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 مقدمة
 

، أ  ددوخليفددف  دد   تإل سددهنن يجلدد  يخلدده اددلت تلوددعن عأ أنتهلل سددانه و عتلددهل   لقددا تضت ددا ة تا 

خليفة ق الوا أتجع ل فيا ا   ف دف       األرضوإذ ق ال ربك للمالئكة إني جاعل في  نومتو عت  تاتو، ضه  تلهل " لت فيلت 

تلدهل  عجدعا  تهلل اداأضدا ع  ،(1اعل     ا ت تعلم و     إن يفياا ود فك ال  اء ونح ف ن   ب بحم  ن ون     ل ك ق  ال  

  دا أداا النا  ات وا ربك  الذي خل ك    ف نف    لقعلو تلهل   ، مصاتضهعاث تل هس م همه عأ ث تلاش يف الو  

(، علللك ش ع سانه و عتلدهل  تلداعتل لت مديل تلل ضدف 2)واح ة وخلق  ناا زوجاا وبث  ناما رجات كثيرا ون اء(

، مصدداتضه لقعلددو لإل سددهناى تلنيدده ، تقايسدده لهددلق تلل ضددف عتو يمدده اددين تل جدد  عتلمدد أ  عجللددو ثهددات عميثهضدده مدد

 .(3)  ول   كر نا بني ادم( تلهل 

يلدددف عتخدددت   تفشددد  تل ل ةلددد  تألمددد  تهددد  ال ،علدددع ت ودددا تلل ضدددها ادددين تلج سدددين مدددن  يددد  ت مددديل

ل ضف عتل، لتوهث  تل عع تلاش ي تألمث  تإل ه ، لللك ش ع تهلل تلاعتل ليوعن تألس   عت اثه  مؤسسف ،تأل سهب

مصداتضه  عتلتدزا وه دا ما يدف ثلد  تلمدعا  عتل نمدف عتلتلدهعن  ةلت ةالسدليمف،  أسد   تلاعجيف ال تستقيل عال ت تج

إ  ف ي ذل ك  وجع ل بي نك    ودة ورحم ة    إليا الت  كنوا    أزواج ا أنف  ك خلق لك     ف    أ  آداته  و ف  لقعلف تلهل  

 شد ثيه للل ضدها ادين تلداعجين، ة ه ت تيجف جل  تلاعتل توعن  أنعمن تل ايل   ،(4) ل وم دتفكرو (  آلدات

عتلداعتل ثمدها تالسد   عادو ت شد  ع د   ،اوه دف نقدعضهل تأل فده ودلت ع تاتمهتهمده تمتع و  تلداعجين انقعضهمده عتل

 للاش .ملو تقعل ا اعت اه    تلنيه ، ا  ةن تلاعتل مؤسسف ضايمف عمستق      تلنيه  تالجتمهثيف 
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عتل ايليددف ل ثهيددف عت ايددف  تألعلدد  دد  تلمجتمددع، عادد  تلما سددف  تألسهسدديفتلخليددف  (5)تألسدد  عتلتادد  

نه تهده ،عتالاتمدهل اهده اهألسد  ،  هلل هيدف عتألخ هع  س تلقيل  تألجيه ،  هلهدأسداهب تلتود يل عتلتقدعيل اود   عت 

 ة شدهههه،ياق  اليا تلم ه  انول ت دعع  د ه  لألس  تل يف اضيه  ةث هء أن ي   تلواي      تلمجتمع، هآثه ا

 تإلثدد ن لألسدد   جددهء  دد  ، ع دد  تل يددفعال تاه هدده اتنددعالا تلمجتمددع ،فهددههعتاددهين موع هتهدده عتخددت ف عمه

للمجتمددددع علهدددده ندددده تلتمتددددع انمهيددددف تلمجتمددددع  تألسهسدددديف"تلخليددددف تل ايليددددف  ا  هدددده تإل سددددهنتللددددهلم  لنقددددعه 

 ،تالجتمددهث مه   أسددتلأسددهس تلمؤسسددها تالجتمهثيددف،   هلمدده شددولا   أسثلدد   تألسدد   عتدد ت  ،(6)عتلاعلددف"

مددن ث ددف عت تخدد  تللدد ى  ، تا دده عمسددتقا  مددع تسددتفنه  نددهالا تلتصدداع تالجتمددهث  أاميتددوتتلددهمل تلددلي 

لدددل تلدددا ادددللك ع  ،يين يددد  تلشددد ث عتألا دددهء ،تالجتمهثيدددف عت تجدددع تلتله دددا عتلمسددده ا  عت تفدددهع ندددهالا تل ددد ه

 ،تالجتمدهث  تألمدنلهده اع  متاتيدا  د   دمهن  أصدا اد   عتإل جدهب،صد  ثلد  تلمصدها   تقت تألس  عميفف 

 تلت سدديسعمددن تددل  ددهن  ،ضددع  تلمجتملددها تقددهس امدداى نصدده تهه  دد  ثصدد  تلتصدداع عتلتفسدد  أصددانا لقددا 

يدف  د  منع   تألسد يفمجتمدع متدعتان،  هلل ضدها  لت سديسادا ه  أصدا ن متعتا دع  عأ فده  ،لنيه  اعجيف جيدا 

لهمدد  مددع سهسدديف  دد  تلتأتشددو ن مقعمددها  أصددانتهن يف عتلوفددهء  تلوليددف للشخصدديف تللتددها ددهء تلصددنف تل فسدد

ضهمف ،ضعي لتمهسك ا هء تلمجتمع أسهس  هألس   عاللك تلت ع  عتلتنع  تلمتسه ع، عوثيد ت  ،تإل سده يفصد    عت 

عتنددف أمددن عأمددهن، ومدده تثتادد ا امثهاددف تلدد نل تالجتمددهث  تلددلي يلددعا ةليددو تلفدد ا ثددها  لت ددميا  مدده تثتادد ا

 .(7)تلج ت 

ادللك ها ثل  تالنت تل عتلمدعا  عتل نمدف، ع مؤسسف ت ا    يهه تلل ض تإلس ميف   تلش يلف  عتألس   

عينقه تلاعتل نهلف من تلتعتان تل ايل  للاعجين ثدن   يده  يس سعى ااتيف مسي   عليس  ههيتهه،هلاعتل ل 

تادده ك تلدداعتل عتلتادد ق  هألايددهن  علددللك عتألاددع ، تألمعمددفعات ددع  ،تلددات ع تلج سدد  أامهددهاعت ددع متلدداا   ةشدداهع
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 تألام دفاهخت ف تلمجتملها عتخت ف  أشوه  تلاعتل ع  ه ةا تموهل  ل من تلاا ا ع ،تألس  توعين أسهس 

 ، (8)عتنا  عا  تستم ت  تل عع أاات و هن  عتألمو ف،

أن جددد  تلددداع  تإلسددد ميف نه مدددا ثلددد  ضعت ي هددده تألسددد يف تلمسدددتما  مدددن تلفقدددو  ةلددد تلت ايدددو  عيجدددا 

 وته يخدعثلد  مد  ، ادلق تلهعيدف عتلمغد ب نده م اداع ق ثلد ، يشو  م معمف ضه ع يف متميا  عتلليتإلس م ، 

عتلقدددعت ين تللا يدددف ثلددد   ،تألسددد يف للمسدددلمينثلددد  تلل ضدددها مقت ددديها تلشددد يلف تإلسددد ميف تل عيددد   اقدددا 

 ددد  مددد   تألسددد   جددد  تق دددين ضددده عنتل ددد ع   ملندددف مدددن أ أصدددانا سدددتق   ادددف تليهدددعا، عمدددع م لدددع تالتلمغه

 أعتلمشدهع   أعاشدهن مدهال  دي  يدو ثلد  تلد تج   أنهلا عتو يسه لم جليتهه تلاي يف  قا ،تإلس ميفتلش يلف 

 قعلودن تلت دع  عتلتندع  تلدلي شدها ،1957عالت مده نداث سد ف  ،(9)مهلك تإلمهلمه ج ى او تللم  من  قو 

، 1993، سد ف تلشخصديف تألندعت تلداي  ماع دف  ةلد أخ ى أاا أساهب تلمغ ا  وهن سااه من اين تلمجتمع 

 .2004س ف  لألس  ماع ف جايا   ةصات عتل  

عند ي مدن  د ف مختلدف  م هلدبع   قده  جدهءا  تيجدف ،(10)ماع دف تألسد   ع    ثن تلايهن أن

، عللدددك  مددد ت للق هثدددف تلتددد  (11)عأنددداتب عايهدددها مه يدددف ع قهاددها تلمجتمدددع تلمغ اددد  مدددن جمليددها موع ددها

لل تلا تسهي     تللايا من مقت يهتهه تلت ع  تلنهص   ،تعلاا لاى تلجميع ا ن ماع ف تألنعت  تلشخصيف

نمعلددف ن دده يف عثقه يددف مغددهي  ،  ثلد  مجتملددها أخدد ى لتا لوايدد  تلددلي عضددع د  تلمجتمددع،  مدد ت ل  فتدده  ت

عتثيده تلاعليدف ت ال امهل تلمغ ب  سميه عاشو  متسه ع    تلمجتمع تلداعل   تيجدف تلتاتمدو اهللايدا مدن تلمعول

لت وهن ، ع س  لتا تلصلف اهأل  ةل سل  تلمش ع تلمغ ا   تألمل،  قاتلقه عن يلتا  مقيهسه نقيقيه لتقال ع ض  ت 

 (.12)ا تلاعليف تلت  صهاه ثليههتلتع يه اين تلم جليف تلاي يف عتلقيل تلوع يف تلعت ا     تالتفهضيه
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عادددد ن ،  ا دددد ع   تلتغييدددد إليمه ددددو  دددد  اددددلت تللمدددد  تلتشدددد يل ، توايدددد   توددددهن لج لددددف تلملددددك اع  عضددددا 

مصدها    اعن، تألسد   ال أن تل  هده ودللك مؤسسدفتلايمق ت يف تلت   شهااه  د  تلمشدها تلسيهسد  تلدع    يلد

تع   ثليو من عسهه  لت عي  تلقه عن عت شيا تلعتضع مغ ايف تإلس ميف، عاهستخاتل مه  تلهعيف عتلخصعصيف تل

م تثدده  تللايددا مددن تالتفهضيددها تلاعليددف ةمدده اشددو  صدد ي ، ع ل دد  اهدده تلددك تلمتللقددف اعخهصددف آليددف تالجتهددها، ع 

مه اهستن ه   ع  تلالض تألخ  عو هو ع ل   اهده تلدك تلمتللقدف ادهلم أ   عنقدعه  ،عنقعضهدهانقعه تل ف  عت 

 د   (13)هدهتلت  تل تلت ويا ثلي تإلس ميف عتلثعتاان تلم جليها عأوا ج لف تلملك ا  ،تإل سهن اصفف ثهمف

 عتألخددلتنليدد  مدده ن مددو،  أعتهلل  أنلددوثددال تندد يل مدده  مادداأث ثددف،  ةلدد يموددن  اادده  تألسدد  صدديه ف ماع ددف 

عتللددددا  عتلمسددددهعت  عتلملهشدددد   اددددهلمل عف عاعنددددا  تلمددددلاب تلمددددهلو   تإل سددددهنمددددن تودددد يل  تإلسدددد لامقهصددددا 

قدا شدو  ادللك  ع فد ، ع  عأمده أاده ألسد  لعنااه ا  ا  ماع دف  للم أ عتالجتهها، عثال تثتاه  تلماع ف ضه ع ه 

 .2011جه ب استع   ةل  ،(14)يل     ثها تلملك منما تلسهاسوا  ثم  تش  تألس   أماع ف  ةصات 

هلنفددهم ثلدد  ضاسدديف عللددك ا ةلدد  تلمنه مددف ثلدد  تسددتق ت  عتمهسددك تألسدد  ، تألسدد  ماع ددف  هددافتع  

عخهصدددف تعثيقهددده  ،ثقدددعا تلددداعتل إلاددد تلث هيدددف  عيتجلددد  للدددك  ددد  توددد يس ،تأل فددده ، عنمهيدددف نقدددعه تلددداعتل

نه تهه عمدن عتلشوليف تل امدف إلا تمدو،  تإلات يف تإلج تءتاعاع ع مجعثف من  ،امجمعثف من تل مه ها عت 

 ومؤسسف مسدتقلف ثدن اهألس  عتاتمهمه  ،عأثه اهعالا  تلاعتل عتل  ه عتلهلخ اف ع مه يتلله ا و ت ميل  خ  

ينمدد  تسددل  تألسدد  قددا أصددا  ضدده عن   ،(15)هألسدد   ا وملهدده أادده عأمدده عأ فددهالا تل جدد  عتلمدد أ  عتل فدد ، عث هيددف

، عتلددلي يلتادد  أ نددب عأعسددع عأشددم  ممدده وددهن ثليددو  دد  مدد  تلشخصدديف تألنددعت اددل  ضدده عن  تألسدد  ماع ددف 

عتلت قدي ،  خه لف لس ف تلتغييد  عتلتلداي  عتثتاه ت لوعن تلقعت ين تلع ليف، تلشخصيف تلسهاقف تألنعت ماع ف 

للك  مدددن ، عاددتلشخصدديف تألنددعت تجددهعا افددعتا ماع ددف  تألسدد  ماع ددف يوددعن تلهدداف مددن  أنمددن تل ايلدد   

عجمددع شددملهه عتلتدداخ   دد   ،مدد   تل يهاددف تللهمددف صدد نيف تلمنه مددف ثلدد  ويددهن تألسدد   تلماع ددف مسددتجاتا
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لق ددهيه    ده أصدليه  د  جميدع ت (16)تل يهادف تللهمدف  صددانا  تلعضدا تلم هسدب للنفدهم ثلد  نقدعه أ  تااده،

   ت    جميع م تن  تلنيه  تألس يف.، ممه يجل  اع اه نه تألس   ماع فتل تميف ةل  ت ايه أنوهل 

عمددن جهددف أخدد ى أ دد اا ماع ددف تألسدد   تللايددا مددن تلمقت دديها، لتا تألالددها تالجتمهثيددف عتإل سدده يف 

تلممو دف لل مدع تجهق أا هههل، اهتخهل جميدع تلتداتاي   من تلنقعه ثل  تآلاهء ا مجمعثف لصهل  تأل فه ،   ض

عتلت ايددف ثلدد  تلسددلعك تلقددعيل  ،تلنفددهم ثلدد  سدد متهل تلجسددايف عتل فسدديف عتلتعجيددو تلدداي  تل ايلدد  لأل فدده  ع 

ف عضددديل تل اددد  تلمؤايدددف ةلددد  تلصددداه  ددد  تلقدددع  عتللمددد ، ومددده أن تل فددد  تلمصدددهب ا ثهضدددف يتمتدددع انددده تل ثهيددد

 .تلخهصف لتسهي  ةامهجو    تلمجتمع

مصد لنها لدل تودن معجدعا   د  تثتماا  تألس   ماع ف  ،من نيث تلصيه ف تلقه ع يف لل صعيع  

عتلصدداته مقهادد   ،عتلا ددهء اددا  تلدداخع  عتلددع ء ،تلدداعتل اددا  تل ودده ومصدد ل   ،تلشخصدديف تألنددعت ماع ددف 

 مد   د  ض دهيه ألسد  ، للتدل ةنداتث أضسدهل ض دهء ت ،  مقت ديهتههيعت ا  علتيسي  ت ايه ماع ف تألس  ، تلمه 

ه لددو ث ضددف ا ثهيددف عنمهيددف عتلوفهلددف عودد  مدد ،تألسدد   عتلميدد تث، عتلنهلددف تلما يددف، عشددؤعن تلتعثيدده عتلقهصدد ين

تلقصدددعى  ددد   تألاميدددف تدددل مددد      دددف تلمشدددع   تألسددد  تلق دددهء  ددد  تمهسدددك  عأاميدددفعتو يسددده لددداع  تألسددد  ، 

ند    عتلتدع يق  تلتد  تسداه تداخ  تلمنومدف  د  شدهن ت تإلص ن ع لتا تل هاتإلج تءتا تلس يف تنت هن 

 تلل ضف تلاعجيف.

تلق دهء تلجدهلس مده ادين  ،تألسد  اق هيه  تلق ههيف تلمتاخلف    تلق هيه تلمتللقف تألجها علل  ت عع 

عمددددده ادددددين تلق دددددهء تللدددددهاي عتلق دددددهء  ،عمددددده ادددددين تلق دددددهء تلجمدددددهث  عتلق دددددهء تلفددددد اي ،عتلق دددددهء تلعتضدددددف

عودددفء، وفيددد  اهلتفليددد   سددد ي متخصددديض دددهء أ ت سددديستلمشددد ع  ندددع  ة تا يلودددس اجددد ء  ،السدددتلجهل ت

تج ادف عضدا  تودل تلق دهء تألسد ي ، مدن ث هصد  تإلصد   عتلتقدعيلماع ف تألسد    لمه ت م تو عتلت اي  تلسليل

سددعتء مددن نيددث ت ايدده  ،  ضدد ت تا منومددف تلدد قضأي دده مددن خدد تألسدد  ، ع  اتخدد  أضسددهل ض ددهء  عيلددف سددعتء

، عضا تلاا تلمع عع اتود يس    أع من نيث تلممه سف تإلج تهيفتلمقت يها تلقه ع يف تلعت ا     ماع ف تألس

                                                           
 المادة الثالثة من مدونة األسرة  -16
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عودددلت  ،مدددن خددد   مقت ددديها تلاسدددتع  ،تسدددتق   تلقه ددد  اصدددفف خهصدددف عتسدددتق   تلق دددهء اصدددفف ثهمدددف

  واي   د  ، عثمعمه  للقه   اع للق ه  عللسل ف تلق ههيف تألسهس  مهل ع ين تلت ميميين للمقت يها تلقه 

تلقه ع يددف  عوفههتدف اخا تددوع  ،مدن خدد   تلسدل ف تلتقاي يددف تلتد  يتمتددع اهده تألسدد يف تألنودهلتنقيده تلجدعا   دد  

 ن .ثاي تلق ه  من منهمعن عثاع  عمفع ين ض ههيي  س  مسه أنتلمه يف، اعن ع 

مددد    ددد  تددده ي   ألع  ،عتألسددد   توددد س تالاتمدددهل امؤسسدددف تلددداعتل ،  قددداتألسددد  ثلددد   ددد ت  ماع دددف ع 

تلقههمددف ثلدد  اعتل شدد ث  تلخليددف  تألسدد  تلددلي جلدد   ،2011  (17)تلاسددهتي  تلمغ ايددف، مددن خدد   اسددتع 

ي عتألسدهس تلدل، اهثتاه اه تلت ميل تلعنيا لللي  تلمشت ك اين تل جد  عتلمد أ ، اعن  ي اه للمجتمع تألسهسيف

 جاي   اهلنمهيف.مجتمع، عجللهه يقعل ثليو تل

ليسده  ل لاددف ، اقدا  وايد  مدن تلتاسددي  عتلتيسدي  تلم اددعع علقدا ن صدا ثلد  ت ددهع  مقت ديها ادلت

 تلاعتل،  يمه س ت  ه    )تلاهب تألع ( تلاهب)عاللك س ت هع     ، تلساتس  تلثهلث  هل مها  ضه عن تالس  

 ضا  للك ألنوهل ثهمف.ن  ت  ه ال ن   ميثهه تلاعجيف، ثل  أ تلثه  (

 من خ   تلتصميل تلتهل  الت تلمنه  تا ت اي  ت ت ي هعثليو  قا 

 أنوهل ثهمف: 

 تلاعتل تلقسل تألع :

 تل  ه تلقسل تلثه  :

 

 

 

 

                                                           
 30بتاريخ  5964الرسمية عدد  منشور بالجريدة 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -17
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 أحكام عامة

 تإلصد نها  له ثليو امسي    أنمه يمون  أع ،اهلمغ ب تألس  للت ع  تلته يخ  لقعت ين  س ت  ه

همددف  ددد  لت ايدده ماع دددف تألسدد   مدددن نيددث تألشدددخهي) ثه يدده(، ثددل للددداع  تلجايددا لل يهادددف تللسدد ت  ه ( ع أعال)

 اهألس    ألع  م   )  تاله(.  2011الاتمهل استع   للك اتلمجه  تألس ي )ثهلثه(، عال

 األسرة بالمغرب التطور التاريخي لقوانينأوال: 

 ولددددو، عخ ددددلا ث ضهتددددو للفقددددو ،  قددددا  ممددددا شدددد يلتو تلمجتمددددعتإلسدددد ميفتلدددداع   وسددددهه تلمغدددد ب 

ا ودددهن تلق دددهء  ددد   ددد  وددد  تلمجدددهالا، عضددد  ددد  مددد  مدددلاب معندددا ادددع تلمدددلاب تلمدددهلو  ،(18)تإلسددد م 

، مددن اهلم هونددهاثلدد  جميددع تلق ددهيه تلتد  تلدد ض ثليددو، سددعتء تللقددا  تإلسدد ميفتلمغد ب، ي ادده تلشدد يلف 

 تألمددع اهلملددهم ا تلتدد  تدد مل  أع، تهلل ةلدد تلتقدد ب  أثمدده تللاددهاتا تلتدد  ت ددل  أع،  ثع دد ه، عت   اعتل ،

، ها تلتد  تفد ض ثلد  م تواد  تلجد تهلتلمتللقف اهللقعا تألنوهلتلت  ت ل  تللقعاها أعتلمهليف عتالضتصهايف، 

عضا جهءا ثهمف للاشد  وه دف تنقيقده لمصدهل  تل دهس  د   ،ش يلف  اه يف مصا اه تلعن  تإلس ميف عش يلت ه

لجداتء  يهده ا يدعي عأخد عي، عاد  شد يلف ثهاتدف عم  دف عثهالدف، عتلشد يلف ليسدا عت ،و  امهن عموهن، عشهملف

جهمددا  ادد  مت ددع   عتقددعل ثلدد  تالجتهددها عتالخددت ف  دد  تلدد أي،  هلللمددهء يتعجددب ثلدديهل تالجتهددها السددت اه  

 اصفف ثهمف. تألس  تلت  تعتجو  ق هيهتلش ثيف لو  تل عتا  عتل تألنوهل

خهصدف  د  تل و  ملاب   يقتدوعلملتاب عمات س،  ةل ي قسل  تإلس م تلفقو     ثن تلايهن أن ع 

تلقعتثدا تلتد  تنودل  تألنيهن(، عاساب للك تختلفا    وثي  من 19)،من مصها  تلتش يع تألنوهلتست اه  

 .تلس ف  ي ي اه ثليهه أع لق هيه تلت  ال يعجا لهه    تلق آنت

                                                           
الفقه هو مجموعة األحكام، الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والتي تتعلق بأفعال المكلف، والفقيه هو العالم بهذه اإلحكام،  -18

 والمتخصص فيها وقد قسم العلماء الفقه إلى أربعة أقسام

 التي نتقرب بها إلى هللاقسم العبادات ويقصد به األحكام  -

 قسم المعامالت ويراد به األحكام التي تنظم معامالت أفراد المجتمع في حياته االقتصادية -

 قسم المناكحات وهو يضم األحكام التي تنظم أحوال اإلنسان في أسرته من زواج وطالق وارث وغير ذلك -

 رض على األفعال التي يرتكبها الفرد ضد المجتمع من قتل او سرقة قسم العقوبات ويضم األحكام المتعلقة بالعقوبات التي تف -

 واهم المذاهب السنية التي بقيت إلى اآلن:-19

 المذهب الحنفي وصاحبه هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي ولد ومات في العراق -
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ن تلنيددده  ت ددده   تلجمدددعا،  دددهلت ع  ث مدددف تلنيددده  أ هدددهتلمسدددلل ا تألمدددع ت دددو مدددن  ةلددد  ايدددو عيجدددا  تلت

تللددهلل  أنددعت  ةنعتلنيعيددف عسدد ف مددن سدد ن تلوددعن عممهدد  مددن ممددها  تلمجتمددع، ع يددو يقددع  تاددن خلدداعن " 

 عتألام ددف تأليدهلادع تخدت ف ثلدد   ة مددهع نلهددل ال تداعل ثلدد  عثيد   عتندا  عم هددهل مسدتق ،  عثعتهداال عتألمدل

ومده  تألسد  جل  تلمغ ب يل ف ت دع ت  د  تلقدعت ين تلم اقدف ثلد  ه عالت م ،(20)نه " ةل عت تقه  من نه  

 ةلد عج  تلاع  تلج     تفهث  مع تلت ع تا تالجتمهثيف عتالضتصهايف عتلسيهسيف،  تألخ ى   اهض  تلقعت ين 

ع يددف عجلدد  تلقهثددا  تلقه  أخدد ىاهالسددتفها  مددن تلعتضددع عمددن تجدده ب اع   ،عت قينهدده هت ددعي  ضعت ي هدده اتلددايله

 للت ع تا تالجتمهثيف عتالضتصهايف. جهثف ل ستجهاف  أوث 

ةال ت لودددهس للتندددعالا ادددهلمغ ب، مددده ادددع  تألسددد  تلددداي  ضددده عن  أع ،ن تدددعتل  تلمن دددها تلته يخيدددفة

 لوسددددددا  تههجهدددددده ثلدددددد  مؤسسددددددهتو صددددددهاا مختلددددددف مجددددددهالا تلنيدددددده  عممها ادددددده تلتدددددد  تتلمهمددددددف تلتدددددد  أ

عمتهالدف  تألسد  ،عادلت مده يقت د  ت ويدا تالاتمدهل ثلد  تلمهدا تلدلي ت  لقدا م دو مؤسسدف  ،(21)مهثيفتالجت

مده اتل  ،ملا الت تال تقه     و  م نلف من م تن  تلت دع ل  م  تلامن عتنايا تلم عف تلت  أمسي تهه ث

ن جددب أ، ادد  يعنددا  تجتمهثيددف ال يموددن ثالهدده ثددن تلمجتمددع، عال يموددن ا تسددتهه اصددع   مسددتقلف تألسدد   أن

تلتدده ي  تل عيدد  لا ا دده  اددللك  العات دده تلدد ع  (،22)تددا س مددن خدد   م نلددف تلت ددع  تلتدد  يمدد  اهدده تلمجتمددع

خمسدف  ، عتلت  يمون تنايدااه  د هألس  تلمتللقف اقعت ين تهه تلتلت  شهام تن  تلع   صا أال تلمن هايمون 

 :من ها مفصليف أع م تن 

 

 

                                                                                                                                                                      
 المذهب الشافعي نسبة إلى اإلمام الشافعي محمد بن ادريس القرشي  -

 المذهب الحنبلي نسبة إلى اإلمام احمد ابن حنبل الشيباني وهو يعتبر محدثا أكثر منه فقيها -

المذهب المالكي نسبة إلى اإلمام مالك بن انس االصبحي المدني، ومذهبه يقوم على الكتاب، والسنة ولو ثبتت عن طريق اآلحاد، كما  -

ويعتمد كذلك على المصالح المرسلة ومن أهم تالميذه عبد الرحمان بن القاسم، ابن انه يعتمد على عمل اهل المدينة، ويقدمه على القياس، 

 وهب، اشهب بن عبد العزيز

 طبعة دار البيان  28مقدمة ابن خلدون الصفحة  -20

 102كريم متقي التطور التاريخي ص  -21

المعاصرة، معهد اإلنماء العربي الطبعة الثالثة زهير حطب، تطور بنى األسرة العربية والجدور التاريخية واالجتماعية لقضاياها  -22

 91بيروت الصفحة  1983
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 مرحلة ما قبل فرض الحماية على المغرب :األولى المرحلة

اد   ،تألسد يفموتعادف تد مل تلل ضدها   لل تودن ا دهك ضدعت ين معندا ،ضا    ض تلنمهيف ثل  تلمغ ب

 أنددددعتلهلادددد  تلم اقددددف ثلدددد  تلمسددددلمين  دددد   ،(23)مهلددددك اب تإلمددددهلثلدددد  مددددل تإلسدددد ميفف لوه ددددا تلشدددد ي

اع تلمصا  تلعنيا تلدلي  تإلس م   تلفقو عم تللقعاها،    جميع تل عتا  سعتء تلملهم ا أعتلشخصيف، 

، عضا تختده  تلمغه ادف تلمدلاب تلمدهلو  مدلااه  سدميه للدا ا، عادللك تميداا ادلق تألس   أنوهلي جع لو ت ميل 

يعم ده  ةلد عالاتلدا  للق ده (، شولا م تجع اهمدف 24)خهصف  قو تل عتا  تإلس م تلفت   اوث   مؤلفها تلفقو 

 عاهل ساف لليهعا تلمغه اف  قا وه دا ت اده ثلديهل ،(25)تلمل ع ف ثليهللهه    ن  تل اتثها  الت ي جلعن

خهصدف مدن  ،(26)و  تلق دهء تلمغ اد   د  ادلق تلفتد   عضدا تشد ،تلشخصيف تللا ي تألنعت ضه عن  مقت يها

مندهول لتا تختصدهي ثدهل  ، عاد تإلسد ميفتلشد يلف  أنودهلتلتد  وه دا ت اده  مدن جهدف تلمنهول تلشد ثيف

تلمندهول تللا يدف تلتد  وه دا  أخد ىهدف ، عمن جعتألس يفأي تاا    و  تلق هيه تلما يف عتلتجه يف عتللقه يف 

عن مددن ثدد ث ض دده  تلشخصدديف عتلميدد تث تلخهصددف اهلمتقه ددين تليهددعا، عوه ددا تتودد تألنددعت تاددا  دد  ض ددهيه 

 .(27)تل هيسيف مليها تليهعا    تلمانناه  يتل تليي هل من   ف جأ

امقت ديها  اتفشدتألسد   تلمغ ايدف ملدا متمهسدوف عمتقا تمياا الق تلفتد   اودعن ا يدف ثل  تللمعل  ع 

تلممتدا   تألسد  خهصف  د  صدفعف تل سدهء، عملدا  تألميفه  تألس   اه تش، عتمياا وللك تإلس ميف يلف تلش

 تلنمهيف ثل  تلمغ ب.   ضتلتغيي  مع  سيااأ، علون تللههل ه  تلاعتل شعت ت تلسهها ا  

 

 

                                                           
اختار المغاربة المذهب المالكي منذ عهد المرابطين، مؤسس المذهب المالكي هو مالك ابن انس بن مالك أبي عامر االصبحي ولد  -23

 مؤلف يجمع بين الفقه والحديث.  هجرية ومن اسهر كتب المذهب المالكي الموطأ الذي ألفه اإلمام مالك وهو 93سنة 

 كاألحكام من النصرة البن فرحون، والتحفة البن عاصم. -24

 كاألحكام من النصرة البن فرحون، والتحفة البن عاصم. -25

كان يفترض في القاضي أن يكون فقيها متضلعا في المراجع الضخمة في المذهب المالكي، ومطلعا على كيفية التعامل معها وعالما  -26

 مصطلحاتها.ب

 كريم متقي محاضرات في مادة التنظيم القضائي  -27
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 : مرحلة الحمايةالمرحلة الثانية

نيدددث ملدددا ت اددده  ،هيدددف تلف  سددديف عتالسددداه يفثلددد  تلمغددد ب تلنم  يهددده اتلم نلدددف تلتددد     دددعاددد  

لدداى تلق ددهء  اشدد  ههعيتقه ددعن  ،(28)ثلدد  تلمددلاب تلمددهلو  ثلدد  تلمغه اددف تلمسددلمين تإلسدد ميفتلشدد يلف 

تدل تقلديي تختصدهي ع  ،(30ت ميمهده) ةثدها نيث تل تالنتفدهم اهدلت تل دعع مدن تلمندهول مدع  ،(29)تلش ث 

تنايداق  د  تلق دهيه تلمتللقدف  ةلد  ،تلق دهيه أ دعتعيشم  تلاا    و   ،تلقه   تلش ث  من تختصهي ثهل

متقدهض   ي  تلمنفم ش   ثدال عجدعاثهيه تلمغه اف تلمسلمين، عتللقه  تلشخصيف عتلمي تث اين تل   اهألنعت 

 أصددانامجلددس تالسددته هف تلشدد ث  تلددلي  ة شددهءتددل  أن ةلدد ج ادد   دد  تل دداتع، عاقدد  تلع ددع ثلدد  للددك أ

 تالاتاتهيف. تلمنهول تلش ثيف أنوهل أمهمو تست  ف

لددداى  اشددد  ههعيتقه دددعن  ،فتلشخصددديف تللاددد ي ثلددد  تليهدددعا تلمغه اددد تألندددعت ضددده عن ودددهن ي اددده ع   

م تضاف تل قعس  أي ها  وه ا ص نيتهل تت هع   ،تلق هءعتلت  لل تون تقتص   ق  ثل   تلمنهول تللا يف،

تدل  ، عالدا  د ض تلنمهيدفةج تهد ضده عن  أليضاد  تلنمهيدف  ا  مث ، عالق تلمنهول لل تون تخ عتلاي يف وهلا

 1918مهي  12 اهستصات  تلمههه  تلتهليف، تث ين م هه مؤ خهن    ه،ت ميمه ةثها مع  أي ه هتالنتفهم اه

 15عتلثه   مؤ خ  د   ،ت ميل تلمنهول تللا يف عتلتعثيه    تلم  قف تلج عايف من تلمغ ب ةثها ي صهن ثل  

مده س  20يفد  مدؤ خ  د  عتلثهلث مهيد  خل ،     جف عتلتعثيهاشهن ت ميل تلمنومف تللا يف  1925 ا تي  

 ةلد لق تلمندهول تقسدل أصدانا ادنيدث  شدمهليف،ميل تلمنهول تللا يف عتلتعثيه  د  تلم  قدف تلاشهن ت  1928

تلمفع ددين  دد   تألنادده مجددهلس  ةندداتثعمنددهول ثا يددف ثليدده، عتلدد  جه ددب للددك تددل  ،منددهول ثا يددف تاتاتهيددف

 (.31)تإلات يف  تلت  ال تعجا اهه اته   من تلاعتهتلمان 

 ،تلشخصديف لألندعت  قا وه عت  د  ادلت تلصداا يخ دلعن لقدعت ي هل تلع  يدف  عتألجه بتلف  سيعن  أمه

 عتألجه ددبتلمتللدده اهلع ددليف تلما يددف للف  سدديين  1913 شددا 12 مهيدد  دد  ت ايقدده للمقت دديها تلم ددم ف 
                                                           

 إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل - 28
 ءمطبعة النجاح الجديدة الدار البيضا  2017عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية الطبعة الخامسة يونيو  -29

 .13الصفحة 

 1914يوليوز  7ظهير  - 30
 .18الصفحة  1957أندري زاكوري، المحاكم العبرية، مجلة القضاء والقانون، العدد األول شتنبر  -31
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للك لاى تلق هء تلف  س  اهلمغ ب، عاهلمعتات  مع للك  قا شدهاا م ده ه  اهلمغ ب، عوه عت يتقه عن اشهن

منددهول  أسسددا  جددف ماي ددف ع دد   ،اه  تلشددمه  تلتدد  وه ددا خه ددلف السدداه يه ت ايدده تلقدده عن تلمددا   تالسدد

 .(32)همختل ف تلم  ع ه ضه عن ما   تضتاس من تلقعت ين تلما يف لو  من    سه عتساه ي

تلتد  وه دا تتدعخ   ،ضدعت ين وثيد   مدن  د ف    سده ةصات الق تلفت   شهاا  أن ةل عجاي  اهلت ايو 

وهالتفهضيدددف  ، ددد  شددد ن تلمغدد ب مدددع الدددض تلدداع  تللممددد  أا متهددهت فيددل مقت ددديها تالتفهضيددها تلاعليدددف تلتددد  

تللاتلدف  لتهسع م هه ا  ع   ضيهل    سده ا صد  تلت  يق   تلفص  ت 1911 ع ا   4    تأللمه يفتلف  سيف 

  تتللمم ، عوللك ت فيل تألع ايفاهلقعتثا تلعت ا     تش يلها تلاع   أن يتل تلت ث ثل   ،عتلقه عن    تلمغ ب

ثملددا  ، عادللك (33) 1912مدده س  30هاددا  تلنمهيدف تلما مددف مدع تلمغدد ب  د   ددهس اتده ي  مقت ديها ملل

تلقدعت ين تلتد  ت تاده صدهلنف لخامدف ع ثهيدف  عا ض ت  تلمعجعا، تلف تغ تلقه ع   ءثل  م  -    م اه –   سه 

، عضددددا وه ددددا اددددلق تلقددددعت ين ت ادددده ثلدددد  تلف  سدددديين - دددد   م  دددده  نددددن – مصددددهلنهه تالضتصددددهايف عتلسيهسدددديف

 عت    تلهضاتا مع تلف  سيين.لةلت اخ عتألجه ب عال ت اه ثل  تلمغه اف ةال

 : مرحلة ما بعد االستقاللالمرحلة الثالثة

 يهده   ه د  مخدهض تد     تلمغ ب تلمسدتق  ثده تلم نلف تلت  تلا نصع  تلمغ ب ثل  تستق لو،

 تألسدد   ةلدد تلممتددا   تألسدد  مفهددعل ومؤسسددف تجتمهثيددف ث  ددا تنددعال مددن  تألسدد   نألا ددهء تلمؤسسددها، ومدده 

اعن تدداخ  تألسدد    عتلميددع  تللتتيددف، تلخصددههيتعجهددو  ه  تلاعجددف مددن  دد ف تلدداعلتختيدد   صددا تل ععيددف، 

 تللمدد  تللايددا مددن تلفتيددها، ةلدد عخ جددا  ،تلاعلددف تهددتل اتمددا س تلفتدده  عأصددانا تلوايدد    دد  اددلت تالختيدده ،

تلشخصديف، خهصدف الدا مده خلدف تالسدتلمه   لألندعت ضده عن معندا  إلصدات ملندف  تل د ع   أصانا كعالل

تنددا  تألسدد  ع ددع ضدده عن ا تميدداا  دد  ماع ددف عتنددا   تإلسدد م تلفقددو  أنوددهل، عوددللك جمددع هعت دده ا هتهتشدد

                                                           
  8، دار النشر المغربية الدار البيضاء، الصفحة  2008محمد األزهر، شرح مدونة األسرة، الطبعة الثالثة  -32

وموضوعه: محاولة قراءة في قانون االلتزامات  محمد الشيلح، أصول قانون االلتزامات والعقود المغربي من زاوية واضعه -33

 الصفحةكلية الحقوق فاس .  1989والعقود المغربي من خالل سيرته مجلة القانون واالقتصاد العدد الخامس 
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 (34)يق دد  اتوددعين لج ددف هيدد م 1957 شددا  19عضددا صددا  اتدده ي   ،صدديفتلشخ تألنددعت ث ددعتن ضدده عن 

 ةلد تل يدف وه دا متجهدف  أن، ممده يل د  تإلسد م لع دع ماع دف تلفقدو  أ داتكتتوعن من واده   قهدهء تلمغد ب 

ضده عن يد مل  ود ع  ،(35)تلشخصديف تألندعت ضده عن  ةاللودن لدل يصدا   ،تإلسد م تلفقدو  أنودهلتاعين جميع 

عضا ثملا لج ف صيه ف تلماع ف ثل  ثال تالضتصه  ثل  تلملاب تلمهلو  ا  اهلمغ ب،  تألس يفتلل ضها 

تلمصددلنف  أنسددلوعت  دد  تختيدده تتهل مسددلوه عسدد ه،  هثتمدداعت تلمددلاب تلمددهلو  ضادد   يدد ق، عخددهلفعق  يمدده  أعت 

عاخصددعي (، 36)عتلمددلاب تلن فدد  تلشدده ل وهلمددلاب  تألخدد ى يدد ق مددن تلمددلتاب  ةلدد مخهلفتددو  تقت دد 

لددددل يل  ددددو تلفقددددو  تإلسدددد ميف هددددع مصدددد ل  نددددايث اخيدددد  ثلدددد  تلدددداع   (37)تلشخصدددديف ت تألنددددع مصدددد ل  

تألع ا ،    تلعضا تللي وه دا تلل ضدها تألسد يف اع تالستلمه   تإلس ميف، عساب اخعلو للاع  تإلس م 

 اد  سداقهه تلشخصديف، تألندعت ضده عن  أصدا اتلالاتن تلت   أع     قو تلم هونها، علل يون تلمغ ب  تاخ 

 1953تلسددع ي سدد ف  تلشخصدديف تألنددعت عضدده عن  1929تلمصدد ي سدد ف  تلشخصدديف تألنددعت ضدده عن   دد  للددك

 .1956تلشخصيف تلتع سيف س ف  تألنوهلعمجلف 

 تآلتيف: ههه تلمامقت    1957س ف  عضا صا ا ماع ف تألنعت  تلشخصيف تلمغ ايف

 اهلاعتل عتلثه   اه ن   ميثهضو تألع يت من وتهاين   1957 ع ا   22 مهي  -

 تلمتلله اهلعالا  ع تههجهه  1957اج ا   18 مهي  -

 عتل يهاف تلش ثيف تألاليفيت من  1958 هي  ي 25 مهي  -

 تلمتلله اهلعصيف 1958 ا تي   20 مهي  -

 تلمتلله اهلمي تث 1958تا ي   3 مهي  -

 1958    هت  ي هي   تألع  ع تللم  اهلوتهب شع 

                                                           
عدد أعضاء اللجنة وهم السادة: محمد بن العربي العلوي، المختار السوسي، عالل الفاسي، محمد داود، احمد البدراوي، عبد  -34

حمان الشفشاوني، المهدي العلوي، عبد الواحد العلوي، الحسن بن البشير، وحماد العراقي، وأضيف اليهم وزير العدل بصفته الرئيس الر

 الفعلي للجنة، أما الظهير فاسند رئاستها لولي العهد موالي الحسن .

الصفحة  1994حوال الشخصية، الجزء األول لطبعة أستاذنا محمد ابن معجوز، أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية وفق مدونة األ -35

14 

 .16عبد هللا بن الطاهر التناني السوسي ص  -36

مصطلح األحوال الشخصية ظهر ألول مرة بظهور تنازع القوانين بايطاليا وانتقل منها إلى أوربا وانتقل إلى الدول اإلسالمية مع  -37

 للمسلمين فهو محمد قدري باشا إبان الحكم العثماني.االستعمار، وأول من استعمل هذا المصطلح بالنسبة 
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 ،تلشخصيف ا  مجمعع مه يتميا ادو تإل سدهن ثدن  يد ق مدن تلصدفها تل ايليدف أع تللههليدفعتألنعت  

أع  ،عوع دو اعجده أع أ مد  ،ووع دو ة سده ه لود ت أع أ ثد  ، د  نيهتدو تالجتمهثيدف تتلت   تب تلقه عن ثليهه أثد  

عوع ددو  ،لصددغ   دد  تلسددن أع ثتددو أع ج ددعن ،أع وع ددو تددهل تألاليددف أع  هضصددهه ،ا دده شدد ثيهأع ت ،م لقدده أع أادده

 .(38)م له تألاليف أع مقيااه اساب من أساهاهه تلقه ع يف

 لاهدده مددن تلمددلاب تلمددهلو ، علو هدده خهلفتددو  دد  تلشخصدديف مسددتما   دد  أ تألنددعت ماع ددف ضددا وه ددا ع 

 د  ض دهيه تألنوهل تلت  ت اده الق تلماع ف لل تت من جميع  أن، ومه تألخ ىالض تلمسهه  ةل  تلملتاب 

مه ثات للك  قا ت وا تلفصد   يهده للقه د  تلدلي  أمه ،تاتما اهلمسهه  تلجعا يف عت  مهتلشخصيف،  تألنعت 

مدن  أع مده جد ى ادو تللمد  تلمشدهع  أعتلد تج ،  قو ثليو من ادينيانث ثن تلنول تللي ي ا أنيتلين ثليو 

 .(39)مهلك تإلمهلملاب 

تلشخصيف  تألنعت جلسهتهه لم تجلف ماع ف  أعل  ،لا ها ثقاا لج ف اعات   تلعمع م تصف تلستي ي

تلتدد  تسددداه  تإلات يددف تألثمدده ولفددا ام تجلددف  صددع  مندداا ، عتلمتللقددف اهلخ اددف، تلعاليدددف، مدده ع تل  ددهع، 

 (.40)علل يتل ت جها الت تلتلاي  علل يللن ثن مصي قتلت اي ، تل فقف، تلعصيف تلعتجاف، تلاعتل، ات  تلثقف، 

 ،(42)تلشخصديف لدل يصدا  تألندعت ثاا مش عثه لماع ف أ ،(41)ث ثيف أخ ىعضا تل تشوي  لج ف 

مددن عتنددا  خف ددواهسددتث هء تلدداي  سددن تل شددا نيددث تددل  ،عودد  اددلق تلمنددهعالا تلتلايليددف لددل يوتددب لهدده تل جدده 

 .(43)ةل  ثش عن س فعثش ين 

 1993 ة: مرحلالمرحلة الرابعة 

من ت فته  تللهلل ثل  ال و ج تء تللعلمف عتلت ع  تلتو علعج ، عمه صهناهه مع م لع تلتسلي ها 

 عأصددانا ،مدد تلمدد أ  اقددع  لللتجلدد   دد  خدد عل  عمدده صددهنب للددك مددن تنددعالا تضتصددهايف عتجتمهثيددف وادد ى،

                                                           
    9موسوعة األحوال الشخصية ألشرف مصطفى كمال طبعة خاصة بنقابة المحامين دون ذكر المطبعة ودار النشر الصفحة -38

 14ابن معجوز مرجع سابق الصفحة  -39

األول الزواج،منشورات المعارف دار النشر المعرفة، احمد الخمليشي، من مدونة األحوال الشخصية إلى مدونة األسرة، الجزء  -40

 مطبعة المعرفة الجديدة، الرباط

 مكونة من السادة محمد ميكو ، الصديق السايح، والغازي الحسيني -41

 أحمد الخمليشي مرجع سابق -42

 1992يونيو  11ظهير  12.92بمقتضى القانون رقم  137الفصل  -43
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ضيدها تلاعليدف، نيدث لدل لدالض تالتفهتلمغد ب  ت  دمهل  سد   أن، اعن تألسد   شدؤعن تسهال مهايه  د  تسديي 

للقددف اددهل  ه تلغيددها  عتلدداا تخهصددف تلم تلشخصدديف، تألنددعت  عنضدده  اددالض مقت دديهايلددا تلمجتمددع يقادد  

، تلشخصدديف تألندعت تعضيدع ث ي دف تلم هلادف اتغييد  ماع دف  وه دا سدااه  د  ، ادلق تألسداهب عأخد ىتلاعجدها

(، ممده جلد  ج لددف تلملدك تل تند  تلنسددن تلثده   يللدن اددهن تلعضدا ندهن لتغييدد  44)عضدا ضهالدو مله  دف ضعيددف

 تألندددعت سددد ا لهددده مهمدددف تلددداي  ماع دددف ، أ(45)تدددل تشدددوي  لج دددفلهدددلت تلغددد ض لدددض مقت ددديها تلماع دددف، ع ا

عضدددا ت صددداا تلتلدداي ا خصعصددده ثلددد   ،(46)مددن ج لدددف تلملدددك تل تندد  تلنسدددن تلثدده   ات ييدددا ،تلشخصدديف

موددد    52تلفصددد   عأ ددديف ،وددد  م 156ع -148-119-102-99موددد   92-48-41-12-5تلفصدددع 

 :هلمعت يع تلتهليفعتلمتللقف ا ،60ألغ  تلفص  ع 

 ثقا تلاعتل عتعضيلهه ثليو ةا تل ن ع  تلاعجف ث ا -

 تلم أ ثل   تإلجاه ةلغهء عاليف  -

 تليتيمف تل شيا  ااعن عل  ةموه يف اعتل -

 ةلن تلقه   لمن ي يا تلتلاا -

 اهلشهها  تل ايف من   ف تل ت اين    تلاعتل تإلاالء -

 ي له أنتلقه   لمن ي يا  ةلن -

 تلم لقف ث ا تقاي  تلمتلف أصهبم تثه  تل    تللي  -

 تنايا تلسن تللي ت ته   يو تلن ه ف -

                                                           
 احمد الخمليشي المرجع نفسه -44

ضمت سبعة عشر عضوا وهم السادة: محمد االزرق، محمد حكم، الطاهر البماج، عبد العلي العبودي، عبد الكريم الداودي، محمد  -45

ميكو، شبيهنا حمداتي، عز الدين السقاط، محمد البوسوغي، محمد المزغراني، حسن السايح، احمد الخمليشي، عبد الوهاب التازي، 

العتماني، احمد افزاز، محمد البراوي.اضافة الى السيد وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون  ادريس العلوي العبدالوي، محمد

 اإلسالمية واحمد بنسودة من الديوان الملكي فيما أسندت رئاستها الى السيد عبد الهادي بوطالب.

  تقدمت جمعيات نسائية بطلبات التعديل للراحل الحسن الثاني بالقصر الملكي بالرباط -46
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 ماهش   لتألالا سقع هه ثن  لألبتنعي  تلن ه ف  -

 تقاي  تل فقف ثن   يه تلخا   -

 أاليتو قا  أع تألب تلعاليف ل ل الا معا ةث هء -

 مجلس تللههلف ةناتث -

 ةلاتميدده أصدا لغدا تل دد ه تلغيدها ، عض  دا تلتلداا تلاعجدها، نيدث تلتد  أ ادلق تلتلداي ا أاميدفع  دل 

 لودددن، ع تلقه ددد  ةلن  ددد ع   تلنصدددع  ثلددد  ا  ادددف تلددداعل  ددد  تلتلددداا، عودددللك تألعلددد تلاعجدددف  ةخاددده 

 .أخ ىتلاي ا  ةاخه تتلهل  ا  ع    تألصعتا ااأاس ثهن مه 

 األسرة: مرحلة مدونة المرحلة الخامسة

اويفيدددف  ،تلشخصددديف تألندددعت تلم هلدددب تتقدددعى مدددن تجددد  تلددداي  ماع دددف  اددداأا اتلتسدددلي يه مدددع  ههيدددف

 ، فتهنهدددده ثلدددد  تللددددهلل تلخدددده ج ، الاع  اددددهل تألسدددد  وددددهن لتنددددع  ا يددددف  ع دددد  اددددلق تلم نلددددف أي دددده ،جل يددددف

اهل سداف   متد خسدن تلداعتل  أصدا ، نيدث تلتد  شدهااه تلمغد ب عتلتنعالا تالضتصهايف عتالجتمهثيف عتلثقه يدف

 ،تلداا تلاعجدها ملدا  سد  عملدا  تلدعالاتا، عتقهقد   دا  تل سدتومه  تلا تسدف، عودلتل  ع   تللفت  عتلفته  

تدا يج   ا صد  تدل تلعثدا  ،1998عثل  تث  تلتص ي  تلنوعم  لس ف  ،(47)عت تفهع  ساف تلاعتل تلمختل 

تل ع ع مش عع  ع   الت تلصاا، تلن يف تإلس م تنت تل ضيل تلاين  ة ه     ،تلشخصيف تألنعت لماع ف 

، ممده ت تدب ثلد  عتألسد     تلت ميف من ت جها وتهاف تلاعلدف تلمولفدف اهل ثهيدف تالجتمهثيدف  تلم أ  ةامهلخ ف 

 .مؤياعن عمله  عن ثا عت ثن    هل للخ ف للك

                                                           
 كريم متقي مقال تطور قوانين االسرة الصفحة ماة وسبعة-47
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تشدوي  لج ددف تستشده يف ملويددف ثددن  عأثلدن ، لددف تلملدك منمددا تلسدهاستداخ  ج تلمدد اهعللخد عل مدن 

 أثلددنتا يدد  مددن  فددس تلسدد ف  27ع دد  ، (48) 2001مدده س  5اتدده ي  تلشخصدديف  تألنددعت ماع ددف  إلصدد  

 عثد ث ،شه ين امنومدف تلد قضستعم ،ف تلت  توع ا من ثلمهء تلش يلفالق تللج  أث هءج لف تلملك ثن 

تللج ف للسديا   ههسف عأس اا ،فا اي عتلثهلثف ،جهمليف أستهل عتلثه يف  ،مستشه   امنومف تل قض تألعل  ، سع 

 اهلسددديا منمدددا اعسدددتف، عاهشدد ا تللج دددف ثملهددده  ددد  مددد  ضاددد  ت تهددهء تلمهمدددف تا يددس تل دددنهك تلدددلي ثدددعض

 تلددددالضتمسددددك ت ف  دددد  تالخدددد ةلدددد  أاىممدددده   دددد  تلتوددددعين عتلتخصددددي عتلم جليددددف، أث ددددهءاهتخددددت ف 

تالتفهضيدها تلاعليدف، عضدا وه دا تللج دف  مقت ديهاتال فته  ثلد   تإلس م ، اي مه أيا آخ عن تلفقو امقت يها

 .ههثل  تلايعتن تلملو  للنسل  ي ث ض تألم  ةل تلج  

شخصدديف، ومدده ندد ي تألنددعت  تلم تجلددف جعا يددف لماع ددف  ادد ج تءضهمددا تللج ددف  عمددن اددلت تلم  لدده

مشددداات ثلددد  تاللتددداتل  ،(49)عتعجيههتدددو تلسدددهميف ا  شدددهاتتوج لدددف تلملدددك ثلددد  تاعيدددا ادددلق تللج دددف اهسدددتم ت  

، مدع تألنودهلتالجتهدها  د  تسدت اه   ةثمه  ةل تلسمنف، اتثيه  تإلس ل، عمقهصا تإلس ميفف ليتلش   ا نوهل

ومدده اددع متلدده ف ثليهدده  تإل سددهنمدده تقت دديو  ع  تللصدد  عتلت ددع ، عتلتدداتل تلمملوددف انقددعه  ةلدد  تالسددتهاتء

 ثهلميه.

مددن مختلددف تلمجددهالا  عايدد  ،مددن سددالين جمليددف  أوثدد  ةلدد ثملهدده تسددتملا تللج ددف ماهشدد   خدد   ع 

تلتلدداي   ةاتءتلادد   يهدده ودد  عتنددا  م هدده ثددن  ؤيتهدده عمقت نهتهدده  ،عتلقددا م هدده سددتف عسددتعن مددلو   ،تلفو يددف

 .(50)تلم تم 

يت ددمن مجمعثددف تلقعتثددا  تلددلي ،(51)موع ددف مددن مهيدد  عتنددا تلنددهل  تألسدد  ضدده عن اددللك صددا  ع 

 (،52)تإل ثع  ، تلعصدديفمددن تلخ اددف، تلدداعتل، تل دد ه، تلع دده  تألسدد  تلتدد  تدد مل شددؤعن  ،تلقه ع يددف عتألنوددهل

 :مها  400عتقع     ثل  ساع وتب تلماع فعتنتعي  مصهاضف تلا لمهنالا 
                                                           

تكونت اللجنة من السادة: ابراهيم بن الصديق، مصطفى بن حمزة، اشبيهنا حمداني ماء العينين، احمد الخمليشي، محمد االزرق،  -48

الحسن العبادي، محمد التاويل، محمد ابن معجوز، محمد الدردابي، عبد العلي العبودي، محمد االجراوي،،محمد الصقلي،زهور الحر، 

 بالسيد محمد بوستة. 2002حترءاسة السيد ادريس الضحاك الذي عوض في نهاية رحمة بورقية، نزهة جسوس.ت

 83محمد الفقير مدونة األسرة والعمل القضائي المغربي منشورات دراسات قضائية سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين ص  -49

 احمد الخمليشي مرجع سابق -50
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 تلاعتل نوهلأ: تألع  بتلوته -

 عأثه ق: ت ن   ميثهه تلاعجيف ثه  تل تلوتهب -

 ع تههجهه: تلعالا  تلثهلثتلوتهب  -

 عتل يهاف تلش ثيف تألاليفتلوتهب تل تاع:  -

 تلعصيف أنوهلتلوتهب تلخهمس:  -

 تلمي تث أنوهلتلوتهب تلسهاس:  -

 ت تقهليف عختهميف أنوهلتلوتهب تلسهاع:  -

 األشخاصمن حيث  األسرةتطبيق مدونة : ثانيا

تلداعتل  أع أخد ى،وهالسدتق ت   د  اعلدف  ،اع  أخد ى ةلد ول ضدها تجتمهثيدف  تألس يفتمتا تلل ضها 

تألنددعت  ت ددهاع تلقددعت ين انددا  نيددث تختلددف تلتشدد يلها  دد  ت مدديل مقت دديها  ةشددوهليفنيددث ت دد    ،تلمخددتل 

 ع  ثقددا ةلد  تالخدت ف ادين تلداع  مدث  ندع  شدخصديف اسداب تالخدت ف  د  تلداين عتللغدف، ممده يدؤاي تلش

 دهن  ،تلشخصديف تلتد  لدل تنداا   دهه سد يه هه تألندعت ثل  خ ف ماع ف ع ، أثه ق أعشو  ت لقهاق  أعتلاعتل 

 هد  ت اده ثلد  جميدع تلمغه ادف عتلدلي تميدا اهلتعسدع   هه س يه هه  نااا    مهاتهه تلثه يف تألس  ماع ف 

تلدداعتل تلمخددتل  عوددللك تلج سدديف )اددهء(،  تل جهددين عثددايم عوددلت )ألددف(،  أخدد ىعلددع ودده عت نددهملين لج سدديف 

 ت اه ثل  تليهعا تلمغه اف ) ات (.ف للمغه اف )جيل(، اي مه ال اهل سا

 أخرىالمغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية  جميعألف: 

ن اددلت تلقدده ع  الن ،غدد بمم نلددف اهمددف عمفصددليف  دد  ت ددع  تلتشدد يع  دد  تل تألسدد  لقددا شددولا ماع ددف  

لللك أصانا ، (53)تلمغه اف تلمقيمين اهلخه ل اهل م  لتاتيا أثاتا ،   تلخه ل أي ه ف او يلت أنيستنه 

                                                                                                                                                                      
 .2004فبراير  3الموافق ل  1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1-04-22ر الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهي 70- 03 القانون رقم -51

قدمت اللجنة مشروع مدونة األسرة، وبعد المراجعة النهائية للمشروع قدمه جاللة الملك إلى البرلمان للتصويت  2003في شتنبر  -52

 عليه في خطاب افتتاح السنة التشريعية.

