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 داءـــــــــــــــــــــــــــــاإله

 الى البشٌر النذٌر والسراج المنٌر 

 سٌدي وسٌد الخلق أجمعٌن..

 نبٌنا وسٌدنا وحبٌبنا محمد )صلى هللا علٌه واله وسلم(

 الى سبب وجودي فً الحٌاة ... والدي العزٌز

 عناٌتكاللهم أحفظه بلطف                                                      

 الى من طرزت بالحب أثوابنا..

 وأذابت  شمعة اٌامها فً سبٌلنا 

 الى ربٌع قلبً  وبسمة شفاهً

 والدتً .. وباحة الورد والٌاسمٌن                                             

 الى من ترقبوا وانتظروا كً أكون...

  وأخواتأساتذتً وأصدقائً أخوتً 

 حفظهم هللا جمٌعآ                

 

 أهدي لهم  هذا الجهد المتواضع       

 

 ةالباحث

 

 ب
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 شكر وعرفان 

الٌسعنً االان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي وقدوتً , 

من مجهود ورعاٌة  بتوجٌهات  الدكتور بكر عباس علً , بما او النً المادة أستاذ

سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر الحاسم فً انجاز هذا 

 البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم القانون ــ فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة , 

امعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة عودة إبراهٌم ج

التمٌمً , كما البغوتنً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة والعاملٌن فٌها لتعاونهم  

 معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج
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 المشرفاقرار 

الزواج عبر الوسائل الحدٌثة فً القانون )  بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

جرى تحت اشرافً فً جامعة دٌالى كلٌة القانون ( والشرٌعة االسالمٌة 

 فً القانون . البكالورٌوسوالعلوم السٌاسٌة وهو جزء من نٌل شهادة 
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 6172التارٌخ /       /                                                                  
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  املقدمة 

 ...بعد أما المرسلين، خاتم على والسالـ والصالة العالمين رب هلل الحمد

 التطور ىذا رافق وقد المعلومات، تكنولوجيا في مسبوؽ وغير ىائالً  تطوراً  األخيرة السنوات في العالم شهد

 بأقل إليها الوصوؿ وسهولة ، الوسائل ىذه وفرة عن ناجم التزايد وىذا التكنولوجيا ىذه استخداـ في تزايد

 لحياة والضابطة الناظمة واألنظمة  والقوانين التشريعات في تطورات التطورات ىذه رافق وقد التكاليف،

 العصري البديل باعتبارىا نفسها بفرض الناس بين التواصل في الحديثة الوسائل ىذه بدأت وقد الناس

 التعامالت في أىميتو لإلنترنت أصبح حيث والنفقات والجهد الوقت توفير من انطالقاً  التقليدي للتعاقد

 وألف .التعامالت ىذه في واضحة والقانونية الشرعية الرؤية وأصبحت الحياة مجاالت شتى في الناس بين

 على يقفا أف لهما يمكن ال فإنو ومكاف، زماف لكل صالحة اإلسالمية والشريعة متحرؾ ناـ اإلسالمي الفقو

 مسألة أف وبما مستجد، أمر كل مع إعمالها يمكن الشريعة فقواعد التكنولوجية التطورات ىذه عن بعد

 ظهور من الرغم وعلى العربية لمجتمعات في الفت بشكل وتطورت ظهرت (اإلنترنت عبر النكاح عقد)

 في الشخصية األحواؿ قوانين أحدث من يعد والذي  واألخرى الفينة بين والقوانين واألنظمة التشريعات

وسنتطرؽ في بحثنا ىذا الى مبحثين في المبحث ،  الموضوع ىذا بحث ارتأيت فإنني لذلك العربي، الوطن

عقد الزواج وموقف  علىاالوؿ ماىية الزواج واركانو وشروطة وفي المبحث الثاني الوسائل الحديثة واثرىا 

 القوانين العربية منها .
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 البحث أهمية 

العراقي والقوانين  الشخصية األحواؿ قانوف استجابة ومدى عليو المترتبة النتائج من البحث أىمية تأتي

 .اإلسالمي بالفقو وربطها العلمية للتطورات ،العربية االحرى

 البحث أهداف 

 في الحاصل والنقص الخصوص وجو علىالعراقي  الشخصية األحواؿ قانوف إلثراء الدراسة ىذه تهدؼ

 ىذا مثل في الشرع حكم على والوقوؼ الناس حاجات لسد تهدؼ كما ,عاـ بوجو العربية التشريعات

 .العصر لقضايا ومالءمتو القانوف تطور ومدى التعاقد من النوع

 البحث منهج: 

 العلماء أدلة عرض خالؿ من وذلك التحليلي الوصفي والمنهج المقارف المنهج دراستو في الباحث سلك

 .الترجيح دليل بياف مع والترجيح المطروحة المسألة في
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 املبحث األول
 وشروطو  وأركانوماىية الزواج 

 ماىية الزواج -: المطلب األوؿ

واالختالط . يقوؿ  تعريف الزواج في اللغة : ػ يأتي لفظ الزواج في معنى االقتراف ،واالزدواج ، واالرتباط ،

العرب زوج الشيء بالشيء أي أقترف بو ، وتزوج القـو وازدوجوا أي تزوج بعضهم بعضا ، أي ويقاؿ النـو 

 (1) أي خلطو

 :ػالتعريف عند الفقهاء 

يعرؼ صاحب الكنز بأنو عقد برد على ملك المتعة قصدا، ويعرفو أحد المعاصرين بأنو عقد يغير قصدا 

  (2). بالمرأة التي لم يمنع من نكاحها مانع شرعيملك استمتاع الرجل 

ُهمْ   َظَلُموا اْحُشُروا الَِّذٌن  ) وعرؼ الزواج االقتراف واالرتباط وقولو تعالى  اج  أ ْزو   ( 22الصافات االية )(  و 

وعرؼ الزواج لغة بأنها االقتراف بمعنى إف كل شيء اقترف احدىم باآلخر ويقاؿ اقترف الزوج بالزوجة فهما 

َْفُِسُكْى أَْزَواًجا نِتَْسُكُُىا )تعالى قولو بزوجاف وقد أشار القرآف إلى ذلك  ٍْ أَ ٌْ َخهََق نَُكْى ِي ٍْ آَثَاتِِه أَ َوِي

