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التاأ�ضيل النظامي لإثبات النكاح واإجراء عقده)1(   

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�إثبات �لنكاح و�إجر�ء  لقد حتدثت يف �لعدد �ل�سابق عن �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف 
على  ناأتي  �لعدد  هذ�  ويف  �الإجر�ء�ت  لهذه  �لفقهي  �لتاأ�سيل  عن  وكذلك  عقده، 
�ملتطلب �لثالث لهذ� �الإثبات وهو مت�سل �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات �لنكاح و�إجر�ء 

عقده.
وهو على �أق�سام كما يلي: 

�أواًل: ما يتعلق ب�رشوط �لنكاح و�أركانه ومتطلباته.
ثانياً:  ما يتعلق بطريقة �إجر�ء عقود �الأنكحة و�إثبات �لزوجية.

ثالثاً: ما يتعلق بعقد �لنكاح لغري �ل�سعوديني.
ر�بعاً: ما يتعلق مباأذوين �الأنكحة وطريقة �إجر�ئهم لعقود �الأنكحة.

�أوًل: �لقر�ر�ت و�لأنظمة �ملتعلقة ب�شروط �لنكاح و�أركانه ومتطلباته:

لقد جاءت �الأنظمة و�لتعليمات �ملتعلقة ب�رشوط �لنكاح و�أركانه ومتطلباته كما 
يلي: 

قر�ر  على  �ملعطوف  1391/1/17هـ  يف  1/91/ت  رقم  �لتعميم  جاء  فقد 
�لهيئة �لق�سائية �لعليا رقم 109 يف 1391/5/5هـ �ملت�سمن در��سة �القرت�ح �ملتعلق 
باإجر�ء عقد  �ل�رشعي  �ملاأذون  �إلى  و�لدها  تقدم  �لثيب يف حالة  �ملر�أة  مو�فقة  باأخذ 
قاعدة  �أن يكون هذ�  �أقاربها، على  و�أحد  تعريفها من و�لدها،  بعد  نكاحها، وذلك 
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عامة متبعة حتى ميكن بذلك جتنب دعاوى �لزوجات باأنهن زوجن بدون ر�ساهن، 
وقد يكن مدفوعات �إلى ذلك، وقد قررت �لهيئة بعد �لدر��سة لذلك عطفاً على ما 
ثبت يف �الأحاديث �ل�سحيحة �ل�رشيحة يف �الأمر با�ستئمار �لثيب، و��ستئذ�ن �لبكر، 
فاإن  تزويجهن.  عند  �لن�ساء  ��ستئذ�ن  يف  �لت�ساهل  من  �لعامة  بني  موجود  هو  وملا 
�لهيئة ال ترى مانعاً من �لتعميم على �ملحاكم، وعلى �ملاأذونني �ل�رشعيني باأنه ينبغي 
�لتثبت من مو�فقة �ملر�أة على تزويجها. وعليه �عتمدو� عدم �إجر�ء �أي عقد �إال بعد 
��ستئمار �ملر�أة �لثيب، و��ستئذ�ن �لبكر، ولو كان �لويل هو �الأب، و�إذن �لبكر �سمتها 
كما جاء �حلديث �ل�رشيف بذلك. وينبغي �الإ�سهاد عليها بذلك، الأن يف ذلك قطعاً 

لد�بر كثري من �سكاوي بع�ض �لن�ساء باأنهن زوجن بغري ر�ساهن)1) .
كما جاء �لتعميم رقم 181/12/ت يف 1405/10/7هـ �ملعطوف على خطاب 
�ساحب �ل�سمو �مللكي نائب وزير �لد�خلية رقم 37618/30 يف 1405/6/25هـ 
ب�ساأن �لتو�سيات و�ملقرتحات �لتي تو�سلت �إليها �للجنة �ملوؤلفة لدر��سة �أبرز �مل�ساكل 
�لتي يو�جهها �ل�سباب و�لفتيات، و�لتي يخ�ض وز�رة �لعدل منها ما يتعلق ب�رشورة 
�سوؤ�ل كل من طريف عقد �لنكاح عن �ل�رشوط �لتي ي�سرتطها، وت�سمينها - �إن وجد 
�سيء منها - عقد �لنكاح، مثل ��سرت�ط مز�ولة مهنة �لتدري�ض �أو �أية �أعمال �أخرى، 

