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  أثر التطبیقات اإللكترونیة في فقه األسرة 

   "دراسة فقهیة مقارنة"

  إیمان محمد فتح اهللا عصر

ـــسم الفقـــه المقـــارن ـــشریعة اإلســـالمیة( ق  كلیـــة الدراســـات اإلســـالمیة ،)شـــعبة ال

جمهوریــــة مــــصر  ، اإلســــكندریة، جامعــــة األزهــــر،والعربیــــة للبنــــات باإلســــكندریة

  .العربیة

  emanasar.18@azhar.edu.eg:  ونيالبرید اإللكتر

  ا :  

 يف فقـه  التطبيقـات اإللكرتونيـةأثـر هذا البحـث باحلـديث عـن يف       قمت 

عـن ، وذلك يف فقه األرسةها أثر، وبيان تعريفها، وأنواعها، وآداهبا، واألرسة

، وكذلك حكـم عقد النكاح من خالل التطبيقات اإللكرتونيةطريق بيان حكم 

جتــسس أحــد الــزوجني عــىل ، والعالقــة الزوجيــة، وحكــم ممارســة قالطــال

 التطبيقــات  هــذهحــديث احلــب بــني املخطـوبني مــن خــالل، وحكــم اآلخـر

 املقــارن فقهــيفــصلني ،وقــد اســتخدمت املــنهج ال يفوذلــك  اإللكرتونيــة،

 يعنـى بحـرص األقـوال، ورسد األدلـة لكـل فريـق، واملناقـشة، وتـرجيح الذي

 .ً األقوى دليالالرأي

           و  جـائزاإللكرتونيـةأن عقد النكاح من خالل التطبيقـات إ  .

ــارش وأن ــصال املب ــق االت ــن طري ــالق ع ــالل الط ــن خ ــات م ــدى التطبيق  إح

ولكـن بـرشط التأكـد مـن أن الـذي ،اإللكرتونية احلديثة يقـع يف هـذه احلالـة 

كرتونيـة الطالق من خالل التطبيقـات اإلل، وكذلك خاطب الزوجة هو الزوج

ً وأيــضا تــرجيح القــول .كتابــة أو عــرب الرســائل النــصية أو الربيــد اإللكــرتوين
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لعدم أمن هـذه العالقة الزوجية من خالل التطبيقات اإللكرتونية بحرمة إجراء 

وأن التجسس بني الزوجني من املحرمات التي هنـى عنهـا الـشارع . الوسيلة 

ًني املخطــوبني؛ ســدا  جــواز تبــادل كلــامت احلــب بــًاحلكــيم ،وأيــضا عــدم

 بـني اتبادهلـوإرسـال الـصور  وكـذلك عـدم جـواز ًللذرائع، ودرءا للمفاسـد،

املـسلمني بعـدم  وأوىص .ًمنعـا مـن التالعـباالحتيـاط من قبيل املخطوبني 

املكوث عىل استخدام اهلاتف ،واالحتياط يف فرتة اخلطوبة وعـدم التـرسع 

ــال ــضوع ب ــدم اخل ــرام، وع ــب والغ ــامت احل ــادل كل ــسياق وراء بتب قول واالن

 ًالـشهوات؛ ألن اخلطوبــة مــا هــي إال وعـد بــالزواج وليــست زواجــا ، وأويص

وذلك لكـي  ومراقبة كالمها لآلخر، ؛ البعد عن الشك والتجسس ،ب الزوجني

 .تستقر حياهتام

  ت االطـالق مـن  - النكـاح مـن خـالل التطبيقـات اإللكرتونيـة:ا

العالقـــة الزوجيـــة مـــن خـــالل التطبيقـــات  ، ةخـــالل التطبيقـــات اإللكرتونيـــ

ــة ــات  ، اإللكرتوني ــالل التطبيق ــن خ ــر م ــىل اآلخ ــزوجني ع ــد ال ــسس أح جت

ـــة ـــب ، اإللكرتوني ـــديث احل ـــوبنيح ـــني املخط ـــات  ب ـــالل التطبيق ـــن خ  م

 .اإللكرتونية
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Abstract:        

     In this research, I talked about the effect of electronic 

applications on the jurisprudence of the family, explaining 

their definition, types, etiquette, and their impact on the 

jurisprudence of the family, by explaining the ruling on the 

marriage contract through electronic applications, as well as 

the ruling on divorce, the ruling on practicing the marital 

relationship, and spying on one of the spouses The other, and 

the ruling on the hadith of love between the engaged 

interlocutors, through these electronic applications, in two 

chapters. I used the comparative jurisprudential approach, 

which deals with restricting the sayings, listing the evidence 

for each team, discussion, and recommending the stronger 

opinion as evidence. And it has concluded that the marriage 

contract through electronic applications is permissible 

according to the correct opinion. And that divorce by direct 

contact through a modern electronic application takes place in 

this case, but on condition that it is ensured that the one who 

addressed the wife is the husband, as well as the divorce 
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through electronic applications in writing or via text messages 

or e-mail. It is also more likely to say that it is forbidden to 

conduct a marital relationship through electronic applications 

because this method is not safe. And that spying between 

spouses is one of the forbidden things that the wise street has 

forbidden, and also that it is not permissible to exchange words 

of love between engaged couples. In order to seal excuses, to 

ward off evil, as well as the impermissibility of sending 

pictures and exchanging them between the engaged persons as 

a precaution, to prevent manipulation. Recommended 

Muslims not to stay on the phone be careful during the period 

of courtship and not rush to exchange words of love and 

affection, and not submit to words and be driven to desires; 

Because the engagement is nothing but a promise of marriage 

and not a marriage, and I advise the spouses to stay away from 

suspicion and espionage, and to monitor both of the other, This 

is to stabilize their lives. 
 

Keywords: Marriage Through Electronic Applications - Divorce 

Through Electronic Applications, Marital Relationship Through 

Electronic Applications, Spying Of One Spouse On The Other 

Through Electronic Applications, Love Talk Between Engaged 

Couples Through Electronic Applications. 
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ــه احلمــد         ــا حممــد وعــىل آل ــصالة والــسالم عــىل نبين  هللا رب العــاملني وال

 .وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين 

 أ....  

ِإن من أعظم        ف َ ِ ًالعلوم التي ينبغي أن توىل عناية خاصةَّ ً َ ُ ِ ُعلم الفقه؛ إذ به يعرف  ُ َ ُ َ
ِ ِ ِ

ِكيف يعبد اهللاُ سبحانه وتعاىل، ويتوصل من خالله إىل معرفة احلالل واحلـرام؛  ِ َ ِ ِ ِ ُ َّ َ َُ ُ َُ ُ

ُفكانت حاجة الناس إليه آكد من حـاجتهم إىل الطعـام والـرشاب؛ إذ بـه تـستقيم  ِ َّ ُِ َّ ِ ِ َ ََّ ِ

ِأمور دينهم
ُ ودنياهم، ويسعدون يف أوالهم وأخراهمُ ُ َ َ هـذا وىف ظـل التطـورات . ُ

التطبيقـات التكنولوجية املذهلة نجد أنه قد ظهر يف اآلونـة األخـرية مـا يـسمى ب

ــة  عبــارة عــن بــرامج مــستقلة مــصممة لتعمــل عــىل األجهــزة وهــى : اإللكرتوني

وصـل إليـه ، وهـى آخـر مـا ت)١(املحمولة مثل اهلواتـف الذكيـة أو لوحـة اللمـس

ًالعقل البرشى، مما أسهم يف تسهيل العديد مـن املعـامالت التـي كانـت قـديام 

تستدعى حضور الشخص بنفسه أو وكيله يف جملس واحد، وأصبح من السهل 

ــارش أو  اآلن التواصــل مــع أي شــخص عــرب اهلــاتف عــن طريــق االتــصال املب

ري ذلـك مـن  أو غ"ياهو" أو "ماسنجر" أو "واتساب"تطبيقات التواصل مثل 

التطبيقات املستحدثة التي أصبحت بمثابة املجلس الواحـد، فـساعد ذلـك يف 

ــاح اإل ــود، كالنك ــن العق ــد م ــشأة العدي ــشار ون ــوير وانت ــرتوينتط ــالق لك ، والط

، والعالقة الزوجية اإللكرتونية، وغري ذلك مـن العقـود املـستحدثة، لكرتويناإل

                                                        

 . بي شبكة الونرتنت عىلالقاموس الفرنيس اخلاص بمصطلحات اإل )١(
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 هـذه املعـامالت والعقـود مما نتج عن ذلك العديد من التساؤالت حـول حكـم

 .املستحدثة، وأثر ذلك عىل العقد، وهذا هو جمال حديثنا يف هذا البحث

  : ب ار ع ا       أ
ــوع      ــوعات  إن موض ــن املوض ــه األرسة م ــة يف فق ــات اإللكرتوني ــر التطبيق أث

 املعارصة      

..  ومعـارض  مؤيد اشتعل حوهلا اخلالف بنيوالتياملطروحة عىل الساحة      

 مما دعانى إىل البحث العميق حول هذا املوضوع للوصول إىل حقيقـة األمـر،

 . وإثباته

ا : 

 عنيت هبذه املسائل، وىف التي قلة املصادر واملراجع يفتظهر مشكلة البحث 

 الوصول إىل 

 .احلكم عىل هذه املعامالت املستحدثة

ا : 

 يعنــى بحــرص األقــوال، ورسد الــذي املقــارن فقهــياســتخدمت املــنهج ال -١

 .ً األقوى دليالالرأياألدلة لكل فريق، واملناقشة، وترجيح 

 حتــى اسـتقراء واقــع التعامــل هبــذه املــسألة مــن خــالل معرفــة آراء الفقهــاء -٢

 . ًيتضح احلكم جليا
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ا : 
 ، هذا إىل مقدمة، وفيها أمهية املوضـوع وسـبب اختيـارهبحثيوقد قسمت  -  

 .وخامتة ، وتشتمل عىل فصلنيوخطة البحث،ومشكلة البحث، ومنهجه، 

ا ولالتطبيقات اإللكرتونية، وبيان أنواعها، وآداهبا تعريفيف : ا . 

إ و :   

اولالتطبيقات اإللكرتونية، واملصطلحات ذات الصلة تعريفيف : ا . 

امت اإللكرتونية وآداهبا بيان أنواع التطبيقايف : ا. 

امأثر التطبيقات اإللكرتونية يف فقه األرسة : ا .   

 إ و :  
اولعقد النكاح من خالل التطبيقات اإللكرتونية: ا .  

 إ و:-  
 . تعريف عقد النكاح:ا اول

ما قات اإللكرتونيةحكم عقد النكاح من خالل التطبي :ا. 

امالتطبيقات اإللكرتونية  الطالق من خالل: ا.   

 إ و:- 

 . تعريف الطالق:ا اول

ما من خالل التطبيقات اإللكرتونيةالطالق  حكم :ا. 

ا التطبيقات اإللكرتونية  العالقة الزوجية من خالل:ا. 

 إ و:  
 . تعريف العالقة الزوجية:ا اول

ما من خالل التطبيقات اإللكرتونيةالعالقة الزوجية حكم :ا . 
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 اا ــسس :ا ــات  جت ــالل التطبيق ــن خ ــىل اآلخــر م ــزوجني ع أحــد ال

  :و إ  .اإللكرتونية

 . تعريف التجسس:ا اول

 ما جني عـىل اآلخـر مـن خـالل التطبيقـات أحـد الـزوجتسس  حكم :ا

 .اإللكرتونية

 ا ــني املخطــوبني :ا ــديث احلــب  ب ــن خــالل التطبيقــات  ح م

 .اإللكرتونية

  إ و :  

  .تعريف احلب: ا اول 

 ما مــن خـالل التطبيقــات حكـم حــديث احلـب  بــني املخطـوبني : ا

  .اإللكرتونية

ا مــن خــالل التطبيقــات حكــم إرســال الــصور بــني املخطــوبني: ا 

  .اإللكرتونية

والتوصيات توصلت إليهاالتيوفيها أهم النتائج  ،ا ،.  
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ا ولا :  

ت اا  ،وم ،ان أمو وآدا  

 إ و:  

اولا :  

وا ،ومت اا  ت ذات ا  
  

أو : ومت اا:  

  ا  تمـصدر طبـق:    ا َ َالتطبيـق أن يـصيب املفـصل وهـو طبـق ، وَّ ُ َ ْ ِ
ُ َ

       :َالعظمني أي

َملتقامها وحيث تطابقا فيفصل بني العظمني     َ َُ ْ
)١(.  

  ا  ومْإلكـرتون نـسبة إىل  :ا اسـم ، وهـو إلكرتونـات )ج(، ]مفـرد[ِ

ــسوب ــضامن ــرتون  إىلً أي ْألك ــرد،امل. ِ ــرتوينأل: ف ــات) ج(، ّك ــال:َّألكرتوني  : يق

 .)كمبيوتر (َّحاسبة ألكرتونية، ّعقل ألكرتوين، ّحاسب ألكرتوين

فرع من الفيزيـاء يتنـاول األلكرتونـات وآثارهـا واسـتخدام : ّعلم األلكرتونياتو

 البطاقـــة -ّ الربيـــد األلكـــرتوين-ّكرتونيـــةالربجمـــة األل-ّاألدوات األلكرتونيـــة 

ــــة ــــة-ّاأللكرتوني ــــات األلكرتوني ّ التقني ّ ــــة-ِّ ــــضارة األلكرتوني ــــضاء -ّ احل  الف

                                                        

: املتــوىف( أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر .د لـــعجــم اللغــة العربيــة املعــارصةم )١  (

ـــ١٤٢٤ ــل) ه ــق عم ــساعدة فري ــة (-٢/١٣٨٧ بم ــاء املهمل ــصل الط ــادة  (-)ف ــق/ م ) طب

 ٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩ (-١: ط– )ط.د(-  عـامل الكتـب-). ل ك ت ر و نإمادة  (-١/١١٢،

 القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي ىب ألاألثرالفائق يف غريب احلديث و، ) م

 – حممد أبو الفضل إبراهيم -عيل حممد البجاوي / حتقيق– )هـ٥٣٨: املتوىف(جار اهللا 

 ).ط.د (– ٢: ط– لبنان – دار املعرفة  - ٢/٣٥٥
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ّ شحنة ألكرتونية-ّ تكنولوجيا األلكرتونيات-ّاأللكرتوين
 عرص وسائل التعبري -ِ

ّ وسائل إعالم ألكرتونية-ّاأللكرتونية
)١(. 

 ت اا وم    ح اا  ء : مل يـرد هـذا اللفـظ يف عبـارات

 .ًالفقهاء القدامى  نظرا حلداثته

  ح اا هـي منـصات تقـدم خـدمات للمـستخدمني بمجـاالت  :و

معينة ويتم حتميلها عرب اهلواتف املحمولة باختالف أنواعهـا بـرشط أن تكـون 

  . )٢(من نوع اهلواتف الذكية

     ي واا ا  هـي عالقـة عمـوم وخـصوص فـالتعريف :ا 

 .اللغوي أعم واالصطالحي أخص

ًم :ت ذات اا :  

 ا ا)اِا :(  
  .)٣(ّعلم التطبيقوتعنى كلمة أعجمية ذات أصل يوناين،  : ا ا

واِ  ْاسـم مؤنـث منـسوب إىل تقـن:  ا ِ ْمـصدر صـناعي مـن تقـنو ،َّ ِ
ّ :

َّأسلوب أو فنية يف إنجاز ّعمل أو بحث علمي ونحـو ذلـك، أو مجلـة الوسـائل  ِّ

 .)٤(ّواألساليب والطرائق التي ختتص بمهنة أو فن

                                                        

 ).أ ل ك ت ر و نمادة  (- ١/١١١ أمحد خمتار.د ل– معجم اللغة العربية املعارصة )١(

 . /https://wikiwic.com ع ويكى ويك    موق)٢(

 – ٢٤٣ ص – بــراهيم حممــد أبــو ســكني إلدراســات لغويــة يف أمهــات كتــب اللغــة )٣(

 ).ت.د (–) ط.د(

  .١/٢٩٦-د أمحد خمتار . لمعجم اللغة العربية املعارصة )٤(



  

)٥٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  ِنقــيض القــديم: مــصدر حــدث، واحلــديث: وا ِ َ ْ ُواحلــدوث. ُ ُ :

ِنقيض القدمة ْ ُ ُحـدث الـيشء حيـدث حـدو: يقال. ُ ُ َُ َُ َْ َ َثا وحداثـة، وأحدثـه هـو، فهـو ُ َ ُ ْ َُ َ َ َ ً ً

َحمدث وحديث، وكذلك استحدثه َْ َ ِ َ َ َ َ ٌ ْ ُ
)١(.  

ا   ح التطبيـق العمـيل الـذي أدى إىل ظهـور هي ا : ا

وهـذا التطبيـق . أعظم حضارة باذخة رآها العامل الذي نشأت يف قلبه ويف زمانه

  .)٢ (احلضارة ومظهرها احلي، وهو لب النظريالعميل، هو وليد العلم 

 ًجمموع التقنيات واملهـارات واألسـاليب والعمليـات املـستخدمة  هي :وأ

 .)٣(يف إنتاج البضائع أو اخلدمات أو يف حتقيق األهداف، مثل البحث العلمي

ا  حا أو الوســائل ، يالتطبيقــ العلــم هــي : ا

 .)٤(لرفاهية ومعيشة الناس املخرتعة املستخدمة األدواتو

                                                        

لفــضل، مجــال الــدين ابــن منظــور حمــد بــن مكــرم بــن عــىل، أبــو ا مللــسان العــرب )١(

دار  -) حـدث/مـادة (-١٣١/ ٢ – )هــ٧١١: املتـوىف (اإلفريقـي ياألنصاري الرويفعـ

 .  هـ١٤١٤:  ط– ٣: ط– بريوت –صادر 

 -حممـود حممـد شـاكر أليب فهـر -مجهرة مقاالت األستاذ حممـود حممـد شـاكر )٢(

مكتبـة اخلـانجي،  -٢/١٢٠٩ -الدكتور عادل سليامن مجال: مجعها وقرأها وقدم هلا

 . م٢٠٠٣ -) ط.د(-١: ط- مجهورية مرص العربية-القاهرة 

 .  موقع ويكبيديا املوسوعة احلرة )٣(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9
%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7 

 .د ل التقنيات احلديثة يف خدمة الكليات الرشعيةاستخداماإلجيابيات والسلبيات يف )٤(

 زكريا إبراهيم الزمييل



 

)٥٦٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 هي الثورة عـىل كـل يشء،، و احلداثة مشتقة من:ح اء وا  ا  

١( االبتعاد الصارم عن املجتمعا إهن:و(. 

  ت اا  ي واا ا  ــالنظر يف :ا  ب

التعريفـــات التعريفـــات الـــسابقة نجـــد أن التعريفـــات اللغويـــة ال ختـــرج عـــن 

 .االصطالحية، غري أن التعريفات االصطالحية أعم وأشمل

 

                                                                                                                                        

مـرشف الدراسـات العليـا يف كليـة  واألستاذ املـشارك يف قـسم التفـسري وعلـوم القـرآن  

 ).ت.د (–) ط.د (– ٣ ص –اجلامعة اإلسالمية غزة -أصول الدين

عــضو رابطــة األدب ( حمــد عبــد الــشايف القــويص مل!! ال نكــون ورثــة ســفهاءحتــى )١(

 ع – تـصدر عـن املنتـدى اإلسـالمي -مجلة البيـان  بحث منشور ب-) اإلسالمي العاملية

 .م٢٠٠٣ -أغسطس  - هـ١٤٢٤ -مجادى اآلخرة  : بتاريخ-١٩٠ ص -)٥٤(



  

)٥٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اما :  
 وآدا ومت ااع ان أم   

 

ت:أواع اأم وما :  
إن أنـواع التطبيقـات التـي يـتم تـصميمها بلغـة برجمـة تعمـل عـىل األجهـزة         

ننا يف الـسنوات اخلمـس األخـرية شـهدنا ثـورة مـن إالذكية ال حرص هلا، حيث 

ــورة  ــذه الث ــسدت ه ــد جت ــاص وق ــوع خ ــاتف يف ن ــات اهل ــل لتطبيق ــشار هائ انت

التي يرشف عىل تـصميمها مـصممون -املحمول، وقد حققت تلك التطبيقات 

ً، جعلها أداة ووسيلة يمكن من خالهلـا التـسويق والبيـع ًالفتاً نجاحا -حمرتفون ً

 .واصل االجتامعي بشكل مسموع ومرئيوالرشاء وكذلك الت

ا اا   ت ااع اأم:  

١-   ا ات ا:  تعتـرب مـن أهــم أنـواع التطبيقـات الــشائعة

ــبعض يعتــرب هــذه التطبيقــات كلمــة الــرس وراء تطــوير أنــواع أخــرى مــن  وال

د يف أي مكـان وأي التطبيقات، وتعتمد فكـرة هـذه التطبيقـات عـىل ربـط األفـرا

 -:)١(زمان من خالل تطبيقات بسيطة االستخدام منها

Facebook - WhatsApp- Snapchat  – instagram- Youtube 

٢-    اء ات ا  وم)  وما شبه الـسوق وهـى تـ: )ا

مـن يمتلـك ، ولكرتوين الذي يتم عن طريقه عـرض مجيـع أنـواع املنتجـاتإلا

                                                        

 .م٢٠١٧تـــــاريخ  أنـــــواع التطبيقـــــات اإللكرتونيـــــة بموقـــــع نحـــــو الريـــــادة ب)١(

https://ryada.sa/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82

%D8%A7%D8%AA 



 

)٥٦٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 عــىل هاتفــه الــذكي يمكنــه الــدخول إليــه واالطــالع عــىل مجيــع ذلــك التطبيــق

 .)١(املنتجات اجلديدة التي تم إصدارها باآلونة األخرية

٣-  رت ايـتم اسـتخدامها يف سـبيل احلـصول عـىل  وهى التي:ا 

 أو السياسية والتعـرف عـىل كافـة األمـور االقتصاديةأحدث األخبار الرياضية أو 

 .)٢(اجلديدة

٤- ات ا) بت ا:(نتــرش هــذا النــوع مــن  ا حيــث

لكرتونيـة لعـاب اإل عن األًصبح بديالوأطفال والشباب التطبيقات خاصة بني األ

لعاب الكمبيوتر، والتي استهدفت مجهـور اهلواتـف الذكيـة خـالل الـسنوات أو

يل الكبـري تحقيق املكسب املال استخدام تلك التطبيقات  يتمحيث، )٣(األخرية

بطريق مبارش من خالل بيعها، كام يمكن حتقيق الربح املايل منهـا عـن طريـق 

 .)٤(غري مبارش من خالل التسويق عربها

٥-  ت اتلك األنواع من التطبيقات تم ختصيـصها وتـصميمها  :ا

لتحقيق مصلحة بعض الرشكات منها تطبيقات البنوك أو املؤسسات حيث عن 

ــ ــن لل ــا يمك ــراءات طريقه ــع اإلج ــام مجي ــوم بإمت ــستخدم أن يق شخص أو امل

