :كمف ذلؾ ىذه النماذج التي قاؿ بيا القضاء كممة الفصؿ 

ىػ الصادر مف المحكمة العامة بمكة 19/9/1426  كتاريخ177/2/17كرد في الصؾ رقـ  .1
 كأنيا خرجت مف بيت ،ىػ كأنجب منيا ابنان كبنتيف1419 أف المدعي دخؿ بزكجتو عاـ ،المكرمة

 كأنو قاؿ ليا سابقان إف خرجت مف بيتي ،ىػ8/6/1425 كأقامت مع أىميا منذ ،الزكجية بدكف إذنو
 .بدكف إذني فأنت طالؽ فخرجت ثـ راجعيا في اليـك الثاني

                                           
 .، ص "شرح مدكنة األسرة: "راجع محمد الكشبكر  (796)
 .68، ص 71، منشكر بمجمة المحاكـ المغربية، العدد 1993 مام 5قرار صادر بتاريخ  (797)
 .11/12/2005 المكافؽ 9/11/1426 كتاريخ 15572انظر جريدة المدينة السعكدية العدد  (798)
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 كأفادت ، كسبؽ أف طمقيا قبؿ ذلؾ بست سنكات كراجعيا كطمب الزكج عكدتيا لبيت الزكجية
 كأعمنت استعدادىا لمرجعة إلى بيت الزكجية إذا أقاـ الزكج ،الزكجة أنو ال عمـ ليا بمراجعتو ليا

 شيكدان عدكالن شيدكا لو بمراجعتو لزكجتو في مالبينة عمى مراجعتيا، كفي جمسة تالية أحضر المدع
...  عمييا باالنقياد لزكجيا المدعيل فأصدر القاضي حكمو بإلزاـ المدع،عدتيا
ىػ الصادر مف المحكمة العامة بمكة 4/4/1428 كتاريخ 10998/17كفي الصؾ رقـ  .2

 بعد أف ، أقامت الزكجة دعكاىا عمى زكجيا تطمب فييا فسخ نكاحيا مف المدعى عميو،المكرمة
 أحدىما بمغ مف العمر ست سنكات كاآلخر يبمغ ثبلث ، كأنجبا ابنيف،مضى عمى زكاجيا تسع سنكات

 اتفؽ الزكجاف عمى أف ينفؽ الزكج عمى كلديو نفقة ، كبعد حكار بينيما في قاعة المحكمة،سنكات
 ، ثـ طمقيا الزكج أماـ القاضي طمقة كاحدة،شيرية قدرىا أربعمائة لاير تسمـ لمزكجة عف طريؽ البنؾ

 كلزكجيا مراجعتيا ما دامت في ،فأصدر القاضي حكمو بإيقاع الطمقة المذككرة طمقة كاحدة رجعية
 .العدة

ىػ الصادر مف المحكمة العامة بمكة 26/8/1427 كتاريخ 70/8/17كفي الصؾ رقـ  .3
 نحف »:كقاؿ أيضان «  أنِت طالؽ»: ادعت الزكجة أف زكجيا طمقيا قبؿ أربع سنيف بقكلو،المكرمة

كطمبت إثبات طبلقيا لدل القضاء فرد الزكج بأف المذككرة زكجتو منذ أكثر مف « خالصيف كما أبغاؾِ 
 كأنو لـ يطمقيا كلـ ، كأف ما ذكرتو مف حصكؿ الطبلؽ غير صحيح،زالت زكجتو اـ ك،خمس سنيف

 .يتمفظ بأم لفظ مف ألفاظ الطبلؽ

 ألف الطبلؽ لـ يحضره أحد سكاىا كطمبت ، كردت المدعية بأنو ال بينة ليا عمى دعكاىا
 كصدر حكـ القاضي برد دعكل ، فحمؼ الزكج اليميف عمى ذلؾ،اليميف مف الزكج أنو لـ يطمقيا

.  كطمبت تمييز الدعكل فأجيبت إلى طمبيا، فأعمنت المدعية عدـ قناعتيا بالحكـ،الزكجة
 كما بعدىا مف مدكنة األحكاـ القضائية الصادرة عف كزارة العدؿ 300كجاء في الصفحة 

 كتاريخ 295/11 ما تضمنو الصؾ رقـ ، اإلصدار األكؿ،(ـ2007)ىػ 1428السعكدية عاـ 
 كبعد ،ىػ مف أف الزكجة ادعت عمى زكجيا بعد خمس كعشريف سنة مف الزكاج30/12/1426

 كأنو طمقيا بقصد ، كحالتو مخكفة،كبنات أف زكجيا مريض بالسرطاف كاإليدزبناء إنجاب تسعة أ
 التقارير ت كأبرز، كاعترؼ الزكج بالزكجية كاألكالد كالطبلؽ ليا بناءن عمى طمبيا،حرمانيا مف الميراث

الطبية التي تثبت الكـر كالعبلج الكيماكم كتناكلو العبلج المناسب لفيركس نقص المناعة البشرية 
 بناءن عمى ما ، كقضى بأف طبلقيا صحيح، كحكـ القاضي بإسقاط دعكل المدعية،كاستجابتو لمعبلج

 كمصادقة المدعية عمى أف زكجيا يمارس ،تضمنو التقرير الطبي مف استجابة المدعى عميو لمعبلج
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 فقررت المدعية عدـ ، كنظران لمركر سنة كاممة عمى الطبلؽ كالمدعي ال يزاؿ حيان ،عممو الكظيفي
 .قناعتيا بالحكـ كطمبت تمييزه كأجيبت إلى طمبيا

ااآلسر المجغربك  مل الططال  : الثسانالمطمل  
 ، ترتبت بمكجبو حقكؽ ككاجبات لكؿ مف الزكجيف،ُبِنَيت الحياة الزكجية عمى عقد شرعي .1

الذرية مف البنيف كالبنات، كتترؾ ىذه الثمرات كالحياة الزكجية بعض في كلثمرة ذلؾ الزكاج المتمثمة 
. بصماتيا عمى الزكجيف بعد انييار الحياة الزكجية كالفرقة بيف الزكجيف

، الرجعة كالعدة:  إف كانت طبلقان أك غيره،كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى الفرقة بيف الزكجيف .2
.  في إطار األحكاـ الشرعية التي بينت ذلؾ كمو، كالحضانةكالنفقة

  ٔانعذحانزجعخ : انفمزح األٔنٗ

إعادة مطمقة طالقان غير بائف إلى ما كانت عميو قبؿ الطالؽ »: الرجعة بأنياالحنابمةيعرؼ فقياء 
:  مستدليف عمى ذلؾ بقكلو تعالى،«بغير عقد نكاح

﴿  
﴾(799) كبما كرد في صحيح مسمـ كغيره مف أف عبد الّمو بف عمر 

. (800)«مره فميراجعيا»:  ألبيورضي الّمو عنيما طمؽ امرأتو فقاؿ النبي 
كمف أىـ األحكاـ المتعمقة بالرجعة  - 1
 :عند الحنابمة- 1

 ؛أف يككف المراجع ىك الزكج أك ككيمو .1

 ؛كأف يككف الطبلؽ دكف الثبلث كدكف عكض .2

 ؛كأف تككف الزكجة مدخكالن بيا .3

 .كأف تككف المراجعة خبلؿ فترة العدة كقبؿ أف تغتسؿ مف آخر حيضة في العدة .4

رددت  »:ككقكلو« راجعت زكجتي لعقد نكاحي »:تتحقؽ الرجعة بالكبلـ الذم يدؿ عمييا كقكلو .5
 ألف ذلؾ ليس صريحان ،«تزكجتيا» أك «نكحتيا» كال تصح الرجعة بمفظ «زكجتي كأمسكتيا كأعدتيا

نما ىك مف باب الكنايات،في الرجعة  كاستباحة العبلقة الجنسية بيف الزكجيف ال تحصؿ بالكناية، ، كا 
(801).كذىب بعض الحنابمة إلى أف الرجعة تحصؿ بذلؾ

 

                                           
 .226سكرة البقرة اآلية  (799)
: " كمنصكر البيكتي. 182س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "سبؽ تخريج الحديث، انظر منصكر البيكتي (800)

 . 601س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع
 كما بعدىا ك راجع كذلؾ في نفس الشأف  601س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي (801)
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كال تحصؿ الرجعة .  كلك لـ ينك بالكطء إرجاعيا،كما تتحقؽ الرجعة عند الحنابمة بالكطء .6
(802).بالمباشرة دكف الفرج كال بالخمكة بيا

 

 فميا أف تظير أماـ ،كالمطمقة الرجعية تعتبر زكجة يحؽ ليا ما يحؽ لمزكجة قبؿ طبلقيا .7
 .(803) كأف يخمك بيا كأف يسافر بيا،زكجيا كتتزيف لو

(804).ال يصح تعميؽ الرجعة عمى شرط .8
 

نما يسف أف يشيد عمى ذلؾ ،ال يشترط في صحة الرجعة عمـ الزكجة بيا كال اإلشياد عمييا .9  كا 
 ككذلؾ ال تفتقر الرجعة إلى كلي كال إلى صداؽ كال إلى رضا المرأة ،حسمان لمخبلؼ في ذلؾ

(805).كعمميا
 

(806). عمى ما بقي لو مف عدد طبلقيا،ترجع المطمقة الرجعية إلى زكجيا المراجع ليا .10
 

ذا ادعى في عدتيا أنو راجعيا كأنكرت ذلؾ .11 ف لـ تكف لو بّينة كال ،كا   فالقكؿ قكؿ الزكج كا 
 كال إلى ة فبل يحتاج إلى بيف،ا زاؿ يممؾ الرجعة ما لـ تنتو عدتياـ ألنو ،يطالب باليميف عمى ذلؾ

ف ، فالقكؿ قكليا مع يمينيا،ف ادعى بعد انتياء عدتيا أنو راجعيا في عدتيا كأنكرت ذلؾإيميف، ك  كا 
  (807).صدقتو في ذلؾ رجعت إليو

 :عند المالكية- 2

كؿ طبلؽ رجعي كليس بائنان يمكف الرجعة فيو قبؿ انقضاء عدة الطبلؽ : كبالنسبة لممالكية
، حيث اشترطت عمى 124الرجعي، كقد تناكلت مدكنة األسرة المغربية مكضكع الرجعة في المادة 

الزكج الذم يرغب في إرجاع زكجتو قبؿ انتياء العدة اإلشياد عميو عف طريؽ عدليف يقكماف بإخبار 
ذا ما ،القاضي مباشرة  الذم يستدعي الزكجة كاالستماع إلييا في شأف رجكعيا إلى بيت الزكجية، كا 

 بحيث أتاح ليا المشرع فرصة المجكء إلى التطميؽ عف طريؽ ،رفضت ال يمكف إجبارىا عمى ذلؾ
.  مف المدكنة94الشقاؽ المنصكص عميو في المادة 

 األحكاـ المتعمقة بالعدة- 2
                                                                                                                                              

 . كما بعدىا182س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " منصكر البيكتي
 . كحاشية الركض184، 3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " منصكر البيكتي (802)
 .185 ك184س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات : " راجع منصكر البيكتي(803)
 . 185 ك184، 3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "منصكر البيكتي (804)
 . 605 ك604س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (805)
 . 185س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (806)
 .613كحاشية . 612س، ص .، ـ6، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي (807)
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 في المممكة العربية السعكدية- 1

 (808).التربص المحدكد شرعان، كىي كاجبة عندىـ باإلجماع: يعرؼ الحنابمة العدة بأنيا .1

 فارقت زكجيا بطبلؽ أك خمع أك فسخ -بالغة أك صغيرة يكطء مثميا- كتمـز العدة كؿ امرأة  .2
 أم ميما كاف حاؿ ، كتمـز المتكفى عنيا زكجيا مطمقان (809).إذا كاف قد كطأىا زكجيا أك اختمى بيا

  ﴿:  لعمـك قكلو تعالى،الزكج أك الزكجة

  

  

  

  ﴾ 

 (810).232سكرة البقرة اآلية 

 (811) فبل عدة عمييا، بطبلؽ أك غيره،كمف فارقيا زكجيا في حاؿ حياتو قبؿ الكطء أك الخمكة .3
   ﴿: لقكلو تعالى

  

    

   

   

 49﴾ سكرة األحزاب اآلية. 

 ،كعدة المفارقة لزكجيا في حياتو بعد الدخكؿ أك الخمكة ثبلث حيضات إف كانت ممف يحضف .4
 كالفسخ بسبب الرضاع ، ميما كاف سببو،كاف الفراؽ بطبلؽ رجعي أك بائف أك بخمع أك بفسخأسكاء 

: ، كذلؾ لقكلو تعالى(812)الّديفأك العيكب أك اإلعسار بالنفقة أك اختبلؼ 
﴿  

  

                                           
 . 216س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (808)
 .  كما بعدىا46س، ص.، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (809)
 . كحاشيتيا48س، ص.، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي(810)
س، ص .، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: "   كمنصكر البيكتي301س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " انظر ابف قدامة (811)

 . 216س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "، ك منصكر البيكتي49
 .  220س، ص.،ـ3،ج"شرح منتيى اإلرادات: "كانظر منصكر البيكتي. 301س، ص.، ـ3،ج"الكافي: "انظر ابف قدامة (812)
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 ﴾  226سكرة البقرة اآلية. 

