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 ٢

P  
  :مقدمة

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا     
أشـهد أن ال ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي لـه، و

 :ًرشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله   أما بعد إله إال اهللا وحده ال
ًفإن من أعظم العقود ،وأرفعها شـأنا،وأعالها منزلـة، عقـد النكـاح ،كيـف ال، وقـد      ً

4  5  6  7    8  7 8 ]   بامليثـاق الغلـيظلعز وجـوصفه اهللا 

  >    =  <  ;  :  9Z )ــاق غليظ، )١ ــو ميث ــاط وثيــق، فه  يف ورب
 ولذا أوىل الشارع هذا العقـد عنايـة كبـرية ، بـام أوجبـه مـن ،ذاته ،وبام ينتج عنه من آثار

 .ًأركان ورشوط ، البد من توافرها ليكون هذا العقد صحيحا 
 مل  يف بـاب النكـاح،ًونظرا للتقدم التقني املتسارع يف هـذا العـرص ،اسـتجدت نـوازل    

يسمى بالزواج عرب اإلنرتنت، وهـو موضـوع  ما: ايض ومنها الزمان املتكن معهودة يف
ًهذا البحث املتواضع الذي أسأل املوىل الكريم أن جيعله خالـصا لوجهـه الكـريم ،وأن 

 .ينفع به إنه جواد كريم
 .وخامتة وفصلني، ومتهيد، ولقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة،      

 .بيان أمهية املوضوعتوطئة، ووفيها : املقدمة
 :وفيه مطلبان: لتمهيدا

 .واالصطالح،تعريف النكاح يف اللغة : املطلب األول
 .مفهوم اإلنرتنت: املطلب الثاين

                                                

 .٢١ آية:النساء سورة )١(
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 ٣

 
 .عقد الزواج عرب اإلنرتنت عن طريق املخاطبة :الفصل األول
 .حقيقة الزواج عرب اإلنرتنت عن طريق املخاطبة: املبحث األول

  .صورة املسألة: املطلب األول     
 . ميزة عقد النكاح عرب االنرتنت عن طريق املخاطبة  :ب الثايناملطل   
 .عيوب عقد النكاح عرب االنرتنت عن طريق املخاطبة: املطلب الثالث   

 .حكم عقد الزواج عرب اإلنرتنت عن طريق املخاطبة: املبحث الثاين
 

 .عقد الزواج عرب اإلنرتنت من خالل الكتابة: الفصل الثاين
 قيقة عقد الزواج عرب االنرتنت من خالل الكتابةح:املبحث األول 

 . صورة املسألة: املطلب األول    
 . ميزة عقد النكاح عرب االنرتنت من خالل الكتابة: املطلب الثاين     
 .عيوب عقد النكاح عن طريق الكتابة:املطلب الثالث    

 . حكم عقد النكاح عرب االنرتنت عن طريقة الكتابة:املبحث الثاين
 .وفيها ملخص ألبرز ما توصلت إليه من نتائج: اخلامتة
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 ٤

    .في بيان مفهوم النكاح عبر اإلنترنت: تمهيد
  

 :وفيه مطلبان
 .تعريف النكاح يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
 .مفهوم اإلنرتنت: املطلب الثاين

  
 .تعريف النكاح يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
 : النكاح يف اللغة

 انضم،واجتمعت إذا :ألشجارا تناكحت ، يقال الشيئنيهو لغة الوطء، واجلمع بني    
 : وهـو، أصـل واحـد، واحلـاء، والكـاف،النـون: ((قال ابـن فـارس ، بعض إىل بعضها
 .  )١()) البضاع

 ، أي تزوجت: ونكحت هي فالن،نكح: ل يقا:     كام يطلق النكاح يف اللغة عىل العقد
  . ذات زوج منهم :وهي ناكح يف بني فالن أي

 : النكاح يف االصطالح فهووأما
   )٢(.  أو تزويج يف اجلملة، عقد يعترب فيه لفظ إنكاح

 
 

                                                
، العــني ٢/٦٢٦لـسان العــرب البــن منظــور : ، وانظــر٥/٤٧٥ن فــارس مقـاييس اللغــة البــ)١(

 .٤/٦٤، هتذيب اللغة لألزهري ٣/٦٣للخليل 
 .٥/٥، وكشاف القناع ٣/٦٠ للبهويتالروض املربع )٢(
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 .مفهوم اإلنرتنت: املطلب الثاين
يعرف اإلنرتنت بأنه عبارة عن جمموعة أجهـزة كمبيـوتر مرتبطـة بعـضها مـع بعـض     

 .حول العامل
سـبات والـشبكات تتـألف مـن ماليـني احلا شـبكة عامليـة المركزيـة،: كام يعرف بأنـه    

تستطيع التخاطـب مـع بعـضها بـسبب االتفـاق عـىل بروتوكـول اتـصال عـام  املتنوعة،
  )١(. ،وهبذا تكون اإلنرتنت أداة اتصال بني األشخاص والرشكات

                                                
دليلـك الشخـيص لعـامل االنرتنـت ألسـامة : ،وانظـر١٦-١٥التجارة عىل اإلنرتنت ص: انظر) ١(

 . ١٨أبواحلجاج ص
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  .عقد الزواج عبر اإلنترنت عن طريق المخاطبة: الفصل األول
 .حقيقة الزواج عرب اإلنرتنت عن طريق املخاطبة: املبحث األول
  .صورة املسألة: املطلب األول 

يمكن إجراء عقد النكاح خماطبة عرب االنرتنت من خالل بعض الربامج التـي يوجـد     
وختـول مثـل هـذه  ، )٢(  واملاسـنجر ،)١( هبا خاصية املحادثة وذلك مثل بـرامج البـالتوك

، بحيث يمكـن  ًالربامج من املحادثة املبارشة بني الطرفني مثل ما حيدث يف اهلاتف متاما
 . فيسمعة القابل فيصدر قبوله ومن ثم يتم التعاقد بينهام،أن يصدر املوجب إجيابه

  .ميزة عقد النكاح عرب االنرتنت عن طريق املخاطبة: املطلب الثاين   
 لعقـدهًيتميز عقد النكـاح عـرب االنرتنـت مـن خـالل الـربامج الـسابقة بكونـه مـشاهبا    

يتمكن كال الطرفني من إجـراء مفاوضـات عقـد النكـاح ومن ثم  مشافهه وجها لوجه،
 .ًبينهام بصورة ال ختتلف كثريا عن اجتامعهام  يف جملس واحد

ًاجلدير بالذكر أن الـربامج الـسابقة تـدعم خاصـية نقـل الـصورة أيـضا باإلضـافة إىل     
 بحيـث ، وذلـك مـن خـالل تثبيـت كـامريا رقميـة موصـولة بجهـاز احلاسـب،الصوت

