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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  املقدمة 

الحمد هللا نحمده الحمد كلھ ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحم�ة للع�المین محم�د                 
s  وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین ،.  

  :أما بعد 
ة عق��د النك��اح، كی��ف ال وق��د ف��إن م��ن أعظ��م العق��ود وأرفعھ��ا ش��أًنا، وأعالھ��ا منزل�� 

َوَكْی��َف َتْأُخُذوَن��ُھ َوَق��ْد َأْف��َضى  :( وص��فھ اهللا ع��ز وج��ل بالمیث��اق الغل��یظ، ق��ال تع��الى 
 فھو میث�اق غل�یظ، ورب�اط وثی�ق         ) ١ ()َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِمیَثاًقا َغِلیًظا      

ا العق�د عنای�ة كبی�رة بم�ا     في ذاتھ، وبما ینتج عنھ من آثار، ولذا أولى ال�شارع ھ�ذ       
أوجب��ھ م��ن أرك��ان وش��روط الب��د م��ن توافرھ��ا لیك��ون ھ��ذا العق��د ص��حیًحا، ونظ��رًا    
للتقدم التقني المتسارع ف�ي ھ�ذا الع�صر اس�تجدت ن�وازل ف�ي ب�اب النك�اح ل�م تك�ن                       
معھودة في الزم�ان الماض�ي ومنھ�ا م�ا ی�سمى بالنك�اح عب�ر الوس�ائل اإللكترونی�ة                

  .موضوع ھذا البحث وھو ) كاالنترنت(الحدیثة 
  -:أھمیة الموضوع وسبب اختیاره

إن من أھم إفرازات التطور التقني الحدیث في مجال الحاسب واالتصاالت الحدیثة       
دخ��ول األجھ��زة اإللكترونی��ة ف��ي ك��ل مج��االت الحی��اة الیومی��ة لألف��راد وال��شركات     
والمؤس��سات عل��ى ح��د س��واء، وم��ا ش��ھدتھ ال��سنوات القلیل��ة الماض��یة م��ن تط��ور  

ریع للتقنیات كان لھ تأثیر على الطریقة التي تتم بھا معامالت الناس وعق�ودھم           س
ولم یتوقف األمر عند ھذا الحد فحسب بل تعداه إلى إجراء إنشاء العقود وفسخھا               
عبر الوسائل نفسھا، فأصبحت العقود تعق�د عب�ر مكالم�ة ھاتفی�ة أو رس�الة ن�صیة           

خیرة ما یعرف ب�الزواج اإللكترون�ي       أو الكترونیة، وكان مما ظھر في السنوات األ       
وھي مسألة جدیدة تستدعي البحث في بیان أحكامھ، ولذلك حاولت في ھذا البحث 
تن�اول ھ��ذا الن��وع م�ن العق��ود م��ن خ�الل م��سائلھ المتنوع��ة ف�ي ھ��ذا الوق��ت وبی��ان     

  .الحكم الشرعي المتعلق بھذا العقد
  -:الدراسات السابقة في الموضوع 

قة في الموضوع وج�دت ع�دًدا م�ن األبح�اث تتن�اول حك�م             بالبحث عن دراسات ساب   
  :عقد الزواج عبر االنترنت بشكل عام أو بعض جوانبھ ، ومنھا 

 حك��م عق��د ال��زواج بواس��طة التقنی��ات المعاص��رة ووس��ائل االت��صال الم��سموعة -١
 عب��دالعزیز ش��اكر حم��دان الكبی��سي األس��تاذ   -ال��دكتور/  إع��داد-والمرئی��ة أنموذًج��ا

 جامع��ة اإلم��ارات -ال��شریعة والدراس��ات اإلس��المیة كلی��ة الق��انون الم��شارك بق��سم 
  .العربیة المتحدة

  

                                           
 ) .٢١: (سورة النساء من اآلیة ) ١(
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  .عبداإللھ بن مزروع األزرع/ عقد الزواج عبر االنترنت إعداد:  ومنھا-٢
وبین ھذین البحثین اللذین تناوال الموضوع وبحثي ھذا فروق ، فلم أتناول البحث 

تناول�ھ بالتف�صیل كم�ا تناولت�ھ أبح�اث      باالختصار كم�ا تناول�ھ ھ�ذان البحث�ان، ول�م أ          
  .أخرى

وق�د اقت�صرت ف�ي بحث�ي ھ�ذا عل��ى بع�ض الموض�وعات الت�ي تخ�ص البح�ث نظ��ًرا           
لطبیعت��ھ والھ��دف من��ھ ، وأش��ھد أنن��ي م��ا أتی��ت بجدی��د ، وإنم��ا الف��ضل للعلم��اء         
والفقھاء الذین ب�ذلوا ك�ل جھ�د ، وناق�شوا ك�ل م�سألة ، وأج�ابوا عل�ى ك�ل احتم�ال                 

 رأي بال�دلیل، وق�د حاول�ت ف�ي بحث�ي ھ�ذا االس�تعانة ب�بعض م�ا                    واستدلوا على كل  
كتبوا ، وأرجو من اهللا أن أكون قد وفقت ، فإن كنت أصبت فالفضل هللا وحده ، ثم 
لجھود العلماء ، وإن كانت األخرى فح�سبي أن�ي اجتھ�دت س�ائلة اهللا أن یغف�ر ل�ي               

  . خطأي 
  :خطـــــة البحـــــث 

  .مة ، وفصلین أساسیین، وخاتمةوقد اشتمل ھذا البحث على مقد
  .وتشتمل على أھمیة الموضوع وسبب اختیاره، وخطة البحث: المقدمة

  -:النكاح تعریفھ وأركانھ وشروطھ ، ویشتمل مبحثین : الفصل األول 
  .تعریف النكاح : المبحث األول 
  -:أركان عقد النكاح وشروطھ ، ویشتمل على مطلبین : المبحث الثاني 
  .أركان عقد النكاح  : المطلب األول

  .شروط عقد النكاح : المطلب الثاني 
انعق�اد النك�اح عب�ر الوس�ائل اإللكترونی�ة الحدیث�ة ، وی�شتمل عل�ى           : الفصل الثاني   
  -:ثالثة مباحث

  .انعقاد النكاح عبر الفاكس وما یشابھھ من وسائل بالكتابة : المبحث األول
  .ا یشابھھ من وسائل بالصوت انعقاد النكاح عبر الھاتف وم: المبحث الثاني
 . انعقاد النكاح عبر االنترنت : المبحث الثالث

  -:وتشتمل على: الخـاتمـة
  -:أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث: أوًلا
  -:التوصیات المقترحة من خالل البحث: ثانًیا
  .قائمة المصادر والمراجع: ثالًثا
  .فھرس الموضوعات: رابًعا
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  ولالفصل األ

  النكاح تعريفه وأركانه وشروطه

  -: ويشتمل مبحثين 

  املبحث األول

 تعريـف النـكاح 

  -:النكاح لغة 

م�ن ب�اب ض�رب ، ق�ال اب�ن      : نكح ینكح الرج�ل والم�رأة نكاح�ا     : مصدر نكح ، یقال     
نكح��ت : یطل��ق عل��ى ال��وطء ، وعل��ى العق��د دون ال��وطء ، ویق��ال : ف��ارس وغی��ره 

َف�اْنِكُحوا َم�ا َط�اَب َلُك�ْم        : (تزوجھا، قال تعالى  : رأة  تزوجت، ونكح فالن ام   : المرأة  
  .) ٢(باضعھا: ، ونكح المرأة )١( ..)ِمَن النَِّساِء

  -:النكاح شرعا 

، أي یفی��د ح��ل )٣(النك��اح عق��د یفی��د مل��ك المتع��ة ب��األنثى ق��صًدا :  عن��د الحنفی��ة -١
 . )٤(استمتاع الرجل من امرأة لم یمنع من نكاحھا مانع شرعي 

النكاح عقد لحل تمتع بأنثى غیر َمْحَرٍم ومجوسیة وأمة كتابی�ة         : ند المالكیة    ع -٢
  .)٥ (بصیغة

  -:شرح التعريف وإخراج المحترزات

وطًئ��ا ومباش��رة وتقبیًل��ا ) ب��أنثى(أي اس��تمتاع وانتف��اع وتل��ذذ ) : عق��د لح��ل تمت��ع(
ر علة باعثة على العق�د، وخ�رج ب�ھ س�ائ      : إلخ" لحل  : " وضًما وغیر ذلك، وقولھ   

العقود ما عدا المحدود وال�شراء لألم�ة وإن لم�ستولدھا؛ إذ ل�یس األص�ل فی�ھ ح�ل                    

                                           
 ).٣(سورة النساء من اآلیة ) ١(
 ،  بی��روت– المكتب��ة العلمی��ة ٢/٦٢٤الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر للفی��ومي ) ٢(

 ھ�ـ ، جمھ�رة   ١٤١٤ -الثالث�ة  :  بی�روت الطبع�ة  – دار ص�ادر  ٢/٦٢٥لسان العرب البن منظور    
دار ) ھـ ١٣٤٥( الطبعة األولى ٢/١٨٧اللغة البن درید أبي بكر محمد الحسن األزدي البصري    

 " .نكح " صادر ، مادة 
 .للتفرقة بینھ وبین نكاح اإلماء ) ٣(
 الطبع��ة الثانی��ة  ٣،٤ /٣ب��ن عاب��دین الدم��شقي الحنف��ي    رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار ال   ) ٤(
 ط -١٨٦ / ٣ بیروت ، فتح القدیر لكمال الدین ابن الھم�ام   –دار الفكر   ) م  ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢(

 .دار الفكر
  .٣٣٤ - ٣٣٢ / ٢بلغة السالك ) ٥(
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: ووص�ف األنث�ى بقول�ھ   . التمتع بل االنتفاع العام وملك الذات فال یدخل في الحدود       
  .بنسب أو رضاع أو صھر فال یصح على َمْحَرٍم) غیر َمْحَرٍم(
أم��ة (غی��ر ) و(. إذ ال ی��صح عق��د عل��ى مجوس��یة ول��و ح��رة  ) مجوس��یة(غی��ر ) و(

مملوك�ة لھ�م أم ال، إذ ال ی�صح عق�د عل�ى األم�ة الم�ذكورة، بخ�الف الح�رة                   ) كتابیة
  .)١(متعلق بعقد فھو من تمام الحد) : بصیغة(الكتابیة،

النك��اح عق��د یت��ضمن إباح��ة وطء بلف��ظ إنك��اح أو ت��زویج أو     :  عن��د ال��شافعیة  -٣
  .  )٢(ترجمتھ 

لف�ظ نك�اح أوت�زویج      فی�ھ    أي عق�د یعتب�ر       النكاح عقد الت�زویج ،    :  عند الحنابلة    -٤
 . )٣(أوترجمتھ

تعری�ف الحنفی�ة یفی�د أن النك�اح       : من خالل التعریفات السابقة للنك�اح یتب�ین أن           -
عب��ارة ع��ن عق��د ُیق��صد ب��ھ االس��تمتاع ب��المرأة ب��شرط أن ال یك��ون ھن��ال أي م��انع   

علیھ�ا ،  شرعي من ھذا الزواج ، بینما لم یتعرض لذكر ص�یغة النك�اح أو م�ا ی�دل      
بینما تعریف المالكیة ت�ضمن م�اذكره الحنفی�ة باإلض�افة إل�ى ذك�ر بع�ض م�ن یح�ل                     
نك��احھن م��ن غی��ر الم��سلمات ، م��ع اش��تراطھ ال��صیغة الت��ي ال ی��تم العق��د إال بھ��ا ،  
واتفق الشافعیة والحنابلة على أن النكاح عبارة عن عقد یترتب علیھ ح�ل ال�وطء                

د ، دون التع�رض لم�ن یح�ل نكاحھ�ا وم�ن         ، مع اشتراط الصیغة التي یتم بھ�ا العق�         
 .الیحل 

تعريف المالكية هو التعريف الجامع المانع للفظ : ومن خالل ذلك يتبين لنا أن 

  .النكاح 

ھذا وق�د اختل�ف الفقھ�اء ف�ي لف�ظ النك�اح إذا ورد ف�ي الكت�اب وال�سنة مج�رًدا ع�ن                     
ه الحقیق�ي ال�وطء     أنھ إذا ورد مجرًدا عن القرینة كان معن�ا        : القرینة فقال الحنفیة    

والمج��ازي العق��د ، وأم��ا جمھ��ور الفقھ��اء م��ن المالكی��ة ، وال��شافعیة ، والحنابل��ة    
  .)٤(فیرون أن داللتھ ھنا على العقد حقیقة وعلى الوطء مجاًزا 

                                           
 / ٢بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة ال�صاوي عل�ى ال�شرح ال�صغیر لل�دردیر           ) ١(

 .  دار المعارف ٣٣٤ - ٣٣٢
 دار الكت��ب العلمی��ة  ٤/٢٠٠مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج لل��شربیني     ) ٢(

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة
 . دار الكتب العلمیة٥ / ٥كشاف القناع عن متن اإلقناع للبھوتي ) ٣(
 دار ١٦٥-١٦٤ / ٣للخرش�ي  ، شرح مختصر خلی�ل  ٥ / ٢راجع الدر المختار ورد المحتار  ) ٤(

 -ھ�ـ  ١٤١٢الثالث�ة،  :   دار الفك�ر الطبع�ة  ٤٠٣ / ٣الفكر ، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلی�ل     
 مكتب�ة  ٧/٣ ، المغن�ي الب�ن قدام�ة    ٦، ٥ / ٥ ،  كشاف القناع ٤/٢٠٠م، مغني المحتاج    ١٩٩٢

 .                                                  القاھرة 
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أن لفظ النكاح عند إطالقھ ین�صرف إل�ى ال�وطء     : ومن ھنا نرى أن الحنفیة یرون       
أي األص��ح ع��ن المالكی��ة وال��شافعیة  فھ��و حقیق��ة فی��ھ ومج��از ف��ي العق��د ، أم��ا ال��ر  

  .والحنابلة یرون غیر الحنفیة وأن لفظ النكاح حقیقة في العقد مجاز في الوطء 
ومن ھنا أتى خالفھم ونرى ھذا الخالف في المعنى اللغوي یظھر جلًیا في تف�سیر                

 َق��ْد َس��َلَف ِإنَّ��ُھ َك��اَن َوَل��ا َتْنِكُح��وا َم��ا َنَك��َح َآَب��اُؤُكْم ِم��َن النِّ��َساِء ِإلَّ��ا َم��ا : (قول��ھ تع��الى 
 ، فالحنفی�ة ی�رون أن النك�اح المق�صود ب�ھ ال�وطء       )١() َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َس�ِبیًلا    

ومنھ استدلوا على تحریم من یزني بھا األب على االبن فالتحریم الوارد في اآلی�ة      
ی�ًضا  ھنا على من وطئھا األب حتى لو كانت من زنا بھا محرم فبھ یثبت التح�ریم أ  

، أما عند الجمھور القائل بأن النكاح المقصود بھ العقد فال تحرم من زنا بھا األب 
على االبن ألنھا لیست معقود علیھا ، فاختالفھم ف�ي تف�سیر كلم�ة النك�اح أث�ر ف�ي                  
التحریم بین األب واالبن في ھذه الم�سألة ، أم�ا م�ن عق�د علیھ�ا األب ول�و ل�م ی�تم            

  .)٢(االبن بغیر وطء باإلجماع الدخول بھا فتعد محرمة على 

                                           
 ).٢٢(ساء من اآلیة سورة الن) ١(
  .المصادر السابقة ) ٢(
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  املبحث الثاني

  أركان عقد النكاح وشروطه

كل عقد لھ أركان�ھ وش�روطھ ، وعق�د النك�اح لم�ا ل�ھ م�ن مكان�ة كبی�رة فل�ھ أھمی�ة                        
قصوى ألنھ لیس كباقي العقود فھو خاص ویمس اإلنسان بذات�ھ وكیان�ھ وی�ستمر               

  .راث وحقوق كثیرة معھ إلى آخر حیاتھ ویرتب آثار خطیرة من ثبوت نسب ومی
رك�ن ال�شيء جانب�ھ األق�وى ، ویجم�ع           : ج�اء ف�ي ل�سان الع�رب         : الركن في اللغ�ة     

  .)١(على أركان
ال�ركن م�ا یتوق�ف علی�ھ ال�شيء       : جاء ف�ي حاش�یة اب�ن عاب�دین          : وفي االصطالح   

  .)٢(وكان جزًءا من ماھیتھ
ی�ع ونح�وه   وھو بسكون الراء إلزام الشيء والتزامھ ف�ي الب     : أما الشرط في اللغة     

العالم��ة والجم��ع أش��راط ، وأش��راط ال��ساعة    : ، والجم��ع ش��روط ، وبف��تح ال��راء   
  .)٣(عالمتھا

ھو الخارج الذي یتوقف علیھ وج�ود ال�شيء ول�یس م�ؤثًرا فی�ھ      : وفي االصطالح   
  .)٤(وال موصًلا إلیھ

