�إجراءت ق�ضائية
�إعداد
د .نا�صر بن �إبراهيم املحيميد
رئي�س التفتي�ش الق�ضائي باملجل�س الأعلى للق�ضاء،
وخبري الفقه والنظام بجامعة الدول العربية.

�إجراءات ق�ضائية

الت�أ�صيل النظامي لإثبات النكاح و�إجراء عقده()1
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده� ،أما بعد:
لقد حتدثت يف العدد ال�سابق عن الإجراءات املتبعة يف �إثبات النكاح و�إجراء
عقده ،وكذلك عن الت�أ�صيل الفقهي لهذه الإجراءات ويف هذا العدد ن�أتي على
املتطلب الثالث لهذا الإثبات وهو مت�صل الت�أ�صيل النظامي لإثبات النكاح و�إجراء
عقده.
وهو على �أق�سام كما يلي:
�أو ًال :ما يتعلق ب�رشوط النكاح و�أركانه ومتطلباته.
ثانياً :ما يتعلق بطريقة �إجراء عقود الأنكحة و�إثبات الزوجية.
ثالثاً :ما يتعلق بعقد النكاح لغري ال�سعوديني.
رابعاً :ما يتعلق مب�أذوين الأنكحة وطريقة �إجرائهم لعقود الأنكحة.
�أو ًال :القرارات والأنظمة املتعلقة ب�شروط النكاح و�أركانه ومتطلباته:

لقد جاءت الأنظمة والتعليمات املتعلقة ب�رشوط النكاح و�أركانه ومتطلباته كما
يلي:
فقد جاء التعميم رقم /1/91ت يف 1391/1/17هـ املعطوف على قرار
الهيئة الق�ضائية العليا رقم  109يف 1391/5/5هـ املت�ضمن درا�سة االقرتاح املتعلق
ب�أخذ موافقة املر�أة الثيب يف حالة تقدم والدها �إلى امل�أذون ال�رشعي ب�إجراء عقد
نكاحها ،وذلك بعد تعريفها من والدها ،و�أحد �أقاربها ،على �أن يكون هذا قاعدة
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عامة متبعة حتى ميكن بذلك جتنب دعاوى الزوجات ب�أنهن زوجن بدون ر�ضاهن،
وقد يكن مدفوعات �إلى ذلك ،وقد قررت الهيئة بعد الدرا�سة لذلك عطفاً على ما
ثبت يف الأحاديث ال�صحيحة ال�رصيحة يف الأمر با�ستئمار الثيب ،وا�ستئذان البكر،
وملا هو موجود بني العامة من الت�ساهل يف ا�ستئذان الن�ساء عند تزويجهن .ف�إن
الهيئة ال ترى مانعاً من التعميم على املحاكم ،وعلى امل�أذونني ال�رشعيني ب�أنه ينبغي
التثبت من موافقة املر�أة على تزويجها .وعليه اعتمدوا عدم �إجراء �أي عقد �إال بعد
ا�ستئمار املر�أة الثيب ،وا�ستئذان البكر ،ولو كان الويل هو الأب ،و�إذن البكر �صمتها
كما جاء احلديث ال�رشيف بذلك .وينبغي الإ�شهاد عليها بذلك ،لأن يف ذلك قطعاً
لدابر كثري من �شكاوي بع�ض الن�ساء ب�أنهن زوجن بغري ر�ضاهن((( .
كما جاء التعميم رقم /181/12ت يف 1405/10/7هـ املعطوف على خطاب
�صاحب ال�سمو امللكي نائب وزير الداخلية رقم  37618/30يف 1405/6/25هـ
ب�ش�أن التو�صيات واملقرتحات التي تو�صلت �إليها اللجنة امل�ؤلفة لدرا�سة �أبرز امل�شاكل
التي يواجهها ال�شباب والفتيات ،والتي يخ�ص وزارة العدل منها ما يتعلق ب�رضورة
�س�ؤال كل من طريف عقد النكاح عن ال�رشوط التي ي�شرتطها ،وت�ضمينها � -إن وجد
�شيء منها  -عقد النكاح ،مثل ا�شرتاط مزاولة مهنة التدري�س �أو �أية �أعمال �أخرى،
وذلك ليكون كل من طريف العقد على بينة من �أمره((( .