                                                
ن برامج املحادثة الفورية عىل اإلنرتنت، يمكن من خالله احلديث ومشاهده ، وهو برنامج م) ١(

 .اآلخرين الذين يستخدمون هذا الربنامج
   .http://ar.wikipedia.org  :املوسوعة احلرة: راجع

ًوهو أحد أشهر برامج إرسال الرسائل الفورية، سواء كانت نصية أم صوتية، كام يمكن من )  ٢(
مج من املحادثة الصوتية املبارشة، عرب توصيل القط للصوت ،باإلضافة إىل خالل هذا الربنا

 .إمكانية مشاهدة الطرف اآلخر
  .املصدر السابق: انظر
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 ٧

ًرف من رؤية الطرف اآلخر ، وهذا ما يسهل كثريا  مـن عمليـة التواصـل يتمكن كل ط
إلجياب، وكـذا التحقـق مـن اًبني طريف العقد، كام يمكن أيضا من حتقق اتصال القبول ب

 .عراض أحد الطرفني عن العقد من عدمهإ
 .عيوب عقد النكاح عرب االنرتنت عن طريق املخاطبة: املطلب الثالث

 :قد جتر إىل منازعات وخصام فمنها  يق السالفة عيوب، لعقد النكاح بالطر
  .ثناء إجراء مفاوضات العقدأإمكانية تقليد األصوات وحماكاهتا . ١
 ، تتـيح هـذه ًإذ إنه توجد حاليا برامج عديدة يمكن حتميلها عىل جهاز احلاسب اآليل    

 الـــربامج معاجلـــة الــــصوت وتغيـــريه ،بــــشكل شـــبه كامـــل أثنــــاء املحادثـــة عــــرب
ــد  ــضا،بطرق ق ــا أي ــصورة وتغيريه ــب يف ال ــه يمكــن التالع ًاإلنرتنت،باإلضــافة إىل أن

  )١( .التستبني للطرف اآلخر
احتامل وجود بعض العوارض الفنيـة التـي تـؤدي إىل انقطـاع املكاملـة بعـد صـدور .  ٢

 وذلك إما خللل يف شـبكة االنرتنـت املحليـة أو ، من اخلاطبةعاماإلجياب من الويل وس
  . أو غري ذلك، أو يف التوصيالت، أو خللل يف جهاز احلاسب،يةالدول

 أن الويل قـد يرتاجـع ،شكال هناًنقطاع ساعات أو أياما ، وحمل اإلوقد تطول فرتة اال   
 فيــدعي اخلاطــب أنــه أصــدر  القبــول فــور ســامعه ولكــن املكاملــة ،عــن إجيابــه ألمــر مــا

 .انقطعت

                                                

    http://homaid.wordpress.com   :راجع املواقع) ١(

                               abib.com        ٦http://www.  
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 ٨

 .إلنرتنت عن طريق املخاطبةحكم عقد الزواج عرب ا: املبحث الثاين
 :ينبني احلكم يف هذا العقد بالصورة املشار إليها عىل مسألتني

 .احتاد املجلس يف عقد النكاح:املسألة األوىل
 . صحته من خالل تلك الوسيلةىالعقد، ومد اإلشهاد عىل :واملسألة الثانية

 
 :أما املسألة األوىل    

ل االتـصال احلديثـة والتـي يمكـن مـن خالهلـا  وسـائفال ريب أن عقد النكـاح عـرب     
 أرى مـن املعـارصين الواحـد، وملُيعد يف حكم املجلس  احلديث بني الطرفني، أن ذلك

 وعـىل ذلـك صـدر قـرار جممـع الفقـه بخـصوص وسـائل االتـصال ،من نـازع يف ذلـك
  يف مكـاننياواحـد، ومهـإذا تم التعاقد بني طرفني يف وقـت : (( احلديثة والذي جاء فيه

بـني ً التعاقد بينهام يعترب تعاقـدا ن، فإياهلاتف، والالسلك ذلك عىل قمتباعدين، وينطب
  )١())حارضين، وتطبق عىل هذه احلالة األحكام األصلية املقررة لدى الفقهاء

    
 
  :وأما املسألة الثانية 

دة حكـم شـها: فهذه املسألة مبنية عـىل مـسألة وهي صحة اإلشهاد عرب تلك الوسيلة،   
 .األعمى عىل ما سمعه من األصوات

 :وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني 
 

                                                
 .٢/١٢٥٦السادسة ي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الدورة جملة جممع الفقه اإلسالم) ١(
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 ٩

أن شهادة األعمى غري مقبولة عـىل ماسـمعه مـن األصـوات،وهذا قـول : القول األول
  .)٢ ( ،والشافعية )١ (احلنفية

ى قـال أبـو حنيفـة وحممـد ال جتـوز شـهادة األعمـ: ((جاء يف خمترص اختالف العلـامء   
  )٣ ()).  وهو قياس قول ابن شربمة،بحال

 ألنه ال يميز بني املشهود ،ال تقبل شهادة األعمى يف سائر املواضع: ((وقال الكاساين    
   )٤ ())  واملشهود عليه،له

 ، أثبتـه كـام أثبـت كـل يشء: قـال،فإذا شهد وهو أعمى عـىل يشء ((:وقال الشافعي    
 واحلـس يـشبه ، ألن الـصوت يـشبه الـصوت،ته فـال جتـوز شـهاد، أو احلـس،بالصوت

   )٥ (...)). احلس
  :األدلة

"  #  $  %  ]  قوله تعاىل :الدليل األول   !Z )٦(  

                                                
، النتــــف يف الفتــــاوى للــــسغدي ٣/٣٣٦خمتــــرص اخــــتالف العلــــامء للطحــــاوي :ينظـــر) ١(
، اهلدايـة للمرغينـاين ٣/٣٦٢،حتفة الفقهاء للـسمرقندي ١٦/١٢٩،املبسوط للرسخيس٢/٧٩٧
 .٧/٣٩٧،رشح فتح القدير البن اهلامم ٣/١٢١
،اإلقنـــاع للـــاموردي ١٦/١٩١، احلـــاوي الكبـــري للـــاموردي ٧/٤٦ للـــشافعي األم: ينظـــر) ٢(

، أسنى املطالب لألنصاري ١١/٢٦١، روضة الطالبني للنووي ٢٧١،متن أيب شجاع ص٢٠٢ص
٤/٣٦٤. 
 .٣/٣٣٦خمترص اختالف العلامء للطحاوي ) ٣(
 .٢٤٣ /٣بدائع الصنائع للكاساين)٤(
 .٧/٤٦األم للشافعي ) ٥(
   .١٩ آية :فاطر  سورة )٦(
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 ١٠