وأركان الشيء أجزاء ماھیتھ والماھیة ال توجد بدون جزئھا ، فھكذا ال�شيء ال            * 
، )٥(ن ركنھ ، وال�شرط م�ا ینتف�ي الم�شروط بانتفائ�ھ ول�یس ج�زًءا للماھی�ة                  یتم بدو 

  .)٦(وركن الشيء جزءه الذي ال یتحقق إال بھ
  

  اطب اول 

  أرن د اح 

                                        :اختلف الفقهاء في أركان النكاح إلى أربعة مذاهب وهى 

  .)٧(النكاح ھو اإلیجاب والقبول فقط ذھب الحنفیة إلى أن ركن -١

                                           
 -محم�د رواس قلعج�ي      /، معج�م لغ�ة الفقھ�اء المؤل�ف        ) ركن(مادة  ١٨٥ / ١٣لسان العرب   ) ١(

الثانی�ة،  : دار النف�ائس للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع الطبع�ة     :  الناشر٢٢٦حامد صادق قنیبي صـ    
 . م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

 .٢٢٦ لغة الفقھاء ، معجم٩٤ / ١حاشیة ابن عابدین ) ٢(
 ) .شرط( مادة ٣٢٩ / ٧لسان العرب ) ٣(
النك��اح   ،١٣٤، أص��ول الفق��ھ لعب��دالوھاب خ��الف ص٤٠٢ ، ٩٤ / ١حاش��یة اب��ن عاب��دین ) ٤(

 .م ١٩٦٧ مكتبة الكلیات األزھریة ٧١أحمد الحصري صـ / والقضایا المتعلقة بھ د 
  .٣٧ / ٥كشاف القناع للبھوتي ) ٥(
 دار الوف�اء للطباع�ة     ٧٧ال�سید أحم�د ف�رج ص�ـ       / ف�ي م�ذھب أھ�ل ال�سنة د          الزواج وأحكامھ   ) ٦(

 . المنصورة –والنشر 
  .                                                                       ٣/٩رد المحتار على الدر المختار ) ٧(
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  .)١(، وصیغة) زوج وزوجة(ولي، ومحل :  ذھب المالكیة إلى أن أركانھ -٢
  .)٢(صیغة، وزوج، وزوجة، وشاھدان، وولي:  ذھب الشافعیة إلى أن أركانھ -٣
  .)٣(زوجان، واإلیجاب، والقبول:  ذھب الحنابلة إلى أن أركانھ ثالثة -٤

المختلفة لكل مذھب من المذاھب فى بیان أرك�ان عق�د النك�اح    بعد بیان ھذه األراء   
، نجد أن عقد النكاح كسائر العقود ل�ھ مقوم�ات ، وھ�ى األم�ور األساس�یة الت�ى ال            
یمكن أن یتصور العق�د ب�دونھا ، س�واء أكان�ت ج�زًءا من�ھ كاإلیج�اب والقب�ول ، أو            

                                     كان�����������ت م�����������ن الل�����������وازم العقلی�����������ة ألجزائ�����������ھ كالعاق�����������دین والمح�����������ل             
والسبب فى كونھا لوازم، أن العقد إرتباط بین كالمین، أو ما یقوم مقامھما، وھذا 
اإلرتباط إنما یكون م�ن شخ�صین غالًبا،ھم�ا العاق�دان، والب�د أن یك�ون عل�ى ش�یئ             

  .محل العقد ویسمى المعقود علیھ لیظھر أثر العقد فیھ : معین ھو
كون لھ غایة ھى المقصد األصلى الذى شرع العقد لھ ، ویسمى حكم  وبعد ذلك ی   -

  .األثر المترتب علیھ : العقد أى 
ھما الزوج والزوجة عند من یجیز ذلك ، أو الزوج " العاقدان" وفى عقد النكاح -

ھ�و الم�رأة ، أو االنتف�اع ب�المرأة ؛ ألن العق�د ل�یس        : وولى الزوجة ، ومحل العقد      
  .على اإلنتفاع بھا بالتمتع الخاص على ذاتھا، وإنما 

ھ�و اإلیج�اب والقب�ول أو م�ا     :  ومن خالل ما ذكر یتبین لنا أن رك�ن عق�د النك�اح               -
الشرع یعتبر اإلیجاب والقب�ول أرك�ان عق�د         " یقوم مقامھما ، جاء فى رد المحتار        

  ).٤("النكاح ال أمور خارجیة كالشرائط 
ھ الحنفیة وھو أن ركنا عقد النك�اح    وعلیھ فالرأى األقرب للصواب ھو ما ذھب إلی       

  .  )٥(ھما اإلیجاب والقبول وھما ما اتفق علیھ جمیع الفقھاء
الفقھاء متفقون على أن النكاح ینعق�د باإلیج�اب والقب�ول، وذل�ك ب�اللفظ ال�ذي ی�دل               
على ذلك، وما یقوم مقام اللفظ ، ولكنھم اختلفوا فى ماھیة اإلیجاب والقبول  إل�ى               

                    :     رأیین وھما

  :  الرأى األول –

أن اإلیجاب ھو م�ا ی�صدر أوًل�ا، س�واء أك�ان المتق�دم ھ�و ك�الم         : ذھب الحنفیة إلى    
الزوج أم كان كالم الزوجة أو ولیھا ، والقبول ھو ما یصدر مؤخرا ، سواء أك�ان          

: ص��دوره م��ن ال��زوج أم ك��ان م��ن الزوج��ة أو ولیھ��ا ، وعل��ى ھ��ذا ل��و ق��ال ال��زوج  

                                           
 .       ٣٣٥ – ٣٣٤ / ٢الشرح الصغیر وحاشیة الصاوي ) ١(
.                                                                                               ٢٢٦ / ٤تاج مغني المح) ٢(
 .٣٧ / ٥كشاف القناع ) ٣(
  .                                                                       ٣/٩رد المحتار على الدر المختار ) ٤(
 ، ك�شاف  ٢٢٦ / ٤ ، مغن�ي المحت�اج       ٣٣٥ ،   ٣٣٤ / ٢ ، بلغ�ة ال�سالك       ٩ / ٣رد المحتار   ) ٥(

 .٣٧ / ٥ القناع
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قبلت كان قبوال ، : و تزوجت بنتك كان إیجابا، فلو قال الولي أو الزوجة زوجني أ 
  . )١(وینعقد النكاح بذلك 

  :  الرأى الثاني -

إل�ى أن اإلیج�اب ھ�و       : )٢( ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابل�ة         
                                                   .          ما یصدر من ولي الزوجة ، والقبول ھو ما یصدر من الزوج أو وكیلھ

ی��ستوي عن��دھم أن یتق��دم القب��ول عل��ى اإلیج��اب أو     :  لك��ن المالكی��ة وال��شافعیة   -
زوجن�ي أو  : یتأخر عنھ ما دام قد تحدد الموجب والقابل ، فل�و ق�ال ال�زوج لل�ولي          

  .تزوجت بنتك كان قبوال
.                 ك ك�ان إیجاب�ا، وانعق�د النك�اح ب�ذلك     زوجت�ك أو أنكحت�   :  ولو ق�ال ال�ولي بع�د ذل�ك          

  .  یندب تقدم اإلیجاب: إال أن المالكیة قالوا 
ف��ال ب��د أن یتق��دم اإلیج��اب عل��ى القب��ول وال یج��وز أن یتق��دم   :  أم��ا عن��د الحنابل��ة -

ألن القب�ول إنم�ا یك�ون لإلیج�اب ، فمت�ى وج�د قبل�ھ ل�م یك�ن               : القبول علیھ ، ق�الوا      
  ناه قبوال لعدم مع

زوجتكھ�ا، ل�م ی�صح    : تزوج�ت ابنت�ك ، وق�ال ال�ولي         : فلم یصح ، فلو ق�ال ال�زوج         
  ) .     ٣(روایة واحدة 

أن اإلیج�اب  :  من خالل ما ُذكر نجد أن رأى الحنفیة ھو األقرب للصواب ، وھو        -
ما صدر أوًلا، والقبول ھو ما صدر أخًرا ؛ ألن اإلیجاب قد یصدر م�ن ال�زوج أوًل�ا              

زوجت�ك  : زوجنى ابنتك فیقول ال�ولى    : الولى ھو األخر كما فى قولھ       فیكون قبول   
  .، فینعقد النكاح 

 واألصل أن العقد ینعقد بك�ل عب�ارة ت�دل علی�ھ ألن العب�رة ف�ي العق�ود للمع�اني ال           -
عق�د ال�زواج ھ�و أھ�م        : ی�رون أن    ) ٤(لأللفاظ والمباني ، ولكن الشافعیة والحنابل�ة        

عین��ة مم��ا ی��دل علی��ھ ف��ال ی��صح إال بلف��ظ النك��اح أو   العق��ود فیج��ب أن ی��تم بألف��اظ م 
التزویج ، فھم یرون أنھ ال یج�وز أن ینعق�د العق�د إال بھ�ذین اللفظ�ین الل�ذین وردا                 

َوِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى َف�اْنِكُحوا َم�ا   : (في القرآن الكریم في قولھ تعالى     
َفَلمَّ���ا َق���َضى َزْی���ٌد ِمْنَھ���ا َوَط���ًرا   : (، وقول���ھ تع���الى )٥(..) َط���اَب َلُك���ْم ِم���َن النِّ���َساِء  

  .)٦(..) َزوَّْجَناَكَھا

                                           
.                                                                       ١٩٠ / ٣ ، فتح القدیر ١٠، ٩ / ٣حاشیة ابن عابدین ) ١(
 ٥، وكشاف القن�اع     ٢٢٦ / ٤ج  ، ومغني المحتا  ٢٢١ / ٢الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي     ) ٢(
 /٣٧                                                                               . 
 ٥، وكشاف القن�اع     ٢٢٦ / ٤، ومغني المحتاج    ٢٢١ / ٢الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي     ) ٣(
 /٣٧                                                             .                   
 .                                                                      ٧٩ / ٧ ، المغني البن قدامة ٢٢٧ / ٤مغني المحتاج ) ٤(
 ) .                                                                      ٣: (سورة النساء من اآلیة ) ٥(
 ) .                                                                      ٣٧: (ألحزاب من اآلیة سورة ا) ٦(
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أنھ ینعقد بلفظ الھبة والتملیك وكل ما ی�رادف         : وأما الحنفیة والمالكیة فھم یرون      
  .)١(ذلك من أي لغة متى وجدت القرینة الدالة على صرفھا على النكاح 

یج��اب والقب��ول ب��صیغة الماض��ي أو  وعل��ى األص��ح ف��ي جمی��ع الم��ذاھب ی��صح اإل -
: الحاض��ر أو الم��ستقبل ، إال أن األص��ل أنھ��ا ت��تم ب��صیغة الماض��ي ، ومث��ال ذل��ك     

قبل�ت نكاحھ�ا، أو     : زوجتك ابنتي أو أنكحتك ، فیقول الزوج        : كقول الولي للزوج    
رضیت ؛ ألن الماضي أدل على الثبوت والتحقیق دون المستقبل ، ولما كان ك�ذلك    

ى استعمالھ بین الناس ؛ ألن ص�یغة الماض�ى قطعی�ة الدالل�ة عل�ى               جرى العرف عل  
  .)٢(حصول الرضا من الطرفین ، وال تحتمل التأجیل إلى وقت المستقبل

 وأیًضا یصح اإلیجاب والقبول بأي لغ�ة وال ی�شترط أن ی�تم العق�د باللغ�ة العربی�ة               -
ن م��ن ك��ان   ، إال أن ھن��اك رأي لل��شافعیة والحنابل��ة إل��ى أ  )٣(عل��ى رأي الجمھ��ور 

ق��ادًرا عل��ى النط��ق بالعربی��ة ال ی��صح من��ھ العق��د بغیرھ��ا وذل��ك لعدول��ھ ع��ن اللف��ظ    
  .)٤(الوارد مع القدرة علیھ 

إال أننا نأخذ برأي جمھور الفقھاء بأن العب�رة ب�أي لغ�ة یج�دیھا الط�رفین حت�ى ل�و          
كان الطرفان یجیدان اللغة العربیة وقررا عقد الزواج بلغة أخرى یجید ك�ل منھم�ا            

لنط��ق بھ��ا ف��إن عق��د ال��زواج ینعق��د ص��حیًحا وذل��ك عل��ى عك��س ق��ول الحنابل��ة           ا
  .والشافعیة 

 واألصل أن التلفظ ھو أسلوب اإلیجاب فیجب أن یصدر اللفظ من الموجب للقابل    -
في مجلس العقد ویكونا حاض�رین ف�ال ی�صح بغی�ره م�ع الق�درة علی�ھ ، ف�إذا ح�دث                    

ك��اح بالكتاب��ة أو اإلش��ارة إال أن  عج��ز كع��دم الق��درة عل��ى النط��ق ونح��وه انعق��د الن   
العب��ارة ھ��ي األص��ل ف��ي اإلیج��اب والقب��ول ال ین��صرف عنھ��ا إل��ى غیرھ��ا إال لتع��ذر  

  .)٥(تحققھا
والنعقاد العقد یجب أن یقع اإلیجاب والقبول في مجلس العقد ، ومجل�س العق�د ل�ھ      

ن ركنان ھما ركن الزمان والمكان ال یت�وفر إال بھم�ا ، ف�إن تخل�ف أح�دھما ال یك�و                    
للمجل��س وج��ود ، وھ��ذان الركن��ان ھم��ا ال��ركن المك��اني وال��ركن الزم��اني ، فكلم��ة   
مجلس اسم مكان واسم زم�ان م�شتق م�ن كلم�ة جل�س ، یجل�س ، مجل�س ، وم�ن                      
المعروف أن اسم المكان ھ�و اس�م م�شتق للدالل�ة عل�ى مك�ان وق�وع الفع�ل فنق�ول                       

                                           
 .                                                                     ١٧٣ / ٣ ، شرح الخرشي ١٩٣ / ٣فتح القدیر ) ١(
 ، ٢٢١ ، ٢٢٠ / ٢لى حاش�یة الدس�وقي   ، الشرح الكبیر ع١٠ ،٩ / ٣حاشیة ابن عابدین   ) ٢(

  دار الفكر، بیروت:  الناشر٢١٠ ،٢٠٩ / ٦نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي 
 .                                                                      ٨٠ ، ٧٩ / ٧م ، المغني البن قدامة ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الطبعة

 ، ٢٢١ ، ٢٢٠ / ٢ ، ال��شرح الكبی��ر عل��ى حاش��یة الدس��وقي ١٠ / ٣ عاب��دین حاش��یة اب��ن) ٣(
.                                                                      ٣٧،٣٨ / ٥، كشاف القناع ٢٢٩ / ٤مغني المحتاج 

                                           .                           ٣٨ ،٣٧ / ٥ ، كشاف القناع ٢٢٩ /٤ومغني المحتاج ) ٤(
م ، الشرح   ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦الثانیة،  :  دار الكتب العلمیة الطبعة    ٢٣١ / ٢بدائع الصنائع   ) ٥(

 .                                                            ٣٩ / ٥ ، كشاف القناع ٢٣٠ / ٤ ، مغني المحتاج ٣٥٠ / ٢الصغیر للدردیر 
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واس�م الزم�ان   مجلس العقد أي مكان العقد ، وأی�ًضا كلم�ة مجل�س ھ�ي اس�م وم�ان        
ھو اسم مشتق للداللة على زمان وقوع الفعل فنقول مجلس العقد أي زمان العق�د              
، وبالت��الي یمك��ن الق��ول أن مجل��س العق��د م��ا ھ��و إال اس��م مك��ان وزم��ان ی��دل عل��ى 

  . )١(مكان وزمان االنشغال بالصیغة 
  :ومجلس العقد لھ ثالثة اتجاھات وھي 

  . تعاقد بین حاضرین -١
  .غائبین  تعاقد بین -٢
  .)٢( تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المكان-٣

  

ب اطا  

  روط د اح

ویقصد بھا شروط أوجبھا الشارع والبد من تحققھا لی�صبح عق�ًدا ص�حیًحا منتًج�ا               
آلثاره وفي حالة تخلف أي منھ�ا ی�صبح العق�د باطًل�ا أو فاس�ًدا أو موقوًف�ا ، وھ�ذه              

ش���رط االنعق���اد ، وش���روط ال���صحة ، وش���روط النف���اذ ، ( ع���ة أن���واع ال���شروط أرب
  ) .وشروط اللزوم 

  

  :شروط اإلنعقاد : أولًا 

 وھي شروط یلزم توافرھا النعقاد العقد وإذا تخلفت بطل العقد وال یرتب أي م�ن   -
آثاره فالعقد الباطل ال یرتب أي آثار حتى لو حصل بھ الدخول كالزواج من إح�دى              

  :وھي )٣(ا فھذا عقد باطل ال یصح أبًدا وال یرتب أي آثارالمحرمات مثًل

  -:)٤( شروط متعلقة بالعاقدين وهي -أ

 العقل ، فال ینعقد نكاح المجنون والصبي الذي ال یعقل ؛ ألن العقل من شرائط               -١
  .                             أھلیة التصرف 