وذلك ليكون كل من طريف �لعقد على بينة من �أمره)2) .
خطاب  على  �ملعطوف  1383/4/13هـ  يف   3/1640 رقم  �لتعميم  جاء  كما 
1383/2/23هـ  يف   4730 رقم  �لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
وعلى خطاب �سمو نائبه رقم 5672 يف 1383/3/3هـ �لقا�سيني �الإذن لكل قا�ض 
�إذ�  يرغبنه  ممن  �حلكومة  قبل  من  عتقهن  جرى  �لالتي  لالإماء  �لنكاح  عقد  باإجر�ء 

)))    الت�ضنيف املو�ضوعي 466/5.

)))    الت�ضنيف املو�ضوعي 496/5.
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توفرت فيه �ل�س�رشوط �لالزمة �رشعاً فيما �إذ� مل يكن لهن ويل من �لن�سب كاالأب 
و�البن و�الأخ ونحوهم)3) .

كما جاء �لتعميم رقم 8/ت/145 يف 1409/9/2هـ)4)  �ملعطوف على خطاب 
رقم  و�الإر�ساد  و�لدعوة  و�الإفتاء  �لعلمية  �لبحوث  الإد�ر�ت  �لعام  �لرئي�ض  �سماحة 
1/76 يف 1408/3/23هـ بخ�سو�ض توقف بع�ض �أ�سحاب �لف�سيلة �لق�ساة عن 
�إجر�ء عقد �لنكاح على من يرغنب �لزو�ج من �لن�ساء �الأجانب �لالتي �أ�سلمن حديثاً؛ 
بحجة �أنه ال ويل لها يف  هذه �لبالد، ورغبة �سماحته �لتعميم على �لق�ساة باإجر�ء 
ت�سهياًل الأمورهن، وتاأليفاً لقلوبهن،  �مل�سلمات  لها من  لتزويج من ال ويل  ما يلزم 
وحفظاً مل�ساحلهن، وحيث جرى عر�ض هذ� �ملو�سوع على جمل�ض �لق�ساء �الأعلى 
1408/4/23هـ  يف   1/446 رقم  بخطابه  بالنيابة  �ملجل�ض  رئي�ض  �سماحة  فاأجابنا 

�لذي جاء فيه ما ن�سه:
نكاحها  ما مينع من عقد  عليه  �طلعنا  ما  �لتعليمات ح�سب  لي�ض يف  �أنه  نفيدكم 
ما د�م لديها �إقامة نظامية ح�سبما دل عليه مفهوم قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 1399 
3/6/ت يف  برقم  �لوز�رة  من  �ملحاكم  على  عنه  �ملعمم  يف 1393/11/18هـ  
1394/1/10هـ ومعلوم لدى ق�ساة �ملحاكم �أن �ملر�أة �لكافرة �إذ� �أ�سلمت �نقطعت 
والية �أهلها �لكفار عنها، كما �أنها �إذ� كانت مزوجة لكافر فاأ�سلمت ال يبقى لع�سمة 

ژ ٴۇ ۋ  �إذ ال حتل له كما قال �هلل تعالى يف كتابه �لكرمي:  �أثر �سوى �ال�سترب�ء  �لكافر 
ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ژ و�أن ويل �الأمر هنا هو ويل من ال ويل لها يف هذه �لبالد، وال 
ي�سوغ �لتوقف عن عقد نكاح �ملذكورة، و�لعقد �لذي قدمت به �أي �مر�أة �إلى هذه 
�لبالد ال يعزل �لقا�سي عن واليته �ل�رشعية على من ال ويل لها، و�إمنا على �لق�ساة 

)3)    الت�ضنيف املو�ضوعي 460/5.