                                                        

 . ٢٠٢٠ أغسطس ١٢/ بموقع املرسال بتاريخأنواع التطبيقات اإللكرتونية )١(

 https://www.almrsal.com/post/933278 
 . املرجع السابق املوضع نفسه)٢(

 .االتصاللتصميم نظم احلاسب وأجهزة واجد  موقع ت)٣(

https://tawajod.ae/ar/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9- 
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84 

  .٢٠٢٠ أغسطس ١٢/ بموقع املرسال بتاريخأنواع التطبيقات اإللكرتونية )٤(

https://www.almrsal.com/post/933278 



  

)٥٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  والتعرف عىل ما يمتلكه من رصيد مـايل، كـام يوجـد منهـااملاليةواملعامالت 

القيام بإجراء احلجوزات بطريق ب تطبيقات الرشكات السياحية التي تسمح ًأيضا

 .)١(، مما يساعد عىل توفري الكثري من الوقتاًمبارش ومن ثم الدفع إلكرتوني

ًم :آدابومت اا : 

ًيعد اإلنرتنت عاملا واسع  ً ّ البـد وبالتـايل ُ يستخدم يف العديـد مـن املجـاالت، اُ

  :، والتي منهامن مراعاة اآلداب واألخالقيات الالزمة أثناء استخدامه

فينبغي عدم النظـر إىل مـا ال فائـدة فيـه أو النظـر  :اا  ات   -١

رمات، وعدم االطالع عىل معلومات اآلخرين أو خصوصياهتم حتـى إىل املح

يجـب االنتبـاه إىل عـدم مـشاركة ، ف)٢(ولو كانـت متاحـة ويـسهل الوصـول إليهـا

ــات  ــت،واملعلوم ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــصية ع ــات الشخ ــتخدام البيان ــب اس  وجتن

احلسابات اخلاصة أو رفع ملفات خاصة باسـتخدام شـبكات اإلنرتنـت العامـة، 

ن الشبكات العامة قد حتتفظ باملعلومات وامللفات حتى بعد االنتهاء وذلك أل

مـن التـصفح، وقــد تـتم مــشاركتها مـع أشـخاص آخــرين دون علـم املــستخدم، 

                                                        

 . املرجع السابق املوضع نفسه)١(

 دراسـة ميدانيـة عـىل – املشكالت األخالقية والقانونية املثارة حول شبكة اإلنرتنت )٢(

 اجلمهورية اجلزائرية – قسنطينية –األساتذة املسجلني بمخابر البحث بجامعة منتوري 

ــة  ــث الع–الديمقراطي ــايل والبح ــيم الع ــي  وزارة التعل ــة –لم ــل درج ــة لني ــذكرة مقدم  م

عبـد املالـك بـن .د/  حتـت إرشاف –املاجستري يف علـم املكتبـات لـبالل بـن جـامع 

ًمـرشفا مقـررا(ناجيـة قمـوح .، د) ًرئيـسا(السبتي  ،حممـد ) ًمناقـشا(شـهر زاد عبـادة.، د) ً

 .م١٣/١/٢٠٠٧ بتاريخ – ٧٣ ص-)ًمناقشا(الصالح نابتي 



 

)٥٧٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

وعــىل الــصعيد اآلخــر جيــب مراعــاة خــصوصية اآلخــرين وعــدم الــدخول إىل 

 .)١(حساباهتم أو ملفاهتم الشخصية حتى لو ظهرت لدى املستخدم

٢-    ا افقد يتعرض املستخدم ملواقع مسيئة أو حمتـوى :ا  

 وعـىل مـن هـم ً رقيبـا عـىل ذاتـه اإلنـسان أن يكـونذلك، ينبغيّسيئ، وللحد من 

ويتجنــب هــذا املحتــوى فــور التعــرض لــه، أو أن يــستخدم نظــام منــه  مــسئولون

ا، ليجعل تصفح اإلنرتنت بالنسبة له أكثر ًمحاية ما حيجب هذا املحتوى تلقائي

ــب  ــات لتجن ــب اإلعالن ــات حج ــافة إىل تطبيق ــه، باإلض ــذاء ل ــل إي ــهولة وأق س

 . )٢(اإلعالنات املسيئة

 والتـي تـنعكس عـىل املـستخدم : اا اات و  ر       -٣

فقط، ومن ذلك عدم إضاعة الوقت أمام اجلوال وإرهاق اجلـسد وعـدم إعطائـه 

 .)٣(قسطا من الراحة

٤-   ا ق ا: عـىل سـهولة الوصـول اإلنرتنـتدت إمكانيات ساع 

 والسطو عىل األفكار وإبداعات اآلخرين؛ ولذا جيب عـىل املـستخدم والنسخ

                                                        

 ١٢ بتـاريخ -  بموقـع موضـوع-ديل البكري هلنرتنتآداب وأخالقيات استخدام اإل )١(

 .   م٢٠١٩سبتمرب 

 https://mawdoo3.com /اإلنرتنت_استخدام_وأخالقيات_آداب 

 . املرجع السابق نفسه)٢(

 – املـشكالت األخالقيـة والقانونيـة املثـارة حـول شـبكة اإلنرتنـت لـبالل بـن جـامع )٣(

 .٧٣ص



  

)٥٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــرين  ــامل اآلخ ــسخ أع ــدم ن ــاالت، وع ــصور واملق ــار وال ــصادر األفك ــع م وض

 .)١(ًكالربامج مثال واستخدامها باملجان

٥-       مما  اة آداب اا:  مهذبـة اسـتخدام ألفـاظحيـث جيـب 

مـــشاركة ، كـــام جيـــب ولطيفـــة أثنـــاء التواصـــل وعـــدم اســـتخدام لغـــة مـــسيئة

ُّاملعلومــات املفيــدة لآلخــرين وجتنــب نــرش أي حمتــوى مــيسء لــشخص، أو 

احـرتام ، وعدم إزعاج أشخاص ال يعـرفهم املـستخدم، كام ينبغي عرق، أو دين

 .)٢(اختالف وجهات النظر

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٧٤ املرجع السابق ص)١(

 ١٢ بتـاريخ -  بموقـع موضـوع-ديل البكري هلآداب وأخالقيات استخدام اإلنرتنت )٢(

 .م٢٠١٩سبتمرب 

 https://mawdoo3.com /اإلنرتنت_استخدام_وأخالقيات_آداب   



 

)٥٧٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

اما  :ت اا ةأا   وم  

 إ و :  

ا ولا:ومت ال ا  حا    

 إ و:  

    اح: ا اول
  ا  حبمعنـى، وقد يكونالوطء يطلق عىل معنيني، فقد يكون بمعنى: ا  

ِنكحتها، إذا وط: تقول. َالعقد
َ ِْ َ ُ ْأو تزوجتها ،ئتها َ ّ َ َ َ)١(.  

  -:و اح اء

١-   م ا : حل استمتاع :أي ا،ًدعقد يفيد ملك املتعة باألنثى قص 

 .)٢(الرجل من امرأة مل يمنع من نكاحها مانع رشعي

                                                        

ّحمد بن حممد بـن ع ملتاج العروس من جواهر القاموس )١( ّبـد الـرزاق احلـسيني، أبـو ّ

َّالفــيض، امللقــب بمرتــىض، الزبيــدي  جمموعــة مــن /  حتقيــق-)هـــ١٢٠٥: املتــوىف(ّ

ــني ــادة – ٧/١٩٥ – املحقق ــح /  م ــة -نك ــاج ، )ت.د( ،) ط.د (– دار اهلداي ــصحاح ت ال

: املتـوىف(نـرص إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري الفـارايب  أليب اللغة وصـحاح العربيـة

ــ/حتقيــق - )هـــ٣٩٣ ــار أمح ــد الغفــور عط ــم  -نكــح/  مــادة– ١/٤١٣ -د عب دار العل

 .  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ - ٤: ط– بريوت –للماليني 

ــار )٢( ــصار وجــامع البح ــوير األب ــار رشح تن ــد  ملالــدر املخت ــن حمم ــن عــيل ب حمــد ب

ـــي  ـــصكفي احلنف ـــدين احل ـــالء ال ـــروف بع ـــصني املع ْاحل
ـــوىف(ِ ــــ١٠٨٨: املت  – )ه

 - ١: ط-)ط.د (– دار الكتـب العلميـة - ١٧٧ ص– عبد املنعم خليـل إبـراهيم/حتقيق

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣



  

)٥٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

٢-   م ا : عقد حلل متتع بأنثى غري حمرم وجموسية وأمـة كتابيـة 

 .)١(بصيغة

٣-   ا  م :  ْعقـد يتـضمن إباحـة وطء بلفـظ إنكـاٍح أو تـزويٍج أو ْ َ َ َ ُ ََ ِ َْ َ َ ٌَ ْ ِ ٍْ َ َ ِْ ْ َّ ََ

ِترمجته ِ
َ َ ْ َ)٢(. 

٤- م ا :  عقــد يعتــرب فيــه لفــظ إنكــاح أو تــزويج يف اجلملــة

 .)٣(واملعقود عليه منفعة االستمتاع

٥- م ا  :٤(عقد موضوع مللك املتعة(. 

                                                        

بلغــة الــسالك ألقــرب املــسالك املعــروف بحاشــية الــصاوي عــىل الــرشح الــصغري  )١(

ِالرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملذهب اإلمام ( َ ِ ِْ ََ ْ ِ

ٍمالك ِ
: املتـوىف(هري بالـصاوي املـالكي  العباس أمحد بن حممد اخللويت، الـشيب أل)َ

 ).ت.د (–) ط.د (– دار املعارف -٣٣٤- ٢/٣٣٢ -)هـ١٢٤١

 – ٨٢٤[أسنى املطالب رشح روض الطالب لزكريا بن حممد بن زكريـا األنـصارى  )٢(

 .دار الكتاب اإلسالمى :  ط - ٣/٩٨ –]ه٩٢٦

بن حسن بـن نصور بن يونس بن صالح الدين ا ملالروض املربع رشح زاد املستقنع )٣(

حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات : ومعه ،)هـ١٠٥١: املتوىف (احلنبيل إدريس البهويت

 -دار املؤيـد  - ٥٠٨ ص – عبد القدوس حممـد نـذير: خرج أحاديثه - الشيخ السعدي

 ).ت.د (–) ط.د (– مؤسسة الرسالة

مـشه جـواهر  البحر الزخار لإلمام املهدي لدين اهللا أمحـد بـن حييـي املرتـىض وهبا)٤(

األخبار واآلثار املستخرجة من جلة البحر الزخـار للعالمـة املحقـق حممـد بـن حييـي 

ــنة  ــوىف س ــصعدي املت ــق –ه ٩٥٧هبــران ال ــامر /د:  تعلي  دار -٤/٣ –حممــد حممــد ت

 .م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢ ،١: ط–) ط.د (–الكتب العلمية 



 

)٥٧٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

  : ون ا ار ات
 تعريفات الفقهاء السابقة، نجـد أن مجيـع التعريفـات اتفقـت عـىل أن يفبالنظر 

النكاح عقد، وأنه يفيد ملك املتعة أو االستمتاع أو الوطء، غري أن الـبعض قيـده 

ببعض الرشوط املعتربة عنده يف املذهب، فنجد أن احلنفية قيدوا النكاح بعدم 

ــى، و ــانع رشع ــود م ــةوج ــرشعية،  املالكي ــع ال ــصلوا املوان ــم ف ــذلك إال أهن ك

واشرتطوا وجود صيغة، أما الشافعية فـاملعترب عنـدهم لفـظ إنكـاح أو تـزويج أو 

 .ترمجته، وكذلك احلنابلة، أما الزيدية فأطلقوه بال قيد أو رشط

عقـد يفيـد ملـك املتعـة  هـو :و ا  ات ن أل إن اح        

ْبلفــظ إنكــاٍح أو تــزويٍج أو  رأة مل يمنــع مــن نكاحهــا مــانع رشعــيًقــصدا مــن امــ َْ ِ َْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ

ِترمجته ِ
َ َ ْ َ.   

  

       



  

)٥٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
ومت ال ا  حا    

رة ا:  
      هــي أن جيتمــع كــل مــن طــريف العقــد عــىل إحــدى التطبيقــات اإللكرتونيــة 

، "إيمـو"، أو "تليجـرام"، أو "تيمز"، أو "زووم" أو "ماسنجر"احلديثة كـ 

ويكون ذلك بمثابة املحادثة املبارشة بني الطرفني، حيث يتم العقـد مـن خـالل 

هذه التطبيقات بعد صدور اإلجياب والقبول من كـال الطـرفني وسـامع الـشهود 

ًذلك، بل ويمكن أيضا مشاهدة كال طريف العقد من خالل الكامريات املوجودة 

 . لتطبيقاتهبذه ا

ً    علام بأن عقد النكاح هبذه الـصورة مل يكـن موجـودا قـديام، فهـو مـن العقـود  ًً

ً يرى أن لـه نظريا، وهو مـا )١(املستحدثة يف عرصنا هذا، وإن كان بعض الباحثني

 من عقد البيع بني متناديني، بأن يكون العاقدان يف مكـانني يـسمع )٢(ذكره النووي

                                                        

ّبكليـة  سالمي وأصـولهأستاذ الفقه اإلذكر ذلك الدكتور عيل حميي الدين القره داغي ) ١(

ــرشيعة  ــر-ال ــة قط ــه   يف جامع ــةبحث ــصاالت احلديث ــائل االت ــود بوس ــراء العق  حكــم إج

 -التابعــة ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي بجــدة  املنـشور بمجلــة جممــع الفقــه اإلســالمي

 .٧٠٢ ص–) ٦(، عتصدر عن منظمة املؤمتر

حلـازمي العـامل حييى بن رشف بن حسن بن حـسني بـن مجعـة بـن حـزام ا:  النووى)٢(

العالمـة شـيخ املـذهب وكبـري ،  ثـم الدمـشقي الـشافعي،حميي الدين أبو زكريا النـووي

 وقـد حفـظ القـرآن فـرشع يف ،ولد بنوى سنة إحدى وثالثني وسـتامئة، الفقهاء يف زمانه

 ،اًا كثـريًثم اعتنـى بالتـصنيف فجمـع شـيئ، اًا ورشحًقراءة التنبيه ثم لزم املشايخ تصحيح



 

)٥٧٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

لـو تناديـا ومهـا « : اهده أو مل يشاهده، ويف ذلك يقولكل منهام نداء اآلخر، ش

 . )١(»متباعدان وتبايعا، صح البيع بال خالف 

 ًفهل يكون عقد النكاح صحيحا وينعقد هبذه الصورة، أم ال؟

       مــن املعلــوم أن عقــد النكــاح البــد لــه مــن تــوافر أركــان ورشوط، مــن هــذه 

هـو اللفـظ الـصادر مـن الـويل أو  :واب األركان وجود اإلجياب والقبـول، 

 أن يكــون طويــشرت. وكيلــههــو اللفــظ الــصادر مــن الــزوج أو : وال. وكيلــه

َعـىل أن يكون  ويشرتط يف اإلجياب. )٣(،)٢(اإلجياب والقبول يف جملس واحد َ

                                                                                                                                        

وحج يف مدة إقامتـه ، مله ومنها ما مل يكمله وقد قدم دمشق سنة تسع وأربعنيمنها ما أك

   .تويف يف ليلة أربع وعرشين من رجب من هذه السنة بنوى ودفن هناكو اهب

:  ط- ٢٧٩ ،٢٧٨ /١٣ - سامعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء إل البداية والنهاية [

 - افظ بن حممد عبد اهللا احلكمي حلحلديبيةمرويات غزوة ا، بريوت –مكتبة املعارف 

 ].مطابع اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية:  ط- ١/٣٥١

 زكريا حميي الـدين يب أل))مع تكملة السبكي واملطيعي((املجموع رشح املهذب ) 1(

 .هـ١٤٠٦:  ط-الفكردار  - ٩/١٨١ – )ه٦٧٦: املتوىف(حييى بن رشف النووي 

  .٥١٢، ٥١١ ص-نصور البهوتى  ملالروض املربع رشح زاد املستقنع )٢(

ً خالفــا  تقــديم اإلجيــاب عــىل القبــول، بــل ينــدب الفقهــاءوال يــشرتط عنــد مجهــور )٣(

  .لحنابلةل

بـن عابـدين، حممـد أمـني بـن عمـر بـن عبـد العزيـز  الرد املحتار عىل الدر املختـار[    

 –)ط.د( – بـريوت-دار الفكـر - ٣/٩ -)هــ١٢٥٢: وىفاملت(عابدين الدمشقي احلنفي 

حمد بن عبـد اهللا اخلـريش  ملرشح خمترص خليل للخريش، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢- ٢:ط



  

)٥٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــي ــىل الرتاخ ــال يــصح ع ــور ف ِالف ِ
َ َّ َ َْ ُّ َْ َ َ ــدم إ، َِ ــسري لع ــصل الي ــرض الف ــن ال ي ِلك َُ َ ْ ْ

ِ ِ ِ
ُ َُّ َْ ُ ْ ََ ــعاره َ ِش ِ َ ْ

ِباإلعراض عن القبول ُ ْ َ َْ ْ ِ َ ِ ْ ِ)١(. 

 .)٢(ً      وأيضا البد من سامع الشهود لإلجياب والقبول الصادر من طريف العقد

                                                                                                                                        

 -بــريوت –دار الفكــر للطباعــة  - ٣/١٧٤)هـــ١١٠١: املتــوىف(املــالكي أبــو عبــد اهللا 

 ].٥١١،الروض املربع ص٣/١٦٣أسنى املطالب  ، )ت.د (-)ط.د(

زوجتك :  عىل رضورة احتاد جملس العقد، فلو قال الويلاً مجيعقهاء  الفاتفق وقد )١(

قبلت، ثم قال يف جملس آخـر أو يف مكـان : ابنتي وانفض املجلس قبل أن يقول الزوج

 . آخر، مل يصح

 ًاحلنابلة عىل أن الفور ليس برشط مادام املجلـس قـائامو   فاتفق احلنفية:واختلفوا يف الفور 

 . ؛ألن حكم املجلس حكم حالة العقداًبام يقطع املجلس عرفتشاغال ومل ي، اًعرف

 .ًفاعر واغتفروا الفاصل اليسري الذي ال يقطع الفور، الشافعية الفور واملالكية واشرتط  

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحـد الكاسـاين  لبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع[   

ــي  ــوىف(احلنف ـــ٥٨٧: املت ــةدار - ٢/٢٣٢ -)ه ـــ ١٤٠٦ - ٢: ط–  الكتــب العلمي  -ه

شمس الدين أبو عبـد اهللا حممـد بـن  لمواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ، م١٩٨٦

ُّحممد بن عبـد الـرمحن الطرابلـيس املغـريب، املعـروف باحلطـاب الرعينـي املـالكي 

أســـنى  ، م١٩٩٢ -هــــ ١٤١٢ - ٣: ط– دار الفكـــر - ٣/٤٢٢- )هــــ٩٥٤: املتـــوىف(

حممـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن  أليب الكايف يف فقه اإلمـام أمحـد، ٣/١٦٣املطالب 

 املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة اجلامعييلأمحد بن حممد بن قدامة 

 - هـ ١٤١٤- ١ ط–)ط.د (-   دار الكتب العلمية- ٣/٢١)هـ٦٢٠: املتوىف(املقديس 

 ]. م١٩٩٤

العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن  يب ألالـذخرية،٢/٢٥٥ بدائع الصنائع )٢(

 –  حممد بو خبزة/ حتقيق- )هـ٦٨٤: املتوىف(عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف 

ــــالمي - ١٠/١٦٣ ــــرب اإلس ــــريوت  -دار الغ ــــنى  م١٩٩٤ - ١: ط–) ط.د (–ب  ، أس

اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل ، ٣/١١٩املطالب 



 

)٥٧٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 إاء  اح    اأ ا اوء     أن 

مموا  ا   وذ ،:-  
اعتمـده و، ) ١(وهـذا مـا أفتـت بـه اللجنـة الدائمـة لإلفتـاء ،ذلـكمنع : ال اول 

  .)٢(جممع الفقه اإلسالمي

مل ا٤(، وإبراهيم فاضل الدبو)٣(مصطفى الزرقا  أجاز ذلك، وإليه ذهب: ا( ، 

                                                                                                                                        
عبــد / حتقيــق– حفــوظ بــن أمحــد بــن احلــسن، أبــو اخلطــاب الكلــوذاين ملالــشيباين

 – مؤسـسة غـراس للنـرش والتوزيـع - ٣٨٧ ص –  مـاهر ياسـني الفحـل-اللطيف مهيم 

 .م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ - ١: ط–) ط.د(

ــة  )١( ــة الدائم ــاوى اللجن ــة األوىل-فت ــة  -  املجموع ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم اللجن

رئاسة إدارة البحـوث : النارش- أمحد بن عبد الرزاق الدويش: مجع وترتيب - واإلفتاء

 .١٨/٩١الرياض – اإلدارة العامة للطبع -العلمية واإلفتاء 

 -١٠ ص -ة األوىلالـدور –  قـرارات وتوصـيات املجمـع-جممع الفقه اإلسـالمي )٢(

 ٢:ط –  دار القلـم- دمـشق -غـدة و عبدالستار أب/  تنسيق وتعليق د-)١/٩٧(القرارات 

 .م١٩٨٨ -هـ١٣٨٨ -

حكــم إجــراء العقــود بوســائل االتــصاالت احلديثــة،  نقلــه الــدكتور حممــد عقلــة يف )٣(

 –دار الـضياء  –اجلامعـة األردنيـة  –كليـة الـرشيعة  – ١١٣ص ، اإلبـراهيم ملحمد عقلة

 . م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ – ١:ط –)ط.د(

األسـتاذ  يم فاضـل الـدبودكتور إبـراهلل حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة )٤(

 ص -)٦( منشور بمجلـة جممـع الفقـه اإلسـالمي ع بحث- بكلية الرشيعة بجامعة بغداد

٦٦٠. 



