أثر الزمان وادلكان

يف حتذيذ حلظة اوعقاد العقىد الشكلية
يف الفقه اإلسالمي والقاوىن

The effect of time and space in determining
the moment of the formal contracts
in Islamic jurisprudence and law

 العقىد الشكلية: الكلمة ادلفتاحية

 فراس حبر حممىد.د.م

كلية القاوىن – اجلامعة العراقية
Lecturer. Dr. Firas Bahar Mahmood
College of Law – Aliraqia University
E-mail:imsad.imsad@yahoo.com

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ملخص البحث

الشك ان العقود اليوم مل تعد بالصورة اليت كانت تعقد هبا فورا وتكون قاصرة على صدور
االجياب والقبول ادلطابق دبا يضفي عليها صفة الرضائية ,بل ان مقتضيات ادلصلحة العامة
واحلاجة إىل ضباية االئتمان يف العقود ادى إىل اجياد منط اخر من العقود يتسم خبصوصية معينة
إال وىي رمسية أو شكلية رأي ادلشرع ان ىنالك حاجة اليها يف بعض العقود لذا كان البد لنا ان
نبحث مدلول الشكلية يف الفقو اإلسالمي والقانون وىذا ما فعلناه يف حبثنا ىذا حيث تبني لنا

ان الشكلية ادلقصودة ىنا قد تكون شكلية قانونية يتطلبها القانون وال ينعقد العقد بدوهنا وقد
تكون شكلية اتفاقية تفرضها ارادة ادلتعاقدين  ,وقد تكون شكلية شرعية فرضها ادلشرع
اإلسالمي لصحة تصرؼ ما.
ومهما يكن من امر فان سلالفة ىذه الشكلية قد يفضي إىل بطالن التصرؼ القانوين
كمخالفة الشكلية اليت رمسها القانون احيانا  ,واحيانا اخرى إىل فساد ىذا التصرؼ كمخالفة
الشكلية اليت رمسها الشرع اإلسالمي.
ووفقا للراجح من الرأي يف الفقو اإلسالمي فان عقد الزواج ىو عقد شكلي اذ يشًتط
لصحة انعقاده شرعا ارتباط االجياب والقبول يف رللس العقد وحضور شاىدين يسمعان ويفهمان
كالم العاقدين معا يف وقت واحد يف رللس عقد الزواج وقد جعل ادلشرع العراقي يف قانون
االحوال الشخصية من توثيق عقد الزواج من قبل احملكمة شكلية الزمة إلثبات ىذا العقد وىي

بال شك وسيلة رمسية وضعها ادلشرع إلثبات ىذا العقد عند النزاع وانكاره امام القضاء.

وربدد زمان ومكان انعقاد ىذا العقد حبضور العاقدين والشهود يف رللس العقد احلقيقي ,
أو يف رللس العقد احلكمي فيما إذا كان احد العاقدين غائبا ومن حلظة إعالن القبول يف رللس
قراءة الكتاب أو رللس تبليغ الرسالة شرعا ومن حلظة علم ادلوج بالقبول ووصول ىذا القبول
اليو قانونا كما وتبني لنا ان من بني العقود الشكلية اليت عاجلها القانون ادلدين العراقي ىو عقد
الرىن التأميين أو الرمسي اذ جعل من تسجيل الرىن يف دائرة التسجيل العقاري شكلية الزمة
النعقاد ىذا العقد اذ يًتت

على زبلفها بطالن ىذا العقد  ,وربددت حلظة انعقاد ىذا العقد
197

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

بالزمان وادلكان الذي يوجد فيو ادلوثق والذي يباشر اختصاصو يف ىذا الشأن حاضرا مع الراىن
وادلرهتن يف رللس عقد الرىن.

ادلقذمـــــة

العقػد بصػورة عامة دير دبرحلتني أساسيتني مها ادلرحلة السابقة على التعاقد ,وتسمى مرحلة
ما قبل التعاقد وادلرحلة الالحقة على التعاقد وتسمى مرحلة ما بعد التعاقد.

وادلرحلة األخرية يقصد هبا ادلرحلة اليت يكون فيها العقد قد انعقد وأصبح صاحلا وجاىزا

لًتتي آثاره وأحكامو.
أما ادلرحلة السابقة على التعاقد فهي مرحلة تسبق انعقاد العقد وتنتهي بانعقاده

() 1

وتتمثل

ادلرحلة السابقة على التعاقد دبرحلة ادلفاوضات أو ادلساومات كما يسميها فقهاء الشريعة
اإلسالمية

() 2

فالعقود اليوم مل تعد بالصورة البسيطة اليت كانت تعقد فورا وتكون قاصرة على

صدور اإلجياب الذي يعقبو قبول مطابق كشراء احلاجيات اليومية من األسواؽ أو بيعها بل
نالحظ يف كثري من األحوال حاجة العقود إىل مفاوضات نظرا الختالؼ وجهات النظر يف

شروطها ,فتحتاج يف تقريبها إىل مفاوضات( )3ويسري ىذا سواء أكان التعاقد جيري بني حاضرين
أم بني غائبني(.)4

فالتفاوض أصبح حقيقة ال جدال فيها  ,وىي كفكرة تعترب ركيزة أساسية دلفهوم النظام
الع ػػام للعقػ ػػد ادلراد إبرامػ ػػو ألهنا تعرب عن اإلط ػ ػػار العام الذي تدور فيو موضوعات التفاوض من

اجل إبرام العقد( .)5فالعقود الرضائية ىي العقود اليت يكفي النعقادىا توافق وارتباط اإلجياب
بالقبول على وجو يعتد بو شرعا وقانونا ,فالًتاضي وحده يكفي إلنشاء العقد الرضائي

وتكوينو( )6أي أن ىذا النوع من العقود يتم دبجرد تبادل إرادتني متطابقتني أيا كانت طريقة ىذا
التبادل مشافهة أو كتابة أو حىت إشارة  ,وإذا كانت القاعدة العامة ىي أن الًتاضي وحده كاؼ
النعقاد العقد وبالتايل تكون العقود كلها رضائية ,إال إن ىذه القاعدة العامة ليست من اإلطالؽ

يف شيء .وإمن ػ ػػا ترد عليها استثناءات عديػػدة منها وأمهه ػػا العقود الشكلية()7والعقد الشكلي ىو
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ما جي النعقاده فوؽ تراضي ادلتعاقدين ان يفرغ يف شكل معني حيدده القانون حبيث يعترب ركنا
يف انعقاد ذلك العقد ال يتم بدونو وال يكون لو وجود

() 8

ومثال ذلك العقود الواردة على نقل

ملكية العقار فيج لنشوء ىذه العقود أن تتم يف دائرة خاصة وىي دائرة التسجيل العقاري .
ودلا كانت الشكلية إستثناءاً وارداً على األصل العام الذي يقضي بأن العقود رضائية
سواء يف الفقو اإلسالمي أو القانون ادلدين فإننا سوؼ نبني مدلول الشكلية ومدى كوهنا إستثناءاً
من ىذا األصل العام سواء يف الفقو اإلسالمي أم القانون ومن مث نأيت بنموذج تطبيقي للعقود
الشكلية لبيان مدى شكليتها ومدى تأثري توافر ىذه الشكلية يف ربديد حلظة انعقاد العقد
الشكلي وسوؼ نقتص ػ ػػر يف دراستنا يف ىذا البحث للتعرض لدراسة أثر الزمان وادلكان يف
ربديد حلظة انعقاد عقد الزواج وعقد الرىن الرمسي ( التأميين )مع مالحظة إن عقد الزواج يعد
عقدا شكليا وفقا للراجح يف الفقو اإلسالمي وىو أيضا كذلك يف قانون األحوال الشخصية
وعليو فإننا سوؼ نقسم دراستنا دلوضوع حبثنا ىذا إىل ثالثة مباحث نتناول يف ادلبحث األول
مدلول الشكلية ومدى كوهنا إستثناءاً يف الفقو اإلسالمي والقانون ادلدين مث نتناول يف ادلبحث
الثاين اثر الزمان وادلكان يف ربديد حلظة انعقاد عقد الزواج مث نعرج لدراسة اثر الزمان وادلكان

يف ربديد حلظة انعقاد عقد الرىن الرمسي والذي سيكون موضوع دراستنا يف ادلبحث الثالث .
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ادلبحث األول

مذلىل الشكلية ومذي كىوها إستثىاءا
يف الفقه اإلسالمي والقاوىن

األصل يف الفقو اإلسالمي أن العقد ينعقػد دبجػرد الًتاضػي بػني طرفيػو علػى إنشػائو فيكفػي
النعقاده رلرد ارتباط اإلجياب والقبول يف اجمللس وانو ال يشًتط إفراغ ىػذا الرضػا يف شػكل معػني
فال يلزم النعقاده وإسبامػو إفػراغ الرضػا باإلجيػاب والقبػول يف شػكل معػني علػى أن ىػذا األصػل ال
دينع من إفراغ الرضا يف شكل معني  ,وقد تقبل الرأي السػائد يف الفقػو اإلسػالمي والعػرؼ الػذي

يألفو الناس يف التعامل على ىذا األمر(, )9وكذلك صلد يف القانون أن األصل يف العقود الرضائية,