أن اآلية الكريمة دلت عىل عدم استواء األعمى واملبرص بإطالق، فيبقى : وجه الداللة
   .هذا اإلطالق ما مل يرد دليل بالتقييد

 . يف هذا الدليل حجةلم يبَق، ف)١ (رد يف ذلكبأن الدليل املقيد قد و:ويناقش
  )٢(  À  ¿  ¾  ½    ¼      »Z  ]  قوله تعاىل:الدليل الثاين
يعلـم فلـم تقبـل  واألعمـى ال أن اهللا عز وجل اشرتط يف الشهادة العلم ،:وجه الداللة

  )٣(. شهادته
ع بـه عنـد إذا تكـرر عليـه الـصوت عرفـه ،وقطـ،إذ إن األعمى بعدم التسليم  :ويناقش

 .سامعه وهذا معلوم مشاهد،ومن ثم فإن األعمى مل يشهد إال بام علم
  :الدليل الثالث

 ؟ هـل تـرى الـشمس:فقال:(( عن الشهادة  r أن رجال سأل النبي  tعن ابن عباس 
   )٤())  فعىل مثلها فاشهد أودع: قال، نعم:قال

 ال جتـوز الـشهادة بـدليل أنـه ، الشمس تنبيه عىل املعاينة rأن ذكر النبي  :وجه الداللة
  )٥(.  فكذلك سامع كالمه، أو بشمه،عىل أحد بلمسه

                                                
 .وهو ما سوف يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل يف أدلة القول الثاين) ١(
 .٨٦  آية:الزخرف سورة )٢(
 .١٠/١٦٣الذخرية )  ٣(
، ٤/١٨، وأبونعيم يف احللية ٧٠٤٥أخرجه احلاكم يف املستدرك،كتاب األحكام،حديث رقم) ٤(

ل بل هـو حـديث واه فـإن حممـد بـن فقا: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،وتعقبه الذهبي:قال احلاكم 
 .٤/٨٢نصب الراية للزيلعي : سليامن بن مشمول ضعفه غري واحد ، ينظر

 .٤/١٩٨، وابن حجر يف التلخيص احلبري ٩/٦٧١وضعف هذا احلديث ابن امللقن يف البدر املنري 
 .١٠/١٦٤الذخرية ) ٥(
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 ١١

 :ويناقش من وجهني
  .r أن هذا احلديث مل يصح عن رسول اهللا :الوجه األول   
 أنه عىل فرض ثبوته،فإنـه اليـدل عـىل رد شـهادة األعمـى،إذ إن مـراد :والوجه الثاين   

مــن األمــر املــشهود عليــه ،وذلــك قــد حيــصل   يف هــذا احلــديث هــو التحقــق rالنبــي 
 .بالنظر،وقد حيصل بغريه

  :الدليل الرابع
 : أنـه سـمع أم هـانئ بنـت أيب طالـب تقـول: مرة موىل أم هانئ بنـت أيب طالـبأيبعن 

؟ هذه  من: (( وفاطمة تسرته فقال، عام الفتح فوجدته يغتسل rذهبت إىل رسول اهللا  
  )١(. فقلت أنا أم هانئ ))
 وقال إن رسول ،وقد احتج هبذا احلديث من رد شهادة األعمى(( :ال ابن عبدالربق    

 أنـا أم : فقالـت؟  مـن هـذه: حتـى قـال هلـا،مل يميز صوت أم هانئ مع علمـه هبـا rاهللا 
  )٢()) وكل من ال يرى فذلك أحرى،صوهتا ألنه مل يرها r فلم يعرف رسول اهللا ،هانئ

  :ويناقش
 rنه مل يرد يف احلديث أن أم هانئ قد تكلمت قبل أن يسأهلا النبي بعدم التسليم، إذ إ    

 لـصوهتا r،فلم يبقى يف احلديث داللة، ثم لو فرض أهنا تكلمت فإن عدم متميز النبـي 
اليدل عىل رد شهادة األعمى، إذ إن األعمى الجيـوز لـه الـشهادة عـىل مـا مل يميـزه مـن 

 .األصوات باالتفاق

                                                
 .٢٧٦ التسرت يف الغسل، رقم احلديث:ببا أخرجه البخاري يف الصحيح،) ١(
 .١/٤٣٢رشح الزرقاين : ،وانظر٢/٢٦١االستذكار البن عبدالرب)   ٢(
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 ١٢

 فقالـت ، أنه شـهد عنـده أعمـى tعيل بن أيب طالب  فعل نماورد م :الدليل اخلامس
    )١(. فرد شهادته tنه أعمى فذكر ذلك لعيل إ :أخت املشهود عليه

  :ويناقش
  : ، وإنام الذي ورد عنه هو مارواه عبدالرزاق يف املصنف )٢( tبأن ذلك مل يصح عنه     

ًدة عــىل الــرسقة تفتقــر غالبــا والــشها، )٣().  مل جيــز شــهادة أعمــى يف رسقــة t ًأن عليــا(
 .لشهادة املبرص دون األعمى

   :سادسالدليل ال
،  التمييـز بــني مـن لــه احلـق وبــني مـن عليــهمــنحتمـل الــشهادة وأدائهـا أنـه البــد يف      

 فتـتمكن ، ال يميز بني النـاس إال بالـصوت والنغمـةهألن ، عدم آلة التمييزواألعمى قد
  )٤(. قبول الشهادة وذلك مانع من  ،من شهادته شبهة

 :ويناقش
 ، وطالـت صـحبته لـه،بعدم التسليم إذ إن املعهود أن األعمى إذا ألف املشهود عليـه    

  .ًعرف صوته يقينا

                                                
 .١٦/١٢٩املبسوط للرسخيس )١(
فـإن قيـل هـو قـول :((يقول ابن حزم يف معرض رده عىل من قال بعدم قبول شهادة األعمـى) ٢(

: ينظـر))   أنـه قـال ال يقبـلt قلنا هذا كذب، ما جاء قط عن عيلtروي عن عيل بن أيب طالب 
 .٩/٤٣٣املحىل البن حزم 

 .٨/٣٢٤مصنف عبد الرزاق )  ٣(
 .١٦/١٢٩املبسوط للرسخيس ) ٤(
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 ١٣

  :الثاينالقول 
ـــيقن         أن شـــهادة األعمـــى عـــىل ماســـمعه مـــن األصـــوات مقبولـــة ،وذلـــك إذا ت

 .)٢ ( ،واحلنابلة )١ (الصوت،وهذا قول املالكية 
 نعـم إذا عـرف :قال مالـك؟فهل جتوز شهادة األعمى يف الطالق  ((:جاء يف املدونة    

 فالرجل يـسمع جـاره مـن وراء حـائط وال يـراه : قال بن القاسم فقلت ملالك،الصوت
قـال مالـك شـهادته جـائزة ) قـال ( يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صـوته 

