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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

َوِمْن َآَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة }

   {ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ َوَرْحَمًة 

 صدق اهلل العظيم

 (ٕٔ/)سورة الروم
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 اإلىداء 

 

اىدي ىذا البحث المرأة صنعت مني امرأة طموحة وتعشق التحديات كما 
عشقتيا ىي ... لتمك التي منيا تعرفت عمى القوة والثقة بالنفس ... لمن 

... لجنتي في األرض أمي ... أطال اهلل في رضاىا يخمق لي التوفيق 
 عمرىا .
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 شكر وتقدير

نيدي جزيل شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى األستاذ الفاضل الدكتور )بكر 
عباس عمي( عمى جيوده المتواصمة والحثيثة ومالحظاتو عمى صغائر 

 األمور وكبائرىا في انجاز ىذا البحث العظيم.

إلى جميع أساتذتنا عرفانا بجيودىم لما رسخوا فينا من ونوجو كذلك شكرنا 
قيم القانون ومبادئ العدالة وااللتزام عمى مر المراحل الدراسية في كمية 

 القانون والعموم السياسية.
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 المقدمة

الزواج ىو عماد األسرة القويم وىو سنة اهلل في الكون فقد كتب اهلل الزواج عمى 
َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَمْقَنا َزْوَجْيِن َلَعمَُّكْم تعالى } اإلنسان والحيوان والنبات فقد قال اهلل

(1) .َتَذكَُّروَن{
الزواج عماد الكون فيو سنة اهلل في الكون كمو واهلل خمقنا أزواجا وجعل  

 .والحياة عمى األرض

الزواج ركن أساسي تقوم عميو الحياة فيو عماد األسرة التي ىي نواة المجتمع وأساسو 
َيا َأيَُّيا وقال تعالى }وىي أساس العالقة التي تحكم بين الرجل والمرأة في ىذا الكون 

النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل 
 (ٕ){.اِإنَّ المََّو َكاَن َعَمْيُكْم َرِقيبً  ۚ  َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأْلَْرَحاَم  ۚ  َكِثيًرا َوِنَساًء 

نظرا لمكانة عقد الزواج وخطورتو عمى المجتمع فقد كانت عناية اهلل عز وجل بو 
كبيرة وقد أتى اإلسالم يوضح قواعده وأسسو ألنو األساس الذي ستبنى عميو األسرة 

في المسممة المبنة األولى في المجتمع المسمم ونظرا لما ليذا العقد من خطورة ومكانة 
ى الشارع الحكيم رعايتو بتفصيل قواعده وتحديد أحكامو منذ النظام االجتماعي تول

التفكير فيو إلى أتمامو ثم أحاطو بعناية منذ قيامو حتى ينتيي بالموت أو بغيره ولم 
 يتركو لمناس يقيمون قواعده وأصولو ويصنعون نظمو وأحكامو وشرائعو .

النبيين والمرسمين  وقد جعل الشارع الحكيم الزواج من السنن الكونية وجعمو من سنن
والزواج ىو المؤسسة التي يقوم عميو المجتمع في بناءه فيو المبنة األساسية في بناء 

ذا فسدت فسد المجتمع كمو والزواج المجتمع إذا  أصمحت صمح المجتمع كمو وا 
مشروع في كل األديان وىو الوسيمة التي يمتقي فيو الرجل والمرأة في أشرف عالقة 

وتعد وسائل االتصال الحديثة أحدى أىم منجزات العصر الحديث  لتكوين األسرة ,
                                                           

 .ٜٗ/( سورة الذاريات. أيو ٔ)
 .ٔ/( سورة النساء.أيو ٕ)



ٚ 

لمعمومات تأخذ كافو مناحي الحياة , ولما فنحن نعيش ثورة في عالم االتصاالت وا
ليذه الوسائل من أىمية كبيرة وأثر بالغ في حياة األفراد فقد أثرت بشكل كبير في 
كافة مناحي الحياة ومنيا الزواج فقد نشئت عبر وسائل االتصال الحديث مواقع 
متخصصة في اإلعالن عن الرغبة في الزواج عبر االنترنيت كما نشأ أيضا في 

ائل كثيرة نقل اإليجاب بالزواج مما يجعمنا نتصدى لمدى خطورة عقد الزواج وس
فعمينا توضيح ىل ينعقد عقد الزواج بيذه الوسائل وما ىي أنواعيا وكيفية وأىميتو 

 انعقاد الزواج بيا. 

 خطة البحث

 فقد قسمنا ىذا البحث إلى أربعة مباحث:

 الحديثة. وسنتكمم فيو عن وسائل االتصال_ مبحث تمييدي: ٔ

سنتناول فيو عقد الزواج وشروطو وأركانو. وسنقسمو إلى ثالثة  _المبحث األول:ٕ
مطالب, سنتكمم في المطمب األول تعريف عقد الزواج, والمطمب الثاني أركان عقد 

 الزواج, والمطمب الثالث شروط عقد الزواج.

. وسنقسمو جسنوضح فيو أثر تطور وسائل االتصال عمى الزوا الثاني: المبحث_ ٖ
إلى ثالثة مطالب, سنتحدث في المطمب األول عن انعقاد الزواج عبر الفاكس وما 
يشابو من وسائل)الكتابة(, وسنتكمم في المطمب الثاني انعقاد الزواج عبر الياتف وما 

 انعقاد الزواج عبر االنترنيت.)بالصوت(,وسنبين في المطمب الثالث.يشابو من وسائل

سنتكمم عن أثر تطور وسائل االتصال عمى انحالل عقد الزواج. _المبحث الثالث:ٗ
ي أثر الثانالمطمب  المطمب األول الطالق, وفي وسنقسمو إلى مطمبين, سنبين في

 تطور وسائل االتصال عمى الطالق.



ٛ 

 مبحث تمهيدي

 وسائل االتصال الحديثة

حي الحياة أن دور وسائل االتصال بين البشر واألمم لو عظيم األثر في كافة نوا
اإلنسانية وكان لو دور عظيم في تقدم البشرية وازدىارىا وتبدأ وسائل بين البشر عبر 
نشأة الكتابة القديمة في العصور األولى وقد كان استخدام الرسول والرسالة من أقدم 
الوسائل التاريخية المعروفة في االتصال بين البشر وقد تطورت تمك الوسائل 

في العالم تنقل الرسائل في أي مكان بسرعة أكبر وبالرغم  مكاتب البريدفأصبحت 
من تطور تمك الوسائل إال أن التطور كان أكبر بكثير في العصور الحديثة منذ بداية 
القرن الثامن عشر وظيرت في العالم وسائل أخرى سنتعرض ليا بإيجاز, مع بداية 

عية وقد بدأ البشر في القرن الثامن عشر الميالدي ظيرت في العالم أول ثورة صنا
اختراع تقنيات االتصال الحديثة بشكل أسرع وأسيل مثل الياتف والتميفزيون والفاكس 
 والمذياع والتمغراف والحاسب اَللي واالنترنيت وسنتناول بعض ىذه الوسائل بإيجاز :

م نجح ٖٗٛٔففي عام  (ٔ)جياز نقل رسائل من مكان إلى أخر. _التمغراف: ىؤ
العالمان االلمانيان )جارس ,ويبر( في تصميم أول نظام لمتمغراف يعمل لمسافات 

م قام العالمان االنجميزيان )كوك,ىونيترن( بعرض نظام ٖٚٛٔبعيدة وفي عام 
م ضجة ىائمة وفي الواليات ٘ٗٛٔمتطور لمتمغراف وقد صاحب استخدامو في عام 

لعالم )صمويل مورس( بمعاونة آخرين من ابتكار نظام المتحدة األمريكية أستطاع ا
طريقة تقوم عمى النقط والشرط وىو ما يعرف حيث ابتكر جديد لمتمغراف 

                                                           

 .ٙٚ, صٔ( مجمع المغة العربية . المعجم الوجيز, طٔ)
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وقد أحدث ىذا االبتكار نقمة كبيرة في تاريخ البشرية وتطور مذه في  (ٔ))بكودمورس(.
 ث.التعاقد بين مختمف األمم ويعد بداية االنطالق نحو عالم االتصال الحدي

_الياتف: جياز ينقل الصوت لمسافات بعيدة دون أن يرى أحد من المخاطبين ٕ
اَلخر ويعد العالم األمريكي )الكسندر كراىام بيل( أول من انشأ نظام الياتف في 

م ٜ٘ٔٔم حيث قام بإنشاء شركة )بل( لمتمفونات وفي عام ٚٚٛٔالعالم في عام 
تسون( بين نيويورك وسان استطاع )بل( أجراء حديث ىاتفي مع )توماس وا

 فرانسسكو.