حيػػث يكفػػي النعقػػاد العقػػد رلػػرد الًتاضػػي بػػني طرفيػػو علػػى إنشػػائو فينعقػػد العقػػد دبجػػرد اق ػًتان
استثناء يقضي بأنػو يف بعػض
اإلجياب بالقبول  ,إال أنو قد ورد على ىذا األصل العتبارات معينة
ً

العقود ال يكفي النعقادىا رلرد الًتاضي بني طرفيها بػل ال بػد مػن تػوافر شػكل معػني ينصػ فيػو

ىػػذا الًتاضػػي وىػػذا مػػا يسػػمى بالشػػكلية( , )11و بنػػاءاً علػػى مػػا تقػػدم ديكػػن القػػول إن العق ػػد

الشكلي يف الفقو اإلسالمي والقانون ىو العقد الذي يتعػني النعقػاده أن يفػرغ تراضػي ادلتعاقػدين
باإلجياب والقبول يف شكل معني أو إحاطتو بإجراء خاص حيدده الشرع أو القانون وىذا الشكل
أو اإلجػراء قػػد يكػون ركنػػا يف العقػػد ال يػتم العقػػد بدونػػو  ,وقػد يكػػون شػػرط صػحة ال يػػتم العقػػد
بدون ػػو كالش ػػهادة يف عق ػػد ال ػػزواج كم ػػا س ػػنرى( )11والش ػػكلية ق ػػد تك ػػون اتفاقي ػػة كم ػػا ل ػػو اتف ػػق
ادلتعاقػػدان علػػى أن يكػػون العق ػػد الرضػػائي يف األصػػل ال ينعق ػػد إال إذا ابػػرم يف شػػكل مع ػػني أو

إحاطتػػو بػػإجراء معػػني فعندئػػذ ينقلػ العقػػد الرضػػائي إىل عقػػد شػػكلي( )12كمػػا لػػو اتفقػػا علػػى إن
االتفاؽ ادلربم بينهما ال يكون هنائيا وملزما إال من حني تصديقو مػن قبػل الكاتػ العػدل فكتابػة
العقد يلزم تصديقو من قبل الكات العػدل حينذػذ وعليػو تعػد بعػد ذلػك ركنػا يف العقػد فػال ينشػا

العقد ما مل يتم تصديق تلك الكتابة( , )13ويرجع تصػحيح االتفػاؽ علػى الشػكلية يف ىػذه احلالػة
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إىل أن رضائية العقود ليست من النظػام العػام ومػن مث ال يوجػد ىنالػك مػا دينػع مػن االتفػاؽ علػى
أن يربم العقد الرضائي يف شػكل معػني حػدده ادلتعاقػدان( )14وقػد تكػون الشػكلية شػكلية قانونيػة
وىي الشكلية اليت يتطلبها القانون كالشػكلية الػيت يتطلبهػا ادلشػرع ادلػدين يف عقػد الػرىن الرمسػي

أي التأميين( .)15وقد تكون الشكلية شكلية شرعية وىي الشكلية اليت يتطلبها الشرع اإلسالمي

كالشكلية اليت يتطلبها يف عقد الزواج كما سنرى الحقا والشكلية االتفاقية ال ترقى إىل الشكلية

القانونيػػة أو الش ػػرعية ففػػي ح ػػني إن مقتض ػػى الشػػكلية القانوني ػػة أو الش ػػرعية يًتتػػ عل ػػى ع ػػدم
مراعاهتا بطالن العقد أو فساده وذلك الن القانون عندما يفرض شكلية معينة فانو يستهدؼ هبػا
ربقيق مصلحة عامة ال يصح العقد بدوهنا(.)16

أما يف الشػرع اإلسػالمي فًتجػع أمهيػة الشػكلية يف عقػد الػزواج مػثال إىل صػيانة الػزواج عػن
اجلحود واإلنكار لذا اشًتطت شكلية الشهادة ربقيقا دلصلحة عامة تتعلق بالنظام العام واآلداب
لذا يرتػ الشػرع كمػا سػنرى علػى سلالفػة ىػذه الشػكلية الػبطالن أو الفسػاد  ,أمػا شػكلية العقػد
حػػني يفرضػػها االتفػػاؽ فإهنػػا ال تتصػػل بالنظػػام العػػام بسػػب كػػون رضػػائية العقػػود ال تتعلػػق بالنظػػام

العام إذ حيق للمتعاقدين سلالفة الشكل االتفاقي بإرادهتما ادلشًتكة( )17على أنػو جيػ التفرقػة بػني
الشكلية ادلطلوبة النعقاد العقد والشكلية ادلطلوبة إلثباتو فقد تكون الكتابة شرطا النعقاد العقػد
وقد تكون مطلوبة إلثباتو  ,والكتابة ادلشروطة لإلثبػات ال يًتتػ علػى زبلفهػا عػدم انعقػاد العقػد
وإمنػػا ينعقػػد العقػػد ويػػتم وجيػػوز إثباتػػو دبػػا يقػػوم مقػػام الكتابػػة كمػػا يف اإلقػػرار واليمػػني  .أمػػا الكتابػػة

ادلطلوبة لالنعقاد فال ينعقد هبا العقد بتخلفها فإذا زبلفت كان العقد باطال أو فاسدا .

وإذا ثار شك حػول مػا إذا كػان الشكػػل مطلوبػا لقيػام العقػد أو إثباتػو وج ػ اعتبػاره متطلبػا
لإلثبات طادلا مل توجد قرينة على ذلك  ,الن ذلك ىػو مػا يتماشػى مػع فكػرة الرضػائية والػيت تعتػرب
األصػػل يف انعقػػاد العقػػود( )18والشػػكلية غالبػػا مػػا تتمثػػل يف كتابػػة العقػػد فػػال يػػتم العقػػد إال بكتابػػة
تدون فيها إرادة الطرفني باإلجياب والقبول على العقد كما ىو احلال يف الرىن التأميين مثال  ,وقػد
تكػػون الشػػكلية شلثلػػة بػػإجراء العقػػد أمػػام أشػػخاص معينػػني كالشػػهود يف عقػػد الػػزواج عنػػد بعػػض
الفقهػاء  .وعنػػدما تكػون الشػػكلية ىػي كتابػػة العقػػد يكػون ادلكػػان والزمػان اللػػذين يػتم فيهمػػا كتابػػة
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العقد ىو حلظة انعقاده وما سبق ذلك يدخل يف إطار ادلفاوضػات  ,وعنػدما تكػون الشػكلية عبػارة
عن إجراء يتم أمام أشخاص معينني كالشػهود يف عقػد الػزواج عنػد الػبعض فػان الشػهادة ال بػد أن
تػػتم يف رللػػس العقػػد ويكػػون الشػػهود مػػن أشػػخاص ىػػذا اجمللػػس ويكػػون العقػػد قػػد يف الزمػػان
وادلكػػان اللػػذين يوجػػد فيهمػػا ادلتعاقػػدان والشػػهود ومػػا قبػػل ذلػػك يدخػػل فػػي إطػػار ادلفاوض ػػات ,
ولكل من ادلتعاقدين أن يعدل عن التعاقد طادلا مل تتم ىػذه الشػكلية ( )19فالشػكلية الػيت نقصػدىا

ىنا إذاً ىي شكلية تتمثل بانضمام شكل معني أو إجراء خاص إىل الًتاضي لكي يتم انعقػاد العقػد
وىػػذا النػػوع مػػن الشػػكلية يتصػػل بعناصػػر غريبػػة عػػن الصػػياة نفسػػها كسػػماع الشػػاىدين يف عقػػد
الزواج وكون العقد أمام ادلوثق  ,فالشكلية يف القانون ادلعاصر ركن جي توافره إىل جان الًتاضي

وال ياين احدمها عن اآلخر(.)21
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ادلبحث الثاوي

أثر الزمان وادلكان يف حتذيذ حلظة اوعقاد عقذ الزواج
يعػػد عقػػد الػػزواج عقػػدا شػػكليا وفقػػا للػػرأي ال ػراجح يف الفقػػو اإلسػػالمي وكػػذلك يف قػػانون

األحػػوال الشخصػػية العراقػػي( )21حيػػث إن ىػػذا القػػانون مسػػتمد مػػن أحكػػام الش ػريعة اإلسػػالمية
وبالتػػايل فػػان احلػػديث يف ىػػذا ادلقػػام سيشػػمل احلػػديث عػػن ىػػذا ادلوضػػوع يف الفقػػو اإلسػػالمي

والقػػانون  ,وشػػكلية عقػػد الػػزواج تتمثػػل أمػػا يف اإلشػػهاد علػػى العقػػد وتوثيقػػو مػػن قبػػل القاضػػي ,

وعليو كان البد لنا أن نتعرض لبيان مدى شػكلية عقػد الػزواج مػن ىػذه الناحيػة مث نبػني مػا مػدى
شكلية توثيق ىذا العقد مث نبني أثر الزمان وادلكان يف ربديد حلظة انعقاد عقد الزواج  ,عليو كان
البد أن نقسم ىذا ادلبحث إىل ثالثة مطال :
ادلطل األول  :مدى شكلية اإلشهاد يف عقد الزواج .
ادلطل الثاين  :مدى شكلية توثيق عقد الزواج .
ادلطل الثالث  :أثر الزمان وادلكان يف ربديد حلظة انعقاد عقد الزواج .
ادلطلب األول  :مذي شكلية اإلشهاد يف عقذ الزواج

