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ABSTRACT 

Almighty Allah (S.W) has legalized marriage and prescribed pillars and conditions 

to be adhered during marriage, Muslim jurists have agreed upon these laid Pillars 

and condition and differed in minor issues among them. The registration of marriage 

is not considered part of the marriage pillars and conditions. No single text and 

proof in the divine sources (Quran and Sunnah) and the secondary sources (Muslim 

census and Qiyas) reveals that marriage registration as a pillar and condition in the 

Muslim marriages. Due to customs and traditional changes and for the purpose of 

preserving the rights of both spouses from abuse, some contemporary Muslim 

jurists in the light of Ijtihad and the legal laws have legalized registration of 

marriage with responsible authorities. In recognizing the marriage contract, they 

have different opinions related to registered and unregistered marriages. Due to the 

increase marriages taking place outside the courts of Iraq and for the purpose of 

preserving the rights pertaining to marriages and avoiding any negative effects 

resulting from it, the Iraqi legislator has banned marriages outside Iraqi and 

provided some restrictions and legal conditions that must be adhering to complete 

the contract. In the case of breaching the contract, the husband is subject to financial 

or physical penalty as prescribed in the Iraqi law. However, despite of these 

restrictions and penalties imposed by the Iraqi legislation, still there is significant 

increment of marriages contracts outside Iraqi courts. The reason behind this is due 

to the Iraqi judiciary’s leniency in the penalties, by just imposing the financial 

penalty to the husband and neglecting the physical aspect of the penalty and 

restricting the registration of the marriage contract with the responsible authorities. 

This study will focus on comparing the opinions of Muslim jurists related to 

marriage contract with laws and judicial applications in the Iraqi courts to highlight 

and explain policy adopted by the Iraqi legislator in registering the marriage 

contract. 
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 ملخص ال

قد اتفق الفقهاء املسةلمون عةليها واختةلفوا يف جزئياهتا، ومل يكن تسجيل ع ا وشروط اأركان   له شرع اهلل الزواج ووضع
 م  م  اليد وذ   العادا  والتققياس، ولتغُّي الامجاع أو أو اإلالقرآن أو السن  يف ، ومل يرد والشروط الزواج من ضمن األركان

قهي  أوجبت بعض االجتهادا  الف ؛ولةلحفاظ عةلى حقوق الزوجني من الضياع، ومن باب السياس  الشرعي  ،الناس
 الزواج غّي املسجل،ب ةلف يف االعرتافاملعاصرة والتشريعا  القانوني  تسجيل عقد الزواج لدى اجلها  املختص ، واخت  

ب اآلثار السةلبي  ولتجنُ  ،ولةلحفاظ عةلى احلقوق املرتتب  عةليه ،ولتزايد عقود الزواج خارج احملاكم يف العراق وعدمه،
 ها إلمتام العقد، ونص  ر من توفُ  د  ب   دها بشروط قانوني  الوقي    ،ع العراقي عقود الزواج اخلارجياملشر   منع ؛الناجت  عنه

 اخلارجي ؛عقود الزواج  زايدتالقيود والعقوبا  تهذه رغم و اقب  الزوج بعقوب  مالي  أو بدني  يف حال  خمالفته، عةلى مع
 واج يف احملاكم املختص ،تسجيل عقد الز  املشرع تقييديف ، و دون البدني  املالي  قوب فرض العيف لتساهل القضاء العراقي 

لبيان  ؛ القوانني الوضعي  والتطبيقا  القضائي  يف احملاكم العراقيبسةلمني راء الفقهاء املآمقارن  يتناول هذا البحث 
 ع العراقي يف تسجيل عقد الزواج.سياس  املشر  
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 مقدمة

 هي: عي، فاملصادر األصةلي  لةلحكم الشر امصدر ا من مصادره دُ ويع ،السياس  الشرعي  عةلم يضاف إىل العةلوم الشرعي 
الذرائع،  وسدُ  ،فوالعر  ،واالستحسان ،املصاحل املرسةل  :والقياس، وهنالك أحكام تبعي  هي ،واإلامجاع ، ن  والسُ  ،الكتاب

 .حتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  جبةلب املصاحل ودرء املفاسد ؛ أيوامجيع هذه التسميا  هدفها واحد
خل، . إ..وعقود املعامال  املالي  ،اجلنايا  :منها ،ستعمل الفقهاء السابقون السياس  الشرعي  يف عدة مواضعا وقد

 د الزواج.و نحاول حبثها يف تسجيل عقسو 
ت التشريعا  القانوني  عةلى تسجيل عقد الزواج لدى اجلها  املختص ، واختةلفت يف االعرتاف بعقود الزواج غّي نص  

خوف ا من خارج احملكم  يف العراق، و السياس  الشرعي  يف تةلك البةلدان، والزدياد عقود الزواج وفق  ؛عدمهو  ،املسجةل 
خارج احملكم ،  اع العراقي عةلى معاقب  الزوج بالعقوب  املالي  أو البدني  إذا عقد زواج  املشر   نص   ؛ضياع حقوق الزوجني

ا سجيل؟ ومع العراقي الزواج بالتما أسباب تقييد املشر   ي ، والسؤال يثار هنا:ارجاخلتزايد عقود الزواج ت هذاورغم 
 مشروعيته وضوابطه؟ وما اآلثار القانوني  املرتتب  عةلى عدم تسجيةله؟

ع شر  بيان سياس  التشريعا  القانوني  يف تسجيل عقد الزواج، وسياس  املبهذه األسئةل   ناول هذا البحث اإلجاب  عوحي
لتحةليةلي  من خالل الدراس  اذلك و العراقي وضوابطه، مع بيان اآلثار القانوني  املرتتب  عةلى عقد الزواج اخلارجي، 

 كم العراقي .ا لةلنصوص الشرعي  والقانوني  وتطبيقا  القرارا  القضائي  الصادرة من احمل
مشروعي  السةلط  ها ثانيمفهوم السياس  الشرعي  وتسجيل عقد الزواج، و أوهلا البحث إىل ثالث  مباحث: وعةليه توز ع 

 .عقد الزواج يف القانون العراقي وآثاره القانوني  تسجيلثالثها املختص  يف تسجيل عقد الزواج، و 
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 .157، حتقيق يوسف الشيخ حممد، ص1420/1999، ٥، املكتب  العصري  )بّيو (، الدار النموذجي  )صيدا(، طمختار الصحاحالرازي،  (1)

 .2529: ص٦، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، ج1407/1987، ٤، دار العةلم لةلماليني، بّيو ، طوصحاح العربية تاج اللغةاجلوهري،  )2(
 .١١٨، ١٨: ص٥ج ،هـ، حتقيق الشيخ زكريا عمّيا 1418، بّيو ، ١، دار الكتب العةلمي ، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم (3)

 .115: ص٢، ج2003، دار عامل الكتب، الرياض، األقضية ومناهج الحكامتبصرة الحكام في أصول ابن فرحون،  (4)

 .132: ص٨، ج1413/1992، ٤دار القةلم، دمشق، ط ،مذهب اإلمام الشافعيالفقه المنهجي على  ،الشرجبي، عةليوالب غا، مصطفى، و( اخلن، مصطفى، 5)

، حتقيق، حتقيق نايف بن أمحد احلمد.، 1428،  السعودي ،1ابن قيم اجلوزي ، الطرق احلكمي  يف السياس  الشرعي ، جممع الفقه اإلسالمي جبده، ط (6)
 .29: ص١مج

 
 المبحث األول

 مفهوم السياسة الشرعية وتسجيل عقد الزواج
 المطلب األول: مفهوم السياسة الشرعية

من: ساس  األمر  سياس  ؛ إذا قام عةليه، وتصر ف فيه مبا ي صةلح ه، وعاجله، وبذل جهده يف إصالحه،  لغة   (اس يالس)
ياس   "ومنه:   .(2)هاف يف شؤوهنا مبا ي صةلحوتصر   ،وقام فيه باألمر والنهي ،كمهاإذا ويل ح   ؛(1)"س اس  الر ع ي    ي س وس ه ا س 
ا( السياس )يف تعريف  املتقدمونختةلف الفقهاء وقد ا  :اصطالح 

"القانون  وها بأهناعّرف، و ن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئيإشيء من احلاكم ملصةلح  يراها، و  فعل   إهنا قالوا حلنفي اف
 .(3)املوضوع لرعاي  اآلداب واملصاحل وانتظام األموال"

 .(4")ي لةلوصول إىل املقاصد الشرع ؛الفساد"إخراج احلق من الظامل، ودفع املظامل، وردع أهل بأهنا املالكي  عر فها و 
 .(5)رأي احلاكم املسةلم يف املصةلح  العام  لةلمسةلمني إهنا  عنها الشافعي  بقوهلمعّب  و 

 .(6)يكون معه الناس أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد" ما كان فعال  " فذهبوا إىل أهنا احلنابةل أما 
وإدارة  ،واحلدود ،والقصاص ،التعزيروهلذه التعريفا  معىن واحد كما يبدو، إال أن لكل منها جماله وتطبيقاته يف: 

  الشرعي  حث تعريف احلنفي ، فالغاي  من السياسوع البموضلعل أقرهبا إىل حلهم، و اوالنظر إىل مص ،ون املسةلمنيؤ ش
 األرض.  يفع  اهلل كم ال خيالف شرياملفاسد حب   املصاحل ودرء   جةلب  

 ، منها:ن عدة تعريفا يةلفقهاء املعاصر ل وكذا 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 6 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .153، ص2013، ٢، مؤسس  الرسال ، دمشق، طخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكمالديريين، فتحي،  (7)

 .5، ص1998، ١، دار النفائس، عمان، طلسياسة الشرعية في األحوال الشخصيةا، لفتاحعبد اعمرو، ( 8)

 .15، ص1419/1989، ١ط، مكتب  وهب ، القاهرة، السياسة الشرعيةالقرضاوي، يوسف،  (9)

 .8، كةلي  الرتبي ، جامع  املةلك سعود، صمحاضرات في السياسة الشرعيةالناصر، عبد اهلل،  )10(
 .32، ص28/12/2005( يف 4012، الصادر يف الوقائع العراقي ، العدد )2005امجهوري  العراق لعام دستور  )11(
 .83إبراهيم األبياري، ص، دار الكتاب العريب، حتقيق مفاتيح العلوماخلوارزمي،  )12(

 
عمل أمّي املؤمنني مبقاصد الشريع  اإلسالمي  عندما يؤدي العمل بالنص إىل اإلضرار مبصاحل الرعي  أن السياس  "

