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 ادلهخص  
لقد تزامن التقدم والتطور الذي شهده العالم على مستوٌات عدة خاصة فً مجال 

التكنولوجٌا والمعلوماتٌة مع ظهور جملة من وسائل االتصال الحدٌثة ، والذي ادى 

بدوره الى خلق نوع اخر من المعامالت ٌختلف عن المعامالت التقلٌدٌة بالسرعة 

خاصة ماٌتعلق منها بعقد  االلكترونً  التً تتمٌز بها ، على رأسها نظام العقود

وحله ، وموضوع هذا البحث سٌتوقف على دراسة كٌفٌة وحكم حل عقد  الزواج

 الزواج بموجب هذه الوسائل .
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 ادلقذمت 
سلين الحمد هللا رب العالمين ... والصالة والسالم على خاتم النبيين وسيد المر  

   جمعينسيدنا محمد وعلى اله وصحبه أ

لقد شهدت المجتمعات العربٌة منها او الغربٌة نقلة نوعٌة لم تشهدها فً سابقتها من  

العصور بعد ظهور ماٌعرف بوسائل االتصال الحدٌثة التً باتت تشغل حصة االسد 

فً تسٌٌر وتوجٌه العالقات بٌن افراد هذه المجتمعات نظراً لمتطلباتها المتزاٌدة نحو 

لمسافة وتوسٌع مجال التواصل بٌنهم ، بعدما ثبت تضٌٌق هوة العزلة وطً بعد ا

 فً تحقٌق هذه الغاٌة . ٔقصور الوسائل التقلٌدٌة 

ونظراً لالنتشار الواسع لهذه الوسائل من جهة ، ونظراً لدورها الفعال من جهة 

لٌس من الغرٌب ان نجعل منها محوراً لدراستنا نظراً لالهمٌة التً باتت اخرى فأنه 

ف المجاالت الحٌاتٌة سواء الثقافٌة منها او السٌاسٌة ، االقتصادٌة ، تشغلها فً مختل

التجارٌة ، بل حتى االجتماعٌة اذ باتت تلعب دوراً فعاالً فً العالقات االجتماعٌة 

 فردٌة كانت او جماعٌة .

فبعدما ارتبط ظهور هذه الوسائل واقتصر دورها على القٌام بوظٌفة اخبارٌة 

حض كنقل المعلومات وتلقٌها ، تعدى االمر ذلك لتفتح المجال وتثقٌفٌة تكاد تكون م

امام ماٌسمى بالعقود االلكترونٌة ، فباتت تستعمل فً البٌع والشراء ، الحجز 

واالٌجار ، االستٌراد، التصدٌر ...الخ ، غٌر انه لم ٌكن ٌخطر على البال ولم ٌكن 

رة وكٌانها بخلقها نظام من الممكن توقعه ان تتجه هذه الوسائل لتمس بنظام االس

ان ٌعقد مٌثاق الزواج الذي وصفه المولى الزواج االلكترونً ، فأصبح من السهل 

 عز وجل بالغلٌظ كما اصبح من االسهل فضه عن طرٌق وسائل االتصال الحدٌثة .

فٌبدو ان هذه الوسائل كان لها وقعها البلٌغ على كٌان االسرة مقارنة بغٌرها من    

ر الذي ٌدفعنا فعالً الى البحث فً هذا الموضوع " الطالق عبر وسائل االنظمة االم

االتصال الحدٌثة " مستهلٌن الحدٌث قبل كل شًء عن االحكام العامة التً تعتري 

 هذه الوسائل وذلك انطالقاً من االشكالٌة التالٌة : 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فٌان عبدهللا الغامدي ، من اشكال الوسائل التقلٌدٌة نجد التلفزٌون ، االذاعة ، الصحف ، المطبوعات ،  -ٔ

التوافق والتنافر بٌن االعالم التقلٌدي واالعالم االلكترونً ، ندوة االعالم واالمن االلكترونً ، جامعة 

   8، ص ٕٕٔٓاالمٌر ناٌف العربٌة للعلوم ، ماي، 
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 االتصال الحديثة ؟ وكيف يقع الطالق عبرها ؟.ما اهمية وسائل 

: ماذا يقصد بوسائل  وهذه االشكالٌة تتفرع عنها تساؤوالت عدة من بٌنها

االتصال الحديثة ؟ وما اهم انواعها ؟ وماهي مختلف االنعكاسات التي قد 

 ؟ترتبها ؟ وماحكم الطالق الواقع من خاللها 

 

 ط التالية :وهذا ما سنحاول معالجته من خالل النقا

 . لغة واصطالح المبحث االول : الطالق تعريفه

 المبحث الثاني: وسائل االتصال الحديثة المقصود واالثار .

 .الحديثة االتصال بوسائل الطالق اثبات طرقصور وحكم والمبحث الثالث : 
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 ادلبحث االول 

  وانىاعه نغت واصطالحا انطالق تعريفه

) وذلك فً المطلب  لغة واصطالح  بمحاولة تحدٌد المقصود بالطالقسأقوم اوالً ، 

االول ( قبل التعرض الى االنواع او الصور التً قد ٌأخذها ) وذلك فً المطلب 

 الثانً ( .

 نغت واصطالحادلطهب االول : تعريف انطالق 

 واالسير الفرس اطلق يقال ، الوثاق حل -: لغة الطالق - اوال

واطلقت  ابلً اطلقت الرجل ٌقول ، االطالق من مأخوذ وهو القٌد ازالة بأنه وٌعرف

طالق  ناقة وٌقال طلقات : طلقه وجمع ، والترك االرسال هو واالطالق  اسٌري

  :بالخٌر ٌده وطلق المرعى فً ترسل ناقة : االبل من والطالقة ، علٌها القٌد : ُوُطلق

واستبشر  تهلل والوجه جادت والٌد تباعد : طلقا طلق وٌقال ، والبذل للجود بسطها

 وخال طاب والٌوم ، اللسان او الوجه طلق كان وفالن منطقه وعذب فصح واللسان

 وٌقال (اذى وآل والبرد الحر من الخالٌة : اللٌالً من والطالقة ، والبرد من الحر

 غٌر والِطلق والطلٌق والَطلقُ  والُطلُق الُطْلق وتلفظ ، وفارقهم ترآهم : قومه )  طلق

 االطالق وٌرادفه المصدر استعمال وٌستعمل التطلٌق مصدره اسم والطالق) المقٌد

 . ) وطلٌّق طلَقه رجل له ٌقال للنساء التطلٌق آثٌر )  والرجل ،

 

  الفقهي باالصطالح الطالق – ثانيا

 : ، الصٌغ وباختالف ، واالرآء المذاهب بتعدد للطالق الفقهٌة التعارٌف تعددت

 تعرٌف انه وٌالحظ  مخصوصة بالفاظ الزوجٌن بٌن المنعقد النكاح قٌد رفع

 : هو مقتضب تعرٌف وفً ، اللفظ بغٌر الطالق اٌقاع استٌعاب عن ٌقصر مختصر

  الزوجٌة العالقة وانهاء رابطة الزواج حل
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 من انناحيت انشرعيت   

تعددت التعارٌف المعطاة من مذهب الى اخر وان كانت تصب فً ذات المعنى        

على انه "رفع قٌد النكاح فً الحال ) بالبائن( او المال ) بالرجعً (  الحنفيةفٌعرفه 

 . ٔ(  وهو ما اشتمل على الطالقٌلفظ مخصوص ) 

، موجبا بأنه " صفه حكمٌة ترفع حلٌه متعة الزواج بزوجته  المالكيةوعرفه فقهاء 

تكرارها مرتٌن موجبا تكرارها مرتٌن للحر ومرة لذي رق حرمتها علٌه قبل 

 .ٕالزواج "

  ٖفالطالق عندهم هو " حل قٌد النكاح بلفظ الطالق نحوه " الشافعيةاما 

فٌقضً بأنه حل قٌد النكاح او بعضه " ، حٌث متى  الحنابلةاما تعرٌف فقهاء       

  ٗح كله واذا كان رجعٌاً فهو حل لبعضه فقط "كان بائناً فهو حل قٌد النكا

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد امٌن الشهٌر بابن عابدٌن ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر االبصار ،) تحقٌق عادل احمد  -ٔ

 .ٕٙٗ-ٕٗٗ، ص 99ٗٔهـ ، ٘ٔٗٔالعلمٌة ، لبنان ، ، دار الكتب ٔ، طٗعبدالموجود وعلً محمد معوض ( ، ج

، دار ٔ، ط٘ابً عبدهللا محمد بن عبدالرحمن المقربً ، مواهب الجلٌل لشح مختصر خلٌل ، كتاب الطالق ، الجزء  -ٕ

 .8ٕٙ، ص 99ٓٔ-هـ ٙٔٗٔلبنان  –الكتب العلمٌة ، بٌروت 

ابً شجاع ،) تحقٌق : علً محمد معوض  شمس الدٌن محمد بن محمد الخطٌب الشربٌنً ، االقناع فً حل الفاظ -ٖ

 .82ٕ، ص ٕٗٓٓهـ ، ٕ٘ٗٔلبنان  –، دار الكتب العلمٌة بٌروت  ٕالموجود (،ج وعادل احمد عبد

هـ 2ٕٗٔ،دار ابن الجوزي ، الرٌاض ، ٔ، ط ٖٔمحمد بن صالح العثٌمٌن ، الشرح الممتع على زاد المستنقع ، مج  -ٗ

هـ ، ٕٖٗٔ، دارالتوحٌد ، الرٌاض ٔ،طٔالعقد فً شرح العمدة ، ج ، عبدالعزٌز بن عبدهللا الراجحً ، حل٘ص

   . ٖٗٓٔ، ص ٕٔٔٓ
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 احلكمت من تشريع انطالق 