ومنذ  (ٕ)م تمكن العالم االيطالي )ماركوني( من اختراع الالسمكي.ٜٙٛٔوفي عام 
ذلك الوقت شيدت اليواتف تطورات كبيرة وكثيرة وأصبحت اليواتف تمثل جزء كبير 

وأصبح ىذا االختراع واحد من أىم من المجتمع وتدخل في حياة الشخصية لألفراد 
االختراعات في تاريخ البشرية وذلك الستخدام الياتف في كافة المجاالت االقتصادية 
حيث يمكن أن نشتري ونعمن ونبيع عن الكثير من السمع والبضائع أيضا في 
المجاالت السياسية حيث أصبح بعض المرشحين يستخدمون في دعايتيم االنتخابية 

ال الرسائل إلى ىواتف الناخبين, والجوانب االجتماعية حيث أصبح عن طريق إرس
أفراد المجتمع يتبادلون التينئة بينيم عن طريق التواصل عبر الياتف كما أن لو 

من تأثير في كافة مجاالت الحياة وقد أدى تطور تمك الوسائل إلى ظيور العديد 
حت مع التطور في يد كل أنواع اليواتف منيا الياتف العادي والنقال والتي أصب

 إنسان وأصبح الياتف النقال األكثر شيوعا واستخداما في الوقت الحاضر.

 

                                                           

ة العربية, مصر, االتصال الحديثة, دار النيض( سمير حامد عبد العزيز الجمال. التعاقد عبر وسائل ٔ)
 .ٖٖ,صٕ٘ٓٓ

 .ٖٗسمير حامد عبد العزيز الجمال. المصدر نفسو,ص(ٕ)
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_الفاكس: ويطمق ىذا المصطمح عمى نقل الصورة الثابتة من مكان إلى آخر عبر ٖ
شبكة اليواتف ويعتمد اإلرسال بالفاكس عمى مسح ضوئي لمصورة المراد إرساليا 

وانة متحركة مسمط عمييا بقعة ضوئية خالل مجموعة ولتي تنزلق بدورىا عمى اسط
من العدسات وقد تطورت أجيزة الفاكس تطور كبير من حيث الوقت والدقة فقد 

زمن إرسال الورقة أقل من دقيقة بل وصل إلى عشر ثواني في بعض أصبح أالن 
أحد األجيزة الحديثة كما أصبح أيضا اإلرسال رقميا وقد تمت اإلشارة إلى أن الفاكس 

الوسائل التي يمكن استخداميا في أبرام العقود عن بعد في القانون النموذجي لألمم 
  (ٔ)المتحدة بشأن التجارة االلكترونية.

_الحاسوب: ىو جياز الكتروني لو القدرة عمى تقبل كم ىائل من البيانات وتخزينيا ٗ
 (ٕ)وسرعة متناىية.واسترجاعيا عند الحاجة وأجراء العمميات الحسابية بدقة عالية 

_االنترنيت: ىو شبكة متداخمة ومتشعبة تربط بين أالف الشبكات وتتيح االتصال ٘
م حيث ٜٛٙٔعمى شكل تبادل لممعمومات الرقمية وترجع نشأة االنترنيت إلى عام 

يرجع الفضل في أنشاؤىا إلى وزارة الدفاع األمريكية وكان بيدف ضمان استمرار 
 (ٖ)مريكية في حال حدوث حرب نووية.التصال بين السمطات األ

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٚ,صالسابقسمير حامد عبد العزيز الجمال. المصدر  (ٔ)
 .ٗٗ(سمير حامد عبد العزيز الجمال. المصدر نفسو,صٕ)
 .ٜٗسمير حامد عبد العزيز الجمال. المصدر نفسو,ص (ٖ)
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 المبحث األول 

 عقد الزواج وشروطه وأركانه 

قبل الحديث عن أثر تطور وسائل االتصال عمى عقد الزواج وانحاللو نرى أن ال 
مجال لنا إال أن نبدأ بتعريف الزواج والتعرف عمى شروطو وكذلك أركان ىذا العقد 

 مطالب.وسوف يتكون ىذا المبحث من ثالث 

 المطمب األول 

 تعريف عقد الزواج

يقال زوج الرجل ابمة إذا قرن بعضيا ببعض عقد الزواج لغة: ىو االقتران واالزدواج 
أي وقرناءىم والفعل يتعدى  (ٔ){وأزواجيم ظمموا الذين احشروا ومنو قولو تعالى }

 (ٕ)بنفسو وبالحروف يقال تزوجت فالنة وتزوجت بيا وزوجناىا ولييا وزوجني بيا.

تعريف عقد الزواج اصطالحا:ىو مجموع أيجاب األول مع قبول األخر بغض النظر 
 (ٖ)عن جية الصدور.

 

 

 

                                                           

 .ٕٕ/يةسورة الصافات. اَل( ٔ)
,دار القمم لمنشر, ٕ(عبد الوىاب خالف. أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية ,طٕ)

 .٘ٔ,صٜٜٓٔالكويت,
 ٘ٔ(عبد الوىاب خالف. المصدر نفسو,صٖ)



ٕٔ 

 المطمب الثاني

 أركان عقد الزواج

عرفا عن أحد العاقدين وقبول من األخر ويقوم " ينعقد الزواج بإيجاب_يفيده لغة أو 
 (ٔ)الوكيل مقامو".

اختصر المشرع أركان العقد فجعميا ركنين يدالن عمى الركنين اَلخرين بالضرورة, 
فاإليجاب ال بد لو من موجب والقبول ال بد لو من قابل وبذلك اكتممت أركان العقد 

 األربعة .

 _اإليجاب.ٔ

 _القبول.ٕ

 _الرجل.ٖ

 _المرأة.ٗ

_اإليجاب: ىو الكالم الصادر من الطرف األول لمداللة عمى انصراف أرادتو إلى ٔ
 (ٕ)أنشاء العقد.

_القبول:ىو الكالم الصادر من الطرف الثاني لمداللة عمى انصراف أرادتو إلى ٕ
قبول ما أوجبو الطرف األول,وقد يصدر اإليجاب والقبول من الزوجين أو كمييما أو 

 (ٖ)من ولييما.

                                                           

 .م, المادة الرابعةٜٜ٘ٔلسنة ( ٛٛٔ( قانون األحوال الشخصية العراقي رقم)ٔ)
, العتاك لصنع ٔشخصية وتعديالتو,ج( احمد الكبيسي. الوجيز في شرح قانون األحوال الٕ)

 .ٜٖ,صٖٕٔٓالكتب,بيروت,
 .ٜٖ( احمد الكبيسي. المصدر نفسو,صٖ)



ٖٔ 

 المطمب الثالث

 شروط عقد الزواج

" تتحقق األىمية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من 
 (ٔ)يقوم مقاميما " 

 الشروط القانونية:

وىو أكمال الشخص الثامنة عشر حتى يكتسب ىذه األىمية وكذلك اعتبر قانون 
ة وتزوج بأذن من من أكمل الخامسة عشر م كل ٜٓٛٔلسنة  ٛٚرعاية القاصرين رقم 

 (ٕ)المحكمة كامل األىمية.