((...) ٣(  
   )٤ ( )) قوالادة االعمى يف األجتوز شه ((:ويف الذخرية     
يف : جتوز يف املواضع : شهادة األعمى ؟ قال : قلت  ((:وجاء يف مسائل اإلمام أمحد     

  )٥ ( .))كام قال:  قال إسحاق ، ويعرفه معرفة ال ختفى عليه ،النسب ، وكل يشء يضبطه
   )٦ ()) وجتوز شهادة األعمى إذا تيقن الصوت ((:وقال اخلرقي    

 
                                                

، والقوانني الفقهية ١٠/١٦٤، و الذخرية للقرايف٥/٤٣املدونة الكربى ملالك بن أنس : ينظر) ١(
 .٦/١٥٤، ومواهب اجلليل للحطاب ٢٠٣البن جزي ص

، الكـايف ١٤٥، خمترص اخلرقـي ص٢/٣٨٣مسائل اإلمام أمحد وابن راهويه للكوسج : ينظر) ٢(
،اإلنصاف ٦/٤٦٧،الفروع البن مفلح ٢/٢٨٨، املحرر ١٠/١٨٤، املغني ٤/٤٥٤البن قدامة 
 .١٢/١١للمرداوي 

 .٥/٤٣املدونة الكربى ملالك بن أنس ) ٣(
 .١٠/١٦٤الذخرية للقرايف)٤(
  ،٢/٣٨٣مسائل اإلمام أمحد وابن راهويه للكوسج ) ٥(
 .١٤٥ خمترص اخلرقي ص)٦(
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 ١٤

    :األدلة
   :استدل أصحاب القول األول بأدلة منها

  )١(Z  Y  Z   ]  \]  قوله تعاىل :الدليل األول
 :وجه الداللة

 . واملبرص فدل عىل العموم،أن اهللا عزوجل أمر باالستشهاد ومل يفرق بني األعمى    
 :الدليل الثاين

ذن بليل فكلوا وارشبـوا إن بالال يؤ :((rقال قال النبي  t عبد اهللا بن عمر حديث    
  )٢())  أو قال حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم،حتى يؤذن

 :وجه الداللة
 :يظهر وجه الداللة من هذا احلديث من وجهني    
ولـو كانـت  أن أذان ابن أم مكتوم يعد شهادة منه عىل دخـول الوقـت،:الوجه األول   

 .شهادته غري مقبولة ملا جاز له التأذين
 أن من يستمع ألذانه هو يف حكم األعمى ألنه اليراه، ومع ذلك يصح :لثاينالوجه ا    

   )٣(. له أن يشهد أنه سمع صوته
 
 

                                                
 .٢٨٢  آية:البقرة سورة )١(
 .٢٥١٣شهادة األعمى، حديث رقم : أخرجه البخاري يف الصحيح،باب) ٢(
، رشح ١٠/٦١، التمهيـد البـن عبـد الـرب ٨/٣٢رشح صحيح البخاري البـن بطـال : ينظر)  ٣(

،طــرح التثريــب للعراقــي ٣/٥٠٠،فــتح البــاري البــن رجــب ٧/٢٠٢النــووي عــىل مــسلم 
 .٥/٢٦٥البن حجر ،فتح الباري ٢/١٨٥
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 ١٥

 :الدليل الثالث
 كان يستعمل ابن أم مكتوم عىل املدينة إذا سافر، ولو كانت شهادته غـري rأن النبي     

   )١(. مقبولة ملا استعمله
 .ًة األشخاص والتمييز بني األعيان رشعا وعادةأن الصوت طريق ملعرف:الدليل الرابع

 :ويشهد لذلك ماييل
 يف بيتي فسمع صوت عباد يصيل يف  rعن عائشة ريض اهللا عنها قالت هتجد النبي . ١

   )٢()). ً قال اللهم ارحم عبادا، نعم: قلت؟ يا عائشة أصوت عباد هذا: ((املسجد فقال
 انطلق بنـا :أقبية فقال يل أيب خمرمة rالنبي  قدمت عىل :قال tعن املسور بن خمرمة . ٢

 ، صـوته r فعـرف النبـي ، فقام أيب عىل البـاب فـتكلم،ً عسى أن يعطينا منها شيئا،إليه
 خبأت هذا ، خبأت هذا لك: (( وهو يقول،ومعه قباء وهو يريه حماسنه rفخرج النبي 

  )٣()). لك
 :وجه الداللة من احلديثني 

شخاص من خالل الصوت ،دون أن يراهم ،وهـذا مايـدل عـىل   ميز األrأن النبي      
 .إمكانية التمييز دون احلاجة إىل الرؤية

اجلامع بني هذه األحاديث معرفة الصوت ومتييز صاحبه به ، كتميزه  ((:قال ابن املنري   
   )٤( ))  ويقتىض ذلك صحة شهادة األعمى عىل الصوت،بشخصه لو رآه 

                                                
 .٨/٣٢٣مصنف عبدالرزاق ) ١(
 .٢٥١٢شهادة األعمى، حديث رقم : أخرجه البخاري يف الصحيح،باب) ٢(
 . ٢٥١٤شهادة األعمى، حديث رقم : أخرجه البخاري يف الصحيح،باب) ٣(
 .٣٠٨املتواري عىل أبواب البخاري البن املنري االسكندري ص) ٤(
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 ١٦

، ومل مـا حفظـوه وهـن مـن وراء حجـاب rعـن أزواج النبـى  واإنام حفظ الناسأن  .٣
   )١(. يكونوا يميزون بينهن إال بالصوت

أن اإلقدام عىل الفروج أشد من الشهادة عىل احلقـوق ، وقـد ثبـت أن األعمـى يطـأ . ٤
زوجته وهو ال يعرفها إال بالـصوت، فـدل ذلـك عـىل أن الـصوت طريـق يميـز بـه بـني 

  )٢(. األشخاص
 عرفـه ، وعبـده،وامرأته ،ذا تكرر عليه صوت ولدهإعمى ن األة دلت عىل أأن العاد. ٥

 . وهذا معلوم بالرضورة،وقطع به عند السامع
 

                                                
 .٨/٣٤رشح صحيح البخاري البن بطال) ١(
 .٩/٤٣٤املحىل البن حزم ) ٢(
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 ١٧

 :الرتجيح
 .والذي يرتجح واهللا أعلم هو القول الثاين ،لقوة ما استدلوا به وظهوره   
ز وصـحيح ومن ثم فإن اإلشهاد يف التعاقد عرب اإلنرتنت من خالل املخاطبـة ، جـائ    

بناء عىل ما ترجح من جواز شهادة األعمى إذا تيقن الصوت وعرفه، وهذا اخلالف إنام 
يكون فيام إذا كان التعاقد عرب اإلنرتنت من خالل املخاطبة دون مشاهدة عرب الكامريا، 