ذلك عن طریق سماع كالم�ھ   أن یعلم كل من المتعاقدین ما صدر من اآلخر ، و      -٢
  .، أو رؤیة إشارتھ أو یقرأ ما كتبھ لھ ویفھم المراد منھا 

                                           
 – دار الجامع���ة الجدی���دة للن���شر ١٤٢ج���ابر عب���دالھادي ال���شافعي ص���ـ / مجل���س العق���د د ) ١(

 .                                                                     م ٢٠٠١االسكندریة 
 نشر في الوقائع المصریة – ١٩٤٨ لسنة   ١٣١ القانون المدني المصري رقم      – ٨٩مادة  ) ٢(

.                                                                      م١٩٤٨ یولیھ سنة ٢٩في یوم الخمیس ) ١( مكرر١٠٨العدد في 
.                                                                    دار الفكر /  ط٦٥٣٣ / ٩وھبة الزحیلي / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ) ٣(
 وم�ا  ٣٣٥ / ٢ وم�ا بع�دھا ، ال�شرح ال�صغیر     ٢٣٢ / ٢راجع ھذه الشروط ب�دائع ال�صنائع    ) ٤(

 وما بعدھا ، األحوال الشخ�صیة لإلم�ام     ٤١ /٥ ، كشاف القناع     ٢٢٩ /٤بعدھا ، مغني المحتاج     
 ٦٥٣٤ / ٩دار الفكر العربي ، الفق�ھ اإلس�المي وأدلت�ھ    /  وما بعدھا ط ٤٠محمد أبو زھرة صـ   

 .                                                                      اوما بعدھ
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 فلو كان أحد العاقدین نائًما عند اإلیجاب ، ثم استیقظ بعده فقبل ، لم ینعقد ؛ ألن�ھ        
لم یسمع اإلیجاب ، وكذلك إذا كان بعیًدا فلم یسمع كالمھ، ومثلھ األطرش الذي لم         

ال عب�رة بقبول�ھ، وك�ذلك فھ�م ك�ل م�ن العاق�دین ك�الم اآلخ�ر          یسمع اإلیج�اب ، فإن�ھ      
الذي یسمعھ منھ ، فإنھ شرط انعقاد ، فلو سمع أحد العاقدین كالم اآلخر ولكنھ لم         
یفھمھ ؛ ألن لغتھ غیر لغتھ ، أو ألن لھجتھ مغایرة للھجتھ ، فَقِبل ل�م ینعق�د العق�د               

دون الفھ�م ال�دقیق، وذل�ك ب�أن         بقبولھ ، إال أن الفھم المشترط ھنا ھو الفھم الع�ام            
یعلم بأنھ یرید الزواج ، فإذا علم القابل ذلك من الموجب انعقد العقد بقبولھ ، وإن     

  .لم یفھم دقائق معنى اإلیجاب

  :  شروط متعلقة بالمرأة المعقود عليها وهي -ب

  :یشترط في المرأة ألجل عقد الزواج
ف�ال ینعق�د ال�زواج    : ال ش�بھة فی�ھ     أال تكون محرَّمة عل�ى الرج�ل تحریًم�ا قاطًع�ا             -١

بالمح��ارم كالبن��ت واألخ��ت والعم��ة والخال��ة، والمتزوج��ة ب��زوج آخ��ر، والمعت��دة،      
  .)١(والمرأة المسلمة بغیر المسلم، والزواج في كل ھذه الحاالت باطل

  :   شروط متعلقة بصيغة العقد وهي -ج

 والقب�ول ف�ي    اتحاد المجلس إذا ك�ان العاق�دان حاض�رین ، وھ�و أن یك�ون اإلیج�اب                
مجل��س واح��د ، حت��ى ل��و اختل��ف المجل��س ال ینعق��د النك��اح ، ب��أن كان��ا حاض��رین      
فأوج��ب أح��دھما فق��ام اآلخ��ر ع��ن المجل��س قب��ل القب��ول ، أو اش��تغل بعم��ل یوج��ب    
اختالف المجلس الینعقد ؛ ألن انعق�اده عب�ارة ع�ن ارتب�اط أح�د ال�شرطین ب�اآلخر،                

أج�ل، فیج�ب ھن�ا التط�ابق ف�ي      وأن یكون غیر معلق على شرط وغیر مضاف إل�ى        
  .)٢(اإلیجاب والقبول والتنجیز في صیغة العقد

  

  : )٣(شروط الصحة : ثانيا 

  -:، وھي )٤(وھي التي یلزم توافرھا لترتب األثر الشرعي على العقد

                                           
 .                                                                     ٦٥٣٥ / ٩وھبة الزحیلي / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ) ١(
 وم�ا  ٣٣٥ / ٢ال�صغیر   وم�ا بع�دھا ، ال�شرح    ٢٣٢ / ٢راجع ھذه الشروط ب�دائع ال�صنائع    ) ٢(

 وما بعدھا ، األحوال الشخصیة لإلمام ٤١ / ٥ ، كشاف القناع     ٢٢٩ /٤بعدھا ، مغني المحتاج     
 ٦٥٣٤ / ٩دار الفكر العربي ، الفق�ھ اإلس�المي وأدلت�ھ    /  وما بعدھا ط ٤٠محمد أبو زھرة صـ   

            .                                                           وما بعدھا
 ، ٢٣٦ / ٢ وم��ا بع��دھا، ال��شرح الكبی��ر   ٣٥٧ ، ٣٥١ / ٢: راج��ع ھ��ذه ال��شروط  الب��دائع   ) ٣(

 ٢، المھ�ذب  ٢٢٩ / ٤: ، مغن�ي المحت�اج    ٣٨٢ - ٣٧٢،  ٣٤٠،  ٣٣٥ / ٢، الشرح الصغیر  ٢٤٠
                                       .                            ٤٧ ، ٤١ / ٥ وما بعدھا، كشاف القناع ١٦ / ٧ وما بعدھا، المغني ٤٢٦/
 .                                                                     ٦٥٣٣ / ٩وھبة الزحیلي / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ) ٤(
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  : اإلشھاد على الزواج -١
  ، والمشھور من )٢(، والشافعیة)١(ذھب إلى اشتراطھا لصحة عقد النكاح الحنفیة

قال رسول : قال " رضي اهللا عنھما"عن ابن عباس ، فقد روي    )٣(ذھب الحنابلة م
  .) ٤ ("ال نكاح إال بولي وشاھدْي عدل " قال " صلى اهللا علیھ وسلم"اهللا 

" ال نك��اح إال ب��ولي وش��اھدي ع��دل"  أن ح��دیث :ون��وقش االس��تدالل بھ��ذا الح��دیث
 ت�صح أن تك�ون مقی�دة    وأحادیث اإلشھاد على الزواج أحادی�ث ض�عیفة وبالت�الي ال         

   .)٥(إلطالقات الكتاب لكونھا من أخبار اآلحاد
بأن ھذا القول ضعیف مردود على أصحابھ وال یصح العمل بھ ، : وأجیب عن ذلك

ألن أحادیث اإلشھاد على الزواج مشھورة تلقتھا األمة ب�القبول فت�صلح أن تك�ون               
  .مقیدة إلطالقاتھا 

ن��د عق��د ال��زواج والب��د من��ھ قب��ل ال��دخول ،        ین��دب اإلش��ھاد ع  : )٦(وق��ال المالكی��ة 
فالمالكیة یرون صحة عقد النكاح بال شھود، ویشترطون لصحة الدخول الشھادة، 
فال�شھادة ش��رط ف��ي ص��حة ال��دخول ولی��ست ش�رًطا ف��ي ص��حة العق��د، ویق��وم مق��ام   

ق�ال  : قال�ت  " رضي اهللا عنھ�ا  " فقد روي عن عائشة      الشھادة اإلعالن والشھرة ،   

                                           
 الطبع��ة األول��ى  ٢٥ / ٤البنای��ة ف��ي ش��رح الھدای��ة ألب��ي محم��د محم��ود ب��ن أحم��د العین��ي      ) ١(
 .دار الفكر  ) م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠(
 -الق��اھرة (  المكتب��ة التوفیقی�ة  ٥/٤١األم لإلم�ام أب��ي عب�د اهللا محم��د ب�ن إدری��س ال�شافعي     ) ٢(

(  الطبع��ة األول��ى  ٥٣ / ٥، الوس��یط لإلم��ام حج��ة اإلس��الم محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي        ) م��صر
 .دار السالم ) م ١٩٧٩ -ھـ ١٤١٧

إبراھیم بن محم�د ب�ن عب�داهللا ب�ن محم�د      المبدع في شرح المقنع ألبي إسحاق برھان الدین    ) ٣(
، ش��رح الزرك��شي عل��ى مخت��صر    ) المكت��ب اإلس��المي   ( ٤٦ / ٧ب��ن مفل��ح الم��ؤرخ الحنبل��ي    

الخرق��ي ف��ي الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل لل��شیخ ش��مس ال��دین محم��د ب��ن عب��داهللا    
  .٢١ / ٥الزركشي الحنبلي 

، وق�ال رفع�ھ ع�دي       ) ١١( رق�م    ٢٢١ / ٣ " النك�اح   " أخرجھ الدار قطني في س�ننھ كت�اب         ) ٤(
ال نك��اح إال ب��ولي / ب��اب " النك��اح " ب��ن الف��ضل ول��م یرفع��ھ غی��ره ، والبیھق��ي ف��ي س��ننھ كت��اب  

 . رواه عدي بن الفضل وھو ضعیف ، والصحیح موقوف  :  ، وقال فیھ ١٢٤ / ٧مرشد  
ة للع�دد فی�ھ بع�د أن    ھ�و ك�ل خب�ر یروی�ھ الواح�د أو االثن�ان ف�صاعًدا وال عب�ر              : خبر الواح�د    ) ٥(

  .یكون دون المشھور  والمتواتر 
ع�الء ال�دین عب�د العزی�ز ب�ن        /  ت�ألیف اإلم�ام      –كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم للبزدوي        

 ) . لبنان –بیروت ( دار الكتاب العربي )  م١٩٧٤ - ھـ ١٣٩٤(  طـ ٣٧٠ / ٢أحمد البخاري 
ب عالم المدینة أبي عبد اهللا مالك ب�ن أن�س    ، المعونة على مذھ  ٢١٦ / ٢حاشیة الدسوقي   ) ٦(

بی�روت  ( دار الكتب العلمی�ة  ) م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨(  الطبعة األولى -١/٤٩٤إمام دار الھجرة    
 ، ٣٣ / ٢،التفریع ألبي القاسم عبید اهللا بن الحسین بن الحسن ب�ن الج�الب الب�صري        ) لبنان   –

 . المي دار الغرب اإلس) م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨( الطبعة األولى ٣٤
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أعلن��وا ھ��ذا النك��اح، واجعل��وه ف��ي الم��ساجد، " اهللا علی��ھ وس��لمص��لى  "رس��ول اهللا
  .)١("واضربوا علیھ بالدفوف 

  -:)٢(ونوقش استداللھم بھذا الحدیث من وجھین
أن إعالنھ یكون بال�شھادة، وكی�ف یك�ون مكتوًم�ا م�ا ش�ھده ال�شھود، أم            : أحدھما  

  .كیف یكون معلًنا ما خال من بینة وشھود 
ن���ھ عل���ى االس���تحباب كم���ا ح���صل ض���رب ال���دف عل���ى     أن یحم���ل إعال: والث���اني 

االس��تحباب دون اإلیج��اب لم��ن ك��ان ف��ي ذل��ك الع��صر، وإن ك��ان ف��ي ع��صرنا غی��ر   
  .محمول على االستحباب وال على اإلیجاب 

وذھب بعض الفقھاء إلى عدم اشتراط الشھادة لصحة عق�د ال�زواج، فی�صح العق�د              
، واس�تدلوا  )٤(، والزھ�ري )٣(بدون إش�ھاد، وب�ھ ق�ال الحنابل�ة ف�ي إح�دى ال�روایتین              

ص�لى   "عباد بن سنان، عن أبیھ، عن جده، أن رس�ول اهللا على ذلك بما روي عن  
بلي  ، قال : ، قال   أال أنكحك أمیمة بنت ربیعة بن الحارث  : قال  " اهللا علیھ وسلم  

  .) ٥("فأنكحنیھا ولم ُیْشِھْد : 

حضره شھود ول�م یق�ل    أن ھذا مردود، ألن العقد :ونوقش االستدالل بهذا الحديث  

ف�ي ح�ال   " صلى اهللا علی�ھ وس�لم   "لھم اشھدوا إذ یبعد أن یخلو مجلس رسول اهللا        
بروزه من حضور نفسین فصاعًدا، فإذا حضر العقد شاھدان بقصد أو اتفاق ص�ح         

ول�م  : " العقد وإن لم یقل لھما اشھدا ، فلم یكن في الخب�ر دلی�ل ألن ق�ول ال�رواي      
  .)٦(ر اشھدوا ، أي لم یقل لمن حض" یشھد 

أن اش��تراط ال��شھادة ل��صحة عق��د ال��زواج ھ��و األول��ى باالتب��اع     : وال��رأي ال��راجح 
والعم��ل، ف��ال ی��صح العق��د ب��دون إش��ھاد علی��ھ س��ًدا لب��اب ال��ذرائع وحت��ى ال ت��ضیع    

                                           
 ٣٨٩ / ٣م�ا ج�اء ف�ي إع�الن النك�اح      / ب�اب  " النك�اح  " أخرجھ الترمذي ف�ي س�ننھ  كت�اب        ) ١(
 .ھذا حدیث غریب ، حسن في ھذا الباب : ، وقال الترمذي ) ١٠٨٩(
  .٥٩ / ٩الحاوي ) ٢(
  .٢٢ / ٥ ، شرح الزركشي ٤٨ / ٧المبدع في شرح المقنع ) ٣(
دار الكت���ب ) م ١٩٩٤- ھ���ـ ١٤١٤( الطبع���ة األول���ى  ٥٨ / ٩الح���اوي الكبی���ر للم���اوردي  ) ٤(

 ). لبنان –بیروت ( العلمیة 
" أخرج��ھ الب��زار ف��ي ك��شف األس��تار للح��افظ ن��ور ال��دین عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر الھیثم��ي كت��اب   ) ٥(

) م١٩٨٤ھ���ـ،١٤٠٤(الطبع���ة الثانی���ة ) ١٤٣١( رق���م ١٦٣ / ٢لف���ظ النك���اح / ب���اب " النك���اح 
، ) ٤٨٨٦( رقم ٣٤٩ / ٣وأبو نعیم في معرفة الصحابة    ،  )  سوریا -بیروت  (مؤسسة الرسالة   

 ، وق�ال رواه  ٢٨٨ / ٤لف�ظ النك�اح   / ب�اب  " النك�اح  " وذكره الھیثمي في مجم�ع الزوائ�د كت�اب     
  . البزار ، وقال ال نعلم روى علي السلمي إال ھذا الحدیث ، وفیھ جماعة لم أعرفھم 

 للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثم�ي     بغیة الرائد في تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد       
 .دار الفكر ) م ١٩٩٢-ھـ ١٤١٢(  طـ –
  .٥٨ / ٩الحاوي ) ٦(
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الحقوق وال یق�ع فیھ�ا الن�زاع وال�شقاق، فالب�شھادة ت�ؤدى الحق�وق إل�ى أھلھ�ا ب�ال              
  . الذمم واضطراب األحوالمنازعة وال خصومة وخصوًصا عند فساد

اإلس��الم، وال��ذكورة، والبل��وغ، والعق��ل، وال��سمع، والنط��ق،     : وش��روط ال��شاھدین 
  . )١(والحریة، والعدالة

وھ���و أن ی���زوج الفت���اة ال���ولي ال���شرعي لھ���ا وھ���ذا رأي جمھ���ور        :  ال���ولي -٢
 ی��رون إمك��ان ت��زویج الم��رأة البالغ��ة العاقل��ة    )٣(، إال أن فقھ��اء الحنفی��ة )٢(الفقھ��اء

رض�ي  "فیم�ا روي ع�ن اب�ن عب�اس          " صلى اهللا علیھ وسلم   "ھا ، وذلك لقولھ     نفس
 أحق بنفسھا من ولیھا ، والبكر تستأمر في نفسھا وإذنھ�ا       )٤(األیم " ":اهللا عنھما 
إجباری���ة تثب���ت ل���ألب والج���د عل���ى ال���صبي    : ، والوالی���ة نوع���ان  )٥  ("ص���ماتھا 

عاقلة ف�ال ینعق�د ال�زواج إال       والمجنون، ووالیة اختیاریة تثبت للولي على البالغة ال       
  .بإرادتھا 

من ثالث�ة أوج�ھ     .." األیم أحق بنفسھا  " وناقش الجمھور استدالل الحنفیة بحدیث      
)٦(: -   

أنھ���ا أح���ق بنف���سھا ف���ي أنھ���ا ال تجب���ر إن أب���ت وال تمن���ع إن طلب���ت         : أحدھ���ـا 
  .              تدل تفردھا بالعقد من غیر شھود 