ذا كانت المفارقة في الحياة  .5  مف المحيض أك صغيرة لـ تحض كقد دخؿ بيا زكجيا يائسةكا 
   ﴿: لقكلو تعالى،(813) فعدتيا ثبلثة أشير،أك اختمى بيا

    
  
  
    

﴾  4سكرة الطبلؽ اآلية. 

ذا كانت المفارقة في الحياة حامبلن فعدتيا أف تضع حمميا .6 :  لقكلو تعالى،كا 
﴿  

   
﴾ ككذلؾ إذا تكفى عنيا زكجيا كىي 4 سكرة الطبلؽ اآلية ،

 (814).حامؿ

 كذلؾ لقكلو ،(815) ليس ليا أف تخرج مف بيت الزكجية إلى بيت آخر،كالمطمقة طبلقان رجعيان  .7
    ﴿: تعالى في حؽ المطمقات

   
   

 
1﴾ سكرة الطبلؽ اآلية .

ذا مات زكج المعتدة الرجعية .8 ف ،كا   فعمييا عدة الكفاة مف حيف مكتو كتنقطع عدة الطبلؽ، كا 
 كليس عمييا عدة ، فتكمؿ عدة الطبلؽ،كانت الزكجة مطمقة طبلقان بائنان كتكفي زكجيا في عدتيا

 ، ألنيا أجنبية مف نكاحو كميراثو فمـ يمزميا االعتداد مف كفاتو، كما لك انقضت عدتيا قبؿ مكتو،كفاة
  كالمخالعة كالمطمقة بناءن عمى طمبيا كالذمية،ككذلؾ المطمقة في مرض المكت التي ال ترث

(816).كذلؾ
 

                                           
 . 220س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (813)
 . 217س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (814)
 . 230س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي(815)
 .  311 ك310س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " راجع ابف قدامة (816)
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 حيث شاء زكجيا مف المساكف التي تصمح لمثميا، أما البائف بفسخ ،كتسكف المطمقة الرجعية .9
(817).أك طبلؽ فإنيا تعتد حيث شاءت

 

عمى المطمقة طبلقان رجعيان – كىك اجتناب الزينة كما يدعك إلى المباشرة – ال يجب الحداد  .10
 كال يجب الحداد عمى زكجٍة بائف بينكنة صغرل (818) فميا أف تتزيف لزكجيا،ألنيا باقية عمى الزكجية

 ، كال عمى بائف بفسخ لمنكاح،أم بثبلث طمقات- أك بائف بينكنة كبرل –بما دكف ثبلث طمقات – 
(819).كيجكز ذلؾ منيا كال يسف ليا

 

 في مكاف مأمكف مف البمد الذم ، أك بثبلث أك بفسخ حيث شاءت،كتعتد المطمقة البائف بطمقة .11
(820).اختارتو لمسكنى

 

 في المممكة المغربية- 2

 فيبتدئ سرياف العدة مف ، الذم اعتمد المالكية مرجعا أساسيا لمدكنة األسرة،أما في المغرب
 أك تاريخ ، أك مف تاريخ صدكر الحكـ بالتطميؽ أك بالفسخ،تاريخ اإلشياد بالطبلؽ أماـ العدليف

، كال تمـز العدة قبؿ البناء ( مف مدكنة األسرة129المادة ) أك تاريخ الحكـ بالكفاة ،الكفاة حقيقة
كتقضي الزكجة العدة في .  مف نفس المدكنة130كالخمكة الصحيحة إال لمكفاة كما نصت عميو المادة 

 فيمكف حينذاؾ ، إال أنو عند الضركرة قد يتعذر إسكانيا في بيت الزكجية،بيت الزكجية أساسان 
 .(131المادة )تخصيص منزؿ آخر لقضاء فترة العدة 

 كقد الحظنا أف المممكة العربية السعكدية قد أقرت بإلزامية قضاء المرأة عدتيا في بيت 
.  الزكجية

كتجدر اإلشارة إلى أف مدة العدة في التشريع المغربي ىي نفسيا المعمكؿ بيا في المممكة 
 مف 133 ألنيا محددة سمفان في القرآف الكريـ، أما عدة الحامؿ فقد نصت المادة ؛العربية السعكدية
 كأف أقصى أمد ،« تنتيي عدة الحامؿ بكضع حمميا أك سقكطو»: عمى ما يميمدكنة األسرة 

الحمؿ سنة كاممة مف تاريخ الطبلؽ أك الكفاة، فبل يقبؿ ادعاء بقاء الحمؿ إلى ما بعد سنة مف 
ذا أثير النزاع حكؿ كجكد الحمؿ أك نفيو داخؿ السنة مف الطبلؽ (135المادة )الطبلؽ أك الكفاة  ، كا 

 لتبت في كجكد الحمؿ أك عدمو كتاريخ نشكئو، مستعينة في ذلؾ ،أك الكفاة يرفع األمر إلى المحكمة
(. 134المادة ) كتقرر استمرار العدة أك انتياءىا االختصاص،بذكم 

                                           
 . 321س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "  راجع ابف قدامة(817)
 . 326س، ص .، ـ3، ج"الكافي: "  انظر بيذا الخصكص ابف قدامة(818)
 .  227س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "راجع منصكر البيكتي (819)
 . 229س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (820)
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إذا تكفي »: باآلتي 137 نص عمى حالة تداخؿ العدد في المادة ،كما أف المشرع المغربي
. «زكج المطمقة طالقان رجعيان كىي في العدة، انتقمت مف عدة الطالؽ إلى عدة الكفاة

 ألنيا ،كمما لو ارتباط كثيؽ بالعدة مسألة الحداد، كىي مسألة لـ تتعرض ليا مدكنة األسرة
. مسألة دينية صرفة تتعمؽ أساسان بحؽ مف حقكؽ الّمو الكاجبة شرعان 

 كتمتـز نكعان مف الكقار ، ىك أف تترؾ الزكجة المتكفى عنيا زكجيا كؿ مظاىر الزينة،كالحداد
 كأف تستعمؿ الطيب الذم يكقظ الغريزة ،في مظيرىا كممبسيا، فيمتنع عمييا أف تتجمؿ بالحمي

.  أك أف تمبس الثياب المزركشة، أك أف تستعمؿ الصبائغ أك الحناء أك الكحؿ،الجنسية لدل الرجؿ
 أف تمبس المعتدة مف كفاة الثكب األبيض عمى خبلؼ المشرؽ ،كقد جرت العادة في المغرب

. (821)حيث تمبس الثكب األسكد عادة
 انُفمخ ٔانذضبَخ: انفمزح انثبَٛخ

نفقة المعتدة مف فراؽ في الحياة - 1
 في المممكة العربية السعكدية- 1

 النفقة بأنيا كفاية مف يمكنو طعامان ككسكة كسكنان كتكابع ابف حنبؿيعرؼ فقياء مذىب اإلماـ  .1
 في تقديرىا يقدرىا القاضي بحاؿ الزكجيف االختبلؼكعند . ذلؾ مف شرب كتأميف ما ال غنى عنو
 ألف ، كما يمزمو تأميف مف يخدميا إذا كاف يخدـ مثميا(822).معان يساران أك إعساران ليما أك ألحدىما

(823).ذلؾ مف المعاشرة بالمعركؼ
 

 كدفع عكض مف النقكد أك غير ذلؾ، كال ،كيجكز ما اتفؽ عميو الزكجاف مف تعجيؿ كتأجيؿ .2
(824).يممؾ الحاكـ فرض غير الكاجب إال باتفاؽ الطرفيف

 

 ،(825) ألنيا ال تزاؿ زكجة،كالمطمقة الرجعية تجب ليا النفقة كما تجب لمزكجة غير المطمقة .3
  ﴿لقكلو تعالى

﴾  226سكرة البقرة اآلية. 

:  لقكلو تعالى، إذا كانت حامبلن فميا النفقة كالسكنى،ككذلؾ المطمقة طبلقان بائنان  .4
                                           

 .216، ص 1س، ج .، ـ«شرح مدكنة األسرة»: انظر بيذا الخصكص  محمد الكشبكر (821)
 . 244 ك243س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " انظر منصكر البيكتي (822)
 . 245س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "  راجع بيذا الشأف منصكر البيكتي(823)
 . 246س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " منصكر البيكتي (824)
حاشية الركض : "كراجع كذلؾ منصكر البيكتي.  كما بعدىا 357س، ص .، ـ3، ج"الكافي: " انظر ابف قدامة (825)

 . كما بعدىا113س، ص .، ـ7، ج"المربع
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﴿    
  

  ﴾كرة الطبلؽ  س
 ،أما بالنسبة لسكناىا في فترة العدةك ، فبل نفقة ليا،أما إذا كانت المطمقة البائف غير حامؿ- 6اآلية 

 ﴿:  تجب ليا السكنى لقكلو تعالىإحداىما: فممحنابمة ركايتاف

   
    

  
 ال سكنى ليا كىك : كالركاية الثانية- 6﴾ سكرة الطبلؽ اآلية

ال نفقة لؾ كال سكنى إال أف  »: لفاطمة بنت قيس حيف طمقيا زكجيا لقكلو ،الراجح عند الحنابمة
(826).«تككني حامبل

 

 في المممكة المغربية- 2

 مف الحقكؽ المستحقة لمزكجة بعد الطبلؽ، ان  فقد اعتبر المشرع النفقة حؽ،أما في المغرب
 الغذاء كالكسكة كالعبلج كما يعتبر مف مف مدكنة األسرة 189 كفقان لممادة ،كتشمؿ النفقة بصفة عامة

مف نفس المدكنة  84الضركريات، كىذه النفقة تجب لممطمقة التي طمقت طبلقان رجعيان طبقان لممادة 
 ألف المراد بعبارة الزكجة في الفقرة ،التي نصت عمى أف مف بيف مستحقات الزكجة، نفقة العدة

 فبل تستحؽ خبلؿ ،األكلى مف ىذه المادة ىي التي طمقت طبلقان رجعيان، أما المطمقة طبلقان بائنان 
 . الكاردة في الباب المتعمؽ بنفقة الزكجة196 طبقان لممادة ،العدة إال السكنى حتى تضع حمميا

 الحضانة  -2
 في المممكة العربية السعكدية- 1

ناثان ،مف اآلثار التي تترتب عمى الفراؽ بيف الزكجيف .1 .  ما يتعمؽ بحضانة األكالد ذككران كا 
مما يضّره – أم مختؿ العقؿ أك فاقده– كيعرؼ الحنابمة الحضانة بأنيا حفظ صغير كنحكه  .2

 . كىي كاجب عمى األبكيف معان في حاؿ قياـ الحياة الزكجية(827).كتربيتو بعمؿ مصالحو

 كألف األب ال ، ألنيا أشفؽ عميو، كانت حضانة القاصر لؤلـ ما لـ تتزكج،فإذا افترؽ الزكجاف .3
                                           

حاشية : "كلممزيد مف المعرفة، انظر منصكر البيكتي.  كما بعدىا357س، ص.، ـ3، ج"الكافي:"انظر ابف قدامة (826)
 . كما بعدىا113س، ص .، ـ7، ج"الركض المربع

حاشية : "راجع كذلؾ منصكر البيكتي.  263س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: "انظر منصكر البيكتي (827)
 . 148س، ص .، ـ7، ج"الركض المربع
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نما يدفعو إلى امرأتو أك إلى غيرىا مف النساء،يمي حضانتو بنفسو  كأمو أكلى ممف يدفعو إلييا، ، كا 
ف لـ تكف األـ أىبلن لمحضانة انتقؿ حؽ الحضانة إلى أميات األـ القربى فالقربى، ثـ مف بعدىف  كا 

 ثـ ، ألنو في معنى األب، ثـ الجد، ثـ إلى أميات األب القربى فالقربى،ينتقؿ حؽ الحضانة لؤلب
 كمف بعدىف خاالت األب، ثـ إلى ، ثـ خاالت األـ، ثـ لمعمات،لؤلخكات كمف بعدىف لمخاالت

 ثـ لؤلقرب ، ثـ بنات العمات، ثـ بنات األعماـ،عمات األب دكف عمات األـ ثـ بنات إخكاتو كأخكاتو
(828). ثـ بنكىـ،اإلخكة ثـ بنكىـ، ثـ األعماـ– فاألقرب مف العصبة 

 

 كانتقمت الحضانة إلى عصباتيا مف الذككر يجب أف يككف ،إذا كانت المحضكنة أنثى .4
ذا لـ (829) إذا تـ ليا سبع سنيف مف العمر،الحاضف مف محارميا بنسب أك رضاع أك مصاىرة ، كا 

 .(830) سّمميا غير المحـر عمييا إلى امرأة ثقة يختارىا،ال عصبة غير محّرـ عميياإيكف ليا 

 كال (831). انتقمت الحضانة إلى الذم يميو،إذا لـ يكف مستحؽ الحضانة أىبلن لحضانة القاصر .5
 كال حضانة لمتزكجة بأجنبي عف المحضكف كلك رضي الزكج ،حضانة لفاسؽ كال لكافر عمى مسمـ