فـإن الـشهادة  ،حيث إنه إذا وجدت الكامريا وأمكن لكـل طـرف رؤيـة الطـرف اآلخـر
هبا وفق قواعد املذاهب األربعة، وهذا يف حالة أمن التدليس صحيحة ومقبولة ويعمل 

  .والتالعب يف الصورة أو الصوت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 عقد الزواج عبر اإلنترنت
 
 

 ١٨

  . عقد الزواج عبر اإلنترنت من خالل الكتابة:الفصل الثاني
 حقيقة عقد الزواج عرب االنرتنت من خالل الكتابة:املبحث األول 
 . صورة املسألة: املطلب األول

 :نرتنت من خالل الكتابة بعدة طرق منهايمكن عقد الزواج عرب اال   
أن يكتب الويل إجيابه عىل النكاح ثم يرسله عرب الربيد االلكرتوين إىل القابل فيـصدر .١

 . قبوله كتابة، ثم ترسل هذه الورقة عرب الربيد إىل اثنني حتى يشهدا عليها
ــت عــرب املنتــديات املفتوحــة .٢ ــرب االنرتن ــون اإلجيــاب والقبــول ع   ســيام وال(أن يك

يف االنرتنـت حيـث يـصدر الـويل إجيابـه كتابـه يف ) املنتديات املهتمة بمثل هذه اجلوانب
هذا املنتدى لشخص معني، ثم يصدر القابل قبوله ،ثـم يقـوم اثنـان مـن املتواجـدين يف 

 .املنتدى بالشهادة عىل هذا العقد
  .ميزة عقد النكاح عرب االنرتنت من خالل الكتابة: املطلب الثاين 

ــني . ١ ــه قــد يكــون ب ــث إن ــصار املــسافات الــشاسعة ،حي تــوفري اجلهــد والوقــت واخت
 .فالتعاقد عرب هذه الوسيلة خيترص ويسهل ذلك األمر، ًاملتعاقدين مسافات بعيدة جدا 

 يتيح وقت أكثر للتأمل والتفكـري والـرتوي قبـل عقد النكاح من خالل هذه الوسيلة.٢
  .مشافهة مما يكون يف التعاقد ب يف الغال أكثر،اإلقدام عىل العقد
 .عيوب عقد النكاح عن طريق الكتابة:املطلب الثالث

  طريـق الكتابـة لـسهولة تبـادل وجهـاتيفتقد املتعاقدان للنكاح عرب االنرتنـت عـن.١
  .كام يف الوسيلة السابقة  والتفاوض حول العقد،النظر

 .تحال الشخصيات أو املستقبلة وان،مكانية التالعب بالبيانات املرسلة إ.٢
 .قد يوحي التعاقد هبذه الطريقة بالتهوين من هيبة عقد النكاح واحرتامه .٣
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 ١٩

  .حكم عقد النكاح عرب االنرتنت عن طريقة الكتابة:املبحث الثاين
 :اختلف الفقهاء يف حكم عقد النكاح بني غائبني باملكاتبة عىل قولني    
 سـواء أكـان العاقـدان حـارضين أم ، يـصحأن عقد النكاح باملكاتبة ال:القول األول    

   .)٣( واحلنابلة ،)٢(والشافعية ،)١( وهذا قول املالكية، غائبني
   )٤  ())وال تكفي يف النكاح اإلشارة وال الكتابة إال لرضورة خرس(( :يقول الدرير  

 : فلـو قـال لغائـب،وال ينعقد بكتابه يف غيبة أو حضور ألهنا كفاية ((:وقال الرشبيني  
  )٥())  قبلت مل يصح: فقال، ثم كتب فبلغة الكتاب،زوجتك ابنتي أو زوجتها من فالن

 لالسـتغناءوال يصح النكاح من قادر عىل النطق بإشارة وال كتابة (( :الرحيباين  وقال 
   )٦()) عنها

وهـو قـول ، دون احلـارضين ،جيوز عقد النكاح باملكاتبة بني الغـائبني:القول الثاين   
 . )٧(احلنفية

 ، ألنه ال ينعقد باملكاتبة من احلارضين،وقيد املصنف انعقاده باللفظ ((:قال ابن نجيم   
  )٨())  فكتبت قبلت مل ينعقد،وأما من الغائب فكاخلطاب، تزوجتك:فلو كتب

                                                
 . ٤/٤٩٧َ، و ٤/٤٢٧الرشح الصغري مع حاشية الصاوي :انظر) ١(
 .٧/٢٢٣،وحوايش الرشواين٣/١٤١انظر مغني املحتاج للرشبيني) ٢(
 .٥/٣٩،وكشاف القناع للبهويت٥/٤٩مطالب أويل النهى للرحيباين: انظر ) ٣(
 . ٤/٤٩٧َ، و ٤/٤٢٧الرشح الصغري مع حاشية الصاوي :انظر) ٤(
 .٧/٢٢٣،وحوايش الرشواين٣/١٤١انظر مغني املحتاج للرشبيني) ٥(
 ٥/٣٩،وكشاف القناع للبهويت٥/٤٩مطالب أويل النهى للرحيباين: انظر ) ٦(
 .٤/٥١٢، وحاشية ابن عابدين٣/٩٠البحر الرائق البن نجيم : انظر)٧(
 .٣/٩٠ البحر الرائق البن نجيم )٨(
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 ٢٠

   :األدلة
 :استدل أصحاب القول األول

 :الدليل األول
والعقود التي حتتـاج إىل قبـول كـالبيع واإلجـازة والنكـاح ال تنعقـد  أن الكتابة كناية،   

  )١( .بالكناية
  .بأن الصواب هو صحة إجراء العقود بصيغ الكناية:ويناقش   
 الكتابة بني غائبني يتأخر القبول ، ويفإلجياب رشطاأن اتصال القبول ب:الدليل الثاين   

 .اإلجيابعن 
جيـاب بـالقبول تـصل فيـه اإلااح عن طريـق املكاتبـة قـد  يف النكبأن القبول :ناقشوي   

 .ًحكام
 

 :واستدل أصحاب القول الثاين بأدلة منها   
 إن الكتاب له ث، حيأن الكتاب من البعيد بمثابة اخلطاب من القريب :الدليل األول   

  )٢(. حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم فهو كاخلطاب من احلارض
تابة بني غائبني وسـيلة صـحيحة لتحقيـق الـرتايض والتوافـق بـني الكأن  :الدليل الثاين

  )٣(. الطرفني، ومادام كذلك، فال مانع من التعاقد من خالله

                                                
 .١٣/٢٦ احلاوي الكبري)١(
 للبـابريت العناية رشح اهلداية، ٦/٢١٨ بيني احلقائق، ت٢/٩٩ للزيلعي االختيار تعليل املختار)٢(

