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طعظزَ ح٤َٓس
1
حٌظٟ  حٌو١ٍش ح٤ٌٚٝ، ٚحٌٍزٕش ح٤ٓخّ ،وّئٓٔش حؿظّخع١ش ٚحلظٜخى٠ش 

ـٟٙ ـٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخؾ ١ٌٔض ٜٓٛ ٍٛٛس ِٜؽَس طعىْ  ؛٠ظ٘ىً ِٕٙخ حٌّـظّع ح٦ٔٔخٟٔ

 ّع ٚٚحلعٗ رىً أرعخىٖ ح٦ٔٔخ١ٔش ٚح٨ؿظّخع١ش ٚح٨لظٜخى٠ش ٚحٌؼمخـ١ش.٠ٛ٘ش حٌّـظ
                                                 

1
على الرغم من أن األسرة تعتبر مإسسة ضاربة فً القدم والتارٌخ، إال أنها مع ذلك ال تزال من حٌث مفهومها وداللتها غامضة،  -  

حول مفهوم هذه المإسسة، وهو ما ٌفسر أٌضا  –باختبلف انتماءاتهم العلمٌة  –وهو ما ٌفسر تباٌن التعارٌف التً صاغها العلماء 

 د التصنٌفات التً ٌنطلق منها الباحثون كؤساس لدراستها، حٌث ٌتم التمٌٌز بٌن عدة أنماط :تعد

 األسرة األبوٌة. -

 األسرة األمٌة. -

 األسرة البنٌوٌة. -

 يمذيح
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هللا ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ  ١ِ٘جش ٙخ ظٚح٤َٓس وٌٌه، ١ٌٔض ا٨ حٓظـخرش ٠ٌٍَٚس أٔخ١ٔش حلظ٠

ٟٚ٘ اٌٝ ؿخٔذ ًٌه  اٌٝ أْ ٠َع هللا ح٤ٍٝ ِٚٓ ع١ٍٙخ،ٚطعخلزٗ  ،ٓظَّحٍ حٌٕٛ   حٌز٨َٞ٘

ْ ١ز١عش ح٦ٔٔخْ ح١ٌّخٌش اٌٝ ح٨ٍطزخ١ ٚح٨ؿظّخ  رخ٢هَ، وٍٗ، طّؼً ٍَٟٚس حؿظّخع١ش طعى

 عخؿِ رٕفٔٗ ِٔظط١ع رؽ١َٖ. :ـخ٦ٔٔخْ وّخ ٠مخي

ر١ي أْ ٌٖ٘ حٌّئٓٔش طَطىِ ـٟ ٔ٘ٛثٙخ ٚحٓظَّحٍ٘خ عٍٝ ػٕخث١ش َِو٠ِش ٠ظمخّٓٙخ 

 ِمِٛخْ أٓخ١ٓخْ: ِمَٛ أٔخٟٔ حؿظّخعٟ، ِٚمَٛ حلظٜخىٞ ِخٌٟ. 

طمَٛ أٚ طٔظَّ ا٨ رٛؿٛى ع٩لش أٔخ١ٔش ٚحؿظّخع١ش  ـخ٤َٓس ِٓ ؿٙش، ٨ ٠ّىٓ أْ

ٚح٤رعخى  ،١ِِّس، ٠طزعٙخ حٌٛى ٚح٨كظَحَ، ٚحٌظعخْٚ ٚحٌظىخـً، ـزيْٚ ٌٖ٘ حٌّ٘خعَ ح٦ٔٔخ١ٔش

لش عٍٝ أْ طىْٛ حٌع٩لش ٔظم١ُ ٌٙخ ك١خس، ٌٌٌٚه ٗيىص ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش حٌّٔ،٨طح٨ؿظّخع١ش

حٌّٛىس ع٩لش ططزعٙخ  ─ ـٟ ٠َ١ك أ٘خء ح٤َٓسرخعظزخٍ٘خ حٌوطٛس ح٤ٌٚٝ  ─حٌِٚؿ١ش 

 ٚحٌّعخَٗس رخٌّعَٚؾ. ٚحٌَكّش، ٚطلىّٙخ ل١ُ حٌظعخْٚ

ٟ ٚح٨ؿظّخعٟ حٌٌٞ ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، ـّئٓٔش ح٤َٓس اٌٝ ؿخٔذ ٌ٘ح حٌزعي ح٦ٔٔخٔ

طَطىِ عٍٝ ِمَٛ  آهَ، ٘ٛ حٌّمَٛ ح٨لظٜخىٞ ٚحٌّخٌٟ؛ ًٌه أْ طى٠ٕٛٙخ ّٟٚخْ  طمَٛ ع١ٍٗ،

ٚحٌّلخـظش ع١ٍٗ، ٠ظطٍذ حكظَحَ ِـّٛعش ِٓ ح٨ٌظِحِخص ٚحٌلمٛق ِٓ ؿٙش، حٓظَّحٍ٘خ 

 َِٚحعخس رعٞ ح٠ٌٛحر٢ حٌّليىس ٌٍع٩لخص حٌّخ١ٌش ر١ٓ أـَحى٘خ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

ٚؿٗ َٗعٟ ر١ٓ ٍؿً ٚحَِأس، ٠ظطٍذ طمي٠ُ َِٙ  ـبلخِش حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش عٍٝ

 ، ٚ٘ٛ حٌظِحَ ِخٌٟ ٠عظزَ ٍوٕخ ـٟؽ ِٕٙخٚطعز١َح عٓ حٌَؼزش ـٟ حٌِٚح ،١ٍزخ ٌٛى٘خ ،ٍِٚؿشٌ

عمي حٌِٚحؽ
2
. 

                                                                                                                                                         
 األسرة الشرعٌة. -

 األسرة الطبٌعٌة. -

 األسرة النووٌة أو الزوجٌة. -

 األسرة الممتدة. -

 األسرة المركبة. -

عبد القادر القصٌر : -لتً صٌغت بشؤن مإسسة األسرة،  راجع على الخصوص : )حول تعدد التعارٌف والتصنٌفات ا -

األسرة المتغٌرة فً مجتمع المدنٌة العربٌة، دراسة مٌدانٌة فً علم االجتماع الحضري واألسري، دار النهضة العربٌة 

 وما بعدها.( 33م، ص : 1999الطبعة األولى  –بٌروت  –للطباعة والنشر 

تً ستكون محورا لهذا البحث هً األسرة الممتدة، التً ال تقتصر من حٌث شكل امتدادها على الزوجٌن على أن األسرة ال

 واألبناء فقط، كاألسرة النووٌة، وإنما تنسحب على كافة أفراد األسرة الذٌن ٌجمعهم العٌش المشترك.

 
2
هو ما ٌقدمه الزوج » بقولها:   –وال الشخصٌة الملغاة من مدونة األح 16ٌقابها الفصل  –من مدونة األسرة  26عّرفت المادة -  

لزوجته إشعارا بالرغبة فً عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبٌت أسس المودة والعشرة بٌن الزوجٌن، وأساسه الشرعً هو قٌمته 

 «.المعنوٌة والرمزٌة ولٌس قٌمته المادٌة

 70.03، بتنفٌذ القانون رقم 2004فبراٌر  3هـ /  1424ذي الحجة  12ً ، صادر ف1.04.22من الظهٌر الشرٌف رقم  26المادة  -

 .423م( ص : 2004فبراٌر  5هـ /)  1424ذي الحجة  14 -،5184بمثابة مدونة، األسرة الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربٌة( عدد 

طلقا، وإال فسد العقد، وهذا ما نصت علٌه والصداق بهذا المعنى ٌعتبر ركنا فً عقد الزواج، بحٌث ال ٌجوز االتفاق على إسقاطه م

ٌجب أن تتوفر »بقولها :  –( من مدونة األحوال الشخصٌة 3)الفقرة  5ٌقابلها الفصل  –من مدونة األسرة  13الفقرة الثانٌة من المادة 

 فً عقد الزواج الشروط اآلتٌة:

1- ................................ 

 عدم االتفاق على إسقاط الصداق. -2

3- ................................ 

4- ................................ 
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رؤىحء وّخ أْ حٓظَّحٍ ح٤َٓس ٚحٌلفخظ عٍٝ طّخٓىٙخ، ٠فَٝ عٍٝ حٌِٚؽ ح٨ٌظِحَ 

ٚألخٍد حٌٕفمش عٍٝ أـَحى٘خ، أرٕخء ُٚٚؿش، ٚآرخء
3

، رً اْ حٔظٙخء ٍحرطش حٌِٚؿ١ش رط٩ق 

 ِظعشٕٙخ كك حٌِٚؿش ـٟ ِٚٓ ر١ ،٠ٕظؾ ِـّٛعش ِٓ حٌلمٛق ٚح٨ٌظِحِخص حٌّخ١ٌش ،أٚٚـخس

 ، ٚكك حٌٍٛػش ـٟ حٌظَوش.حٌط٩ق

ٚاٌٝ ؿخٔذ ٌٖ٘ ح٨ٌظِحِخص ٚحٌلمٛق ح٨لظٜخى٠ش حٌظٟ طَطىِ ع١ٍٙخ ِئٓٔش ح٤َٓس، 

أٓخٟٓ  طو٠ع ٌّزيا   ─وّخ طليى٘خ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش  ─ بْ حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ر١ٓ أـَحى٘خـ

ْ وً ـَى ِٓ أـَحى ح٤َٓس، ٓٛحء وخْ ًوَح أ :ِٖٚفخى ،حٌٌِش حٌّخ١ٌش حٌّٔظمٍش ٠عَؾ رّزيأ  

أٚأٔؼٝ، ٛؽ١َح أٚ وز١َح، رع١يح أٚ ل٠َزخ، ُٚؿخ أٚ ُٚؿش، ٠زمٝ وً ُِٕٙ ِلظفظخ رٌِظٗ حٌّخ١ٌش 

حٌّٔظمٍش عٓ ح٢ه٠َٓ؛ ـخٌِٚؿش طظّظع رلمٙخ ـٟ اىحٍس أِٛحٌٙخ رخٌط٠َمش حٌظٟ طمٍَ٘خ، 

 ًً ًً ًً ًً ًً ًً ِٓ ىْٚ  ٚطَٜـخً  ٚرخٌّمخرً، ـبْ حٌِٚؽ ٠ٔظمً رؤِٛحٌٗ اىحٍسً

  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً ًِ ه  ى  ص  حٌِٚؿش، ا٨ ـ١ّخ طمٍَ ٌٙخ ِٓ كمٛق َٗع١ش ِظَطزش عٍٝ أِٛحي  ًِ

 ُٚؿٙخ، ٚ ٘ىٌح رخٌٕٔزش ٌىخـش أـَحى ح٤َٓس.

حٌؽَر١شعٍٝ عىْ حٌمٛح١ٔٓ  ─، اٌٝ أْ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش ٠َٚؿع أًٛ ٌ٘ح حٌّزيأ  
4

─ 

أ٨ ٚ٘ٛ ٔظخَ ـًٜ  ١ٓ أـَحى ح٤َٓس،٩لخص حٌّخ١ٌش ر٨ طعَؾ ا٨ ٔظخِخ أكخى٠خ ٠ٌز٢ حٌع

ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌٌٞ ٠مَٛ عٍٝ ـىَس اه٠خ  حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ىحهً ِئٓٔش ح٤َٓس، اٌٝ  ح٤ِٛحي؛

 ،ٔفْ ح٠ٌٛحر٢ حٌعخِش حٌظٟ طو٠ع ٌٙخ ؿً حٌظَٜـخص حٌّخ١ٌش حٌٛحلعش هخٍؽ ٌٖ٘ حٌّئٓٔش

 ك١غ ح٤ًٛ حٌٔخثي ٘ٛ حٓظم٩ي حٌٌُِ حٌّخ١ٌش.

، ─ وـً حٌمٛح١ٔٓ حٌعَر١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ─  ّٟؽَرٚحٌمخْٔٛ حٌ  ً  ً  ً  وَّ ٔفْ حٌّزيأ 

ِٓ ِيٚٔش  49ك١غ لٍَ ـٟ ا١خٍ حٌّخىس  يح ـٟ ِـخي حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ؛ٚطلي٠

«ٌىً ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ًِش ِخ١ٌش ِٔظمٍش عٓ ًِش ح٢هَ... »ح٤َٓس، حٌفمَس ح٤ٌٚٝ، أْ 
5

 ،
                                                                                                                                                         

5- ...............................« 

 

 .422م، ص : 2004فبراٌر  5هـ /  1424ذي الحجة  14 – 5184الجرٌدة الرسمٌة، عدد   -
3
 من م.أ.ش. الملغاة. 132ل إلى الفص 115، من مدونة األسرة، ٌقابلها الفصل 204إلى المادة  187راجع المادة  -  

4
ٌرتكز النظام المالً للزوجٌن فً قوانٌن الدول الغربٌة على وجود مجموعة من األنظمة المالٌة، تتضمن مجموعة من القواعد  -  

 والمبادئ التً تضبط المصالح المالٌة للزوجٌن، سواء من حٌث تكوٌن تلك األموال أوتقسٌمها، أو من حٌث تحدٌد سلطات الزوجٌن

 على تلك األموال وطرق إدارتها وعبلقة الغٌر بذلك.

 فالقانون الفرنسً على سبٌل المثال، ٌضم أربعة أنظمة مالٌة مختلفة وهً :

                    Le régime de la communauté légale نظام االشتراك القانونً .1

 Le régime de  la communauté conventionnelle . .  نظام االشتراك االتفاقً       2 

                        Le régime de la séparation des biensنظام فصل األموال .3

     Le régime de la participation aux acquêtsنظام المساهمة فً المكتسبات .4

 وللتوسع حول مضمون هذه األنظمة وقواعدها المختلفة فً القانون المدنً الفرنسً انظر : -

- COLOMER ANDRE : Droit civil,  régimes matrimoniaux,  litec, éd du juris classeur, -paris 11
ème

 

éd., 2002, p : 233et s.                                                                                                                                

 – MALAURIE PILIPPE et AYNES LAURENT : Droit civil, les régimes matrimoniaux, defrénois, éd 

juridiques associées – paris – 2004, p : 125 et s.                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                  
5
 .425م، ص: 2004فبراٌر  5هـ /  1424ذي الحجة  14 -5184الجرٌدة الرسمٌة، عدد  -  
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حٌٜيحق ٍِه ٌٍَّأس طظَٜؾ ـ١ٗ و١ؿ  »عٍٝ أْ  ِٕٙخ 29ٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق ٜٔض حٌّخىس 

« ٗخءص، ٚ ٨ كك ٌٍِٚؽ ـٟ أْ ٠طخٌزٙخ رؤػخع أٚ ؼ١َٖ ِمخرً حٌٜيحق حٌٌٞ أٛيلٙخ ا٠خٖ
6
. 

ِٓ ٔفْ حٌّيٚٔش ٚكُٔ ـٟ ِٔؤٌش حٌـٙخُ  34وّخ أْ حٌَّ٘  طيهً ـٟ ا١خٍ حٌّخىس 

ُعش حٌِٚؿ١ش روٜٛٙ أِظعش ٚحٌ٘ٛحٍ حٌٌٞ أطض رٗ حٌِٚؿش، ٚحعظزَٖ ٍِىخ ٌٙخ، ٚأوي أْ حٌّٕخ

أه٠عٙخ ٤كىخَ  ،طو٠ع ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، ٚـٟ كخٌش طعٌٍ ًٌه ،حٌِّٕي ح٤هَٜ

هخٛش
7
. 

 ـٟ ا١خٍ َ.أ.ٕ حٌّؽَرٟ ٟ٘ ٔفٔٙخ حٌظٟ وخْ ٠ىَٓٙخ حٌَّ٘  ،ٌٖٚ٘ حٌّمظ١٠خص 

حٌٍّؽخس
8
. 

 

ٔخٚحس حٌّخ١ٌش ر١ٓ أـَحى اًح وخْ ٔظخَ ـًٜ ح٤ِٛحي ِٓ حٌٕخك١ش حٌٕظ٠َش ٠لمك حٌّ ،ٌىٓ         

ٚك٠َش وً ع٠ٛ ـ١ٙخ رخٌظَٜؾ ـٟ أِٛحٌٗ ٚحٌظّظع رخٓظم٩ي ًِظٗ حٌّخ١ٌش  ،ح٤َٓس حٌٛحكيس

ىْٚ ٚٛخ٠ش أٚ طيهً ِٓ أكي، ـبْ ِظطٍزخص حٌل١خس ح٠َٓ٤ش حٌّ٘ظَوش ِٓ حٌٕخك١ش حٌفع١ٍش، 

١ً حٌلفخظ عٍٝ ؼخٌزخ ِخ طيـع أـَحى ح٤َٓس اٌٝ حٌّٔخّ٘ش رـٙيُ٘ حٌّخىٞ ٚحٌّعٕٛٞ ـٟ ٓز

ّٟٚخْ حٓظَّحٍ٘خ، ٚلي ٠ظطٍٛ ح٤َِ اٌٝ كي حٌّٔخّ٘ش ـٟ طى٠ٛٓ ػَٚطٙخ  ،ِٜخٌلٙخ حٌّخ١ٌش

اٌٝ هٍك ٔٛ  ِٓ ح٨طلخى حٌفعٍٟ  ،حٌّخ١ٌش أٚ ط١ّٕظٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ئىٞ ـٟ وؼ١َ ِٓ حٌلخ٨ص

،٥ٌِٛحي ر١ٓ أع٠خثٙخ
9
ح٤َٓس  ٠ٚطَف رخٌظخٌٟ اٗىخ١ٌش حٌلفخظ عٍٝ ح٨ٓظم٩ي حٌّخٌٟ ٤ـَحى 

 ِٓ حٌٕخك١ش حٌفع١ٍش.

ا٨ أْ أُ٘ ٓئحي ٠طَكٗ ٌ٘ح حٌٟٛع، ٠ظّؼً ـٟ ِيٜ اِىخ١ٔش ح٨عظَحؾ رخٌلمٛق 

هخٛش ٚأْ ٌٖ٘ حٌؼَٚس ِٓ  َٚس حٌّٕ٘ؤس رفعً ِٔخّ٘ظُٙ ٚويُ٘،حٌّخ١ٌش ٤ـَحى ح٤َٓس ـٟ حٌؼ

طلض ٚ ─٤م ٚؼ١َٖ وخٌِٚؽ أٚ حٌعُ أٚ ح  ─ؼخٌزخ ِخ طىْٛ ـٟ ٍِى١ش ح٤د  ،حٌٕخك١ش حٌع١ٍّش

 ٌمخثُ رؤعّخٌٙخ ٚحٌّيرَ ٤كٛحٌٙخرخعظزخٍٖ ح ،طَٜـٗ، ٔظَح ٌطز١عش َِوِٖ ـٟ ََ٘ ح٤َٓس

ٚوٌح ٌٛؿٛى ٌٖ٘ حٌؼَٚس ِٔـٍش رخّٓٗ  ─ َ حٌؼمخـٟ ٚح٨ؿظّخعٟ حٌٔخثيٛعٍٝ ح٤لً ـٟ حٌّفٙ─

ِ  )أ٠َٗش، ٍَٓٛ عمخ٠ٍش ًً َ  ّ  ع  ( ٚ  ٌٌِظٗ. سً
                                                 

6
 .423نفس العدد، ص:  الجرٌدة الرسمٌة، -  

7
 كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار ٌعتبر ملكا لها. »ما نصه :  34جاء بالمادة  -  

  .لئلثبات إذا وقع نزاع فً باقً األمتعة، فالفصل فٌه ٌخضع للقواعد العامة

بٌمٌنها فً المعتاد للنساء، أما المعتاد  غٌر أنه إذا لم ٌكن لدى أي منهما بٌنة، فالقول للزوج بٌمٌنه فً المعتاد للرجال، والزوجة

 «للرجال والنساء معا فٌحلف كل منهما وٌقتسمانه، مالم ٌرفض أحدهما الٌمٌن وٌحلف اآلخر فٌحكم له

 .424الجرٌدة الرسمٌة، نفس العدد، ص:  -
8
 انظر: مدونة األحوال الشخصٌة الملغاة:  -  

 .35الفقرة الرابعة من الفصل  -

 .18الفصل  -

 .39الفصل  -

كعح تطبق بموجبه فً سابر المملكة المغربٌة مقتضٌات الكتاب األول والثانً المتعلق أولهما بالزواج  1.57.343ظهٌر شرٌف رقم  -

( 1957دجنبر 6)1337جمادى األولى 13 -2354وثانٌهما بانحبلل مٌثاقه، الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربٌة(،عدد 

                                                                                                                                  ومابعدها.                  2634ص:

لٌس المقصود باالتحاد الفعلً لؤلموال، اتحاد الذمم المالٌة ألفراد األسرة وصٌرورتها ذمة مالٌة واحدة، وإنما المراد  بذلك: أن  - 9

ساهمة أفراد األسرة فً تنمٌة أموالها أو تكوٌنها، ٌجعلهم بحكم الواقع، مشتركٌن فً تلك األموال بفعل مساهمتهم، وإن كانت تلك م

 األموال تبقى خاضعة لتصرف رب األسرة على ماهو شابع.
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ٚرّخ أْ ح١٦خٍ حٌمخٟٔٛٔ ٚحٌَ٘عٟ
10
ح٤َٓس  ِـخي ٠ليى حٌع٩لخص  حٌّخ١ٌش ىحهً حٌٌٞ 

طٙخ ِٓ لزٍُٙ اْ ٌُ ٠ظُ ح٨عظَحؾ رلمٛلُٙ أٚ اػزخ ─٠لىّٗ ٔظخَ ـًٜ ح٤ِٛحي؛ ـبْ ًٌه 

ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ اؿلخؾ ٘ئ٨ء روٜٛٙ كمٛلُٙ حٌّخ١ٌش حٌّظعٍمش  ─كٔذ حٌمٛحعي حٌعخِش 

ُ٘، ِّخ ٠طَف حٌٔئحي كٛي رؤِٛحي ح٤َٓس حٌظٟ ٓخّ٘ٛح ـٟ طى٠ٕٛٙخ أٚ ط١ّٕظٙخ رٔع١ُٙ ٚوي

ٓ ه٩ٌٙخ حٌظٛـ١ك ر١ٓ حكظَحَ ٠ظُ ِ ،أٚ ١ٛػ لخ١ٔٛٔش ٌلً ٌ٘ح ح٦ٗىخي ،اِىخ١ٔش ا٠ـخى ١ٛؽش

حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٤ـَحى ح٤َٓس ِٓ ؿٙش، ّٟٚخْ حٓظ١فخء حٌلمٛق حٌّخ١ٌش ٌٍّٔخ١ّ٘ٓ  ِزيأ  

 ـٟ طى٠ٛٓ أٚط١ّٕش حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش ِٓ ؿٙش أهَٜ.

ٚاٌٝ ِخ ٠َرٛ عٓ ٓظش  ─حٌّؽَد ح٤لٜٝ  ٚطلي٠يح ─فمٙخء حٌّؽخٍرش حٌلم١مش أْ حٌ

لَْٚ، )حٌمَْ حٌؼخِٓ حٌٙـَٞ(
11

حٌٌٞ ، لي طٜيٚح اٌٝ ٌ٘ح حٌٔئحي، ٚأـظٛح رٕخء عٍٝ حٌعَؾ 

١َٗ أْ ٠ىْٛ  ─خثٙخ ُ ـٟ طى٠ٛٓ حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش أٚ أّ، أْ وً ٗوٚ ٓخ٘ؿَٜ رٗ حٌعًّ

٠ٛحُٞ  ،طٍه حٌؼَٚس عٍٝ ٚؿٗ حٌَ٘وش ٠ؤهٌ ١ٜٔزخ ِٓ أْ ٌٗ حٌلك ـٟ  ─ِٕظ١ّخ ٌٌٖٙ ح٤َٓس 

ـمٙخء حٌٕٛحُيخّ٘ظٗ ٚٓع١ٗ ـ١ٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ١ّٔ٠ٗ ليٍ ِٔ
12

" حٌٌٞ  خ٠ثسك اٌىذ ٚاٌغؼب" 

 ١ٓىْٛ اْ ٗخء هللا ِٟٛٛعخ ٌٍزلغ ـٟ ٌٖ٘ حٌَٓخٌش.
                                                 

10
" بشكل متكرر فً البحث، ولذلك مما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أنه سوف ٌتم استخدام مصطلح "الشرعً" و "القانونً -  

 فإنه ال بد من توضٌح المقصود بهما.

 فاألول ٌستخدم للتعبٌر عن مقتضٌات الشرٌعة وأحكام الفقه اإلسبلمٌٌن.

 أما الثانً فهو للتعبٌر عن مقتضٌات القانون الوضعً المغربً.
11

هو مبنً على تحدٌد تارٌخ  الفتاوى الصادرة فً  هذا التحدٌد التارٌخً لظهور العمل بمقتضٌات حق الكد والسعاٌة، إنما -  

الموضوع، والتً كانت رابجة ما بٌن القرن الثامن والثانً عشر للهجرة، إذ لم أعثر على دراسة أو بٌان تارٌخً ٌإرخ لظهور هذا 

 النوع من الحقوق.

أبو القاسم بن خجو المشهور بالقوري، وأحمد  وبصفة عامة، فالشابع أن ظهور هذا الحق كان مرتبطا بفتاوى الفقهاء بالشمال، ومنهم

 بن عرضون صاحب الفتوى المشهورة فً هذا المجال، وكذا أخٌه محمد بن عرضون وغٌرهم.

وقد انتشر العمل بمقتضٌات هذا الحق فً منطقة غمارة، وامتد إلى بعض المناطق المجاورة مثل سبتة وأنجرة بتطوان، وإلى حدود 

 ٌث تشهد بعض الوثابق والرسوم العدلٌة المحررة إبان فترة االستعمار بجرٌان العمل به فً هذه المناطق.فترة استعمار المغرب، ح

)انظر : المختار الهراس: المرأة والملكٌة فً أنجرة إبان فترة االستعمار، مجلة مقاربات، سلسلة بإشراف عابشة بلعربً، نشر الفنك، 

 وما بعدها(. 12، ص : 1996طبعة  -الرباط –مطبعة النجاح الجدٌدة 

لكن العمل بمقتضٌاته تراجع بهذه المناطق، فلم ٌعد العرف جارٌا به، بحٌث ال تجد لهذه القضاٌا أي ذكر على مستوى محاكم تلك 

 المنطقة و ال بٌن أهلها.

ون به من خبلل وبالموازاة لمنطقة الشمال، فقد جرى العمل بهذا الحق أٌضا فً منطقة سوس، حٌث اشتهر الفقهاء السوسٌ

 مجموعاتهم ونوازلهم الفقهٌة، إذ قلما تجد فقٌها سوسٌا لم ٌتعرض إلى بٌان هذا الحق وأحكامه.

امحمد العثمانً : ألواح جزولة والتشرٌع اإلسبلمً، دراسة ألعراف قبابل سوس فً ضوء التشرٌع اإلسبلمً، منشورات  -انظر :   

 70م، ص :  2004هـ /  1425مطبعة فٌد بٌرانت، الطبعة األولى،  –كة المغربٌة الممل –وزارة األوقاف والشإون اإلسبلمٌة 

الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس فضاٌا وأعبلم، من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشرالهجري، منشورات كلٌة   -          

 .416م، ص: 1999-ه1420ولى الطبعة األ –الدار البٌضاء  –الشرٌعة بؤكادٌر، مطبعة النجاح الجدٌدة 

وٌذكر المرحوم محمد المختار السوسً فً كتابه المعسول، أن قضاة جزواة ) وهً من ببلد سوس( كانوا ٌحكمون بالسعاٌة      

 للمرأة فً كل ماٌدخل إلى الدار بقدر سعاٌتها.

 .    42م، ص: 1961/ 1380٘طبعة  -ضاءالدار البٌ –، مطبعة النجاح الجدٌدة 17محمد المختار السوسً: المعسول، ج  -    

وما زال هذا الحق متداوال إلى ٌومنا هذا، حٌث تعرف محاكم هذه المنطقة رواجا لمثل هذه القضاٌا، ولذلك كان االعتماد فً هذا 

 البحث بالنسبة للعمل القضابً منصبا على األحكام والقرارات الصادرة بهذه المنطقة على الخصوص.
12

قهاء النوازل، الفقهاء الذٌن اهتموا واشتغلوا باإلفتاء فً النوازل والحوادث التً تطرح أمامهم لئلفتاء فٌها، وهذه المقصود بف -  

 النوازل تصنف إلى أربعة أنواع :                                              
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، أٞ حٌ٘يس ـٟ حٌعًّ ١ٍٚذ حٌَُقّيحً و   ي  ىِ ٠   ي  ـٟ حٌٍؽش، ِؤهًٛ ِٓ ـعً و   ي  حٌى  ٚ
13

، أِخ 

ٓ   ،حٌٔعخ٠ش ٓ  ع  ْٔ ٝ ٠  ع  ـؤٍٛٙخ ِٓ ـعً   ٝ ًْ ًْ ٠خً ْع
14

، ٠مٛي حرٓ ِٕظٍٛ: ٓعٝ اًح عًّ، ٚحٌٔعٟ 

حٌظَٜؾ ـٟ وً عًّ ،أٞ حٌىٔذ، ٚلخي حٌِؿخؽ: أًٛ حٌٔعٟ ـٟ و٩َ حٌعَد
15
. 

اٗخٍس اٌٝ وٛٔٗ ٠ّؼً ِمخر٩ عّخ ٠زٌٌٗ حٌٔعخس ِٓ وي ٚٓعخ٠ش ـٟ ٓز١ً  ،ٚحٌظعز١َ عٕٗ رخٌلك

 َٓس أٚ طى٠ٕٛٗ.ط١ّٕش ِخي ح٤

 حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ حٌٕخك١ش حٌٍؽ٠ٛش، وٍٙخ طيٍٚكٛيِٜطٍق ـي٨ٌش  ،ٚعٍٝ حٌعَّٛ

 ِعخٟٔ حٌعًّ ٚرٌي حٌـٙي ـٟ حٌظل١ًٜ ٚح٦ٔظخؽ.

ٌٍّعخ٠َٛٓ ٌزعٞ ه٩ـخ – ط٩ف، ـخٌفمٙخء حٌّؽخٍرش حٌميحِٝأِخ ـٟ ح٨ٛ
16
 –  ٌُ

ٍحص حٌّـٍّش حٌظٟ لي طلًّ طع٠َفخ ٠ظعَٟٛح رخٌظع٠َؿ ٌٌٙح حٌلك، ا٨ ِخ وخْ ِٓ رعٞ ح٦ٗخ

رَح١ُ٘ حٌِّٚحٍ عٓ ِعٕٝ حٌٔعخ٠ش ـمخي : ك١غ ٓجً حٌفم١ٗ ١ٓيٞ ِلّي رٓ ا » ،ِمظ٠زخ ٌٗ

« ِؼٕٝ اٌغؼب٠خ ِب اعزفبدٖٚ ِٓ اٌّبي ثؼٍُّٙ
17
. 

، ٠مَٛ ػٍٝ أعبط زك ؽخصٟ » :٠ّىٓ طع٠َؿ كك حٌىي حٌٔعخ٠ش رؤٔٗ :ٚاؿّخ٨

ً ػٍٝ ر١ّٕخ اٌثشٚح األعش٠خ أٚ رى٠ٕٛٙب، ِمبث ِغبّ٘خ اٌغؼبح فٟ ئطبس ؽشوخ ػشف١خ
                                                                                                                                                         

لى هللا علٌه وسلم، أوزمن الصحابة، أو .نوازل وقعت فً الماضً وأجٌب عنها، كالنوازل التً حدثت فً زمن النبً ص 1 

التابعٌن، وتم اإلجابة عنها، ثم عاد السإال عنها مرة أخرى ألي سبب من األسباب )مثبل : مسؤلة الطبلق الثبلث التً اجتهد فٌها 

 سٌدنا عمر بن الخطاب رضً هللا عنه(.

 ً إسقاط مضمونها على الواقع..نوازل أخبر الرسول )ص( عن وقوعها فً المستقبل، فٌجتهد الفقهاء ف2  

 .نوازل افتراضٌة لم تقع فً الواقع، لكن الفقهاء تحدثوا عنها وأفتوا فٌها على سبٌل االفتراض. 3  

 .نوازل مستجدة ٌطرحها الواقع المعٌش فٌتصدى الفقهاء لئلفتاء بشؤنها، ) وحق الكد والسعاٌة ٌدخل ضمن هذا اإلطار(. 4  

 -ى أبو البصل : المدخل إلى فقه النوازل، مقال منشور فً إطار ندوة جامعة الحسن الثانً، كلٌة اآلداب    انظر : عبد الناصر موس -

 .13-12ص :  -الرباط -، مطبعة المعارٌف الجدٌدة«النوازل الفقهٌة وأثرها فً الفتوى واالجتهاد»بعنوان  -الدار البٌضاء

 : ومن بٌن كتب النوازل المشتهرة بالفقه المالكً   

 .أجوبة ابن سحنون 

 .نوازل ابن رشد 

 سً.ٌالمعٌار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفرٌقٌا واألندلس والمغرب ألحمد بن ٌحٌى الونشر 

 .ًالنوازل الكبرى للشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزان 

 .ًالنوازل الصغرى لمحمد المهدي بن محمد الوزان 
13

 -، دار صادر للطباعة والنشر، دار بٌروت للطباعة والنشر3، المجلد رقم ن العرب، باب كد  جمال الدٌن محمد ابن منظور : لسا -  

 .377م، ص :  1968هـ / 1388طبعة  -بٌروت
14

انظر : مجد الدٌن الفٌروزآبادي : القاموس المحٌط، باب الواو والٌاء، تحقٌق مكتب التراث فً مإسسة الرسالة، طبع مإسسة  -  

 .1670م، ص : 1986هـ /  1406ألولى الرسالة، الطبعة ا
15

 .376، م.س ، ص : 14جمال الدٌن محمد ابن منظور : لسان العرب، باب سعى، المجلد رقم  -  
16

»  -أي حق الكد والسعاٌة  –وٌبقى أهم تعرٌف للفقه المعاصر فً هذا اإلطار، تعرٌف األستاذ أحمد إد الفقٌه، حٌث ٌعرفه بؤنه  -  

أي مقابل العمل، سواء من أجل إٌجاد رأس مال حال كون هذا األخٌر غٌر موجود إطبلقا، أو  لتنمٌة رأس مال  مقابل السعً والكد،

قابم مملوك للسعاة أنفسهم أو لغٌرهم، وذلك بقصد تنمٌته والزٌادة فٌه واالستفادة منه، وٌطلق على الرأسمال المستثمر فً اصطبلح 

 «.الّدمنة"الفقهاء المهتمٌن بموضوع السعاٌة اسم "

أحمد إد الفقٌه : إشكالٌة الشغل النسوي : وضعٌة المرأة العاملة فً إطار القانون االجتماعً المغربً، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات  -

 .83م، ص :  1989هـ /  1409السنة الجامعٌة:  -الرباط -العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس
17

 .255، طبعة حجرٌة ) د.ذ.ت.ط(، ص: 1قاسم السجلماسً : شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً، ج انظر : محمد بن -  
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ِٓ اٌّغزفبد، ٠زٕبعت ٚلذس ِغبّ٘زُٙ ز١ٓ ئخشاء اٌمغّخ، ٚوً رٌه ٠زُ  اعزسمبلُٙ خضء

« ِمزض١بد اٌؼشف اٌّسٍٟ ٚلٛاػذٖ ٚفك
18
. 

 حٌفمٗ ٌٍظعز١َ عٓ ٠ِّْٛ ٌ٘ح حٌلكٚعٍٝ حٌَؼُ ِٓ طعيى حٌّٜطٍلخص حٌظٟ ٠ٔظعٍّٙخ 
19
"ثسك اٌؾمب"أٚ اٌدشا٠خ'' ''ثسك ـُّٕٙ ِٓ ١ّٔ٠ٗ 

20
ِٜطٍق ُِٕٚٙ ِٓ ٠طٍك ع١ٍٗ  ،

"اٌىذ"
21
" ـم٢اٌغؼب٠خأٚ " 

22
ً  ، ٚلي ٠   " وّخ ـٟ حٌٍؽش اٌذربِبص  ٍ عٕٗ رّٜطٍق "عذ 

ح٤ِخ٠ُؽ١ش
23

 ، ا٨ أْ حٓظويحَ ِٜطٍق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ح٤ٔٔذ ٌعيس حعظزخٍحص :

 

ـزّخ أْ  طٗ؛ك ـٟ ًح٠ٔظـ١ذ ٌفىَس حٌل ''كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش''ِٜطٍق  ٌىْٛ .1

 ٚرؽٞ حٌٕظَ عٓ ح٨هظ٩ـخص حٌفم١ٙش حٌَّطزطش رظلي٠ي ِفِٙٛٗ ─حٌلك 
24

٠َؿ كٔذ حٌظع ─
                                                 

18
سٌتم االعتماد على هذا التعرٌف كؤساس لمفهوم حق الكد والسعاٌة خبلل هذه الدراسة، على أن تحلٌل عناصره  سوف ٌكون لها  -  

 وم.حٌزها الخاص ضمن هذا البحث عند مناقشة إشكالٌة المفه
19

عبد اللطٌف األنصاري: مفهوم السعاٌة ونطاق تطبٌق أحكامها فً الفقه المالكً والقضاء المغربً، مجلة الملحق  -انظر:  - 

 .142-140، ص: 2005، دجنبر39القضابً، العدد 

 
20

 هذا التعبٌر كان سابدا لدى أهل الجبال فً الشمال، انظر: - 

، -الدار البٌضاء-آراإه وفقهه، منشورات عكاظ، مطبعة النجاح الجدٌدة  -ثارهعمر الجٌدي: ابن عرضون الكبٌر: حٌاته وآ -

 .205م، ص:1987هـ/1407الطبعة األولى 

                                                                              وٌطلق علٌه أٌضا " حق الحرٌق" تعبٌرا عن الخدمة الشاقة المرتبطة بالعمل الٌدوي إلى درجة أن الٌد تتؤذى بذلك العمل، انظر:         

رجاء ناجً مكاوي: قضاٌا األسرة بٌن عدالة التشرٌع، وفرة التؤوٌل، قصور المساطر،  تباٌن التطبٌق، سلسلة اعرف حقوقك  -     

 .102)د.ذ.ت.ط(، ص:-الرباط  -، طبع دار السبلم للطباعة والنشر والتوزٌع3رقم 
21

 عض الفقهاء بسوس، ومنهم عبد الواحد اآلمزوري فً قول له عبر عنه نثرا ونظما.استعمله ب - 

 فؤما المنظوم فقوله :

 وبٌن أهل الكد نصفا أقسمــا ***  كال بقـدر كده لتكرمــا

 وأما المنثور فقوله:

 ''إذا استفاد أهل البٌت من دمنتهم وكدهم فإنهم ٌقسمونه أنصافا" انظر:

، 1ن محمد الجشتمً :" العمل السوسً فً المٌدان القضابً، نظم أبً زٌد عبد الرحمان بن عبد هللا الجشتمً، جالرحمانً عبد هللا ب-

 .285-284م، ص: 1984هـ/1404الطبعة األولى  -الرباط -مطبعة المعارف الجدٌدة
22

عاٌة لها فً متخلف زوجها، مع أنها سبل عن امرأة مات زوجها وادعى ورثته أنها ال س» من ذلك ما جاء فً أجوبة العباسً لما  - 

تنقً الزرع وتقلٌه وتطحنه، وتخدم الطعام والصوف، وتلتقط الهرجان فً المراح فً داخل الدار، وٌغٌب عنها زوجها شهرا أو أكثر، 

 وتستقً المرأة للدار، ألها سعاٌتها فً ذلك أم ال؟

 «الشاقة سعاٌتها فً المستفاد بقدر عملها  فؤجاب رضً هللا عنه، للمرأة التً تثبت أنها تخدم فً األشغال

  .83أجوبة العباسً: )مخطوط( أورده أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي: م.س، ص: -
23

كلمة أمازٌغٌة، قد تكون مشتقة من فعل أزل...بمعنى سعى وجرى، ومنه تازال... أي الجري والسعً، وٌقال ألى  " تامزالت" » - 

 . انظر:«توزل... وٌعنً مقابلسعٌه أو مقابل سعٌها  -د –ٌوزل...أو أٌلى  -د -س: أٌلًاآلن فً بعض مناطق سو

 .18، ص: 2002طبعة  -الرباط –الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، نشر وتوزٌع مكتبة دار السبلم  -    
24

وجهات النظر حول تعرٌف جامع ومانع أثار تعرٌف الحق على المستوى الفقهً نقاشا وجدال كبٌرٌن، وٌرجع ذلك إلى تباٌن  - 

للحق ٌستوعب من خبلله كل أنواع الحقوق باختبلف أشكالها وطبٌعتها، وقد نتج عن هذا التباٌن ظهور اتجاهات متعددة فً تعرٌف 

 الحدٌثة. (DABIN )  الحق، أهمها اإلتجاه الشخصً، ثم اإلتجاه الموضوعً، ثم اإلتجاه المختلط، وأخٌرا نظرٌة دبان

، ٌرى أن الحق سلطة أو قدرة إرادٌة ٌخولها القانون للشخص، إذ العنصر الجوهري فً الحق هو أرادة بالنسبة لإلتجاه الشخصً -  

 صاحبه.

، فٌرى أن الحق ٌجب أن ٌنظر إلٌه من زاوٌة محله وموضوعه، إذ الحق لٌس سوى مصلحة ٌحمٌها بالنسبة لإلتجاه الموضوعً -  

 القانون.
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، ٠عظزَ ٍٓطش ٠مٍَ٘خ حٌمخْٔٛ ٌ٘وٚ ِع١ٓ رخٌٕٔزش ٌفعً ِع١ٓ، ـبْ كك حٌىي حٌّمزٛي رٗ

ٌفخثيس حٌٔخعٟ،  ─حٌٌٞ ٘ٛ ِٜيٍ ِٓ ِٜخىٍ حٌمخْٔٛ  ─٘ٛ كك ٠مٍَٖ حٌعَؾ  : ٚحٌٔعخ٠ش

وٛي ٌٗ رّٛؿزٗ حٌّطخٌزش رخٓظلمخق ؿِء ِٓ حٌّٔظفخى حٌٕخطؾ عٓ ِٔخّ٘ظٗ ـٟ ط١ّٕش حٌؼَٚس ٠ٚ

 .ٌٚٛ ل٠خءً  ،ح٠َٓ٤ش أٚطى٠ٕٛٙخ

 

ٌىْٛ حٌّٜطٍق ٠ظ٠ّٓ ِخ ٠ف١ي ـىَس حٌّٔخّ٘ش ٚرٌي حٌعًّ ٚحٌـٙي رىخـش  .2

حٌعَؾ  حٌٛٓخثً، ٓٛحء رخٌّزخَٗس حٌفع١ٍش ِٓ لزً حٌٔعخس، أٚ رؽ١َ٘خ ِٓ ح٤عّخي حٌظٟ ٠ظٌٛٝ

 ي ٌ٘ح حٌزلغ.طلي٠ي٘خ عٍٝ ِخ ١ٓؤطٟ ٨كمخ ِٓ ه٩ي ـٜٛ

 

حٌّ٘ظَٙس ٌٍظعز١َ عٓ ٌ٘ح حٌٕٛ  ِٓ حٌفم١ٙش، ٚحٌم٠خث١ش ٌىْٛ ح١ٌٜخؼش  .3

 ".زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خحٌلمٛق، ططٍك ع١ٍٗ حُٓ "

 

ػُ اْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّٟٛٛ  ٌٍيٍحٓش ٚحٌزلغ، ٠ٔظّي أ١ّ٘ظٗ ِٓ حٌٛؿٙظ١ٓ          

 حٌع١ٍّش.حٌع١ٍّش ٚ

 ِيه٩ ِظ١ِّح ٌلً ─وعَؾ ِلٍٟ  ─ ـّٓ حٌٕخك١ش حٌع١ٍّش، ٠٘ىً كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

حٌَّطزطش رخٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ىحهً ِـخي ح٤َٓس، رً اْ حرظيح  حٌعَؾ  رعٞ ٍٛٛ حٌِٕحعخص

ء عٍٝ  ع١ظٗ، أّخ وخْ رٕخِٚٚلخٌٚش  حٌفمٙخء طؤ١ًٛ أكىخِٗ ٚطى٠َْ َِ٘ ،حٌّلٍٟ ٌٌٙح حٌلك

ـٙٛ  ؛ظُٗٚؿٚحٌِٚؽ حٌٛحلعش ر١ٓ ، هٜٛٛخ ّخ١ٌشحٌِٕحعخص حٌ  طٍهخعً ـٟ ِعخٌـش ىٍٖٚ حٌف

رٌٙح حٌّعٕٝ ٠ّؼً آ١ٌش لخ١ٔٛٔش ِّٙش ٌظلم١ك ح٦ٜٔخؾ ح٨لظٜخىٞ ٌٍّٔخ١ّ٘ٓ ـٟ طى٠ٛٓ 

 حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش أٚ ط١ّٕظٙخ.

ِخ ١ٓظ٠ق ًٌه ٨كمخ عٕي  عٍٝ ─وّخ أْ حٍطىخُٖ عٍٝ ِمظ١٠خص حٌَ٘وش ٚأكىخِٙخ 

ـعٍٗ ِٕٔـّخ ِع ١ز١عش حٌع٩لش حٌوخٛش ٠  ─ ش حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شِٕخل٘

 حٌظٟ طلىُ أـَحى ح٤َٓس، رخٌٕظَ اٌٝ وٛٔٙخ ع٩لش َٗحوش ٚطعخْٚ عٍٝ ؿٍذ حٌّٜخٌق ٚىـع

  ً  ٞ ِٓ طـخُٚ ـىَس ح٨ٓظويحَ حٌظٟ ٨ طظ٩ءَ ١ٚز١عش ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٓ  ى  ِ  ح٠ٌّخٍ، ٌٚ٘ح ِخ 
25

 ،

 طمزً ٌ٘ح حٌلك رخٌٕٔزش ٤ـَحى ح٤َٓس حٌٛحكيس. ٠ٚٔخعي عٍٝ

      ر١ٕش ٚٚظ١فش، ،خٌظطٍٛحص حٌظٟ ٗٙيطٙخ ٚط٘ٙي٘خ ح٤َٓس حٌّؽَر١شـ أٟؿ اٌٝ ًٌه،

ه٩ي ٌٚٛؿٙخ ِٓ  ،ـٟ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس ─ ٚهٜٛٛخ حٌِٚؿش ─حطٔخ  ىٍٚ حٌَّأس  طئوي

ٚ٘ٛ ِخ٠طَف اٗىخ١ٌش حٌلمٛق  مٛس،ٌىخـش أٚؿٗ حٌٕ٘خ١ ح٨لظٜخىٞ، ٚحلظلخِٙخ ١ٌّخى٠ٓ حٌعًّ ر
                                                                                                                                                         

، فٌذهب إلى الجمع بٌن فكرة المصلحة واإلرادة، وٌرى أن الحق هو سلطة إرادٌة ، وفً نفس الوقت إلتجاه المختلطبالنسبة ل -  

 مصلحة ٌحمٌها القانون.

، فهو ٌرى أن الحق عبارة عن استبثار شخص بقٌمة معٌنة، استبثارا ٌحمٌه القانون، أما بخصوص نظرٌة  الفقٌه البلجٌكً دبان -  

 واإلقتضاء، بغٌة تحقٌق مصلحة لهذا الشخص ٌراها المجتمع جدٌرة بالحماٌة. عن طرٌق التسلط

 وللتوسع حول مقتضٌات هذه اإلتجاهات واإلنتقادات الموجهة لها، انظر: -

  - BASIL MINEL : Essai la nature juridique des droits réeles et des droits decrèance, thése pour le 

doctora, université de paris, faculté de droit ; 1912, p : 206 et s                                   

 
ذلك أن العبلقة التً تربط بٌن أفراد األسرة، إنما هً عبلقة مبنٌة فً أصلها على مفهوم التعاون والتشارك، سواء فٌما هو مادي  - 25

ام الشركة ٌساعد على قبوله وتقبله داخل المجال األسري، خبلفا لفكرة أو معنوي، ولذالك فارتكاز مقتضٌات هذا الحق على أحك

 مراقب.اقب و  اإلستخدام المبنٌة على أحكام إجارة الخدمة بما تقتضٌه من وجود تابع ومتبوع، ومر  
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س ح٠َٓ٤ش، ِٚيٜ اِىخ١ٔش ح٨ٓظٕخى اٌٝ ٚحٌّخ١ٌش ٌٍِٚؿش ٔظ١ـش ِٔخّ٘ظٙخ ـٟ َِحوّش حٌؼَ

 .؟ ٘خٌظـخُٚ ولً ٩ِثُِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  

ٚاٌٝ ؿخٔذ ًٌه وٍٗ، ـخٌّٟٛٛ  ١َف ٔمخٗخ ٚؿي٨ وز٠َ١ٓ عٍٝ ِٔظٜٛ حٌٔخكش 

ح حٌٕمخٕ ر٘ىً ؿٍٟ ِع رَُٚ َِ٘ٚ  هطش حٌعًّ ح١ٕ١ٌٛش ٚحٌؼمخـ١ش، ٚظَٙ ٌ٘ ح١ٌٔخ١ٓش

٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش،
26
ِٟٛٛ   : ِٚخ أػخٍطٗ ِٓ ِفخ١ُ٘ ِٚمظَكخص وخْ ِٓ أّ٘ٙخ 

طم١ُٔ حٌؼَٚس حٌّٕ٘ؤس ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ ه٩ي حٌل١خس حٌِٚؿ١ش،
27
ك١غ ١خٌزض حٌوطش آٌٔحن  

ٌّمظَف ـٟ أٞ ا٩ٛف َِطمذ ٌُ.أ.ٕر٠ٍَٚس َِحعخس ٌ٘ح ح
28
   ٛ ً  ٚأ  ٖ  ً  ً  ً  ً ِئ٠يٚ٘خ  ً 

 رّخ لٍَٖ حٌفمٙخء حٌّؽخٍرش روٜٛٙ ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش .

ِيٚٔش ح٤كٛحي  ٠٠خ اٌٝ حٌٍـٕش ح٨ٓظ٘خ٠ٍش ٌَّحؿعشرً اْ ٌ٘ح حٌٕمخٕ حٔظمً أ

حٌ٘و١ٜش
29

، ٚحٌٌٞ طـٔي ِٓ ه٩ي حٌٌّوَحص حٌظٟ وخٔض طَـعٙخ حٌـّع١خص ح٠ٌٕٛٔش ا١ٌٙخ،
30
 

                                                 
 -

26
 15الرسمً عنها فً وهً الخطة التً أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالرعاٌة اإلجتماعٌة واألسرة والطفولة، حٌث كان اإلعبلن  

، وكان الهدف من هذه الخطة حسب واضعٌها، النهوض بالمرأة وتحسٌن مركزها اإلجتماعً، واإلقتصادي، والقانونً، 1999مارس 

 داخل األسرة والمجتمع. 
27

ع ممتلكات الزوجٌن توزٌ »ٌتعلق األمر بالمقترح التاسع المرتبط بمجال التمكٌن الذاتً للنساء والذي جاء فً الصٌغة التالٌة:   - 

 ٍٍ مإسس لئلسبلم، واعترافا بتضحٌات المرأة طول الحٌاة الزوجٌة، على القاضً الذي ٌعلن  بعد الطبلق: احتراما لمبدأ العدالة كمبدإٍ

 .«الطبلق أن ٌفصل فً توزٌع الممتلكات التً ساهمت فٌها سواء من خبلل عملها داخل البٌت أو عن طرٌق عمل مؤجور

 .  130خطة العمل الوطنٌة إلدماج المرأة فً التنمٌة، ص : وثٌقة مشروع  -
28

 128 -127انظر وثٌقة مشروع خطة العمل الوطنٌة، م.س، ص:   - 
أبرٌل  27وهً اللجنة االستشارٌة التً أعدت مدونة األسرة المغربٌة، حٌث كان تنصٌبها من قبل جبللة الملك محمد السادس فً  - 29

2001. 

 عضوا باإلضافة إلى ربٌس اللجنة، وهم على التوالً:   15ة من وقد تكونت هذه اللجن

 ض األستاذ إدرٌس الضحاك.ربٌس اللجنة: األستاذ امحمد بوستة والذي عوّ  -1

 األعضاء:  -2     

 ذ. محمد التاوٌل. -

 ذ. مصطفى بن حمزة. -

 ذ. محمد بن معجوز المزغرانً. -

 ذ. أحمد الخملٌشً. -

 ذ. إبراهٌم بن صدٌق. -

 مداتً ماء العٌنٌن.ذ. اشبٌهنا ح -

 ذ. محمد األزرق. -

 ذ. الحسن العبادي. -

 ذ. محمد الدردابً. -

 ذ. محمد الصقلً. -

 ذ. محمد األجراوي. -

 ذ. عبد العالً العبودي. -

 ذة. زهور الحر. -

 ذة. نزهة جسوس. -

 ذة. رحمة بورقٌة. -
30

شامل لمدونة األحوال الشخصٌة، ربٌع المساواة: مذكرات الجمعٌات النسابٌة من أجل تغٌٌر  -انظر على سبٌل المثال:  - 

 .2002طبعة  –الرباط  -مطبعة المعارٌف الجدٌدة 

 



 11 

ظٟ ىحٍص ر١ٓ أع٠خء حٌٍـٕش ٔفٔٙخ، ٚحٌظٟ طّوٞ عٕٙخ ح٦لَحٍ أٚ ِٓ ه٩ي حٌّٕخل٘خص حٌ

 ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس 49رخٌّخىس 
31
 

أِخ ِٓ حٌٕخك١ش حٌع١ٍّش، ـخٌّٟٛٛ  ٠ٛـَ أ١ٍٟش هٜزش ٌّمخٍرش ٔٛ  لي٠ُ ؿي٠ي ِٓ 

أٗىخي طير١َ حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ىحهً ِـخي ح٤َٓس، ِٚلخٌٚش طؤ١ٍٛٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخ١ٔٛٔش 

لغ ـٟ اِىخ١ٔش حٌمزٛي رٗ ـٟ ا١خٍ حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ، هخٛش ٚأْ ٚحٌَ٘ع١ش، ٚحٌز

حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٌٙح حٌلك، طزمٝ ِز١ٕش عٍٝ حٌو١ٜٛٛش حٌعَـ١ش حٌَّطزطش رعخىحص ٚأعَحؾ 

 رعٞ حٌّٕخ١ك حٌظٟ ٠ـَٞ حٌعًّ ـ١ٙخ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

ً   ،ٗ حٌع١ٍّشٚع١ٍٗ، ـخٌّٟٛٛ  ِٓ ك١غ أ١ّ٘ظ   ّخي حٌفىَ حٌمخٟٔٛٔ رمٜي ِٓ اع ٓ  ى  ِ  ٞ 

ِعخٌـش ح٦ٗىخ٨ص حٌظٟ ٠طَكٙخ، ـٟ أـك حٌٛٛٛي اٌٝ اؿخرخص ِمٕعش ر٘ؤٔٙخ، طىْٛ ِعزَس 

 حٌظٕظ١ّ١ش عٓ حٌٍٜٛس حٌلم١م١ش ٌّفَٙٛ ٌ٘ح حٌلك َِٚ٘ٚع١ظٗ ِٓ ؿٙش، ِٚليىس ٌمٛحعيٖ

 ١ٚز١عظٗ حٌمخ١ٔٛٔش ِٓ ؿٙش أهَٜ.

٠وٍٛ ِٓ ِوخ١َ ٚٛعٛرخص ؿّش؛  ِؼً كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٨عٍٝ أْ طٕخٚي ِٟٛٛ  

ٛعٛرش ـٟ  ـمي ٚحؿٙض   ،ًٌه أٔٗ ٚوىً حٌزلٛع حٌظٟ طٕظّٟ اٌٝ ِٟٛٛعخص حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ

حٌٛٛٛي اٌٝ ٠ِخ١ِٓ حٌّٟٛٛ  حٌّظَح١ِش ـٟ أ١َحؾ حٌّٜٕفخص ٚحٌّئٌفخص حٌفم١ٙش، ٚ٘ٛ 

ٝ رمٜي حٌٛٛٛي اٌ ،طفلٚ وً أؿِحء حٌّئٌؿ حٌفمٟٙ  ─ ٚرخ٠ٌٍَٚس ─ ِخ وخْ ٠ظطٍذ 

ُ ٠ىٓ ِٓ حٌٕخك١ش طٍه ح٠ٌّخ١ِٓ، هخٛش ٚأْ طعَٝ حٌفمٙخء ٌّٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٌ

  ِ ٔخل٘ٗ ـٟ ا١خٍ رخد ُِٕٙ ِٓ ٚخٌٚٗ ىحهً ِزلغ حٌَ٘وش، ـُّٕٙ ِٓ طٕ ٛكيح؛حٌّٕٙـ١ش 

َّ ٚحٌٕىخف، ٚ آهَ أٚ حٌم٠خء... اٌٝ ؼ١َ ًٌه ِٓ  ،أٚ حٌّؽخٍٓش ،ٟٛح ٌٗ ـٟ رخد ح٦ؿخٍسْ طع

ؾ ٨ ٠ظ١لخْ حٌّـخي ٌٍٛلٛ ٗي٠ي٠ٓ ه عّخ ٠طزع ٌ٘ح حٌظٕخٚي ِٓ ا٠ـخُ ٚحلظ٠خدح٤رٛحد، ٔخ١٘

 عٍٝ وً ِفَىحص حٌّٟٛٛ  ريلش ١ٌّٛٗٚش.

زش عـٟ طٕخٌٚٗ رّٟٛٛعخص ِوظٍفش ِٚظ٘ أٟؿ اٌٝ ًٌه، ـخٍطزخ١ حٌزلغ 

ٔظخَ ح٦ٍع، ٚحٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، ٚحٌّظعش، ٚحٌٕفمش، ٚ)ِٟٛٛعخص طظًٜ رؤٛٛي حٌفمٗ، 

عمٛى حٌَ٘وش رّوظٍؿ ٚعمي اؿخٍس حٌويِش، ٚحٌٍّى١ش حٌ٘خثعش، َٚـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، حٌلمٛق حٌعٚ

ْ ًٌه ٠ظطٍذ حٌٛلٛؾ عٍٝ طٍه خص...( ُحى ح٤َِ ٛعٛرش؛ ِٓ ك١غ اٚٓخثً ح٦ػزٚأٔٛحعٙخ، 

، ٚرلغ أٚؿٗ ع٩لظٙخ رّٟٛٛ  كك حٌىي حٌٔعخ٠ش، ٚحٌٕفخً اٌٝ طلي٠ي ٛعخص ريلش ٚأٔخسحٌّٟٛ

ؿٙٙخ حٌٌٞ طمظ١٠ٗ، ٟٚ٘ ـٟ حٌـٍّش ع١ٍّخص طظطٍذ ٚظويحِٙخ ـٟ ١ز١عش طٍه حٌع٩لش ٚحٓ

 ٚلظخ ١ُِٕخ ِعظزَح ِٓ ؿٙش، ٚؿٙيح ٠ِخعفخ ِٓ ؿٙش أهَٜ.ٚ شً ٠  ِٚ ٍ  

 ،ِوخ١َ حٌّؽخَِس ح٤ٌٟٚٝٚٛ ، طلفٗ ىحثّخ ٛعٛرخص ٌٌٌٛٚه ـبْ حلظلخَ ِؼً ٌ٘ح حٌّ

  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً كغ ىٍ حٌزخٚلي ٠ىْٛ حٌوطؤ ـ١ٗ أوؼَ ِٓ حٌٜٛحد، ٌٚىٓ ق 

 اْ أهطؤ ـٍٗ أؿَ ٚحكي.ٚ٘ٛحٌّلخٌٚش، ـبْ أٛخد ـٍٗ أؿَحْ، 

 
ِٓ ه٩ي ٌ٘ح ح١٦خٍ حٌظخ٠ٍوٟ ٚحٌّٟٛٛعٟ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، أْ  ٚحٟق اًْ

٠زّثً فٟ اٌزغبؤي ػٓ  ،ح٦ٗىخي حٌٌٞ ٠طَكٗ حٌّٟٛٛ  عٍٝ ِٔظٜٛ حٌظٕخٚي حٌمخٟٔٛٔ

ظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌّغشثٟ، ِٚب ئرا وبْ ٚاٌمجٛي ثٗ فٟ ئطبس إٌ ،زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خرجٕٟ ئِىب١ٔخ 

اٌّشرجطخ ثزذث١ش اٌؼاللبد ً زال ِز١ّضا ٌّؼبٌدخ اإلؽىبالد ِٓ ؽأْ ٘زا اٌزجٕٟ أْ ٠ؾى
                                                 

31
 من مدونة األسرة المغربٌة ) غٌر منشورة(. 49راجع األعمال التحضٌرٌة المتعلقة بالمادة  –       
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بْ اٌسمٛق اٌّب١ٌخ ألفشاد٘ب اٌز٠ٓ ، ٚرسذ٠ذا ِب ٠زؼٍك ِٕٙب ثضّاٌّب١ٌخ داخً ِدبي األعشح

  ثشٚرٙب ؟عبّ٘ٛا فٟ رى٠ٛٓ أٚ ر١ّٕخ 
                                    

٠ٕطٍك حٌزلغ ِٓ  ٚحعظّخىح عٍٝ ِمخٍرش طؤ١ٍ١ٛش  ٚعٍٝ ٟٛء ٌٖ٘ ح٦ٗىخ١ٌش 

ـ١َٟش أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ظً كمخ ٗو١ٜخ َِطزطخ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚهخٟعخ ٌّمظ١ٜخطٗ 

 حرظيحء ٚحٔظٙخء، ٚؿٛىح ٚعيِخ، ٚ٘ٛ ِخ ٠٘ىً عخثمخ أِخَ طز١ٕٗ ٚطع١ُّ حٌعًّ رّمظ١٠خطٗ.

 
حٔط٩لخ ِٓ طم١ُٔ ػٕخثٟ، ٠وٜٚ ـ١ٗ  ،ظُ ِعخٌـش حٌّٟٛٛ ٓٛؾ ط ٌٚظ١ٟٛق ًٌه،

ْ ي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ، عٍٝ أٌز١خْ ِيٜ حٍطزخ١ ِفَٙٛ َِٚ٘ٚع١ش كك حٌى اٌجبة األٚي

لك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌ ٌظ١ٟٛق ِظخَ٘ ه٠ٛ  اٌجبة اٌثب٠ٟٔظُ طو١ٜٚ 

 ─حٌعَؾ حٌّلٍٟ  ─ ح٤ه١ٌَّمظ١٠خص ٌ٘ح 

 :عٍٝ حٌ٘ىً حٌظخٌٟ ٠َطُٔٓٛؾ  ـّوط٢ حٌزلغ ،ٌهً ٝٚعٍ

 

 اسرجبط ِفَٙٛ ِٚؾشٚػ١خ زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ ثبٌؼشف اٌّسٍٟ.اٌجبة األٚي: * 

 

 خضٛع اٌمٛاػذ اٌضبثطخ ٌسك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ ٌٍؼشف اٌّسٍٟ. اٌجبة اٌثبٟٔ:* 
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،يٍح ِّٙخ ِٓ ِٜخىٍ حٌمخِْٜٔٛ حٌعَؾ٠عظزَ 
32
ـب١ٌٗ ٠َؿع حٌلىُ ٚحٌفًٜ ـٟ  

 حٌىؼ١َ ِٓ حٌم٠خ٠خ حٌظٟ ٠ٔظـي رٙخ حٌٛحلع حٌّعخٕ، ٚطفَُ٘خ ىٍٚس حٌل١خس ح١ِٛ١ٌش.
                                                 

32
فدً ناحٌدة مدن ندواحً  درج النداس علدى سدلوك معدٌن» بؤنده:  -كمصددر مدن مصدادر القدانون –جرى الفقه على تعرٌف العرف  - 

 «حٌاتهم اإلجتماعٌة زمنا طوٌبل، ثم اعتقادهم بإلزامها، وبؤن مخالفتها تستتبع توقٌع جزاء مادي.

 .569م، ص: 1971ه/1391طبعة  -بٌروت-: نظرٌة القانون، مطابع دار القلم1إدرٌس العلوي العبدالوي: أصول القانون، ج -

 :والعرف بهذا المعنى ٌتطلب ركنٌن أساسٌٌن

 : ٌرتبط بضرورة اعتٌاد الناس ودأبهم على سلوك معٌن زمنا طوٌبل، وهو ماٌعرف عند القانونٌٌن بالعادة.ركن مادي • 

 انباب األول:
 

ارتثاغ يفٕٓو ٔيشرٔػيح حك انكذ 

 ٔانطؼايح تانؼرف انًحهي.
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اٌٝ ؿخٔذ وٛٔٗ ٠٘ىً ِٜيٍح ِٔظم٩ ِٓ ِٜخىٍ حٌمخْٔٛ حٌٟٛعٟ، ـٙٛ ٠لظً ٘ٛ ٚ

،َِِٟوِح ِظ١ِّح ـٟ ا١خٍ حٌفمٗ ح٩ٓ٦
33
 اًح طلممض ─ ء حٌٍّّْٔٛك١غ ٠يٍؿٗ حٌفمٙخ 

اٌٝ ؿخٔذ وً ِٓ ح٦ؿّخ  ٚحٌم١خّ ٚحٌّٜخٌق  ،ّٟٓ ِٜخىٍ حٌظ٠َ٘ع ─ ١َٚٗٗ حٌّعظزَس

 حٌٍَّٓش... ٚؼ١َ٘خ ِٓ حٌّٜخىٍ ح١ٍٛ٤ش ٚحٌظزع١ش.

،١١ِ ر١ٓ ِخ اًح وخْ عخِخ أٚ هخٛخ٠ظطٍذ حٌظّ ،ٚحٌعَؾ رٌٙح حٌّعٕٝ
34
ـخ٤ٚي ٠َٔٞ  

أِخ حٌؼخٟٔ ، ٚر١ٓ ؿ١ّع حٌٕخّ ٌٍز٩ى وٍٙخ، ؽَحـٟح٨ِظيحى حٌـٔطخق ططز١مٗ عٍٝ ِٔظٜٛ 

ـ١َطز٢ اعّخي ِمظ١٠خطٗ رليٚى ِٕطمش ِع١ٕش، ىْٚ أْ ٠ّظي اٌٝ ؼ١َ٘خ، ٚ٘ٛ ِخ ٠طٍك ع١ٍٗ 

 "رخٌعَؾ حٌوخٙ أٚ حٌّلٍٟ".

ٝ ٚاًح وخٔض ِىخٔش حٌعَؾ ٚىٍٖٚ ـٟ طٕظ١ُ حٌع٩لخص حٌمخ١ٔٛٔش، طظزخ٠ٓ ِٓ ِئٓٔش اٌ

ىً حٌّٜيٍ ح٤ٓخٟٓ ـبٔٗ ـٟ رعٞ حٌلخ٨ص لي ٠٘ ِـخي؛أهَٜ، ٚطوظٍؿ ِٓ ِـخي اٌٝ 

رعٞ حٌّئٓٔخص، ِٚٓ أرَُ٘خ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ ٠عظزَ  ٔظخَ مَٛ ع١ٍٗٚحٌٛك١ي حٌٌٞ ٠

٠ٌٛحرطٗ ِٚفَىحطٗ  رخٌٕٔزش ، ١ٌْ ـم٢خ ٌٗٓخ١ٓح أحٌعَؾ حٌّلٍٟ )حٌعَؾ حٌوخٙ( ِٜيٍ

ع١ظٗ؛ ًٌه أْ حٌعٕخَٛ حٌظٟ ٠مَٛ ع١ٍٙخ أٓخٓخ ٌّفِٙٛٗ َِٚطىِح ٌَّ٘ٚ أ٠٠خ حٌظٕظ١ّ١ش، ٚأّخ
                                                                                                                                                         

: ٌنصرف إلى اعتقاد الناس وشعورهم بؤن هذه القواعد التً درجوا على سلوكها زمنا طوٌبل، هً قواعدد ملزمدة لهدم، ركن معنوي • 

 .وأن مخالفتها تستوجب توقٌع الجزاء

 وبهذٌن الركنٌن ٌصبح العرف مصدرا من مصادر القانون.

 ومابعدها.  575إدرٌس العلوي العبدالوي: م.س، ص:    -للتوسع راجع :          
33

مدا اسدتقر فدً النفدوس مدن جهدة العقدول، وتلقتده الطبداع السدلٌمة بدالقبول، بشدرط أال » ٌعرف العرف بالفقه اإلسبلمً عادة بؤنه   - 

 «.عٌاٌخالف نصا شر

عمر الجٌدي: العرف والعمل فً المذهب المالكً ومفهومهما لددى علمداء المغدرب، نشدر صدندوق إحٌداء التدراث اإلسدبلمً، مطبعدة  -

 .149م، ص: 1984ه/ 1404طبعة  -المحمدٌة–فضالة 

 الكٌة والحنفٌة منهم.والعرف المعتبركمصدر من مصادر التشرٌع بالفقه اإلسبلمً، أخذت به جمٌع المذاهب الفقهٌة، وخصوصا الم

فمهمدا تجدد فدً العدرف اعتبدره، ومهمدا سدقط أسدقطه، » فالمالكٌة اعتبروا بالعرف وأخذوا به، حٌث ٌقول اإلمام القرافً فً الفروق: 

والتجمد على المسطور فً الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غٌر أهل إقلٌمك ٌستفتٌك ال تجدره علدى عدرف بلددك، واسدؤله 

لده وأجره علٌه، وأفته به دون عرف بلدك، والمقررفً كتبك، فهذا الحق الواضح والجمود على المنقوالت أبدا ضبلل فً عن عرف ب

 .«الدٌن، وجهل بمقاصد علماء المسلمٌن...

الطبعة  -هرةالقا –، دراسةوتحقٌق مركز الدراسات الفقهٌة و اإلقتصادٌة، دار السبلم 1شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الفروق، ج -

 . 314م، ص:2001/ 1421٘األولى 

إن إعتبار العادة والعرف ٌرجع إلٌه فً الفقه فً مسابل كثٌرة، حتى جعلوا ذلك  »والحنفٌة أخذو بالعرف أٌضا، حٌث ٌقول ابن نجٌم: 

 -الفضدٌلً،المكتبة العصدرٌة زٌن العابٌن ابن نجٌم: األشباه والنظابر على مذهب أبً حنٌفة النعمدان،  تحقٌدق عبدد الكدرٌم –. «أصبل.

 .115م، ص: 1998/ 1418٘الطبعة األولى  -بٌروت

 لذا علٌه الحكم قد ٌدار  ٭٭٭:       والعرف فً الشرع له اعتبار  وٌقول ابن عابٌن 

 .114، )د.ذ.ت.ط( ص: 2محمد أمٌن عابدٌن الدمشقً: رسابل ابن عابدٌن، ج -  

المدواطن، وهدو مافصدله اإلمدام السدٌوطً فدً كتابده األشدباه والنظدابر، حٌدث أكددعلى أن  كما أن الشافٌة أخذوا بالعرف فدً كثٌدر مدن

 العرف معتبر فً مذهب الشافعً.

الطبعدة   -بٌدروت–انظر جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوطً: األشباه والنظابر فً قواعد وفدروع فقده الشدافعٌة، دار الكتدب العلمٌدة  -

 عدها.وماب 89م، ص: 1979/ 1399٘األولى 

كما أن الحنفٌة قضوا بالعرف فً كثٌر من القضاٌا، وهوما أورد له اإلمام ابدن قدٌم الجوزٌدة عددة أمثلدة تقدر بجرٌدان الحكدم فٌهدا طبقدا 

 للعرف. انظر: 

 ومابعدها. 62) د.ذ.ت.ط( ص:  -بٌروت –، دار الفكر 3ابن قٌم الجوزٌة: إعبلم الموقعٌن رب العالمٌن، ج  -         

 
34

 99-89عمر الجٌدي: العرف والعمل، م.س، ص:  -وص التمٌٌز بٌن العرف العام والعرف الخاص انظر: بخص - 
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ح٤لً س حٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚه١ٍمظٗ، ـٟٙ عٍٝ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ؿٍٙخ، ٚاْ ٌُ طىٓ ١ٌٚي

خْ ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ حكظَحَ ٌ٘ح ح٤ه١َ       ٌٌٌه وط٠ٕز٢ ٌّمظ١٠خطٗ ٚطَٔٞ طزعخ ٌمٛحعيٖ، ٚ

 اٌفصً ااألٚي(.عخ٠ش )ـٟ ١ٛخؼش ٚر٢ٔ أٞ طع٠َؿ ٌلك حٌىي ٚحٌٔ  ─حٌعَؾ حٌّلٍٟ ─

َّ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك، طزمٝ َِطزطش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚؿٛىح رً ٚح٤وؼَ ِٓ ًٌه، ـ 

ٚعيِخ، ٚ٘ٛ ِخ ١ٓظ٠ق ِٓ ه٩ي ِٕخل٘ش ح٨طـخ٘خص حٌفم١ٙش حٌظٟ طؤٍؿلض ـٟ طٕخٌٚٙخ ٌٌٖٙ 

 (.اٌفصً اٌثبٟٔحٌٕمطش ر١ٓ حٌَـٞ ٚحٌمزٛي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 انفصم األول: 
 

ز يفهىو حق انكذ وانسؼاية ػهى يقتضيات ارتكا
 .انؼرف انًحهي
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ط٠ّٓ ٥ٌـَحى حٌّٔخ١ّ٘ٓ ـٟ طى٠ٛٓ  وآ١ٌش لخ١ٔٛٔش عَـ١ش ─ ٠عظزَ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش أٚ ط١ّٕظٙخ )١َٗ ح٨ٔظّخء اٌٝ ٌٖ٘ ح٤َٓس( اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رلمٛلُٙ حٌّخ١ٌش 

ح٘ظّخِخ فخ١ُ٘ حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ ريأص طعَؾ ِٓ حٌّ ─ حٌّظَطزش عٓ ِٔخّ٘ظُٙ ـٟ طٍه حٌؼَٚس

 ٍِلٛظخ ِٓ لزً حٌعي٠ي ِٓ حٌّٕ٘ؽ١ٍٓ رم٠خ٠خ ح٤َٓس ٚٔظخِٙخ حٌّخٌٟ.

رزعٞ ـ١ش حٌَّطزطش ٚعٍٝ حٌَؼُ ِٓ أْ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ وخْ ِىَٓخ عٍٝ ِٔظٜٛ حٌّّخٍٓش حٌعَ

 ─ى٘خ حٌّىخٟٔ طمٍٜض ِٓ ك١غ حِظيح ٖ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش ليٚاْ وخٔض ٌ٘ ─ِٕخ١ك حٌٍّّىش 

 حٌىؼ١َ ِٓ حٌؽّٛٝ. ٗىظٕف٨ أٔٗ ِع ًٌه ظً ِفِٙٛخ ٟزخر١خ ٠ٌِٕٚ ُِٓ ؼ١َ ١ٔ٠َ، ا

ـفٟ ظً ؼ١خد ٔٚ ط٠َ٘عٟ ٠ليى ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ٠ٚز١ٓ ٟٛحرطٗ حٌظٕظ١ّ١ش، 

رزعٞ حٌّٕخ١ك،  ح٤ه١َ رّّخٍٓش عَـ١ش ِل١ٍش ِلٍٜٛسٚـٟ ظً حٍطزخ١ ِمظ١٠خص ٌ٘ح 

ِٗ أَِح ٛعزخ ٌٍؽخ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ طـٍٝ ر٘ىً ٚحٟق ـٟ رعٞ ؿعً ِٓ ِٔؤٌش طلي٠ي ِفٙٛ

حٌّلخ٨ٚص حٌظٟ ٍحِض طع٠َؿ ٌ٘ح حٌلك ٟٚز٢ ِفِٙٛٗ، ٟٚ٘ ِلخ٨ٚص ـٟ ؿٍّظٙخ ظٍض 

لخَٛس عٓ رٍٛغ ٘يـٙخ ـٟ حٌٛلٛؾ عٍٝ حٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٟٚز٢ عٕخَٖٛ 

 (.اٌفشع األٚيحٌظع٠َف١ش حٌّٔظٕيس ـٟ ؿٍٙخ عٍٝ ِمظ١٠خص عَـ١ش ِل١ٍش. )

ٌٌٌٚه وخْ ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ حٌزلغ عٓ ١ٛؽش طع٠َف١ش ١ٍّٓش ِٕٚٔـّش ِع حٌّفَٙٛ 

حٌلم١مٟ ٌٌٙح حٌلك، رل١غ طظ٠ّٓ ِوظٍؿ عٕخَٖٛ حٌظع٠َف١ش ح١ٌِّّس ٌٗ ٚحٌىخٗفش عٓ ١ز١عظٗ 

حٌعَـ١ش حٌّل١ٍش ِٓ ؿٙش، ٚطظـخُٚ ـٟ ٔفْ حٌٛلض حٌمٍٜٛ حٌٌٞ حعظٍٛ رعٞ ححٌّلخ٨ٚص 

 اٌفشع اٌثبٟٔ(ِٓ ؿٙش أهَٜ. ) ٗلٜيص طلي٠ي ِفِٙٛحٌفم١ٙش حٌظٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول: 

 
 .قصور التحديد الفقهي في ضبط مفهوم حق الكد والسعاية

 

 

حٌىؼ١َ ِٓ ح٦ٗىخ٨ص، ١ٌٔض ـم٢ ِٓ ك١غ  ٍحٓش ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شى طؼ١َ

ٌٚىٓ  ─ ٍحٓشعٍٝ ِخ ١ٓؤطٟ ٨كمخ ّٟٓ ـٜٛي ٌٖ٘ حٌي ─ٟز٢ لٛحعيٖ ٚطز١ٓ َِ٘ٚع١ظٗ 

خء ٟٛحرطٗ ع١ٍٗ، ٕـخٍطزخ١ٗ رّمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚأز أ٠٠خ ِٓ ك١غ طلي٠ي ِفِٙٛٗ؛

ؿعً ِٓ ِٔؤٌش طلي٠ي ِفِٙٛٗ ٚعٕخَٛ طع٠َفٗ ٍِٔىخ ٛعزخ، ٚ٘ٛ ِخ أىٜ اٌٝ رَُٚ حهظ٩ؾ 

 حهظٌِض ِفِٙٛٗ ٕطخق،، ٚأٔظؾ ـٟ ؼخٌذ ح٤كٛحي، اِخ ِفخ١ُ٘ ١ٟمش حٌٌهً ـمٟٙ روٜٛٙ
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١ٓ، أٚ ٍرطض ىْٚ ؼ١َ٘خ ِٓ أـَحى ح٤َٓس حٌّٔخّ٘ ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش ـم٢، ـٟ ٍٛٛس كك

 (.اٌّجسث األٚيحٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ ٨ ؼ١َ.) ُِٓ حٓظلمخلٗ رٛحلعش

عٍٝ أْ ٕ٘خن ِٓ حعظزَ ِمظَف َِ٘ٚ  حٌوطش ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش 

ٌّفَٙٛ  ـٟ ١ٛؽش ط٠َ٘ع١ش طز١ٕخ حٌمخٟٟ رخلظٔخَ حٌّّظٍىخص ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ عٕي حٌط٩ق، ٠ّؼً

 (.اٌّجسث اٌثبٟٔكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠مظ٠ٟ ِٕخل٘ظٗ )

 

 

 

 

 

 :انًثحج األٔل 

 

 .تثُي يفاْيى ظيمح نحك انكذ ٔانطؼايح

 

عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى رعٞ حٌّلخ٨ٚص حٌفم١ٙش حٌّعخَٛس، حٌظٟ ٍحِض طلي٠ي ِفَٙٛ 

أٔٙخ ظٍض ِلخ٨ٚص لخَٛس، حٍطىِص  ،١ٍٙخكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٟٚزطٗ، ا٨ أْ ِخ ٩٠كع ع

ـٟ ِـٍّٙخ عٍٝ طزٕٟ ِفخ١ُ٘ ١ٟمش، ٨ طعىْ حٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ وَٓظٗ 

 ح٤عَحؾ ٚؿَٜ رٗ حٌعًّ، ٠ٚظـٍٝ ٌ٘ح حٌمٍٜٛ ـٟ ِٔظ١٠ٛٓ:

، ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٍٛٛس كك ٠ظّؼً ـٟ حهظِحي رعٞ حٌظعخ٠ٍؿ ،األٚي         

َّأس حٌّظِٚؿش ـم٢، ىْٚ َِحعخس ؼ١َ٘خ ِٓ حٌٔعخس حٌّٕظ١ّٓ ٌٕفْ ح٤َٓس، ٚ٘ٛ طلي٠ي ٌٍ

حٌٌٞ ٠ٔظف١ي ِٕٗ وخـش أـَحى ح٤َٓس حٌّٔخ١ّ٘ٓ ـٟ ٠ٕٔـُ ٚحٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌٌٙح حٌلك لخَٛ ٨ 

 (اٌّطٍت األٚيطى٠ٛٓ ٚط١ّٕش ػَٚطٙخ.)

 ُِٓ  ٝ لَٜ، اٌأ٠٠خ ، ـ١ظَٙ ـٟ حطـخٖ رعٞ حٌظعخ٠ٍؿاٌّغزٜٛ اٌثبٟٔأِخ 

 ـٟ ا١خٍ ٚحلعش  ─وعَٕٜ ؿَٛ٘ٞ ـٟ طلي٠ي ِفِٙٛٗ  ─ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

اٌّطٍت حٌط٩ق، أٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ه٩ـخ ٌّخ ٠م٠ٟ رٗ حٌعَؾ، ٚطـَٞ ع١ٍٗ أكىخَ حٌعًّ )

 (اٌثبٟٔ

 

 انًؽهة األٔل: 

 

اختسال يفٕٓو حك انكذ ٔانطؼايح في صٕرج حك 

 .نهًرأج انًتسٔرح

 

ٌعٕخَٛ حٌظٟ ٠مَٛ ع١ٍٙخ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وعَؾ ِلٍٟ، ٘ٛ اْ ِٓ أُ٘ ح

ّٗٛي ٔطخق ططز١مٗ ٌىخـش حٌٔعخس حٌّ٘خٍو١ٓ ـٟ ط١ّٕش ػَٚس ح٤َٓس، ِٓ ىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ ًوَ 

أٚ أٔؼٝ، ٨ٚ ر١ٓ حٌِٚؽ أٚ ُٚؿظٗ، ٨ٚ ر١ٓ ح٤د ٚحرٕٗ، أٚ ح٤م ٚأهظٗ، ٨ٚ ر١ٓ ح٤لخٍد 
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هٌ كمٗ رّميحٍ ِٔخّ٘ظٗ ٚٓع١ٗ، ر١َ٘ ٚحكي ـم٢، ٘ٛ ٠ؤ ٚح٤رخعي، ـىً ِٓ ٓعٝ ٚوي  

 ح٨ٔظّخء اٌٝ ح٤َٓس حٌظٟ ٓخُ٘ ـٟ ط١ّٕش أِٛحٌٙخ.

 

ِظفمْٛ عٍٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ؼ١َ ِمٍٜٛ عٍٝ حٌِٚؿش ـم٢،  ـخٌفمٙخء حٌميحِٝ

 ػخرغ ٌىً أـَحى ح٤َٓس حٌٛحكيس،ٚأّخ ٘ٛ كك 
35
ـمي ٓجً حٌفم١ٗ ع١ٔٝ حٌٔىظخٟٔ عٓ ٍؿً  » 

َؾ ِع أ٨ٚىٖ ُٚٚؿظٗ ـٟ أ٩ِوٗ وعخىس أً٘ ّٓٛ، اٌٝ أْ ِخص حٌَؿً ٚطَن ُٚؿظٗ ٠ظٜ

ح٤ٛخؼَ  ٚأ٨ٚىٖ، ـًٙ ٠مظّْٔٛ ِخ ُحى عٍٝ ح٤ًٛ، وً ٚحكي عٍٝ ليٍٖ ٚويٖ ِٓ

«رؤُٔٙ ٠مظّْٔٛ عٍٝ ليٍ ويُ٘ ٚٓع١ُٙ... ـؤؿخد: ∙ٚح٤وخرَ، أَ ٨؟
36
٨ ـَق ر١ٓ  »أٞ أْ  

ح٤د ِٚٛطٗ، ٨ٚ ر١ٓ حٌِٚؿش ٚح٦هٛس ٚؼ١َُ٘، ـىً ِٓ حٌٌوَ ٚح٤ٔؼٝ، ٨ٚ ر١ٓ ك١خس 

.«حٌَ٘وخء رميٍ عٍّٗ ـ١ّٙخ
37

 

اًح وخٔض طعًّ ِع أ٨ٚى٘خ ِؼً حٌٕٔؾ ٚحٌؽِي  أْ ح٤َ »ٞ، ٚـٟ ٔٛحُي ح٠ٌٍُِٛ

خ أ٠٠خ ر١ّٕٙخ، ٚوٌٌه ح٤هض ِع ّٚهيِظٙ ،ٚٔلّٛ٘خ، ـبٔٙخ طىْٛ ٠َٗىش ـ١ّخ ٔ٘ؤ ِٓ هيِظُٙ

.«ٚحٌِٚؿش ِع ُٚؿٙخ...اهٛطٙخ، ٚحٌزٕض ِع أِٙخ، 
38
  

 حٌٍٔٔز١ً  ي ٍٚى ـٟ حًٌّٕٙ حٌعٌدـم حٌٔعخ٠ش لي طىْٛ ر١ٓ حٌٌٛي ٚأر١ٗ؛وّخ أْ 

اًح حىعٝ حٌٌٛي عٍٝ أر١ٗ رىيٖ ٚؤذ ٠يٖ ـٟ ؿ١ّع ِخ عٕيٖ ِٓ حٌّخي ٚؼٍش  »أٔٗ  ٥ٌُح٠ٍفٟ

ٗ عٍٝ كٔذ عطٝ ٓعخ٠ظلٍؿ أٔٗ ٌُ ٠مٜي رويِظٗ حٌزَ ٚح٦كٔخْ ا١ٌٗ، ـ١  ح٤ٛٛي، ـع١ٍٗ أْ ٠  

.«حٌعخىس ٚحٌعَؾ...
39
 

حٌّٔخ١ّ٘ٓ ـٟ ػَٚطٙخ،  ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٌٙح حٌّعٕٝ، ٠ٔظف١ي ِٕٗ وً أـَحى ح٤َٓس

رخ٦ٟخـش اٌٝ ِخ ًؤَخٖ، ح٨ٚ٤ى ِع أعّخُِٙ، ـ١يهً
40

ٚحٌِٚؽ ِع ُٚؿظٗ،
41
ٚكظٝ حٌزٕض  

                                                 
35

انظر: الحسٌن رشٌد: بعض المجاالت المنظمة بالعرف األمازٌغً، مقال منشور فً إطار أعمال األٌام الدراسٌة التً نظمها  - 

-7ان " القانون والمجتمع بالمغرب" سلسلة الندوات والمناضرات رقممركزالدراسات األنتروبولوجٌة والسوسٌولوجٌة بالرباط بعنو

                       .                                                                                                                            190،ص:2005الرباط
 .       281، م.س ، ص:1الجشتمً: العمل السوسً فً المٌدان القضابً، جالرحمانً عبد هللا بن محمد  -  36

37
محمد بن أبً بكر األزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، شرح نظم أبً زٌد الجشتمً لما لم ٌذكره الشٌخان ابن عاصم وخلٌل،  - 

 .281م، ص:1980هـ/1400الطبعة األولى  -الدار البٌضاء -، مطبعة النجاح الجدٌدة2ج
38

، نشر وزارة 6الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: النوازل الجدٌدة الكبرى فٌما ألهل فاس وغٌرهم من البدو والقرى،ج - 

 .540م، ص:1998هـ/1419طبعة   -المملكة المغربٌة -األوقاف والشإون اإلسبلمٌة
39

 وقد نظمها الشٌخ أبً زٌد الجشتمً بقوله: - 

 ب فً كسب ما ٌحوٌـهنصٌ  دعوى ابن أو بنت علـى أبٌه

 برا أو إحسانا بكسب مسعـد.  مع الٌمٌــن أنه لم ٌقصـد

 .236،  ص:2محمد بن أبً بكر األزارٌفً: م.س، ج  -
40

فقد ورد فً كتاب فتح العلً المالك فً الفتوى على مذهب اإلمام مالك" ما قولكم فً رجل له أوالد إخوة، ولهم طٌن زراعة،  - 

بالزراعة، والرجل بسداد مطالٌب الدٌوان ودفع الخراج، واستمروا مدة على ذلك، وٌؤكلون مع بعض وال  فاشتغل األوالد واإلخوة

محاسبة بٌنهم، ونشؤ عن تلك الزراعة أموال وأمتعة، ثم إن إخوة ذلك الرجل طردوا أوالده ومنعوهم مما نشؤ من الزراعة، فهل 

 وزراعتهم معهم، أفٌدوا الجواب.والحالة هذه لؤلوالد المقاسمة فٌما حدث بحسب سعٌهم 

فؤجبت بما نصه: الحمد هلل والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد رسول هللا، نعم لؤلوالد مقاسمة أعمامهم فٌما حدث من الزراعة من 

منها، وهللا األموال واألمتعة بحسب سعٌهم وزراعتهم معهم بقول أهل الخبرة بذلك، وٌجب على الحاكم جبر األعمام علٌها إن امتنعوا 

 سبحانه وتعالى أعلم".

، 2محمد أحمد علٌش: فتح العلً المالك فً الفتوى على مذهب اإلمام مالك، وبهامشه تبصرة الحكام للقاضً محمدابن فرحون، ج  -

 .148الطبعة األخٌرة )د ذ.ت.ط( ص:
41

 وعن حالة سعاٌة الزوج فً مال زوجته راجع: - 
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ِع عّٙخ
42

عخ٠ش ح٤هض، ، ٚ ٌٌٙح  ٔـي حٌفمٙخء ٠عزَْٚ عٓ ًٌه رمٌُٛٙ: ٓعخ٠ش ح١ٌظ١ُ، ٚٓ

ٓعخ٠ظٙخٚٓعخ٠ش ح٤م، ٚٓعخ٠ش حٌٌٛي، ِٚٓ ٌٗ عيس ُٚؿخص ـٍىً ٚحكيس 
43
 . 

عخ٠ش ٠ّظي أْ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔ ،عٍٝ ٌ٘ح ٠ظ٠ق ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌفظخٜٚ ٚحٌٕٛحُي

خ ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش حٌّ٘خٍو١ٓ، ٨ٚ ِـخي ٌلَٜٖ ـٟ كيٚى وٛٔٗ كم ١ًٌّ٘ وً أـَحى ح٤َٓس

 ـم٢
44
. 

خصوصا القضاء الشرعً عندما تثار هذه  ─ غربً كرس نفس المفهومثم إن القضاء الم
نثى، إذ ٌشمل كر واألمن خبلل تؤكٌده على أن هذا الحق ال تمٌٌز فٌه بٌن الذ ─المسؤلة 

 فقد نقض المجلس األعلى قرارا  ما جرى علٌه العمل بالقطر السوسً؛كافة أعضاء األسرة ك
أكىخَ لّٔش  ص حٌلىُ ح٨رظيحثٟ حٌٌٞ ٌُ ٠َح يحى٠َ، ٌىٛٔٙخ أ٠ڭرؤٌّلىّش ح٨ٓظجٕخؾ 

حٌّٔظفخى وّخ ٟ٘ ؿخ٠ٍش عٍٝ حٌٕٔٓ حٌّظزعش رخٌمطَ حٌٟٔٛٓ، ك١غ طظُ حٌمّٔش عٍٝ ٜٔف١ٓ، 

ِٕش )أٞ ح٤ٛٛي حٌّعظزَس رّؼخرش ٍأّ ِخي(، ٚحٌٕٜؿ ح٢هَ ٌٍعخ١ٍِٓ ـ١ٙخ، وً حٌٕٜؿ ٌٍي  

عٍٝ ليٍ عٍّٗ، ٨ ـَق ر١ٓ حٌٌوَ ٚح٤ٔؼٝ.
45
 

حٌّلىّش حٌَ٘ع١ش رظ١ِٔض ًٌه أ٠٠خ ِٓ ه٩ي ط١ٜٕٜٙخ عٍٝ أْ ٔٔخء ٚلي أويص 

ً   حٌزٛحىٞ  ٓ حٌٔعخس ح٢ه٠َٓ، كك حٌٔعخ٠ش ٚحٌىٔذ ر١ٓ ٌٙ
46
ِّخ ٠ف١ي أْ حٌِٚؿش ١ٌٔض  

 ف١ي ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.ظحٌ٘وٚ حٌٛك١ي حٌٌٞ ٠ٔ

ّخ ِخ ٠َحعٟ ـٟ وّخ أْ حٌمخٟٟ عٕيِخ ٠عّي اٌٝ طلي٠ي كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚـَُٖ ، ىحث 

ًٌه عيى حٌٔعخس حٌّ٘خٍو١ٓ ـٟ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس، ِٚخ اًح وخٔٛح ِٔخ١ّ٘ٓ أَ ٨، ـمي ؿخء ـٟ 

فش ؿ ٌٍّٔظؤِٔ ٔ  حٌؼٍغ حٌٌٞ ِٕلٗ حٌلىُ حٌّٔظؤ »ْ اكيٜ ك١ؼ١خص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رَّحوٖ رؤ

خ ِع حٌعًّ ِٕٚٔـّ ٠ََ ٚطم٠ُٛ حٌوز١َ، ٠عظزَ ِٕطم١خحٌفَع١ش و١ٜٕزٙخ ـٟ حٌٔعخ٠ش كٔذ طم
                                                                                                                                                         
- .LAPANNE-JOINVILLE.J : Le régime des biens entre époux (dans Le rite Malékite) R.M.D, 1950,      

P : 405-406.                                                                                                                                                                                                                                
42

من ذلك أن امرأة كانت مع عمها على مابدة واحدة من قبٌلة بنً زجل، وتشتغل فً داره كؤي فرد من األسرة، وخبلل تلك المدة،  - 

... وعلٌه حٌث كانت »تً بما ٌلً:اشترى عمها أشٌاء مما ٌتمول بها، ولما ماتت، قام ورثتها ٌطالبون بنصٌبها مما استفادته معه، فؤف

فاطمة بنت المعلم ٌزٌد البراثلً الغزاوي الدكالً مع عمها على مابدة واحدة، فما استفاده عمها من شراء أو كسب معز، أو  بقر، أو 

 .«إشكال فٌه دواب، أو غٌر ذلك، كله تشاركه فٌه حسب ما ذكر، ولورثتها القٌام بذلك، ألن من مات عن حق فلورثته، وهذا جلً ال

نشر وزارة األوقاف والشإون  1انظر محمد الهبطً المواهبً: فتاوى تتحدى اإلهمال فً شفشاون وما حولها من الجبال: ج -

 .164-163م ص: 1998هـ/1419طبعة  -المحمدٌة -مطبعة فضالة -المملكة المغربٌة -اإلسبلمٌة
43

مطبعة طوب  -المملكة المغربٌة -وزارة األوقاف والشإون اإلسبلمٌةانظر: الحسن العبادي: عمل المرأة فً سوس، منشورات  - 

 . 23م، ص:2004هـ/1425الطبعة األولى  -الرباط-برٌس
44

ومما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن امتداد نطاق حق الكد والسعاٌة إلى كافة المساهمٌن فً تنمٌة أو تكوٌن الثروة األسرٌة  - 

األسرة ( دون قصره على المرأة المتزوجة، الٌجب خلطه مع ما ٌعرف بشركة المفاوضة الجارٌة بٌن أفراد  ) شرط انتسابهم إلى هذه

 12، المإرخ فً 572األسرة الواحدة، والتً تثبت بمجرد اإلتحاد فً المابدة والكانون،) انظر قرار المجلس األعلى عدد

 .(390، ص: 1962ماي  –، أبرٌل 5السنة  49-48نون، عدد ، الغرفة الشرعٌة، منشور بمجلة القضاء والقا1961ٌونٌو  

 فإذا كان حق الكد والسعاٌة ٌثبت بمجرد مباشرة الساعً للكد فً مال األسرة، وهو ما قد ٌختلط فً هذه الحالة مع شركة المفاوضة 

حٌدث تقتضدً شدركة المفاوضدة تدوفر  إلٌها أعبله، إال أن الفرق بٌنهما ٌظل قابما خصوصا على مسدتوى أهلٌدة إبدرام الشدركة، المومؤ  

 أهلٌة التوكٌل والتوكل بالنسبة ألطرافها، بٌنما ال ٌشترط ذلك بالنسبة للساعً فً إطار حق الكد والسعاٌة.
45

، الغرفة االجتماعٌة، أورده منشورا الحسٌن 12/05/1980، مإرخ فً 74469، ملف رقم 177قرار المجلس األعلى عدد  - 

 .68م الكد والسعاٌة، م.س، ص:الملكً فً كتابه: نظا
46

،  أورده منشورا الحسٌن الملكً، م.س، 20/09/1960، مإرخ فً 261/1960حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، ملف رقم  - 

 .220ص:
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فش حٌفَع١ش ـٟ حٌِّٕي ِٟٛٛ  حٌٔعخ٠ش ؿ ٚحٌّٔظؤِٔ حٌٟٔٛٓ، ٌعيَ اػزخص ٚؿٛى ؼ١َ حٌّٔظؤِٔ 

.«١ٌْٚ رخٌٍّؿ ِخ ٠ف١ي أْ ٚحٌي ٚٚحٌيس ٚرٕض حٌّٔظؤٔؿ ٠ٛؿيحْ رخٌِّٕي حٌٌّوٍٛ...،
47
 

ـٟ كىُ ٌٙخ، أْ ِٓ كك حٌِٚؽ  ٍ حعظزَص حٌّلىّش حٌَ٘ع١ش رظ١ِٔضٚـٟ ٔفْ ح١٦خ

... ٌٍّيعٟ )حٌِٚؽ( »خٖ ُٚؿظٗ، ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص حٌلىُ: ش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طـوٌٌه حٌّطخٌز

حٓظلمخق ح١ٗ٤خء حٌّعظَؾ رٙخ ٌٗ حٌٌّوٍٛ ـٟ حٌَّحـعش ح٤ه١َس، ٚأ١َٗ ا١ٌٙخ آٔفخ، ٚأؿَس 

أْ طّىٕٗ ٚطئىٞ ٌٗ  [حٌِٚؿش]ٔه، ٚعٍٝ حٌّيعٝ ع١ٍٙخ ـَ 500هيحَ عَ٘س أ٠خَ حٌزخٌػ ليٍٖ 

ٌٗ عٍٝ ِخ أٔىَطٗ ٌٗ، ٚرؤْ حٌيحٍ ٟ٘ حٌظٟ لخِض رب٩ٛكٙخ ِٓ ِخٌٙخ  ْ طلٍؿًٌه وٍٗ، ٚأ

.«حٌوخٙ رٙخ...
48
 

ـّٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌمَحٍحص ٚح٤كىخَ، ٠ظز١ٓ أْ حٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٨ 

٠ٕلَٜ ـٟ وٛٔٗ كمخ ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش ـم٢، ٚأّخ ٘ٛ كك ٠ٔظف١ي ِٕٗ وً عخًِ ِٔخُ٘ ـٟ 

 َص، رلٔذ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ.ض أٚ وؼ  ٌظٟ ٠ٕظّٟ ٌٙخ، لٍّ ط١ّٕش ػَٚس ح٤َٓس ح

عٍٝ أْ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ١ِٓظفم ─وّخ طميَ  ─اًح وخْ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء  ،ٌىٓ

ا٨ ح٤ؿٕزٟ،  ─٠ًّ٘ وً عخًِ ـٟ ٔظخَ ح٤َٓس، ٚوً ِٔخُ٘ ـٟ طى٠ٛٓ ٚط١ّٕش ػَٚطٙخ، 

عمي حٌَ٘وش، أٚ  س حٌويِش، أٍٚلخٌش اٌٝ حٌمٛحعي حٌعخِش، ِٓ اؿخك١غ ٠و٠ع ـٟ ٌٖ٘ حٌ

...حٌِّحٍعش أٚ ؼ١َ٘خ
49

٠وظٌِْٛ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ِخ ـبْ رعٞ حٌزخكؼ١ٓ، ؼخٌزخ  ─

  َ كٔذ حٌظم١ٍي  اٌسك اٌزٞ ٠خٛي ٌٍّشأح »ـٛٔٗ رؤٔٗ ـٟ ٍٛٛس كك ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش، ـ١ع

َس حٌظٟ ٓخّ٘ض ِٓ أِٛحي ح٤ٓ ،حٌٔخثي ِٓ حٌلٜٛي عٍٝ ١ٜٔذ رعي حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ

«ه٩ي حٌل١خس حٌِٚؿ١ش ـٟ طٛـ١َ٘خ ٚط١ّٕظٙخ رىي٘خ ٚؿٙي٘خ
50

ـٟ حٌؼَٚس  زك اٌّشأح »، أٚ ٘ٛ 

«ىٛٔٙخ حٌِٚؽ ه٩ي ـظَس حٌل١خس حٌِٚؿ١شٕ٘جٙخ ٠ٚ  حٌظٟ ٠  
51

كك ٠َٕٜؾ ِفِٙٛٗ  »، أٚ ٘ٛ 
                                                 

47
. 97الحسٌن الملكً، م.س، ص: -، 30/03/1984، مإرخ فً 83/1346، ملف عدد 410قرار محكمة االستبناف بمراكش رقم  - 

 القرارات التالٌة:وانظر كذلك 

 .191الحسٌن الملكً، م.س، ص - 14/10/1959مإرخ  292/1959حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، ملف رقم   -

 ..217الحسٌن الملكً، م.س، ص -، 20/09/1960مإرخ فً  257/1960حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، ملف رقم  -

 .207الحسٌن الملكً، م.س، ص -،  19/12/1959 ، مإرخ ف369/1959ًحكم المحكمة الشرعٌة  بتزنٌت، ملف رقم  -
48

، أورده منشورا الحسٌن الملكً، م.س، 11/02/1961، مإرخ فً 407/1960انظر حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، ملف رقم  - 

 .196ص
49

 58-57، ص:1997، ٌونٌو 6الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، مجلة المرافعة، العدد - 
50

 -الرباط–دار القلم  -وضعٌة المرأة نموذجا -صالة والمعاصرة فً تقنٌن األحوال الشخصٌة بالمغربخالد برجاوي: إشكالٌة األ - 

،  وهو نفس التعرٌف الذي تبناه فً كتابه قانون الطبلق بالمغرب بٌن مدونة األحوال الشخصٌة 200الطبعة األولى )د ذ ت ط(، ص: 

 .70ص 2000الطبعة األولى  -الرباط -، دار القلم للطباعة والنشر والتوزٌعوالجدل حول التغٌٌر،سلسلة دلٌل قانون األسرة بالمغرب

 وانظر فً نفس التعرٌف تقرٌبا:

، 2004، شتنبر 9إدرٌس الفاخوري: دور اإلرادة فً إبرام عقود الزواج فً ظل نصوص مدونة األسرة الجدٌدة، مجلة القصر، عدد -

 .17ص:
51

نماذج من العمل القضابً المغربً الحدٌث، مطبعة دار  1لمرأة: نظام الكد والسعاٌة، جالحسٌن الملكً: من الحقوق المالٌة ل - 

  9، ص:1999السبلم، الطبعة األولى

 وانظر فً اعتماد نفس التعرٌف:

 26، السبت 704مرٌم جراف: الحقوق المالٌة للمطلقة، حق الكد والسعاٌة، مقال منشور بجرٌدة األحداث المغربٌة عدد  -

 5، ص2000دجنبر  23موافق  1421رمضان 

رشٌد تباتً: قراءة فً مستجدات مدونة األسرة، دراسة مقارنة من خبلل موقف الفقه والقانون القدٌم والمدونة الجدٌدة،  -

 .70، ص2005-2003، السنة الدراسٌة 33بحث نهاٌة التمرٌن فً المعهد العالً للقضاء، فوج 
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ـٟ حٌّىٔذ حٌّخٌٟ حٌٌٞ ٠ظَعَ  ـٟ ِٙيٖ ٠ٕٚ٘ؤ  رضّٓ ٌٍّشأحاٌٝ ؿ١ّع حٌلمٛق حٌظٟ 

ٙي٘خ ٚوي٘خ ٚٓعخ٠ظٙخ ١ٌّظِؽ رط٠َمش عف٠ٛش ٚطٍمخث١ش ـٟ حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌٍِٚؽ ـٟ أػٕخء ل١خَ رـ

حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، ِّخ ٠ـعٍٙخ ِلمش ـٟ ح٨ٓظجؼخٍ رـِء ِٓ ٌ٘ح حٌىٔذ حٌّخٌٟ، ِظٝ عّي 

 ًِ  ً «١ِؼخق حٌِٚؿ١ش حٌطَـخْ اٌٝ ك
52
ـٌٖٙ حٌظعخ٠ٍؿ ٚؼ١َ٘خ ،

53
طظـخً٘ حٌّفَٙٛ ح١ٛ٤ً  ،

 ٌٌٞ ٨ ٠ٕلَٜ ـٟ ِـخي كمٛق حٌِٚؿش ىْٚ رم١ش أـَحى ح٤َٓس ح٢ه٠َٓ.ٌٌٙح حٌلك ح

لي أػَص كظٝ ـٟ رعٞ ح٤كىخَ حٌم٠خث١ش ػُ اْ ٌٖ٘ حٌظعخ٠ٍؿ 
54

  ً  َ ـظٗ عٍٝ ، حٌظٟ ع

ً  أْ طٕخّ أٔٗ كك ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش، ىْٚ أٓ ٠ظٔع ٌىً  ْ ٔطخلٗ ِٓ ك١غ ح٤ٗوخٙظزٗ اٌٝ أ 

ٚط١ّٕش أِٛحٌٙخ، ١زمخ ٌّخ ؿَٜ ع١ٍٗ حٌعَؾ  عخًِ ـٟ ٔظخَ ح٤َٓس، ِٚ٘خٍن ـٟ طى٠ٛٓ

 ٚل٠ٝ رٗ حٌعًّ.

٨ طٕٔـُ ٚحٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، رخعظزخٍٖ كمخ   أْ ٌٖ٘ حٌظعخ٠ٍؿ :حٌو٩ٛش

٠لًّ ِفِٙٛخ ٚحٓعخ ٠ًّ٘ وً حٌعخ١ٍِٓ ـٟ حٌٕظخَ ح٤َٓٞ ٚحٌّٔخ١ّ٘ٓ ـٟ رٕخء ػَٚطٗ، 

فَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٍٛٛس كك ٌٍَّأس ِٓ حهظِحي ِ حٌزعٞ ٠ٚزيٚح أْ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ

أّخ ٠َؿع اٌٝ أْ حٌِٕحعخص حٌّؼخٍس أِخَ حٌم٠خء، ٚحٌّظعٍمش رّٟٛٛ  كك حٌىي  ،حٌّظِٚؿش

أس حٌّظِٚؿش ٚحٌٔعخ٠ش، ـٟ حٌؽخٌذ حٌ٘خثع، ِخ طىْٛ ِؼخٍس ر١ٓ حٌِٚؽ ُٚٚؿظٗ، ك١غ طّؼً حٌَّ

ِٚع ؿ٠َخْ حٌِٕحعخص عٍٝ ٌ٘ح حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،  حٌطَؾ حٌٌٞ ٠َـع ىعٜٛ

  َ ّ ٌيٜ حٌٕلٛ، ِمخرً ٌٍٔس حٌِٕحعخص حٌّؼخٍس ر١ٓ أٗوخٙ ِٓ ؼ١َ حٌِٚؽ ٚحٌِٚؿش، طى

ّظِؿش، عٍٝ حٌَؼُ ِٓ عيَ ٛلش ًٌه حٌعي٠ي، أْ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش َِطز٢ رخٌَّأس حٌ

 عٍٝ ِخ طميَ ر١خٔٗ.

 انًؽهة انخاَي: 

 

انؽالق  حاضتحماق حك انكذ ٔانطؼايح تٕالؼلصر 

 أٔ ٔفاج انسٔد
                                                 

52
، 03.70ار والتطلعات، قراءة تحلٌلة وتقٌٌمٌة فً مستجدات قانون األسرة الجدٌد:ٌوسف بنباصر: جدٌد مدونة األسرة: المس - 

 .24-23سلسلة بنباصر للدراسات القانونٌة واألبحاث القضابٌة، السنة الثالثة، العدد الثامن، ص
53

ً أنشبت أثناء الحٌاة فً أخذ جزء من الثروة الت حق ٌسمح للمرأةفً نفس اإلطار، هناك من عّرف حق الكد والسعاٌة بؤنه " - 

 56الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س، ص -الزوجٌة، مقابل المجهود الذي بذلته أو ساهمت به فً تكوٌن تلك الثروة" انظر:

فً الحصول على منابها فً أموال الزوج التً كانت لها نصٌب فً تنمٌتها  هو حق المرأةوتعرفه الباحثة ربٌعة بنغازي بقولها" 

 ها المادي وتضحٌتها المعنوٌة، خبلل العشرة الزوجٌة فً حالة حصول طبلق أو وفاة"بكدها أو جهد

ربٌعة بنغازي: أحكام التطلٌق للضرر من خبلل االجتهاد القضابً المغربً، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص،  -

 .345، ص2001-2000السنة الجامعٌة  -الرباط -جامعة محمد الخامس، أكدال

بشؤن  حق  1998مارس   5فً نفس االتجاه: أحمد زوكاغً: تعلٌق على القرار الصادر عن المجلس األعلى ٌوم وانظر  -

 .131ص:  2002، مارس 17الكد والسعاٌة، منشور بمجلة المحاماة، العدد 

، مفهوم عام ٌشمل كل ومما تجدر الشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن هناك من ٌمٌز فً إطار مفهوم حق الكد والسعاٌة بٌن مفهومٌن 

 شخص ساع فً نظام األسرة، ومفهوم خاص ٌرتبط بشخص الزوجة فقط،  انظر : 

 .140-139عبد الطٌف األنصاري:  مفهوم السعاٌة ونطاق تطبٌق أحكامها فً الفقه المالكً والقضاء المغربً، م.س، ص:  -
54

وحٌث إن الثابت فقها وقضاء أن الكد  »والسعاٌة بقولها  وٌتجلى ذلك من خبلل حكم ابتدابٌة أكادٌر، حٌث عّرفت حق الكد - 

والسعاٌة، هو مقابل الشغل، وحق الجراٌة، ومعناه حق الزوجة فً الثروة التً ٌنشبها وٌكّونها الزوج خبلل فترة الزواج، بحٌث 

، 385/99، ملف عدد 1118م حكم رق «تحصل على جراٌتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادٌة ومعنوٌة فً تكوٌن هذه الثروة...

 )غٌر منشور( 2002/ 26/12مإرخ فً 
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اْ ِٓ أُ٘ حٌظيحع١خص حٌظٟ أٔظـٙخ حهظِحي ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٍٛٛس كك 

ِٔظٜٛ طلي٠ي عَٕٜ ؿَٛ٘ٞ آهَ ِٓ عٕخَٛ ِفَٙٛ ٌ٘ح عٍٝ  ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش، ٘ٛ طؤػ١َٖ

ِٓ  ─ حٌلك، أ٨ ٚ٘ٛ عَٕٜ ُِٓ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ طـي رعٞ حٌزخكؼ١ٓ

وؼ١َح ِخ ٠َرطْٛ حٓظلمخلٗ رٛحلعش حٌط٩ق، أٚ ٚـخس   ─ٌ٘ح حٌلك َُٟٙ ٌّفَٙٛه٩ي طع

حٌِٚؽ ، ِع حٌعٍُ أْ حٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠٨ٕلَٜ ـٟ حٌلخٌظ١ٓ، هٜٛٛخ 

 .أٚ طى٠ٕٛٗٚأٔٗ ٠ّظي ١ًٌّ٘ وخـش حٌّٔخ١ّ٘ٓ ـٟ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس

ٌّٙظ١ّٓ رّٟٛٛ  حٌٔعخ٠ش ٚحٌوز٠َ١ٓ رٗ، َ عٓ ٌ٘ح حٌّعٕٝ حٌعي٠ي ِٓ حٌفمٙخء حٌٚمي عز  

ِي ٌٗ ُٚؿظخْ ططخٌزخٔٗ ـٟ وً ؼٍش رع ٓجً عٓ ٍؿً» ـٕمَأ ـٟ أؿٛرش حٌعزخٟٓ أٔٗ 

 خ ِٕٙخ، ّٚ٘خ ـٟ عّٜظٗ، ً٘ ٌّٙخ ًٌه ِٓ ؼ١َ ـَحق ٨ٚ ِٛص؟.ّٓعخ٠ظٙ

...«ِدشد وّٛٔٙب فٟ اٌؼصّخ ال ٠ّٕؼّٙب ِٓ أخز عؼب٠زّٙبـؤؿخد ٍٟٟ هللا عٕٗ: 
55
، 

ٓجً عٓ حٌٔعخ٠ش ـٟ كك ٔٔخء  ... »ٌٍعَّٞ حٌٔىيٌظٟ، أٔٗ  وٌٌه ـٟ  ـظخٚٞ حٌلىخَٚٔمَأ 

حٌمَٜ ٚحٌزخى٠ش حٌظٟ ؿَٜ رٙخ حٌعًّ ـٟ لطَ ّٓٛ ، ـؤؿخد: ٚـٟ حٌعظ١ز١ش ٚحٌٛحٟلش عٍٝ 

، ٚال فشق ظفخىِخ ٔمٍٗ حرٓ ١ُِٕٓ ـٟ ِٕظوذ ح٤كىخَ، ِخ ٠مظ٠ٟ أْ حٌٔعخ٠ش ـٟ حٌّخي حٌّٔ

« ز١بح األة ِٚٛرٗ، ٚاألٚالد ٚإٌجبد، ٚفٟ فٟ عبئش األخٛاد ث١ٓ اٌزوش ٚاألٔثٝ
56
. 

حٌَّطز٢ ِلٍٗ رخٌؽِي، ـمي لٍَ  حٌفمٙخء أْ  عٍك رلك حٌِٚؿش ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠شٚـ١ّخ ٠ظ

٨ ٠َطز٢ رخٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ٚأّخ ٠ىْٛ ٌٙخ ًٌه  ،ِطخٌزش حٌِٚؿش ٌِٚؿٙخ رّمخرً ؼٌِٙخ

ٚؽكظٝ أػٕخء حٌعّٜش، ِٚع ك١خس حٌِ
57
. 

خٌٔعخ٠ش لي طـَٞ ر١ٓ ح٤د ٚحرٕٗ، أٚ ح٤م ٚأه١ٗ أٚ أهظٗ، ٚـٟ ٌٖ٘ ـ ،أٟؿ اٌٝ ًٌه 

حٌط٩ق ٤ٔٙخ ِعيِٚش  ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٚحلعش ىيحٌٌلَٜ حٓظلمخق كك  يحٌلخ٨ص ٨ ِـخ
                                                 

 .83مخطوط أجوبة العباسً ، أورده أحمد إد الفقٌه : إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:  -55
56

فتاوى الحكم ألبً الحسن علً بن أحمد العمري السكدلتً، مخطوط غٌر مرقم الصفحات، أورده أحمد إد الفقٌه، م.س ،  - 

 .86ص: 

 نظر نفس الفتوى عند :و ا

 .238، م.س ، ص: 2محمد بن أبً بكراألزارٌفً : المنهل الهذب السلسبٌل ، ج -
57

عمن أتى لزوجته بالصوف والكتان لتغزله على عادة البادٌة، ثم أرادت التكلم معه » من ذلك ، فقد سبل عمران المشدالً  - 

 فً ذلك، فؤجاب : 

باسم نفسها ، فإن فعلته للزوج كما هو العرف ، فبل كبلم لها فً ذلك، وٌكون للزوج ، وإن  الٌخلو إما أن تفعله باسم الزوج، أو

 «كانت عملته لنفسها، فإنها شرٌكة معه فً ذلك فً عملها . 

مطبعة   -المملكة المغربٌة  –اإلسبلمٌة  ن، نشر وزارة األوقاف والشإو1عٌسى بن علً الحسٌن العلمً : كتاب النوازل، ج  -

 .189م. ص 1983هـ/1403طبعة  -المحمدٌة  –ة فضال

من أنواع اللباس والخدمة، هل لها نصٌب  نّ ومنه كذلك أن أبا عبد هللا القوري سبل عما ٌفعله نساء البوادي وغٌرهن ألزواجه 

 فً ذلك أم ال ، وهل  ٌمكنها المطالبة بذلك الحق، فؤجاب:

ركة فً الغزل والنسج أو فٌهما، وأباح لها زوجها ذلك، فبلا إشكال فً إن صرحت باالمتناع من الخدمة، إال على وجه الش» 

إشتراكهما فً ذلك المعمول، فإن سكتت وعملت ولم تصرح بوجه من الوجهٌن، ثم طلبت حّظها من العمل، وأنها لم تعمل إال 

عملت إال لتكون على  ت و العلى وجه الشركة، أو الرجوع بقٌمة العمل، و أنكر الزوج ذلك، حلفت أنها ما غزلت و النسج

فً المعمول، وإذا حلفت قّوم عملها فً الكتان والصوف، وقّوم الكتان والصوف، فٌكون الثوب بٌنهما على قدر ذلك،  حّظها

 >>وكذلك الغزل..

 .198-188، ص 1عٌسى بن علً الحسٌن العلمً : م.س ، ج -

 لت العبلقة الزوجٌة قابمة فٌما بٌنهما.فهذه الفتاوى كلها مرتبطة بنزاع قابم بٌن زوجٌن مازا   
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ٌٚٛ ٌُ طمع كخٌش  ،أٚ أهخٖ ،أرخٖ ─ِؼ٩ ─ حٌظٍٜٛ، وّخ أٔٗ ١ٌْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕع ِطخٌزش ح٨رٓ

ؼٍش حٌظٟ ٗٙيطٙخ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش ٚوَٓٙخ حٌفمٗ ـٟ ـظخ٠ٚٗ، ٚحٌم٠خء ـٟ أكىخِٗ حٌٛـخس، ٚح٤ِ

وؼ١َس.
58
 

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ظؤوي أْ كَٜ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ عَٕٜ حٓظلمخلٗ 

ْ ّفَٙٛ ح١ٛ٤ً ٌٌٙح حٌلك، هٜٛٛخ ٚأرٛحلعش حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ٨ ٠ظّخٗٝ ٚحٌ

، وخْ ٓٛحء ـٟ ّٓٛ أٚ ِٕخ١ك ؿزخٌش ،أكىخَ حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش حٌعَؾ حٌٌٞ وخٔض طـَٞ ع١ٍٗ

ٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ٠ٚظَٙ ًٌه ِٓ ه٩ي ّطخٌزش كظٝ  هخٍؽ ٚحلعظٟ حٌط٩ق ْ طمع ح٠ٌّٔق رؤ

ِع حٌعٍُ أْ  ─ؿزخٌش  رّٕطمش ─ ٚػ١مش طز١ٓ حعظَحؾ حٌِٚؽ ٌِٚؿظٗ رلمٙخ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ّش.حٌِٚؿش ِخ ُحٌض ىحهً حٌعٜ، ٠َُٚق كٟ حٌِٚؽ

أٗٙي عٍٝ ٔفٔٗ حٌطخٌذ ح١ٌٔي أكّي.... ِٓ ع١ٓ عَٕٜ، أْ » ؿخء ـٟ حٌٛػ١مش حٌعي١ٌش 

حٌيحٍ حٌظٟ ٠ٔىٕٙخ رخٌّيَٗ حٌٌّوٍٛ، رٕخ٘خ ٘ٛ ُٚٚؿظٗ ح٤ٌٚٝ، ـٟٙ ِ٘ظَوش ر١ّٕٙخ أٜٔخـخ، 

خ ِعخ، ٤ٔٗ طِٚؽ رٙخ ٌُٚ ٠ىٓ ّٚأْ ِخٌٗ ِٓ حٌّعِ ٚحٌؽُٕ ٚحٌزمَ ٚحٌفَّ ٔظؾ ِٓ هيِظٙ

ٚحٌـ١ّع ِ٘ظَن ر١ٕٗ ٚر١ٓ ُٚؿٗ ح٤ٌٚٝ  ،ؾ ح٤ٍٝحٚوٌٌه ِخ حٗظَحٖ ِٓ أ١َ ،عٕيٖ ٟٗء

٠ّٙخ عٍٝ ع١ٓ أً٘ حٌـّخعش حٌٔخوٓ ـ١ٙخ، ك٠َص عٍٝ حٌٕٜؿ، ٌىْٛ حٌـ١ّع ٔ٘ؤ ِٓ وي  

«ُٚؿظٗ ٚٛيلظٗ ـٟ ًٌه، ٚلزٍض ِٕٗ حٌٕٜؿ لٟ ِمخرً طعزٙخ....
59

، ـّٓ ه٩ٍ ٌٖ٘ حٌٛػ١مش، 

حٓظلمخق كك حٌىي ًّ، وخْ ِز١ٕخ عٍٝ أٓخّ عيَ كَٜ ٠ظز١ٓ أْ حٌـخٍٞ رٗ حٌعَؾ ٚحٌع

حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ٚ٘ٛ ٔفْ ِخ وخْ ٓخثيح رّٕطمش ّٓٛ ٚحٌٔعخ٠ش رٛحلعش
60
. 

 ٌ٘ح حٌّعٕٝ ، ك١غ ػُ اْ حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رظخٍٚىحٔض، وخٔض ِٛـمش ـٟ حٌظعز١َ عٓ

 ─ٕطمش ـخّعٍٝ ه٩ؾ ِ─ ْ حٌعَؾ رّٕطمش ّٓٛٚك١غ ا» ٙخ: ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص كىّ

ـ١ّخ ُحى عٍٝ ِخي حٌِٚؽ ٠َٛ ىهٍض  طؤهٌ كظٙخ حٌّٛحُٞ ٌّميحٍ ؿ٠َٙخ سؿَٜ عٍٝ أْ حٌَّأ

 ًِ ٨ِٚٛص ُٚؿٙخ، ٨ٚ حٓظَّحٍ أٚ حٔفٜخَ  ٨ِٛطٙخ ،ٍ ـٟ حٓظلمخلٙخ ًٌهع١ٍٗ، ٨ٚ ٠ئع 

ِٓ  ععَٜ حٌِٚؿ١ش ر١ّٕٙخ، ِٚـَى رمخء حٌِٚؿش أٚ حٌِٚؿخص ـٟ عّٜش حٌِٚؽ، ٨ ٠ّٕ

«ـٟ حٌٔعخ٠ش ِٚٓ حٌّطخٌزش رٗ... اػزخص كمٙٓ
61
. 

                                                 
58

 و انظر فً بعض صور هذه المطالبات الواقعة خارج نطاق وفاة الزوج و الطبلق: - 

 .296، م.س ، ص  2محمد بن أبً بكر األزارٌفً : المنهل العذب السلسبٌل، ج -

 148م.س، ص:، 2محمد أحمد علٌش : فتح العلً المالك فً الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج -

مما وقفت علٌه من النوازل بجبال غمارة ، مخطوط المكتبة الوطنٌة بالرباط رقم  ةعبد العزٌز الزٌاتً : الجواهر المختار -

 .161د ، ص  1698

د، ص:  1724مجموعة نصوص وأجوبة مختارة لجماعة من العلماء، مخطوط مجهول صاحبه،المكتبة الوطنٌة بالرباط رقم  -     

141 
59

، أوردها المختار الهراس  82، العدد  8م ، المختلطة ، الناحٌة الجبلٌة ، رقم 1938هـ موافق  1361تسجٌل الشهادات لعام  - 

 .16: المرأة والملكٌة فً أنجرة  إبان فترة االستعمار : م.س ، ص 

اد أن ٌمنع  عنها حقها فً الربح، وفً وثٌقة أخرى أوردها محمد الهبطً المواهبً تتعلق برجل ٌشغل متاعه ومتاع زوجه ، وأر

 ولكن اإلفتاء منعه من ذلك، من غٌر ربطها بالوفاة أو الطبلق، انظر:

 .163، م س ، ص  1محمد الهبطً المواهبً : فتاوى تتحدى اإلهمال ، ج  -
60

 - LAFOND.J: Les sources des droit coutumier dans le sous,le statut personnel et successoral ,éd 

imprimerie du sous ,. Agadir (D.I.N.C)  p : 77. 
61

، منشور بمجلة نظرات فً الفقه  10/01/1994مإرخ فً  7/1991حكم ابتدابً تارودانت )مركز أوالد تاٌمة(، ملف رقم  - 

 .125، ص 4والقانون عـدد 
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أْ حٌعي٠ي ِٓ حٌفمٙخء ح٠ٌٌٓ طٜيٚح حٔط٩لخ ِٓ  ٝ عٍٝ ِخ طميَ، حعظ٠َظُ ح٦ لي ،ٌىٓ

حٌط٩ق أٚ ، وخٔٛح ٠َرطْٛ حٓظلمخلٗ رٛحلعش ٌٍفظٜٛ روٜٛٙ ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚـخس حٌِٚؽ أٚ ّ٘خ ِعخ، ىْٚ أْ ٠زيٚ ِٓ اـظخءُ٘ ا٩١ق ُِٓ حٌّطخٌزش رل

 ٠ٚظلًٜ ِٓ ًٌه، أْ ِفَٙٛ ٌ٘ح حٌلك ِلٍٜٛ رخٌٛحلعظ١ٓ ١ٌْ ا٨.

أْ ح٩١٨  عٍٝ رعٞ حٌفظخٜٚ ٚحٌٕٛحُي، لي ٠ف٠ٟ اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٓظلمخق  حٌلم١مش 

،كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِمَْٚ رلخٌش ٚـخس حٌِٚؽ
62
،أٚ كخٌش حٌط٩ق 

63
أٚ ّ٘خ ِعخ 

64
، ٌىٓ ِٓ 

ـي٘خ عزخٍس عٓ اؿخرش ٌٔئحي ، ـٕٔٚحٌٕٛحُي ـٟ طٍه حٌفظخٜٚحٌٕظَ ٚاِعخٔٗ  ه٩ي طيل١ك

ِطَٚف أِخَ حٌّفظٝ/ حٌمخٟٟ، ٚحٌٔئحي ٘ٛ طعز١َ عٓ ٚحلعش ٚكخىػش ؿخ٠ٍش ر١ٓ حٌوٍك، 

ـ١ىْٛ ؿٛحد حٌّفظٟ رميٍ ٓئي حٌٔخثً ِٓ ؿٙش، ٚعٍٝ ٟٛء حٌٕخٌُش ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٌٚ٘ح 

 ِطَٚف، أوؼَ ِٓ وٛٔٙخ طٔعٝ اٌٝ ٠عٕٟ أْ طٍه حٌفظخٜٚ طّؼً اؿخرش عٓ حٌٔئحي وّخ ٘ٛ 

، اًح وخٔض وّخ ٓزك ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، وّخ أْ طٍه حٌفظخٜٚ ٟز٢ ِفَٙٛ ٗخًِطؤ١ْٓ ٚ

حٌط٩ق أٚ حٌٛـخس، أّٚ٘خ ِعخ ، ـٟٙ ِع  عَٕٜ حٓظلمخق ٌ٘ح حٌلك ـٟ ٚحلعش ًوَٖ، طمَٜ

ص ًٌه ٌُ طزيٞ حعظَحٟٙخ عٍٝ أْ ٠ىْٛ ١ٍذ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش هخٍؿخ عٓ حٌلخ٨

 حٌٌّوٍٛس، ٚحٌي١ًٌ عٍٝ ًٌه ٘ٛ ٚؿٛى ـظخٜٚ أهَٜ ٨ طَرطٗ رخٌٛحلعظ١ٓ ـم٢. 

، ٟ٘ أْ كك حٌىي ىٓ أْ ٔوَؽ رٙخ حٔط٩لخ ِّخ طميَـخٌو٩ٛش حٌظٟ ٠ّ ،ٚعِّٛخ

حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ٚأّخ  ِٓ ك١غ عَٕٜ حٓظلمخلٗ رٛحلعش يٚحٌٔعخ٠ش وّفَٙٛ، ٨ ٠ظم١
                                                 

62
قاقهّن مقابل سعٌهّن فً أموال أزواجهّن بعد من بٌن الفقهاء الذٌن ذهبوا فً فتواهم إلى الحكم للزوجات األرامل باستح - 

 وفاتهن:

سٌدي محمد بن الحسن بن عرضون ، حٌث سبل عن المرأة البدوٌة تخدم خدمة الرجال من الحصاد والدارس ثم ٌتوفى زوجها  -

ا الشركة فً الزرع ، هل لها حق فً الزرع ألجل خدمتها ، فؤجاب مستندا إلى ما أفتى به اإلمام الشٌخ القوري وابن خجو بؤن له

 .101م، ص  : 1986هـ/1406، م س، طبعة  2عٌسى بن علً الحسٌن العلمً : كتاب النوازل ، ج -بحسب خدمتها ، )

ومنهم كذلك عٌسى بن عبد الرحمان السكتانً، حٌث سبل هو اآلخر عن امرأة ذات ٌد وسعاٌة فً مال زوجها الذي توفً          -     

أحمد الرسموكً: نوازل         -لحق فً ذلك، فؤجاب بؤن لها حظها مما نتج من عملها بقدر عمل كل واحد )عنها ، فهل  لها من ا

                        .(.                                                                                                     123، ص 3566الرسموكً ، مخطوط اامكتبة الوطنٌة بالرباط رقم 
63

زوجة وجدت عند زوجها بهابم ومكثت عنده أربعة أعوام ، ثم فارقها ، فإنها » من ذلك ما جاء فً فتاوى العباسً من أن  - 

 .«تؤخذ سعاٌتها فٌما زادت من البهابم بقول أهل المعرفة 

 .286، م.س ، ص 1،جًابالرحمانً عبد هللا بن محمد الجشتمً : العمل السوسً فً المٌدان القض -

عن رجل فقٌر بالبادٌة تزوج امرأة...فصار هو ٌخدم الزرع » ومن ذلك أٌضا أن الفقٌه سٌدي محمد بن ابراهٌم الدكالً سبل 

والغرس ونحو دلك من خدمة الرجال، والمرأة تخدم الصوف ولقط السنبل فً الفدادٌن أٌام المصٌف، وتلتقط الزٌتون باألجرة 

دمة النساء، حتى اشترى الزوج المدكور أصوال وماشٌة وحوابج، طلق الزوجة وأراد االستبداد واالختصاص وشبه دلك من خ

بدلك فؤبت هً، وأرادت الدخوت معه والشركة فً جمٌع ماشتراه، من ٌوم تزوجها، بقدر تحملها وخدمتها ،فهل لها شركة فً 

 »دلك أم ال ؟ 

 .>>ا زاد على ماله ٌوم تزوجها، بحسب أهل المعرفة فً ذلك ....تؤخد المرأة بمقدار جرٌها مم<<فؤجاب:

، نشر وزارة األوقاف 2محمد المهدي بن محمد الوزانً : النوازل الصغرى، المسماة المنح السامٌة فً النوازل الفقهٌة، ج -

  18-17م، ص:1992-ه1412طبعة  -المحمدٌة –مطبعة فضالة  -المملكة المغربٌة -والشإون اإلسبلمٌة
64

منها فتوى أحمد  ابن عرضون، حٌث قضى بؤن المرأة تؤخذ النصف فٌما عملته لزوجها وذلك فً حالة الوفاة أوالطبلق، )  - 

 .204-204عمر الجٌدي : ابن عرضون الكبٌر، حٌاته و آثاره، آراءه وفقه، م.س، ص -راجع : 

سبل عن رجل وامرأة كل واحد منهما ٌخدم »رٌة ، كذلك جاء فً مخطوط األجوبة الناصرٌة، فً باب الشركة واإلجارة واألك

قدر جهده حتى مات أحدهما أو طلقها، كٌف ٌقتسمان أمواهما ، فؤجاب : تؤخذ المرأة مقدار جرٌها مما زاد على ماله ٌوم تزوجها 

 .«بحسب فهم أهل المعرفة

 .36، ص  3-203ة آل سعود ، تحت رقم محمد ناصر الدرعً : األجوبة الناصرٌة فً بعض مسابل البادٌة ، مخطوط بخزان -)



 25 

١ز١عش حٌلمٛق ٚأٍٛٙخ ـٟ أٔٙخ طوٛي ٌٜخكزٙخ حٌّطخٌزش ـٟ ًٌه ا٩١ق، ٌٚ٘ح ٠ظّخٗٝ ِع 

ح١ٌَٚ٘ حٌّٟٛٛع١ش  ─رطز١عش حٌلخي ─ رٙخ عٍٝ أٞ كخي، ٚـٟ وً ح٤كٛحي، اًح طٛـَص

 ح٩ٌُِش ٌٌٌه.

ِفَٙٛ كك حٌىي  ٩٠كع أْ رع٠خ ِٓ حٌزخكؼ١ٓ ح٠ٌٌٓ طٜيٚح ٌظلي٠ي ،ٌىٓ ِع ًٌه

،٠لَْٜٚ عَٕٜ حٓظلمخلٗ ـٟ ا١خٍ حٌط٩ق ٚحٌٔعخ٠ش
65
أٚ حٌط٩ق ٚ ٚـخس حٌِٚؽ 

66
، ٚلي 

ٌٔوَ ِٕٙخ كىُ حرظيحث١ش ح٠ّٕظخٔٛص حٌظٟ ٍـ٠ض ُٙ ـٟ ًٌه رعٞ ح٤كىخَ حٌم٠خث١ش؛ طزعظ

رلـش أٔٙخ ٌُ طيي رّخ ٠ف١ي حٔفٜخَ حٌع٩لش  ى١ٕٙخ ِٓ كمٙخ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش١ٍذ حٌّيع١ش رظّ

» ـٟ ك١ؼ١خص حٌلىُ ا٨ رليٚع ٚحلعش حٌط٩ق، ؿخء  كلك ٨ ٠ظلمحٌ حٌ٘ حٌِٚؿ١ش، ٚوؤْ

ٚك١غ أٓٔض حٌّيع١ش ١ٍزٙخ عٍٝ وٛٔٙخ ٗخٍوض حٌّيعٝ ع١ٍٗ ـٟ طى٠ٛٓ حٌّطٍٛد لّٔظٗ 

 ِي١ٌش ربٗٙخى ًٌه.

ٚك١غ أْ حٌّيع١ش ٌُ طيي رّخ ٠ف١ي حٔفٜخَ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش ِع حٌّيعٝ ع١ٍٗ. ٚك١غ أْ 

«..حٌطٍذ رٌٌه ٠ىْٛ ؼ١َ َِطىِ عٍٝ أٓخّ لخٟٔٛٔ ٠ٚظع١ٓ عيَ لزٌٛٗ
67
. 

حٌع٩لش » اٌٝ أٔٗ ِخ ىحِض ،حى٠َڭ، ً٘زض حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤـٟ ٔفْ ح٨طـخٖٚ 

حٌِٚؿ١ش لخثّش ر١ٓ حٌّيع١ش ٚحٌّيعٟ ع١ٍٗ كٔذ ِخ ٘ٛ ػخرض ِٓ حٌٍٜٛس ١زك ح٤ًٛ ِٓ 

طلض حٌعيى.... ٛل١فش ٍلُ..... ٌٌٌه  30/08/1999ٍَٓٛ ػزٛص حٌِٚؿ١ش ح٠ٌّّٓ رظخ٠ٍن 

«زش رؤؿَس حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش..ـبٔٗ ِٓ حٌٔخرك ٤ٚحٔٗ حٌّطخٌ
68
. 

أْ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ وَٓظٗ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش ٚٛخؼٗ  ،ه٩ٛش حٌمٛي

 " رٛحلعش ك١غ عَٕٜ " ُِٓ حٓظلمخلٗطلي٠يٖ ِٓ  ٨ٟ ٠ٕزؽ ،حٌفمٗ ٚحٌم٠خء طزعخ ٌٌٌه

 حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ أٚ ّ٘خ ِعخ، ًٌٚه ٌعيس أٓزخد:
                                                 

65
ٌجمدع المتتبعدون أو ٌكدادون علدى أن حدق الكدد » من ذلك تعرٌف الباحث بنباصر ٌوسف لحدق الكدد والسدعاٌة، حٌدث ٌقدول  - 

والسعاٌة كمفهوم فقهً وتراث حقوقً ٌنصرف مفهومه إلى جمٌع الحقوق التً تضمن للمرأة فً المكسب المالً الدذي ٌترعدرع 

وٌنشؤ بجهدها وكدها وسعاٌتها، لٌمتزج بطرٌقة عفوٌة وتلقابٌة فً الذمدة المالٌدة للدزوج فدً أثنداء قٌدام الحٌداة الزوجٌدة، فً مهده 

مما ٌجعلها محقة فً االستبثار بجزء من هذا الكسب المالً متى عمد الطرفان إلى حل مٌثاق الزوجٌدة كنتٌجدة طبٌعٌدة ومنطقٌدة 

 ...«دأبت على بذلها فً فترة الزوجٌة  للمجهودات المادٌة والمعنوٌة التً

 .24-23ٌوسف بنباصر: جدٌد مدونة األسرة، م.س ، ص  -  
66

واقعتً الطبلق أو وفاة الزوج فقط، من ذلك تعرٌف لؤلستاذ  ربعض الباحثٌن حدد زمن استحقاق حق الكد والسعاٌة فً إطا - 

ذي ٌخول للمرأة حسب التقلٌد السابد مدن الحصدول علدى نصدٌب هو الحق ال» خااد برجاوي الذي ٌرى فٌه أن حق الكد والسعاٌة

 «.بعد الطبلق أو وفاة الزوج من أموال اآلسرة التً ساهمت خبلل الحٌاة الزوجٌة فً توفٌرها وتنمٌتها بكدها وجهدها

 .200خالد برجاوي : إشكالٌة األصالة والمعاصرة فً تقنٌن األحوال الشخصٌة بالمغرب، م.س، ص  - 

 ول بعض التعارٌف التً وردت فً نفس المعنى، راجع :وح     

 .131أحمد زوكاغً :تعلٌق على القرار الصادر عن المجلس األعلى ، م.س ، ص  - 

                     مداي                                15الصدادر فدً  439محمد الكشبور : مفهدوم وطبٌعدة حدق الكدد والسدعاٌة )قدراءة فدً حكدم إدارٌدة الربداط، تحدت رقدم  - 

بعندوان " األنظمدة العقارٌدة فدً المغدرب"  2002أبرٌدل  6و 5( مقال منشور فً إطار الندوة الوطنٌة المقامة بمدراكش ٌدومً  1997

 .29ص:

ومما ٌبلحظ فً هذا اإلطار، أن البعض تنبه إلى هذه المسؤلة، ولم ٌحصر حق الكد والسدعاٌة فدً إطدار الطدبلق أو وفداة الدزوج، 

 نما حدد ذلك بالطبلق أو الوفاة مطلقا دون تخصٌص الوفاة بالزوج  وحول هذه التعارٌف أنظر:وإ

 .345ربٌعة بنغازي : التطلٌق للضرر من خبلل االجتهاد القضابً المغربً ، م س، ص  -

                                                           17:إدرٌس الفاخوري: دور اإلرادة فً إبرام عقود الزواج فً ظل نصوص مدونــة األسرة الجدٌدة، م.س، ص - 
67

 ، )غٌر منشور(. 20/11/2003مإرخ فً  44/03ملف عقاري عدد  127/2003المحكمة االبتدابٌة بإٌمنتانوت ، حكم رقم  - 
68

 نشور()غٌر م 15/01/2004مإرخ فً  1065/03، ملف عدد  45المحكمة االبتدابٌة بؤكادٌر ، حكم رقم  - 



 26 

 

خٗٝ ٚحٌّّخٍٓش أٚ حٌٛـخس، رخ٦ٟخـش ا٨ وٛٔٗ ٠ظّ اْ عيَ كَٜٖ رٛحلعش حٌط٩ق -1

َ ِع أًٛ حٌلمٛق حٌظٟ طوٛي ٌٜخكزٙخ حلظ٠خثٙخ وٍّخ طٛـَص ح١ٌَٚ٘ حٌعَـ١ش، ـٙٛ ٠ظ٩ء

 .حٌّٟٛٛع١ش ٌٌٌه
69
 

 

ِٓ  عظَٗ ١ٚز١" رخٌٛحلعظ١ٓ، ٠ظ٩ء حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اْ عيَ كَٜ" ُِٓ حٓظلمخق كك -2

اًح طعٍك  ─ عمي حٌِٚحؽ ا٨ ِٓ ؿٙش ح٨لظَحْ اٌٝ ك١غ وٛٔٗ كمخ لخثّخ رٌحطٗ، ٨ٚ ٠ٔظٕي

ا٨، ـٙٛ كك لخثُ عٍٝ أٓخّ ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش  ١ٌْ ─ح٤َِ رخٌِٚؿ١ٓ

 ع٩لش ٌٗ رعمي حٌِٚحؽ.٨ػَٚس ح٤َٓس ٚ

 

ٌىي اًح وخْ حٌ٘خثع عٍٝ ِٔظٜٛ حٌِٕحعخص حٌم٠خث١ش حٌّظعٍمش رخٌّٟٛٛ ، أْ كك ح -3

حٌط٩ق أٚحٌٛـخس، ـٌٌه ٨ ٠زٍَ كَٜ ِفِٙٛٗ عٕي كيٚى  ٨ ـٟ كخٌشٚحٌٔعخ٠ش ٠٨ؼٍٛ ا

 حٌلخٌظ١ٓ ـم٢.

 

اْ ٍر٢ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رلخٌش حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ، ١ٓئىٞ اٌٝ كَٜ ِفَٙٛ ٌ٘ح  -4

،حٌلك ـٟ ا١خٍ وٛٔٗ كمخ ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش ـم٢، ٌٚ٘ح طلي٠ي ؼ١َ ١ٍُٓ وّخ طميَ
70
 

ـٟ ِخي ُٚؿٙخ طٛـ١ض لزٍٗ، أ٨ ٠لك ٌٍٛػظٙخ حٌّطخٌزش ـٍٕفظَٝ أْ حٌِٚؿش حٌٔخع١ش  

 .أَ أْ ع١ٍُٙ حٔظظخٍ ٚـخس حٌِٚؽ ١ٌظلمك ًٌه؟ ،رلمٙخ رخٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 

اْ ٍر٢ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٛحلعش حٌط٩ق ِؼ٩، ١ٓئىٞ ِٓ ؿٙش اٌٝ ـُٙ ٌ٘ح حٌلك  -5

١ّش حٌؼَٚس عٍٝ أٓخّ أٔٗ طع٠ٛٞ عٓ حٌط٩ق ١ٌْٚ كمخ ػخرظخ ٌىً ـَى ِٔخُ٘ ـٟ طٕ

    ح٠َٓ٤ش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ حٌمٛي رؤْ حٌط٩ق حٌٜخىٍ ِٓ ؼ١َ حٌِٚؽ

حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٌٚ٘ح  ذ) حٌط٩ق حٌم٠خثٟ، حٌوٍع، حٌظ١ٍّه...( ٨ ٠ٛؿ

 ِع ِخ١٘ش حٌلك ٚـٍٔفظٗ، ٔخ١٘ه عٓ ؼخ٠ظٗ ِٚمٜيٖ. ٨ٝ ٠ظّخٗحٌلخي، رطز١عش 

 

 

 

 

 

 :انًثحج انخاَي 

 
                                                 

69
 راجع فً هذا المعنى:  - 

 .159عبد اللطٌف األنصاري: مفهوم السعاٌة ونطاق تطبٌق أحكامها، م.س، ص:  -          

 
70

 أنظر تفصٌل الفكرة ومناقشتها بالصفحة     وما بعدها من هذا البحث - 
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انخؽح انٕؼُيح إلدياد  يشرٔع ػتًاد يمترحا

انًرأج في انتًُيح كأضاش نًفٕٓو حك انكذ 

 ٔانطؼايح

 

ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش ، حٌٌٞ أعيطٗ  حٌعًّ ٌمي وخْ ٌزَُٚ َِ٘ٚ  حٌوطش

ٓزش ، ِٕخ1999ٚح٤َٓس ٚحٌطفٌٛش، ـٟ ِخٍّ   ٌٚش حٌّىٍفش رخٌَعخ٠ش ح٨ؿظّخع١شوظخرش حٌي

ك١غ طزٍٍٛ ًٌه ِٓ ه٩ي  يحٚي كٛي ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؛ٚحٌظ ىس حٌٕمخِّٕٙش ٦عخ

ّمظَف ٠م٠ٟ ربٌِحَ حٌمخٟٟ رخٌفًٜ ـٟ ط٠ُٛع حٌّّظٍىخص حٌّلٍٜش ٌحٌوطش َِ٘ٚ  طزٕٟ 

ه٩ي ـظَس حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، عٓ ٠َ١ك طّى١ٓ " حٌَّأس حٌّطٍمش" ِٓ ٜٔؿ طٍه حٌّّظٍىخص 

 هً حٌز١ض، أٚ رعٍّٙخ ِمخرً أؿَ.حٌظٟ ٓخّ٘ض ـ١ٙخ، ٓٛحء رعٍّٙخ ىح

 ،حٌظٟ أػخٍ٘خ حٌّمظَف، ً٘ذ حٌزعٞ ى ح١ٌٔخ١ٓش، ٚحٌٕمخٗخص حٌمخ١ٔٛٔشٚـٟ ا١خٍ حٌَىٚ 

وّخ طزٕخٖ ِمظَف َِ٘ٚ    ─ّلٍٜش ه٩ي ـظَس حٌل١خس  حٌِٚؿ١ش اٌٝ أْ ط٠ُٛع حٌّّظٍىخص حٌ

خ ـٟ ١ٛؽش ط٠َ٘ع١ش ِٓ حٌمٛي، ٚأّخ ٘ٛ ـٟ حٌلم١مش ٠ّؼً طز١ٕ عخً يْ ٨ ٠عظزَ رِ  ─ حٌوطش

 ٚؿٙخْ ٌعٍّش ٚحكيس. ،ّخ ـٟ حٌٕظ١ـشٙ  ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـ  

عخ٠ش، ـبٌٝ كٔذ حٌَأٞ حٌّظميَ، ٠ّؼً طز١ٕخ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔ حٌّمظَف ٌىٓ، اًح وخْ  

حٌّفَٙٛ حٌٜل١ق ٌٌٙح حٌلك؟ ٚرعزخٍس أهَٜ، اٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ حعظزخٍ ِمظَف  أٞ كي ؿٔي

 ٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟حٌوطش وؤَِ٘ٚ  

ٌوطش ٌَّ٘ٚ  ح اْ ح٦ؿخرش عٍٝ ٌ٘ح حٌظٔخإي طمظ٠ٟ حٌظعَٝ ريح٠ش اٌٝ ح١٦خٍ حٌعخَ

 اٌّطٍت) ٙخ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شٍرش( ٚع٩لش ِمظَكخِٕٙـٙخ ـٟ حٌّم ،)١ٓخلٙخ، ٠ِّٛٔٙخ

ِٓ  حٌلك ح٘ي عٍٝ أْ ٕٔخلٖ رعي ًٌه اِىخ١ٔش حٌمزٛي رّمظَف حٌوطش وؤٓخّ ٌّفَٙٛ .(األٚي

 .(اٌّطٍت اٌثبٟٔ)  عيِٗ.

 

 انًؽهة األٔل: 

 

نخؽح ٔػاللح يمترحٓا نًشرٔع ا اإلؼار انؼاو

 .تحك انكذ ٔانطؼايح
 

ٗىٍض ل١٠ش حٌَّأس ٚاٗىخ١ٌش اىِخؿٙخ ـٟ حٌظ١ّٕش، ه٩ي حٌعمٛى ح٤ه١َس، ِٟٛٛ  

حٌوخٛش عٍٝ حٌٔخكش حٌي١ٌٚش، حٌّظّؼً ـٟ ح٨طفخلخص ٚحٌّئطَّحص  ءٓٛح ،ح٘ظّخَ وز٠َ١ٓ

رخٌَّأس
71
حٌٌٞ طزٍٍٛ ِٓ ه٩ي كَوش ـى٠َش عٍٝ حٌّٔظٜٛ ح١ٌٕٟٛ،أٚ  ،

72
، ٚطٕظ١ّ١ش

73
 

                                                 
71

ات الدولٌة التً تم اعتمادها انطبلقا من اإلعبلن ٌتجلى هذا االهتمام بقضاٌا المرأة، من خبلل العدٌد من االتفاقٌات و المإتمر - 

، وكذلك العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، ثم العهد الدولً الخاص بالحقوق 1948العالمً لحقوق اإلنسان لسنة 

 ، ومن أهم هذه االتفاقٌات:  1966االقتصادٌة و االجتماعٌة والثقافٌة سنة 

 .1952دٌسمبر  20سٌاسٌة للمرأة، المإرخة فً اتفاقٌة بشؤن الحقوق ال -

 .1979دٌسمبر  18اتفاقٌة القضاء على أشكال التمٌٌز ضد المرأة، المإرخة فً -     

 .1962نونبر  7اتفاقٌة الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجٌل عقود الزواج، المإرخة فً  -

 .1957ٌناٌر 29خة فً اتفاقٌة بشؤن جنسٌة المرأة المتزوجة المإر -
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س ٚىٍؿش ِعخٔخطٙخ ىحهً ِـخٌٟ ح٤َٓس ٚحٌّـظّع، ٌٚض ٌفض ح٨ٔظزخٖ اٌٝ ٟٚع١ش حٌَّأكخ

 ٚحـظمخٍ٘خ اٌٝ اىِخؽ كم١مٟ ـٟ حٌظ١ّٕش ح١ٕ١ٌٛش.

س أحٌٌٞ ِْ ِٟٛٛ  حٌَّ ،ٚعٍٝ ٟٛء ٌ٘ح حٌظَحوُ حٌّعَـٟ، ٚحٌظٕظ١ّٟ، ٚح١ٌٔخٟٓ

١ٕ١ٚخ، ٚأِخَ ـً٘ ح١ٌٔخٓخص حٌع١ِّٛش عٍٝ كي طعز١َ َِ٘ٚ  حٌوطش
74

ـٟ ٟٚع  

 1998ٌِٕ ح٨ٓظم٩ي كظٝ ِـٟء كىِٛش حٌظٕخٚد ٌٕٔش  حٓظَحط١ـ١ش ِظىخٍِش، طٕٙٞ رخٌَّأس

، ٓعض وظخرش حٌيٌٚش حٌّىٍفش رخٌَعخ٠ش ح٨ؿظّخع١ش ٚح٤َٓس ٚحٌطفٌٛش اٌٝ ٟٚع َِ٘ٚ  هطش 

حٔط٩لخ ِٓ ِمخٍرش  ،١ٍّٓش ٌٍٕٙٛٝ رخٌَّأس ش، وّلخٌٚشىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ٦١ّٕ عًّ

وخـش ح٤ٛعيس، ِٚٓ ر١ٕٙخ حٌّـخي حٌمخٟٔٛٔ. طٙيؾ اٌٝ طل١ٔٓ َِوِ حٌَّأس عٍٝ ١ٌّٛٗش
75
 

                                                                                                                                                         
 وحول مضمون هذه االتفاقٌات راجع:

محمد شرٌف بسٌونً : الوثابق الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان ، المجلد األول : الوثابق العالمٌة ، طبع دار الشروق ، الطبعة  -

 وما بعدها. 857وما بعد ها ، ص  816وما بعدها ، ص  431م ، ص 2003هـ/1423األولى ، 

ا من هذه االتفاقٌات تتابعت بعدها مجموعة من المإتمرات الدولٌة حول المرأة من أجل تنزٌل تلك االتفاقٌات وتعزٌز وانطبلق

 مكانة المرأة داخل األسرة والمجتمع، ومن أهم هذه المإتمرات: 

 .1974بوخارٌست عام  ًاألول للسكان ف ًالمإتمر العالم -

 .197، تحت شعار المساواة، والتنمٌة ، والسلم ، وكان سنة  أول مإتمر دولً للمرأة فً مكسٌكو ستً -

 .1984المإتمر العالمً الثانً للسكان فً المكسٌسك عام  -

، وكان من أهدافه استعراض منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة 1985عام  -كٌنٌا –المإتمر الدولً الثالث عن المرأة بنٌروبً  -

 (1985-1976أو عشرٌة المرأة )

 .1994المإتمر الدولً الثالث للسكان والتنمٌة فً القاهرة عام  -

 بكٌن. –بالصٌن  1995سبتمبر  15-4مإتمر المرأة الدولً الرابع المسمى بوثٌقة بكٌن الذي انعقد ما بٌن  -
مثبل،  1987لى غاٌة إ1890حٌث عرفت الساحة الفكرٌة اهتماما متزاٌدا بقضاٌا المرأة، ومقاربتها من زواٌا متعددة، فما بٌن   -72

 عنوان كلها مرتبطة بقضٌة المرأة فً شتى المجاالت : 240أفرزت الساحة المعرفٌة حوالً 

 عنوانا 32قانون / شرع:  -عنوانا                    58علم االجتماع:  -     

 عنوانا 26دراسات نسابٌة :  -عنوانا                      54االنتوغرافٌا :  -     

 عنوانا 12دراسات إسبلمٌة:  -عنوانا                    43علوم اجتماعٌة:  -     

) د . ذ . ت . ط (  -الدار البٌضاء -انظر عبد الصمد الدٌالمً: القضٌة السٌولوجٌة ، نموذج الوطن العربً ، طبع إفرٌقٌا الشرق ،   -

 وما بعدها. 101ص 
ادا ملحوظا فً عدد الجمعٌات النسابٌة والتنظمٌات المدنٌة المهتمة بقضٌة المرأة ، حٌث إذ عرفت مرحلة ما بعد االستقبلل، ازدٌ -73

كان لها دور كبٌر فً إذكاء النقاش حول هذه القضٌة، وكذا تصاعد المطالب االحتجاجٌة الداعٌة إلى تحسٌن وضعٌة المرأة وتعزٌز 

 لمرتبطة بمدونة األحوال الشخصٌة.مكانتها االجتماعٌة، واالقتصادٌة، والقانونٌة، خصوصا منها ا

وحول كرونولوجٌا بروز وتطور المبادرات التنظٌمٌة النسابٌة ومضامٌن اشتغالها و تؤثٌرها، خصوصا فً المجال المرتبط بمدونة 

 األحوال الشخصٌة، راجع : 

، طبع دار  النشر  1998أكتوبر منصف  -هـ1419جمادى الثانٌة  23/  41عابشة التاج: المرأة و التنمٌة، سلسلة شراع، رقم  -

 .19-15المغربٌة ، ص 

ثورة هادبة » ، بعنوان 12نجاة إخٌش : تارٌخ الحركة النسابٌة فً عبلقتها بمدونة األسرة ، مقال منشور بسلسلة شرفات رقم  -

 .191-174، ص 2004منشورات الزمن طبعة « : من مدونة األحوال الشخصٌة إلى مدونة األسرة 
 انظر: -74

.            3كتابة الدولة المكلفة بالرعاٌة االجتماعٌة واألسرة والطفولة: مشروع خطة العمل الوطنٌة إلدماج المرأة فً التنمٌة ، ص  -     

التجربة المغربٌة    –وهو نفس ما أكده كاتب الدولة نفسه " محمد سعٌد السعدي " فً مقال له تحت عنوان: إدماج المرأة فً التنمٌة 

 .    31، منشورات الزمن، م.س ، ص 12لة شرفات رقم سلس
75

أبرٌل  17لقد كان وضع الخطة باإلضافة إلى األسباب السابقة، راجعا إلى التصرٌح الحكومً المقدم أمام البرلمان بغرفتٌه، فً  - 

وال الشخصٌة بببلدنا والقٌام إعمال الفصول اإلٌجابٌة التً تتضمنها مدونة األح» ، حٌث أكد التصرٌح بؤنه سٌتم  1998من سنة 



 29 

طَطىِ عٍٝ أٍرعش أ٘يحؾ حٓظَحط١ـ١ش: ،ٚعٍٝ حٌعَّٛ، ـخٌوطش كٔذ ٚحٟع١ٙخ
76
 

 حٌمخ١ٔٛٔش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌّئٓٔخط١ش. حٌظّى١ٓ حٌٌحطٟ ٌٍٕٔخء ـٟ حٌّـخ٨ص 

 ِْٚلٛ ح١ِ٤شٌظَر١ش حٌٕظخ١ِش ٚحٌؽ١َ حٌٕظخ١ِش، ط١ٓٛع ِ٘خٍوش حٌَّأس ـٟ ح 

 ٚطيع١ُ ػمخـش حٌّٔخٚحس ـٟ حٌىظذ حٌّي١ٍٓش.

 ٚطل١ٔٓ حٌّئَٗحص حٌوخٛش رٜلش  ،ٟٚع ١ٓخٓش ـعخٌش ٌٍٜلش ح٦ٔـخر١ش

 حٌٕٔخء.

 ِٚلخٍرش حٌفمَ. ،ٚحٌظى٠ٛٓ ،ًاىِخؽ حٌٕٔخء ـٟ حٌظ١ّٕش ح٨لظٜخى٠ش: حٌظ٘ؽ١ 

ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ ح٤٘يحؾ ح٨ٓظَحط١ـ١ش، ٚحعظّخىح عٍٝ حٌّمخٍرش كٔذ حٌٕٛ ، حٌّظزٕخس 

وؤىحس ٌٍظل١ًٍ ٚحٌظوط٢١
77

كخص حٌُّٛعش ، ً٘زض حٌوطش اٌٝ الَحٍ ِـّٛعش ِٓ ح٨لظَح

.ٙخطزعظٙخ رّـّٛعش ِٓ ح٦ؿَحءحص لٜي ط٠ٍِٕرلٔذ عيى ح٤٘يحؾ، ٚأ
78
 

                                                                                                                                                         
وقد قدم هذا المشروع للصحافة فً حفل رسمً ترأسه الوزٌر األول، « بإصبلح تدرٌجً لهذه المدونة فً نطاق احترام قٌم دٌننا 

 .1999مارس 15ونابب ربٌس البنك الدولً، وبعض أعضاء الحكومة بتارٌخ 

النقاش العمومً حول خطة العمل إلدماج المرأة فً التنمٌة ، محمد الصغٌر جنجار :  -وحول ظروف مٌبلد الخطة راجع: 

 .65-62، منشورات الزمن ، م.س ، ص:  12)مكوناناته وأبعاده( سلسلة شرفات رقم 
76

 . 9وثٌقة مشروع خطة العمل الوطنٌة إلدماج المرأة فً التنمٌة، ص:   -أنظر:  - 

عبلقته بالمرأة، أو على مستوى إدراج الحلول و االقتراحات الكفٌلة  ارتبطت الخطة، سواء على المستوى كشفها للواقع فً  -77 

للنهوض بها، على مقاربة تسمى بالمقاربة حسب النوع، أو الجندر،  وهً مقاربة استعملت فً الخطة كؤداة للتحلٌل من جهة، و 

 للتخطٌط من جهة ثانٌة.

ت المختلفة الناتجة عن السٌاسات واإلجراءات التشرٌعٌة، والبرامج تشكل عملٌة تقوٌم للتؤثٌرا» فكونها أداة للتحلٌل، أي أنها  

فإن هذه المقاربة تسمح بإقرار سٌاسة واعٌة » ، أما كونها أداة للتخطٌط،«الموجود أو المقترحة على النساء والرجال

هم وشروطهم االقتصادٌة المختلفة باالختبلفات بٌن الجنسٌن، وبطبٌعة العبلقة بٌن الرجال والنساء، وواقعهم االجتماعً ومنتظرات

 .36م.س، ص :  –التجربة المغربٌة  -محمد سعٌد السعدي : إدماج المرأة فً التنمٌة -«) 

أنها تسمح بتجاوز التصور األنتروبولوجً البطرٌركً، الذي ٌجعل من المرأة  كابنا دونٌا  »وٌذهب مإٌدوا هذه المقاربة، إلى 

الذكورة » مقاربة من قدرة على فك االرتباط بٌن الجانب البٌولوجً واالجتماعً، أي أنوتابعا، عكس ما تسمح به هذه ال

ال تحددان فً ذاتها موقعا اجتماعٌا أدنى أو أعلى، وال تفضٌان إلى أدوار نمطٌة قارة للرجل والمرأة، وبالتالً من  ةواألنوث

مساواة، فلٌس الكنس والطهً وغسل المبلبس واألوانً الممكن إحداث تغٌرات فً األدوار االجتماعٌة للنوعٌن فً إتجاه ال

طبٌعٌا لفطرة المرأة، كما أن تدبٌر المعرفة والمال والسلطة لٌس امتدادا طبٌعا لفطرة الرجل، إنها مجرد أدوار اجتماعٌة  اامتداد

الشرٌعة الدولٌة، فً عدم التمٌٌز .) عبد الصمد الدٌالمً: فً االتصال بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة، و» فرضها التقسٌم األبٌسً للعمل

إمكانٌة التؤوٌل  <<، تحت عنوان :4بٌن المرأة والرجل فً الحقوق والواجبات، مقال منشور بمجلة مقدمات: عدد خاص رقم 

 .(.70، ص  >>من أجل إصبلح جوهري لقانون األسرة 

عامل مع ملف المرأة، فإن هناك اتجاها آخر ٌرى أن لكن إذا كانت مقاربة النوع حسب الخطة ومإٌدٌها، تشكل منهجٌة مثلى فً الت

مضمون هذه المقاربة وفلسفتها، تتعارض مطلقا مع الفلسفة التً بنٌت علٌها أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة فً توزٌع الحقوق والواجبات، 

عبارة تخفً » البعض، وإنما هً وتحدٌد األدوار لكل فرد داخل المجتمع، فهذه المقاربة لٌست بالعبارة البرٌبة التً قد ٌتخٌلها 

وراءها حركة فكرٌة تخرٌبٌة، قابمة على رفض حقٌقة أن اختبلف الذكر واألنثى من صنع هللا عز وجل، بل هو مجرد اختبلف ناجم 

لمً:  زٌنت عبد العزٌز : المرأة والنظام العا«.) عن التنشبة االجتماعٌة، وعن بٌبة ٌحتكرها الرجل وٌتحكم فٌها لصالحه الشخصً 

رإٌة إسبلمٌة، مقال منشور فً إطار الدورة الخامسة لجامعة الصحوة اإلسبلمٌة، بعنوان " حقوق المرأة وواجباتها فً اإلسبلم " 

. ولذلك فإن توظٌفها فً الخطة 273م، ص:1999هـ/1420، طبعة 2ج -المملكة المغربٌة -نشر وزارة األوقاف والشإون اإلسبلمٌة

نسوانٌة تتطرق فً االتجاه المضاد لما ٌسمى بالذكورٌة المضادة ، وٌنطلق من فلسفة التمركز حول نزعة » ٌإشر على وجود 

المقرئ  اإلدرٌسً أبو زٌد : منهجة الخطة وإطارها المرجعً ، مقال منشور فً إطارأشغال الٌوم الدراسً حول « ) األنثى...

المرأة والتنمٌة بٌن األصالة والتغرٌب"  نشر حزب العدالة والتنمٌة » ن مشروع الخطة الوطنٌة إلدماج المرأة فً التنمٌة ، تحت عنوا

 .10م، ص:1999هـ/1420الطبعة األولى ،   -الرباط –، مطبعة طوب برٌس 

 لذلك فإنه الٌمكن إدراك فلسفة المقاربة حسب النوع وأهدافها إال من خبلل  ربطها بمرتكزاتها المتمثلة فٌما ما ٌلً :
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كخص ٚأوؼَ٘خ اػخٍس ٌٍـيي، طٍه حٌّظعٍمش رّـخي حٌظّى١ٓ حٌٌحطٟ َمظٌّٖ٘ حٌؼ١َ أْ أُ٘ 

أْ  كٛحي حٌ٘و١ٜش، ك١غ حعظزَص حٌوطشٌٍٕٔخء عٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌمخٟٔٛٔ، ٚطلي٠يح ِـخي ح٤

ٚآ١ٌش لخ١ٔٛٔش ٌظى٠َْ  حٌّيٚٔش طّؼً عخثمخ كم١م١خ ـٟ ٚؿٗ ِ٘خٍوش حٌٕٔخء ـٟ حٌظ١ّٕش، رً

ٚـٟ كيٚى ٚظ١فظٙٓ  ـخي حٌعخثٍٟ،زَ رميٍحطٙٓ ا٨ ىحهً حٌّاً ٠٨عظ… « ى١ٔٚش حٌَّأس،

حٌِٚؿش ـٟ حٌظير١َ حٌٌِّٕٟ،  شحٌز١ٌٛٛؿ١ش ح١ٌٌِّٕش...  وّخ أْ أكىخَ حٌّيٚٔش طلَٜ ِٔئ١ٌٚ

٨ٚطعظَؾ رلمٛلٙخ وطَؾ ِٔئٚي ـٟ عمي حٌِٚحؽ... وّخ أْ ـٔن حٌعمي ٠ظً أكخى٠خ ِٓ 

ِٚؽ، ٠ِٚوٟ عيَ حٓظمَحٍ حٌَٚحر٢ حٌِٚؿ١ش، ك١غ حٌّزيأ، اٟخـش اٌٝ وٛٔٗ ٠ىَّ حِظ١خُ حٌ

أٚ  ،ِٔظٜٛ حٌلمٛق ح٤ٓخ١ٓش ٌٍٕٔخء، ٓٛحء عٍٝ ٠ٚظَطذ عٓ ٌ٘ح حٌٟٛع ِوٍفخص ٍٓز١ش

«عٍٝ ِٔظٜٛ طٛحُْ ح٤َٓس ٚحٌطفٌٛش
79
ٚرٕخء ع١ٍٗ، طوٍٚ حٌوطش اٌٝ ٍَٟٚس َِحؿعش  .

ص ع١ٍٙخ ِمظ١٠خص ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ٚا٩ٛكٙخ، ًٌٚه عٓ ٠َ١ك اؿَحء طعي٩٠

عزَص عٕٙخ ـٟ ِـّٛعش ِٓ حٌّمظَكخص
80
وخْ ِٓ أّ٘ٙخ حلظَحف ط٠ُٛع ِّظٍىخص حٌِٚؿ١ٓ  ،

حكظَحِخ ٌّزيأ حٌعيحٌش وّزيأ  »رعي حٌط٩ق، ٚلي أٍٚىص حٌوطش ٌ٘ح حٌّمظَف رخ١ٌٜؽش حٌظخ١ٌش: 
                                                                                                                                                         

بمعنى التعامل مع المرأة انطبلقا من صفتها الفردٌة داخل المجتمع، بمعزل عن السٌاق االجتماعً واالقتصادي : الفرادنٌة -1

 واألسري، بل حتى بمعزل عن المكونات األسرٌة األخرى ) الطفل ، الزوج... ( 

تقوم على أساس فكرة المساواة التماثلٌة : والتً تشتغل عبر آلٌتٌن: األولى، وهً رفض التمٌٌز بسبب الجنس ، والثانٌة  -2

 التماثلٌة أو االنطباقٌة دون مراعاة الخصوصٌة البٌولوجٌة القابمة بٌن الرجل والمرأة.

: وتقوم على فكرة تجاوز النمط االعتٌادي لمفهوم األسرة المتداول، إلى أشكال أخرى تتحول فٌه العبلقة  المثلٌة الجنسٌة -3

لمرأة إلى دابرة عبلقة المرأة بالمرأة، أو الرجل بالرجل، أو حتى الرجل والمرأة، لكن خارج الجنسٌة من دابرة عبلقة الرجل با

 أسوار الشرعٌة.

: ال على أساس إفساح المجال للمرأة لبلنخراط فً الحٌاة العامة والخاصة، وتهٌا سبل ولوجها مختلف التمكٌن الذاتً للنساء -4

 «.الكوطى» إنما فقط على أساس فكرة الحصص النسبٌة المٌادٌن عن طرٌق التركٌز على الكفاءة، و

 وللتوسع حول مرتكزات المقاربة حسب النوع، والمناقشات المرتبطة بها، أنظر على سبٌل المثال: 

مثنى أمٌن الكردستانً: حركات تحرٌر المرأة من المساواة إلى الجندر : دراسة نقدٌة إسبلمٌة، نشر وتوزٌع دار القلم للنشر  -

 وما بعدها. 42م،  ص: 2003هـ/1425، الطبعة األولى ،  -القاهرة -وزٌع ، والت

سلٌمان أسكاو : مدونة األحوال الشخصٌة ، مطالب التغٌٌر، وإشكالٌة المرجعٌة : دراسة وتقٌٌم فً ضوء التعدٌبلت الجدٌدة،  -

، 2004-2003ة الشرٌعة أكادٌر، السنة الجامعٌة ، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً الشرٌعة ، جامعة القروٌٌن، كلٌ

 .41-28ص 

 وما بعدها. 272زٌنب عبد العزٌز: المرأة والنظام العالمً: رإٌة إسبلمٌة، م.س، ص  -
78

 2000-1999اإلجراءات االستعجالٌة مابٌن ) -2-اإلجراءات التمهٌدٌة  -1وقد وضعت هذه اإلجراءات فً إطار ثبلثة أصناف:  - 

 .144راجع مشروع الخطة، م.س،  ص  – 2003-1999إلجراءات ذات األولوٌة ما بٌن ا -3 –( 
79

 .121-120كتابة الدولة المكلفة بالرعاٌة االجتماعٌة واألسرة والطفولة: وثٌقة مشروع الخطة : م.س ، ص  - 
80

 تمثلت هذه المقترحات فً:  - 

 المتعلقة بحقوق الطفل.سنة حسب االتفاقٌات الدولٌة  18الرفع من سن الزواج إلى  •

 السماح للفتاة الرشٌدة أن تعقد زواجها من دون ولً إذا رغبت فً ذلك. •

 اإلقرار بالطبلق القضابً كوسٌلة وحٌدة لفسخ عقد الزواج . •

 اضً.، مع إخضاع الحاالت االستثنابٌة لقبول الزوجة األولى ولتقدٌر القاإلغاء مإسسة تعدد الزوجات دون االكتفاء بتقٌٌده •

 سنة بالنسبة للجنسٌن معا. 15توحٌد سن الحضانة فً  •

 عدم إسقاط حضانة األم بسبب زواجها أو بعد إقامتها. •

 أن ٌكون السكن جزءا من موضوع النفقة فً حالة حضانة األم. •

 خلق محاكم أسرٌة . •

 االعتراف للنساء القاضٌات بمزاولة مهنة التوثٌق فً مادة األحوال الشخصٌة. •

 .204انظر: وثٌقة مشروع خطة العمل: م.س، ص:  -
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ِئْٓ ٩ٓ٧ٌَ ، ٚحعظَحـخ رظ٠ل١خص حٌَّأس ١ٛي حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، عٍٝ حٌمخٟٟ حٌٌٞ ٠عٍٓ 

ق، أْ ٠فًٜ ـٟ ط٠ُٛع حٌّّظٍىخص حٌّلٍٜش ه٩ي ـظَس حٌِٚحؽ، ٚأْ ٠ّٔق ٌٍَّأس حٌط٩

أٚ عٓ  ،حٌّطٍمش رٕٜؿ ٌٖ٘ حٌّّظٍىخص حٌظٟ ٓخّ٘ض ـ١ٙخ، ٓٛحء ِٓ ه٩ي عٍّٙخ ىحهً حٌز١ض

«٠َ١ك عًّ ِؤؿٍٛ
81
. 

ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌ٘ح حٌّمظَف ٚطؤ١ٓٔخ ع١ٍٗ، ٠ٌ٘ذ حٌزعٞ، اٌٝ أْ ِخ ؿخءص رٗ حٌوطش 

 رخٌّمظَف ح٢ٔؿ حٌٌوَ، ٠ّؼً طز١ٕخ ط٠َ٘ع١خ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٚفِٙٛٗ ـ١ّخ ٠ظعٍك

وّخ وَٓظٗ ح٤عَحؾ، ٚحؿظٙخى حٌفمٗ حٌّخٌىٟ، ٚوّخ أوي ع١ٍٗ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ
82

، ٌٌٚٙح ـبٔٗ 

حٌزعٞ ٌ٘ح حٌّمظَف  رؤٔٗ ِٓ لز١ً أوً أِٛحي حٌٕخّ رخٌزخ١ً، ـُٙ رٌٌه   ِٓ حٌؽ٠َذ أْ ٠ٕعض

ٖ ح٤ٓخٟٓ حٌٌٞ ٠َؿع اٌٝ حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ حٌوخٌي حٌّظّؼً ـٟ ح١ٌَٛي ٠ـٍْٙٛ ِٜيٍ

حٌٌٞ ِٕق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ١ٌْ ـم٢ ٌٍَّأس حٌّطٍمش ، رً كظٝ حٌّظٛـٝ  ،حٌفمٟٙ حٌّخٌىٟ

عٕٙخ ُٚؿٙخ
83
. 

طٌ٘ذ حٌعي٠ي ِٓ حٌـّع١خص حٌٕٔخث١ش ،ٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق
84
حٌّٔخٔيس ٌَّ٘ٚ  هطش  

ِ عٍٝ حؿظٙخى ـمٙخء حٌّؽَد، ٓٛحء رخٌّ٘خي، ) كك حٌ٘مخ( أٚ حٌعًّ، اٌٝ أْ حٌّمظَف ٠َطى

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،  َرخٌـٕٛد، ) حٌٔعخ٠ش( ٚ٘ٛ ِخ ٠ـعً ِٕٗ ١ٛخؼش ط٠َ٘ع١ش كي٠ؼش ٌّفٙٛ

 ـبٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ حٌظ١ٍُٔ رٌٙح حٌَأٞ؟

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

انخؽح كأضاش يشرٔع يُالشح اػتثار يمترح 

 نًفٕٓو حك انكذ ٔانطؼايح

 
                                                 

81
 .130وثٌقة مشروع الخطة، م.س ، ص:  - 

82
 .204خالد برجاوي : إشكالٌة األصالة والمعاصرة فً تقنٌن مدونة األحوال الشخصٌة، م.س، ص:  - 

83
الطبعة  -طنجة  -برٌسعبد السبلم حادوش: إدماج المرأة فً التنمٌة فً محك السٌاسة الشرعٌة ، إخراج وسحب ألطو - 

 وما بعدها. 382، ص 2001، أكتوبر  ىاألول

 وانظر فً نفس المعنى : 

فتٌحة الشافعً: التزام المساكنة بٌن الزوجٌن وآثار اإلخبلل بها ، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص، جامعة محمد  -

 .153م، ص:  2003-2002هـ /1424-1423 ةالسنة الجامعٌ –أكدال   -الخامس، كلٌة الحقوق

ص  2003الطبعة الثانٌة ،   -الرباط –إدرٌس حمادي: آفاق تحرٌر المرأة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، طبع ونشر دار أبً رقراق  -

141-143. 
84

 انظر على سبٌل المثال: - 

 «.األحوال الشخصٌة  حقوق المرأة المغربٌة ومدونة»دراسة أنجزتها الرابطة الدٌمقراطٌة لحقوق المرأة تحت عنوان  -

مطالب النساء االتحادٌات فٌما ٌتعلق بمدونة األحوال الشخصٌة، صادر عن القطاع النسابً لحزب االتحاد االشتراكً، الكتابة  -

 .)وثٌقة(.2001ٌونٌو  7الوطنٌة للنساء االتحادٌات، الرباط 

دمة للّجنة االستشارٌة المكلفة بمراجعة مدونة األحوال وقد أكدت نفس الجمعٌات وغٌرها على ذات الفكرة فً اقتراحاتها المق -

 الشخصٌة، انظر: 

 -94 – 84- 46 -27- 19ربٌع المساواة : مذكرة الجمعٌات من أجل تغٌٌر شامل لمدونة األحوال الشخصٌة ، م.س، ص: 

102- 134-172. 
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طٗ ِٓ هطش حٌعًّ ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش، رّخ حكظٛ َِ٘ٚ ٛيٍٚ عٓ ٔظؾ

ـ١ش ـعً ِظزخ٠ٕش، طَحٚكض ر١ٓ ِئ٠ي ٌٙخ رّخ طّؼٍٗ ِٓ حٓظَحط١ِمظَكخص، ٚاؿَحءحص ،ٍىٚى 

ٚرّخ  حٗظٍّض ع١ٍٗ ِٓ رَحِؾ ا٩ٛك١ش طمَٛ عٍٝ ِزخىة  ِظميِش ٩ٛ٦ف أٟٚخ  حٌَّأس،

َ٘حوش، ٚحٌّمخٍرش حٌٕٛع١شح١ٌٌّٛ٘ش، ٚحٌظٛحـم١ش، ٚحٌ
85
عٍٝ أٓخّ طمخ١عٙخ ٙخر١ٓ ِعخٍٝ ٌٚ ،

ظٝ ٌٚٛ وخٔض ِعخٍٟش ٤كىخَ ك ،ِع حٌَّؿع١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٚحٌظّخٟ٘ ِع ح٨طفخلخص حٌي١ٌٚش

طٍه حٌّمظَكخص حٌّظعٍمش رّٟٛٛ  ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش. خِٚعط١خص حٌٛحلع، هٜٛٛ حٌَ٘ 
86
 

                                                 
نها، أولها " الشبكة الوطنٌة لدعم الخطة "، وثانٌها، وألجل ذلك سعى االتجاه المإٌد لمشروع الخطة، إلى تشكٌل هٌبتٌن الدفاع ع -85

 " الجبهة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة المغربٌة ".

الذي تضمن رفضها للمقترحات  -اإلسبلمٌة لتقرٌرها حول مشروع الخطة  نفغداة إنجاز اللجنة العلمٌة لوزارة األوقاف والشإو 

عكف مإٌدوا هذه األخٌرة على التصدي للتقرٌر عن  -بمجال األحوال الشخصٌة التً أبداها المشروع، خصوصا منها المتعلقة 

وأصحاب  نطرٌق نشر مقترحات الخطة وتؤطٌر النقاش داخل الجمعٌات المحلٌة والوطنٌة، وكذا المرافعة لدى الفاعلٌن السٌاسٌٌ

 القرار قصد دعم إنجاز المشروع.

 .71حول خطة العمل ، م.س ، ص انظر:  محمد الصغٌر جنجار : النقاش العمومً  -

ترمً إلى إدماج نصف السكان فً مختلف » وفً نفس السٌاق اعتبرت " الشبكة الوطنٌة لدعم الخطة " فً بٌان لها، أن الخطة 

المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، وإلى النهوض بالمركز القانونً للمرأة المغربٌة) وأنها أتت ( استجابت للمطالب 

أن تختزل فً المقترحات المتعلقة بمجال  بالمشروعة المعبر عنها من لدن فبات واسعة من المجتمع .... كما أن الخطة ال ٌج

 «األحوال الشخصٌة،وتجاهل اإلجراءات األخرى...

 .12، ص 1999ٌولٌوز  22بٌان "الشبكة الوطنٌة لدعم الخطة ": منشور بجرٌدة االتحاد االشتراكً،  -

ة للشبكة فً الرد على االنتقادات التً استهدفت مقترحات الخطة، عمدت إلى إنجاز تقرٌر تحاول من خبلله بٌان وفً محاول

السند الدٌنً واالجتماعً والصحً والقانونً للبرهنة على عدم مخالفة تلك المقترحات للشرٌعة اإلسبلمٌة ولمقتضٌات الواقع 

 االجتماعً.

الذي أعدته الشبكة الوطنٌة لدعم الخطة تحت عنوان " الخطة الوطنٌة إلدماج المرأة فً  وللتفصٌل فً ذلك، راجع التقرٌر -

 التنمٌة آلٌة فً خدمة تنمٌة المغرب"  ) غٌر منشور(.
مقابل االتجاه الذي حاول الدفاع عن مشروع الخطة، ظهر اتجاه آخر معارض، بدأته اللجنة العلمٌة التابعة لوزارة األوقاف  -86

 سبلمٌة، وتبعته العدٌد من الهٌبات المدنٌة والسٌاسٌة، حٌث أبدت  جمٌعها تحفظها على مشروع الخطة من جوانب عدة:والشإون اإل

: فالخطة اعتمدت مرجعٌة دولٌة حتى فً جوانبها المصادمة الشرٌعة اإلسبلمٌة، خصوصا بنود  على مستوى المرجعٌة -1

دولٌة مثل مإتمرات نٌروبً وبكٌن، ودار السبلم ، وكوبنهاكن، لٌست سوى إذ من المعلوم أن المإتمرات ال» أرضٌة بكٌن : 

وسابل من أجل صٌاغة المجتمعات اإلنسانٌة على النمط الغربً المفلس فً المجال األسري، واختراق النظام االجتماعً 

 «اإلسبلمً.

 -، مطبعة طوب برٌس« اح المرأة فً التنمٌةخطة العمل الوطنٌة إلدم» ) أنظر : حركة التوحٌد و اإلصبلح : موقفنا مما سمً 

 .8(  ص: 2000)ٌناٌر  1420٘الطبعة األولى، رمضان  -الرباط

لؤلحوال الشخصٌة ونظام األسرة، وهذا  ًتتمٌٌز بالتؤثر البالغ بالقانون األوروب -عموما–فمقترحات الخطة » أضف إلى ذلك 

 «وٌنسف مرجعٌتنا اإلسبلمٌة....من شؤنه أن ٌقوض بناء شخصٌتنا المغربٌة اإلسبلمٌة، 

 8) أنظر: تقرٌر اللجنة العلمٌة لوزارة األوقاف، حول ما سمً بالخطة الوطنٌة إلدماج المرأة فً التنمٌة، ص: 

: فالخطة باعتمادها على المقاربة حسب النوع، تكون بذلك أعلنت تعارضها البٌن مع التصور على مستوى المقاربة -2 

 نون أسرة.ِّقابم على أساس  أنها مإسسة متكونة من أفراد، ولٌست أفرادا ٌكواإلسبلمً لؤلسرة، ال

:  فقد أبدى االتجاه المعارض تحفظه على تلك المقترحات سواء على مستوى المقترحات المتعلقة بمدونة األحوال الشخصٌة -3

ة تشجٌعها على انتشار الفساد وإضعاف ، أو من زاوٌرمن زاوٌة مخالفاتها لنصوص الشرٌعة، أو المذهب المالكً، أو الجمهو

 التحصٌن ، أو لعدم مبلءمتها للواقع االجتماعً.

 و حول هذه الردود  أنظر: 

 40 -12تقرٌر اللجنة العلمٌة لوزارة األوقاف، ص  -

 .40-27حركة التوحٌد واإلصبلح : موقفنا مما سمً خطة العمل الوطنٌة، م.س، ص  -
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حوّش ه٩ي ـظَس حٌِٚحؽ، عٍٝ أٓخّ حٌظِحَ أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رّمظَف حلظٔخَ حٌؼَٚس حٌّظَ

ـز١ّٕخ ً٘ذ  ٚس، ـمي عَؾ ٘ٛ ح٢هَ ٔمخٗخ كخىح؛حٌمخٟٟ رظّى١ٓ حٌّطٍمش ِٓ ٜٔؿ ٌٖ٘ حٌؼَ

ـ٠َك اٌٝ حعظزخٍٖ ِمظَكخ ٔٛع١خ ٠ظٛحـك ِع ِٕطك حٌعيي ٚح٦ٜٔخؾ حٌٌٞ ٠مَٛ ع١ٍٗ ى٠ٕٕخ 

،حٌل١ٕؿ
87
،كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش١٠خص ّمظاٟخـش اٌٝ وٛٔٗ ٠ّؼً طز١ٕخ ـٟ ١ٛؽش ط٠َ٘ع١ش ٌ 

88
 

  ِ ٤وً أِٛحي حٌٕخّ رخٌزخ١ً سً عخ  يْ ـبْ ـ٠َمخ آهَ، ٍأٜ ـ١ٗ 
89

٤كىخَ  خ٘يِ» ْ ـٟ اعّخٌٗ ، ٚأ

«ٕظخَ ح٦ٍعٌ ححٌّظعش، ٚحٌٕفمش ـٟ حٌعيس، ٚحٌٕفمش عٍٝ ح٨ٚ٤ى، ٚطـخُٚ
90
، أٟؿ اٌٝ ِخ ـ١ٗ  

«حٌٍّى١ش حٌفَى٠ش حٌوخٛش » ِٓ حعظيحء عٍٝ 
91
١ٌٗ ِٓ طل٠ًٛ حٌع٩لش ا ٚاٌٝ ِخ ١ٓئىٞ ،

حٌِٚؿ١ش  حٌمخثّش عٍٝ ل١ُ حٌّٛىس ٚحٌَكّش ٚحٌّىخٍِش، اٌٝ ِـخي حٌّ٘خكٕش ٚحٌّ٘خكلش، ِّخ 

١ٕٓعىْ ٍٓزخ عٍٝ حٌع٩لخص ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ، ِٚٓ ػُ ح٤َٓس وىً، ٚلي ٠ئىٞ ًٌه اٌٝ 

حٌظزخؼٞ ٚطَ٘ى ح٤َٓ ٚحٔل٩ٌٙخ
92

وش وّخ خٌّمظَف ٠عىْ ـىَس حٌٌِش حٌّخ١ٌش حٌّ٘ظَ، ٌٌٌٚه ـ

وّخ ٟ٘ ٔي ـىَس حٌٌِش حٌّخ١ٌش حٌّٔظمٍش ٟ٘ لخثّش ـٟ حٌظ٠َ٘عخص حٌؽَر١ش، أوؼَ ِٓ وٛٔٗ  ٠ـ

لخثّش ـٟ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش.
93
 

ْ ٕ٘خن ِٓ أٔىَ عٍٝ ف َِـٟٛخ ٩ٌعظزخٍحص حٌّظميِش، ـباًح وخْ حٌّمظَ ،ٌىٓ       

عخ٠ش، ـبٌٝ أٞ كي ٠ٔظم١ُ حٌّعظ١َٟٓ ًٌه، ٍٚأٜ ـ١ٗ طـ١ٔيح ط٠َ٘ع١خ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔ

 .ًٌه؟

ٔٗ رخٌمَحءس حٌّظؤ١ٔش ٌّمظَف حٌوطش ـٟ ع٩لظٗ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٠ف٠ٟ اٌٝ حٌلم١مش أ

 ٌفىَس كك حٌىي  ─ حٌّمظَفأٞ  ─طؤو١ي ـىَس أٓخ١ٓش، طظّؼً ـٟ حٓظزعخى طـ١ٔي ٌ٘ح ح٤ه١َ

٠ّىٓ  ٕخَٛ،ِٓ ه٩ي ِـّٛعش ِٓ حٌع ٚحٌٔعخ٠ش، ِٚٓ ػُ أٓخٓخ ٌّفِٙٛٗ؛ ٠ٚظَٙ ًٌه

 ٍٙخ ـ١ّخ ٠ٍٟ:١فٜط

 

ؿَٛ٘ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٘ٛ ِ٘خٍوش حٌٔعخس رب٠ـخر١ش ـٟ طى٠ٛٓ اْ أٓخّ ٚ -1

 رٗ ِٓ حٌّٔظفخى رلٔذ ويٖ ٚٓعخ٠ظٗأٚ ّٔخثٙخ، ـ١ؤهٌ وً ٚحكي ُِٕٙ ِٕخ حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش

طُ ش حٌظٟ ِٚٓ ه٩ي ح١ٌٜخؼ ─ىْٚ اـَح١ ٨ٚ طف٢٠َ،، ٌىٓ رخٌَؿٛ  اٌٝ ِمظَف حٌوطش، 

٠زيٚ أْ ح٤َِ ٠ظعٍك رخٌظع٠ٛٞ عٓ ٚلٛ  حٌط٩ق، ١ٌْٚ رلك ِّٕٛف  ─ خٌٙخحٓظعّ
                                                 

87
 .136 -135ق تحرٌر المرأة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، م.س، ص إدرٌس حمادي: آفا -انظر :  - 

88
           204خالد برجاوي: إشكالٌة األصالة والمعاصرة فً تقنٌن مدونة األحوال الشخصٌة بالمغرب، م.س ص:  -انظر: - 

89
     14، ص  1999دجنبر  1/ 45محمد ٌعقوبً خبٌرة: وقفة نقدٌة ضد تعدٌل مدونة األحوال الشخصٌة، جرٌدة التجدٌد ، عدد  -  

/ 48عبد القادر العافٌة : ما اقترحته الخطة لٌس مستوحى من شرع هللا، بل من القوانٌن السابدة  فً الغرب ، جرٌدة التجدٌد ، عدد  –

 .7، ص 1999دجنبر  22
90

 40حركة التوحٌد واإلصبلح: موقفنا مما سمً خطة العمل الوطنٌة، م.س، ص:  - 
91

 .1999ٌونٌو  4/  22ماء المغرب حول الخطة، منشور بجرٌدة التجدٌد، عدد بٌان رابطة عل - 
92

 .41حركة التوحٌد واإلصبلح: م.س، ص:   - 

دافعا لتحاٌل أرباب األسر على أنفسهم وعلى أوالدهم، » وٌضٌف نفس االتجاه معترضا عن المقترح، أن هذا األخٌر، ٌشكل 

اقتنابها باسم أشخاص آخرٌن، أو التعامل بانتهازٌة بٌن الزوجٌن ، الشًء الذي وذلك بمحاولة إخفاء ثرواتهم وممتلكاتهم، ب

 «سٌخلق أوضاعا اجتماعٌة شاذة، وٌنشر ثقافة جدٌدة وغرٌبة عن المجتمع المسلم، وٌكون سببا لنزاعات ومشاكل شتى....

اغً: تعلٌق على القرار الصادر عن ڭ، وحول نفس المعنى راجع: أحمد زو 42-41حركة التوحٌد واإلصبلح : م.س ، ص:  -   

 138.-137المجلس األعلى، م.س،  ص: 
 أنظر فً هذا المعنى :  –93

 .38تقرٌر اللجنة العلمٌة لوزارة األوقاف، م س، ص  -

 .41حركة التوحٌد واإلصبلح: موقفنا مما سمً خطة العمل الوطنٌة، م.س، ص  -
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ٌٍَّأس )حٌِٚؿش( ٔظ١ـش ل١خِٙخ رخٌّ٘خٍوش ـٟ طى٠ٛٓ ٚط١ّٕش ِخي ح٤َٓس، ٌٚ٘ح ِخ ٠ظؤوي ِٓ 

، ٌعٍُ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شه٩ي ٍر٢ حٓظلمخق حٌِٚؿش ٌٕٜؿ حٌّّظٍىخص رخٌط٩ق، ِع ح

ٌح حٌلي ِطٍمخ، ٚأّخ ٠ؼزض رؽٞ حٌٕظَ عٓ حٌِِخْعٕي ٘ ؿ٨ ٠م
94

، ـظو١ٜٚ حٌّمظَف 

ط٩ق ٨ؼ١َ، ٠ئَٗ عٍٝ أٔٗ ٠عزَ حٌٚحهظِحٌٗ ٨ٓظلمخق حٌِٚؿش ٜٔؿ حٌّّظٍىخص كخٌش 

عٓ ِفَٙٛ آهَ، ٘ٛ ِفَٙٛ حٌظع٠ٛٞ عٓ حٌط٩ق، ٟٚ٘ ِئٓٔش أهَٜ طوظٍؿ حهظ٩ـخ 

 عٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش. ٕخً ١  ر  

 

حٌل١خس  اٌٝ كَٜ حٓظلمخق ٜٔؿ حٌّّظٍىخص حٌّلٍٜش ه٩ي ـظَس ٠ٌ٘ذ حٌّمظَف -2

ىْٚ َِحعخس ٌّٔخّ٘ش حٌِٚؽ، ٨ٚ كظٝ رخلٟ ح٤َٓس، ٌٚ٘ح ِّخ حٌِٚؿ١ش رخٌّطٍمش ـم٢، 

اً ِٓ حٌّّىٓ أْ » ٠ظٕخـٝ ِع ِٕطك حٌعيحٌش حٌٌٞ ؿعٍٗ حٌّمظَف أٓخٓخ ٌٗ،  ،٨ٗه ـ١ٗ

ٌِٚؿش ٚكي٘خ، ٚأّخ ٔظ١ـش عًّ ِٚٔخعيس طٕ٘ؤ ػَٚس حٌِٚؽ أٚ طظُ ط١ّٕظٙخ ٨ رّٔخّ٘ش ح

 ،ٚأر١ٗ ٚأِٗ ،هٛطٗ ٚأهٛحطٗ؛ وبأٗوخٙ آه٠َٓ، ٓٛحء وخٔٛح ِٓ أـَحى عخثٍش حٌِٚؽ

عيحٌش اعطخء حٌِٚؿش أٚ ِٓ أٗوخٙ أؿخٔذ عٓ ح٤َٓس، ـى١ؿ ٠عظزَ حكظَحِخ ٌٍ ،ٚأرٕخثٗ

«.ص ٍؼُ أٔٙخ ٌُ طٔخُ٘ رّخ طٔظلك عٕٗ ٜٔؿ طٍه ح٤ِٛحئٜؿ حٌّّظٍىخ
95
ٛ وٌٌه ٚ٘ 

ٌىً حٌٔعخس حٌّٔخ١ّ٘ٓ ،  خرظخٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ كمخ ػ٠ظٕخـٝ ِع حٌّفَٙٛ حٌٜل١ق 

 َٜٖ  رٕطخق حٌِٚؿش حٌّطٍمش وّخ ً٘ذ ا١ٌٗ حٌّمظَف.ِٓ ؼ١َ ل

 

ٓ اٌٝ أٔٗ عٍٝ حٌمخٟٟ حٌٌٞ ٠عٍٓ حٌط٩ق، أْ ٠ّى   ،حٌوطش َِ٘ٚ  أٗخٍ ِمظَف -3

ٌ٘ح رخ٦ٟخـش اٌٝ عيَ ي ـظَس حٌِٚحؽ، ٚه٩حٌّطٍمش ِٓ ٜٔؿ حٌّّظٍىخص حٌّلٍٜش 

طٛحـمٗ ِع ِزيأ حٌعيحٌش حٌٌٞ ٠م٠ٟ ربعطخء وً ًٞ كمٗ، رلٔذ ِخ ليِٗ ِٓ ؿٙي، ـٙٛ 

حٌـخ٠ٍش ـٟ ـَُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ طؤهٌ حٌَّأس ٚوً حٌعَـ١ش ٠وخٌؿ لٛحعي حٌمّٔش 

ىْٛ ٜٔفخ، أٚ ـمي ٠ٕخٓذ ِٚٔخّ٘ش وً ٚحكي ُِٕٙ، حٌٔعخس ِٓ حٌّخي حٌّٔظفخى، ليٍح ٠ظ

َأّ حٌّخي ( ٘ىً ٌِٕش ) ح٤ًٛ حٌٌّش  حٌي  ألً، أٚ أوؼَ، ٌ٘ح ِع َِحعخس ِٔؤ ٍرعخ، أٚ

١ٜٚ ٜٔؿ حٌظٟ طَؿع اٌٝ أٛلخرٙخ، ِٚٓ ػُ ـبْ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ِمظَف حٌوطش ِٓ طو

ـخٔذ ِٕطك حٌعيي ِٓ ؿٙش ، ٨ٚ ٠ٕٔـُ ِطٍمخ ِع ِمظ١٠خص حٌّّظٍىخص ٌٍّطٍمش، أَِ ٠

 ٌٔعخ٠ش ٚؿَٖٛ٘ ِٓ ؿٙش أهَٜ.كك حٌىي ٚح

 

َؿع ـ١ٗ اٌٝ ل٠خء حٌلىُ، ٠   ،اْ حٌِٕح  حٌٌٞ ٠مع ر٘ؤْ حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش -4

حٌٌٞ ٌٗ كك حٌفًٜ ـٟ حٌّٕخُعخص حٌّظعٍمش رٌٙح حٌلك، ٌىٓ رخٌَؿٛ  اٌٝ ِمظَف حٌوطش، 

حٌٌٞ  ─ " عٍٝ حٌمخٟٟ حٌٌٞ ٠عٍٓ حٌط٩ق" ─لي أٚوً حٌّّٙش اٌٝ لخٟٟ حٌط٩ق  ٔـيٖ

 »ٙخى عٍٝ حٌََٓٛ ٚحٌٛػخثك حٌعي١ٌش؛ ٘ٛ لخٟٟ حٌظٛػ١ك، ٚحٌٌٞ طٕلَٜ ِّٙظٗ ـٟ ح٦ٗ

اً ٨ ٠عظزَ ِلىّش رؤٞ كخي ِٓ ح٤كٛحي، ٨ٚ ٠فًٜ ـٟ حٌّٕخُعخص حٌظٟ ٠َؿع 

«ح٨هظٜخٙ ـٟ ٗؤٔٙخ اٌٝ حٌّلىّش ًحص ح٠٨ٌٛش حٌعخِش
96

، ـبًح ٨كع أْ ح٤َِ ٠ظـخُٚ 
                                                 

 راجع       ومابعدها من هذا البحث. -94

 
95

 137اغً : تعلٌق على القرار الصادر عن المجلس األعلى، م.س ، ص: ڭزو أحمد - 
96

 .137اغً: م.س، ص: ڭأحمد زو - 
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مش أٚ حٌَُٓ ِٕخُعش، ـ١ٍْ ٌٗ ا٨ اكخٌش ح١٤َحؾ عٍٝ ٩ٛك١ظٗ وؤْ طظ٠ّٓ حٌٛػ١

 حٌـٙخص حٌّوظٜش ٚا٨ حعظزَ ِظـخُٚح ٨هظٜخٛٗ.

حٌوطش ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ  َِ٘ٚ  عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٠ظ٠ق أْ حعظّخى ِمظَف

حٌظ١ّٕش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ِلً ٔظَ، هخٛش ٚأْ ح٠ٌّّْٛ حٌٌٞ ٠لٍّٗ 

٠ظعخٍٝ ـٟ وؼ١َ ِٓ ؿٛحٔزٗ ِع ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ِٓ ؿٙش، ٨ٚ  ،حٌّمظَف ٔفٔٗ

 ٠عىْ عٕخَٖٛ حٌـ٠َ٘ٛش وّخ وَٓٙخ حٌعَؾ ٚؿَٜ رٙخ حٌعًّ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: 
 

 ضرورة تحديد مفهوم حق الكدوالسعاية كعرف محلي.

 

 

ٓ ه٩ي رعٞ ِلخ٨ٚطٗ، ٌُ ٠ىٓ ِ ─ وّخ ٍأ٠ٕخ ًٌه ٓخرمخ ─اًح وخْ حٌفمٗ حٌّعخَٛ 

لً ِع ِمظ١٠خطٗ ِٛـمخ ـٟ ١ٛخؼش ِفَٙٛ ١ٍُٓ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِٕٚٔـُ عٍٝ ح٤
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وّخ ٠ليى٘خ حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ـبْ ٍَٟٚس طـخُٚ ٌ٘ح حٌمٍٜٛ، ٠ٔظيعٟ  ٚعٕخَٖٛ حٌـ٠َ٘ٛش

ص ر٢ٔ طع٠َؿ ٌٗ، ٠ىْٛ ِٕٔـّخ ِع ِمظ١٠خٍس ِفَٙٛ ٌٌٙح حٌلك، ٚاعّخي حٌّلخٌٚش ـٟ رٍٛ

ٍعٕخَٛ حٌـ٠َ٘ٛش ح١ٌِّّس ٌٗ عٓ رخلٟ ٌ ─عٍٝ ح٤لً  ─عَؾ حٌّلٍٟ ِٓ ؿٙش، ِٚظ٠ّٕخ حٌ

 اٌّجسث اٌثبٟٔ(.حٌّئٓٔخص ٚحٌّفخ١ُ٘ حٌظٟ لي طوظ٢ٍ رٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ )

عٍٝ أْ ٌٖ٘ حٌّلخٌٚش ـٟ حٌظلي٠ي، ٌٓ طىْٛ ِىظٍّش ا٨ ِٓ ه٩ي حٌٛلٛؾ عٍٝ حٌّخىس 

لغ ـٟ ِيٜ اِىخ١ٔش حٌمزٛي رٙخ وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس حٌّؽَر١ش، ٚحٌز 49

هخٛش ٚأْ حٌعي٠ي ِّٓ طٕخٌٚٛح ٌٖ٘ حٌّخىس رخٌظل١ًٍ ٚحٌّٕخل٘ش، حطـٙٛح ٔلٛ  ،حٌىيٚحٌٔعخ٠ش

حٌلك ِٚمظ١٠خطٗ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ـعً حٌٔئحي ِطَٚكخ كٛي  ظزخٍ٘خ طم١ٕٕخ ط٠َ٘ع١خ ٌّفَٙٛ ٌ٘ححع

 (.ٚي)اٌّجسث األٛلش ٌ٘ح حٌٍّٔه، ٚكيٚى حٌمزٛي رٗ؟ 

 

 

 

 

 

 

 :انًثحج األٔل 

 

يٍ يذَٔح  44يكاَيح تثُي انًادج إيُالشح 

 . انكذ ٔانطؼايح األضرج كأضاش نًفٕٓو حك

 

ٗىً ٛيٍٚ حٌّيٚٔش حٌـي٠يس ٥ٌَٓس، رعي ٕٓٛحص ِٓ حٌٕمخٕ كٛي اٗىخ١ٌش طعي٠ً 

ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، كيػخ لخ١ٔٛٔخ رخٍُح، حعظزَٖ حٌعي٠ي ِٓ ٍؿخي حٌمخْٔٛ ٚؼ١َُ٘، 

ٍٛس ا٩ٛك١ش ح٤وؼَ عّمخ ـٟ حٌّـظّع حٌّؽَرٟ ٌِٕ ح٨ٓظم٩يػ
97
ٔظَح ٌّخ طىَٓٗ ِٓ  ،

 ،ٚحٌّٔخٚحس ،عٍٝ أْٓ ِٓ حٌعيي ش ٌّئٓٔش ح٤َٓس رّوظٍؿ ِىٛٔخطٙخكّخ٠ش لخ١ٔٛٔش ٚل٠خث١

 َِٚحعخس ٌّمخٛي ح٠ٌَ٘عش ٚأكىخِٙخ.

ِعخٌـظٙخ ، وخْ ِٓ أّ٘ٙخ ٚلي ط٠ّٕض ٌٖ٘ حٌّيٚٔش ِـّٛعش ِٓ حٌّمظ١٠خص حٌـي٠يس 

حٌظير١َ حٌّخٌٟ ٥ٌِٛحي حٌّىظٔزش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ أػٕخء حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، ٓٛحء ـٟ كخٌش  ٌّٔؤٌش

حٌزعٞ طى٠َٔخ ط٠َ٘ع١خ ٌلك حٌىي حٌظٟ حعظزَ٘خ  49ح٨طفخق، أٚ ؼ١خرٗ، ًٌٚه ِٓ ه٩ي حٌّخىس 

 ؟. ه١ٌَ٘ح ح٤ٌّفَٙٛ  وؤٓخّ 49حٌّخىس  ، ٚ٘ٛ ِخ ١َف حٌظٔخإي كٛي اِىخ١ٔش طزٕٟٚحٌٔعخ٠ش

مخٍٔظٙخ ٚلَحءس ٠ِخ١ِٕٙخ )حٌّطٍذ ح٤ٚي( ِٚ 49ٌىٓ رخٌَؿٛ  اٌٝ ِمظ١٠خص حٌّخىس 

، ٠ظ٠ق أْ ٕ٘خن حهظ٩ـخص ؿ٠َ٘ٛش ر١ّٕٙخ طف٠ٟ اٌٝ ٍَٟٚس رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش )حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ( . وؤٓخّ ٌٖ٘ حٌّخىس حٓظزعخى اِىخ١ٔش طزٕٟ

 

 :انًؽهة األٔل 
                                                 

97
زهور الحر: دور القضاء فً تفعٌل مقتضٌات قانون األسرة، مقال منشور فً إطار األٌام الدراسٌة حول مدونة األسرة، المعهد  - 

                                     111، ص: 2004شتنبر  -5ٌام الدراسٌة رقم العالً للقضاء، سلسلة الندوات واالللقاءات واأل
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 .يٍ يذَٔح األضرج 44لراءج في يعًٌٕ انًادج 

 

ٌىً ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ًِش ِخ١ٌش ِٔظمٍش » ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس عٍٝ أٔٗ  49طٕٚ حٌّخىس  

عٓ ًِش ح٢هَ، ؼ١َ أٔٗ ٠ـُٛ ٌّٙخ ـٟ ا١خٍ طير١َ ح٤ِٛحي حٌظٟ ٓظىظٔذ أػٕخء ل١خَ حٌِٚؿ١ش 

 ح٨طفخق عٍٝ حٓؼظّخٍ٘خ ٚط٠ُٛعٙخ. 

 ـٟ ٚػ١مش ِٔظمٍش عٓ عمي حٌِٚحؽ. ق٠٠ّٓ ٌ٘ح ح٨طفخ 

 ٔخٌفش حٌٌوَ.حٌ ربٗعخٍ حٌطَـ١ٓ عٕي ُٚحؿّٙخ رخ٤كىخَ ٠ْمَٛ حٌعي٨ 

اًح ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن حطفخق ـ١َؿع ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، ِع َِحعخس عًّ وً ٚحكي ِٓ  

«ِٓ ِـٙٛىحص، ِٚخ طلٍّٗ ِٓ أعزخء ٌظ١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس. ِٗحٌِٚؿ١ٓ، ِٚخ لي
98
  

٠ظ٠ق أْ حٌَّ٘  لي ألَ ٔظخِخ لخ١ٔٛٔخ ؿي٠يح ٦ىحٍس ٚطير١َ  ،ي ٌٖ٘ حٌّخىسـّٓ ه٩

،ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ ه٩ي حٌل١خس حٌِٚؿ١ش
99
ك١غ طظفخعً ـٟ طى٠ٕٛٗ طَو١زش ػ٩ػ١ش  

 طـّع ر١ٓ ػ٩ع ِزخىة أٓخ١ٓش :

خ ِٚؿ١ٓ، ١زمطؤو١ي حٌَّ٘  عٍٝ ١ٓخىس ِزيأ حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌىً ٚحكي ِٓ حٌ :أٌٚٙخ

اع٩ٔٗ ِزيأ ؿٛحُ ح٨طفخق ـٟ ٚػ١مش  :ػخ١ٔٙخ . اٌفمشح األٌٚٝ(١ِ٩ٓش )ٌّمظ١٠خص ح٠ٌَ٘عش ح٦

ِٔظمٍش عٓ عمي حٌِٚحؽ عٍٝ طير١َ ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش أػٕخء ل١خَ حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، حٔط٩لخ ِٓ 

ٛحعي حٌعخِش ٦ػزخص الَحٍٖ ِزيأ حٌَؿٛ  ٌٍم :ػخٌؼٙخ . اٌفمشح اٌثب١ٔخ(ـىَس حٌل٠َش حٌظعخلي٠ش،)

ِٛحي حٌِٚؿ١ش، ِع ٟٚع ِعخ١٠َ ط٠ز٢ ِٔخّ٘ش وً ٌش ؼ١خد حطفخق وظخرٟ ر٘ؤْ طير١َ أكخ

 (.اٌفمشح اٌثبٌثخُٚؽ ـٟ طٍه ح٤ِٛحي )

 

 :الفقرة األولى
 . استقالل الذمة المالية لكل من الزوجين أ  التأكيد على مبد

 

ٓ ًِش ِخ١ٌش ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٌىً » ـٟ ـمَطٙخ ح٤ٌٚٝ، عٍٝ أْ  49ٌمي ٜٔض حٌّخىس 

ـّٓ ه٩ي ٌٖ٘ حٌفمَس، ٠ظ٠ق أْ حٌَّ٘  ٠عٍٓ ـٟ ريح٠ش حٌّخىس عٍٝ  ،«ِٔظمٍش عٓ ًِش ح٢هَ

أْ حٌِٚؽ ٌٗ ًِظٗ حٌّخ١ٌش حٌّٔظمٍش، ٚحٌِٚؿش ِمخرً ًٌه ٌٙخ ًِظٙخ حٌّخ١ٌش حٌّٔظمٍش عٓ ُٚؿٙخ، 

 رل١غ ٨ ٠ـذ حٌو٢ٍ ِطٍمخ ر١ٓ حٌٌِظ١ٓ. 

ىٗ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ حٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّخىس، ٠ـي أٓخٓٗ ـٟ ٌٚ٘ح حٌظٛؿٗ حٌٌٞ ٍٓ

حٌظٟ طئوي عٍٝ ٍَٟٚس اعّخي حٌفًٜ حٌظخَ ر١ٓ حٌٌُِ حٌّخ١ٌش  ،ِمظ١٠خص ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش
                                                 

 425( ص: 2004فبراٌر  5) 1424ذي الحجة  14السنة الثالثة والتسعون،  5184الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربة( عدد،  -98

،ال تدخل فً نطاقها إال  49المشرع فً إطار المادة  مما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن النظام أو القواعد التً أقرها -99 

األموال المكتسبة بٌن الزوجٌن أثناء قٌام العبلقة الزوجٌة بٌنهما، ومن ثم فإنه ٌخرج فً هذا اإلطار تنازع الزوجٌن حول متاع البٌت 

 ن شوار وجهاز ٌعتبر ملكا لها. كل ما أتت به الزوجة م »والتً جاء فٌها   34الذي خصصت له المدونة نصا خاصا وهو المادة 

 وإذا وقع نزاع فً باقً األمتعة، فالفصل فٌه ٌخضع للقواعد العامة لئلثبات. 

غٌر أنه إذا لم ٌكن لدى أي منهما بٌنة، فالقول للزوج بٌمٌنه فً المعتاد للرجال، وللزوجة بٌمٌنها فً المعتاد للنساء، أما المعتاد 

 . «هما وٌقتسمانه، ما لم ٌرفض أحدهما الٌمٌن وٌحلف اآلخر فٌحكم لهللرجال والنساء معا فٌحلف كل من
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ٌٍِٚؿ١ٓ، رل١غ ٨ ٠ـُٛ عٍٝ ح٩١٦ق أْ طىْٛ ِٟٛٛ  حهظ١٩ أٚ طيحهً، عٍٝ ح٤لً ِٓ 

حٌٕخك١ش حٌٕظ٠َش
100
 . 

)حٌفمَس حٌَحرعش(  35حٌٍّؽخس، حٔط٩لخ ِٓ حٌفًٜ  ألَطٗ َ.أ.ٌٕه ٓزك ٚأْ ٚ٘ٛ ِزيأ وٌ

حٌٌٞ طزٕٝ ريٍٖٚ ِزيأ حٌل٠َش حٌّطٍمش ٌٍِٚؿش ـٟ حٌظَٜؾ رّخٌٙخ ىْٚ أْ ٠ىْٛ طَٜـٙخ ًٌه 

ِٟٛٛ  ٍلخرش أٚ ٚٛخ٠ش ِٓ لزً ُٚؿٙخ أٚ ؼ١َٖ
101
ـّع حٌفمٗ عٍٝ حعظزخٍٖ ٚ٘ٛ ِخ ٠   ،

١ٓطى٠َٔخ ٌّزيأ حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌٍِٚؿ
102
. 

، رخ٦ٟخـش اٌٝ وٛٔٗ ِٓ ؿٙش، أ  َّ٘  حٌّؽَرٟ رّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌّزيػُ اْ ط٘زغ حٌ 

أكىخَ  ح٤َٓس، حٌّظّؼً ـٟ ٍَٟٚس ِـخٍحس ٠عىْ حٌظٛؿٗ حٌعخَ حٌٌٞ حٍطىِص ع١ٍٗ ِيٚٔش

ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش ٚعيَ حٌوَٚؽ عٓ ِمظ١٠خطٙخ
103

، ـٙٛ ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٠ـي طز٠ََٖ ـ١ّخ 
                                                 

  
100

فالمبدأ العام الذي جعلته الشرٌعة اإلسبلمٌة أساسا لضبط المعامبلت المالٌة بٌن الزوجٌن، ٌقوم على أساس الفصل التام بٌن  -  

جال نصٌب مما اكتسبوا، وللنساء ِّمرأة، لقوله تعالى ﴿ للرالذمم، وهذا الفصل مبنً على مبدأ المساواة فً تمام األهلٌة بٌن الرجل وال

( ﴿ وابتلوا الٌتامى حّتى إذا بلغوا النكاح فإن  6(  وقوله تعالى فً )سورة النساء اآلٌة  32نصٌب مما اكتسبن ﴾ )سورة النساء اآلٌة 

 آنستم منهم رشدا فادفعوا إلٌهم أموالهم والتاكلوها إسرافا وبدارا أن ٌكبروا ﴾.

للرجال نصٌب مما ترك الوالدان واألقربون، وللنساء نصٌب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو كثر نصٌبا  ﴿قوله أٌضا و

 من سورة النساء (. 7مفروضا ﴾ )اآلٌة 

اٌة ألحدهما على فهذه اآلٌات الكرٌمات، كلها تدل على أهلٌة كل من الرجل والمرأة فً اإللزام وااللتزام ، وبصورة تماثلٌة ال وص

 اآلخر، فاآلٌات صرٌحة فً إقرار مبدأ الذمة المالٌة المستقلة لكل من الزوجٌن. 

قلت ٌا رسول هللا » وباإلضافة إلى هذه اآلٌات الكرٌمات، فقد أكدت السنة النبوٌة، على نفس المبدأ، فعن أسماء رضً هللا عنها قالت: 

رواه البخاري فً باب هبة المرأة لغٌر « ؟  قال تصدقً وال توعً فٌوعى علٌك ،مالً مال إال ما أدخل علً الزبٌر، أفؤتصدق

 -بٌروت–، المكتبة العصرٌة 2أبو عبد هللا محمد إسماعٌل البخاري: صحٌح البخاري، ج -( انظر: 2591زوجها، )الحدٌث رقم 

 . 782م، ص:2001ه/1422طبعة 

)ص( فذكرت له، فقال رسول هللا )ص(: اشتري واعتقً فإن الوالء لمن دخل علً رسول هللا » وعن عابشة رضً هللا عنها قالت 

 . 639، م.س، ص 2(، اتظر صحٌح البخاري ، ج 2155رواه البخاري فً باب الشراء والبٌع مع النساء،  )الحدٌث رقم  «أعتق 

حتفظ بنفس الحقوق والسلطات على على أن الزوجة ت ─تؤسٌسا على اآلٌات واألحادٌث المتقدمة  ─ثم إن جمهور الفقهاء متفقون  

أموالها، إذ لٌس للزوج تؤثٌر على أهلٌتها، فتبقى مالكة لكل األموال التً جاءت بها قبل الزواج أو أثناءه، وال تخضع ألي نوع من 

جٌزوا تصرف المرأة الوصاٌة أو الرقابة على إدارة أموالها والتصرف فٌها،  إال أن المالكٌة  أوردوا استثناءا فً هذا المجال، ولم ٌ

فً مالها بدون عوض كالهبة أو الكفالة إذا تجاوز ثلث مالها، وللتوسع فً موضوع حرٌة المرأة وأهلٌتها فً إجراء التصرفات المدنٌة 

األولى  الطبعة  -الدار البٌضاء -عند الفقهاء المسلمٌن راجع: محمد المهدي الحجوي: المرأة بٌن الشرع والقانون ، مطابع دار الكتاب  

 وما بعدها. 17ص:  1967

- DANNOUNI HADJIRA : Le régime des biens des époux en droit algérien,  R.T.D. 1986, p: 161 et s        

 وبخصوص أهلٌة الزوجة فً الشرع وموقف المذاهب الفقهٌة منها ،  انظر:                                                      

، ٌونٌو 2ادٌر، العدد ڭر بكاري: أهلٌة الزوجة فً التبرع بٌن اإلطبلق والتقٌٌد على ضوء الفقه والتقنٌن، مجلة كلٌة الشرٌعة، أعم -

.                                                                                                   35 -29، ص:2003  

 
للمرأة حرٌتها الكاملة فً التصرف فً مالها » من مدونة األحوال الشخصٌة على أنه  35ابعة من الفصل فقد نصت الفقرة الر -101

 1377٘جمادى األولى  13/ 2354الجرٌدة الرسمٌة  )باللغة العربٌة( عدد «. دون رقابة الزوج، إذ ال والٌة للزوج على مال زوجته 

 2635(  ص: 1957دجنبر  6) 
مثال : فرٌدة بنانً: حق تصرف الزوجة فً مالها: حق شرعً، وقٌود تشرٌعٌة، مطبعة دار تٌنمل للطباعة وانظر على سبٌل ال -102

 وما بعدها. 13، ص:  1995الطبعة األولى  -مراكش -والنشر،

-MOLAY R’CHID ABDERRAZAK : La femme et la loi Au Maroc, Collection dirigeé par Fatima 

Mernissi, éd le Fennec, 2
ème

 éd 1993. p :57-58.                                     
103

 2004-2003وهذا ما أكده جبللة الملك محمد السادس فً خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورته األولى للسنة التشرٌعٌة  - 

ظر إلٌها على أنها انتصار لفبة على أخرى، إن اإلصبلحات التً ذكرنا أهمها ال ٌنبغً أن ٌن» حٌث قال  2003أكتوبر  10،بتارٌخ 

 بل هً مكاسب للمغاربة أجمعٌن، وقد حرصنا على أن تستجٌب للمبادئ والمرجعٌات التالٌة :
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حٌظٟ  ،ِٓ ّٟخٔخص لخ١ٔٛٔش ِظ١ِّس ١٤َحؾ حٌع٩لش، ٚهٜٛٛخ حٌَّأس  ─ّزيأحٌأٞ ─٠ّٕلٗ 

طزمٝ ِلظفظش رلمٛلٙخ حٌىخٍِش ٚحٌّٔظمٍش ـٟ حٌظَٜؾ رؤِٛحٌٙخ ىْٚ ٚٛخ٠ش أكي، ِخ ىحِض 

ِٓ كَٙ عٍٝ ّٟخْ  ِّخٍٓش ًٌه، ٔخ١٘ه عّخ ـٟ حٌّزيأ   ِظٛـَس عٍٝ ح١ٍ٘٤ش حٌمخ١ٔٛٔش ـٟ

هَ، هخٛش اًح وخٔض حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٤كيّ٘خ ا٠ـخر١ش عيَ حؼظٕخء أكي حٌِٚؿ١ٓ عٍٝ كٔخد ح٢

ِمخرً ٍٓز١ش ح٤هَٜ
104
 . 

ا٨ أٔٗ ـٟ ا١خٍ ٍؼزش حٌَّ٘  ٠٦ـخى كً ٦ٗىخ١ٌش حلظٔخَ حٌّّظٍىخص حٌظٟ ٓظىظٔذ ر١ٓ 

آهَ، ٠م٠ٟ رـٛحُ حطفخق  ح٦لَحٍ رّزيأ  حٌِٚؿ١ٓ أػٕخء ل١خَ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، ـمي عّي اٌٝ 

٘ٛ ِخ ١ٓىْٛ ِٟٛٛ  ٛحٌّٙخ حٌّىظٔزش أػٕخء ل١خَ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، ٚحٌِٚؿ١ٓ عٍٝ طير١َ أِ

 . حٌٕمطش حٌّٛح١ٌش

 :الفقرة الثانية
 إقرار جواز االتفاق التعاقدي بين الزوجين على تدبير األموال المكتسبة. 

 

( 49َص ِيٚٔش ح٤َٓس )حٌّخىسحٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌىً ِٓ حٌِٚؿ١ٓ، أل اٌٝ ؿخٔذ ِزيأ         

رّفِٙٛٗ حٌّئٟ ح٦ٍحىسٍٓطخْ  ٌّزيأ   ٠و٠ع ،حهظ١خ٠ٍخ آهَ ِزيأ
105

ٟ حٌفمَس ح٤ٌٚٝ ، ًٌٚه ـ

 ك١غ ٜٔض عٍٝ ِخ ٠ٍٟ: ،ِٓ ٔفْ حٌّخىس

ؼ١َ أٔٗ ٠ـُٛ ٌّٙخ ـٟ ا١خٍ طير١َ ح٤ِٛحي حٌظٟ ٓظىظٔذ أػٕخء ل١خَ حٌِٚؿ١ش، » ...  

 «ح٨طفخق عٍٝ حٓظؼّخٍ٘خ ٚط٠ُٛعٙخ....
                                                                                                                                                         

 ال ٌمكننً بصفتً أمٌرا للمإمنٌن أن أحل ما حرم هللا وأحرم ما أحله. -

رة بالمعروف، ووحدة المذهب المالكً واالجتهاد األخذ بمقاصد اإلسبلم السمحة فً تكرٌم اإلنسان والعدل والمساواة والمعاش -

  «الذي ٌجعل اإلسبلم صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرٌة لؤلسرة منسجمة مع روح دٌنٌنا الحنٌف.

فبراٌر  5)  1424ذو الحجة  16 – 5184انظر الخطاب منشورا بدٌباجة مدونة األسرة، الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربٌة( عدد  - 

2004.) 
ومما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أنه على الرغم من أهمٌة مبدأ الفصل بٌن الذمم المالٌة للزوجٌن فً الحفاظ على استقبلل  -104

كل زوج فً إدارة أمواله بالشكل الذي ٌرغب فٌه دون وصاٌة وال رقابة أحد، فإن البعض ٌرى أن أهمٌة المبدأ تبقى نظرٌة وال 

 ت الواقع الذي ٌفرض االتحاد الفعلً لذمم الزوجٌن، وحول هذا التوجه راجع :تستجٌب لمتطلبا

، السنة 4العٌاشً المسعودي: نظام فصل األموال فً الزواج بٌن وهم القانون ووزن الواقع، مجلة االقتصاد والمجتمع،  العدد  -

 . 42،ص:  1988

 وانظرفً نفس المعنى:

- DANNOUNI HADJIRA : Le régime des biens des époux en droit algérien, op.cit p : 166 et S. 
105

وزارة العدل: دلٌل عملً لمدونة األسرة، منشورات جمعٌة نشر المعلومة القانونٌة والقضابٌة، سلسلة الشروح  -انظر:   - 

 .44ص  2004، مطبعة فضالة، طبعة 1والدالبل، العدد

والطبلق فً مدونة األسرة، دراسة مقارنة مع أحكام الفقه اإلسبلمً وقوانٌن دول عبد الخالق أحمدون: الزواج   -              

 237م ص: 2006الطبعة األولى  -الرباط–المغرب العربً واإلتفاقٌات الدولٌة، مطبعة طوب برٌس 

ٌعة المتعاقدٌن التً تجد فاالتفاق المبرم بٌن طرفٌن فً هذا الصدد تحكمه قاعدة العقد شر »وفً هذا ٌقول األستاذ محمد الكشبور: 

من ق.ل.ع، فنحن أمام عقد مدنً ٌخضع لؤلحكام العامة للقانون المدنً من حٌث أركانه وشروط صحة تلك  230أساسها فً الفصل 

 .«األركان وبطبلنه وإبطاله وتفسٌره وترتٌب مختلف آثاره

الطبعة األولى،  -الدار البٌضاء–ة النجاح الجدٌدة ، انحبلل مٌثاق الزوجٌة، مطبع2محمد الكشبور: شرح مدونة األسرة ،ج -   

    388م، ص: 2006 -1427٘
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أْ حٌَّ٘  ٠ظليع عٓ حطفخق حهظ١خٍٞ ٠ّىٓ  ─ حٌّمظ١٠خص حٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ ─٠ٚظ٠ق 

ٌٍِٚؿ١ٓ ِٓ ه٩ٌٗ طٕظ١ُ ٚطير١َ أِٛحٌّٙخ حٌظٟ ٓظىظٔذ أػٕخء ل١خَ حٌِٚؿ١ش، ًٌٚه عٓ ٠َ١ك 

طلي٠ي و١ف١ش حٓظؼّخٍ٘خ، ٠َ١ٚمش ط٠ُٛعٙخ، أٞ أْ ح٤َِ ٠ظعٍك رعمي ٠ظطٍذ ططخرك اٍحىط١ٓ 

ّؼً ـٟ حطـخٖ حٌِٚؽ ٚحٌِٚؿش ٔلٛ ارَحَ عمي ٠ظ ،٦كيحع أػَ لخٟٔٛٔ؛ ـظطخرك ح٦ٍحىط١ٓ

ه٩ي  حي حٌّىظٔزش ِٓ و١ٍّٙخر١ّٕخ ٠ظـٔي ح٤ػَ حٌمخٟٔٛٔ ـٟ و١ف١ش طير١َ طٍه ح٤ِٛ ،حٌظير١َ

حٓظَّحٍ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش
106
 . 

٠ظليع عٓ لخعيس ِىٍّش ٠ّىٓ ح٨طفخق  ٍ،ْ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ ـٟ ٌ٘ح ح١٨خـخٌٛحٟق أ

ِخ ىحَ  ،ٔٗ ١ٌْ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخ١ٔٛٔش ِخ ٠ّٕع عيَ ح٨طفخق ِطٍمخعٍٝ ِوخٌفظٙخ، عٍٝ حعظزخٍ أ

حٌطَـخْ ٌّٙخ ح١ٍ٘٤ش حٌّي١ٔش ٦رَحَ حٌعمي، ِٚخ ىحَ أْ ٌّٙخ حٌل٠َش حٌّطٍمش ـٟ حٌظَٜؾ 

حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش رؤِٛحٌّٙخ ١زمخ ٌّزيأ  
107

، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظ٠ق أ٠٠خ ِٓ ه٩ي ح١ٌٜخؼش حٌظٟ 

 ".غ١ش أٔٗ ٠دٛصٌٌٙح حٌّمظ٠ٝ "حٓظعٍّٙخ حٌَّ٘  ـٟ الَحٍٖ 

   ٍ ٖ َٗوش أٚ ِّٚخ ٩٠كع عٍٝ حٌفمَس، أْ حٌَّ٘  ٌُ ٠ليى ١ز١عش ٌ٘ح حٌعمي ِٓ ك١غ حعظزخ

  َ ن ٌٍِٚؿ١ٓ حٌل٠َش حٌّطٍمش ـٟ ٌٌٙح حٌظَٜؾ، رً طَ خ ٨ٚ آػخٍحٖ، وّخ أٔٗ ٌُ ٠٠ع ١َٚٗؼ١

ٍحىس، ٌٚ٘ح حٌظٛؿٗ ـٟ ١زمخ ٌٕظ٠َش ٍٓطخْ ح٦ ،ٚطلي٠ي وخـش ١َٚٗٗ ٚآػخٍٖ ،ء ح٨طفخقاؿَح

ٌٝ حٌظ١ٜٕٚ عٍٝ لخعيس ِزخكش ـٟ ح٤ًٛ، ٨ٚ طلظخؽ اٌٝ حٌَّ٘  عّي ا٠زٍَٖ وْٛ  ،حٌٛحلع

طيهً ٦لَحٍ٘خ، ٌعيَ طعٍمٙخ رخٌٕظخَ حٌعخَ ِٓ ؿٙش، ٌٚٛلٛعٙخ هخٍؽ ١َٚٗ عمي حٌِٚحؽ 

حٌّزخَٗس ِٓ ؿٙش أهَٜ. ٚآػخٍٖ
108
  

ٌِٚحؽ، اً ح٤َِ ٠ظعٍك رمخعيس ِىٍّش٠ّىٓ أْ ٠ٔظَّ كظٝ رعي ح ،وّخ أْ ٌ٘ح ح٨طفخق
109
، 

ًٚ٘ حٗظؽخي حٌَّأس رخٌعًّ  ،ـخٌَّ٘  ٌُ ٠ليى ِفَٙٛ ح٨ٓظؼّخٍ ٨ٚ ١ز١عظٗ ،أٟؿ اٌٝ ًٌه

؟ّفَٙٛ أَ ٨حٌحٌٌِّٕٟ ٚحٌعٕخ٠ش رخ١٤فخي ٠يهً ّٟٓ ٌ٘ح 
110
ٌُ طظليع  49ـخٌّخىس  ،ٚأه١َح 

عٓ آ١ٌش اٗٙخٍ ٌ٘ح حٌظعخلي رخٌٕٔزش ٌٍؽ١َ.
111
 

هخٛش عٍٝ ِٔظٜٛ  ─ ؤ ر١ٓ ح٤ُٚحؽ روٜٛٙ ٌ٘ح ح٨طفخق٤ٞ ِٔح  لي ٠ٕ٘ ١خً لِ ٛ  ٚط   

 ─أٞ ح٨طفخق─ٚكَٛخعٍٝ أْ ٠ىْٛ لخثّخ  ─ اػزخص ح٨ٌظِحِخص ٚحٌلمٛق حٌظٟ ٠ظ٠ّٕٙخ

٨عظزخٍحص ِٟٛٛع١ش ٚأه٩ل١ش، ،هخٍؽ ِئٓٔش حٌِٚحؽ
112
ـمي عّي حٌَّ٘  اٌٝ حٌظٕز١ٗ عٍٝ  

                                                 
106

محمد الكشبور : الحقوق المالٌة للزوجٌن، مداخلة ألقٌت بمناسبة الندوة الوطنٌة التً نظمتها جامعة عبد الملك السعدي كلٌة  - 

 .6منشور ( ص:  ) مقال غٌر 2004فبراٌر  21و 20بطنجة حول مدونة األسرة ٌومً   الحقوق
107

داخل اللجنة االستشارٌة لتعدٌل مدونة األحوال الشخصٌة ،اعتبر األستاذ الخملٌشً أن  49وفً إطار مناقشة مقتضٌات المادة - 

ال ٌجب أن تكون محل مناقشة ألن األمر » مسؤلة إمكانٌة اتفاق الزوجٌن على إبرام عقد ٌنظمان فٌه طرٌقة تدبٌر أموالهما المشتركة 

ق بشخصٌن متمتعٌن باألهلٌة المدنٌة،ولهما كامل الحرٌة فً أن ٌتصرفا فً أموالهما سواء بمقابل أو بدونه )انظر األعمال ٌتعل

 )غٌر منشورة(. 18ص:  49التحضٌرٌة المتعلقة بالمادة 
108

 .19إدرٌس الفاخوري:  دور اإلدارة فً إبرام عقود الزواج ، م. س، ص:  - 
109

 7-6المالٌة للزوجٌن، م.س،  ص: محمد الكشبور : الحقوق - 
110

 . 77رشٌد تباتً : قراءة فً مستجدات مدونة األسرة، م.س، ص:  - 

-
111

- SAREHANE FATNA :Les relations patrimoniales de la famille dans le nouveau code, 

R.M.D.E.D  Numéro spécial relatif à la journée d’étude  « la famille marocaine entre le fiqh maLékite 

et le droit positif »  n°50 - 2004, p:33. 
112

تتمثل هذه االعتبارات فً أن العبلقة المالٌة بطبٌعتها تقتضً المشاحنة، والتفاوض، واألخذ والرد، والمصلحة الذاتٌة، وغٌرها  - 

مبنٌة على المكارمة والتعاون على  ةعبلقة إنسانٌمن االعتبارات المرتبطة بطلب المنفعة الشخصٌة، على خبلف الزواج الذي ٌعتبر 

الخٌر، والمصلحة المشتركة، ولذلك كان من الضروري أن تستقل العبلقات المالٌة للزوجٌن على األقل من الناحٌة القانونٌة والنظرٌة، 

 عن العبلقات الزوجٌة ذات الطابع اإلنسانً.
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ٓ عمي حٌِٚحؽ، ـٕٚ ـٟ حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ ٔفْ أْ ٠فَغ ـٟ ٗىً ٚػ١مش ِىظٛرش ِٚٔظمٍش ع

 «.٠٠ّٓ ٌ٘ح ح٨طفخق ـٟ ٚػ١مش ِٔظمٍش عٓ عمي حٌِٚحؽ» حٌّخىس عٍٝ أٔٗ 

اعطخء حٌفَٛش ٥ٌُٚحؽ ح٠ٌٌٓ  » ؾٙير عٍٝ ٌ٘ح حٌّمظ٠ٝ، وخ٠ْٚظَٙ أْ حٌظ١ٜٕٚ 

ح ح٨طفخق أرَِٛح عمي ُٚحؿُٙ لزً ٛيٍٚ ٌٖ٘ حٌّيٚٔش، ٚرخٌظخٌٟ طّى١ُٕٙ ِٓ ح٨ٓظفخىس ِٓ ٌ٘

».
113
وّخ أْ عيَ طلي٠يٖ ٌ٘ىً حٌٛػ١مش ٨ٚ ٔٛعٙخ، ه٩ـخ ٌعمي حٌِٚحؽ حٌٌٞ ٠ـذ أْ ٠٠ّٓ  

رٛػ١مش ٠لٍَ٘خ حٌعي٨ْ حٌّٕظٜزخْ ٌٌٌه، ٠ى٘ؿ عٓ حطـخٖ حٌَّ٘  ٔلٛ ِٕق حٌِٚؿ١ٓ حٌل٠َش 

 ٓ أٚ حٌّٛػك، ه٩ـخ١ّٓش أٚ عَـ١ش، ٚٓٛحء أِخَ حٌعي١ٌٓٛحء ـٟ ٚػ١مش ٍ ،ـٟ اؿَحء ح٨طفخق

 ؼ١َّ٘خ .ٓ ىْٚ ٌِٚحؽ حٌٌٞ ٠زمٝ ِٓ حهظٜخٙ حٌعي١ٌٌعمي ح

طفخى٠خ ٩ٌٗىخ٨ص حٌظٟ  ─٘ـ١ع عٍٝ ٌ٘ح حٌٕٛ  ِٓ ح٨طفخلخص ٍٚؼزش ِٓ حٌَّ٘  ـٟ حٌظ

ٓ رٜفش طٍمخث١ش ـمي أٌَِ حٌعي١ٌ ─ ططَكٙخ حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ عٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌعٍّٟ

ىخَ حٌـي٠يس كظٝ ٠ىٛٔخ عٍٝ ر١ٕش ِٕٙخاٗعخٍ ١َـٟ عمي حٌِٚحؽ رّمظ٠ٝ ٌٖ٘ ح٤ك
114
. 

عٍٝ حٌِٚحؽ، ح٨طفخق عٍٝ طير١َ  عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ىْٛ حٌَّ٘  لي أؿخُ ٌٍّمز١ٍٓ

ًٌٚه عٓ ٠َ١ك اـَحؼٗ ـٟ ٗىً طعخليٞ  ،ِٛحٌّٙخ حٌظٟ ٓظىظٔذ أػٕخء حٌل١خس حٌِٚؿ١شأ

ٍ عٕيِخ ٨ ٠ىْٛ ٗىخي ٠ؼٛحىس حرظيحءح ٚحٔظٙخءح، ؼ١َ أْ ح٦ِىظٛد، ِٚزٕٟ عٍٝ ٍٓطخْ ح٦ٍ

  ؟. ـى١ؿ عخٌؾ حٌَّ٘  ًٌه ،ٕ٘خن حطفخق

 الفقرة الثالثة:
 :المكتسبةاتفاق بشأن تدبير األموال  حالة عدم وجود 

                                                 
113

،طبع المطبعة والوراقة  8الثبات والتطور، سلسلة البحوث القانونٌة رقم  انظر محمد الشافعً :قانون األسرة المغربً بٌن - 

  83الطبعة األولى )د.ذ.ت.ط( ص:  -مراكش–الوطنٌة 

الحسٌن الملكً : األموال المكتسبة أثناء العبلقة الزوجٌة ومقتضٌات نظام الكد والسعاٌة ،مقال منشور بجرٌدة العلم، عدد  -

 7ص:  2004ماي  4/ الموافق 1425ل ربٌع األو 14،الثبلثاء  19705

تجدر اإلشارة إلى أن إرادة  المشرع فً منح الفرصة حتى لؤلشخاص الذٌن أبرموا عقد الزواج قبل صدور هذه المدونة تظهر أكثر  

 فً الصٌاغة التً اتفق علٌها أعضاء اللجنة التً أعّدت مشروع مدونة األسرة والتً كانت تفٌد ذلك بشكل جلً، حٌث جاءت

 «فً عقد مستقل عن عقد رسم الزواج سواء قبل العقد أو بعده  قوٌسجل هذا االتفا» صٌاغتها للفقرة الثانٌة على الشكل التالً 

فقولها "بعده" ٌإكد أن كل زوج أبرم عقد الزواج مع عدم االتفاق مع الزوج اآلخر على طرٌقة االستثمار وتوزٌع أموالهما المكتسبة 

 20من مدونة األسرة، ص: 49، بإمكانهما الحقا االتفاق على ذلك. ) انظر األعمال التحضٌرٌة المتعلقة بالمادة خبلل الحٌاة الزوجٌة

) 
114

مقابل ذلك، هناك من ٌرى بؤنه ال جدوى من إشعار العدلٌن للزوجٌن بهذه المقتضٌات، ما دام أن اتفاق التدبٌر المالً لؤلموال  - 

 صلب عقد الزواج ، انظر :المكتسبة ال ٌتم التنصٌص علٌه فً 

 . 19إدرٌس الفاخوري : دور اإلرادة فً إبرام  عقود الزواج، م.س، ص:  -

  49كما أن التساإل ٌبقى مطروحا حول طبٌعة االلتزام المفروض على العدلٌن، هل هما ملزمان بإشعار الزوجٌن بمقتضٌات المادة 

 بهذا االشهار؟ وأخٌرا، كٌف ٌمكن إثبات قٌام العدلٌن بهذا االشعار؟      أم ال؟ وهل المدونة رتبت جزاء على عدم قٌام العدلٌن

 .11، ص 2004ماي  29انً: ممتلكات األسرة حتى لمن؟ مقال منشور بجرٌدة األحداث المغربٌة، ڭخدٌجة الر -انظر: 

على العدلٌن القٌام بإشعار الطرفٌن  99فرض المشرع من خبلل الفقرة الثالثة للمادة  »وحول ذلك ٌجٌب األستاذ محمد الكشبور بقوله:

عند زواجهما باألحكام المضمنة فً تلك المادة، فنحن أمام التزام قانونً مفروض تشرٌعٌا على العدلٌن، وعدم القٌام به قد ٌرتب 

 مسإولٌة العدلٌن التؤدٌبٌة، أما المسإولٌة المدنٌة فتقتضً إثبات ضرر من جانب من ٌطالب بالتعوٌض.

ثبات قٌام العدلٌن باإللتزام أعبله، فنعتقد أن أحسن وسٌلة هو اإلشارة إلى ذلك اإلشعار فً دفتر خاص ٌوقع علٌه وبخصوص إ

 «الزوجان.

 .989، م.س،  ص: 2محمد الكشبور: شرح مدونة األسرة، ج -     
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اًح وخْ ح٨طفخق حٌىظخرٟ ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ عٍٝ ٠َ١مش طير١َ أِٛحٌّٙخ حٌظٟ ٓظىظٔذ ه٩ي 

زخص حٌلمٛق ِٔظٜٛ اػ لي ٨ ٠ؼ١َ اٗىخ٨ص عٍٝ ─ حٓظؼّخٍح ٚط٠ُٛعخ ─حٌل١خس حٌِٚؿ١ش 

ـبْ ؼ١خد ٌ٘ح ح٨طفخق وظخرش لي  ─ كخٌش ٔ٘ٛء حٌِٕح  ر٘ؤٔٗ ─رخ٨طفخق  ٚح٦ٌظِحِخص ح٠ٌّّٕش 

 أٚ ٛعٛرش ًٌه. ،ٔظَح ٨ٔعيحَ ١ٍٓٚش اػزخطٙخ ،٠ئىٞ اٌٝ ١ٟخ  طٍه حٌلمٛق

اًح ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن » عٍٝ أٔٗ:  49ٜٔض حٌفمَس ح٤ه١َس ِٓ حٌّخىس  ،ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

، ـ١َؿع ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، ِع َِحعخس عًّ وً ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٓ، ِٚخ ليِٗ ِٓ حطفخق

ِـٙٛىحص، ِٚخ طلٍّٗ ِٓ أعزخء ٌظ١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس
115
.٠ٚفُٙ حٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ حٌفمَس، أْ  

ٍش ه٩ي حٓظَّحٍ ؼ١خد حطفخق ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ عٍٝ و١ف١ش حٓظؼّخٍ ٚط٠ُٛع حٌّّظٍىخص حٌّلٜ

٠ىْٛ عٍٝ حٌِٚؿ١ٓ حٌَؿٛ  ٌٍمٛحعي  ─ ـٟ كخٌش ٔ٘ٛء ِٔح  ر٘ؤْ ًٌه ─ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش

حٌعخِش ٧ٌػزخص، عٍٝ أْ حٌمخٟٟ ٍَِِ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رَّحعخس عًّ وً ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٓ 

 أٚ طلٍّٗ ِٓ أعزخء ٌظ١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس . ،ِٚخ ليِٗ ِٓ ِـٙٛىحص

ِٕح ، اِىخ١ٔش اػزخص ١٤َحؾ حٌ ِٕلٙخٍؼُ ، أٔٙخ ِّٚخ ٩٠كع روٜٛٙ ٌٖ٘ حٌفمَس

كمٛلُٙ ١زمخ ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، اٟخـش اٌٝ ِـّٛعش عٕخَٛ طٔخعي حٌمخٟٟ وّئَٗحص 

ا٨ أٔٙخ ِع ًٌه ططَف اٗىخ٨ص ِظعيىس ٠ّىٓ  طلي٠ي ٔٔزش ِٔخّ٘ش وً ُٚؽ عٍٝ كيس،عٍٝ 

  ر١خٔٙخ ـٟ ػ٩ع:

اً حٌَّ٘  ٌُ ٠ليى ٨  ٠َطز٢ رظلي٠ي حٌّمٜٛى رخٌمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص؛ :األٚياإلؽىبي 

١ز١عش ٌٖ٘ حٌمٛحعي حٌعخِش، ٨ٚ ِٜيٍ٘خ، وّخ أْ ح٨ٓظعخٔش رخ٤عّخي حٌظل٠َ١٠ش ٌٍّخىس، ٨ 

ٌ٘ح حٌؽّٛٝ طف١َٔ ـمي ٔظؾ عٓ ،طٔعؿ ـٟ ر١خْ اٍحىس حٌَّ٘  روٜٛٙ ٌٖ٘ حٌٕمطش، ٌٌٌٚه

 ِٓ حٌٕخك١ش حٌفم١ٙش ٍأ٠خْ:

  ي.، ٟ٘ حٌمٛحعي ح٠ٌّّٕش رمخْٔٛ. : ٠َٜ أْ حٌّمٜٛى رخٌمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخصح٤ٚي
116

 ،

ٌٌٌٚه وخْ عٍٝ حٌَّ٘  ِٕق حٌطَـ١ٓ ك٠َش ح٦ػزخص، ىْٚ أْ ٠م١يٖ ـٟ حطـخٖ ح٦ػزخص حٌّئٟ، 

ػزخص حٌىظخرٟ ٌىً حطفخق أٚ حٌٌٞ ٠فَٝ ح٦ 443ٌىٛٔٗ ٓٛؾ ٠ٜطيَ رّمظ١٠خص حٌفًٜ 

ىٍُ٘. 250ظـخُٚ ل١ّظٗ طَٜؾ ط
117
  

، ِٕق حٌلك ٌىً ُٚؽ ـٟ ١49خٍ حٌفمَس ح٤ه١َس ِٓ حٌّخىس : ـ١َٜ أْ حٌَّ٘  ـٟ اأِخ حٌؼخٟٔ

ٍـع حٌيعٜٛ أِخَ حٌّلىّش ٌٍّطخٌزش رلمٗ، ٚحٌّلىّش ٍِِِش رخٌٕظَ ـٟ حٌِٕح  كظٝ ٌٚٛ وخْ 

ِٓ ق . ي.   ،عٍٝ حعظزخٍ أْ ٌ٘ح  443ح٦ػزخص ؼ١َ وظخرٟ، ٚؼ١َ ِٛحـك ٤كىخَ حٌفًٜ 

ٌوخٙ حٌٌٞ ٘ٛ ٔٚ ٚـمخ ٤كىخَ حٌٕٚ حح٤ه١َ ٘ٛ ٔٚ عخَ، ٌٌٌه ٠ـذ أْ ٠مع ح٦ػزخص 

ُ ٠ّىٓ ٌٍِٚؿ١ٓ حعظّخى وخـش ٚٓخثً ح٦ػزخص ىْٚ حٌظم١ي رّمظ١٠خص حٌفًٜ ، ِٚٓ ػ49حٌّخىس 
                                                 

االستشارٌة التً أعدت مدونة األسرة،  ومما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن هذه الفقرة، لم تكن محل إجماع أعضاء اللجنة -115

إذ لم ٌوافق على إدراجها سوى ثبلثة أعضاء، كما أن مضمونها اقتصر فقط على مبدأ الرجوع عند عدم االتفاق للقواعد العامة 

، حٌث لئلثبات دون أن تتضمن العناصر المساعدة للقاضً على تقدٌر مساهمة األطراف فً الممتلكات المحصلة خبلل فترة الزواج

 كانت صٌاغة الفقرة على الشكل التالً : 

 21، ص: 49انظر األعمال التحضٌرٌة المتعلقة بالمادة  -«إذا لم ٌكن هناك اتفاق فٌرجع للقواعد العامة لئلثبات » 
116

 وانظر فٌمن ذهب إلى هذا الرأي : - 

 . 82.س، ص: ممحمد الشافعً: قانون األسرة بٌن الثبات والتطور،  -

 .11نً : ممتلكات األسرة حق لمن؟ م س، ص: اڭخدٌجة الر -
117

 .206انظر: سلٌمان أسكاو ، مدونة األحوال الشخصٌة مطالب التغٌٌر وإشكالٌة المرجعٌة، م.س، ص:  - 



 43 

ِٓ ق. ي.  ، هخٛش ٚأْ حٌَّ٘  أعفٝ حٌِٚؿ١ٓ ِٓ ح٦ػزخص رخٌىظخرش ِٓ ه٩ي اىٍحؿٗ  443

ٍ ٍٓطظٗ حٌظمي٠َ٠شٛعش ِٓ حٌعٕخَٛ حٌظٟ ٠ـذ عٍٝ حٌمخٟٟ ح٨ٓظعخٔش رٙخ ـٟ ا١خٌّّـ
118
 . 

ِٓ ِيٚٔش  400ٚرؽٞ حٌٕظَ عٓ حٌَأٞ ح٤ٚي أٚ حٌؼخٟٔ، ـبْ ط١ٜٕٚ حٌّخىس  ،ٌىٓ        

ِٜيٍح طى١ٍ١ّخ ٌٕٚ  ─وٌّ٘ذ ـمٟٙ ا٩ِٟٓ ─٘ذ حٌّخٌىٟ عٍٝ حعظزخٍ حٌٌّ ح٤َٓس

،حٌّيٚٔش
119
زخص ـٟ طلي٠ي ١ز١عش حٌمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػ ٠ّىٓ ح٦ٓظٕخى ا٠ٗ١ٌ٘ىً َِطىِح لخ١ٔٛٔخ  

أٟ٘ لٛحعي ح٦ػزخص ٚـك حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ أَ  ،49ع١ٍٙخ حٌفمَس ح٤ه١َس ِٓ حٌّخىس  حٌظٟ ٜٔض

 ق.ي. ؟.

ٚع١ٍٗ ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حٌّمٜٛى رخٌمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، ٟ٘ لٛحعيح٦ػزخص حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ 

ى١ٍ١ّخ رخٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ) حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ( ١ٌْٚ ق.ي. ، ٤ْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠٨عظزَ ِٜيٍح ط

 عٍٝ ه٩ؾ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ حٌٌٞ ٠عظزَ وٌٌه. ─ 400 كٔذ حٌّخىس ─ٌّيٚٔش ح٤َٓس 

ِٓ  49ٚاْ وخْ ٔخًٍح ٌليحػش ٔٚ حٌّخىس  ─ٚـ١ّخ ٠ظعٍك رّٛلؿ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ         

أْ  ─حٔط٩لخ ِٓ رعٞ أكىخَ حٌّلخوُ ح٦رظيحث١ش  ─، ٩٠كع ِٓ ٌ٘ح ح٦ٗىخي ─ِيٚٔش ح٤َٓس

ٍٝ أَِ ٚحكي؛ ـز١ّٕخ ً٘زض حٌّلىّش ح٦رظيحث١ش رخِٔوخْ اٌٝ لزٛي ىعٜٛ حٌم٠خء ١ٌْ ع

حٌِٚؿش حٌَح١ِش اٌٝ حٓظلمخق ٜٔؿ ح٤ِٛحي ِٟٛٛ  حٌيعٜٛ، ٍؼُ أْ ٌٖ٘ ح٤ِٛحي طلًّ 

ٌٚفخثيطٗ، ٚ٘ٛ ِخ٠عظزَ اعّخ٨ ٌمٛحعي ح٦ػزخص ٚـك حٌفمٗ  عمخ٠ٍش ِٔـٍش ـٟ حُٓ حٌِٚؽٍِٓٛخ 

عٟ.حٌٟٛ ح٩ٓ٦ِٟ، ١ٌْٚ حٌمخْٔٛ
120
ـبْ حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رخٌَرخ١ ً٘زض ـٟ ح٨طـخٖ  

حٌّؽخ٠َ، ٚحعظزَص أْ ٚؿٛى ح٩ِ٤ن حٌّطخٌذ رٙخ ِٔـٍش ـٟ حُٓ حٌِٚؽ )حٌّيعٝ ع١ٍٗ( 

٠ـعً ١ٍذ حٌِٚؿش )حٌّيع١ش( ؼ١َ ِمزٛي، ٚ٘ٛ ِخ٠فُٙ ِٕٗ أْ حٌّلىّش ٍؿلض اعّخي 

.فمٗ ح٩ٓ٦ِٟػزخص ٚـك حٌمخْٔٛ حٌٟٛعٟ ١ٌْٚ حٌلٛحعي ح٦
121
  

ش حٌظٟ أىٍؿٙخ حٌَّ٘  رخٌفمَس عٍك رطز١عش ٚٔطخق حٌعٕخَٛ حٌؼ٩ػـ١ظ :أِب اإلؽىبي اٌثبٟٔ

٠عظّي ع١ٍٙخ حٌمخٟٟ ـٟ طَط١ذ كك حٌِٚؿ١ٓ ـٟ حٌّىظٔزخص  ٟ، ٚحٌظ49ِٓ حٌّخىس  سح٤ه١َ

 ٟ٘:ه٩ي حٌل١خس حٌِٚؿ١ش كخٌش ؼ١خد حطفخق وظخرٟ، ٌٖٚ٘ حٌعٕخَٛ 

 عًّ وً ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٓ. ●  

 .ِخ ليِٗ ِٓ ِـٙٛىحص ٌظ١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس ●

ِخ طلٍّٗ ِٓ أعزخء ٌظ١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس ●
122
 . 

ـخٌَّ٘  ٌُ ٠ليى ٌٕخ ١ز١عش ٌٖ٘ ح٤عّخي، ٨ٚ حٌّـٙٛىحص، ٨ٚ كظٝ حٌّمٜٛى رظلًّ 

ح٤عزخء، ـًٙ وً ـعً ٠مَٛ رٗ أكي ح٤ُٚحؽ ٓٛحء أوخْ ا٠ـخر١خ أٚ ٍٓز١خ، ِخى٠خ أٚ ِع٠ٕٛخ، 

؟، ًٚ٘ ٠ّىٓ اىهخي ح٤عّخي ح١ٌٌِّٕش حٌظٟ طمَٛ رٙخ  49رّفَٙٛ حٌّخىس  أٚ ِـٙٛىح٠عظزَ ع٩ّ 
                                                 

118
 390، م.س،  ص: 2محمد الكشبور : شرح مدونة األسرة، ج  -انظر فً هذا المعنى:   - 

119
ل مالم ٌرد به نص فً هذه المدونة ٌرجع فٌه إلى المذهب المالكً واالجتهاد ك »من مدونة األسرة على أن  400تنص المادة  – 

 .«الذي ٌراعى فٌه تحقٌق قٌم اإلسبلم فً العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف

 425( ص: 2004فبراٌر  5) 1424ذي الحجة  14 – 5184الجرٌدة الرسمٌة ) اللغة العربٌة ( عدد -  

 
120

 . ) غٌر منشور (.23/03/2005، مإرخ فً 38/2004، ملف رقم447كان عدد انظرحكم ابتدابٌة انز - 
121

 . ) غٌر منشور (.13/02/2006، مإرخ فً 10/970/05، ملف رقم 127انظر حكم ابتدابٌة الرباط عدد  - 
122

وإنما « أعباء وما تحمله من » ومما تجدر اإلشارة إلٌه، أن مشروع مدونة األسرة المقدم للبرلمان، لم ٌكن ٌتضمن كلمة  - 

 أضٌفت من طرف لجنة التشرٌع وحقوق االنسان بمجلس النواب.
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ّٟٓ ح٤عزخء حٌظٟ طظلٍّٙخ حٌِٚؿش ٌظ١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس؟ أَ أْ  ،حٌَّأس ،ٚوٌح طَر١ش ح٤رٕخء

ٌٖ٘ ح٤عّخي طوَؽ عٓ ٌ٘ح حٌٕطخق
123
 .؟ 

ص حٌفمَس ح٤ه١َس ، ـ١ظعٍك رّيٜ اِىخ١ٔش ططز١ك ِمظ١٠خاإلؽىبي اٌثبٌثأِخ روٜٛٙ 

رؤػَ ٍؿعٟ، ٚرّعٕٝ آهَ، ً٘ ٠ّىٓ اعّخي ِمظ١٠خص ٌٖ٘  ─ 49أٞ حٌّخىس ─ِٓ ٌٖ٘ حٌّخىس 

 لزً ٛيٍٚ ِيٚٔش ح٤َٓس؟. ٴ فمَس ح٤ه١َس رخٌٕٔزش ٌِٕح  ٔخٗٝحٌ

حٌلم١مش أْ حٌَّ٘  ٓىض عٓ ح٤َِ، ٌىٓ ططز١مخ ٌٍمٛحعي حٌيٓظ٠ٍٛش حٌّمٍَس ـٟ ٌ٘ح 

 ؛أػَ ٍؿعٟـبٔٗ ١ٌْ ٌٍمخْٔٛ  ح١٦خٍ،
124
ـخٌِٕحعخص حٌّخ١ٌش حٌمخثّش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ، ٚحٌظٟ  

طزمٝ هخٟعش ٌّمظ١٠خص  ─ٚ٘ٛ طخ٠ٍن ططز١ك ِيٚٔش ح٤َٓس ─ 2004ـزَح٠َ  5ٔ٘ؤص لزً 

َ.أ.ٕ حٌٍّؽخس، ٚ٘ٛ ِخً٘زض ا١ٌٗ حٌّلىّش ح٦رظيحث١ش رَّحوٖ، ك١غ لٍَص ـٟ كىُ ٌٙخ أْ 

ي ألَص ٌفخثيس حٌِٚؿش حٌّٔخّ٘ش ـٟ حلظٔخَ ٌٚجٓ وخٔض كمخ ل »ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس  49حٌّخىس 

ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش ل١ي ل١خَ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش أهٌح رع١ٓ ح٦عظزخٍ ىٍؿش ِٔخّ٘ش وً ٚحكي ِٓ 

طَـ١ٓ ـٟ حوظٔخد طٍه ح٤ِٛحي، ـبٔٗ ٠٨ّىٓ رؤٞ كخي ِٓ ح٤كٛحي أْ طلىُ ٚطؤ١َ ٌٖ٘ ٌح

طخ٠ٍن ىهٛي ِيٚٔش  2004ـزَح٠َ  5حٌٕخٌُش، عٍٝ حعظزخٍ أْ طم٠ََ ٌٖ٘ حٌمخعيس وخْ رظخ٠ٍن 

 ح٤َٓس ك١ِ حٌظطز١ك، ِٚخىحِض حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش حٌّطخٌذ رخ٦ٌظِحِخص حٌّخى٠ش حٌّظَطزش عٕٙخ

أٞ لزً ىهٛي حٌمخْٔٛ ك١ِ حٌظطز١ك، ـبٔٗ ٨ططزك رؤػَ  22/07/2003لي حٔفّٜض رظخ٠ٍن 

لخْٔٛ أىٔٝ ٌٙخ ـٟ حٌّمٍَس ىٓظ٠ٍٛخ ٚحٌظٟ ٠٨ّىٓ أْ ٠ّْ رٙخ أٞ  ةٍؿعٟ ١زمخ ٌٍّزخى

«حٌيٍؿش.
125
. 

ٍلي ِٓ اٗىخ١ٌش طٕخُ  طيهٍٗ ٠ٌظز١ٓ أْ حٌَّ٘  عٍٝ حٌَؼُ ِٓ  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

حٌِٚؿ١ٓ روٜٛٙ ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش، حٌظٟ ٌُ طىٓ ِٟٛٛ  حطفخق وظخرٟ، ك١غ أكخي ر٘ؤٔٙخ 

ِٔخّ٘ش ٙخ حٌمخٟٟ ٌظمي٠َ رٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، ِع َِحعخس رعٞ حٌعٕخَٛ حٌظٟ ٠ٔظَٗي

وً ُٚؽ، ـبْ ح١ٌٜخؼش حٌظٟ حٓظعٍّٙخ، وخٔض ِع ًٌه ِؽَلش ـٟ حٌعَّٛ ٚح٦ؿّخي، ٚ٘ٛ ِخ لي 
                                                 

تستوعب حتى األعباء واإلسهامات التً تتحملها الزوجة فً البٌت، وأن عدم التنصٌص على ذلك  49هناك من ٌرى بؤن المادة  -123

 لفقرة األخٌرة . بشكل مباشر ال ٌعنً أنها ال تدخل فً مضمون التحمبلت واألعباء المنصوص علٌها با

انظر: وزارة العدل، المقتضٌات الجدٌدة لمدونة األسرة من خبلل أجوبة السٌد وزٌر العدل، والسٌد وزٌر األوقاف والشإون 

اإلسبلمٌة، عن األسبلة واالستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس البرلمان، منشورات جمعٌة نشر المعلومة 

-98، ص: 2004الطبعة األولى  -الرباط –، مطبعة فضالة، توزٌع دار القلم 4القضابٌة،  سلسلة الشروح والدالبل، العدد القانونٌة و

99 

 على أن هناك من ٌدخل حتى األعباء والمجهودات التً تإدي إلسعاد الطرف اآلخر، وتوفٌر الراحة له . انظر: 

ة ،الكتاب المتعلق بالزواج، مقال  منشور فً إطار أشغال الصبٌحة العلمٌة حساٌن عبود: قراءة فً بعض مستجدات مدونة األسر -

 .   60، ص:  2004نوفبر  4الثانٌة، فً موضوع "مدونة األسرة الجدٌدة" سلسلة ندوات ، مجلة محكمة، العدد 
124

ى تعبٌر عن إرادة األمة، القانون أسم »على أنه  1996حٌث نص الفصل الرابع من دستور المملكة المغربٌة المراجع لسنة  - 

 . «وٌجب على الجمٌع اإلمتثال له، ولٌس للقانون أثر رجعً

( بتنفٌذ نص الدستور 1996أكتوبر  7)  1417من جمادى األولى  23صادر فً  1.96.157ظهٌر شرٌف رقم  -

 .1181، ص: 1996أكتوبر  10بتارٌخ  4420المراجع، الجرٌدة الرسمٌة ) اللغة العربٌة( عدد
125

 )غٌر منشور( 27/12/2004، مإرخ فً 99/08/04ملف شرعً عدد  322حكم عدد  - 

من مدونة األسرة على الرغم  49ومما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن المحكمة اإلبتدابٌة بؤنزكان، طبقت مقتضٌات المادة 

رة حٌز التطبٌق، وهو ماٌعتبر خروجا أي قبل دخول نص مدونة األس 29/01/2004من أن النزاع بٌن الزوجٌن أثٌر بتارٌخ 

 عن مبدأ عدم رجعٌة القوانٌن.

 ) غٌر منشور(. 23/03/2004، مإرخ فً 38/2004، ملف رقم 447انظر حكم إبتدابٌة إنزكان، عدد  -
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، ا٨ أْ حٌٔئحي ٠زمٝ ٚط٠ٍِٕٗ ٠ئىٞ عٕي ططز١ك حٌٕٚ اٌٝ ط٠خٍد عٍٝ ِٔظٜٛ ـّٙٗ

 وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ؟ 49اِىخ١ٔش طزٕٟ حٌّخىس  ِيٜ ِطَٚكخ كٛي

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

كأضاش نًفٕٓو حك انكذ  44د انًادج اضتثؼا

 ٔانطؼايح .

 

ٗىخ١ٌش طٕخُ  ا٠ـخى كً ٦ 49حٔط٩لخ ِٓ حٌّخىس اًح وخْ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ لي كخٚي 

ىخص حٌّىظٔزش أػٕخء حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، عٓ ٠َ١ك ِٕق وً ِّٕٙخ اِىخ١ٔش ٍحٌِٚؿ١ٓ كٛي حٌّّظ

ٛؿذ عمي وظخرٟ ِٔظمً عٓ عمي رّ ─حٓظؼّخٍح ٚط٠ُٛعخ─اؿَحء حطفخق ٌظير١َ ٌٖ٘ ح٤ِٛحي 

حٌِٚحؽ، أٚ عٓ ٠َ١ك ِٕق اِىخ١ٔش ل١خَ أكي حٌِٚؿ١ٓ رخٌّطخٌزش ر١ٜٕذ ِٓ طٍه حٌّّظٍىخص، 

كظٝ ِع ؼ١خد حطفخق وظخرٟ ر٘ؤْ ًٌه، ١زمخ ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص؛ ـبْ ٕ٘خن حطـخ٘خ ـم١ٙخ
126
 

ش وخٔض ٓخثيس رزعٞ ٨ ٠َٜ ـٟ ِمظ١٠خص ٌٖ٘ حٌّخىس ا٨ طى٠َٔخ ِٓ حٌَّ٘  ٌّئٓٔش عَـ١

 .رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ظعٍك ح٤َِ ٕ٘خِٕخ١ك حٌٍّّىش، ٠ٚ

 ك١غ ٠ظَٙ ًٌه ـٟ ِٔظ١٠ٛٓ : 
                                                 

ى به الفقه، من مدونة األسرة تكرٌسا لحق الكد والسعاٌة كما جرى به العرف، وأفت 49ومن بٌن من ذهبوا إلى اعتبار المادة  - 126 

 وكرسه القضاء انظر :

زهور الحر: حق الزوجة فً المستفاد من الثروة، بٌن السند الشرعً والرأي الفقهً والعمل القضابً؛ مقال منشورفً إطار األٌام  -

ص:  2004بر ، إشراف المعهد العالً للقضاء، شتن5الدراسٌة حول مدونة األسرة، سلسلة الندوات واللقاءات واألٌام الدراسٌة، رقم

وانظر مقالتها أٌضا حول المسإولٌة المشتركة فً تدبٌر شإون األسرة من خبلل قواعد العدل والمساواة فً الحقوق   -.      109

من مدونة األسرة، مقال منشور فً إطارأٌام الحلقة الدراسٌة الجهوٌة المنظمة لفابدة قضاة األسرة  49والواجبات مع قراءة للمادة 

 8.ص : 2005. دٌسمبر «مدونة األسرة ودور الوساطة »ت عنوان بتطوان تح

 . 83محمد الشافعً: قانون األسرة بٌن الثبات والتطور، م.س، ص:  -

 .23ٌوسف بنباصر : جدٌد مدونة األسرة، المسار والتطلعات، م.س، ص:  -

المعاٌٌراإلجتماعٌة، بحث فً إطار أعمال األٌام  جامع بن ٌدٌر: وضعٌة المرأة واألسرة بٌن السٌاسة التشرٌعٌة والقضابٌة وبٌن -

 .226الدراسٌة حول "القانون والمجتمع بالمغرب"، م.س، ص: 

إلى تؤسٌس مقتضٌات حق الكد والسعاٌة على  -فً حكم حدٌث لها  -ان ڭوعلى المستوى القضابً، فقد ذهبت المحكمة االبتدابٌة بانز

كؤساس تشرٌعً  49منه أن المحكمة تكرس نفس التوجه الفقهً القاضً باعتبار المادة من مدونة األسرة، وهو ما ٌفهم  49المادة 

 ، غٌر منشور(.2005/03/23مإرخ فً  2004/ 38ملف عدد  447ان، رقم ڭلحق الكد والسعاٌة،) انظر : حكم ابتدابٌة انز

 .) غٌر منشور(.06/04/2005إرخ فً ، م53/2004، ملف رقم 541حكم ابتدابٌة انزكان عدد-وانظر فً نفس اإلتجاه أٌضا:  

على الرغم من كونها جاءت تؤكٌدا لحق الكد والسعاٌة كما قرره الفقه المغربً وأكده  49مقابل هذا االتجاه، هناك من ٌرى بؤن المادة 

المرأة فً الكد  القضاء، اعترافا للزوجة بالمجهود المبذول خبلل فترة الحٌاة الزوجٌة، إال أنها مع ذلك أخرجت من دابرتها حق

 والسعاٌة كما نادى به العدٌد من فقهاء المالكٌة فً المغرب، وكما أكده القضاء فً قراراته. انظر:

 .19-18إدرٌس الفاخوري:  دور اإلرادة فً إبرام عقود الزواج، م.س، ص: -

،وعلى  49ملة مقتضٌات المادة وعلى هذا األساس ٌقر البعض، بؤنه ال بؤس من الرجوع إلى مقتضٌات حق الكد والسعاٌة لتك

 الخصوص الفقرة األخٌرة منها.

 وحول ذلك راجع:  

عبد اللطٌف األنصاري : الشروط اإلتفاقٌة بٌن الزوجٌن، وتطبٌقاتها فً المجال المالً، بحث نهاٌة التمرٌن بالمعهد العالً للقضاء  -

 ها. وما بعد 49،ص:  2005 -2003، السنة القضابٌة: 33الفوج  -الرباط–

- SAREHANE FATNA  :Les relations patrimoniales de la famille dans le nouveau code, op.cit, p :34. 
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حٌّخىس  : ٠ظّؼً ـٟ أْ ح٤عّخي حٌظل٠َ١٠ش حٌظٟ طّض ِٓ ه٩ٌٙخ ِٕخل٘شاٌّغزٜٛ األٚي ●

"ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  -3عٕٛحْ " ٚرٍٍٛطٙخ وخٔض ِئ١َس طلض  49
127

، وّخ أْ 

٩ص أع٠خء حٌٍـٕش عٕي حٌّٕخل٘ش، وخٔض طٕطٍك ِٓ ِٟٛٛ  حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رعٞ ِيحه

وظَحع عَـٟ ٚـمٟٙ ٠ـذ ح٨ٓظفخىس ِٕٗ،
128
ٚ٘ٛ ِخ لي ٠٘ىً ـٟ حٌلم١مش لَحثٓ عٍٝ  

 .49طٛؿٗ حٌَّ٘  ٔلٛ طٕظ١ُ ٌ٘ح حٌلك ١ٛٚخؼظٗ ّٟٓ ِمظ١٠خص حٌّخىس 

عَٕٜ ِع ِمظ١٠خص  ٓطٍظمٟ ـٟ أوؼَ ِ 49: ٠ظـٍٝ ـٟ أْ حٌّخىس  اٌّغزٜٛ اٌثبٟٔ ●

ٗىخ١ٌش حٌظٕخُ  روٜٛٙ َ٘  ٌٍّخىس ٔفٔٙخ وخْ ِعخٌـش ا، ـبلَحٍ حٌّكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ٚاعطخء وً ُٚؽ حٌلك ـٟ حٌّطخٌزش ر١ٜٕذ  ،حٌّّظٍىخص حٌّلٍٜش أػٕخء حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش

ِّخ ٓخُ٘ رٗ ـٟ طى٠ٛٓ طٍه حٌّّظٍىخص كظٝ ِع ؼ١خد حطفخق ر٘ؤْ ًٌه، وّخ أْ طى٠َْ 

وخْ ِز١ٕخ عٍٝ أٓخّ ِخ ٠ميِٗ ٌ٘ح حٌلك ِٓ كً ِظ١ِّ  ،ي ٚحٌٔعخ٠ش عَـخ ٚل٠خءحكك حٌى

٦ٗىخ١ٌش طٕخُ  حٌٔعخس روٜٛٙ أِٛحي ح٤َٓس حٌظٟ ٓخّ٘ٛح ـٟ طى٠ٕٛٙخ ٚط١ّٕظٙخ رعٍُّٙ 

 ٚؿٙيُ٘. 

عٍٝ ِخ  ─ٓ حٌٔعخس ١خطـخ عٓ َٗوش عَـ١ش لخثّش رػُ اْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اًح وخْ كمخ ٔ

ـبْ  ،ٚ٘ٛ ِخ ٠عظزَ  طى٠َٔخ ٌّزيأ حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٨هَٚؿخ عٕٙخ ─ر١خٔٗ  ١ٓؤطٟ

عٍٝ و١ف١ش  ش اؿَحء حطفخق ِىظٛد ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓرظ١ٜٕٜٙخ وٌٌه عٍٝ اِىخ١ٔ 49حٌّخىس 

طير١َ ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش حٓظؼّخٍح ٚط٠ُٛعخ، طىْٛ رٌٌه ِٕٔـّش ِع ِزيأ حٓظم٩ي حٌٌِش 

حٌّخ١ٌش ٌٍِٚؿ١ٓ ٚؼ١َ ِظعخٍٟش ِعٗ
129
 . 

وّخ أْ طؤو١ي حٌَّ٘  حٔط٩لخ ِٓ ٔفْ حٌّخىس عٍٝ ـىَس حٌفًٜ حٌظخَ ر١ٓ عمي حٌِٚحؽ 

٘ٛ حٔعىخّ ٠ٌّّْٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ  ،ٚٔظخَ طير١َ ح٤ِٛحي حٌظٟ ٓظىظٔذ

 كمخ ِٔظم٩ عٓ عمي حٌِٚحؽ .

ٟ ٌعًّ ـبلَحٍ حٌَّ٘  ٌّزيأ حٌَؿٛ  ٌٍمٛحعي حٌعخِش ِع ٍَٟٚس َِحعخس حٌمخٟ ،ٚأه١َح

٠ىْٛ  لي   ،وً ٚحكي ِٓ حٌِٚؿ١ٓ، ِٚخ ليِٗ ِٓ ِـٙٛىحص ـٟ ٓز١ً ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس

حٓظٍُٙ ٚحكيس ِٓ حٌمٛحعي ح٤ٓخ١ٓش ٌٕظخَ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌّمٍَس ِٓ ١َؾ رعٞ  »

« حٌعًّ حٌم٠خثٟ حٌّؽَرٟ
130
 49ٚ٘ٛ ِخ ٠٘ىً ـٟ حٌٕظ١ـش الَحٍح رفىَس حعظزخٍ حٌّخىس  ،

 ىي ٚحٌٔعخ٠ش .وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌ

 
                                                 

 .10: ص، 49انظر األعمال التحضٌرٌة المتعلقة بالمادة  -127

ٌذهب األستاذ  -نافً لذلكتكرٌسا تشرٌعٌا لحق الكد والسعاٌة، والرأي ال 49الرأي القاضً باعتبار المادة  -وتوسطا للرأٌٌن السابقٌن

          «المتعلقة بتدبٌر األموال المشتركة التً اكتسبت أثناء قٌام الزوجٌة هو تقنٌن لعرف مع إضافات  49المادة  »محمد الكشبور إلى أن 

 .3محمد الكشبور: الحقوق المالٌة للزوجٌن، م.س، ص: -
128

نٌن، واألستاذة جسوس نزهة، وبورقٌة رحمة،) األعمال التحضٌرٌة راجع كل من تدخل األستاذ أشبٌهنا حمداتً ماء العٌ - 

 ( 17 -15و  11-10ص:   49المتعلقة بالمادة 

 
129

وانظر فً هذا المعنى، وزارة العدل: المقتضٌات الجدٌدة لمدونة األسرة من خبلل أجوبة السٌد وزٌر العدل والسٌد وزٌر  - 

 .98، ص: 68األوقاف، م.س، بند 
130

. وانظر فً نفس 7ملكً: األموال المكتسبة أثناء العبلقة الزوجٌة ومقتضٌات نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص: الحسٌن ال – 

، مجلة الملحف القضابً، 1998مارس5اغً: حق الكد والسعاٌة من خبلل الحكم الصادر عن المجلس األعلى ٌومڭأحمد زو -المعنى: 

 126، ص: 2005دجنبر  39العدد
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ِٓ ِيٚٔش  49حٌّظميَ لي كخٚي طؤو١ي حٍطزخ١ ِمظ١٠خص حٌّخىس  ٌىٓ، اًح وخْ حٌَأٞ

رش طى٠َْ ط٠َ٘عٟ ، ِٚٓ ػُ حٌوٍٛٙ اٌٝ حعظزخٍ ٌٖ٘ ح٤ه١َس رّؼخح٤َٓس رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ً٘ ٠ّىٓ ثبٌفؼً رجٕٟـبْ حٌٔئحي حٌٌٞ ٠زمٝ ِطَٚكخ ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍ ٘ٛ:  ٌّفَٙٛ ٌ٘ح حٌلك؛

 .وأعبط ٌّفَٙٛ زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ ؟ ─ِٓ خالي ِضّٛٔٙب ─ 44اٌّبدح 

، ٠ِّْٚٛ ش ٌىً ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش١ٔٔٗ رخٌمَحءس حٌّظؤا: ٠ّىٓ حٌمٛي

عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى رعٞ ح٨ٍطزخ١خص ر١ٓ وً  ─ ّخ رزعٞ، ِٚمخٍٔش رع49ٙ٠حٌّخىس 

طظً ِع ًٌه  ،ٔعخ٠شكك حٌىي ٚحٌ َٛٙوؤٓخّ ٌّف حٌّخىس ٌٖ٘ ـبْ اِىخ١ٔش طزٕٟ ─ّخِٕٙ

 عيس: ِٔظزعيس ِٓ ٚؿٖٛ

 

؛ّٟٓ ِـخي ح١ٌَٚ٘ ح٦ٍحى٠ش ٌعمي حٌِٚحؽ 49أٍٚى حٌَّ٘  ٔٚ حٌّخىس  -1
131
ٌٚ٘ح ٠عٕٟ  

 هٜخثٚ أْ ِمظ٠خ٠خطٙخ ١ٌٔض رمٛحعي آَِس ٨ ٠ـُٛ ح٨طفخق عٍٝ ِوخٌفظٙخ، ٚأّخ ٟ٘ طلًّ

ٌٌٌٚه  ،ؼٍّخ ٠ـُٛ ح٦طفخق عٍٝ اعّخٌٙخحٌمٛحعي حٌّىٍّش حٌظٟ ٠ـُٛ ِوخٌفظٙخ ٚاّ٘خٌٙخ، ِ

ؼ١َ أٔٗ ٠ـُٛ ٌّٙخ ـٟ ا١خٍ طير١َ ح٤ِٛحي حٌظٟ »  ─ٚرخٌظلي٠ي ـمَطٙخ ح٤ٌٚٝ 49ّخىس ـخٌ
                                                 

-
131

 425( ص:2004فبراٌر 5) 1424ذي الحجة  14 -5184عدد  ،رسمٌة )اللغة العربٌة( انظر الجرٌدة ال 

والمقصود بلشروط اإلرادٌة لعقد الزواج، مجموع الشروط التً ٌتفق علٌها الزوجان بخصوص موضوع أومواضٌع ذات صلة   

 بعبلقاتهما الزوجٌة إبتداء وإنتهاء.

، وإما فً 49الزوجٌن، كما هو الحال بالنسبة لمقتضٌات الفقرة األولى من المادة وهذه الشروط إما أن تؤتً فً صورة إتفاق بٌن  

من مدونة  40صورة شرط ٌضعه أحدهما وٌوافق علٌه األخر، كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها عدم التزوج علٌها )المادة 

 األسرة(.

إعطاء إرادة الزوجٌن مجاال أوسع للتدخل فً تنظٌم آثار عقد ثم إن الهدف من إقرار الشروط اإلرادٌة لعقد الزواج، هو العمل على 

الزواج، على أن تكون تلك الشروط غٌر مخالفة ألحكام عقد الزواج  أو مقاصده من جهة، وال تتعارض مع قاعدة قانونٌة آمرة من 

 من مدونة األسرة(. 47جهة أخرى )المادة 

 الموقف الفقهً والقضابً والتشرٌعً منها راجع:وللتوسع حول مفهوم الشروط اإلرادٌة بٌن الزوجٌن و

عبد المجٌد غمٌجة: موقف المجلس األعلى من ثنابٌة القانون والفقه فً مسابل الحوال الشخصٌة، أطروحة الدكتوراه فً  -

 139م ص: 2000-1999- 1420/1421٘السنة الجامعٌة  -دالڭأ -القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط 

 ومابعدها.

حمد البشٌري : مناقشة المطالب النسابٌة الهادفة إلى تغٌٌر مدونة األحوال الشخصٌة، أطروحة الدكتوراه فً القانون م -

 ومابعدها. 498ص:  1995-1994الخاص، جامعة الحسن الثانً الدار البٌضاء،السنة الجامعٌة: 

 ومن بعدها. 7لمجال المالً: م.س، صعبد اللطٌف األنصاري: الشروط االتفاقٌة بٌن الزوجٌن، وتطبٌقاتها فً ا -

 وما بعدها. 224عبد الخالق أحمدون : الزواج والطبلق فً مدونة األسرة، م.س، ص:  -

-1427٘الطبعة األولى   -الدار البٌضاء–، الزواج، مطبعة النجاح الجدٌدة 1محمد الكشبور: شرح مدونة األسرة، ج -

 .165-158م، ص: 2006

سبق وأن  49هذا الصدد، أن مفهوم تدبٌر األموال المكتسبة للزوجٌن أثناء الزوجٌة، كما كرسته المادة  و مما تجدر االشارة إلٌه فً 

نادى به وزٌر االوقاف والشإون اإلسبلمٌة سابقا األستاذ عبد الكبٌر العلوي المدغري فً إطارأعمال جامعة الصحوة اإلسبلمٌة 

خبلل اقتراحه بؤن ٌكون بمقدور الزوجٌن تدبٌر أموالهما المشتركة فً إطار ، وذلك من 1998أكتوبر 29/30المنعقدة بالرباط فً 

 "."بنظام التدبٌر التعاقدي للشؤون العائلٌةتعاقدي، أوماسماه 

 TAK TAK -    انظر:                                                                                                                        

NAJIA : Gestion contractuelle des affaires famillialles , réalité et droits de l’époux :commentaire, 

R.A.J,  Nº 11-Décembre-1998.  p : XXΙ                                         

طبعة  -المحمدٌة -الدعوة إلى التغٌٌر، مطبعة فضالةأٌضا من خبلل كتابه المرأة بٌن أحكام الفقه اإلسبلمً و وهو ما أوضحه 

 96 -78م، ص: 1999 -هـ1420
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حٍطىِص عٍٝ ح٦ٍحىس  ─«ح٨طفخق عٍٝ حٓظؼّخٍ٘خ  ٚط٠ُٛعٙخٓظىظٔذ أػٕخء ل١خَ حٌِٚؿ١ش 

 ١ش.ٛحي حٌّىظٔزش أػٕخء ل١خَ حٌِٚؿوؤٓخّ ٌٕ٘ٛء ٔظخَ ٌظير١َ ح٤ِ

ٍّٗ ٨ ٠عظّي عٍٝ آ١ٌش ح٨طفخق حٌّزخَٗ، رّخ ٠٘ ،عٍٝ ه٩ؾ ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش         

ػَ لخٟٔٛٔ، ٚأّخ ٠ٔظّي ِمِٛخص حٌّطخٌزش رٗ حٔط٩لخ ِٓ ِٓ ططخرك اٍحىط١ٓ عٍٝ اكيحع أ

رخٌلٜٛي عٍٝ كمٗ  ىً ِٔخُ٘ ـٟ ِخي ح٤َٓس حٌلك ـٟ حٌّطخٌزشٌحٌعَؾ حٌّلٍٟ، حٌٌٞ ٠ّٕق 

ِٓ حٌّخي حٌّٔظفخى، أٞ أْ اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش ٌٖ٘، ٨ طٔظٕي اٌٝ ـىَس ٍٓطخْ  حٌىي ٚحٌٔعخ٠شـٟ 

ح٦ٍحىس، أٚ عٍٝ ٚؿٛى حطفخق ِٔزك ِٚزخَٗ عٍٝ ٠َ١مش طير١َ أِٛحي ح٤َٓس حٓظؼّخٍح 

عظّي عٍٝ ، ٚأّخ ط49ِٓ حٌّخىس  وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٠ٌّّْٛ حٌفمَس ح٤ٌٚٝ ،ٚط٠ُٛعخ

أْ ٍحىس ـٟ حٌظعز١َ عٓ ًٌه ح٨طفخق، ٌ٘ح رخ٦ٟخـش اٌٝ حٌٌٞ ٠لً ِلً ح٦حٌعَؾ حٌّلٍٟ 

١ٌٚٔض حٌّىٍّش  سَّٟٓ ِـخي حٌمٛحعي ح٢ِ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طيهً
132

وّخ ٘ٛ 

 .49حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍفمَس ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌّخىس 

 

ٌُ  ─ٕٙخي٠ي حٌفمَس ح٤ٌٚٝ ٚح٤ه١َس ِٚرخٌظل ─ ٠49َٜ رعٞ حٌفمٗ، أْ حٌّخىس    -2

ٌٍِٚؿ١ٓ حٌم١خَ رظَٜؾ ٘ٛ أ٩ٛ ِزخف َٗعخ ٚلخٔٛٔخ،  » رـي٠ي ٠ٌوَ، ـخ٤ٌٚٝ ّٓلض طؤص

٠ٚـُٛ حٌم١خَ رٗ ِٓ ؼ١َ حٌظ١ٜٕٚ ع١ٍٗ، ِخ ىحِض طَٜـخص ٨ طّْ حٌٕظخَ حٌعخَ، ٨ٚ 

«ِمخٛي ٨ٚ ؼخ٠خص عمي حٌِٚحؽ، ١ٌٚٔض ِٓ ح١ٌَٚ٘ حٌّٕخـ١ش ٌٌٙح حٌعمي
133
 . 

٧ٌػزخص،حٌظٟ وخْ حٌعًّ رٙخ ؿخ٠ٍخ كظٝ لزً ٝ حٌمٛحعي حٌعخِش أِخ ح٤ه١َس ـمي أكخٌض عٍ

ّمظ٠ٝ كظٝ حٌ ٛيٍٚ ِيٚٔش ح٤َٓس، ٚ٘ٛ ِخ ٠عٕٟ أٔٗ وخْ ِٓ حٌّّىٓ ح٦ٓظٕخى اٌٝ ٔفْ

لزً ٛيٍٚ ِيٚٔش ح٤َٓس.
134
 

ظـٗ ٔلٛ ح٦لَحٍ رلك حٌىي ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌ٘ح حٌَأٞ حٌفمٟٙ، ٠زيٚ أْ حٌَّ٘  ٌُ ٠ 

وخْ رخ٦ِىخْ اعّخٌٙخ كظٝ ِع ؼ١خد ٔٚ  ّٔخ وَّ ِمظ١٠خص  ولك عَـٟ، ٚا ٚحٌٔعخ٠ش

خّ ط٠َ٘عٟ ٓوؤ 49أوؼَ ٔلٛ ح٦لٕخ  رخٓظزعخى  حٌّخىس ِيٚٔش ح٤َٓس حٌـي٠يس، ٚ٘ٛ ِخ ٠يـع 

 .ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 . 

        عٍٝ أٔٗ ٠ـُٛ ٌٍِٚؿ١ٓ ح٨طفخق عٍٝ       49س ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌّخىس طظليع حٌفمَ -3 

حٌّٙخ حٌّىظٔزش ه٩ي حٌل١خس حٌِٚؿ١ش حٓظؼّخٍح ٚط٠ُٛعخ، ك١غ ٠ـَٞ ِٓ حٌٕخك١ش أِٛطير١َ

ٍه ح٤ِٛحي حرظيحءح ِٓ طخ٠ٍن عمي      حلظٔخَ ط ُٚؿظٗ عٍٝ ٠َ١مشحٌع١ٍّش حطفخق حٌِٚؽ ِع 

ِٕخٛفش، أٚ رخٌَرع، أٚ حٌؼّٓ، أٚ ؼ١َٖ ،حٌِٚحؽ
135
.  

                                                 
132

وهذه القواعد اآلمرة إنما هً كذلك بالنسبة للمخاطبٌن بها، وهم األشخاص الذٌن ٌنتمون إلى المناطق التً ٌجري بها  - 

 العمل بمقتضٌات حق الكد والسعاٌة. 
133

اإلنسان فً مدونة األسرة الجدٌدة، مقال منشور فً إطار األٌام الدراسٌة حول  إدرٌس الفاخوري: بعض مظاهر قٌم حقوق - 

 .158، م.س، ص: -الرباط-مدونة األسرة، إشراف المعهد العالً للقضاء

 »بؤن- 49وهو بصدد مناقشة المادة -وتكرٌسا لهذه الفكرة، اعتبر عضو اللجنة االستشارٌة لتعدٌل م. أ . ش، األستاذ أحمد الخملٌشً 

حالة االتفاق بٌن الزوجٌن على كٌفٌة تدبٌر أو تقسٌم ما بٌنهما من أموال، ال ٌجب أن ٌكون محل مناقشة مادام األمر ٌتعلق بشخصٌن 

وهو ما ٌعنً بؤن التنصٌص على هذه القاعدة إنها ٌدخل فً  «متمتعٌن باألهلٌة المدنٌة فً التصرف بؤموالهما سواء بمقابل أوبدونه 

 لمبدأ ال من باب إنشابه.باب اإلقرار با

 (.18، ص49)انظر األعمال التحضٌرٌة للمادة 
134

 .11س، ص .خدٌجة الركانً: ممتلكات األسرة حق لمن؟ م - 
135

 انظر نموذج لوثٌقة عدلٌة تتضمن إتفاق حول تدبٌر أموال األسرة، ) الملحق (. - 



 49 

ٌِٚؿ١ٓ ِميِخ عٍٝ ط٠ُٛع ح٤ِٛحي ، ٘ٛ و١ؿ ٠ظُ ح٨طفخق ر١ٓ ححٌّطَٚف ٌىٓ حٌٔئحي       

ٚ ليٍ  ط ليى ١ز١عشٚطمي٠َ ٔٔزش وً ٚحكي ِّٕٙخ ِٓ طٍه ح٤ِٛحي ىْٚ أْ  ،حٌّىظٔزش

زش حٌَرع ـٟ ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش، ـمي ٠ليع أْ طٔخُ٘ حٌِٚؿش رٕٔ ِٔخّ٘ش وً ٚحكي ِّٕٙخ ؟؛

ٚ   حٌؼ٩ػش ٍرخ ح٤ٌِٚؽ رٕٔزش ٚح ٟ  ح٤هَٜ، ٚلي ٠ىْٛ ح٨طفخق ح٤ طير١َ ح٤ِٛحي  عٍٝ ٌ

٠ليى ١ٜٔذ وً ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ـٟ حٌٕٜؿ، ـفٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٔىْٛ أِخَ حطفخق ؼ١َ   ط٠ُٛعخ

ّش، أِخ رخٌٕٔزش عخىي، ٠ٚلًّ ؼٍَح ٌعيَ طٕخٓذ ح١ٌٜٕذ حٌّٔظلك ِع ليٍ حٌّٔخ٘

، ـمي لٍَ حٌفمٗ أْ طلي٠ي ٔٔزش ٛخكذ ٌ٘ح حٌلك ِٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شٌّمظ١٠خص 

خ ِٓ طلي٠ي ِميحٍ ِٔخّ٘ظٗ ـٟ طى٠ٛٓ حٌّٔظفخى ٔفٔٗ، ىْٚ طلي٠ي لزٍٟ ٠ظُ حٔط٩ل ،حٌّٔظفخى

 . 49ٌٍّخىس ٕٔزش كٜظٗ وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ِٚٔزك ٌ

 

عٕي كي٠ؼٙخ عٓ ِٔؤٌش حٌظ٠ُٛع أٚ لّٔش ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش أػٕخء حٌِٚحؽ،  49اْ حٌّخىس   -4

حعخطٙخ ـٟ ًٌه، ٚأّخ ٌُ طظعَٝ ِطٍمخ ٌطز١عش ٌٖ٘ حٌمّٔش، ٨ٚ حٌمٛحعي حٌظٟ ٠ـذ َِ

ظَٙ ـٟ حطفخلّٙخ حٌظٟ ط ،طٙخ ح٤ٌٚٝ ربٕٓخى ِٔؤٌش حٌظ٠ُٛع ٦ٍحىس حٌِٚؿ١ٓحوظفض ـٟ ـمَ

ٌظير١َ ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش، ٚـٟ ـمَطٙخ ح٤ه١َس رظلي٠ي رعٞ حٌعٕخَٛ حٌظٟ طف١ي حٌمخٟٟ ـٟ 

َ٘  ِع أٔٗ وخْ ِٓ حٌّفَٚٝ عٍٝ حٌّ ،طمي٠َ ١ٜٔذ وً ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ِٓ طٍه ح٤ِٛحي

، حٌمخثّش عٍٝ أٓخّ حٌظ١١ِّ ر١ٓ ّٔش حٌّظزعش ـٟ ـَُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شأْ ٠ظزٕٝ لٛحعي حٌم

 ـىَس ٌ٘ح حٌلك ِٚفِٙٛٗ.  صكظٝ طىْٛ رخٌفعً لي ؿٔي ،ِٕخد حٌيِٕش ٚكع حٌعخ١ٍِٓ ـ١ٙخ

 

طمَٜ اِىخ١ٔش ح٨ٓظفخىس ِٓ ح٨طفخق عٍٝ طير١َ ح٤ِٛحي  ٩٠49كع أْ حٌّخىس  ،ٚأه١َح -5

ٌٙح رخ٨ٟخـش اٌٝ وٛٔٗ ٨ ـ ،زش عٍٝ حٌِٚؿ١ٓ ـم٢، ىْٚ رخلٟ أـَحى ح٤َٓس ح٢ه٠َٓحٌّىظٔ

٠ٕٔـُ ِع ِخ لٍَٖ حٌَّ٘  ٔفٔٗ ـٟ ا١خٍ حٌّخىس ح٤ٌٚٝ ِٓ ٔفْ حٌّيٚٔش، ٚحٌظٟ طمظ٠ٟ 

رخعظزخٍ٘خ ِيٚٔش ٥ٌَٓس ١ٌٚٔض ٌٍِٚؿ١ٓ،
136
ـٙٛ ٠ظعخٍٝ أ٠٠خ ِع ِفَٙٛ كك حٌىي  

ي ِٕٗ وً ٓخ  ـٟ ا١خٍ ح٤َٓس ِٚ٘خٍن ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش رخعظزخٍٖ كمخ ٠ٔظف١ ،ٚحٌٔعخ٠ش

ٛؽ١َ ٨ٚ وز١َ. ر٨ٚٓ١ ،أِٛحٌٙخ، ِٓ ىْٚ حٓظؼٕخء أٚ ط١١ِّ ر١ٓ ًوَ أٚ أٔؼٝ
 137

  

ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌىي  ٠49ظ٠ق أْ طزٕٟ حٌّخىس  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

ّلخٌٚش ـٟ ر٢ٔ طع٠َؿ ٌٌٙح حٌلك ٚ٘ٛ ِخ ٠يعٛ اٌٝ ٍَٟٚس حٌ ،ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ أَِح ِٔظزعيح

 ِٖ عٓ حٌّئٓٔخص حٌظٟ لي طٍظزْ رٗ.١ٚط١ّ

 

 
                                                 

136
القانون اسم مدونة األسرة، وٌشار إلٌهما بعده باسم  ٌطلق على هذا»فقد نصت المادة األولى من مدونةاألسرة على أنه  - 

 .«المدونة

 03/70لغاٌة قانونٌة ولمصلحة إجتماعٌة، ٌمكن تلخٌصها فً أن االحكام الواردة فً جل مواد القانون رقم »فإطبلق هذا االسم كان 

لجة الحالة الشخصٌة ألي فرد وحده فٌها، ال بمثابة "مدونة األسرة" تتعلق أحكامها بتنظٌم شإون االسرة كلها، وال تقتصر على معا

 .«فرق فً ذلك بٌن زوج و زوجة، أو طفل وطفلة

عبد العلً العبودي: التوضٌح الموجز لبعض مواد مدونة األسرة:  مقال منشور فً إطار األٌام الدراسٌة حول مدونة األسرة،  -

 .6الرباط،  م.س، ص:  -إشراف المعهد العالً للقضاء

 64عبد الخالق أحمدون: الزواج والطبلق فً مدونة األسرة، م.س، ص:  -ا المعنى:  وانظر فً هذ
137

 انظر تفصٌل هذه النقطة بالصفحة     ومابعدها من هذا البحث. - 
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 :انًثحج انخاَي 

 

 ايح:تؼريف حك انكذ ٔانطؼ في يحأنح 

 
اْ حٌّلخٌٚش ـٟ طؤ١ًٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وعَؾ ِلٍٟ، ٓٛحء ِٓ ك١غ َِ٘ٚع١ظٗ 

حٌفم١ٙش  حٌظلي٠يحصخُٚأٚ حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٗ، طمظ٠ٟ ريح٠ش حٌلُٔ ـٟ اٗىخ١ٌش حٌظع٠َؿ، ٚطـ

ِٚمظ١٠خطٗ حٌَّطىِس عٍٝ حٌعَؾ  ز١َ عٓ حٌّفَٙٛ ح١ٌٍُٔ ٌٌٙح حٌلكحٌظٟ ٌُ طىٓ ِٛـمش ـٟ حٌظع

 حٌّلٍٟ.

ٌٌٌٚه ٠زمٝ ِٓ ح٠ٌٍَٚٞ ط١١ِّ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٓ رعٞ حٌّئٓٔخص حٌظٟ لي 

ٍت اٌّططوظ٢ٍ رٗ، ٚحٌزلغ عٓ ِىخِٓ ح٨هظ٩ؾ حٌّٛؿٛىس ر١ٕٗ ٚر١ٓ طٍه حٌّئٓٔخص.)

 (.األٚي

 ؿ ١ٍُٓ ٚٚحٟق ٌّفِٙٛٗ، ٠ظ٠ّٓ حٌعٕخَٛـٟ ر٢ٔ طع٠َ ْٛ ًٌه ِٕطٍمخ ٌٍّلخٌٚشعٍٝ أْ ٠ى

حٌـ٠َ٘ٛش ح١ٌِّّس ٌٗ ِٓ ؿٙش، ٠ٕٚٔـُ ِع ِمظ١٠خطٗ حٌّٔظٕيس اٌٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ ِٓ ؿٙش 

 (.اٌّطٍت اٌثبٟٔأهَٜ )

 

 انًؽهة األٔل: 

 

تًييس حك انكذ ٔانطؼايح ػٍ تؼط انًؤضطاخ 

 .انًشاتٓح

 

طع٠َؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، أْ ١ِّٖٔ عٓ رعٞ حٌٍٜٛ حٌّ٘خرٙش ٌٗ، ٚحٌظٟ لي ٠مظ٠ٟ 

حٌمخٟٔٛٔ ر١ٓ  طٕ٘ٛ عٍٝ ِٔظٜٛ ـّٙٗ ٚطٍٜٛ ِمظ١٠خطٗ، ك١غ ٠٘ىً ٔظخَ ح٨ٗظَحن

خ ر١ٕٙ ─ ٚعٓ هطؤ ─ حٌّئٓٔخص حٌظٟ لي ٠و٢ٍ حٌزعٞ حٌفَٟٔٔ اكيٜ حٌِٚؿ١ٓ ـٟ حٌظ٠َ٘ع

خْ ٨ري ِٓ ط١ٟٛق رعٞ حٌفَٚق حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طٔخعي عٍٝ ٌٌٌٚه و حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،ٚر١ٓ كك 

 (.اٌفمشح األٌٚٝاؿ٩ء ٌ٘ح حٌو٢ٍ عٓ ح٤ً٘خْ )

ع ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، اًح وخٔض حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طظطٍذ ٍـ

ـبْ ٌٖ٘ حٌلخٌش لي ط٘ىً ٍٛٛس ِ٘خرٙش ٌيعٜٛ  ىعٜٛ ٨ٓظلمخق ؿِء ِٓ حٌّٔظفخى؛

٠ظطٍذ حٌزلغ عٓ ٔمخ١ ح٨هظ٩ؾ ر١ٓ وً ِٓ ٌٖ٘ حٌيعٜٛ ٚىعٜٛ  ح٨ٓظلمخق، ٚ٘ٛ ِخ

 .(اٌفمشح اٌثب١ٔخحٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش )

 

 

 :الفقرة األولى
 القانوني بين الزوجين بالتشريع الفرنسي. تمييز حق الكد والسعاية عن نظام االشتراك 
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حٌِٚؿ١ٓ عٍٝ أٓخّ ٚؿٛى ـٟ ظً حٌمٛح١ٔٓ حٌؽَر١ش، ٠مَٛ طٕظ١ُ حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ر١ٓ 

أٔظّش ِخ١ٌش ِوظٍفش، وً ِٕٙخ ٠ظ٠ّٓ ِـّٛعش ِٓ حٌمٛحعي حٌظٟ ط٠ز٢ حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ر١ٓ 

ح٤ؼ١خٍ ِٓ ؿٙش أهَٜٚ٘ئ٨ء ٚ وً ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ِٓ ؿٙش،
138
. 

ـفٟ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ، ٠ّىٓ ٌٍّمز١ٍٓ عٍٝ حٌِٚحؽ حهظ١خٍ أٞ ٔظخَ ٠ٌز٢ 

ٚحؽ ٚرعيٖ، ٚطّٔٝ رخ٤ٔظّش حٌّخ١ٌش ح٨طفخل١شع٩لخطُٙ حٌّخ١ٌش أػٕخء حٌِ
139
. 

ـبّٔٙخ  ،ٌىٓ عٕي عيَ ل١خَ حٌِٚؿ١ٓ رخهظ١خٍ أٞ ٔظخَ ِٓ طٍه ح٤ٔظّش ح٨طفخل١ش

اٌٝ  ١ٓ1400و٠عخْ عٍٝ اػَ٘خ ٌٍٕظخَ حٌّخٌٟ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٔظّٗ حٌَّ٘  حٌّئٟ رخٌّٛحى 

 Le régime de la ٟٛٔ"ٔظبَ االؽزشان اٌمبٔ" ٚحٌٌٞ ٠طٍك ع١ٍٗ حُٓ  ،1491حٌّخىس 

communauté légale.  ٌٝك١غ طٜزق وً ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش حرظيحء ِٓ طخ٠ٍن حٌِٚحؽ ا

 ك١ٓ حٔل٩ٌٗ، ِ٘ظَوش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ، ٚط٘ىً وظٍش ٚحكيس ٨ طٕمُٔ.

خٌّـظّع حٌفَٟٔٔ، رٚاًح وخْ ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ، حٌٕظخَ حٌّخٌٟ ح٤وؼَ حٔظ٘خٍح 

./. ِٓ حٌف98ٓ١١َٔٔحٌزخكؼ١ٓ ك١غ ٠و٠ع ٌٗ كٔذ أكي 
140

، ـبْ حٌٕظ١ـش حٌظٟ ٠ف٠ٟ ا١ٌٙخ 

ط٘زٗ اٌٝ كي وز١َ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش لي ،اعّخي ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌٕظخَ
141

، ٚ٘ٛ ِخ 

 .٠طَف حٌٔئحي كٛي كيٚى حٌظ١١ِّ ر١ّٕٙخ ؟
                                                 

138
النظام المالً للزوجٌن هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد التً تضبط المصالح المالٌة للزوجٌن وتنظمها، سواء من  - 

 تكوٌن هذه األموال أو تقسٌمها، أو من حٌث تحدٌد سلطات الزوجٌن على تلك األموال وطرق إدارتها، وكذا عبلقتها بالغٌر.حٌث 

 وبخصوص مفهوم النظام المالً للزوجٌن انظر:

- COLOMER ANDRE : Droit civil, régimes matrimoniaux : op.cit, p : 3-6 
139

 بلث أنظمة مالٌة اتفاقٌة:ٌتضمن القانون المدنً الفرنسً ث - 

    Le Régime De La Communauté Conventionnelleنظام االشتراك االتفاقً:                 -1

من القانون المدنً، وهو نظام ٌقوم على أساس إمكانٌة قٌام   1527إلى المادة  1497نظمه المشرع الفرنسً فً إطار المواد 

 1387تفاقٌة التً بموجبها ٌتفقان على تغٌٌر نظام االشتراك القانونً، مع مراعاة المادة الزوجٌن بإدراج مجموعة من الشروط اال

 من نفس القانون، وٌمكن أن تمس هذه الشروط. 1389و 1388و

 تقلٌص نطاق الكتلة المالٌة المشتركة أو توسٌعها سواء من جهة األصول أو الدٌون. -

 شروط مرتبطة بإدارة الذمة المشتركة. -

 لقة بحل وقسمة األموال المشتركة.شروط متع -

                           Le Régime De La Séparation Des Biens نظام فصل األموال: -2

، هو نظام ٌقوم على أساس احتفاظ كل زوج بإدارة أمواله والتمتع  1543 إلى المادة 1536نص علٌه المشرع الفرنسً بالمواد 

تام عن اآلخر، إال أن هناك استثناءات تتعلق بالدٌون الراجعة إلى تكالٌف الحٌاة الزوجٌة التً والتصرف بها بكل حرٌة وباستقبلل 

 تتطلب اشتراك الزوجٌن فً تحملها.

   Le Régime De la Participation Aux Acquêts نظام المساهمة فً المكتسبات:          -3

ٌقوم على أساس فصل أموال الزوجٌن خبلل الحٌاة الزوجٌة، إال أنه ، وهو نظام 1581إلى  1569نظمه المشرع الفرنسً من المواد 

 عند انحبلل الزواج ٌمكن لكل زوج الحصول على نصف األمبلك التً للزوج اآلخر أثناء الزواج.

 وللمزٌد من التفصٌل حول مقتضٌات هذه األنظمة فً التشرٌع المدنً الفرنسً انظر: 

  MALAURIE PHILIPPE ET AYNES LAURAENT: Droit civil, régimes matrimouniaux, op.cit, p:- 

                                                                                                                Et s. 319       

          -  COLOMER ANDRE : Droit civil, régimes matrimoniaux : op. cit, p : 587 et s.                             

                                                                                                                                                                    

 –، المطبعة والوراقة الوطنٌة 3حاالت شاذة، سلسلة البحوث القانونٌة رقم محمدالشافعً: األسرة فً فرنسا، دراسات قانونٌة و -   

 .206-201ص 2001الطبعة األولى،  -مراكش
140

 .207محمد الشافعً: م.س، ص: - 
141

 .131أحمد زوكاغً: تعلٌق على القرار الصادر عن المجلس األعلى بخصوص موضوع حق الكد والسعاٌة م.س، ص: - 
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أٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ حٌو٢ٍ حٌٌٞ لي ٠مع ـ١ٗ حٌزعٞ ِٓ ؿَحء عيَ حٌظ١١ِّ  ٠ّىٓ حٌمٛي:

ٚٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ، رخعظزخٍٖ ٔظخِخ ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ  ،ٓ وً ِٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شر١

وً ِّٕٙخ، حٌّ٘خٍوش ـٟ حٌّىظٔزخص أػٕخء حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، ا٨ أٔٗ ػّش ـَٚق ؿ٠َ٘ٛش ر١ٓ 

 ٠ّىٓ أْ طظ٠ق ـ١ّخ ٠ٍٟ:

 

ٟ ٠ٕظّٗ ظّش حٌّخ١ٌش ٌٍِٚؿ١ٓ حٌظ٘ٛ أكي أٗىخي ح٤ٔ ،اْ ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ -1

، ك١غ ٠ظُ حٌلي٠غ عٕٗ وٕظخَ ِظ١ِّ عٓ ح٤ٔظّش ح٤هَٜ ِٓ حٌفَٟٔٔ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ

     ٚلخثُ عٍٝ أٓخّ ٚكيس حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌىً ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ِٓ ؿٙش أهَٜ. ؿٙش،

ًٜ ِمخرً ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠ّؼً ٔظخِخ ِخ١ٌخ ِظ١ِّح وّمخرً ٌٕظخَ ـ 

ٖ عٍٝ أٓخّ ٚؿٛى َٗوش عَـ١ش طٕيٍؽ ـٟ ا١خٍ ٔظخَ خإح٤ِٛحي، رً ٘ٛ كك ٠ظُ حٓظ١ف

وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٕظخَ ح٨ٗظَحن  ،ـًٜ ح٤ِٛحي ٚحٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٨ ٚكيطٙخ

 حٌمخٟٔٛٔ.

 

اْ اعّخي ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ ٠ظُ ـٟ كخٌظ١ٓ:  -2 
142
 

 : كخٌش حهظ١خٍٖ ِٓ لزً حٌِٚؿ١ٓ حٌّمز١ٍٓ عٍٝ حٌِٚحؽ.األٌٚٝ

 : كخٌش عيَ حهظ١خٍ حٌِٚؿ١ٓ ٤ٞ ٔظخَ، ك١غ ٠و٠عخْ ٌٕظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ.١خاٌثبٔ

خٌااٗ ا٨ عٕااي ٚؿااٛى ٗااَوش لخثّااش راا١ٓ أِااخ ـ١ّااخ ٠ظعٍااك رلااك حٌىااي ٚحٌٔااعخ٠ش، ـاا٩ ٠ااظُ اعّ

 ْٛ ٌّٕطمش ؿ٠َخْ حٌعَؾ رٌٙح حٌلك.أٗوخٙ ِٓ أَٓس ٚحكيس ٠ٕظّ

 

  ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ  1401حٌّخىس ٠ظىْٛ ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ كٔذ ِمظ١٠خص    3- 

حٌفَٟٔٔ ِٓ وخـش ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش ِٓ ١َؾ حٌِٚؿ١ٓ ِـظّع١ٓ أٚ ِٕفَى٠ٓ ه٩ي  

ِٚخ حلظٜيٖ حٌِٚؿخْ  ،حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، ٚحٌظٟ طـي ِٜيٍ٘خ ـٟ ٕٛخعظُٙ حٌ٘و١ٜش

ِٓ ػّخٍ ٚاٍحىحص أِٛحٌّٙخ حٌوخٛش.
143
 

ِٓ لزً حٌِٚؿ١ٓ ِٕفَى٠ٓ أٚ  ─ عمخٍحص أٚ ِٕم٨ٛص ─ ـىً ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش رعٛٝ

وَٚحطذ حٌِٚؿ١ٓ، ٚوخـش ح٠٦َحىحص ٚحٌؼّخٍ  ،ّ٘خ ِعخ، طيهً ـٟ ا١خٍ ح٤ِٛحي حٌّ٘ظَوش

حٌٕخطـش عٓ أِٛحٌّٙخ حٌوخٛش،
144

٠٘ىً ل٠َٕش  ،، ـىً ٟٗء طُ حوظٔخرٗ ه٩ي ـظَس حٌِٚحؽ

ِٕفَىح.عٍٝ أٔٗ ِٓ لز١ً حٌٍّى١ش حٌّ٘ظَوش، اٌٝ أْ ٠ؼزض أٔٗ ٍحؿع ٌٍّى١ش أكيّ٘خ 
145
 

                                                 
142

 من القانون المدنً الفرنسً والتً جاء فٌها: 1400لمقتضى المادة وقد نصت على هذا ا - 

«  La communauté qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le 

régime de la communauté, est soumise aux régles expliquées dans les trois séctions, qui suivent » 

- Code Civil, éd litec, 2005, p: 808.  

 
143

 : والتً تنص على 1401انظر المادة  - 

 « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément 

durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les 

fruits et revenus de leurs biens propres ». 

- code civil, op. cit,  p : 809  
144

 راجع تفصٌل ذلك : - 

- COLMER ANDRE : op. cit. p 336 et s. 
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حٌٛٛخ٠خ، ـٟٙ ٨ طيهً ـٟ ا١خٍ وخٌٙزخص ٚ ،أِخ رخٌٕٔزش ٥ٌِٛحي حٌّىظٔزش ريْٚ عٛٝ

ّ   ،ِٛحي حٌّ٘ظَوشح٤ ّ  َ  ز  ظ  ا٨ ـٟ كخٌش وْٛ حٌ ً  ز  ظ    حٗظ١َ ىهٛي حٌّخي حٌ   ـٟ ا١خٍ َ 

ُ ٌٍِٚؿ١ٓ ِعخ، ا٨ اًح ٚؿي ١َٗ ٠وخٌؿ ًٌه.ط   َ  ز  حٌّخي حٌّ٘ظَن، أٚ أْ حٌظ  
146
  

ؼ١َ ٍَِِ رؤْ ٠٠ع وخـش  ،ـٜخكذ ٌ٘ح حٌلك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؛ِمظ١٠خص  رو٩ؾ 

 ٝ ٌظىْٛ ِٟٛٛ  ِ٘خٍوظٗ، ِٚٓ ػُأِٛحٌٗ ٚػّخٍ٘خ حٌّىظٔزش رعٛٝ أٚ ريْٚ عٛ

وٍّخ أػزض ِٔخّ٘ظٗ ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش  ،حٓظلمخلٗ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚأّخ ٠ىْٛ ٌٗ ًٌه

 ٔظفخى ُحثي عٍٝ ٍأّ حٌّخي اْ ٚؿي.ِخي ح٤َٓس، ٚوٍّخ ٔظؾ عٓ طٍه حٌّٔخّ٘ش ِ

 

٠مَٛ ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ رخ٦ٟخـش اٌٝ ح٨ٗظَحن ـٟ ح٤ٛٛي، ح٨ٗظَحن ـٟ  -4

ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ  1409حٌي٠ْٛ كٔذ ِمظ١٠خص حٌّخىس  حٌي٠ْٛ، ٚطظّؼً ٌٖ٘

 ـٟ
147
: 

 خص حٌٕفمخص حٌّٔظلمش عٍٝ حٌِٚؿ١ٓ، ٚحٌي٠ْٛ حٌّزَِش ِٓ لزٍّٙخ ِٓ أؿً  ٔفم

 .طير١َ حٌِّٕي ٚطَر١ش ح١٤فخي

 .حٌي٠ْٛ حٌّظٌٛيس ه٩ي َِكٍش ح٨ٗظَحن 

ـٙٛ ٨ ٠ظَٙ ا٨ عٕيِخ ٠ىْٛ ٕ٘خن ِٔظفخى ٔخطؾ عٓ  ؛أِخ رخٌٕٔزش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

٨ ع٩لش ٌٙخ رلك حٌىي  ،ِٔخّ٘ش حٌٔعخس، وّخ أْ ٔفمخص طير١َ حٌِّٕي ٚطَر١ش ح١٤فخي

خٍ ح٨ٌظِحِخص حٌظٟ طمع عٍٝ عخطك حٌِٚؽ، رخعظزخٍ ٚحٌٔعخ٠ش، ٚأّخ ٟ٘ طيهً ـٟ ا١

 ٌٍَّأس. خعٍٝ حٌِٚؽ ٚكم شحٌٕفمش ٚحؿز

 

طمَٛ عٍٝ أٓخّ حلظٔخَ  ،اْ لّٔش ح٤ِٛحي حٌّ٘ظَوش ـٟ ا١خٍ ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ -5

ِٕخٛفش؛ حٌٕٜؿ ح٤ٚي ٌٍِٚؽ ٚحٌٕٜؿ ح٢هٌٍَِٚؿش، ِمخرً  ٛخـٟ ح٤ِٛحي حٌّ٘ظَوش

وش ِٕخٛفش أ٠٠خ.حلظٔخَ حٌي٠ْٛ حٌّ٘ظَ
148
  

                                                                                                                                                         
- MALLAURIE PHILIPPE et AYNES LAURENT: op.cit, p: 127 et s. 

145
 والتً جاء فٌها: 1402مادة هذا ما نصت علٌه الفقرة األولى من ال - 

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre 

à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». 

-Code civil: op.cit, p:810. 

 ا انظر:وألخذ فكرة عن خصابص هذه القاعدة ونطاقه

     - COLOMER ANDRE : op. Cit. p : 238 -240. 

 
146

 - MALAURIE  PHILIPPE et AYNES LAURENT: op.cit, p: 143. 

     - ANDRE COLOMER: op.cit, p: 334-336 

  
                                 : La communauté se compose passivement »على ماٌلً:          1409تنص المادة  -     147

                                                                                                                                                              

- à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du 

ménage et l'éducation des enfants conformément à l'article 220. 

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas,  des autres desttes nées pendant la communauté.»  

-Code civil, op. cit, p:814.   
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  أِخ رخٌٕٔزش ٌٍٔعخس ـٟ ا١خٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـُٙ ٠ؤهٌْٚ كمُٙ ِزيث١خ رّميحٍ ِخ 

ِع ٍَٟٚس َِحعخس حٌيِٕش)  ─ُٙ ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس ٠عخىي ل١ّش ِ٘خٍوظ

ىْٚ أْ ٠ىْٛ ١ٜٔزُٙ ِليىح ـٟ  ─ ٌَأّ حٌّخي( حٌظٟ طَؿع ٤ٛلخرٙخ ح٤ٛٛي حٌّ٘ىٍش

 ٔزمخ وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٕظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ.حٌٕٜؿ ِ

 

٠ظ٠ق أْ ٔظخَ ح٨ٗظَحن  ─ ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ حٌفَٚق حٌـ٠َ٘ٛش ─ ٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّعٍ

عٓ كك حٌىي  ٠زمٝ ِظ١ِّح ─ وّخ ٠ٕظّٗ حٌظ٠َ٘ع حٌّئٟ حٌفَٟٔٔ ─حٌمخٟٔٛٔ ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ 

 اٌٝ ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌّخٌٟ. ـىَس حٔظّخء ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ٚحٌٔعخ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠يكٞ

 

 :الفقرة الثانية
 .تمييز حق الكد والسعاية عن دعوى االستحقاق

 

ٚر١ٓ ىعٜٛ  ،وؼ١َح ِخ ٠مع حٌو٢ٍ ر١ٓ ىعٜٛ حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

،ح٨ٓظلمخق
149
ـ١عزَ عٕٙخ ريعٜٛ حٓظلمخق حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٌٚ٘ح حٌو٢ٍ ٔخؿُ عٓ ٚؿٛى رعٞ  

 ٍٛٛ حٌظ٘خرٗ ر١ٓ حٌيع١٠ٛٓ.

لي طوظ٢ٍ ىعٜٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ريعٜٛ ح٨ٓظلمخق ِٓ ك١غ ِلً  ـّٓ ؿٙش أٌٚٝ:

ٚحٍىح عٍٝ حٌعمخٍحص ً ِّٕٙخ؛ ـبًح وخْ ِلً ىعٜٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس حٌّطخٌزش ـٟ و

،ٚحٌّٕم٨ٛص
150
ي ٚحٌٔعخ٠ش لي طَى ٟ٘ ح٤هَٜ عٍٝ حٌعمخٍحص ـبْ ىعٜٛ حٌّطخٌزش رلك حٌى 

 حٌّٕم٨ٛص.ٚ
                                                                                                                                                         

148
 انظر: - 

 - MALAURIE PHILIPPE et AYNES LAURRNT: op.cit, p: 305-314                                                      
149

التً ٌكون محلها المطالبة بملكٌة الشًء، عقارا كان أومنقوال، فهً إذا الدعوى التً تقوم » دعوى اإلستحقاق هً الدعوى  - 

تطٌع رفع هذه الدعوى على الغٌر، فهً ال تطلق إال على الدعوى العٌنٌة لحماٌة الملكٌة، وكل مالك ٌطالب بملكه تحت ٌد الغٌر، ٌس

 «.التً ٌطا لب فٌها بالملك 

حق الملكٌة مع شرح مفصل لؤلشٌاء واألموال، دار إحٌاء التراث  8عبد الرزاق السنهوري: الوسٌط فً شرح القانون المدنً، ج -  

 .592-591) د.ذ.ت.ط( ص:  -لبنان -العربً

 «رفع ملك شًء بثبوت ملك قبله أو حرٌة كذلك بغٌر عوض» الفقه المالكً، عرفها ابن عرفة بقوله: وفً إطار 

انظر: أبو عبد هللا محمد األنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة الوسوم بالهداٌة الكافٌة الشافٌة لبٌان حقابق اإلمام ابن عرفة  -

 .470، ص: 1993األولى الطبعة -بٌروت–، دار الغرب اإلسبلمً 2الوافٌة، ج

 فدعوى اإلستحقاق بهذى المعنى هً دعوى واردة على العٌن دون الدٌن، ٌطالب فٌها المدعً بالملكٌة،  وتقوم على ثبلثة أركان:

: وهو من ٌطالب غٌره بملكٌة شًء خبلفا للظاهر، وٌشترط فٌه أهلٌة األداء، وأن ٌكون مالكا للعٌن موضوع الدعوى أو لمدعًا •

 أو وصٌا فٌها. وكٌبل

 : وهو الشخص الحابز للعٌن موضوع دعوى اإلستحقاق، وٌشترط فٌه أن ٌكون معٌنا ، وعالما بحٌازته لملك الغٌر.المدعى علٌه •

:  وهو العٌن التً ٌطالب بها مدعً اإلستحقاق، وٌشترط فٌه أن ٌكون معلوما، وأن ٌكون عٌنا، وأن ٌكون حق ملكٌة، المدعى به •

 بقا على عقد البٌع.وأن ٌكون سا

محمد أحمد الكزنً: نظرٌة اإلستحقاق فً الفقه  -وللتوسع بخصوص هذه الشروط فً كل من الفقه اإلسبلمً والقانون المدنً راجع:  

 ومابعدها. 192)د.ذ.ت.ط( ص:  -القاهرة –اإلسبلمً والقانون المدنً، مكتبة النهضة المصرٌة 
150

 ، وانظر كذلك:141، ص1993شتنبر  21اق عقار، مجلة الملحق القضابً، العدد انظر: الحسٌن محجوبً: دعوى استحق - 

 .591، م.س، ص:8عبد الرزاق السنهوري: ج -
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حٌّظعٍك  ١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١َٙ  8ـٟ ا١خٍ حٌفًٜ  ─ وّخ أْ حعظزخٍ حٌَّ٘ 

حٌيعخٜٚ حٌَحؿعش ٨ٓظلمخق حٌعمخٍ، عمخٍحص  ─ ْٛ حٌّطزك عٍٝ حٌعمخٍحص  حٌّلفظشرخٌمخٔ

رلٔذ حٌّمٜٛى رٙخ
151
] رلٔذ حٌّلً حٌٌٞ طٕٔلذ ع١ٍٗ[ ٠ـعً و٩ ِٓ ىعٜٛ كك حٌىي  ،

خ١٠ٍٓ.ٚحٌٔعخ٠ش حٌٛحلعش عٍٝ عمخٍ، ٚىعٜٛ حٓظلمخق عمخٍ، ىع١٠ٛٓ عم
152
 

ِٓ  يعٜٛ حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شلي طٍظزْ ىعٜٛ ح٨ٓظلمخق ر ِٚٓ ؿٙش ػخ١ٔش:

 ─ ح٨ٓظلمخق ─خْ حٌٙيؾ ِٓ الخِش حٌيعٜٛ ح٤ٌٚٝ ك١غ حٌٙيؾ ِٓ اؿَحثٙخ؛ ـبًح و

ٚحٌٌٞ ٠مع رل١خُس ٗوٚ آهَ، ـيعٜٛ حٌّطخٌزش  ،ٝ حٓظلمخلٗع  حٌلٜٛي عٍٝ حٌٟ٘ء حٌّي  

ح٤هَٜ طٙيؾ اٌٝ حٌلٜٛي عٍٝ ؿِء ِٓ حٌّٔظفخى حٌٌٞ ٠مع طلض رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٟ٘ 

  ّ  .حٌٌٞ ـٟ حٌؽخٌذ ِخ ٠ىْٛ ٍد ح٤َٓس ،ذ رٌٌه حٌلكخٌ  ط  ك١خُس حٌ

ٚعٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى ِؼً ٌ٘ح حٌظ٘خرٗ عٍٝ ِٔظٜٛ رعٞ حٌعٕخَٛ، ا٨ أْ ػّش  ،ٌىٓ

 ـَٚلخ ؿ٠َ٘ٛش ر١ّٕٙخ:

ٜٛ ح٨ٓظلمخق طٕٜذ عٍٝ ـّٓ ك١غ ٠ِّْٛ حٌّطخٌزش ِٜٚيٍ٘خ، ٩٠كع أْ ىع

  ً ه ك عٍٝ ك١خُس حٌّخٌه حٌظخَ٘ ٌٗ، ٌٌٌٚٓخر ه  ٍ  ِ  حٌّطخٌزش رٍّى١ش ٟٗء عٓ ٠َ١ك اػزخص ص 

ِ   ،ـٟٙ ٨ طعيٚ أْ طىْٛ وخٗفش ٌٍلك ٚ ِٓ .حٌظخَ٘، ٨ ِٕ٘جش ٌٗ عٍٝ حٌلخثِ ِٗ ىِ ٍ  ّ  ط   ك  زْ ظَٙس 
153
 

ٓخرك  ه  ٍ  ّ  ط   خءحىع ٨ طٕٜذ عٍٝٚعٍٝ ه٩ؾ ًٌه؛ ـخٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

ؿخ٠ٍش  ، ٚأّخ ِٟٛٛعٙخ حٌّطخٌزش رلك ٔخٗت عٓ ٚؿٛى َٗوش عَـ١شحٌظخَ٘ ثِخحٌلعٍٝ 

 .ر١ٓ حٌٔعخس

 ،ك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شأِخ ِٓ ك١غ حٌع٩لش حٌظٟ طَر٢ ر١ٓ ١َـٟ حٌيعٜٛ، ـفٟ ا١خٍ ك

ِ   ،حٌٔخعٟ أٚ حٌٔعخس ٔىْٛ أِخَ ١َـ١ٓ: ّ   ز١ٓ رخٌلك، ٚحٌّي٠ٓ رخعظزخٍٖخٌِ ط  ويحث١ٕٓ   ذ  خٌ  ط  حٌ

ٟ ع٩لش لخ١ٔٛٔش ٗو١ٜش طٕيٍؽ ـٟ ١ٓ حٌطَـ١ٓ ٘رؤىحء ٌ٘ح ح٤ه١َ، ٚحٌع٩لش حٌظٟ طَر٢ ر

 ا١خٍ ح٨ٌظِحَ، ٚطىْٛ ٓخرمش عٍٝ ٔ٘ٛء حٌّطخٌزش رٌٙح حٌلك.

ِيعٟ ح٨ٓظلمخق  ٝ حٌَؼُ ِٓ إٔٔخ ٔىْٛ أِخَ ١َـ١ٓ:ر١ّٕخ ـٟ ىعٜٛ ح٨ٓظلمخق، ٚعٍ

ٟ٘ ع٩لش ٔخطـش عٓ ٚحلعش حٔظمخي حٌل١خُس  حٌظٟ طَر٢ ر١ّٕٙخ ا٨ أْ حٌع٩لش، ٚحٌلخثِ حٌظخَ٘

(، ١ٌْٚ عٓ حٌّيعٝ ع١ٍٗ )حٌلخثِاٌٝ حٌّخٌه حٌظخَ٘ (ِيعٟ ح٨ٓظلمخق )ِٓ حٌّخٌه ح٤ٍٟٛ

 ع٩لش لخ١ٔٛٔش ٗو١ٜش.

وّخ أْ ىعٜٛ ح٨ٓظلمخق اًح وخٔض طٕٜذ عٍٝ ع١ٓ رٌحطٙخ، ـبْ ًٌه لي ٠ئىٞ اٌٝ 

رل١غ ٠ـُٛ ٌٍّيعٟ ٍـع أوؼَ  ظمٍض ك١خُس حٌع١ٓ اٌٝ ٗوٚ آهَ؛حٔ طـيى حٌّطخٌزش رٙخ وٍّخ

ِٓ ىعٜٛ ح٨ٓظلمخق ر٘ؤْ حٌع١ٓ حٌٛحكيس، اًح ِخ حٔظمٍض ك١خُطٙخ ٌ٘وٚ أٚ أٗوخٙ 

آه٠َٓ.
154
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 ، انظر:8وهذه هً الصٌغة العربٌة الرسمٌة للفصل  - 

وبالعقارات المحفظة،  أحمد ادرٌوش: القانون العقاري الجدٌد، الصٌغة العربٌة الرسمٌة المجهولة للتشرٌعات المتعلقة بالتحفٌظ -

 .152م ص2002هـ/1423الطبعة األولى،  -منشورات سلسلة المعرفة القانونٌة، مطبعة األمنٌة الرباط
152

" الواردة الدعاوي الرامٌة إلى استحقاق عقارعند تفسٌره لعبارة "  -ٌساعد على قول ذلك، ما ذهب إلٌه األستاذ مؤمون الكزبري - 

هً الدعاوى التً ال تستند عند رفعها إلى حق عٌنً بل إلى حق »من أن الدعاوي العقارٌة  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  8بالفصل 

  «شخصً عندما ٌكون من شؤن الحكم فٌها لصالح رافعها، حصوله على حق عٌنً عقاري

قوق العٌنٌة األصلٌة ، الح2مؤمون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة فً ضوء التشرٌع المغربً، ج -

 .40، ص1987والتبعٌة، نشر شركة الهبلل العربٌة للطباعة والنشر، الطبعة الثانٌة، 
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 136س،  ص: .انظر: الحسٌن محجوبً: دعوى استحقاق عقار، م - 
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 .595س، ص: .، م8عبد الرزاق السنهوري: ج - 
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ٚأّخ ٠زمٝ َِطزطخ ر٘وٚ  ،ِمخرً ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠ٕٜذ عٍٝ ع١ٓ رٌحطٙخ

  ّ ً  حٌّي٠ٓ رخعظزخٍٖ حٌ كمٗ ـٟ حٌـِء ِٓ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ حٌذ رظّى١ٓ ٛخكذ كك ٢ 

٨ ٠عٕٟ حٔظمخي  ،ـخٔظمخي ح١ٗ٤خء حٌظٟ ٠ظ٘ىً ِٕٙخ حٌّٔظفخى اٌٝ ٗوٚ آهَ حٌّٔظفخى، ٌٌٌٚه

 حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اٌٝ حٌ٘وٚ حٌـي٠ي حٌٌٞ حٔظمٍض ا١ٌٗ ك١خُس حٌّٔظفخى.

طظعٍك رعمخٍ طوظٍؿ ِٓ ك١غ وٛٔٙخ  ،ـمٛحعي ح٨ػزخص ـٟ ىعٜٛ ح٨ٓظلمخق ،ٚأه١َح

ىٗ حٌٔخرك عٍٝ حٌلخثِ، ٨ٚ إِٔٚمٛي، ـزخٌٕٔزش ٌٍعمخٍ، ٨ري ٌّيعٟ ح٨ٓظلمخق ِٓ اػزخص طٍّ  

ٔٗ حٗظَٜ ِٓ ِخٌه.ٕٓيح ٌٍٍّى١ش، رً ٨ري أْ ٠ؼزض أ طمي٠ُ عمي حٌَ٘حء  ─ِؼ٩ ─ ٠ىفٟ
155
 

 ."شحٌل١خُس ٕٓي حٌٍّى١"ـ٩ري ِٓ ه٠ٛ  ح٦ػزخص ـ١ٗ اٌٝ لخعيس  ،أِخ رخٌٕٔزش ٌٍّٕمٛي

ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠و٠ع اٌٝ ِؼً ٌٖ٘ حٌمٛحعي ـ١ّخ ٠ظعٍك ربػزخطٗ وّخ َٕٜٓ  ،ِمخرً ًٌه 

 ًٌه ـٟ ك١ٕٗ.

 

 

 

 

 

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

 .تؼريف حك انكذ ٔانطؼايح 

 

 :ّىٓ طع٠َؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رؤٔٗحٔط٩لخ ِّخ ٓزك، ٠

ف١خ ػٍٝ ر١ّٕخ ، ٠مَٛ ػٍٝ أعبط ِغبّ٘خ اٌغؼبح فٟ ئطبس ؽشوخ ػشزك ؽخصٟ »

ِٓ اٌّغزفبد، ٠زٕبعت ٚلذس ِغبّ٘زُٙ  أٚ رى٠ٕٛٙب، ِمبثً اعزسمبلُٙ خضءاٌثشٚح األعش٠خ 

 «.فك ِمزض١بد اٌؼشف اٌّسٍٟ ٚلٛاػذٖز١ٓ ئخشاء اٌمغّخ، ٚوً رٌه ٠زُ ٚ

 ـٟ وٛٔٗ ٠لمك ؼخ٠ظ١ٓ أٓخ١ٓظ١ٓ: ٓ  ّ  ىْ اْ ١ِِس ٌ٘ح حٌظع٠َؿ ط  

ٗ ُ ح٨عظّخى ع١ٍىخ١ٌش حٌّفَٙٛ، ِٚٓ ػخ١ٓش ٌلُٔ اٗ: أٔٗ ٠٘ىً أ١ٍٟش أٓاألٌٚٝ

 ١ٍٛٗ ـ١ّخ ١ٓؤطٟ ِٓ ِٟٛٛعخص حٌزلغ.ٚطؤ ٌ٘ح حٌّٟٛٛ وؤٓخّ ٌّمخٍرش 

ِٓ حٌٛلٛؾ عٍٝ  ٓ  ى  ّ  حٌعٕخَٛ ٚحٌّمظ١٠خص ح٤ٓخ١ٓش حٌظٟ ط  أٔٗ ٠ظ٠ّٓ  :اٌثب١ٔخ

ٚـّٙٗ ـٟ ا١خٍٖ ح١ٌٍُٔ ٚحٌ٘خًِ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ أْ  ،حٌوٜخثٚ ح١ٌِّّس ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ١ً حٌعٕخَٛ حٌّىٛٔش ٌٌٙح حٌظع٠َؿ.٠ظٟٛق ِٓ ه٩ي طلٍ

 

: ـٌٙح حٌظلي٠ي ٠ز١ٓ ١ز١عش حٔظّخء ٌ٘ح حٌلك، ِٚخ اًح  زك  اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ زك ؽخصٟ -1

ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ِخ ١خثفش حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش أٚ حٌع١ٕ١ش؛ وخْ ٠ٜٕؿ ّٟٓ 

 ─ حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش" ٘ٛ ِٓ لز١ً  ١ٔش١ٓظ٠ق ًٌه ٨كمخ ـٟ " ِزلغ حٌطز١عش حٌمخٔٛ

ٍحرطش ر١ٓ ٗو١ٜٓ، ىحثٓ ِٚي٠ٓ، ٠وٛي ٌٍيحثٓ رّمظ٠خٖ ِطخٌزش حٌّي٠ٓ  »رّخ ٟ٘ 
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« ربعطخء ٟٗء، أٚ حٌم١خَ رعًّ، أٚ ح٨ِظٕخ  عٓ عًّ
156

١غ ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ ك ─

١ش ) حٌَ٘وش ( طَر٢ حٌٔعخس ـ١ّخ ر١ُٕٙ ٚر١ٓ ٛخكذ حٌيِٕش، عٍٝ أْ ٚؿٛى ع٩لش ىحثٕ

ّ   ٠ٕظٜذ حٌٔعخس ويحث١ٕٓ،  خٌذ رظّى١ٓ حٌٔعخس ِٓ ١ٜٔزُٙ ـٟط  ـٟ ِمخرً حِظؼخي حٌ

ٛخكذ ىِٕش( وّي٠ٓ؛ ـٜخكذ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ١ٌْ حٌّٔظفخى أ٠خ وخْ )ٓخعٟ، أٚ 

( ٠ّىٕٗ  ٌٗ كك ِزخَٗ عٍٝ حٌٟ٘ء ِٟٛٛ  ِطخٌزظٗ، ٚأّخ ٨ري ِٓ ٢١ٓٚ ) حٌّي٠ٓ

وّخ ٘ٛ  ،جخ ِع١ٕخ، وّخ أْ ِلٍٗ ٘ٛ حٌعًّ ٚحٌىي ) عًّ حٌّي٠ٓ ( ١ٌْٚ ١ِٗٓ كمٗ

 حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍلك حٌع١ٕٟ.

 

مٜي ر١خْ : ًٌٚه رزك ٠مَٛ ػٍٝ أعبط ٚخٛد عؼبح ِغب١ّ٘ٓ زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ -2

ـخ٨ٓظفخىس ِٓ ٌ٘ح حٌلك، أّخ  ح٤ٗوخٙ؛ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ

ٔؼٝ، ٛؽ١َ أٚ أٚأطمظَٜ عٍٝ حٌٔعخس حٌّٔخ١ّ٘ٓ ـم٢، ِٚٓ ىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ ًوَ 

 وز١َ، ل٠َذ أٚ رع١ي، عٍٝ أْ ًٌه ِمظَْ ر١١َ٘ٓ:

حٔظّخء حٌٔعخس اٌٝ ح٤َٓس حٌظٟ ٓخّ٘ٛح ـٟ ط١ّٕش أِٛحٌٙخ أٚ طى٠ٕٛٙخ، ٕٚ٘خ ٨  - أ

٠عظزَ ح٤ؿٕزٟ عٓ ح٤َٓس ٓخع١خ، كظٝ ٌٚٛ َٟد حٌىي ٚحٌٔعٟ، ٚأّخ ٠و٠ع 

 ـٟ ًٌه ٌّمظ١٠خص حٌمٛحعي حٌعخِش اْ أػزض ٓع١ٗ ِٚٔخّ٘ظٗ.

عخس ِٔخ١ّ٘ٓ ـٟ َِحوّش حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠عٕٟ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌٔ  - د

رخ٠ٌٍَٚس ٚؿٛى ٔ٘خ١ ا٠ـخرٟ ٠مَٛ رٗ حٌٔخعٟ، ٠ٚئىٞ اٌٝ ح٠ٌِخىس ـٟ ِخي 

 ح٤َٓس، عٍٝ أْ طىْٛ طٍه ح٠ٌِخىس ٍحؿعش ـٟ ٓززٙخ اٌٝ ًٌه حٌٕ٘خ١ ح٠٦ـخرٟ.

 

 : ٚحٌَّحى رٌٙح حٌعَٕٜ، ر١خْزك ِزشرت ػٓ ؽشوخ ػشف١خ زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ -3

عٓ َٗوش ًحص ١ز١عش  خٔخطـ خٗو١ٜ خحٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٌٙح حٌلك ِٓ ك١غ وٛٔٗ كم

" ثبٌؾشوخ اٌؼشف١خهخٛش ٠ّىٓ ط١ّٔظٙخ " 
157

 

 

 زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ زك ٔبرح ػٓ ِغبّ٘خ اٌغؼبح ئِب فٟ رى٠ٛٓ اٌثشٚح األعش٠خ أٚ -4
 ٍٝ َٟر١ٓ:أّخ ٠ىْٛ ع ،: ِٚمظ٠ٝ ًٌه، أْ حٌعًّ أٚ حٌىي حٌٌٞ ٠زٌٌٗ حٌٔعخسر١ّٕزٙب

ْ ٠ىْٛ عًّ حٌٔعخس ِمظَٜح ـم٢ عٍٝ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس، ك١غ ٠ٛؿي ـٟ أ - أ

 ًّّ خ ٚو١فخ، ٕٚ٘خ ٌٖ٘ حٌلخٌش، ٍأّ ِخي ٠ٚعًّ حٌٔعخس عٍٝ ط١ّٕظٗ ٚح٠ٌِخىس ـ١ٗ و

 طَحعٝ ِٔؤٌش حٌيِٕش.
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الشركة  –على ماسٌتم توضٌحه الحقا عند الحدٌث عن الطبٌعة القانونٌة لحق الكد والسعاٌة  – المقصود هنا  بالشركة العرفٌة - 

 التً تتمٌز قواعدها بخاصٌتٌن:

ٌث تبقى القواعد الضابطة لها فً جلها قواعد عرفٌة، سواء من حٌث نشوبها، أو تكوٌنها، أو من : حخاصٌة الطابع العرفً •       

 حٌث تنظٌمها،  أو من حٌث إثباتها وقسمتها.

: حٌث تمثل مقتضٌات هذه الشركة قواعد استثنابٌة عن القواعد العامة التً ترتكز علٌها خاصٌة اإلستثناء عن القواعد العامة •      

 الشركات القانونٌة األخرى. أنواع 
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أْ ٠ىْٛ عًّ حٌٔعخس أىٜ اٌٝ طى٠ٛٓ ِخي ح٤َٓس كخي وْٛ ٌ٘ح ح٤ه١َ ؼ١َ  - د

 .وَأّ ِخي ِٛؿٛى

 

: زك ٠شرت ٌصبزجٗ اعزسمبق خضء ِٓ اٌّغزفبد ػٕذ اٌمغّخ ك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خز -5

ِٚعٕٝ ًٌه، أْ حٗظؽخي حٌٔعخس رظى٠ٛٓ ِخي ح٤َٓس أٚ ط١ّٕظٗ، ٠مخرٍٗ حٓظلمخلُٙ ٌـِء 

٠ٕخٓذ ليٍ ِخ ٓخّ٘ٛح رٗ ٚويٚح  ─ أٞ ٍأّ حٌّخي ─ِٓ حٌّخي حٌِحثي عٍٝ حٌيِٕش 

ـ٩ ِـخي ٌٍّطخٌزش  ،ظفخى، أِخ اًح ٌُ ٠ىِٓٔ ─ رطز١عش حٌلخي ─ـ١ٗ، اًح وخْ ٕ٘خن 

 رٌٙح حٌلك.

 

 زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ ٠خضغ ِٓ ز١ث اٌمٛاػذ اٌضبثطخ ٌٗ ئٌٝ ِمزض١بد اٌؼشف  -6
، ٠و٠ع خػخ ٚلّٔشْ طٕظ١ُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٔطخلخ ٚاػز: اٗخٍس اٌٝ أاٌّسٍٟ

ِزخكغ  ٌّمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ حٌٌٞ ٔ٘ؤ رٗ ٚحٓظمَ ـ١ٗ، ٚ٘ٛ ِخ ١ٓظز١ٓ ِٓ ه٩ي

 ٌ٘ح حٌّٟٛٛ .

 

 

٠ظ٠ق أْ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِفَٙٛ ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

ٌ٘ح ِمظ١٠خص طٕظّٟ ـٟ ؿٍٙخ ٌمٛحعي حٌعَؾ حٌّلٍٟ، رً ٚطَطىِ وً عٕخَٖٛ حٌظع٠َف١ش عٍٝ 

 عٍك رَّ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك، أ٠٠خ ـ١ّخ ٠ظ ٍٚ ا١ٌٗو، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ أْ ٔح٤ه١َ 

 

 
 
 

 َيانفصم انثا: 
 

تأرجح يشروػية حق انكذ وانسؼاية بيٍ انرفض 
 وانقبىل: )ارتباط انًشروػية بانؼرف انًحهي(

 

 

 

 

 

لي أـ٠ٝ حٌزلغ ، ٚحٌٔعخ٠شاًح وخْ حٌٔئحي حٌٌٞ طُ ١َكٗ روٜٛٙ ِفَٙٛ كك حٌىي 

ٗ كٛي ؛ ـبْ حهظ٩ؾ حٌفمحٌلك رخٌعَؾ حٌّلٍٟـ١ٗ اٌٝ طؤو١ي حٍطزخ١ عٕخَٛ ِفَٙٛ ٌ٘ح 

١َف ٘ٛ ح٢هَ اٗىخ٨ ِٛح٠ُخ، طّؼً ـٟ حٌظٔخإي عٓ َِ٘ٚع١ش  حٌعًّ رٗ،َِ٘ٚع١ش اؿَحء 

ٌ٘ح حٌلك ٚكيٚى حٌمزٛي رٗ ـٟ ا١خٍ حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ، ِٚخ اًح وخٔض ٌٖ٘ حٌَّ٘ٚع١ش 
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ِز١ٕش عٍٝ أْٓ لخ١ٔٛٔش َٚٗع١ش طزٍَ حٌمزٛي رٗ؟ أَ أٔٗ ٠ظً كمخ عَـ١خ ِوخٌفخ ٌٍمخْٔٛ 

 ٚلٛحعي حٌفمٗ ح١١ِ٩ٓ٦ٓ؟.ح٠ٌَ٘عش ِٚظعخٍٟخ ِع أٛٛي 

 مي أـَُ حٌٕمخٕ حٌفمٟٙ كٛي ٌٖ٘ حٌٕمطش حطـخ١٘ٓ ٍث١١ٔ١ٓ:ٚاؿّخ٨ ـ 

٤ٞ َِ٘ٚع١ش، ٠َٜٚ أْ اؿَحء حٌعًّ رٗ  طـخٖ ٠َـٞ حٓظٕخى كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شا

١ٌْ ا٨ عَـخ ـخٓيح  ٠ٌَ٘عش ٚأكىخِٙخ، ـٙٛ ـٟ حٌٕٙخ٠ش٠٘ىً هَلخ ٠َٛلخ ٤ٛٛي ح

ٌٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ، ٔخ١٘ه عّخ ـٟ ح٦لَحٍ رٗ ِٓ ىعٛس ِٚظعخٍٟخ ِع ِمظ١٠خص ح

 (اٌفشع األٚي٠َٛلش ٌٙيَ أكىخَ رعٞ حٌّئٓٔخص حٌَ٘ع١ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش ٚاه٩ي رٕظخِٙخ )

ٚإٓخى ًٌه  ٌٝ طؤو١ي َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شِمخرً ًٌه، ٠ٌ٘ذ حطـخٖ آهَ، ا

، ٚرخٔٔـخَ طخَ ِع ِمظ١٠خص حٌٕظخَ ٌّزٍَحص ِوظٍفش، طف١ي حٍطىخُٖ عٍٝ أٛٛي َٗع١ش عخِش

حٌمزٛي رٗ ١ٌْ وعَؾ  ─ طـخٖح٦ ٌ٘ح كٔذ ─٠ٟ رخ٠ٌٍَٚس ظحٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ، ٚ٘ٛ ِخ ٠م

ِلٍٟ ٠ٕلَٜ ٔطخق ططز١مٗ رّٕخ١ك ظٍٖٙٛ وّّخٍٓش عَـ١ش، ٚأّخ عٍٝ أٓخّ وٛٔٗ كمخ ًح 

 (.ثبٟٔاٌفشع اٌأًٛ َٗعٟ ٚلخٟٔٛٔ عخَ، لخرً ٌٍظع١ُّ عٍٝ وخـش أٔلخء حٌز٩ى )

ٍحٓش ٌٖ٘ ٓٛحء طعٍك ح٤َِ رخ٨طـخٖ ح٤ٚي أٚ حٌؼخٟٔ، ـبْ حٌلم١مش حٌظٟ طى٘ؿ عٕٙخ ىٚ

ٟ٘ أْ َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك طَطز٢ ٚؿٛىح ٚعيِخ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٌٚ٘ح ِخ ٓٛؾ  حٌٕمطش:

 أكخٚي ر١خٔٗ ِٓ ه٩ي ِٕخل٘ش ح٨طـخ١٘ٓ.