 .(7)"لظروف خارجي 
واليت تطبق من خالهلا أحكام الشريع  اإلسالمي   ،اشرع   جمموع  من األوامر واإلجراءا  الصادرة عن خمتص  أو أهنا "

 .(8)"فيه عةلى احملكومني بشروطها املعتّبة فيما ال نص  
 افساٍد متوقع، أو عالج  زجر ا عن فساٍد واقع، أو وقاي  من  ؛ما يراه اإلمام، أو يصدره من األحكام والقرارا "أهنا  وأ

 .(9)"لوضٍع خاص
لشرعي  مبا خيدم فوا السياس  ان عر  يأن الفقهاء املعاصر ، وي الحظ ألنه جامع مانع ؛مع التعريف األخّي البحث تفقيو 

 .الديني  والدنيوي  املصاحل
 :قسم إىل نوعنينت اليت السياس  الوضعي مبعىن وقد يشتبه معىن السياس  الشرعي  

كون تالدول ذا  الطابع غّي اإلسالمي اليت حمةُله  اوهذ ،لشريع  اإلسالمي ادون مراعاة  من السياس  الوضعي أحدمها 
 .شرع اهلل سبحانه وتعاىل تدم املصاحل الدنيوي  وإن خالفخت، و اا تام  وضع  وضعي    هاّي تادس

شرتك القانون الوضعي وي ،لشريع  اإلسالمي االيت يكون فيها الدستور غّي خمالف أي  ؛السياس  الوضعي  املشرتك واآلخر 

 اإلسالم دينأن عةلى الدساتّي يف فقراهتا  تنصُ هنا ، و (10)حل الديني  والدنيوي التحقيق املص ؛ مع الشريع  اإلسالمي
الدول ، وأنه مصدر التشريع فيها، من مثل ما ن ص  عةليه يف البند األول من املادة الثاني  يف الدستور العراقي لعام 

٢٠٠٥(11). 
 المطلب الثاني: تسجيل عقد الزواج

 (. 12)التوثيق  يف الكتاب أو الدفرت أو الصك  لغة  )التسجيل( 
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 . 1036، ص2م ،ج8200 -هـ  1429، 1، عامل الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر،أمحد خمتار عبد احلميد،  )13(
 [.21سورة النساء، اآلي ] )14(
 . 387: ص١هـ، حتقيق عبد الرزاق املهدي، ج1422، ١الكتاب العريب، بّيو ، ط، دار زاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي،  )15(
 .85: ص٦عبد السالم حممد هارون، ج، حتقيق 1979، دار الفكر، بّيو ، مقاييس اللغةابن فارس،  )16(
 .56املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني ، باريس، ص، توثيق الزواج بين الشريعة والقانونبوقزول ، عبد القادر،  )17(
  ، دار البحوث والدراسا  اإلسالمي ، اإلمارا  العربيالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق آداب الموثق وأحكام الوثائقالونشريسي،  )18(

 .١٦، ١٥: ص١، حتقيق عبد الرمحن األطرم، ج2005 ،١املتحدة، ط
، ١، طمطبع  النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، التوثيق واإلثبات بالكتابة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيمبارك، حممد امجيل،  )19(

 .10، ص2001
البيان في مذهب اإلمام ؛ العمراين، 252: ص٢، ج1406/1986، ٢، دار الكتب العةلمي ، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  )20(

 .271: ص١٣، ج1421/2000، ١، دار املنهاج، جدة، طالشافعي

 
وليس له معىن اصطالحي واضح؛ إال أن لفظ  )الس جل ( صار  ت طةلق عةلى ما ت دو ن فيه املعةلوما  والبيانا  لت حفظ، 

 .(13)الشهداء سجل  ، و احلكوم أعمال  سجل  يب، و الضري، والسجل األحوال الشخصي  سجل   من مثل:
و ك ْيف  }ه تعاىل: استدالال  بقولويرى البحث أن كةلم  )التوثيق( أوىل من كةلم  )التسجيل( فيما يتعةلق بعقود الزواج؛ 

يث اق ا غ ةل يظ ا{ ْنك ْم م   وي  ق غةليظ عقد  اليثاق ، ويف التفسّي أن امل(14)ت ْأخ ذ ون ه  وق ْد أ ْفض ى بـ ْعض ك ْم إ ىل  بـ ْعٍض وأ خ ْذن  م 
 .(15)ل اهلل به العشرة الزوجي أح موثق  

ْحك م، وي قال: هو ثق  ؛ إذا وثقت بهلغة  و)التوثيق( 
 
 .(16)العقد  واإلحكام ، ومنه )امليثاق(؛ أي العهد امل

اأما  رجع ىت ي  ح ؛وتسجيةله يف وثيق  رمسي  ،ه بالكتاب ه وإحكام  "ربط   بأنه توثيق عقد الزواجتعريف مكن ي  ف اصطالح 
ا التوثيق عةلم  تعريف كن ي  كذا و ، (17)لإلثبا  وإقام  احلج ، وهو هبذا ال خيرج عن املعىن الةلغوي"احلاج  إليها عند 

 "خط  يتوالها العدول املنتصبون لكتاب  العقود وضبط الشروط بني املتعاقدين يف األنكح  وسائر املعامال  بأنه ووظيف   
دين، أو ره من امل"جمموع  من الوسائل اليت تؤدي إىل استيفاء احلق عند تعذُ ، أو بأنه (18)به" تج  حي   وحنوها عةلى وجهٍ 

 .(19)نكار"إثباته يف ذمته عند اإل
 المبحث الثاني

 مشروعية السلطة المختصة بتسجيل عقد الزواج
الزواج من العقود اليت اهتمت هبا الشريع  اإلسالمي  اهتمام ا واسع ا، وأامجع الفقهاء عةلى توثيق عقد الزواج  عقد  

  املعامال  العقود يف سائرحلفاظ عةلى حقوق الزوجني، وإبعاد الشبها ، وختتةلف عن يف األمهيتها ؛ (20)باإلشهاد
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 [.283سورة البقرة، اآلي  ] 21))
 [.283سورة البقرة، اآلي  ] )22(
 .131: ص٣٢، مج1425/2004شريف، املمةلك  العربي  السعودي ، ، جممع املةلك فهد لطباع  املصحف المجموع الفتاوىابن تيمي ،  )23(
 [.59سورة النساء، اآلي  ] )24(

 
ا ال ذ ين   ي ا}عاىل:قوله تإىل استناد ا  ؛فإن كان عقد البيع أو الدين اشرتطت فيه الشريع  اإلسالمي  الكتاب    ،املالي  أ يـُه 

ات ب  ب اْلع ْدل{ ن ك ْم ك  ٍل ُمس م ى ف اْكت ب وه  وْلي ْكت ب بـ يـْ ْيٍن إ ىل  أ ج  اي نت م ب د  بقوله ح كمه سخت فقد ن   ؛(21)آم ن وْا إذا ت د 
شرتط اإلشهاد أو التوثيق يف ي  ةلم ف ،(22){فإ ْن أ م ن  بـ ْعض ك م بـ ْعض ا فـ ةْليـ ؤ د  ال ذ ي اْؤمت  ن  أ م انـ ت ه  وْلي ت ق  الةّله  ر ب ه  }تعاىل: 

 ذمم، وهذا خيتةلف عن عقد الزواج الذي اشرتط فيه الفقهاء املسةلمون التوثيقمن أهل الن االدين إذا كان الطرف
 باإلشهاد.

روه أخ  وإن  ،ةلونهعج  ل ي  املهر، ب اخرو ؤ هنم مل يأل ؛د الزواج بالكتاب و ن اهلل تعاىل عةليهم يوثقون عقا يكن الصحاب  رضو مل
طور وتغّي ذمم الناس، وت ،، لكن حتول احلياة القبةلي  إىل حياة مدني ، واتساع املدن والقرى(23)فهو معروف بينهم

الناس من خاف أةلرزق أو الدراس ، واهلرب من احلروب، ل طةلب اوسائل النقل اجلوي والّبي والبحري، والتنقل املستمر 
يقسمون املهر قسمني م عج ال  وم ؤج ال ، وإذ خيف النسيان  أو النكران ، املسةلمون  راحعندما  ا، وال سيماضياع حقوقه

ييد قد ذ كر من دون أن يكون هذا التقلدى اجلها  املختص ،  االزواج بتوثيقه د  و عقوخ شي اختفاء  الشهود؛ قـ ي د  
األمر  ةلط  ويل  اجتهاد الفقهاء لبيان سحتتاج إىل  معاصرة  ، ومن مث ع د  قضي   القياس وأاإلامجاع  وأالسن   وأ القرآنيف 
 .وشروط تقييده ،تقييد عقد الزواج بالتسجيليف 

 الزواج بالتسجيل  عقد تقييدفي المطلب األول: سلطة ولي األمر 
يصح  فيها  ومل ،إامجاع  وال  وأيف الكتاب والسن ،  نص   اشرتاط التوثيق من القضايا املستحدث  املعاصرة اليت مل يرد عدُ ي   

لدى اجلها   همزواج دو عقمل يوثقوا  ني ممنخالفاملعةلى مالي  وبدني  أورد  التشريعا  القانوني  عقوبا  قد قياس، و 
ه دعوى من الزوج أو ب عا، وال تسمرمسي  املوثق بالزواج غّي عدم االعرتاف املختص ، بل ذهبت بعض التشريعا  إىل 

واحلفاظ عةلى حقوق  ،لتحقيق سياس  الدول  ؛األمر القوانني مصدرها ويلُ  اليت تسنُ السةلط  التشريعي  ؛ ذلك أن الزوج 
األمر مبا ال خيالف شرع اهلل واجب  عةلى  إطاع  ويل   ؛ لذا كانتالناس من الضياع، وجةلب املصاحل، ودرء املفاسد

ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط ي ي ا} قوله تعاىل:إىل استناد ا  ؛املكةلفني ْنك ْم{ ع وا الةل ه  وأ ط يع وا الر س ول  وأ ويل  أ يـُه  فهذه اآلي  (، 24)األ ْمر م 
 سجيل املصاحل العام  لةلدول ، ومن هذه األمور تقييده ت وفققيد املباحا  قد ي  الذي األمر  دليل واضح عةلى إطاع  ويل  
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 [.83سورة النساء، اآلي  ] )25(
 .2676: ص٦، حتقيق مصطفى البغا، ج1407/1987، ٣، دار ابن كثّي، بّيو ، طالجامع الصحيح المختصرالبخاري،  )26(
  .126إحياء الرتاث العريب، بّيو ، د.ط، د. ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ص، دار المسند الصحيح المختصرمسةلم،  )27(