53-Marir Clire Foblets et Jen Yves Carlier ibide  p 23  
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 أع موتسدددداف أع أصدددليفتء وه دددا ج سددديتهل تلمغ ايددددف ع سدددد ،تلمغه ادددفجميددددع اددددلق تلماع دددف ثلددد   أنودددهلت اددده 

 مدهل تلقده عن تلداعل  تلدلي مدع عادلت مده ي سدجل  ،اهلمعتات  مع ج سيتهل تلمغ ايف أخ ىنهصلين ثل  ج سيف 

 د   أععاللك  هلشخي ضا يجا  فسو م ل عالاتدو  ،تلج سيف أنوهليتي  للاعلف ن يف م لقف    ت ميل ع ا  

، انيدث يلتاد  ضه ع ده مدن  ثهيده ود  أوثد  أعمن ج سيف،  تودعن لدو ج سديف اعلتدين  ا وث عضا النه متمتله 

تلسدلايف  تآلثده مشد ع تلماع دف ات صيصدو ثلد  ادلت تلمقت د  لنسدل  أنسدن(، عضدا 54)اعلف يتمتدع اج سديتهه

تلمغ اد   تألسد  ضده عن  أصدا ع تلمغ اد ، نيدث مدلهلق تلع ليف تلقه ع يدف تلتد  تمدس  هدف ث ي دف مدن تلمجت

  ،يس ي ثل  و  شخي ينم  تلج سيف تلمغ ايف علع ودهن معجدعات خده ل تلنداعا تالضليميدف للمملودف تلمغ ايدف

ثقدا تلداعتل  ةاد تل(، سدعتء تدل 55)لماع دف ثلد  تلايجدها تلتد  يودعن  يهده تندا تل د  ين مغ ايدهعت اه وللك ت

 .(56)ناامه مسللين مغ ايين أتلايجها تلت  توعن ا  ت اه تلماع ف ثل عأي هخه جو،  أع   تلمغ ب 

ث ددامه جلدد  مسددهه  اددلق تلماع ددف  وددهن صددههاه تلمغ ادد  تألسدد   مشدد ع ماع ددف أنيت دد  ممدده سدداه 

(، عتلمها  تلثه يدف مدن ماع دف 57)س اق    للك سيها  تلاعلف ثل   ثهيهاه عتاليتهلع  خ ع لقه عن تلج سيف، 

، نيددث ت ادده ثلدد  تلمغه اددف تلمقيمددين ألنوهمهددهتلخه ددلين  تألشددخهينددااا ضعتثددا لتنايددا   ددهه  تألسدد  

تلمغه ادددف عتن وددده عت ، عتسددد ي ودددللك نتددد  ثلددد  أسددد يفتلدددلين تددد ا هل امغه ادددف ث ضدددها  عتألجه دددباهلخددده ل 

عع  يده وددللك اهل سداف للاعلددف  ،مغ اد  تلج سدديف ياقد  مغ ايدده مدن جهددف أن، ممده يل دد  أخدد ىندهملين لج سديف 

(، 58)اهل ساف للمغه اف تلقه  ين    تلخه ل عتثي  الق تلمها  مشهو تلت  ينم  ج سيتهه،  تألع ايف تألج ايف

اعليدف، عادللك ثمد  تلمغد ب ثلد   أعتتفهضيدها ث ههيدف  ةاد تل ةلد تلداع   جهاهف الق تلمشدهو  تلقه ع يدف تلجد علم

(، عتتفهضيدف مدع 59)عتلتلدهعن عتألسد   تألشدخهيثا  تتفهضيها، وهالتفهضيدف تلمغ ايدف تلف  سديف ندع  نهلدف  ةا تل

                                                           
محمد االطرش احكام قانون الجنسية المغربية دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا الخر التعديالت المطبعة الوطنية مراكش  -54

 40الطبعة االولى ص  2009

 الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مدونة األسرة -55

 الثانية من مدونة األسرةالفقرة الرابعة من المادة  -56

 258حافظ بكور ص  -57

 ترتبط هذه المشاكل بتباين قواعد تنازع القوانين المعمول بها في الدول األجنبية، وانعكاسها على مجال تطبيق القانون المغربي. -58

 1981غشت  10واالتفاقية موقعة بتاريخ  1986نونبر  14بتاريخ  1-83-197بموجب ظهير  -59
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 عت  جدددددهعتسدددداه يه اشدددددهن تلتلدددددهعن تلق دددددهه  عت فيددددل تلمقددددد  تا تلق دددددههيف  ددددد  مددددها  تلن ددددده ف عنددددده تلايددددده   

 (.60)تأل فه 

 الجنسية وعديمي نالالجئيباء: 

( 61علددع ودده عت ثددايم  تلج سدديف  اقدده التفهضيددف ج يددف) ،تل جهددينثلدد   تألسدد  ماع ددف  أنوددهلت ادده 

تل جد  ي اده  د  نقدو ضدده عن  أنم هده، تلددلي يد ي ثلد   12سديمه تلفصد  عال، تل جهدينتلمتللقدف اع دليف 

 ،(62تلج سدديف ) ثددايم  أمدده، تألصددل تددو لع  ددو ا تلددلي تتخددلق مع  دده لددو الددا مغها  تلشخصدديف للالدد تألنددعت 

 .اص ي  تلمها  تلثه يف تألس  ت اه ثليهل ماع ف  

مددن  تخهصددف عتن ا ا دده تنت ددن ثدداا تألاميددفعللدد  تاتمددهل تلمشدد ع تلمغ ادد  اهددلق تلفهددف،  دد   هيددف 

تلشخصدديف،  ادد نعتلهلنقعضهدده خهصددف تلمتللقددف عاددلت مدده يسددهي  مدد   اددلق تلفهددف  ،تل جهددين عثددايمعت تلج سدديف

 عت  سده يفعتللجدعء تقدعل ثلد  مقه ادف نقعضيدف ت تثد  و تمدف   جايا  للهج   ةست تتيجيفعوللك لوعن تلمغ ب أض  

جهدين، لوددن وه دا تلم اعايدف تلسددهميف ل جهدين تلفهثدد  تلعنيدا تلمولدف اتددااي  تل  2007 هدف تل جهدين،  م ددل 

 ددددد  سيهسدددددف  ت  يدددددليسدددددج  تغي تلج سددددديف   موتدددددب تل جهدددددين عثدددددايم ةثدددددها   دددددتتدددددل  2013شدددددت ا   25 ددددد  

الددين تالثتادده   ت خددلتلع  يددف للهجدد   عتللجددعء  تإلسددت تتيجيفتددل تا دد   2014اج ادد   18(، ع دد  63)تلمملوددف

 أ   .عتنقيه ت امهل  تلفهفنقعه الق 

 الزواج المختلط بالنسبة للمغاربةجيم: 

 أعاتخدد  تلمغدد ب  تلدداعتل سددعتء تادد ل ،تلدداعتل تلمخددتل  تلددلي يجمددع اددين اعجددين ج سدديتهمه مختلفتددين

 .تألس  خه جو عتللي يوعن تنا    يو مغ ايه امقت   تلمها  تلثه يف من ماع ف 

 

                                                           
 بمدريد 1997ماي  30ريخ وقعت بتا -60

 

 المتعلقة بوضعية الالجئين 1951يوليوز  28بتاريخ  -61

 1954شتنبر  28طبقا التفاقية نيويورك بتاريخ  -62

 2016، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، شتنبر   2016-2013السياسة الوطنية للهجرة واللجوء  -63
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 اليهود المغاربةدال: 

تلدلي ي دل الدض تلتفهسدي   ،تلمغ ايف تلشخصيف تللا يف تألنعت تس ي ثل  تليهعا تلمغه اف ضعتثا  

 تألنادده لددهليل تلصددها   ثددن تتل ةلدد  عت  دده ف ، دد  تلتددع ت  تألعلدد تلفقهيددف تلتدد  ت صدداا ثلدد  تلوتددب تلخمسددف 

تلشخصدددديف تللا يددددف  تألندددعت  أنوددددهلتق ددد   " (65)تألثلدددد مجلددددس ضددد ت  لل عاددددلت مددده و سددددو ،(64)تلمغه ادددف

ت و لمه ودهن .....اوعن تلا ا تلت  تاعجا    نيه  عتلااه ال ت ث عتستنه تلاعجف ضيمف صاتضهه. ،تلمغ ايف

 تألنعت معثقين ثا يين،  هن مقت يها  أمهلثقا تلاعتل اهلمغ ب  ةا تل. من ج سيف مغ ايف عتل ..تلههلك ..

تلا دا تلتد  تاعجدا  أنتلشخصيف تللا يدف تلمغ ايدف اد  تلعتجادف تلت ايده  د  تل هالدف، عتلتد  تق د  ضعتثدااه 

  عجدعا ضده عن ثاد ي يد مل عيادين ادلت تلقد ت .تلاعجف ضيمف صاتضهه من تلت وف" عت خل   نيه  عتلااه ال ت ث 

 تألنعت  تلشخصيف لليهعا تلمغه اف.

تلملت قدين للايه دف  تألع يدهء( " ن صده ثلد  نقدعه  ثهيه ده 66جهء    خ هب ج لدف تلملدك)مه  عالت

تلشخصدديف تلمغ ايددف  تألنددعت ضدده عن  أنوددهلت ادده ثلدديهل  أنتلجايددا   تألسدد   دد  ماع ددف  أوددا هتليهعايددف،  قددا 

 .تللا يف"

 (67)تلشخصيف لليهعا تلمغه اف مصا اه    تلتع ت  تألنعت عتجا تل صعي تلقه ع يف تلم اقف ثل  

عالض تصه يفهل ووتهب "تشعلنهن ثده عخ" ع "تادين ادهثياي " ، عادللك  دهن  تألناه ع تهعى  ،(68)عتلتلمعل

 ددع للشدد يلف ، تخ(69)تلشخصدديف لليهددعا تلمغه اددف لهدده م جددع اي دد  منددض تألنددعت تلمقت دديها تلتدد  تنوددل 

تلنهخدددهيل ادددهلمغ ب  فايهدددنيدددث تجتمدددع  تألصدددليفجه دددب تلتلددداي ا تلماخلدددف ثلددد  تلقدددعت ين  ةلددد تلمعسدددعيف، 

 تالضتصهايف عتالجتمهثيف. تألع هعالض تلتلاي ا لمسهي    إلاخه 
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لليهددعا تلمغه اددف  هدد   فسددهه تلمنددهول  تألسدد يف ق ددهيههلعاخصددعي تلجهددف تلق ددههيف تلتدد  تخددتي ا

لليهدعا ال ادا  تألسد يف ىاثهع تلدللمسلمين، عاهل ساف للقه د  تلدلي ي مد   د   تألس يفت م     تلق هيه  تلت 

، عتتعتجددا  دد ف ثا يددف اهلددات  مسددلمه أعيوددعن يهعايدده  أن  يهددل  ددوهتددب تل ددا   أمددهيوددعن نادد ت يهعايدده،  أن

 ادهألنعت ها تلمتللقدف تلاي هء عم تو   قد  نيدث تلقدا جلسدهتهه اقدهض  د ا عوهتدب  دا  ي مد   د  تل اتثد

، عتاقدد  تلمسدد    تإل ث أعتلن دده ف  أعتل فقددف  أعتل دد ه  أعاددهلاعتل  تألمدد تلشخصدديف تللا يددف سددعتء تللدده 

تلت  تلقدا جلسدهتهه اعتسد ف ض ده   تألخ ىتلغ ف  أمهلالق تلغ ف ا   فسهه تلمتالف  أمهلتلمتالف  تإلج تهيف

تللا يددف، علوددن متدد  وه ددا تل اتثددها تليهعايددف تتللدده  تلشخصدديف تألنددعت مسددلمين ي مدد عن  دد   يدد  ض ددهيه 

تلد ض ثلد      هده، تإلات يدفع  يدف أع تلتجهأع تلما يدف أتلشخصديف تللا يدف وهل اتثدها تللقه يدف  تألندعت اغي  

 تلق ه  تلمسلمين الن    مث  الق تلق هيه ال يلتا   يهه تلاين ول ص  مميا اين تلمغه اف.

 في قضايا األسرة مةاا: تدخل النيابة العثالث

 ثدن تلمجتمدع، ومده ت عب ه  تلت   ،تل يهاف تللهمف اع اه واي     تلاثعى تللمعميف أنمن تلمللعل 

اف ه   تلاثعى تلما يف  هل ي أمه، (70) اقه لقه عن تلمس    تلج ههيف تلتا     ه  هيسيه    تلاثعى تللمعميف

 تألسد   د  ض دهيه  أمده، (71)م ممدهأع    ده  أصدليه  ده تللهمف يتناا م وااه امقت   تلقه عن،  قا تودعن  

هاددف ع يمدده يخددي منومددف تلدد قض  يتلددين ثلدد  تل ي، أصددليه هل يهاددف تللهمددف تلتادد     دده  ،تلثهلثددفع اقدده للمددها  

، عضددا لودد ا تل يهاددف تللهمددف  دد  اددلق تلماع ددف  دد  ثشدد ين (72)جميددع تلق ددهيهتللهمددف تقددايل مسددت تجهتهه  دد  

 مها .

 أعع ومددداث  ال تتمع ددد أل هددده ،تألسددد   ددد  ض دددهيه  أصدددل عال يمودددن تصدددع  تل يهادددف تللهمدددف و ددد ف 

لدو ، االلتدو تلمسد  يف ةلد    ده ف  ، د ف  د  جميدع تلق دهيه عثلد  تللمدعل  داع اه وايد واد   ،ماث  ثليدو

 ، دد  صددلب تلمقت دديها تلم تا ددف اهل مددهل تللددهل اهألسدد  مددن خدد   ع ددع تلق ددهيه تلمتللقددف  نمعلددف  مايددف
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، تإلصدد  هسددتاثهء تلاعجددف تلمدد تا تلتدداعل ثليهدده، تسددتاثهء تلدداعجين لمنهعلددف عيت د   دد  الددض تلنددهالا و

 إلثدها تلتاخ  ع ، (73)ل تلخهصف انقعه تل ف نوه، تلسه  ثل  ت فيل تألهب تلمجهع همن ث عتن تلغ تلت وا

 .تلايا    نهلف   اق ةل نا تلاعجين أ

) ، (74) 45/09 د  تلملدف ثداا  217تندا ثداا  20/04/10منومف تلد قض اتده ي  لض ت   ف   

 .(ا  لمست تجهتهه تلموتعاف ال لشخعصهه تألس  تللا   ان ع  تل يهاف تللهمف    ض هيه 

 تألنددعت  دد  ض ددهيه  أصددليهتثتادده  تل يهاددف تللهمددف    دده  ةن)  (75)تألثلدد مجلددس ع دد  ضدد ت  آخدد  لل

ن ددع اه  دد  تلجلسددف اقددا  مدده يل دد  تن يوددعن لهدده تلندده  دد  تلتدداخ  عتسددتلمه   ةلاتميددفتلشخصدديف ال يل دد  

 .  ه تل لن.(

مدن خد   ت شديا تالثتقده   د   ، عياد اوايد  تألسد يعثل  تللمدعل  داع  تل يهادف تللهمدف  د  تلمجده  

  تلمؤضتددف تلمتخددل  مددن  دد ف تلمنومددف عتلتدد  تلدداثهعى تلمتللقددف اهلخيه ددف تلاعجيددف عتلسدده  ثلدد  ت فيددل تلتدداتاي

تلمشدد ع لددل يندداا عسددهه   أنا ددهء ثلدد   لددب، اددهل  ل مددن  أعت تادده م هسدداف اهل سدداف للاعجددف عتال فدده  تلقههيدده 

ت فيددلاه  ددع ت ع دد  تضدد ب عضددا مموددن  ت ويدداثلدد  ت فيددلاه موتفيدده ثلدد   تأل دد تف إلجادده تدداخ  تل يهاددف تللهمددف 

ثلد   أي دهومده تلمد  تل يهادف تللهمدف  ، ف تالس  تلمناا  لهه    ماع  أاات ههضتف ؤ نت  تؤاي الق تلتاتاي  تلم

 ا م دوتلوفيلدف  تإلج تءتاايا تلاعجيف    تض ب عضا مع تتخهل  ةل تلم  عا من تلاعجين اعن ما    ة جهع

 نمهيتو.ع 

 لألسرةية الدستور  ا: تكريس الحمايةرابع

تللايددا مددن تلمقت دديها تلجايددا  عتلتدد  تتميددا  دد  ،  2011 فتلمغ ادد  لسدد لقددا ت ددهع  تلاسددتع       

عتلت  شو  تل ي ثليهده  د  صدلاو  ،تألس  مؤسسف  هلايتهه انمعلف نقعضيف واي  ، عضا  ه  تالاتمهل وللك 

تلقههمددف ثلدد   تألسدد   تلددلي جددهء  يددو " 32سددهاقف  دد  تدده ي  تلاسددهتي  تلمغ ايددف، عاوددلت  قددا ت دد ا لهدده تلفصدد  
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للمجتمددددع، تلمدددد  تلاعلددددف ثلدددد   ددددمهن تلنمهيددددف تلنقعضيددددف  تألسهسدددديفث ضددددف تلدددداعتل تلشدددد ث  ادددد  تلخليددددف 

، امقت   تلقه عن، امه ي من عناتهه عتستق ت اه عتلمنه مف ثليهده، تسدل  لألس  عتالجتمهثيف عتالضتصهايف 

، اويفيددف متسدهعيف، اصدد ف ه تأل فد، عتالثتادده  تالجتمدهث  عتلمل دعي لجميددع تلاعلدف لتدع ي  تلنمهيددف تلقه ع يدف

عتلاعلددف، يندداث مجلددس  تألسدد  ندده لل فدد  ععتجددب ثلدد   تألسهسدد تل مدد  ثددن ع ددليتهل تللههليددف، تلتللدديل 

هه تلملدف " نيث يستفها من عثه (76)ع   الت تلصاا جهء ض ت  منومف تل قض .عتل فعلف" لألس  تستشه ي 

تلد قض اهلمنومدف تالاتاتهيدف اتدها  تلد ض  يهده  نيه  تقداما امقده   يهادف ثدن تا هده تلقهصد  منمدا  هلدب أن

لي ددتج  اي همدده ج سدديفتل اددهلاعتل ...  ت ددع ا تلل ضددفتلددلي عثددااه ت هدده وه ددا ثلدد  ث ضددف مددع تلمدداث  ثليددو 

....  ه يده أي  أث قتلماث  ثليو لل يلت ف اهلمعلعا  أنث هه نم  ت ته  امي ا تالان تلسهلف تللو   ي  

 ه ددو ال يت تددب  تألسدد  مددن ماع ددف  148نمدد  م ددو اهلماثيددف..... لوددن نيددث ت ددو امقت دد  تلمددها   أعث ضددف 

 تلعثدددهههتلا دددع  تلشددد ثيف عتلمنومدددف لمددده  هضشدددا  آثددده أي تثددد  مدددن  لدددألبثلددد  تلا دددع   يددد  تلشددد ثيف اهل سددداف 

ث ضدف  يد   تالادن منمدا  دتج ثدن أنسدل تهه تلتقاي يدف عثادا لهده  ة ده تلمستا  اهه من   ف تل هلب    

 تألبتلم لددعب اددع  أنتالاددن تلمددلوع  اددهلم لعب اللددف ت ددو نتدد  ثلدد   دد ض ثاددعا  ةلنددههشدد ثيف ع   ددا 

   هده ثللدا تلايعلعج  ل ان تلسهلف تللو   هن للك لن يلتا  س ات ش ثيه عضه ع يه للقع  اثاعا  سداو م دو، 

 تألسد  مدن اسدتع  تلمملودف تلتد  تلتاد   32مدن تلفصد   تألعلد  اقدا مقت ديها تلفقد   ض ت اه تللدي  وه يده ع 

عتلفقدو تلملمدع   تألسد  مدن ماع دف  148عتلمدها  للمجتمدع  تألسهسديفتلقههمف ثلد  تلداعتل تلشد ث  اد  تلخليدف 

   " -ال يجتمع نا ع سب – ا  واو تللي يق   

عاد   ،تلجداي   اهالاتمدهل تألسد  ثلد  تنايدا مفهدعل ثمد  تلاسدتع     أن دخ   مه سداه يت عمن  

عالت مه  ،(77)تألخ ى تأل عتع، عمستالات و  تألس  تلما يف ثل  تلاعتل تلصني  منه مه اللك ثل  ضاسيف 

اسددتع  ل، عضددا نمدد  تتألسدد  مددن ماع ددف  تألعلدد  ت تلمددها وددلتلن يددف، ع  تإلسدد م يتعت دده مددع مقت دديها تلدداين 
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تهه، مدن ود  تلهجمدها تلتد  ضدا تقدعض ، امه ينفم تمهسدوهه ععندالألس  تلاعلف مهمف تع ي  تلنمهيف تل امف 

   أا عالاتلا ت  أ ثليهه.ا يه هه، ععثيه م و اهلتنعالا تللميقف تلت  

تء ودده عت ع سدد، اعن تمييددا اددين ع ددليتهل تللههليددف تأل فدده نقددعه  نمهيددف وددللك تع ودد س تلاسدد عضددا 

نتدد  ال ياقددعت  تأل فدده ضددال تلمسددهعت  اددين جميددع  اهثتادده ال    دده  ددليفه، عللددك ثلدد ليددين، يع  اشدد ثيين أ

ثلد   142 جدااه تد ي  د  تلمدها   تألسد  ماع دف  ةلد ع ع ث  ف للشه ع عاداعن  ثهيدف عال ل دب لهدل، عادهل ج

 ةلددد  يددد  شدد ثيف" عاوددلت ضسدددما تلماع ددف تلا ددع  ع ، عادد  شدد ثيف أاعيدددوت ددو " تتنقدده تلا ددع  ات سددد  تلعلددا مددن 

لش ثيف، عا ع   ايليف عا  وهلش ثيف اهل ساف لد ل تلا ع  ت آثه ش ثيف عا  تلت  تس ي ثليهه جميع  ، عثين

تثد ، لودن يمودن لل فد  تل ايلد   هلماع دف لدل ت تدب ثليهده أي  لألب، عاهل ساف تألنعت علااه    جميع  أل و

 ةنددداىتلتوفددد  ادددو مدددن  ةلت مددده تدددل، (78تلمهملدددين) تأل فددده تالسدددتفها  مدددن تلنمهيدددف تلمقددد     ددد  ضددده عن وفهلدددف 

 تأل فددده ، عتدددل توددد يس نمهيدددف (79)مؤسسدددها تل ثهيدددف تالجتمهثيدددف ا نددداى ع دددلوأع ثدددن   يددده ، تألسددد 

 ددد  نقهدددل  ددد   تأل فددده تل ايليدددين اسدددتع يه، عمهمددده يودددن  دددهن مجددد ا تلت صددديي ثلددد  تلمسدددهعت  ادددين جميدددع 

 ف عااتيف تالاتمهل تلنقيق  اهلق تلفهف.معثيقف ضه ع يف    تلا ا يلتا  خ ع  مه أسم تلنمهيف امقت   

مؤسسددهت  يهددتل اودد  مدده يتللدده  ة دده  ةيجددهاومدده لددل يقددف تلاسددتع  ث ددا اددلت تلنددا، ادد  ثمددا ثلدد   

ثلد   عتلدلي لدل يد  تل دع  الدا علدف،عتل ف لألسد  ادهلمجلس تالستشده ي  تألم عتل فعلف، عيتلله  تألس  امجه  

اداتء ،عتل فعلدف تألسد  مين تتادع ع دليف يتعل  ادلت تلمجلدس مهمدف تد  أن مخ  دها تلع  يدف ندع  تل تلد أي عت 

او   يفت ض أن يهتل هلمجلس  عاللك، تألس يعتعسيع تل قه  تللمعم  نع  تلسيهسف تللمعميف    تلمجه  

يمددا  تضت تنيددوعتن يشددو  ضددع   ،ع صددا تالخددت الا تلتدد  تليدده ت ع ادده تلمغ ايددف، تألسدد  شددهو  تلتدد  تعتجددو تلم

خهصدف ثلمدهء  تألسد يشو  تلمجلس من خا تء  د  تلمجده  تنيث سي عتضت تنهتو، از تهوتلق هثها تلنوعميف 

 تألسدد  تلت صدديي ثلدد  مؤسسددف  أن عتألويددا ،تألاتء دد  مدد  تالسددتق ليف  دد   ،عجددهمليين عض دده  ،تلشدد يلف
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عثيقف ضه ع يف اهلمملوف يا  ثل  نجل تلقيمف تلت  يعليهه تلمش ع تلاستع ي لهلق تلمؤسسف، ممه  أسم  من 

 .أضعىنصه ف ضيمف ع  تألس  ضا يم   

عالت مه أواتدو تلفقد    ،علقا و س تلاستع  وللك مس لف سمع تالتفهضيها تلاعليف ثل  تلقه عن تلاتخل 

ها تلاعليف ومده صدهاه ثليهده تلمغد ب ع د    دهه أنودهل تلاسدتع  يللا تالتفهضتألخي   من تلتصاي  عتلت  ج

 لها مع مه تت لاو تلك تلمصهاضف.عضعت ين تلمملوف عاعيتهه تل تسخف تسمع  ع   ش اه ثل  تلتش ي
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 : الزواجاألول القسم

شدد  ه عأوث ادده تدد ثي ت ثلدد  نيدده  تلمدد أ  عتل جدد  عتل فدد ،  عأثممهددهتللقددعا  أاددلثقددا تلدداعتل مددن يلتادد  

ثقددا تلدداعتل  تلتشدد يلها تألسدد يف للمغدد ب عتلجاتهدد  عتددع س  ممدداوددللك ع  ،تإلسدد م علددللك خصددي تلفقددو 

تتفده تل   دهن عمهد ا    لت، (األول لفصل)ا ةا تموتلخ اف مقامف للاعتل  تساه  اعجلل امقامها تمها لو،

تمهلثقا تلاعتل،  ةا تليلتال تلخ ياين  ،تلتفهال  اعتا م نلف تلخ اف من خ   تعت ه  أث هءمه تعتثات ثليو  عت 

 .(انيالث )الفصل   ث ضف اعجيف  ة شهءثل   همة تاتيه

 الخطبة :األول الفصل

ومؤسسددف ضه ع يددف تسدداه ثقددا تلدداعتل  تلدداعتل، سدد لم  ثلدد  ا تسددف تلخ اددف أنوددهل ةلدد ضادد  تلت دد ه 

 أاميدفلهده  أن ةال ،تلخ ادف تعتثدا ثلد  تلداعتل عليسدا اداعتل أنادهل  ل مدن ، ع عتألثد تفعوجاء من تلتقهليا 

لدللك يودعن مدن تلد ال  ،من خ لهه يل ف و    ف مه اع مقال ثليدو ةل ،واي      تنايا مستقا  تل   ين

 أع ،تلداعتلثقدا  اد ا تلمدف  قدا ت تهد  ا تلخ اف  يد  مل أنعنيث  ،(األول المبحث)    تنايا مفهعل تلخ اف

عاددع مدده ضددا أع ضددا ي ددتج نمدد  خ لهدده،  أع ضددا ت ددع  مدداتهه لسدد عتا، الدداع  تندداامه ثددن تلخ اددف، ضددا ت تهدد 

 .(الثاني المبحث)    أثه اهلللك س نهع  تلعضعف ثل   لألنا    يهه،يشو     ت 

 : تحديد الخطبةاألول المبحث

سددد قعل  علدددللك تلشددد تهع عتلقدددعت ين،ث  تهددده جميدددع  عاهدددلت تلمفهدددعل  قدددا ،تلخ ادددف مقامدددف للددداعتل تلتاددد 

تلمد أ  تلتد  مدن اد   سد انث ثدنتلداعتل  اد ا تلتلخ اف ضدا ت تهد   أنعمهاتل  ،(األولى المطلب) اتل يفهه   

 .(المطلب الثاني)    يجعا خ اتهه
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 : تعريف الخطبةاألول طلبالم

، أالهدهثلد   أع، عث  دو ثليهده للداعتلمدن يمثلدو تلمد أ   أعي تا اهلخ اف اوس  تلخهء  لب تل جد ، 

 لددد  تلخه دددب مدددن وددد ل عضصدددا  ا  هدددهعث  هددده تلفقهدددهء ، عيسدددم  تل جددد  خه اددده عتلمددد أ  خ يادددف أع مخ عادددف

ع   تللها  ي س  من ي يا تلداعتل مدن يخ دب لدو، (، 80)ضع ، يا  ثل  تلتمهس تل وه  أععتستل هف افل  

يتاها  تلخ ياهن تلهاتيه، عتلخ ادف  تلمااه تالتفهه  ععض   لت، اعتل  ي  من مف ثليوتل تم أ يل ض ثل   أع

  إ  نة   ؤ   وا رأة تل ج  اقعلو تلهل   تلم أ تخ ب  أنليسا  و ه عال ش  ه من ش ع  تلاعتل، عال مه ع من 

عتلخ اف تل   للخ يب عتلخ ياف تلف صف عتلعضا تلوده    (ااد تنكح أ الن ي    أراد إ  ءوه ت نف اا للن ي

 .(81) ثل  تلاعتل تإلضاتلللت عي ضا  

، للتفهال عتالتفهه ثل  (82)اهل ساف لل   ين تألاميف ت   تلخ اف     هيف تلتا   عمن الت تلم  له

ا  ث ددا تختيدده  تل سددع  ثليددو تلصدد   عتلسدد ل ا دد ع   تالنتيدده  عتلتددا عضددا أعصدده ه تلنيدده  تلمشددت وف، أمددع 

نددا تل دد  ين تللدداع  ثددن أ  أى ةلت فسدد  تلخ اددف  ،(83)" نطفكم فرران العرررق دسرراستخيررروا لررتلاعجددف، " 

 ثقدداثلدد   تإلشددههانددين  ةلدد  ،لتادد  تل   ددهن  دد   تدد   خ عاددفيخددف  دد  ت مددن تل دد ه، ع عأ أسدده تلدداعتل 

ال ت دع  نتد  ال تفدعا  أن تألجدا عالق تلفت   ضا ت ع  عضا تقصد ، تالده ل  ادف تل د  ين، عتن ودهن  تلاعتل

عثا ادهلاعتل  ا  هه تلملغه  تلخ اف تلمغ ايف صيفتلشخ تألنعت عضا ث  ا ماع ف تل   ين،  ناتلف صف ثل  أ

 ة ده ف،  9 ةلد  5 د  تلمدعتا مدن  عأثه ادهأنودهل تلخ ادف   يمه  مما ماع دف تألسد   تلمغ ايدفعليسا ااعتل، 

 .156تلمها   ةل 

تتنقده تلخ ادف  ،ثلد  تلداعتل عتمد أ تلخ ادف تعتثدا  جد  " تألسد  عنسب تلمها  تلخهمسدف مدن ماع دف 

تء  تلفهتنددف عمدده لدد  تلدداعتل عيدداخ   دد  نومهدده ضدد  عسدديلف متلدده ف ثليهدده تفيددا تلتعتثددا ث ادد ياتلايدد     يهدده 

                                                           
 3-407ومواهب الجليل للخطاب 2-216، الشرح الكبير للدردير3-189ي تفسير القرطب -80

 الخطبة عرف وتقليد راسخ لدا مختلف الشعوب   -81

نظم المشرع المغربي الخطبة في الباب الثاني من القسم األول من الكتاب األول المخصص للزواج وخصص لها خمسة مواد  -82

التي بينت حكم الحمل الذي يظهر بالمخطوبة وقد وردت هذه المادة في الكتاب الثالث من المدونة المخصص  156إضافة إلى المادة 

 للوالدة ونتائجها.  

 اجة  رواه ابن م -83
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ثلدد   عتمدد أ تعتثددا اددين  جدد  تثتادد ا تلخ اددف  تألسدد  ماع ددف   ،"جدد ا اددو تللددها  عتللدد ف مددن تاددها  تلهدداتيه

عمليده  تلتمييدا ادين تلمفهدعمين  اي مه وه ا ماع ف تألندعت  تلشخصديف تلسدهاقف تلتاد ق عثدات ادهلاعتل، تلاعتل،

 ة تا تلشخصديف صدها   ثدن  تألندعت صدها   ثدن جده اين اي مده  د  ماع دف  تألسد   ه     ماع ف  تإل تا اع 

 عتنا . 

لت تلمغ ادد   مددن ضدده عن تاللتاتمددها عتللقددعا 14 هلمددها   ، يدد  ملددال وقهثددا ثهمددف ،وددهن تلعثددا القددا عت 

تلخ اف تمث  تتفهضده  أن اهل  ل من  تألس يفاهل ساف لل عتا   أمه، "مج ا تلعثا ال ي ش  تلتاتمه" أن ي ثل  

توعن عسيلف للتله ف اين خ ياين، عاهلتهل   أن من تل هنيف تلقه ع يف ال تلاع  ،ليسا ثقات أ هه ةال  ههيه، 

تفدهه ثلد   سد  تلخ ادف، ومده يجدعا اهل سداف لل د  ين،  يجدعا لهمده تال ةلاتميدفضع   ا يفخ اف ال تتمتع  هن تل

يلتاد  تل   دهن  د   تد   تلخ ادف "  تألسد  تلسهاسف مدن ماع دف  ؤواق تلمها ، عالت مه تههث  يلا  أن ألناامه

لدل ت دع  تألسد  ماع دف  أن، عيت د  تل، علود  مدن تل د  ين تللداع  ث هده"ثقدا تلداع  ثلد  تإلشدههاندين  ةل 

ثلد   تإلشدههاندين  ةلد هن ادلق تلفتد   تسدتم   د ألضصدهاه، عادللكماتهه عال  ألض ام ه مناات لفت   تلخ اف ال 

   ت و  أال يش ،اهللاع  ث هه ستم ت   ت   تلخ اف لس عتا عت تههءاه  ثن تءثقا تلاعتل، ممه يجلل ه  تسه

مجد ا عثدا ادهلاعتل ةن تدع  ا  عليسدا القدا،  هد  اد  تلتعتثدا ثلد  تلداعتل هلخ ادف خهصف اهل سداف للفتده ، 

اعتثيو، عليسا ااعتل عال يت تب ث هه أي أث  من أثه ق،    تمو همه تلخ اف ال من تتصه  ج س  عال  فقدف 

أن   دد   م  دده ت ددو وددهن ثلدد  تلمشدد ع سددااه السددتم ت  تلخ اددف لسدد عتا ادد   دد ىال عاددللك  عال سددون مشددت ك،

 ا  ام يف ألضص   ت   تلخ عاف عأن يجللهه    ناعا تلس ف.ي ع م

ن تمددا ا  دده تل دد  ين،  ،(84) هلخ اددف عثددا اددهلاعتل عليسددا ثقددات تإلسدد ميف دد  تلشدد يلف  أمدده عت 

 هدده مدده شدد ثا ةال أل ،تلدداعتل أثدده يختل دده وددهلاعجين، عال ي تددب  أن هلخ اددف ال تلتادد  ثقددات ياددي  للدداعجين 

ف تلخ اف تلفقه  مستما مدن  هيتهده يثليو، عاللك  توي تإلو تقاو عال  تاللتاتلال  تألاعتل مه ه وه يه لن يف 

                                                           
الجزء  1991مالك ابن انس "موطأ مالك" رواية محمد بن الحسن، تحقيق تقي الدين النووي، دار القلم، دمشق الطبعة األولى  -84

 .  527رقم الحديث  435الثاني الصفحة 
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عتلعثدا  ال يلداع أن يودعن عثدات ادهلاعتل تألمد علو  من تلخه ب عتلمخ عاف نه تللاع  ثدن تلخ ادف، الن 

 .(85)تإلس ميفال يت تب ثليو أث ت مه، عالت تلنول تلسهها اين تلملتاب 

 التي يباح خطبتها المرأة: المطلب الثاني

 أناشد    ،يتاعجهده نأيند ل ثلد  تلخه دب  ال تمد أ اد  ود   ،تلت  ياده  خ اتهدهتلم أ   أن تألص 

 .ن تلخ اف   يه للاعتل   ثا  أل أع ،أخ مخ عاف لشخي  أع ،ال توعن متاعجف

 المحرمات -1

عادن  ،تل  دهثف أع ،تلمصدها    أع ،تلمن مدف ثلد  تل جد  مدن تل سدب تلمد أ تلخ ادف ال تجدعا ثلد  

وعم  اتك  وخ  اتتك     وأخ  واتك وبن  اتك     أ ا  اتك حر   ت عل  يك      لقعلددو تلددهل   تلت ايددامددن تلمن مددها ثلدد  سدداي  

نتدد  ي لقهدده  أخدد  دد  ثصددمف اعل  تمدد أ يخ ددب  أن مؤضتدده  دد  يجددعا لل جدد  أع .(األخ  توبن  ات    األخوبن  ات  

 .عت ته  ثاتهه

 المعتدة -2

لوددن امجدد ا اعت   ،تلملتددا  مددن ع دده  أع ،ناددهه أع ،تلملتددا  مددن  دد ه  جلدد  تلمدد أ  ال يموددن خ اددف

 يخ اهه. أنت تها  ت   تللا  يمون    لت ،تلمه ع يمون لل ج  تلتقال لخ اتهه

 المعتدة من طالق رجعي -3

، ي تجلهده خد    تد   تللدا  نأعلاعجهده تلنده  د   ،   الق تلنهلف تلتا  تلملتا   د  نودل تلمتاعجدف

 .ني هه يمون تلتقال لخ اتهه ، هتل  ه اهه أصا ت تها تللا   ةلتلون 

 نالمعتدة من طالق بائ -4

 تألع ندين ت تهدهء ثداتهه، لتد ك تلف صدف للداعل  ةالال يجدعا خ اتهده تلم أ  تلملتا  مدن  د ه ادههن 

 .ي تجع  فسو أن
                                                           

 19هجرية الجزء  1427الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت، دار السالسل الكويت الطبعة الثانية  -85

   104الصفحة 
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 المعتدة من وفاة  -5

يجيدددا  الدددض تلفقدددوالدددا ت تهدددهء مدددا  تللدددا ، عتن ودددهن  ةالتلمددد أ  تلملتدددا  مدددن ع ددده  ال يجدددعا خ اتهددده 

 .تلتص ي  اهلخ اف

 أثار الخطبةثاني: لا المبحث

يق   تنا عضا  ، س  تلخ افين ثل  يتفه تلخ يا  قا  ،يت تب ثل  تلخ اف  تههج     هيف تألاميف

ت دع   تد   ضدا  تلندهل  د  عضت ده ع  ،(األول المطلربعادلت مده سد ت  ه لدو  د  ) ،تللداع  ثدن تلخ ادفتل   ين 

 .(المطلب الثاني)يمه  اهلمخ عاف  ت   تلخ عاف  أث هءنم  للك ي تج ثن ضا عتوث  تللقهءتا ممه  ،تلخ اف

 العدول عن الخطبة: األول المطلب

صدا   ةلت يد  ت دو  ،مجد ا تللداع  ثدن تلخ ادف ال يت تدب ث دو تلدعيض، تألس  ماع ف  ألنوهل  اقه

 ةاد تلت ته  تلخ اف امجد ا ، ، يمون للمت    تلم هلاف اهلتلعيضلألخ ثن تنا تل   ين  ل  ساب    ت 

تسدتلم  نقده  أل ويلا  ثن تلخ اف مت  شهء اعن مسؤعليف  أناع ه  تنا تلخ ياين، علو  م همه  أعتللقا، 

ن تلمشدهو ، ودهن يقتد ن تللداع  ثدن لداع  ثدن تلخ ادف يثيد  تللايدا مدل   تلمها  تلسهاسف، عت خعلتو تلماع ف

 ) تلهدداتيه  مددز ممدده يثيدد  تلتسددهؤ  نددع  ،( األولررى الفقرررة )مددن جهددف  خدد تآلتندداث لل دد ف  ا  دد ت تلخ ادف 

 .( الفقرة الثالثة )مصي  تلصاته وللكع  ،(الفقرة الثانية
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مكانيررة المطالبررة ، إالضرررر النررات  عررن العرردول عررن الخطبررة: الفقرررة األولررى

 بالتعويض

، عللخه دددددب تألخددددد ثدددددن تلخ ادددددف ال يت تدددددب ث دددددو تلدددددعيض لصدددددهل  تل ددددد ف  تللددددداع  أن تألصددددد 

مجدد ا تلعثددا ال ي شدد  تلتاتمدده  أنمسددؤعليف، عتلقهثددا   أيعضددا اعن  أيعتلمخ عاددف تللدداع  ثددن تلخ اددف  دد  

 .(86)تألس  من ضه عن تاللتاتمها عتللقعا عاع مه و ستو ماع ف  تلسهاس  صنسب تلف

عال ، مده اتل تلداعتل لدل ي لقدا الدا للاعتل مهمده  هلدا  ت تهده، عتع هفف للتله ف مج ا عسيل عتلخ اف

تلداعتل،  ةتمدهلللخه دب عتلمخ عادف نده تلت تجدع ثدن تلخ ادف عثدال  عياق ، يمون للخ يب تلاخع  اخ ياتو

 ت تدب ث دو تلددعيض(تألسد   ) مجد ا تللداع  ثددن تلخ ادف ال يمددن تلمدها  تلسدهالف مدن ماع ددف  يسدتفهاعادع مده 

(87). 

ف تهددداف مدددن  لاهددده ن تلماثيددد) نيدددث ة ،(88) سددديمفومدددف تالاتاتهيدددف اهلنمنعادددلت مددده لاادددا ةليدددو تل

ا اددل، ثددن تل دد   تلنهصدد  لهدده اسدداب  ألددفلهدده تلعي دده ضددا ق ث ثمههددف  ا اتهددوثليددو  تلنوددل ثلدد  تلمدداث 

من  امقت   تلمها  تلسهالف و أتل اهه، عنيث لو اهلاع  تلمنومف ناهه عثاعلو ثن تلاعتل اهه الا ةلتلتغ ي  

يموددن للمت دد    لآلخدد صددا  ثددن تنددا تل دد  ين  لدد  سدداب  دد  ت  ةلت ه ددو  دد  نهلددف مدده ،  تألسدد  ماع ددف 

 تلم هلاف اهلتلعيض.

ن تلماثيددف ت هلددب اددهلتلعيض ثددن  لدد  تلتغ يدد  تلددلي ت تواددو تلمدداث  ثليددو عنيددث تاددين للمنومددف أ

ن عتلقددده عن ال يادددي  تلل ضدددف تلج سددديف اددديض ت اددده، .......لجددد س ملهددده ام الهددده ومددده ادددع ثهادددا ا تلددلي مددده س ت

ن تلخ اددددف عثددددا اددددهلاعتل عليسددددا ادددداعتل، عاهلتددددهل  يوددددعن ال  دددد    هضهدددده تلشدددد ث ، خصعصدددده عأتل دددد  ين ة

 .(أع مل عيي تلعيض ال ل    مهاي لل  اف تلج سيف،  ه و ال معجب أل تلخ ياهن ضا تستسلمه مله
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تلملغددده  ث دددامه  تلشخصددديف، تألندددعت تلمنومدددف ا ددده الاتلدددا تسدددتلم  مصددد لنها ماع دددف  أن يت ددد 

ومدده اي ده سددهاقه صدها   ثددن تلخ ياددين،   دهإل تا  ،ادد  اد  تعتثددا اددهلاعتل ،صد نا اددهن تلخ ادف عثددا ادهلاعتل

ثلدد  تلدداعتل أي ضيمددف  اهإلشددههاتلمنومددف  ةلنث ددامه لددل تلدد  تلنصددع  ثلدد   صددههافعلوددن تلمنومددف وه ددا 

عنتددد  ثلددد   ددد ض أن تلخ ادددف ضههمدددف،    هددده ال تادددي   ثلددد  تلددداعتل الدددا، ، مددده اتل لدددل يقدددع تإلشدددههاع يدددفضه 

 تالتصه  تلج س  اي همه.

لتلون ضا يت تب ثدن تلخ ادف لتتهده مده يمثد   د  ت  د  نهلدف تللداع  ث هده،   تلفلد  تلمسداب  ودهن عت 

ا لس عتا ال يلتا     ت عا  ت ا اف عياق  تلسؤت  تلم  ع  ا  تستم ت  تلخ تلخ اف، لل    مستق  ثن

 .تلخ يب ثل  ايا تلخ ياف عتلخ عل ملهه اهستم ت  ال يلتا     ت

تل دهس يلتاد   د  ت خهصدف اهل سداف  أمدهلتستم ت  تلخ عاف لس عتا، عخ عل تلخ ياين مله ةن نتمه 

 ةلدد ال ياددها  تلشدداهب للمخ عاددف  دد  مجتمددع وددهلمجتمع تلمغ ادد ،  قددا ال تتدده  للمخ عاددف   صددف ثه يددف عضددا 

 .خ اتهه

 خهصدف ةلت ودهنتلتلعيض ثن تل د   تل دهتج ثدن تلخ ادف،  ةموه يفعضا ثه  جات   قه  واي  نع  

تللداع   أن أسدهسثال تستنقهه تلتلعيض ثلد   ةل  تألع  تل أيما   ملقع ، علاب  ةل تللاع  ال يست ا 

تلتلدعيض ثدن تل د   ا دهء ثلد  ضعتثدا تلمسدؤعليف  ةموه يفتلثه    تل أينه ضه ع  ، اي مه ي ى  لتتو   نا 

 .   مهاتهه تلسهالف تألس   ف، عالت مه تا تو ماع (89)تلتقصي يف 

صدا  ثدن تنددا تل د  ين  لد  سدداب  ةلته دو   ، د   ق تهدده تلثه يدف مدن تلمدها  تلسددهالف عنسدب تلماع دف

 ،تلخ د علدل يسدتلم  لفدم  .عتلمشد ع تسدتلم  لفدم تلفلد  ،اهلتلعيضتلم هلاف  للمت   ، يمون لألخ     ت

عاهلتددهل   قعتثددا تلمسددؤعليف نسددب  وهلخ دد  ددهن تلفلدد  ، (90)الددض تلفقددو ةليددوعاددلت مدده لاددب ع دد  تثتقها دده 
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تلمهايف    ت ت  تق   اهن و  شخي مسؤع  ثن تألمن ضه عن تاللتاتمها عتللقعا تل 78ع  77تلفصلين 

 (91)يقعل تلنول اهلتلعيض ثل  ش  ين: أن عيجب، ا  تلم اقف غي تلمل عيف تلت  يسااهه لل أع

 ساب م  ق  يا   تللاع  ثن تلخ اف أليال عجعا  -

   تل     ثن تلخ اف لو اع    تل  ف تللها أن -

 الهدايا في حالة العدول عن الخطبة مصير: الفقرة الثانية

 ،مه لل يون تللاع  ثن تلخ اف من ضالو ،يست ا مه ضامو من ااتيه أنلو  من تلخه ب عتلمخ عاف 

عيت تددب ثددن  ،تألخدد يدد ا تلهدداتيه تلتدد  تسددلمهه مددن تل دد ف  أننيددا يتلددين ثلدد  ودد  مددن ثددا  ثددن تلخ اددف 

ودهن  ةلتالي هده  ةمده ي هلب اهست جهع تلهداتيه أنلل  ف تللي لل يون تللاع  ثن تلخ اف من جهتو  أنللك 

لتمه يات  اهضيه  أااتقمه   وهن مثليه. ةنوهن مقعمه عمثلو  ةنتلف  ه و يستنه ضيمتو  أعتهلك وهن ضا تس عت 

يسددت ا مدده ضامددو مددن  نألودد  مددن تلخه ددب عتلمخ عاددف  " (92)تألسدد  عاددلت مدده  صددا ثليددو ماع ددف 

ا خدل"، عضدا أتألندعت اقيمتهده نسدب  أعالي هده ااتيه، مه لدل يودن تللداع  ثدن تلخ ادف مدن ضالدو، تد ا تلهداتيه 

 أنمهلدك،  لود  مدن تلخه دب عتلمخ عادف تسدت اتا مده سداه  تإلمدهلتلمشدهع   د  مدلاب  ادهل أي تألسد  ماع ف 

ال يوعن مقال تلهاتيه اع تللي ثا   ةنش    تألنعت ،اقيمتو نسب  أعالي و  تألخ ا لو من ااتيه لل  ف 

 .(93)ثن تلخ اف

 أ  ديفلخ ياتدو اقلدف  أاداىتلخه دب تلدلي  " (94)منومدف تالسدته هف امو دهس ةليدو مه لاااعالت 

تلداعتل مدن  جد   ةلد مسهنتهه ثش  اوته تا عضا سجلتهه اهسمهه    تلسدج  تللقده ي، ثدل ثمداا الدا للدك 

تلمخ عادف ضدا  أنادلت تلخه دب  د  تسدت جهع اايتدو ث دامه تادين  ا نقيدف اهأل ض ي  تلخه ب تلمتا ع  أخ 

تلخه دب عتن تللداع  ودهن مدن  يد    أخدتاعجدا اشدخي  أل هدهتللاع  ثن تلخ اف اسعء  يف،  ةل ثماا 

 .جه اهه"
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 استرجاع الصداق: الفقرة الثالثة

جداءت عضدا  أعتلصداته ود   ةث هءتلخه ب ضا يستلج   أننيث  ،يلتا  تلصاته من ش ع  تلاعتل

 هن تلخ ياف ملامف ا ا تلصاته سعتء وهن تللاع  ثن تلخ اف  ،ع ه  تلخ يب أعيناث ثاع  ثن تلخ اف 

الن تلدداعتل لددل يادد ل عتلصدداته مددن شدد ع  تلدداعتل، ع دد  نهلددف  ،مددن  دد ف تلمخ عاددف أعمدن  دد ف تلخ يددب 

 .ع ه  تلخ يب،  لع ثتو تست اتا تلصاته

 الخطبة أثناءالحمل النات  : المطلب الثاني

تلشخصديف تلملغده  تلتد  لدل تت د ه لمصدي  تلنمد  تل دهتج ثدن تلخ ادف،  تألندعت ثل  خد ف ماع دف 

اهل  ل من أن الت تلمقت د  ودهن معجدعات عمل ع ده  د  تلمجتمدع ،  ت  ضا لهلت تلمع عع تألس   هن ماع ف 

يمهددد  نمددد   أن ، تددد   تلخ عادددف عضاددد  تعثيددده ثقدددا تلددداعتل ث دددهءعأ تألنيدددهن ددد  الدددض عضدددا ينددداث تلمغ اددد  

 ي سب تلنم  للخه ب اش ع : ،تألس  من ماع ف  156تلمها   عتلمش ع ا ه    ،(95) اهلمخ عاف

 .ععت ه عل  تلاعجف ثليهه ث ا تالضت هء أس تيهمهتشته ا تلخ اف اين  ةلت -

 تلخ اف أث هءتلمخ عاف نملا  أنتاين  ةلت -

 .تلنم  م همه أنتلخ ياهن  تض  ةلت -

 هلنم  مت  تع  ا الق تلش ع    تألس  من ماع ف  156 اهلق تء  تلمت  يف للمها   عمن الت تلم  له

 :تل سب عسعف  فص  الق تلش ع  عسيلف إلثاها ،تل هتج ثن تلخ اف

 :  الخاطب والمخطوبة أسرتياشتهار الخطبة بين  -

 أسد ت أمهل تستث هء، عتن تشته  تلخ اف اين  أل  هيوعن تل ج  عتلم أ      ت   خ عاف ال ضالهه،  أن

وه دددا تلمخ عادددف  ةلتن يعت ددده ثليهددده علددد  تلمخ عادددف ث دددا تالضت دددهء، أي عأ ،وددد  مدددن تلخه دددب عتلمخ عادددف

تلفد   عتلصدع   أع ،تشتهه  تلخ اف ياخ   د  نومهده تلعليمدف   اهلعاليف، ع ةلت وه ا  تشا     ثا أمهضهص  ، 
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عودللك اتد اا تلخ يدب  ،علاس تلخهتل عتألصاضهء تألا عوللك ن ع   ،أاليهمهتلخ ياين   قف  ي خلاهتلت  

 .ثل  ايا تلمخ عاف

 :فترة الخطبة أثناءحصول الحمل  -

 منومف تل قض    ةليوعالت مه لااا  ،يمه  تلنم  اهلمخ عاف الا تلخ اف عليس ضالهه أنامل   

) ي سددب تلنمدد  تلمددها  اهلمخ عاددف للخه ددب للشدداهف ةلت تددع  ا جميددع تلشدد ع  تلمقدد     دد   (96)ضدد ت  لهدده 

من ماع ف تألسد   ال ال دهه، عثليدو مده اتل تلمداث  ثليدو تضد  انصدع  تلخ ادف عتشدتهه اه، ةال  156تلمها  

منومدف ت و أ و  أن يوعن تلنم  م و ماثيه مهع ق اهلمخ عاف ضا  نصع  تلخ اف ممه ودهن يقت د  مدن تل

ضا  أن تلجه ةل  جميع تلعسهه  تلش ثيف  د  ةثادها تل سدب عتقد    د  لندعه تل سدب تلمعلدعا ةليدو أن تتنقده 

 من مهع  تلنم  أث هء  ت   تلخ اف(.

 :الخطيبين بان الحمل منهما إقرار -

 فسددو  اددهألم عتقدد  تلمخ عاددف وددللك  ،تلنمدد  م ددو  تيجددف تتصدده  ج سدد  أنعللدك اددهن يقدد  تلخه ددب 

 ق عتن للك  تج خ    ت   تلخ عاف.اهن تلنم   تج ثن تتصه  ج س  اهلخ يب اعن  ي  

اه لدداتل  أعيددتل ملهي تهدده مددن جه ددب تلمنومددف تلتدد  تصددا  نومدده يق دد  ا سددب تلنمدد  اددلق تلشدد ع  

 أ ودد  ةن أمدده ، دد تفضهادد  لل لددن مددن تأل تلخه ددب عتلمخ عاددف نسددب مدده ت وددا لهدده، عاددلت تلنوددل ةلدد  سدداو 

 إلثادهاجميدع تلعسدهه  تلمقد    شد ثه  ةلد يمودن للمخ عادف تللجدعء فد  ادلق تلنهلدف   ،تلنم  م و أنتلخه ب 

 تل سب.

تندع  مد عف ضدها   تندع  اعن تعثيده تلداعتل، عات مل ده  د  ادلت  أنودللك ثلد   156 صا تلمها  

يختلددف ثددن  تألسدد  مددن ماع ددف  156يموددن تلقددع  ةن تلمدد ف تلقددها  تلم صددعي ثليددو  دد  تلمددها   ،تلشدد  

من ضه عن تاللتاتمها عتللقعا، عتلت  تل د  ود  عتضلدف ت شد   269مفهعل تلقع  تلقها   تلت   ي ثليهه تلفص  
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أن يسددتني  ثليددو اهسددتق   ثددن ة تا  تلمدداين، عال يوددعن اهسددت هثتو تعضلهدده أع م ددع ندداعثهه، عيت تددب ثليهدده 

ع ث ثددف شدد ع   دد  تلقددع  تلقددها   تتمثدد   دد  ثددال تلتعضددع م لقدده تلع ددهء اهلتاتمددو، عثليددو  دد لت وددهن تلمشدد ع ع دد

عتسددتنهلف تلت فيددل عتسددتنهلف تلددا ع،  دد ن اددلق تلشدد ع  ال ت  ادده ثلدد  تلمدد ف تلقددها  تلم صددعي ثليددو  دد  

م  ده متعضلده م همده عال يجلد   ،، ةل يجدعا أن يودعن تلمد ف تلمتمسدك ادو مدن  د ف تلخ يادينتألسد  ماع ف 

 ومه  د  تلنهلدف تلتد  يتعجدب  يهده ثلد  تلخ يادين تلنصدع  ثلد  عثدههه تعثيده تعثيه ثقا تلاعتل مستني ،

 ة دده عتلمدداث   دد   تلعضددعع عت  مدده يت لددب مدد ع   تدد   ام يددف مندداا . ثقددا تلدداعتل،  هددلت أمدد   يدد  مسددتني 

تلسداب تلدلي جللدو ال يقدعل اتعثيدده  نأيتلدين أن يثادا  تألسدد  مدن ماع دف  156تلداثعى تلمقهمدف  اقده للمدها  

وددهن ثادده   ثددن مدد ف ضددها ، عتلمدد ف تلقددها  يلتادد  مددن  ،تلدداعتل ع دده تلشددو  تلددلي يف  ددو تلقدده عنثقددا 

ةالهاادده،  أعاهدده  تألخددلمسددهه  تلعتضددع  دد  تلدداثعى تستخلصددهه منومددف تلمع ددعع علهدده تلسددل ف تلتقاي يددف  دد  

امدده  يهده شددهها   تإلثادهاعتضلددف مهايدف ملي ددف، عتلدلي يودعن اودد  عسدهه   ا ثادهاثادها تلمد ف تلقددها  يد تا  عت  

 تلشهعا عتلق تهن.