ٌَ إِنَْيَها َوَجَعَم بَْيَُُكْى  ُرو ٌَّ فِي َرنَِك ََلَثَاٍث نِقَْىٍو ثَتَفَكَّ تً إِ ًَ ةً َوَرْح  ( َيَىدَّ
(3)

  

                                                           

، كلية 2003في اإلسالـ دراسة فقهية تشريعية قضائية في الزواج وآثاره ، محمد كماؿ الدين ، أحكاـ األسرة ( (1
 . 48ػ 45الحقوؽ الجامعة اإلسكندرية ، ص 

 .  39احمد الكبيسي ، أحواؿ شخصية في الفقو والقانوف و بدوف طباعة ، الجزء األوؿ و ص ( (2
 (21( سورة الرـو االية )(3
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وعرؼ المالكية الزواج )عقد على مجرد متعة التلذلذ باآلدمية غير موجب قيمتها بنية قبلو غير عالم 

) إف العقد في عاقدىا حرمتها إف حرمها الكتاب على المشهور أو اإلجماع على اآلخر (  ويقوؿ الزوبيدي 

التعريف قصد بة وصوؿ الشيء بالشيء على االلتزاـ بو على السبيل االشتياؽ واألحكاـ المعقود عليها ىي 

) في الشرع  رديرويقوؿ الد المهر ومتعو التلذلذ والمعقود بة ىو الصيغة الدالة على اإليجاب والقبوؿ ( 

 (1)الصغير ىو عقد لحل تمتع باألنثى (

عقد بتضمن ملػك وطء بػالفظ انكػح أو تػزويج أو معناىػا والمػراد إف النكػاح يترتػب الزواج )وعرؼ الشافعية 
الحنابلػػة ) عقػػد بػػالفظ انكػػح أو تػػزويج علػػى المنفعػػة االسػػتمتاع ويقصػػدوف   عليػػو االنتفػػاع بالػػذة المعروفػػة (
وعػػرؼ الفقهػػاء المعاصػػروف ) الػػزواج عقػػد يغيػػر االسػػتمتاع كػػال مػػن الػػزوجين  كغيػػرىم بالمنفعػػة االسػػتمتاع( 

تعريػػف الشػػيد عبػػد الوىػػاب  مػػنهم حقػػوؽ وواجبػػات ( بػػاآلخر علػػى الوجػػو المشػػروع . يجعػػل لكػػل واحػػد 
 . ؼخال

تعريػػػف الشػػػيد محمػػػد أبػػػو زىػػػرة ) عقػػػد يغيػػػر حػػػل العشػػػرة بػػػين الرجػػػل والمػػػرأة بمػػػا يحقػػػق بمقتضػػػاه الطػػػابع 
 وتعاونهم مدى الحياة ( اإلنساني 

 التعريف الشرعي

قد عرفتو المادة األولى من التشريع السوري الزواج عقد بين رجػل والمػرأة تحػل لػو شػرعا غايتػو إنشػاء رابطػة 
 (2). للحياة المشتركة والنسل نقل التشريع العراقي لألحواؿ الشخصية المادة بألفاظها

 

 

                                                           

 . 8طبع دار القلم بالكويت ، ص ( احمد ناصر الجندي ، أحكاـ األحواؿ الشخصية بالشريعة اإلسالمية الكويتية ، (1
 40ص ، و بدوف طباعة ، الجزء األوؿ  ، حواؿ شخصية شرح قانوف االاحمد الكبيسي ، ( (2
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 املطلب الثاني
 الزواج عقد  أركاف

بموافقػة الػزواج مػن العقػود الثنائيػة وال بػد فيهػا مػن طػرفين ال ينعقػد الػزواج إال   أوال:ػ العاقداف الزوجاف :ػ

الزوجين بالذات وال يمكػن إجبػار احػدىم وعقػد زواج يعتبػر عقػد عظػيم الخطػر البػاله األثػر وأىليػة العاقػدين 

ماؿ القانونية كمػا ويجػوز أف يوكػل أحػدىما في صالحية التي تمكن الرجل والمرأة أف يباشر التصرفات واإلع

 إلػى أىليػة النكػاح ىػي إتمػاـ األىليػة وإكمػاؿ الثامنػة 7الى 1ذلك المادة لغيره في إجراء العقد أشارت إلى 

عشػر والعقػػد إمػا أف يتوالىػػا الزوجػاف أصػػال أو كلػػو أو يتػواله وليهمػػا أو ولػي أحػػدىما ويجػوز أف يتػػولى العقػػد 

شخص واحد يكوف أصيال عن نفسو ووكيال عن الخاطب والرجل الباله أف يزوج نفسو من النساء التي تحػل 

 (1)لو شرعا .

غبتػو فػي إيجػاد ن إلرادة أحػد العاقػدين معلنػا عػن ر ػ اإليجاب ىػو التعبيػر المبػيثانيا : ػ اإليجاب والقبوؿ :

 .والقبوؿ عبارة تصدر من العاقدين الثاني تدؿ على رضاه بما أوجبو الطرؼ اآلخر ،  الرابطة الزوجية 

ال يشترط فػي اإليجػاب أف يصػدر مػن جانػب الػزوج أو الزوجػة إذ قػاؿ الرجػل للمػرأة تزوجتػك فقالػت المػرأة 

والمػػرأة القابلػة ويمكػػن أف تقػػوؿ المػرأة للرجػػل زوجتػػك نفسػي أو وليهمػػا أو كليهمػػا قبلػت كػػاف الرجػل موجبػػا 

ويقوؿ زوجتك فالنا فقاؿ الرجل قبلػت واألصػل فػي الػزواج أف يقػع فػي ألفػاظ صػحيحة دالػة علػى المقصػود 

                                                           

( القاضي محمد حسن كشػكوؿ عضػو محكمػة تمييػز العػراؽ والقاضػي عبػاس السػعدي ، قػانوف األحػواؿ الشخصػية (1
  38ػ  37وتعديالتو و ص  1959سنة  188رقم 
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إليجػػاب ينعقػػد باإليجػػاب والقبػػوؿ أو بصػػيغة الماضػػي وأحػػدىم ماضػػي والثػػاني مضػػارع وعنػػد الجعفريػػة يقػػع ا