  

)٥٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، وأسـامة عمـر سـليامن )٣(، وبـدران أبـو العينـني)٢(، وحممد عقلة)١(ووهبة الزحييل 

  .)٤(األشقر

دا:-  
 :أد ال اول: أو

 :اختلفت أدلة وحجج القائلني باملنع عىل ما يأيت 

 .)5(. منع ذلك لعدم وجود الشهادة منهم من -١

 ألن عقد النكاح جيـب أن حيتـاط فيـه ا للنكاح؛ًومنهم من منع ذلك احتياط  -٢

ُألنـه يمكـن أن يقلـد الـصوت وحيـصل و ًما ال حيتاط يف غـريه حفظـا للفـروج؛

نظرا إىل ما ": وم اى وا  أ  ا اا ء   ،)6(.اخلداع

ا ًكثر يف هذه األيام من التغرير واخلداع، واملهارة يف تقليد بعـض النـاس بعـض

يف الكالم وإحكام حماكاة غريهم يف األصوات حتى إن أحدهم يقوى عـىل أن 

م يف أصـواهتم ويف ا، وحيـاكيهًا وكبارًيمثل مجاعة من الذكور واإلناث صغار

                                                        
 لــدكتور وهبـة مـصطفى الــزحييلل  االتـصاالت احلديثـةآالتحكـم إجـراء العقـود بــ )١(

 منـشور بمجلـة جممـع الفقـه اإلسـالمي بحـث -  جامعة دمـشق-األستاذ بكلية الرشيعة 

 .٦٦٩ ص -)٦(ع

 .١١٣ ص- حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثة، ملحمد عقلة )٢(

 . املرجع السابق املوضع نفسه)٣(

 - مــستجدات فقهيـــة يف قــضايا الـــزواج والطــالق ألســـامة عمــر ســـليامن األشـــقر)٤(

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ – ١: ط-)ط.د (– دار النفائس -١٠٩ص

 ).١/٩٧( القرارات -١٠ص  -ة األوىلالدور –جممع الفقه اإلسالمي )٥(

 .١١٠ ص- مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق ألسامة األشقر)٦(



 

)٥٨٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

لغاهتم املختلفة حماكاة تلقي يف نفس الـسامع أن املتكلمـني أشـخاص، ومـا 

ــر ــد، ونظ ــخص واح ــو إال ش ــروج ًه ــظ الف ــالمية بحف ــرشيعة اإلس ــة ال ا إىل عناي

واألعراض، واالحتياط لذلك أكثر من االحتيـاط لغريهـا مـن عقـود املعـامالت 

كاح يف اإلجياب والقبول والتوكيل رأت اللجنة أنه ينبغي أال يعتمد يف عقود الن

ا ملقاصـد الـرشيعة، ومزيـد عنايـة يف حفـظ ًحتقيقـ عىل املحادثات التليفونيـة؛

الفروج واألعراض حتى ال يعبـث أهـل األهـواء ومـن حتـدثهم أنفـسهم بـالغش 

 .)1("واخلداع

أد  مل اا:  

ت فيه رشوط  إن عقد النكاح من خالل التطبيقات اإللكرتونية احلديثة توفر -١

عقــد الــزواج كــالتلفظ باإلجيــاب والقبــول، وســامع كــل مــن العاقــدين لآلخــر 

ومعرفته به، واملواالة بني اإلجياب والقبـول، ووجـود الـويل، ووجـود الـشهود 

ًالذين يسمعون اإلجياب والقبول فيكون العقد صحيحا ؛ نظرا السـتيفاء أركانـه  ً

 )  2 (.ورشوطه

ا:  
     ام ا ا  اح ه ارة  أم اون أد

                                                        

 .١٨/٩١ -الرياض – املجموعة األوىل-فتاوى اللجنة الدائمة  )١(

 حكـم إبــرام عقـود األحــوال الشخـصية والعقــود التجاريـة عــرب الوسـائل اإللكرتونيــة )٢(

 -تاذ املـشارك بكليـة امللـك فهـد األمنيـة األسـ - حمد بن حييى بن حـسن النجيمـيمل

واخلبري بمجمع   قسم الفقه املقارن-واملعهد العايل للقضاء  قسم الدراسات الرشعية

 .)ت.د (-)ط.د( - ١٦ ص – الفقه اإلسالمي الدويل بجدة



  

)٥٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اإلشـكال لـيس يف مـسألة احتـاد املجلـس، فـإن االتـصال :ن   ود ادة  

، اهلاتفي أو اإلنرتنت من الطرفني يف نفس الوقت يأخذ حكم املجلس الواحـد

ــة، ــىل هــذا العقــد ممكن ــاتف أو  والــشهادة ع ــرب اهل ــوت املــتكلم ع بــسامع ص

نرتنت، بل يف ظل التقدم العلمي اليوم يمكـن مـشاهدة الـويل وسـامع صـوته اإل

 . )1(اًأثناء اإلجياب، كام يمكن مشاهدة الزوج أيض

      بعد استعراض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم يف حكـم عقـد النكـاح مـن  :ا

خالل التطبيقـات اإللكرتونيـة فإنـه يـرتجح لـدي مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول 

، الذين قالوا بجواز ذلك؛ وذلك لقـوة أدلـتهم حيـث نجـد أن عقـد النكـاح الثاين

من خالل هذه التطبيقات توافرت فيه األركان والرشوط املطلوبة لعقد النكـاح، 

كالتلفظ باإلجياب والقبول واحتاد املجلس، وسامع كل من العاقـدين لآلخـر 

واالة بـني اإلجيـاب ًومعرفته به بل ورؤيتهم أيضا ورؤية كل أطراف العقد، واملـ

والقبول، ووجود الويل، ووجود الشهود الذين يسمعون اإلجياب والقبول، إىل 

غـري ذلــك ممـا ال ينعقــد عقـد النكــاح إال بـه، وبالتــايل نجـد أن مجيــع األركــان 

ًوالرشوط توافرت يف عقـد النكـاح فيكـون العقـد صـحيحا؛ عـالوة عـىل أن مـن  ً

ً رضورة لـذلك كـأن يكـون مـسافرا وجيـد يقدم عىل هذا األمر هو بالتأكيد جيد

صعوبة يف ترك عمله والرجوع إىل بلد العروس ليعقد عقد النكاح فيضطر لعقد 

النكاح من خالل هذه التطبيقات اإللكرتونية ليختـرص املـسافات ويثبـت ألهـل 

الزوجة حسن نيته جتاه ابنتهم، أو يكون هنـاك وبـاء يمنـع النـاس مـن االخـتالط 

                                                        

صــالح / فتــوى للــشيخ – حكــم إجــراء عقــد النكــاح عــن طريــق اهلــاتف واإلنرتنــت )١(

 .م٩/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ –ؤال وجواب املنجد بموقع اإلسالم س



 

)٥٨٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

فلجأ الكثري من ) ١٩كوفيد (ا هذا بعد انتشار فريوس كورونا كام حدث يف زمنن

الناس إىل مثل هذا احلل، وغري ذلك من األسـباب التـي تـستدعي التيـسري عـىل 

 . ًالناس ال التعسري خصوصا مع توافر أركان ورشوط النكاح



  

)٥٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

امل: ا  قا ومت اا    

 إ و:  
ولاا  :قا       

  ا  قاسم من التطليق:ا ِ ْ َّ ِّ حل عقدة النكاح،، ويراد بهْ َِ ْ  ً ويطلق أيضا عىلُُّ

ْالرتك واإلرسال،  .)١( وعىل ختلية سبيل املرأة، وعىل الترسيح ّ

  :و اح اء

١- م ا  : ْرفع احلل الذي به صارت املر َ ََْ ْْ َ ُ
ِ ِ ِِ َّ ِّ َأة حمال للنكاِحْ ِّ ِ ِ� َ ُ َ)٢(. 

٢-    م ا : صـفة حكميـة ترفـع حليـة متعـة الـزوِج بزوجتـه موجبـا ً َ ْ ْ َ ُ ُِ ُ ُ َّ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َِ َ ِّ ٌ ٌَ َْ

ِتكررها مرتني للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َّ َ ِّ ْ َّ َ ُ َُّ ٍّ َْ ُ َ ُ ََ َ َ َِ ً ِ ْقبل زوٍج َ َْ َ َ)٣(. 

                                                        

 عبــد الــرمحن يب أل كتــاب العــنيطلــق،/  مــادة – ٢٦/٩٣بيــدي للزتــاج العــروس  )١(

 د / حتقيـق)هــ١٧٠: املتوىف(اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي 

باب القاف والطاء والـالم معهـام  (– ٥/١٠١ – مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي

 الكليـات ،)ت.د(-)ط.د (-دار ومكتبـة اهلـالل -)، ل ق ط، ط ل ق مستعمالتق ل ط

يوب بن موسى احلسيني القريمي الكفـوي،  ألمعجم يف املصطلحات والفروق اللغوية

 ٥٨٤ ص–  حممـد املـرصي-عدنان درويش  -)هـ١٠٩٤: املتوىف(أبو البقاء احلنفي 

 ).ت.د(-)ط.د (- بريوت –مؤسسة الرسالة -)َّفصل الطاء( -

: املتــوىف(حمــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل شــمس األئمــة الرسخــيس  ملاملبــسوط )٢(

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -) ط.د (–بريوت –دار املعرفة  -٦/٢-)هـ٤٨٣

حمـد بــن عبـد اهللا اخلـريش املــالكي أبـو عبــد اهللا  ملرشح خمتـرص خليـل للخــريش )٣(

 ).ت.د (– )ط.د (– بريوت- دار الفكر للطباعة -٤/١٢-)هـ١١٠١: املتوىف(



 

)٥٨٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

٣-  م ا : َة النكاح بلفظ الطالق أو نحوهَحل عقد ََ َ َّ ْ َ ِ ِّ ) ١(. 

٤- م ا : حل قيد النكاِح أو بعضه ِ ِ ِ
ْ َ ْ ََ َ ِّ ْ َ ُّ)٢(. 

٥-   ا   : هــو اللفـظ املزيـل لعقـد النكــاح مـن غـري فـسخ أو مــا يف

 .)٣(حكمه

٦- ا   :٤(إزالة قيد النكاح بغري عوض بصيغة طالق(. 

٧- ا   :٥(لعصمة املنعقدة بني الزوجنيحل ا(. 

  : ات ون ا ار
 تعريفات الفقهاء السابقة، نجـد أن مجيـع التعريفـات اتفقـت عـىل أن يفبالنظر 

الطالق هو حل عقدة  النكاح، أو رفع قيد النكاح، غري أن البعض اشرتط لفظ أو 

                                                        

شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة  غاية البيان رشح زبد ابن رسالن )١(

) ط.د (– بـريوت-دار املعرفة  -٢٦١ ص – )هـ١٠٠٤: املتوىف(شهاب الدين الرميل 

 ).ت.د (–

املبدع يف رشح املقنع إلبراهيم بن حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد ابـن مفلـح، أبـو  )٢(

 – دار الكتـب العلميـة، بـريوت -٦/٢٩٢ -)هــ٨٨٤: املتـوىف(الـدين إسحاق، برهـان 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١:ط–لبنان 

 .٤/٢٤١ البحر الزخار )٣(

 زيـن الـدينحمد بن مجال الدين مكـي ومل الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية )٤(

 دار :ط  – ٦/١١ - لينـان– بـريوت – مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات -  العاميلاجلعبى

  .)ت.د (– بريوت – اإلسالميالعامل 

-]ه١٣٣٢-١٢٣٧ [رشح النيل وشفاء العليل ملحمد بن يوسف بن عيسى أطفـيش )٥(

 .)م١٩٧٢= هـ ١٣٩٢ (٢: ط- بريوت– دار الفتح –جدة -مكتبة اإلرشاد – ٧/٤٤٩



  

)٥٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

دية واإلمامية؛ ليخـرج بـذلك صيغة الطالق أو عدم الفسخ أو عدم العوض كالزي

غري الطالق مما يؤدي إىل فـسخ النكـاح ، والـبعض أطلـق كاحلنفيـة واحلنابلـة 

 إىل الفرقـة كالـشافعية، يواإلباضية، والبعض أجاز صيغة الطالق وكـل مـا يـؤد

والــبعض فــصل كاملالكيــة، فبينــوا العــدد املوجــب لوقــوع الطــالق مــن احلــر 

 .والعبد

   ا  ا ت وصفة حكمية :بأن الطالق ٌ ٌَّ
ِ ِْ ُ َلنكاِحتوجب حل عقدة اَ ِّ 

ــصوص  ــخص خم ــن ش ــصوصة م ــصيغة خم ــزوج(ب ــصوص ) ال ــت خم يف وق

  .واهللا أعلم. )١()ًاحرتازا عن الطالق البدعي(

     ي واا ا  كر اأن التعريـف اللغـوي ال خيـرج عـن : ا

 .اح أو رفعهاملعنى الرشعي فالطالق هو حل قيد النك

                                                        

ِأن يطلقهـا يف طهرهـا الـذي مل جيامعهـا : فالـسني، ينقسم الطالق إىل سني  وبدعي )١( ُ ّ

ًأو كانـت يائـسة مـن  ْ قـد اسـتبان محلهـا ويطلقهـا طلقـة واحـدة ؛ًيه، أو أن تكون حامالف

ْاملحيض، أو ملا حتض؛ ِ َ  .لعدم وقوع احلمل ؛ ولو جامعها َّ

َ أن يطلقها يف حيض أو نفاس أو يف طهر جامعها فيه وال يدري أمحلت أم ال، :والبدعي  ٍ ُ ٍ ّ

ًأو أن يطلقها ثالث  .أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق:  أو يقولاًثأنت طالق ثال: فيقولا ّ

 سني بن عودة العوايـشة حلاملوسوعة الفقهية امليرسة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة  [

 -بـــريوت (، دار ابـــن حـــزم ) األردن-عـــامن (املكتبـــة اإلســـالمية  - ٥/٢٦٦،٢٦٩-

 ].ـ ه١٤٢٩ - ١٤٢٣من  - ١: ط-)ط.د (-)لبنان



 

)٥٨٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ما ا:   
  قاومت ال ا   

 رة ا    : أن يطلق الرجل زوجته من خالل إحدى التطبيقات اإللكرتونيـة

ـــساب، أو  ـــزووم، أو التيمـــز، أو اإليمـــو، أو الوات ــــو ال ـــة كاملاســـنجر أ احلديث

بني الطرفني، حيث يتم وقـوع التليجرام، ويكون ذلك بمثابة املحادثة املبارشة 

وقـد يقـع ذلـك عـن طريـق ،  الطالق من الزوج عىل الزوجة عرب هـذه التطبيقـات

 ةيالرسـائل النـصعرب  االتصال املبارش عرب هذه التطبيقات، أو عن طريق الكتابة

 .لكرتويناإل دي أو الرب))SMS ةريالقص

أو : ه ا  ل اا ط  قاومت ا:  
ــه  ــل زوجت ــق الرج ــارش      إذا طل ــصال املب ــق االت ــن طري ــدى ع ــالل إح ــن خ م

ــة كـــ  ــة احلديث ، أو "تيمــز"، أو "زووم" أو "ماســنجر"التطبيقــات اإللكرتوني

، فإن الطالق يقع يف هذه احلالـة ؛ ألن "تليجرام"، أو "واتساب"، أو "إيمو"

ــة وال موا ــضور الزوج ــىل ح ــف ع ــالق ال يتوق ــىل الط ــا، وال ع ــا وال علمه فقته

اإلشهاد، ويكون ذلك بمثابة الطالق املبارش كام لو كانت الزوجـة أمـام الـزوج 

وأوقع عليها الطالق، فالزوج قد أوقع يمني الطالق وخاطب به الزوجة وهذا هو 

 أقــر الفقهــاء بوقوعــه، وبالتــايل فــإن الطــالق يقــع هبــذه الــذيالطــالق الــرصيح 

الفقهاء، ولكن برشط التأكد من أن الذي خاطب الزوجة الوسائل بال خالف بني 

  .)١(ًهو الزوج احرتازا من التزوير وبرامج تقليد الصوت

                                                        

 - حجـاري حممـد. د اإلثبـات  احلديثة، حكمه، وحجيته يفتصالاالالطالق عرب وسائل  )١(

 بحـث مـشارك بـه –٨ ص – أستاذ حمارض بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعـة معـسكر



  

)٥٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م : قلا   ومت اا  ا  أو 

وما أو ا ا :  
ابـة أو عـرب الرسـائل كتعن طريـق الالطالق من خالل التطبيقات اإللكرتونية        

 ينـدرج حتـت حكـم الطـالق بالكتابـة عنـد الفقهـاء النصية أو الربيد اإللكرتوين

  وااختلفالقدامى، ونجد أهنم قد 

 :       يف هذه املسألة عىل قولني

) ٣(والـشافعية) ٢(واملالكية) ١( ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية:ال اول  -١

لكتابة املستبينة ممـن قـدر عـىل النطـق، وهـي  إىل وقوع الطالق با) ٤(واحلنابلة

                                                                                                                                        

 وحجيتـه حكمـه االتصال احلديثة، وسائل عرب والطالق الزواج": يف امللتقى الوطني حول

ـــة غ بجامعـــة ٢٠١٤ مـــاي ٢١ -  ٢٠ يـــومي املنعقـــد "اإلثبـــات يف ) ت.د(- )ط.د( - رداي

 -  موقع عكـاظ - عبد اهللا الداين: حتقيق - تعددت الوسائل والطالق .. الطالق اإللكرتوين،

 .   ٢٠١٠ فرباير ٢٤األربعاء / بتاريخ

   https://www.okaz.com.sa/article/317573 
 .٣/٢٤٦ رد املحتار عىل الدر املختار،١٠٠/ ٣بدائع الصنائع  )١(

ــيح األحكــام )٢( ــي التــوزري الزبيــدي ل رشح حتفــة احلكــامتوض  – عــثامن بــن املك

 . هـ١٣٣٩ ،١: ط– املطبعة التونسية -٢/١١٩

 .١٧/١١٩ املجموع رشح املهذب )٣(

ِنيل املآرب برشح دليل الطالب )٤( َِّ ُ َ َُ ِ َ ْ بـن ابـن عمـر  عبد القادر بن عمر بن عبد القادر لَ

ــشيباين  ــي ال ــامل التغلب ــن س ــب ب َأيب تغل ْ ــوىف(َّ ـــ١١٣٥: املت ــق - ٢/٢٣٥)ه  حتقي

 ١٤٠٣،  ١:ط  – مكتبة الفالح، الكويـت - ُالدكتور حممد سليامن عبد اهللا األشقر /

 . م١٩٨٣ - هـ 



 

)٥٨٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

كام يقع باللفظ مع خالف فيام بينهم يف . )١(التي يمكن كتابتها وفهمها وقراءاهتا

اشرتاط النية يف الكتابـة أو عـدم اشـرتاطها، وفـيام إذا كانـت بألفـاظ رصحيـة أم 

 .كناية

 -  فالق  فهـي رصحيـة يف الطـ)٢(الكتابـة إذا كانـت مرسـومة أن :ا

 وإذا مل تكــن الكتابــة مرســومة فهــي كنايــة ال يقــع ةفيقــع الطــالق بمجــرد الكتابــ

 . بالنية الطالق إال

- و ا  :يعلقون وقوع الطـالق بـالعزم لكن وبالكتابة، يقع   الطالقأن

  . )٣(عىل الطالق حني الكتابة وبوصول الكتاب إىل الزوجة

-  ا ويقـع همعـىل الـصحيح مـن مـذهببة الطـالق كنايـة كتا أن: و 

 الطالق 

                                                        

 .٣/٢٤٦رد املحتار عىل الدر املختار) ١(

ــار )٢( ــا مثــل مــا يكتــب إىل  ": جــاء يف رد املحت َاملرســومة أن يكــون مــصدرا ومعنون ُ ُْ َ َ َ ََ ْ َّْ ً ُُ َ ُ ً ُ َ َ ُ ْ
ِ َِ ْ َ َْ

َالغ ِائبْ ِوغري املرسومة أن ال يكون مصدرا ومعنونا، وهو عىل وجهـني. ِ ْ ُ ً ُ َ َ ُ ْ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ً ُْ َّ َ َْ ََْ ِ
ُ ِمـستبينة وغـري : َ ْ ْ َُ َ

ٍ َ َِ

ُمستبينة، فاملستبينة ما يكتب عىل الصحيفة واحلـائط واألرض عـىل وجـه يمكـن فهمـه  ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُْ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُِ َ ْ َْ َُْ َ َ َ َْ ِ ِ

ُوقراءته َُ َ َ
ُوغري املستبينة ما يكتب عىل اهلواء واملاء ويشء ال يمكنـه فهمـه وقراءتـه. ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُ ُ َ َ ََ ٌَ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َْ ُْْ َُ ََْ ْ ِ َ ".  

 ].٣/٢٤٦رد املحتار عىل الدر املختار [

فـإذا كتـب وهـو عـازم عـىل الطـالق وقـع عليـه وإن مل " : جاء يف توضـيح األحكـام)٣(

ً غري عازم مل يقع عليه يشء إال أن خيرجه من يده عازمـا خيرج الكتاب من يده وإن كتب

توضـيح األحكـام .   ["فإن أخرجه من يده غـري عـازم فلـه رده مـا مل يبلـغ املـرأة فيلزمـه

 -عـثامن بـن املكـي التـوزري الزبيـدي لتوضيح األحكـام رشح حتفـة احلكـام لزبيديل

 ]. هـ١٣٣٩ - ١: ط– املطبعة التونسية -٢/١١٩



  

)٥٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  .)١(صلهات أو مل ت الكتابة الزوجةسواء وصلهبا إذا نوى الزوج الطالق عندهم 

ن الكتابــة ؛ ألالكتابــة رصحيــة يف الطــالق يف املــذهبأن  : ا و

 )2(.ٌحروف يفهم منها الطالق

٢- مل ايف روايـــة،)٣(ذهـــب الـــشافعية يف وجـــه واحلنابلـــة: ا  

 .، إىل أن الطالق ال يقع بالكتابة)٤(والظاهرية

دا:  
 :أد ال اول

ِن الكتابة املستبينة تقوم مقام اللفظإ -١ ِْ َّ َ ُ َ َ َْ َ ُ َْ َ َ َِ ُْ َ  )٥(. فيقع هبا الطالقَّ

ــةنإ -٢ ــت   الكتاب ــو كان ــى ول ــة يفحت ــالق ف كناي ــالط ــي ت ــب ه ــن الغائ صح م

 )٦(.واحلارض كسائر الكنايات

                                                        

 .١٧/١١٩ رشح املهذباملجموع  )١(

ِنيل املآرب  )٢( َ ُ ْ َ٢/٢٣٥. 