   تلملف ثداا  536تنا ثاا  2009-11-14  يض ت  منومف تل قض اته   جهء الت تلصاا  ع 

اددلق تلخ ادف اشدد ع هه  ةثادها سدب تلنمدد  تل دهتج ثدن تلخ اددف يتعضدف ادداءت ثلد   ةثادها "، (97) 270/08

تلل ضف تلت  جملا اين تل   ين اد  مجد ا  أن، عامه تألس  من ماع ف  156تلمق    ضه ع ه امقت   تلمها  

تلخادد    ةجدد تءثددن  لددب  ا ث ت ددهه سددب تلنمدد  تل ددهتج ث هدده، عتلمنومددف  إلثاددهاث ضدف  سددها  ه ددو ال نهجددف 

 .عن ضا  اقا تلقه عن ت ايقه سليمه"تلجي يف تو

 د  تلملدف ثداا  108تندا ثداا  2009-3-18صها  ثن منومف تلد قض اتده ي  أخ   ض ت ع   

ثاهتهدهاصفف ت تقهليف سمهع اثعى تلاعجيدف  أجهاا تألس  من ماع ف  16هن وه ا تلمها ل"  (98)282/06  عت 

تللقددا تل امددف  أ ودهنتت ددمن تلشدهها  تلملتمددا   أنعم هدده شدهها  تلشددهعا،  ه ددو يتلدين  تإلثادهااسدهه  عسددهه  

مدن  ةلديهلتلملف عمن شهها  تلشهعا تلمسدتمع  أع تهمن  فس تلقه عن عتلاين من  10لقيهمو ثليهه    تلمها  
                                                           

 197 ربي مرجع سابق ص، مدونة األسرة والعمل القضائي المغذكره محمد الفقير -97

 197بي المرجع نفسه ص، مدونة األسرة والعمل القضائي المغرذكره محمد الفقير -98



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  38 

تص ينهتهل تضتص ا ثل  عجعا خ اف اين تل هلب عتلم لعاف    تل قض، عتشتهه  الق  أن  ف تلمنومف 

 تإليجددهبصدد ينها مدده يفيددا ت لقددها تلدداعتل اي همدده انصددع  توددعن  دد  اددلق تلت أنن تل ددهس، اعن تلخ اددف اددي

تمدا  ةلتمدن  فدس تلقده عن تد ي ثلد  ت دو  156لمدلوع   عتن تلمدها  ت 16عتلقاع  اهلشو  تلمقد    د  تلمدها  

مددها ، عتلتدد  وددهن ثلدد  تلخ اددف عنصدد  نمدد  مددن تلمخ عاددف ي سددب للخه ددب اهلشدد ع  تلمددلوع    دد  اددلق تل

تلتد  ال يعجدا  د  تصد ينها  16ت اده تلمدها   أن، ادا  أثه ادهن تتنقه من تع  اه عت تب ثليهده تلمنومف أ

 ."ش ع هه،  خ ضا اللك تلمعتا تلملوع  ، عث  ا ض ت اه لل قض تلشهعا مه يفيا تنقه

نيث تض  تلخ يادهن ادهن تلعلدا تلمداثع  دع  " (99) ا ثليو تلمنومف تالاتاتهيف ات عتن هعالت مه ص

متددع    عيتلددين اهلتددهل   تألسدد  مددن ماع ددف  156  وددعن ملددو تلشدد ع  تلمت لاددف  دد  تلمددهامددن صددلاهمه، ممدده ت

 . سب تلعلا  ع  لعتلايو تلماثيين" تلتص ي  اثاعا

تلنم   أننيث ت و امقه  ف تلته يخين تلملوع ين تاين  " (100)لل اه  لمنومف تالسته هف ض ت ع   

عللدك ض ي دف ضعيدف ال لداس  عأضصدهاهمه  اهلمخ عادف الدامه تمدا خ اتهده عع دلا مده ادين تضد  مدا  تلنمد  

 .تل   ين" وع   هتج ثن تالتصه  اينتلنم  تلمل أن يهه ثل  

،  لدل يت د ه تإلشدوهليهايثي  الدض  تألس  من ماع ف  156عاهل  ل من للك  قا م  ت ايه تلمها  

 .(101)تألم  اهللاع  ث ههي ته   أعا  يتالهه اعتل  تلمش ع لمز  تلخ اف تل هتج ث هه نم ،

  : الزواجالثاني الفصل

 أاددلاد  مدن  ،ث ضدف ضه ع يدف عتجتمهثيدف ، علددللك  هدعتألسد  لتودعين  تألسهسديفيلتاد  تلداعتل تلعسديلف 

 ا نودهل،اهلاعتل عخصتو  تإلس ميفعلللك تاتما تلش يلف  عأضاسهه،تلت  يقا  ثليهه تلف ا    نيهتو  تألمع 

سددد قعل  علإلنه دددف امقت ددديها تلددداعتل  تلددداعتل، ألنودددهلات ميمهددده  فيتألسددد   عودددللك  للدددا تلقدددعت ين تلع دددليف
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 عالدا للدك سد ت  ه ،(تلثده   تلماندث) د  ثدل مسد    تلداعتل  ،(تألع  ندثتلما)  د  وشد ع ع  وأ وه اا تسف 

 .(تلثهلث تلمانث )     عتع تلاعتل عأثه قأل

 الزواجوشروط أركان األول:  المبحث

عتلشد ع  تلعتجادف  تأل ودهنتتدع    يدو  أن،  يجدب تألخد ىاهثتاه  تلاعتل ثقات وادهض  تللقدعا تلما يدف 

ضاد   سد قعل ،(تلم لدب تلثهلدث) د   عشد ع و ،(تلم لدب تلثده  ) د  ضا  تلعضعف ثل  أ وهن تلداعتل ع ضه ع ه، 

 .(م لب تألع تل)    عتنايا مفهعمو تلاعتلاتل يف  للك

 : تعريف الزواجاألول المطلب

لت ،تلف ا تلدلي لدو ضد ينتلاعل    تللغف  وان ه  )يقدع  تلدهل  ،(102)ضيد  اعجدهن عأ ثد ادو لود   أ يدا عت 

ضدددده   ،عتأل ثدددد عتلدددداعل ي لدددده ثلدددد  تلددددلو   ،اعجددددهن عتلمدددد أ عيقدددده  لل جدددد   ،(واألنث     خل    ق ال    ذوجيف ال    ذكر  

تاعجهده أي ثقدا ثليهده،  ةلت تمد أ عيقه   و   د ن  ،عيسم  تلاعتل اهل وه  ،(وزوجك الجنة  أنتاسكف   ل هتل

تثتادددده  تل ودددده  نقيقددددف  دددد  تللقددددا مجددددها  دددد   ةلدددد جهملهدددده، عضددددا لاددددب  هلايددددف تلفقهددددهء  ةلتومدددده يقدددده  للددددك 

 . (103)تلع ء

ثلدددد  تلعجددددو  اددددهألخ يفيددددا ثقددددا تلددداعتل ندددد  تسددددتمتهع ودددد  عتنددددا مدددن تلدددداعجين  ،ع ددد  تالصدددد   

     ودة    إليا    ا وجع    ل بي    نك  لت     كنوا أزواج    ا أنف     ك خل    ق لك           ف    أ  آدات    هو     ف  )يقددددع  تلددددهل   ،تلمشدددد عع

نقددده تلهددداف يت  ،ثقدددا تلددداعتل ادددع تمدددت ك تلمتلدددف ثلددد  تلعجدددو تلمشددد عع عادددللك  مع دددعع ،(104)(ورحم   ة

 .تلعسيلف تلعنيا  لت ميل تلغ يا  تلج سيف أل و م تل عع تلاش ي ثن   يه تلت هس ،فتللي اع ن تالسم 
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ميثددهه  تلدداعتل" مددن ماع ددف تألسدد   تلمغ ايددف، تل تالددفع دد  ملدد ض تل يفهدده للدداعتل، جددهء  دد  تلمددها  

مستق   ا ثهيف  أس   عت  شهءعتللفهف  تإلنصهن هيتو  ،ثل  عجو تلاعتل عتم أ ت تض عت تا  ش ث  اين  ج  

 ." اقه ألنوهل الق تلماع ف تلاعجين

 ألاميددفعللددك ميثددهه ثددعض تللقددا،  تسددتلم  مصدد ل  تألسدد  تلمشدد ع تلمغ ادد   دد  ماع ددف  أن ناددييت

عولمدف تلميثدهه تسدتلملا  د  تلقد تن  ،عتأل فده  اهألسد  تلتجدهعب تل عند  عتلتللده  ةلد تلاعتل تلدلي ي صد ف 

تل جدد   ة تاتدد تفيددا تقهادد  تلتدد  ع  عجلدد  اددلت تلميثددهه تدد تض ،  وأخ  ذ     نك   يثاق   ا  لي   ا( دد  ضعلددو تلددهل  

ه ال ن تل د ، عألمدن جهدف ثقدا تلداعتل ت ضيدام دع  مدن تجد  ثلد  عجدو تلداعتل ، عتستلم  وللك ثاه  عتلم أ 

 عتمد أ ادين  جد   جللا تلاعتل يدتلع ، (105)يمون تللجعء ةليو ةال    نهلف تل  ع   تلقصعى من جهف ثه يف

تلمشددد ع  عتو يسددده للمسدددهعت  ادددين تل جددد  عتلمددد ت  جلددد ين مدددن جددد س عتندددا، عال يمودددن ثقدددا تلددداعتل ادددين اعجددد

أصددانا تلاعجددف متسددهعيف مددع اعجهدده  دد   ثهيددف  نيددث .تألسدد   تلمسددؤعليف مشددت وف اددين تلدداعجين  دد   ثهيددف

تألس  ، اهثتاه اه    ه أسهسيه عش يوه لل ج     تلنقعه عتلعتجاها، عادلت مدع يتمهشد  مدع مقهصدا تلشد يلف 

، يقددع  تل سددع  ثليددو تلصدد   (106)تإلسدد ميف، عمددع تلدداع  تلوايدد  تلددلي ت دد لع اددو تلاعجددف اتخدد  تألسدد   

عاددللك  ددهن ةا تل مفهددعل تل ثهيددف تالجتمهثيددف تلمشددت وف للدداعجين ثلدد  تألسدد   "ة مدده تل سددهء شددقههه تل جدده "، 

ألع  مدد   ينمدد  االلددف وادد ى،  يمدده يخددي مادداأ تلمسددهعت ، ومدده ت ددو ينيدد  ثلدد  تلدداع  تلهددهل تلددلي أصددانا 

تل سددهء تقددعل اددو اتخدد  تألسدد  ، سددعتء ثلدد  مسددتعى  ثهيددف تألا ددهء، أع تددااي  تألسدد   أع تلمسددهامف  دد  تل فقددف 

 (.107)ليههث
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و يختلدف ادهخت ف نده  تلمولدف مدن   اتدعللدك  ،تلش ثيف تلتوليفيف تلخمسدف تألنوهلعتلاعتل تلت يو 

، لو  من وهن ضها ت ثل  تلداعتل (108)   تلاعتل ت و م اعب عتألص    تلاعتل عضا تو ثليو عثجاق ث و، 

  عت ميل تلغ يا  تلج سيف. ،تألس     ا هء  تألسهس لاع ق 

 الزواج أركان: الثانيالمطلب 

يت تب اتع  ق ع  ةالجمع  ون عاع مه ال يعجا تللقا  عتأل وهن ،يلتا  ثقا تلاعتل من تللقعا تل  ههيف

 أسهسدين د   و دين  تأل ودهن د   صدلهه تللهشد  ادلق  تألسد  ضدا ندااا ماع دف ث  تخلفو ثدال عجدعا تللقدا، ع 

 ة تاتدينتصدا  ثدن  تإل تا اهثتاده  ع  (الفقرة األولرى) عتلقاع ، وتلاي  ثن تل  ه اين تل   ين تإليجهبامه 

 (.)الفقرة الثانية ثياه من تلليعب ههشعاي قا 

 والقبول اإليجاب  :الفقرة األولى

 تأل ددد تفادددع تللددد ض تلصدددها  مدددن تندددا  عتإليجدددهبادددهلقاع ،  تإليجدددهبتلددداعجين ادددع ت تاددده     ددده

 أمدهتلاتلدف ثليدو،  اهأللفدهم، عللدك تألخد عيقهالدو تلقادع  عادع تلمعت قدف ثلد  ادلت تللد ض مدن تل د ف  ،للاعتل

ال ،وهن يوتب ةنعتلقاع  اهلوتهاف  تإليجهبم و   صتللهجا ثن تل  ه  ي تلمفهعمدف مدن تل د ف   اهإلشه   عت 

لنيهههده تلدلي تف  دو تللدهاتا اقادع  تلداعتل  ة تاتهدهتلايد ت ثدن  تلمد أ عيلتا  سوعا  عمن تلشهااين، تألخ 

ةن تإليجدهب عتلقادع   و دهن ال لقدها تلداعتل، عتن  " (109)عالت مه جهء    ض ت  للمجلدس تألثلد  ،عتألث تف

 . تثاا ةال القا عتالستث هء ...."تلل ضف تلاعجيف ال

يتلهضدددا ملدددو، ع ددد  تلددداعتل  لدددب  ةنتلشدددخي يلددد ض ثلددد   يددد ق  ة تا ادددع تلتلايددد  ثدددن  عتإليجدددهب

صددا  تلقاددع  م هاقدده   دد لت، تإليجددهب ةليددومددن عجددو  ة تا ، عتلقاددع  اددع تلتلايدد  ثددن تلمدد أ تل جدد  تلدداعتل مددن 

 لإليجهب تل تلتلهضا اين تلمعجب عتلقها .
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 " ضعلدو تلدهل  ومده يدا  ثلد  للدك (110)،ع   تلق تن تلو يل ع ا تستلمه  تلهاف للااللف ثلد  تلداعتل

  أرد   إن ي  ودللك ، عضعلدو تلدهل (111)  د  تنكحاا أ الن  يء    أراد إ   وه  ت نف  اا للن  يء   ؤ ن ة إ  وا رأة

 ن شليب ثليدو تلسد ل ثد ض ثلد  معسد  تلداعتلعتلت  تا  ثل  أ (112) ابنتي هاتيف   إح ى أنكحك   أ

 .تا تيو ةناىمن 

 يقتدد ن اددو، عضددا يصددا ت  دد   تإليجددهباددهلقاع ، عتلقاددع  يصددا  ثددها  الددا  تإليجددهبعالاددا مددن تضتدد تن 

، ث ددا تلمدد لعفعضددا عتنددا عيقت  دده  يددتل تللقددا، عيلتادد  تلتلهضددا اددين تلنه دد ين  دد  مجلددس تللقددا اددع تلع ددع 

عمجلدس تللقدا ادع تلفتد    تلتلهضدا ادين تلنه د ين، ألجد اع تللقدهء تلنهصد  ثقا تلاعتل، عمجلس تللقا  ةا تل

عضا  تناامه ثن تلتلهضا، أعت ص  ه تل   هن  ةلت أع ،ين صاع  تلقاع ن ةل  تإليجهبتلام يف تلت  تمتا الا 

 أعتدعل   د   تلسدؤت  ثلد  تلداعجين عضدا يدتل للدك  د  موتدب تللداع  أن تللا  اع تللي يج ا تللها  ثل  

 تلاعجف. أعتلاعل  أا    ايا 

مسدتقاليف  يد  شد  ، عتلشد   عتضلدف  أع ا جد عتلقاع  اهتين  ي  مقيداين  تإليجهبيوعن  أنعيجب  

مدده ااعتلددو  يوددعن تلشدد ،شدد   عتضفددهعجددعا تاللتدداتل  يوددعن تل مددهةمنققدف تلعضددعع يللدده ثلدد  ندداعثهه  ،     هسددخهعت 

 .تللقا، تا   ث ا عجعااه عيص  تللقا ألنوهلتلفهسخهن من تلش ع  تلمخهلفف  أعهن تلعتضف عتألج عتلش   

 قددا  ددي تلمشدد ع  تألاميددف دد   هيددف  أثدده ثقددا تلدداعتل عضاسدديتو عمدده ي ددتج ث ددو مددن  ألاميددفع مدد ت 

 .   تثاهتو تألسهسيفيلتا  تلعسيلف  لإلشههاوتهاف ثقا تلاعتل من   ف ثالين م تصاين  أن ةل تلمغ ا  

 في عقد الزواج عيوب الرضا: الفقرة الثانية

ع تلمدالس ثليدو مدن تلداعجين اعضدههع يمودن للمود ق أ"  ثلد  أ دو 63 د   صدلهه  تألسد   صا ماع دف 

ن ي لددب  سدد  تلدداعتل ضادد  تشددت  هه صدد تنف  دد  تللقددا أ أع ،ضاددع  تلدداعتل ةلدد وددهن تلتدداليس اهدده اددع تلددات ع 
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ليس مع نقو  د   لدب تإلو تق عمن ته ي  تلللل اهلتاتلا هء عالاق خ   تج  ال يتلاى شه ين من يعل اعت  

 عالا للك ثن تلتاليس )ثه يه(.، عس تناث ثن تإلو تق )أعال( تلتلعيض"

 اإلكراهأوال: 

ثلد   أخد ينمد  اعتسد تو شدخي شخصده  ،يسم  او تلقده عن أنياهش  من  ي   ةجاه اع  تإلو تق

 ة تا  دددغ   يددد  مشددد عع يمددده س ثلددد   ا  دددو أي دددهعيمودددن تل يفدددو  ،(113)يلمددد  ثمددد  اددداعن   دددهق أن

تإل تا   د  أندا ث هصد اه تللي ينملو ثل  تلتلهضا،  هع يليب  تألم  ،تلشخي  يعلا لايو نهلف من تلخعف

عندددا اهددده تل اادددف ممددده يجللهددده مليادددف، عنمهيدددف للقدددا تلددداعتل عادددع تلن يدددف، عتإل تا  تصدددا  ا ددده ثدددن اعت دددع أ

ي لددب مددن تلمنومددف  سدد   أن تإلودد تقجادده   دد  تلدداعتل يموددن لل دد ف تلمت دد   مددن  متدد  عضددع تإل عإل  ت دو،

  تلتدد  ضددا ت دد  تلم هلاددف اددهلتلعيض ثددن تأل ةموه يددفمددع  ،تإلودد تقثقددا تلدداعتل خدد   شدده ين مددن تدده ي  اعت  

 .(114)تإلو تق ت جل ثن الت 

اددع  تإلودد تقيوددعن  أن أعلهددهيجددب تددع   ث ثددف شدد ع ،  تألسدد يف دد  تلل ضددها  اددهإلو تقعلودد  يلمدد  

 ألمدهتنداث لمدن عضلدا ثليدو  أنثلد  عضدههع مدن شده هه  تإلو تقيقعل  أن يهه عثه ،ثقا تلاعتل ةا تل ةل تلات ع 

ا لددب تلفسدد  اتخدد  تجدد  شدده ين مددن يددعل اعت   لإلودد تقيتقددال تل ت ددب  دد   سدد  تللقددا  أنعثهلثهدده  ،جسدديمه

نوددل  ةليددوعاددلت مدده لاددب م هدده تلق ددهء تلمغ اد  لفسدد  ثقددعا تلدداعتل،  يت وددا، عاددلق تلشدد ع  ادد  تلتدد  تإلود تق

ن تلل ضدف تلاعجيدف ضههمدف......عنيث ضداما اثدعى تلفسد  اتخد  نيدث ة" (115) اهل اده  تالاتاتهيفتلمنومف 

 هده وه دا  دنيف ةود تق عنيدث أع دنا تلماثيدف ا  .تألسد  من ماع ف  63تلمق   ل  لهه  اقه للمها   تألج 

تلداعتل تفهايده لل سدعب تلمتعضدع اهل سدعب ةن لدل تتداعل ادو،  قالدا اهدلت  أسدتهلاهتمث     تهايااه مدن  د ف 

عنيددث  لددو مددن تلصددنف. أسددهسعنيددث أجددهب تلمدداث  ثليددو اددهن مدده تاثيددو تلاعجددف ال  ةلت لددل يددتل ضاعلهدده لددو.

 تإلو تق.ثقاا تلاعجف اهن و  للك صا  م هه تنا 
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تلداعتل تدل تندا  أن أواعتشهعا تللفيف تللين اه  ثهه ثل  عثههه تلملف عولت ن تلمنومف عنيث ة

عتلددعيض تلاعجددف ثمدده  لإلودد تقض ددا تلمنومددف افسدد  ثقددا تلدداعتل  تألسدداهب..... لهددلق تألسددتهلتلدداعل  ةودد تق

 ."ا ال 20000ا الت تلتلعيض    مالغ ، عضا  لنقهه من ج تء الت تلاعتل

 التدليسثانيا: 

عيمودددن  تلتلهضدددا، ةلددد  تآلخددد تسدددتلمه   ددد ه تنتيهليدددف اقصدددا ا دددع تلمتلهضدددا  (116)اقصدددا اهلتددداليس

تلنقيقدف ثلد   ةخفدهءمجمعثدف مدن تلعسدهه  تالنتيهليدف تلتد  يمه سدهه تندا تلمتلهضداين ضصدا  ا  دوتل يفو وللك 

وه دا  ةلت تإلا ده يخع   (117)عع قه لقه عن تاللتاتمها عتللقعا تلمغ ا  لنملو ثل  تلتلهضا، تآلخ تل  ف 

تألخد  ثيدب  يدو ثدن تلداعل  ةخفدهء ةلد ندا تلداعجين ن يلمدا أتلتلهضا، ود  ةل تلتنهي  ا  تلت  ا لا  أ له 

ليسددا سددليمف ادد      تاتددو ،تلددعال تدد ثي يتلهضددا تنددا  ة مددهعاددللك  هلمتلهضددا تنددا تلتدداليس  ،ادد تل ثقددا تلدداعتلإل

لدو  ،عثليو  هل  ف تلمت د   مدن تلتداليس ،(118)ملياف عتلليب تللي يشعاهه اع تلغل  تللي علاق تلتاليس

 .(119)موه يف تلم هلاف اهلتلعيض ين من ته ي  تلللل اهلتاليس مع ةنه  لب  س  تلاعتل اتخ  تج  شه

تودعن تلعضدههع تلتد  عضدع اهده تلتداليس اد  تلتد  ا لدا تلداعل تلمدالس  ةنعتتناا ش ع  تلتاليس  د  

شدده ين مددن تدده ي   تلدداعتل، عتن يتقدال تلدداعل  ددنيف تلتدداليس ا لدب  سدد  تلدداعتل اتخدد  تجد  ةادد تل ةلدد ثليدو 

 تالاتاتهيدفنودل تلمنومدف  ةليدوعادلت مده لادب تلللل اهلتاليس عاد  تلشد ع  تلتد  يلمد  اهده تلق دهء تلمغ اد ، 

 هه وه ا ضا  اعتجهه متاعجف اغي ق، عأعنيث ةن تلماث  ثليهه   ثيه ا خفهههه عتضلف وع هه ( " 120) اعجا 

ا  هه ليسا وللك ضف، عتلنه  أثهاا أ هه لقا من للك تلاعتل، يوعن اهثتمهااه شهها  تلخ عاف تلاتلف ثل  

اتدو، ليسهه ثليدو اغلد   د  شخصدهه  لدهب ة تتلاعل  تيجف تا ة تا صياا تستلملا تالنتيه  ملو....عنيث أ

ضده ع   عيتلدين  أسدهسسدت ات ثلد  ممه يوعن ملو  لدب  سد  تلداعتل اسداب تلتداليس عتلدلي تقدال ادو تلداعل م

 ."تالستجهاف لو
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 تألمد عيتللده  ،تلشخصديف تألنعت مقت يها لل ت ممهه ماع ف  ةل  ت  ضا تألس  ماع ف  يت   أن

أع توتشفا عضههع وه ا ا  تلات ع للقا تلاعتل،  لو أن ي لب من  ،لإلو تقتلاعجف  أع يمه ةلت تل ض تلاعل 

   تلا هء أع الاق مت  تعت  ا ش ع همه.تلمنومف  س  الت تللقا سعتء ضا

 شروط عقد الزواج :المطلب الثالث

، عامده  و ده تلداعتل، تآلخد مدن تندا    يدو عضادع  يصدا  مدن تل د ف  ةيجدهبيا ل ثقا تلداعتل ادين 

 تألسد  مدن ماع دف  13ش ع  ثقدا تلداعتل نسدب تلمدها  اتعت  اه، ع  ةالش ع  ال يص  تلاعتل  ةليهمه ي هف

ععلدد   ،( الفقرررة الثانيررة )تلصدداته  ةسدقه عثددال تالتفدهه ثلدد   ،( الفقرررة األولررى ) تلداعل عتلاعجددفأاليددف اد  

 ) عتلقاع  مدن تلداعجين عتعثيقدو اهإليجهبعسمهع تللالين تلتص ي   ،( الفقرة الثالثة )تلاعتل ث ا تالضت هء 

 .( الفقرة الخامسة )عوللك ت تفهء تلمعت ع تلش ثيف  ،( الفقرة الرابعة

 الزوج والزوجة أهلية :الفقرة األولى

مادداهيه يلتادد  ودد  تاللتاتمددها،  عتنمدد   تألاليددف ادد  صدد نيف تلشددخي الوتسددهب تلنقددعهوه ددا  ةلت

عادع  الدعغ تلداعجين تلسدن تلقده ع   للداعتل تلداعتل أاليدفيثاا تللوس، عتوتمد   أن ةل  تألاليفشخي وهم  

 .()ثانيا عوللك تلتمتع اوهم  ضعتامه تللقليف (وال)أ ثمه يف ثش   س ف شمسيف وهملف

 سن الزواج: والأ

عاد   ، د  سدن تلداعتل ادين تلفتد  عتلفتده   د  ثمه يدف ثشد  سد ف شمسديف وهملدف تألسد  سهعا ماع ف  

تلمهايددف  تألثاددهءعادد  سددن ت تدد ض ملهدده تلمشدد ع تلقددا   ثلدد  تنمدد    دد   فددس تلعضددا سددن تل شددا تلقدده ع  ،

 اد لن ادهلاعتل اعن تلسدن تلقده ع  ن تلماع ف  خصا للفت  عتلفته  لهلق تلقهثا     عتستث هء ،عتلمل عيف للاعتل

امقد   يادين  يدو تلمصدلنف  تلقه د  اداعتل تلفتد  عتلفتده  اعن سدن تلداعتل تلقده ع   يد لننيدث من تلقه  ، 

 ةجدد تء أع ههاددو تلشدد ث  عتالسددتله ف اخادد    ايددف  أعتلقهصدد   ألاددعيالددا تالسددتمهع  ،تلمادد    لددللك عتألسدداهب

 انث تجتمهث . 
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 ألاداعتل تلقهصد  ثدن ادلت تلسدن لود ت ودهن  تإللنث دا للقه د  نده أ هلماع دفعمن الت تلم  له  

 ههادددو  أعتلقهصددد   ألادددعيالدددا تالسدددتمهع  ،تلماددد    لدددللك عتألسددداهبامقددد   مللددد  يادددين  يدددو تلمصدددلنف  ،أ ثددد 

، عتلسددداب  ددد  ادددلت تالسدددتث هء ادددع م دددع تلددد ض اندددا تجتمدددهث  ةجددد تء أعتلشددد ث  عتالسدددتله ف اخاددد    ايدددف 

 لم ه ه يوتم  الع هل    سن ماو  .الض ت أا هءعتثتاه ت لوعن  ،تلشاهب تلعضعع    تلا ه

 ،تإللنتالستجهاف ل لدب  ةل تلمولف اهلاعتل تللي  مق  ق تل تم   تألس  ضه    ألالتلمش ع  أنومه 

 ةلد مصلنف تلقهص  تلخهصف    للك، عيلم  تلقه د   ةا تاتتخهل الت تلق ت  مع  ةل ما    مق لف  ا ساهب

 د  ، عادلت مده يت د  تالستله ف اهلخا   تل ايدف ةموه يف ههاو تلش ث ، عوللك  أعتلقهص   أاعي ةل تالستمهع 

  تلقهصد    د  صدنف جيدا أناده لخاد   تل ايدف.... عتلتد  مفهاثلد  تافدهس  " عا دهء  تألسد  مق   لقسل ض هء 

 عيادداع جليدده تن تلمنومددف ت وددا وثيدد ت ثلدد  تلخادد   تل ايددف، ،(121ثاههددو" ).... عضددها   ثلدد  تلدداعتل عتنمدد  أ

 تإللن، عالت مه لاب ةليوت  ض م   أن تلمنومف لل تقت ع ا ساهب تاعيج تلفته  ليمه  جليه  أخ  لوع   ن

تادين  2012-07-09ا هء ثل  جلسف تلانث تلم لقا  اته ي   و "عنيث أ نول تلمنومف تالاتاتهيف لتهع ي ا

تل ت ددب  دد  تلدداعتل مددن تلمل يدددف  ةنعنيددث  ،وه ددا  ددنيف تثتدداتء ج سدد  مدددن خ ياهدده اددهألم تلمل يددف  أن

تد ى ت دو ال مصدلنف  ن تلمنومدفعأ ها عتلدا تلقهصد   أ دو يتعتجدا اهلسدجن عنيدث ةتخلف ثن تلن ع   اهألم 

عمل  دف مداى  ةليدون تلخ يدب متعتجدا اهلسدجن  لدل  دتمون مدن تالسدتمهع ، خهصدف عأللقهص   مدن ادلت تلداعتل

عا ده يت د  تلداع   .(122ممه يتلين ملو تلنول ا  ض تل لب") اهألم ل يف ع يتو    تلاعتل من تلم وفههتف

 تلنقيقيف للاعتل. تألساهبتلواي  للمنومف    تلانث    

 ددد  نهلدددف تلددد  ض  أمددده ،لدددنألي  اددداعتل تلقهصددد   يددد  ضهاددد   ت عمقددد   تالسدددتجهاف ل لدددب تإللنادددل

    صدلهه تلسدهاس  ،تلسهاقفتلشخصيف  تألنعت عالت خ  ه لمقت يها ماع ف ضها  لل لن  يو،  يوعن ض ت ق 

عتلتد  وه دا تلتاد  تلفتدده   سد ف اهل سدداف للفتد  18سد ف اهل سداف للفتده  ع 15 دد  تلتد  وه دا تنداا سدن تلداعتل 

 .س ف 15مؤالف للمسؤعليف تاتاتء من 
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ودعن تلنيده   ،تسهعي  د  سدن تلداعتل ادين تلفتد  عتلفتده  تألس  تلت  جللا ماع ف  تألساهبلل  من ع 

تلعتضدع  أنومده  ،صانا تت لب       يهه تلتع   ثل  سن تخعلهمه تال د  ع امسدؤعليف تلداعتلتلاعجيف أ

تلتاعا اس   تلللل عتلمل  ف    مجه  تلنيه ، ع د   ةل صا  ياثع تلشاهب ، أا تل تانتالجتمهث     تلعض

تلمها  تلسهاسف ثش  من تتفهضيف تلق هء ثل   من جهف ي هل ،للفت  عتلفته  18تنايا تلسن     تألنعت و  

مددددن تالتفهضيددددف تلاعليددددف لنقددددعه  تألعلدددد (، عمددددع مقت دددديها تلمددددها  123تلتمييددددا  ددددا تلمدددد أ ) أشددددوه جميددددع 

سد ف سدن تل شدا تلج دهه   18عمن جهف ثه يف تلت ه ل ثل  تلمستعى تلع    نيث تلتا  سدن  (،124تل ف )

ا ده  أخدلاتلماع دف  أنتال تخهايدف، عتلم ندم  عتألاليدفتال تخها  تللي يخع  نه تلتصدعيا عولت سن تل شا 

، علوددن (125)ثسدد   سدد ف، عسددهعا اددين تلدداعجين  يددوث ددا تلمهلويددف، عاددع ثمددهن  اهلمشددهع  دد  سددن تلدداعتل 

 . (126)تل تج  ث ا تلمهلويف خمس ثس   س ف

 تألا دد شدد ع ضددا أضدد  مادداأ تعنيددا سددن تلدداعتل اددين تلفتدد  عتلفتدده  عندداا تلسددن ميت دد  أ ددو لددهن وددهن تل

مفتدددعنتين لخددد ه  21ع  20اهثتاددده ق ماددداأ عضهثدددا   ه دددو تددد ك تلمدددهاتين   اع دددع   ددد  تلمدددها  تلتهسدددلف ثشددد

 (.127تلقهثا )

ت لدب  أن  جات، ومده   عثل  تلمستعى تلعتضع  هن تلاعتل اعن تلسن تلقه ع   ي ه  تلفتيها ا ساف واي

   أسدهه عثلد ،تل تههج تلسلايف لهلت تلاعتل تلماو  ةل مخيف اهل م   أصا  عتألم تلفتيها من أعسه   قي  ، 

مدددع  يدددت ءلعادددع مددده ال  تأل ضدددهلتفدددهع   ةلددد  ت هاتإلنصدددههي تشدددي سدددن ماوددد   عخ دددع   تلنمددد ، ع تل ددد ه  ددد  

 ددد   45 ، عتالددغ  سددداف اعتل تلقهصدد تا ةلدد  دد  نهلدددف تل دد ع   ةالعتلددلي ال ي اغدد  تللجدددعء ةليددو  ،تالسددتث هء

تلمشد ع لدل ينداا سد ه  عمه يؤث  أوث  ودعن (،128ته عات ا عع اتاتا) أضهليلتلمههف من  ساف تلاعتل ومه    

                                                           
ونشرت بالجريدة الرسمية رقم  1993يونيو  21وانظم المغرب لها بتاريخ  1979دجنبر  18ه االتفاقية بتاريخ اعتمدت هذ - 123

  2001يناير  18بتاريخ  4866

 4440ونشرت بالجريدة الرسمية رقم  1993يونيو  21وانظم المغرب لها بتاريخ  1989نونبر  20اعتمدت هذه االتفاقية بتاريخ  - 124

  1996 دجنبر 19بتاريخ 

 96ااتناني ص  -125

الدليل بالحديث ما روى البخاري ومسلم " عرظني رسول هللا يوم أحد في القتال وانا ابن اربع عسرة سنة فلم يجزني وعرظني  -126

 يوم الخندق وانا ابن خمس عسرة سنة فاجازني" صحيح البخاري وصحيح مسلم   

  24مدونة االسرة بين النص والتطبيق الصفحة  - 127

في إطار القوافل التحسيسية التي تنظمها المؤسسة لرصد واقع تزويج الطفالت وثبوت  2013تقرير أصدرته مؤسسة يطو سنة  - 128

 الزوجية وزواج الفاتحة 



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  48 

 تألخل عاين ،اهلخا   تل ايف تألخلتلمنومف مخي   اين  أنلمه اعن تلثهمن ثش ، ومه  تالستث هه  لإللن أا  

لل ياين تلمع عع، ومه  ألاميف عخ ع  همه مله ا تألخل يت لب     م  ه تألم  أنمع  ،هلانث تالجتمهث ا

تلتولفددف  ة فدده عتل ايددب تلمخددتي اهدده ادد  تل ددب تللددهل أع تلخددهي، اعن  ،يهتهددهعول تلخادد   ف ايلدد تلمشدد ع

 تولفهه تلخا   تلاضيقف.  أنتلمهليف تلت  يمون 

يجادد   أنيمودن  تألب أن قددا تتفده تلفقهدهء ثلدد   ،(129)ثلد  تلمسددتعى تلفقهد ، يقدع  تاددن  شدا أمده

تادن شدا مف عثثمدهن  ةاليست م اه، علل يخدهلف ادلت تلقدع   تا و تلصغي  عتا تو تلصغي   تلاو  ثل  تلاعتل عال

  للاعتل    تمهل تلثهم ف تلت  جللا تلسن تلقه ع  (130)تألس  ماع ف  أخلاتلات  عتاع او  تالصل، عاهلت 

  .ثش  س ف

 زواج المجنون: ثانيا

تعضدف  أع ،تلاتهمدف تإلثهضفاساب  ،يستق  اتااي  شؤع و ا فسو أنشخي ال يست يع تلملهه لا يه  

مددن  تإلثهضددفع ا تددو اتق يدد  نددع   ،تلقه دد  ادد لنع ددف اعتجددو اتلم أجددهاا مددعق تللقلدد   دد  سددن ماودد  ، عضددا 

ص تنف    تلها  سم ، ومه ت و ال يمون تألخ ، تل  ف  ع  ه، ع  ع   ثلل أوث  أع  ف  ايب خاي  

تلماع دف اعتل  أجدهاا ه ه  .(131)تألاليفم لال  أع ي   تشا  ا خ  ،لا يف ا ثهضفتجتمهع شخي مصهب 

تلتمتدع  تفد ض   تلتد  شدثعالت يلتا  تسدتث هء ممده ع ا  د  تلمدها  تلتهسدلف  ،لا يف ا ثهضفتلمصهب  تلشخي

 .اهلقع  تللقليف    و  من تلاعجين
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 الصداق إسقاطعدم االتفاق على  :الفقرة الثانية

 ةشله تلصاته اع مه يجب ثل  تلاعل  نع اعجتو مقها  تلاعتل عيسم  وللك تلمه ، لمه  يو من 

مهه  تستلاتلاعل اعجتو ا  اتو  يهه   وات وا الن  اء ق  ق اتاف نحل ة  يقدع  تللد  تاق لال  تلمه  من تجلهه ، عت 

(132). 

يدتل تلسدوعا ثلد  للدك ةال ت دو ضدا  ،تلصداته تلمسدم عي لده ثليدو تللقدا  ةاد تلتلصاته عضدا  عيناا

، عال عصداته تلتفدعيض اددع تلدلي لدل يتفده  يدو تل   ددهن ثلد  تنايدا ضدا ق، عال  عثددو ،تلتفدعيض عيسدم  اعتل

للداعل، أي  ع دا لدو مقدات   تألمد اسدوعتهه تودعن ضدا ت ودا  عتلمد أ مت  يا ع، نيدا يوع ده ضدا سدوته ث دو، 

 .(133) ه و يفسا تللقا ةسقه وتالتفهه ثل   ، أمهتلصاته

يصددهاه اعجتددو أن امل دد  ت ددو يموددن لل جدد   ،يوددعن صدداتضه أن  مدده صدد  تلتاتمددو شدد ثه صددل  عودد

ودهن مقعمده امده   د  نده  أعن مقعمه امه     لتتدو، تألسهس  هن و  مه لل يوعثل  الت ، أع ثقه قع   ام

يم دع  تلتد  تألشديهءيودعن تلصداته موع ده مدن  أنيوعن مه ت، عاللك ال يجدب  أن ي  تلمسلل،  ه و ال يص  

 تلقه عن تلتلهم  اهه.

 ،اخصددعي مقددات  تلصدداته  ه ددو  يدد  مندداا، علوددن مددن تلمستنسددن ثددال تلمغددهال   دد  تلمهددع  أمدده

تولديفهل مده ال  هضدف لهدل ادو، عادلت مده صده ا ثليدو تلماع دف  آع فدع  تلشداهب مدن تلداعتل  ةلد نت  ال يؤاي 

تلم لددعب  أن دده ا ضيمتددو تلمهايددف عأ ، علدديستل مايددف أعتلشدد ث   دد  ضيمتددو تلمل عيددف  أسهسددونيددث جللددا 

 ش ثه تخفيف تلصاته.

،  يد ق أعم قعال  أعمهال وهن  ه،تلصاته ملوه للاعجف تتص ف  يو،  ه  تلمهلوف لهلت تلصات عيلتا 

 عمتهع تلايا ع ي اه. ا ي ش ء االو وهألثهثي هلاهه  أنعال ينه للاعل 
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تلمؤجدد  مددن تلصدداته،  أعادداعتل تلتفددعيض  تألمدد تلدداعتل، مدده لددل يتللدده  ةادد تلعتلصدداته يددؤاى ث ددا 

تلصاته ضا  ااتيف تلملهش   تلاعجيف، عتلاعجف يجعا لهده ثدال تمودين تل جد  مدن  فسدهه  ا اتءعتلاعل م هلب 

لتمه لل يؤا تلنه  من تلصاته،  تلداعل، يدؤاى  لمدف دهن تلصداته يصدا  اي ده  د   تألاتءعضع تلداخع  ضاد   عت 

لت، آج  أعثهج    ستخلي من ت وتو لفهها  تلاعجف.مها  ه و ي عت 

  أج  ورهف ف   وتوهف  عضعلددو تلددهل   ،(134)   وات  وا الن   اء ق   ق اتاف نحل  ة(ع دد  تلقدد تن يقددع  تلددهل  

 .(135) فردضة(

 ةلتعتسدتنه تلاعجدف  صدف تلصداته تلمسدم   أع تلمدعا ضالدو،اهلا هء عتستنه تلاعجف تلصاته ولو 

 عضع تل  ه ضا  تلا هء.

عضددع  ا تلداعتل اسدداب ثيدب  دد   ةلت أععضدع  سدد  تللقدا  ةلتال تسدتنه تلاعجدف تلصدداته ضاد  تلا ددهء، ع 

 .ناث تل  ه    اعتل تلتفعيض ةلت أعمن تلاعجف اساب ثيب    تلاعل  أع وهن تل اتلاعجف، 

ثدل ت ند  ميثدهه تلاعجيدف  ،تدل تسدميف تلصداته تسدميف صدنينف ةلت، عتستنه تلاعجف  صف تلصاته

 اخع  اهختيه  تلاعل.ضا  تل

 ةلتتلفسدد  أع  أسدداهبسدداب مددن  أليعضددع  سدد  ثقددا تلدداعتل  ةلت، عال تسددتنه تلاعجددف تلصدداته  هههيدده

 ةلت، أع  د  نهلدف تل د ه ضاد  تلداخع  لودن تألخد عضع  ا ثقا تلاعتل من تندا تل د  ين لليدب مسدتنول  د  

 .ااعتل تلتفعيض تألم تلله 

 ةنتنلدف  أنضاض تلصاته،  قا  تلا هء تصاه تلاعجف الدا ع   نهلف تالخت ف اين تلاعجين    

   ددهن تلدداعل اددع تلددلي الددا تلدداخع  أمدده تقدداض صدداتضهه، عينوددل ثلدد  تلدداعل اددو،لددل  أ هددهوه ددا  تشددا  ثلدد  

 .يصاه ايمي و
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 : ولي الزواج عند االقتضاء الفقرة الثالثة

تهلل تلدهل : تلدعل  ادع تل هصد ، عضيد   أسدمهء فد  لسدهن تللد ب  د   ،   تللغدف تل د  تل صد  تلعاليف  

عتلعاليف    تالص    عتن لدل تل  هده ماع دف تألسد  ، عودلت ماع دف  ألمع  تللهلل عتلخ هه تلقههل اهه،تلمتعل  

تألندعت  تلشخصدديف، ادد  سددل ف ة شددهء تلتصدد  ها عت فيددلاه  يهادف ثددن تلمددعل  ثليددو، ع دد  تلدداعتل تل دد  ندده 

 ،(136)تلعل     أن يتعل  ثقا اعتل تلم أ  تلت  تنا عاليتو، 

تاهشدد  ثقددا تل ودده   أن للمدد أ   يجددعا مهثددات تلن فيددف،  دد صددنف ث ددا جمهددع  تلفقهددهء عنومهدده شدد   

 ،أي دددهعللجمهدددع  تسدددتاالالا  أالدددتهل، علألن دددهف مدددن تل سدددهء  دددهن  للدددا  هل وددده  اه ددد ،لغي اددده ا فسدددهه، ع 

عتلمهلويددف يسددي عن مددع تلجمهددع  عيدد عن أن تلددعل  شدد    دد  تلدداعتل ال يصدد  ةال اددو، انيددث ال تلقددا تلمدد أ  

ثياه،  شيا  أع سفيهف ودهن لهده أب أع لدل يودن، علدع ألن لهده عليهده  تلاعتل ل فسهه ا فسهه سعتء وه ا او ت أع

ثدال تثتاده ق شد   صدنف  عت  مدهوليده،  ةسدقه وال يل د   تألن دهفتلقع  الال تلعل  ث دا  أن ةال ،(137)اللك

 اهل ساف لل شيا .

 تألنددعت مددن ماع ددف  ، ت   ضددهثدد ف ت ددع ت عت ددنه عضدداعلقددا وه ددا تلعاليددف مددن أوثدد  تلمسددهه  جدداال، 

 1957تلشخصيف لسد ف  تألنعت ،  ف  ماع ف تألس  ماع ف  ةل ععصعال ،  1993م ع ت اتلاي  ع  ،تلشخصيف

نيث تثتا ا تلعاليف شد   صدنف  د   ،ومه ع ن ه (138)تلجمهع  عمن  م و تلمهلويف  أيسهي  تلمش ع 

يددف وايدد  ، عضددا ثدد ف مع ددعع تلعال ألثيادده، صددغي    ألاودد ت  تلمدد أ اتعت  ادده سددعتء وه ددا  ةالتلدداعتل ال يصدد  

تعود  مددن  أعتداعل  فسددهه  أنلهده  أبتل شديا  تلتدد  ال  تلمد أ  ا موددهن أصدا نيدث ،  1993 تلداي   د  سدد ف

 .لهه ال يقعل تلاعتل ةال اتع  اه  هلعاليف ش   صنف اهل ساف تألبلتا  تلم أ  أمه تألعليهء،تشهء من 

سد لف تلعاليدف  د  تلداعتل مع دعع جدا  ثميده أث دهء  قده  وه دا م  قدا ،تلنهليف تألس   ف   ماع  أمه

لغهههده  د  تلداعتل، عادللك تثتمداا تلماع دف ند  ةادين مدن يدات ع ثدن تلعاليدف عمدن يد ى  لج ف ةثاتا تلماع دف،
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لهددده  تدد كع  ،(139)مه سددو نسددب تختيه اددده عمصددلنتههتل شددديا ، ت للمدد أ تلعاليدددف نقدده  أصددانا تع يقيدده نيددث

، ومده (140)اعن م تثده  أي ت تيدب ،أضه اهدهعلمن شهءا مدن  ألايههتمو هه  انيثلممه سف تلعاليف  تالختيه 

اهل ساف لغي  تل شيا  عا  مه اعن تلثهم ف ثش  س ف  اعتجهه متعضدف ثلد   أمهتلقا ثل   فسهه،  أنيمو هه 

 تأللعص   أع تألبعص   أع تل تشا  اهل ساف لليتيمف، تألل أعتل تشا  تألبتللي اع  ،معت قف تل ههب تلش ث 

 .(141)مقال تلقه   أعتلقه    أع

  أيعتثتمدددا  ،تلمهلويدددف  أي كتلجمهدددع  امددده  ددد  للددد  أيتلمشددد ع تلمغ اددد  تخلددد  ثدددن  لت يودددعنعاهددد

 .تلقا ثل   فسهه أنتل شيا  تلنه     تلم أ تلن فيف تللي يل   

سدددها تخدددعف ندددع  تلتخلددد  ثدددن تلعاليدددف عمددده يمودددن أن  ،عادددهل  ل مدددن أ دددو  ددد  ااتيدددف ت ايددده تلماع دددف

مددن ثشدد  مدد ع  أوثدد   الددا،  ةال أن اددلت لددل يقددع ،يصددهناو مددن اعتل تلفتيددها اعن ةلن أع معت قددف أعليددهههل

اد  يلجهدعن ةلد  تلدعل  لمده  يدو مدن تشد يف أمده  ،س عتا تاين أن تلفتيدها ال يقدالن  تداعيج أ فسدهن ا  فسدهن

خ ياهده عأسدد تو، عاددلت مده يت دد  مددن تلعتضدع تلمغ ادد ، اي مدده تاقد   سدداف تلفتيددها تللدعتت  يتدداعجن اعن تلددعل  

 .ضلي  جات

علخ عجهل ثل  تلتع من تل فعلف ال يست لن تقاي   ،تلفتيها  م ت لصغ  س هنتجا  تإلشه   أن ع  

ال سدديهضهن ع تء تللعت ددف ممدده يؤوددا أن ن ددع  تلددعل  عمعت قددف تألسدد   مسدد لف مهمددف  ،عمل  ددف تلدداعل تلم هددل

 .للاعجف يسهثااه ثل  تالختيه  تأل جع

 من الزوجين وتوثيقهوالقبول  اإليجاب: سماع العدلين  الفقرة الرابعة

سدمهع ) ان دع  شدهااي ثدا   ةالثلد  ت دو ال ي لقدا تلداعتل  13 د  تلمدها    تألس   صا ماع ف  

 (.عتلقاع  من تلاعجين عتعثيقو اهإليجهبتللالين تلتص ي  
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 تألاددد مدددن جهدددف يجلددد  تلددداعتل مشدددهع ت ادددين  ،نثلددد  تلددداعتل عتعثيقدددو مدددن  ددد ف تللدددالي عتإلشدددهها

ثلد   عللمنه مدفتلق دهء  أمدهليصد  تالثتمدها ثليهده  ،اهمدف ةثادهاعسديلف  عمدن جهدف ثه يدف يشدو  عتألضه ب،

 .عتأل فه نقعه تلاعجين 

 أععتن يوع ده شددفعيين  ،عتلقاددع  مدن تلدداعجين تإليجدهبيسددمله  أن هللدداالن يجدب  عمدن اددلت تلم  لده

شدد    أع ا جدد  يدد  مقيدداين ن ع دد  مجلددس عتنددا عتن يوع دده اددهتين، تلمفهعمددف عمت ددهاقي تإلشدده   أعاهلوتهاددف 

 .آع  هس عتضف 

تنققدو علديس  و ده  دد   ةثادها) تلغهيددف مدن وتهادف ثقدا تلداعتل اددع  (142) تألثلد  د  ضد ت  للمجلدس 

 .تللقا.....(

امل ددد  تلتقعيدددف  يددد ت عتددده    عتإلنودددهل، تددده   يل ددد  تللقدددا  ،تلددداا عتلتعثيددده  ددد  تللغدددف ملدددهن وثيددد   عم

، عتإليمددهنعضددا يدد تا اددو تألخددل اهلعثهضددف عتلعثيقدف ومدده يدد تا اددو تللهددا  ،ومدده ي خددل مل دد  تلشددا عتإلنودهل ،عتلثادعا

عتلتعثيده  دد  تللغددف مصددا  تلفلدد  عثده يعثدده تعثيقدده،  هددع معثدده، يقده  عثدده تلشدد ء ةلت أنومددو عأتق ددو، ععثدده 

ةلت أنومو، عاللك يوعل تلتعثيه اع  تألم ، ععثه عأتق وةلت أنومو  تألم ععثه  ،أنول عثهضهه اشا  ةلتتلاتاف 

 . (143)تلش ء تلمنول

ص هثف جليلدف عشد يفف عا دهثف ثهليدف م يفدف، تنتدعي أمه تص  نه  يل  و تان   نعن اقعلو " ا  

 أسددد ت العتال ددد ع ثلددد   عأمدددعتلهلثلددد   دددا  أمدددع  تل دددهس ثلددد  تلقدددعت ين تلشددد ثيف عنفدددم امدددهء تلمسدددلمين 

عثيدهلهل عاغيد  ادلق تلصد هثف ال ي ده  أندا للدك عال يسدلك  أمدع العمجهلسف تلملعك عتال  ع ثلد   عأنعتلهل

 .(144)الق تلمسهلك"
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" من تج  تلللعل ضا ت عأث مه إل هاف ع خ د ت، ةل اهده تثادا تلنقدعه عيتميدا  ا  و ش يس  عيل  و تلع 

 .(145)تلن  من تلم ضعه"

نقددددعه تل ددددهس  ت دددديع تلتدددد  يلهلجهدددده،  ددددهلتعثيه يصددددعنمع أاميددددف تلتعثيدددده تسددددتق  مددددن  ايلددددف تلةن 

تلش ث  لمؤسسف تلاعتل، تلدلي يشدو   تإل ه لنمهيف  تألس يفعينصن أث ت هل ا ا  تلل ضها  ،عأمعتلهل

 من خ   ةثاها عجعااه ةثاهته ضه ع يه ضه له لل اتع عصيه ف تلل ضها تلاعجيف تلش ثيف. تألس   أسهس

 د  ةثادها تلنقدعه عتاللتاتمدها ادين  عأاميدف ،عيلتا  تلتعثيه اهلوتهاف من أوث  صع  تلتعثيه  جهثدف

 ،يوتدددب مدددن  ددد ف تللددداالن أنامل ددد   ،تهادددف ثقدددا تلددداعتلع دددا  دددي تلمشددد ع تلمغ اددد  ثلددد  وتلمتلهضددداين، 

وه ا مليلف اهلخ هب، عتلتا  ني و عثيقف  ةلت ةال ،   توعن تلعثيقف تهمف ،ثليو من   ف تلقه   عتلت شي 

 سدددميف عيت تدددب ثلددد  خ دددهب تلقه ددد  تلمولدددف ادددهلتعثيه  تيجتدددين  دددهيتين مهمتدددين تتمدددث ن  ددد  تسدددتومه  

  تلنددده توتسددهاو لصددفف تل سدددميف تلتدد  تنمدد أخددد ىقيددف مددن جهدددف، عمددن جهددف تعثيه هتدددو تلتلمندد   تللددال  لاي

 مع عع تللمليف تلتلهضايف.

 الموانع الشرعية انتفاء  :الفقرة الخامسة

ف  دد  أع صددف هدده تلداعتل، و  تجللهده من مددف ثلد  تل جدد ،  د  يممعت دع تلدداعتل اد  صددفها  د  تلمدد أ

اددع تلعصددف تلددلي يلددال مددن   ددو ا تألصددعليعنث  ددو  عتلمدده عتل جدد  تندد ل ثليددو تلدداعتل مدده اتمددا معجددعا ، 

 (أوال)ةمه معت ع مؤادا  عت ع تلاعتل مثال تلاعتل، ع  ا  تلت  يلال من تع  اه عجعاق تللال،  هن معت ع تلاعتل

 (.)ثانيامعت ع مؤضتف  أع

 : الموانع المؤبدةوالأ
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 أنن تددداع   ددد  تلمسدددتقا ، نيدددث ال يجدددعا لل جددد  أ أعت تفدددع  ةن امل ددد  ال يمودددن تلمعت دددع تلمؤادددا  

 أع (،2) اهلمصددددها   أع (،1)  دددد  تلمن مددددها اهلق تاددددفعت نصدددد  تلمعت ددددع تلمؤاددددا   ،أاددددات تلمدددد أ يتدددداعل اتلددددك 

 (.3) اهل  هع

 :مانعا من موانع الزواج بةالقرا -1

) تلو يمدددف،  تآليدددفعادددن تلمدددلوع تا  ددد   ض تادددف ملي دددف عتلمددد أ ودددهن ادددين تل جددد   ةلتتلمن مدددها اهلق تادددف 

، عاد  سداع (146) (تألخداعا دها  تألخعثمدهتول عخدهالتول عا دها  عأخدعتتولعا دهتول  أمهدهتولن ما ثليول 

 ص   عأع  أصعلو أع تل ج  ع صعلو ع صع   أصع    تلمن مها اهلق تاف  (147)تألس  عنااتهه ماع ف 

 عتن ث . أص من و  

 مهمه ثلا ا جهتهن. تألل أع تألب،عتلجاتا من جهف  تأللأي  :من النساء لالرج أصول -

 .و مهمه  الا ا جتهنوا هتو عا ها أا هه :فروع الرجل -

 تألخ.عا ها  تألخاعا ها  تألخاأي  :الرجل أبوي فروع -

 .أمو أع أايوثمها عخهالا  أعأي تللمها عتلخهالا  :وجدات الرجل أجداد فروع -

 

  ف الن  اء    أب ائك   وت تنكحوا  ا نك ب   ىتنشا بسبب الزواج لقوله تعاللقرابة التي المصاهرة وهي ا -2

 (149)تألس  ه ماع ف أ الف ومه نااته، عا  (148)  ا ق  سلف انه كا  ف احشة و  تا وساء س يال(  إت

 عجاتهه أمهه أي :زوجة الرجل أصول -

 أي ا تهه عا ا ا تهه عتن سفلن :فروع زوجته -

 جاق عتن ث  أع أايوأي اعجف  :أصلهزوجة  -

 .أي اعجف تا و، عاعجف تان تا تو عتان تا و عتن سف  :عهو زوجة فر  -
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 المحرمات من الرضاعة -3

يمددي تل فدد  مددن ثدداي  أناددع  (150) يندد ل اهل  ددهع مدده يندد ل مددن تل سددب عتلمصددها  ، عتل  ددهع

ضاد  تلف دهل،  تألعلدينتلجدعف ثدن   يدف تلفدل خد   تلندعلين  ةلد ن يص  تلنليدب يف، عأتم أ  مه يوف  للتغل

 علات للم  لف عاعجهه. عأخعتتو ةخعتوعيلا تل ف  تل  يع خهصف اعن 

تاددا تل  ددهع  هددع   دد لت،  (151)    ف الرض  اعة(  أخ  واتك و   أرض  عنك الالت  ي    وأ ا  اتك   يقددع  تلددهل  

واألخرت مرن مرن الرضراع، والبنرت مرن الرضراع،  األم، فتحررم (152) مث  تل سب عتلمصها   يند ل تلداعتل

وهذا التحريم يخص الطفرل  من الرضاع، األختلرضاع، والعمة من الرضاع، وبنت الرضاع، والخالة من ا

ب " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  األسرةحددته مدونة  وهذا ما ،إخوتهالرضيع وحده دون باقي 

 (153)والمصاهرة"

يودعن تل  دهع عضدع اتخد   أن عيجدبوميدف تللدان تلتد  يت تدب ث هده تلتند يل  تألسد  علل تنداا ماع دف 

علتين من نيه  تل ف ، ضا    همو،  هن نص  تل  هع الا تلف هل علع اتخ  تلندعلين مدن ثمد  تلس تين تأل

 .(154)تل  يع  هن الت تل  يع ال يوعن مه له من تلاعتل

 : الموانع المؤقتةثانيا

 م  ضها  للاعت  تلمه ع تلمؤضا يل   أن ساب تلتن يل أ

 :األختينالجمع بين  -1

" ومدده يندد ل مدده ضددا سددلف ةال تألختددينعتن تجملددعت اددين  يقددع  تلددهل  " ،ختددين مندد لتلجمددع اددين تأل 

ع دد  نهلددف عضددعع  دد ه يدداع  تلمدده ع، ع دد  اددلت    ددهثف، أعخهلتهدده مددن  سددب  أععثمتهدده  تمدد أ اددين  تلجمددع

                                                           
 الرضاع في اللغة هو تناول الحليب من طرف الطفل من ثدي امرأة -150
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 ه مدف تقداما اتده ي  ن تلماثيدف نيدث يسدتفها مدن عثدههه تلملدف أ " (155)تلصاا جهء ض ت  منومف تل قض

ث  ددا  تألسدد  تلغدد ب ضسددل ض ددهء  تأل الددهءتلمنومددف تالاتاتهيددف اسددعه  أمددهله  ت تتددهن  مقددا 30-7-2012

عت و تداعل ثليهده اهلمداث  ثليهده تلثه يدف  أا هءملو ث ثف  عأ جاامنما اعجهه  تألع  يهه اهن تلماث  ثليو 

 169صدددنيفف  258ثقدددا تلددداعتل تلم دددمن الددداا ، ملتمسدددف تلنودددل ادددا  ن أختهددده ه  دددف، تلتددد  تلتاددد  ا دددا 

، مدن معت دع تلمعت دع تلمؤضتدف تألسد  مدن ماع دف  39..... لون نيدث ة دو  اقده للمدها    2010-6-21اته ي  

  هع، عتلمنومف لمه ثاا لهده ض تادف  ه  دف عتلمسدت  ف ثليهده  ه مدف  أعتلجمع اين تلم أ  عخهلتهه من  سب 

عت وا للك من خ   تل سخف تلوهملدف للداعجين ملده اجلسف تلانث  ا ض ت اهلك ، علتتألعل خهلف  تألخي   أن ةل

عولت من خ   تص ي  شقيه تلمست  ف ثليهه عخه  تلمست  فف عتن تلاعجيدف ال اتلدا ضههمدف عض دا ادا  ن 

 من ماع ف تألس   عثللا ض ت اه تللي  سليمه" 39تلاعتل    هه  اقا تلمها  

 :به شرعا الزيادة عل القدر المسموح -2

، انيدث ال يمودن تلايدها  ثلد  ادلت تلقدا  أ الدفتلاا تلاعجها    نداعا  أاهنا تإلس ميفتلش يلف  

 أ الفتل تج  اع  عتل أي، لل تناا ثاا تلاعجها تألس   ف، عماع ةناتان  ه  أعتلاعجها  ةناىاع ه   ةال

اددد  ودددهن سدددههات نتددد  ضاددد  مهدددع   ، قددد  تإلسددد ميف، ع مدددهل تلددداا تلاعجدددها لددديس لصددديقه اهلشددد يلف (156)

 ,تلم أ  اقاع  اعل متاعل اغي اه ألالتلاا تلاعجها عال   لل ي ش  هإلس للاى شلعب وثي  ،  تإلس ل

( تعردلوا فواحردة أال) فانكحوا ما طاب لكم من النسراء مثنرى وثرالث وربراع فران خفرتم يقع  تلهل  

تللدا   د   عتن ودهن  ف تللدا  اي همده،شد ي سدع   أ الفتلاعتل من  ا موه و تل ج  أنعي ى تلفقههء ،  (157)

تلتلدداا  ددهن ت لددب  ةاهنددف، عاددهل  ل مددن نهسدديس ددهألم  صددلب خهصددف اهل سدداف لللعت ددف عتألممو دده  تإل فددهه
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  ي دفتل م لمده ي دم و للدك مدن تل تندف ع  (158)ااعجدف عتندا  لللمهل الدال تلقدا   ثلد  تللدا  يوتفدعنتل جه  

 . عتنا ( تتلالع  أال)  هن خفتل ت ايقه لقعلو تلهل  

 الشخصية من التعدد األحوالموقف مدونة 

من  ت واتلتلاا اش   تللا  اين تلاعجها، عو  من  1957خصيف لس ف تألنعت  تلشماع ف  أجهاا

 ،ال اتلددا  دد  ثصددمتو عأ هدده أخدد ىمتدداعل مددن  ا  ددو ةخاه اددهجددها لددو تللقددا ثلدد  تلثه يددف الددا ، تنقيدده تللددا 

 .لت تاعل ثليهه لهه تلنه     س  تللقا   ،يتاعل ثليهه أالتشت   ثل  اعجهه  أنعيجعا للاعجف 