كما جاء التعميم رقم  3/1640يف 1383/4/13هـ املعطوف على خطاب
�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء رقم  4730يف 1383/2/23هـ
وعلى خطاب �سمو نائبه رقم  5672يف 1383/3/3هـ القا�ضيني الإذن لكل قا�ض
ب�إجراء عقد النكاح للإماء الالتي جرى عتقهن من قبل احلكومة ممن يرغبنه �إذا
((( الت�صنيف املو�ضوعي .466/5
((( الت�صنيف املو�ضوعي .496/5
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توفرت فيه ال�ض�رشوط الالزمة �رشعاً فيما �إذا مل يكن لهن ويل من الن�سب كالأب
واالبن والأخ ونحوهم((( .
كما جاء التعميم رقم /8ت 145/يف 1409/9/2هـ((( املعطوف على خطاب
�سماحة الرئي�س العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد رقم
 1/76يف 1408/3/23هـ بخ�صو�ص توقف بع�ض �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة عن
�إجراء عقد النكاح على من يرغنب الزواج من الن�ساء الأجانب الالتي �أ�سلمن حديثاً؛
بحجة �أنه ال ويل لها يف هذه البالد ،ورغبة �سماحته التعميم على الق�ضاة ب�إجراء
ما يلزم لتزويج من ال ويل لها من امل�سلمات ت�سهي ًال لأمورهن ،وت�أليفاً لقلوبهن،
وحفظاً مل�صاحلهن ،وحيث جرى عر�ض هذا املو�ضوع على جمل�س الق�ضاء الأعلى
ف�أجابنا �سماحة رئي�س املجل�س بالنيابة بخطابه رقم  1/446يف 1408/4/23هـ
الذي جاء فيه ما ن�صه:
نفيدكم �أنه لي�س يف التعليمات ح�سب ما اطلعنا عليه ما مينع من عقد نكاحها
ما دام لديها �إقامة نظامية ح�سبما دل عليه مفهوم قرار جمل�س الوزراء رقم 1399
يف 1393/11/18هـ املعمم عنه على املحاكم من الوزارة برقم /3/6ت يف
1394/1/10هـ ومعلوم لدى ق�ضاة املحاكم �أن املر�أة الكافرة �إذا �أ�سلمت انقطعت
والية �أهلها الكفار عنها ،كما �أنها �إذا كانت مزوجة لكافر ف�أ�سلمت ال يبقى لع�صمة
الكافر �أثر �سوى اال�سترباء �إذ ال حتل له كما قال اهلل تعالى يف كتابه الكرمي :ﮋﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ و�أن ويل الأمر هنا هو ويل من ال ويل لها يف هذه البالد ،وال
ي�سوغ التوقف عن عقد نكاح املذكورة ،والعقد الذي قدمت به �أي امر�أة �إلى هذه
البالد ال يعزل القا�ضي عن واليته ال�رشعية على من ال ويل لها ،و�إمنا على الق�ضاة
((( الت�صنيف املو�ضوعي .460/5
((( الت�صنيف املو�ضوعي .513/5
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التثبت واالحتياط ،مع ت�سهيل �أمور امل�سلمني يف حدود �صالحياتهم ،ولي�س يف
كالم �أهل العلم �أن والية القا�ضي خا�صة مبن �إقامتها يف البالد دائمة ،والأ�صل عدم
التخ�صي�ص .ا.هـ.
كما جاءت الالئحة التنفيذية رقم  7/32على نظام املرافعات ال�رشعية ب�أن
للقا�ضي احلق يف رفع والية الأب فيما يخ�ص النكاح؛ ملوجب يقت�ضي ذلك.
وكذلك الالئحة رقم  11/32ب�أن القا�ضي يزوج من ال ويل لها من الن�ساء
ويلحق بها من انقطع �أوليا�ؤها؛ بفقد� ،أو موت� ،أو غيبة يتعذر معها االت�صال بهم،
�أو ح�ضورهم� ،أو توكيلهم ،ومن ع�ضلها �أوليا�ؤها ،وحكم بثبوت ع�ضلهم ،ومن
�أ�سلمت ولي�س لها ويل م�سلم(((.