 
 

لةلحفاظ عةلى النظام العام، وحتقيق املقاصد الشرعي ، وتنظيم أمور املسةلمني من خالل معرف  عدد عقود  ؛عقد الزواج
ورغم هذا  ،سرتاتيجي  لةلرعي اخلط  اإل األمر رسم   ويل  ل كنالزواج خالل السن ، وتقدير عدد الوالدا ، ومن خالهلا ي

رآه ن السياس  الشرعي  وال حرج فيه، ومنهم مرآه من ن فمنهم م ،اختةلف الفقهاء املعاصرون يف تقييد عقد الزواج
ا خمالف ا   .لشريع  اإلسالمي اتقييد 

 فيه. األمر يف التشريع مبا ال نص   األدل  الشرعي  عةلى مشروعي  سياس  ويل  فيما يأيت و 
 القرآن الكريم: ..أوال  

اء ه ْم أ ْمر  م ن  اأْل ْمن  أ و  }قال تعاىل:  ه  ال ذ ين  اخلْ ْوف  أ ذ اع وا ب ه  ول ْو ر ُدوه  إ ىل  الر س ول  وإ ىل  أ ويل  األ ْمر م  و إ ذ ا ج  ه ْم ل ع ةل م  نـْ
تـ بـ ْعت م  الش ْيط ان  إ ال  ق ةل يال { ه ْم ول ْوال  ف ْضل  الةل ه  ع ةل ْيك ْم ور مْح ت ه  ال  نـْ  إىل ويل  الرجوع باآلي  تشّي . فهذه (25)ي ْستـ ْنب ط ون ه  م 

 الستنباط األحكام والعمل هبا.  ؛األمر
 : ، منهاشرعيالنص فقد الرد  عدة أحاديث يف االجتهاد يف حال السنة النبوية: و ..ثاني ا 

يدل هذا . (26) "إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فةله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فةله أجر"  -1
عين  ه نص، والغاي  من االجتهاد الوصول إىل مصةلح  مفياالجتهاد فيما مل يرد  األمر حق   ن لويل  أىل إاحلديث 
 بذاهتا. 

ْ ي ْدخ ْل م ع ه م  اجلْ ن     -2 ٍّي ي ةل ي أ ْمر  اْلم ْسةل م ني ، مث   ال  َي ْه د  هل  ْم، ويـ ْنص ح ، إ ال  مل  ْن أ م  إىل يدل احلديث . (27)""م ا م 
هد يف كل أمٍر يعرض اجلاألمر بذل اجلهد يف طةلب املصاحل ودرء املفاسد وحتّري اخلّي وبذل كل  ويل  ل أنه ينبغي

 عةليه. 
 ،ا إىل اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟"ملا بعث معاذ   عن مرة عن معاذ أن رسول اهلل  -3

 فإن مل"قال:  ،  رسول اهلل قال: أقضي بسن ،قال: "فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟" ،قال: أقضي بكتاب اهلل
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 .130: ص٤، حتقيق عبد املعطي أمني قةلعجي، ج1410/1989، ١، جامع  الدراسا  اإلسالمي ، كراتشي، طالسنن الصغيرالبيهقي،  )28(
 .197: ص١٠، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ج1424/2003، ٣، دار الكتب العةلمي ، بّيو ، طالسنن الكبرىالبيهقي،  (29)

 .79، ص1985، ٢، دار القةلم، الكويت، طالسلطات الثالث في اإلسالمعبد الوهاب، خالف،  )30(

 
 

احلمد هلل "وقال:  ،بيده يف صدري قال: فضرب رسول اهلل  ،قال: أجتهد رأيي وال آلو اهلل؟"،جتد يف سن  رسول 
 .(28)الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يرضي رسول اهلل"

 يف األمر يف تنظيم شؤون الدول  الداخةلي  واخلارجي  لعدم وجود نص   من غّي املعقول توقف ويل  المعقول:  ..ثالث ا
لةلحفاظ عةلى  األمر أن َيتهد ويصدر تشريع ا ويل  لالقرآن الكرمي والسن  النبوي ، أو اإلامجاع، أو القياس، فمن باب أوىل 

ا رى ذلك جةلي  لشرع اهلل تعاىل، ونتةلك املصةلح  باآلخرين، وأال تكون خمالف   تضر  دون أن من املصاحل العام  لةلدول ، 
رك الفهم الفهم فيما خيتةلج يف صد "أما بعد... :جاء فيهإذ  ؛شعريإىل أيب موسى األ يف كتاب عمر بن اخلطاب 

مما مل يبةلغك يف القرآن و السن ، فتعرف األمثال واألشباه، مث ق س األمور عند ذلك، واعمد إىل أحبها إىل اهلل، وأشبهها 
 .(29)فيما ترى"

 :انيمعن بها، فالتشريع يراد األمر السةلط  يف تشريع ما يراه صحيح   أن لويل   يف ال شك  
ا أنزل عةلى رسوله ا مبا أنزله يف كتابه، ومابتدأ شرع   ؛التشريع هلل وحده سبحانه وتعاىلوهذا  إَياد شرع مبتدأ، ماأوهل

 .وجود احلكم يف الكتاب والسن ال هلل وحده يف حال  إىل أنه ال تشريع إيدل مما ، الكرمي
والتابعون وتابع التابعون إىل  ه اخلةلفاء الراشدون من بعد الرسول ، وهذا توال   والثاين بيان حكم تقتضيه شريع  قائم

يومنا هذا، واالجتهاد يعين بذل اجلهد يف معرف  احلكم الشرعي من دليةله، وما يفهمه من النص لسد الذرائع، وجلةلب 
 .(30)املصاحل
السةلط  له عين أن تاألمر يف تشريع ما ال نص فيه بالدليل من القرآن الكرمي والسن  النبوي  واملعقول، ال  مكان  ويل   مث إن

 .قيود عةلى هذا احلق هنالكاملطةلق  يف تشريع القوانني، وإمنا 
 المطلب الثاني: شروط تقييد عقد الزواج بالتسجيل 

، من االلتزام هباله  د  ب   ، وإمنا مقيد بعدة قيود الاالتشريع لويل األمر بتقييد عقد الزواج بالتسجيل ليست مطةلق   حقُ 
 : هي
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 .35، د. ، ص٨، مكتب  الدعوة، القاهرة، طعلم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب،  )31(
 .206: ص١د. ، ج، دار الكاتب العريب، بّيو ، د.ط، بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ا عبد القادر، عودة،  )32(
 [.2سورة النور، اآلي  ] )33(
 .312: ص٢، ج1427/2006، ٢، دار اخلّي، دمشق، طالوجيز في أصول الفقه اإلسالميالزحيةلي، حممد مصطفى،  )34(

 [.228سورة البقرة، اآلي  ] )35(
 [.3سورة املائدة، اآلي  ] )36(
 .153، ص1422/2002، مكتب  ومطبع  اإلشعاع الفني ، القاهرة، دراسات أصولية في القرآن الكريمفناوي، حممد إبراهيم، احل )37(

 
 
 

السن   يف القرآن الكرمي أو جد نص  و   إذاأي  عدم تعارض تقييد تسجيل عقد الزواج بثوابت اإلسالم:  -1
 ىل قسمني: قسم النصوص الشرعي  إاألمر االجتهاد بتقييد عقد الزواج بالتسجيل، وت   النبوي  ال َييز لويل  

ه  فهمه منه، وال حيتمل تأويال ، وال جمال لفهم معىن غّي ما دل  عةلى معىن متعني   أينصوص قطعي  الدالل :   -أ
إذا كان النص صرحي ا قطعي  الورود والدالل ، فال جمال لالجتهاد فيه، وَيب تطبيقه حبالته؛ ألنه قطعي ( 31)منه

، ومل يرد فيه إامجاع فةليس وروده حمل حبث، الورود، أي ال شك يف وروده من اهلل سبحانه وتعاىل أو الرسول 
مثل قوله تعاىل: ، من (32)املفسرة واحملكم وألنه قطعي الدالل  فةليس معناه حمل حبث، ومن هذا آيا  األحكام 

ٍة{م   دٍ ح  االز ان ي    والز اين  ف اْجةل د وا ك ل  و } ةْلد  ا مئ  ج  ه م  ، فال جمال لالجتهاد يف معاقب  الزاين باجلةلد، وال يف (33)نـْ
 .عدد اجلةلدا ، وكذلك ال اجتهاد يف كل العقوبا  املقدرة

ق ا   }واْلم ط ةل  مثل قوله تعاىل: ، من (34)كُل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي  أينصوص ظني  الدالل :   -ب
ه ن  يـ تـ ر ب   يطةلق العربي ، فيطةلق عةلى الطهر، و فةلفظ )القرء( يراد به معنيان يف الةلغ   ،(35)ث ال ث    قـ ر و ٍء{ ْصن  ب أ نف س 

ك م  احليض، وكذلك يف قوله تعاىل: }ح ر م ْت ع ةل يْ واختةلف اجملتهدون يف املراد به الطهر أم  ،عةلى احليض
ْيت   {  .(37)تحرمي ميت  البحروال يدخل ال ،حترمي كل امليت  أو حترمي ميت  الّب فقطعام حيتمل  (امليت )فةلفظ  ،(36)اْلم 

 ألن يف ؛ل األمر أن يقيد ما أباحه اهلل بنصوص قطعي  الدال ال َيوز لويل  أحيان ا؛ ومبا أن التقييد يشبه التشريع 
راه يتناسب األمر حق االجتهاد والتقييد مبا ي ةلويل  ف أما إذا كانت النصوص ظني  الدالل  ،خمالف  لشرع اهلل تعاىل ذلك

 مع مصةلح  الرعي . 
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 .51، ص1998، ١، دار اهلجرة، الرياض، طمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةاليويب، حممد سعد،  )38(
 العراقي: "تتكون السةلط  التشريعي  االحتادي  من جمةلس النواب وجمةلس االحتاد".( من الدستور 48نُص املادة ) )39(
/ثالث ا( من الدستور العراقي عن صالحيا  رئيس امجهوري  العراق: "يصادق ويصدر القوانني اليت يسنها جمةلس النواب، وتعد مصادق ا 73نُص املادة ) )40(

 ".عةليها بعد مضي مخس  عشر يوم ا من تاريخ تسةلمها
 [.5سورة املائدة، اآلي  ] )41(

 
مصةلح   عقد الزواج حتقيقالغاي  من تسجيل تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية من تسجيل عقد الزواج:   -2