 1993تعديل 

ا  اتددو  دد  تلتدداعل  تألعلدد تلاعجددف  ةشددله ثلدد  مددن ي يددا تلتلدداا  1993تلدداي    امقت دد أصددا لقددا 

لتيتداعل ثليهده  ةالتشت   ثل  اعجهده  أنمتاعل اغي اه عللاعجف  ا  وعتلثه يف  ،ثليهه ، ايدااه   م ادهتداعل  عت 

  تل د   للقه د  لل مد   د تألمد ت  دع  أنلل تون ضدا ع دلا شد   ثدال تلتداعل ثليهده  ةلت هعللمتاعل ثليه

 تلقه   اهلتلاا. ي لنخيف ثال تللا  اين تلاعجها ال  ةلتهالا تلنهص  لهه، ع   جميع تلن

، تلدلي تلتلداا أ تاع دع شد ع  لمدن  1993 امقت د  تلداي تلمغ اد  تلمشد ع  أن ممه ساه  ست تج

 اهم أ من ي يا تلاعتل م هه ت و متاعل  ةخاه  ، عثه يها  اتو    تلتلاا تألعل اعجتو  ةخاه  أعال يتعجب ثليو

عمل هق ت و ثل  و  من ي يا  ،(159)تلقه   اهلتلاا ةلنثهلثه تلنصع  ثل  ع  ،ال اتلا    ثصمتو أخ ى

يشددهات اهددلت  أن، عال يجددعا لللددالين موتددعب اهددلت تلتلدداا ةلنللقه دد  ا لددب تلنصددع  ثلدد   ليتقددا أنتلتلدداا 

 أنمدددن  ت ودددا ةلت ةالاهلتلددداا  تإللنتلمدددلوع ، عال يمددد   تلقه ددد   ادددهإللنللدددك تلشدددخي  أالددد  ةلت ةالتلددداعتل 

لت م ،ب تلتلاا سيلا  اين اعجتيو هل  .تإللنن  هلب تلتلاا لن يست يع تللا  ال يم   تلقه   ه  لو أعت 

                                                           
 تعدد الزوجات من المواضيع التي أثارت جدال كبيرا بين نؤيد ومعارض -158
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 ،اهإللن  م يدا تلتلدااالدةلت أ ةالن يشدهات ثلد  اعتل تلتلداا ن الت تلم  لده  د  يجدعا لللدالين أعم 

تلمد تا تلتداعل  تلمد أ  أنمدن  عتلت ودال ثليهده أخاد ا ادهن اعجهده سديتاع  تألعلد ن تلاعجدف ودات مدن أاهلتلاا عت 

 .ال اتلا    ثصمتو أعل عل لو اعجف ن الت تلا أ اهه

تلنددده  ددد   هن ال يتددداعل ثليهددده  لهدددوه دددا ضدددا تشدددت  ا ثلددد  اعجهددده أ ةلت ،تألعلددد عاهل سددداف للاعجدددف 

، ع دد  نهلددف  يددهب اددلت تلشدد    لهدده تلندده  دد    ددع هت لدده  فسدده أعتالختيدده  اددين تلقاددع  اهلع ددليف تلجايددا  

 .اثعى تل    تللي ضا يلنقهه من اعتجو ثليهه

 من التعدد األسرةموقف مدونة 

 ةلت ةالاو تلقه    ي لنال  عأصا ،  46 ةل  40   معتااه من  من تلتلاا تألس  لقا ضياا ماع ف 

ة ه ف  ،يفف تلج سيفث ههيف و صهاف تلاعجف اهللقل، أع ام ض يم لهه من تلعمعتستتع  ا اعتث  مع عثيف 

تدددع  ا  ةلت ةال اهلتلددداا تإللنمددد   ت ف الهلمنومددد  عادددللكين، ةلددد  ضدددا   تلددداعل تلمهليدددف لإل فدددهه ثلددد  تلددداعجت

 تلش ع  تلتهليف:

 ثال عجعا ش   تالمت هع ثن تلتلاا -

 تقايل  لب للمنومف من تج  تلتلاا -

 تلمع عثيف للتلاا تألساهبتايهن  -

 تلقا   تلمهليف اجميع تلعثههه ةثاها -

 يهددده  تددد لنتلندددهالا تلتددد  ال أمددده ، اهلتلددداا تإللنتلمنومدددف مدددن ادددلق تلشددد ع  تمددد    ت وددداا ةلت

  ه  تع   تلش ع  تلتهليف: اهإللنتلمنومف 

 الال تلتاعل ثليهه  تألعل عجعا ش   تشت  و تلاعجف  -

 مه ا ض تهن يخهف ملهه تللا  اين تلاعجها ةلت -

 تلمع عثيف عتالستث ههيف للتلاا اعتلما  ت تألساهبلل يثاا تلاعل  ةلت -

 تل ت ب    تلتلاا للمعت ا تلمهليف تلوه يف ةثاهاثال  -
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 مسطرة التعدد

اهلمنومدددف تالاتاتهيدددف  تألسددد  ضسدددل ض دددهء  ةلددد يقدددال  لاددده ادددللك  أنأصدددا  ثلددد  تل ت دددب  ددد  تلتلددداا 

 أ دد تفتنايددا  ب عمعضددع ثليددو، يت ددمنيددتل تقددايل  لددب تلتلدداا امقدده  موتددع ع  لل مدد   يددو، هتلمختصددف موه يدد

عودلت تلع دليف تلمع دعثيف تلماد    للتلداا  تألسداهبتلعضدههع عتل لادها خهصدف تل لب عايهن اعيتهل، عتنايا 

ع ومده يجدب أن ي  ده الداا مدن تل سد  مسده ثلد  تل لدب اصد اعه تلمنومدف، عتلت شدي تلمهايف ل هلب تلتلداا 

تلمنومددف  ايهددف جمهثيددف، نيددث تسددتاث  ةلدد اهلتلدداا  تإللن ةصددات صدد نيف  أسدد ااعضددا   تأل دد تف،للدداا 

ع ، ع دد  نهلددف ثددال تلن ددع  أا  اددف اعجهدده تلتدداعل ثليهدده ةخاه اددهجدد  مددن أ ،تلاعجددف تلمدد تا تلتدداعل ثليهدده

سدلل تالسدتاثهء  دهن تلمنومدف تمت لدا مدن ت أع ،تمت هثهه ثدن تلن دع    دل تسدتاثهههه مدن  د ف تلمنومدف

لجلسدف  سدياا  د   لدب تلداعتل لدل تن د   د  ت ةن ا  هدهتشدل اه  ة لت تليهه ثن   يه وتهاف تل ا  تعجو ة

تلاعل ثل  تقدايل  أضال ةلتأمه  ن يوعن شخصيه،عيت   أن تعص  تلاعجف اهالستاثهء يجب أ ،ثليهه  يهايه

مددددددن تلقدددددده عن  361يخ ددددددع تلدددددداعل للفصدددددد   تن يددددددف  دددددد  تسددددددل تلاعجددددددف،  دددددد ن أع ث ددددددعتن  يدددددد  صددددددني 

 .(160)تلج هه 

هدده عنقددعه  ددمن صدديه ف نقعض ددهن تلمنومددف ت ،ثلدد  تلم هلاددف اددهلت ليه تألعلدد صدد ا تلاعجددف ةلت أ

 تإلجد تءتاعم تثيده جميدع  ةليدوتلاتثيدف  تألسداهب ةلد اهلتلاا يودعن امقد   يشده   يدو  تإللن، ع تلمهليف ههأ فهل

 .عتلش ع  تلم لعاف ضه ع ه عالت تلمق    ي  ضها  لل لن

 موقف الدول االوربية من التعدد

يلاب تلفقدو ع  ،لهه (161)عتلتلاا  ي  مقاع  اهل ساف لعنيا تلم  ا مهل تلاعجف ت تألع ايفتلاع   ةن

تلمتداعل  تألج اد يقد  ام دع  تلف  سد   تلق دهء أمده تألع ،ت و ال يجدعا ثقدا اعتل ثدهن ضاد  ند   ةل  تألع ا 

                                                           
من القانون الجنائي على انه ".... من يتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق  361ينص الفصل  -160

أو حاول ذلك، إما عن طريق اإلدالء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق استعمال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو 

 صحيحة يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ثالثمائة درهم"  شهادات أو إقرارات غير

من القانون  33من القانون المدني الفرنسي " ال يمكن الزواج بامرأة ثانية إال بعد انحالل الزواج األول" والفصل  147المادة  -161

 فقط على الطرف الهولندي وإنما على كال طرفي العالقة الزوجية المدني الهولندي على " أحادية الزواج تسري ليس
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تلدداعتل تلما دد  ثلدد  تلتلدداا  أثدده تثتدد ف اددالض  ، عاهلمقهادد   ه ددواعتل ثددهن  ددعه تلتدد تب تلف  سدد  ةادد تلمددن 

جدهء  د   ثقا تلاعتل تلما   ثل  تلتلداا ازثه علتا ي  تالثت تف  ،تل فقف أع تللههل  ل وهلتجمع تلم لقا اهلخه

  تجدعيف  فقدف تلاعجدف تلثه يدف ادهن تسدتنقهه ادلق تلاعجدف لل فقدف  دتلوا ى "  د  ض تألعل ض ت  لمنومف تلا جف 

. عادللك (162)تلخده ل" ثيف ثل  تث  اعتل ثدل ثقداق اصدفف صدنينف  د  تلصفف تلت  نهاتهه واعجف ش ةل 

  خه جهده  د  تلالداتن تلتد  تايندو اي مده ال ي ثدب أي تثد  ةلت  شع ايف    تلاع  تأل آثه ق تلاا تلاعجها ي تج 

 .تألع ايفتل اتخ  تلاع   ةلت

 :ن تتزوج غيرهة ثالثا قبل أالمطلق -3

ن  لقهدده اددلت  أخدد ،  ددتندد ل ثليددو نتدد  تتدداعل  جدد   للددث ث لدده تل جدد  اعجتددو   ضدده مومدد   ةلت 

ه مدددن جايدددا، عيلتاددد  و  دددو ن يتاعجهددده، عت ق دددا ثددداتهه  يجدددعا لاعجهددده تألع  أمدددها ث هددد أعتلددداعل تلثددده   

(، عادلت تلداعتل 163) (ا نسدهنتس ي   أعامل عف    مسهك) تل  ه م تهن ، يقع  تلهل  ع  م  تاعجهه أل

 .ث ثهلي  تلم لقف يوعن اعتجه صنينه ال صع يه تلهاف م و تن أنتللي ين  تلماتعتف يجب 

 :زواج المسلمة بغير المسلم -4

 ،(164تلفقهدهء) ا جمدهع وتهايده أعسدعتء ودهن مشد وه  تلمسدلمف تلداعتل اغيد  تلمسدلل للمد أ    يجدعا  

لت، تألس  يو ماع ف لعالت مه  صا ث قد  مده  هدلت تلتند يل تلمؤضدا يا ةلن .تسلل تل ج  ينه لهه تلداعتل ادو عت 

) عال ت ونددعت تلمشدد وها نتدد  ف، مصدداتضه لقعلددو تلددهل  ن يتدداعل  تلمسددلمأمو ددو أاقدد  تل جدد  ودده  ت  ددهن تسددلل 

ن خيد  مدن ملمشد وين نتد  يؤم دعت عللادا مدؤ عال ت وندعت ت أثجادتولم دف خيد  مدن مشد وف علدع مؤ  عألمفمن يؤ 

اصددفف ثهمددف  تألسدد  ، عتلنومددف مددن اددلت تلتندد يل اددع تلمنه مددف ثلدد  مصددلنف (165() أثجدداولمشدد ك علددع 

                                                           
تعليق اين  1984المجلة االنتقادية للقانون الدولي الخاص  1972يونيو  17قرار لمحكمة الدرجة الكبرى لباريس الغرفة الثانية  -162

 477لوكيت الصفحة 

 229سورة البقرة اآلية  -163

 مرجع سابق 162محمد  األزهر ص  -164

 221ورة البقرة اآلية س -165
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 ةليدددوعن عتألعالا ي تمدددعيدددؤث   يهددده  تألسددد  الن تلددداعل ادددع تلدددلي يعجدددو  ،اصدددفف خهصدددف تلمددد أ عثلددد  مصدددلنف 

 (.166عيتالع و    تلاين)

 :استبراء أوعدة  أوالتي تعلق بها حق الغير من زواج  المرأة -6

، نتد  ت تهد  ع ده  أعمدن  د ه  تلملتدا  للم أ متاعجف، عوللك اهل ساف  تم أ    يمون تلاعتل من  

 شاهف. أعمن اعتل  هسا   تلم أ  تلمستا أثاتهه، عوللك 

 المطلب الثاني: مسطرة الزواج

ثدددل  ،(الفقررررة الثانيرررة)ثدددل تلشددد ع  تإل تايدددف عتلشدددوليف  ،(الفقررررة األولرررى)سددد ت  ه للعوهلدددف  ددد  تلددداعتل       

ثدل اعتل تلمغه ادف اهلخده ل  ،(الفقررة الرابعرة)ثدل  ةثادها تلداعتل  ،(الفقرة الثالثة)تإلج تءتا تإلات يف عتلشدوليف 

 .بالمغرب )الفقرة السابعة( األجانبزواج  وأخيرا ،، ثم الزواج المختلط )الفقرة السادسة((الفقرة الخامسة)

 الفقرة األولى: الوكالة في الزواج

لوع دو ادع تلدلي يفصد  ثدن  تللقدعا، ةاد تلشخي يقعل امصلنتو شخصيه امه    للك تل نأ تألص 

،  ف  مجده  اال هلا  تنتل ثل  تل هس تالستله ف لون ع م ت لم عف تلنيه  تلملق    تللقا، عت  تاتو  اتو 

 .(167)تلقيهل الم  أعثقا  إلا تلتللقعا يمون تفعيض تلعوهلف  ةا تل
 ا ج تء أخ تلعوهلف ثقا امقت هق يولف شخي شخصه )  (168) عنسب ضه عن تاللتاتمها عتللقعا

ادد   لمصددلنف تلمعودد  عتلغيدد ، أعتلعوهلددف لمصددلنف تلمعودد  عتلعويدد ،  ةث ددهءثمدد  مشدد عع لنسددهاو، عيسددعغ 

 .(علمصلنف تلغي  عناق

                                                           
   194التناني ص   -166

 عقد الزواج له أهمية بالغة تفرض إبرامه من طرف المعني باألمر بنفسه   -167

 من قانون االلتزامات والعقود المغربي 879الفصل  -168
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يدتل ثقدا  أن تألصد ودهن    لت، (169) تلعوهلف ص تنف    ثقا تلاعتل أجهاا قا  تألس  ماع ف  أمه

تلمولدف ادهلاعتل  اقده  تألسد  من ضه    ا لن ةا تمويمون تلتعوي  ثل   و ي  ت  ،تلاعتل ان ع  تلاعجين

 للش ع  تلتهليف:

 ثقا اعتجو ا فسو ةا تلعجعا م عف خهصف تم ع تلمعو  من  -1

 ث  يف مصهاه ثل  تعضيع تلمعو   يهه أعتلعوهلف من       ع ضف  سميف  -2

 تلما يف  أاليتويوعن تلعوي   تشات متمتله اوهم   أن يجب -3

    تلعوهلفعمعتصفهتو عتلمللعمها تلمتللقف اهعيتو  تألخ يجب تليين تسل تلاعل  -4

 أنعللمعودد   ،عث ددا تالضت ددهء تلملجدد  م ددو عتلمؤجدد  ،تت ددمن تلعوهلددف ضددا  تلصدداته أن يجددب -5

 تآلخ    تللقا عتلش ع  تلت  يقالهه من تل  ف  ةا تجههيناا تلش ع  تلت  ي يا 

 من تع  اه ثل  تلش ع  تلم لعاف تلت واتلقه   ثل  تلعوهلف الا  ت شي  -6

 ،(170)تلتقليددد  مدددن تلددداعتل اهلعوهلدددف  ةلددد  تلمشددد ع يهددداف أنتدددا  ثلددد   ،للددد  وثددد   ادددلق تلشددد ع ع 

ن صده ثلد  نمهيدف    د  اتنايدااه لهدلق تلشد ع   تلماع دف أنسد اعضا  تلنهالا تلقصعى، ضتصه  ثل عتال

خهلفهه تلعوي   هللقدا    لت ،عمعتصفها ملي ف اش ع اهلعوهلف تلمقيا   أخلاتلماع ف  أن تللقا، عاللك يت  

 .(171)اه  

 الفقرة الثانية: الشروط اإلرادية للزواج

، تإلسد ميفي م ه ثقا اعتجهمه مه شهء من تلش ع  تلت  ال تت ه   مع تلش يلف  أنيمون للاعجين 

 (تند  ن تمده أعش  ه ند ل ند ال  ةالتلمسلمعن ثل  ش ع هل ) لقع  تل سع  ثليو تلص   عتلس لمصاتضه 

                                                           
 من مدونة األسرة 17المادة  -169

   109احمد  الخمليشي مرجع سابق ص  -170

   82التناني ص  -171



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  64 

مده ي يات دو  ا تلةلود  مدن تلاعجدف عتلداعل  أنع صدا ثلد   ،(172) تألسد  عثل   فس تلد هج سده ا ماع دف 

    عثيقف مستقلف. أعمن ش ع  سعتء    ثقا تلاعتل 

تآلمد    يلتاد  اده   عتللقدا مده خدهلف م هده تللقدا عمقهصداق عمده خدهلف تلقعتثدا  ةال، عتلش ع  ملامف

تلمشدت وف ادين  تألمدعت شد   تدااي  ه  د  ا ا ده شد   ثدال تلتلداا عودللك تلشد ع  شديعث أوثد عمدن صني ، 

 تلاعجين. 

 : التعددأوال

 يمه يخي تلتلاا   ن تلش ع  تلتد  ع دلهه تلمشد ع، عويفيدف تلهمد  تلسدها  تلق ده  ملهده أاى ةلد  

ضدا  مدل تلمشد ع تلمغ اد  ةجد تءتا ع  من مجمدعع  سدعل تلداعتل. ال تلو  نهالتو ةل  مستعيها توهات خفهض 

 تلتلاا عتلقيعا تلعت ا  ثليو عجللو تستث هءت يمون تللجعء ةليو اش ع  :

 طلب اإلذن من المحكمة: -

 ددهإللن اهلتلدداا  ،ضسددل ض ددهء تألسد   لل مدد   دد  ادلت تل لددب ثلد  مددن ي يددا تلتلداا تلتقددال ا لددب ةلد  

 .ث ص  أسهس  من ث هص  ملف تلاعتل

 إثبات المبرر الموضوعي االستثنائي: -

 .تللي يقع ثبء ةثاهتو ثل  تلاعل عياق  للمنومف توييفو 

 د الكافية إلعالة أسرتين:ر وجود الموا -

اتقداي اه ت  تسدتق  ثن ش   تللا  تلمهاي إلثهلف أس تين تللي ياق  من أمع  تلعتضع تلتللي يلا   

 .منومف تلمع عع

                                                           
 من مدونة األسرة 49و  48و  47المواد  -172
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جللددا تلتسددهؤ  ي دد    دد   ،عتلتدد  ضيدداا مددن تلتلدداا ،ق تلشدد ع  تلتدد  سدد تهه ماع ددف تألسدد  عللدد  اددل

ااتيف ت ايه تلماع ف نع  مداى تقاد  تلمجتمدع تلمغ اد  لتقييدا تلتلداا، عالدا ادلق تلمدا  ثلد  ت ايده تلماع دف 

عالت مده صدهناو ت تفدهع تودهليف تلنيده  عت تفدهع  ،يمون تلت ويا أن تلمجتمع تلمغ ا  تويف مع الت تلمقت  

عتغيدد   مدد   تلشدداهب للدداعتل مددع تددع   ةموه يددف تلدداعتل لمددن تددع  ا لايددو تلمادد  تا  ،سددن تلدداعتل اددين تلشدداهب

 .تالستث ههيف

ادو مده اتل أن تإلجد تءتا ضدا تدؤاي  نةلد  تلتلداا علدع مدع تإلل ،ؤع  ثمليدهومه أن تإللن اهلتلاا ال يد

عال ، الدك ثدن   يده ت ايده مسد    تلشدقهه عنتد  اغيد  ،ثمليه ةل  ت ليه تلاعجدف مدن اعجهده ا لدب م هده

أوثد   تلمع دعث  تالسدتث هه  يصدلب تنققدو يتصع  ثمليده أن يلداا تلداعل أوثد  مدن مد   عتندا  الن تلماد  

 .من م   عتنا 

لماع ف يمون تلجال ا ن تلمجتمع تلمغ ا  ت ضلل مع مقت د  تلتلداا ق تلما  من ت ايه تن الا العتآل

 :(173) تل سميف تلمتع    تإلنصههيهاعالت مه سيتاين من خ   
 

 (2013-2004وضعية زواج التعدد )

         

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 

 التعدد زواجرسوم
904 841 811 875 836 986 991 1104 806 787 

نسبته من مجموع 

 رسوم الزواج
- 0,34% 0,30% 0,29% 0,27% 0,31% 0,32% 0,34% 0,26% 0,26% 

 

 ، 2004تلاعتل تلمتللقف اهلتلاا، تل ف  عثه من تالستق ت  م ل س ف  ثقعا أن ت  ي

                                                           
 إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل - 173
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تسدددج  ت تفهثددده  ،ي ندددم أن  لادددها تإللن اهلتلددداا خددد   تلخمدددس سددد عتا تألخيددد  مدددن جهدددف أخددد ى 

 ملنعمه     ساف    هه من   ف تلمنهول، 

 يتاين ةلن أن:

ثدداا تألنوددهل تلصددها   اقاددع  اددلت تل ددعع مددن  تفددعه  ض  لاددها تإللن اهلتلدداا ثدداا تألنوددهل تلصددها   ادد -

مقت يها تلت  جهءا اهه لل تلن    هيت اعتل ، ، عا ه يا ا اع  تلمنومف    تقييمهه لمسهلف تلتلااتل لاها

 تلماع ف    اعتل تلتلاا ت ايقه سليمه.

ةل أن  ،ثدداا تأللعن تلمم عنددف مددن ضادد  تلمنددهول ال يل دد  اهل دد ع   أ هدده تسددهعي ثدداا  سددعل اعتل تلتلدداا -

 .اساب ت تجع  هلاهه همن   ف  هلايه هوثي ت من الق تأللعن ال يتل تستلمهله

   هيلف،تل ةال  ساف  سعل اعتل تلتلاا ال تشو  من تللاا تإلجمهل  ل سعل تلاع  -

ثدداا ال  أنومدده  ،ثدداات ممددن ي يددا تلتلدداا يلجدد  للدداعتل اهلفهتنددف اهددلق تل  يقددف جلدد ةن تقييددا تلتلدداا 

لو هده تاقد  ضليلدف يخ دع  ،يستههن او يلج  للتاليس عتلتاعي  الستصات  شدعتاا ةات يدف تنمد  صدفف تللاعايدف

يفدددت  تلادددهب للعضدددعع  ددد   أناهلتلددداا  تإللن ددد  مددد    تلتشددداا دددو مدددن شددد ن ، ومددده أم توايهددده للمتهالدددف تلقه ع يدددف

ي دتج ثدن للدك مدن أ فده   يد  شد ثيين، ع د  مد  تاتيدا  أنعمده يمودن  ،تلمنمع  من خيه دف اعجيدف ع سدها

 خ  سن تلاعتل.وللك    م  ت تل سهء ع ثاتا أ

 المشتركة بين الزوجين األموالدبير : شرط تثانيا

شدددد ثه لدددداعل تلنقدددددعه اعن  تإل سددددهن، عشدددد ثه ث  هدددده تلق ت دددد  "ةن تللمددددف ضاددددع  تألمددددهنتللمددددف لغددددف 

تلداعجين تالتفدهه  د  عثيقدف مسدتقلف ثددن  ا موددهن أصدا  ،مدن تلماع دف  49  تلمدها امقت د (، 174")تلتاتمهده

نيدث يتفقدهن ثلد  تل  يقدف تلجيدا  ا ،عتلت  سيتل توتسهاهه خ    ت   تلداعتل تألمعت ثل  تااي   ،ثقا تلاعتل

 تألمعت ، عمص ل  ة هههههالا  أععينااتن  صيب و  عتنا م همه خ   تلنيه  تلاعجيف  ،الستثمه  تألمعت 
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ل    عثيقف ثقا تلاعت ةا تليوعن الت تالتفهه تلما ل اين تلاعجين ث ا  أنعيجب يشم  تللقه تا عتلم قعالا، 

تل سدميف  أعن، عتند   ادلق تلعثيقدف ع ده تلشد ع  تلشدوليف تلم لعادف  د  تلعثيقدف تلل  يدف مستقلف يتلقهاه تللاال

ضدف تلاعجيدف، مدع تسدتث هء مده ضيدهل تلل  أث دهءتوتسدب سمعت  تلتد  ادهأل تألمد عيتللده  تأل د تف،يه  تنسب تخ

تستق   تللمف  تألص  تإلس ميفتلهاتيه، ع   تلش يلف  أعتلعصهيه  أع تإل ثنا تلاعجين ثن   ه نصلو أ

يتلداى ثلد  مهلهده  ةنتلمهليف للاعجف،  هلاعل مسدؤع  انودل تللقدا تلشد ث  ثدن تل فقدف تلاعجيدف، عال ينده لدو 

 ةال    ناعا   هاه عامه ال يفساق.

 االموال المشتركة في القانون المغربي - أ

تلتد   أمعتلهمدهتلمش ع تلمغ ا  يتناث ثن تتفدهه تختيده ي يمودن للداعجين مدن خ لدو ت مديل عتدااي  

تددل   دد لتتختيدده ي  عتألمدد تل دد  ين تلدداع  تلوايدد ،  ة تا ضيددهل تلاعجيددف، عاددلت تالتفددهه تللددب  يددو  أث ددهءستوتسددب 

لت ه ددو يددتل ت ددمي و  دد  عثيقددف مسددتقلف ثددن ثقددا تلدداعتل،  ،تلتعت دده ثلدد  اددلت تالتفددهه وددهن تلتددااي  تالتفددهض   عت 

تلقيدات ث ددا  أوثد يودعن  تألمد تلل ضددف تلاعجيدف،  دهن  ث دهءأتلموتسداف خد   تلداعتل ال ي د   مشدهو   لألمدعت 

  . يهب الت تالتفهه اين تلاعجين

 أعمعتلهده مدن م قددعالا  د  أ تلمد أ  أنقيدفل د  ضاد  عالدا تلداعتل، ام ،تسدتق   تللمدف تلمهليدف تألصد ع 

تمده س  تلمد أ ، خهصدف عتن تللي يخعلهه تلتصد ف  يهده ويفمده شدهءا اعن تداخ  مدن اعجهده تألم ثقه تا، 

 . فهلههأ ع ثهيف ات ايفهللم  اتخ  ايتهه ع ا ، عضا توتف تل شه  تلمهل  عتالضتصهاي أ عتعو  

تلدلي ي د   ثدا  مشدهو   د  نهلدف  تألمد ضيدهل تلاعجيدف،  أث هء أمعتالتلاعجين ضا يوتساهن  عنيث أن

ثلد  ويفيدف تسدتثمه اه عتعايلهده، يتفقده  أنلهمده  أجدهاتل تا ف تلاعجيف،  هلمشد ع  ة ههءتل اتع، خصعصه ث ا 

 لد ة، عضدا  دعض تلمشد ع ة صده همه ةلد    ثقا مستق  ثن ثقدا تلداعتل يت دمن جميدع تلمقت ديها تل تميدف 

 تد   تلداعتل، عتعثيقهده  د   أمدعت  أث دهءتفهه ثلد  تدااي  مده توتسداهق مدن ةموه يف تال ةل ت ايههمه  أم تللالين 

 ثقا مستق .
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مع  ،لإلثاهاتل جعع للقعتثا تللهمف  أعجاا تألس   ماع ف  ،اين تلاعجينع   نهلف ثال عجعا تتفهه 

 عتألثاددهء،تسددتق   تلددلمل تلمهليددف للدداعجين، مددع م تثدده  مجهددعا ودد  عتنددا مددن تل دد  ين  مادداأ دد ع   تنتدد تل 

مده يلد ف انده ا   ج دعب تلمغد ب  تلش نومه اع  ،تلمغ ايف تألث تف    عتللم  تللي ضهل او، عاع مو س

توددعن ضددا سددهاما  دد  ت ميددف ثدد ع   تلمدد أ  أنعمل ددهق  ،عتلسددلهيف، عاددلت تلندده م تشدد   دد  م  قددف سددعس تلوددا

 أعمدهال  أعمجهعااه عمسهامتهه ثم   توه   ساف  ةليههي ا  أن لقهه يلال    لتتلاعل،  ه  ش يوف لو  يهه، 

عاددلت مدده صدده  ثليددو  سدداف ثملهدده ضادد  تعايددع تلت وددف،  ت خددلمددها تلدداعل، نيددث  ةلتامدده ملدده، تلشدد ء  فسددو 

 -28/1/2007ملدف ثدداا  566ثداا  2008اج اد   3فد  ضد ت  منومدف تلد قض اتده ي    ،تلق دهء تلمغ اد 

 علع ث ا ثال عجعا تتفهه مساه. تألس   أمعت ت ميف  ةثاها

جيدف ال يم دع تنداامه تلموتساف خد    تد   تلاع  تألمعت ثال عجعا تتفهه مساه اين تلاعجين لتااي  )

 عتلم هلاف او(. تألس   أمعت مه تنملو من ثبء لت ميف  أعمه ضامو من مجهعا  ةثاهامن 

 ددد لت ودددهن تألمددد  عت ددد  اهل سددداف لنددده تندددا تلددداعجين  ددد  تألمدددعت  تلموتسددداف ا دددهء ثلددد  ضهثدددا  تلودددا 

وايد ت  د  نهلدف ضيدهل  داتع  ةشدوهاليثيد   تإلثادهامع دعع   عتلسلهيف،  هن تألم  يختلف ث ا ةثاها تلمسدهامف،

 تألمعت  إلثاها ةليههتلمش ع لل يناا تلعسهه  تلت  يمون تللجعء  ، عللك  تجع لوعنتألس يفاشهن تلممتلوها 

 دده  ن يوددعن  دد  ةأن للددك يجددب أثلدد   اهلت ويدداموتفيدده  ، دد  نهلددف تل دداتع (175) تلمشددت وف اددين تلدداعجين

 جدا تلفصد     ضه عن تاللتاتمها عتللقدعا  لإلثاهالقعتثا تللهمف ت ةل تل جعع  أن ةاللإلثاها، تلقعتثا تللهمف 

 .يوعن وتهاف نأا ال يجب  250تلملهم ا تلت  تفعه  تإلثاها    أن ثل  ي ي 443

تلنيده  تلاعجيدف  أث دهءعمن الت تلم  له  ف  تلنهلف تلت  ت هلب تلاعجف انصف من تلمده  تلموتسدب 

تلمنومدددف تالاتاتهيدددف امدددد تو   أصدددا اصدددلاه، ع ددد  ادددلت تلصدددداا  تألمددد تلدددلي يودددعن ثقددده ت منفمددده يوددددعن 
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مددع  54845/04ض دد  اتموددين تلمدداث  تلف ثدد  مددن  صددف تللقدده  لي تل سددل تللقدده ي ثدداا )( 176)نومدده

 .قه يف اتسجي   صياو اهلسج  تللقه ي (لتل تألم كم  تلسيا تلمنه م ثل  أ

جف من نصتهه    تللقه  تلمنفم اهسل تلت  وه ا تنع  اعن تموين تلاع  ،نجيف تل سل تللقه ي ةن

مسدهامتو تلفلليدف  د   أثاتدالل تن  اعن تموين تلمداث  تلف ثد  مدن نصدتو  د  تللقده  تلدلي  ،اعجهه عناق

 .تألس  من ضه عن  49ش تهو تجسيات ل ع  تلمها  

) د  نهلددف ثددال عجدعا تتفددهه ادين تلدداعجين ثلد  تسددتثمه  عتعايددع  (177)تألثلدد مجلدس  د  ضدد ت  للع 

مدع م تثدده  ثمدد  ود  عتنددا مددن  لإلثاددهاضيددهل تلل ضددف تلاعجيدف  ي جددع للقعتثددا تللهمدف  أث دهءتلموتسدداف  تألمدعت 

علدللك  هلاعجدف يوددعن مدن نقهده تضت ددهء تلتلدعيض متد  ضهمددا  تألسدد   أمدعت تلداعجين عمجهعاتتدو  دد  ت ميدف 

 .تألس  جه ب اعجهه لت ميف معت ا  ةل  ا ثمه 

 تألسد   أمدعت خ ي عتجاها تلو تء من تلموت ين يشو  مسهامف    ت ميف تلا هء عتست أثمه م تضاف 

 تلعض تلاعجف ث و(

مده  ةالع  ولهده ملامدف تلشد   أنتلتد  تد ي ثلد   47  اتلش ع  مدن خد   تلمده ةلاتميفتؤوا تلماع ف 

ودللك ع  ،للقده عن  يلتاد  اده   عتللقدا صدنينه تآلمد  نودهل تللقدا عمقهصداق عمده خدهلف تلقعتثدا خهلف م هده أ

تلت  تق   اهن تلش ع  تلت  تنقه  هها  مشد عثف لمشدت  هه تودعن صدنينف عملامدف لمدن تلتدال  48تلمها  

تلتهليدف  تألسداهبندا  ليه ا دهء ثلد  أجف  لب تلتتلاع  ا موهن و أتلت  ت ي ثل   98عتلمها   ،من تلاعجين

اشد    د  ثقدا تلداعتل  د  ت  خد  ةيلتاد  ود   99تلاعل اش   من ش ع  ثقا تلاعتل عتلمها   ةخ  م هه 

 .ما  ت ل لب تلت ليه
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 تفاق من طرف الزوجينالعزوف عن صياغة وثيقة اال  -ب 

تلداعجين لع دع  مدهل مدهل ، يتفقدعن ثلد  شد ع و، ينداا  أمهلوهن تلمش ع ضا  ت  اهب تالتفهه  ةلت

أن عتضددع تلندده  ةال  عيلفدديهل مددن مشددهو  تإلثاددها، تلمشددت وف، تألسدد يف تألمددعت ويفيددف تددااي  عتعايددع عتسددتثمه  

  لو  م هه: ألساهبالت تالتفهه،  ةل جعء تلل  ا  يوشف 

 توتسهب ثقا تلاعتل لخصعصيف ث ا تلمغه اف عاللك تاتلهاق ثن تلمفهع ف عتلمسهعمف -

  هلاه مه توعن تلاعجف ال تشتغ  خه ل تلايا -

 ء  يف من تل  ف تلثه  سع  تأل  تفأنا  قتالتفهه ضا يلتا   ةل تللجعء  -

 تألمدددعت تالتفدددهه ثلددد  ويفيدددف تدددااي   ةاددد تل ةلددد تللددداعف ثدددن تللجدددعء  ةلددد تدددؤاي  تألسددداهبوددد  ادددلق 

، عاددللك عجددب يجددب تللمدد  خهصددف ث ددا ندداعث تل دداتع تألاميددفتلمشددت وف، عتلددلي ياقدد   دد   م  دده  دد   هيددف 

تالتفددهه ثلدد  تددااي   ا موه يددفتللدداالن تل دد  ين  ةشددله ثدد ع  ثلدد   دد ع    ،اددلت تالتفددهه أاميددف ةادد تاثلدد  

 .تلمشت وف نفمه عصيه ف تلنقعه تلمهليف للاعجين تألمعت 

 عمل الزوجة كربية بيت وتنمية االموال المكتسبة  –ج 

 ، فدهلهنايدعتهن عأ يدفهث، عيوتفدين ا  مدن تلاعجدها ال يشدتغلن خده ل تلايدا مهدل ثدااالات     الا ه 

عاددع مدده يصدد ل  ثليددو  اددف ايددا،  هدد  يموددن تثتادده  اددلت تللمدد  مسددهامف تسددتنه ثليددو تلاعجددف  صدديب  دد  

اع  تأل فه خامف تلم ا  عت ايف  أنتلموتساف،  منومف تل قض تستق ا اشو  عت   عص ي  ثل   تألمعت 

أي مقهادد  ثلدد  ال تسددتنه     هددهعاهلتددهل   ،تألسدد  مددن ماع ددف  51مددن صددميل عتجاددها تلاعجددف  اقدده للمددها  

عمددن اددين اددلق  ،تألسدد   أمددعت مدده ثملتددو عمدده ضامتددو مددن مجهدعا عمدده تنملتددو لت ميددف  ةثاددهايتلددين  عت  مدده ،للدك

مده ثملتدو عمده ضامتددو  ةثاهتهددهاثدعى تل هث دف للدال  " تلمنومددف لمده  اا (178)تلقد ت تا ضد ت  منومدف تلد قض

يدداخ   ددمن  تأل فدده اخامددف تلم ددا  عت ايددف ، عتثتادد ا ضيهمهدده تألسدد   أمددعت مددن مجهددعا عمدده تنملتددو لت ميددف 

 ،  قا  اقا تلقه عن ت ايقه سليمه"تألس  من ماع ف  51عتجاهتهه تلم صعي ثليهه    تلمها  
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عتجاددها تلاعجددف  اقدده  ، ادد  مددنمنومددف تلدد قض تثتادد ا تللمدد  تلم الدد  ثمدد   يدد  م ددتج أنيت د  

 ألدددالأي تلدددعيض، عتجتهدددها منومدددف تلددد قض  ال تسدددتنه ث دددو    هدددهعاهلتدددهل   تألسددد  ،مدددن ماع دددف  51للمدددها  

أمددعت  لت ميدف  أثادهءادها مسدهامتهه عمده ضامتدو مدن مجهدعاتا عمده تنملتدو مدن ا د ع   ةثتلاعجدف  ادف تلايدا 

  اف ايا. قهه  صيب م هه، ال أن توتف  اهاثهء أ ههتألس   الستن

 اثبات المساهمة في االموال المشتركة –ه 

تااي  تألمعت  تلمشت وف  هن تألم  يوعن سه ، ع   نهلف ثدال عجدعاق    نهلف عجعا تالتفهه ثل  

 هن تألم  يلعا ةل  ةثاها و    ف مداى مسدهامتو، عتإلثادها ادع ةضهمدف تلدالي  أمدهل تلق دهء ادهل  ه تلتد  

" ةلت لدل يودن ا دهك تتفدهه  49ناااه تلقه عن ثل  عجعا عتضلف ضه ع يف ت تاا آثه اه، عتإلثادها نسدب تلمدها  

ي جع للقعتثا تللهمف لإلثاها، مع م تثه  ثم  و  عتندا مدن تلداعجين عمده ضامدو مدن مجهدعاتا عمده تنملدو  

 من أثاهء لت ميف أمعت  تألس   ".

 ،  جددا(179)عاددهل جعع ةلدد  تلقعتثددا تللهمددف ل لتدداتل تلم صددعي ثليهدده  دد  ضدده عن تاللتاتمددها عتللقددعا

لق ي دددف، عتليمدددين عتل ودددع  ث هددده، عا ددده سددد ت  ه لشدددهها  ةضددد ت  تلخصدددعل، تلنجدددف تلوتهايدددف، شدددهها  تلشدددهعا، ت

، لودعن أ هده تلعسديلف تلم تشد    د  تإلثادها أمدهل تلق دهء،  شدهها  تلشدهعا اد  (180)تلشهعا عتللفيدف تللدال 

" لودن  (181)تق ي  نقيقف أم  تعص  تلشهاا ةل  مل  تو ةمه ملهي دف أع سدمهثه،  فد  ضد ت  لمنومدف تلد قض

لهيف عمددداتاه يخ دددع لسدددل ف ض ددده  تلمع دددعع متددد  ودددهن ض دددهههل مللددد  عسدددههغه نيدددث ةن تقددداي  تلودددا عتلسددد

تعثيه  246ي  342تلمستفس  تنا ثاا  245ي  341عتلمنومف تستخلصا من معجب تلسلهيف ثاا 

تسف  عمن تلانث تللي أج تو    تلق يف ان ع  تل   ين عململ تلشهعا اهن تلم لعاف    تل قض وه ا 

ثدداتا تل لددهل لللمدده  عتإلشدد تف ثلدد  تشددتغ   دد  تلخيه ددف ع ثدد   تأل  ددهل تلمملعوددف لل هلددب  دد  تلف نددف عت 

ثملهل    ا دهء تلمداث   يدو عتن تل هلدب لدل يودن يملدك مدن ن دهل تلدا يه شديهه عتن مده تسدت فهلق نصد  أث دهء 
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 ضيدددهل تلاعجيدددف عتثتاددد ا مددده ضهمدددا ادددو تلم لعادددف مسدددهامف م هددده  ددد  ت ميدددف أمدددعت  تألسددد   أث دددهء ضيدددهل تلاعجيدددف

عتثتادد ا مدده ضهمددا اددو تلم لعاددف مسددهامف م هدده  دد  ت ميددف أمددعت  تألسدد   أث ددهء ضيددهل تلل ضددف تلاعجيددف عضددا ا 

مقها  ودااه  د  تلمالدغ تلمنودعل ادو تودعن ضدا تسدتلملا سدل تهه عثللدا ض ت اده تللدي  سدليمه عوه يده عودهن مده 

 .اهل ل   ي  ملتا "

مسدهامتهه  د  ت ميدف  إلثادهاتلاعجف تثتماا ثل  شهها  تلشهعا وعسيلف  أن أث قيتاين من تلق ت  

 ، د  شدهها  تلشدهعا تت يدث أنومدف ه ثلد  تلمن د  تلمشت وف، عضا تضت لا تلمنومف اللك، لون  د   م تألمعت 

ةثددها  تسددتاثهء شددهعا تللفيددف ممدده يفدد ض ثلدد  تلمنومددف  ،يصددهناهه مددن شددهها  تلدداع  عتلغدد أصددا  عمدده 

 ثل  ت ف تا لتفهاي تلاع .  يهلةلهع عتالستم

 ما يدف  جداق يتنداث ثدنقده عن تلمسد    تلتلههمف  د  ادلت تلمجده ، عا جعث ده ل تإلثاهاعمن عسهه   

،  يددتل (182)تلخادد  ، عملهي ددف تألمددهون، عتألانددهث، عتلدداع  تلف ثدد ، عتنقيدده تلخ ددع ،  اخصددعي تلخادد  

ا تل دد ع يف اعتسدد ف أادد  تالختصددهي، تللجددعء ةليهدده مددن  دد ف تلمنومددف ضصددا تلنصددع  ثلدد  تلمللعمدده

عللك من تج  تلاث    مسهه  ثلميف أع   يف توعن ثها  من   داتع ادين تلخصدعل  د  تلداثعى عال يسدت يع 

تلق ده  تإللمددهل اهده عتلتقدداي  اشدد  هه اعن تالسدتله ف اددهلغي ، ع د  اددلت تإل دده   دهن منومددف تلد قض ضددا أودداا 

جاه يددف ةجدد تء تلخادد   ثلدد  تلعثددههه تلتدد  يددال  اهدده تل دد ف تلددلي يدداث  تلمسددهامف  دد  ت ميددف  ثلدد  ةلاتميددف عت 

تألمددعت  تألسدد يف لمل  ددف صددنف أع ثددال صددنف اددلق تلمسددهامف تنددا  ههلددف  قددض تلقدد ت  عمددن للددك مدده  ددي 

 .(183)07-25ملف ش ث  ثاا  2008-12-3اته ي   566ثليو ض ت  منومف تل قض ثاا 

إلثاددها تلعضددههع تلمل ع ددف أمهمددو اهلتن يددها تلتدد   ومدده أن تلق ددهء تلمغ ادد  يلتددا اددهلخا   تلق ددههيف

تاين أن تلمنومف تستله ا اخا    (184)يقعل اهه تلغي ،  ف  تلنول تلصها  ثن تلمنومف تالاتاتهيف اهل اه 
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منهسددايف اددين تل دد  ين عتلتدد  جددهء  يهدده أن تالضت هثددها مددن تجدد  تسددايا تلقدد ض ة مدده وه ددا مددن تلنسددهب 

 ا ال. 200000ا ال  لتم   تلماثيف تلعي ه مهليه ضا ق  30318951ثها تلمشت ك عالغ مجمعع تالضت ه

عاهلتهل  يتاين أن تلخا   توعن نهسمف    مل  ف ماى مسهامف تل د ف تلدلي يداث  ادلق تلمسدهامف 

الا ةج تههه ث  تلعثههه تلمال  اهده عتمودن مدن مل  دف مقدات  تلمسدهامف  د  ت ميدف تألمدعت  تألسد يف ومده ادع 

 اف لتسيي  تلاعجف لمن  تجه ي ي جع للاعل تلش ن اهل س

 خلدددي  ددد  تألخيددد  ةلددد  أن تلتلدددهي   ددد  ة ددده  تلددداعتل ينددداث آثددده ت مهليدددف، ودددهن مدددن تلعتجدددب أن 

تخصي تلماع ف جاءت من معتااه لت ميل الق تآلثه ، خهصف م و تلك تلمتللقدف ادهألمعت  تلتد  توتسدب أث دهء 

يوفد  تمتدع تلاعجدف انده  د  ادلق تألمدعت ، عاهلتدهل   قدا  تلنيه  تلاعجيف، عثل  تألخي ع ع ة ه  نمدهه 

تل تالنتفهم اقهثا  تستق   تللمدف تلمهليدف لود  مدن تلداعجين مدع ةضد ت  ماداأ جدعتا تالتفدهه ادين تلداعجين  د  

عثيقددف مسددتقلف ثددن ثقددا تلدداعتل لع ددع ة دده  تددااي  أمعتلهمدده تلمشددت وف خدد   تلاعجيددف عاددلت تلمقت دد  يدد ى 

 لنه تلوا عتلسلهيف .تلالض ت و تو يس 

ي اغ  ةثاتا  صعي ت ايقيدف ندع  تعايدع تألمدعت  تلموتسداف خد   تلنيده  تلاعجيدف اهداف تلت ايده 

لتمودين تلمد أ  مدن تالسدتفها  مدن  تإلثادهامن ماع ف تألس   مع ةض ت  م ع ف     49تلسليل لمقت يها تلمها  

 تألمعت  تلمشت وف. 

 تعديل الشروط-و 

للملتدال  أمودن ،ا م عف أع عضههع أصا  ملهه تلت فيل تللي   للش   م اقده  أةلت  48ت ي تلمها  

، ع د  ادلت تلصداا ي لب من تلمنومف ةثفههو م و أع تلايلو مده اتمدا تلدك تلمد عف أع تلعضدههع ضههمدف او أن

( ) لددهن وه ددا تلماثيددف تلتامددا اهلسددون مددع أسدد   تلمدداث  185جددهء نوددل تلمنومددف تالاتاتهيددف ألادد  تلجلددا )

 من ماع ف تألس   ضها  للم تجلف عم تضاف تلق هء. 48يو نسب  سل تل وه ،لون الت تلش   ع اقه للمها  ثل
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عنيث ةن تلاعجف تاثا تل    من تلسون مع أالو    هه ال تجاد  ثلد  تلسدون ملهدل، ومده لاادا 

 ةل  للك تألضعت  تلملتما     تلملاب تلمهلو ، عال تولف اهإلثاها اقع  تإلمهل مهلك(.

 عقد الزواج إلبراموالشكلية  اإلدارية اإلجراءات: ةالثالث الفقرة

 ةلاتميددفثقددا تلدداعتل ثلدد  ايه ددها تددع    عومدده يجددب ،( أوال )يددتل مسددك ملددف للقددا تلدداعتل اهلمنومددف 

 .( رابعا ) لاعتل تلمغه اف تلمقيمين اهلخه ل  اشو  ي تث  تليس ،(ثالثا )الت تلاعتل  ةثاهاليتس    ،)ثانيا(

 ملف لعقد الزواج بالمحكمة إحداث: أوال

 ةاد تللمند   تألسد  ملف لود  ثقدا اعتل اوتهادف  دا  ضسدل ض دهء  ةناتثثل   تألس   صا ماع ف 

 تلتهليف: تلعثهههيت من الت تلملف  أنعيجب  تللقا،

 توثيق الزواج إذنمطبوع خاص بطلب  - أ

مدن لي  12 د  تلصدها   269.04لقد ت  عايد  تللدا   ضدل اقده تعثيه تلداعتل  ةلنم اعع خهي ا لب 

اتعثيده  تإللناتنايا شو  عم معن تلم ادعع تلخدهي  ا لدب  2004 ا تي   3 معت ه  1424تلنجف 

 .(186تلاعتل )

 نسخة من رسم الوالدة - ب

ته ي  م   ادلق تل سدخف عمدن  ةل يشي   ها  تلنهلف تلما يف    اهم  تللقا اسج  تلنهلف تلما يف 

 .تج  تلاعتل

 ينإدارية لكل واحد من الخطيبشهادة -ل

 1425مندد ل  10صددها   دد   321.04عوددللك  اقدده للقدد ت  تلمشددت ك اددين عايدد  تللددا  ععايدد  تلاتخليددف  ضددل 

 .اتنايا ايه ها تلشهها  تلمتللقف اهلخ ياين 2004مه س  2معت ه 

                                                           
 انظر الملحق -186
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تاي  الق تلعثيقف تللاس ثن اعيف تلخ ياين، عتيس  تلتل ف ثلد  تلنهلدف تلشخصديف للخ يادين  يمده 

 .تلشخصيف تلقايمف تألنعت ف    ماع ف  مم، عالق تلعثيقف وه ا مثهااه أعم له  أعوهن متاعل  ةلت

 شهادة طبية لكل من الخطيبين-ا

معت ده  1425مند ل  10صدها   د   347.04 اقه للق ت  تلمشت ك لعاي  تللا  ععاي  تلصنف  ضل 

 ثقا تلاعتل،  ا ا تلاتنايا م معن ع  يقف ةصات  تلشهها  تل ايف تلخهصف  2004مه س  2 

مددددن تلسدددد مف تلاا يددددف، عتلخلددددع مددددن  تلت ودددداتلغدددد ض مددددن تلشددددهها  تل ايددددف للخ ياددددين اددددع تألويددددا أن 

 هايددك   سدد عتا ثلدد  ت ايدده تلماع ددف عالددا مدد ع  أوثدد  مددن ثشدد لألسددف، لوددن ج سدديف عتلملايددفتل تألمدد تض

انيدددث  ، قدددا ملدددا ناددد ت ثلددد  ع ه 1993ليهددده امقت ددد  تلددداي  صددديي ثتلشدددهها  تل ايدددف تدددل تلت  أنثلددد  

تلم صددعي ثليهدده  دد   تألمدد تضاملهي ددف اسددي ف للخ ياددين ال يموددن مددن خ لهدده تشددخيي  تأل اددهءيوتفدد  

لم هثددف عتلسدد  هن عاددلت لمشددت ك لددعاي ي تللددا  عتلصددنف نيددث  صددا ثلدد  تشددخيي مدد ض  قدداتن تتلقدد ت  ت

مادهلغ مهليدف وايد  ، ممده يفد غ  ةلد ل  عضدا  عيد  ع نعصدها سد ي يف عتنلدي ا ثميقدف عودللك أم  ينتهل ة

 الت تلمقت   من  نعتق.

ثقددا  إلادد تلعجللهدده مجدد ا عثيقددف شددوليف  ،لشددهها  تل ايددفهعمددن اددلت تلم  لدده ال يجددعا تالسددتخفهف ا

تلقه ددد ،  هلشدددهها  تل ايدددف اددد  تلعسددديلف تلتددد  تثادددا خلدددع  أعتل ايدددب  أعتلددداعتل سدددعتء مدددن ضاددد  تلخ يادددين 

تلمهليددف للشددهها  تل ايددف تلتدد  يمدد ون تن  تألثاددهءتلملايددف عتلج سدديف، ع دد  معتجهددف  تألمدد تضاددين مددن تلخ ي

 ل  تلاعلف تثتمها مجه يف تلفنعصها تل ايف.تشم  تلتنلي ا تل ايف تلاضيقف، يجب ث

 بالزواج اإلذن-ع

أع ثهضف لا يف اهل ساف لاعتل تلمصهب ا  أع   نهلف تلتلاا  أع ،   نهلف تلاعتل اعن تلسن تلقه ع   للاعتل 

 46عاي  تللا  م شع ت تنا ثاا   صاأ تألخي عاخصعي الت  اهل ساف لاعتل ملت ق  تإلس ل عتألجه ب،

اددداعتل ملت قددد   تإللن ةصدددات تلمولدددف ادددهلاعتل سدددل ف  تألسددد  يمددد   لقه ددد   2006اج اددد   5اتددده ي   2س

 االههل اهلعثههه تلتهليف:الا ة عتألجه ب تإلس ل
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 اهلاعتل ياين اعيف  هلاو تإللن لب  -

  سخف من  سل تلعالا  -

 تلع  يفصع   مصهاه ثليهه من ا هضف تلتل يف  -

 تإلس لاعثيقف تثت هه  تإلاالء -

عصدع    تإلضهمدفوشهها  تلوفهء  عشهها   أخ ىههه اعث تإلاالء يتلين  أج ايهتل هلب وهن  ةلت أمه

 .لجعتا تلسف  عشهها  تلج سيف

 لألجانبشهادة الكفاءة بالنسبة -ه

اعيدف عنهلدف تلشدخي تألج اد  تلغهيف من شهها  تلوفهء  اهل ساف لألجه ب عم هل ملت ق  تإلسد ل ادع  دا  

لنمهيف تل  ف تلمغ ا  من تلتاليس عالق تلشدهها  مثد  تلشدهها  تإلات يدف تلم لعادف للمغه ادف، عاد  تسدلل مدن 

ج ادد  تلددلي ي يددا تلدداعتل  دد  تلمغدد ب، لوددن  دد  الددض  دد ف تلسددفه تا أع تلق صددليها تلتدد  ي تمدد  ةليهدده تأل

 االعمهسيف اهلمغ ب....ع  ال تتع   ثل  تمثيليف االض تل تألنيهن

   لهدل تلمصدهل  مد ت ،تلع    تألمنت و اهل ساف لللسو يين ع جه  تلا ك تلملو  ع جه   ةل ع شي  

 ا تيد   3لي تلنجف تلمعت ده  12صها  اته ي   270.04اهلاعتل  اقه لق ت  عاي  تللا   ضل  ةلنتلمختصف 

 تدد خ  أن ةلدد تلدداعتل عوددلت منتعيهتددو، ع شددي   هدده ملددف ثقددااتتمدديل الهنددف تلمسددت اتا تلتدد  يتوددعن م  2004

 ف ال يشو  تستث هءت للاعتل. همن الق تلف تإلات يفتلنصع  ثل  تلعثههه 

 زواجالمكلف بال األسرةيؤشر قاضي -ا

 يددد لنعينفدددم ا ضمدددو تلت تياددد   ددد  وتهادددف تل دددا  ثدددل  أثددد ق ةليدددوثلددد  ملدددف تلمسدددت اتا تلمشددده   ضادد  تإللن 

 .لللالين اتعثيه ثقا تلاعتل
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 لعقد الزواج اإللزامية : البياناتثانيا

:تآلتيف (187) يت من ثقا تلاعتل تلايه ها أنيجب   

تلقه   ع ضمو عته ي  صاع ق ع ضل ملف تلاعتل عتلمنومف تلمعاع اهه ةلن ةل  تإلشه   -  

عتلج سيفهن تلعالا  ع ضل تلا هضف تلع  يف وعم ةضهمتهمهتسل تلاعجين عمن  -  

تسل تلعل  ث ا تالضت هء-  

عتلقاع  من تلمتلهضاين  تإليجهب صاع  -  

ع ضل ا هضتو     نهلف تلعوهلف تسل تلعوي  -  

تلع ليف تلقه ع يف لمن ساه لو تلاعتل ةل  تإلشه   -  

مقات  تلصاته -  

تلش ع  تلمتفه ثليهه -  

تعضيع تلاعجين عتلعل  ث ا تالضت هء -  

و  عتنا م همه تسل تللالين عتعضيع -  

   ثل  تللقا.خ هب تلقه  -

 ثالثا: تسجيل عقد الزواج

الا خ هب تلقه   يقعل تللالين اتن ي   سل تلاعتل، يتل ت مين  دي تللقدا  دمن تلسدج  تلملدا 

 ددها  تلنهلددف تلما يددف لمندد  عالا  تلدداعجين  ةلدد عيتلددين تعجيددو ملخددي م ددو  ،تألسدد  لددللك لدداى ضسددل ض ددهء 
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ندداامه مندد  ةلت لددل يوددن للدداعجين أع أل أمددهقددا، يعمدده مددن تدده ي  تلخ ددهب ثلدد  تللاتخدد  تجدد  خمسددف ثشدد  

 هل اه .وي  لملك اهلمنومف تالاتاتهيف اع  ةل عالا  اهلمغ ب  هن ملخي ثقا تلاعتل يعجو 

عيقعل  ها  تلنهلف تلما يف ات مين ايه ها تلملخدي اهدهم   سدل عالا  تلداعجين  اقده لقد ت  عايد  

صد   سدل عيسدلل أ دمين  صدعي ثقدعا تلداعتل، ا شدو  عم دمعن تلسدج  تلخدهي اتتللا  تلخدهي اتنايد

 ل للاعجف  يمه يسلل للاعل  مي .عتتلا 

مدده وتهاتددو اخدد  تليددا تألمدد  للسددها  تللدداع  ةعمددن اددلت تلم  لدده  دد  يعجددا  مددعلل ل سددل تلدداعتل عتدد ك 

  سل ااثهء للاعجين.اا    يع عسلس مع ختل تله ف ثليهه تلمغه اف م ل تلقال، ا سلعب أتلت  تل

 الزواج إثبات: الفقرة الرابعة

نيددات اهمدده مددن تلملفددها تلمل ع ددف ثلدد   ،تشددغ  تل اتثددها تلمتللقددف ا ثاددها عجددعا تلل ضددف تلاعجيددف

تلق هء، عا   اتثها خ ي    م ت ألثه اه ثل  ع ليف تألس   عثلد  ثد ض تلاعجدف عثلد  نقدعه تأل فده  

سدد نهع  ضادد  للددك تلعضددعف  ( ثانيررا ) ،تألسدد  تلاعجيددف  دد  ماع ددف  إلثاددها ت دد ه  أنعضادد   .عخهصددف تل سددب

 (. أوال ) تلشخصيف تلقايمف تألنعت تلاعتل    ماع ف  ةثاها ثل  مس   

 الملغاة الشخصية األحوالالزواج في مدونة  إثباتأوال: 

اد  يموددن  ،تلاعجيدف إلثادهاال يلتاد   سدل تلداعتل تلعسديلف تلعنيدا   تلشخصديف تألندعت نسدب ماع دف 

مدن  أع نشدهها  ثدالي ةمدهتلشد ثيف تلتد  اد   وهلاي ف ، سل تلاعتلث ا ثال عجعا  أخ ىتلاعتل ا  ه  ةثاها

عادهن تلل ضدف يقعل مقهمهمه من تث د  ثشد  شدهاات، يشدهاعن املد  تهل اعجدعا ث ضدف تلاعجيدف ادين تلمداثيين 

نهلف تلمغ ب الا تالستق   لل يون يتع   ثل  تللاا تلوه   مدن تللداع   أن عتألويامه تات  ضههمف، تلاعجيف 

 تألاددد  ا شدددههاوددده عت يوتفدددعن  ددد  ثقدددعا اعتجهدددل خهصدددف  ددد  تللدددهلل تلقددد عي، عتن تلمغه ادددف  ددد  اهتدددو تلفتددد   

 .عتلجي تن ممن ينم عن تلعليمف ثل  عتضلف تلاعتل عتألضه ب
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ت للدال   ادع اصدفف تسدتث ههيف  مد ،غيد   سدل تل وده تلداعتل ا ةثادهان تلماع دف ثلد  أ وه دا تد ي ومه

 .(188) تع   تللاا تلوه   من تلق ه  عتللاع 

 األسرةالزواج وفق مدونة  إثباتثانيا: 

تلعسيلف تلمقاعلف إلثادها تلداعتل عاهلتدهل   قيدهل تلل ضدف تلاعجيدف ال تثادا ةال  ،عثيقف ثقا تلاعتل عتلا

ادد ا تل ثقددا تلدداعتل،  يدد  أن ثمددف نددهالا يتلددل   يهدده ثلدد  تألاعتل ثقددا تلدداعتل  دد  ني ددو ألسدداهب عمدد عف 

 .ضها   تنع  اعن للك

 أن ،امده ملده أع  تمد أ أعاعتجدو سدعتء ودهن  جد   ةثاهاعمن الت تلم  له يتلين ثل  و  من ي يا 

 أمددهايهددف جمهثيددف، انيددث يددتل تلاددا  يهدده مددن  دد ف  تألسدد  ضسددل ض ددهء  أمددهلتلاعجيددف  ةثاددهايتقددامه ادداثعى 

اهلمنومف تالاتاتهيدف  تألس  ضسل ض هء  أمهلاخصعي تالختصهي تلمنل   هن اثعى ثاعا تلاعجيف يوعن 

ن يودعن ثقدا تلداعتل، عادلت تل لدب يجدب أ ةا تلموهن  أعامه مله  أعتلاعجف  نتلت  تعجا ااته    فعلاه مع 

 .أ فه عته ي  تلاعتل عمقات  تلصاته عمات عجعا  تأل  تفامقه  موتعب معضع مع ت مي و اعيف 

ف ثشدد  سدد ف لخمسدد  قددا أث ددا   صددف سددتمتا ،(189) مددن تلماع ددفتلمددها  تلسهاسددف ثشدد   امقت دد 

ع اثعى تلاعجيدف، تلتد  تلدل  تعثيقهده ألسداهب لسمه ،نيا تلت فيل تألس  ته ي  اخع  ضه عن  2004م ل س ف 

ف تلتدد  تسددتغلهه عمدد عف ضددها  ، عللددك وف صددف الستصددات  نوددل ض ددهه  يعثدده تلل ضددف تلاعجيددف عادد  تلف صدد

ج  تلتلاا، نيث يلما ةل  تلاعتل اهلفهتندف علمده ي جدب أ فده  مدع ادلق تلاعجدف تلثه يدف تلالض عتنهي  من أ

 .يفياها  لتقايل  لب سمهع اثعى تلاعج
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عادع مده    عضتو،  ينع  مه ع اعن تعثيه ثقا تلاعتل  و ن ،     م  هتلقها   اهألساهبمهلت يقصا 

مدن عجدعا  ت وداا ةل ةالتلداعتل  ةثادها  لمنومف     م  ه أال ت م   د  عسدهها  ثل  ت ،سه  ثليو تلق هء

 تلم عف، تالستث ههيف تلت  م لا تعثيه تلاعتل.