 :الشروط الشرعية

 " ال ينعقد عقد الزواج أذا فقد شرطا من شروط االنعقاد أو الصحة المبينة فيما يمي:

 أ_اتحاد مجمس اإليجاب والقبول.

 ب_سماع كل من العاقدين كالم اَلخر واستيعابيما المقصود منو عقد الزواج.

 ج_موافقة القبول لإليجاب .

 (ٖ)د_شيادة شاىدين متمتعين باألىمية القانونية عمى عقد الزواج".

                                                           

 (.٘, المادة )ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔقانون األحوال الشخصية العراقي. رقم ) (ٔ)
 ( من القانون المدني العراقي.ٜٜ-ٜٛ(, وكذلك المواد)ٖمن المادة) ( راجع الفقرة الثانيةٕ)
 (.ٙ, المادة )ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔ( قانون األحوال الشخصية العراقي. رقم )ٖ)



ٔٗ 

لم تكن ىذه المادة موفقة في تغطية الشروط الشرعية لعقد الزواج كما لم تكن موفقة 
في بيان أثار تخمف الشروط فساوت بذلك بين تخمف شروط االنعقاد وشروط الصحة 

 في الحالتين وىذا خطأ.. والصواب ما يمي:فاعتبرت العقد باطال 

 شروط االنعقاد:

ذا تخمفت كان العقد باطال بانعدام األركان نفسيا وىذا  ىي التي تتعمق بأركان العقد وا 
ما يكون شرطا في العاقدين ومنيا ما يكون شرطا في صيغة اإليجاب والقبول وىي 

 كما يمي:

بالتمييز فال ينعقد عقد أحد طرفيو صغيرا أو _ األىمية األصمية لمباشرة العقد وذلك ٔ
 مجنونًا.

_سماع كل من العاقدين كالم اَلخر بحيث يفيم أن المقصود منو أنشاء عقد ٕ
ال بطل العقد.  الزواج وا 

 _ اتحاد مجمس اإليجاب والقبول فإذا اختل المجمس حقيقة أو حكما بطل العقد.ٖ

 الموضوع ._ موافقة اإليجاب لمقبول ومطابقتو لو في ٗ

 _ التنجيز. فإذا كان العقد معمقا عمى شرط أو حادثة فأنو ال يبطل.٘

 شروط الصحة:

 وىي شروط خارجية عن شروط العقد إذا تخمفت كان العقد فاسدا وىي.

ظيارا ٔ _ الشيادة عمى العقد: وقد أنفرد عقد الزواج بيذا الشرط لصحتو تكريما لو وا 
ء عمى الزوجين ىذا وحث الشارع الحكيم عمى لشأنو ودفعا لمشبيات ومقالة السو 

إشيار الزواج واالحتفال بو كما روي أن أم المؤمنين عائشة )رضي اهلل عنيا( زوجت 



ٔ٘ 

رجال من األنصار فجاء رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( )أن أحدى قريباتيا 
ا كانت األنصار قوم فييم غزل فمو بعثتم ليا من يقول أتيناكم  فحيونا نحييكم( ليذ

الشيادة عمى عقد الزواج شرطا من شروط صحتو كما ذىب إليو جميور الفقياء 
 استدالال بقولو عميو الصالة والسالم ) ال نكاح إلى بوالي وشاىدين عدل(.

_التأبيد : فال يصح العقد إذا كان مؤقتا بوقت أو كان عقد متعة فأنو عقد فاسد ٕ
لزواج وفيو ميانة لممرأة إذ أن من طبيعة حينئذ الن ذلك ينافي الغرض الشرعي من ا

ىذا النكاح الفاسد أن يجعميا تنتقل بين أحضان الرجال وقد أبيح نكاح المتعة في 
لضرورة الحرب ثم حرمو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال ) يا غزوة من الغزوات 

القيامة فمن  أييا الناس إني أذنت لكم االستمتاع بالنساء وأن اهلل حرم ذلك إلى يوم
كان عنده منين شيء فميخمي سبيمو وال تأخذوا مما أتيتموىن شيًا( وتأكد ىذا النيي 
في حجة الوداع وقد أجاز الجعفرية ىذا العقد ورغم ذلك فأنو عندىم من األنكحة 
المرذولو حيث ال تمارسو إال سقط النساء وفي ذلك داللة عمى صحة النيي عنو ألنو 

الذين يجيزونو فما بالك بمن يحرمونو والقضاء في العراق  محاال يفتخر بو حتى
 العالقات فاسدا ال يترتب عميو أي أثر من أثار العقد الصحيح. يعتبر ىذا النوع من

 (ٔ)_مباشرة الوالي العقد إذا لم تكن المرأة بالغة. ٖ

 

 

 

 

                                                           

 (.ٗٗ-ٔٗ( احمد الكبيسي. مصدر سابق ,ص)ٔ)



ٔٙ 

 المبحث الثاني

 أثر تطور وسائل االتصال عمى الزواج

المبحث عن ثالث مطالب تتعمق كل يتعمق كل واحد منيا سنقسم الحديث في ىذا 
بمجموعة من وسائل االتصال الحديث ووسيمة قريبو ومشابو لو في الماضي تحدث 

 فييا الفقياء في القدم وسنستعرض أراء الفقياء.

 المطمب األول

 انعقاد الزواج عبر الفاكس وما يشابه من وسائل )الكتابة(

في نواحي مختمفة لوسائل التي تستخدم في وقتنا الحالي يعد الفاكس وسيمة من أىم ا
وفي أمور كثيرة وعند النظر إلى ىذه الوسيمة نجد أن فقياء من الحياة في التجارة 

نما تحدثوا عن وسيمة قريبة ومشابو وىي  الشريعة اإلسالمية القدماء لم يتحدثوا عنيا وا 
الرسالة حيث يمكننا أن نقيس الرسالة بالفاكس في أن كال منيما ينقل كالما مكتوبا 

نتعرض لو باعتبار أنو الزواج عن بين الطرفين ويعبر فيو عن أيجاب وقبول لذلك س
من أقوال العمماء في الرسالة ىل طريق الكتابة بين الطرفين وسأسرد ىنا بعض 

 يصح أن تكون ناقمة لإليجاب والقبول في عقد الزواج وسأستعرض أراء الفقياء.

ة بين الطرفين الغائبين وصاحب ىذا عدم جواز انعقاد الزواج بالكتابالرأي األول: 
ن فقياء المالكية والشافعية والحنابمة حيث قال " ال يصح النكاح من القادر الرأي م

 (ٔ)عمى النطق بإشارة وال كتابة ".

 

                                                           

 .ٜٖ,ص, مكتبة النصر الحديثة, مصر٘( منصور ابن يونس ابن إدريس.كشاف القناع عن متن اإلقناع ,جٔ)



ٔٚ 

ومن أقوال الشافعية " قال وال يصح إال بمفظ...." وقال المالكية والشافعية والحنابمة ال 
ولي لغائب ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو في حضور ألن الكتابة كتابة فمو قال ال

زوجتك ابنتي , أو قال زوجتيا فالن ثم كتب فبمغو الكتاب أي الخبر فقال قبمت لم 
ومن أقوال الظاىرية أنيم ال يجيزون الزواج إال بالمفظ الصريح وال  (ٔ)يصح العقد.

 (ٕ)يجيزونو بالكتابة.

 وأصحاب ىذا الرأي يعممون موقفيم بأن عقد الزواج لو من الييبة ما تستدعي حضور
عاقديو بأنفسيم مجمس العقد أو حضور ولييما وأن عقد الزواج لو جاللو وأثاره التي 
تترتب عميو فبيذا العقد تحل المرأة لزوجيا بعد أن كانت حرما عميو وبو تثبت 
 األنساب وتتصل األسر وأنو يجب فيو من التأكد من أرادة المتعاقدين وأن ينعقد

 بأوضح الوسائل.