 أن تكون هذه املصةلح  معتّبة حقيقي  أي غّي مرج ح ، واملصةلح  املعتّبة تعين احملافظ  من د  ودرء مفسدة، وال ب  
 ين والنفس حفظ الد :عةلى مقاصد الشريع  اإلسالمي  األساس، ومقاصد الشريع  اإلسالمي  مخس  وفق الرتتيب

 ختتةلفو به،  عتدُ فإذا كان تسجيل عقد الزواج يتعارض مع إحدى هذه املقاصد فال ي   ،(38)والعقل والنسب واملال
دنيوي ، فاملصةلح  الديني  لاديني  و ال تنيصةلحاملولكنها تبتغي  ،خرإىل آأسباب تقييد عقد الزواج بالتسجيل من تشريع 

  لتنظيم أمور الرعي ، سرتاتيجي  الدولإةلى احلفاظ عةلى مقاصد الشريع  اإلسالمي ، واملصةلح  الدنيوي  تبتغي احملافظ  ع
الدين  يفأسباب تقييد املشرع تسجيل عقد الزواج احلفاظ عةلى مقاصد الشريع  اإلسالمي  املتمثةل  ومن مث كان من 

غون من وراء ذلك يبت عمنوالنسب واملال، فيكون احلفاظ عةلى الدين من خالل تقييد الزواج بالتسجيل لسد الذرائع 
دون ن مد يف األرض، وتزيني العالقا  غّي الشرعي  بتوهيم السةلطا  املختص  بأن عقد الزواج هذا شرعي نشر الفسا

  رمسي  بني ه لعدم وجود وثيقإلينكار أحد الزوجني نسب الطفل إعدم من خالل توثيق رمسي، ولةلحفاظ عةلى النسب 
الزواج  حيث ال تستطيع الزوج  يففمن ملال إثبا  النسب، أما احلفاظ عةلى اعةلى الطرفني، ولعدم مقدرة أحدمها 

 ا. غّي املسجل مطالب  زوجها حبقوقها املالي  لعدم تسجيل عقد الزواج رمسي  
في ف ىل آخر،إختتةلف السةلط  التشريعي  من تشريع أن يصدر تقييد تسجيل عقد الزواج من سلطة شرعية:   -3

منتخب حسب نص الدستور، ويقوم الّبملان العراقي عن  ، وهو برملان(39)العراق تقع ضمن أعمال الّبملان العراقي
عد مصادق  رئيس ويصدر القانون ب ،طريق الوزارا  أو اهليئا  باقرتاح النصوص القانوني  وعرضها، والتصويت عةليها

ريع  الشعدم جواز سّن القوانني املخالف  ثوابت /أوال ( عةلى ٢)الفقرة  ومبا أن الدستور العراقي ينص يف ،(40)اجلمهوري 
مثال يف يف األثر و  ،القانون الصادر من السةلط  التشريعي  قانون ا واجب التطبيق عةلى املسةلمني كاف  عدُ ي   ؛اإلسالمي 

ل  ل ك م  اْليـ  }ه بقوله تعاىل: حةل  أ الزواج من الكتابيا  رغم أن اهلل سبحانه وتعاىل عمر بن اخلطاب  منع ْوم  أ ح 
ن ا   واْلم ْحص  الط ي ب ا   وط ع ام   ل  هل  ْم واْلم ْحص ن ا   م ن  اْلم ْؤم  ل  ل ك ْم وط ع ام ك ْم ح  ن ا   م ن  ال ذ ين  أ وت وا اْلك ت اب  ح 

ْن قـ ْبةل ك ْم{  معد لةلفاروقوكانت السياس  الشرعي   ،كبار الصحاب  من ذلكمنع قد ف ،(41)ال ذ ين  أ وت وا اْلك ت اب  م 
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 .172: ص٧هـ، ج1344، ١، دائرة املعارف النظامي ، حيدر أباد، طالجوهر النقي، ويف ذيةله السنن الكبرىالبيهقي،  (42)

)43( ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT(303) Section ,1984, 12-. Non
registrable marriages (1) -A “marriage in contravention of this Act shall not be registrable under this 

Act”. 
 .1956أو   17الّصادر يف  66العدد  ،، جمةل  األحكام الشخصي  يف الرائد الرمسي التونسي1956أو   13األمر رقم  )44(
إجراءا  تصحيح ، وقانون 2007( لسن  66و) 2004( لسن  29و) 1996( لسن  61قانون األحوال الشخصي  الكوييت املعدل باألرقام: ) )45(

 .2011النسب، وزارة العدل، فّباير 

 
كبار خص عمر و  ،ويرتكون املسةلما  ،فيتزوج املسةلمون من الكتابيا  ،ترك املسةلما  وترويج سوق الكتابيا  

 فكتب  ،، وعندما تزوج حذيف  من يهودي  كتب إليه عمر أن خيةلي سبيةلهانياملسةلم سائرالصحاب  كيال يقتدي هبم 
وا املسةلما ، ع  د  عمر: "إين ال أزعم أهنا حرام، ولكين أخشى أن ت  ليه إب ت، فك"يت سبيةلهاا خةل  إن كانت حرام  "إليه: 

 السياس  الشرعي  يف تقييد الزواج.   وهذا دليل واضح عةلى استخدام عمر ،(42)وتنكحوا املومسا "
 المطلب الثالث: تقييد تسجيل عقد الزواج في القوانين المقارنة

 :الزواج لدى اجلها  املختص  إىل رأينيختةلف والة األمر املعاصرون يف تقييد تسجيل عقد ا
 .عدم االعرتاف بالزواج غّي املسجل لدى اجلها  املختص  ماأوهل

 . ومعاقب  مرتكبهف بالزواج غّي املسجل، اعرت الالثاين او 
دول  ح بعض القوانني الصادرة من السةلطا  العةليا لةلعند تصفُ عدم االعتراف بالزواج غير المسجل:  ..الرأي األول

 حال  وال يكن لةلقاضي النظر يف تةلك الدعوى يف ،أهنا ال تعرتف بالزواج غّي املسجل لدى اجلها  املختص يبني 
 نصُ  ذإا يف قانون األسرة املاليزي، والقانون التونسي، والقانون املصري، والقانون الكوييت، اإلنكار، ونرى ذلك جةلي  

 ،(43) َيوز تسجيل الزواج املخالف هلذا القانون مبوجب هذا القانون""ال :( من قانون األسرة املاليزي12/1املادة )
ال حبج  إاج "ال يثبت الزو  :املشرع األحوال الشخصي  التونسي نصُ  قانونويف الكتاب األول من الفصل الرابع من 

 1957( لسن  3ويقصد بالقانون اخلاص قانون األحوال املدني  التونسي عدد ) ،(44)رمسي  بضبطها بقانون خاص"
( من قانون األحوال الشخصي  92املادة ) وما بعده منه، ونصُ  31الفصل ، وال سيما 1957املؤرّخ يف أول أو  

ا كانت ثابت  جي ، إال إذ"ال تسمع عند اإلنكار دعوى الزو  :الكوييت يف احلوادث الواقع  من تاريخ العمل هبذا القانون
 ضمن نصوص قانون رقم فأما القانون املصري  ،(45)بوثيق  زواج رمسي ، أو سبق اإلنكار اإلقرار بالزواجي  بورق  رمسي "
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 .29/1/2000الصادر يف  2000( لسن  1قانون األحوال الشخصي  املصري رقم ) )46(
( لسن  66و) 2004ن  ( لس29و) 1996( لسن  61قانون األحوال الشخصي  الكوييت املعدل باألرقام: )املذكرة اإليضاحي  الصادرة مبوجب  )47(

 . 142: ص٨، ج2011، فّباير ١، وقانون إجراءا  تصحيح النسب وتصحيح األمساء، وزارة العدل، ط2007
 .339: ص2، جالوجيز في أصول الفقه اإلسالميالزحيةلي،  (48)

 
 يف هاخلاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضي وإجراءات( 46)2000( لسن  91املعدل بقانون رقم ) 2000( لسن  1)

 يف  - "... وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئ  عن عقد الزواج :(17ادة )امل نصُ  ؛مسائل األحوال الشخصي 
 ا بوثيق  رمسي ، ومع ذلك تقبل دعوى التطةليقيكن الزواج ثابت  ما مل  – 1931الواقع الالحق  عةلى أول أغسطس سن  

 تاب ". ا بأي  كثابت  أو الفسخ حبسب األحوال دون غّيها إذا كان الزواج 
دون الدخول ن موبالنظر إىل هذه القوانني نرى أهنا ال تعرتف بالزواج غّي املسجل يف احملكم  يف حال  إنكار الزوجي  

ن جاء يف املذكرة اإليضاحي  لةلقانون الكوييت أ وقدالدعوى شكال  من قبل القاضي،  ردُ إىل موضوع الدعوى، أي ت  
اجلنسي   الزوجي  ابتغاء احلصول عةلى ياحلاج  إىل احلماي ، فقد تدع أمس  يف أساس عقد الزواج تكوين األسرة، وهي 

ا  ، وتفادي  صحيحوقد تكون يف الواقع غّي  ،أو أغراض أخرى، واعتماد اإلثبا  بالشهادة أو الورق  العرفي  ميسور
وجاء  ،(47) ورق  رمسي يفيف حكم الورق  الرمسي  اإلقرار بالزواج الثابت  وي عدُ  ،لذلك يكون إثبا  الزواج بوثيق  رمسي 

الزمان وحاج   ا ألحوالاألمر منع قضائه من مساع بعض الدعاوي، تبع   يف املذكرة اإليضاحي  لةلقانون املصري لويل  
 أمره، فحمال   ان  واالحتياط يفصياليزال يف حاج  إىل  وإن عقد الزواج ال الناس وصيان  احلقوق من العبث والضياع...