االصل فً الحٌاة الزوجٌة ان ٌكون مبناها على المودة والرحمة وذالك 

و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لقوله سبحانه وتعالى﴿ 

 1﴾ان في ذالك آليات لقوم يتفكرون رحمةوجعل بينكم مودة و

فاذا نخرت هذه المودة و الرحمة وحل محلها النشوز والشقاق واستنفذت 

جمٌع وسائل اإلصالح الكفٌلة بإرجاع المٌاه إلى مجارٌها بٌن الزوجٌن وبقٌت 

الوحشة مستحكمة فلٌس هناك محل احكم وأعدل من أن ٌفترقا إذ ال ٌعقل أن ٌعٌش 

عضهما كل الكره والعداوة اثنــــــــــــان تحت سقــــف واحد و هما ٌكنان لب

والبغضاء هذا وان فً تشرٌع الطالق على صورته موجودة فً تشرٌعتنا السمحة 

حكما باهرة فً طلٌعتها الحفاظ على المرأة من تالعبات الزوج، كان فً الجاهلٌة 

ٌطلق واذا قاربت عدتها على االنتهاء راجعها لٌطلقها من جدٌد و هكذا اإلضرار بها 

معلقة ال هً المطلقة وال هً ذات زوج، فجاء اإلسالم وحد من هذه إذ ٌدرها كال

التالعبات فأعطى للزوج فرصتٌن للطالق وهذا ٌتضح: من أن رجال عمد المرأته 

على عهد النبً صلى هللا علٌه و سلم فقال لها : ال آوٌك و ال أدعك تحلٌن قالت: 

ك لرسول هللا صلى كٌف ؟  قال: أطلقك فإذا دنى مضً عدتك راجعتك، فشكت ذل

هللا علٌه وسلم فأنزل هللا تعالى: ﴿الطالق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسرٌح 

 .2بإحسان ﴾ 

فٌكون الطالق فً هذه الحال من رحمة هللا بعباده إذ تخلص المرأة من أذى 

زوجها و سطوته علٌها و ظلمه لها ، إضافة إلى ذلك قد ٌكشف الزوج من زوجته 

ً تلطٌخ فراش الزوجٌة و اختالط  األنساب فلو لم ٌشرع له خٌانة تكون سببا ف

الطالق فانه ٌعٌش معها مكرها مجبرا ٌكن لها العداوة و البغضاء وكل هذه األمور 

تمجها الشرٌعة و تأباها و لذا جاء الحل جذري متمثال فً تشرٌع الطالق فما أحكمه 

 . 3وأعدله من تشرٌع

 

                                                             

. 21سورة الروم اآلية    1  
. 222سورة البقرة اآلية    2  

. 19 - 92د . نصر سليمان ، مرجع سابق ص   3  
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احد الزوجٌن بمرض ال ٌستطٌع  هذا من جهة ومن جهة أخرى قد ٌصاب

معه دوام العشرة و قد ٌفقد مقومات جنسٌة وقد ٌكون عقٌما ال ٌلد و قد ٌغٌب غٌبة 

طوٌال وال ٌعرف احً أم مٌت وقد ٌحكم علٌه بسجن مؤقت أو المؤبد وقد ٌعسر فال 

ٌستطٌع االنفاق على الزوج فتصبح الزوجة بذلك معرضة إذا بقٌت على ذمته ألن 

ا أو تأكل بثدٌٌها إلى غٌر ذلك من األسباب التً ال تتوفر فٌها المحبة تموت جوع

  بٌن الزوجٌن و ال تستقٌم معها مصالح األسرة حسن العشرة و المحبة .

لهذا كان واجب إٌجاد باب للخالص من هذه الحٌاة التً أصبحت ال تحقق مقصود 

ن بغض وكراهٌة أصبحت منها التً لو ألزمت الزوجان بالبقاء فٌها على ما بٌنها م

الرابطة الزوجٌة صورة من غٌر روح وقٌد من غٌر رحمـــــة ال تثمر ثمراتها وال 

تحقـــق المراد منها وال ٌكون بها عفاف وال شرف وال تعاون وال صٌانة وٌكون 

اإلبقاء علٌها وسد األبواب دون التخلص منها من أعظم الظلم و أشد أنواع القسوة 

 ـــــــــــوامل الزٌغ و المٌل إلى المحادثات البغٌضة.وعامل من عـــــ
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 دلطهب انثاني : انىاع انطالقا  1-2

من الجدٌر االشاره له ان للطالق عدة انواع : فقد ٌكون بالنظر الى الصٌغة التً     

تأتً بها طالق معلق على شرط او طالق مضاف او منجز ، اما من حٌث سنٌته 

فٌكون اما طالق سنً او طالق بدعً ، فً حٌن ٌنقسم الى طالق رجعً وطالق 

  ٔبائن متى تعلق االمر باالثر المترتب عنه :

الى جانب هذه االنواع قد ٌكون الطالق اما باللفظ او الكتابة ، والن موضوع     

دراستنا ٌتركز حول الطالق عب وسائل االتصال الحدٌثة سنقتصر فً هذا المطلب 

 على هذٌن النوعٌن فقط لشٌوع وقوع هذا الطالق بهما .

 : الطالق باللفظ .الفرع االول 

ٌطلق فٌه الزوج زوجته مشافهة بالصوت  فالبنسبة للطالق الصرٌح هو الذي

  ٕوالصورة ، وبالفظ الطالق "

وهذا  ،ٖفهو طالق ٌقع باتفاق الفقهاء متى كان الطالق واقعاً من الزوج على زوجته 

الن الطالق الٌتوقف على رضا الزوجة او علمها وحتى حضورها ، امام هذه 

طرٌق التمحٌص بأن من  الحالة لٌس للزوجة سوى التأكد من صحة هذا الطالق عن

 . ٗخاطبها هو زوجها لنفً وجود اي تزوٌر 

والكناٌة التً ٌقع بها قد تكون اما كناٌة ظاهرة كأن ٌقول الزوج انت بته وانت خلٌه 

 . ٘، انت بائنة ، او كناٌة خفٌة كقوله او لم اتزوجك او انطلقً 

نٌة الزوج فً اٌقاعه على وٌرى جمهور الفقهاء انه ال ٌقع اال اذا اقترن هذا الطالق ب

  .ٙزوجته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9ٔسمٌة بوحاد ، الطالق بوسائل االتصال ، ص -ٔ

  ٙٔا.د علً بن عبدهللا االحمد ابو البصل ، كتاب الطالق الصرٌح ، ص  -ٕ

  2ٕعمار محمد كمال ، الطالق بوسائل االتصال الحدٌثة ، ص  -ٖ

، دار النفائس ، االردن ٔاسامة عمر سلٌمان االشقر ، مستجدات فقهٌة فً قضاٌا الزواج والطالق ، ط -ٗ

 ٕٔٔص،ٕٓٓٓ،

 . ٕٔسمٌة بوحاد. مرجع سابق ص  -٘

  ٕٙا.د علً بن عبدهللا االحمد ابو البصل ، مرجع سابق ، ص  -ٙ
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 نايةالفرع الثاني : الطالق بالك

فً حكم الطالق بالكتابة ذهب جمهور الفقهاء الحنفٌة والمالكٌة والحنابلة الى ان 

الطالق ٌقع بها متى نوى ذلك ، فً حٌن جاء موقف فقهاء الشافعٌة على رأٌٌن رأي 

ٌقضً بأنه ٌقع متى نوى الزوج ذلك وكون الكتابة حروف ٌفهم منها الطالق ، 

ه الن الطالق فعل ٌصدر من شخص له اخر ٌقضً بأنه ال ٌقع حتى وان نواورأي 

  ٔالقدرة على ذلك .

 ادلبحث انثاني

 وسائم االتصال احلذيث وادلقصىد واالثار

قبل الخوض فً الحدٌث عن كٌفٌة الطالق عبر وسائل االتصال الحدٌثة والتفصٌل 

فً احكامه نجد من المناسب جداً ان نعمد الى تحدٌد بهذا الوسائل بأعطائنا تعرٌفاً 

وعلى اعتبار هذه مناسباً لها والوقوف على مٌزاتها ) وذلك فً المطلب االول (، 

مجاالت استعمالها سنقوم ) فً المطلب الوسائل تتعدد وتتشعب بتعدد وتشعب 

 الثانً( بتحدٌد اهم انواعها . 

 المطلب االول : وسائل االتصال الحديثة تعريفها وخصائصها .

 الفرع االول : تعريف وسائل االتصال الحديثة .

اللغة او  فالوسائل او الوسٌلة هً ماٌستخدم فً نقل الرسالة بالرمز او الشكل او

او القناة التً الرموز التً تحتوٌها الرسالة من المرسل  رسالة ماٌؤدي من خاللها

اما االتصال فٌراد به كل عملٌة بمقتضاها ٌتفاعل مرسل الرسالة . ٕالى المرسل الٌه 

ومستقبلها حول مضامٌن معٌنة ، او كل تفاعل بٌن طرفٌن تنقل فٌه افكار او 

اٌضاً مشاركة الصور الذهنٌة معلومات او وقائع او حتى العواطف واالراء وتتم فٌه 

  ٖوالتوجهات واالقتناعات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ٔٗٔبٌروت –،دار القلم ودار الشامٌة ، دمشق ٔ،طٔابً اسحاق الشٌرازي ، المهذب فً فقه االمام الشافعً ، ج .ٔ

 .9ٕٕ،ص 99ٙٔ-هـ

مؤمن احمد دٌاب شوٌدح ، اثر وسائل االتصال الحدٌثة على مٌراث المفقود فً الفقه االسالمً ، رسالة ماجستٌر ،  .ٕ

 . 8٘، ص ٕٙٓٓالجامعة االسالمٌة ، كلٌة الشرٌعة والقانون ، غزة ،

ة العلوم د.حذٌفة عبود مهدي السامرائً ، وسائل االتصال الحدٌثة وتأثٌرها على االسرة ، جامعة سمراء ، كلٌ .ٖ

 . ٔٔ، ص ٖٕٔٓاالسالمٌة ،
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المرسل الٌه او المستقبل ، هو االخر قد ٌأخذ صورة شخص او مجموعة من  -

االشخاص او هٌئة ...الخ ، وهو من ٌتلقى الرسالة ومضمونها الصادر من 

 المرسل .

الرسالة هً المعانً او االفكار او االراء التً ٌنقلها المرسل الى المستقبل  -

  ٔتتخذ شكل رموز او حروف او كلمات .والتً قد 

والتً  ٕ.الوسٌلة هً االداة او الوسٌلة التً ٌتم من خاللها نقل الرسالة  -

 سأتطرق الى اهم انواعها فً نقطة الحقة . 