لبيػػان مػػدى شػػكلية اإلشػػهاد يف عق ػػد الػػزواج البػػد لنػػا م ػػن بيػػان موق ػ فقهػػاء الشػ ػريعة

اإلسػػالمية مػػن اشػًتاط الشػػهادة النعقػػاد عقػػد الػػزواج وديكػػن رد آراء الفقهػػاء هبػػذا الشػػأن إىل مػػا

يأيت -:

الػػرأي األول  -:واليػػو يػػذى صبهػػور الفقهػػاء كاحلنفيػػة( )22والشافعي ػػة( )23وادلش ػػهور عػػن

احلنابلػة( )24والشيعة الزيدية( )25وغريىم( )26حيث يرون أن الشػهادة ذبػ عنػد إنشػاء العقػد أي

عنػػد النطػػق باإلجيػػاب والقبػػول معػػا يف وقػػت واحػػد فػػإذا كانػػت الشػػهادة بعػػد النطػػق باإلجيػػاب
والقبول وبعد انعقاد العقد فال يصح العقد حىت لو ربققت الشهادة بعد ذلك وقبل الدخول .
وقػد اسػتدل ىػػعالء علػى ذلػػك بأحاديػث منهػػا مػا روي عػػن السػيدة عائشػػة رضػي
إهنػػا قالػػت  ,قػػال رسػػول

صػػلى

عنهػػا

عليػػو وسػػلم (( ال نكػػاح إال بػػويل وشػػاىدي عػػدل ))
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وكػػذلك مػػا روي عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي

الالئي ينكحن أنفسهن باري بينة ))(.)28

عنهمػػا إن النػػم صػػلى

عليػػو وسػػلم قػػال (( الباايػػا

كمػػا اسػػتدلوا علػػى ذلػػك بػػادلعقول بػػأن اشػًتاط الشػػهادة يػػعدي إىل إعػػالن الػػزواج ويصػػون
العقػػد مػػن اجلحػػود واإلنكػػار ,كمػػا يصػػون الػػزوجني مػػن هتمػػة الفاحش ػة وربمػػي حقػػوؽ الػػزوجني
وأوالدمها يف ادلرياث والنفقة وغريىا .

وعليو ديكن القول إن عقد الزواج يعد عقدا شكليا من حيث الشهادة فال يكفػي النعقػاده

ش ػػرعا رل ػػرد اقػ ػًتان اإلجي ػػاب والقب ػػول يف اجملل ػػس وامن ػػا الب ػػد أن يك ػػون االجي ػػاب والقب ػػول أم ػػام

الشهود( )29يف رللس العقد لكي يرت العقد آثاره الشرعية  ,وإال فان العقد يكون غري صػحيح
وال وجود لو شرعا بدون الشهادة(.)31

الرأي الثاين  -:وىو ما ذى إليو ادلالكيػة حيػث يػرون أنػو يشػًتط يف الػزواج الشػهادة إال
إهنا عندىم ليست من شروط الصحة وإمنا ىي مػن شػروط التمػام فتجػوز الشػهادة عنػدىم وقػت
إنشاء العقد عند النطق باإلجياب والقبول يف اجمللس  ,كما ذبػوز عنػدىم بعػد ذلػك قبػل الػدخول
كما ذبوز عندىم عند الدخول فإذا مل تتحقق الشهادة أصال ال وقت العقد وال قبل الدخول وال
عنده  ,كان العقد عندىم فاسدا والػدخول بػادلرأة معصػية ويػتم فسػق العقػد لػذلك ذىبػوا إىل إن
نكاح السر ال جيوز ويتم فسخو بالطالؽ إن دخل الزوجان بال شهادة( )31واستدل ادلالكية علػى

ذلػػك دبػػا روي عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي

كمػػا اسػػتدلوا بق ػول النػػم صػػلى

واضربوا عليو الدفوؼ ))(.)33

عنػػو (( ال نكػػاح إال بشػػاىدي عػػدل وويل مرشػػد ))

()32

عليػػو وسػػلم (( أعلنػػوا ىػػذا النكػػاح واجعلػػوه يف ادلسػػاجد

وبناء على ما تقدم فان رأي ادلالكية ىو إن الشهادة شرط من شروط الزواج ال يتم إال هبػا
وذبػػوز عنػػد العقػػد يف رللػػس العقػػد كمػػا ذبػػوز بعػػد اجمللػػس وقبػػل الػػدخول أو عنػػده  ,فعنػػدىم إن
العقد ينعقد ابتداء دبجرد ارتباط اإلجيػاب والقبػول يف اجمللػس حػىت ولػو مل يكػن ىنالػك شػهود إال
أنو يكون موقوفا على الشهادة اليت ىي شػرط لتمػام الػزواج فػال جيػوز الػدخول بػدون شػهود وان
حدث دخول يفسق العقد  ,وعلى ذلك فان شكلية الشهادة عند ادلالكية ال ترقى إىل شػكليتها
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عند صبهور الفقهاء فهي عنػد اجلمهػور شػكلية لصػحة انعقػاد العقػد  ,وىػي عنػد ادلالكيػة شػكلية

الزمة لنفاذ العقد ال لصحة انعقاده فينعقد العقد ويصح بدوهنا(.)34

الػػرأي الثالػػث  :وىػػو روايػػة عػػن اإلمػػام أضبػػد بػػن حنبػػل ومػػذى الشػػيعة األماميػػة وأبػػو ثػػور

وابن ادلنذر وغريىم( )35حيث يرون أن الشهادة ليست شرطا مػن شػروط صػحة العقػد وال شػرطا
من شػروط سبامػو وال لزومػو ويصػح العقػد باػري شػهود وقػد اسػتدل ىػعالء علػى مػا روي عػن النػم
عليػػو وسػػلم أنػػو اعتػػق صػػفية بنػػت زجحػػا فتزوجهػػا باػػري شػػهود  ,وقػػال انػػس مػػا نػػدري

صػػلى

أتزوجها رسول

صػلى

عليػو وسػلم أم جعلهػا أم ولػد ل فلمػا أراد أن يركػ حجبهػا فعلمػوا

أنو تزوجها متفق عليو  ,فاستدلوا على تزوجيها باحلجاب(.)36

واسػػتدلوا علػػى عػػدم اف ػًتاض الشػػهادة يف عقػػد الػػزواج بالقيػػاس فكمػػا إن الًتاضػػي كػػاؼ
النعقاد البيع فكذلك بالقياس فان الًتاضي كاؼ النعقاد الزواج .
وقد

الرد على ىذه األدلة من أن نكاح النم صلى

عليو وسلم باري شهود من

خصائصو يف النكاح فال يلحق بو غريه كما وان قياسهم كان مع الفاروؽ فالزواج خيال

البيع

الن القصد من البيع ادلال والقصد من الزواج االستمتاع والولد عالوة على إن النكاح يتعلق بو
حق غري ادلتعاقدين وىو الولد فاشًتطت الشهادة فيو لذال جيحده ابوه فيضيع نسبة خبالؼ

()37
البيع وبناء على ما تقدم ديكن القول بأن عقد الزواج وفقا ذلذا الرأي ال يعد عقداً شكلياً
وامنا ىو عقد رضائي يكفي النعقاده اقًتان االجياب بالقبول يف رللس العقد وال حيتاج إىل

الشهادة فالشهادة غري الزمة النعقاد العقد أو صحتو أو سبامو أو إثباتو فالعقد ينعقد دبجرد
الًتاضي وبدون شهود وبذلك يكون ىذا الراي قد جرد عقد الزواج من أية شكلية.

رأيىا يف ادلىضىع :

من خالل ما تقدم ديكن القول بان الراجح عن ىذه األراء الثالثة ىو الراي الذي يرى

بأن الشهادة شرط من شروط صحة عقد الزواج وىو الراي االول وان الزواج ال يصح بدوهنا
وعليو فان عقد الزواج وحس الراجح من األراء يعد عقداً شكلياً يف الفقو اإلسالمي,
فالشهادة ىي اليت سبثل الشكلية يف ىذا العقد وعليو وفقاً للرأي الراجح فأن عقد الزواج ال
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يكفي النعقاده شرعاً رلرد ارتباط االجياب والقول يف اجمللس وامنا البد وان يكون ىذا االرتباط

أو الرضا امام الشهود وان يسمع ويفهم الشهود كالم ادلتعاقدين معاً يف وقت واحد يف رللس
عقد الزواج والقول بصحة ىذا الراي وترجيحو على األراء السابقة يرجع إىل أنو يهدؼ إىل

ربقيق مصاحل العاقدين  ,والاري  ,واجملتمع وذلك ألسباب كثرية منها -:
-1دفع هتمة الزنا عن العاقدين ويف ذلك يقول صاح

بدائع الصنائع (( والن احلاجة

مست إىل دفع هتمة الزنا عنو وال تندفع إال بالشهود ألهنا ال تندفع إال بظهور النكاح واشهاره
وال يشهر إىل بقول الشهود ))(.)38