 أصبحت دعاوى الزوجي  أو اإلقرار ؛ا له من اجلحود واإلنكاروتقديس   ،لشرف هذا العقد اوإظهار   ،لةلناس عةلى ذلك
دون وثيق  رمسي  يف حال حياة الزوجني، أو بعد الوفاة، من  1931نكار من أول أغسطس هبا ال تسمع عند اإل

 يهم باآليت: أليت تصدر من موظف مكةّلف خبدم  عام ، واستندوا لر ووثيق  الزواج الرمسي  هي ا
عةلى  اهذه القاعدة مأخوذة من جمةل  األحكام العدلي ، فإذا كان احلكم مبني   تتغير األحكام بتغير الزمان: ..أوال  

خذ األجرة أيتغّي احلكم إذا تغّي  املصةلح  أو العرف بتغّي الزمان، ومثال ذلك اإلفتاء جبواز  ؛مصةلح  أو عرف جارٍ 
 .(48)عةلى تعةليم القرآن بعدما كان باطال ، وذلك حلفظ القرآن الذي فيه حفظ الدين

له القانون  دي حد  ذاجلنسي  ال اكتسابمثل  من من عقود الزواج مصةلح ، ت تخذحىت ال أي الذرائع:  سد   ..ثاني ا
ختاذ الورق  العرفي  امع  فتح بيو  الدعارةت  اختاذ هذا النوع من الزواج هنج ا آخر حبيث  عةلى عدم، وحرصا  ا خاصطريق  

 عقد زواج صحيح. 
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 .256، صبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  ؛96: ص3ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  )49(
( يف الفصل الثالث: ")أ( 36، ونُص املادة )5809، ص17/10/2010( الصادر يف 2010( لسن  )36قانون األحوال الشخصي  األردين رقم ) )50(

جري عقد زواج أ)ج( إذا َيب عةلى اخلاطب مراجع  القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. )ب( يوثق القاضي أو من بأذن له عقد الزواج بوثيق  رمسي . 
م  مقدارها مئتا دينار. احملكم  كل واحد منهم بغراومل يوثق رمسي ا يعاقب كل من العاقد والزوجني والشهود بالعقوب  املنصوص عةليها يف قانون العقوبا  وتغرم 

لوظيف . )ه( لفقرة )ج( من هذه املادة مع العزل من ااملنصوص عةليهما يف ا)د( يعاقب كل مأذون ال يسجل العقد يف الوثيق  الرمس  املعدة لذلك بالعقوبتني 
 تعةليما  يصدرها قاضي القضاة".يعني مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعماهلم وفق 

(: "ال َيوز تثبيت الزواج املعقود 40/2، نُص املادة )7/9/1953املعدل الصادر يف  1953( لسن  59قانون األحوال الشخصي  السوري رقم ) )51(
حصل ولد أو محل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه اإلجراءا  وال ينع ذلك من إيقاع العقوب  خارج احملكم  إال بعد استيفاء هذه اإلجراءا  عةلى أنه إذا 

 القانوني ". 

 
حملكم  ويدعي ا من مثل أن يةلجأ أحدهم إىلا، محاي  الناس من التداعي بالزواج زور ا و هبتان  السياسة الشرعية:  ..اثالث  

رق ا، وَيوز إثبا  الزواج بكل طمن أصحاب الشرف أو النسب أو أغنياء القوم قد تزوجا عرفي    أو فالن اأن فالن  
 ، وقد تكون الغاي  احلصول عةلى (49)الوثيق  العادي  القابةل  لةلتزوير، أو الةلجوء إىل اإلشهاد بالتسامع من مثلاإلثبا  

يف اد منها خل، وكذلك يستفإ لطفل جمهول النسب، أو احلصول عةلى جنسي  تةلك الدول ...املّياث أو إثبا  النسب 
 سرتاتيجي  لةلدول .حتديد سياس  الدول  يف معرف  عدد حاال  الزواج، لرسم اخلط  اإل

عرتف ي   ؛ إذخذ هبذا الرأي بعض القواننياالعتراف بالزواج غير المسجل ومعاقبة المخالف: أ ..الرأي الثاني
رمسي ، والشهود، لامنها الوثيق  غّي و بالزواج غّي املسجل لدى اجلها  املختص ، عن طريق وسائل اإلثبا  املختةلف ، 

ع األردين يف املشر   ذ نص  إ ؛وهذا رأي القانون األردين، والقانون السوري، ، ومعاقب  مرتكبيهاامجيعها طرق اإلثبا و 
شروط تسجيل عقد الزواج، وأورد يف الفقرة )ج( من املادة عةلى ( 36يف املادة ) (50)قانون األحوال الشخصي  األردين

نفسها، عةلى العقوب  املقررة عةلى عدم تسجيل عقد الزواج، مبعاقب  العاقد والزوجني والشهود بالعقوب  املنصوص عةليها 
ا إذا ( من هذا ال29يف قانون العقوبا  األردين، وتغريهم غرام  مالي ، وتنص املادة ) قانون أن عقد الزواج صحيح 

اف القانون األردين عةلى اعرت  ينفي االعرتاف بالزواج غّي املسجل دليل   وجود نص   توافر  أركانه وشروط صحته، وعدم  
ال بعد استيفاء إفةلم َيز تسجيل عقد الزواج ( 51)بعقد الزواج غّي املسجل ومعاقب  املرتكبني، أما القانون السوري

ب اق  عدون هذه الشروط وي  من الزواج  ي ثبت(، ويف حال  حصول محل أو والدة 40وص عةليها يف املادة )الشروط املنص
 ذا الرأي باآليت: هلند قد است  ، و هاو مرتكب
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 [.21سورة النساء، اآلي  ] )52(
 .387: ص1، جزاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي،  )53(
 [.21] سورة الروم، اآلي  )54(
 [.1سورة النساء، اآلي  ] )55(
( كتاب صحيح 7557/ باب )ال نكاح اال بوايل وشاهدي عدل( حديث صحيح، رقم احلديث )13720( 203/ 7السنن الكّبى لةلبيهقي ) )56(

 وضعيف اجلامع الصغّي وزيادته
 . 470: ص٧، مصدر سابق، جالسنن الكبرىالبيهقي،  )57(
ا  ، أطروح  دكتوراه مقدم  إىل قسم الفقه وأصوله، أكاديي  الدراسالمرسلة وتطبيقاتها في قانون األحوال الشخصيةالمصالح السيايب، خةلفان،  )58(

 .100، ص2006اإلسالمي ، جامع  املاليا، كواالملبور، 

 
ْنك ْم }قال تعاىل :القرآن الكريم:  ..أوال    ،(52)يث اق ا غ ةل يظ ا{م  و ك ْيف  ت ْأخ ذ ون ه  وق ْد أ ْفض ى بـ ْعض ك ْم إ ىل  بـ ْعٍض وأ خ ْذن  م 

رد يف القرآن الكرمي كثّي من اآليا  يف إباح  و ، وقد (53)عقد الزواجإىل يقصد به  ا(ا غةليظ  ميثاق  أن )جاء يف التفسّي 
ن ك ْم م و د ة  ور  }قال تعاىل:  ،الزواج ه ا وج ع ل  بـ يـْ ا ل ت ْسك ن وا إ ل يـْ ك ْم أ ْزو اج  ْن أ نـْف س  ةل ق  ل ك ْم م  ْن آي ات ه  أ ْن خ  مْح    إ ن  يف و م 

ي اٍ  ل ق ْوٍم يـ تـ ف ك ر ون { ةل ق   }يا قال تعاىل:و  ،(54)ذ ل ك  آل  ٍة وخ  د  ْن نـ ْفٍس واح  ةل ق ك ْم م  ا الن اس  اتـ ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ    أ يـُه 
ام  إ ن   ث ّي ا ون س اء  واتـ ق وا الةل ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  واأْل ْرح  ه م ا ر ج اال  ك  نـْ ا ز ْوج ه ا وب ث  م  ه  نـْ  ،(55)لةل ه  ك ان  ع ةل ْيك ْم ر ق يب ا{ا م 

آيا  هي و  ،أن القرآن الكرمي مل يقيد عقد الزواج بتسجيةله بالكتاب يظهر منها ك كثّي من اآليا  القرآني  لوهنا
طالقه مامل يقيد بنص، وغاي  الزواج حتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  لتكوين النسل إمطةلق ، واملطةلق َيري عةلى 

نع ن درء املفسدة مبفسدة أكّب منها، فتحقق الزواج ال يكو ين تقييد املشرّع جاء لدرء مفسدة، وال إوعمارة الكون، و 
 من تسجيةله إلثبا  احلقوق، وال ينع من معاقب  مرتكبيه ملخالفتهم أمر السةلط  العةليا يف الدول . 

 نالكتكن هالتابعني توثيق عقد الزواج بالكتاب ، ومل و  الصحاب  وال مل يرد عن الرسول السنة النبوية:  ..ثاني ا
ْي ع ْدلٍ ال  ن ك اح  إ ال  ب و يل   وش ا" :جاء يف احلديث ؛الشهادة عةلى عقد الزواج :سجال  لتوثيقه، وإمنا اشرتطوا  ،(56)"ه د 

يست ألنه ل ؛ه اهللوال يؤثر عدم كتابته يف حترمي ما أحةل  ، (57)"أعةلنوا النكاح" :جاء يف احلديث ؛وإشهاره عةلى املأل
 .(58)، وترتتب عةليه آثاره بالنقل املتواتر والشهرة اليت ال جمال إلنكارهاوشروطه الكتاب  ضمن أركان عقد الزواج

الغاي  من الزواج حتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف إكثار النسل وحفظ الفروج، فعدم  المصالح المرسلة: ..ثالث ا
خمالف  شرعي   - ه اهلل سبحانه وتعاىلحةل  أنه أ وال سيما - أركانه وشروطه  االعرتاف بعقد الزواج الصحيح املكتمةل

 غون البغاء إداري ، وسد الذرائع عةلى من يبتلنص قطعي الدالل ، والقيد الذي نورده عةلى تسجيل عقد الزواج الغاي  منه 
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 [.21سورة النساء، اآلي  ] )59(
 [.282سورة البقرة، اآلي  ] )60(
 .35هـ، ص1420، جامع  اإلمام حممد بن مسعود اإلسالمي ، الرياض، اإلسالميتوثيق الديون في الفقه صاحل، اهلةليل،  )61(

 
ةلح  ، وتنظيم شؤون الدول ، لكن ال يصل األمر بعدم االعرتاف بالزواج واآلثار املرتتب  عةليه، فاملص وتغطيته بعقود ومهي

 باالعرتاف بعقد الزواج غّي املسجل أعظم من درء املفسدة بعدم تسجيةله وضياع حقوق الناس. 
عقوب  بدني  االعرتاف بعقد الزواج غّي املسجل ومعاقب  مرتكبه بأي  ،الثاين الرأي  يوافق البحث   ؛الرأينيباالطالع عةلى 

 : اآلتي وذلك لألسباب  ،أو مالي 
 ،شاء رابط  أسري  قوي نإألن الزواج غايته  ؛األمر تقييد الزواج بالتسجيل من باب السياسي  الشرعي  حيق لويل   -1

