
 

 

 

 

 

 

 حممذ بالراضي: إعذاد الطالب 
بسم اهلل وصالة والسالم على رسول اهلل، بتوفوق اهلل وحده أجنزنا هذا التلخوص لفائدة طلبة السداسي الثالث 

. وال بد أن أعرتف بصعوبة اليت واجهتين وأنا بصدد هذا العمل

لتعم الفائدة ... أرجوا منكم نشره 

:  على استعداد لإلجابة على كافة تساؤالتكم مبا خيص ثنايا هذا امللخصادائما أن

WhatsApp : 06.16.50.75.76 

www.facebook.com/BerradiOfficieL 

 

 

 

 

قبل البداٌة وجب أن تضطلع على التحدٌد 

: الذي حدده األستاذ أٌت الحاج

 

فقد حدد الكتاب األول كامبل، وبالرجوع 

لفهرس المدونة نجد الباب األول ٌتحدث 

كما  )؛ ومقسم لعدة أقسام "الزواج"عن 

وهذا هو التحدٌد  .. (فً الصورة أمامكم 

الكامل، وهو ما سوف تجدونه فً هذا 

. الملخص

  

 "أيت احلاج"تلخيص مادة مذونة األسرة وفق حتذيذ األستار 
  على المدونة والمحاضرات وكتاب د أحمدونباالعتماد

 

 

http://www.facebook.com/BerradiOfficieL
Elbellouti
Rectangle



 األسرة     

 :تعرٌف األسرة

هً مجموعة من األشخاص ٌربط بٌنهم الزواج أو البنوة أو األبوة أو القرابة الناتجة عن الزواج - 

 .والبنوة

تجمع اجتماعً قانونً ألفراد تربطهم روابط الزواج والقرابة والتبنً :" وٌمكن تعرٌفها أٌضا بـ - 

". ٌتشاركون منزال واحدا وٌتفاعلون تفاعبل متبادال

  (3 و 2مادة  )أحكام عامة فً مدونة األسرة 

: تسري أحكام مدونة األسرة على

. جمٌع المغاربة بما فٌهم حاملً جنسٌات أخرى- 1

. البلجئون بما فٌهم عدٌمو الجنسٌة- 2

. العبلقات التً ٌكون أحد أطرافها مغربٌا- 3

 .العبلقات التً تكون بٌن مغربٌٌن أحدهما مسلم- 4

 تعتبر النٌابة العامة طرفا أصلٌا فً قضاٌا الزواج . 

  ة     الخطب

  :تعرٌفها

 ".تواعد بٌن الرجل والمرأة على الزواج "  من مدونة األسرة فهً 5حسب المادة 

 :شروط الخطبة

 .أن تكون المرأة خالٌة من الموانع الشرعٌة التً تمنع الزواج بها فً الحال- 1

 .أن ال تكون المرأة مخطوبة للغٌر- 2

 :العدول عن الخطبة

 . من مدونة األسرة؛ فإنه من حق الطرفٌن العدول عن الخطبة6حسب المادة 

 :مصٌر الهداٌا والصداق بعد العدول

للخاطب أن ٌسترد ما قدمه من هداٌا؛ ما لم ٌكن العدول من طرفه، كما له الحق فً استراد ما دفعه من 

. صداق فً حالة العدول أو موت أحد الطرفٌن

  الزواج     

  :تعرٌفه

الزواج هو مٌثاق تراض وترابط شرعً بٌن الرجل والمرأة على وجه الدوام، غاٌته " 4جاء فً المادة 

. اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاٌة الزوجٌن



 

 :أركان الزواج

: الصيغة واأللفاظ- 2: اإليجاب والقبول- 1
أي تراضً الزوج والزوجة، فالعقد ٌعرف على 

حداث أثر قانونً؛ إأنه تطابق اإلرادتٌن على 
واإلٌجاب هو . واألثر القانونً هنا هو الزواج

التعبٌر الصادر عن الخاطب، والتعبٌر الصادر 
. عن المرأة المرغوب الزواج بها ٌسمى القبول

تعتبر الصٌغة ركن من أركان عقد الزواج؛ وهً كل 
ما ٌدل على اإلٌجاب والقبول، وهكذا فال ٌتحقق 