ضرورة االستجابة ، وٌقصد بها ردة الفعل الصادرة من المستقبل الى  -

وذلك اما بالرفض او  المرسل التً تعبر فٌها ردة فعله من الرسالة المتلقات

  ٗ.االستجابة لها 

 الفرع الثاني : خصائص وسائل االتصال الحديثة 

لمثل هذه الوسائل بعض السمات التً تنفرد بها وتمٌزها عن مثٌلتها من الوسائل 

 التقلٌدٌة سنحاول الوقوف علٌها من خالل نقاط عدة هً : 

امكانٌة نقل المعلومات من وسٌط الخر مع امكانٌة التحكم فً نظام االتصال  -

، كالتقنٌات التً ٌمكنها تحوٌل الرسالة المسموعة الى رسالة مطبوعة ، الى 

 ) كالهاتف النقال (.  ٙ.جانب امكانٌة استخدام الوسائل فً اي مكان 

ىة مجموعة معٌنة الجماهٌرٌة بمعنى امكانٌة توجٌه الرسالة من فرد واحد ال -

 من االفراد بدال من ارسالها الى مجموعة من االفراد الغٌر معٌنٌن .

التزامنٌة وتعنً امكانٌة ارسال الرسائل واستقبالها فً وقت مناسب للفرد  -

 المستخدم ، دون ان ٌطلب من المستخدمٌن االخرٌن استخدام النظام ذاته .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملٌكه هارون ، التصال فً اوساط الشباب فً ضل التكنولوجٌا الحدٌثة للعالم والتصال ، رسالة ماجستٌر ، جامعة  .ٔ

 . ٘ٙ، ص  ٕٗٓٓ-ٕ٘ٓٓ، الجزائر ، كلٌة العلوم السٌاسٌة واالعالم ، الجزائر 

لدى الشباب ، رسالة ماجستٌر ، جامعة محمد موسى مهجور ، عالقة وسائل االتصال الحدٌثة باالغتراب االجتماعً  .ٕ

 . ٗٗ، ص ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓم االنسانٌة واالجتماعٌة ، بسكرة ، االخضر ، كلٌة العلو

 . 9٘مؤمن احمد دٌاب شوٌدح ، مصدر سابق ، ص  .ٖ

  ٘ٗموسى مهجور ، مرجع سابق ، ص  .ٗ

  ن بالمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة زٌنب بنت تركً ، دور تكنولوجٌا االعالم واالتصال فً تسٌٌر العالقة مع الزبو .٘

 ،  ٕٓٔٓ،  ٕ-ٔ، العدد  ٕٙ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد سمٌرة شٌخانً ، االعالم الجدٌد فً عصر المعلومات  .ٙ

 . ٙٗٗص 
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شٌوع واالنتشار حٌث انه ماتلبث اي وسٌلة من وسائل االتصال ان تظهر  -

حتى تتحول الى ضرورة ملحة ال ٌمكن االستغناء عنها فً المجتمع بمختلف 

 . ٔطبقاته وفئاته 

 المطلب الثاني : انواع وسائل االتصال الحديثة .

تكاد وسائل االتصال الحدٌثة ال تعد وال تحصى بدء بظهور ماٌعرف    

بالتلغراف والهاتف والفاكس مرورا بالتلفاز واالقمار الصناعٌة وصوال الى 

الى غاٌة ظهور ماٌعرف شبكة االنترنت ، الى ماٌهمنا نحن من الهاتف النقال 

اٌقاع الطالق وعلٌه هذه االنواع ماٌتصل منها باالسرة وما له تأثٌر مباشر فً 

ث نتحدنقتصر دراستنا على نوعٌن من هذه الوسائل ال اكثر كونها ولٌد لهما ، و

هنا عن الهاتف النقال وسنعالجه فً الفرع االالل وشبكة االنترنت وتعالج اٌضا 

 فً الفرع الثانً .

 الفرع االول : الهاتف النقال 

  اوال : تعريف الهاتف النقال

النقال بالوظائف التً ٌقوم بها والخدمات التً ٌقدمها فهناك من لقدارتبط الهاتف 

ٌعرفه على انه " ذلك الجهز الذي ٌربط االشخاص بهواتفهم بشكل دائم ومستمر 

 ٕ.مما من شأنه خلق طرٌقة جدٌدة لالتصال والتفاهم والتفاعل "

كما ٌعرف بأنه " عبارة عن جهاز االتصال صغٌر الحجم مربوط بشبكة 

ت االسلكٌة والرقمٌة تسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتٌة والنصٌة لالتصاال

  ٖوالصور من وبسرعة فائقة جداً.

 ثانياً : مجاالت استخدام الهاتف النقال .

مجاالت التً ٌستخدم فٌها الهاتف النقال متعددة قد تكون تجارٌة او امنٌة 

خدمات البنكٌة اوصحٌة ففً المجال التجاري ، قد ٌستخدم من اجل اجراء ال

كالكشف عن االرصدة كما قد ٌستخدم لتسجٌل الحجوزات الخاصة المصرفٌة 

 بشركة الطٌران واالستعالم عم مواعٌد الرحالت وهذا االطار ٌعرف .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8ٗٗ.د. سمٌرة شٌخانً مرجع سابق ، ص  .ٔ

 .8ٔابق ، ص موسى مهجور ، مرجع س .ٕ

 . ٘ٔحذٌفة عبود مهدي السامرائً ، مرجع سابق ، ص  .ٖ
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كما ٌمكن استخدامه فً المجال االمنً والوقائً من طرف االجهزة االمنٌة فً 

 الدولة كالشرطة ، وهذا ٌعد بعد توصٌله بنظام مخصص لذلك .

قد ٌستخدم الطباء بدورهم الهاتف النقال فً المجال الصحً داخل المؤسسات     

  ٔ.االستشفائٌة مما ٌسهل عملٌة التواصل بٌنهم 

الى جانب هذه المجاالت اصبح الهاتف النقال ظاهرة دخٌلة على المجتمعات ، حٌث 

ر سرهة انه اصبح ٌستعمل اٌضا فً ابرام عقود الزواج وحلها بل جعلها اسهل واكث

 مما كانت علٌه فبل ظهور استخدامه .

 الفرع االول : شبكة االنترنت .

 .  اوال : تعريف شبكة االنترنت

شبكة االنترنت هً االخرى قد تأخذ لمسمٌات عدة منها ، الشبكة والشبكة العالمٌة ، 

وهناك اٌضا من ٌطلق علٌها ،  ٕالشبكة العنكبوتٌة ، الطرٌق االلكترونً السرٌع 

  ٖة الشبكات والفضاء السٌبٌري ، الفضاء االفتراضً .تسمٌ

من منطلق هذه التسمٌات كان للتعرٌف شبكة االنترنت تعارٌف متعددة منها " عبارة 

عن مجموعة ضخمة من االتصاالت المرتبطة ببعضها البعض ، حٌث ان هذه 

 . المجموعة تنمو ذاتٌاً بقدر ما ٌضاف الٌها شبكات وحاسبات

اٌضا ً ، بأنها " عبارة عن نظام اتصال ٌسمح باالتصال والتبادل كما تعرف 

 المعلومات بٌن اجهزة االعالم االلً عبر العالم .

 ثانياً: خدمات شبكة االنترنت 

 تقدم شبكة االنترنت خدمات كثٌرة منها نقتصرها على ماٌلً . 

: وهو عبارة عن نظام للتراسل االلكترونً اذ ٌتم بموجبه  البريد االلكتروني -ٔ

 ارسال واستقبال الرسائل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٘ٔ.د.حذٌفة عبود مهدي السامرائً ، مرجع سابق ، ص ٔ

 . 9ٔ. موسلى مهجور ، مرجع سابق ، ص ٕ

،  8ل الحدٌثة ودورها فً احداث التغٌٌر االجتماعً ، مجلة القادسٌة " المجلد . فالح جابر الغرابً ، وسائل االتصا ٖ

 .  8ٕٓ، ص  9ٕٓٓ،  ٕالعدد
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االلكترونٌة ، حٌث ٌشترط استخدامه وجود برامج البرٌد االلكترونً والعنوان 

 . ٔالبرٌدي للمرسل الٌه 

رسائل فهو نظام ٌسمح بأستخدام الكمبٌوتر لتلقً وتخزٌن وتوجٌه التحكم بال

االلكترونٌة الى اشخاص او مجموعات المراد التخاطب معها فً اي مكان 

  ٕوزمان . 

وعن الخدمات التً ٌقدمها فهً تتركز اساساً فً ارسال الرسائل واستقبالها ، 

غٌر انه ٌمكن من خالله ابرام العقود اذا توافرت بمختلف انواعها وذلك متى 

  : ٖتوافرت العناصر التالٌة 

 الدخول الى موقع البرٌد االلكترونً الخاص بالمرسل  -

اعطاء امر بأنشاء رسالة وتحرٌرها وهذا ماٌتضمن ركن االٌجاب فً ابرام  -

 العقود .

عند كتابة مضمون الرسالة ٌتم ادخال عنوان المرسل الٌه وموضوع الرسالة  -

. 

قبول بعد ارسالها ٌتلقاها المرسل الٌه والذي ٌجب علٌها اما بالرفض اوال -

 حٌث ٌنعقد العقد فً هذه الحالة االخٌرة . 

برامج المحادثة االلكترونٌة : هً االخرى نظام ٌفتح فضاء واسع للخطاب  -ٕ

...الخ ، اذ والدردشة فٌما بٌن االفراد وتبادل االفكار واالراء والعواطف 

بواسطته ٌمكن لمجموعة من االفراد التواصل بشكل فوري بحٌث ٌقوم 

رسالته والتً ٌقوم بعرضها مباشرة على المتلقً والذي ٌقوم الشخص بكتابة 

 بالرد علٌها هكذا تجري العملٌة .