جواز انعقاد الزواج بالكتبة بين شخصين غائبين وقد أخذ بيذا الرأي  الرأي الثاني:
 األحناف وجميور من العمماء المعاصرين وأنيم وضعوا شروط لمكتابة وىي:

_ أن تكون الكتابة متبينو: أي مكتوبة كتابة واضحة يمكن معرفة قراءتيا وفيم ٔ
 أسموبيا.

ة باسم المرأة المعقود عمييا _أن تكون الكتابة موسومة بمعنى أن تكون مكتوبٕ
 وموقعة من الرجل الذي يريد الزواج.

 _قراءة الرسالة مشافية في حضرة شاىدين يسمعيا. ٖ

                                                           

 .ٖ٘ٙ,صٜ٘ٛٔ, دار الفكر, دمشق,ٜ( وىبة الزحيمي. الفقو اإلسالمي وأدلتو, جٔ)
 .ٗٙٗ, المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, صٙ( ابن حزم. المحمى, جٕ)



ٔٛ 

لكن ىذا الرأي ال يصمد أمام متطمبات العصر ومع وجود وسائل تمكن من تحديد 
 (ٔ)اليوية وألن بعد المسافات بين األشخاص ال يمنع من الزواج وانعقاد العقد.

 المطمب الثاني

 انعقاد الزواج عبر الهاتف وما يشابه من وسائل )بالصوت(

أن الياتف يعد من أحدث الوسائل التي تم استخداميا في التواصل بين البشر في 
ىذا العصر وقد ازدادت أىميتو وأصبح منيا أنواع كثيرة لم يتحدث الفقياء القدماء 

نما تحدثوا عن الرسول باع وأننا نرى أن تباره ناقال لإليجاب عن تمك الوسيمة وا 
الرسول يتماثل في تمك الوسيمة إذ أنيا تنقل الصوت بين الموجب والقابل وسنتعرض 
قول الفقياء في الرسول وىل يجوز أن يكون ناقال لإليجاب وىل ينعقد العقد وقد 

 انقسمت اَلراء في ىذا إلى:

 الرأي األول:

عقد الزواج إال بين حاضرين وال يجيزه إال  يرى بعض الفقياء أنو ال يجوز أن ينعقد
في حضورىم أو حضور وكيل عنيم لعقد الزواج وذلك لما ليذا العقد من خطورة 
الدين حيث أنو مع تطور الحياة وتقدم التقنية وتوفر وسائل االتصال اإللية المباشرة 

 ت اإللية.يأتي تساؤل عن الحكم الشرعي ألجراء العقود عبر الياتف أو عبر المراسال

أن ما ذكره الفقياء بشأن أبرام العقود بالخطاب والكتابة وباإلشارة وبالرسول وما تقرر و 
 لدى الفقياء من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط لو:

 أ_اتحاد المجمس مكانًا.

                                                           

طباعة , دار النيضة العربية لمٔ( بدران أبو العينين بدران. الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية والقانون, طٔ)
 .ٖٙ, بيروت, صٜٜٜٔوالنشر والتوزيع, 



ٜٔ 

 ب_تطابق اإليجاب والقبول.

 ج_عدم صدور ما يدل عمى أعراض أحد المتعاقدين عن العقد.

 د_المواالة بين اإليجاب والقبول بحسب العرف. 

ولما كان المقاء بين الرجل والمرأة محرما إال بعقد مشروع فأنو يتوجب مزيد من 
االحتياط فيو فال يقبل عقد الزواج إال بعقد بين حاضرين في مجمس العقد مع اشتراط 

أنو ال يجوز أجراء األشياد فيو وىذا يتعذر عبر وسائل االتصال الحديثة وبناء عميو ف
باالت االتصال الحديثة وفي حال الحاجة ألجراء عقد الزواج بين طرفين عقود زواج 

غائبين فأنو يمكن المجوء إلى عقد الوكالة من كال الطرفين أو احدىما ويمتقي طرفا 
العقد مع الوكيل أو يمتقي الوكيالن في مجمس العقد مكانا مع الشيود ويتممان عقد 

 الزواج.

 في موقع أسالم ويب ورد سؤال هذا نصه:_و 

والد الفتاة طمق أميا منذ كانت جنينا في بطن أميا وعندما قرر الزواج اتصمت بو 
وأعممتو بذلك فتمنى ليا التوفيق ووافق عمى الياتف عمى ىذا الزواج ولكنو رفض 
حضور الحفمة التي أقمناىا عمى اعتبار أنيا ستقام في بيت زوجتو السابقة )أم 
الفتاة(وطمب مني ومن ابنتو الحضور لزيارتو بعد عقد القران السؤال ىنا ىل الزواج 

ذا لم تكن كافية ماذا عميو أن أفعل؟؟ صحيح ؟؟ وىل تكفي موافقة األب الشفيية؟؟وا 
 أفيدوني جزاكم اهلل.

الحمد اهلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعل الو وصحبو إما بعد: إذا  اإلجابة:
تمفون فأنو باطل ألن الشيود البد أن يشيدوا طرفي العقد عند العقد وىذا غير كان بال

ذا حصل  موجود في العقد بالتمفون وعميو فعقدكم الذي حصل عبر الياتف باطل وا 
أن ولييما عقد عمييما عقدا أخر غير ىذا العقد فأن العقد اَلخر ىو الذي يمضي 



ٕٓ 

عقد لو ولييا فإذا أرادت فراقو فال بد فيذا  المرأة تصبح زوجة الرجل اَلخر الذي 
 (ٔ)طالق أو خمع.

 الرأي الثاني

أن المستقرأ ألقوال الفقياء في جميع المذاىب يرى أنيم يعتدون بالرسول كناقل 
لإليجاب بصفة عامة أما عقد الزواج فألحناف يرون جواز انعقاد الزواج ومن أقواليم 

المخطوبة وبمغ الرسول ىذا اإليجاب إذا أرسل الخاطب رسوال بحمل أيجابو إلى 
فقبمت بحضرة شاىدين سمعا كالم الرسول وأجابتيا بالقبول تم العقد ألن أيجابو الذي 

ولو  (ٕ)العقد. سحممو الرسول كان صادرا عنو شفويا في مجمس القبول الذي ىو مجم
أرسل إلييا رسول وكتب إلييا كتابا فقبمت بحضور شاىدين سمعا كالم الرسول 

راءة الكتاب جاز ذلك التحاد المجمس من حيث المعنى ألن كالم الرسول كالم وق
المرسل ألنو ينقل عبارة المرسل وكذلك الكتاب سماع قول المرسل وكالم الكتاب 

 (ٖ)معنى وأن لم يسمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب ال يجوز عندىا.

رسال الرسول مثل الكتابة فمو أن رجل أرسل امرأة برسول يقول ليا :فالن يقول لك  وا 
زوجيني نفسك فقالت: قد زوجتو نفسي وكان بحضرة شاىدين سمعا كالم الرسول 
وجوابيا فقد صح ىذا العقد ومثل ذلك يقال فيما لو كانت ىي المرسمة وقبل ىو 

ناقال ن الزواج ينعقد عبر الرسول كونو بحضرة شاىدين, فالواضح من أقوال العمماء أ

                                                           

 ,ٜٛٔٙٗ( موقع أسالم ويب. مركز الفتوى, رقم الفتوى ٔ)
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?=showfatwa80ption=fatwald&lang=A8ld=4
4492. 

القاىرة,  دار العربية لمنشر والتوزيع,ٔاحمد محمود الشافي. الزواج في الشريعة اإلسالمية, ط( ٕ)
 .ٙ٘,صٜٙٛٔ

 .ٖٖٕ,صٜٙٛٔ, دار الكتب العممية, بيروت, ٕ( عالء الدين الكاساني. بدائع الضائع في ترتيب الشرائع,جٖ)



ٕٔ 

كالم المرسل ومن باب أولى أن ينعقد بالياتف وما شابو كون اإليجاب ىنا صادر 
  (ٔ)من الموجب نفسو وبصوتو سواء كان حاال أو مسجال عمى شريط مثال.