)4)    الت�ضنيف املو�ضوعي 3/5)5.
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يف  ولي�ض  �سالحياتهم،  حدود  يف  �مل�سلمني  �أمور  ت�سهيل  مع  و�الحتياط،  �لتثبت 
كالم �أهل �لعلم �أن والية �لقا�سي خا�سة مبن �إقامتها يف �لبالد د�ئمة، و�الأ�سل عدم 

�لتخ�سي�ض. �.هـ.
باأن  �ل�رشعية  �ملر�فعات  نظام  على   7/32 رقم  �لتنفيذية  �لالئحة  جاءت  كما 

للقا�سي �حلق يف رفع والية �الأب فيما يخ�ض �لنكاح؛ ملوجب يقت�سي ذلك.
�لن�ساء  من  لها  ويل  ال  من  يزوج  �لقا�سي  باأن   11/32 رقم  �لالئحة  وكذلك 
ويلحق بها من �نقطع �أولياوؤها؛ بفقد، �أو موت، �أو غيبة يتعذر معها �الت�سال بهم، 
ومن  ع�سلهم،  بثبوت  �أولياوؤها، وحكم  ع�سلها  ومن  توكيلهم،  �أو  �أو ح�سورهم، 

�أ�سلمت ولي�ض لها ويل م�سلم)5).
�ملعطوف على خطاب  �لتعميم رقم 8/ت يف 1410/5/25هـ)6)    كما جاء 
�ملقام �ل�سامي رقم 1027/4/م يف 1410/5/7هـ وم�سفوعة قر�ر جمل�ض هيئة 
كبار �لعلماء رقم 165 يف 1410/2/26هـ �ملتعلق مبن يتولى تزويج �لفتيات �لالتي 
ي�سدر بحقهن حكم ق�سائي، ويبقني حتت �إ�رش�ف موؤ�س�سة رعاية �لفتيات �أو غريها، 
وقد ت�سمن �لقر�ر �أن �ملجل�ض يرى �أنه يتعني عندما تتو�فر �الأمور �ملطلوبة يف �خلاطب 
يف نظر �ملكتب - مكتب �الإ�رش�ف �لن�سائي على موؤ�س�سة رعاية �لفتيات - �أو من له 
م�سوؤولية  حفظ هوؤالء �لن�سوة، ومينع ويل �أمر �لفتاة عن �ملو�فقة على تزويجها دون 
�إبد�ء �سبب مقبول، �إحالة �الأمر �إلى �ملحكمة لتتولى �إجر�ء ما يلزم لذلك، مبوجب 

ما لديها من �إمكانات، وما لها من �سالحيات.
كما جاء �لتعميم رقم 8/ت 86 يف 1412/7/15هـ )7)  �ملت�سمن �لتعميم على 

)5)    اللوائح التنفيذية ال�ضادرة برقم 4569 يف 3/6/3)4)هـ.

)6)    الت�ضنيف املو�ضوعي 9/5)5.

)))    الت�ضنيف املو�ضوعي 5/))5.
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�ملحاكم �ل�رشعية بعدم �لعقد الأي فتاة جمهولة �الأبوين �إال بخطاب �إحالة ر�سمي من 
�لوز�رة، �أو �أحد فروعها �مل�رشفة على متابعة هذه �حلاالت ملا يف ذلك من م�سلحة 