اال انه حتى هذا التواصل ٌتم ال بد من توافر عنصر مشترك بٌن المتصلٌن و  -ٖ

هو اللغة بحٌث ال ٌمكنهم التواصل مع بعضعم مالم ٌكونان ٌتحدثان نفس 

  ٖاللغة . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهرزاد خلف ، االتصال عبر االنترنت ، رسالة ماجستٌر ، جامعة الجزائر معهد علم االجتماع ، الجزائر ، كلٌة  .ٔ

 .ٙٙـص8ٕٓٓ-2ٕٓٓالعلوم ، 

 . ٕٗٔملٌكة هارون ، مرجع سابق ، ص  .ٕ

، ص ٕٕٔٓ، 2مقارنة بالفقه والقانون ، العددعبد الرحٌم الصالحً ، انعقاد الزواج بالبرٌد االلكترونً ، دراسة  .ٖ

ٔ9ٔ-ٔ9ٕ . 
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واكثر من ذلك فقد تزود هذه البرامج بما ٌعرف بتلفونات االنترنت والتً تمكنك من 

الحدٌث مع الغٌر بدال من تبادل ارسال الرسائل معه بعد تثبٌت بطاقة الصوت 

  ٔوالمٌكرفون فً جهاز الكمبٌوتر .

 . ٕرؤٌته بمجرد تثبٌت البرامج الخاصة بالكامرة   امكانٌةاضف الى ذلك 

 : االثار المترتبة على وسائل االتصال الحديثة .الثالثالمطلب 

 ما اهم االثار التي قد يرتبها استعمال وسائل االتصال الحديثة ؟ 

وهذا ما سأحاول االجابة علٌه من خالل هذا المطلب ) حٌث سأخصص الفرع االول 

 االتصال الحدٌثة ، والفرع الثانً الى توضٌح سلبٌاتها ( بأٌجابٌات وسائل 

 الفرع االول : ايجابيات وسائل االتصال الحديثة . 

 من الثابت انه فً ظل وسائل االتصال الحدٌثة ٌتحقق ماٌلً :

توفٌر الراحة للمقبل على مثل هذه الوسائل اذا توافرت له الجهد والعناء  -

 .  ٖوالتنقل والوقت والمال اٌضاً 

كما ٌمكن ان تساهم فً تنمٌة الوعً وتثقٌف االفراد من خالل ماتوافره هذه  -

  ٗالوسائل من برامج تعلٌمٌة وتثقٌفٌة متى احسن استعمالها .

فخالف للعالقات االجتماعٌة والتً تحكمها العادات  ، التحرر العاطفً  -

ٌتحرر  والتقالٌد خلقت وسائل االتصال الحدٌثة نوعاً اخر من العالقات ،

معها الفرد من كل الضوابط االجتماعٌة المفروضة علٌه فأصبح ٌتصل بمن 

 ٌرد ومع من ٌرد فً الوقت الذي ٌرٌده .

فضالً عن سهولة تبلٌغ المعلومات وسهولة الحصول علٌها ، كما انها تعتبر  -

 وسٌلة مشروعٌة للترفٌه والتسلٌة لمختلف الفئات العمرٌة. 

 االجتماعٌة النها تعمل على تقلٌص الهوة بٌن المتباعدٌن .توطٌد العالقات  -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9ٕٔد. جابر فالح الغرابً ، مرجع سابق ، ص  .ٔ

لثانً حول د. طاوس وازي وعادل ٌوسف ، التكنولوجٌا الحدٌثة وتأثٌرها على االتصال بٌن االباء واالبناء ، الملتقى ا .ٕ

 ٗ، ص  ٖٕٔٓ: وجود الحٌاة فً االسرة ، جامعة قاصدي ، مرباح ، 

  ٔٗٔحذٌفة عبود السامرائً ، مرجع سابق ، ص  .ٖ

  ٕٗموسى مهجور ، مرجع سابق ، ص  .ٗ
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اٌضا ٌشهد لها مساهمتها فً ظهور نوع جدٌد من االنظمة االلكترونٌة  -

والطالق ، التً كالتجارة االلكترونٌة بمختلف انواعها ، انظمة الزواج 

 شهدتها المجتمعات مؤخراً . 

 الفرع الثاني : سلبيات وسائل االتصال الحديثة . 

قد ٌنجم عن استعمال غٌر عقالنً لوسائل االتصال الحدٌثة جملة من السلبٌات لها 

 اثارها على عدة مستوٌات : 

 : استعمال وسائل االتصال الحدٌثة ٌترتب عنه ماٌلً : فمن الناحية االجتماعية

نقص االتصال الشخصً المباشر بٌن الناس والعراض عن وسائل االتصال  -

 . ٔالجماهٌري التقلٌدٌة من الصحف ورادٌو وتلفاز ...الخ 

تدفع الفرد الى العزلة واالنفراد بنفسه ، هو مامن شأنه جعلة ٌهمل الجلوس  -

 .  ٕصدقاء مع افراد عائلته واال

هشاشة العالقات االجتماعٌة بٌن افراد االسرة الواحدة حٌث هذه الهشاشة  -

 تلحق العالقات بٌن االبوٌن واالبناء وحتى بٌن الزوجٌن فً حد ذاتها . 

: فأن وسائل االتصال الحدٌثة تؤدي الى التقلٌد االعمى بواسطة  من الناحية الثقافية

تلفة واالفالم اذ هذا التقلٌد ٌتعدى احٌانا بفكرة ماتوفره هذه الوسائل من برامج مخ

  ٕفً ارتكاب الجرائم .الظهور بفكرة شخص ٌصل الى فكرة التقلٌد 

: قد ٌؤدي استعمالها الى انهٌار منظومة القٌم والى  من الناحية االخالقية والدينية

االنحطاط االخالقً لدى االفراد ، وذلك لكون التواصل بهذه الوسائل ٌأخذ الشخص 

الى المجهول فهو ٌجهل من ٌتواصل معه ، قد ٌكون شخصاً حس الخلق او شخص 

زائد دون تنعدم لدٌه االخالق والقٌم فٌنصاع له وٌتأثر بأفكاره بسبب الفضول ال

 ادراك للمخاطر التً قد تنجم عن ذلك .

: فأن لم تجعل وسائل االتصال الحدٌثة الشخص ٌظهر على  من الناحية النفسية

 –غٌر حقٌقته مصطنعاً شخصٌة من اثر فٌه سةاء بأتخاذ نفس اسمه او صورته 

مثال ملموس بٌن اٌدٌنا وٌبدو واضحاً من خالل مواقع التواصل االجتماعً فأنها 

 تؤدي الى التخلً عن ثقافته ، افكاره ، تقالٌده ، والضرب بها عرض الحائط . 

عزٌز ، االستخدام المفرط لوسائل االتصال الحدٌثة من طرف االفراد ، االثار واالنعكاسات جامعة فرحات ابراهٌم  .ٔ

 . ٓٔ، ص ٕٓٔٓعبا ، سطٌف ، 

 8وعادل ٌوسف ، مرجع سابق ، ص طاوس وازي  .ٕ

 



 الطالق بوسائل االتصال احلديثة

16 

 انثانث ادلبحث

 احلذيثت االتصال بىسائم انطالق اثباث صىر وحكم و طرق

فً  فعال وقع قد الحدٌثة االتصال بوسائل كتابة الطالق ان السابقة المباحث فً رأٌت

 بعضهم ورأى ، الطالق هذا بصحة الفقهاء اغلب افتى وقد ، معدودة غٌر حاالت

 ، ثبوته لتعذر قضاء الٌصدق لكن شرعا ٌقع فالطالق ، اثباته لصعوبة عدم قبوله

  ؟ لالثبات القضائٌة هً الطرق فما

 والتجارٌة المدنٌة القضاٌا – اوال

  . باالحوال الشخصية المتعلقة المالية المسائل – ثانيا  

 دلٌال ٌوجاد ماالم ، الشخصاٌة بااالحوال المتعلقاة المالٌاة غٌار المساائل – ثالثاا

 مااورد بخاالف ٌقضاً الشخصاٌة االحاوال قاانون فاً ناص او خااص شارعً

 المتعلقاة المالٌاة غٌار المساائل مان تعاد الطاالق مساائل وان . (هاذا القاانون فاً

 قاانون مان ( ٖٓٓ ) الماادة علٌاه مانصات الاى الشخصاٌة اساتنادا بااالحوال

 حااددت التااً ، المعاادل 9ٙ9ٔلساانة  ( 8ٖ ) رقاام المدنٌااة المرافعااات

 وماا الازواج ) الفقارة منهاا فاً فقضات ، الشخصاٌة االحاوال محااكم اختصااص

 اماور  وساائر وطاالق وفرقاة وحضاانة ونساب ونفقاة مهار مان باه ٌتعلاق

 اثباتاه الٌمكان االنساان عان ٌصادر ماادي فعال باعتبارهاا والكتاباة ،  الزوجٌاة

 الصاادرة الكتاباة علاى ٌنطباق وهاو الحاسامة الٌماٌن او الشاهادة او بااالقرار اال

 طرٌقاة توجاد آماا ، للطاالق شارعا المخصوصاة للصاٌغة المتضامنة الازوج مان

 وساأتناول ، االلكتروناً التوقٌاع هاً االلكترونٌاة علاى الكتاباة تنطباق اخارى

 : مستقل مطلب االربعة فً االدلة هذه من دلٌل آل
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 صىر وحكم انطالق عرب وسائم االتصال احلذيثت

بناء على ما تقدم ذكره فأن وسائل االتصال الحدٌثة امام تعددها تحمل فً جعبتها 

سلبٌات كما انها تحمل اٌجابٌات ومن بٌن المسائل التً ارتبط ظهورها مع وسائل 

االتصال الحدٌثة "الطالق االلكترونً " وعلٌه هل للطالق عن طرٌق هذه الوسائل 

 نحو االمام ؟  انعكاساته السلبٌة ان انه ٌعتبر خطوة

 ادلطهب االول : صىر انطالق عرب وسائم االتصال احلذيثت .