 القبوؿ بلفظ الماضي فقط و 

إلػى المػرأة ويمكن أف ينعقد الزواج بالعبارة باإلشارة إذا كاف أحد الزوجين اخرسا وبالكتابة بػأف يرسػل الرجػل 

ينعقػػد الرجػػل بالكتابػػة مػػن غائػػب بشػػرط أف تقػػرأ علػػى الشػػاىدين وتسػػمعهما )المػػادة السادسػػة )   العقػػد كتابػػة

( ويمكػػن إف ينعقػػد برسػػوؿ ىػػو رسػػوؿ إيجػػاب الطػػرؼ األوؿ إلػػى اج(عباراتػػو وتشػػهدىا علػػى إنهػػا قبلػػت الػػزو 

   (1)أنا رسوؿ فالف ، أرسلني إليك ويقوؿ زوجيني نفسك وتقوؿ المرأة قبلتالطرؼ الثاني 

 

 املطلب الثالث
 شروط الزواج 

 الشرعية أوال :ػ الشروط 

ىي الشروط التي يتم العقد بوجودىا وينعدـ بانعػدامها وإذا اختػل شػرط منهػا كػاف العقػد ػ شروط االنعقاد:ػ 1

باطال ىي كثيرة للعاقد ومنها مػا يكػوف شػرطا فػي المعقػود عليػو أف يكػوف العاقػد أىػال لمباشػرة العقػد وتحقػق 

المػادة السػابعة نصػت بالعقد والتمييز فال ينعقد زواج المجنوف والصػبي غيػر مميػز الفقػرة األولػى مػن األىلية 

على ذلك )) يشترط فػي إتمػاـ األىليػة الػزواج العقػل وإكمػاؿ الثامنػة عشػر(( ويسػتثنى مػن ىػذه القاعػدة مػن 

 (2).ونزوج بموافقة القاضي وولي أمره أكمل الخمسة عشر 

 

                                                           

 41ػ  40( محمد حسن كشكوؿ ، مصدر السابق ، ص (1
  115ػ  114(  محمد كماؿ أماـ و مصدر سابق ، ص (2
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كػػػالـ آخػػػر وعليػػػو ال ينعقػػػد زواج األصػػػم إال إذا فهػػػم المقصػػػود منػػػو بطريقػػػة ثانيػػػة عاقػػػدين  سػػػماع كػػػال مػػػن ال

ويشػػترط باالنعقػػاد اتحػػاد مجلػػ  اإليجػػاب والقبػػوؿ وأف يكػػوف غيػػر معلػػق علػػى شػػرط أو حادثػػو غيػػر محققػػة 

ال وبطالف الزواج أساسو فقداف أىلية التعاقد وسماع كل متعاقد ألخػر أساسػو ضػرورة تالفػي إرادة العاقػدين و 

يشترط مواجهة العاقدين فلعاقدين بين الغائب جائزا ويشترط في أنوثة المرأة محقة وكاملة فػال ينعقػد الػزواج 

 (1)على الرجل يقع باطال زواج يخشى منو . 

 ػ شروط الصحة:ػ 2

 ػ أف ال تكوف الزوجة محرمة على الرجل تحريم مؤبد كأف تكوف أختو ، خالتو ، وال مؤقتا كأف تكوف عمتو1

وجػود الػولي يشػترط بصػحة العقػد موافقػة الػولي إذا كانػت المػرأة صػغيرة أو مجنونػة أمػا إذا كانػت كبيػػرة  -2

 فهي أحق بنفسها .

أف يكػوف عػاقلين بػالغين عػادلين ويفهمػاف غػن المػراد منػو عقػد زواج اسػتنادا ػ حضػور شػهود العقػد ويجػب 3

 ولي أو شاىدي عدؿ" . إلى قولو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم "ال نكاح إال ب

األىلية غير الجد واألب في ىذه الحالة يثبت للصغير متى بله و المجنوف إذا فػاؽ يثبػت لهػم خيػار   -4  

فسػػد العقػػػد وأف يكػػػوف العقػػػد غيػػػر الـز وإذا كػػػاف الػػػزوج غيػػػر كفػػػوء وعناصػػػر الكفػػػاءة العلػػػم ديػػػن الجػػػاه أو 

                                                           

 10ػ  8، ص  مصدر سابق( احمد ناصر الجندي ، (1
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والمػذىب الحنفػي ويشػترط تػوافر النسػب ٌاإلسػالـ الوضع األسػري أف يكػوف كػال مػن الػزوجين مػالـز ل خػر 

 (1).عملالحرية والماؿ والحرفة وال

 

 المحرمات :ػ ىي على نوعين : -3

 ػ المحرمات تحريم مؤبد بسبب القرابة أو المصاىرة والمحرمات بسبب الرضاعة وبسبب الزنا واللعن  1

للغير معتدة الغير والمطلقة ثالث  ػ المحرمات تحريم مؤقت الجمع بين محرمين الزواج بخمسة زوجة2

المحرمات بسبب القرابة ىم و  ن سموي زواج المسلمة بغير المسلممرات متفرقة والمرأة التي ال تدين بدي

األـ الجدة والبنت وبنت االبن وبنت البنت واألخت الشقيقة واألخت ألـ ألب وبنت األخ وكذلك فروع 

  َّمح   رث رث رث  رث رث رث رث رثىئ يئ رب   ٹٱٹٱُّٱىؤالء وفروعهم إف نزلوا 

والمحرمات بسبب المصاىرة ىن : ػ أصوؿ الزوجة وإف علو وزوجة أحد أصولو وأف على زوجو أحد فروعو  

رئ زئ  رث رثّٰ رث رث رث رث  رث رث رثَّ ُّ ِّ  ٹٱٹٱُّٱ وإف نزلوا فروع الزوجة و المدخوؿ بها 

 َّ رث رثمئ  نئ 
(2)

 

 أف يكوف أىلية العاقدين كاملة والصفة الشرعية للعاقدين .  -:رط النفاذػش -4

وولي األمر يستطيع إصدار القرار الملزمة التي تصلح حاؿ األمة مػن اجػل وىنالك شروط يوجهها ولي األمر 