 ف��ي الموض��ع ال��ذي جعلھ��ا أح��ق بنف��سھا موج��ب       أن��ھ جع��ل لھ��ا ولًی��ا   : والث��اني 
أن ال ی���سقط والیت���ھ ع���ن عق���دھا لیك���ون حقھ���ا ف���ي نف���سھا وح���ق ال���ولي ف���ي         

ال " " ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   " عق���دھا فیجم���ع ب���ین ھ���ذا الخب���ر وب���ین قول���ھ     
  .في العقد" نكاح إال بولي 

                                           
 ٥٣محمد أب�و زھ�رة ص�ـ     /  وما بعدھا ، األحوال الشخصیة لإلمام        ٢٣٤ / ٤مغني المحتاج   ) ١(

                                  .                                      وما بعدھا٦٥٦٢ / ٩،الفقھ اإلسالمي وأدلتھ 
 الطبع���ة ١١٩٣ / ٤، ش���رح منتھ���ى اإلرادات للبھ���وتي   ٢٤ /٥ ، األم ٤٨٠ / ١المعون���ة ) ٢(

.                                                                      الریاض – مكة المكرمة –مكتبة نزار مصطفى الباز )  ھـ ١٤١٨( الثانیة 
مطبع�ة  ) م  ١٩٧٠ - ھ�ـ    ١٣٨٩(  الطبع�ة األول�ى      ٢٥٦ / ٣فتح الق�دیر الب�ن الھم�ام        شرح  ) ٣(

أب�و الف�ضل مج�د ال�دین     / مصطفى الباب الحلبي وأوالده بمصر، االختیار لتعلی�ل المخت�ار ت�ألیف           
مط�ابع  ) م ١٩٦٦ -ھ�ـ  ١٣٨٦( ط�ـ  ٩٠ / ٣عبد اهللا ب�ن محم�ود ب�ن م�ورود الموص�لي الحنف�ي            

 . الشعب 
  . التي ال زوج لھا بكًرا كانت أم ثیًبا ، مطلقة أو متوفي عنھا وھي: األیم ) ٤(

)  أیم��ا(، م��ادة ٤/٧٩مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب الفی��روز أب��ادي    / الق��اموس المح��یط ت��ألیف  
 ) . الحلبي-مصطفى الباب (مكتبة 

اس��تئذان الثی��ب ف��ي النك��اح ب��النطق   / ب��اب " النك��اح " أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ  كت��اب  ) ٥(
ف�ي  / ب�اب  " النك�اح  " ، وأبو داود في سننھ  كتاب   ) ٤١٢١( رقم   ١٠٣٧ / ٢ بالسكوت   والبكر
، واإلمام أبي عیسي محمد بن عیسي الترمذي في سننھ  كتاب ) ٢٠٩٨(  رقم ٨٩٧ / ٢الثیب 

، الطبع���ة الثانی���ة  ) ١١٠٨( رق���م ٤٠٧ / ٣ف���ي اس���تئمار البك���ر والثی���ب    / ب���اب " النك���اح " 
 .ھذا حدیث حسن صحیح: عنھ الترمذي ، وقال ) م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨(
  . ٤٣ / ٩الحاوي ) ٦(
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موض���وعة ف���ي اللغ���ة لالش���تراك ف���ي الم���ستحق     " أح���ق" أن لفظ���ة : والثال���ث 
زی���د أعل���م م���ن عم���رو إذا كان���ا    : ح���ق أح���دھما فی���ھ أغل���ب كم���ا یق���ال    إذا ك���ان 

ع���المین ، وأح���دھما أف���ضل وأعل���م ، ول���و ك���ان زی���د عالم���ًا ، وعم���رو ج���اھًال         
لك���ان كالم���ًا م���ردوًدا ، ألن���ھ ال ی���صیر بمثاب���ة قول���ھ الع���الم أعل���م م���ن الجاھ���ل ،    
 وھ��ذا الف��رد إذا ك��ان ذل��ك موجًب��ا لك��ل واح��د منھم��ا ح��ق ، وح��ق الثی��ب أغل��ب ،       

فاألغل����ب أن یك����ون م����ن جھتھ����ا اإلذن واالختی����ار م����ن جھ����ة قب����ول اإلذن ف����ي    
  .مباشرة العقد 

م�ا روى  وقد ذھب جمھور الفقھ�اء إل�ى اش�تراط ال�ولي ل�صحة العق�د اس�تناًدا إل�ى                   
صلى اهللا "قال رسول اهللا : قال " رضي اهللا عنھما"عن عكرمة ، عن ابن عباس 

  .)١(" ال نكاح إال بولي" " علیھ وسلم
نحن نق�ول  : فقالوا" ال نكاح إال بولي " اقش الحنفیة استدالل الجمھور بحدیث    ون

  . بموجبھ ألن المرأة ولیة نفسھا، فإذا زوجت نفسھا كان نكاحھا بولي 
یقت��ضي أن " ال نك��اح إال ب��ولي : " "ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  "ب��أن قول��ھ: وأجی��ب

ح إال بولی�ة ، وی�دل عل�ى    ال نك�ا : یكون الولي رجًال ، ول�و كان�ت ھ�ي الم�راد لق�ال             
قال " صلى اهللا علیھ وسلم  "أن النبي " رضي اهللا عنھا  "ذلك ما روي عن عائشة      

أیم��ا ام��رأة نكح��ت بغی��ر إذن ولیھ��ا فنكاحھ��ا باط��ل، فنكاحھ��ا باط��ل، فنكاحھ��ا     : " 
، وھ�ذا ن�ص ف�ي إبط�ال النك�اح بغی�ر ول�ي م�ن غی�ر تخ�صیص وال                      )٢(......" باطل
  . )٣(تمییز

ال ینعقد النكاح بعبارة النساء أصًال، فلو زوجت : لجمھور یقولونأن ا : والخالصة
امرأة نفسھا، أو غیرھا، أو وكل�ت غی�ر ولیھ�ا ف�ي تزویجھ�ا ول�و ب�إذن ولیھ�ا، ل�م           

  .یصح نكاحھا لعدم وجود شرطھ وھو الولي
للمرأة العاقلة البالغة تزویج نفسھا وابنتھا ال�صغیرة، وتتوك�ل ع�ن         : وقال الحنفیة 
:  لو وضعت نفسھا عند غیر كفء، فألولیائھا االعتراض ، وعبارتھمالغیر، ولكن

                                           
 رق��م ١٦٦ / ٢ال نك��اح إال ب��ولي  / ب��اب " النك��اح " أخرج��ھ اب��ن ماج��ة ف��ي س��ننھ  كت��اب   ) ١(
 رق�م  ٣٤٠ / ١١، الحافظ أبي القاسم سلیمان ب�ن أحم�د الطبران�ي ف�ي المعج�م الكبی�ر        ) ١٨٨٠(
ھ�ذا الح�دیث   : قال البوصیري في الزوائ�د  ، و ) م١٩٨٠ -ھـ  ١٤٠٠(الطبعة األولي   ) ١١٩٤٤(

إس��ناده ض��عیف  فی��ھ حج��اج ب��ن أرط��اة ، م��دلس ، وق��د رواه بالعنعن��ة ، ول��م ی��سمع حج��اج ع��ن  
  .عكرمة ، وإنما یحدث عن داود بن الحصین عن عكرمة 

 ، مطبع�ة  ٨٢ / ٢مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجة لل�شھاب أحم�د ب�ن أب�ى بك�ر البوص�یري                  
 ) .  اإلسالمیة دار الكتب( حسان 

، ) ٢٠٨٣( رق��م  ٨٩١ / ٢ال��ولي  / ب��اب  " النك��اح  " أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ كت��اب      ) ٢(
، ) ١١٠٢( رقم ٣٩٨ / ٣ما جاء ال نكاح إال بولي  / باب  " النكاح  " والترمذي في سننھ كتاب     

ال ال نك�اح إ / ب�اب  " النك�اح  " ھذا حدیث حسن ، وابن ماجة في س�ننھ كت�اب          : وقال أبو عیسى    
 ) .١٨٧٩( رقم ١٦٦ / ٢بولي 

  .٤٠ / ٩الحاوي ) ٣(



 - ١٢٣٦ -

ینعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاھا وإن ل�م یعق�د علیھ�ا ول�ي، بك�ًرا كان�ت أم                    
  .ثیًبا

 ھ�و رأي جمھ�ور الفقھ�اء أن النك�اح ال ی�صح إال ب�ولي ، وأن�ھ ال        :والرأي الراجح 

ال تمل�ك ت�زویج غیرھ�ا وال توكی�ل     یجوز للم�رأة أن تت�ولى عق�د زواجھ�ا بنف�سھا و         
غی��ر ولیھ��ا ف��ي تزویجھ��ا ، وإن أذن لھ��ا ولیھ��ا ، ص��غیرة كان��ت أو كبی��رة ، بك��ًرا   
كانت أو ثیًبا ، شریفة كانت أو دنیئة ، فإن فعل�ت ك�ان النك�اح ب�اطًال ، وذل�ك لق�وة           
أدلتھم ، وألن العمل بھذا القول ال یضیع حق المرأة في اإلذن في نكاح من ترغب 

، وال یضیع حقھ�ا أی�ًضا ف�ي من�ع الع�ضل عنھ�ا إذا أرادت زواًج�ا وأراد ولیھ�ا              فیھ  
م��ن ال ترض��اه ، كم��ا ال ی��ضیع أی��ضًا ح��ق األولی��اء ف��ي اختی��ار م��ن ی��شاركھم ف��ي    
ن��سبھم وال��ذي ف��ي س��بیلھ ی��ضحون ب��النفس والم��ال محافظ��ة علی��ھ وھ��و مق��صد       

  .محافظة علیھشرعي نبیل دعا إلیھ الشارع ورغب فیھ ، بل أوجب العمل بھ وال
ف�إن أقِّ�ت ال�زواج بم�دة        :  أن تكون صیغة اإلیجاب والقب�ول مؤب�دة غی�ر مؤقت�ة            -٣

قبل�ت، أو   : تمتع�ت ب�ك إل�ى ش�ھر ك�ذا، فتق�ول           : بطل، بأن یكون بصیغة التمتع مثل     
تزوجت�ك إل�ى ش�ھر أو س�نة ك�ذا، أو        : بالتأقیت إلى مدة معلوم�ة أو مجھول�ة، مث�ل         

األول یعرف ب نكاح المتعة، والثاني یعرف ب�ال    والنوع  . مدة إقامتي في ھذا البلد    
  .نكاح المؤقت

  -:)١(شروط النفاذ : ثالثًا 

ھي التي یتوقف علیھا ترتب أثر العق�د علی�ھ بالفع�ل، بع�د انعق�اده                : وشروط النفاذ 
  -: ، وھذه الشروط ھي )٢(فإذا تخلف شرط منھا، كان العقد موقوًفا. وصحتھ

ألھلیة إذا تولى عقد الزواج بنفسھ، أو بوكیل  أن یكون كل من الزوجین كامل ا-١
عنھ، وكمال األھلیة بالعقل والبلوغ والحری�ة، فمت�ى ك�ان ك�ل م�ن ال�زوجین ع�اقًال          
بالًغ��ا ح��ًرا، نف��ذ العق��د وترتب��ت آث��اره علی��ھ، م��ن ح��ل ال��دخول ووج��وب المھ��ر            

  .وغیرھما
لكیة، ف�إن   ھذا شرط عند الما   :  أن یكون الزوج رشیًدا، إذا تولى الزواج بنفسھ        -٢

وھو الذي ال یحسن التصرف في مالھ، وتزوج ب�دون إذن        : كان سفیًھا غیر رشید   
  .)٣(الولي، توقف عقد زواجھ عند المالكیة على إجازة ولیھ

الرشد شرط لصحة ال�زواج، فل�و ت�زوج ال�سفیھ بغی�ر      : )١(وقال الشافعیة والحنابلة 
وفي الزواج ودفع المھر إذن ولیھ، كان الزواج باطًال؛ ألنھ تصرف یجب بھ مال،          

  .والنفقة إتالف للمال أو مظنة إتالفھ

                                           
 ، ٢٤١ / ٢ ، ال�شرح الكبی�ر عل�ى حاش�یة الدس�وقي            ٢٣٣ / ٢راجع ھذه الشروط الب�دائع      ) ١(

 .                                              ٦٥٧٤ / ٩وھبة الزحیلي /  وما بعدھا ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ٣٣٥ / ٢الشرح الصغیر 
 .                                                                     ٦٥٣٣ / ٩وھبة الزحیلي / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ) ٢(
  .                                                                    ٣٩٤ / ٣الشرح الصغیر للدردیر) ٣(
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لیس الرشد شرًطا لصحة الزواج وال لنف�اذه، ف�إن ت�زوج ال�سفیھ       : )٢(وقال الحنفیة 
  .امرأة جاز زواجھ؛ ألنھ من حوائجھ األصلیة وتصرفاتھ الشخصیة

 زوج  أال یك��ون العاق��د ولًی��ا أبع��د م��ع وج��ود ال��ولي األق��رب المق��دم علی��ھ، ف��إن   -٣
  .الولي األبعد مع وجود األقرب منھ، كان العقد موقوفًا على إجازة الولي األقرب

ف�إذا وك�ل ش�خص غی�ره لیزوج�ھ فت�اة       :  أال یخالف الوكیل موكلھ فیما وكلھ ب�ھ        -٤
معینة أو بمھر مع�ین، فزوج�ھ فت�اة غیرھ�ا، أوزوج�ھ بمھ�ر أكث�ر، ل�م ینف�ذ العق�د،                 

ل��م یعل��م حت��ى دخ��ل بق��ي الخی��ار ل��ھ ب��ین   فل��و . وك��ان موقوف��ًا عل��ى إج��ازة الموك��ل 
إجازتھ وفسخھ، ویكون للمرأة عند الحنفیة األق�ل م�ن الم�سمى ومھ�ر المث�ل؛ ألن             

  .الموقوف كالفاسد
  -:)٣(شروط اللزوم: رابًعا 

ف�إذا تخل�ف ش�رط      . ھي التي یتوقف علیھا استمرار العقد وبق�اؤه       : وشروط اللزوم 
وھ��و ال��ذي یج��وز ألح��د العاق��دین أو    : )غی��ر الزم(أو ) ج��ائًزا(منھ��ا، ك��ان العق��د   

  -: ، وھذه الشروط ھي )٤(لغیرھما فسخھ
 أن یكون الزوج كفًئ�ا للزوج�ة إذا زوج�ت الم�رأة الح�رة البالغ�ة العاقل�ة نف�سھا                    -١

ل��م ی��رض بھ��ذا ) ٥(م��ن غی��ر رض��ا األولی��اء بمھ��ر مثلھ��ا، وك��ان لھ��ا ول��ي عاص��ب  
  .الزواج، فلھذا الولي طلب فسخ الزواج من القاضي

 أن یكون المھر بالغًا مھ�ر المث�ل إذا زوج�ت الح�رة العاقل�ة البالغ�ة نف�سھا م�ن                       -٢
غیر كفء، بغیر رضا األولیاء، وأال یقل عن مھر المثل إذا زوج�ت الم�رأة نف�سھا       

  .من كفء
  
   

          
                  

    

                                                                                                        
.                                                                    ٥٤ /٥: ، كشاف القناع٢/ ١٧١: ي المحتاجمغن) ١(
 .                                                                  ٢/ ٧٠: الكتاب مع اللباب) ٢(
                                                                     . ٦٥٣٣ / ٩وھبة الزحیلي / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ) ٣(
 .                                                                     ٦٥٧٨ / ٩وھبة الزحیلي / راجع ھذه الشروط الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د ) ٤(
للم��رأة بواس��طة األنث��ى وح��دھا، ك��األب ھ��و القری��ب ال��ذي ال تك��ون قرابت��ھ : ال��ولي العاص��ب) ٥(

 / ٩وھب��ة الزحیل��ي  / الفق��ھ اإلس��المي وأدلت��ھ د    .والج��د وأب��ي األب، واألخ والع��م واب��ن الع��م    
٦٥٧٨                                                                     .  
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  الفصل الثاني

  انعقاد النكاح عن طريق الوسائل اإللكرتونية احلديثة

شك فیھ أن التطور التكنولوجي قد أثر في حیاتنا كثی�ًرا وتظھ�ر تل�ك اآلث�ار                مما ال   
في مجاالت االتصاالت بشكل مذھل جًدا ، فقد تطورت وسائل االتصال مم�ا أص�بح             
العالم وبحق قریة صغیرة ، فالحدث في لحظة وقوعھ ینقل للكاف�ة ف�ي ك�ل أرج�اء                   

ھولة وسائل االتصال ول�ذلك   ھذا العالم ومن أھم ما أثر في حیاة البشر سرعة وس          
سنرى تأثیر ذلك على انعقاد النكاح لما لھذا العق�د م�ن مكان�ة وتف�رد ف�ي ممیزات�ھ               
فقد تأثرت العالقات اإلنسانیة بسھولة االتصال بین البشر وأصبحنا نواج�ھ الكثی�ر             
من المشاكل التي لم تواجھ الفقھ اإلسالمي فیما مضى ، فقد أص�بحنا ن�رى مواق�ع       