كما جاء التعميم رقم /8ت يف 1410/5/25هـ((( املعطوف على خطاب
املقام ال�سامي رقم /1027/4م يف 1410/5/7هـ وم�شفوعة قرار جمل�س هيئة
كبار العلماء رقم  165يف 1410/2/26هـ املتعلق مبن يتولى تزويج الفتيات الالتي
ي�صدر بحقهن حكم ق�ضائي ،ويبقني حتت �إ�رشاف م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات �أو غريها،
وقد ت�ضمن القرار �أن املجل�س يرى �أنه يتعني عندما تتوافر الأمور املطلوبة يف اخلاطب
يف نظر املكتب  -مكتب الإ�رشاف الن�سائي على م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات � -أو من له
م�س�ؤولية حفظ ه�ؤالء الن�سوة ،ومينع ويل �أمر الفتاة عن املوافقة على تزويجها دون
�إبداء �سبب مقبول� ،إحالة الأمر �إلى املحكمة لتتولى �إجراء ما يلزم لذلك ،مبوجب
ما لديها من �إمكانات ،وما لها من �صالحيات.
كما جاء التعميم رقم /8ت  86يف 1412/7/15هـ ((( املت�ضمن التعميم على
((( اللوائح التنفيذية ال�صادرة برقم  4569يف 1423/6/3هـ.
((( الت�صنيف املو�ضوعي .519/5
((( الت�صنيف املو�ضوعي .522/5
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املحاكم ال�رشعية بعدم العقد لأي فتاة جمهولة الأبوين �إال بخطاب �إحالة ر�سمي من
الوزارة� ،أو �أحد فروعها امل�رشفة على متابعة هذه احلاالت ملا يف ذلك من م�صلحة
مل�ستقبل ه�ؤالء الفتيات.
كما ن�صت املادة  32من نظام املرافعات ال�رشعية ،على اخت�صا�ص املحاكم
العامة ب�إثبات الزواج وبتزويج من ال ويل لها من الن�ساء ،وجاء يف الئحتها ،1/32
 12/32على �رضورة مراعاة موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج �إلى ذلك مما
�صدرت به التعليمات .كما جاءت الالئحة رقم  13/32ب�أن ذوات الظروف اخلا�صة
ينبغي النظر يف تزويجهن بنا ًء على خطاب اجلهة املخت�صة بوزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية وفق التعليمات((( .
كما جاء التعميم رقم /13ت 1703/يف 1422/1/6هـ املبني على قرار
جمل�س الق�ضاء الأعلى بهيئته العامة رقم  52/283وت�أريخ 1421/12/1هـ
املت�ضمن اخت�صا�ص حمكمة ال�ضمان والأنكحة ملا يلي:
� -1إذا تقدمت املر�أة التي ال ويل لها ملحكمة ال�ضمان والأنكحة بطلب تزويجها
من اخلاطب لها ف�إن على حمكمة ال�ضمان والأنكحة �إكمال ما يتعلق بذلك وفق ما
يقت�ضيه الوجه ال�رشعي بعد التحقق من عدم وجود الويل.
� -2إذا تقدم زوجان لإثبات الطالق لدى حمكة ال�ضمان والأنكحة وا�شرتط
�أحدهما على الآخر ح�ضانة ونفقة �أو غري ذلك ورغبا يف كتابة ذلك يف �صك الطالق
ف�إن على قا�ضي حمكمة ال�ضمان والأنكحة كتابة ما يتفقان عليه فيما ي�صدر منه.
ثانياً :الأنظمة والتعليمات املتعلقة بطريقة �إجراء عقود الأنكحة و�إثبات الزوجية:
لقد جاءت الأنظمة والتعليمات املتعلقة بطريقة �إجراء عقود الأنكحة ،و�إثبات
((( نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر برقم م 21/يف 1421/5/20هـ ولوائحه التنفيذية ال�صادرة برقم  4569يف 1423/6/3هـ.