 .(832)بذلؾ

ذا أراد أحد أبكيو السفر لئلقامة في بمد خارج مسافة القصر .6  ككاف السفر كالبمد آمنان ،كا 
ذا كاف السفر لحاجة كليس لئلقامة،فحضانة القاصر ألبيو  فالمقيـ أكلى بالحضانة مف ، كا 

ذا كاف السفر لمسكنى دكف مسافة القصر(833)المسافر  .(834) فالحضانة لؤلـ ألنيا أتـ شفقة عميو،، كا 

ذا بمغ الغبلـ سبع سنيف خّير بيف أبكيو .7  كال يمنع مف زيارة ، ككاف مع َمف اختار منيما،كا 
 كالقكؿ ،اآلخر، أما األنثى فأبكىا أحؽ بحضانتيا إذا استكممت سبع سنيف حتى يستميما زكجيا

 .(835)األشير عف اإلماـ أحمد أنيا تككف مع أميا

 أف األـ أحؽ  بف حنبؿ، ركاية عف اإلماـ أحمد،ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو الّمو .8
                                           

، 3، لنفس المؤلؼ، ج"شرح منتيى اإلرادات " كما بعدىا، ك148، ص 7، ج"حاشية الركض المربع: "انظر البيكتي (828)
 . كما بعدىا263ص

 . 153س، ص .، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي (829)
 . 154س، ص .، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: "  لممزيد مف المعرفة، انظر منصكر البيكتي(830)
 . 156ك 155س،  ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " راجع منصكر البيكتي(831)
 . 156 ك155س، ص .، ـ3، ج"شرح منتيى اإلرادات: " منصكر البيكتي(832)
 . 157س، ص .، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: "انظر منصكر البيكتي (833)
 . 157س، ص .، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: "لمتكسع أكثر، انظر منصكر البيكتي (834)
شرح منتيى : "كراجع منصكر البيكتي. 159س، ص .، ـ7، ج"حاشية الركض المربع: " انظر منصكر البيكتي(835)

 . 265س،  ص .، ـ3، ج"اإلرادات
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 فإف مقره يككف عند ، كمذىب اإلماـ مالؾ، فإذا كبر كصار يعقؿ األدب،بالغبلـ مطمقان ما لـ تتزكج
: كما ذكر ركاية عف اإلماـ أحمد أف األـ كالجدة أحؽ بالبنت حتى تتزكج، كفي ركاية أخرل. األـ

ف بمغت البنت أربعيف سنة أف األـ ؼ كفقان لمذىب مالؾ ،األـ أحؽ بيا حتى تحيض ما لـ تتزكج كا 
 كأشار إلى أف ،أحؽ بالبنت أبدان ما لـ تتزكج، كذكر أف جنس النساء في الحضانة مقدـ عمى الرجاؿ

فكؿ ما قدمناه مف :  كقاؿ، بأف األصمح ليا لزـك أحدىما،سبب عدـ تخيير البنت كما يخير الذكر
 أما مع كجكد فساد أمرىا مع ،األبكيف إنما نقدمو إذا حصؿ بو مصمحتيا أك اندفعت بو مفسدتيا

 إذا كاف مف اختاره فاسدان ، فاآلخر أكلى بيا ال ريب، كذكر أنو ال يمتفت إلى اختيار الصبي،أحدىما
(836).ككاف اآلخر يصكنو كيحفظو

 

 في المممكة المغربية- 2

بأنيا حفظ الكلد مما يضره مف المدكنة  163 عرؼ المشرع الحضانة في المادة ،كفي المغرب
 ىي أف األكلى تتعمؽ ، كمعيار التفرقة بينيا كبيف الكالية،قدر المستطاع كالقياـ بتربيتو كمصالحو

 كالثانية تتعمؽ بالحفاظ عمى مصالحو المادية كالمعنكية، كالحضانة ،بذات كحاجيات الطفؿ الجسدية
 .(164المادة )مف كاجبات األبكيف ما دامت العبلقة الزكجية قائمة 

 مما ، قاعدة البحث عف حماية مصمحة المحضكف165 اعتمدت المادة ، كفي غياب األبكيف
 المتكفريف عمى ،عمى المحكمة اختيار مف يقـك بالحضانة مف بيف األقربيف الصالحيف ليامعو يتعيف 

 يتعيف عمى النيابة العامة أك مف ،شركطيا، كفي غياب الشركط أك رفض مف اختير ليا القياـ بيا
 .يعنيو األمر تقديـ طمب إلى المحكمة الختيار مف تراه مؤىبلن لحماية مصمحة المحضكف

 سنة، أما إذا 18 كىك ،كتستمر الحضانة إلى بمكغ سف الرشد القانكني لمذكر كاألنثى معان 
 ، سنة اختيار مف يحضنو15 لممحضكف في سف 166 فيحؽ حسب المادة ،انتيت العبلقة الزكجية

 فيختار أحد أقاربو حسب التحديد ا فإف لـ يكجد،مع مراعاة الترتيب في ىذا االختيار بيف األبكيف أكالن 
.   كىـ أـ األـ ثـ لؤلب أك أحد األقارب األكثر أىمية،171الكارد في المادة 

 فيقع عمى كاىؿ المكمؼ بنفقة المحضكف أداء كؿ مف أجرة ، مف المدكنة167كحسب المادة 
 كاعتبر المشرع كذلؾ تكاليؼ سكنى المحضكف مستقمة عف ،الحضانة كأجرة الرضاع كمبمغ النفقة

 في المدكنة ، كما اىتـ المشرع المغربي،(168المادة )مشمكالت النفقة كأجرة الحضانة كغيرىما 
 حيث حدد ىذه الشركط في الرشد ،بشركط استحقاؽ الحضانة كأسباب سقكطيا في الباب الثالث

عدـ زكاج كالقدرة عمى تربية المحضكف كرعايتو، ك كفي االستقامة كاألمانة، ،القانكني لغير األبكيف
                                           

 .134 كما بعدىا إلى 113س، ص.، ـ34انظر مجمكع فتاكل ابف تيمية، ج (836)
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 كما تسقط الحضانة بزكاج الحاضنة غير األـ، في حيف أف زكاج األـ الحاضنة ال .طالبة الحضانة
 أك كاف ، أك بو عمة أك ضرر، سنكات7 كأف يككف المحضكف صغيران ال يتعدل ،يسقط حضانتيا

 كزكاجيا يعفي األب مف السكف كأجرة الحضانة مع كجكب النفقة ،زكجيا محرمان أك نائبان شرعيان 
. عميو

 
 

 :نماذج مف الكاقع التطبيقي في القضاء السعكدم

 الصادرة عف كزارة العدؿ السعكدية في الصؾ رقـ ،جاء في مدكنة األحكاـ القضائية- 1
:  ما يمي1428 مف الطبقة األكلى ، كما بعدىا372ىػ في الصفحة 7/6/1427 كتاريخ 153/32

 كذىب ، كأنجبت منو ابنيف20/5/1426 كأف زكجيا طمقيا بتاريخ ،أف المدعية ركسية الجنسية"
 كطمبت تسميـ اإلبنيف ليا كأجاب المدعى عميو برفض تسميـ ،بابنيو إلى األردف كتركيما ىناؾ

ف اإلبنيف أ ك، ألنو يخشى أف تسافر بيما إلى ركسيا كالمرأة ال تصمي كال تصـك،اإلبنيف إلى أميما
 كصدر الحكـ القضائي برد ، كأف الزكجة المدعية مسيحية الديانة،في رعاية جدتيما في األردف

المطالبة في  كليا الحؽ ، كالبمد آمف كالطريؽ آمنة،ف األب سافر ليقيـ ىناؾإ حيث ،دعكل المدعية
 كقررت ، كما ليا حؽ المطالبة بالحضانة إذا عاد األب إلى مكاف إقامتو،بالزيارة كالرؤية الشرعيتيف

 ."األـ ككالة عدـ قناعتيا بالحكـ كطمبت تمييزه

 أف الزكجة أقامت الدعكل عمى زكجيا الذم أسكنيا ،كجاء في مدكنة األحكاـ القضائية- 2
 ألنيا ، كطمبت تأميف مسكف مستقؿ ليا كألكالدىا، كأنيا خرجت مف بيت الزكجية،مع زكجتو األخرل

 ،غير قادرة عمى التعايش مع الزكجة األخرل، كأفاد الزكج المدعى عميو بصحة كبلـ زكجتو كدعكاىا
 كأنو مستعد لتأميف السكف المستقؿ إذا أحسنت معاممتيا لو، كتـ ،كلكنيا تسيء إليو كتخرج بغير إذنو

 فأمضى ،االتفاؽ بيف الطرفيف عمى استجابة كؿ منيما لطمب اآلخر خبلؿ خمسة عشر يكمان 
(837).القاضي االتفاؽ كحكـ بو عمييما كاقتنع الطرفاف بالحكـ

 

 مف المدكنة 257 الكارد في الصفحة ،22/9/1426 كتاريخ 243/3كجاء في الصؾ رقـ - 3
 كأف كالدىا ، دعكل الزكجة عمى زكجيا بعدـ إنفاقو عمييا كعمى أكالدىا الثبلثة،القضائية السعكدية

 كصّدؽ المدعى عميو أقكاؿ زكجتو بككالة كالدىا ككعد باإلنفاؽ ،كاف ينفؽ عمييا كعمى أكالدىا
 كقبمت المدعية بالككالة ، كتأميف سكف مناسب ليـ كطمب إميالو بذلؾ لكجكد ديكف عميو،عمييـ

 بإيجاد سكف مناسب لزكجتو كاإلنفاؽ ، فحكـ القاضي بناء عمى ذلؾ عمى الزكج،إميالو عدة أشير
 كأف يتـ تجييز البيت ، كتسميـ الزكجة مبمغ عشرة آالؼ لاير لممدة المقبمة،عمييا كعمى األكالد

                                           
 . كما بعدىا285انظر المدكنة، ص (837)
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. المناسب كالنفقة في التاريخ المتفؽ عميو
 الصادر مف المحكمة العامة بمكة 23/5/1427 كتاريخ 23/8/17جاء في الصؾ رقـ ك- 4
 بالسجف أربع سنيف مطالبة بحضانة  عميو أف الزكجة أقامت الدعكل عمى زكجيا المحكـك،المكرمة

 كقرر ، كصدر حكـ القاضي بحضانة األكالد لكالدتيـ المدعية، ككافؽ األب عمى ذلؾ،أكالدىا السبعة
. الطرفاف القناعة بذلؾ

 نخبج ة 

 كالقضايا كاإلشكاليات مف خبلؿ المكاضيعلقد بدا لنا مف خبلؿ مصاحبتنا لمراحؿ البحث ك
يمكف الخركج بعدة استنتاجات أساسية حكؿ النظاـ أنو العديدة كالمتنكعة التي تـ طرحيا كمعالجتيا، 

 إطار التي نعتبرىا بمثابة في كؿ مف المممكة المغربية كالمممكة العربية السعكدية، ،القانكني لؤلسرة
 تعديؿ بعض البنكد المرتبطة لتقديـ مجمكعة مف المقترحات التي يمكف مف خبلليا  تؤىمناميـ
 كتجاكز كؿالدكلتيف، كذلؾ مف خبلؿ تدعيـ اإليجابيات المكجكدة، كبل النظاـ القانكني لؤلسرة في ب

.  الحداثيةالثغرات التي تحكؿ دكف قياـ نظاـ قانكني لؤلسرة في مستكل التطمعات

ف النظاـ القانكني لؤلسرة إ فبعد المناقشات التي أثيرت في ىذا البحث، يمكف القكؿ ،كىكذا
أكثر تطكران كحداثة، عمى اعتبار أنو ساير التطكرات التي حصمت داخؿ أصبح في المممكة المغربية 

 أك الثقافي، كما أنو االجتماعي أك االقتصادم سكاء عمى المستكل السياسي أك ،المجتمع المغربي
مكاثيؽ اؿ يدعداؿ مصادقتو عمى  التي تعيد بتطبيقيا مف خبلؿ لبللتزامات الدكلية بشكؿ كبيركاف كفيان 

القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة باعتبار :  لحقكؽ اإلنساف، بما فييا اتفاقيةدكليةاؿ
احتراميا معيارا دكليا تقاس بو ديمقراطية األنظمة التي تحتكـ لآلليات الدكلية الخاصة بمراقبة كفاء 

 عمى بعضيا ببعض التحفظات التي تو، رغـ أنو أرفؽ مصادؽالدكؿ بالتزاماتيا الحقكقية الككنية
  .تتعارض بشكؿ جمي مع الشريعة اإلسبلمية السمحة

 مف مرجعيتيف، األكلى دينية ؼرغ م،ف النظاـ القانكني لؤلسرة في المغربإ القكؿ كعميو كجب
ثـ مف قكاميا الديف اإلسبلمي بمصادره األساسية المتمثمة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، 

ف كافاإلجماع الذم أجمع عميو فقياء األمة اإلسبلمية،  المذىب الرسمي ىك  المذىب المالكي كا 
 ،باقي المذاىب الفقيية األخرلإال أف ىذا ال يمنع مف الرجكع إلى لمممكة المغربية، المعتمد في ا