-2ىذه الشهادة  -الشكلية  -تكون وسيلة اثبات لعقد الزواج فقد جيحد احد الزوجني
العقد بعد انعقاده هترباً من اثاره كالتهرب من النفقة مثالً أو عدم اعًتافو حبمل الزوجة ولوال
الشهادة الستطاع أي من الزوجني اخلالص من ىذا العقد ولشق على الطرؼ االخر أثباتو
بوسيلة يصون هبا حقوقو( )39وعليو فالشهادة كما تكون الزمة لصحة انعقاد العقد فهي يف نفس

الوقت وسيلة إلثباتو.
-3كما ان االشهاد يف الزواج حيقق مصلحة الاري أال وىو النسل أو الولد الذي ىو شبرة
عقد الزواج الن اثار الزواج سبتد لتمس ىذا الاري لذلك اوج

الفقهاء االشهاد يف الزواج

صيانة حلقوؽ ىذا الاري من ضياع نسبو وما يًتت على ذلك من اثار(.)41

-4كما ان االشهاد يف الزواج حيقق مصلحة للمجتمع تتمثل يف حفظ مصلحة العاقدين

ومصلحة االفراد االخرين الذين يتأثرون بأثار عقد الزواج معاً وىذه ادلصلحة يصوهنا الفقو
اإلسالمي يف عقد النكاح بصورة عامة عن طريق اعتبار احكامو من النظام العام واليت ال جيوز
لألفراد االتفاؽ على ما خيالفها( ,)41وذلك الن عقد النكاح ىو سب

لبقاء النوع االنساين

وسب العفاؼ احلاسػػم للفساد واختالط االنساب وسب للمودة وادلواصلة والسكون  ,كما ان
عقد النكاح اداة للخروج من احلرمة والدخول يف باب التحليل فاألصل يف النساء التحرمي حىت
يعقد عليهن بالنكاح  ,والقاعدة ان الشرع حيتاط يف اخلروج من احلرمة إىل االباحة أكثر من

اخلروج من االباحة إىل احلرمة ذلذا مل جيز الزواج بال شهود( )42كما ان الزواج يف الاال ال جيري
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يف حياة االنسان إال دلرة واحدة وىو امر ال تعم بو البلوى فال مشقة على االفراد إذا التزموا
جان

الًتوي يف انعقاده وتقيدوا باألحكام اخلاصة بو اليت اوج

الشهادة(.)43

الشارع مراعاهتا فيو ومنها

ادلطلب الثاوي  :مذي شكلية تىثيق عقذ الزواج

اضاؼ قانون االحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959ادلعدل شروطاً ال تعثر

على انعقاد الزواج وال على صحتو وال سبنع من انعقاده أو لزومو  ,وامنا قصد هبا االستجابة

للمصاحل االجتماعية ومن ضمن ىذه الشروط توثيق عقد الزواج( )44ويقصد بتوثيق عقد الزواج
أي صياغتو دبحرر رمسي مكتوب امام اجلهة ادلختصة

()45

وتوثيق عقد الزواج أو ربريره يف زلرر

مكتوب ليس ركناً من اركانو وال شرطاً من شروط صحتو أو نفاذه أو لزومو وامنا وسيلة رمسية
وضعها ادلشرع إلثبات عقد الزواج عند النزاع وانكاره امام القضاء فالعقد غري ادلوثق ىو العقد
العريف كما يسمى يف مصر أو العقد اخلارجي الذي يعقد امام رجل الدين كما يسمى يف العراؽ

وىو عقد صحيح شرعاً وقانوناً ودعوى الزوجة تسمع على اساسو عند االقرار(.)46

من خالل ما تقدم ديكن القول بان اشًتاط ادلشروع صياغتو عقد الزواج يف وثيقة رمسية

امنا ىي شكليو اثبات ال شكلية انعقاد فهذا التوثيق ىو دليل اثبات لعالقة الزوجة عند انكارىا
امام القضاء فقط وال عالقة ذلذا التوثيق بانعقاد العقد أو صحتو أو اسبامو أو لزومو  ,فاإلشهاد

شرط الزم لصحة ىذا العقد حس

الراي الراجح فهو شرط لالنعقاد يف حني أو توثيق ىذا

العقد ىي ايضاً شكلية ولكنها لإلثبات وليس لالنعقاد فال يًتت
وال يعثر على صحتو أو سبامو(.)47

على زبلفها بطالن العقد

ادلطلب الثالث  :اثر الزمان وادلكان يف حتذيذ حلظة اوعقاد عقذ الزواج

جي

النعقاد عقد الزواج ارباد رللس العقد وىو ان يكون االجياب والقبول يف رللس

واحد فإذا اختل اجمللس فال ينعقد الزواج فإذا كان العاقدين حاضرين يف رللس العقد فأوج
احدمها فقام االخر عن اجمللس قبل القبول أو قام ادلوج
احدمها بقول أو فعل يوج

من اجمللس قبل القبول أو اشتال

اختالؼ اجمللس فال ينعقد العقد  ,الن انعقاد العقد عبارة عن
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ارتباط احد الشطرين باألخر امام الشهود يف اجمللس  ,فإذا اختل
حقيقة أو حكماً فال ينعقد العقد

()48

اجمللس تفرؽ الشطران

وللموجو اليو االجياب يف عقد الزواج ان يقبل االجياب

على الًتاخي عمالً بفكرة رللس العقد واليت أخذ هبا ادلشرع العراقي حيث نصت ادلادة ()82
من القانون ادلدين العراؽ على أنو ((ادلتعاقدان باخليار بعد االجياب إىل اخر اجمللس فلو رجع
ادلوج

بعد االجياب وقبل القبول أو صدر من احد العاقدين قول أو فعل يدل على االعراض

يبطل االجياب وال عربة بالقبول الواقع بعد ذلك)) اما إذا كان احد ادلتعاقدين غائباً عن رللس
العقد بأن قالت امرأة حبضور شاىدين زوجت نفسي من فالن وىو غائ

وبلاو اخلرب ليس عن

طريق الرسول أو الكتاب  ,فقال قبلت فال ينعقد العقد وكذلك لو قال رجل حبضور شاىدين
تزوجت فألنو وىي غائبة عن اجمللس فبلاها اخلرب ليس عن طريق الرسول أو الكتاب فقالت
زوجت نفسي منو مل جيز وان كان القبول حبضرة ذلك الشاىدين الن شطر العقد ال يق
غائ

على

عن اجمللس كالبيع( )49اما لو ارسل احدمها رسوالً وكت كتاباً باإلجياب فقبل ادلوجو اليو

الرسول أو الكتاب حبضرة شاىدين مسعا كتاب الرسول أو قراءة الكتاب معاً جاز ذلك وانعقد

العقد الرباد اجمللس حكماً.
شلا سبق يتبني لنا أن عقد الزواج ينعقد يف الزمان وادلكان الذين حضر فيهما العاقدين
والشهود يف رللس العقد احلقيقي كما وينعقد إذا كان أحد ادلتعاقدين غائباً وذلك يف رللس
العقد احلكمي حيث يكون زمان ومكان ادلتعاقدان حلظة إعالن القبول يف رللس قراءة الكتاب

أو رللس تبليغ الرسالة وال يشًتط النعقاد العقد علم ادلوج بالقبول(.)51

إذ أن علم ادلوج بالقبول ما ىو يف حقيقة األمر إال علماً بواقعة العقد وليس علماً منشأ

للعقد الن ذلك ىو وقت االرتباط بني االجياب والقبول كما وان القبول يف التعاقد بني غائبني

يعد من التعبريات ادللقاة واليت تنتج اثارىا دبجرد صدورىا وال ربتاج إىل علم من وجو اليو(.)51
وإذا كان ىذا الكالم يستقيم مع ما ذى
من األراء فأنو ال يستقيم مع ما ذى

اليو فقهاء الشريعة االسالمية حس

الراجح

اليو ادلشرع ادلدين العراقي وكذلك ادلصري فيما يتعلق

بالتعاقد بني غائبني حيث ان ادلادة ( )87من القانون ادلدين العراقي قد حددت زمان ومكان
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التعاقد بني غائبني حيث نصت على أنو (( -1يعترب التعاقد بني الاائبني قد
والزمان اللذين يعلم فيهما ادلوج

بالقبول مامل يوجد اتفاؽ صريح أو ضمين أو نص قانوين

يقضي باري ذلك  -2ويكون مفروضاً ان ادلوج
وصل اليو فيهما))(.)52

إذا

يف ادلكان

قد علم بالقبول يف ادلكان والزمان اللذين

وعليو وفقاً لنص ىذه ادلادة ففي القانون فأن زمان ومكان انعقاد عقد الزواج يف حالة ما
بني الاائبني ىو يتحدد من اللحظة اليت يعلم هبا ادلوج

