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 تسجيل عقد الزواج 
 شروط تسجيل عقد الزواج : 

  من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة األحوال الشخصية في -1
 يلي:   ش( , ويكون كما سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من )ق.أ. 

 تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود -أ
 مانع شرعي اال تكون محرمة عليه . 

التدرن الرئوي  الجذام أو  األمراض التناسلية أو يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سالمتهما من  –ب 
 وغير ذلك . 

البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة   يدون ما يتضمنه   -ج
 أبهامهما بحضور القاضي

ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق  
  هو أثبات حق المطلقة أو وبال بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج أصولها

التنفيذ من   المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر
 أجل تنفيذ حجة الزواج.

( : ويعتبر وسيلة ألثبات عقد الزواج الى باإلقرار قرار أمام القاضي ) أثبات عقد الزواجاإل -2
 وهما  :اإلقرارن من الزواج ، وهناك نوعحجة ا  جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل

 الرجل للمرأة بالزوجية /  راأقر  -أ
 ثبت زوجيتها له  بشرط  باعترافها المرأة بأنها زوجته وصّدقته   المرأة أذا أقر الرجل 

حقيقة أو    محال للزواج بعدم تعلقها بزوج سابق يكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها  أن ال
التصديق من   كونها زوجة خامسة وحينئذ يترتب على هذا اإلقرار من الزوج وهذاحكما أو عدم 

 . الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث 



2 
 

 قراره فعليه أن يثبت زوجيتها له  بالبينة الشرعية ) لشهود( اعدم تصديقها له  وفي   أما عند 
 تحليفها اليمين فأن حلفت ر ّدت دعوى الزوج فأن لم تكن له  بينة فأن للرجل الحق في  
 وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية . 

   المرأة بالزواج من الرجل  راأقر  -ب
  أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني إذا 

للمرأة في   فأن صدقها بعد موتها فال يثبت الزواج ، وأشترط المشّرع تصديق الرجل ،ثبَت الزواج
منه  ألن ذلك من   يقبل حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق ال

 الطمع في التركة . 
 والمحبة  : وتعني لغة النصرة الوالية في عقد الزواج

  يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وحسب التفصيل  هي سلطة شرعية:   واصطالحا   
 اآلتي : 

 البالغة الراشدة :  -1
الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكرا  ، أما إذا  : ينفرد  المالكية والشافعية والحنابلة• قال 

 الزواج ال ينفرد دونها وال تنفرد دونِه .  كانت ثيبا  وهو شريك لها في
العقد بنفسها بكرا كانت أم ثيبا   تنشئ الزواج وأن  باختيارتنفرد   للبالغة العاقلة أنالحنفية  • وقال

 شرط أن تختار الكفوء .  االعتراضوالية وال حق  وليس ألحد عليها
من العقود   التصرفاتالبالغة الرشيدة تملك ببلوغها و رشدها جميع  • وقال أكثر اإلمامية : أن

سها سواء كان لها أب أو جد أو  بكرا  كانت أم ثيبا  ، فيصح أن تعقد لنف  وغيرها حتى الزواج ،
وليس ألحد أن يعترض وقد أستدلوا بذلك على  ،  يكن وسواء رضي األب أو كره  ها أو لمرهمغي 

 قولِه تعالى : 
 . ) ل وه نَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجه نَّ  )َفاَل َتْعض 
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 ه : يوالسف  جنون مالصغير وال - 2
 آراء المذاهب اإلسالمية على أنه للولي أن يزوج الصغير والصغيرة  اتفقت

والجد   : زواج الصغير والصغيرة موكول لألب اإلمامية والشافعيةوالمجنون والمجنونة ، وقال 
 فتكون الوالية لألب فقط .  المالكية والحنابلةفقط ، أما 

 شروط الولي:
 ي وإن كان ممّيز ألنه  ال والية له  : فال والية للصب   كمال أهلية اإلداء - 1

 على نفسه فال تكون له  والية على غيره ، 
الدين بينهما ) ما عدا   اتحادوالمولى عليه االبن يجب  : فالولي هو األب الدين تحادا -1

 على من هم في دائرة سلطته على اختالف أديانهم   القاضي ( فأن له  والية عامة
 أحكام تزويج األولياء : 

 ملزم .  إذا زوج األب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت واليتهما فأن الزواج -1
 أما إذا كان األب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور  -2

 .  ايكون ملزم أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد ال
ته المنفردة فإذا تضرر الصغير من  بإراد ألحد الطرفين فسخه  ملزم هو ما جازالغير والعقد 

 بين فسخ العقد أو بقاءه .   الزواج يخير بعد البلوغ
فأما أن يكون العقد غير صحيح إذا  األخ أو ج غير األب أو الجد ، كالعم أما إذا كان المزوِ -3

 .  غير ملزم إذا لم يكن فيه ضرر أو  اكان فيه ضرر 
 الكفاءة في الزواج 

أن يتساوى الرجل مع المرأة في   اإلسالميةالمذاهب  فقهاء آلراءمعنى الكفاءة في الزواج ووفقا  
(,على اعتبار الكفاءة في  الحنفية والشافعية والحنابلة  اتفق ) التي سنشير اليها وقد األشياء
الدين لحديث  فلم يعتبروا الكفاءة أال في  (  والشافعية األماميةعند ) ماأ  والحرية والنسب اإلسالم
  األرض تفعلوا تكن فتنة في  )ص()اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن ال  الرسول
 .  كبيرا ( وفسادا  