المجتمع ب الخاصة اتراعي التطكرت ،نةمكمما جاءت باجتياد ىاـ في مسألة فقيية أك قانكنية مع
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. المغربي

 ذات طبيعة كضعية قكاميا التقنينات التشريعية الكضعية الحديثة الثانية فييالمرجعية أما 
لمدكؿ المقارنة، كالمكاثيؽ الدكلية التي كّقع كصادؽ عمييا المغرب، كىذه المرجعية أثرت عمى النظاـ 

 فإف مدكنة األسرة ، سكاء مف حيث الشكؿ أك المضمكف، فمف حيث الشكؿ،القانكني لؤلسرة بالمغرب
سيما قانكف الجنسية، كقانكف كفالة  كباقي القكانيف األخرل المندرجة في النظاـ القانكني لؤلسرة، كال

األطفاؿ الميمميف، كقانكف الحالة المدنية، ىي كميا مدكنات شبيية بالمدكنات الحديثة بديباجتيا 
 .كأبكابيا كمكادىا

أكثر نظاما  يعتبر قأما بخصكص النظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة العربية السعكدية، فإف
كبالتالي يمكف القكؿ . سيما المذىب الحنبمي محافظة كتشبثان باألحكاـ المقررة في الفقو اإلسبلمي، كال

 ككذالمتطكرات التي أصبح يعيش فييا المجتمع السعكدم إلى حد ما ف ىذا النظاـ غير مساير إ
لمتحكالت التي يعرفيا العالـ مف انفتاح كحرية، كعكدة إلى المكاثيؽ الدكلية باعتبارىا قانكنان إنسانيان 

. مشتركان 

أما مف حيث المضمكف، فإف ىذه القكانيف أخذت الكثير مف األحكاـ كالمقتضيات عف 
التشريعات الكضعية المقارنة، ال سيما فيما يخص الجكانب المسطرية، ألنو عمى مستكل القكاعد 

 معظميا كفيان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كالفقو اإلسبلمي، خاصة المذىب فقد ظؿالمكضكعة، 
. المالكي

مرجعية كاحدة ىي ينيؿ مف  ،لنظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة العربية السعكديةىكذا فا
 الذم يعتبر ، الفقو الحنبميكاجتياداتالمرجعية الدينية المتمثمة في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، 

 القضائية لمقضاء السعكدم، عنصران االجتياداتالمذىب الرسمي لممممكة العربية السعكدية، كتعتبر 
م تعتبر فتاكاه كأقضيتو مصدران ميمان لمتشريع ذ لمنظاـ القانكني لؤلسرة السعكدم، اؿان ميميؾمكمبلن أك ت

 ال فاجتياداتوالسعكدم في ميداف األسرة، رغـ أنو يعتمد فقط عمى أحكاـ المذىب الحنبمي، كبالتالي 
 . سابقا، أما اآلف فيناؾ تكجيات بقبكؿ راجح مف المذاىب األخرل إطار ىذه األحكاـعفتخرج 

 متأثر بشكؿ كبير باألعراؼ ،ف النظاـ التشريعي السعكدمإلكف ىذا ال يمنع مف القكؿ 
. كالعادات التي يتـ اتباعيا في بعض مناطؽ المممكة العربية السعكدية
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ذا كاف النظاـ القانكني لؤلسرة في المممكة المغربية  قانكنية حديثة، ة بكاسطة مدكفا مقنف،كا 
 ىذا فإف قانكنية كاممة، ةمرت عبر القنكات التشريعية ليصكت عمييا نكاب األمة، كتصبح مدكف

كاف سكاء أ ستجماع معظـ األحكاـ كالمقتضيات المرتبطة بالنظاـ القانكني لؤلسرة،في اساىـ التقنيف 
 كاف مصدرىا التشريعات الكضعية المقارنة ـمصدرىا الشريعة اإلسبلمية أك الفقو اإلسبلمي، أ

 النظاـ ، كبالمقابؿ نجد كالمكاثيؽ الدكلية المرتبطة بيذا المجاؿاالتفاقياتالمتعمقة بميداف األسرة، أك 
القانكني لؤلسرة في المممكة العربية السعكدية غير مقنف بكاسطة مدكنة أك مدكنات تشريعية كضعية 

 الفقيية التي لبلجتيادات تراكـ  عبارة عف الذم ىك،لى أحكاـ الفقو الحنبميإ يستند ليذا فيكحديثة، 
اجتيادات باقي فقياء المذىب الذيف استطاعكا إحداث كذا ، ككتبلمذتوكضعيا اإلماـ أحمد بف حنبؿ 

 .فقيية متطكرة

 التي ستعمؿ عمى بمكرة األنظمة القانكنية عمى مستكل ،كعمى مستكل اآلليات المؤسساتية
 التي يمكف أف تطرح عمييا، نجد أف المممكة المغربية قد استفادت مف ،الكاقع مف خبلؿ المشاكؿ

 كعممت عمى إنشاء قضاء أسرم متخصص في معالجة القضايا ذات الطبيعة ،التجارب السابقة
 تككيف خاص يجمع بيف ما ىك قانكني صرؼ، كبيف ما ىك ماألسرية، متككف مف قضاة ذك

نو ال يمكف إ ؼ،اجتماعي كنفسي، عمى اعتبار أنو ميما بمغت النصكص القانكنية مف تطكر كحداثة
 يمكف أف يبمكر اإليجابيات ،االستفادة مف ىذه اإليجابيات مف دكف كجكد قضاء متخصص كمتطكر

. المكجكدة عمى مستكل التشريع، أثناء تطبيقيا عمى النكازؿ كالقضايا المعركضة أمامو

 يمكف القكؿ ،1993سنة تـ تعديميا التي  المغربية الممغاة كففي ظؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية
رغـ ما يكتنفو مف ،  بالمقارنة لما سبقوف ىذا القانكف كاف متطكران في أغمب مقتضياتو المكضكعيةإ

كغنيا عف البياف أف سبب قصكر مدكنة األحكاؿ . في الجانب المتعمؽ بالمقتضيات المسطريةضعؼ 
 ىك عدـ كجكد قضاء أسرم فعاؿ كمؤىؿ بشريان ىارضتحؿ المشاكؿ األسرية التي تعفي  الشخصية

الفكائد التشريعية التي يحتكييا ىذا القانكف، تضيع مع عدـ مف اإلضافات كيجعؿ قد كمسطريان، مما 
  .كجكد قضاء متخصص

 ، ىي غرفة األحكاؿ الشخصية الشخصية بتطبيؽ مدكنة األحكاؿمختصة  التي كانتالجيةؼ
 ذات الكالية العامة، مع العمـ أف ىذا لـ يكف االبتدائية المحاكـ غرؼ مف غرفةالتي تعتبر مجرد 

 كما أف .االبتدائية البت في النكازؿ المتعمقة باألسرة المعركضة عمى المحاكـ مف الغرؼيمنع باقي 
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  الكافيةحمكؿاؿفشؿ مؤسسة قاضي التكثيؽ في القياـ بدكرىا المنكط بيا ساىـ أيضا في عدـ إيجاد 
لممشاكؿ األسرية، األمر الذم جعؿ المشرع بمجرد إصداره لمدكنة األسرة، يعمؿ عمى إنشاء قضاء 

مف أجؿ بمكرة  ، تمثؿ في أقساـ قضاء األسرة التي تعد بمثابة محاكـ متخصصة،أسرم متخصص
. اإليجابيات التي جاءت بيا مدكنة األسرة عمى مستكل الكاقع

القضايا األسرية، في أما فيما يخص القضاء السعكدم، فإنو ال يكجد قضاء أسرم متخصص 
 فإنو تـ النصسيما المادة الخامسة  ذلؾ أنو بصدكر المرسـك الممكي لمجمس القضاء األعمى، كال

: عمى أف المحاكـ الشرعية تتككف مف

. المحاكـ الجزائية- 4 المحاكـ العامة؛- 3 محكمة التمييز؛- 2 مجمس القضاء األعمى؛- 1

.  المكضكعي ليذه المحاكـكاالختصاص الكالئي االختصاصكقد حدد نظاـ المرافعات 

 ال يتـ في إطار قضاء ، يتبيف أف معالجة القضايا األسرية بالمممكة العربية السعكدية،كىكذا
نما يتـ في إطار القضاء السعكدم الذم لو الكالية  أسرم متخصص في ىذا النكع مف القضايا، كا 

 كىذا األمر ببل شؾ يؤثر في تطكر النظاـ القانكني لؤلسرة .الشاممة، بمعية باقي القضايا األخرل
بالمممكة، كما يؤثر بشكؿ سمبي في إيجاد الحمكؿ القانكنية كالكاقعية لممشاكؿ التي تطرح عبر 

. القضايا المعركضة عمى القضاء

 األساسية التي تـ الخركج بيا مف خبلؿ ىذا البحث، فكيؼ يمكف االستنتاجاتىذه كانت أىـ 
ما ىك ىذا كلعؿ  كقفنا عمييا مف خبلؿ البحث كالتحميؿ،تدعيـ اإليجابيات، كتجاكز السمبيات التي 

سنتناكلو مف خبلؿ بعض المقترحات التي ارتأينا أنيا أساسية مف أجؿ تطكير النظاـ القانكني لؤلسرة 
. في كؿ مف المممكة المغربية كالمممكة العربية السعكدية

نو بخصكص إمف خبلؿ اإلشكاليات التي طرحت خبلؿ معالجة ىذا البحث، يمكف القكؿ ؼ
يجابي يراعي التطكر الذم كصؿ إليو  النظاـ القانكني لممممكة المغربية، بالرغـ مف أنو متطكر كا 

 الدكلية االتفاقياتالمجتمع المغربي عمى مستكل كافة المجاالت، كيراعي أيضان أحكاـ كمقتضيات 
  كال،بد مف القياـ بالعديد مف اإلصبلحات التي تعتبر جكىرية المرتبطة بيذا الميداف، فإنو مع ذلؾ ال

. سيما في الجانب المؤسساتي الذم يعمؿ عمى تطبيؽ ىذا النظاـ القانكني لؤلسرة عمى مستكل الكاقع

فإذا كانت المممكة المغربية قد أنشأت قضاء متخصصان لمبت في القضايا المتعمقة باألسرة 
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 التي ، كحاكلت تجييزه بما يكفي مف الكسائؿ المكجيستية كالبشرية،«بأقساـ قضاء األسرة»يسمى 
تسمح لو ببمكرة المقتضيات القانكنية اإليجابية عمى مستكل الكاقع، أثناء عرض القضايا كالنزاعات 

 أف ،(2004 ) سنكات عمى صدكر مدكنة األسرةعدةالمتعمقة باألسرة عميو، إال أنو تبيف بعد مركر 
. تتطمب حمكالن سريعة كناجعةك مف المشاكؿ التي ظيرت عديدىناؾ اؿ

مف ىذه الحمكؿ ما ىك مرتبط بالجياز القضائي بجميع مككناتو، سكاء منيـ القضاة أك ك
كتاب الضبط أك مساعدم القضاء بصفة عامة، كذلؾ بتأىيميـ كتككينيـ تككينان أساسيان كمستمران في 
ميداف النزاعات المتعمقة باألسرة، كتكفير جميع اإلمكانيات البلزمة ليـ مف أجؿ القياـ بمياميـ عمى 

، كيعتبر اإلصبلح القضائي مشركعا كطنيا، أكد عميو الخطاب الممكي السامي في أحسف كجو
.  بمناسبة ذكرل ثكرة الممؾ كالشعب2009غشت 20

 فإف ىذا ال يمنع مف القياـ ببعض اإلصبلحات الجزئية ،كما أنو رغـ تقدـ اإلطار القانكني
التي تمس الجانب المسطرم، فإذا كانت القكاعد المكضكعية المككنة لمنظاـ القانكني لؤلسرة جد 

إيجابية كمتطكرة بشكؿ كبير، فإنو ظيرت فيما يخص القكاعد القانكنية المسطرية العديد مف المشاكؿ 
التي تقتضي معالجتيا معالجة فعالة، كذلؾ بالقياـ بتعديؿ جزئي، منيا ما ىك متعمؽ بمسطرة التبميغ 

كالصمح كالتنفيذ، فكؿ ىذه المساطر بحاجة إلى التدقيؽ، مع األخذ بعيف االعتبار المشاكؿ التي 
.  أثناء تطبيؽ مدكنة األسرة عمى النكازؿ المعركضة عمى القضاء،ظيرت عمى مستكل الكاقع

 في المممكة العربية السعكدية، فإف ،أما بخصكص الجانب المتعمؽ بالنظاـ التشريعي لؤلسرة
التطكر الذم عرفو المجتمع السعكدم، كأيضان التطكرات الكثيرة كالمتسارعة التي حدثت في ىذا 

تقنيف ب كذلؾالعالـ، تفرض عمى المشرع السعكدم أف يعمؿ عمى التكيؼ مع كؿ ىذه المستجدات، 
. نظامو القانكني المتعمؽ باألسرة في شكؿ مدكنة حديثة يمكف الرجكع إلييا بسيكلة

  كال، بعض التقنينات التشريعية المتعمقة باألسرة إليوكيجب أف يراعي ىذا التقنيف ما كصمت
  التكنسيةسيما التشريعات العربية، فيمكف لممشرع السعكدم أف يجد في مجمة األحكاؿ الشخصية