مل�ستقبل هوؤالء �لفتيات.
�ملحاكم  �خت�سا�ض  على  �ل�رشعية،  �ملر�فعات  نظام  من   32 �ملادة  ن�ست  كما 
�لعامة باإثبات �لزو�ج وبتزويج من ال ويل لها من �لن�ساء، وجاء يف الئحتها 1/32، 
مما  ذلك  �إلى  يحتاج  فيما  �لد�خلية  وز�رة  مو�فقة  مر�عاة  �رشورة  على   12/32
�سدرت به �لتعليمات. كما جاءت �لالئحة رقم 13/32 باأن ذو�ت �لظروف �خلا�سة 
ينبغي �لنظر يف تزويجهن بناًء على خطاب �جلهة �ملخت�سة بوز�رة �لعمل و�ل�سوؤون 

�الجتماعية وفق �لتعليمات)8) .
قر�ر  على  �ملبني  1422/1/6هـ  يف  13/ت/1703  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
1421/12/1هـ   وتاأريخ   52/283 رقم  �لعامة  بهيئته  �الأعلى  �لق�ساء  جمل�ض 

�ملت�سمن �خت�سا�ض حمكمة �ل�سمان و�الأنكحة ملا يلي:
1- �إذ� تقدمت �ملر�أة �لتي ال ويل لها ملحكمة �ل�سمان و�الأنكحة بطلب تزويجها 
من �خلاطب لها فاإن على حمكمة �ل�سمان و�الأنكحة �إكمال ما يتعلق بذلك وفق ما 

يقت�سيه �لوجه �ل�رشعي بعد �لتحقق من عدم وجود �لويل.
و��سرتط  و�الأنكحة  �ل�سمان  حمكة  لدى  �لطالق  الإثبات  زوجان  تقدم  �إذ�   -2
�أحدهما على �الآخر ح�سانة ونفقة �أو غري ذلك ورغبا يف كتابة ذلك يف �سك �لطالق 

فاإن على قا�سي حمكمة �ل�سمان و�الأنكحة كتابة ما يتفقان عليه فيما ي�سدر منه.
ثانياً: �الأنظمة و�لتعليمات �ملتعلقة بطريقة �إجر�ء عقود �الأنكحة و�إثبات �لزوجية: 
و�إثبات  �الأنكحة،  �إجر�ء عقود  بطريقة  �ملتعلقة  �الأنظمة و�لتعليمات  لقد جاءت 

)8)    نظام املرافعات ال�ضرعية ال�ضادر برقم م/)) يف 0)/5/))4)هـ ولوائحه التنفيذية ال�ضادرة برقم 4569 يف 3/6/3)4)هـ.
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�لزوجية كما يلي:
مالحظة  �ملت�سمن  1394/3/9هـ)9)   يف  13/39/ت  رقم  �لتعميم  جاء  لقد 
لهم  ماأذون  �أنا�ض غري  قبل  �أجريت من  قد  �إليها  ت�سل  �لتي  �لعقود  �أكرث  �أن  �لوز�رة 
بذلك، وبع�سها �أجري من قبل �أنا�ض ماأذون لهم، �إال �أنها قد كتبت على �أور�ق غري 
ر�سمية، و�إمنا حتمل ��سم �ملاأذون، وقد �سدق عليها من قبل �لق�ساة، و�أن �لوز�رة ال 
تتمكن من �لت�سديق على �أي عقد قد �أجري من قبل غري ماأذون �رشعي، �أو �أجري 

من قبل ماأذون، ولكنه مكتوب على ورقة غري ر�سمية، وال م�سجلة.
لكم  �رشفت  �أن  �سبق  �لتي  �لر�سمية  �الأور�ق  با�ستخد�م  عليكم  نوؤكد  فاإننا  لذ� 

و�إعمال مقت�سى ما تبلغتم به بهذ� �خل�سو�ض �أ.هـ.
كما جاء �لتعميم رقم 3/5/ت يف 1395/1/11هـ)10) �ملت�سمن �إبالغ �ملحاكم 
ذكر حفيظة  كاماًل، مع  �لزوج  و��سم  للزو�ج،  �لفعلي  �لعقد  تاأريخ  تدوين  مبر�عاة 