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الزوجية كما يلي:
لقد جاء التعميم رقم /13/39ت يف 1394/3/9هـ((( املت�ضمن مالحظة
الوزارة �أن �أكرث العقود التي ت�صل �إليها قد �أجريت من قبل �أنا�س غري م�أذون لهم
بذلك ،وبع�ضها �أجري من قبل �أنا�س م�أذون لهم� ،إال �أنها قد كتبت على �أوراق غري
ر�سمية ،و�إمنا حتمل ا�سم امل�أذون ،وقد �صدق عليها من قبل الق�ضاة ،و�أن الوزارة ال
تتمكن من الت�صديق على �أي عقد قد �أجري من قبل غري م�أذون �رشعي� ،أو �أجري
من قبل م�أذون ،ولكنه مكتوب على ورقة غري ر�سمية ،وال م�سجلة.
لذا ف�إننا ن�ؤكد عليكم با�ستخدام الأوراق الر�سمية التي �سبق �أن �رصفت لكم
و�إعمال مقت�ضى ما تبلغتم به بهذا اخل�صو�ص �أ.هـ.
كما جاء التعميم رقم /3/5ت يف 1395/1/11هـ( ((1املت�ضمن �إبالغ املحاكم
مبراعاة تدوين ت�أريخ العقد الفعلي للزواج ،وا�سم الزوج كام ًال ،مع ذكر حفيظة
نفو�سه ،وتوثيق العقد.
كما جاء التعميم رقم /121/12ت يف 1406/6/22هـ( ((1املت�ضمن �إبالغ
املحاكم ال�رشعية وم�أذوين الأنكحة بعدم االعتماد يف �إثبات اجلن�سية ال�سعودية على
جواز ال�سفر ،و�أن يعتمد يف ذلك على حفيظة النفو�س ال�سعودية ،وقد �أكد بالتعميم
رقم /142/12ت يف 1406/7/20هـ.
كما جاء التعميم رقم /8ت 174/يف 1409/11/8هـ( ((1املت�ضمن الت�أكيد
على املحاكم ال�رشعية وم�أذوين عقود الأنكحة ب�إلزام الزوج بالتوقيع حتت عبارة
((( الت�صنيف املو�ضوعي .476/5
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .476/5
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .498/5
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .514/5
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الإفهام مبراجعة الأحوال املدنية ،وذلك ت�أكيداً لعلمه بفحواها.
كما جاء التعميم رقم /12/74ت يف 1402/5/27هـ املت�ضمن �إبالغ املحاكم
وم�أذوين الأنكحة ال�رشعية ب�رضورة و�ضع عبارة «بدل فاقد» على ال�صور امل�ستخرجة
من العقود الأ�صلية(.((1
كما جاء التعميم رقم /45/12ت يف 1404/3/10هـ املت�ضمن املوافقة على
االكتفاء ب�ضبط عقود الأنكحة ،و�إخراج الوثائق من واقع ال�ضبط� ،سواء كانت
العقود بني مواطنني� ،أو �أجانب� ،أو �أحد طريف العقد �أجنبياً ت�سهي ًال ل�سري الأعمال.