   اإلسالمي ، فعدم االعرتاف بالزواج غّي املسجل ينايف مقاصد الشريع  اإلسالمي .وحتقيق مقاصد الشريع
ألعمال اإلداري  وال يكن تغةليب ا ،ا شرعي نها غايته إداري  أكثر مإن النص عةلى شرط توثيق عقد الزواج رمسي   -2

 عةلى املقاصد الشرعي . 
تهد أو ألسباب أخرى،  ،الذرائع عةلى الدعار سد  ل ؛رد عةلى الرأي األولال -3   شديده بتوجيه عقوبومن مث َي 

 عةلى مرتكيب هذه األعمال.
مر أن األ ن من سةلطا  ويل  أل ؛نايف أحكام الشريع  اإلسالمي ت  إن عقوب  عدم تسجيل عقد الزواج ال  -4

 نظم األمور اإلداري  لةلدول . ي  املفسدة، و  أدر ييتحرى املصةلح  و 
 المبحث الثالث

 الزواج في القانون العراقي وآثارهتسجيل عقد 
إ ىل  بـ ْعٍض ض ك ْم وك ْيف  ت ْأخ ذ ون ه  وق ْد أ ْفض ى بـ عْ }قال تعاىل:  ؛عقد الزواج قدسيته و مكانته يف الشريع  اإلسالمي ل

يث اق ا غ ةل يظ ا{ ْنك ْم م  ا ال ذ ين  آم ن و  ي ا} قال تعاىل: ؛وجاء  اآليا  لتوثيق الد ين والعقود ،(59)وأ خ ْذن  م  ايـ ْنت ْم أ يـُه  ا إذا ت د 
} ات ب  ب اْلع ْدل  ن ك ْم ك  ٍل م س م ى ف اْكت ب وه  وْلي ْكت ْب بـ يـْ ْيٍن إ ىل  أ ج  فمن باب  (61)فيه الكتاب     فإذا كان الدين واجب ،(60)ب د 

حقوق الطرفني،  عقد الزواج تثبت ن كانت الشهادة يفإلةلحفاظ عةلى احلقوق بني الزوجني، و  ؛الزواجأوىل توثيق عقد 
أو نكةلوهم  ،إىل طرق اإلثبا  يف حال النزاع، وقد يصعب اإلثبا  بالشهادة يف حال اختفاء الشهود يةلجأن ماهنإف

( من قانون 10اشرتط املشرع العراقي يف نص املادة )قد عن شهادهتم، فيبقى التوثيق أفضل طريق  حلماي  احلقوق، و 
 .شروط الشكةلي  يف تسجيل عقد الزواجاألحوال الشخصي  ال
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 .30/12/1959( يف 280املنشور بالوقائع العراقي  بالعدد ) 1959( لسن  188قانون األحوال الشخصي  العراقي املرقم ) 62)) 

 
 المطلب األول: الشروط الشكلية في تسجيل عقد الزواج في القانون العراقي

( من 10)ملادة ا نص   يفدها املشرع العراقي لتسجيل عقد الزواج، وعند النظر الشروط الشكةلي  اآللي  اليت حد  أي 

ّي العقد، من غاملشرع العراقي أورد شروط ا َيب توفرها النعقاد أن ي الحظ ،  (62)قانون األحوال الشخصي  العراقي
عقد  يف صح تؤثر  الالشروط الشكةلي  ، وهذه الشروط الشرعي  لةلعقد املتمثةل  بشروط االنعقاد والصح  والنفاذ والةلزوم

طه، وإمنا أوجبه د، وال شرط ا من شرو من أركان العق اركن   الزواج ال ي عدُ ألن عقد  عنه؛ تفباطال  إذا ختةل   الزواج، وال ي عدُ 
من قانون األحوال  ذلك يف الفصل الرابع واالحتجاج به عند النزاع، ونصُ  ،املشرع العراقي إلثبا  احلقوق بني الزوجني

 ع املشر ؛ أي إن "...سجل عقد الزواج باحملكم  املختص  بدون رسم يف سجل"ي   :(10الشخصي  العراقي يف املادة )
رت  ؛مل حيدد جه  أخرى لتسجيل عقد الزواج غّي احملكم العراقي   ك عقود  لهنا نحمكم  األحوال الشخصي  ألومل خت 

 83املرافعا  املدني  رقم ( من قانون 33املادة )يف  هاالبداءة، وهي خاص  بغّي املسةلمني، ونصُ زواج تعقد يف حمكم  
انب الشخصي  لغّي املسةلمني و لألجيف مواد األحوال  وختتص كذلك بنظر... : "ختتص حمكم  البداءة1969لسن  

بق اختصاصها عقود زواج األجانب الذين ينط منوكذلك  ،"...الذين يطبق عةليهم يف أحواهلم الشخصي  قانون مدين
 :اء النصجالعراقي لتقةليل األعباء املادي  عةلى الزوجني مسةلمني، ويف حماول  من املشرع  واعةليهم القانون املدين، وإن كان

رع اشرتطها املش ؛احرتازي  من شأهنا أن حتفظ حقوق الزوجنيهنالك عدة شروط إذ ا فعل، وحسن   "،بدون رسم"
 ، منها:عقد الزواج( لتسجيل 10العراقي وفق نص املادة )

قدار مالعاقدين، وعمرمها، و ( "تقدمي بيان بال طابع يتضمن هوي  10( من املادة )1اشرتط املشرع يف الفقرة ) -1
العاقدين، ويوثق من خمتار احملةل  أو املهر، وعدم وجود مانع شرعي من الزواج؛ عةلى أن يوقع هذا البيان من 

  وهذا الشرط يتضمن: ،القري  أو شخصني معتّبين من سكاهنا"
ا ملعرف  ماحملكم ، تتضمن هويتهن، ويكن احلصول عةليها من االزوجيةلؤها استمارة خاص  أي تقدمي بيان:  -أ 

ا واآلخر راقي  كان أحدمها ع  نوإ ،يطبق عةليهما القانون العراقيكان عراقيني   نعةليهما، فإ هالقانون الواجب تطبيق
ب األمر مفاحت  ، وإن كان الزوجان غّي عراقيني تطةل  األسرياألجنيب ملعرف  قيده ا تطةلب األمر مفاحت  قنصةلي  أجنبي  

 حالتهما الزوجي .قنصةليتهما ملعرف  
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اج من بةلغ اخلامس  عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إىل ( من قانون األحوال الشخصي  العراقي: "لةلقاضي أن يأذن بزو 8/2نُص املادة ) )63(
 ذلك، ويشرتط إلعطاء اإلذن حتقق البةلوغ الشرعي والقابةلي  البدني ".

 ".ف( من قانون األحوال الشخصي  العراقي: "َيوز تعجيل املهر أو تأجيةله كال  أو بعض ا، وعند عدم النص عةلى ذلك يتبع العر 20/1نُص املادة ) )64(
؛ حيث يكون لةلمختار ختم خاص ي عد له ضمن الوحدة 18/7/2011الصادر يف الوقائع العراقي  يف  2011لسن   13قانون املختارين العراقي رقم  )65(

 اإلداري  اليت يتبعها، ويسك سجال  خاص ا لةلسكان ضمن حدود منطقته.
 .26/10/2015( يف 92684تعميم وزارة الصح  العراقي ، العدد ) )66(
آلثار اإلَيابي  ا  يكن الفحص الطيب عند الفقهاء السابقني، وي عد من مستجدا  احلياة، وقد اتفق أغةلب الفقهاء املعاصرين عةليه قبل الزواج؛ ل م ا له منمل

حص الطيب يسهم يف إىل الوفاة، كما أن الفوحتقيق مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف احلفاظ عةلى النفس والنسل، فقد تؤدي بعض األمراض املعدي  بني الزوجني 
 إجناب نسل سةليم من األمراض، وبذا حيقق الفحص الطيب قبل الزواج مقاصد الشريع  اإلسالمي .

وعا  ، سةلسةل  مطب؛ الكويتندوة الهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعالج الجيني؛ رؤية إسالميةي نظر: الزحيةلي، حممد مصطفى، "اإلرشاد اجليين"، 
، ١، دار الثقاف ،مصر، طالفحص الطبي قبل الزواج؛ عضيبا ، صفوان، 182: ص٢، ج1998أكتوبر،  15-13املنظم  اإلسالمي  لةلعةلوم الطبي ، 

 .104، ص2009

  
ي ، ( من قانون األحوال الشخص7/1)املادة  شرط العمر يف البيان املقدم لبيان أهةلي  الزوجني وفق نص   -ب 

  ال عقد الزواجإلكم ؛همايأمر  يما إحضار ولي  إليهطةلب فإن كنا قاصرين ي  ، ةوبةلوغ الثامن  عشر  ،العقل :تتضمنو 
سن   ةكمل مخس عشر أتقدمي طةلب من الشخص الذي عةلى املشرع العراقي  فيهااليت نص ( 8/1وفق نص املادة )

يف  شرع العراقيامل عشرة نص    مسااخله، ويف حال  عدم بةلوغه من العمر، ويتطةلب األمر يف هذه احلال  موافق  ولي  
  . (63)ق البةلوغ الشرعي، والقابةلي  البدني حتقُ  مع جهالزو ضرورة قصوى ك لكون هناتأن أيض ا عةلى ( 8/2) املادة

( من قانون األحوال 20/1املادة ) د وفق نص  ألن املشرع العراقي حد   ؛بيان مقدار املهر املقدم من الزواج -  
   .(64)هأو بعض هتعجيةله كةل  الشخصي  استحقاق الزوج  املهر املسمى، وَيوز تأجيل املهر أو 

 ذلك من نيأو احلرم  املؤقت ، ويتب ،احلرم  الدائم  بينهمامن مثل  ،بيان عدم وجود مانع شرعي من زواجهما -ث 
  . األحوال املدني  املختص  بتنظيم امجيع ما خيص األحوال املدني  لةلعراقينيمبفاحت  دائرة األسرة خالل معرف  قيد 

شخصني معتّبين يف منطق  سكنهما، وهذه تقع ضمن األمور اإلداري   من أو ،(65)البيان من املختارتوقيع  -ج 
 والتنظيمي  لةلدول . 