 الزواج عبر االنترنت ومواقع للتعارف ومواق�ع للتواص�ل االجتم�اعي      لإلعالن عن 
مم��ا ی��نعكس عل��ى أھ��م مؤس��سة ف��ي الحی��اة ھ��ي مؤس��سة ال��زواج ، ونظ��ًرا ألن        
الوس��ائل اإللكترونی��ة ق��د أص��بحت لغ��ة الع��صر الح��دیث وانت��شرت ب��شكل كبی��ر وال  

ى ثالث�ة   یوجد لتلك الوسائل نظیر وال شبیھ ، فق�د تناول�ت ھ�ذا الف�صل وق�سمتھ إل�                  
  :مباحث 

  .انعقاد النكاح عبر الفاكس وما یشابھھ من وسائل بالكتابة : المبحث األول
  .انعقاد النكاح عبر الھاتف وما یشابھھ من وسائل بالصوت : المبحث الثاني
  . انعقاد النكاح عبر االنترنت : المبحث الثالث
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  املبحث األول

  وسائل بالكتابةوما يشابهه من ) ١(انعقاد النكاح عرب الفاكس

یعد الفاكس من أھم الوسائل التي تستخدم في وقتنا الحالي في نواحي مختلفة من 
الحیاة في التجارة وفي أمور كثیرة، وعند النظر في ھ�ذه الوس�یلة نج�د أن فقھ�اء       
الشریعة القدماء لم یتحدثوا عنھا وإنما تحدثوا عن وسیلة قریبة ومتشابھة وھي        

ا أن نقیس الرس�الة عل�ى الف�اكس ف�ي أن ك�ال منھم�ا ینق�ل                  الرسالة حیث أننا یمكنن   
كالًما مكتوًبا بین طرفین ویعبر فیھ عن إیجاب وقبول، لذلك س�أبینھ باعتب�اره أن�ھ     
النكاح عن طریق الكتابة بین طرفین، وس�أبین ھن�ا بع�ض م�ن أق�وال الفقھ�اء ف�ي                  

م أبین ال�رأي   الرسالة ھل یصح أن تكون ناقلة لإلیجاب والقبول في عقد النكاح، ث           
  .الراجح

  -:الرأي األول

عدم ج�واز   : ، وھؤالء یرون  )٥(، والظاھریة )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعیة )٢(للمالكیة
  .النكاح بالكتابة بین طرفین غائبین

  .)٦("ویشترط اللفظ من القادر علیھ:" جاء في منح الجلیل
بإش��ارة وال ال ی��صح النك��اح م��ن الق��ادر عل��ى النط��ق  : " وج��اء ف��ي ك��شاف القن��اع

  . )٧("كتابة

                                           
 آخ��ر عب��ر ش��بكة یطل��ق ھ��ذا الم��صطلح عل��ى نق��ل ال��صورة الثابت��ة م��ن مك��ان إل��ى : الف��اكس) ١(

الھوات��ف ویعتم��د االرس��ال بالف��اكس عل��ى م��سح ض��وئي لل��صورة الم��راد إرس��الھا والت��ي تنزل��ق  
ب�دورھا عل�ى اس��طوانة متحرك�ة م�سلط علیھ��ا بقع�ة ض��وئیة خ�الل مجموع�ة م��ن العدس�ات وق��د         
تطورت أجھزة الفاكس تطوًرا كبیًرا من حیث الوقت والدقة فقد أصبح اآلن زمن إرسال الورق�ة        

ن دقیقة بل وصل إل�ى ع�شر ث�وان ف�ي بع�ض األجھ�زة الحدیث�ة كم�ا أص�بح أی�ًضا اإلرس�ال                 أقل م 
  ) .دیجیتال ( رقمًیا 

 جامع�ة االس�كندریة    –س�میر حام�د عب�دالعزیز الجم�ال         / التعاقد عبر تقنی�ات االت�صال الحدیث�ة د          
                           .                                          م٢٠٠٥ دار النھضة ٣٧كلیة الحقوق صـ

محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د عل�یش، أب�و عب�د اهللا         /منح الجلیل ش�رح مخت�صر خلی�ل المؤل�ف     ) ٢(
 .                                                                      بیروت - دار الفكر٢٦٧ / ٣المالكي 

                                                      .                ٢٣٠ ، ٢٢٦ / ٤مغني المحتاج ) ٣(
م�صطفى ب�ن   :  ، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى المؤلف       ٣٩ / ٥كشاف القناع   ) ٤(

م ١٩٩٤ -ھ��ـ ١٤١٥الثانی��ة، :  الطبع��ة٤٩ / ٥س��عد ب��ن عب��ده ال��سیوطي ش��ھرة، الرحیب��انى     
                                                                                                      .                                 المكتب اإلسالمي

) .                                                                     بیروت( المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ط٤٦٤ / ٦المحلى البن حزم ) ٥(
  .                                                                     ٢٦٧ / ٣ح الجلیل شرح مختصر خلیل من) ٦(
  .                                                                     ٣٩ / ٥كشاف القناع ) ٧(
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ال ینعق��د ال��زواج : ، وق��الوا)١(..."وال ی��صح إال بلف��ظ: "وج��اء ف��ي مغن��ي المحت��اج 
زوجت�ك ابنت�ي، أو     : بكتابة في غیبة أو حضور، ألن الكتابة كنایة، فلو ق�ال لغائ�ب            

قبل�ت ل�م ی�صح    : زوجتھا من فالن، ث�م كت�ب، فبلغ�ھ الكت�اب، أي الخب�ر، فق�ال           : قال
  ). ٢("العقد

أن عقد النكاح لھ من الھیبة ما تستدعي حضور : ة نظر أصحاب ھذا الرأي ووجھ
عاقدیھ عن مجلس العقد بنفسیھما أو حضور ولیھما، وأن عقد الزواج لھ عظم�ھ      
وخطره وأث�اره الت�ي تترت�ب علی�ھ فبھ�ذا العق�د تح�ل الم�رأة لزوجھ�ا بع�د أن كان�ت               

فیھ من التأكد م�ن إرادة   حراًما علیھ، وبھ یثبت األنساب وتتصل األسر وأنھ یجب          
المتعاقدین وأن یعقد بأوضح الوسائل والبعد عن مظنة التأویل واالحتمال وش�بھة            

  .اللھو والعبث

  -:الرأي الثاني

ج�واز انعق�اد النك�اح    : ، وجمھ�ور العلم�اء المعاص�رین، وھ�ؤالء ی�رون         ) ٣(للحنفیة
: ل كت�اب فق�ال  بالكتابة ، وذكر ابن عابدین في حاشیتھ تحت مطلب التزویج بارسا         

  .)٤("ینعقد النكاح بالكتاب كما ینعقد بالخطاب " 
أن یكت��ب إلیھ��ا یخطبھ��ا ف��إذا بلغھ��ا الكت��اب أح��ضرت ال��شھود وقرأت��ھ     : وص��ورتھ

، ویت��ضح م��ن ك��الم اب��ن عاب��دین أنھ��م   )٥ (...."عل��یھم وقال��ت زوج��ت نف��سي من��ھ  
  :وضعوا شروًطا للكتابة وھي

 أي مكتوبة كتاب�ة واض�حة یمك�ن معرف�ة           :أن تكون الكتابة مستبینة   : الشرط األول 
  .قراءتھا وفھم أسلوبھا

أن تك�ون الكتاب�ة موس�ومة بمعن�ى أن تك�ون مكتوب�ة باس�م الم�رأة                  : الشرط الث�اني  
  .المعقود علیھا وموقعة من الرجل الذي یرید الزواج

قراءة الرسالة مشافھة ف�ي ح�ضرة ش�اھدین لی�سمعا لف�ظ اإلیج�اب               : الشرط الثالث 
  .)٦(والقبول مًعا

بأن الكتاب من البعید بمثابة الخطاب من القریب، : وقد استدل أصحاب ھذا الرأي 
حیث إن الكت�اب ل�ھ ح�روف ومفھ�وم ی�ؤدي ع�ن معن�ى معل�وم فھ�و كالخط�اب م�ن                     

                                           
                                   .                                  ٢٢٦ / ٤مغني المحتاج ) ١(
  .                                                                    ٢٣٠ / ٤مغني المحتاج ) ٢(
 .                                                                    ١٢ / ٣، حاشیة ابن عابدین ٢٣٣ / ٢بدائع الصنائع ) ٣(
  .                                                                    ١٢ / ٣اشیة ابن عابدین ح) ٤(
 .                                                                    ١٢ / ٣رد المحتار على الدر المختار حاشیة ابن عابدین ) ٥(
.                                                                     بتصرف١٣ ،١٢ / ٣ ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار حاشیة) ٦(
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، كما أن الكتابة بین غائبین وسیلة صحیحة لتحقیق التراضي والتوافق )١(الحاضر
  .)٢(اقد من خاللھبین الطرفین، وما دام كذلك فال مانع من التع

بعد عرض أقوال الفقھ�اء یتب�ین أن أص�حاب ال�رأي األول اس�تندوا              : الرأي الراجح 
إلى سد الذرائع في ھذا الباب وألن عقد الزواج لھ من الخط�ورة واألھمی�ة بمك�ان          
حتى ال یعق�د إال م�شافھة ولك�ن ھ�ذا ال�رأي عل�ى وجاھت�ھ ال ی�صمد أم�ام متطلب�ات                   

 من تحدید الھویة، وألن المسافات بین األشخاص العصر ومع وجود وسائل تمكن
ال تمنع من النكاح وانعقاد العقد، ل�ذلك ن�رى أن ال�رأي األول�ى ب�القبول ھ�و ال�رأي                    
الثاني القائل بجواز انعقاد النكاح بالكتابة، ولكن بشروط فال یمكن أن ننكر أھمی�ة         

د تح�ل ام�رأة   عقد النكاح فھو ل�یس عق�ًدا ی�رد عل�ى عق�ار أو منق�ول ب�ل بھ�ذا العق�                     
  -:لزوجھا وتثبت بھ االنساب ولھ عظیم الخطر، وھذه الشروط ھي

أن تك��ون الكتاب��ة بلغ��ة واض��حة ومفھوم��ة، ومعن��ى ذل��ك أن تك��ون   : ال��شرط األول
الكتابة بخط واضح یقرأ ویفھم معناه م�ن ك�ل األط�راف ف�ال تج�وز الكتاب�ة بلغ�ة ال                      

 فت�اة باالنجلیزی�ة فتجی�ب       یفھمھا الط�رف اآلخ�ر، ك�أن یكت�ب شخ�ًصا بالعربی�ة إل�ى              
  .وھي ال تجید االنجلیزیة، فیجب أن تكون الكتابة واضحة ومفھومة من الطرفین

أن یوض��ح ف��ي الكتاب��ة اس��م الموج��ب ب��شكل واض��ح ال ش��ك فی��ھ      : ال��شرط الث��اني 
ویعرف فی�ھ ع�ن شخ�صھ وع�ن الم�رأة الت�ي یری�د ال�زواج منھ�ا باس�مھا وص�فتھا              

وض�یح الكتاب�ة لشخ�صي العاق�دان توض�یًحا      بشكل واضح ال لبس فی�ھ، فالب�د م�ن ن    
  .نافًیا للجھالة وممیًزا لھما عن سواھما

أن تكون الكتابة بلفظ النكاح أو الزواج فقط، وال یقب�ل أن ی�ستخدم           : الشرط الثالث 
في الكتابة أي لفظ كالھبة أو التملیك لكونھما من الكنایات التي یمك�ن أن ت�ستخدم      

رى، لذلك یجب أن یستخدم لف�ظ ال�زواج أو النك�اح    في الكتابة للتعبیر عن أمور أخ  
  .بشكل ال یقبل أي تأویل في نیة الموجب والقابل

أن یق��رأ الرس��الة أح��د األش��خاص ب��صوت م��سموع عل��ى ش��اھدین  : ال��شرط الراب��ع
ویشھدھم على ما جاء فیھا فالبد للشھود من سماع العبارات وأن یتم ال�تلفظ بھ�ا              

  .القراءة لیتحققا من المكتوب فیھاكما یجب أن یكونا من العالمین ب
 فكل الوسائل التي تنقل كالًما مكتوًبا سواء كانت رسالة أو بالفاكس أو ما یشابھ -

من وس�ائل إذا تحقق�ت فیھ�ا تل�ك ال�شروط اعتب�رت ف�ي انعق�اد النك�اح، وف�ي حال�ة                    
انتفاء أي شرط منھا تصبح الكتابة غی�ر معلوم�ة وال یمك�ن انعق�اد العق�د لم�ا لھ�ذا         

  .عقد من أھمیة كبیرة وخطر عظیمال
      
     
  

                                           
.                                                                      بیروت- دار المعرفة ١٦ / ٥، المبسوط للسرخسي ١٠ /٢االختیار لتعلیل المختار) ١(
  .                                                                     ١٦ / ٥ للسرخسي المبسوط) ٢(
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  املبحث الثاني

   وما يشابهه من وسائل بالصوت )١(انعقاد النكاح عرب اهلاتف

 یعد الھاتف من أحدث الوسائل التي تم استخدامھا ف�ي التواص�ل ب�ین الب�شر ف�ي               -
ھذا العصر، وقد ازدات أھمیت�ھ وتط�وره وأص�بح منھ�ا أن�واع كثی�رة، ول�م یتح�دث           

اء القدامى عن تلك الوسیلة وإنما تحدثوا عن إرسال الرسول باعتب�اره ناقًل�ا       الفقھ
إلیج��اب، ونح��ن ن��رى أن إرس��ال الرس��ول یتماث��ل ف��ي تل��ك الوس��یلة إذ أنھ��ا تنق��ل     
الصوت بین الموجب والقابل، لذلك نبین أقوال الفقھاء في إرس�ال الرس�ول، وھ�ل           

؟ اختلف الفقھاء المعاصرون في یجوز أن یكون ناقًلا إلیجاب؟ وھل ینعقد بھ العقد
  -:ذلك على رأیین

  -:الرأي األول

: )٢(یرى أكثر فقھاء مجمع الفقھ اإلس�المي بج�دة ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة                 
أنھ ال یج�وز إج�راء عق�د النك�اح بطری�ق الوس�ائل اإللكترونی�ة الناقل�ة للك�الم نطًق�ا                 

إال بین حاض�رین وال یجی�زه   ومنھا شبكة الھاتف، فال یجوز أن ینعقد عقد الزواج   
إال ف��ي ح��ضورھم أو ح��ضور وكی��ل ع��نھم لعق��د ال��زواج وذل��ك لم��ا لھ��ذا العق��د م��ن  
خطورة حیث أنھ مع تطور الحیاة وتق�دم التقنی�ة وت�وفر وس�ائل االت�صاالت اآللی�ة               
المباش��رة ی��أتي ت��ساؤل ع��ن الحك��م ال��شرعي الج��راء عق��د النك��اح بواس��طة آالت      

  .العقود عبر الھاتف، أو عبر المراسالت اآللیةإجراء : االتصال الحدیث مثل

                                           
ھو جھاز ینقل الصوت لم�سافات بعی�دة دون أن ی�رى أح�د م�ن المخ�اطبین اآلخ�ر،              : الھاتف) ١(

 حی�ث ق�ام   ١٨٧٧ویعد العالم األمریكي جراھام بل أو من أنشأ نظام الھواتف في العالم في ع�ام           
 اس�تطاع ب�ل إج�راء ح�دیث ھ�اتفي م�ع توم�اس              ١٩١٥اء شركة ب�ل للتلیفون�ات، وف�ي ع�ام           بانش

  .واتسون بین نیویورك وسان فرانسیسكو
م�ن اخت�راع االس�لكي ، ومن�ذ ذل�ك الوق�ت             " م�اركوني   "  تمكن الع�الم اإلیط�الي     ١٨٩٦وفي عام   

لمجتمع وتدخل شھدت الھواتف تطورات كبیرة وكثیرة وأصبحت الھواتف تمثل جزًء كبیًرا من ا  
ف��ي الحی��اة الشخ��صیة لألف��راد، وأص��بح ھ��ذا االھت��راع واًح��ا م��ن أھ��م االختراع��ات ف��ي ت��اریخ        
البشریة، وذلك الستخدام الھاتف ف�ي كاف�ة المج�االت االقت�صادیة حی�ث یمك�ن أن ن�شتري ونبی�ع               
ع��ن طریق��ھ الكثی��ر م��ن ال��سلع والب��ضائع، وأی��ًضا ف��ي المج��االت ال��سیاسیة حی��ث أص��بح بع��ض     

ین ی���ستخدمونھ ف���ي دع���ایتھم االنتخابی���ة ع���ن طری���ق إرس���ال الرس���ائل إل���ى ھوات���ف    المرش���ح
المنتخبین، واالجتماعیة حیث أصبح أفراد المجتمع یتبادلون التھنئة بینھم عن طری�ق التواص�ل          
عبر الھاتف كما أن لھ تأثیر في كافة مج�االت الحی�اة، وق�د أدى تط�ور تل�ك الوس�یلة إل�ى ظھ�ور             