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول: 

 
 . د والسعايةاالتجاه الق اضي بعدم مشروعية حق الك

 

، ٚاؿَحء حٌعًّ رٗ ـٟ رعٞ ّخٍٓش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شطِحِٓ ِع ظٍٙٛ حٌّ

ِٕخ١ك حٌّؽَد اٌٝ ٠ِٕٛخ ٌ٘ح، رَُٚ ٔمخٕ لٛٞ كٛي َِ٘ٚع١ظٗ، ك١غ وخْ ِٓ ٔظخثؾ ًٌه 

، ٠َٜٚ أْ ح٦لَحٍ ٞ حٌعًّ رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شحٌٕمخٕ، أْ ظَٙ حطـخٖ ـمٟٙ ٠َـ

ِٓ ؿٙش، ٚ٘يَ أكىخَ ِئٓٔخص َٗع١ش ٚلخ١ٔٛٔش ِٓ ش ٠َ٘عيعخس ٌوَق أٛٛي حٌرٗ ١ٌْ ا٨ ِ

 ؿٙش أهَٜ.

، ٠َٜ ٌ٘ح ش٠َ٘عكمخ ِوخٌفخ ٤ٛٛي حٌ ─ أٞ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ─ـّٓ ك١غ حعظزخٍٖ 

أّخ ٘ٛ ١ٌٚي أعَحؾ ِل١ٍش ٨ طَلٝ اٌٝ ِفَٙٛ حٌعَؾ حٌٜل١ق حٌٌٞ  ح٨طـخٖ، أْ ٌ٘ح حٌلك

ٛٛي عٓ ٌٖ٘ ح٤ خ، رً اْ ـٟ اعّخٌٗ هَٚؿع رخٌفمٗ ح٩ٓ٦ِِٟٜيٍ ِٓ ِٜخىٍ حٌظ٠َ٘ ٘ٛ

٠ظعخٍٝ ِع حٌٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ  أٟؿ اٌٝ ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ،خٚلٛحعي٘

 ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه، عٍّخ أْ ِوخٌفش ٠ٌ٘ٓ ح١ٍٛ٤ٓ ٨ طـُٛ كٔذ حٌمٛحعي ح١ٌٛٛ٤ش.
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َّ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك ٚطز٠ََ ٌٌىٓ ح٩ٌّكع عٍٝ ٌ٘ح ح٨طـخٖ، ٚ٘ٛ رٜيى ِٕخل٘ظٗ 

ٚحٓظٕخى َِ٘ٚع١ظٗ ع١ٍٙخ، حٌو١ٜٛٛش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  أٔٗ ٌُ ٠َح ٍـ٠ٗ ٌٗ، 

وعَؾ  ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِلً ٔظَ، ٓٛحء ِٓ ك١غ حعظزخًٌٍٖه ؿعً طٍٜٖٛ ٚ٘ٛ ِخ 

ه ـخٓي، أٚ ِٓ ك١غ ح٦لَحٍ رظعخٍٟٗ ِع حٌٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌ

 اٌّجسث األٚي(.)

 ِع رعٞ حٌّئٓٔخص حٌَ٘ع١ش ك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شأِخ ِٓ ك١غ طعخٍٝ ِمظ١٠خص ك

ْ اؿَحء حٌعًّ رٌٙح ح٤ه١َ، ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ ٘يَ أكىخَ حٌٕفمش ٚحٌمخ١ٔٛٔش، ـ١َٜ ٌ٘ح ح٨طـخٖ، أ

حٌِٚؿ١ش ِٚظعش حٌط٩ق ِٓ ؿٙش، ٚاٌٝ طعط١ً لٛحعي ح٦ٍع ٚٔظخِٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٚ٘ٛ ِخ 

رخ٠ٌٍَٚس اٌٝ ٍـ٠ٗ ٚحٓظزعخى حٓظٕخىٖ عٍٝ أٞ أٓخّ َٗعٟ أٚ لخٟٔٛٔ، ِخىحَ ٠يعٛ 

 .ِمظ١٠خطٗ ٚطٍه حٌّئٓٔخص حٌظعخٍٝ لخثّخ ر١ٓ

خ ِٚلً ٔظَ ٔٔز١ ٠زمٝ  ─ روٜٛٙ ٌٖ٘ حٌٕمطش ─ؼ١َ أْ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ٌ٘ح ح٨طـخٖ 

 )اٌّجسث اٌثبٟٔعٕي حٌّٕخل٘ش ) كخٚي ط١ٟٛلِٗٓ ٚؿٖٛ عيس، ٚ٘ٛ ِخ ٓؤ

 

 

 

 

 

 

 ًثحج األٔل:ان 

 

158حشريؼخانفح حك انكذ ٔانطؼايح ألصٕل اني
 

 

ـٟ طز٠ََ ٍِٔىٗ عٍٝ  خٟٟ رَـٞ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش٠َطىِ ح٨طـخٖ حٌم

 ـىَط١ٓ أٓخ١ٓظ١ٓ:

١ق وّمخرً ٌٍعَؾ حٌٜل ─ ِٓ لز١ً حٌعَؾ حٌفخٓي : أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠عظزَاألٌٚٝ

حٌفَ  "خٌؿ حٌمخعيس ح١ٌٛٛ٤ش حٌمخ١ٟش رؤْ حٌّٕٟٙ عٓ ح٤هٌ رٗ، ـٙٛ ِٓ ؿٙش أٌٚٝ ٠و ─

 ."حًٌٕٔ طخرع ٥ٌِٙخص "ٚأْ " طخرع ٥ًٌٛ

٠وخٌؿ ِخ ع١ٍٗ حٌعَؾ حٌٜل١ق حٌّلظؾ رٗ  ِٚٓ ؿٙش ػخ١ٔش، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

  ، ٨ ٠ؤهٌْٚ أٞ ِمخرً عٓ ويُ٘ ٚحٌمخٟٟ رؤْ حٌِٚؿش ٚح٨ٚ٤ى حٌعخ١ٍِٓ ِع ٍد ح٤َٓس

 ٓع١ُٙ.ٚ

٠ظً ِٔظٕيح عٍٝ عمي ـخٓي ٨ ٠ظٛحـك ٚحٌعمٛى حٌظٟ  ،ٌ٘ح ح٤ه١َِٚٓ ؿٙش ػخٌؼش، ـبْ 

 .ألَ٘خ حٌَ٘  ٚ ل٠ٝ رٙخ حٌعًّ

ٚأه١َح، ـخٍطزخ١ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخ٤عَحؾ حٌزَر٠َش حٌّوخٌفش 

 (.اٌّطٍت األٚي) ٌٍَ٘  ، ٠ئوي عٍٝ حٔظّخء ٌ٘ح حٌلك اٌٝ ِٕظِٛش ح٤عَحؾ حٌفخٓيس.
                                                 

158
المقصود بؤصول الشرٌعة، مصادر التشرٌع بالفقه األسبلمً، كالقرآن الكرٌم، والسنة النبوٌة الشرٌفة، واإلجماع ، والقٌاس ،  - 

ا وفتوى الصحابً، واإلستحسان، والمصلحة المرسلة، والعرف، وغٌرها من المصادر المتفق علٌها بٌن المذاهب، والمختلف فٌه

 أٌضا، على أن تناول هذه المصادر سٌكون بالتركٌز على المذهب المالكً.                                        
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٠ٕطٛٞ عٍٝ ِوخٌفش ٠َٛلش  ء حٌعًّ رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شؿَحأْ ا :اٌثب١ٔخ

عًّ عٕي ؿٙخرٌس حٌفمٗ ٠ٚظعخٍٝ ِع ِخ ؿَٜ رٗ حٌ ،ٌٍٍّ٘ٙٛ ِٓ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه )ٍٟٟ(

 (.اٌّطٍت اٌثبٟٔع٩َ، ح٠ٌٌٓ ُ٘ أً٘ ٦ؿَحء حٌعًّ ٚحٌم٠خء رٗ ىْٚ ؼ١َُ٘ )ٚح٤ثّش ح٤

 

 انًؽهة األٔل: 

 

 . ي ػهٗ ػرف فاضذحك انكذ ٔانطؼايح يثُ
 

ع١ٍٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٟ  ِٕ ع١ش حٌّّٙش حٌظٟ ر  حٌَ٘ ٛٛي٠عظزَ حٌعَؾ ِٓ ح٤
159
 

  ِ ض َِ٘ٚع١ظٗ حٔطٍمض ِٓ ط٠َٜٖٛ عٍٝ أٓخّ أٔٗ ٔ  ٌٌٌٚه وخٔض ِـًّ ح٨ٔظمخىحص حٌظٟ 

ِٚظعخٍٝ ِعٙخ، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ِٔظٕي ٌٗ ا٨  ش٠َ٘ععَؾ ـخٓي ِوخٌؿ ٤ٛٛي حٌ

،مش ِؤٌٛؾ حٌٕخّ ٚعٛحثيُِ٘ـَى ِٛحـ
160
ٌٌٌٚه ـٙٛ ٠ٕظّٟ اٌٝ ىحثَس حٌعَؾ حٌفخٓي  

حٌّعظزَ وّٜيٍ ِٓ  ٨ٚ ِلً ٌظؤ١ٓٔٗ عٍٝ حٌعَؾ حٌٜل١ق ،حٌَّـٛٝ عم٩ َٚٗعخ

 .(اٌفمشح اٌثب١ٔخ. ) ِٜخىٍ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ

ٗىىض ـٟ  ،ا٨ أْ ٌ٘ح حٌطعٓ ـٟ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚحؿٗ ٍىٚى ـعً ِوظٍفش

١ظٗ ٚٛلش ِزٍَحطٗ، ٚحعظزَطٗ ـّٙخ ؼ١َ ١ٍُٓ ٌّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ١ٚعٕخ ؼ١َ ِزٍَ ِٜيحل

 (اٌفمشح اٌثبٌثخـٟ َِ٘ٚع١ظٗ.)

١ٚ حٌعَؾ حٌظعَٝ ٌّفَٙٛ َٚٗ ٠زمٝ ِٓ ح١ّ٘٤ش رّىخْ ،ر٢ٔ ٌ٘ح حٌٕمخٌٕىٓ لزً 

، عٍٝ أْ ٔظطَق رعي ًٌه ٌّزٍَحص حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عَـخ ـخٓيح ارظيحء حٌٜل١ق

 ( اٌفمشح األٌِٕٚٝخل٘ظٗ. )ٚ

 

 الفقرة األولى:
 .مفهوم وشروط العرف الصحيح كأصل من أصول التشريع

                                                 
 .281. م.س، ص 1الرحمانً عبد هللا بن محمد الجشتمً: العمل السوسً فً المٌدان القضابً، ج -انظر:  -159

 -.               194ر الجٌدي: ابن عرضون الكبٌر، م.س، صعم -وعلى هذا األصل حملت فتوى ابن عرضون الكبٌر، انظر: 

 15/ 1383٘ذو القعدة 1السنة الثالثة،  -50جرٌدة المٌثاق، العدد (، 992٘سعٌد أعراب: علماإنا بالبادٌة: أبو العباس ابن عرضون )

 .  وأنظر كذلك: 5، ص:1964مارس 

 وما بعدها. 249، م.س، ص1ل الفاسً، جمحمد بن قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العم  -

 .52نون: جنً زهر اآلس فً شرح نظم عمل فاس، دار التراث، مطبعة الشروق الوحٌدة، )د. ذ. ت. ط( صڭعبدالصمد  -

 -بٌروت –، دار الفكر 4محمد بن أحمد بن ٌوسف الرهونً: حاشٌة اإلمام الرهونً على شرح الزرقانً لمختصر خلٌل، ج -

 وما بعدها. 36، صم1978هـ/1398طبعة 

 -الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس الناس بشرح عملٌات فاس، نشر وزارة االوقاف والشإون االسبلمٌة -

 .276م، ص 2001هـ/1422طبعة  -المحمدٌة-مطبعة فضالة -المملكة المغربٌة

 160ارة،)مخطوط(، م.س، ص: عبد العزٌز الزٌاتً: الجواهر المختارة مما وقفت علٌه من النوازل بجبال غم -
160

 انظر: - 

 .38،  ص: 4محمدبن أحمد بن ٌوسف الرهونً: م.س، ج -

 .278الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: م.س ، ص:  -
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طٍك عٍٝ وً ٟٗء ٟ عٍٝ حٌعَّٛ طٍٚىص وٍّش حٌعَؾ ـٟ حٌٍؽش رّعخْ وؼ١َس، ٚ٘

حٌعَؾ ٚ حٌعخٍـش ٚحكي ٟي حٌٕىَ، ٚ٘ٛ وً ِخ  » :ِؤٌٛؾ ِٚعَٚؾ، ؿخء ـٟ ٌٔخْ حٌعَد

«.ٚطؤْٔ رٗ ٚططّجٓ ا١ٌٗطعَـٗ حٌٕفْ ِٓ حٌو١َ 
161
  

  َ ِخ حٓظمَص  »:٠فخص رمٌٛٗـٗ حٌـَؿخٟٔ ـٟ حٌظعَأِخ ـٟ حٛط٩ف حٌفمٙخء، ـمي ع

،«حٌٕفّٛ ع١ٍٗ ر٘ٙخىس حٌعمٛي، ٚطٍمظٗ حٌطزخ  رخٌمزٛي
162
حعظخىٖ حٌٕخّ ِٓ  »أٚ ٘ٛ ِخ  

.«ٌٚ٘ح ٠عي أ٩ٛ ِٓ أٛٛي حٌفمٗ ،ِعخ٩ِص، ٚحٓظمخِض ع١ٍٗ أٍُِٛ٘
163
  

حٌعخىس ِٓ ؿٙش، ِظيحه٩ ِع ِفَٙٛ حٌعَؾ رخٌّفَٙٛ حٌّظميَ، ٠زمٝ أْ ،ح٩ٌّكع ٌىٓ
164
 

ٚلي ٠وظ٢ٍ رخٌعَؾ حٌفخٓي ِٓ ؿٙش أهَٜ،
165
ٌٌٌه ٠ّىٓ طع٠َؿ حٌعَؾ حٌٜل١ق حٌّعظزَ  

ِخ حٓظمَص حٌٕفّٛ ع١ٍٗ ر٘ٙخىس حٌعمٛي، ٚطٍمظٗ حٌطزخ   » :وؤًٛ ِٓ أٛٛي حٌظ٠َ٘ع رؤٔٗ

«رخٌمزٛي، ر١َ٘ أْ ٨ ٠وخٌؿ ٜٔخ َٗع١خ 
166
  

 ٟٚ٘:  ،ٌٗ ١َٚٗ ِع١ٕش ٨ ٠ٔظم١ُ ٚؿٛىٖ ا٨ رٙخ ،ٚحٌعَؾ حٌٜل١ق رٌٙح حٌّعٕٝ

 

1-   ِ ِِ ط  أْ ٠ىْٛ اٌؼشف  اٌٝ  ،: ٌٚ٘ح ٠عٕٟ طىَحٍ حٌعَؾ ١ٗٚٛعٗ ر١ٓ حٌٕخّ ٚغبٌجب دا  ِش

ٍٓٛوخ ِّخٍٓخ رٜفش ؿّخع١ش ىْٚ أْ ٠ىْٛ كخىػخ ـَى٠خ، أٚ ٚحلعش ِلٍٜٛس،  ٌ  و  ظ  أْ ٠  

١َرض ح١َىص، ـبْ حأّخ طعظزَ حٌعخىس اًح  »١ٟٛ ٍكّٗ هللا ٠مٛي ح٦ِخَ ح١ٌٔ ٌٌٌٚه
                                                 

161
 . 239، ص: 9جمال الدٌن ابن منظور: لسان العرب، م.س، ج - 

162
م، 1983هـ/1403الطبعة األولى  -بٌروت -ٌةالشرٌف علً بن محمد الجرجانً: كتاب التعرٌفات، طبعة دار الكتب العلم - 

 .149ص:
163

 .273محمد أبو زهرة: أصول الفقه، دار الفكر العربً، )د.ذ.ت.ط( ص:  - 
164

برهان الدٌن محمد ابن فرحون: تبصرة الحكام فً أصول  -« غلبة معنى من المعانً على جمٌع الببلد أو بعضها» والعادة هً  - 

، 2مشه كتاب العقد المنظم للحكام فٌما ٌجري بٌن أٌدٌهم من العقود واألحكام البن سلمون الكتانً، جاألقضٌة ومناهج األحكام، وبها

األمر  ».              أو ه63ً، ص: ه 1301المطبعة األولى  -مصر–المطبعة العامرة الشرفٌة  -بٌروت –دار الكتب العلمٌة 

لعمل فً المذهب المالكً ومفهومهما لدى علماء المغرب، نشر صندوق عمر الجٌدي: العرف وا - «المتكرر من غٌر عبلقة عقلٌة

.                        وقد عرفها الجرجانً 149م،ص:1984/ 1404٘طبعة  -المحمدٌة–إحٌاء التراث اإلسبلمً، مطبعة فضالة 

بن محمد الجرجانً: م.س ، ص:  )الشرٌف علً «ما استمرت الناس علٌه على حكم المعقول وعادوا إلٌه مرة بعد أخر » بقوله:

146. 

و المبلحظ أن الفقهاء المسلمٌن، كثٌرا ما ٌستعملون العرف والعادة بنفس الداللة، فالعادة عرف، والعرف عادة، إال أن بعضهم ٌمٌز 

مً أبوسنة: العرف أحمد فه -بٌنهما، على اعتبار أن العرف أعم من العادة، أو أن العادة أخص من العرف كما عند ابن همام، انظر: 

 .15م، ص1992هـ/1412والعادة فً رأي الفقهاء، عرض نظرٌة فً التشرٌع اإلسبلمً، الطبعة الثانٌة، 

عمر الجٌدي: العرف والعمل فً المذهب المالكً، م.س،  -وانظر فً العبلقة بٌن العرف والعمل ومواطن التشابه والتمٌٌز بٌنهما:   

 ومابعدها. 37ص: 
165

اسد كمقابل للعرف الصحٌح، هو العرف المخالف ألدلة الشرع وأحكامه الثابتة التً ال تتغٌر، كتعارف الناس على والعرف الف - 

لعب القمار، أو شرب الخمر، أو التعامل بالربا، وعلى هذا األساس فهو غٌر معتبر كؤصل من أصول الفقه اإلسبلمً،   وحول مفهوم 

 العرف الفاسد وأمثلته راجع:

هـ/مارس 1419، العدد األول، ذو الحجة 23زي: العرف والعادة فً الشرٌعة والقانون، مجلة الحقوق الكوٌتٌة، السنة سعد العن -

 .206م، ص1999

: العددان االول 5عمر عبد هللا: العرف فً الفقه اإلسبلمً، مجلة الحقوق للبحوث القانونٌة واالقتصادٌة، جامعة اإلسكندرٌة، السنة - 

 وما بعدها. 6، ص: 1951مارس  -والثانً، ٌناٌر
166

 .34عمر الجٌدي: العرف والعمل، م.س، ص - 
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،«..ـ٩، ٚاْ طعخٍٟض حٌظْٕٛ ـٟ حعظزخٍ٘خ ـو٩ؾ
167

ـبًح طٔخٚص ح٤عَحؾ  

  ٜ ًِ حٔ عٕٙخ، ٨ٚ ٓز١ً ٌظَؿ١ق اكيح٘خ عٍٝ ح٤هَٜ ؾ  َِ
168
. 

ً  احٌّطَى ٚحٌؽخٌذ رٌٙح حٌّعٕٝ،  ٚحٌعَؾ        ٚ ؿي عٕي أً٘ ٚ  ّٔخ ٘ٛ وٌٌه اْ حٗظَٙ

ِٓ حٌز٩ى، ىْٚ حٗظٙخٍٖ ـٟ وظذ حٌٌّ٘ذ، ٚـٟ ًٌه ٠مٛي ح٦ِخَ حٌمَحـٟ ـٟ حٌعَؾ 

حٌّفظٟ ٠عظمي رٌٌه، ـبْ ًٌه ٔ٘ؤ ِٓ لَحءس ٨ٚ ٠ىفٟ ـٟ ح٦ٗظٙخٍ وْٛ  »ح٤كىخَ: 

رً ح٦ٗظٙخٍ أْ ٠ىْٛ أً٘ ًٌه حٌَّٜ ٠٨فّْٙٛ  ٚحٌّٕخظَس عٕٗ، حٌٌّ٘ذ ٚىٍحٓظٗ،

.«عٕي ح٩١٦ق ا٨ ًٌه حٌّعٕٝ...
169

 

ً   ،أ٠٠خ ٠ٚمٜي رخ١٨َحى ٚحٌؽٍزش وّخ ،١خ ؼ١َ ِظوٍؿٌأْ ٠ىْٛ حٌعَؾ ن 
170
ٓٛحء  

أوخْ عخِخ أٚهخٛخ، ٤ْ ع١ِّٛش حٌعَؾ ٨ طف١ي ح١َحىٖ
171
 .                                                                                                                                                                                               

 

ٚ عًّ ٠َٜف : أٞ ٨ ري ِٓ حٔظفخء لٛي أ ػذَ رؼبسض اٌؼشف ِغ رصش٠ر ٠خبٌفٗ -2

رّعخٍٟش ٠ِّْٛ حٌعَؾ،
172
ٚؿذ حٌعًّ  أٚ ١َٗ ٤كي حٌّظعخلي٠ٓ، ـبْ ٚؿي ٔٚ 

٨ عزَس  اًظفض  ٌٍعَؾ ؛٨ٍٚ ٠   ─ ِخ ىحَ ح١ٌَ٘ ٛل١لخ ─رّمظ٠ٝ حٌٕٚ أٚ ح١ٌَ٘ 

ٚؿي ٔٚ عٍٝ ه٩ـٗ رخٌعَؾ اْ
173
ِٓ  آهَ عٍٝ أْ ٠عًّ ـٍٛ حٓظخؿَ ٗوٚ »، 

حٌعًّ ِٓ ؿَ أْ ٠ٍَِ ح٤ؿ١َ ٲ، ـ١ٍْ ٌٍّٔظحٌظَٙ اٌٝ حٌعَٜ ـم٢ رؤؿَس ِع١ٕش

«ريحعٟ أْ عَؾ حٌزٍيس وٌٌه، رً ٠ظزع حٌّيس حٌّع١ٕش ،حٌٜزخف اٌٝ حٌّٔخء
174

. ٚع١ٍٗ 
                                                 

167
 -.         وانظر كذلك: 92جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوطً: األشباه والنظابر فً قواعد وفروع فقه الشافعٌة، م.س، ص:  - 

 ومابعدها. 117زٌن العابدٌن ابن نجٌم: األشباه والنظابر، م.س، ص: 

لوال أن اطراد العادات معلوم، لما عرف الدٌن من أصله، » أهمٌة اطراد العادات وغلبتها، ٌقول اإلمام الشاطبً رحمه هللا:  وفً بٌان

فضبل عن أن تعرف فروعه، ألن الدٌن ال ٌعرف إال عند اإلعتراف بالنبوة، والسبٌل إلعتراف بها إال بواسطة المعجزة، وال معنى 

العادة،  والٌحصل فعل خارج العادة إال بعد تقرٌر اطراد العادة فً الحال واإلستقبال، كما اطردت فً  للمعجزة إال أنها فعل خارج

الماضً، وال معنى للعادة إال أن الفعل المفروض لو قدر وقوعه غٌر مقارن للتحدي لم ٌقع، إال على الوجه المعلوم فً أمثاله، فإذا 

لم ٌقع كذلك مخالفا لما اطرد، إال والداعً صادق، فلو كانت الدعوة غٌر معلومة لما حصل وقع مقترنا بالدعوة خرقا للعادة، علم أنه 

 «.العلم بصدقه اطرادا...

 .214-213) د.ذ.ت.ط( ص:  -بٌروت -، دار الكتب العلمٌة2أبو إسحاق الشاطبً: الموافقات فً أصول الشرٌعة، المجلد األول، ج -
168

صل فٌه زواج بؤن جهاز األب البنته من ماله ٌعتبر عارٌة، ووجد فٌه عرف آخر بؤنه ٌعتبر لو وجد فً بلد ح» مثال ذلك، أنه  - 

تملٌكا وهدٌة، و تساوى العرفان، فقام األب بتجهٌز ابنته من ماله، وزفت إلى زوجها بهذا الجهاز، ثم حصل نزاع بٌنهما فً أن 

ٌكن هذا العرف المشترك دلٌبل وال حجة ألحد الخصمٌن، نظرا  الجهازعارٌة أو هبة، ولم ٌكن ألحدهما بٌنة تثبت ما ادعاه، لم

 .105عمر الجٌدي: العرف والعمل، م.س ، ص:  -«  لتعارضهما....
اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات اإلمام، تحقٌق أبو بكر عبد الرزاق،المكتب  :شهاب الدٌن أبً العباس القرافً - 169

 .112م، ص: 1989ة األولى الطبع -القاهرة–الثقافً 

 
170

 .73أحمد فهمً أبو سنة: العرف والعادة فً رأي الفقهاء، م.س، ص:  - 
171

 انظر:  - 

دارالفكر، الطبعة   -دمشق –، المدخل الفقهً العام، مطبعة طربٌن 2مصطفى أحمد الزرقا: الفقه اإلسبلمً فً ثوبه الجدٌد، ج -

 875م، ص: 1968هـ/1387العاشرة، 

 .107 -106دي: العرف والعمل، م.س، ص: عمر الجٌ -
172

 .87أحمد فهمً أبو سنة: م.س، ص:  - 
173

 .110عمر الجٌدي: م.س، ص:  - 
174

 .88أحمد فهمً أبو سنة: م.س ، ص:  - 
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ٛ  َؾ ِع ِٛىً ِخ ٠َٜف رٗ حٌّظعخليحْ رو٩ؾ حٌعـ ٌ٘ح  ق  حـمظٗ ِمٜٛى حٌعمي، 

.ح٤ه١َ، ٨ٚ ٠ئهٌ رخٌعَؾ ـٟ ًٌه
175

 

  

أْ ٨ ٠ىْٛ ـٟ اعّخي حٌعَؾ طعط٩١ ٌٕٚ  : رّعٕٝأال ٠خبٌف اٌؼشف ٔصب ؽشػ١ب -3

؛ػخرض أٚ أًٛ لطعٟ ـٟ ح٠ٌَ٘عش
176
ـىً عَؾ ٍٚى حٌٕٚ رو٩ـٗ ـٙٛ ؼ١َ ِعظزَ.  

عٍٝ ِوخٌفظٗ ٌٍٕٚ حٌَ٘عٟ ِٓ  ا٨ أْ عيَ ح٨عظزخٍ رخٌعَؾ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش، ِزٕٟ

وً ٚؿٗ ٚرخٌـٍّش، أِخ اًح وخْ حٌٕٚ عخِخ ٚهٜٜٗ حٌعَؾ وّخ ـٟ عمي 

ح٨ٓظٜٕخ ،
177
ٚأّخ ٘ٛ عٍٝ ٓز١ً طو١ٜٚ حٌعَؾ  ،ـٌٙح ٨ ٠عي ِٓ لز١ً حٌّوخٌفش 

ٌٍٕٚ حٌعخَ.
178
  

 

 : الفقرة الثانية
 :مبررات اعتبار حق الكد والسعاية عرفا فاسدا

 

أٔٗ كك  ِفخى٘خ: ،لك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِٓ ـىَس أٓخ١ٓشىحص حٌّٛؿٙش ٌطٕطٍك أرَُ ح٨ٔظمخ

ِـخٍحس أ٘ٛحء  ِـَى ـخلي ٌٍَّ٘ٚع١ش، ٨ٚ ٠ّؼً ٜٓٛ عَـخ ـخٓيح ٨ أًٛ ٌٗ ٨ٚ ٕٓي ا٨

رً ٚـٟ ِوخٌفش ٚحٟلش ٠ٌٍَ٘عش ٚأٌٛٛٙخ،  ،حٌٕخّ ٚحطزخ  عٛحثيُ٘ ِٓ ؼ١َ ى١ًٌ َٗعٟ

 ـ١ّخ ٠ٍٟ: ٚ ِـّٛ  ٌٖ٘ ح٨ٔظمخىحصٚطظٍو

 
                                                 

175
كل ما ٌثبت فً العرف إذا صرح المتعاقدان بخبلفه مما ٌوافق مقصود » وفً ذلك ٌقول اإلمام العز بن عبد السبلم فً القواعد:  - 

 «، فلو شرط المستؤجر على األجٌر أن ٌستوعب النهار بالعمل من غٌر أكل وشرب ٌقطع المنفعة لزمه ذلك...لعقد صحا

عز الدٌن عبد العزٌز بن عبد السبلم: القواعد الكبرى الموسوم بقواعد األحكام فً إصبلح األنام، تحقٌق نزٌه كمال حماد و عثمان  -

 .311م، ص: 2000ه/1421الطبعة األولى -شقدم –، دار القلم 2جمعة ضمٌرٌة، ج
176

 وما بعدها.   وفً هذا ٌقول اإلمام ابن عاصم الغرناطً األندلسً: 880، ص: 2مصطفى أحمد الزرقا:.م.س، ج - 

 العرف ماٌعرف بٌن الناس*** ومثله العادة دون باس                                   

 مقتضاهما معا مشروع   *** فً غٌر ماخالفه المشروعو                                   

طبعة  -المدٌنة المنورة –محمد بن محمد بن عاصم الغرناطً: مرتقى الوصول فً علم األصول، نشر دار البخاري  -   

 .131م، ص: 1994ه/1415
177

كؤن ٌطلب  من نجار  ٌقصد بعقد االستصناع: أن ٌطلب شخص من الصانع عمل شًء مادته من عنده، وعلى وجه خاص، - 

صنع كرسً له من الخشب مع بٌان صفته وحجمه ونوعه، ولذلك أجاز الفقهاء عقد االستصناع على ما جرى به العرف، رغم 

مخالفته للنص، الذي هو قوله ص" ال تبع ما لٌس عندك"، إذ االستصناع ٌدل على بٌع ما لٌس عند اإلنسان، لكن  لّما تعارف الناس 

 الصحابة الكرام إلى ٌومنا هذا، أجازه الفقهاء واعتبروه عرفا خصص به النص. علٌه ومنذ عهد 

 وللتوسع حول هذا الموضوع راجع:

 .116،م.س، ص: 2محمد أمٌن عابدٌن الدمشقً: مجموعة رسابل ابن عابدٌن، ج -

 وما بعدها. 38عمر عبد هللا: العرف فً الفقه االسبلمً، م.س، ص:  -

 .635-631م، ص: 1989هـ/1409الطبعة الثالثة  -دمشق -، طبع و نشر دار الفكر4االسبلمً وأدلته، جوهبة الزحٌلً: الفقه  -
178

 راجع: - 

 .116، ص: 2محمد أمٌن عابدٌن الدمشقً: م.س، ج  -

 وما بعدها.     108عمر الجٌدي: م.س، ص:  -

 .83أحمد فهمً أبو سنة: م.س ، ص:  -
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هَق ٤ٌٛٛٙخ،ٚ، ِيعخس ٌظل٠َؿ ح٠ٌَ٘عش ٌىي ٚحٌٔعخ٠شؿَحء حٌعًّ رلك حاْ ا  -1
179
  

    ، ٨ ٠ؤهي ا٨ءح٤ًٛ ٟٗ ـٟ ِٓ ١ٌْ ٌٗ »أْ حٌمخعيس حٌم١خ١ٓش طٕٚ عٍٝ أْ ـخٌّعٍَٛ 

،« أؿَطٗ
180
٨ ٠عظزَ ِ٘خٍوخ ٌٗ، ٚأّخ ً ٌٍؽ١َ ع٩ّ، أٚ أًٚٛ ٌٗ ٔفعخ، ـّٓ عّ 

طىْٛ ٌٗ أؿَس حٌّؼً ـم٢،
181
٨ ٠٘خٍن ـٟ  ،٠ٔخُ٘ ـٟ ح٤ًٛ ٨ ٠عٕٟ أْ ِٓ ٌٚ٘ح 

ؿَس وّمخرً ٌعٍّٗ ِٚٔخّ٘ظٗ.، ٚأّخ طىْٛ ٌٗ ح٤حٌظّظع رخٌّٔظفخى
182
  

                 ٚعٍٝ ه٩ؾ ٌٖ٘ حٌمخعيس حٌم١خ١ٓش، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ّٕق ٌىً ٓخ  حٌلك ـٟ   

  رخ٠ٌٍَٚس،  ٙأْ ٠ىْٛ ِٔخّ٘خ ـٟ ح٤ ٍوش ـٟ حٌّٔظفخى رلٔذ عٍّٗ ِٓ ؼ١َحٌّ٘خ

.٠شعٍٝ أكىخَ حٌَ٘وش حٌعَـ١ش حٌظٟ ٠ظَطذ عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ  ؿ٠َخ 
183
  

ٌٌٌه حعظزَٖ رعٞ حٌفمٙخء،
184
   عَؾ ـخٓي ٌّوخٌفظٗ حٌٕٚ حٌم١خٟٓ ِٚٓ ػُ ٤ٛٛي  ؤٔٗر 

طميَ أ٨ ٠ىْٛ ِوخٌفخ ٌٕٚ َٗعٟ  ح٠ٌَ٘عش، هخٛش ٚأْ ِٓ ١َٚٗ حٌعَؾ حٌٜل١ق وّخ

 خرغ. ػ
                                                 

179
 انظر: - 

 .38، م.س، ص: 4هونً: حاشٌة اإلمام الرهونً على شرح الزرقانً، جمحمد بن أحمد بن ٌوسف الر -

 .278الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس الناس بشرح عملٌات فاس، م.س، ص:  -
180

 .37، م.س ، ص: 4محمدبن أحمد بن ٌوسف الرهونً: ج - 
181

 . 250، م.س، ص: 1جمحمد بن قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً،  - 

وقد أكد المجلس األعلى فً إحدى قرارته على هذه القاعدة، معتبرا أن األعمال التً ٌقوم بها المرء لصالح غٌره ال تحمل على 

المساواة واإلحسان، إال بالنسبة لمن ال مال له وقت العمل لصالحه ولم ٌحتفظ بحق الرجوع علٌه، وذلك طبقا للقاعدة الفقهٌة القابلة 

 بؤن كل من أوصل إلى غٌره نفعا بفعله، فله أجرة مثله.

، منشور بمجلة قضاء 1968أبرٌل  24، الموافق 1388محرم  25، المإرخ فً 203قرار المجلس األعلى فً الحكم المدنً عدد  - 

 4، ص: 1969، السنة األولى، فبراٌر 5المجلس األعلى، عدد
182

 وحول مقتضى هذه الفكرة وأساسها انظر: -  

 102ن م.س، ص: 2عٌسى بن علً الحسٌن العلمً: كتاب النوازل؛ ج –

 وانظر فً مناقشة هذه الفكرة : -      37، م.س، ص: 4محمد بن أحمد بن ٌوسف الرهونً: حاشٌة اإلمام الرهونً، ج -

الدار –قرطبة للطباعة والنشر عبد الصمد الدٌالمً:المعرفة والجنس: من الحداثة إلى التراث،منشورات عٌون المقاالت، مطبعة دار  -

 124م، ص: 1987طبعة  -البٌضاء

-  DAYALMI ABDESSAMAD : Un fqih marocain et les droits de la femme du ΙVΙ siecl, R.M.L : 

prolgues, Hos, Série Nº 2, Impression Najah Al jadida -casa- 2002,  p : 56                                              

                                                                                                                                   
183

بٌتها ومن أمثلة ذلك، السعاٌة فً الماشٌة؛ حٌث ٌكون للزوج مثبل ماشٌة معٌنة، وتقوم الزوجة أو اإلبن برعاٌة هذه الماشٌة وتر - 

والعناٌة بها مؤكبل ومشربا ونظافة حتى تتكاثر وتتناسل، فبمقتضى القاعدة القٌاسٌة، أن النسل تابع لؤلمهات، إذ ال ٌكون للزوجة أو 

اإلبن فً هذه الحالة إال أجرة المثل، مقابل ما قدماه من خدمة ورعاٌة للماشٌة، أما الزوج فله األصل والنسل، باعتباره مالكا لؤلصل، 

ن العرف جرى بمشاركة الزوجة أو اإلبن فً المستفاد من الماشٌة تتناسب والمجهود المبذول فً تربٌتها والعناٌة بها، فٌعتبران لك

 مشاركٌن لصاحب األصل، و لٌس أجراء ٌستحقون األجرة مقابل عملهم.

 وحول جرٌان العرف بهذه األحكام راجع:

 .165-164، ص:  1م س ،ج  محمد الهبطً المواهبً: فتاوى تتحدى اإلهمال، -

 .160عبد العزٌز الزٌاتً: الجواهر المختارة، )مخطوط(، م.س، ص: -
184

 منهم الشٌخ عبد القادر الفاسً، وأحمد البعل المصوري شٌخ ابن عرضون، وأحمد بن عبد الوهاب، ومحمد الرهونً وغٌرهم. - 

زل أستثقل القسمة على الرإوس فً هذا المعنى الذي ذكرت،إذ لم أ »ومما جاء على لسان الشٌخ أحمد البعل فً هذا اإلطار قوله: 

هً خارجة عن األصول، إذ األصل فً ذلك أن الغلة تابعة ألصولها، فمن له شًء فً األصل أخذ غلته بحسبه من القلة والكثرة إال 

ن من لٌس له فً األصل شًء أن الٌؤخذ ما استثناه الشرع وأباحه لنا من المساقات بشروطها العدٌدة... وكان القٌاس، بل النص على أ

 «إالّ أجرته على حسب خدمته....
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عخ٠ش ٠وخٌؿ ِخ ع١ٍٗ حٌعَؾ حٌٜل١ق حٌّلظؾ رٗ، ٚهخٍؽ عّخ لٍَٖ اْ كك حٌىي ٚحٌٔ -2

حٌفمٙخء ٚح٤ثّش ح٤ع٩َ ِٓ أْ ح٤كىخَ طـَٞ ِع حٌعَؾ ٚحٌعخىس، ٚأّخ ٘ٛ ِـخٍحس 

ٌعخىحص حٌٕخّ ٚأ٘ٛحثُٙ ِٓ ؼ١َ ى١ًٌ َٗعٟ،
185
اهَحؽ  »ـّمٜٛى حٌ٘خٍ  ٘ٛ  

 ،«زي هللا حٟطَحٍح ح وّخ ٘ٛ عهلل حهظ١خٍح ٓ ىحع١ش ٘ٛحٖ كظٝ ٠ىْٛ عزيحٌّىٍؿ ع
186
 

ِع ٍد ح٤َٓس ـٟ ٠٨ظ٘خكْٛ س ٚح٨ٚ٤ى : ٘ٛ أْ حٌَّأظؾ رٗلٌٌٌٚه ـخٌعَؾ حٌّ

هيِش حٌٍِ  ٚؼ١َٖ ِٓ ح٤ِٛحي، ٨ٚ ٠طخٌزٛٔٗ رّمخرً عٍُّٙ ٚويُ٘، اً ٛخٍ ًٌه 

ؿش ٚح٨ٚ٤ى رؤؿَس هيِظُٙ ٌُ خٌزض حٌُِِٚش، كظٝ ٌٚٛ ١عٕيُ٘ ِٓ لز١ً حٌويِش ح٩ٌّ 

٠مٞ ٌُٙ رٙخ.
187
ٌٚ٘ح ِخ عزَ عٕٗ حٌٕخظُ رمٌٛٗ 

188
  : 

 رٌه ػشف ٠ؼــشففٟ  لبٌٛا ٌُٙ   ٭٭٭ٌىٓ أً٘ فـــبط ف١ٙـب خبٌفــٛا 

 

؛«٨ عزَس رـَٞ حٌعَؾ ٚحٌعخىس ِع ـٔخى حٌعمي  »أٗ  -3
189
ـلك ٚحٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠مَٛ  

عٍٝ أٓخّ عمي ـخٓي ٨ ٠ظٛحـك ٚعمٛى ح٠ٌَ٘عش، ِٓ ر١ع، ٚاؿخٍس، َٚٗوش أِٛحي 

خٍٓش، ٚؼ١َ٘خ ِٓ حٌعمٛى حٌظٟ أؿخُطٙخ ح٠ٌَ٘عش ر١َٚ٘ٙخ ٚأٍوخٔٙخ ِٚؽ ،ٚأريحْ

ر١ٓ حٌٔعخس طظ٠ّٓ لٛحعي ِوخٌفش ٤كىخَ  ِش، ـٙٛ ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ َٗوش ؿخ٠ٍشحٌّعٍٛ

حٌَ٘وش وّخ ٟ٘ ِمٍَس َٗعخ.
190

 

 

اْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٕظّٟ اٌٝ ح٤عَحؾ حٌظٟ وخٔض ٓخثيس ـٟ رعٞ حٌّٕخ١ك  -4

ارخٔٙخ،حٌزَر٠َش لزً حٌلّخ٠ش ٚ
191
ٟٚ٘ أعَحؾ ـٟ وؼ١َ ِٕٙخ ِوخٌفش ٤كىخَ حٌَ٘ ،  

،راد طبثغ ػٍّبٟٔأٚ وّخ ٠مٛي ح٤ٓظخً ٍِٛحى رٛٓظش 
192
ٌٌٌٚه وخْ ٠ظُ حٌظ١١ِّ ر١ٓ  

                                                                                                                                                         

 202، م.س، ص: 2عٌسى بن علً الحسٌن العلمً: ج -
185

 . 38، م.س، ص: 4محمد بن أحمد بن ٌوسف الرهونً: حاشٌة اإلمام الرهونً على شرح الزرقانً: ج -انظر: - 

 .278س، م.س، ص: الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس النا -
وهذا من كبلم اإلمام الشاطبً فً كتابه الموافقات، حٌث استدل به الشٌخ عبد القادر الفاسً فً معرض انتقاده لمن ٌجري العمل  -186

 بحق الكد والسعاٌة باعتبارهم خالفوا مقصود الشارع، إذ أن المصالح الدٌنٌة والدنٌوٌة ال تحصل مع االسترسال فً اتباع الهوى، فكل

 تصرف مارسه المكلف على خبلف األوامر والنواهً الشرعٌة عد اتباعا للهوى وداعٌا للفساد.

 .128، م.س، ص: 2انظر: اإلمام أبو اسحاق الشاطبً: الموافقات فً أصول الشرٌعة، ج -
 .549، م. س، ص:1محمد بن قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً، ج -187

-
188

 وانظر فً شرح هذه األبٌات: 249سم السجلماسً: م.س، ص: محمد بن قا  

  276الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس الناس، م.س، ص:  -             

 52عبد الصمد كنون: جنً زهر اآلس فً شرح عمل فاس: م. س ، ص:  -             

-.POSLE.O : La société et le partage dans le rite Malékite, Imprimeries Réunies – Casablanca- éd 

1948, P : 85-86.                                                                                                                     
 .278الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: م.س، ص: -انظر:  -189
 .278لشرٌف أبوعٌسى المهدي الوزانً: م.س، صانظر فً هذا المعنى: ا -190
 .259انظر: الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص:  -191

 -
192

 انظر: 

- BOUSSTTA MOURAD : La coutume en droit Marocain : Aspects historiques, et contemporains, 

Thés Pour Le Doctrat D’etat en Droit. Universite de Lille II, Année 1992, P : 393 et S.                  

 ومن بٌن هذه األعراف: 
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ِٕطمش حٌعَؾ ِٕٚطمش حٌَ٘ ،
193
ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٘ٛ عَؾ  

ض ٓخثيس ـٟ طٍه ـخٓي ِٓ ُح٠ٚش حٔظّخثٗ ٥ٌعَحؾ حٌّوخٌفش ٤كىخَ حٌَ٘  حٌظٟ وخٔ

 . رّٛؿذ لخْٔٛ حٌظٛك١ي ٜٚٔٛٙ َ. أ. ٕ حٌّٕخ١ك، ٚحٌظٟ أٌؽخ٘خ حٌَّ٘ 

 

 

 :الفقرة الثالثة
 مناقشة االتجاه القاضي باعتبار حق الكد والسعاية عرفا فاسدا

 

طٕطٍك ِٕخل٘ش ِزٍَحص ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رَـٞ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ٔفْ 

 .ظٗٙخ ٌظز٠ََ عيَ َِ٘ٚع١حٌعٕخَٛ حٌظٟ طُ حٌظَو١ِ ع١ٍ

ـّٓ ُح٠ٚش حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِوخٌفخ ٌٍم١خّ حٌمخٟٟ رؤْ "حٌفَ  طخرع ٥ًٌٛ"، 

ٚأْ ِٓ "١ٌْ ٌٗ أًٛ ١ٌْ ٌٗ ا٨ أؿَس حٌّؼً"، ٨ ٠ئىٞ اٌٝ ط١ٕٜؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

 اً حٌمٛحعي ح١ٌٛٛ٤ش طم٠ٟ رَؿلخْ حٌعَؾ عٍٝ حٌم١خّ ِظٝ ّٟٓ ِٜخؾ حٌعَؾ حٌفخٓي؛

ٚلع حٌظعخٍٝ ر١ّٕٙخ،
194
ٚح٨ؿظٙخىحص ح١ِ٩ٓ٦ش طىخى طىْٛ ِظفمش عٍٝ أْ حٌلىُ حٌم١خٟٓ  » 

                                                                                                                                                         
العرف القاضً بمنع النساء من حقهن فً اإلرث، سواء تعلق األمر بالمنقوالت أو العقارات، مقابل ذلك، كان ٌتم تورٌث  -

 األبناء الذكور سواء أكانوا شرعٌٌن أم ال.

عقد ٌقوم على أساس إتفاق بٌن رب األسرة وشخص أجنبً، حٌث ٌقوم  العرف القاضً باجراء " عقد أمحارس". وهو -

األب بتزوٌج ابنته التً له الوالٌة علٌها إلى شخص أجنبً ٌسمى "أمحارس"، مقابل قٌام هذا األخٌر بؤشغال البٌت الداخلٌة 

 أو الخارجٌة وإقتسام نتاج هذه األعمال.

ة بٌن رب األسرة وأمحارس، حٌث ٌستمر هذا الشٌاع إلى حٌن إنتهاء المدة وٌترتب على هذا العقد أن تصبح بعض األموال مشاع

المتفق علٌها، أو طبلق الزوجة منه، حٌث تصبح الزوجة بذلك حرة وٌنسب أبنابها منه ألسرتها، ال إلى أمحارس، وٌدخلون فً الذمة 

 المالٌة ألب الزوجة.

ود والمسجلة بمحكمة أزرو العرفٌة، انظر: المجلة المغربٌة للقوانٌن وحول بعض الرسوم العدلٌة المتضمنة لهذا النوع من العق

 وما بعدها.  13، الباب الخامس المتعلق بمختلف الوثابق، ص:1935، 1، السنة2والمذاهب واألحكام األهلٌة، العدد

 وألخذ فكرة حول تنظٌم هذا العقد وآثاره راجع: -

- DENAT COMMANDANT : Droit coutumier berbére ICHKERN, contrat D’ « Amhars », R.M.D                                                                                        

1951, p : 293-299                                                                                                                                         
193

لقد كان هذا التمٌٌز مبنٌا على فكرة أساسٌة مفادها: أن القبابل البربرٌة قلٌلة التعلق باإلسبلم، بل وبعٌدة عنه، نظرا لبعدها عن  - 

ة لتنظٌم شإونها المركز )الدولة( ووجودها خارج دابرة سلطة المخزن، وهذا ما أدى بها إلى إنتاج قواعد عرفٌة تحتكم إلٌها الجماع

 وإعمال النظام بها )من أهمها نظام األلواح(.                                                                          

ثم إن تلك األعراف كانت فً جلها مخالفة ألحكام الشرٌعة ومتصادمة مع روح القانون اإلسبلمً، وعلى خبلف ذلك، كانت المناطق  

 تحت سٌطرة المخزن، خاضعة ألحكام الشرٌعة وقواعد الفقه االسبلمٌٌن، وهو ما ٌفسر اندراجها تحت مسمى منطقة الشرع. الواقعة

 وللتوسع بخصوص هذه النقطة واألطروحات التً صٌغت حولها راجع:

طٌط البحث معادي زٌنب: األسرة المغربٌة بٌن الخطاب الشرعً والخطاب الشعبً، نشر المركز الوطنً لتنسٌق وتخ -

 وما بعدها. 273، ص1988العلمً والتقنً، طبعة 

علً المحمدي: العرف ، الشرع، المخزن، تعارض أم تعاٌش وتكامل؟ بحث مقدم فً إطار الجامعة الصٌفٌة، ٌولٌوز  -

 وما بعدها.  201، المحمدٌة، ص 1" ج1912بعنوان " المغرب من العهد العزٌزي إلى سنة  1987

عبد الخالق أحمدون: القوانٌن العرفٌة بالمغرب، )قانون ماسة ادوامط نموذجا( مجلة كلٌة اآلداب بتطوان،  -:  وانظر فً نفس المعنى

 ومابعدها. 8، ص: 1997، سنة 8العدد
 .     177عمر الجٌدي: العرف والعمل، م.س، ص:  -194
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حٌم١خّ  ٚحٌعَؾ ؼخٌزخ ى١ًٌ حٌلخؿش، ـٜٙٛ ألٜٛ ِٓ ظَن ٌٍعَؾ ٌٚٛ وخْ عَـخ كخىػخ...٠

،«ـ١ظَؿق ع١ٍٗ عٕي حٌظعخٍٝ
195

 " اإلعزسغبْ ٚ٘ٛ ِخ٠طٍك ع١ٍٗ ـٟ أٛٛي حٌفمٗ 

 ثبٌؼشف"
196
رّٛؿزٗ عٓ ِمظ٠ٝ حٌم١خّ اٌٝ كىُ آهَ ٠وخٌفٗ ٌـ٠َخْ  ك١غ ٠ّىٓ حٌعيٚي 

 حٌعَؾ رٌٌه.

ٌٙح ٠ـعٍٗ ٚرّخ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ريٍٖٚ ٠ٔظٕي اٌٝ حٌعَؾ حٌٌٞ ؿَٜ رٗ حٌعًّ، ـ 

ُ ٨ ٠ّىٓ حٌطعٓ ـٟ َِ٘ٚع١ظٗ ِٓ ٌ٘ح حٌٛؿٍٗحؿلخ عٍٝ حٌم١خّ ِٚٓ ػ
197
. 

                                                 
 .913أحمد مصطفى الزرقا : م.س، ص  -195
إٌثار ترك مقتضى » أوهو « العمل بؤقوى الدلٌلٌن » ابن العربً المعافري بقوله:  عرف اإلمام الشاطبً اإلستحسان نقبل عن -196

الذي  -اإلستحسان» وعرفه ابن رشد فقال: « الدلٌل على طرٌق اإلستثناء والترخٌص، لمعارضة ماٌعرض به فً بعض مقتضٌاته.

غلو فً الحكم ومبالغة فٌه، فٌعدل عنه فً بعض هو أن ٌكون طرحا لقٌاس ٌإدي إلى  –ٌكثر استعماله حتى ٌكون أعم من القٌاس 

 «.المواضع لمعنً ٌإثر فً الحكم ٌختص به ذلك الموضع.

.   وانظر 139-138)د.ذ.ت.ط( ص:  -الرٌاض–، دار الفكر، مكتبة الرٌاض الحدٌثة 2انظر: أبو إسحاق الشاطبً: اإلعتصام، ج -

لباجً: إحكام الفصول فً أحكام األصول، تحقٌق عبد المجٌد تركً، دار أبو الولٌد ابن سلٌمان ا -فً بعض تعارٌف لئلستحسان:  

علً بن محمد اآلمدي: اإلحكام فً أصول األحكام،  –.   689م، ص:  1986ه/ 1407الطبعة األولى  -بٌروت-الغرب اإلسبلمً

 .158-157، ص: ه1406الطبعة الثانٌة  -بٌروت–، المكتب اإلسبلمً 3ج

اإلستحسان ٌراه معتبرا » دلٌل أخذ به كل من اإلمام مالك وأبو حنٌفة خبلفا للشافعً، ٌقول اإلمام الشاطبً: واإلستحسان المبنً على 

أبو إسحاق الشاطبً:  –.  »"  عمن استحسن فقد شرفً األحكام مالك وأبو حنٌفة، بخبلف الشافعً فإنه منكر له جدا، حتى قال:" 

 . 137، م.س، ص: 2اإلعتصام، ج

 عاصم الغرناطً ذلك نظما فقال:  وقد ذكر ابن

 وبعضهم ٌنسب للنعمان ***  على الخصوص نوع اإلستحسان                                

 ومالك لٌس له بمانع    ***   وقد رووا إنكاره للشافعً                                

 .130محمد ابن محمد بن عاصم الغرناطً: مرتقى الوصول ، م.س،ص:  -

 واإلستحسان الذي أخذ به المذهب المالكً له أنواع عدة، منها:

 ترك الدلٌل للعرف. •

 ترك الدلٌل للمصلحة. •

 ترك الدلٌل لئلجماع. •

 ترك الدلٌل لرفع المشقة وإٌثار التوسعة على الخلق.   •

 .150، م.س، ص: 4أبو إسحاق الشاطبً: الموافقات،المجلد الثانً، ج –      
197

 مثلة متعددة على رجحان العرف على األصل، سواء أكان راجعا للقٌاس أو غٌره، منها : هناك أ - 

فقد نقل اإلمام شهاب الدٌن القرافً عن اإلمام مالك، أن الزوجةإذا ادعت بعد الدخول بها عدم قبض صداقها، فالقول قول  •

 الزوج، مع أن األصل هو عدم القبض.

 .112: اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام، م.س، ص: شهاب الدٌن أبً العباس القرافً - 

إجارة الحمام بؤجرة معٌنة دون تحدٌد قدر الماء المستعمل فً اإلستحمام، ومدة اإلقامة، وغٌرها من األمور التً ٌحصل بها  •

د علٌه، لكن تم استحسانه العلم بالمعقود علٌه، هو ممنوع لحصول الجهالة، إذ الدلٌل ٌقضً بفساد العقد عند الجهل بالمعقو

 اعتمادا على العرف الذي جرى بترك بٌان المنفعة.

 .137، م.س، ص: 2أبو إسحاق الشاطبً: اإلعتصام، ج - 

دعوى المرأة على زوجها بعد أن ثبتت الخلوة بٌنهما، وبعد طبلقه لها أنه وطبها وأنكر هو ذلك، فإن الزوجة شهد لها » مسؤلة  •

األصل، وهو براءة الذمة، لكن رجح العرف، فكانت الزوجة مدعى علٌها، والزوج مدع ٌإمر  العرف، والزوج شهد له

 «.باإلثبات.

الطبعة  –الرباط  –، مطبعة األمنٌة 1أبو الشتاء بن الحسن الغازي: مواهب الخبلق على شرح التاودي لبلمٌة الزقاق، ج - 

 . 108م، ص: 1955/ 1375٘الثانٌة 
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ِٓ ِوخٌفظٗ ٌٍم١خّ ـٟ رعٞ  عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٠ظؤوي أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ حٌَؼُ

ٍٖٛٛ حٌع١ٍّش، ا٨ أْ حٍطزخ١ أٍٛٗ رخٌعَؾ ٠ئٍ٘ٗ ٤ْ ٠ىْٛ ِميِخ عٍٝ حٌم١خّ، ٚ٘ٛ ِخ 

 ٠ئوي ـىَس حٍطزخ١ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌعَؾ.

، ِٚٓ ـٟ أِخ ِٓ ؿٙش ِوخٌفش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌٍعَؾ حٌمخٟٟ رؤْ حٌَّأس ٚح٨ٚ٤ى

٨ٚ  ،ْٛ ِع ٍد ح٤َٓس ـٟ هيِش حٌٍِ  ٚؼ١َٖ ِٓ ح٤ِٛحي٨ ٠ظ٘خككىُّٙ ِٓ حٌٔعخس 

٠طخٌزْٛ رّمخرً عٍُّٙ ٚويُ٘، كظٝ ٛخٍ ًٌه عٕيُ٘ ِٓ لز١ً حٌويِش ح٩ٌُِش، ٘ٛ حعظَحٝ 

 ـٟ ؼ١َ ِلٍٗ ِٓ ؿٙظ١ٓ:

: أْ ِع١خٍ طمي٠َ َٗع١ش حٌعَؾ ِٓ عيِٗ، ٨ طمخّ ِٓ ُح٠ٚش ِيٜ طٛحـمٗ ِع األٌٚٝ

٨  »ِٓ ُح٠ٚش ِيٜ ِٛحـمظٗ ٌٍَ٘  أٚ ِعخٍٟظٗ ٌٗ، ٤ٔٗ ح٤عَحؾ ح٤هَٜ، ٚأّخ ٠ىْٛ 

،«٠لىُ رعَؾ ٚعًّ لطَ، عٍٝ عًّ ٚعَؾ لطَ آهَ
198
ٌٌٌٚه ـخ٨كظـخؽ رىْٛ كك حٌىي  

 ٚحٌٔعخ٠ش ٠وخٌؿ ِخ ؿَٜ ع١ٍٗ حٌعَؾ حٌمخثُ رّٕخ١ك أهَٜ، ٘ٛ حعظَحٝ ـٟ ؼ١َ ِلٍٗ. 

ٌح حٌٛؿٗ، ٨ ٠َحعٟ ِخ : أْ ح٨عظَحٝ عٍٝ َٗع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ٘ اٌثب١ٔخ

لٍَٖ حٌفمٙخء ٚأؿّعٛح ع١ٍٗ ِٓ أْ ح٤كىخَ حٌّظَطزش عٍٝ حٌعٛحثي طظؽ١َ رظؽ١َ حٌعٛحثي ًحطٙخ، 

ٚأْ حٌعٛحثي وٌٌه طظزيي رظزيي ح٤كٛحي ٚح٤ُِخْ ٚحٌّىخْ،
199
ٌٌٌٚه ـبٔٗ ٨ ِٔخغ ٌٕفٟ  

ؿ ٠م٠ٟ رعيَ حٌَّ٘ٚع١ش عٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌـٍّش، ٌّـَى عيَ ِـخٍحطش ٌعَؾ ِوخٌ

اعطخء أٞ ٟٗء ٌٍِٚؿخص ٚح٨ٚ٤ى ِٓ ِٔظفخى هيِظُٙ، ٤ْ ٌ٘ح حٌظعخٍٝ ٠ـذ أْ ٠فُٙ ـٟ 

ا١خٍ حٌمخعيس  حٌٔخرمش )طزيي ح٤كىخَ رظزيي ح٤عَحؾ( هخٛش ٚأْ حٌلىُ حٌّوخٌؿ ٌلك حٌىي 

 ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ كىُ ِزٕٟ عٍٝ حٌعٛحثي ٚح٤عَحؾ. 

، ِز١ٕش عٍٝ حٌعَؾ ِٓ ؿٙش، ٨ٚ ٓز١ً ٠ظ٠ق أْ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚرٌٌه

 اٌٝ ٔفٟ َِ٘ٚع١ظٗ رٕخء عٍٝ ِوخٌفظٗ ٌعَؾ آهَ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

٘ٛ أَِ ؼ١َ ٚحٟق  »َٞ حٌعَؾ ٚحٌعخىس ِع ـٔخى حٌعمي،ػُ اْ حٌمٛي رؤٔٗ ٨ عزَس رـ

ـ١ّٓ وخْ  :وّخ لخٌٛح ،ى١ّش رّمظ٠ٝ حٌعخىس٤ٔٗ ١ٌْ ٕ٘خن ٠َٛق عمي، ٚأّخ ٕ٘خن َٗوش ك  

ْ ًٌه ٠ٛؿذ ٌُٙ َٗوش ، أ، أٚ أه١ٗ، أٚ عّٗ، عٍٝ كخٌش ٚحكيس، ِٚخثيس ِظليسِع أر١ٗ
                                                 

198
 261، م.س، ص: 1األزارٌفً : المنهل العذب السلسبٌل، ج محمد بن أبً بكر  - 

199
إن األحكام المترتبة على العوابد، تدور معها كٌفما دارت، وتبطل معها إذا  »وفً هذا ٌقول اإلمام القرافً صاحب الفروق:  - 

العلماء، ال خبلف فٌه، بل قد ٌقع  بطلت... وبهذا القانون تعتبر جمٌع األحكام المترتبة على العوابد،  وهو تحقٌق مجمع علٌه بٌن

 «الخبلف فً تحقٌقه هل وجد أم ال...

 .314، م.س، ص: 1شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الفروق، ج -

فً أحوال الناس وأقوالهم وأزمانهم لتجري  »وعلى هذا األساس، فإنه ٌنبغً على القاضً أو المفتً مراعاة العادات واألعراف 

) الرحمانً عبد هللا بن محمد  - «ن الفتاوى تختلف عند اختبلف العادات ال ٌجوز طردها مع اختبلفها األحكام علٌها... وأل

إذا تبدل العرف تبدل » ( ألنه كما كان ٌقول بعض الفقهاء   282، م.س، ص: 1الجشتمً: العمل السوسً فً المٌدان القضابً، ج

 . 357س، ص: الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م. -،   «الفقه

 وانظر فً تفصٌل موضوع تبدل األحكام بتبدل األعراف، وأن تبدل األعراف تابع لتبدل الزمان، واألحوال والمكان، :

 وما بعدها . 923، المدخل الفقهً العام، م.س، ص: 2أحمد مصطفى الزرقا :  ج -

 وما بعدها . 143عمر الجٌدي:  العرف والعمل، م س، ص:  -

 وما بعدها. 52، م.س، ص:  3عبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن، ج ابن قٌم الجوزٌة: إ -

عبد السبلم العسري: نظرٌة تغٌر األحكام الشرعٌة مراعاة لتغٌر الزمان والمكان واألشخاص واألحوال، مجلة القروٌٌن،  -

 وما بعدها. 149م، ص: 1414٘/1993، سنة 5العدد
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«حٌّفخٟٚش
200
َٗوش عَـ١ش، أٚ رظعز١َ  َطذ عٓرّعٕٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ كك ِظ ؛

حٌفمٙخء َٗوش كى١ّش، ٚحٌظٟ طعٕٟ ػزٛص حٌَ٘وش ر١ٓ حٌٔعخس ِٓ ؼ١َ حٌظ٠َٜق رخٌظعخلي، ك١غ 

٠مَٛ حٌعَؾ رٌٙح حٌيٍٚ،
201
 ٌظٟ طف١ي حطفخق ؿّخعش ـ١ّخ ر١ُٕٙح ه٩ؾ حٌَ٘وش حٌعمي٠شعٍٝ  

عٍٝ ١َٚٗٙخ ٚلٛحعي٘خ، ِع ٍَٟٚس طٛـَ ٓخثَ ح١ٌَٚ٘ حٌّظطٍزش وٌحعٍٝ عمي حٌَ٘وش، ٚ

،خٚ ؼ١َ٘رخ٦ٍحىس ـٟ حٌظعخلي، ِٓ وّخي ح١ٍ٘٤ش، ٚط٠َٜق 
202
ـبْ ٍـٞ كك حٌىي  ،ٚع١ٍٗ 

ٔذ ٌٍٜٛحد، ٨ٚ ٠َحعٟ ِخ لٍَٖ ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ِٕطٍك حٍطىخُٖ عٍٝ عمي ـخٓي، ٍ٘ٛأٞ ِـخ

 حٌفمٙخء ِٓ ٍَٟٚس حٌظ١١ِّ ر١ٓ حٌَ٘وش حٌلى١ّش ٚحٌَ٘وش حٌعمي٠ش.

حٔط٩لخ ِٓ وٛٔٗ ٠ٕظّٟ اٌٝ أعَحؾ  ،أِخ رخٌٕٔزش ٌَـٞ  َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

 رَر٠َش ِوخٌفش ٤كىخَ ح٠ٌَ٘عش ِٚمخٛي٘خ، ـٙٛ أَِ ٨ ٠ّىٓ حٌمزٛي رٗ ِٓ ٚؿ١ٙٓ :

ىٓ كز١ْ ، ٌُ ٠ْ حٌعًّ رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش٘ٛ أْ ؿ٠َخ :اٌٛخٗ األٚي

ّٔخ وخْ ٓخثيح كظٝ رّٕخ١ك حٌّ٘خي، ٚـظٜٛ أكّي حرٓ عَْٟٛ حٌّٕخ١ك حٌزَر٠َش ـم٢، ٚا

ٚأه١ٗ ِلّي ١ٗٚٛهّٙخ ى١ًٌ عٍٝ ًٌه
203
.  

ـ١ظّؼً ـٟ أْ ح٤عَحؾ حٌزَر٠َش، ٨ ٠ـذ ط٠َٜٛ٘خ عٍٝ أٓخّ  :اٌٛخٗ اٌثبٟٔأِخ 

١ٌٗ ح١٤َٚكش ِظعخٍٝ ِع لٛحعي حٌَ٘  وّخ طٌ٘ذ أظخَ لخٟٔٛٔ وٛٔٙخ ١ٌٚيس 

ح٨ٓظعّخ٠ٍش،
204
٤ْ حٌظّعٓ ـٟ ٠ِّْٛ ٌٖ٘ ح٤عَحؾ، ٚعٍٝ حٌوٜٛٙ طٍه ح٤عَحؾ  

ٔض ـٟ ٗىً أٌٛحفٚحٌظٟ ى  
205
أّخ وخٔض طٙظُ رخٌـخٔذ حٌـٕخثٟ )طلي٠ي عمٛرش حٌَٔلش،  ،

                                                 
200

العمل فً المغرب فً إطار المذهب المالكً، نشر وزارة األوقاف والشإون عبد السبلم العسري : نظرٌة األخذ بما جرى به  - 

 وانظر فً نفس المعنى كذلك:  - 199م، ص: 1996/ 1417٘طبعة  -المحمدٌة–مطبعة فضالة  -الممللكة المغربٌة–اإلسبلمٌة 

 .280الشرٌف أبوعٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس الناس بشرح عملٌات فاس، م.س، ص:  -

تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا اإلطار، أن المجلس األعلى أقر فً إحدى قراراته بشركة المفاوضة، وأثبتها لمجرد االتحاد فً  ومما

 المابدة والكانون من دون وجود تعاقد صرٌح بذلك، حٌث اكتفى بشهادة المخالطة والمجاورة إلقرارها.

، غرفة األحوال الشخصٌة والموارٌث والعقارات، 1961ٌولٌوز  12، مإرخ فً 572انظر: قرار المجلس االعلى عدد  -

 .390، ص: 49-48، العدد 1962ماي  -أبرٌل 5منشور بمجلة القضاء والقانون، السنة 
201

 .58انظر فً هذا المعنى:  الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س، ص:  - 
202

 .116،ص:  866، فقرة 1999طبعة محمد العلوي العابدي : األموال فً الفقه المالكً، طبع إفرٌقٌا الشرق،  - 
إذ توجد مجموعة من الفتاوى، ذكرها أكثر من فقٌه، تناولت إجابات على نوازل تتضمن مقتضٌات حق الكد والسعاٌة،  وتنتمً   -203

 إلى مناطق بالشمال: كجبال غمارة وغٌرها، وانظر فً أمثلة بعض هذه الفتاوى والنوازل عند :

 وما بعدها.  159اهر المختارة مما وقفت علٌه بجبال غمارة )مخطوط ( ، م.س، ص: عبد العزٌز الزٌاتً : الجو -

 وانظر كذلك بعض الرسوم العدلٌة التً كانت تكرس مقتضٌات حق الكد والسعاٌة بمنطقة أنجرة: 

 وما بعدها. 13المختار الهراس : المرأة والملكٌة فً أنجرة إبان فترة االستعمار، م.س، ص  -      
حمة بورقٌة : العرف والعلماء والسلطة فً القرن التاسع عشر )المغرب( قراءة فً بعض النصوص والنوازل، المجلة ر  -204

 .157، ص:1984سنة  7المغربٌة لبلقتصاد واالجتماع، عدد 

ة وكذا ومدى انتشارها عند كتاب المرحلة اإلستعمارٌ -القابمة على فكرة تعارض الشرع مع العرف -وحول هذه األطروحة  -

 اإلنتقادات الموجهة لها انظر:

- BENTAHAR MUSTAPHA : La coutume au Maroc, simpl phénomène social ou véritable source 

normative ? Acte du colloque organise par le centre des etudes Anthropologique et socialogique, à « 

Droit et société au maroce » série : colloque et séminaire –N º 7  rabat 2005 p : 17 et s 
هً مجموعة الضوابط والقوانٌن، تكتب على شكل فقرات بلغة مبسطة أقرب إلى العامٌة، والقصد منها تنظٌم »واأللواح    -205

ق اجتماعً، وتحتوي فً مجملها على مختلف العبلقات االجتماعٌة واالقتصادٌة والقضابٌة واألمنٌة بٌن أفراد المدشر والقبٌلة، أو مرف

تدابٌر زجرٌة، مرتكزة على عقوبات مالٌة، ٌعاقب بها من ألحق ضررا بغٌره من األفراد، سواء تعلق ذلك ببدنه، أو ماله، أو شرفه، 

مقال منشور   الحسن العبادي : نوازل األلواح "األعراف" فً سوس، - «أو أحدث ما ٌسًء إلى السٌر العادي فً المرافق االجتماعٌة
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ح٠ٌَد، حٌـَف(
 206

حٌٌٞ وخْ هخٟعخ ٤كىخَ  حٌ٘و١ٜش ٚحٌّي١ٔش ح٤كٛحي ىْٚ ِـخي 

.حٌَ٘ 
207
طزيٚ ـىَس اٌلخق ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخ٤عَحؾ حٌزَر٠َش حٌّوخٌفش  ،ٚع١ٍٗ 

 ـٟ ٔفْ حٌٛلض. ١َ ١ٍّٓش، ٚطفظمي اٌٝ حٌيلش ٤كىخَ حٌَ٘  ـىَس ؼ

 

 

 

 

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

يخانفح حك انكذ ٔانطؼايح نهًشٕٓر ٔيا 

 . ررٖ تّ انؼًم

 
ٚ  ص حٌِٓ ر١ٓ ح٨ٔظمخىح ِوخٌفظٗ ٤ٛٛي  ُح٠ٚش ؿٙض ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓظٟ 

حٌظ٠َ٘ع، ٘ٛ وٛٔٗ ٠وخٌؿ حٌٍّ٘ٙٛ ِٓ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه ِٓ ؿٙش، ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ 

ء حٌعًّ رّمظ١٠خص ؿٙش أهَٜ، ـّخ حٌّمٜٛى ر٠ٌٙٓ ح١ٍٛ٤ٓ؟ )حٌفمَس ح٤ٌٚٝ( ًٚ٘ ـٟ اؿَح

 ٗ حٌعًّ؟ )حٌفمَس حٌؼخ١ٔش(، ِوخٌفش ٌٍٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ ركك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 

 : الفقرة األولى
 .مفهوم المشهور وما جرى بو العمل

 :أوال: المشهور
                                                                                                                                                         
فً إطارأعمال ندوة جامعة الحسن الثانً عٌن الشق، بعنوان " النوازل الفقهٌة وأثرها فً الفتوى واالجتهاد" منشورات كلٌة اآلداب 

وانظر فً نفس المفهوم عند امحمد  -،   211ص:   -الرباط –والعلوم اإلنسانٌة، سلسلة ندوات ومناضرات، مطبعة المعارف الجدٌدة 

 99نً: ألواح جزوٌة والتشرٌع اإلسبلمً، م.س، ص: العثما
 فً أمثلة بعض مضامٌن تلك األلواح عند: انظر -206

 . 131 – 122امحمد العثمانً: م.س، ص:  -

 .34 – 26عبد الخالق أحمدون: القوانٌن العرفٌة بالمغرب ) قانون ماسة ادوامط نموذجا( م.س،  ص:  -
207 - LAFOND.J : Les sources du droit coutumier dans Le Sous, op.cit, p : 67. 
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ِ   ـمٙخء حٌّخٌى١شٌُ ٠ظفك  ٛكي ٌٍٍّ٘ٙٛ، ك١غ طعيىص ح٤لٛحي ر٘ؤٔٗ ر١ٓ ِٓ كٛي ِفَٙٛ 

،٠وٜٜٗ رٌّ٘ذ حرٓ حٌمخُٓ حٌٌٞ ٍٓىٗ ـٟ حٌّيٚٔش
208
،ٍٗى١ٌٚر١ٓ ِٓ ٠َٜ رؤٔٗ ِخ لٛٞ  

209
 

،ٞ حٌٌٞ وؼَ لخثٍٗحٌَأ٠َٜ رؤٔٗ ٕٚ٘خن ِٓ 
210
ٌٚ٘ح حٌّفَٙٛ ح٤ه١َ ٘ٛ حٌّعظّي ٌيٜ أؼٍذ  

ـمٙخء حٌّخٌى١ش،
211
حٌٍّؽخس رٗ أهٌص َ.أ.ٕٚ 

212
. 

طزَُ ِٓ ه٩ي ِخ ِٕلٗ  ─حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟوؤًٛ ِٓ أٛٛي  ─ػُ اْ أ١ّ٘ش حٌٍّ٘ٙٛ 

ٍ٘ٙٛ ا٨ ٌّٓ ح١ٌٛٛ٤ْٛ ِٓ َِطزش حٌظميَ ٚحٌَؿلخْ، رل١غ ٨ ٠ـُٛ حٌعيٚي عٓ حٌّحٌفمٙخء 

وخْ ِـظٙيح ىحهً حٌٌّ٘ذ،
213
ٌٚٗ أ١ٍ٘ش طَؿ١ق ؼ١َ حٌٍّ٘ٙٛ، أِخ ِٓ وخْ ِمٍيح، 

214
ـبٔٗ  

٠ٍَِ  »ِخَ حرٓ ـَكْٛ ـٟ طزَٜس حٌلىخَ ٍَِِ رؤْ ٠ٍٔه ٍِٔه حٌٍّ٘ٙٛ، ٚـٟ ٌ٘ح ٠مٛي ح٦

حٌمخٟٟ حٌّمٍي اًح ٚؿي حٌٍّ٘ٙٛ أْ ٨ ٠وَؽ عٕٗ ... ـبْ ٌُ ٠مؿ عٍٝ حٌٍّ٘ٙٛ ِٓ 

ـ١ٍْ ٌٗ حٌظٟ٘ٙ ٚحٌلىُ رّخ ٗخء ِّٕٙخ ِٓ ؼ١َ ٔظَ ـٟ  ،أٚ حٌم١ٌٛٓ حٌَٚح٠ظ١ٓ

.«حٌظَؿ١ق...
215
 اًح ؿَٜ حٌعًّ رو٩ؾ حٌٍّ٘ٙٛ ِع ػزٛص ًٌه حٌعًّ ٚٛلظٗ، ـبٔٗ ،ٌىٓ 

 رّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ.  ٠ٝ  مْ عٓ حٌٍّ٘ٙٛ ٠ٚ   ي  ي  عْ ٠  

 

 .ثانيا: ما جرى بو العمل
طٍه ح٨ؿظٙخىحص حٌفم١ٙش، ٚحٌم٠خث١ش، ٠مٜي رّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه، 

اٌٝ حٌمٛي رخ٠ٌع١ؿ  ـٟ رعٞ حٌّٔخثًحٌظٟ عيٌض ـ١ٗ عٓ حٌمٛي حٌَحؿق أٚ حٌٍّ٘ٙٛ 
                                                 

لزم مالكا رضً هللا عنه أزٌد من عشرٌن  سنة، ولم ٌفارقه حتى توفً، وكان ال  »هو عبد الرحمان بن القاسم العتقً المصري   -208

هو المتؤخر دون ٌغٌب عن مجلسه إال لعذر، وكان عالما بالمتقدم والمتؤخر... وقد نقل مذهبه للناس لٌعملوا به، والذي ٌعمل به 

 .48-47، م.س، ص: 1بن فرحون: تبصرة الحكام  فً أصول األقضٌة ومناهج األحكام، جبرهان الدٌن محمد  - «المتقدم

 وحول صحة اعتبار قول ابن قاسم فً المدونة بؤنه المشهور أم ال، راجع : -

 دها. وما بع 40عبد السبلم العسري : نظرٌة األخذ بما جرى به العمل، م.س، ص:  -

 1423الطبعة الثالثة ،   -الدار البٌضاء -محمد رٌاض: أصول الفتوى والقضاء فً المذهب المالكً، مطبعة النجاح الجدٌدة  -

 . 498-494م، ص:  2002هـ/
 للتوسع انظر:   -209

، منشورات محمد 1ج أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً : البهجة فً شرح التحفة على األرجوزة المسماة بتحفة الحكام، -

 . 40، ص:  1998هـ/م 1418الطبعة األولى  -بٌروت –علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة 

 . 493-490محمد رٌاض : م.س، ص:   -
 .237، م.س، ص: 2: مواهب الخبلق، جأبو الشتاء بن الحسن الغازي  -210
 .498محمد رٌاض : م.س، ص:   -211
 .48محمد الكشبور : م.س ، ص:   -212
مجتهد مقٌد فً مذهب من ابتم به، فهو مجتهد » هوكل  –كما عرفه اإلمام بن قٌم الجوزٌة  –لمقصود بالمجتهد داخل المذهب ا  -213

فً معرفة فتاوٌه وأقواله ومؤخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخرٌج علٌها، وقٌاس مالم ٌنص من ابتم به علٌه على منصوصه 

فً الحكم وال فً الدلٌل، لكن سلك طرٌقه فً اإلجتهاد والفتٌا ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره، فهو  من غٌر أن ٌكون مقلدا إلمامه ال

 «.موافق له فً مقصده وطرٌقه معا.

 . 212، م.س، ص: 4ابن قٌم الجوزٌة: إعبلم الموقعٌن، ج -
غٌر حجة ملزمة، وهو مؤخود من تقلٌده القبلدة  أما التقلٌد، فعبارة عن العمل بقول الغٌر من »عرف اإلمام اآلمدي التقلٌد بقوله   -214

 221، م.س ، ص: 4علً بن محمد اآلمدي: اإلحكام فً أصول األحكام، ج -«وجعلها فً عنقه 

 وللتوسع بخصوص موضوع التقلٌد فً أصول الفقه راجع :

 وما بعدها.  168، ص:  2ابن قٌم الجوزٌة : م.س، ج -

 ومابعدها. 223، م.س، ص: 4علً بن محمد اآلمدي: ج   -
 .51، م.س، ص: 1بن فرحون : تبصرة الحكام، ج  برهان الدٌن محمد  -215
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ٚح٦ـظخء رٗ ٌٔزذ حلظ٠خٖ حٌلخي، ِٓ ىٍء ِفٔيس، أٚ ؿٍذ ٍِٜلش، أٚ ِـخٍحس عَؾ ٛل١ق 

ؿَص ع١ٍٗ طَٜـخص حٌٕخّ
216
. 

ِٓ أٛٛي ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه،  ٚٔظ٠َش ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ، طـي أٓخٓٙخ ـٟ أًٛ ُِٙ

حٌٌٞ ٠عي حٌّٕطٍك ح٤ٍٟٛ ٌفىَس حٌعًّ رخٌّؽَد ٚح٤ٔيٌْ، ِٕٚٗ  ،ٚ٘ٛ عًّ أً٘ حٌّي٠ٕش

 طفَعض وخـش أٔٛح  حٌعًّ ح٦ل١ٍّٟ ٚحٌّلٍٟ.

ػُ اْ حٌفمٙخء لي حهظٍفٛح ـٟ ح٤هٌ رٗ، ـُّٕٙ ِٓ أ٠يٖ ٚأؿَٜ حٌعًّ رٗ، ُِٕٚٙ ِٓ 

عخس ٌظل٠َؿ حٌٍٕٜٛٙـ٠ٗ ٚأرطً ح٨عظزخٍ رٗ ٌىٛٔٗ ِي
217
. 

ح١ٌَٚ٘ حٌظخ١ٌش ،ٚ اؿّخ٨ ٠٘ظ١َ ـٟ حٌمزٛي رّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ 
218
: 

 .ػزٛص ؿ٠َخْ حٌعًّ رٗ .1

 ٛيٍٚ أكىخَ حٌعًّ ِٓ ح٤ثّش حٌّمظيٜ رُٙ ٚحٌّئ١ٍ٘ٓ ٌٍظَؿ١ق. .2

 ِعَـش حٌٔزذ ـٟ ؿ٠َخٔٗ عٍٝ ه٩ؾ حٌٍّ٘ٙٛ أٚ حٌَحؿق. .3

 أْ ٠ٕيٍؽ طلض أًٛ عخَ ِٓ أٛٛي حٌظ٠َ٘ع ح٩ٓ٦ِٟ. .4

 ِعَـش ِل١ٍش ؿ٠َخٔٗ عخِخ أٚ هخٛخ ِٓ حٌزٍيحْ. .5

 ِعَـش ُِخْ ؿ٠َخٔٗ. .6

٠ٜزق ِخ ؿَٜ رٗ  ― عٍٝ ليٍ ِٓ حٌظفخٚص ر١ٓ حٌفمٙخء ―ٚرؼزٛص ح١ٌَٚ٘ حٌّظميِش 

حٌعًّ ِميِخ عٍٝ حٌَحؿق ٚحٌٍّ٘ٙٛ عٕي حٌظعخٍٝ، ٌمٛي ٛخكذ حٌعًّ حٌفخٟٓ
219
 : 

 فٟ األخز غ١ش ِٙدٛس.ِمذَ  ّؾٙٛس **  دْٚ اٌِٚب ثٗ اٌؼًّ              
                                                 

 مفهوم ما جرى به العمل وظروف نشؤته وتطوره وكذا شروط إعماله، انظر على سبٌل المثال المراجع التالٌة: وبخصوص -216

 وما بعدها. 101عبد السبلم العسري: نظرٌة األخذ بما جرى به العمل: م.س، ص: -

 وما بعدها.341مر الجٌدي: العرف والعمل، م.س، ص:ع -

عمر الجٌدي: تطور التشرٌع المغربً من خبلل ما جرى به العمل، بحث منشور فً إطار ندوة " فلسفة التشرٌع  -

 وما بعدها. 114اإلسبلمً"   مطبوعات أكادٌمٌة المملكة المغربٌة سلسلة الندوات، ص 

/ٌناٌر 1420شوال  27من السلسلة الجدٌدة:  15تاء المغربً، مجلة اإلحٌاء، العدد محمد الهبطً المواهبً: العمل فً اإلف -

 .101-99، ص 2004

 وبالفرنسٌة راجع: 

- BOUSSETTA MOURAD : La coutume en droit Marocain, op.cit. p: 462 et s. 

- MILLIOT LOUIS : Introduction a l’étude du droit musulman, Recueil sirey. Paris 1953 : 167 

et s. 
217

 .367 -362انظر : عمر الجٌدي:  م.س، ص  - 
218

 للتوسع فً مضمون شروط األخذ بما جرى به العمل كؤصل من أصول التشرٌع بالمذهب المالكً، انظر: - 

 وما بعدها. 147عبد السبلم العسري: م.س، ص  -

 ا بعدها وم 516محمد رٌاض: أصول الفتوى والقضاء فً المذهب المالكً، م.س، ص  -

 وبالفرنسٌة راجع:

- BOUSSETTA MOURAD : op. cit. p : 476 et s. 
219

الغازي فً مواهب بن الحسن  ءاتبو الشأوفً مثله نظم  017 :ص ،س.م، 2ج  ،محمد بن قاسم السلجماسً : شرح السلجماسً- 

 ق:    الخبل

 ىـٌقدم الراجح وهو المرتض   ** ح تعارضا ـمشهورهم لراج

 رىــمطلقا بال م هعلى سوا  ** رى  ـحٌث جل ـوقدم العم

 237 :ص، م.س،  2ج  ق،على شرح التاودي لبلمٌة الزقا قالغازي : مواهب الخبل ء بن الحسنبو الشتاأ -
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أْ حٌمٛي حٌ٘خً حٌٌٞ ؿَٜ ع١ٍٗ عًّ حٌم٠خس ٚحٓظَّ كىُّٙ رٗ، ِميَ ـٟ ح٤هٌ رٗ  »رّعٕٝ 

عٍٝ حٌمٛي حٌٍّ٘ٙٛ، ـ١ـذ عٍٝ حٌمخٟٟ حٌلىُ رٗ، ٠ّ٠ٟٚ كىّٗ رٗ، ٨ٚ ٠ٕمٞ ٚاْ وخْ 

«ِخ ؿَٜ رٗ ؼ١َ ٍِ٘ٙٛ
220
. 

حٌعًّ رمٛي ِٓ  ٠َخْؿ عٍٝ أْ»ِظفمْٛ  ،حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ ِٓ ـخٌفمٙخء حٌّظؤهَْٚ

ْ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ عٍٝ حٌٍّ٘ٙٛ ِع أًٌه: رؤْ طمي٠ُ  حألٛحي حٌٌّ٘ذ ِّخ ٠َؿق رٗ، ٚٚؿٙٛ

اْ ـٟ حٌوَٚؽ عّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ططَق حٌظّٙش اٌٝ حٌلخوُ،  ِّٕٙخ ٍحؿق ِٓ ٚؿٗ،و٩ 

٤ْ أوؼَ ـٛؿذ ع١ٍٗ حطزخ  حٌعًّ ٓخىح ٠ٌٌٍٍعش، ا٨ أُٔٙ ل١يٚح ًٌه رّعَـش حٌِِخْ ٚحٌّىخْ، 

 خىس ٚحٌعَؾ ٠وظٍؿ رخهظ٩ؾ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِزٕٟ عٍٝ حٌعخىس ٚحٌعَؾ، ٚحٌع

«ٚحٌزٍيحْ...
221
. 

: ٚلي أوي حٌّـٍْ ح٤عٍٝ عٍٝ ٔفْ حٌّعٕٝ حٌّظميَ، ك١غ لٍَ ر٘ؤْ ِٔح  عمخٍٞ رؤٔٗ

حٓظٕي عٍٝ ِخ رٗ حٌعًّ ِٓ ٌِ٘ذ ِخٌه ـٟ ِٔؤٌش حٌم١خَ  ـ١ٗ ْ حٌلىُ حٌّطعْٛٚك١غ ا »

ٚحٓظيي عٍٝ ًٌه رٕٜٛٙ وؼ١َس، ِٕٙخ ِخ ٌٜخكذ حٌعًّ حٌفخٟٓ، ِٚخ ؿَٜ رٗ  رخٌؽزٓ،

 حٌعًّ ِٓ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه، ِميَ عٍٝ حٌٍّ٘ٙٛ ٚحٌَحؿق ٌمٛي ٛخكذ حٌعًّ حٌفخٟٓ:

 .ِٚب ثٗ اٌؼًّ دْٚ اٌّؾٙـٛس **  ِمذَ فٟ األخز غ١ش ِٙدــٛس

رخٌَحؿق أٚ حٌٍّ٘ٙٛ  ِّخ وخْ ِعٗ حٌلىُ حٌّطعْٛ ـ١ٗ ٌُ ٠وَق لخعيس ٚؿٛد حٌم٠خء

أٚ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ، رً ١زمٙخ ططز١مخ ٛل١لخ، ٚرخٌظخٌٟ وخْ ِخ رخ١ٌٍٓٛش حٌؼخ١ٔش ؼ١َ َِطىِ 

« عٍٝ أٓخّ
222
. 

 الفقرة الثانية:
 مناقشة اعتبار حق الكد والسعاية مخالفا للمشهور وما جرى بو العمل. 

 

ِٚٓ ٚحـمٗ ِٓ ١ٗٛم  حرٓ عَْٟٛ زي حٌمخىٍ حٌفخٟٓ ـٟ ٍىٖ عٍٝ ـظٜٛحعظزَ ح١ٌ٘ن ع

حٌـزخي، أْ اعطخء ِٓ ٠ويَ ـٟ حٌٍِ  ؿِء ِٕٗ َٗوش عٍٝ ليٍ هيِظٗ، ٘ٛ كىُ رو٩ؾ 

حٌٍّ٘ٙٛ، رً ٟ٘ ـظٜٛ طظعخٍٝ ِع ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ـٟ ل١َزش، ِٚخ ىٍؽ حٌعًّ رٗ عٕي 

ِٚخ ٨ٚ طلً حٌفظٜٛ ـٟ ى٠ٓ هللا ا٨ رخٌٍّ٘ٙٛ، ...»فمٗ ٚح٤ثّش ح٦ع٩َ، ك١غ ٠مٛي: ؿٙخرٌس حٌ

٠وخي أٔٗ كك ِٚٓ حٌفٔخى ح٨ٓظٕخى ـٟ حٌلىُ ٚحٌفظٜٛ اٌٝ أؼَحٝ حٌٕخّ ٚحطزخ  أ٘ٛحثُٙ ِٓ 

 ؼ١َ ى١ًٌ َٗعٟ...

ط٠ًِٕ ٌٗ ـٟ ؼ١َ ِلٍٗ، اً ًٌه ِع ِٛحـمش  ،ٔمٍٗ أْ حٌٍّ٘ٙٛ ِخ ٛلزٗ حٌعًّ هٚوٌٌ

 حٌلك ِٜٚخىـش حٌّٕٜٛٙ ٨ ِع ِٜخىِظٙخ وّخ ٘ٛ ـَٝ حٌٕخٌُش، ـبًح وخْ حٌمٛي ٛل١لخ
                                                 

 .107 :ص ، م.س، 2ج  :محمد بن قاسم السلجماسً  -220
 .71 :ص ،س.م ،خذ بما جرى به العمل فً المغربنظرٌة األ : عبد السبلم العسري -221
 ثراٌوال الشخصٌة والمحغرفة األ 58010ملف عقاري عدد ، 0982ٌناٌر  26مإرخ فً  60عدد  األعلى قرار المجلس  -222

مبلت حول موقف القضاء المغربً من مشكلة ؤ: نطاق ظهٌر االلتزامات والعقود ت فً مإلفه حمد ادرٌوشأستاذ األمنشورأورده 

 -074 :ص م،0996ولى الطبعة األ -الرباط –منٌة مطبعة األ،  3القانونٌة رقم  سلسلة المعرفة ،سبلمًبالفقه اإل ظ.ل.ععبلقة  

079.  

  :المشهور علىلة ترجٌح ما جرى به العمل ؤوانظر فً موقف القضاء المغربً من مس -

  .وما بعدها 331 :ص م.س، ،حوال الشخصٌةعلى من ثنابٌة القانون والفقه فً مسابل األة : موقف المجلس األغمٌجعبد المجٌد  -
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١زخص ح٤كىخَ، ٌٚ٘ح اًح وخْ ٌـَٞ ع١ٍٗ لطعخ ٌ٘ؽذ حٌلىخَ، ٚط٘ؽٚٛلزٗ حٌعًّ ٠ٕزؽٟ ح

«. حٌعًّ ِّٓ ٠مظيٜ رٗ، وعٍّخء ل١َزش ٚأِؼخٌُٙ
223
. 

٠ٚظ٠ق ِّخ ًوَ، أْ ح١ٌ٘ن عزي حٌمخىٍ حٌفخٟٓ حعظَٝ عٍٝ ـظٜٛ حٌفمٙخء حٌمخثٍش 

ً، عٍٝ أٓخّ أٔٙخ ربعطخء ؿِء ِٓ حٌٍِ  عٍٝ كٔذ حٌويِش، ٌىً ِٓ ٗخٍن ـ١ٗ رخٌعّ

ِوخٌفش ٌٍٍّ٘ٙٛ ِٓ ؿٙش أٌٚٝ، ٌّٚخ ؿَٜ ع١ٍٗ حٌعًّ، ٓٛحء ِٓ ك١غ عيَ ٛيٍٚ٘خ ِّٓ 

 ٠مظيٜ رُٙ ـٟ اؿَحء حٌعًّ، أٚ ِٓ ك١غ ِوخٌفظٙخ ٌعًّ ل١َزش ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش.

         ٠زمٝ ِلً ِٕخل٘ش ِٓ عيس ٚؿٖٛ؛  حٌمخىٍ ـٟ حعظَحٟٗ ا٨ أْ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ح١ٌ٘ن عزي 

ٌٍفظٜٛ رىٛٔٙخ ؿخ٠ٍش عٍٝ ه٩ؾ حٌٍّ٘ٙٛ، طزمٝ ؼ١َ ٚحٟلش، اً حٌّمٍَ عٕي ٖ ـخعظزخٍ

،حٌفمٙخء أْ حٌٍّ٘ٙٛ اًح ٛلزٗ حٌعًّ ليَ ٌ٘ح ح٤ه١َ ع١ٍٗ
224
ٚرّخ أْ اعطخء حٌِٚؿش ِٚٓ  

ٖ ٌيٜ ٍ حٌعًّ رٗ ٚاؿَحإهيَ حٌٍِ  كمُٙ ِٕٗ لّٔش عٍٝ حٌَإّٚ رلٔذ حٌويِش، أَِ طمَ

رٗ حٌعًّ حٌّٔظٕي اٌٝ حٌعَؾ، أوؼَ ِٓ ـم١ٗ، ـؤٛزق ِّخ ؿَٜ
225
٠زمٝ ِعٗ حعظزخٍ حٌفظٜٛ  

رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِوخٌفش ٌٍٍّ٘ٙٛ ؼ١َ ًحص أٓخّ، ٤ْ حٌٌٞ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ٠ميَ عٍٝ 

حٌٍّ٘ٙٛ كٔذ لٛحعي حٌظَؿ١ق حٌٔخرك ًوَ٘خ، هخٛش ٚأْ حٌىؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء ح٤ع٩َ أِؼخي 

حهظ١خٍحص ٚطٜل١لخص »١َُ٘، وخٔض ٌُٙ رٟ، ٚحرٓ عظخد ٚؼحرٓ ٍٗي، ٚحرٓ ًٓٙ، ٚحرٓ حٌعَ

َٜ رخهظ١خٍُ٘ عًّ حٌلىخَ ٚحٌفظ١خ ٌزعٞ حٌَٚح٠خص ٚح٤لٛحي، عيٌٛح ـ١ٙخ عٓ حٌٍّ٘ٙٛ، ٚؿ

.« ٗ حٌٍّٜلش ٚؿَٜ رٗ حٌعَؾِّخ حلظ٠ظ
226
ٚح٤ِؼٍش ـٟ ِوخٌفش ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ  

ٌٍٍّ٘ٙٛ عي٠يس
227
. 

                                                 
 .279-278 :ص ،س.م ،كٌاس الناسأالمهدي الوزانً : تحفة  أبو عٌسى انظر الشرٌف  -223

  .38 :ص ،س.م، 4ج  ،مام الرهونً على شرح الزرقانًالرهونً : حاشٌة اإل بن أحمد بن ٌوسف محمد -  
                                                                                      .                                من هذا البحث    ذلك بالصفحة  بٌان انظر -224
جراء إكثر من فتوى نصت على أحٌث نجد  ،طار ما جرى به العمل المبنً على العرفإن حق الكد والسعاٌة ٌدخل ضمن إ  -225

كامهم أحو فً فتاوٌهم قرار الفقهاء لهذا العرف فقها وقضاءإوومن تم فجرٌان العرف به  ،و ببلد غمارةأالعمل به سواء بمنطقة سوس 

  .العمل المبنً على العرف بهصبح مما جرى حتى ألى تطوره إدى أ -بطبٌعة الحال فً حدود تلك المناطق -

ٌنهما دون ب لى حد الخلطإنه على الرغم من وجود تداخل بٌن ما جرى به العمل والعرف أ ،شارة فً هذا الصددلٌه اإلإومما تجدر 

 :نٌنثاال بٌننه مع ذلك توجد فروق كثٌرة  إف ء،تمٌٌز لدى بعض الفقها

  .من حٌث شكل التعبٌر: هناك فرق بٌن كلمة عرف وكلمة عمل -0

  .ودور القضاء فٌه كاشف ال منشا ،ما العرف فهو نابع من الجماعةأ ،لى المشهور والراجحح عالعمل ذو طابع قضابً ٌرج -2

  .جرابهو المفتً إلأبٌنما العمل قابم على تدخل القاضً  ،اد والتكرارٌتمد على االعتالعرف ٌع -3

 جراء العمل لٌست هً شروط صحة العرف وقٌامه إفشروط  ،العرف والعمل ٌختلفان كذلك من حٌث شروط قٌام كل منهما -4

  :كل من العرف والعمل راجع بٌنولبلطبلع على هذه الفروق الدقٌقة  -

- BOUSSTTA MOURAD : La coutume en droit Marocain, op.cit. p : 500-503. 
 .278 :ص ،س.م ،كٌاس الناسأالمهدي الوزانً : تحفة  أبو عٌسى الشرٌف  -226
 مثلة : من بٌن هذه األ  -227

ال ٌلزم المكره فً  ،وٌاو معنأمادٌا  هكراه وكٌفما كان نوعن اإلأفالمشهور  ،و على سببهأهو المكره على البٌع  : بٌع المضغوط -0

 .لى لزومه إبخبلف المشهور وذهب  ىن العمل جرأال إ ،باعتباره غٌر مكلف له ما باعه وٌرد ،شًء

من اجتناب الكبابر وغالب  :ن الشهادة ال بد فٌها من شرط العدالةقتضً عدم قبولها ألتصول الشرٌعة ؤ: ف شهادة اللفٌف ةلأمس -2

شاهد من هذا النوعن وبهذه  لكن لما صعب الحصول على اإلنسان؛ً تخل بالمرإة وتحط من قدر وسابر المباحات الت ،الصغابر

وكذا شهادة  ،جواز شهادة الصبٌان بعضهم على بعض فٌما ٌجري بٌنهم الصفات، فقد جرى العمل بشهادة اللفٌف للضرورة قٌاسا على

  .النساء فٌما بٌنهم

ندلس جرى على خبلف ذلك من ن العمل باألأال إ ،بٌه هً شهادة  واحدةأبن مع ادة اإلن شهأفالمشهور  :شهادة اإلبن مع أبٌه ─3

 بقوله: لى ذلك ابن عاصم فً التحفة إشار أوقد  ،حٌث اعتبارها شهادتٌن
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ٍٙٛ، ٘ٛ ِٓ لز١ً حٌَوْٛ ػُ اْ ح٨عظَحٝ عٍٝ حؿظٙخى حٌفمٙخء ريعٜٛ ِوخٌفظُٙ ٌٍّ٘

 اٌٝ حٌظم١ٍي، هخٛش ٚأْ حؿظٙخىُ٘ وخْ ـٟ ا١خٍ حٌٌّ٘ذ ٨ هخٍؿٗ.

ِخ ؿَٜ رٗ  ٠وخٌؿ  ─ أٞ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ─وّخ أْ حعظزخٍ اؿَحء حٌعًّ رخٌفظٜٛ 

،حٌعًّ عٕي أً٘ ل١َزش
228
رُٙ ٚحٌـَٞ  خ ٌىٛٔٙخ ٛخىٍس عٓ ـمٙخء ٨ ِلً ٩ٌلظيحء٘  ى  ٍ  ٚ   

ح٨لظيحء ٠ىْٛ ٌعٍّخء ل١َزش ٚأِؼخٌُٙ، ٘ٛ حعظَحٝ  رٕخء عٍٝ أْ ،عًّعٍٝ ِخ لٍَٖٚ ِٓ 

٠ٚ٘ٛرٗ حٌىؼ١َ ِٓ حٌؽّٛٝ، ًٌه أْ ِٕع اؿَحء حٌعًّ عٍٝ أِؼخي ح٦ِخَ حرٓ  ،ـٟ ؼ١َ ِلٍٗ

ؼخُٞ، ٚحرٓ هـٛ، ٚحرٓ عَْٟٛ، ٚح١ٌ٘ن حٌمٍٛٞ، ٚأكّي حٌزعً، ٚلَٜٖ عٍٝ عٍّخء 

ظَؿ١ق ٚاؿَحء حٌعًّ ٤ٌٍْ ٘ئ٨ء حٌفمٙخ وٍُٙ أً٘  ٠عظزَ ط١١ِّح ٨ ٠ٔظٕي اٌٝ ٓزذ، »ل١َزش 

وفمٙخء ل١َزش، ـ٩ ٚؿٗ ٌظو١ٜٚ ح٨لظيحء رؤً٘ ل١َزش ٚأِؼخٌُٙ، اً ٨ ى١ًٌ َٗعٟ عٍٝ 

ًٌه حٌظو١ٜٚ، ـخٌلك أْ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ لّٔش حٌّٕظٛؽ حٌف٩كٟ عٍٝ ٍإّٚ ِٓ 

.« ٨ٚ ٠ٕىَ ع١ٍُٙ ٔظؾ عٓ هيِظُٙ، ٠ٕيٍؽ طلض أىٌش َٗع١ش ِٚٔظٛؾ ١ٌَٚ٘ حٌعًّ،
229
  

ٟ٘ ِٓ لز١ً حٌعًّ  ─ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ─أٟؿ اٌٝ ًٌه أْ ـظٜٛ حٌفمٙخء حٌّظميِش 

،حٌوخٙ أٚ حٌّم١ي
230
 ثأْ اٌؼًّ حٌٌٞ ٠ـذ اعّخٌٗ رّٟٛع ػزٛطٗ، ١زمخ ٌٍمخعيس حٌمخثٍش " 

" اٌثبثذ ثّٛضغ ال ٠ٍضَ خش٠بٔٗ فٟ غ١شٖ
231

، ِٚٓ ػُ ـ٩ ِـخي ٦ٔىخٍٖ ٚكٍّٗ عٍٝ 

خٟٓ، ٝ ِع عًّ أً٘ ل١َزش، ٤ْ ٌ٘ح ١ٓئىٞ رخٌٕظ١ـش اٌٝ أىخٍ حٌعًّ حٌفحٌظعخٍ

 ٟٓ، ـٟ وً ـظٜٛ هخٌفض ـ١ٙخ عًّ ل١َزش.ٚحٌَّحوٟ٘، ٚحٌؽّخٍٞ، ٚحٌٔٛ

ػُ اْ عًّ ل١َزش ٌ٘ح، ٌٗ أٓزخرٗ حٌوخٛش حٌظٟ ىـعظٗ اٌٝ ِوخٌفش حٌٍّ٘ٙٛ، ـمي طىْٛ 

، وّخ أْ اؿَحء حٌعًّ رلك س عَؾأٚ ِـخٍح ،ح٠ٌٍَٚس، ٚلي طىْٛ حٌٍّٜلش، أٚ ٓي ٠ًٍعش

ٚ٘ٛ ِـخٍحس عَؾ ٠م٠ٟ  ،حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ عًّ ٌٗ أٓزخرٗ حٌوخٛش حٌظٟ ىعض اٌٝ اؿَحثٗ
                                                                                                                                                         

 بٌه وبه جرى العمل أومع   **بن فً محل ن ٌشهد اإلأاع شو                                           

  :انظر ،التً جرى بها العمل خبلفا للمشهور وبخصوص القضاٌا -

 .500– 431 :ص ،س.م ،عمر الجٌدي : العرف والعمل -

  .وما بعدها 266 :ص ،س.م ق،: مواهب الخبل الغازيبن الحسن  ءبو الشتاأ -
 : اجعندلس رحول عمل قرطبة باأل  -228

  .وما بعدها 115 :ص ،س.م العمل، خذ بما جرى بهة نظرٌة األؤعبد السبلم العسري : نش -
الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس الناس،  -وانظر فً نفس المعنى:  -،    200 :ص م.س، :عبد السبلم العسري  -229

 .281م.س، ص: 
تها قالٌم التً تنسجم عاداوهو العمل الجاري فً كثٌر من األ :ل المطلقمفً فقه العملٌات ٌمٌز بٌن نوعٌن من العمل : الع  -230

  .و جزء منهأوهو عام قد ٌعمل به فً نواحً المغرب  ،لف طبٌعتهاآوتت

 ،الغماري ،وهذا ما ٌطلق علٌه بالعمل الفاسً ،قلٌم الدولةإوهو العمل الجاري فً جزء معٌن من  ،و المقٌدأالعمل الخاص  ثم

  :انظر ،التمٌٌز بٌن العمل المطلق والخاصمسؤلة  وحول ،الرباطً ،السوسً

سنة  3العدد  ،مجلة دار الحدٌث الحسنٌة ،ندلس والمغربخذ بما جرى به العمل عند فقهاء األة نظرٌة األؤالسبلم العسري : نش عبد - 

  328-326 :ص،   0982م/0412

غشت  هـ،0411شوال  6 العدد ،كلٌة الشرٌعة ، مجلةمحمد بن علً الكتانً : دور العمل الفاسً فً تطور الفقه واستمراره -

  .69 :ص ،م0981

 .50 :ص ،0970 ، الطبعة األولىالزواج والطبلق ،0ج  ،حوال الشخصٌةعبد النبً مٌكو : الوسٌط فً شرح مدونة األ -

 –عبلل الفاسً: التقرٌب شرح مدونة األحوال الشخصٌة، الكتابان األول والثانً، نشر مإسسة عبلل الفاسً، مطبعة الرسالة  -

 98، ص: 21111طبعة ماي  -الرباط
 .211 :ص،  م.س ،خد بما جرى به العملة األٌة نظرؤعبد السبلم العسري : نش  -231
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ٛٔٗ ٠وخٌؿ رٌٌه، ِٚٓ ػُ ٠ظَٙ أْ أىخٍ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٍٚـ٠ٗ رٕخء عٍٝ و

 . ِزٕٟ عٍٝ أٓخّ ؼ١َ عًّ أً٘ ل١َزش ٠زمٝ

أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨  ─ ٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌعَؾٔظَح ٨ٍطزخ١ كك ح ─ٚرٌٙح ٠ظ٠ق 

رخعظزخٍّ٘خ أ١ٍٛٓ ِٓ أٛٛي حٌظ٠َ٘ع ـٟ حٌٌّ٘ذ  ،٠وخٌؿ حٌٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ

حٌّخٌىٟ، ا٨ أْ حٌٔئحي ٠زمٝ ِطَٚكخ كٛي ِيٜ حٔٔـخَ ِمظ١٠خطٗ ِع رعٞ حٌّئٓٔخص 

 .حٌَ٘ع١ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش حٌؼخرظش؟

 :انًثحج انخاَي 

 

نطؼايح يغ يؤضطاخ لإََيح حك انكذ ٔا تؼارض

 .ٔشرػيح

 

خء كٛي َِ٘ٚع١ش كك حٌىي اًح وخْ ٠ِّْٛ ح٨عظَحٝ حٌٌٞ أريحٖ رعٞ حٌفمٙ

لي حٜٔذ عٍٝ أٓخّ وٛٔٗ ٠ٕطٛٞ عٍٝ ِوخٌفش ٚحٟلش ٠ٌٍَ٘عش ٚأٌٛٛٙخ،  ،ٚحٌٔعخ٠ش

 ،ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ،ِٚظعخٍٟخ ِع ِمظ١٠خص حٌٍّ٘ٙٛ حٔط٩لخ ِٓ حعظزخٍٖ عَـخ ـخٓيح

 ِٓ أٛٛي حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ.وؤ١ٍٛٓ 

ِٓ ه٩ٌٙخ اٌٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ  ٚ  ٍ  ٚاًح وخٔض ِٕخل٘ش ٌٖ٘ حٌفىَس لي ه  

١زمخ  ─حٌَؼُ ِٓ ٚلٛعٗ ـٟ ٌ٘ح حٌظعخٍٝ ظخ٠َ٘خ، ا٨ أْ حٍطىخُٖ عٍٝ حٌعَؾ وّٜيٍ ٌٗ 

، ـبْ ٚؿٛى رعٞ لي أهَؿٗ ِٓ ىحثَس ح٩ٌَِ٘ٚع١ش اٌٝ حٌَّ٘ٚع١ش ─ ٌٍمٛحعي ح١ٌٛٛ٤ش

ٚٔظخَ ح٦ٍع، لي أىٜ اٌٝ  ،ِٚظعش حٌط٩ق ،ٚحٌمخ١ٔٛٔش حٌؼخرظش، وخٌٕفمش حٌّئٓٔخص حٌَ٘ع١ش

١َف حٌٔئحي ِـيىح كٛي أٓخّ َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك ـٟ ظً ٚؿٛى ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص حٌظٟ 

ا٠ٌحٔخ رظم٠ٛٞ  ٗأْ ـٟ اعّخي ِمظ١٠خط ،٠َٜ ح٨طـخٖ حٌَحـٞ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ٚطعط١ً  ِظعش حٌط٩ق (، ِٚيعخس ٌٙيَ أكىخَاٌّطٍت األٚي) ش ِٓ ؿٙشِئٓٔش حٌٕفمش حٌِٚؿ١

 (.اٌّطٍت اٌثبٟٔ) لٛحعي ح٦ٍع وٕظخَ اٌٟٙ ِٓ ؿٙش أهَٜ

 

 انًؽهة األٔل: 

 

حك انكذ ٔانطؼايح ٔ يمتعياخ انُفمح  

 انسٔريح

 

ٚحٌٕٔش حٌٕز٠ٛش  ،ِٓ أُ٘ حٌّئٓٔخص حٌَ٘ع١ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش حٌؼخرظش رخٌمَآْ ،طعظزَ حٌٕفمش

 ٠ٌَ٘فش، ٚح٦ؿّخ ح
232
. 

                                                 
ٍ   ﴿ن الكرٌم ٌستمد من قوله تعالى آبوتها بالقرثف  -232  ٍ ٍّ ٌ تم الرضاعة،  والوالدات ٌرضعن أوالدهّن حولٌن كاملٌن لمن أراد أن 

ومنه  ،هو الملزم بالنفقة ،باعتباره زوجا له فالمولود(  233ٌة سورة البقرة اآل) ﴾ بالمعروف وكسوتهن   د له رزقهن  لووعلى المو

فاهلل تعالى  ﴾ لتضٌقوا علٌهن   وال تضاروهن   ،من حٌث سكنتم من وجدكم اسكنوهن  ﴿   6ٌة ٌضا قوله تعالى فً سورة الطبلق اآلأ

  الوارد هنا هو الوجوب. مرة العدة واألثناء عدتها حتى نهاٌة مدأن ٌسكنها فً منزل الزوجٌة أة المطلقة تجاه زوجها أوجب للمرأ

 (ص) ن رسول هللاأفعن جابر بن عبد هللا  ،حادٌث الصحٌحة على وجوب النفقةكدت فً العدٌد من األأن السنة النبوٌة الشرٌفة إثم 

ولهن علٌكم  ،جهن بكلمة هللاواستحللتم فرو ،مان هللاؤخدتموهن بأعندكم  ان  نهن عو  إاتقوا هللا فً النساء ف « ،قال فً خطبة حجة الوداع
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ٟٚ٘ ـٟ ِعٕخ٘خ حٌعخَ، طف١ي ًٌه حٌلك حٌّخٌٟ حٌٌٞ ٠زٌٌٗ ح٦ٔٔخْ ٌِٚؿظٗ أٚأٌٛٛٗ 

ٚوً ِخ رٗ لٛحَ ِعظخى كخي آىِٟ ىْٚ  »أٚألَرخثٗ، ِٓ ١عخَ ٚؤٛس ٚهيِش أٚـَٚعٗ، 

«َٓؾ
233
. 

أِخ ِعٕخ٘خ حٌوخٙ، ـٟٙ طف١ي ًٌه حٌلك حٌّخٌٟ حٌؼخرض ٌٍِٚؿش حطـخٖ ُٚؿٙخ، رٔزذ 

 ؼ١ٕش. ، ٓٛحء أوخٔض حٌِٚؿش ـم١َس أَِٚؿ١شحٌ

 ،ٌٚمي كيع ٔمخٕ وز١َ ر١ٓ حٌفمٙخء كٛي ٓزذ ٚأٓخّ حٌظِحَ حٌِٚؽ رخٌٕفمش ٌِٚؿظٗ

اٌٝ ػ٩ع حطـخ٘خص ـٟ ًٌه حٌٌّح٘ذ حٌفم١ٙش ك١غ ً٘زض
234
: 

 

٠َٜ أْ حٌٕفمش طـذ ٌٍَّأس رخ٨ٓظّظخ ، ٚ٘ٛ ٌِ٘ذ حٌّخٌى١ش ٚحٌلٕخرٍش : االردبٖ األٚي*

 ـٟ ٌِ٘زُٙ حٌـي٠ي. ٚحٌ٘خـع١ش

ِ  ـخٌّخٌى١ش ٠َْٚ  ً  أْ حٌٕفمش طـذ ٌٍِٚؿش اًح وخٔض ِط١مش ١ٌٍٛت، ٚ  ً ًّ ض ٔفٔٙخ ٔ  ّه

 ٌِٚؿٙخ رعي حٌيهٛي رٙخ، أِخ اًح وخٔض ؼ١َ ِط١مش، أٚ ِٕعض ٔفٔٙخ عٕٗ، ـ٩ طـذ ٌٙخ حٌٕفمش.

 [ أٞ ح٦ٔفخق عٍٝ حٌِٚؿش ]ٚـٟ حٌـٛحَ٘، ٘ٛ ِٛؿذ  »: ٚـٟ ٌ٘ح ٠مٛي ح٦ِخَ حٌمَحـٟ

حٌٌٞ عمي ٌٗ حٌِٚؽ ٠٨لًٜ ِٕٙخ ، ٤ْ ةر١َ٘ حٌظّىٓ ٚرٍٛغ حٌِٚؽ، ٚا١خلش حٌَّأس ١ٌٍٛ

،« حٌزٍٛغ، ٚحٌّمٜٛى ِٕٙخ حٌظّى١ٓ، ٚ٘ٛ كخًٛ ىْٚ حٌزٍٛغ
235
وّخ أْ حٌلٕخرٍش، ٚحٌ٘خـع١ش  

ـٟ ٌِ٘زُٙ حٌـي٠ي ً٘زٛح اٌٝ ٔفْ ًٌه
236
.  

                                                                                                                                                         
الطبعة  -الرٌاض-السنن، المجلد الثالث، مكتبة المعارف للنشر والتوزٌع :مام الحافظ بن ماجةاإل - »رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

 272م، ص:0409٘/0998األولى،

طعم أ  ن أفهل علً حرج  ،مسٌك با سفٌان رجلأن إ ،فقالت : ٌارسول هللا ،جاءت هند بنت عتبة «وعن عابشة رضً هللا عنها قالت 

رواه البخاري فً باب نفقة المرأة إذا عاب عنها زوجها ونفقة الولد ) حدٌث  »ال بالمعروف إ ،قال : ال ؟ من الذي له عٌالنا

 .0726، م.س، ص: 4صحٌح البخاري: ج انظر:  –( 5359رقم

ن امتناع الزوج أمنعقد على وجوب نفقة الزوجة على زوجها و ،حتى ٌومنا هذا (ص)مة ومنذ عهد رسول هللا جماع علماء األإن أكما 

 .لزامه بها قضاءإٌوجب  ،نفاق بدون وجه شرعًعن اإل

 .204عبلل الفاسً: التقرٌب شرح مدونة األحوال الشخصٌة، م.س، ص:  -
، 0999الطبعة األولى  -بٌروت -، دار الغرب اإلسبلم0ًمحمد األنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة،ج انظر أبو عبد هللا -233

 320ص: 
  :راجع ،ي كل اتجاهأوللتوسع حول مضمون ر  -234

-ھ0406الطبعة األولى  -بٌروت–، دار إحٌاء التراث العربً 4عبد الرحمان الجزٌري: كتاب الفقه على المذاهب األربعة،ج -

 ومابعدها. 486م، ص: 0996

  .وما بعدها 375 :ص ، 0991طبعة  ،بمكتبة الشبا ،سرةحكام األأمحمد بلتاجً : دراسات فً  -

مطبعة  ،نشر دار المعرفة ،هلٌة والنٌابة القانونٌةثار الوالدة واألآ ،2ج  ،حوال الشخصٌةحمد الخملٌشً : التعلٌق على قانون األأ -

  .206 -201 :ص (ت ط ذ. .د ) ولىالطبعة األ -الرباط– المعارف الجدٌدة

تشرٌن    - كتوبرأ ،8العدد  ،المجلة العربٌة للفقه والقضاء ،سبلمًق على الزوجة فً نظر الفقه اإلمحمد فاروق النبهان : علة االنفا -

 428 -422ص:  ،1988ول األ
، تحقٌق أبو إسحاق أحمد عبد الرحمان، منشورات محمد علً 4شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة فً فروع المالكٌة، ج  -235

 ،232م، ص: 2110ه / 0422الطبعة األولى  -بٌروت– بٌضون، دار الكتب العلمٌة

، مطبعة 4مالك بن أنس: المدونة الكبرى على رواٌة سحنون عن اإلمام عبد الرحمان بن القاسم، المجلد الثانً، ج -وانظر كذلك :  

 .256-254ص: ه 0323طبعة  -القاهرة–السعادة 

الطبعة الثانٌة  -بٌروت–، دار صادر 4وبهامشه حاشٌة الشٌخ العدوي، جأبو عبد هللا محمد الخرشً: الخرشً على مختصر خلٌل،  -

 .074-073، ص: ه0307

دار  ،منشورات محمد علً بٌضون ،4ج ،نً على مختصر سٌدي خلٌلاشرح الزرق :الزرقانً بن ٌوسف بن محمد عبد الباقً -
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حكظزخٓٙخ ٘ٛحٌٕفمش ٌٍِٚؿش  : ٠ّؼٍٗ حٌلٕف١ش، ك١غ ٠ىّٓ ٓزذ ٚؿٛداالردبٖ اٌثبٟٔ*

ٌفخثيس حٌِٚؽ، ًٌٚه ٌٍم١خَ رؤٍِٖٛ ِٚخ طمظ١٠ٗ ٚحؿزخطٙخ ح١ٌٌِّٕش، ـخٌٕفمش طؼزض ٌٍِٚؿش رخٌلزْ 

ٚأِخ حٌّعمٛي، ـٙٛ أْ حٌَّأس ِلزٛٓش رلزْ  »، ٚـٟ ٌ٘ح ٠مٛي ح٦ِخَ حٌىٔخٟٔ حٌؼخرض رخٌٕىخف

ٙخ عخثيح ا١ٌٗ، ـىخٔض وفخ٠ظٙخ حٌٕىخف، كك ٌٍِٚؽ ِّٕٛعش عٓ ح٨وظٔخد رلمٗ، ـىخْ ٔفع كزٔ

ومٌٛٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ، حٌوَحؽ رخ٠ٌّخْ، ٤ٚٔٙخ اًح وخٔض ِلزٛٓش رلزٔٗ  ،ع١ٍٗ

ِّٕٛعش عٓ حٌوَٚؽ ٌٍىٔذ رلمٗ، ـٍٛ ٌُ ٠ىٓ وفخ٠ظٙخ ع١ٍٗ ٌٍٙىض....
237
». 

ٟ لي طٛٓع ـٟ ِفَٙٛ ح٨كظزخّ حٌّٛؿذ ٌٍٕفمش، ك١غ ً٘ذ اٌٝ ٔػُ اْ ح٦ِخَ حٌَٔه

،ٔفٔٙخ ٌويِش حٌِٚؽ حٌٕفمش ١ٌْ ٘ٛ حٌعمي، ٌىٓ طف٠َػ حٌِٚؿشد أْ ٓزذ ٚؿٛ
238
ٌٚ٘ح ٠عٕٟ  

أْ حٌٕفمش ٟ٘ ِمخرً حٌويِش حٌظٟ طعٍّٙخ حٌِٚؿش ٌفخثيس ُٚؿٙخ
239
. 

 

: ً٘ذ ا١ٌٗ حرٓ كَِ ح٤ٔئٌٟ، ك١غ حعظزَ أْ حٌٕفمش طـذ ٌٍَّأس االردبٖ اٌثبٌث*

س، ٚٓٛحء ىع١ض اٌٝ حٌيهٛي أَ رّٛؿذ حٌعمي، رؽٞ حٌٕظَ عٓ وْٛ حٌِٚؿش ٛؽ١َس أٚ وز١َ

٠ٕٚفك حٌَؿً عٍٝ حَِأطٗ ِٓ ك١غ ٠عمي ٔىخكٙخ،  »رً كظٝ ٌٚٛ وخٔض ٔخِٗح، ـ١مٛي:  ٨،

ٔخِٗح وخٔض أٚ ؼ١َ ٔخِٗ، ؼ١ٕش وخٔض أٚ ـم١َس،  ٌٚٛ أٔٙخ ـٟ حٌّٙي،ىعٟ اٌٝ حٌزٕخء أٚ ٌُ ٠ي  

ِخًٌٗحص أد وخٔض أٚ ٠ظ١ّش، رىَح أٚ ػ١زخ، كَس وخٔض أٚ أِش، عٍٝ ليٍ 
240
». 

 

اًح وخْ حٌفمٙخء لي حهظٍفٛح ـٟ ر١خْ أٓخّ ٚؿٛد حٌٕفمش ٌٍِٚؿش ٚطف١َٖٔ، ـّخ ٘ٛ  ٌىٓ

 ٚؿٗ حٌظعخٍٝ ر١ٓ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟

٠ّىٓ حٌمٛي، أٔٗ عٍٝ ٟٛء ِخ طميَ، ٠ظ٠ق أْ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ح٨طـخٖ ح٤ٚي ِٓ كَٜ 

ٓ ِٓ ح٨ٓظّظخ  ٚطلم١مٗ، ِٚخ ً٘ذ ا١ٌٗ ح٨طـخٖ أٓخّ ٚؿٛد حٌٕفمش حٌِٚؿ١ش ـٟ ا١خٍ حٌظّى١

ٍٙخ ػخرظش رّٛؿذ حٌعمي، ٨ ٠ف١ي ٚؿٛى أٞ طعخٍٝ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌظف١َٔحص ٚكك حٌىي حٌؼخٌغ ِٓ ؿع

ٛؿٛى ٔٛ  ِٓ حٌظعخٍٝ ر١ّٕٙخ، ر ً٘ذ ا١ٌٗ ح٨طـخٖ حٌؼخٟٔ لي ٠ٛكٟ ِخ أْ ، ا٨ٚحٌٔعخ٠ش

 ٠ٚظَٙ ًٌه ِٓ ه٩ي ِخ ٠ٍٟ:
                                                                                                                                                         

 .437م، ص: 2112هـ0422الطبعة األولى،   -بٌروت-الكتب العلمٌة

،)د.ذ.ت.ط(، ص: حٌاء الكتب العربٌة إطبع دار  ،2، جن محمد عرفة الدسوقً : حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌرشمس الدٌ -

 وما بعدها. 508
ن تكون أ -0 «وهً بالجملة تكون بشرطٌن :  ،ن الزوجة تستحق النفقة للتمكٌن واالستمتاعأ ،غنً البن قدامةمالبوفً ذلك جاء   -236

منعت نفسها  إن اؤمل التمكٌن التام من نفسها لزوجها فذن تبأ -2 ،فبل نفقة لها ءكانت صغٌرة ال تحتمل الوطن إف ،كبٌرة ٌمكن وطبها

، دار 9ج  ،ابن قدامة : المغنًموفق الدٌن أبً محمد )  »ل ولم ٌطلب فبل نفقة لها ...ذفلم تب ،ا بعد العقدتو تساكأولٌاإها أو منعها أ

 283-282 :ص م،0992/ ـه 0402طبعة   -بٌروت–الفكر 

 
237

الطبعة الثانٌة  -بٌروت- دار الكتب العلمٌة ،4، جسانً : بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابعكال بن مسعود عبلء الدٌن - 

 .06 :ص ،م 0986/ـه0416
طبعة  -بٌروت -، المجلد الثالث، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع5، جوطسً: المبسخرشمس الدٌن الس  -238

   186م.ص: 1989ـ/ه1409
سبلمٌة فً تقرٌرها بمناسبة مناقشتها للخطة وقاف والشإون اإلنفس التوجه الذي عبرت عنه اللجنة العلمٌة لوزارة األ وهو -239

 .37، انظر التقرٌر ص: ة فً التنمٌةأدماج المرالوطنٌة إل
 249 : ت ط ( ص ذ)د  -ٌروتب -فكرالنشر دار  ،9ج  ،ثارندلسً : المحلى باآلم األحزابن  أبو محمدعلً -240
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أْ حٌٕفمش ٟ٘ ِمخرً هيِش حٌَّأس ٌِٚؿٙخ ٌٜٚخٌلٗ،  ،كظزخّـّٓ ِمظ١٠خص ِفَٙٛ ح٨

ك١غ طـذ حٌٕفمش رّمظ٠ٝ طٍه حٌويِش،
241
رؤْ ٓعخ٠ش حٌَّأس  :ٌٚ٘ح ِخ لي ٠ئىٞ اٌٝ حٌمٛي 

ٚوي٘خ ٌٜخٌق ح٤َٓس )حٌِٚؽ ٚح٤رٕخء( ٨ ٠ٛؿذ ٌٙخ كك حٌّطخٌزش رٌٙح حٌلك، ٚأّخ ٌٙخ حٌٕفمش 

 ٨ ؼ١َ.

ـّفَٙٛ ح٨كظزخّ ٠مظ٠ٟ ِٕع حٌَّأس ِٓ حٌوَٚؽ ِٓ ، ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ

أٞ ─ ٨ ٔفمش... ٌوخٍؿش ِٓ ر١ظٗ  »ٍ ـ١ٗ، ٚـٟ ٌ٘ح ٠مٛي حرٓ عخري٠ٓ ر١ض حٌِٚؿ١ش ٚحٌمَح

ـٍٛ طِٚؽ ِٓ حٌّلظَـخص حٌظٟ  ،رؽ١َ كك، ٟٚ٘ حٌٕخِٗس كظٝ طعٛى ٌٚٛ رعي ٓفَ  ─حٌِٚؽ 

«...طىْٛ رخٌٕٙخٍ ـٟ ِٜخٌلٙخ ٚرخ١ًٌٍ عٕيٖ ـ٩ ٔفمش ٌٙخ
242
. 

ٙخ ِّخ ٠عٕٟ ِعٗ أْ أٓخّ ٚؿٛد حٌٕفمش َِطز٢ وٌٌه رٍَِٚ حٌَّأس ىحٍ ُٚؿ

 ٚح٨كظزخّ عٓ ح٨وظٔخد ٚحٌعًّ.

ؼ١َ٘خ ِٓ حٌٔعخس ٌلك ٚعٍٝ ٟٛء ٌ٘ح حٌظلي٠ي، ٚرخٌٕظَ اٌٝ أْ حٓظلمخق حٌِٚؿش أٚ 

ّش حو١ٍش ـٟ ١َِ٘ٓ رٛؿٛى ح٨وظٔخد ٚحٌّٔخّ٘ش حٌفع٘ٛ ٍ ─ وّخ ٘ٛ ِعٍَٛ ─ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

  ،ا٨ روَٚؽ حٌَّأس ٌٍعًّ ٚطلم١ك حٌىٔذ حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش، ٌٚ٘ح ٨ ٠ظؤطٝ ـٟ وؼ١َ ِٓ ح٤ك١خْ

ـبْ ٌ٘ح ح٤َِ ١ٓوٍك ٔٛعخ ِٓ حٌظعخٍٝ ر١ٓ كك حٌِٚؿش ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ ١َٗٗ 

حٌّظّؼً ـٟ حٌعًّ ٚحٌىي، ٚر١ٓ أٓخّ ٚؿٛد حٌٕفمش حٌِٚؿ١ش حٌمخثّش عٍٝ أٓخّ ٔفٟ   حٌّخىٞ

ا٨ ٠ٌٍَٚس أٚ  حٌوَٚؽ ٚح٨كظزخّ رِّٕي حٌِٚؿ١ش ٚ٘ٛ ح٨ِظٕخ  عٓ ،ه ح١ٌَ٘ حٌّخىًٌٞ

 ِٛؿذ َٗعٟ.

ْ ح٦لَحٍ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ط٩لخ ِٓ حٌظل١ًٍ حٌّظميَ، ٠زيٚ أعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٚحٔ

ر١ٕٗ ٚر١ٓ   ١ٓئىٞ اٌٝ هٍك ٔٛ  ِٓ حٌظعخٍٝ ─عٍٝ ح٤لً─ رخٌٕٔزش ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش

 ِٓ ؿٙظ١ٓ: ش حٌِٚؿ١شِمظ١٠خص حٌٕفم

: طظـٍٝ ـٟ طعخٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِع أٓزخد ٚؿٛد حٌٕفمش حٌِٚؿ١ش، ًٌٚه األٌٚٝ

 حٔط٩لخ ِٓ ـىَس أْ ِفَٙٛ ح٨كظزخّ ٠ف١ي ِٕع حٌِٚؿش ِٓ حٌظىٔذ ٚحٌعًّ.

: طظّؼً ـٟ طعخٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِع ِئٓٔش حٌٕفمش حٌِٚؿ١ش، ِٓ ؿٙش اٌثب١ٔخ

ً  ّ  ط    ٟ٘ ِمخرً عًّ حٌِٚؿش ٌٜخٌق ُٚؿٙخ، حٔط٩لخ ِٓ ـىَس أْ حٌٕفمش ٚظ١فظ١ّٙخ ي  خع 

 ٚح٤َٓس عِّٛخ.

َكٗ، ا٨ ٌىٓ، اًح وخْ حٌظٍٜٛ حٌّظميَ حٌّزٕٟ عٍٝ ٚؿٛى ـىَس حٌظعخٍٝ، لي ٠زيٚ ِٕطم١خ ـٟ ١

 ِٓ ٚؿٖٛ عيس: أٔٗ ِع ًٌه ٠زمٝ ِلً ٔمخٕ

 

١ٌْٚ  ـم١ٙخ ـّٙخأّخ ٠زمٝ  ،اْ ٍر٢ أٓخّ ٚؿٛد ٔفمش حٌِٚؿش رّفَٙٛ ح٨كظزخّ -1

؛كىّخ طعزي٠خ
243
حٌز١ض  ٌظِحِخص حٌعي٠يس حٌظٟ ٠مَٛ ع١ٍٙخـخٌٕفمش طعظزَ ِٓ ح٨ 

حٌِٚؿٟ،
244
اً ح٤ًٛ ـٟ ٚؿٛرٙخ حٌعمي، ـزّـَى كٜٛي ع٩لش حٌِٚؿ١ش طىْٛ  

                                                 
 وما بعدها. 080م.س، ص: ،5ج ، ، المجلد الثالثً : المبسوطسشمس الدٌن السرخ  -انظر:   -241

- 
، طبع دار إحٌاء الثرات 5، المعروف بحاشٌة ابن عابدٌن، جدر المختارالار على حت: رد الم الدمشقً عابدٌن محمد أمٌن 242

  .228-227م، ص:0998هـ/0409الطبعة األولى،  -بٌروت -العربً مإسسة التارٌخ العربً
 .206 :ص ،س.م، 2ج  ،حوال الشخصٌةتعلٌق على قانون األالحمد الخملٌشً : أ  -243
 .206 :ص م.س،حمد الخملٌشً: أ  -244
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أٚ ح٨كظزخّ، ـٟٙ أٍِٛ  ،حٌِٚؿش ِٟٛٛعخ ٌٍٕفمش، أِخ ِٔؤٌش حٌظّى١ٓ ِٓ ح٨ٓظّظخ 

ّعَٚؾطيهً ّٟٓ ا١خٍ حٌّعخَٗس رخٌ
245
 .  

 

اْ ِخ لٍَٖ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ ـٟ ا١خٍ َ. أ. ٕ حٌٍّؽخس، ٚوٌح ِيٚٔش ح٤َٓس حٌٕخـٌس،  -2

أ.ٕ  ِٓ َ. 116فًٜ ٠ئوي عٍٝ أْ أٓخّ ٚؿٛد حٌٕفمش ٟ٘ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، ـخٌ

، ٚر٘ىً أٟٚق ٜٔض حٌفمَس حٌؼخ١ٔش «حٌِٚؿ١ش... – :أٓزخد حٌٕفمش »ٔٚ عٍٝ أْ 

د حٌٕفمش عٍٝ حٌؽ١َ : أٓزخد ٚؿٛ»َٓس عٍٝ أْ ِٓ ِيٚٔش ح٤ 187خىس ِٓ حٌّ

 . «حٌِٚؿ١ش...

  س ٚحٌّخى حٌٍّؽخس، ِٓ َ. أ. ٕ 117عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ط١ٜٕٚ حٌفًٜ أٟؿ اٌٝ ًٌه، ـ

 ،ٚاًح ىعظٗ ٌٍزٕخء ،ٔفمش حٌِٚؿش طـذ رّـَى حٌزٕخءِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس، عٍٝ أْ  194

ُٙ ِٕٗ أْ حٌَّ٘  لي ٍر٢ ٠ىْٛ لي عمي ع١ٍٙخ عميح ٛل١لخ، ٚ٘ٛ ِخ لي ٠ف  رعي أْ 

أٓخّ ٚؿٛد ٔفمش حٌِٚؿ١ش رخ٨كظزخّ
246

؛ ـبْ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ أوي عٍٝ أْ 

حٌّطخٌزش حٌم٠خث١ش رخٌٕفمش حٌظٟ طظميَ رٙخ حٌَّأس ٍؼُ عيَ ٚلٛ  حٌيهٛي رٙخ ِٓ 

 ِٓ َ. أ. ٕ ١117َؾ ُٚؿٙخ حٌّيعٝ ع١ٍٗ، طعظزَ ؼ١َ ِٕخـ١ش ٌّمظ١٠خص حٌفًٜ 

عٍٝ أٓخّ أْ حٌعمي ٘ٛ حٌّٛؿذ ٌٕفمش حٌِٚؿش  117ًٜ ، ِٚٓ طُ ـَٔ حٌفحٌٍّؽخس

١ٌْٚ ٚحلعظٟ حٌيهٛي أٚ حٌيعٛس ا١ٌٗ
247
. 

حٌٕفمش حٌٛحؿزش عٍٝ حٌِٚؽ  »ْ ح٤عٍٝ أوي ـٟ لَحٍ آهَ ٌٗ أْ وّخ أْ حٌّـٍ

ٌِٚؿظٗ طٕ٘ؤ عٓ عمي حٌِٚحؽ حٌٜل١ق، حٌّٔظـّع ٌىخـش أٍوخٔٗ ١َٚٗٚٗ 

«حٌَ٘ع١ش.....
248

حٌِٚؿ١ش ٘ٛ حٌعمي حٌٜل١ق ١ٌْٚ  ؤٓخّ ٚؿٛد حٌٕفمشـ.ِٚٓ ػُ 

 ح٨كظزخّ.

ٝ، ٘ٛ ط١ٜٕٜٗ عٍٝ أْ حٌِٚؿش ٠ئوي عٍٝ ٍٓٛن حٌَّ٘  ٌ٘ح حٌّٕل ػُ اْ ِخ

حٌٕخِٗ ؼ١َ حٌلخًِ
249
٨ طٔم٢ ٔفمظٙخ رخٌُٕ٘ٛ، ا٨ أٔٗ ٠ّىٓ ا٠مخؾ حٌٕفمش اًح كىُ  

                                                 
جامعة ل ةالدورة الخامس طارإفً  ، مقال منشورعدة بٌن التقالٌد المختلفة وشعار التحرٌر الخاأمحمد مهدي شمس الدٌن : المر  -245

 .034 :ص ،س.م ، 0بالرباط، جسبلمٌة الصحوة اإل
 انظر فً هذا المعنى :  -246

  .293 :ص ،س.م ،حوال الشخصٌةاألكشبور : الوسٌط فً قانون المحمد  -

 ،الخاص فً القانونالمعمقة رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا  ،ة المتزوجةأالهواري: الحقوق المالٌة للمر الشمانتًعبد السبلم  -

 .وما بعدها  57 :ص ،0989 -0988السنة الجامعٌة  -الرباط  -جامعة محمد الخامس 

  :وبالفرنسٌة راجع -

- MOLAY R'CHID ABDERRAZAK : La conditoin de la femme au Maroc, thèse pour le   

doctorat détat en droit , Universite MOHAMMEDV- rabat-  1981, p : 327 
 .08 :ص ،20عدد  ،علىمجلس األالومنشور بمجلة قضاء  0975-15-8بتارٌخ  69عدد  ،علىمجلس األال ارقر -247
    .015 :ص ،36-35عدد  ،علىمجلة قضاء المجلس األ ،0983-00-29بتارٌخ  0623عدد  ،علىمجلس األال قرار -248
وجبه هللا من طاعة أما عزوجة ارتفعت وتعالت ن الؤفك ،ي االرتفاعأ النشزخودة من ؤوهً م ،هو معصٌة الزوج ،النشوز  -249

 لى إو امتنعت بدون حق عن االنتقال أ ،و تركها بٌت الزوجٌة بدون مبرر شرعًأفهً امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها  ،الزوج

 . الزوج بناء على مفهوم خبلل الزوجة بحق الطاعة المقرر لفابدةإمبنً على  "فالنشوز ،بٌت زوجها

 فهوم النشوز الزوجً وموقف الفقه والقانون منه:انظر فً مو 

  .وما بعدها 005 :ص، س.م، حوال الشخصٌة على من ثنابٌة القانون والفقه فً مسابل األ: موقف المجلس األ ةعبد المجٌد غمٌج -

 214 :ص، 0998لثة الطبعة الثا ،حوال الشخصٌة دار ولٌلً للطباعة والنشرسرة فً ضوء مدونة األحكام األأ الشافعً:محمد  -

 وما بعدها.
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ِٓ ِيٚٔش  195حٌّخىس  )حٕ ٚحِظٕعض،عٍٝ حٌِٚؿش رخٌَؿٛ  ٌز١ض حٌِٚؿ١ش أٚ حٌفَ

(، رّعٕٝ أٔٗ ٠ظع١ٓ عٍٝ حٌِٚؽ أْ حٌٍّؽخس ِٓ َ.أ.ٕ 123حٌفًٜ ٤َٓس ٠مخرٍٙخ ح

٠ٔظَّ ـٟ ح٦ٔفخق عٍٝ ُٚؿظٗ كظٝ ـٟ كخٌش ُٔ٘ٛ٘خ، رً ٠ّٚىٕٙخ حٌّطخٌزش ل٠خث١خ 

رٕفمظٙخ ٚلض ُٔ٘ٛ٘خ
250

، ٨ٚ طٔم٢ ٔفمظٙخ ا٨ رلىُ حٌمخٟٟ ع١ٍٙخ رخٌَؿٛ  اٌٝ ر١ض 

مش، ٚ ّعَٚؾ، ٨ ِٓ ِمظ١٠خص ٚؿٛد حٌٕفحٌِٚؿ١ش حٌظٟ ٟ٘ ِٓ رخد حٌّعخَٗس رخٌ

 أْ أٓخّ حٌٕفمش ١ٌْ ح٨كظزخّ ٚأّخ ٘ٛ حٌعمي. عٍٝ ٌ٘ح ٠ظٟٛق ر٘ىً ؿٍٟ 

 

ؽ ٠ٔظزطٓ رؤْ عمي حٌِٚح :اْ ؿعً حٌٕفمش ِمخرً عًّ حٌَّأس ١ٓئىٞ اٌٝ حٌمٛي   -3

طف١ي أْ وً  ،اً حٌمخعيس حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ رمخْٔٛ حٌ٘ؽً عميح آهَ ٚ٘ٛ عمي حٌ٘ؽً؛

اْ وخْ ِمخرً حٌعًّ، رؽٞ حٌٕظَ عٓ ١ز١عظٗ ٘ٛـخ٤ؿَ  ِٓ أؿَ، ً ٨ ري ـ١ٗعّ

 ─١خ عٓ حٌعًّ حٌٌٞ طمَٛ رٗ حٌِٚؿش ع١ٕ ، ٚرّخ أْ حٌٕفمش طّؼً ِمخر٩ٕخ أَ ٔميحع١

ٌٍلٜٛي عٍٝ  ـخٌٕظ١ـش أْ عمي حٌِٚحؽ ٠ّؼً ٠َ١مخ ─ كٔذ حٌَأٞ حٌٔخرك ًوَٖ

عًّ ِؤؿٍٛ.
251
  

خٌٕفمش اًح وخٔض ٟ٘ ِمخرً حٌعًّ، ـبْ ًٌه ٓٛؾ ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، ـ

هخ، اً حٌَؿً عٕيِخ ٠٘ظَٞ أٚ ِفٔٛـخٓيح  »ئىٞ اٌٝ حعظزخٍ عمي حٌِٚحؽ عميح٠

ؿَ عًّ حٌَّأس رخٌٕفمش، ٨ ٠يٍٞ ِميحٍٖ ٨ٚ ٔٛعٗ، ٚحٌَّأس عٕيِخ طٛحـك عٍٝ ٠ٔظؤ

ٛفظٙخ،  ًٌه أٚ طمزٍٗ، ٨ طعٍُ ٟ٘ ح٤هَٜ كـُ حٌٕفمش حٌظٟ ٓظظٍمخ٘خ ِٕٗ، ٨ٚ

.«رؤكيّ٘خ ٠زطً حٌعمٛى ٠ٚٛؿذ ـٔوٙخٚحٌـًٙ رخٌع١ٟٛٓ أٚ
252
 

 

اْ هيِش حٌِٚؿش هخٍؽ حٌز١ض أٚ ىحهٍٗ ٌفخثيس حٌِٚؽ أٚ ح٤َٓس عِّٛخ، ١ٌْ ِٓ  -4

حٌفمٙخء ١ٌْٚ  ًلز١ً ح٤َِ حٌٛحؿذ ٚحٌٍَِّ ٌٙخ، ـخٌَؿً ٠زمٝ حٌّىٍؿ رٌٌه، ٚؿ  

ٓ حٌويِش، اً ٨ أًٛ ٌٌٌه، ٚـٟ وٍُٙ، ِظفمْٛ عٍٝ أْ حٌَّأس ٨ طـزَ عٍٝ ٟٗء ِ

أْ طـزَ  ٚأِخ »كـَ حٌعٔم٩ٟٔ ـٟ َٗكٗ ٌٍزوخٍٞ: ٌ٘ح ٠مٛي ح٦ِخَ حٌلخـع رٓ 

ْ عٍٝ حٌِٚؽ  أًٛ ٌٗ، رً ح٦ؿّخ  ِٕعمي عٍٝ أحٌَّأس عٍٝ ٟٗء ِٓ حٌويِش ـ٩
                                                                                                                                                         

قوال ورواٌات المذهب المالكً غٌر المشهورة واختٌاراتها من أحوال الشخصٌة من عبد السبلم العسري : اختٌارات مدونة األ -

 .84 :ص ،م1990/ـه1410 ، سنة8 العدد ،دار الحدٌث الحسنٌة، خارج المذهب
250

سلسلة منشورات كلٌة  -الجنس معٌارا -القانون المغربً والفقه اإلسبلمًفرٌدة بنانً: تقسٌم العمل بٌن الزوجٌن فً ضوء  - 

 .60ص:  0993-0992، طبعة 9رقم -كشمرا -العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 وانظر فً الدفاع عن هذه الفكرة:  -

الطبعة األولى  -الدار البٌضاء–قواعد ونصوص وشروح، نشر مكتب الرشاد   عبود رشٌد عبود: األحوال الشخصٌة  -       

 .071-068، ص: 0965
251

 .172فرٌدة بنانً: م.س، ص:  - 
252

محمد الهبطً المواهبً: ما مدى إمكانٌة التؤوٌل التً ٌوفرها المذهب المالكً إلصبلح حقٌقً لقانون األسرة بالمغرب؟ المجلة  - 

 .45تؤوٌل من أجل إصبلح جوهري لقانون األسرة" ص:، بعنوان" إمكانٌة ال4المغاربٌة للكتاب، مقدمات، عدد خاص، رقم 

وانظر حول مسؤلة عدم وجود تناسب بٌن قٌمة الخدمات المنزلٌة التً تقوم بها المرأة المتزوجة بصفة خاصة، وبٌن النفقة، حٌث 

 ٌكون مقابل عمل المرأة أقل من قٌمته الحقٌقٌة:

- DAOUD ZAKYA : La révolté des Marocaines, R .L ,N° :93  -  Décembre 1977.p : 8 et s 
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،« ِئٚٔش حٌِٚؿش وٍٙخ...
253
ْْ ػِٚٓ   ٟ٘ عٍّض ِخ ٠ف١ي ُٚؿٙخ ٚأَٓطٙخ ِٓ  ُ ا

 ٌ٘ح حٌعًّ. َعخ، ـبٔٙخ رٌٌه طٔظلك ِمخر٩ عٓع١ٍٙخ ٗ ؼ١َ ِخ ٘ٛ ٚحؿذ

 

ع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ؿٙش طعخٍٟٗ ِع َِٚ٘أْ ح٨عظَحٝ عٍٝ  :ه٩ٛش حٌمٛي

 فخ ؼ١َ ١ٍُٓ .ِئٓٔش حٌٕفمش حٌِٚؿ١ش، ٠زمٝ ِٛل

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

تؼارض حك انكذ ٔانطؼايح يغ أحكاو انًتؼح 

 .َٔظاو اإلرث
 

عخٍٝ ر١ٓ وً ِٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚرعٞ حٌّئٓٔخص طيع١ّخ ٌفىَس ٚؿٛى ط

حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌَ٘ع١ش، ٠ٌ٘ذ ح٨طـخٖ حٌَحـٞ ٌَّ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك، اٌٝ أْ اعّخي ِمظ١٠خص 

( اٌفمشح األٌٌٚٝ٘ح ح٤ه١َ ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ حٌّٔخّ رّئٓٔش حٌّظعش ٚ٘يَ أكىخِٙخ ِٓ ؿٙش )

 ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ رز١خٔٙخ ٚطلي٠ي٘خ ٚحٌظؤػ١َ عٍٝ ٔظخَ ح٦ٍع ٚطعط١ً لٛحعيٖ حٌظٟ حهظٚ هللا

 (.اٌفمشح اٌثب١ٔخٚـك كىّظٗ ٚاٍحىطٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ )

 

 :الفقرة األولى
 .اإلقرار بحق الكد والسعاية محاولة لهدم أحكام المتعة

 

«. ِخ٠ئَِ حٌِٚؽ ربعطخثٗ حٌِٚؿش ٌط٩لٗ ا٠خ٘خ »ٟ٘  :حٌّمٜٛى رخٌّظعش
254

 »، أٚ ٟ٘ 

.«٩ق رّخ ٠ميٍ ع١ٍٗ حٌّطٍك رلٔذ ِخٌٗ ـٟ حٌمٍش ٚحٌىؼَسح٦كٔخْ اٌٝ حٌّطٍمخص ك١ٓ حٌط
255
  

ى١ٍفٟ ِٓ ك١غ كىّٙخ حٌظ ،ِٟٚٛٛ  حٌّظعش وخْ ِل٢ ه٩ؾ ر١ٓ حٌٌّح٘ذ حٌفم١ٙش

ِخ عيح حٌّطٍمش لزً  ،ـُّٕٙ ِٓ ٠َٜ رؤٔٙخ ِٕيٚرش ـٟ وً ِطٍمش ١ٚز١عش حٌط٩ق حٌٌٞ ٠ٛؿزٙخ؛

وً ِطٍمش، ر١ّٕخ ٠ٌ٘ذ  كك ـٟحؿزش ٚحٌيهٛي حٌظٟ ّٟٓ ٌٙخ َِٙ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠َٜ رؤٔٙخ 

ِٚٔظلزش أك١خٔخ أهَٜ ،آهَْٚ اٌٝ أٔٙخ ٚحؿزش ـٟ رعٞ ح٤ك١خْ
256
. 

                                                 
253

، تحقٌق محب الدٌن الخطٌب، دار الرٌان للتراث، 9الحافظ بن حجر العسقبلنً: فتح الباري شرح صحٌح اإلمام البخاري: ج - 

 .417، ص: ه 1407طبع المكتبة السلفٌة الطبعة الثالثة 
254

 للزوجة. فقوله "ماٌإمر الزوج" جنس ٌعم جمٌع ماٌطلب فً حق الزوج »  - 

أبو  -.                                      «وقوله " لطبلقه إٌاها" ٌخرج النفقة والكسوة وغٌر ذلك، والدٌون التً علٌه لها...          

 .269، م.س، ص: 1عبد هللا محمد األنصاري الر صاع: شرح حدود ابن عرفة، ج
255

لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فٌما تضمنه الموطؤ من معانً الرأي  أبو عمر ٌوسف ابن عبد البر: اإلستذكار الجامع - 

م، ص: 1993/  ه1414الطبعة األولى  -دمشق -، دار قتٌبة للطباعة والنشر17واآلثار وشرح ذلك كله باإلٌجاز واإلختصار، ج

273. 
حقا  ﴿وذلك لقوله تعالى  ،خول وقد سمً لها صداققبل الد تنها مستحبة فً حق كل مطلقة ما عدا التً طلقؤفالمالكٌة ٌرون ب  -256

حسان المتعة باإل فربط (من سورة البقرة 240ٌة ) اآل ﴾حقا على المتقٌن  ﴿ ٌضاأسورة البقرة ( وقوله  236ٌة ) اآل ﴾ على المحسنٌن

ها لسمً  المدخول بها التً  ما فٌما ٌتعلق باستثناء المطلقة غٌرأ ،دلٌل على انصراف التكلٌف الى الندب دون الوجوب ،والتقوى
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أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ، ـخٌّظعش ٚحؿزش ٌىً ِطٍمش اًح وخْ حٌط٩ق ِٓ ؿخٔذ 

ِٓ  60حٌِٚؽ، ا٨ حٌظٟ ّٟٓ ٌٙخ حٌٜيحق ١ٍٚمض لزً حٌيهٛي، ٌٚ٘ح ِخ ٔٚ ع١ٍٗ حٌفًٜ 

1993ٕ لزً طعي٠ً ِيٚٔش أ.
257
ِىٍَ رعي حٌظعي٠ً، 52ٚوٌح حٌفًٜ  ،

258
أِخ رخٌٕٔزش ٌّيٚٔش  

                                                                                                                                                         
 وحول هذا الموقف راجع :  ،متعة لها ةبافنصف الصداق الذي تستحقه ٌكون بمث ،صداق

 ومابعدها. 332، م.س، ص:  5مالك بن أنس: المدونة الكبرى، المجلد الثانً، ج -

 .220-221، م.س، ص:4شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج -

 .274، م.س، ص: 07عبد البر: اإلستذكار، جأبو عمر ٌوسف بن  -

القاهرة  -مطبعة االستقامة  ، 2ج  ،بً زٌد القٌروانًأبً الحسن لرسالة أعلً الصعٌد العدوي : حاشٌة العبلمة العدوي على شرح  -

 .82 :ص ،م0953 ـه 0372طبعة  -

 ،و ثبلثةأ ،و اثنٌنألقت طلقة سواء ط   ،و بعدهأالدخول ن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء قبل ألى إفقد ذهب ابن حزم  ،ما الظاهرٌةأ

ذ إ ؛وال حتى بموته وال بموتها، ثناء عدتهاأمراجعة الزوج لمطلقته بتسقط المتعة الو ،و لم ٌفرض لها شًءأوسواء فرض لها صدقها 

ي أن هللا تعالى ثفلم ٌست (رة البقرةمن سو 240ٌة اآل) ﴾وللمطلقات متاع بالمعروف  ﴿لقوله تعالى  ،المتعة لكل مطلقة على الجملة

 ن ذلك فسخ للزواج ولٌس طبلقا.ن المملكة والمخٌرة لٌس لها المتعة ألأال إ ،مطلقة

  .وما بعدها 3 :ص، س.م،  01ج  ،ثار: المحلى باآلاألندلسً ابن حزمأبو محمد علً  -

ال المطلقة قبل الدخول التً سمً لها إ ،بعده أمقبل الدخول  كان الطبلقأن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء ألى إن الشافعٌة ذهبو إثم 

واستدلوا على ذلك بقوله  ،حتى فً حالة اللعان ، بلٌضا للمختلعة والمملكة والمخٌرةأوتجب  ،المهر بنصفه ٌكتفً لها إنف ،المهر

فدلٌل عدم  ،ة قبل الدخول وبعد تسمٌة المهرما المطلقأ ،مر هنا للوجوب ال للندبن األأوقالوا  ﴾ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴿تعالى 

من  237﴾ )اآلٌةلهن فرٌضة فنصف ما فرضتم  تمفرضوقد ن تمسوهن أمن قبل  وهنن طلقتموإ ﴿ استحقاقها للمتعة هو قوله تعالى

  سورة البقرة(.

 .270 – 271 :ص ،م 0983/ ـه0413 ،7 جالثانٌة، الطبعة  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ماأل ابن إدرٌس الشافعً: محمد -

 ،6ج (، رضً هللا عنه)مام الشافعً هاج فً الفقه على مذهب اإلنلى شرح المإنهاٌة المحتاج  الرملً: محمد شمس الدٌن -

 .365-364 :ص ،م 0967/ـه0386 األخٌرة،الطبعة  -مصر –والده أشركة مكتبة مصطفى الجبلً و

ة، وقد تكون مستحبة؛ فهً واجبة فً حق كل مطلقة قبل الدخول ) المسٌس( فذهبوا إلى أن المتعة قد تكون واجب ،ما الحنفٌةأ

 وتسمٌة المهر ) الفرض( أوتسمٌته تسمٌة فاسدة، وهً مستحبة فً حالة الطبلق بعد الدخول فً نكاح فٌه تسمٌة.

  .62-60، م.س، ص: 5شمس الدٌن السرخسً: المبسوط، المجلد الثالث، ج -

 ، وهً مندوبة فً حق غٌرها.لها المتعة وجوبا ،لمطلقة قبل الدخول والتً لم ٌسم لها مهرن األى إكما ذهب الحنابلة 

  50، م.س، ص: 8انظر : موفق الدٌن أبً محمد ابن قدامة، المغنً، ج -

 ن هذه النقطة راجع : ؤكثر فً االختبلفات الفقهٌة بشأوللتوسع  -

 275-273ص: ، م.س، 07أبو عمر ٌوسف بن عبد البر: اإلستذكار، ج -

 ،الطبعة السابعة ،2ج  -بٌروت–نشر دار المعرفة  ،: بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد )الحفٌد( محمد بن رشد القرطبً -

  . 98-97 :ص ،0415٘م/0985

 . 53-35م، ص: 0988/  ه0418دار الشروق، الطبعة األولى  ،حمد فتحً بهنسً : نفقة المتعة بٌن الشرٌعة والقانونأ -

 010-98السبلم الشمانتً الهواري: الحقوق المالٌة للمرأة المتزوجة، م.س، ص:  عبد  -

 645-643محمد البشٌري: مناقشة المطالب النسابٌة، م.س، ص:  -

 .036-033 :ص ،0983نونبر  00 -01 -9عدد  ،: المتعة فً الطبلق مجلة المحلق القضابً جلحسن اسراا -
 ،ً لها الصداقمال التً سإ ،ذا كان الطبلق من جانبه بقدر ٌسره وحالهاإتمتٌع مطلقته م كل مطلق بلزٌ «نه أحٌث نص على  -257

    :( ص1957دجنبر  6) 1377 ،ولىجمادى األ 13 -2354عدد  )باللغة العربٌة( الجرٌدة الرسمٌة -  « وطلقت قبل الدخول

.2637    

 وما بعدها. 102: ص م.س:  الهواري تًوانظر فً تحلٌل الفصل فقها وقضاء: عبد السبلم الشمان  -      
من ظهٌر  مكرر 52انظر الفصل -،قبل التعدٌل 61وبنفس المفردات التً وردت بالفصل  ،حٌث استعمل النص نفس الصٌاغة  -258

( بتغٌٌروتتمٌم بعض فصول 0993شتنبر  01) -ھ0404من ربٌع األول 22صادر فً  03933347شرٌف معتبر بمثابة قانون رقم 

 :ص (،0993شتنبر  29) ھ0444خر ربٌع اآل 02- 4222عدد )باللغة العربٌة(،الجرٌدة الرسمٌة  - ألحوال الشخصٌةمدونة ا

0834. 
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ٍّظعش ا٨ ـٟ ا١خٍ ِٔظلمخص حٌَّأس حٌّطٍمش، وّخ أٔٙخ ٌُ طليى ٔٛ  ، ـٟٙ ٌُ طظعَٝ ٌح٤َٓس

.حٌّطٍمش حٌظٟ ٠ـذ ٌٙخ حٌّظعش، ٚأّخ حوظفض رظلي٠ي ِعخ١٠َ طمي٠َ٘خ
259
  

ط٠َ٘عخ، ـّخ ٘ٛ ٚؿٗ حٌظعخٍٝ حٌلخًٛ ر١ٓ ٌ٘ح رخهظٜخٍ عٓ أكىخَ حٌّظعش ـمٙخ ٚ

 أكىخَ حٌّظعش ٚكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟

حٌلم١مش أْ ٍـٞ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ه٩ي الَحٍ طعخٍٝ ِمظ٠خ٠خطٗ ِع 

ْ اعّخي ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ١ٓئىٞ اٌٝ ٘يَ أكىخَ عٍٝ حعظزخٍ أ─أكىخَ حٌّظعش 

ً ر١ٓ حٌّئٓٔظ١ٓ، ٚحٌٌٞ لي ٠ئىٞ اٌٝ عيَ حٌظ١١ِّ ٠ٕطٍك ِٓ ٚؿٗ حٌظ٘خرٗ حٌلخٛ ─حٌّظعش

 ر١ّٕٙخ.

ـّٓ ؿٙش أٌٚٝ، ٠ٛؿي طمخٍد ر١ٓ وً ِٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚحٌّظعش ِٓ ك١غ ٛفش 

 ٟٚ٘ "حٌّطٍمش". ،حٌ٘وٚ حٌّٔظلك ٌىً ِّٕٙخ

ؿَحثّٙخ، ر١ٓ حٌّئٓٔظ١ٓ ِٓ ك١غ حٌلىّش ِٓ إ٘خن ٔٛ  ِٓ حٌظيحهً  ،ِٚٓ ؿٙش ػخ١ٔش

رـزَ هخ١َ حٌّطٍمش ٚطع٠٠ٛٙخ عّخ ل٠ظٗ ِٓ ك١خس كٍٛس َِٚس وٍٙخ ط٠ل١ش  ـخٌّظعش َِطزطش

ٚعطخء
260

، رً ٚطع٠٠ٛٙخ عٓ ح٠ٌٍَ حٌلخًٛ ٌٙخ رفعً حٌط٩ق ؼ١َ حٌّزٍَ
261
. 

لي ٠فُٙ ِٓ ه٩ي رعٞ ٍٖٛٛ حٌَّطزطش رلخٌش حٌط٩ق،  ،وّخ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

عيَ حٓظفخىطٙخ ِٓ ح٤ِٛحي  ٚحٌّظّؼً ـٟ ٓعٍٝ أٔٗ طع٠ٛٞ عٓ ح٠ٌٍَ حٌلخًٛ عٓ حٌط٩ل

 حٌظٟ ٓخّ٘ض ـٟ رٕخثٙخ ىحهً حٌِّٕي أٚ هخٍؿٗ.

د ر١ٓ وً ِٓ حٌّظعش ٚكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـ١ّخ ٠ظعٍك خٍِٚٓ ؿٙش ػخٌؼش، ٕ٘خن طم

ِٓ ِيٚٔش  84ٌّخىس رّعخ١٠َ طمي٠َ ح١ٌٜٕذ حٌّخٌٟ حٌّٔظلك ـٟ وً ِّٕٙخ، هخٛش ٚأْ ح

ي٠َ حٌّظعش، ـظَس حٌِٚحؽ، ٚحٌٟٛع١ش حٌّخ١ٌش ٌٍِٚؽ، ؿعٍض ِٓ حٌّعخ١٠َ حٌّعظّيس ـٟ طم ح٤َٓس

حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش. حٌٔعخس ـٟ ٚوٍٙخ ِعخ١٠َ طئهٌ رع١ٓ ح٨عظزخٍ عٕي طمي٠َ كك
262
 

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٠زيٚ أْ ٚؿٛى ٔٛ  ِٓ حٌظمخٍد ر١ٓ حٌّئٓٔظ١ٓ لي ٠ف٠ٟ اٌٝ 

اٌٝ  ١ّٕٟخ ىٞأْ اؿَحء حٌعًّ ربكيحّ٘خ ١ٓئحعظزخٍعٍٝ  ،الَحٍ ٔٛ  ِٓ حٌظعخٍٝ ر١ّٕٙخ

 اٌؽخء ح٤هَٜ.

، ا٨ أْ ِـخٍحس ح٨طـخٖ ر١ٓ حٌّئٓٔظ١ٓ حٌظ٘خرٗرعٞ ٍٛٛ ٌىٓ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى 

 ٠زمٝ ِلً ٔظَ. ّٙخحٌمخٟٟ رٛؿٛى طعخٍٝ ر١ٕ
                                                 

ونفقات  د،ن وجإالصداق المإخر  :تشمل مستحقات الزوجة «أنه  حٌث نص على 84المادة طار إورد المشرع ذلك فً أوقد   -259

 - »ومدى تعسف الزوج فً توقٌعه  ،سباب الطبلقأو ،والوضعٌة المالٌة للزوج ،الزواج ةوالمتعة التً ٌراعى فً تقدٌرها فتر ،العدة

  429 :ص (2004فراٌر  5) 1424الحجة  ذي  14 – 5184الجرٌدة الرسمٌة عدد 

تعة، وٌرى األستاذ محمد الكشبور أن المشرع فً إطار مدونة األسرة قد تخلى عن أحكام المذهب الشافعً فٌما ٌتعلق بمإسسة الم

واعتنق بدله المذهب الضاهري حٌث صارت متعة الطبلق حقا للزوجة المنفصلة عن زوجها سواء أكان طبلقا أم شقاقا أم تطلٌقا، قبل 

 الدخول أو بعده، سمً لها الصداق أم لم ٌسمى.

 .   61، انحبلل مٌثاق الزوجٌة، م.س، ص: 2محمد الكشبور: شرح مدونة األسرة، ج -

 .421د الخالق أحمدون: الزواج والطبلق فً مدونة األسرة، م.س، ص: عب -وانظر أٌضا: 
260

 .038، م.س، ص:سبلمٌة ة فً الشرٌعة اإلأفاق تحرٌر المرآدرٌس حمادي : إ - 
261

مجلة المٌادٌن عدد  األحوال الشخصٌة، .تعوٌض عن الطبلق التعسفً فً الفقه االسبلمً ومدونةال ألحسانً : مبدبالحسٌن  - 

 ا.وما بعده 209 :ص ،0988" سنة جتماعً المغربًوتطور الواقع اإل .أ.شم"خاص حول 
كما كان ٌفعل السلف  ،ن تقدر بحسب ما ٌملك الرجل من الثروة التً ساهمت فً تنمٌتهاأن المتعة ٌجب ؤبل هناك من ٌرى ب  -262

  .147 :ص ،1999 ،فرٌقا الشرقإطبع  واقع وآفاق، ةأسبلم والمرخدٌجة صبار : اإل :انظر –الصالح 
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طعظزَ ِٓ ر١ٓ حٌلخ٨ص حٌظٟ طوٛي ٌٍّطٍمش اِىخ١ٔش  ،ـعٍٝ حٌَؼُ ِٓ أْ ٚحلعش حٌط٩ق

حٌٛحلعش حٌظٟ طّٕلٙخ كك ح٨ٓظفخىس ِٓ حٌّظعش، ا٨ أْ حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٟٚ٘ ٔفْ 

ّئٓٔظ١ٓ ر ـّٙٗ عٍٝ أْ ح٠َِ٤ظعٍك ، ٨ ٠ّىٓ ٌ٘ح حٌظمخٍد ـٟ ٛفش حٌ٘وٚ حٌّٔظلك ٌٍلك

ِظّخػٍظ١ٓ، ك١غ ٠ئىٞ اعّخي اكيحّ٘خ اٌٝ ٘يَ ٚاٌؽخء ح٤هَٜ، هخٛش ٚأْ حٌّظعش ٨ طـذ 

ّخ ٟ٘ ػخرظش ٌزعٞ ح٤ٕٛخؾ ِٓ حٌّطٍمخص ٚأ ─عٍٝ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ حٌفمٗ حٌّخٌىٟ─ ىً ِطٍمشٌ

، ىْٚ ؼ١َُ٘، ٚعٍٝ أٓخّ أْ ٠ىْٛ حٌط٩ق ٛخىٍح ِٓ حٌِٚؽ. أِخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ِطٍمش ٓخّ٘ض ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس، ىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ ِطٍمش أٚ أهَٜ،  ـظٔظلمٗ وً

ع حٌعٍُ أْ كك حٌىي ٌ٘ح ِ ٨ٚ ر١ٓ ٔٛ  حٌط٩ق ِٓ ك١غ وٛٔٗ ٛخىٍح ِٓ حٌِٚؽ أٚ ِٓ ؼ١َٖ.

 ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٔظف١ي ِٕٗ وً ٓخ  ـٟ ِخي ح٤َٓس، ٚ ١ٌْ حٌّطٍمش ـلٔذ.

ػُ اْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ ـىَس حٌّٔخّ٘ش ٚحٌّ٘خٍوش ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش 

حء ـعً حٌط٩ق، ٨ٚ  ِخي ح٤َٓس، ـ٩ ع٩لش ٌٗ رّفَٙٛ حٌظع٠ٛٞ عٓ ح٠ٌٍَ حٌلخًٛ ِٓ ؿَ

 ٕخىح اٌٝ ـظَس حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌّئٓٔش حٌّظعش.رـزَ حٌوخ١َ حٓظ

أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رظمخٍد حٌّئٓٔظ١ٓ عٍٝ ِٔظٜٛ رعٞ حٌّعخ١٠َ حٌّعظّيس ـٟ طمي٠َ 

ح١ٌٜٕذ حٌّٔظلك ـٟ وً ِّٕٙخ، ـخ٤َِ ٕ٘خ َِطز٢ رعٕخَٛ ٨ طظعٍك رـٛحٔذ ؿ٠َ٘ٛش ط٘ىً 

ّخ ٟ٘ عٕخَٛ طٔخعي حٌمخٟٟ عٍٝ طمي٠َ ح١ٌٜٕذ ح٤ٓخّ حٌٌٞ طَطىِ ع١ٍٗ وً ِئٓٔش، ٚأ

 حٌّٔظلك ـٟ وً ِّٕٙخ ٨ ؼ١َ.

٠ظ٠ق أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّئٓٔش عَـ١ش ٠زمٝ كمخ ِٔظم٩ عٓ  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

 .ٙخعٍٝ أٔٗ ِلخٌٚش ٌٙيَ أكىخٍِٖ ٨ٚ ٠ّىٓ طٜٛ ،ِئٓٔش حٌّظعش

 

 :الفقرة الثانية
 :يل قواعد اإلرثاإلقرار بحق الكد والسعاية محاولة لتعط 

 

اٌٝ أْ ح٦لَحٍ رّمظ١٠خص  ،٠ٌ٘ذ رعٞ حٌّعظ١َٟٓ عٍٝ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 لٛحعي ح٦ٍع ٚحٌظؤػ١َ عٍٝ أٜٔزش ٌ٘ح حٌلك ٚاؿَحء حٌعًّ رٗ، ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ طعط١ً

ـٟ  ─ـمي حعظزَ ح١ٌ٘ن عزي حٌمخىٍ حٌفخٟٓ  رظلي٠ي٘خ؛حٌٍٛػش حٌظٟ حهظٚ هللا ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ 

ِٕخل٘ظٗ ٌفظٜٛ حرٓ عَْٟٛ ِٚٓ ٚحـمٗ ِٓ ١ٗٛم حٌـزخيا١خٍ 
263

أْ ح٦ـظخء رلك حٌىي  ─

ٌفَحثٞ هللا طعخٌٝ حٌظٟ لي لّٔٙخ رٕفٔٗ، ـٍُ ٠زك ـ١ٙخ ٔظَ ٨ٚ  »٠عظزَ هَلخ  ،ٚحٌٔعخ٠ش

«حهظ١خٍ
264

ػٗ حٌَ٘  رخ٨ٓظٕخى اٌٝ حٌلىُ ٚحٌفظٜٛ ِٓ ٍ  ، ًٌه أٔٗ ٨ ٠ـُٛ ط٠ٍٛغ ِٓ ٌُ ٠ٛ

ؼ١َ ى١ًٌ َٗعٟ
265

٨  :طلخ٩٠ ـم١ٙخ عٍٝ لخعيس »ش ٚأْ ـظٜٛ حرٓ عَْٟٛ طّؼً ، هخٛ

« حؿظٙخى ِع حٌٕٚ
266

 ، ِٚٓ ػُ ٠ىْٛ ح٦ـظخء رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخ٩١.

 عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ٕظٜذ حٌٔئحي كٛي ٛلش ٌ٘ح حٌمٛي ٚكيٚى حٌمزٛي رٗ؟ 
                                                 

 :ص، س.ون الكبٌر: مضعمر الجٌدي : ابن عر -راجع هذه الفتوى عند الفقهاء الذٌن تناقلوها فً كتبهم وانظر بالخصوص   -263

 5سعٌد أعراب : أبو العباس ابن عرضون، م.س، ص:  -.     وما بعدها 094
 .278 :ص ،س.م ،كٌاس الناسأالمهدي الوزانً : تحفة أبو عٌسى الشرٌف   -264
 .280:ص ،2114طبعة  -الدار البٌضاء-فرٌقٌا الشرق إطبع  ،الفكر النوازلً ًثره فأفقه المقاصد و :عبد السبلم الرافعً  -265
ة والرجل فً الحقوق أسبلمٌة والشرٌعة الدولٌة فً عدم التمٌٌز بٌن المرالمً : فً االتصال بٌن الشرٌعة اإلٌعبد الصمد الد -266

  .84 :ص ،س.م ،والواجبات
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ٚحٌٔعخ٠ش أْ ِـخٍحس حٌَأٞ حٌمخٟٟ رَـٞ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ، ٠ّىٓ حٌمٛيٚاؿّخ٨  

 ٨عظزخٍحص عيس.ؼ١َ ِزٍَحٔط٩لخ ِٓ وٛٔٗ ٠وَق لٛحعي ح٦ٍع ٚٔظخِٗ، ٠زمٝ 

ٍٝ ِع ء، ٨ ٠ظعخـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌٌٞ أـظٝ رٗ حرٓ عَْٟٛ ٚؼ١َٖ ِٓ حٌفمٙخ

ٌَّأس حٌّطٍمش أٚ حٌّظٛـٝ عٕٙخ حٌلك ـٟ ٜٔؿ ح٤ِٛحي أٚ ح »٨ ٠ّٕق أكىخَ ح٦ٍع، ـٙٛ

 ٌّيس ـظَس ك١خس حٌِٚؿ١ش. ح٩ِ٤ن حٌظٟ حلظٕخ٘خ حٌِٚؽ

َلخ ـخٟلخ ٤كىخَ ح١ٌَّحع ٚٔظخِٙٛكمٛق حٌٍّى١ش اً ٌٛ وخٔض وٌٌه ٌّؼٍض ه

 ٚلٛحعي٘خ.

ٍ  أٚ حٌؼّخٍ حٌظٟ اْ حٌفظٜٛ ـٟ حٌلم١مش طظعٍك رـِء ِع١ٓ ِعٍَٛ ِٓ حٌّخي، ٚ٘ٛ حٌِ

 ٌٍَّأس ١ٜٔذ ِٓ حٌعًّ ـٟ ٍُعٙخ، ٚٓم١ٙخ، ٚهيِظٙخ، ٚكٜخى٘خ، ٚؿّعٙخ. وخْ

ش، ـٛؿذ َٗعخ أْ ِ  ي  ّلٜٛي حٌف٩كٟ طعٍك كك حٌَّأس رٗ ِؼً ؼ١َ٘خ ِٓ حٌو  ٌ٘ح حٌ

طؤهٌ كمٙخ ِؼً ِخ ٠ؤهٌٖ حٌوّخّ، أٚ ٓخثَ أـَحى ح٤َٓس ح٠ٌٌٓ ٠٘ظؽٍْٛ اٌٝ ؿخٔذ حٌِٚؽ، 

ٚوؤْ ٌ٘ح حٌلك ى٠ٓ ِٓ حٌي٠ْٛ حٌظٟ ٠ـذ اهَحؿٙخ ِٓ حٌظَوش لزً لّٔظٙخ، ـبًح أهٌص 

زٙخ ـٟ ِـّٛ  حٌّخي اٍػخ رعي حٌٛـخس، أِخ رعي حٌط٩ق ـ١ٍْ رمٟ ١ٜٔ ،حٌِٚؿش كمٙخ حٌٌّوٍٛ

ٌٙخ ١ٜٔذ آهَ ـٟ ِخي حٌِٚؽ حٌِحثي عٍٝ ِخ أهٌطٗ ِٓ ١ٜٔزٙخ ـٟ حٌٍِ  ٚحٌؼّخٍ...
267
». 