نيدث ةن تلملدع  ثليدو  د  تل هالدف ادع تنايدا ) ع   الت تلصاا لاادا تلمنومدف تالاتاتهيدف امد تو  

 لألسدددداهبتلمهايدددف عال ي صددد ف مدددالعلهه  تألسددداهبهددد  تل ددد  تلقدددها  ،   لألسددداهبتلنقيقددد  عتلددداضيه تلمفهدددعل 

ن يوددعن تلمدده ع تلددلي ندده  اعن مل دد  ت ددو يجددب أ، اعتلمعت ددع تلقه ع يددف تلتدد  تنددع  اعن تللقددا ثلدد  تلاعجددف

ثلقدو ثلد   أعامه ع ضه ع   ن   تلمشد ع امقت دهق  تألم تلله  ةلت أمهتعثيه ثقا تلاعتل اع مه ع عتضل ، 

  ف،  ه و يجب تنت تل الق تلشوليف.يفهء شوليف مليتتس

شدفع عليسا  هلاف صدنف تلاعجيدف ندهم  نتد  يت أا هءتل هالف  هن تل   ين لل ي جاه عنيث ت و     

 هلدب صدنف  أنوللك  ه و يجدب م نمدف  تألم لهه للك    تا ي  تنهيلهمه ثل  تل ي تلقه ع  ، عمه اتل 

خ ى عو  مه م لو من تعثيه ثقا تلداعتل ادع   اتدو  د  ثدال تللجدعء لمسد    تلتلداا أ اهم أ تلاعجيف متاعل 

 .(190) عمن تل يلهم  ا قيض تلقصا عيوعن و  للك ما  ت ل  ض  لاو(

يفددددت  تلاددددهب ال تفددددهع  لاددددها ثاددددعا  أنمددددن شدددده و  تالسددددتث هه  للدددداعتل تإلثاددددهان تالسددددتم ت   دددد  ة

يفت  تلادهب للتنهيد  ثلد  مسد    تلتلداا عودلت سد تل سدميف، عودللك تإلنصههيهاتلاعجيف، عالت مه يت   من 

ثيده ثقدعا اعتجهدل تلقده عن، عللدك اتع  لتالسدتث هه  للداعتل عتنتد ت تإلثاهااعتل تلقهص تا، لهلت يجب تعضيف 

 . تاتاتء،    م  تلت ع  تلواي  تللي شهاق تلمغ ب

ع   الت تلصاا صده ا منومدف تلد قض ) نيدث يليدب تل دهثن تلقد ت  تلم لدعن  يدو  د  تلعسديلتين 

ضددده ع   عخددد ه تلقددده عن ع قصدددهن تلتلليددد  تلدددلي ادددع امثهادددف  أسدددهسم دددمعمتين ل  تاددده  الدددال ت تودددهاق ثلددد  

ضها   نهلا اعن  أساهب  ا لسمهع اثعى تلاعجيف عجعا تشت تألس  من ماع ف  16تلمها   أنت لاتمو للك 

   تلم صعي ثليهه  د  تلمدها  تلمدلوع   عتلمنومدف لمده اهألساهب تلقهاتعثيه تللقا عتلم لعاف لل تلاا  لاهه 
                                                           

مارس  24بتاريخ   2005،/421/8في الملف عدد  841حكم غير منشور صادر عن المحكمة االبتدائية بمراكش تحت عدد  - 190

2005 



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  81 

تلداعتل  عثده ثقدا ا  دوعامهده ا  دو أتستجهاا ل لاهه ا هء ثل  شهها  شهعا مجهملف عثل  تصد ي  تلم لعادف 

مددن  41تثاددا للدك عاعن م تثدده  تلمددها   أنشدد ء اعن  أيث ددا م تجلددف ضسدل تلتعثيدده لددل تلثدد  ثلد   أ هده ةال

ث ا ثاعا تلما   تلمع عث  تالستث هه   توعن ضا خ ضا تلقه عن علل  ةال فس تلقه عن تلت  ال تجيا تلتلاا 

 ممه يل ض ض ت تاه لل قض. أسهستقل ض هههه ثل  

مددن ماع ددف  16صدد  مدده ثهاددو تل ددهثن ثلدد  تلقدد ت  تلم لددعن  يددو للددك ت ددو لددهن وه ددا تلمددها   نيددث

 ةال يتد ت عودلت تلخاد    دهن للدك ال  تإلثادهاتجيا سمهع اثعى تلاعجيف     ت   ت تقهليف اسهه  عسهه   تألس  

ين تل دددهثن ضدددها   اعن تعثيددده تللقدددا  ددد  عضتدددو، عتلمنومدددف لمددده ض دددا اثادددعا تلاعجيدددف اددد أسددداهبنهلدددا  ةلت

ا  تلدلي نده  اعن تعثيده تللقدا  د  اعن ايهن تلسداب تلقده ةليهلعتلم لعاف ا هء ثل  شهها  تلشهعا تلمستمع 

  ع تل لدب الدا تلت   تألس  تتنقه من ت ايه تل صعي تلقه ع يف تلم ممف للتلاا    ماع ف  أناه و عاعن ة

ا خ ضددا مقت دديها تلمددعتا تلمنددتج اهدده  جددهء توددعن ضدد تألسدد  يليهدده مددن ماع ددف  عمدده 40 ت ايقهدده عادد  تلمددعتا

 .(191) ض ت اه  هضي تلتللي  تللي اع امتهاف ت لاتمو ممه يل  و لل قض(

ةلدد  سددالف شددهعا اعن ) سددمهع تلمنومددف  دد  جلسددف تلانددث  (192)تألثلدد للمجلددس أخدد  ع دد  ضدد ت  

لهمه عامه  أخلاب تلش ث  للشهها ، عتلايا شههاتهل اهلصع  تلفعتع  ت يف لل   ين    نف  ا ه همه تل صه

ض ت       ف تل عل   ةلد  ة ده ف، تل  دهتل هلب اهن تلك تلصع  تتلله او، و  للك يلدا الدي  ثلد  تدع    عت 

 تألسد  من ماع ف  16للمها  تلقع  اثاعا تلاعجيف  ي  خه ضف  ةل عجعا  ف   هتج ثن تلك تلل ضف عت تها 

ثاهتههتلت  تجيا سمهع اثعى تلاعجيف   (تإلثاهااجميع  سهه   عت 

تجيدا سدمهع اثدعى  تألسد  من ماع ف  16وه ا تلمها  ةلت)  (193) تألثل للمجلس  أخ ع   ض ت  

ثاهتهه تلاعجيف يودعن للدك  د  نهلدف عجدعا  أنتشدت  ا     هده، عم هده شدهها  تلشدهعا، تإلثاهااوه ف عسهه   عت 
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لمده ض ددا اثاددعا تلل ضددف ضددها   نهلددا اعن تعثيده تلدداعتل، عتلمنومددف تلمصددا   للقد ت  تلم لددعن  يددو  أسداهب

تاد ا  د  ض ت اده تلمد ف تلقدها  تلدلي نده  اعن  أنشدهها  تلشدهعا، اعن  ةلد تلاعجيف لادين تل د  ين تسدت هات 

 .  تلم ا  م الف ت لاتمو عث  ا ض ت اه لل قض(تعثيه تلاعتل، توعن ضا جللا ض هههه  هضي تلتللي

، عي جددع اددلت تال تفددهع  2004ي نددم أن أنوددهل ثاددعا تلاعجيددف ث  ددا ت تفهثدده م دد  ات م ددل سدد ف 

لفتدد   تال تقهليددف مددن ماع ددف تألسدد  ، نيددث تددل تمايددا ت 16اهألسددهس، ةلدد  تلتلدداي  تلتق دد  تلمدداخ  ثلدد  تلمددها  

ت ادده تمايددا   عتا تاتدداتء مددن اخددع  اددلت تلقدده عن نيددا تلت فيددل،تلاعجيددف ةلدد  ثشدد  سدد ثاددعالسددمهع اثددعى 

تتخدددلا ثلددد  ةثددد ق عات   تللدددا  عتلن يدددها ثدددا  تددداتاي  مدددن أجددد  تفليلدددو ثلددد  تلشدددو   لخمدددس سددد عتا أخددد ى

 :(194)تلتهل 

 تعجيو وتب ةل  تلسها  تلمسؤعلين تلق ههيين. -

 ها تلمغ ايف عض ه  تالتصه  اهلخه ل.تعجيو وتب ةل  تلسها  تلق ه  تلملنقين اهلسفه تا عتلق صلي -

 تعجيو وتب    تلمع عع ةل  و  تلق هثها عتلمؤسسها عتلجمليها عتلم ممها تلمل يف اهلمع عع. -

موهتاددف تلمسددؤعلين تلق دددههيين نددع  ثقدددا جلسددها ت قليدددف اشدد ن ثادددعا تلاعجيددف ام تودددا تلق دده  تلمقيمدددين  -

 تلجمهثها ع   تألسعته ع   تألمهون تل ههيف.تلتهالف لاته    فعلال امه    للك مقه  نوهل 

مددن أجدد  تعثيدده ودد  اعتل  يدد  معثدده، تثتمدداا  2013ع 2011ت مدديل نملتددين ع  يتددين خدد   سدد ت   -

 ، يهمه الق تلعات   ثل  مقه ادف تشده ويف مدن خد   تلت سديه مدع وه دف تلمندهول عتلق هثدها تلنوعميدف تلمل يدف

 ت ده  اهتدهن تلنملتدهن عاف د   لمه يف لتا تلصلف...، نيث مو داع لهليها تلمجتمع تلما   عتلجمليها ت

جميددع تلجهددعا مددن تعثيدده ثدداا وايدد  مددن تلايجددها  يدد  تلمعثقددف عاهلتددهل  ت تفددهع تلنصدديلف تل هههيددف لألنوددهل 

 تلصها   اش  هه.
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ع د   ،ت خفدضي نم أن ثاا تألنوهل تلمص نف اثاعا تلل ضدف تلاعجيدف تلصدها    عمن جه ب آخ 

ول هممدده يل دد  أن تلمندد ،نومدده 7218  الددغ ثدداا تألنوددهل تلتدد  ض ددا ادد  ض تل لاددها مدده مجمعثددو تلمقهادد

  لاه،  29431تصاا للاا    

عالشددك أن مددن اددين أاددل تألسدداهب تلتدد  للاددا اع ت مهمدده  دد  ت تفددهع ثدداا تألنوددهل تلصددها   اثاددعا 

ادع ت خد ت  تلمندهول تالاتاتهيدف، ثاد   ،مدن تلماع دف 16خ   تلفت   تلت  تلا تلتلداي  تلتق د  للمدها   تلاعجيف

 دد  ت مدديل جلسددها ت قليددف  دد  اعتهدد   فعلادده،  2013ع 2012ع 2011 سدد عتاخدد    ،أضسددهل ض ددهء تألسدد  

ممدده سددهال  دد  تق يددب تلق ددهء مددن تلمددعت  ين، خهصددف مدد هل تلمقيمددين  دد  تلم دده ه تل ههيددف، عاهلتددهل  ةضاددهلهل 

جلسددف،  593مده مجمعثدو  2011تلت قليدف تلتد  ثقداا سد ف  ثلد  تعثيده ايجدهتهل، عاودلت الدغ ثداا تلجلسدها

 510مده مجمعثدو  2013جلسدف،  د  ندين الدغ ثداا تلجلسدها تلت قليدف سد ف  317مه مجمعثو  2012عس ف 

 جلسف.

من سد ف  ا وث تلمش ع تلمغ ا  جل   ت   ت تقهليف لما  ثش  س عتا الا ت تههههه  ةل تلت ايو  عيجا 

، عاللك   ى ت و تلمشد ع تلمغ اد  2019ت تها مؤخ ت    تلخهمس من  ا تي  خمس س عتا  ةل تل تمايااه 

تلمغ ايددف  تألسدد ثلدد   (195)ي خيدده  لددو ت لوهسددهتو تاليجهايددف عتلسددلايفأمهمددو ثدد ث خيدده تا ال  تاددع لهدده عأ

 عثل  تلمجتمع.

 :األولالخيار  -

تقهليف تلت  تستم ا  د  تلنقيقدف م دل ثل  ت تههء تلفت   تال  ةث نسوعا تلمش ع عثال تاخلو عالت  

، عادلت تألسد  علديس  قد  مدن صداع  ماع دف  1957تلشخصيف سد ف  تألنعت صاع  وتهب تلاعتل من ماع ف 

تلمنهول عتلت  لدل يفصد   يهده ث دا ت تهدهء تلمدا  اد  سدتلها  فدس  أمهلي    تسهؤ  اهل ساف للنهالا تل تهجف 

 هدا الدال مع صاع  تعجيهها من عات   تللا  أ جل   ا ث تمايا ضه عن يق   اهل ا صات تلممه سف تلسهاقف 
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تلاددث الددال ا مجددف تلق ددهيه تلمتللقددف اثاددعا تلاعجيددف عتلاددث  يهدده  دد  ت تمدده  تلندد  تلتشدد يل   دد  تلمع ددعع، 

ا دهك سدل ف ض دههيف لهده تختصهصدها وه دا مدن ضاد  تداتع  مدن  د ف عات    أصدانا ةلتغي   تألم علون 

 تللا .

 الخيار الثاني:  -

أع ثشد  عضدا تودعن مداتهه خمدس سد عتا وسدهاقتهه  تألسد  تلتمايا لفت   ت تقهليف  تالف    م  ماع دف 

نيا متسع من تلعضا من تج  تال تههء  هههيه مع تلفت   تال تقهليف يمون خ لهه تتخهل تاتاي   إلث هءعتا س 

ج تءتا  تمها تا يجيه للعصع  لهلق تل تيجف. عت 

 لثهلث:تلخيه  ت -

اودد  تلعسددهه  نهلددف اتهمددف عثهايددف عاددلت  دد   تإلثاددهاتلت صدديي ثلدد  تلفتدد   تال تقهليددف عجلدد   ةاتلددف 

 .تإلثاهاستصا  مج ا عسيلف وسهه  تلعسهه      ةلثمقو   ب لمصاتضيف عثيقف ثقا تلاعتل 

 إلثادهايدا  تلعتسدع عجلد  عثيقدف تلداعتل تلعسديلف تلعن تإلثادهاللت تجدع ثدن  تألعتن آن ع    م  ده لقدا

سلايف ثل  مه وهن يستها و تلمشد ع مدن تشد يع  آثه تلمعسع وهن لو  تإلثاها أن، نيث   ى ( 196)تلاعتل

عصيه ف نقعه تل ف   ويف سديتمون تلقه د  مدن تفليد  مقت ديها تلتلداا  تلم أ  ة صهفمن تألس   ماع ف 

مدددن تلقه ددد  تلقه ددد  تلمخدددتي، ويدددف سددديتل نمهيدددف نقدددعه  ةلنث دددامه يدددتل تلددداعتل تلثددده   اعن تستصدددات  

يودعن نمهيددف تللقده  عتعثيده تلملددهم ا ةلن تلقه د ، أعاعن  ة تاتددوصد  ث دامه يدتل تاعيجددو ادهل  ل ثدن هتلق

ويدف يمودن ت ايده اددلق ؟ ضدف تعصدف اوع هده ميثددهه عمقاسدفأاميدف عن مدف مددن نمهيدف ث  أوثد تلمتللقدف ادو 

ل دها  تلج سديف  تأل ممدفتلشخصديف تخ دع  د  جد   تألنعت  أناهثتاه    تلمقت يها ثل  تلمستعى تلاعل

ويف يمون تفليد  ادلق تلمقت ديها مدن  د ف تلم تودا تلاالعمهسديف عتلق صدليف تلمغ ايدف  ؟ل ها  تلمع ن أع

 اهلاعتل تلمعثه عتلمسج  اسج ا تلنهلف تلما يف. ةالتلت  ال تلتا  ا ع اهاهلخه ل عخهصف 
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 زواج المغاربة المقيمين في الخارج: الفقرة الخامسة

تلشخصدد ، تتجلدد   دد  تلت ددهاع مددن  أنددعتلهلتلمغه اددف تلمقيمددعن اهلخدده ل صددلعاها  دد  مجدده   يعتجددو

 خهصف. تإلس م    مقت يها تلفقو  أسهسوثلمه   عاين ضه عن مغ ا  يجا  أع ا جهف اين ضه عن 

 ،تلدلي يقيمدعن ادو تألج اد تلم اقدف  د  تلالدا  تإلات يدف لإلجد تءتا ،ثقا تلاعتل ةا تلت ك تلمش ع لقا 

اهسددتث هء تددع   شدد   تعثيدده تللقددا مددن  دد ف  13شدد ي ف تددع   شدد ع  تلدداعتل تلم صددعي ثليهدده  دد  تلمددها  

مدد   يددتل  عألع عتلقاددع ،  تإليجددهبثلدد  تلدداعتل يددتل ان ددع  شددهااين مسددلمين عتددع    تإلشددههاتللددالين، لوددن 

 .تلشخصيف تلملغه  تألنعت ي مل    ماع ف  لل ةلت ميل اعتل تلمغه اف اهلخه ل، 

عضا تل تجهعا تلمشهو  تلمتللقف ااعتل تلمغه اف تلمقيمين اهلخه ل، نيدث ندهع  تلمشد ع تلتع يده ادين 

توتسد  ضعتهده تلقه ع يدف،  أصداناعثليو  هن تللقعا تلما مف    تلخه ل اين مغ ايين  تللقا تلما   عتلش ث ،

ن يلتد ف  قد  القدا تلداعتل تلمند   مدن  د ف ثداالن نيدث ودهثب ثل  تلمغه اف    تلخده ل، عخففا تلمته

تلددلي وددهن يثيدد  تلوثيدد  مددن تلمشددهو  نيددث وددهن  تألمدد تلاالعمهسدديين،  تألثددعتنث ددا  أع، لإلشددههام تصدداهن 

 للمان تلت  تعجا اهه ض صليف مغ ايف. أعثليهل تلسف  للمغ ب 

مدددن  15ثقدددا تلددداعتل  اقددده للمدددها   ةجددد تءتاتدددتل  ادددف اهلخددده ل،ع ددد  نهلدددف تدددع   شددد ع  اعتل تلمغه  

 أن، ةضددهمتهلثلدد  تلمغه اددف تلددلين أا مددعت ثقددا اعتجهددل  اقدده للقدده عن تلمنلدد  لالددا  )جددهء  يهدده تلتدد  تلماع ددف 

 ةادد تلاهلمصددهل  تلق صددليف تلمغ ايددف تلتددهاع لهدده مندد   ةا تمددومددن تدده ي   أشدده يعاثددعت  سددخف م ددو اتخدد  ث ثددف 

 .(تللقا

صدددها  ثدددن تلمنومدددف تلنودددل ول تلمغ ايدددف، عم هددده تلهللمنددد تلق دددههيف تألنودددهلادددهل جعع ةلددد  الدددض ع 

) تلثهاا من ثقا تلاعتل تلما   تلم جا تاين اهن تلماث  عتلماث  ثليهه  أنثل   أوام   اتاتهيف لا   تال
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تلمغ ايدف تلتدد  تق د  ن ددع   تألسدد  مددن ماع دف  14ت دو لددل ينتد ل مقت دديها تلمدها   ةالتاعجده اعتجده مددا يه 

 .(197)شهااين مسلمين    تلاعتل عاع تلش ء تللي لل يثاا    تل هالف ممه ياق  ملو تللقا  هسات(

للمنومددف تالاتاتهيددف امو ددهس    ددا تددليي  تلنوددل اددهل  ه تلصددها  ثددن تلمنومددف  أخدد ع دد  نوددل 

تأل وددددهن عتلشدددد ع   اددددو ال يتددددع   ثلدددد ثقددددا تلدددداعتل تلمددددال   ةنتالاتاتهيددددف ااددددع اع اهلصدددديغف تلت فيليددددف اللددددف 

مدن  دم هه ن دع  شدهااين مسدلمين عادللك ياقد  ثقدا  تألسد  مدن ماع دف  14ي ثليهه    تلمدها  تلم صع 

 .(198) تلاعتل تلملوع  مخهلفه لمقت يها تل مهل تللهل تلمغ ا (

ثقدا  ةاد تلشدهات  عتمد أ عضا تشت   تلق هء تلمغ ا  تللوع    د  تلشدهااين، نيدث   دض شدهها   جد  

ن ا دهك عتمد أ  عاهلتدهل  ودهتلاعتل نيث جهء    ض ت  لمنومف تالسته هف اعجا  ) وعن الت تللقا نول  جد  

من تلماع ف  ي   14ممه توعن ملو تلش ع  تلمع عثيف عتلشوليف تلم صعي ثليهه    تلمها   عتم أ شهاا 

 .(199) من تل مهل تللهل تلمغ ا (   من ماع ف تألس 14مقت يها تلمها  متع       تللقا تلما   عتن 

لوددن منومددف تلدد قض لااددا  دد  تتجددهق تلتيسددي  ثلدد  تلجهليددف تلمغ ايددف  دد  تلخدده ل عاددلت مدده جددهء  دد  

تلمنومف مصا   تلق ت  تلم لعن  يو لمه ثللا ض ت اه اهن تل يهاف تللهمف لل تدا  امده  ةنض ت  لو ) لون نيث 

 أن ةلددد  ة دده فتا تلييلددو اهلصدديغف تلت فيليدددف  يدد  مسدددلمين يثاددا وددعن تلشدددهااين مع ددعع ثقدددا تلدداعتل تلمددد  

 عت  جهب تل تللقا عضيهل تلل ضف تلاعجيف تللقا، أمه الا ةا ةا تل مه ي لب ن ع امه ث ا تلشهااين تلمسلمين ة

مده ا لدا ادو تل يهادف تللهمدف ال ي تودا  اين مسدلمين يودعن متجدهعات ممده يجلد  هن ش   ن ع  شها تأل فه 

علدل تخد ه تلمدها  تلمندتج اهده  أسدهسض دهههه ثلد   أضهمدامدف ضدا وسدليل عيتلدين  اق عتودعن تلمن سهسثل  

 .(200) (أسهس وهن مه اهل ل   ي  ضههل ثل  

-12  يصدات  م شدع  اتده  ثملدا عات   تللدا  ثلد  ة لديي مدن ادلق تلل تضيد قع   ادلت تلصداا عللت

عجددو تلدد  هليددف تلمغ ايددف تلمقيمددف اهلخدده ل  دد تا تلج  أسدد   ثلددنددع  ت ايدده ماع ددف تأل 13تنددا ثدداا  4-04
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تلقيهل انملف تنسيسيف اهل ساف  تلسها  تلق ه  تلملنقين اسفه تا عض صليها تلمملوف تلمغ ايف اهلخه ل، اهاف

م شددع  مددن  خدد   عوددللك  .اددهن تللقددعا تلمددلوع   لهدده نجيتهدده  دد  تلمغدد ب إلض ددهثهل دد تا تلجهليددف تلمغ ايددف أل

يس تلمغ اددف نددع  سدمهع اثددعى تلاعجيدف تنسدد 50تنددا ثداا  2005-2-2اتده ي  صدها  ثددن عايد  تللددا  

امدده  يهدده  تإلثاددهاتلمشدد ع خددع  للمنومددف سددمهع اثددعى تلاعجيددف عتثتمددها سددهه  عسددهه  تلمقيمددين اهلخدده ل تن 

 .تلخا  

تتدعل  تلدعات   تلمولفدف اهلخه جيدف، ع  ةلد  تألجد لل تعجا ادلق تلمصدهل  ت سد  تل سدخف اتخد   فدس  ةلت

لمند  عالا  ود  مدن  تألسد   دها  تلنهلدف تلما يدف عتلد  ضسدل ض دهء  ةل تل سخف تلملوع   ة سه   تألخي   الق

 .تلاعجين

 تألسدد   ددهء ضسددل ض ةلدد لمغ ب،  ددهن تل سددخف تعجددو مندد  عالا  ادده ةلت لددل يوددن للدداعجين أع ألندداامه

 لك اهلمنومف تالاتاتهيف اهل اه .اهل اه  عتل  عوي  تلم

 ةلدد عجددو  2012شددت ا   10اتدده ي   3س  38م شددع  ثدداا  ا صددات ومدده ضهمددا وددللك عات   تللددا  

اتعثيقدو  د  تضد ب  تإللنتلسها  تلمسؤعلين تلق ههيين من تج  تلن ي ثل  تموين تل ت اين    تلداعتل مدن 

 عضا.

تلتدد   فتإلضهمددتلت سدديه تلقده ع   عتلق ددهه  مددع الددض الدداتن  ة دده ع دد   ،ثلد  تلمسددتعى تلمؤسسددهت ع 

عتسدداه يه تلدد ف تعتجددا ثدداا وايدد  مددن تلمغه اددف تددل تليددين ض دده  تتصدده  مغه اددف  دد  ودد  مددن    سدده عالجيودده 

 عتي هليه.

لج ددف م وايددف امقدد  عات    ا ندداتثتلمغه اددف تلمقيمددين  دد  تلخدده ل، ضهمددا عات   تللددا   عللتيسددي  ثلدد 

ات يفض ههيف  أ  تتمل  ،تللا  مندهول تلمملودف، تداتعل ثلد  تسدتقاه   ، عخ يده جهعيدف ثلد  صدليا مختلدفعت 

أ د تا تلجهليدف خد    تد   تلل لدف تلصديفيف ع شدهاال، ومدده تدل ةنداتث م ودا لتنليد  تلشدوهيها عتلتملمدها ثددن 

   يه تلم تس ا تللهايف أع تاللوت ع يف.
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 رة السادسة: الزواج المختلطالفق

خه جددو اددين اعجددهن تندداامه ينمدد  تلج سدديف  أعتلدداعتل تلمخددتل  اددع ودد  اعتل تادد ل اتخدد  تلمغدد ب 

  ي ي تلفصد  ،تلاعتل تلمختل  إلا تل،  اخصعي تلش ع  تلمع عثيف أخ ىج سيف اعلف  عتألخ تلمغ ايف 

اددددهلمغ ب ثلدددد  ت ددددو " تخ ددددع نهلددددف تلف  سدددديين  عتألجه ددددب  تلع ددددليف تلما يددددف للف  سدددديين تلثهلدددث مددددن مهيدددد

يد ي تلفصد  تلثددهمن مدن  فدس تلمهيد  ثلد  ت دو " يخ دع تلندده لقده ع هل تلف  سد " ومده  عأاليدتهل عتألجه دب

تلشد ع  تلمع دعثيف للداعتل  أنتلع    لو  من تلاعجين "، ع فهل من الين تلفصدلين  تلاعتل للقه عن ا ا تل

الق  أن ةل ع عع تلمغ ايف لااا ممنهول تل أنتلمختل     تلتش يع تلمغ ب تخ ع لقه عن تلاعجين،  ي  

تلدلي  دي  د   1960مده س  4مهيد    صدا أخد ىه ثل  تلاعتل تلمختل ، عمدن جهدف تلمقت يها ال ت ا

مددده لدددل تودددن  أخددد ىمدددن جهدددف  عتألجه دددبعتلمغ ايدددها  عتألج ايدددها، وندددف ادددين تلمغه ادددف تألع  " أن تأل صدددلو 

 أنتلفصدد  تلثدده   مددن  فددس تلمهيدد  " ي اغدد   أودداتلشخصدديف تلجدده ي ... " ومدده  تألنددعت مم عثددف  دد  ضدده عن 

تلشخصدديف  تألنددعت يوددعن تلدداعتل  ادده تلشدد ع  تلم صددعي ثليهدده مددن نيددث تلجددعا  عتلصدديغف  دد  ضدده عن 

 تلجه ي ثل  تلشخي تلمغ ا ". 

 هدد  اخصددعي تلشدد ع  تلشددوليف تلتدد  يجددب تنت تمهدده مددن  دد ف تلاعجددهن  دد  تلدداعتل تلمخددتل   أمدده

يقددال  أنثلدد  تلدداعل تلمغ ادد  نيددث يتلددين  1960مدده س  4عتلثدده   مددن مهيدد   تألع تلمندداا   دد  تلفصددلين 

 ق عث دا تالضت دهء ادلت تل سدل يجدب تسدليمو امجد ا تن يد أنلل وده  ثلد   تإلشههاتلنهلف تلما يف  سل  ل ها 

  (201)ث ا تلخ هب ثليو لي لقا  ع ت تل وه  نسب صيغف تلنهلف تلما يف

 الخاصة بالزواج المختلط الوثائق

 لتوثيق عقد زواج مختلط اإلذنللحصول على  يبنوثائق الزوج األج

 ةثفدهء، عيدتل شدهها  تلملدف اهل سداف للاعجدف تلوتهايدف أعاهل ساف للداعل تلوتدها   تإلس ل سل تثت هه  -

 تإلج تءتلمسلمين من الت  تألجه ب
                                                           

 1981ابرم المغرب وفرنسا اتفاقية ثنائية لتيسر الزواج المختلط بين المغرب وفرنسا سنة  - 201
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 مصهاه ثليهه من عات   تلخه جيف تلمغ ايف اهألم شهها  تلوفهء  للاعتل مسلمف من الا تلمل    -

 ثقا تالاايها -

 شهها   ايف خهصف اهلاعتل مسلمف من  ايب مغ ا  -

 من عات   تللا  تلمغ ايف اهألجه بشهها  من تلسج  تللال  تلم واي تلخهي  -

 ملي  اهلصيغف تلت فيليف أع  هههيهيوعن  نأ سخف من تلنول اهل  ه    نهلف تل  ه عيجب  -

 صع   من جعتا تلسف  -

 صع   من تلا هضف تلع  يف -

 تألصل    الا  ي  الاق  أعوهن مقيمه اهلمغ ب  ةن تإلضهمفن شهها  صع   م -

 خمس صع   عتع  ت يف  -

 شهها  تلج سيف -

 اهألم شهها  ثال تلسعتاه تللاليف مسلمف من الا تلمل    -

 ه تلاعل تلمغ ا عثهه - 

 صع   عتع  ت يف ث ث -

 تتلله اهلخ عاف ةات يفشهها   -

 خهصف اهلاعتلثقا تالاايها شهها   ايف -

 معت قف تلعل  اهل ساف للاعجف -

  سخف من  سل تل  ه أع سخف من تلنول اهل  ه    نهلف تل  ه  -

 شهها  تلسو   -

 صع   من تلا هضف تلع  يف -

 شهها  من تلسج  تللال  -

  سخف وهملف من  سل تلعالا . -
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تآلخ  اهل  ل من نت  يوعن و  من تلاعجين ثل  ا تيف تهمف اهل  ف  أاميتههلهه  ةن اهتو تلعثههه

خي عادهأل لو هه    تلنقيقف   ع يف نمهيف لل   ين تألج ا اهتو تلعثههه تلتا  متلاف اهل ساف لل  ف  أن

 أعياقد  مسدهلف مها يدف  لإلسد ل تألج اد عثلد  سداي  تلمثده   هثت دهه  تلم أ  تلمغ ايف من تالسدتغ  نمهيف 

 ع يف.ص

 مددن ت تفددهء معت ددع تلدداعتل للت ودداتلددا ك  أع  ف لشددانددث اعتسدد ف ت ادد ج تءيدد  تللددهل للملددك يدد م  تلعو

تلمولف ادهلاعتل يفيدا  يدو  تألس  ضه    ةل هب ته و تلمه   عمصا  اخلو عالا للك يعجو وعتلت وا من  ش

 عتألجه ب. تإلس لااعتل ملت ه  تإللن تألس     ثقا تلاعتل ثل يصا  ضه ةا تلثال عجعا أي مه ع من 

 بالمغرب األجانبة: زواج الفقرة السابع

مدن مهيد   11لقعتثا خهصف ثل  مستعى تلشو ،  هلفصد   (202)اهلمغ ب تألجه بيخ ع اعتل 

 ةاليتاعجعت    تلمغ ب  أن عتألجه باهلمغ ب ي ي ثل  ت و ال يجعا تلف  سيين  لألجه بتلع ليف تلما يف 

امقت   تلقعتثا تلم صعي ثليهه     مهل تلنهلف تلما يف  أعامقت   تلقعتثا تلمقاعلف    ضه ع هل تلع    

وددهن تلاعجددهن مددن اعلددف عتنددا  أي ينمدد ن  فددس تلج سدديف  يجددب  ةلتاددين مدده  تألمدد اددهلمغ ب، عيختلددف ا دده 

هن مختلفد  تلج سديف عجدب تنتد تل وهن تلاعجد ةلت أمهتلاعتل ع ه تلشو  تللي يف  و ضه ع همه تلع   ،  ةا تل

ودددهن تلددداعل تسددداه   عتلاعجدددف    سددديف عجدددب تنتددد تل  ةلتتلقعتثدددا تلشدددوليف لوددد  مدددن ضه ع يهمددده تلدددع   ، ومددده 

 .عن تالساه   عتلقه عن تلف  س تإلج تءتا تلت  ي ي ثليهه تلقه 

 يدد ي تلفصدد  تلثددهمن مددن  ،اددهلمغ ب تألجه ددبمددن نيددث تلشدد ع  تلمع ددعثيف تلخهصددف ادداعتل  أمدده

تلداعتل للقده عن تلدع     اد ا تلادهلمغ ب ثلد  ت دو يخ دع تلنده  عتألجه دبمهي  تلع ليف تلما يف للف  سيين 

ةاددد تل ثقدددا تلددداعتل  اقددده للقعتثدددا لوددد  مدددن تلددداعجين، عادددللك  متددد  ودددهن تلاعجدددهن مدددن ج سددديف عتندددا  عجدددب 

                                                           
يقصد بزواج االجانب بالمغرب الزواج الذي يتم فوق التراب الوطني المغربي بين اجنبيين من دولة واحدة او من دولتين   - 202

 مختلفتين.
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وددهن تلاعجددهن مختلفدد  تلج سدديف  ةلت أمدده، ةليهددهن تلشخصدديف للاعلددف تلتدد  ي تميدده تألنددعت ع ددعثيف لقدده عن تلم

  يجب تنت تل تلقه عن تلع    لاعلتيهمه.

 الفقرة الثامنة: اختالف الدين في الزواج المختلط

و تلشدد يلف ، عاددع مدده تق دد  اددتألصدد اددهلاعتل عجلدد  اعتل تلمسددلل اهلمسددلمف اددع  تإلسدد للقددا تاددتل 

لت يلف تلمسدددينيف، تلشددد تليهعايدددف عودددللك  دددهن تالسدددتث هء ادددع تخدددت ف تلددداين  ددد  تلددداعتل  تألصددد ودددهن ادددلت  عت 

 قدددا لادددب  ،(203) يلف ثلددد  جدددعتا اعتل تلمسدددلل اغيددد  تلمسدددلمف تلوتهايدددفشدددتلمخدددتل ، عضدددا تجمدددع ثلمدددهء تل

 يدددد   جددددهها ودددده  تلوتهايدددف  أن ةلدددد ع يددد ال  تأل الددددف أادددد  تلللددددل مدددن تلسددددلف عتلخلددددف مدددن تألهمددددفجمهدددع  

" تليدعل تند  لودل تل يادها ع لدهل تلدلين أعتدعت تلوتدهب ند  لودل ع لدهمول  مصاتضه لقعلو تلدهل  ،(204من ل)

عادلت تلجدعتا مقيدا  ،(205)ن  لهل عتلمنص ها من تلمؤم ها عتلمنص ها من تللين أتعت تلوتهب من ضالول"

 جددهها يدد  تلمسددلمف  هددع  يدد   تألج ايددفاعتل تلمسددلل مددن  أمدده، (206اددهن توددعن تلاعجددف تلوتهايددف منصدد ف)

أمده اعتل  ،(207")" وال تنكحوا المشركات حتى يرؤمنا ه ثل  ضعلو تلهل   تإلجمهععيست ا  ،اهتفهه تلللمهء

وه ا ملف الت تلداعل تلغيد  تلمسدلل سدعتء  أيهتن يمو  أجملا تلملتاب تلفقهيف ثل  قا تلمسلمف اغي  تلمسلل 

المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مرؤمن خيرر وال تنكحوا ملنات، مصاتضه لقعلو تلدهل  "  أعمش وه  أعوهن وتهايه 

من مشرك ولو أعجبكم أوالئك يدعون إلى النار واهلل يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبرين يياتره للنراس 

 (208)لعلهم يتذكرون"

 وأحكامهاالزواج  أنواع: المطلب الثالث

 د  تت تب ثل  ثقا تلاعتل أثه      هيف تألاميف، لو هه تختلف اين تلمت تاف ثن تلداعتل تلصدني  

 .(الفقرة الثانية)    اعتل  ي  تلصني لاين تلمت تاف ثن تع  ،(الفقرة األولى)
                                                           

 هاء وهم اليهود والنصارىالراجح أن أهل الكتاب ما سار عليه جمهور الفق  - 203
عبد الرحمان محمد بن القاسم، مجموع فتاوى تاريخ االسالم، احمد بن تيمية، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب بدون ذكر   - 204

 178تاريخ الصفحة 
 5المائدة االية   - 205
 ةاختلف الفقهاء في معنى اإلحصان هل الحرية أم العفة والراجح أن المقصود هو العف  - 206
 221البقرة االية   - 207
 219البقرة االية   - 208
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 وأثاره: الزواج الصحيح ىاألول الفقرة

 أيتلشدد ع  اعن ودللك عضاددع ، ع  ةيجدهبمددن  تأل ودهنتلداعتل تلصدني  اددع تلداعتل تلددلي تجتمدع  يددو 

ومه ي ش   يصا  تلاعتل  ه لت عي تب نقعضه مشت وف اين تلاعجينتلمؤاا ،  أعمه ع من معت ع تلاعتل تلمؤضتف 

 الدا للدك سد ت هع  نقدعهع  (أوال)متاهالدف ادين تلداعجين عتجادها نقدعه ع  عسد ت هع  نقعضده، تأل فده لمصدلنف 

 .(ثانيا ) أاعيهلثل   تأل فه 

 : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أوال

ث  ا ماع ف تألسد   تلداعتل ا  دو ميثدهه تد تض عتد تا  شد ث  ادين  جد  عتمد أ  ثلد  عجدو تلداعتل  هيتدو      

تإلنصددهن عتللفددهف عت  شددهء أسدد   مسددتق   ا ثهيددف تلدداعجين، عاددللك  لقددا تلدداعتل ي تددب نقعضدده ععتجاددها اددين 

عنسن  ،(3) عتلايا تألس  ، ع ثهيف (2) نسن تلملهش  ، ع (1) تلمسهو ف تلش ثيف، من اي هه (209)تلاعجين

 (.5(، عأخي ت نه تلتعت ث اين تلاعجين )4)تألضه بملهملف 

 :المساكنة الشرعية -1

ن يمودددن وددد  عتندددا م همددده ، عأمشددت ك يجمدددع تلددداعجينعتندددا  اعجدددعا ايددداتلمسدددهو ف تلشددد ثيف  تتنقدده

ن  اكك  ح رل لك      مصداتضه لقعلدو تلدهل   ،من نقو  د  تالسدتمتهع   ادف  د  تلت هسد  لتنقيده تلتودهث  تألخ 

عيلتاددد  مسدددون تلاعجيدددف مدددن مشدددمعالا  فقدددف تلددداعل ثلددد  اعجتدددو، عثلددد  تلاعجدددف  ن     م    ت  (أ  ح   ر ك ف    اتوا  

)مسددون  (210)تألثلدد ضدد ت  تلمجلددس  ، ع دد  اددلت تلصدداا جددهءتلددي  ملددو  دد  اددلت تلايددا أن أيمسددهو تو 

علددديس  يدددو  م مع دددهيودددعن  أناشددد   تلاعجيدددف يختددده ق تلددداعل ثلددد  ضدددا  نهلدددو عنددده  تلاعجدددف عثعتهدددا تلمجتمدددع 

 تا اهلسدو   لودعن تلفقدو يخدع  لهده تال فد عأالدومدع لعي اعجهده  اهإلضهمفتلاعجف  ي  ملامف  أن، ومه   ت (ة

ع د  ادلت تلصداا جدهء ضد ت  منومدف " أضه ادوتسدون مدع  أنتصد ق" علهده تالمت دهع مدن ومه للشدي  خليد   د  مخ

                                                           
 من مدونة األسرة. 51المادة  - 209
 387ملف شرعي عدد  2005دجنبر  21بتاريخ  609قرار المجلس العلى غير منشور عدد  - 210
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تلمنومددف  أمددهل 2016-2-10تلماثيددف تقدداما اتدده ي   أننيددث يسددتفها مددن عثددههه تلملددف  " (211)تلدد قض

ملددو ا ددا عت ددو  ددها  ايددا  عأ جادداتالاتاتهيددف ادد فس تلماي ددف امقدده  ث  ددا  يددو اددهن تلمدداث  ثليددو اعجهدده 

عت دددو لددل يغدددها  ايدددا  تإل فددههلدددل يتعضددف ثدددن  ا  دددوتلمددداث  ثليددو  عأجددهبتلاعجيددف عت وهددده ادداعن  فقدددف ..... 

تلف  سددديف  دددتل  تأل ت ددد تلسدددل ف تلف  سددديف ع لادددا  ددد اق مدددن  ةلددد تلاعجيدددف عتن تلماثيدددف اددد  تلتددد  تعجهدددا 

اندا ادين تل د  ين ن د ق  ةجد تءايدا تلاعجيدف عالدا  ةل تلمغ ب عتلتمس تلنول ثليهه اهل جعع  ةل  ة جهثو

تلمددداث  ثليدددو للماثيدددف  فقتهددده ع فقدددف تا تهددده .....  اددد اتء 2016 -10-6تلمدداث   ق دددا تلمنومدددف اتددده ي  

تلمسددت  ف. تلنوددل  ات ييدداومددف تالسددته هف عض ددا منايددا تلاعجيددف  ةلدد عتلدداتل تلمدداث  ثليددو   ثيدده اددهل جعع 

 تسددت  فاتل هلاددف  أنللددك  تألسدد  مددن ماع ددف  51ليددب تل هلاددف تلقدد ت  اسددعء ت ايدده مقت دديه تلمددها  نيددث تع 

ثدن ايدا تلاعجيدف تلدلي ادع ث دعتن  ثتلنول تالاتاته  ا هء ثل  ثال تع ي  ايدا تلاعجيدف عتلمنومدف لدل تاند

مع لعي اعجهده  اهإلضهمفتلاعجف  ي  ملامف  أن، للك أث قايا عتلاق ممه ..... عنيث ص  مه ع ا اهل ل  

تسدون  أنعلهده تالمت دهع مدن  –ال ف تا اهلسو  ، ومه للشي  خليد   د  مختصد ق لوعن تلفقو يخع  لهه ت عأالو

وهن تلايا  ةلتتتنقه ممه  أنايا تلاعجيف اعن  ةل عتلمنومف لمه ض ا ثل  تل هث ف اهل جعع  -أضه اومع 

 هاف ضه عن عث  ا ض ت اه لل قض".قو تلمن      تل هالف تللي اع امثخ ضا تلف    ههخهصه اهل هث ف، 

يقت دد  مددن تلدداعجين ثددال  تألمدد  ددهن  ،علمدده وه ددا تلمسددهو ف مددن تلنقددعه تلمشددت وف اددين تلدداعجين

لت ،اعجهده اد لن ةالمغها   ايا تلاعجيف، عتلاعجف ال ينه لهه مغدها   ايدا تلاعجيدف   دها ا ايدا تلاعجيدف  عت 

 عضف تل فقف. ةموه يفمع  تألس   ةامه ايا تلاعجيف ض ههيه، اج يمف  ةل ي هلاهه اهل جعع  أن هن للاعل 

تللي ياق  تلعسيلف تلشد ثيف لنفدم تل سد ، علتلايدف تل  ادها تلج سديف للداعجين عوللك نه تالستمتهع 

 .لل ض عتل س ، من   ف تلاعجين ملهعلاعل تللفف عصيه ف ت عتإلخ ي تإلنصهنمع 

ل ندده ع دد  اددلت تلصدداا صدده  نوددل تلمنومددف تالاتاتهيددف اعجددا  )  دد   لددب تلتلددعيض ثددن تل دد   ت

لهدده تلعي دده ثددن تل دد    ا اتهددوتلنوددل ثلدد  تلمدداث  ثليددو  ةلدد  لددب تلماثيددف يهدداف  ةناهلماثيددف، نيددث 
                                                           

محكمة نشور بمجلة نشرة قرارات  2017دجنبر  5الصادر بتاريخ  2017-1-2-174في الملف الشرعي عدد  628القرار عدد  -211

 . 32الصفحة   34النقض العدد 
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شدد ثيف مدع  تددهتين، عنيددث  فدد   تء  ا ددو ث ضدها  يدد  ا اددل مدن جدد 100000هدده ال يقد  ثددن ا ألنقددوتلدلي 

 يتدو وه دا  أنمؤودات  أثد قي ث ضها  ي  ش ثيف مع تلملوع تا اث  ثليو من خ   ملو تتو  ا و ألتلم

 تلتلاا، عمج ا ث ضف مهليف مع تلثه يف اهثتاه اه صايقف تللههلف. ة ه     اهألعل تلاعتل 

تلنقددعه عتلعتجاددها تلمتاهالددف اددين تلدداعجين تلمسددهو ف تلشدد ثيف امدده تسددتعجاو مددن ملهشدد    ةنعنيددث 

نصهناعجيف  خ صوو  م همه  عت   س .الاعل تللفف عصيه ف تلل ض عتل  لألخ  عت 

عنيدددث ت دددو ادددهل جعع لعثدددههه تلملدددف عمسدددت اتتو خهصدددف تلصدددع  تلفعتع  ت يدددف تلتددد  يمهددد   يهددده مدددع 

تلمداث   أنتلمسمه .....عتلت  لل تون من  م هاثف م و، ا  تض  اهده  د  جلسدف تلصدل  ع د  جميدع ملو تتدو 

 ددليف مخلددف عتللفددهف لاعجتددو تلماثيددف خهصددف عت ددو يمهدد  مددع تلمددلوع    دد  ع  تإلنصددهنثليددو تخدد  اعتجددب 

 ة دده اهلنيددهء عال تليدده اشددخي منصددن عتن مدده ا ددع اددو مددن وع ددو وددهن ي ددعي تلدداعتل اهلمسددمه ......  دد  

نومدددا  تألسددداهب....... لهدددلق تلم توادددف مدددن جه ادددو تأل لددده تلتلددداا ادددع منهعلدددف م دددو تلدددتملي مدددن مسدددؤعليف 

 (212)ا ال (  60000تلمنومف ب.... عتلعيض ثن تل    تلمل عي تل نه اهه ضا ق 

 :حسن المعاشرة -2

 ع  تلمددعا   ة ددفهءثلدد  اتخدد  ايددا تلاعجيددف يلمدد  ودد  مددن تلدداعجين  تتنقدده نسددن تلملهشدد   ادد ن

، ممده يفد ض ثلد  عتإلخد ي نسدن تل يدف عتلتسدهم  أسدهسعتن تقعل نيهتهل تلمشت وف ثل  عتلمناف اتخلو، 

  وعام روهف ب المعرو   ل  هلد، ع د  ضعلدف تعتلمعثمدفتلاعجين ملهلجف تلمشدهو  تلتد  ضدا تلت  دهمه اهلنومدف 

 .(213)ف ا  كرهتموهف فع   ا  تكرهوا مي ا ودجعل اهلل فيه خيرا كثيرا(

 : والبيت األسرةرعاية  -3

، عتن يددتل  هددج يجددب تلتشددهع   يهددهمددع  أ عت مدديل تل سدد  عتأل فدده  تألسدد  تلتشددهع   دد  تسدديي  شددؤعن 

مدع تلداعل  د  تلسده  لف عمسؤع  صانا تلاعجف متسهعيف ههمف ثل  تلتشهع  عتلتلهعن،  قا أ ويف ضمقه اف تشه
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ثلدد   ثهيددف تلايددا اهثتاه ادده    دده شدد يوه لل جدد   دد  تلنقددعه عتلعتجاددها، عتلمسددؤعليف تلمشددت وف تتجلدد   دد  

 .تألا هءلك و  مه يتلله اتعجيو عت ايف ا تلمتللقف اايا تلاعجيف، عولتتلتشهع  عتتخهل تلق ت  

 :األقاربحسن معاملة  -4

عودللك  ،أضه ادو مثد  ينتد ل عتلداي اعجتدو أن هلاعل يجدب  ،تلعتلاين عتجاف عايه تهمه   ع يف هثف 

 .عملهملتهل ملهملف نس فضه او عأتنت ل عتلاي اعجهه  أنتلاعجف يجب 

 : حق التوارث بين الزوجين -5

 لقهدده  ، عادد   دد  لمتددو أعتع يددا ةلتيدد ث تلدداعل  دد  اعجتددو  ،للتددعت ثتلاعجيددف سددااه  تلل ضددف تلتادد 

عتد ث تلاعجدف اعجهده  دع ت،  تلتدعت ثه تلاههن  ي ه  نه مه تل  أ عا  مه تات     تللا  من   ه  جل ،

لدل يودن لدو علدا، عتد ث  ةلتثا    ه  جل ، عت ث تلاعجف تل اع    اعجهده  أع    ومها عا     لمت ةلت

ودهن  ةلتعلدا، عيد ث تل ادع  د  اعجتدو  لدل يودن للاعجدف ةلتتلاعل  ي ث تل صف  أمهوهن للاعل علا،  تلثمن ةلت

ل    دك  ف لا  ف ول    ف   ا  ك  ا  لا  ف ول       إ  أزواجك   ولك    ن   ف    ا ت  رن    لاعجددف علددا، مصدداتضه لقعلددو تلددهل : ل

  ل   دك ف لك   ول   ف  ا  ك ا   دد ف ولا ف الرب ع  م ا ت ركت  إ  أوا ا  ف لك  الربع  ما تركف  ف بع  وقية دوق ي ن 

 .(214)بع  وقية توقو  باا أو ددف(ت   ف  لك  ول  ف لاف الثمف  ما ترك

 أبويهمعلى  األطفال: حقوق ثانيا

عضدددا ثمددد  تلمشددد ع  ،أادددعيهلثلددد   ع جددده  تلمسدددتقا  لدددللك  لهدددل نقدددعهثمددد   تلددداعتل  تأل فددده يلتاددد  

عللدك  تألسد  من ماع دف  54تلمها  تلنقعه  أالتلمغ ا  ثل  تجميع الق تلنقعه     ي عتنا جملا  يو 

مددن  دد ف تلمغدد ب، مددع م تثدده  مصددلنف تل فدد   هاه ثليهددهت سدجهمه مددع مقت دديها تالتفهضيددها تلاعليددف تلمصدد

 عتلق ت تا تلت  تهمو. تألنوهل   جميع 

 صدديي ثلددد  تمتيدددع تتل ةلددد  ة دده ف ،عثليددو تدددل تلت صدديي ثلددد  مددده يهددل ت ايدددف تل فدد  عتلل هيدددف ادددو

امدهجهل تد ايلهلل دمهن  ،تلملهضين انمهيدف خهصدف تأل فه  تتنمد   اناأصدتلاعلدف  أن د  تلمجتمدع، ومده  عت 
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تلسه  ثل  م تضاف ت فيل الق تلمقت يها  عأس اا، تأل فه لنمهيف  تل امفعللك اهتخهل تلتاتاي   ،مسؤعليتهه

 تل يهاف تللهمف، عا  وهألت : ةل 

تقدعل اعضهيتدو   تل فد  عنمهيدف نيده .ندين الدعغ سدن تل شدا ةلد نمهيف نيهتهل عصدنتهل مدن تلنمد   - 1

 مهل تلس تين. متو تل فسيف عتلاا يف، عوللك ةتمهل تل  هثف نت  ةتعتلن ي ثل  س  ت  من جميع تأل

تللمد  ثلد  تثايدا ادعيتهل عتلنفدهم ثليهده خهصدف اهل سداف ل سدل عتلج سديف عتلتسدجي   د  تلنهلددف  - 2

  تألا دهء تختيده  تلمدعا، عيجدب ثلدلد  نقدعه تل فد  يد تا  ادو مدن تلدعالا  ة، عتالسل يلتاد  نقده مدن تلما يف

 ا هههل.أنسن تألسمهء أل

عالا تختيه  تالسل يجب تلتص ي  اعالا  تل ف  اتخ  تج  ال يتلاى ث ثدين يعمده مدن تده ي  تلدعالا  

 لاى  ها  تلنهلف تلما يف.