 لكي يكاجو ، مثاليف يحتذل بيما، إذا ما أراد تطكير نظامو القانكني لؤلسرة،كمدكنة األسرة المغربية
. المستجدات التي ظيرت في المجتمع السعكدم كالعالـ بصفة عامة

كىذا التقنيف يجب أف يرتكز باإلضافة إلى األحكاـ المتطكرة التي تضمنتيا بعض التشريعات 
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دؽ عمييا، كأف االمقارنة، عمى المكاثيؽ الدكلية التي يجب عمى المممكة العربية السعكدية أف تص
 بيف التشريع الداخمي  كاضحا ماتناسؽاؿتعمؿ عمى إدماجيا في قكانينيا الداخمية، بشكؿ يجعؿ 
.  الدكليةكاالتفاقياتالسعكدم، كبيف التشريع الدكلي الذم تمثمو المكاثيؽ 

أف يككف المذىب الحنبمي مرجعان أساسيان لكؿ تقنيف تشريعي في مف لكف ىذا ال يمنع 
المستقبؿ لمنظاـ القانكني لؤلسرة، باختيار أىـ األحكاـ اإليجابية في ىذا المذىب، كالتي يمكف أف 
. تساير الكاقع الحالي، ثـ يتـ تقنينيا في نصكص قانكنية ممزمة داخؿ مركنة قانكنية عصرية لؤلسرة

ال يمنع مف االنفتاح ،  لممممكةا رسميا باعتباره مذىب، عمى المذىب الحنبمياالعتمادكما أف 
المذىب  ك، كالمذىب الشافعي، كالمذىب الحنفي، كالمذىب المالكي،عمى المذاىب الفقيية األخرل

ة لظركؼ المستجدة سايرأكثر ـككف ت يمكف أف أخرل ة فقيياتالظاىرم، بؿ كاالنفتاح عمى اجتياد
.  كالتي حممتيا األزمنة الحديثةالمجتمعداخؿ 

كيعتبر إنشاء قضاء متخصص لمبت في القضايا األسرية مطمبان أساسيان كممحان لكي يعطي 
النظاـ القانكني لؤلسرة نتائجو األساسية المتكاخاة منو، فإدماج القضايا كالنزاعات المرتبطة باألسرة 

في إطار الكالية العامة لممحاكـ السعكدية طبقان لمتنظيـ القضائي المنصكص عميو في القانكف 
السعكدم، يجعؿ الثمار التي يمكف قطفيا ضعيفة جدا، كذلؾ ميما كاف النظاـ القانكني لؤلسرة 

. متقدمان، كميما كاف مقننان بشكؿ دقيؽ

نيا قكاعد حديثة إ النظاـ القانكني لؤلسرة في المغرب، فإنو يمكف القكؿ لىككمبلحظة عامة ع
 التقنيات الحديثة، كلما نصت عميو المكاثيؽ الدكلية، حقان إليوكمتطكرة كمسايرة آلخر ما كصمت 

جرائية قابمة لمتجاكز عف طريؽ ،ىناؾ مشاكؿ تظير في الكاقع  لكنيا تبقى إشكاليات مسطرية كا 
، نيا جد إيجابيةإالقياـ بإصبلحات بنيكية كىيكمية، أما عمى مستكل القكاعد المكضكعية فيمكف القكؿ 

حيث اكتسبت قكة إلقناع كؿ المجتمعات العربية كاإلسبلمية مف أجؿ تبني تصكراتيا كمشاريعيا، 
. التي تشكؿ نمكذجا قد يتحدل بو عمى صعيد العالـ اإلسبلمي

كخبلصة القكؿ نكد أف نقكؿ أف ىذه الخاتمة تحاكؿ أال تستعمؿ النتائج كأحكاـ القيمة فيما 
تكصمنا إليو، ألنيا تسعى بالضركرة إلى تمزيؽ الحجاب كاالنغبلؽ الدائرم الذم يشمؿ الخاتمة 

 .مكضكع نيائي لكؿ دراسة
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كانطبلقا مف ىذا المسعى فيي تنيض بكظيفة تحريض أسئمة متكلدة تتضافر مع النتائج 
شكاليات جديدة،  العامة التي تكلد عنيا البحث لتفتح شييتنا مف جديد عمى قضايا كمبلحظات كا 

تدعكنا لمبحث مف جديد عف مكاضيع كقضايا فقيية كقضائية تكقفت بإجماع كنصكص قطعية غير 
 . قابمة لمنقاش

 النظاـ –ىكذا كنظرا لما يكتسيو مكضكعنا مف أىمية داخؿ المجتمع العربي كنقصد بذلؾ 
مف أىمية نظرية كعممية، فإف - القانكني في كؿ مف المممكتيف العربية السعكدية كالمممكة المغربية

طبيعتو  القانكنية تستكقفنا ليس فقط مف أجؿ دراستو كتحميمو بسبب غياب دراسات قانكنية مقارنة في 
ىذا الباب، كلكننا مف أجؿ تعميؽ السؤاؿ الذم سيظؿ منفتحا حكؿ كيفية البحث عف آليات تساىـ 
في تطكير العقؿ الفقيي كتجديده مف أجؿ قبكؿ التحديث، ككذا البحث عف جكاب مف خبلؿ ىذه 

الدراسة المتكاضعة التي تدعك كبشكؿ ضمني إلى فتح باب االجتياد كالتحديث حتى نستكعب 
 .التغيرات الحاصمة في البنى الفكرية لممثقفيف بمجتمعاتنا كنساىـ في تطكيرىا

إف نيتنا مف خبلؿ ىذه الدراسة ليست كذلؾ ىي تحميؿ األزمة الكاسعة كالمعمقة الخاصة 
باألسرة السعكدية التي أفرزىا المنيج المقارف كالتي مف خبلليا تحدثنا عف سمفية النصكص المعتمدة 
في الببلد العربية، لكننا نيدؼ مف ىذه المقارنة الكقكؼ عند سمفية النصكص المعتمدة في البمداف 

العربية جميعيا، كأطر مرجعية مقدسة، كالتي مف خبلليا نبحث عف حمكؿ ناجعة لمكاجية 
المشكبلت الزمنية الكثيرة بحمكؿ شرعية، حكيمة عميقة البحث، متينة الدليؿ، بعيدة عف الشبيات، 
كالتي تصد باب االجتياد، كىك ما دعانا لمكقكؼ عند مدكنة األسرة المغربية لتأمميا باعتبارىا بدأت 

كثكرة بسيطة ىادئة لتظير في األخير كثكرة عارمة عميقة أنتجت حراكا دينيا، سياسيا، ثقافيا، 
كأثمرت في األخير ثمارا أدت بالخصكص إلى تأسيس مجامع ضمت تحتيا مجمكعة مف العمماء 

﴾َوَأْمُرُهمْ  ُىَري َبيَْنُهمْ ﴿المجتيديف قاؿ تعالى 
 كمعيـ فريؽ مف الباحثيف (838)

 .المتخصصيف كالمفكريف في شتى العمـك اإلنسانية كالسياسية كاالقتصادية كالقانكنية كحتى الطبية

مف ىنا نستطيع أف نقكؿ أف االجتياد الجماعي كبناء مؤسساتو كما فعؿ المغرب، ىك السبيؿ 
 .الكحيد كالحكيـ لتحقيؽ مصمحة األمة

                                           
 .38سكرة الشكرل، آية  (838)
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فحيف اشتدت الخبلفات حكؿ التعديبلت الخاصة بالمدكنة في بادئ األمر، تـ إسكاتيا 
باالحتكاـ إلى ممؾ الببلد، الذم اعتبر أف المقتضيات الجديدة التي جاءت بيا مدكنة األسرة ليست 
مكسبا لممرأة كحدىا، بؿ ىي دعامة لؤلسرة المغربية المتكازنة، تجمع بيف رفع الحيؼ عف النساء 

 .كحماية حقكؽ األطفاؿ كصيانة كرامة الرجؿ

كالذم استكقفنا في ىذا المشركع ىك دكر الممؾ التحكيمي، بؿ دكرىـ الشرعي االجتيادم في 
فيـ كتثبت المقاصد الشرعية، التي تحقؽ التكازف كالمساكاة بيف المرأة كالرجؿ كبيف األطراؼ 

المتعارضة، كلعؿ المغاربة مدينكف لممؾ الببلد بيذا االنجاز التاريخي كالديني، فتحكيمو ساىـ في 
، كىذا التحكيـ ىك دعكة صريحة إلى "أف حكـ اإلماـ يرفع الخبلؼ"صيانة األمة، كمقكماتيا باعتبار 

 .صيانة البعد الديني، كفي نفس الكقت إلى اجتناب التقميد كالتبعية في اإلصبلح

فكؿ اجتياد ال يتعارض مع نص شرعي قطعي، يدخؿ في خانة الشرع كلك تعمؽ األمر 
ما ابتدع : "بتنظيـ قضايا كالتزامات ذات طابع مدني، كقد كاف صاحب االعتصاـ صادقا حيف قاؿ

 ".عالـ قط، كلكنو استفتى مف ليس بعالـ

كما أف المنظمات النسائية المغربية كانت ذكية حيف راىنت في اكتساب معركتيا القانكنية 
كالحقكقية ضد الحيؼ كالتميز، عمى قكة كمضاميف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية التي شكمت 

ف كانت ال تنفي المرجعية الشرعية، محددة إياىا في  مرجعية أساسية في ممفيا كمذكراتيا المطمبية، كا 
 .مقاصد الشريعة كاالجتيادات الفقيية

ىؿ يستطيع المثقؼ : كلعؿ السؤاؿ الذم يشدنا أكثر كنحف نتأمؿ مجتمعنا السعكدم، ىك
السعكدم المناداة بضركرة اجتياد حقيقي داخؿ المجتمع؟ كىؿ تستطع المرأة أف تديف الظمـ الذم 

يطاليا بسبب اختبلط األحكاـ الشرعية باألعراؼ كالتقاليد المتكارثة كالمرتبطة بالبيئة االجتماعية التي 
نشأت فييا؟ ككذا مف جراء القكانيف المنظمة لؤلحكاؿ الشخصية التي تعتمد في معظميا عمى 

 .نصكص كاجتيادات فقيية مقدسة كذلؾ، ىي أقرب إلى األعراؼ منيا إلى السنة

كلتعميؽ النقاش نطرح األسئمة التالية، التي تحتاج إلى باحثيف لتبني كطرح مجمكعة مف 
 :الممفات كالقضايا المعمقة، كالتي تيـ شؤكف األسرة أك المرأة بصفة خاصة كىي كالتالي

ىؿ المنظمات النسائية مف خبلؿ خطابيا النضالي ىي التي كاف ليا الدكر الفعمي في إنجاح 
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ىذا المشركع اإلصبلحي؟ أـ أف المرأة كمنظماتيا استعممت كأداة تحديث داخؿ المجتمع، زج بيا مف 
طرؼ المنظمات اليسارية التي تمثؿ قكة حقيقية كانت ترغب في تشكيؿ تجاكزات إيديكلكجية 

 كسياسية ضد التيارات السمفية؟

 أـ أف إنجاح ىذا اإلصبلح قد تـ بفضؿ تطكير حركة حقكؽ اإلنساف كالحركة النسائية؟

لعؿ ىذه األسئمة المنفتحة ىي التي ستطرح إشكالية تحديث الكضع القانكني لممرأة داخؿ 
المجتمع المغربي، كالذم اقترف مباشرة بإشكالية تحديث الدكلة كمشركع مطمح الحداثة، فميست المرأة 

الكالية )كحدىا داخؿ المجتمعات العربية التي كانت كما زالت تعاني مف الييمنة الذككرية خاصة 
، كلكف اكتشفنا أف المجتمع بكاممو كاف كما (المعترؼ بيا لمرجؿ عمى المرأة مف طرؼ قانكف األسرة

زاؿ تحت الكصاية باعتبارىا سمطة تشريعية مقدسة تنكر عمى السياسة أية صبلحية تشريعية كىك ما 
باعتبارىا  (أك المشركع اإلصبلحي)جعؿ الحداثييف داخؿ المجتمع المغربي ينادكف كيساندكف الخطة 

األمؿ الكحيد الذم سيقمص مف حقؿ اختصاص المتشدديف عمى المجتمع، كىك ما ظير جميا في 
الخطاب السامي لمممؾ محمد السادس حيف أكد عمى المرجعيات كالثكابت التي ارتكز عمييا المشركع 

 :كنذكر منيا

 .أنو ال يمكف أف نحؿ ما حـر ا كنحـر ما أحمو- 1"...