ــى األبحــر، ١٠/٢٦١ ــشيخي زاده جممــع األهنــر يف رشح ملتق ــدين، ١/٤٧٢ ل ــن عاب  حاشــية اب
٧/٤٨ . 
 . ٥/١٦املبسوط للرسخيس ) ٣(
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 ٢١

 :الرتجيح
هو القول الثاين ، لقوة دليله، وعليه فإن الـذي يظهـر هـو  والذي يرتجح واهللا أعلم ،   

لرشط السالف وهـو أمـن  عرب اإلنرتنت عن طريق الكتابة، وذلك با النكاحجواز عقد
ًالتالعب،والتدليس، والذي ينبغي أن يكون هذا اجلواز ليس عاما مطلقا جلميع الناس  ً
 ويف كل األحوال ،وإنام هو يف أحـوال ضـيقة،ولفئة مـن النـاس حمـدودة،وهم الـذين ال

 يف جملس العقد،ومن ثم فإن األصل هو عقد النكاح عـىل بااللتقاءتسمح هلم ظروفهم 
 مـن اجـتامع ود من عرص صدر اإلسالم ،وما بعده من العـصور اإلسـالمية،هو معه ما

العاقدين والشهود يف جملس العقد، وأما هذه احلالـة التـي معنـا فتكـون يف إطـار ضـيق 
  .وحمدود كام سبق واهللا أعلم
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 ٢٢

  الخاتمة
 :احلمد هللا وحده والصالة السالم عىل من النبي بعده وبعد

 أخرية أخلص أبرز مـا جـاء يف هـذا ركة مع هذا البحث أقف وقفةة املبافبعد هذه املسري
 :البحث عىل النحو التايل

 .عىل الوطء، وعىل العقد: يطلق النكاح لغة عىل معنيني .١
 . أو تزويج يف اجلملة،عقد يعترب فيه لفظ إنكاح: النكاح يف اصطالح الفقهاء هو .٢
 مرصـودة يف موضـعها مـن للنكاح عرب اإلنرتنت مميزات يتميز هبا كام أن له عيـوب .٣

 .البحث
 : عرب اإلنرتنت من خالل املحادثة الخيلوعقد النكاح .٤

إما أن يكون من خالل حمادثة مرئية، تتيح لكل طرف رؤية اآلخر، فعقـد النكـاح يف      
 .هذه احلالة صحيح وفق قواعد املذاهب األربعة

كل طرف رؤية اآلخـر، وإما أن يكون من خالل حمادثة غري مرئية، بحيث ال يمكن ل    
 .والنكاح يف هذه احلالة صحيح عىل القول الراحج، يف حالة أمن التالعب والتدليس

الراجح من أقوال أهل العلم هو صحة عقد النكاح بني غائبني باملكاتبـة، وهـذا مـا  .٥
، وذلك بالرشط السالف يقتيض صحة عقد النكاح عرب اإلنرتنت من خالل املكاتبة

 .التدليسوهو أمن التالعب و
القول بجواز عقد النكاح عرب اإلنرتنت بالطرق املشار إليهـا ، ال يعنـي التوسـع يف   .٦

ألفـراد التـسمح هلـم العمل به، وإنام ينبغي أن يقتـرص يف اللجـؤ إىل تلـك الطريقـة  
 .ظروفهم باللقاء يف جملس العقد
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 ٢٣

  فهرس المصادر والمراجع
  

ود بــن مــودود املوصــيل احلنفــي ، عبــد اهللا بــن حممــ، لاالختيــار لتعليــل املختــار -١
 م ، الطبعـــة ٢٠٠٥ - هــــ ١٤٢٦ -لبنـــان /  بـــريوت -دار الكتـــب العلميـــة 

 عبد اللطيف حممد عبد الرمحن: الثالثة ، حتقيق : 
ــد  -٢ ــر يوســف بــن عب ــصار، أليب عم ــذاهب فقهــاء األم ــتذكار اجلــامع مل االس

ــــب  ــــرب النمــــري القرطبــــي، دار الكت ــــة،اهللا بــــن عبــــد ال  بــــريوت، العلمي
 . عيل معوضد، حممسامل حممد عطا: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٠

ـــب يف رشح روض الطالـــب -٣ ـــنى املطال ـــصارييب، ألأس ـــى زكريـــا األن  ، حيي
 .، مرصاملطبعة امليمنية

ــشافعي، -٤ ــه ال ــاع يف الفق ــب املاوردي،مكتبــة دار اإلقن ــن حبي ــد ب ــن حمم لعيل ب
 .هـ١٤٠٢العروبة،

 .الثانية:  الطبعةبريوت، املعرفة،ر األم، ملحمد بن إدريس الشافعي ، دا -٥
ــام أمحــد بــن  -٦ ــذهب اإلم ــىل م ــن اخلــالف ع ــة الــراجح م ــصاف يف معرف اإلن

 دار إحيــاء الــرتاث العــريب ، بــريوت، املــرداوي،حنبــل، لعــيل بــن ســليامن 
 .حممد حامد الفقي: حتقيق

البحـــر الرائـــق رشح كنـــز الـــدقائق، لـــزين الـــدين ابـــن نجـــيم احلنفـــي، دار  -٧
 .الثانية: ت، الطبعة بريواملعرفة،

بــدائع الــصنائع يف ترتيــب الــرشائع، لعــالء الــدين الكاســاين، دار الكتــاب  -٨
 .الثانية: ، الطبعةم١٩٨٢ بريوت، العريب،
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 ٢٤

ـــث  -٩ ـــري يف ختـــريج األحادي ـــدر املن ـــارالب ـــرشح الكبـــري، واآلث  الواقعـــة يف ال
لـــرساج الـــدين أيب حفـــص عمـــر بـــن عـــيل بـــن أمحـــد األنـــصاري الـــشافعي 

ــابن ــروف ب ــسعودية ، املع ــع ، الرياض،ال ــرش والتوزي ــرة للن ــن، دار اهلج  امللق
ـــة١٤٢٥ ــــ، الطبع ـــقاألوىل: ه ـــن : ، حتقي ـــداهللا ب ـــيط و عب ـــو الغ ـــصطفى أب م

 .سليامن ويارس بن كامل
ـــتب -١٠ ـــن عـــيل ي ـــثامن ب ـــز الـــدقائق، لفخـــر الـــدين ع ـــائق رشح كن ني احلق

 .ب اإلسالمي، القاهرةا، دار الكت.الزيلعي احلنفي
ــــةنتالتجــــارة عــــىل اإلنرت -١١ ــــسايمون كولن،ترمجــــه إىل العربي ــــق :،ل فري