ـُٙ أْ حٌٍِ  حٌّظوٍؿ عٓ حٌٙخٌه ٠مُٔ رؤؿّعٗ عٍٝ وً  »ػُ اْ ح١ٌ٘ن عزي حٌمخىٍ لي 

ء ِٕٗ، ١ٌْٚ وٌٌه، رً ِعٕخٖ أْ ح٠ٌٌٓ ِٓ وخْ ٠زخَٗ هيِظٗ ِٓ ؼ١َ أْ ٠ظَن ٌٍٙخٌه ٟٗ

ِٚخ رمٟ ٠ىْٛ ٍِٛٚػخ عٓ حٌٙخٌه  ،٠ويِْٛ حٌٍِ  ٠ؤهٌْٚ ؿِء ِٕٗ عٍٝ ليٍ هيِظُٙ

ٌٍٛػظٗ ٔظ١َ اهَحؽ حٌِوخس ِٕٗ أ٨ٚ اًح ِخص رعي ١١زٗ، ػُ ٠مُٔ ِخ رمٟ رعي اهَحؿٙخ عٍٝ 

٘ئ٨ء ح٠ٌٌٓ ٔظؾ حٌٍِ  ٠ىْٛ ِوخٌفخ ٌٍمّٔش حٌظٟ ـَٟٙخ هللا ٌٍٚٓٛٗ، ٤ْ  ٨ ٍٚػظٗ. ٚرٌٙح

ػُ ِخ ـ٠ً عُٕٙ  ،عٓ هيِظُٙ طعٍك كمُٙ حٌٌٞ ٘ٛ ح٤ؿَس رع١ٕٗ، ـ١ميِْٛ أ٨ٚ وخٌّٔخلٟ

ٔظ١َ حٌلمٛق حٌّظعٍمش رع١ٓ حٌظَوش حٌظٟ ٠زيأ رٙخ أ٨ٚ،  ،٠يـع ٌٍٛػظٗ ٠مّٔٛٔٗ عٍٝ ـَحثٞ هللا

.«ػُ ٠مُٔ عٍٝ حٌٍٛػش ِخ رمٟ....
268
 

 خ٩٠ ـم١ٙخ عٍٝ لٛحعي ح٦ٍع، رً ٟ٘طعظزَ طل ـ٩ ِـخي ٌٍمٛي رؤْ حٌفظٜٛ ،ٚع١ٍٗ

 س ع١ٍٗرخٌعًّ ِٚمٍٜٛ شهخٛ
269
٤ُٔٙ ٓخّ٘ٛح  ،ـخٌٔعخس ٠ؤهٌْٚ كمُٙ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ،

ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس عٍٝ ٚؿٗ حٌَ٘وش، ٌٌٌٚه اًح ِخ طٛـٟ ٍد ح٤َٓس حٌٌٞ ٠مع 

ي٠ْٛ حٌظٟ طوَؽ ِٓ حٌظَوش لزً طلض ٠يٖ ِـّٛ  أِٛحي ح٤َٓس، ٠ٜزق ٌ٘ح حٌلك وي٠ٓ ِٓ حٌ

ط٠ُٛعٙخ عٍٝ حٌٍٛػش
270
. 

وّخ أْ حلظ٠خء كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ِـّٛ  أِٛحي حٌظَوش وي٠ٓ، ٨ ٠ّىٓ أْ ٠فُٙ 

عٍٝ أٓخّ أٔٗ ِْ رؤٜٔزش حٌٍٛػش حٌظٟ حهظٚ هللا طعخٌٝ رز١خٔٙخ، حٔط٩لخ ِٓ وٛٔٗ ٠ٕمٚ ِٓ 

ّ   حٌىظٍش حٌّخ١ٌش ٌٍظَوش، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٌٖ٘ ٛخكذ  ذِ ٜ  ع  حٌلخٌش ٨ ٠ـعً ِٓ حٌ

ًِ ـَٝ، ٨ٚ ِٓ ِٔظلمٟ حٌفَٚٝ أٛلخد طع١ٜذ، وّخ أٔٗ ٨    ٟ حٌفَٚٝ حٌّٔظلمش ٍ  ٠ؽ 

ـٟ  ٗؤٔٗ ،٤ٞ ٚحٍع أٚ ٠لـذ آهَ، ٚأّخ ـم٢ ٠ئػَ عٍٝ ٠ِّْٛ حٌظَوش ٚوظٍظٙخ حٌّخ١ٌش
                                                 

267
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٘خ ِٓ لخًِ ٚؼ١َٗؤْ رخلٟ حٌي٠ْٛ حٌّظعٍمش رع١ٓ حٌظَوش، وخٌَّٙ حٌّئؿً، ٚٔفمش حٌ ًٌه

 .حٌي٠ْٛ 

أْ ح٨عظَحٝ عٍٝ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ كمخ عَـ١خ  :ِٓ ٕ٘خ ٠زيٚ

 ٠ّْ رٕظخَ ح٦ٍع ٚلٛحعيٖ ٨ ٠ٕزٕٟ عٍٝ أٓخّ ١ٍُٓ ٚكـش ِمزٌٛش.

 

 

 

 

 الفرع الثاني: 
 

 :االتجاه الق اضي بمشروعية حق الكد والسعاية

 

ي رىً ِخ أٚطٟ ِٓ لٛس، حٌيـخ  عٓ ِٛلفٗ اًح وخْ ح٨طـخٖ حٌفمٟٙ حٌٔخرك، لي كخٚ

، ٚاًح وخٔض ِٕخل٘ش ٌ٘ح ح٨طـخٖ لي حٌَحـٞ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚطز٠ََ طٍٜٖٛ

أـ٠ض اٌٝ طؤو١ي َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك ٚحٍطزخ١ٙخ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ؛ ـبْ ٕ٘خن حطـخ٘خ ـم١ٙخ 

ش عخِش، ٚأْ ٌٖ٘ ٠ٔظٕي ـٟ َِ٘ٚع١ظٗ عٍٝ أْٓ لخ١ٔٛٔش َٚٗع١ حٌلك ٌ٘ح آهَ، ٍأٜ أْ

رٕطخق ؿؽَحـٟ  اعّخٌٗ َطز٢خ ٠ِل١ٍ خِٓ ك١غ وٛٔٗ عَـ ظٗح٤ْٓ ٨ طزٍَ ـم٢ َِ٘ٚع١

َٚطٙخ ِليى ٨ ٠ظعيحٖ، ٚأّخ رخعظزخٍٖ كمخ ػخرظخ ٌىً ِٔخُ٘ ـٟ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس أٚ طى٠ٛٓ ػ

ٌٕظَ رؽٞ حٚ ─رخٌّ٘خٍوش حٌفعخٌش ـٟ ٌ٘ح حٌّـخيهٜٛٛخ حٌِٚؿش حٌظٟ ٠٘ٙي حٌٛحلع ٌٙخ  ─

 عّخ اًح وخْ ٘ئ٨ء حٌّٔخّْ٘ٛ ٠ٕظّْٛ ٌّٕطمش ؿ٠َخْ حٌعَؾ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أَ ٨.

٠ش ـٟ طؤ١ٍٛٗ ٌٌٙح ٚاؿّخ٨، ـمي حٓظٕي ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ

 أكيّ٘خ َٗعٟ، ٚح٢هَ لخٟٔٛٔ. حٌلك عٍٝ أٓخ١ٓٓ:

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طَطىِ  طـخٖ، أْ َِ٘ٚع١شرخٌٕٔزش ٥ٌٓخّ حٌَ٘عٟ، حعظزَ ٌ٘ح ح٨

ـٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ حٌٌٞ  ُعش أٚ حٌـيي؛ ٚطظّؼً ٌٖ٘ ح٤ىٌش٨ طمزً حٌّٕخ عٍٝ أىٌش َٗع١ش عخِش

٠لفً رّـّٛعش ِٓ ح٠٢خص حٌز١ٕخص حٌيحٌش عٍٝ ٌ٘ح حٌلك ٚٚؿٛد الَحٍٖ، ٚوٌح لٛي حٌٜلخرٟ 

ؾ رم١٠ش عخَِ رٓ ـ١ّخ ٠عَ)ٍٟٟ(  حٔط٩لخ ِٓ ل٠خء حٌو١ٍفش عَّ رٓ حٌوطخد ،أٚ أل١٠ظٗ

 (.) اٌّجسث األٚي .حٌلخٍع ُٚٚؿظٗ كز١زش

 أِخ رخٌٕٔزش ٥ٌٓخّ حٌمخٟٔٛٔ، ـمي ٍوِ ٌ٘ح ح٨طـخٖ عٍٝ ٔمطظ١ٓ أٓخ١ٓظ١ٓ:

كك حٌىي طظّؼً ـٟ طؤو١يٖ عٍٝ حٓظزعخى ٚؿٛى أٞ طعخٍٝ ر١ٓ ِمظ١٠خص  :األٌٚٝ

 حٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ. ٚ ٚحٌٔعخ٠ش

  ─ٚعٍٝ ٍأٓٗ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ─عًّ ل٠خثٟ رٛؿٛى  طٕطٍك ِٓ حكظـخؿٗ :ٚاٌثب١ٔخ

ِزٍَح لخ١ٔٛٔخ  ─كٔذ ٌ٘ح ح٨طـخٖ─كخٚي طى٠َْ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ٚ٘ٛ ِخ ٠٘ىً 

 اٟخـ١خ ٠يعُ َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك ٠ٚزٍَ أٓخٓٗ.

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ه١َ ٚ٘ٛ رٜيى ِلخٌٚظٗ طؤ١ًٛ ٌٙح ح٤ٌ رخٌٕٔزش ٌىٓ ِخ ٩٠كع

ٔٗ ٌُ ٠َح  حٌو١ٜٛٛش حٌعَـ١ش ٌٌٙح حٌلك ٚحٍطىخُ ٚر١خْ ٕٓيٖ حٌَ٘عٟ ٚحٌمخٟٔٛٔ، أ

 )اٌّجسث اٌثبٟٔ(. .َِ٘ٚع١ظٗ ع١ٍٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔظيعٟ ِٕخل٘ظٗ عٍٝ ٟٛء ٌٖ٘ حٌفىَس
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 :انًثحج األٔل 

 

اضتُاد حك انكذ ٔانطؼايح إنٗ أدنح شرػيح 

 :ػايح

 

  ِ  ش؛ِوظٍف كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ حٌظؤ١ًٛ ٌَّ٘ٚع١ظٗ عٍٝ أىٌش َٗع١ش يٚئ٠  حعظّي 

اٌّطٍت و٠َّش )إٔٓي٘خ اٌٝ أكىخَ حٌمَآْ حٌى٠َُ، حٔط٩لخ ِٓ عيس آ٠خص لَآ١ٔش ـُّٕٙ ِٓ 

 .(األٚي

ِٓ حٓظٕي عٍٝ ل٠خء حٌو١ٍفش عَّ رٓ حٌوطخد )حٌّعَٚـش رم١٠ش عخَِ رٓ ُِٕٚٙ 

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ(.حٌلخٍع ُٚٚؿظٗ كز١زش( وؤٓخّ ٌظؤ١ًٛ َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك )

، ٨ ٌ٘ح ح٨طـخٖ، أٔٗ ٠ٔعٝ ٌٍيـخ  عٓ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شا٨ أْ ح٩ٌّكع عٍٝ 

ع١ش عخِش )حٌمَآْ رخعظزخٍٖ كمخ ٠ٔظٕي اٌٝ ٜٔٛٙ َٗ ، ٚأّخعٍٝ أٓخّ أٔٗ عَؾ ِلٍٟ

حٌى٠َُ، لٛي حٌٜلخرٟ أٚ أل١٠ظٗ( طٛؿذ طع١ُّ ِمظ١٠خطٗ ىْٚ كَٜ ٔطخق ططز١مٗ رليٚى 

 ح٤ٓخّ. حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظطٍذ ِٕخل٘ظٗ عٍٝ ٌ٘ح

 

 انًؽهة األٔل: 

 

تأضيص حك انكذ ٔانطؼايح ػهٗ أحكاو انمرآٌ 

 .انكريى

 

ٓٛحء ِٕٙخ حٌمي٠ّش أٚ  ─وؼ١َ ِٓ حٌىظخرخص حٌظٟ طٕخٌٚض ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

ٓ حٍطىِص ـٟ طؤ١ْٓ َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك عٍٝ حٌمَآْ حٌى٠َُ، ًٌٚه حٔط٩لخ ِ  ─ حٌّعخَٛس

ٚأْ ١ٌْ ٧ٌٔٔخْ ا٨ ِخ ٓعٝ  ﴿، 39ـٟ ٍٓٛس حٌٕـُ ح٠٢ش  عيس آ٠خص ر١ٕخص، ومٌٛٗ طعخٌٝ
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﴾.
271
ٌٍَؿخي ١ٜٔذ ِّخ حوظٔزٛح، ٌٍٕٚٔخء  ﴿ 32ـٟ ٍٓٛس حٌٕٔخء ح٠٢ش  ٚلٌٛٗ عِِٓ لخثً 

﴾ ١ٜٔذ ِّخ حوظٔزٓ
272
. 

رً ٕ٘خن ِٓ ً٘ذ اٌٝ أْ كك حٌِٚؿش ـٟ ح٤ِٛحي حٌّلٍٜش أػٕخء حٌِٚحؽ )وٍٜٛس ِٓ 

ٍىطُ حٓظزيحي ٚاْ ح ﴿طعخٌٝ ِٓ ٍٓٛس حٌزمَس لٌٛٗ  ٓٙخ ـٟكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش( طـي أٓخٍٛٛ 

ٌٚٔٗ رٙظخٔخ ٚاػّخ ِز١ٕخ، هُٚؽ ٚآط١ظُ اكيح٘ٓ لٕطخٍح ـ٩ طخهٌٚح ِٕٗ ١ٗجخ، حطخ ُٚؽ ِىخْ

.﴾ هٌٚٔٗ ٚلي أـ٠ٝ رع٠ىُ اٌٝ رعٞ ٚأهٌْ ِٕىُ ١ِؼخلخ ؼ١ٍظخٚو١ؿ طخ
273
. 

ـّخ  »، ٠ٍْ كّخىٞ رمٌٛٗٚـٟ ر١خْ ِٕخ١ ٌ٘ح حٌظؤ١ْٓ ٚحٌيـخ  عٕٗ، ٠ٌ٘ذ ح٤ٓظخً اى

ً  رٌٙح  حٌَّحى اًْ  ُ ً  ع  حٌمٕطخٍ ِٓ حٌّخي حٌ ٍ عٕٗ رٌٖٙ حٌط٠َمش، ٚرٌٙح حٌٕٛ  ِٓ ح٦ٌلخف؟ ذ 

 ٌٌٞ ٠٘ك عٍٝ حٌٕفّٛ ٓخعش حٌفَحق؟.ِٚخ حٌَّحى رٌٙح ح٦كٔخْ ح

ْ َِٙ : ا٨ ٠مخي أْ حٌَّحى رٗ حٌَّٙ، وّخ ً٘ذ اٌٝ ًٌه وؼ١َ ِٓ حٌّف٠َٔٓ، ٤ٔخ ٔمٛي 

لطعض ِع حٌِٚؽ أٗٛح١خ ـٟ حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، ؼخٌزخ ِخ طىْٛ حٌَّأس لي حٓظٛـظٗ ِٓ حَِأس 

 ٌظفخص ا١ٌٗ رٌٖٙ حٌط٠َمش ٚرٌٙح ح٤ٍٓٛد.حٌِٚؽ، رً حٓظٍٙىظٗ، ـ٩ ِعٕٝ ٩ٌ

ِخ ٠ظَطذ ٚاْ ِمخَ حٌلي٠غ ِٟٚٛٛعٗ ٘ٛ حٌفَحق ٚٔٙخ٠ش حٌل١خس حٌِٚؿ١ش  أ٠٠خ ػُ

ٌٌٌٚه ، َحْ ٚريح٠ش حٌل١خس حٌِٚؿ١ش٠ظَطذ عٍٝ حٌمِ عٕٙخ، ٚحٌَّٙ ٨ ٠ظَطذ عٍٝ حٌفَحق، رً 

عٍٝ حٌَّٙ ٚحٌٙيح٠خ رع١ي ٚرع١ي  ﴾ٚحط١ظّٛح اكيح٘ٓ لٕطخٍح  ﴿ٔمٛي: اْ كًّ لٌٛٗ طعخٌٝ: 

خٌم١٠ش أعّك ِٓ حٌٜيحق حٌٌٞ طلًّ ع١ٍٗ ح٠٢ش، ٚأعّك ِٓ حٌّظعش حٌظٟ ٠وظٍؿ ـ.... ؿيح

حٌّظعش ٌٌٙح حٌٜٕؿ حٔط٩لخ ِٓ آ٠ش  ـ١ٙخ حٌفمٙخء....ٚأعّك كظٝ رخٌٕٔزش ٌّٓ لخي رٛؿٛد

أٙخ أعّك  :، ألٛي﴾كمخ عٍٝ حٌّظم١ٓ  ٌٍّٚطٍمخص ِظخ  رخٌّعَٚؾ﴿ طعخٌٝ:  أهَٜ، ٟٚ٘ لٌٛٗ 

رخ٨ٓظزيحي" حٌٌٞ ٠٘عَ رظل١ًّ حٌِٚؽ ِٔئ١ٌٚش أٙخء حٌعمي  ِٓ وً ًٌه، ٤ْ ٌ٘ح حٌظعز١َ "

عٓ حٌعًٍ  خٍ ِٓ حٌّخي، ٚحٌظعز١َٚحٌظعز١َ ِٓ ؿٙش أهَٜ رّخ ٠ظزع ًٌه ِٓ ا٠ظخء لٕط ،ِٓ ؿٙش

 -ٚاـ٠خء حٌزعٞ اٌٝ حٌزعٞ - مٕطخٍ: حٌزٙظخْ ٚح٦ػُحٌؿٍٙخ ريـع حٌظٟ وخْ ح٨ٌظِحَ ِٓ أ

ٚحٌٌٞ حطفك  ٘خ اٌٝ ِٕظٙخ٘خ،حٌل١خس حٌِٚؿ١ش ِٓ ِزظيح ؿٍ  ٚأه١َح ح١ٌّؼخق حٌؽ١ٍع حٌٌٞ ٠  

وً ًٌه  ،﴾٠َٔق ربكٔخْ رّعَٚؾ أٚ طـبِٔخن  ﴿عٍٝ أْ حٌَّحى ِٕٗ لٌٛٗ طعخٌٝ:  حٌّفَْٔٚ

ؿعٍٕٟ أِٚٓ رؤْ حٌَّٙ لطعخ ١ٌْ ٘ٛ حٌَّحى ٤ٔٗ ٨ ٠ٕخٓذ حٌّمخَ، وّخ ؿعٍٕٟ أِٚٓ رؤْ حٌٌٞ 

رمٌٛٗ: حٌَّحى رخ٠٦ظخء  وّخ ] ٟ َه٠ٕخٓذ حٌّمخَ، ٘ٛ ِخ ٔمٍٗ حٌع٩ِش ح٤ٌٟٛٓ عٓ ح٦ِخَ حٌى

)حٌزمَس ح٠٢ش  ﴾ظُ ِخ آط١ظُ ّٚاًح ٍٓ  ﴿ لخي حٌىَهٟ: ح٨ٌظِحَ ٚح٠ٌّخْ وّخ ـٟ لٌٛٗ طعخٌٝ: 

( أٞ ِخ حٌظِِظُ ّٟٕٚظُ...ٚحٌـٍّش كخ١ٌش رظمي٠َ لي، ٨ ِعطٛـش عٍٝ ح١ٌَ٘، أٞ لي آط١ظُ 233

)حٌظِِظُ( حٌظٟ ط٠َيْٚ أْ ططٍمٛ٘خ ٚطـعٍٛح ِىخٔٙخ ؼ١َ٘خ، لٕطخٍ أٞ ِخ٨ وؼ١َح
274
ِٚخ  [،

ـبِٔخن رّعَٚؾ أٚ  ﴿ٝ  ٌٛٗ طعخٌلـٟ  لخٌٗ وٌٌه حرٓ عَـش ـٟ طف١َٔ ِعٕٝ ح٦كٔخْ حٌٛحٍى

، ٚرٌٌه وٍٗ ٠ظز١ٓ أْ ح٠٢ش ؿٟء رٙخ ٌٍظعز١َ عٓ كك ٚكك وز١َ ِٓ حٌّخي ﴾ط٠َٔق ربكٔخْ 
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٩ٌثٟ أر١ٍٓ ك١خطٙٓ ـٟ هيِش حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، ػُ رميٍس لخىٍ ح٠عطٝ ٌٌٙح حٌٕٛ  ِٓ حٌّطٍمخص 

«٨ ٌٔزذ ا٨ ٓزذ حٓظزيحي ُٚؽ ِىخْ ُٚؽ ،ٍؼذ حٌِٚؽ ـٟ حٌط٩ق
275
. 

٠ٔظٕظؾ ح٤ٓظخً كّخىٞ، رؤْ كك حٌَّأس ـٟ حٌّّظٍىخص حٌظٟ ٓخّ٘ض رٙخ أػٕخء ٚرٌٙح 

رٕخء  ٍّخء أؿ٩ء وؤكّي رٓ عَْٟٛ، طـيٖ ٕٓي٘خ ـٟ ح٠٢ش حٌى٠َّشٚحٌظٟ أـظٝ رٙخ ع ،حٌِٚحؽ

ٚأْ ٌ٘ح ح٨ٌظِحَ ِزٕٟ عٍٝ عًٍ )اـ٠خء حٌزعٞ اٌٝ حٌزعٞ  ،عٍٝ طف١َٔ ح٦ط١خْ "رخ٨ٌظِحَ"

ـٛؿذ حٌظ٠َٔق ربكٔخْ  ،( ٚرّخ أْ حٌّمخَ ٘ٛ ِمخَ ـَحقحٌزٙظخْ ٚح٦ػُ - ح١ٌّؼخق حٌؽ١ٍع -

حٌٌٞ ٚؿذ ٌٍَّأس حٌظٟ ٓخّ٘ض  -وٕخ٠ش عٓ حٌّخي حٌىؼ١َ -ٚطٕف١ٌ ح٨ٌظِحَ حٌّعزَ عٕٗ رخٌمٕطخٍ 

 ـٟ حٌّّظٍىخص حٌّٔظفخىس رعي حٌِٚحؽ.

رٙخ ١ٛي  ٕ٘خن ِٓ حؿظٙي ـٟ طؤ١ْٓ كك حٌَّأس ـٟ ِمخرً ح٤عّخي حٌظٟ لخِض ،ٚأه١َح

ِيس حٌل١خس حٌِٚؿ١ش
276
ٌمي إٍٍٔٓخ ٍٍٕٓخ رخٌز١ٕخص ٚإٌِٔٔخ ِعُٙ حٌىظخد  ﴿عٍٝ لٌٛٗ طعخٌٝ:  

 ِٓ ٍٓٛس حٌلي٠ي (. 25. ) ح٠٢ش ﴾ ٚح١ٌِّحْ ١ٌمَٛ حٌٕخّ رخٌم٢ٔ

ٌظؤ١ْٓ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،  حٌمَآ١ٔش ح٩ٌّكع أْ ِٓ حعظّي عٍٝ ٌٖ٘ ح٠٢خصٚ

، ١ٌْ رلك عَـٟ طَطز٢ َِ٘ٚع١ظٗ عٍٝ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٩ي ًٌه أْ ٠زَ٘ٓكخٚي ِٓ ه

« ٠ٔظمٟ ؿٌٍٖٚ ِٓ حٌمَآْ »ؿ٠َخٔٗ وعَؾ ِلٍٟ، ٚأّخ ٘ٛ كك  رّىخْ
277
ِٚٓ ػُ ـ٩  

ـخٌٔعخ٠ش ١ٌٔض ريعش  »ىٖ ِّٚخٍٓظٗ ىْٚ طع١ُّ ِمظ١٠خطٗ ِـخي ٌلَٜٖ ـٟ ِٕخ١ك ٚؿٛ

ليػ١ٓ، ٚأّخ ٟ٘ لخعيس ِليػش ٨ٚ ِـَى عَؾ ِٜطٕع، أٚ عخىس ِؤٌٛـش ٌيٜ حٌميِخء أٚ حٌّ

«طٔظّي َٗع١ظٙخ ِٓ حٌمَآْ حٌى٠َُ....
 278

 

ٌىٓ اًح وخْ ٠ِّْٛ حٌوطخد حٌٌٞ طلٍّٗ ح٠٢خص حٌى٠َّخص ٠ٔخعي ـٟ طم٠ََ لخعيس أْ 

حٌـِحء ِٓ ؿْٕ حٌعًّ، ٍَٟٚٚس اعّخي ل١ُ حٌم٢ٔ ٚح٦كٔخْ، ٚعيَ ١ٔٔخْ حٌف٠ً ر١ٓ 

ؤ١ْٓ ح٠٢خص حٌى١ٍش ٚ حٌّـٍّش، حٌظ ٌٖ٘ ٙخ٨ ٠ّىٓ ِٓ ه٩ٌ ِع ًٌه حٌِٚؿ١ٓ، ا٨ أٔٗ

رخعظزخٍٖ كمخ ِظَطزخ عٓ َٗوش عَـ١ش لخثّش ر١ٓ حٌٔعخس، رّخ  ─ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

ٚحٌيعٜٛ اٌٝ طع١ُّ ِمظ١٠خطٗ حٔط٩لخ ِٓ حٓظٕخىٖ اٌٝ  ─طظ٠ّٕٗ ِٓ أكىخَ ـَع١ش ِظعيىس 

 ٔٚ َٗعٟ عخَ ٚ٘ٛ حٌمَآْ حٌى٠َُ. 

 ﴾ٔٔخْ ا٨ ِخ ٓعٝ ٧ٌ ٚأْ ١ٌْ ﴿ـمٌٛٗ طعخٌٝ  
279
ر١خْ عيَ اػخرش ح٦ٔٔخْ رعًّ  »طف١ي  

،«ؼ١َٖ اػَ ر١خْ عيَ ِئحهٌطٗ رٌٔذ ؼ١َٖ "أ٨ طٍِ ٚحٍُس ٍُٚ أهَٜ"
280
ٌٌٌٚه أؼٍذ  

ٚأْ ٓع١ٗ  ﴿َٚٞ، ري١ًٌ اٌلخلٙخ رمٌٛٗ طعخٌٝ حٌّف٠َٔٓ ً٘زٛح اٌٝ أْ ح٠٢ش طظعٍك رخٌـِحء ح٤ه

٠َ٠ٗ هللا طعخٌٝ ؿِحءٖ ٠َٛ حٌم١خِش أٞ ﴾ٜ ػُ ٠ـِحٖ حٌـِحء ح٤ٚـٝ َ  ٓٛؾ ٠  
281
ٌٌٌٚه ـَٔ  

ا٨ ِخ ٓعٝ" رّخ ٜٔٛ وٍّش " رعٞ حٌفمٙخء
282
. 
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ػُ كظٝ ٌٛ حـظَٟٕخ أْ ح٠٢ش طف١ي حٌـِحء حٌي١ٔٛٞ حٌّظّؼً ـٟ أْ ٧ٌٔٔخْ ؿِحء  ِخ 

 ِٓ ؿٙش أهَٜ، عًّ ٚٓعٝ، ـٟٙ طزمٝ عخِش ِٓ ؿٙش، ِٚمظَٜس عٍٝ ٍر٢ حٌـِحء رخٌعًّ

خ ٠ٌٍَ٘عش أٚ كٕٔخ ِٛحـمخ ٌٙخ، أٞ أٔٙخ ِوخٌفعش ٌ٘ح حٌعًّ، اْ وخْ ١ٓجخ ٓ ١ز١رؽٞ حٌٕظَ ع

  : أْ حٌـِحء ِٓ ؿْٕ حٌعًّ ٚكٔذ.رخد طيهً ـٟ

﴾ ٌٍَؿخي ١ٜٔذ ِّخ حوظٔزٛح ٌٍٕٚٔخء ١ٜٔذ ِخ حوظٔزٓ ﴿ٝ لٌٛٗ طعخٌ أْػُ 
283
 ـخ٠٢ش  

خٌٝ عٓ حٌظّٕٟ ط١َ٘ اٌٝ ِٔؤٌش ط٠َ٘ع حٌىٔذ ٌٍٕٔخء ٚحٌَؿخي ِعخ ، ـزعي أْ ٔٙٝ هللا طع

 »ٚحٌظٍٟٙ رخٌزخ١ً أَِ رخٌىٔذ ٚحٌعًّ ، ٠مٛي ح١ٌ٘ن ِلّي ١ٍٗي ٍٟخ ـٟ طف١َٖٔ ٌٌٖٙ ح٠٢ش 

ٚحٌعًّ عٓ حٌظّٕٟ ٚحٌظٍٟٙ رخٌزخ١ً اٌٝ حٌىٔذ  ٌٌٌه ٔزٕٙخ حٌفخ١َ عِ ٚؿً ٕٛعٗ رعي حٌٕٟٙ

ـَ٘   ﴾حوظٔزٛ ٌٍٕٚٔخء ١ٜٔذ ِّخ حوظٔزٓ  ٌٍَؿخي ١ٜٔذ ِّخ ﴿حٌٌٞ ٠ٕخي رٗ وً أًِ ـمخي 

حٌىٔذ ٌٍٕٔخء وخٌَؿخي، ـؤٍٗي و٩ ِّٕٙخ اٌٝ طلَٞ حٌف٠ً رخٌعًّ ىْٚ حٌظّٕٟ ٚحٌظٟ٘ٙ
 

 ...

]ـخ٠٢ش[ اٍٗخى اٌٝ حعظّخى حٌٕخّ ـٟ ِطخٌزُٙ ٍٚؼخثزُٙ عٍٝ ِخآطخُ٘ هللا ِٓ ح٦ٓظعيحى ىْٚ 

.«حٌىًٔ ٚحٌظٛوً ٚحعظّخى وً ُِٕٙ عٍٝ ح٢هَ..
284
  

ٚحٌٕٟٙ عٓ  ،ىٔذ ٌٍٕٔخء ٚحٌَؿخي ِٓ ؿٙشط٠َ٘ع حٌ »ٌٌٌه ـخ٠٢ش ؿخءص ـٟ ١ٓخق 

حٌظّٕٟ ٌو٩ؾ كىُ َٗعٟ ِٓ ؿٙش أهَٜ
285
.» 

ٌمي إٍٍٔٓخ ٍٍٕٓخ رخٌز١ٕخص ٚإٌِٔٔخ ِعُٙ حٌىظخد  ﴿خ أْ لٌٛٗ طعخٌٝ ـٟ ٍٓٛس حٌلي٠ي  وّ

﴾ ٚح١ٌِّحْ ١ٌمَٛ حٌٕخّ رخٌم٢ٔ
286

ٚ٘ٛ  رخٌلك ٚحٌعيي »ٍَٟٚس ل١خَ حٌٕخّ  ، ـخ٠٢ش ط١َ٘اٌٝ

١ٚخعظُٙ ـ١ّخ أَِٚح رٗ، ـبْ حٌٌٞ ؿخإٚح رٗ ٘ٛ حٌلك حٌٌٞ ١ٌْ  ،أهزَٚح رٗحطزخ  حًٌَٓ ـ١ّخ 

«ٍٚحءٖ كك
287

، ـخ٠٢ش ٠ّىٓ ح٨ٓظي٨ي رٙخ ـٟ ِعَٝ حٌلغ عٍٝ الخِش حٌعيي ٚحٌم١خَ رخٌم٢ٔ 

عٍٝ حٌٛؿٗ حٌَ٘عٟ ٌٗ، ٨ٚ ٠ّىٓ ِٓ ه٩ٌٙخ حٌظؤ١ْٓ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

 وّئٓٔش عَـ١ش.

خ ً٘ذ ا١ٌٗ ح٤ٓظخً كّخىٞٚأه١َح، ٠زيٚ أْ ِ
288
ـٟ حٌظؤ١ْٓ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌَّأس ـٟ  

ِمخرً هيِظٙخ ِٚٔخّ٘ظٙخ ـٟ حٌّّظٍىخص حٌّلٍٜش أػٕخء ـظَس حٌِٚحؽ، حٔط٩لخ ِٓ 

طف١َٔ  ٔفٟ ِٓ ٍٓٛس حٌٕٔخء، ٠زمٝ ٍأ٠خ حـظَح١ٟخ ٨ ٠َلٝ ١ٌٍم١ٓ؛ ًٌه أْ 19ٚ20ظ١ٓح٠٢

َحق، ٚأْ حٌَّٙ ـٟ ؼخٌذ ح٤كٛحي طٔظٍٙىٗ ح٠٢ظ١ٓ رخٌَّٙ حٔط٩لخ ِٓ أْ حٌّمخَ ِمخَ ـ

فَحق، ٘ٛ حـظَحٝ ١ٌْ ا٨؛ اً ِٓ حٌٌٞ ٠ّٕع ِٓ أْ ٠ىْٛ ِئهَح ٌٍٜيحق، حٌحٌِٚؿش لزً 

ٌٌٌٚه ـخٌٜلخر١ش حٌـ١ٍٍش حٌظٟ حكظـض عٍٝ حٌو١ٍفش عَّ رٓ حٌوطخد رعيَ طلي٠ي حٌٜيحق ـٟ 

﴾ طخٍحٚآط١ظُ اكيح٘ٓ لٕ﴿ أٚ أىٔٝ، حكظـض رخ٠٢ش حٌى٠َّش  كي أعٍٝ
289
ِّخ ٠ف١ي أْ ح٤َِ  ،

 ٠ظعٍك رخٌَّٙ ٨ ١ٗجخ آهَ.
                                                 

283
 من سورة النساء. 32اآلٌة  - 
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الطبعة الثانٌة،   )  -بٌروت–للطباعة والنشر ، دار المعرفة 5محمد رشٌد رضا: تفسٌرالقرآن الحكٌم الشهٌر بتفسٌر المنار، ج - 

 . 61-60د.ذ.ت.ط (.ص: 
285

الطبعة  -بٌروت –، دار الكتب العلمٌة 2أبو محمد عبد الحق بن عطٌة األندلسً: المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز، ج - 

 . 45م، ص: 1993هـ/1413األولى، 
286

 .25سورة الحدٌد اآلٌة  - 
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طبعة  -بٌروت –الدار البٌضاء و دار الفكر  -، دار الرشاد الحدٌثة7ظ ابن كثٌرالدمشقً: تفسٌر القرآن العظٌم، جأبو الفداء الحاف - 

 .490م، ص:1989هـ/1409
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 وما بعدها. 138إدرٌس حمادي: آفاق تحرٌر المرأة، م.س، ص:  -انظر:  - 
289

ثم قال: ٌؤٌها  »خطاب )رضً( صعد منبر رسول هللا )ص( ذكر هذه الواقعة ابن كثٌر فً تفسٌره، وهً أن الخلٌفة عمر بن ال - 

الناس؛ ما إكثاركم فً صدق النساء، وقد كان رسول هللا )ص( وأصحابه والصدقات فٌما بٌنهم أربعمابة درهم فما دون ذلك، ولو كان 
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خٌعًٍ ٚح٤ٓزخد حٌٛحٍىس ـٟ ح٠٢ظ١ٓ، وّٕخ١ ٩ٌٌظِحَ ريـع لٕطخٍ ـ ،أٟؿ اٌٝ ًٌه

ٌزش ِطخ طزٍَ ح١ٌّؼخق حٌؽ١ٍع( وٍٙخ أٓزخد ٨ -اـ٠خء حٌزعٞ اٌٝ حٌزعٞ -)حٌزٙظخْ ٚح٦ػُ

َؿع اٌٝ حٌعًّ ٚرٌي ـٟ الَحٍ ٌ٘ح حٌلك ط عٍش أٚ حٌٔزذ، ـخٌحٌَّأس رلمٙخ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ،٨ٚ اـ٠خء حٌزعٞ اٌٝ حٌزعٞ،حٌـٙي ـٟ َِحوّش حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش، ِٚٓ ػُ ـ٩ حٌزٙظخْ ٚح٦ػُ

طخٌزش رلك حٌَّأس ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِٚٓ ػُ ٨ٚ ح١ٌّؼخق حٌؽ١ٍع، طَؿع ٓززخ ِٓ أٓزخد حٌّ

 حٌعٍش ٠ٛؿذ طزخ٠ٓ حٌلىُ. ـظزخ٠ٓ

ِٚٓ ػُ ،١ْ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٔط٩لخ ِٓ حٌمَآْ حٌى٠َُحٌو٩ٛش، أْ حٌظؤٓ

ح٨كظـخؽ ر٠ٍَٚس طع١ّّٗ ٨ٓظٕخىٖ اٌٝ ِٜيٍ َٗعٟ ِطٍك )حٌمَآْ حٌى٠َُ( ٨ ٠ّىٓ 

حٌظ١ٍُٔ رٗ عٍٝ ِخ طميَ، ٔعُ ٠ّىٓ ح٨ٓظجٕخّ رٌٖٙ ح٠٢خص حٌمَآ١ٔش ـٟ الَحٍ ٍَٟٚس اكمخق 

ٚح٦ٓظٕخى ع١ٍٙخ ـٟ  ٓ ٨ ٠ّىٓ حٌـَِ ِٓ ه٩ٌٙخحٌلمٛق، ٚأْ حٌـِحء ِٓ ؿْٕ حٌعًّ، ٌى

 َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ كمخ عَـ١خ ِز١ٕخ عٍٝ أكىخَ حٌَ٘وش حٌعَـ١ش. طؤ١ْٓ

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

ح حك انكذ ٔانطؼايح ػهٗ لعاء انخهيفتأصيم 

 ػًر تٍ انخؽاب )رظي(.

 

ُ٘ ح٤ىٌش حٌٕم١ٍش حٌّعظّيس ٠عظزَ ل٠خء حٌو١ٍفش حٌعخىي عَّ رٓ حٌوطخد )ٍٟٟ( ِٓ أ

ـٟ حٌظؤ١ًٛ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ ٠ٌ٘ذ حٌّيحـعْٛ عٓ ٌ٘ح حٌظٛؿٗ اٌٝ أْ كك 

حٓظلٕٔٗ حٌّظؤهَْٚ ٨ٚ عَؾ ٨ٚ عخىس، رً ًٌه أَِ  »ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠ّىٓ حٌمٛي رؤٔٗ أَِحٌىي 

.«لي٠ُ ل٠ٟ رٗ ـٟ ٛيٍ ح٩ٓ٦َ
290
 

١يٞ ٓع١ي رٓ عٍٟ حٌٙٛحٌُٟ ٚؼ١َٖ،٠ظعٍك ح٤َِ ٕ٘خ رّخ أٍٚىٖ ح١ٌ٘ن ٓ
291
ِٓ ه٩ي  

ل١٠ش عخَِ رٓ حٌلخٍع »أؿٛرظٗ ـٟ  
292
ُٚٚؿظٗ كز١زش رٕض ٠ٍُك، حٌظٟ ًوَ٘خ حرٓ ١ُِٕٓ  

ـٟ َٗوش حٌِٚؿ١ٓ  ـٟ ِٕظوذ ح٤كىخَ ٌٗ، ٚعِح٘خ ٨رٓ كز١ذ ـٟ حٌٛحٟلش لخث٩: ٚح٤ًٛ

ٝ حوظٔزخ ِخ٨ وؼ١َح، وخْ عخَِ لٜخٍح ُٚٚؿظٗ كز١زش طَلُ حٌؼ١خد كظ ل١٠ش حٌٌّو٠ٍٛٓ؛
                                                                                                                                                         

ة على أربعمابة درهم، قال: ثم نزل، ما زاد رجل فً صداق امرأ  اإلكثار فً ذلك تقوى عند هللا أو كرامة لم تسبقوهم إلٌها، فؤلعرفن

فاعترضته امراة من قرٌش، فقالت: ٌا أمٌر المإمنٌن، نهٌت الناس أن ٌزٌدوا فً مهر النساء على أربعمابة درهم قال: نعم، فقالت: 

ة؟ قال: فقال : اللهم أما سمعت ما انزل هللا فً القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ ، فقالت: أما سمعت هللا ٌقول ﴿ وءاتٌتم إحداهن قنطار﴾ اآلٌ

غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: ٌؤٌها الناس، إنً كنت نهٌتكم أن تزٌدوا النساء فً صدقاتهن على 

 .إسناده جٌد وقوي.«أربعمابة درهم، فمن شاء أن ٌعطً من ماله ما أحب، قال أبو ٌعلً، وأظنه قال: فمن طابت نفسه فلٌفعل

 .704، ص: 2ء الحافظ ابن كثٌر الدمشقً: م.س، جأبو الفدا -
290

أجوبة الشٌخ إبراهٌم بن علً المرتٌنً الوٌدانً) مخطوط( غٌر مرقم الصفحات، أورده أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي،   - 

 .86م.س، ص:
291

نقبل  -وذكرها الحسن العبادي ،252، م.س، ص:1وقد جاء ذكر هذه القصة كذلك فً شرح السجلماسً لنظم العمل الفاسً،ج - 

، وأورد نفس القصة الرحمانً عبد هللا بن 112 -111فً كتابه فقه النوازل فً  سوس، م.س، ص: -عن أجوبة التونسً

 . وقد نظمها أبو زٌد الجشتمً بقوله:283، م.س ص1محمدالجشتمً فً كتابه العمل السوسً فً المٌدان القضابً،ج

 **  أم حبٌبة قضى لخٌرهــاأما السعاٌة فأصل أمرهــا *

 .كما أتى عن الخلٌفة عمـر ***  ففً نوازل الجبال قد ظهـر
292

 وفً رواٌة أخرى، عمر ابن الحارث. - 
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ـّخص عخَِ ٚطَن أِٛح٨، ـؤهٌ ٍٚػظٗ ِفخط١ق حٌّوخُْ ٚح٤ؿٕش، ٚحلظّٔٛح، ػُ لخِض ع١ٍُٙ 

كز١زش حٌٌّوٍٛس ٚحىعض عًّ ٠ي٘خ ٚٓعخ٠ظٙخ، ـظَحـعض ِع حٌٍٛػش اٌٝ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ١ٓئخ 

ِٓ  هٌص كز١زش حٌٕٜؿ، ٚحٌَرعٟٟ( ـم٠ٝ ر١ّٕٙخ رخٌَ٘وش ٜٔف١ٓ ـؤعَّ رٓ حٌوطخد )ٍ

«١ٜٔذ حٌِٚؽ رخ١ٌَّحع ٤ٔٗ ٌُ ٠ظَن ٌٚيح...
293
 

وؼ١َح عٍٝ حعظّيص  ─ ٚعٍٝ حٌوٜٛٙ  ِلخوُ حٌّٟٛٛ  ─ػُ اْ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ 

ىُ ٌٍّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤِٔوخْ ػَ ٦ػزخص َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـمي ؿخء ـٟ كٌ٘ح ح٤

حلعش حٌظٟ ل٠ٝ ـ١ٙخ حٌو١ٍفش ٚرخٓظعَحٝ حٌعي٠ي ِٓ حٌٕٛحُي ٚحٌفظخٜٚ، ٚهٜٛٛخ حٌٛ »رؤٔٗ 

١ٓظ٠ق أْ حٌّع١خٍ حٌّظوٌ  رعَّٚ رٓ حٌلخٍع ٚكز١زش رٕض ٠ٍُك عَّ رٓ حٌوطخد حٌّظعٍمش

«ـٟ حٓظلمخق حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ حٌعًّ ٚحٌىي ٚحٌٔعخ٠ش...
294
 

أْ حٌؼخرغ ـمٙخ ٚل٠خء أْ  »حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤوخى٠َ عٍٝ ٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق، أويص 

ٕ٘جٙخ كك حٌَّأس ـٟ حٌؼَٚس حٌظٟ ٠   :مخرً حٌ٘ؽً ٚكك حٌـَح٠ش، ِٚعٕخٖحٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ ِ

  ٠ٚ  ٛ ٔٙخ حٌِٚؽ ه٩ي ـظَس حٌِٚحؽ، رل١غ طلًٜ عٍٝ ؿَح٠ظٙخ ِمخرً ِخ رٌٌظٗ ِٓ ِـٙٛىحص ى

ِخى٠ش ِٚع٠ٕٛش ـٟ طى٠ٛٓ ٌٖ٘ حٌؼَٚس، ٚٓزك أْ ١زمض حٌٔعخ٠ش ـٟ عٙي حٌو١ٍفش عَّ حرٓ 

«َِ رٓ حٌلخٍع...خٌُش كز١زش رٕض ٠ٍُك ُٚؿش عحٌوطخد )ٍٟٟ(، ٟٚ٘ ِخ ٠عَؾ رٕخ
295
. 

عٍٝ أْ ِلىّش ح٨ٓظ١ٕخؾ رآٓفٟ وخٔض ٠َٛلش ـٟ إٓخى َِ٘ٚع١ظٗ كك حٌىي 

ٚك١غ اْ كك  »ٌوطخد، ك١غ ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص لَحٍ٘خ ٚحٌٔعخ٠ش اٌٝ ل٠خء حٌو١ٍفش عَّ رٓ ح

حٌّعظَؾ رٙخ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أٚ كك حٌىي وّخ ٠ّٔٝ ـٟ رعٞ ح٤عَحؾ، ٠عظزَ ِٓ حٌلمٛق 

ـٟ كىّٗ ٌلز١زش رٕض ح٤ٍلُ رٓ حٌوطخد ٍٟٟ هللا عٕٗ فمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٌِٕ ٕٓش ١ٓئخ عَّ حٌ

ُٚؿٙخ رٕٜؿ ِخ طَن حٌِٚؽ ٌىٛٔٙخ وخٔض ٔٔخؿش طَحُس، ـٔخّ٘ض رٌٌه ـٟ طى٠ٛٓ  ٟي أهٟ

«حٌظَوش..
296
 

خ ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٌُ ٠ظَىى حٌزعٞ ـٟ حٌظعز١َ عٓ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ١ٌْ كم

عَـ١خ ٠َٕٜؾ ططز١مٗ اٌٝ حٌّٕخ١ك حٌظٟ ٠ٔٛى ـ١ٙخ وعَؾ ِلٍٟ، ٚأّخ ٘ٛ كك ٠ٔظٕي اٌٝ 

،أٚ ـظٛحٖ حٌٜلخرٟ أٚ ٌِ٘زٗ ١ًٌ عخَ ِٜٚيٍ َٗعٟ، أ٨ ٚ٘ٛ لٛيى
297
ٌٌٌٚه وخْ عٍٝ  

                                                 
293

 . 87أسبلة وأجوبة الشٌخ سٌدي سعٌد بن علً الهوازلً: مخطوط غٌر مرقم الصفحات، أورده أحمد إد الفقٌه، م.س، ص:  - 
294

 )غٌر منشور( 23/03/2005، مإرخ فً 447حكم رقم  2004/،38ابٌة بانزكان فً الملف رقم حكم صادر عن المحكمة االبتد - 
295

) غٌر 26/12/2002مإرخ فً  1118، حكم عدد 385/99حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بؤكادٌر، فً الملف رقم  - 

 منشور(.
296

، منشور بمجلة المحامون  04/11/1985إرخ فً م 1253، قرار عدد 885/85قرار محكمة االستبناف بآسفً فً الملف رقم  - 

.          وانظر 104،  وهو منشور كذلك بمإلف الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص91، ص1987سنة  1بآسفً، عدد

قه ، منشور بمجلة نظرات فً الف10/01/1994، مإرخ فً 7/91حكم ابتدابٌة تارودانت، ملف رقم  -فً نفس المعنى كذلك:   

،   وتعلٌقا على هذا الحكم، اعتبرت األستاذة نجٌة طق طق أن استناد قاضً ابتدابٌة تارودانت فً تبرٌر  125،  ص:4والقانون عدد

ٌعتبرإستنادا سلٌما ومبنٌا على حجة  -باإلضافة إلى الفقه المالكً –حكمه بحق الكد والسعاٌة على اجتهاد الخلٌفة عمر بن الخطاب 

 الٌمكن ردها.  قوٌة وعلى مصادر

                     ІΧΧ    - TAK TAK NAJIA : Gestion contractuelle des affaires familliale, op.cit, p :  
297

د –اختلف الفقهاء فً تحدٌد مدلول الصحابً، فذهب فرٌق   -  إلى أن لفظ الصحابً ٌطلق على كل من لقً  -ثٌنخاصة المح 

 إسبلمه، وإن لم ٌختص بله اختصاص المصحوب، وال روى عنه، وال طالت مدة صحبته.النبً )ص( مسلما ومات على 

 بٌنما ٌذهب فرٌق آخر إلى اشتراط المصاحبة وطول مدتها. 

 .92، م.س، ص: 2انظر : محمد بن علً اآلمدي: اإلحكام فً أصول األحكام، ج -                      
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أْ ٠ظزٕٝ اعّخي ٌ٘ح حٌلك رٍٜٛس ٗخٍِش  ─ٚهٜٛٛخ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ─حٌم٠خء حٌّؽَرٟ 

ح، ِخىحَ عَٕٜ حٌىي ٚحٌعًّ ِظٛـَىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ ِٕطمش ٚأهَٜ
298
. 

ـبٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ ِعٗ، حٌظؤ١ْٓ ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، حٔط٩لخ ِٓ أل١٠ش حٌو١ٍفش 

 عَّ رٓ حٌوطخد )ٍٟٟ(؟

عظزَ كـش ـٟ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟأٚ لٌٛٗ، ٠حٌلم١مش أْ ـظٜٛ حٌٜلخرٟ 
299

٠ٔظفخى ِٚ٘ٛخ، 

رش ٍٟٟ هللا عُٕٙ أؿّع١ٓ، ؤلٛحي حٌٜلخِٓ ح٨ٓظ٘ٙخى راوؼخٍح٦ِخَ ِخٌه )ٍٟٟ( ِٓ ه٩ي 

.ٚح٤هٌ رٙخ وظخرٗ ح١ٌّٛؤ ـٟ
300
 

١فش عَّ رٓ اًح ِخ ٔظَٔخ اٌٝ لٜش عخَِ رٓ حٌلخٍع ٠ِّٚٛٔٙخ، ٚوٌح كىُ حٌوٍ ،ٌىٓ

ـبْ ًٌه ٨ ٠ٔعؿ ـٟ  ─ٌ٘ح اًح ٍّٕٓخ رؤٔٙخ ِٓ ـظٜٛ حٌٜلخرٟ ٚأل١٠ظٗ ─حٌوطخد ر٘ؤٔٙخ 

 :ٚؿٖٛ  َّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓحٌظؤ١ْٓ ٌ

حٌمٜش طَٚٞ أْ ُٚؿش عخَِ رٓ حٌلخٍع وخٔض ٔٔخؿش، رّعٕٝ أْ ِٔخّ٘ظٙخ وخٔض  -1

رٕخء عٍٝ عٍّٙخ ـٟ حٌٕٔؾ)ٍلُ حٌؼ١خد(، وّخ أْ حٌلىُ )ل٠خء حٌو١ٍفش عَّ رٓ 
                                                                                                                                                         

ج الدٌن عبد الوهاب ابن السبكً: حاشٌة العبلمة البنانً على شرح الجبلل شمس الدٌن تا -وانظر فً بٌان هذا اإلختبلف أٌضا:  

ه/ 1356الطبعة الثانٌة  -مصر–، مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده 2محمد بن أحمد المحلى على متن جمع الجوامع، ج

 . 167 -165م، ص: 1937

ر عن اجتهاده تمٌٌزا له عن رواٌته التً قد تكون إخبارا عن الرسول أو أما المقصود بمذهب الصحابً أو فتواه، فهو رأٌه الصاد

 راجع فً ذلك كتب أصول الفقه.  –جارٌة مجرى اإلخبار.  
298

 انظر: - 

 ، وانظر فً هذا المعنى.89 -88أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي: م.س، ص:  -

 .108رجاء ناجً مكاوي: قضاٌا األسرة، م.س، ص:  -

 .131ص: 2004، 4راوي: دور المجلس األعلى فً حماٌة حقوق المرأة، مجلة المنتدى، عدد خاص رقم محمد الخض -
299

اتفق الكل على أن مذهب الصحابً فً مسابل االجتهاد ال  »فٌما ٌتعلق بحجة فتوى الصحابً أو مذهبه عند فقهاء المذاهب فقد  - 

حاكما أو مفتٌا، واختلفوا فً كونه حجة على التابعٌن ومن بعدهم من  ٌكون حجة على غٌره من الصحابة المجتهدٌن، إماما كان أو

 المجتهدٌن:

 فذهب األشاعرة، والمعتزلة، والشافعً فً أحد قولٌه، وأحمد ابن حنبل فً إحدى الرواٌتٌن عنه، والكرخً، على أنه لٌس حجة.

ول له، وأحمد بن حنبل فً رواٌة له، أنه حجة وذهب مالك بن أنس والرازي، والبردعً من أصحاب أبً حنٌفة، والشافعً فً ق

 مقدمة على القٌاس.

 وذهب قوم على أنه إن خالف القٌاس فهو حجة وإال فبل.

 «وذهب قوم إلى أن الحجة فً قول أبً بكر وعمر دون غٌرهما...

د الوهاب ابن تاج الدٌن عب –. وانظر أٌضا 149، م.س، ص: 4علً بن محمد اآلمدي: اإلحكام فً أصول األحكام، ج -

 .356 -354، م.س، ص: 2السبكً: حاشٌة العبلمة بنانً على شرح الجبلل، ج

أما فٌما ٌخص حجة قول الصحابً فً المذهب المالكً، فقد ذكر اإلمام القرافً فً تنقٌح الفصول أن قول الصحابً حجة عند مالك، 

الطبعة األولى  -الجزابر –صول، دار الببل  للنشر والتوزٌع شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: تنقٌح الفصول فً علم األ -انظر: 

 .111م، ص: 2003ه / 1424

 وللتوسع بخصوص أدلة القابلٌن بحجة االعتداد بقول الصحابً وفتواه راجع:

 وما بعدها. 123، م.س، ص: 4ابن قٌم الجوزٌة: إعبلم الموقعٌن،ج -

 وحول أدلة النافٌن لحجٌة قول الصحابً انظر: 

 ومابعدها. 149، م.س، ص: 4محمد اآلمدي: ج علً بن -
300

فالذي علٌه جمهور األمة أنه حجة ]المقصود قول الصحابً[ هذا قول جمهور الحنفٌة، » ٌقول بن قٌم الجوزٌة مشٌرا إلى ذلك:   - 

 ..«وتصرفه فً موطبه دلٌل علٌهصرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبً حنٌفة نصا، وهوة مذهب مالك وأصحابه، 

 .120، م.س، ص: 4ابن قٌم الجوزٌة: إعبلم الموقعٌن ، ج -   
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حٌوطخد( عٍٝ ِخ ٠زيٚ ِٕلٙخ حٌٕٜؿ رٕخء عٍٝ ِٔخّ٘ظٙخ رخٌٕٔؾ ـٟ ط١ّٕش طٍه 

ٚر٘وٚ حٌِٚؿش  ،ٌٕٔؾ ِٓ ؿٙش أٌٚٝح٤ِٛحي، ٚع١ٍٗ ـٙٛ كىُ ٠مظَٜ عٍٝ عًّ ح

 ٚعٍٝ أٓخّ حٌٕٜؿ ِٓ ؿٙش ػخٌؼش. ،ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش

ٙخ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش، كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ وخٔض طـَٞ ع١ٍِمخرً ًٌه، ـّمظ١٠خص 

٨ طَطز٢ حٌّٔخّ٘ش ـ١ٙخ رخٌٕٔؾ ـم٢، رً رىخـش ح٤عّخي ٚحٌّٔخّ٘خص حٌظٟ طو٠ع ـٟ 

وخـش ٙخ ّظي ١ٌٔظف١ي ِٕطَٜ عٍٝ حٌِٚؿش، ٚأّخ طلي٠ي٘خ ٌٍعَؾ، وّخ أٔٙخ ٨ طمظ

 حٌّٔخ١ّ٘ٓ حٌّٕظ١ّٓ ٌٍٛكيس ح٠َٓ٤ش.

خٌٕٜؿ، ـمي ٠ىْٛ ٍرعخ أٚ ػّٕخ، أٚ ألً، ميٍ رـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠   ،أٟؿ اٌٝ ًٌه

 .حٌّٔخّ٘ش ٚطمي٠َ أً٘ حٌّعَـش ٌٗ أٚ أوؼَ، رلٔذ

٨ٚ ِـخي ٤ْ طىْٛ  ٙخ،ِٓ ٕ٘خ ٠زيٚ أْ حٌفظٜٛ كخٌش هخٛش ـٟ ِٟٛٛعٙخ ٚأكىخِ

 ِٚٓ ػُ الَحٍ طع١ُّ ططز١مٗ. ،ٌظؤ١ْٓ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أ٩ٛ ِعظّيح 

 

ِٓ ك١غ أٓخّ اعطخء ُٚؿش عخَِ رٓ  اْ ٠ِّْٛ حٌفظٜٛ ٚلٜظٙخ ؼ١َ ٚحٟلش -2

 )ٍٟٟ(،حٌلخٍع حٌٕٜؿ َٗوش ـٟ أِٛحٌٗ، ـًٙ ل٠خء حٌو١ٍفش عَّ رٓ حٌوطخد 

ؿ١ٓ ٠م٠ٟ رلك حٌِٚؿش ـٟ ٜٔؿ ح٩ِ٤ن؟ أَ وخْ رٕخء عٍٝ ٚؿٛى حطفخق ر١ٓ حٌِٚ

 .َ عٍٝ أٓخّ آهَ؟أوخْ رٕخء عٍٝ عَؾ لخثُ رٌٌه؟ 

ـبًح ألخَ حٌو١ٍفش عَّ حرٓ حٌوطخد ل٠خءٖ ـٟ ِؼً ٌٖ٘ حٌٕخٌُش عٍٝ أٓخّ ٚؿٛى 

حطفخق ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ، ـخٌعمي ٠َٗعش حٌّظعخلي٠ٓ، أِخ اًح وخْ لي ِٕلٙخ حٌٕٜؿ رٕخء عٍٝ 

ـٌٙح ٠عٕٟ أْ عٍش حٌلىُ ِز١ٕش عٍٝ حٌعَؾ، ِٚٓ ػُ ـِٚحٌٗ  عَؾ لخثُ ٠م٠ٟ رٌٌه،

٠عٕٟ ُٚحي حٌلىُ رخٌّ٘خٍوش، ك١غ طىْٛ حٌفظٜٛ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ١ٍٕ٘ش رٛؿٛى عَؾ 

، ِّخ ٖ  ٕ خز ١ِ ٓخّ آهَ، ـخٌمٜش ٚحٌلىُ ٌُ ٠  أ عٍٝ ٠زٍَ حٌلىُ رٌٌه، أِخ اًح وخْ ِزٕخ٘خ

  ِ  رٙخ. ٨ٚ ٠ٜق ح٨كظـخؽ ِٛخً ٘  ْٛ ٠ـعً أٓخّ حٌفظٜٛ 

ٌ٘ح رخ٦ٟخـش اٌٝ أْ حٌمٜش طزمٝ ؼخ٠ِش ِٓ ك١غ عيَ ر١خٔٙخ ٌطز١عش ِ٘خٍوش ُٚؿش 

عخَِ رٓ حٌلخٍع ـٟ أِٛحٌٗ، ً٘ وخْ رٕخء عٍٝ ِٔخّ٘ظٙخ ـٟ طى٠ٛٓ طٍه ح٤ِٛحي، أَ 

 .رٕخء عٍٝ هيِظٙخ ـ١ٙخ ىْٚ حٌّ٘خٍوش ـٟ ٍأّ حٌّخي؟

 

ٚحٌٔعخ٠ش، أْ ٠ظُ اهَحؽ  ياْ ِٓ لٛحعي حٌمّٔش حٌـخٍٞ رٙخ حٌعًّ ـٟ ـَُ كك حٌى -3

ٍٚى٘خ اٌٝ أٛلخرٙخ، ػُ لّٔش حٌّٔظفخى عٍٝ حٌٔعخس وً  أ٨ًّٚ  ─أٞ ح٤ًٛ ─حٌيِٕش 

 ، ٚعٍٝ كٔذ ِٔخّ٘ظٗ ٚٓع١ٗ.ٖرميٍ

 رٓ حٌوطخدٌىٓ اًح ِخ طؤٍِٕخ ـٟ لٜش ُٚؿش عخَِ رٓ حٌلخٍع ٚكىُ حٌو١ٍفش عَّ

  ٛ ِخ ٠ـعً ح٨ٗظزخٖ ر١ٓ ٚ٘ـ١ٙخ، ٨ ٠زيٚ أٔٗ لي طُ َِحعخس ٌٖ٘ حٌمخعيس ـٟ حٌمّٔش، 

 ؼ١َ ٚحٍى. ─أٞ ر١ٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚكىُ حٌو١ٍفش عَّ رٓ حٌوطخد─ حٌٍٜٛط١ٓ

 

اْ حٌمٜش ٚـظٛح٘خ لي ٨ طيهً أ٩ٛ ـٟ ا١خٍ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـمي طىْٛ  -4

ِظعٍمش رؤكىخَ حٌِٕح  كٛي ِظخ  حٌز١ض حٌٌٞ ٠ىْٛ ِلٍٗ ِخ ٘ٛ ِعظخى ٌٍٕٔخء 

 ظظُ حٌمّٔش عٕيثٌ رخٌظٔخٚٞ)حٌٕٜؿ( َٗوش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ.ٚحٌَؿخي، ـ
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 :انًثحج انخاَي 

 

 .ارتكاز حك انكذ ٔانطؼايح ػهٗ أضص لإََيح

 

اٌٝ ؿخٔذ حٌّزٍَحص حٌَ٘ع١ش حٌظٟ حٓظمخ٘خ ح٨طـخٖ حٌّئ٠ي ٌَّ٘ٚع١ش كك حٌىي 

حٌمَآْ ٚحٌٔعخ٠ش، حٔط٩لخ ِٓ حعظزخٍٖ كمخ عخِخ ٠ٔظٕي اٌٝ أٛٛي َٗع١ش ِطٍمش، طظّؼً ـٟ 

حٌى٠َُ ٚل٠خء حٌو١ٍفش عَّ حرٓ حٌوطخد )ٍٟٟ(، كخٚي ٌ٘ح ح٨طـخٖ حٌزلغ ٌٖ٘ حٌَّس عٓ 

طؤ١ًٛ ٌٌٙح حٌلك ِٓ ىحهً أْٓ أهَٜ، طَطىِ عٍٝ ِمظ١٠خص حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ، 

 ─ًٌٚه رٙيؾ ا٠ـخى ِزٍَحص لخ١ٔٛٔش طيعُ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ؿٙش، ٚطئْٓ 

ًً طِ ْٕ ِ   ─ رخ٦ٟخـش اٌٝ ًٌه ًً أٓخ١ٓخ ـٟ حٌيـخ  عٓ ـىَس طع١ُّ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ِٓ  حً ًك

 ؿٙش أهَٜ.

 ٌٝ ـىَط١ٓ:١ًٛ حٌمخٟٔٛٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اٚطظُٛ  ٌٖ٘ حٌّلخٌٚش ـٟ حٌظؤ

حٓظزعخى ٚؿٛى أٞ طعخٍٝ ر١ٓ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ٚحٌٕظخَ ـىَس  طعظّي :األٌٚٝ

 (.اٌّطٍت األٚيحٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ)

كك حٌىي  ِٟٛٛ  روٜٛٙحٌلي٠غ طَطىِ عٍٝ ٍٛي حٌعًّ حٌم٠خثٟ  :خٚاٌثب١ٔ

 (اٌّطٍت اٌثبٟٔٚح٨ٔط٩ق ِٕٗ وؤٓخّ ٌظع٠ِِ َِ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك ٚطيع١ّٙخ ) ،ٚحٌٔعخ٠ش

 

 انًؽهة األٔل: 

 

 انكذ ٔانطؼايح يغ يمتعياخ  اضتثؼاد تؼارض حك

 انمإََي انًغرتي.

 

 ─ٔعخ٠ش ٚحٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ حٌاْ حٓظزعخى أٞ طعخٍٝ ر١ٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚ

٠ـي ٕٓيٖ ـٟ ِظ٠َٙٓ أٓخ١١ٓٓ:  ─ كٔذ ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ٚؿٛى أٞ طعخٍٝ ر١ٓ اعّخي ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ٚلخْٔٛ ، ٠ٕزٕٟ عٍٝ ـىَس ٔفٟ األٚي عٍجٟ

طز١ك ـٟ ا١خٍ حٌظٛك١ي، رخعظزخٍٖ حٌمخْٔٛ حٌٌٞ كيى رّٛؿزٗ حٌَّ٘  حٌٕٜٛٙ حٌٛحؿزش حٌظ

 (اٌفمشح األٌٚٝ. )ٟ حٌّؽَرٟ ٌَّكٍش ِخ رعي ح٦ٓظم٩يحٌٕظخَ حٌمخٔٛٔ

، ٠عظّي عٍٝ ـىَس آظٕخى كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ اٌثبٟٔ ئ٠دبثٟ

" حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ ـٟ ا١خٍ ٜٔٛٙ ِيٚٔش ح٤كٛحي  ٌمخعيس ح٦كخٌش ِخٌه)ٍٟٟ( ١زمخ "

  (اٌفمشح اٌثب١ٔخحٌ٘و١ٜش )

 :األولىالفقرة 
 .عدم تعارض حق الكد والسعاية مع قانون التوحيد 
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،٠1965ٕخ٠َ  26حٌّمٜٛى رمخْٔٛ حٌظٛك١ي، لخْٔٛ 
301
، حٌٌٞ حٌّلخوُظٛك١ي حٌّظعٍك ر 

،ألَٖ حٌزٌَّخْ حٌّؽَرٟ أٌٔحن ربؿّخ  أع٠خثٗ
302
مٜي طـخُٚ اٗىخ١ٌش طعيى حٌـٙخص ر 

طٛك١ي حٌمخْٔٛ  :٠خء ٚطع٠َزٗ، ٚأه١َحِؽَرش حٌمش ح٨ٓظعّخ٠ٍش، ٚحٌم٠خث١ش حٌٍّٛٚػش عٓ حٌلمز

حٌٛحؿذ ططز١مٗ ٌيٜ حٌّلخوُ حٌٌٞ وخْ ِظعيىح رظعيى حٌظم١ُٔ ح٨ٓظعّخٍٞ ٌٍز٩ى.
303
 

ز١ك، ِٚٓ أُ٘ ِخ ؿخء رٗ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ، ٘ٛ طلي٠يٖ ٌٍٕٜٛٙ حٌمخ١ٔٛٔش حٌٛحؿزش حٌظط

١ٔش حٌٕٜٛٙ حٌَ٘ع١ش ٚحٌعز٠َش ٚوٌح حٌمٛح١ٔٓ حٌّي »ـٕٚ ـٟ ـٍٜٗ حٌؼخٌغ عٍٝ أْ 

حٌّلخوُ حٌٌّوٍٛس ٚحٌـٕخث١ش حٌـخٍٞ رٙخ حٌعًّ كخ١ٌخ طٜزق اٌٝ أْ طظُ َِحؿعظٙخ ِطزمش ٌيٜ 

 . «ـٟ حٌفًٜ ح٤ٚي

ٌىٓ ٚرؽٞ حٌٕظَ عٓ ح٦ٗىخي حٌٌٞ ١َكٗ حٌفًٜ، ٚطؤ٠ًٚ حٌم٠خء ٌٗ، روٜٛٙ 

ٔطخق ططز١ك حٌمٛح١ٔٓ حٌّي١ٔش ـٟ ع٩لظٙخ رخٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ
304

٠خ ، ـبْ حٌظٔخإي حٌٌٞ ٠طَكٗ أ٠

ِٓ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٌٌٙح  3ـٟ ع٩لظٗ رظطز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٠ظّؼً ـٟ ِيٜ حٓظ١عخد حٌفًٜ 

ٓىٛص حٌفًٜ حٌؼخٌغ ِٓ لخْٔٛ حٌظٛك١ي عٓ  وعَؾ ِلٍٟ؟ ٚرعزخٍس أهَٜ، ً٘ ٠عظزَحٌلك 

  ً عيحى حٌٌٞ أٍٚىٖ ى٩١ٌ عٍٝ حٓظزعخىٖ ٌٙخ ِٓ ٔطخق ططز١مٗ ٌيٜ ًوَ ح٤عَحؾ ّٟٓ حٌض 

 طزعخ ٌٌٌه؟  ─وعَؾ ِلٍٟ ─ َر١ش، ِٚٓ ػُ حٓظزعخى كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شحٌّلخوُ حٌّؽ

ر٘ؤْ طٛك١ي حٌّلخوُ ، لي أٌؽٝ وً  1965حٌلم١مش أْ ٕ٘خن ِٓ ً٘ذ اٌٝ أْ لخْٔٛ 

 ر٠َش لزً ٚارخْ حٌلّخ٠ش حٌف١َٔٔشٛخ حٌظٟ وخٔض ؿخ٠ٍش رزعٞ حٌمزخثً حٌزَٚهٜٛ ،ح٤عَحؾ

ٚأرمٝ عٍٝ ِخعيح٘خ ِٓ حٌٕٜٛٙ  ─ ِٓ ّٟٕٙخ ٠عظزَ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚحٌٌٞ ─

ٚحٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ ًوَ٘خ رفٍٜٗ حٌؼخٌغ، ٚوٌح حٌظ٠َ٘عخص حٌٜخىٍس رعيٖ ِؼً َ. أ. ٕ.
305
 

، لي أٌؽٟ رّٛؿذ لخْٔٛ حٌظٛك١ي حٌٌٞ خرّعٕٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ عَـ

ٍٞ رٙخ حلظَٜ ـم٢ عٍٝ حٌٕٜٛٙ حٌَ٘ع١ش ٚحٌعز٠َش ٚوٌح حٌمٛح١ٔٓ حٌّي١ٔش ٚحٌـٕخث١ش حٌـخ

 حٌعًّ.

رؽٞ حٌٕظَ عٓ ٛلظٙخ  ─أٔٗ ٠٨ّىٓ اىهخي ح٤عَحؾ  ،ِّٚخ ٠ِوٟ ٌ٘ح حٌطَف

٘ٛ حٌلىُ  :حٌَّحى رخٌٕٚ ـٟ ٌؽش حٌمخ١١ٔٛٔٓ »٤ْ  ؛ّٟٓ حٌٕٜٛٙ حٌَ٘ع١ش ─ أٚـٔخى٘خ

ٟٚ٘ أٚٓع ِٓ عزخٍس حٌٕٜٛٙ  ،حٌمٛحعي حٌَ٘ع١ش :حٌّيْٚ ـٟ حٌظ٠َ٘ع... ـخٌَّ٘  ٌُ ٠مً
                                                 

301
( ٌتعلق بتوحٌد المحاكم، الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربٌة( عدد 1965ٌناٌر  26) 1384رمضان  22بتارٌخ  3.64قانون رقم  - 

 .208( ص: 1965فبراٌر 3) 1384، فاتح شوال 2727
302

زامات والعقود، تؤمبلت حول موقف القضاء المغربً من مشكلة عبلقة ظ.ل.ع بالفقه أحمد ادرٌوش: نطاق ظهٌر االلت -انظر:  - 

 .10اإلسبلمً، م.س، ص: 
303

 وحول وضعٌة القضاء المغربً فً عهد الحماٌة وبعد إعبلن االستقبلل، ودور قانون التوحٌد فً معالجة هذه اإلشكالٌة راجع: - 

حول توحٌد القضاء ومغربته  1965ٌناٌر  26وحٌد وتعرٌب القضاء، تقٌٌم قانون حول مغربة وت 1965عبد الهادي بوطالب: قانون  -

النصف الثانً  «قرن من القانون المغربًربع  »بعنوان 10وتعرٌبه، المجلة المغربٌة للقانون والسٌاسة واإلقتصاد، عدد خاص رقم 

 وما بعدها. 15، ص1981من سنة 

الٌوم، نشر وتوزٌع مكتبة الرشاد، الدار البٌضاء، الطبعة األولى، حماد العراقً: القضاء المغربً بٌن األمس و -

 وما بعدها. 22م ص:1975هـ/1395

- BOUSSETTA MOURAD : La coutume en droit Marocain, op.cit. p 835 et s. 

- CHERKAOUI ABDELAZIZ: L’évolution du droit Marocain, Atravers la légilation, R.J.P.E.M, 

Numéro spécial, Nº 2éme semestre 1981, p : 173-175. 
304

 المقصود بها، قانون المسطرة المدنٌة فً عبلقتها بالمسطرة الشرعٌة، وقانون.ل.ع فً عبلقته بالفقه اإلسبلمً " )الموضوعً(. - 
305

 .258انظر: الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص:  - 
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حٌٕٜٛٙ" ـٟ ح٤كىخَ  ٟ ـبْ ح١ٌٜخؼش حٌمخ١ٔٛٔش طم٠ٟ رلَٜ ِعٕٝ ".. ٚرخٌظخٌحٌَ٘ع١ش.

،«حٌّيٚٔش ـٟ لخٌذ ط٠َ٘عٟ
306
ش. أ. ٕ رخعظزخٍ٘خ ٜٔخ َٗع١خ ٌُ هخٛش اًح عٍّٕخ أْ ِيٚٔ 

، ٚ٘ٛ ِخ ٠ف١ي رؤْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وعَؾ لي أٌؽٟ خَ٘ اٌٝ ٌ٘ح حٌلك ّٟٓ ٜٔٛٛٙط

 رّٛؿذ لخْٔٛ حٌظٛك١ي.

ىي ٚحٌٔعخ٠ش، اٌٝ أْ ٌ٘ح حٌلك ٚاْ خٖ حٌّئ٠ي ٌَّ٘ٚع١ش كك ح٠ٌٌ٘ذ ح٨طـ ،ِمخرً ًٌه

ِٚزخىة ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش  »ِلٍٟ، ا٨ أٔٗ ٠ٕٔـُ ِليٚى رـ٠َخٔٗ وعَؾ  ططز١مٗوخْ 

«حٌّٔلش حٌّىَٓش ٌمٛحعي حٌعيي ٚح٦ٜٔخؾ
307
٨ٚ ٠ّىٓ اىهخٌٗ ّٟٓ ح٤عَحؾ حٌّوخٌفش  

حٌٌٞ ٨ ٠ٕٔـُ ِع لٛحعي ح٠ٌَ٘عش  ٠ٌٍَ٘عش، وخٌعَؾ حٌمخٟٟ رلَِخْ ح٤ٔؼٝ ِٓ ح٦ٍع،

 ح١ِ٩ٓ٦ش حٌؼخرظش.

 ٚرّخ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٕظّٟ اٌٝ ىحثَس ح٤عَحؾ حٌظٟ ٨ طظٕخـٝ ٍٚٚف ح٠ٌَ٘عش 

ظعخٍٝ ط، اًح وخٔض ٨ [ ٥ٌعَحؾ] اِىخ١ٔش اعّخٌٙخ  »ألَص ح١ِ٩ٓ٦ش؛ ٚك١غ أْ َ. أ. ٕ لي 

«حٌَث١ٟٔ ٌٕٜٛٙ حٌّيٚٔش ـٟ ٍٚكٙخ ِع ػٛحرض ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش حٌّٜيٍ
308

، ـٌٙح ٠عٕٟ 

ٚرٕخء  ،أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠يهً ّٟٓ ِمظ١٠خص ٔٚ َٗعٟ، أ٨ ٚ٘ٛ َ. أ. ٕ، ٚع١ٍٗ

عٍٝ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،عٍٝ ٌ٘ح حٌظل١ًٍ، ـ٩ ٚؿٗ ٌٛؿٛى أٞ طعخٍٝ ر١ٓ لخْٔٛ حٌظٛك١ي ٚ

رخعظزخٍ٘خ ِٜيٍح ٌٕٚ حعظزخٍ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠ٔظّي َٗع١ظٗ ِٓ ِٛحـمظٗ ٠ٌٍَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش 

 حٌّيٚٔش.

اًح وخْ اؿَحء حٌعًّ رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وعَؾ ِلٍٟ ٨ ٠ظعخٍٝ ِع  ،ٌىٓ

ألَ لخْٔٛ حٌظٛك١ي اؿَحء حٌعًّ رٗ  ─حٔط٩لخ ِٓ أْ حٌّيٚٔش وٕٚ َٗعٟ  لخْٔٛ حٌظٛك١ي

١ِ٩ٓش؛ ـبْ ح٤عَحؾ حٌظٟ طٕٔـُ ِع أكىخَ ح٠ٌَ٘عش ح٦ ٌُ طٍػ  ─ رّفَٙٛ حٌفًٜ حٌؼخٌغ ِٕٗ

ًٌه ٨ ٠عٕٟ اِىخ١ٔش طع١ُّ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك وّخ ٠َٜ ًٌه حٌزعٞ، ٚأّخ ٨ري ِٓ حكظَحَ 

 خ.ِل١ٍ خه١ٜٛٛظٗ حٔط٩لخ ِٓ وٛٔٗ عَـ

 
 الفقرة الثانية:

 
309"استناد حق الكد والسعاية إلى مذىب اإلمام مالك بمفهوم " قاعدة اإلحالة 

 

                                                 
306

 .26زامات والعقود، م.س، ص: أحمد ادرٌوش: نطاق ظهٌر االلت - 
 وانظر فً نفس المعنى:           .11، م.س، ص:1الحسٌن الملكً: من الحقوق المالٌة للمرأة، نظام الكد والسعاٌة، ج -307

 .226جامع بن ٌدٌر: وضعٌة المرأة واألسرة بٌن السٌاسة التشرٌعٌة والقضابٌة وبٌن الممارسة اإلجتماعٌة، م.س، ص:  -   
308

 .11م.س، ص:  1ٌن الملكً: ج،الحس - 
309

، 216، 172، 82": النصوص التً كانت تتضمنها م. أ. ش الملغاة، والمتمثلة فً الفصول رقم " بقاعدة اإلحالة المقصود  - 

كل ما لم ٌشمله هذا القانون، ٌرجع فٌه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من  »وقد نصت هذه الفصول على أن  279

 .«اإلمام مالك  مذهب

 فهذه النصوص تشكل قاعدة أساسٌة فً اعتبار الفقه المالكً مصدرا تكمٌلٌا للمدونة.

 وانظر حول مفهوم هذه القاعدة ومقتضٌاتها: -

 وما بعدها. 311عبد المجٌد غمٌجة: موقف المجلس األعلى من ثنابٌة القانون والفقه فً مسابل األحوال الشخصٌة، م.س، ص: -
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،زعٞح٠ٌٌ٘ذ 
310
١خد ٔٚ ِزخَٗ ـٟ ِيٚٔش أ. ٕ حٌٍّؽخس ِٓ ؼ ٗ عٍٝ حٌَؼُاٌٝ أٔ 

 ٠ٚعزَ عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش٠ظ٠ّٓ ِمظ١٠خص 
311
أٞ  ─ا٨ أْ ط١ٜٕٚ ٌٖ٘ ح٤ه١َس  

ِٕٙخ عٍٝ اِىخ١ٔش حٌَؿٛ  اٌٝ حٌَحؿق أٚ حٌٍّ٘ٙٛ أٚ ِخ  82ٚهٜٛٛخ رخٌفًٜ  ─َ.أ.ٕ 

حٌَّ٘ٚع١ش ِّٙخ ٠ّىٓ ِٓ ه٩ٌٗ طٍّْ ٦ِخَ ِخٌه، ٠٘ىً ِٔظٕيح ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ ٌِ٘ذ ح

حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ؿٙش، ٚطز٠ََ ـىَس طع١ُّ ٔطخق ططز١مٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ، 

هخٛش ٚأْ ح٤ًٛ ـٟ اؿَحء حٌعًّ رٌٙح حٌلك ٠ٕطٍك ِٓ حعظزخٍٖ ِّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ـمٙخ 

 ٚل٠خء.
312
 

ٚحٌٔئحي حٌّطَٚف ٕ٘خ: ٘ٛ اٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ حٌمٛي ِعٗ رؤْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ـي 

 ١ظٗ حٌمخ١ٔٛٔش ـٟ أًٛ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ١زمخ ٌّفَٙٛ لخعيس ح٦كخٌش؟َِ٘ٚع

ٌٝ ك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٔظٕي رخٌظخٌٟ اٚاًح وخْ حٌـٛحد رخ٠٦ـخد، ـًٙ ٠عٕٟ ًٌه أْ ك

ِٚٓ ػُ حٓظزعخى ٍر٢ َِ٘ٚع١ظٗ رخٌعَؾ  ٕخ١ك حٌز٩ىلخعيس عخِش ِٚـَىس طَٔٞ عٍٝ وخـش ِ

 حٌّلٍٟ؟

ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ  ٍٛٗ ـٟ حٌٔعخ٠ش، ٚاْ وخْ ٠ـي أ٠ّىٕٕٟ حٌمٛي رؤْ كك  حٌىي ٚ

أٞ ِخ  ─  ٠عٕٟ حٓظٕخى َِ٘ٚع١ظٗ عٍٝ ٔٚ عخَحٌّزٕٟ عٍٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ـبْ ًٌه ٨

٠ٛؿذ ٍَٟٚس اعّخي ِمظ١٠خطٗ عٍٝ حٌىخـش، ىْٚ  ─َٜ رٗ حٌعًّ ١زمخ ٌمخعيس ح٦كخٌشؿ

 كَٜٖ رّٕخ١ك ؿ٠َخٔٗ وعَؾ ِلٍٟ.
                                                                                                                                                         

كل ما لم ٌرد به نص فً هذه  »من مدونة األسرة الجدٌدة، والتً نصت على أن  400كرة ٌمكن الحدٌث عن المادة وبنفس الف

 «المدونة، ٌرجع فٌه إلى المذهب المالكً واالجتهاد الذي ٌراعى فٌه تحقٌق قٌم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف 

ونة األسرة، وتعتبر مستندا فً اعتبار المذهب المالكً، مصدرا تكمٌلٌا لنصوص هذه فهذه المادة تشكل قاعدة اإلحالة أٌضا بالنسبة لمد

على أن مفهوم المذهب المالكً فً هذا اإلطار ٌستغرق كبل من الراجح والمشهور وما جرى به العمل.                              -مدونة األسرة-األخٌرة 

 انظر فً هذا المعنى:  -

 .     61ق أحمدون: الزواج والطبلق فً مدونة األسرة، م.س، ص: عبد الخال -     

محمد الكشبور: أحكام الزواج واالنفتاح على المذاهب الفقهٌة األخرى، بحث مقدم فً إطار الٌوم الدراسً حول " األسرة  -

-120، ص:2004سنة  - 50دد المغربٌة بٌن الفقه المالكً والقانون الوضعً"، المجلة المغربٌة لقانون واقتصاد التنمٌة، ع

121. 

 .45، ص:2005، سنة 8-7من مدونة األسرة، مجلة المناهج، عدد مزدوج  400بوشعٌب الناصري: قراءة فً المادة  -
310

 انظر على سبٌل المثال: - 

 .108رجاء ناجً مكاوي:  قضاٌا األسرة، م.س، ص:  -

 .65الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س، ص:  -

 .89ٌة الشغل النسوي: م.س، ص: أحمد إد الفقٌه: إشكال -
311

ٌرى أحد الباحثٌن، أن عدم إشارة م.أ.ش لحق الكد والسعاٌة ضمن الحقوق التً نصت علٌها لفابدة المطلقة، قد ٌكون راجعا  - 

كتفاء قٌامها لعدم انسجام اإلقرار بهذا الحق مع الوظٌفة التً حددتها المدونة للزوجة، من حٌث عدم إلزامٌة خدمتها للزوج واألوالد وا

بمهمة اإلشراف على شإإن البٌت فقط. ومن ثم فوظٌفتها هذه التخول لها أي حق عند الطبلق أو وفاة الزوج فٌما ٌتعلق بممتلكات 

 األسرة خبلل فترة الزواج.

                                   226-225،ص: جامع بن ٌدٌر: وضعٌة المرأة واألسرة بٌن السٌاسة التشرٌعٌة والقضابٌة وبٌن الممارسة اإلجتماعٌة، م.س -    
312

بل هناك من ذهب إلى أن م.أ.ش نصت على مقتضٌات حق الكد والسعاٌة منخبلل إحالة هذه األخٌرة على ماجرى به العمل،  - 

 خاصة وأن العمل ٌقصد به العرف.

 226جامع بن ٌدٌر: م.س، ص:  -    
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٠مظ٠ٟ حٌظ١١ِّ  ─ وّخ ٠ليىٖ حٌفمٙخء ─َٜ رٗ حٌعًّ ًٌه أْ حٌَؿٛ  اٌٝ ِفَٙٛ ِخ ؿ

ر١ٓ ٔٛع١ٓ ِٓ حٌعًّ:
313
 

ٍٝ وخـش أٔلخء حٌز٩ى أٚ ٔطخق ؿ٠َخٔٗ ع حٌعًّ حٌّطٍك أٚ حٌعخَ، رخعظزخٍٖ ع٩ّ ٠َٔٞ

حٌظٟ طمٍَ حٌلىُ ٚحٌعًّ حٌوخٙ أٚ حٌّم١ي، حٌٌٞ ٠ٕلَٜ اؿَحء حٌعًّ رٗ ـٟ حٌّٕخ١ك  ح٦ل١ٍُ.

 ١ك حٌز٩ى ح٤هَٜ.ٌٝ ِٕخرٗ ىْٚ أْ ٠ّظي ا

٘ٛ ِعَـش ِل١ٍش  ،ـبْ أُ٘ ١َٗ ِٓ ١َٚٗ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ عٕي حٌفمٙخء ؛ٌٌٌٚه

ؿ٠َخٔٗ اْ وخْ عخِخ أٚ هخٛخ.
314
 

ٚرّخ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠يهً ـٟ ا١خٍ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ حٌوخٙ أٚ حٌّم١ي، ـبْ 

ٍّليىحص حٌظٟ ًٌه ٠عٕٟ كظَ اعّخي ِمظ١٠خطٗ هخٍؽ حٌٕطخق حٌّىخٟٔ ٌـ٠َخٔٗ، ١زمخ ٌ

 ٛخؼٙخ حٌفمٗ ر٘ؤْ أًٛ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ.

ػُ اْ ِٓ ١َٚٗ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ وٌٌه، ٘ٛ ِعَـش حٌٔزذ ـٟ ؿ٠َخٔٗ عٍٝ ه٩ؾ 

حٌٍّ٘ٙٛ أٚ حٌَحؿق
315

، ٚرخٌٕٔزش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـخٌٔزذ ـٟ ؿ٠َخْ حٌعًّ رٗ عٍٝ ح٤لً 

ٚىـع حٌلَؽ حٌّظَطذ عٓ ـٟ رعٞ ٍٖٛٛ عٍٝ ه٩ؾ حٌٍّ٘ٙٛ، َِ٘ٛحعخس حٌعَؾ ٚحٌعخىس 

 ِوخٌفظّٙخ.

ٚرّخ أْ حٌّظفك ع١ٍٗ ـمٙخ، أْ ططز١ك ِمظ١٠خص ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ َِطز٢ رخٌٔزذ ـٟ 

حٌٔعخ٠ش ٨ ٠ّىٓ حٌعًّ رّمظ١٠خطٗ اؿَحثٗ ٚؿٛىح ٚعيِخ، ـبْ ًٌه ٠عٕٟ رخٌٕظ١ـش أْ كك حٌىي ٚ

حٌمخٟٟ ربعّخٌٗ ا٨ رٛؿٛى حٌعَؾ  ─خ ؿَٜ رٗ حٌعًّ حٌّزٕٟ عٍٝ حٌعَؾِّ رخعظزخٍٖ ─

 ٚططز١مٗ.

٠ظ٠ق رؤٔٗ ٨ ِـخي ٌظؤ١ًٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ِخ ؿَٜ رٗ  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

ِٚـَىح ٠َٔٞ ٔطخق ططز١مٗ  ٚرٕخء عٍٝ حعظزخٍٖ ٜٔخ عخِخ ،حٌعًّ حٔط٩لخ ِٓ لخعيس ح٦كخٌش

 ٜىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ ِٕطمش أٚ أهَٜ؛ اً ٨ري عٕي اعّخي ِمظ١٠خص ِخ ؿَ عٍٝ ؿ١ّع ح٤ٗوخٙ

 وّخ حطفك ع١ٍٙخ ـمٙخء حٌٌّ٘ذ. ِٗٓ َِحعخس ١َٚٗ ─١زمخ ٌمخعيس ح٦كخٌش  ─رٗ حٌعًّ 

 

 انًؽهة انخاَي: 

 
                                                 

313
 به العمل ومقتضى كل نوع:وانظر حول التمٌٌز بٌن نوعٌن ماجرى  - 

 .328-326عبد السبلم العسري: نشؤة األخذ بنظرٌة ما جرى به العمل عند فقهاء األندلس والمغرب، م.س، ص:  -
314

وٌقصد به المكان الذي جرى فٌه العمل مقابل الراجح أو المشهور، إذ اختبلف » وفً هذا الشرط ٌقول األستاذ محمد رٌاض:  - 

إدي إلى اختبلف األحكام المبنٌة على األعراف. وغٌرها من األسس، وبالتالً اختبلف بناء ما جرى العمل علٌها األماكن واألقالٌم ٌ

.... 

ومن أجل ذلك اختلف ما جرى به العمل فً بلد معٌن عن غٌره من البلدان لمغاٌرة العرف والمصلحة وغٌر ذلك من األسس، فالعمل 

 «.مل السوسً مثبل الفاسً هو غٌر العمل المراكشً، أو الع

 .518محمد رٌاض:  أصول الفتوى والقضاء، م.س، ص: -
315

فقد ٌنبنً ما جرى به العمل على العرف... وقد ٌنبنً على مصلحة، أو سد ذرٌعة ، أو ضرورة من الضرورٌات، فمعرفة »   - 

شهور حتى إذا زال ذلك األصل عاد )السبب الذي ألجله عدل عن المشهور( ٌساعد على إدراك سبب مخالفة ما جرى به العمل للم

 «الحكم للمشهور..

 .520محمد رٌاض: م.س، ص:  -
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تكريص انمعاء انًغرتي نًمتعياخ حك انكذ 

 .ٔانطؼايح

 

٠عظزَ حٌعًّ حٌم٠خثٟ ِٓ أُ٘ ح٤ْٓ حٌمخ١ٔٛٔش حٌّعظّي ع١ٍٙخ ـٟ حٌيـخ  ٚحٌظؤ١ًٛ 

ٌ٘ح ح٨طـخٖ، اٌٝ أْ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ ٓٛحء  ذ ِئ٠يٚك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ ٠ٌٌَّ٘٘ٚع١ش ك

عٍٝ ِٔظٜٛ ِلخوُ حٌّٟٛٛ  )حٌّلخوُ ح٨رظيحث١ش، ِلخوُ ح٨ٓظ١ٕخؾ( أٚ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ، ٌُ 

١ٍٗ عٕيِخ ٠ىْٛ ٌٌٙح ٚأّخ ١زمٗ ـٟ وً حٌم٠خ٠خ حٌظٟ عَٟض ع ،٠ظـخً٘ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك

حٌظطز١ك ِلً
316
. 

ٓ ح٤كىخَ ٚحٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش حٌّظعٍمش حٓظعَحٝ ِـّٛعش ِٚحٔط٩لخ ِٓ  

،رخٌّٟٛٛ 
317
: اٌٝ أْ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ١ٌٔض كز١ٔش  ٠وٍٚ ٌ٘ح ح٨طـخٖ 

ٚعٍٝ ٍأٓٗ حٌّـٍْ  ─ٚطلي٠يح حٌلي٠غ ِٕٗ  ─ حٌفظخٜٚ ٚحؿظٙخى حٌفمٗ، رً اْ حٌعًّ حٌم٠خثٟ

حٌّظعٍمش رٌٙح حٌلك،  ح٤عٍٝ كخٚي طى٠َْ ٌٖ٘ حٌَّ٘ٚع١ش، ٓٛحء عٍٝ ِٔظٜٛ لزٌٛٗ ٌٍيعخٜٚ

أٚ عٍٝ ِٔظٜٛ طؤ١ًٛ َِ٘ٚع١ظٗ حٔط٩لخ ِٓ أْٓ لخ١ٔٛٔش َٚٗع١ش ِوظٍفش، ١زمخ ٌّخ ٍٓىٗ 

.ـٟ ًٌه حؿظٙخى حٌفمٗ
318
 

                                                 
316

 .39 -34انظر: محمد الكشبور: مفهوم وطبٌعة حق الكد والسعاٌة، م.س، ص - 

 وانظر فً نفس المعنى:

 .89 -87أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:  -

 .131 -129 رجاء ناجً مكاوي: قضاٌا األسرة، م.س، ص: -

 .122 -119فرٌدة بنانً: تقسٌم العمل بٌن الزوجٌن، م.س، ص:  -

 .131-128محمد الخضراوي: دور المجلس األعلى فً حماٌة حقوق المرأة، م.س، ص:  -

 .420عبد السبلم حادوش: إدماج المرأة فً التنمٌة: م.س، ص: -

 .8-7زهور الحر: المسإولٌة المشتركة فً تدبٌر شإون األسرة ، م.س، ص: -

 .16الحسٌن الملكً: المرأة وحق الشقا، جرٌدة العلم، م.س، ص:  -
317

وتجدر اإلشارة إلى أن مختلف هذه األحكام والقرارات  تتركز فقط فً منطقة سوس ماسة، نظرا لجرٌان عرف الكد والسعاٌة  - 

 .بها
318

السعاٌة، فهناك من المحاكم من أحالت ٌبلحظ أن محاكم الموضوع مختلفة فً تحدٌد األساس الشرعً والقانونً لحق الكد و - 

بشؤن مقتضٌات هذا الحق إلى مبادئ الفقه المالكً وما جرى به العمل فً سوس، ومن ذلك قرار لمحكمة االستٌناف بؤكادٌر اعتبرت 

دئ الفقه أن مقتضٌات الكد والسعاٌة ٌرجع فٌها إلى مبادئ القضاء وخاصة العمل السوسً فً ظل هذه النوازل، وكذلك مبا »فٌه 

 «المالكً..

 ، )قرار غٌر منشور(04/01/2000، مإرخ فً 289/99، ملف رقم 2قرار عدد  -

 وانظر فً نفس االتجاه:

مإرخ فً  403/1959وكذلك حكم رقم  ─،   14/10/1959، مإرخ فً 292/1959محكمة الشرع بتزنٌت ملف رقم  -

،     وهذه األحكام أوردها  منشورة  الحسٌن 19/12/1959، مإرخ فً 369/1959وحكم ملف رقم  ─،12/1959/ 22

 .207 -201-191الملكً:  نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص: 

 وهناك من المحاكم من أسندت حق الكد والسعاٌة إلى قضاء الخلٌفة عمر ابن الخطاب  انظر:

 )غٌر منشور( 23/03/2005مإرخ فً  38/2004، ملف عدد 447حكم ابتدابٌة انزكان رقم  -

 )غٌر منشور( 26/12/2002مإرخ فً  385/99ملف رقم  1118بتدابٌة أكادٌر رقم حكم ا -

 وأخٌرا هناك محاكم اعتمدت على العرف كؤساس لئلقرار بحق الكد والسعاٌة، انظر:

، 4، منشور بمجلة نظرات فً الفقه والقانون عدد 10/01/1994، مإرخ فً 7/91حكم ابتدابٌة تارودانت ملف رقم  -

 .125ص

 )غٌر منشور(  2004-12-27، مإرخ فً 04-08-99، ملفرقم 322دابٌة مراكش عدد حكم ابت -
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( عٍٝ )حٌّـٍْ ح٤ ـبْ ح٦لَحٍ رٌٙح حٌلك ِٓ لزً أعٍٝ ١٘جش ل٠خث١ش ـٟ حٌز٩ى :ٚع١ٍٗ

٠ٚٔظؤْٔ رٙخ حٌم٠خس  ،وُٓٛحرك ل٠خث١ش ٚحؿظٙخىحص طٙظيٞ رٙخ حٌّلخ » ٓخعي عٍٝ هٍك

،«ٚحٌّلىّْٛ أػٕخء ٔظَُ٘ ـٟ حٌٕٛحُي حٌّظعٍمش رخٌٔعخ٠ش
319
ٌٛ عّيص وخـش  زٌحٌٌٌٚه ك 

ٌّخ ١ٓىْٛ ِٓ ٗؤْ طع١ُّ ٌٖ٘ ح٤كىخَ ِٓ ـخثيس  ،ٌٝ ططز١ك أكىخَ حٌٔعخ٠شحٌّلخوُ حٌّؽَر١ش ا

 ّ٘خ يٚرٌي حٌـٙ عٍٝ ِٔظٜٛ طٛك١ي حٌعًّ حٌم٠خثٟ روٜٛٙ حٌّٟٛٛ ، هخٛش ٚأْ حٌعًّ

أٓخّ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِّخ ٠زمٝ ِعٗ ِٓ ؼ١َ حٌّٕطمٟ ٨ٚ حٌَ٘عٟ طَط١ذ ٌ٘ح 

حٌلك ٌفخثيس حٌٔعخس حٌّٕظ١ّٓ ٌّٕطمش ىْٚ أهَٜ
320
. 

ٚ٘ٛ طٛؿٗ  ─رعٞ ح٤كىخَ ٚحٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش  كخٌٚض ،ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك أ٠٠خ

عٍٝ ِٕطمش ؿ٠َخٔٗ وعَؾ طع١ُّ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ٚعيَ لَٜ ٔطخق اعّخٌٗ  ─ ح٤ل١ٍش

ٍؼُ أْ ح١٤َحؾ ٨  ─ص لَحٍ ٌّلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رخٌَرخ١ ؿخء ـٟ ك١ؼ١خك١غ  ِلٍٟ،

ٚك١غ أْ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ٌيْ  »  ─مش ؿ٠َخْ حٌعَؾ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٕظّْٛ اٌٝ ِٕط

حٌَّأس ٓٛحء ـٟ حٌزخى٠ش أٚ حٌلخَٟس حٌّعظزَ ٌٍظع٠ٛٞ عٕٗ، ٘ٛ حٌّظَطذ ِٓ عًّ ِىٔذ 

ٚ ٠ش حٔ٘ؤص أػٕخء حٌل١خس حٌِٚؿ١ش، أحـَ عٍٝ حٌلخؿ١خص حٌ٘و١ٜش، ٠ٜذ ـٟ ػَٚس ِخىٚ

حٌظىخًِ ر١ّٕٙخ ـٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ ٠ـعً ح٨ٍطزخ١ ر١ٓ حٌّظلًٜ ـٟ ٌٖ٘ حٌؼَٚس ٚح٨ٗظَحن ٤ِٛحي 

«أٚ عًّ حٌِٚؿ١ٓ أ٠َِٓ ِظ١ُِ٩ٓ ٨ كىُ رؤكيّ٘خ ىْٚ ح٢هَ...
321
ٚ٘ٛ ِخ ٠عٕٟ ا٩١ق  

.خِل١ٍ خعَـ١ خ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رؽٞ حٌٕظَ عٓ وٛٔٗ كمحٌّلىّش ٌٍعًّ رّمظ
322
 

رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ه٩ي   ٌىٓ، اًح وخْ ِٓ حٌؼخرغ أْ حٌعًّ حٌم٠خثٟ لي ألَ

ـبٔٗ ِع ًٌه حٓظمَ عٍٝ أْ حٌعًّ رٗ ِزٕٟ عٍٝ  ؛ِمظ١٠خطٗ ـٟ حٌِٕحعخص حٌّؼخٍس ر٘ؤٔٗ ططز١ك

ىي ٚحٌٔعخ٠ش ِخىحَ أْ حٌٌٞ ٍـعٙخ ٨ ٠ٕظّٟ اٌٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ، اً ٨ ِـخي ٦لخِش ىعٜٛ حٌ

ِٕطمش ؿ٠َخْ حٌعَؾ رٌٌه، ٤ْ ططز١ك حٌعَؾ ٠ظ١ِّ رطخرع حٌل٠َٜش حٌّىخ١ٔش ٚحٌظلي٠ي 

 حٌـؽَحـٟ.

ه١َ ِٔظمَ عٍٝ أْ ططز١ك ِمظ١٠خص كك ٤ـف١ّخ ٠ظعٍك رم٠خء حٌّـٍْ ح٤عٍٝ، ـٌٙح ح

 ه٩ي ػ٩ع ٍٛٛ أٓخ١ٓش:حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش َِطز٢ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٠ٚظَٙ ًٌه ِٓ 

 

      ٚاْ ٌُ ٠ظعَٝ  ─رظطز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش الَحٍ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ  -1

  ─ ِلٍٟ حٌّٕخ١ك حٌظٟ ٠ٔٛى رٙخ وعَؾـٟ رخٌظ٠َٜق اٌٝ وْٛ ٌ٘ح حٌظطز١ك ٠ٕلَٜ 
                                                 

319
 .88أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:  - 

320
 ، 131محمد الخضراوي: دور المجلس األعلى فً حماٌة حقوق المرأة، م.س، ص - 

    89وانظر كذلك: أحمد إد الفقٌه: م.س، ص:   - 

 .61، ص: 2004الطبعة األولى نونبر  -الرباط –، مطابع أمبلاير 1القوانٌن العرفٌة األمازٌغٌة، ج أحمد أرحموش: - 
321

، ص: 2001ماي  16، منشور بمجلة رسالة المحاماة العدد 4/4/2000مإرخ فً  6323/99، ملف عدد 2344قرار رقم  - 

208. 
322

 وانظر فً نفس السٌاق: - 

، سنة 1منشور بمجلة المحامون عدد 04/11/1985، مإرخ فً 885/85ف عدد ، مل1253قرار  استبنافٌة آسفً رقم  -

 .91، ص: 1987

الحسٌن الملكً: م.س،  -، أورده منشورا 22/01/1977مإرخ فً  1992/95، ملف عدد 223حكم ابتداٌة الرباط، رقم  -

 .156ص:

 .163الملكً:  م.س، ص: الحسٌن - 26/04/1989، مإرخ فً 1317/89ملف عدد  104حكم ابتدابٌة الرباط رقم  -
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وخْ ىحثّخ رٕخء عٍٝ أْ أ١َحؾ حٌِٕح  ٠ٕظّْٛ اٌٝ حٌّٕخ١ك حٌظٟ ٠ٔٛى رٙخ عَؾ حٌىي 

رل١غ ٌُ أعؼَ عٍٝ أٞ الَحٍ ٌٗ ٠ف١ي طع١ُّ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك. ْٚحٌٔعخ٠ش
323

 

 

٠ش ٌٍعَؾ حٌّلٍٟ )حٌمطَ    اكخٌش حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ر٘ؤْ ططز١ك لٛحعي كك حٌىي ٚحٌٔعخ -2

حٌٟٔٛٓ(، ك١غ ٔمٞ لَحٍح ٌّلىّش ح٨ٓظ١ٕخؾ رؤوخى٠َ ٌوَٚؿٙخ عٓ ططز١ك 

   كمخ  »ؼ١خص حٌمَحٍ:حٌلك وّخ ٟ٘ ؿخ٠ٍش رخٌمطَ حٌٟٔٛٓ. ؿخء ـٟ ك١ِمظ١٠خص ٌ٘ح 

 ـ١ٗ طزٕٝ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ ٚٛللٗ. ك١غ اْ حٌلىُ حٌّطعْٛ

ٚك١غ ٠ظ٠ق ِٓ ح٩١٦  عٍٝ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ أٔٗ ٠ىظٟٔ ٛزؽش حٌمٍٜٛ ـٟ 

ح٤ٓزخد، ٌُٚ ٠ـَ عٍٝ حٌٕٔٓ حٌّظزعش ـٟ حٌمطَ حٌٟٔٛٓ ـٟ ٗؤْ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

١ٍٙخ حٌفمٙخء ـٟ ـظخ٠ُٚٙ ٌٍِٚؿخص حٌّظٛـٝ عُٕٙ أٚ حٌّطٍمخص، ٚحٌظٟ ٔٚ ع

ِّخ طىْٛ ِعٗ ح١ٌٍٓٛش ـٟ  ،ٚأكىخُِٙ، ِّخ أ١َٗ اٌٝ حٌزعٞ ِٕٗ ـٟ ح١ٌٍٓٛش

«ِلٍٙخ...
324
 

 

الَحٍ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ٚر٘ىً ٠َٛق أْ ططز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠ـذ  -3

 خٌزشأْ ٠ظـخُٚ ِىخْ ؿ٠َخْ حٌعَؾ رٗ، ك١غ ٍـٞ ـٟ لَحٍ كي٠غ ٌٗ ىعٜٛ حٌط  

، رعٍش أٔٗ وخْ ٠ـذ ع١ٍٙخ أْ طَـع ىعٛح٘خ ٨ ـٟ ا١خٍ ِمظ١٠خص كك حٌىي )حٌّيع١ش(

ٚحٌٔعخ٠ش، ٚأّخ ١زمخ ٌٍمٛحعي حٌعخِش، عٍٝ حعظزخٍ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٘ٛ عَؾ ٨ ٠ٛؿي 

ٌىٓ، ٍىح عٍٝ ِخ أػ١َ ـٟ  »: ـٟ ِٕطمش الخِش حٌِٚؿ١ٓ، ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص حٌمَحٍ

حي حٌ٘و١ٜش ٌُ طٕظُ رٕٜٛٙ هخٛش ح١ٌٍٓٛظ١ٓ ِعخ، ـبٔٗ ٚاْ وخٔض ِيٚٔش ح٤كٛ

أكىخَ ح٤ِٛحي حٌظٟ ٠ىظٔزٙخ حٌِٚؿخْ رعي عمي ُٚحؿّٙخ، ـبٔٙخ ٜٔض ـٟ كخٌش عيَ 

أٚ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ  ،أٚ حٌَحؿق ،ٚؿٛى ٔٚ ح٤هٌ رخٌٍّ٘ٙٛ

 ِخٌه، ٚأٔٗ رخٌَؿٛ  اٌٝ ٌ٘ح حٌفمٗ ٔٚ حرٓ عخُٛ ـٟ حٌظلفش:

 

 ***  ٚٓىظــــــض عـــٓ ١ٍـــذ ٌّخٌٙــــــخ ٚحٌِٚؿش حٓظفـخى ُٚؽ ِخٌٙـخ

 ـٟ حٌٔىٕٝ عٍٝ حٌوٜٛٙ *** ٚحٌوٍؿ ـٟ حٌّٕٜـٛٙ ٌٙخ حٌم١خَ رعي  
 

رّعٕٝ أْ كك حٌِٚؿش ِلفٛظ ٌّطخٌزش ُٚؿٙخ رّخ لي ٠ىْٛ لي أهٌٖ ِٓ          

أِٛحٌٙخ ٚحٓظفخى ِٕٙخ، ِّخ ٠مظ٠ٟ أْ حٌطخعٕش وخْ ٠ـذ ع١ٍٙخ أْ طٍظـت اٌٝ حٌمٛحعي 
                                                 

323
 انظر على سبٌل المثال: - 

، ملف شرعً، غرفة األحوال 26/10/2000، مإرخ فً 97 -01 -139/2، ملف رقم 1018قرار المجلس األعلى عدد  -

 الشخصٌة، )قرار غٌر منشور(

ن الملكً:  الحسٌ -، الغرفة االجتماعٌة. 12/10/1982مإرخ فً  93901ملف رقم  662قرار المجلس األعلى عدد  -

 .73م.س،  ص: 

الحسٌن  -، غرفة األحوال الشخصٌة، 24/07/1991مإرخ فً  5129/90ملف رقم  999قرار المجلس األعلى عدد  -

 .81الملكً: م.س، ص: 

الحسٌن الملكً: م.س،  -الغرفة الشرعٌة، 28/11/1978، مإرخ فً 46767، ملف رقم 44قرار المجلس األعلى عدد  -

 .62ص: 
324

، الغرفة االجتماعٌة الحسٌن الملكً: م.س، ص: 12/05/1980مإرخ فً  74469، ملف رقم 177لس األعلى عدد قرار المج - 

68. 
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عخِش ٌٍّطخٌزش رّخ طَحٖ كمخ ٌٙخ ـٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ، ري٨ ِٓ طمي٠ُ ىعٛح٘خ ـٟ ا١خٍ حٌىي حٌ

«٠ٛؿي ـٟ ِٕطمش الخِش حٌِٚؿ١ٓ... ٚحٌٔعخ٠ش حٌٌٞ ٘ٛ عَؾ ٨
325
 

ٔفْ ِخ حٓظمَ أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رّلخوُ حٌّٟٛٛ ، ـمي ٓخٍص ٟ٘ ح٤هَٜ عٍٝ 

ٟٚ٘ ] ٚأكىخِٙخ ٚاْ وخٔض رعٞ حٌّلخوُ ـٟ لَحٍحطٙخ ─ع١ٍٗ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ 

ِٔؤٌش حٌعَؾ ـٟ اعّخٌٙخ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شَح  ٌُ ط    [ل١ٍٍش
326

ك١غ  ─

حٌٕخٌُش ِٟٛٛ   »رَّحوٖ ـٟ كىُ كي٠غ ٌٙخ اٌٝ أْ ً٘زض حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش 

حٌيعٜٛ طظعٍك رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌّٔظّي ِٓ ح٤عَحؾ حٌّل١ٍش ٌّٕطمش ّٓٛ، ٚأْ 

ٌل٠َٜش حٌّىخ١ٔش ٚحٌظلي٠ي حٌـؽَحـٟ، ِٚٓ ػُ ـبٔٗ ٨ ططز١ك حٌعَؾ ٠ظ١ِّ رطخرع ح

٠ّىٓ ططز١مٗ عٍٝ أٔخّ ٠ع١ْ٘ٛ ـٟ ِيحٍ ك٠َٞ هخٍؽ ِٕطمش ّٓٛ ِخٓش، كٔذ 

«ح٨ؿظٙخى حٌمخٍ ٌٍّـٍْ ح٤عٍٝ...
327
 

ً٘زض حرظيحث١ش طخٍٚىحٔض اٌٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ عَؾ ٓخثي  ،ٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق

ك١غ ؿَٜ حٌعَؾ رؤْ طؤهٌ حٌَّأس كظٙخ  رّٕطمش ّٓٛ، عٍٝ ه٩ؾ ِٕطمش ـخّ،

.ُحى عٍٝ ِخي حٌِٚؽ ٠َٛ ىهٍض ع١ٍٗحٌّٛحُٞ ٌّميحٍ ؿ٠َٙخ، ـ١ّخ 
328

، وّخ أويص 

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚاْ ٌُ ٠ٕظُ ط٠َ٘ع١خ  »حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤوخى٠َ عٍٝ أْ 

«وّئٓٔش لخ١ٔٛٔش، ا٨ أٔٗ ٠َؿع ر٘خٔٗ اٌٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ...
329
. 

 

ِٔظمَ عٍٝ أْ  ─ٚعٍٝ ٍأٓٗ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ─ٌعًّ حٌم٠خثٟ ه٩ٛش حٌمٛي، أْ ح

ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِز١ٕش عٍٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٌٌٌٚه ـبٔٗ ٨ ِزٍَ ٦لَحٍ ٌ٘ح حٌلك 

ٌؽ١َ حٌٔعخس حٌّٕظ١ّٓ ٌّٕطمش ؿ٠َخْ عَؾ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚأعظمي أٔٗ طٛؿٗ ١ٍُٓ ٌٔزز١ٓ 

 ٍث١١ٔ١ٓ:

ِزيأ حٌظٛلع ٚح٨ٓظمَحٍ حٌمخٟٔٛٔ، ـ٩ طَٔٞ ٠لظََ  -أٞ حٌظٛؿٗ -، وٛٔٗاألٚي

ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ا٨ عٍٝ أ١َحؾ وخٔٛح عٍٝ عٍُ ِٔزك رلخي حٌظَٜـخص حٌظٟ 

 ٠مِْٛٛ رٙخ ٚحٌظٟ طم٠ٟ ربعّخي ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

، ٠ظّؼً ـٟ أْ وً ِٓ ٓخُ٘ ـٟ طى٠ٛٓ أٚط١ّٕش ِخي ح٤َٓس ٚػَٚطٙخ، كظٝ ٌٚٛ اٌثبٟٔ

ؼ١َ حٌّٕظ١ّٓ ٌٍّٕطمش حٌظٟ ٠ـَٞ رٙخ عَؾ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٨ ٠عٕٟ ًٌه أْ كمٗ لي  وخْ ِٓ

ٟخ  ٌلَِخٔٗ ِٓ ِّخٍٓش ىعٜٛ حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـخٌمٛحعي حٌعخِش وف١ٍش رؤْ 

ط٠ّٓ ٌٗ كمٗ اًح طٛـَص ١َٚٗ ًٌه، وؤْ ٠م١ُ ىعٛحٖ عٍٝ أٓخّ عمي اؿخٍس حٌويِش، أٚ 
                                                 

325
غرفة األحوال الشخصٌة  16/04/2003، مإرخ فً 02/01/2002، 192، ملف رقم 159قرار المجلس األعلى عدد  - 

 والمٌراث )قرار غٌر منشور(.
326

 من بٌن هذه القرارات واألحكام: - 

، منشور بمجلة المحامون 04/11/1985، مإرخ فً 885/85ملف رقم  1253قرار محكمة االستٌناف بآسفً، رقم  -

 .91، ص: 1987، السنة 1العدد

 . 116، الحسٌن الملكً: م.س، ص: 08/04/1991مإرخ فً  8746/89، ملف رقم 2003استٌنافٌة الرباط، قرار عدد  -

 .163، الحسٌن الملكً، م.س، ص: 26/04/1989، مإرخ فً 7/13/89 ، ملف عدد104ابتدابٌة الرباط، حكم رقم  -
327

 )حكم غٌر منشور( 27/12/2004، مإرخ فً 99/08/04، ملف رقم 322حكم فً ملف شرعً، عدد - 
328

، 4، منشور بمجلة نظرات فً الفقه والقانون، عدد 10/01/1994، مإرخ فً 7/91ابتدابٌة تارودانت، حكم عقاري، ملف رقم  - 

 .125ص:
329

أورده منشورا الحسٌن الملكً: م.س،  26/12/86، مإرخ فً 54/86، ملف رقم 221/86المحكمة االبتدابٌة باكادٌر: حكم عدد  - 

 .142ص: 
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ٚ حٌلٔخرخص حٌزٕى١ش، ٚؼ١َ٘خ ِٓ حٌيعخٜٚ حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠ـي ـ١ٙخ حٌَ٘وش، أٚ حٌٛوخٌش، أ

 ٟخٌظٗ ٨ٓظ١فخء كمٗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

        خبرّخ اٌجبة األٚي                                     

           

          

 

 

 
ـٟ ؿخٔزٗ  -َ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌمي طز١ٓ ِٓ ه٩ي حٌٛلٛؾ عٍٝ ِفَٙٛ ِٚ

ِيٜ ح٦ٍطزخ١ حٌمخثُ ر١ٓ وً ِٓ حٌعَؾ حٌّلٍٟ ِٟٚٛٛعخص ٌ٘ح ح٤ه١َ، ٚوخٔض  -حٌـظؤ١ٍٟٛ

حٌّلٍٜش حٌٕٙخث١ش طظـٗ ٔلٛ ح٦لَحٍ رَّو٠ِش حٌعَؾ حٌّلٍٟ ِٚل٠ٍٛظٗ رخٌٕٔزش ٌّفَٙٛ ٌ٘ح 

              حٌلك َِٚ٘ٚع١ظٗ.                                          

ٚ٘ىٌح حط٠ق ؿ١ٍخ ِٓ ه٩ي حٌفًٜ ح٤ٚي، ِيٜ حٍطىخُ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

عٍٝ ِمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٚو١ؿ أْ ِوظٍؿ  عٕخَٛ حٌظع٠َؿ حٌظٟ ٠ٔظّي ِٕٙخ ِفِٙٛٗ 

طَطز٢ رّليىحص طٕظّٟ ـٟ ؿٍٙخ اٌٝ ِـخي حٌعَؾ، ٚو١ؿ أْ ِمخٍرش ِفَٙٛ ٌ٘ح حٌلك ىْٚ 

      َؾ حٌّلٍٟ ـ١ٗ، ٠ئىٞ اٌٝ طزٕٟ ِفخ١ُ٘ ِؽ١ٍٛش ٚلخَٛس.                                                                           حٓظل٠خٍ ىٍٚ حٌع

ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس حٌّؽَر١ش وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  49وّخ أْ طزٕٟ حٌّخىس 

ٌٙح حٌلك، رل١غ ٠ظ٠ّٓ ِوظٍؿ طزمٝ ِٔؤٌش ِٔظزعيس، ٚ٘ٛ ِخ وخْ ٠ظطٍذ ٟٚع طع٠َؿ ٌ

حٌعٕخَٛ ح١ٌِّّس ٌٗ ٚحٌىخٗفش عٓ ١ز١عظٗ حٌعَـ١ش حٌّل١ٍش ِٓ ؿٙش، ٠ٚظـخُٚ ـٟ ٔفْ حٌٛلض 

                      حٌمٍٜٛ حٌٌٞ حعظٍٛ رعٞ حٌّلخ٨ٚص حٌفم١ٙش حٌظٟ ٍحِض طلي٠ي ِفِٙٛٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ.                                                  

ٚحٔط٩لخ ِٓ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ أ٠٠خ، طز١ٓ أْ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طَطز٢ ر٘ىً 

حٌّلٍٟ، ٚحط٠ق أْ ِخً٘ذ ا١ٌٗ وً ِٓ ح٦طـخٖ ح٤ٚي حٌمخٟٟ رعيَ َِ٘ٚع١ش  ؾوز١َ رخٌعَ
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كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚح٦طـخٖ حٌؼخٟٔ حٌمخٟٟ رَّ٘ٚع١ظٗ رخٌٕظَ ٨ٓظٕخىٖ اٌٝ أْٓ َٗع١ش 

ىٓ ١ٍّٓخ؛ اً َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أّخ طـي ٕٓي٘خ ـٟ حٍطزخ١ٙخ ٚلخ١ٔٛٔش عخِش، ٌُ ٠

 رخٌعَؾ حٌّلٍٟ.                                     

ٌىٓ، اًح وخْ وً ِٓ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش َِٚ٘ٚع١ظٗ طَطز٢ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ  

 يٌ٘ح ِخ ٕٓلخٚٚطٔظٕي ع١ٍٗ، ـّخ ٟ٘ ١ز١عش حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٗ؟ ٚعٍٝ أٞ أٓخّ طَطىِ؟ 

 ح٦ؿخرش عٕٗ ـٟ حٌزخد حٌؼخٟٔ.                                                           
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 ٔانطؼايح نهؼرف انًحهي.
 



 109 

 ٠٘ىً حٌَّطىِ ح٤ٓخّ حٌٌٞ ─وّخ ٍأ٠ٕخ ـٟ حٌزخد حٌٔخرك ─اًح وخْ حٌعَؾ حٌّلٍٟ

ؽطخء حٌَ٘عٟ ٚحٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ طٔظٕي ع١ٍٗ ، رً ٚح٠ٌمَٛ ع١ٍٗ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

؛ ـبْ كيٚى ىٍٚ حٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚطؤػ١َٖ ٌُ ٠مؿ عٕي ٌ٘ح ح١٦خٍ، ٚأّخ طعيحٖ اٌٝ ظَِٗ٘ٚع١

٩ِكظظٗ ٓٛحء ٗ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ أْ ٠٘ىً أ٠٠خ حٌّٜيٍ ح٤ٓخٟٓ ٌٍمٛحعي حٌظٟ طلىُ ِمظ١٠خط

ظٜٛ حٌمٛحعي حٌظٟ طلىُ طٕظ١ّٗ عٍٝ ِٔظٜٛ طلي٠ي حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٌٙح حٌلك، أٚ عٍٝ ِٔ

 ٔطخلخ ٚاػزخطخ ٚلّٔش.

ِٓ ه٩ي طظزع ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚحٌزلغ  ق  ٟ  ٛ  ط   رخٌٕٔزش ٌٍّٔظٜٛ ح٤ٚي:

ـٟ حٌّفظَٟخص حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طىْٛ أٓخٓخ ٌٗ، أْ حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٌٙح ح٤ه١َ، 

ُ ـٟ طى١١فٗ، ـٙٛ ـٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخؾ ١ٌْ طَطز٢ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ حٌٌٞ ٠٘ىً حٌعَٕٜ حٌّظلى

ا٨ كمخ ٗو١ٜخ ِظَطزخ عٓ َٗوش عَـ١ش لخثّش ر١ٓ أـَحى ٠ٕظّْٛ ٌٛكيس أ٠َٓش ِع١ٕش، هخٛش 

، أّخ ٘ٛ ِزٕٟ عٍٝ ِخ طظ١ِّ ٠شاًح عٍّٕخ أْ ح٦لَحٍ رخٌَ٘وش حٌعَـ١ش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ

ش ِٓ ؿٙش، ٚروخ١ٛش حٌطخرع حٌعَـٟ ِٓ رٗ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٓ ١خرع ح٨ٓظؼٕخء عٓ حٌمٛحعي حٌعخِ

 (.اٌفصً األٚيؿٙش أهَٜ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ـعٍٙخ ٩ِثّش ٌّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك )

حٌظٟ طلىُ طٕظ١ُ كك حٌىي  ـبْ حٌٛلٛؾ عٍٝ حٌمٛحعي حٌؼخٟٔ: أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخٌّٔظٜٛ

ش ارظيحء ٚحٔظٙخء، ٚرخٌٕٔز ى٘ؿ ر٘ىً ؿٍٟ عٓ طخػَٖ رّمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟٚحٌٔعخ٠ش، ٠

 . حٌظٕظ١ّ١ش ِٗفَىحطٌىً 

ـخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٠عظزَ عَٕٜح ؿ٠َ٘ٛخ ـٟ طلي٠ي ٔطخق ططز١ك ٌ٘ح حٌلك، ٓٛحء طعٍك 

ٚحٌعَؾ  ِٓ ك١غ حٌّىخْ ٚحٌّٟٛٛ  )حٌّلً(، ح٤َِ رطز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌٗ، أٚ رٕطخلٗ

 حٌّلٍٟ وٌٌه ٠ٍعذ ىٍٚح ِّٙخ ـٟ ط٘ى١ً ٚرٍٍٛس لٛحعي اػزخص ٌ٘ح ح٤ه١َ، ٚهٜٛٛخ ـ١ّخ

ح٦ػزخص ـٟ ىعٜٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ؿٙش، ٚٚٓخثً اػزخص ٌٖ٘ حٌيعٜٛ ِٓ  ٠َطز٢ رّزخىٜ

 .ؿٙش أهَٜ

ٚأه١َح ـخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٠لظفع رّىخٔش ِظ١ِّس ـٟ ٟز٢ حٌمٛحعي حٌظٟ طلىُ ـَُ ٌ٘ح 

حٌلك، ٓٛحء ِٓ ك١غ ٠َ١مش حٌمّٔش حٌّعظّيس ـٟ ًٌه، أٚ ِٓ ك١غ حٌّعخ١٠َ حٌظٟ ٠ؤهٌ رٙخ 

 اٌفصً اٌثبٟٔ(عّخي حٌمّٔش ـٟ طمي٠َ ٚطم٠ُٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.)حٌمخثُ رؤ
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ص حٌـ٠َ٘ٛش حٌظٟ ح٦ٗىخ٨ ، أكي٠شحٌظى١١ؿ حٌمخٟٔٛٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ ِٔؤٌش ّؼًط

َ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك، ٚحٍطزخ١ ِفِٙٛٗ ـفٟ ظً ؼ١خد طٛحـك ـمٟٙ كٛي ِ ٠طَكٙخ حٌّٟٛٛ ؛

وً ٌٖ٘  ِٓ حٌّئٓٔخص حٌَ٘ع١ش ٚحٌمخ١ٔٛٔش؛ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٚطيحهً ِمظ١٠خطٗ رّـّٛعش

حٌعٛحًِ ٚؼ١َ٘خ ٗىٍض ِـظّعش ٓززخ ل٠ٛخ، ِزخَٗح أٚ ؼ١َ ِزخَٗ، ـٟ َِحوّش ٚأظخؽ 

 حهظ٩ؾ ـمٟٙ كٛي ١ز١عش ٌ٘ح حٌلك ٚطى١١فٗ حٌمخٟٔٛٔ.

ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍ، طلي٠ي ١ز١عش  ─ وع١ٍّش ١ًٕ٘ش ِعميس ─خٟٔٛٔ ٚحٌّمٜٛى رخٌظى١١ؿ حٌم

حٌلك حٌٌٞ ٠وٛي ٌٍٔعخس اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رلظُٙ ـٟ حٌّٔظفخى حٌّلًٜ رفعً ِٔخّ٘ظُٙ ـٟ 

طى٠ٛٓ أِٛحي ح٤َٓس أٚ ط١ّٕش ػَٚطٙخ، ِٚخ اًح وخْ كمخ ع١ٕ١خ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش 

ي ٌٜخكزٙخ ٍٓطش ِزخَٗس عٍٝ حٌٟ٘ء ِٟٛٛ  حٌظٟ ٔظّٙخ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ؛ ٚحٌظٟ طوٛ

حٌلك ىْٚ ٚٓخ١ش أكي؟ أَ أٔٗ ٠ظً كمخ ٗو١ٜخ ٨ ٠ّٕق ٌٜخكزٗ ٜٓٛ اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رٗ 

  ِ  طخٌزظٗ؟ـٟ ِٛحؿٙش حٌّي٠ٓ، ىْٚ أْ ٠وٛي ٌٍيحثٓ ٍٓطش ِزخَٗس عٍٝ حٌٟ٘ء ِلً 

ر١ٓ ِخ  ٔعخ٠شِٚعٗ حٌم٠خء كٛي طلي٠ي ١ز١عش كك حٌىي ٚحٌ ٚاؿّخ٨، ـٍمي حهظٍؿ حٌفمٗ

 حطـخ١٘ٓ ٍث١١ٔ١ٓ:  ١ٜخ، ك١غ أهٌ ٌ٘ح ح٨هظ٩ؾ اًح وخْ كمخ ع١ٕ١خ أَ ٗو

اٌٝ ىحثَس حٌلك حٌع١ٕٟ، ك١غ ٠٠فٟ  ، ٠َٜ رخٔظّخء كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شاالردبٖ األٚي

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٛفش حٌطز١عش حٌع١ٕ١ش، ٠ٍٚلمٗ رؤكي حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ٚـك طٍٜٛ ِع١ٓ ٚطف١َٔ 

، طى٘ؿ عٓ عيَ ٛلش ٍِٔىٗ ٌح حٌظٍٜٛ ٌطز١عش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شخل٘ش ِ٘ليى؛ ؼ١َ أْ ِٕ

 (.اٌفشع األٚي) طز١عش ٌ٘ح ح٤ه١َِٚٓ طُ حٓظزعخى حٌلك حٌع١ٕٟ وؤٓخّ ٌ

: ـ١ٌ٘ذ اٌٝ طؤو١ي حٌطز١عش حٌ٘و١ٜش ٌٌٙح حٌلك ٚحٍطزخ١ٗ رٙخ، ٚاْ االردبٖ اٌثبٟٔأِخ 

اًح وخْ كمخ ِظَطزخ عٓ عمي اؿخٍس  وخْ ٘ٛ ٔفٔٗ ٌُ ٠ظفك كٛي ٔٛ  ٌ٘ح حٌلك حٌ٘وٜٟ ِٚخ

 حٌويِش أٚ حٌَ٘وش.

كمخ  ِٓ ك١غ حعظزخٍٖ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ─ٓ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٛلش ٌ٘ح ح٨طـخٖ ٌى

ا٨ أْ حٌطخرع حٌعَـٟ حٌّلٍٟ ٌٌٙح حٌلك ٚط١ِّ ِمظ١٠خطٗ رمٛحعي حٓظؼٕخث١ش ٨ طـي  ─ٗو١ٜخ

عٓ ا١خٍ لخٟٔٛٔ هخٙ ٌٌٙح ح٤ه١َ ِؼ٩١ ٌٙخ ـٟ ٔظخَ حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش، ٠يـع اٌٝ حٌزلغ 

 (اٌفشع اٌثبٟٔٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ ا٠ـخىٖ ـٟ ا١خٍ حٌَ٘وش حٌعَـ١ش )
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حٌّظعٍك  ١ٔٛ٠1915ٛ  2ُ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ـٟ ا١خٍ ظ١َٙ ٔظ   

حٌّلفظش، ٟٚ٘ كمٛق كٔذ حٌَأٞ حٌؽخٌذ ـٟ حٌفمٗ حٌّؽَرٟ  رخٌمخْٔٛ حٌّطزك عٍٝ حٌعمخٍحص

ٚحٍىس عٍٝ ٓز١ً حٌلَٜ
330
. 

، اٌٝ أْ ٌ٘ح حٌزعٞ، ـمي ً٘ذ حٌطز١عش حٌع١ٕ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شٚـ١ّخ ٠وٚ 

ح٤ه١َ، ٠ـي أٓخٓٗ ـٟ ا١خٍ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٗؤٔٗ ـٟ ًٌه، ٗؤْ كك حٌـٍٔش، 

حٍىس عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي  ـٟ ا١خٍ حٌفمَس حٌعخَٗس ِٓ حٌفًٜ ٚح٠ٌِٕش، ٚحٌـِحء، ٚحٌٙٛحء حٌٛ

 (اٌّجسث األٚي،)١ٔٛ٠1915ٛ  2حٌؼخِٓ ِٓ ظ١َٙ 

ِمخرً ًٌه، ً٘زض حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رظخٍٚىحٔض )َِوِ أ٨ٚى طخ٠ّش(
331
ٌٝ اعّخي ا 

ِٓ ق. ي.   ِٚخ رعيٖ، ٚ٘ٛ ِخ ١َف  987حٔط٩لخ ِٓ حٌفًٜ  ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

كٛي اِىخ١ٔش طؤ١ْٓ ٌ٘ح حٌلك عٍٝ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ِٚٓ ػُ حعظزخٍٖ كمخ ع١ٕ١خ؟  حٌٔئحي

 (.اٌّجسث اٌثبٟٔ)

ظَوش ر١ٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى رعٞ حٌوٜخثٚ حٌّ٘ٔٗ ا٨ أ

ْ اعّخي حٌّمخٍٔش ـب ١ِ٩ٓش ٚكك حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش، ٚوً ِٓ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح٦ ٚحٌٔعخ٠ش

٠ف٠ٟ اٌٝ عيَ حٌظ١ٍُٔ ر٠ٌٙٓ  ─عٞ حٌعٕخَٛ حٌـ٠َ٘ٛش ـٟ وً ِّٕٙخروٜٛٙ ر ─ر١ّٕٙخ 

طزعخ ٌٌٌه، ٚ٘ٛ ِخ  لك حٌع١ٕٟ وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شحٌٍّٔى١ٓ، ِٚٓ ػُ حٓظزعخى حٌ

 ٓؤكخٚي ط١ٟٛلٗ ِٓ ه٩ي حٌّٕخل٘ش.

 

 

  :انًثحج األٔل 

 

اػتثار حك انكذ ٔانطؼايح حما ػرفيا 

 :إضالييا
 

                                                 
330

 انظر على سبٌل المثال: - 

 41، م.س، ص: 2مؤمون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة، ج -

الطبعة الثانٌة   -الدار البٌضاء-اإلسبلمً والتقنٌن المغربً، مطبعة النجاح الجدٌدة  محمد ابن معجوز: الحقوق العٌنٌة فً الفقه -

 40م، ص: 1999هـ/1419

 10المتعلق بمدونة الحقوق العٌنٌة، حٌث نص فً المادة  19-01وقد أكد على حصرٌة الحقوق العٌنٌة أٌضا مشروع قانون رقم 

 «.ال بقوة القانون الٌجوز إنشاء أي حق عٌنً آخر إ» منه على أنه: 
331

 .125، م.س، ص:4انظر الحكم منشورا بمجلة نظرات فً الفقه والقانون، عدد - 
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١ِ٩ٓشطعظزَ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح٦
332
رخعظزخٍ٘خ كمٛلخ ع١ٕ١ش رٕٚ حٌمخْٔٛ ─ 

333
─  ِٓ

ك١غ ً٘ذ حٌزعٞ اٌٝ أْ  ك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؛ع١ٍٙخ وؤٓخّ ٌل ي  ِّ ظ  أُ٘ حٌّفظَٟخص حٌظٟ حعْ 

حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٌٙح حٌلك، طـي أٓخٓٙخ ـٟ ا١خٍ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش حٌّٕٜٛٙ 

عمخٍحص حٌّلفظش، ِؼٍٗ ـٟ ًٌه، ِؼً رخلٟ ع١ٍٙخ رخٌفًٜ حٌؼخِٓ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّطزك عٍٝ حٌ

حٌٛحٍىس عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، ٌٌٌٚه ـلك حٌىي  وخٌـِحء، ٚح٠ٌِٕش، ٚحٌـٍٔش :حٌلمٛق ح٤هَٜ

 ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ كمخ ع١ٕ١خ ٠ٕظظُ ىحهً ٔطخق حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش.

ق ً٘ ٚحٌٔئحي حٌّطَٚف ٕ٘خ: ٘ٛ اٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ حٌمزٛي رٌٙح حٌظى١١ؿ؟ ٚرعزخٍس أٟٚ

٠ّىٓ حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش كمخ ع١ٕ١خ ٗؤٔٗ ـٟ ًٌه ٗؤْ رخلٟ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش 

حٌظٟ أٗخٍ ا١ٌٙخ حٌَّ٘  عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ـٟ ا١خٍ حٌفًٜ حٌؼخِٓ ِٓ حٌمخْٔٛ حٌّطزك عٍٝ 

 ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخ١ٔٛٔش؟ ِٔظم١ُحٌعمخٍحص حٌّلفظش؟ أَ أْ ٌ٘ح حٌظى١١ؿ ٠ظً ؼ١َ 

عٍٝ ِخ١٘ش حٌلمٛق  :عٍٝ ٌ٘ح حٌظٔخإي طمظ٠ٟ ٍَٟٚس حٌٛلٛؾ أ٨ٚاْ ح٦ؿخرش 

ً  ز  ظ  حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٌِ   ٟ ًِ ًِ ( كظٝ ٠ظٕٔٝ اٌّطٍت األٚيٚحٌٛلٛؾ عٍٝ ١ز١عظٙخ ) ،ِفِٙٛٙخ ِْ

رعي ًٌه حٌظم٠ََ ـ١ّخ اًح وخْ رخ٦ِىخْ اٌلخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش 

 (ٌثبٟٔاٌّطٍت اولك ع١ٕٟ أَ ٨ )

 :انًؽهة األٔل 

 
                                                 

332
مما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد أن بعض الفقهاء اعترض على اعتبار هذه الحقوق حقوقا ذات أصل إسبلمً، وذلك  - 

الفقه اإلسبلمً من جهة أخرى، فلوٌس مٌلٌو مثبل، ٌرى أن لكونها ترجع فً أصولها إلى العرف من جهة، وتتناقض مع قواعد 

الحقوق العرفٌة اإلسبلمٌة هً مإسسات عرفٌة مناقضة للفقه االسبلمً، مستدال بما قاله الفقٌه السجلماسً، وعبد الواحد بن عاشر، 

أعلن صراحة عن أن الجلسة تعتبر  اللذٌن اعتبرا أن هذه الحقوق طبقها أهل فاس على الرغم من أنها غٌر شرعٌة، بل إن المجاصً

 من العوابد الخبٌثة التً تعود الناس علٌها والتً ال تجد أي مصدر لها فً الشرع. انظر:

- MILLIOT LOUIS : Démembrement Du Habous, Menfa'â Gzâ, Gualsâ, Zinâ, IstigHrâq, éd  Leroux,  

                         Paris, 1918, p : 14 et s    .     

 وقد لخص عدم شرعٌتها العبلمة عبد الرحمان بن القاضً نظما فقال:

 والجلسـة التـً جـرت بفــاس ***  لدى الحوانٌت بال التبــاس

 لٌست لها فً الشـرع أصل ٌعتبـر***  وال قٌاس عند كل ذي نظـر

 ففعلهـــا وبٌعهــا حـــرام ***  عند الجمٌع قاله األعــالم

بن صالح الصوفً فً كتابه: الحقوق العرفٌة العٌنٌة اإلسبلمٌة: دراسة مقارنة بٌن الفقه المالكً والقانون المغربً،  أوردها محمد -

 . 785، ص: 2002الطبعة األولى،  -الرباط -مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزٌع

ما جرى به العمل، وتقادم عرف الناس وعاداتهم على مقابل ذلك، هناك من الفقه من ٌرى بشرعٌة هذه الحقوق انطبلقا من كونها م

 «وهذا مما ٌنبغً أن ٌلتمس له مخرج شرعً ما أمكن على خبلف  أو وفاق  »إجرابها، فكانت مصدر رزق الناس وتعاملهم 

 .782انظر: محمد بن صالح الصوفً: م.س، ص:  -

بٌع منفعة الوقف المعطل والمتبلشى بثمن مقسط على  »أضف إلى ذلك أن هذه الحقوق تجد شرعٌتها فً المصلحة المتمثلة فً 

 انظر: «الشهور أو السنٌن أبدا، بٌعا معبرا عنه بالكراء المإبد، ولوال عقدته على ذلك فً وقتها الضمحل اسمه من الوجود...

، مطبعة 2ج -لكة المغربٌةالمم -محمد بن عبد هللا : الوقف فً الفكر اإلسبلمً، منشورات وزارة االوقاف والشإون اإلسبلمٌة  -

 .156م، ص1996هـ/1416طبعة  -المحمدٌة –فضالة 

 وحول اعتبار المصلحة كؤساس لمشروعٌة الحقوق العرفٌة اإلسبلمٌة انظر: -

 .484-472عمر الجٌدي: العرف والعمل، م.س، ص:  -

 وما بعدها. 787محمد بن صالح الصوفً: م.س، ص:  -
333

 2اج المشرع لهذه الحقوق ضمن تعداد الحقوق العٌنٌة الواردة بالفصل الثامن من ظهٌر حٌث ٌظهر ذلك صراحة من خبلل إدر - 

 المطبق على العقارات المحفظة. 1915ٌونٌو 
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 .تحذيذ يفٕٓو ٔؼثيؼح انحمٕق انؼرفيح اإلضالييح

 

 droit de manfâaحٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، أٚ وّخ ٠طٍك ع١ٍٙخ كمٛق حٌّٕفعش 

مخٍحص ِٛلٛـش، ٟ٘ ِـّٛعش ِٓ حٌلمٛق حٌٛحلعش عٍٝ عمخٍحص ٌٍؽ١َ، ـٟ حٌؽخٌذ ِخ طىْٛ ع

.ٌوخٛش٩ِن حٌيٌٚش حأٚ عمخٍحص طخرعش ٤
334
 

ٌٚمي أٗخٍ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ اٌٝ ٌٖ٘ حٌلمٛق ِٓ ىْٚ أْ ٠ظعَٝ ٌٙخ رخٌظع٠َؿ، 

، وّخ أكخي ١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١َٙ 8ٚحوظفٝ رظعيحى٘خ عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ِٓ ه٩ي حٌفًٜ 

ِٓ ٔفْ حٌظ١َٙ. 197ر٘ؤْ طٕظ١ّٙخ اٌٝ حٌعٛحثي حٌّؤٌٛـش ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ ـٟ ا١خٍ حٌفًٜ 
335
 

٠مظ٠ٟ طٕخٌٚٙخ  ،ؾ عٍٝ ِخ١٘ش ٌٖ٘ حٌلمٛق ِفِٙٛخ ١ٚز١عشعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ـبْ حٌظعَ

حٔط٩لخ ِٓ ٍٛٛ٘خ حٌّوظٍفش حٌظٟ أٍٚى٘خ حٌَّ٘  عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي
336

 ، ـٕظعَؾ ريح٠ش عٍٝ

اٌفمشح ٚأه١َح كك حٌـِحء ) (اٌفمشح اٌثب١ٔخ) كك ح٠ٌِٕش ػُ ( اٌفمشح األٌٚٝ) كك حٌـٍٔش 

 (اٌثبٌثخ

 

 

 

 

 الفقرة األولى:
 .حق الجلسة 

 

ٍٚىص ر٘ؤْ حٌـٍٔش ولك ِٓ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، طعخ٠ٍؿ ِوظٍفش، ـمي 

ً  ع    ً وَحء هخٙ عٍٝ ١َٗ حٌظزم١ش، عٍٝ أْ ٠مَٛ  »ـٙخ أكي حٌفمٙخء ح١ٌٍّّٔٓ رؤٔٙخ َ 
                                                 

334
 انظر فً هذا المعنى: - 

 .277، م.س، ص:  2مؤمون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة فً ضوء التشرٌع المغربً، ج -
335

إن الحقوق العرفٌة اإلسبلمٌة المشار إلٌها فً الفقرة العاشرة من الفصل الثامن من  »كما ٌلً: 179وقد جاءت صٌغة الفصل    - 

 .«ظهٌرنا الشرٌف هذا، تبقى جارٌة حسب العوابد المؤلوفة بٌن المسلمٌن 

رٌعات المتعلقة بالتحفٌظ والعقارات المحفظة، أحمد ادرٌوش: القانون العقاري الجدٌد، الصٌغة  العربٌة الرسمٌة المجهولة للتش -

 .194م، ص: 2002 -هـ1423الطبعة األولى  -الرباط -منشورات سلسلة المعرفة القانونٌة، مطبعة األمنٌة
336

مما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن المشرع المغربً أورد حق الهواء ضمن تعداد الحقوق العرفٌة اإلسبلمٌة المنصدوص -  

، والحال أنه لٌس كذلك، فحق الهواء أقر بده الفقده واتفدق علدى إجرابده، وفدً ذلدك ٌقدول 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  8ا فً الفصل علٌه

 اإلمام ابن عاصم الغرناطً فً التحفة:

 وجائز أن ٌشترى الهوى *** ألن ٌقام معه البناء                                   

من الغرر، وٌجوز شراء مقدار من الهواء  من الهواء فوق بناء بشرط وصف ما ٌبنى علٌه خروجا   ٌعنً: أنه ٌجوز اشتراء مقدار »

صف ماٌبنً فً الهوابٌن، وٌملك صاحب الهواء األعلى ما فوقه إلى عنان السماء، لكن ال ٌبنً فوق فوق الهواء الذي ٌلً البناء، إذا و  

 .«بنابه إال بإذن من هو أسفل منه 

 -الدار البٌضاء -و  دار الرشاد الحدٌثة   -بٌروت-الكافً: إحكام األحكام على تحفة الحكام، المكتبة العصرٌة  محمد بن ٌوسف -

 .112م، ص: 2003هـ/1423الطبعة األولى، 

 من ق.ل.ع . 484كما أن المشرع المغربً نص علٌه صراحة فً إطار الفصل 

 عة كل من الجلسة والزٌنة والجزاء فقط، دون حق الهواء. وعلٌه سوف نقتصر فً هذا المطلب على تحدٌد مفهوم وطبٌ
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«حٌّىظَٞ رخ٤ًٛ
337
ٟ٘ ط١ٍّه حٌّٕفعش ٌٍم١خَ رؤَِ ح٤ًٛ وً حٌم١خَ، ٚطظ١ُّ ِخ طظٛلؿ  »أٚ  

« ١ٓ ٚآ٨ص طٕخٓذ ِخ أعي ٌٗ ح٤ًٛع١ٍٗ عّخٍطٗ ِٓ اكيحع ِٛحع
338
. 

عمي ا٠ـخٍ ِمخرً ِزٍػ ِعٍَٛ، ٠ٚمع عخىس  »حٌـٍّش، ـخٌـٍٔش طظـٔي ـٟ ٍٛٛس  ٚعٍٝ

ٌىٟ ٠مَٛ ٛخكذ حٌـٍٔش رظـ١ِٖٙ رخٌّعيحص ح٩ٌُِش  ،عٍٝ حٌّل٩ص حٌٜٕخع١ش ٚحٌظـخ٠ٍش

حٌّٕٙش رؤْ  ٌٌٖٙ حٌلَـش، ٚلي ٠مَٛ حٌّخٌه رظـ١ِٙ حٌّلً رخٌّعيحص ٠ٚئؿَٖ ٤كي أٛلخد

٠ٕ٘ت ٌٗ كك ؿٍٔش عٍٝ حٌّلً ِٚعيحطٗ، ٠َٚحعٝ ـٟ طمي٠َ ح٤ؿَس، ل١ّش حٌّعيحص 

.«حع١ٓٚحٌّٛ
339
 

ـّفَٙٛ كك حٌـٍٔش رٌٙح حٌّعٕٝ، ٠َٕٜؾ اٌٝ وً كك ع١ٕٟ ٔخطؾ عٓ وَحء ِلٞ 

ِمخرً أىحء  ،عٍٝ ٚؿٗ حٌظؤر١ي، أٚ ٤ِي ِعٍَٛ لخرً ٌٍظـي٠ي، ٠َطذ ٌٜخكزٗ كك ح٨ٔظفخ  رخٌعمخٍ

ٍػ ِعٍَٛ ٌّخٌه حٌَلزش،ِز
340
ٚ٘ٛ ـٟ حٌعخىس ٠مع عٍٝ عمخٍحص كز١ٔش أٚ أ٩ِن حٌيٌٚش، رً  

ٚكظٝ ح٩ِ٤ن حٌعخثيس ٌٍوٛحٙ.
341
 

٠ٚظَطذ عٍٝ ل١خَ حٌـٍٔش رعي حٓظىّخي أٍوخٔٙخ ١َٚٗٚٙخ،ِـّٛعش ِٓ ح٢ػخٍ ٓٛحء 

 رخٌٕٔزش ٌٜخكذ كك حٌـٍٔش أٚ ِخٌه حٌَلزش.

حٌعمخٍ ِٟٛٛ  حٌـٍٔش، ١ٛٚخٔظٗ،  ـٜخكذ كك حٌـٍٔش ٍَِِ رخٌّلخـظش عٍٝ

ِٚزخَٗس ح٩ٛ٦كخص ح٩ٌُِش ٤ىحء ِٙخِٗ، ٌ٘ح رخ٦ٟخـش اٌٝ ٍَٟٚس طـ١ِٙ حٌعمخٍ 

حٌٕ٘خ١ حٌظـخٍٞ رخٌّعيحص ٚح٨٢ص أٚ ؼ١َ٘خ ِٓ ح٨كظ١خؿخص حٌظٟ ٠ظطٍزٙخ، ٚحٌظٟ طظٕخٓذ ٚ

ع١ٍٙخ ٚر٘ىً ىٍٚٞ،  ٌٗ، وّخ ٠مع عٍٝ عخطمٗ أىحء حٌٛؿ١زش حٌىَحث١ش حٌّظفك أٚ حٌٜٕخعٟ حٌّعي

ٓٛحء ٗؽً حٌـٍٔش أَ ٌُ ٠٘ؽٍٙخ، ٚاْ وخْ طؽ١َ أٛٛي حٌعمخٍ ِٓ ك١غ ل١ّظٗ ٠ّٔق رَّحؿعش 

حٌٛؿ١زش ر٘ىً طٕخٓذ حٌم١ّش حٌّٔظـيس ٌٍعمخٍ.
342
 

                                                 
337

 .469أورد هذا التعرٌف األستاذ عمر الجٌدي: العرف والعمل، م.س، ص:  - 
338

 .446أورده محمد بن صالح الصوفً: الحقوق العرفٌة العٌنٌة اإلسبلمٌة، م.س، ص: - 

 وفً نفس السٌاق عرفها مورٌس مورٌر بقوله:       

- «  La Guelsa  est l’usufruit possédé par un contrat de location a perpétuité » MORERE 

MAURICE : Le régime des biens Au Maroc, R.M.D, 1954, p : 200. 
339

 .64، ص1986 -الرباط –محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن: نظم الكراء بالمغرب، مطبعة الساحل  - 

 وانظر فً نفس المعنى: -

- DECROUX PAUL : Droit foncier Marocain, éd La Porte, Imprimerie El Maarif Al jadida-Rabat- 

2002,  p : 450.                                                                                                                                     
340

 انظر فً هذا المعنى: - 

 -الرباط–محمد خٌري: حماٌة الملكٌة العقارٌة ونظام التحفٌظ العقاري بالمغرب، نشر دار نشر المعرفة، مطبعة المعارٌف الجدٌدة  -

 .406-405، ص:2001طبعة 
341

هذا وقد أشار األستاذ محمد بونبات إلى أن حق الجلسة إذا كان ٌقع على العقارات الحبسٌة واألمبلك المخزنٌة، فإنه ال ٌوجد ل - 

 الحق تطبٌق على مستوى األمبلك العابدة للخواص.

، سنة 3محمد بونبات: فً تارٌخٌة حق المنفعة فً المغرب )الجزاء، الجلسة وما شابهها( المجلة المغربٌة للقانون المقارن، العدد  -

 .92، ص  1984
342

 انظر فً تفصٌل ذلك: - 

 ومابعدها. 67.س، ص: محً الدٌن إسماعٌل علم الدٌن: نظم الكراء بالمغرب، م -
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رخ٦ٟخـش اٌٝ كمٗ ـٟ حٌظّظع رخٌعمخٍ رىخـش ٚؿٖٛ  ،ٜخكذ كك حٌـٍٔشِٚمخرً ًٌه، ـ

أٚ ريْٚ عٛٝ.ح٨ٓظؽ٩ي، ـبْ ٌٗ كك حٌظَٜؾ ـ١ٗ رعٛٝ 
343
 

أِخ رخٌٕٔزش ٌّخٌه حٌَلزش )ِخٌه حٌعمخٍ حٌّؼمً رلك حٌـٍٔش( ـزخ٦ٟخـش اٌٝ كمٗ ـٟ 

حٌلٜٛي عٍٝ ِزٍػ حٌىَحء وّمخرً ٌلك حٌـٍٔش، ٠زمٝ ٌٗ كك حٌظَٜؾ ـٟ ٍِى١ش حٌعمخٍ ىْٚ 

 ِٕفعظٗ حٌظٟ طَؿع اٌٝ ٛخكذ كك حٌـٍٔش.

 طَطىِ عٍٝ حٌوٜخثٚ حٌظخ١ٌش:٠ظ٠ق أْ ِفَٙٛ ١ٚز١عش كك حٌـٍٔش  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

 

كك ع١ٕٟ عمخٍٞ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش رخعظزخٍ٘خ  ،كك حٌـٍٔش -1

وّخ ٔٚ عٍٝ  [عمخٍحص رلٔذ حٌّمٜٛى رٙخ ] رلٔذ حٌّلً حٌٌٞ طٕٔلذ ع١ٍٗ

 .١ٔٛ٠1915ٛ  2ًٌه حٌفًٜ حٌؼخِٓ ِٓ ظ١َٙ 

وّخ ٠ـَٞ  -ش ٚحٌيٚحَكك ع١ٕٟ ٔخطؾ عٓ ع٩لش وَحث١ش عٍٝ ٚؿٗ حٌظزم١ ،كك حٌـٍٔش -2

٠ظُ ـ١ٗ حٌظ١١ِّ ر١ٓ ٛخكذ كك حٌـٍٔش ِٚخٌه حٌَلزش )ِخٌه حٌعمخٍ  -رٌٌه حٌعَؾ

 ِٟٛٛ  حٌـٍٔش(.

كك ِٔظمً ٠َى ـٟ حٌؽخٌذ عٍٝ ِلً ِعي ٌٍظـخٍس أٚ حٌٜٕخعش، ٠ٚىْٛ  ،كك حٌـٍٔش -3

عخىس عمخٍح طخرعخ ٥ٌكزخّ أٚ ِٓ أ٩ِن حٌيٌٚش.
344
ٚ٘ٛ لخرً ٌٍظيحٚي رعٛٝ أٚ  

 ، ٓٛحء ر١ٓ ح٤ك١خء أٚ رٔزذ حٌّٛص.ريٚٔٗ

كك ع١ٕٟ لخرً ٤ْ ٠ىْٛ ِٟٛٛ  حٓظؽ٩ي ]حٔظفخ [ كٔذ ِمظ١٠خص  ،كك حٌـٍٔش -4

، ٚوٌح ِٟٛٛ  ٍ٘ٓ رّٛؿذ ٔٚ حٌفًٜ ١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١َٙ  37حٌفًٜ 

 ِٓ ٔفْ حٌظ١َٙ. 158

ٌظ١ّ٠ٓ ]حٌظٔـ١ً[ رخٌَُٓ حٌعمخٍٞ اًح وخْ ٚحلعخ عٍٝ كك حٌـٍٔش، كك ٚحؿذ ح -5

ِلفع ]ِم١ي[ ٨ٚ ٠عظزَ ِخ١ٟخ ٌٚٛ ر١ٓ حٌّظعخلي٠ٓ ا٨ ِٓ ٠َٛ ط١ّ٠ٕٗ رخٌَُٓ  عمخٍ

ِٓ حٌظ١َٙ حٌّظعٍك رظلف١ع ]طم١١ي[ ح٩ِ٤ن  67حٌعمخٍٞ ١زمخ ٌّمظ١٠خص حٌفًٜ 

.1913ؼ٘ض  12حٌعمخ٠ٍش 
345

 

 :الفقرة الثانية                                   
 حق الزينة.                                     

 )حٌي١ِٚٓ حٌوخٙ( كك ٠َى عٍٝ لطعش أٍٝ ٍِّٛوش ٌٍيٌٚش »ؾ كك ح٠ٌِٕش رؤٔٗ  ع٠َ  

أٚ ٦كيٜ حٌزٍي٠خص، ٠ّٚىٓ أْ ٠َى عٍٝ كك ؿٍٔش وّخ طميَ، ٚرّمظ٠ٝ كك ح٠ٌِٕش ٠مَٛ 

ٛخكزٗ رظل١ٕٔخص ـٟ حٌعمخٍ، ٚرٕخء ِٕ٘آص ـ١ٗ، أٚ اكخ١ظٗ رؤٓٛحٍ ٨ٓظويحِٗ كظ١َس 

droit dezeribeh ثٌ كك ح٠ٌٍِزشٌٍّخ١ٗش، ـ١ّٔٝ عٕي
346
٠ٚئىٞ ٛخكذ كك ح٠ٌِٕش أؿَس  

 « اٌٝ حٌّخٌه أٚ ٛخكذ حٌـٍٔش رٜفش ى٠ٍٚش
347
. 

                                                 
343

 - DECROUX PAUL : Droit foncier, op.cit, p : 450. 
344

-  DECROUX PAUL : op.cit, p : 450. 
345

 .79انظر: أحمد ادرٌوش: القانون العقاري الجدٌد، م.س، ص:  - 
346

ً: عقدة الزرٌبة راجع بٌرون -وهو حق مؤخوذ من اسم البقعة األرضٌة المحاطة بسٌاج شابك مخصص لسكنى األهالً، - 

والزٌنة، تعرٌب ٌوسف كرم، المجلة المغربٌة للقوانٌن والمذاهب واألحكام األهلٌة )المذهب المالكً والعرف البربري والقانون 

 وما بعدها( 33، ص 1938-1937السنة الثانٌة  8-7-6-5اإلسرابٌلً(، العدد 
347

 .86، ص: محً الدٌن اسماعٌل علم الدٌن: نظم الكراء بالمغرب، م.س - 
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ـلك ح٠ٌِٕش ٠ٕ٘ؤ عٓ ٠َ١ك وَحء أٍٝ ِٓ أ٩ِن حٌيٌٚش حٌوخٛش أٚ أ٩ِن ح٤كزخّ، 

٠ٚمَٛ حٌّىظَٞ ربؿَحء رعٞ حٌظل١ٕٔخص ع١ٍٙخ ِٓ أؿً حٓظؽ٩ٌٙخ، ِٓ لز١ً ط١١٘ي رٕخ٠خص 

ـخٍس أٚ حٌٔىٕٝ، ـ١ٕ٘ؤ رّٛؿذ ٌ٘ح ح٦ؿَحء كك ع١ٕٟ ٌفخثيس حٌّىظَٞ عٍٝ طٍه حٌظل١ٕٔخص ٌٍظ

٠ّٔٝ رلك ح٠ٌِٕش.
348
 

،ٚلي ٠ظَطذ عٓ كك حٌـٍٔش ـ١ىْٛ ـَعخ ِٕٗ
349
٠ٚظلمك ًٌه عٓ ٠َ١ك ل١خَ ٗوٚ  

ٌٗ كك ؿٍٔش رىَحء حٌّلً ٌ٘وٚ آهَ، ـ١عّي ٌ٘ح ح٤ه١َ اٌٝ اكيحع طل١ٕٔخص عٍٝ حٌعمخٍ، 

ـش ٌٌٌه ِخٌىخ ٌلك ح٠ٌِٕش عٍٝ ًٌه حٌعمخٍ.ـ١ٜزق ٔظ١
350
 

لي ٠ٕ٘ؤ كك ح٠ٌِٕش عٓ ٠َ١ك اٍحىس حٌيٌٚش ِٓ ه٩ي طّظ١عٙخ رعٞ  :ٚأه١َح

ح٤ٗوخٙ رلك ح٠ٌِٕش، وّخ وخْ ح٤َِ رخٌٕٔزش ٌظّظ١ع حٌيٌٚش ٌزعٞ حٌّؽخٍرش ح١ٌٍّّٔٓ أٚ 

       ح١ٌٙٛى رلك ح٠ٌِٕش، ىحهً لٜزش أوخى٠َ.
351

 

 ٠ٌِٕش رٌٙح حٌّعٕٝ، كمٛق ٚحٌظِحِخص طمع عٍٝ و٩ حٌطَـ١ٓ:٠ٚظَطذ عٍٝ ٔ٘ٛء كك ح

ليٍ ِٓ حٌّخي ٠طٍك ع١ٍٗ أىحءـزخٌٕٔزش ٌٜخكذ كك ح٠ٌِٕش، ـٙٛ ٍَِِ ع٩ٚس عٍٝ 

حٌَرطش
352

ٚؿ١زش حٌىَحء ر٘ىً ِٕظظُ ٌفخثيس حٌّىَٞ، ِع حٌظِحِٗ رىخـش حٌظل٩ّص ع١ٍٗ أىحء  ، 

٦ٍٗخىحص  »ٟخـش اٌٝ ٍَٟٚس َِحعخطٗ ٌ٘ح رخ٦ حٌٛحلعش عٍٝ حٌعمخٍ، ِٓ َٟحثذ ١ٛٚخٔش،

.«ى٠َٗ ربلخِش رٕخءحص ًحص ٗىً هٜٟٛٛ ِ  
353

     

ص حٌظٟ ٠َ٠ي٘خ رلٔذ ح٠ٌِٕش ٌٗ الخِش ح٤ر١ٕش ٚحٌّٕ٘آ ِٚمخرً ًٌه، ـٜخكذ كك

ِع اِىخ١ٔش حٌظَٜؾ ـ١ٙخ رخٌز١ع ٚؼ١َٖ، ٌ٘ح رخ٦ٟخـش اٌٝ كمٗ ـٟ حٌظع٠ٛٞ عٓ  ،ح٨طفخق

 ن حٌعمي ِٓ لزً حٌّىَٞ.ح٠ٌٍَ حٌلخًٛ ٌٗ ِٓ ؿَحء ـٔ
354
 

  ّ ىَٞ، ـٌٙح ح٤ه١َ ٍَِِ رظّى١ٓ ٛخكذ كك ح٠ٌِٕش ِٓ حٌعمخٍ أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخٌ

رلٔذ ح٨طفخق، ٌٚٗ ِمخرً ًٌه كك ـٔن حٌعمي ٚحٓظَؿخ  عمخٍٖ ِٓ ؿٙش، ٚح٤ـ١ٍ٠ش ـٟ أْ 

 ٠٘فع طٍه حٌّزخٟٔ اًح طُ ر١عٙخ ِٓ ؿٙش أهَٜ
355
. 

فَٙٛ ١ٚز١عش كك ح٠ٌِٕش ولك عَـٟ ٠ظ٠ق أْ ِ ─ حٔط٩لخ ِّخ طميَ ─ :ه٩ٛش حٌمٛي

 ٩ِٟٓ ٠َطز٢ رخٌوٜخثٚ حٌظخ١ٌش:ا

 

ِؼٍٗ ِؼً رخلٟ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٘ٛ كك ع١ٕٟ عمخٍٞ أٍٟٛ  ،كك ح٠ٌِٕش -1

 .١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١َٙ  ١8زمخ، ٌّمظ١٠خص حٌفًٜ 

ظفخىس عٍٝ كك ح٠ٌِٕش، كك ع١ٕٟ ِٔظمً، ٔخطؾ عٓ ع٩لش وَحث١ش، ٠وٛي ٌٜخكزٗ ح٨ٓ -2

ٚؿٗ حٌي٠ِّٛش ِّخ أكيػٗ ـٟ حٌعمخٍ ِٓ رٕخء أٚ طل١ٔٓ، ك١غ ٠ظُ ـ١ٗ حٌظ١١ِّ ر١ٕٗ 
                                                 

  .701محمد بن صالح الصوفً: الحقوق العرفٌة العٌنٌة اإلسبلمٌة، م.س، ص: -348
349

 راجع: - 

- MILLIOT LOUIS : Démembrement du Habous, op. cit, p : 57.  

- DECROUX PAUL: Droit foncier, op.cit, p : 451. 
350

 .703محمد بن صالح الصوفً: م.س، ص: - 
351

 -DECROUX PAUL : Droit Foncier, op.cit, p : 452. 
352

الربطة هً قدر من المال ٌدفع لرب العقار أو لوكٌله قصد الحصول على إنجاز عقد الكراء، إذ أن فً إعطابه إستمالة لقلب  - 

 34-33المكري وحمله على الرضا بإجراء عقد الكراء الذي ٌنشؤ عنه حق الزٌنة )انظر: بٌرونً: عقد الزرٌبة والزٌنة، م.س، ص: 
353

 .710وانظر كذلك: محمد بن صالح الصوفً: م.س ، ص:  -  34بٌرونً: م.س، ص:  - 
354

 .34 -35بٌرونً: م.س ، ص:  - 
355

 .35-34،    وانظر كذلك: بٌرونً: م.س ، ص:713 -711محمد بن صالح الصوفً: م.س، ص  - 
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ٚر١ٓ كك حٌٍّى١ش حٌؼخرض ٌّخٌه حٌعمخٍ حٌّؼمً رلك ح٠ٌِٕش ِٓ ؿٙش، ٚكك حٌـٍٔش 

 ٚحٌـِحء حٌٛحلع عٍٝ ٔفْ حٌعمخٍ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

ؽ٩ي ]حٔظفخ [ كك لخرً ٌٍظَٜؾ ـ١ٗ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ِٟٛٛ  حٓظ ،كك ح٠ٌِٕش -3

ٍٚ٘ٓ وٌٌه، ٚ٘ٛ ٨ ٠عظزَ ِخ١ٟخ ر١ٓ حٌّظعخلي٠ٓ ا٨ ِٓ ٠َٛ ط١ّ٠ٕٗ رخٌَُٓ 

 حٌعمخٍٞ اًح حٜٔذ عٍٝ عمخٍ ِلفع.

 

 :لثةالفقرة الثا
 .حق الجزاء 

عمي وَحء عٍٝ حٌظزم١ش ٠مع عٍٝ  »أٚ حٌىَحء، ٚ٘ٛ كك ٔخطؾ عٓ  ،جـخ٠ٍّٔٝ أ٠٠خ رلك ح٨ٓظ

«َّ ـٛلٙخ ٌّيس ؼخٌزخ ِخ طىْٛ ٠ٛ١ٍشأٍٝ ـ٠خء ِٓ أؿً حٌزٕخء أٚ حٌؽ
356
ٚ٘ٛ كك ٠ٕ٘ؤ  ،

ؽخٌذ ِخ طىْٛ ٌٖ٘ ـٟ ح٤ٍٝ حٌٍّّٛوش ٍِىخ هخٛخ، ٚلي طىْٛ ٍِّٛوش ٌٍيٌٚش، ٚـٟ حٌ

ٚلخؾ حٓظؽ٩ي طٍه ح٤ٍحٟٟ ٌٍف٩كش أٚ حٌزٕخء ح٤ٍحٟٟ ِٛلٛـش؛ اً لي ٨ ٠ٔظط١ع ٔخظَ ح٤

ٌّٓ ٌٗ حٌؽَٝ ـٟ حٓظؽ٩ٌٙخ رخٌزٕخء طؤؿ١َ٘خ اٌٝ ٨ٔعيحَ ح٤ِٛحي ح٩ٌُِش ٌٌٌه، ـ١عّي 

رظّخَ ًٌه كك حٌـِحء. ٠ظفك ع١ٍٗ، ـ١ٕ٘ؤ ِمخرً ِميحٍ ِخٌٟ ىٍٚٞ ،ٚحٌٍِحعش
357
 

ػُ اْ كك حٌـِحء، لي ٠٘زٗ كك حٌـٍٔش، ا٨ أٔٗ ٠فظَق عٕٗ ـٟ وْٛ ح٤ٚي ٠َى عٍٝ 

 أٍٝ ه٩ء، ر١ّٕخ حٌؼخٟٔ ـ١َى عٍٝ ِل٩ص ِوٜٜش ٩ٌٓظؽ٩ي حٌٜٕخعٟ أٚحٌظـخٍٞ.

ح٤ِي حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٗ  أْ كك حٌـِحء ٠وظٍؿ وٌٌه عٓ كك حٌىَحء حٌط٠ًٛ وّخ

ِٓ ك١غ أْ ح٤ٚي وَحء ىحثُ، ر١ّٕخ حٌؼخٟٔ  ١ٔٛ٠،1915ٛ  2ِٓ ظ١َٙ  96ٌٝ ا 87رخٌفٜٛي 

 ٕٓش ـٟ وً ح٨كٛحي. 99ٕٓش ٨ٚ طظـخُٚ  18ـّيطٗ ٨ طمً عٓ 

 خ١ٌش:حٌوٜخثٚ حٌظـٟ عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ّىٓ طلي٠ي ١ز١عش كك حٌـِحء 

 

كك حٌـِحء ٘ٛ كك ع١ٕٟ ٔخطؾ عٓ ع٩لش وَحث١ش عٍٝ ٚؿٗ حٌظزم١ش ر١ٓ ِخٌه ح٤ٍٝ  -1

حٌو٩ء )أ٩ِن ِٛلٛـش/ أ٩ِن هخٛش( ٚر١ٓ حٌّىظَٞ )ٛخكذ كك حٌـِحء(، رو٩ؾ 

 ١ز١عش ِئلظش. َحء حٌعخىٞ حٌٌٞ ٠ظً كمخ ٗو١ٜخ ًححٌى

ح٤ك١خء كك حٌـِحء كك ع١ٕٟ ٠مزً حٌظَٜؾ ـ١ٗ رعٛٝ أٚ رؽ١َ عٛٝ، ر١ٓ  -2

أٚرٔزذ حٌّٛص، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ِٟٛٛ  كك حٓظؽ٩ي )حٔظفخ ( أٚ ٍ٘ٓ، ِؼٍٗ ـٟ 

 حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش.ًٌه ِؼً رخلٟ 

كك حٌـِحء  كك ٚحؿذ حٌظ١ّ٠ٓ رخٌَُٓ حٌعمخٍٞ اًح طعٍك رعمخٍ ِلفع، ٨ٚ ٠عظزَ  -3

 ِخ١ٟخ ر١ٓ حٌّظعخلي٠ٓ ا٨ ِٓ ٠َٛ اؿَحء ًٌه حٌظ١ّ٠ٓ.