 االول : تعريف انطالق عرب وسائم االتصال احلذيثت . انفرع

قٌاسا على التعرٌف الذي تقدم ذكره عند تعرٌفنا للطالق ، فأنه ٌمكن تعرٌف الطالق 

" حل عقد عبر وسائل االتصال الحدٌثة او ماٌعرف اٌضاً بالطالق االلكترونً بأنه 

الزواج بلفظ الطالق اما صراحة او ضمنا عبر وسائل االتصال الحديثة بحيث قد 

 .رسالة نصية صغيرة ...الخ  يتخذ الطالق صورة مكالمة هاتفية او

حٌث ان هذه الوسٌلة االخٌرة هً نقطة الفصل تمٌز الطالق العادي عن الطالق 

 االلكترونً .

 انفرع انثاني : انطالق بانهفظ وانطالق كتابت .
 اوالً " الطالق باللفظ .

هو ذلك الطالق الذي ٌلفظ به الزوج ، وذلك بأن ٌتصل بزوجته وٌقول لها انت 

 اء عٌر المحمول او عبر شبكة االنترنت .طالق سو

 ثانياً" الطالق بطريقة الكتابة .

فٌكون عن طرٌق ارسال رسالة قصٌرة عبر الهاتف المحمول او احد وسائل 

 االتصال الحدٌثة تتضمن هً االخرى عبارة الطالق . 
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 ادلطهب انثاني : حكم اثباث انطالق عرب وسائم االتصال احلذيثت 
 الفرع االول : حكم الطالق عبر وسائل االتصال الحديثة . 

اما بالنسبة لحكمه فقد كان محل خالف ، فهناك من اعتبره طالق مكروه وال 

  ٔضرورة له لما ٌترتب علٌه من اثار هً 

 لما فٌه من تسرع وضرر الذي ٌلحق الزوجٌن بأٌقاعه . -

 صعوبة اثباته لما فٌه من جحود ونكران. -

 من الطالق قد ٌؤدي بالمساس بعدة الزوجة .هذا النوع  -

 كما انه قد ٌؤدي الى عدم االستقرار فً الزوجٌة ، ٌجعلها عرضه للهو والعبث . -

 الفرع الثاني : اثبات الطالق عبر وسائل االتصال الحديثة .

باعتبار الطالق االلكترونً ٌشكل واقعة فأن هذا ال ٌمنع من اخضاعه لطرق 

 ها فً القانون المدنً بمختلف انواعها .االثبات المنصوص علٌ

ً لنص المواد  ق.م.ج ٌمكن اثبات الطالق االلكترونً  ٖٓ٘الى  ٖٕٖوعلٌه وطبقا

 بالكتابة ، شهادة الشهود ، االقرار ، الٌمٌن . 

 فما هو المقصود بهما وكٌف ٌتم اثبات الطالق بموجبهما ؟  والتوقيع االلكتروني .

 اوالً: السجل االلكتروني

هو القٌد او العقد او ؤسالة المعلومات التً ٌتم انشاؤها او  ارسالها او تسلٌمها او 
  ٕتخزٌنها بوسائل الكترونٌة .

 ثانيا : التوقيع االلكتروني 

ٌمثل مجموعة من البٌانات التً تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او 

ضوئً او اي وسٌلة اخرى غٌرها، بحٌث تكون مدرجة بشكل قانونً او رقمً او 

مماثلة من شأنها ارسال معلومات ، او تكون مضافة علٌها او مرتبطة بها ، واذ لها 

وسأتناوله بشكل اكثر تفصٌالً فً طابع ٌسمح بتحدٌد هوٌة الشخص الذي وقعها.

 المطلب السادس من هذا المبحث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٗٔاٌهاب حسٌن مصطفى واحمد فتحً سلٌمان ، مصدر سابق ، ص  .ٔ

  ٖ٘ا.د علً بن عبدهللا ابو البصل ، مرجع سابق ، ص  .ٕ
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 ادلطهب انثانث 
 االقراراوال: 

 ٔ ) بالحق واالعتراف والثبات واالنقٌاد السكون هو لغة االقرار 

 ، غٌره عن المحكمة امام ٌقع الذي االقرار بٌن العراقً االثبات قانون فَرق وقد

 بحق المحكمة امام الخصم اخبار هو : وعرفه ( القضائً االقرار ) فسمى االول

 ٕ  المحكمة خارج ٌقع الذي هو : فَعرفه القضائً غٌر االقرار اما علٌه الخر،

 ثابته بها المقر القانونٌة الواقعة ٌجعل الذي القضائً االقرار هو ٌعنٌنا هنا والذي

 ٖ اخر دلٌل عن البحث عن والخصوم المحكمةتغنً  ٌقٌنا

 والمجنون الصغٌر اقرار ٌصح فال ، باالهلٌة الكاملة متمتعا المقر ٌكون ان شرط 

 ٗ  والمعتوه

 تقدٌرها ٌعود واقعة بل مباشرا دلٌال لٌس فهو القضائً غٌر االقرار اما . 

 ٘ ) االثبات فً العامة   للقواعد وفقا اثباته وٌجب للقاضً

 باحدى المحكمة خارج الواقع الطالق تصدٌق بطلب الدعوى اقامة حالة وفً

 ، المطلق الزوج ضد الرسالة تسلمت التً الزوجة من الحدٌثة االتصال وسائل

 الدعوى الزوج اقام اذا اما ، الطالق بتصدٌق للحكم منه صدور االقرار فٌقتضً

 صدور فٌقتضً ، لها طالقه المتضمنة الرسالة ارسل لها التً مطلقته ضد

 حٌنئذ المحكمة وال تبحث ، الطالق للحكم بتصدٌق االدعاء بصحة منها االقرار

 والمطلقة المطلق فً الشرعٌة الشروط توافرت قد مادام ، للحكم اخر دلٌل عن

 الطرفٌن من االستٌضاح خالل  من المحكمة الٌها وتتوصل ذآرها سبق التً

 وقوع لصحة فٌقتضً المذهب الجعفري مقلدي من الزوج كان واذا ، المتداعٌٌن

 على ، الطالق اٌقاعه الزوج عند لدى عدلٌن شاهدٌن حضر قد ٌكون ان الطالق

  المذكور المذهب لدى بالرسالة الطالق ٌجٌز الذي الرأي

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ٕ٘ ص السابق المصدر – النجار محمد ، القادر عبد حامد ، الزٌات احمد ، مصطفى ابراهٌم -ٔ

 ٓٔ . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من ( 9٘ ) المادة -ٕ

 9 ص 982ٔ بغداد – المشرق اوفسٌت و مطبعة – المباشرة غٌر القانون ادلة – امٌن محمد صالح مهدي -ٖ - 

 . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من ( ٓٙ ) المادة من اوالً  الفقرة -ٗ

 . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من ( 2ٓ ) المادة -٘
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 على الحالة هذه وفً ، للضرورة اهماله ال ٌنبغً لكن متروكا أراه رأي وهو

 فً ركن االشهاد الن ، وحده االقرار ٌكفً فال الشاهدٌن الى تستمع المحكمة ان

 الى االسالمٌة الدول فً الشرعٌة المحاكم اتجهت وقد ، عند الجعفرٌة الطالق

 بعد حدوثه من المحكمة تحقق عند الحالة هذه فً وقوع الطالق بصحة الحكم

 دار سالنجور بوالٌة جومباك فً الشرٌعة محكمة فقد قضت ، الطرفٌن استجواب

 ٌعتبر المحمول رسائل عبر الطالق بان : ٌٖٕٓٓوم  فً مالٌزٌا فً االحسان

 ٖٔ الخمٌس /2/ تحقق بشرط نافذا

 ( لطٌف شمس ) من ( اللطٌف عبد فأظلٌنا أزٌده ) زواج وان حدوثه من المحكمة

 منزل تغادري لم اذا ) فٌها قال النقال عبر رسالة الٌها ارسل عندما قد بطل

 الطالق جواز الى ٌستند الشأن هذا فً المحكمة وحكم ( فانت طالق والدٌك

 سابقا ورد آما الجمهورالٌه  ذهب ما وفق المعلق

 القضاة ، الشرٌعة االقلٌمٌة محكمة رئٌس ، طه زهدي داتو القاضً دعا وقد * 

 طرفً االستماع الى من البد بل الشأن بهذا دعوى اي قبول عدم الى الشرعٌٌن

 عام فً ظهرت فقد ، نهائً قرار اي اعطاء قبل ( والزوجة الزوج ) النزاع

 ٔ ) الطالق من النوع هذا من حالة عشرون ، 999ٔ )

 وآٌله او فقط المطلق الزوج حضر بل المحكمة امام الزوجة تحضر لم اذا اما

 باٌقاع وكٌله او الزوج اقرار على بناءا الطالق بتصدٌق قرارها فتصدر المحكمة

 دون الطالق وقوع لعدم الجعفري المذهب مقلدي من الزوج لم ٌكن ان الطالق

 الشرقٌة عمان محكمة قضت الصدد ،وبهذا آنفا ذكرت آما شاهدٌن عدلٌن حضور

 من المرسلة بالرسالة الطالق بوقوع الهاشمٌة المملكة االردنٌة فً الشرعٌة

 ) التصدٌق حجة تضمنت وقد ، وآٌلته باقرار الهاتف الخلوي عبر المدعً الزوج

 عمان قاضً المبٌضٌن محمد رأفت انا المعقود لدي الشرعً المجلس فً

 علً مرشد ربٌحة المحامٌة شرعا لدّي المكلفة حضرت الشرقٌة للمنطقة الشرعً

 الزوج عن وآٌلة بصفتها المناصره

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً مؤرخ بحث – نموذجا النقال بالهاتف الطالق – الفقهً النظر فً الحدٌثة التكنولوجٌا اثر – زوزو صادق فرٌده . د -ٔ

 ٘/ٕٔ/ . االنترنٌت شبكة – الٌمن قلب منتدٌات فً منشور ٕ٘ٓٓ

http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=3426.  

http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=3426
http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=3426
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 ٕٗ التصدٌق رقم الخاصة الوكالة بموجب ( الشولً مصطفى الكرٌم عبد سامً