األخذ بمقاصد اإلسبلـ السمحة مف تكريـ اإلنساف كالعدؿ كالمساكاة، كالمعاشرة - 2
بالمعركؼ، كبكحدة المذىب المالكي، كاالجتياد الذم يجعؿ اإلسبلـ صالحا لكؿ زماف كمكاف لكضع 

، كما يشدنا داخؿ ىذا الخطاب ىك الكقكؼ (839)"مدكنة عصرية لؤلسرة منسجمة مع ديننا الحنيؼ
عند مفيـك االجتياد كدعكة لتجاكز القراءات الفقيية المذىبية الضيقة فالتجديد يدخؿ في إطار 

االجتياد ىك أصؿ "االجتياد في فيـ المقاصد الشرعية كىك ما دفع األستاذ عثماف التكيجرم لمقكؿ 
مف أصكؿ التشريع في اإلسبلـ كلـ يحدث قط أف أصدر أحد في عصر مف العصكر سكاء أكاف 
نما الذم  عالما، أـ فقييا، أـ مسؤكال في الدكلة فتكل، أك حكما، أك أمرا بإغبلؽ باب االجتياد، كا 

أغمؽ ىك العقؿ الذم تخمؼ عف مسايرة التطكرات التي تبلحقت في الدنيا كلـ يتجاكب معيا العالـ 
 ".اإلسبلمي

                                           
 . انظر خطاب الممؾ، الذم ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية مف الكالية السابعة لمبرلماف (839)
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كفي الختاـ ال يسعنا إال أف نقكؿ إف ىذا البحث كمف خبلؿ ىذه المقارنة حاكلنا أف نتتبع مف 
قريب أك مف بعيد مسار المدكنة في رحمتيا اإلصبلحية مف مدكنة لؤلحكاؿ الشخصية إلى مدكنة 

لؤلسرة، فالباحث ليقؼ مشدكدا إلى ما أحدثو ىذا المشركع الذم بدأ جنينا مف خبلؿ بعض القضايا 
التي كاف يظف البعض عمى أنيا نسائية محضة إلى أف كبرت ككبر مخاضيا، فأصبحت منبعا 

لتجمع الحساسيات الفكرية كالسياسية كالدينية التي تدخمت في أجرأتيا كتنزيميا إلى كاقع 
 .     (840)التطبيؽ

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بئ ة  ن ش جع
                                           

 .2004، 12مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة، منشكرات الزمف، سمسمة شرفات عدد : ثكرة ىادئة (840)
      كقفت عند ىذا العدد كثيرا مف أجؿ صياغة ىذه الخاتمة، التي ساىمت في استيعاب ثقافة الحكار كالتعدد التي بنت 

 .ىذا المشركع
األحكاؿ الشخصية مف الحقؿ الديني إلى الحقؿ القانكني، المجمة المغربية لقانكف :      لمتكسع في ىذا المكضكع انظر

 .21، ص 2004، 50كاقتصاد التنمية، عدد 
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 اللناابن والمغاألبم- أوال
 اللغاراا والسوبغ النزاردك- آلسابس
التجل بسللغببك   - آلسلثس
الغألسائ المسالبك  واألطغوحسا  - رابلس
البحنو  - خسالس
  والممطاالملقسالا والمغااق- ألسوألس
اقواا  ال- األسبم
اللناابي  - آلسالس
 المناقم االلتجغوابك: رسأللس

 
 

 

 

 

  بئ ة  ن ش جع

 اللناابن والمغاألبم- أوال
 1-04-22 بمثابة مدكنة األسرة صدر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 03-70القانكف رقـ  -

 5184، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد (2004 فبراير 3 )1424 مف ذم الحجة 12بتاريخ 
 (.2004 فبراير 5 )1424 مف ذم الحجة 14بتاريخ 

-02-239 المتعمؽ بالحالة المدنية صدر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 99-37القانكف رقـ  -
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المنشكر بالجريدة الرسمية عدد  (2002 أكتكبر 3 )1423 مف رجب 25، الصادر بتاريخ 1
 .3150، ص (2002 نكنبر 7)، 1423 رمضاف 2 بتاريخ 5054

 1-07-80 المتعمؽ بالجنسية الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 06-62القانكف رقـ  -
 5513، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد (2007 مارس 23 )1428 مف ربيع األكؿ 3بتاريخ 
 (.2007 أبريؿ 2 )1428 مف ربيع األكؿ 13بتاريخ 

 المؤرخ 1-02-172قانكف كفالة األطفاؿ الميمميف صدر تنفيذه بكاسطة الظيير الشريؼ رقـ  -
 المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 2002 يكنيك 13 المكافؽ لػ 1423في فاتح ربيع اآلخر 

 1993 شتنبر 10 الذم نسخ الظيير الشريؼ الصادر بتاريخ 19/8/2002 بتاريخ 5031
 .في جميع مقتضياتو

 الصادر 1-74-338 المغير كالمتمـ بمكجبو الظيير الشريؼ رقـ 03-73القانكف رقـ  -
المعتبر بمثابة قانكف، المتعمؽ  (1974 يكليك 15 )1394 مف جمادل الثانية 24بتاريخ 

 مف 12 بتاريخ 1-04-24بالتنظيـ القضائي لممممكة، الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 
 .1424ذم الحجة 

 .مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية -

، بمثابة قانكف 1913 غشت 12 المكافؽ لػ 1331 رمضاف 9ظيير شريؼ صادر في  -
كزارة العدؿ، منشكرات جمعية المعمكمة القانكنية كالقضائية، سمسمة ). االلتزامات كالعقكد

 (.2009، 16المعمكمة القانكنية لمجميع، عدد 

 المكافؽ 20/5/1421بتاريخ  ( 21/ـ)نظاـ المرافعات الشرعية صدر بالمرسـك الممكي رقـ  -
 10 المكافؽ 17/6/1421 كتاريخ 3811 كنشر في جريدة أـ القرل، عدد 19/8/2000

 .2000سبتمبر 

 كنشر في 1395 رجب 14في  (64/ـ)نظاـ القضاء السعكدم صدر بالمرسـك الممكي رقـ  -
 .ـ1975 سبتمبر 5ىػ المكافؽ 1395 شعباف 29 بتاريخ 2592الجريدة الرسمية العدد 

 اللغاراا والسوبغ النزاردك- آلسابس
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 المتعمؽ بتحديد شكؿ كمضمكف 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-269قرار كزير العدؿ رقـ  -
 12 بتاريخ5186المطبكع الخاص بطمب اإلذف بالزكاج، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 .520، ص2004فبراير

 المتعمؽ بتتميـ الئحة المستندات 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-270 قرار كزير العدؿ رقـ  -
 5186التي يتككف منيا ممؼ عقد الزكاج ككذا محتكياتو، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 .520، ص 2004 فبراير 12بتاريخ 

 المتعمؽ بتحديد شكؿ كمضمكف 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-272قرار كزير العدؿ رقـ  -
 5186السجؿ الخاص بتضميف نصكص عقكد الزكاج، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 .521، ص 2004 فبراير 12بتاريخ 

 المتعمؽ بتحديد المعمكمات الكاجب 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-271قرار كزير العدؿ رقـ  -
، 2004 فبراير 12 بتاريخ 5186تضمينيا في عقد الزكاج، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 .521ص 

 المتعمؽ بتحديد المعمكمات الكاجب 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-274قرار كزير العدؿ رقـ  -
 فبراير 12 بتاريخ 5186تنظمييا في ممخص كثيقة الرجعة، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

 .523، ص 2004

 المتعمؽ بتحديد شكؿ كمضمكف 2004 فبراير 03 بتاريخ 04-245قرار كزير العدؿ رقـ  -
، ص 2004 فبراير 12 بتاريخ 5186كناش التصرؼ، المنشكر بالجريدة الرسمية عدد 

523. 

 . يتعمؽ بتفعيؿ مدكنة األسرة عمى الكجو األمثؿ2004 فبراير 16منشكر صادر بتاريخ  -

 يتعمؽ بتطبيؽ مقتضيات مدكنة األسرة عمى أفراد 2004 أبريؿ 12منشكر صادر بتاريخ  -
 .الجالية المغربية المقيمة بالخارج

 يتعمؽ باستيفاء الرسـك القضائية عمى بعض الطمبات 2004 يكنيك 18منشكر صادر بتاريخ  -
 .                                                                   المتعمقة بمدكنة األسرة

 . يتعمؽ بسماع دعكل الزكجية2005 فبراير 2منشكر صادر بتاريخ  -
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 . يتعمؽ بتفعيؿ التدابير المؤقتة لصيانة المرأة كاألطفاؿ2005 فبراير 2منشكر صادر بتاريخ  -

 250 ك240 ك231 يتعمؽ بتطبيؽ مقتضيات المكاد 2005 فبراير 2منشكر صادر بتاريخ  -
 .مف مدكنة األسرة

 . يتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف2005 مارس 28منشكر صادر بتاريخ  -

التجل بسللغببك   -آلسلثس
، الجزء الثالث، مكتبة المعارؼ الرياض « في شرح الدليؿمنار السبيؿ »:إبراىيـ بف ضكياف -

1996. 

، المطبعة العامرة «تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ »:إبراىيـ بف فرحكف -
 . األكؿالجزء ىجرية، 1301الشرفية بمصر، 

 .،  طبعة حجرية1،ج"األنيس المطرب: "ابف أبي زرع -

 مطبعة النيضة الجديدة ،3ج،«إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف: »ابف القيـ الجكزية -
1968. 

 .، المكتبة السمفية1، ط9، ج"فتح البارم شرح صحيح البخارم: "ابف حجر العسقالني -

 محمد الفتاح كعبد التركي المحسف عبد بف ا عبد تحقيؽ ،"المغني" :ابف قدامة المقدسي -
 .تاريخ بدكف الرياض، كالتكزيع كالنشر لمطباعة الكتب عالـ دار الحمك،

ؽ محمد فارس كمسعد معؿت كتحقيؽ، «الكافي في فقو اإلماـ أحمد »:دسيؽ الـةابف قداـ -
 .2 ج1994 بيركت ، دار الكتب العممية،عبد الحميد السعداني

 أىؿ لالمعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاك »:حمد لبف يحيى الكنشريسيأأبك العباس  -
، الجزء 1981، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بيركت «افريقية كاألندلس كالمغرب

12. 

، سنة 6.، ط2، ج"بداية المجتيد كنياية المقتصد: "أبك الكليد محمد بف رشد القرطبي -
 .، دار المعرفة بيركت، لبناف1983
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كتاب شركح حدكد اإلماـ األكبر : "أبك عبد اهلل محمد األنصارم المشيكر بالرصاع التكنسي -
 .، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب"أبي عبد ا بف عرفة

، ، الجزء األكؿ، مكتبة المعارؼ«التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية »:حمد الخمميشيأ -
 .1987 الرباط،

، الجزء األكؿ، الزكاج كالطبلؽ، «التعميؽ عمى قانكف األحكاؿ الشخصية »:حمد الخمميشيأ -
 .1994، الطبعة الثالثة،  بالدار البيضاءدار النشر المعرفة

 .، مكتبة الفبلح، الككيت«األحكاؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي »:حمد الغندكرأ -

 .1998، دار القمـ دمشؽ، سكريا «شرح القكاعد الفقيية »:حمد بف الشيخ الزرقةأ -

 .، طبعة دار المنصكر1، ج"جذكة االقتباس: "أحمد بف القاضي -

، الجزء األكؿ، مطبعة النجاح الجديدة، «المدخؿ لدراسة القانكف: »إدريس العمكم العبدالكم -
 .الدر البيضاء، الطبعة الثانية

أحكاـ الزكاج في مدكنة  األحكاؿ الشخصية، دراسة مقارنة بيف دكؿ : "إدريس الفاخكرم -
 .1993، مركز الخدمات المتحدة لمطباعة بالدار البيضاء، الطبعة األكلى "المغربي العربي

، 2003، الطبعة الثانية، «آفاؽ تحرير المرأة في الشريعة اإلسبلمية »:إدريس حمادم -
 .مطبعة دار أبي رقراؽ لمطباعة كالنشر بالرباط

صبلح مدكنة األسرة »:إدريس حمادم -  .2005، إفريقيا الشرؽ، «البعد المقاصدم كا 

 .2002، مكتبة دار السبلـ بالرباط «نظاـ الكد كالسعاية »:الحسيف بف عبد السالـ الممكي -

 القانكف تشريعات كجمع ، االسبانية المغربية العبلقات  في كالطبلؽ الزكاج " :خالد برجاكم  -
 . 2009 ،السنة األكؿ المجمد ، المغرب في الخاص

، دار 2006، الطبعة الثانية "القانكف الدكلي الخاص في مجاؿ قانكف األسرة ":خالد برجاكم -
 . لمطباعة كالنشر كالتكزيع بالرباطالقمـ

 الدكلية لحقكؽ االتفاقياتقانكف الزكاج في المغرب بيف المدكنة كمقتضيات  ":خالد برجاكم -
 .، الطبعة الثالثة2001  لمطباعة كالنشر كالتكزيع بالرباط،، دار القمـ"اإلنساف
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، الطبعة الثالثة، دار "قانكف الطبلؽ قي المغرب بيف المدكنة كمطالب التغيير ":خالد برجاكم -
 .2003  لمطباعة كالنشر كالتكزيع بالرباط،القمـ

مدل استجابة مدكنة األسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني كالسياسي  ":خالد برجاكم -
دار القمـ لمطباعة  ،2004، السنة 4، سمسمة دليؿ قانكف األسرة بالمغرب، العدد "المغربي
 . كالتكزيع بالرباطكالنشر

إشكالية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب بيف الحركة النسائية كالحركة  » :خالد برجاكم -
  .2000، 1، سمسمة دليؿ قانكف األسرة بالمغرب، العدد «اإلسبلمية

الحمكؿ المقررة لتنازع :  القانكف الدكلي الخاص في مادة األحكاؿ الشخصية: »خالد برجاكم -
القكانيف في الدكؿ اإلسبلمية بيف منطؽ االنتساب إلى األمة اإلسبلمية كمنطؽ االنتماء إلى 

 .2001، الطبعة األكلى  لمطباعة كالنشر كالتكزيع بالرباط، دار القمـ«الجماعة الدكلية

 االتفاقيةبيف مدكنة األحكاؿ الشخصية كمقتضيات : قانكف الزكاج بالمغرب » :خالد برجاكم -
 الطبعة  بالرباط،، مكتبة دار الشباب2، سمسمة دليؿ األسرة، العدد «اإلنسافالدكلية لحقكؽ 

 .1999األكلى 

 .، مطبعة النجاح بدكف تاريخ«األحكاؿ الشخصية »:رشيد عبكد -

، منشكرات الحمبي «أحكاـ األسرة »:رمضاف الشرنباصي كجابر عبد اليادم الشافعي -
 .2006الحقكقية، 

دار األندلس  (5)، سمسمة الرسائؿ الجامعة «أحكاـ المعاشرة الزكجية »:زينب حسف شرقاكم -
 .2004، 4ط: الرياض 

، دار السبلـ 1، ط«مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة »:سعاد األخريسي -
2005. 