تلنه  د  توتسدهب تلج سديف تلتد  تلتاد  ث ضدف سيهسديف ادين   ف ل،  لعاخصعي تلنه    تلج سيف

 1958 شددت ا  6صددليف ثددن   يدده تلددال   اقدده لمهيدد  تل فدد  يوتسددب تلج سدديف تلمغ ايددف تألعتلاعلددف، ع  تلفدد ا

 .علا خه ل تلمغ ب أعج ايف و أموه ا أ ب مغ ا  علعتلم مل للج سيف و  من علا أل

تلنده  د  تل سدب  هدع مدن  أمده، تألس  من ماع ف  تلثهلثتلوتهب  ألنوهلتل سب عتلن ه ف عتل فقف  اقه  - 3

مصداتضه  أادهههل ةلد  تألا دهءمد  ا سداف تدو اشد ع  اضيقدف عأنه تإلسد ل اهل سدب عت  عضدا تثت د   ،ثمل تلنقعهأ

 .(215)( عن  اهلل  هو اق ط  ائا   ادعوه  آلبلقعلو تلهل  

عيددو مدده اتمدده متدداعجين عيسددو ه  دد  ل فدد  عتللمدد  ثلدد   ثهيتددو مددن  دد ف أامدده تلن دده ف  هدد  تلقيددهل ات ايددف تأ

 ضه ب ا ف تلاعجيف  تس ا تلن ه ف ل ل أع تألب أع  ي امه من تألث ا ت تههء تل ت أمهايا عتنا، 

  والوال   ات  عتل  ددهثف ادد   دلتء تل فدد  مصدداتضه لقعلدو تلددهل  .ث ددا تالسدت هثف ألعالاادده أللت ة  دهع – 4

 .الرضاعة(  دت   درضعف أوتدهف حوليف كا ليف لمف أراد أ
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اهلنفدهم ثلد  سد متهل تلجسدايف عتل فسديف عتلل هيدف  لأل فده تتخهل ود  تلتداتاي  تلممو دف لل مدع تل ايلد   - 5

 .اصنتهل عضهيف عث جه

تلصداه  د  تلقدع  عتللمد  عتجت دهب  ةلد تلمؤايدف  ،تلتعجيو تلاي   عتلت ايف ثل  تلسلعك تلقعيل عضيل تل اد  -6

 .تلجساي عتلمل عي عتلن ي ثل  تلعضهيف من و  تستغ   ي   امصهل  تل ف  لأل  ت تلل ف تلمف   

ضدا   يهيهعت ألعالاال أنتإلاهء و للنيه  تللمليف عللل عيف    تلمجتمع عثل  تلتلليل عتلتوعين تللي يؤال - 7

 .تلمست هع تلم عف تلم همف لمتهالف ا تستهل نسب تستلاتاال تلفو ي عتلاا  

ع تل ف  تلملهه اهلنه    تل ثهيف تلخهصف، عتلتا  تلاعلف مسؤعلف ثن تتخهل تيتم عث ع  ثل  للك

 ع مهن نقعضهل ع ثهيتهه  اقه للقه عن. تأل فه تلتاتاي  تل امف لنمهيف 

لت تجسددديات ل تفهضيدددها تلاعليدددف تلتددد  صدددهاه ثليهددده  54ادددهن تلمدددها   تلقههددد و ددا تتفددده مدددع تالتجدددهق  عت 

 تإلسد م تلدات س للفقدو  ةنا   التفهضيهالق الق تلنقعه مه ا    ا ال تتفه ملهل    وعن      تلمغ ب 

 .تإلس ميف   تلش يلف  معجعا و  الق تلنقعه  نأسيجا 

 وأثاره: الزواج غير الصحيح ةالثاني الفقرة

لت ،(أوال)وهن اه    أ وه و قا  و ه من  ةلتثقا تلاعتل  ع  صدنتو ودهن  هسدات  قا شد  ه مدن شد   عت 

 .(ثانيا)

 : الزواج الباطلأوال

 )باء(. تلاعتل تلاه   ثه آل، عالا للك س ت  ه )ألف( تلاعتل تلاه  س ت  ه    تلااتيف لنهالا 
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  ألف: حاالت الزواج الباطل

 ةلتعتلقادع ، عيلنده ادهلاعتل تلاه د  مده  تاليجدهب أ وه و     تنا نص  خل ةلتيوعن تلاعتل اه   

يوددعن تدداعل اهدده  لدد ، ع  أعمندد  ثقددا تلدداعتل من مددف تن يمدده مؤاددات ثلدد  مددن ي يددا تلتدداعل اهدده  تلمدد أ وه ددا 

 :تآلتيفتلاعتل اه      تلنهالا 

منصرروص عليهررا فرري المررادة العاشرررة مررن مدونررة ال األركرراناختررل فيرره احررد  إذا  -1

 األسرة

 عتلقاع . تإليجهبعتلقاع  عتلش ع  تلعتجب تع  اه  يهمه، عولت ت لاتل تلت هاه اين  اهإليجهب تتلله

ثددال  أع )أ(تندداامه  أععتلقاددع   تإليجددهبعتلقاددع  الددال عجددعا  تإليجددهبن يتنقدده تلخلدد   دد  يموددن أ

 .)ل(اهمه اصيغف  ي  اهتف  تإلاالءع أ )ب(ت هاقهمه 

 احدهما: أووالقبول  يجاباإل انعدام –أ 

  د لتعتلقادع  مدن تل د ف تلعتضدع  د  تلغلد ،  تإليجدهب وهلغل     شدخي تلمتلهضدا تلدلي ي لدال ملدو 

 تإليجدددهب يددد  تلدددلي تادددها  ملدددو  أخددد مدددن ضصددداق اقادددع  تلددداعتل م دددو شدددخي  أنتثادددا أي مدددن تلمتلهضددداين 

ث دو اددع ع تلقادع  تلصدها  أ  هإليجددهبع د  اعتل تلقهصد  ، (216) تللدالين يودعن تللقددا اده   أمدهلعتلقادع  

 تلموعن ل ون تللقا عيت تب تلا  ن ثن ثال عجعاق

 والقبول: اإليجابعدم التطابق بين  –ب 

 ومه ضامو تلمعجب،  لإليجهبث امه يوعن تلقاع   عتلقاع   تإليجهبيتنقه تلت هاه اين  

 والقبول اإليجابتخلف البت في صيغة  –ج 
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 أعشد   عتضدف  أع ا جد ن يوع ه اهتين  ي  مقياين يجهب عتلقاع  يجب أ صا تلماع ف ثل  أن تإل

ع تندداامه اندده تلخيدده  أي تنايددا عتلقاددع   يدد  اددهتين أعال ةلت تضت  دده أ تإليجددهب، عثليددو  يوددعن (217) هسدد 

عا دده يوددعن تللقددا ادده   متدد   ن ت تجلددو ثددن تللقددا عت سددنهاو م ددو،ن يللددتدد   ام يددف يموددن للمتلهضددا خ لهدده أ 

عتلقادع  اصديغتهمه تلاهتدف تل هههيدف  تإليجدهبيدتل خ لدو  أنمجلس تللقا تللي يجدب  تجهعاا  ت   تلخيه  امن

 هس   هن تلنول اع ا د ن  أععتضف ع ش   ج  أع ت تهههو ا اتلليه  فهل تللقا أ ع تناامهعثه يه ةلت تضت  ه أ

 .(218)تلتلليه عصنف تللقا

 .المؤقتة أووجد بين الزوجين احد موانع الزواج المؤبدة  إذا-2

ع متلهضاين سدعتء ودهن تلمده ع مؤادات أاين تل ،ثاا عجعا مه ع من معت ع تلاعتل ةلتيوعن تللقا اه   

مدد  الخددت ف  دد  ثاددعا تلمدده ع  ي  ددع تألمدده  دد  نهلددف تأن يوددعن تلمدده ع ثهاتدده أيجددب ، ومدده (219)وددهن مؤضتدده

 .للق هء للاا    تلمع عع

 : أثار الزواج الباطلباء

صددد   تلمنومدددف ادددا  ن (، ت220) 57 ددد  تلمدددها   هتلدددا  ن تلم صدددعي ثليهددد أسددداهبةلت تدددع  ا 

ا لدب ضدا يتقدال ادو  أعتلمؤايف للا  ن،  تألساهبمن تع   تنا  تلت واث ا  أعتلاعتل امج ا ت  ثهه ثليو، 

عامج ا تلتصد ي  ادا  ن تلداعتل يت تدب الدا  ، ي ال ممن لهل صفف تالاثهء    تلمع عع أعتنا تلاعجين 

عماتددو  تأل سددهبمددا  لمل  ددف ادد تء   نمهدده نتدد  ال تخددتل   تلمدد أ عتالسددتا تء عاددع تدد اي  ،  تلصدداتهتلدداخع 

 وه ا نم . ةلتصغي  ، عع ع تلنم   أعسف هوه ا يه ةلت أشه وه ا تنيض، عث ثف  ةلت ،ث ثف ض عء

                                                           
 من مدونة األسرة 11المادة  - 217
 371ص  مرجع سابق الخمليشياحمد  - 218

 من مدونة األسرة 39إلى  35موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من  - 219

  ة ببطالن الزواجمتصرح المحك - 220



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  100 

تندد ل  أي لنددعه تل سددب عن مددف تلمصددها  ، (221)تل جدد  وددهن نسددن تل يددف أنثاددا  ةلتومدده يت تددب 

 د  نهلدف سدعء تل يدف  د   أمده ع  عثهده، تلمد أ  أصدع تلداعل ع  عثدو عيند ل تلداعل ثلد   صدع أتلاعجف ثلد  

 يت تب ثليو ال لنعه تل سب عال مصها  . 

عالددا تلنوددل  دد  تلندده ،  آثدده قعتلنوددل اددهلا  ن نوددل وهشددف للددا  ن ال م شدد  لددو، عمددن تددل ي تددب 

اليفت ضده   دهءت  أناهلا  ن يجب ثل  تلداعجين  ع د  ادلت تلصداا جدهء اعتسد ف تل يهادف تللهمدف،  تضت دهءت عت 

لدف عالدا مد ع  أيدهل ضلي 30/05/2011ي  تداعل اتده   ا  دواتاتهيف اميسع  ) يل ض تلمداث  نول تلمنومف تال

 27ع  أشده أي الا م ع  أ الف  30/09/2011اته ي  ثل  اعتجهمه ااأا تمه  ثليهه ث مها تلنم  ع 

وه ددا نددهم  ضادد  تلدداعتل  تيجددف ث ضددف  يدد  شدد ثيف مددن  ا  هددهلددو تلمدداث  ثليهدده ا تدده صدد نا  جادداأ يعمدده 

امن د  تلشدد  ف تلق ددههيف مؤودات ت ددو يسدتني  تسددتم ت  تلل ضددف تلاعجيدف  دد  مدد   أواتددوعادع مدده  آخدد  جد  

 الق تلعضههع ملتمسه تلنول ات ليقهه م و للشقهه عا ف   سب تلا ا.

تلادا  د  ت ند   تلل ضدف تلاعجيدف ادين  من م هضشف تلق يف  ه دو يلدال ضاد  ي أثنيث ت و اهل م  لمه 

 من عجعااه تلش ث  عمن ماى صنف ثقا تلاعتل تلما ل اين تل   ين. تلت واتل   ين 

  شد ثه ا  تقد  ثدن تضد  مدا  تلنمد  تلملتاد  ثاعا وعن تلاعجف ع لا تلا ا اتخ  م أمهلنيث ت و 

نددهم  عادع مده يخددهلف تل مدهمين تلشدد ث  عتلقده ع   للقددا تلداعتل اهثتادده ق ادع اليد  ضدده ع ثلد  وع هدده وه دا 

مه له ش ثيه مؤضته ينع  اعن ت لقهاق لعجعااه    نهلف تستا تء من ا ه عنيدث ت دو اعتل تل د  ين مدع عجدعا 

 ت اه   ال ي تج أي تث  اي همه ال تفهء نسن  يف تلاعجف. ع تلملوع  يجل  تللقا تل تا  ثقاتلمه

لدداثعى الن تن ثاددعا ا دد ن تلدداعتل لددل يادده ملددو مندد  للاددث  دد   صددع  تلمقدده  تال تتددهن  ل عنيددث

 .(سهسهثقا تلاعتل  ي  معجعا أ

نوددددل منومددددف  ةليددددون تلاعجددددف  دددد  نهلددددف تلدددداعتل تلاه دددد  ال تسددددتنه تل فقددددف، عاددددلت مدددده لاددددب ومدددده أ

اقدده للمقت دديها تلتشدد يليف ( ) ال  فقددف للاعجددف  دد  تل ودده  تلاه دد ، عللددك  222تالسددته هف اهلددات  تلاي ددهء)
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الق تلقهثا  تلفقهيف    مفهدعل تلمخهلفدف  تألس  تل وه  تلصني ، عضا تا ا ماع ف  أثه تلت  تجل  تل فقف من 

علشددد ع   أل وه دددوتن يودددعن صدددنينه اهسدددتيفههو  آلثددده قثقدددا تلددداعتل  إل تدددهلتلتددد  تشدددت  ا  50لددد ي تلمدددها  

  .صنتو عت تفهء معت لو(

 الفاسد: الزواج ثانيا

 61 ن د  تلمدهاتي هتلاعتل تلفهسا اع و  اعتل تخت   يدو شد   مدن شد ع  صدنتو تلم صدعي ثليهد

عتلددداعتل تلفهسدددا لصددداتضو  ،)ألرررف(لقددداق تلددداعتل تلفهسدددا لعادددع ي قسدددل ةلددد  ضسدددمين، ، تألسددد  مدددن ماع دددف  62ع 

 .)باء(

 : الزواج الفاسد لصداقهلفأ

يسدم  تلداعتل تلفهسدا  ،تللي ال تتع      صداتضو تلشد ع  تلشد ثيف أعتلاعتل تللي يتل ااعن صاته 

لدددل تتدددع    ددد  تلصددداته شددد ع و تلشددد ثيف،  ةلت، عيفسددد  تلددداعتل تلفهسدددا ضاددد  تلا دددهء عال صددداته  يدددو، لصددداتضو

 عيصن  الا تلا هء اصاته تلمث  عت تث  تلمنومف    تناياق تلعس  تالجتمهث  للاعجين.

تمدددا تسدددميف  ةلت، ةسدددقه وا تلددداعتل، ال يجدددعا تالتفدددهه ثلددد  لصددداته يلتاددد  شددد   صدددنف  ددد  ثقدددعت

 تلصاته اش ء ال يص  تلتاتمو ش ثه.

لدل ي لدع  ةلت أمدهت لدع ثليدو ضاد  تلداخع ، عال صداته  يدو،  ةلتيفسد  تللقدا  تخت  ش   تلصداته، ةلت

 الا تلاخع ،    يفس  عيوعن للاعجف صاته تلمث . ةالثليو 

 : الزواج الفاسد لعقدهباء

واعتل تلمد يض  أع ،وهلاعتل ااعن عل     نهلف عجعاو ،اعتل تخت   يو ش   من ش ع  تللقاو  

 تنليلهه لم لقهه.واعتل تنلي  تلماتعتف ا يف  أع يشف  تلم يض الا تلاعتل، أن ةال م  ه مخع ه،
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متدد  تاددين ت ددو  هسددا، سددعتء  أي ،عجددب  سددخو متدد  ت لددع ثليددو تألسدداهبوددهن تلدداعتل  هسددا لهددلق  ةلت

الددا تلداخع ،  دهن ت لدع ثليدو ضاد  تلداخع ، عجدب  سددخو عال  ةاللدل ي لدع ثليدو  أعت لدع ثليدو ضاد  تلداخع ، 

تللقا تلصني  من صاته ع سدب   أثهالا تلاخع   تت تب ثليو  ةالتث ، عتن لل ي لع ثليو  أييت تب ثليو 

 تلنول افسخو.يصا   أن ةل عن مف مصها   عتعت ا اين تلاعجين 
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 القسم الثاني : انحالل ميثاق الزوجية
قددا تمدد  تلل ضددف ن لهدده ،   ضيهمهدده عث ددا ت أث ددهءلقددا مدداا تلمشدد ع ث هيتددو عتاتمهمددو للل ضددف تلاعجيددف 

تسددتني  تللشدد   اددين تلدداعجين،  توددعن  أنتلاعجيددف اصددلعاها عمدد عف تاثدداع عجعاادده عتسددتق ت اه، عيموددن 

جدد تءتاشدد ع   تألسدد  تلف ضددف ادد  تلندد  تلعنيددا، عضددا  ممددا ماع ددف   أعت ندد   ميثددهه تلاعجيددف اددهل  ه  عت 

 ول(األ  )الفصررلعسدد ت هع   دد   ،عتأل فدده عملددهيي  تقدداي  مسددتنقها تلاعجددف  ،تل دد ه أ ددعتعلت عودد هلت ليه،ادد

 آثه  ت ن   ميثهه ت ن   تلاعجيف. الثاني( )الفصلع    ،ت ن   ميثهه تلاعجيف

  انحالل ميثاق الزوجية :األول الفصل

أس  ، علللك ال ي لقا ثل   ت سيس   تلاعتل ت و ش ع ثل  عجو تالستم ت  عتلاقهء من تج   تألص 

ف تصدلب، واين تلاعجين عيستنول تلخ ف، ممه يجل  تلنيه  تلمشدت   تألجعتءضيا، علون ضا تتلو  عجو تلت 

 علللك وهن تال فصه  ساي  من الق تلم عف.  

 تل د ه لللك س قف ثل  تل يف عتنايدا ،عولت اهلت ليه ،ي ن  ميثهه تلاعجيف اهل  ه أنيمون ع 

 نتلنصدع  ثلد  تإللع  عتأل فده ها تلاعجدف عتنايدا مسدتنق تل د ه ةجد تءتا، ثل (األول حثبالم) عتلت ليه

عمدددن  ددد  نومدددو ع ددد ه تلسدددو تن  ،(الثالرررث المبحرررث)ع ددد ه تلتمليدددك  ،(الثررراني المبحرررث)اتعثيددده تلددداعتل 

 .(الرابع المبحث)

 والتطليق الطالق: تحديد األول المبحث

لودن ضدا تقدع مد عف تندع  اعن تسدتم ت  تلنيده   ،   ثقا تلداعتل ت دو يدتل ثلد  سداي  تلداعتل تألص 

لهده تلنده  د   أي ده تلمد أ  أنومده  ،()المطلرب األول تللي يتقال او تلداعل تل  ه ةل  يتل تللجعء  ،تلاعجيف

 (.)المطلب الثاني تلت ليه ةل تللجعء 

 : تحديد الطالقاألول المطلب
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تل دد ه )  ع دد  تالصدد    ث  ددو اددن ث  ددف، (223)  ددع تلقيددا عندد  تلعثددهه  ددوتل دد ه  دد  تللغددف ا  يلدد ف 

تل د ه ادع )  ، عث  دو تلق  اد (224) ( تو  اده مد تيننوميف ت  ع نليف متلف تلاعل ااعجتدو معجاده  فصف

 . (225) ف (مخصعص ا لفهم تألاعتلن  تللصمف تلم لقا  اين 

ند  ميثدهه تلاعجيدف يمه سدو تلداعل عتلاعجدف ود  انسدب شد ع و  ا  دوتل د ه  تألسد  ماع دف  ث  اع 

) تل د ه ادع ند  ثقدا   تلشخصديف ب تألندعت ،  د  ندين وه دا تل  دو ماع دف (226) تنا م تضاف تلق دهء

 (تلقه ددد  أعملودددا ادددلت تلنددده  ةلتتلاعجدددف  أعمدددن  دددعض لدددو  ددد  للدددك  أععويلدددو  أعتلددداعل  ا يقدددهعتل وددده  

(227). 

وه دا تجلد  تل د ه  1993تلشخصيف تلملغه  ضاد  تلداي ا  تألنعت عمن الت تلم  له  هن ماع ف 

 ضهاددف ض ددههيف ثلدد  شدد ثيف تل دد ه اهسددتث هء مدده  ددي ثليددو  أيتلم فدد ا ، علددل توددن  ا  تاتددوايددا تلدداعل يعضلددو 

 من وعن تلاعل تللي ي له اعجتو عا  نههض يجا ق تلقه   ثل  تل جلف. 47تلفص  

ندده مشددت ك للدداعل عتلاعجددف يمدده س ع دده مسدد    عشدد ع  تل دد ه  أصددا  تألسدد  مددع ماع ددف  عتآلن

 مناا  تنا م تضاف تلق هء.

لمده يت تدب  ، د  نهلدف تل د ع   تلقصدعى ةال ةليدوي اغ  تللجعء  و الت  ةالتل  ه عتن وهن مش عثه ع 

    ان    الط  الم  رت  ا  ف  ، يقددع  تلدده  ا متددو عتلمجتمددع عتأل فدده ثليددو مددن ت لوهسددها سددلايف ثلدد  تلدداعجين 

ف  ا     ف  ا  لل ا ا ف  ال تح ل ل ه   ف بع   حت   ت نكب زوج ا  ي ر   (، عيقدع  تلدهل  228) ا (ت  ردب ب ح    أوبمعرو   

 .(229)جناح علياما ا  دتراجعا ا  ضنا ا  د يما ح ود اهلل وتلك ح ود اهلل د يناا ل وم دعلمو (  لل اا ف ال
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(2013-2004لطالق خالل الفترة )العامة لوضعيةال
230

 

         

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 25215 24712 22937 22452 170 24 935 27 904 27 239 28 668 29 914 26 رسوم الطالق

 %2,04 %7,74 %6,12 %7,11- %13,48- %0,11 %1,19- %4,82- %10,23 ــ نسبة التغيير

 

 يتاين من خ   ةنصههيها تل  ه أن ثاا  سعمو ث  ا ت تفهثه ملنعمه 

خدد ف وايدد  عضددا جللددا  إل هددهء ،ث ددا تل دد ع   تلقصددعى ةال ةليددوتل دد ه ال يجددب تللجددعء  أن أويددا

وحكم ا    ف    أهل ه  وا  خف ت  م    ام بينام ا ف  ابعثوا حكم ا    ف    تلدهل  ع ، يقدتل د ه تسددتث هء تإلسد ميفتلشد يلف 

ومده  (232) ذات بي نك (  وأق لحوا  ف  ات وا اهلل  ( عضعلو تلدهل  231) اهلل بيناما(  دوفق  إقالحادرد ا    إ  أهلاا

تلصدل  مددن الدا تلمد ع  مدن مسد     ةالال يسدتقيل  ةليدوجلد  تللجدعء ع تل د ه،  أنودهل مدل  تألسد  ضده عن  أن

 عأصدا تل  ه مخيفف،  أ ضهل أن جا  تألم    عتضع تلاين، لون  لتا تج  تق يب عجهها تل م  عتإلص  

 .تل هس يستخفعن اهلاعتل عيلتا عن تل  ه مسهلف سهلف

 : تحديد التطليقالمطلب الثاني

 ،علدع اغيدد    ده تلدداعلتلل ضدف تلاعجيدف اددين تلداعجين  ا  هددهءتلت ليده ادع نوددل ض دهه  يق د         

، عمددن اددلت تلم  لدده  قددا  صددا هلت ليهأمددهل تلمنومددف للم هلاددف اددجددف اثددعى تتقددال اهدده تلاع  ا ددهء ثلدد 

مدن تلداعل اشد    ةخ  ونهلف ت لب تلت ليه،  أنثل  تلنهالا تلت  يمون للاعجف  يهه  تألس  ماع ف 
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ع د  نهلدف  آع ،ثليهده تإل فههع   نهلف ثال أع  ،تللي يلنه اهه    نهلف تل   أع ش ع  ثقا تلاعتل، 

للاعجدف مدن     نهلف تاليد ء عتلهجد أع  ،تللي يصيب تلاعل أع   نهلف تلليب ، ياف تلاعل ااعن ما  

 ه م ممتدين دع لدل توجاياتين  نلتيهانلصهل  تلاعجف  تإل تا ، عضا عسلا تلماع ف من اته     ف اعجهه

عتلت ليدده يوددعن ه تالتفددهض  عتلت ليدده اسدداب تلشددقهه، مددن خدد   تل دد  ،تلشخصدديف تألنددعت  دد  ماع ددف 

 .اهل  ل من ثال معت قف تلاعلميثهه تلاعجيف  ة ههءانول ض هه  يمون تلاعجف من 

 الطالق إجراءاتالثاني :  حثبالم

 المطلرررب)تتدددع    يدددو شدددوليها ملي دددف أنتلدددلي يجدددب  ن ادددهل  ه لدددب تإللا ةجددد تءتا تل ددد ه تاددداأ

لن تلمنومفمس    تلصل   تليههع  (األول )المطلرب   د  تلمهليدف تلمد أ عنقدعه  .(المطلرب الثراني)اهل  ه  عت 

 .(الثالث

 ذن بالطالقطلب اإلشكليات : المطلب األول

تتدع    يدو تلصدفف عتلمصدلنف  أنيجدب ع  ،مدن تلمنومدفلن أن ي لدب تإلتل د ه يجدب  أ تاو  من  

، ااته   اتص ي  شفعي لاى وتهاف تل ا  أع، عيوعن تل لب موتعب عمعضع من   ف  هلاو (233)عتألاليف

تلتد  تاد ل  تلمنومدف أمدهل أع ،ةضهمتهدهمند   أع،مدع ن تلاعجدف عأ ، فعل تلمنومف تلت  يعجا اهه ايا تلاعجيدف

عيودعن تلداعل ا ده ملامده اهتادهع تلتسلسد  عتلت تيدب عيمودن للمداث   ثقا تلاعتل نسب تلت تيب، ااته    فعلاه

يت ددمن  لددب  أنعيجددب تثيدد  تلددا ع الددال تالختصددهي تلمودده    دد  نهلددف ثددال تنتدد تل تلت تيددب،  أنثليهدده 

تلع دليف تلصدنيف ، ع تأل فده ثداا ،ث عت همه،مه تهمه،تلهعيدف تلوهملدف للاعجينثلد  تل د ه،  اهإلشدهها نتإلل

 .لأل فه ف يعتلا تس
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تلعثدددههه تلمثاتدددف ع عتلنجدددج  نودددل ثادددعا تلاعجيدددف، أعثقدددا تلددداعتل  عي  ددده تل لدددب امسدددت ا تلاعجيدددف،

مالدغ تلن دهتف عتل  دهثف ع عتلتاتمهتدو تلمهليدف، ليتسد   للمنومدف تنايدا تلمتلدف عتل فقدف لع ليف تلاعل تلمهايف 

 وه ا تلاعجف ال اتلا ت  ع، عيجب تن يوعن تلمقه  مؤاى ث و تل سعل تلق ههيف. ةلت

لت   تلشدددلاف عالدددااه ينددده  ثلددد لهه،ت لدددب تسدددتومه ةنتلايه دددها يمودددن للمنومدددف  ةنددداى ة فددده تدددل  عت 

تل يهادف  أن  لو   لب ملف خهي او، ينمد   ضمده جايدا نسدب تلتسلسد ، عانودل عيفت ،تلمولفف لفت  تلملف

تسدليل  ميد   ةلاتميه قا اها  تألس  ت ايه ماع ف  ةل    جميع تلق هيه تل تميف  أصليه   ه  اناأصتللهمف 

 تلملف لهه. من

مددن ضدده عن تلمسدد    تلما يددف  هلمسدد    تلمتالددف  دد  ض ددهيه تل دد ه شددفعيف، ومدده  45ع اقدده للفصدد  

 تتميا اوع هه مس    س يف يثه  تلانث    شه هه       ف تلمشع  .

 بتوثيق الطالق واإلذن : محاولة الصلحالثانيالمطلب 

 : محاولة الصلحالفقرة األولى

اهدداف تالسددتمهع للدداعجين  منهعلددف تلصددل ، ةجدد تءالددا  ةالثلدد  تل دد ه  اهإلشددههاتلمنومددف  تدد لنال 

 تلخصددعمف،  عت  هددهء تألسد يتلنفددهم ثلد  تلتمهسددك  ةلد  همدده،  هد  مسدد    ت مدد  يا عتلتع يده تإلصدد  ضصدا 

تعص  تلاعل شخصيه عتخلف ثدن    لتنيث تلم  تلمنومف ثل  تستاثهء تلاعجين للقيهل امنهعلف تلصل ، 

لتتلن ع  يلتا   يهادو ادلت ت تجلده ثدن تل د ه،  تعصدلا تلاعجدف شخصديه اهالسدتاثهء علدل تن د  علدل  عت 

ادددهن ثدددال م نمدددها موتعادددف ثدددن ثدددال ن دددع اه، تخ  اددده تلمنومدددف ثدددن  ددد ه تل يهادددف تللهمدددف  أيدددفتقدددال 

لت، ن ع اه سيجل  تلمنومف تاا    تلملف     يهاهه  يهادف تللهمدف تلل  مل  ف ث عتن تلاعجف تسخ  تل عت 

لت ةل  تلنقيقف،تلمتهنف لهه للعصع   تإلموه يهاوه ف  ث عتن اعجتدو  ه دو  ةث هءتلاعل تنهي      أنتاين  عت 

تلمسد  يف  لإلجد تءتاادهل  ه يخ دع  لنتإلليدغ  د  اثدعى أن تلمش ع لل يجلد  تلتايلهضب اج يه، عيت   

تلم صددعي ثليهدده  دد  ضدده عن تلمسدد    تلما يددف، ادد  جلدد  تلتاليددغ مدد مل  ددمن ضعتثددا تلمع ددعع، عاهلتددهل  
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تلشخصددد  عتن تلتعصددد  تلقددده ع   تلم صدددعي ثليدددو  ددد  ضددده عن تلمسددد      يشدددت   لصدددنف تلتاليدددغ تلتعصددد

ال يغ دد  ثددن تلتعصدد  تلشخصدد . عسدد اق  دد  للددك أاميددف تلل ضددف تلاعجيددف عنمهيددف للاعجددف  (234)تلما يددف

 . عتأل فه 

لت ن   تلاعجهن شخصيه تج ي منهعلف تلصل  اغ  ف تلمشع  ، نيث يلم  ضه   تلصل  ثلد   عت 

ل عينددهع  تق يددب عجهددها تل مدد   ليددت تلنقيقيددف لل دداتع، تألسدداهبتالسددتمهع للدداعجين مددن تجدد  تلعضددعف ثلدد  

، نيث تنهع  عتإل شهاتل ص   تل   ين اهلنقعه عتلعتجاها عتعجيوتستيلهب اعتث  تلخ ف عتاعياو اتلوي  

 ت تدد ا عيموددن للمنومددف تالسددتمهع للشددهعا ةلت ،تلخدد ف تلقددههل اددين تلدداعجين عت ددخيلتلمنومددف ثددال تهعيدد  

علدف تلصدل  ادين تلداعجين، ، عيمودن للمنومدف ت تداتب نومدين لمنهاع تلسد يفتلمنه مدف ثلد   دهللك، عيجب 

لت  اهل  ه. ت ثن للك تاا تلمنومف     لب تإللنثجا  ةلت أمه تألم تمون تلنومهن من تلصل  ت ته   عت 

تفص  اي همه مدا  ال تقد  ثدن منهعلتين للصل ،  ةج تءتلمنومف   يجب ثل أ فه ع   نهلف عجعا 

لتيعمه،  ث ثين ثليدو مدن  د ف  تإلشههان ين   من  ت عيتل أ هه جنا مهمف تلصل ،  لل  من ولف ا عت 

 .تلمنومف

تادددا  ضصددده ى  أنعمدددن ادددلت تلم  لددده عمهمددده تختلفدددا تلجهدددف تلتددد  تقدددعل اهلصدددل   ه دددو يجدددب ثليهددده 

لمغه اف تلمقيمين اهلخه ل  دهن عجدعب ن دع  اين تلاعجين عتفهاي تال فصه ، عاخصعي ت للتق يبجهااه 

، عتيسدي ت ثلديهل يمودن للمنومدف ت تداتب تضد ب ض صدليف نيه دهأمتلدل   أمد تلاعجين شخصيه اجلسها تلصدل  

 (.235منهعلف تلصل  اي همه) إلج تءمن  سو هاه  ةل 

متلداا ، م هده  ألسداهب، جدات  سدب  جده  مندهعالا تلصدل   دليفف أن ةلد تشدي   لون تإلنصههيها

موهمن تلخل   ةل تلعصع   ةموه يف  من يقل ممه اهل ساف للق ه ، مه اع م تا  اوث   تلملفها ع غ  تلعضا

ي ادده تلمنومددف، ثدد ع  ثلدد  ثددال تفليدد   ة دده  جلسددها تلصددل  تشددو  ثددبء  أصدداناعتضتدد ت  نلددع  ادد  

 أ  ددده، ومددده تألسددد  ض دددهء  أضسدددهلعودددللك ثدددال تفليددد  مؤسسدددف تلقه ددد  تلعسدددي   ددد   ،مؤسسددف مجلدددس تللههلدددف
                                                           

 من قانون المسطرة المدنية 38الفصل  -234
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نقيقيدف لل داتع تل تألسداهبتعثب تجل  تلقه د  يسد تلصل  تلم صعي ثليهه وفيلف اهن ةج تءتاا    تسهء 

عين  خيع و تلمتشهاوف عيقت   تلنلع  تلممو ف عيق ب عجهها تل م  تلمختلفف للاعجين، عثل  تللمعل ثل  

عه عتلعتجادها، عثدال اعتث  تلخ ف عتاعياو عللك اتلوي  تلاعجين اهلنق الستف تغ تإلصغهءتلقه   نسن 

 د  نهلدف  أعتلصدل   ةلغدهءامل د  اد  يجدعا للمنومدف  ،ل تللدهلتهعي  تل اتع، ع تسهه  ا  تلصدل  مدن تل مده

 كعسد ا ه  د  للد ،   تلصدل  مدن تل مدهل تللدهلأن مسد تلجدعتب سديوعن  ،ت ها  تل د  ين ثلد  مسد    تلصدل 

أعجاهه نتد   د  تل د ه هن تلمش ع ا هيف تلت  تعجب تلم ع  من مس    تلصل عتلق ت تا تلق ه أن تألنوهل

تفددهض  ع تسددهه  مدده جدداعى تلصددل   دد  اددلق تلنهلددف عمدده ادد   سدداف  جهنددو الن تل دد  ين ضددا تتفقدده ثلدد  ودد  تإل

 . تل  ه تالتفهض  جاهيها

 على الطالق اإلشهاد: الفقرة الثانية

 هن تلمنومف تنداا للداعل مالغده مهليده يعاثدو  (236)اين تلاعجين،     نهلف  ش  منهعالا تلصل 

  تددب نقعضدده مهليددف،ت ندد   تل تا ددف تلاعجيددف ي أنللددك  ،ث ثددعن يعمدده أضصددهقاصدد اعه تلمنومددف اتخدد  تجدد  

مؤخ  عتأل فه ،  ثليهل، عيشم  مستنقها تلاعجف فههاهإل تلملال ضه ع ه  عتأل فه لتغ يف مستنقها تلاعجف 

لتعتلمتلف عسو   تلملتا ،  ،فقف تللا ع  ،تلصاته مت تجلده ألي سداب يلتاد  لل يعاع تلاعل تلمالدغ تلمنداا  عت 

لمسددتنقها  اع ددع تلدداعل تلمالددغ تلمنددا ةلت أمددهثلدد  للددك مددن  دد ف تلمنومددف،  تإلشددههاعيددتل  ، دد هثددن تل

صدداين تثلد  تل دد ه لداى ثدالين م  اهإلشدههاتلمنومددف لدو  تد لنتلمنداا لدو  تألجدد ، اتخد  عتأل فده تلاعجدف 

 .تإللن اهل  ه أصا ااتخ  اته    فعل  فس تلمنومف تلت   لإلشهها

 ددو لددل يدد ي أ ةال ،ثلدد  تل دد ه تإلشددههاتلمشدد ع تلمغ ادد   ددي صدد تنف ثلدد  عجددعب  نأنددم عتلم 

تللدالين لتعثيده  أمهلملي ه يلال تلاعل اهن يتقال خ لو  أج  و لل يناا ، ومه أثل  تلجاتء    نهلف تلمخهلفف

 تألاعتلتتلله اتههعن تللايا من  ةشوهليفتللي ي     تألم من تلمنومف،  تإللنتل  ه الا تلنصع  ثل  

                                                           
الواقع أن نسبة نجاح محاولة الصلح ضئيلة جدا، واألسباب كثيرة عدم قدرة القضاة على الصلح وكذا عدم إعطائهم للصلح اهتمام  - 236

وتعمل العديد من المحاكم على التعاون مع المجالس العلمية المحلية وكذلك مع جمعيات المجتمع المدني ، كما يجب انفتاح المحكمة على 

 نف وكذلك المساعدين االجتماعيين .خلية محاربة الع
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ناامه ثن تلن ع  ممه يجل  تلاعتل ال ات  ضههمه   ل صاع  ضا يتخلف أ أعلتعثيه تل  ه لاى تللالين، 

 مق   تل  ه.

 تألسد  ادهل  ه عتن يد ق يخه دب ثليدو تلقه د  تلمولدف اتعثيده تل د ه اقسدل ض دهء  تإلشههاعالا 

الا م   خمسدف ثشد   للم أ  تألصليف، عتسلل عثيقف تل  ه (237) تلمختي لي ف  ثليو  هاع تل سميف

 .(238) او ث ا تل  ع   لإلاالءيعمه  يمه يسلل للاعل  مي  من الت تل سل 

عسددديلف مدددن عسدددهه   أليدددفاهلفسددد  تودددعن  يددد  ضهالددف  أعتلخلددع  أعتلصدددها   ادددهلت ليه  تألنودددهلعجميددع 

 يدد  تللهايددف عللددك  دد  تلجدداء تلمتللدده  أعتل لددن عال تقادد  أي   يقددف مددن  دد ه تل لددن سددعتء م هدده تللهايددف 

 أث دهءتل اتثدها تلم تا دف اهلممتلودها تلاعجيدف تلموتسداف مسدتنقها تلاعجدف ع  أمدهتل تا ف تلاعجيف  ق ،  ا  ههء

 نيه  تلاعجيف،  توعن ضهالف لل لن.تل

 مش ع تألس ي تلمغ ا  ضا ض ع مع تل  ه تلشفعي علل يلا ي تب ثليو أي أث عاهلت يوعن تل

 : مستحقات الزوجة والطفل الماليةالمطلب الثالث

تلمنومدف ثلد  تنايدا  نيدث تلمد  عتأل فده ن   تل تا ف تلاعجيف ي تب نقعضده مهليدف للاعجدف  ت ةن 

 .(تلفق   تلثه يف)مستنقها تل ف  وللك ع  ( تلفق   تألعل )نقعه تلاعجف تلمهليف 

 : مستحقات الزوجةالفقرة األول

عتلمتلدف تلتد  ي تثد   د  تقداي اه ( )ثه يدهع فقدف تللدا   ،ةن عجدا (أعال)تستنه تلاعجف تلصاته تلمؤخ         

عودددللك سدددو    تل ددد ه، عمددداى تلسدددف تلددداعل  يدددو، عأسددداهب، ()ثهلثددده  تددد   تلددداعتل عتلع دددليف تلمهليدددف للددداعل

 ، ع)خهمسه( تلشعت .() تاله تلملتا 
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 من مدونة األسرة 117المادة  - 238



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  111 

 : مؤخر الصداقأوال

 هن تلمنومف تقا   تلاعل  لمفته يصا  اي ه    اعتلص جاء م و، أعتلصاته  ت خي تتفقه تلاعجهن ثل   ةلت

 عتنول اهلت تلمالغ

 العدة نفقة: ثانيا 

تلنهليددف ثلدد  ثددا  ت ايقددها تتللدده اتقه دد   تألسد  تلشخصدديف عال ماع ددف  تألنددعت لدل تدد ي ال ماع ددف        

 عت خدل ،(239) تلاعجف    مها  تل فقف، علللك  هن تلق هء يلتما ضعتثا تلفقو تلمدهلو   د  تلمع دعع ماهشد  

تلتدد  تلتمددا ضعتثددا تلفقددو تلمددهلو   دد  نهلددف تل دداتع  تألنوددهلمنومددف تلدد قض اهددلق تلقعتثددا تلفقهيددف عوثيدد   ادد  

 أن( ) نيدث تادين صدنف مده ثهادو تلسداب، للدك 240ت تلصداا لادب تلفد ت )من ثامو ع د  ادل تإل فههنع  

اعجهه علل يقا   ةلنخ جا من ايا تلاعجيف اعن  ةلت فقف تلاعجف  ي  تلنهم  تسق  ث هه  أنتل تج   قهه 

علدل يقدا  ثليهده ضده  شده نو تلخ شد   ةلنخ جا اد   أع –ثل   ااه لمه ع، ومه للشي  خلي     مختص ق 

علددل يقددا  ثلدد   ةل ددوخ جددا مددن مندد   هثددف اعجهدده اغيدد   ةلت تلمدد أ  أنيل دد   191   تلصددف  اددهلجاء تلثدده

 من   هثتو ال ا فسو عال اهلنهول،  هن للك يوعن تشا تل شعا  تسق   فقتهه(. ةل هه تثعا

تلمشدد ع لددل يدد مل اددلق  أن، عامدده تإل فددههومدده ت دد   ثلدد  تلق ددهء اشددا  مسددهلف تاثددهء تلاعجددف ثددال 

تلقددع  ضددع   أنتلصدداا عادد  )  ي   ددهن تلقه دد  يلجدد  لت ايدده تلقهثددا  تلمقدد     قهدده  دد  اددلتتلنهلددف ادد ي صدد

وه ا تلاعجف    نعاق، أي    م الو، عتلقع  ضع  تلاعجف ايمي هه  ةلت - ههاه أعوهن نه  ت –تلاعل ايمي و 

(، عاددلق تلقهثددا تسددتق  ثليهدده تلق ددهء  دد  أايهددهلددل توددن  دد  نعاتددو ومدده لددع سدده   مددث  عت وهدده  دد  ايددا  ةلت

تلمغدد ب، ثمدد  اقددع  تاددن ثهصددل صددهنب تلتنفددف  دد  تنفتددو، ع دد  اددلت تلصدداا لاددب ضدد ت  منومددف تلدد قض 

تلاعجف اايا تلاعجيف تصايه ضع  تلاعل ....من تلمق    قهه    اهب تلتاتث   ةضهمف تإل فهه،)تاثهء تلاعل 
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 ههاده عتلاعجدف ام الدو مده لدل ت  دع  أعودهن نه د ت  ةلتضعلدو ايمي دو  تلقدع  تإل فدههتلداعل مداث   أن د  تل فقدف 

 (.241اثعتاه نه   ياتو)

 : املتعةثالثا

وتلددعيض ثدن تل دد   تلددلي تلمتلدف ادد  تلتلدعيض تلمددهل  تلدلي يل يددو تلدداعل لاعجتدو ث ددا تل د ه 

(، ع ددد  242عتلم ادددس عمف عشدددها تلايدددا) تأل لمدددفع ددد  تللفدددف تلمتلدددف تسدددل لوددد  مددده ي تفدددع ادددو مدددن  لنقهددده،

 (،243للم لقف يجا  او ألل   تضهه) ا ث ههومه يؤم  او تلاعل  ا  ههتالص    ث  هه تلمهلويف 

 وندتل  ةلتتلدلين تم دعت  أيهده يقدع  تلدهل   د  منودل وتهادو ) يدهعتلمتلف مش عثف    تلوتهب عتلسد ف   

تمسدعان  مده لودل ثلديهن مدن ثدا  تلتداع هه  متلدعان عسد نعان سد تنه  أنم ها ثل  لقتمعان مدن ضاد  تلمؤ 

ع د  تلسد ف  (،245)  و تع وهف عل   الموس ع ق  ر  وعل   الم ت ر ق  ر ( (، عيقع  تلهل  ودللك 244) جمي (

تليمن ععو  اهه ثيده   ةل نفي تلاتف ثل خ ل  أاع لقهه  أ ههتل اعيف ) عى تل سهه  ثن  ه مف ا ا ضيس 

ثيدده  الددض تل فقددف  سددخ تهه  قدده  لهدده ثيدده ، مدده لددك ثلي دده  فقددف عال سددو  ، اددلت  ةليهدده     سدد، اددن  ايلددف

  تهلل ثليددو عسددلل ثمدده ضدده ،  قدده  لهدده ثليددو سدد ليو  سددهلا  سددع  تهلل صددلعسددلل ة سددع  تهلل صددل  تهلل ثليددو 

 (.246) تلس ل ليس لك  فقف عال سو   علون متهع اهلمل عف عتخ ج  ث هل(

ودهن تل د ه  ةلتلو  م لده اتمتيدع م لقتدو  ا لاتمههتلشخصيف  تألنعت عالت مه سه ا ثليو ماع ف  

 .(247تلت  سم  لهه تلصاته ع لقا ضا  تلاخع ) ةالمن جه او اقا  يس ق عنهلهه 

 قدددا  صدددا ثلددد  نددده تلاعجدددف  ددد  تلمتلدددف تلتددد  ي تثددد   ددد  تقددداي اه  تددد   تلددداعتل  تألسددد  ماع دددف  أمددده

تلاعجددف  أصدداناعضددا  (،248تل دد ه عمدداى تلسددف تلدداعل  دد  تعضيلددو) عأسدداهبيددف للدداعل، عتلع ددليف تلمهل
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 إلجدد تءتامددن تلماع ددف تلم ممددف  113تلمددها   أنهلدداتلت ليدده، نيددث  أعتسددتنه تلمتلددف سددعتء  دد  تل دد ه 

 عتلت  تلتا  تلمتلف من مشمعالا الق تلمستنقها. 84تلت ليه اشهن مستنقها تلاعجف ثل  تلمها  

، عياقد  للقه د  ث دا تقداي اه تلت ليده أع د  تل د ه  تلم  لده  هلمتلدف عتجادف ثلد  تلداعلعمن الت 

ضدا عم تثه   ت   تلاعتل عو  تلمد عف تلتد   ،ي تث  تلع ليف تلمهليف للاعل أننيث يجب  ،تلسل ف تلتقاي يف

لمتلددف   تتلشخصدديف تلتع سدديف  ايلددف خهصددف ثلدد تألنددعت مجلددف  أ ددفاعضددا  تسددهثاق  دد  تنايددا مالددغ تلمتلددف

نداعا تدهمين مسدتقا  تلم لقدف، نيدث  صدا  ةلد ،  قا   لدا مدن ضيمتهده تألس  ض  ضعت ين تف اا اهه ثل  اه

نسدب تلمسدتعى تلمليشد  عضدا تشدتم  ثلد  تلمسدون، ومده  تلم لقف ج تيف ثم يف ضهالدف للم تجلدف ةث هءثل  

 .(249) ا لف عتنا  ةليهه   أس مه  يس ا تا ع للم لقف    شو أنيمون 

الدين  ت خدلاه أنث هص  ثليهه  أ الفع لا للمنومف  تألس  ماع ف  أنمن خ   مه ساه يت   

مدداى تل دد ه  ع  أسدداهب أعتالثتادده  ث ددا تقدداي اه للمتلددف عادد ،  تدد   تلدداعتل، تلع ددليف تلمهليددف للدداعل، سدداب 

 دددع ا نودددل  تلمندددهول تختلفدددا  دد  مقدددات  تلمتلدددف، ع ددد  اددلت تلصدددا أن ةالتعضيددع تل ددد ه، تلسددف تلددداعل  ددد  

تلمدداث   لاددو ثلدد  عجددعا  دداتع اي ددو عاددين اعجتددو اخصددعي  أسددستلمنومددف تالاتاتهيددف اهل ددهمع  ) عنيددث 

  دد  ثددن  15/12/2004لهدده ل لتنددهه اددو اف  سدده  ددها ا اسددااو ايددا تلاعجيددف م ددل  تإلضهمددفت جددها عثددههه 

 تمت هثهه من تموي و من ملهش تهه.

متمسوف ااعتجهه  عت  ض تلت ليه ملايف تلمشو    ههأعنيث  فا تلاعجف تاثهءتا تلاعل مع نف 

 تلمتلله اهلملهش   تلاعجيف للاعل.

 تألسد  مدن ماع دف  97اين تلاعجين.....عنيث ت و ع قه للمها   تإلص  عنيث تلل  ثل  تلمنومف 

اددددهلت ليه عتسددددتم ت  تلشددددقهه تاددددا تلمنومددددف عللددددك  دددد  من دددد  عتنوددددل  تالصدددد    ه ددددو  دددد  نهلددددف تلددددل  

 .85ع  84ع  83 نقها  اقه للمعتاعاهلمست

                                                                                                                                                                      
 من مدونة األسرة 84المادة  - 248
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ث ثاا للمنومف مدن خد   عثدههه تلملدف عمده ت دم و مدن منه د  تلجلسدها تلشدقهه ضدههل ادين يعن

تن   دع ادلق تلداثعى يشدو  تلمشهو  تلماثعمدف مدن  د ف تلداعل،   د  ثلد   ةل تل   ين عمستم  اهل م  

 ثل  للك. آخ الي  

 ألددفا اددل سددتعن  60000عنيددث تشددم  مسددتنقها تلاعجددف تلمتلددف عتلتدد  ضددا تهه تلمنومددف  دد  مالددغ 

تلت ليددده عمددداى تلسدددف تلددداعل  ددد   عأسددداهبا ادددل م تثيدددف  ددد  للدددك  تددد   تلددداعتل عتلع دددليف تلمهليدددف للددداعل 

اتهيدف ا ال عادلت مده ض دا ادو تلمنومدف تالات ألفينلل تتلاى ضيمف تلمتلف  آخ (، ع   نول 250)  لاو....(

 600أث دهء تللدا  سدون تلاعجدف  أجد  ا ادل،  2000اهلنسيمف )  يمه يخي تلمتلف عضا نااتهه تلمنومف  د  

 .(251) ا ال    تلشه ( 20تلن ه ف  أج  ، ا ال    تلشه  200ان ا ال،  فقف تال

تلت ليده تلدلي يدتل ا دهء  أع   نهلف تل  ه  ةالتلمتلف ال ينول اهه  أن أواامنومف تل قض  أن ةال

    نهلف تلت ليه للشقهه ا هء ثل   لب تلاعجف  ه و ال ينول لهه اهلمتلف.  أمهثل   لب تلاعل 

ض دددددا تلمنومدددددف اتددددده ي   تإلجددددد تءتا ددددد  ضددددد ت  لمنومدددددف تلددددد قض ) عالدددددا ت تهدددددهء عادددددلت مددددده جدددددهء 

 عا اتهدوهه دف للشدقهه ثليدو  لقدف ا  ات ليده تلماثيدف مدن تلمداث 307/2007   تلملف  ضل  09/10/2007

 1500ا ادل عتودهليف سدو هاه نسدب  8000ا ادل عمتلتهده انسدب  10000لهه مؤخ  صاتضهه تلمناا  د  

مدددع تل فدددهل  17/05/2007تددده ي   ةلددد  01/01/2007ا ادددل شددده يه تاتددداتء مدددن  350ا ادددل ع فقتهددده نسدددب 

تلنودددل  ات ييددداتالسدددته هف  ض دددا منومدددف تإلجددد تءتاتل   دددهن..... عالدددا ت تهدددهء   هسدددت  فوتلملجددد  عتلصدددهه  

 عالت اع تلق ت  تلم لعب  ق و. تلمست  ف

تلت ليدده  ةلد مقهلهده تل تمد  أن تلم لعاددف ضدا  لادا  د  تل هثن.....للدك  أثده قنيدث تادين صدنف مده 

ا اددل اهثتادده  تل ددهثن اددع تلمسددؤع  ثددن سدداب تلفدد ته اي مدده ض ددا  40000تلشددقهه تلعي دده امالددغ  اسدداب

 ينودل اهدده ة مده دهن تلمتلدف  تألسدد  مدن ماع دف  84ا ادل، عت ددو امقت د  تلمدها   8000تلمنومدف امتلدف ضدا اه 

 لادا تلنودل لهده  أ ههتلت ليه تللي يتل ا لب تلاعل عتلمنومف لمه نوما اهلمتلف   ل  أع   نهلف تل  ه 
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تندداا مسددؤعليتو ثددن تلفدد ته لت تددب ثلدد  للددك تلتلددعيض تلمسددتنه لهدده ث ددا تالضت ددهء  ةناددهلتلعيض عاعن 

 .(252) توعن ضا خ ضا تلمها  تلمنتج اهه عث  ا ض ت اه لل قض.(    هه

 ألنددداادددلت تلقددد ت  ميدددا ادددين تلندددهالا تلتددد  ينودددل  يهددده للم لقدددف اهلمتلدددف عتلندددهالا تلتددد  ينودددل  يهددده 

ن مدن ه   مصدا  تلقد ت  ثلد  ضد ت ق ضده  اد انمد لألسدتهلودهن لدو مند ، ع د  تلليده  ةن تألخد تلاعجين ثل  

 أث ددهء دد  نددهالا تل دد ه تلددلي يعضلددو تلدداعل عاددع مدده وددهن ي ادده  ةالتلمتلددف ال ينوددل اهدده  أنتلمللددعل  قهدده 

 اد  تسدتنقهه تلم لقدف للمتلدف ادهل  ه تلدلي  84، عتن تلمشد ع  د  تلمدها  تلشخصديف تألندعت ت ايه ماع ف 

لاب تلمدهلو  تلاعجف م يفه اهن الت اع تلملمدع  ادو  د  تلمديعضلو تلاعل، علل ي ا و اهلت ليه تللي ت لاو 

 جتهدهاينادلت تلتعجدو  قهشده ندهات  د  تال تثد  (، عضا 253سهاقه اشو  عت  ) تلشخصيف تألنعت ع   ماع ف 

 تلق هه  عتلفقه .

ع  97ع  85ع  84خد ه تلمدعتا  تألعلد ( )  د  شدهن تلعسديلف 254لمنومدف تلد قض) أخد ع   ضد  ت 

تلم لعادف  د  تلد قض اد  تلتد   لادا  أنتلمنومدف لمده ض دا اهلمتلدف   دل  أنللدك  تألس  من ماع ف  400

 تلف ته ممه يلا خ ضه للقه عن عتلفقو تلمهلو  عيل ض تلق ت  تلم لعن  يو لل قض.

تتللده  ة مده تألس  من ماع ف  84مقت يها تلمها   أننيث ص  مه ثهاتو تلعسيلف ثل  تلق ت  للك 

و عمن تلمق   وللك ت و ال متلف  د  عماى تلسف أساهاواهل  ه تللي يعضلو تلاعل ثل  اعجتو عي تث   يو 

تلمخصي لللا   7من تلاهب  5ومه الان جاي    وتهاو تلقعت ين تلفقهيف    تلفص   تلم أ و    ته تخته ق 

اد  تلتد   لادا تلت ليده  أ هدهعمه يتص  اهمه  توعن تلمنومف لمده ض دا للم لعادف اهلمتلدف   دل  عتالستا تء

 .خصعي.(ممه يل ض ض ت اه لل قض    الت تلتلفقو تلمهلو  تلمن        للشقهه ضا خ ضا تلمها  تلملوع  

لت وه دددا اددد  مدددن  لادددا تلت ليددده  ةلتتلمتلدددف  أخددداوه دددا منومدددف تلددد قض ضدددا م لدددا تلاعجدددف مدددن  عت 

للاعجدددف  لدددب تلتلدددعيض ثدددن تل ددد   تلدددلي لنقهددده عادددلت مددده جدددهء  ددد  ضددد ت  لمنومدددف  أجدددهاا    هدددهللشدددقهه 
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ادد  تلتدد   لاددا  عت  هددهايدا تلاعجيددف عتمت لددا،  ةلدد تلم لعاددف نوددل ثليهدده اددهل جعع  أن)للددك  ،(255تلد قض)

 يدد  جايددف  توددعن تلمنومددف ني مدده ض ددا لهدده اهلمتلددف   ددل للددك ضددا جدد اا ض ددهءاه مددن  ألسدداهبتلت ليدده 

 عتلتللي  عث  ا ض ت اه لل قض. تألسهس

 هن تلمتلف  تألس  من ماع ف  84نيث ثاا صنف مه ثهاو تل هلب ثل  تلق ت  للك ت و  اقه للمها  

 لب تلت ليه من تلاعجف  ه و يق د  هن و ةلت أمهتلت ليه تللي يعضلو تلاعل  أعينول اهه    نهلف تل  ه 

نومدف لمده ض دا للم لعادف من  فدس تلماع دف عتلم 97ثاا مسؤعليف تلاعل  يو  اقه للمها   ةنلهه اهلتلعيض 

عث  ددا  تألسدد  مدن ماع ددف  84اد  تلتدد   لاددا تلت ليده للشددقهه توددعن ضدا خ ضددا تلمددها   أ هددهاهلمتلدف   ددل 

 .ض ت اه الت تلخصعي لل قض(

 : سكنى املعتدةرابعا

تلدل  ض دهء تلم لقدف للداتهه  ةلتت دو  ةال، تلتا تلم لقف    ايا تلاعجيف ةل   هيف ت تههء مدا  ثداتهه

خده ل ايدا  أخد تق ديهه  د  مودهن  أن ه دو يمودن عم عف تستث ههيف تاد   للدك،  ألساهب   ايا تلاعجيف، 

تلت  ت ي ثلد  ت دو تلتدا تلم لقدف  131عوللك تلمها   84  ت مه و ستو ماع ف تألس      تلمهاتلاعجيف، عال

يخصي لهه. عمن الت تلم  له  سو   تلم لقدف  آخ ا     م  أععتلمتع   ث هه اعجهه    م ا  تلاعجيف 

 نلع  تستعجب تلت تيب: أ الفي اه    شه و 

 سو   تلملتا     ايا تلاعجيف تلسهاه -

 تم ع للك م عف ي  ايا تلاعجيف لعجعا  آخ سو   تلملتا     ايا  -

 مالددددغ مددددهل  اوتهاددددف تل ددددا  مددددن  دددد ف تلدددداعل لتغ يددددف توددددهليف تلسددددو   تلتدددد  تندددداااه ةيدددداتع -

 تلمنومف، عللك ث ا تلل  ت ايه تلنلين تلسهاقين
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ت تقلا من ايا ثاتهه اعن معت قف اجهه من جهف  ةلتسقع  نه تلم لقف    سو   تللا  عللك  -

  عن تع   ثل  مقاع  يا   الت تال تقه .عمن جهف ثه يف ا

 : الشواردال

 عأجهددا عمف عشددها  أثددهثمددن  ،تلجهددها يدد تا اددو متددهع تلايددا عودد  مدده ي تفددع اددو  دد  تلنيدده  أعتلشددعت  

ودهن  أعاو تلاعجف لايا تلاعجيف ث ا ا ه هده  ت ت تللي  أعم اليف ع ي اه، سعتء وهن الت تلمتهع من تلجهها 

(، عث ددا ت فصددهل تلل ضددف تلاعجيددف ي دد   256)تلا ددهف م اليددف جدداا الددا أاعتامددن  أعتلدداعل  مددن ممتلوددها

ث ثف  عع يصل  للاعل اعن تلاعجف، ع عع يصل  للاعجدف اعن  أ عتعتلشعت ، عتلمتهع  أعمصي  الت تلجهها 

، لوددن ماع ددف تإلثاددهاعتن تختلفدده ت ادده ضعتثددا  ةشددوه وه دده متفقددين  د    دد لتتلداعل، ع ددعع يصددل  لودد  م همدده، 

 د  تلفقد   تلثه يدف ثلد  تلقعتثدا تللهمدف  أنهلانيث  ،(257) 34 صلا    تلمع عع امعجب تلمها   تألس  

 د  نهلدف ثدال  ةتاهثهده   تلفق   تلثهلثف تلقعتثا تلتد  يجدب  عأع ناف تل اتع اين تلاعجين،    نهل لإلثاها

 جده ، عتلاعجدف ايمي هده  د  تلملتدها ضدع  تلداعل ايمي دو  د  تلملتدها لل تع ي  أي م همده ثلد  ايهدف،  دهلقع  ا ده

ل يدد  ض تندداامه تليمددين عتل سددهء ملدده  ينلددف ودد  عتنددا م همدده عيقتسددمه و مدده لددتلملتددها لل جدده   أمددهلل سددهء، 

ضد ت  منومدف تلد قض ) تق د  ضعتثدا تلفقدو ادهن تلداعل تلدلي لدل  ةليدو ينول لو، عالت مه لادب  تألخ عينلف 

شدهعا تلتد  تفيدا ، عشدهها  تلة وده قتليمدين  د  نهلدف  اد اتء ةالتدو ال يلدال خلا  هده أي من شعت  اعجتو عيا ع 

اقيدا اايدا  أ هدهايدا اعجهده ال تقدعل نجدف ثلد   ةلد ااه متلتهه عنعتهجهه مدن ايدا عتلداهن تلاعجف شن ا أ

 ت ويداق  دل  أمتلتهدهعتن اعجهه تستعل  ثليهه عتلمنومف لمه ض ا ثل  تلاعل اتموين تلاعجف مدن  ،تلاعجيف

                                                           
األسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، الكتاب األول الزواج، مطبعة النجاح  عبد هللا بن الطاهر السوسي التناني، مدونة - 256

 . 206ص  2005الجديدة، الطبعة األولى 

من مدونة األسرة على ان كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، اذا وقع نزاع في باقي األمتعة،  34المادة - 257

فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة لإلثبات، غير انه لم يكن لدى اي منهما بينة، فالقول قول الزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة 

اد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويتقسمانه ما لم يرفض احدهما اليمين ويحلف األخر فيحكم بيمينها في المعت

 له.
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 ضدده عن( امثهاددفتلفقددو تلعتجاددف تلت ايدده عادد   لمدده  ددها ا ايددا تلاعجيددف توددعن ضددا خ ضددا ضعتثددا ا  هدده أخددلتهه

(258.) 