  
   

                                                 
356

 .     40محمد الكشبور: مفهوم وطبٌعة حق الكد والسعاٌة ، م.س، ص:  - 

       -   ٍ  ٍ  ٍ  .«كراء أرض بقصد تشٌٌد بناٌات أو إحداث أغراس »فه مورٌر مورٌس بؤنه :وفً نفس السٌاق عر 

- MORERE MAURICE : Le régime des biens Au Maroc, op.cit, p : 199 
357

 انظر فً هذا المعنى: - 

 .77محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن: نظم الكراء بالمغرب، م.س، ص:  -

 .279، م.س، ص: 2لكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة، ج مؤمون ا -
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 اَيانًؽهة انخ: 

 

يُالشح إيكاَيح تثُي انحمٕق انؼرفيح 

 .اإلضالييح كأضاش نحك انكذ ٔانطؼايح

 

ٌُ أوٓ ٤لؿ عٍٝ ىٍحٓش اِىخ١ٔش طؤ١ْٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ حٌلمٛق حٌعَـ١ش 

٨ٌٛ حٌظٛؿٗ ح٠ٌَٜق حٌٌٞ ٍوٓ ا١ٌٗ حٌّفٛٝ حٌٍّىٟ رخٌّلىّش ح٦ىح٠ٍش  ،ح١ِ٩ٓ٦ش

رخٌَرخ١
358
ٌٝ اٌؽخء لَحٍ حٌّلخـع خٟٔٛٔ، روٜٛٙ ١ٍذ ٠ٙيؾ اٍأ٠ٗ حٌم رّٕخٓزش اريحء 

حٌعمخٍٞ حٌمخٟٟ رَـٞ طم١١ي كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طم١١يح حكظ١خ١١خ، ريعٜٛ عيَ حٔٔـخَ حٌطٍذ 

ِٓ لخْٔٛ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ، ك١غ حعظزَ حٌّفٛٝ حٌٍّىٟ رٌٖٙ  85ِع ِمظ١٠خص حٌفًٜ 

لمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ١زمخ حٌّٕخٓزش؛ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ كك ع١ٕٟ ٠ٕيٍؽ ّٟٓ حٌ

ٚ ٌٌٌه وخْ عٍٝ حٌّلخـع حٌعمخٍٞ لزٛي ١ٍذ حٌّيع١ش  ،ٌّخ ألَٖ ح٨ؿظٙخى حٌم٠خثٟ حٌّؽَرٟ

رظم١١ي كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طم١١يح حكظ١خ١١خ، ىْٚ ٍـ٠ٗ، ِّخ ؿعً لَحٍحٖ ؼ١َ َِطىِ عٍٝ 

أٓخّ ٠ٚظٛؿذ اٌؽخإٖ.
359
 

ٍأ٠خ ِظفَىح   ،ٝ حٌٍّىٟ ٠ّؼً ِٓ ؿٙشٌىٓ اًح وخْ حٌَأٞ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ حعظّيٖ حٌّفٛ

ٚؼ١َ ِٔزٛق ِٓ ك١غ طلي٠يٖ ٌطز١عش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، رل١غ ٌُ أعؼَ عٍٝ ِٓ ٠مٛي رٌٌه 

ِِ ٓٛحء ٌيٜ حٌفمٗ أٚ حٌم٠خء، ـبٔٗ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٠   َ ر٠ٍَٚس اِعخْ حٌٕظَ ـٟ ِيٜ ٛلش ٍ

 ٌٟ:ٍِٔىٗ ٚطو٠َـٗ حٌمخٟٔٛٔ، ًٌٚه رّٕخل٘ظٗ حٔط٩لخ ِٓ حٌظٔخإي حٌظخ

ً٘ ٠ّىٓ حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش كمخ عَـ١خ ا١ِ٩ٓخ رّفَٙٛ حٌفًٜ حٌؼخِٓ )حٌفمَس 

حٌّظعٍك رخٌمخْٔٛ حٌّطزك عٍٝ حٌعمخٍحص حٌّلفظش؟ أَ أْ  ١ٔٛ٠1915ٛ  2حٌعخَٗس( ِٓ ظ١َٙ 

 ؟ِٔظم١ُ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخ١ٔٛٔشٌ٘ح حٌظى١١ؿ ٠ظً ؼ١َ 

ىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚحٌلمٛق حٌعَـ١ش أْ ٕ٘خن أٚؿٗ ط٘خرٗ ر١ٓ وً ِٓ كك حٌ ،حٌلم١مش

( ا٨ أٔٗ ِع ًٌه اٌفمشح األٌٚٝح١ِ٩ٓ٦ش، عٍٝ ح٤لً ِٓ ؿٙش حٌوٜخثٚ حٌوخٍؿ١ش ٌى١ٍّٙخ) 

ِٓ ٚؿٖٛ عيس  حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ِٔظزعيح٠زمٝ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ 

 (اٌفمشح اٌثب١ٔخ)

 
                                                 

358
  -اعتبار حق الكد والسعاٌة حقا عرفٌا إسبلمٌا -مما تجب اإلشارة إلٌه فً هذا الصدد، أن العدٌد ممن تعرضوا إلى هذه النقطة  - 

( ولٌس إلى الرأي 583/96لف عددم 1997-05-15مإرخ فً  439أرجعوا مصدرها إلى حكم المحكمة اإلدارٌة بالرباط )عدد 

القانونً اإلستشاري للمفوض الملكً القابم بها، مع العلم أن المحكمة اإلدارٌة بالرباط من خبلل االطبلع على قرارها، لم تشر إلى 

ٌد اإلحتٌاطً بناء الحقوق العرفٌة اإلسبلمٌة كؤساس لحق الكد والسعاٌة، وإنما اكتفت فقط باعتبار حق الكد والسعاٌة حقا قاببل للتقٌ

من قانون التحفٌظ العقاري  جاء عاما فً صٌاغته ومنح إمكانٌة طلب تقٌٌد احتٌاطً لكل من ٌدعً أي حق فً  85على أن الفصل

عقار محفظ دونما تحدٌد،  ولهذا ركزت على الرأي القانونً للمفوض الملكً دون المحكمة اإلدارٌة بالرباط، لكونه كان واضحا 

دٌده لطبٌعة حق الكد والسعاٌة بؤنه حق عرفً إسبلمً، بخبلف المحكمة اإلدارٌة بالرباط التً أكدت فقط على وصرٌحا فً تح

 من قانون التحفٌظ العقاري. 85إمكانٌة تقٌٌد حق الكد والسعاٌة تقٌٌدا إحتٌاطٌا طبقا للفصل

،   وكذلك بكتاب األستاذ 185ص 2000أكتوبر  15حكم المحكمة اإلدارٌة بالرباط منشورا بمجلة رسالة المحاماة العدد  -انظر: 

 .172الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص: 
359

انظر تقرٌر المفوض الملكً ورأٌه القانونً المقدم لدى المحكمة اإلدارٌة بالرباط بخصوص حكمها اآلنف ذكره، منشورا بكتاب  - 

 177 -176األستاذ الحسٌن الملكً: م.س، ص: 
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 :الفقرة األولى
 .سعاية والحقوق العرفية اإلسالميةبين حق الكد وال أوجو التشابو 

 

 ّخ ٠ٍٟ:أٚؿٗ حٌظ٘خرٗ ٌٖ٘ ـ٠١ّىٓ اؿّخي 

 

طَؿع ـٟ أٍٛٙخ اٌٝ  ─ ٚوّخ ٓزك ًوَ ًٌه ─ ح١ِ٩ٓ٦شحٌعَـ١ش  حٌلمٛقاْ 

ٌظٟ ىٍؽ حٌٕخّ عٍٝ حٌظعخًِ رٙخ، ٚٓعٝ حٌفمٙخء ـٟ ِلخ٨ٚص ِظعيىس ححٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش، 

عٍٝ حٌَؼُ  ─ع١ش رٕخء عٍٝ  حٌعَؾ أٚ حٌٍّٜلش طؤ١ًٛ ٌٙخ ىحهً حٌّئٓٔخص ح٠٦ٌَ٘ـخى 

عٍٝ حعظزخٍ ِوخٌفظٙخ ٥ٌٛٛي حٌظٟ طم٠ٟ  ـم١ٙش ل٠ٛش ٌَّ٘ٚع١ش ٌٖ٘ حٌلمٛقِٓ ِعخٍٟش 

رعيَ طؤر١ي حٌىَحء
360

ٌٖٚ٘ حٌوخ١ٛش )هخ١ٛش ح٤ًٛ حٌعَـٟ( حٌظٟ طظُٔ رٙخ حٌلمٛق  ─

 خعخ٠ش، عٍٝ أٓخّ وٛٔٗ كمحٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٟ٘ ٔفْ حٌوخ١ٛش حٌظٟ ٠ظ١ِّ رٙخ كك حٌىي ٚحٌٔ

، ٍؼُ رٗ حٌعَؾ ؿ٠َخْ أًٛ عَـٟ أـَُطٗ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش، ٚألَٖ ـمٗ حٌعًّ رٕخء عٍٝ ًٚ

ِعخٍٟش رعٞ حٌفمٙخء ٌَّ٘ٚع١ظٗ، ٔظَح ٌىٛٔٗ ٠وخٌؿ حٌم١خّ حٌمخٟٟ رؤْ حٌفَ  طخرع 

٥ًٌٛ ٚأْ حًٌٕٔ طخرع ٥ٌِٙخص.
361
 

ٍّظٙخ طمَٛ عٍٝ ٚؿٛى ع٩لش ىحث١ٕش، أٟؿ اٌٝ ًٌه، ـخٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ـٟ ؿ

ٟ٘ كمٛق ٔخطـش عٓ طعخلي  ر١ٓ حٌّىَٞ ٚحٌّىظَٞ،  ،ـلك حٌـِحء ٚحٌـٍٔش ٚح٠ٌِٕش ِؼ٩

ـٕمٛي رٌٌه، عمي حٌـٍٔش، أٚ عمي حٌـِحء، أٞ إٔٔخ أِخَ ع٩لش طعخلي٠ش ٠ٕظٜذ ـ١ٙخ حٌيحثٓ 

 حٌّىظَٞ، ٚحٌّي٠ٓ حٌّىَٞ وؤ١َحؾ ٌٌٖٙ حٌع٩لش.

ي ٠ّىٓ حٌلي٠غ ٌٚٛ رٍٜٛس طم٠َز١ش عٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ولك ٚعٍٝ ٔفْ حٌّٕٛح

ٔخطؾ عٓ ع٩لش ىحث١ٕش لخثّش ر١ٓ ح١َحؾ ٓخّ٘ض ر٘ىً ِ٘ظَن ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش حٌؼَٚس 

 ح٠َٓ٤ش.

ح١ِ٩ٓ٦ش وؤٓخّ ػُ اْ حٌٌٞ ٠يـع أوؼَ ٔلٛ حٌظّخٟ٘ ِع ـىَس حعظزخٍ حٌلمٛق حٌعَـ١ش 

٠َ٘ع١ش حٌظٟ حٓظعٍّٙخ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ رخٌفمَس حٌعخَٗس ، ٟ٘ ح١ٌٜخؼش حٌظٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ْ حٌظعيحى حٌٛحٍى ـ١ٙخ ٌٍلمٛق ، ٚحٌظٟ طٛكٟ رؤ١ٔٛ٠1915ٛ  2ظ١َٙ ِٓ حٌفًٜ حٌؼخِٓ ِٓ 

حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٘ٛ طعيحى عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٨ حٌلَٜ، ري١ًٌ أْ حٌَّ٘  حٓظعًّ كَؾ 

خٌـِحء ٚح٨ٓظ١ـخٍ ٚحٌـٍٔش ٚح٠ٌِٕش : و حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش"  حٌىخؾ ٌٍظ٘ز١ٗ

أْ ح٤َِ ٠ظعٍك رخٌظّؼ١ً ٨ حٌلَٜ، ٌٌٌٚه ـ١ٜخؼش  ،ٚحٌٙٛحء..." رل١غ طف١ي ـٟ ٌ٘ح حٌّمخَ

حٌَّ٘  ٌٌٖٙ حٌلمٛق عٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ ٠ؽَٞ أوؼَ ِٓ رم١ش حٌلمٛق ح٤هَٜ، رؤْ طىْٛ حٌلمٛق 

 حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش أٓخٓخ لخ١ٔٛٔخ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

اًح وخٔض ٕ٘خن هٜخثٚ ِ٘ظَوش ر١ٓ حٌلم١ٓ وّخ طميَ لي طـعٍّٙخ ألَد اٌٝ ٌىٓ، 

رع٠ّٙخ حٌزعٞ، ٚطؽَٞ رظى١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٔٗ كك عَـٟ ا٩ِٟٓ ٗؤٔٗ ـٟ ًٌه 

 : ِٓ ٚؿٖٛ عيس ِٔظزعيحٗؤْ رخلٟ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ـبْ ٌ٘ح حٌظى١١ؿ ِع ًٌه ٠زمٝ 

 
                                                 

360
 ر بخصوص هذه الفكرة ص     ومابعدها من هذا البحث. وانظ - 

361
 انظر النقاش حول مشروعٌة حق الكد والسعاٌة ص      من هذا البحث. - 
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 : الفقرة الثانية
 .ستبعاد الحقوق العرفية اإلسالمية كأساس لحق الكد والسعايةمبررات ا

 

ِش حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وؤٓخّ اْ عيَ ٩ِء

وٍٙخ طٕزٕٟ عٍٝ ٚؿٛى حهظ٩ـخص ؿ٠َ٘ٛش ر١ّٕٙخ، ٠ٚظَٙ  ٠ٕطٍك ِٓ عيس حعظزخٍحص ،لخٟٔٛٔ ٌٗ

 ًٌه ِٓ ه٩ي ِخ٠ٍٟ: 

 

 ػٍٝ ِغزٜٛ صفخ اٌؼاللخ اٌذائ١ٕخ اٌزٟ ٠زشرت ػٕٙب وًٕ٘بن اخزالف ث١ٓ اٌسم١ٓ  -1
ش ـٟ ـخٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٟ٘ كمٛق ع١ٕ١ش ِظّو٠ش عٓ ع٩لش وَحث١ ؛ِّٕٙب

ِٜيٍ٘خ اٌٝ طعخلي  طَؿع ـٟ ،ٚح٠ٌِٕش ،ٚحٌـِحء ،ـىً ِٓ كك حٌـٍٔش ؛ِـٍّٙخ

ش ٠لًٜ ر١ٓ حٌّىظَٞ)ٛخكذ حٌلك حٌعَـٟ ح٩ٓ٦ِٟ(، ٚحٌّىَٞ )ِخٌه حٌَلز

رٞ حٌّؼمً عمخٍٖ رلك ِٓ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش(، رل١غ ٠ظَطذ عٍٝ ٌ٘ح حٌظعخلي 

  أٚ حٌـٍٔش. ،أٚ ح٠ٌِٕش ،أػَ لخٟٔٛٔ ٠ظّؼً ـٟ ٔ٘ٛء كك حٌـِحء اٌطج١ؼخ اٌىشائ١خ

عٕيِخ ٔمؿ عٍٝ ١ز١عش حٌع٩لش حٌظٟ ٠ٕ٘ؤ عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚعٍٝ  ،ٌىٓ           

١ٕش وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ا٨ أْ ٛفش وٛٔٙخ ىحث حٌَؼُ ِٓ 

ٌٖ٘ حٌع٩لش ِوظٍفش حهظ٩ـخ ؿ٠َ٘ٛخ عٓ ١ز١عش حٌع٩لش حٌيحث١ٕش حٌظٟ طٕ٘ؤ عٕٙخ حٌلمٛق 

٘ٛ حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ١ٌْ رلك ٔخطؾ عٓ ع٩لش وَحث١ش وّخ 

كك ٠ظـٔي ـٟ ٍٛٛس ِٔخّ٘ش ـَى أٚ ، ٚأّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍـٍٔش ٚحٌـِحء

ِـّٛ  أـَحى ٠ٕظّْٛ اٌٝ أَٓس ٚحكيس ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ػَٚس ٌٖ٘ ح٤َٓس، ـ١ٕظؾ 

رل١غ ٠ظَطذ عٍٝ ل١خَ ٌٖ٘  طٍه ِـّٛ  أٍرخف طّٔٝ رخٌّٔظفخى؛ عٓ ِٔخّ٘ظُٙ

حٌع٩لش ٔ٘ٛء كك ٌفخثيس حٌٔعخس ٠وٛي ٌُٙ حٌّطخٌزش رـِء ِٓ حٌّٔظفخى حٌٌٞ ٓخّ٘ٛح 

َِ ٠َطز٢ رع٩لش كٔذ ِ٘خٍوظٗ، ٚعٍٝ ليٍ ٓع١ٗ ٚويٖ؛ رّعٕٝ أْ ح٤ً عٍٝ ـ١ٗ و

أ١َحؾ ع٩لش ٨ ٠ظٜفْٛ رٜفش  َأٞ إٔٔخ أِخ ،، ١ٌْٚ رىَحءَٗحوش ِٚ٘خٍوش

، ـبْ حٌٔخعٟ، ٌٌٌٚهٚ، ٚأّخ ٌُٙ ٛفش أهَٜ ٟ٘ ٛفش حٌّٔخُ٘ ّىظَٞحٌّىَٞ أٚ حٌ

 ز١عش حٌع٩لش حٌيحث١ٕش.ِش طزَُ ِٓ ه٩ي حهظ٩ؾ ٛفش ١ٚأٚي ِظخَ٘ عيَ ح٩ٌّء

 

ـخٌلمٛق  ؛وً ِّٕٙب ٕ٘بن اخزالف ث١ٓ اٌسم١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ طج١ؼخ ٚخصبئص -2

ٟ٘ كمٛق ع١ٕ١ش طمع عٍٝ عمخٍ ٍِّٛن ٌٍؽ١َ، ٌٚ٘ح  ─وّخ طميَ  ─حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش 

حٓظعّخي حٌٟ٘ء  طوٛي ٌٜخكزٙخ أٔٙخ كمٛق طلًّ هٜخثٚ حٌلك حٌع١ٕٟ، ـٟٙ :٠عٕٟ

أٞ أْ ٛخكذ حٌلك  ٌٗ، ٚحٌظَٜؾ ـ١ٗ ىْٚ ٚٓخ١ش أكي؛  حٌلك ٚحٓظؽ٩ِٟٛٛ

ٌ٘ح حٌلك  حٌعَـٟ ح٩ٓ٦ِٟ ٌٗ ٍٓطش ٚحلع١ش ٚلخ١ٔٛٔش ِزخَٗس عٍٝ حٌٟ٘ء ِلً

كزٗ كمخ ىحثّخ عٍٝ ؛ ـلك حٌـٍٔش ِؼ٩ ٠ظَطذ عٕٗ حوظٔخد ٛخحٌعَـٟ ح٩ٓ٦ِٟ

٠ٚوٌٛٗ ٍٓطش ِزخَٗس ع١ٍٗ، ٠ىْٛ ٌٗ ِعٙخ كك  ،حٌـٍٔش ككحٌّلً ِٟٛٛ  

ِخٌه حٌعمخٍ  ٚحٌظَٜؾ ـ١ٗ أ٠٠خ، رل١غ ٨ ٠ٕظٜذـ١ّخ أعي ٌٗ،  ٚحٓظؽ٩ٌٗ خٌٗحٓظعّ

١ٓٚطخ ـٟ ٌٖ٘ حٌع٩لش حٌّزخَٗس، ٌٚ٘ح ِخ ٠ٕطزك عٍٝ وخـش حٌّؼمً رلك حٌـٍٔش 

 حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ح٤هَٜ. 
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وٛي ٌٜخكزٗ ٍٓطش ِزخَٗس عٍٝ ٚعٍٝ ه٩ؾ ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠          

ِلً حٌلك، ٚأّخ ٠ٕ٘ت ـم٢ ٌٜخكزٗ اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رٗ طـخٖ ِٓ ٠مع ٌ٘ح حٌٟ٘ء 

ّ   :حٌلك طلض ٠يٖ، أٞ رٌٙح  ذ  خٌ  ط  أْ ٌٗ ٍٓطش ؼ١َ ِزخَٗس، رل١غ ٠ٕظٜذ ـ١ٙخ حٌ

  ً  ً  ً ص حٌلك ١ٓٚطخ ـٟ طّى١ٓ ٛخكذ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٕٗ، ـخٌِٚؿش حٌظٟ وي 

ـلك  ظفخى، ١ٌٚىٓ رٕخ٠ش ِؼ٩،ٚٔظؾ عٓ ٌ٘ح حٌىي ٚحٌٔعٟ ِٔ، ٚٓعض ـٟ ِخي ُٚؿٙخ

حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٌ٘ح حٌّؼخي، ٨ ٠وٛي ٌٍِٚؿش ٍٓطش ِزخَٗس لخ١ٔٛٔش ٚٚحلع١ش ـٟ 

حٓظعّخي كٜظٙخ ِٓ حٌزٕخ٠ش ٚحٓظؽ٩ٌٙخ ٚحٌظَٜؾ ـ١ٙخ، وّخ ٘ٛ حٌ٘ؤْ رخٌٕٔزش 

ٌٍلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ٚأّخ ٠وٛي ٌٙخ ـم٢ حٌلك ـٟ حٌّطخٌزش رخٌلٜٛي عٍٝ 

حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ حٌّٔظفخى)حٌزٕخ٠ش(، ٌٚ٘ح ٠عٕٟ أْ ـىَس حٌٛٓخ١ش ـٟ كمٙخ ـٟ 

ح٨ٓظفخىس ِٓ حٌلك ٚحٌلٜٛي ع١ٍٗ، طعظزَ هخ١ٛش أٓخ١ٓش ط١ِّ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، 

 .ٍِٔىخ ؼ١َ ِزٍَ ِٚٓ طُ ٠ىْٛ اٌزخّ ٌ٘ح حٌلك ٌزخّ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش

 

ـخٌلمٛق حٌعَـ١ش  ؛ء ِسً اٌسكٕ٘بن اخزالف ث١ٓ اٌسم١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ طج١ؼخ اٌؾٟ -4

ع١ٕ١ش، ـٟٙ وٌٌه طعظزَ عمخٍحص رلٔذ حٌّلً  خح١ِ٩ٓ٦ش رخ٦ٟخـش ٌىٛٔٙخ كمٛل

 حٌٌٞ طٕٔلذ ع١ٍٗ، أٚ كٔذ ح١ٌٜؽش حٌعَر١ش ح١ٌَّٓش حٌّـٌٙٛش، طعظزَ عمخٍحص

رلٔذ حٌّمٜٛى رٙخ،
362
 ـ٩ ٠ّىٓ طٍٜٛ ل١خَ كك عَـٟ ا٩ِٟٓ عٍٝ ِٕمٛي. 

رٗ حٌعَؾ ٚحٌعًّ، ٠َٔٞ عٍٝ  حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚعٍٝ ِخ ؿَِٜمخرً ًٌه، ـلك        

ٓٛحء أوخٔض عمخ٠ٍش أٚ ِٕمٌٛش، ٚ٘ٛ ِخ٠٘ىً ـخٍلخ أٓخ١ٓخ ر١ٓ ٌ٘ح  ،ٛحيح٤ِوخـش 

 ح٤ه١َ ٚحٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش.

 

ـلك  ؛ٕ٘بن اخزالف ث١ٓ اٌسم١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ ا٢ثبس اٌّزشرجخ ػٍٝ ٔؾٛء وً ِّٕٙب -5

 رخٓظ١فخثٗ ٨ ؼ١َ، ِمخرً حٌظِحَ خكزٗ ـم٢ اِىخ١ٔش حٌّطخٌزشَطذ ٌٜحٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠  

ّ   ─ حٌّي٠ٓ رظّى١ٓ ٛخكذ   ─ طخٌزش طلض ٠يٖحٌ٘وٚ حٌٌٞ ٠مع حٌٟ٘ء ِٟٛٛ  حٌ

ٌٖ٘ ح٢ػخٍ ًحص ١ز١عش ِئلظش ي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ١ٜٔزٗ ـٟ حٌّٔظفخى، وّخ أْ كك حٌى

 ٕم٠ٟ رخٓظ١فخء حٌلك ِٓ لزً ٛخكزٗ.ط

طَطذ آػخٍح ِّظيس اٌٝ ؼخ٠ش حٔم٠خء حٌلك  ، ـَٟٙـ١ش ح١ِ٩ٓ٦شٍلمٛق حٌعأِخ رخٌٕٔزش ٌ 

رؤكي أٓزخد ًٌه، وّخ ٚأٔٙخ طَطذ كمٛلخ ٚحٌظِحِخص ِٓ ١ز١عش هخٛش ٨ طـي ِؼ٩١ 

 ٌٙخ ّٟٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

 

 8ـخ١ٌٜخؼش حٌظٟ حٓظعٍّٙخ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ ّٟٓ ِمظ١٠خص حٌفًٜ  :ٚأخ١شا -6

، ٚحٌظٟ طف١ي ٍٚٚى٘خ عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٨ ١ٔ1915ٛ ٠ٛ 2( ِٓ ظ١َٙ 10)حٌفمَس

حٌلَٜ، ٨ طٕٙٞ ِزٍَح ٦للخَ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ّٟٓ حٌلمٛق حٌعَـ١ش 

١ز١عش حٌلك حٌَّحى اىٍحؿٗ ّٟٓ ٌٖ٘ حٌلمٛق، ِٚيٜ  ِٓ ١  ز  ح١ِ٩ٓ٦ش، اً ٨ري ِٓ ط  

ح١ِ٩ٓ٦ش ٍزْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌزخّ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ٩ِءِظٗ ٌطز١عظٙخ، أِخ أْ ٔ  

ٌّـَى أْ حٌَّ٘  ٌُ ٠لَٜ٘خ، ٚأّخ أٍٚى٘خ عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، ـٌٙح ٨ ٠ٔظم١ُ 

ِطٍمخ، هخٛش اًح عٍّٕخ أْ حٌٔزذ ـٟ ا٠َحى ٌٖ٘ حٌلمٛق عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، وخْ 
                                                 

362
 .152أحمد ادرٌوش: القانون العقاري الجدٌد: م.س، ص:  - 
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رٗ اٌٝ  زً حٌَّ٘  ـٟ طٍه حٌفظَس، ِّخ كيحٍحؿعخ اٌٝ حٌـًٙ حٌظخَ رٌٖٙ حٌلمٛق ِٓ ل

ِٔظٛعزش ٌىخـش حٌلمٛق حٌعَـ١ش حٌظٟ ٌُ ٠مؿ ع١ٍٙخ حٌَّ٘   حهظ١خٍ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ٌظزمٝ

ـٟ طٍه حٌلمزش.
363

 

 

َـ١خ ٠زيٚ أْ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ وٛٔٗ كمخ ع ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى رعٞ حٌوٜخثٚ حٌّ٘ظَوش ر١ٓ  ─ا١ِ٩ٓخ، ٠زمٝ أَِح ِٔظزعيح 

ٚ٘ٛ ِخ ٠طَف حٌٔئحي كٛي اِىخ١ٔش حٌزلغ  ─حٌظٟ طظً ٗى١ٍش أوؼَ ِٕٙخ ؿ٠َ٘ٛش حٌلم١ٓ، ٚ

 عٓ طؤ١ْٓ ٌ٘ح حٌلك ىحهً ٔطخق أكي  حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ح٤هَٜ؟

 

 

 :انًثحج انخاَي 

 

افتراض انًهكيح انشائؼح كأضاش نحك انكذ 

 .ٔانطؼايح

 

اًح وخْ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٌُ ٠ىٓ ِٛـمخ 

وَ٘خ، ـبْ ِلخٌٚش ح٦رمخء عٍٝ حٌطخرع حٌع١ٕٟ ٌٌٙح حٌلك ّٟٓ أكي حٌلمٛق ٥ٌٓزخد حٌٔخرك ً

ظٍض ِٔظَّس ٌظـي ٌٖ٘ حٌَّس  ١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١َٙ  8حٌع١ٕ١ش حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ رخٌفًٜ 

 ٘ٛ كك حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش.: ٌٝ كك ع١ٕٟ آهَ ٓخٓٙخ ـٟ ٗىً لخٟٔٛٔ ؿي٠ي ٠ٔظٕي اأ

)َِوِ أ٨ٚى طخ٠ّش( ك١غ ً٘زض حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رظخٍٚىحٔض
364
ٚرّٕخٓزش رؼٙخ ـٟ  ─ 

مش اٌٝ أْ حٌِٚؿش حٌّيع١ش ِل  ─ٚؿش ٌِٚؿٙخ رلمٙخ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٔح  ِظعٍك رّطخٌزش ُ

ويح ٚٓعخ٠ش رٕخء عٍٝ  ـٟ ١ٍزٙخ، ٟٚ٘ رٌٌه طٔظلك ؿِء ِٓ حٌعمخٍ ِٟٛٛ  حٌِٕح 

ي كٛي ِيٜ اِىخ١ٔش حٔئِٓ ق. ي.  ، ح٤َِ حٌٌٞ ٠طَف حٌ ِٚخ ١ٍ٠ٗ 978ِمظ١٠خص حٌفًٜ 

طؤ١ْٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚكٍّٗ عٍٝ ِمظ١٠خص حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش حٌظٟ ٔظّٙخ حٌَّ٘  ـٟ 

 ِٓ ق ي  ؟ 981اٌٝ حٌفًٜ  960ا١خٍ حٌفًٜ 

١ٓ وً ِٓ ٠ّىٓ حٌمٛي، رؤٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى رعٞ حٌوٜخثٚ حٌّ٘ظَوش ر ِزيث١خ

ٟ ط٘ىً أٚؿٗ ح٨ٍطزخ١ حٌلخًٛ ر١ّٕٙخ ، ٚحٌٍّى١ش حٌ٘خثعش، ٚحٌظِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

َِح أ( ا٨ أْ اِىخ١ٔش طزٕٟ ٌٖ٘ ح٤ه١َس وؤٓخّ لخٟٔٛٔ ٌٌٙح حٌلك، ٠زمٝ اٌّطٍت األٚي)

 (.اٌّطٍت اٌثبٟٔٚؿٛى ـَٚلخص ؿ٠َ٘ٛش ر١ٓ وً ِّٕٙخ ) رخٌٕظَ اٌِٝٔظزعيح 

 

 انًؽهة األٔل: 

 
                                                 

363
 .47 -46محمد الكشبور: مفهوم وطبٌعة حق الكد والسعاٌة، م.س، ص:  - 

364
 .    وانظر فً التعلٌق علٌه:133- 125، ص:4نظرات فً الفقه والقانون، عدد  الحكم منشور بمجلة  - 

- Tak Tak NAJIA : Gestion contractuelle des affaire familliales réalité et droit de l’épouse, op.cit, p : 

XXΙ et s.                                                                                                                           
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تحذيذ يفٕٓو انًهكيح انشائؼح ٔٔرّ ػاللتٓا  

 .ايحتحك انكذ ٔانطؼ
 

اْ حٌظم٠ََ ـٟ ِيٜ ح٦ِىخ١ٔش حٌظٟ طٛـَ٘خ لٛحعي حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ٨عظّخى٘خ وؤٓخّ 

ِ  ٌلك حٌىي ٚحٌ حٌٛلٛؾ عٍٝ ِفَٙٛ ٌٖ٘ ح٤ه١َس، ٚطلي٠ي ١ز١عش  ٔزمخٔعخ٠ش ِٓ عيِٗ، طمظ٠ٟ 

ـٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخؾ اٌٝ و٘ؿ ٚؿٗ حٌع٩لش  ٚ  ٍ  وْ ( عٍٝ أْ ٔ  اٌفمشح األٌٚٝحٌلك حٌٌٞ طوٌٛٗ )

طش ر١ٓ وً ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٚئٓٔش حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش، حٔط٩لخ ِٓ حٌَحر

 (اٌفمشح اٌثب١ٔخاعّخي حٌّمخٍٔش ر١ٓ حٌعٕخَٛ حٌظٟ ط٘ىً حٌوٜخثٚ ح١ٌِّّس ٌىً ِّٕٙخ )

 

 

 

 : الفقرة األولى
 .مفهوم وطبيعة الملكية الشائعة

 

١ٜٓ أٚ أوؼَ، طمع عٍٝ ٍِى١ش ِ٘ظَوش ر١ٓ ٗو: ٠ّىٓ طع٠َؿ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش رؤٔٙخ

ِخي ِع١ٓ، ٠ىْٛ ـ١ٙخ وً ٗوٚ ِخٌىخ ٌلٜش ِع١ٕش حٌميٍ ِٓ ًٌه حٌّخي، ِٓ ؼ١َ أْ طىْٛ 

طٍه حٌلٜش ِفَُٚس عٓ رخلٟ حٌلٜٚ ح٤هَٜ.
365
 

اًح وخْ حٌٟ٘ء أٚ حٌلك  »ِٓ ق. ي.   رمٌٛٗ: 960ٌ٘ح حٌّعٕٝ حٌفًٜ  ٚلي عزَ عٓ

طٕ٘ؤ كخٌش لخ١ٔٛٔش طّٔٝ ـبٔٗ  ، ١ً ح١ٌ٘خ٤ٗوخٙ ِظعيى٠ٓ رخ٨ٗظَحن ـ١ّخ ر١ُٕٙ ٚعٍٝ ٓز

 .«ش، ٟٚ٘ اِخ حهظ١خ٠ٍش أٚ حٟطَح٠ٍش ، أٚ ٗزٗ حٌَ٘وح١ٌ٘خ

٠ظ٠ق أْ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش طَطىِ ـٟ طع٠َفٙخ ١ٚز١عظٙخ عٍٝ  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ 

 حٌعٕخَٛ حٌظخ١ٌش:

حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش طمع عٍٝ ِخي ِع١ٓ رخٌٌحص ٠ٍّىٗ أٗوخٙ ِظعيىْٚ ١ٌْٚ ٗوٜخ  -1

 .ٚحكيح

 
                                                 

365
 وانظر بعض التعارٌف الواردة فً نفس المعنى: - 

 .119محمد بن معجوز: الحقوق العٌنٌة فً الفقه اإلسبلمً والتقنٌن المغربً، م.س، ص:  -

 . 115، م.س، ص:2مؤمون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة، ج -

شًء معٌن ذي حدود  »مً بدوره ٌمٌز بٌن الملكٌة المفرزة أو الملك المتمٌز، وبٌن الملكٌة الشابعة، فاألولى تنصب علىوالفقه اإلسبل

جزء نسبً غٌر معٌن من مجموع الشًء مهما كان  »، أما الثانٌة وهً تسمى كذلك بشركة الملك فهً تنصب على «تفصله عن سواه

 .«ذلك الجزء كبٌرا أو صغٌرا

،  وألخذ فكرة عن مفهوم شركة األمبلك 262 -261، م.س، ص: 1حمد الزرقا: الفقه اإلسبلمً فً ثوبه الجدٌد، جمصطفى أ -

 وأنواعها عند مختلف المذاهب الفقهٌة، راجع:

م، 1984هـ/1404أحمد حمد: فقه الشركات، دراسة مقارنة، منشورات جامعة قطر، طبع دار القلم الكوٌت، الطبعة األولى  -

 بعدها. وما 31ص: 

على خفٌف: الشركات فً الفقه اإلسبلمً، بحوث مقارنة، نشر جامعة الدول العربٌة، معهد الدراسات العربٌة العالٌة،  -

 وما بعدها. 6، ص: 1962طبعة 
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2-   ِ فَُ ر١ٓ عيس أٗوخٙ، ٠ٍّه وً حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش طٕٜذ عٍٝ ِخي ِ٘ظَن ٚؼ١َ 

ى٠خ عٍٝ حٌّخي ِٟٛٛ  ِٓ ؼ١َ أْ طظليى طٍه حٌلٜش ِخ ،ٚحكي ُِٕٙ كٜش ِع١ٕش

ىْٛ ٌىً ِٓ حٌَ٘وخء ـلك حٌٍّى١ش ٘ٛ حٌٌٞ ٠ٕمُٔ ر١ُٕٙ، رل١غ ٠ كخٌش ح١ٌ٘خ ؛

ُٔ ر١ُٕٙ وؼَ، أِخ حٌّخي ًحطٗ ـ٩ ٠ٕمأٚ أ ،أٚ ألً ،، وخٌؼٍغ أٚ حٌَرع١ٜٔذ ؼ١َ ِفَُ

ّ   ٚاْ وخْ لخر٩ ٩ٌٔمٔخَ، فَُس ك١غ ٠ظع١ٓ ـ١ٙخ ١ٜٔذ حٌّخٌه عٍٝ ه٩ؾ حٌٍّى١ش حٌ

ِخى٠خ ٨ٔعيحَ طعيى ح٩ٌّن.
366

 

 

 

ٍِى١ش ـَى٠ش ١ٌٚٔض ؿّخع١ش، ٤ْ وً ٠َٗه ـ١ٙخ عٍٝ ح١ٌ٘ٛ  ٠ٍّه  حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش -3

ـبًح  »ٜذ كمٗ ِزخَٗس عٍٝ ٌٖ٘ حٌلٜش ٠ٕٚ ٍِى١ش ـَى٠ش ٌلٜظٗ ـٟ حٌّخي حٌ٘خثع،

وخٔض حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش طَٔٞ رميٍ٘خ اٌٝ وً أؿِحء حٌّخي حٌّ٘خ ، ـبْ ًٌه ٨ ٠ّلٛ 

ِخ ٌىً كٜش ـ١ٗ ِٓ و١خْ ًحطٟ، ـظىْٛ ـٟ وً ؿِء ِٕٗ ِظ١ِّس رخٌمٛس عٓ ؼ١َ٘خ 

ٚاْ ٌُ  ،اٌٝ كٜٛي حٌمّٔش، ٚك١ٕجٌ ط١َٜ ِظ١ِّس رخٌفعً، ًٌه أْ حٌلٜش حٌ٘خثعش

طىٓ ـٟ حٌع١خْ ِظ١ِّس كخ٨، ـبٔٙخ ِظ١ِّس رخٌمّٔش ِآ٨، ٚرّٛؿذ ِخ ٌٍمّٔش ِٓ أػَ 

«ٍؿعٟ وخٗؿ، طىْٛ ـٟ ٔظَ حٌمخْٔٛ ِظ١ِّس عٓ ؼ١َ٘خ ِٓ أٚي ح٤َِ
367
. 

 

ٍحىس حٌّٕفَىساِخ ٧ٌٍحىس، وخٌعمي أٚ ح٦ ؛ثعش طَؿع ـٟ ِٜيٍ٘خحٌٍّى١ش حٌ٘خ -4
368
، 

، ـظىْٛ خٙ حٌمخٛي٠ٓ ٌٙخ، ٚاِخ ٌٍمخْٔٛـظىْٛ رٌٌه حهظ١خ٠ٍش ٔخرعش ِٓ اٍحىس ح٤ٗو

وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ١ٌٍ٘خ  حٌٕخطؾ  ٠ش ٨ ع٩لش ٌٙخ ربٍحىس ح٤ـَحى،حٟطَحٍأٌٔحن 

 رٔزذ ح٦ٍع.

 

ح٤ٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ُ٘ َٗوخء ـٟ حٌٍّى١ش عٍٝ ٚؿٗ ح١ٌ٘خ ، لي طىْٛ كُٜٜٙ ـٟ  -5

ْ كٜٚ حٌّخي حٌّ٘ظَن كٜٜخ ِظٔخ٠ٚش أٚ ِظفخٚطش، ٚـٟ كخٌش حٌ٘ه ٠فظَٝ أ

 ِٓ ق ي  (. 961حٌّخٌى١ٓ ـ١ٙخ ِظٔخ٠ٚش )حٌفًٜ 

 

؛حٌيل١ك  خك١غ ١ز١عظٙخ، ٟ٘ كك ٍِى١ش رّعٕخ٘حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ِٓ  -6
369
ـٟٙ طًّ٘  

ٚح٨ٓظؽ٩ي ح١ٌ٘خ  ٌٗ ٍٓطش ح٨ٓظعّخي  ٍّى١ش؛ ـخٌّخٌه عٍٝعٍٝ وخـش عٕخَٛ كك حٌ
                                                 

366
 .796،  م.س، ص : 8انظر عبد الرزاق السنهوري: الوسٌط فً شرح القانون المدنً ج  - 

367
المال المشاع، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون المدنً ، جامعة  عبد اللطٌف كرازي: تصرف الشرٌك فً - 

 1، ص: 1999-1998السنة الجامعٌة  -الرباط–محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة أكدال 
368

نٌن أو أكثر، بحٌث تصبح مملوكة لهم على سبٌل كؤن ٌتفق عدة أشخاص على شراء منزل )العقد(، أو كؤن ٌهب شخص داره الث - 

 الشٌاع )اإلرادة المنفردة(.
369

اختلف الفقهاء حول تحدٌد الطبٌعة القانونٌة لحق الشرٌك فً الشٌوع، فبٌنما ذهب فرٌق إلى اعتباره حق ملكٌة بمعناه الدقٌق،  - 

إلى أن حقه ٌقع على حصة غٌر مفرزة أو محددة ذهب البعض اآلخر إلى القول بؤن حق الشرٌك المشتاع هو حق شخصً بالنظر 

تحدٌدا مادٌا، إذ المال الشابع هو مملوك ملكٌة مشتركة لمجموع الشركاء المشتاعٌن، فهو ٌشكل وحدة قابمة بذاتها، ومستقلة عن كل 

ى منافع الشًء شرٌك، ولذلك فإن األمر ٌقتصر على مجرد وجود حق شخصً  ٌخول لصاحبه )الشرٌك المشتاع( سلطة الحصول عل

واقتسامها بنسبة حصة كل شرٌك فً الشٌاع، أو الحصول على نصٌبه مفرزا عن طرٌق القسمة حٌث ٌتحول حقه إثر ذلك بنتٌجة 

 القسمة من حق شخصً إلى حق عٌنً.
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،ٚحٌظَٜؾ ـٟ حٌّخي حٌ٘خثع
370
أٗوخٙ  ٚاْ وخٔض ٌٖ٘ حٌٍٔطخص طّخٍّ ِٓ لزً 

ِظعيى٠ٓ ِٓ ؿٙش، ٚـٟ كيٚى َِطزطش ر٠ٍَٚس حكظَحَ كمٛق وً حٌَ٘وخء ِٓ ؿٙش 

 أهَٜ.

      ٨ بْ ًٌه ـبٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى طعيى عٍٝ ِٔظٜٛ ح٤ٗوخٙ حٌّخٌى١ٓ، ـ ،ٌٌٌٚه

ٚ طٕمُٔ حٔمٔخِخ ِخى٠خ، ، حٌٌٞ ٠زمٝ ٚكيس ٨ طظـِأ أ٠ظعيٜ اٌٝ حٌٟ٘ء ِلً حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش

حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ ِٓ ه٩ي طٕظ١ّٗ ١ٌٍ٘خ  أٚ ٗزٗ حٌَ٘وش. ٘ذ ا١ًٌٌٗٚ٘ح ِخ 
371

 

عٓ ِفَٙٛ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ١ٚز١عش حٌلك حٌٌٞ طوٌٛٗ، ـّخ٘ٛ ٚؿٗ  ر٘ىً ِوظَٜ ٌ٘ح

 .حٌع٩لش ٚحٌظَحر٢ ر١ٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟

 

 :الفقرة الثانية
 .الملكية الشائعة أوجو ارتباط مقتضيات حق الكد والسعاية بأحكام

 

٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ ِٓ ح٤ٓزخد حٌّٟٛٛع١ش حٌظٟ طيعٛ ٌٍٛلٛؾ عٍٝ ىٍحٓش حٌٍّى١ش 

رخ٦ٟخـش اٌٝ ِخ ً٘زض ا١ٌٗ حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش  ─حٌ٘خثعش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

  ٌظَط١ذ  .ي .ِٓ ق 978رظخٍٚىحٔض )َِوِ أ٨ٚى طخ٠ّش( ِٓ ح٨ٓظٕخى عٍٝ ِمظ١٠خص حٌفًٜ 

١ حٌظمخٍد ٚحٌظ٘خرٗ ر١ٓ حٌّئٓٔظ١ٓ، خ٘ٛ ٚؿٛى رعٞ ٔم ─ ي ٚحٌٔعخ٠ش ٌفخثيس حٌِٚؿشحٌىكك 

عظمخى رخعظزخٍ ٚحٌٌٞ لي ٠ئىٞ ـٟ وؼ١َ ِٓ حٌلخ٨ص اٌٝ ٛعٛرش حٌظ١١ِّ ر١ّٕٙخ، ٠ٚيـع ٔلٛ ح٨

 كك ٍِى١ش ٗخثعش. كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٍّٔٙخ ِٓ ه٩ي ٔٔزش حٌع٩لش ر١ٓ ٚطظـٍٝ ٍٛٛ حٌظ٘خرٗ حٌظٟ ٠ّىٓ ط

 ـٟ ِـّٛعش ِٓ حٌعٕخَٛ ٚحٌّٔظ٠ٛخص: ،ٚحٌٍّى١ش حٌ٘خثعش

عٍٝ ِخي ِ٘ظَن ر١ٓ عيس  ذ  ٜ  ْٕ ٠   ─عٍٝ ِخ طميَ─ـلك ح٠ٌَ٘ه ـٟ حٌّخي حٌ٘خثع 

أٞ  ي ىْٚ أْ ٠ٕمُٔ ِخى٠خ ـ١ّخ ر١ُٕٙ؛أٗوخٙ ٠ٍّه وً ٚحكي ُِٕٙ كٜش ِع١ٕش ِٓ ًٌه حٌّخ

َطزطخ رليٚى كٜظٗ، ـبٔٗ ِع ًٌه ٠ٕٜذ عٍٝ أْ كك وً ٠َٗه عٍٝ ح١ٌ٘خ  ٚاْ وخْ ِ

حٌّخي حٌ٘خثع وٍٗ اٌٝ ك١ٓ اؿَحء حٌمّٔش، ـ١ٜزق أٌٔحن ِظ١ِّح رخٌفعً عٓ كٜٚ رخلٟ 

 حٌَ٘وخء ح٠ٌٌٓ وخٔٛح عٍٝ ح١ٌ٘خ .
                                                                                                                                                         

هو حق مطلق ، فبما أن حق الملكٌة  وفً المقابل، ذهب فقهاء آخرون إلى اعتبار حق الشرٌك فً الشٌاع حقا عٌنٌا من نوع خاص

ومانع ٌمنح لصاحبه سلطة االستعمال واالستغبلل والتصرف، وبما أن الشرٌك المشتاع لٌس له ذلك إال فً حدود تمكن الشركاء 

اآلخرٌن من مباشرة نفس السلطات على نفس الشًء، فهذا ٌعنً أنه لٌس بحق ملكٌة بمعناه الدقٌق، بل هو حق من نوع خاص، ألن 

 لتملك الذي ال ٌكون فٌها الشًء الشابع مملوكا لمجموع الشركاء وال لكل من الشركاء.الشٌوع صورة من صور ا

 وللتوسع حول مضمون هذه االتجاهات واالنتقادات الموجهة لها انظر:

جمال خلٌل النشار: تصرف الشرٌك فً المال الشابع وأثره على حقوق الشركاء، دراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسبلمً  -

 وما بعدها. 33، ص: 1999طبعة  -االسكندرٌة -نً، دار الجامعة الجدٌدة للنشروالقانون المد

 . وما بعدها 3عبد اللطٌف كرازي: تصرف الشرٌك فً المال الشابع، م.س، ص:  -
370

 .797، م.س، ص: 8عبد الرزاق السنهوري: الوسٌط فً شرح القانون المدنً، ج - 
371

كٌة الشابعة حق ملكٌة، من خبلل وصفه للشركاء على الشٌاع بصفة المبلك، وٌظهر توجه المشرع المغربً فً اعتبار المل - 

 من ق. ل .ع على سبٌل المثال. 963 -962 -961انظر الفصل 
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٠ّىٓ حٌمٛي، رؤْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش لزً ـَُٖ  ٌٛر٘ىً طم٠َزٟٚرٕفْ حٌٍٜٛس ٚ

كٜش ِع١ٕش ِٓ ًٌه حٌّخي ٚحكي ُِٕٙ ( ٌىً ٠ٕٜذ عٍٝ ِخي ِ٘ظَن ر١ٓ حٌٔعخس)حٌّٔظفخى

فَُس عٓ رخلٟ حٌلٜٚ طظٕخٓذ ِع ليٍ ٓع١ٗ ٚويٖ، ِٓ ىْٚ أْ طىْٛ كٜظٗ طٍه ِ

 ػ٩ػش أٗوخٙ ٓعخس ٠ٕظّْٛ اٌٝ أَٓس ـبًح وخْ حٌّٔظفخً حٌٌٞ ٔظؾ عٓ ِٔخّ٘شح٤هَٜ ـع١ٍخ؛ 

  ─ش رطز١عش حٌلخيرعي اهَحؽ حٌيِٕ ─عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي   ٚحكيس، ٘ٛرٕخ٠ش ِٓ ػ٩ػش ١ٛحرك

ِليىس ـٟ  ـٌٙح ٠عٕٟ أْ ١ٜٔذ وً ٚحكي ـ١ُٙ ٚوخٔض ِٔخّ٘ش وً ٚحكي ُِٕٙ طعخىي ح٤هَٜ،

ـلك وً ٓخ  ـٟ حٌّٔظفخى )حٌزٕخ٠ش( ٚاْ وخْ ِليىح رلٜش  ،حٌؼٍغ ِٓ ح١ٌٕخرش، ٚٔظ١ـش ٌٌٌه

خى وٍٗ ـبْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ٕٜذ عٍٝ حٌّخي حٌّٔظف ،ِعٍِٛش طميٍ رخٌؼٍغ

ِ  ىْٚ طو١ٜٚ أٚ ـَُ ٌـِء ِٕٗ،  ُح عٓ كٜٚ فَـ٩ ١ٜ٠َ ١ٜٔذ وً ٓخ  ِع١ٕخ ٚ

 ح٢ه٠َٓ ـع١ٍخ، ا٨ رعي اؿَحء حٌمّٔش، ٌٚ٘ح ِخ لي ٠ئىٞ اٌٝ حٌظزخٓٗ رلك حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش.

  ً  ُ ٌٙخ( حس ِٓ لزً حٌٔعخس ٍحؿعش ـٟ أٍٛٙخ )ٍأّ ِخػُ أٗ وؼ١َح ِخ طىْٛ حٌؼَٚس حٌّٕ

ًِ و  ٠ٚ   ع ـٟ حٌٛحلع حٌعٍّٟ أْ ٠ظٛـٝ ٗوٚـمي ٠لي ش رٔزذ ح٦ٍع؛اٌٝ ٍِى١ش ِ٘خع  ؾ  ً 

أِٛح٨ ٗخثعش ٚرمٛس حٌمخْٔٛ أِٛح٨ وظَوش ٌٍٍٛػش، ـظىْٛ طٍه ح٤ِٛحي ٔظ١ـش ٚحلعش حٌٛـخس 

حٌٍٛػش عٍٝ كخٌش ح١ٌ٘خ  ـ١ّخ ر١ُٕٙ، ىْٚ حٌٍـٛء  ٟ  مِ زْ طَؿع اٌٝ ٍٚػش حٌٙخٌه، ٚلي ٠ليع أْ ٠  

٠ٚعّيْٚ اٌٝ حٓظؼّخٍ٘خ ٚط١ّٕظٙخ ر٘ىً ِ٘ظَن، ـ١ٕظؾ عٓ ِٔخّ٘ظُٙ ـٟ اٌٝ لّٔش حٌظَوش، 

ط١ّٕش ح٤ًٛ )حٌّخي حٌ٘خثع( ِٔظفخى ٠ىْٛ ِلً حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ ٠مُٔ ر١ٓ 

حٌٍٛػش، وً كٔذ ٓع١ٗ ٚويٖ ـ١ٗ، ِّخ ٠ئىٞ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش اٌٝ ٛعٛرش حٌظ١١ِّ ر١ٓ كك حٌىي 

ثعش حٌظٟ طَؿع ٟ٘ ح٤هَٜ ِٓ ك١غ ِٜيٍ ٔ٘ٛثٙخ ـٟ أؼٍذ ٚحٌٔعخ٠ش ٚكك حٌٍّى١ش حٌ٘خ

 حٌلخ٨ص اٌٝ ٚحلعش ح٦ٍع.

ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، اًح وخْ ٌٍّ٘ظخ  كك حٌظَٜؾ ـٟ كٜظٗ حٌ٘خثعش لزً 

ٓٛحء رعٛٝ أٚ ريٚٔٗ، ك١غ ٠ىْٛ ٌٗ كك ر١عٙخ أٚ ٘زظٙخ، ،كٜٛي حٌمّٔش
372
رً ٚطٕظمً اٌٝ  

ٌّ٘ظخع١ٓ، ـبْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ّىٓ أ٠٠خ أْ ٠ىْٛ حٌٍٛػش عٕي ٩٘ن أكي حٌَ٘وخء ح

ِٓ ِـّٛ  حٌّٔظفخى، ٌٚ٘ح  ً ٛخكزٗ ٘زش ٌٚٛ لزً ـَُٖ ٚط١١ِِّٖٟٛٛ  طَٜؾ ِٓ لز

حٌعًّ ـٟ ِٕطمش ّٓٛ. ٝ ح٤لً ِخ ألَ رٗ حٌفمٗ، ٚؿَٜ ع١ٍٗعٍ
373
 

ٓ ـ١طخٌزْٛ رٗ ٠ٚيهً أٌٔحن ّٟ ،ْ ٠ٕظمً اٌٝ حٌٍٛػشوّخ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ّىٓ أ

ًِ و  ِـّٛ  حٌظَوش حٌظٟ ٠    ً  ً  كمٗ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش. ض  ز  خ حٌٔخعٟ حٌٌٞ ػ  ٘  ؾ 

خ، أٚ ـخٌٍّى١ش حٌ٘خثعش اًح وخٔض طٕم٠ٟ اِخ ر٩ٙن حٌٟ٘ء حٌّ٘خ  و١ٍ ،اٌٝ ًٌه أٟخؾ

ٚ رـّع حٌلٜٚ حٌعخثيس ٌٍَ٘وخء ـٟ ٠ي ٗوٚ ٚحكيرلٜٛي حٌمّٔش ر١ٓ حٌَ٘وخء أ
374
ـبْ  ،

٠ٕم٠ٟ رٌٖٙ ح٤ٓزخد حٌؼ٩ػش، رل١غ ٨ ٠زمٝ أٞ ِلً  ٓ أ٠ّْى كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ريٍٖٚ
                                                 

372
 للتوسع حول مضمون ونطاق حق التصرف الممنوح للشرٌك على الشٌاع فً القانون المدنً انظر: - 

 وما بعدها. 842، م.س، ص: 8عبد الرزاق السنهوري: الوسٌط فً القانون المدنً، ج -

 .119 -118، م.س، ص: 2مؤمون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة، ج -
373

انظر فً ذلك، وثٌقة عدلٌة تشٌر إلى حصول التصرف بحق الكد والسعاٌة هبة من أم لفابدة أوالدها، حتى وأن الهبة فً هذه   - 

 الحالة تكون مستقبلة ومجهولة من حٌث محلها.

حمد المختار السوسً: المجموعة الفقهٌة فً الفتاوى السوسٌة، إعداد عبد هللا الدرقاوي، منشورات كلٌة الشرٌعة بؤكادٌر، سلسلة م -

 .74 -73م، ص: 1995هـ1416الطبعة األولى،  -الدار البٌضاء -، مطبعة النجاح الجدٌدة1كتب تراثٌة رقم 
374

 من ق ل ع، وحول طبٌعة هذه األسباب راجع: 977ل وقد أورد المشرع هذه األسباب فً إطار الفص - 

، مطبعة النجاح 3عبد الكرٌم شهبون: الشافً فً قانون. ل .ع المغربً، الكتاب الثانً، العقود المسماة وماٌشابهها، ج  -

 .228 -227م، ص: 2002هـ1422الطبعة األولى  -الدار البٌضاء-الجدٌدة



 127 

ٌٍّطخٌزش رٗ، ٌٚ٘ح ِخ ىعٝ أكي حٌفمٙخء اٌٝ اىٍحؽ أٓزخد حٔم٠خء ح١ٌ٘ٛ  ّٟٓ ح٤ٓزخد حٌظٟ 

طئىٞ اٌٝ حٔم٠خء ح٨ٗظَحن حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش
375
. 

ِـّٛعش  عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ظ٠ق أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٍظمٟ ِع حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ـٟ

 ِٓ حٌوٜخثٚ، ـًٙ ٠عٕٟ ًٌه اِىخ١ٔش حعظزخٍٖ كك ٍِى١ش ٗخثعش، ٚطى١١فٗ عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ؟

 

 انًؽهة انخاَي : 

 

اضتثؼاد تأضيص حك انكذ ٔانطؼايح ػهٗ لٕاػذ 

 .انًهكيح انشائؼح

 

حٌّئٓٔخص حٌمخ١ٔٛٔش  رّخ طظ١ِّ رٗ ِٓ هٜخثٚ، طعظزَ اكيٜاًح وخٔض حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش 

ك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِّخ ٠٘ىً كخـِح ل٠ٛخ ٔلٛ طز١ٕٙخ وب١خٍ لخٟٔٛٔ ٌٗ، ـبْ طل١ًٍ ك ِٓحٌم٠َزش 

حٌعٕخَٛ حٌـ٠َ٘ٛش ٌٌٖٙ ح٤ه١َس، ٚوٌح حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ طٔظٕي ا١ٌٗ، ِع ِمخٍٔظٗ 

، هٜٛٛخ ِع ٚؿٛى رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، طـعً ِٓ اِىخ١ٔش ٌ٘ح حٌظزٕٟ ِلً ٔظَ

ٓٛحء عٍٝ ِٔظٜٛ ِفَٙٛ ١ٚز١عش وً ِّٕٙخ )حٌفمَس ٓٔظ١ٓ، ٍٛٛ طعخٍٝ عي٠يس ر١ٓ حٌّئ

 )حٌفمَس حٌؼخ١ٔش(. ّٙخح٤ٌٚٝ( أٚ عٍٝ ِٔظٜٛ ح٢ػخٍ حٌّظَطزش عٕ

 

 : ولىالفقرة األ
 .عدم مالءمة مفهوم وطبيعة الملكية الشائعة لمقتضيات حق الكد والسعاية

 

طٕٜذ عٍٝ ٟٗء ِع١ٓ  طظ١ِّ رىٛٔٙخ ٍِى١ش  ─ وّخ ٍأ٠ٕخ ٓخرمخ ─ اْ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش

رخٌٌحص، ٠ٍّىٗ أٗوخٙ ِظعيىْٚ عٍٝ ٚؿٗ ح١ٌ٘خ ، ٠ٚىْٛ ٌىً ٚحكي ُِٕٙ كٜش ِع١ٕش ِٓ 

طٍه حٌٍّى١ش،
376
وؤْ ٠مَٛ ِـّٛعش ِٓ ح٤ٗوخٙ ِـظّع١ٓ ِؼ٩ رَ٘حء لطعش أ١ٍٟش عٍٝ  

ح١ٌ٘خ ، ـخٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ـٟ ٌٖ٘ حٌٍٜٛس طمع عٍٝ لطعش أ١ٍٟش )ٟٗء( ِليىس رٌحطٙخ 

 ولٜش ٠٘خٍن رٙخ.ِٕٙخ ك١غ ٠ىْٛ ٌىً ٚحكي ِٓ حٌَ٘وخء ـ١ٙخ ؿِء ٚٛفخطٙخ 

ِمخرً ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠ٕٜذ عٍٝ ٟٗء ِع١ٓ رخٌٌحص، ٚأّخ ٠ّٕق 

ٌٜخكزٗ ـم٢ اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رـِء ِٓ حٌّٔظفخى حٌٌٞ ٓخُ٘ ـٟ طى٠ٕٛٗ أٚ ط١ّٕظٗ رىيٖ ٚٓع١ٗ، 

١ٓ رٌحطٗ ٔظ١ـش ِٔخّ٘ظٗ رلٜش ِعٍِٛش ـٟ ىْٚ أْ طىْٛ ٌٗ ٍٓطش ِزخَٗس طمع عٍٝ ٟٗء ِع

 ًحص حٌٟ٘ء.

أٟؿ اٌٝ ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ ِٔخّ٘ش ٛخكزٗ ـٟ ِخي ح٤َٓس، 

ٚلي ٠ىْٛ ِٟٛٛ  حٌّٔخّ٘ش َِطىِح عٍٝ حٌعًّ ـم٢، ىْٚ حٌّ٘خٍوش ـٟ ٍأّ حٌّخي، ر١ّٕخ 

ٗ رلٜش ط٘ىً ؿِءح ِٓ ـلك ح٠ٌَ٘ه ـ١ٙخ ٠َطز٢ ر٠ٍَٚس ِٔخّ٘ظ ؛ـٟ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش

ـبًح ِخ طٛـٟ ٗوٚ ٚطَن ىحٍح عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، ـخٌٍٛػش  حٌٟ٘ء ِٟٛٛ  حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش؛
                                                 

375
 -LAFOND.J: Les sources u droit coutumier dans le Sous, op.cit, p : 77. 

376
 30جمال خلٌل بشار: تصرف الشرٌك فً المال الشابع وأثره على حقوق الشركاء، م.س، ص:  - 
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ك١غ طىْٛ ِٔخّ٘ظُٙ ٠ٜزلْٛ ِخٌى١ٓ ٌٌٖٙ حٌيحٍ ٍِى١ش ٗخثعش، ،ٚرمٛس حٌمخْٔٛ ،ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش

 ٍِ ّْ  أٌٔحنٚطميٍ ،وً ٚحكي ُِٕٙ ولٜش ٍِٛٚػش ِٓ حٌيحٍِٟٛٛ  حٌظَوش ٗ  ى  لخثّش عٍٝ ِخ ٠ 

 ٔذ ُٓٙ وً ٚحٍع ١زمخ ٌٕظخَ ح٦ٍع.رل

ٚع٩ٚس عٍٝ ًٌه، ـخٌٍّى١ش حٌ٘خثعش طمظ٠ٟ ٌٕ٘ٛثٙخ طمي٠ُ كٜٚ ِعٍِٛش حٌميٍ،  

ٚعٕي حٌ٘ه ٠فظَٝ أْ أٜٔزخء حٌّخٌى١ٓ عٍٝ ح١ٌ٘خ  ِظٔخ٠ٚش
377
ٌٚ٘ح ٠عٕٟ أْ حٌٍّى١ش  ،

خ ِٓ ؿٙش، ٚػخرظش ٨ حٌ٘خثعش طمَٛ عٍٝ أٓخّ ِ٘خٍوش حٌّٔخ١ّ٘ٓ ـ١ٙخ رلٜٚ ِعٍِٛش ِٔزم

 طظـيى ِزيث١خ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

ظٍٜٛ طـي٠يح عٍٝ ِٔظٜٛ كٜش ح٠ٌَ٘ه، زش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـ١ّىٓ أْ ٔأِخ رخٌٕٔ

ك١غ حٌّٔخّ٘ش ِز١ٕش عٍٝ حٌعًّ، ٌٚ٘ح ٠عٕٟ إٔٔخ أِخَ ِٔخّ٘ش ؼ١َ ػخرظش ِٚعٍِٛش حٌميٍ 

س، ه٩ـخ ٌّخ ٘ٛ ع١ٍٗ حٌلخي ِٔزمخ، ٚأّخ ٟ٘ طظـيى رخٓظَّحٍ عًّ ح٠ٌَ٘ه ـٟ ِخي ح٤َٓ

 رخٌٕٔزش ٌٍٍّى١ش حٌ٘خثعش.

ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، ـخ١ٌ٘ٛ  عٍٝ حٌعَّٛ ٨ ٠ٙيؾ أٛلخرٗ ِٓ ه٩ٌٗ اٌٝ 

حٌلٜٛي عٍٝ حٌَرق ٚطلًّ حٌؤخثَ، أٚ ِخ ٠ّٔٝ ر١ٕش حٌّ٘خٍوش،
378

كظٝ ٌٚٛ وخْ حهظ١خ٠ٍخ، 

ـمي ٨  »ٍٛن ٌُٙ عٍٝ ٓز١ً ح١ٌ٘خ  خي حٌّّـخٌّخٌىْٛ عٍٝ ح١ٌ٘ٛ  ٠َطز٢ ٍٓٛوُٙ رطز١عش حٌّ

٠َؼزْٛ ـٟ طعخْٚ ا٠ـخرٟ ـ١ّخ ر١ُٕٙ ٌٍلٜٛي عٍٝ ٍرق، ٤ْ ٌ٘ح ح١ٌ٘ٛ  ٠ىْٛ ـٟ ِعظُ 

،«أكٛحٌٗ ١ٌٚي ح٠ٌٍَٚس ٚح٨ٟطَحٍ
379
ُ طفظمي ٌي٠ُٙ ١ٔش حٌّ٘خٍوش، ه٩ـخ ٌّخ ع١ٍٗ ِٚٓ ػ 

٘خٍوش لخثّش ـٟ ح٤َِ رخٌٕٔزش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌٌٞ ٠ٕزٕٟ عٍٝ أٓخّ ٚؿٛى ع٩لش ِ
                                                 

377
معنى  »و «عند الشك ٌفترض أن أنصباء المالكٌن على الشٌاع  متساوٌة »من ق. ل. ع بقوله  961وهذا ما نص علٌه الفصل  - 

ا كانوا متعددٌن فبلبد من تعٌٌن حصة كل واحد منهم فً هذا المال: النصف، أو الربع، أو الخمس، أو ذلك أن مبلك المال الشابع إذ

غٌر ذلك، وتتعٌن حصص الشركاء المشتاعٌن والمبلكٌن فً الشٌاع عادة عند بدء الشٌوع تبعا لمصدره، فإن كان مٌراثا عٌن القانون 

صى له، وإن كان عقدا تكفل العقد بتعٌٌن حصة كل شرٌك، وقد ال حصة كل وارث، وإن كان وصٌة عٌن الموصً حصة كل مو

تتعٌن الحصص، كؤن ٌشتري عدة أشخاص ماال على الشٌوع دون أن ٌبٌنوا حصة كل منهم فٌما اشتروه... فعند ذلك وعند الشك، 

 .«تفترض الحصص متساوٌة مادام لم ٌقم دلٌل على عدم التساوي 

 .143، م.س، ص: 3رح ق ل ع المغربً، الكتاب الثانً، جعبد الكرٌم شهبون: الشافً فً ش -
378

تعتبر نٌة المشاركة من أهم المعاٌٌر المعتمدة فً التمٌٌز بٌن عقد الشركة عموما والعقود األخرى التً ٌمكن أن تختلط بها،   - 

 «اح وفً الخسابر بقصد المشاركةتعنً اتجاه إرادة أطراف العبلقة القانونٌة إلى االتحاد فً األرب »خصوصا حالة الشٌاع، وهً 

، أورده 57، ص: 1964، السنة 3، مجلة رابطة القضاة عدد613/63قضٌة رقم  1963-12-09حكم جنحً مإرخ فً  -

األستاذ أحمد ادرٌوش فً كتابه: مدخل لدراسة قانون العقود المسماة، الكتاب الخامس من سلسلة المعرفة القانونٌة، البوكٌلً 

 ،                                                             .                                                              80ص:  1997لطبعة األولى للطباعة والنشر، ا

 وحول مفهوم وطبٌعة نٌة المشاركة وكٌفٌة استخبلصها انظر:   

-26،ص2004، 3قد الشركة، مجلة المحكمة، سلسلة ندوات الرمانً، العددالحسن بٌهً: الطبٌعة القانونٌة لنٌة المشاركة فً ع -

34. 
379

عز الدٌن بنستً: الشركات فً التشرٌع المغربً والمقارن، دراسة مقارنة وعلى ضوء المستجدات التشرٌعٌة الراهنة بالمغرب،  - 

 .22ص 1998الثانٌة  الدار البٌضاء، الطبعة-، فً النظرٌة العامة للشركات، مطبعة النجاح الجدٌدة1ج

من ق،  978بالنسبة للمشرع المغربً، تتجلى مسؤلة االضطرار واالستثنابٌة التً تتمٌز بها الملكٌة الشابعة، فٌما نص علٌه الفصل 

الٌجبر أحد على البقاء فً الشٌاع، وٌسو  دابما ألي واحد من المالكٌن أن ٌطلب القسمة، وكل شرط ٌخالف ذلك ٌكون  »ل،ع بقوله 

 «دٌم األثرع

فالمشرع من خبلل هذا الفصل ٌنبه إلى أن الشٌوع حالة طاربة، ولذلك فإن لكل شرٌك فً الشٌاع الحق فً طلب القسمة التً تعتبر 

 من ق. ل. ع. 979من النظام العام، مالم ٌوجد استثناء فً ذلك حسب مقتضٌات الفصل 

 وألخذ فكرة حول هذه النقطة انظر:

 وما بعدها 231، م.س، ص: 3لشافً فً شرح ق، ل، ع المغربً، الكتاب الثانً،جعبد الكرٌم شهبون: ا -
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ز١ٕٙخ حٌفمٗ ؿَٛ٘٘خ عٍٝ ح١ٌٕش ـٟ حٌلٜٛي عٍٝ حٌّٔظفخى، ٚاْ وخٔض ٌٖ٘ ح١ٌٕش وؼ١َح ِخ ٠  

 عٍٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ.  ─ هٜٛٛخ عٕي اػزخطٗ ─رخٌٕٔزش ٌٌٙح حٌلك 

 ٚأه١َح، ـخٌٍّى١ش حٌ٘خثعش طوٛي ٤ٛلخرٙخ وّخ ٘ٛ ح٤َِ رخٌٕٔزش ٌٍلك حٌع١ٕٟ ٍٓطش

ـىً ٠َٗه ـٟ ٌٖ٘ حٌٍّى١ش ٌٗ حٌلك ـٟ حٓظعّخي  خ١ش أكي؛ِزخَٗس عٍٝ حٌٟ٘ء ىْٚ ٚٓ

كٜظٗ حٌ٘خثعش ٚحٓظؽ٩ٌٙخ، ٚحٌظَٜؾ ـ١ٙخ، ٓٛحء رعٛٝ أٚ ريٚٔٗ، ٨ٚ ٠ظم١ي ـٟ ًٌه ا٨ 

ر١َٚ٘ ِٕٜزش عٍٝ ّٟخْ حٓظعّخي حٌٟ٘ء ٚـمخ ٌطز١عظٗ ٚأؼَحٟٗ حٌظٟ أعي ٌٙخ ِٓ ؿٙش، 

ٓ عٍٝ ح١ٌ٘ٛ  ِٚخ طمظ١٠ٗ كمٛلُٙ ِٓ ٚأ٨ ٠ظعخٍٝ ٌ٘ح ح٨ٓظعّخي ِع ٍِٜلش رم١ش حٌّخٌى١

ِّخٍٓش ٔفْ حٌٍٔطخص عٍٝ حٌٟ٘ء حٌ٘خثع رٕٔزش كٜش وً ٚحكي ُِٕٙ ـٟ ًٌه ِٓ ؿٙش 

 أهَٜ.

ٚعٍٝ ه٩ؾ ًٌه، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠ّٕق ٌٜخكزٗ ٜٓٛ اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رلمٗ 

طش ِزخَٗس حٌّظَطذ عٓ ٓع١ٗ ٚويٖ ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ػَٚس ح٤َٓس، ىْٚ أْ طىْٛ ٌٗ ٍٓ

 عٍٝ ِٔظفخى طٍه حٌؼَٚس.

 : الفقرة الثانية
 :عدم مالءمة مقتضيات الملكية الشائعة لحق الكد والسعاية على مستوى اآلثار

 

ٍ  ٠ظَطذ عٍٝ  ً  ٔ٘ٛء حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش، ؿٍّش آػخ  ً  ً كمٛق ٠ظّظع رٙخ  رّـّٛعشِ  طَطز٢ 

 ؛٘خ ٚح٠ٔ٨زخ١ ٌٙخىحإٛعش حٌظِحِخص ٠ـذ عٍٝ ح٠ٌَ٘ه أوً ٠َٗه عٍٝ ح١ٌ٘خ ، ِمخرً ِـّ

ـّٓ ؿٙش حٌلمٛق، ٠ظَطذ عٍٝ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ٔ٘ٛء كك ح٠ٌَ٘ه ـٟ حٓظؽ٩ي كٜظٗ حٌ٘خثعش 

ٚحٓظعّخٌٙخ ٚوٌح حٌظَٜؾ ـ١ٙخ، وّخ ٚأٔٗ ٌٗ حٌلك ـٟ اؿَحء طـي٠يحص ٚطل١ٕٔخص عٍٝ حٌّخي 

رخٌّ٘خٍوش ـٟ  ٌ٘ح ع٩ٚس عٓ كمٗ حٌ٘خثع ٚحٌم١خَ رىخـش ح٤عّخي حٌظٟ ِٓ ٗؤٔٙخ حٌلفخظ ع١ٍٗ،

اىحٍس حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش كٔذ ح٠ٌٛحر٢ حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ ٟٚعٙخ حٌَّ٘  ٌٌحن.
380
 

ش حٌ٘خثعش ظأِخ ِٓ ك١غ ح٨ٌظِحِخص، ـبْ وً ٠َٗه ِطخٌذ رخٓظعّخي ٚحٓظؽ٩ي كٜ

ٚطظّخٗٝ ِع ١ز١عش حٌٟ٘ء حٌ٘خثع ٚأؼَحٟٗ  ،ـٟ كيٚى ٨ طّْ كمٛق حٌَ٘وخء ح٢ه٠َٓ

  ّ ً  حٌ  ْ  ٌٙخ. ٍِ ١ 

ـبْ وً ٠َٗه ٍَِِ رظلًّ وخـش حٌّٜخ٠ٍؿ  ،مٗ ـٟ اىحٍس حٌٍّى١ش حٌ٘خثعشِٚمخرً ك

ٚحٌٕفمخص حٌظٟ طظطٍزٙخ أعّخي ح٦ىحٍس ٚحٌّلخـظش ع١ٍٙخ.
381
 

ٌىٓ اًح ِخ ٍؿعٕخ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـٕٔـيٖ كمخ ٨ ٠ّٕق ٌٜخكزٗ ٍٓطش 

ِّىٕخ رخٌٕٔزش ٠ٌٍَ٘ه عٍٝ  حٓظعّخٌٗ ٚحٓظؽ٩ٌٗ أٚ حٌظَٜؾ ـ١ٗ رخٌز١ع أٚ ؼ١َٖ، ـبًح وخْ ًٌه

ح١ٌ٘خ  رلىُ كٜظٗ حٌّليىس ٚحٌّعٍِٛش، ـبْ ًٌه ؼ١َ ِّىٓ رخٌٕٔزش ٌّٓ ٌٗ كك حٌىي 

ٚحٌٔعخ٠ش، اً حٌم١خَ رّؼً ًٌه ٠عظزَ طَٜـخ رّلً ِٔظمزً ِٚـٙٛي، ٚ٘ٛ أَِ ؼ١َ ؿخثِ ٌيٜ 

ٌـٛحُ  حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، ا٨ أٔٗ ٠ٔظؼٕٟ ِٓ ًٌه كخٌش حٌظَٜؾ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘زش،
                                                 

380
 انظر: - 

 .124 -116، م.س، ص: 2مؤمون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة، ج -

 .129 -121محمد بن معجوز: الحقوق العٌنٌة فً الفقه اإلسبلمً والتقنٌن المغربً، م.س، ص:  -
381

 انظر: - 

 .132 - 130جوز: م.س، ص: محمد بن مع -
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ِٚـٌٙٛش، وّخ ؿخء ـٟ ِوظَٜ ه١ًٍ، اؿَحثٙخ كظٝ ٌٚٛ وخٔض ِٔظمزٍش
382
ـلك حٌىي  

ٚحٌٔعخ٠ش ٨ ٠َطذ ٌٜخكزٗ ٜٓٛ حٌلك ـٟ حٌّطخٌزش رخٓظلمخلٗ طـخٖ حٌّي٠ٓ ىْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٗ 

ك١غ ١ٜ٠َ رعي ًٌه ٍِى١ش ِفَُس  ،ا٨ رعي حٓظلمخلٗ ،حٌلك ـٟ حٓظعّخٌٗ ٚحٌظَٜؾ ـ١ٗ

 ٌٜخكزٗ.

ـ٩ ٠ّىٓ طٍٜٛ٘خ رخٌٕٔزش ٌّمظ١٠خص  ،هَٜمٛق ٚح٨ٌظِحِخص ح٤ٌزخلٟ حٌل أِخ رخٌٕٔزش

 ٌ٘ح حٌلك.

مخ ٚأه١َح ـخٌط٠َمش حٌظٟ كيى٘خ حٌَّ٘  حٌّؽَرٟ رخٌٕٔزش ٦ىحٍس حٌّخي حٌ٘خثع ٚـ

ِٓ ق. ي، 972ٚ 971ٌّمظ١٠خص حٌفًٜ
383
طزمٝ ٠َ١مش ؼ١َ ٩ِثّش، رً ٚطظٕخـٝ ِع ١ز١عش  

 مظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.اىحٍس أِٛحي ح٤َٓس ـٟ ا١خٍ ِ

اًح وخٔض طٍظمٟ ِع ِمظ١٠خص كك حٌىي  ، ٠ظ٠ق أْ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعشعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ هٜخثٚ ِع١ٕش، وّخ ٘ٛ حٌ٘ؤْ رخٌٕٔزش ٌٍلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش، ـبٔٙخ ٨ 

ٌع١ٕٟ طٍٜق ٤ْ طىْٛ أٓخٓخ لخ١ٔٛٔخ ٌٗ، ٚ٘ٛ ِخ ٠طَف حٌظٔخإي كٛي اِىخ١ٔش طـخُٚ حٌلك ح

 ٚحٌزلغ عٓ حٌطخثفش حٌمخ١ٔٛٔش ح٩ٌّثّش ٌٌٙح حٌلك ّٟٓ حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

382
الهبة تملٌك ببل عوض ولثواب اآلخرة صدقة، وصحت فً كل مملوك ٌنقل ممن له تبرع بها وإن »جاء فً مختصر خلٌل  - 

 .«مجهوال...

الطبعة األولى  -الدار البٌضاء -خلٌل بن إسحاق المالكً: مختصر العبلمة خلٌل فً فقه اإلمام مالك، دار الرشاد الحدٌثة -

 .191م، ص:  2003هـ/1424
383

 من ق. ل.ع على مجموعة من القواعد: 972والفصل   971تقوم إدارة المال الشابع وفقا لمقتضٌات الفصل  - 

نص على أن قرارات أغلبٌة الشركاء على الشٌوع الذٌن ٌملكون على األقل ثبلثة أرباع المال الشابع تعتبر ملزمة  971فالفصل 

إدارة المال الشابع واالنتفاع به، وإذا تعذر وصول األغلبٌة إلى النصاب )ثبلثة أرباع( ٌكون على الشركاء لؤلقلٌة إذا تعلق األمر ب

اللجوء إلى القاضً الذي ٌقرر ما ٌراه موافقا لمصالحهم جمٌعا، مع إمكانٌة قٌامه بتعٌٌن مدٌر ٌتولى شإون إدارة المال المشاع أو أن 

 ٌؤمر بإجراء القسمة علٌه.

 إذا تعلق األمر: 972هة، ومن جهة أخرى، فقرارات األغلبٌة ال تكون ملزمة لؤلقلٌة حسب الفصل هذا من ج

 بؤعمال التصرف. -

 بؤعمال اإلدارة التً تمس الملكٌة مباشرة. -

 بحالة إجراء تغٌٌر فً االشتراك أو فً الشًء الشابع. -

 بحالة التعاقد على إنشاء التزامات جدٌدة. -

 رٌقة إدارة المال الشابع وإشكالٌة تؤرجحها بٌن ضرورة اإلجماع أو االكتفاء باألغلبٌة راجع:وألخذ فكرة عن ط 

 وما بعدها. 41عبد اللطٌف كرازي: تصرف الشرٌك فً المال الشابع، م.س، ص:  -
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 الفرع الثاني: 
 

 ارتباط طبيعة حق الكد والسعاية بالحق الشخصي.
 

ً حٌلَٜ، ك١غ حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش عٍٝ ه٩ؾ حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش، ؼ١َ ٚحٍىس عٍٝ ٓز١

ح٨ٌظِحَ ىٍٚح ِّٙخ ـٟ أ٘خثٙخ، ىْٚ   ─ْٔٛ ح٨طفخلٟأٚ ِخ ٠ّٔٝ رخٌمخ ─٠ٍعذ ٍٓطخْ ح٦ٍحىس 

 ـٟ ًٌه، ٚحٌم١ي حٌٛك١ي عٍٝ ٌٖ٘ حٌل٠َش، ٘ٛ عيَ ِوخٌفش حٌٕظخَ ٚح٢ىحد حٌعخِش. رليٚى

عٍٝ أٓخّ حٌلك  ─رخٌفَ  ح٤ٚي ّخ ٍأ٠ٕخ ًٌهو ─ٚاًح وخْ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

حٌزلغ عٓ ١ز١عش ٌ٘ح حٌلك ّٟٓ ِـخي  حٌع١ٕٟ ٌُ ٠ىٓ ١ٍّٓخ ٩ٌعظزخٍحص حٌٔخرك ر١خٔٙخ، ـبْ

وؤٓخّ حٌٌٞ ٠ٍٜق اٗىخ١ٌش طلي٠ي ٔٛ  حٌلك حٌ٘وٜٟ حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش، ١َف ٘ٛ ح٢هَ

 ـٟ ًٌه ٌِ٘ز١ٓ: ِٚعٗ حٌم٠خء   ؛ ك١غ ً٘ذ حٌفمٌٌٗٙح حٌلك

أكىخَ اؿخٍس حٌويِش، عٍٝ حعظزخٍ عٍٝ  ٠َٜ رلًّ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش األٚي

٤َٓس، أّخ ٟ٘ ٚر١ٓ ٍد حرظ١ّٕش حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش  ٢ ر١ٓ حٌٔعخس حٌّ٘ظؽ١ٍْٓ حٌع٩لش حٌظٟ طَرأ

حٌطَؾ حٌؼخٟٔ َ، ِمخرً حٔظٜخد ، ك١غ ٠ٕظٜذ حٌطَؾ ح٤ٚي وؤؿ١ع٩لش ِئحؿَس ٚعًّ

 .ؤّظؤؿَ

عيىس، ا٨ أٔٗ ٠ظً ِع ًٌه ٌىٓ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ حٓظٕخى ٌ٘ح حٌظى١١ؿ اٌٝ ِزٍَحص ِظ 

ٍو١ٜٛٛش حٌعَـ١ش ٌٌٙح حٌلك ٚحٍطزخ١ يَ َِحعخطٗ ٌؼ١َ ١ٍُٓ، هٜٛٛخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رع

 .(اٌّجسث األٚيلٛحعيٖ رٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ١ٓظ٠ق ِٓ ه٩ي حٌّٕخل٘ش )

اٌٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ـي أٓخٓٗ حٌمخٟٔٛٔ ـٟ عمي حٌَ٘وش؛ ـٙٛ ، ـ١ٌ٘ذ اٌثبٟٔأِخ 

َٚس ح٠َٓ٤ش، ـٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخؾ ١ٌْ ا٨ كمخ ٔخطـخ عٓ ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش حٌؼ

رل١غ ٠ظَطذ عٓ ِٔخّ٘ظُٙ طٍه ِٔظفخى ٠ىْٛ ِٟٛٛ  حٌّطخٌزش رٗ، ؼ١َ أْ حٌٔئحي حٌٌٞ 

طلي٠ي ٔٛ  حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ّىٓ اٌلخق كك حٌىي  ١َكٗ ٌ٘ح حٌظى١١ؿ، ٠ظّؼً ـٟ اٗىخ١ٌش

 ٚحٌٔعخ٠ش رٙخ؟

ش حٔط٩لخ ِٓ ىٍحٓ ─ رؤْ حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌمٛيٚاؿّخ٨ ٠ّىٓ 

ِوظٍؿ أٔٛح  حٌَ٘وخص ٓٛحء ِٕٙخ حٌّٕظّش ـٟ ا١خٍ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ أٚ حٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ 

هخٙ ٠ّىٓ  طـي أٓخٓٙخ ـٟ ٗىً لخٟٔٛٔ ─ٚحٌظٟ ٠فظَٝ طؤ١ْٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ع١ٍٙخ 

 .(اٌّجسث اٌثبٟٔط١ّٔظٗ رخٌَ٘وش حٌعَـ١ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ ط١ٟٛلٗ ِٓ ه٩ي حٌّٕخل٘ش )

 :انًثحج األٔل 
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حك انكذ ٔانطؼايح ػهٗ أضاش ػمذ  تكييف

384إرارج انخذيح
 

 

٠عظزَ عمي اؿخٍس حٌويِش ِٓ أُ٘ حٌّئٓٔخص حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ طُ ح٨عظّخى ع١ٍٙخ وؤٓخّ 

ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ ٠ٌ٘ذ رعٞ حٌفمٗ، اٌٝ أْ حٌِٚؿش أٚ حٌٔعخس، ح٠ٌٌٓ ػزظض ِٔخّ٘ظُٙ 

ٝ أْ حٌع٩لش حٌظٟ طَر٢ ر١ُٕٙ ٚر١ٓ ٍد ـٟ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس، ١ٌْ ٌُٙ ا٨ ح٤ؿَس، رٕخء عٍ

ح٤َٓس، ٟ٘ ع٩لش اؿخٍس ٚعًّ، هٜٛٛخ ٚأْ حٌٔعخس ؼخٌزخ ِخ ٠ٛؿيْٚ ـٟ ٟٚع١ش حٌعخًِ 

حٌٌٞ ٠٘ظؽً رظ١ّٕش حٌيِٕش حٌَحؿعش ٌَد ح٤َٓس ىْٚ أْ طىْٛ ٌُٙ ِٔخّ٘ش ـٟ حٌيِٕش ًحطٙخ، 

 ًّ ٚاؿخٍس.ٚ٘ٛ ِخ ٠زٍَ ط١ٕٜفٗ ّٟٓ حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش حٌّز١ٕش عٍٝ ع٩لش ع

٘ٛ ً٘ ٠ّىٓ ط١ٕٜؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ّٟٓ ١خثفش حٌلمٛق  :ٚحٌٔئحي حٌّطَٚف ٕ٘خ

ح وخْ حٌ٘و١ٜش حٌّز١ٕش عٍٝ ع٩لش عًّ ٚاؿخٍس؟ أَ أْ ٌ٘ح حٌظ١ٕٜؿ ٠زمٝ ؼ١َ ِمزٛي؟ ٚاً

 .ٓخّ ٠ّىٓ طز٠ََٖ؟وٌٌه ـعٍٝ أٞ أ

حٌويِش وؤٓخّ ٌلك حٌلم١مش أٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ حطـخٖ رعٞ حٌفمٗ اٌٝ طزٕٟ عمي اؿخٍس 

( ـبْ اٌّطٍت األٚيحٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠مظ٠ٟ ر١خْ ِخ١٘ش ٌ٘ح حٌعمي ِٚزٍَحص حعظّخىٖ، )

ِٓ ؿٙش حٍطزخ١ٗ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٨ ٠ٔعؿ ـٟ  ─أٞ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ─حٌٕظَ اٌٝ ٌ٘ح حٌلك 

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ(.طزٕٟ عمي اؿخٍس حٌويِش وؤٓخّ ٌٗ ٨عظزخٍحص عيس )

 

 ٔلانًؽهة األ: 

 

اػتًاد تؼط انفمّ نؼمذ إرارج انخذيح كأضاش 

 .نحك انكذ ٔانطؼايح
 

ـٟ رعٞ ططز١مخطٗ رٍٜٛس ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ـٟ  حٍطزخ١ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شاْ 

رعٞ حٌفمٗ اٌٝ  ظُٙ رلٜش ِع١ٕش ـٟ ٍأّ ِخٌٙخ، ىعخط١ّٕش ِخي ح٤َٓس)حٌيِٕش(، ىْٚ ِ٘خٍو

، ه٩ـخ ٌويِش حٌظٟ ٠ٔظلك ع١ٍٙخ حٌٔخعٟ أؿَس حٌّؼًحعظزخٍ طٍه حٌّٔخّ٘ش ِٓ لز١ً اؿخٍس ح

ِٓ حٌّٔظفخى عٍٝ ٚؿٗ  زش ٨ٓظلمخق حٌٔخعٟ ِٕخد ويٖ ؿِءِٛؿ ٌّخ حعظزَ٘خ حٌزعٞ ح٢هَ

 حٌَ٘وش.

٠ظع١ٓ ريح٠ش حٌظعَؾ عٍٝ ِخ١٘ش اؿخٍس حٌويِش ٓٛحء ٌيٜ حٌفمٗ  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

رٟ، كظٝ ٠ظٕٔٝ اىٍحن ِفَٙٛ ٌ٘ح أٚ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَ ─هٜٛٛخ حٌفمٗ حٌّخٌىٟ ─ ح٩ٓ٦ِٟ

عٍٝ أْ ٔوٍٚ ـٟ حٌٕٙخ٠ش اٌٝ ر٢ٔ ِزٍَحص طى١١ؿ رعٞ   (.اٌفمشح األٌٚٝحٌعمي ٟٚٛحرطٗ )

 (.اٌفمشح اٌثب١ٔخ.)حٌفمٗ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ اؿخٍس حٌويِش ٚىٚحعٟ ًٌه
                                                 

384
ى فقهاء الشرٌعة لقد اخترت مصطلح "إجارة الخدمة" بدل مصطلح"عقد العمل" على اعتبار أنه المصطلح المتفق علٌه سواء لد - 

الذي ٌمٌز بٌن نوعٌن من اإلجارة: اإلجارة الواقعة على األشٌاء المنقولة واألراضً والدواب  -اإلسبلمٌة وخصوصا المذهب المالكً

أو لدى المشرع  -وتسمى بكراء األشٌاء، وبٌن اإلجارة الواقعة على األشخاص وٌطلق علٌها اسم إجارة الخدمة أو إجارة اآلدمً

من ق. ل. ع على أن  626الذي أخذ بمسلك الفقه المالكً فً تمٌٌزه بٌن إجارة األشخاص واألشٌاء، فنص فً إطار الفصل المغربً

وهذه األخٌرة مٌز فٌها بٌن إجارة الصنعة، وإجارة  «اإلجارة نوعان: إجارة األشٌاء وهً الكراء، وإجارة األشخاص أو العمل »

 ق. ل. ع. 723الخدمة، بموجب الفصل 
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 : الفقرة األولى

 .ماىية عقد إجارة الخدمة

 

ح١ِ٩ٓ٦ش ٤كىخَ عمي اؿخٍس حٌويِش طـّع ر١ٓ اؿخٍس  ٌمي وخٔض ِعخٌـش ـمٙخء حٌٌّح٘ذ

ح٤ٗوخٙ، رٕٛع١ٙخ حٌٜٕعش ٚحٌويِش، ٚاؿخٍس ح١ٗ٤خء، ٌٌٌٚه وخْ طع٠َفُٙ ٌٌٙح حٌعمي ٗخ٩ِ 

 ٧ٌؿخٍط١ٓ ِعخ، ىْٚ ط١١ِّ ـٟ وؼ١َ ِٓ حٌّٛح١ٓ.

 ـمٙخء ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦شِٚزيث١خ ٠ّىٓ طع٠َؿ عمي اؿخٍس حٌويِش حٔط٩لخ ِّخ أٍٚىٖ 

،«ٌّيس ِعٍِٛش ،عمي عٍٝ ِٕفعش )عًّ أٔخْ( رعٛٝ ِعٍَٛ»ـٟ أٔٗ 
385
ط١ٍّه  »أٚ ٘ٛ 

.« ُِٕخ ِعٍِٛخ رعٛٝ ِعٍَٛ ،ِٕفعش )عًّ أٔخْ( ِعٍِٛش
386
 

٠ف١ي طٛحـَ ح٠٦ـخد ٚحٌمزٛي )ح١ٌٜؽش( ِٓ ؿٙش، ٚٚؿٛى ِظعخلي٠ٓ  ،ـخٌمٛي رؤٔٗ عمي

ـٙٛ ٠عٕٟ ط١ٕٜؿ ح٦ؿخٍس ّٟٓ  ٌّٙخ أ١ٍ٘ش حٌظَٜؾ ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٚأِخ حٌمٛي رؤٔٗ ط١ٍّه

 عمٛى حٌظ١ٍّه ِؼً حٌز١ع ٚحٌٙزش ٚؼ١َّ٘خ.

ـخٌّمٜٛى ِٕٙخ حٌّعمٛى ع١ٍٗ، حٌٌٞ ٘ٛ عًّ ح٢ىِٟ ـٟ اؿخٍس حٌويِش،  :أِخ حٌّٕفعش

 عٍٝ أْ حٌعٛٝ ٠ف١ي ح٤ؿَس حٌظٟ ٠مز٠ٙخ ح٤ؿ١َ ِمخرً عٍّٗ، ٚحٌظٟ ٠ـذ أْ طىْٛ ِعٍِٛش.

حٌويِش عٍٝ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ؿٍّٙٛ حٌفمٙخء طٕزٕٟ عٍٝ أٍوخْ  عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ظز١ٓ أْ اؿخٍس 

أٍرعش:
387
 

: ٟٚ٘ حٌٍفع حٌيحي عٍٝ حٔعمخى ح٦ؿخٍس ٓٛحء أوخٔض رٍفع ح٦ؿخٍس أٚ ؼ١َٖ ـ١ّخ اٌص١غخ -1

ْ طٕظٟٙ ِيس حٌظعخلي ٠ٚٔظَّ حٌّظعخليحْ ـٟ اؿَحء ، وؤ٠يي ع١ٍٙخ، ٚلي طٕعمي ريْٚ ٌفع

 .حٌعمي ىْٚ حٌلخؿش عٍٝ حٌظعخلي ػخ١ٔش

: ٠ٚمٜي رّٙخ ح٤ؿ١َ ٚحٌّٔظؤؿَ، ٠ٚ٘ظ١َ ـ١ّٙخ ِخ ٠٘ظ١َ ـٟ عمي حٌز١ع اٌّزؼبلذاْ -2

ِٓ عمً ٚط١١ِّ.
388

 

: ٟٚ٘ حٌّٕفعش أٚ حٌعًّ ـٟ اؿخٍس حٌويِش، ٠ٚ٘ظ١َ ـ١ٙخ أْ طىْٛ اٌّؼمٛد ػ١ٍٗ -3

عش، ـبْ وخٔض ِـٌٙٛش ٌُ ٠ٜق حٌعمي،ِعٍِٛش عٍّخ ٠ّٕع حٌّٕخُ
389
ـ٩ري ِٓ ر١خْ  

)اِخ رخٌعخىس  ٔٛعٗ ٚليٍٖ ٚٛفظٗ، ٨ٚري ِٓ طع١١ٓ حٌّيس وٌٌه ١ز١عش حٌعًّ ِٓ ك١غ
                                                 

385
 وهذه الصٌغة استعملها الشافعٌة والحنابلة فً تعرٌفهم لعقد اإلٌجار على العموم، وانظر فً هذه التعارٌف: - 

 .83، م.س، ص: 3عبد الرحمان الجزٌري: كتاب الفقه على المذاهب األربعة، ج -
386

 وهذه الصٌغة استعملها فقهاء المذهب المالكً على الخصوص عند تحدٌدهم لهذا العقد انظر: - 

، مطبوعات إدارة إحٌاء التراث اإلسبلمً بدولة قطر، طبعة 4أحمد الشنقٌطً: مواهب الجلٌل من أدلة خلٌل، ج -

 121م، ص:1987هـ1407

 2، م.س، ص: 4شمس الدٌن  محمد عرفة الدسوقً: حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر، ج -
387

 .731، م.س، ص: 4انظر: وهبة الزحٌلً: الفقه اإلسبلمً وأدلته، ج - 
388

فٌما ٌتعلق بهذه النقطة، فالمالكٌة ٌجعلون سن التمٌٌز فً اإلجارة شرط صحة، و التكلٌف شرط لزوم، انظر على سبٌل المثال:  - 

 3، م.س، ص: 7أبو عبد هللا محمد الخرشً: الخرشً على مختصر خلٌل، ج -

 
389

 . 43، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج - 

 .     279، م.س، ص: 5الدٌن محمد الرملً: نهاٌة المحتاج، ج شمس –    
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أٚ ح٨طفخق(
390

،وّخ ٠٘ظ١َ ـٟ حٌّعمٛى ع١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ِزخكخ ِّٚىٓ ح٤ىحء كم١مش 

.ِٚظمِٛخ، ِٚميٍٚح ع١ٍٗ َٚٗعخ،
391

 

ِٚعٍِٛخ  : ٟٚ٘ ِمخرً حٌعًّ، ٠ٚ٘ظ١َ ـ١ٙخ أْ طىْٛ ِخ٨ ِظمِٛخاألخشح -4
392

، ـّخ ؿخُ 

ٟٛخ ـٟ ح٦ؿخٍس، وّخ ٠ـُٛ أْ طىْٛ ح٤ؿَس ع١ٕخ أٚ ِٕفعش ػّٕخ ـٟ حٌز١ع ؿخُ ع

أهَٜ، رً اْ حٌّخٌى١ش أؿخُٚح حٓظجـخٍ ح٤ؿ١َ كظٝ ِمخرً حٌطعخَ ٚحٌىٔٛس عٍٝ 

حٌّظعخٍؾ ع١ٍٗ ه٩ـخ ٌٍ٘خـعٟ.
393

 

                                                                                                        أؿَٖ"،                ؿ١َح ـ١ٍعٍّٗطىْٛ ح٤ؿَس ِعٍِٛش ٌمٌٛٗ )ٙ("ِٓ حٓظؤؿَأ ٚأْٚأه١َح ٨ري 

رخ٤ؿَس ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠لًٜ رخٌظع١١ٓ ٚحٌز١خْ. ٚحٌعٍُ
394

     

   

ِٓ ق. ي.   عمي اؿخٍس  723أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخٌظ٠َ٘ع حٌّؽَرٟ، ـمي عَؾ حٌفًٜ         

عمي ٠ٍظَِ رّمظ٠خٖ أكي ١َـ١ٗ  »ذ حٌّيٚٔش حٌـي٠يس ٌٍ٘ؽً، رؤٔٗ ٔحٌويِش، أٚ عمي حٌ٘ؽً ك

عًّ ِع١ٓ ـٟ ٔظ١َ أؿَ أىحءرؤْ ٠ميَ ٣ٌهَ هيِخطٗ  حٌ٘و١ٜش ٤ؿً ِليى، أٚ ِٓ أؿً 

 .«٠ٍظَِ ٌ٘ح ح٤ه١َ ريـعٗ ٌٗ

ٚعٍٝ حٌَؼُ ِٓ ح٨ٔظمخىحص حٌظٟ ٚؿٙض ٌٌٙح حٌظع٠َؿ حٌظ٠َ٘عٟ ٚهٜٛٛخ اؼفخٌٗ 

عمي اؿخٍس حٌويِش ش وعَٕٜ ؿَٛ٘ٞ ـٟحٌظ٠َٜق رعَٕٜ حٌظزع١
395

، ا٨ أٔٗ ِع ًٌه ـمي 

 ط٠ّٓ رخلٟ حٌعٕخَٛ ح٤هَٜ.

خ رّمظ٠خ٘ ١شحطفخل »رؤٔٗ  عمي اؿخٍس حٌويِش أٚ حٌ٘ؽ٠ًّىٓ طع٠َؿ  ،ٚعٍٝ حٌعَّٛ

٠٠ع ٗوٚ ٠ّٔٝ ح٤ؿ١َ، ٔ٘خ١ٗ حٌّٕٟٙ ـٟ هيِش ٗوٚ آه٠َّٔٝ حٌّئحؿَ، طىْٛ ٌٗ 

.« ٝ ح٤ؿٍَٓطش ع١ٍٗ، ٠ٚئىٞ ٌٗ ِمخر٩ ٠ّٔ
396
 

ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌ٘ح حٌظع٠َؿ، ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ عمي اؿخٍس حٌويِش رخعظزخٍٖ عميح، ـٙٛ 

٠و٠ع ٥ٌٍوخْ حٌعخِش ٌٍظعخلي
397

؛ اً ٨ري ِٓ طٛـَ ٍٟخ حٌطَـ١ٓ عٍٝ حٌعمي، ٨ٚري ِٓ طٛـَ 

،أ١ٍ٘ش ح٦ٌظِحَ
398
ٓٛحء رخٌٕٔزش ٥ٌؿ١َ أٚ حٌّئؿَ؛ ٚلي كيىص ِيٚٔش حٌ٘ؽً حٌـي٠يس حٌلي  

                                                 
، منشورات محمد 2أبو عبد هللا محمد بن أحمد المالكً: شرح مٌارة الفاسً على تحفة الحكام فً نكت العقود واألحكام، المجلد  -390

 .171م،ص:2000هـ/1420الطبعة االولى  -بٌروت –علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة 
 فصٌل هذٌن الشروط  :انظر ت -391

 ومابعدها. 25، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج  -

392                                                           266، م.س، ص: 5شمس الدٌن محمد الرملً: نهاٌة المحتاج، ج - 
           

 
 181) د.ذ.ت.ط( ص: -بٌروت-العلمٌةابن جزي: القوانٌن الفقهٌة، دار الكتب  -393
 .749، ص : 4وهبة الزحٌلً: م.س، ج -394
ٌعد أجٌرا  »ولقد حاولت مدونة الشغل الجدٌدة تدارك هذه الثغرة من خبلل تعرٌفها لؤلجٌر، فنصت فً مادتها السادسة على أنه  -395

 .«أجر، أٌا كان نوعه وطرٌقة أدابهكل شخص التزم ببذل نشاطه المهنً تحت تبعٌة مشغل واحد أو عدة مشغلٌن، لقاء 

المتعلق بمدونة  99.65( ، بتنفٌذ القانون رقم 2003سٌتمبر  11)  1424رجب   14صادر فً  1.03.194ظهٌر شرٌف رقم  -

 . 3977ص: 2003-12-8، بتارٌخ فً  5167الشغل، الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربٌة( عدد 
396

 161م، ص: 1994الطبعة الثانٌة  -الدار البٌضاء–اعً، نشر المركزالثقافً العربً موسى عبود: دروس فً القانون اإلجتم - 

–، عبلقات الشغل الفردٌة، المطبعة والوراقة الوطنٌة 1عبد اللطٌف خالفً: الوسٌط فً مدونة الشغل، ج -وانظر فً نفس المعنى:   

 169، ص: 2004الطبعة األولى  -مراكش
397

تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضً  »من مدونة الشغل الجدٌدة بقولها  15وهذا ما نصت علٌه المادة  - 

، مإرخة 5167الجرٌدة الرسمٌة، عدد  - «الطرفٌن وبؤهلٌتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وسببه، كما حددها قانون االلتزامات والعقود 

 .3980، ص: 2003-12-8فً 
398

 وما بعدها. 221، م.س، ص: 2فً فً شرح ق. ل.ع المغربً، الكتاب الثانً، جانظر: عبد الكرٌم شهبون: الشا - 
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،ٕٓش ـٟ رعٞ حٌلخ٨ص 18ٚ أ 16 ـٟٕٓش وخٍِش وّزيا عخَ، ٚ 15ىٔٝ ٌٍظ٘ؽ١ً ـٟ ح٤
399
رعي  

ٕٓش. 12أْ وخْ ِليىح ـٟ 
400
 

أْ ٠ىْٛ حٌّلً ِّىٕخ َِٚ٘ٚعخ، ) ـ٩ ٠ـُٛ أْ ٠ئؿَ ٚرخ٦ٟخـش اٌٝ ًٌه، ٨ري ٚ

ؿً ؼ١َ ِعٍَٛ(، ٚأ٨ ٠ىْٛ ِٔظل٩١ حٓظلخٌش ِخى٠ش أٚ لخ١ٔٛٔش،حٌ٘وٚ هيِخطٗ اٌٝ أ
401

عٍٝ 

ٌٍٔزذ.  أْ ٠ىْٛ حٌٔزذ َِ٘ٚعخ ٚؼ١َ ِوخٌؿ ٌٍٕظخَ حٌعخَ كٔذ حٌمٛحعي حٌعخِش
402
 

ويِش ٠مَٛ عٍٝ ػ٩ع عٕخَٛ ٚاٌٝ ؿخٔذ ٌٖ٘ ح٤ٍوخْ ح٤ٍرعش ٌٍظعخلي، ـبْ عمي اؿخٍس حٌ 

 أٓخ١ٓش:

ظ١َ ـ١ٗ أْ ٠ىْٛ أىحء ٗو١ٜخ، ـ٩ : ٠ٚ٘ضشٚسح اٌزضاَ األخ١ش ثأداء اٌؼًّ -1

ِخ ٌُ ٠ظَٙ ِٓ ١ز١عش حٌويِش أٚ       ٗ ـٟ أىحء عٍّٗ،٠ـُٛ ٥ٌؿ١َ أخرش حٌؽ١َ عٕ

 ق ي  (. 736)حٌفًٜ  رخ٤ىحء حٌ٘وٜٟ ٌٍعًّ.ِخ ٠ٍِِٗ  ِٓ حطفخلٗ ِع حٌّئؿَ

                 ،      عٓ ـعٍٗؿ١َ ٠عظزَ ِٔئ٨ٚ ـٟ ا١خٍهيِظٗ أْ ح٠ٚ٤ظَطذ عٍٝ ٌ٘ح حٌعَٕٜ                

،عيَ حكظ١خ١ٗأٚ ٚاّ٘خٌٗ أٚطم١َٜٖ 
403
  زَ ٓززخ ٦ٔٙخء وّخ أْ ِٛص ح٤ؿ١َ ٠عظ 

حٌعًّ.عمي  ٍٚػظٗ ِلٍٗ ـٟـ٩ ٠لً   ع٩لش حٌ٘ؽً، 
404
 

 

: ـخٔظّخء عمي اؿخٍس حٌويِش ٌعمٛى حٌّعخٟٚش، ٠ٍَِ اٌزضاَ اٌّإخش ثأداء األخش -2

حٌّئؿَ ر٠ٍَٚس أىحء ح٤ؿَ ِمخرً حٌّٕفعش حٌظٟ ٠ظلًٜ ع١ٍٙخ ِٓ ؿَحء ل١خَ 

ْ ٠ىْٛ ح٤ؿَ ِليىح أٚ لخر٩ ٌٍظلي٠ي )حٌفًٜ أٔٗ ٠ٍَِ أٌعخًِ رؤىحء عٍّٗ، عٍٝ ح

أٚ حطفخل١ش ؿّخع١ش. ،ٚ حٌعَؾق. ي.  ( ٓٛحء رّمظ٠ٝ حٌعمي، أ 730
405

 

 

أُ٘ عَٕٜ ِٓ عٕخَٛ عمي حٌ٘ؽً، ٚطىْٛ عٍٝ  : ٟٚ٘رٛفش ػاللخ اٌزجؼ١خ -3

 ٔٛع١ٓ:

    ٓ ه٩ي طزع١ش لخ١ٔٛٔش، طف١ي ١ّٕ٘ش حٌّ٘ؽً أػٕخء طٕف١ٌ حٌعمي عٍٝ ٔ٘خ١ ح٤ؿ١َ، ِ 

  ِّخٍٓش ٍٓطش حٌظٛؿ١ٗ ٚحٌَّحلزش، ٚوٌح طٛل١ع رعٞ حٌـِحءحص ع١ٍٗ عٕي 
                                                 

399
 من مدونة الشغل، راجع: 147إلى المادة  143المادة   - 

 .541- 538و  536 -534، م.س، ص: 1عبد اللطٌف خالفً: الوسٌط فً مدونة الشغل، ، ج -       
400

من مدونة الشغل( تشغٌل القاصرٌن الذٌن  586ملغى بموجب المادة  )نص 1947ٌولٌوز  2فقد حظر الفصل التاسع من ظهٌر  - 

 سنة كاملة من العمر، وهً قاعدة من النظام العام راجع: 12لم ٌبلغوا 

 .184موسى عبود: دروس فً القانون االجتماعً، م.س، ص:  -
401

 ل ومقتضٌاتها راجع:ولئلطبلع على مضمون هذه الفصو -من ق، ل، ع،     729إلى الفصل  727انظر الفصل  - 

 .232 -227،  ص:2عبد الكرٌم شهبون:  ن.م، الكتاب الثانً، ج -
402

 انظر: - 

 .186موسى عبود: دروس فً القانون االجتماعً، م.س، ص:  -
403

ص:      ، م س،2003-12-8، مإرخة فً 5167من مدونة الشغل الجدٌدة، الجرٌدة الرسمٌة )باللغة العربٌة( عدد  20المادة  - 

3982. 
404

 راجع: - 

 .278، م.س، ص: 1عبد اللطٌف خالفً: الوسٌط فً مدونة الشغل ج -
405

 من ق. ل. ع. 734من مدونة الشغل الجدٌدة والفصل  345انظر المادة  - 
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حٌّوخٌفش، ٚطزع١ش حلظٜخى٠ش طٔظٕي اٌٝ ـىَس كخؿش ح٤ؿ١َ اٌٝ ح٤ؿَ حٌٌٞ ٠لًٜ 

.ع١ٍٗ ِٓ حٌّ٘ؽً ٚحعظّخىٖ ع١ٍٗ وٍّٛى ع١ٖ أٓخٟٓ ٚٚك١ي 
406

 

 

حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٚحٌظ٠َ٘ع ٌ٘ح اًْ رخهظٜخٍ عٓ ِخ١٘ش عمي اؿخٍس حٌويِش ـٟ وً ِٓ 

حٌّؽَرٟ، ٌىٓ ِخٟ٘ ىٚحعٟ ِٚزٍَحص طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ لٛحعي اؿخٍس 

 حٌويِش؟

 :الفقرة الثانية
 .مبررات اعتماد عقد إجارة الخدمة كأساس لحق الكد والسعاية

 

 ميريح٠ش ٨ري ِٓ ح٦ٗخٍس اٌٝ أْ طى١١ؿ رعٞ حٌفمٗ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ ع

ْ ٌ٘ح حٌلك ٘ٛ ِمخرً حٌعًّ أٞ ح٤ؿَس، عٍٝ أْ طلي٠ي ١ز١عش اؿخٍس حٌويِش، وخْ ِز١ٕخ عٍٝ أ

 ٌٖ٘ ح٤ؿَس ٚليٍ٘خ، ١ّ٠ِ ـ١ٗ ر١ٓ ِخ اًح ٚؿي حطفخق ر٘ؤْ ًٌه أَ ٨.

ٙخ رخٌفمَس ح٤ٌٚٝ ِٓ ٌ٘ح عٍٝ حٌٍٜٛس حٌظٟ طُ حٌلي٠غ عٕ ─ـبًح وخْ ٕ٘خن عمي 

عخ٩ِ ٠َطز٢ ٔ٘خ١ٗ رظ١ّٕش ِخي ح٤َٓس، ٍٚد ح٤َٓس  ٠ـّع ر١ٓ حٌٔخعٟ رخعظزخٍٖ ─حٌّطٍذ

ؿَح، ـبْ حٌعخًِ رٌٙح حٌظعخلي ٠ٔظلك أؿَح ٠ظليى عَـخ أٚ حطفخلخ، ٌىٓ اًح ٌُ ٠ىٓ حرخعظزخٍٖ ِئ

ٕ٘خن حطفخق رخٌّعٕٝ حٌّظميَ، ـمي لٍَ حٌفمٙخء لخعيس عخِش، ٟٚ٘ أْ ح٤ؿ١َ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٌٗ 

يس حٌظٟ طم٠ٟ رؤْ وً ِٓ أًٚٛ اٌٝ ؼ١َٖ ٔفعخ رفعٍٗ ـٍٗ أؿَ حٌّؼً ـم٢، حٔط٩لخ ِٓ حٌمخع

 .حٌّؼًأؿَس 

٠ظليى ِٓ ه٩ي  ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ـبْ حٌٔئحي حٌّطَٚف ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍ،

حٌّزٍَحص ٚحٌيٚحعٟ حٌظٟ ىـعض ٌ٘ح حٌفمٗ اٌٝ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ  حٌظٔخإي عٓ

 ؿَ؟أٓخّ اؿخٍس حٌويِش، حٔط٩لخ ِٓ وٛٔٗ كك أ

٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ ِٓ أُ٘ ح٤ٓزخد حٌظٟ ىـعض رعٞ حٌفمٗ
407
ً ِمظ١٠خص كك اٌٝ كّ 

 ٍٛٙخ ٌعخ١ٍِٓ أٓخ١١ٓٓ:حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أكىخَ اؿخٍس حٌويِش، طَؿع ـٟ أ

: ٠ظّؼً ـٟ ٚؿٛى ط٘خرٗ اٌٝ كي حٌظّخػً ر١ٓ وً ِٓ ِمخرً كك حٌىي اٌؼبًِ األٚي

ـبًح وخْ حٌٔخعٟ ـٟ ا١خٍ كك ٍس حٌويِش؛ َٜ أٓخٟٓ ـٟ عمي اؿخٚحٌٔعخ٠ش ٚ ح٤ؿَس وعٕ

حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٔظلك ِمخر٩ عٍٝ ويٖ ٚٓعخ٠ظٗ، ـعمي اؿخٍس حٌويِش ريٍٖٚ ٠وٛي ٥ٌؿ١َ كك 

حٓظ١فخء أؿَٖ ِمخرً ِخ ليِٗ ٌَد حٌعًّ ِٓ ِٕفعش.
408
 

                                                 
406

 وحول مفهوم عنصر التبعٌة فً عقد الشغل، وموقف المشرع والقضاء المغربً منه، راجع: -  

 ومابعدها. 349، م.س، ص: 1مدونة الشغل، جعبد اللطٌف خالفً: الوسٌط فً  -       

، سنة 12محمد الكشبور: عبلقة التبعٌة كعنصر ممٌز لعقد العمل، المجلة المغربٌة لئلقتصاد والقانون المقارن، عدد   -       

 ومابعدها. 8.ص: 1989
407

ضٌات حق الكد والسعاٌة على أحكام وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء المغربً، وإن كان فً مجمل أحكامه وقراراته ٌحمل مقت - 

الشركة، إال أن المحكمة االبتدابٌة بؤكادٌر اعتبرت فً حكم حدٌث لها، أن حق الكد والسعاٌة ٌعتبر من قبٌل األجرة فً عقد إجارة 

ما هو ثابت .. وحٌث إن العبلقة الزوجٌة الزالت قابمة بٌن المدعٌة والمدعى علٌه حسب »الخدمة، وهو ما ٌفهم من خبلل قولها 

 .«بالصورة طبق األصل فً رسم ثبوت الزوجٌة المضمن بتارٌخ... عدد ... لذا فإنه من السابق ألوانه المطالبة بؤجرة الكد والسعاٌة

 )غٌر منشور(. 15/01/2004، مإرخ فً 1065/03، ملف عدد 45حكم ابتدابٌة أكادٌر رقم  -
408

 .60الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س، ص:  - 
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أْ كك ح٤ؿَ ـٟ ا١خٍ عمي اؿخٍس حٌويِش، ٠ّىٓ أْ  ،٠ِ٠ٚي ِٓ اًوخء ٌ٘ح حٌظمخٍد

ع١ٕخ، رً ٠ٚـُٛ أْ ٠ىْٛ ؿِءح ِٓ حٌّٕفعش حٌّلٍٜش ِٓ عًّ ح٤ؿ١َ عٕي ٠ئىٜ ٔميح أٚ 

حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ.
409
 

ـٌٙح حٌظ٘خرٗ حٌلخًٛ ر١ٓ وً ِٓ كك ح٤ؿَ ِٚمخرً كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٗىً عخ٩ِ 

 ِّٙخ ـٟ كًّ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك عٍٝ أكىخَ اؿخٍس حٌويِش.

ع١ٍٗ حٌفمٗ ِٓ أْ حٌٌٞ ٨ ٠٘خٍن  ، ـٙٛ ٠َؿع اٌٝ ِخ حٓظمٌٍَؼبًِ اٌثبٟٔأِخ رخٌٕٔزش 

ٚحٌظٟ  خعيس ح١ٌٛٛ٤ش حٌّز١ٕش عٍٝ حٌم١خّحٌمطؤ١ٓٔخ عٍٝ  ـٟ ح٤ًٛ، ١ٌْ ٌٗ ا٨ أؿَس حٌّؼً،

 طٕٚ عٍٝ أْ " حٌفَ  طخرع ٥ًٌٛ".

ٚحٔط٩لخ ِٓ ًٌه، ٚطؤ١ٓٔخ عٍٝ رعٞ ططز١مخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌمخثّش عٍٝ أٓخّ 

١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس ىْٚ حٌّ٘خٍوش ـٟ أٛٛي طٍه ح٤ِٛحي، ِٔخّ٘ش حٌٔعخس رعٍُّٙ ٚويُ٘ ـٟ ط

ِٚٓ ػُ ـبْ حٌٔعخس  ،حطـٗ رعٞ حٌفمٗ اٌٝ حٌمٛي رؤْ ٌ٘ح حٌلك ِزٕٟ عٍٝ أكىخَ اؿخٍس حٌويِش

 ِـظّع١ٓ أٚ ِٕفَى٠ٓ ٨ ٠ٔظلمْٛ ا٨ أؿَس حٌّؼً.

كّي حٌزعً ـٟ يٞ أٚأؿخد ١ٓ »ـمي ؿخء ـٟ ٔٛحُي حٌعٍّٟ ِخ ٜٔٗ:ِٚٓ أِؼٍش ًٌه، 

ٔلٛ حٌّٔؤٌش: ٌُ أُي أٓظؼمً حٌمّٔش عٍٝ حٌَإّٚ ـٟ ٌ٘ح حٌّعٕٝ حٌٌٞ ًوَص
410

، اً ٟ٘ 

هخٍؿش عٓ ح٤ٛٛي، اً ح٤ًٛ ـٟ ًٌه أْ حٌؽٍش طخرعش ٤ٌٛٛٙخ، ـّٓ ٌٗ ٟٗء ـٟ ح٤ًٛ 

ٗ ٌٕخ ِٓ  حٌّٔخلخس ر١َٚ٘ٙخ ؼَس، ا٨ ِخ حٓظؼٕخٖ حٌَ٘  ٚأرخكأهٌ ؼٍظٗ رلٔزٗ ِٓ حٌمٍش ٚحٌى

ٍٚس ـٟ حٌَ٘ ، ٚوخْ حٌم١خّ رً ٔؤٌش ِفمٛىس ٠ٍَِٚ ع١ٍٙخ أٍِٛ ِلٌٌٖ٘ حٌّحٌعي٠يس، ٟٚ٘ ـٟ 

.«حٌٕٚ أْ ِٓ ١ٌْ ٌٗ ـٟ ح٤ًٛ ٟٗء أ٨ ٠ؤهٌ ا٨ أؿَطٗ عٍٝ كٔذ هيِظٗ...
411
 

ٚـٟ  »ٍعَّٞ حٌٔىيٌظٟ ٚحٌظٟ ؿخء ـ١ٙخ: ِٚٓ ًٌه أ٠٠خ ِخ ٍٚى ـٟ ـظخٜٚ حٌلىخَ ٌ

ٕظوذ ح٤كىخَ ... ِٚخ ٚؿيطٗ حٌِٚؿش ِٓ حٌعظ١١ش ٚحٌٛحٟلش، عٍٝ ِخ ٔمٍٗ حرٓ ١ُِٕٓ ـٟ ِ

ٔٙخ َس حٌّؼً ـٟ طَط١زٙخ رعي ١ّ٠ٕٙخ أحٌل١ٛحْ ٚحٌعز١ي ر١ي حٌِٚؽ ـخًٌٕٔ طخرع ٥ٌِٙخص، ٌٚٙخ أؿ

.«.ِخ ـعٍض ًٌه عٍٝ ٚؿٗ هللا ٌٍِٚؽ... ٚوَحء حٌّؼً ـٟ رٍي حٌِٚؿش.
412
 

٦ِخَ حٌّىٕٛٔش، أؿخد حٚـٟ حٌٕٛحُي حٌٜؽَٜ عٍٝ ِخ ٔمٍٗ حٌّخُٟٚٔ ـٟ ىٍٍٖ 

ـٟ حٌٌٛي ٠ويَ أرخٖ ـٟ حٌلَع ٚحٌز١ع ٚحٌَ٘حء ٚحٌَعخ٠ش ِيس ِٓ ُِخْ، لخي: أّخ  »حٌٛؼ١ٍٟٔ 

ٌٌٍٛي أؿَس ِؼٍٗ ـٟ ؿ١ّع هيِظٗ، ٠عٕٟ ٨ٚ ٠ىْٛ ٠َٗىخ ٤ر١ٗ)٘ـ( ٚحٌَّأس ـٟ ٌ٘ح ِؼً حٌٌٛي 

.« وّخ ٨ ٠وفٝ
413
 

                                                 
409

وعن ابن سراج أنه أجاز إعطاء السفٌنة بالجزء مما ٌحصل علٌها،  »فً ذلك ٌقول اإلمام أبوالحسن علً التسولً فً البهجة: و - 

ومثله الجباح بالجزء من عسله، والزرع ممن ٌحرسه بجزء منه، ومذهب السلف جواز اإلجارة بجزء منه قٌاسا على القراض... 

الثمن مثبل، ونص على جوازها بذلك صاحب المعٌار فً نوازل الشركة، ومنه إعطاء  وعلى ذلك تخرج أجرة الدالل بربع عشر

 .«البقرة لمن ٌرعاها بنصف زبدها كما فً نوازل الفاسً، وقد أجاز فً المدونة كراء البقرة للحرث واشتراط لبنها مع جهل قدره.

 .          وانظر كذلك:229م.س، ص: ، 2أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: البهجة فً شرح التحفة، ج -

 .172، م.س، ص: 2أبوعبد هللا محمد بن أحمد المالكً: شرح مٌارة الفاسً على تحفة األحكام، المجلد  -
410

 ٌقصد بذلك إجراء قسمة األموال المستفادة بٌن السعاة على أحكام الشركة. - 
411

 .102، م.س، ص: 2عٌسى بن علً الحسٌن العلمً: النوازل، ج - 
412

 .90أورده أحمد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:   - 
413

 .273، م.س،  ص: 2محمد المهدي بن محمد الوزانً: النوازل الصغرى، ج - 

 وحول بعض الفتاوى التً بنت حق الكد والسعاٌة على أحكام إجارة الخدمة )أجرة المثل( انظر:

 .419و 418و 185 الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م.س، ص : -
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رعٞ حٌٍٜٛ  ٠ظ٠ق ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ ح٤ِؼٍش، أْ حلظٜخٍ حٌٔعخس )ـٟ ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

حٌظطز١م١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش( عٍٝ حٌٔعخ٠ش رخٌعًّ ٚرٌي حٌـٙي حٌزئٟ ـٟ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس، 

كىخَ اؿخٍس ِٓ حٌفمٗ اٌٝ كًّ ٌ٘ح حٌلك عٍٝ أ ىْٚ ِ٘خٍوظُٙ ـٟ أٌٛٛٙخ، ىـع رع٠خ

 حٌويِش، ـبٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ حٌمزٛي رٌٙح حٌظى١١ؿ؟

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

ذيح كأضاش نحك انكذ تمييى ػمذ إرارج انخ

 .ٔانطؼايح
 

ً لي ٍأٜ ـٟ عمي اؿخٍس حٌويِش ح١٦خٍ حٌمخٟٔٛٔ ح٤ٔٔذ ٌلّ اًح وخْ رعٞ حٌفمٗ

ـبْ حٍطزخ١ ِمظ١٠خص ٌ٘ح  ─ رخٌٕظَ ٥ٌٓزخد حٌّظميِش ─ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ع١ٍٗ 

ٌويِش عمي اؿخٍس ححٌلك رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ِٓ ؿٙش، ٚطفَىٖ رزعٞ حٌوٜخثٚ ح١ٌِّّس ٌٗ عٓ 

ٓزخد حٌم٠ٛش حٌظٟ طم٠ٟ ر٠ٍَٚس اعخىس حٌٕظَ ـٟ ٛلش ٌ٘ح ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٗىً اكيٜ ح٤

 ٌظى١١ؿ ٩ِٓٚش ٍِٔىٗ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ ٍٛيٖ ِٓ ه٩ي ح٩ٌّكظخص حٌظخ١ٌش:ح

 

ِٓ عٍٝ أكىخَ اؿخٍس حٌويِش، حٔط٩لخاْ كًّ رعٞ حٌفمٗ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  -1

ع٩لش عًّ ِٚئحؿَس، ِٚٓ ػُ ـُٙ ٨ ٠ٔظلمْٛ  أْ ع٩لش حٌٔعخس رَد ح٤َٓس ٟ٘

" ئ١ب٠ردض رى١١فب، ٠زمٝ " ح رٗ ـٟ ط١ّٕش ػَٚس ح٤َٓسٜٓٛ أؿَس حٌّؼً عٍٝ ِخ ٓخّ٘ٛ

ِٚمظَٜح عٍٝ ٍٛٛس أكخى٠ش ِٓ حٌٍٜٛ حٌظطز١م١ش ٌٌٙح حٌلك ىْٚ رم١ش حٌلخ٨ص 

 ح٤هَٜ.

ٝ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ٔخُ٘ حٌظى١١ؿ، وخٔٛح ٠مَْٜٚ ٔظَُ٘ ـم٢ عٍ ٌفمٙخء ح٠ٌٌٓ ٍٓىٛح ٌ٘حـخ

ِ٘خٍوظُٙ ـٟ ح٤ًٛ حٌٌٞ  ِٛحي ح٤َٓس )حٌيِٕش( ىْٚـ١ٙخ حٌٔعخس رؤعّخٌُٙ ـٟ ط١ّٕش أ

ٌٖ٘ حٌلخٌش، ـٙٛ ٠ٔظٕي عخىس ِخ ٠ىْٛ ٌَد ح٤َٓس، ِع حٌعٍُ أْ ٌ٘ح حٌلك رخ٦ٟخـش اٌٝ 

 ُرخ٦ٟخـش اٌٝ أعّخٌٙ ─ حٌٔعخس وً  ٟٚ٘ كخٌش ِٔخّ٘ش :ٌٝ كخٌظ١ٓ أه١٠َٓـٟ ٔ٘ٛثٗ ا

ٚكخٌش  رؤِٛحٌُٙ ـٟ ح٤ًٛ )وخٌٍٛػش ح٠ٌٌٓ ٠ٔعْٛ ـٟ حٌّخي حٌٍّٛٚع ِـظّع١ٓ(  ─

ُٙ ، ك١غ ٠ٕظؾ عٓ عٍّ─كخٌش عيَ ٚؿٛىٖ  ─خّ٘ش حٌٔعخس رخٌعًّ ـم٢ ىْٚ ح٤ًٛ ِٔ

ٍُٙ ٚويُ٘.ًحن، ِٔظفخى ٠مُٔ ر١ُٕٙ رميٍ عّ
414
 

  

َِحعخس  اْ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ اؿخٍس حٌويِش، ٌُ ٠ظُ ـ١ٙخ -2

ـعٍٝ حٌَؼُ ِٓ أْ حٌمخعيس ٚع٩لظٗ ربؿَحء حٌعًّ رٌٙح حٌلك؛  ِمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ

١َٖ ح١ٌٛٛ٤ش حٌم١خ١ٓش حٌظٟ طم٠ٟ رؤْ "حٌفَ  طخرع ٥ًٌٛ" ٚأْ  "ِٓ أًٚٛ اٌٝ ؼ

طف١ي ر٠ٍَٚس أْ ٠ٔظلك حٌٔعخس أؿَس حٌّؼً ـم٢ ـٟ كخي  ٔفعخ ١ٌْ ٌٗ ا٨ أؿَس حٌّؼً"

ٌلخي رخٌٕٔزش وّخ ٘ٛ ح ─ٟ ٍأّ حٌّخي )حٌيِٕش( ْ حٌّ٘خٍوش ـِٔخّ٘ظُٙ رخٌعًّ ىٚ
                                                 

414
 وانظر حول هذه الحاالت الثبلث: - 

 .265 -264، م.س، ص: 1محمد بن أبً بكراألزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، ج -

 .     417عبد الرفٌع التونسً: أجوبة المتؤخرٌن)مخطوط(، أورده الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس: م.س، ص:  -
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مَٛ رويِش ِخ١ٗش ُٚؿٙخ ٍٚعخ٠ظٙخٌٍِٚؿش ِؼ٩، حٌظٟ ط
415
ِع ًٌه ٌُ  ـبْ حٌفمٙخء ─ 

هَٜ طم٠ٟ رظَؿ١ق حٌعَؾ ٌٚٛ وخْ ١خٍثخ عٍٝ حٌٕٚ ٠َحعٛح لخعيس أ١ٌٛٛش أ

 حٌم١خٟٓ.

ٛ ـٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠٨٘خٍوْٛ ٌٍٔعخس ٌٚ طّٕقحٌّلٍٟ ـزّخ أْ ِمظ١٠خص حٌعَؾ  ،ٚع١ٍٗ

ـٟ ح٤ًٛ رؤِٛحٌُٙ، حٌلك ـٟ حٌلٜٛي عٍٝ ؿِء ِٓ حٌّٔظفخى ٠ٛحُٞ ليٍ ؿٙيُ٘  رٙخ

،ٚهيِظُٙ رٕخء عٍٝ أكىخَ حٌَ٘وش ٨ ح٦ؿخٍس
416
٠ىْٛ ِعٗ حٌمٛي رظى١١ؿ ٌ٘ح حٌلك  

عٍٝ أٓخّ اؿخٍس حٌويِش ٨ ٠َحعٟ حٌمخعيس ح١ٌٛٛ٤ش حٌظٟ طّٕق ح٠ٌٛٚ٤ش ٌٍعَؾ عٍٝ 

حٌم١خٟٓ عٕي حٌظعخٍٝ. حٌٕٚ
417
 

ٌٌٌٚه ٔـي رعٞ حٌفمٙخء َِحعخس ُِٕٙ ٌمخعيس طَؿ١ق حٌعَؾ عٍٝ حٌم١خّ عٕي 

ى١فْٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٕخء عٍٝ حٌٛٛؿ حٌٌٞ ٠ليىٖ حٌعَؾ، ٨ ١زمخ حٌظعخٍٝ، ٠  

ٌّمظ١٠خص حٌمخعيس حٌم١خ١ٓش حٌٔخرك ر١خٔٙخ.
418
 

حٌٔعخ٠ش رخ٤ؿَس ـ١ٗ ؿٍٛ ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ً٘ذ رعٞ حٌفمٗ اٌٝ أْ حٌلىُ ٤ً٘ 

عٓ حٌِٚؿش  »حٌعًّ، ـمي ٓجً ح٦ِخَ ح٤ُٚحٌٟ وز١َ ِّٓ ـعٍٗ، ِٚوخٌفش ٌّخ ؿَٜ رٗ 

حٌظٟ طعًّ ِع ُٚؿٙخ، ٚط٘ظؽً ِعٗ ـٟ حٌلمٛي ٚح٩ِ٤ن، ػُ لخِض ٟ٘ أٚ ِٓ ٠مَٛ 

ْ طؤهٌ حٌٔعخ٠ش ي٘خ ِٚٔظفخى٘خ رعًّ ٠ي٘خ، ً٘ ٌٙخ أِمخِٙخ ِٓ ٚو١ً أٚ ٚحٍع رطٍذ و

 ٔ٘ؤ عٕٗ حٌّٔظفخى؟طؤهٌ أؿَس حٌعًّ حٌٌٞ ٓظفيطٗ ٟ٘ ُٚٚؿٙخ، أَ ِّخ ح

... أٗ ٨ ٠ـُٛ حٌلىُ ٚحٌفظٜٛ ـٟ ِٔؤٌش حٌٔئحي ا٨ رخٌٔعخ٠ش اْ وخْ رمٟ  : ؿخدـؤ

ظٜٛ ٚحٌم٠خء عٕي حٌِٚؿ١ٓ ِخ حٓظفخىحٖ، ٨ٚ ٠لً حٌم٠خء ٌٙخ رخ٤ؿَس، ٚأْ حٌف

ح٦ؿّخ   حٌّمٜٛى رٗ ] ِشٞ ٧ٌؿّخ  حٌٌّوٍٛ ـٟ حٌّميرخ٤ؿَس هطؤ ٠َٛق ٚٔم
                                                 

415
... ما وجدته الزوجة »م وفً العتٌبٌة والواضحة على ما نقله ابن زمنٌن فً منتخب األحكام أن من ذلك ما ورد فً فتاوي الحكا - 

 انظر: «بٌد الزوج من الحٌوان فالنسل تابع لؤلمهات، ولها أجرة المثل فً تربٌتها بعد ٌمٌنها أنها ما فعلته على وجه الصلة للزوج...

 .264 -263، م.س، ص: 1محمد بن أبً بكراألزارٌفً: ج -
416

سبل عن امرأة تخدم فً بٌتها الخدمة الظاهرة والباطنة من غزل، ونسج،  »ومن أمثلة ذلك أن العبلمة سٌدي إبراهٌم الجٌبللً   - 

 وعجٌن، وطبخ، وغٌر ذلك من رعاٌة البهابم ونحوها، فهل لها شركة مع زوجها وأوالدها فً المال أم ال؟

سبب خدمتها المال من الماشٌة والغبلت وغٌر ذلك فهً شرٌكة بخدمتها، وأوالدها بقدر فؤجاب: إذا خدمت المرأة المذكورة ونتج ب

 .«خدمتهم...

 وانظر كذلك: 160عبد العزٌز الزٌاتً: الجواهر المختارة )مخطوط( م.س، ص:  -

 .509، م.س، ص: 6الشرٌف المهدي أبو عٌسى الوزانً: النوازل الجدٌدة الكبرى، ج -
417

 رجٌح العرف على القٌاس عند التعارض ص     من هذا البحث.انظر حول مسؤلة ت - 
418

أن الولد إذا أقام مع والده سنٌن بعد بلوغه إلى أن زوجه، وكان  »من ذلك ما جاء فً النوازل الجدٌدة الكبرى للشرٌف الوزانً - 

ٌجري  أو  ٌقاسمه إال أن ٌتفق على ذلك،ٌتولى الحرث والحصاد وخدمة األمبلك بنفسه ثم افترق عنه، فبل شًء له فٌما بٌد أبٌه، وال

... وقوله )ال شًء له( ٌعنً فً نفس عرف البلد متقرر به حتى ٌصٌر كالمدخول علٌه، على ما وقعت الفتوى به من المتأخرٌن

 «األمبلك والغلل، وأما أجرة عمله فتكون له، وٌحاسب بنفقته وكسوته وهللا أعلم..

 .535، ص:6م.س، ج الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: -

فمما ٌبلحظ على الفتوى، أنها وإن أقرت بداٌة بحق الولد فً األجرة ، وهو ما ٌعنً أن العبلقة هً عبلقة مإاجرة وعمل، إال 

 أنها استثنت العمل بهذا التكٌٌف فً حالتٌن:

ا بخصوص خدمة الولد فً تلك : وهً حالة وجود اتفاق بٌن الولد وأبٌه على كون طبٌعة العبلقة الرابطة بٌنهماألولى    

 األموال لٌست بعبلقة عمل.

: وهً جرٌان  العرف على وصف تلك العبلقة،على خبلف أحكام إجارة الخدمة، وهو ما ٌإكد على مراعاة هذه الثانٌة    

 الفتوى لمسؤلة العرف المحلً ودوره فً تحدٌد الوصف القانونً ألي عبلقة قانونٌة.
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، ٚحٌلىُ [كىخَ ر١ٓ حٌٕخّحعخس حٌعَؾ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ِٓ أحٌمخٟٟ ر٠ٍَٚس َِ

  ٍ ـع ا١ٌٗ، ٌٚ٘ح ِخ عٍُ ـٟ ُِخٕٔخ ٚلزٍٗ وؼ١َ رخ٠ٌٍَٚس رخٌفظٜٛ رٌٌه ٠ٕم٠ٗ وً ِٓ 

.«ٚحٌم٠خء...
419
 

١ٓ طظعٍك رخٌٔعخ٠ش ر ١٠٠ٚؿ حٌع٩ِش ١ٓيٞ حٌعَرٟ ح٤ىُٚٞ ؿٛحرخ ٌٗ عٓ ِٔؤٌش

ـٟ  [ح٦ؿخٍسحٌعًّ ٨ طـُٛ، ٚحٌَؿٛ  ٌٍىَحء ] ِوخٌفش ِخ ؿَٜ رٗ ....»حٌِٚؿ١ٓ أْ 

ؿٍٛ ِّٓ ـعٍٗ؛ اً ٌٛ عٍُ  ٙٓ ]أٞ حٌِٚؿخص[ ؼ١َ ىحه٩ص ع١ٍِٗٔؤٌش حٌٔعخ٠ش ِع أٔ

حٌَؿً ك١ٓ حٌٕىخف أٔٗ ٠عطٟ ًٌه ٌّخ لزً، ٟٚ٘ ٌُ طيهً عٍٝ أهٌ حٌعٛٝ ِٓ 

خ ٠ِ٠ي ِٓ حٌّخي اْ وخٔض ػّش ٠ُخىس عٍٝ حٌِٚؽ عٓ هيِظٙخ، ٚأّخ ىهٍض عٍٝ ِ

حٌظخَ٘ ِٓ كخٌٙٓ أٔٙٓ أّخ ٠طٍزٓ ِخ ٠ِ٠ي ِٓ حٌّخي ر١ٕٙٓ ٚر١ٓ ح٤ُٚحؽ، 

ٚؼ١َّ٘ىخٍِش ٨ ٠لخٓزٓ رٗ، ٚرٗ ٠عٍُ أْ لٛي حٌظلفش: ٚحٌِٚؿش حٓظفخى ُٚؽ 

ِخٌٙخ...
420
.«ٌُ طىٓ ـ١ٗ حٌّفخٟٚش ؿخ٠ٍش عَـخ. أّخ ٘ٛ ـٟ رٍي ،حٌز١ض 

421
 

ٍٝ أٓخّ عمي   اٌٝ حٌظ٘ى١ه ـٟ ٩ِٓش طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ع ػُ اْ ِخ ٠يعٛ -2

رٕخء  ،ٚٓعٝ ـٟ ِخي ح٤َٓس  حٌفمٙخء ح٠ٌٌٓ أـظٛح رخ٤ؿَس ٌّٓ وي اؿخٍس حٌويِش، ٘ٛ أْ

ُ٘ أٔفُٔٙ  حلظَٜص عٍٝ هيِش حٌّخي ىْٚ حٌّ٘خٍوش ـٟ ح٤ًٛ، ظٗعٍٝ أْ ِٔخّ٘

ـش عٓ عًّ حٌِٚؿش ـٟ حٌؽِي، ـمخٌٛح رؤْ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخ٤ٌزٔش حٌٕخطح٠ٌٌٓ أـظٛح رخٌَ٘وش 

ه١َس رؽٌِٗ ٚٔٔـٗ، طىْٛ ٠َٗىش ٟ رخٌٜٛؾ اٌٝ ُٚؿظٗ ٌظمَٛ ٌٖ٘ ح٤حٌِٚؽ حٌٌٞ ٠ؤط

ٓ أْ حٌِٚؿش ـٟ ٌٖ٘ حٌٍٜٛس رميٍ عٍّٙخ، عٍٝ حٌَؼُ ِ عٗ ـ١ّخ ٔظؾ عٓ ًٌه حٌؽِيِ

ِش ِ٘خٍوش ـٟ ح٤ًٛ )حٌٜٛؾ( حٌٌٞ ٘ٛ ٍِه ٌٍِٚؽ، ٚأّخ عٍّض رخٌوي ٨ طعظزَ

ـ١ٗ، ـؤٛزلض رعٍّٙخ ـٟ ح٤ًٛ ِ٘خٍوش ـٟ ِٔظفخى ًٌه ح٤ًٛ، ىْٚ أْ طىْٛ ٌٙخ 

ح٤ؿَس ـم٢.
422

 

 

  اْ ِخ ٩٠كع عٍٝ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ اؿخٍس حٌويِش، ٘ٛ عيَ   -3

حٔٔـخِٗ ِع ِخ طظ١ِّ رٗ حٌع٩لخص ح٠َٓ٤ش ٚعٍٝ حٌوٜٛٙ حٌِٚؿ١ش ِٓ ١ز١عش 
                                                 

419
،   وقد نظم 283 -282، م.س، ص: 1هللا بن محمد الجشتمً: العمل السوسً فً المٌدان القضابً، جأورده الرحمانً عبد  - 

 الشٌخ عبد الرحمان الجشتمً ذلك فً أرجوزته بقوله:

 واألجر ال تحكم به لمن كســب  ***   بل كسبه فٌما أفٌد قد وجــب

 .206ٌة، م.س، ص: انظر محمد المختار السوسً: المجموعة الفقهٌة فً الفتاوى السوس
420

 المقصود به قول بن عاصم فً التحفة: - 

 والزوجة استفـاد زوج مالهـا    **    وسكتـت عــن طلـب لمالهــا     

 لها القٌام بعد فً المنصـوص     **    والخلف فً السكنى على الخصـوص                         

 غٌـر أن    **    متع عن مـات كمثـل ما سكــن كذلك ما استغلـه من                         

 فً الموت أخذها كرء)أجر( ما اشتغل    **فٌه خالف والذي به العمل                                  

 وانظر فً شرح هذه األبٌات: 

 .133محمد بن ٌوسف الكافً: إحكام األحكام على تحفة الحكام، م.س، ص:  -
421

 .259، م.س، ص: 1ألزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، جمحمد بن أبً بكر ا - 
422

من ذلك ما ذهب إلٌه الشٌخ الرهونً فً حاشٌته؛ فبعدما وافق شٌوخ فاس فً اعتراضهم على ابن عرضون، على اعتبار أن - 

عمل الزوجة فً مال  المرأة التً تخدم فً مال زوجها لٌس لها إال أجرة المثل دون الشركة، أقر بنفسه بؤن هذا التكٌٌف)أي حمل

زوجها على أحكام إجارة الخدمة( ال ٌصدق على الحالة التً ٌؤتً فٌها الزوج بالصوف فتقوم الزوجة بغزله، فهذه األخٌرة تحمل على 

، م.س، 4حاشٌة الرهونً، ج -أحكام الشركة على الرغم من أن الزوجة لم تساهم فً األصل وإنما ساهمت بالخدمة فقط، انظر:   

 . 39ص: 
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١خٍ عمي اؿخٍس حٌويِش، ـٌٙح ح٤ه١َ، ٠ٕزٕٟ عٍٝ أٓخّ هخٛش ٨ ٔـي ِؼ٩١ ٌٙخ ـٟ ا

ل١خَ ٗوٚ حّٓٗ ح٤ؿ١َ رٟٛع هيِخطٗ طلض اَٗحؾ َِٚحلزش ٗوٚ آهَ ٠ّٔٝ 

حٌّئحؿَ، ِمخرً أؿَ ِعٍَٛ، رل١غ طىْٛ حٌع٩لش حٌَحرطش ر١ّٕٙخ ٟ٘ ع٩لش طزع١ش.
423

 

س ٚحٌَكّش عٍٝ ه٩ؾ ًٌه، ـخٌع٩لش حٌِٚؿ١ش ِؼ٩، ٟ٘ ع٩لش ِز١ٕش عٍٝ ل١ُ حٌّٛى 

خٌطز١عش حٌوخٛش ٌٌٖٙ حٌع٩لش ٨ طٕٔـُ ِع ـىَس ـٚعٍٝ ـىَس حٌَ٘حوش ٚحٌظعخْٚ، ٌٌٌٚه 

حعظزخٍ حٌِٚؿش أؿ١َس ٌيٜ ُٚؿٙخ، رّخ طظطٍزٗ ٌٖ٘ حٌٜفش ِٓ ٍَٟٚس حٌو٠ٛ  ٌمخْٔٛ 

 حٌعَٝ ٚحٌطٍذ، ٌّٚٛحٛفخص هيِخط١ش ٠ليى٘خ ٓٛق حٌعًّ.

مٛي رخ٤ؿَس ـٟ عَّٛ حٌٔعخ٠ش، عٍٝ ـمي عخٍٝ حٌىؼ١َ ِٓ حٌفمٙخء حٌ ،ٌٌٌٚه     

حعظزخٍ أْ حٌِٚؿش ٌُ طيهً عٍٝ ًٌه،
424
ٌٕىخف ٚح٦ؿخٍس ـٟ حؿظّخ  حٌّٚخ ـٟ ح٤َِِٓ  

عمي ٚحكي.
425
ط٠َ٘عخص حٌعًّ حٌظٟ طٔظؼٕٟ  »ٔفْ حٌظٛؿٗ حٌٌٞ طَوٓ ا١ٌٗ ِعظُ  ٚ٘ٛ 

ِع  ِٓ ٔطخق ٠َٓخْ أكىخِٙخ ِٓ ك١غ ح٤ٗوخٙ، أـَحى حٌعخثٍش حٌٛحكيس ح٠ٌٌٓ ٠عٍّْٛ

«رع٠ُٙ حٌزعٞ
426

٠مٛي ح٤ٓظخً  ، وخٌمخْٔٛ حٌعَحلٟ ٚحٌَّٜٞ ٚحٌٍٔٛٞ، ٚـٟ ًٌه

ٍٛق ٚح٤كَٜ أْ ٠ىْٛ حٌِٚؿخْ ٠َٗى١ٓ ٚحٌلم١مش أٔٗ ِٓ ح٤ »ٛخىق ِٙيٞ حٌٔع١ي: 

لي ٠ؼ١َ ر١ّٕٙخ رَٚحرطٗ رعٞ  ، ٤ٔٗـٟ حٌعًّ ٚحٌل١خس، ٚأ٨ ٠زََ ر١ّٕٙخ عمي عًّ

«حٌِٚؿ١شحٌّ٘خوً حٌظٟ لي طئػَ عٍٝ حٌل١خس 
427
. 

 

اْ ح٦لَحٍ ٌٍٔعخس رخ٤ؿَس رٕخء عٍٝ أْ حٌع٩لش ٟ٘ ع٩لش ِئحؿَس، ٠ظٕخلٞ ِع أكىخَ  -4

ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ ؿَٜ ع١ٍٗ حٌعَؾ، ـبًح وخْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٨ ٠ظَٙ ا٨ 

عٕيِخ ٠ىْٛ ٕ٘خن ِٔظفخى، ـبْ حٌلىُ رخ٤ؿَس ٠مظ٠ٟ ِٕق ح٤ؿ١َ أؿَٖ رؽٞ حٌٕظَ 

ً  ١ٌش ٌٍّئحؿَ، ِٚخ ط  عٓ حٌٌِش حٌّخ ٌي٠ٗ ِٓ أِٛحي ٔظ١ـش حٌعًّ حٌٌٞ ليِٗ ح٤ؿ١َ،  ْ   ٚه 

رً كظٝ ٌٚٛ ٍ٘ىض حٌّٕفعش حٌّلٍٜش ِٓ عًّ ح٤ؿ١َ، ـبْ كك ٌ٘ح ح٤ه١َ ـٟ أؿَٖ 

 ٌٍّئحؿَ ٚطِح٠ي أِٛحٌٗ ِٓ عيِٙخ. ٠زمٝ ػخرظخ ىْٚ أْ ٠َطٙٓ ٌلٜٛي ِٕفعش

٨ ٠ٔظلمْٛ كك  ─ ع١ٍٗ حٌعَؾ١زمخ ٌّخ ؿَٜ  ─، ـخٌٔعخس ٚعٍٝ ه٩ؾ ًٌه      

حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ا٨ رٛؿٛى ِٔظفخى ُحثي عٍٝ حٌيِٕش، ـ١ىْٛ حٌّٔظفخى رٌٌه ِٟٛٛ  

حٌمّٔش ر١ُٕٙ، أِخ ـٟ كخٌش عيَ ٚؿٛىٖ، أٚ ٩٘وٗ، ـ٩ ٠ىْٛ ٌُٙ أٞ كك ـٟ حٌَؿٛ  

 عٍٝ ٍد ح٤َٓس لٜي حٌلٜٛي عٍٝ كمُٙ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

 

حٌٔعخ٠ش ٤كىخَ اؿخٍس حٌويِش، ٠عٕٟ اه٠خ  ِمخرً اْ اه٠خ  ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚ -5

ٌ٘ح حٌلك ٤كىخَ ح٤ؿَ ِٓ ك١غ ٠َ١مش ٚٚلض أىحثٗ، ِٚميحٍٖ، ٚوٌح ِٓ ك١غ عيَ 
                                                 

423
 269، م.س، ص: 1راجع:  عبد اللطٌف خالفً: الوسٌط فً مدونة الشغل، ج - 

424
 .259، م.س، ص: 1انظر: محمد بن أبً بكر األزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، ج - 

 .16أحمد الرسموكً: نوازل الرسموكً )مخطوط( م.س، ص:  -

 .420 -419الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م.س، ص:  -
425

 .253، م.س، ص: 1حمد بن قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً، جم - 
426

 .92أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:  - 
427

صادق مهدي السعٌد: العمل وتشغٌل العمال والسكان والقوى العاملة، الكتاب األول: من مبادئ اقتصاد وتشرٌع العمل، مطبعة  - 

 311، ص: 1978الطبعة الثانٌة،  -بغداد  –افة العالمٌة مإسسة الثق
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حٍطزخ١ٗ رظلمك حٌّٕفعش،
428
وّخ أْ ًٌه ٠عٕٟ رخ٠ٌٍَٚس أْ طىْٛ ِيس حٌويِش ٚحٌعًّ  

،ِعٍِٛش ِٚعَٚـش
429
أْ  ─كما تقدم ─ ٤ْ ِٓ ١َٗ ٛلش ح٦ؿخٍس عٍٝ حٌويِش 

ٌٚ٘ح رطز١عش حٌلخي ٨ ٠ٕٔـُ ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ ، ٠ىْٛ أؿٍٙخ ِع١ٕخ

 وَٓظٙخ ح٤عَحؾ ٚألَ٘خ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء طزعخ ٌٌٌه.

 

   ٠ظ٠ق أْ اعّخي أكىخَ اؿخٍس حٌويِش ٚاه٠خ  ِمظ١٠خص كك حٌىي  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

 ١ٔش طزٕٟ أكىخَ حٌَ٘وشٚحٌٔعخ٠ش ٌٙخ، ٠زمٝ ِلً ٔظَ، ٚ٘ٛ ِخ ٠طَف حٌٔئحي كٛي اِىخ

  وؤٓخّ لخٟٔٛٔ ٩ِثُ ٌطز١عش ٌ٘ح حٌلك؟.

 

 

 انًثحج انخاَي:•
 

انؽثيؼح انمإََيح نحك انكذ ٔانطؼايح  

 .أضاضٓا انشركح انؼرفيح

 

ش اؿخٍس حٌويِش، حعظزخٍح ٌٍٜعٛرخص حٌظٟ ١َكٙخ اٌلخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رّئٓٔ

ش حٌعَـ١ش حٌظٟ طَطىِ ع١ٍٙخ حٌمٛحعي ١ِٛش ِمظ١٠خص ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٌٍوٜٛرخٌٕظَ ٌعيَ ٩ِء

 ح٠ٌخرطش ٌٌٙح حٌلك.

)كٜٚ  ،ٚحٔط٩لخ ِٓ حٍطزخ١ ِمظ١٠خص ٌ٘ح ح٤ه١َ رّفخ١ُ٘ ِٓ لز١ً حٌىي ٚحٌٔعٟ

ٟٚ٘ ِٜطٍلخص طٕظّٟ اٌٝ كمً ى٨ٌٟ  ،حٌّٔظفخى )حٌَرق( ،حٌيِٕش )ٍأّ حٌّخي( ،حٌّٔخّ٘ش(

 ٠َِِ ٌعمي حٌَ٘وش.

،٠ي ِٓ حٌفمٙخءً٘ذ حٌعي ،ٚحعظزخٍح ٌٌٙح ٚؼ١َٖ
430
اٌٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ـي  

أٓخٓٗ حٌمخٟٔٛٔ ـٟ عمي حٌَ٘وش، ـٙٛ ـٟ حٌٕٙخ٠ش ١ٌْ ا٨ كمخ ٔخطـخ عٓ ِٔخّ٘ش ِـّٛعش ِٓ 

ح٤ٗوخٙ )حٌٔعخس( ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس ٚػَٚطٙخ، رل١غ ٠ٕظؾ عٓ ِٔخّ٘ظُٙ طٍه 

 ِٔظفخى ر٘ىً حٌعَٕٜ حٌّخىٞ ٌٌٙح حٌلك.
                                                 

428
 .61-60الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س، ص:  - 

429
فبل تجوز اإلجارة إال بؤجرة مسماة معلومة، وأجل معروف، أو ما  »وفً ذلك ٌقول محمد ابن رشد القرطبً فً المقدمات:  - 

لعمل بتمامه فٌما ٌستعمل وعمل موصوف، أو عرف فً العمل والخدمة ٌدخل ٌقوم مقام األجل من المسافة فٌما ٌحمل، أو توقٌت ا

علٌه المتؤخرون فٌقوم ذلك مقام الصفة، وٌدل على ذلك قوله تعالى:﴿ قال إنً أرٌد أن أنكحك إحدى ابنتً هاتٌن على أن تؤجرنً 

 «( فسمى األجرة وضرب األجل...27ثمانً حجج﴾ )القصص اآلٌة 

ً )الجد(: المقدمات والممهدات لبٌان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعٌات والتحصٌبلت محمد بن رشد القرطب -

م، 2002هـ/1423الطبعة األولى   -بٌروت –، منشورات علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة 1المحكمات ألمهات مسابلها المشكبلت، ج

 .438ص:
430

 ض الفقهاء إلى تؤسٌس حق الكد والسعاٌة على أحكام  الشركة:انظر فً بعض الفتاوي التً ٌظهر فٌها اتجاه بع - 

 .420 - 417الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م.س،  ص:   -

 .91-90أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي: م.س، ص:  -
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ْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٌٙح حٌّعٕٝ كمخ ٗو١ٜخ ٠ٕظّٟ اٌٝ عمي حٌَ٘وش، ـبْ ٌىٓ، اًح وخ

حٌظٟ ٠ٕظّٟ ا١ٌٙخ ٌ٘ح حٌلك؟  حٌَ٘وش ٔٛ  طلي٠يحٌٌٞ ٠ظً ِطَٚكخ، ٠ظّؼً ـٟ ح٦ٗىخي 

 .ِخ ٘ٛ ٔٛ  حٌَ٘وخص ح٤ٔٔذ ٌطز١عش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌّٚمظ١٠خطٗ؟ :ٚرعزخٍس أهَٜ

عش ِٓ حٌوٜخثٚ ٚحٌعٕخَٛ حٌّ٘ظَوش ر١ٓ أٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ طٛـَ ِـّٛ :حٌلم١مش

حٍطزخ١ ِمظ١٠خص  ، ا٨ أْعي٠يس ِٓ حٌَ٘وخصحٌ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚأكىخَ وً ِٓ

رخٌَ٘وش "ٌ٘ح حٌلك رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ؿعٍٗ ٠ٕظّٟ اٌٝ ا١خٍ لخٟٔٛٔ هخٙ ٠ّىٓ ط١ّٔظٗ 

ِٓ ٔظخَ حٌَ٘وخص ِش وً ظز١ٓ عيَ ٩ِءوي ٌ٘ح حٌظٛؿٗ عٍٝ حٌوٜٛٙ عٕيِخ ٔ"، ٠ٚظؤحٌعَـ١ش

( ٚحٌمخْٔٛ اٌّطٍت األٚي) ─حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ ًٌٚه رخٌظَو١ِ عٍٝ ─ ِٟـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦

 ( ٌّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك.اٌّطٍت اٌثبٟٔحٌّؽَرٟ )

 

 

 انًؽهة األٔل: 

 

ػذو يالءيح أحكاو انشركاخ في انفمّ اإلضاليي 

431نًمتعياخ حك انكذ ٔانطؼايح
. 

 

ٓخّ ٚؿٛى َٗوخص ِظٕٛعش، ٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ عٍٝ أحٌعمي٠ش ـٟ ح ٠مَٛ ٔظخَ حٌَ٘وخص

 وً ِٕٙخ ٠َطىِ عٍٝ أٓخّ ِوظٍؿ ٚلٛحعي ِظزخ٠ٕش.

ٚاًح وخٔض ِوظٍؿ ٌٖ٘ حٌَ٘وخص رمٛحعي٘خ ٚأكىخِٙخ ٠ّىٓ أْ ٔـي ٌٙخ رعٞ 

حٌوٜخثٚ حٌظٟ ط٘ظَن ـ١ٙخ ِع ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـبْ حٍطزخ١ ٌ٘ح ح٤ه١َ 

ِٓ اِىخ١ٔش اٌلخلٗ رؤكي أٔٛح  حٌَ٘وخص حٌفم١ٙش أَِح ٛعزخ،  رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚطؤػَٖ رٗ، ؿعً

ٚ٘ٛ ِخ ٠ظؤوي ِٓ ه٩ي عيَ ٩ِثّش أكىخَ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رؽٞ 

( أٚ َٗوخص حٓظؽ٩ي ٍُحع١ش اٌفمشح األٌٚٝحٌٕظَ عّخ اًح وخٔض َٗوش ِفخٟٚش أٚ أريحْ )

( أٚ كظٝ َٗوش ِوظٍطش وخٌمَحٝ أٚ ح اٌثب١ٔخاٌفمش) ،ٚحٌّؽخٍٓش ،ٚحٌّٔخلخس ،وخٌِّحٍعش

 (اٌفمشح اٌثبٌثخح٠ٌّخٍرش )

 :الفقرة األولى
 .شركة المفاوضة واألبدان 

 .أوال: شركة المف اوضة
٠فٛٝ وً ٚحكي ِٓ ح٠ٌَ٘ى١ٓ  »َوش حٌّفخٟٚش رؤٔٙخ حٌَ٘وش حٌظٟ ٠ّىٓ طع٠َؿ ٗ

،«اٌٝ ٛخكزٗ حٌظَٜؾ ـٟ ِخٌٗ ِع ؼ١زظٗ ٚك٠ٍٖٛ
432
ح٦ِخَ ٔم٩ عٓ  ٚعَـٙخ حٌمَحـٟ 

                                                 
431

حق الكد والسعاٌة، وأخص سوف ٌتم التركٌز فقط على أنواع الشركات العقدٌة التً أجازها الفقه المالكً والتً تقترب من  - 

 بالذكر:

 شركة المفاوضة. -

 شركة األبدان. -

 شركات االستغبلل الزراعً. -

 شركة القراض أو المضاربة. -
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ٟ٘ أْ ٠فٛٝ وً ٚحكي حٌظَٜؾ ٣ٌهَ ـٟ حٌز١ع ٚحٌَ٘حء، ٚح٠ٌّخْ،  »حٌط١َٕٛ رمٌٛٗ: 

ٚحٌىفخٌش ، ٚحٌظٛو١ً، ٚحٌمَحٝ، ِٚخ ـعٍٗ ٌَِ ح٢هَ اْ وخْ عخثيح اٌٝ طـخٍطّٙخ، ٨ٚ ٠ىٛٔخْ 

، ٓٛحء ٠َٗى١ٓ ا٨ ـ١ّخ ٠عميحْ ع١ٍٗ حٌَ٘وش ِٓ أِٛحٌّٙخ ىْٚ ِخ٠ٕفَى رٗ وً ٚحكي ِٓ ِخٌٗ

حٗظَوخ ـٟ وً ِخ٠ٍّىخٔٗ أٚ رع٠ٗ، وخْ ٍأّ حٌّخي ِظفخ٩ٟ أَ ٨، اًح وخْ حٌَرق ٚحٌعًّ 

«عٍٝ ليٍ ًٌه.
433
أْ ٠ٔخُ٘ ٠َٗىخْ أٚ  » طمَٛ عٍٝ أٓخّ َ٘وش حٌّفخٟٚش رٌٙح حٌّعٕٝـ  

ِخي حٌَ٘وش، ٠ٚمٛي وً ٠َٗه ٌٜخكزٗ حعًّ رخٌٌٞ طَٜ عٍٝ أْ ٠ىْٛ حٌَرق  أوؼَ ـٟ ٍأّ

،«ٍ كٜش وً ٠َٗه ـٟ أًٛ ِخي حٌَ٘وش ر١ُٕٙ رّميح
434
  

 ّخ ٠ٍٟ:ـ١َ٘وش حٌّفخٟٚش ٌ ح١ٌِّّسعٕخَٛح٠ٌّىٓ طلي٠ي  ،٠ٍؿخحٌظع ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘

 

 َٗوش حٌّفخٟٚش عمي َِوذ   •
435
ْ وً ٓ ؿٙش ر١عخ ١ّٕٟخ ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ أ٠ظ٠ّٓ ِ 

٠َٗه ٠ز١ع ٜٔؿ ِخٌٗ رٕٜؿ ِخي ٠َٗىٗ
436

، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ـٙٛ ٠ظ٠ّٓ ٚوخٌش 

 ظَٜؾ ـ١ّخ ٠ٍّىٗ ح٠ٌَ٘ه ِٓ ٍأّ ِخي حٌَ٘وش.رخٌ

، طظطٍذ ١ٛؽش ىحٌش ع١ٍٙخ ٌفظخ أٚ عَـخ، رً ٚلي طٕعمي حَٗوش حٌّفخٟٚش رخعظزخٍ٘خ عمي   •

ٌّـَى ح٨طلخى ـٟ حٌّخثيس ٚحٌىخْٔٛ ىْٚ كخؿش اٌٝ حٌظ٠َٜق رخٌظعخلي، ٚ٘ٛ ِخ ١ّٔ٠ٗ ـمٗ 

حٌعًّ رَ٘وش حٌّفخٟٚش حٌلى١ّش.
437

 

ِٓ ِظعخلي٠ٓ ٠٘ظ١َ ـ١ّٙخ أ١ٍ٘ش حٌظٛو١ً ٚحٌظٛوًأٔٗ ٨ري ـ١ٙخ وّخ 
438

، ٌ٘ح رخ٦ٟخـش 

، رً ٚكظٝ ١عخِخ وّخ ً٘ذ اٌٝ ٓٛحء أوخْ ٔميح أٚ عَٟٚخ ،اٌٝ ِلً )حٌّعمٛى ع١ٍٗ( ِٛؿٛى

.خ عٍٝ حٌئخ١َٔ ٚحٌيٍحُ٘ل١خًٌٓه حرٓ حٌمخُٓ 
439
 

                                                                                                                                                         
432

 .245، م.س، ص:2محمد بن رشد القرطبً )الحفٌد(: بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، ج -  

 38، م.س، ص: 6لى مختصر خلٌل، جأبو عبد هللا  محمد الخرشً: الخرشً ع -وانظر فً نفس المعنى:  -     
433

 .414، م.س، ص: 6شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج - 
الدار البٌضاء، طبع مطبعة  -، نشر شركة المدارس2عبلل الهاشمً الخٌاري: منهج االستثمار فً ضوء الفقه اإلسبلمً، ج -434

 .272-271ص:م 1992هـ1413النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء،الطبعة األولى 

م، 2001-1422٘محمد سكحال المجاجً: أحكام الشركات فً الفقه اإلسبلمً المالكً، المكتب اإلسبلمً، الطبعة األولى  -انظر: 

 ومابعدها.  60ص: 

 -
435

-1422٘محمد سكحال المجاجً: أحكام الشركات فً الفقه اإلسبلمً المالكً، المكتب اإلسبلمً، الطبعة األولى  -انظر:  

 ومابعدها.  60، ص: م2001
436

عقد الشركة فً المال بٌع من البٌوع، ألن الرجلٌن إذا تشاركا بالعروض أو الدنانٌر والدراهم، فقد  »  وفً ذلك ٌقول ابن رشد: - 

 .« باع كل واحد منهما صاحبه نصف ما أخرجه هو، وهو بٌع ال تقع فٌه مناجزة لبقاء ٌد كل واحد منهما على ما باع بسبب الشركة

 212 س، ص:.، م2محمد بن رشد القرطبً )الجد(: المقدمات والممهدات، ج -
437

 أي الشركة التً تنشؤ بفعل التصرف  على وجه الشركة دون القصد الصرٌح إلٌها،  انظر على سبٌل المثال:   - 

 . 550، م.س، ص: 6الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: النوازل الجدٌدة الكبرى، ج -

.                                                                                                                 233 -232، م.س، ص:2األزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، ج محمد بن أبً بكر -

 أٌضا: وحول هذا المقتضى راجع

- PESLE. O : La société et le partage dane le rite malékite, op.cit, p : 25 et s.                                     
438

 راجع: - 

 . 39، م.س، ص: 6أبو عبد هللا محمد الخرشً: الخرشً على مختصرخلٌل، ج -      

 .118، م.س، ص: 5أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب: مواهب الجلٌل، ج -      

 .74-73 س، ص:.، م4نً: شرح الزرقانً على مختصر سٌدي خلٌل، جعبد الباقً بن ٌوسف بن محمد الزرقا -

 وانظر فً الفقه الحنفً كذلك:

 .59-58س، ص.، م6عبلء الدٌن بن مسعود الكسانً: بدابع الصنابع،ج -
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 ٠ظىْٛ ٍأّ ِخي َٗوش حٌّفخٟٚش ِٓ ِـّٛ  حٌلٜٚ حٌّميِش ِٓ حٌَ٘وخء ىْٚ   •

 حٗظَح١ ِٔخٚحس طٍه حٌلٜٚ
440
عٍٝ أْ ٠ىْٛ حٌَرق ٚحٌؤخٍس ِم١ّٔٓ رٕٔزش حٌلٜٚ  

حٌّخ١ٌش حٌّميِش ِٓ وً ٠َٗه.
441
 

١َٖ، ٚؼ ،ّٟٚخْ ،ٚوَحء ،َٚٗحء ،ِٓ ر١ع ،ٌىً ٠َٗه ـٟ حٌّفخٟٚش ك٠َش حٌظَٜؾ   •

 ٍَِ حٌطَؾط١ٗ ح٠ٌَ٘ه حٌّفخٚٝ ٠  ٓٛحء ـٟ ك٠ٍٛح٠ٌَ٘ه ح٢هَ أٚ ؼ١خرٗ، ـىً ِخ ٠ؤ

ح٢هَ
442

وّخ ٨ ٠٘ظ١َ ـ١ٙخ حطلخى ٗؽً أٚ  ٨ ٠ىْٛ ـٟ حٌظَٜؾ ٍَٟح رخٌَ٘وش. ، ١َٗ أْ

.، ٠ٚظلًّ وً ٠َٗه ِفخٚٝ عٙيس حٌع١ذ ٚح٦ٓظلمخقِىخْ
443

 

َٗوش حٌّفخٟٚش عٍٝ ٔٛع١ٓ:   •
444

 

ٟٚ٘ ِطٍمش  ،طىْٛ ٓخ٠ٍش ـٟ ؿ١ّع حٌظـخٍحص ٚحٌظَٜـخص ٚحٌّعخ٩ِص ،ِفخٟٚش عخِش -

 ـٟ ٓخثَ ح٤ِٛحي.

 طىْٛ ِوظٜش رٕٛ  ِع١ٓ ِٓ ح٤ِٛحي طليى عٕي حٌظعخلي. ،خٛشِفخٟٚش ه -

 

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،  اْ َٗوش حٌّفخٟٚش رخٌّعٕٝ حٌّظميَ طمظَد ر٘ىً وز١َ ِٓ

١ش، ا٨ أٔٙخ طزمٝ ؼ١َ ٩ِثّش ٌّمظ١٠خص ٌ٘ح ٚهٜٛٛخ ِخ ٠عَؾ رَ٘وش حٌّفخٟٚش حٌلىّ

 :رخٌٕظَ ٌّـّٛعش ِٓ ح٨عظزخٍحص ح٤ه١َ

ء ِٔخّ٘ش وً ٘ئ٨ء ـٟ ٍأّ ١خَ َٗوش حٌّفخٟٚش ر١ٓ حٌَ٘وخـّٓ ؿٙش، ٠ظطٍذ ل

لٜٚ ِخ١ٌش ِع١ٕش، عٍٝ أْ ٠ىْٛ حٌَرق ٚحٌؤخٍس طزعخ ٌميٍ ِٔخّ٘ش وً ٚحكي ِٓ ِخٌٙخ ر

حٌَ٘وخء، أِخ رخٌٕٔزش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـخٓظلمخلٗ ١ٌْ رخ٠ٌٍَٚس َِطزطخ رّ٘خٍوش حٌٔعخس 

ٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ىظفٟ ـ١ٙخ ٘ئ٨ء رخٌويِش ـٟ ط١ّٕش ـٟ حٌيِٕش )ٍأّ حٌّخي( رً لي ٠ظَطذ كظٝ ـ

 ِخي ح٤َٓس ـم٢، ١زمخ ٌّخ ؿَٜ ع١ٍٗ حٌعَؾ.

ِٓ ؿٙش أهَٜ، اًح وخٔض َٗوش حٌّفخٟٚش عٍٝ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ؿٍّٙٛ حٌفمٙخء، طظطٍذ 

أْ ٠ىْٛ ٌٍَ٘وخء ـ١ٙخ أ١ٍ٘ش حٌظٛو١ً ٚحٌظٛوً، ٚ٘ٛ ِخ ٠عٕٟ ٍَٟٚس طٛـَ حٌَٗي ٚحٌعمً 
                                                                                                                                                         

439
لدراهم ومنع الشركة بالطعام إذا اتفق فً الكٌل والصفة قٌاسا على الدنانٌر وا -أي ابن القاسم-فؤجاز  »وفً ذلك ٌقول ابن رشد:  - 

 .«ذلك فً الدنانٌر منعند أحدهما والدراهم من عند اآلخر...

 .213، ص: 2محمد ابن رشد القرطبً )الجد(: م.س،ج -
440

 وهو مذهب المالكٌة، على خبلف ماذهب إلٌه أبو حنٌفة من اشتراط التساوي فً رأس مال شركة المفاوضة، انظر:  – 

 . 187ص:  ابن جزي: القوانٌن الفقهٌة، م.س، -    

وسمً هذا النوع من الشركة مفاوضة العتبار المساواة فٌه فً رأس  » -المذهب الحنفً-وفً هذا ٌقول اإلمام الكسانً من   

 58، م.س، ص: 6عبلء الدٌن بن مسعود الكسانً: بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، ج -    «المال...

 
441

 .           45أبو عبد هللا محمد الخرشً: م.س، ص: -تفاوت فً الربح، انظر: فشركة المفاوضة تفسد إذا وقعت بشرط ال  -   
442

 - PESLE.O: La société et le partage, op.cit, p: 28-28. 
443

-، مطبعة األمنٌة 2أبو الشتاء بن الحسن الغازي: التدرٌب على الوثابق العدلٌة، وثٌقة وشروح، كٌفٌة تحرٌرها وبٌان فقهها، ج - 

 . 485م، ص: 1968ه/ 1387الطبعة األولى:  -الرباط

أن كل ما تعامل به أحد الشرٌكٌن هو » وفً هذا اإلطار، أكد المجلس األعلى أن القاعدة الفقهٌة المقررة فً مجال شركة المفاوضة

 « الزم لآلخر، ألن ٌد كل منهما هً ٌد اآلخر.

، الغرفة الشرعٌة، منشور بمجلة القضاء 1962نوفمبر  5فً  ، مإرخ9785، ملف رقم 1962 -89قرار المجلس األعلى عدد  -   

 .533، السنة السادسة، ص: 1963ٌولٌوز  -، ماٌو 61-60 -59والقانون، عدد 
444

، 2أبو الشتاء بن الحسن الغازي: م.س، ج -.     وانظر أٌضا:    68، م.س، ص: 12، ج5المدونة الكبرى لئلمام مالك، المجلد - 

 .484ص: 
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حٌَ٘وش، ـبْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ؼزض كظٝ رخٌٕٔزش ٌٍٜؽ١َ ؼ١َ ح١ٌِّّ عمي  رخٌٕٔزش ١٤َحؾ

عٍٝ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ ٚحٌعًّ─
445

 .ـ٩ ٠ظطٍذ ـٟ حٌٔعخس أ١ٍ٘ش ح٦ٌِحَ ٚح٨ٌظِحَ  ─

ػُ أٗ اًح وخْ ِٓ حٌّظٍٜٛ حٔعمخى َٗوش حٌّفخٟٚش ر١ٓ ح٤ؼ١خٍ، ـبْ طٍٜٛ ًٌه ـٟ  

ظـخُٚ كيٚى أـَحى ح٤َٓس ٔٗ كك ٨ ٠ٓ، عٍٝ حعظزخٍ أعخ٠ش ٠زمٝ ؼ١َ ِّىا١خٍ كك حٌىي ٚحٌٔ

 حٌٛحكيس ٟٚ٘ كخٌش هخٛش طٕفَى رٙخ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

اًح وخٔض َٗوش حٌّفخٟٚش طمَٛ ـٟ اىحٍطٙخ عٍٝ أٓخّ ك٠َش حٌظَٜؾ  ،ٚأه١َح 

ٚ حٌّطٍمش ـٟ ؿ١ّع حٌّخي حٌّ٘ظَن، ـبْ ١ز١عش اىحٍس ِخي ح٤َٓس حٌٌٞ ٠ٕظؾ عٕٗ كك حٌىي 

اىحٍس حٌّخي  أْ طى٠ْٛع ٌٕٛ  ٌٖ٘ ح٦ىحٍس، اً ِٓ حٌّظ٠ٍٜٛوحٌٔعخ٠ش،  ١ٌْ رخ٠ٌٍَٚس 

 َٓس ىْٚ ؼ١َٖ.َد ح٤ٍحؿعش ٌ ٌّ٘ظَن )ِخي ح٤َٓس(ح

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٠زيٚ أْ َٗوش حٌّفخٟٚش ٚاْ وخٔض طمظَد ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي  

 .ٚحٌٔعخ٠ش ا٨ أٔٙخ ِع ًٌه ٨طٍٜق وؤٓخّ لخٟٔٛٔ ٌٗ

 :  شركة األبدان.ثانيا
لٜي  ،ٟٚ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ طٕعمي رخطفخق ٗو١ٜٓ أٚ أوؼَ عٍٝ حٌم١خَ رؤعّخي ِع١ٕش

وخ٨كظطخد، ٚطّٔٝ رٌٌه َٗوش أعّخي، أٚ  ٌَرق، ٓٛحء عٓ ٠َ١ك حٌعًّ ح١ٌيٚٞ:طلم١ك ح

ٚطّٔٝ ك١ٕجٌ رَ٘وش حٌٜٕخثع. ٟٚ٘  ،وؤٛلخد حٌلَؾ ٚحٌٜٕخعخص :عٓ ٠َ١ك حٌعًّ حٌفٕٟ

،ٍٙٛؿخثِس عٕي حٌـّ
446
ه٩ـخ ٌٌٍّ٘ذ حٌ٘خـعٟ. 