:  مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم المقدسي الصالحيكشرؼ الديف أب -
 .2004، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1 ، ط«اإلقناع لطالب االنتفاع»

 ،، دار الكتب العممية، الجزء الثاني«اإلقناع في طالب االنتفاع »:شرؼ الديف الحجاكم -
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 .2004بيركت، 

أعبلـ المكقعيف »، شمس الديف أبك عبد الّمو محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف قيـ الجكزية -
 .، دار الجيؿ، بيركت«عف رب العالميف

 .2006ريس  ب، طكب«الزكاج كالطبلؽ في مدكنة األسرة»، حمدكفأعبد الخالؽ  -

، الجزء الثاني، اإلثبات، «الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد»، عبد الرزاؽ السنيكرم -
 .1968، دار النيضة العربية بالقاىرة، االلتزاـآثار 

، طبع إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، «مسطرة شؤكف القاصريف» ، عبد السالـ المنصكرم -
1986. 

لمحات حكؿ القضاء في المممكة العربية »، عبد العزيز بف عبد الّمو بف حسف آؿ الشيخ -
 .ىػ1424، مكتبة الممؾ فيد الكطنية «السعكدية

، مطبعة فضالة «المرأة بيف أحكاـ الفقو كالدعكة إلى التغيير»، عبد الكبير العمكم المدغرم -
 .1999بالمحمدية، الطبعة األكلى 

، مؤسسة الرسالة، طبعة السادسة « مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية»،عبد الكريـ زيداف -
 . ـ2001ق المكافؽ 1461عشرة، 

،  بالدار البيضاء مكتبة الرشاد،1، ج«الشافي في شرح مدكنة األسرة»،  شيبكفريـعبد الؾ -
 .2006، 1ط

، الجزء األكؿ، مطبعة «شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية»، عبد الكريـ شيبكف -
 .2000النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 

تيسير عمـ أصكؿ الفقو، مؤسسة الرياف الطبعة الثالثة، »، عبد الّمو بف يكسؼ الجديع -
 .ميبلدية 2004 ىجرية، 1425

بيركت . ، دار النيضة العربية«نظرية العقد في قكانيف الببلد العربية »:صدةعبد المنعـ فرج  -
  .1974لبناف 

دراسة تحميمية لدينامية - سكسيكلكجيا التقميد كالحداثة بالمجتمع المغربي: "عز الديف الخطابي -
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 .2011، منشكرات عالـ التربية، الطبعة األكلى، "العبلقة االجتماعية

، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة "مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا ":عالؿ الفاسي -
 .1991بالدار البيضاء، سنة 

 .1974. مطبعة الرسالة بالرباط. «شرح مدكنة األحكاؿ الشخصية »:عالؿ الفاسي -

 الجزء ،، دار الفكر، بيركت لبناف«البيجة في شرح التحفة »:تسكلياؿعمي بف عبد السالـ  -
 .األكؿ

، مطبعة النجاح «االجتماعيةىكامش في تاريخ المؤسسات كالكقائع  »:عمي سميماف العبيدم -
 .1984الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األكلى، دجنبر 

، دراسة مقارنة في الفقو «مبدأ الرضا في العقكد »:داغيعمي محي الديف عمي القر -
 .1985اإلسبلمي، دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر، 

، مطبعة النجاح الجديدة بالدار "تاريخ المذىب المالكي في الغرب اإلسبلمي: "عمر الجيدم -
 .1987البيضاء، الطبعة األكلى 

، إشكاؿ التعميـ كالضبط، نشر المعرفة، «نظاـ الحالة المدنية بالمغرب »:عمر النافعي -
 .1997الرباط، 

، الطبعة «النظاـ السياسي كاإلدارم في المممكة العربية السعكدية »:عيد بف مسعكد الجيني -
 .2001القاىرة – األكلى، مركز الخميج العربي لمطاقة كالدراسات االستراتيجيات الرياض 

 .ىػ1421، دار القاسـ، الرياض، "عشرة النساء: " فيفتاكل العمماء -
،  بالقاىرة، مطبعة دار الفكر العربي«محاظر في عقد الزكاج كآثاره »:محمد أبك الزىرة -

1971. 

 .1957 سنة 3، ط"األحكاؿ الشخصية : "محمد أبك زىرة -

 . 1977، دار الفكر العربي، القاىرة، «محاضرات في عقد الزكاج كآثاره »:ةمحمد أبك زىر -

، مطبعة النجاح «قضية مدكنة األحكاؿ الشخصية بالمغرب »:محمد الحبيب التكجكاني -
 .1994 الدار البيضاء، ،الجديدة
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 .2002، دار الثقافة، الدكحة، "األسرة: " محمد الدسكقي -

قانكف األسرة في دكؿ المغرب العربي، الجزائر، تكنس، المغرب، ليبيا، : "محمد الشافعي  -
 .2009، 1.، سمسمة البحكث القانكنية، ط"مكريتانيا

 ، المطبعة كالكراقة الكطنية« كالتطكرثباتقانكف األسرة المغربي بيف اؿ: »محمد الشافعي -
 .2004، الطبعة األكلى بمراكش

 دار سحنكف لمنشر 13، المجمد «تفسير التحرير كالتنكير »:محمد الطاىر بف عاشكر -
 .1997كالتكزيع، تكنس 

، مطبعة النجاح الجديدة بالدار «الكسيط في مدكنة األحكاؿ الشخصية »:محمد الكشبكر -
 .2003البيضاء، 

، مطبعة النجاح الجديدة 1993قانكف األحكاؿ الشخصية مع تعديبلت  »:محمد الكشبكر -
 .بالدار البيضاء

، الجزء األكؿ، الزكاج، مطبعة النجاح الجديدة، « شرح مدكنة األسرة : »محمد الكشيكر -
  .2006الدار البيضاء، الطبعة األكلى 

 .1996، 1، مكتبة الممؾ فيد، المجمد الثاني، ط«فقو األسرة »:محمد بف أحمد صالح -

، الجزء الثاني، دار «الدسكقي عمى الشرح الكبير ألحمد الدردير » :محمد بف عرفة الدسكقي -
 .الفكر بيركت لبناف، بدكف تاريخ

، بدكف 1397، "التطكر التشريعي في المممكة العربية السعكدية" :محمد عبد الجكاد محمد -
 .دار النشر

 .، دار اليدؼ«حماية الطفكلة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف » :محمد عبد الجكاد -

، دار محمكد لمتكزيع «مكسكعة الفقو كالقضاء في األحكاؿ الشخصية »:محمد عزمي البكرم -
 .1990كالنشر 

، بابؿ لمطباعة كالنشر بالرباط، الطبعة "مدخؿ لدراسة الفقو اإلسبلمي: "محمد محجكبي -
 .1999- 1420األكلى 
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أحكاـ األسرة في اإلسبلـ، دراسة مقارنة بيف فقو المذاىب السنية  »:محمد مصطفى شمبي -
 .، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف«كالمذىب الجعفرم كالقانكني

، دار الكتاب العربي، «أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الفقو اإلسبلمي »:محمد يكسؼ مكسى -
1957 . 

 .1984، بيركت، "األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلمية: "محي الديف عبد الحميد -

 .1976 ، مطابع ألؼ باء األديب، دمشؽ،9، ج«المدخؿ الفقيي العاـ»، مصطفى الرزقا -

، المجمد «التشريع اإلسبلمي كالنظـ القانكنية الكضعية دراسة مقارنة »:مصطفى بسيكني -
 العامة لمكتاب، ةاألكؿ، مبدأ سمطاف اإلرادة بيف الشريعة كالقانكنيف الغربية، الييئة المصرم

1978. 

 .2006، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع الرياض "تاريخ التشريع اإلسبلمي"، مناع القطاف -

 مؤسسة 2، ط«الركض المربع شرح زاد المستقنع »:منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي -
 .2004الرسالة، بيركت 

، المكتبة ثبلثة أجزاء، «شرح منتيى اإلرادات»، منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي -
 .الفيصمية مكة المكرمة، بدكف تاريخ

النكازؿ الجديدة الكبرل آلىؿ فاس كغيرىـ مف البدك كالقرل المسماة،  » :الميدم الكزاني -
، الجزء الثالث، طبع «المعيار الجديد الجامع المعرب مف فتاكل المتأخريف مف عمماء المغرب

 .1997 ، المحمدية،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، مطبعة فضالة

 .1984، 1.، دار الفكر بدمشؽ، ط7، المجمد "الفقو اإلسبلمي كأدلتو: "كىبة الزحيمي -

 دار الفكر 28 ك27، الجزء «التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج »:كىبة الزحيمي -
 .1991المعاصر، بيركت، 

الغألسائ المسالبك  واألطغوحسا  - رابلس
، "إشكالية األصالة كالمعاصرة في تقنيف األحكاؿ الشخصية في المغرب ":خالد برجاكم -

 اطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص  نكقشت بكمية كضعية المرأة نمكذجا،
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 .2000الحقكؽ السكيسي  تحت إشراؼ العميد عبد الرزاؽ مكالم ارشيد ، منشكرة ،
أثر المرض في تككيف عقد الزكاج،   تأمبلت حكؿ شيادة الخمك مف : " عبد المجيد حداد -

، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا في "األمراض المعدية المشترطة في عقد الزكاج
 .2000-1999 الخاص، نكقشت بكمية الحقكؽ بالرباط، أكداؿ، سنة فالقانك

مكقؼ المجمس األعمى مف ثنائية القانكف كالفقو في مسائؿ األحكاؿ : "عبد المجيد غميجة -
، أطركحة، منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية كالقضائية، ضمف سمسمة "الشخصية

 .، مطبعة إليت بسبل2007الدراسات كاألبحاث، العدد األكؿ، مارس 

 مف مدكنة األسرة المتعمقة باقتساـ 49الممارسة القضائية لممادة  :" صالح اشطيبي -
رسالة لنيؿ دبمـك الماستر في الميف القضائية كالقانكنية " األمكاؿ المكتسبة بيف الزكجيف 

  .2009نكقشت بكمية الحقكؽ بالرباط ، السنة .، كحدة الميف القضائية كالقانكنية 

-  

 كمفيكميما لدل عمماء العرؼ كالعمؿ في المذىب المالكي: "دمعمر بف عبد الكريـ الجي -
،  بالمحمدية بدار الحديث الحسنية، مطبعة فضالة دكتكراه الدكلة أطركحة،"المغرب
1989. 

، "مناقشة المطالب النسائية اليادفة إلى تغيير مدكنة األحكاؿ الشخصية: "محمد بشيرم -
 نكقشت بكمية الحقكؽ، جامعة  دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، أطركحة2 كج1ج

 – 1994 الدار البيضاء،  كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية،الحسف الثاني،
1995. 