نفو�سه، وتوثيق �لعقد.
�إبالغ  �ملت�سمن  1406/6/22هـ)11)  يف  121/12/ت  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
�ملحاكم �ل�رشعية وماأذوين �الأنكحة بعدم �العتماد يف �إثبات �جلن�سية �ل�سعودية على 
جو�ز �ل�سفر، و�أن يعتمد يف ذلك على حفيظة �لنفو�ض �ل�سعودية، وقد �أكد بالتعميم 

رقم 142/12/ت يف 1406/7/20هـ.
�لتاأكيد  �ملت�سمن  1409/11/8هـ)12)  يف  8/ت/174  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
عبارة  بالتوقيع حتت  �لزوج  باإلز�م  �الأنكحة  وماأذوين عقود  �ل�رشعية  �ملحاكم  على 

)9)    الت�ضنيف املو�ضوعي 6/5)4.

)0))    الت�ضنيف املو�ضوعي 6/5)4.

))))    الت�ضنيف املو�ضوعي 498/5.

))))    الت�ضنيف املو�ضوعي 4/5)5.
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�الإفهام مبر�جعة �الأحو�ل �ملدنية، وذلك تاأكيد�ً لعلمه بفحو�ها.
كما جاء �لتعميم رقم 12/74/ت يف 1402/5/27هـ �ملت�سمن �إبالغ �ملحاكم 
وماأذوين �الأنكحة �ل�رشعية ب�رشورة و�سع عبارة »بدل فاقد« على �ل�سور �مل�ستخرجة 

من �لعقود �الأ�سلية)13).
كما جاء �لتعميم رقم 45/12/ت يف 1404/3/10هـ �ملت�سمن �ملو�فقة على 
كانت  �سو�ء  �ل�سبط،  و�قع  من  �لوثائق  و�إخر�ج  �الأنكحة،  عقود  ب�سبط  �الكتفاء 
�لعقود بني مو�طنني، �أو �أجانب، �أو �أحد طريف �لعقد �أجنبياً ت�سهياًل ل�سري �الأعمال.

وقد �أكد ذلك بالتعميم رقم 71/12/ت يف 1404/4/19هـ و�أنه ي�ساف �إلى 
ما ذكر �إثبات �الأنكحة �لقدمية؛ حيث يكتفي ب�سبط �الإثبات، و�إخر�ج �ل�سك �لالزم 

لذلك دون ت�سجيله)14) .
كما جاء �لتعميم رقم 12/106/ت يف 1399/7/9هـ �ملعطوف على خطاب 
�ل�سعوديني من  �أن  �ملت�سمن  9491 يف 1399/6/17هـ  �لد�خلية رقم  �سمو وزير 
�ملعاتيق، وهم يحملون حفائظ، وزو�جهم قدمي، ولهم �أوالد، ويظهر من طلبهم �أن 
ق�سدهم �إخر�ج �سكوك تثبت قيام �ل�سلة �لزوجية من �ل�سابق، ولي�ض �لق�سد �إجر�ء 
عقد زو�ج، فاملفرو�ض �أن هوؤالء و�أمثالهم يعطون ما يثبت قيام �ل�سلة �لزوجية بينهم 
وبني زوجاتهم من �ل�سابق، وذلك من قبل �ملحاكم �ل�رشعية، الأن �ملمنوع هو عقد 
�لتعليمات �الأخرية، فال ينطبق عليه  �لقائم قبل �سدور  �لقدمي  �لزو�ج  �أّما  �لزو�ج، 
هذه �لتعليمات، الأن �لزو�ج ثابت وقائم فعاًل منذ مدة، و�لزوجان لهما �أوالد. لذ� 
نود �إبالغ �ملخت�سني لديكم بذلك حتى ال تتعطل م�سالح �ملذكورين و�أمثالهم، الأن 

)3))    الت�ضنيف املو�ضوعي 483/5.