 28ٔ العدل /ٗ/ وبعد الدوحة فً السفارة فً العدل اتبك عن الصادرة ٕٔٔٓرقم

 وعلً سمرٌن موسى آمال بسام شرعا المكلفٌن قبل من علٌها التعرٌف ٕٔ تأرٌخ

 انه : قائلة المذكورة ربٌحة المحامٌة الزوج وآٌلة قررت زٌد خضر ابو سالم

 حسن سعٌد حسن ملك زوجته بتطلٌق المذكور سامً موكلً قام 9ٕٓٓبتارٌخ 

 ٌقول لما واعٌا وكان ( طالق انت ) بلفظ الخلوي هاتفها على برسالة ٓٔ/ٓٔ/

 عصمته الى ٌرجعها لم وانه شرعا المعتبرة باالوصاف كان طالقها النه وقاصدا

 هذه تسجٌل اطلب بائنا الطالق هذا وصٌرورته الشرعٌة اثناء العدة نكاحه وعقد

 وآٌلة به أقرت الذي واالنشاء االقرار هذا صدر حٌث وعلٌه،  المذكورة الطلقة

 المعرفٌن وبحضور شرعا المعتبرة بالحالة المذكور وهً سامً الزوج

 آلت اولى رجعٌة طلقة المذكور سامً من موكلها وقع بأنه أفهمتها فقد المذكورٌن

 جدٌدٌن وعقد بمهر اال له التحل المذكورة وانها ملك زوجته على بائنة الى

 المذكورة ملك موكلها زوجة على بان وافهمتها

 الواقع الطالق تارٌخ من اعتبارا الشرعٌة العدة /ٓٔ/ تسجٌله وتقرر 9ٕٓٓ

 وبهذا ٔ )  األصول حسب ذلك وتبلٌغها بموجبه والعمل علٌه لالعتماد ٓٔ بتارٌخ

 الطالق قضاءً  ٌثبت حٌث ، العراق فً االتحادٌة التمٌٌز تذهب محكمة االتجاه

 الجعفري المذهب مقلدي من ٌكن لم ان الزوج المحكمة باقرار خارج الواقع

 من مالدٌها وتقدٌم الغٌابً الحكم على بأمكانها االعتراض اذ غائبة الزوجة وآانت

 ٕ  به المدعى )  الطالق وقوع تنكر كانت ان دفوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غٌر منشورة.  ٕٔٔٓ/ٙ/ٔفً  2ٔ/ٖٗٓ/ٕ٘رقم الجة  -ٔ

  . 8ٔ فً ٕٗٓٓ / اولى شخصٌة / ٕٗٔ رقم االتحادٌة التمٌٌز محكمة قرار ٌراجع -ٕ
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 ادلطهب انرابع
 انشهادة

 
 والنها ، لغٌره غٌره على بحق القاضً مجلس فً االنسان اخبار هً : الشهادة    

 على اقواله وتنصب ، ماٌقول صدق على ٌحلف الشاهد فان والكذب الصدق تحتمل

  ٔ ) فٌها الرأي بٌان دون ٌعرفها واقعة

 من ( 2ٙ ) المادة نصت بالشهادة حٌث اثباتها فٌجوز مادٌة واقعة الطالق ان وحٌث

 الى اللجوء وٌتم ، (الوقائع المادٌه فً بالشهادة االثبات ٌجوز ) االثبات قانون

 ، االدعاء بصحة المدعى علٌه الخصم ٌقر لم اذا الطالق مجلس شهود إحضار

 الطالق صٌغة عند كتابة الزوج مع حاضرٌن كانوا من هم الحالة هذه فً والشهود

 مع حاضرٌنكانوا  الذٌن االشخاص إعتبار ٌُمكن فال ، االرسال عند وشاهدوها

 مجلس الطالق هو مجلس الن ، لالثبات شهودا الرسالة تسلمها عند المطلقة الزوجة

 االنفرادٌة التً التصرفات من الطالق ان باعتبار الغائبة الزوجة مجلس ال الزوج

  ٕ ) وحده الزوج بارادة فٌقع الزوجة قبول الى التحتاج

 لم المدعٌة / الممٌزه ان ) قضت إذ االتحادٌة التمٌٌز اتجهت محكمة الرأي وبهذا

 التكفً المستمعة الشخصٌة البٌنة وان بها المدعى واقعة الطالق اثبات من تتمكن

 استمعت التً البٌنة اما الطالق لمجلس حاضره تكن لم البٌنة الشخصٌة مادامت لذلك

 واقعة الثبات تأخذ فال الطالق مجلس وخارج المسموع بالهاتف النقال الطالق للفظ

 للممٌز الدائم العنوان بٌان المدعٌة / علٌها الممٌز الواجب تكلٌف كان اذ الطالق

 مالحظة مع الدعوى الثبات عاجزة فانها ذلك من وعند تعذرها علٌه المدعى / علٌه

 جوازي هوأمر الخصم طلب عند الٌمٌن عن على النكول معلقا الحكم اصدار ان

 .للمحكمة الدعاوى هذه مثل فً فانه بالحل والحرم الدعوى ولتعلق للمحكمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة  وتنص . ٔٗٔ ص 99ٓٔ – الموصل فً العالً التعلٌم مطابع طبع – االثبات قانون فً الموجز – النداوي وهٌب آدم .د -ٔ

  به شهد ما حول إستنتاج بأي ٌدلً أن بشأنها ٌشهد التً الوقائع فً خبٌرا آان ولو للشاهد الٌجوز ) االثبات قانون من ( 92

 . لٌبٌا – طرابلس –واالعالن والتوزٌع للنشر العامة المنشأة – والقانون الشرٌعة فً الغائبٌن بٌن التعاقد – التونجً السالم عبد .د -ٕ

   9 ص – 98ٗٔ - االولى الطبعة
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 )  العام االدعاء قانون من   ٖٔ  المادة بحكم عمال دفوع من مالدٌه وتقدٌم المرافعة

 ٔ ) ... الممٌز الحكم نقض قرر والحرم بالحل الدعوى ولتعلق

 علٌه المدعى الزوج وانكر المدعٌة هً كانت اذا الزوجة فان ماتقدم على بناءا

 بوسعها ٌكون فلن أصال ٌحضر لم او ، االلكترونٌة بالرسالة بالطالق االدعاء

 لهم بمشاهدتها عرفتهم قد كانت اذا اال ، االغلب على التعرفهم النها الشهود إحضار

 فاذا الزوج اما ، الكتابٌة بالمحادثة الطالق حصل ان كامٌرا االنترنٌت طرٌق عن

 او به معرفتها او الطالق حصول علٌها المدعى المطلقة وانكرت الزوجة مدعٌا انك

 . لالثبات الشهود إحضار بوسعه المحكمة فٌكون امام تحضر لم

شهادة  والتجوز رجلٌن عن الٌقل الطالق اثبات دعوى فً المقبول الشهادة ونصاب

فأمسكوهن  أَجلهُنّ  َبلَغنَ  فاذا ) الطالق سورة من الثانٌة االٌة فً تعالى لقوله النساء

  الشهود ذكر ورد فقد . ( منكم عْدل ذويْ  وأشهدوا بمعروف فارقوهن   او بمعروف  

 ٕ ) ٌركالتذ بلفظ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غٌر منشور (. منتقى من الدعوى المرقمة ٕٓٔٓ\8\ٓٔفً  ٕٓٔٓ \الهٌئا الشخصٌة االولى  \2ٕٗٗرقم القرار  .ٔ

 فً محكمة االحوال الشخصٌة الرصافة . ٕٓٔٓفً \ش\2ٖ

  2ٙٗمصدر سابق ص  –عبدالعظٌم بن بدوي الخلفً  .ٕ
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 ادلطهب اخلامس
 احلامست انيمني

 
الٌثبت  ، الكترونٌة برسالة الطالق بوقوع االدعاء ان السابقٌن المطلبٌن فً رأٌنا

 ، لغٌابه او الخصم المتناع االقرار ٌحصل لم فان ، علٌه المدعى الخصم االباقرار

 آان او إحضارهم تعذر فان ، الطالق مجلس شهود بأحضار المدعً فتكلف المحكمة

 المدعً الن ، الحاسمة الٌمٌن الى اللجوء فٌتم ، شهود حضور دون قد وقع الطالق

 أصل و ، الٌمٌن علٌه المدعى تحلٌف سوى بوسعه ٌكون فال االثبات عن عاجزا ٌعد

 صلى ) النبً ان ( عنهما هللا رضً ) عباس ابن عن الشرٌف الحدٌث النبوي ذلك

 رجال دماءَ  ناس   الدعى بدعواهم الناس ٌُعطى لو : قال ( وآله وسلم علٌه هللا

   ٔ ) علٌه المدعى الٌمٌن على ولكن وأموالهم

 بالفصل االثبات أسس قانون فً الشرعٌة القاعدة هذه العراقً المشرع أورد وقد . 

 والٌمٌن ادعى من على البٌنة )  السابعة المادة من اوال بالفقرة نص اذ ، منه الثانً

 بخالف ٌتمسك من هو المدعً )  على نص منها ثانٌا الفقرة وفً ، (انكر من على

 ، الطالق تصدٌق دعوى ففً ( االصل بابقاء ٌتمسك من هو والمنكر الظاهر،

 ، الطالق الزوجٌة، بوقوع العالقة بقاء عدم وهو الظاهر بخالف ٌتمسك المدعً

 هذه االثبات سّمى قانون وقد ، الطالق وقوع وعدم العالقة هذه ببقاء ٌتمسك والمنكر

 ٕبها الدعوى تنتهً التً الٌمٌن ) بأنها وعرفها الحاسمة بالٌمٌن الٌمٌن

 ٌطلب تحلٌف آان ان المدعً الى المحكمة من بسؤال الٌمٌن توجٌه وٌكون ، 

 ٌكون ان فاما ، فرضٌتٌن امام هنا وسنكون  ٖ الحاسمة الٌمٌن علٌه المدعى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( علٌه المدعى على الٌمٌن) بلفظ قصة فً للبخاري وروي 8ٕٔ ص السابق المصدر – مسلم صحٌح مختصر – المنذري -ٔ

 8ٔٗ ص المصدرالسابق – البخاري صحٌح مختصر .