 موقف المشرع العراقي في عقد الزواج بالمراسمة:

يريد أن يتزوجيا بشرط أن تقرأ الكتاب أو " ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن 
 (ٕ)تقرؤه عمى الشاىدين وتسمعيما عبارتو وتشيدىما عمى أنيا قبمت الزواج منو".

 المطمب الثالث

 انعقاد الزواج عبر االنترنيت

لذلك حظا ىذا عقد الزواج من العقود الخطيرة والتي تترتب الكثير من النتائج اليامة 
الحكيم ونجد في مجال الفقو اإلسالمي والقانوني أراء عن صحة العقد باىتمام الشارع 

 أبرام عقد الزواج عن طريق االنترنيت أو بطالن ذلك العقد.

 الرأي األول:

يرى أصحاب ىذا الرأي أن اإليجاب الموجو عبر االنترنيت ال ينعقد بع عقد الزواج 
تحت عنوان " حكم  وقد سار عمى ىذا الرأي مجمع الفقو اإلسالمي وىذا نص القرار

أجراء العقود باالت االتصال الحديثة" أن مجمس مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في 
ه ٓٔٗٔشعبان  ٖٕ-ٚٔدورة مؤتمر الرابع بجده في المممكة العربية السعودية من 

م بعد اطالعو عمى البحوث الواردة إلى المجمع ٜٜٓٔاذار )مارس(  ٕ/ٗٔالموافق 
بخصوص موضوع أجراء العقود باالت االتصال الحديثة ونظرا إلى التطور الكبير 
الذي حصل في وسائل االتصال وجريان العمل بيا في أبرام العقود لسرعة أنجاز 

                                                           

 .ٔ٘( رمضان عمي السيد الشرنباصي. أحكام عقد الزواج في اإلسالم, دار المطبوعات الجامعية,مصر,صٔ)
 (.ٖم, المادة السادسة ف)ٜٜ٘ٔ ( لسنةٛٛٔ)( قانون األحوال الشخصية العراقي. رقمٕ)
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ياء بشأن أبرام العقود الفقالمعامالت المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض لو 
بالكتابة وباإلشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط لو اتحاد 
المجمس ما عدا الوصية واأليصاء والوكالة وتطابق اإليجاب والقبول وعدم صدور ما 
يدل عمى أعراض أحد المتعاقدين عن التعاقد والمواالة بين اإليجاب والقبول بحسب 

 قرر ما يمي: العرف

_إذا تم التعاقد بين غائبين ال يجمعيما مكان واحد وال يرى أحدىما اَلخر معاينة ٔ
وال يسمع كالمو وكانت وسيمة االتصال بينيما الكتابة أو الرسالة أو الرسول وينطبق 
ذلك عمى البرق والتمكس والفاكس وشاشات الحاسب اَللي )الحاسوب( ففي ىذه 

 يجاب إلى الموجو إليو وقبولو.ند وصول اإلالحالة ينعقد العقد ع

_إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وىما في مكانين متباعدين وينطبق ىذا ٕ
عمى الياتف والالسمكي فأن التعاقد بينيما يعتبر تعاقد بين حاضرين وتطبق عمى 

 جة.ىذه الحالة األحكام األصمية المقررة لدى الفقياء المشار إلييا في الديبا

_ إذا اصدر العارض بيذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ممزما بالبقاء عمى ٖ
 إيجابو خالل تمك المدة وليس لو الرجوع عنو.

_أن القواعد السابقة ال تشمل النكاح الشتراط األشياد فيو وال الصرف الشتراط ٗ
 التقابض وال السالم الشتراط رأس المال.

لى عدم جواز أجراء عقد الزواج بواسطة الكتابة عبر وقد ذىب أصحاب ىذا الرأي إ
وأفتى بو ويفيم  (ٔ)النترنيت وممن قال بذلك مجموعة المفتين بموقع أسالم اون الين.

عن الزواج وأستدل أصحابو من كالم كثير من العمماء الذين تحدثوا عن اإلعالن 
بأن عقد الزواج خطر عظيم وىو عقد فيو معنى العبادة واألمر فيو يقوم عمى 
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االحتياط وقد أحتاط جميور الفقياء فمنعوا عقد الزواج بالكتابة وذلك احتياطا  ألمر 
الزواج والمحاذير الشرعية في الزواج عبر االنترنيت أعظم موجب منعيا من باب 

 أولى.

 الثاني:الرأي 

وىو قول بعض العمماء ويرون جواز انعقاد العقد عبر االنترنيت بتالقي اإليجاب 
والقبول أحد ىؤالء بقول الحنفية الذين أجازوا عقد الزواج بواسطة الكتابة فأعتبر 
الزواج عبر االنترنيت نضير الزواج بالكتابة ال يختمف عنيا واشترطوا لو ما يشترط 

وشاىد وذىب أصابو إلى جواز انعقاد الزواج بالكتابة عبر  لمزواج بالكتاب ون ولي
الحدود  االنترنيت, وىناك من تحدث عن تمك الوسيمة وقال أنيا تؤدي إلى تالشي

الجغرافية التقميدية حيث يمكن لكل من المتعاقدين أن يرى ويسمع اَلخر كما لو كان 
اصيل الخاصة بمجمس معو ويستطيع كل منيما أن يطمع اَلخر عمى أدق التف

بالتعاقد وكان كال من المتعاقدين قد انتقل انتقاال مفترضا إلى مكان الطرف اَلخر 
عبر تقنية االتصال المستخدمة وقد ذىب مجموعة من العمماء إلى جواز ىذا العقد 
وانعقاد الزواج بتمك الوسيمة إذا تحققت شروطيا من إيجاب وقبول وشيود قياسا عمى 

 (ٔ)العقود.القاعدة العامة في 
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 المبحث الثالث

 أثر تطور وسائل االتصال عمى انحالل عقد الزواج

أن إنياء العالقة الزوجية في اإلسالم يتم عبر الطالق أو الخمع أو الفسخ في حاالتو 
وسنتعرف في ىذا المبحث عمى الطالق وأركانو وسنتعرف مدى تأثير وسائل 

يتياون ويوقع الطالق عبر تمك  الكثيراالتصال الحديثة عمى الطالق حيث أصبح 
 الوسائل.

سنتحدث في ىذا المبحث عمى مطمبين ىما أوال الطالق والمطمب الثاني أثر تطور 
وسائل االتصال عمى الطالق والمطمب األول يتكون من ثالث فروع, الفرع األول 

 تعريف الطالق, والفرع الثاني أركانو, والفرع الثالث حكمو.

 المطمب األول

 الطالق

 الفرع األول:

تعريف الطالق لغة: حل القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيد األسير,أو معنويا 
الناقة بتخفيف كقيد النكاح وىو االرتباط الحاصل بين الزوجين فيقال لغة : طمق 

الالم طالقا إذا حل قيدىا وسرحيا مثل أطمقيا طالقا وكذا يقال طمقت المرأة بتخفيف 
مضمومة إذا بانت فالطالق مصدر طمق بفتح الالم وضميا مخففة كالعناد أما الالم 

التطميق فيو مصدر طمق بالتخفيف فأنو يستعمل أسم مصدر لطمق بالتشديد فيقال 
 ( ٔ)طمق الرجل امرأتو بالتشديد طالقا فالطالق اسم المصدر ىو التطميق.:
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ع الزواج بإيقاع من الزوج أو رفوقد عرف قانون األحوال الشخصية العراقي " الطالق 
الزوجة أن كانت موكمة بو أو فوضت أو من القاضي. وال يقع الطالق إال بالصيغة 

 (ٔ)المخصصة لو شرعا".