 – عبـد الكـريم بــن حممـد الالحــم ل»فقــه األرسة«املطلـع عـىل دقــائق زاد املـستقنع )٣(

 –  اململكة العربيـة الـسعودية-دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض :  ط–٣/١٠٦

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، ١: ط

 بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـيس القرطبـي  حممد عـيليب ألاملحىل باآلثار )٤(

 .ت.ط ، د. ، دبريوت – دار الفكر - ٩/٤٥٤ -)هـ٤٥٦: املتوىف(الظاهري 

ِنيل املآرب  ،١٠٠/ ٣بدائع الصنائع  )٥( َ ُ ْ َ٢/٢٣٥. 

 .١٧/١١٩ املجموع رشح املهذب )٦(



 

)٥٩٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

لـوك بالكتابـة ولـو كانـت ال تقـوم غ الرسالة لبعض امل بل-  -ن الرسول إ -٣

ُأهيـا الرسـول  َيـا{:  تعاىليف قوله )١(مقام اللفظ ما حصل هبا التبليغ، املأمور به ُ َّ َ ُّ
َ

ُبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته َ َ َ ِّ ْ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َ ْ َِ ْ َْ َ ْ ْ َ ْ ِ َِ َِ َ ِ ُ{.)٢( 

لفظـه يف إثبـات احلقـوق فتقـوم الكتابـة مقـام ن كتاب القايض يقـوم مقـام إ  -٤

 )٣(.ثبات الطالق كذلكإاللفظ يف 

ل اا أدم: 

 يف كاإلشارةنام جعلت كالعبارة يف حق الغائب دون احلارض، إن الكتابة  إ -١

 )٤ (. طالقاخرس دون الناطق فلم يقع هبحق األ

 )٥(. هبا اإلقرار فكذلك الطالقتن الكتابة ال يثبإ -٢

ا  

  مل اب اأ ول أدل اب اأ م    :  

١-  رة أا  س ا :وذلك ؛ أنه قياس مع الفارق فيجاب عنه ب

ن داللة اإلشارة عىل الطالق خفية فال يصح محلها عليه، ولو صـحبتها النيـة، أل

 .)٦(النية عليهبخالف الكتابة فإن داللتها عليه واضحة فيصح محلها مع 

                                                        

ــستقنع )١( ــع عــىل دقــائق زاد امل رة وزاالكويتيــة  ، املوســوعة الفقهيــة٣/١٠٦ املطل

 . الكويت-السالسل  ، دار٢: ط –٢/٢١٦- الكويت –األوقاف والشئون اإلسالمية 

 ).٦٧( سورة املائدة آية )٢(

 .٣/١٠٦ املطلع عىل دقائق زاد املستقنع )٣(

 .٣/١٠٦ املطلع عىل دقائق زاد املستقنع ، ١٧/١١٩ املجموع رشح املهذب)٤(

 .٣/١٠٦ املطلع عىل دقائق زاد املستقنع )٥(

 .٣/١٠٧رجع السابق ملا )٦(



  

)٥٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

٢-   وأ       ارت ا  ىد :أن اإلقـرار يثبـت  فيجاب عنها بـ

ٍأهيا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  َيا{: هبا بدليل األمر بكتابة الدين يف قوله تعاىل ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ُِ َ ِ َ
ِ َّ َ ُّ

َ

ُإىل أجل مسمى فاكتبوه ُ َُ ْ َ � َ ُ ٍ َ َ ا، وإيقاع الطـالق الفروج جيب أن حيتاط هل؛ وألن )١(}ِ

 .)٢(بالكتابة إذا نوى هبا أحوط من عدم إيقاعه هبا

بعـد اسـتعراض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم يف حكـم الطـالق مـن خـالل :ا 

التطبيقات اإللكرتونية فإنـه يـرتجح لـدي مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول األول، 

ها مـن املعارضـة الذين قالوا بوقوع الطالق بالكتابة؛ وذلك لقوة أدلتهم وسالمت

،  الطالق يقع بالكناية مع النيـةوضعف ما استدل به أصحاب القول الثاين؛ وألن

وكتابة الطالق أدل عليـه مـن الكنايـة، فـإذا وقـع بالكنايـة وقـع بالكتابـة مـن بـاب 

 .أوىل

                                                        

 .٢٨٢بقرة آية ال )١(

 .٣/١٠٨ املطلع عىل دقائق زاد املستقنع)٢(



 

)٥٩٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ا ا:  
   ات اوما او  ل

 إ و :  

   ا او :ولا ا

ا  ا  :ق َّقها، وتعلَّلا، وتعًة وعلقًا، وعلقها عالقًعلق املرأة علق:  يقال

لفتح يف كل مـا كـان ، فهي با ق هبا، وهو احلب الالزم للقلبَقها، وعلَّهبا، وعل

 ما تعلق به الرجل من صناعة أو ضـيعة أو معيـشة  العني،بكرس و.اًمن هذا مصدر

ــه يــده مــن األمــور، التــي حياوهلــا، ومــن اخلــصومات  تقيمــه، أو مــا رضب إلي

 .)١(ونحوها

  ا  وَّرابطـة الزوجيـة :وا ْ ْ مـصدر صـناعي مـن زوج وهـيَّ َ زواج :  ، أيّ

ّوعقد رشعي قائم
)٢(. 

 اللغـوي ، فهـي تعنـي عقـد ى ال خيرج تعريفها عـن املعنـ:و اح اء  

 . )٣(قد سبق تعريف النكاح النكاح أو الزواج، و

                                                        
 - )هــ٦ق : املتـوىف( عيل احلسن بن عبـد اهللا القيـيس يب ألإيضاح شواهد اإليضاح )١(

دار الغـــرب  - ١/٤١٧ – الـــدكتور حممـــد بـــن محـــود الـــدعجاين: دراســـة وحتقيـــق

 أليب تصحيح الفصيح ورشحـه،  ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١: ط– لبنان –اإلسالمي، بريوت 

ْحممد، عبد اهللا بن جعفـر بـن حممـد بـن درسـتويه بـن املرزبـان  ْ َُ  -)هــ٣٤٧: املتـوىف(َُ

املجلس األعىل للشئون اإلسـالمية  -٣٣١،٣٣٢ ص – حممد بدوي املختون/حتقيق

 ).ط.د (– م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩:  ط-]القاهرة[

  .٢/١٠٠٧- أمحد خمتار/د – معجم اللغة العربية املعارصة )٢(

 .١٢سبق تعريف النكاح ص  )٣(



  

)٥٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
 وا اومت ال ا    

بعض الرجال ممن  أن  اوم  او  ل ات

حترمهم ظروف سفرهم من اخللوة الرشعية مع زوجاهتم ويعانون من احلرمان 

طفـاء نـار إجـل اشـباع الرغبـة وأجيا احلديثة من العاطفي، يلجأون اىل التكنولو

قــامر نرتنــت واألاحلــل ســهل وبــسيط يف ظــل عــرص الكمبيــوتر واإل.. الفــراق

 الصناعية، ينحـرص يف ميكروفـون صـغري وكـامريا دجييتـال وجهـاز كمبيـوتر أو

ذا كــان الــدين ينظــر اىل العالقــة بــني إلكــن . كمبيــوتر حممــول، والبــاقي معلــوم

ًها رباطا مقدسا وعالقة سـامية هلـا ضـوابطها وأحكامهـا، فهـل الزوجني باعتبار ً

 مع صـحيح االسـالم؟ وهـل جلـوء الـزوج ملثـل اًيصبح مثل هذا الترصف متفق

تلك احليلة لالستمتاع بزوجته أمام كامريا االنرتنت حالل ام حـرام؟ ومـا احلـل 

 حيـدث  لرياهـا العـامل كلـه كـامالعنكبوتيةاذا ترسبت هذه اللقطات عرب الشبكة 

حــول مـدى مــرشوعية اسـتمتاع الــزوج ، و )١( ؟ »YouTube«ًمـثال عــىل موقـع 

نجـد  ..ًاملغرتب بعيدا عن دياره بزوجته عرب املحادثات املرئية عىل االنرتنـت

 - :أن الفقهاء املعارصين اختلفوا يف ذلك بني مؤيد ومعارض ، وذلك عىل قولني 
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)٥٩٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ــب : ال اول ــه ذه ــك، وإلي ــة ذل ــب إىل حرم ــالح ذه ــدكتور ص ــتاذ ال األس

ـــصاوي ـــدكتور)١(ال ـــوقي  ، وال ـــد الدس ـــشيخ  ،)٢(حمم ـــنعم وال ـــد امل ـــد عب خال

ملكة يوسف زرار أستاذة الفقه املقارن بجامعـة ، واألستاذة الدكتورة )٣(الرفاعي

  .)٤(األزهر

 مل ابـرشط عـدم ممارسـة أي مـن الـزوجني للعـادة  ذهب إىل جواز ذلـك: ا

 اطالع أحـد أوالغري  من رؤية أو سامع وبرشط األمنأو غريها، الرسية مع نفسه بيده 

 )٥(لشيخ حممـد صـالح املنجـدا، وإليه ذهب وإال فال جيوز ذلك أو جتسسه عليه،

آمنـة نـصري أسـتاذة واألسـتاذة الـدكتورة  )6(أمحد احلجي الكردي واألستاذ الدكتور

                                                        

 موقـع  –ح الـصاوي مجاع الرجل زوجته عرب اهلاتف  لفضيلة األستاذ الـدكتور صـال )١(

 com.fatawaalsawy://https .م٢٠١٧ ديسمرب ٢٦ بتاريخ –فتاوى الصاوي 
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 موقـع طريـق – الـد عبـد املـنعم الرفـاعيخلرؤية الزوج لزوجته متكشفة عـرب النـت  )٣(

  https://ar.islamway.net/fatwa. م١٦/٢/٢٠٢١ بتاريخ –اإلسالم 
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 موقـع اإلســالم سـؤال وجــواب -رب اإلنرتنـت واالســتمتاع بـذلكحمادثـة الزوجـة عــ )٥(

.  ٢٨/١٠/٢٠٠٧: تـــــــاريخ النـــــــرش  -للـــــــشيخ حممـــــــد صـــــــالح املنجـــــــد

 https://islamqa.info/ar/answers   
سـتاذ فـضيلة األ ل شـبكة الفتـاوى الـرشعية موقـع- املعارشة الزوجيـة عـىل اهلـاتف )٦(

 .٤٣١٤٤ فتوى رقم - ١٨/٣/٢٠١٠ بتاريخ الدكتور أمحد احلجي الكردي



  

)٥٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أستاذة الفقـه سعاد صالح ، واألستاذة الدكتورة  )١(العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر

 .)٢(املقارن بجامعة األزهر

دا:  

  :أد ال اول

ِأن شاشة اإلنرتنت ليست بمعـزل عـن  ، وهو ال ان  ل     -١ ْ َّ

ُّأعني الناس، خاصة بعد انتشار برامج التجسس،  َُّ َِّ
  تكونُنفسها قدَّ أن الكامريا كامَّ

ُُخمرتقة من قبل حمرتيف َ
َّ القرصنة اإللكرتونيةِ

 أن حيفـظ  ؛ فيجب عىل الـزوج)3(

 بذلك ال يكبح من مجاح شهوته بـل هنفسه عن الوقوع يف هذا األمر املحرم ألن

عد من مفاسد التكنولوجيا احلديثـة، واللهـو ُيبل إن هذا األمر ، ًسيزيدها اشتعاال

يف املتعـة  لرغبـة الـزوجني إشـباع أي اإلطـالقاملحرم الـذي ال يـتم معـه عـىل 

حرام بسبب املفاسد التـي ترتتـب عليـه، ولـيس األمر احلالل أمام الكامريا فهذا 

نه يؤجج نارها مما جيعل الشهوة تـزداد إهبذا األسلوب يطفئ الزوج شهوته بل 

                                                                                                                                        
https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/43144   
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 .املرجع السابق نفس املوضع) ٢(

 موقـع طريـق – الـد عبـد املـنعم الرفـاعيخلرؤية الزوج لزوجته متكشفة عـرب النـت  )٣(

 https://ar.islamway.net/fatwa.   م١٦/٢/٢٠٢١ بتاريخ –اإلسالم 



 

)٥٩٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ىل إال باملعارشة الطبيعية، وربام يؤدي ذلك إ إلطفائهاعنده وعندها، وال سبيل 

 .)١(ثماإلوقوع أحد الزوجني أو كالمها يف 

ال يف غرف مغلقـة إن العالقة الزوجية عالقة مقدسة هلا حرمتها وال تكون  إ -٢

املعارشة الزوجية أو االستمتاع ، و عن االخرتاقاًمستورة عن أعني الناس وبعيد

 كشف للعورات عىل املأل بشكل ربـام يبـاح يرتتب عليهنرتنت بالزوجة عرب اإل

 .)٢(لآلخرين مشاهدته

س اإللكرتوين تتحول مع الوقت لنـوع مـن اإلدمـان بكـل ممارسة اجلن إن  -٣

خصائصه، وأمهها االعتياد واالحتياج القاهر للمزيد واملزيد من مادة اإلدمـان، 

وهي هنا اجلنس اإللكرتوين والعادة الرسية التي تصاحب هذه املامرسة؛ وهـو 

العالقـة ما قد يؤدي مع الوقت لفقد االهتامم بالعالقـة الزوجيـة الفعليـة؛ لتـصبح 

 وإثارة من العالقـة عـىل أرض ًاجلنسية التخيلية بني الزوجني أكثر متعة ومجاال

ــع ــة .. الواق ــستقبل هــذه العالق ــان يف امل ــاد الزوج ــة أن يعت ــي احتاملي ــذا يعن وه

 .)٣ (املتخيلة، ويفضالها عىل العالقة الواقعية

مل اا أد:  

                                                        

جريدة النهار  - بني اإلباحة والتحريم إلهياب نافع.. عرب اإلنرتنت» اخللوة الزوجية« )١(

 . ١/١/٢٠٢١: تاريخ الطباعة -١٥/٠٧/٢٠٠٨بتاريخ  – ٣١٤ العدد -ّالكويتية

http://www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=82794 
 .ع السابق نفس املوضعاملرج )٢(

 – موقـع مـنهج حيـاة – طلعـت رسـح.  د- أزمـة الغربـة.. عالقة زوجية عرب اإلنرتنت )٣(

 .م٢٠١٧بتاريخ 

http://manhag7aya.com/Article/37453 



  

)٥٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ًل أ و از نل اا : كـبح  من أجلذلكجواز َّأن وهو 

 بنفــسه عـن مــواطن الفتنــة بــالنظر ملــا أحلــه اهللا،ده مجــاح شــهوته وابتعــاالـزوج 

 مـن ولكـن.. خاصة أنه يف غربة طويلـة املـدى، والـيشء نفـسه بالنـسبة للزوجـة

الرضوري خالل هذه الربامج االحتياط مـن جهـة عـدم اخرتاقهـا بـأي شـكل مـن 

 أمكـن اخـرتاق إذاأما . جان ذلك فال حرمة يف أمرمها ضمن الزووإذااألشكال، 

 ملـا أمـر اهللا بـسرته، ان يف ذلـك فـضحإتلك املحادثات املرئية عرب االنرتنت ف

ًوجعله رباطا مقدسا له حرمته الشديدة، حيث تتعرض املـرأة ألن تكـون جمـاال  ً ً

لـدين وال باحية، وهو األمر الذي ال يرتـضيه الـرشع وال اإل عىل املواقع الإلثارة

 .)١(الزوج صاحب املروءة

وا ا:  
العالقة الزوجية من خـالل بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم يف حكم إجراء 

فإنـه يــرتجح لــدي مـا ذهــب إليـه أصــحاب القــول األول التطبيقـات اإللكرتونيــة 

م أمن القائلون بالتحريم؛ وذلك لقوة األدلة التي ساقها أصحاب هذا القول، وعد

، وأن مـا يتوصـل بـه إىل احلـرام فهـو )٢( بقاعدة سد الذرائعًعمالهذه الوسيلة، و
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قاعدة سد الذرائع تقوم مبارشة عىل املقاصد واملصالح، فهي تقوم عىل أسـاس أن  )٢(

فـإذا . الشارع ما رشع أحكامه إال لتحقيق مقاصدها، من جلب املصالح ودرء املفاسـد

بحت أحكامه تستعمل ذريعة لغري ما رشعت له، ويتوسل هبـا إىل خـالف مقاصـدها أص

 .احلقيقية، فإن الرشع ال يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده



 

)٥٩٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

فـاألوىل حرام؛ حيث إن الوسـائل تأخـذ حكـم الغايـات يف الـرشيعة اإلسـالمية 

عىل  من اطالع أحد اًخوفومن الوقوع يف احلرام، ً خوفا عدم جواز هذه الوسيلة

ــورات ــ هــذه الع ــراهن وال ــت ال ــصوصا يف الوق ــا ًخ ــه التكنولوجي ذي ازدادت في

 . وإمكانية اخرتاق املواقع واألجهزة بسهولة"اهلاكرز"احلديثة وانتشار 

واحلل الناجح يف هذه املسألة هو استقدام الزوجة أو الـسفر إليهـا، وإن اقتـىض 

ذلك التنازل عن بعـض الكامليـات، أو عـدم ادخـار يشء مـن املـال للمـستقبل؛ 

فإن تعـذر ذلـك  قدم عىل حفظ املال يف الرشعحيث إن حفظ الدين والعرض م

 بالــصرب واالنــشغال بالطاعــات واإلحلــاح عــىل اهللا يف  الــزوجني الــتحيل فعــىل

 .)١ (الدعاء
         

 

                                                                                                                                        

ــة - ٧٤ ص – محــد الريــسوين ألنظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطبي[   الــدار العاملي

 ].م١٩٩٢ = هـ ١٤١٢  بتاريخ- ٢:  ط– للكتاب اإلسالمي

 – موقـع مـنهج حيـاة – أبو ملـيحبرج.  د- أزمة الغربة.. ة زوجية عرب اإلنرتنتعالق )١(

 .م٢٠١٧بتاريخ 

http://manhag7aya.com/Article/37453 



  

)٥٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا ا:  
 ا  وا أ ومت ال ا   

 إ و:  
 ا: ا اول  

  ا جسـسته بيـدي أي:مشتق مـن الفعـل جـسس، يقـال : ا ُ ُ ملـسته :َ

َّألنظــر جمــسه أي ممــسه َّ ََ َ َ َ ِ واجلــس جــس اخلــرب، ومنــه التجــسس للجاســوس،ُ ُ ُُّ َ ُّ َ َُّّ َ ،

ُواجلساسة ّ ّدابة يف جزيرة البحر جتس األخبار وتأيت الـدجال: َ ّ َ ََّّ َ ُ ُّواجلـواس مـن . ٌ َ

ُاليـــدان والعينـــان والفـــم: ِاإلنـــسان ََ ُ والـــشم، الواحـــدة جاســـة، ويقـــال باحلـــاءَ َّ ُُّ َّ 

ُّالتجـسس( ومها سـواء عنـد الـبعض، والـبعض فـرق بيـنهام بـأن) التحسس( َ َّ( :

َباجليم، هو السؤال عن العـورات مـن غـريه َ َ َُ ُّ ِ ْ َْ، باحلـاء)التحـسس(و ِ استكـشاف : ِ

ِذلك بنفسه ِ َِ ِ َ )١(. 

ًسس اكتفــاء بــالتعريف  أغلــب الفقهــاء مل يعرفــوا التجــ:و اح اء

  و ام  ًاللغوي نظرا لوضوح معناه، ولكن نجـد أن الـبعض عرفـه، 

                                                        

باب اجليم مع الـسني ج س س،  (٦/٥ -عبد الرمحن الفراهيدي  أليب كتاب العني )١(

حلسن بن عبـد  هالل ايب أل معجم الفروق اللغويةجسس ،/  مادة – س ج ج مستعمالن

/  حتقيق– )هـ٣٩٥نحو : املتوىف(اهللا بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري 

مؤسـسة النـرش اإلسـالمي  - ١١٧ ص – الشيخ بيت اهللا بيات، ومؤسسة النرش اإلسالمي

ـــني بــــ  ـــم«التابعـــة جلامعـــة املدرس الكليـــات معجـــم يف  ،هــــ١٤١٢ -١:  ط - »ق

وب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبـو البقـاء ي  ألاملصطلحات والفروق اللغوية

 –  حممـــد املـــرصي-عـــدنان درويـــش  - حتقيـــق – )هــــ١٠٩٤: املتـــوىف(احلنفـــي 

 . بريوت-مؤسسة الرسالة  -٣١٣ص



 

)٦٠٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

  ا )١(    م  : َالبحـث عـام ينكـتم عنـك مـن عيـوب املـسلمني
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ُ َُْ ِ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َْ َّ ُ ْ

ْوعوراهتم َِ ِ ْ َ َ
)٢(.  

أم ًأ  ٣(البحث عن معايب الناس: وورد(. 

اا ٤( و( م : 

                                                        

فقيه جمتهد من كبـار علـامء : حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين :الشوكاين )١(

وويل . ونـشأ بـصنعاء) من بالد خـوالن، بـاليمن(ولد هبجرة شوكان . اليمن، من أهل صنعاء

نيـل (ا، منهـا ً مؤلف١١٤له . وكان يرى حتريم التقليد.  هباً ومات حاكامه١٢٢٩قضاءها سنة 

البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد ( جملـدات،  ةثامنيـ)  ط- األوطار من أرسار منتقى األخبار 

)  ط- فـتح القـدير  (،)  خ-  الفقهية -  الدرر البهية يف املسائل (جملدان ،)  ط- القرن السابع 

 . ، وغري ذلك كثرييف التفسري، مخسة جملدات

ــشقي  خلــاألعــالم  [ ــارس، الــزركيل الدم ــن ف ــن عــيل ب ــن حممــد ب ــدين بــن حممــود ب ري ال

 ]. م٢٠٠٢مايو /  أيار - ١٥:  ط– دار العلم للماليني -  ٦/٢٩٨-  -  )هـ١٣٩٦: املتوىف(

: املتـوىف(حممـد بـن عبـد اهللا الـشوكاين اليمنـي حمـد بـن عـيل بـن  ملفـتح القـدير )٢(

ـــ١٢٥٠ ــم الطيــب  - ٥/٧٦ – )ه ــري، دار الكل ــن كث ــريوت-دار اب ــشق، ب  - ١:  ط–  دم

 . هـ١٤١٤

 .٦/٤٥١ املرجع السابق )٣(

ِحممد بن حممد بن حممد ابن أمحد حجة اإلسالم زيـن الـدين أبـو حامـد  : الغزايل)٤(
َ ُ َّ َْ َّ َ ْ َّ َّ َِّ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ

ِفقيه الشافعيْالطويس ال ِ َِّ َ مـصنفاته كتـاب أحيـاء ، مـن أشـهرِ مل يكن يف آخر عرصه مثلـه،َ َ

ّعلوم الدين ُ ِوهو من أجل الكتب وأعظمها حتـى قيـل فيـه ُ ِ َّ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ أنـه لـو ذهبـت كتـب اإلسـالم :ْ ْ ِ ْ َ َ

ْوبقي األحياء ألغنى عام ذهب وأول ما دخل إىل الغرب أنكروا فيه أش َ َِ ِ ِ
ُ َ ََ ْ َ ِ َ َ ْ َ ََّ

َ ِياء وصـنفوا عليـه ْ
ْ ََ َ

َاإلمالء يف الرد عىل األحياء َّ ْْ َ ْ ِْ َ َوكانـت والدتـه يف سـنة مخـسني وأربـع مائـة وقيـل سـنة  ، ِ َ َ ََ َْ َ ِ َ ِ َ

َإحدى ومخسني بالطابران َْ ْ وتويف يوم ،ِ ََ ِّ َاالثنني رابع عرش مجـادى اآلخـرة سـنة مخـس  ُ َ ْ
ِ ْ َ َ ُ ِ ِ َ ْ ِ



  

)٦٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(طلب األمارات املعرفة

م ا ٢( البحث عن العوراتو ه:و(. 