  .م١٩٩٩حييى مصلح،توزيع دار املؤمتن،: األفكار الدولية ،بإرشاف
ــــب  -١٢ ــــدين الــــسمرقندي، دار الكت ــــة،حتفــــة الفقهــــاء، لعــــالء ال  العلمي

 .األوىل: ، الطبعةهـ١٤٠٥     بريوت،
ــري يفال -١٣ ــيل  ختــريجتلخــيص احلب ــن ع ــري، ألمحــد ب ــث الرافعــي الكب  أحادي

 .عبداهللا هاشم اليامين املدين:  حتقيقاملنورة، املدينة جر العسقالين،حبن 
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، أليب عمــر يوســف بــن عبــد  -١٤

 اإلســـالمية،اهللا بــن عبـــد الــرب النمـــري، وزارة عمــوم األوقـــاف والــشؤون 
 .حممد عبد الكبري البكري ،العلويمصطفى بن أمحد :  حتقيقاملغرب،

ـــة،هتـــذيب  -١٥ ـــن أمحـــد اللغ ـــد ب ـــصور حمم ـــري، أليب من ـــاء األزه  دار إحي
حممــــد :  حتقيــــقاألوىل،: م، الطبعــــة٢٠٠١ بــــريوت ، العــــريب ،الــــرتاث 

 .عوض مرعب
ـــوير ححاشـــية رد امل -١٦ ـــار رشح تن ـــدر املخت ـــىل ال ـــار ع ـــصار،ت ـــن األب  الب
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 .هـ١٤٢١، ، بريوت.، دار الفكر للطباعة والنرش. عابدين
ن حممـــد بـــن حبيـــب املـــاوردي البـــرصي احلـــاوي الكبـــري، لعـــيل بـــ -١٧

األوىل، :  هــــ ، الطبعــــة١٤١٩الـــشافعي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت ، 
 .أمحد عبد املوجود عيل حممد معوض ،عادل: حتقيق

ـــات األصـــفياء -١٨ ـــاء وطبق ـــة األولي ـــد اهللا  يبأل ،حلي نعـــيم أمحـــد بـــن عب
 بعةالرا:  ، الطبعة ١٤٠٥ - بريوت -األصبهاين ، دار الكتاب العريب 

حـــوايش الـــرشواين عـــىل حتفـــة املحتـــاج بـــرشح املنهـــاج، لعبـــد احلميـــد  -١٩
 . بريوتالفكر،الرشواين، دار 

ـــت -٢٠ ـــامل االنرتن ـــك الشخـــيص لع ـــاج، مكتبـــة دليل ، ألســـامة أبـــو احلج
 .م١٩٩٨النهضة،القاهرة،مرص،

ـــرايف، دار  -٢١ ـــس الق ـــن إدري ـــدين أمحـــد ب ـــشهاب ال ـــذخرية، ل ـــرب،ال  الغ
 .حممد حجي: م، حتقيق١٩٩٤ بريوت،

ـــس  -٢٢ ـــونس بـــن إدري ـــصور بـــن ي ـــستقنع، ملن ـــع رشح زاد امل الـــروض املرب
 . الثانيةة، الطبع١٤١٩بريوت، ، املكتبة العرصيةالبهويت، 

حيـــي الـــدين أيب زكريـــا حييـــى بـــن روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني، مل -٢٣
 .الثانية: ، الطبعةهـ١٤٠٥ النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، رشف

ــ -٢٤ ــىل موطــأ اإلم ــاين ع ــن رشح الزرق ــاقي ب ــد الب ــن عب ــد ب ــك، ملحم ام مال
: ، الطبعـــة هــــ١٤١١ بـــريوت، العلميـــة،يوســـف الزرقـــاين، دار الكتـــب 

 .األوىل
 الرشح الصغري مع حاشية الصاوي -٢٥
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ـــىل مـــسلم -٢٦ ـــووي ع ـــري رشح الن ـــن م ـــن رشف ب ـــى ب ـــا حيي ، أليب زكري
 .النووي، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ،الطبعة الثانية

 بــن خلــف بــن عبــد امللــك بــن بطــال عــيلل ،رشح صــحيح البخــاري -٢٧
ــي ، مكتبــة الرشــد  ــسعودية -البكــري القرطب ــاض /  ال  -هـــ ١٤٢٣ -الري

 .أبو متيم يارس بن إبراهيم: الثانية ، حتقيق : م ، الطبعة ٢٠٠٣
ــصحيح املختــرص( صــحيح البخــاري -٢٨ ــن )اجلــامع ال ــد ب إســامعيل ، ملحم

ــن أيب ــي، دار اب ــداهللا البخــاري اجلعف ــري، عب ــريوت، كث ـــ١٤٠٧ ب ــةه : ، الطبع
 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة، حتقيق

ـــدين عبـــد الـــرحيم بـــن  -٢٩ ـــزين ال ـــب، ل ـــب يف رشح التقري طـــرح التثري
ــــي،احلــــسيني  ــــب العراق ــــة، دار الكت ــــريوت، العلمي ــــةم،٢٠٠٠ ب :  الطبع

 .عبد القادر حممد عيل:  حتقيقاألوىل،
ــة اســم املؤلــف -٣٠ ــة رشح اهلداي ــابريت:  العناي ــن حممــد الب ــوىف امل (حممــد ب : ت

 .الفكر،بريوت،لبناندار ، ) هـ٧٨٦
د : بــن أمحــد الفراهيــدي، دار ومكتبــة اهلــالل، حتقيـــق لخليــلل العــني، -٣١

 . إبراهيم السامرائي.دومهدي املخزومي 
ـــن حجـــر -٣٢ ـــيل ب ـــن ع ـــاري رشح صـــحيح البخـــاري، ألمحـــد ب ـــتح الب  ف

 .حمب الدين اخلطيب:  بريوت، حتقيقاملعرفة،العسقالين الشافعي، دار 
ــتح ا -٣٣ ــاري يف رشح صــحيح البخــاريف ــن أل ،لب ــرمحن اب ــد ال ــرج عب يب الف

 -شـــهاب الـــدين البغـــدادي الـــشهري بـــابن رجـــب ،  دار ابـــن اجلـــوزي 
أبـــو معـــاذ : الثانيـــة ، حتقيـــق : هــــ  ، الطبعـــة ١٤٢٢ -الـــدمام / الـــسعودية 
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 طارق بن عوض اهللا بن حممد
ــديفــتح القــدير،  -٣٤ ــ حممــد بــن عبــد الواحــد الــسيوايسنلكــامل ال روف  املع

 .الثانية:  بريوت، الطبعةالفكر،، دار بابن اهلامم
 بـــريوت ، العلميــة، ملحمــد بــن مفلــح املقــديس ، دار الكتــب الفــروع، -٣٥