 األطفال: مستحقات الثانيةالفقرة 

الق تلنقعه ثلد   تألس   اشهنمن ماع ف  11تلمها   أنهلاعضا  ،نقعه الا تلف ته لأل فه تت تب  

الداق  190ع 168تلملدال ا فقدتهل  اقده للمدهاتين  تأل فده تلت  تد ي ثلد  ت دو ) تنداا مسدتنقها  85  تلمها

مددن  168تلمددها   ةلدد تلمليشدديف عتلتلليميددف تلتدد  ودده عت ثليهدده ضادد  تل دد ه(، عاددهل جعع الددا م تثدده  تلع ددليف 

 تل  ددا لتقدداي  تل فقددف تلمسددتنقف  190تلمددها   أمدده جددااه تتللدده اندده تل فدد   دد  تلسددو  ،  تألسدد  ماع ددف 

 .لأل فه 

 168مددن تلمددها   يسددتفهاتل  ددهع عاددلت مدده  عأجدد   ،تلن دده ف أجدد   أي ددهتلمن ددعن يسددتنه  أنومدده 

 تلن ه ف ع ي امه ( عأج  نيث ع ا  يهه ) تلتا  توهليف سو   تلمن عن مستقلف    تقاي اه ثن تل فقف 

 يهيدد  أن تألبعثليددو يجددب ثددال تلخلدد  اددين تاللتدداتل اهل فقددف عتاللتدداتل اهلسددو  ، نيددث يجددب ثلدد  

 عتن يؤاي مقها  تلو تء. أعسو ه خهصه  ألعالاق

ث دا ت تههههده، عاد  تشدم   أعضيهل تلل ضف تلاعجيدف  أث هءسعتء  أايوعتجاف ثل      هه فقف تل ف   أمه

  تلمنومدددف ندددين تقددداي  تل فقدددف تن (، عثلددد259) عتلشددد ب عتللادددهس عتلت ايدددب عتلتللددديل اهألوددد وددد  مددده يتللددده 

عتللدهاتا  د  تلعسد  تلدلي  عتألثد تف تألسدله  تث  تلتعس  عاخ  تلملدال اهل فقدف عنده  مسدتنقهه عمسدتعى ت

 تل ف  ضا  تال فصه . تف ض  يو تل فقف، ومه يجب م تثه  تلع ليف تلمليشيف عتلتلليميف تلت  وهن ثليهه

ثليهه تتعضف س مف تل ف  تلصنيف عتلتلليميف  ةلعمن الت تلم  له عاهل م  لل هاع تلملهش  لل فقف 

 .تألس   ةامه  أنوهلمقاع  ت اه ثليو  ضصهاه شه  اعن ثل تإل فهه لما  أ هن و  تعضف ثن 

                                                           
،منشور بمجلة قضاء محكمة 720/2/1/2011، في الملف الشرعي عدد 22/01/2013بتاريخ  53قرار محكمة النقض عدد  258

 71، ص 76النقض عدد 

 من مدونة األسرة 168نصت عليه المادة وهذا يتماشى مع ما  - 259
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تسدتم  ثلد   تألب دهن  فقدف  تألسد  مدن ماع دف  198( )  اقده للمدها 260   ض ت  لمنومف تل قض )

تلخهمسددف عتللشدد ين اهل سدداف لمددن يتددهاع ا تسددتو، عتلمنومددف تلتدد   ةتمددهل أعنددين الددع هل سددن تل شددا  ةلدد  أعالاق

تلم لدعب  أنمن تلشهها  تلمسلمف مدن موتدب تلتودعين تلمه د  مع تل   ين ع  أج توثاا لهه من تلانا تللي 

   تل لن ال مع ا لو خهي عال يلم  عت و يتهاع ا تستو اهلتوعين تلمه   عنوما لو ا هء ثل  للدك اهل فقدف 

 تجهق عتلاق تل هثن توعن ضا  اقا تلمها  تلمنتج اخ ضهه عثللا ض ت اه تللي  سليمه(. تألثيهاعتلتو  

( ) تلنوددل اسددقع  تلن دده ف ال يت تددب ث ددو سددقع  تل فقددف تلتدد  ياقدد  للم فدده 261)آخدد  ع دد  ضدد ت  

تلن دده ف، عتلمنومددف لمدده  تاددا ثلدد  تلنوددل اسددقع   ا سددقه تل جددعع اهدده ثلدد  تلملددال اهدده ضادد  ت فيددل تلنوددل 

ن ده ف تلم لدعب لدل تجلد  لمده ض دا ادو  ةلد مدن ت تقده  تلمن دع ف  تت ودا أنتلن ه ف سدقع  تل فقدف اعن 

 (سهأسه

 : طالق التمليكالثاني المبحث

ي يددب  يدد ق  أنتل دد ه ملدك لل جدد   لددو تلندده  دد   أنمهلددك تل دد ه اددع تلدداعل، عمدده اتل  نأ تألصد 

ودن ثدا  تفعيض، عتلفد ه اي همده، ت دو يم أع ثل  شو  تعوي  تإل هافلللك عخهصف اعجتو، نيث توعن الق 

تل د ه، عال يمودن للداعل ثدا   ةيقدهعتلتفعيض  هع  ق  تللصمف، نيث يملك تلاعل لاعجتو نه  أمهتلعوي ،

عتن يت ها  تلاعل لاعجتو ثن نقو    تالسدتق   املويدف تل د ه  يشد وهه ملدو، ندين يل يهده  ةليوتلمفعض 

 الت    ثقا تلاعتل. ةل ت له  فسهه عيشه   أنتلنه    

ايدااه، ت لده  فسدهه متد  شدهءا، عادلت ال  أم ادهيودعن  أنتللقدا  تشت   ثل  اعجهه  د  أنللاعجف 

لتتل  ه مت  شهء، ع  ةيقهعيفقا تلاعل نقو     تسدتلم  ادلت     هدهتل د ه،  ةيقدهعملدك تلداعل اعجتدو نده  ت 

 .تألس  من ماع ف  80ع  79تلمهاتين  ألنوهلتلمنومف  اقه  ةل تلنه ثن   يه تقايل  لب 

                                                           
،  محمد الفقير، مدونة األسرة والعمل القضائي 22/11/2006بتاريخ  381/06ملف عدد  650قرار المجلس األعلى عدد   - 260

 277الصفحة  2011المغربي منشورات دراسات قضائية 

، محمد الفقير ، مدونة األسرة والعمل القضائي  16/7/2008بتاريخ  79/08ملف شرعي عدد   388قرار المجلس األعلى عدد  - 261

 278الصفحة  2011المغربي منشورات دراسات قضائية السنة 
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مدددن تدددع   شددد   تلتمليدددك، ثدددل تلمددد  ثلددد  منهعلدددف تلصدددل  ادددين  أعال اتت وددد أنيجدددب ثلددد  تلمنومدددف 

ثلدد  تل دد ه، عتاددا  دد  مسددتنقها تلاعجددف  اهإلشددههاتلمنومددف للاعجددف  تدد لن تإلصدد    تلددل ةلتتلدداعجين، 

 من تلماع ف. 85ع 84تلمهاتين  ألنوهلت ايقه  عتأل فه 

 يد  ممودن،  ياقد   ةيدهقلتمليدك تلدلي ملوهده ثا  تلداعل لاعجتدو  د  ممه سدف ت أن  لة تإلشه   اق عت

وه ا تلنيه  تلاعجيدف مسدتق    ةلتومه  ،شهءا ةنال تستلملو  أنومه لهه  ،تل  ه مت  شهءا ةيقهعلهه نه 

تل د ه اغدض تل مد   ةيقدهعليدك للاعجدف يخدع  لهده تإلشوه  م د ع  ندع  اد  تدع   نده تلتماي همه، عياق  

عس ا ه  ، اتع أعتل  ه اعن      ةيقهعال، تثتقا ت و ال يجعا لهه  أل ةيقهثوثن تع       عساب ياي  

 ،مس    تلصل  نيث تلم  تلمنومف ثلد  تلقيدهل اجميدع تلمندهعالا للصدل  عتج دب تل د ه ةلاتميف   للك 

 أن ةلدد ت ندد   تل تا ددف تلاعجيددف تسددتث هء، ع شددي   تلتدد  تجلدد  تل دد ه تألسدد  مددن ماع ددف  70عوددللك تلمددها  

 تلمهليف. أ فهلههعجف تل  ه    نهلف تلتمليك ال يلتا  ت هاال ثن نقعضهه عنقعه  لب تلا 

 : طالق السكران ومن في حكمهالثالث المبحث

 ب، ت   ق لو  ياخ     تلغ أع تإلو تق أعوهلسو   تعتا و تل فس ، قفقاافت تا ضا ت تإل سهنيم  

يلله تل  ه  أن أع  اهن  أعا له اعجتو عاع سو تن  أن ةل  ي   ه  ث يف مع اعجتو شج أع قه  

 ثل  ش  .

 :طالق السكران
 ،ها  قدداتن تلشددخي لتعتا ددوعتختلددف ا جددتلسددو  يفقددا  يددو تلشددخي شددلع ق عتختيدده ق اصددفف مؤضتددف، 

 ام ل تألس  عماع ف  نقيقف تص  هتو، ا تكعت  تلسو تن تل ه   تللي ت قاق تلسو  تلقا   ثل  تلتمييا  عأث اه

لددا تلماع ددف عنسدد ه  ل (ا دد ه تلسددو تن تل دده   تإللنال يقادد   لددب  ) 90  ا دد ه تلسددو تن امعجددب تلمدده

يمودددن تصدددع  ادددلق تلنهلدددف اهثتاددده  مسددد      ه مدددن تلسدددو تن، عتن ودددهن ثمليددده الادددهل  لنام لهددده  لدددب تإل

 تل  ه ضا تاعل شهع ، اي مه تلسو  ياعل لعضا ضصي .
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 طالق المكره:
م لدا  د ه  تألسد  ، عماع دف   هلتندا تلتهايدا اهلقيدهل اده أخد ود ق شدخي شخصده ودهن ي تإلو تق

 تجا  ثليو. عت  مهتلمو ق، الن تلمو ق  ي   تض اهل  ه 

 طالق الغضبان:

 تإل تا ب يم ددع ات    دداو،  هلغ دد ةلتي ددال ثلدد  مدده  لدد    هلادده مددهتلغ دداهن تلددلي يشددتا   دداو،  

وددهن م اقدده عتشددتا  ةلتعضددعع  دد ه تلغ دداهن  لددل تجددا تألسدد  عماع ددف تلتهددع ،  ةلدد عيددا ع ، عتإلا تكعتلقصددا 

   او.

 :التحريم أوالطالق باليمين 

تضسدددل ادددههلل ت دددك م لقدددف  أع (ودددلت للدددنأل ثلددد  تل ددد ه ) ن ودددهن يقدددع  تل جددد  لاعجتدددوتل ددد ه ادددهليمي

ع ف    الت اتلتن يل، عنس ه  للا تلم أعلل تلتا اهل  ه ثن تلنلف اهليمين  91   تلمها   تألس  عماع ف 

 تلامهن تللي وث  تلنلفهن عتليمين عتلتس ع.

 :الطالق المقترن بعدد

يو  اددده ث ثدددف مددد تا،  أعجمدددع تل  ضدددها تلدددث ث امدده يفيدددا تلددداا تل لقددها،  ةلدد وددهن يلمددد  تلددداعل  

عوددللك تل دد ه مدد   جمددع تل دد ه اددهلث ث  دد  ولمددف عتنددا  يدد ل ثددن تلتسدد ع عتلتهددع  عتال ددا هع،  أن عتألويددا

)   92 د  تلمدها   تألسد  عماع دف عتنا  يل     صف لم تجلف تلاعل ل فسو  عاهلتهل   هد    صدف للتصدني  

عتندات عتنسددب  ةاليقددع  دهل  ه ال عثليددو  ( عتندات ةالوتهادف ال يقددع  أع ةشدده   أعتل د ه تلمقتد ن الدداا لفمده 

 وهن تل  ه  جليه. ةلت لقف عتنا ، نيث يمون م تجلتهه، 

 :الطالق المعلق

ت ودددو، اقدددع  تلددداعل  عأثلددد  عضدددعع شددد ء  دد  تلمسدددتقا   أعوددهن يودددعن تل ددد ه مللقددده ثلدد  شددد  ،  

تل  ه تلملله اع مه وهن تل  ه  يدو مللده ثلد  تنقده  نأامل     (  ا  هله للا وات    ةلتلاعجتو ) 

 .( ت وو ال يقع أعتل  ه تلملله ثل   ل  ش ء ) م لتو  93   تلمها   تألس  عتضلف ملي ف، عماع ف 
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 : انحالل ميثاق الزوجية بالتطليقالخامس مطلبال

علل جد  ثلد  ندا سدعتء  للم أ اهثتاه ق نه  س ت  ه للت ليه ا لب من تنا تلاعجين اساب تلشقهه

 أع تإل فددههثددل تلت ليدده للددال  ،()الفقرررة الثانيررةت ليدده اسدداب تاليدد ء عتلهجدد  تل ت ددهع  ثددل  ،()الفقرررة األولررى

 (.)الفقرة الرابعة أخ ى ألساهبتلت ليه  س  ى عأخي ت ،(الفقرة الثالثة)اهلخلع 

 التطليق بسبب الشقاق :الفقرة األولى

لت ت صدداثا تلجمهثددف عتف ضددا يقدد (262)عتللدداتع تلشددقهه  دد  تللغددف تلخدد ف    عضددا ت شددقا ثصدده هعت 

تلشددايا و  دددو مددن شدداتو يشددده  تألمدد تلقددعل الددا ةلتههمهدده، ةلت تفددد ه أمدد ال، عيقدده  أصدددهب    دده شدده، عللدددك 

 أعمشددقعضف مددن لددع  أع خشددب أن تلشددقف ادد  تلشددميف أع تلق لددف تل (263)شددقه، علودد  تاددن م مددع  تإل سددهن

 .ي ق 

يتلدل  ملدو تسدتم ت  تلل ضدف تلاعجيدف انيدث  ،خد ف ثميده عمسدتم  ادين تلداعجيناع و  تلشقهه ع 

يددث تسددعء تل دداتع تلشددايا اسدداب تل لددن  دد  تلو تمددف، نوددللك اددع يصددا  اعتل تللشدد   اي همدده  يدد  مموددن، ع 

اعجيدف، تلل ضدف تل ة هدهء د   تألسد  ادل مسدتجاتا ماع دف أقهه مدن عيلتا  تلت ليه للشد تلل ضف اين تلاعجين،

  تلمدها ه عس ا ه    للدك م  دعها للتع يه عليس للتف ياث، أعضههيفقهه مس        م  ه  هن تلت ليه للشع 

تلت  جللدا تل د ه  70عاالي  وللك تلمها   ثل  تلمنومف تلقيهل اهلصل  و ج تء جعا ي، أعجااتلت   94

تندداامه مددن تلمنومددف ندد   دداتع  أعتلاعجددهن   لددب  لتاددللك  ددع  أ دديه تلندداعا،يمدده س  دد   تسددتث ههيهتصدد  ه 

تا تلاددين، عخهصددف تليددين نومددين ل  إلصدد  اي همدده يخددهف م ددو تلشددقهه، تقددعل تلمنومددف امنددهعالا تلصددل  

 ةلد تعصد  تلنومدهن  ةلتتل داتع،  إل هدهء، نيث يقعل تلنومهن ااا  جهاامه أالههمن  عتألخ  أالوعتنا من 

تلمنومدف تلتد   ةلد لهه تلنومهن عتلاعجدهن عي  له هده يعض، ن  ت م مع و    تق ي  من ث ث  س  تإلص  

 ثل  للدك مدن  د ف تلمنومدف، تإلشههاتسلل لو  عتنا من تلاعجين  سخف م و، عتنفم تلثهلثف اهلملف عيتل 

                                                           
   354الصفحة  1995محمد الرازي " مختار الصحاح "تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ، الطبعة  -262

   181لصفحة ابن منظور "لسان العرب" دار صدار، بيروت الطبعة االولى الجزء العاشر ا -263
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تلشددقهه، تثاددا تلمنومددف للددك  دد  من دد ، عتنوددل اددهلت ليه عاهلمسددتنقها  عتسددتم  تإلصدد  تلددل   ةلت أمدده

تنوددل اددو ثلدد  تلمسددؤع  لفههددا   أنين ثددن سدداب تلفدد ته  دد  تقدداي  مدده يموددن م تثيددف مسددؤعليف ودد  مددن تلدداعج

لت وه ددا ماع ددف تألسدد    ممددا تلشددقهه    هدده لددل تلدد  أي تل يددف لددو،  ،تألخدد تلدداعل  ندده  للشددقههعتلت ليدده عت 

  للم أ  علل ج  ثل  نا سعتء.

يوددعن  د  تلنهلدف تلتدد  يودعن  يهده تلشدقهه تللميدده ادين تلداعجين، ع دد   أنتلت ليده للشدقهه يجدب  ةن

 للشدقههمسد    تلت ليده  تنودل اد  ض تل لدب، عادللك  د   م  ده  نهلف ثال عجعا تلشقهه ثل  تلمنومدف أن

تلتش يليف، عا  نمهيف تمهسك تألس  ، ع    م  ده تلشخصد   دهن تلت ليده تخ ل ثن مقهصااه  أنال يجب 

تلشدددد يلف تإلسدددد ميف ثملددددا ثلدددد  ندددد  مشددددو  تلشددددقهه ن ، ادددد  ةلددددو  دددد  تلفقددددو تإلسدددد م  للشددددقهه ال عجددددعا

اعسدديلتين، تلعسدديلف تألعلدد  اهلق ددهء ثلدد  أشددوه  تلشددقهه، عتلثه يددف اددهلتنويل ةلت عضددع تلشددقهه أع خيددف مددن 

 عضعثو، علل تقض ا  ههء تلل ضف تلاعجيف لمج ا تاثهء تنا تلاعجهن تل اتع.

 أمدهمن تده ي  تقدايل تل لدب،  أشه    اثعى تلشقهه ال يتجهعا ستف  للاث أج عضا نااا تلماع ف 

تلمنومدف تلتداتاي  تلمؤضتدف تلتد  ت تاده  ن تلمس    تتخدلتلل ا تلمسهو ف تلش ثيف اين تلاعجين خ   س يه ةلت

تل يهادف يده  تلسدون للاعجدف ثدن   يده تا دهء ثلد   لدب، امده  د  للدك تخ عأيده تلقهه عتأل فده م هساف للاعجدف 

لدل تنداا  تألسد  ماع دف  أنتلمنومف    تلشقهه اع   ه اههن،  هايدك ثدن  تللهمف، عتل  ه تللي تنول او

صدددانا تلعسددديلف أ دددعتع تلت ليددده تألخددد ى، نيدددث أتسدددتيلهاهه لادددهض   ةلددد  أاىممددده  للشدددقهه،ندددهالا تلت ليددده 

الا تل دددد ه عاددددلت مدددده تؤودددداق تل يدددد  اددددهض  ندددده ةلدددد  أاىتلل ضددددف تلاعجيددددف ممدددده  إل هددددهء تلمف ددددلف لددددألاعتل

 تالنصهيها.

(2013-2004) أحكام التطليق بسبب الشقاق خالل الفترة
264
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أحكام التطليق 

 بسبب الشقاق
 39836 48376 32365 32331 29404 854 24 18562 10313 865 4 ــ

 %17,61- %49,47 %0.11 %9.95 %18,31 %33,90 %79,99 %111,98 ــ ــ نسبة التغيير

م ددل اخددع  تصددهثات  دد  عثي تددو سدد ف الددا أخدد ى، ةل أ ددو  اددلت تل ددعع مددن تلت ليدده يلدد ف ي نددم أن

 (265)ثش   أ لهفنعتل  ت هثف ثاا تألنوهل تلصها   او ةل  ماع ف تألس   نيا تلت ايه 

ومس     أع أصليفسعتء ومس     تألاعتل ةليههوعن مس    تلشقهه يلجه  ةل  عالت تال تفهع  تج ةن

جلو تل تق ي اه عاهلتهل    تلشقهه لل تنقه تلغ ض تللي من أتاليف، اهثتاه اه مس    تتسل اهلم ع ف،  مس   

 .إلاقههههتلل ضف تلاعجيف ال  إل ههءصه ا وللك عسيلف 

 تألس   ةاللت ايه ماع ف  تألعل ت ليه للشقهه    تلس عتا تل أ ضهلتفسي  ت تفهع  ا موه  هع امه وهن 

 أع هعضه ع يف لملهلجف  ةموه يهامن  تألس  مه ع  تو ماع ف  ةل يوتس   هاله ثقه يه ع فسيه يلعا  تألم  أن

لدل تودن متهندف  د  تلسدهاه  تيجدف  ةموه يدفمتعت      الض تلل ضها تلاعجيدف، خهصدف مسد    تلشدقهه عاد  

 .مس    تلشقهه ياثع للقله أ ضهل، لون تستم ت  ت تفهع تألس  تلتفهث  تلنهص  اين ماع ف 

، عادلت مده يؤيداق م  دعه عمفهدعل تلمدها  تألسد  نمهيدف تمهسدك  ةلد وهن تلمشد ع يهداف  ةلت    م  ه 

 ةالتلت ليده  أع  ميثهه تلاعجيف ادهل  ه ن ةل جعء ل)ال يمون تل أنتلت  ت ي ثل   تألس  من ماع ف  70

( ،   ن تللودس اهأل فه  عتإل  ت  تألس  تل   ين لهه    للك من تفويك  ا خف تألخلتستث هء ع   ناعا 

 يت د ت ايه تلق هه  لمس    تلشقهه اخصعي تل  تألس ،ملعال لهال  للشقههتلت ليه  أصا صني   قا 

ف من خ لو علعل تلق هء ل لب تلت ليه للشقهه، عتلنصع  ثليو متد  ضا  ت  اهاه عتسله تست يع تلاعج أ و

 د  مد  مه تاثيو من شقهه عأ ود  تلداعل مده تاثيدو عتمسدك ا سد تو،  ةثاهانت  علع لل تست ع تمسوا او 

يملهدددو تلق دددهء الن تلم  ددده  أنادددلت تلفددد تغ يجدددب  يدددهب تل يدددف تشددد يل  ينددداا   هضدددو عينصددد  نهالتدددو، 

وه ا مؤسسف  ةلت ةالثال تالستجهاف ل لاها تلت ليه للشقهه ةل  تاها  تلمنومف  أنتلقه ع   تلسليل يقت   
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يتللده  لد   د  ثمقدو اعجدعا  داتع ثميده  تألمد  أنمع دعثيف عمقاعلدف، يمهد   أسداهبنسب ض هثتهه ثلد  

 ةلت ةالتنوددل اددهلت ليه للشددقهه  أنيجددب ثلدد  تلمنومددف يسددتني  ملددو تسددتم ت يف تلل ضددف تلاعجيددف، نيددث ال 

تلغيادف  أعتل د    أعليدب لوه أخد وهن ما يده ثلد  سداب  ةلت، عثه يه   ض تل لب أعالتلاعجف تلشقهه  أثاتا

 . قهه، عالت مه ا ل ثليو تللم  تلق هه لفهها  مس    تلش لو  ال يتل تل يلهه

( " ا دددهء ثلددد  ةا تل تلملدددف اغ  دددف 266يدددف افدددهس)ع ددد  ادددلت تلصددداا جدددهء نودددل للمنومدددف تإلاتاته  

تلمشددع   ضصددا ةجدد تء تلصددل  ن دد  تل   ددهن عصدد   تلدداعل أ همدده متاعجددهن عتن تلدداخع  لددل يددتل عأع ددنا 

تلاعجددف أن تلدداخع  تددل ... عاجلسددف ثه يددف أوددا وددد   دد ف تصدد ينو تلسددهاه .... عا ددهء ثلدد   شدد  منهعلدددف 

تل اتع ثل  أ مه  تلمنومف اهلشو  تللي تدل اسد و آ فده،  د  تلصل  اين تل   ين... نيث ةن مج ا ث ض 

نا لتتو ض ي ف ضعيدف ثلد  ضيدهل شدقهه مسدتنول ادين تل د  ين عادع شدقهه نهعلدا تلمنومدف جهادا  تجدهعاق، ةال 

 أن تلماث  تشاا ا لاو ع  ل ثال معت قف تلاعجف".

ل  ةنهلدف تل د  ين ثلد  ( " عا هء ث267عثل   فس تلم عت  لاب نول تلمنومف تإلاتاتهيف امو هس)

عمده يليهده مدن ماع دف تألسد    94   ف تلمشع   لتفلي  تلصل  اي همه ...عنيث ت و ت ايقده لمقت ديها تلمدها  

أجددد ا تلمنومدددف ثدددا  مندددهعالا للصدددل  ادددهءا اهلفشددد  لتمسدددك تلمددداث  ا لادددو السدددتنهلف تسدددتم ت  تلل ضدددف 

 تلاعجيف".

( "ا دهء ثلد  ةا تل تلملدف الدا  268تاتهيدف امو دهس)عتو يسه ل فس تلتعجو، صه  نول تلمنومف تالا

جلسها للصل  ن  ا تلاعجف عتخلف تلماث  ثليدو   دل سدهاه تإلثد ل، عأوداا اد ن تلا دهء تدل اي همده عال 

أا ددهء عال نمدد ، عثددن أسدداهب تلشددقهه أودداا تلماثيددف ا  ددو يسدد ء ملهملتهدده عال ي فدده ثليهدده عاددهءا منهعلددف 

 اهه".تلصل  اهلفش  لتمسك تلاعجف ا ل
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( "ا ددهء ثلدد  ةا تل تلملددف اغ  ددف تلمشددع   ضصددا 269ع دد  نوددل آخدد  للمنومددف تإلاتاتهيددف امو ددهس)

ةجددد تء تلصدددل  ن ددد ا تلاعجدددف اي مددده تخلدددف تلمددداث  ثليدددو   دددل تلتعصددد  عصددد نا تلماثيدددف أن لهددده مدددع 

 تلماث  ثليو تان عأن اعجهه يهملهه عأمسك ثن تإل فهه ثليهه م ل س ف  تمسوا ا لاهه".

ته ه لهلق تألنوهل تلصها   ثن تلمنهول تالاتاتهيف عا  وثي   عمتعتت  ، يتادين أ هده تلمد  ثلد  عاهستق  

 د  مد  تشداا  هلدب -ةج تء منهعلف تلصل ، اهثتاده   هالدو تلجدعا ي، ع د  نهلدف ثدال تمو هده مدن للدك، 

مسدد    تلشددقهه   تنوددل تلمنومددف اددهلت ليه للشددقهه، علهددلت ع هلادده مدده توددعن تلاعجددف، -تلت ليدده للشددقهه ا لاددو

 هددهء عال تنتددهل ةلدد  أي ةثاددها لألسدداهب تلمعجاددف إل ،اددين تلدداعجين تع يددهت تهدد   هلادده اددهلت ليه ةلت تلددل  تل

 تلل ضف تلاعجيف، ثل  خ ف اهض  أساهب تلت ليه تألخ ى.

ألن تلم  ه تلقه ع   تلسليل يقت   لل ي تلقه ع   للق هء يجب تصنينو،  تلخه  ةن الت تلفهل 

ها  تلمنومددف ةلدد  ثددال تالسددتجهاف ل لاددها تلت ليدده للشددقهه ةال ةلت وه ددا مؤسسددف نسددب ض هثتهدده ثلدد  أن تاد

أساهب مع عثيف عمقاعلف، يمه  أن تألم  يتلله  ل     ثمقو اعجعا  اتع ثميه يستني  ملو تستم ت يف 

ا تلاعجدف تلشدقهه أعال، تنول اهلت ليه للشدقهه ةال ةلت أثاتد أنتلل ضف تلاعجيف، نيث ال يجب ثل  تلمنومف 

عأن ال يوعن تل لب ما يه ثلد  سداب أخد  وهلليدب أع تل د   أع تلغيادف لود  ال يدتل تل يلهده لفههدا  مسد    

 تلشقهه.

عال يسدددهي   شدددلعلتو  شددد(  ددد  نومهددده تلدددلي ي270)للليدددعن تالاتاتهيدددفعاددلت مددده لاادددا ةليدددو تلمنومدددف 

 مقت ديها عه ع ع   و  تلت ايه تلسليل لمشيسخص  شتلمع عع، اي مه     م ي تلتلتعجو تللهل لمنهول 

" نيث ةن تلماثيف ت م  ةل  تلنول ات ليقهه للشقهه من اعجهه للال ة فهضو ثليهه عتهايداق   للشقههتلت ليه 

ةيهاه اهلتلليب ... عنيث ةن تلل ضف تلاعجيف ثهاتف ... عنيث أجهب تلماث  ثليو خ   جلسف تلانا ا  دو 
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ثلد  تلماثيدف مادايه ةصد ت ق ثلد  تلنفدهم ثلد  ث ضتدو تلاعجيدف..... عنيدث لدهن ودهن يمه س تلتجده   عي فده 

ةلد   94تلمش ع ضا سن مس    تلت ليه للشقهه وعسيلف من عسهه   دك ثد ى تلاعجيدف مدن خد   تلمدعتا مدن 

 من ماع ف تألس  ،    و ض  هه اثاعا تستم ت  تلشقهه اين تلاعجين عتستنهلف تللش   اي همه. 97

عم تثدده  لتلددك تلقاسدديف تلتدد  أندده  اهدده تلمشدد ع للددك تلميثددهه تلددلي يدد ا  تلدداعجين عنمهيددف السددتق ت  

ويدددهن تألسددد   عودددلت اسددده ف تألسدددهليب تلتددد  تسدددت ا ثليهددده تلاعجدددف ل لدددب تلت ليددده   ددد  ثلددد  تمسدددك تلددداعل 

ضاد  تلاعجدف  يد   اهلل ضف تلت  ت ا و اهلماثيف عتاثههو تإل فهه ثلد  اعجتدو يجلد  تلشدقهه تلمداث  ادو مدن

ثهاا    تل هالف عاهلتهل  يجل  تلك تألساهب تلمست ا ثليهه من ضا  تلاعجف عتايف عال ت ض  لجللهه سااه  د  

تللصددف ال ضددف الاتلددا  دد  ادداتيتهه....عنيث ة ددو تالدده لمدده لودد  أثدد ق توددعن اثددعى تلماثيددف  يدد  مؤسسددف 

 عيتلين    هه"

 أ ددو ينتدد   سدداف مهمددف جددات مددن أنوددهل تلت ليدده ،شددقههعمددن جهددف أخدد ى  ددهلم نم ثلدد  تلت ليدده لل

 : (271)قهه خ   الق تلس عتا ةل  مه يل عيمون ة جهع أساهب ت ع  أنوهل تلت ليه للش ثهمف،

  ةن مسدد    تلت ليدده للشددقهه يقادد  ثليهدده تلاعجددهن ملدده، مددع ت تفددهع ملنددعم للدداا تل لاددها تلمقامددف مددن

 ؛من   ف تألاعتل   ف تلاعجها، ضيهسه الاا تل لاها تلمقامف

     لشقهه تشو   ت ات ضه ع يه لمسه   أخد ى لل د ه عتلت ليده، نيدث يدتل تللجدعء ةليهده تلت ليه لةن مس

ث ددا تالضت ددهء ام هسدداف تلتلدداا، عتل جلددف، عتل دد ه تلخللدد ، عتلت ليدده لل دد   عثددال ت فيددل تاللتاتمددها 

 .تلمتاهالف اين تلاعجين

 ادددين تلددداعجين عال تنتدددهل ةلددد  أي ةثادددها  تع يددده ليه ةلت تلدددل  تلةن مسددد    تلشدددقهه ت تهددد   هلاددده ادددهلت

  ههء تلل ضف تلاعجيف، ثل  خ ف اهض  أساهب تلت ليه تألخ ى.لألساهب تلمعجاف إل
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     ممده أصدا  يدا ع اهللايدا مدن تألاعتل ةلد   ،لشقهه تتميا اسدهعلف ةج تءتتهده تلشدوليفتلت ليه لةن مس

 ل جل .تف يلهه ثن سلعك مس    تل  ه ت

   عتلقدددا   ثلددد  تلتمييدددا عتلتفه ددد  ادددين تلعسدددهه  تلتددد  لماع دددف تألسددد  ، ت دددهم  تلدددعث  اهلم دددهمين تلجايدددا

 جهءا اهه عمه تنققو من  تههج.

   ةسدد تع تلق ددهء  دد  تلاددا  دد  مختلددف تل لاددها تلمسددجلف، عتلندد ي ثلدد  أن يوددعن تلاددا اتخدد  تآلجدده

 لب.عاع ستف أشه  من ته ي  تقايل تل  تلمناا  ضه ع ه

 خصوصية تحديد المستحقات المالية في الشقاق

خع  للقه   اع  مهل    تقاي  عتنايا تلمستنقها تلمهليدف  تألس  ،تلمش ع تلمغ ا     ماع ف  ةن

) عتلمتلددف ي تثدد   دد  تقدداي اه  تدد    84للاعجددف، مددع تقييدداق اددالض تل ددعتا  تلم صددعي ثليهدده  دد  تلمددها  

تل ددد ه، عمددداى تلسدددف تلددداعل  ددد  تعضيلدددو(، عاتصدددفن ه لللمددد   عأسددداهبتلددداعتل عتلع دددليف تلمهليدددف للددداعل 

ه تلت ه ب عتلتفهعا ثل  مستعى تلماهلغ تلمنوعل اهه من جهف عتالخت ف نع  مداى نتلق هه  يااع عت 

 تلت  سلوا مس    تلت ليه للشقهه(.وه ا ا   ةلتللمتلف  تلم أ تستنقهه 

م لعاددف  أع هلاددف  للشددقههمددن تمتيلهدده  دد  تلت ليدده مدده يم ددع تلاعجددف  تألسدد  لدديس ا ددهك  دد  ماع ددف 

صدا   أنلد  ة تلمع دعععماى نصعلو ثل  تلمتلف لل يون م  عنه عوهن من  تتفهه ادين مختلدف مندهول 

   فدد  نددك ههعاددع مدده تددعتت  ثليددو تللمدد  تلق دد 2011مدده س  22اتدده ي   123ثدداا  تلدد قضضدد ت  منومددف 

 ددا تلاعجددف  دد   هالددف تلندده  ادد  تلسددهثيف للف ضددف تسددت هات لمدده يددف لفددهس " عنيددث ت ددو لمدده وههتلمنومددف تالاتات

عمدده تددعتت  ثليددو  تألسدد  ،مددن ماع ددف  84تلمددها   لمقت دديهاث ددا تفسددي اه  تلدد قضف مددمنو  أيتسددتق  ثليددو 

 . ع ش ي  م 2017-11-13اته ي   2017-1626-3236ملف  ضل  9016" نول  هس ض هؤاه

عومه اي ه للك    مع عع تنايا تلمستنقها تلمهليف للاعجف عخهصف تلمتلف عتلت  اي ه ال ينودل اهده 

للاعجددف ث ددا  لاهدده تلت ليدده للشددقهه ث ددامه ال يوددعن للدداعل أي اع   دد  تال فصدده  عيوددعن متشدداا اهلل ضددف 



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  129 

 أاي داه دا تلاعجدف ضدا تلاعجف ال تستنه تلمتلدف  د  نهلدف  لدب تلداعل تلت ليده للشدقهه عو أنتلاعجيف، ومه 

اتاتهيددف اسددياي ضهسددل م وددا تلقه دد  ةليددو نوددل تلمنومددف تالمددن تجدد  ج نددف تلخيه ددف تلاعجيددف، عاددلت مدده لاددب 

) ضال تلماث  مقهال يل ض  يو ت و متاعل من تلماث  ثليهه عت و م ل اعتجدو اهده  (272)تلمقيل ا نا وع ا

 هلاه تلنول اهلت ليه للشدقهه اي دو عادين اعجتدو  ينص  أي ت سجهل ممه يجل  تلل ضف تلاعجيف مستنيلف،لل 

تلغدد ب مدداليه انومددين تاتدداته   تأل الددهءاسدداب تلخيه ددف تلاعجيددف عادد  ملتقلددف اهلسددجن تلمنلدد  اماي ددف سددعه 

 .عتسته ه  

من تج  ج نف تلخيه ف تلاعجيف،  أاي اتلماث  ثليهه  أنتلثهاا من تلنومين تلق ههيين  ةنعنيث 

يع تلمتلددف اددع تلددعيض تلاعجددف ثمدده يسددااو تلفدد ته مددن  دد   لددللك  هدد  م تا ددف تلللددف مددن تشدد   أنعنيددث 

امدده يعجاددو  ةخ لهددهعجددعات عثددامه اهل دد   تلددلي يتسدداب  يددو تلدداعل مددن تجدد  ج نددف تلخيه ددف تلاعجيددف  ددهن 

شدددك.....عا هء ثلددد  تلللددد  تلسدددهاقف  ه دددو يتلدددين ثدددال تلنودددل  أع  أي لددداس ثليهددده عت ددد  عال ينتمددد تلقددده عن

 للماث  ثليهه اهلمتلف(

" ال تسددتنه تلم لقددف تلمتلددف ادد  تلتلددعيض ثددن ثاددعا   2010شددت ا   21اتدده ي   433ضدد ت  ثدداا 

 مسؤعليف تلاعل ثن تل   "

" مقت دديها  2013-1-2-42ملددف شدد ث   2014مدده س  25اتدده ي   239ثدداا  أخدد ع دد  ضدد ت ت 

من ماع ف تالس   يتلله اهل  ه تللي يعضلو تلاعل ثلد  اعجتدو عي تثد   يدو أسداهاو عمدات تلسدفو   84ا  تلمه

ته ق تلم أ  عتلمنومف لمه ض ا للاعجف اهلمتلف   ل ت هده ه وللك ت و ال متلف    و    ته تخعمن تلمق    قه

 .ا  تلت   لاا تلت ليه للشقهه توعن ضا خ ضا تلقه عن عتلفقو تلمهلو "

لقا خعلا ماع دف تألسد   للقه د  اع ت مهمده  د  تقداي  عتنايدا تلمسدتنقها تلمهليدف للاعجدف، مدع         

من ماع ف تالس   ) عتلمتلدف ي تثد   د  تقداي اه  84تقيياق االض تل عتا  تلم صعي ثليهه    تلمها  

يلدددو(، عاتصدددفن ه  تدد   تلددداعتل عتلع دددليف تلمهليدددف للددداعل عأسددداهب تل دد ه، عمددداى تلسدددف تلددداعل  ددد  تعض
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لللم  تلق هه  يااع عت نه تلت ه ب عتلتفهعا ثل  مستعى تلماهلغ تلمنوعل اهه من جهف، عادلت لديس 

ندع  مداى تسدتنقهه تلم لقدف للمتلدف ةلت وه دا اد  تلتد  سدلوا  أخد ىمع عث ه، عتالخت ف من جهف 

 مس    تلت ليه للشقهه.

    تلت ليده للشدقهه ةلت وه دا اد   هلادف تلت ليده، عضا تستق  تلق هء ثل  ثال تلنول للم لقف اهلمتلف

 .عث امه ال يوعن للاعل أي اع     تال فصه  عيوعن متشاا اهلل ضف تلاعجيف

عالت مه و ستو منومف تل قض نيث أواا أن تلمتلف ال ينول اهه ةال    نهلف تل د ه أع تلت ليده 

هه ا ددهء ثلدد   لددب تلاعجددف    ددو ال ينوددل لهدده تلددلي يددتل ا ددهء ثلدد   لددب تلدداعل، أمدده  دد  نهلددف تلت ليدده للشددق

 اهلمتلف. 

عادددددلت مددددده جدددددهء  ددددد  ضددددد ت  لمنومدددددف تلددددد قض ) عالدددددا ت تهدددددهء تإلجددددد تءتا ض دددددا تلمنومدددددف اتددددده ي  

ات ليده تلماثيدف مدن تلمداث  ثليدو  لقدف اهه دف للشدقهه عا اتهدو  307/2007   تلملف  ضل  09/10/2007

 1500ا ادل عتودهليف سدو هاه نسدب  8000تهده انسدب ا ادل عمتل 10000لهه مؤخ  صاتضهه تلمناا  د  

مدددع تل فدددهل  17/05/2007ةلددد  تددده ي   01/01/2007ا ادددل شددده يه تاتددداتء مدددن  350ا ادددل ع فقتهددده نسدددب 

تلملجددد  عتلصدددهه   هسدددت  فو تل   دددهن..... عالدددا ت تهدددهء تإلجددد تءتا ض دددا منومدددف تالسدددته هف ات ييدددا تلنودددل 

 تلمست  ف عالت اع تلق ت  تلم لعب  ق و.

نيدث تادين صدنف مده أثده ق تل هثن.....للدك أن تلم لعاددف ضدا  لادا  د  مقهلهده تل تمد  ةلد  تلت ليدده 

ا اددل اهثتادده  تل ددهثن اددع تلمسددؤع  ثددن سدداب تلفدد ته اي مدده ض ددا  40000اسدداب تلشددقهه تلعي دده امالددغ 

ه ينودل اهدده مدن ماع دف تألسدد    د ن تلمتلدف ة مد 84ا ادل، عأ ددو امقت د  تلمدها   8000تلمنومدف امتلدف ضدا اه 

   نهلدف تل د ه أع تلت ليده تلدلي يدتل ا لدب تلداعل، عتلمنومدف لمده نومدا اهلمتلدف   دل أ هده  لادا تلنودل 
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لهه اهلتلعيض عاعن أن تناا مسؤعليتو ثن تلف ته لت تب ثل  للدك تلتلدعيض تلمسدتنه لهده ث دا تالضت دهء 

 (.273)    هه توعن ضا خ ضا تلمها  تلمنتج اهه عث  ا ض ت اه لل قض.(

ادددلت تلقددد ت  ميدددا ادددين تلندددهالا تلتددد  ينودددل  يهددده للم لقدددف اهلمتلدددف عتلندددهالا تلتددد  ينودددل  يهددده ألندددا 

تلاعجين ثل  تألخد  ةن ودهن لدو مند ، ع د  تلليده لألسدتهل انمده   مصدا  تلقد ت  ثلد  ضد ت ق ضده  اد ن مدن 

مدده وددهن ي ادده أث ددهء  تلمللددعل  قهدده أن تلمتلددف ال ينوددل اهدده ةال  دد  نددهالا تل دد ه تلددلي يعضلددو تلدداعل عاددع

مدددن ماع دددف تالسددد    اددد  تسدددتنقهه تلم لقدددف  84ت ايددده ماع دددف تألندددعت  تلشخصددديف، عأن تلمشددد ع  ددد  تلمدددها  

للمتلف اهل  ه تللي يعضلو تلاعل، علل ي ا و اهلت ليه تللي ت لاو تلاعجف م يفه اهن الت اع تلملمع  ادو 

(، عضدا أثده  ادلت تلتعجدو  قهشده 274اشدو  عت د )   تلملاب تلمهلو  ع   ماع ف تألنعت  تلشخصيف سدهاقه 

 نهات    تالجتههاين تلق هه  عتلفقه .

ع  97ع  85ع  84( )  د  شد ن تلعسديلف تألعلد  خد ه تلمدعتا 275ع   ضد  ت آخد  لمنومدف تلد قض)

من ماع ف تألس   للدك أن تلمنومدف لمده ض دا اهلمتلدف   دل أن تلم لعادف  د  تلد قض اد  تلتد   لادا  400

 يلا خ ضه للقه عن عتلفقو تلمهلو  عيل ض تلق ت  تلم لعن  يو لل قض.تلف ته ممه 

من ماع ف تألس   ة مده تتللده  84نيث ص  مه ثهاتو تلعسيلف ثل  تلق ت  للك أن مقت يها تلمها  

اهل  ه تللي يعضلو تلاعل ثل  اعجتو عي تث   يو أساهاو عماى تلسفو عمن تلمق   وللك ت و ال متلف  د  

تلمخصي لللا   7من تلاهب  5ته ق تلم أ  ومه الان جاي    وتهاو تلقعت ين تلفقهيف    تلفص  و    ته تخ

عتالستا تء عمه يتص  اهمه  توعن تلمنومف لمده ض دا للم لعادف اهلمتلدف   دل أ هده اد  تلتد   لادا تلت ليده 

    الت تلخصعي.(. للشقهه ضا خ ضا تلمها  تلملوع      تلفقو تلمهلو  تلمن   ممه يل ض ض ت اه لل قض

لت وه دددا منومدددف تلددد قض ضدددا م لدددا تلاعجدددف مدددن أخدددا تلمتلدددف ةلت وه دددا اددد  مدددن  لادددا تلت ليددده  عت 

للشدددقهه    هددده أجدددهاا للاعجدددف  لدددب تلتلدددعيض ثدددن تل ددد   تلدددلي لنقهددده عادددلت مددده جدددهء  ددد  ضددد ت  لمنومدددف 
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ه ادد  تلتدد   لاددا (، )للددك أن تلم لعاددف نوددل ثليهدده اددهل جعع ةلدد  ايدا تلاعجيددف عتمت لددا، عت  هدد276تلد قض)

تلت ليدده ألسدداهب  يدد  جايددف  توددعن تلمنومددف ني مدده ض ددا لهدده اهلمتلددف   ددل للددك ضددا جدد اا ض ددهءاه مددن 

 تألسهس عتلتللي  عث  ا ض ت اه لل قض.

من ماع ف تألس     ن تلمتلف  84نيث ثاا صنف مه ثهاو تل هلب ثل  تلق ت  للك ت و  اقه للمها  

ليدده تلددلي يعضلددو تلدداعل، أمدده ةلت وددهن  لددب تلت ليدده مددن تلاعجددف،    ددو ينوددل اهدده  دد  نهلددف تل دد ه أع تلت 

مدن  فدس تلماع دف عتلمنومدف لمده ض دا  97يق   لهه اهلتلعيض ةن ثاتا مسدؤعليف تلداعل  يدو  اقده للمدها  

مددن ماع ددف تألسدد    84للم لعاددف اهلمتلددف   ددل أ هدده ادد  تلتدد   لاددا تلت ليدده للشددقهه توددعن ضددا خ ضددا تلمددها  

 اه    الت تلخصعي لل قض(.عث  ا ض ت  

 : التطليق بسبب االيالء والهجرالفقرة الثانية

اعجتددو  ي دد ال  أنتاليدد ء لغددف يل دد  تلنلددف عتلقسددل، ع دد  تالصدد    اددع أن ينلددف تلدداعل ثلدد  

يؤجد  تلداعل أ الدف أشده ،  دهن  (277)، ع اقه لماع ف تألس   أشه  أ الفعت ك ملهش تهه ج سيه لما  تفعه 

عتلهج  يلا   ضه  جليه،  تإلا ءن لل يمسهه    تأل اع أشه   لقهه ثليو، عتل  ه تل هتج ثن ةلل يلا أي 

ل   لل ذدف دول و    ف  ع   ضعلو تلهل   تلم أ و تمف امس عجتو سق ا تلاثعى، عتالي ء  يو ت اهش  تلاعل ا عت 

 (.278)   اهلل سميع علي (ف ا  ف اءوا ف ا  اهلل  فور رحي  وا  عذ وا الطالم ف ا  أمار أربعةن ائا  تربص  

نودل  ةليدوعادلت مده لادب  أخد ى أسداهبتلاعل اعن  إل تا يلعا تلساب    تلهج  عتالي ء  أنعيجب 

للاعجدف تلتد  اج اده اعجهده  تألسد  من ماع ف  122تلمها   أث ا( ) لهن 279اميالا ) تالاتاتهيفنومف تلم

 لقتهه تلمنومف ثليو،  هن الت  تألج الا  يف  هن لل  أشه  أ الفتلمنومف تلت  تؤجلو  ةل  أم اهاهن ت  ع 

  ياف(  أعسجن  أع   نسب تلفقو تلمهلو  ال ي سنب ثل  تلاعل تلمتخلف اساب ثل  م   تألم 
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 : الطالق باالتفاق أو بالخلعالفقرة الثالثة

 : الطالق بالخلعأوال

  وت دح ل لك   أ  تذخ ذوا  تلخلع اع ن  ثقا  تلاعتل    مقهالو ثعض تلتال او تلاعجف، يقع  تلهل  

، ع د  تللغدف تلخلدع (280) ما اتيتموهف مي ا ات ا  دخاف ا او ات د يما ح  ود اهلل ف  ال جن اح عليام ا فيم ا افت  ت ب ه(

 .(281) يقع  تلهل  ) ان لاهس لول عت تل لاهس لهن( تإلاتلفع  تل اع اع

من ماع ف تألسد   أن يت ت ديه ثلد  تل د ه ادهلخلع، نيدث تخدهلع  115يمون للاعجين  اقه للمها  ع 

، تللدده اددو ندده تأل فدده  أع ا فقددتهل ةلت وه ددا ةالل ملسدد   اشدد ءتل شدديا  ثددن  فسددهه، ومدده ال يجددعا تلخلددع 

ثع دده مقهادد  اددلت عاددللك  ددهلخلع اددع تن ي لدده تلدداعل اعجتددو ا ددهء ثلدد    اتهدده  دد  للددك عالددا تن تددا ع لددو 

 (.282تل  ه)

عو  مه ص  تلتاتمو ش ثه صل  أن يوعن ااال    تلخلع، ومه ال يجعا تلخلع اش ء تللده ادو نده 

تأل فه  أع ا فقتهل ةلت وه ا ملس  ، أمه ةلت أثس ا تألل تلمختللف ا فقف أ فهلهه، عجادا تل فقدف ثلد  أاديهل، 

 اعن مسهس انقو    تل جعع ثليهه.

لت، تيه  عتن ال تو ق تلاعجف ثل  للدكثن ت تض عتخن لخلع اين تلاعجييوعن ت أنعيجب   أو ادا عت 

 اال  تلخلع. تلم أ ثل  للك عضع تل  ه اهه ه اعن تلتاتل 

 

(2013-2004الطالق الخلعي ) وضعية
283
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رسوم الطالق 

 الخلعي
11999 11238 9184 8253 7175 5894 5263 4147 4355 4546 

نسبته من مجموع 

 حاالت الطالق
42,49% 40,27% 32,52% 29,58% 25,68% 24,39% 24,39% 18,08% 17,62% 18,03% 

 

لعنم أن الت تل عع من تل  ه يل ف ت خفه ه مهمه س ف الدا أخد ى، ثل    ت  تل  ه تل جل ، 

 .ت   ت ي، عاع مه يل   أن تلمتقه ين ياتلاعن ثن الق تل عع من تل  ه اشو  

 

 عيمون ة جهع الت تال خفهض تلمتتهل  ةل  مه يل  :

 م هل.تلاا مسه   ة ههء تلل ضف تلاعجيف، عتختيه  تلمس    تلت  تنقه تلمصلنف    عضا  -

 جل  تل  ه تنا م تضاف تلق هء، عتو يسو لمااأ تلمنه مف ثل  نقعه تلاعجف عتأل فه . -

عثدد  تلمدد أ  اهل ددمه ها عتلنقددعه تلتدد  أتددا اهدده ماع ددف تألسدد  ، عخهصددف تلمقت دديها تلمتللقددف  -

 اه ن   ميثهه تلاعجيف.

تل  ه تلخلل  يقت د  تتفدهه  ةن)  (284)اهل مه   تالاتاتهيفع   الت تلصاا لاب نول تلمنومف 

   الت تل عع من تل  ه، عتن الت تالتفهه ااع ق يستعجب تع    أسهس تلخلع عاع  ون  مااأتلاعجين ثل  

 فدددهل لممه سدددف نقعضدددو تلشخصددديف عتلمهليدددف ع تلتددد  اددد  صددد نيف تلشدددخي  تألاتء أاليدددفتلددداعجين ملددده ثلدددف 

ل تفددهه مددع تلاعجددف ثلدد   تألاتء أاليددفادد  ملددو ثددايل تلدداعل اخلدد  ثقلدد  يلت ةصددهافتصدد  هتو، عاهلتددهل   ددهن 

 .تل  ه تلخلل (
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 االتفاقي: الطالق ثانيا

يمون للاعجين أن يتفقه ثل  مااأ ة ههء تلل ضف تلاعجيف اعن ش ع  أع اش ع  ال تت ه   مع أنوهل 

ةلت عضع تالتفهه، يقال تل   هن تع تناامه  لب تلت ليه للمنومف م  قه ، تلماع ف عال ت   امصهل  تأل فه 

ل ددا اهإلشددهها أادو لددإللن اتعثيقددو، نيددث تنددهع  تلمنومددف تإلصدد   اي همدده مدده أموددن،  دد لت تلددل  تإلصدد  ، 

 .ثل  تل  ه عتعثيقو

ه من خ   و  من تلاعل عتلاعجف ثل  تل   ة تا اع تعت ه  ،عمن الت تلم  له  هل  ه تالتفهض 

، تألسددد يفتلمت تادددف ثلددد  نددد  ادددلق تل تا دددف  تآلثددده ل ضدددف تلاعجيدددف عثلددد  ة هدددهء تل ماددداأاي همددده ثلددد   تالتفدددهه

عناق، عال من جه دب تلاعجدف  قد ،  هل  ه    الق تلنهلف يتل امشه وف تل   ين تل ال يقع من جه ب تلاعل 

 م ه يقع ا تاتيهمه تلمشت وف مله،عت  

تألسد   ماع دف  ةناخصعي تعثيه ثقدا تل د ه تالتفدهض ، نيدث  ةشوه ع   الت تلصاا  ه و ي    

 ة  دههتلل ضدف تلاعجيدف، ع صدا ثلد  عجدعب  ة ههءتالتفهه اين تلاعجين ثل   ةموه يف صا ثل   ،(285)

 أمددهلتلمنومددف، لوددن تلماع ددف لددل تندداا شددو  تن ي ادده ممدده يثيدد  صددلعاف  ةلدد ثقددا تالتفددهه مددع  لددب تلت ليدده 

 تإلشددهها دد ع    ةلدد تلصددها  ثددن تلمنومددف  تإللن دد   تإلشدده  يددتل  ةلتللدداع  ث ددا تعثيدده تل دد ه تالتفددهض ، 

 توعن عثيه تالتفهه  ي  عت نف. تألنيهنثيقف تالتفهضد، نيث    ت لب ثل  تل  ه ع ه مقت يها ع 

 تإللنسد يهن تلمسد    عضاد  تلنصدع  ثلد   أث دهءعت ا   تالتفدهض تللاع  ثن تل  ه  فةموه يعتاق  

( ) عنيث ةن تل د ه تالتفدهض  يقت د  286) تاتهيف امو هسنول تلمنومف تالا ةليواهلتعثيه، عالت مه لاب 

تودعن عنيث ص   تلاعل ا ن اعجتو لل تلا ت  ب    تل د ه ممده ....تلاعجين ثل  تل  ه. ة تات تعت ه 

 .(الق تلاثعى  ي  مقاعلف ثل  نهلههملو 
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ثددداع  تلاعجدددف ادددع ادددال ل تفدددهه تلدددلي تدددل امعجدددب تقدددايل  أن هلمنومدددف  ددد  ادددلق تلنهلدددف تثتاددد ا  

شدد ع هه، عاددع تالتفددهه اددين  أاددلممدده يجلدد  اددلق تلدداثعى  يدد  مقاعلددف للددال تددع    أمهمهددهتل دد ه تالتفددهض  

 تلمس   . ةتمهلتل تا ف تلاعجيف عتللي اامو ثاع  تلاعجف ثن  ة ههءتلاعجين ثل  

)ا دهء ثلد  تلمقده  تال تتدهن  للداثعى تلدلي تقدال ( 287)للمنومدف تالاتاتهيدف اميسدع  أخد ع   نول 

 ة همدددهمؤوددداين  أالتفدددهض تل ددد ه  ة ددده امقت دددهق   ضهمددده  ددد   أ ددد ت 07/04/2017ادددو تلمددداثيهن اتددده ي  

تلل ضدددف تلاعجيدددف اي همددده  عت  هدددهءلهمددده اتعثيددده   ضهمددده تالتفدددهض  لددداى ثدددالين  تإللنمتددداعجين مدددن ملتمسدددين 

يفيددا ت ددها   تإلم ددهءمقهلهمدده امسددت ا تلاعجيددف عتلتدداتمين مصددننين  عأ  قددهتسددت هات لفصددع  تالتفددهه تلمددلوع  

 تلماث  ثليهه ثن مستنقهتهه تلمت تاف لهه ثن تل  ه.

 صدع   أوداتتل د ه  أساهب لهه تلاعجهن عثن ن   ختلق يف اجلسها تلصل   ةا تلعا هء ثل  

اسدداب تلخ  ددها  سددعء تلتفددهال تلنهصدد  اي همدده ةلدد للددك  تجددع  أنتلاعجددف  عأع ددناتلمقدده  جملددف عتفصددي  

ثددن وه ددف مسددتنقهتهه  ة هددهء تلل ضددف تلاعجيددف مؤوددا  ت هالهددهمتفقددهن ثلدد   عأ همدده أمددااهتلمتودد    تلتدد   دده  

  تقفد تلملدف ثلد  تلمنومدف  ةنهلدفثن  ش  منهعلف تلصل  عا هء ثل   تإلث نتلمت تاف ثن تل  ه  تق   

 .(أعل  تتفهضيف الا تلا هء. لقف اهه ف  تإللن لهمه اتعثيه   ضهمه

288(2013-2004) الطالق االتفاقي وضعية
 

         

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 14992 14301 12209 10294 9887 9800 8243 6741 4949 1860 االتفاقيرسوم الطالق 

نسبته من مجموع 

 حاالت الطالق
6,59% 17,74% 23,87% 29,54% 35,08% 40,91% 40,91% 53,23% 57,87% 59,46% 
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تادددين تإلنصدددههيها تلمسدددجلف م دددل اخدددع  تلماع دددف نيدددا  ، تلخللدددين تل جلددد  ع ثلددد  ثودددس تل  ضددد

 من س ف ألخ ى،  ملنعمهيل ف ت تفهثه التفهض  تتلت ايه، أن تل  ه 

 اهألسهس ةل  مه يل  : تال تفهع تلم   ا لل  ه تالتفهض  ععيمون ة جه

ي، عن  تإلضاه  ثل  الت تل عع من تل  ه، ي ل ثن تلعث  ا اميف ة ههء تلل ضف تلاعجيف اشو  عا

تل اتثها تألس يف اهلنعت  للعصع  ةل  تالتفهه، عاع مه يجسا تلتس ي  ا نسهن تلدلي جدهء ادو تلقد آن تلود يل 

 (.226" )سع   تلاق   تآليف :  ف    ان بمعرو  أو ت ردب ب ح ا    ضعلو تلهل  

لت وددهن لددل يت هعلددو  ،    ددوتلدداعجينلف، عتلسدد ثف  تيجددف تتفددهه اددلت تل ددعع مددن تل دد ه يتسددل اهلم ع ددف عتلسددهع  عت 

، للتقه ب اي همه   ه تلخلع تلثهاا    وتهب تهللعوهن     م  ه توتفهء تلمش ع ا  قههء تلش يلف تالس ميف،

تقدال مقدها  عادلت مده ضدا  أن    د ه تلخلدع يمودن للاعجدف  ومله ثل  تل  ه مع ت  تإل تاتينتعت ه  خهصف

ومددده أن ماع دددف  تلماع دددف جللدددا و امددده   ضددده اهه ددده  أن ةلددد  ة ددده ف ، ددد  تل ددد ه تالتفدددهض  أي دددهينصددد  

 تألنعت  تلشخصيف تلملغه  لل تت  ه لهلت تلمقت   أي ه.

 أخرى ألسباب: التطليق الفقرة الرابعة

اش   من شد ع   تلاعل  خ  ة ومه    نهلف تلتهليف، تألساهبللاعجف  لب تلت ليه ا هء ثل  تنا 

عوددللك تلنهلددف تلتدد  يغيددب  يهدده ، ()ثانيررا تلدداعل ة فددهه دد  نهلددف ثددال  عأي دده، ()أوالتل دد   أعثقددا تلدداعتل، 

 .(289)()رابعا ليبا عأخي ت    نهلف ةصهاف تلاعل ،()ثالثا تلاعل ااعن ساب
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 بشرط في عقد الزواج او الضرر اإلخاللطلب التطليق بسبب  : أوال

اش    د  ثقدا تلداعتل  د  ت ماد  ت ل لدب تلت ليده، عثليدو  ةخ  و   أنثل   تألس   صا ماع ف 

يادد    لاهدده  للمدد أ  دد  ت  تإلخدد  تشددت  ا تلاعجددف ثلدد  اعجهدده شدد  ه عتخدد  اددو تلدداعل  يلتادد  اددلت   دد لت

 تلت ليه لل   . 