    م ا واالطـالع عـىل مـا  االستامع حلديث غـريه دون علمـه، :و

  .)٣(خيصه دون إذنه

ي واا ا  ا:  

الصــطالحي ال بــالنظر يف التعريــف اللغــوي واالصــطالحي نجــد أن التعريــف ا

 .خيرج عن املعنى اللغوي 

  : ا ت وا ار
ً يف تعريفات الفقهاء الـسابقة نجـد أهنـا مجيعـا متقاربـة، غـري أن الـبعض ربالنظ

خص التجسس بأنه البحث عن العورات فقط، والبعض أطلـق التعريـف فجعلـه 

                                                                                                                                        

َومخس مائة بالطابران ْ صالح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن عبـد اهللا  لـتالـوايف بالوفيـا[ .  َ

-١/٢١١ – أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى/  حتقيق– )هـ٧٦٤: املتوىف(الصفدي 

 ].م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:عام النرش -  بريوت–دار إحياء الرتاث  - ٢١٣

 )هــ٥٠٥: املتوىف( حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس يب ألإحياء علوم الدين )١(

 ).ت.د (–) ط.د (-ريوت ب–ملعرفة دار ا -٢/٣٢٥ –

حمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليامن التميمـي  ملجمموعة احلديث عىل أبواب الفقه )٢(

جامعـة  -٤/٣١٩ – خليل إبراهيم مـال خـاطر/  حتقيق– )هـ١٢٠٦: املتوىف(النجدي 

 .اإلمام حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

 بحث منشور – سامل بن أمحد البطاطي ليف العمل الرتبوياملتابعة  دراسات تربوية )٣(

 -ذو القعـدة  -٢٦/ ١٢٥ – تصدر عـن املنتـدى اإلسـالمي - )٢٣٨عدد (مجلة البيان ب

 .)١٨: السنة( -م٢٠٠٤ -يناير  = هـ١٤٢٤



 

)٦٠٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ــني التعر ــع ب ــن اجلم ــديث، ويمك ــتامع ألي ح ــا باالس ــاهللا ًعام ــأقول وب ــات ف يف

 :التوفيق

م دون علمهـاآلخـريناالسـتامع حلـديث  و البحث عن العورات هو:ا، 

 .م دون إذهنمواالطالع عىل ما خيصه

  

  

  
  

 



  

)٦٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  

  ومت ال ا  ا  وا أ  

 الذكيـة تـساعد أطلقت رشكات التكنولوجيـا احلديثـة تطبيقـات عـىل اهلواتـف

األزواج والزوجـات عــىل التجــسس عــىل بعــضهم الــبعض، مــن خــالل إمكانيــة 

ــرتوين،  ــد إلك ــصية وبري ــائل ن ــات ورس ــن مكامل ــاتف م ــوى اهل ــشاهدة حمت م

وبمجـرد أن  .باإلضافة إىل إمكانية حتديد مكـان رشيـك احليـاة يف كـل حلظـة

 يـتمكن فإنـه، ل أحد الزوجني واحدة من هذه التطبيقات عىل هاتفـه الـذكيّحيم

من متابعة كل ما جيري عىل هاتف رشيك حياته، كام يمكن عن طريق خاصـية 

 ،آلخـرا حتديد املكان الذي يتواجد فيـه كـل مـنهام مـن قبـل "س إ.يب .جي"

وتتعدد التطبيقات التي تساعد عىل التجسس بني األزواج يذكر من بينهـا تطبيـق 

اردة والـصادرة والرسـائل يستخدم ملراقبـة املكاملـات الـوالذي  و"كونكت"

تطبيقـات  النصية، ويتميز بالتنصت عىل املكاملات ورؤيـة مـا تـتم كتابتـه عـىل

 كـام يعمـل تطبيـق .املحادثات الشهرية مثل فيسبوك والرسائل النصية القـصرية

 عىل تتبع أي هاتف تريده رشيطة مـشاركة املوقـع احلـايل "فايند ماي فراند"

هـو بـدوره يـأيت للمـستخدم باملكـان احلـايل للهاتف اآلخر عـىل اخلارطـة، و

 .)١(. للهاتف

 

                                                        

اخــرتاق اهلــاتف  - اهلواتـف الذكيــة تــسهل جتــسس األزواج عـىل رشكــاء حيــاهتم )١(

 اجلمعـة  بتـاريخ- موقـع العـرب –  عـن الـروابط األرسيـةالنظـر جريمة معلوماتية بغض

 https://alarab.co.uk.م٢١/٨/٢٠٢١



 

)٦٠٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 ة   امب،  ا  ،ً او ذ اء إ أن 

  ١(و(ذ  لو ،:  

١-    ِّياأهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثـريا مـن الظـن إن بعـض الظـن{: ل ا ْ َ ِّ َ ُ ْ ََّ ََّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ً َ َُّ َ ُ َ ََّ َ 

ِإثم وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعـضا أحيـب أحـدكم أن يأكـل حلـم أخيـه  ِ َِ َ َ ََ َ ْ ْ َ ُ َّ ٌَْ َ ََ ُْ ُ ُ ً ُْ ْ َُ ََ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ِ

ٌميتا فكرهتموه واتقوا اهللاََّ إن اهللاََّ تواب رحيم َ ُ ْ َ
ِ

ٌ َّ َ ُ َْ َّ ُ ًَّ ِ ُ ِ َ َ{)٢(.  

 ه ا  ا َهنـى املـؤمن أن يأن اهللا تعـاىل :  و َْ َْ َ َ
ِ ِبـع عـورات أخيـه تَتُْ ِ َِ َ ْ َ َ

ِاملؤمن ِ ْ ُْ. 

َ وعــن أيب هريــرة - ٢ َ ْ َ ُ ْ َ َِ َ)٣( - - ِأن رســول اهللا َ ُ َ َّ َ- -قــال َ َّإيــاكم والظــن، فــإن «: َ ِ َِ َّ ََّ ْ َُّ

ُالظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا،  َ ََ ُ ُ َّ ُ ََّ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََّ ِ ِ َ ْ َ َّ

َوال تبا ََ ًغضوا، وال تدابروا، وكونوا، عباد اهللاِ إخواناَ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ُ َُ ُُ َ«)٤( . 

                                                        

فضل بن عبد اهللا . د - املقدمة يف فقه العرص ،٢٤/١٧٠ املوسوعة الفقهية الكويتية )١(

 ،  م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧- ٢:  ط–  صنعاء–اجليل اجلديد نارشون   -٢/١٠٥١   - مراد

 - ٥٨٧، ٤/٥٤٤ – حمد بن إبراهيم بـن عبـد اهللا التـوجيريمل موسوعة الفقه اإلسالمي

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ -١:  ط– بيت األفكار الدولية

 .١٢:  ، آيةاحلجرات سورة )٢(

صـحايب، كـان : عبد الرمحن بن صـخر الـدويس، امللقـب بـأيب هريـرة : أبو هريرة )٣( 

 ، - -ي صـحبة النبـ ه، ولـزم ٧أسـلم سـنة ، ا للحـديث وروايـة لـهًأكثر الـصحابة حفظـ

  رجل بـني صـحايب وتـابعي٨٠٠ا، نقلها عن أيب هريرة أكثر من ً حديث٥٣٧٤فروى عنه 

 ].٣/٣٠٨األعالم للزركيل[   .هـ٥٩وتوىل إمرة املدينة مدة وتويف هبا سنة 

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم وسـننه  )٤(

/  حتقيـق– حمد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي ملريصحيح البخا= وأيامه 



  

)٦٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

      ا او  أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم هنـى عـن :  ا

 .)١(حلديث القوم   والتحسس وهو االستامععن العورات التجسس وهو البحث

ٍوعن ابن عباس  ِ َِّ َ ْ َ َ)٢( -- عن النبي ِّ ِ َّ ِ َ- -قال َ َمن حتلـم بحلـم مل يـره كلـف  «: َ ِّ ْ َُّ ُ ُ َْ َ َ َْ َ ٍ ِ َ َ

ــه  ــن يفعــل، ومــن اســتمع إىل حــديث قــوم، وهــم ل ُأن يعقــد بــني شــعريتني، ول ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ْ َِ
َ َ ْ

                                                                                                                                        

ِكتاب النكاح ( -٧/١٩ – حممد زهري بن نارص النارص َ ِّ َُ
ِباب ال خيطـب عـىل خطبـة  (–)ِ ِ

َ َ ُ ُ َْ َُ ْ َ َ

َأخيه حتى ينكح أو يدع ْ َ ََ ْ ََّ ََ َِ ِ مصورة عن الـسلطانية بإضـافة (دار طوق النجاة  - ٥١٤٣: ح-) ِ

 .هـ١٤٢٢ -١:  ط– ) الباقيترقيم حممد فؤاد عبد

محد بن حممد بن أبى بكر بن عبـد امللـك  ألإرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )١(

 -٨/٥٧ –) هــ٩٢٣: املتوىف(القسطالين القتيبي املرصي، أبو العباس، شهاب الدين 

ِكتاب النكاح ( َ ِّ َُ
َباب ال خيطب عىل خطبة أخيه حتـى يـنكح أ (–)ِ ََ َ َ َ ُ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ْ َُ ْ َ َو يـدعَ َْ  -  ٥١٤٢: ح-) َ

 . هـ١٣٢٣ - ٧:  ط -املطبعة الكربى األمريية، مرص

 ومـن أصـحابه، -- عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب ابن عم الرسول :ابن عباس )٢(

هـ وكـان قـد ٦٨احلرب والبحر يف التفسري وكان ترمجان القرآن، وتوىف يف الطائف سنة 

 . كف برصه يف آخر عمره

سـليامن بـن صـالح /  حتقيـق– ١/٣ -رسين ألمحد بن حممـد األدنـروي طبقات املف[ 

، الطبقــات )م١٩٩٧ (١: ط– املدينــة املنــورة –مكتبــة العلــوم واحلكــم :  ط–اخلــزي 

أكرم ضياء العمري . د/  حتقيق–) ١/٢٨٤(خلليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري 

 )].م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ (٢ ط– الرياض –دار طيبة :  ط–



 

)٦٠٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ًكارهون، أو يفـرون منـه، صـب يف أذنـه اآلنـك يـوم القيامـة، ومـن صـور صـورة ََ َ َ َ َ َ َ ُّ َُ َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ُ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ 

ِعذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافٍخ َِ َ ِْ َ َ َ َ ُْ ََ َِّ ُ ْ َ ُ ِّ«)١( . 

  ا ا  ا ٍمن استمع إىل حديث قوم أن : و ْ َ ََ َِ ِ ِ َ ْ ََ ُيبتعـدون منـه وهـم ِ ْْ ُ َِ َِ َ

ْومن استامعه كالمهم  َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َّصب(َ ْ أي،)ُ َ سكب :َ

ِ
ُيف أذنه اآلنك(ُ ُ ْ ِ ِ ُ ُ ِّباملـد وضـم ال) ِ َ َ ِّ َْ ِنـون ِ ُّ

ُ الرصاص األبيض وقيل األسود وقيل اخلالص وهو َ ُ َ َ ْ ُ َ
ِ ِ َِْ ْ َْ َْ َ ََّ ِيوم القيامة(َُ ِ

َ َ َ َْ ْ() 2( . 

 فقط، بل يـشمل النظـر عيوبوال يقترص التجسس عىل البحث عن العورات وال

 روى عبد اهللا بـن عبـاس ريض اهللا ، فقدفيام خيص املسلم من مكتوب أو نحوه

ِمـن نظـر يف كتـاب أخيـه بغـري  «:  اهللا عليه وسلم قـالأن رسول اهللا صىل: عنهام ْ َ ََ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ

ِإذنه فإنام ينظر يف النار َّ ُْ َُ َ َّ ِ َِ ِ ِ ْ«.) 3( 

                                                        

ــاب التعبــري( -٩/٤٢ – صــحيح البخــاري )١( ِكت ِ ْ َُّ َ ــاب مــن كــذب يف حلمــه (–)ِ ِب ِ ُ ُ َ ْ ُ َِ َ َ  : ح-) َ

٧٠٤٢. 

العال حممد عبد الرمحن بن عبد الـرحيم  أليب حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي )٢(

 -)أبـواب اللبـاس ( -)كتاب اجلهـاد(- ٥/٣٥٣ – )هـ١٣٥٣: املتوىف(املباركفورى 

ِبـاب مـا جـاء يف ( َ َ ِاخلـضابََ َ ِ  –) ط.د (- بـريوت–دار الكتـب العلميـة  -) ١٧٥١:ح (-)ْ

 ).ت.د(

داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بـن عمـرو  أليب سنن أيب داود )٣(

ْاألزدي السجستاين   – حممد حميي الـدين عبـد احلميـد/  حتقيق– )هـ٢٧٥: املتوىف(ِِّ

ِأبواب ق (-) كتاب الصالة (-  ٢/٧٨
ُ َ ْ ِراءة القرآن وحتزيبه وترتيلهَ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ََ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ ْ : ح (-) باب الدعاء– َ

 :ونـص احلـديث. ضعيف: وقال األلباين .  بريوت–املكتبة العرصية، صيدا  -)١٤٨٥

َعبد اهللاَِّ بن عباس، أن رسول اهللاَِّ صىل اهللاُ عليه وسلم قالعن  ََ َّ َ ََّ َ ْ ُ ََ َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ
ِ َّ َ ٍ َال تسرتوا اجلدر«: ُ ُْ َُْ َُ َ من نظر ُ ََ َ ْ



  

)٦٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

هذا هو حكم التجسس مجلـة ويـدخل فيـه جتـسس كـال الـزوجني أو أحـدمها 

ًعىل اآلخر وهذا ما أفتى به الفقهاء املعارصون أيضا، ومنهم مفتـي اجلمهوريـة 

ــي  وقــد ،)1(عــالم شــوقي الــدكتور هنــى عــن أن يفــاجئ  --أشــار إىل أن النب

ا من سـفره دون سـابق خـرب هلـا؛ وإنـام أمـر ًاملسافر زوجته بدخوله عليها راجع

ــسلم بإ ــاامل ــهعالمه ــل قدوم ــسن)2( قب ــه وح ــالتزين ل ــه ب ــستعد ملقدم ــى ت  ؛ حت

 .ولئال حيمله ذلك عىل التخوين وسوء الظن هبا وتتبع عوراهتا االستقبال،

ـــىل         ـــالع ع ـــزوجني االط ـــن ال ـــيح ألي م ـــاح، ال يب ـــد النك ـــح أن عق وأوض

خــصوصيات اآلخــر بغــري إذنــه؛ فــإن قوامــة الرجــل عــىل أهــل بيتــه ال تكــون إال 

باحلكمة والنـصح واإلرشـاد مـع أدائـه مـا جيـب عليـه نحـوهم مـن احلقـوق ال 

بالتجسس وسوء الظـن وتتبـع العثـرات، كـام أن حـب املـرأة لزوجهـا وغريهتـا 

                                                                                                                                        

ُيف كتــاب أخيــه بغــري إذنــه، فــإنام ينظــر يف النــار، ســلوا اهللاََّ ببطــون أكفكــم، وال تــسألوه  َ ُُ ُ َْ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َْ ُ َّ ْ ََ ُ َّ َِّ ََ َُ ُِ ِِ ِ
َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

ْبظهورها، فإذا فرغتم، فامسحوا هبا وجوهكم َ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ ُ َِ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ُ ُ ِ« 

 موقـع – اجلمهورية يوضـح مفتي -أحد الزوجني عىل هاتف اآلخر» جتسس«حكم  )١(

مجــال : رئــيس التحريــر  - أمحــد جــالل: رئــيس جملــس اإلدارة  -بوابــة أخبــار اليــوم

  .م٢٠٢١ يناير٥الثالثاء، بتاريخ   -الشناوي

َعن جابر، قال ف)٢( َ ٍ ِ َ ْ ًهنـى رسـول اهللاِ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم أن يطـرق الرجـل أهلـه لـيال «: َ ُْ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ َّ َ َُّ ْ ُ َ َ َ ََ َْ ْ ِ

ْتخوهنم، أو يلتمس عثراهتمَي َ َ ْ ُِ ِ َ َْ ُ ْ ُ َّ
ِ َ َ املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العـدل إىل [.»ََ

سلم بـن احلجـاج أبـو احلـسن القـشريي النيـسابوري  ملـرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ِكتاب اإلمارة (– ٣/١٥٢٨ –حممد فؤاد عبد الباقي /  حتقيق– )هـ٢٦١: املتوىف( ِ
َ َ ِ ْ ُ َ (- 

ُباب( ٍ كراهة الطـروق، وهـو الـدخول لـيال، ملـن ورد مـن سـفرَ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ َِ ً َُ ُ ُّ َِ دار إحيـاء  -٧١٥:  ح–) ُّ

 ]. بريوت-الرتاث العريب 



 

)٦٠٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

تجسس أحد الزوجني عـىل اآلخـر ف. يه ال يسوغ هلا التفتيش يف خصوصياتهعل

ا، والواجب عىل كل منهام رعاية حق اآلخر وإحسان ًأو تتبع عوراته حرام رشع

الظن به والتعاون عىل الرب والتقوى، ومن ثارت يف نفـسه شـكوك جتـاه اآلخـر؛ 

ـــذكري بحـــق امل ـــه مـــصارحته، بقـــصد اإلصـــالح، والنـــصح، والت عـــارشة فعلي

 .)1(باملعروف، التي أمر اهللا تعاىل هبا

حـذر الـشيخ عبـد اهللا املطلـق عـضو هيئـة كبـار العلـامء واملستـشار يف     وقد 

، الزوجات من البحث والتفتيش يف  باململكة العربية السعوديةالديوان امللكي

 مـن قـضايا الطـالق، التـي %٢٠ًاهلواتف املحمولة ألزواجهـن، كاشـفا عـن أن 

 يف الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء يعود ملثـل هـذه الـسلوكيات تأتيهم

اعتـرب الـشيخ املطلـق تفتـيش الزوجـة  "الوئـام" ا لـصحيفةًووفقـ .بني الزوجني

بـل  وال جيوز، " ًجتسسا "  وتفتيش زوجها هلاتفهاللهاتف املحمول لزوجها

 وذلك ؛ني األزواجمن أسباب املشاكل التي تؤدي إىل الطالق بسببا  يعترب ذلك

فـاهللا سـبحانه  .ويه بعض هواتف األزواج من أشياء ربام ال ترس الزوجنيحتملا 

 فهذا التجـسس حـرام )٢(}ًوال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا{: وتعاىل يقول

وهو سبب من أسباب املشاكل، فالتجسس كبرية من كبائر الذنوب، وليس فيـه 

ــار العلــامء ،  .خــري أن عــىل األزواج البعــد عــن الــشك وأوضــح عــضو هيئــة كب

ــستقر  ــي ت ــك لك ــة، وذل ــزهتم املحمول ــث يف أجه ــنهام يف البح ــسس بي والتج

ً ، مــشريا إىل أن مثــل هــذه التــرصفات ال  الــبعضحيــاهتام، وأن يثقــوا ببعــضهم

                                                        

  . املرجع السابق نفسه)١(

 .١٢:  ، من اآليةاحلجرات سورة )٢(



  

)٦٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ودعـا الزوجـات إىل الرفـق بـاألزواج مـن  .حيصل منها إال املشاكل واخلصام

عــدم حتمــيلهم مــا ال يطيقــون مــن حيــث النفقــة، واالقتــصاد يف الــرصف، و

 ).١(»املرصوفات والكامليات الزائدة، التي تعترب من اإلرساف

       وبعد فإنه يتبني ممـا سـبق أن التجـسس بـني الـزوجني مـن املحرمـات التـي 

هنى عنها الشارع احلكيم، بل إنه يعد كبرية من الكبائر، ومن األسـباب املؤديـة 

 التحيل باحلكمة وعدم ختـوين الطـرف اآلخـر إىل الطالق، فعىل كال الزوجني

 .والتجسس عليه؛ فالتجسس ليس فيه خري، بل هو طريق النهاية

                                                        

 موقـع – لعبـد اهللا املطلـق  أزواجهـن جتـسس حمـرم"هواتـف"تفتيش الزوجات لـ )١(

 .م٢٠٢٠ بتاريخ -املرصد

https://al-marsd.com/ 



 

)٦١٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ا ا:  

 ا  ا  ومت ال ا   

  إ و:  

   ا: ا اول 

ــة ــب لغ ًاحل ُ ُّ ــذ الــوداد: ُ ــة، وك َواملحب َ َ َّ َُ ُّلك احلــبَ
ِ ــبو. َِ ُّاحل ــيض الــبغض ، : ُ ِنق ْ ُ َُ

ِ

ّواحلباب كاحلب، و ُ َُ َحبه فهو حمبوب، عىل غري قيـاس، هـذا األكثـر وقـد قيـل أِ َ ٌ َ َّ ََ ْ َ ْ َ َ
ِ

ُ َ

َحمب عىل القياس ْ ُّ َ َاإلنسان واليشء حبا صـار حمبوبـا ويقـال )حب(و .ُ َُّ ََ َ َْ ْ ِ  حببـت :ْ

َإيل ويقال َُ َ ّ ّ حب أيضا بـه مـا أحبـه إيل:ِ َ ِ َ ْ
ِ ِ َ يف املـدح والتعجـب وفالنـا أحبـه وهـو َ ُ َ ًَ َ ُ ْ َْ ِ

ــة،  ــب واملحب ــتعامل أح ــر يف االس ــتعامل وكث ــل االس ُقلي ََّ َ ْ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ــاب(ِِ ِكاحلب َ

ــى  )ِ َبمعن ْ َ ِ

ِّاملحابة واملـوادة واحلـب َّ َ َّ َُ ُ ُِ َّاملحبـة(و. ِ ْامليـل إىل الـيشء الـسار) ْ َّ َ ِ : َّ واملحبـة.)١(ْ

ًإرادة ما تراه أو تظنـه خـري ُحمبـة للـذة كمحبـة الرجـل  :ا، وهـي عـىل ثالثـة أوجـهّ َّ َ ََّّ َ
ِ ٍ َِ َّ َّ ٌ َ َ

ِللمرأة، وحمبة للنفع كمحبة يشء ينتفع به، ، وحمبة للفضل كمحبة أهـل العلـم  ِْ ْ ْ ٌ َ ٌ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َّ َ ُ َّ َ َّ ََ ََ ُ َ ْ ََ ْ ََ َ َْ َ َ َِ َ ْ َّْ

َبعضهم لبعض أل ٍ ْ َ ْ َ
ِ

ْ ُ ِجل العلمَ ْ ِْ
ْ

) ٢(. 