 الھواتف منھا الھاتف العادي والھواتف النقالة التي أصبحت م�ع التط�ور             العدید من األنواع من   
  .في ید كل انسان وأصبح جھاز الھاتف النقال األكثر شیوًعا واستخداًما في الوقت الحاضر

 .   ٣٤سمیر حامد عبدالعزیز الجمال صـ / التعاقد عبر تقنیات االتصال الحدیثة د 
 ال��دورة – المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة –س��المي بج��دة ق��رارات وتوص��یات مجم��ع الفق��ھ اال ) ٢(

  .١٠األولى صـ 
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وقد ذكر الفقھاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وباإلش�ارة وبالرس�ول م�ن              
  -:أن التعاقد بین الحاضرین یشترط لھ شروط وھي

  . اتحاد المجلس مكاًنا-١
  . تطابق اإلیجاب والقبول-٢
  .والموالة بین اإلیجاب والقبول-٣
  .ما یدل على إعراض أحد العاقدین عن التعاقد عدم صدور -٤
 ولم��ا ك��ان األص��ل ف��ي اللق��اء ب��ین اللق��اء ب��ین الرج��ل والم��رأة محرًم��ا إال بعق��د       -

مشروع، فإنھ یتوج�ب مزی�د م�ن االحتی�اط فی�ھ، ف�ال ُیقب�ل عق�د نك�اح إال بعق�د ب�ین              
حاض�رین ف��ي مجل�س العق��د، م�ع اش��تراط اإلش�ھاد فی��ھ، وھ�ذا یتع��ذر عب�ر وس��ائل       

  .صال الحدیثةاالت
 وبناء علیھ فإنھ ال یجوز إجراء عقود النكاح بآالت االتصال الحدیثة، وفي حالة      -

الحاجة إلجراء عقد نكاح بین طرفین غ�ائبین فإن�ھ یمك�ن اللج�وء إل�ى عق�د وكال�ة                    
من كال طرف أو من أحدھما، ویلتقي طرف العقد م�ع الوكی�ل، أو یلتق�ي ال�وكیالن              

  .لشھود ویتممان عقد الزواجفي مجلس العقد مكاًنا مع ا
وال�د الفت�اة طل�ق أمھ�ا من�ذ      :  وأیًضا في موقع إسالم ویب ورد سؤال وھذا ن�صھ   -

كانت جنیًنا في بطن أمھا وعندما قررنا الزواج ات�صلت ب�ھ وأعلمت�ھ ب�ذلك فتمن�ى                   
التوفیق لھا ووافق على الھ�اتف عل�ى ھ�ذا ال�زواج، ولكن�ھ رف�ض ح�ضور الحفل�ة              

وطل�ب  ) أم الفت�اة    ( بار أنھا ستقام ف�ي بی�ت زوجت�ھ ال�سابقة          التي أقمناھا على اعت   
ھ�ل ال��زواج  : من�ي وم�ن ابنت�ھ الح��ضور لزیارت�ھ بع�د عق�د الق��ران، وال�سؤال ھن�ا         

صحیح؟ وھل تكفي موافقة األب الشفھیة؟وإن لم تك�ن كافی�ة م�اذا عل�ي أن أفع�ل؟                 
  .أفیدوني جزاكم اهللا كل خیر

: لى رسول اهللا وعلى آلھ وص�حبھ، أم�ا بع�د     الحمد هللا والصالة والسالم ع    : اإلجابة
ف��إن ك��ان ال��ذي ت��م خ��الل االت��صال بین��ك وب��ین أب��ي الم��رأة ھ��و عق��د نك��اح م��شتمل  
اإلیجاب والقبول، فإن عق�د النك�اح م�ع ذل�ك ال ی�صح لتع�ذر اس�تیفاء ش�روط العق�د             
عن طریق الھاتف، فاحتمال محاك�اة ص�وت الم�تكلم احتم�ال وارد ج�ًدا، وم�ن ب�اب           

ن م��ا ت��م بینكم��ا مج��رد إخب��ار بالرغب��ة ف��ي ال��زواج ب��دون إن��شاء عق��د  أول��ى إن ك��ا
    .) ١ (...."نكاح، وعلیھ فإنھ تجب علیك مفارقة ھذه المرأة

 أم��ا إذا ك��ان ب��التلیفون فإن��ھ باط��ل، ألن     ٤٦١٨٩وف��ي ذل��ك أی��ًضا الفت��وى رق��م     
ال��شھود الب��د أن ی��شاھدوا طرف��ي العق��د عن��د العق��د، وھ��ذا غی��ر موج��ود ف��ي العق��د  

تلیفون، وعلی��ھ فعق��دكم ال��ذي ح��صل عب��ر التلیف��ون باط��ل، وإذا ح��صل أن عق��د  ب��ال

                                           
  -٤٤٩٢ رقم الفتوى - مركز الفتوى-موقع اسالم ویب) ١(

http://www.islamweb.net 
/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=fatwald&lang=A&l

d=٤٤٩٢ 
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علیھا عقًدا آخر بعد ھ�ذا العق�د، ف�إن العق�د اآلخ�ر ھ�و ال�ذي یم�ضي، فھ�ذه الم�رأة                      
اآلن زوجة للرجل اآلخر الذي عقد علیھا ولیھا، فإذا أرادت فراقھ فالبد من طالق    

  .)١(أوخلع

  -:الرأي الثاني

م��صطفى / وھب��ة الزحیل��ي، ال��شیخ / محم��د عقل��ة، د / ء دوھ��و ق��ول بع��ض العلم��ا  
  )٢(الزرقا

ج���واز إج���راء عق���د النك���اح م���شافھة ع���ن طری���ق الوس���ائل       : ، وھ���ؤالء ی���رون 
  .اإللكترونیة الناقلة للكالم نطًقا ومنھا شبكة الھاتف 

  .والفقھاء في جمیع المذاھب یعتدون بالرسول كناقل لإلیجاب بصفة عامة
إذا أرسل الخاط�ب    : " عقاده في عقد الزواج ومن أقوالھم     جواز ان : فالحنفیة یرون 

رس��وًلا یحم��ل إیجاب��ھ إل��ى المخطوب��ة وبل��غ الرس��ول ھ��ذا االیج��اب فقبل��ت بح��ضرة  
ش��اھدین س��معا ك��الم الرس��ول وإجابتھ��ا ب��القبول ت��م العق��د ألن إیجاب��ھ ال��ذي حمل��ھ  

  .) ٣ ("رسولھ كأنھ صدر عنھ شفوًیا في مجلس القبول الذي ھو مجلس العقد
ولو أرسل إلیھا رسوًلا وكتب إلیھا بذلك كتاًبا فقبلت بحضرة شاھدین سمعا كالم    "

الرس��ول وق��راءة الكت��اب ج��از ذل��ك التح��اد المجل��س م��ن حی��ث المعن��ى؛ ألن ك��الم     
الرسول كالم المرسل؛ ألنھ ینقل عبارة المرسل، وكذا الكتاب بمنزلة الخط�اب م�ن         

اب سماع قول المرسل وكالم الكاتب الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكت 
  .)٤("معًنى، وإن لم یسمعا كالم الرسول وقراءة الكتاب ال یجوز

والقانون المصري یعتد بالھاتف وما ی�شابھھ م�ن وس�ائل ف�ي إظھ�ار التعبی�ر ع�ن                   
إذا صدر اإلیجاب في مجل�س    "  من القانون المدني   ١ فقرة ٩٤اإلرادة، ففي المادة    

للقب��ول ف��إن الموج��ب یتحل��ل م��ن إیجاب��ھ إذا ل��م ی��صدر   العق��د دون أن یع��ین میع��اد 
القبول فوًرا، وكذا الحال إذا صدر االیجاب من شخص إلى آخر بطریق الھاتف أو            

  . )٥("بأي طریق مماثل

                                           
  -٤٤٩٢ رقم الفتوى - مركز الفتوى-موقع اسالم ویب) ١(

http://www.islamweb.net 
/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=fatwald&lang=A&l

d=٤٤٩٢ 
 ، حك��م إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صاالت  ٨٨٨ ، ٨٧٦/ ٢مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي  ) ٢(

، دار الضیاء للنشر والتوزی�ع الطبع�ة األول�ى، عم�ان، المملك�ة      ١١٣محمد عقلة صـ   / الحدیثة د 
 .١٩٨٦ه،١٤٠٤یة األردنیة الھاشم

 .٥٦- أحمد محمود الشافعي-الزواج في الشریعة اإلسالمیة ) ٣(
  .٢٣٣ / ٢بدائع الصنائع ) ٤(
 ن��شر ف��ي الوق�ائع الم��صریة ف��ي الع��دد  -١٩٤٨ ل��سنة ١٣١الق�انون الم��دني الم��صري رق�م   ) ٥(

 .١٩٤٨یولیة سنة٢٩في یوم الخمیس) ١(مكرر١٠٨
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  :الرأي الراجح

استخدام تلك الوس�ائل كالھ�اتف ینعق�د ب�ھ عق�د      : بعد عرض آراء الفقھاء یتبین أن     
یلة، واألصل وصول اإلیجاب إلى مجل�س العق�د،   النكاح حیث أنھ نقل لإلیجاب بوس    

  -:ولكن بشروط
  .أن یسمع االیجاب من الموجب شاھدین: أوًلا
أن یكون االیجاب والقبول بنفس الصیغة فیك�ون واض�ًحا وص�ریًحا وألفاظ�ھ              : ثانًیا

ال تحتمل التأویل وأن یستخدم فیھ لفظ أنكحت أو زوجت وال عب�رة ب�أي لف�ظ آخ�ر             
ھ اس��مھ وص��فتھ، وأن یوض��ح اس��م الم��رأة الت��ي یری��د أن     وأن یوض��ح ف��ي إیجاب�� 

  . یتزوجھا وصفتھا بحیث تعرف تعریًفا ال یقبل الجھالة
  .    وجود الولي والشھود: ثالًثا
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  املبحث الثالث

  )١(انعقاد النكاح عرب االنرتنت

یعد االنترنت أحدث وسائل االتصال الحدیثة في ھذا العصر ویعد وبحق انجاًزا في     
 البشریة ألنھ ق�رب م�ن الم�سافات واألبع�اد لح�د غی�ر م�سبوق، فأص�بح ألي           تاریخ

مجموع��ة م��ن الب��شر أن تتواص��ل م��ع بع��ضھا بال��صوت وال��صورة ك��أنھم ی��رون       
بعضھم رأي العین ویشھدون ذلك في نفس اللحظة، وقد أثرت تلك الوسیلة بشكل    

ت��أثرت كبی��ر ف��ي حی��اة الب��شریة كلھ��ا، وأص��بحنا اآلن نع��یش ع��صر االنترن��ت وق��د 
العالق��ات األس��ریة بھ��ذه الوس��یلة،ونحن ھن��ا نتناولھ��ا ف��ي بح��ث م��ستقل حی��ث أن    
الفقھاء القدامى لم یتناولوا تلك الوسیلة ولم تكن معروفة إال منذ عصر قریب ولم 
یمك��ن أن نقی��سھا عل��ى أي م��ن الوس��ائل فھ��ي وبح��ق فری��دة ومتمی��زة م��ن كاف��ة      

لظاھرة، ث�م نب�ین بع�ض األق�وال الت�ي      الجھات، لذلك نبین أوًلا أسباب انتشار تلك ا     
  .تعرف مدى إمكانیة تحقق اإلیجاب والقبول بتلك الوسیلة

  -:)٢(أسباب انتشار ظاهرة اإلعالن عن النكاح عبر االنترنت: أولًا

إن المت���ابع النت���شار تل���ك الظ���اھرة ی���رى العدی���د م���ن األس���باب الت���ي ت���ؤدي إل���ى   
 االلكترونی��ة الت��ي تق��دم خ��دمات انت��شارھا، فق��د أص��بحنا ن��رى الكثی��ر م��ن المواق��ع 

للتعارف بغرض النكاح، ولكن ھناك أسباب عدیدة للجوء الشباب إلى تلك الوسیلة 
  -:إلعالنھم عن رغبة في الطرف اآلخر، ومنھا ما یلي

 المغالة في المھور التي تقدم للزوجة وارتفاع تكالیف الزواج مم�ا جع�ل إق�دام                -١
یف الزواج حًدا كبیًرا ف�ي بع�ض الح�االت مم�ا            الشباب علیھ ضعیًفا، وقد بلغت تكال     

أرھق الشباب بتكالیف تفوق طاقتھم بكثیر ویقع ھ�ذا ال�سبب ف�ي مقدم�ة األس�باب                  
التي نتج عنھا انتشار تلك الظاھرة فقد انطلق الشباب بعیًدا ع�ن ال�زواج التقلی�دي      

  .وتأخر سن الزواج جًدا بینھم
مجتمع معین فما زال حتى اآلن من        تقید بعض العائالت بناتھا في الزواج من         -٢

ی��رفض أن ی��زوج بنات��ھ م��ن أغ��ارب ع��ن األس��رة، ف��إن تق��دم للفت��اةو ش��اب كف��ىء   
ولكنھ غریًبا أو لیس م�ن أس�رة الفت�اة، ف�إن ھن�اك ال�بعض م�ن األھ�ل م�ن ی�رفض                       

  .فكرة تزویج الفتاة إال من داخل العائلة

                                           
تربط بین آالف الشبكات وتت�یح االت�صال عل�ى ش�كل     ھو شبكة متداخلة ومتشعبة   : االنترنت) ١(

 حیث یرجع الفضل في ان�شائھا  ١٩٦٨تبادل للمعلومات الرقمیة وترجع نشأة االنترنت إلى عام         
إلى وزارة الدفاع االمریكیة وكان بھدف ض�مان اس�تمرار ال�سلطات االمریكی�ة ف�ي حال�ة ح�دوث                   

  .حرب نوویة 
 .٤٩سمیر حامد عبد العزیز الجمال صـ / التعاقد عبر تقنیات االتصال الحدیثة د

  .٦٧ ، ٦٦ إیھاب حسین صـ -الزواج والطالق عبر وسائل االتصال الحدیثة ) ٢(
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زواج وعدم رغب�تھم   عزوف الكثیر من الشباب عن تحمل المسئولیة الكبیرة لل -٣
في تحمل تلك المسئولیة الت�ي ینظ�ر إلیھ�ا عل�ى أنھ�ا ع�بء كبی�ر، وھ�ذه الوس�یلة                       

  .تجعلھ یحدد األوصاف التي یراھا مناسبة لھ
 أحالم بعض الفتی�ات بع�ریس كف�ارس األح�الم ال�ذي ی�أتي ویأخ�ذھا عل�ى ظھ�ر                     -٤

س�یلة وتق�وم   جواده وھذا أمر ق�د ال تج�ده ف�ي الواق�ع ب�سھولة، فتلج�أ إل�ى تل�ك الو           
بعرض متطلباتھا في زوج المستقبل حیث توفر لھا تلك الوسیلة اختی�ار ال�شخص    

  .وفًقا لمتطلباتھا وأوصاف محددة
وجی��ة ب��شكل كبی��ر ووس��ائل التواص��ل االجتم��اعي مم��ا   انت��شار الوس��ائل التكنول-٥

ساعد على خلق عالقات جدیدة في مجتمعات عربیة تحكمھ�ا تقالی�د متوارث�ة وق�د                
ساعدت تلك المواقع على نشوء عالقات اجتماعیة بدوان أي اعتبار ألي حواجز،            
وقد تعرف فیھا أشخاص إلى بعضھم یعد تالقیھم في الحی�اة التقلیدی�ة ش�يء ش�بھ              

  .حیلمست
 تأخر سن الزواج مما جعل الفتاة تتزوج في سن متأخر وكلما مر الوقت فقدت -٦

  .فرصتھا للزواج وانتشار ظاھرة العنوسة في المجتمعات العربیة
 قلة الثقة بالنفس وعزل�ة ال�شخص اجتماعًی�ا، فالتع�ارف عب�ر ش�بكة االنترن�ت                  -٧

 ال ی�ستطیعون  تتیح فرصة ذھبیة للشخ�صیات الخجول�ة للتع�ارف م�ع أش�خاص ق�د            
التعرف علیھم في الواقع، فالتعارف عب�ر االنترن�ت یخل�ق ال�شعور بالثق�ة ب�النفس         

  .ومزید من الجرأة في التعامل
 وبعد أن بینا بعض من أسباب لجوء الشباب إلى االع�الن ع�ن رغب�تھم ب�الزواج          -

عبر االنترنت، نرى أن جمیع العلماء المسلمون اتفقوا على عدم شرعیة العالقات 
الغیر أخالقیة بین الشاب والفتاة تحت أي مسمى وألي ظرف كان إال ما كان منھا     

  .بقصد الزواج وإنشاء أسرة مسلمة
بھ��دف ( وی��رى الكثی��ر م��ن العلم��اء أن إقام��ة العالق��ة بح��د ذاتھ��ا عل��ى االنترن��ت     -