حراسػة الػدين وحمايػة الػدنيا باإلضػػافة إلػى ىنالػك شػرطين ىمػػا : ػ تحديػػد سػن الػزواج ال تسػمع الػػدعوة إذا  

                                                           

 83، ص  1997، دار النفساء ،  1( االشقر ، أسامة عمر سليماف ، أحكاـ الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، ط (1
 (23-22( سورة النساء االية ) (2
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وشػرط توثيػق عقػد الػزواج ويقصػد   1923سػنة  56سػنة نػص عليػو القػانوف  16جػة يقػل عػن كاف سػن الزو 

 (1)أماـ موظف العدؿ .  بو صياغتو في محرر مكتوب 

األربعة أف يكػوف مضػافا إلػى المسػتقبل  في عقد الزواج أف يكوف في الحاؿ فال يجوز في المذاىب طويشتر 

وال معلقػػػا علػػػى شػػػرط كزوجتػػػك إذا رضػػػا أبػػػي والسػػػبب فػػػي ذلػػػك إف عقػػػد الػػػزواج مػػػن عقػػػود تزوجػػػك غػػػدا 

التمليكػػػات أو المعوضػػػات وىػػػي ال تقبػػػل التعليػػػق ألنهمػػػا ينقصػػػاف الحقيقػػػة الشػػػرعية ولػػػم يشػػػترط الحنفيػػػة 

قبػل والحنابلة الفورية إنما اشترطوا أف يتم اإليجاب والقبوؿ مجل  واحد فإذا وقع التعػرؼ علػى اإلنجػاب و 

ويشػػترط الحنابلػػة مػػع المجلػػ  الواحػػد أف ال يتشػػاغل القبػػوؿ لػػم يصػػح العقػػد حتػػى لػػو صػػرح الطػػرؽ اآلخػػر 

العاقػػداف عػػن العقػػد بغيػػره ويشػػترط فػػي العاقػػدين أيضػػا رضػػاىما والحنفيػػة ال يشػػترطوف تػػوافر حقيقػػة الرضػػا 

قػػد بػػالهزؿ باتفػػاؽ الفقهػػاء إف فيصػػح عػػنهم الػػزواج مػػع اإلكػػراه أمػػا الجمهػػور فػػال ينعقػػد الػػزواج بػػاإلكراه وينع

عػػػاملين  االخػػػتالؼ بػػػين العاقػػػدين تعاقػػػد الحاضػػػرين وتعاقػػػد الغػػػائبين يتعلػػػق بإتحػػػاد المجلػػػ  ويرجػػػع إلػػػى 

 أساسين : ػ 

فمجلػ  العقػد بػين الحاضػرين وفي حالة الغياب اختالؼ طبيعة مجل  العقد وإتحاده في حالة الحضور  أ ػ

العقػد قػد يكػوف حنفػي أو حكمػي كمػا فػي التعاقػد بالهػاتف أو طريقػة ىو إتحاد الزمػاف والمكػاف أمػا مجلػ  

 مشابهة .

ب ػ تفػػاوت الزمػػاف والمكػػاف التػػي يػػتم فيهػػا العقػػد تبعػػا أي تحديػػد زمػػاف ومكانػػو وفػػي الفتػػرة التػػي يقػػع فيهػػا 

 (2)تالفي الطرفين لعقد العقد . 

                                                           

  .  29إبراىيم محمد عقلة ، نظاـ األسرة في اإلسالـ ، الجزء األوؿ ، عماف مكتبة الرسالة الحديثة ، ، ص ( (1
 . 83، ص  ، المصدر السابق ( االشقر ، أسامة عمر سليماف ، أحكاـ الزواج في ضوء الكتاب والسنة (2
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وط انعقػػاد وشػػروط الصػػحة وىنالػػك يقسػػم الفقهػػاء الغيػػر الحنفيػػة الشػػروط الشػػرعية وىػػي علػػى طػػائفتين شػػر 

الشػروط المقترنػة بالعقػد وىػي علػى نػوعين: ػ دور اإلدارة فػي شػروط انعقػاد  تنهػيشػروط يشػترطها العاقػداف 

الزواج يقصػد بهػا الشػروط التػي يجػب توافرىػا بأركػاف العقػد إذا تخلفػت اإلدارة كػاف العقػد بػاطال وال يترتػب 

ويشػػترط اإلدارة فػػي شػػروط العقػػد وإذا تخلفػػت اعتبػػر العقػػد فاسػػد ،  يػػو أي أثػػر مػػن آثػػار العقػػد الصػػحيح عل

 (1). وىي تكوف الزوجة محال للزواج وحضور الشاىدين 

      الشروط القانونية لتسجيل العقد  -:ثانيا 

اشترط القانوف العراقي لعقد الزواج تسجيلو بموجب نص المادة العاشػرة مػن القػانوف العراقػي ) يسػجل عقػد 

 الزواج في محكمة مختصة بدوف رسم في سجل خاص بشروط التالية : ػ 

 تقديم بياف بال طابع يتضمن ىوية العاقدين وعمرىما ومعداف للمهر  -1

مػن خػالؿ مختػار المحلػة وىنػاؾ اسػتمارة مطبوعػة تسػمى نمػوذج  وعدـ وجود مانع شرعي للزواج بتوثػق -2

طلػػب عقػػد الػػزواج ويرفػػق بهػػذا البيػػاف تقريػػر طبػػي يؤكػػد سػػالمة الػػزوجين مػػن اإلمػػراض والموانػػع اسػػتمارة  -3

 (2).الصحية التي يشترطها القانوف 

 

 

                                                           

  150ػ  144محمد خضر قادر و دور اإلدارة في أحكاـ الزواج والطالؽ والوصية دراسة فقهية مقارنة، ص ( (1
 50( احمد الكبيسي ، شرح قانوف االحواؿ الشخصية ، المصدر السابق ، ص(2
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 املبحث الثاني
 منها وموقف القوانين العربية على عقد الزواج الوسائل الحديثة وأثرىا

 المطلب األوؿ

 الوسائل الحديثة وأثرىا في عقد الزواج

أف الوسائل الحديثة في عقد الزواج مثل )البريد والفاك  والتلك  والراديو والهاتف والجواؿ والتلفاز 

تراعو مستقبال يجمع بينهما  انو لي  ىنا محل مكاني  واحد يجمع بين واالنترنيت وغيرىا ( فما يمكن اخ

 الموجب والقابل او طرفي العقد ، ومن ىنا يمكن االجتهاد في تقسيم ىذه الوسائل ما يأتي : 

 الوسائل الخاصة بنقل الكتابة :  -أوال:

ا النوع من الوسائل لي  كالبريد والفاك  والتلك  والبريد االلكتروني ورسائل الجواؿ وغيرىا ، وىذ

جديدا بل كاف معروفا قديما ، والجديد فيها ىي السرعة المذىلة في  النقل خالؿ ثواني أو دقائق معدودة 

 (1)بنقل المكتوب بين أطراؼ العقد في الزواج ، وقد يكوف لهذه السرعة أثرىا في الحكم الشرعي . 