 البحنو- خسالس

، بحث مقدـ لمدكرة الثامنة «عقكد الزكاج المستحدثة حكميا في الشريعة »:أحمد مكسى -
 .عشر لمجمع الفقو اإلسبلمي، رابطة العالـ اإلسبلمي

، «التأصيؿ الشرعي كالقانكني لمكاسب األسرة في المدكنة الجديدة »:عبد اليادم بكطالب -
متو الجمعية الكطنية الحضف، ظبحث منشكر ضمف أعماؿ أشغاؿ اليـك الدراسي الذم ف

، في مكضكع مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة أم جديد؟ مطبعة (ـ.غ.ت)
. 2005النجاح الجديدة، 
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 والممطاالملقسالا  - ألسوألس
المقتضيات الجديدة لمدكنة األسرة مف خبلؿ أجكبة كزير العدؿ كزير األكقاؼ كالشؤكف " -

اإلسبلمية عف األسئمة كاالستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشركع المدكنة أماـ مجمس 
، منشكرات جمعية نشر المعمكمات القانكنية كالقضائية، سمسمة الشركح كالدالئؿ، "البرلماف
 .، الطبعة األكلى2004، 4العدد 

 5 حؽ الكد كالسعاية مف خبلؿ الحكـ الصادر عف المجمس األعمى في : "أحمد زككاغي -
 .1998، 33، العدد ، مجمة الممحؽ القضائي"1998مارس 

 دكر اإلرادة في إبراـ عقكد الزكاج في ظؿ نصكص مدكنة األسرة : "فاخكرماؿإدريس  -
 .2005-2004، 10-9مجمة القصر، العدد مقاؿ منشكر في ، "الجديدة

 المجمة «نمكذجا – المنطقة الشرقية ،كاقع الطبلؽ الخمعي بالمغرب » :إدريس الفاخكرم -
 .2003 سنة 8 عدد ،المغربية لبلقتصاد كالقانكف

مؤتمر الحكار الكطني كما تريده المرأة السعكدية، مكقع الجزيرة، »: أمؿ عبد الّمو زاىد -
 .المعرفة

، مكضكع طرح في المقاء الثاني لمحكار الكطني « كحركة المجتمعةالمرأ»: أمينة كشغرم -
 .2004-07-07بمكة المكرمة، منشكر بمكقع الجزيرة، المعرفة 

-7، مجمة المناىج، العدد« مف مدكنة األسرة400قراءة في المادة »، بكشعيب الناصرم -
8. 

، مجمة البحكث، العدد الثالث،  مبلحظات أكلية حكؿ قانكف األسرة: التيامي القائدم -
 .2004يكنيك 

، مجمة " قراءة في بعض مستجدات مدكنة األسرة الكتاب المتعمؽ بالزكاج: "حسايف عبكد -
 .2004، 15 العدد ،القضاء كالقانكف

، عضكة المكتب اإلدارم لمجمعية المغربية لمدفاع عف حقكؽ النساء، خديجة الركاني -
تحت »، 12، سمسمة شرفات، عدد «مدكنة األسرة كالمنظكمة الككنية لحقكؽ اإلنساف»
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، منشكرات الزمف، طبعة «ثكرة ىادئة مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة
2004. 

، مجمة في رحاب القضاء كالقانكف، "قضاء األسرة في التشريع المغربي" :رشيد مشقاقة -
 .134 – 16 -144عداد أ

، األياـ الدراسية حكؿ مدكنة األسرة، «دكر القضاء في تفعيؿ قانكف األسرة »:زىكر الحر -
 .2004 شتنبر 5سمسمة الندكات كالمقاءات كاألياـ الدراسة، العدد 

مدل شرعية إذف القاضي في الطبلؽ الخمعي، كفؽ التعديبلت األخيرة : "السعيد بكفناز -
 .1998 مقاؿ منشكر بمجمة خطة العدالة، عدد خاص، ،"لمدكنة األحكاؿ الشخصية

نشأة نظرية األخذ بما جرل بو العمؿ عند فقياء المغرب  » :عبد السالـ العسرم -
 .3، مقاؿ منشكر بمجمة دار الحديث الحسنية العدد «كاألندلس

، مجمة نظرات في "القاسـ المشترؾ بيف النحمة كاليبة كالصدقة" :دكشاعبد السالـ ح -
 .الفقو كالقانكف، العدد الثالث

، مقاؿ منشكر «البيئة كأثرىا في صياغة المذىب المالكي كاستمراره »:عبد الّمو العمراني -
 .6بمجمة كمية الشريعة، العدد 

، سمسمة الندكات كالمقاءات كاألياـ "المدكنة دعامة لؤلسرة المغربية المتكازنة: "عزيزة ىندار -
 .2006، 8الدراسية، عدد 

، مقاؿ منشكر «ثر القاضي عياض في فقو العممياتأ » :عمر بف عبد الكريـ الجيدم -
 .3بمجمة دار الحديث الحسنية العدد 

 لمقكات الشعبية، جريدة االتحاد االشتراكي عضك المجنة اإلدارية لبلتحاد :فاطمة أكشمح -
 .2003 أكتكبر 13، 7368، العدد االشتراكي

مجمة متخصصة منشكرات جمعية نشر المعمكمة القانكنية : «قضاء األسرة» مجمة  -
 .، الطبعة الثانية2005، العدد األكؿ، «كالقضائية

مجمة المدكنة دعامة لؤلسرة المغربية المتكازنة، سمسمة الندكات كالمقاءات كاألياـ الدراسية،  -
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 .8العدد 

 .2مجمة المناىج، العدد مقاؿ منشكر ب، " عقد التصيير: "محمد الكشبكر -

 ،مجمة القضاء كالقانكف« ثبكت النسب كنفيو في ضكء مدكنة األسرة » :محمد الميدم -
 . 154العدد 

مدكنة األحكاـ القضائية الصادرة عف كزارة العدؿ السعكدية، اإلدارة العامة لتدكيف كنشر  -
 .ـ2007/ ىػ 1428األحكاـ القضائية، الرياض، اإلصدار األكؿ 

 ابريؿ 1، سمسمة المعمكمات لمجميع، العدد "دليؿ عممي لمدكنة األسرة " :كزارة العدؿ -
2007. 

 المغااق- ألسبلس
 بمجمس النكاب في تدخمو أثناء مناقشة االشتراكيرئيس فريؽ االتحاد : إدريس لشكر -

 .2004 يناير 18، 7463، العدد االشتراكيمشركع مدكنة األسرة، جريدة االتحاد 

 رجب 26حاجتنا إلى مدكنة األسرة، جريدة الكطف السعكدم، الثبلثاء  ":أميرة كشغرم -
 .، السنة الثامنة2860ـ، العدد 2008 يكليك 29 المكافؽ 1429

 نكفمبر 4بياف المجمس الكطني لممنظمة المغربية لحقكؽ اإلنساف، جريدة الصحراء، العدد  -
2003. 

 .11/12/2005 المكافؽ 9/11/1426 كتاريخ 15572جريدة المدينة السعكدية العدد  -

 يكليكز 16 المكافؽ لػ 1428 رجب 2 بتاريخ 16154جريدة المدينة السعكدية عدد  -
2007. 

 .ىػ29/5/1343 بتاريخ 3جريدة أـ القرل العدد  -

 أكتكبر 16حزب االتحاد الدستكرم في ببلغ المكتب السياسي، جريدة رسالة األمة، عدد  -
2003. 

الحزب االشتراكي الديمقراطي في بياف المكتب السياسي، جريدة السياسة الجديدة، عدد  -
 .2003 أكتكبر 17
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، عدد  -  13حزب التقدـ كاالشتراكية، في ببلغ الديكاف السياسي لمحزب، جريدة بياف اليـك
 . 2003أكتكبر 

مدكنة األسرة الجديدة كانت : رئيسة جمعية النساء الفركنكفكنيات: حكيمة جفظاف العال -
 15، بتاريخ 2090، جريدة األحداث المغربية، العدد صفعة لممغربيات المياجرات

 .2004أكتكبر 

، عدد االشتراكي الكاتبة العامة لممتقى األسرة المغربية، جريدة االتحاد ،خديجة ليمحاللي -
.  2004 يناير 21، األربعاء 7960

، الندكة المنظمة مف االتحاديات برلمانية كعضك الكتابة الكطنية لمنساء :رشيدة بنمسعكد -
 إسبلميكف كسياسيكف كأكاديميكف يناقشكف : طرؼ أسبكعية الصحيفة تحت عنكاف

 .2003 أكتكبر 23 إلى 17، 132، عدد إصبلحات المدكنة

 .2003 أكتكبر 28، 1737جريدة األحداث المغربية عدد  دم،سعيد السع -

تصكيت حزب العدالة كالتنمية باإليجاب عمى مدكنة األسرة ىؿ ىك مؤشر : سعيد لكحؿ -
 .2004 مارس 10، جريدة األحداث المغربية، عمى دخكؿ الحزب مرحمة المراجعات

 القضاء، جريدة استقبلؿ، الكاتب العاـ لمجمعية المغربية لمدفاع عف عبد المكلى خرشيش -
 .2003 أكتكبر 21، بتاريخ 1733األحداث المغربية، العدد 

، «مؤسسة قاضي التكثيؽ كآفاقيا المستقبمية عمى ضكء مدكنة األسرة» :العممي الحراؽ -
 .2004، فبراير 14جريدة التجديد، العدد 

 أكتكبر 3، عضك حزب الحركة الكطنية الشعبية، جريدة العمـ، عدد فاطمة مستغفر -
2003. 

 لمقكات الشعبية، االتحاد االشتراكيعضك المجنة المركزية لبلتحاد : فاطنة سرحاف -
 .2003 أكتكبر 13، 7368 العدد االشتراكي

 الكاتبة الكطنية لمرابطة الديمقراطية لحقكؽ المرأة، أسبكعية األياـ، العدد :فكزية العسكلي -
 .2003 أكتكبر 16/22، 104
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، 7368، العدد االشتراكي عضك اتحاد العمؿ النسائي، جريدة االتحاد :لطيفة جبابدم -
 .2003 أكتكبر 13بتاريخ 

الندكة المنظمة مف طرؼ أسبكعية الصحيفة تحت »:  أسبكعية الصحيفة:محمد الساسي -
، أكتكبر 132العدد « إسبلميكف كيساريكف كأكاديميكف يناقشكف إصبلحات المدكنة: عنكاف
2003. 

، 19527، جريدة العمـ، عدد «آراء الشباب حكؿ مشركع مدكنة األسرة»: اؿ بعنكافمؽ -
 . 12/11/2003بتاريخ 

 نائبة الكاتب العاـ لمحزب، كرئيسة المنظمة الكطنية لممرأة الديمقراطية ميمكدة حازب -
 .2003 أكتكبر 3السيدة جريدة العمـ عدد 

، عضك الديكاف السياسي لحزب التقدـ كاالشتراكية، كرئيسة فريؽ التحالؼ نزىة الصقمي -
 .20/01/2004، 7473االشتراكي بمجمس النكاب، جريدة االتحاد االشتراكي عدد 

اليسار االشتراكي المكحد، مف خبلؿ ببلغ المكتب السياسي، جريدة اليسار المكحد، عدد  -
 .2003 أكتكبر 15/29

اقواا  ال- آلسالس
 مدل استجابة مشركع مدكنة األسرة لمطالب المجتمع المدني : خالد برجاكم -

، أعماؿ ندكة مستجدات مدكنة األسرة المنظمة مف طرؼ جامعة محمد كالسياسي
 .2003الخامس السكيسي، نكنبر 

قانكف األسرة بالمغرب بيف المدكنة  كمقتضيات االتفاقيات الدكلية  " :خالد برجاكم  -
، " النساء كدكلة الحؽ كالقانكف : " تحت عنكاف 1سمسمة الندكات رقـ " لحقكؽ االنساف 

 بمقر كمية العمـك القانكنية 2002 ابريؿ 20 ك19أشغاؿ  الممتقى الدكلي المنظـ يكمي 
 .كاالقتصادية كاالجتماعية السكيسي ، الرباط 

خطكة  نحكل تدعيـ : تعديؿ مدكنة األحكاؿ الشخصية " :عبد الرزاؽ مكالم ارشيد  -
،  اشغاؿ اليـك الدراسي المنظـ مف شعبة القانكف الخاص " حقكؽ االنساف بالمغرب 

  .1997 مارس 8بتعاكف مع مؤسسة فريدرش ابرت بالرباط يـك 
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 عضكة المكتب اإلدارم لمجمعية المغربية لمدفاع عف حقكؽ النساء، :خديجة الركاني -
مدكنة األسرة كالمنظكمة الككنية لحقكؽ اإلنساف تحت ثكرة 12، سمسمة شرفات، عدد ،

 .2004، منشكرات الزمف، طبعة ىادئة مف مدكنة األحكاؿ الشخصية إلى مدكنة األسرة

، ندكة التطميؽ القضائي كما جاء في مشركع مدكنة األسرة: رجاء ناجي مكاكم -
. مستجدات قانكف األسرة

قراءة في مستجدات الحضانة مف »: عضك المجمس العممي لمعدكتيف: يد بكركبةالسع -
 .، ندكة مستجدات مشركع قانكف األسرة«خبلؿ مشركع مدكنة األسرة

، ندكة مستجدات  عمى ضكء اإلصبلحكانحبللوزكاج المغاربة في الخارج : محمد تاكمنت -
 .مشركع قانكف األسرة

 حصيمة أكلية، 10/11/1993ندكة حكؿ تعديبلت مدكنة األحكاؿ الشخصية بظيائر  -
 .1997السكيسي، - منشكرات كمية الحقكؽ بالرباط

: اللناابي- رسأللس
 .  ن حيط،  ن  هذ  نثب ي، د س  نفكشالقامكس -

 
 
 

 المناقم االلتجغوابك-  سوغا
- www.justice.gov.ma 

- www.maj.gov.sa 

- womengateway.com 

- www.islamway.com 

- http\\aljazira.com\culture\07062004\almlfl3.htm 

http://www.justice.gov.ma/
http://www.maj.gov.sa/
http://www.islamway.com/
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- HTTP://FORUM.TWATH.COM.  

- www.makkah.gov.sa. 
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