 الفرع الثاني:

 أركان الطالق: لمطالق أركان أربع ال يكون إال بتوافرىا جميعا.

إيقاع الطالق _الزوج: فال يقع طالق األجنبي عن المرأة الذي ليس لو حق في ٔ
فعن ابن عباس رضا اهلل عنو  عمييا فالطالق حل لمعقد فال يكون في انعدام العقد

)أتى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم رجل فقال يا رسول اهلل أن سيدي زوجني أمتو 
وىو يريد أن يفرق بيني وبينيا قال فصعد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المنبر فقال 

ما بال أحدكم يزوج عبده أمتو ثم يريد أن يفرق بينيما أنما الطالق لمن يا أييا الناس 
 أخذ بالساق(.

_الزوجة: فطالق الرجل ال يقع إال عمى زوجتو سواء كانت الزوجية قائمة أو كانت ٕ
 في عدة طالق رجعي.

نيائو صريحا كان أم كتابة.ٖ  _صيغة الطالق: وىو المفظ الدال عمى حل العقد وا 

ج وقصده إيقاع الطالق حيث تمفظ بصيغة فمن لفظ كممة طالق لزوجتو _نية الزواٗ
 (ٕ)غير عامدا بزلة لسان ال يعتبر ىذا طالقا منو وال يترتب عميو أثر بحال.

 

 

                                                           

 (.ٔ(ف)ٖٗم المادة )ٜٜ٘ٔلسنة  (ٛٛٔالعراقي.رقم)( قانون األحوال الشخصية ٔ)
 .ٕٔٛٓ( ابن ماجو أبو عبد اهلل محمد. سنن ابن ماجو, دار الرسالة العالمية, بيروت, صٕ)



ٕٙ 

 الفرع الثالث

 حكم الطالق

الَّ ُجَناَح َعَمْيُكْم ِإن َطمَّْقُتُم } الطالق مباح مشروع في أصمو فقد جاء في كتاب اهلل
َما َلْم َتَمسُّوُىنُّ َأْو َتْفِرُضوْا َلُينَّ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُىنَّ َعَمى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَمى النَِّساء 

 (ٔ){اْلُمْقِتِر َقْدُرُه َمَتاعًا ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَمى اْلُمْحِسِنينَ 

المطمقة وقد نظم القران الكريم والسنة النبوية أمور الطالق والنفقات والعدة وحقوق 
وواجباتيا وحقوق المطمق وواجباتو ومارس الصحابة والتابعين الحق في الطالق دون 

 إنكار وأجمعت األمة عمى مشروعية الطالق وأنو حق لمزوج بال منازع من أحد.

يرى بعض الفقياء أن الزواج قد يكون مستحبا أن كانت العشرة بين الزوجين عمى 
ء خمق أحد الزوجين أو استيتار أحدىما غير الطريقة المستقيمة كحاالت سو 

بالفرائض الدينية أو الواجبات الزوجية ومقتضيات حسن العشرة ويرى بعض الفقياء 
أن الطالق قد يكون واجبا أن فات غرض الزواج وامتنع اإلمساك بالمعروف كحالة 

الزوج عنينا أو خصيا أو مصاب بمرض تستحيل معو الحياة الزوجية الصحيحة  كون
نما لمزوجة الخيار وقد روى أبو عبيد بإسناده  عن أن الطالق ىنا ال يكون واجبا وا 

سميمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وىو خصي فقال لو عمر أعممتيا قال ال 
ثم المطمق بإيقاعو شرعا مع وقوعو ويكون الطالق حراما يأ(ٕ)قال اعمميا خيرىا

صحيحا وتترتب أثاره في حاالت كونو وقع بدعيًا كأن يطمقيا ثالثا بمفظ واحد وروى 
النسائي بإسناده عن مجموعة بن لبيد قال أخبره رسول اهلل )ص( عن رجل طمق 
امرأتو ثالث تطميقات جميعيا فغضب ثم قال أيمعب بكتاب اهلل وأنا بين أظيركم 
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ام الرجل وقال يا رسول اهلل ال اقتمو أو يطمقيا وىي حائض أو نفساء كما ؟؟حتى ق
أثر رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم ابن عمر رضا اهلل عنو عندما طمق امرأتو وىي 

أن يرجعيا ثم ليمسكيا حتى تطير ثم تحيض فتطير ثم أن شاء طمقيا طيرا حائض 
بأس وجة والتنكيل بيا من غير قبل أن يمس وكل طالق لم يقصد بو إال إيذاء الز 

 (ٔ)يأثم فاعمة ديانة وأن كان يقع صحيحا قضاء.

 المطمب الثاني

 أثر تطور وسائل االتصال عمى الطالق

في ضل التطور المذىل الذي شيده العصر تغيرت طرق حياة الناس من جوانب 
عدة خاصة من جانب التطور اليائل في وسائل االتصال الذي مكن الناس من 
أجراء تعامالت كانت غاية في الصعوبة في غياب ىذه التقنيات الحديثة فمنذ أواخر 

كميا أو جزئيا يصل إلى عشرون بالمئة لكترونية القرن العشرين وأصبحت التجارة اال
 من مجموع حجم التجارة العالمي.

ولم يقف األمر عند تيسير العمل لمشركات الكبرى والمتوسطة بل أصبح شيء معتادا 
ن الكثيرين في أغمب دول العالم يقومون بعمميم أو جزء كبير منو عن طريق أ

االنترنيت حتى أنو نسبة كبيرة من أنجح شركات العالم وأكثرىا ربحية تعمل فقط من 
خالل الشبكة العنكبوتية ومن بين أكبر بنوك العالم نجد بنوكا الكترونية ال يتعامل 

وال يذىب إلى فروعيا الحقيقية أن وجدت بل العميل معيا إال من خالل االنترنيت 
الكثير من المتعاممين معيا ال يعرفون مقرىا األساسي وأصبحت أغمب العقود 

بجانب ذلك الخدمات والتصرفات المتطورة ممكنة الكترونيا في الكثير من دول العالم 
الحكومية وظير مصطمح الحكومة االلكترونية والذي تعمل الكثير من الدول من 
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خدمات لمواطنييا وتتعامل معيم من خالل االنترنيت من تجديد رخص السيارات 
قرارات  لدفع الضرائب اشتراكات تأمينات لتقديم طمبات لمحصول عمى شيادات وا 

 الخ...

وبالتالي فنيض من رجال القانون في دول الغرب من ينظم ىذه المسائل قانونا 
مجرائم االلكترونية التي تتنوع من النصب خاصة مسائل التجارة االلكترونية والتحدي ل

واالحتيال إلى السب والقذف إلى االعتداء عمى حقوق الممكية الفكرية إلى السرقة 
 (ٔ)االلكترونية.

 أثر تطور وسائل االتصال عمى الفقه اإلسالمي

أتى دور الفقو اإلسالمي ووجد رجالو أنفسيم أمام واقع يستوجب عمييم أن يشمروا 
أمام بعض من المتطمبات بيان األحكام الشرعية لمئات من المعامالت سواعدىم 

المختمفة في صورىا وكيفيتيا عن ما تعودوا عميو فأصبح الزما أن ينظر لواقع 
يفترض نظر  المعامالت بشكل مختمف فمجمس العقد التقميدي أصبح بشكل جديد

لقبول وظيرت طرق حال المتعاقدين وأرادتيما وكذلك اإليجاب وا فقيي الستبيان 
جديدة في اإلثبات يجب أن تراعى وغير ذلك من عشرات المسائل الفقيية ومئات 
التعامالت الحديثة, أننا سوف نناقش الطالق وىل يقع بوسائل االتصال الحديثة 

 وكيف يتم إثباتو وما ىي أثاره .