بقبول القابل وجعل من وصول

القبول قرينة على العلم بو ولكنها قرينة بسيطة غري قاطعة جيوز اثبات عكسها(.)53

وإذا كان القانون ادلدين العراؽ وكذلك ادلصري قد حسم أمر التعاقدين ما بني الاائبني
وحدد زمان ومكان التعاقد باجلمع بني نظرييت العلم بالقبول وتسلم ذلك القبول وىو موق
جيان بو الرأي الراجح يف الفقو اإلسالمي الذي أخذ بنظرية إعالن القبول كما سبق القول إال
أن نصوص القانون ادلدين العراقي ال زبلو من األخذ بنظرية إعالن القبول ذلك أن نص ادلادة
( )87مدين عراقي و ( )97مدين مصري قد استثنت من األخذ بنظرية العلم بالقبول وتسلمو
حالة ما إذا وجد نص قانوين أو اتفاؽ يقضي باري ذلك وعندنا نص ادلادة ( )525مدين عراقي
واليت تنص على أنو ((إذا بيع الشيء بشرط ادلذاؽ كان للمشًتي أن يقبل البيع إن شاء ولكن
عليو أن يعلن ىذا القبول يف ادلدة اليت يعينها االتفاؽ أو العرؼ وال ينعقد البيع إال من الوقت
الذي فيو ىذا اإلعالن ))(.)54

يتبني لنا أن ادلشرع قد خرج عن قاعدة سبام العقد من حلظة
من خالل نص ىذه ادلادة ن
العلم بالقبول إىل قاعدة اإلعالن عن القبول يف عقد البيع بشرط ادلذاؽ وىذا واضح من خالل

نص ادلادة السالفة الذكر.
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ادلبحث الثالث

أثر الزمان وادلكان يف حتذيذ حلظة اوعقاد عقذ الرهه الرمسي
(التأميىي)

يعرؼ القانون ادلدين العراقي يف ادلادة ( )1285عقد الرىن الرمسي أو التأميين بأنو
((عقد بو يكس الدائن على عقار سلصص لوفاء دينو حقاً عينياً يكون لو دبقتضاه أنو يتقدم
على الدائنني العاديني والدائنني التاليني لو يف استيفاء حقو من شبن ذلك العقار يف أي يد

يكون))(.)55

وعقد الرىن التأميين أو كما يسمى بالرىن الرمسي يعد من العقود الشكلية اليت يتطل

القانون النعقادىا مراعاة شكلية خاصة إال وىي الرمسية يف العقود فال ينعقد إال بورقة رمسية ,
وقبل الدخول يف شكلية ورمسية ىذا العقد البد لنا أن نفصل الكالم عن شكلية ىذا العقد يف
الفقو اإلسالمي فنقول دون الدخول يف التفاصيل أن أكثر فقهاء الفقو اإلسالمي يذىبون إىل أن
الفقو اإلسالمي ال يعرؼ الرىن الذي ال يتخلى فيو الدائن عن حيازة مالو ادلرىون أي الرىن
التأميين  ,وإمنا يعرؼ الرىن الذي يتخلى يف الراىن عن حيازة مالو زلل الرىن ويتم انتقال حيازة

ىذا ادلال إىل يد ادلرهتن وىو يقابل الرىن احليازي يف القانون( ,)56إذن ىم يرون أن عقد الرىن
بشكل عام عقد عيين ال شكلي(.)57

وبالرجوع إىل القانون ادلدين نرى بأن عقد الرىن التأميين ىو من العقود الشكلية اليت
يتطل

القانون النعقاده مراعاة شكل خاص ىو الرمسية يف العقود فال ينعقد إال بورقة رمسية

وأمام موظ

سلتص وبذلك تعترب الرمسية يف عقد الرىن التأمني ركناً يف العقد ال يقوم وال ينعقد

()58

العقد بدوهنا

وىذا واضح من النص الصريح للمادة ( )1286من القانون ادلدين العراقي

واليت نصت على أنو (( ال ينعقد الرىن التأميين اال بتسجيلو بدائرة التسجيل العقاري ))

()59

فالرمسية إذاً ىي ركن انعقاد يف عقد رىن التأميين يًتت على زبلفها بطالن العقد بطالناً مطلقاً
وىذا العقد ال يتحول إىل وعد بتقدمي رىن رمسي وذلك ألن الوعد جي أن يتوافر فيو الشكل
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الذي يتطلبو ادلشرع يف العقد ادلوعود بو  ,وإمنا يكون العقد الذي مل تتوافر فيو الشكلية

ادلطلوبة دبثابة اتفاؽ منشأ اللتزامات شخصية(.)61

ويلزم يف عقد الرىن الرمسي ارباد رللس العقد وحضور صبيع أطرافو أمام ادلوثق للتوقيع
عليو فالاال أن يتم إفراغ الرضا ادلتبادل لطريف عقد الرىن التأميين يف ورقة رمسية أمام ادلوظ

ادلختص حيث جيمعها رللس عقد واحد( , )61ولكن ادلشكلة تثور عن الرضا الواج إفراغو يف

ورقة رمسية عندما ال جيمع ادلتعاقدان رللس عقد واحد فيذى

بعض الفقهاء إىل أن الرضا

الالزم إفراغو يف الشكل الرمسي ىو رضاء الراىن بالرىن على أساس أنو الطرؼ الذي تقررت
الرمسية دلصلحتو  ,بينما ىو عمل نافع نفعاً زلضاً بالنسبة للمرهتن حبيث يصح أن يعرب عن
رضاءه بالرىن يف ورقة عرفية ,وجيوز أن يستخلص ىذا الرضا بطريقة ضمنية كما لو تقدم ادلرهتن

طالباً قيد الرىن على أساس أن الرىن تقرر دلصلحتو ويستطيع أن يقبلو بأي شكل(.)62

ويذى البعض االخر إىل أنو يتعني إفراغ رضاء طرفا العقد بطريقة رمسية وفقاً دلا يشًتط
القانون النعقاد عقد الرىن ألن االنعقاد ال يصدؽ إال على اإلجياب الذي قابلو أو اقًتن بو
قبول مطابق امام ادلوظ

ادلختص بالتوثيق  ,كما وأن الرمسية متطلبة دلصلحة الراىن وادلرهتن

على حد سواء شلا ال داعي معو لقصر استلزامها يف شأن رضاء الراىن دون ادلرهتن

()63

وبناء

على ما تقدم ديكن القول أن حلظة وزمان ومكان انعقاد عقد الرىن التأميين ىو الزمان وادلكان
الذي يكون فيو ادلوثق ادلختص والذي يباشر اختصاصو يف ىذا الشأن حاضراً مع حضور
الراىن وادلرهتن وذوي الشأن وفقاً لألوضاع ادلقررة يف القانون(.)64

ودبجرد ربرير العقد وتالوتو على اصحاب الشأن وتوقيعهم عليو ينفذ رللس عقدمها ىذا

كما وأن الاال

ىو أن ينعقد عقد الرىن التأميين يف رللس العقد احلقيقي وىو اجمللس الذي

يكون فيو ادلتعاقدان حاضرين يف رللس العقد ونادراً ما ينعقد بني الاائبني لتطل ىذه الشكلية
فهذه الشكلية تقلل فرص انعقاد عقد الرىن التأميين بني الاائبني.
ويف النهاية جي

أن نشري إىل أنو يتضح من خالل ما تقدم يف ادلبحث الثاين والثالث من

ىذا البحث أن الشكلية اليت يتطلبها القانون يف العقود كالشكلية يف عقد الرىن التأميين أشد
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وطأة من الشكلية اليت يتطلبها الفقو اإلسالمي يف عقد الزواج حيث أن األوىل تعترب ركناً من

أركان العقد بدوهنا يكون العقد باطالً  ,أما الثانية فهي قد تكون شرط صحة وقد تكون شرط
لزوم وسبام وقد تكون لإلثبات ومل تر نؽ إىل مرتبة الركن حيث يبقى الركن منصباً على الًتاضي
والذي ىو األصل يف العقود.
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اخلامتـــــــة

من خالل حبثنا ىذا توصلنا إىل بعض النتائج نوردىا على النحو االيت -:
( )1االصل يف العقود الرضائية  ,وىي اليت يكفي النعقادىا رلرد توافق وارتباط االجياب مع
القبول على وجو يعتد بو شرعاً وقانوناً وان العقد الشكلي ىو االستثناء على ىذا االصل

العام ,حيث يتطل

النعقاد ىذا العقد فوؽ تراضي ادلتعاقدين افراغ ىذا الرضا يف شكل

معني حيدده القانون ويكون ىذا الشكل دبثابة ركن يف العقد ال يصح العقد والينعقد بتخلفو.