مخد  ادهلخ ه يلنده  أعسدلعك مشدين  أعيلتا     ت ما  ت ل لب تلت ليه و  تص ف مدن تلداعل ع 

 مل عيف تجللهه  ي  ضها   ثل  تالستم ت     تلل ضف تلاعجيف. أعمهايف  ةسهء اهلاعجف 

نداتث ازلدف أعاادان تلمد أ ، عم دو  د اهه اهليدا   هل    تلمهاي اع ود  مده يلنده تأللى جد    د   عت 

تل دد   شدديعثه  دد ب تلاعجددف عتالثتدداتء تلجسدداي  أ ددعتع نددع للددك، عمددن أوثدد   أعوسدد   أعوامددف  أعااددا هه 

تلمد أ ، ع دد   ةلد سدل  ةلد    لدو الجعههده تلداعل، ع ايلد  أن ت فد  تلمد أ  مدن ألى اعجهده عتثليهده مدن ضاد  

 ممتلوها اعجتو. ةل تمتا يا تلاعل  تألنيهنالض 

اادان تلمد أ  اد  يلنده تل د   ا فسديتهه  تأللىأمه تل    تلمل دعي أع تل فسد   هدع ود  مده ال يلنده 

 هلسب أع تلشتل أع سب أاعيهه.عو تمتهه عمشهث اه، و سمهثهه تلو ل تلفهن  و

 لقا خي تلمش ع تلمغ ا  تلت ليه لل    نيات اهمه ال تاه و انسن تللش   

ةال أ دو  ،(290) مل عيدف أع، مهايف تأل  ت قه      تنايا جسهمف الق تلسل ف تلتقاي يف لل عتاق 

يشو  سلعوه  هسا، يقا     تللهاي تللي تنتمو مشقف تلنيه  ا  تل    تللهاي تلليال يجب تالثتاتا اهل 

تلمسدتم   ، وهل  ب تلما   عتلسدو لل    أمثلفعا هك الض تلفقو تللي يل     يو تلقه   ماى جسهمتو

 تلخيه ف تلاعجيف ع ي اه. أع

 دد     ددف  ةلدديهلتلددلين تسددتمع  عخهصددف شددهها  تلشددهعا تإلثاددهاتل دد   اسددهه  عسددهه   ةثاددهاعيموددن 

توعن اتخ  ايا تلاعجيدف،  تأل  ت صلب  م ت الن الق  أم تلمشع  ، عيقع تلثاا ثل  ثهته تلاعجف عاع 
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ثلدد   عأصدد اتل دد    ةثاددهاتلددل  ثلدد  تلاعجددف  ةلت أمددهعلمنومددف تلمع ددعع سددل ف تقدداي  عسددهه  تلثاددها، 

 مس    تلشقهه. ةل  لب تلت ليه، يمو هه تللجعء 

منومدف للاهه تلاعجف  أالاثاها تلت  عتضت لا تلمنومف اعسهه  تللل     ع   نهلف تلنول اهلت ليه

تلتد  لنقتهده، عمداى  تأل د ت  فس تلنول مالغ تلتلعيض ثدن تل د  ، تلدلي ي تثد   يدو  سداف تناا     أن

 .عتأل فه مستنقها تلاعجف  ةل  ة ه فتلاعل لهه،  ةسهء 

 اإلنفاق: طلب التطليق لعدم ثانيا

 نقددعه تلاعجددف ثلدد  تلدداعل، عتشددم  تل فقددف تل لددهل عتلوسددع  عتلمسددون عتعتاددع للددك تلتادد  تل فقددف مددن

يمت ددع ثددن  أنتلدداعتل تلصددني  الددا تلدداخع ، عال يموددن للدداعل  ةادد تل، عتجددب ثلدد  تلدداعل مددن تدده ي  (291)

ت  دع  أن للمد أ ،  دهن تمت دع اعن ثدل  شد ث ، يجدعا (292) شد ثيف أسداهبثليهه مه لل تودن ا دهك  تإل فهه

 .ت ليقهه م و أعثليهه  تإل فههللق هء ل لب  أم اه

تقه د  اعجهده مدن  أنثل  اعجتو يجدعا للاعجدف  تإل فههتمت ع تلاعل ثن  ةلت تألس  ع اقه لماع ف 

ت لدب تلت ليده للدال تل فدهه، نيدث تقد   تلمنومدف عسديلف لت فيدل  فقدف  أنثليهده، عودللك يمو هده  تإل فههتج  

ون تستخ ي مالغ تل فقدف م دو، عا ده ال تسدتجيب تلمنومدف ل لدب تلت ليده وهن لو مه  يم ةلتتلاعجف ثليو، 

 مه اتما تلاعجف ستنص  ثل  مالغ تل فقف.

لت علدديس لددو مدده  يموددن تسددتخ ي مالددغ تل فقددف م ددو، تل دد    فددههتإلن تلدداعل ثددهجا ثددن ثاددا ادد  عت 

لتال يتلدداى ث ثددين يعمدده، لي فدده خ لددو ثلدد  اعجتددو  أجدد تلمنومددف   ةلت ةاللددل يقددل اهل فددهه  لقددا ثليددو،  عت 

 .نهاثف تم لو ثن تللم  عتلاخ  أع ض مفهج  ، و ن ينص  للاعل متإل فههنهلا م عف ضها   اعن 

 ةثاددهات لدده ثليددو، عثددال علددل يثاددا تللجددا  ددهن تلمنومددف  تإل فددههتلدداعل ثلدد  ثددال  أصدد  ةلت مددهأ

مدع تالمت دهع ثدن تلت فيدل  اهإل فدههعصداع  نودل ، تدولم،   دل مد ء  تإل فدههثلد  ثدال  تإلصد ت تللجا يفيا 
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 أن، تللي يلتا    ضه  جليه، نيث يمون للاعل م تجلف اعجتو الا تإل فههيلتا  سااه معجاه للت ليه للال 

 .لإل فههيثاا يس ق عتستلاتاق 

السددلعك تلمسدد    تلتدد  ندداااه تلقددده عن،  تإل فددههيتلددين ثلدد  تلاعجددف تل ت اددف  دد  تلت ليدده للدددال   عت 

 تلتهليف: اهإلج تءتا، لللك يتلين ثليهه  تلقيهل (293) لل تقل اوشول   ةج تءتل ض نقهه لل يهع اساب 

تلمنومدددف تلتددد  يعجدددا اددداته    ةمددده( عاددد  294) تلمنومدددف تلمختصدددف ةلددد تقدددايل مقددده  اثدددعى ت ليقهددده 

تلمنومدف تلتد  تاد ل  د  اته تهده ثقدا  أعتلمنومف تلتد  يعجدا اداته تهه مدع ن تلاعجدف  أع فعلاه ايا تلاعجيف 

( عمت دم ه 295)مدن ضده عن تلمسد    تلما يدف  31 اده للفصد   تألسد  ضسل ض هء  ةل تلاعتل، عتلمقه  يقال 

 (296من ه ل ل ) 32تلايه ها  اقه للفص  

 : التطليق بسبب الغيبةثالثا

تسدتق ت  تلداعل  د  الدا مل عيه، عتلغيادف تل د   أعت   ا تلاعجف من اعجهه تلغههب    ت مهايه  ةلت

 . ي  تللي تقيل  يو تلاعجف

ودهن تلداعل ملد عف اثعتاه ع  عأثاتا  لا تلاعجف اثعى تلت ليه لل    اساب  يهب تلاعل،    لت

تلمنومدف مدن ادلق تلغيادف عمداتهه عموه هده اجميدع  تت ودا أن، عالدا ةليدوتصد   أنتلجهف، نيث يمون لل سهه  

 ةشددله قيدتل تاليددغ مقده  تلدداثعى للجدعتب ثليددو، مدع  ةل تلعسدهه  تلتدد  تفيدا  دد  تلعضدعف ثلدد  ادلق تلمللعمددها،

الا تست فهل جميع  ةال   نهلف تلثاعا تلفلل  لهلق تلغياف ستنول تلمنومف اهلت ليه، عا  ال تفل  للك  ا  و

 ةلتادهلت ليه  ةليدو ت اهمن ثاعا تلغياف،   ثدا عتت واث ت هم  جعتاو ثن مقه  تلاثعى، م تن  تلمس   ، ني

 .(297) ةليولل ي قلهه  أعمع اعجتو  لإلضهمفثاتا تلغياف علل ين   تلاعل 
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 ت وداالدا ه يدللاعجدف  لدب تلت ل أمودن هب تلاعل ثن اعجتو ما  تايا ثدن سد ف،  ةلتعثل  تللمعل 

 تلمنومف من الق تلغياف عماتهه عموه هه او  تلعسهه .

لت ت لدب تلت ليده الدا  أنمن ث ث س عتا سدج ه، جدها للاعجدف  ا وث نول ثل  تلاعل تلمسجعن  عت 

 .ت لب تلت ليه الا س تين من تثتقهلو أنيمو هه  تألنعت م ع  س ف من تثتقهلو، ع   جميع 

 : طلب التطليق بسبب العيبرابعا

، ادهألخ ثقل     تنا تلاعجين يم دع تنداامه مدن تلتمتدع  أعتلليب    تالص    اع  قي اا   

ثيدعب تل جد   أمده، هلم أ ادتلليعب تلمعجاف للت ليه م هده مده ادع خدهي اهل جد  عم هده مده ادع خدهي  عأ عتع

، عثيددعب مدد أ لل هدد  ثيددعب تتللدده اهلجهددها تلت هسددل   للمدد أ اف سددثيددعب ت هسددليف، عوددللك اهل  اهألسددهس هدد  

 وهلجاتل عتلا ي عتللقل. ،عتلم أ مشت وف اين تل ج   أخ ى

اب ثيب مدن تلليدعب تلمه لدف مدن تلملهشد   تلل ضف تلاعجيف اس ة ههءجين  لب ألي من تلاع  عينه

 ة هدددهءعلودد  تقاددد  تلمنومددف  تلخ يدد   تلتدد  ال ي جددد  تلادد ء م هدده اتخددد  تلسدد ف، تألمددد تضاسدداب  أعتلاعجيددف 

  مددن  هلددب يصددا ةاليوددعن  هلددب تلت ليدده ثهلمدده اهلليددب نددين تللقددا عوددللك  أالتلل ضددف تلاعجيددف، يجددب 

اهلليددب الددا تلللددل اتلددل  تلشددفهء، عوددللك ال تسددتنه تلاعجددف تلصدداته  دد  نهلددف  تلفسدد  مدده يددا  ثلدد  تل  دده

 تلت ليه للليب ضا  تلا هء.

 : الطالق البائن والطالق الرجعيالمطلب السادس

رجعي طالق  نوعين، إلىينقسم الطالق بحسب نوعية الفراق الذي يترتب عليه 

 .()الفقرة الثانية وطالق بائن ،(الفقرة األولى)
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 : الطالق الرجعي األولىالفقرة 
ي تجع اعجتو مهاتما لل ت قض ثاتهه، عال ينتهل  د   أنتل  ه تل جل  اع تللي ينه  يو للاعل 

 .صاته ةل عليهه، ومه ال ينتهل  ةلنعال  ةل هه ةل للك 

 دد  نددهالا ثدد ث عادد  تل دد ه ضادد  تلدداخع ،  ةالعتل دد ه تلددلي يعضلددو تلدداعل يوددعن اتهمدده  جليدده 

تل د ه تلدلي يعضلدو تلقه د  ا دهء ، أمده (298) تل  ه تلموم  للث ث عتل  ه اهالتفدهه، عتل د ه تلمملدك

عتت تدب ثدن  اد ءلإلعتلت ليده  تإل فدههثل  اثعى تلاعجف يوعن  جليه،    نهلتين عامه ث ا تلت ليه للدال 

 :وهألت تل جل   تههج  تل  ه

 تنتسب من ث ث  لقها تلت  يملوهه تلاعل ثل  اعجتو -

 امج ا ت تههء تللا  اعن م تجلف يصا    ضه يهه ه -

 يتعت ثهنمها تناامه ضا  ت ق هء تللا   تةل -

 ي فه تلاعل ثل  اعجتو خ    ت   تللا  -

 صاته لم تجلف اعجتو  لةال ينتهل  -

تنقه عتضلف تلا هء اهلاعجف، يجل  تل  ه تلدلي  ةن( ) 299) لمنومف تالسته هف ا  جف  ع   ض ت

مد   يعصدف ثلد  ت دو  د ه  جلد  لعضعثدو الدا  عألع تلصها  ثن تلمنومف  تإللنيعضلو تلاعل ثن   يه 

 تلا هء(

 : الطالق البائنالفقرة الثانية

ع  دهاه  ا ل هده ةالعلدع اتخد  ثداتهه ي تجدع اعجتدو  ةنتل  ه تلاههن  هدع تلدلي ال ينده  يدو للداعل 

 .ع ي  للك ممه يشت      تلاعتل
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 د  نهلدف تلت ليده ض دههيه، اهسدتث هء  أععيوعن تل  ه اهه ه مت  ت تهدا تللدا  اعن م تجلدف تلاعجدف 

 أالتفدهض تل د ه  ةلد  ة ه ف، عضا يوعن اهه ه اي ع ف وا ى مت  توتملا ث ث  لقها، تإل فههتلت ليه للال 

تلاعجيددف،  دد  ياقدد  للدداعل ندده تتجددهق  أنوددهلن اي ع ددف صددغ ى ت ق ددع اددو عتل دد ه تلاددههتلمملددك،  أعتلخلددع  أع

 عت ث اي همه    نهلف ع ه  تناامه.م لقتو، عين ل تالستمتهع اهه    تللا  عيم ع تلت

 ةاليليدا اعجتدو  أنلاههن اي ع ف وا ى ي  ع ضيا تلاعجيف  د  تلنده ، عال يسدت يع تل جد  تتل  ه أمه 

 .اعتجه صنينه، عياخ  اهه اخعال صنينه آخ تتاعل  نأالا 

 انحالل ميثاق الزوجية يثار: الثاني المبحث
شدددهه  (المطلرررب األول) تإلشدددهها تألسددد  ث دددو ماع دددف  أعجادددات نددد   ميثدددهه تلاعجيدددف  لدددو  تل ددد ه عت 

يلددف لفدددض تل اتثدددها ، عتعجدددا عسدددهه  اا(المطلرررب الثالرررث)عودددللك تللددا   ،(المطلرررب الثررراني) مسدد    خهصدددف

 (.)المطلب الرابع تألس يف

 على الطالق اإلشهاد: األولالمطلب 

 أن، الدددا تان تلمنومدددف ادددو، عيجدددب لإلشدددههاثلددد  تل ددد ه لددداى ثدددالين م تصددداين  تإلشدددههايجدددب 

 ، نيث ي ي    الت تل سل ثل :يت من  سل تل  ه مللعمها ثن تلاعل عتلاعجف

 اهل  ه ع ضمو تإللنته ي   -

 مه يقعل مقهمهه أعاعيف و  من تلمتفه ضين عمن  سو هامه عا هضف تل يفهمه،  -

 .أث ق 68   تلمها   ةليو ته ي  ثقا تلاعتل، عثااق، عصنيفتو اهلسج  تلمشه  ةل  تإلشه   -

 .ةليو  عع تل لقف عتللاا تللي الغا -

تنعااه الا م   خمسف ثش  س ف، عللاعل تلنه    نيها   مي   للم أ ععثيقف تل  ه نه 

 م هه.



/ ذ. كريم متقي محاضرات  في قانون األسرة المغربي  144 

 واالشهاد على المراجعة الطالق إشهار : مسطرةالثاني المطلب

 لإلشددههاعالددا للددك سدد ت  ه  ،سدد نهع  تلت دد ه لمسدد    تإلشددهها ثلدد  تل دد ه  دد  )تلفقدد   تألعلدد (

 .ثل  تلم تجلف    )تلفق   تلثه يف(

 الفقرة األولى: مسطرة اشهار الطالق

تلنودل اددهلت ليه،  أعتل جلددف  أعتعجدو تلمنومددف ملخدي عثيقددف تل د ه،  ماع دف تألسدد   أنتسدتلاما  

 ددها  تلنهلددف تلما يددف لمندد  عالا  تلدداعجين، م  قدده اشددهها  تلتسددلل اتخدد  خمسددف  ةلدد اددهلا  ن،  أععاهلفسدد  

 تلا  ن. أعتلفس   أعمن صاع  تلنول اهلت ليه  أعاو،  تإلشههاثش  يعمه من ته ي  

لت، ثلددد   دددها  تلنهلدددف تلما يدددف ت دددمين ايه دددها تلملخدددي اهدددهم   سدددل عالا  تلددداعجين لدددل يودددن  عت 

عويدد  تلملددك لدداى تلمنومددف تالاتاتهيددف  ةلدد تندداامه مندد  عالا  اددهلمغ ب، يددتل تعجيددو تلملخددي  أعللدداعجين 

 اهل اه .

 الفقرة الثانية: االشهاد على المراجعة

تلنددددهول ن مددددف تلمتلددددف اهلاعجددددف ل  ضهدددده(، عث ددددا  أع، )  ددددع تلدددداعل (300) لددددف ث ددددا تلمهلويددددفتل ج 

ثدا  تل د ه  أث دهءتسدتاتمف تلداعتل  أي، )تستاتمف تلملك تلقههل ا  ثعض مه اتما  د  تللدا  (301)تلن فيف

تلدداعتل  دد  تللددا  اغيدد  ثقددا(، عمددن  ةلدد تلم لقددف   ضدده  يدد  اددههن  ةثددها ) (302)تل جلدد (، عث ددا تلن هالددف 

  تلقد تن ع د تلم لقدف لللصدمف مدن  يد  ثقدا جايدا، ةثدها مجم  الق تلتله يف يمون تلقع  اهن تل جلف ا  

لت  لقددتل ، (303) ندده ادد اان  دد  للددك ةن أ تاعت ةصدد نه(يقددع  تلددهل  ) عالددعلتهن أ عوددللك ضعلددو تلددهل  )عت 
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 عف عال تمسدوعان  د  ت لتلتداعت عمدن يفلد  للدك نعان املتل سهء  الغن أجلهن   سو عان امل عف أع س  

 (.304)  قا ملل  فسو(

تألنددددعت  ع دددد  للددددك  صددددا ماع ددددف نيهتهدددده، اهسددددتم ت   لألسدددد  عتلنومددددف مددددن تل جلددددف اددددع تلسددددمه  

تللدا  عال يسدق   أث دهءي تجع م لقتو اداعن صداته عال علد   أنللاعل    تل  ه تل جل   أنثل   تلشخصيف

تدد  ض تل جلددف، ع صددا ثلدد  ت ددو  أن(  للم لقددف 306)تألسدد    دد  ماع ددف  أمدده(، 305) ادلت تلندده اهالسددقه 

، ا يدف اعجهده  د  م تجلتهده إلخاه ادهيجب ثل  تلقه   ضا  تلخ هب ثل  عثيقدف تل جلدف، تسدتاثهء تلاعجدف 

 .94مس    تلشقهه تلم صعي ثليهه    تلمها   ةل تمت لا ع   ا تل جعع، يمو هه تللجعء    لت

من تلماع ف ثلد  ت دو  124،   صا    تلمها  ثل  تل جلف تإلشهها تألس  وللك ماع ف  أعجااعضا 

ا خادده  تلقه دد  اعجتددو تلم لقدف   ضدده  جليدده تشددها ثلدد  للدك ثددالين، عيقعمددهن  ة جددهع  دب تلدداعل  دد   ةلت

  ت. ع 

تعثيقهه من خ   مخه اف ضه د   أي هتشت    عت  مه ،ثل  تل جلف اهإلشههاعلل يوتف تلمش ع  ق  

ث مهددهشدد ع تسدددتاثهء تلاعجدددف، تلتعثيدده ثليهددده، تلددلي تعجدددب ثليدددو تلم ، عمدددن نقهددده ة جهثهددها يدددف اعجهددده  عت 

مسد     ةلد ايدا تلاعجيدف،   د  ثدن للدك تللجدعء  ةلد ثل  ادلق تل جلدف ع  دض تل جدعع  (307)تالثت تض

 للك. أ تاا ةنتلشقهه 

عمدددن ادددلت تلم  لددده  دددهن خ دددهب تلتعثيددده ثلددد   سدددل تل جلدددف متعضدددف ثلددد  معت قدددف تلاعجدددف تلم لقدددف 

توتسداا تل جلدف تلصددفف تل سدميف اهلخ دهب ثليهده،  دهن تلمنومددف ملامدف اتعجيدو ملخدي تل جلددف   د لتثليهده، 

 ددددها  تلنهلددددف تلما يددددف لمندددد  عالا  تلدددداعجين ت عتلدددد  عويدددد  تلملددددك اهلمنومددددف تالاتاتهيددددف اهل ادددده  ث ددددا  ةلدددد 

  .(308)تالضت هء، عيجب ثل   ها  تلنهلف تلما يف ت مين ايه ها تلملخي اههم   سل عالا  تلاعجين
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 ة جهثهه لتفهاي الدض تإلشدوهالا،تلاعجف ا يف اعجهه  ةخاه تلمش ع تعجب ثل  تلقه    أنيااع 

ندين  أعت لاتل أي  ي    تلمع عع، ومس لف ةثاها ةث ل تلاعجف مدن ثامدو،  أمهلتلت  وه ا تثع  سهاقه 

عمدع ضدا أ جلهده،  يودعنتلدلي  اعجهده تلسدهاه آخد  اعن ثلدلتقعل تلاعجف  ع  ت تههء ثاتهه اهلاعتل اشخي 

اعن سدلعك مسد    تل جلدف  ادهألم  أسد تيهمهم لقتدو عأخاد   شو  ياق  م  ع  ومده لدع  تجدع تلداعلللك  هلم

تل جلدف ضيهسده ثلد  اثدعى  ةثاهايسلك مس     أن ه  يمون  أ فه ي جاه  أع، عضا يمعا تألس  ع ه ضه عن 

 ثاعا تلاعجيف.

 : العدةالمطلب الثالث

عيقدع  تلدهل    (309)"إ  ع ة الشاور عن  اهلل إ نا عشر م ارامن تللاا ضه  تلهل  "تللا  لغف مشتقف 

ادد  تلمددا  تلتدد  جللددا الددي  ثلدد  ادد تء  تلدد نل تصدد  نه تللددا  ، ع (310) (ق   ل رب  ي اعل    بع   تافوددللك ) 

لل  ت     الن  يء اذا  أدا اد ا    ، يقع  تلهل   د  سدع   تل د ه 311  ضو أعمعا تلاعل  أعاساب  س  تل وه  

تللا  ما  تم ع  يهه  وللك ع   تالص    ،(312)( الع ة وات وا اهلل ربك   ا و الن اء فطل وهف لع تاف وأح

  ، نتد  ي ق دالداق أعسعتء مدها ضاد  تلداخع   معا تلاعل أعالا تلاخع  ثن تلاعتل اساب   ضهه  تلم أ 

 .(313)تألع  تلاعتل أثه مه اق  من 

عندااه  د  نهلدف  تلمد أ  اد  تا  أع ،تل جد  عنداق اد  تا من ته ي  عضعع تل  ه  ةمه تلم أ تاتائ ثا  ع 

مدن تده ي   أع ،مدن تده ي  ع ده  تلداعل أع ،اصاع  تلنول تلقه   ادهلت ليه أع ،ثقا تلخلع ا ا تل أع ،تلتمليك

لداثعى ت عادع تده ي  عضدعع تل د ه اده ادع عضدا   د تسدهء  مده عاهلتدهل   (،314)تلنول اهثتاده  تلمفقدعا ميتده

 .ته ي  تعثيه ثقا تل  ه من   ف تللالين أع ،ته ي  صاع  تلمق   أعللمنومف 
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 : عدة المتوفى عنها غير الحاملاألولى الفقرة

مدن  أيدهلعثشد    أشده  أ الدفالداق، عثداتهه  أعثا  تلاعجف تلمتع   اعجهه سعتء تدع   ضاد  تلداخع  

 أنثلدد   (315)تلتع سدديف نيددا  صددا تلشخصدديف تألنددعت ، عادد   فددس تلمددا  تلملتمددا   دد  مجلددف يددعل تلع دده 

 .(316)الاق أعوهملف ضا  تلاخع   أيهل   أشه  عثش أ الفتلتا تلمتع   ث هه اعجهه ما  

 : عدة الحاملالفقرة الثانية

، ع   نهلف تاثدهء تل يادف  د  تلنمد  عنصدع  تلم هاثدف سقع و أعت ته  ثا  تلنهم  اع ع نملهه 

مدن عجدعا تلنمدد  ع تد    شدعءق لتقدد    للت وددا  تسدتلين ادلعي تلخاد  ، تلمنومدف تلتدد ةلد  تألمدد  د  للدك، ي  دع 

عالا ل ددد ه تع تلع ددده ، يقدددع  تلدددهل  ) عأ  سددد ف مدددن تددده ي  تمدددا  تلنمددد عأضصددد ت تههههددده،  أعتسدددتم ت  تللدددا  

 (.317) ي لن نملهن( أنتجلهن  تألنمه 

تلتد   أع، أصد لمدن لدل تندض  أشده وهملف لدلعتا تلنديض، ث ثدف  أ هه ثا   ي  تلنهم ، ث ث 

تلت  لل  أعتلنيض  مت خ   أمه، أ هه  اث ثفتللا   تست  فايهسا من تلمنيض  هن نه ا ضا  ت ق هههه 

تدع   اعل تلم لقدف   ضده  جليده عاد   ةلت أمده، ه تدل تلتدا اث ثدف أ هد أشده تمياق من  ي ق،  تت اي تسلف 

أن يتداعل ماهشد   تل جد   لديس ثليدو ثدا   يجدعا لدو  أمدهثدا  تلع ده ،  ةل   تل  ه    تللا ، ت تقلا من ثا

   ضهه. عالا ع ه  اعجتو أ

 االسرة بالمغربحكام الصادرة بالخارج في مجال المطلب الرابع: تنفيذ اال

    عتا   أ  ت هتلم عف لللي  خه ل تلع ن عليوع عت   هف واي   من تلمعت  ين تلمغه اف ت   تهل

ض دههيف يمتدا مفلعلهده  أنودهلمدن تجد  تستصدات   تإلضهمدفمندهول اع   ةلد  يلجهدعناعليف، عاهلتهل  ضا  أس يف

 ت ض تلع ن. ةل 
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اصد ف تل مدد   أج ايدفتلنودل تلصددها  ثدن ايهدف ض دههيف اهسدل سدديها  اعلدف  تألج اد عيقصدا ادهلنول 

و  جهف تس ا لهه تلمشد ع  أع، عيقصا اهلهيهف تلق ههيف و  جهف لهه عاليف تلق هء (318)ثن موهن صاع ق

تلمق د  ادو، عصداع  تلنودل  تألمد مدن نيدث ضهاليتهده الوتسدهب نجيدف  تألنوهلض ت تا لهه  فس ضع   ةصات 

منهومهه ملت ف اهه اعليه مع م تثده   ةناىتوعن تلاعلف تلت  صا  تلنول ثن  أن أج ايفاهسل سيها  اعلف 

 لهه سل ف تلق هء. تلصها   ثن ايهها اعليف اهألنوهلتالستث هء تلخهي 

 430تسدتع ا الدض تلشد ع  عتلتد  نداااه تلفصد   ةلت ةال   تلمغ ب  تألنوهل  يتل ت فيل الق وعل

منتعى من منتعيهتو اهل مهل تللهل  أيمختصف عثال مسهس  أج ايف   صنف تلنول، عصاع ق ثن منومف 

عتلتدد  تثتادد ا تلقدد ت تا تلق ددههيف  تألسدد  مددن ماع ددف  128مدده  صددا ثليددو تلمددها   ةليهدده عأ دديفتلمغ ادد ، 

  لن  عتلش ع : أليع اهلفس   ي  ضهالف أع اهلخلع أتلصها      تلخه ل اهلت ليه 

 :صني  أج ا انول ض هه   تألم يتلله  أن -

 تلت وداثل  تلمنومف تلت  ت مد   د  تلتدليي   أنا هك تخت ف    مل   صنف تلنول اين من ي ى 

مددن صددنف تلنوددل مددن تل هنيددف تلشددوليف عتلمع ددعثيف، عاددين مددن يقصدد  ندده تلم تضاددف ثلدد  تل هنيددف تلشددوليف 

 يدو م ع دف الن مدن شد ن م تضادف مع دعع تلنودل خلده ع دع م د  ب خصعصده  د   أمد ( عالت 319 ق )

ن الدددا تلل ضدددف تلاعجيدددف، انيدددث تصدددا  تلدددك تلل ضدددف م تهيدددف انسدددب ضددده ع  ا  هدددهءتلصدددها    تألج ايدددف تألنودددهل

تتخددلا  ةلتل هلددب تلتددليي ،  دد  نهلددف مدده  تألصددل مست سددلف اهل سدداف لقدده عن تلالددا  أثه اددهاي مدده تاقدد   تإلضهمددف

ع   ددا تددليي  نوددل اددلق  تألج ايددفتلتددليي  م ندد  مختلددف ثددن تلمنومددف  أمدد تلمنومددف تلمل ع ددف ثليهدده 

م تضاددف  أمددهن ج سدديتين مختلفتددين، مدد أ  ت هددهيتللدده ا تا ددف عتنددا   تألمدد  أنتلخيدد   اهلصدديغف تلت فيليددف   ددل 

وه دا تلقعتثدا تلمسد  يف تلمتلده ف  ةلتتلقه   تلمغ ا  لصنف تلنودل مدن تل هنيدف تلشدوليف ادع تلاندث ثمده 

ضا  عثيا من ضا  تلمنومف  تأل  تفامصهل  تنا  تإل  ت ثليهه    مختلف تلاع  عتلت  من شهن خ ضهه 

 تل اتع اصفف ضه ع يف عتنت تل نقعه تلا هع. أ  تفعمن  من الق تلقعتثا تستاثهء  تألج ا مصا   تلنول 
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 ثن منومف مختصف: تألج ا يصا  تلنول  أن -

 عثيدده عمنليدده ع دده تلشدد ع  تلتدد  يندداا  تألج ايددفتلمنومددف مددن تختصددهي تلمنومددف  ت ودداادد  اددع 

ادددو. عتلقددده عن  تإلنه دددفلتدددليي  ت أمددد  عض ثليهددده أمددد  صدددلب اهل سددداف للمنومدددف تلملدددضه ع هددده تلدددع    عادددع 

تلمسددددد    تلما يدددددف لدددددل يلدددددين ضعتثدددددا تختصدددددهي تلمندددددهول تلمغ ايدددددف اعليددددده، عاهلتدددددهل  ي اغددددد  م تثددددده  ضعتثدددددا 

 تالختصهي تلمنل  تلم صعي ثليهه    تلقه عن تلملوع .

 اهل مهل تللهل تلمغ ا : تألج ا ثال مسهس تلنول  -

تلقيدات لصدلعاف تنايدا  أوثد مااأ تلسديها  عادع    صا ثليو جميع تلتش يلها عاع يو س الت تلش  

مفهعل تل مهل تللهل، ع و   تل مهل تللهل تختلف اهخت ف تلاع  عتلامهن  مه يلتا  مدن تل مدهل تللدهل  د  امدن 

 تإل ده ت دو يسده  تلتمييدا  د  ادلت  ةال، اد فس تلالدا تألمد علدع تللده  آخد ملين ضا ال يلتا  وللك  د  امدن 

معثدف تلقعتثدا تلقه ع يدف تلتد  ال يجدعا تألع  يخدي مج أناين  مهل ثهل اتخل  ع مهل ثهل اعل  من نيدث 

تالتفهه ثل  مخهلفتهه اي مه تلثه   يتجسدا  د  تلشدلع  اهال تمدهء تلداي   عتلسيهسد  عتالجتمدهث  تلدلي  لأل  تا

 يتجهعا ناعا اعلف ملي ف.

 إل هدددهء تألسددد  ه   مدددع تلدددك تلتددد  ض  تهددده ماع دددف ال تت ددد أسددداهاهثلددد   تألج اددد يؤسدددس تلنودددل  أن -

 تلل ضف تلاعجيف

 432ع 431ع  430تني  ثل  مقت يها تلفصع   تألس  من ماع ف  128تلفق   تلثه يف من تلمها  

اهلصدددديغف تلت فيليددددف ع دددد   م  دددده  تألج ايددددف تألنوددددهلمددددن ضدددده عن تلمسدددد    تلما يددددف ث ددددا نددددايثهه ثلدددد  تددددليي  

 (320)اهلصدديغف تلت فيليددف أج ادد ثلدد  تلقه دد  ث ددا  مدد ق  دد  اثددعى تددليي  نوددل  هلمقصددعا اددع ت ددو يتلددين 

عمده الداق لودن ث دا  مد ق  د  شد   تل مدهل تللدهل  430مدن تدعت   تلشد ع  تلم صدعي ثليهده تلفصدع   تلت وا

تلتددد   تألسددد  مدددن ماع دددف  128الدددين تالثتاددده  مقت ددديها تلفقددد   تلثه يدددف مدددن تلمدددها   تألخدددل ه دددو يتلدددين ثليدددو 

 أسسداتلدلي  تلسداب ةلد ي مد   أنث ا تلييلو لنودل اهلصديغف تلت فيليدف  نقه تعجب ثل  تلقه  ال أصانا
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 430تلقده عن تلم اده، عمدن تدل  دهلت ايه تلسدليل للفصد   ةلد علديس  (321)نومهده تألج ايدفثليهه تلمنومدف 

، الن تألسد  مدن ماع دف  128يدتل  د   دعء تلفقد   تلثه يدف مدن تلمدها   أنعمه الاق من تلمس    تلما يف يجب 

ندددااا تلشددد ع  تلمع دددعثيف تلتددد  يتلدددين ثلددد  تلمنومدددف تثتمهااددده ث دددا تل مددد   ددد  تلتدددليي   تألخيددد  ادددلق 

متدد  ثدد ض  تألج ايددفتلتدد  تفدد ض ثلدد  تلمنددهول  تإلسدد هاثددا  ضه اهلصدديغف تلت فيليددف، عادد  اهددلت خ جددا ثددن

 تألس  تلم  ثل  ت ايه مقت يها ضه عن  أنه مسلمه ايو امه مغ   آعيو مغ ايه مسلمه ثليهه  اتع تنا    

التلمغ ا ،   ت  ض  لب تلتليي  اهلصيغف تلت فيليف.    هه عت 

تلل ضف تلاعجيف اسداب  ة ههء م اه    ض هيه  أث هء تألج ايفساب تثتماتو تلمنومف  أيعثليو  هن 

ضدها  للت فيدل ثلد   تألج ا فس   ه و يوعن مقاعال عتاله لللك يجل  تلنول تل أعتلخلع  أعتلت ليه  أعتل  ه 

 تلمغ ا . تألس  ضه عن  ةل م هضشتهه عملهلجف نيثيهتهه لل تش   أث هء تألج ايفتلمنومف  أنتل  ل من 

 وصندوق التكافل العائلي : الوسائل البديلة لفض النزاعاتالمطلب الرابع

 دد  )تلفقدد   تألعلدد ( عالددا للددك سدد ت  ه  تألسدد يفسدد نهع  تلت دد ه للعسددهه  تلاايلددف لفددض تل اتثددها 

 لص اعه تلتوه   تللههل     )تلفق   تلثه يف(.

 األسريةالوسائل البديلة لفض النزاعات تكريس الفقرة األولى: 

ضتصدددهايف عتلثقه يدددف تلتددد  ةن تلمقه ادددف تلقه ع يدددف عتندددايث تلتشددد يع لمعتوادددف تلتندددعالا تالجتمهثيدددف عتال

ت دده  تألسدد   أصددا  أمدد ت م لعادده، ةال أ ددو ياقدد   يدد  وددهف، ةل ال اددا مددن مقه اددف شددمعليف تت دده    يهدده ودد  

 .تلجهعا عمن و  تلجعت ب

من ا ه جهء تلتفوي     آليها تسهثا تألس   ثل  تست اتا اع اه    ا هء تلمجتمع ثل  أسس ثهاتف 

 .يوت فهه تلنعت  تلا هء
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عيلددي  تللددهلل م ددا تللقدداين تألخيدد ين  ه ددف ضه ع يددف  دد  مجدده  تلانددا ثددن تلنلددع  تلاايلددف لفددض 

تل اتثددددها، اسدددداب تتجددددهق ملمددددل تأل ممددددف تلق ددددههيف ةلدددد  شدددداو ثجددددا ثددددن مسددددهي   ت ددددع  مؤشدددد  تلق ددددهيه 

تلمل ع ددف ثليهدده، عمددن أاددل مدده تددل تلتعصدد  ةليددو تلتصددهل  تلددلي يددتل  دد  شددو  تلعسدده ف وزليددف اايلددف لفددض 

 .تل اتثها

لقا تتسع مجه  تلعسهه  تلاايلف لن  تل اتثها ليشم  وه ف م دهن  تلملدهم ا تلما يدف عتلتجه يدف  د  

مختلف تلمجتملها، ومه أ ن  تلتفهعض عتلصل  عتلعسه ف من تآلليها تلت  تلج  لهده تلتشد يلها تلنايثدف 

يل عسديلف لفدض تل اتثدها امشده وف    مختلف تلداع  إل هدهء تلخ  دها، عصده  تللجدعء ةلد  تلعسده ف عتلتنود

 .تأل  تف ع  هال

 جددا ثددال ت مدديل  تألسدد يصددل  ع  اعن تلت ايدد  تلفللدد  لمسدد    تلتلتدد  تندد تإلشددوهالامددن تادد ا  ةن

 .تألس يمهمف ل ستق ت   وزليف أاميتوللصل  امقت    صعي خهصف عت نف تلوس تألس ي تلمش ع 

 الوساطة االسرية

تلسدداي  تأل جددع لتددااي  تلخ  ددها اددين أ دد تا تألسدد  ، عتمدد  تجدده ب تللايددا مددن  تلددا تلعسدده ف تألسدد يف

، عضددا تلددااا تلدداع   دد  مدده نققتددو مددن  تددههج  دد  مجدده  تلعسدده ف تألسدد يف ثددهم  منفددات ا اميددف اددلت تل مددهل

مليدف " ث ا  هدهاف  سده  تألس يف ل  هه تلمجلس تالستشه ي للعسه ف  تألس يف،تلتله يف تلت  ت هعلا تلعسه ف 

تلمل يدين  تألشدخهيا دهء  عتاد  ثههليدف متمندع   ندع  تسدتق ليف عمسدؤعليف  ةثدها  أعا دهء  أسدهستقعل ثل  

 أنمنهيددا عمسددتق  مؤادد  اعن  ثهلددثيقددعل خ لهدده شددخي  ،ت فصدده  تلدداعجين أعت فصددهل تلل ضددف  ا ع ددهع

سد يف للتعتصد  عتدااي   تلف صدف لل د  ين ثاد  جلسدها ندعت  ا تهندف تألسد ييملك سل ف تلقد ت  ادع تلعسدي  

عتل ف وللك "مؤسسف تختيه يف  ي  ض ههيف لند  جميدع تل اتثدها تالسد يف يقدعل  "تألس   اتثهتهل    مجه  

 ةلد من تلق دهء تالسد ي للتعصد   ا نهلف أعا لب م هل  تأل  تفمنهيا عوفء، امسهثا   ثهلث يهه   ف 

 ةالسد يف ال ي لدع ثليهده  ةجد تءتا ة ده هل  د  ع تل مدهل تللد  تدعت ق  ال يتلده ض مدع تلقده عن عمدن    دهه

  "آخ  يهه     اتع  أال عال ينتج ا تههجهه عال امه  تإلم  ،تلجهف تلق ههيف  أع تأل  تف
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 عتستما تلعسه ف م جليتهه    تللايا من تلقعت ين م هه:

ماع دددف تألسددد   تلتددد  ت دددم ا مؤشددد تا لتفليددد  تلعسددده ف  ددد  مجددده  ض دددهء تألسددد   انيدددث ع ا  ددد   -

اياهجتهه " تلايا آليها تلتع يه عتلعسه ف اتاخ  تألس   عتلقه  " ومده ت دم ا تللايدا مدن معتااده 

 مقت يها تسم  اهللجعء للصل  

تلثدهمن م دو تلدلي  دي ثلد   تلملدا  للادهب 08.05ضه عن تلمس    تلما يدف مدن خد   تلقده عن  ضدل:  -

ت ددو " يجددعا لأل دد تف ألجدد  تج ددب أع تسددعيف  دداتع تالتفددهه ثلدد  تليددين عسددي  يولددف اتسددهي  ةادد تل 

 صل  ي ه  تل اتع"

تلميثهه تلع    نع  ةص   م معمف تللاتلف تللي  ي    ةناى تعصديهتو ثلد   د ع   م سسدف  -

 .تلعسه ف تألس يف

لمغدد ب، وددهإلث ن تللددهلم  لنقددعه تإل سددهن، عتللهددا تلدداعل  تلمعتثيدده تلاعليددف تلتدد  صددهاه ثليهدده ت -

للنقعه الضتصهايف عتالجتمهثيف عتلثقه يف عتللها تلاعل  للنقعه تلما يدف عتلسيهسديف، عودللك تالتفهضيدف 

 .تلاعليف لنمهيف نقعه جميع تللمه  تلمههج ين عأ  تا

لعتضددددع تلتدددده يخ  سدددد م  ع دددد  تمت صددددلف  دددد  تلفقددددو تإل جددددلع اهتلعسددددهه  تلاايلددددف لندددد  تل اتثددددها  ةن

تلمغ ادد ،  يدد  أن ت ايدده تلعسدده ف تألسدد يف  دد  تلعتضددع تلت  ددو ةشددوهليها ثمليددف ثايددا  تألمدد   عتلن دده ي

 .تللي يقت   تلانث ثن آليها لتفليلهه ثل  تلمستعى تلقه ع   عتلعتضل 

للددك يت لددب تتخددهل لددلت  هدد  ضهالددف للت ايدده اا ا دده لوددن  تفددهض تالعلمده وه ددا تلعسدده ف ت تهدد  اهلندد  

ثا  تاتاي  ياق  ثل   أسهه تق ين  مهل تلعسه ف     صعي ضه ع يف عت نف  عمفصلف خهليف من تلغمعض 

 .ع ي  ضهالف للا  ت عي ا

 يددد  أن تق دددين تلعسددده ف ال يوفددد   يدددو ع دددع تل صدددعي عاقهههددده جهمدددا  نيدددث يجدددب تفليلهددده ثلددد  

تلمسدتعى تللملدد  تلددلي يادد ا  يددو اع  تلقه د  عتلمنددهم   مددن جهددتهل يلقدد  ثلد  ثددهتقهل ةض ددهع أ دد تا تألسدد   
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لف تلتع يه تلمت هاثف ان   اتثهل اعتس ف   ف ثهلث عاع تلعسي  عم نهل أج  وه يه لللك عتن  شلا منهع 

 عتلعسه ف تاخ  تلقه   للنول    تل اتع

ةن تإلصدد   تلتشدد يل  تلم لددعب إلامددهل تلعسدده ف تألسدد يف  ددمن تلم معمددف تلقه ع يددف تلمغ ايددف ال 

يد ج  ةال ةلت عتواددو تفليد  ثملدد  لهددلق تلمقت ديها تلقه ع يددف مددن  د ف مؤسسددها تلاعلددف مدن جهددف ع لهليددها 

ن يتدد ا اددلت تألمدد  ةال ادد خ تل ة دده   ضدده ع   لت مدديل تلعسدده ف ي تثدد  تلمجتمددع تلمددا   مددن جهددف ثه يددف علدد

 تالضت تنها تلتهليف:

ضدده عن للمه ددف يدد مل  أعةندداتث  صددعي تؤصدد  عتؤسددس للعسدده ف تألسدد يف مددن خدد   ع ددع اليدد   -

لددلي يجددب أن يلتدد ف اددو مددن  دد ف تلاعلددف عتلسددل ها تللهمددف تتلعسدده ف تألسدد يف اصددفف مسددتقلف، ع 

 عتلجمليها

 ش  مللعمها نع  تلعسه ف تألس يف من   ف تلسل ها تللهمف لتموين  أعتجب تإلخاه  تو يس ع  -

 تألس  تلت  تل ف ت   تاها    ث ضهتهه اعجعا الت تل  يه تلااي 

 .ةناتث ا  همج للانث نع  تلعسه ف يشجع تألثمه  تلجهمليف -

 مسطرة الصلح

مدددن تلتشدددتا مصددداتضه لقعلدددو  تألسدد يفثددد  تلددد عتا   للنفدددهمجددعا ي  ةجددد تءتلصددل  ادددين تلددداعجين  ةن

(، 322)عراض ا ف  ال جن اح عليام ا ا  د  لحا بينام ا ق لحا وال  لب خي ر(إ  أوعلا ا نش وزا  خافت   ف ب  ا رأة  وا   تلهل  

 .ع ن ل ن ال( تمه أصلنه تن  ن ةالع   تلس ف تل اعيف ضلو ثليو تلص   عتلس ل ) و  صل  جهها 

تلصدل  اهثتاده ق  أاميدف، علودن ادهل  ل مدن ةلاتميده ةجد تءتا اهلصل  عجللتدو عمن جهتهه تلماع ف أخل

سدهاه ثهدااه،  هلماع دف لدل تنداا تلويفيدف تلتد   ةلد تلنيه  تلاعجيدف  ا ثها ي ع نات لل اتع    مهاق عيسم  

                                                           
 127النساء االية -322
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عيمو هدده تالسددتمهع  (323)عثليددو تجدد ي تلمنومددف منهعلددف تلصددل   دد     ددف تلمشددع    يددتل اهدده اددلت تلصددل  ،

للمنومدف عيثيد  ثدا  تسدهؤالا،  هلمندهول  ة ادههتلصدل   يدو  ةجد تءتلشهعا، لون توليف تلمنومف امهمدف  ةل 

تلقه دددد   ةلدددد  تإلصدددد   أمدددد تختلددددف  ال ددددهه تلقددددا جلسددددها تلصددددل  اهيهددددف جمهثيددددف عم هدددده مددددن تسدددد ا 

 خه ل تلمنومف. ةج تهههتلش    عا  يمون  أع، عا  يمون ن ع  تلمنهم ، تللعن (324)تلمق  

، عتددع ي  تلجددع تلم هددل تل دداتع ألسدداهب عتإل صددهاتقت دد  تالسددتمهع  تإلصدد  عثلدد  تللمددعل  مهمددف 

صد   تأل د تفلهه، عال  وه ف تلجهعا للتع يه اين  تلعسدهه  تلممو دف. ع د  ادلت تلصداا  لتا اي همده اود  عت 

ه يمودن تن يتدع    هن الض تلمنهول تني  ملفها تلصل  ثل  تلمجلدس تلللميدف تلمنليدف عاد   ود   جيدا  لمد

 .ثليو تلم شاين تلاي يين من خا   تسهثاال ثل  تنقيه تلصل 

 الحكمين

  وا  خف   ت   لتا تلادددين ادددين تلددداعجين، مصدداتضه لقعلدددو تلدددهل   لإلصدد  يموددن تالسدددتله ف ادددهلنومين 

 .عليما خ يرا (  م  ام بيناما ف ابعثوا حكما  ف أهله وحكما  ف أهله إ  درد ا إقالحا دوفق اهلل بيناما إ  اهلل كا 

أيددف اخصددعي أ هدده لددل تع دد   ةالت تدداتب نومددين  ةموه يددف  ثلدد 82عضددا  صددا تلماع ددف  دد  تلمددها  

ودد  مدده لددل يدد ا اددو  ددي  دد  اددلق  أنتلتدد  تدد ي ثلدد   تألسدد  مددن ماع ددف  400معتصددفهتهمه، ع اقدده للمددها  

 دد  تللددا  عتلمسدددهعت   تإلسدد لتلمددلاب تلمددهلو  عتالجتهددها تلدددلي ي تثدد  تنقيدده ضدديل  ةلدد تلماع ددف ي جددع  يددو 

( تالستقهمف عتلوفهء  عتلتج ا عوللك 325)تتع    يهمه ش ع  أنعتلملهش   اهلمل عف.علللك  هلنومين يجب 

 تل اتع. ا ساهبيوعن مني   أنتنسن يس

مدن ثد ث  سد  عيد ف  اين تلاعجين، ند  ت تق يد ت ادللك عأصلنهتع يه   لت توللا جهعا تلنومين اهل

 .تلمنومف تلت  تسلن  سخف لو  عتنا من تلاعجين عتنفم  سخف اهلملف ةل 

 

                                                           
 في اعتقادي محاولة الصلح يقصد بها السرية -323

 األسرةالمشرع التونسي عهد بمهمة الصلح إلى قاضي -324

 659مؤسسة الريان ص  2002االصادق عبد الرحمان الغرياني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته الجزء الثاني الطبعة األولى -325
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 مجلس العائلة

ع مدن تدد تق أع مجلدس تللههلدف أت تداب نومدين  أن يده للمنومددف  تألسد  مدن ماع دف  82ت ايقده للمدها  

 ها .تلاين اين تلاعجين عتلمنومف اللك  ي  ملامف ام تثه  تلت تيب تلعت ا    الق تلم لتا إلص  مؤا  

 دد  تلفقدد   تلثه يددف ثلدد  ت ددو يندداث مجلددس تللههلددف، ت دده  اددو  تألسدد  مددن ماع ددف  251عتدد ي تلمددها  

 عيناا توعي و امقت    ي ت ميم . تألس  مهمف مسهثا  تلق هء    تختصهصهتو تلمتللقف اشؤعن 

 وهلتهل : يناا توعين مجلس تللههلف عمههمو    مهاتو تلثه يف (326)عضا صا  م سعل 

 اصفتو  هيسه تلقه   -

 تلمقال أعتلعص   أع تألل أع تألب -

 تألباهلتسدهعي ادين جهدف  تألصدهه تع  تألضده بيلي هل  هيس مجلس تللههلف مدن ادين  أث هء أ الف -

لت، تألنددعت عجهددف تالل تع جهددف تلدداعل نسددب  توعي ددو مددن جهددف  أموددنتلددل  تددع  ال مددن تلجهتددين  عت 

 .تأللجهف  أع تألباجهف  تألم عتنا  سعتء تلله 

مهدهل تستشده يف، يقدعل مجلدس تللههلدف  ا  هدهتلمها  تلسهالف من تلم سعل  قا نااا مههل تلمجلس  أمه

 .تألس   أيو    و  مه لو ث ضف اشؤعن  لتا تلاين عا ااتء إلص  لتنويل اه

اددو ثلدد  سدداي  تالسددته هس  قدد  ع يدد   يؤخددل  أيعتلددا تالستشدده   تلتدد  يقددامهه مجلددس تللههلددف مجدد ا 

 .قه  ملامف لل

 الفقرة الثانية: صندوق التكافل العائلي

مددن  أ فددهلهنعوددلت  ،تلم لقددها تألمهددهامددن تجدد  معتجهددف تلع ددليف تلمهايددف تلصددلاف تلتدد  تليشددهه 

 ةنداتث، تدل أا ههدوثلد   اهإل فدههتلسف، اسب تمت هع تلمنوعل ثليو ثن معتصلف تنمد  تلتاتمهتدو  أع ةامه 

                                                           
 2004يونيو  14الصادر في  02.04.88المرسوم رق  -326
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مودد   مددن تلقدده عن  16، ت ايقدده لمقت دديها تلمددها  41.10صدد اعه تلتوه دد  تللددههل  امقت دد  تلقدده عن  ضددل 

 2011عتلثه يددف ثلددد  ت ددو " ينددداث تاتدداتء مدددن  ددهت  ي دددهي   تألعلددد  ددد   ق تيهدده  2010تلمددهل  للسددد ف تلمهليددف 

، صداع  أثد قمدلوع  نسهب خصعص  للخاي ف يسم  ص اعه تلتوه   تللههل ، عت دو يتلدين ضاد  تلتده ي  تل

اه تش يع يناا ثل  تلخصعي تلفهها تلمل يف المليها تلص اعه، عولت تلش ع  عتلمسه   تلعتجدب تسدتيفهؤ 

 ل ستفها  من معت ا تلص اعه".

(، تللي ناا تلفهها تلت  327)الت تلقه عن ةثاتاتل  2010عتفلي  لمه جهء    ضه عن تلمهليف لس ف 

يمو هه تالستفها  من خامها تلص اعه    نهلف ثال تلتع   ثل  مع ا مهل  ي فه م و ثلديهل، عتلدل  ت فيدل 

تلملددعاتا تلم لقددها مددن  تألمهددها د    ياتددو، عأتلمقد   تلق ددهه  تلمندداا لل فقددف  مد ت للسدد  تلمنوددعل ثليددو 

 من جهف ثه يف. تألليثهه تلاعجيف عثاعا ثعا ن   مالا ت  تأل فه  جهف، عمستنقع تل فقف من

تقددايل تل لدب مخعلددف لودد     نقيددف (328)،مددن خددامها تلصد اعه تالسدتفها  ةجدد تءتااخصددعي  أمده

ملاات  لاو ا سخف من تلمق    وهن  تشات، ةلت تألا هءع تلمستنه من أع تلنه ن أتلملعا  تلم لقف  تأللمن 

تلت فيددل  تدد خ  أعتلق ددهه  تلمندداا لل فقددف عتلمن دد  تلمندد   مددن  دد ف تلمولددف اهلت فيددل تلددلي يثاددا تلددل  

عتلايددات لل ضهاددف تلق ددههيف ثلدد  تالسددتفها  مدددن  تلنوددل اددهلت ليه، أع سددخف مددن  سددل تل دد ه  ةلدد  اهإل دده ف

تلمنومف تالاتاتهيف تلمصدا   للمقد   تلمنداا لل فقدف  تختصهصها اهمف ل هيس أس ااخامها تلص اعه،  قا 

تلمنومددف تلمولفددف اهلت فيددل، عياددا  هدديس تلمنومددف تالاتاتهيددف تلمختصددف  دد   لددب تالسددتفها  مددن خددامها  أع

 أليضهادد   مددن تدده ي  تقددايل تل لددب، امقت دد  مقدد    هددهه   يدد  أيددهلثمه يددف  أضصددهقتلصدد اعه اتخدد  تجدد  

ومده يخدتي  هديس تلمنومدف تالاتاتهيدف انصد  تلمخصدي  تاليدغ، ةلد تدهل ال ينع  تألصد  لن، عي فدل ثلد  

ا ادل لود   350  يتجهعا تلمخصدي تلمدهل أال   ناعا تلمالغ تلمنوعل او، ثل  تلمهل  تللي يجب ص  و 

 ا ال. 1450تلعتنا   تألس   إل  تاتتلاى تلمخصصها تلمهليف  أالمستفيا ثل  
                                                           

وط ومساطر االستفادة المتعلق بتحديد شر 41.10بتنفيذ القانون رقم  2010دجنبر  13صادر في  1.10.191ظهير شريف رقم   -327
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تلمخصصددها تلمهليددف لفههددا  تلمسددتفياتا م ددو،  أعلدد صدد ف  ،2012عضددا شددها شدده  مددهي مددن سدد ف 

تددل صدد ف  2013 م ددل ااتيددف تللمدد  اهلصدد اعه عتلدد   هيددف  ههيددف اج ادد   ،عات   تللددا  ةنصددههيهاعنسددب 

مليدعن ا ادل تلم صدعا  لدو سد عيه  160 أصد مليدعن ا ادل مدن  18 ةلد مق   اغ ف مهل  لل يص   2932

 .من ميات يف تلاعلف

ا ددهء ثلدد  تل لددب ... تلملفدد  مددن تل سددعل تلق ددههيف )( 329)ف ميسددع ع دد  نوددل تخصدديي لمنومدد

تستصدا ا  د  معتجهدف تلمداث  ثليدو  أنسداه لهده  ومدن خ لدو ت د أع دنااقع  تلقه عن من   ف تل هلادف 

تألس   تللي ض   ثلد  تلمداث  تلصها  ثن تلمنومف تالاتاتهيف اميسع     ملف  58م لقهه تلمق   ثاا 

ق نسدب تلثهادا مدن من د  تمت دهع شه يه مؤوا  ت و تلل  ثليهه ت فيلا ال  350اتهو لهه  فقف تا هه ثليو ا 

اشهها  تللعا    تسمهه عشهها  تلنيده  تلف ايدف عودلت شدهها  تلنيده  تلخهصدف  أالاعثال عجعا مه ينجا ومه 

اشددهها  خ ددعثهه لل مددهل  أالدداومدده  أا هههددهععالاتا  ،اهدده عاها هدده عوددلت  سددخف مددن مددعجا  مددن  سددل عالاتهدده

تلماهلغ تلمنوعل اهده ثلد  تلمداث  ثليدو    ف عوي  تلنسهاها تفيا ثال ت فيلتل  يا  عشهها  مسلمف من 

او دده  تال ونددف عتل دد ه ملتمسددف تموي هدده مددن تالسددتفها  مددن   سددخف مددن  سددل تل دد ه تل جلدد  تلم ددمنع 

 ص اعه تلتوه   تللههل 

 ه لوه ددف شدد ع و تلشددوليف عتلمع ددعثيفتلملددف ضددال مسددتع ي أنعنيددث تاددا مددن خدد   عثددههه تلملددف  

 تلمت لاف ضه ع ه ممه ياق  ملو  لب تلماثيف جاي  اهالستجهاف لو ع ه تلماين اهلم  عه الاق.

 ضددددل ات فيددددل تلقدددده عن  13/12/2010تلصددددها  اتدددده ي   1.10.191عت ايقدددده للمهيدددد  تلشدددد يف  ضددددل  

 2.11.195مدن صد اعه تلتوه د  تللدههل  عتلم سدعل ثداا  ا تالستفه  تلمتلله اتنايا ش ع  عمسه  41.10

تلعتجددب صدد  و مددن  دد ف  . ...  ندداا تلمخصددي تلمددهل أنوهمددوات ايدده  06/09/2011تلصددها  اتدده ي  
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تءت ا ال يص ف لهه شه يه تاتدا 350ص اعه تلتوه   تللههل  لفهها  تلسيا ....  يهاف ثن تا هه....    مالغ 

 (.اعن تاليغ نعم تألص م  ات فيل الت تلمق   ثل  ع  من ته ي  صاع  الت تلمق   

، لتسايا تل فقف أع (330)ع   تع س  قا ضه عن خهي ا ناتث ص اعه  مهن تل فقف عج تيف تل  ه

ج تيدددف تل ددد ه تلمنودددعل اهددده لفههدددا  تلم لقدددها عأعالاادددن، شددد   صددداع  نودددل ادددها متللددده اهل فقدددف أع ج تيدددف 

 يتلاى خمسف ثس  يعمه من ته ي  تقايل تل لب.تل  ه عتلل  ت فيلاه    تج  ال 
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