وقد �أكد ذلك بالتعميم رقم /71/12ت يف 1404/4/19هـ و�أنه ي�ضاف �إلى
ما ذكر �إثبات الأنكحة القدمية؛ حيث يكتفي ب�ضبط الإثبات ،و�إخراج ال�صك الالزم
لذلك دون ت�سجيله(. ((1
كما جاء التعميم رقم /12/106ت يف 1399/7/9هـ املعطوف على خطاب
�سمو وزير الداخلية رقم  9491يف 1399/6/17هـ املت�ضمن �أن ال�سعوديني من
املعاتيق ،وهم يحملون حفائظ ،وزواجهم قدمي ،ولهم �أوالد ،ويظهر من طلبهم �أن
ق�صدهم �إخراج �صكوك تثبت قيام ال�صلة الزوجية من ال�سابق ،ولي�س الق�صد �إجراء
عقد زواج ،فاملفرو�ض �أن ه�ؤالء و�أمثالهم يعطون ما يثبت قيام ال�صلة الزوجية بينهم
وبني زوجاتهم من ال�سابق ،وذلك من قبل املحاكم ال�رشعية ،لأن املمنوع هو عقد
الزواج� ،أ ّما الزواج القدمي القائم قبل �صدور التعليمات الأخرية ،فال ينطبق عليه
هذه التعليمات ،لأن الزواج ثابت وقائم فع ًال منذ مدة ،والزوجان لهما �أوالد .لذا
نود �إبالغ املخت�صني لديكم بذلك حتى ال تتعطل م�صالح املذكورين و�أمثالهم ،لأن
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .483/5
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .487/5
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وجود ما يثبت ال�صلة الزوجية �أمر �رضوري لإ�ضافة الزوجة �إلى حفيظة زوجها،
ولإثبات املواريث واحلقوق ،ونحو ذلك(. ((1
كما جاء التعميم رقم /12/10ت يف 1404/1/10هـ ،املت�ضمن الت�أكيد على
جميع م�أذوين الأنكحة املرتبطني بكم بالتايل:
 -1عدم �إ�صدار �شيء من وثائق عقود الأنكحة لأ�شخا�ص مت زواجهم قدمياً؛ لأن
هذا من باب الإثبات ومرجعه املحاكم.
 -2عدم �إجراء عقد النكاح لأي امر�أة مطلقة ما مل تربز �صك الطالق الأ�صلي
مع مالحظة التهمي�ش على �صكوك الطالق مبا يتم من زواج  -عن طريق القا�ضي -
وبعثها للجهة التي �أ�صدرتها للتهمي�ش على �سجالتها.
 -3عند قيام �أي �شخ�ص بالطالق ،ف�إنه ال بد من �سحب وثيقة عقد النكاح منه
والتهمي�ش عليها مبا مت من طالق ،وبعثها للجهة امل�صدرة لها للتهمي�ش على ال�سجل
بذلك.
 -4عدم �إثبات �شيء من عقود الأنكحة �أو الطالق على �أوراق عادية(. ((1
كما جاء التعميم رقم /67/8ت يف 1409/5/10هـ( ((1املت�ضمن �أن بع�ض
املحاكم ال�رشعية وم�أذوين الأنكحة ي�صدرون �صكوك �إثبات زوجية و�أوالد،
و�صكوك طالق ،و�صكوك املخالعات ،و�صكوك ح�رص الإرث للحاالت القدمية،
واحلاالت امل�ستجدة ،وال يدونون بهذه ال�صكوك والوثائق تاريخ واقعة الزواج �أو
الطالق� ،أو املخالعة �أو الوفاة يف بع�ض الأحيان ،الأمر الذي ال يعرف معه تاريخ
وقوع هذه الوقائع وت�سجيلها .لذا فيعتمد �إثبات تاريخ وقوع هذه الوقائع وت�سجيلها
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .478/5
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .486/5
( ((1الت�صنيف املو�ضوعي .512/5
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بال�صكوك والوثائق.
كما جاء التعميم رقم /13ت 2358/يف 1424/11/29هـ املعطوف على
الأمر ال�سامي رقم /4ب 54504/يف 1424/11/15هـ املت�ضمن �إلزام طريف
عقد النكاح ب�إح�ضار �شهادة الفح�ص الطبي قبل العقد ،و�أن يكون هذا الإجراء �أحد
متطلبات تدوين العقد.
وقفة:

�إثبات الأنكحة يعتمد على ت�أ�صيل �رشعي ،وتنظيم �إجرائي ،واملادة يف الأنظمة
والتعليمات الإجرائية تعترب وا�سعة ومتعددة ولهذا ف�إن هذه التعليمات تتطلب �شيئاً
من الإكمال والعر�ض الذي يحتاج �إلى حت�ضري �أكرث من مقال.
وا�ست�أذن القارئ الكرمي �إلى �أن يتم �إكمال هذا الت�أ�صيل يف العدد القادم -ب�إذن
اهلل -واهلل املوفق و�صلى اهلل على نبينا حممد.
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