( )2شكلية العقد بصورة عامة قد تكون شكلية قانونية أو اتفاقية أو شرعية والشكلية

القانونية ىي الشكلية اليت يتطلبها القانون وال ينعقد العقد بدوهنا كالشكلية اليت يتطلبها
ادلشرع ادلدين العراقي بالنسبة لعقد الرىن التأميين والذي ال ينعقد إال بتسجيلو يف دائرة
التسجيل العقاري

()65

وقد تكون الشكلية اتفاقية تفرضها إرادة الطرفني دون أن تتعلق

بالنظام العام  ,أمام الشكلية الشرعية فهي تلك الشكلية اليت يتطلبها الشرع اإلسالمي
كاشًتاط االشهاد يف الزواج للقول بصحتو وفقاً للراجح من الفقو اإلسالمي.
( )3قد يًتت

على سلالفة الشكلية اليت رمسها القانون – الشكلية القانونية – أو الشرع

بطالن العقد أو فساده يف حني ال يرقى األمر إىل البطالن أو الفساد للعقد عند سلالفة
الشكلية االتفاقية إذ حيق للمتعاقدين سلالفة الشكل االتفاقي بإرادهتما ادلشًتكة.
( )4شكلية العقد بصورة عامة قد تكون شكلية مطلوبة النعقاده وقد تكون مطلوبة إلثباتو

ويًتت

على زبل

االوىل بطالن العقد دون الثانية حيث أن العقد ينعقد يف حالة االخرية

وجيوز إثباتو دبا يقوم مقام الكتابة – وىي الشكلية اليت يتطلبها القانون إلثبات عقد ما –
كاإلقرار واليمني.
( )5وفقاً للراجح يف الفقو اإلسالمي فأن عقد الزواج ىو عقد شكلي إذ يشًتط لصحة
انعقاده شرعاً ارتباط االجياب والقبول يف اجمللس وحضور شاىدين يسمعان ويفهمان كالم

العاقدين معاً يف وقت واحد يف رللس عقد الزواج.
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( )6توثيق عقد الزواج من قبل احملكمة وىو ما تطلبو قانون االحوال الشخصية العراقي ىو
بال شك شكلية الزمة إلثبات عقد الزواج وليس النعقاده أو صحتو فهو وسيلة رمسية
وضعها ادلشرع إلثبات عقد الزواج عند النزاع وإنكاره أمام القضاء.
( )7تتحدد حلظة انعقاد عقد الزواج بادلكان والزمان اللذين حضر فيهما العاقدين والشهود
يف رللس العقد احلقيقي  ,كما وينعقد إذا كان احد ادلتعاقدين غائباً يف رللس العقد احلكمي

من حلظة إعالن القبول يف رللس قراءة الكتاب أو رللس تبليغ الرسالة شرعاً ومن حلظة علم
ادلوج بقبول القابل ووصول ىذا القبول إليو قانوناً.
( )8إن عقد الرىن التأميين أو ما يسمى الرمسي ىو عقد شكلي يتطل

القانون لصحة

انعقاده تسجيلو يف دائرة التسجيل العقاري  ,وتتحدد حلظة انعقاد ىذا العقد بالزمان
وادلكان الذي يكون فيو ادلوثوؽ ادلختص والذي يباشر اختصاصو يف ىذا الشأن حاضراً مع

الراىن وادلرهتن يف رللس عقد الرىن.
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اذلىامش

( ) 1الدكتور حسام الدين كامل االىواين  ,ادلفاوضات يف الفًتة قبل التعاقدية ومراحل إعداد
العقد الدويل – تقرير مقدم إىل ندوة األنظمة التعاقدية للقانون ادلدين – معهد قانون
األعمال الدويل – القاىرة –  1993ص . 3
( )2اإلمام عالء الدين بن مسعود الكاساين – بدائع الصنائع يف ترتي الشرائع – دار الفكر
– بريوت – ط1996 – 1م -ػ ج  – 2ص. 375

( )3الدكتور عبد اللطي

عبد احلليم القوين – حسن النية وأثره يف التصرفات يف الفقو

اإلسالمي والقانون ادلدين – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – جامعة ادلنوفية – -1997
ص . 324
( )4د .صالح الدين زكي – تكوين الروابط العقدية فيما بني الاائبني – دار النهضة العربية –
ط – 1963 – 1ص . 71
( )5الدكتور زلمود الكيالين – عقود التجارة الدولية – منشاة ادلعارؼ باإلسكندرية –
 -1988ص . 189
( )6الدكتور عبد اجمليد احلكيم – الكايف يف شرح القانون ادلدين – مصادر االلتزام ج 1اجمللد
األول يف العقد – الشركة اجلديدة للطباعة – عمان  – 1993ص. 112
( )7الدكتور عدنان إبراىيم السرحان – الدكتور نوري ضبد خاطر – شرح القانون ادلدين
األردين – اربد  – 1997ص . 34

( )8الدكتور سليمان مرقس – الوايف يف شرح القانون ادلدين – اجمللد األول – نظرية العقد
واإلرادة ادلنفردة ط  1987 – 4ج 1ص . 83-82
( )9الدكتور زلمد وحيد الدين سوار – الشكل يف الفقو اإلسالمي – دراسة موازنة ط– 1
طبعة سنة  1985ص . 15
( )11الدكتور توفيق حسن فرج – النظرية العامة لاللتزام – مصادر االلتزام الدار اجلامعية –
بريوت  1988ص  , 54د .عبد الناصر توفيق العطار – نظرية االلتزام يف الشريعة
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اإلسالمية والتشريعات العربية – الكتاب األول – مصادر االلتزام – مطبعة السعادة – بدون
تاريق ص . 266-265
( )11الدكتور عمر السيد أضبد عبد

– إبرام العقود يف قانون ادلعامالت ادلدنية اإلمارايت –

دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي – دار النهضة العربية  1995م ص . 11
( )12الدكتور عبد الرزاؽ أضبد السنهوري – الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد نظرية
االلتزام بوجو عام – مصادر االلتزام – دار النشر للجامعات ادلصرية – طبعة سنة  1952م

ج  1ص . 151
( )13الدكتور عدنان السرحان  ,نوري ضبد خاطر – شرح القانون ادلدين األردين – ادلرجع
السابق ص . 35
( )14الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي – موسوعة القانون ادلدين –نظرية العقد واالرادة –طبعة
سنة  1984ص62
( )15تنص ادلادة (  ) 1286مدين عراقي يف فقرهتا األوىل على أنو (( ال ينعقد الرىن التأميين
إال بتسجيلو يف دائرة التسجيل العقاري  ))...ويقابلها نص ادلادة (  ) 1113من القانون ادلدين
ادلصري .
( )16الدكتور عبد ادلنعم فرج الصدة – نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي –
دار النهضة العربية – طبعة سنة  1991ج 1ص . 119

( )17الدكتور زلمد وحيد الدين سوار – الشكل – ادلرجع السابق ص . 18
( )18الدكتور سليمان مرقس – نظرية العقد – ادلرجع السابق – ص . 66 -65
()19الدكتور عبد الرزاؽ السنهوري – نظرية العقد – اجملمع العلمي العريب اإلسالمي –
بريوت – بدون تاريق ص . 241
( )21الدكتور زلمد وحيد الدين سوار  -الشكل  ....ادلرجع السابق ص . 14
( )21تنص ادلادة (  ) 11من قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959على
أنو(( يسجل عقد الزواج يف احملكمة الشخصية بدون رسم يف سجل خاص وفقا للشروط اآلتية
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 -2 ..........يدون ما تضمنو البيان يف السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إهبامهما
حبضور القاضي ويوثق من قبلو وتعطى للزوجني حجة الزواج )) .
( )22زين الدين إبراىيم ابن صليم – البحر الرائق شرح كنز الدقائق – دار ادلعرفة للطباعة
والنشر – بريوت ط 2بدون تاريق – ج 3ص – 94فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي
– تبيني احلقائق يف شرح كنز الدقائق – ادلطبعة الكربى األمريية دبصر – ط – 1طبعة سنة

 1314ىػ ج 2ص  , 98الكاساين  ,بدائع الصنائع  -مصدر سابق ج 2ص.376
( )23اإلمام أبو عبد

زلمد بن إدريس الشافعي – األم – دار الشع

1322ىػ ج 5ص , 19ابن حجر اذليتمي – حاشية فتح اجلواد – بذيل صحائ

 ,طبعة سنة
فتح اجلواد

– شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى ألبايب احللم وأوالده دبصر – ط 2طبعة سنة 1391ىػ -
1971م ج 2ص . 74
بن اضبد بن قدامة – ادلاين – دار الاد العريب -طبعة  1323ىػ ج 7ص

()24ابو عبد

 , 414منصور بن يونس البهويت -الروض ادلربع – دار الًتاث – القاىرة – طبعة 1322ىػ-
ج ,2ص . 384
()25أبو الطي

صديق بن حسن الفنوجي – الروضة الندية شرح الدرر البهية – دار الًتاث –

بدون سنة ج 2ص .14
()26ابن قدامة ادلقدسي -الشرح الكبري – دار الاد العريب – طبعة 1424ىػ ج 7ص .522

( )27زلمد بن علي الشوكاين – نيل األوطار شرح منتقى األخبار -شركة مصطفى ألبايب احللم
– بدون سنة ج 6ص , 143أضبد بن حسني البيهقي – السنن الكربى – دار الفكر -طبعة
سنة  1326ىػ ج 7ص . 125
( )28زلمد بن عيسى الًتمذي – سنن الًتمذي – ربقيق عبد الرضبن زلمد عثمان – ادلكتبة
السلفية بادلدينة ادلنورة – بدون تاريق ج 2ص . 384
( )29زلمد أبو زىرة – األحوال الشخصية – دار الفكر العريب -طبعة سنة  1413ىػ
ص 231وما بعدىا .
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( )31الكاساين – بدائع الصنائع – مصدر سابق – ج2ص. 476
( )31زلمد بن أضبد بن رشد – ادلقدمات – مطبعة السعادة – طبعة سنة  1325ىػ  -ج2
ص , 41زلمد بن زلمد احلطاب – مواى

اجلليل لشرح سلتصر خليل – مكتبة النجاح –

ليبيا– بدون تاريق ج 3ص  ,419زلمد بن أضبد بن عرفة الدسوقي – حاشية الدسوقي
على الشرح الكبري – دار إحياء الكت