اإلٌجاب والقبول فً عقد الزواج إذا تم التعبٌر عنهما 
بألفاظ تفٌد معنى الزواج لغة وعرفا، كما ٌصح 

اإلٌجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة أو 

 .( من المدونة 10وذلك حسب المادة  )باإلشارة 

 

 :الشروط المتعلقة باإلٌجاب والقبول

. شفوٌٌن عند االستطاعة، وإلى فبالكتابة أو إشارة مفهومة- 1

. متطابقٌن وفً مجلس واحد- 2

 .باتٌن غٌر مقٌدٌن بأجل أو شرط واقف أو فاسخ- 3

 (:13مادة )شروط عقد الزواج 

: وهً شروط ضرورٌة ٌجب توافرها فً عقد الزواج بعد تحقق ركنٌه السابق ذكرهما، وهذه الشوط هً

. األهلٌة- 1

. عدم إسقاط الصداق- 2

. ولً الزواج عند االقتضاء- 3

. نالتصرٌح باإلٌجاب والقبول لدى العدلًٌ- 4

 .انتفاء الموانع الشرعٌة- 5

 :زواج المغاربة المقٌمٌن بالخارج

ٌمكن للمغاربة المقٌمٌن بالخارج أن ٌبرموا عقود زواجهم وفقا للقانون المحلً لبلد إقامتهم، مع وجوب 

إٌداع نسخة منه داخل أجل ثبلث أشهر من تارٌخ إبرامه، بالمصالح القنصلٌة المغربٌة التابع لها محل 

 .إبرام العقد أو إرساله للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجٌة

      األهليت

تعتبر األهلٌة شرطا أساسٌا فً عقد الزواج، وتكتمل أهلٌة الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعٌن 

.  سنة شمسٌة كاملة18بقواهما العقلٌة، 

لكن ٌحق لقاضً األسرة المكلف بالزواج، أن ٌأذن بزواج دون سن األهلٌة وذلك بمقرر ٌبٌن فٌه    - 

المصلحة واألسباب هذا اإلذن، وهذا بعد االستماع لؤلبوي القاصر أو نائبه الشرعً أو االستعانة بخبرة 

 .طبٌة

 



و زواج القاصر متوقفة على موافقة نائبه الشرعً، لكن إذا لم ٌوافق حق لقاضً األسرة البث فً    - 

. الموضوع

ذكرا كان أم –أما فٌما ٌخص زواج المعاق ذهنٌا فإن قاضً األسرة المكلف بالزواج ٌأذن بزواجه    - 

 .، وذلك بعد تقدٌم تقرٌر حول حالة اإلعاقة من طرف طبٌب خبٌر أو أكثر-أنثى

 الواليت     

حسب مدونة األسرة الجدٌدة، فالوالٌة حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختٌارها ومصلحتها ولها أن 

 .تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبٌها أو أحد أقاربها

      الصداق

 :تعرٌفه

؛ فالصداق هو ما ٌقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة فً عقد الزواج وإنشاء أسرة 26حسب المادة 

مستقرة، وتثبٌت أسس المودة والعشرة بٌن الزوجٌن، وأسسه الشرعً هو قٌمته المعنوٌة والرمزٌة 

. ولٌس قٌمته المادٌة

 . من مدونة األسرة13والصداق ال ٌجوز إسقاطه حسب المادة 

 :طبٌعة الصداق

 .الصداق كل منفعة مقدرة بالمال من ذهب وفضة وأوراق نقدٌة وعقار

 وقد أجمع الفقهاء على أنع ال ٌوجد حد . ٌحدد الصداق وقت إبرام العقد، أو تفوٌضه لما بعد اإلبرام

 .، ألن قٌمة الصداق معنوٌة أكثر مما هً مادٌة"28لصداق، لكن وجب تخفٌفه طبقا للمادة 

 

  والصداق ملك للمرأة ولها كامل حرٌة التصرف فٌه، ولها المطالبة بأدائه قبل بداٌة المعاشرة

الزوجٌة؛ والقول قولها فً حالة خبلف على تسلٌم الصدق من عدمه، أما إذا وقعت المعاشرة 

الزوجٌة قبل األداء، فإن الصداق أصبح دٌنا فً ذمة الزوج أمام هللا، لكن أمام القضاء فالقول قوله 