 . االثبات قانون من ثانٌا / ٗٔٔ المادة -ٕ
 اوال / ٗٔٔ المادة ) المحكمة من سؤال بدون الخصم من التحلٌف طلب ٌكون ان ٌجوز آما ، االثبات قانون من 8ٔٔ المادة -ٖ
 . االخر الخصم الى الحاسمة الٌمٌن ٌوجه ان المحكمة من بأذن الخصمٌن من لكل : تنص التً ( االثبات قانون من
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هً  الزوجة تكون بان العكس او ، علٌها المدعى هً والزوجة المدعً هو الزوج

 -: ٌأتً فٌما باٌجاز تباعا ذلك وساتناول ، علٌه المدعى هو الزوج و المدعٌة

 : المدعً هو الزوج – اوال

 ولم علٌها المدعى إقرار على الحصول عن عجز قد الزوج ٌكون الحالة هذه فً

 الٌكون حٌث ، شهود له ٌكن لم او الطالق مجلس شهود إحضار ٌتمكن من

 علٌها المدعى تحلٌف ٌطلب ان له ٌكون حٌنئذ * له الطالق رآنا فً االشهاد

 توجٌه رفض وان ، الدعوى رد المحكمة تقرر وافق وحلفت فان الحاسمة الٌمٌن

 تطلب ان لها الٌمٌن وجهت ان علٌها للمدعى ، ولكن اٌضا الدعوى ترد الٌمٌن

 حلف فان ، ٌرفض او ٌحلف ان اما هذه الحالة وفً ، علٌه ردها المحكمة من

 عن لنكوله الدعوى رد المحكمة رفض تقرر وان الطالق بصحة المحكمة تحكم

 الٌه وجهت من وعلى ) االثبات من قانون اوال / 9ٔٔ المادة نصت فقد ، الحلف

 الفقرة نصت آما ( ناكال واال أعتبر ، خصمه على ٌردها او ، ٌحلفها ان الٌمٌن

 على ٌردها ان دون فنكل عنها الٌمٌن الٌه وجهت من آل ) ذاتها المادة من ثالثا

 ٔ  ، الٌمٌن توجهت به ما خسر عنها فنكل الٌمٌن علٌه ردت من وآل خصمه

 فعل على بل فعلها على التحلف علٌها المدعى الزوجة ان وحٌث

حلف  اذا ) على القانون ٌنص حٌث ، العلم عدم على حلفها فٌكون المدعً زوجها

 عدم على ٌحلف غٌره فعل على حلف واذا ، البتات على ٌحلف فعله على شخص

 ٕ )  العلم  

 -: المدعٌة هً الزوجة – ثانٌا

 صٌغة المتضمنة االلكترونٌة الرسالة وصلتها قد الزوجة تكون الحالة هذه فً

 وعند ، الشخصٌة االحوال محكمة امام بدعوى الطالق تصدٌق فتطلب الطالق

 مجلس شهود باحضار او علٌه المدعى من باقرار سواء عن االثبات عجزها

 كانت ان المحكمة تسألها او الحاسمة الٌمٌن علٌه المدعى فتطلب تحلٌف ، الطالق

 الٌمٌن. تحلٌفه تطلب

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطبعة – جعفر صادق صباح الناشر – التمٌٌز محكمة وقرارات القانون فً الٌمٌن اداء احكام – النجار محمود شاكر - ٔ

 89ٔ ص السابق المصدر – النداوي وهٌب آدم.د و . ٙ ص ٕ٘ٓٓ . االولى

   . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من 2ٔٔ المادة -ٕ
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 ٌرفض او الدعوى رد المحكمة فتقرر فٌحلف الٌمٌن توجٌه على توافق ان فاما

 او ، علٌها الٌمٌن علٌه المدعى ٌرد او الطالق بصحة الحكم المحكمة فتقررالحلف 

 وٌحلف ، الدعوى فترد الٌمٌن به ماتوجهت فتخسر الٌمٌن توجٌه ترفض المدعٌة قد

 رد والٌجوز ، المدعٌة زوجته ٌطلق لم بأنه البتات على الٌمٌن المدعى علٌه

 محكمة قضت وقد ، الٌمٌن خصمه تحلٌف ٌطلب كان ان الخصم دون سؤال الدعوى

 ردت الموضوع محكمة ان ) خارجً طالق تصدٌق دعوى االتحادٌة فً التمٌٌز

 المدعى تحلٌف حق وتمنحها دعواها اثبات عن عاجزه قبل اعتبارها المدعٌة دعوى

 نقض قرر لذا االثبات قانون من 8ٔٔ المادة باحكام عمال )  الحاسمة الٌمٌن علٌه

 ٔ ) الممٌز الحكم

 ولكن لحلفها آخر شخصا عنه ٌنٌب ان الٌمٌن له وجهت الذي للخصم والٌجوز

 من ( ٕٔٔ ) المادة نصت حٌث ، الٌمٌن توجٌه لٌطلب أخر شخص ٌجوز توآٌل

 ،  الٌمٌن فً والتجري ، التحلٌف طلب فً النٌابة تجري ) االثبات على قانون

 ، وتقواه ورعه ومدى خصمه ضمٌر الى ٌحتكم الدعوى الخصم فً ان ذلك وسبب

 آان سواء عنه اونائبا بالذات الخصم ٌكون ان الٌمٌن فٌمكن توجٌه ٌطلب من اما

 ٕقٌما او ولٌاً  او وآٌال

 على معلقا بحقه غٌابٌا الحكم فٌصدر الغائب للخصم الٌمٌن توجٌه طلب آما ٌجوز   

 قد االخر الخصم كان لو حتى الغٌابً الحكم على االعتراض عند الٌمٌن النكول عن

 ٖ ) المرافعة جلسات ) . بعض حضر

 ، الغائب الخصم الى الوكٌل بواسطة الٌمٌن وتوجٌه باالنترنٌت الطالق وبصدد

 الئحته فً دفع قد المدعٌة / الممٌزة وآٌل ان ) االتحادٌة التمٌٌز محكمة قضت

 طرٌق عن لمرتٌن الممٌزة زوجته طلق قد علٌه المدعى / علٌه أن الممٌز التمٌٌزٌه

 بالئحته منها نسخه ارفق والتً االنترنٌت طرٌق عن لها التً ارسلها الرسالة

 صحته من التحقق ٌقتضً مما والحرمة بالحل ٌتعلق االمر ان هذا وحٌث التمٌٌزٌة

 بعقد المتعلقة الفقهٌة االحكام مراعاة مع باثباته المدعٌة /وكٌل الممٌزه وتكلٌف

 علٌه الممٌز الى الحاسمة الٌمٌن توجٌه حق همنح االثبات عجز عن وان زواجهما

  نقضه قرر علٌه االثبات قانون من 8ٔٔ المادة بحكم عمال
ٗ

 هذا على وٌالحظ 

 دفع. الى استند انه القرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  منشور غٌر ) 9ٕٓٓ فً 9ٕٓٓ / اولى شخصٌة / 2ٔ9 رقم القرار -ٔ

 9ٔ ص 98ٙٔ االولى الطبعة – االقتصاد مطبعة – االثبات قانون شرح – البٌاع الهادي عبد حسٌن  -ٕ

 على معلقا غٌابٌا الحكم اصدار لها جاز غٌابه حالة وفً ) االخٌر شطرها فً تنص حٌث االثبات قانون من 8ٔٔ المادة -ٖ
 .المرافعة جلسات بعض حضر قد االخر الخصم آان لو حتى الخصم من طلب على بناء االعتراض عند الٌمٌن النكول عن

 ٗ /ٓٔ/ المرقمة الدعوى إضبارة من منتقى ( غٌرمنشور ) 2ٕٓٓ
 .الكراده فً الشخصٌة االحوال محكمة 2ٕٓٓ /ش/ ٘ٙٙ ٕ فً 2ٕٓٓ / اولى شخصٌة / 8ٖٕ٘ رقم القرار -  ٗ
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 الموضوع محكمة امام اٌراده ٌتم لم دلٌل والى احداثه ٌتم لم الممٌزه وكٌل من

 9ٕٓ المادة لنص / على تنص التً المدنٌة المرافعات قانون من ٖ خالفا

 بالنظر المختصة المحكمة امام جدٌدة ادلة اٌراد وال جدٌد دفع احداث الٌجوز )

 فً الحكم وسبق واالختصاص بالخصومة الدفع باستثناء تمٌٌزا فً الطعن

 وفق معتبر االنترنٌت عبر الطالق ان حٌث االمر وذلك الهمٌة ( الدعوى

 آان ان حتى بشأنه الحكم واصدار اثباته ٌقتضً الزوج مما ٌقلده الذي المذهب

 مذهب ٌثبت انه أرى فال المتداعٌٌن زواج عقد ، اما الٌمٌن عن النكول على معلقا

 . منه التحقق ٌجب بل حتما الزوج
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 ادلطههب انسادس
 االنكرتوني انتىقيع

 

 زوجته الى آالزوج اخر الى شخص من اعتٌادٌة رسالة ترُسل عندما          

 العراقً المشرع عّرف وقد ، المرسل الى منسوب بتوقٌع عادة تكون مذٌلة

 بكل او االبهام ببصمة او بالختم او باالمضاء الورقة على التأشٌر ) التوقٌع بأنه

 اما ، العراقٌة التشرٌعات فً للتوقٌع اخر تعرٌف والٌوجد  ٔ ) على التوقٌع ماٌدل

 رسائل عدا توقٌع على تحتوي فال الحدٌثة االتصال بوسائل الرسائل المرسلة

 التوقٌع الى االثبات قانون اشار وقد ، والبرقٌات االنترنٌت االلكترونً عبر البرٌد

 حجٌة للبرقٌات ٌكون ) على بالنص االصدار مكتب فً البرقٌة المودع اصل على

 من علٌه موقعا االصدار مكتب فً المودع اصلها آان اذا العادٌة اٌضا السندات

   ٕ )  ذلك عكس على الدلٌل ٌقوم حتى ألصلها مطابقة وتعتبر البرقٌة ، مرسلها

 ماهو صراحة ٌنكر مالم وقعه ممن صادرا العادي ٌعتبر السند ) القانون نص آما

 حق للمرسل ان ٌعنً مما  ٖ ) ابهام بصمة او امضاءاو  خط من الٌه منسوب

 وبالنسبة المرسل من البرقٌة صدور صحة إثبات المرسل الٌه على وٌكون االنكار

 التوقٌع على المضاهاة اجراء المحكمة من بان تطلب االثبات علٌها للزوجة

 ٌثبت ان فلهُ  الزوج من البرقٌة صدور صحة ثبت وجدوا فان ان الشهود وإحضار

 فً الطالق الزوج نٌة ٌوجب ٌقلده الذي كان المذهب ان الطالق ٌنوي لم انه

 التً العوارض من ذلك وغٌر مكرها انك  او واعٌا ٌكن لم انه ٌثبت او ، الكتابة

 المحكمة لتدقٌق تخضع االدلة هذه وآل * واقع غٌر الطالق تجعل تحققها عند

  . االخر على احدها وترجٌح وتقدٌرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المعدل 92ٗٔ لسنة ٙٔ رقم الطابع رسم قانون من (9 ) المادة -ٔ
 . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من ثانٌا / 2ٕ المادة -ٕ
 . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من اوال / ٕ٘ المادة -ٖ
. 
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 ٌنظم ولم ٌعرفه لم العراقً المشرع فان االلكترونً التوقٌع الى بالنسبة اما