ص . 216

العربية – عيسى ألبايب احللم – بدون تاريق ج2

( )32أضبد بن احلسني البيهقي – السنن الكربى – مصدر سابق – ج 7ص . 122
( )33الًتمذي – سنن الًتمذي – مصدر سابق ج 3ص. 376
( )34الكاساين – بدائع الصنائع – مصدر سابق ج 2ص. 377
( )35زلمد بن اضبد بن رشد القرطم – بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد – دار الكت العلمية –
بريوت –ط  11طبعة سنة 1418ىػ 1988 -م ج 2ص , 18إبراىيم بن علي الشريازي–
ادلهذب – عيسى ألبايب احللم – بدون تاريق – ج 2ص , 41صلم الدين جعفر بن احلسن
احللي -ادلختصر النافع – دار الكتاب العريب دبصر – بدون تاريق ص . 171
( )36عبد الرضبن بن أيب عمر بن قدامو ادلقدسي – الشرح الكبري هبامش ادلاين – مصدر سابق
– ج 7ص. 523
( )37منصور بن يونس البهويت – شرح منتهى االيرادات – دار الفكر -بدون تاريق ج3

ص , 25ابن قدامة -ادلاين  -مصدر سابق ج 7ص ,415 , 414الشريازي  -ادلهذب -

مصدر سابق ج 2ص. 41
()38الكاساين – بدائع الصنائع  -مصدر سابق ج 2ص.376
()39الدكتور اضبد فراج حسني  -احكام الزواج يف الشريعة االسالمية  -دار ادلطبوعات
اجلامعية طبعة سنة  – 1997ص  , 181الدكتور زلمد وحيد الدين سوار  -الشكل
مصدر سابق ص , 37الدكتور اضبد الكبيسي االحوال الشخصية يف الفقو والقضاء والقانون
 والزواج والطالؽ وآثارمها  -العاتك لصناعة الكتاب  -القاىرة ج 1ص. 62, 61218
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()41ابن قدامة ادلقدسي  -الشرح الكبري -مصدر سابق ج 7ص , 523ابن قدامة  -ادلاين
 مصدر سابق ج 7ص.415()41شهاب الدين اضبد بن ادريس القرايف – الفروؽ  -عامل الكت

 -بريوت بدون التاريق

ج 3ص , 181الدكتور زلمد وحيد الدين سوار  -الشكل  -مصدر سابق ص.75 , 74
()42القرايف -الفروؽ مصدر سابق ج 3ص. 181
()43ادلصدر اعاله ج 3ص. 182-181

()44ادلادة ( )11من قانون االحوال الشخصية ((يسجل عقد الزواج يف احملكمة ادلختصة
بدون رسم يف سجل خاص  ))...تقابلها ادلادة  4/99من قانون رقم  78لسنة 1931
ادلتعلق بتوثيق عقد الزواج ادلصري حيث نصت ىذه ادلادة على أنو ((ال تسمع عند االنكار
دعوى الزوجية أو االقرار هبا إال إذا كانت ثابتة بوثيقة رمسية)).
()45ادلأذون يف مصر حس

ادلادة ( )18من الئحة ادلأذونني  ,والقاضي حس

نص ادلادة

( )11من قانون االحوال الشخصية العراقي .
()46ادلادة ( )11من قانون االحوال الشخصية العراقي .
()47الدكتور زلمد كمال الدين امام  -الزواج يف الفقو اإلسالمي  -منشأة ادلعارؼ
باإلسكندرية 1418ىػ 1998 -م ص. 111
()48الكاساين  -بدائع الصنائع  -مصدر سابق ج 2ص , 384ابن قدامة  -ادلاين  -مصدر
سابق ج 7ص.497

()49الكاساين  -بدائع الصنائع  -مصدر سابق ج 2ص.384
()51االمام كمال الدين زلمد ابن مهام  -شرح فتح القدير  -ادلطبعة الكربى االمريية يف مصر
 ط -1سنة 1316ىػ  -ج 5ص , 79زلمد امني ابن عابدين  -حاشية رد ادلختار علىالدر ادلختار  -شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللم واوالده يف مصر  -ط 2سنة
1316ىػ 1966 -م  -ج 4ص.512
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 -احكام ادلعامالت الشرعية  -دار الفكر العريب  -مطبعة دار

 -ط -2بدون تاريق  -ص , 179الدكتور زلمد وحيد الدين سوار  -الشكل -

مصدر سابق ص.118
()52ويقابلها نص ادلادة  97من القانون ادلدين ادلصري على ضلو مطابق.
()53الدكتور حسن علي الذنون  -النظرية العامة لاللتزامات  -مصادر االلتزام  -طبعة
اجلامعة ادلستنصرية  -طبعة سنة 1976م  -ج 1ص . 71 -71

()54يقابلو نص ادلادة ( )422مدين مصري على ضلو مطابق.
()55يقابلها نص ادلادة ( )1131من القانون ادلدين ادلصري.
()56الدكتور زلمد وحيد الدين سوار  -الشكل  -مصدر سابق ص .92
()57الدكتور زلمد وحيد الدين سوار  -الشكل – مصدر سابق ص  ,92يقابلها نص ادلادة
 1/1137من القانون ادلدين ادلصري .
()58الدكتور عبدالرزاؽ السنهوري  -الوسيط  -التأمينات الشخصية والعينية  -دار النهضة
العربية  -ط - 2سنة  1994ج 11ص  , 329الدكتور مسري عبد السيد تناغو -
التأمينات الشخصية والعينية  -سنة  - 1992ص.128
()59يقابلها نص ادلادة ( )1/1131من القانون ادلدين ادلصري.
()61الدكتور زلمد علي عمران – التأمينات ادلدنية  -الكفالة والرىن  -دار الفكر العريب

بدون تاريق ج 1ص, 88الدكتور نبيل ابراىيم سعد  -التأمينات االصلية والشخصية -

منشأة ادلعارؼ يف االسكندرية  -سنة  1988ص.79 - 78
()61الدكتور مهام زلمود زىران  -التأمينات العينية والشخصية  -دار ادلطبوعات اجلامعية -
طبعة سنة  - 1997ص.147
()62الدكتور عبدادلنعم البدراوي – التأمينات العينية – مكتبة سيد عبد وىبة – ص, 61
الدكتور رمضان ابو السعود – التأمينات الشخصية والعينية – منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية –
طبعة سنة 1995م – ص.299 -298
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()63الدكتور عبدالرزاؽ السنهوري  -الوسيط  -مصدر سابق  -ج 11ص  , 332الدكتور
مسري تناغو  -التأمينات  -مصدر سابق ص .133 - 132
()64حيث تنص ادلادة ( )1286من القانون ادلدين العراقي على أنو (( ال ينعقد الرىن التأميين
إال بتسجيلو يف دائرة التسجيل العقاري وعلى كل من ادلتعاقدين ان يعني زلل اقامة سلتار يف
البلد الذي فيو التسجيل ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرىن موقع عليها منهما

بعد أخذ تقريرمها يف مواجهة الشهود )).

()65انظر ادلادة ( )1286مدين عراقي واليت سبق ذكرىا.
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ادلصـــــــادر

ثانياً  -:مصادر فقهاء الشريعة االسالمية

-1ابن حجر -ابن حجر اذليتمي  -حاشية فتح اجلواد بذيل صحائ

فتح اجلواد – شركة

ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللم وأوالده – مصر – ط – 2طبعة سنة 1391ىػ -
1971م.
-2ابن رشد -زلمد بن اضبد بن رشد – ادلقدمات – مطبعة السعادة – طبعة سنة 1325ىػ .
-3بن قدامة -ابو زلمد عبد

بن اضبد بن قدامة – ادلاين – دار الاد العريب  -طبعة سنة

1323ىػ.
-4ابن قدامة ادلقدسي  -ابن قدامة ادلقدسي – الشرح الكبري – دار الاد العريب –
ط1424ىػ.
-5ابن عابدين -زلمد امني ابن عابدين – حاشية رد احملتار على الدر ادلختار – شركة ومكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احللم واوالده – مصر – ط – 2طبعة سنة 1386ىػ 1966 -م.
-6ابن صليم -زين الدين بن ابراىيم بن صليم – البحر الرائق شرح كنز الدقائق – دار ادلعرفة
للطباعة والنشر – بريوت – ط – 2بدون تاريق.
-7ابن اذلمام  -االمام كمال الدين زلمد ابن اذلمام – شرح فتح القدير – ادلطبعة الكربى
االمريية يف مصر – ط – 1طبعة سنة 1316ىػ.

-8البهويت -منصور بن يونس البهويت – الروض ادلربع – دار الًتاث – القاىرة – طبعة سنة
1322ىػ.
-9البهويت -منصور بن يونس البهويت – شرح منتهى االيرادات – دار الفكر – بدون تاريق.
-11البيهقي -اضبد بن احلسني البيهقي – السنن الكربى – دار الفكر طبعة سنة 1326ىػ.
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-11الًتمذي -زلمد بن عيسى الًتمذي – سنن الًتمذي – ربقيق عبدالرضبن زلمد عثمان –
ادلكتبة السلفية بادلدينة ادلنورة – بدون تاريق.
-12احلطاب -زلمد بن زلمد احلطاب – مواى

اجلليل لشرح سلتصر خليل  -مكتبة النجاح

– ليبيا – بدون تاريق.
-13احللي -صلم الدين جعفر بن حسن احللي – ادلختصر النافع – دار الكتاب العريب  -بدون
تاريق.