 .فً حالة نزاع على تسلٌم الصداق من عدمه

 :وجوب وسقوط الصداق

 سقوط الصداق وجوب الصداق
 :وجوب الصداق كله- 1

. فً حالة المعاشرة الزوجٌة أو الموت قبله

 :وجوب نصف الصداق- 2

 .فً حالة وقع الطالق قبل البناء

 

: ٌسقط الصداق فً الحاالت التالٌة

. إذا وقع فسخ عقد الزواج- 1

إذا وقع رد فً عقد الزواج من طرف بسبب - 2

. عٌب بطرف األخر

 .إذا حدث الطالق فً زواج التفوٌض- 3

 
 

 



 موانع الزواج

: وهً قسمان موانع مؤبدة ومؤقتة

 .الموانع المؤبدة+ 

 : أنواع3وهً 

 

(: 37مادة )بسبب المصاهرة - 2(: 36مادة )بسبب النسب أو القرابة - 1

 :وتشمل
. (...األم، أم األم، أم األب )أصول الرجل من النساء - 
. (...بنات، بنات البنات، )فروع الرجال من النساء - 
. (...عمات، خاالت  )فروع األبوٌٌن من النساء - 
 .(...عمات وخاالت األبوٌٌن  )فروع النساء من األجداد - 

 :وهً أربعة أصناف
. زوجة األب أو األم- 
. زوجة االبن مهما نزلت من درجة- 
.. أم الزوجة وجداتها- 
 .بنت الزوجة وبناتها وبنات أبنائها- 

(. 38مادة )بسبب الرضاعة - 3

 .(سنتان)وهن المحرمات بسبب النسب والمصاهرة، وبشرط أن ٌكون داخل الحولٌن األولٌن 

 

 .الموانع المؤقتة+ 

: مونع الزواج المؤقتة هً" 39جاء فً المادة 

الجمع بٌن أختٌن، أو امرأة وعماتها أو خالتها من النسب ورضاعة؛ - 1

الزٌادة فً الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛ - 2

حدوث الطبلق بٌن الزوجٌن ثبلث مرات، إلى أن تنقضً عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخوال - 3

 ٌعتد به شرعا؛

زواج المسلمة بغٌر المسلم ما لم تكن كتابٌة؛ - 4

. وجود المرأة فً عبلقة زواج أو فً عدة أو إستبراء- 5

 (.49مادة )الذمة المالٌة لزوجٌن 

فإن لكل واحد من الزوجٌن ذمة مالٌة مستقلة عن ذمة األخر، لكن ٌمكنهما االتفاق " 49حسب المادة 

 .على استثمارها وٌكون هذا االتفاق فً وثٌقة مستقلة عن عقد الزواج

 الزواج الصحيح وأثاره

إذا توافرت فً عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع فٌعتبر صحٌحا وٌنتج جمٌع أثاره 

 :الزوجٌن وأبناء واألقاربمن الحقوق والواجبات التً رتبتها الشرٌعة بٌن 

 

 



 (:51مادة )الحقوق والواجبات المتبادلة بٌن الزوجٌن + 

 

المساكنة الشرعٌة بما تستوجبه من معاشرة زوجٌة وعدل وتسوٌة عند التعدد، وإحصان كل منهما - 1

. لآلخر

 .المعاشرة بالمعروف، وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة األسرة- 2

. تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولٌة تسٌٌر ورعاٌة شؤون البٌت واألطفال- 3

. التشاور فً اتخاذ القرارات المتعلقة بتسٌٌر شؤون األسرة واألطفال وتنظٌم النسل- 4

. حسن معاملة كل منهما ألبوي األخر ومحارمه- 5

 .حق الوارث بٌنهما- 6

 (:54مادة)حقوق األطفال على األبوٌن + 

 

. حماٌة حٌاتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حٌن بلوغ سن الرشد- 1

. العمل على تثبٌت هوٌتهم والحفاظ علٌها- 2

 .النسب والحضانة والنفقة- 3

. إرضاء األم ألوالدها عند االستطاعة- 4

. اتخاذ كل التدابٌر الممكنة للنمو الطبٌعً لؤلطفال- 5

التوجه الدٌنً والتربٌة على السلوك القوٌم والحرص على الوقاٌة من كل استغبلل ٌضر بمصالح - 6

. الطفل

. التعلٌم والتكوٌن- 7

 (:55مادة)األقارب + 

 

أما بالنسبة لؤلقارب فعقد الزواج ٌمتد أثاره لهم كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة والرضاعة 

. والجمع

 الزواج الغٌر الصحٌح ٌكون باطبل وإما فاسدا. 