 ثانيا: الوسائل الخاصة بنقل الصوت "اللفظ" : 

ه الوسائل الحديثة لم تكن موجودة قديما في أبراـ العقود بين المتعاقدين الغائبين ، حيث كاف قديما وىذ

يستخدموف الرسوؿ )الصفير ( للتعبير عن كالـ احد العاقدين ، لكن ىذه العصر ابتكر وسائل اتصاؿ 

                                                           

 .223( موقع مفكرة الدعاة ، بحث حكم الزواج بالوسائل الحديثة  ، ص(1

http://www aldoah.com 

 

http://www/
http://www/
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ورة الحديثة تمكن حديثة بين العاقدين تختص بنقل الصوت مباشرة )الراديو والهاتف والجواؿ ( فالص

العاقدين الغائبين من أجراء العقد  بهويتها كما لو كاف حاضرين وىذا الفرؽ بين القديم والحديث وأثر في 

 حكم على العقد.

 الفرؽ بين القديم والحديث لو اثر في الحكم على العقد

 ثالثا: الوسائل الخاصة بنقل الصوت والصورة : 

قدورىا نقل الصوت والصورة في أف واحد ، فيرى وسمع أطراؼ تطور وسائل الحديثة بحيث أصبح بم

العقد في الزواج والشهود بعضهم البعض في نف  الوقت و اللحظة ، وذلك كجهاز التلفاز وبعض أجهزة 

الجواؿ الحديثة ، ولم تكن ىذه الصورة موجودة في القدـ ، بل ىو أمر مستحدث يجعلها تبحث عن 

  (1) . حكمو في الشريعة اإلسالمية 

 

 رابعا : الوسائل الخاصة بنقل الصوت والصورة والكتابة المباشرة : 

 

أمكن أزاحو حاجز المسافات )المكاف لالتصاؿ بأي مكاف في العالم ، فذلك عن طريق استخداـ شبكة 

المعلومات العنكبوتية العالمية )االنترنيت ( وقد أصبحت ىذه الوسيلة األكثر شيوعا في عقد الزواج 

وسائل الحدية ، وقد اشترط  في عقد الزواج بالوسائل الحديثة أف يكوف اإليجاب والقبوؿ في مجل  بال

واحد  ، واف ترخى القيود عن اإليجاب  ماداـ في المجل  ولم تنشأ كالىما يقطعو عرؼ  ولو طاؿ 
                                                           

 145( المجل  اإلسالمي لإلفتاء ، بيت المقدس ، حكم لتروج من خالؿ  موقع الزواج في األثريين ، ، ص(1
 http: www Fattah .com  
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عرؼ ، الف الفصل ، واف تفرؽ قبل القبوؿ بعد اإليجاب يطل اإليجاب ، وكذلك أف تشاغال بما يقطعو 

ذلك أعراض عنو أتيو  ما لو رده ، كما يشترط الشهادة لصفحة العقد ، و بناء ذلك اختلف أىل العلم في 

 إجراء عقد  

 

 

الزواج بالوسائل الحديثة كالهاتف واالنترنيت ، فقسم  من ذلك لعدـ وجود الشهادة ، مع التسليم باف 

ل  الواحد ، ومنهم من منع ذلك احتياطا وجود شخصي على الهاتف في نف  الوقت لو حكم المج

للزواج ، ألنو يمكن أف يقلد الصوت ويحصل الخداع ، وىذا ما اقتنعت بو اللجنة الدائمة لالفتاء ، ومنهم 

من يجوز ذلك أذا أف التالعب  ، ودخلت ىذه التقنيات والوسائل االتصاالت الحديثة مفردات الحياة 

رع أـ في السوؽ أـ مكاف بينهم ، سواء كاف ذلك في البيت أـ في الشااليومية ، وتعامالت األفراد فيما 

 (1)العمل .

 المطلب الثاني

 موقف القوانين العربية من عقد الزواج

 

التعاقد عن طريقة الكتابة اخذت بو القوانين األحواؿ الشخصية في البالد العربية ويقلب التعبير على السنة 

( 6,2غائبين أو بالرسوؿ  ، فأف موقف القوانين العربية فقد نصت المادة ) وأقالـ القوانين لقب التعاقد بين

                                                           

لنشر والتوزيع ، عماف ، دار الضياء وا1حمد عقلة ، حكم أجراء العقود بوسائل االتصاؿ الحديثة ،ط( د. م(1
 .55، ص1986
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مشروع األحواؿ الشخصية للدولة األمارات العربية المتحدة بقولها ، ويجوز أف يكوف االيجابي من الغائب 

د بين (  منو فقد جاء منها " اتحاد مجل  العق7بالكتابة فأف تعذر اإلشارة المفهومة وكذلك في المادة  )

الحاضرين بالمشافهة حصوؿ القبوؿ في مجل  تالوة الكتاب أماـ الشهود أو أسماعهم مضمونة  والتبليه 

   (1)الرسوؿ  وال يعتبر القبوؿ مزاجيا عن اإليجاب أذا  لم يفصل بينها ما يدؿ على االعتراض " . 

 

اإليجاب بين الغائبين  ( ؼ)ب(  ويجوز اف يكوف9وجاء قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي المادة )

( على انو يشترط في القبوؿ واإليجاب شرط منها : 10بالكتابة أو بواسطة )رسوؿ( وجاء فيو في المادة )

( ( بقولها " اتحاد مجل  العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجل  بين الغائبين منذ 10)ؼ)ج( مادة )

ماعو بالغ الرسوؿ ويعتبر المجل  في ىذه اطالع  المخاطب االيجابي على مضموف الكتاب، آو س

الحالة مستمر ثالثة أياـ يصح خاللها القوؿ ما لم يحدد اإليجاب مهلة أخرى أو يصدر من المرسل   إليو 

ما يفيد الرفض ، وما ورد في القانوف الكويتي فستمد بالنص من مشروع بقانوف األحواؿ الشخصية الموصد 

 (2)لإلقليمين " السوري والمصري  .