أمر غی�ر مستح�سن، وربم�ا یك�ون غی�ر ج�ائز ش�رًعا ب�سبب ع�دم معرف�ة                 ) الزواج
ف اآلخر منًعا لإلث�م والوق�وع ف�ي الف�تن والغ�ش، وأص�حاب               الشخص بحقیقة الطر  

ھذا الرأي یتفقون مرة أخرى على أن الزواج عبر االنترنت غیر جائز شرًعا، وال 
یمك��ن أن ی��تم العق��د ب��دون وج��ود األش��خاص ف��ي مك��ان واح��د ویعلن��ون رف��ضھم       

ت نظًرا إلمكانیة اإلعالن عن الزواج أو إتمام عقود الزواج أو الطالق عبر االنترن    
الحتماالت وج�ود التزوی�ر أو التزیی�ف عب�ر ھ�ذه الوس�یلة وھ�و م�ا أص�بح حدوث�ھ                      
محقًق��ا بن��اًء عل��ى م��ا ی��ذاع ك��ل ی��وم ع��ن عملی��ات تزوی��ر واخت��راق عل��ى م��ستوى   
العالم، ال س�یما وأن ھ�ذه الق�ضیة خطی�رة للغای�ة، ألن النك�اح والط�الق م�ن أخط�ر                 

نترنت في توثیق ھذه العقود المقدسة     األمور والقضایا، وإمكانیة االعتماد على اال     
خط��ر، ألن��ھ م��ن الممك��ن أن یح��دث التزوی��ر والتحری��ف والتزیی��ف، وم��ا أس��ھل أن 
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یقدِّم إنسان عن طریق اإلنترنت بیانات غیر صحیحة عن نفسھ وی�دعي أن�ھ ف�الن                
  .)١(بن فالن ویتم التواصل معھ على ھذا األساس ویدعي ذلك أنھ یرید الزواج

  -:قاد النكاح عن طریق االنترنتحكم انع: ثانًیا
أما النعقاد النكاح عبر االنترن�ت، فعق�د ال�زواج م�ن العق�ود الخطی�رة والت�ي ترت�ب                    
الكثیر من النتائج الھامة لذلك حظ�ي ھ�ذا العق�د باھتم�ام ال�شارع الحك�یم وبترتی�ب                   
آثاره، ونجد في مجال الفقھ االس�المي والق�انون ف�ي م�صر أراء ع�ن ص�حة إب�رام         

  -:ح عبر االنترنت أو بطالن ذلك العقد نبینھا فیما یليعقد النكا

  -:  الرأي األول

ی��رى أص��حاب ھ��ذا ال��رأي أن اإلیج��اب الموج��ھ عب��ر االنترن��ت ال ینعق��د ب��ھ عق��د        
النكاح، وقد سار على ھذا الرأي مجمع الفقھ اإلس�المي، وھ�ذا ن�ص الق�رار تح�ت                   

إن مجل�س مجم�ع الفق�ھ    ) : حك�م إج�راء العق�ود ب�آالت االت�صال الحدیث�ة             ( عنوان  
اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربیة السعودیة من 

م، بع��د اطالع��ھ عل��ى  ١٩٩٠ م��ارس ٢٠-١٤ه المواف��ق ١٤١٠ ش��عبان ٢٣-١٧
البح��وث ال��واردة إل��ى المجم��ع بخ��صوص موض��وع إج��راء العق��ود ب��آالت االت��صال  

صل ف�ي وس�ائل االت�صال وجری�ان العم�ل      الحدیث ونظًرا إلى التطور الكبیر الذي ح  
بھا في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعامالت المالیة والتصرفات وباستح�ضار م�ا             
تعرض لھ الفقھاء بشأن إب�رام العق�ود بالخط�اب وبالكتاب�ة وباإلش�ارة وبالرس�ول،                
وما تقرر من أن التعاق�د ب�ین الحاض�رین ی�شترط ل�ھ اتح�اد المجل�س ع�دا الوص�یة                

 وتط��ابق اإلیج��اب والقب��ول، وع��دم ص��دور م��ا ی��دل عل��ى إع��راض أح��د    -والوكال��ة
  -:العاقدین عن التعاقد، والموالة بین اإلیجاب والقبول بحسب العرف، قرر ما یلي

 إذا ت�م التعاق�د ب�ین غ�ائبین ال یجمعھم�ا مك�ان واح�د وال ی�رى أح�دھما اآلخ�ر               :أولًا

لكتاب��ة أو الرس��الة أو  معاین��ة وال ی��سمع كالم��ھ وكان��ت وس��یلة االت��صال بینھم��ا ا    
والف��اكس وشاش��ات )٣(وال��تلكس)٢(، وینطب��ق ذل��ك عل��ى الب��رق )الرس��ول(ال��سفارة 

                                           
 .المصدر السابق) ١(
تطلق كلمة برق على بع�ث الرس�ائل بطریق�ة فوری�ة عب�ر تراس�ل كھرب�ي ی�سمى التلغ�راف،              : البرق) ٢(

ع ع�شر وأوائ�ل الق�رن الع�شرین إلرس�ال البرقی�ات       وھو جھاز اتصاالت استخدم ف�ي نھای�ة الق�رن التاس�           
والنصوص یعتمد على ترمیز الح�روف بنب�ضات كھربائی�ة ویرس�لھا عب�ر األس�الك إل�ى آخ�ر یطب�ع تل�ك                   

 اخترع العامل الكھربائي التقن�ي األمریك�ي ص�مویل م�ورس التلغ�راف ال�ذي         ١٨١٠النبضات، وفي عام    
  .یعید طباعة األحرف

org.wikipedia.m.ar://https-com.bbonline.ar://https-  
بطریق��ة تختل��ف ع��ن الطریق��ة المعت��ادة ) البرقی��ات(ھ��و جھ��از إلرس��ال واس��تقبال الرس��ائل: ال��تلكس) ٣(

خ�رى وتتب�ادل   باستخدام شفرة مورس، وھو عبارة عن آلة كاتبة متصلة بشبكة م�ن أجھ�زة ال�تلكس األ            
الرسائل فیما بینھما، وھو وسیلة اتصاالت دولیة أو محلی�ة ت�شبھ الھ�اتف ف�ي طریق�ة االت�صال، إال أن�ھ          

- https://www.proz.com    .یرسل الرسائل ویستقبلھا مطبوع�ة ول�یس منطوق�ة وم�سموعة    
https://ar.bbonline.com  
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ففي ھ�ذه الحال�ة ینعق�د العق�د عن�د وص�ول اإلیج�اب إل�ى                 ) الحاسوب(الحاسب اآللي 
  .الموجھ إلیھ وقبولھ

ــا إذا ت��م التعاق��د ب��ین ط��رفین ف��ي وق��ت واح��د وھم��ا ف��ي مك��انین متباع��دین،  :ثاني 

ا عل��ى الھ��اتف والالس��لكي، ف��إن التعاق��د بینھم��ا یعتب��ر تعاق��ًدا ب��ین         وینطب��ق ھ��ذ 
حاضرین، وتطبق على ھذه الحالة األحكام األصلیة لدى الفقھاء المشار إلیھ�ا ف�ي            

  .الدیباجة

إذا أص�در الع�ارض بھ�ذه الوس�ائل إیجاًب�ا مح�دد الم�دة یك�ون ملزًم�ا بالبق�اء                      : ثالثًا

  .رجوع عنھعلى إیجابھ خالل تلك المدة ولیس لھ ال
إن القواع��د ال��سابقة ال ت��شمل النك��اح الش��تراط اإلش��ھاد فی��ھ، وال ال��صرف   : رابًع��ا

  .)١(الشتراط التقابض، وال السلم الشتراط تعجیل رأس المال
 وقد ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى عدم جواز إجراء عقد النك�اح بواس�طة الكتاب�ة         -

، وأفتى )٢(ع إسالم أون الینعبر االنترنت، وممن قال بذلك مجموعة المفتین بموق
ب��ھ مجم��ع الفق��ھ الھن��دي، ویفھ��م م��ن ك��الم كثی��ر م��ن العلم��اء ال��ذین تح��دثوا ع��ن     
اإلعالن عن النكاح في مواقع االنترنت واستدل أصحابھ بأن عقد النكاح ل�ھ خط�ر               
عظیم، وھو عقد فیھ معنى العب�ادة، واألم�ر فی�ھ یق�وم عل�ى االحتی�اط، وق�د احت�اط                  

فمنعوا عق�د النك�اح فی�ھ بالكتاب�ة، وذل�ك احتیاًط�ا ألم�ر النك�اح،                 جمھور العلماء لھ    
  .والمحاذیر الشرعیة في النكاح عبر االنترنت أعظم، فوجب منعھا من باب أولى

  -:الرأي الثاني

م��صطفى / وھب��ة الزحیل��ي، ال��شیخ  / محم��د عقل��ة،د / وھ��و ق��ول بع��ض العلم��اء د  
نترن��ت بتالق��ي اإلیج��اب    ج��واز انعق��اد النك��اح عب��ر اال   : وھ��ؤالء ی��رون  ) ٣(الزرق��ا

والقبول، وقد أخذ ھؤالء بقول الحنفیة الذین أجازوا عقد النكاح بواسطة الكتاب�ة،             
فاعتبروا النكاح عبر االنترنت نظیر النكاح بالكتابة ال یختلف عنھا، واشترطوا لھ 

  . ما یشترط للنكاح بالكتابة من ولي، وإشھاد
ا ت��ؤدي إل��ى تالش��ي الح��دود     وھن��اك م��ن تح��دث ع��ن تل��ك الوس��یلة وق��ال إنھ��       -

الجغرافیة التقلیدیة حیث یمكن لكل من المتعاقدین أن یرى وی�سمع اآلخ�ر كم�ا ل�و         
كان یجلس معھ ویستطیع كل منھما أن یطل�ع اآلخ�ر عل�ى أدق التفاص�یل الخاص�ة               
بالتعاقد وكأن كال من المتعاقدین قد انتقل انتقاًلا مفترًضا إلى مكان الط�رف اآلخ�ر             

                                           
الرابع�ة بج�دة ف�ي المملك�ة العربی�ة      مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورتھ    مؤتمر  ) ١(

 .م ١٩٩٠ مارس ٢٠-١٤ه الموافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧السعودیة من 
  www.islamonline.netیراجع موقع اسالم أون الین) ٢(
 ، حك��م إج��راء العق��ود بوس��ائل االت��صاالت  ٨٨٨ ، ٨٧٦/ ٢مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي  ) ٣(

 للنشر والتوزی�ع الطبع�ة األول�ى، عم�ان، المملك�ة      ، دار الضیاء١١٣محمد عقلة صـ   / الحدیثة د 
 .١٩٨٦ه،١٤٠٤األردنیة الھاشمیة 
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، وقد ذھب أراء مجموعة من العلماء إلى ج�واز  )١(تصال المستخدمةعبر تقنیة اال  
ھذا العقد وانعقاد النكاح بتلك الوسیلة إذا تحققت بھا شروطھا م�ن إیج�اب وقب�ول        

  . بصیغة وشھود قیاًسا على القواعد العامة في العقود

  -:رأي القانون المصري

 حول ھ�ذه الوس�یلة ھ�ل        الناظر للقانون المصري ولفقھاء القانون یجدھم مختلفین      
تعتبر بین حاضرین أم تعاقد بین غائبین أم تعاقد بین حاض�رین م�ن حی�ث الزم�ان              

 ١ فق�رة  ٩٤وبین غائبین من حیث المكان ویخضع ھذا الن�وع م�ن التعاق�د للم�ادة         
إذا صدر اإلیجاب في مجلس العق�د دون أن یع�ین میع�اد     " من القانون المدني على   

من إیجابھ إذا لم یصدر القبول ف�وًرا، وك�ذلك الح�ال إذا    للقبول فإن الموجب یتحلل   
  .)٢("صدر اإلیجاب من شخص إلى آخر بطریق الھاتف أو بأي طریق مماثل

،، ومع اختالف فقھاء القانون في نوع التعاقد إال أنھم اتفقوا على وقوعھ، ولكن               
ق في النكاح لیس ھن�اك إال ش�رط ل�سماع ال�دعوى عن�د االنك�ار وھ�و ش�رط التوثی�                 

وال یقب�ل عن�د االنك�ار ال�دعاوى الناش�ئة ع�ن             " وقد نص الم�شرع الم�صري عل�ى         
 م�ا ل�م یك�ن ال�زواج      -١٩٣١ في الوقائع الالحقة على أول أغ�سطس         -عقد الزواج 

   ) .٣("ثابًتا بوثیقة رسمیة 

  :الرأي الراجح

بعد بیان آراء العلماء یتبین أن تلك الوسیلة ھي معجزة ھذا العصر حیث أصبحت          
انت�شاًرا ویمك�ن م�ن خاللھ�ا القی�ام بك�ل األن�شطة م�ن البی�ع وال�شراء وال�تعلم             أكثر  

والطب والریاضة وحتى الزواج فق�د ن�شأت ف�ي ھ�ذه ال�شبكة بع�ض المواق�ع الت�ي                    
تی��سر عل��ى ال��شاب وال��شابات س��بل اختی��ار ال��زوج أو الزوج��ة، وانت��شرت مواق��ع   

ع التواص�ل االجتم�اعي     الزواج عبر االنترنت انت�شاًرا كبی�ًرا وأی�ًضا انت�شرت مواق�            
بحیث یمكن التعارف من خاللھا، ومما ال شك فیھ أن أخط�ار ھ�ذه الوس�یلة كبی�رة                 
ومت��شعبة وخطی��رة ولك��ن اإلع��الن ع��ن الرغب��ة ف��ي ال��زواج عب��ر االنترن��ت ل��یس    

  .محرًما على الرأي الراجح
وإذا نظرن��ا ف��ي معظ��م أق��وال العلم��اء ف��ي انعق��اد ال��زواج بوس��یلة االنترن��ت ی��راھم  

سون تلك الوسیلة على وسائل االت�صال األخ�رى كالرس�الة والرس�ول، فالتعاق�د             یقی

                                           
 .١٤٦سمیر حامد عبد العزیز الجمال صـ / التعاقد عبر تقنیات االتصال الحدیثة د) ١(
ن�شر ف�ي الوق�ائع الم�صریة ف�ي الع�دد       -م١٩٤٨ ل�سنة  ١٣١الق�انون الم�دني الم�صري رق�م     ) ٢(

 .م١٩٤٨ یولیة سنة ٢٩في یوم الخمیس ) ١( مكرر١٠٨
 ق�انون تنظ�یم بع�ض أوض�اع وإج�راءات التقاض�ي ف�ي م�سائل األح�وال          -٢ فق�رة    ١٧المادة  ) ٣(

  .٢٠٠٠ ینایر سنة ٢٩ مكرر في ٤ العدد - الجریدة الرسمیة-٢٠٠٠ لسنة ١الشخصیة رقم 
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عن طریق ش�بكة االنترن�ت ی�شبھ التعاق�د ع�ن طری�ق الكتاب�ة أو الرس�ول، كم�ا أن                      
  .) ١(عقد الزواج الذي یتم عن طریق شبكة االنترنت یعد تعاقًدا بین غائبین

، فف��ي ھ��ذه الحال��ة یلح��ق وف��ي البدای��ة ق��د ی��ستخدم االنترن��ت ف��ي نق��ل الكتاب��ة فق��ط
بنفس القواعد الخاصة بالتعبیر عن اإلرادة بالكتاب�ة بال�شروط الت�ي س�بق ذكرھ�ا،            
وقد یستخدم في نقل الصوت فقط وھن�ا یلح�ق ب�التعبیر ع�ن اإلرادة بتل�ك الوس�یلة                   

  .بنفس الشروط السابقة أیًضا
ن الت�دلیس   لذا نقول بجواز إجراء عقد النكاح بواسطة شبكة االنترنت في حالة أم           

وانتف��اء التالع��ب ف��ي ال��صوت وال��صورة حی��ث یمك��ن لطرف��ي العق��د وال��شھود م��ن  
االشتراك في مجلس واحد حكًما وإن كانوا متباعدین ف�ي الحقیق�ة حی�ث ی�سمعون                
الك��الم ف��ي الوق��ت نف��سھ، فیك��ون االیج��اب ویلی��ھ القب��ول عل��ى الف��ور، وال��شھود       

  .ي الوقت نفسھیسمعون ویرون الولي والزوج، ویسمعون كالمھما ف

                                           
 -ةأحكام األسرة في الفقھ االس�المي والق�انون والق�ضاء دراس�ة لق�وانین األح�وال الشخ�صی               ) ١(

 جابر عب�دالھادي س�الم ال�شافعي ص�ـ     – محمد كمال الدین إمام    -رمضان علي السید الشرنباصي   
١٧٠. 
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  خلـامتـةا

  -:وتشتمل على
  .أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث: أوًلا
  .التوصیات المقترحة من خالل البحث: ثانًیا
  .قائمة المصادر والمراجع: ثالًثا
     .فھرس الموضوعات: رابًعا