447
 

ـَ٘وش ح٤ريحْ رخ٦ٟخـش اٌٝ ٍوٓ ح١ٌٜؽش ِٚظعخلي٠ٓ ٌّٙخ أ١ٍ٘ش  ،ٚعٍٝ حٌعَّٛ

ا٨  ─ هٜٛٛخ ─ِٚلً َِ٘ٚ  ِّٚىٓ، ـٟٙ ٨ طٜق عٕي حٌّخٌى١ش  ،حٌظٛو١ً ٚحٌظٛوً

ر١١َ٘ٓ ّ٘خ:
448
 

:ارسبد ػًّ أٚ صٕؼخ اٌؾش٠ى١ٓ ِٚسً ؽغٍّٙب -1
449
ـُٛ حٌَ٘وش ر١ٓ ٛخٔع١ٓ ـ٩ ط 

وليحى ٚه١خ١، أٚ أْ ٠ظفَق حٌَ٘وخء ـٟ أِىٕش ِظعيىس ٌٍم١خَ رؤعّخي  ،وظٍفٟ حٌٜٕعشِ

 ِ٘ظَوش.
                                                 

445
أن الذي علٌه العمل عند فقهاء سوس، أن السعاٌة ال تنضبط، فابن سبع سنٌن له نصف كسب، »ء فً أجوبة المتؤخرٌن فقد جا - 

 .«وربع لدونه، إلى أربعة عشر سنة تكتمل له سعاٌه

 .281، م.س، ص: 1أجوبة المتؤخرٌن لعبد هللا التملً، نقبل عن عبدهللا الجشتمً: العمل السوسً فً المٌدان القضابً، ج-

 من هنا ٌفهم أن حق الكد والسعاٌة ٌثبت حتى لمن هو دون سن السابعة، وهو بطبٌعة الحال صغٌر غٌر ممٌز.    
446

 وما بعدها. 64،  م.س، ص: 3انظر: عبد الرحمان الجزٌري: كتاب الفقه على المذاهب األربعة، ج - 

 ا.       ومابعده 100علً خفٌف: الشركات فً الفقه اإلسبلمً، م.س، ص: -     
447

 أما الشافعٌة فٌجعلون شركة األبدان باطلة لما فٌها من الغرر والجهل انظر: - 

 .4، م.س، ص: 5شمس الدٌن الرملً: نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج -
448

 وحول مقتضٌات هذه الشروط فً المذهب المالكً انظر: - 

 وما بعدها. 136مالكً، م.س، ص: محمد سكحال الجاجً: أحكام الشركات فً الفقه اإلسبلمً ال -

-.PESLE .O: La Société et Le partage dans le Rite Malékite, op.cit, p : 32 et s. 
449

)قلت( : أرأٌت الحدادٌن، والقصارٌن، والخٌاطٌن، » وٌستفاد هذا الشرط من قول اإلمام مالك فً المدونة، حٌث جاء فٌها:  - 

ن، والفرانٌن، وما أشبه هذه األعمال، هل ٌجوز لهم أن ٌشتركوا )قال(: قال مالك، إذا كانت والصواغٌن، والخزارٌن، والسراجٌ

الصناعة واحدة ، خٌاطٌن، أو قصارٌن، أو حدادٌن، أو فرانٌن، اشتركا جمٌعا، على أن ٌعمبل فً حانوت واحد، فذلك جابز، وال 

فً قرٌة، وهذا فً قرٌة أخرى، والٌجوز أن ٌشتركا وأحدهما  ٌجوز أن ٌشتركا، فٌعمل هذا فً حانوت، وهذا فً حانوت، أو هذا

 «حدادا واآلخر قصارا ، وإنما ٌجوز أن ٌكونا حدادٌن جمٌعا، أو قصارٌن جمٌعا، على ما وصفت لك.

 . 42، م.س، ص: 12، ج5المدونة الكبرى لئلمام مالك بن أنس، المجلد   -     

 وقد نظم هذا الشروط صاحب التحفة بقوله:
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: ـبًح وخْ حٌعًّ ِظٔخ٠ٚخ ِٓ ك١غ حٌٕٛ  اٌزٕبعت ث١ٓ ل١ّخ اٌؼًّ ٚٔغجخ اٌىغت -2

ح٤ٍرخف رخٌظٔخٚٞ، ٌىٓ اًح حطلي حٌعًّ ىْٚ حٌّٔخٚحس، ٠مُٔ حٌىٔذ  ضلّٔش ٚحٌٜف

 خٚحسعٍٝ ليٍ حٌعًّ ٨ عٍٝ حٌّٔ
450

 

ْ ٚحٌٜٕخثع ٠مَٛ عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ـبٚاًح وخْ ِفَٙٛ َٗوش ح٤ريحْ رٕٛع١ٙخ ح٤عّخي 

عَّٜ ـمي ؿخء ـٟ ِوط١ٛ ـظخٜٚ حٌلىخَ ٌٍ ؤٔٙخ ٟ٘ حٌَ٘وش حٌّع١ٕش رخٌٔعخ٠ش.ٕ٘خن ِٓ ٠َٜ ر

ٟ٘ ِٓ حٌعمٛى حٌـخثِس حٌّعظزَس ر١َٚ٘ٙخ  ،حٌَ٘وش رخ٤ريحْ أٞ رخ٤عّخي »حٌٔىيٌظٟ رؤْ 

ش ـٟ وظذ حٌفمٗ ِٓ حٌظٔخٚٞ ـٟ ح٤عّخي أٚ حٌظفخٚص ٚؼ١َ ًٌه، ٟٚ٘ حٌّع١ٕش رخٌٔعخ٠ش حٌّفٍٜ

.«عٕي أً٘ ّٓٛ، ـبْ كًٜ رٙخ ِخي لُٔ عٍٝ كٔذ أعّخي أٍ٘ٙخ، ٨ٚ اٗىخي ٚهللا أعٍُ
451
 

ٌىٓ، اًح وخٔض َٗوش ح٤ريحْ رخٌّعٕٝ حٌّظميَ لي طظ٘خرٗ ِع كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش هٜٛٛخ عٍٝ 

ّش حٌٔعخس حٌّظّؼً ـٟ حٌعًّ، ا٨ أٔٙخ ِع ًٌه ٨ طٍٜق ٤ْ طىْٛ أٓخٓخ ِٔظٜٛ ١ز١عش ِٔخ٘

لخ١ٔٛٔخ ٌٗ، عٍٝ حعظزخٍ أْ ِٓ ١َٚٗٙخ حطلخى ٗؽً أٚ ِلً، ٌٚ٘ح ؼ١َ ِلمك رخ٠ٌٍَٚس 

 ظَطذ عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.٠رخٌٕٔزش ٌٍع٩لش حٌظٟ 

ٌٕٔزش ٌٍّظعخلي٠ٓ رخ ـَ٘وش ح٤ريحْ طظطٍذ طٛـَ أ١ٍ٘ش حٌظٛو١ً ٚحٌظٛوً ،أٟؿ اٌٝ ًٌه

، ٌٚ٘ح أَِ ؼ١َ ٨َُ رخٌٕٔزش ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌٌٞ ٠ؼزض كظٝ ٌٍٜؽ١َ ؼ١َ رٙخ

 ح١ٌِّّ وّخ ٓزك ًوَٖ.

َٗوش ح٤ريحْ ٨ري ٚأْ طٕظؾ عٓ عمي لزً طى٠ٕٛٙخ، ٠ّٚىٓ أْ ٠زََ  »اًح وخٔض  :ٚأه١َح

ّٔخ ٟ٘ كك ِظعخٍؾ ع١ٍٗ ِٓ ؼ١َ ]ـبْ حٌٔعخ٠ش[  ٨ طٕظؾ عٓ عمي، ٚا ،ٌ٘ح حٌعمي ر١ٓ ح٤ؼ١خٍ

.«.كخؿش اٌٝ أ٘خثٗ رعمي، وّخ حٔٙخ طمظَٜ عٍٝ أـَحى ح٤َٓس ٨ٚ طٕظٔذ اٌٝ ؼ١َُ٘..
452
 

 

 الفقرة الثانية: 
 شركات االستغالل الزراعي.

 
 حٌّمٜٛى رَ٘وخص ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحعٟ، حٌِّحٍعش، ٚحٌّؽخٍٓش، ٚحٌّٔخلخس.

 أوال: المزارعة:
                                                                                                                                                         

 ٌثمــا ٌشتركان فً العمل ***  فشرطه إتحاد شغل ومحــلوح 

ٌعنً أن محل جواز الشركة فً العمل إذا اتحد شغلهما ومحل شغلهما، أو تقارب محلهما كخٌلطٌن أو نجارٌن، أو لم ٌتحدشغلهما  »

ساوٌا فً العمل أوٌؤخذ كل ملكن ٌتوقف شغل أحدهما على شغل  اآلخ، كؤن ٌكون أحدهما نساجا واآلخرٌدورعلٌه...وٌشترط أن ٌت

 «منهما على حسب عمله..

 .279محمد ٌوسف الكافً: إحكام األحكام على تحفة الحكام، م.س، ص:  -

 .98، م.س، ص: 6عبدالباقً بن ٌوسف بن محمد الزرقانً: شرح الزرقانً على مختصر خلٌل، ج -وانظر فً شرح هذا المعنى:   

 -
خلٌل  -.                                  «بالعمل؛ إن اتحد، أو تبلزم، وتساوٌا فٌه أو تقاربا وجازت  »وفً هذا ٌقول الشٌخ خلٌل:450

عبدالباقً الزرقانً: شرح الزرقانً  -.  وانظر فً شرح هذا المعنى:   269بن إسحاق المالكً: مختصر العبلمة خلٌل،م.س، ص: 

 .98، م.س، ص: 6على مختصر خلٌل، ج
 .91مري السكدلتً، نقبل عن أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي م.س، ص:فتاوى الحكام للع -451

452
 .60الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س، ص:  - 
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٢هَ، ١ٌٍِعٙخ ؿزٗ حٌّخٌه أٍٟٗ حٌّعيس ٌٍٍِحعش ٍُ رّٛعمي َٗوش ٠ٔ»حٌِّحٍعش 

،«١ذ ِع١ٓ ِٓ ِل٨ٜٛطٙخ اٌٝ حٌّخٌه٠ٍٚظَِ ٌ٘ح حٌِّحٍ  رؤىحء ٜٔ
453
رٓ حـٙخ  ٚلي عَ 

َْ  »رمٌٛٗ:  شـ  َ  ع   «ش ـٟ حٌلَعو  حٌِّحٍعش ٗ
454
. 

ش اٌٝ ح١ٌٜؽش حٌيحٌش عٍٝ ِٓ أٍوخْ أٓخ١ٓش، طظّؼً رخ٦ٟخـ ٌٙخ ٚحٌِّحٍعش وعمي، ٨ري

ٚطٛـَ أ١ٍ٘ش حٌظَٜؾ ـٟ حٌّظعخلي٠ٓ، ٚؿٛى أٍٝ ِميِش ِٓ حٌّخٌه ٌظىْٛ  خ،خى٘حٔعم

ِٟٛٛ  حٌِّحٍعش، ٚطٛـَ حٌزٌحٍ )حٌٍِ (، ٚوٌح حٌعًّ ٚٚٓخثٍٗ ِٓ آ٨ص ٚىٚحد، ٚأه١َح 

حٌّ٘خٍوش ـٟ حٌّلٜٛي حٌٍِحعٟ.
455
 

ٌٝ ٌٖ٘ ح٤ٍوخْ، ـخٌِّحٍعش ٨ طٜق وّخ ً٘ذ اٌٝ ًٌه أؼٍذ ـمٙخء ٚرخ٦ٟخـش ا

ش:ػ٩ػذ حٌّخٌىٟ ا٨ ر١َٚ٘ حٌٌّ٘
456
 

 اٌغالِخ ِٓ وشاء األسض ثأخش ِّٕٛع وشاؤ٘ب ثٗ -1
457
وؤْ ٠ظُ وَحء ح٤ٍٝ  :  

طٕظزٗ ٌٚٛ أٚ ِخ  ، وعًٔ،ِٟٛٛ  حٌِّحٍعش ِمخرً رٌٍ أٚ ١عخَ ٌٚٛ ٌُ طٕزظٗ ح٤ٍٝ

، ٠ٚٔظؼٕٝ ِٓ ًٌه حٌو٘ذ ٚحٌلطذ ٚٔلّٛ٘خ.ومطٓ ٚوظخْ ،ِٓ ؼ١َ ١عخَ
458

 

 

 اٌزفبٚداٌغالِخ ِٓ اٌذخٛي ػٍٝ  -2
459
ٚحٌّمٜٛى ِٕٗ طىخـئ ح٠ٌَ٘ى١ٓ ٚطٔخ٠ّٚٙخ  :

ـ١ّخ ٠ّٔٙخْ رٗ ـٟ حٌَ٘وش، ـ٩ ٠ـُٛ أْ ٠ميَ أكيّ٘خ ٤ؿً حٌَ٘وش أوؼَ ِّخ ٠ميِٗ 

 ح٢هَ، ٟٚ٘ طؤطٟ عٍٝ ٍٛٛط١ٓ:

 ٌٍحٌعًّ -وَحء ح٤ٍٝ -اِخ ِٔخّ٘ش حٌّظِحٍع١ٓ ـٟ وً ِظطٍزخص حٌِّحٍعش )حٌز- 

لٔذ ٔٔزش ِ٘خٍوظّٙخ، وؤْ ٠ميَ ح٤ٚي ِٔخّ٘ش ح٨٢ص حٌّٔظعٍّش ـٟ حٌٍِحعش( ر
                                                 

453
، سنة 5عبلل الهاشمً الخٌاري: المزارعة أو المشاركة فً اإلنتاج الزراعً، مجلة دار الحدٌث الحسنٌة، العدد  - 

، 2لذي تبناه فً كتابه منهج االستثمار فً ضوء الفقه اإلسبلمً، م.س، ج،    وهو نفس التعرٌف ا223م، ص1985هـ/1406

 .23ص:
454

 .513، م.س، ص:  2انظر: محمد األنصاري الرصاع:  شرح حدود ابن عرفة، ج - 

 ف لوٌس مٌلٌو عقد المزارعة بقوله: وفً نفس السٌاق عر

« Il s’agit de cultiver des céréales a frais communs et de partager la récolte, opération aléatoire et de 

profit incertain » MILLIOT. LOUIS: Introduction a l’étude du droit Musulman .op.cit, p : 666. 

 وللتوسع فً مفهوم المزارعة ومختلف التعارٌف الفقهٌة بشؤنها انظر على الخصوص: -

،   2عٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، دراسة مقارنة بالقوانٌن الوضعٌة، جأنور محمود دبور: نظام استغبلل األراضً الزرا -

 14-12م، ص:1987هـ/ 1407طبعة  -القاهرة -المغارسة( نشر دار الثقافة العربٌة –المساقاة  –)المزارعة 

لوم الدراسات العلٌا حبٌبة عطافً : المزارعة وأحكامها من خبلل الجامع الصحٌح للبخاري ) كتاب الحرث (، رسالة فً إطار دب - 

 .9-7، ص1998-1997المعمقة فً الشرٌعة، جامعة القروٌٌن، كلٌة الشرٌعة بؤكادٌر، السنة الجامعٌة 
455

 وفً تفصٌل هذه األركان انظر: - 

 وما بعدها. 34، ص: 2أنور محمود دبور: م.س ، ج -      
456

 انظر هذه الشروط مفصلة فً المذاهب الفقهٌة  : - 

 وما بعدها. 35.س ، ص: حبٌبة عطافً: م -

 وما بعدها. 201، ص: 2أنور محمود دبور: م.س، ج -

-
457

أبو عبد هللا محمد الخرشً: شرح الخرشً،   -.   260، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج -راجع:   

 .178م.س، ص:  ،5أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب: مواهب الجلٌل، ج  -.  63، م.س، ص: 6ج
458

 . 247، م.س، ص: 21أبوعمر ٌوسف ابن عبد البر: اإلستذكار، ج - 
459

 .  261، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة،ج  -  63، م.س، ص: 6أبو عبد هللا محمد الخرشً: ج  - 

                          178، م.س، ص: 5أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب، ج -            
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، عٍٝ أْ ٠ىْٛ ح٢هَ خٌؼٍغر ٓ ـٟ وً ِظطٍزخص حٌِّحٍعش، ٚحٌؼخٟٔطميٍ رخٌؼٍؼ١

 حٌّلٜٛي حٌٍِحعٟ ر١ّٕٙخ عٍٝ ليٍ حٌّٔخّ٘ش.

  ٚاِخ أْ طىْٛ ِٔخّ٘ش وً ِِحٍ  ِوظٍفش، ٌٚىٕٙخ ِظٔخ٠ٚش ِٓ ك١غ ِظطٍزخص َٗوش

 1000ّ٘خ ـٟ أؿَس ح٤ٍٝ حٌظٟ طٔخٚٞ ِؼ٩ حٌِّحٍعش، وؤْ طىْٛ ِٔخّ٘ش أكي

ىٍُ٘،  1000ىٍُ٘، ِٚٔخّ٘ش ح٢هَ رخٌزٌٍ ٚحٌعًّ ٚح٨٢ص حٌظٟ طٔخٚٞ ل١ّظٙخ 

 ـ١ىْٛ حٌَرق ر١ّٕٙخ رخٌظٔخٚٞ.

 

أٚ ٗع١َ، ـبْ حهظٍؿ رٌٍ أكيّ٘خ ـٔيص ومّق، :رّبثً اٌجزس٠ٓ ِٓ و١ٍّٙب ٔٛػب -3

حٌِّحٍعش.
460

 

 

 ثانيا: المغارسة:
ؿعً ٚاؿخٍس  »ـٙخ حرٓ عَـش رؤٔٙخ  روٜٛٙ حٌّؽخٍٓش ، ـعَ مٙخءطعيىص طع٠َفخص حٌف

،«َٚٗوش
461
حٌّؽخٍٓش أْ ٠عط١ٗ أٍٟٗ  »ـٙخ حٌمَحـٟ ٔم٩ عٓ حرٓ ٠ْٛٔ رمٌٛٗ:  ٚعَ 

٠ؽَٓٙخ ٔٛعخ أٚأٔٛحعخ ِٓ حٌ٘ـَ ١ّٔ٠ٙخ، ـبًح رٍؽض كيح، ّٓخ٘خ ـٟ حٍطفخعٙخ، وخٔض ح٤ٍٝ 

«ٚحٌ٘ـَ ر١ّٕٙخ عٍٝ ؿِء ِعٍَٛ.
462
 . 

 ش رٌٙح حٌّعٕٝ طظُٛ  اٌٝ ػ٩ع أٔٛح :ٚحٌّؽخٍٓ

حؼَّ أٍٟٟ  »ٍٛٛطٙخ أْ ٠مٛي حٌَؿً ٢هَ :ِغبسعخ ػٍٝ ٚخٗ اٌدؼً -1

وً ػَّس طٕزغ وٌح، ـ١ـُٛ ٤ٔٗ ؿعً ِلٞ، ط١ٕخ أٚ ٔلٖٛ، ٌٚه ـٟ
463
 

 ٠مٛي ٛخكذ حٌظلفش:

  طٕزض ِٕٗ كٜش ِميٍس ٭٭٭ ٗـَس ٚؿخُ أْ ٠عطٟ رىً                 

 

حؼَّ ٌٟ  »، : ٍٛٛطٙخ أْ ٠مٛي حٌَؿً ٢هَبسحِغبسعخ ػٍٝ ٚخٗ اإلخ -2

أٚ  ،أٚ ىٔخ١َٔ ،أٚ ِخٗخرٗ ًٌه، ٌٚه وٌح ىٍحُ٘ ،أٚ ط١ٕخ ،ٌٖ٘ ح٤ٍٝ وَِخ

ح، ـٌٖٙ اؿخٍس ِليٚىس رخٌعًّ.ٗ وٌعَٟخ ٛفظ
464

 

 

 ٟٚ٘ أْ ٠عطٟ حٌَؿً أٍٟٗ ٢هَ رـِء    » :ِغبسعخ ػٍٝ ٚخٗ اٌؾشوخ          -3         

،«ح٤ؿً حٌٌٞ َٟرخٖ.رخ١٦عخَ، أٚحٔم٠خء ِٕٙخ، ٠ٔظلمٗ ِعٍَٛ  
465
فهً  

وال جعالة، بل أصل مستقل فٌه الشبهان، فٌشبه  ،لٌست بإجارة منفردة
عل فً مسؤلة بطبلن حق المغارس إذا جارة فً اللزوم بالعقد، وٌشبه الجاإل

                                                 
460

 ،    5أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب: ج -   247، م.س، ص: 21انظر:   أبو عمر ٌوسف ابن عبد البر: ج - 

 .178م.س، ص:        
461

 .515، ص: 2أبو عبد هللا محمد األنصاري الرصاع: شرح حدوح ابن عرفة، ج - 
462

 .273، م.س، ص: 5الذخٌرة، جشهاب الدٌن أبً العباس القرافً:  - 
463

 أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً:            -،    وانظر أٌضا  :  727، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: ج - 

 . 324، م.س، ص: 2البهجة فً شرح التحفة، ج      
464

 .324، م.س، ص: 2أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: ج - 
465

 .324، م.س، ص: 2و الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: جأب - 
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بطل الغرس والٌعٌده مرة أخرى،
466

هً المقصودة وهذه الصورة األخٌرة 
  .فً هذا التحدٌد

 

٢ه١ٌَؽَّ  ٗعمي ٠عطٟ رّٛؿزٗ ِخٌه أٍٟ »٠ّىٓ طع٠َؿ حٌّؽخٍٓش رؤٔٙخ ٚع١ٍٗ            

ٌؽخٍّ عٕي رٍٛغ ٠ٔظلمٗ ح ،ِمخرً ؿِء ِعٍَٛ ِٓ ح٤ٍٝ ٚحٌ٘ـَ ،ٔفمظٗ ٗـَحـ١ٙخ عٍٝ 

.«ح١٦عخَ حٌ٘ـَ كي 
467
 

ٌٝ أٍوخٔٗ حٌّظّؼٍش ـٟ ح١ٌٜؽش، مٗ حٌّخٌىٟ ٌٌٙح حٌعمي رخ٦ٟخـش اٚلي كيى حٌف

،ٚحٌّخٌه  ٚح٤ٍٝ، ٚحٌعًّ، ٚكٜش حٌعخًِخلي٠ٓ، ٚحٌّظع
468
١َٚٗخ عي٠يس ٨ ٠ٜق ا٨ رٙخ،  

 ٠ّٚىٓ طٍو١ٚ ٌٖ٘ ح١ٌَٚ٘ ـ١ّخ ٠ٍٟ:

أْ ٠ظعٍك حٌؽَّ رؤٗـخٍ ػخرظش، وخٌٕوً ٚح٠ٌِظْٛ ٚؼ١َٖ، ٨ٚ ٠ـُٛ ـٟ حٌٍِ  أٚ  -1

حٌزمٛي ٚٓخثَ حٌٕزخطخص حٌظٟ ٨ أًٛ ٌٙخ ٚأّخ ٟ٘ ِظـيىس.
469
 

َٚٓش ِظفمش أٚ ِظمخٍرش ـٟ ِيس ا١عخِٙخ، أِخ اًح طزخعيص أٚ أْ طىْٛ ح٤ٕٛخؾ حٌّؽ -2

طزخ٠ٕض ـ٩ ٚؿٗ ٌٍّؽخٍٓش ـ١ٙخ
470
طفخىٞ حٌو٩ؾ حٌٌٞ لي  ٚحٌؽخ٠ش ِٓ ٌ٘ح ح١ٌَ٘ ٟ٘ ،

٠طَأ ر١ٓ ح١٤َحؾ كخٌش اػّخٍ رعٞ حٌ٘ـَ ىْٚ ح٢هَ.
471

 

أْ طىْٛ حٌّؽخٍٓش رـِء ٗخثع ِٚعٍَٛ ِٓ ح٤ٍٝ ٚحٌ٘ـَ، -3
472
٠ٚعٕٟ ًٌه أْ  

ًِ حٌّؽخٍّ ٠ٔظلك ِمخرً عٍّٗ ؿِءح ِعٍَٛ حٌميٍ، ٓٛحء ِٓ حٌ٘ـَ ١ٜٔذ حٌعخ

رخعظزخٍ٘خ ِٟٛع أٛٛي حٌ٘ـَ. ،حٌّؽَٚٓش أٚ ح٤ٍٝ
473

 

أْ ٠ؽَّ حٌعخًِ ٗـَح ِؼَّح عٍٝ ٔفمظٗ. -4
474

 

حٌّؽخٍٓش ِليٚىس رخ٦ػّخٍ أٚ ح١٦عخَ. عمي أْ طىْٛ ِيس -5
475

 

 

 :ثالثا: المساق اة
ِ   »حٌّٔخلخس  رميٍ ٨ِٓ ؼ١َ ؼٍظٗ، ٨رٍفع ر١ع، أٚ اؿخٍس، أٚ حٌٕزخص  شِ ْٔ ئْ عمي عٍٝ عًّ 

،«ؿعً
476
عمي عٍٝ حٌم١خَ ٌّخ ٠لظخؽ ا١ٌٗ حٌٕزخص ِٓ ٓمٟ ٚعًّ ٌـِء ِعٍَٛ ِٓ  »أو هً 

.«ػَّٖ
477
 

                                                 
466

 .272، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: ج - 
467

 المتعلق بمدونة الحقوق العٌنٌة. 19-01من مشروع قانون رقم  128هذا التعرٌف استقٌته من المادة  - 

 وللتوسع بشؤن هذا التعرٌف ومقتضٌاته انظر: 

–كلٌة الحقوق  -الرباط -ا: عقد المغارسة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة ، جامعة محمد الخامسعز الدٌن عسٌسو -

 .11-10، ص2003-2002السنة الجامعٌة  -أكدال
468

 انظر مقتضٌات هذه األركان بالتفصٌل عند: - 

 عدها.وما ب 346، م.س، ص: 2أنور محمود دبور: نظام استغبلل األراضً الزراعٌة،  ج -
469

 . 185ابن جزي: القوانٌن الفقهٌة، م.س، ص:  - 
470

 .185ابن جزي: م.س، ص:   - 
471

 .35انظر: عز الدٌن اعسٌسوا: عقد المغارسة ، م.س، ص:  - 
472

 .325، م.س، ص: 2انظر: أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: البهجة شرح التحفة، ج - 
473

 .326-325، م.س، ص: 2ج أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: - 
474

 .34عز الدٌن اعسٌسوا: م.س، ص:  -انظر تفصٌل هذا الشرط:  - 
475

عز الدٌن اعسٌسوا: م.س، ص:   -انظر تفصٌل ذلك:   -.    325، م.س، ص: 2أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: ج  - 

 وما بعدها. 51
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ٌعخًِ ٠ىف١ٗ  ،أٚ ؼَٓٗ حٌّّٟٛٓ ،ٗـَٖ حٌّؼَّ أْ ٠يـع ِخٌه ح٤ٍٝ » ٍٚٛٛطٗ

٠ظفمخْ ع١ٍٗ ـٟ حٌعمي،  ِّٙش حٌٔمٟ ٚحٌعًّ، عٍٝ أْ طىْٛ حٌؽٍش ر١ّٕٙخ عٍٝ ؿِء ٗخثع

.«وخٌٕٜؿ ٚٗزٙٗ
478
 

 ح١ٌٜؽش، ٚح١٤َحؾ، ِٚلً حٌعمي :، ٟٚ٘عيس أٍوخْٚحٌّٔخلخس وعمي حٌّؽخٍٓش ٠ظطٍذ 

، ٚحٌعًّ حٌٛحؿذ عٍٝ حٌّٔخلٟ، ٚأه١َح كٜش حٌعخًِ ِٓ حٌؼّخٍ ِٟٛٛ  ) حٌ٘ـَ ٚحٌٍِ  (

حٌّٔخلخس.
479
 

ـ١ّخ ٠ٍٟ:عٍٝ أْ ٛلش عمي حٌّٔخلخس طظٛلؿ عٍٝ ١َٚٗ ٠ّىٓ طٍو١ٜٙخ 
480
 

 أْ طَى عٍٝ أًٛ ٠ؼَّ. -1

 أْ طىْٛ لزً ١١ذ حٌؼَّ ٚؿٛحُ ر١عٙخ. -2

 أْ طىْٛ ٌّيس ِعٍِٛش، ألٍٙخ ِخ ٠ىًّ ـ١ٗ حٌؼَّ، ٚأوؼَ٘خ ِيس رمخء حٌ٘ـَ. -3

 أْ طىْٛ رـِء ِ٘خ  ِعٍَٛ. -4

 ْ ٠ىْٛ حٌعًّ وٍٗ عٍٝ حٌعخًِ.أ -5

 أ٨ ٠٘ظ١َ أكيّ٘خ ِٓ حٌؼَّ ٨ٚ ِٓ ؼ١َ٘خ ١ٗجخ ِع١ٕخ هخٛخ ٌٕفٔٗ. -6

 

ي عٓ ِفَٙٛ ٚأٍوخْ ١َٚٗٚ ٛلش عمٛى ح٨ٓظؽ٩ ٌٙح اًْ رخهظٜخٍ ٗي٠يـ

 وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟ ─ رٍٜٛطٙخ حٌّظميِش ─حٌٍِحع١ش، ـًٙ ٠ّىٓ حٌمزٛي رٙخ 

٠ّىٓ حٌمٛي رؤٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى رعٞ ٍٛٛ حٌظ٘خرٗ حٌظٟ  ٠ّىٓ ٩ِكظظٙخ  ر١ٓ 

عمٛى ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحع١ش، هخٛش ٚأْ  وً ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٚوظٍؿ أٔٛح 

ٌٌٖٙ حٌعمٛى، ا٨  َحّ أٚ ٍُ ، ٟٚ٘ وٍٙخ طعظزَ ِل٩ٌ٘ح حٌلك لي ٠ٕٜذ ِٟٛٛعٗ عٍٝ أؼ

أْ اعّخي حٌّمخٍٔش ر١ّٕٙخ ٠ئىٞ اٌٝ طؤو١ي عيَ ٩ِءِش ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٌّمظ١٠خص كك حٌىي 

 :ٚحٌٔعخ٠ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظَٙ ِٓ ه٩ي عيس ٔمخ١

ٛى ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحع١ش عٍٝ أٓخّ حطفخق ر١ٓ ١َـٟ حٌعمي، طمَٛ عم ـّٓ ؿٙش أٌٚٝ: 

٠ظُ ِٓ ه٩ٌٗ ر١خْ ٠ِّْٛ حٌعمي ١َٚٗٚٗ ٚكٜش وً ١َؾ ِٓ ح٦ٔظخؽ ٚؼ١َ٘خ ِٓ 

 .حٌٔخرك ًوَ٘خ ح١ٌَٚ٘ ٚحٌظٛحـمخص

عٍٝ أٞ حطفخق ِٔزك ر١ٓ حٌٔعخس  ٠ٕزٕٟ، ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ٚعٍٝ ه٩ؾ ًٌه

،ُٙ ِٓ ح٤ٍرخف ١ٚز١عظٙخٜكٜيىْٚ ِٓ ه٩ٌٗ ١َٚٗ ِ٘خٍوظُٙ ٠ٚل
481
ٚأّخ ٘ٛ ِزٕٟ  

                                                                                                                                                         
476

 . 508، م.س، ص: 2ج أبو عبد هللا األنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، - 
477

 58، م.س، ص: 2عبلل الهاشمً الخٌاري: منهج االستثمار فً ضوء الفقه اإلسبلمً، ج - 

 وقد عرفها أٌضا لوٌس مٌلٌو بقوله: 

» - C’est un contrat qui a pour objet les soins a donner a des arbres en plein rapport, jusqu’à la  

cueillette des fruits, moyennant une part de la récolte : tiers, quart, cinquième.. » -  MILLIOT 

LOUIS : Introduction à l’étude du droit Musulman .op.cit, p : 667. 
478

 . 58، ص: 2عبلل الهاشمً الخٌاري: م.س، ج - 
479

 وما بعدها. 238س، ص: ، م.2أنور محمود دبور: نظام استغبلل االراضً الزراعٌة، ج  -للتوسع راجع:   - 
480

 انظر: - 

 .320، م.س، ص: 2أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: البهجة فً شرح التحفة، ج -

 63-62، م.س، ص: 2عبلل الهاشمً الخٌاري: االستثمار فً ضوء الفقه اإلسبلمً، ج -
481

 انظر: - 

 .60الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة ، م.س، ص:  -
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عٍٝ أٓخّ عَؾ ٠م٠ٟ ربعّخٌٗ ك١ٓ طظلمك ح١ٌَٚ٘ حٌّٟٛٛع١ش ٌٌٌه ِٓ ؼ١َ حٌلخؿش اٌٝ 

 طٛل١ع حطفخق ِٔزك ر٘ؤٔٗ.

ـلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ِٓ ك١غ ؿ٠َخْ حٌعًّ رٗ ِلٍٜٛح  ،ٚع٩ٚس عٍٝ ًٌه

٤ؼ١خٍ، ه٩ـخ ٌعمٛى ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحعٟ رٕطخق حٌّعخ٩ِص حٌمخثّش ر١ٓ أـَحى ح٤َٓس ىْٚ ح

حٌظٟ رخ٦ٟخـش اٌٝ اِىخ١ٔش اعّخي ِمظ١٠خطٙخ ر١ٓ أـَحى ح٤َٓس حٌٛحكيس ـٟٙ طظعيٜ اٌٝ 

 ح٤ؼ١خٍ.

ٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ ٠ؼزض ٌفخثيس حٌ٘وٚ حٌَحٗي حٌٌٞ حـمي ٓزك حٌمٛي رؤْ كك  ،ِٚٓ ؿٙش ػخ١ٔش

ٌٍٜؽ١َ حٌٌٞ ١ٌٔض ٌٗ أ١ٍ٘ش ًٌه، ر١ّٕخ  ٌٗ أ١ٍ٘ش حٌظَٜؾ ٚاؿَحء حٌعمٛى، ـٙٛ ٠ؼزض أ٠٠خ

٠ظطٍذ ح٤َِ ـٟ عمٛى ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحع١ش، ٍَٟٚس طٛـَ أ١َحؾ حٌع٩لش عٍٝ أ١ٍ٘ش 

 حٌظَٜؾ ِٓ ٍٗي ٚعمً، عٍٝ حعظزخٍ أٔٙخ ِٓ عمٛى حٌّعخٟٚش.

ِٚٓ ؿٙش ػخٌؼش، اًح وخْ اؿَحء عمٛى ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحع١ش ِز١ٕخ عٍٝ طٛـَ ١َٚٗ 

عمي ا٨ رٙخ وّخ طميَ، ـبْ وؼ١َح ِٓ ٌٖ٘ ح١ٌَٚ٘ حٌظٟ لي طىْٛ ٍحؿعش ـٟ أٓخ١ٓش ٨ ٠ٜق حٌ

طلي٠ي٘خ اِخ ٌطز١عش حٌعمي أٚ اٍحىس ح١٤َحؾ ٨ ٔـي ٌٙخ ِؼ٩١ ـ١ّخ ٠ظعٍك ر١َٚ٘ حٓظلمخق كك 

 حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

ر١ٓ حٌيِٕش   ـمٛحعي ـَُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طمَٛ عٍٝ أٓخّ حٌظ١١ِّ ،أٟؿ اٌٝ ًٌه

ًّ  ،ٚحٌّٔظفخى حٌٌٞ ٠مُٔ عٍٝ حٌٔعخس ٛلخرٙخحٌظٟ طعٛى ٤ ، ر١ّٕخ ـٟ عمٛى رلٔذ ِخ ٓخُ٘ رٗ و

 ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحع١ش ٨ ِـخي ٦عّخي ٌٖ٘ حٌمٛحعي، ك١غ طظُ لّٔش حٌّلٜٛي ـ١ٙخ رٕخء عٍٝ

حٌٕٔزش حٌظٟ طٛحـك ع١ٍٙخ حٌطَـخْ ِٔزمخ أٚ رٕخء عٍٝ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ ـٟ ًٌه، رً ٠ٚٔظلك 

 .وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌعمي حٌّؽخٍٓش ِٓ ح٤ًٛ ) ح٤ٍٝ ( حٌعخًِ ـ١ٙخ ؿِء

ْ عمٛى ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحع١ش ٚاْ وخٔض عٍٝ حٌـٍّش ط١ًّ ، ٠ظ٠ق أ٤ٓخّحعٍٝ ٌ٘ح 

اٌٝ ـىَس حٌّ٘خٍوش ٚحٌظ٘خٍن ر١ٓ أ١َحـٙخ، ا٨ أٔٙخ طزمٝ ًحص ١ز١عش هخٛش ٚرع١يس وً حٌزعي 

رعيَ ٩ِءِظٙخ  ٌعَـ١ش، ٚ٘ٛ ِخ ٠يـع اٌٝ حٌمٛيطٗ حِمظ١٠خٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚ عٓ حٓظ١عخرٙخ

 وؤٓخّ ٌٌٙح حٌلك.

 :الفقرة الثالثة
 : عقد القراض أو المضاربة. الشركة المختلطة 

 
َّؾ تمكٌن مال لمن ٌتجر به بجزء من ربحه  « َٗوش حٌمَحٝ أٚ ح٠ٌّخٍرش رؤٔٙخ طع

،«البلفظ اإلجارة.
482
ً أكي حٌطَـ١ٓ ـٟ ٓ عَّ٘وش ـٟ حٌَرق حٌٕخطؾ ِعمي عٍٝ حٌ »أو هً 

.«ح٤ػّخْ حٌّطٍمش حٌٍّّٛوش ٌٍطَؾ ح٢هَ
483
 

٠ٚىْٛ حٌَرق ِ٘ظَوخ  ،أْ ٠يـع حٌّخٌه اٌٝ حٌعخًِ ِخ٨ ١ٌظـَ ـ١ٗ »ـٟٙ طمَٛ عٍٝ أٓخّ 

٠ظلًّ حٌعخًِ  ر١ّٕٙخ رلٔذ ِخ ١َٗخ، ٚأِخ حٌؤخٍس ـٟٙ عٍٝ ٍد حٌّخي ٚكيٖ، ٨ٚ
                                                 

482
 .500، م.س، ص:  2صاري الرصاع: جأبو عبد هللا محمد األن - 

483
 ، 1محمد طموح:  المضاربة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، بحث مقارن، مجلة الحقوق والشرٌعة الكوٌتٌة، السنة األولى، العدد  - 

 .217م، ص:1977هـ/ ٌناٌر  1397صفر        



 153 

؛«ٚؿٙي١ٖٗجخ، ٚأّخ ٘ٛ ٠ؤَ عٍّٗ  ح٠ٌّخٍد ِٓ حٌؤَحْ
484
ـخ٠ٌّخٍرش َٗوش ـٟ   

حٌَرق ىْٚ ٍأّ حٌّخي حٌٌٞ ٠وظٚ أكي ١َـٟ حٌعمي رظمي٠ّٗ ِمخرً ِ٘خٍوش ح٢هَ رخٌعًّ، 

ـٟٙ ط٘زٗ ح٦ؿخٍس ِٓ ك١غ أْ حٌعخًِ ٠ٔظلك ـ١ٙخ كٜظٗ ِٓ حٌَرق ٔظ١َ ِخ ٠ميِٗ  ٌٌٌٚه

ِٓ عًّ ـٟ ٍأّ حٌّخي
485
ٟٚ٘ عٍٝ ٔٛع١ٓ:. 

486
 

  ٛٔ ٚوٜٛٙ ِٓ حٌظـخٍس أٚ حٌظعخًِ، وؤْ ِ ِم١يس: رِِخْ، أٚ ِىخْ، أ

عٍٝ أْ ٠عًّ ـٟ ٚلض ِع١ٓ، أٚ ـٟ ـ١ٗ، ٠ّخٍرشٌٍ ٠يـع ٗوٚ ٢هَ ِخ٨

 رٍيس ِع١ٕش، أٚ روٜٛٙ طـخٍس ِليىس.

 ِطٍمش: ٟٚ٘ ِخ ٌُ طىٓ ِم١يس رّخ ٓزك ِٓ ح١ٌَٚ٘. 

 

رخ٦ٟخـش اٌٝ ح٤ٍوخْ حٌعخِش ٌٍظعخلي )ح١ٌٜؽش،  ،وش حٌمَحٝ أٚ ح٠ٌّخٍرشَٚٗ

 طَطىِ عٍٝ ػ٩ع عٕخَٛ أٓخ١ٓش: ـٟٙ ْ، حٌّعمٛى ع١ٍٗ (حٌّظعخليح

: ٚ٘ٛ حٌّخي حٌٌٞ ٠٠عٗ ِخٌىٗ ر١ٓ ٠يٞ حٌعخًِ ح٠ٌّخٍد، ٚخٛد سأط ِبي اٌّضبسثخ -1

،٠ٚ٘ظ١َ ـ١ٗ حْ ٠ىْٛ ٔميح ٠َِٚرخ ـٟ ٗىً ٔمٛى ٠ظعخًِ رٙخ أً٘ حٌزٍي
487
٨ٚ طـُٛ  

ٓظؼٕخث١ش،ص ح٦حٌعٍّخء، ا٨ ـٟ رعٞ حٌلخ٨ ـٟ حٌعَٚٝ عٍٝ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ؿٍّٙٛ
488
 

  ّ ٍِ وّخ ٠٘ظ١َ ـٟ حٌّخي أْ ٠ىْٛ ٍِّٔخ اٌٝ حٌ ر١ي ٍد حٌّخيد ىْٚ رمخثٗ ٠خ
489

، ٌ٘ح 

ىـعخ ٌٍّٕخُعش ِٚع١ٕخٍرخ٦ٟخـش اٌٝ أْ ٠ىْٛ حٌّخي ِعٍَٛ حٌمي
490
. 

٠ـذ أْ ٠ىْٛ ّٟخْ ٍأّ حٌّخي عٍٝ ِخٌىٗ ىْٚ حٌعخًِ ح٠ٌّخٍد :ٚأه١َح
491
. 

َ رٗ حٌعخًِ ح٠ٌّخٍد ٤ؿً حٓظؼّخٍ ٍأّ : ٚ٘ٛ حٌٕ٘خ١ ح٠٦ـخرٟ حٌٌٞ ٠مٛاٌؼًّ  -2

 حٌّخي ح٠ٌّخٍد ـ١ٗ، ٚ٘ٛ عٍٝ ٍٛٛط١ٓ:

  اِخ عًّ ِطٍك، ٠ىْٛ ـ١ٗ حٌعخًِ كَح ـٟ حٌظَٜؾ رَأّ حٌّخي ٚح٠ٌّخٍرش

ـ١ٗ، ٨ٚ ٠ظم١ي ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ا٨ ِٓ ؿٙش عيَ ح٦َٟحٍ حٌّئىٞ اٌٝ ١ٟخ  
                                                 

484
 .837 - 836، م.س، ص: 4وهبة الزحٌلً: الفقه اإلسبلمً وأدلته، ج - 

485
 . 63خفٌف:  الشركات فً الفقه اإلسبلمً، بحث مقارن، م.س، علً  - 

486
 .233، م.س، ص: 2انظر: عبلل الهاشمً الخٌاري: منهج االستثمار فً ضوء الفقه اإلسبلمً، ج - 

487
 انظر: - 

 .357، م.س، ص: 2أبو الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: البهجة فً شرح التحفة، ج -

 .82، م.س، ص: 6بدابع الصنابع ،ج عبلء الدٌن بن مسعود الكسانً: -

 .170، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج -
488

 .224-223محمد طموح: م.س، ص:   -راجع هذه الحاالت عند:  - 
489

 .358، م.س، ص: 5أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب: مواهب الجلٌل من أدلة خلٌل، ج -انظر:  - 

 .173، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة، ج -             
490

 .358، م.س، ص: 56أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب:  -انظر:  - 

 .175و 172، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: ج -             
491

 :حول هذه الشروط مفصلة عند المذاهب الفقهٌة اإلسبلمٌة انظر - 

 وما بعدها. 176محمد سكحال المجاجً: أحكام الشركات فً الفقه اإلسبلمً المالكً، م.س، ص:  -

 وما بعدها. 843، ص: 4وهبة الزحٌلً: ن.م، ج -

 وما بعدها. 61أحمد حمد: فقه الشركات، دراسة مقارنة، م.س، ص:  -
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ٍأّ حٌّخي ٚكٜٛي حٌؤخٍس حٌّلممش.
492
خ ٌٍّخي ـٟ كخي ـخٌعخًِ ٠زمٝ ٟخِٕ 

طعي٠ٗ ٚطٍؿ حٌّخي رٔززٗ
493
 

  ٚاِخ عًّ ِم١ي، ٚـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ري ِٓ أْ ٠ىْٛ حٌظم١١ي ِف١يح ـٟ طلم١ك

ـ٩ طـُٛ ح٠ٌّخٍرش. ،حٌَرق، ـبْ وخْ ؼ١َ ًٌه
494
 

٠ٚ٘ظ١َ ـ١ٗ: ،: ٚ٘ٛ حٌّٔظفخى ِٓ ع١ٍّش ح٠ٌّخٍرشاٌشثر -3
495
 

 ْحٌّظفك ع١ٍٙخ عٕي  أٞ ِعَـش حٌٕٔزش ىْٛ ِعٍَٛ حٌميٍ رخٌٕٔزش ٌىً ١َؾ؛٠ أ

حٌعمي ـٟ كخي كٜٛي حٌَرق
496
. 

 ْ٠ىْٛ ليٍ وً ١َؾ ؿِءح ٗخثعخ ـٟ حٌَرق كظٝ طظلمك حٌّ٘خٍوش. أ 

 

ظَٟخص حٌظٟ ٠ّىٓ عمي حٌمَحٝ أٚ ح٠ٌّخٍرش، أكي حٌّفعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، لي ٠٘ىً 

ٌي أْ  ٠ئْٓ ع١ٍٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، هخٛش ـٟ حٌلخٌش حٌظٟ طَطز٢ ـ١ٙخ ِٔخّ٘ش حٌٔعخس رز

 ٠٠خٍرْٛ ـ١ٙخ. وخٌٔٛٛحٌعًّ ـٟ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس، وّخ 

حٌّٔظفخى )حٌَرق( ـُٙ ٠ؤهٌْٚ ٠ِ٠ٚي ِٓ ٌ٘ح ح٨ـظَحٝ، أْ حٌٔعخس ـٟ كخٌش طلمك 

ِٕٗ عٍٝ ليٍ ويُ٘ ٚٓع١ُٙ، ٌىٓ ـٟ كخٌش عيَ طلممٗ، ـ٩ ِمخرً ٌُٙ ـ١ّخ ليِٖٛ ِٓ  ؿِء

ُِٕٙ ـٟ طلًّ حٌؤخٍس، ٚ٘ٛ ِخ ع١ٍٗ عًّ، ِٚٓ ػُ ٠ىْٛ ـميحُٔٙ ٌّمخرً عٍُّٙ ِ٘خٍوش 

 ح٤َِ رخٌٕٔزش ٌٍعخًِ ح٠ٌّخٍد.

ٌىٓ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ ٚؿٛى ٌ٘ح حٌظمخٍد ر١ٓ وً ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

 ه١َس ٨ ٠ّىٓ لزٌٛٙخ وؤٓخّ ٌٌٙح حٌلك ٨عظزخٍحص ِظعيىس:، ا٨ أْ ٌٖ٘ ح٤َٚٗوش ح٠ٌّخٍرش

اٍحىس ِمٜٛىس ٠عزَ ـ١ٙخ وً ١َؾ عٍٝ ، أْ عمي حٌمَحٝ أٚ ح٠ٌّخٍرش ٠ظطٍذ أٌٚٙب

ٌظِحَ، ٓٛحء رخٌٕٔزش طٛـَ أ١ٍ٘ش ح٦ٌِحَ ٚح٨ حىطٗ ٦رَحِٗ، وّخ أْ ٌ٘ح ح٤ه٠َ١ظطٍذطٛؿٗ اٍ

  ً  ً  ُ ٍ  ٟ  ٌَد حٌّخي حٌ ّ   ،ـ١ٗ دِ خ ٍِ ٠  أٚ رخٌٕٔزش ٌٍعخًِ حٌ د، ر١ّٕخ ٨ ٠ظطٍذ ًٌه رخٌٕٔزش خ

 ٌٍظَٜؾ حٌّٕ٘ت ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ طميَ.

أْ عمي حٌمَحٝ ٠مَٛ عٍٝ أٓخّ ط١ٍُٔ حٌّخي ح٠ٌّخٍد ـ١ٗ اٌٝ حٌعخًِ  ،ثب١ٔٙب

ح٠ٌّخٍد، ىْٚ رمخء ك١خُس ٍد حٌّخي ع١ٍٗ، ر١ّٕخ ٨ ٠٘ظ١َ ًٌه رخٌٕٔزش ٌّمظ١٠خص كك حٌىي 

 ٚحٌٔعخ٠ش.

، أْ حلظٔخَ ح٤ٍرخف ـٟ عمي حٌمَحٝ ٠ٕزٕٟ عٍٝ حطفخق ِٔزك ر١ٓ ١َـ١ٗ كٛي ثبٌثٙب

، ـبْ ١ٜٔذ حٌٔعخس ٨ ٠ظليى ا٨ ٌٕٔزش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شأِخ رخ١ٜٔذ وً ٚحكي ِّٕٙخ ـ١ٗ، 

 رعي اهَحؽ حٌيِٕش ِٕٚخرٙخ.ٚعٕي اؿَحء حٌمّٔش 

، أٔٗ اًح وخْ ِٓ ؼ١َ  حٌّظٍٜٛ ارَحَ عمي حٌمَحٝ ريْٚ ٚؿٛى ٍأّ حٌّخي، ساثؼٙب

ـبٔٗ ِٓ حٌّظٍٜٛ ٔ٘ٛء كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌفخثيس حٌٔعخس كظٝ ِع عيَ ٚؿٛى ٍأّ حٌّخي 

٠ظؤوي ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ ح٨عظزخٍحص أْ عمي حٌمَحٝ أٚ ح٠ٌّخٍرش ٨ ٠ظ٩ءَ ـٟ  :حرظيحء، ٚع١ٍٗ
                                                 

492
 .  238محمد طموح: المضاربة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، م.س، ص:  - 

493
 .366 -365، م.س، ص: 5د هللا محمد بن عبد الرحمان الحطاب: جأبوعب - 

494
 .177 -175، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: الذخٌرة ، ج -راجع: - 

495
 انظر تفصٌل هذه الشروط عند : - 

 ومابعدها. 238، م.س، ص2عبلل الهاشمً الخٌاري: منهج االستثمار فً ضوء الفقه اإلسبلمً، ج -

 وما بعدها. 246د طموح: م.س، ص: محم -  
496

 .177، م.س، ص: 5شهاب الدٌن أبً العباس القرافً: ج - 
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وؼ١َ ِٓ عٕخَٖٛ ِع ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِٚٓ ػُ حٓظزعخى طؤ١ْٓ ٌ٘ح ح٤ه١َ ع١ٍٗ 

 طزعخ ٌٌٌه.

 انًؽهة انخاَي: 

 

اضتثؼاد َظاو انشركاخ في انمإٌَ  

 .كأضاش نحك انكذ ٔانطؼايح 497انًغرتي

 

اًح وخْ حٌزلغ ـٟ ا١خٍ ٔظخَ حٌَ٘وخص ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ عٓ حٌَ٘وش حٌعمي٠ش حٌظٟ 

٠ّىٓ أْ طٍٜق وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، لي و٘ؿ عٓ عيَ ٩ِءِش أكىخَ ٚلٛحعي ٌٖ٘ 

ح٤ه١َس ٌّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ـبْ حٌظٔخإي حٌٌٞ ٠ّىٓ ١َكٗ رخٌّمخرً، ٠َطز٢ رّيٜ ٩ِءِش 

خْٔٛ حٌّؽَرٟ ٌطز١عش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٚمظ١٠خطٗ؟ ًٚ٘ ِٓ حٌّّىٓ ٔظخَ حٌَ٘وخص ـٟ حٌم

 .ٌّٚخًح؟ ،ْ ًٌه ٠زمٝ ِٔظزعيح؟ أَ أٔٛح  ٌٖ٘ حٌَ٘وخصاٌلخلٗ رؤكي أ

أٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ طٛـَ رعٞ عٕخَٛ حٌظمخٍد ر١ٓ وً ِٓ ِمظ١٠خص  :٠ّىٓ حٌمٛي

١ٓ، ا٨ أْ حٌٛلٛؾ عٍٝ أٔٛح  حٌَ٘وخص حٌمخ١ٔٛٔش ـٟ ِـّٛعش ِٓ حٌّٛحكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚ

ـَٚلخص  رخٌّمخرً عٓ ٚؿٛى ١ز١عش ٌٖ٘ حٌَ٘وخص، ٚلٛحعي عٍّٙخ، ١َٚق اىحٍطٙخ، ٠ى٘ؿ

طف٠ٟ اٌٝ حٓظزعخى ٌٖ٘ حٌَ٘وخص وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ّىٓ  ؿ٠َ٘ٛش ر١ّٕٙخ

َٗوش أٚ( اٌفمشح األٌٚٝ) أْ ٠ظ٠ق ؿ١ٍخ ٓٛحء طعٍك ح٤َِ رخٌَ٘وش حٌّي١ٔش ِٓ ؿٙش،

 (.اٌفمشح اٌثب١ٔخ) ِٓ ؿٙش أهَٜ ٌّلخٛش ٚحٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلعح

 

 : الفقرة األولى
 الشركة المدنية أو العقدية.

 
ؾ حٌفًٜ  َّ حٌَ٘وش عمي  »ٌَ٘وش حٌّي١ٔش / حٌعمي٠ش رمٌٛٗ :  ح.ي.ِٓ ق 982ع

ي رمٜ ،ٌُٙ، أٚ ّ٘خ ِعخ، ٌظىْٛ ِ٘ظَوش ر١ُٕٙخٖ ٠٠ع ٗوٜخْ أٚ أوؼَ أِٛحٌُٙ أٚ عّرّمظ٠خ

 .«طم١ُٔ حٌَرق حٌٌٞ لي ٠ٕ٘ؤ عٕٙخ

ـّٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌٕٚ ٠ظ٠ق أْ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش، ٟ٘ عمي ٠َطىِ عٍٝ ح٤ٍوخْ حٌعخِش 

ط٘ىً عٕخَٛ ١ِِّس ٌٙخ عٓ رخلٟ حٌعمٛى حٌّي١ٔش  ،ٌٍظعخلي ِٓ ؿٙش، ٚعٍٝ أٍوخْ هخٛش

 ح٤هَٜ.
                                                 

497
سوف أقتصر فقط على الشركة المدنٌة والشركة المنشؤة بفعل الواقع، وشركة المحاصة، دون غٌرها من أنواع الشركات  - 

 األخرى، وذلك العتبارٌن:

 اصة، المنشؤة بفعل الواقع( تعتبر الشركات األكثر اشتباها بمقتضٌات حق الكد والسعاٌة.األول: ٌتمثل فً أن الشركات )المدنٌة، المح

الثانً: هو أن الشركات األخرى )شركة التضامن، شركة التوصٌة البسٌطة، شركة التوصٌة باألسهم، الشركة المحدودة المسإولٌة، 

رسمً بطبلن الشركة، وهو ما ال ٌنسجم مطلقا  أوبعقد عرفً شركة المساهمة( هً شركات شكلٌة ابتداء ٌترتب على عدم تضمٌنها 

 مع مقتضٌات حق الكد والسعاٌة.
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ـّٓ ؿٙش ح٤ٍوخْ حٌعخِش ٌٍَ٘وش حٌّي١ٔش،
498

حٌّظّؼً ـٟ طٛحـك ٨ري ِٓ طٛـَ حٌَٟخ   

ذ ِٓ اٍحىس حٌَ٘وخء عٍٝ اكيحع حٌَ٘وش، ٌٚ٘ح حٌظٛحـك ٠ـذ أْ ٠ىْٛ رع١يح عٓ أٞ ع١

ِٓ ؿخٔذ حٌَ٘وخء  حٌظَٜؾأٔٗ ٨ري ِٓ طٛـَ أ١ٍ٘ش ، وّخ ع١ٛد حٌَٟخ حٌّٛؿزش ٦رطخٌٗ

ؼ١َ ِوخٌؿ ٌّمظ١٠خص حٌمخْٔٛ ٚحٌٕظخَ حٌعخَ ٚحٌّظعخلي٠ٓ، ع٩ٚس عٍٝ ِلً ِّىٓ َِٚ٘ٚ  

ٚا٨ ٚلعض  ،٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن ٓزذ َِ٘ٚ  ٦كيحع حٌَ٘وش :٩ق حٌل١ّيس، ٚأه١َحٚح٤ه

 طلض ١خثٍش حٌزط٩ْ.

أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخ٤ٍوخْ حٌوخٛش ٌٍَ٘وش حٌّي١ٔش ـٟٙ عٍٝ أٍرع عٕخَٛ:
499
 

 982ع١ٍٗ حٌفًٜ  ٨ري ِٓ طٛـَ عَٕٜ حٌظعيى ـٟ ؿخٔذ حٌَ٘وخء، ٌٚ٘ح ِخ أوي :أٚال

 .«مي ٠٠ع رّمظ٠خٖ ٗوٜخْ أٚ أوؼَ...ش عحٌَ٘و »ِٓ ق ي   رمٌٛٗ:

٠ـذ أْ ٠ٍظَِ وً ٠َٗه رظمي٠ُ كٜظٗ ؤّخّ٘ش ٌٗ ـٟ ٍأّ ِخي حٌَ٘وش،  :ثب١ٔب

ق. ي.  ( ٚرعيَ حٗظَح١ ٍَٟٚس  988ٚطظ١ِّ ٌٖ٘ حٌّٔخّ٘ش رخٌظٕٛ  ِٓ ؿٙش، )حٌفًٜ 

 990طٔخٚٞ حٌَ٘وخء ـٟ ل١ّش ِخ ٠ميِٛٔٗ ِٓ كٜٚ ٤ؿً حٌَ٘وش ِٓ ؿٙش أهَٜ،)حٌفًٜ 

 . (.ي  .ق

: اْ عٍٝ وً ٠َٗه ِٔخُ٘ ـٟ ٍأّ ِخي حٌَ٘وش، أْ ٠ٔخُ٘ أ٠٠خ ـٟ ح٤ٍرخف ثبٌثب

 ٚطلًّ حٌؤخثَ ِٓ ؿٙش أهَٜ، وً عٍٝ ليٍ كٜظٗ ِٚٔخّ٘ظٗ. ،ِٓ ؿٙش

ٍَٟٚس طٛـَ ١ٔش حٌّ٘خٍوش عٕي أع٠خء حٌَ٘وش، ٚ٘ٛ عَٕٜ أٓخٟٓ ـٟ  :ساثؼب         

هَٜط١١ِّ حٌَ٘وش عِّٛخ عٓ رخلٟ حٌعمٛى ح٤
500
 

اًح وخٔض حٌَ٘وش حٌّي١ٔش رٌٙح حٌّعٕٝ طَطىِ عٍٝ ِمِٛخص عخِش ٚهخٛش ط٘ىً  ٌىٓ

ٌٝ طٍه وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌٕظَ ا كي ٠ّىٓ طز١ٕٙخ حٌوٜخثٚ ح٤ٓخ١ٓش ٌٙخ، ـبٌٝ أٞ

 حٌوٜخثٚ ٚحٌّمِٛخص؟

ِع   حٌوٜخثٚ ـٟ وؼ١َ ِٓ اًح وخٔض طظ٘خرٗ رؤْ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش :ِزيث١خ ٠ّىٕٕٟ حٌمٛي

ْ حٍطزخ١ ِمظ١٠خص ٌ٘ح ح٤ه١َ رخٌعَؾ ٕظؾ عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـب١ز١عش حٌع٩لش حٌظٟ ٠

حٓظزعخى طى١١ؿ ٌ٘ح ٟ ٚطؤػَٖ رٗ، ؿعٍٗ ِظ١ِّح عٕٙخ ـٟ ؿٛحٔذ ِظعيىس، ٚ٘ٛ ِخ ٠فَٝ حٌّلٍ

 حٌلك عٍٝ أٓخّ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش.

 
                                                 

498
 وللتوسع حول مقتضٌات األركان العامة للشركة المدنٌة راجع على الخصوص:  - 

، النظرٌة العامة للشركات، نشر 1أحمد شكري السباعً: الوسٌط فً الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، ج -

 .112-68، ص:2003الطبعة األولى  -الرباط -مطبعة المعارف الجدٌدة -الرباط -وتوزٌع دار نشرالمعرفة

 .46-32، م.س، ص: 1عز الدٌن بنستً: الشركات فً التشرٌع المغربً والمقارن، ج -
499

 وحول هذه األركان الخاصة مفصلة انظر: - 

 .49-48، ص: 2عز الدٌن بنستً: م.س، ج -

 .234 -232، م.س، ص: 3الشافً فً شرح قانون، ل، ع المغربً، الكتاب الثانً، ج عبد الكرٌم شهبون: -

- DECROUX PAUL: Les sociétés en droit Marocain, éd La Porte – Rabat- 4
ème

 éd 1985. p :  57 -

61. 

                                                                                                                  

 - 
500

الحسن بٌهً: الطبٌعة القانونٌة لنٌة المشاركة فً عقد الشركة، م.س،  -وحول مفهوم نٌة المشاركة وطبٌعة عقد الشركة انظر:  

 .                                                                                34-26ص: 
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 :والسعايةحق الكد  ومقتضيات الشركة المدنية صور التقارب بينأوال: 

 

 :حٌّٔظ٠ٛخص  ِـّٛعش ِٓ ـٟ ٠ّىٓ ٍٛي ٌٖ٘ حٌٍٜٛ

اًح وخٔض حٌَ٘وش حٌّي١ٔش طمَٛ عٍٝ أٓخّ عَٕٜ طعيى حٌَ٘وخء ، ١زمخ  :أٚال

ِمظ١٠خص ِٓ ق. ي.  ، ـٌٖٙ حٌوخ١ٛش ريٍٚ٘خ طظطخرك ِع ١ز١عش  982ٌّمظ١٠خص حٌفًٜ 

ألٍٙخ ٍد ح٤َٓس  ،عيى٠ٓكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ كمخ ٔخطـخ عٓ ع٩لش ط٠ُ أ١َحؾ ِظ

 ٚحٌٔخعٟ.

ٚطلًّ حٌؤخثَ ـٟ ٔفْ حٌٛلض ، ٠عظزَ  ،: اًح وخْ عَٕٜ حٌّ٘خٍوش ـٟ ح٤ٍرخفثب١ٔب

أكي ِمِٛخص حٌَ٘وش حٌّي١ٔش، ـبْ حٍطزخ١ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رّفَٙٛ حٌّٔظفخى )حٌَرق(  

ٚـمخ ٌطز١عش رل١غ ٠ظلًّ حٌٔعخس حٌؤخٍس  ─ أٞ حٌّٔظفخى─ ٚحٔعيحِٗ ـٟ كخٌش عيَ ٚؿٛىٖ

 ٠ـعً ِٓ ٌ٘ح حٌلك ل٠َزخ ِٓ ِمظ١٠خص حٌَ٘وش حٌّي١ٔش. ،ِٔخّ٘ظُٙ

: ٠٘ىً عَٕٜ طٕٛ  حٌلٜش حٌظٟ ٠ّىٓ ٌٍَ٘وخء ـٟ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش طمي٠ّٙخ ثبٌثب

ل٠َزخ ِٓ ِمظ١٠خص كك حٌىي ؤّخّ٘ش، اكيٜ أُ٘ حٌوٜخثٚ حٌظٟ طـعً ِٓ حٌ٘ىً حٌّئٟ 

أْ طىْٛ حٌلٜش ـٟ أ٠٠خ ٠ٔٛغ  »عٍٝ أٔٗ  ِٓ ق. ي.   ٠ٕٚ 988فًٜ ، ـخٌٚحٌٔعخ٠ش

أ٠٠خ ٍأّ حٌّخي ٔمٛىح أٚ أ١ٗخء أهَٜ ِٕمٌٛش وخٔض أٚ عمخ٠ٍش أَ كمٛلخ ِع٠ٕٛش، وّخ ٠ٔٛغ 

ُ ؿ١ّعخ، ٨ٚ ٠ٔٛغ ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ أْ طىْٛ ٌٖ٘ أْ طىْٛ عًّ أكي حٌَ٘وخء أٚ كظٝ عٍّٙ

٠٘ىً ا١خٍح ِّٙخ  ،988ٗ حٌفًٜ ـٌٙح حٌظٕٛ  حٌٌٞ ٠ّٔق ر ؛ «حٌلٜش ِٛحى ؼٌحث١ش 

، عٍٝ حعظزخٍ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ لي ٠ىْٛ ٔخطـخ عٓ ٨ٓظ١عخد ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ِٔخّ٘ش حٌٔعخس اِخ رؤعّخٌُٙ ـم٢، أٚ رؤِٛحٌُٙ ٚأعّخٌُٙ ِعخ.

حٌفًٜ  ِخ ٔٚ ع١ٍٗ ─عٍٝ ِٔظٜٛ ١ز١عش عَٕٜ حٌّٔخّ٘ش─ ٠ِ٠ٚي ِٓ ٌ٘ح حٌظمخٍد

طش ىْٛ كٜٚ حٌَ٘وخء  ـٟ ٍأّ حٌّخي ِظفخ٠ٜٚق أْ ط »ِٓ ق ي   ِٓ ك١غ أٔٗ  990

ٌٚ٘ح رطز١عش حٌلخي ٩٠ثُ ١ز١عش ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ـٟ ا١خٍ  «ـٟ ل١ّظٙخ ِٚوظٍفش ـٟ ١ز١عظٙخ 

 ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

اًح وخْ حٌَّ٘  ـٟ ا١خٍ طٕظ١ّٗ ٌٍَ٘وش حٌّي١ٔش، ٌُ ٠ّٕع ل١خِٙخ ر١ٓ  :ٚأه١َح

رخٌٕظَ اٌٝ عيَ ٚؿٛى أٞ طؤػ١َ  ِٓ ق. ي.   984ٌٝ ِمظ١٠خص حٌفًٜ حٌِٚؿ١ٓ حٓظٕخىح ا

 ٚؿ١ٓ حٌمخثُ عٍٝ ِزيأ حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌىً ِّٕٙخٌٌٖٙ حٌَ٘وش عٍٝ حٌٕظخَ حٌّخٌٟ ٌٍِ

ٟ حٌفَٟٔٔ ٓخرمخح٨ؿظٙخى حٌم٠خث عٍٝ عىْ ِخ وخْ ٠مَٖ─
501

ـبْ ًٌه ٠ظّخٗٝ ِع  ─
                                                 

ٌه فً هذا الصدد، أن االجتهاد القضابً الفرنسً، كان ال ٌسمح بقٌام الشركة بٌن الزوجٌن وٌجعلها باطلة، مما تجدر اإلشارة إل -501

انطبلقا من أنها تمس بمبدأ استقرار االتفاقات المالٌة بٌن الزوجٌن، وبسلطة الزوج باعتباره ربٌسا لؤلسرة، وعلى أساس أنها كذلك 

 .تقٌد حرٌة الزوجٌن فً إبرام بعض العقود

إال أن تدخل المشرع الفرنسً بصفة تدرٌجٌة إلزالة هذه القٌود التً اعتمدها القضاء الفرنسً كؤساس لمنع الشركة بٌن الزوجٌن، 

 أضحى معه إجراء الشركة أمرا مشروعا.

 انظر حول هذه النقطة:

 وما بعدها. 159محمد الشافعً: األسرة فً فرنسا، م.س، ص:  -

- DECROUX PAUL : Les sociétés entre époux en France et au Maroc, R.M.D, 1955 p : 1 et s.  

     

من ق. ل. ع عدد بشكل حصري األشخاص الذٌن  984مقابل ذلك فالمشرع المغربً لم ٌمنع قٌام الشركة بٌن الزوجٌن، إذ الفصل  

و المرأة عموما، أضف إلى ذلك أن القٌود التً ال ٌمكنهم تؤسٌس الشركة فٌما بٌنهم، وداخل هذه القابمة ال ٌوجد من ضمنهم الزوجة أ
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ـٟ ٔظخَ ح٤َٓس ٚعٍٝ ٍأُٓٙ  ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٌىٛٔٗ ٠ؼزض ٌىً حٌٔعخس حٌعخ١ٍِٓ

 حٌِٚؿش ِع ُٚؿٙخ.

 

 ِالئّخ ٌّمزض١بد زك اٌىذ ٚاٌغؼب٠خ: غ١ش اٌزٟ ردؼً اٌؾشوخ اٌّذ١ٔخ ثب١ٔب: اٌفشٚق

 

ي١ٔش ِٚمظ١٠خص كك ـّع رعٞ حٌوٜخثٚ حٌّ٘ظَوش ر١ٓ وً ِٓ حٌَ٘وش حٌّعٍٝ حٌَؼُ ِٓ ط  

ٛ   ─حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ٠ش ر١ٓ ح٨ػ١ٕٓ ـٟ رعٞ ا٨ أْ ٚؿٛى ـَٚلخص ؿَٛ٘ ─ ٟق آٔفخوّخ ط

 حٌَ٘وش حٌّي١ٔش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظَٙ ـٟ حٌّٛح١ٓ، ٗىً عخثمخ أِخَ اٌلخق ٌ٘ح ح٤ه١َ رّمظ١٠خص

 أوؼَ ِٓ عَٕٜ.

ـبًح وخْ ل١خَ حٌَ٘وش ٠ظطٍذ ٌِِٚخ ٚؿٛى عمي ٠عزَ ـ١ٗ حٌَ٘وخء عٓ طٛؿٗ  اٍحىطُٙ 

 ─عٍٝ ه٩ؾ ًٌه─ ُ، ـبْ طَط١ذ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شٔلٛ اكيحع حٌَ٘وش حٌّي١ٔش ـ١ّخ ر١ٕٙ

٠ؼزض ٌىً حٌٔعخس رّـَى حٔوَح١ُٙ ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس، ٤ْ حٌعَؾ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش 

 ٘ٛ ِٓ ٠مَٛ رخٌظعز١َ عٓ طٍه ح٦ٍحىس ٚطَط١ذ ًٌه حٌلك.

 ِٓ ق. ي.   ٠ّٕع ل١خَ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش ر١ٓ وً ِٓ : 984ـخٌفًٜ  ،أٟؿ اٌٝ ًٌه

 ح٤د ٚحرٕٗ حٌّّ٘ٛي ر٠٨ٛظٗ. -

٠ميَ حٌٟٛٛ حٌلٔخد عٓ ٟٛ ٚحٌمخَٛ اٌٝ أْ ٠زٍػ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٍٗيٖ ٚحٌٛ -

 ٠ٚلًٜ الَحٍ ٌ٘ح حٌلٔخد. ِيس ٚٛخ٠ظٗ

ر١ٓ ِميَ عٍٝ ٔخلٚ ح١ٍ٘٤ش أٚ ِظَٜؾ ـٟ ِئٓٔش ه٠َ١ش ٚر١ٓ حٌ٘وٚ  -

 حٌٌٞ ٠ي٠َ أِٛحٌٗ ًٌه حٌّميَ أٚ حٌّظَٜؾ.

١ّخ ر١ُٕٙ، ـبْ ـٙئ٨ء اًح وخْ ِٓ حٌّلظٍٛ ع١ٍُٙ رٜفش لخ١ٔٛٔش الخِش حٌَ٘وش ـ

٠ؼزض كظٝ رخٌٕٔزش  خ٠ش طوَق ٌ٘ح حٌّٕع، رخٌٕظَ ٌىْٛ ٌ٘ح حٌلكِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔع

ٌٍمخَٛ حٌٌٞ ٠٘خٍن أرخٖ ـٟ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس أٚ طى٠ٕٛٙخ، ٚوٌٌه رخٌٕٔزش ٌٍٟٛٛ أٚ حٌّميَ 

 اًح وخٔخ ِٓ أـَحى ح٤َٓس حٌٛحكيس.

ِٓ حٌطَق، ـمي طىْٛ ِفخٟٚش )حٌفًٜ ػُ اْ اىحٍس حٌَ٘وش حٌّي١ٔش طظؤطٝ رّـّٛعش 

طظُ  لي وّخ أْ ٠َ١مش حطوخً حٌمَحٍحص ،ق ي  ( 1020ق ي  ( أٚ عٕخٔخ )حٌفًٜ  1017

، ٚعٕي طٔخٚٞ ح٤ٛٛحص ٠ئهٌ رخٌَأٞ حٌٌٞ ٠مٛي رٗ حٌّعخٍْٟٛ، ٚاًح حٌعيى٠ش رخ٤ؼٍز١ش

ٌّلىّش ٌظمٍَ ِخ ـ١ٗ ـبْ ح٤َِ ٠َـع اٌٝ ح ،حهظٍؿ حٌَ٘وخء رخٌٕٔزش اٌٝ حٌمَحٍ حٌٛحؿذ حطوخًٖ

 ق. ي.  (. 1021ٍِٜلش حٌَ٘وش )حٌفًٜ 

، ِع اِىخ١ٔش وّخ ٠ـُٛ ـٟ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش إٓخى اىحٍطٙخ اٌٝ ِي٠َ ٠ظُ حهظ١خٍٖ رخ٤ؼٍز١ش

 .ق ي  ( 1022حٌَ٘وخء )حٌفًٜ  إٓخى ٌٖ٘ ح٦ىحٍس ٌؽ١َ

ر١ٓ حٌٔعخس ـٟ ـٌٖٙ حٌط٠َمش ـٟ ح٦ىحٍس ٚحطوخً حٌمَحٍحص ٨ طظ٩ءَ ٚاىحٍس حٌع٩لخص 

ا١خٍ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـخٌعَؾ ؿَٜ عٍٝ أْ ٠ىْٛ ط١١َٔ أِٛحي ح٤َٓس ٚطير١َ 

ع٩لخص حٌٔعخس ـ١ّخ ُ٘ ِ٘ظَوْٛ ـ١ٗ، ٍحؿعخ ٌَد ح٤َٓس، ِع اِىخ١ٔش حٔظمخي ٌ٘ح حٌظ١١َٔ ر١ٓ 

ح٨طفخق أٚ اٌٝ ٍَٟٚس  ،حٌٔعخس رلٔذ حٌلخؿش، ِٓ ؼ١َ أْ ٠و٠ع ٌّٕطك ح٤ؼٍز١ش أٚ ح٤ل١ٍش
                                                                                                                                                         
كان ٌبرر من خبللها القضاء الفرنسً بطبلن الشركة بٌن  الزوجٌن، وخصوصا ما ٌتعلق بمبدأ استقرار االتفاقات المالٌة بٌنهما، ال 

 المغربً، انظر:ٌوجد لها مقابل فً النظام العام المغربً، وهو ما ٌزكً شرعٌة قٌام الشركة بٌن الزوجٌن فً القانون 

-DECROUX PAUL : op.cit, p : 5-6. 
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ِٔزمخ عٍٝ ٗىً اىحٍس ح٤ِٛحي ٚحهظ١خٍ ِي٠َ ٌٌٌه، اٌٝ ِخ ٕ٘خٌه ِٓ لٛحعي ٚأكىخَ طظ٠ّٕٙخ 

 حٌَ٘وش حٌّي١ٔش.

 »ِٓ ق. ي.   )حٌفمَس ح٤ٌٚٝ(، ٔٚ عٍٝ أٔٗ  1038خٌفًٜ ـ ،ٚع٩ٚس عٍٝ ًٌه

ّش، ٠ـذ حلظطخ  ؿِء ِٓ ع٠َ٘ٓ ِٓ ٛخـٟ أٍرخف وً ٕٓش ِخ١ٌش ٌٍَ٘وش لزً اؿَحء أٞ لٔ

٠ًٜ ح٨كظ١خ١ٟ كظ١خ١ٟ، ٠ٚٔظَّ ح٨لظطخ  اٌٝ أْ ٔظويَ ٌ٘ح ٌـِء ـٟ طى٠ٛٓ ٕٛيٚق ا٠ٚ

 .«اٌٝ هّْ ٍأّ حٌّخي

ـٌٙح حٌّمظ٠ٝ ٨ ٠ٛؿي ٌٗ ِؼ١ً ـ١ّخ ٠ظعٍك رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـعٕي ـَُ 

ٌ٘ح حٌلك، أّخ ٠ٕظَ ـم٢ اٌٝ ِٔؤٌش حٌيِٕش ٍَٟٚٚس اهَحؿٙخ أ٨ٚ، عٍٝ أْ ٠ظُ لّٔش 

خى عٍٝ وخـش حٌٔعخس، وً رلٔذ ِٔخّ٘ظٗ ٚٓع١ٗ، ىْٚ حلظطخ  ؿِء ِٓ حٌّٔظفخى رمٜي حٌّٔظف

 .وّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وش حٌّي١ٔش كظ١خ١ٟ ٌَأّ حٌّخيوخ حٓظويحِٗ

ـم٢  حاًح وخْ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ ِمٍٜٛ :ٚأه١َح

ح٤ؿخٔذ، ـبْ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش طزمٝ  عٍٝ ح٤ٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ٠ٕظّْٛ اٌٝ ٔفْ ح٤َٓس ىْٚ

٘ٛ ِخ ، ِٚفظٛكش ٌىً ح١٤َحؾ ٓٛحء أوخٔٛح ِٕظ١ّٓ ٥ٌَٓس حٌٛحكيس أٚ وخٔٛح أؼ١خٍح عٕٙخ

 .ًحص ١خرع هخٙ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ِٓ ٠ـعً

حٌظٟ  ٌفَٚلخص حٌـ٠َ٘ٛشرخٌٕظَ اٌٝ ح ─ ٠ظؤوي أْ حٌَ٘وش حٌّي١ٔش ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ         

٨ طٍٜق ٤ْ  ─ ص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ١ٚز١عش حٌع٩لش حٌظٟ ٠ظَطذ عٕٙخط١ِّ٘خ عٓ ِمظ١٠خ

طىْٛ أٓخٓخ ٩ِثّخ ٌّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ٚ٘ٛ ِخ ٠طَف حٌٔئحي كٛي اِىخ١ٔش حعظّخى وً ِٓ 

 َٗوش حٌّلخٛش ٚحٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع وؤٓخّ لخٟٔٛٔ ٌٗ؟

 

 

 الفقرة الثانية:
 الواقع.شركة المحاصة والشركة المنشأة بفعل  

 :أوال: شركة المحاصة

َٗوش حٌّلخٛش ٟ٘ َٗوش ِٔظظَس، ١ٌْ ٌٙخ ٗو١ٜش ِع٠ٕٛش، طمَٛ عٍٝ أٓخّ حطفخق 

ً   ،ر١ٓ ٗو١ٜٓ أٚ أوؼَ عٍٝ حلظٔخَ ح٤ٍرخف ٚطلًّ حٌؤخثَ حٌٕخطـش عٓ حٌَ٘وش  َ ـظٙخ ٚلي ع

ِٓ لخْٔٛ حٌَ٘وخص  88حٌّخىس 
502
خص ر١ٓ ٨ ٚؿٛى ٌَ٘وش حٌّلخٛش ا٨ ـٟ حٌع٩ل »رمٌٛٙخ: 

 حٌَ٘وخء، ٨ٚ طَِٟ اٌٝ عٍُ حٌؽ١َ رٙخ.

 ٨ طظّظع رخٌ٘و١ٜش حٌّع٠ٕٛش.

ٓ ٨ طو٠ع ٤ٞ طم١١ي ـٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، ٨ٚ ٤ٞ اؿَحء ِٓ اؿَحءحص حٌَ٘ٙ، ٠ّٚى

 .«اػزخص ٚؿٛى٘خ رىخـش حٌٛٓخثً...

 

 ٚحٔط٩لخ ِٓ حٌّخىس أع٩ٖ، ٠ظ٠ق أْ َٗوش حٌّلخٛش طَطىِ عٍٝ حٌوٜخثٚ حٌظخ١ٌش:
                                                 

502
المتعلق بشركة التضامن  96.5( بتنفٌذ القانون رقم 1997فبراٌر  13) 1417شوال  5صادر فً  1.97.49ظهٌر شرٌف رقم. - 

ٌدة الرسمٌة الجر -وشركة التوصٌة البسٌطة، وشركة التوصٌة باألسهم، والشركة ذات المسإولٌة المحدودة، وشركة المحاصة، 

 . 1070( ص: 1997)فاتح ماي ه 1417ذي الحجة  23، بتارٌخ 4478)باللغة العربٌة( عدد 
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َٗوش حٌّلخٛش َٗوش عمي٠ش ِمٜٛىس  -1
503
 ،طو٠ع ٥ٌٍوخْ حٌعخِش ٌٍظعخلي ِٓ ؿٙش 

 ،)حٌَٟخ، ح١ٍ٘٤ش، حٌّلً، حٌٔزذ( ٥ٌٍٚوخْ حٌوخٛش رخٌَ٘وش حٌعمي٠ش ِٓ ؿٙش أهَٜ

)عَٕٜ طعيى حٌَ٘وخء، طمي٠ُ حٌلٜش، حٌّٔخّ٘ش ـٟ ح٤ٍرخف ٚطلًّ حٌؤخثَ، ١ٔش 

 حٌّ٘خٍوش(.

  َٗوش ِٔظظَس، ٠ٕلَٜ ٚؿٛى٘خ ـ١ّخ ر١ٓ حٌَ٘وخء، أِخ  َٗوش حٌّلخٛش ِزيث١خ  -2     

   ٠ظعخلي ِع حٌؽ١َ رخّٓٗ، أِخ ـ١ّخ ر١ٓ ـ١ٙخ رخٌٕٔزش ٌٍؽ١َ ـٟٙ هف١ش، ٌٌٌٚه ـبْ وً ٠َٗه 

حٌَ٘وخء ـخٌَ٘وش لخثّش ـ١ّخ ر١ُٕٙ.
504

    

٠ٚظَطذ عٍٝ ٌٖ٘ حٌوخ١ٛش، أٔٙخ ٨ طو٠ع ٤ٞ طم١١ي ـٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، ٨ٚ ٤ٞ 

اؿَحءحص حٌَ٘ٙ، وّخ أْ حٌلٜٚ ـ١ٙخ ٨ طمزً ح٨ٔظمخي اٌٝ حٌؽ١َ ا٨  اؿَحء ِٓ

 رّٛحـمش ؿ١ّع حٌَ٘وخء ٌم١خِٙخ عٍٝ ح٨عظزخٍ حٌ٘وٜٟ.

 

أ٨ ٠ىْٛ ٌٙخ  خٌ٘و١ٜش حٌّع٠ٕٛش، ٠ٚظَطذ عٓ ًٌه:َٗوش حٌّلخٛش، َٗوش ٨ طظّظع ر -3

٨ كظٝ  ط١ّٔش ِمَ حؿظّخعٟ، ٨ٚ ًِش ِخ١ٌش ِٔظمٍش، ٨ٚ أ١ٍ٘ش ٌٍظمخٟٟ ٚحٌّمخٟخس، ٚ

أٚ ١ِٛٓ، ِٚٓ ػُ ـ٩ ٠ّىٓ َٗٙ اـ٩ٓٙخ ٚأّخ َٗٙ اـ٩ّ حٌ٘وٚ حٌٌٞ ٠مَٛ 

 رؤعّخٌٙخ رخّٓٗ اًح طٛلؿ عٓ أىحء ى٠ٛٔٗ.

 

ٌىٓ، اًح وخٔض ٌٖ٘ ٟ٘ حٌوٜخثٚ حٌىزَٜ ٌَ٘وش حٌّلخٛش، ـًٙ ِٓ حٌّّىٓ طز١ٕٙخ 

 وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟

ٌّ٘ظَوش ر١ٓ وً ِٓ َٗوش حٌّلخٛش حأٔٗ طٛؿي ِـّٛعش ِٓ حٌوٜخثٚ  حٌلم١مش

ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، هٜٛٛخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رخٔعيحَ حٌ٘و١ٜش حٌّع٠ٕٛش، ٚعيَ 

ه٠ٛعٙخ ٌظم١١ي ـٟ حٌٔـً حٌظـخٍٞ، ٚوٌح اِىخ١ٔش طٕٛ  حٌلٜش حٌّميِش، ٚعيَ حٗظَح١ 

 رخ٦ٟخـش اٌٝ ٌ٘ح ِٓ ق ي  ، 988-١982زمخ ٌّمظ١٠خص حٌفًٜ  حٌظٔخٚٞ ـٟ طمي٠ّٙخ

 حٌّلخٛش رىً ٚٓخثً ح٦ػزخص. َٗوش اِىخ١ٔش اػزخص

ـٌٖٙ حٌوٜخثٚ ِـظّعش ط٘ىً اكيٜ ح١ٌِّّحص حٌظٟ طظُٔ رٙخ ِمظ١٠خص كك حٌىي 

هٜٛٛخ ٚ٘ٛ ِخ ٠ـعً ِٓ َٗوش حٌّلخٛش ح٤لَد اٌٝ  ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك،  ،ٚحٌٔعخ٠ش

ش حٌّظٛٓطش ؼخٌزخ ِخ ٠ظَّوِ عٍٝ ِٔظٜٛ ح٤عّخي حٌّ٘ظَو ٚأْ ٌ٘ح حٌٕٛ  ِٓ حٌَ٘وخص

 ٚحٌٜؽ١َس حٌَحثـش ـٟ ح٤ٚٓخ١ حٌعخث١ٍش ٌَٔعش طٛحًٛ أع٠خثٙخ ٌٚٓٙٛش طعخُٚٔٙ.

ا٨ أْ َٗوش حٌّلخٛش  .ٌىٓ رخٌَؼُ ِٓ ٌ٘ح حٌظٛحـك حٌلخًٛ عٍٝ ِٔظٜٛ ٌٖ٘ حٌوٜخثٚ 

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، هخٛش ٚأٔٙخ َٗوش طٕزٕٟ ٌّمظ١٠خص  طظً ِع ًٌه لخَٛس عٓ حٓظ١عخرٙخ

٠ظُ ـٟ ٍٛٛس طٛحـك اٍحىٞ عٍٝ ١َٚٗ ١ٚز١عش  مٜٛى ر١ٓ حٌَ٘وخءٍٝ ٚؿٛى طعخلي ِع

حٌَ٘وش ٚؼَٟٙخ ٚر٘ىً ِٔزك، ٌٚ٘ح ٠عظزَ ِوخٌفخ ٌوٜخثٚ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ 

 كمخ عَـ١خ وّخ ٓزك ٌفض ح٨ٔظزخٖ ٌٌٌه.
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الدار  -، القانون الخاص للشركات، مطبعة النجاح الجدٌدة 2عز الدٌن بنستً: الشركات فً التشرٌع المغربً والمقارن، ج - 

 71، ص:2000طبعة  -البٌضاء
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اصٌة، حٌث ٌمكن أن توجد شركة المحاصة حتى ولو كانت معلومة وٌتمثل هذا االستثناء فً الحالة هناك استثناء على هذه الخ - 

 التً ٌتصرف فٌها المحاصون علنا بصفتهم شركاء، حٌث ٌسؤلون تجاه الغٌر فً هذه الحالة، لكن كشركاء متضامنٌن.
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 ،ػُ اْ َٗوش حٌّلخٛش ٨ ٠ّىٓ اعّخٌٙخ ا٨ ر١ٓ أٗوخٙ ٌُٙ أ١ٍ٘ش اؿَحء حٌَ٘وش

طٍذ ٓٓ حٌَٗي حٌمخٟٔٛٔ، ٌٚ٘ح ٠مع ه٩ـخ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّخ ٟٚ٘ أ١ٍ٘ش طظ

اً ٠٨ىْٛ ٌٙخ ٚؿٛى ا٨  ،حٌظٟ طظُٔ رٙخ طىّٓ ـٟ ٛفش حٌوفخء طميَ، وّخ أْ ١ِِس ٌٖ٘ حٌَ٘وش

ٌٚٛ أٔٙخ ٨طو٠ع  ─أِخ رخٌٕٔزش ٌٍع٩لش حٌظٟ ٠ظَطذ عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ،ر١ٓ حٌَ٘وخء

، رً اْ ٌ٘ح حٌعٍُ ٠٘ىً ٍو١ِس ـٟٙ ؼخٌزخ ِخ طىْٛ ِعٍِٛش ٌيٜ حٌؽ١َ ─٤ٞ اٗٙخٍ لخٟٔٛٔ 

  ّ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٕي كخؿظٗ اٌٝ اػزخص ٌ٘ح حٌلك، ـفٟ حٌؽخٌذ  ذ  طخٌ  أٓخ١ٓش ٠ٔظٕي ع١ٍٙخ حٌ

ِخ ٠ٔظٕي اٌٝ ٗٙخىس حٌٍف١ؿ ـٟ ٌ٘ح ح٦ػزخص، ٚٗٙخىس حٌٍف١ؿ رطز١عش حٌلخي طعزَ عٓ ٚؿٛى عٍُ 

 ٚحلعش حٌّ٘خٍوش ٚحٌّٔخّ٘ش ر١ٓ حٌٔعخس. ِٔزك ٌٍ٘ٙٛى رٛؿٛى

حٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ ح٤ٓزخد ٚؼ١َ٘خ، ٠زيٚ أْ ح٨ٍطىخُ عٍٝ أكىخَ َٗوش حٌّلخٛش 

وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ِلً ٔظَ، ٚ٘ٛ ِخ ٠يـع اٌٝ حٌزلغ ـٟ ِمظ١٠خص حٌَ٘وش 

  ً  ً  ٘خ طىْٛ أٓخٓخ ١ٍّٓخ ٌٌٙح حٌلك.حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع ع

 ة المنشأة بفعل الواقع:ثانيا:  الشرك
أٚ حٌّٔظوَؿش ِٓ حٌٛحلع، ٟ٘ حٌَ٘وش حٌظٟ ٨ ٠مٜي  ،حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع

طمَٛ عٍٝ أٓخّ حطلخى ِـّٛعش ِٓ  ؿٗ اٍحىطُٙ ا١ٌٙخ ِٔزمخ، ٚأّخ ا١ٌٙخ ح١٤َحؾ ِٓ ك١غ طٛ

زيث١خ ـٟ ظِحِخص حٌمخ١ٔٛٔش حٌّظطٍزش ِوً ح٨ٌ ح٤ٗوخٙ ـٟ حٓظؽ٩ي ِ٘ظَن، ِٓ ىْٚ َِحعخس

ٟٙ رظٛؿٗ ح٦ٍحىس ح٠ٌَٜلش ٦ؿَحء عمي حٌَ٘وش، ٌٌٌٚه ـ ل١خَ حٌَ٘وش، ٚهٜٛٛخ ِخ ٠ظعٍك

رىً ٚٓخثً  حٌَّطزطش رٙخ، وّخ أْ اػزخطٙخ ٠ى٨ْٛ طظَٙ ا٨ ٠َٛ حٌِٕح  كٛي حٌلمٛق 

ح٦ػزخص.
505
 

ٚحٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع طوظٍؿ عٓ حٌَ٘وش حٌفع١ٍش
506
ِٓ ك١غ أْ ح٤ٌٚٝ ٨  ،

ِٓ ق. ي.   ِٓ ؼ١َ  982ا٨ ِٓ ه٩ي طٛـَ حٌعٕخَٛ حٌوخٛش ٌٍَ٘وش ١زمخ ٌٍّخىس طظَٙ 

أْ ٠ٔعٝ أ١َحـٙخ اٌٝ أ٘خء َٗوش كم١مش ١زمخ ٧ٌؿَحءحص حٌّٟٛٛع١ش ٚحٌ٘ى١ٍش ٌٍَ٘وش، ر١ي 

أْ حٌؼخ١ٔش طظَٙ عٍٝ أٓخّ أٔٙخ َٗوش لخ١ٔٛٔش، ا٨ أٔٙخ طٜزق رخ١ٍش ٌع١ذ ِْ اؿَحءحص 

ش اٌٝ أْ حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع طؼزض رىً حٌٛٓخثً ر١ّٕخ حٌَ٘وش طؤ١ٓٔٙخ، ٌ٘ح رخ٦ٟخـ

حٌفع١ٍش ٨ طؼزض ا٨ رخٌزط٩ْ.
507
 

ـخٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع، طعظزَ ِٓ أرَُ حٌَ٘وخص حٗظزخ٘خ  ،ٚعٍٝ حٌعَّٛ

عٍٝ حعظزخٍ أٔٙخ ٨ طمَٛ عٍٝ أٓخّ ٚؿٛى عمي ِٔزك ٠ليى  ،رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

ٙخ، ٚأّخ ٟ٘ ٟٙخ ٚكمٛق ٚحٌظِحِخص ح١٤َحؾ ـ١حٌَ٘وخء ١ز١عش حٌَ٘وش ٚؼَ ِٓ ه٩ٌٗ
                                                 

505
 وحول مفهوم الشركة المنشؤة بفعل الواقع انظر: - 

 وما بعدها. 274، م.س، ص1أحمد شكري السباعً: الوسٌط فً الشركات، ج -

 وما بعدها. 93، م.س، ص2عز الدٌن بنستً: الشركات فً التشرٌع المغربً المقارن، ج -

- DECROUX PAUL : Les sociétés en droit Marocain, op. cit, p : 120. 
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الشركة الفعلٌة، هً الشركة التً تنشؤ عن بطبلن نظامها األساسً، لمخالفته حكم القانون المتطلب فً قٌام الشركة، على أن  - 

 البطبلن ٌمتد إلى المستقبل دون الماضً.

الغٌر أو المشاركٌن مدة معٌنة، إال أن عدم تسجٌلها فقد تكون الشركة مثبل، شركة تضامن، وقد ٌستمر العمل بهذه الشركة سواء بٌن 

 بالسجل التجاري ٌجعلها شركة باطلة بالنسبة للمستقبل لمخالفتها حكم القانون المتمثل فً ضرورة التسجٌل.
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 وما بعدها. 4، ص: 1991-1990السنة الجامعٌة  -الدار البٌضاء -فً القانون الخاص، جامعة الحسن الثانً، كلٌة الحقوق
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طٕ٘ؤ رفعً ٚحلعش ح٨ٓظؽ٩ي حٌّ٘ظَن حٌمخثُ ر١ٓ ٗو١ٜٓ أٚ أوؼَ، ٚ٘ٛ ِخ ٠٘ىً عَٕٜ 

 .ِٓ ك١غ ِٜئٍ٘ٛثٗ لك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شرحٗظزخٖ لٛٞ 

حٌظٟ طيي عٍٝ  ػُ اْ حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع، ٠ـُٛ اػزخطٙخ رىً ٚٓخثً ح٦ػزخص

ٚؿٛى حٌَ٘وش
508
ع٩ٚس عٍٝ أٔٙخ ٨ طظّظع رخٌ٘و١ٜش حٌّع٠ٕٛش. ،

509
ٌٖٚ٘ حٌوٜخثٚ ِـظّعش 

ْ ٌ٘ح حٌٕٛ  ِٓ عخ٠ش، هخٛش ٚأط٘ىً اكيٜ حٌّٔخص حٌظٟ طظ١ِّ رٙخ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔ

أٚ ر١ٓ حٌٍٛػش ح٠ٌٌٓ ٠ٔظؼَّْٚ أِٛحي  ،حٌَ٘وخص ـٟ حٌؽخٌذ، ِخ ٠ىْٛ ر١ٓ حٌِٚؽ ُٚٚؿظٗ

ـٝ رٜفش ؿّخع١ش،حٌّظٛ
510
ٌٖٚ٘ حٌلخ٨ص ـٟ حٌٛحلع ط٘ىً اكيٜ حٌٍٜٛ ح١ِٛ١ٌش حٌظٟ ٠ٕ٘ؤ  

 عٕٙخ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

ٚحٌٔئحي حٌّطَٚف ٘ٛ اٌٝ أٞ كي ٠ّىٓ ِعٗ حٌمزٛي رٌٙح حٌٕٛ  ِٓ حٌَ٘وخص وؤٓخّ 

 ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟

١٠خص ٌ٘ح ٨ ؿََ أْ ح٨ٗظزخٖ حٌلخًٛ ر١ٓ وً ِٓ حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع ِٚمظ

وؤٓخّ ٌٗ، ٌىٓ ربِعخْ  ٌَ٘وشحٌلك، ط٘ىً ىعخِش أٓخ١ٓش ٔلٛ حٌمزٛي ربِىخ١ٔش حعظّخى ٌٖ٘ ح

حٌٕظَ ـٟ هٜخثٚ ١ٚز١عش وً ِٓ حٌّئٓٔظ١ٓ، ٓٛؾ ٠ظ٠ق أْ ٌ٘ح ح٤َِ ٠ظً ِٔظزعيح 

 ٨ػ١ٕٓ.ح هٜٛٛخ ِع ٚؿٛى رعٞ حٌفَٚلخص حٌـ٠َ٘ٛش ر١ٓ

س رفعً حٌٛحلع، ـبٕٔخ ٔظليع عٓ ـّٓ ؿٙش أٌٚٝ، عٕيِخ ٔظليع عٓ حٌَ٘وش حٌّٕ٘خ

َٗوش طظٛـَ عٍٝ وً ِٓ ح٤ٍوخْ حٌعخِش )ح١ٍ٘٤ش، حٌّلً، حٌٔزذ( ٚح٤ٍوخْ حٌوخٛش )طعيى 

حٌَ٘وخء، طمي٠ُ حٌلٜش، حٌّ٘خٍوش ـٟ ح٤ٍرخف ٚطلًّ حٌؤخثَ، ١ٔش حٌّ٘خٍوش(
511

، ا٨ أْ ِخ 

ٌيٜ أـَحى٘خ ٔلٛ ١ّ٠ِ٘خ عٓ ؼ١َ٘خ ِٓ حٌَ٘وخص ٘ٛ أٔٙخ ٨ طظٛـَ عٍٝ حٌمٜي حٌّٔزك 

اؿَحء حٌَ٘وش ـ١ّخ ر١ُٕٙ، اً طٕ٘ؤ رّٛؿذ حٌٛحلع ٚرلىّٗ،
512
ِمخرً ًٌه اًح وخْ كك حٌىي  

ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ ٔظخؽ ع٩لش ٨ طٔظٕي اٌٝ عمي رخٌّفَٙٛ حٌمخٟٔٛٔ ٌٗ، ٚأّخ اٌٝ ح٨ٗظَحن حٌفعٍٟ 

لك ٠َطىِ عٍٝ س رفعً حٌٛحلع، ـبْ ٌ٘ح حٌخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٌٍَ٘وش حٌّٕ٘ؤر١ٓ حٌٔعخس، وّ

  ِ ٠ّٕق ٌٍٔعخس كك حٌّطخٌزش رٗ، ٚ٘ٛ ِخ  ىٓ ط١ّٔظٗ "رخٌٛحلع حٌعَـٟ" حٌٌٞوٜٛٙ ٠ّٚحلع 

عيَ اِىخ١ٔش حٌلٜٛي ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ  ٠عٕٟ أْ عيَ ٚؿٛى ٌ٘ح "حٌٛحلع حٌعَـٟ حٌّلٍٟ" 

 كخٌش ح٨ٗظَحن. كظٝ ٚاْ طلممض  عٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠ؼزض كظٝ رخٌٕٔزش ٌّٓ ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، اًح وخْ 

حٌَٗي حٌمخٟٔٛٔ، ـبْ حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع ٨ طىْٛ ا٨ ٌُٚ ٠زٍػ  ١ٌْ ٌٗ أ١ٍ٘ش حٌظَٜؾ

 ر١ٓ أـَحى ٠ظّظعْٛ رٔٓ حٌَٗي حٌمخٟٔٛٔ ٚأ١ٍ٘ش اؿَحء حٌَ٘وش.

طىْٛ ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش، ـبلَحٍ حٌم٠خء ٚحٌفمٗ رخٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع ِم١ي رؤْ 

١ز١عش ح٨ٓظؽ٩ي حٌّ٘ظَن ـٟ ٌٖ٘ حٌَ٘وش ًح ١ز١عش طـخ٠ٍش، عٍٝ حعظزخٍ أْ لٛحعي حٌظ٠خِٓ 
                                                 

508- DECROUX PAUL : Les ociétés en droit Marocain, op. cit, p :120. 
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511
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512

 وحول هذه النقطة انظر: - 
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ـٟ حٌّخىس حٌظـخ٠ٍش ِفظَٟش لخٔٛٔخ، هخٛش ٚأْ ١ِِس حٌظ٠خِٓ ٌٖ٘ ط٘ىً اكيٜ حٌمَحثٓ 

حٌّّٙش حٌيحٌش عٍٝ ل١خَ ٌ٘ح حٌٕٛ  ِٓ حٌَ٘وخص.
513
 

عٍٝ أٓخّ أْ  ،١ِ رطخرع عخثٍِٟٚٓ ؿٙش ػخٌؼش، ـّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طظّ

ٔطخق ططز١مٙخ ِٓ ك١غ ح٤ٗوخٙ َِطز٢ رليٚى ح٤َٓس حٌٛحكيس ىْٚ ؼ١َ٘خ، ٌٚ٘ح ِخ ٠ـعٍٙخ 

ًحص ١ز١عش هخٛش ِٚظ١ِّس عٓ حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع رخٌٕظَ اٌٝ وٛٔٙخ ًحص ١خرع 

 عخَ، رً ٚطٕٔلذ كظٝ عٍٝ ح٤ٗوخٙ حٌّع١٠ٕٛٓ.

٩ي ِخ طميَ أْ كًّ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ٠ظز١ٓ ِٓ ه ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

٠زمٝ  ─ٌَؼُ ِٓ ط٘خرّٙٙخ ـٟ رعٞ حٌوٜخثٚعٍٝ ح─ىخَ حٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع أك

 .ِلً ٔظَ، ٚ٘ٛ ِخ ٠طَف حٌٔئحي كٛي اِىخ١ٔش طؤ١ٓٔٗ عٍٝ َٗوش ِٓ ١ز١عش هخٛش؟

 

ٔعخ٠ش ٚط١ٕٜفٗ رخٌٕظَ ٌٍٜعٛرخص حٌظٟ ١َكٙخ طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌ :٠ّىٕٕٟ حٌمٛي

ّٟٓ أكي أٔٛح  حٌَ٘وخص حٌٔخرمش، ٓٛحء ِٕٙخ حٌّٕظّش ـٟ ا١خٍ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ أٚ حٌمخْٔٛ 

حٌّؽَرٟ، ٚحعظزخٍح ٌٍو١ٜٛٛش حٌعَـ١ش حٌظٟ ططزع لٛحعي ٌ٘ح ح٤ه١َ ٟٚٛحرطٗ حرظيحء 

ٚحٔظٙخء، ـبٔٗ ِٓ ح١ٌٍُٔ طؤ١ْٓ ٌ٘ح حٌلك عٍٝ ِمظ١٠خص َٗوش ِٓ ١ز١عش هخٛش ٠ّىٓ 

ٚألٜي رخٌَ٘وش حٌعَـ١ش ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍ، حٌَ٘وش حٌظٟ ٚاْ ؛ "ثبٌؾشوخ اٌؼشف١خ " ط١ّٔظٙخ

ٌوٜخثٚ ٚحٌّمِٛخص حوخٔض طظمخُٓ ِع أٔٛح  عي٠يس ِٓ حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ِـّٛعش ِٓ 

، ٚطٛـَ عَٕٜ طعيى ـٟ رعٞ حٌلخ٨ص حٌّ٘ظَوش، ِٓ لز١ً ٚؿٛى حٌّٔخّ٘ش، ٍٚأّ حٌّخي

ل١ًٜ ح٤ٍرخف ٚطلًّ حٌؤخثَ، ا٨ أٔٙخ ِع ًٌه طظ١ِّ حٌَ٘وخء، ٚوٌح عَٕٜ حٌّ٘خٍوش ـٟ ط

 عٕٙخ روخ١ٛظ١ٓ أٓخ١ٓظ١ٓ:

 

 :خبص١خ االعزثٕبء -1

ٚحٌّمٜٛى رٌٌه أْ حٌعي٠ي ِٓ حٌعٕخَٛ حٌظٟ طَطىِ ع١ٍٙخ ِمظ١٠خص حٌَ٘وش حٌعَـ١ش  

طّؼً حٓظؼٕخء عٍٝ رعٞ حٌمٛحعي حٌظٟ طٔظٕي ا١ٌٙخ رخلٟ أٔٛح  حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ٚطظّؼً ٌٖ٘ 

 ظؼٕخءحص عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ـٟ:ح٨ٓ

  ٓحٓظٕخى حٌَ٘وش حٌعَـ١ش ـٟ ل١خِٙخ عٍٝ حٌعَؾ حٌٌٞ ٠ـعً ِٓ ٍٓٛن ِع١

 ـ١ّخ ر١ُٕٙ، ىّٚٔخ كخؿش ا٠ٌٝظوٌٖ أٗوخٙ ِع١ٕ١ٓ، ِٕخ١خ ٌظَط١ذ حٌَ٘وش 

 ارَحَ عمي روٜٛٙ ًٌه.

 ٛ٘ ٌَ٘وخص ِظطٍذ ـٟ حعيَ ح٨عظزخٍ رعَٕٜ ح١ٍ٘٤ش ـٟ اؿَحء حٌعًّ رٙخ وّخ

 ش.حٌعمي٠

 .حٍطزخ١ ٔطخلٙخ حٌّىخٟٔ رليٚى ؿ٠َخْ حٌعَؾ حٌّٕ٘ت ٌٙخ 

  حٍطزخ١ ٔطخلٙخ ِٓ ك١غ ح٤ٗوخٙ عٍٝ ح٤ـَحى ح٠ٌٌٓ ٠ّٕلُٙ حٌعَؾ اِىخ١ٔش

 ـ١ّخ ر١ُٕٙ. اؿَحثٙخ

 

 :خبص١خ اٌطبثغ اٌؼشفٟ -2
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ٔٗ اًح وخْ طٕظ١ُ حٌَ٘وخص ٠ٔظٕي اٌٝ ٟٛحر٢ ط٠َ٘ع١ش ـٟ حٌـٍّش، ـبْ ، أِٚعٕٝ ًٌه

حٌعَـ١ش طمَٛ عٍٝ أٓخّ لٛحعي ًحص ١خرع عَـٟ حرظيحء ِٓ ٔ٘ٛثٙخ، ِمظ١٠خص حٌَ٘وش 

 ٍَِٚٚح رخٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٙخ ٔطخلخ ٚاػزخطخ، ٚحٔظٙخء رخٔم٠خثٙخ ُٚٚحٌٙخ.

 

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٚرٕخء عٍٝ ٌٖ٘ حٌوٜخثٚ حٌظٟ ط١ِّ حٌَ٘وش حٌعَـ١ش عٓ رخلٟ أٔٛح  

ً  حٌَ٘وخص ح٤هَٜ، ٚٔظَح ٌِ  ٔٔـخِٙخ وخٍِش ِع ِمظ١٠خص كك حٌىي ٌٖ٘ حٌوٜخثٚ ٚح يِ ك  ٚ  ض 

٠ظ٠ق أْ حٌَ٘وش حٌعَـ١ش  ─ ًوّخ طُ طلي٠ي٘خ ٓخرمخ ِٓ ه٩ي حٌظل١ٍ ─ٚحٌٔعخ٠ش ٚهٜخثٜٗ 

ُ اِىخ١ٔش طز١ٕٙخ حٓظ١عخد ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ِٚٓ ػ خ عٍٝ٘  ٍ  ي  لْ حٌّئٓٔخص ٚأ ك  ـ  ْٚ طّؼً أ

ظَطزخ عٓ َٗوش عَـ١ش ٚرٌٌه ٠ىْٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش كمخ ٗو١ٜخ ِوؤٓخّ لخٟٔٛٔ ٌٗ، 

، ٚ٘ٛ ِخ٠ـعً حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش َِطزطش رخٌعَؾ لخثّش ر١ٓ حٌٔعخس

 َِٚطىِس ع١ٍٗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاَي: 
 

 تُظيى حق انكذ وانسؼاية تكريس نخصىصيته انؼرفية.
 

حٔظّخثٗ ّٟٓ اًح وخْ حٌزلغ ـٟ حٌظى١١ؿ حٌمخٟٔٛٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٟٚز٢ ِـخي 

ٚحٌوٍٛٙ ػٕخث١ش حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش أٚ حٌ٘و١ٜش، لي أـ٠ٝ اٌٝ طؤو١ي حٌطز١عش حٌعَـ١ش ٌٌٙح ح٤ه١َ

كمخ ٗو١ٜخ ِظَطزخ عٓ َٗوش عَـ١ش لخثّش ر١ٓ حٌٔعخس، أٚ ر١ٓ ٘ئ٨ء ٚؼ١َُ٘ ِٓ  اٌٝ وٛٔٗ

عي حٓظىّخ٨ ٌز١خْ ١ز١عش حٌمٛح─حٌٔئحي حٌٌٞ ٠ّىٓ ١َكٗ رخٌّمخرً أـَحى ح٤َٓس، ـبْ 

٠ظّؼً ـٟ حٌظٔخإي عٓ ١ز١عش حٌّفَىحص حٌظٕظ١ّ١ش حٌّظلىّش  ─خرطش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ح٠ٌ
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ـٟ ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك، ِٚخ اًح وخٔض ٟ٘ ح٤هَٜ عزخٍس عٓ لٛحعي عَـ١ش حرظيحء ٚحٔظٙخء، 

أَ أٔٙخ طو٠ع ٌٍمٛحعي حٌعخِش، ٗؤٔٙخ ـٟ ًٌه ٗؤْ وً حٌمٛحعي حٌظٟ طلىُ ِمظ١٠خص حٌلك 

 حٌ٘وٜٟ؟

ٓٛحء ِٓ ك١غ ٔطخق  ،أْ حٌّـخي حٌظٕظ١ّٟ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ،ٛحلعحٌ

حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٦ػزخطٗ ٚـَُٖ، أّخ ٟ٘ ـٟ حٌلم١مش لٛحعي ٌُ طعًّ ا٨  ِٓ ك١غ ططز١مٗ، أٚ

٠ْ حٌو١ٜٛٛش حٌعَـ١ش ٌٌٙح ح٤ه١َ؛ ـّٓ ؿٙش أٌٚٝ، ٠٘ىً حٌعَؾ حٌّلٍٟ أىحس عٍٝ طىَ

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٓٛحء طعٍك ح٤َِ رٕطخلٗ ِٓ ك١غ  خق ططز١كِٚع١خٍح أٓخ١ٓخ ـٟ ٟز٢ ٔط

أٞ ٔطخلٗ ِٓ  ─١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌٗ، أٚ ِٓ ك١غ حِظيحىٖ حٌّىخٟٔ ٚٔطخلٗ حٌّٟٛٛعٟ 

، ِٚٓ ؿٙش ػخ١ٔش، ـبْ لٛحعي اػزخص ٌ٘ح حٌلك (اٌفشع األٚي) ك١غ حٌّلً حٌٌٞ ٠َى ع١ٍٗ.

ٜ ِظؤػَس رمٛحعي عَـ١ش ِل١ٍش طى٘ؿ عٓ طزمٝ ٟ٘ ح٤هَ ─عٕي اؿَحء حٌمّٔش  ─ٚـَُٖ 

 (.اٌفشع اٌثبٟٔحٍطزخ١ ع١ّك ٌٍمٛحعي حٌظٕظ١ّ١ش ٌٌٙح حٌلك رخٌعَؾ حٌّلٍٟ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع األول: 

 
 ارتباط نطاق تطبيق حق الكد والسعاية بالعرف المحلي  

 

٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ طلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش
514
٠عظزَ ِٓ حٌّـخ٨ص حٌوٜزش  

٠ّؼً آ١ٌش  ─أٞ حٌعَؾ  ─ر٘ىً ٚحٟق ٚر١ٓ، اْ ِٓ ك١غ وٛٔٗ حٌظٟ ٠زَُ ـ١ٙخ ىٍٚ حٌعَؾ

ِّٙش ٠ظُ ِٓ ه٩ٌٗ رٍٍٛس كيٚى حِظيحى حٌعًّ رّمظ١٠خص ٌ٘ح ح٤ه١َ، أٚ ِٓ ك١غ حعظزخٍٖ 

ٓززخ ِزخَٗح ـٟ كيٚع حٌظزخ٠ٓ حٌفمٟٙ ٚحٌم٠خثٟ روٜٛٙ ٔطخق ططز١مٗ ـٟ رعٞ 

 حٌّـخ٨ص.
                                                 

514
لمقصود بنطاق تطبٌق حق الكد والسعاٌة فً هذا اإلطار، بٌان حدود المجال الذي ٌتم فٌه إعمال مقتضٌاته، وطبٌعة ذلك، على ا  - 

 أن هذا المجال سوف ٌقتصر على ثبلث نطاقات أساسٌة:

 نطاق تطبٌق حق الكد والسعاٌة من حٌث طبٌعة العمل الموجب له. -

 مكان.نطاق تطبٌق حق الكد والسعاٌة من حٌث ال -

 نطاق تطبٌق حق الكد والسعاٌة من حٌث المحل موضوع المطالبة به. -
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ق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌٗ، لي ـبًح وخْ طلي٠ي ٔطخ

عَؾ حهظ٩ـخ ـم١ٙخ ٚل٠خث١خ كٛي حٌّعخ١٠َ حٌظٟ ٠ّىٓ حعظّخى٘خ وؤٓخّ ٌٍظ١١ِّ ر١ٓ ح٤عّخي، 

زخد ٌ٘ح ح٨هظ٩ؾ ٚحٌظزخ٠ٓ َطذ ٌٜخكزٙخ حٌلك ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أَ ٨، ـبْ أِٓٚخ اًح وخٔض ط  

عيى ح٤عَحؾ ٚطّخ٠ِ٘خ ِٓ ِٕطمش ٤هَٜ، ٌٚ٘ح حٌظّخ٠ِ رطز١عش اٌٝ ط أّخ ٠َؿع ـٟ كم١مظٗ

حٌلخي، وخْ ٌٗ طؤػ١َ ر٘ىً أٚ رآهَ عٍٝ ط١ٕٜؿ ١ز١عش طٍه ح٤عّخي ِٚيٜ اِىخ١ٔش ح٨عظزخٍ 

حٌّعخ١٠َ حٌظٟ حٓظويِٙخ حٌفمٗ  ٘ٛ ِخ أٔظؾ رخٌظخٌٟ طعيىح عٍٝ ِٔظٜٛرٙخ ٌظَط١ذ ٌ٘ح حٌلك، ٚ

 (اٌّجسث األٚيٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.)ٚحٌم٠خء ٌظلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّ

ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، ـبْ حٌزلغ ـٟ ٔطخق ططز١ك ٌ٘ح حٌلك ِٓ ك١غ 

خ٨ِظيحى ظ١٠خص حٌعَؾ؛ ـٚحٌّٟٛٛ ، ٠ى٘ؿ ٘ٛ ح٢هَ عٓ ه٠ٛعٗ ٚطؤػَٖ رّمأحٌّىخْ 

أْ طلي٠ي ٔطخق  حٌـؽَحـٟ  ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ِلٍٜٛح رليٚى ؿ٠َخٔٗ وعَؾ، وّخ

 (اٌّجسث اٌثبٟٔرٗ أ٠٠خ ) ً حٌّطخٌزش رٗ ٠زمٝ ـٟ وؼ١َ ِٓ ؿٛحٔزٗ ِظؤػَحِل

 

 

 

 

 :انًثحج األٔل 

 

اختالف انفمّ ٔانمعاء في تحذيذ ؼثيؼح  

انؼًم انًٕرة نحك انكذ ٔانطؼايح أضاضّ 

 .انؼرف

 

٠عظزَ طلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ 

ىٍٚ حٌعَؾ ر٘ىً ؿٍٟ ٚٚحٟق، ١ٌْ  خَ ح٤ٓخ١ٓش حٌظٟ ٠ظـٍٝ ـ٨ٙ١ٓظلمخلٗ، أكي حٌعٕخٛ

ـم٢ ِٓ ك١غ وٛٔٗ ٠٘ىً ِليىح ؿ٠َ٘ٛخ ـٟ رٍٍٛس حٌّعخ١٠َ حٌظٟ حٓظويِٙخ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء 

٠ٌز٢ ٚط١ٕٜؿ ح٤عّخي حٌظٟ ٠ّىٓ اىٍحؿٙخ ّٟٓ حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

طٔخعي عٍٝ ط١ٕٜؿ طٍه ح٤عّخي ٚر١خْ ـلٔذ، ٚأّخ وٌٌه ِٓ ك١غ وٛٔٗ ٠ّؼً آ١ٌش أٓخ١ٓش 

 .خِيٜ حٔظٔخرٙخ ٌظٍه حٌّعخ١٠َ ِٓ عيِٙ

٠ّىٓ اٍؿخ  ح٨طـخ٘خص حٌَث١ٔ١ش ر٘ؤْ طلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ  ،ٚعٍٝ حٌـٍّش 

 ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اٌٝ حطـخ١٘ٓ أٓخ١١ٓٓ:

َ ح٤ٚي، ٠َٜ رلَٜ ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚٔطخلٗ ـٟ ا١خٍ ِفٙٛ

حٌويِش حٌظخَ٘س، وّمخرً ٌٍويِش حٌزخ١ٕش ٚٚـك ِعخ١٠َ ِظعيىس ِٚظؤػَس رخ٤عَحؾ ٚحٌعخىحص 

 (اٌّطٍت األٚي)

ر١ّٕخ ٠ٌ٘ذ حٌؼخٟٔ اٌٝ طى٠َْ ـىَس حٌعًّ حٌّٕظؾ وؤٓخّ ٌظلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ 

 (.اٌّطٍت اٌثبٌٌٟٔٙح حٌلك ِٓ ىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ حٌويِش حٌظخَ٘س أٚ حٌزخ١ٕش. )

 

 األٔل انًؽهة: 
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حصر ؼثيؼح انؼًم انًٕرة نحك انكذ  

 .ٔانطؼايح تًفٕٓو انخذيح انظاْرج

 

ٌّفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س، ٚأّخ حوظفٝ رعٞ حٌفمٙخء ح٠ٌٌٓ  ٌُ ٠٠ع حٌفمٗ طع٠َفخ ِليىح 

طعَٟٛح ٌٌٙح حٌّفَٙٛ، رخٓظعَحٝ رعٞ ح٤عّخي حٌظٟ طٕيٍؽ ّٟٓ حٌويِش حٌظخَ٘س ط١١ِّح 

 ٌٙخ عٓ حٌويِش حٌزخ١ٕش.

حٌلٔٓ لٌٛٗ:   ٤رٟـمي ؿخء ـٟ وفخ٠ش حٌطخٌذ حٌَرخٟٔ ٌَٓخٌش حرٓ ٠ُي حٌم١َٚحٟٔ 

«وخٌطلٓ.. ٚطىْٛ ع١ٍٙخ حٌويِش حٌزخ١ٕش وخٌطزن ٚحٌعـٓ، رو٩ؾ حٌويِش حٌظخَ٘س…»
515
 

ـخٌع٩ِش أرٛ حٌلٔٓ ٌُ ٠ليى ٌٕخ ِفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س رميٍ ِخ أعطٝ ِؼخ٨ عٓ حٌعًّ أٚ 

ٓ حٌويِش حٌظخَ٘س ط١١ِّح ٌٙخ عٓ حٌويِش حٌزخ١ٕش.ح٤عّخي حٌظٟ طٕيٍؽ ّٟ
516
 

وخْ أوؼَ  ─ ٔم٩ عٓ حرٓ كز١ذ ـٟ حٌٛحٟلش ─ عٍٝ أْ حرٓ حٌم١ُ حٌـ٠ُٛش ٍكّٗ هللا

لخي حرٓ كز١ذ  »٘خ عٓ حٌويِش حٌزخ١ٕش، ك١غ ٠مٛي:ط١ٟٛلخ ٌّفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س ٚط١١ِّ

رٓ أرٟ ١خٌذ ٍٟٟ هللا عٕٗ، ٚر١ٓ ح حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ ر١ٓ عٍٟكىُ  ـٟ حٌٛحٟلش :

 ُ عٍٝ ـخ١ّش رخٌويِش حٌزخ١ٕش هيِشحٗظى١خ ا١ٌٗ حٌويِش، ـلى )ٍٟٟ(، ك١ٓ ُٚؿظٗ ـخ١ّش

 ،حٌز١ض، ٚكىُ عٍٝ عٍٟ رخٌويِش حٌظخَ٘س، ػُ لخي حرٓ كز١ذ: ٚحٌويِش حٌزخ١ٕش: حٌعـ١ٓ

«.ض، ٚحٓظ١مخء حٌّخء، ٚعًّ حٌز١ض وٍٗ ٚوْٕ حٌز١ ،ٚحٌفَٕ ،ٚحٌطزن
517
 

ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ٠ظ٠ق أْ ِفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س عٕي حٌفمٙخء طظليى حٔط٩لخ ِٓ عٍٝ 

 ٟ/ حٌز١ظِٟفَٙٛ ٍٓزٟ ٠ٕزٕٟ عٍٝ وخـش ح٤عّخي ٚحٌويِخص حٌظٟ ٨ طٕيٍؽ ّٟٓ حٌعًّ حٌٌِّٕ

 ٚأّخ طمع هخٍؽ ٔطخلٗ. ─ رخعظزخٍٖ ع٩ّ رخ١ٕ١خ ─

طلض  ─حٌفمٗ ٚحٌم٠خء ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ـبْ  ٚاًح وخْ ِفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س ٠ٕزٕٟ عٍٝ

 ذحطفك رع٠ُٙ كٛي كَٜ ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿ ─َ ح٤عَحؾ ٚحٌعخىحص ر٘ىً أٚ رآهَطؤػ١

ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌويِش حٌظخَ٘س عٍٝ حٌـٍّش.
518
حهظٍفٛح كٛي حٌّع١خٍ حٌّظوٌ  ٌىُٕٙ 

                                                 
515

أبو الحسن: كفاٌة الطالب الربانً: لرسالة ابن أبً زٌد القٌروانً فً مذهب اإلمام مالك )رضً( ، وهو متن حاشٌة العبلمة  - 

 .124، م.س، ص: 2العدوي، ج
516

 وانظر فً نفس المعنى: - 

 .  442، م.س، ص: 4محمد الزرقانً: شرح الزرقانً على مختصر سٌدي خلٌل، جعبد الباقً بن ٌوسف بن  -
517

 -مكتبة المنار اإلسبلمٌة -بٌروت -، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر5ابن قٌم الجوزٌة: زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، ج  - 

 .186م، ص: 1984هـ/1404الطبعة السادسة،   -الكوٌت
518

ناك فتاوى لبعض الفقهاء أكدوا من خبللها أن السعاة الحق لهم ال فً الغلة وال فً األصل من أموال مقابل هذا االتجاه، ه - 

 األسرة، على الرغم من مساهمتهم فً تكوٌنها أو تنمٌتها، وذلك بناء على أن العرف ٌقضً بعدم منحهم ذلك .

 م:فقد ورد فً شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً تعلٌقا على قول الناظ

 لكن أهل فاس فٌها خالفوا  **  قالوا لهم فً ذاك عرف ٌعرف.                             

المراد بهذا العرف وهللا اعلم، أن المرأة ال تتشاح مع زوجها فً الزرع، وال تطالبه بشًء حتى صارذلك عندهم كالخدمة » إن 

 «.طلبت المرأة زوجها والحالة هذه بؤجرة خدمتها لم ٌقض لها بها البلزمة للمرأة، مثل استٌقاء الماء، وجلب الحطب ... فإذا

 .249، م.س، ص: 1محمد بن قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً، ج -

 عن نساء البادٌة لبلتً ٌحصدن وٌدرسن ونحو ذلك، هل لهن حظ فً الزرع؟» وفً نفس اإلطار سبل اإلمام ٌحٌى السراج  

 «. شًء لهن فً ذلكفؤجاب بؤنه ال

 .288، م.س، ص: 2محمد المهدي بن محمد الوزانً: النوازل الصغرى، ج -
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أَ  وؤٓخّ ٌظ١١ِّ ٌٖ٘ ح٤عّخي اْ وخٔض ِٓ لز١ً حٌويِش حٌظخَ٘س حٌّٛؿزش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 ٨، ٚطظّؼً ٌٖ٘ حٌّعخ١٠َ ـ١ّخ ٠ٍٟ:

 .معيار األعمال الشاقة الخارجة عن الخدمة المعتادة -1

٨ ٠ٔظلك ِمخرً حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  -ٚهٜٛٛخ حٌِٚؿش-ِٚزٕٝ ٌ٘ح حٌّع١خٍ، أْ حٌٔخعٟ  

 ٗخلش هخٍؿش عٓ ح٤عّخي حٌظخَ٘س حٌّعظخى حٌم١خَ رٙخ ٌفخثيس ح٤َٓس. ا٨ اًح رخَٗ أعّخ٨

ٓجً عٓ حَِأس ِخص ُٚؿٙخ ٚحىعٝ ٍٚػظٗ أٔٙخ ٨  »أؿٛرش حٌعزخٟٓ أٔٗ  ـمي ؿخء ـٟ

 ،ٚطويَ حٌطعخَ ٚحٌٜٛؾ ،ٚططلٓ ،ِع أٔٙخ طٕمٟ حٌٍِ  ٚطم١ٍٗ ،ٓعخ٠ش ٌٙخ ـٟ ِظوٍؿ ُٚؿٙخ

أوؼَ، ٚطٔمٟ حٌّخء ٌيحٍ، ٠ٚؽ١ذ عٕٙخ ُٚؿٙخ َٗٙح أٚ َؿخْ ـٟ حٌَّحف ـٟ ىحهً حظم٢ حٌٙٚطٍ

 . َ ٨؟ٌٍيحٍ، أٌٙخ ٓعخ٠ظٙخ ـٟ ًٌه أ

ٓعخ٠ظٙخ ـٟ  أٔٙب رخذَ فٟ األؽغبي اٌؾبلخـؤؿخد ٍٟٟ هللا عٕٗ، ٌٍَّأس حٌظٟ ػزض 

«حٌّٔظفخى رميٍ عٍّٙخ
519
. 

ٌٚ٘ح حٌّع١خٍ ٘ٛ ٔفٔٗ حٌٌٞ ؿَٜ ع١ٍٗ حٌعَؾ ـٟ رعٞ حٌّٕخ١ك ٌظَط١ذ كك حٌىي 

ش ٚحٌٔعخ٠ش ٌفخثيس حٌٔعخس، ٠ّٚىٓ أْ ٔٔظ٘ؿ ًٌه ِٓ ه٩ي اكيٜ حٌٛػخثك حٌعي١ٌش حٌّظ٠ّٕ

ٛحي ح٤َٓس، ؿخء ـٟ ٌٖ٘ ٌ٘ٙخىس ٌف١ف١ش طٟٛق ١ز١عش عًّ حٌَّأس ٚهيِظٙخ ـٟ ط١ّٕش أِ

ُ٘ عمذ طخ٠ٍوٗ ٠عَـْٛ حٌَّأس ... ُٚؽ حٌلّي هلل، ٗٙٛىٖ حٌّٟٛٛعش أّٓخإ »حٌٛػ١مش: 

 ٟٚ٘ رخذَحٌَّكَٛ... ِٓ ع١ٓ عَٕٜ رؤٔـَس... ٠عٍّْٛ حٌِٚؿش حٌٌّوٍٛس ٌِٕ طِٚؿض 

، ِٓ حٌم١خَ رلفع حٌّٛحٟٗ ٩١ٌ ٚٔٙخٍح، ٓ اٌخذِخ اٌّؼزبدح ٌٍٕغبءاٌخذِخ اٌؾبلخ اٌخبسخخ ػ

ِٚٓ هيِش حٌفلُ ٚكٍّٗ اٌٝ ١ٕـش، ٚطم٠َذ ِخ ٠لظخؿخْ ا١ٌٗ ِٓ ح٤ٓٛحق ٚحٌز١ع ٚحٌَ٘حء 

ِخ ٘ٛ ِٔيٜ ٌّٙخ ِٓ حٌعَٚٝ ٚح٤ٛٛي، ٚؿ١ّع ِخ  ، كظٝ ٔظؾ ِٓ هيِظّٙخ ِعخٚؼ١َ ًٌه

ًِ يِ ٠ٍّىخٔٗ ِٓ و   «.ٚؿٙخ ٌُ ٠ىٓ ُٚؿٙخ ٠ٍّه ١ٗجخ...ٚلض طِ ٙخخ ٤ّٔ  ِ٘ ٠ِي
520
 

 ح٤عّخي َٚٓى وخٔٛح ك١َٛٓ عٍٝ طلي٠ي  ه٩ي ٌٖ٘ حٌٛػ١مش ٠ظٟٛق أْ حٌعيٚيـّٓ 

حٌظٟ طٛؿذ ٌٌٖٙ حٌِٚؿش  ─ظٟ طيهً ـٟ ِفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س ٟٚ٘ وٍٙخ ِٓ ح٤عّخي حٌ ─

ِع١خٍ حٌويِش ٚ٘ٛ  ،ٌٌٖٙ ح٤عّخي حص ـ١ٗ ِع ُٚؿٙخ، ٚحطوٌٚح ـٟ ًٌه ِع١خٍكمٙخ ـ١ّخ ويّ 

 حٌ٘خلش حٌوخٍؿش عٓ حٌويِش حٌّعظخىس ٌٍٕٔخء.

 :معيار األعمال البدائية -2

 ،ٚحٌيٍّ ،٠مَٛ ٌ٘ح حٌّع١خٍ عٍٝ أٓخّ حٌظ١١ِّ ر١ٓ ح٤عّخي حٌزيحث١ش، ِٓ لز١ً حٌلَع 

ٚوخـش حٌويِخص حٌَّطزطش رخٌّـخي حٌف٩كٟ أٚ حٌمَٚٞ عِّٛخ، ٚر١ٓ  ،ٚطَر١ش حٌّٛحٟٗ

 حٌطخرع حٌلي٠غ وخٌّٙٓ حٌلَس ٚؼ١َ٘خ.ح٤عّخي حٌع٠َٜش ًحص 

  ً  ً ًّ ٚح ٚٓعٛح رخعظّخى ح٤عّخي حٌزيحث١ش ٚرٕخء عٍٝ ٌ٘ح حٌّع١خٍ، ـخٌٔعخس ح٠ٌٌٓ وّي

 ٠ٔظلمْٛ ِمخرً عٍُّٙ، ٚأِخ ِخ ىْٚ ٌٖ٘ ح٤عّخي، ـ٩ ٚؿٗ ٌّطخٌزظُٙ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.
                                                                                                                                                         
فانطبلقا من هذٌن المثالٌن، ٌتضح أنه على الرغم من مساهمة السعاة فً أعمال تعتبر من قبٌل الخدمة الظاهرة )االحتطاب، خدمة 

، أفتوا بعدم استحقاق السعاة ألي مقابل ال على وجه الشركة وال األرض بالدرس والحصاد( إال أن بعض الفقهاء مجاراة منهم للعرف

 على وجه إجارة الخدمة.

 وانظر فً نفس االتجاه:

 .118، ص: 884محمد العلوي العابدي: األموال فً الفقه المالكً، م.س، بند  -
519

 .  83، ص: .   أوره أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س16أجوبة العباسً: مخطوط، ص:  - 
520

المختار الهراس، المرأة والملكٌة فً   -، 83، العدد 8م، المختلطة، الناحٌة الجبلٌة، رقم  1938-هـ1361تسجٌل الشهادات لعام  - 

 .17أنجرة إبان فترة االستعمار، م.س، ص: 



 169 

ك١غ ً٘زض  ─ ٚاْ وخْ ل٩١ٍ ─٨طـخٖ ٛيحٖ عٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌم٠خثٟ ٌٚمي ٚؿي ٌ٘ح ح

حٌزيحثٟ، ــخء  حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤوخى٠َ اٌٝ أْ حٓظلمخق حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِمظَٜ عٍٝ حٌعًّ

ِ   »ـٟ ك١ؼ١خص كىّٙخ:  ّ   ه  خٌِ ٚك١غ أٗ طزعخ ٌّخ ًوَ أع٩ٖ، ـبْ  عٝ ع١ٍٗ، ١ٗ ٘ٛ حٌّيّ ٝ ـِ ع  يّ حٌ

مٍش، ٠ٚعًّ رّي٠ٕش أٞ ٌٗ ًِش ِخ١ٌش ِٔظ ،ٚكٔذ حٌٍف١ؿ أع٩ٖ، ـبٔٗ وخْ ٠ظٛـَ عٍٝ ع١خىط١ٓ

ِّخ ٠ـعً حٌطٍذ ـٟ ؼ١َ  ،طخٍٚىحٔض، ٚأْ ٓعخ٠ش حٌىي حٌّ٘ظَن طٕلَٜ ـٟ حٌعًّ حٌزيحثٟ

«....٠ٚظع١ٓ ٍـ٠ٗ ِلٍٗ
521

 

ْ ٌ٘ح حٌظٛؿٗ ٔلٛ اعّخي ِع١خٍ ح٤عّخي حٌزيحث١ش ٌظلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ وّخ أ

ٚاْ وخْ ِٕظميح ─ىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌلك حٌ
522

ٗ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش ٠ـي ٕٓيٖ ـ١ّخ ؿَص ع١ٍ  ─

ر٘ؤْ ططز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚحٌٌٞ ؼخٌزخ ِخ وخٔض حٌّطخٌزخص ر٘ؤٔٗ لخثّش عٍٝ 

أٓخّ ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ـٟ أعّخي ريحث١ش )ـ٩ك١ش عٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ( هخٛش أْ حٌفظخٜٚ 

ٌح حٌظٟ ألَص رٌٙح حٌلك ـٟ ؿٍٙخ وخٔض طمَٛ عٍٝ أٓخّ ٌٖ٘ حٌٍٜٛ حٌزيحث١ش ِٓ ح٤عّخي ٚ٘

 ِخ ؿٔيٖ حٌٕخظُ رمٌٛٗ:

ٚخذِخ إٌغبء فٟ اٌجٛادٞ *** ٌٍضٚج ثبٌذسط ٚاٌسصبد
523

 

 

 سب أو المنتج:معيار العمل المك -3
٠ٚظـٍٝ ًٌه ـٟ ٍَٟٚس حٌظ١١ِّ ر١ٓ ِخ اًح وخْ حٌعًّ حٌظخَ٘ٞ ع٩ّ طىٔز١خ ِٕٚظـخ 

ـ٩ ٚؿٗ  ،ِٕظؾ، أِخ اًح وخْ ؼ١َ عظزَ ع٩ّ ِٛؿزخ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شأَ ٨، ـبًح وخْ وٌٌه، ح

 ِؼٕٝ اٌزىغترخٌويِش حٌظٟ ٟ٘ ِٓ  »ؿٛد حٌٔعخ٠ش ٌفخثيس حٌٔعخس َِطز٢  ٩ٌعظزخٍ رٗ، ـٛ

«. ٚط١ّٕش ح٤ِٛحي ٚحٌميٍ حٌِحثي عٍٝ حٌويِش ح٩ٌُِش ٌٍَّأس
524
 

أْ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ٌيْ »  ً٘زض ِلىّش ح٨ٓظ١ٕخؾ رخٌَرخ١ اٌٝ ،ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

٘ٛ اٌّزشرت ِٓ ػًّ ِىغت حٌلخَٟس حٌّعظزَ ٌٍظع٠ٛٞ عٕٗ حٌَّأس ٓٛحء ـٟ حٌزخى٠ش أٚ 

،«٠ٜذ ـٟ ػَٚس ِخى٠ش أٔ٘ؤص أػٕخء حٌل١خس حٌِٚؿ١ش... ػٍٝ اٌسبخ١بد اٌؾخص١خ ٚافش
525
 

هٌ حٌطخعٕش عٍٝ حٌلىُ ِآ» حى٠َ أْ ڭٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق، حعظزَص ِلىّش ح٨ٓظ١ٕخؾ رؤ

  ─ٜٔؿ ─حٓظلمخق ١ٜٔذ س عٍٝ أٓخّ، ًٌه أْ حٌطٍذ ٠َِٟ اٌٝ ح٨رظيحثٟ ؼ١َ َِطىِ

ٚٓعخ٠ظٙخ اٌٝ ؿخٔذ حٌِٚؽ ه٩ي ـظَس  أٔٙخ ٔخطـش عٓ وي حٌِٚؿش ح٩ِ٤ن حٌّيعٝ ـ١ٙخ رعٍش
                                                 

521
، نظام الكد والسعاٌة، م.س، ، أوره منشورا الحسٌن الملك02/04/1991ًمإرخ فً  174/90حكم ابتدابٌة أكادٌر: ملف رقم  - 

 .252ص: 

الحسٌن الملكً:    -، 02/04/1996، مإرخ فً 200/95، ملف رقم 1060وانظر فً نفس االتجاه قرار محكمة االستٌناف عدد 

 .121م.س، ص:
522

 وحول هذه االنتقادات راجع: - 

-03-05الصادر بتارٌخ  2276/77بشؤن القضٌة العقارٌة رقم  1520عبد السبلم حسن رحو: تعلٌق على القرار رقم  -

 .336-335ص:  1998، السنة العشرون ٌولٌوز 52، مجلة قضاء المجلس األعلى، العدد 1998

 .132-131محمد الخضراوي: دور المجلس األعلى فً حماٌة المرأة، م.س، ص:  -
523

 انظر: - 

 .249، م.س، ص:1محمد بن قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً: ج -
524

 .253، ص: 1محمد بن قاسم السجلماسً: م.س، ج - 
525

، منشور بمجلة رسالة 04/04/2000، مإرخ فً  6323/99ملف عقاري رقم  2344قرار محكمة االستبناف بالرباط، عدد  - 

 .  208ص:  2001ماي  16المحاماة عدد 
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أٞ ٌٙخ  ،، ٚأْ ِؼً ٌ٘ح حٌطٍذ ٠مظ٠ٟ اػزخص وْٛ حٌِٚؿش عخٍِشحٓظَّحٍ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش

«.ػًّ ِسذد ِٚؼشٚف ِٕٚزح
526
 

ٌم٠خء اٌٝ كَٜ ١ز١عش عٍٝ ٌ٘ح ٠ظ٠ق أٔٗ عٍٝ حٌَؼُ ِٓ طٛؿٗ رعٞ حٌفمٗ ٚح

ٌٚ٘ح ٚحٟق ِٓ ه٩ي  ─رّفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

حهظٍفٛح كٛي  ِع ًٌه ا٨ أُٔٙ ─ظٟ طمع هخٍؽ ىحثَس حٌعًّ حٌٌِّٕٟ طَو١ُِ٘ عٍٝ ح٤عّخي حٌ

ٌح حٌظٟ ٠ّىٓ ح٤هٌ رٙخ وؤٓخّ ٌظلي٠ي طٍه ح٤عّخي، ِٚيٜ ه٠ٛعٙخ ٌٙ حٌّعخ١٠َ حٌّٟٛٛع١ش

حٌّفَٙٛ ِٓ عيِٗ، ؼ١َ أْ ِخ٩٠كع عٍٝ طٍه حٌّعخ١٠َ ٘ٛ حٍطزخ١ٙخ ـٟ وؼ١َ ِٕـٛحٔزٙخ 

ٚحٌعًّ حٌّىٔذ ِٓ ؼ١َٖ، ٠ٔظٕي عٍٝ أـظ١١ِّ حٌعًّ حٌ٘خق ِٓ ٟيٖ ِؼ٩،  رّليىحص عَـ١ش،

 ً ٔفْ حٌٜفش ٚحٌطز١عش ـٟ رٍي آهَ.عَؾ وً رٍي، ـّخ ٘ٛ ٗخق ـٟ رٍي ١ٌْ رخ٠ٌٍَٚس ٠لّ

ْ حٌعَؾ ٠ٍعذ ىٍٚح ِّٙخ ـٟ طلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ه٩ٛش حٌمٛي: أ

ٚحٌٔعخ٠ش، ٓٛحء ِٓ ك١غ حعظزخٍٖ ِع١خٍح ٌظ١ٕٜؿ ١ز١عش حٌعًّ ِٚخ اًح وخْ ِٓ لز١ً أعّخي 

حٌظخَ٘ أٚحٌزخ١ٓ، أٚ ِٓ ك١غ وٛٔٗ ٠٘ىً عَٕٜح أٓخ١ٓخ ـٟ رٍٍٛس حٌّعخ١٠َ حٌظٟ ٠ٔظويِٙخ 

 ح٤عّخي ٚط١ٕٜفٙخ ّٟٓ ػٕخث١ش حٌعًّ حٌظخَ٘ٞ ٚحٌزخ١ٕٟ. حٌفمٗ ٚحٌم٠خء ٌظلي٠ي ِـخي حٔظّخء

 

 انًؽهة انخاَي: 

تثُي فكرج انؼًم انًُتذ كأضاش نتحذيذ  

 .ؼثيؼح انؼًم انًٕرة نحك انكذ ٔانطؼايح

 

٠ٕطٍك ٌ٘ح ح٨طـخٖ، ِٓ ـىَس أٓخ١ٓش، ِزٕخ٘خ أْ حٌعًّ حٌّٕظؾ حٌٌٞ ٠ئىٞ اٌٝ َِحوّش 

ي ـٟ طلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش، ٘ٛ ح٤ٓخّ حٌّعظّ

ىْٚ ط١١ِّ ر١ٓ حٌويِش حٌظخَ٘س ٚحٌويِش حٌزخ١ٕش، ـىً عًّ ٠ٔوَٖ حٌٔعخس ٓٛحء ـٟ حطـخٖ 

 طى٠ٛٓ حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش أٚ ط١ّٕظٙخ،، ٠عظزَ ع٩ّ ِٛؿزخ ٨ٓظلمخلُٙ ٌ٘ح حٌلك.

عٓ حٌَّأس طويَ  »٩ٌٟ ٌع٩ِش حٌمخٟٟ ارَح١ُ٘ حٌـ١ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ـمي ٓجً ح

ر١ظٙخ حٌويِش حٌظخَ٘س ٚحٌزخ١ٕش، ِٓ ؼِي ٚٔٔؾ ٚعـ١ٓ ٚؼ١َ ًٌه ِٓ ٍعخ٠ش حٌزٙخثُ 

 ـًٙ ٌٙخ َٗوش ِع ُٚؿٙخ ٚأ٨ٚى٘خ ـٟ حٌّخي أَ ٨؟ ،ٚٔلٛ٘خ

ئرا خذِذ اٌّشأح اٌّزوٛسح ٚٔزح ثغجت خذِزٙب اٌّبي ِٓ اٌّبؽ١بد ٚاٌغالد ـؤؿخد: 

،«ع ُٚؿٙخ ٚأ٨ٚى٘خ رميٍ هيِظٙخ..ىش رويِظٙخ ٠َِٗ، ـٟٙ ٚغ١ش رٌه
527
ٚوظذ ١ٓيٞ  » 

ئرا وبٔب ِزؼب١ٔٚٓ فٟ عٍٟ رٓ ِلّي، ـخٌٌٞ ؿَٜ رٗ حٌلىُ عٕي ـمٙخء ؿٌِٚش أْ حٌِٚؿ١ٓ 

 خ، ٚأْ حٌِٚؽ ٨ ٠ٔظزيّأٔٙخ ِ٘ظَوش ر١ّٕٙخ عٍٝ ليٍ هيِظٙ ٚأفبدا ثزٌه أِالن خذِزّٙب

.«رخ٤َٗرش ٌٚٛ وظزض ٚػخثمٙخ ع١ٍٗ
528
 

                                                 
526

 2004-09-14حوال الشخصٌة والمٌراث، مإرخ فً غرفة األ 03-534، ملف رقم 806قرار محكمة االستٌناف بؤكادٌر، عدد  - 

 )قرار غٌر منشور(
527

 .509، م.س، ص: 6الشرٌف أبوعٌسى المهدي الوزانً: النوازل الجدٌدة الكبرى: ج - 
528

 .83-82أجوبة المتؤخرٌن )مخطوط( نقبل عن أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:  - 

فالذي جرى به العمل عند فقهاء المصامدة وجزولة أن » ن عبد الحق التملً التازولتً قال: وفً ذلك أٌضا، أن داوود بن محمد ب

الزوجة شرٌكة الرجل فٌما أفاداه ماال باعتنابهما مدة انضمامهما ومعاونتهما، وال ٌستبد الزوج بما كتبه على نفسه من األشرٌة، بل 

 «.لى التساوي...هً شرٌكة له فٌها باالجتهاد والشركة إذا أطلقت تحمل ع

 .27 -26أورده الحسن العبادي: عمل المرأة فً سوس، م.س، ص:  -أجوبة المتؤخرٌن )مخطوط( -
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ٓ حًٌّٕٛؿ١ٓ ِٓ حٌفظٜٛ، ٠ظ٠ق ؿ١ٍخ حطـخٖ حٌعي٠ي ِٓ حٌفمٙخء اٌٝ ـخٔط٩لخ ِٓ ٠ٌ٘

طَط١ذ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٕخء عٍٝ ِع١خٍ أٓخٟٓ، ٘ٛ ِزخَٗس حٌعًّ )حٌّٔخّ٘ش( حٌٌٞ ٠ئىٞ 

اٌٝ ّٔخء ِخي ح٤َٓس ىْٚ حٌظ١١ِّ ـ١ّخ اًح وخْ ِٓ لز١ً حٌويِش حٌظخَ٘س أٚ حٌزخ١ٕش وّخ ٠ٌ٘ذ 

 .عٍٝ ِخ طميَ اٌٝ ًٌه حٌزعٞ

ٌّٚٗٛٗ ٌىً ح٤ٔ٘طش حٌظٟ ٠ّخٍٓٙخ حٌٔعخس  ٚعٍٝ حٌَؼُ ِٓ رٔخ١ش ٌ٘ح حٌّع١خٍ، ٌىٓ،

 ِ ر١ٓ حٌعًّ حٌزخ١ٕٟ ٚحٌظخَ٘ٞ؛ ـب١١ّْىْٚ حٌظِٓ  ـٟ حطـخٖ ط١ّٕش أِٛحي ح٤َٓس أٚ طى٠ٕٛٙخ 

اعّخٌٗ ِع ًٌه ١َف اٗىخ٨ ِٛح٠ُخ كٛي ِيٜ اِىخ١ٔش ح٨عظزخٍ رخٌعًّ حٌٌِّٕٟ حٌٌٞ طّخٍٓٗ 

وعًّ ِٕظؾ ٠وٛي حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟ هخٛش ٚأْ ٕ٘خن حطـخ٘خ ـم١ٙخ ٠َٜ  حٌِٚؿش

 رؤْ ١ز١عش ٌٖ٘ ح٤عّخي ٨ طٔظلك أىحء ِمخرً عٕٙخ.

 اْ ح٦ؿخرش عٍٝ ٌ٘ح حٌظٔخإي، طظطٍذ رلغ ٔمطظ١ٓ أٓخ١ٓظ١ٓ:

، طَطز٢ رّيٜ اٌِح١ِش حٌعًّ حٌٌِّٕٟ ٌٍِٚؿش ِٓ عيِٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌَ٘ع١ش األٌٚٝ

 مخ١ٔٛٔش.ٚحٌ

، طظّؼً ـٟ رلغ ١ز١عش ٌٖ٘ ح٤عّخي، ِٚخ اًح وخٔض أعّخ٨ ِٕظـش أَ ٨؟ ِٚٓ ػُ اٌثب١ٔخ

 .؟أٞ ٟٗء  ً٘ طٔظلك حٌِٚؿش عٕٙخ ِمخر٩، أَ أٔٙخ ٨ طٔظلك عٕٙخ

ـّٓ ؿٙش حٌٔئحي ح٤ٚي، حهظٍفض اؿخرخص حٌفمٙخء ر٘ؤٔٗ ر١ٓ ِٓ ٠َٜ ربٌِح١ِش هيِش 

َ اٌِح١ِش ًٌه ٌٙخ، ـٟ ك١ٓ ٕ٘خن ِٓ ٠ظ٢ٓٛ ح٨طـخ١٘ٓ ٠َٜٚ حٌَّأس ٌز١ظٙخ، ٚر١ٓ ِٓ ٠َٜ رعي

رؤٔٙخ ٍِِِش ـٟ أكٛحي ىْٚ أهَٜ.
529
 

رخٌٕٔزش ٌّٓ ٠َٜ ربٌِح١ِظٙخ، ـمي حعظزَ أرٛ ػٍٛ، ٚأرٛ رىَ حرٓ أرٟ ١ٗزش، ٚ أرٛ آلخق 

حٌـُٛحٟٔ
530
ٌٚٙٓ  ﴿طعخٌٝ  أْ عٍٝ حٌَّأس هيِش ُٚؿٙخ ٚر١ظٙخ ـٟ وً ٟٗء، ٚحكظـٛح رمٌٛٗ 

،﴾ٞ ع١ٍٙٓ رخٌّعَٚؾِؼً حٌٌ
531
﴾حٌَؿخي لٛحِْٛ عٍٝ حٌٕٔخء ﴿ عِ ِٓ لخثً ٚلٌٛٗ 

532
ٚـٟ  

ٚحكظؾ ِٓ أٚؿذ حٌويِش رؤْ ٌ٘ح ٘ٛ حٌّعَٚؾ عٕي  »ٌ٘ح ح١٦خٍ، ٠مٛي حرٓ حٌم١ُ حٌـ٠ُٛش: 

 ،ٚعـٕٗ ،١ٚلٕٗ ،ٚؤٕٗ ،ِٓ هخ١زُٙ هللا ٓزلخٔٗ رى٩ِٗ، ٚأِخ طَـ١ٗ حٌَّأس ٚهيِش حٌِٚؽ

ٌٚٙٓ ِؼً حٌٌٞ ع١ٍٙٓ  ﴿ض، ـّٓ حٌّٕىَ ٚهللا طعخٌٝ ٠مٛي ويِش حٌز١ٚـَٗٗ، ٚل١خِٗ ر ،ٚؼٍٔٗ

ٚاًح ٌُ طويِٗ حٌَّأس رً ٠ىْٛ ٘ٛ حٌوخىَ ٌٙخ،  ﴾حٌَؿخي لٛحِْٛ عٍٝ حٌٕٔخء ﴿ٚلخي  ﴾رخٌّعَؾ

  ً  ً  ً ِ  ّٚ ـٟٙ حٌك  «ع١ٍٗ ش  ح
533
 . 
                                                 

529
 وحول هذه االتجاهات راجع: - 

 .146 -143فرٌدة بنانً: تقسٌم العمل بٌن الزوجٌن، م.س، ص:  -

 .392 -388محمد بلتاجً: دراسات فً أحكام األسرة، م.س، ص:  -

 وما بعدها. 166حوال الشخصٌة، نشر وطبع دار الفكر العربً )د. ذ. ت.ط( ص: محمد أبو زهرة: األ -

 . 46 -44فتٌحة الشافعً: التزام المساكنة بٌن الزوجٌن وآثارها، م.س، ص:  -

 .499 -498محمد البشٌري: مناقشة المطالب النسابٌة، م.س، ص:   -
530

 انظر:  - 

 .130ص: ، م.س، 8موقف الدٌن أبً محمد بن قدامة: المغنً، ج -

 .388محمد بلتاجً: م.س،  ص:  -
531

 228سورة البقرة اآلٌة:  - 
532

 .34سورة النساء اآلٌة:  - 
533

 .188، م.س، ص: 5ابن قٌم الجوزٌة: زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، ج - 
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١ٗ عٍٝ حرٕظٗ ـخ١ّش وّخ حكظـٛح وٌٌه رلي٠غ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ ٌّخ كىُ ـ

رخٌم١خَ رويِش حٌز١ض ٚٗئٚٔٗ، ِمخرً حَٜٔحؾ ُٚؿٙخ  ─رعيِخ ٗىض ٌٗ هيِظٙخ  ─ٍٟٟ( )

.ؿٙٗ اٌٝ ِزخَٗس ح٤عّخي حٌوخٍؿ١شعٍٟ وََ هللا ٚ
534
 

ٍأٓٙخ ،  ٌّخ ٍأٜ أّٓخء )ٍٟٟ( ٚحٌعٍؿ عٍٝ» حٓظيٌٛح وٌٌه رؤْ ٍٓٛي هللا )ٙ( ٚ

ٙخ، رً حلَٖ عٍٝ حٓظويحِٙخ ْ ٌ٘ح ظٍُ ٌ، ٌُ ٠مً ٌٗ: ٨ هيِش ع١ٍٙخ ٚأٚحٌِر١َ ]ُٚؿٙخ[ ِعٗ

«ٚألَ ٓخثَ أٛلخرٗ عٍٝ حٓظويحَ أُٚحؿٙٓ، ِع عٍّٗ رؤْ ِٕٙٓ حٌىخٍ٘ش ٚحٌَح١ٟش
535
. 

حٌعًّ " طَٓن ٌي٠ٙخ حٍطزخ١   ـّخع١شِٚخ ٠عُِ ٌ٘ح ح٨طـخٖ، وْٛ أْ حٌعَؾ، أٚ " حٌٌحوَس حٌ 

ٚٚؿٛد ل١خِٙخ رٗ، رخٌَّأس حٌٌِّٕٟ
536
حص حٌظٟ رعٞ ح٦كٜخء ٚ٘ٛ ِخ ٠ظَٙ ر٘ىً ؿٍٟ ـٟ 

أؿَح٘خ رعٞ حٌزخكؼ١ٓ كٛي ٌ٘ح حٌّٟٛٛ 
537
. 

أِخ رخٌٕٔزش ٌّٓ ٠َٜ رعيَ اٌِح١ِظٙخ، ـمي ً٘ذ حٌظخ٠َ٘ش، ٚحٌ٘خـع١ش، ٚأرٛ ك١ٕفش، اٌٝ  

أْ حٌِٚؿش ٨ ٠ـذ ع١ٍٙخ حٌم١خَ رؤٞ ٟٗء ِٓ أعّخي حٌز١ض، ـٟٙ ؼ١َ ٍِِِش رٌٌه، ٚـٟ ٌ٘ح 

ٚحٌوزِ ٚحٌطزن ٚأٗزخ٘ٗ، ٔٚ ٓ حٌعـٓ ١ٌْٚ عٍٝ حٌَّأس هيِش ُٚؿٙخ ِ »ي حرٓ ليحِش: ٠مٛ

كّي... ٌٕٚخ أْ حٌّعمٛى ع١ٍٗ ِٓ ؿٙظٙخ ح٨ٓظّظخ  ـ٩ ٠ٍِِٙخ ؼ١َٖ، ؤمٟ ىٚحرٗ ع١ٍٗ أ

«ٚكٜخى ٍُعٗ...
538
 

ْ طويَ  ُٚؿٙخ ـٟ ٟٗء ٨ ٠ٍَِ حٌَّأس أ» ، ً٘ذ حرٓ كَِ اٌٝ أٔٗ ٔفْ حٌّعٕٝ ٚاٌٝ

ِي، ٨ٚ ٔٔؾ، ٨ٚ ؼ١َ ًٌه أ٩ٛ، ٨ ـٟ عـٓ، ٨ٚ ١زن، ٨ٚ ـَٕ، ٨ٚ وْٕ، ٨ٚ ؼ

«.، ٌٚٛ أٔٙخ ـعٍض  ٌىخْ أـ٠ً ٌٙخأ٩ٛ
539
 

)ٙ( عٍٝ حرٕظٗ ٚلي حٓظيي ٌ٘ح ح٨طـخٖ عٍٝ ٍأ٠ٗ، حٔط٩لخ ِٓ أْ ل٠خء حٌَٓٛي 

، رّزخَٗس هيِش حٌز١ض، ٚالَحٍٖ )ٙ( رويِش أّٓخء )ٍٟٟ(، ٌِٚؿٙخ ـخ١ّش ) ٍٟٟ(

ِخ ط١ٍك رٗ ح٤ه٩ق ح١ٌَّٟش  »ّٛي عٍٝ ٓز١ً حٌظطٛ  ِٕٙٓ، ٚعٍٝ حٌِر١َ، أّخ ٘ٛ ِل

«.٨ عٍٝ ٓز١ً ح٠٦ـخد... ،ِٚـَٜ حٌعخىس
540
 

ٌٍعَ٘س حٌِٚؿ١ش ٨ ٩ٌٓظويحَ ٚريي حٌّٕخـع، ـ١ٍْ ِٓ  »وّخ أْ عمي حٌِٚؽ ٘ٛ  

«.ِمظ٠ٝ حٌعمي هيِش حٌز١ض ٚحٌم١خَ ر٘ئٚٔٗ
541
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ما تلقى فً ٌدها أن فاطمة علٌها السبلم أتت إلى النبً )ص( تشكو إلٌه » ونص الحدٌث كما جاء فً صحٌح اإلمام البخاري:  - 

فلم تصادقه، فذكرت ذلك لعابشة، فلما جاء، أخبرته عابشة. قال:  فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا،  -وبلغها أنه جاءه رقٌق -من الرحى

ا فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما، فجاء، فعقد بٌنً وبٌنها حتى وجدت برد قدمٌه على بطنً، فقال: أال أدلكما على خٌر مما سؤلتما؟ إذ

أخذتما مضاجعكما، أو أوٌتما إلى فراشكما، فسبحا ثبلثا وثبلثٌن، واحمدا ثبلثا وثبلثٌن، وكبرا أربعا وثبلثٌن، فهو خٌر لكما من خادم 

 .1727، م.س، ص: 4صحٌح البخاري، ج –( 5361رواه البخاري فً باب عمل المرأة فً بٌت زوجها )حٌث رقم «.    
535

 .188 س، ص:.، م5د فً هدي خٌر العباد، جابن قٌم الجوزٌة: زاد المعا - 
536

 -انظر: معادي زٌنب: المرأة بٌن الثقافً والقدسً: سلسلة بإشراف فاطمة الزهراء ازروٌل نشر الفنك، مطبعة النجاح الجدٌدة  - 

 114ص: 1992طبعة ،   -الدار البٌضاء
537

 انظر : - 

-MOLAY R'CHID ABDRRAZAK : La condition de la femme Au Maroc, op. cit. p : 337. 
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 .131، م.س، ص: 8موقف الدٌن أبً محمد ابن قدامة: المغنً، ج - 
539

  227، م.س، ص: 9أبومحمدعلً ابن حزم األندلسً: المحلى باآلثار، ج - 
540

 . 131، م.س، ص:8موقف الدٌن أبً محمد ابن قدامة: المغنً، ج - 
541

 .166محمد أبو زهرة: األحوال الشخصٌة، م.س، ص:  - 
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 اٌٝ أْ ل١خَ حٌِٚؿش ر٘ئْٚ ─ٍَأ١٠ٓ حٌٔخرم١ٓ ِظٛٓط١ٓ ٌ ─ٚأه١َح ً٘ذ حٌّخٌى١ش 

حٌز١ض، ٠ٕظَ ا١ٌٗ ِٓ ُح٠ٚش ِخ اًح وخٔض ِٓ عخىس حٌِٚؿش حٌويِش، أٚ أْ حٌِٚؽ ـم١َ ٨ ليٍس 

ٌٗ عٍٝ ح٦هيحَ، ك١غ طـذ ع١ٍٙخ حٌويِش ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش، أِخ اًح وخٔض حٌِٚؿش ؼ١ٕش ًٚحص 

ليٍ َٚٗؾ، أٚ وخْ حٌِٚؽ وٌٌه، ـبْ حٌِٚؽ ٍَِِ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ربهيحِٙخ.
542
 

ـبْ وخٔض حٌِٚؿش ًحص  )حٌٛؿٗ حٌؼخٌغ( ٔفمش حٌوخىَ:» حرٓ ؿِٞ:  ٚطٍو١ٜخ ٌٌٌه، ٠مٛي

ِٕٜذ ٚكخي، ٚحٌِٚؽ ٍِٟء، ـ١ٍْ ع١ٍٙخ ِٓ هيِش ر١ظٙخ، ٌِِٚٗ اهيحِٙخ، ٚاْ وخٔض 

 ،ٚـَٕ ،ٚوْٕ ،١ٚزن ،رو٩ؾ ًٌه، ٚحٌِٚؽ ـم١َ، ـع١ٍٙخ حٌويِش حٌزخ١ٕش ِٓ عـٓ

ي ٨ٚ ٔٔؾ، ٚاْ وخْ ِعَٔح ـ١ٍْ ِعٙخ ـٟ حٌز١ض، ١ٌْٚ ع١ٍٙخ ؼِ اًح وخْٚحٓظ١مخء ِخء، 

«.ع١ٍٗ اهيحَ، ٚاْ وخٔض ًحص ِٕٜذ ٚكخي، ٨ٚ ططٍك ع١ٍٗ رٌٌه
543
 

حٌَحرعش ، ِٓ ه٩ي حٌفمَس سٚـ١ّخ ٠وٚ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَرٟ، ـمي حوظفض َ. أ. ٕ حٌٍّؽخ 

حٌظؤو١ي عٍٝ  أْ ِٓ كمٛق حٌَؿً عٍٝ حٌَّأس ح٦َٗحؾ عٍٝ  ،ِٓٓ حٌفًٜ حٌٔخىّ ٚحٌؼ٩ػ١

 ١ُ ٗئٚٔٗ.حٌز١ض ٚطٕظ

ٚحٔط٩لخ ِٓ ٌٖ٘ حٌفمَس ٠َٜ حٌزعٞ، أْ حٌَّ٘  ٌُ ٠ٍَِ حٌِٚؿش رخٌم١خَ رؤعّخي 

حٌز١ض، ٚأّخ أٚوً ٌٙخ ِّٙش ح٦َٗحؾ ٚحٌظٛؿ١ٗ، ٚ٘ٛ ِخ ٠عٕٟ أْ حٌِٚؽ ٠ظلًّ ٌٖ٘ 

ح٤عّخي، ِٚٓ ػُ ع١ٍٗ حٓظجـخٍ ِٓ ٠مَٛ رٙخ ٌفخثيس حٌِٚؿش عٍٝ ؼَحٍ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ـمٙخء 

.حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ
544
 

ِمخرً ًٌه ، ـٕٙخن ِٓ ـَٔ ٌٖ٘ حٌفمَس عٍٝ أٓخّ أٔٙخ طعز١َ عٓ كك حٌِٚؽ عٍٝ 

ُٚؿظٗ ـٟ ل١خِٙخ رخ٤عّخي ح١ٌٌِّٕش، ِٓ اعيحى حٌطعخَ ٚطٕظ١ؿ حٌؼ١خد ٚطٕظ١ُ حٌز١ض
545
. 

 51ٌّخىس أِخ روٜٛٙ ِيٚٔش ح٤َٓس حٌـي٠يس، ـمي ٜٔض ِٓ ه٩ي ـمَطٙخ حٌؼخٌؼش ِٓ ح

ٚ٘ٛ ِخ  ،«١َ ٍٚعخ٠ش ٗئْٚ حٌز١ض ٚح١٤فخي ١طٔؽ ِٔئ١ٌٚش طلًّ حٌِٚؿش ِع حٌِٚ »عٍٝ 

ً ح٤عزخء ح١ٌٌِّٕش ٚرٜفش اٌٝ اٌِحَ وً ِٓ حٌِٚؽ ٚحٌِٚؿش ِعخ رظلّ ٠فُٙ ِٕٗ حطـخٖ حٌَّ٘ 

ـخٌّمٜٛى رظلًّ حٌِٚؿ١ٓ ِعخ ٌّٔئ١ٌٚش ط١ٍَٔٚعخ٠ش ٗئْٚ حٌز١ض ٚح١٤فخي، » ِ٘ظَوش؛ 

أْ ٠مَٛ رٗ عٍٝ أكٔٓ ٚؿٗ... ـخٌّٔؤٌش أْ ٌىً ِّٕٙخ ١ٜٔذ ـٟ طٍه حٌّٔئ١ٌٚش، ٠ـذ 

« طمظ٠ٟ حٌظعخْٚ ٚحٌظ٘خٍٚ ر٘ؤْ ِٛلع حٌز١ض، ٚو١ف١ش حلظٕخثٗ، ٚو١ف١ش طؤػ١ؼٗ، ِٚٓ ٠٘ظؽً رٗ...
546
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 انظر فً تفصٌل ذلك: - 

 . 187 -186، م.س،ص:4أبوعبد هللا محمد الخرشً: الخرشً على مختصر خلٌل، ج -

 .75 -74، م.س، ص: 2محمد أحمد علٌش: فتح العلً المالك فً الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج - 
543

 . 147ابن جزي: القوانٌن الفقهٌة، م.س، ص:  - 
544

 راجع على سبٌل المثال: - 

 .238 -237، الزواج والطبلق ، م س، ص: 1أحمد الخملٌشً: التعلٌق على قانون األحوال الشخصٌة، ج -

 .250عبد الخالق أحمدون: الزواج والطبلق فً مدونة األسرة، م.س، ص:  -

 .212-211عبلل الفاسً: التقرٌب، م.س، ص:  -

 .146فرٌدة بنانً: تقسٌم العمل بٌن الزوجٌن، م.س، ص:  -

-MOLAY R'CHID ABDERRAZAK : La condition de la femme Au Maroc, op. cit , p : 336 
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أحمد أفزاز: نظام األسرة فً الفقه اإلسبلمً، مقال منشور فً إطار ندوة " مدونة األحوال الشخصٌة وتطور الواقع االجتماعً  - 

 .43ص: 1998المغربً" مجلة المٌادٌن، عدد خاص سنة 
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زهور الحر: المسإولٌة المشتركة  -.   وانظر فً نفس المعنى:   305، م.س، ص: 1دونة األسرة، جمحمد الكشبور: شرح م - 
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أِخ ِٓ ؿٙش حٌٔئحي حٌؼخٟٔ، ٚحٌّظعٍك رطز١عش حٌعًّ حٌٌِّٕٟ، ِٚخ اًح وخْ ع٩ّ ِٕظـخ 

  ِ ٠ِّْٛ ٌ٘ح حٌٕمخٕ ٍٚىٖ اٌٝ  ٚ ٠ّىٓ طٍو١ٚ ط٨ٛ،أَ ٨؟ ـمي عَؾ ٘ٛ ح٢هَ ٔمخٗخ 

 حطـخ١٘ٓ:

ٔظلك حٌِٚؿش ع١ٍٗ أٞ حٌٌِّٕٟ عًّ ١ز١عٟ، ٚر١ٌٛٛؿٟ ٨ ط: ٠َٜ رؤْ حٌعًّ األٚي

ِمخرً ِخىٞ؛ اً حٌعًّ حٌّٕظؾ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ئىٞ اٌٝ هٍك ل١ُ حلظٜخى٠ش طزخى١ٌش، ِٚخىحَ أْ حٌعًّ 

ِٓ ىحثَس حٌعًّ  حٌٌِّٕٟ حٌٌٞ طمَٛ رٗ حٌِٚؿش ٨ ٠ئىٜ عٕٗ ح٤ؿَ، ـٙٛ رٌٌه ٠وَؽ

ح٨لظٜخىٞ حٌّٕظؾ.
547
 

حلظٜخىٞ ِٕٚظؾ  : ٠َٜ عىْ ًٌه، ـخٌعًّ حٌٌِّٕٟ رخٌٕٔزش ا١ٌٗ، ٘ٛ عًّاٌثبٟٔ

،«ٌٗ ٍٛش ٚػ١مش رخلظٜخى حٌٔٛق »رخِظ١خُ ، رً اْ 
548
ٌٌٌٚه ـبْ طل١ًٍ عٕخَٛ حٌعًّ  

حٌعًّ  أْ :حٌٌِّٕٟ، ٚطم١١ّٗ رؤىٚحص حٌظل١ًٍ ح٨لظٜخى٠ش، ٠ف٠ٟ اٌٝ حٌٕظ١ـش ًحطٙخ، أٞ

،حٌٌِّٕٟ ٘ٛ عًّ ِٕظؾ
549
رً ٠زمٝ ِّىٓ حٌظم١١ُ ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخ١ٌش 

550
وّخ أٔٗ ٌٛ حـظَٟٕخ أْ  

حٌَّأس /حٌِٚؿش طٛلفض عٓ ِزخَٗس حٌعًّ حٌٌِّٕٟ، ٌٚٛ ١ٌَٛ ٚحكي، ـبْ ًٌه ١ٓئىٞ كظّخ اٌٝ 

حٟطَحد ١َٓ حٌل١خس ٚطعطً حٌّٜخٌق.
551
 

حهظٍؿ حٌفمٗ ِٚعٗ حٌم٠خء   ─رٗ  حٚحٔط٩لخ ِٓ ٌ٘ح حٌٕمخٕ ٚطؤػَ ─عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ 

 كٛي ِيٜ اِىخ١ٔش ح٨عظزخٍ رخٌعًّ حٌٌِّٕٟ وعًّ ٠وٛي حٌِٚؿش حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش؟

اِىخ١ٔش حٌّطخٌزش رٌٙح حٌلك، عٍٝ حعظزخٍ  ٨ ٠وٛي ٌٍِٚؿش ـٌ٘ذ ـ٠َك اٌٝ أْ حٌعًّ حٌٌِّٕٟ

ع١ٍٙخ، ـخٌعَؾ ؿَٜ عٍٝ  ٠يهً ّٟٓ حٌعًّ حٌٛحؿذ ─أٞ حٌعًّ حٌٌِّٕٟ  ─أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ

ً٘زض ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ  لمخق حٌِٚؿش ِمخر٩ عٓ ًٌه حٌعًّ؛ ٚـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍعيَ حٓظ

رش ر١ض   رؤوخى٠َ اٌٝ أْ حٌِٚؿش حٌظٟ ٨ طلظَؾ أٞ عًّ ٠يٍ ع١ٍٙخ ِخ٨ ٚح٨وظفخء رىٛٔٙخ ٍ

٠ـعً ِطخٌزظٙخ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ؼ١َ ِزٍَس. ─أٞ ط٘ظؽً رخٌعًّ حٌٌِّٕٟ ─
552
 

أٞ  ─ؿش، كظٝ ٌٚٛ وخٔض ِٓ ًٚحص حٌلـخد حٌِٚ هَ أْمخرً ًٌه، ٠َٜ ـ٠َك آِ

عٍٝ ًٌه،  ـبٔٙخ ِع ًٌه طٔظلك ِمخر٩ ─ٌِّٕٟ ـم٢ ٨ٚ طمَٛ رخٌعًّ هخٍؿٗ طمَٛ رخٌعًّ حٌ

ٚرلٔٓ طير١َ٘خ ـٟ ط١ّٕش حٌؼَٚس، ـ٨ٍٛ عٍّٙخ ٌ٘ح ِخ  ،طُٔٙ رعٍّٙخ ىحهً حٌز١ض »٤ٔٙخ 
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 .164، م.س، ص: عمحمد البعدوي: وضعٌة الزوجة فً األسرة والمجتم -    

- BENNIS KANOUNI FADELA : Le travail féminin cas du Maroc, R·L, N˚151, 

Novembre\Décembre, 1983, p :54  .                                                                                                   
 .240س، ص: .الحقوق المالٌة للمرأة المتزوجة، مانظر: عبد السبلم الشمانتً الهواري:  -548
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 وحول خبلصات هذا االتجاه فً مقاربة العمل المنزلً وفق أدوات التحلٌل االقتصادٌة راجع: - 
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- BENNIS KANOUNI FADELA : op.cit, p: 55.                                                                                    
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 انظر فً هذا المعنى: - 

 .118 س، ص:.زٌنب معادي: المرأة بٌن الثقافً والقدسً، م -
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 )غٌر منشور( وانظر فً نفس االتجاه: 9/6/2000، مإرخ فً 206/99، ملف رقم 211قرار محكمة االستبناف بؤكادٌر، عدد  - 
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 194س، ص:.، الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م28/11/1959مإرخ فً  1959-314حكم محكمة الشرع بتزنٌت، ملف رقم 
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حٌٕـخف ـٟ ِٙخِٗ َِٚحوّش  حٌز١ض ـٟ ١ّؤ١ٕٔش، ٌّٚخ حٓظطخ حٓظطخ  حٌِٚؽ حٌعًّ هخٍؽ 

«.أِٛحٌٗ 
553
 

أٔٗ ِّٙخ ٠ىٓ ح٨هظ٩ؾ كخ٩ٛ  : ٟ٘ٚحٌو٩ٛش حٌظٟ ٠ّىٓ طل١ٍٜٙخ ِٓ ٌ٘ح حٌٕمخٕ

ر٘خْ حٓظلمخق حٌِٚؿش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وّمخرً ٌّزخَٗطٙخ حٌعًّ حٌٌِّٕٟ ِٓ عيِٗ، ـبْ 

َطذ ٞ ٠َؿع ٌٗ أَِ حٌلُٔ ـ١ّخ اًح وخْ حٌعًّ ٠  َِى وً ًٌه ٠زمٝ ِٓ حهظٜخٙ حٌعَؾ، حٌٌ

 ِمخر٩ )كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش( أَ ٨، ٚ٘ٛ ِخ ٠فَٔٚؿٛى ٌ٘ح ح٦هظ٩ؾ حٌفمٟٙ كٛي حٌّٟٛٛ .