                                                        

تـاج العـروس ، )حبـب/مـادة (-) فصل احلاء املهملـة  (-٢٨٩/ ١ – لسان العرب )١(

 ،)حبــب/مــادة (-) فـصل احلــاء املهملــة  (- ٢/٢١٢ بيــديللزمـن جــواهر القــاموس 

أمحـد الزيـات / إبراهيم مصطفى ( -- جممع اللغة العربية بالقاهرة - املعجم الوسيط

ــادر ح/  ــد الق ــد عب ــار/ ام ــد النج ــاء (– ١٥١، ١/١٥٠ -)حمم ــاب احل َْب ــادة  (– )َ / م

 ).ت.د (–) ط.د (– دار الدعوة -)حب

القاسـم احلـسني بـن حممـد املعـروف بالراغـب  أليب املفردات يف غريب القـرآن )٢(

دار  - ٢١٤ ص – صـفوان عـدنان الـداودي/  حتقيـق– )هــ٥٠٢: املتـوىف(األصفهانى 

 . هـ١٤١٢ - ١: ط–  دمشق بريوت-الشامية القلم، الدار 



  

)٦١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ًا ا :  ًعىل تعريفه يف كتب الفقهـاء ، ولكـن وجـدت تعريفـا مل أقف

 .للمحبة عند البعض

 ا  :ُميل القلب وهو ال يملك هي ِ
ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ُ )١(. 

ا ُهي امليل :و ْ ََْ َّإىل ما يوافق املحب ِ َ
ِ ُِْ ُ ُ َ َ )٢(. 

م ا ٍميل إىل ما فيه جلب منفعة أو دفع مرضة :و ٍ )٣(. 

بـالنظر يف التعريـف االصـطالحي : القة بـني املعنـى اللغـوي واالصـطالحيالع

ْال خيرج عن نجد أنه  َ ُ ُ ْ َ َاملعنىَ ْ ِّ اللغويَ ِ َ. 

ــة :ا ار  ــف احلنفي ــد أن تعري ــسابقة نج ــات ال ــالنظر يف التعريف  ب

 -:واملالكية متقاربان من بعضهام البعض ، ويمكن اجلمع بينها فأقول

ُميلهي : املحبة ْ َّ القلب وهو ال يملك إىل ما يوافق املحبَ َ َ ُ َ
ِ ِ ُِْ َُ ُ َ ْ ََ ْ َ ُْ ِ. 

ٍيل إىل ما فيه جلب منفعـة أو دفـع مـرضةأما تعريف املحبة بامل  ففيـه نظـر ؛ألن ٍ

 .اإلنسان قد يميل إىل حمبة يشء عىل الرغم من وجود رضر فيه

                                                        

 .٣/٢٠٢ رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين )١(

عـيل بـن أمحـد بـن ، احلـسن أليب حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الربـاين )٢(

ــدوي  ــصعيدي الع ــرم ال ــوط(مك ــن منفل ــالقرب م ــدي، ب ــي ع ــسبة إىل بن ــوىف) (ن : املت

– بـريوت – دار الفكـر - ٦/٤٢٦–  حممد البقـاعييوسف الشيخ/  حتقيق– )هـ١١٨٩

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: تاريخ النرش -)ط.د(

َتوضيح األحكام من بلـوغ املـرام )٣( َ ُ ُ ُ
ِ ِِ عبـد الـرمحن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن  أليب َ

 – )هــ١٤٢٣: املتـوىف(صالح بن محد بن حممد بن محد بن إبراهيم البـسام التميمـي 

ّ، مكة املكرمةَمكتبة األسدي - ٢/٥٣٨  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ - ٥:  ط-) ط.د (- – ّ



 

)٦١٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ما ا:  

 ا   ا    تل ا وما  

ٌّاحلب معنى نبيل جاء به اإلسالم ودعا إليه، ومن سامت املسلم أنه حمب لكل  ٌ ً

َّخلق اهللا، يرى اجلامل أينام كان، ويعمل عىل نرش احلب حيثام حـل، إال أنـه ال 

جيوز اخللط بني هذا املعنى السامي الرفيع وبـني مـا قـد جيـري بـني اجلنـسني 

َد جعل اهللاُ الزواج باب احلـالل يف العالقـة من عالقة حمرمة بدعوى احلب؛ فق

 ومن املعلوم واملعتاد عليه اآلن يف فرتة اخلطوبة هـو .)١(واحلب بني اجلنسني

اعتياد املخطوبني عىل احلديث عرب اهلاتف عـن طريـق االتـصال املبـارش، أو 

، وغـري ذلـك مـن التطبيقـات، "تليجـرام" أو "ماسنجر" أو "واتساب"تطبيق 

تبادل الكلامت التي تعرب عن املشاعر بـشتى الـصور، بـل قـد يـصل واعتيادمها 

 يف فـيام بعـد ضـعاف النفـوس هاستغلًاألمر أيضا إىل تبادل الـصور والتـي قـد يـ

، أو مساومة الفتاة بعد الضغط عىل أرسة املخطوبة حال عدم استمرار اخلطوبة

 .ذلك يف تنفيذ ما يرغب اخلاطب

            ا   ن لو   ا    ومت ال ا  
  ذ  اا ء اأن ا :  

                                                        

فـضيلة األسـتاذ الـدكتور عـيل مجعـة  فتـوى ل- هل احلب حـرام يف كـل األحـوال؟ )١(

 . موقع دار اإلفتاء املرصية–م ١٩/٦/٢٠٠٥/  بتاريخ – ٣٤٢/ فتوى برقم – حممد

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11182& 



  

)٦١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :  ااع

وحتريـك ز اتفق الفقهاء عىل عـدم جـواز احلـديث الـذي فيـه إثـارة للغرائـ:أو 

 .)١(للمشاعر

ًم:ذلك حديث احلب  بني املخطوبني، و  اختلف الفقهاء املعارصون حول

 :عىل قولني

؛ حديث احلب  بني املخطوبني عرب اهلـاتف ذهب إىل عدم جواز :ال اول 

، أسـتاذ ورئـيس قـسم ، وهذا ما أفتـت بـه الـدكتورة سـعاد صـالحألهنام أجنبيان

الفتـوى  أمـني ، و)٢(الفقه املقارن بكلية الدراسات اإلسالمية يف جامعـة األزهـر

ــاء ــدار اإلفت ــورداين ب ــرو ال ــدكتور عم ــ ؛ )٣(ال ــيض املي ــي يقت ــل القلب ل ألن املي

                                                        
 – اليوم الـسابع -..كالم احلب بني املخطوبني مباح برشط عدم التجاوز: دار اإلفتاء )١(

  .٢٠٢٠مارس  ٣ / بتاريخ-خالد صالح / رئيس التحرير 
https://www.youm7.com/home/index    

 – موقـع التحريـر –  يف التليفـون"بحبـك"جدل فقهي بسبب كلمـة .. حرام وجيوز )٢(

 .مؤمن عبد اهللا وإرساء زكريا/ حترير

  https://www.tahrirnews.com/Story/1224088 
 – عبـداهللا سـليم -اإلفتاء جتيـب..هل حيق لنا الترصيح بكلامت احلب قبل الزواج  )٣(

 أمحــد صبـري/ ر رئيس التحري - إهلام أبو الفتح / اإلرشاف العام -موقع صدى البلد 

 .م٢٠١٩-ديسمرب ٧/  بتاريخ–

 https://www.elbalad.news/٤٠٨٦٨١٨ 



 

)٦١٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

، وهـذا )١(الدكتور رمضان عبد املعـز، مـن علـامء األزهـر، ولتواصل اجلسديل

ِاخلطبـة جمـرد وعـد بـالزواج " :، حيـث قالـتدار اإلفتاء ًأيضا ما تضمنته فتوى

ْن اخلاطب له أن يسرتد الشبكة مـن إيمكن ألحد الطرفني فسخه متى شاء، حتى  َّ

 الـذيأراد ذلك ولو كان الفسخ مـن جهتـه؛ ألهنـا جـزء مـن املهـر خمطوبته إذا 

ُيستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول ُ". 

      ء ادار ا ــن  إ" :و ــان ع ــة أجنبي ــب واملخطوب ن اخلاط

ِبعضهام، وبقدر ما تكون البنـت أصـون لنفـسها وأحـرص عـىل عفتهـا ورشفهـا  ِ ِ
َ َ َّ َ َ ْ

ِكرس وأبعد عن اخلضوع والت  كالمها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم يفُّ

َ زواجهـا، ومـن تعجـل الـيشء يفقدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادهتا  َّ َ َ

ِقبل أوانه عوقب بحرمانه
ُ")٢( . 

  مل اــواز: ا ــب إىل ج ــه دون ذه ــه خلطيبت ــن حب ــب ع ــرب اخلاط  أن يع

 مـن شـأهنا أن التـياديـث األخـرى دون أن يتطـرق الطرفـان إىل األح تجتاوزا

                                                        

 موقـع – حرام بني اخلاطب وخطيبتـه.. "بحبك وبموت فيكي"كلمة : عامل أزهرى )١(

الـدكتور ً  تعليقـا عـىل كـالم -م٢٠١٥مـارس ١٥  / بتـاريخ – ندى فوزي  –أخبار البلد 

  .»ةالدين واحليا «رمضان عبد املعز، خالل لقائه بربنامج

 https://www.elbalad.news/1437966 
 – اليوم الـسابع -..كالم احلب بني املخطوبني مباح برشط عدم التجاوز: دار اإلفتاء )٢(

ـــــــــد صـــــــــالح / رئـــــــــيس التحريـــــــــر   .٢٠٢٠مـــــــــارس  ٣ / بتـــــــــاريخ-خال

https://www.youm7.com/home/index 



  

)٦١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الــدكتور ســيف رجــب قزامــل، عميــد كليــة وهــو قــول ، حتــرك شــهوة الطــرفني

 .)١ (االرشيعة والقانون بطنط

دا:  

  :أد أب ال اول
 :استدل القائلون باملنع بالكتاب واملعقول

ِفـال ختـضعن بـالقولَ {:  اهللا تعـايلقـول:   اب  -١ ْ َ َْ ْ ِ َ ْ َ َ َيطمـعفَ َ ِ قلبـه يف الـذي َْ ِ ْ َ

ٌمرض َ َ{)٢(. 

   ا  ا دلـت اآليـة عـىل هنـى النـساء عـن اللـني بـالقول، حيـث  :و

َّأمرهن اهللاَُّ  ُ َ َ َتعاىل َ َ ٍأن يكون قوهلن جـزال وكالمهـن فـصال، وال يكـون عـىل وجـه َ
ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َّ َْ َُ َ ُْ َُ ُ ََ ًً ََ ُ َ ْ ُُ َ

َيظهر يف القلب عالقة بام يظه ْ َْ ُ َُ ِ ً َ ْ َ َْ َ ِ ِ ِر عليه من اللني، كام كانت احلال عليـه يف نـساء ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ُِ َِ ِّ ََ َ َُ َْ َ َ ََ

ــالم املريبــات  ــل ك ــه، مث ــصوت ولين ــيم ال ــال برتخ ــة الرج ــن مكامل ــرب م ِالع ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َّ َ ْ َِ ُْ ََِ َِ َ َِ ْ ْْ

ِ ِ
ِّ ُ ََ ِ

ْوال َفاجرَ ِ َفنهاهن عن مثل هذا. ِاتَ َ ْ َ َّ ُِ ْ ِ
َ َ َ)٣(. 

                                                        

 موقـع التحريـر –  يف التليفـون"بحبـك"جـدل فقهـي بـسبب كلمـة .. حرام وجيـوز )١(

 .مؤمن عبد اهللا وإرساء زكريا/ حترير –التحرير 

 https://www.tahrirnews.com/Story/1224088  
 .٣٢: من اآلية األحزاب )٢(

 عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن أيب بكـر  أليبتفسري القرطبي= م القرآن اجلامع ألحكا )٣(

 /حتقيـق – )هــ٦٧١: املتـوىف(بن فرح األنـصاري اخلزرجـي شـمس الـدين القرطبـي 

هــ ١٣٨٤ - ٢:  ط–  القـاهرة–دار الكتب املـرصية  - أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش

 .  م١٩٦٤ -



 

)٦١٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 : ال  -٢

احلـب بـني املخطـوبني قـد يتحـول إىل وبـالقول، ن احلب فيـه خـضوع إ   -  أ

 يباركها األهل، وتعلن عـىل التين اخلطبة إمعصية، ووقوع يف عالقة حمرمة، و

 ، ألن الـشيطان معلـق برقبـة اخلطيبـني،»أحبـك«املأل ال متنح حـق ذكـر كلمـة 

الكالم املعـسول يدغـدغ عواطـف الفتـاة،  فـ حتى خالل اخلطبـةألهنام أجنبيان

وهـذا لـيس . ثر وتقع يف اخلطـأ مـع خطيبهـا، ألن الـشيطان ثـالثهاموجيعلها تتأ

ا، لكنه من أجل املحافظة عىل العـرض، فاملحافظـة عـىل األعـراض مـن ًتشدد

 .)1 (أهم مقاصد الرشيعة اإلسالمية

ــلإ  -  ب ــيض املي ــي يقت ــل القلب ــسدي لن املي ــل اجل ــشاعر وإ لتواص ن هــذه امل

ا بإطـار رشعـي وأخالقـي؛ حتـى ال تم إحاطتهتالكامنة يف قلب اإلنسان البد أن 

 تأجيل الترصيح باحلب قبل الزواج، والبد منحيدث جتاوز جسدي أو لفظي، 

ــا أل ــاظ عليه ــب احلف ــي جي ــيم الت ــياع الق ــؤدي إىل ض ــد ي ــرصيح ق ــرار الت ن تك

 .).)2ة ا أثناء

                                                        

موقـع التحريـر  – يف التليفـون "بـكبح"جـدل فقهـي بـسبب كلمـة .. حـرام وجيـوز )١(

ــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــد اهللا وإرساء / حتريــــــــــــــــــــر –التحري مــــــــــــــــــــؤمن عب

 ١٢٢٤٠٨٨/https://www.tahrirnews.com/Story.زكريا

 – عبـداهللا سـليم -اإلفتاء جتيـب..هل حيق لنا الترصيح بكلامت احلب قبل الزواج  )٢(

 أمحــد صبـري / ررئيس التحري - الفتح إهلام أبو / اإلرشاف العام -موقع صدى البلد 

 .م٢٠١٩-ديسمرب ٧/  بتاريخ–

 https://www.elbalad.news/٤٠٨٦٨١٨ 



  

)٦١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ب اأ أدمل ا:  
ا لعقد القران، يتعرف فيها كالمها عـىل اآلخـر، فهـذه ًن فرتة اخلطبة تعد متهيدإ

   .)١(الفرتة تتسع حلديث الطرفني عن اخلطط واألفكار املستقبلية

  : أب ال ام ب ال اول
ه  من قبيل االحتياط، حتى ال يسرتسل اخلاطـب يف احلـديث مـع خطيبتـإن هذا

 .)٢( يف احلرامدفعهم للوقوعمما يثري الغرائز وي

ا:  
 أن املحادثة التـي تكـون بـني بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم فإنه يتبني يل

اخلاطـب واملخطوبـة يف حـال اخلطبـة ال يمنعهـا الـرشع بـإطالق وال جييزهــا 

ادش هـو خــ بـإطالق، بـل وضـع هلــا الـضوابط التـي حتكمهـا فــال يتحادثـا فـيام

فيه خضوع بالقول حتى ال يطمع الذي يف قلبه مرض، للحياء، وال يكون الكالم 

وكالم احلب من املؤكد أنـه يثـري املـشاعر ويؤججهـا ويـشعلها، فيكـون مظنـة 

للفتنة، وبالتايل فإنه يرتجح لدي ما ذهـب إليـه أصـحاب القـول األول مـن عـدم 

ًئع، ودرءا للمفاسـد، ًجواز تبـادل كلـامت احلـب بـني املخطـوبني؛ سـدا للـذرا

وحتى ال يعتاد املخطوبان عىل ذلك ويسرتسال فيام هو أكثر من ذلك، فاخلطبة 

ًليست زواجا بل هي وعد بـالزواج، واخلاطبـان أجنبيـان عـن بعـضهام الـبعض، 

                                                        

 ٩٨٨٩٢ : رقم الفتـوى – جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية - فتاوى الشبكة اإلسالمية )١(

  http://www.islamweb.net .ه١٤٢٨ شعبان ٢٦/  بتاريخ–

 – موقـع التحريـر –  يف التليفـون"بحبـك"جدل فقهي بسبب كلمـة .. وجيوزحرام  )٢(

 .مؤمن عبد اهللا وإرساء زكريا/ حترير

    https://www.tahrirnews.com/Story/1224088 



 

)٦١٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

وبالتايل ال يرشع هلام إال القول باملعروف، والسؤال عن األحوال، واحلـديث 

تيبهـا، وغـري ذلـك مـن األمـور التـي يف مـصلحة يف األمور املتعلقة بالزواج وتر

 .الزواج

  



  

)٦١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  

ومت ال ا  ا  رل اإر   

،  ذهب إىل عدم اجلواز، وهذا ما أفتـت بـه الـدكتورة سـعاد صـالح:ال اول 

 )١(ة األزهرأستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن بكلية الدراسات اإلسالمية يف جامع

محـد العبـاد البـدر إىل منـع إرسـال الـصور وذهب الدكتور عبد املحسن بـن ،  

  .)٣(، وكذلك الشيخ حممد بن صالح العثيمني)٢( ًمطلقا

 مل اتبـادلجـواز إىل عـدم لشيخ سـليامن بـن عبـداهللا املاجـدذهب ا  :ا  

  .)٤( عيةإال حلاجة الرؤية الرشعىل سبيل االحتياط الصور بني اخلطيبني 

                                                        

 – موقـع التحريـر –  يف التليفـون"بحبـك"جدل فقهي بسبب كلمـة .. حرام وجيوز )١(

 .مؤمن عبد اهللا وإرساء زكريا/ حترير

       https://www.tahrirnews.com/Story/1224088 
 للدكتور عبد املحسن بن محد حكم النظر إىل املخطوبة عرب الصورة الفوتوغرافية )٢(

 .م٢٥/١/٢٠١٠/  بتاريخ–طريق اإلسالم :  موقع –العباد 

 http://iswy.co/e44eq    
الـشيخ حممـد بـن   املوقع الرسمي لفضيلة– حكم رفض ويل املرأة رؤية اخلاطب )٣(

 .صالح العثيمني

https://binothaimeen.net/content/644 
 للدكتور عبد املحسن بن محد حكم النظر إىل املخطوبة عرب الصورة الفوتوغرافية )٤(

 http://iswy.co/e٤٤eq .م٢٥/١/٢٠١٠/  بتاريخ–سالم طريق اإل:  موقع –العباد 



 

)٦٢٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

دا:  
  :أد ال أول

 هتديـد يف جعلت بعض الـشباب يـستخدمها احلايلن مستجدات العرص  إ -١

 .)1(خطبةابتزاز الفتاة إذا حدث فسخ للو

ن الصورة تبقى وقد يستنسخ منها وتنترش، أما إذا رآها فإن رؤيته هلا تنتهي،  إ -٢

د الرجل فيحـتفظ هبـا أو فإن أعجبته تزوجها وإال تركها، أما أن تكون الصورة بي

 .يعطيها لغريه ويطلع غريه عليها فال جيوز ذلك

أن الــصورة ال حتكــي احلقيقــة ، كــام نــه قــد يــشاركه غــريه يف النظــر إليهــا إ -٣

، اً متامـاَّ رآها اإلنسان فـإذا شـاهد املـصور وجـده خمتلفـٍا، فكم من صورةًمتام

طبـة ولكـن تبقـى أنه ربام تبقى هذه الصورة عنـد اخلاطـب ويعـدل عـن اخلكام 

، ً مبارشة املخطوبةنظر إىلنبغي عىل اخلاطب أن يفي ، عنده يلعب هبا كام شاء

 .)2 (. يرسل إليها من النساء من ينظر إليها ويتبني األمرأو

مل اا أد:  

 لعـدم وجـود الصور بني اخلطيبني إال حلاجة الرؤيـة الـرشعية؛تبادل عدم جواز 

 مــن بــاب  فـاملنع.ســد الـذرائع ودرء املفاســدقبيـل  إال مــن ّدليـل حيــرم ذلـك؛

                                                        

ّال أعرف دليال حيرم تبادل الصور بني اخلطيبني: "املاجد" )١(  مربوطة بسد الـذرائع.. ً

م وحاصـلة عـىل تـرخيص رسـمي ٢٠٠٧صحيفة سعودية تأسست عـام - صحيفة سبق–

 .١٤٣٩ رجب ٢٢ - ٢٠١٨ إبريل ٠٨/ بتاريخ – من وزارة الثقافة واإلعالم

 https://sabq.org/tJcYjB 
 للدكتور عبد املحسن بن محد حكم النظر إىل املخطوبة عرب الصورة الفوتوغرافية )٢(

 http://iswy.co/e44eq.م٢٥/١/٢٠١٠/  بتاريخ–طريق اإلسالم :  موقع –العباد 



  

)٦٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  الفتـاةأال يتم تبادل الصور؛ ألنفمن األحوط االحتياط وليس من باب التحريم، 

وربام وقد يؤدي هذا إىل االحتفاظ بالصور،  ، اخلاطب يف هذا الوقتال تعرف

 .)1( بسب ذلك حوادث كثريةحدثت

وا ا:  

 حكم إرسال الـصور بـني املخطـوبنيهاء وأدلتهم يف بعد استعراض أقوال الفق

فإنه يرتجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول األول من عدم جواز تبادل الـصور 