 صور الطالق المستحدثة 

في الطرق التي نعرفيا  من غير المنطق أن اقصر وسائل االتصال المستحدثة
لالتصال فتحدث طرق جديدة ىو مما يتصور وقوعو أثناء كتابو ىذه السطور 
فالكيانات التكنولوجية العمالقة والشركات الكبرى العاممة في مجال في مجال 
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وتسعى بشكل مستمر الستحداث تكنولوجيا االتصاالت خاصة تعد بالجديد دوما 
ثر فعالية ولدييا من الوسائل ما يجعل ىذا األمر وسائل أكثر سرعة وأقل كمفة وأك

شبو حتمي وعمى كل فعمى سبيل التمثيل ال الحصر يمكن القول أن الوسائل الحديثة 
في إيقاع الطالق ىي الياتف والتمغراف والفاكس واالنترنيت خالل البريد االلكتروني 

قال وفي الجانب وغرف الدردشة الكتابية والمسموعة والمرئية ووسائل الياتف الن
العممي فقد حدثت حاالت طالق متعددة عبر رسائل الياتف النقال القصيرة ومنيا 

يود في أول حادثة طالق الكترونية أقرت )استمعت محكمة شرعية سعودية لش
بصحة طالق سيدة في عقدىا الثاني من العمر بناء عمى رسالة محكمة شرعية 

جوال من خارج المممكة قال فييا أنو يطمقيا نصية قصيرة أرسميا زوجيا عبر ىاتفو ال
واتصل الزوج المتواجد في العراق باثنين من أصدقائو كانا شيدا عمى عقد القران 
وابمغيما بطالق زوجتو واستدعت المحكمة الشاىدين المذين أكدوا أن صديقيما اتصل 

رب الزوج بيما والفعل وأخبرىما بأمر الطالق كما أكد دافعة الطالق اثنان من أقا
أوضحا أيضا أنو بمغيما ىاتفيا بالطالق وأنو يشيدىما عميو صادق القاضي عمى 
الطالق في أول حالة طالق )جول( تسجل في المحكمة السعودية وأوضح أنو ال عدة 

 (ٔ)لمزوجة لكون زوجيا لم يدخل بيا.

 الطالق بالبريد االلكتروني )االنترنيت(

العربية عقدت المحكمة الشرعية في دبي جمسة يوم قضية محكمة دبي دولة األمارات 
م لمنظر في تسجيل أول طالق من نوعو تم عبر االنترنيت تقدم بو ٕٓٓٓ/٘/ٗٔ

( أشير من إرسال رسالة البريد االلكتروني إلى زوجتو فحواىا ٙالزوج بعد ما يقارب )
ور أماميا )أنت طالق( بالمغة االنكميزية وقد أخطرت المحكمة محامية الزوجة لمحض
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لمنظر في طمب التسجيل المقدم من الزوج وأكد مصدر مقرب من الزوجين أنيما 
تزوجا منذ خمسة سنوات في أحد المراكز اإلسالمية في مدينة نيويورك بعد ما أشير 
الزوج أسالمو حيث أنو أمريكي من أصل عربي والزوجة من السعودية ورزقا بطفل 

 في دبي صحفيين. يعمالنيبمغ من العمر عاما واحدا 

أن الزوجين قاما بتسجيل زواجيما مدنيا في والية نيويورك وظال زوجين حتى شير 
أكتوبر من العام الماضي عندما ترك الزوج بيتو وأرسل رسالة عبر البريد االلكتروني 
تقول لمزوجة )أنت طالق( ويشير المصدر إلى أن الزوج تزوج في يناير الماضي من 

 وربية ووثق ىذا الزواج في لبنان .أخرى ذات جنسية أ

ووفقا لمرواية نفسيا فأن الزوجة ترفض ىذا الطالق عبر االنترنيت وأنيا سوف 
تستأنف في حالة الموافقة عمى طمب التسجيل المتقدم من الزوج, وكانت المحامية 
التي تم توكيميا من قبل الزوجة وىي أمريكية األصل متخصصة في شؤون الشريعة 

ة قد أكدت الطالق بيذه الطريقة ال يجوز الن الزواج تم في أحدى الواليات اإلسالمي
 (ٔ)األمريكية التي ال تأخذ بيذا النظام .

 _ أراء العمماء والمفتين في هذا النوع من الطالق:

يرفض الدكتور عبد الوىاب الدليمي وزير العدل اليمني السابق استخدام البريد 
االلكتروني إلبالغ الزوجة بالطالق حيث يمكن ألي شخص بإيقاع الفتنة بين 
الزوجين بإرسال أيميل يحمل الطالق لزوجة دون عمم زوجيا ويقول مفتي مصر 

ى سؤال بشأن الطالق عبر عمي جمعة في كتابو الكمم الطيب فتاوى عصرية يرد عم
الطالق يقع بكل ما يدل عمى حل عقد النكاح فأن كان بطريقة الكتابة ولم المحمول 

                                                           

   www.silamonline.netالمصدر السابق./ ٕٔٓٓ/ٚ/ٕٔ/( أسالم اون الينٔ)
 

http://www.silamonline.net/
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ينوي إيقاع الطالق لم يقع الن الكتابة تحمل إيقاع الطالق وتحمل عدم إيقاع  فال 
الفقياء أن  يقع الطالق الن يقع بالمفظ فمو أن يكتب إلييا بالطالق وينوبة ويشترط

ومعنى كونيا مستبينة أي باقية بحيث تقرأ ومعنى مرسومة  الكتابة مستبينةتكون 
 مرسومة أي مكتوبة بعنوان الزوجة أي يكتب إلييا باسميا.

وعمى أي حال فأن الطالق عبر المحمول جائز ويقع بو الطالق عمى الزوجة إذا نواه 
سنو بعض الدول الزوج طالما أن ىناك أسبابا ومبررات تستوجب ذلك وال عبرة بما ت

أما المذىب الجعفري فال يجيز إيقاع الطالق  (ٔ)من قوانين وضعية ال تجيز ذلك.
برسائل االنترنيت حيث أفتى عن جواز الطالق عبر البريد االلكتروني أو الفاكس 
بالقول ) يشترط في صحة الطالق أجراء صيغة الطالق تمفظا إضافة إلى اشتراط 

أجري الطالق تمفظا بشروطو كاممة أمكنو بعد ذلك ثم لو توفر الشروط األخرى 
األخبار عن وقوع الطالق عبر البريد االلكتروني أو الفاكس( أما إذا كان الطالق 
لفظا عبر الياتف أو غيره يقول الزوج لزوجتو )أنت طالق طالق طالق (فقد أفتى أنو 

ىدين عدل ) يجوز مع توفر بقية الشرائط المعتبرة في الطالق ومنيا حضور شا
يسمعان من الرجل أجراءه لصيغة الطالق عمما بأن التمفظ بالطالق ثالثا من دون أن 

وعند  (ٕ)يتخممو الرجوع يعد طمقة واحدة فيما لو توافرت سائر شروط الطالق(.
المقارنة بين اَلراء الفقيية مع ما نص عميو قانون األحوال الشخصية العراقي رقم 

من أحكام الطالق نجد أن القانون لم يحدد صيغة م المعدل ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔ)
الطالق فيمكن األخذ بيذه اَلراء لتحديد صيغة الطالق بما ال يتعارض مع نص 
صريح ومراعاة المذىب الذي يقمده الزوج عند التحقق من الصيغة وال يوجد مانع 

تابة الن قانوني من قبول الطالق بالياتف المحمول أو االنترنيت باعتباره طالقا بالك
                                                           

 .ٙٓٗ( عمي جمعة. الكمم الطيب فتاوى عصرية, دار السالم لمطباعة والنشر, مصر, صٔ)
 .ٕٓٔٓ/ٕ/ٕ٘في  ٖ٘ٚٔ( صحيفة عكاظ االلكترونية. العدد ٕ)

http://www.okaz-com-sa/new/lssues/20100225/con201225335067htm. 
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الفقياء لم يحدد أسموبا لمكتابة حيث اشترطوا أن تكون مستبينة ومرسومة العتبار 
 (ٔ)الطالق واقعا.