 

 :انًثحج انخاَي 

 

نُؽاق  554خعٕع انتحذيذ انًكاَي ٔانًٕظٕػي

 :تؽثيك حك انكذ ٔانطؼايح نهؼرف

 

ٍعذ ىٍٚح ِّٙخ ـٟ طلي٠ي ٔطخق رعي ِخ طز١ٓ ِٓ ه٩ي ِخ طميَ، و١ؿ أْ حٌعَؾ ٠

حٌّٛؿذ ٌٗ؛ ـبْ حٌظٔخإي ٠زمٝ ِطَٚكخ  حٌعًّ ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ ١ز١عش

كٛي كيٚى ٌ٘ح حٌيٍٚ ٚـعخ١ٌش طؤػ١َٖ ـ١ّخ ٠ظعٍك رظلي٠ي ٔطخق ططز١ك ٌ٘ح حٌلك ِٓ ك١غ 

َطزطخ حٌّىخْ ٚحٌّٟٛٛ ، هخٛش ٚأْ ٔ٘ٛء ٌ٘ح ح٤ه١َ ٚؿ٠َخْ حٌعًّ رٗ وخْ ِٚخ ٠ِحي ِ

 رليٚى ؿؽَحـ١ش ِع١ٕش ٨ ٠ظـخُٚ٘خ؟

طلي٠ي ٔطخق ططز١ك ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حٌعَؾ ٠لظفع ريٍٚ ِظ١ِّ ـٟ ٍُٓ ٚ ٚعِّٛخ:

حٌٛلٛؾ عٍٝ كيٚى ٔطخق ٌ٘ح  ِخ ٠ّىٓ أْ ٠ظ٠ق ر٘ىً ؿٍٟ عٕي، ٚ٘ٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ(( أٚ حٌّٟٛٛ  )اٌّطٍت األٚيحٌلك، ٓٛحء ِٓ ك١غ حٌّىخْ )

 

 ًؽهة األٔلان: 

 

انؼرف كأضاش نتحذيذ َؽاق تؽثيك حك انكذ 

 .ٔانطؼايح يٍ حيج انًكاٌ

 

٠عظزَ طلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّىخْ، ع١ٍّش ًحص أ١ّ٘ش رخٌؽش، 

  ً  ٞ ً  ١ٌْ ـم٢ ِٓ ك١غ أْ ًٌه  ً  وّ َ  ِٓ ِعَـش حٌليٚى حٌـؽَحـ١ش ٨ِظيحى حٌعًّ  ٓ 

فٝ، ٚأّخ ٌٍٛلٛؾ عٍٝ ١ز١عش حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٌٙح حٌلك، رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚو

ِٚخ اًح وخٔض طَطىِ عٍٝ عَٕٜ حٌّىخْ ـٟ اؿَحء حٌعًّ رٙخ، أَ أْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٨ ٠٘ىً 

ٜٓٛ عَٕٜح ػخ٠ٛٔخ، عٍٝ حعظزخٍ أْ حٌعًّ ٚرٌي حٌـٙي ـٟ َِحوّش حٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش ٘ٛ أٓخّ 

 اؿَحء حٌعًّ رّمظ١٠خص ٌ٘ح ح٤ه١َ.

كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ  ، ـمي حهظٍؿ حٌفمٙخء كٛي طلي٠ي ٔطخق ططز١كٚاؿّخ٨

ـز١ّٕخ ٠ٌ٘ذ حٌزعٞ اٌٝ لَٜٖ رخٌّـخي حٌمَٚٞ ـلٔذ، ىْٚ أْ ٠ظعيٜ اٌٝ  حٌّىخْ؛
                                                 

 .104:س، ص.رجاء ناجً مكاوي: قضاٌا األسرة، م -553
554
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( ٠ٌ٘ذ آهَْٚ اٌٝ حٌظؤو١ي عٍٝ أٔٗ ٨ ِـخي ٌٍظ١١ِّ ر١ٓ حٌزخى٠ش اٌفمشح األٌٚٝؼ١َٖ)

أٓخّ اعّخي ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ٚحٌلخَٟس، ِخ ىحَ أْ حٌعًّ ٚرٌي حٌـٙي ٘ٛ

 (.اٌفمشح اٌثب١ٔخ)

ِلً  ؾ عٍٝ ِزٍَحص ِليىس، ا٨ أٔٙخ طزمٌٝىٓ، ٚعٍٝ حٌَؼُ ِٓ حٓظٕخى وً ١َ

 ٚحٌٔعخ٠ش ٠َطز٢ ٚؿٛىح ٚعيِخ ٔظَ، عٍٝ حعظزخٍ أْ اؿَحء حٌعًّ رّمظ١٠خص كك حٌىي 

ٞ أٚ طعي٠ظٗ اٌٝ حٌّـخي خٌعَؾ حٌّىَّ ٌٗ، ىْٚ حٌلخؿش اٌٝ لَٜٖ رليٚى حٌّـخي حٌمَٚر

 (.اٌفمشح اٌثبٌثخحٌل٠َٞ )

 :الفقرة األولى
 .قصر نطاق تطبيق حق الكد والسعاية بحدود المجال القروي 

 

، أْ اعّخي ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠َطز٢ رخ٤ٗوخٙ ح٠ٌٌٓ خء٠َٜ رعٞ حٌفمٙ

ٟ ـظخٜٚ طظعٍك ٠ٕظّْٛ ٌٍعخٌُ حٌمَٚٞ؛ ًٌه أْ ؿً حٌفظخٜٚ حٌظٟ وَٓض ٌ٘ح حٌلك، أّخ ٘

 رل١خس حٌزخى٠ش ِٚعخ٩ِطٙخ.

ـفظٜٛ أكّي حرٓ عَْٟٛ، أّخ وخٔض ـٟ ٗؤْ حٌَّأس حٌظٟ طويَ ِع ُٚؿٙخ ـٟ حٌيٍّ 

ٚحٌلٜخى، ٠مٛي حٌٕخظُ:
555
 

 

 ٚاٌــــذسط ٚاٌسصـــبد ـخ إٌغــبء فٟ اٌجــٛادٞ  **   ٌٍضٚجٚخذِ

 خػٍٝ اٌزغبٚٞ ثسغبة اٌخذِـ **    لبي اثٓ ػشضْٛ ٌٙٓ لغّــخ

 

وّخ أْ ـظٜٛ أه١ٗ ِلّي حرٓ عَْٟٛ، ِٚٓ لزٍٗ ح١ٌ٘ن حٌمٍٛٞ، ٚأرٛ حٌمخُٓ رٓ هـٛ 

ُ٘ ـٟ اؿَحء حٌعًّ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، َِطزطخ رليٚى ٚؼ١َُ٘، وً ٘ئ٨ء، أّخ وخْ اـظخإ

حٌّـخي حٌمَٚٞ ىْٚ أْ ٠ظعيحٖ.
 556

 

َٞ حٌعًّ رٗ رً اْ ٕ٘خن ِٓ حٌفمٗ ِٓ أوي َٛحكش عٍٝ أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، أّخ ٠ـ

ـٟ ـظٜٛ  ٚٔٛحُي ِظعيىس، ِٕٙخ ِخؿخء ـٟ حٌزخى٠ش ىْٚ حٌلخَٟس، ٠ٚٔظ٘ؿ ًٌه ِٓ ـظخٜٚ

أْ حٌِٚؿش ـٟ حٌزخى٠ش ط٘خٍن ُٚؿٙخ عٍٝ ليٍ ٓعخ٠ظٙخ، ٨ٚ ٠ٔظزي » ٤رٟ آلخق حٌظٟٛٔٔ 

ٚ  حٌِٚؽ رّخ عمي عٍٝ ٔفٔٗ ِٓ ح٠َٗ٤ ً  ٌِ ش، ٨ٚ رّخ ؿِٙ رٗ  ًّ ّٟ  ً ، ا٨ اْ وخْ ًٌه ِٓ ٖ  ص 

ٚٔغبء اٌسبضشح ٌٗ حٌوخٙ ٌٗ ِٓ ٛيلش ع١ٍٗ، أٚ ٘زش أٚ ٔلٛ ًٌه، ٚح٦هٛس وٌٌه، ِخ

«....ألٔٙٓ ٌٍفشاػ ثخالف رٌه
 557

 

أِخ عٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌم٠خثٟ، ـمي ً٘زض ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رؤوخى٠َ، اٌٝ أْ حٌعًّ 

رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أّخ ٘ٛ ِمظَٜ عٍٝ ح٤ٗوخٙ حٌمخ١ٕ١ٓ رخٌزخى٠ش ىْٚ 

 ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص حٌمَحٍ: حٌلخَٟس
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ٚك١غ اْ ح٨ؿظٙخىحص حٌّيٌٝ رٙخ ِٓ ١َؾ حٌّٔظؤٔفش، طوٚ حٌِٚؿش حٌعخٍِش ِع  »

ُٚؿٙخ ـٟ حٌزٛحىٞ، ٨ٚ طٕطزك عٍٝ حٌِٚؿش حٌمخ١ٕش رخٌّي٠ٕش، ٓٛحء وخٔض عخٍِش أٚ ِلظـزش، 

،«٠خص ؼ١َ ِم١يس ٌٙخ ـٟ ٌٖ٘ حٌيعٜٛٚرٌٌه طزمٝ طٍه حٌٕظَ
558
، ً٘زض ٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق 

٘ٛ ِـَى عَؾ  ،حٌمخعيس حٌفم١ٙش حٌمخثٍش رّزيأ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش »رظيحث١ش حٌَرخ١ اٌٝ أْ ح

 ِمٍٜٛ عٍٝ ٔٔخء حٌزٛحىٞ.

ٚك١غ اْ حٌّيع١ش ِٓ ِي١ٔش حٌَرخ١ ٟٚ٘ ِٕطمش ك٠َ٠ش ِعَٚـش، ٚأْ حٌعَؾ ـ١ٙخ ٨ 

«.٠ؤهٌ رخٌّزيأ حٌّئْٓ ع١ٍٗ حٌيعٜٛ 
559
 

 

 

 الفقرة الثانية:
جال الحضري والقروى في إعمال مقتضيات حق الكد عدم التمييز بين الم 

 .والسعاية
 

ِمخرً ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رلَٜ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أً٘ حٌزخى٠ش، ٠َٜ 

حطـخٖ آهَ، رؤْ حٌظ١١ِّ ر١ٓ حٌزخى٠ش ٚحٌلخَٟس ـٟ اؿَحء حٌعًّ رّمظ١٠خص ٌ٘ح ح٤ه١َ ٠زمٝ 

 أَِح ِٕظميح ِٓ ؿٙظ١ٓ:

 أْ حٌَّأس »عٍٝ ِخ أٍٚىٖ ح٦ِخَ حرٓ حٌعطخٍ خَ ِخٌه ٚأٛلخرٗ،، أْ ٌِ٘ذ ح٦ِاألٌٚٝ

ٚٔلّٛ٘خ، أٔٙخ ٠َٗىش ٌٍِٚؽ ـ١ّخ ٔ٘ؤ ِٓ هيِظّٙخ، ٚوٌح  اًح وخٔض طعًّ ِؼً حٌؽِي ٚحٌٕٔؾ

ح٤َ ِع أ٨ٚى٘خ، ٚح٤هض ِع أهٛحطٙخ، ٚحٌزٕض ِع أر١ٙخ، ٚٔٔخء حٌلخَٟس ٚحٌزخى٠ش ـٟ ٌ٘ح 

«. ٓٛحء
560
 

ٟ حٌلٛحَٟ، اًح وخٔض لي٠ّخ ٚـٟ ؼ١َ ٌ٘ح حٌعَٜ، طّظخُ عٓ أْ حٌَّأس ـ »، اٌثب١ٔخ

 ─طمي٠َ  عٍٝ أوؼَ ─حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ك١غ وخٔض أٗؽخٌٙخ أهظٙخ ـٟ حٌعخٌُ حٌمَٚٞ رعيَ 

طٕلَٜ ـٟ طير١َ ٗئْٚ حٌِّٕي أٚ ـٟ هٜٛٙ ح٦َٗحؾ ع١ٍٗ، اً ـٟ ح٤عُ حٌؽخٌذ طٔظع١ٓ 

رىً طـ١ٍخطٙخ، ـبًح وخٔض  خّٓٗ َّ٘ٛ ح٤َٓسروخىِش، ـبٔٙخ ح١ٌَٛ طىخري ِع ُٚؿٙخ حٌل١خس ٚطم

ِٛظفش، ـبٌٝ ؿخٔذ عٍّٙخ حٌٛظ١فٟ ح١ٌِٟٛ حٌيإٚد، ٠ٕظظَ٘خ طير١َ ٗئْٚ حٌِّٕي، ٚاًح 

وخٔض عخٍِش ـٟ ؼ١َ حٌمطخ  حٌعِّٟٛ، ـمَف ِؼٍٗ أ٠٠خ ... ِٚٓ ػُ ـ٩ ـَق ر١ٓ حٌَّأس ـٟ 

«.حٌزخى٠ش ٚر١ٓ أهظٙخ ـٟ حٌلخَٟس..
 561
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،ظزَ حٌزعٞٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، حع
562
أْ ِخ ً٘زض ا١ٌٗ حٓظجٕخـ١ش أوخى٠َ 

563
ِٓ لَٜ  

أْ حٌفمٙخء  »ِٚؿش حٌعخٍِش رخٌزخى٠ش ٨ ٕٓي ٌٗ؛ ًٌه حٌططز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ 

حٌّعظز٠َٓ، عٕيِخ حطفمٛح ـٟ ُِخُٔٙ عٍٝ عيَ حعظزخٍ ٔٔخء حٌل٠َ ِٓ حٌٔعخس ـٌٌه رعٍش عيَ 

 خي حٌ٘خلش ِؼً حٌظٟ طمَٛ رٙخ ٔٔخء حٌزٛحىٞ.ِٔخّ٘ظٙٓ رعٍّٙٓ ٨ٚ ٠ىٍفٓ رخ٤ٗؽ

٤ْٚ حٌلىُ ٠يٍٚ ِع عٍظٗ ٚؿٛىح ٚعيِخ، ـبْ ٌٖ٘ حٌعٍش حٌّعظزَس ٌُ طعي عخٍِش ح٢ْ، 

رً ٌَٚرّخ ٔٔخء حٌل٠َ ِع ٌٚٛ ؿٙٓ ِـخ٨ص حٌعًّ حٌّوظٍفش أٛزلٓ ٠عٍّٓ ٠ٚزٌٌٓ ؿٙيح 

١ش كخؿ١خص ح٤َٓس ٚحٌَـع ِٓ وز١َح ٨ ٠عَـٗ ٔٔخء حٌزٛحىٞ ـٟ ٚلظٕخ حٌلخَٟ، ًٌٚه لٜي طٍز

«.٘خ حٌّع١ٟ٘ ٚحٌظٜيٞ ٌعٛحىٞ حٌِِٓ ِٔظٛح
564
 

ه٩ـخ ٌّخ  ─حعظزَص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رخٌَرخ١  ٌ٘ح ِٓ ؿٙش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ـمي 

ً٘زض ا١ٌٗ حرظيحث١ش حٌَرخ١ ـٟ كىّٙخ حٌِّٛؤ ا١ٌٗ
565

حٌّعظزَ  »رؤْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ─

ٚحـَ عٍٝ حٌلخؿ١خص حٌ٘و١ٜش ٠ٜذ ـٟ ػَٚس ٌٍظع٠ٛٞ عٕٗ ٘ٛ حٌّظَطذ ِٓ عًّ ِىٔذ 

ٓٛحء أوخْ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ٌيْ حٌَّأس ـٟ حٌزخى٠ش أٚ  «خى٠ش أٔ٘جض أػٕخء حٌل١خس حٌِٚؿ١شِ

حٌلخَٟس.
 566

 

ـبْ ِخ ٠٘ىً حٌعَٕٜ ح٤ٓخّ ٚحٌّعظّي ـٟ طلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي : ٚعِّٛخ

عَٕٜ حٌىي ٚحٌعًّ حٌٌٞ رٗ ٠ظُ حٌفًٜ ١ٌْ ٘ٛ حٌّىخْ، ٚأّخ ٘ٛ  ،ٚحٌٔعخ٠ش عٕي ٌ٘ح ح٨طـخٖ

 أَ ٨. ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك  ـ١ّخ اًح وخْ رخ٦ِىخْ ططز١ك

 :الفقرة الثالثة
 .العرف كمعيار لتحديد نطاق تطبيق حق الكد والسعاية من حيث المكان 

 

رؤْ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ح٨طـخٖ ح٤ٚي ِٓ كَٜ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  :٠ّىٓ حٌمٛي

ىخْ، رليٚى حٌّـخي حٌمَٚٞ، أٚ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ح٨طـخٖ حٌؼخٟٔ ِٓ حٓظزعخى أٞ ط١١ِّ ِٓ ك١غ حٌّ

أْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٘ٛ  ٌهًلخَٟس روٜٛٙ ًٌه، ٠زم١خْ ِلً ٔظَ؛ ر١ٓ حٌزخى٠ش ٚحٌ

٠ظٗ أْ حٌعَؾ ٠زمٝ ِليٚى حٌِِخْ ٚحٌّىخْ؛ اً ٨ ٠ّىٓ طعي :ٚحٌمخعيس حٌعخِش َؾ ِلٍٟ،ع

وعَؾ، كظٝ ٌٚٛ طلممض ح١ٌَٚ٘ حٌّخى٠ش  ٠ـَٞ حٌعًّ رٗ اٌٝ ِىخْ ؼ١َ حٌّىخْ حٌٌٞ

 ٌـ٠َخٔٗ.
                                                                                                                                                         

 .385ص:  عبد السبلم حادوش: إدماج المرأة فً التنمٌة، م.س، -

 وانظر فً نفس المعنى:

 . 86 -85عبد الكبٌر العلوي المدغري: المرأة بٌن أحكام الفقه والدعوة إلى التغٌٌر، م.س ص: 
562

 راجع: - 

 .132 -131محمد الخضراوي: دور المجلس األعلى فً حماٌة حقوق المرأة ، م.س، ص: -
563

 .02/04/1996المإرخ فً  1060ا، عدد انظر قرار محكمة االستبناف بؤكادٌر المومؤ إلٌه سابق - 
564

 .      وانظر فً التعلٌق على نفس القرار: 132محمد الخضراوي: م.س ، ص:   - 

 .336 -335، م.س، ص:1520عبد السبلم حسن رحو: تعلٌق على القرار رقم  -            
565

التً فصلت بها المحكمة االبتدابٌة بالرباط فً حكمها  تجدر اإلشارة هنا إلى أن قرار محكمة االستبناف هذا، ٌتعلق بنفس القضٌة - 

 السابق.
566

، منشور بمجلة رسالة 4/04/2000، مإرخ فً 99/6323، ملف رقم 2344انظر: قرار محكمة االستبناف بالرباط عدد  - 

 .208، ص: 2001ماي  16المحاماة، العدد 
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ٌٌٌٚه ـبْ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّىخْ، أّخ ٠ظليى حٔط٩لخ ِٓ 

ِعَـش ٚؿٛى عَؾ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٌٌه حٌّىخْ ِٓ عيِٗ، ٚا٨ ـبْ ا٩١ق حٌعًّ رٗ ىْٚ 

حٌّٔخّ رّزيا ح٨ٓظمَحٍ ٚحٌظٛلع حٌمخٟٔٛٔ ح٨عظزخٍ ٌعَٕٜ حٌعَؾ، ٓٛؾ ٠ئىٞ ٨ ِلخٌش اٌٝ 

 حٌٌٞ طٕزٕٟ ع١ٍٗ وخـش حٌّعخ٩ِص.

أٗخٍ حٌع٩ِش أرٛ عزي هللا ِلّي رٓ عزي حٌٛ٘خد حٌِلخق،  ─ طم٠َزخ ─ٚاٌٝ ٌ٘ح حٌّعٕٝ 

عّخ اًح وخٔض طٔظلك كظٙخ  ،ٌّخ ٓجً عٓ حٌَّأس حٌزي٠ٚش حٌظٟ طويَ حٌويِش حٌظخَ٘س ٚحٌزخ١ٕش

 .ِٓ حٌٔعخ٠ش أَ ٨؟

ش ـٟ أـعخي حٌِٚؿش حٌٌّوٍٛس، ـّخ ىٌض حٌعخىس عٍٝ أْ ّحٌعخىس ٟ٘ حٌّلى »ـؤؿخد: رؤْ 

حٌِٚؿش أّخ طفعٍٗ عٍٝ ٚؿٗ ١١ذ حٌٕفْ ٚحٌّعخٚٔش ٌِٚؿٙخ ـٟ حٌّع١٘ش ٨ َٗوش ٌٙخ ـٟ ًٌه 

،«ِخ وخْ عٍٝ حٌعىْ ـلىّٙخ عٍٝ ًٌه٨ٚ أؿَ، ٚ
567
ـ١فُٙ ِٓ ٌ٘ح، أْ ح٤ٓخّ ـٟ اؿَحء  

 ك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش أّخ ٠َؿع ٌـ٠َخْ حٌعَؾ رٗ ١ٌْٚ اٌٝ أٓخّ آهَ.حٌعًّ رّمظ١٠خص ك

وّخ أْ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ حعظزَ ـٟ لَحٍ كي٠غ ٌٗ، أْ ططز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي          

ِٕظ١ّٓ  -أٞ حٌطَـ١ٓ -ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ١َـٟ حٌيعٜٛ أّخ ٠ظؤطٝ ـٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠ىٛٔخْ ـ١ٙخ

اٌٝ ِٕطمش ؿ٠َخْ ٌ٘ح حٌلك وعَؾ،
568
٘ٛ ِخ ٠عٕٟ ٍر٢ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚ 

 ِٓ ك١غ حٌّىخْ رخٌعَؾ.

 وخْ          ٚـٟ ٔفْ ح١ٌٔخق، أويص حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رَّحوٖ ـٟ كىُ ٌٙخ، أٔٗ ٌّخ

ِٟٛٛ  حٌيعٜٛ طظعٍك رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌّٔظّيس ِٓ ح٤عَحؾ حٌّل١ٍش ٌّٕطمش ّٓٛ » 

حٌل٠َٜش حٌّىخ١ٔش ٚحٌظلي٠ي حٌـؽَحـٟ، ِٚٓ ػُ ـبٔٗ ٨  ِخٓش، ٚأْ ططز١ك حٌعَؾ ٠ظ١ِّ رطخرع

٠ّىٓ ططز١مٗ عٍٝ أٔخّ ٠ع١ْ٘ٛ ـٟ ِيحٍ ك٠َٞ هخٍؽ ِٕطمش ّٓٛ ِخٓش، كٔذ ح٨ؿظٙخى 

.«ح٤عٍٝ حٌمخٍ ٌٍّـٍْ 
569
  

أْ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّىخْ، ٠ـذ أْ ٠َحعٝ  ه٩ٛش حٌمٛي:

ْ ح٨ٓظٕخى عٍٝ ؼ١َٖ ِٓ حٌّعخ١٠َ حٌظٟ طزمٝ ِلً ـ١ٗ عَٕٜ ؿ٠َخْ حٌعَؾ ِٓ عيِٗ، ىٚ

 ٔظَ ٚحعظزخٍ.

 انًؽهة انخاَي: 

 

يحم حك انكذ ٔانطؼايح ٔدٔر انؼرف في  

 تحذيذِ.

 

حٌمخعيس حٌعخِش أْ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّلً حٌٌٞ طٕٜذ 

حٌّطخٌزش رٗ، ٘ٛ ٔطخق ٚحٓع ؿيح
570
ص رّوظٍؿ ، ـٙٛ رخ٦ٟخـش اٌٝ وٛٔٗ ٠ًّ٘ حٌعمخٍح 

 .( ـٙٛ ٠ّظي وٌٌه ٌٍّٕم٨ٛص ر٘ظٝ أٗىخٌٙخأٔٛحعٙخ )ح٤ٍحٟٟ، حٌيٍٚ...
                                                 

567
 .160س، ص: انظر: عبد العزٌز الزٌاتً: الجواهر المختارة، مخطوط، م. - 

568
، ملف شرعً، غرفة األحوال الشخصٌة والمٌراث، مإرخ فً 192/2/2002، ملف رقم 159قرار المجلس األعلى، عدد  - 

 )غٌر منشور(. 16/04/2003
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 )غٌر منشور(. 27/12/2004/ مإرخ فً 99/08/04، ملف رقم 322حكم ابتدابٌة مراكش، عدد  - 
570

 .97شغل النسوي، م.س، ص: انظر: أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة ال - 
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ٌىٓ ِخ ٠ؼ١َ حٌٔئحي روٜٛٙ ٌٖ٘ حٌٕمطش، أْ حطٔخ  ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  

رٌٙح حٌّعٕٝ لي ٠ئىٞ اٌٝ طيحهٍٗ ِع ٔطخق ططز١ك أكىخَ حٌِٕح  كٛي ِظخ  حٌز١ض ِٓ ك١غ أْ 

ِّٕٙخ لي ٠ىْٛ ِظّخػ٩ ١ٗٚجخ ٚحكيح، ـّخ حٌّمٜٛى رؤكىخَ حٌِٕح  حٌٟ٘ء ِلً حٌِٕح  ـٟ وً 

كٛي ِظخ  حٌز١ض؟ ِٚخ ٟ٘ كيٚى ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّلً حٌٌٞ 

 ٠ٕٜذ ع١ٍٗ، عٍّخ رؤْ أكىخَ حٌِٕح  كٛي ِظخ  حٌز١ض لي طظمخ١ع ِعٗ ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍ؟

مٛحعي حٌظٟ ٟٚعٙخ حٌفمٙخء رمٜي ، ِـّٛ  حٌِظخ  حٌز١ض حٌِٕح  كٛي رؤكىخَ ٠مٜي 

ٟز٢ ٍِى١ش ح٤ِظعش حٌظٟ طٛؿي ىحهً ر١ض حٌِٚؿ١ش، ٚحٌظٟ اِخ أْ طىْٛ ِّخ ٘ٛ ِعظخى ٌٍٕٔخء 

.أِّٚخ ٘ٛ ِعظخى ٌٍَؿخي أٚ ّ٘خ ِعخ 
571
 

زمخ ٌّخ ً٘ذ ا١ٌٗ حٌفمٗ ١ ─َرٟ أكىخَ حٌِٕح  كٛي ِظخ  حٌز١ض ٚلي ٔظُ حٌَّ٘  حٌّؽ

ِٓ َ.أ.ٕ  40ٚ 39 ٠مخرٍٙخ حٌفًٜ حٌظٟ ،ِيٚٔش ح٤َٓس ِٓ 34ا١خٍ حٌّخىس  ـٟ ─حٌّخٌىٟ

 ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس ـ١ّخ ٠ٍٟ ٠ٚ34ّىٓ طلي٠ي ٌٖ٘ ح٤كىخَ كٔذ ِمظ١٠خص حٌّخىس حٌٍّؽخس، 
572
: 

 

أِظعش حٌِّٕي، ـخٌفًٜ ر١ّٕٙخ ـٟ  أٔٗ اًح ٚلع ِٔح  ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ كٛي حٌمخعيس حٌعخِش: -1

عٍٝ أػزض ٍِى١ظٗ ٌٍّظخ  ل٠ٟ ٌٗ رٗ.ّٓ ًٌه ٠ىْٛ رّمظ٠ٝ لٛحعي ح٦ػزخص حٌعخِش، ـ

٠لٍٍٙخ ِٓ عذء ح٦ػزخص  ،ىهٛي ح٤ِظعش ـٟ ّٟخْ حٌِٚؽأْ ِـَى اػزخص حٌِٚؿش 

 ح٤ِظعش، ٚا٨ ٠م٠ٝ رٌٌه ٌٍِٚؿش ٠ٚظً حٌِٚؽ ِطخٌزخ ربػزخص هٍٛ ّٟخٔٗ ِٓ ٌٖ٘
573
. 

ـبْ ٥ٌِظعش،  أكيّ٘خ ـٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٨ ٠ظٛـَ ـ١ٙخ حٌِٚؿخْ ِعخ عٍٝ ر١ٕش طف١ي طٍّه -2

 حٌلىُ ـٟ ًٌه عٍٝ ػ٩ع كخ٨ص:

   لخعيس ٌّظخ  ِٓ حٌّعظخى ٌٍَؿخي، ـ١ؤهٌٖ حٌِٚؽ ِع ١ّ٠ٕٗ، ِع َِحعخسحاًح وخْ    ●         

 حٌٕىٛي.               

 ِع َِحعخس لخعيس ٕٔخء، ـظؤهٌٖ حٌِٚؿش ِع ١ّ٠ٕٙخ، اًح وخْ حٌّظخ  ِٓ حٌّعظخى ٌٍ   ●         

 حٌٕىٛي.              

  ػُ ٠مظّٔخٔٗ،  ،اًح وخْ حٌّظخ  ٠يهً ـ١ّخ ٘ٛ ِعظخى ٌٍَؿخي ٚحٌٕٔخء ِعخ، ـ١لٍفخْ   ●         

 ل٠ٟ ٌٗ رخٌّظخ . ،ٍـٞ أكيّ٘خ ح١ّ١ٌٓ ٚكٍؿ ح٢هَ ٚاًح              

 

طظ١ِّ عٓ أكىخَ  ي ِظخ  حٌز١ض حٌِّٛؤ ا١ٌٙخ أع٩ٌٖىٓ، اًح وخٔض أكىخَ حٌِٕح  كٛ

ٟ٘ ىعٜٛ طظعٍك رخٌّٕمٛي  ٚاًح وخٔض ىعٜٛ ح٤ِظعش ٌٖ٘ خ٠ش،١ٚز١عش كك حٌىي ٚحٌٔع

،حٌّٛؿٛى رخٌز١ض
574
ه٩ـخ ٌيعٜٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌظٟ طَى عٍٝ حٌّٕم٨ٛص ٚحٌعمخٍحص  

ـبْ حٌٌٞ ٠ؼ١َ ح٨ٔظزخٖ ـٟ ٌ٘ح حٌٜيى، ٘ٛ ٚؿٛى ٔٛ  ِٓ حٌظٕخُ  ِٓ ك١غ ٔطخق حٌّلً  خ؛ِع

  حٌز١ض ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ح  كٛي ِظخحٌٌٞ طٕٜذ ع١ٍٗ حٌّطخٌزش ـٟ وً ِٓ أكىخَ حٌِٕ

ًٌه أْ رعٞ حٌفمٗ، اًح وخْ ٠طزك أكىخَ حٌِٕح  كٛي ِظخ  حٌز١ض روٜٛٙ ٟٗء  ٚحٌٔعخ٠ش،
                                                 

571
 وحول بٌان هذه األحكام فً المذهب المالكً راجع على الخصوص:  - 
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574

 .9انظر: عبد العزٌز فتحاوي: م.س، ص:   - 



 181 

ـبْ حٌزعٞ ح٢هَ ٠َٜ رظطز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي  ،ِع١ٓ )ِخي( ٠ٚعظزَٖ ِٓ ِظخ  حٌز١ض

 ٚحٌٔعخ٠ش ٍؼُ أْ ح٤َِ ٠ظعٍك رٕفْ حٌٟ٘ء.

١ٓ ِٓ ظحٌظؤٍؿق، ِٓ ه٩ي حٌٛلٛؾ عٍٝ ـظ١٠ٛٓ ِوظٍف٠ّٚىٓ اعطخء ِؼخي عٍٝ ٌ٘ح 

 ١ٓ ِٓ ك١غ حٌّلً ِٟٛٛ  حٌِٕح  ـ١ّٙخ.ظك١غ حٌلىُ حٌّم٠ٟ رّٙخ، ِٚظفم

 

ٗ ِخي: ٓجً... عٓ ٍؿً ِٓ أً٘ حٌزخى٠ش ١ٍك حَِأطٗ، ٌٚ» ٜٔٙخ أٔٗ  : اٌفزٜٛ األٌٚٝ

  ً ـٍّٓ حٌمٛي ِّٕٙخ،  ْ ٌٙخ حٌلع ـٟ ًٌه، ٚلخي ٘ٛ: حٌّخي وٍٗ ٌٗ،عٟ أؼُٕ ٚرمَ، ـمخِض طي 

 .ً٘ طظزعٗ حٌَّأس رؤؿَس هيِظٙخ أ٠خَ وخٔض ـٟ عّٜظٗ أَ ٨؟ ،ٚاًح ل٠ٟ رخٌّخي ٌٍَؿً

ـؤؿخد: رؤْ حٌمٛي ـٟ حٌّخ١ٗش لٛي حٌَؿً ِع ١ّ٠ٕٗ أٔٙخ ٌٗ، ٚعٍٝ حٌَّأس حٌز١ٕش ـ١ّخ 

طيعٟ ِٓ حٌلع، ٚأّخ وخْ حٌمٛي ٌٍَؿً ٌٕٚ ح٤ثّش عٍٝ أْ ِخ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ ٠ىْٛ 

ؿً ـم٢، أٚ ٌٍَؿخي ٚحٌٕٔخء ٠م٠ٝ رٗ عٕي حٌظٕخُ  ٌٍَؿً، ٚحٌّخ١ٗش لخي حرٓ ـَكْٛ ٌٍَ

طعَؾ ٌٍَؿخي )٘ـ( ٚعٍٝ طمي٠َ وْٛ عَؾ أً٘ رٍي حٌٕخٌُش حٌّٔئٚي عٕٙخ أْ حٌؽُٕ ٚحٌزمَ 

٠ٍّىّٙخ حٌَؿخي ٚحٌٕٔخء ِعخ، ـخٌمٛي ٌٍَؿً أ٠٠خ أٔٙخ ٌٗ، ـفٟ حٌلطخد حٌٕمً عٓ حرٓ ٍٗي، 

ٌمخُٓ ـٟ أْ حٌمٛي لٛي حٌَؿً اًح حهظٍفخ ـٟ ِظخ  حٌز١ض، ٚ٘ٛ حٛي ِخٌه ٚحرٓ لخي: ٌُ ٠وظٍؿ ل

ِّخ ٠ىْٛ ٌٍَؿخي ٚحٌٕٔخء )٘ـ( ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌٍّ٘ٙٛ حٌٌٞ ىٍؽ ع١ٍٗ ـٟ حٌّوظَٜ، ٌٚ٘ح حٌلىُ 

«.حٌٕىخف أٚ حـظَلخ رط٩ق أٚ ؼ١َٖ  عخَ، ٓٛحء وخْ حٌِٚؿخْ رخل١١ٓ عٍٝ عّٜش
575
 

 

. عٓ حَِأس طويَ ـٟ ر١ظٙخ حٌويِش حٌظخَ٘س ٚحٌزخ١ٕش ِٓ ٓجً.. »ـمي   :اٌفزٜٛ اٌثب١ٔخ

ؼِي ٚٔٔؾ ٚعـٓ ١ٚزن ٚؼ١َ ًٌه ِٓ ٍعخ٠ش حٌزٙخثُ ٚٔلٛ٘خ، ـًٙ ٌٙخ َٗوش ِع ُٚؿٙخ 

 ٚأ٨ٚى٘خ ـٟ حٌّخي أَ ٨:

ـؤؿخد: اًح هيِض حٌَّأس حٌويِش حٌٌّوٍٛس ٚٔظؾ رٔزذ هيِظٙخ ّٔٛ حٌّخي ِٓ 

ع ُٚؿٙخ ٚأ٨ٚى٘خ رميٍ ش رويِظٙخ ِحٌّخ١ٗخص ٚحٌؽ٩ص ٚؼ١َ ًٌه، ـٟٙ ٠َٗى

«.هيِظٙخ...
576
 

أْ  حٌّخ١ٗش طيهً وّلً ٌٍِٕح  ٓٛحء ـٟ حٌفظٜٛ ح٤ٌٚٝ  ─حٔط٩لخ ِٓ حٌفظ١٠ٛٓ  ─ ـخ٩ٌّكع 

أٚ حٌؼخ١ٔش، ا٨ أْ حٌلىُ ـٟ وً ِّٕٙخ ؿخء ِوظٍفخ، ك١غ ١زمض ح٤ٌٚٝ أكىخَ حٌِٕح  كٛي 

ٌٚ٘ح ِخ ٠طَف حٌٔئحي  ،خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شِظخ  حٌز١ض، ر١ّٕخ ١زمض حٌفظٜٛ حٌؼخ١ٔش ِمظ١٠

 كٛي كيٚى ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّلً حٌٌٞ ٠ٕٜذ ع١ٍٗ؟

ـخٌٛحٟق أْ ٚؿٛى ٌ٘ح حٌٕٛ  ِٓ حٌظٕخُ  ر١ٓ أكىخَ حٌِٕح  كٛي ِظخ  حٌز١ض  :ٚاؿّخ٨

ٓ أّخ ٠ّى ─ٓ ك١غ حٌٕطخق حٌّٟٛٛعٟ ٌىً ِّٕٙخ ِ ─ٚحٌٔعخ٠ش  ِٚمظ١٠خص كك حٌىي

طف١َٖٔ رٟ٘ء ٚحكي، ٚ٘ٛ حهظ٩ؾ ح٤عَحؾ ر٘ؤْ ط١ٕٜؿ ح١ٗ٤خء ِٚخ اًح وخٔض ىحهٍش ـٟ 

ا١خٍ ىعٜٛ حٌّظخ  أٚ ـٟ ٔطخق ىعٜٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِٚٓ ٕ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ طلي٠ي 

 ِلً كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ِٓ ٚظ١فش حٌعَؾ ٚحهظٜخٛٗ.

 

 

  
                                                 

575
 .272، م.س، ص2انظر: محمد المهدي بن محمد الوزانً: النوازل الصغرى، ج - 
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 509س، ص:، م.6انظر: الشرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: النوازل الجدٌدة الكبرى، ج - 
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 الفرع الثاني: 

 
 حق الكد والسعاية بالعرف المحلي  تأثر القواعد المنظمة ل

 ) اإلثبات والقسمة (                                

 

اًح وخْ طلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٓٛحء ِٓ ك١غ ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ 

لي و٘ؿ عٓ ٚؿٛى ىٍٚ ُِٙ ٌّمظ١٠خص  ،ٌٗ، أٚ ِٓ ك١غ ٔطخلٗ حٌّىخٟٔ ٚحٌّٟٛٛعٟ

ٚ رآهَ ـٟ ٔٔؾ ٍُٚٓ حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٌٙح حٌٕطخق؛ ـبْ حٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚطؤػ١َٖ ر٘ىً أ

لٛحعي ـَُٖ، و٘ؿ ٘ٛ ح٢هَ عٓ طؤػَٖ ٚوٌح  ،زلغ ـٟ ا١خٍ ٔظخَ اػزخص ٌ٘ح حٌلكحٌ

 رّمظ١٠خص ٌ٘ح حٌعَؾ ٚـٟ ِٔظ٠ٛخص ِظعيىس.

ش ٌٍمٛحعي حٌعخِش ـعٍٝ حٌَؼُ ِٓ ه٠ٛ  ِزخىة ٚٚٓخثً اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠

 ٧ٌػزخص ِزيث١خ
577
أْ حٍطزخ١ ٌ٘ح ح٤ه١َ رّمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٚطؤػَٖ رٗ ٠ـعٍٗ ـٟ ا٨  

  ً  َ ً  وؼ١َ ِٓ ح٤ك١خْ  رزعٞ حٌمٛحعي حٌوخٛش حٌظٟ ط١ِّٖ اٌٝ كي حٌظعخٍٝ ِع لٛحعي  ىحً َِ ـ  ص 

 (.اٌّجسث األٚيحٌعخِش ٧ٌػزخص ) 

 عٍٝ أْ ٠َ١مش حٌمّٔش حٌّعظّيس ـٟ ـَُ ٌ٘ح حٌلك، ٚوٌح ٟٛحر٢ ـَُٖ ٚطمي٠َ ِمخرٍٗ،

 ٚ٘ٛ ِخ ١ٓظ٠ق ؽ طزمٝ ـٟ حٌـخٔذ ح٤وزَ ِٕٙخ هخٟعش ِٚظؤػَس رّمظ١٠خص عَـ١ش ِل١ٍش

 (اٌّجسث اٌثبٟٔ) عٕي عَٝ ًٌه.

 

 :انًثحج األٔل 

 

َظاو اإلحثاخ ٔانؽثيؼح انؼرفيح نحك انكذ  

 ٔانطؼايح

 

ٌاي١ًٌ عٍاٝ ٌٜخكزٗ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخ١ٔٛٔش، ا٨ اًح ألاخَ ح ُحٌلك ومخعيس عخِش، ٨ ٠ٔظم١اْ          

ٌٚااٌٌه ـخ٦ػزااخص ٠زمااٝ حٌٔااز١ً  ٗ ا١ٌااٗ، ـاا٩ ىعااٜٛ ك١ااغ ٨ اػزااخص، ٨ٚ كااك ك١ااغ ٨ر١ٕااش،ظٔٔااز
                                                 

577
والمقصود هنا بالقواعد العامة لئلثبات، قواعد اإلثبات فً الفقه اإلسبلمً، علدى اعتبدارأن نشدوء عدرف الكدد والسدعاٌة وجرٌدان  - 

العمل به، كان فً إطار بٌبة تشكل فٌها قواعد الفقه اإلسبلمً القانون السابد، ولذلك سدوف ٌنصدب البحدث فدً هدذه النقطدة علدى بٌدان 

قواعد اإلثبات فً دعوى حق الكد والسعاٌة لمقتضدٌات اإلثبدات وفدق قواعدد الفقده اإلسدبلمً، وكدذا موقدف كدل مدن الفقده مدى مبلبمة 

 والقضاء من إعمال هذه القواعد وتطبٌقها، على أال ٌتم إغفال قواعد اإلثبات المقررة فً القانون الوضعً كلما تطلب األمر ذلك.    
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حٌٛك١ي حٌاٌٞ ٠ٔاٍىٗ حٌم٠اخء ٌٍٛٛاٛي اٌاٝ ؼخ٠ظاٗ حٌّظٛهاخس، أ٨ ٚ٘اٟ طلم١اك حٌعيحٌاش، ٚاكماخق 

 حٌلمٛق ٥ٌـَحى ٚحٌـّخعخص.

  ّ ليِٗ ِٓ ِـٙٛى، ٚٓخُ٘ خ وخْ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، كمخ ٠طٍزٗ حٌٔخعٟ وّمخرً ٌّخ ٌٚ

رٗ ِٓ وي ـٟ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس أٚ طى٠ٕٛٗ، وخْ ٌِحِخ ع١ٍٗ الخِش حٌي١ًٌ عٍٝ ػزٛص ٌ٘ح حٌلك 

 ٌفخثيطٗ.

: ً٘ رزالءَ لٛاػذ ئثجبد زك اٌىذ ، ٘ٛ  حٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف ٔفٔٗ ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٌٍىٓ 

  ٚاٌغؼب٠خ ِغ ٔظبَ اإلثجبد طجمب ٌٍمٛاػذ اٌؼبِخ؟. 

زيأ ٠و٠ع ٌمٛي، رؤْ اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، اًح وخْ ِٓ ك١غ حٌّٚاؿّخ٨ ٠ّىٓ ح

ـبْ حٍطزخ١ ِمظ١٠خطٗ ٚاؿَحء حٌعًّ رٗ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٠ـعٍٗ ـٟ  ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص،

ٓٛحء عٍٝ  ،وؼ١َ ِٓ حٌلخ٨ص ِظفَىح روٜخثٚ ط١ِّٖ عٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس، ٚ٘ٛ ِخ ٠ظَٙ

أٚ ٚٓخثً الخِش حٌي١ًٌ عٍٝ حٓظلمخلٗ  ،(األٚي اٌّطٍتِٔظٜٛ حٌّزخىة حٌعخِش ٦ػزخطٗ ) 

 (. اٌّطٍت اٌثبٟٔ)

 

 انًؽهة األٔل: 

 

انًثادئ انؼايح نإلحثاخ في دػٕٖ حك انكذ 

 .ٔانطؼايح

 

حٌّمٜٛى رخٌّزخىة حٌعخِش ٧ٌػزخص ـٟ ىعٜٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ِـّٛعش ح٠ٌٛحر٢ 

ٓٛحء ِٓ  ─ي حٌعخِش ٧ٌػزخص عٍٝ ؼَحٍ حٌمٛحع ─حٌظٟ طلىُ ٔظخَ اػزخص ٌ٘ح حٌلك  ح١ٌٚ٤ش

 ؿٙش ِلً ح٦ػزخص ـ١ٗ، أٚ ِٓ ؿٙش حٌ٘وٚ حٌٌٞ ٠مع ع١ٍٗ عذء ح٦ػزخص.

ٚاًح وخٔض ٌٖ٘ حٌّزخىة طظفك ـٟ ؿٛحٔذ وؼ١َس ِٕٙخ ِع حٌمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص، ٓٛحء 

، ٌٚ٘ح ِخ ٠ّىٓ ٍٛيٖ رخٌوٜٛٙ عٍٝ ِٔظٜٛ أٚ حٌمخْٔٛ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَرٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ

وؼ١َح ِخ  ْ حٌطز١عش حٌعَـ١ش ٌٌٙح حٌلك،(؛ ـباٌفمشح اٌثب١ٔخخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ) ِلً اػز

طٗ روٜخثٚ ِظ١ِّس عٓ ٌٖ٘ ح٤ه١َس         لٛحعي اػزخ ىِ َ  ف  طىْٛ ٓززخ ِزخَٗح أٚ ؼ١َ ِزخَٗ ـٟ ط  

رظلي٠ي عذء ح٦ػزخص ـٟ روٜٛٙ ٌٚ٘ح ِخ ٠ّىٓ أْ ٍٔلظٗ  ─حٌمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص  ─

 (.اٌفمشح األٌٚٝحٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش ) ىعٜٛ كك 

 :الفقرة األولى
 حق الكد والسعايةفي دعوى  عبء اإلثبات 

 

اْ ِعَـش حٌ٘وٚ حٌٌٞ ٠مع ع١ٍٗ عذء ح٦ػزخص، ِٔؤٌش طٕطٛٞ عٍٝ أ١ّ٘ش وزَٜ، رً 

طع١ٓ ِٓ ٠لًّ عذء ح٦ػزخص ِٓ حٌو١ّٜٓ، ٠ىخى ٠ظٛلؿ ع١ٍٗ ـٟ وؼ١َ ِٓ ح٤كٛحي، » اْ 

ـمي ٠ىْٛ حٌلك ِظَحٚكخ ر١ّٕٙخ، ٨ ٠ٔظط١ع أٞ ِّٕٙخ أْ  خك١ش حٌع١ٍّش؛ِٓ حٌٕ ١َِٜٜ حٌيعٛ

«ِعٕخٖ كىُ ع١ٍٗ أٚ كىُ ٌوّٜٗ   خ٠ؼزظٗ أٚ ٠ٕف١ٗ، ـبٌمخء عذء ح٦ػزخص عٍٝ أكيّ٘
578

، وّخ 
                                                 

578
 .67، اإلثبات، آثار االلتزام، م.س، ص: 2ط فً شرح القانون المدنً، ج عبد الرزاق السنهوري: الوسٌ - 



 184 

  ِ ٠ش ٌٗ ـٟ َِوِ حٌوِٜٛش، ًٌه ِِ أْ حٔفَحى أكي حٌو١ّٜٓ رعيَ طلًّ عذء ح٦ػزخص ٠عظزَ 

ٙش، ١ٓٚىٔذ حٌيعٜٛ اًح عـِ هّٜٗ ذء ح٦ػزخص ِٓ ؿحٔٗ ١ٓٔظف١ي ِٓ طلًّ هّٜٗ ع

ح٦ػزخص ِٓ ؿٙش أهَٜ. عٓ
579
  

ػتء اإلثجبد "  ك ع١ٍٙخ ـمٙخ ٚل٠خء ٚط٠َ٘عخ، ٟٚ٘ أْٚعٍٝ حٌعَّٛ، ـخٌمخعيس حٌّظف

 اػزخص ح٨ٌظِحَ عٍٝ ِيع١ٗ» ِٓ ق. ي.   عٍٝ أْ 399"، ـمي ٔٚ حٌفًٜ  ػٍٝ اٌّذػٟ ٠مغ

عيس أكخى٠غ ٔز٠ٛش ٠َٗفش ١ش رٕفْ حٌمخعيس، حٔط٩لخ ِٓ، ٚألَ ـمٙخء ح٠ٌَ٘عش ح٩ٓ٦ِ«
580

 ،

وّخ أْ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ أوي ٘ٛ ح٢هَ ـٟ أوؼَ ِٓ ِٕخٓزش عٍٝ أْ عذء ح٦ػزخص ٠مع عٍٝ 

حٌّيعٟ، ٚأْ عيَ ح٨ٌظِحَ  رٌٖٙ حٌمخعيس، ٠عظزَ لٍزخ ٌعذء ح٦ػزخص.
581
 

 ٌىٓ ِخ حٌّمٜٛى رخٌّيعٟ ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ؟.

حٌظٟ أعط١ض ٌٍّيعٟ ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ،  حٌظعخ٠ٍؿ ِٟ، طعيىصٌٍفمٗ ح٩ٓ٦رخٌٕٔزش 

، ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ ِٓ «ِٓ اًح طَن حٌوِٜٛش ٠٨ـزَ ع١ٍٙخ »ـخٌلٕف١ش ٠َْٚ رؤْ حٌّيعٟ ٘ٛ 

حٌّيعٟ ِٓ ٠ٍظّْ لزً ؼ١َٖ ٌٕفٔٗ ع١ٕخ أٚ ى٠ٕخ أٚ  »، أٚ أْ «اًح طَن حٌـٛحد ٠ـزَ ع١ٍٗ  »

 ،«كمخ، ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ ِٓ ٠يـع ًٌه عٓ ٔفٔٗ
582
ظ١١ِّ ر١ٓ حٌّيعٟ ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ  ـّع١خٍ حٌ 
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انظر: محمد حافٌضً : أحكام عبء اإلثبات فً القانون المغربً والتشرٌع اإلسبلمً، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة  - 

 . 32م ، ص : 2002-2001هـ/1423هـ1422ادٌر ، السنة الجامعٌة ڭفً الشرٌعة، جامعة القروٌٌن، كلٌة الشرٌعة أ
عى ناس دماء رجال وأموالهم، لو ٌعطً الناس بدعواهم الد  » منها، أنه عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً ص قال: -580

  ٍ لحسن اإلمام ا -( باب الٌمٌن على المدعً علٌه، 1711أخرجه مسلم فً األقضٌة، ) الحدٌث رقم «. الٌمٌن على المدعى علٌه  ولكن 

 .101م، ص: 1983هـ/1403، طبع المكتب اإلسبلمً، الطبعة الثانٌة 10البغوي: شرح السنة، ج

، ثم «من حلف على ٌمٌن ٌستحق بها ماال، لقً هللا وهو علٌه غضبان »ومنها أٌضا، أنه عن بن أبً وابل، قال عبد هللا :

ى ﴿عذاب ألٌم﴾، ثم إن األشعث بن قٌس خرج إلٌنا فقال: ما أنزل هللا تصدٌق ذلك ﴿ إن الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم﴾ إل

ً  أنزل، كان بٌنً وبٌن رجل خصومة فً شًء، فاختصمنا  ٌحدثكم أبو عبد الرحمان،؟ فحدثناه بما قال، فقال صدق، ل ف

 .«شاهداك أو ٌمٌنك  »إلى رسول هللا )ص(، فقال: 

( انظر : صحٌح  2669ألموال والحدود، ) الحدٌث رقم رواه البخاري فً باب الٌمٌن على المدعى علٌه فً ا -  

 .810، م.س، ص: 2البخاري: ج

لٌكة قال: كتب ابن عباس رضً هللا عنهما، أن النبً) ص( قضى بالٌمٌن على المدعى  »ومنها كذلك ، أنه  عن بن أبً م 

 .  «علٌه

 .810، م.س، ص: 2ري: جانظر صحٌح البخا -( 2668رواه البخاري فً نفس الباب، ) الحدٌث رقم  -  

 فمن خبلل هذه األحادٌث وغٌرها، أقرالفقهاء بمختلف مذاهبهم، أن البٌنة تقع على المدعً، وأن الٌمٌن على المدعى علٌه.    
581

 انظر على سبٌل المثال: - 

بمجلة قضاء  م، منشور1967مارس  14هـ  موافق  1386ذي الحجة  2، حكم شرعً، مإرخ فً 311قرار المجلس األعلى عدد  -

 .8، ص: 1969، السنة األولى ، مارس  6المجلس األعلى، عدد 

م، منشور 1967مارس  14هـ  موافق  1386ذي الحجة  2حكم شرعً، مإرخ فً  317قرار المجلس األعلى عدد  -

 .13، ص:  1969السنة األولى، مارس  6بنفس المجلة عدد 
582

. وفً نفس السٌاق ٌعرف اإلمام السرخسً المدعً 224، م.س، 6بع الصنابع، جعبلء الدٌن بن مسعود الكسانً: بدا -انظر:  - 

قال بعض أصحابنا رحمهم هللا، أن المدعً من ٌستدعً على الغٌر بقوله، وإذا ترك الخصومة ٌترك،  »والمدعى علٌه بقوله: 

 .«والمدعى علٌه من ٌستدعى علٌه بقول الغٌر، وإذا ترك الخصومة الٌترك.

 .31، م.س، ص: 17ٌن السرخسً: المبسوط، المجلد التاسع، ج شمس الد -  
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ك١غ وٛٔٙخ طَٜـخ اٍحى٠خ ٛخىٍح ِٓ حٌّيعٟ، ٓ  ِ ِؤهًٛ ِٓ ١ز١عش حٌيعٜٛ ،عٕي حٌلٕف١ش

ٜ ـٙٛ حٌّيعٝ ع١ٍٗ.ـّٓ ٠َـع حٌيعٜٛ ٘ٛ حٌّيعٟ ، ِٚٓ ٠ٕىَ حٌيعٛ
583
  

١ٗ ٘ٛ ِٓ ٠وخٌؿ لٌٛٗ حٌظخَ٘، ٚحٌّيعٝ عٍ »عٟ رؤٔٗ:  أِخ حٌ٘خـع١ش ـمي عَـٛح حٌّي

حٌّيعٟ ِٓ ٌٛ ٓىض كظٝ ٌُٚ ٠طخٌذ رٟ٘ء، ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ ِٓ ٠٨وٍٝ  »، أٚ أْ «ِٓ ٠ٛحـمٗ

«٠٨ٚىف١ٗ حٌٔىٛص
584
. 

ِٓ ٠طخٌذ ؼ١َٖ رلك ٠ٌوَ  »ٚعَؾ حٌلٕخرٍش حٌّيعٟ ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ رؤْ ح٤ٚي ٘ٛ 

ّ   [أِخ حٌؼخٟٔ ـٙٛ ]حٓظلمخلٗ ع١ٍٗ، ٚاًح ٓىض عٓ حٌطٍذ طَن، ً  ط  حٌ  ً طخٌزٗ ، أٞ حٌٌٞ ٠د  خي 

ؼ١َٖ رلك ٠ٌوَحٓظلمخلٗ ع١ٍٗ، ٚاًحٓىض عٓ حٌـٛحد ٌُ ٠ظَن، رً ٠مخي، اْ أؿزض ٚا٨ 

«ؿعٍظه ٔخو٩ ٚل١٠ض ع١ٍه .
585
 

رٙخ حٌّمٜٛى رخٌّيعٟ ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ،  حأِخ حٌّخٌى١ش، ـمي طعيىص حٌظعخ٠ٍؿ حٌظٟ كيىٚ

أٚ  ِٓ وخْ لٌٛٗ عٍٝ ه٩ؾ أًٛ »أْ حٌّيعٟ ٘ٛ  عٍٝ ِخ ًوَ رٓ ـَكْٛ  ِٕٙخ 

حٌّيعٟ  »، ٚلخي رٓ ٗخّ: «عَؾ، ٚحٌّيعٝ ع١ٍٗ ِٓ وخْ لٌٛٗ عٍٝ ٚـك أًٛ أٚ عَؾ

أٚ وخْ أٟعؿ حٌّظيحع١ٓ أَِح ـٟ حٌي٨ٌش عٍٝ  ،٠ٜيلٗ َطـَىص ىعٛحٖ عٓ أِ ِٓ

، «حٌٜيق،أٚ حلظَْ رٙخ ِخ٠ٕٛ٘ٙخ عخىس.
586
٠ض ٍ  َحٌّيعٟ ِٓ ع   »ًٚوَ رٓ عَـش أْ   

،« حلظَٔض ىعٛحٖ رٗ ١ٍٗ ِٓىعٛحٖ عٓ َِؿق ؼ١َ ٗٙخىس، ٚحٌّيعٝ ع
587
ـفمٙخء حٌّخٌى١ش  

ٚحٌّيعٝ ، ِٓ ردشدد دػٛاٖ ِٓ أصً أٚ ػشف ٠إ٠ذٖ ٠ٚؼضذٖ٘ٛ:  حٌّيعِٟظفمْٛ عٍٝ أْ 

 .ِٓ وبْ ػٍٝ خالفٗ، ز١ث ٠ؾٙذ األصً أٚ اٌؼشف ثمٌٛٗ:  ع١ٍٗ

عٟ حٌّيحٌٍٕٔٙٛٞ  عزي حٌَُحق حٌَّكَٛ ؛ ـ١عَؾٌمخْٔٛ حٌٟٛعٟأِخ روٜٛٙ ح

ـٟ ىعٛحٖ ٌٖ٘، ٚع١ٍٗ  حٌؽ١َ، ٠طخٌزٗ رلك ِع١ٓ، ـٙٛ ِي ٠َـع حٌيعٜٛ عٍٝ ِٓ  ٘ٛ »رمٌٛٗ:

١ٍٗ أْ ٠ؼزض ِي١ٔٛ٠ش حٌّيعٝ ، ـٍٛ أْ ٗوٜخ ١خٌذ آهَ رّزٍػ ِع١ٓ، ـععذء اػزخص ِخ ٠يع١ٗ

ِٜيٍ حٌي٠ٓ، طَٜـخ لخ١ٔٛٔخ وعمي لَٝ أٚ ر١ع، أٚ ٚحلعش  رؤْ ٠ؼزض ،رٌٙح حٌّزٍػ ٌٗع١ٍٗ 

«أٚ اػَحء ر٩ٓزذ لخ١ٔٛٔش وعًّ ؼ١َ َِ٘ٚ ، 
588
 . 

٘ٛ حٌّيعٟ ـٟ ح٦ػزخص، ٌٌٌٚه ٠عظزَ حٌ٘وٚ ٌىٓ حٌّيعٟ ـٟ حٌيعٜٛ ١ٌْ ىحثّخ 

ِيع١خ ـٟ ح٦ػزخص، اًح حىعٝ ه٩ؾ حٌؼخرض رلٔذ ِخ٘ٛ ِؤٌٛؾ ِٓ ح٤ٍِٛ، ٌٌٌٚه ـخٌز١ٕش ٟ٘ 
                                                 

 .31، م.س، ص: 17شمس الدٌن السرخسً: المجلد التاسع، ج -583
 –، نشر دار إحٌداء التدراث العربدً 4شمس الدٌن بن أحمد الشربٌنً: مغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج، ج -انظر:  -584

، م.س، ص: 8شددمس الددٌن محمددد الرملدً: نهاٌددة المحتداج إلددى شدرح المنهدداج، ج –.   464م، ص: 1933/ 1356٘طبعدة  -بٌدروت

339 
 م، ص:   1983/ 1403٘طبعة  -بٌروت –، عالم الكتب 6منصور بن ٌوسف البهتوي:  كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج  -585

       384 . 
 . 98س، ص: ، م.1برهان الدٌن محمد بن فرحون: تبصرة الحكام، ج -انظر:    -586

المدعً الذي ٌإمر باإلثبات، هو من تجرد قوله عن مصددق  »وفً شرح المقصود باألصل والعرف، جاء فً شرح المٌة الزقاق:   

من أصل أو عرف، فاألول كدعوى بدٌن أو برقبة عبد، ألن األصدل البدراءة والحرٌدة، والثدانً كداختبلف الدراهن والمدرتهن فدً قددر 

تاع البٌت، فإن قٌمة الرهن شاهد عرفً لقددر الددٌن، فمدن ادعدى خبلفده علٌده اإلثبدات، ومداٌلٌق بالزوجدة مدن الدٌن ، والزوجٌن فً م

  «المتاع كالحلً، شاهد عرفً لها، وما ٌلٌق بالزوج كالسٌف، شاهد عرفً له، فمن ادعى خبلفه علٌه اإلثبات.

دي الرفدداق إلدى فهدم المٌدة الزقدداق، ضدبط وتعلٌدق محمددد محمدد بدن أحمدد بددن ٌوسدف الرهدونً: شدرح المٌددة الزقداق المسدمى حدا -   

 .   136 -135م، ص: 2004/ 1424٘الطبعة األولى  -الدار البٌضاء–القدوري، مطبعة النجاح الجدٌدة 
587

 .609، م.س، ص: 2انظر أبو عبد هللا محمد األنصاري الرصاع: شرح حدود بن عرفة، ج - 
588

 .68، م.س،  ص: 2ح القانون المدنً، جعبد الرزاق السنهوري:  الوسٌط فً شر  - 
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ىحثّخ عٍٝ ِٓ ٠يعٟ ه٩ؾ ح٤ًٛ؛ ـفٟ ٔطخق حٌلمٛق حٌ٘و١ٜش، ٠ىْٛ ح٤ًٛ ٘ٛ رَحءس 

ِٚٓ ٠يعٟ ؼ١َ ًٌه ٠ىْٛ ع١ٍٗ عذء ح٦ػزخص، ٚـٟ ٔطخق حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش، ٠ىْٛ  حٌٌِش،

ح٤ًٛ ٘ٛ حٌظخَ٘، ـخٌلخثِ ٌٍع١ٓ ؼ١َ ِطخٌذ رخ٦ػزخص ٌظّٔىٗ رخٌٟٛع حٌظخَ٘، ه٩ـخ 

خٓخ ٌّيعٟ حٌٍّى١ش حٌٌٞ ٠مع ع١ٍٗ عذء ح٦ػزخص، وّخ أْ حٌمخْٔٛ لي ٠مٍَ ل٠َٕش ِع١ٕش طىْٛ أٓ

ـّٓ وخْ ٠يعٟ ه٩ؾ طٍه حٌم٠َٕش، ٠مع ع١ٍٗ عذء ػزخص، ٠ليى ِٓ ه٩ٌٗ عذء ح٦

.ح٦ػزخص
589
   

ْ طلي٠ي ِٓ ٠مع ع١ٍٗ ح٦ػزخص ـٟ حٌيعٜٛ ٟ٘ ِٔؤٌش لخ١ٔٛٔش طو٠ع ٌَلخرش ٚاؿّخ٨، ـب

حٌّـٍْ ح٤عٍٝ
590
. 

حٌعخِش، أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رعذء  ٌمٛحعيٌ٘ح رخٌٕٔزش ٌّزيأ عذء ح٦ػزخص عٍٝ ِمظ٠ٝ ح

عٍٝ  ─ٙخى حٌم٠خثٟ حٌلي٠غ ٚحٌٔعخ٠ش، ـخ٨طـخٖ حٌعخَ ٩ٌؿظ ح٦ػزخص ـٟ ا١خٍ كك حٌىي

ٚوٌح رعٞ حٌفمٗ، ٠َٜ رؤْ عذء ح٦ػزخص ٠مع عٍٝ ِٓ ٠يعٟ ٌ٘ح حٌلك، ٚـٟ  ─حٌوٜٛٙ 

١ٚزمخ ٌٍمخعيس حٌّعَٚـش ـٟ ١ِيحْ حٌظمخٟٟ » ٌ٘ح ح١٦خٍ ٠َٜ ح٤ٓظخً حٌٜي٠ك رٍع٠َزٟ أٔٗ 

«لًّ عذء اػزخطٙخ..أٚ حٌز١ٕش عٍٝ حٌّيعٟ، ـبْ ِيعٟ حٌٔعخ٠ش ٠ظ
591
. 

ٚعٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌم٠خثٟ، ـؤؼٍذ حٌمَحٍحص ٚح٤كىخَ طظـٗ ٔلٛ طل١ًّ ١خٌذ كك حٌىي 

ٚحٌٔعخ٠ش عذء ح٦ػزخص
592

، ك١غ حعظزَ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ـٟ اكيٜ لَحٍحطٗ، أْ عيَ طّى١ٓ 

ِيع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ اػزخص كمٙخ ططز١مخ ٌمخعيس حٌز١ٕش عٍٝ حٌّيعٟ ٚح١ّ١ٌٓ عٍٝ ِٓ 

ِٓ لخْٔٛ حٌّٔطَس حٌّي١ٔش، ٠عَٝ حٌمَحٍ ح٨ٓظجٕخـٟ  344أٔىَ، ٚوٌح ِمظ١٠خص حٌفًٜ 

ٌٍٕمٞ
593
. 

حى٠َ ـٟ ٔفْ ح٨طـخٖ ِعظزَس أْ ١ٍذ كك حٌىي ڭٚلي ٓخٍص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رؤ 

ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ لزً حٌِٚؿش ٠مظ٠ٟ اػزخص وٛٔٙخ عخٍِش ١ٌٚٔض ِٓ ًٚحص حٌلـخد، ٚ٘ٛ ِخ ٠ف١ي 

ؿش عذء ح٦ػزخصطل١ًّ حٌّلىّش حٌِٚ
594
. 

                                                 

 
589

 ومابعدها. 70، م.س، ص: 2عبد الرزاق السنهوري: ج -انظر تفصٌل ذلك:   - 

 محمد حافضً: أحكام عبء اإلثبات، م.س، ص:  -                           
590

ة، محاولة للتمٌٌز بٌن الواقع     محمد الكشبور: رقابة المجلس األعلى على محاكم الموضوع فً المواد المدنٌ  -انظر:   - 

من نفس  50، والهامش رقم 267م، ص: 2000هـ/1412الطبعة األولى،  -الدار البٌضاء –والقانون، مطبعة النجاح الجدٌدة 

 الصفحة.
 ،      70الصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة، م.س ، ص   -591

إن استحقاق الساعً لحظه » .   حٌث ٌقول  96وي،م.س، ص:  وانظر فً نفس السٌاق، أحمد إد الفقٌه، إشكالٌة الشغل النس -    

 «.ٌتوقف على ضربه الكد، وٌتحمل عبء إثبات ذلك
592

 انظر على سبٌل المثال: - 

الحسٌن الملكً: نظام الكد  -. 05/03/1998، الغرفة المدنٌة، مإرخ فً 2276/76ملف رقم  1520قرار المجلس األعلى عدد  -

 86والسعاٌة، م.س، ص: 

 129الحسٌن الملكً: م.س ، ص :  -. 09/12/1979، فً 101/79، ملف رقم 673ادٌر عدد ڭقرار محكمة االستٌناف بؤ -

 .108الحسٌن الملكً: م.س، ص:  -. 13/12/1991، مإرخ فً 182/91ملف رقم  339ادٌر عدد ڭقرار محكمة االستٌناف بؤ -

 .161الحسٌن الملكً: م.س، ص:  -. 09/1995/ 26خ فً ، مإر956/94ملف رقم  1644حكم ابتدابٌة انزكان، عدد  -
الحسٌن  -، 02/10/1982، الغرفة االجتماعٌة، مإرخ فً 93901، ملف رقم 662قرار المجلس األعلى، عدد   -593

 .73الملكً: م.س، ص: 
594

و نفس التوجه )غٌر منشور(، وه 14/09/2004مإرخ فً  03-534، ملف رقم 806قرار محكمة االستٌناف بؤكادٌر، عدد  - 

حٌث تبٌن للمحكمة من خبلل دراستها للملف المتعلق » الذي عبرت عنه محكمة االستٌناف بالرباط، والتً جاء فً حٌثٌات قرارها: 
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حٌّيع١ش ]ٌّخ[ » أِخ عٍٝ ِٔظٜٛ حٌّلخوُ ح٨رظيحث١ش، ـمي ً٘زض حرظيحث١ش حٌَرخ١، اٌٝ أْ 

ٌُ طيي رؤٞ كـش لخ١ٔٛٔش أٔٙخ ٓخّ٘ض ر٘ىً ـعخي ـٟ ط١ّٕش ٚحُى٘خٍ ػَٚس حٌّيعٝ ع١ٍٗ، اً أْ 

ش عٍٝ حٌّيعٟ ِطخٌذ رخٌز١ٕش، حٌ٘ت حٌٌٞ ٠ٔظٛؿذ ِعٗ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٍى ىعٜٛ حٌّيع١

«كخٌظٙخ..
595
. 

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ٠ظ٠ق أْ حٌظطز١ك حٌم٠خثٟ حٌلي٠غ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، كخٚي أ٨ 

٠ل١ي عٓ حٌمخعيس حٌعخِش ـ١ّخ ٠وٚ طل١ًّ ١خٌذ ٌ٘ح حٌلك عذء ح٦ػزخص، حعظزخٍح ٌىٛٔٗ 

 ، ٚحٌّيعٟ كٔذ حٌمخعيس حٌعخِش ِطخٌذ رخٌز١ٕش، ِٚٓ طُ طلًّ عذء ح٦ػزخص.خِيع١

ٌُ ٠َح  حٌطز١عش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ع عٍٝ ٌ٘ح ح٨طـخٖ، أٌٔٗىٓ ِخ ٩٠ك

ٚه١ٜٛٛش لٛحعي اػزخطٗ،
596
رً ٚهخٌؿ لٛحعي حٌفمٗ حٌّخٌىٟ ـٟ طع١١ٓ حٌّيعٟ ٚط١١ِّٖ عٓ  

١خٍ كك حٌىي ع ع١ٍٗ عذء ح٦ػزخص، ـخٌٔخعٟ ـٟ احٌّيعٝ ع١ٍٗ، ِٚٓ ػُ طلي٠ي ِٓ ٠م

ح٦ػزخص، ٚأّخ ٘ٛ ِيعٝ ع١ٍٗ، رخٌٕظَ اٌٝ أْ ٠٨عظزَ ِيع١خ ٠مع ع١ٍٗ عذء  ،ٚحٌٔعخ٠ش

حٌعَؾ ٠٘ٙي رٜلش لٌٛٗ، ـخ٤ًٛ ٘ٛ ٚؿٛى حٌَ٘وش حٌعَـ١ش، ٚأْ ِٓ ٠يعٟ ح٦هظٜخٙ 

رخٌّخي، ع١ٍٗ أْ ٠ؼزض ِيهً طٍّىٗ ٚحهظٜخٛٗ، ٚ٘ٛ ـٟ ٌٖ٘ حٌٍٜٛس ٘ٛ حٌّيعٟ ، ٤ٔٗ 

عٍٝ حٌَؼُ ِٓ رو٩ؾ حٌٔخعٟ، حٌٌٞ  ِـَى ِٓ أًٛ أٚ عَؾ ٠ع٠ي لٌٛٗ أ٠ٚ٘ٙي ٌلخٌٗ،

ٌلخٌٗ ٚٛيق ِمخٌٗ،  وٛٔٗ أٚي ِٓ ٠زيأ حٌيعٜٛ ٚحٌى٩َ أِخَ حٌمخٟٟ، ا٨ أْ حٌعَؾ ٠٘ٙي

.ـ١ٜزق رٌٌه ِيعٝ ع١ٍٗ، ِٚعفٝ ِٓ عذء ح٦ػزخص
597
  

ّ   ٌ٘ح حٌظٛؿٗ ـ٠ٟٚظَٙ  رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ىْٚ حٌٔعخس، ذْ خٌ  ط  طل١ًّ عذء ح٦ػزخص ٌٍ

 حٌظٟ طٕخٌٚض ِٔخثً اػزخص حٌٔعخ٠ش.حٌعي٠ي ِٓ حٌفظخٜٚ ٚحٌٕٜٛٙ حٌفم١ٙش ـٟ 

 ـمي ٍٚى ـٟ حًٌّٕٙ حٌعٌد حٌٍٔٔز١ً ِخ ٜٔٗ: 

 ِز١ــبصإلاٌدٙبص    ***       أْ ٠زوشٚا ث١بْ ا ػٍٝ ِم١ذٞفشض              »

 ثغ١ٙـــب ِٓ ِخبفخ ٖر١١ّضا ِب ثٗ ٔص١ت عؼ١ٙب    ***       ِٓ غ١ش

ٓعخ٠ش حٌّـِٙس  يأ  ظخُ ِٓ ًوَ ِزًوَ ـٟ ٌٖ٘ ح٤ر١خص ِخ طع١ٓ عٍٝ وخطذ ٍُٓ حٌـٙ

ط١١ِّح ٥ٌٜٔزخء، ٌّخ طمٍَ أْ ٔٔخء حٌزٛحىٞ ًٚحص ٠ي ٚٓعخ٠ش، ٚٗؽً ٚٔٔؾ ٚؼِي ٚحكظ٘خٕ 
                                                                                                                                                         
بموضوع الدعوى الرامٌة من طرف المستؤنفة للحصول على الكد والسعاٌة فً الشقة موضوع النزاع، أن المدعٌة لم تثبت دعواها 

 «.أنها اكتسبت حقا فً موضوع النزاع بؤي سبب، مما اعتبرت الدعوى المدعٌة غٌر مبنٌة على أساس. بؤٌة حجة تفٌد 

،الحسٌن الملكً، م.س، 08/14/1991، مإرخ فً 8746/89، ملف رقم 2003محكمة االستٌناف بالرباط، قرار عدد  -

 116ص : 
 .156، الحسٌن الملكً: م.س: 1997-01-22، مإرخ فً 1992/95، ملف رقم 223حكم ابتدابٌة الرباط، عدد   -595
وقد أكد على الطبٌعة العرفٌة إلثبات حق الكد والسعاٌة صراحة، القاضً عٌسى بن عبد الرحمان السكتانً بقوله بعد اإلجابة عن  -596

 «.فً القطر السوسً هذا الكبلم من أبً مهدي رحمه هللا فٌه إثبات السعاٌة على مقتضى العرف والعادة» سإال متعلق بسعاٌة المرأة 

فهذا الكبلم واضح فً الداللة على إن إثبات حق الكد والسعاٌة ٌتم فٌه مراعاة مقتضٌات العرف المحلً، ولذلك فهو لم ٌقل إثبات 

 السعاٌة على مقتضى قواعد الفقه أوالشرٌعة ، انظر:

 .263، م.س ، ص:  1محمد بن أبً بكر األزارٌفً : المنهل العذب السلسبٌل ، ج -
597

 وٌعزز ذلك قول شارح المٌة الزقاق سٌدي محمد الرهونً عند شرحه للبٌت :  - 

 أال أٌها القاضً لتأمر من ادعى *** بدعواه عن عرف وأصل تحوال                         

ن عرف، أي والمعنى أنه ٌجب على القاضً أن ٌؤمر المدعً بذكر دعواه، فإذا ذكرها وتجردت عما ٌصدقها م »حٌث ٌقول:   

 «غالب، وأصل، فهو المدعً الذي ٌإمر باإلثبات.

 135محمد بن أحمد بن ٌوسف الرهونً: شرح المٌة الزقاق، م.س، ص:   - 
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، ٨ٚ ٠ٔظزي عٍٝ ليٍ ٓعخ٠ظٙٓ ٍٚعخ٠ش ٚحكظطخد ٚؼ١َ ًٌه، ِ٘ظَوخص ٤ُٚحؿٙٓ ٚأهٛحطٙٓ

أْ ٠ىْٛ ًٌه ِخ٨ رٗ ١ٌٚظٗ، ا٨  مي ٌٕفٔٗ ِٓ ح٠َٗ٤ش ٨ٚ رّخ ؿِٙحٌِٚؽ ٨ٚ ح٤م رّخ ع

ٔٗ ؿِٙ٘خ ِٓ هخٌٚ ِخٌٗ، ١ٌْٚ أٚ٘زش أٚ ٗزٙٗ، أٚ ط٘ٙي ٌٗ ر١ٕش أحٓظفخىٖ ِٓ ٛيلش ع١ٍٗ 

ظ١ٍٓ زع١ٍٗ أكىخَ ـمٙخء حٌّظؤه٠َٓ حٌّ ـ١ٗ ٌٍِٚؿش ٓزذ، ـ١ٔظزي رٗ ك١ٕجٌ عٍٝ ِخ وخٔض طيٍٚ

 رٟ عَّحْ حٌفخٟٓ.رؤكىخَ حٌزٛحىٞ وؤ

َّأس ٛٛـخ ٌٍَؿً ٠ؤط١ٙخ رٗ، ـؽٍٔظٗ ٚ اًح عٍّض حٌ ، ٜٚٔٗ:٠ٚئ٠يٖ ِخ ـٟ حٌٕٛحىٍ

رٗ حٌِٚؽ ِٓ أؿَس ح١ٌَ٘  ٍض ِٓ ًٌه رميٍ عٍّٙخ، ِٚخ حٔفَىٔٔـظٗ، ـٟٙ ٠َٗىش رّخ عّ

.«ـٙٛ ٌٗ ٨ ط٘خٍن ـ١ٗ..
598
 

عٍٝ ِٓ ٠يعٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،  عـّٓ ه٩ي ٌ٘ح حٌٕٚ ٠ظز١ٓ أْ عذء ح٦ػزخص ٨ ٠م

حٌِٚؽ أٚ ح٤م  ِٛحي ٚحٌّّظٍىخص؛ اً ٠ظًِٓ ح٤ ءٚأّخ ٘ٛ عٍٝ ِٓ حىعٝ ح٨هظٜخٙ رٟ٘

كظٝ ٌٚٛ وخٔض عمٛى ح٠َٗ٤ش رخُّٓٙ  ،ربػزخص ح٨هظٜخٙ ٌّٓطخٌز١ـٟ ٌٖ٘ حٌٍٜٛس ح

حٌوخٙ.
599
 

ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ وٌٌه، وخٔض حٌفظٜٛ طٌ٘ذ اٌٝ عيَ طى١ٍؿ حٌِٚؿش ربلخِش حٌز١ٕش 

خِض رٌٌه حٌؽِي ٚحٌٕٔؾ ا٨ ، عٍٝ أٔٙخ ِخ لٌؽِي، ٚطىظفٟ ِٕٙخ رخ١ّ١ٌٓـ١ّخ ٠ظعٍك رعٍّٙخ ـٟ ح

«.طؽ١ٍزخ ٥ًٌٛ حٌٌٞ ٘ٛ ل١خَ حٌَ٘وش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ  » هعٍٝ ٚؿٗ حٌَ٘وش، ًٌٚ
600
 

  ً  ُعٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌٛكيٖ عذء ح٦ػزخص، ٨ ٠ٕٔـعٍٝ ٌ٘ح ٠ظ٠ق أْ طل١ًّ ِي 

ِع ِخ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ ٚحٌعًّ، ـخ٤ًٛ ـٟ ًٌه أْ ِخ حوظٔزٗ حٌٔعخس ٘ٛ حٌَ٘وش ـ١ّخ ر١ُٕٙ، 

ِٓ ًٌه ح٤ًٛ حٌىٛٔٗ ِـَى ،ٚعٍٝ ِٓ ٠ٕفٟ ًٌه اػزخص حٌعىْ
601

، ٌٚ٘ح ِخ ٠ِو١ٗ لٛي حرٓ 

عخُٛ ـٟ حٌظلفش
602
: 

 ػٟ ِٓ لــــــٛي ِدـــشد ***      ِٓ أصً أٚ ػشف ثصذق ٠ؾٙـذفبٌّذ  

  ِ  ػ١ٍٗ ِٓ لذ ػضـــذا ***      ِمبٌٗ ػشف أٚ أصـــــً ؽٙــــذا ػٝٚاٌّذ 

 

كخٌٚض حٌظوف١ؿ  ─ٟٚ٘ ل١ٍٍش ؿيح  ─ح٤كىخَ حٌم٠خث١ش طٛؿي رعٞ  ،ذ ًٌهٚاٌٝ ؿخٔ

ِٓ ؿعً عذء ح٦ػزخص عٍٝ ِيعٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌٛكيٖ، ٚحٓظٕيص ـٟ ًٌه اٌٝ أْ 

ـمي  ح٨هظٜخٙ ٤كيُ٘ رخٌز١ٕش حٌَ٘ع١ش؛ر١ٓ حٌٔعخس ٘ٛ حٌَ٘وش، كظٝ ٠ؼزض  خ ٔ٘ؤح٤ًٛ ـ١ّ

ًٛ ٘ٛ حٌَ٘وش كظٝ ٠ؼزض ْ ح٤ٚك١غ ا» خٟٟ حٌّم١ُ رّخٓش ِخ ٜٔٗ ؿخء ـٟ كىُ ٌٍم

حهظٜخٛٗ رخٌّيعٟ ع١ٍٗ ٌُ ٠ؼزض  ّخ ر١ي أكيّ٘خ ا٨ ٌز١ٕش، ٚحٌّيعٝح٨هظٜخٙ ٚح٨ٗظَحن ـ١
                                                 

 .257-256، م.س، ص: 1انظر: محمد بن أبً بكر األزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، ج - 598
599

 .396ً التنمٌة ، م.س، ص: انظر فً نفس المعنى: عبد السبلم حادوش: إدماج المرأة ف - 

كتب داوود من محمد بن عبد الحق ، فالذي جرى به العمل عند الفقهاء المصامدة وجزولة أن الزوجة  شرٌكة » وفً نفس اإلطار 

فٌها  الزوج بما كتبه على نفسه، بل هً شرٌكة له دلزوجها فٌما أفاداه ماال بتعنٌتهما و كلفتهما مدة انضمامهما ومعاونتها، وال ٌستن

 «.باالجتهاد، والشركة إذا أطلقت تحمل على التساوي 

 82أجوبة العباسً: ) مخطوط(، أورده أحمد اد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص:  -
 .89عبد الكبٌر العلوي المدغري: المرأة بٌن أحكام الفقه والدعوة إلى التغٌٌر، م.س، ص:  -انظر:  -600
601

 .403، م.س ، ص: راجع: عبد السبلم حاد وش - 
 وفً شرح هذه األبٌات، ٌقول الشٌخ محمد بن ٌوسف الكافً:  -602

ٍ   –األبٌات  –قوله فالمدعً من »  عً وصفه أن ٌتجرد قوله عن أصل وعرف ٌعنً إذا أردت معرفة وصف كل منهما، فالمد 

  ٍ  «د أصل بصدقهعى علٌه من عضد وقوي مقاله عرف أو أشهٌشهدان أو أحدهما بصدقه فً دعواه، والمد 

 .10محمد بن ٌوسف الكافً: إحكام األحكام على تحفة الحكام،  م.س ، ص:    -  
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«كظٝ حهظٜخٛٗ رٗ... ـ١ٗ، رً ٌُٚ ٠ي 
603

أويص ع١ٍٗ حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش .ٚ٘ٛ ٔفْ ِخ 

حى٠َڭرؤ
604
. 

عذء  ٌٔعخسحْ ِخ طـيٍ ح٦ٗخٍس ا١ٌٗ، أْ ؿ٠َخْ حٌعَؾ عٍٝ عيَ طل١ًّ ـب ٚأه١َح:

ِطٍمخ، رً ٨ري ِٓ  ػزخص١ٓ رخ٦ِع١ٕ ٚحـظَحٝ حٌَ٘وش ـٟ ؿخٔزُٙ، ٨ ٠عٕٟ أُٔٙ ؼ١َ ح٦ػزخص

اٌٝ ؼ١َ ًٌه ِٓ ِٔظفخى،  ُٚٓع١ٙ ُعٓ وي٘ ، ٚٔظؾٚح ٚٓعٛحوي ُرّخ ٠ف١ي أٔٙ أْ ٠يٌٛح

ِٓ  ُ ِٚٔخّ٘ظُٙٚالَحٍ وي٘ ،ِٓ ؿٙش حٌٔعخ٠شحٌعٕخَٛ حٌظٟ طف١ي حٌمخٟٟ ـٟ طلي٠ي ليٍ 

ّ   ١خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ طفَٝ عٍٝعٍٝ أْ ِمظ٠أهَٜ، ؿٙش  ً  ط  حٌ  ً  ً د رلك حٌىي خي 

اػزخص حهظٜخٛٗ رخٌّخي ِٟٛٛ  حٌيعٜٛ، حٔط٩لخ ِٓ أْ حٌعَؾ ٠فظَٝ ٚؿٛى  ٚحٌٔعخ٠ش

ِظؤػَس رخٌعَؾ، ـًٙ ح٤َِ وٌٌه  حٌَ٘وش، ٌٚ٘ح ِخ ٠ـعً لٛحعي اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

  رخٌٕٔزش ٌّلً اػزخطٗ؟.

 

 انية:الفقرة الث
 حق الكد والسعايةفي دعوى  محل اإلثبات

 

حٌٛحلعش حٌَّحى اػزخطٙخ، ٚحٌظٟ اِخ أْ طىْٛ ٚحلعش  حٌٟ٘ء أٚ حٌّمٜٛى رّلً ح٦ػزخص،

لخ١ٔٛٔش، أٚ طَٜـخ لخ١ٔٛٔخ
605

هّْ ١َٚٗ  ─ ِشخكٔذ حٌمٛحعي حٌع ─ ، عٍٝ أٔٗ ٠٘ظ١َ ـ١ٗ

أٓخ١ٓش:
606
 

 

 أْ طىْٛ حٌٛحلعش حٌَّحى اػزخطٙخ ِلً ِٔح .   .1

 طىْٛ حٌٛحلعش ِليىس ِٚعٍِٛش. أْ .2

 أْ طظعٍك حٌٛحلعش رخٌلك حٌّطخٌذ رٗ. .3

 أْ طىْٛ حٌٛحلعش حٌَّحى اػزخطٙخ ؿخثِس حٌمزٛي. .4

 أْ طىْٛ حٌٛحلعش ِٕظـش ـٟ ح٦ػزخص لخٔٛٔخ. .5

 

 ،ٟٚع حٌفمٙخء ٌّلً ح٦ػزخص هّْ ١َٚٗ أٓخ١ٓش ـمي ،ٚرخٌٕٔزش ٌٍفمٗ ح٩ٓ٨ِٟ       

 ّٓٛ٘خ ر١َٚ٘ حٌّيعٝ رٗ، ٟٚ٘:
607
   

                                                 
الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م  -. 28/07/1987، مإرخ فً 62/87ملف رقم  61/87حكم القاضً المقٌم بماسة، عدد  -603

 .137س، ص 
604

 .142راجع الحكم منشورا عند الحسٌن الملكً: م.س، ص:  - 
المقصود بالتصرف القانونً، هو التصرف المبنً على وجود إرادة مزدوجة أو منفردة تهدف إلى إحداث أثر قانونً، مثل العقد  -605

 الذي هو بمثابة تصرف قانونً ٌقوم على تطابق إرادتٌن بهدف إنشاء حق شخصً أو اكتساب حق عٌنً.

واقعة طبٌعٌة ال دخل إلرادة اإلنسان فٌها » وهً إما أن تكون « قانون علٌها أثرا واقعة مادٌة ٌرتب ال» أما الواقعة القانونٌة، فهً 

كالموت، وقد تكون واقعة اختٌارٌة حدتث بإرادة اإلنسان كالبناء والغراس.وإذا كانت واقعة اختٌارٌة، فقد ٌقصد اإلنسان من ورابها 

هذا األثر، كدفع غٌر المستحق، وقد ٌقصد عكس هذا األثر  دد ال ٌقصإحداث األثر القانونً المترتب علٌها، كاالستٌبلء والحٌازة وق

عبد الرزاق السنهوري:  -«  كالعمل غٌر المشروع ..... فهً دابمة واقعة مادٌة، ولٌس إرادة كما هو الحال فً التصرف القانونً.

 . 2 -1، م.س، ص: 2الوسٌط فً شرح القانون المدنً: ج
 انظر تفصٌل هذه الشروط: -606

 .31-25إدرٌس العلوي العبدالوي : وسابل اإلثبات فً التشرٌع المدنً  المغربً ، م.س، ص:  -  



 190 

 أْ ٠ىْٛ حٌٟ٘ء أٚ حٌلك حٌّيعٝ رٗ ِعٍِٛخ. -1

 أْ ٠ىْٛ حٌّيعٝ رٗ ِّخ ٠لظًّ حٌؼزٛص. -2

 أْ ٠ىْٛ حٌّيعٝ رٗ ِّخ ٠يهً ـٟ ٔطخق حٌّٜخٌق حٌّعظزَس. -3

 أْ ٠ىْٛ حٌّيعٝ رٗ َِ٘ٚعخ. -4

  أْ ٠ىْٛ حٌّيعٝ رٗ عٕي ػزٛطٗ ٨ُِخ ٌٍوُٜ. -5

   

خ ِل١ٍخ، ٠ىْٛ ِلً ٚرخٌَؿٛ  اٌٝ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخعظزخٍٖ عَـ 

ِٕٜزخ عٍٝ حٌٛحلعش حٌظٟ أٔ٘ؤطٗ، ٟٚ٘  ─١زمخ ٌٍظلي٠ي ح٤ٔؿ حٌٌوَ  ─ح٦ػزخص ـ١ٗ 

حٌَ٘وش حٌعَـ١ش، عٍٝ أْ حٓظو٩ٙ عَؾ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ع٩ّ لخ١ٔٛٔخ ٠َطز٢ رعًّ 

 حٌمخٟٟ، ٨ٚ كخؿش ١٥ٌَحؾ أٚ ِيعٟ ٌ٘ح حٌلك اٌٝ اػزخطٗ.

ٚظ١فش حٌمخٟٟ طفَٝ ع١ٍٗ حٌعٍُ حٌّٔزك رٗ،  ـّخ ىحَ أْ حٌعَؾ ٘ٛ لخْٔٛ، ـبْ

،ٚاْ وخْ ِٓ حٌٕخك١ش حٌع١ٍّش ٠ٜعذ ٌ٘ح ح٤َِ
608
ه٩ـخ ٌٍعخىس ح٨طفخل١ش حٌظٟ ٠ـذ عٍٝ  

حٌّظمخ١ٟٓ اػزخطٙخ.
609
 

، ِعظزَس أْ لخٟٟ ٌ٘ح حٌّعٕٝ ٚلي أويص حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رَّحوٖ عٍٝ

َ أْ حٌعَؾ ٠عظزَ ِٜيٍح ِٓ حٌّٟٛٛ  ٍَِِ لخٔٛٔخ رّعَـش عَؾ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِخىح

 ِٜخىٍ حٌمخْٔٛ.

 ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص حٌلىُ:

ٚك١غ أٗ ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش، ـبْ حٌّلىّش ٍِِِش رظطز١ك حٌٕٜٛٙ حٌمخ١ٔٛٔش عٍٝ » 

١زمخ ٌٍفًٜ حٌؼخٌغ ِٓ  ،حٌيعخٜٚ حٌّعَٟٚش ع١ٍٙخ رٜفش طٍمخث١ش ٌٚٛ ٌُ ٠طٍذ ِٕٙخ ًٌه

طٔظّي ِٓ ِـّٛعش ِٓ حٌّٜخىٍ، ِٕٚٙخ  لخْٔٛ حٌّٔطَس حٌّي١ٔش، ٚأْ حٌمٛحعي حٌمخ١ٔٛٔش

حٌعَؾ، حٌٌٞ ٠طزمٗ حٌمخٟٟ، ٠ٍِِٚٗ ِعَـظٗ ِٓ ؼ١َ أْ ٠طٍذ ِٓ حٌوَٜٛ اػزخطٗ، 

ٚحٌٕخٌُش ِٟٛٛ  حٌيعٜٛ طظعٍك رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش حٌّٔظّي ِٓ ح٤عَحؾ حٌّل١ٍش 

«ٌّٕطمش ّٓٛ ِخٓش.
610
. 

ٓظجٕخؾ رخوخى٠َ ٔمٞ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ لَحٍ حٌّلىّش ح٨ أ٠٠خ، ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

ٌظز١ٕٙخ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ حٌٌٞ طـخً٘ ططز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش كٔذ حٌعَؾ 

 حٌٔخثي رّٔٛ.

 ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص لَحٍ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ:

 كمخ، ك١غ اْ حٌلىُ حٌّطعْٛ ـ١ٗ طزٕٝ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ ٚٛللٗ.» 
                                                                                                                                                         

محمد الحبٌب التجكانً: النظرٌة العامة للقضاء واإلثبات فً الشرٌعة اإلسبلمٌة مع مقارنتها بالقانون  -راجع تفصٌل ذلك:  -607

 .170م، ص: 1985/ ه1405طبعة  –الدار البٌضاء  –المغربٌة ، طبع دار النشر  1الوضعً، سلسلة الدراسات التشرٌعٌة رقم 

 ولقد لخص هذه الشروط صاحب المٌة الزقاق بقوله:  

 ومعتبرا شرعا وعلما به صال  ٭٭٭  وكان محققاٌإول لذا أوذا                           

 المكذبة فامر مجٌبا وأبط  ٭٭٭  وذا غرض إن صح مع نفً عادة                   

 علٌه ٌرى بالعرف أو ما تؤصبل    ٭٭٭بذا المجٌب من ادعى  إذا إختل شرط                

 .     138انظر: محمد بن أحمد بن  ٌوسف الرهونً: شرح المٌة الزقاق، م.س، ص:  - 
 .166محمد الكشبور : رقابة المجلس األعلى على المحاكم الموضوع ، م.س ، ص:   -انظر :  -608

 .22س العلوي العبدالوي : وسابل اإلثبات فً التشرٌع المدنً المغربً، م.س، ص : إدرٌ -    
609

 وما بعدها. 168محمد الكشبور: م.س، ص:  - 
 ) غٌر منشور(. 27/12/2004، مإرخ فً 99/08/04، ملف رقم 322حكم ابتدابٌة مراكش، عدد  -610
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ٌمٍٜٛ ـٟ ش حزؽٚك١غ ٠ظ٠ق ِٓ ح٩١٦  عٍٝ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ أٔٗ ٠ىظٟٔ ٛ

ح٤ٓزخد، ٌُٚ ٠ـَ عٍٝ حٌٕٔٓ حٌّظزعش ـٟ حٌمطَ حٌٟٔٛٓ ـٟ ٗؤْ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

ٌٍِٚؿخص حٌّظٛـٝ عٕٙٓ أٚ حٌّطٍمخص، ٚحٌظٟ ٔٚ ع١ٍٙخ حٌفمٙخء ـٟ ـظخ٠ُٚٙ ٚأكىخُِٙ، 

ِّٚخ أ١َٗ اٌٝ رعٞ ِٕٗ ـٟ ح١ٌٍٓٛش، ِّخ طىْٛ ِعٗ ح١ٌٍٓٛش ـٟ ِلٍٙخ، ِٚخ أؿخرض عٕٗ 

«ِخ ٔعظٗ ١ٍٓٚش حٌٕمٞ عٍٝ حٌلىُ. ٨َ ٠مخٚحٌّطٍٛرش ـٟ حٌٕمٞ 
611
. 

ِٓ ٕ٘خ، ٠زيٚ أْ ِلً ح٦ػزخص ـٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٠و٠ع ٌٕفْ ح٠ٌٛحر٢ 

حٌّظعٍمش رّلً ح٦ػزخص كٔذ حٌمٛحعي حٌعخِش، عٍٝ أْ حٌعٕخَٛ حٌظٟ ٠ظطٍزٙخ حٌم٠خء 

ح حٌلك ٌؼزٛص كك حٌٔخعٟ ـٟ ِخي ح٤َٓس طزمٝ ِظٕٛعش رلٔذ ١ز١عش ِلً حٌّطخٌزش رٌٙ

ِٓ ؿٙش، ١ٚز١عش حٌعًّ حٌّزٌٚي ِٓ لزً حٌٔخعٟ ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش، ٚر١ٜؽش ٚٗىً 

 ِٔخّ٘ش ٌ٘ح ح٤ه١َ ِٓ ؿٙش ػخٌؼش.

حٔط٩لخ ِٓ ؿَى ح٤كىخَ  ─ٚاؿّخ٨، ٠ّىٓ ٍٛي حٌعٕخَٛ حٌّظطٍزش ل٠خث١خ 

حٌِٚؿش ١ٍظٙخ عٍٝ ٍٛٛس ِطخٌزش ٚحٌمَحٍحص حٌّظٛـَس ـٟ حٌّٟٛٛ ، ٚحٌظٟ طَطىِ ـٟ و  

ىي ٚحٌٔعخ٠ش ـ١ّخ ٠ٍٟ:ح٦ٌػزخص كك  ─ٙخ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌِٚؿ
612
 

 

ٚأٔٗ عخش ٘زا اٌؼًّ فٟ عج١ً رى٠ٛٓ ثشٚح األعشح  ،ئثجبد وْٛ اٌغبػٟ ٠ؼًّ – 1

ك١غ » ،حى٠َ ط١ٟٛلخ ٌٌٙح ح٤َِڭؿخء ـٟ لَحٍ ٌّلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رؤ :أٚ ر١ّٕزٙب

ٍٝ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ ؼ١َ حط٠ق ٌٍّلىّش ِٓ ه٩ي ىٍحٓظٙخ ٌٍٍّؿ أْ ِؤهٌ حٌطخعٕش ع

ح٩ِ٤ن  ─ ٜٔؿ ─َِطىِ عٍٝ أٓخّ، ًٌه أْ حٌطٍذ ٠َِٟ اٌٝ حٓظلمخق ١ٜٔذ 

رعٍش أٔٙخ ٔخطـش عٓ وي حٌِٚؿش ٚٓعخ٠ظٙخ اٌٝ ؿخٔذ حٌِٚؽ ه٩ي ـظَس  ،حٌّيعٝ ـ١ٙخ

حٓظَّحٍ حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش، ٚأْ ِؼً ٌ٘ح حٌطٍذ ٠مظ٠ٟ اػزخص وْٛ حٌِٚؿش عخٍِش، 

ِعَٚؾ ِٕٚظؾ، ١ٌٚٔض ِٓ ًٚحص حٌلـخد، ٚأٔٙخ رعٍّٙخ لي أٞ ٌٙخ عًّ ِليى ٚ

«ٓخّ٘ض ر٘ىً ؼ١َ ِزخَٗ ـٟ أّخء ػَٚس حٌِٚؽ.
613
 

 

ِغبّ٘خ ثّبي أٚ ػًّ أٚ  ث١بْ طج١ؼخ ِغبّ٘خ اٌغبػٟ ٚٔٛػٙب ٚ ِب ئرا وبٔذ -2

: ٌٌٌٚه حعظزَص حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤوخى٠َ أْ ِٓ ِغ رسذ٠ذ ٔٛع وً ِّٕٙبّ٘ب ِؼب 

ٌِٚؿش ِيع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ر١خْ ٔٛع١ش عٍّٙخ ١ٚز١عظٗ، ؿخء ـٟ حٌٛحؿذ عٍٝ ح

 ك١ؼ١خص حٌلىُ:
                                                 

، الغرفة االجتماعٌة، أورده منشورا  الحسٌن 12/05/1980، مإرخ فً 74469، ملف رقم 177قرار المجلس األعلى عدد -611

 .68، م.س، ص: ةالملكً: نظام الكد والسعاٌ
 وحول بعض هذه العناصر راجع: -612

 .128، ص: س.ممحمد الخضراوي: دور المجلس األعلى فً حماٌة حقوق المرأة،  -  

 .70، ص: س.مالصدٌق بلعرٌبً: السعاٌة،  -  
 )غٌر منشور(. 14/09/2004مإرخ فً  03-534، ملف رقم 806ؤكادٌر، عدد قرار محكمة االستٌناف ب -613

 وانظر فً نفس االتجاه:      

 ) غٌر منشور(. 9/06/2000، مإرخ فً 206/99، ملف رقم 211قرار محكمة االستٌناف بؤكادٌر عدد  -     
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ٚك١غ أٗ رخٌَؿٛ  اٌٝ ٍُٓ حٌٔعخ٠ش أع٩ٖ، ٚحٌٌٞ ٠٘ٙي ـ١ٗ ٗٙٛىٖ رىي حٌّيع١ش » 

ٚٓعخ٠ظٙخ ِع ُٚؿٙخ وطَحُس رخ٢ٌش، ـبْ حٌٛػ١مش ٌُ طٟٛق ٔٛع١ش عًّ حٌّيع١ش 

«وطَحُس رخ٢ٌش.
614
. 

 

: ٌٚ٘ح حٌعَٕٜ ٍَٟٚٞ ـٟ ْ ٕ٘بن دِٕخِالن ِغزفبدح، ٚأئثجبد ٚخٛد أ -3

حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ـمي  ً٘زض حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش رؤوخى٠َ اٌٝ أْ عيَ ر١خْ 

ح٨ٓظفخىس حٌظٟ كٍٜض ٌٍِٚؿ١ٓ، ٚوٌح ً٘ ٕ٘خن ىِٕش أَ ٨، ٠ـعً ِٓ ١ٍذ كك حٌىي 

 ٚحٌٔعخ٠ش ٔخلٜخ، ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص حٌلىُ:

ٟ كٍٜض ٌٍِٚؿ١ٓ ؼ١َ حٌٔعخ٠ش ؼ١َ ِز١ٕش، ٚأْ ح٨ٓظفخىس حٌظْ حٌىي ٚٚك١غ ا» 

ْ حٌّيع١ٓ ٌُ ٠ز١ٕٛح ً٘ ٕ٘خن ىِٕش أَ ٨ كظٝ طعٍُ كظٛظ حٌٔعخ٠ش، ٚحٟلش، ٚك١غ ا

«كٔذ ِخ ؿَٜ رٌٌه حٌعَؾ ٚحٌعخىس...
615
 

 

: ٌٚ٘ح ِخ أوي ع١ٍٗ كىُ ث١بْ لذس اٌغؼب٠خ ٚٔٛع ِب ٠طٍت اٌغبػٟ ِٕٗ عؼب٠زٗ -4

   ٤ٔٙخ ،َ أْ حٌّيع١ش ٨ طٔظلك كمٙخ ِٓ حٌىي ٚحٌٔعخ٠شلخٟٟ ط١ِٔض، ك١غ حعظز

 .«ٌُ طز١ٓ ليٍ ٓعخ٠ظٙخ ٨ٚ ِخ ٘ٛ حٌٕٛ  حٌٌٞ ططٍذ ِٕٗ ٓعخ٠ظٙخ»  
616
 

 

أُ٘ عٕخَٛ ح٦ػزخص حٌظٟ طعظّي ع١ٍٙخ ِلخوُ حٌّٟٛٛ  وؤٓخّ  ،ٌٖ٘ اًْ رو٩ٛش

كك حٌىي  ِطَٚكخ كٛي ٚٓخثً اػزخص ٠زمٝ ، ا٨ أْ حٌٔئحي١ذ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شٌظَط

 .ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ ٔٛعٙخ، ِٚيٜ ه٠ٛعٙخ ٌٍمٛحعي حٌعخِش ٧ٌػزخص ِٓ عيِٗ؟

 

 انًؽهة انخاَي: 

 

 ٔضائم اإلحثاخ في دػٕٖ حك انكذ ٔانطؼايح

 

ّزيأ حٌعخَ حٌّظفك ع١ٍٗ ، أْ حٌٔعخ٠ش طعظزَ ِٓ حٌّٔخثً حٌٛحلع١ش حٌظٟ ٠ـُٛ حٌاْ 

ٙٛى، ٓٛحء ِٕٙخ ح٠ٌّّٕش ـٟ ٗىً ٌف١ؿ اػزخطٙخ رىخـش ٚٓخثً ح٦ػزخص، عٍٝ أْ ٗٙخىس حٌ٘

عيٌٟ، أٚ عٓ ٠َ١ك اك٠خٍ حٌ٘ٙٛى ٚح٨ٓظّخ  ا١ٌُٙ، طعظزَ ِٓ أُ٘ حٌطَق حٌّٔظعٍّش 

ٚحٌ٘خثعش ـٟ اػزخص حٌٔعخ٠ش عٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌعٍّٟ، هخٛش ٚأْ حٓظل٠خٍ حٌي١ًٌ حٌىظخرٟ 
                                                 

لحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة،        . ا15/02/1994، مإرخ فً 429/93، ملف رقم 55/94حكم ابتدابٌة أكادٌر عدد  -614

 .152.س ص: م

، 206/99ملف رقم  211،) تضمنه قرار محكمة االستٌناف بؤكادٌر عدد 102/97وانظر كذلك، حكم ابتدابٌة أكادٌر ملف رقم  -

 ( ) غٌر منشور(.09/06/2000مإرخ فً 
 .93، الحسٌن الملكً: م.س،  ص:   12/12/1973، مإرخ فً 585/72، ملف رقم 335حكم ابتدابٌة أكادٌر عدد  -615

وفً نفس السٌاق، ذهبت المحكمة االبتدابٌة بالرباط إلى رفض طلب المدعٌة لكونها لم تدل بما ٌثبت حقها وال بما ٌفٌد وجود 

 ممتلكات .

 .163، الحسٌن الملكً: م.س، ص: 26/04/1989، مإرخ فً 07/13/89، ملف رقم 104ابتدابٌة الرباط، حكم عدد  -
 183.  الحسٌن الملكً: ، م.س، ص: 14/10/1959مإرخ فً  309/1959حكم قاضً مدٌنة تزنٌت، ملف رقم  -616
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ٓ حٌٔعخس، ٔظَح ٌطز١عش حٌع٩لش حٌوخٛش حٌظٟ طَر٢ ر١ ،٠ىْٛ ِٕعيِخ ،ـٟ ٌ٘ح حٌّـخي

،ٚحٌظٟ طيـعُٙ اٌٝ ح٨ِظٕخ  عٓ حٌىظخرش ٨عظزخٍحص أه٩ل١ش ٚػمخـ١ش
617
 (.اٌفمشح األٌٚٝ)  

ا٨ أْ ٌ٘ح ٨ ٠عٕٟ عيَ اِىخ١ٔش ح٨ٓظفخىس ِٓ حٌٛٓخثً ح٤هَٜ ٧ٌػزخص، 

، عٍٝ أْ حٍطزخ١ حٌّطخٌزش رلك ( اٌفمشح اٌثب١ٔخ)  ٚحٌمَحثٓ  ،ٚح١ّ١ٌٓ ،ٚهٜٛٛخ ح٦لَحٍ

رعمخٍ ِلفع ٠طَف حٌٔئحي كٛي ِيٜ ٩ِثّش ٔظخَ حٌظلف١ع ]حٌظم١١ي[  حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

 .﴾اٌفمشح اٌثبٌثخ  ﴿حٌعمخٍٞ ٦ػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

 

 

 :الفقرة األولى
 شهادة الشهود كوسيلة إثبات متداولة

 

ً   »عَؾ حرٓ عَـش حٌ٘ٙخىس رمٌٛٗ:    ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ذ  ٚي ٘ٛ رل١غ ٠ٛؿِ ق 

  ٓ ًْ ّ  رِ  ُ  ىْ حٌل   ٗ  خع  ّ  عٍٝ حٌلخوُ  ً  ز  خٌِ ١   ؿ  ٍِ ٖ أٚ ك  ىِ ي  ع  لخثٍٗ ِع ط   ي   ياْ ع   خٖ  ٠  ط  ْك  ٗ »،
618
 

. «اهزخٍ ٠ظعٍك رّع١ٓ، ٚرم١ي حٌظع١١ٓ، طفخٍلٗ حٌَٚح٠ش  »ٚعَـٙخ رٓ ـَكْٛ رؤٔٙخ: 
619
 

كك حٌىي  ىعٜٛ ِٓ أُ٘ ٚٓخثً ح٦ػزخص حٌّعظّيس ـٟ حٌ٘ٙخىس رٌٙح حٌّعٕٝ طعظزَٚ

 ٌٝ عخ١ٍِٓ أٓخ١١ٓٓ:ٚحٌٔعخ٠ش، ٠َٚؿع حٌٔزذ ـٟ ًٌه ا

عخًِ طخ٠ٍوٟ ٚػمخـٟ، ٠َطز٢ رظٍٙٛ حٌّّخٍٓش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  :األٚي

حٌّعظّيس ـٟ اػزخص حٌّعخ٩ِص حٌظٟ ـٟ  حٌٔخثيس ٚحٌّعظّيس رّـخي وخٔض ـ١ٗ حٌ٘ٙخىس طعي ح١ٌٍٓٛش

حٌىي خلظٜخٍ اعّخي ِمظ١٠خص كك ـ ٗى١ٍش حٌىظخرش؛ أٟؿ اٌٝ ًٌه،  ؿٍٙخ وخٔض طٔظؽٕٟ عٓ

ٗىً عخ٩ِ ِّٙخ ـٟ عيَ حٌٍـٛء اٌٝ طٛػ١ك  ،ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ا١خٍ ِليٚى ٟٚ٘ ح٤َٓس

 حٌّعخ٩ِص ر١ٓ أـَحى٘خ ٨عظزخٍحص أه٩ل١ش ٚ ػمخـ١ش عٍٝ حٌوٜٛٙ.

١ٍٓٚش اػزخص ٍٓٙش ٟٛعٟ، ٠ظّؼً ـٟ أْ حٌ٘ٙخىس طعظزَعخًِ عٍّٟ ِٚٛ :اٌثبٟٔ

 ؿٓ حٌعٕخء ٚحٌ٘مخء، ـخ٤َِ ٨ ٠ى١ٍَِٚٔس، ٨ٚ ٠ظطٍذ ح٤َِ ـٟ حٌلٜٛي ع١ٍٙخ وؼ١َح ِ

ٜٓٛ حٓظـّخ  حٌعيى حٌّظطٍذ ـٟ ٗٙخىس حٌٍف١ؿ، أٚ اك٠خٍ حٌ٘ٙٛى ٦ى٨ء ر٘ٙخىطُٙ أِخَ 

حٌّلىّش، هخٛش ٚأْ ٚٓخثً ح٦ػزخص ح٤هَٜ ططَف ٛعٛرخص ِٓ ك١غ ح٠ٌٛحر٢ حٌظٟ 

 طظطٍذ اعّخٌٙخ.

ـٟ ٍٛٛس ٗٙخىس حٌ٘ٙٛى اِخ أْ طىْٛ  ،ٚحٌ٘ٙخىس حٌّعظّيس ـٟ اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

أِخَ حٌّلىّش، ٌٚ٘ح ِخ ٠طٍزٗ حٌمخٟٟ ـٟ وؼ١َ ِٓ ىعخٜٚ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رمٜي ؿ٩ء 
                                                 

617
 انظر فً هذا المعنى: - 

،  1997، أبرٌل 40، العدد تأحمد إد الفقٌه: ضمانات حقوق المرأة المالٌة فً ممتلكات األسرة.... أٌة ضمانات ؟ مجلة المحاما -   

 .107 -106ص: 
618

 .582، م.س، ص: 2انظبل: أبو عبد هللا محمد األنصاري الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج  - 
619

 .164، م.س، ص: 1برهان الدٌن محمد بن فرحون: تبصرة الحكام ، ج - 

خبر، إال أن ومما تجدر اإلشارة إلٌه، أن الفقهاء ٌمٌزون بٌن الشهادة كوسٌلة لئلثبات، وبٌن الرواٌة؛ فعلى الرغم من أن كبل منهما   

أبو  -الشهادة خبر تعلق بجزبً، وقصد به ترتٌب فصل القضاء علٌه، خبلفا للرواٌة التً لٌست كذلك. انظر فً بٌان هذا التمٌٌز: 

 .138، م.س، ص: 2الحسن علً بن عبد السبلم التسولً: البهجة، ج
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،كم١مش حٌيعٜٛ
620
،ٚاِخ أْ طظُ ـٟ ا١خٍ ٗٙخىس حٌٍف١ؿ 

621
أط٩لخ ِٓ حٓظمَحء  ─حٌظٟ ٠ـذ   

ى أ٨ طلًّ أٞ طٕخلٞ ر١ٕٙخ ٚر١ٓ ط٠َٜلخص حٌ٘ٙٛ ─حٌم٠خث١ش  رعٞ ح٤كىخَ ٚحٌمَحٍحص

ً  » لَحٍ ٌٍّـٍْ ح٤عٍٝ رؤْ حٌّلىّش ـمي ؿخء ـٟ  ٚا٨ ٍىص حٌ٘ٙخىس، ،أِخَ حٌّلىّش  ُ ح ٌ

ٔخل٘ض حٌلـؾ حٌظٟ حٓظيٌض رٙخ حٌطخٌزش ٚحٓظّعض اٌٝ ط٠َٜلخص حٌ٘ٙٛى أػٕخء حٌزلغ حٌٌٞ 

ٚأْ ط٠َٜلخطُٙ ِٕخل٠ش  أؿَطٗ، ٚطز١ٓ ٌٙخ عٓ كك أُٔٙ ٨ ٠عَـْٛ ح٤ٍٝ حٌّظٕخُ  ـ١ٙخ،

َٛكٛ رٗ أِخَ حٌعي١ٌٓ حٌّظٍم١ٓ ٌٍ٘ٙخىس، طىْٛ لي أٓٔض ل٠خء٘خ عٍٝ أٓزخد  ٌّخ ٓزك ٚأْ

«ا١ٌٗ ٚعٍٍض لَحٍ٘خ طع٩١ٍ ١ٍّٓخ.طزٍَ ِخ حٔظٙض 
622
. 

أٟؿ اٌٝ ًٌه، أْ ٔمٜخْ عٍُ حٌ٘ٙٛى رؤكٛحي حٌّظٕخُع١ٓ، اِخ ٨هظ٩ؾ ِىخْ اؿَحء 

ُ حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش ك١غ أ٠يص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رؤوخى٠َ كى حٌ٘ٙخىس ٚحٌّلً حٌّيعٝ ـ١ٗ،

حٌٍف١ؿ حٌّيٌٝ رٗ أٔـِ رّي٠ٕش ه٠َزىش ٚحٌعمخٍ حٌّيعٝ ـ١ٗ ٠ٛؿي رّي٠ٕش » ِٓ أْ  حٔط٩لخ

أوخى٠َ، ]ِٚٓ ػُ[ ٛخٍ حٌٍف١ؿ حٌٌّوٍٛ عخِخ...حٌٟ٘ء حٌٌٞ ٠ـعٍٗ ٔخلٚ عٓ ىٍؿش ح٨عظزخٍ 

«. حٌَ٘عٟ.
623
 

ش ح٨رظيحث١ش ك١غ ٍـ٠ض حٌّلىّ أٚ ٨هظ٩ؾ حٌِِخْ ر١ٓ حٌ٘ٙٛى ١َٚـٟ حٌيعٜٛ،

أٞ  ٠1951ٕخ٠َ  20حٌّيع١ش لي عمي ع١ٍٙخ ُٚؿٙخ رظخ٠ٍن » ٠ش ٌىْٛ أْ ح٨عظزخٍ رَُٓ حٌٔعخ

ٕٓش ِٓ حُى٠خى رعٞ ٗٙٛى حٌٔعخ٠ش، ٚأْ ٘ئ٨ء ٨ عٍُ ٌُٙ رخٌٟٛع١ش حٌّخى٠ش  15لزً 
                                                 

620
وف على الحقٌقة... وللتؤكد من عمل الزوجة وما قد وحٌث أن المحكمة وللوق» ومن ذلك ما جاء فً حكم ابتدابٌة انزكان بؤنه - 

تكون قد قدمته من مجهودات وأموال  ومساهمة فً تنمٌة أموال األسرة التً تكونت خبلل الحٌاة الزوجٌة، فإنها أمرت بإجراء 

رابة والعداوة وأدابهم أن جمٌع الشهود قد أجمعوا بعد نفٌهم الق 16/02/2005البحث، والذي اتضح من خبلل المحضر المنجز بتارٌخ 

 .«الٌمٌن القانونٌة، أن المدعٌة كانت تكد وتجتهد بجانب زوجها طٌلة فترة الزواج 

 ) غٌر منشور(. 23/03/2005، مإرخ فً 38/2004ملف رقم  447حكم ابتدابٌة انزكان، عدد  -

الحسٌن الملكً: نظام  -،26/12/1986فً  مإرخ 54/86، ملف رقم 221/86حكم ابتدابٌة أكادٌر عدد  -وانظر فً نفس االتجاه:   

 .142الكد والسعاٌة، م.س، ص: 
621

شهادة اللفٌف، تطلق على الوثٌقة التً تتضمن بها شهادة عدد من الناس غٌر مزكٌن أو معروفٌن بالعدالة أو منتصبٌن للشهادة،  - 

 وهً على ما ذهب إلٌه فقهاء المالكٌة المتؤخرٌن على وجهٌن:

من الناس ٌحصل مع خبرهم العلم، الستحالة تواطبهم على الكذب، كشهادة أهل القرٌة على رإٌة الهبلل وٌسمى  شهادة جماعة -   

 باللفٌف التواتري.

 بخبرهم العلم، وهو الذي جرى به العمل لدى المتؤخرٌن لتعذر وجود العدول فً كل وقت ونازلة. لشهادة من ال ٌحص -

 61405ملف رقم  34ا لم ٌوجب القانون إثباته بوسٌلة معٌنة ) قرار المجلس األعلى عدد وشهادة اللفٌف ٌصح اعتمادها فً كل م

.( سواء فً القضاٌا المدنٌة والعقارٌة، أو 145، ص 1983ٌونٌو  6، منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 06/02/1980مإرخ فً 

 األحوال الشخصٌة والحالة المدنٌة.

 وموقف القضاء منها انظر:المختلفة، العدلً فً هذه المجاالت وحول القوة الثبوتٌة لشهادة اللفٌف 

سعٌد كوكبً: شهادة اللفٌف العدلً بٌن حجٌتها والحاجة إلٌها فً اإلثبات أمام القضاء، مجلة ندوات محاكم فاس، العدد األول،  -

 وما بعدها. 86، ص 2003أكتوبر 

 إلثبات انظر:وألخذ فكرة موسعة حول مفهوم شهادة اللفٌف وحجٌتها فً ا

سعاد داد: اللفٌف وحجٌته فً اإلثبات، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، جامعة القاضً  -

 وما بعدها.  27، ص: 1999 -1998السنة الجامعٌة،  –مراكش  –عٌاض ،كلٌة الحقوق 

 234م، ص: 1995/ ه1416طبعة  –الدار البٌضاء  –جاح الجدٌد محمد بن معجوز: وسابل اإلثبات فً الفقه اإلسبلمً، مطبعة الن -

 وما بعدها.
)غٌر  26/10/2005، غرفة األحوال الشخصٌة والمٌراث، مإرخ فً 139/2/1/97،رقم 1018قرار المجلس األعلى عدد -622

     ﴾غٌر منشور ﴿ 29/12/2004، مإرخ فً 185/2004، رقم 1601حكم ابتدابٌة إنزكان، عدد  -منشور(. وانظر فً نفس االتجاه: 
 )غٌر منشور(. 17/11/2000،مإرخ فً 138/00،ملف رقم 518قرار محكمة االستبناف بؤكادٌر عدد -623
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ِعٗ  ِّخ طىْٛ ِعٗ حٌٛػ١مش ٔخلٜش ٠ٚظع١ٓ ،٨ٚ رٌِظٗ حٌّخ١ٌش لزً أْ ٠عمي عٍٝ حٌّيع١ش ،ٌٍِٚؽ

«حٌلىُ رعيَ لزٛي حٌطٍذ.
624
. 

هخٟعخ ٌٍٍٔطش حٌظمي٠َ٠ش  ،٠زمٝ طمي٠َ حٌ٘ٙخىس ِٚيٜ ح٨عظزخٍ رٙخ ِٓ عيِٗ ،عِّٛخٚ

ٌمخٟٟ حٌّٟٛٛ ، حٌٌٞ ٌٗ أْ ٠ؤهٌ رخٌ٘ٙخىس ِظٝ ح١ّؤْ ا١ٌٙخ، أٚ أ٨ ٠ؤهٌ رٙخ ِظٝ حٍطؤٜ ٌٗ 

ًٌه، ٨ٚ ٍلخرش ٌٍّـٍْ ح٤عٍٝ ع١ٍٗ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش
625
. 

  

 :انيةالفقرة الث
 .وسائل اإلثبات األخرى     

 

 ّىٓ اػزخطٙخ رىخـش ٚٓخثً ح٦ػزخص،٠رؤْ حٌٔعخ٠ش ٚحٌىي ِٔؤٌش ٚحلع١ش  ٓزك حٌمٛي،

ـزخ٦ٟخـش اٌٝ ٗٙخىس حٌ٘ٙٛى، ؿَٜ حٌعًّ ـمٙخ ٚل٠خء عٍٝ اِىخ١ٔش اػزخص ٌٖ٘ ح٤ه١َس كظٝ 

 رخ١ّ١ٌٓ ٚح٦لَحٍ ٚوٌح حٌمَحثٓ حٌم٠خث١ش حٌم٠ٛش.

 

 :كاراإلن  يمينأوال: 
  ً  ً ًّ ـ٩ ٠زمٝ  ،عٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٓ اػزخص ٓعخ٠ظٗـٟ حٌلخٌش حٌظٟ ٠عـِ ـ١ٙخ ِّي

 ٍْ حٌٕىٛي ِٓ ١َؾ حٌوُٜ خءِ ـ  طِ أِخِٗ ٜٓٛ اعّخي ِمظ١٠خص ح١ّ١ٌٓ، ٚح
626
. 

ٌّلىّش ح٨ٓظجٕخؾ ـمي ؿخء ـٟ لَحٍ ٌٚ٘ح ِخ ألَٖ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ ـٟ ِٕخٓزخص عي٠يس،

ٚك١غ اْ ىعخٜٚ حٌّخي ـٟ كخٌش  ٌّٔظؤٔفش ٟ٘ ىعٜٛ ِخ١ٌش،ىعٜٛ ح» حى٠َ، أٔٗ ٌّخ وخٔض ڭرؤ

عيَ اػزخص حٌّيعٟ ٌيعٛحٖ طٛؿٗ ح١ّ١ٌٓ عٍٝ حٌّيعٝ ع١ٍٗ ٍىح ٌيعٜٛ حٌّيعٟ ِع اعّخي 

  ٚلٛي حٌّظلؿ. "ٗخ٘يحن أٚ ١ّ٠ٕٗ" لخعيس حٌظىٛي ع٩ّ رخٌلي٠غ

 

 ...اٌنػٓ اٌزج١١ٓ ١ّ١ٌٓ       ***       فٟ ػدض ِذعٚاٌّذػٝ ػ١ٍٗ ثب

 

ك١غ ٠ٕزؽٟ ٌٌٌه ارطخي حٌلىُ حٌّٔظؤٔؿ ـ١ّخ ل٠ٝ رٗ ِٓ ٍـٞ ١ٍذ حٌّٔظؤٔفش ٚ

ٚحٌظٜيٞ، ٚحٌلىُ عٍٝ حٌّٔظؤٔؿ ع١ٍٗ ر١ّ١ٓ ح٦ٔىخٍ ٍىح ٌيعٜٛ حٌّيع١ش عٍٝ أٔٗ ٨ ٠عٍُ ٌٙخ 

ٌّيع١ش،ٚاْ ٔىً طوٍؿ حٌّيع١ش عٍٝ أٞ كك ـٟ حٌيحٍ حٌّيعٝ رٙخ، ـبْ كٍؿ ٓمطض ىعٜٛ ح
                                                 

624
الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م.س، –. 15/02/1999مإرخ فً  429/93ملف رقم  55/94حكم ابتدابٌة أكادٌر عدد  - 

 .152ص: 
625

، غرفة 26/10/2000، مإرخ فً 2/1/97 -139، ملف رقم 1018ار المجلس األعلى عدد انظر على سبٌل المثال: قر - 

 األحوال الشخصٌة ) غٌر منشور (.
 تتوجه على المدعى علٌه عندما ٌعجز تامدعً عن   »وتسمى هذه الٌمٌن بالفقه اإلسبلمً الٌمٌن الدافعة أو ٌمٌن اإلنكار، وهً  -626

 .«إثبات دعواه.      

 ار ال توجه للمدعى علٌه المنكر إال فً الدعاوى المالٌة التً تقتضً عمارة الذمة.وٌمٌن اإلنك 

 ومابعدها. 253انظر : محمد بن معجوز: وسابل اإلثبات فً الفقه اإلسبلمً، م.س، ص:  -     
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رٙخ، ٚاْ ٔىٍض ـ٩ ٟٗء  ٔظلك ك١ٕجٌ ٍرع حٌيحٍ حٌّيعٝٛلش ىعٛح٘خ ِٚخ طيع١ٗ ٚط

«.ٌٙخ.
627
 

رؤْ حٌلىُ ح٨رظيحثٟ وخْ ـٟ ِلٍٗ حى٠َڭرؤ حعظزَص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ ٚـٟ لَحٍ آهَ،

١ّ٠ٓ ح٦ٔىخٍ ِع ِٓ ك١غ ٍـ٠ٗ ٌطٍذ حٌّيع١ش ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،ٚالَحٍٖ رؤْ حٌّيعٝ ع١ٍٗ 

ىٛي.َِحعخس لخعيس حٌٕ
628
 

 ،٦ػزخص ىعٜٛ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عّخي ١ّ٠ٓ ح٦ٔىخ٠ٍظ٠ق أْ ا ،٠ٓـخٔط٩لخ ِٓ حٌمَحٍ

ِٚٓ ػُ اػزخص حٓظلمخق حٌٔخعٟ ٌلمٗ أٚ ٔفٟ ًٌه،  ٌىٓ ِخ  طزمٝ ١ٍٓٚش ـعخٌش ـٟ كُٔ حٌِٕح ،

 ─ظَ اٌٝ ؿ٠َخص حٌعَؾ رويِش حٌٔعخس رخٌٕ ─ض ح٨ٔظزخٖ ا١ٌٗ، أْ رعٞ حٌفظخٜٚ ٠ّىٓ ٌف

ٟ عٍٝ ٍؿ حٌٔخع٠ش عٓ ٠َ١ك ح١ّ١ٌٓ، ٚطىظفٟ رؤْ ٠لخوخٔض طظٔخً٘ ـٟ اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔع

ِٓ ىْٚ َِحعخس لخعيس  ،ّخ عٍٝ ٚؿٗ حٌَ٘وشٔعٍٝ ٚؿٗ ح٦كٔخْ ٚحٌزَ، ٚاأٔٗ وي ٚٓعٝ ٨

اًح » ـمي ؿخء ـٟ وظخد حًٌّٕٙ حٌعٌد   طٛؿ١ٗ ١ّ٠ٓ ح٦ٔىخٍ ٌٍّيعٝ ع١ٍٗ ٚحٍطـخء حٌٕىٛي، 

ٕيٖ ِٓ حٌّخي ٚؼٍش ح٤ٛٛي، ـع١ٍٗ أْ حىعٝ حٌٌٛي عٍٝ أر١ٗ رىيٖ ٚؤذ ٠يٖ ـٟ ؿ١ّع ِخ ع

٠لٍؿ أٔٗ ٌُ ٠مٜي رويِظٗ حٌزَ ٚح٦كٔخْ ا١ٌٗ، ـ١عطٝ ٓعخ٠ظٗ عٍٝ كٔذ حٌعخىس 

«.ؾ...ٚحٌعَ
629
 

 .ثانيا: اإلقرار

حعظَحؾ ٗوٚ رلك ع١ٍٗ » زخٍٖ ١ٍٓٚش اػزخص طمَٛ عٍٝ أٓخّ اْ ح٦لَحٍ، رخعظ

،«٣ٌهَ لٜي طَط١ذ كك رٌِظٗ ٚاعفخء ح٢هَ ِٓ اػزخطٗ
630
٠٘ىً ١ٍٓٚش ِّٙش ؿَٜ حٌعًّ  

 رمزٌٛٙخ ـٟ اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

 ٚ٘ٛ ٠ؤطٟ عٍٝ ٍٛٛط١ٓ:

ع١ٍٗ ـٟ ا١خٍ ىعٜٛ كك حٌىي ّٛؿزٗ حٌّيعٝ اِخ أْ ٠ىْٛ الَحٍح ل٠خث١خ، ٠عظَؾ ر

رٕفٔٗ، ٚحٌٔعخ٠ش رؼزٛص ٌ٘ح حٌلك ٌفخثيس هّٜٗ أِخَ حٌم٠خء ،ٌٚٛ ٌُ ٠ؼزض حٌٔخعٟ كمٗ
631
 

١َ ل٠خثٟ ٨ ٠ظُ أِخَ حٌمخٟٟ ٠ٕٜٚذ عٍٝ ح٨عظَحؾ ٌٍٔخعٟ رلمٗ ٚاِخ أْ ٠ىْٛ الَحٍح ؼ
                                                 

 627
د والسعاٌة، م.س، الحسٌن الملكً: نظام الك - 13/12/1999، مإرخ فً 182/91، ملف رقم339قرار استبنافٌة أكادٌر عدد -  

 .108ص: 

الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة،  -، أنظر  9/10/1979، مإرخ فً 101/79ملف رقم  673قرار استبنافٌة أكادٌر، عدد -628  

  .129م.س، ص: 

 629
ردها ، وانظر فً نفس المعنى، فتوى أو237 -236، م.س، ص:2محمد بن أبً بكر األزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل،ج -  

، وراجع أٌضا تعلٌق األستاذ عبد الكبٌر العلوي 189 -187،م.س، ص: 1عٌسى بن علً الحسٌن العلمً فً كتابه النوازل ج

 .89المدغري على هذه الفتوى: المرأة بٌن أحكام الفقه والدعوة إلى التغٌٌر، م.س، ص:
630

 .161نً المغربً، م.س، ص:إدرٌس العلوي العبدالوي: وسابل اإلثبات فً التشرٌع المد -أنظر   - 

أبو عبد هللا محمد األنصاري  –. «خبر ٌوجب حكم صدقه على قابله فقط بلفظه أو لفظ ناببه  »وقد عرف بن عرفة اإلقرار بقوله:  

 –.  «اإلخبار عن أمر ٌتعلق به حق الغٌر »، وقال عنه ابن رشد بؤنه  443، م.س، ص: 2الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، ج

 .55، م.س، ص: 2هان الدٌن محمد بن فرحون: تبصرة الحكام، جانظر: بر
631

 أنظر فً أمثلة لبعض القرارات واألحكام التً أقرت باإلقرار كوسٌلة إلثبات حق الكد والسعاٌة: - 

 .30/03/1984مإرخ فً  1346/83ملف رقم  410قرار استبنافٌة مراكش عدد  -

 .05/11/1960،مإرخ فً 367/1960، ملف رقم 639المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، حكم عدد -

 .24/06/1958مإرخ فً  178/98حكم محكمة الشرع بتزنٌت، ملف رقم  -

 .20/09/1460مإرخ فً 261/1960حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، ملف رقم  -

 .27/01/1960مإرخ فً  18/1960حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت، ملف رقم  -

 .223، 220، 190، 186، 97ٌن الملكً: ن.م، ص: أنظر جمٌع هذه األحكام والقرارات عند:الحس -
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ٌٚ٘ح حٌٕٛ  ِٓ ح٦لَحٍ ؼخٌزخ ِخ ٠ظُ ط١ّ٠ٕٗ ـٟ ٚػ١مش عي١ٌش طٟٛق أِخَ حٌـّخعش أٚ حٌعيٚي، 

٠ِّْٛ ح٨عظَحؾ ٚٔطخلٗ.
632
 

 :ثالثا: القرائن القضائية

، ًٌه أْ ٌٔعخ٠شِّٙخ ـٟ اػزخص حطىْٛ ٌٍمَحثٓ حٌم٠خث١ش ىٍٚح  ،ـٟ وؼ١َ ِٓ حٌم٠خ٠خ

حٌمخٟٟ ِٚٓ ه٩ي حٌٛلخثع حٌؼخرظش ٌي٠ٗ، ٚحعظّخىح عٍٝ ِـّٛعش ِٓ حٌعٕخَٛ حٌظٟ طزَُ ِٓ 

ه٩ي طٍه حٌٛلخثع ٚىـٛعخص ١َـٟ حٌيعٜٛ، ٠ّىٓ اًح طؤوي ٌي٠ٗ ٚؿٛى لَحثٓ ل٠ٛش طؼزض 

 لمٗ.ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ـٟ طى٠ٛٓ أٚ ط١ّٕش ِخي ح٤َٓس، أْ ٠مَ ٌفخثيس ِيعٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ر

ٌٚ٘ح ِخ ٠ّىٓ حٓظو٩ٛٗ ِٓ رعٞ ح٤كىخَ حٌم٠خث١ش حٌٜخىٍس ـٟ حٌّٟٛٛ ،ٚحٌظٟ 

٠ظَٙ ِٓ ه٩ٌٙخ،طٛؿٗ حٌّلىّش ٔلٛ ح٦لَحٍ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٕخء عٍٝ ِـّٛعش ِٓ 

ـٟ طى٠ٛٓ ػَٚس ح٤َٓس أٚ ّٔخثٙخ. خعٟحٌمَحثٓ حٌظٟ طؼزض ِٔخّ٘ش حٌٔ
633
 

طمي٠َ٠ش ٚحٓعش ـٟ طم١١ُ حٌلـؾ  ٚاؿّخ٨، ـبْ لخٟٟ حٌّٟٛٛ  طزمٝ ٌٗ ٍٓطش

ٚطمي٠َ٘خ، رلٔذ لٕخعخطٗ ـٟ حٌّٟٛٛ ،٨ٚ ٠و٠ع ـٟ ًٌه ٌَلخرش حٌّـٍْ ح٤عٍٝ،ٚ٘ٛ ِخ 

ـظت ٠ئوي ع١ٍٗ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ رٕفٔٗ.
634
 

 

 : الفقرة الثالثة
 .مدى مالءمة نظام التحفيظ ] التقييد[ العقاري إلثبات حق الكد والسعاية

 

ْٛ ِلً حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٕٜزخ عٍٝ عمخٍ ـٟ وؼ١َ ِٓ حٌلخ٨ص، لي ٠ى

حٌّطخٌذ رٌٙح حٌلك، ِّخ  ﴾حٌّيعٝ ع١ٍٗ ﴿ٌ٘ح حٌعمخٍِم١يح أٚ طُ طلف١ظٗ رخُٓ  لي ٠ىْٛٚ ِلفع،

  ٠طَف حٌٔئحي كٛي اِىخ١ٔش اػزخص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٌ٘ح حٌٟٛع؟

اًح وخْ ح٤َِ ٠ظعٍك َّ عزَ حٌظ١١ِّ ر١ٓ ِخ خإي ٠ٔظحٌلم١مش أْ ح٦ؿخرش عٍٝ ٌ٘ح حٌ

 ﴿ُٓ زش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش لي طُ طلف١ظٗ رخرخٌظلف١ع أَ حٌظم١١ي؛ ـبًح وخْ حٌعمخٍ ِٟٛٛ  حٌّطخٌ

م٠ٟ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش، ٠ ذ رٌٙح حٌلك، ـبْ لٛحعيحٌّطخٌ   ﴾حٌّيعٝ ع١ٍٗ

٨طمزً  ٖ ٌٗ ٛفش ٔٙخث١شٞ ر١ي١ي ٌٍعمخٍ، ٚأْ حٌَُٓ حٌعمخٍٞ حٌٌرخعظزخٍ ٌ٘ح ح٤ه١َ حٌّخٌه حٌٛك

وّخ أْ ؿ١ّع حٌلمٛق حٌظٟ وخٔض ِٛؿٛىس لزً طلف١ع حٌعمخٍ  ،حٌطعٓ رؤٞ ٚؿٗ ِٓ حٌٛؿٖٛ

اعّخ٨ ٌّزيأ حٌظط١َٙ حٌٌٞ ٠َطىِ ع١ٍٗ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ. طعظزَ وؤْ ٌُ طىٓ
635
 

ٚع١ٍٗ ـبٔٗ ٠٨زمٝ أِخَ حٌٔعخس ٜٓٛ الخِش ىعٜٛ ٗو١ٜش ٌٍظع٠ٛٞ عٓ كمُٙ ـٟ حٌىي 

 ٔعخ٠ش ١زمخ ٌٍمٛحعي حٌعخِش.ٚحٌ
                                                 

632
 ومن أمثلة بعض الوثابق التً تضمنت إقرار الزوج لحق زوجته فً الكد والسعاٌة أنظر: - 

 .16المختار الهراس:المرأة والملكٌة فً أنجزة  إبان فترة االستعمار:م.س،ص -    
633

 )غٌر منشور(. 26/12/2002مإرخ فً ، 385/99، ملف رقم 1118أنظر: حكم ابتدابٌة أكادٌر عدد - 

، )غٌر          29/12/2004، مإرخ فً 185/2004، ملف رقم 1601وبمفهوم المخالفة راجع: حكم ابتدابٌة انزكان، عدد  -    

 منشور(. 
634

 )غٌر منشور(. 26/10/2000، مإرخ فً 139/2/1/97، ملف رقم 1018أنظر: قرار المجلس األعلى عدد - 
635

 من الظهٌر الشرٌف المتعلق بتحفٌظ األمبلك العقارٌة. 62و 2المبدأ أساسه فً كل من الفصل  وٌجد هذا -  
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حٌّيعٝ ﴿رؤْ طلف١ع حٌعمخٍ رخُٓ  ─ه٩ـخ ٌّخ طميَ  ─ٕ٘خن ِٓ ٠َٜ ، ٌىٓ رخٌّمخرً

حٌّيعٝ  ﴿ٌٚفخثيطٗ ٠٨ٕٙٞ وي١ًٌ عٍٝ أٔٗ حٌّخٌه حٌٛك١ي ٌٍعمخٍ، اً ٨عزَس رّخ عميٖ  ﴾ع١ٍٗ

ٔعخ٠ش طفظَٝ رظلف١ظٗ، ٤ْ ِمظ١٠خص  كك حٌىي ٚحٌكظٝ ٌٚٛ لخَ  ،ـٟ حّٓٗ حٌ٘وٜٟ  ﴾ع١ٍٗ

أٞ  ،٠يعٟ ح٦هظٜخٙ رخٌعمخٍ ٚؿٛى حٌَ٘وش ر١ٓ حٌٔعخس، ٚأْ عذء ح٦ػزخص ٠مع عٍٝ ِٓ

عٍٝ حٌ٘وٚ حٌٌٞ ٠يعٟ حِظ٩وٗ ٌٍعمخٍ رّٛؿذ ٍُٓ حٌظلف١ع، ـخٌٌٞ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ 

أْ أ٠َٗش حٌِٚؽ ِٚخعميٖ عٍٝ ٔفٔٗ ٠٨عظي رٙخ، ٚع١ٍٗ اػزخص ِيهً طٍّىٗ، ٤ْ  ،ٚحٌعًّ

ش. ح٤ًٛ ٘ٛ حٌَ٘و
636
 

ٌعمخٍـٟ  ﴾حٌّيعٝ ع١ٍٗ ﴿ٌ٘ح ـ١ّخ ٠ظعٍك رخٌظلف١ع، أِخ روٜٛٙ حٌظم١١ي، ـبْ طٔـ١ً

 ─ٚاْ وخْ ٠ـعً ٍِى١ظٗ ٌٍعمخٍ ٔخـٌس رخٌٕظَ اٌٝ أْ حٌظٔـ١ً ٘ٛ ٗى١ٍش ٔفخً  ─حّٓٗ ٌٚفخثيطٗ 
637
٨ ٠ّٕع حٌٔعخس ِٓ حٌّطخٌزش رلمُٙ ـٟ حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش ِٓ ه٩ي حٓظٜيحٍ كىُ ل٠خثٟ   

ي كك حٌىي ٚ ٚ طٔـ١ٍٗ رخٌَُٓ حٌعمخٍٞ عٍٝ أٓخّ أٔٗ كك ٍِى١ش، ك١غ ٠ظلٛ ،ر٘ؤْ ًٌه

  .ٌٝ كك ع١ٕٟحٌٔعخ٠ش ِٓ كك ٗوٜٟ ا
638
 

ٚلخَ ٌ٘ح  رظف٠ٛض حٌعمخٍ حٌّٔـً رخّٓٗ اٌٝ ٗوٚ آهَ، ﴾حٌّيعٝ ع١ٍٗ  ﴿اًح لخَ  ،ٌىٓ

ط١ذ عٍٝ ٌٔحن حٌّطخٌزش رخٌظ٘أـًٙ ٠ّىٓ ٌٍٔعخس  ،حٌ٘وٚ رظم١١يٖ رخّٓٗ ـٟ حٌَُٓ حٌعمخٍٞ

 ٌ٘ح حٌظم١١ي ٚ حٌلٜٛي عٍٝ كمُٙ ـٟ حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش ؟.
                                                 

636
 .   42عبد السبلم بن حادوش: إدماج المرأة فً التنمٌة، م.س، ص: -أنظر فً هذا المعنى: - 

العقارات موضوع المطالبة بهذا الحق وفً هذا اإلطار، أقرت المحكمة االبتدابٌة بؤنزكان بحق المرأة فً الكد والسعاٌة، حتى وأن  

هً عقارات محفظة باسم الزوج، واعتبرت أنه مادام قد ثبت كد وسعاٌة الزوجة، فإن ذلك ٌبرر استحقاقها جزء من تلك العقارات ولو 

 أنها مسجلة فً اسم الزوج. أنظر:

 شور(.)غٌر من 23/03/2005، مإرخ فً 38/2004، ملف رقم447حكم ابتدابٌة إنزكان، عدد -

 
637

، هً الشكلٌة التً ٌشترطها القانون لكً ٌنتج العقد أثاره فً مواجهة الغٌر، وال تؤثٌر لها على وجود العقد المقصود بشكلٌة النفاذ - 

أو صحته، لكن اشترطها المشرع حماٌة للغٌلر من تصرف الٌعلم به، أو لم ٌكن فً وسعه أن ٌعلم به، وأكثر من ذلك، فقد ٌوقف 
 ى استنفاذ هذه الشكلٌةعل تاج العقد لبعض آثاره بٌن المتعاقدٌن أنفسهماالقانون إن

أصول نظام التحفٌظ العقاري بحث فً مصادره المادٌة و الرسمٌة و فً توجٌه لبفقهاء لنظر الشرع اإلسبلمً  انظر : أحمد ادرٌوش
   117 – 116م ص  2003/  ٘ 1424ألولى الطبعة ا –الرباط  –علٌه، منشورات سلسلة المعرفة القانونٌة، مطبعة األمنٌة 

638
فإن مدعً حق الكد و السعاٌة لٌس له إإل وسٌلة إثبات واحدة و هً  ،هناك من ٌرى بؤن األمر إذا تعلق بعقار محفظ ،خبلفا لذلك - 

 دون التمٌٌز بٌن ما إذا كان األمر متعلقا بالتحفٌظ أم بالتسجٌل . وجود حقه مسجبل بالرسم العقاري 
 .337المتعلق بحق الكد والسعاٌة، م س، ص:  1520راجع عبد السبلم حسن رحو: تعلٌق على القرار عدد: أنظر  

وحٌث ٌتجلى من القرار المطعون فٌه،ومن بقٌة وثابق »  ما نصه:  هجاء فً حٌثٌاتو أنظر كذلك قرار المجلس األعلى حٌث       

المسجل برسمه العقاري كمالك وحٌد، وبذلك فبل أثر لما  تدعٌه الطالبة من الملف، أن العقار المدعى فٌه محفظ، وأن المطلوب هو 

من  67حقوق عٌنٌة، أي نصف العقار المدعً فٌه، ما دامت غٌر مسجلة على الشٌاع فً الرسم العقاري، عمبل بمقتضٌات الفصل 

ه الطالبة غٌر كاف الستحقاقها لعقار بشؤن التحفٌظ العقاري،وما دامت المحكمة قد اعتبرت أن ما أدلت ب 1913غشت 12ظهٌر 

 «محفظ باسم الغٌر، األمر الذي تكون معه الوسٌلة فً وجهٌها المذكورٌن غٌر مرتكزة على أساس...

، منشور بمجلة قضاء المجلس 05/03/1998، مإرخ فً 2276/97، ملف مدنً رقم 1520قرار المجلس األعلى عدد  -

 .329، ص: 1998،  ٌولٌوز20، السنة52األعلى،  العدد 

 وانظر فً نفس االتجاه :

 .84/1991، مإرخ فً 8746/89، ملف رقم 2003قرار محكمة االستبناف بالرباط، عدد  -   

 .26/04/1985،  مإرخ فً 13/89، ملف رقم/447حكم ابتدابٌة الرباط، عدد   -      

   على التوالً. 163و116منشوران عند: الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة، م.س، ص:    
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ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ـذ حٌظ١١ِّ أ٠٠خ ر١ٓ ِخ اًح وخْ حٌ٘وٚ حٌّفٛص ا١ٌٗ حٌعمخٍ كٔٓ 

ّىٓ رٗ ٠ىظٟٔ لٛس لخ١عش ٚ ٨ ٠ـبْ حٌظم١١ي حٌٌٞ لخَ  ،ح١ٌٕش أَ ١ٓجٙخ؛ ـبًح وخْ كٔٓ ح١ٌٕش

ِٓ حٌظ١َٙ ح٠ٌَ٘ؿ حٌّظعٍك رظلف١ع  66حٌفًٜ  ١زمخ ٌٍفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ ،حٌظ٘ط١ذ ع١ٍٗ

 .1913ؼ٘ض  12ح٩ِ٤ن حٌعمخ٠ٍش 
639
 

ـبٔٗ ٨ ٠ىْٛ أِخَ حٌٔعخس أٞ كك ـٟ حٌّطخٌزش رخٌظ٘ط١ذ عٍٝ حٌظم١١ي حٌٌٞ لخَ  ،ٚ ع١ٍٗ         

رٗ حٌّفٛص ا١ٌٗ كٔٓ ح١ٌٕش، أِخ اًح وخْ حٌّفٛص ا١ٌٗ ٟٓء ح١ٌٕش، وؤْ ٠ىْٛ عخٌّخ رٛؿٛى كمٛق 

س ِظعٍمش رٕفْ حٌعمخٍ ِٟٛٛ  حٌظف٠ٛض، ـبْ حٌظم١١ي ـٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٨ ٠ىْٛ ٌٗ أٞ كـش ٌٍٔعخ

لخ١عش ـٟ ِٛحؿٙش حٌٔعخس، ِٚٓ طُ ٠ىْٛ ٌُٙ حٌلك ـٟ حٌّطخٌزش رخٌظ٘ط١ذ عٍٝ حٌظم١١ي ٚ 

 ارطخي حٌظف٠ٛض .

فْ ْ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ رمٛحعيٖ حٌّظعيىس ٚ حٌّظّخ٠ِس ـٟ ٔه٩ٛش حٌمٛي: أ          

ٚأْ هٜٛٛخ  حٌٛلض، ٠٘ىً عمزش لخ١ٔٛٔش أِخَ حٓظلمخق حٌٔعخس ٌلمُٙ ـٟ حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش،

ٔ٘ؤس ٌ٘ح ح٤ه١َ ٚطزٍٍٖٛ وّّخٍٓش ـع١ٍش، وخْ ـٟ ا١خٍ ر١جش لخ١ٔٛٔش ط١ًّ اٌٝ حٌزٔخ١ش ـٟ 

٠فَٔ ٌٕخ ٚؿٛى ٍٛٛ  ح٦ػزخص، ٨ٚ طعَؾ ِؼً ٌٖ٘ ح٤ٔظّش حٌمخ١ٔٛٔش حٌ٘ى١ٍش، ٚ٘ٛ ِخ

 طعخٍٝ ر١ٓ وً ِٓ لٛحعي اػزخص كك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش، ٚ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ . 

 

 

 :انًثحج انخاَي 

 

خعٕع لٕاػذ فرز حك انكذ ٔانطؼايح نهؼرف  

 .انًحهي

 

رعي ػزٛص كك حٌٔعخس ـٟ حٌّٔظفخى ِٓ ِخي ح٤َٓس حٌٌٞ ٓخّ٘ٛح ـ١ٗ رـٙيُ٘ ٚويُ٘ 

ٟٟ أٚ ِٓ ٠ظٌٛٝ حٌفًٜ ـٟ حٌّٟٛٛ  اٌٝ حٌَ٘ٚ  ـٟ ع١ٍّش ط١ّٕش ٚطى٠ٕٛخ، ٠عّي حٌمخ

حٌمّٔش ٚـَُ أٜٔزش حٌٔعخس اًح وخٔٛح ِظعيى٠ٓ، أٚ حٌٔخعٟ اًح وخْ ِٕفَىح، ًٌٚه ٚـك ٟٛحر٢ 

طو٠ع ـٟ ؿٍٙخ ٌّمظ٠ٝ حٌعَؾ حٌّلٍٟ ِٚخ ؿَٜ ع١ٍٗ عًّ حٌم٠خء ـٟ  ،١َٚق ِليىس

 حٌمّٔش.

طلي٠ي أٜٔزش حٌٔعخس ِٓ حٌّٔظفخى رخٌعَؾ ٠ٚظَٙ طؤػَ لٛحعي ـَُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚ

 حٌّلٍٟ ـٟ ِٔظ١٠ٛٓ:

٠َطز٢ رط٠َمش حٌمّٔش حٌّعظّيس ـٟ طلي٠ي كظٛظ حٌٔعخس ٚط١١ِّ٘خ عٓ ٍأّ  :ح٤ٚي

 (.اٌّطٍت األٚيِٕش( اْ ٚؿي )حٌّخي )حٌي  

ـ١ظعٍك رخٌّعخ١٠َ ٚح٠ٌٛحر٢ حٌظٟ ٠ٔظويِٙخ حٌمخثُ رؤعّخي حٌمّٔش ـٟ طمي٠َ  أِخ حٌؼخٟٔ:

ٚطلي٠ي٘خ حٌعَؾ وّع١خٍ ِعظزَ ـٟ ٟز٢ أٜٔزظُٙ  ش حٌٔعخس، ك١غ وؼ١َح ِخ ٠عظّي عٍٝأٜٔز

 .(اٌّطٍت اٌثبٟٔ)
                                                 

639
٨ ٠لظؾ رٙخ عٍٝ حٌؽ١َا٨ اًح  [حٌّم١ي ]وً كك ِٓ حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش حٌّٛظفش عٍٝ حٌعمخٍ حٌّلفع  »على ما ٌلً :  66ٌنص الفصل  - 

 .﴾ٚحرظيحءح ِٓ طخ٠ٍن حٌظ١ّ٠ٓ  ﴿ّٟٕٗ حٌّلخـع ـٟ حٌَُٓ حٌعمخٍٞ 

 « ﴾كٔٓ ح١ٌٕش ﴿خؽ رٗ عٍٝ حٌؽ١َ ـٟ ؿ١ّع ح٤كٛحي اًح وخْ ٌ٘ح حٌو١َ ٛخىلخ ـٟ و٩ِٗ ٚ أِخ حٌؽخء حٌظ١ّ٠ٓ حٌٌّوٍٛ ـ٩ ٠ّىٓ ح٦كظـ  
 79 -78أحمد ادرٌوش: القانون العقاري الجدٌد ، م.س،ص:  -  
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 انًؽهة األٔل : 

 

ؼريمح انمطًح انًؼتًذج في فرز حك انكذ 

 ٔانطؼايح.

 

ٚعَـخ، أْ اؿَحء حٌمّٔش ٚـَُ أٜٔزش حٌٔعخس ـٟ ا١خٍ  ،ٚل٠خء ،ِٓ حٌّظفك ع١ٍٗ ـمٙخ

ً  ٚ   ضْ ّ  ظَٜ ـم٢ عٍٝ ح٤ِٛحي حٌعمخ٠ٍش ٚحٌّٕمٌٛش حٌظٟ ٔ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٠م ٔظ١ـش  ضْ ٔ  ٛ  و  ص 

ٌّـٙٛى حٌٔعخس ِٚٔخّ٘ظُٙ، عٍٝ أْ ح٤ِٛحي حٌظٟ وخٔض ِٛؿٛىس لزً ل١خَ حٌَ٘وش حٌعَـ١ش ر١ٓ 

ٕٙخ ٌُ طىٓ ٔظ١ـش ٓع١ُٙ ٚويُ٘، ـبٔٙخ طزمٝ حٌٔعخس، أٚ حٌظٟ ٚؿيص رعي ل١خَ طٍه حٌَ٘وش، ٌى

ذ ح٤َِ ـ١ٙخ، ، ٨ٚ طيهً ـٟ ٔطخلٗ، ٚأّخ طَؿع ٌّخٌىٙخ ٚٛخكحٌمّٔشرع١يس عٓ َِ٘ٚ  

حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش حٌظٟ طمٍَٖ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش ـٟ ٌ٘ح  ِمظ١٠خص ِزيأِ  ًٌٚه حٔٔـخِخ ِع

  ،ح١٦خٍ؛ ـىً ح٤ِٛحي حٌظٟ ٠ىظٔزٙخ أكي حٌٔعخس رىيٖ ٚؿٙيٖ، أٚ طٕظمً ا١ٌٗ رط٠َك َٗعٟ

ّخ، ـبٔٙخ طظً ٍِى١ش هخٌٜش ٌٗ، ٨ٚ ِيهً ٌؽ١َٖ ـ١ٙخ، ٚـٟ ٌ٘ح ٚؼ١َ٘ ،ٚحٌٙزش ،وخ٦ٍع

٠مٛي حٌٕخظُ:
640
 

 ِٚب ثٗ اٌضٚج ِٓ اٌىغت أفـشد ** الزك ٌٍضٚخخ ف١ٗ ٠ؼزّــذ

 زك ٌٗ ف١ّـب ٠ــــشد وزٌه ِب ػــٓ اٌس١ٍــــً رٕفـــشد **  ثٗ فال

 

ٌٍِٚؽ  اْ وخٔض» كذ "ح٤ؿٛرش ٚظٛحَ٘ ح٤ىٌش" أٔٗ ٚعٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ ًوَ ٛخ

كَـش ٠ىظٔذ رٙخ ؤزخ ٠ٔظزي رٗ، ـٍٗ ِخ حٗظَٜ عٍٝ وً ٚحكي كظٝ ٠ؼزض ه٩ـٗ، ٚاْ ٌُ طىٓ 

ر١ّٕٙخ أٚ ؼ١َ ًٌه، ـخٌّ٘ظَٜ  ،أٚ ؼٍش ؼّٕٙخ ،ٌٗ كَـش ا٨ ِخ حٓظفخى ِٓ ؼٍش ىِٕش ُٚؿظٗ

.«أٜٔخـخ عٍٝ ٚؿٗ ح٨ٓظلٔخْ.
641
 

ء اًح وٓ ًٚحص ٓعخ٠ش ٔخ أْ حٌٕٔخحٌٌٞ ٔٚ ع١ٍٗ عٍّخإ »ٚـٟ أؿٛرش حٌّظؤه٠َٓ، أْ 

ـٟ ٟٗء، ٠َٗىخص ٥ٌُٚحؽ رلٔذ ٓعخ٠ظٙٓ، ٨ٚ ٟٗء ٌٙٓ ـ١ّخ ٨ ٓعخ٠ش ٌٙٓ ـ١ٗ، 

و١َ٘ٗ
642
«.خ١ٌَّحع..ر ٚ٘زظٗ ا٨  

643
 

ٚعٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌم٠خثٟ، ـخٌم٠خء ِظفك عٍٝ أْ حٌّطخٌزش رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٨ 

ؼ١َ٘خ ِٓ ح٤ِٛحي  طٕٜذ ا٨ عٍٝ ح٤ِٛحي حٌظٟ وخٔض ِلً ِٔخّ٘ش ِٓ لزً حٌّيعٟ، ىْٚ
                                                 

640
 نص علٌها ابن هبلل فً فتاوٌه، انظر: - 

لسٌاق نظم الشٌخ عبد الرحمان وفً نفس ا -،     236، م.س، ص:2محمد بن أبً بكر األزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، ج -

 الجشتمً فً أرجوزته بقوله:

 وما استفاد المرؤ من كالشـرط *** لطالب أسفــر ذي شحــط

 به ٌخـص مطلقـا وإن سلــم *** من أن ٌعٌنه شرٌك لم ٌــرم

 .284، ص: 1الرحمانً  عبد هللا بن محمد الجشتمً: العمل السوسً فً المٌدان القضابً، م.س، ج -
641

 .179نظر: الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م.س، ص: ا - 
642

ٌقصد بالشرط، أجرة إمام المسجد التً اكتسبها من قٌامه بؤعمال المسجد إمامة وتعلٌما، فالزوجة فً هذه الحالة ال تشاركه   - 

 الشرط، ألنها ببساطة، ال تساهم معه فً القٌام بهذه األعباء.
643

 .260، م.س، ص: 1ألزارٌفً: المنهل العذب السلسبٌل، جانظر: محمد بن أبً بكر ا - 
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ٚـٟ ٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌطَـٟ حٌع٩لش؛ حٌوخٛش رخٌّيعٝ ع١ٍٗ، ٚا٨ حعظزَ ًٌه هَلخ ٌّزيأ حٓظم

ِؤهٌ حٌطخعٕش عٍٝ حٌلىُ حٌّٔظؤٔؿ ؼ١َ ؿي٠َ  »حى٠َ اٌٝ أْ ڭ، ً٘زض حٓظجٕخـ١ش أٌ٘ح ح١٦خٍ

١ِش ٘ٛ أْ ٌىً ِّٕٙخ رخ٨عظزخٍ، ًٌه أْ ح٤ًٛ ـٟ حٌٕظخَ حٌّخٌٟ ٌٍِٚؿ١ٓ ـٟ ح٠ٌَ٘عش ح٩ٓ٦

ْ حٌِٚؽ عخًِ رخٌّٙـَ، ٚأْ هَ، ٚأْ حٌطخعٕش طمَ ـٟ ِمخٌٙخ رؤًِش ِخ١ٌش ِٔظمٍش عٓ ح٢

«.ٓخّ٘ض رٗ ـٟ طى٠ٛٓ حٌؼَٚس... ِٔظم٩   أْ ٌٙخ ِخ٨حٌّخي ِخٌٗ، ٌُٚ طي  
644
 

حٌفَىٞ ٌىً  حٓظزعخى ح٤ِٛحي حٌوخٛش رخٌٔعخس حٌظٟ طىٛٔض ّٚٔض رخٌـٙيٚاٌٝ ؿخٔذ 

ٚاٍؿخعٙخ  ─اْ ٚؿيص  ─ُ، ـبْ ع١ٍّش حٌمّٔش ٨طظُ ا٨ رعي اهَحؽ حٌيِٕش ٚحكي ِٕٙ

٤ٛلخرٙخ، رل١غ طٕٜذ حٌمّٔش ـم٢ عٍٝ حٌّخي حٌّٔظفخى، ٌٌٌٚه ـخٌمخعيس ح٤ٓخ١ٓش حٌظٟ ٠مَٛ 

ْ ٠ىْٛ ًٌه عٍٝ أ٘ٛ ٚؿٛى ِٔظفخى أ٨ٚ، ٚ ،ٚـَُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠شع١ٍٙخ َِ٘ٚ  حٌمّٔش 

 ٔظ١ـش ِٔخّ٘ش حٌٔعخس ٚويُ٘. حٌّٔظفخى لي ّٔخ أٚ طىْٛ

 ٚـَُ كمٛق حٌٔعخس ٚكظٛظُٙ؟ حٌّٔظفخى  لّٔشٌىٓ، و١ؿ طظُ 

ّ٘ش حٌٔعخس ٚويُ٘ حٌمخعيس حٌعخِش حٌظٟ ؿَٜ رٙخ حٌعَؾ، أْ حٌّٔظفخى حٌٕخطؾ عٓ ِٔخ

ًِ ّ  ٠وٜٚ ٌِ  ،حٌ٘طَ ح٤ٚي ٠مُٔ اٌٝ ٗط٠َٓ: ًّ ِٕش ) أٞ ح٤ًٛ حٌّ٘ىً ٌَأّ ٕخد حٌّي

أِخ حٌ٘طَ ، ٙخٙخ ىْٚ ؼ١َُ٘ ِٓ حٌّٔخ١ّ٘ٓ ح٠ٌٌٓ ٌُ ٠٘خٍوٛح ـ١رٙخ أٛلخرحٌّخي( ٠ٔظؤػَ

ك١غ ٠ؤهٌ وً ٚحكي ُِٕٙ ِٕخرٗ رلٔذ  ─أٞ حٌيِٕش  ─ حٌؼخٟٔ ـ١وٜٚ ٌلظٛظ حٌعخ١ٍِٓ رٙخ

اًح وخٔٛح ِ٘خٍو١ٓ ـٟ حٌيِٕش،  ٠ّٕع ِٓ أْ ٠ؤهٌ حٌٔعخس رخٌٛؿ١ِٙٓٔخّ٘ظٗ، عٍٝ أْ ًٌه ٨ 

ِٕٚخرُٙ ِٓ حٌٔعخ٠ش ِٓ ؿٙش أهَٜ. أٞ ٠ؤهٌْٚ ِٕخرُٙ ِٓ حٌيِٕش ِٓ ؿٙش،
645
 

عٍٝ أْ رعٞ حٌفمٗ، ً٘ذ اٌٝ طم١ُٔ حٌّٔظفخى ٚر٘ىً طلىّٟ اٌٝ ٜٔف١ٓ، ٜٔؿ ٌّٕخد 

أٚ  ،١ِ ر١ٓ ١ز١عش حٌيِٕش، ِٚخ اًح وخٔض ٍُعخ١ّط ٚحٌٕٜؿ ح٢هَ ٌٍٔعخس، ِٓ ىْٚ  ،شحٌيِٕ

 ًٌهٚـٟ  خرٙخ،٘خٍن رٙخ أٛله حٌيِٕش حٌظٟ ٠ِميحٍ طٍ َِحعخس أٚ أٍٟخ، ِٚٓ ىْٚ ،ٗـَح

 ٠مٛي عزي حٌَكّخْ حٌ٘ـظّٟ ٔظّخ:

 ِٚب اعزفبدٖ اٌغؼــبح ٠مغـــُ ** ٔصف١ٓ ٌٍذِٕخ ٔصف ٠ؼٍـُ

 ٚث١ٓ أً٘ اٌىذ ٔصف الغّب ** وال ثمذس وـــــذٖ ٌزىشِــــب
                                                 

644
)غٌر منشور(.                وانظر  27/05/2003مإرخ فً  03/،176، ملف رقم 285قرار محكمة االستبناف بؤكادٌرعدد  - 

 فً نفس االتجاه:

 )غٌر منشور( 12/04/2001مإرخ فً  53/9/001، ملف رقم 996حكم ابتدابٌة مراكش عدد  -

، منشور بمجلة نظرات فً الفقه 10/01/1994مإرخ فً  7/91ابتدابٌة تارودانت )مركز أوالد تاٌمة(، ملف رقم حكم  -

 .125والقانون، م.س، ص: 
645

سبل عن أهل بٌت ٌتشاحون على قسمة ما ٌنشؤ من دمتهم؟ فإنهم ٌقسمونه على شطرٌن، شطر » وقد ورد فً مجموع فقهً أنه  - 

ى ما اشتركوه بٌنهم من المساواة والمفاضلة على حسب ما كان بٌنهم، والشطر اآلخر ٌقسم بٌن الكسبة على للدمنة ٌقتسمه أربابها عل

 «.كسبهم وعناٌتهم، فمن له سهم بٌن أهل الدمنة ٌؤخذ بالوجهٌن من الشطرٌن 

 . 107مجموع فقهً خاص،  أورده الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م.س، ص:   -

ٌإخذ منه )أي المستفاد( ما ناب الدمنة فٌقسم على قدر ما لكل واحد منهم منها، وٌإخذ ماناب كد الكادٌن »... سً أنه وفً أجوبة العبا

فٌقسم على قدر كدهم، فإن كان فٌه من له أصل فً الدمنة ولم ٌشتغل فٌها أخذ ما ٌنوب مما ناب الدمنة خاصة، وإن كان فٌهم من 

 «.ما ٌنوب الكد خاصة، وإن كان فٌهم من ٌؤخذ بالوجهٌن أخذ بهما معا...اشتغل فٌها وال سهم له منها أخذ 

 .94ص: 59أجوبة العباسً، مخطوط،  أورده  أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س،الهامش رقم  -
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اًح حٓظفخى أً٘ حٌز١ض ِٓ ىِٕظُٙ ٚويُ٘، ـبُٔٙ ٠مّٔٛٔٗ أٜٔخـخ، ـخٌٕٜؿ ٌٍيِٕش،  »أٞ 

ـ١ؤهٌ وً ٚحكي رميٍ ّٓٙٗ ـٟ  ،ٝ أٍرخرٙخـ١مُٔ ٜٔؿ حٌيِٕش عٍ ٚحٌٕٜؿ ح٢هَ ٌٍٔعخس،

«.حٌيِٕش، ٠ٚمُٔ حٌٔعخس ر١ُٕٙ، ـ١ؤهٌ وً ٚحكي رميٍ عٍّٗ لً أٚ وؼَ
646
 

طعَؾ ططز١ك ِمظ١٠خص كك حٌىي  وخٔض وّخ أْ حٌعَؾ ؿَٜ ـٟ رعٞ حٌّٕخ١ك حٌظٟ

٢هَ ٌٍىٔذ، ـمي ٚحٌٕٜؿ ح ،ٚحٌٔعخ٠ش، عٍٝ أْ طىْٛ حٌمّٔش عٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ، ٜٔؿ ٌٍيِٕش

لز١ٍش ٟٚ٘  ─ؾ حٌٌٞ وخْ لخثّخ رمز١ٍش رٕٟ ُؿً ًوَ ح٤ٓظخً ِلّي حٌٙزطٟ حٌّٛح٘زٟ أْ حٌعَ

ٚحٌٕٜؿ ح٢هَ  ،حٌٍِ  ٠مُٔ ٜٔف١ٓ، حٌٕٜؿ ٥ًٌٛ» أْ  ─طمع رّٕطمش حؼّخٍس ر٘ف٘خْٚ 

«. ٌٍّ٘مش، ٠مُٔ عٍٝ ليٍ٘خ، ٚحٌىٔذ وٌٌه ِٓ رمَ ٚؼُٕ
647
 

غ حطـخٖ رعٞ حٌّلخوُ اٌٝ اعّخي ٌٖ٘ حٌمّٔش، ك١ ٚعٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌم٠خثٟ، ٩٠كع

 حٌعَؾ ـٟ حٌٔعخ٠ش عٕي لّٔظٙخ أٔٗ ٠وَؽ حٌٕٜؿ ٌٍيِٕش، »حعظزَ حٌمخٟٟ حٌّم١ُ رّخٓش أْ 

«.ٌزخلٟ ر١ٓ حٌٔعخس ٌىً كٔذ ٓعخ٠ظٗٚطـَٞ حٌمّٔش ـٟ حٌٕٜؿ ح
648
ٚ٘ٛ ٔفْ ِخ ً٘زض ا١ٌٗ  

حٌّلىّش حٌَ٘ع١ش رظ١ِٔض.
649
 

ِٓ حٌفمٗ، ٠َٜ رؤْ ١ٜٔذ حٌٔعخس ٨ ٠ظليى ـٟ ٜٔؿ ِمخرً ًٌه، ٕ٘خن ؿخٔذ آهَ 

ِمخرً َٛؾ حٌٕٜؿ ح٢هَ ٌٍيِٕش، ٚأّخ ٠ىْٛ عٍٝ أٓخّ ١ز١عش حٌيِٕش ٚٔٛعٙخ،  ،حٌّٔظفخى

ٚ٘ىٌح ً٘ذ أرٛ كفٚ حٌى١َٓفٟ اٌٝ أٔٗ اًح وخٔض حٌيِٕش أٗـخٍح، ـبْ كع حٌٔعخس ٠ىْٛ 

أِخ اًح وخٔض أؼَحٓخ ـلك  حٌَرع ِٓ ؼًٍ ح٤ٗـخٍ، ٚاًح وخٔض أٍٟخ ـٙٛ عٍٝ حٌٕٜؿ،

حٌٔعخس ـ١ٙخ ٠ظليى ـٟ حٌؼٍغ.
650
 

٠ٌٚوَ ِلّي ح٤ُح٠ٍفٟ أْ حٌٌٞ ؿَٜ رٗ حٌعَؾ ٚحٌعخىس عٕي ـمٙخء ؿٌِٚش ـٟ لّٔش 

٥ٌٍٝ ٜٔفٙخ ـ١مّٔٙخ أٍرخرٗ، ٚحٌٕٜؿ ح٢هَ ٤ً٘  َوش حٌىٔذ، اْ وخْ ٍُعخ أْ ٠ـعٍٛحط

. حٌىٔذ ِٓ حٌٔعخس
651
 

ٚكع  ،مٙخء كٛي ِٔؤٌش طلي٠ي ِٕخد وً ِٓ حٌيِٕشٚعِّٛخ ـخٌو٩ؾ حٌمخثُ ر١ٓ حٌف

ٚحهظ٩ؾ  ،حٌٔعخس ـٟ حٌّٔظفخى، أّخ ٘ٛ ه٩ؾ ٍحؿع ـٟ أٍٛٗ اٌٝ طعيى ح٤عَحؾ ٚحٌعخىحص

ٔظَطٙخ ٌطز١عش حٌيِٕش ٚأ١ّ٘ظٙخ ِٓ ؿٙش، ٚطمي٠َ ىٍٚ حٌٔعخس ٚؿٙيُ٘ ـٟ ط١ّٕش طٍه حٌيِٕش ِٓ 

 ؿٙش أهَٜ.