عةليه قانون األحوال الشخصي   ، وهذا ما نص  (١) الزوجان بعد إكمال الشروط الفقرة ريهالفحص الطيب: َي -2
وانع من األمراض الساري ، وامليرفق البيان بتقرير طيب يؤيد سالم  الزوجني " :(10( من املادة )2العراقي بالفقرة )

يب قبل أصدر  وزارة الصح  العراقي  تعةليما  الفحص الطقد و  ،"وبالوثائق األخرى اليت يشرتطها القانون ،الصحي 
 .(66)لف دينار عراقي إلجراء الفحصأربعون أوحتديد مبةلغ مقداره  ،وبيان األمراض املانع  من الزواج ،الزواج
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: "يشرتط يف املقر 3/9/9197يف  2728الصادر يف الوقائع العراقي ، العدد  1979( لسن  107( من قانون اإلثبا  العراقي رقم )60نُص املادة ) )67( 
 م".هأن يتمتع باألهةلي  الكامةل ، فال يصح إقرار الصغّي واجملنون واملعتوه، وال يصح عةلى هؤالء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عةلي

ليل شرعي   باألحوال الشخصي ، ما مل يوجد د"املسائل غّي املالي  املتعةلقأن يسري هذا القانون عةلى  من قانون اإلثبا  العراقي/ ثالث ا( 11نُص املادة ) )68(
 الشخصي  يقضي خبالف ما ورد يف هذا القانون".خاص أو نص يف قانون األحوال 

 
االستعان  يكن االقتصار عةلى بعضها، و لكن إمتام عقد الزواج، و أطالت وقت شرع العراقي هذه القيود اليت فرضها امل

من هذه  ىل عقد زواج خارج احملكم  لةلتخةلصإ ايةلجألكرتوين يف امجع املعةلوما  عن الزوجني بدال  من أن بالتطور اإل
 القيود.

 المطلب الثاني: آثار عدم تسجيل عقد الزواج في القانون العراقي
 ب  عةلى الزوج.املرتتمنها املرتتب  عةلى العقد، و  ، منهايف حال  عدم تسجيل عقد الزواجترتتب جمموع  من اآلثار 

عةليه آثار شرعي  إذا  ولكن ترتتب ،ال ترتتب عةلى عقد الزواج اخلارجي آثار قانوني : المترتبة على العقداآلثار أوال .. 
ب عةليه آثاره لتسجيل عقد الزواج لترتت ة  ألن قانون األحوال الشخصي  رسم طريق ا حمدد والشروط؛ انكتوفر  فيه األر 

 القانوني .
يل مسح املشرع العراقي بتسج ؛خرضرار أحدمها باآلإلنكار واجلحود، ومنع ا ولةلحفاظ عةلى حقوق الزوجني من اإل

 ( من قانون األحوال الشخصي  العراقي 11املادة ) نصُ إذ  ،لترتتب عةليه اآلثار القانوني  ؛خارج احملكم  الزواج املعقود
 

تها له ثبتت زوجي ؛قتهوصد   ،(: "إذا أقر أحد المرأة أهنا زوجته، ومل يكن هناك مانع شرعي أو قانوين1الفقرة )يف 
أو شرعي  نع قانوينومل يكن هناك ما ،قها يف حياهتاوصد   ،هنا تزوجت فالن اأ"إذا أقر  املرأة  :(2ويف الفقرة ) ،بإقراره"

اج اخلارجي ن املشرع العراقي َييز إثبا  عقد الزو ي إأ ،وإن صدقها بعد موهتا فال يثبت الزواج" ،ثبت الزواج بينهما
صراح  أو دالل ، ن يكون بةلفظ دال عةليه أعةلى أن يكون إقرار ا معتّب ا من حيث داللته عةلى معىن اإلقرار، ب ؛باإلقرار

، وعدم وجود مانع شرعي أو قانوين بني الزوجني حني اإلقرار، (67)األهةلي  الكامةل  فيهشخص من  ان يكون صادر  أو 
انون املشرع العراقي استثناء  يف ق أورد ؛ إذوهذا ال يعين عدم إمكاني  إثبا  عقد الزواج بوسائل اإلثبا  األخرى

يل شرعي أو نص دليكن هنالك مل  الشخصي  ماأجاز به إثبا  األمور غّي املالي  املتعةلق  باألحوال  قيااإلثبا  العر 
 رغم أن األصل يف قانون اإلثبا  العراقي يسري عةلى القضايا املدني  والتجاري  واملسائل املالي  ، (68)قانوين خيالف ذلك

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 21 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

ل غّي املالي  الث ا املسائث ( من قانون اإلثبا  العراقي: "أوال  القضايا املدني  والتجاري . ثاني ا املسائل املالي  املتعةلق  باألحوال الشخصي .11نُص املادة ) )69(
 املتعةلق  باألحوال الشخصي ، ما مل يوجد دليل شرعي خاص أو نص يف قانون األحوال الشخصي  يقضي خبالف ما ورد يف هذا القانون".

 ، منشور يف قاعدة التشريعا  العراقي .16/4/2013( يف 2013/ش/218قرار حمكم  أحوال املسيب رقم الدعوى ) )70(
 .28: ص١١، ج1432/2011، ١، دار الوطن، الرياض، طالفقه الميسَّراملطةلق، عبد اهلل، واملوسى، حممد، الطيار، عبد اهلل، و  )71(
 .20/2/1978يف  2639، الصادر يف الوقائع العراقي ، العدد 1959لسن   188قانون التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصي  رقم  )72(

 
 ي، وهذا االستثناء الوارد يف قانون اإلثبا  أتاح لةلقضاة إثبا  عقد الزواج اخلارج(69)يف قانون األحوال الشخصي 

 وذلك جةلي   ا،أو قانوني   اي  شرع اوالقرائن واليمني ووسائل اإلثبا  احلديث  بشرط عدم خمالفته نص    الوثيق  غّي الرمسيب
 املتوفاة  )ص( هو والد زوجته )س( من أن املدعي عةليه لدعوى املدعي" :يف قرار حمكم  األحوال الشخصي  يف املسيب

مبوجب عقد زواج خارجي شفوي شرعي... والستماع احملكم   ،5/6/2003واليت تزوجها بتاريخ  ،املدعوة )ه(
ي قرر  احملكم  احلكم بتصديق الزواج اخلارج ..واليت أيد  دعوى )س(. ،حضرها املدعيألةلبين  الشخصي  اليت 

 .(70)"بني املدعي )س( وابن  املدعى عةليه )ه( 5/6/2003الواقع خارج احملكم  بتاريخ 
قوق : حرص املشرع العراقي عةلى تسجيل عقد الزواج يف احملكم  املختص  لضمان احلاآلثار المترتبة على الزوجثاني ا.. 

 ، سهول  حفظ العقد لدى الزوجني واحملكم وملنافعه من مثل: عند نكول الشهود،، وال سيما الناشئ  عن هذا العقد
 سرتاتيجي  إوسهول  الرجوع إىل العقد الرمسي عند النزاع، ومعرف  تاريخ األم  وأجياهلا، وحفظ األنساب وما يرتتب عةلى 

 إىل، ولتزايد عقود الزواج خارج احملكم  عمد املشرع العراقي (71)الدول  لتنمي  اقتصادها من معرفتها عدد عقود الزواج
"يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ست   يت:بالنص اآل (72)1978( يف عام 10( من املادة )5تعديل نص الفقرة )

عقد زواجه رجل  كلُ   ؛مئ  دينار، وال تزيد عةلى ألف دينار أشهر، وال تزيد عةلى سن ، أو بغرام  ال تقل عن ثالث
خارج احملكم ، وتكون العقوب  احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوا ، وال تزيد عةلى مخس سنوا ، إذا عقد خارج 

 زواج ا آخر مع قيام الزوجي ".احملكم  
 ،لنص القانوينايف كان هلذا التعديل األثر اإلَيايب عةلى تقةليص عدد حاال  الزواج اخلارجي رغم وجود خةلل واضح 

ر العمل هبذا يف هذه اجلري ، ومستم همكا شرت اللك حبصر العقوب  عةلى الزوج، وعدم معاقب  الزوج  والعاقد والشهود وذ
 ذادينار عراقي  300مل يعد مبةلغ  ؛ أةلتغّيا  املالي  اليت طر لهذا التعديل و لطول مدة التعديل إىل يومنا هذا، لكن 

الي  التدخل وتعديةله مبا يتناسب مع األوضاع املباملشرع العراقي  يةلزم ا، ممسنت أمريكي( 20يعادل ما يقارب )إذ  ؛ثرأ
  ،سال سيما أن القضاء العراقي مل يفرض عقوب  احلبو من يعقدون زواجهم خارج احملكم ،   كون له قوة رادعتل؛ احلالي 
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 )غّي منشور(. 13/1/2016يف  2016/ /ج/18قرار حمكم  االستئناف، العدد  )73(

 
ج باحلبس ملدة عاقب  الزو مب حمكم  اجلنح تا عندما حكميظهر ذلك جةلي  و وإمنا اقتصر  قراراته عةلى العقوب  املالي ، 

أن ح، نُصه "نقض قرار حمكم  اجلن حمكم  التمييز العراقي  فصدر قرار منشهر لعدم تسجيةله عقد الزواج يف احملكم ، 
ائةل  ن الفعل املنسوب إىل املتهم ال يقع حتت طذلك أل ؛القرار الصادر من حمكم  اجلنح غّي صحيح وخمالف لةلقانون

( من قانون األحوال الشخصي  يتعةلق بعدم تسجيل عقد الزواج 10/5اجلزاء الذي وضعته الفقرة )نص عقايب، كون 
 ال بل  ،أدى إىل ازدياد عدد حاال  الزواج خارج احملكم  ، مما(73)"يف احملكم  مىت ما مل تتحقق شروط العقد وأركانه
بعد االحتالل األمريكي لةلعراق وانتشار  2003م بعد عا ال سيماأصبح موضوع ا متعارف ا عةليه يف اجملتمع العراقي، و 

  الفوضى يف اجملتمع بسبب احلروب املتوالي .
 نتائجال

 ف شرع اهلل،م أمور الرعي  مبا ال خيالن السةلط  التشريعي  من لوائح وقرارا  تنظ  عالسياس  الشرعي  كل ما يصدر  -1
 وحيقق مقاصد الشريع  اإلسالمي 

ق مقاصد الشريع  حق  ت  لاألمر استخدام السياس  الشرعي  يف تسجيل عقد الزواج وفق ضوابط معين ،  حيق لويل   -2
 سرتاتيجي  لةلبةلد.اإلسالمي  يف درء املفاسد وجةلب املصاحل، ولرسم اخلط  اإل