بني املخطوبني، ولو عىل سبيل الرؤية الرشعية؛ وذلـك بـسب انتـشار املفاسـد 

العظيمة يف هذا العرص ، من فساد الذمم وانتشار الربامج اخلبيثـة، والتـي يمكـن 

ستغالهلا أسوأ االسـتغالل يف تركيـب وجـه الـصورة عـىل شـخص آخـر وغـري ا

ذلك، كـام أن الـصورة اآلن ال تبـني مالمـح وجـه الفتـاة احلقيقيـة لوجـود بعـض 

الربامج التي تستخدم يف تغيري مالمح الصورة من تكبري وتـصغري أعـضاء الوجـه 

فاالحتيـاط .... خالـ...وتوسيع وتضييق العينني وتفتيح البرشة عىل غري احلقيقة 

يمنع مثل ذلك، ومن أراد خطبة امرأة ومل يستطع النظر إليهـا، فعليـه إرسـال مـن 

 .واهللا أعلم.. يثق به لرؤيتها، كأمه أو أخته، أو من يتيرس له

                                                        

 . نفسهالسابق املرجع )١(



 

)٦٢٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ا  

َّ من عىل بالذي  أمحد اهللا فإينىف هناية بحثي و َّ إمتام هذا العمـل املتواضـع َ

 :موضوع يف

 يعلـم والـذي " اوم   اة درا  رم     أ ات  "

 وسعى من جهد حتى خيرج هبـذه يفى بذلت فيه أقىص ما أناهللا سبحانه وتعاىل 

 . مثمرة أرجو من اهللا عز وجل أن تكون التيالصورة 

ض ال ا   و ا ا ع إا ا:  

يف  منــصات تقــدم خــدمات للمــستخدمني :هــي لكرتونيــةالتطبيقــات اإلإن  -١

جماالت معينة ويتم حتميلها عرب اهلواتف املحمولة باختالف أنواعهـا بـرشط 

 . أن تكون من نوع اهلواتف الذكية

 جـائز عـىل الـرأي الـراجح؛ اإللكرتونيةإن عقد النكاح من خالل التطبيقات  -٢

ًة لعقد النكـاح؛ عـالوة عـىل أن ًنظرا ألنه توافرت فيه األركان والرشوط املطلوب

ًمن يقـدم عـىل هـذا األمـر هـو بالتأكيـد جيـد رضورة لـذلك كـأن يكـون مـسافرا 

وجيــد صــعوبة يف تــرك عملــه والرجــوع إىل بلــد العــروس ليعقــد عقــد النكــاح 

فيضطر لعقد النكاح من خالل هذه التطبيقـات اإللكرتونيـة ليختـرص املـسافات 

ه ابنتهم، أو يكون هناك وباء يمنع الناس مـن ويثبت ألهل الزوجة حسن نيته جتا

فلجأ ) ١٩كوفيد (االختالط كام حدث يف زمننا هذا بعد انتشار فريوس كورونا 

الكثري من الناس إىل مثـل هـذا احلـل، وغـري ذلـك مـن األسـباب التـي تـستدعي 

 . ًالتيسري عىل الناس ال التعسري خصوصا مع توافر أركان ورشوط النكاح



  

)٦٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــ إن -٣ ــالق ع ــارش  الط ــصال املب ــق االت ــاللن طري ــن خ ــات م  إحــدى التطبيق

أو  ،"إيمـو" ، أو "تيمـز" ، أو "زووم" أو "ماسـنجر"ـ اإللكرتونية احلديثة ك

ألن الطالق ال يتوقـف عـىل   ، يقع يف هذه احلالة ؛"تليجرام"أو   ،"واتساب"

 ويكون ذلـك بمثابـة وال عىل اإلشهاد، حضور الزوجة وال موافقتها وال علمها ،

الطالق املبـارش كـام لـو كانـت الزوجـة أمـام الـزوج وأوقـع عليهـا الطـالق بـال 

ولكن برشط التأكد من أن الذي خاطـب الزوجـة هـو الـزوج ، خالف بني الفقهاء

الطالق من خالل التطبيقـات وكذلك . ًاحرتازا من التزوير وبرامج تقليد الصوت

 يندرج حتـت  فهو اإللكرتويناإللكرتونية كتابة أو عرب الرسائل النصية أو الربيد

؛ ً وهو يقـع عنـد أغلـب الفقهـاء أيـضاحكم الطالق بالكتابة عند الفقهاء القدامى

وكتابة الطالق أدل عليه من الكنايـة، فـإذا وقـع  ألن الطالق يقع بالكناية مع النية،

 .بالكناية وقع بالكتابة من باب أوىل

الل التطبيقـــات العالقـــة الزوجيـــة مـــن خـــ تـــرجيح القـــول بحرمـــة إجـــراء  -٤

 إلمكانيـة اطـالع من الوقوع يف احلـرامًلعدم أمن هذه الوسيلة خوفا اإللكرتونية 

ًخـصوصا يف الوقـت  هذه العـوراتعىل  من اطالع أحد اًخوفو، اآلخرين عليها

 وإمكانيـة "هـاكرز"الراهن والذي ازدادت فيه التكنولوجيا احلديثة وانتـشار الــ

وأن مـا يتوصـل   بقاعدة سد الـذرائع،ًعمالة، واخرتاق املواقع واألجهزة بسهول

به إىل احلرام فهـو حـرام؛ حيـث إن الوسـائل تأخـذ حكـم الغايـات يف الـرشيعة 

 . عدم جواز هذه الوسيلةفاألوىل اإلسالمية 

 إن التجسس بني الزوجني من املحرمات التي هنى عنها الـشارع احلكـيم،  -٥

 .ملؤدية إىل الطالق، وليس فيه خريبل إنه يعد كبرية من الكبائر، ومن األسباب ا



 

)٦٢٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

ن املحادثــة التــي تكــون بــني اخلاطــب واملخطوبــة يف حــال اخلطبــة ال  إ -٦

بل وضع هلا الضوابط التي حتكمها  يمنعها الرشع بإطالق وال جييزها بإطالق،

وال يكون الكالم فيه خضوع بـالقول حتـى   فيام هو خادش للحياء،نفال يتحادثا

وكــالم احلــب مــن املؤكــد أنــه يثــري املــشاعر  رض،ال يطمــع الــذي يف قلبــه مــ

وبالتايل فإنه يـرتجح لـدي عـدم جـواز  فيكون مظنة للفتنة ، ويؤججها ويشعلها،

ًتبادل كلامت احلب بني املخطوبني؛ سدا للذرائع، ودرءا للمفاسـد، وحتـى ال  ً

فاخلطوبـة   مـن ذلـك ،كثـر ذلك ويسرتسال فيام هو أاخلاطب واملخطوبةيعتاد 

واخلاطبـان أجنبيـان عـن بعـضهام الـبعض،  ًاجا بل هي وعد بـالزواج،ليست زو

واحلـديث  والسؤال عن األحوال، وبالتايل ال يرشع هلام إال القول باملعروف،

وغـري ذلـك مـن األمـور التـي يف مـصلحة  يف األمور املتعلقة بالزواج وترتيبهـا،

 .الزواج

 ،ا للـرأي الـراجحًوفقـ بـني املخطـوبني اتبادهلـوإرسال الصور  عدم جواز  -٧

وذلـك بـسب انتـشار املفاسـد العظيمـة يف هـذا  ولو عىل سبيل الرؤية الرشعية؛

العرص، من فساد الذمم وانتشار الربامج اخلبيثة، والتـي يمكـن اسـتغالهلا أسـوأ 

ًونظرا خلراب االستغالل يف تركيب وجه الصورة عىل شخص آخر وغري ذلك، 

ه الفتـاة احلقيقيـة لوجـود بعـض الـربامج الصورة اآلن ال تبني مالمح وجالذمم ف

التي تستخدم يف تغيري مالمح الصورة من تكبري وتصغري أعضاء الوجه وتوسـيع 

فاالحتيـاط يمنـع مثـل ..الخ ...وتضييق العينني وتفتيح البرشة عىل غري احلقيقة 

فعليـه إرسـال مـن  ، ومن أراد خطبة امرأة ومل يستطع النظـر إليهـا، التالعبذلك

 .واهللا أعلم.. أو من يتيرس له كأمه أو أخته، لرؤيتها،يثق به 



  

)٦٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ات

  أوىص املــسلمني بــرضورة التمــسك واالعتــصام بكتــاب اهللا وســنة نبيــه  -١

 .والعودة إليهام، وعدم االنجرار وراء الشيطان

 أوىص املــسلمني بعــدم املكــوث عــىل اســتخدام اهلــاتف وإدمانــه بكثــرة  -٢

ملا حتويـه مـن الكثـري مـن الـسلبيات والتـي قـد ؛ ةوكذلك التطبيقات اإللكرتوني

 . يكون هلا آثار خطرية عىل احلياة الزوجية

 أوىص املسلمني باالحتياط يف فرتة اخلطوبة وعدم الترسع بتبادل كلامت  -٣

احلب والغرام، وعدم اخلضوع بالقول واالنسياق وراء الشهوات؛ ألن اخلطوبة 

 .ًما هي إال وعد بالزواج وليست زواجا

هواتف بعـضهام البحث يف والبعد عن الشك والتجسس ب الزوجني يص أو -٤

 ومراقبة كالمها لآلخر، وتصيد األخطاء واهلفوات والزالت، والتحيل ،البعض

 ، وأن يثقــا ببعــضهامباحلكمــة وعــدم ختــوين الطــرف اآلخــر والتجــسس عليــه

وذلــك لكـي تــستقر الـبعض؛ فالتجـسس لــيس فيـه خــري، بـل هـو طريــق النهايـة؛ 

 .امحياهت

 أن وفقنـى إلمتـام هـذا البحـث ، -  سبحانه وتعـاىل-  أمحد اهللافإين، ًوختاما

ن إن اهللا ، وتوفيقـه ، وعونـه ، وِ فمُفإن أصبت؛ وال خيفى أن هذا جهد املقل

َّسـتغفر اهللا ممـا زل بـه القلـم ، أو أكانت األخرى، فمن نفسى ومن الشيطان و َ

ًلـه عمـال خالـصا لوجهـه، وأن شذ به الفكر ، وأسـأله سـبحانه وتعـاىل أن يتقب ً

ــيه ــريا مــن ماض ــستقبل أمــرى خ ــوفقنى أ و،ًجيعــل م ــه ســبحانه أن ي بتهــل إلي

ملرضاته، وأن جيعلنى ممن خيشاه، ويتقيه حـق تقاتـه، وأن هيـدينى بحـسن 



 

)٦٢٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

النيات، وييرس ىل مجيع أنـواع اخلـريات، ويعيننـى عـىل أنـواع املكرمـات، 

ذلك كله بجميع أحبابى وسـائر ك حتى املامت، وأن يفعل لديمنى عىل ذُوي

 .املسلمني واملسلامت 

ا رب  أن ا امد وآ ، ا ا  ة إ ل و و.  

 

 



  

)٦٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ادر واس ا  

 أو :آن اا:  
 م:  آنا و ا  :  

 عبد اهللا حممد بن أمحد بـن تفسري القرطبي أليب= اجلامع ألحكام القرآن   -١

ــي  ــدين القرطب ــمس ال ــي ش ــصاري اخلزرج ــرح األن ــن ف ــر ب ــوىف(أيب بك : املت

 – دار الكتب املرصية -أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش / حتقيق –) هـ٦٧١

 .  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ - ٢: ط –القاهرة 

فــتح القــدير ملحمــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهللا الــشوكاين اليمنــي   -٢

: ط – دمـشق، بـريوت -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  –) هـ١٢٥٠: ىفاملتو(

 . هـ١٤١٤ - ١

املفردات يف غريـب القـرآن أليب القاسـم احلـسني بـن حممـد املعـروف   -٣

 -صفوان عـدنان الـداودي / حتقيق –) هـ٥٠٢: املتوىف(بالراغب األصفهانى 

 . هـ١٤١٢ - ١:ط – دمشق بريوت -دار القلم، الدار الشامية 

  :و ا :  

إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري ألمحد بن حممـد بـن أبـى بكـر بـن   -١

: املتـوىف(عبد امللك القسطالين القتيبي املرصي، أبو العباس، شهاب الدين 

 . هـ١٣٢٣ - ٧:  ط - املطبعة الكربى األمريية، مرص-) هـ٩٢٣

مذي أليب العال حممـد عبـد الـرمحن بـن حتفة األحوذي برشح جامع الرت  -٢

 – دار الكتــب العلميـــة -) هــــ١٣٥٣: املتــوىف(عبــد الــرحيم املبـــاركفورى 

 ).ت.د( –) ط.د (-بريوت



 

)٦٢٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

اجلـامع املـسند الـصحيح املختـرص مـن أمـور رسـول اهللا صـىل اهللا عليــه   -٣

ــداهللا -وســلم وســننه وأيامــه  ــو عب ــن إســامعيل أب  صــحيح البخــاري ملحمــد ب

 دار طـوق النجـاة -حممد زهري بـن نـارص النـارص /حتقيق –ي البخاري اجلعف

ــاقي( ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــرقيم حمم ــافة ت ــسلطانية بإض ــن ال ــصورة ع  -١: ط –) م

 .هـ١٤٢٢

سنن أيب داود أليب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شـداد   -٤

ْبن عمـرو األزدي السجـستاين  حممـد حميـي / حتقيـق –) هــ٢٧٥: املتـوىف(ِِّ

 . بريوت –املكتبة العرصية، صيدا –دين عبد احلميد ال

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صـىل اهللا   -٥

: املتـوىف( احلـسن القـشريي النيـسابوري عليه وسلم ملسلم بـن احلجـاج أيب

ــاقي/ حتقيــق –) هـــ٢٦١ ــاء الــرتاث العــريب - حممــد فــؤاد عبــد الب  – دار إحي

 .بريوت

را : ل اأ : 

 الـدار - ٧٤ص  –نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي ألمحـد الريـسوين   -١

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ بتاريخ - ٢: ط –العاملية  للكتاب اإلسالمي 

  : ا : 

   :ا ا   -  أ

 بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد  -١

هـ ١٤٠٦ - ٢:ط – دار الكتب العلمية - )هـ٥٨٧: املتوىف(كاساين احلنفي ال

 .م١٩٨٦ -



  

)٦٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الــدر املختــار رشح تنــوير األبــصار وجــامع البحــار ملحمــد بــن عــيل بــن   -٢

ْحممـــد احلـــصني املعـــروف بعـــالء الـــدين احلـــصكفي احلنفـــي 
: املتـــوىف(ِ

 - )ط.د (–دار الكتب العلمية  –عبد املنعم خليل إبراهيم /حتقيق –) هـ١٠٨٨

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - ١:ط

رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين، حممد أمني بن عمـر بـن عبـد   -٣

 –بـريوت - دار الفكـر-) هــ١٢٥٢: املتـوىف(العزيز عابدين الدمشقي احلنفي 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢- ٢:ط –)ط.د(

ــيس   -٤ ــة الرسخ ــمس األئم ــهل ش ــن أيب س ــد ب ــن أمح ــد ب ــسوط ملحم املب

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -) ط.د( –بريوت – دار املعرفة -)هـ٤٨٣: املتوىف(

  : ا ا -  ب

بلغة الـسالك ألقـرب املـسالك املعـروف بحاشـية الـصاوي عـىل الـرشح   -١

ــصغري  ــسمى أقــرب (ال ــه امل ــشيخ الــدردير لكتاب ــو رشح ال ــرشح الــصغري ه ال

ٍاملــسالك ملــذهب اإلمــام مالــك ِ ِ
َ َِ ِ ِْ ََ مــد اخللــويت، أليب العبــاس أمحــد بــن حم) ْ

 –) ط.د( – دار املعــارف -)هـــ١٢٤١: املتــوىف(الــشهري بالــصاوي املــالكي 

 ).ت.د(

 لعثامن "توضيح األحكام رشح حتفة احلكام" توضيح األحكام للزبيدي  -٢

 . هـ١٣٣٩ - ١:ط – املطبعة التونسية -بن املكي التوزري الزبيدي

عـيل بـن ، سنحاشية العدوي عىل رشح كفايـة الطالـب الربـاين أليب احلـ  -٣

) نسبة إىل بنـي عـدي، بـالقرب مـن منفلـوط(أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي 



 

)٦٣٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 - ٦/٤٢٦–يوسـف الـشيخ حممـد البقـاعي / حتقيـق –) هـ١١٨٩: املتوىف(

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤:  تاريخ النرش-)ط.د(–بريوت  –دار الفكر 

 الذخرية أليب العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن  -٤

 دار -حممد بـو خبـزة /  حتقيق-) هـ٦٨٤: املتوىف(كي الشهري بالقرايف املال

 .  م١٩٩٤ - ١:ط –) ط.د( – بريوت -الغرب اإلسالمي

رشح خمترص خليل للخريش ملحمـد بـن عبـد اهللا اخلـريش املـالكي أبـو   -٥

 .)ت.د (-)ط.د (-بريوت – دار الفكر للطباعة -)هـ١١٠١: املتوىف(عبد اهللا 

 رشح خمترص خليل لشمس الدين أبو عبـد اهللا حممـد  مواهب اجلليل يف -٦

ُّبن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغـريب، املعـروف باحلطـاب الرعينـي 

ــالكي  ــوىف(امل ــر - ٣/٤٢٢-) هـــ٩٥٤: املت  -هـــ ١٤١٢ - ٣:ط – دار الفك

 .م١٩٩٢

- ا ا  :  

يا األنصارى  الطالب لزكريا بن حممد بن زكرةأسنى املطالب رشح روض  -١

  .اإلسالميدار الكتاب :  ط -]ه٩٢٦ – ٨٢٤[

 أليب زكريـا -))مع تكملة السبكي واملطيعي(( املجموع رشح املهذب  -٢

 - دار الفكر:  النارش-)هـ٦٧٦: املتوىف(حميي الدين حييى بن رشف النووي 

 .هـ١٤٠٦: ط

 د ابن رسالن شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحديغاية البيان رشح ز  -٣

 – بـريوت- دار املعرفـة -) هـ١٠٠٤: املتوىف(بن محزة شهاب الدين الرميل 

 ).ت.د( –) ط.د(



  

)٦٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 :  ا ا  -د

الروض املربع رشح زاد املستقنع ملنـصور بـن يـونس بـن صـالح الـدين   -١

حاشـية : ،ومعـه) هــ١٠٥١: املتـوىف(ابن حسن بـن إدريـس البهـويت احلنـبيل 

عبد القدوس حممد :  خرج أحاديثه-لشيخ السعدي الشيخ العثيمني وتعليقات ا

 ).ت.د( –) ط.د( – مؤسسة الرسالة - دار املؤيد -نذير 

الكايف يف فقه اإلمام أمحد أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحـد بـن   -٢

حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بـابن قدامـة 

 هــ ١٤١٤- ١ط –)ط.د (- دار الكتب العلمية  - )هـ٦٢٠: املتوىف(املقديس 

 . م١٩٩٤ -

املبدع يف رشح املقنـع إلبـراهيم بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد ابـن   -٣

 دار الكتــب العلميــة، -)هـــ٨٨٤: املتــوىف(مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الــدين 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١:ط–لبنان  –بريوت 

لعبـد الكـريم بـن حممــد » األرسةفقــه «املطلـع عـىل دقـائق زاد املـستقنع   -٤

 اململكــة العربيــة -دار كنــوز إشــبيليا للنــرش والتوزيــع، الريــاض : ط –الالحــم 

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، ١: ط –السعودية 

ِنيل املآرب برشح دليل الطالب لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمـر   -٥ َِّ ُ َ َُ ِ َ ْ َ

ــشيباين  ــي ال ــن ســامل التغلب َابــن أيب تغلــب ب ْ  حتقيــق -) هـــ١١٣٥: املتــوىف(َّ

 ، ١:ط – مكتبـة الفـالح، الكويـت -ُالدكتور حممـد سـليامن عبـد اهللا األشـقر /

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣



 

)٦٣٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الـشيباين   -٦

عبد اللطيف /حتقيق –ملحفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين 

 ١:ط –) ط.د( – مؤسسة غراس للنـرش والتوزيـع -ر ياسني الفحل  ماه-مهيم 

 .م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ -

  :  ا اى-ه

أبى حممد عىل  / املحىل باآلثار لإلمام اجلليل املحدث الفقيه األصويل - 

 عبـد/ الـدكتور: حتقيـق  –] ـه٤٥٦ -٣٨٤ [بن أمحد سعيد بن حزم األندلسى

 . لبنان –بريوت  –دار الكتب العلمية : ط  –الغفار سليامن البندارى

  :   ا -و

البحر الزخار لإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن حييي املرتىض وهبامـشه    - 

جواهر األخبار واآلثـار املـستخرجة مـن جلـة البحـر الزخـار للعالمـة املحقـق 

حممـد /د: تعليـق  – ـهـ٩٥٧حممـد بـن حييـي هبـران الـصعدي املتـوىف سـنة 

 .م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢ ،١:ط –) ط.د( – دار الكتب العلمية -امر حممد ت

 :  ا  -  ز

حممد بن / لشهيدين السعيدين  رشح اللمعة الدمشقية ليفالروضة البهية    - 

مؤسسة األعلمى : ط - زين الدين اجلعبى العامىلمجال الدين مكى العامىل، و

  . لبنان-بريوت –للمطبوعات

 : ا   - ح

-١٢٣٧[وشفاء العليل ملحمد بن يوسف بـن عيـسى أطفـيش رشح النيل  - 

= هـــ ١٣٩٢ (٢: ط-بــريوت –دار الفــتح  –جــدة -مكتبــة اإلرشــاد –]ـهـ١٣٣٢

 ).م١٩٧٢



  

)٦٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًد :   ا:  

ستخدام التقنيات احلديثـة يف خدمـة الكليـات ااإلجيابيات والسلبيات يف   -١

املـشارك يف قـسم التفـسري وعلـوم  زكريا إبراهيم الزمييل األسـتاذ .دـ الرشعية ل

اجلامعة اإلسالمية غـزة -القرآن ومرشف الدراسات العليا يف كلية أصول الدين

 ).ت.د( –) ط.د( ––

عـضو رابطـة (ملحمـد عبـد الـشايف القـويص !! حتى ال نكون ورثة سفهاء  -٢

 تـصدر عـن املنتـدى - بحث منشور بمجلة البيان -) األدب اإلسالمي العاملية

 -أغـــسطس -هــــ ١٤٢٤ -مجـــادى اآلخـــرة :  بتـــاريخ-)٥٤(ع  –اإلســـالمي 

  .م٢٠٠٣

ــائل   -٣ ــرب الوس ــة ع ــود التجاري ــصية والعق ــوال الشخ ــود األح ــرام عق ــم إب حك