ُ حٌظ١١ِّ ـٟ حٌمّٔش ر١ٓ ِٕخد حٌيِٕش ٚكع حٌٔعخس ػُ أٗ اًح وخْ ِٓ حٌّظفك ع١ٍٗ أْ ٠ظ

رؽٞ حٌٕظَ عٓ ح٨هظ٩ؾ حٌِّٛؤ ا١ٌٗ، ـبْ ٕ٘خن حٓظؼٕخء  أٍٚىٖ حٌفمٙخء عٍٝ  ،ـٟ حٌّٔظفخى

ًٌه، ٠ٚظّؼً ـٟ عيَ اهَحؽ ِٕخد حٌيِٕش ـٟ حٌلخٌش حٌظٟ طىْٛ ـ١ٙخ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ل١ٍٍش رل١غ 

١غ ٠ظُ آٌٔحن لّٔش وً حٌّخي حٌّٔظفخى عٍٝ ٨ طفٟ كظٝ رٕفمش حٌِٚؿ١ٓ ٚحٌٔعخس ِعُٙ، ك

 حٌٔعخس حٌعخ١ٍِٓ ٚلَٜٖ رُٙ وً رميٍ عٍّٗ.
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ٟ اٌٝ ٌ٘ح حٌّعٕٝ ـٟ أؿٛرظٗ ك١غ ٚلي أٗخٍ ح١ٌ٘ن ارَح١ُ٘ رٓ عٍٟ حٌَّط١ٕٟ ح٠ٌٛيحٔ

ٚٓجً عٓ حٌٔعخ٠ش و١ؿ طمُٔ ر١ٓ أٍ٘ٙخ ٚحٌيِٕش، ً٘ ٠ىْٛ ٜٔؿ  »ؿخء ـ١ٙخ ِخ ٜٔٗ: 

أٚ ٨ ٠ىْٛ ٌٍيِٕش  ،رل١غ ٌُ طىؿ ؼٍظٙخ ٔفمش حٌِٚؿ١ٓ ٚحٌٔعخس ِعّٙخحٌّٔظفخى ٌٍيِٕش ٌٚٛ لٍض 

ؼٍظٙخ ط٠ِي عٍٝ ٔفمش حٌِٚؿ١ٓ، ِٚٓ ِعّٙخ ِٓ حٌٔعخس، ٠ٚىْٛ  ٜٔؿ حٌّٔظفخى، ا٨ اًح وخٔض

: ٚحٌٌٞ ؿَٜ رٗ  ـؤؿخد ٚح... أٚ وؼَ ٛحر١ُٕٙ عٍٝ ليٍ ٓع١ُٙ لٍ حٌٕٜؿ ح٢هَ ٌٍٔعخس ٠مُٔ

٠خس ال١ٍّٕخ حٌٟٔٛٓ عَٜح رعي عَٜ، ٚؿ٩١ رعي ؿ١ً، أْ حٌعًّ ٚطظخـَص ع١ٍٗ أكىخَ ل

أعٕٟ ؼٍش  ،٠ٕظَ اٌٝ حٌيِٕش اْ وخٔض طىفٟ حٌِٚؿ١ٓ ِٚٓ ِعّٙخ ٠ِ٠ٚي ١ٗجخ عٓ حٌىفخ٠ش

حٌيِٕش ٟ٘ حٌّعظزَس ً٘ طىفٟ ٚـ١ٙخ ٠ُخىس أَ ٨، ـبْ  ُحىص عٍٝ وفخ٠ظُٙ ٌٚٛ رٟ٘ء ل١ًٍ، اًح 

٠ؤهٌ ٜٔؿ حٌّٔظفخى، ٚحٌٕٜؿ ح٢هَ ٠مُٔ ر١ٓ رم١ش  وخْ ٌٗ رخي، ٨ ل٩١ٍ ؿيح، ـبْ ٍد حٌيِٕش

٨ٚ  ،أٚ لخِض رّٙخ ،أٚ وؼَٚح، ٚاْ وخٔض حٌؽٍش ٌُ طمُ رخٌِٚؿ١ٓ حلٍٛ ،حٌٔعخس عٍٝ ليٍ عٍُّٙ

٠ُخىس عٍٝ ًٌه، أٚ وخٔض ح٠ٌِخىس عٍٝ ًٌه، ٌٚىٓ لٍض ؿيح وخٌي١ٍّ٘ٓ، ـ٩ عزَس رٙخ، ٨ٚ 

«.عٍٝ حٌٔعخس رميٍ عٍُّٙ ٚعيىُ٘...ٗ ِيهً ٌٍيِٕش ـٟ ِؼً ٌ٘ح حٌّٔظفخى، رً ؿ١ّع
652
 

عٍٝ  ٌ٘ح  ح٤ٓخّ، ٠ظ٠ق أْ لّٔش ح٤ِٛحي حٌّٔظفخىس ـٟ ا١خٍ ِمظ١٠خص كك حٌىي  

ٚحٌٔعخ٠ش،٨ري ـ١ٙخ ِٓ َِحعخس ِـّٛعش ِٓ ح٠ٌٛحر٢ ٚح١ٌَٚ٘ حٌظٟ ٠ؤهٌ٘خ حٌمخثُ رخٌمّٔش 

حٌفمٙخء كٛي اعّخي  رع١ٓ ح٨عظزخٍ؛ اً ٟ٘ ـٟ ؿٍّظٙخ ٟٛحر٢ عَـ١ش، ٌٚ٘ح ِخ ٠فَٔ حهظ٩ؾ

رعٞ حٌمٛحعي ر٘ؤْ ٌٖ٘ حٌمّٔش، ٚاْ وخٔض حٌمخعيس حٌّظفك ع١ٍٙخ، أٔٗ ٨ري ِٓ َِحعخس حٌيِٕش 

 ٚ  ٜ  و  )ٍأّ حٌّخي( حٌظٟ طَؿع ٤ٛلخرٙخ أ٨ٚ، عٍٝ أْ ٠مُٔ حٌّٔظفخى اٌٝ ؿٙظ١ٓ، ؿٙش ط  

 ٌّٕخد ِٓ ٗخٍن رخٌيِٕش، ٚؿٙش أهَٜ طعٛى اٌٝ ِٓ ٗخٍن رخٌعًّ ـم٢.

حٌَؼُ ِٓ ٟٚٛف ٌٖ٘ حٌمخعيس ٚطى٠َٔٙخ ِٓ لزً حٌّـٍْ ح٤عٍٝ، ٌىٓ عٍٝ
653
ا٨ أْ  

عٕي لّٔظٙخ ٌٍّٔظفخى ِٔؤٌش حٌظ١١ِّ    هخٌفض ٌٖ٘ حٌّمظ١٠خص، ٌُٚ طَح رعٞ ِلخوُ حٌّٟٛٛ

ر١ٓ ِٕخد وً ِٓ حٌيِٕش ٚكع حٌعخ١ٍِٓ ـ١ٙخ،
654
ٚ٘ٛ ِخ ٠عظزَ هَٚؿخ عٓ ِمظ١٠خص حٌمّٔش  

 .حٌعًّ خحٌظٟ ؿَٜ رٙ حٌعَـ١ش

 

 انًؽهة انخاَي : 

 

 .يؼايير ٔظٕاتػ تمذير حك انكذ ٔانطؼايح

 

أْ ِٔؤٌش طمي٠َ كظٛظ حٌٔعخس ِٕٚخرُٙ ِٓ حٌّٔظفخى رعي اهَحؽ حٌيِٕش  ،حٌمخعيس حٌعخِش

ِٕخرٗ عٍٝ ليٍ  ─ٛحء أوخْ ِ٘خٍوخ ـٟ حٌيِٕش أَ ٨ ٓ ─وً ٓخ   ِٕٚخرٙخ اْ ٚؿيص، أْ ٠ؤهٌ

 ٚحٌٔعٟ. ٠ٛحُٞ ـٟ ل١ّظٗ ليٍ ِٔخّ٘ظٗ َٟٚرٗ ٌٍىي
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ـخٌٌٞ ؿَٜ رٗ حٌلىُ  ٚرعي: ....وظذ ١ٓيٞ عٍٟ رٓ ِلّي »ـفٟ أؿٛرش حٌّظؤه٠َٓ 

أٔٙخ  ،أْ حٌِٚؿ١ٓ اًح وخٔخ ِظعخ١ٔٚٓ ـٟ هيِظّٙخ ٚأـخىح رٌٌه أ٩ِوخ ْعٕي ـمٙخء ؿٌِٚش

« ...ػٍٝ لذس خذِزّٙبِ٘ظَوش ر١ّٕٙخ 
655
 

ٗ أٔٙخ ٨ ٓعخ٠ش ٌٙخ ٓجً عٓ حَِأس ِخص ُٚؿٙخ ٚحىعٝ ٍٚػظ» ٚـٟ أؿٛرش حٌعزخٟٓ أٔٗ 

ٚطم١ٍٗ، ٚططلٓ ٚطويَ حٌطعخَ ٚحٌٜٛؾ، ٚطٍظم٢ ـٟ ِظوٍؿ ُٚؿٙخ، ِع أٔٙخ طٕمٟ حٌٍِ  

ـٟ حٌَّحف ـٟ ىحهً حٌيحٍ، ٠ٚؽ١ذ عٕٙخ ُٚؿٙخ َٗٙح أٚ أوؼَ، ٚطٔمٟ حٌّخء ٌٍيحٍ،  حٌَٙؿخْ

ح٤ٗؽخي  ٌٍَّأس حٌظٟ ػزض أٔٙخ طويَ ـٟ ؟ ـؤؿخد ٍٟٟ هللا عٕٗ: أٌٙخ حٌٔعخ٠ش ـٟ ًٌه أَ ٨

«...ثمذس ػٍّٙبحٌ٘خلش ٓعخ٠ظٙخ ـٟ حٌّٔظفخى 
656
 

حٌظعَٝ ٌفظٜٛ حرٓ ٚ٘ٛ رٜيى  ─١خّ حٌٕخّ ٠ٌٍَ٘ؿ حٌّٙيٞ حٌُٛحْ ٚـٟ طلفش أو

أْ حرٓ عَْٟٛ... أـظٝ ـٟ هيِش ٔٔخء حٌزخى٠ش ٌٍٍِ  رخٌلٜخى » ًوَ  ─عَْٟٛ 

 ،ثسغت اٌخذِخ ف١ٗثأْ ٌٙٓ لغّخ ف١ٗ اٌزغبٚٞ ث١ٕٙٓ ٚحٌيٍحّ ٚحٌٕمً ٚحٌظي٠ٍش ٚحٌظٕم١ش 

فىً ٚازذح ِٕٙٓ رأخز ِٕٗ ثمذس ػٍّٙب، فّؼٕٝ اٌمغّخ ػٍٝ اٌزغبٚٞ أخز وً ٚازذح ِٕٗ 

« خذِزٙب ثمذس
657
. 

٠ظ٠ق أْ حٌفمٙخء ِظفمْٛ ومخعيس عخِش عٍٝ أْ طمي٠َ ِمخرً كك حٌىي  ،عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ

 ٚحٌٔعخ٠ش ٠ٕزٕٟ عٍٝ أٓخّ حٌـٙي ٚحٌىي حٌّميَ ِٓ لزً وً ٓخ .

كع ـٟ ٌ٘ح ح١٦خٍ، أْ حٌعَؾ ؿَٜ ـٟ رعٞ حٌّٕخ١ك عٍٝ طلي٠ي ١ٜٔذ ٌىٓ ِخ ٩٠

ٚاْ وخْ ٌ٘ح حٌظلي٠ي ٠وظٍؿ ِٓ ِٕطمش اٌٝ  ─ُٔٙ ِع١ٓ وٍّخ ػزظض ٓعخ٠ظٗ ٚويٖ  حٌٔخعٟ ر

ـ١ليى٘خ رع٠ُٙ ـٟ  ─ٚٔٛعٙخ  أهَٜ، ٚعٍٝ كٔذ ١ز١عش حٌّخي حٌّٔظفخى ِٚٔخّ٘ش حٌٔعخس

 ؼ١َ ًٌه. اٌٝ ٓحٌَرع، ٚآهَْٚ ـٟ حٌٕٜؿ أٚ حٌؼٍؼ

أْ حٌَّأس اًح وخٔض طويَ ـٟ » وخْ حٌعَؾ لخثّخ عٍٝ  ،ـفٟ لز١ٍش رٕٟ ُؿً حٌؽّخ٠ٍش

«. شٔٙخ طؤهٌ ِعٗ حٌَرع ـٟ طٍه ح٠َٗ٤ىحٍ ُٚؿٙخ ٚحٗظَٜ أ٨ٛٛ رٌٌه، ـب
658
 

رٗ حٌفظٜٛ عٕي حٌّٜخِيس حٌٌٞ ؿَٜ  »زي حٌَـ١ع حٌظٟٛٔٔ ـٟ أؿٛرظٗ أْ ًٚوَ حرٓ ع

.»[ ٠َٗىخْ رخٌٕٜؿٌَّأس]أٞ حٌَؿً ٚحأّٔٙخ ٚؿٌِٚش 
659
 

أعطض ٌٍَّأس حٌلك ـٟ  -عٍٝ ِٓ ٠ٌ٘ذ اٌٝ ًٌه-وّخ أْ ـظٜٛ أكّي حرٓ عَْٟٛ 

ِمخّٓش ُٚؿٙخ ـ١ّخ ٔظؾ ر١ّٕٙخ عٍٝ حٌٕٜؿ
660

، ٠ٌٚوَ ح٤ٓظخً عَّ حٌـ١يٞ أْ حٌعَؾ 

رّٕطمش ؼّخٍس ٌُ ٠عي ٠عطٟ ٌٍَّأس حٌٕٜؿ ٚأّخ طميٍ ٓعخ٠ظٙخ ـٟ حٌَرع عٍٝ ه٩ؾ ـظٜٛ 

عَْٟٛ. أكّي حرٓ
661
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656

 .83نقبل عن أحمد إد الفقٌه: م.س، ص:  - 
657

وانظر كذلك: عبد الصمد كنون:  جنً زهر  -،   276شرٌف أبو عٌسى المهدي الوزانً: تحفة أكٌاس الناس، م.س، ص: ال - 

 .52اآلس، م.س، ص: 
658

 .162، م.س، ص: 1محمد الهبطً المواهبً: فتاوى تتحدى اإلهمال،ج - 
659

 .417أورده الحسن العبادي: فقه النوازل فً سوس، م.س،  ص:  - 
660

 194الجٌدي، ابن عرضون الكبٌر: م س، ص:انظر: عمر  - 
661

 .206انظر: عمر الجٌدي: م.س، ص:  - 
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ٚـٟ ٔفْ ح٨طـخٖ ؿَٜ حٌعَؾ عٍٝ طلي٠ي ١ٜٔذ حٌٔعخس عٍٝ ِخ ر١ٓ ًٌه أرٛ كفٚ 

حٌى١َٓفٟ رلٔذ ١ز١عش حٌيِٕش، ـفٟ ؼًٍ ح٤ٗـخٍ ٠ىْٛ كع حٌٔعخس ٘ٛ حٌَرع، ٚـٟ ؼًٍ 

ح٤ٍٝ ٠ىْٛ حٌٕٜؿ، ٚـٟ ح٤ؼَحّ ٠ظليى ـٟ حٌؼٍغ.
662
 

ٚاْ وخٔض  ─حٌٔعخ٠ش ، أْ ٟز٢ ِمخرً كك حٌىي ٚـخ٩ٌّكع ِٓ ه٩ي ٌٖ٘ ح٤ِؼٍش

٠وظٍؿ ِٓ عَؾ اٌٝ عَؾ، ٚرلٔذ ١ز١عش حٌيِٕش  ─حٌعخِش طـعٍٗ رلٔذ حٌويِش حٌمخعيس 

 ٚطمي٠َ حٌعَؾ ٌعًّ حٌٔخعٟ ِٚ٘خٍوظٗ. ٠َٚؿع ٌ٘ح حٌظزخ٠ٓ اٌٝ ٓزز١ٓ أٓخ١١ٓٓ:

: ىـع حٌلَؽ ٚحٌّ٘مش حٌظٟ لي ططَكٙخ ِٔؤٌش حٌظم٠ُٛ رلٔذ حٌويِش، ِٚخ ٠ظطٍذ األٚي

ش، ٚطمٜٟ، ٟٚز٢، َِٚحؿعش، ٚحٓظل٠خٍ ٤ً٘ حٌّعَـش ٚحٌوزَس ٦ؿَحء ًٌه ِٓ ِلخٓز

حٌّلخٓزش ٚحٌظمي٠َ،
663
ٌٌٌٚه ـَـعخ ٌٌٙح حٌلَؽ، ؿَٜ حٌعَؾ عٍٝ أْ ِ٘خٍوش حٌٔخعٟ  

ِٓ  ؿأٚ حٌٕٜ ،رعًّ ِع١ٓ ٚؿٙي ِظعخٍؾ ع١ٍٗ ٠ٔظلك ـٟ ِمخرً ًٌه حٌَرع أٚ حٌؼّٓ

 حٌّٔظفخى.

١ٜٔذ حٌٔخعٟ رُٔٙ ِع١ٓ، ـبْ ًٌه ٨  لي٠ي : أْ حٌعَؾ عٕيَ ؿ٠َخٔٗ عٍٝ طاٌثبٟٔ 

٩ ٠ٕزٕٟ عٍٝ طمي٠َ ٚطم٠ُٛ، ٚأّخ ـٟ ؼخٌذ ح٤كٛحي ِخ أٔٙ ؿِحـٟ، أٚ ٌ٘ح حٌظلي٠ي ٠عٕٟ أْ

٠ىْٛ ًٌه حٌظمي٠َ ِز١ٕخ عٍٝ حٌظـَرش ٚحٌّّخٍٓش حٌظٟ ؿَص عٍٝ أْ حٌم١خَ رؤعّخي ِع١ٕش 

ح٤عَحؾ ـٟ طلي٠ي أُٓٙ حٌٔعخس طٛؿذ ١ٜٔزخ ِع١ٕخ ِٓ حٌّٔظفخى، ٌٚ٘ح ِخ ٠فَٔ حهظ٩ؾ 

 ٛظُٙ، ٚعٍٝ ٌ٘ح ٠ـذ أْ ٠فُٙ ًٌه حٌظلي٠ي، ـخٌٔعخ٠ش وّخ ٠مٛي حٌفمٙخء ٨ ط٠ٕز٢.ظٚك

ـ١ٗ  ي  ٕ  ظ  ْٔ ٌ٘ح ِٓ ؿٙش ،ِٚٓ ؿٙش أهَٜ، ـبْ طمي٠َ ِمخرً كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٠  

٠ي ًٌه َٛ رخٌمّٔش ـٟ طليٌّليىحص ِٟٛٛع١ش ًٚحط١ش ِوظٍفش، ٠ٔظَٗي رٙخ حٌمخٟٟ أٚ ِٓ ٠م

٠ّٚىٓ اؿّخي ٌٖ٘  ─ص حٌعَؾ ٚاْ وخٔض طٍه حٌّليىحص ريٍٚ٘خ طو٠ع ٌّمظ١٠خ ─حٌّمخرً 

 حٌّليىحص ـ١ّخ ٠ٍٟ:

 

    كك حٌىي  أْ ─وّخ ٓزك ًوَ ًٌه  ─: ـخٌّظفك ع١ٍٗ ٌيٜ حٌفمٙخء ِشاػبح اٌغٓ -1

 ؼزض كظٝ ٌٍٜؽ١َ،ا٨ أُٔٙ حهظٍفٛح كٛي حٌٔٓ حٌٌٞ ٠ٔظلك ـ١ٗ، ٚوٌح ٚحٌٔعخ٠ش ٠

ـٌّ٘ذ حرٓ ١ٍّٓخْ حٌـٌِٟٚ أْ ِٓ رٍػ ٓٓ  حٌُٔٙ حٌٌٞ ٠لًٜ ع١ٍٗ حٌٔخعٟ،ِميحٍ 

ِٚٓ رٍػ حٌؼخ١ٔش عَ٘س ٠ؤهٌ ػ٩ػش أٍرخ  حٌُٔٙ، أِخ ِٓ  حٌَحرعش عَ٘س ٌٗ ُٓٙ وخًِ،

ِٚٓ وخْ ـٟ ٓٓ حٌظخٓعش ٌٗ ٍرع  رٍػ ٓٓ حٌلخى٠ش عَ٘س ـبٔٗ ٠ؤهي ٜٔؿ حٌُٔٙ ـم٢،

.ٔزٗحٌُٔٙ، ِٚٓ ٌُ ٠زٍػ حٌؼخِٕش ٨ ٠عظزَ و
664
 

      أِخ ح١ٌ٘ن حٌَّط١ٕٟ ح٠ٌٛيحٟٔ ـمي ً٘ذ اٌٝ أْ حٌُٔٙ حٌىخًِ ٨ ٠ؼزض ا٨ ٌّٓ رٍػ ٓٓ  

  ٚأِخ ِٓ وخْ ىْٚ حٌؼخِٕش  حٌع٠َ٘ٓ ٕٓش، أِخ حرٓ حٌؼخ١ٔش عَ٘س ـٍٗ ٜٔؿ حٌُٔٙ ـم٢، 
                                                 

662
 .239، م.س، ص: 2انظر محمد بن أبً بكر األزارٌفً، المنهل العذب السلسبٌل ج - 

663
 راجع فً هذا المعنى: - 

 .  205 عبد الكبٌر العلوي المدغري: المرأة بٌن أحكام الفقه والدعوة على التغٌٌر، م.س، ص:  -    
664

 . 96 - 95أنظر: أحمد إد الفقٌه: إشكالٌة الشغل النسوي، م.س، ص: - 

 وفً بٌان ذلك ٌقول الناظم: -

 وربع كسب البن )حا( والبن )ٌا(     *  نصف وأرباع ثبلثة)بٌا(

 والبن)ٌد( حظه مكمبل                *   إذ كسبه ٌساوي فٌه الرجبل

 *  البن سلٌمان الجزولً ما ذكر.    ودون)حاء( كسبه ال ٌعتبر           

 .239، م.س، ص: 2أنظر محمد بن أبً بكر األزارٌفً:المنهل العذب السلسبٌل ج-
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ـ٩ ُٓٙ ٌٗ 
665
. 

  َٜ حٌٌٞ ؿ» ي حرٓ ارَح١ُ٘ رٓ ٠عمٛد ٠َٜ رؤْ ٚعٍٝ ه٩ؾ ًٌه، ـبْ حٌفم١ٗ ِلّ  

  ع١ٍٗ حٌعًّ عٕي ـمٙخء ّٓٛ،أْ حٌٔعخ٠ش ٨ ط٠ٕز٢، ـخرٓ ٓزع ١ٕٓٓ ٌٗ ٜٔؿ  

  ا٨ ِٓ ٍعٟ حٌؽُٕ ـٟ  ٍٚرع ٌيٚٔٗ، اٌٝ أٍرعش عَ٘ ٕٓش طىظًّ ٌٗ حٌٔعخ٠ش، حٌىٔذ، 

« حٌف١خـٟ، ـبٔٗ ىحهً ـٟ ح٦طّخَ ٌٚٛ وخْ ٛؽ١َح 
666
. 

 

٠ي ِمخرً كك حٌىي اً ِٓ حٌعٕخَٛ حٌّعظزَس ـٟ طلي :ِشاػبح ِذح اٌّغبّ٘خ -2

ٚحٌٔعخ٠ش أْ طلٔذ حٌّيس حٌظٟ ل٠خ٘خ حٌٔخعٟ ٚ٘ٛ ٠زخَٗ حٌٔعٟ ٚحٌىي ـٟ َِحوّش حٌؼَٚس 

، ٌٚ٘ح ِخ لٜيٖ حٌٕخظُ رمٌٛٗ:خح٠َٓ٤ش أٚ ط١ّٕظٙ
667
 

 ــِٓ  أ١ٌظ زمب اػزجبس اٌضِــٓ    ***       ٚزبٌخ اٌىغت ٚزبي اٌذ  

  ّٙخ ٌٍؽخ٠ش، ـزخٌٕٔزش ٌٍِٚؿش طلٔذ ٌٌٌٚه ٠عظزَ طخ٠ٍن ريء حٌٔعخ٠ش ٚحٔظٙخثٙخ أَِح ِ

 ٓعخ٠ظٙخ حرظيحء ِٓ ح٠ّٔخِٙخ اٌٝ ر١ض حٌِٚؿ١ش ِٚزخَٗطٙخ ٌٍويِش، ٚـٟ ًٌه وظذ 

 حٌِٚؿش ٠َٗىش ٌِٚؿٙخ ـ١ّخ أـخىحٖ ِخ ٨ رظع١ٕظّٙخ » عزي حٌلك ِخ ٜٔٗ أْ ىحٚٚى رٓ 

«ٚوٍفظّٙخ ِيس حٔظّخِّٙخ ِٚعخٚٔظّٙخ...
668
 . 

كظٔخد ًٌه، اِخ أْ ٠َطز٢ رٔٓ حٓظلمخق كك حٌىي أِخ رخٌٕٔزش ٌؽ١َ حٌِٚؿش، ـخ

 ٚحٌٔعخ٠ش، أٚ ٠لظٔذ حرظيحء ِٓ ٠َٛ ِزخَٗس حٌويِش ٚحٌٔعٟ.

كك حٌىي  حٌٔخعٟ ـٟ  ٚعٍٝ ٟٛء طز١ٓ ِيس حٌٔعٟ ٚحٌىي، ٠ظُ طلي٠ي ِميحٍ ١ٜٔذ

ٚحٌٔعخ٠ش، ٚ٘ىٌح ـمي حعظزَص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ رؤوخى٠َ، أْ حٌّلىّش ح٨رظيحث١ش وخٔض عٍٝ 

ِخىحَ أْ ٌٖ٘ ح٤ه١َس ٌُ طمُ رز١ض  ،ىٍُ٘ 2000د ٌّخ كيىص ليٍ ٓعخ٠ش حٌِٚؽ ـٟ ٛٛح

ٓ،حٌِٚؿ١ش ا٨ ٕٓظ١ٕ
669
ٌٚ٘ح ِخ ١٘٠َ اٌٝ أْ عَٕٜ حٌّيس ٠عظزَأٓخ١ٓخ ـٟ طمي٠َ كظٛظ  

 حٌٔعخس ِٕٚخرُٙ.

 

: ـمي ٠ىْٛ حٌّٔظفخى ٔخطـخ عٓ ِ٘خٍوش أٗوخٙ ِظعيى٠ٓ،ٚلي ِشاػبح ػذد اٌغؼبح  -3

خٌّطخٌزش رلمٗ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ىْٚ ح٢ه٠َٓ، ـفٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٠ىْٛ عٍٝ ٠مَٛ أكيُ٘ ر

 حٌمخٟٟ أٚ ِٓ ٠ظٌٛٝ حٌمّٔش حٌزلغ ـ١ّخ اًح وخْ ٕ٘خن ٓعخس آهَْٚ أَ ٨.
                                                 

665
 . 96انظر: أحمد إد الفقٌه، م.س، ص:    - 

666
 .281، م.س، ص: 1أجوبة المتؤخرٌن لعبد هللا التملً، أوردها عبد هللا الحبشتمً:العمل السوسً فً المٌدان القضابً،ج  - 

 أنظر:   - 
667

 .204محمد المختار السوسً:المجموعة الفقهٌة فً الفتاوى السوسٌة: م.س، ص: - 
668

 .82أجوبة العباسً:)مخطوط( أورده أحمد إد لفقٌه: ن.م، ص: - 
669

 وحٌث إن الحكم المستؤنف إنما قضى لفابدة المستؤنفة لمبلغ ألفً درهم.»..جاء فً حٌثٌات الحكم:  - 

تؤنفة لم تقم ببٌت الزوجٌة إال سنتٌن، وال ٌمكن أن ٌستثمر مال الشركة إلى الحد الذي تطالب فٌه المدعٌة بنصٌبها، وحٌث أن المس    

 ألنها قد وجدت حسبما تضمنه مقالها جمٌع ما تطالب فٌه بسعاٌتها قابما.

ببٌت الزوجٌة إذا كانت قد عملت بكدها فً درهم، فإنه مبلغ مبلبم للمدة التً قضتها  2000وحٌث إن الحكم قد حدد سعاٌتها فً مبلغ 

 «.استثمارما وجدته أمامها فً هذا البٌت، الشًء الذي ٌكون الحكم االبتدابً فً محله وٌتعٌن تؤٌٌده.

 )غٌر منشور(. 24/06/1988ن  مإرخ فً 97/87، ملف رقم154قرار استبنافٌة أكادٌر:عدد -

 أنظر فً نفس االتجاه:        

الحسٌن الملكً: نظام الكد والسعاٌة،  -، 24/12/1960، مإرخ فً،228/1960ٌة بتزنٌت: ملف رقم حكم المحكمة الشرع -

 .213م.س، ص: 
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ٚك١غ »  ظ٠ٝ،ك١غ ؿخء ـٟ ك١ؼ١خص لَحٍ٘خ  ّمٌ٘ح حٌ رَّحوٖ ٚلي أويص ِلىّش ح٨ٓظجٕخؾ

ش حٌفَع١ش و١ٜٕزٙخ ـٟ حٌٔعخ٠ش كٔذ طم٠ََ اْ حٌؼٍض حٌٌٞ ِٕلٗ حٌلىُ حٌّٔظؤٔؿ ٌٍّٔظؤٔف

ٌعيَ اػزخص ٚؿٛى ؼ١َ حٌّٔظؤٔؿ  ،ِٕٔـّخ ِع حٌعًّ حٌٟٔٛٓٚٚطم٠ُٛ حٌوز١َ ٠عظزَ ِٕطم١خ 

١ٌْٚ رخٌٍّؿ ِخ ٠ف١ي أْ ٚحٌي ٚٚحٌيس ٚرٕض  ٚحٌّٔظؤٔفش حٌفَع١ش ـٟ حٌِّٕي ِٟٛٛ  حٌٔعخ٠ش،

وَطٗ ٨ ٠عٕٟ ٚؿٛىُ٘ حٌّٔظؤٔؿ ٠ٛؿيْٚ رخٌِّٕي حٌٌّوٍٛ ٚأْ ِـَى ًوَُ٘ ـٟ ٌِ

«.حٌفعٍٟ...
670
  

أْ ١ٜٔذ حٌمٜٛ  ،: ٚحٌّمٜٛى رٌٌهحِشاػبح اٌّإ٘الد اٌسشف١خ ٚاٌمٛح اٌجذ١ٔخ ٌٍغؼب - 4

١ٜٔٚذ ِٓ ٠ّظٍه ِٙخٍس ـ١ٕش ٠ٔوَ٘خ ـٟ ط١ّٕش أٚ طى٠ٛٓ ػَٚس  ري١ٔخ ١ٌْ و١ٜٕذ ح٠ٌع١ؿ،

ح٤َٓس، ١ٌْ وّٓ ٨ ٠ٍّه طٍه حٌّٙخٍس.
671
  

 

مي٠َ ١ٜٔذ حٌٔخعٟ ـٟ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ح٤ٍِٛ حٌٛحلع١ش حٌظٟ ٚاؿّخ٨، طزمٝ ِٔؤٌش ط 

ٚ٘ٛـٟ ؿ١ّع ح٤كٛحي  طو٠ع ٌٍٔطش حٌمخٟٟ حٌظمي٠َ٠ش حٌظٟ ٨ ٍلخرش ٌٍّـٍْ ح٤عٍٝ ع١ٍٙخ،

ٌٗ حٌلك ـٟ حٓظعّخي وخـش حٌطَق ٚحٌٛٓخثً حٌظٟ ٠َٜ ـ١ٙخ ى١ٌٍٗ ٌٍٛٛٛي اٌٝ حٌظمي٠َ 

.حٌّٕخٓذ
672
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

670
 .97الحسٌن الملكً: م.س، ص:  -، 30/03/1984، مإرخ ف1346/83ً،  ملف رقم 410استبنافٌة مراكش، قرار عدد   - 

 وانظر كذلك:      

 19/12/1959مإرخ فً  369/1959ف رقم حكم المحكمة الشرعٌة بتزنٌت: مل -     

 .207الحسٌن المالكً: م.س، ص :   -       
671

 أنظر فً هذا المعنى: - 

 .255، م.س، ص:1محمد بن  قاسم السجلماسً: شرح السجلماسً على نظم العمل الفاسً، ج  -      
672

فٌها القاضً قواعد القسمة وضوابط التقدٌر  تكون رقابة المجلس األعلى على قاضً الموضوع فقط فً الحالة التً الٌطبق -  

 التً جرى العرف والعمل بها، 

 68ن الملكً: م.س، ص: الحسٌ -، 12/05/1980، مإرخ فً 74469، ملف رقم 177قرار المجلس األعلى عدد  -انظر: 
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 خبرّخ اٌجبة اٌثبٟٔ

 

 

 

 

 
ٌح ح٤ٓخّ ٠ظ٠ق أْ كك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش، ِٕظٍٛح ا١ٌٗ ِٓ ؿٙش حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٗ، عٍٝ ٘

 ٠ظً كمخ ٗو١ٜخ هخٟعخ ٥ٌعَحؾ ٚ َِطزطخ رٙخ، ٚ ٘ٛ ِخ طـٍٝ ـٟ ٔمطظ١ٓ أٓخ١ٓظ١ٓ:

 

، ك١غ ٠٘ىً ٌ٘ح ٟٚ٘ حٍطزخ١ حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ األٌٚٝ:  

ح٤ه١َ حٌعَٕٜ حٌّظلىُ ـٟ طى١١فٗ، ـلك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش ـٟ حٌٕٙخ٠ش ٠ـي أٓخٓٗ ـٟ حٌَ٘وش 

 حٌعَـ١ش.

 

ٟٚ٘ ه٠ٛ  طٕظ١ُ ٌ٘ح حٌلك ٓٛحء ِٓ ك١غ ٔطخلٗ، أٚ اػزخطٗ، أٚ ـَُٖ، ٥ٌعَحؾ  اٌثب١ٔخ: 

حٌّٛؿذ ٌلك  حٌّل١ٍش؛ ـّٓ ؿٙش ٔطخلٗ ٠٘ىً حٌعَؾ عَٕٜح أٓخ١ٓخ ـٟ طلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ

ٔطخلٗ ِٓ ك١غ  ﴿حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش، رً ٚ أٓخٓخ ٌظلي٠ي حِظيحىٖ حٌّىخٟٔ ٚ ٔطخلٗ حٌّٟٛٛعٟ 

، ـبْ حٌعَؾ حٌّلٍٟ ٠لظفع ريٍٚ ُِٙ ـٟ رٍٍٛس لٛحعي اػزخطٗ، ِّخ اػزخطٗ، أِخ ِٓ ؿٙش  ﴾ِلٍٗ 

ٚ حٌمٛحعي ٠وٍك ـٟ كخ٨ص عي٠يس ٔٛعخ ِٓ حٌظعخٍٝ ر١ٓ حٌطز١عش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش 

حٌعخِش ٧ٌػزخص، أِخ ـ١ّخ ٠ظعٍك رفَُٖ ٚ لّٔظٗ ر١ٓ حٌٔعخس، ـلك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش ٠زمٝ ِظؤػَح 
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رخ٤عَحؾ ٓٛحء ِٓ ك١غ ٠َ١مش حٌمّٔش حٌّعظّيس ـٟ ـَُٖ، أٚ ِٓ ك١غ ٟٛحر٢ طمي٠َٖ ٚ 

 طم٠ّٛٗ .
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ٔٙخ٠ش ٌ٘ح حٌزلغ حٌظٔخإي عٓ حٌو٩ٛش حٌّٔظفخىس ِٓ ٍٚحء ِمخٍرش  ٠زيٚ ِٓ حٌُّٙ ـٟ

ِٟٛٛ  كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٚعّخ اًح وخٔض ػّش اؿخرخص عٓ ح٦ٗىخ٨ص حٌٕظ٠َش ٚحٌع١ٍّش 

 حٌظٟ أػخٍ٘خ عٍٝ حِظيحى ـٌٜٛٗ ِٚزخكؼٗ.

٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ أُ٘ ٔظ١ـش ِٔظوٍٜش ِٓ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش حٌظؤ١ٍ١ٛش، طىّٓ ـٟ  :ٚاؿّخ٨

ٛلٛؾ عٍٝ أٛٛي ِٚخ١٘ش حٌّٜيٍ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠لىُ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ٟٚ٘ حٌ

ٔظ١ـش طـٔيص ـٟ حٍطٙخْ ٌ٘ح ح٤ه١َ ٓٛحء ِٓ ك١غ ِفِٙٛٗ َِٚ٘ٚع١ظٗ، أٚ ِٓ ك١غ 

حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٗ اٌٝ ِمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ، ٚ٘ٛ ِخ طُ حٌظعز١َ عٕٗ ر٘ىً ٚحٟق ِٓ 

 ه٩ي ـٜٛي ٌٖ٘ حٌيٍحٓش.

عٍٝ  -ـٟ حٌّمخرً، ً٘ ٠ّىٓ طزٕٟ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚطع١ُّ حٌعًّ رّمظ١٠خطٗ ٌىٓ

وؤٓخّ ٌلً اٗىخ١ٌش  -حٌَؼُ ِٓ حٍطزخ١ٗ حٌمٛٞ ٚـٟ ؿ١ّع ِفَىحطٗ حٌظٕظ١ّ١ش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ

طير١َ حٌع٩لخص حٌّخ١ٌش ىحهً ِـخي ح٤َٓس، ّٟٚخْ حٌلمٛق حٌّخ١ٌش ٤ـَحى٘خ حٌّظَطزش عٓ 

 ٌؼَٚس ح٠َٓ٤ش أٚ ّٔخثٙخ؟ِٔخّ٘ظُٙ ـٟ طى٠ٛٓ ح

أعظمي أْ ح٦ؿخرش ٓظىْٛ رخٌٍٔذ، ٤ْ ِٓ ٗؤْ طزٕٟ ٌ٘ح حٌلك ٚح٦لَحٍ رظع١ُّ 

ٌٓ ٠ىْٛ ِّىٕخ ِخىحَ أٔٗ ٠ٔظٕي اٌٝ لٛحعي عَـ١ش ِل١ٍش حرظيحء  ─وّخ ٟ٘  ─ِمظ١٠خطٗ 

ٌـخٍٞ حٌظٕظ١ّ١ش ِع حٌمٛحعي حٌعخِش ح ٚحٔظٙخء، ٚأْ ٌٖ٘ حٌمٛحعي طظعخٍٝ ـٟ وؼ١َ ِٓ ؿٛحٔزٙخ

 رٙخ حٌعًّ.

ٌٌٌٚه ـبْ أٞ ِلخٌٚش ٌظع١ُّ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طزمٝ لخَٛس اْ ٌُ ٠ظُ ـ١ٙخ 

اعخىس حٌٕظَ ـٟ حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌٌٙح حٌلك رّخ ٠ظّخٗٝ ٚحٌمٛحعي حٌعخِش ِٓ ؿٙش، ٚططٍٛ 

 حٌز١ٕش ح٨لظٜخى٠ش ٚح٨ؿظّخع١ش ٌٍّـظّع ٚح٤َٓس حٌّؽَر١١ٓ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

ِٕطٍمش ِٓ حعظزخٍحص  -ٓٛحء ط٠َ٘ع١خ أٚ ل٠خث١خ -أٓزخد ٍـٞ ٌ٘ح حٌظزٕٟ ٚطزمٝ ألٜٛ

 ِظعيىس:
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وّخ وَٓظٗ ح٤عَحؾ ٚؿَٜ رٗ  -ِمظ١٠خص ٌ٘ح حٌلك ٚطع١ّّٗاْ ِٓ ٗؤْ طزٕٟ  -1

حَ أْ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أْ ٠طَف اٗىخ١ٌش حٌَّ٘ٚع١ش ِـيىح، ـّخى -حٌعًّ

َطز٢ ٚؿٛىح ٚعيِخ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ، ط ─ٓش وّخ طميَ ِٓ ه٩ي ِزخكغ ٌٖ٘ حٌيٍح ─

عٍٝ حعظزخٍ أْ ـٟ اعّخي ِمظ١٠خطٗ طعخٍٝ ِع حٌٕٚ حٌم١خٟٓ حٌمخٟٟ رؤْ "حٌفَ  

 -طخرع ٥ًٌٛ"، ٚرّخ أْ ٍـع ٌ٘ح حٌظعخٍٝ ٚح٦لَحٍ رَّ٘ٚع١ش ٌ٘ح حٌلك طزعخ ٌٌٌه

٨ ٠ىْٛ ا٨ رخٔظّخء ٌ٘ح حٌلك ٌيحثَس حٌعَؾ، ـبْ ِٓ ٗؤْ  -كٔذ حٌمٛحعي ح١ٌٛٛ٤ش

عّخٌٗ ىْٚ َِحعخس ١َٗ ؿ٠َخْ حٌعَؾ رٗ، ٓٛؾ ٠ئىٞ اٌٝ حٌّٔخّ رَّ٘ٚع١ش ا

 ٌ٘ح حٌلك، ِٚٓ طُ طعخٍٟٗ ِع حٌٕٚ حٌَ٘عٟ حٌٌٞ ٘ٛ حٌم١خّ.

 

اْ ِٓ ٗؤْ طزٕٟ ٌ٘ح حٌلك أْ ٠طَف اٗىخ١ٌش حٌظى١١ؿ حٌمخٟٔٛٔ رخٌٕظَ اٌٝ أْ حٌطز١عش  -2

ظَطذ عٓ َٗوش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طَطز٢ رخٌعَؾ، ـٙٛ كك ٗوٜٟ ِ

عَـ١ش، ِٚخىحَ أْ حٌظى١١ؿ حٌمخٟٔٛٔ ٌٌٙح ح٤ه١َ ٠لًّ ١خرعخ هخٛخ ٚحٓظؼٕخث١خ عٓ 

ـبْ ِٓ ٔظخثؾ طز١ٕٗ ٚطع١ُّ ِمظ١٠خطٗ عٍٝ ٔطخق ٚحٓع، أْ ٠ئىٞ اٌٝ ش، حٌمٛحعي حٌعخِ

ح٦ه٩ي رخٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ ٠مَٛ ع١ٍٙخ ِٓ ؿٙش، ٚاٌٝ حٌظٛٓع ـٟ ح٨ٓظؼٕخء عٍٝ 

 حعي حٌعخِش ِٓ ؿٙش أهَٜ.كٔخد حٌمٛ

 

 

اْ حٌظٕظ١ُ حٌمخٟٔٛٔ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش  ٠مَٛ عٍٝ ِـٛعش ِٓ ح٠ٌٛحر٢، ٌٖٚ٘  -3

ح٠ٌٛحر٢ ـٟ ؿِء ؼ١َ ١ٔ٠َ ِٕٙخ طٕظّٟ اٌٝ لٛحعي عَـ١ش ِل١ٍش طظعخٍٝ ـٟ وؼ١َ 

ِٓ حٌلخ٨ص ِع حٌمٛحعي حٌعخِش، ًٌٚه ـبْ ِٓ ٗؤْ طزٕٟ ٌ٘ح حٌلك ٚطع١ُّ ِمظ١٠خطٗ 

طؽ١ٍذ حٌمٛحعي حٌعَـ١ش حٌّل١ٍش عٍٝ حٌّمظ١٠خص حٌمخ١ٔٛٔش حٌـخٍٞ رٙخ  أْ ٠ئىٞ اٌٝ

ِٓ اه٩ي رّزيأ حٌظٛلع ٚح٨ٓظمَحٍ ـٟ  ٚ٘ٛ أَِ ؼ١َ ِمزٛي، ٌُ ١ٓئىٞ ا١ٌٗ حٌعًّ،

حٌّعخ٩ِص حٌٌٞ طلخـع ع١ٍٗ حٌمٛحعي حٌعخِش، ٤ٚٔٗ ٕٓىْٛ أٌٔحن أِخَ ٔظخ١ِٓ 

ٚٔظخَ لخٟٔٛٔ عخَ ـى١ؿ ١ٓظُ حٌظَؿ١ق لخ١١ٔٛٔٓ ِظمخر١ٍٓ؛ ٔظخَ لخٟٔٛٔ عَـٟ ِلٍٟ، 

 ر١ّٕٙخ؟

 

عٍٝ ٌ٘ح ح٤ٓخّ، ـبْ أٞ ِلخٌٚش طٙيؾ اٌٝ طزٕٟ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش 

 ٚطى٠َٔٗ ط٠َ٘عخ ٨ري ٚأْ طظم١ي رخعظزخ٠ٍٓ أٓخ١١ٓٓ:

 

ٍَٟٚس َِحعخس ح٦ٗىخ٨ص حٌظٟ لي ٠طَكٙخ طع١ُّ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش،  -1

 -عٍٝ ِخ طميَ ر١خٔٗ-ٔؤٌش حٌَّ٘ٚع١ش ٚحٌظى١١ؿ حٌمخٟٔٛٔٚهٜٛٛخ ِخ ٠َطز٢ ِٕٙخ رّ

 

اعخىس حٌٕظَ ـٟ حٌمٛحعي حٌظٕظ١ّ١ش ٌٌٙح حٌلك ٩ِٚءِظٙخ ِع حٌمٛحعي حٌعخِش ِٓ ؿٙش،  -2

 ٚرّخ طظّخٗٝ ِع ه١ٜٛٛش حٌّـخي ح٤َٓٞ ِٓ ؿٙش أهَٜ.

 

 ─١ٌٗ عٍٝ ِخ طُ حٌوٍٛٙ ا ─ٌىٓ، اًح وخْ حٌعًّ رّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش          

٠َطز٢ رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ٚؿٛىح ٚعيِخ، حرظيحء ٚحٔظٙخء، ـبْ طمٍٚ ؿ٠َخْ حٌعَؾ رٌٙح حٌلك 

ـٟ حٌّٕخ١ك حٌظٟ وخْ ٓخثيح رٙخ، ٚهٜٛٛخ رّٕطمش حٌّ٘خي، ٠ـعٍٕخ ٔظٔخءي عٓ أٓزخد ٌ٘ح 



 212 

 ─ِٓ حٌٕخك١ش حٌفع١ٍش   ─حٌظَحؿع؟ ِٚخ اًح وخْ حٌلي٠غ عٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وعَؾ ِلٍٟ 

 ِلً ٔظَ ٚحعظزخٍ ؟ طٍه اٗىخ١ٌش أهَٜ.لي أٛزق 

 

 

 

 

 

 

  ٚرخهلل حٌظٛـ١ك                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يهحك
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 الئححانًرارغ
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 .أوال: يراجغ بانهغة انؼربية
 

 
 انًؤنفاخ: -1

 

 انًرارغ انؼايح: - أ

 

 مراجع الفقه اإلسالمي: 

 

 اثٓ خضٞ:

 ر١َٚص، )ى. ً. ص. ١( -حٌمٛح١ٔٓ حٌفم١ٙش، ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش 

 ل١ُ اٌدٛص٠خ:اثٓ 

  ِطزعش ىحٍ حٌفىَ       2ٚ3ٚ4اع٩َ حٌّٛلع١ٓ ِٓ ٍد حٌعخ١ٌّٓ، ؽ ،- 

 )ى. ً. ص. ١(  -ر١َٚص

 ِئٓٔش حٌَٓخٌش ٌٍطزخعش ٚح5ٌَُٕ٘حى حٌّعخى ـٟ ٘يٞ ه١َ حٌعزخى، ؽ ،- 

حٌطزعش حٌٔخىٓش  -حٌى٠ٛض -ِىظزش حٌّٕخٍ ح١ِ٩ٓ٦ش -ر١َٚص

 َ.1984٘ـ/1404

 : اٌسغٓ ػٍٟ ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌزغٌٟٛ أثٛ

  ُٛحٌزٙـش ـٟ َٗف حٌظلفش، ٚرٙخِ٘ٗ كٍٟ حٌّعخُٛ ٌزٕض ـىَ حرٓ عخ

حٌطزعش  -ر١َٚص -، ٍِٕ٘ٛحص عٍٟ ر٠١ْٛ، ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش1ٚ2ؽ

 َ.1998٘ـ/1418ح٤ٌٚٝ، 

 :اٌؾبطجٟ أثٛ ئعسبق

 4ٚ حٌّـٍي حٌؼخٟٔ ؽ 2حٌّٛحـمخص ـٟ أٛٛي ح٠ٌَ٘عش، حٌّـٍي ح٤ٚي ؽ ،

 )ى. ً. ص. ١( -ر١َٚص–ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش 

 ى. ً.  -ح٠ٌَخٝ -، ىحٍ حٌفىَ، ِىظزش ح٠ٌَخٝ حٌلي٠ؼش 2ح٦عظٜخَ، ؽ(  

 :أثٛ اٌؾزبء ثٓ اٌسغ١ٓ اٌغبصٞ

 ٠ََ٘خ ٚر١خْ حٌظي٠ٍذ عٍٝ حٌٛػخثك حٌعي١ٌش، ٚػ١مش َٚٗٚف، و١ف١ش طل

 َ.1968٘ـ/1387حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌَرخ١ -،ِطزعش ح١ِٕ٤ش2ـمٙٙخ، ؽ

 ِطزعش 1ٚ2ِٛح٘ذ حٌو٩ؾ عٍٝ َٗف حٌظخٚىٞ ١ِ٩ٌش حٌِلخق، ؽ ،

 َ.1955٘ـ/1375حٌطزعش حٌؼخ١ٔش،  -حٌَرخ١ -ح١ِٕ٤ش

 :أثٛ ا١ٌٌٛذ ع١ٍّبْ ثٓ خٍف اٌجبخٟ

                      ٛٛي، طوم١ك عزي حٌّـ١ي طَوٟ،اكىخَ حٌفٜٛي ـٟ أكىخَ ح٤ 

 َ. 1986/ ه1407حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -ر١َٚص -

 : أثٛ اٌفذاء اٌسبفظ اثٓ وث١ش اٌذِؾمٟ
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 ىحٍ  -حٌيحٍ حٌز٠١خء -، ىحٍ حٌَٗخى حٌلي٠ؼش7ٚ 2طف١َٔ حٌمَآْ حٌعظ١ُ، ؽ

 َ.1989٘ـ / ١1409زعش   -ر١َٚص -حٌفىَ 

 :أثٛ اٌفضً ؽٙبة اٌذ٠ٓ ِسّٛد األٌٛعٟ

 ٔ2ٟ ـٟ طف١َٔ حٌمَآْ حٌعظ١ُ، ٚحٌٔزع حٌّؼخٟٔ، حٌّـٍي ٍٚف حٌّعخ ،   

١ش، َٔ٘ ١ٚزع ، ٛللٗ عزي حٌزخٍٞ عط27ٚ28ؽ  14حٌّـٍي  - 3ٚ4ؽ

 َ.1994٘ـ/1415حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -ر١َٚص-ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش

 : أثٛ ِسّذ ػجذ اٌسك ثٓ ػط١خ األٔذٌغٟ                    

    ، طلم١ك عزي ح٩ٌَٔ عزي 2حٌٛؿ١ِ ـٟ طف١َٔ حٌىظخد حٌع٠ِِ، ؽ حٌّلٍَ ●                         

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -ر١َٚص -حٌ٘خـٟ ِلّي، ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش

 َ.1993٘ـ/1413

 :أثِٛسّذ ػٍٟ ثٓ زضَ األٔذٌغٟ 

 ى. ً. ص. ١(. -ر١َٚص–، َٔ٘ ىحٍ حٌفىَ 10ٚ 9حٌّلٍٟ رخ٢ػخٍ، ؽ( 

 :ٔصبسٞ اٌشصبعأثٛػجذ هللا ِسّذ األ                   

 كمخثك ح٠ش حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٌز١خَْٗف كيٚى حرٓ عَـش حٌَّٛٓٛ رخٌٙي   ●                    

 ، ىح2ٍٚ 1ٚحٌطخَ٘ حٌّعٍّٛ، ؽ رٓ عَـش حٌٛحـ١ش، طلم١ك أرٛ ح٤ؿفخْ                         

   َ.1993حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  –ر١َٚص    –حٌؽَد ح٩ٓ٦ِٟ                          

  :أثٛ ػجذ هللا ِسّذ اٌخشؽٟ                  
 4ٚ    3حٌوَٟٗ عٍٝ ِوظَٜ ه١ًٍ، ٚرٙخِ٘ٗ كخ١ٗش ح١ٌ٘ن حٌعيٚٞ ، ؽ  ●                     

 .1317٘حٌطزعش حٌؼخ١ٔش   -ر١َٚص  -، ىحٍ ٛخىٍ 7ٚ 6ٚ

 :األٔصبسٞ اٌمشطجٟ ثٓ أزّذ ِسّذأثٛ ػجذ هللا 

 ٌىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش17ٚ18ؽ ّـٍي حٌظخٓع،حٌـخِع ٤كىخَ حٌمَآْ، ح ، - 

 َ.1988٘ـ/1408حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -ر١َٚص

 :أثٛ ػجذ هللا ِسّذ ثٓ أزّذ اٌّبٌىٟ

  َِٗ٘ٗف ١ِخٍس حٌفخٟٓ عٍٝ طلفش حٌلىخَ ـٟ ٔىض حٌعمٛى ٚح٤كىخَ، ٚرٙخ

، 2كخ١ٗش أرٟ عٍٟ حٌلٔٓ رٓ ٍكخي حٌّعئٟ عٍٝ حٌَ٘ف ٚحٌظلفش، ؽ

حٌطزعش  -ر١َٚص–ْٛ، ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش ٍِٕ٘ٛحص ِلّي عٍٟ ر٠١

 َ.2000٘ـ/1420ح٤ٌٚٝ 

 :أثٛ ػجذ هللا ِسّذ ثٓ ئعّبػ١ً اٌجخبسٞ                  

 ١1422زعش  –ر١َٚص  -، حٌّىظزش حٌع٠َٜش 2ٚ4ٛل١ق حٌزوخٍٞ، ؽ  ●                    

                        ٘ /2001 َ. 

      : ِسّذ ثٓ ػجذ اٌشزّبْ اٌسطبةأثٛ ػجذ هللا                   
         ِٛح٘ذ حٌـ١ًٍ ٌَ٘ف ِوظَٜ ه١ًٍ، ٚرٙخِ٘ٗ حٌظخؽ ٚح٦و١ًٍ  ●                    

 ،  ٠5ٛٓؿ ح١ٌَٙ٘ رخٌّٛحق، ؽ ٌّوظَٜه١ًٍ ٤رٟ عزي هللا ِلّي رٓ                        

 َ.1978/ 1398٘خ١ٔش حٌطزعش حٌؼ -ر١َٚص  -ىحٍ حٌفىَ                       

 :أثٛػّش ٠ٛعف ثٓ ػجذ اٌجش                 

 ح٦ٓظٌوخٍ حٌـخِع ٌٌّح٘ذ ـمٙخءح٤ِٜخٍٚعٍّخء ح٤لطخٍ ـ١ّخ ط٠ّٕٗ  ●                    

 ح١ٌّٛؤ ِٓ ِعخٟٔ حٌَأٞ ٚح٢ػخٍَٚٗف ًٌه وٍٗ رخ٠٦ـخُ ٚح٦هظٜخٍ                       
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 كٍذ    -ٚىحٍ حٌٛعٟ -ىِ٘ك -، ىحٍ لظ١زش ٌٍطزخعش ٚح17ٌَٕ٘ؽ                       

 َ.1414٘/1993 حٌطزعشح٤ٌٚٝ -ٚحٌمخَ٘س                       

 : أزّذ اٌؾٕم١طٟ                 

 ِطزٛعخص ىحٍ اك١خء حٌظَحع 4ِٛح٘ذ حٌـ١ًٍ ِٓ أىٌش ه١ًٍ، ؽ ،

 َ.1987٘ـ/1407، ١زعش -لطَ -ح٩ٓ٦ِٟ، 

 ّذ زّذ:أز                

 ٍُـمٗ حٌَ٘وخص، ىٍحٓش ِمخٍٔش، ٍِٕ٘ٛحص ؿخِعش لطَ، ١زع ىحٍ حٌم- 

 َ.1984٘ـ/1404حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌى٠ٛض

 :أزّذ فّٟٙ أثٛ عٕخ                 

  ،ِٟحٌعَؾ ٚحٌعخىس ـٟ ٍأٞ حٌفمٙخء، عَٝ ٔظ٠َش ـٟ حٌظ٠َ٘ع ح٩ٓ٦

 .1992َ ٘ـ/1412حٌطزعش حٌؼخ١ٔش

 ئدس٠ظ زّبدٞ: 

  َحٌَّأس ـٟ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش، ١زع َٚٔ٘ ىحٍ أرٟ ٍلَحق آـخق طل٠َ–

 َ.2003حٌطزعش حٌؼخ١ٔش،  -حٌَرخ١

 :اٌسبفظ ثٓ زدش اٌؼغمالٟٔ

 طلم١ك ِلذ حٌي٠ٓ 9ٚ 5ـظق حٌزخٍٞ َٗف ٛل١ق ح٦ِخَ حٌزوخٍٞ، ؽ ،

حٌطزعش  -حٌمخَ٘س - ١زع حٌّىظزش حٌٍٔف١ش ىحٍ ح٠ٌَخْ ٌٍظَحع، حٌوط١ذ،

 ٘ـ/.1407حٌؼخٌؼش، 

 :ظ اثٓ ِبخخاٌسبف

  ،حٌٕٔٓ، ٚرلخ١ٗظٗ ِٜزخف حٌِؿخؿش ـٟ ٍٚحثي حرٓ ِخؿش، حٌّـٍي حٌؼخٌغ

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -ح٠ٌَخٝ -ِىظزش حٌّعخٍؾ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛع

 َ.1998٘ـ/1419

 :اإلِبَ اٌسغٓ اٌجغٛٞ

 كممٗ ٚعٍك ع١ٍٗ ٚهَؽ أكخى٠ؼٗ، ٗع١ذ ح٤ٍٔخإ10،١َٚٗف حٌٕٔش، ؽ ، 

 َ.1983٘ـ/1403طزعش حٌؼخ١ٔش، حٌ -ر١َٚص - ١زع حٌّىظذ ح٩ٓ٦ِٟ

 :اِسّذ اٌؼثّبٟٔ

 ،ِٟىٍحٓش ٤عَحؾ لزخثً ّٓٛ ـٟ  أٌٛحف ؿٌِٚش ٚحٌظ٠َ٘ع ح٩ٓ٦

ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ  ٟٛء حٌظ٠َ٘ع ح٩ٓ٦ِٟ،

١زع ـ١ي ر١َحٔض، حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش -ح١ِ٩ٓ٦ش

 َ.2004٘ـ/1425

 :أٔٛس ِسّٛد دثٛس

 ح٤ٍحٟٟ حٌٍِحع١ش ـٟ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش، ىٍحٓش ِمخٍٔش  ٔظخَ حٓظؽ٩ي

َٔ٘ ىحٍ  حٌّؽخٍٓش، -حٌّٔخلخس  -حٌِّحٍعش ،2رخٌمٛح١ٔٓ حٌٟٛع١ش، ؽ

 َ.1987٘ـ/1407حٌمخَ٘س ١زعش  -حٌؼمخـش حٌعَر١ش

 اٌّٙذٞ اٌٛصأٟ: أثٛ ػ١غٝ اٌؾش٠ف

 س حٌٕٛحُي حٌـي٠يس حٌىزَٜ ـ١ٙخ ٤ً٘ ـخّ ٚؼ١َُ٘ ِٓ حٌزيٚ حٌمَٜ حٌّّٔخ

رخٌّع١خٍ حٌـي٠ي حٌـخِع حٌّعَد عٓ ـظخٜٚ حٌّظؤه٠َٓ ِٓ عٍّخء حٌّؽَد 
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 -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش -، ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش6ؽ

 َ.1998٘ـ/١1419زعش  -حٌّلّي٠ش -ِطزعش ـ٠خٌش

  ْٚطلفش أو١خّ حٌٕخّ رَ٘ف ع١ٍّخص ـخّ، َٔ٘ ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئ

١زعش  -حٌّلّي٠ش -ِطزعش ـ٠خٌش -ر١شحٌٍّّىش حٌّؽَ -ح١ِ٩ٓ٦ش

 َ.2001٘ـ/1422

 :ِسّذ اٌدشخبٟٔػٍٟ ثٓ اٌؾش٠ف 

  ،حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -ر١َٚص -طزعش ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّشِوظخد حٌظع٠َفخص

 َ.1983٘ـ/1403

 :ثٓ فشزْٛثش٘بْ اٌذ٠ٓ ِسّذ 

 ، )ى. ً. 1طزَٜس حٌلىخَ ـٟ أٛٛي ح٤ل١٠ش ِٕٚخ٘ؾ ح٤كىخَ، ؽ   ●          
 ﴾ص.١                                 

 :ربج اٌذ٠ٓ ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ اٌغجىٟ                  

 كخ١ٗش حٌع٩ِش حٌزٕخٟٔ عٍٝ َٗف حٌـ٩ي ّْٗ حٌي٠ٓ ِلّي رٓ    ●                     

 ، ِطزعش ِٜطفٝ حٌزخرٟ حٌلٍزٟ  2أكّي حٌّلٍٝ عٍٝ ِظٓ حٌـٛحِع، ؽ                         

 َ.1937/ 1356٘حٌطزعش حٌؼخ١ٔش  -َِٜ -                         

 : غ١ٛطٟاٌ ػجذ اٌشزّبْ خالي اٌذ٠ٓ

 ٟحٌىظذ حٌع١ٍّش، ، ىحٍـمٗ حٌ٘خـع١ش ـَٚ لٛحعي ٚ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ ـ - 

 َ.1979/ 1399٘حٌطزعش ح٤ٌٚٝ -ر١َٚص

 

 :ئعسبق اٌّبٌىٟ ثٓ خ١ًٍ

  ٍحٌيحٍ  –حٌَٗخى حٌلي٠ؼش ِوظَٜ حٌع٩ِش ه١ًٍ ـٟ ـمٗ ح٦ِخَ ِخٌه، ىح

 َ.2003٘ـ/1424حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌز٠١خء

  :ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ثٓ ٔد١ُ                  
 ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕظخثَ عٍٝ ٌِ٘ذ أرٟ ك١ٕفش حٌٕعّخْ، طلم١ك عزي حٌى٠َُ   ●                    

 /    1418ٌ٘ٚٝ حٌطزعش ح٤ -ر١َٚص -حٌف١٠ٍٟ، حٌّىظزش حٌع٠َٜش                         

        1989.َ 

 :ِبٌه ثٓ أٔظ

 حٌّيٚٔش حٌىزَٜ عٍٝ ٍٚح٠ش ٓلْٕٛ عٓ ح٦ِخَ عزي حٌَكّخْ رٓ    ●   

 ، ىحٍ ٛخىٍ 12، حٌّـٍي حٌوخِْ ؽ 5ٚ 4حٌمخُٓ، حٌّـٍي حٌؼخٟٔ، ؽ          

 : ِسّذ أثٛ ص٘شح 

 )ِطزعش  -ر١َٚص - أٛٛي حٌفمٗ، ىحٍ حٌفىَ حٌعَرٟ، )ى. ً. ص. ١   

 .1323٘حٌٔعخىس، ١زعش   

 .﴾ى.ً.ص.١﴿ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، َٔ٘ ١ٚزع ىحٍ حٌفىَ حٌعَرٟ،   ●  

 

 :ِسّذ أزّذ اٌىضٟٔ                   

 ٔظ٠َش ح٦ٓظلمخق ـٟ حٌفمٗ ٚحٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ِىظزش ح٠ٌٕٙش ح٠ٌَّٜش     ●  

 .﴾ى.ً.ص.١﴿ -حٌمخَ٘س -      
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 :ِسّذ أزّذ ػ١ٍؼ

 ٌفظٜٛ عٍٝ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه، ٚرٙخِ٘ٗ ـظق حٌعٍٟ حٌّخٌه ـٟ ح  

  ، حٌطزعش ح٤ه١َس )ى. ً. ص. 2طزَٜس حٌلىخَ ٌٍمخٟٟ حرٓ ـَكْٛ، ؽ                        

                           .)١ 

 :ِسّذ اٌسج١ت اٌزدىبٟٔ                  

   ِمخٍٔخص حٌٕظ٠َش حٌعخِش ٌٍم٠خء ٚح٦ػزخص ـٟ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش ِع   ●   

 ١زع ىحٍ حٌَٕ٘  1رخٌمخْٔٛ حٌٟٛعٟ، ٍٍٓٔش حٌيٍحٓخص حٌظ٠َ٘ع١ش ٍلُ       

 َ.1985/ ١1405٘زعش  -حٌيحٍ حٌز٠١خء -حٌّؽَر١ش         

 :ِسّذ اٌّخزبس اٌغٛعٟ

  ٞٚحٌّـّٛعش حٌفم١ٙش ـٟ حٌفظخٜٚ ح١ٌٓٛٔش، اعيحى عزي هللا حٌيٍلخ

، ِطزعش 1َحػ١ش ٍلُ ٍِٕ٘ٛحص و١ٍش ح٠ٌَ٘عش رؤوخى٠َ، ٍٍٓٔش وظذ ط

 َ.1995٘ـ1416حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌيحٍ حٌز٠١خء –حٌٕـخف حٌـي٠يس 

 : ِسّذ اٌٙجطٟ اٌّٛا٘جٟ

  ـظخٜٚ طظليٜ ح٦ّ٘خي ـٟ ٗف٘خْٚ ِٚخ كٌٛٙخ ِٓ حٌـزخي، ؿّع

حٌٍّّىش  -ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش 1ٚطٕظ١ُ،ؽ

 َ.1998٘ـ/1419حٌّلّي٠ش، ١زعش  -ِطزعش ـ٠خٌش -حٌّؽَر١ش

 :ِسّذ اٌّٙذٞ اٌسدٛٞ

  حٌطزعش  -حٌيحٍ حٌز٠١خء–حٌَّأس ر١ٓ حٌَ٘  ٚحٌمخْٔٛ، ِطخرع ىحٍ حٌىظخد

 .1967ح٤ٌٚٝ، 

 :ِسّذ أ١ِٓ ػبثذ٠ٓ اٌذِؾمٟ

   5ٍى حٌّلظخٍ عٍٝ حٌيٍ حٌّوظخٍ حٌّعَٚؾ رلخ١ٗش حرٓ عخري٠ٓ، ؽ  ●  

  -ٌزٕخْ -َر١ٟزع ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌعَرٟ، ِئٓٔش حٌظخ٠ٍن حٌع      

 .1998َ٘ـ 1419حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،       

 ، )ى. ً. ص. ١(2ِـّٛعش ٍٓخثً حرٓ عخري٠ٓ، ؽ   ●                   

 :ِسّذ اٌؼٍٛٞ اٌؼبثذٞ 

  1999ح٤ِٛحي ـٟ حٌفمٗ حٌّخٌىٟ، ١زع اـ٠َم١خ حٌَ٘ق، ١زعش. 

 :ِسّذ ثٍزبخٟ

  1990ىٍحٓخص ـٟ أكىخَ ح٤َٓس، ِىظزش حٌ٘زخد، ١زعش. 

 :اٌشٟ٘ٛٔ ثٓ أزّذ ثٓ ٠ٛعف ذِسّ

  ِٗ٘كخ١ٗش ح٦ِخَ حٌَٟ٘ٛٔ عٍٝ َٗف حٌٍِلخٟٔ ٌّوظَٜ ه١ًٍ، ٚرٙخ

٘ـ ١1398زعش  -ر١َٚص -، ىحٍ حٌفى5َٚ 4كخ١ٗش حٌّئٟ وْٕٛ، ؽ

1978.َ 

  َُٗف ١ِ٨ش حٌِلخق حٌّّٔٝ كخىٞ حٌَـخق اٌٝ ـُٙ ١ِ٨ش حٌِلخق، طمي٠

 -حٌيحٍ حٌز٠١خء –٠يس ٟٚز٢ ٚطع١ٍك ِلّي حٌميٍٚٞ، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي

 َ.2004/ 1424٘حٌطزعش ح٤ٌٚٝ 

 :اٌؾبفؼٟ ثٓ ئدس٠ظ ِسّذ

 1983٘ـ 1403، ىحٍ حٌفىَ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘، حٌطزعش حٌؼخ١ٔش، 7ح٤َ، ؽ.َ 
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 :اٌٛصأٟ ثٓ ِسّذ ِسّذ اٌّٙذٞ

 2حٌٕٛحُي حٌٜؽَٜ، حٌّّٔخس حٌّٕق حٌٔخ١ِش ـٟ حٌٕٛحُي حٌفم١ٙش، ؽ َ٘ٔ ،

 -ِطزعش ـ٠خٌش -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش–١ِ٩ٓ٦ش ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح

 َ.1992٘ـ/١1412زعش  -حٌّلّي٠ش

 : ﴾اٌدذ﴿ِسّذ ثٓ سؽذ اٌمشطجٟ

  َحٌّميِخص ٚحٌّّٙيحص ٌز١خْ ِخ حلظ٠ظٗ ٍَٓٛ حٌّيٚٔش ِٓ ح٤كىخ

، 1ٙخ حٌّ٘ى٩ص، ؽٍحٌَ٘ع١خص ٚحٌظل٩١ٜص حٌّلىّخص ٤ِٙخص ِٔخث

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -ٚصر١َ–ٍِٕ٘ٛحص عٍٟ ر٠١ْٛ، ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش 

 َ.2002٘ـ/1423

 :﴾اٌسف١ذ﴿ ِسّذ ثٓ سؽذ اٌمشطجٟ

 حٌطزعش  -ر١َٚص–، َٔ٘ ىحٍ حٌّعَـش 2ريح٠ش حٌّـظٙي ٚٔٙخ٠ش حٌّمظٜي ؽ

 َ.1985٘ـ/1405حٌٔخرعش، 

 :ِسّذ ثٓ ِسّذ ثٓ ػبصُ اٌغشٔبطٟ األٔذٌغٟ

 حٌّي٠ٕش  -َِطمٝ حٌٛٛٛي اٌٝ عٍُ ح٤ٛٛي َٔ٘ ٚط٠ُٛع ىحٍ حٌٕـخٍٞ   ●  

 َ.١1415٘/1993زعش  -حٌٍّٕٛس       

 ِسّذ ثٓ ِؼدٛص:
 -ٚٓخثً ح٦ػزخص ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس   ●  

 َ.1995/ ١1416٘زعش  -حٌيحٍ حٌز٠١خء 

 ِسّذ ثٓ ػجذ هللا:

 ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ 2حٌٛلؿ ـٟ حٌفىَ ح٩ٓ٦ِٟ، ؽ ،

١زعش  -حٌّلّي٠ش -ـ٠خٌشِطزعش  -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش–ح١ِ٩ٓ٦ش 

 َ.1996٘ـ/1416

 :ِسّذ ثٓ لبعُ اٌغدٍّبعٟ

 ١زعش كـ٠َش )ى. ً. 2ٚ 1َٗف حٌٔـٍّخٟٓ عٍٝ ٔظُ حٌعًّ حٌفخٟٓ، ؽ ،

 ص. ١(.

 ِٕصٛس ثٓ ٠ٛعف اٌجٙٛرٟ:
  ١زعش  -ر١َٚص -، عخٌُ حٌىظذ 6و٘خؾ حٌمٕخ  عٓ ِظٓ ح٦لٕخ ، ؽ  ●  

       1403 ٘/1983َ 

 :ِسّذ ثٓ ٠ٛعف اٌىبفٟ  

 ىحٍ حٌَٗخى  -ر١َٚص -اكىخَ ح٤كىخَ عٍٝ طلفش حٌلىخَ، حٌّىظزش حٌع٠َٜش

 َ.2003٘ـ/1423حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌيحٍ حٌز٠١خء -حٌلي٠ؼش

 :ِسّذ سؽ١ذ سضب

 ْىحٍ حٌّعَـشٌٍطزخعش 5ح١ٌَٙ٘ رظف١َٔ حٌّٕخٍ، ؽ حٌلى١ُ طف١َٔحٌمَآ ،

 ، )ى. ً. ص. ١(. حٌطزعش حٌؼخ١ٔش  -ر١َٚص -ٚحٌَٕ٘

  :ِسّذ س٠بض

  أٛٛي حٌفظٜٛ ٚحٌم٠خء ـٟ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس– 

 َ.2002٘ـ/1423حٌطزعش حٌؼخٌؼش،  -حٌيحٍ حٌز٠١خء
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 :اٌّدبخٟ ِسّذ عىسبي

  أكىخَ حٌَ٘وخص ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ حٌّخٌىٟ، حٌّىظذ ح٩ٓ٦ِٟ، حٌطزعش

 َ.2001٘ـ/1422ح٤ٌٚٝ، 

 :ِصطفٝ أزّذ اٌضسلب

 ىحٍ  -ىِ٘ك -١ٓ رِطزعش ١َ 2ٚ 1ٗ حٌـي٠ي، ؽحٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ـٟ ػٛر

 َ.1968ـ/1387ٖحٌفىَ، حٌطزعش حٌعخَٗس، 

 :ثٓ لذاِخ  أثٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ فكِٛ

 1992٘ـ 1412، ١زعش -ىحٍ حٌفىَ ر١َٚص، 9ٚ 8  حٌّؽٕٟ، ؽ.َ 

 ؽّظ اٌذ٠ٓ ثٓ أزّذ اٌؾش٠ٕٟ:

 ، َٔ٘ ىحٍ اك١خء 4ِؽٕٟ حٌّلظخؽ اٌٝ ِعَـش ِعخٟٔ أٌفخظ حٌّٕٙخؽ، ؽ  ●  

 1356٘/1933َ -ر١َٚص -حٌظَحع حٌعَرٟ            

 :ٟغؽّظ اٌذ٠ٓ اٌغشخ

 حٍ حٌّعَـش ٌٍطزخعش ى، 17حٌّـٍي حٌظخٓع ؽ ،5ؽ حٌّز١ٛٔ، حٌّـٍي حٌؼخٌغ

 َ.1989٘ـ/١1409زعش  -ر١َٚص -ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛع، 

 :اٌشٍِٟ ِسّذ ؽّظ اٌذ٠ٓ                  

 ٗعٍٝ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ حٌ٘خـعٟ، ؽ  ٔٙخ٠ش حٌّلظخؽ اٌٝ َٗف حٌّٕٙخؽ ـٟ حٌفم

حٌطزعش  -َِٜ -، ١زع َٗوش ِىظزش ِٜطفٝ حٌـزٍٟ ٚأ٨ٚى8ٖٚ  6ٚ 5

 َ.1967٘ـ/1386ح٤ه١َس، 

 :ؽّظ اٌذ٠ٓ ِسّذ  ػشفخ اٌذعٛلٟ

  كخ١ٗش حٌيٓٛلٟ عٍٝ حٌَ٘ف حٌىز١َ، ٚرٙخِ٘ٗ حٌَ٘ف حٌٌّوٍٛ ِع

ظذ ، ١زع ىحٍ اك١خء حٌى4ٚ 2 حٌظم٠ََحص ٌٍع٩ِش ح١ٌ٘ن ِلّي ع١ٍٖ ؽ

 حٌعَر١ش )ى. ً. ص. ١(.

 :اٌمشافٟ أثٟ اٌؼجبط ؽٙبة اٌذ٠ٓ                  

 ىٍحٓش ٚطلم١ك َِوِ حٌيٍحٓخص حٌفم١ٙش ٚح٦لظٜخى٠ش ىحٍ  ،1حٌفَٚق، ؽ

 َ.2001/ 1421٘حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌمخَ٘س -ح٩ٌَٔ 

  ،َح٦كىخَ ـٟ ط١١ِّ حٌفظخٜٚ عٓ ح٤كىخَ ٚطَٜـخص حٌمخٟٟ ٚح٦ِخ

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  – حٌمخَ٘س -عزي حٌَُحق،  حٌّىظذ حٌؼمخـٟ  طلم١ك أرٛ رىَ

1989.َ 

  حٌٌه١َس ـٟ ـَٚ  حٌّخٌى١ش، طلم١ك ٚطع١ٍك أرٛ آلخق أكّي عزي

 –، ٍِٕ٘ٛحص عٍٟ ر٠١ْٛ ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش  4ٚ5ٚ6حٌَكّخْ، ؽ

 َ.2001/ 1422٘حٌطزعش ح٤ٚحٜ  –ر١َٚص 

 ٌٍَٕ٘ حٌـِحثَ  -ٚحٌظ٠ُٛع طٕم١ق حٌفٜٛي ـٟ عٍُ ح٤ٛٛي، ىحٍ حٌز٩غ– 

 َ.1424٘/2003حٌطزعش ح٤ٌٚٝ 

 :اٌضسلبٟٔ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ِسّذ ػجذ اٌجبلٟ

  ًً٘ َٗف حٌٍِلخٟٔ عٍٝ ِوظَٜ ١ٓيٞ ه١ًٍ، ِٚعٗ حٌفظق حٌَرخٟٔ ـ١ّخ

، ٍِٕ٘ٛحص عٍٟ ر٠١ْٛ، ١زع ىحٍ حٌىظذ 6ٚ  4عٕٗ حٌٍِلخٟٔ، ؽ

 َ.2002٘ـ/1422حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -ر١َٚص -حٌع١ٍّش 
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 :ّبْ اٌدض٠شٞػجذ اٌشز

 ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌعَرٟ، 4ٚ  3وظخد حٌفمٗ عٍٝ حٌٌّح٘ذ ح٤ٍرعش، ؽ ،

 َ.1996٘ـ/1416حٌطزعش ح٤ٌٚٝ، 

 : ػجذ اٌىج١ش اٌؼٍٛٞ اٌّذغشٞ

 حٌّلّي٠ش -حٌَّأس ر١ٓ أكىخَ حٌفمٗ ٚحٌيعٛس اٌٝ حٌظؽ١١َ، ِطزعش ـ٠خٌش- 

 َ.1999-٘ـ١1420زعش 

 ػجذ اٌغالَ اٌشافؼٟ:

حٌيٍ  –ٛي ٚأػَٖ ـٟ حٌفىَ حٌٕٛحٌُٟ، ١زع حـ٠َم١خ حٌَ٘ق ـمٗ حٌّمخ   ●  

 ١2004َزعش  –حٌز٠١خء 

 :ػجذ اٌغالَ اٌؼغشٞ

  ،ٟٔظ٠َش ح٤هٌ رّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ ـٟ حٌّؽَد ـٟ ا١خٍ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌى

ِطزعش  -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش -ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦شَٔ٘ ُٚحٍس ح٤

 َ.1996٘ـ/١1417زعش  -حٌّلّي٠ش-ـ٠خٌش 

 :اٌصّذ وْٕٛ ػجذ

 ،ِّطزعش حٌَ٘ٚق  ىحٍ حٌظَحع، ؿٕٟ َُ٘ ح٢ّ ـٟ َٗف ٔظُ عًّ ـخ

 حٌٛك١يس، )ى. ً. ص. ١(.

 :ػض اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌغالَ                 

 حٌمٛحعي حٌىزَٜ حٌَّٛٓٛ رمٛحعي ح٤كىخَ ـٟ ا٩ٛف ح٤ٔخَ، طلم١ك    ●                       

  –ىِ٘ك  –، ىحٍ حٌمٍُ ٠ِٔ2ٗ وّخي كّخى، عؼّخْ ؿّعش ٠َ١ّٟش، ؽ                            

 َ.2000/ 1421٘حٌطزعش ح٤ٌٚٝ                             

 :اٌىغبٟٔ ثٓ ِغؼٛد ػالء اٌذ٠ٓ

 ر١َٚص–، ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش 6ٚ 4ريحثع حٌٜٕخثع ـٟ طَط١ذ حٌَ٘حثع، ؽ- 

 َ.1986٘ـ/1406حٌطزعش حٌؼخ١ٔش 

 :ٟ اٌخ١بسٞػالي اٌٙبؽّ

 َٗوش حٌّيحٍّ 2ِٕٙؾ ح٨ٓظؼّخٍ ـٟ ٟٛء حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، ؽ َ٘ٔ ،-

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌيحٍ حٌز٠١خء -ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس -حٌيحٍ حٌز٠١خء

 َ.1992٘ـ/1413

 :ػٍٟ اٌصؼ١ذ اٌؼذٚٞ

 2كخ١ٗش حٌع٩ِش حٌعيٚٞ عٍٝ َٗف ٍٓخٌش أرٟ ٠ُي حٌم١َٚحٟٔ، ؽ ،

 َ.1953٘ـ/1372عش ١ز -حٌمخَ٘س–ِطزعش ح٨ٓظمخِش 

 :ػٍٟ ثٓ ِسّذ ا٢ِذٜ

 ،َر١َٚص- حٌّىظذ ح٩ٓ٦ِــٟ ،4ٚ  3ؽ ح٦كىخَ ـٟ أٛٛي ح٤كىخ- ،

 ٘ـ.1406ؼخ١ٔش حٌطزعش حٌ

 : ػٍٟ خف١ف

  ،حٌَ٘وخص ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، رلٛع ِمخٍٔش، َٔ٘ ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش

 َ.1962ِعٙي حٌيٍحٓخص حٌعَر١ش حٌعخ١ٌش، ١زعش 
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 :ػّش اٌد١ذٞ                 

  َ٘ٔ ،حٌعَؾ ٚحٌعًّ ـٟ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ ِٚفِّٙٛٙخ ٌيٜ عٍّخء حٌّؽَد

١زعش  -حٌّلّي٠ش -ٕٛيٚق اك١خء حٌظَحع ح٩ٓ٦ِٟ، ِطزعش ـ٠خٌش

 َ.1984٘ـ/1404

 :اٌسغ١ٓ اٌؼٍّٟ جٓ ػٍٟػ١غى

  ،حٌٍّّىش -وظخد حٌٕٛحُي، ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش 

 -حٌّلّي٠ش–طلم١ك حٌّـٍْ حٌعٍّٟ رفخّ، ِطزعش ـ٠خٌش  -حٌّؽَر١ش

 -٘ـ1406َ/ حٌـِء حٌؼخٟٔ:  ١زعش 1983٘ـ1403حٌـِء ح٤ٚي: ١زعش 

1986.َ 

 :ٚ٘جخ اٌضز١ٍٟ

 حٌطزعش  -ىِ٘ك–، ١زع َٚٔ٘ ىحٍ حٌفىَ 7ٚ 4حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٚأىٌظٗ، ؽ

 َ.1989٘ـ 1409حٌؼخٌؼش 
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 غ انمإََيحانًرار: 

 

 :أزّذ ادس٠ٛػ

  ٟأٛٛي ٔظخَ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ، رلغ ـٟ ِٜخىٍٖ حٌّخى٠ش ٚح١ٌَّٓش ٚـ

طٛؿ١ٗ حٌفمٙخء ٌٕظَ حٌَ٘  ح٩ٓ٦ِٟ ع١ٍٗ، ٍٍٓٔش حٌّعَـش حٌمخ١ٔٛٔش 

 َ.2003/ 1424٘حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌَرخ١ –ِطزعش ح١ِٕ٤ش 

  حٌّؽَرٟ  طؤ٩ِص كٛي ِٛلؿ حٌم٠خءح٨ٌظِحِخص ٚحٌعمٛى  ظ١َٙٔطخق

ِٓ ِ٘ىٍش ع٩لش ظ. ي.   رخٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، ٍٍٓٔش حٌّعَـش حٌمخ١ٔٛٔش ٍلُ 

 َ.1996حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌَرخ١ -ِطزعش ح١ِٕ٨ش 3

  ِيهً ٌيٍحٓش لخْٔٛ حٌعمٛى حٌّّٔخس، حٌىظخد حٌوخِْ ِٓ ٍٍٓٔش حٌّعَـش

 .1997حٌمخ١ٔٛٔش، حٌزٛو١ٍٟ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘، حٌطزعش ح٤ٌٚٝ 

 خٍٞ حٌـي٠ي، ح١ٌٜؽش حٌعَر١ش ح١ٌَّٓش حٌّـٌٙٛش ٌٍظ٠َ٘عخص حٌمخْٔٛ حٌعم

حٌّظعٍمش رخٌظلف١ع ٚحٌعمخٍحص حٌّلفظش، ٍِٕ٘ٛحص ٍٍٓٔش حٌّعَـش 

 َ.2002٘ـ 1423حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌَرخ١ -حٌمخ١ٔٛٔش، ِطزعش ح١ِٕ٤ش

 :أزّذ أسزّٛػ                  

 حٌطزعش   –حٌَرخ١  –، ِطخرع أِز٠َخي ٠ُ1ؽ١ش، ؽحٌمٛح١ٔٓ حٌعَـ١ش ح٤ِخ  ●                        

 َ.2004ح٤ٌٚٝ ٔٛٔزَ                             

 :أزّذ اٌخ١ٍّؾٟ

 حٌِٚحؽ ٚحٌط٩ق، ِىظزش 1حٌظع١ٍك عٍٝ لخْٔٛ ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ؽ ،

ِطزعش حٌّعخٍؾ حٌـي٠يس، حٌطزعش  -حٌَرخ١–حٌّعخ٠ٍؿ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛع 

 .1987حٌؼخ١ٔش 

 ٍآػخٍ ح٨ٌٛىس ٚح١ٍ٘٤ش 2ٝ لخْٔٛ ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ؽحٌظع١ٍك ع ،

ٚح١ٌٕخرش حٌمخ١ٔٛٔش، َٔ٘ ىحٍ حٌّعَـش، ِطزعش حٌّعخٍؾ حٌـي٠يس، حٌطزعش 

 ح٤ٌٚٝ )ى. ً. ص. ١(.

 :ئدس٠ظ اٌؼٍٛٞ اٌؼجذالٚٞ

  ًٚٓخثً ح٦ػزخص ـٟ حٌظ٠َ٘ع حٌّئٟ حٌّؽَرٟ، حٌمٛحعي حٌعخِش ٌٛٓخث

ِطزعش حٌٕـخف  ،١ّٓح١ٌ -ح٨لَحٍ -مَحثٓحٌ -حٌ٘ٙخىس –حٌىظخرش  :ح٦ػزخص

 َ.1990٘ـ 1410 -حٌيحٍ حٌز٠١خء -حٌـي٠يس

  ١زعش  –ر١َٚص  -،ٔظ٠َش حٌمخْٔٛ، ِطخرع ىحٍ حٌمٍُ  1أٛٛي حٌمخْٔٛ، ؽ

1391٘/1971 َ 

 ٔظ٠َش حٌلك، ِطخرع ليِّٛ حٌـي٠يس، حٌطزعش 2أٛٛي حٌمخْٔٛ،ؽ ،

 َ 1392٘/1972ح٤ٌٚٝ 

 :أزّذ ؽىشٞ اٌغجبػٟ

  حٌٕظ٠َش 1ـٟ حٌَ٘وخص ٚحٌّـّٛعخص ًحص حٌٕفع ح٨لظٜخىٞ، ؽح٢١ٌٓٛ ،

ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ ، حٌّعَـش َٔ٘حٌعخِش ٌٍَ٘وخص، َٔ٘ ٚط٠ُٛع ىحٍ

 2003حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌَرخ١ -حٌـي٠يس
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 :أزّذ فّٟٙ ثٕٙغٟ

  ٌٝٚٔفمش حٌّظعش ر١ٓ ح٠ٌَ٘عش ٚحٌمخْٔٛ، ىحٍ حٌَ٘ٚق، حٌطزعش ح٤

 1988َ٘ـ/1408

 : رٛف١ك زغٓ فشج                

 حٌٕظ٠َش حٌعخِش ٌٍمخْٔٛ ، ٚحٌٕظ٠َش حٌعخِش  ﴿حٌّيهً ٌٍعٍَٛ حٌمخ١ٔٛٔش ،  ●                      

 َ  1988حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -ر١َٚص -، حٌيحٍ حٌـخِع١ش﴾ٌٍلك                           

. 

 :خّبي خ١ًٍ إٌؾبس

 ٌَ٘وخء، ىٍحٓش طَٜؾ ح٠ٌَ٘ه ـٟ حٌّخي حٌ٘خثع ٚأػَٖ عٍٝ كمٛق ح

 -ِمخٍٔش ر١ٓ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٚحٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ىحٍ حٌـخِعش حٌـي٠يس ٌٍَٕ٘

 َ.١1999زعش  -ح٨ٓىٕي٠ٍش

 :زّبد اٌؼشالٟ                 

  حٌيحٍ –حٌم٠خء حٌّؽَرٟ ر١ٓ ح٤ِْ ٚح١ٌَٛ، َٔ٘ ٚط٠ُٛع ِىظزش حٌَٗخى

 َ.1975٘ـ 1395حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌز٠١خء

 :خبٌذ ثشخبٚٞ

 ٌ١ش ح٤ٛخٌش ٚحٌّعخَٛس ـٟ طم١ٕٓ ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش رخٌّؽَد اٗىخ– 

 حٌطزعش ح٤ٌٚٝ )ى. ً. ص. ١(. -حٌَرخ١  -ىحٍ حٌمٍُ -ٟٚع١ش حٌَّأس ًّٔٛؿخ

  لخْٔٛ حٌط٩ق رخٌّؽَد ر١ٓ ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ٚحٌـيي كٛي

حٌظؽ١١َ، ٍٍٓٔش ى١ًٌ لخْٔٛ ح٤َٓس رخٌّؽَد، ىحٍ حٌمٍُ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘ 

 َ.٠2000ع، حٌطزعش ح٤ٌٚٝ ٚحٌظُٛ

 :صجبسخذ٠دخ 

 حٌيحٍ حٌز٠١خء  -ح٩ٓ٦َ ٚحٌَّأس ٚحلع ٚآـخق، ١زع اـ٠َم١خ حٌَ٘ق- 

1999.َ 

 :سخبء ٔبخٟ ِىبٚٞ

 طزخ٠ٓ ٚ ،ٚـَس حٌظؤ٠ًٚ، لٍٜٛ حٌّٔخ١َحٌش حٌظ٠َ٘ع ل٠خ٠خ ح٤َٓس ر١ٓ عي

، ١زع ىحٍ ح٩ٌَٔ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘ 3ٍلُ  حٌظطز١ك، ٍٍٓٔش حعَؾ كمٛله

 )ى. ً. ص. ١(. -حٌَرخ١–ظ٠ُٛع ٚحٌ

 :ِأِْٛ اٌىضثشٞ

  حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ ٚحٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ح١ٍٛ٤ش ٚحٌظزع١ش ـٟ ٟٛء حٌظ٠َ٘ع

، حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ٚح١ٍٛ٤ش ٚحٌظزع١ش، َٔ٘ َٗوش ح٩ٌٙي 2حٌّؽَرٟ، ؽ

 1987َحٌعَر١ش ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘، حٌطزعش حٌؼخ١ٔش، 

 :ِس١ٟ اٌذ٠ٓ ئعّبػ١ً ػٍُ اٌذ٠ٓ

 ١1986َزعش  -حٌَرخ١–ء رخٌّؽَد، ِطزعش حٌٔخكً ٔظُ حٌىَح 

 :ِسّذ اٌىؾجٛس

  ٍلخرش حٌّـٍْ ح٤عٍٝ عٍٝ ِلخوُ حٌّٟٛٛ  ـٟ حٌّٛحى حٌّي١ٔش، ِلخٌٚش

 -حٌيحٍ ٌز٠١خء -ٌٍظ١١ِّ ر١ٓ حٌٛحلع ٚحٌمخْٔٛ، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس

 َ.2001٘ـ 1412حٌطزعش ح٤ٌٚٝ 
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 ٌحٌيحٍ  –ٕـخف حٌـي٠يس ح٢١ٌٓٛ ـٟ لخْٔٛ ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ِطزعش ح

 َ.2003٘ـ 1423حٌطزعش حٌوخِٔش  -حٌز٠١خء

  حٔل٩ي ١ِؼخق حٌِٚؿ١ش،  2:حٌِٚحؽ، ؽ  1َٗف ِيٚٔش ح٤َٓس،ؽ :

 َ  ١1427٘/2006زعش  –حٌيحٍ حٌز٠١خء  -ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس 

 :ِسّذ اٌؾبفؼٟ                   

 ٚ ٍ١ٌٍٟ ٌٍطزخعش أكىخَ ح٤َٓس ـٟ ٟٛء ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ىح

 َ.1998ٚحٌَٕ٘، حٌطزعش حٌؼخٌؼش، 

  ،لخْٔٛ ح٤َٓس حٌّؽَرٟ ر١ٓ حٌؼزخص ٚحٌظطٍٛ، ٍٍٓٔش حٌزلٛع حٌمخ١ٔٛٔش

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ، )ى. ً.  -َِحوٖ–، حٌّطزعـــش  ٚحٌٍٛحلــش ح١ٕ١ٌٛــش 8ٍلُ 

 ص. ١(.

  ح٤َٓس ـٟ ـَٔٔخ، ىٍحٓخص لخ١ٔٛٔش، ٚكخ٨ص ٗخًس، ٍٍٓٔش حٌزلٛع

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -َِحوٖ–، حٌّطزعش ٚحٌٍٛحلش ح١ٕ١ٌٛش 3لُ حٌمخ١ٔٛٔش ٍ

2001.َ 

 : ِسّذ ثٓ ِؼدٛص

  حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٚحٌظم١ٕٓ حٌّؽَرٟ، ِطزعش حٌٕـخف

 َ.1999٘ـ/1419حٌطزعش حٌؼخ١ٔش،  –حٌيحٍ حٌز٠١خء  -حٌـي٠يس، 

 :ِسّذ ثٓ صبٌر اٌصٛفٟ                  

 ٕ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش: ىٍحٓش ِمخٍٔش ر١ٓ حٌفمٗ حٌّخٌىٟ حٌلمٛق حٌعَـ١ش حٌع١

 -حٌَرخ١–ٚحٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ، ِطزعش ىحٍ حٌمٍُ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛع 

 .2002حٌطزعش ح٤ٌٚٝ 

 :ِسّذ خ١شٞ

  َ٘ٔ ٍكّخ٠ش حٌٍّى١ش حٌعمخ٠ٍش ٚٔظخَ حٌظلف١ع حٌعمخٍٞ رخٌّؽَد، ىح

 .١2001زعش  -حٌَرخ١ –حٌّعَـش، ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ حٌـي٠يس 

 : ِٛعٝ ػجٛد

 ٍّٚحٌيحٍ  -ـٟ حٌمخْٔٛ ح٨ؿظّخعٟ، َٔ٘ حٌَّوِ حٌؼمخـٟ حٌعَرٟ ى

 1994َحٌطزعش حٌؼخ١ٔش،  -حٌز٠١خء 

 صبدق ِٙذٞ اٌغؼ١ذ : 
 حٌعًّ ٚ ط٘ؽ١ً حٌعّخي ٚ حٌٔىخْ ٚ حٌمٜٛ حٌعخٍِش، حٌىظخد ح٤ٚي ِٓ     ●  

  –ٌعخ١ٌّش ِزخىة حلظٜخى ٚ ط٠َ٘ع حٌعًّ، ِطزعش ِئٓٔش حٌؼمخـش ح          

 َ.   1979/ 1978حٌطزعش حٌؼخ١ٔش  -رؽيحى          

 ػجذ اٌخبٌك أزّذْٚ: 

 حٌِٚحؽ ٚ حٌط٩ق ـٟ ِيٚٔش ح٤َٓس، ىٍحٓش ِمخٍٔش ِع أكىخَ حٌفمٗ  ●  

 ح٩ٓ٦ِٟ ٚ لٛح١ٔٓ ىٚي حٌّؽَد حٌعَرٟ ٚ ح٨طفخل١خص حٌي١ٌٚش، ِطزعش               

 .١2006زعش  –١ حٌَرخ -١ٛد ر٠َْ                 

 :ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ                  

  ٟى.  –ٌزٕخْ –ح٢١ٌٓٛ ـٟ َٗف حٌمخْٔٛ حٌّئٟ، ىحٍ اك١خء حٌظَحع حٌعَر(

ً. ص. ١(، حٌـِء ح٤ٚي: ٔظ٠َش ح٨ٌظِحَ رٛؿٗ عخَ، ِٜخىٍ ح٨ٌظِحَ / 
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حٌـِء حٌؼخٟٔ: ح٦ػزخص، آػخٍ ح٨ٌظِحَ/ حٌـِء حٌؼخِٓ: كك حٌٍّى١ش ِع َٗف 

 ِفًٜ ١ٗ٥ٌخء ٚح٤ِٛحي.

 :ػجذ اٌىش٠ُ ؽٙجْٛ  

 ٟٔحٌعمٛى حٌ٘خـٟ ـٟ لخْٔٛ ح٨ٌظِحِخص  ٚحٌعمٛى حٌّؽَرٟ، حٌىظخد حٌؼخ :

 -حٌيحٍ حٌز٠١خء -، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس3ٚ 2ؽ حٌّّٔخس ٚ ِخ ٠٘خرٙٙخ 

 َ.2002٘ـ/1422حٌطزعش ح٤ٌٚٝ، 

 :ػجذ اٌٍط١ف خبٌفٟ                  

 ع٩لخص حٌ٘ؽً حٌفَى٠ش، حٌّطزعش 1حٌ٘ؽً، ؽ ح٢١ٌٓٛ ـٟ ِيٚٔش ،

 .2004حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -َِحوٖ -ٚحٌٍٛحلش ح١ٕ١ٌٛش

 : ػجذ إٌجٟ ١ِىٛ

 ٚحؽ ٚحٌط٩ق، حٌِ 1ح٢١ٌٓٛ ـٟ َٗف ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ؽ

 1971حٌطزعش ح٤ٌٚٝ 

 :فزسبٚٞػجذ اٌؼض٠ض                   

 ى. ً.  -حٌّلّي٠ش–ش ـ٠خٌـش ٔظــَحص ـــٟ ح٤كـــٛحي حٌ٘و١ٜـش، ِطزعــ(

 ص.١(.

 : ػجٛد  ػجٛد سؽ١ذ

  ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، لٛحعي ٜٚٔٛٙ َٚٗٚف، َٔ٘ ٚط٠ُٛع ِىظزش

٠يس، حٌطزعـش ح٤ٌٚٝ ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ حٌـي -حٌيحٍ حٌز٠١خء–حٌَٗخى 

1965 َ 

 ػض اٌذ٠ٓ ثٕغزٟ:

  حٌَ٘وخص ـٟ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَرٟ ٚحٌّمخٍْ، ىٍحٓش ِمخٍٔش عٍٝ ٟٛء

، حٌٕظ٠َش حٌعخِش ٌٍَ٘وخص، حٌطزعش 1حٌَحٕ٘ش رخٌّؽَد، ؽ حٌّٔظـيحص

 َ.1998حٌؼخ١ٔش 

 حٌمخْٔٛ حٌوخٙ 2حٌَ٘وخص ـٟ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَرٟ ٚحٌّمخٍْ، ؽ ،

 َ.١2000زعش  -حٌيحٍ حٌز٠١خء -ٌٍَ٘وخص، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس

 ػالي اٌفبعٟ : 

 حٌؼخٟٔ، َٔ٘ حٌظم٠َذ، َٗف ِيٚٔش حٌلٛحي حٌ٘و١ٜش، حٌىظخرخْ ح٤ٚي ٚ    ●    

  ١2002زعش ِخٞ  –حٌَرخ١  -ِئٓٔش حٌَٓخٌش، ِطزعش حٌَٓخٌش          

 :فش٠ذح ثٕبٟٔ

  ِٟطم١ُٔ حٌعًّ ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ ـٟ ٟٛء حٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ ٚحٌفمٗ ح٩ٓ٦– 

–ٍٍٓٔش و١ٍش حٌعٍَٛ حٌمخ١ٔٛٔش ٚح٨لظٜخى٠ش ٚح٨ؿظّخع١ش  -حٌـْٕ ِع١خٍح

 َ.1993-1992، ١زعش 9ٍلُ  -َِحوٖ

  طَٜؾ حٌِٚؿش ـٟ ِخٌٙخ: كك َٗعٟ ٚل١ٛى ط٠َ٘ع١ش، ِطزعش ىحٍ كك

 .1995حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -َِحوٖ-ط١ًّٕ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘، 
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 :ٚصاسح اٌؼذي

   ى١ًٌ عٍّٟ ٌّيٚٔش ح٤َٓس، ٍِٕ٘ٛحص ؿّع١ش َٔ٘ حٌّعٍِٛش حٌمخ١ٔٛٔش

 –، ِطزعش ـ٠خٌش 1ٚحٌم٠خث١ش، ٍٍٓٔش حٌَ٘ٚف ٚحٌي٨ثً، حٌعيى

 .١2004زعش  -حٌّلّي٠ش

  حٌّمظ١٠خص حٌـي٠يس ٌّيٚٔش ح٤َٓس ِٓ ه٩ي أؿٛرش ح١ٌٔي ٠َُٚ حٌعيي

ٚح١ٌٔي ٠َُٚ ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش عٓ ح٤ٓجٍش ٚح٨ٓظفٔخٍحص 

حٌّؼخٍس أػٕخء ِٕخل٘ش َِ٘ٚ  حٌّيٚٔش أِخَ ِـٍٟٔ حٌزٌَّخْ، ٍِٕ٘ٛحص 

 ؿّع١ش َٔ٘ حٌّعٍِٛش حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌم٠خث١ش، ٍٍٓٔش حٌَ٘ٚف ٚحٌي٨ثً،

حٌطزعش  -حٌَرخ١ –ط٠ُٛع ىحٍ حٌمٍُ  -حٌّلّي٠ش –، ِطزعش ـ٠خٌش 4حٌعيى

 .2004ح٤ٌٚٝ 

 

 

 :يرارغ يختهفح 

 

 ثٓ ِٕظٛس: ِسّذ خّبي اٌذ٠ٓ

  ُىحٍ   ىحٍ ٛخىٍ ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘، ،14ٚ 3ٚ9 ٌٔخْ حٌعَد،حٌّـٍي ٍل

 َ.1968٘ـ/١1388زعش  -ر١َٚص -ر١َٚص ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘

 ص٠ٕت ِؼبدٞ:    

 ٌّؽَر١ش ر١ٓ حٌوطخد حٌَ٘عٟ ٚحٌوطخد حٌ٘عزٟ،َٔ٘ حٌَّوِ ح٤َٓس ح

 َ.1988ح١ٌٕٟٛ ٌظ١ٕٔك ٚطوط١ــ٢ حٌزلغ حٌعٍّٟ ٚحٌظمٕٟ، ١زعش

  حٌَّأس ر١ٓ حٌؼمخـٟ ٚحٌميٟٓ)ٍٛٛس حٌَّأس ـٟ حٌمخْٔٛ(،ٍٍٓٔش ربَٗحؾ

حٌيحٍ -ـخ١ّش حٌَِ٘حء أ٠ٍُٛي،َٔ٘ حٌفٕه،ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس

 .١1992زعش-حٌز٠١خء

 ٓ اٌىشدعزبٟٔ:ِثٕٝ أ١ِ

        كَوخص طل٠ََ حٌَّأس ِٓ حٌّٔخٚحس اٌٝ حٌـٕيٍ: ىٍحٓش ٔمي٠ش ا١ِ٩ٓش،    ●                       

 حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌمخَ٘س –َٔ٘ ٚط٠ُٛع ىحٍ حٌمٍُ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛع                              

                             1425٘ /2003  َ 

 ِدذ اٌذ٠ٓ اٌف١شٚصآثبدٞ:                 

    طلم١ك ِىظذ حٌظَحع ـٟ ِئٓٔش  ،رخد حٌٛحٚ ٚح١ٌخء حٌمخِّٛ حٌّل٢١،  ●                       

 َ.1986٘ـ/١1406زع ِئٓٔش حٌَٓخٌش، ،حٌطزعش ح٤ٌٚٝ، حٌَٓخٌش،                              

 :  ِسّذ اٌّخزبس اٌغٛعٟ                 

 َ 1380٘/1961، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس، ١زعش  17حٌّعٔٛي، ؽ   ●                       

 :ِسّذ ؽش٠ف ثغ١ٟٛٔ                 

 حٌٛػخثك حٌي١ٌٚش حٌّع١ٕش رلمٛق ح٦ٔٔخْ،حٌّـٍي ح٤ٚي،حٌٛػخثك    ●                       

 2003َ/٘ـ٤1423ٌٚٝ حٌعخ١ٌّش،١زع حٌَ٘ٚق،حٌطزعش ح                            
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 ػبئؾخ اٌزبج:                  

  ُ٘ـ 1419ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش / 23، 41حٌَّأس ٚحٌظ١ّٕش،ٍٍٓٔش َٗح  ٍل

 ،١زع ىحٍ حٌَٕ٘ حٌّؽَر١ش.1998ِٕظٜؿ أوظٛرَ 

 ػجذ اٌصّذاٌذ٠بٌّٟ:    

 حٌيحٍ -حٌَ٘قح١ٌٛٓ حٌعَرٟ،١زع اـ٠َم١خ، حٌم١٠ش ح١ٌٌٓٛٔٛٛؿ١ش:ّٔٛىؽ

 )ى.ً.ص.١(.-ٌز٠١خءح

  ،حٌّعَـش ٚ حٌـْٕ ِٓ حٌليحػش حٌٝ حٌظَحع، ٍِٕ٘ٛحص ع١ْٛ حٌّمخ٨ص

 َ  1987 -حٌيحٍ حٌز٠١خء  -ِطزعش ىحٍ ل١َزش ٌٍطزخعش ٚ حٌَٕ٘ 

 :ػجذ اٌمبدساٌمص١ش    

  ٍُح٤َٓس حٌّظؽ١َس ـٟ ِـظّع حٌّي٠ٕش حٌعَر١ش،ىٍحٓش ١ِيح١ٔش. ـٟ ع

-ش حٌعَر١ش ٌٍطزخعش ٚحٌَٕ٘ح٨ؿظّخ  حٌل٠َٞ ٚح٤َٓٞ،ىحٍ ح٠ٌٕٙ

 َ.1999حٌطزعش ح٤ٌٚٝ-ر١َٚص
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 :انًرارغ انخاصح -د

 

 

 :اٌسغٓ اٌؼجبدٞ                  

  َْـمٗ حٌٕٛحُي ـٟ ّٓٛ، ل٠خ٠خ ٚأع٩َ ، ِٓ حٌمَْ حٌظخٓع اٌٝ ٔٙخ٠ش حٌم

ٕـخف حٌَحرع عَ٘ حٌٙـَٞ، ٍِٕ٘ٛحص و١ٍش ح٠ٌَ٘عش رؤوخى٠َ، ِطزعش حٌ

 َ.1999٘ـ/1420حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌيحٍ حٌز٠١خء –حٌـي٠يس 

 عًّ حٌَّأس ـٟ ّٓٛ، ٍِٕ٘ٛحص ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش- 

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ،  -حٌَرخ١ –١زع ١ٛد ر٠َْ  -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش

 َ.2004٘ـ/1525

 الحسين الممكي:              
 مطبعة دار السالم 1سعاية،جمن الحقوق المالية لممرأة،نظام الكد وال،-

 م.1999الطبعة األولى -الرباط
 َ٘ٔ،2002 ١زعش -حٌَرخ١-ِىظزش ىحٍ ح٩ٌَٔ  ٔظخَ حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.َ 

 :اٌدؾزّٟ ثٓ ِسّذ  ػجذ هللااٌشزّبٟٔ 

  حٌعًّ حٌٟٔٛٓ ـٟ ح١ٌّيحْ حٌم٠خثٟ، ٔظُ أرٟ ٠ُي عزي حٌَكّخْ رٓ عزي

حٌطزعش ح٤ٌٚٝ  -حٌَرخ١ -، ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ حٌـي٠يس1هللا حٌـ٘ظّٟ، ؽ

 َ.1984٘ـ/1404

 : األصاس٠فٟ ثٓ أثٟ ثىش  ِسّذ

  َٖحًٌّٕٙ حٌعٌد حٌٍٔٔز١ً َٗف ٔظُ أرٟ ٠ُي حٌـ٘ظّٟ ٌّخ ٌُ ٠ٌو

 -حٌيحٍ حٌز٠١خء -ح١ٌ٘وخْ حرٓ عخُٛ ٚه١ًٍ، ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس

حٌـِء حٌؼخٟٔ: حٌطزعش  -1979َ٘ـ/1399حٌـِء ح٤ٚي: حٌطزعش ح٤ٌٚٝ: 

 َ.1980٘ـ/1400، ح٤ٌٚٝ

 :ػجذ اٌغالَ زبدٚػ

  ،اىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش ـٟ ِله ح١ٌٔخٓش حٌَ٘ع١ش، اهَحؽ ٚٓلذ

 .2001حٌطزعش ح٤ٌٚٝ أوظٛرَ  -١ٕـش -حٌطٛر٠َْ

 :ػّش اٌد١ذٞ

  ٍٖآٍحثٗ ٚـمٙٗ، ٍِٕ٘ٛحص  -حرٓ عَْٟٛ حٌىز١َ،ك١خطٗ ٚآػخ

-٘ـ1407حٌطزعش ح٤ٌٚٝ -حٌيحٍ حٌز٠١خء-عىخظ،ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس

1987.َ 
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 :انًخؽٕؼاخ -2

 

 أزّذ اٌشعّٛوٟ:    

 ،ٟ3566طلض ٍلُ  رخٌَرخ١  ح١ٕ١ٌٛش ّىظزش ِوط١ٛ حٌ ٔٛحُي حٌَّٓٛو. 

 :ِدٙٛي صبزجٗ   

 مجموع نصوص وأجوبة مختارة لجماعة من العمماء،مخطوط   ●                   
 .1724رقمتحت  بالرباط  الوطنية مكتبة ال                      

 :ِسّذ ٔبصش اٌذساػٟ                  

  ح٤ؿٛرش حٌٕخ٠َٛش ـٟ رعٞ ِٔخثً حٌزخى٠ش،ِوط١ٛ هِحٔش آي ٓعٛى

 .3-203رخٌيحٍ حٌز٠١خء، طلض ٍلُ 

   :عبد العزيز الزياتي             
  الجواهر المختارة مما وقفت عميه من النوازل بجبال غمارة،مخطوط

 .1698،تحت رقم  بالرباط  الوطنية مكتبة ال
  

 

  . 
 األؼرٔحاخ،انرضائم ٔانثحٕث. -3  

 

     

 أزّذ ئد ا ٌفم١ٗ:    

  ْٛٔاٗىخ١ٌش حٌ٘ؽً حٌٕٔٛٞ:ٟٚع١ش حٌَّأس حٌعخٍِش ـٟ ا١خٍ حٌمخ

ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ حٌّعّمش ـٟ ١ًٌٕ ح٦ؿظّخعٟ حٌّؽَرٟ،ٍٓخٌش 

حٌٕٔش -حٌَرخ١-ؿخِعش ِلّي حٌوخِْ حٌوخٙ، حٌمخْٔٛ

 َ.1989٘ـ/1409حٌـخِع١ش:

 زج١جخ ػطبفٟ:    

 ،ٍٞ١ًٌٕ ٍٓخٌش  حٌِّحٍعش ٚأكىخِٙخ ِٓ ه٩ي حٌـخِع حٌٜل١ق ٌٍزوخ

ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ حٌّعّمش ـٟ ح٠ٌَ٘عش،ؿخِعش حٌم١٠َٚٓ و١ٍش 

 َ.1998-1997حٌٕٔش حٌـخِع١ش:-أوخى٠َ-ح٠ٌَ٘عش

 :سث١ؼخ ثٕغبصٞ    

 ٟش، أ١َٚكحٌّؽَرٟ أكىخَ حٌظط١ٍك ٠ٌٍٍَ ِٓ ه٩ي ح٨ؿظٙخى حٌم٠خث 

-حٌلمٛق ش، و١ٍِلّي حٌوخِْ ش، ؿخِع١ًٌٕ حٌيوظٍٛحٖ ـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ

 َ.2001-2000حٌـخِع١ش: ش، حٌٕٔحٌَرخ١-أويحي
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 :سؽ١ذ رجبرٟ                  

 ِمخٍٔش ِٓ ه٩ي ِٛلؿ حٌفمٗ  ش، ىٍحٓلَحءس ـٟ ِٔظـيحص ِيٚٔش ح٤َٓس

رلغ ٔٙخ٠ش حٌظ٠َّٓ رخٌّعٙي حٌعخٌٟ  ٚحٌمخْٔٛ حٌمي٠ُ ٚحٌّيٚٔش حٌـي٠يس،

 2005-2003حٌيٍح١ٓش: ش، حٌٕٔ 33حٌفٛؽ   ٌٍم٠خء

 ِسّذ اٌجؼذٚٞ:    

  ٟٚع١ش حٌِٚؿش ـٟ ح٤َٓس ٚحٌّـظّع)رٕٟ ٠ٍٚخؼً ًّٔٛؿخ( أ١َٚكش

-أويحي حٌَرخ١-ِلّي حٌوخِْ ش١ًٌٕ حٌيوظٍٛحٖ ـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ، ؿخِع

 َ.2001-2000حٌٕٔش حٌـخِع١ش:

 :  ِسّذ ثؾشٞ                 

 ِٕخل٘ش حٌّطخٌذ حٌٕٔخث١ش حٌٙخىـش اٌٝ طؽ١١َ ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش،       ●                    

 أ١َٚكش ١ًٌٕ حٌيوظٍٛحٖ ـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ، ؿخِعش حٌلٔٓ حٌؼخٟٔ حٌيحٍ                             

 َ  1995 - 1994حٌز٠١خء، حٌٕٔش حٌـخِع١ش                           

 ِسّذ زبفظٟ:                 

  ١ًٌٕ أكىخَ عذء ح٦ػزخص ـٟ حٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ ٚحٌظ٠َ٘ع ح٩ٓ٦ِٟ ٍٓخٌش

 شحٌم١٠َٚٓ، و١ٍ شىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ حٌّعّمش ـٟ ح٠ٌَ٘عش، ؿخِع

 َ.2001-2001٘ـ/1423-1422حٌٕٔش حٌـخِع١ش  -أوخى٠َ-ح٠ٌَ٘عش

 :سميمان اسكاو             
 ٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ِطخٌذ حٌظؽ١١َ ٚاٗىخ١ٌش حٌَّؿع١ش،ىٍحٓش ِي

ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ ١ًٌٕ ٚطم١١ُ ـٟ ٟٛء حٌظعي٩٠ص حٌـي٠يس،ٍٓخٌش 

حٌٕٔش  -أوخى٠َ-حٌّعّمش ـٟ ح٠ٌَ٘عش،ؿخِعش حٌم١٠َٚٓ،و١ٍش ح٠ٌَ٘عش

 .2004-2003حٌـخِع١ش:

 عؼبد داد:                 

 ،ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ حٌّعّمش ـٟ ١ًٌٕ ٍٓخٌش حٌٍف١ؿ ٚكـ١ظٗ ـٟ ح٦ػزخص

حٌمخْٔٛ حٌوخٙ،ؿخِعش حٌمخٟٟ ع١خٝ،و١ٍش حٌلمٛق َِحوٖ،حٌٕٔش 

 َ.1999-1998حٌـخِع١ش 

 ػجذ اٌّد١ذ غ١ّدخ:            

   ِٛلؿ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ِٓ ػٕخث١ش حٌمخْٔٛ ٚحٌفمٗ ـٟ ِٔخثً ح٤كٛحي    ●                    

 ١ًٌٕ حٌيوظٍٛحٖ ـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ، ؿخِعش ِلّي  ش، أ١َٚكحٌ٘و١ٜش                         

 َ.2000-1999٘ـ/1421-1420حٌٕٔش حٌـخِع١ش -أويحي-حٌوخِْ                         

 ػجذ اٌٍط١ف األٔصبسٞ:                

         ي حٌّخٌٟ،رلغ ح١ٌَٚ٘ ح٨طفخل١ش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ ٚططز١مخطٙخ ـٟ حٌّـخ    ●                    

 ، حٌٕٔش حٌيٍح١ٓش 33حٌفٛؽ  ٔٙخ٠ش حٌظ٠َّٓ رخٌّعٙي حٌعخٌٟ ٌٍم٠خء                          

                           2003/2005  

 ػجذ اٌٍط١ف وشاصٞ:                 

  طَٜؾ ح٠ٌَ٘ه ـٟ حٌّخي حٌ٘خثع،ٍٓخٌش ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ حٌّعّمش

-حٌَرخ١-ْ حٌوخٙ،ؿخِعش ِلّي حٌوخِْ،و١ٍش حٌلمٛق أويحيـٟ حٌمخٔٛ

 1999 -1998حٌٕٔش حٌـخِع١ش:
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 :ػجذ اٌغالَ اٌؾّبٔزٟ اٌٙٛاسٞ    

  ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ ١ًٌٕ حٌلمٛق حٌّخ١ٌش ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش،ٍٓخٌش

-حٌَرخ١-حٌّعّمش ـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ،ؿخِعش ِلّي حٌوخِْ و١ٍش حٌلمٛق 

   .1989-1988حٌٕٔش حٌـخِع١ش:

 ػض اٌذ٠ٓ اػغ١غٛا:    

  ىرٍَٛ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍخ حٌّعّمش ـٟ حٌمخْٔٛ ١ًٌٕ عمي حٌّؽخٍٓش،ٍٓخٌش

حٌٕٔش -حٌَرخ١-حٌوخٙ،ؿخِعش ِلّي حٌوخِْ،و١ٍش حٌلمٛق أويحي

 .2003-2002حٌـخِع١ش:

 ػض اٌذ٠ٓ ثٕغزٟ:    

  ٟكخ٨ص رط٩ْ حٌَ٘وخص ٚٔظ٠َش حٌَ٘وش حٌفع١ٍش ـٟ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَر

ؿخِعش حٌلٔٓ  ١ًٌٕ حٌيوظٍٛحٖ ـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ، ش، أ١َٚكمخٍْٚحٌّ

 َ.1991-1990حٌؼخٟٔ،و١ٍش حٌلمٛق حٌيحٍ حٌز٠١خء حٌٕٔش حٌـخِع١ش،

 فز١سخ اٌؾبفؼٟ:    

 ١ًٌٕ حٌيوظٍٛحٖ  ش، أ١َٚكحٌظَحَ حٌّٔخوٕش ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ ٚآػخٍ ح٦ه٩ي رٙخ

ٌٕٔش ح-أويحي حٌَرخ١-ِلّي حٌوخِْ ش، ؿخِعـٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ

 َ.2003-2002٘ـ/1424-1423حٌـخِع١ش:

 

 

 
  انمعائيح: انمراراخاألحكاو ٔانتؼهيك ػهٗ ٔ انًماالخ-4

 

 

 أزّذ ئد ا ٌفم١ٗ:    

  ّٟخٔخص كمٛق حٌَّأس حٌّخ١ٌش ـٟ ِّظٍىخص ح٤َٓس أ٠ش ّٟخٔخص؟ِـٍش

 .1997، أر40ً٠َحٌّلخِخس، حٌعيى

 أزّذ أفضاص:    

 ـٟ ا١خٍ ٔيٚس و١ٍش   ٍٕ٘ٛ مخي ِِ َٓس ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ،ٔظخَ ح٤

ٍٛ حٌٛحلع حٌلمٛق رٛؿيس، طلض عٕٛحْ"ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ٚطط

 َ.1988٘ـ/1409حٌّؽَرٟ"ِـٍش ح١ٌّخى٠ٓ،عيى هخٙ،ٕٓشح٨ؿظّخعٟ 

 ٟ:بغوأزّذ صٚ    

 َٛر٘ؤ1998ِخ5ٍّطع١ٍك عٍٝ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ عٓ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ٠ ،ْ 

 .2002ِخ17ٍّ ى، حٌعيخِخسٍٓخٌش حٌّل ش، ِـٍكك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش

  َٛ5كك حٌىي ٚ حٌٔعخ٠ش ِٓ ه٩ي حٌلىُ حٌٜخىٍ عٓ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ٠ 

 2005ىؿٕزَ  39ِـٍش حٌٍّلك حٌم٠خثٟ، حٌعيى  1998ِخٍّ 
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 ئدس٠ظ اٌفبخٛسٞ:                    

 ِ ٟمخي ٍِٕ٘ٛ ِ يٚٔش ح٤َٓس حٌـي٠يس،رعٞ ِظخَ٘ ل١ُ كمٛق ح٦ٔٔخْ ـ 

حٌيٍح١ٓش كٛي ِيٚٔش ح٤َٓس، ٍٍٓٔش حٌٕيٚحص ٚحٌٍمخءحص ـٟ ا١خٍ ح٠٤خَ 

،اَٗحؾ حٌّعٙي حٌعخٌٟ ٌٍم٠خء ١زع َٚٔ٘ ِىظزش 5ٚح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش،ٍلُ

 .2004ٗظٕزَ-حٌَرخ١-ىحٍ ح٩ٌَٔ

  ىٍٚ ح٦ىحٍس ـٟ ارَحَ عمٛى حٌِٚحؽ ـٟ ظً ٜٔٛٙ ِيٚٔش ح٤َٓس

 .2004ٗظٕزَ 9 عيى حٌـي٠يس،ِـٍش حٌمَٜ،

 ٌسغٓ اٌغشاج:

 ٔٛـّزَ 11 -10 -9ش ـٟ حٌط٩ق، ِـٍش حٌٍّلك حٌم٠خثٟ، عيىحٌّظع ،

1983. 

 اٌسغٓ اٌؼجبدٞ:                

 "ٔيٚس ؿخِعش   ا١خٍٍٕ٘ٛـٟ  ـٟ ّٓٛ، ِمخي ِ ٔٛحُي ح٤ٌٛحف"ح٤عَحؾ

رعٕٛحْ "حٌٕٛحُي  -حٌلٔٓ حٌؼخٟٔ ع١ٓ حٌ٘ك، و١ٍش ح٢ىحد حٌيحٍ حٌز٠١خء 

 .-حٌَرخ١-،ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ حٌـي٠يسحٌفم١ٙش ٚأػَ٘خ ـٟ حٌفظٜٛ ٚح٨ؿظٙخى"

 اٌسغٓ ث١ٟٙ:    

  حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ١ٌٕش حٌّ٘خٍوش ـٟ عمي حٌَ٘وش،ِـٍش حٌّلىّش ٍٍٓٔش

 .2004،ٕٓش3ٔيٚحص حٌَِخٟٔ،حٌعيى

 اٌسغ١ٓ اٌٍّىٟ:

  ،ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش أػٕخء حٌع٩لش حٌِٚؿ١ش ِٚمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخس

 4، ِٛحـك 1425ٍر١ع ح٤ٚي  14 حٌؼ٩ػخء ،19705ؿ٠َيس حٌعٍُ، عيى 

 .2004ِخٞ 

 اٌسغ١ٓ ثٍسغبٟٔ:                   

  ِزيأ حٌظع٠ٛٞ عٓ حٌط٩ق حٌظعٔفٟ ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ِٚيٚٔش ح٤كٛحي

طلض  ـٟ ا١خٍ ٔيٚس و١ٍش حٌلمٛق رٛؿيس،ٍِٕ٘ٛ حٌ٘و١ٜش، ِمخي 

عٕٛحْ"ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ٚططٍٛ حٌٛحلع ح٨ؿظّخعٟ حٌّؽَرٟ" ِـٍش 

 َ.1988٘ـ/١1409خى٠ٓ، عيى هخٙ، ٕٓش حٌّ

 اٌسغ١ٓ سؽ١ذ : 

 حٌّٕظّش رخٌعَؾ ح٤ِخ٠ُؽٟ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ـٟ ا١خٍ     رعٞ حٌّـخ٨ص  ●  

 أعّخي ح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش حٌظٟ ٔظّٙخ َِوِ حٌيٍحٓخص ح٤ٔظَٚرٌٛٛؿ١ش ٚ       

 ٍٍٓٔش ″ حٌمخْٔٛ ٚ حٌّـظّع رخٌّؽَد ″ح١ٌٌٓٛٔٛٛؿ١ش رخٌَرخ١ رعٕٛحْ       

   . 2005حٌَرخ١  7حٌٕيٚحص ٚ حٌّٕخظَحص ٍلُ       

 اٌسغ١ٓ ِسدٛثٟ: 

 1993ٗظٕزَ  21ىعٜٛ حٓظلمخق عمخٍ، ِـٍش حٌٍّلك حٌم٠خثٟ ، حٌعيى. 

 اٌّخزبس اٌٙشاط:

  حٌَّأس ٚحٌٍّى١ش ـٟ أٔـَس ارخْ ـظَس ح٨ٓظعّخٍ: ِمخي ٍِٕ٘ٛ رٍٍٔٔش

رٍعَرٟ َٔ٘ ِمخٍرخص، رعٕٛحْ " ٔٔخء ل٠َٚخص" ٍٍٓٔش ربَٗحؾ عخث٘ش 

 .1996حٌفٕه 
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 اٌّمشئ اإلدس٠غٟ أثٛ ص٠ذ:

 ِٕٙـ١ش حٌوطش ٚا١خٍ٘خ حٌَّؿعٟ، رلغ ِميَ ـٟ أٗؽخي ح١ٌَٛ    ●   

   حٌيٍحٟٓ كٛي" َِ٘ٚ  هطش حٌعًّ ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ          

 حٌظ١ّٕش رعٕٛحْ " حٌَّأس ر١ٓ ح٤ٛخٌش ٚحٌظؽ٠َذ"، َٔ٘ كِد حٌعيحٌش          

 1999َ -٘ـ1420ٚحٌظ١ّٕش  ١زعش          

 اٌصذ٠ك ثٍؼش٠جٟ:

 1997، ١ٔٛ٠ٛ 6حٌٔعخ٠ش، ِـٍش حٌَّحـعش، حٌعيى. 

 اٌؼ١بؽٟ اٌّغؼٛدٞ:

  ٔظخَ ـًٜ ح٤ِٛحي ـٟ حٌِٚحؽ ر١ٓ ُٚ٘ حٌمخْٔٛ ُْٚٚ حٌٛحلع، ِـٍش

 1988ٕٓش  4حٌعيى ح٨لظٜخى ٚحٌّـظّع،

 ثٛؽؼ١ت إٌبصشٞ:                  

  7ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس، ِـٍش حٌّٕخ٘ؾ، عيى ِِىٚؽ  400لَحءس ـٟ حٌّخىس-

 .2005ٕٓش  8

 ث١شٟٚٔ:

  ٓعمي ح٠ٌٍِزش ٚح٠ٌِٕش، طع٠َذ ٠ٛٓؿ وََ، حٌّـٍش حٌّؽَر١ش ٌٍمٛح١ٔ

ٚحٌٌّح٘ذ ٚح٤كىخَ ح١ٍ٘٤ش ) حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ، ٚحٌعَؾ حٌزَرَٞ، 

 َ.1938 -٘ـ2،1937حٌٕٔش  -8 -7 -6– 5ٚحٌمخْٔٛ ح٦َٓحث١ٍٟ(حٌعيى

 ٠ذ٠ش:خبِغ ثٓ 
   ٟٚع١ش حٌَّأس ٚ ح٤َٓس ر١ٓ ح١ٌٔخٓش حٌظ٠َ٘ع١ش ٚ حٌم٠خث١ش ٚ ر١ٓ   ●  

 أعّخي ح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش  حٌّّخٍٓش ح٦ؿظّخع١ش ِمخي ٍِٕ٘ٛ ـٟ ا١خٍ       

 حٌظٟ ٔظّٙخ َِوِ حٌيٍحٓخص ح٤ٔظَٚرٌٛٛؿ١ش ٚح١ٌٌٓٛٔٛٛؿ١ش رخٌَرخ١        

 ٍٍٓٔش  حٌٕيٚحص ٚ ″ حٌمخْٔٛ ٚ حٌّـظّع رخٌّؽَد ″رعٕٛحْ         

  . 2005حٌَرخ١  7حٌّٕخظَحص ٍلُ         

 زغب٠ٓ ػجٛد:                   

  ،ِمخي لَحءس ـٟ رعٞ ِٔظـيحص ِيٚٔش ح٤َٓس، حٌىظخد حٌّظعٍك رخٌِٚحؽ

ـٟ ا١خٍ أٗؽخي حٌٜز١لش حٌع١ٍّش حٌؼخ١ٔش ـٟ ِٟٛٛ  "ِيٚٔش ٍِٕ٘ٛ

 .2004ٔٛـّزَ  4حٌعيى ح٤َٓس حٌـي٠يس"، ٍٍٓٔش ٔيٚحص، ِـٍش "ِلىّش" 

 خذ٠دخ سوبٟٔ:

  ، 2004ِخٞ  29ِّظٍىخص ح٤َٓس كك ٌّٓ؟ ؿ٠َيس ح٤كيحع حٌّؽَر١ش. 

 سزّخ ثٛسل١خ:

  ٟحٌعَؾ ٚحٌعٍّخء ٚحٌٍٔطش ـٟ حٌمَْ حٌظخٓع عَ٘ )حٌّؽَد( لَحءس ـ

، 7رعٞ حٌٕٜٛٙ ٚحٌٕٛحُي، حٌّـٍش حٌّؽَر١ش ٩ٌلظٜخى ٚح٨ؿظّخ  عيى

 .1984ٕٓش 

 ص٘ٛس اٌسش:

 ٌِٚؿش ـٟ حٌّٔظفخى ِٓ حٌؼَٚس ر١ٓ حٌٕٔي حٌَ٘عٟ ٚحٌَأٞ حٌفمٟٙ، كك ح

ـٟ ا١خٍ ح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش كٛي ِيٚٔش  ِمخي ٍِٕ٘ٛ ٚحٌعًّ حٌم٠خثٟ، 
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، اَٗحؾ 5ح٤َٓس، ٍٍٓٔش حٌٕيٚحص ٚحٌٍمخءحص ٚح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش ٍلُ 

 .2004ٗظٕزَ  -حٌَرخ١–حٌّعٙي حٌعخٌٟ ٌٍم٠خء، ١زع َٚٔ٘ ِىظزش ح٩ٌَٔ 

 ـٟ ا١خٍ  ٠خء ـٟ طفع١ً ِمظ١٠خص لخْٔٛ ح٤َٓس، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ىٍٚ حٌم

ح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش كٛي ِيٚٔش ح٤َٓس، ٍٍٓٔش حٌٕيٚحص ٚحٌٍمخءحص ٚح٠٤خَ 

، اَٗحؾ حٌّعٙي حٌعخٌٟ ٌٍم٠خء، ١زع َٚٔ٘ ِىظزش ح٩ٌَٔ 5حٌيٍح١ٓش ٍلُ 

 .2004ٗظٕزَ  -حٌَرخ١–

  لٛحعي حٌعيي ٚ حٌّٔئ١ٌٚش حٌّ٘ظَوش ـٟ طير١َ ٗئْٚ ح٤َٓس ِٓ ه٩ي

ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس،  49حٌّٔخٚحس ـٟ حٌلمٛق ٚ حٌٛحؿزخص، ِع لَحءس ٌٍّخىس 

ِمخي ٍِٕ٘ٛ ـٟ ا١خٍ حٌلٍمش حٌيٍح١ٓش حٌـ٠ٛٙش حٌّٕظّش ٌفخثيس ل٠خس 

 8اٌٝ 5أ٠خَ  ″ ِيٚٔش ح٤َٓس ٚ ىٍٚ حٌٛٓخ١ش ″ح٤َٓس رظطٛحْ كٛي 

    2005ى٠ّٔزَ 

 ص٠ٕت ػجذ اٌؼض٠ض:

 ـٟ ا١خٍ حٌيٍٚس ِمخي ٍِٕ٘ٛ ٌّٟ، ٍإ٠ش ا١ِ٩ٓش، حٌَّأس ٚحٌٕظخَ حٌعخ

حٌوخِٔش ٌـخِعش حٌٜلٛس ح١ِ٩ٓ٦ش رعٕٛحْ "كمٛق حٌَّأس ٚٚحؿزخطٙخ ـٟ 

حٌٍّّىش -، َٔ٘ ُٚحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش 2ح٩ٓ٦َ" ؽ

 َ.1999٘ـ/١1422زعش  -حٌّؽَر١ش

 ِسّذ اٌخضشاٚٞ:

 حٌّٕظيٜ، عيى هخٙ  ىٍٚ حٌّـٍْ ح٤عٍٝ ـٟ كّخ٠ش كمٛق حٌَّأس، ِـٍش

 .2004، ٕٓش 4ٍلُ 

 ِسّذ اٌىؾجٛس:

  ع٩لش حٌظزع١ش وعَٕٜ ١ِِّ ٌعمي حٌعًّ، حٌّـٍش حٌّؽَر١ش ٩ٌلظٜخى

 .1989، ٕٓش 12ٚحٌمخْٔٛ حٌّمخٍْ عيى 

  ِفَٙٛ ١ٚز١عش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، )لَحءس ـٟ كىُ اىح٠ٍش حٌَرخ١ طلض

حٌّمخِش رَّحوٖ، (، حٌٕيٚس ح١ٕ١ٌٛش 1997ِخٞ  15حٌٜخىٍ ـٟ  439ٍلُ 

، رعٕٛحْ " ح٤ٔظّش حٌعمخ٠ٍش ـٟ حٌّؽَد" 2002أر٠ًَ  6ٚ ٠5ِٟٛ 

ٔظّٙخ َِوِ حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش حٌّي١ٔش ٚحٌعمخ٠ٍش، و١ٍش حٌلمٛق ؿخِعش 

 .١2003زعش  -َِحوٖ -حٌمخٟٟ ع١خٝ

  ،َٜـٟ ِمخي ٍِٕ٘ٛ أكىخَ حٌِٚحؽ ٚح٨ٔفظخف عٍٝ حٌٌّح٘ذ حٌفم١ٙش ح٤ه

كٛي" ِيٚٔش ح٤َٓس حٌّؽَر١ش ر١ٓ حٌفمٗ حٌّخٌىٟ  ا١خٍ ح١ٌَٛ حٌيٍحٟٓ

 50ٚحٌمخْٔٛ حٌٟٛعٟ، حٌّـٍش حٌّؽَر١ش ٌمخْٔٛ ٚحلظٜخى حٌظ١ّٕش، عيى 

 .2004ٕٓش 

  ٟحٌلمٛق حٌّخ١ٌش ٌٍِٚؿ١ٓ، ِيحهٍش أٌم١ض ـٟ ا١خٍ حٌٕيٚس ح١ٕ١ٌٛش حٌظ

كٛي "ِيٚٔش  و١ٍش حٌلمٛق ١ٕـش  ٔظّظٙخ ؿخِعش عزي حٌٍّه حٌٔعيٞ،

 )ؼ١َ ٍِٕ٘ٛس(.  2004ـزَح٠َ 21ٚ 20ِٟ ح٤َٓس " ٠ٛ

 ِسّذ اٌصغ١ش خٕدبس:

  ،حٌٕمخٕ حٌعِّٟٛ كٛي هطش حٌعًّ ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش

رعٕٛحْ " ػٍٛس  12)ِىٛٔخطٗ ٚأرعخىٖ ٍٚ٘خٔخطٗ(، ٍٍٓٔش َٗـخص، عيى 
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٘خىثش ِٓ ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش اٌٝ ِيٚٔش ح٤َٓس" ٍِٕ٘ٛحص 

 .2004حٌِِٓ، ١زعش 

 سّذ اٌٙجطٟ اٌّٛا٘جٟ:ِ

  ِٟخ ِيٜ اِىخ١ٔش حٌظؤ٠ًٚ حٌظٟ ٠ٛـَ٘خ حٌٌّ٘ذ حٌّخٌىٟ ٩ٛ٦ف كم١م

ٌمخْٔٛ ح٤َٓس رخٌّؽَد؟ حٌّـٍش حٌّؽخٍر١ش ٌٍىظخد، ِميِخص: عيى هخٙ 

٠ًٚ ِٓ أؿً ا٩ٛف ؿَٛ٘ٞ ٌمخْٔٛ ؤرعٕٛحْ" ِيٜ اِىخ١ٔش حٌظ 4ٍلُ 

 .2002ش ١زع -حٌيحٍ حٌز٠١خء-ح٤َٓس" ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس 

  حٌٍٍٔٔش حٌـي٠يس،  15حٌعًّ ـٟ ح٦ـظخء حٌّؽَرٟ، ِـٍش ح٦ك١خء، حٌعيى ِٓ

 َ.٠/2004ٕخ٠َ 1420٘ٗٛحي  27

 ِسّذ ثٓ ػٍٟ اٌىزبٟٔ:

  ،ّىٍٚ حٌعًّ حٌفخٟٓ ـٟ ططٍٛ حٌفمٗ ٚحٓظَّحٍٖ، ِـٍش و١ٍش ح٠ٌَ٘عش رفخ

 َ.1980٘ـ/ ؼ٘ض 1400، ٗٛحي 6حٌعيى

 ِسّذ ثٛٔجبد:

 ش ـٟ حٌّؽَد،)حٌـِحء،حٌـٍٔش ِٚخٗخرٙٙخ(، ـٟ طخ٠ٍو١ش كك حٌّٕفع

 .1984، ٕٓش 3حٌّـٍشحٌّؽَر١ش ٌٍمخْٔٛ حٌّمخٍْ، عيى

 ِش٠ُ خشاف: 

  حٌلمٛق حٌّخ١ٌش ٌٍّطٍمش: كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش، ؿ٠َيس ح٤كيحع حٌّؽَر١ش

 .2000ىؿٕزَ  23٘ـّٛحـك ٠ٍِ1421خْ  26حٌٔزض  704عيى

 ِسّذ طّٛذ:

 لغ ِمخٍْ، ِـٍش حٌلمٛق ٚح٠ٌَ٘عش ح٠ٌّخٍرش ـٟ ح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش، ر

 َ.1977٘ـ/ ٠ٕخ٠َ 1397، ٛفَ 1حٌى٠ٛظ١ش، حٌٕٔش ح٤ٌٚٝ، حٌعيى

 ِسّذ ِٙذٞ ؽّظ اٌذ٠ٓ: 

  ، ـٟ ِمخي ٍِٕ٘ٛ حٌَّأس ر١ٓ حٌظمخ١ٌي حٌّوظٍفش ٚٗعخٍ حٌظل٠ََ حٌوخى

ا١خٍ حٌيٍٚس حٌوخِٔش ٌـخِعش حٌٜلٛس ح١ِ٩ٓ٦ش رعٕٛحْ" كمٛق حٌَّأس 

 -، َٔ٘ ُٚحٍس ح٨ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش٩1َ" ؽٚٚحؿزخطٙخ ـٟ ح٦ٓ

 .١1999زعش  -حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش

 ِسّذ فبسق إٌجٙبْ:

  ٗعٍش ح٨ٔفخق عٍٝ حٌِٚؿش ـٟ ٔظَ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، حٌّـٍش حٌعَر١ش ٌٍفم

 .1988ط٠َ٘ٓ  -، أوظٛر8َٚحٌم٠خء، حٌعيى

 ِسّذ ٠ؼمٛثٟ خج١ضح:

 َ1، ٠45يس حٌظـي٠ي، عيىٚلفش ٟي طعي٠ً ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ؿ 

 .1999ىؿٕزَ 

 ٔدبح ئخ١ؼ:

 ،ٍٍٔٔش ر ِمخي ٍِٕ٘ٛ  طخ٠ٍن حٌلَوش حٌٕٔخث١ش ـٟ ع٩لظٙخ رّيٚٔش ح٤َٓس

رعٕٛحْ " ػٍٛس ٘خىثش ِٓ ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش اٌٝ  12َٗـخص، عيى 

 .2004ِيٚٔش ح٤َٓس" ٍِٕ٘ٛحص حٌِِٓ، ١زعش 
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 عؼ١ذ اٌغؼذٞ:

  12ٍٍٓٔش َٗـخص عيى  -ٌظـَرش حٌّؽَر١شح -اىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش 

رعٕٛحْ " ػٍٛس ٘خىثش ِٓ ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش اٌٝ ِيٚٔش ح٤َٓس" 

 2004ٍِٕ٘ٛحص حٌِِٓ، ١زعش 

 :عؼذ اٌؼٕضٞ                  

 23حٌعَؾ ٚحٌعخىس ـٟ ح٠ٌَ٘عش ٚحٌمخْٔٛ، ِـٍش حٌلمٛق حٌى٠ٛظ١ش حٌٕٔش 

 َ.1999٘ـ/ ِخٍّ 1419ًٚ حٌلـش  1حٌعيى

 ١ذ اػشاة : عؼ

 ؿ٠َيس ح١ٌّؼخق  ﴾992٘ ﴿: أرٛ حٌعزخّ رٓ عَْٟٛ زخى٠شٌخرعٍّخإٔخ   ●  

  1964ِخٍّ  15/٘ 1383حٌٕٔش حٌؼخٌؼش ـخطق ًٞ حٌمعيس  50حٌعيى           

      : عؼ١ذ وٛوجٟ                 

 ٗٙخىس حٌٍف١ؿ حٌعيٌٟ ر١ٓ كـ١ظٙخ، ٚ حٌلخؿش ا١ٌٙخ ـٟ ح٦ػزخص أِخَ  ●   

   2003حٌم٠خء، ِـٍش ٔيٚحص ِلخوُ ـخّ، حٌعيى ح٤ٚي أوظٛرَ                  

 ػجذ اٌخبٌك أزّذْٚ:

  حٌمٛح١ٔٓ حٌعَـ١ش رخٌّؽَد )لخْٔٛ ِخٓش حىٚح٢ِ ًّٔٛؿخ(، ِـٍش و١ٍش

 .1997، ٕٓش 8ح٢ىحد رظطٛحْ، حٌعيى

 ػجذ اٌٍط١ف األٔصبسٞ : 

 ّخٌىٟ ٚ حٌم٠خءِفَٙٛ حٌٔعخ٠ش ٚ ٔطخق ططز١ك أكىخِٙخ ـٟ حٌفمٗ حٌ ●  

 .2005،  ىؿٕزَ 39حٌّؽَرٟ، ِـٍش حٌٍّلك حٌم٠خثٟ،  حٌعيى                

 ػجذ إٌبصش ِٛعٝ أثٛ اٌجصً: 

  ٟٔحٌّيهً اٌٝ ـمٗ حٌٕٛحُي، ِمخي ِميَ ـٟ ا١خٍ ٔيٚس ؿخِعش حٌلٔٓ حٌؼخ

رعٕٛحْ " حٌٕٛحُي حٌفم١ٙش ٚأػَ٘خ ـٟ حٌفظٜٛ  -حٌيحٍ حٌز٠١خء -و١ٍش ح٢ىحد

 .-حٌَرخ١–ى" ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ حٌـي٠يس ٚح٨ؿظٙخ

 ػجذ اٌغالَ اٌؼغشٞ:                   

  ٔ٘ؤس ٔظ٠َش ح٤هٌ رّخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ عٕي ـمٙخء ح٤ٔيٌْ ٚحٌّؽَد، ِـٍش

 َ.1982٘ـ/1402، ٕٓش 3ىحٍ حٌلي٠غ حٌل١ٕٔش، حٌعيى

  ٟحهظ١خٍحص ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش ِٓ ألٛحي ٍٚٚح٠خص حٌٌّ٘ذ حٌّخٌى

ٍ٘ٙٛس ٚحهظ١خٍحطٙخ ِٓ هخٍؽ حٌٌّ٘ذ، ِـٍش ىحٍ حٌلي٠غ ؼ١َ حٌّ

 َ.1990٘ـ/1410، ٕٓش 8حٌل١ٕٔش، حٌعيى

 ػجذ اٌغالَ زغٓ سزٛ:

  ُ2276/77ر٘ؤْ حٌم١٠ش حٌعمخ٠ٍش ٍلُ  1520طع١ٍك عٍٝ حٌمَحٍ ٍل 

 .1998، ١ٌٛ٠ُٛ 20، حٌٕٔش 52ِـٍش ل٠خء حٌّـٍْ ح٤عٍٝ، حٌعيى 

 ػجذ اٌصّذ اٌذ٠بٌّٟ:

 ٓح٠ٌَ٘عش ح١ِ٩ٓ٦ش ٚح٠ٌَ٘عش حٌي١ٌٚش ـٟ عيَ حٌظ١١ِّ  ـٟ ح٨طٜخي ر١

ر١ٓ حٌَّأس ٚحٌَؿً ـٟ حٌلمٛق ٚحٌٛحؿزخص، حٌّـٍش حٌّؽخٍر١ش ٌٍىظخد، 

ِميِخص: عيى هخٙ رعٕٛحْ " اِىخ١ٔخص حٌظؤ٠ًٚ ِٓ أؿً طعي٠ً ؿَٛ٘ٞ 

 .١2002زعش  -حٌيحٍ حٌز٠١خء-ٌمخْٔٛ ح٤َٓس" ِطزعش حٌٕـخف حٌـي٠يس 
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 ٞ: ػجذ اٌؼبٌٟ اٌؼجٛد

  ،ـٟ ا١خٍ ِمخي ٍِٕ٘ٛ حٌظ١ٟٛق حٌّٛؿِ ٌزعٞ ِٛحى ِيٚٔش ح٤َٓس

ح٠٤خَ حٌيٍح١ٓش كٛي ِيٚٔش ح٤َٓس، ٍٍٓٔش حٌٕيٚحص ٚحٌٍمخءحص ٚح٠٤خَ 

، اَٗحؾ حٌّعٙي حٌعخٌٟ ٌٍم٠خء، ١زع َٚٔ٘ ِىظزش ح٩ٌَٔ 5حٌيٍح١ٓش ٍلُ 

 .2004حٌَرخ١ ٗظٕزَ 

 ػجذ اٌمبدس اٌؼبف١خ:

 ِٔ ْظٛكٝ ِٓ َٗ  هللا، رً ِٓ حٌمٛح١ٔٓ حٌٔخثيس ِخ حلظَكظٗ حٌوطش ١ٌ

 .1999ىؿٕزَ  22 -48ـٟ حٌؽَد، ؿ٠َيس حٌظـي٠ي، عيى 

 ػجذ اٌٙبدٞ ثٛطبٌت:

  ْٛٔ٠ٕخ٠َ  26كٛي ِؽَرش ٚطٛك١ي ٚطع٠َذ حٌم٠خء، طم١ُ لخْٔٛ  1965لخ

كٛي طٛك١ي حٌم٠خء ِٚؽَرظٗ ٚطع٠َزٗ، حٌّـٍش حٌّؽَر١ش ٌٍمخْٔٛ  1965

ٍرع لَْ ِٓ ″رعٕٛحْ  ،10 ى هخٙ ٍلُ ٚح١ٌٔخٓش ٚح٨لظٜخى، عي

 .1981حٌٕٜؿ حٌؼخٟٔ ِٓ ٕٓش  ″حٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ 

 ػالي اٌٙبؽّٟ اٌخ١بسٞ:

  حٌِّحٍعش أٚ )حٌّ٘خٍوش ـٟ ح٦ٔظخؽ حٌٍِحعٟ(، ِـٍش ىحٍ حٌلي٠غ

 َ.1985٘ـ/1406، ٕٓش 5حٌل١ٕٔش، حٌعيى 

 ػٍٟ اٌّسّذٞ:

 ِميَ ـٟ  حٌعَؾ، حٌَ٘ ، حٌّوِْ، طعخٍٝ أَ طعخ٠ٖ ٚطىخًِ؟ رلغ

رعٕٛحْ " حٌّؽَد ِٓ حٌعٙي  1987ا١خٍ حٌـخِعش ح١ٌٜف١ش، ١ٌٛ٠ُٛ 

 ، حٌّلّي٠ش.1" ؽ1912حٌع٠ِِٞ اٌٝ ٕٓش 

 ػّش اٌدجذٞ:

  ،ًّـٟ ِمخي ٍِٕ٘ٛ ططٍٛ حٌظ٠َ٘ع حٌّؽَرٟ ِٓ ه٩ي ِخ ؿَٜ رٗ حٌع

ا١خٍ ٔيٚس رعٕٛحْ" ـٍٔفش حٌظ٠َ٘ع ح٩ٓ٦ِٟ" ِطزٛعخص أوخى١ّ٠ش 

 حٌٍّّىش حٌّؽَر١ش.

 ثىبسٞ : ػّش

 أ١ٍ٘ش حٌِٚؿش ـٟ حٌظزَ  ر١ٓ ح٩١٦ق ٚ حٌظم١١ي عٍٝ ٟٛء حٌفمٗ ٚ   ●  

 ١ٔٛ٠2003ٛ  2حٌظم١ٕٓ، ِـٍش و١ٍش ح٠ٌَ٘عش أوخى٠َ، حٌعيى           

 ػّش ػجذ هللا:

  ،حٌعَؾ ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ، ِـٍش حٌلمٛق ٌٍزلٛع حٌمخ١ٔٛٔش ٚح٨لظٜخى٠ش

ِخٍّ  -٤ٚي ٚحٌؼخٟٔ، ٠ٕخ٠َ، حٌعيىحْ ح5ؿخِعش ح٨ٓىٕي٠ٍش، حٌٕٔش

1951. 

 ٠ٛعف ثٕجبصش:

  ٟؿي٠ي ِيٚٔش ح٤َٓس: حٌّٔخٍ ٚحٌظطٍعخص، لَحءس طل١ٍ١ٍش ٚطم١ّ١١ش ـ

، ٍٍٓٔش رٕزخَٛ ٌٍيٍحٓخص 70 -03ِٔظـيحص لخْٔٛ ح٤َٓس حٌـي٠ي، 

 .8حٌمخ١ٔٛٔش ٚح٤رلخع حٌم٠خث١ش، حٌٕٔش حٌؼخٌؼش، حٌعيى
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 دراضاخ، ٔحائك، تمارير: - 5  

 

 

 ْ١ٌٛ٠ُٛ  22حٌ٘زىش ح١ٕ١ٌٛش ٌيعُ حٌوطش، ؿ٠َيس ح٨طلخى ح٨ٗظَحوٟ،  ر١خ

1999. 

 ١ٌٛ٠ُٛ  4، 22ر١خْ ٍحرطش عٍّخء حٌّؽَد كٛي حٌوطش، ؿ٠َيس حٌظـي٠ي عيى

1999. 

  ٟطم٠ََ أعيطٗ حٌ٘زىش ح١ٕ١ٌٛش ٌيعُ حٌوطش:" حٌوطش ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـ

 ﴾ؼ١َ ٍِٕ٘ٛ  ﴿ حٌظ١ّٕش آ١ٌش ٌويِش ط١ّٕش حٌّؽَد"

  ّٟٓ طم٠ََ حٌٍـٕش حٌع١ٍّش ٌُٛحٍس ح٤ٚلخؾ ٚحٌ٘ئْٚ ح١ِ٩ٓ٦ش كٛي ِخ

  ﴾ؼ١َ ٍِٕ٘ٛ  ﴿رخٌوطش ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش.

  كَوش حٌظٛك١ي ٚح٩ٛ٦ف: ِٛلفٕخ ِّخ ّٟٓ: هطش حٌعًّ ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ

حٌطزعش ح٤ٌٚـٝ، ٠ٍِخْ  -حٌَرخ١-حٌَّأس ـٟ  حٌظ١ّٕش" ١زع ١ٛد ر٠َْ

 َ.٠2000ٕخ٠َ ٘ـ 1420

  كمٛق حٌَّأس حٌّؽَر١ش ِٚيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ىٍحٓش أٔـِطٙخ حٌَحرطش

رّٔخّ٘ش َِوِ حٌيٍحٓخص ح٦ٓظَحط١ـ١ش ِخٍٚطخ  حٌي٠ّٛلَح١١ش ٌلمٛق حٌَّأس

 .ِخٕٓخ 

 ٌِوَحص حٌـّع١خص ِٓ أؿً طؽ١١َ ٗخًِ ٌّيٚٔش ح٤كٛحي  :ٍر١ع حٌّٔخٚحس

 .١2002زعش   -خ١حٌَر- حٌ٘و١ٜش ِطزعش حٌّعخ٠ٍؿ حٌـي٠يس

  ِٓطخٌذ حٌٕٔخء ح٨طلخى٠خص ـ١ّخ ٠ظعٍك رّيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، ٛخىٍ ع

حٌمطخ  حٌٕٔخثٟ ٌلِد ح٨طلخى ح٨ٗظَحوٟ، حٌىظخرش ح١ٕ١ٌٛش ٌٍٕٔخء ح٨طلخى٠خص، 

 .١ٔٛ٠2001ٛ  7ٛخىٍ ـٟ 

  وظخرش حٌيٌٚش حٌّىٍفش رخٌَعخ٠ش ح٨ؿظّخع١ش ٚح٤َٓس ٚحٌطفٌٛش: َِ٘ٚ  هطش

 .١ٕ١ٛ1999ش ٦ىِخؽ حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش حٌعًّ حٌ

 

 

 
، األػًال انمٕاَيٍ، ٔيشاريغ انمٕاَيٍ -6

 عيريح:انتح

              

 

  ُ1417ِٓ ؿّخىٜ ح٤ٌٚٝ  23. ٛخىٍ ـٟ 1.96.157ظ١َٙ ٠َٗؿ ٍل ٘    

رخٌٍؽش  ﴿رظٕف١ٌ ٔٚ حٌيٓظٍٛ حٌَّحؿع، حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش  ﴾1996أوظٛرَ  7 ﴿

  1996أوظٛرَ  10ن رظخ٠ٍ 4420عيى  ﴾حٌعَر١ش 

 ٔٔوش ُٚحٍس حٌعيي ﴿حٌّؽَرٟ  لخْٔٛ ح٨ٌظِحِخص ٚحٌعمٛى﴾   

  َحٌّظعٍك رخٌمخْٔٛ حٌّطزك عٍٝ حٌعمخٍحص حٌّلفظش  ١ٔٛ٠1915ٛ  2ظ١ٙ

 )ح١ٌٜؽش حٌعَر١ش ح١ٌَّٓش(.
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  َؼ٘ض حٌّظعٍك رخٌظلف١ع حٌعمخٍٞ )ح١ٌٜؽش حٌعَر١ش ح١ٌَّٓش(. 12ظ١ٙ 

 ُحٌلـش  12ٛخىٍ ـٟ  1.04.22 ِيٚٔش ح٤َٓس: حٌظ١َٙ ح٠ٌَ٘ؿ ٍل ًٞ ِٓ

، رّؼخرش ِيٚٔش ح٤َٓس، 70.03( رظٕف١ٌ حٌمخْٔٛ ٍلُ 2004ـزَح٠َ  3) 1424

ـزَح٠َ  5ًٞ حٌلــش ) 14-5184حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش )رخٌٍؽش حٌعَر١ش( عــيى 

2004.) 

 

 :ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش 

ؽَر١ش ِمظ١٠خص وعق ططزك رّٛؿزٗ ـٟ ٓخثَ حٌٍّّىش حٌّ 1.57.343ٍلُ  ظ١َٙ ٠َٗؿ -1

حٌىظخد ح٤ٚي ٚ حٌؼخٟٔ حٌّظعٍك أٌٚٙخ رخٌِٚحؽ ٚ ػخ١ّٔٙخ رخٔل٩ي ١ِؼخلٗ، حٌـ٠َيس 

ىؿٕزَ  6 ﴿ ٘ 1377ؿّخىٜ ح٤ٌٚٝ  13- 2354عيى  ﴾رخٌٍؽش حٌعَر١ش  ﴿ح١ٌَّٓش  

1957﴾. 

ِٓ ٍر١ع ح٤ٚي  22ٛخىٍ ـٟ  1.93.347ظ١َٙ ٠َٗؿ ِعظزَ رّؼخرش لخْٔٛ ٍلُ  -2

( رظؽ١١َ ٚطظ١ُّ رعٞ ـٜٛي ِيٚٔش ح٤كٛحي حٌ٘و١ٜش، 1993ٗظٕزَ  10) 1414

ٗظٕزَ  29) 1414ٍر١ع ح٢هَ  12-4222حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش )رخٌٍؽش حٌعَر١ش( عيى 

1993) 

 

  ُ( ٠ظعٍك رمخْٔٛ ٠1965ٕخ٠َ  26) ٠ٍِ1384خْ  22رظخ٠ٍن  3.64لخْٔٛ ٍل

حي ـخطق ٗٛ– 2727طٛك١ي حٌّلخوُ، حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش )رخٌٍؽش حٌعَر١ش(، عيى

 (.1965ـزَح٠َ 3) 1384

 

  ُ13) 1417ٗٛحي  5ٛخىٍ ـٟ  1.97.49لخْٔٛ حٌَ٘وخص: ظ١َٙ ٠َٗؿ ٍل 

حٌّظعٍك رَ٘وش حٌظ٠خِٓ َٚٗوش  5.96( رظٕف١ٌ حٌمخْٔٛ ٍلُ 1997ـزَح٠َ 

حٌظ١ٛٛش حٌز١ٔطش َٚٗوش حٌظ١ٛٛش رخ٤ُٓٙ ٚحٌَ٘وش ًحص حٌّٔئ١ٌٚش 

 4478ٍؽش حٌعَر١ش( عيى حٌّليٚىس، َٚٗوش حٌّلخٛش، حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش )رخٌ

 (.1997ِخٞ ـخطق  ﴿ 1417ً٘ٞ حٌلـش  23رظخ٠ٍن 

 

 ُ1424ِٓ ٍؿذ  14، ٛخىٍ ـٟ 194.03.1ِيٚٔش حٌ٘ؽً: ظ١َٙ ٠َٗؿ ٍل ٖ

حٌّظعٍك رّيٚٔش حٌ٘ؽً، حٌـ٠َيس  99.65( رظٕف١ٌ حٌمخْٔٛ ٍلُ 2003ٓزظّز11َ)

 .2003-12-8، ِئٍم ـٟ 5167ح١ٌَّٓش )رخٌٍؽش حٌعَر١ش( عيى

 

   َِٚ٘ ُحٌّظعٍك رّيٚٔش حٌلمٛق حٌع١ٕ١ش 19.01لخْٔٛ ٍل 

 

  ِيٚٔش ح٤َٓس  49ح٤عّخي حٌظل٠َ١٠ش حٌّظعٍمش رخٌّخىس ِٓ 
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 انصفحة         انًىضىع

 
 1 ..................................:........................................مقدمة 

 

 *اٌجبة األٚي:
 13حٍطزخ١ ِفَٙٛ َِٚ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ.......................... 

 

 : اٌفصً األٚي

 16......... .حٌٔعخ٠ش عٍٝ ِمظ١٠خص حٌعَؾ حٌّلٍٟ..........حٍطىخُ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚ 

 :   اٌفشع األٚي

 17لٍٜٛ حٌظلي٠ي حٌفمٟٙ ـٟ ٟز٢ ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.............................. 

 : اٌّجسث األٚي

 17...طزٕٟ ِفخ١ُ٘ ١ٟمش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش................................................... 

 :  اٌّطٍت األٚي

 18حهظِحي ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ـٟ ٍٛٛس كك ٌٍَّأس حٌّظِٚؿش.....................

 :  اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 22...................حٌط٩ق أٚ ٚـخس حٌِٚؽ.... شلَٜ حٓظلمخق كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رٛحلع

 : اٌّجسث اٌثبٟٔ

حٌَّأس ـٟ حٌظ١ّٕش وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك            حعظّخى ِمظَف َِ٘ٚ  حٌوطش ح١ٕ١ٌٛش ٦ىِخؽ

 27.........................حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ..................................................................

 :  اٌّطٍت األٚي

      28ٌَّ٘ٚ  حٌوطش ٚع٩لش ِمظَكٙخ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ................... َح١٦خٍ حٌعخ

 :  ٌّطٍت اٌثبٟٔا

 32ِٕخل٘ش حعظزخٍ ِمظَف حٌوطش وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش........................

 :   اٌفشع اٌثبٟٔ

 36ٍَٟٚس طلي٠ي ِفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش وعَؾ ِلٍٟ..................................

 : اٌّجسث األٚي

حٌىي  وؤٓـخّ ٌّفٙــــَٛ كك ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس 49ِٕخل٘ش اِىخ١ٔش طزٕٟ حٌّخىس 

 36ٚحٌٔعخ٠ـش .................................................................................................

 :    اٌّطٍت األٚي

 37ِٓ ِيٚٔش ح٤َٓس........................................... 49لَحءس ـٟ ٠ِّْٛ حٌّخىس 

   اٌفمشح األٌٚٝ: 
 37حٌظؤو١ي عٍٝ ِزيأ حٓظم٩ي حٌٌِش حٌّخ١ٌش ٌىً ِٓ حٌِٚؿ١ٓ ................................

   اٌفمشح اٌثب١ٔخ: 
 39الَحٍ ؿٛحُ ح٨طفخق حٌظعخليٞ ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ عٍٝ طير١َ ح٤ِٛحي حٌّىظٔزش..............

 :   اٌفمشح اٌثبٌثخ

 42ظٔزش .....................................كخٌش عيَ ٚؿٛى حطفخق ر٘ؤْ طير١َ ح٤ِٛحي حٌّى
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 : اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 45وؤٓخّ ٌّفَٙٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش .................................... 49حٓظزعخى حٌّخىس 

 : اٌّجسث اٌثبٟٔ

 50ِلخٌٚش ـٟ طع٠َؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ......................................................

 : ّطٍت األٚياٌ

 51............ط١١ِّ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٓ رعٞ حٌّئٓٔخص حٌّ٘خرٙش.....................

 :  اٌفمشح األٌٚٝ

ط١١ِّ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٓ ٔظخَ ح٨ٗظَحن حٌمخٟٔٛٔ ر١ٓ حٌِٚؿ١ٓ رخٌظ٠َ٘ع 

 51.................................حٌفَٟٔٔ..................................................................

 :اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 55ط١١ِّ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٓ ىعٜٛ ح٨ٓظلمخق........................................... 

 :  اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 57طع٠َؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.....................................................................

 : اٌثبٟٔاٌفصً 

طؤٍؿق َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ر١ٓ حٌَـٞ ٚحٌمزٛي: )حٍطزخ١ حٌَّ٘ٚع١ش 

 60رخٌعَؾ حٌّلٍٟ(........................................................................................

 : اٌفشع األٚي

 61.......................ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رعيَ َِ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش. ..............

  اٌّجسث األٚي:
 61ِوخٌفش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٤ٛٛي ح٠ٌَ٘عش................................................

 : اٌّطٍت األٚي

 62كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِزٕٟ عٍٝ عَؾ ـخٓي ..................................................

 : اٌفمشح األٌٚٝ

 ١َٚ63 حٌعَؾ حٌٜل١ق ............................................................ِفَٙٛ ٚٗ

 :  اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 66..................ِزٍَحص حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عَـخ ـخٓيح..........................

 :اٌفمشح اٌثبٌثخ

 69خٓيح........................ـ ِٕخل٘ش ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رخعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عَـخ 

  اٌّطٍت اٌثبٟٔ:
 73ِوخٌفش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌٍٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ.................................

 : اٌفمشح األٌٚٝ

 73ِفَٙٛ حٌٍّ٘ٙٛ ِٚخؿَٜ رٗ حٌعًّ.........................................................

  :اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 76خل٘ش حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِوخٌفخ ٌٍٍّ٘ٙٛ ِٚخ ؿَٜ رٗ حٌعًّ..............ِٕ 

 :اٌّجسث اٌثبٟٔ

 79طعخٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِع ِئٓٔخص لخ١ٔٛٔش َٚٗع١ش..............................

 :اٌّطٍت األٚي

 79................كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚ ِمظ١٠خص حٌٕفمش حٌِٚؿ١ش............................ 
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  اٌّطٍت اٌثبٟٔ:
 85طعخٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِع أكىخَ حٌّظعش ٚٔظخَ ح٦ٍع..............................

 :اٌفمشح األٌٚٝ

 85ح٦لَحٍ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِلخٌٚش ٌٙيَ أكىخَ حٌّظعش................................... 

 :اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 88ٚحٌٔعخ٠ش ِلخٌٚش ٌظعط١ً لٛحعي ح٦ٍع.............................. ح٦لَحٍ رلك حٌىي 

 :اٌفشع اٌثبٟٔ

 90ح٨طـخٖ حٌمخٟٟ رَّ٘ٚع١ش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش............................................ 

 :اٌّجسث األٚي

 91..............حٓظٕخى كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اٌٝ أىٌش َٗع١ش عخِش............................ 

 :اٌّطٍت األٚي

 91طؤ١ْٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أكىخَ حٌمَآْ حٌى٠َُ..................................... 

 :اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 95طؤ١ًٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ل٠خء حٌو١ٍمش عَّ رٓ حٌوطخد )ٍٟٟ(............ 

 :اٌّجسث اٌثبٟٔ

 99لخ١ٔٛٔش..............................................حٍطىخُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أْٓ  

 :اٌّطٍت األٚي

 99حٓظزعخى طعخٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِع ِمظ١٠خص حٌمخٟٔٛٔ حٌّؽَرٟ.................. 

 :  اٌفمشح األٌٚٝ

 99عيَ طعخٍٝ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِع لخْٔٛ حٌظٛك١ي........................................

 :  مشح اٌثب١ٔخاٌف

 102حٓظٕخى كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش اٌٝ ٌِ٘ذ ح٦ِخَ ِخٌه رّفَٙٛ " لخعيس ح٦كخٌش".........

 : اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 104طى٠َْ حٌم٠خء حٌّؽَرٟ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش...............................

 

 109...................................................................: ............ خبرّخ اٌجبة األٚي

 

 

 

 

 

 

   

  :ٟٔاٌجبة اٌثب 

 110ه٠ٛ  حٌمٛحعي ح٠ٌخرطش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌٍعَؾ حٌّلٍٟ.........................
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 : اٌفصً األٚي

 112حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚع٩لظٙخ رخٌعَؾ..........................
    اٌفشع األٚي:

 113...........................حٓظزعخى حٌطز١عش حٌع١ٕ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش....................

 :  اٌّجسث األٚي

 114حعظزخٍ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش كمخ عَـ١خ ا١ِ٩ٓخ.............................................

 :اٌّطٍت األٚي

 115ش..................................طلي٠ي ِفَٙٛ ١ٚز١عش حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ 
 : اٌفمشح األٌٚٝ

 116كك حٌـٍٔش ...................................................................................

 خاٌفمشح اٌثب١ٔ

 117..............كك ح٠ٌِٕش.......................................................................         

 :اٌفمشح اٌثبٌثخ

 119كك حٌـِحء................................................................................... 

 : اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 120ِٕخل٘ش اِىخ١ٔش طزٕٟ حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.........

 : اٌفمشح األٌٚٝ

 121 ..........ٗ حٌظ٘خرٗ ر١ٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚحٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش.........أٚؿ         

 : اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 122ِزٍَحص حٓظزعخى حٌلمٛق حٌعَـ١ش ح١ِ٩ٓ٦ش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.............

 :اٌّجسث اٌثبٟٔ

 124..................حـظَحٝ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش................. 

 اٌّطٍت األٚي:

 125طلي٠ي ِفَٙٛ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ٚٚؿٗ ع٩لظٙخ رلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش...................... 

 : اٌفمشح األٌٚٝ

 125ِفَٙٛ ١ٚز١عش حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش..............................................................

 : اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 127زخ١ ِمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رؤكىخَ حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش....................أٚؿٗ حٍط

 :اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 129......حٓظزعخى طؤ١ْٓ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ لٛحعي حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش................. 

  اٌفمشح االٌٚٝ:
 129.........عيَ ٩ِءِش ِفَٙٛ ١ٚز١عش حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.

 :اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 131عيَ ٩ِءِش ِمظ١٠خص حٌٍّى١ش حٌ٘خثعش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ ِٔظٜٛ ح٢ػخٍ... 

 : اٌفشع اٌثبٟٔ

 134حٍطزخ١ ١ز١عش كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌلك حٌ٘وٜٟ......................................

 :اٌّجسث األٚي



 249 

 135اؿخٍس حٌويِش..............................طى١١ؿ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش عٍٝ أٓخّ عمي  

 :اٌّطٍت األٚي

 135حعظّخى رعٞ حٌفمٗ ٌعمي اؿخٍس حٌويِش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش................... 

 :اٌفمشح األٌٚٝ

 136ِخ١٘ش عمي اؿخٍس حٌويِش.................................................................... 

 شح اٌثب١ٔخ:اٌفم

 139ِزٍَحص حعظّخى عمي اؿخٍس حٌويِش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش...................... 

 

 :اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 141طم١١ُ عمي اؿخٍس حٌويِش وؤٓخّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش.................................... 

 :اٌّجسث اٌثبٟٔ

 146ٌَ٘وش حٌعَـ١ش.........................حٌطز١عش حٌمخ١ٔٛٔش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أٓخٓٙخ ح 

 :اٌّطٍت األٚي

 147عيَ ٩ِءِش أكىخَ حٌَ٘وخص ـٟ حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٌّمظ١٠خص كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش....

 :اٌفمشح األٌٚٝ

 147َٗوش حٌّفخٟٚش ٚح٤ريحْ.................................................................. 

 

 :اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 151َٗوخص ح٨ٓظؽ٩ي حٌٍِحعٟ.................................................................. 

  اٌفمشح اٌثبٌثخ:
 156 ........حٌَ٘وش حٌّوظٍطش: عمي حٌمَحٝ أٚ ح٠ٌّخٍرش.................................

 :اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 159ّ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش............حٓظزعخى ٔظخَ حٌَ٘وخص ـٟ حٌمخْٔٛ حٌّؽَرٟ وؤٓخ

 : اٌفمشح األٌٚٝ

 160....حٌَ٘وش حٌّي١ٔش أٚ حٌعمي٠ش...............................................................

 :اٌفمشح اٌثب١ٔخ

 164َٗوش حٌّلخٛش ٚحٌَ٘وش حٌّٕ٘ؤس رفعً حٌٛحلع.......................................... 

 

 :اٌثبٟٔ اٌفصً

 169طٕظ١ُ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش طى٠َْ ٌو١ٜٛٛظٗ حٌعَـ١ش................................ 

 :اٌفشع األٚي

 170حٍطزخ١ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ.............................. 

 :اٌّجسث األٚي

ٌىي ٚحٌٔعخ٠ش أٓخٓٗ حهظ٩ؾ حٌفمٗ ٚحٌم٠خء ـٟ طلي٠ي ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك ح 

 170حٌعَؾ...................................................................................................

 : اٌّطٍت األٚي

 171كَٜ ١ز١عش حٌعًّ حٌّٛؿذ ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رّفَٙٛ حٌويِش حٌظخَ٘س...........
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 :  اٌّطٍت اٌثبٟٔ

ٕظؾ وؤٓخّ ٌظلي٠ي ١ز١عش حٌعّـــً حٌّٛؿذ ٌلك حٌىــي طزٕٟ ـىَس حٌعًّ حٌّ

 174ٚحٌٔعخ٠ــش...............................................................................................

  اٌّجسث اٌثبٟٔ:
 179ه٠ٛ  حٌظلي٠ي حٌّىخٟٔ ٚحٌّٟٛٛعٟ ٌٕطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٌٍعَؾ...

 ٚي:اٌّطٍت األ

 180حٌعَؾ وؤٓخّ ٌظلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّىخْ........... 

 :  اٌفمشح األٌٚٝ

 180لَٜ ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رليٚى حٌّـخي حٌمَٚٞ.........................

  اٌفمشح اٌثب١ٔخ:
ي عيَ حٌظ١١ِّ ر١ٓ حٌّـخي حٌل٠َٞ ٚحٌمَٜٚ ـٟ اعّخي ِمظ١٠خص كك حٌى

 181ٚحٌٔعخ٠ش................................................................................................

 اٌفمشح اٌثبٌثخ
 183حٌعَؾ وّع١خٍ ٌظلي٠ي ٔطخق ططز١ك كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ِٓ ك١غ حٌّىخْ........... 

 :اٌّطٍت اٌثبٟٔ

 ٠184يٖ......................................ِلً كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش ٚىٍٚ حٌعَؾ ـٟ طلي 

 : اٌفشع اٌثبٟٔ

 187طؤػَ حٌمٛحعي حٌّٕظّش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش رخٌعَؾ حٌّلٍٟ ) ح٦ػزخص ٚحٌمّٔش(.....         

 :اٌّجسث األٚي

 187ٔظخَ ح٦ػزخص ٚحٌطز١عش حٌعَـ١ش ٌلك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش..................................... 

 : ٍت األٚياٌّط

 188حٌّزخىة حٌعخِش ٧ٌػزخص ـٟ ىعٜٛ كك حٌىي ٚحٌٔعخ٠ش...................................
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