ليت لتشريعا  اا ويؤيد البحثاختةلفت التشريعا  القانوني  يف االعرتاف بعقد الزواج غّي املسجل من عدمه،  -3
 .فيما سبق من العقودامجيعها طرق اإلثبا  وفق تعرتف بعقد الزواج اخلارجي 

مل يفةلح املشرع العراقي يف استخدام سياسته الشرعي  يف تسجيل عقد الزواج، وذلك باقتصار العقوب  عةلى الزوج،   -4
 العقوب  املالي .بق القضاء العراقي يف تطبيق سياس  املشرع بفرض عقوب  احلبس، وإمنا اكتفى وف  ومل ي  
 التوصيات

 :تي عةلى املشرع العراقي التوصيا  اآليقرتح البحث 
وجعل العقوب  عةلى الزوج والزوج   ،( من قانون األحوال الشخصي  العراقي10/5تعديل نص املادة ) -1

الغرام  بةلغ ميف والعاقد والشهود وكل من عةلم باجلري  ومل خيّب هبا اجلها  املختص ، مع إعادة النظر 
 ردع خمالفي هذا النص.مع غرض ال تتناسب ؛ ألهنا املنصوص عةليها
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جعل الفحوصا  الطبي  وكل ما يشتمل عةليه عقد الزواج جمان ا، وتقةليل الصعوبا  عةلى املقبةلني عةلى  -2

الزواج، من خالل استخدام الوسائل احلديث  يف تقدمي البيانا ، مع وضع موظفني من دائرة األحوال 
 .األوراق الثبوتي  لةلزوجني وفّييف حمكم  األحوال الشخصي  لتاملدني  
 المصادر والمراجع
 أوال .. الكتب:

 القرآن الكرمي.
ـــ ، ا ـــ  الســـــــــــــــعوديـــ ،  ،فتـــاوىالمجموع بن تيمي ـــاعـــ  املصـــــــــــــــحف الشـــــــــــــــريف، املمةلكـــ  العربي جممع املةلـــك فهـــد لطب

1425/2004. 
ــــــــــــــــــــــ1422 ،١ط بّيو ،، العريب الكتاب، دار زاد المســــــير في علم التفســــــيراجلوزي، ابن  ، حتقيق عبد الرزاق هـ

 .املهدي
 .عبد السالم حممد هارونحتقيق ، 1979، دار الفكر، بّيو ، مقاييس اللغةبن فارس، ا
 .2003، دار عامل الكتب، الرياض، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام ،بن فرحونا

 ، 2814،  السعودي ،1ط ،جممع الفقه اإلسالمي جبده، السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في اجلوزي ،  قيمابن 
 حتقيق، حتقيق نايف بن أمحد احلمد.

حتقيق الشــــــيخ زكريا  هــــــــــــــــــــــ،1418بّيو ،  ،١ط ، دار الكتب العةلمي ،البحر الرائق شـــــرح كنز الدقائق، جنيمابن 
 .عمّيا 
 ا.، حتقيق مصطفى البغ1407/1987 ،٣ط ، دار ابن كثّي، بّيو ،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 

 ،اريسب، املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني ، توثيق الزواج بين الشريعة والقانونعبد القادر، ، بوقزول 
حتقيق عبد املعطي أمني  ،1410/1989 ،١، ط، جامع  الدراســـا  اإلســـالمي ، كراتشـــيالســنن الصــغيرالبيهقي، 
 .قةلعجي
 .هـ1344 ،١ط باد،أحيدر ، دائرة املعارف النظامي  ،الجوهر النقيويف ذيةله  ،السنن الكبرىالبيهقي، 
 .، حتقيق حممد عبد القادر عطا1424/2003 ،٣ط دار الكتب العةلمي ، بّيو ، ،السنن الكبرىالبيهقي، 

  ار القةلم،د ،مذهب اإلمام الشافعيالفقه المنهجي على  عةلي، الشرجبي،و  مصطفى، الب غا،و  ،مصطفى اخلن،
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 .1413/1992 ،٤ط دمشق،
، حتقيق أمحد عبد الغفور 1407/1987 ،٤ط دار العةلم لةلماليني، بّيو ، ،تاج اللغة وصـــحاح العربية، اجلوهري
 .عطار

رة، القــاه ،، مكتبــ  ومطبعــ  اإلشـــــــــــــــعــاع الفنيــ دراســـــــــــــات أصــــــــــــوليــة في القرآن الكريم، محممــد إبراهياحلفنــاوي، 
1422/2002. 

 .1985 ،٢ط ، دار القةلم، الكويت،السلطات الثالث في اإلسالمالوهاب،  عبدخالف، 
 د. . ،٨القاهرة، ط ، مكتب  الدعوة،علم أصول الفقهعبد الوهاب، خالف، 
 .إبراهيم األبياريحتقيق ، ، دار الكتاب العريبمفاتيح العلوم، اخلوارزمي
 .2013 ،٢ط الرسال ، دمشق،، مؤسس  خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم فتحي، ،الديريين

 
 حتقيق، 1420/1999 ،٥ط ،(صــــــــــــيدا)الدار النموذجي   )بّيو (،املكتب  العصــــــــــــري   ،مختار الصـــــــــحاح، الرازي

 .يوسف الشيخ حممد
رؤية  ؛ندوة الهندســــــة الوراثية والجينيوم البشــــــري والعالج الجيني، "اإلرشــــــــاد اجليين" ،الزحيةلي، حممد مصــــــــطفى

 .1998أكتوبر،  15-13الكويت، سةلسةل  مطبوعا  املنظم  اإلسالمي  لةلعةلوم الطبي ،  ؛إسالمية
 .1427/2006 ،٢ط دار اخلّي، دمشق، ،الوجيز في أصول الفقه اإلسالميحممد مصطفى، الزحيةلي، 
قســـم ىل ، أطروح  دكتوراه مقدم  إالمصــالح المرســلة وتطبيقاتها في قانون األحوال الشــخصــيةخةلفان، الســـيايب، 

 .2006 ،الملبوراكو   ،اليااملجامع   ،أكاديي  الدراسا  اإلسالمي  ،الفقه وأصوله
 .1432/2011 ،١، ط، دار الوطن، الرياضالفقه الميسَّر حممد، املوسى،و  عبد اهلل، املطةلق،و  عبد اهلل، الطيار،

 .2009 ،١مصر ، ط ، دار الثقاف ،الفحص الطبي قبل الزواج صفوان، ،عضيبا 
م العمراين، 2008 -هــــــــــــــ  1429، 1عمر،أمحد خمتار عبد احلميد، معجم الةلغ  العربي  املعاصرة، عامل الكتب، ط

 .1421/2000 ،١ط جدة، ،دار املنهاج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي
 .1998 ،١ط ،عمان، دار النفائس، السياسة الشرعية في األحوال الشخصيةعبد الفتاح، عمرو، 
 د. .،، دار الكاتب العريب، بّيو التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ا بالقانون الوضعيعبد القادر، عودة، 
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 .1419/1989، ١ط، مكتب  وهب ، القاهرة، السياسة الشرعية، ، يوسفالقرضاوي

 .1406/1986 ،٢ط دار الكتب العةلمي ، ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، 
النجاح اجلديدة،  مطبع  ،ثبات بالكتابة في الفقه اإلســــــــالمي والقانون الوضــــــــعيالتوثيق واإلحممد امجيل، ، مبارك
 .2001 ،١ط دار البيضاء، املغرب،ال

 .حممد فؤاد عبد الباقي حتقيق، ، د. 1طبّيو ،  ،، دار إحياء الرتاث العريبالمسند الصحيح المختصرمسةلم، 
 .جامع  املةلك سعود، ، كةلي  الرتبي السياسة الشرعيةرات في ضمحاالناصر، عبد اهلل، 

 .هـ1420 ،مام حممد بن مسعود اإلسالمي ، الرياض، جامع  اإلتوثيق الديون في الفقه اإلسالمي ،صاحلاهلةليل، 
وث ، دار البحالمنهج الفــائق والمنهــل الرائق والمعنى الالئق آداب الموثق وأحكــام الوثــائق، يالونشـــــــــــــــريســـــــــــــــ
 .طرمالرمحن األ حتقيق عبد ،2005 ،١ط مارا  العربي  املتحدة،اإلسالمي ، اإلوالدراسا  

  .1998 ،١ط ، دار اهلجرة، الرياض،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةحممد سعد، اليويب، 
 ثاني ا.. القوانين:

 .26/10/2015يف  92684تعميم وزارة الصح  العراقي ، العدد 
 .28/12/2005( يف 4012العدد )، الوقائع العراقي يف ، الصادر 2005دستور امجهوري  العراق لعام 
 .16/4/2013( يف 2013/ش/218) قرار حمكم  أحوال املسيب رقم الدعوىقاعدة التشريعا  العراقي ، 

 .3/9/1979يف  2728الوقائع العراقي ، العدد يف لصادر ا 1979( لسن  107ثبا  العراقي رقم )قانون اإل
 .2011، فّباير الكويتي  وتصحيح األمساء، وزارة العدل إجراءا  تصحيح النسبقانون 

 .17/10/2010الصادر يف ( 2010( لسن  )36قانون األحوال الشخصي  األردين رقم )
 .7/9/1953 يفاملعدل الصادر  1953( لسن  59قانون األحوال الشخصي  السوري رقم )

( يف 280املنشـــــــــــــور بالوقائع العراقي  بالعدد ) 1959( لســـــــــــــن  188لشـــــــــــــخصـــــــــــــي  العراقي املرقم )قانون األحوال ا
30/12/1959. 

( لســــــــن  66و) 2004( لســــــــن  29و) 1996( لســــــــن  61) :قانون األحوال الشــــــــخصــــــــي  الكوييت املعدل باألرقام
2007. 

 .29/1/2000 يفالصادر  2000( لسن  1قانون األحوال الشخصي  املصري رقم )
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 2639 ، العددالوقائع العراقي يف ، الصادر 1959لسن   188قانون التعديل الثاين لقانون األحوال الشخصي  رقم 

 .20/2/1978يف 
 .13/1/2016يف  2016/ /ج/18العدد  العراقي ، قرار حمكم  االستئناف

 .1969لسن   83رقم  العراقي املدني  املرافعا قانون 
 .18/7/2011يف الصادر يف الوقائع العراقي   2011( لسن  13قانون املختارين العراقي رقم )

 .1956أو   17الّصادر يف  66عدد ال ،لرائد الرمسي التونسييف اجمةل  األحكام الشخصي  
 

ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORY) ACT(303) ,1984. 

 

 

 