 .حازم القايض: األوىل، حتقيق: ، الطبعة هـ١٤١٨
ــي الغرناطي -٣٦ ــن جــزي الكلب ــن أمحــد ب ــة، ملحمــد ب ــوانني الفقهي ــدار الق ،ال

 .م١٩٨٢العربية للكتاب،
ــه  -٣٧ ــايف يف فق ــام أمحــداإلالك ــديس ، م ــة املق ــن قدام ــد اهللا ب ــل، لعب ــن حنب  ب

 . بريوتاإلسالمي،املكتب 
ـــس  -٣٨ ـــصور بـــن يـــونس بـــن إدري كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن اإلقنـــاع، ملن

ــــريوت،  ــــر، ب ــــويت، دار الفك ـــــ١٤٠٢البه ــــقه ــــالل: ، حتقي ــــصيلحي  ه م
 .مصطفى هالل

ــ -٣٩ ــي املــرصي، دار ل ــور األفريق سان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن منظ
 .األوىل: ، الطبعة بريوت،صادر

 . بريوت،املبسوط، لشمس الدين الرسخيس، دار املعرفة -٤٠
محــد بــن حممــد املعــروف بــابن أل ،املتــواري عــيل تــراجم أبــواب البخــاري -٤١

 -هــــ ١٤٠٧ - الكويـــت -مكتبـــة املعـــال : املنـــري االســـكندري ، دار النـــرش 
 صالح الدين مقبول أمحد: م ، حتقيق ١٩٨٧

 .التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي -٤٢
ـــن  -٤٣ ـــن حممـــد ب ـــرمحن ب ـــد ال ـــى األبحـــر، لعب ـــع األهنـــر يف رشح ملتق جمم
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ـــريوت ،  ـــة ، ب ـــب العلمي ـــويل املـــدعو بـــشيخي زاده، دار الكت ســـليامن الكليب
 .األوىل: هـ ، الطبعة١٤١٩

املحــرر يف الفقــه عــىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، لعبــد الــسالم بــن  -٤٤
ـــاض، املعـــارف،قاســـم بـــن تيميـــة احلـــراين، مكتبـــة عبـــد اهللا بـــن أيب ال  الري

 .الثانية: ، الطبعة هـ١٤٠٤
املحـــىل، لعـــيل بـــن أمحـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الظـــاهري ، دار اآلفـــاق  -٤٥

 .جلنة إحياء الرتاث العريب:  بريوت، حتقيقاجلديدة،
أمحـــد بـــن حممـــد بـــن ســـالمة :خمتـــرص اخـــتالف العلـــامء اســـم املؤلـــف -٤٦

ــــرش  ــــشائر اإلســــالمية دا: الطحــــاوي ، دار الن ــــريوت -ر الب  ، ١٤١٧ - ب
 .عبد اهللا نذير أمحد. د: الثانية ، حتقيق : الطبعة 

ــل، أليب القاســم عمــر ممــسائل اإلمــاخمتــرص اخلرقــي مــن  -٤٧  أمحــد بــن حنب
: ، الطبعـــة هــــ١٤٠٣ بـــريوت، اإلســـالمي،بـــن احلـــسني اخلرقـــي، املكتـــب 

 .زهري الشاويش: الثالثة، حتقيق
ــة الكــربى، ملالــك -٤٨ ــساملدون ــوخي بــن أن ــة ســحنون بــن ســعيد التن ،  رواي

 .  بريوت،دار صادر
 راهويــه، إلســحاق بــن منــصور بــن نحنبــل وابــ أمحــد بــن ممــسائل اإلمــا -٤٩

ـــروزي، دار  ـــي امل ـــج التميم ـــرة،هبـــرام الكوس ـــاض، اهلج  هــــ، ١٤٢٥ الري
ــة ــق: الطبع ــن حممــود : األوىل، حتقي ــد ب ــاط،خال ــام احلــويش، دالرب ــة .  وئ مجع
 .فتحي

ــىل -٥٠ ــستدرك ع ــسابوري، امل ــاكم الني ــداهللا احل ــصحيحني، ملحمــد بــن عب  ال
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ـــــريوت،  ـــــق: ، الطبعـــــةهــــــ١٤١١دار الكتـــــب العلميـــــة، ب : األوىل، حتقي
 .مصطفى عبد القادر عطا

ــــب  -٥١ ــــصنعاين، املكت ــــن مهــــام ال ــــرزاق ب ــــد ال ــــصنف، أليب بكــــر عب امل
حبيــب الــرمحن : الثانيــة، حتقيــق: ، الطبعــةهـــ١٤٠٣ بــريوت، اإلســالمي،
 .األعظمي

ــــب أ -٥٢ ــــصطفى الــــسيوطي مطال ــــى، مل ــــى يف رشح غايــــة املنته ويل النه
 .دمشق اإلسالمي،الرحيباين، املكتب 

ـــب  -٥٣ ـــد اخلطي ـــاج، ملحم ـــاظ املنه ـــاين ألف ـــة مع ـــاج إىل معرف ـــي املحت مغن
 . بريوت،الرشبيني، دار الفكر

ــي -٥٤  بــريوت، الفكــر، لعبــد اهللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقــديس ، دار ،املغن
 .األوىل: ، الطبعةهـ١٤٠٥

ــاي -٥٥ ــل، مق ــا، دار اجلي ــن زكري ــارس ب ــن ف ــة، أليب احلــسني أمحــد ب يس اللغ
 .عبد السالم حممد هارون: الثانية، حتقيق: هـ ،الطبعة١٤٢٠بريوت،

ــرمحن املغــريب  مواهــب اجلليــل -٥٦ ــن عبــد ال ــل، ملحمــد ب ــرشح خمتــرص خلي ل
 .الثانية:   الطبعةبريوت، الفكر،، دار 

ــاوى  -٥٧ ــسلالنتــف يف الفت ــن حممــد ال ــن احلــسني ب ــيل ب ــان ع عدي ، دار الفرق
 ، ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بـــريوت لبنـــان /  عـــامن األردن -مؤســـسة الرســـالة / 

 املحامي الدكتور صالح الدين الناهي: الثانية ، حتقيق : الطبعة 
ــث اهلدايــة، لعبــداهللا بــن يوســف احلنفــي الزيلعــي،  -٥٨ نــصب الرايــة ألحادي

 .حممد يوسف البنوري:  حتقيقمرص، احلديث،دار 
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ـــدي، لاهلدايـــة رشح ب -٥٩ ـــن أيب   أيب احلـــسنربهـــان الـــديندايـــة املبت عـــيل ب
 .اين، املكتبة اإلسالميةنالرشداين املرغي بكر بن عبد اجلليل

 
 :مواقع اإلنرتنت

                        http://ar.wikipedia.org 
   http://homaid.wordpress.com         

abib.com        ٦http://www.                                 
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