( يشترط لصحة اإليجاب والقبوؿ ما بين ؼ)ا( 14وفي مشروع قانوف األحواؿ الشخصية القطري المادة )

" صدروىا عن رضاء تاـ بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا  ، وفي حالة العجز عن العطف في الكتابة 

ىب الحنفي الذي يجز عقد فاف تعذرت فيا شارتو المفهومة ، فقد أخذت القوانين سالفة الذكر بالمذا

                                                           

، دار 2( فريد فتياف ، شرح قانوف األحواؿ الشخصية العراقي مع تعديالتو ، القانوف وأحكاـ  محكمة التمييز ،ط(1
 . 180، ص1986شر والتوزيع ، لندف واسط للدراسات والن

، 2002، دار النفائ  ، عماف ،1( د. خالد محمود طالؿ حمادة، عقد الزواج بالكتابة عن طريق االنترنيت ، ط(2
 .89ص
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الزواج بالكتابة ويشترط سبق ذكرىا في الجانب الشرعي والمستند في االتجاه إلى تحديد مهلة ثالثة أياـ 

ىو  قاعدة استصالح ، الف القضية من أصلها اجتهادية فتدرؾ فيها تحديد  الجملة للنظر الفقهي المبني 

تعامل ، أما   تحديد ىذه المهلة ثالثة أياـ فهذا استوحتو على التقدير المعقوؿ وفقا لمقتضيات مصلحة الم

، أي لجنة مشروع األحواؿ الشخصية الموحد من مهلة خيار المشروع للتروي ، حيث مددىا معظم 

 (1)الفقهاء بثالثة أياـ أخذا بظاىر الحديث النبوي المروي فيو.

جد أف التعبير بالكتابة عندىم يساوي وإذا استعرضنا نصوص بعض القوانين األحواؿ الشخصية العربية ن

التعبير بالقوؿ وغيره كاإلشارة ، لذؿ فاف المشرع العراقي بقانوف األحواؿ الشخصية الناقد أخذ برأي 

( بقولها " يتعقد الزواج 6/2األصناؼ حيث أجاز عقد الزواج  بالكتابة للغائب وأشارت أليو المادة )

جها بشرط اف يقرأ عليها الكتاب أو تقرؤه على الشاىدين وتسمعها بالكتابة في الغائب لمن يريد اف يتزو 

 ( 2)عباراتو وتشهدىما على انو قبلت الزواج منو.

وإذا أثر الخالؼ على الزواج أو بالمراسلة الكتابية عبر الرسائل الحديثة ، أذا ما توافرت في الكتابة عبر 

كتابة التي أشترطها فقهاء القانوف ، أو توافرت شبكات االتصاؿ الشروط الواجب توفرىا في االحتياج بال

الضمانات الالزمة لتثبيتها إلى مصدرىا بأف كانت مصحوبة بشهادة تصديق الكتروني أو كلمة سر ال يعرفها  

 (3)سوى طرفيها ونحو ذلك من الضمانات التي تقطع في بنية الكتابة إلى من أصدرىا . 

                                                           

، 2007العربية ، القاىرة ، ، دار النهضة 2( سمير حامد عبد العزيز ، التقاعد عبر التقنيات االتصاؿ الحديثة ،ط(1
 . 15ص
صية العراقي مع تعديالتو ، القانوف واحكاـ محكمة التمييز ، دار واسط ( فريد فتياف ، شرح قانوف االحواؿ الشخ(2

 190، ص1986للدراسات والنشر والتوزيع ، لندف 
 411، ص2010، مكتبة الفالح / الكويت ، 4( احمد القندور ،االحواؿ الشخصية في التشريع االسالمي ، ط(3
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 المطلب الثالث

 

 ديثة في عقد الزواج والشبهات التي يمكن تجنبهاالوسائل الح

 

إف المتأمل في عقد الزواج بالوسائل الحديثة يجد اف لها طريقتين :الكتابة والمشافهة، وىم تحدث عنو 

الطريقة االولى : عقد الزواج عن طريق الوسائل الجاصة بالكتابة :  ينعقد زواج االخرس بالكتابة بال خالؼ 

 اختلف فيما عداه في اجراء عقد النكاح عن طريق الكتابة على قولين :للضرورة ،وىذا ما 
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 القوؿ االوؿ:

اف الزواج الينعقد بكتابة الحاضر وينعقد بالكتابة لغائب عن المجل  بشروط وكيفية خاصة وبو قاؿ   

:زوجت  الحنفية ، وصورتو اف يكتب اليها يخطبها فأذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأتو عليهم وقالت

نفسي منو او تقوؿ : إف فالنًا كتب إلي يخطبني  فأشهدوا اني زوجت نفسي منو أما لو لم تقل بحضرتهم 

سوى :زوجت نفسي من فالنًا ال تعقد  ألف سماع الشرطين شرط صحة النكاح وبأسماعهم الكتاب او 

عابدين عن الكامل :ىذا التعبير عنو منها يكونوف قد سمعوا الشرطين بخالؼ ما اذا انتفيا ونقل ابن 

الخالؼ اذا كاف الكتاب بلفظ التزويج اما اذا كاف بلفظ االمر كقولو زوجي نفسك مني اليشترط إعالمها 

 (1)الشهود بما في الكتاب النها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة . 