  -:أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث: أولًا

إم�ا أن یك�ون م�ن خ�الل     : ر االنترنت من خالل المحادثة ال یخلو عقد النكاح عب -١
محادثة مرئیة، تتیح لكل طرف رؤیة اآلخر فعقد النك�اح ف�ي ھ�ذه الحال�ة ص�حیح،                 
وإما أن یكون من خالل محادثة غیر مرئیة بحیث ال یمكن لكل طرف رؤیة اآلخر، 

تالع��ب والنك��اح ف��ي ھ��ذه الحال��ة ص��حیح عل��ى الق��ول ال��راجح ف��ي حال��ة أم��ن ال         
  .والتدلیس

 الراجح من أقوال العلماء ھو صحة عقد النكاح بي غائبین بالمكاتبة، وھذا ما           -٢
یقتضي صحة عقد النكاح عب�ر االنترن�ت م�ن خ�الل المكاتب�ة وذل�ك ف�ي حال�ة أم�ن                      

  .التالعب والتدلیس
 القول بجواز النكاح عبر االنترنت ال یعني التوسع في العمل ب�ھ، وإنم�ا ینبغ�ي       -٣

تصر في اللجوء إلى تلك الطریقة ألف�راد ال ت�سمح لھ�م ظ�روفھم باللق�اء ف�ي                   أن یق 
  .   مجلس العقد

  -:التوصيات المقترحة من خالل البحث: ثانيا

 ان الحاج�ة الی�وم ماس��ة إل�ى وض��ع ض�وابط وأس��س لھ�ذا الع��الم الولی�د والنعق��اد       -
 ی�رى ص�ورتھ   العقود فیھ، فنحن ھنا أمام إرادتین یعبر بھا طرفھا ك�ل أم�ام اآلخ�ر           

ویسمع صوتھ إال أنھما منفصلین بالمكان وھ�ذا األم�ر ل�م یك�ن موج�وًدا ف�ي الفق�ھ          
الق��دیم ول��م یك��ن حت��ى مت��صوًرا، ل��ذلك یج��ب أن یبح��ث ف��ي ماھیت��ھ الحقیقی��ة بك��ل    
انط��الق وب��ال تحی��ز ألي رأي، ب��ل توض��ع الحق��ائق الواض��حة أمامن��ا وف��ي ض��وء      

شيء ممكن من ضبط تل�ك الوس�یلة       الشریعة االسالمیة نحاول الوصول إلى أقرب       
  .وإیجاد أقرب مفھوم لھا

 وضع تقنین نمیز فیھ التعاقد عبر االنترن�ت ع�ن غی�ره م�ن الوس�ائل، والب�د م�ن            -
  :االسترشاد بمبادئ عند وضع التقنین منھا

ب��شكل مب��سط م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار أنھ��ا  ) االنترن��ت( أن نع��رف تل��ك الوس��یلة-١
  .وسیلة كثیرة التطور والنمو

 أن نح���دد إط���ار مجل���س العق���د فیھ���ا م���ن حی���ث المك���ان ب���أن یك���ون الف���ضاء     -٢
  .االلكتروني مكاًنا أو حیًزا یمكن افتراضھ ویكون لھ قواعد خاصة بھ



 - ١٢٥٣ -

 أن تكون لھ طرق اثباتھ الخاص�ة ب�ھ لم�ا لھ�ذه الوس�یلة م�ن إمكانی�ات مختلف�ة           -٣
  .عن غیرھا من الوسائل

 من كافة االتجاھات ونحاول أن نرصد  أن نسترشد بكل جھد بذل في ھذا الباب -٤
  . ) ١(أیھا أقرب لروح الشریعة

  -:قائمة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث: ثالثًا

  -:مراجع الحدیث الشریف وعلومھ : أوًلا 
__________________  

 الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي ألبي عیسى محم�د ب�ن عی�سى ب�ن س�ورة         -١
(  الطبع��ة الثانی��ة –محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي  /  أ ھ��ـ ، تحقی��ق٢٩٧المت��وفي س��نة 

  .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ) م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨
 س���نن أب���ي داود لإلم���ام الح���افظ الم���صنف أب���ي داود س���لیمان ب���ن األش���عث        -٢

/ ال�سید محم�د س�ید ، د   / د :  ھ�ـ ، تحقی�ق    ٢٧٥السختیاني األزدي المت�وفي س�نة       
دار الحدیث ) م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠( طـ –سید إبراھیم / یر ، د عبد القادر أبو الخ

  . القاھرة –
 سنن ابن ماجة لإلمام الحافظ أبي عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي المت�وفي          -٣

 -ھ��ـ ١٤١٩(  الطبع��ة األول��ى –محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي  / ھ��ـ تحقی��ق ٢٧٥س��نة 
  .  القاھرة –دار الحدیث ) م ١٩٩٨

 ھ�ـ ،  ٣٨٥علي بن عمر الدار قطن�ي المت�وفي س�نة       / لإلمام   سنن الدار قطني     -٤
) م ١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦(  طـ –خادم السنة عبد اهللا ھاشم یماني المدني      / تحقیق  

  . الحجاز – المدینة المنورة –دار المحاسن للطباعة 
أب�ي الح�سین م�سلم ب�ن الحج�اج الق�شیري النی�سابوري             /  صحیح مسلم لإلم�ام      -٥

محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ، مطبع��ة دار إحی��اء   / ـ ، تحقی��ق  ھ��٢٦١المت��وفي س��نة 
  .فیصل عیسى الباب الحلبي ) م ١٩١٨ - ھـ ١٣٣٦(  طـ –الكتب العربیة 

نور الدین علي بن أبي بكر الھیثم�ي  /  كشف األستار عن زوائد البزار للحافظ        -٦
(  الطبع��ة الث��اني –حبی��ب ال��رحمن األعظم��ي /  ھ��ـ ، تحقی��ق ٨٠٧المت��وفي س��نة 

  .مؤسسة الرسالة ) م ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤
عبد /  معرفة السنن واآلثار ألبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي ، علق علیھ د -٧

( دار ال��وعي ) م ١٩٩١ - ھ��ـ ١٤١٢(  الطبع��ة األول��ى –المعط��ي أم��ین قلعج��ي  
  ) . القاھرة –حلب 
   -:مراجع  الفقھ : ثانًیا 

_____________  
  -:الفقھ الحنفي : أوًال 

                                           
  .٧٧إیھاب حسین صـ /الزواج والطالق عبر وسائل االتصال الحدیث د) ١(
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  ـــــــــــــ
عب��د اهللا ب��ن محم��ود ب��ن م��ودود الموص��لي   /  اإلختی��ار لتعلی��ل المخت��ار ت��ألیف  -١

دار ومطابع الشعب ) م ١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦(  طـ - ھـ ٦٨٣الحنفي المتوفي سنة 
  . األزھر ، إدارة المعاھد األزھریة –
 البنایة في ش�رح الھدای�ة ألب�ي محم�د محم�ود ب�ن أحم�د العین�ي المت�وفي س�نة                     -٢

 الطبع�ة  –محمد عمر ال�شھیر بناص�ر اإلس�الم ال�دارمفوري      /  تصحیح   – ھـ   ٨٥٥
  .دار الفكر ) م ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١( األولى 

كم�ال ال�دین محم�د ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي ال�سكندري                /  فتح القدیر لإلمام     -٣
 ھ�ـ  ١٣٨٩(  الطبعة األول�ى  - ھـ ٦٨١المعروف بابن ھمام الحنفي المتوفي سنة   

  . مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأوالده بمصر )م ١٩٧٠ -
محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل ش��مس األئم��ة السرخ��سي   :  المب��سوط المؤل��ف-٤
  . بیروت–دار المعرفة : الناشر) ھـ٤٨٣: المتوفى(

  -:الفقھ المالكي : ثانًیا 
 التفری��ع ألب��ي القاس��م عبی��د اهللا ب��ن الح��سین ب��ن الح��سن ب��ن الج��الب الب��صري  -١

 ١٤٠٨(  الطبع�ة األول�ى    –ح�سین ال�دھماني     /  ھـ ، تحقیق د      ٣٧٨المتوفي سنة   
  ) . لبنان –بیروت ( دار الغرب اإلسالمي ) م ١٩٨٧ -ھـ 
ش��مس ال��دین محم��د عرف��ة   /  حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر للعالم��ة    -٢

  .للطباعة والنشر ) دار الفكر (  طـ –الشیخ محمد علیش / الدسوقي ، تحقیق 
محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د عل�یش،       : شرح مختصر خلی�ل المؤل�ف   منح الجلیل    -٣

   بیروت-دار الفكر : الناشر) ھـ١٢٩٩: المتوفى(أبو عبد اهللا المالكي 
 المعونة على مذھب عالم المدینة أبي عبد اهللا مالك بن أنس إم�ام دار الھج�رة           -٤

ـ  ھ٤٢٢، تصنیف القاضي أبي محمد عبد الوھاب بن نصر المالكي المتوفي سنة 
  ) . لبنان –بیروت ( دار الكتب العلمیة) م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨(  الطبعة األولى -

  -:الفقھ الشافعي : ثالًثا 
  ــــــــــــ

 ھ�ـ ،  ٢٠٤أبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي المت�وفي س�نة   /  األم لإلمام  -١
  . مصر - القاھرة– طـ المكتبة التوفیقیة –خیري سعید / حققھ وعلق علیھ 

الحسن علي بن محمد بن حبیب /  الحاوي الكبیر شرح مختصر المزني لإلمام     -٢
علي محمد معوض ، /  ھـ ، تحقیق الشیخ ٤٥٠الماوردي البصري المتوفي سنة 

دار ) م ١٩٩٤- ھ��ـ ١٤١٤( ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود الطبع��ة األول��ى  / ال��شیخ 
  ) . لبنان –بیروت ( الكتب العلمیة 

محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي المت�وفي      / إلمام حج�ة اإلس�الم       الوسیط في المذھب ل    -٣
 الطبع�ة  -محم�د محم�د ت�امر    / أحمد محم�د إب�راھیم ، أ   /  ھـ ، تحقیق أ    ٥٠٥سنة  

  .  القاھرة –دار السالم ) م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧( األولى 
  -:الفقھ الحنبلي : رابًعا 
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م�د ب�ن     شرح الزركشي على مختصر الخرقي ف�ي الفق�ھ عل�ى م�ذھب اإلم�ام أح                -١
ش���مس ال���دین محم���د ب��ن عب���د اهللا الزرك���شي الم���صري الحنبل���ي  / حنب��ل لل���شیخ  
عب��د اهللا اب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د اهللا آل   /  ھ��ـ ، تحقی��ق أ ٧٧٢المت��وفي س��نة 

  .جبرین ، حقوق الطبع محفوظة
من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س البھ��وتي      /  ش��رح منتھ��ى اإلرادات للعالم��ة   -٢

 ١٤١٨(  الطبعة الثانیة –أحمد عبد المجید /  أ  ھـ ، تحقیق١٠٥١المتوفي سنة 
  . الریاض – مكة المكرمة –مكتبة نزار مصطفى الباز ) ھـ 
م�صطفى ب�ن س�عد ب�ن     :  مطالب أولي النھ�ى ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى المؤل�ف              -٣

: المت���وفى(عب���ده ال���سیوطي ش���ھرة، الرحیب���انى مول���دا ث���م الدم���شقي الحنبل���ي       
  المكتب اإلسالمي: الناشر) م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥( الثانیة : الطبعة) ھـ١٢٤٣

 المبدع في شرح المقنع ألبي إسحاق برھان الدین إبراھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د                 -٤
 ھ�ـ ، طب�ع عل�ى نفق�ة     ٨٨٤اهللا بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي المتوفي س�نة      

المكت���ب ) م ١٩٧٤ - ھ���ـ ١٣٩٤(  ط���ـ -عل���ي ب���ن عب���د اهللا آل ث���اني   / ال���شیخ 
   . دمشق–اإلسالمي 

   -:مراجع اللغة والمعاجم: ثالًثا
 ٢/١٨٧ جمھرة اللغة البن درید أبي بكر محمد الحسن األزدي البصري -١

  .دار صادر) ھـ ١٣٤٥(الطبعة األولى 
 مكتب�ة  -مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أب�ادي  /  القاموس المحیط تألیف   -٢
  ) . الحلبي-مصطفى الباب (
م ب�ن عل�ي أب�و الف�ضل جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور              لسان الع�رب لمحم�د ب�ن مك�ر         -٣

                                                             .بیروت -دار صادر) ه١٤١٤(األنصاري الرویفعي اإلفریقي ، الطبعة الثالثة 
  -:مصادر أخرى: رابًعا 

 –جم��ال س��میر حام��د عب��دالعزیز ال /  التعاق��د عب��ر تقنی��ات االت��صال الحدیث��ة د   -١
  . م٢٠٠٥ دار النھضة -جامعة االسكندریة كلیة الحقوق

، دار ١١٣محم�د عقل�ة ص�ـ    /  حكم إجراء العقود بوسائل االت�صاالت الحدیث�ة د    -٢
ال���ضیاء للن���شر والتوزی���ع الطبع���ة األول���ى، عم���ان، المملك���ة األردنی���ة الھاش���میة  

                   .                                                  ١٩٨٦ه،١٤٠٤
 دار الوفاء ٧٧السید أحمد فرج صـ   /  الزواج وأحكامھ في مذھب أھل السنة د         -٣

  . المنصورة –للطباعة والنشر 
 مكتب���ة الكلی���ات ٧١أحم���د الح���صري ص���ـ /  النك���اح والق���ضایا المتعلق���ة ب���ھ د -٤

  .م ١٩٦٧األزھریة 
امع��ة الجدی��دة  دار الج١٤٢ج��ابر عب��دالھادي ال��شافعي ص��ـ  /  مجل��س العق��د د -٥

  .                                                                     م ٢٠٠١ االسكندریة –للنشر 
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 ن��شر ف��ي – ١٩٤٨ ل��سنة ١٣١ الق��انون الم��دني الم��صري رق��م  – ٨٩ م��ادة -٦
 یولی��ھ س��نة ٢٩ف��ي ی��وم الخم��یس  ) ١( مك��رر١٠٨الوق��ائع الم��صریة ف��ي الع��دد  

  . م١٩٤٨
  www.islamonline.net أون الین موقع اسالم-٧
  -٤٤٩٢ رقم الفتوى - مركز الفتوى- موقع اسالم ویب-٨

http://www.islamweb.net 
/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=fatwald&l

ang=A&ld=٤٤٩٢  
org.wikipedia.m.ar://pshtt-com.bbonline.ar://https-   
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  ملخص البحث

  .یشتمل ھذا البحث على مقدمة ، وفصلین أساسیین، وخاتمة
  .أما المقدمة فتشتمل على أھمیة الموضوع وسبب اختیاره، وخطة البحث

  -:وأما الفصل األول فیشتمل على مبحثین 
  .وقد بینت فیھ تعریف النكاح لغة وشرًعا: المبحث األول 

فقد بینت فی�ھ أرك�ان عق�د النك�اح وش�روطھ ، وی�شتمل ھ�ذا                : ث الثاني   وأما المبح 
  -:المبحث على مطلبین 

  .في شروط عقد النكاح : في أركان عقد النكاح، والمطلب الثاني : المطلب األول 
وأم��ا الف��صل الث��اني فق��د بین��ت فی��ھ حك��م انعق��اد النك��اح عب��ر الوس��ائل اإللكترونی��ة  

  -:مباحثالحدیثة ، ویشتمل على ثالثة 
وق�د بین�ت فی�ھ حك�م انعق�اد النك�اح عب�ر الف�اكس وم�ا ی�شابھھ م��ن           : المبح�ث األول 

وسائل بالكتابة، وأما المبحث الثاني فقد بینت فیھ حكم انعقاد النكاح عب�ر الھ�اتف     
وما یشابھھ من وسائل بالصوت، وأما المبح�ث الثال�ث فق�د بین�ت فی�ھ حك�م انعق�اد          

 . النكاح عبر االنترنت 
فت�شتمل عل�ى أھ�م نت�ائج البح�ث، والتوص�یات المقترح�ة، وقائم�ة                : خـاتم�ـة وأما ال 

  .المصادر والمراجع
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Research Abstract 

This research includes an introduction, two main 
chapters, and a conclusion.   
The introduction includes the importance of this 
study, its selection reason, and research plan.   
First chapter includes two sections:   
First section: It shows the definition of marriage 
literally and figuratively.   
second section: It contains pillars and condition of 
marriage contract. As it includes two topics:   
First topic: It addresses pillars of marriage contract. 
 Second topic: It addresses conditions of marriage 
contract. 
Second chapter points out the ruling on the marriage 
contract through modern electronic means, as it 
includes three Topics:   
Frist topic: It includes the ruling on the marriage 
contract by fax and similar means of writing; second 
topic shows the ruling on the marriage contract over 
the phone and similar means of voice, since third 
topic shows the rule of marriage through the Internet.   

The conclusion: It includes the most important 
research results, suggested recommendations, and a 

list of sources and references.  