-14الدسوقي -زلمد بن اضبد بن عرفة الدسوقي – حاشية الدسوقي على الشرح الكبري –
دار احياء الكت العربية – عيسى البايب احللم  -بدون تاريق.
-15الزيلعي -فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي – تبيني احلقائق يف شرح كنز الدقائق
– ادلطبعة الكربى االمريية يف مصر ط – 1طبعة سنة 1314ىػ.
-16الشافعي -االمام ابو عبد

زلمد ابن ادريس الشافعي – االم – دار الشع

– طبعة

سنة 1322ىػ.
-17الشوكاين -نيل االوطار شرح منتقى االخبار – شركة مصطفى البايب احللم – بدون تاريق.
-18الشريازي -ابراىيم بن علي الشريازي – ادلهذب – عيسى البايب احللم – بدون تاريق.
-19الفنوجي -ابو الطي صديق بن حسن الفنوجي – الروضة الندية شرح الدرر البهية – دار
الًتاث – بدون تاريق.

-21القرطم -زلمد بن اضبد بن رشد القرطم – بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد – دار الكت
العلمية – بريوت – ط – 11طبعة سنة 1418ىػ 1988 -م.
 -21القرايف -شهاب الدين اضبد بن ادريس القرايف – الفروؽ عامل الكت

بريوت – بدون

تاريق.
-22الكاساين -االمام عالء الدين بن مسعود الكاساين – بدائع الصنائع يف ترتي
دار الفكر – بريوت ط – 1طبعة سنة 1996م.
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ثالثاً  -:مصادر فقهاء الشريعة ادلعاصرون وفقهاء القانون.

-1الدكتور اضبد الكبيسي – االحوال الشخصية يف الفقو والقضاء والقانون – الزواج والطالؽ
واثارمها – الناشر -العاتك لصناعة الكتاب – القاىرة – ج.1
-2الدكتور اضبد فراج حسني – احكام الزواج يف الشريعة االسالمية – الدار اجلامعية – بريوت
– 1997م.

-3الدكتور توفيق حسن فرج – النظرية العامة لاللتزامات – مصادر االلتزام – الدار اجلامعية –
بريوت – 1988م.
-4الدكتور حسن علي الذنون – النظرية العامة لاللتزامات – مصادر االلتزام – طبعة اجلامعة
ادلستنصرية – طبعة سنة 1976م.
-5الدكتور سليمان مرقس – الوايف يف شرح القانون ادلدين – اجمللد االول – نظرية العقد
واالرادة ادلنفردة – ط – 4طبعة سنة 1987م.
-6الدكتور مسري عبد السيد تناغو – التأمينات الشخصية والعينية – طبعة سنة 1992م.
-7الدكتور صالح الدين زكي – تكوين الروابط العقدية فيما بيم الاائبني – دار النهضة العربية
– ط 1طبعة سنة 1963م.
-8الدكتور عبدالرزاؽ السنهوري – الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد – نظرية االلتزام
بوجو عام – مصادر االلتزام – دار النشر للجامعات ادلصرية – طبعة سنة 1952م.

-9الدكتور عبدالرزاؽ السنهوري – الوسيط – التأمينات الشخصية والعينية – دار النهضة
العربية – ط – 2طبعة سنة 1994م.
-11الدكتور عبدالرزاؽ السنهوري – نظرية العقد – اجملمع العلمي العريب اإلسالمي – بريوت –
بدون تاريق.
-11الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي – موسوعة القانون ادلدين – نظرية العقد واالرادة – طبعة سنة
1984م.

224

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

-12الدكتور عبدادلنعم البدراوي – التأمينات العينية – مكتبة سيد عبد

وىبة – بدون ناشر

– بدون تاريق.
-13الدكتور عبدادلنعم فرج الصدة – نظرية العقد يف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي – دار
النهضة العربية  -طبعة سنة 1991م.
-14الدكتور عبدالناصر توفيق العطار – نظرية االلتزام يف الشريعة االسالمية والتشريعات العربية
– الكتاب االول – مصادر االلتزام – مطبعة السعادة – بدون تاريق.

-15الدكتور عبداجمليد احلكيم – الكايف يف شرح القانون ادلدين – مصادر االلتزام – اجمللد االول
يف العقد – الشركة اجلديدة للطباعة – عمان.
-16الدكتور عدنان ابراىيم السرحان – الدكتور نوري ضبد خاطر -شرح القانون ادلدين االردين
– اربد – طبعة سنة 1997م.
-17الشيق علي اخلفي – احكام ادلعامالت الشرعية – دار الفكر العريب – مطبعة دار التألي
– ط. 2
-18عمر اضبد عبد – ابرام العقود يف قانون ادلعامالت ادلدنية االمارايت – دراسة مقارنة بالفقو
اإلسالمي – دار النهضة العربية – طبعة سنة 1995م.
-19الدكتور زلمد ابو زىرة  -االحوال الشخصية – دار الفكر العريب – طبعة سنة 1413ىػ.
-21الدكتور زلمد علي عمران – التأمينات ادلدنية – الكفالة والرىن – دار الفكر العريب.

-21الدكتور زلمد كمال الدين امام – الزواج يف الفقو اإلسالمي – منشأة ادلعارؼ يف
االسكندرية – طبعة سنة 1418ىػ 1998 -م.
-22الدكتور زلمد وحيد الدين سوار – الشكل يف الفقو اإلسالمي – دراسة موازنة – ط 1طبعة
سنة 1985م.
-23الدكتور زلمود الكيالين – عقود التجارة الدولية – منشأة ادلعارؼ باالسكندرية – طبعة سنة
1988م.
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-24الدكتور نبيل ابراىيم سعد – التأمينات العينية والشخصية – منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية –
طبعة سنة 1988م.
-25الدكتور مهام زلمود زىران – التأمينات العينية والشخصية – دار ادلطبوعات اجلامعية –
طبعة سنة 1997م.
رابعاً  -:الرسائل والتقارير

-1الدكتور حسام الدين كامل االىواين – ادلفاوضات يف الفًتة قبل التعاقدية ومراحل اعداد
العقد الدويل – تقرير مقدم إىل ندوة االنظمة التعاقدية للقانون ادلدين – معهد قانون االعمال
الدويل – القاىرة – 1993م.
-2الدكتور عبداحلليم عبداللطي

القوين – حسن النية واثره يف التصرفات يف الفقو اإلسالمي

والقانون ادلدين – دراسة مقارنة – اطروحة دكتوراه – جامعة ادلنوفية – 1997م.
خامساً  -:القوانني

-1القانون ادلدين العراقي رقم  41لسنة 1951م.
-2القانون ادلدين ادلصري رقم  131لسنة 1948م.
-3قانون االحوال الشخصية العراقي رقم  188لسنة 1959م.
-4ادلرسوم بقانون رقم  78لسنة 1931م  ,ادلشتمل على الئحة ترتي احملاكم الشرعية دبصر.
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Abstract
The effect of time and space in determining the moment of the formal
contracts in Islamic jurisprudence and law
There is no doubt that the contracts today are no longer in the way,
which was held out immediately and be limited to the issuance of offer
and acceptance that adds the status of consensual, but that the
requirements of public interest and the need to protect the credit of the
contracts led to find another type of contract specified by a certain
characteristic which is an official or formal. The legislator thinks that
there is a need to such character, so it is necessary for us to seek the
meaning of this formalism in Islamic jurisprudence and law which we've
done in this research. We found that the intended formality here may be
a legal one required by law that contract could not be concluded
without it or it may be a formal agreement imposed by the will of
contractors, or it may be a legislative formality imposed by the Islamic
legislator for some act is being correct.
Whatever the case is, the violation of this formalism may lead to the
nullity of the legal act such as the violation of the formalism drawn by
the law, and sometimes to the corruption of the act of the violation of
the formalism painted by Islamic legislation.
According to the authentic opinion in Islamic jurisprudence, the
marriage contract is a formal contract as it is required, for being a
legal contract, to be associated with the consent and the acceptance at
the Council of the contract and the presence of two witnesses who can
hear and understand the words of the two contracting parties together
at one time in the House of the marriage contract. Iraqi legislator of the
Personal Status Law has made the registration of the marriage contract
by the court as necessary formality needed to prove this contract which
is undoubtedly an official device made by legislator to prove this
contract at dispute or denial before the court .
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The time and the place of this contract is determined by the
presence of the two contracting parties and witnesses at the real House
of contract, or at the House of the constructive contract in case that one
of the two contracting parties is absent, and the moment of the
declaration of acceptance of the Council at reading the book or the
Board of conveying the message legally, and from the moment of
knowing the positive acceptance and receiving this acceptance by him
legally. Of the formal contracts, as shown to us, that the Iraqi civil law
addressed is the insurance or official mortgage contract by making the
registration of the mortgage in the office of real estate registration as a
necessary formality for holding the contract, otherwise this contract
will be invalid. The moment of signing this contract is determined by the
time and the place where the binder is practicing his competence in this
regard with the presence of the mortgaged and mortgagee in the House
of the mortgage contract.
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