 

 

 

 

 

 ويشترط في انعقاد العقد بالكتابة ما يلي 

 .اف اليكوف العاقد حاضرا بل غائباً  -1
 اف يشهد العقد شاىداف على ما في الكتاب عند إرسالو. -2
 اف يصرح المرسل إليو بها لقبوؿ لفظاً ال كتابة . -3

                                                           

 233،ص1982، دار الكتاب ، 2في ترتيب الشرائع ، ط ( عالء  الدين بن ابي بكر الكاساني ، بدائع الصنائع(1
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اف يشهد الغائب حين يأتيو الخطاب شاىدين ويعرفهم بواقع الحاؿ ويصرح امامهم بالقبوؿ وبذلك  -4

 ت بو المرأة .بحكم الحنفية اف الشهود سمعوا لاليجاب الذي تضمو الكتاب والقبوؿ الذي تلفظ
يشترط اف تكوف الكتابو مستبينو ، اي اف تكوف مكتوبة بشكل ظاىر يبقى لو اثر يثبت بو ، عما يكتب  -5

 (7). على الصحيفة والحائط واالرض على وجو يمكن فهمو وقرائتو
 االدلة   

من الكاتب ،فأف  حنفية على صحة انعقاد الزواج بالكتابة بين الغائبين الف الكتابة بمنزلة الخطابالاستدؿ 
يَا َأيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْه َما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن )الرسوؿ )صلى اهلل عليو وسلم (كاف مأموراً بتبليه الرسالة بقولو تعالى 

وقد  (6)ِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن( رَبَِّك َوِإْف َلْم تَػْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتُو َواللَُّو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإفَّ اللََّو اَل يَػهْ 
بله تارة بالكتاب وتارة باللساف فإنو كتب الى ملوؾ االفاؽ يدعوىم الى الدين ، وكاف ذلك تبليغا تاماً  

 فكذلك في عقد الرواج الكتاب بمنزلة الخطاب ،

 اما القوؿ الثاني :

عية والحنابلة سواء اكاف العاقدين حاضرين اـ الينعقد الزواج بالكتابة عند جمهور الفقهاء المالكية ،والشاف
غائبين ، ومن االدلة على قولهم ما استدلوا بو ، استدؿ جمهور العلماء على عدـ انعقاد الزواج بالكتابة بين 

 غائبين 

 عظم خطر امر الزواج -1

 اف الكتابة من الكناية ،والزواج الينعقد بالكتابة عند الشافعية -2

 بضاع التحريم اف االصل في اال -3

                                                           

 260،ص1989،دار الفكر ،بيروت ،لبناف ،3المبسوط .لشم  الدين  ،ط( (1
 67المائدة/ االية  ((2
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اف الخطوط متشابهو ،فإذا جحد الزواج الكتابة ، اوقعتا ذلك في اشكاالت افكار التوقيع على الرسالة -4

 (7).، وامكاف تزويرىا ،وىذا يؤدي الى الفوضى دوف الحاجة الى انعقاده بهذا االسلوب 

ن المجل  بشروط وكيفية خاصة ، والرأي الراجح ما ذىب اليو الحنفية باف الزواج الينعقد بكتابة لغائب ع

 لقوة ادلتهم على ما ذىبوا اليو او لتعرض جمهور الغائبين بأنو ال ينعقد الزواج بالكتابة بما يلي 

 ال نسم بأنو الكتابة من الكناية ،بل الكتاب بمنزلة الخطاب -1

 اف االصل في االبضاع التحريم ،في حالة االشتباه بخالؼ ما نحن فيو -2

اف الشروط والكيفية التي اشارت اليها الحنفية تمكن المرأة من اثبات الكتابة عند جحود الزوج  -3

 (6).الكتاب 

وبالتالي المانع من استخداـ الوسائل الحديثة والخاصة في اجراء عقد الزواج بالشروط والضوابط التي نبو 

الفقهاء قديمًا على اجراء العقد بالمكاتبة  عليها الحنفية ،ومن اىم الشبهات او االشكاالت التي اوردىا 

كاشتراط المواالة بين االيجاب والقبوؿ كاف غير ممكن في الماضي إذا تم العقد عن طريق واضح ممكناً 

اليـو ،للسرعة التي تشهده مثل ىذه التقنيات ، كما اف الشهود يمكنهم االطالع على الكتابة لحظة وصوؿ 

 (3).القبوؿ امامهمالرسالة ،اعالف المرسل اليو 

 

                                                           

 .266، ص1989،وزارة االوقاؼ الكويتية ، الكويت،1( المنشور في القواعد ،بدر الدين بن محمد الزركشي ،ط(1
 189،ص ( محمد عقلة ، مصدر سابق(2
 176( مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالؽ ،اسامة عمر سليماف ،مصدر سابق،ص(3
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 الطريقة الثانية

فأف عقد الزواج بهذة الطريقة صورة جديدة ،لم يكن لها وجود في العصور السابقة ، فقد كاف المتعاقداف 

حاضرين وغائبين في آف واحد ،بمضى اف يكونا في مكانين متباعدين او في بلدين ولكن يسمع كل منهما  

ت التي تتم بواسطة التلفوف واالسلكي والراديو او التلفوف ،وقد كالـ االخر وربما يشاىده ،كاالتصاال

اختلف الفقهاء المعاصروف في ىذه الصورة بإجراء عقد الزواج مشافهة عن طريق وسائل االتصاؿ الحديثة 

 المباشرة ، على قولين تبعاً الختالؼ مذاىبهم في شروط عقد الزواج وكما يلي:

طريق الوسائل الحديثة الناقلة للكالـ نطقًا .واليو ذىب اكثر الفقهاء القوؿ االوؿ :يمنع عقد الزواج ب

المعاصرين ،ومنهم اللجنة الدائمة لالفتاءبالمملكة العربية السعودية ، واكثر فقهاء مجمع الفقو االسالمي 

  (7)بجدة.