 األسـتاذ املـشارك بكليـة -اإللكرتونيـة ملحمـد بـن حييـى بـن حـسن النجيمـي 

 قـسم - قسم الدراسات الرشعية واملعهد العـايل للقـضاء -امللك فهد األمنية 

ــه ــدويل بجــدة الفق ــالمي ال ــه اإلس ــري بمجمــع الفق ــارن واخلب  -)ط.د (- املق

 ).ت.د(

 –حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثة، ملحمد عقلة اإلبراهيم  -٤

 -هــ ١٤٠٦ – ١:ط –)ط.د( –دار الـضياء  –اجلامعـة األردنيـة  –كلية الرشيعة 

 . م ١٩٨٦

. ه يف اإلثبــات دتــصال احلديثــة، حكمــه، وحجيتــالطــالق عــرب وســائل اال  -٥

ــة احلقــوق والعلــوم الــسياسية جامعــة -حجــاري حممــد  أســتاذ حمــارض بكلي

الـزواج والطـالق عـرب ": بحث مشارك بـه يف امللتقـى الـوطني حـول –معسكر



 

)٦٣٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

 - ٢٠ املنعقـد يـومي "وسائل االتصال احلديثـة، حكمـه وحجيتـه يف اإلثبـات

 ).ت.د(-)ط.د( - بجامعة غرداية ٢٠١٤ ماي ٢١

 -هية يف قضايا الزواج والطالق ألسامة عمر سليامن األشقر مستجدات فق  -٦

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ – ١: ط-)ط.د( –دار النفائس 

  اجليــل اجلديــد -فــضل بــن عبــد اهللا مــراد .  د-املقدمــة يف فقــه العــرص   -٧

 . م ٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧- ٢: ط –صنعاء  –نارشون 

َتوضــيح األحكــام مــن بلــوغ املــرام أليب عبــد الــر  -٨ َ ُ ُ ُ
ِ ِِ محن عبــد اهللا بــن عبــد َ

الرمحن بن صالح بـن محـد بـن حممـد بـن محـد بـن إبـراهيم البـسام التميمـي 

ّ مكتبـة األسـدي، مكـة املكرمـة -) هــ١٤٢٣: املتـوىف( ّ  - ٥:  ط-) ط.د (- –َ

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

ً : : 

: املتوىف(إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس  - 

 ).ت.د( –) ط.د (-بريوت – دار املعرفة -) ـه٥٠٥

 ً :راهوا ا ر:  

دراسـة  –املشكالت األخالقيـة والقانونيـة املثـارة حـول شـبكة اإلنرتنـت   -١

 –قـسنطينية  –ميدانية عىل األساتذة املسجلني بمخابر البحث بجامعة منتـوري 

 –علـيم العـايل والبحـث العلمـي وزارة الت –اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطيـة 

حتـت  – علم املكتبات لبالل بن جامع يفمذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري 

ًمـرشفا مقـررا(ناجية قموح  .، د) ًرئيسا(عبد املالك بن السبتي  .د/ إرشاف  ً ( ،



  

)٦٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

بتـاريخ  – ٧٣ ص-)ًمناقـشا(حممد الـصالح نـابتي  ،) ًمناقشا( شهرزاد عبادة .د

 .م١٣/١/٢٠٠٧

موعة احلديث عىل أبواب الفقه ملحمد بن عبـد الوهـاب بـن سـليامن جم  -٢

 –خليـل إبـراهيم مـال خـاطر / حتقيق –) هـ١٢٠٦: املتوىف(التميمي النجدي 

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

املشكالت األخالقية والقانونيـة املثـارة حـول شـبكة اإلنرتنـت لـبالل بـن   -٣

عبـد املالـك / د: جلنة املناقـشة –مة لنيل درجة املاجستريدمذكرة مق –جامع 

ًمـرشفا (ناديـة قمـوح أسـتاذة حمـارضة / ، د) ًرئيـسا(بن السبتي أسـتاذ حمـارض

حممـد الـصالح نـابتي / د ،) ًمناقشا(شهرزاد عبادة أستاذة حمارضة  /،د) ًمقررا

 .م١٣/١/٢٠٠٧:  تاريخ املناقشة-) ًمناقشا(أستاذ حمارض

  : وا وا ا :  

ق : املتوىف(إيضاح شواهد اإليضاح أليب عيل احلسن بن عبد اهللا القييس   -١

 دار الغــرب - الـدكتور حممـد بـن محـود الـدعجاين:  دراسـة وحتقيـق-) هــ٦

 . ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١:ط –لبنان  –اإلسالمي، بريوت 

الــرازق   بــن عبــدتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ملحمــد بــن حممــد  -٢

  .دار اهلداية: ط  –احلسيني أبو الفيض، امللقب بمرتىض، الزبيدى 

تصحيح الفصيح ورشحه أليب حممـد، عبـد اهللا بـن جعفـر بـن حممـد بـن   -٣

ْدرستويه بن املرزبان  ْ َُ  -حممـد بـدوي املختـون / حتقيق-)هـ٣٤٧: املتوىف(َُ

ــالمية  ــشئون اإلس ــىل لل ــس األع ــاهرة[املجل ــ١٤١٩:  ط-]الق  –م ١٩٩٨ -ـ ه

 ).ط.د(



 

)٦٣٦(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

حممـود حممـد يب فهـر  أل-مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شـاكر -٤

ــا-شــاكر ــدم هل ــا وق ــا وقرأه ــال:  مجعه ــليامن مج ــادل س ــة -الــدكتور ع  مكتب

 . م٢٠٠٣ -) ط.د(-١: ط- مجهورية مرص العربية-اخلانجي، القاهرة 

) ط.د( –دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغة إلبراهيم حممـد أبـو سـكني  -٥

 .)ت.د( –

ــاد   -٦ ــن مح ــامعيل ب ــرص إس ــة أليب ن ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــصحاح ت ال

 -أمحـد عبـد الغفـور عطـار/  حتقيق-) هـ٣٩٣: املتوىف(اجلوهري الفارايب 

 .  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ - ٤:ط –بريوت  –دار العلم للماليني 

الفائق يف غريب احلديث واألثر ألبى القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،   -٧

 -عـيل حممـد البجــاوي /حتقيـق –) هـــ٥٣٨: املتـوىف(الزخمـرشي جـار اهللا 

 ).ط.د( – ٢:ط –لبنان  –دار املعرفة  -حممد أبو الفضل إبراهيم 

/ د :  حتقيـق –كتاب العني ألبى عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدى -٨

 .دار مكتبة اهلالل :  ط –إبراهيم السامرانى / مهدى املخزومى ، د 

ت معجــم يف املــصطلحات والفــروق اللغويــة  أليــوب بــن موســى الكليــا -٩

 -حتقيق  –) هـ١٠٩٤: املتوىف(احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي 

 . بريوت-مؤسسة الرسالة  – حممد املرصي -عدنان درويش 

] ه٧١١: ت [لسان العرب ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقى املرصى - ١٠

 .١ ط-بريوت  –دار صادر :  ط -

 - ] ـهـ٦٦٦:ت [القـادر الـرازى  الصحاح ملحمد بن أبى بكر بن عبـدارخمت - ١١

  ) .م١٩٩٥- هـ١٤١٥: (ط  –حممود خاطر : حتقيق  –بريوت  –مكتبة لبنان : ط 



  

)٦٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

معجم الفروق اللغوية أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بـن سـهل بـن سـعيد   - ١٢

الـشيخ بيـت / حتقيـق –) هـ٣٩٥نحو : املتوىف(بن حييى بن مهران العسكري 

 مؤسسة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة -اهللا بيات، ومؤسسة النرش اإلسالمي 

 .هـ١٤١٢ -١:  ط -» قم«املدرسني بـ 

 أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر . معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة لــد - ١٣

 -١:ط –) ط.د(- عـامل الكتـب -بمـساعدة فريـق عمـل ) هــ١٤٢٤: املتوىف(

 .) م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩(

الكليــات معجــم يف املــصطلحات والفــروق اللغويــة أليــوب بــن موســى  - ١٤

 عـدنان -)هــ١٠٩٤: املتـوىف(احلسيني القريمي الكفوي، أبـو البقـاء احلنفـي 

ــرصي-درويــش  ــد امل ــاء (- حمم ــصل الط ــالة -)َّف ــسة الرس ــريوت  –مؤس  -ب

 ).ت.د(-)ط.د(

 .دار الدعوة: ط  –جمع اللغة العربية ملاملعجم الوسيط  - ١٥

  :  ار وااً : ا

األعالم خلري الدين بن حممـود بـن حممـد بـن عـيل بـن فـارس، الـزركيل   -١

مـايو /  أيـار -١٥: ط – دار العلـم للماليـني -) هــ١٣٩٦: املتـوىف(الدمشقي 

 ]. م٢٠٠٢

مكتبـة :  ط-البداية والنهاية إلسامعيل بن عمر بن كثري القـريش أبـو الفـداء   -٢

ــارف  ــريوت ، –املع ــات ب ــد اهللا مروي ــد عب ــن حمم ــافظ ب ــة حل ــزوة احلديبي  غ

مطـابع اجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة، اململكـة العربيـة :  ط-احلكمي

 .السعودية



 

)٦٣٨(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  

سـليامن بـن / حتقيـق –طبقات املفـرسين ألمحـد بـن حممـد األدنـروي   -١

ـــزي  ـــالح اخل ـــم : ط –ص ـــوم واحلك ـــة العل ـــورة  –مكتب ـــة املن  ١:ط –املدين

 .)م١٩٩٧(

أكـرم . د/ حتقيـق –يفة بن خياط أبو عمـر الليثـي العـصفري   الطبقات خلل -٢

 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ (٢ط –الرياض  –دار طيبة : ط –ضياء العمري 

ــصفدي   -٣ ــد اهللا ال ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــدين خلي ــصالح ال ــات ل ــوايف بالوفي ال

 دار إحيـاء -أمحد األرناؤوط وتركي مـصطفى / حتقيق –) هـ٧٦٤: املتوىف(

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:م النرش عا-بريوت  –الرتاث 

  دي :توى وات واا:  

حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة للدكتور إبراهيم فاضل الـدبو  -١

ــداد  ــة الــرشيعة بجامعــة بغ ــه -األســتاذ بكلي ــشور بمجلــة جممــع الفق  بحــث من

 .)٦(اإلسالمي ع

تور عــيل حميــي حكــم إجــراء العقــود بوســائل االتــصاالت احلديثــة للــدك  -٢

 جامعـة قطـر -ّالدين القره داغي أستاذ الفقـه اإلسـالمي وأصـوله بكليـة الـرشيعة 

بحث منشور  بمجلة جممع الفقه اإلسالمي التابعة ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي 

  ).٦( بجدة ،عاإلسالمي تصدر عن منظمة املؤمتر -بجدة 

هبـة مـصطفى حكم إجـراء العقـود بـآالت االتـصاالت احلديثـة للـدكتور و  -٣

 بحـث منـشور بمجلـة جممـع - جامعة دمشق -الزحييل األستاذ بكلية الرشيعة 

 .)٦(الفقه اإلسالمي ع



  

)٦٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــة الدائمــة   -٤ ــاوى اللجن ــة األوىل -فت ــة الدائمــة للبحــوث - املجموع  اللجن

: النــارش-أمحــد بـن عبـد الـرزاق الـدويش :  مجـع وترتيـب-العلميـة واإلفتـاء 

 .الرياض – اإلدارة العامة للطبع -إلفتاء رئاسة إدارة البحوث العلمية وا

 -الـدورة األوىل – قـرارات وتوصـيات املجمـع -جممع الفقه اإلسـالمي  -٥

 دار القلـم - دمـشق -عبدالستار أبو غدة /  تنسيق وتعليق د-)١/٩٧(القرارات 

 .م١٩٨٨ -هـ١٣٨٨ - ٢:ط –

لكويـت ا – املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية  -٦

 . الكويت-السالسل  ، دار٢:ط  –

 بيـت -موسوعة الفقه اإلسالمي ملحمد بن إبراهيم بن عبد اهللا التـوجيري   -٧

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ -١: ط –األفكار الدولية 

املوسوعة الفقهية امليـرسة يف فقـه الكتـاب والـسنة املطهـرة حلـسني بـن   -٨

 -بـريوت (، دار ابـن حـزم )ن األرد-عامن ( املكتبة اإلسالمية -عودة العوايشة 

 .ـ ه١٤٢٩ - ١٤٢٣ من - ١: ط-)ط.د (-)لبنان

 –دراسات تربوية املتابعة يف العمـل الرتبـوي لـسامل بـن أمحـد البطـاطي   -٩

 - تـصدر عـن املنتـدى اإلســالمي -)  عـددا٢٣٨(بحـث منـشور بمجلـة البيـان 

 ).١٨: السنة (-م٢٠٠٤ -يناير = هـ ١٤٢٤ -ذو القعدة / بتاريخ 

 م : وما اا:  
 - بموقـع موضـوع -آداب وأخالقيات استخدام اإلنرتنـت هلـديل البكـري  -١

   https://mawdoo3.com       .م٢٠١٩ سبتمرب ١٢بتاريخ 

 .م٢٠١٧أنواع التطبيقات اإللكرتونية بموقع نحو الريادة بتاريخ   -٢



 

)٦٤٠(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  https://ryada.sa/%D ٨% A ٣% D ٨٦%٩% D ٨٨%٩% D ٨% A

٧% D ٨% B٩-
%D ٨% A ٧% D ٨٤%٩% D ٨% AA%D ٨% B ٧% D ٨% A ٨% D

٨%٩ A%D ٨٢%٩% D ٨% A ٧% D ٨% AA 

  . ٢٠٢٠ أغسطس ١٢/أنواع التطبيقات اإللكرتونية بموقع املرسال بتاريخ  - ٣

https://www.almrsal.com/post/933278     
 – أزواجهن جتسس حمرم لعبد اهللا املطلق "هواتف"ت لـتفتيش الزوجا  -٤

 /https://al-marsd.com    .م٢٠٢٠ بتاريخ -موقع املرصد

موقـع  – يف التليفـون "بحبـك"جدل فقهـي بـسبب كلمـة .. حرام وجيوز  - ٥

     .مؤمن عبد اهللا وإرساء زكريا/ حترير –التحرير 

 https://www.tahrirnews.com/Story/1224088 

فتـوى للـشيخ  –حكم إجـراء عقـد النكـاح عـن طريـق اهلـاتف واإلنرتنـت   -٦

 . م٩/١٢/٢٠٠٧بتاريخ  –صالح املنجد بموقع اإلسالم سؤال وجواب /

جلمهوريــة  مفتــي ا-أحــد الــزوجني عــىل هــاتف اآلخــر» جتــسس« حكــم  -٧

 رئيس -أمحد جالل :  رئيس جملس اإلدارة -موقع بوابة أخبار اليوم –يوضح 

 . م٢٠٢١ يناير٥  بتاريخ الثالثاء، -مجال الشناوي: التحرير 

املوقع الرسـمي لفـضيلة الـشيخ  –حكم رفض ويل املرأة رؤية اخلاطب   -٨

 .حممد بن صالح العثيمني

     https://binothaimeen.net/content/٦٤٤ 

حكــم النظــر إىل املخطوبــة عــرب الــصورة الفوتوغرافيــة للــدكتور عبــد   -٩

 .م٢٥/١/٢٠١٠/ بتاريخ –طريق اإلسالم : موقع  –املحسن بن محد العباد 

 http://iswy.co/e٤٤eq 



  

)٦٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 -بني اإلباحـة والتحـريم إلهيـاب نـافع.. عرب اإلنرتنت» اخللوة الزوجية« - ١٠

  .١٥/٠٧/٢٠٠٨ريخ بتا – ٣١٤ العدد -ّجريدة النهار الكويتية

http://www.annaharkw.com/a nnahar/ArticlePrint.aspx?id=٨٢٧٩٤ 

ــالح  - ١١ ــدكتور ص ــتاذ ال ــضيلة األس ــاتف  لف ــرب اهل ــه ع ــل زوجت ــاع الرج مج

 . م٢٠١٧ ديسمرب ٢٦بتاريخ  –موقع  فتاوى الصاوي  –الصاوي 

https://fatawaalsawy.com 
 -.. بـرشط عـدم التجـاوزكالم احلب بـني املخطـوبني مبـاح: دار اإلفتاء - ١٢

 .٢٠٢٠ مارس ٣/  بتاريخ-خالد صالح / رئيس التحرير  –اليوم السابع 

 https://www.youm7.com/home/index  

موقع  –رؤية الزوج لزوجته متكشفة عرب النت خلالد عبد املنعم الرفاعي  - ١٣

 .م١٦/٢/٢٠٢١بتاريخ  –طريق اإلسالم 

 https://ar.islamway.net/fatwa 
ــرتوين - ١٤ ــالق اإللك ــالق .. الط ــائل والط ــددت الوس ــق-تع ــد اهللا :  حتقي عب

  .  ٢٠١٠ فرباير ٢٤األربعاء /  بتاريخ- موقع عكاظ -الداين

https://www.okaz.com.sa/article/317573 
حــرام بــني اخلاطــب .. "بحبــك وبمــوت فيكــي"كلمــة :  أزهــرىعــامل - ١٥

  -م٢٠١٥ مـارس١٥/  بتـاربخ  –نـدى فـوزي   –موقع أخبار البلـد  –وخطيبته 

الــدين «ًتعليقــا عــىل كــالم الــدكتور رمــضان عبــد املعــز، خــالل لقائــه بربنــامج 

      https://www.elbalad.news/1437966. »واحلياة

موقع منهج  –سحر طلعت .  د-أزمة الغربة .. عالقة زوجية عرب اإلنرتنت - ١٦

 .م٢٠١٧بتاريخ  –حياة 

      http://manhag٧aya.com/Article/٣٧٤٥٣ 



 

)٦٤٢(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  
رقم الفتوى  – جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية -فتاوى الشبكة اإلسالمية  - ١٧

         http://www.islamweb.net. ـه١٤٢٨ شعبان ٢٦/ بتاريخ – ٩٨٨٩٢: 

 . القاموس الفرنيس اخلاص بمصطلحات اإلنرتنت عىل شبكة الويب - ١٨

ّال أعرف دليال حيرم تبادل الصور بـني اخلطيبـني: "املاجد" - ١٩ مربوطـة .. ً

م وحاصـلة ٢٠٠٧صحيفة سـعودية تأسـست عـام -صحيفة سبق –بسد الذرائع 

 - ٢٠١٨ إبريـل ٠٨/بتاريخ  – ترخيص رسمي من وزارة الثقافة واإلعالم عىل

 . ١٤٣٩ رجب ٢٢

       https://sabq.org/tJcYjB 
 موقـع اإلسـالم سـؤال -حمادثة الزوجة عرب اإلنرتنت واالسـتمتاع بـذلك - ٢٠

 .٢٨/١٠/٢٠٠٧:  تاريخ النرش -وجواب للشيخ حممد صالح املنجد

 https://islamqa.info/ar/answers   
 موقع شـبكة الفتـاوى الـرشعية لفـضيلة -املعارشة الزوجية عىل اهلاتف  - ٢١

 فتـوى رقـم - ١٨/٣/٢٠١٠األستاذ الدكتور أمحـد احلجـي الكـردي بتـاريخ 

٤٣١٤٤. 

       https://www.islamic-fatwa.com/fatwa/43144 
 .تصال لتصميم نظم احلاسب وأجهزة االموقع تواجد - ٢٢

https://tawajod.ae/ar/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7
%D8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D
8%A7%D8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A
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)٦٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .  موقع ويكبيديا املوسوعة احلرة  - ٢٣

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D ٨% AA%D ٨٣%٩% D ٨٦%٩% D ٨٨%٩%

D ٨٤%٩% D ٨٨%٩ %D ٨% AC%D ٨%٩ A%D ٨% A٧ 

 /. https://wikiwic.comموقع ويكى ويك     - ٢٤

 فتوى لفضيلة األستاذ الـدكتور عـيل -هل احلب حرام يف كل األحوال؟  - ٢٥

موقــع دار  –م ١٩/٦/٢٠٠٥/ بتــاريخ  – ٣٤٢/فتــوى بــرقم  –مجعـة حممــد 

   .اإلفتاء املرصية

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11182& 

 -اإلفتـاء جتيــب..هـل حيـق لنــا التـرصيح بكلــامت احلـب قبـل الــزواج  - ٢٦

 رئـيس -إهلـام أبـو الفـتح /  اإلرشاف العام -موقع صدى البلد  –عبداهللا سليم 

ـــــــــــر  ــــــــــــري / التحري ــــــــــــد صب ـــــــــــاريخ –أمحـ ـــــــــــسمرب٧/ بت - دي

 ٤٠٨٦٨١٨/https://www.elbalad.news.م٢٠١٩

 اخـرتاق -س األزواج عـىل رشكـاء حيـاهتم اهلواتف الذكية تسهل جتس - ٢٧

 -موقـع العـرب  –اهلاتف جريمة معلوماتية بغض النظـر عـن الـروابط األرسيـة 

      https://alarab.co.uk. م٢١/٨/٢٠٢١بتاريخ اجلمعة 



 

)٦٤٤(    "درا  رم" أ ات اوم   اة
  س ات  

.......................................................................٥٥٩  

ا ولا : ت اا  ،وم ،ان أمو ٥٦٣.........وآدا  

اولا : وا ،ومت اا  ت ذات ا........٥٦٣  

اما :  وآدا ومت ااع ان أم .....................٥٦٧  

اما  :ت اا ةأا   وم.......................٥٧٢  

ا ولا:ومت ال ا  حا  ......................٥٧٢  

  ٥٧٢.............................................  اح: ا اول

ما ا: ومت ال ا  حا  ................٥٧٥  

امل: ا  قا ومت ا٥٨٣......................... ا  

ولاا  :قا .................................................٥٨٣  

ما ا:    قاومت ال ا ....................٥٨٦  

ا ل :ا  وا اومت ا٥٩٢................ ا  

  ٥٩٢........................................ ا او :ولا ا

ما ا:  وا اومت ال ا  ...........٥٩٣  

اا ا:  ا  وا أ ومت ال ا ..٥٩٩  

  ٥٩٩................................................ ا: ا اول

ما ا:   ومت ال ا  ا  وا أ

.............................................................................٦٠٣  

ا ا:  ا  ا  ومت ال ا .....٦١٠  

  ٦١٠.................................................. ا: ا اول 

ما ا:  ا   ا    تل ا وم٦١٢.ا  



  

)٦٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  ومت ال ا  ا  رل ا٦١٩..إر  

٦٢٢.....................................................................ا  

  ٦٢٥....................................................................ات

ادر واس ا.......................................................٦٢٧  

  ٦٤٤.............................................................س ات

 