 الزواج الباطل

: فالزواج الباطل ٌكون فً الحاالت التالٌة" 57طبقا للمادة 

. اختل فٌه أحد األركان عقد الزواج- 1

 .وجود بٌن الزوجٌن أحد موانع الزواج- 2

. انعدام التطابق بٌن اإلٌجاب والقبول- 3

 :أثار الزواج الباطل

. (أي مدة لتأكد ما إذا كانت حامل)ٌترتب عن الزواج الباطل، بعد البناء الطبلق واإلستبراء 



 الزواج الفاسد

 :ٌكون الزواج فاسدا إذا ما اختل فٌه شرطا من شروط صحته؛ وهو نوعان

 

 (.60مادة )الزواج الفاسد لصداقه - 1

كأن ٌتفق الزوجان على )ٌعتبر الصداق شرطا من شروط صحة عقد الزواج، وإذا اختل هذا الشرط 

 .اعتبر الزواج فاسدا (إسقاطه أو ٌكون الصداق عبارة عن شًء ٌحرم التعامل به بٌن المسلمٌن

 

 (.61مادة )الزواج الفاسد لعقده - 2

: حصره المشرع فً ثبلث حاالت

. إذا كان أحد الزوجٌن به مرض الموت- 

. إذا قصد الزوج بالزواج تحلٌل الزوجة لمن طلقها- 

.إذا كان الزواج بدون ولً فً حالة وجوبه- 

 :أثار الزواج الفاسد

.  ال ٌنتج أي أثر أي ال صداق وال نفقة وال إرث:قبل البناء

لكن تتوقف هذه  (مهر كامل ونفقة و ثبوت النسب وتوارث  ) ٌترتب عنه أثار العقد الصحٌح،:بعد البناء

. اآلثار بحكم فسخ عقد الزواج

 اإلجراءات اإلدارٌة والشكلٌة لئلبرام عقد الزواج

: إحداث ملف لعقد الزواج ٌضم الوثائق التالٌة" 65حسب المادة 

. مطبوع خاص بطلب اإلذن بتوثٌق الزواج- 1

. نسخة من رسم الوالدة- 2

. شهادة إدارٌة لكل واحد من الخطٌبٌن- 3

. شهادة طبٌة لكل واحد من الخطٌبٌن- 4

: اإلذن بالزواج فً الحاالت التالٌة- 5

. الزواج دون سن األهلٌة- 

 .التعدد- 

. زواج المصب بإعاقة ذهنٌة- 

 .زواج معتنقً اإلسبلم واألجانب- 

.شهادة الكفاءة بالنسبة لؤلجانب أو ما ٌعادلها- 6

  بعد جمع هذه الوثائق، ٌحفظ الملف بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة بمحل إبرام العقد من أجل

 بتوثٌق عقد الزواج؛ وٌقدم فً األخٌر أصل رسم ننظر قاضً األسرة فً الملف وتقٌم اإلذن للعدلًٌ

. الزواج للزوجة ومثله للزوج



 :فً الختام تجدر اإلشارة إلى

 –المستجدات مدونة األسرة الجدٌدة - 

 .جعل األسرة تحت مسؤولٌة الزوجٌن معا ولٌس الزوج وحده- 1

. الشراكة فً رعاٌة األسرة بٌن الزوجٌن والتساوي فً الحقوق والواجبات- 2

. المساواة بٌن الرجل والمرأة فً سن الزواج- 3

. جعل التعدد شبه ممتنع- 4

. جعل الطبلق بٌن الزوجٌن على حد سواء- 5

. توسٌع حق المرأة فً طلب الطبلق- 6

 .الحفاظ على حقوق الطفل وفقا لبلتفاقٌات الدولٌة- 7

 

 

 

 

 تم بحمد اهلل
01.01.2018 – 02:15 

: إهداء 

 .. إلى أمي 

 

 .هذا وما كان من توفوق فهو من اهلل وحده، وما كان من من تقصري أونقص فهو مين

 وفقنا اهلل مجوعا

 

- Berradi Mohamed - 

 

Elbellouti
Rectangle