 رأيي الشخصي

أنيا أىانو لممرأة عندما أراد الرجل الزواج من تمك الفتاة جرى وراءىا وخطبيا ودعا 
قصيرة عبر كل األىل واألقارب لحضور الزواج ولكن عندما يكرىيا يرسل رسالة 

خرين, أطالب بعدم الياتف أو البريد االلكتروني وال يريد حتى لقاءىا وحدىا دون اَل
أقرار الطالق عبر وسائل االتصال الحديث وأتباع األسموب المعروف في الطالق 

 بوجود الشيود وتأكيد ذلك في المحكمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( فتاوى السيد صادق الحسيني الشيرازي. أحكام الطالق, مؤسسة الرسول األكرم الثقافية, مدينة قم, شارع ٔ)
 ,نقال من االنترنيتٙانقالب, فرع 

http://s-alshirazi.com/masael/subject/talagh/etter5.htm. 
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 الخاتمة

والسالم عمى نبينا محمد وعمى الو الحمد اهلل الذي بحمده تتم الصالحات والصالة 
 وصحبو وسمم وبعد:

 فأننا قد توصمنا في نياية بحثنا ) أثر تطور وسائل االتصال عمى الزواج وانحاللو( 

 _أن عقد الزواج ال يتم إال بتوفر شروط في العاقدين وشروط في الصيغة.ٔ

تكون مجمس _ أن اإليجاب والقبول يمكن أن يتم عبر وسائل االتصال الحديثة فيٕ
 العقد.

_أن انعقاد عقد الزواج عن طريق الفاكس وما يشابو من وسائل بالكتابة بين ٖ
ئبين ىناك عمماء قالوا عدم جواز انعقاد الزواج بيذه الطريقة وأصحاب ىذا الرأي الغا

من الفقياء القدماء من المالكية والشافعية والحنابمة ومنيم من أجاز انعقاد الزواج 
 د أخذ بيذا الرأي األحناف وجميور من العمماء المعاصرين.بالكتابة وق

_ال يمكن عقد الزواج عن طريق استخدام األصوات وذلك ألسباب ال تضمن ٗ
حقوق األطراف حيث من الممكن عن طريق استخدام برامج الكترونية تقميد األصوات 

عقد الزواج بيذه ونظرا إلى عناية الشريعة اإلسالمية بحفظ الفروج واألعراف ال يمكن 
 الطريقة.

 _أن المشرع العراقي أجاز انعقاد الزواج بالمراسمة ولكن بشروط وكذلك األحناف.٘

 ._أن إنياء العالقة الزوجية في اإلسالم يتم عن طريق الطالق أو الخمع أو الفسخٙ

_لمطالق أركان ال يتم إال بتوافرىا فال يقع طالق األجنبي عمى المرأة فطالق الرجل ٚ
  يقع إال عمى زوجتو ولمطالق صيغة معينة ال
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 يقاع الطالق برسائل االنترنيت أو المحمول._أن المذىب الجعفري ال يجيز إٛ

 _أن الطالق عبر المحمول جائز ويقع الطالق عمى الزوجة إذا نواه الزوج.ٜ

 

 المقترحات

ذلك من منع _أقترح ضبط المواقع التي تبيح المراسمة بين الجنسين لما يترتب عمى ٔ
 دخول العابثين والعابثات بقصد اإلفساد.

والقائمين عمى _أقترح عمى الشخص العازم عمى الزواج أن يستعين بأىمو وأصدقائو ٕ
المراكز اإلسالمية في البحث عن المرأة الصالحة أو عقد الزواج بين غائبين عن 

 طريق الوكالة وىذا متيسر والحمد اهلل.

تم عبر وسائل االتصال الحديثة وأتباع األسموب المعروف _أقترح أن الطالق ال يٖ
 في الطالق بوجود شيود وتأكيد ذلك في المحكمة.

_أقترح أن الزواج ال يتم عبر وسائل االتصال الحديثة نظرا لقدسية ىذا العقد وأن ٗ
يتم باألسموب المعروف في الزواج بحضور العاقدين أو وكيميما وشيود وتصديق 

 ة.ذلك في المحكم
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 قائمة المصادر

 القران الكريم

 (.ٖٕٙسورة البقرة اَلية)

 (.ٜٗريات اَلية )سورة الذا

 (.ٕٔسورة الروم اَلية )

 (.ٕٕسورة الصافات اَلية )

 (.ٔسورة النساء اَلية )

 أوال:الكتب:

_احمد الكبيسي. الوجيز في شرح قانون األحوال الشخصية وتعديالتو, الجزء ٔ
 م.ٕٕٔٓلصناعة الكتب, بيروت, األول, العاتك 

 _ابن حزم. المحمى, الجزء السادس, المكتب التجاري لمطباعة والنشر, بيروت.ٕ

_احمد محمود الشافعي. الزواج في الشريعة اإلسالمية , الطبعة األولى, دار ٖ
 م.ٜٙٛٔالعربية لمنشر والتوزيع, القاىرة, 

 دار الرسالة العالمية بيروت._ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد. سنن ابن ماجة, ٗ

_بدران أبو العينين بدران. الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية والقانون, الطبعة ٘
 م.ٜٜٜٔاألولى, دار النيضة العربية, بيروت, 

_رمضان عمي السيد الشرنباصي. أحكام عقد الزواج في اإلسالم, دار المطبوعات ٙ
 الجامعية, مصر.
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زيز الجمال. التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديث, دار _سمير حامد عبد العٚ
 النيضة العربية, مصر.

 . ٖٔٓٗ_سنن النسائي. ٛ

_عبد الوىاب خالف. أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية, الطبعة ٜ
 م.ٜٜٓٔالثانية, دار القمم لمنشر والتوزيع, الكويت, 

ترتيب الشرائع, الجزء الثاني, دار _عالء الدين الكاساني. بدائع الضائع في ٓٔ
 م.ٜٙٛٔالكتب العممية, بيروت, 

_عبد الرحمن الجزيري. الفقو عمى المذاىب األربعة, الجزء الرابع, دار الفجر ٔٔ
 م.ٕٓٓٓلمتراث, القاىرة, 

 _عمي جمعة. الكمم الطيب فتاوى عصرية, دار السالم لمطباعة والنشر,مصر.ٕٔ

 جم الوجيز, الطبعة األولى._مجمع المغة العربية. المعٖٔ

_منصور ابن يونس ابن إدريس. كشاف القناع عن متن اإلقناع, الجزء الخامس, ٗٔ
 مكتبة النصر الحديثة, مصر.

_وىبة الزحيمي. الفقو اإلسالمي وأدلتو, الجزء التاسع, دار الفكر, دمشق, ٘ٔ
 م.ٜ٘ٛٔ

 ثانيا:القوانين:

 م.ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔرقم) _قانون األحوال الشخصية العراقئ

 م.ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗ_القانون المدني العراقي رقم )ٕ



ٖٚ 

 ثالثا: مواقع االنترنيت:

 ,ٜٛٔٙٗ_موقع أسالم ويب. مركز الفتوى,رقم الفتوى ٔ

http://www-islamonlineweb.net 

 _موقع أسالم اون الين, ٕ

www.islamonline.net 

 .ٕٓٔٓ/ٕ/ٕ٘في  ٖ٘ٚٔ_صفحة عكاظ االلكترونية. العدد ٖ

http://www.okaz-com-
sa/new/lssues/20100225/con201225335067htm. 

فتاوى السيد صادق الحسيني الشيرازي. أحكام الطالق, مؤسسة الرسول األكرم _ٗ
 ,نقال من االنترنيتٙالثقافية, مدينة قم, شارع انقالب, فرع 

http://s-alshirazi.com/masael/subject/talagh/etter5.htm. 
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