)4))    الت�ضنيف املو�ضوعي 5/)48.
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�إلى حفيظة زوجها،  �لزوجة  الإ�سافة  �أمر �رشوري  �لزوجية  �ل�سلة  يثبت  ما  وجود 
والإثبات �ملو�ريث و�حلقوق، ونحو ذلك)15) .

كما جاء �لتعميم رقم 12/10/ت يف 1404/1/10هـ، �ملت�سمن �لتاأكيد على 
جميع ماأذوين �الأنكحة �ملرتبطني بكم بالتايل: 

1- عدم �إ�سد�ر �سيء من وثائق عقود �الأنكحة الأ�سخا�ض مت زو�جهم قدمياً؛ الأن 
هذ� من باب �الإثبات ومرجعه �ملحاكم.

2- عدم �إجر�ء عقد �لنكاح الأي �مر�أة مطلقة ما مل تربز �سك �لطالق �الأ�سلي 
مع مالحظة �لتهمي�ض على �سكوك �لطالق مبا يتم من زو�ج - عن طريق �لقا�سي - 

وبعثها للجهة �لتي �أ�سدرتها للتهمي�ض على �سجالتها.
3- عند قيام �أي �سخ�ض بالطالق، فاإنه ال بد من �سحب وثيقة عقد �لنكاح منه 
و�لتهمي�ض عليها مبا مت من طالق، وبعثها للجهة �مل�سدرة لها للتهمي�ض على �ل�سجل 

بذلك.
4- عدم �إثبات �سيء من عقود �الأنكحة �أو �لطالق على �أور�ق عادية)16) .

كما جاء �لتعميم رقم 67/8/ت يف 1409/5/10هـ)17)  �ملت�سمن �أن بع�ض 
و�أوالد،  زوجية  �إثبات  �سكوك  ي�سدرون  �الأنكحة  وماأذوين  �ل�رشعية  �ملحاكم 
�لقدمية،  �الإرث للحاالت  �ملخالعات، و�سكوك ح�رش  و�سكوك طالق، و�سكوك 
و�حلاالت �مل�ستجدة، وال يدونون بهذه �ل�سكوك و�لوثائق تاريخ و�قعة �لزو�ج �أو 
�أو �لوفاة يف بع�ض �الأحيان، �الأمر �لذي ال يعرف معه تاريخ  �أو �ملخالعة  �لطالق، 
وقوع هذه �لوقائع وت�سجيلها. لذ� فيعتمد �إثبات تاريخ وقوع هذه �لوقائع وت�سجيلها 

)5))    الت�ضنيف املو�ضوعي 8/5)4.

)6))    الت�ضنيف املو�ضوعي 486/5.

))))    الت�ضنيف املو�ضوعي 5/))5.



اإجراءات ق�ضائية

6)3  العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة

بال�سكوك و�لوثائق.
على  �ملعطوف  1424/11/29هـ  يف  13/ت/2358  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
�إلز�م طريف  �ملت�سمن  1424/11/15هـ  4/ب/54504 يف  رقم  �ل�سامي  �الأمر 
عقد �لنكاح باإح�سار �سهادة �لفح�ض �لطبي قبل �لعقد، و�أن يكون هذ� �الإجر�ء �أحد 

متطلبات تدوين �لعقد.

وقفة:

�إثبات �الأنكحة يعتمد على تاأ�سيل �رشعي، وتنظيم �إجر�ئي، و�ملادة يف �الأنظمة 
و�لتعليمات �الإجر�ئية تعترب و��سعة ومتعددة ولهذ� فاإن هذه �لتعليمات تتطلب �سيئاً 

من �الإكمال و�لعر�ض �لذي يحتاج �إلى حت�سري �أكرث من مقال.
 و��ستاأذن �لقارئ �لكرمي �إلى �أن يتم �إكمال هذ� �لتاأ�سيل يف �لعدد �لقادم -باإذن 

�هلل- و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل على نبينا حممد.
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