ره من عقود لعناية الشريعة االسالمية بحفظ الفروج واالعراض واالحتياط لذلك اكثر من االحتياط لغي

المعامالت ، النو قد يدخلو خداع احد العاقدين على الطرؽ االخر ، وعقد الزواج يجب اف       في غيره 

 حفظاً للفروج 

                                                           

( فتاوي واستشارات موقع االسالـ www.shamela.ws :hltpp//( برنامج المكتبة الشاملة )(1
( ق من منظمة رابطة العالم االسالمي ( قرار مجمع الفقو االسالمي المنبث (www.is lamtoday.netاليـو

 1990المؤتمر الرابع المنعقد بجدة في السعودية في مارس /
 

http://www.is/
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القوؿ الثاني : يجوز انعقاد الزواج بالوسائل الجديثة مشافهة وقاؿ بو الفقهاء المعاصرين منهم مصطفى 

 و الزرقا ،ووىية الزحيلي ،وابراىيم فاضل الرب

 

 

 

 ومحمد عقلة وبدراف ابو العينين ،على اف تتوفر الضوابط واالحتياطات االتية

 اف يكوف كل من الطرفين بعيدا عن االخر ،ويصعب اللقاء بينهما واجراء العقد -1

يشترط وجود ولي المرأة )والدىا (أو وكيلها الجراء العقد ، واف يتلفظ لولي او وكيلو بالقبوؿ فور قراءة -2

لة ، فيشترط في القبوؿ التلفظ ، وال تجزء الكتابة وحدىا، وتشترط المواالة بين االيجاب والقبوؿ اي الرسا

في مجل  واجد مباشرًة)وااليجاب: اف يتحوؿ او يكتب الخاطب زوجني نفسك،انا افالف بن فالف مع  

كلتي فالنة على المهر كذا وكذا ،والقبوؿ: ىو التلفظ بالموافقة ، فيقوؿ الولي ،وانا قبلت زواجك من مو 

 المذكور (

اف يسمع القبوؿ شاىداف مسلماف عدالف ذكراف بالغاف عاقالف بعد قراءة او سماع االيجاب وطريقة -3

االشهاد: حضور الشهود المحادثة الهاتفية التي يجري فيها العقد بحيث يسمعوف االيجاب والقبوؿ ، وىذا 

 مكن الشهود من استماع صوت العاقد االخر .يقضي اف تتم المحادثة عن طريق جهاز ىاتف ي

 يفضل رؤية كل من العاقدين االخر . -4
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االحتياط من التزوير  والتدني  في شخصية كل من العاقدين عن طريق اظهار وسائل اثياف الشخصية -5

 (7). اماـ الشهود 

نعقاد الزواج عبر والرأي الراجح : يبين من خالؿ العرض الواضح ىو ترجيح مذىب الغائبين بجواز ا
الوسائل الحديثة مشافهة في حالة توفر الضوابط المشار اليها سابقاً،ويمكن تسجيل العقد بالصوت 
والصورة للتوثيق لالحتياط من التزوير والتدني ، واجراء العقد بين غائبين الحرج فيو فاالشخاص غائباف 

تحوط مطلوب في الزوج امر مطلوب واتخاذ ولكنهما يعقداف عند الحاضرين كما يسمع الشهود نطقهما وال
 (6)عاقدين بعضهماجراءات تضمن سالمة اجراء العقود ، فبعض الوسائل يمكن اف تقلل من التزوير كرؤية ال

 اخلامتة
 والتوصيات النتائج أىم وتشمل 

 النتائج 
 :يلي بما إيجازىا يمكن والتوصيات النتائج أىم أف الباحث يرى سبق، مما

 مستجدات استيعاب بإمكانها وأف واحتياجاتهم العباد بقضايا ذرعاً  تضيق ولن لم اإلسالمية ةالشريع أف -1

 .اإلسالمي المجتمع لخدمة وتسخيرىا العلمية المنجزات باستعماؿ الحديث العصر

 إال اللفظ عن العدوؿ يجوز وال باللفظ تكوف أف يجب النكاح عقد في والقبوؿ اإليجاب عبارات إف -2

 .للضرورة الغائبين بين بالكتابة اإليجاب الفقهاء بعض أجاز وقد للضرورة،

 .العامة اإلثبات بقواعد يعرؼ ما إلى التزوير حالة في اإلنترنت بواسطة النكاح عقد خضوع -3

                                                           

 .115( انظر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالؽ ،مصدر سابق ،ص(1

 . 218(  محمد عقلة ،مصدر سابق،ص(2
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 .والخداع والغش الغرر أساليب من العقد ىذا لحماية العلمية الوسائل من العديد ىناؾ أف -4

 التىصيات: 
 أصوؿ وقانوف الشخصية األحواؿ قانوف – الشخصية باألحواؿ الخاصة التشريعات في النظر إعادة -1

 من النوع ىذا بإباحة تشريعاتها في العقود ىذه لمثل الناظمة النصوص وإدخاؿ الشرعية المحاكمات

 عصر وليد ىو العراقي الشخصية األحواؿ قانوف وأف خاصة الشرعية للشروط مستوفيا كاف إذا التعاقد

   . واإلنترنت كنولوجياالت

 عقود إجراء على القانوف ىذا نصوص وتطبيق اإللكترونية المعامالت قانوف نصوص من االستفادة  -2

 .الغائبين بين بالكتابة الزواج

 واالتصاالت الحاسب علـو من النافع بتعلم خاصة والمختصين الشريعة وعلماء عامة المسلمين نصح -3

 .والمسلمين اإلسالـ خدمة في لتسخيرىا هامن واالستفادة والبرمجيات

 إليها الرجوع يمكن حلوؿ القتراح والتعمق للبحث التكنولوجيا علـو في والمختصين الباحثين حث  -4

 .وأىليتهما المتعاقدين ىوية من للتحقق

 .اإللكترونية بالحكومة يعرؼ ما تفعيل -5

 

 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم 
 
  .2002.، نظاـ األسرة في اإلسالـ ، الجزء األوؿ ، عماف مكتبة الرسالة الحديثة  إبراىيم محمد عقلة .1
 .2010، مكتبة الفالح / الكويت ، 4احمد القندور ،االحواؿ الشخصية في التشريع االسالمي ، ط .2
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 . احمد الكبيسي ، أحواؿ شخصية في الفقو والقانوف و بدوف طباعة ، الجزء األوؿ   .3
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 االنرتنيث 
 

 145المجل  اإلسالمي لإلفتاء ، بيت المقدس ، حكم لتروج من خالؿ  موقع الزواج في األثريين ، ، ص .1
( فتاوي واستشارات موقع االسالـ www.shamela.ws :hltpp//برنامج المكتبة الشاملة ) .2

( ( قرار مجمع الفقو االسالمي المنبثق من منظمة رابطة العالم االسالمي  (www.is lamtoday.netاليـو
 1990المؤتمر الرابع المنعقد بجدة في السعودية في مارس /

 .موقع مفكرة الدعاة ، بحث حكم الزواج بالوسائل الحديثة   .3
 http: www Fattah .com  
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