 التشرٌعات لبعض خالفا االن لحد بقانون االلكترونٌة المعامالت احكامه واحكام

 لسنة 8٘ رقم المؤقت االردنً االلكترونٌة المعامالت قانون اخرى مثل دول فً

 التً البٌانات ) بانه منه (ٕ ) المادة فً االلكترونً عرف التوقٌع الذي ٕٔٓٓ

 بشكل مدرجة وتكون غٌرها او اشارات او رموز ارقام او او حروف هٌئة تتخذ

 او معلومات رسالة فً مماثلة اخرى وسٌلة او اي ضوئً او رقمً او الكترونً

 وقعها الذي الشخص هوٌة بتحدٌد طابع ٌسمح ولها بها مرتبطة او علٌها مضافة

 الذي ٕٕٓٓ لسنة (ٕ ) رقم دبً فً إمارة المعامالت وقانون ( غٌره عن وٌمٌزه

 صوت او رموز او ارقام او من حروف مكون توقٌع ) بأنه (ٕ ) المادة فً عرفه

 الكترونٌة برسالة منطقٌا مرتبط او وملحق الكترونً شكل ذي معالجة نظام او

 التوقٌع عن ٌختلف االلكترونً فالتوقٌع الرسالة تلك اعتماد او توثٌق بنٌة ومعهود

 شكل على ٌكون فقد االبهام بصمة او كاالمضاء معٌن بشكل الٌحدد بانه العادي

 الٌمكن انه االمر فً والمهم االنترنٌت بواسطة وٌكون صوت او رمز او حرف

 سلطة او التوثٌق خدمات مقدم تسمى باعتماده مختصة جهة من موثق النه تغٌٌره

عدٌدة  بصور )  االلكترونً التوقٌع وٌكون (ٖ ) بقانون تنظٌمها وٌتم التوثٌق

  ٗ ) الرقمٌة والبصمة العٌن وبصمة الشخصٌة والبصمة الذكٌة البطاقةك

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 او االمضاء باثبات ٌتعلق فٌما وموضوعه بالسند علم لهم الذٌن الشهود سماع ٌجوز ) االثبات قانون من ( ٘ٗ ) المادة تنص -ٔ

 ان لخصمه جاز دعواه الثبات شهودا الخصمٌن احد احضر اذا ) االثبات قانون من ( 8ٓ ) المادة وتنص (.. االبهام بصمة
  منشور غٌر ) . ٕٗٓٓ  . ( الدعوى هذه لرد شهودا ٌحضر

 .  8ٕٗ . ٘ٔ فً ٕٕٓٓ / شخصٌة / 29ٕ٘ رقم القرار - ٕ

 السابق المصدر – الصمادي نعٌم حازم -ٗ – الفتاح عبد .د و ٗ٘ 2ٕٗ ص السابق المصدر – دودٌن محمود بشار -ٖ

 بٌومً . ٖٕ٘ ص السابق المصدر – دودٌن محمود وبشار 88ٔ ص
 ٖ ص 9ٕٓٓ طبعة للمؤلف الطبع حقوق – االنترنٌت عبر االلكترونٌة المعامالت اثبات – حجازي  -ٗ
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 التوقٌع احكام نظمت التً االسالمٌة الدول فً التشرٌعات فان وعموما

 نطاق فً محصورا بقً بل الشرعٌة المسائل شامال لم تجعله االلكترونً

 زوجته الى زوج من رسالة فً استعماله لكن الٌستبعد التجارٌة المعامالت

 ، له الكترونٌا توقٌعا سجل قد كان الزوج اذا خاصة الطالق صٌغة تتضمن

 العراقً المشرع نص وقد الوسائل العلمٌة من ٌعد االلكترونً التوقٌع ان وحٌث

 القرائن استنباط فً التقدم العلمً وسائل من ٌستفٌد ان للقاضً ) ان على

 من القاضً تمكن قرٌنة قضائٌة ٌعد االلكترونً التوقٌع فان لذا (ٔ ) ( القضائٌة

 هً اذ قطعٌة النها لٌست عكسها اثبات ٌمكن القرٌنة وهذه الطالق وقوع ترجٌح

 وٌبقى للقاضً ، الطالق وقوع على الداللة قوٌة قرٌنة لكنها الشهادة بمثابة

 انه ٌثبت ان الزوج بامكان اذ (ٕ ) وترجٌحها البٌنات تقدٌر فً الواسعة السلطة

 قرصنة حصلت بل بنفسه الرسالة ٌرسل لم وانه اآللً الحاسب فً عطل حصل

 ان آما المحكمة بها تستعٌن فنٌه خبره الى تحتاج المسائل وهذه ، (ٖ ) الكترونٌة

 للطالق الشرعٌة االثبات طرق من إعتبارها بعدم تصطدم القضائٌة هذه القرٌنة

 االلكترونً التوقٌع ان الفقه من جانب وٌرى . الناحٌة هذه من ترجح علٌها التً

 فٌه توفرت اذا العرفً الكتابً الدلٌل بمثابة ٌعد قانونً نص عدم وجود حالة فً

 -:هً ثالثة شروط

 . ٌقرأه لمن محتواه عن معبرا مقروءا ٌكون بان الدلٌل قراءة امكانٌة -ٔ

 .الزمن من طوٌلة لفترة بالمعلومات االحتفاظ على قدرته اي الدلٌل استمرارٌة -ٕ

 . التغٌٌر او االتالف مقاومة على قادرا ٌكون بان للتعدٌل الدلٌل قابلٌة عدم -ٖ

 من لفترة قراءتها ٌمكن حٌث االلكترونٌة المستندات فً متوفرة الشروط وهذه

 كان فاذا (ٗ ) لها المكرسة الحماٌة برامج وفق فٌها تحرٌف او تعدٌل الزمندون

 من سابقا ذآرتها التً االثبات قانون احكام بشأنه تطبق ان ٌمكن كتابٌاً عادٌا دلٌال

 آما ، انشاءه عند الحاضرٌن الشهود سماع او فٌه ورد ما االقرار بشأن حٌث

  ) منه صدوره نسب من الى الحاسمة ) . الٌمٌن توجٌه ٌمكن

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . المعدل 929ٔ لسنة 2ٓٔ رقم االثبات قانون من ( ٗٓٔ ) المادة -ٔ

 2ٔٔ ص السابق المصدر – النداوي وهٌب آدم .د -ٕ

 9ٕ٘ ص السابق المصدر – دودٌن محمود بشار -ٖ

 ٖٖٖ ص السابق المصدر – حجازي -ٗ – ٖٖ٘. ٗ
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 اخلامتت 
 وسائل بأحدى كتابة الزوج ٌوقعه الذي الطالق البحث هذا فً تناولت لقد           

ً   موضوع وهو ، االتصال الحدٌثة ً  قانون  عرضت ، العهد جدٌد الظهور حدٌث فقه

 الشارعٌة صٌغته بضمنها انهكوار الفقهٌة للطالق االحكام الى الرجوع خالل من له

 المساتحدث للطاالق انتقلات ثام ، االولاون  ابتاداء الفقهااء أورده ماا وفاق فأقساامه

 الحالٌة االتصال وسائل عبر بها التً ٌقع للحاالت الحدٌثة الفقهٌة االراء باستعراض

 الشاأن بهاذا علٌهاا الحصاول او صاعوبة المصاادر لقلاة ، المقدماة فاً بٌنات وآماا ،

   العالمٌة المعلومات شبكة نشر فً بما االستعانة الى االحٌان بعض فً أضطررت

 ، اثباتاه بطارق قانونااً وقضااء الموضاوع معالجة الى وصلت حتى ، ( االنترنٌت )

 علاى الحصاول صاعوبة ماع عدٌادة قضاائٌة قارارات علاى البحاث فاً اعتمادت وقد

 ، االتصاال الحدٌثاة بوسائل طالق حاالت تخص دعاوى فً حدٌثة واحكام قرارات

 إضاافة الاى وقضاائٌة قانونٌاة ومجموعاات مجالت فً االن لحد نشرها ٌتم لم حٌث

 فاً االلكترونٌاة الوساائل هاذه دخاول لحداثاة وذلاك العراقاً للقضااء بالنسابة نادرتها

 . العراق

 النتائج 

 -: هً عدٌدة نتائج الى سبق ما آل من توصلت وقد 

 ،وأجتهاد األصال فاً الازوج بٌاد وجعلاه الطاالق شارع وتعاالى سابحانه هللا ان -ٔ

 او وآٌفٌتاه بااللفظ ٌكون بان ذلك فً واختلفوا الطالق صٌغة بتحدٌد الفقهاء االولون

 . حاله لكل وأحكاما شروطا ووضعوا ، االشارة الكتابة او

لوسائل  اختراعات اعقبتها تجارب المٌالدي عشر التاسع القرن نهاٌة منذ ظهرت -ٕ

اٌقااع  فاً حادٌثا اساتخدمت وقاد ، سالف مان بباال تخطار تكان لام ، الحدٌثة االتصال

 الطالق قٌاسا من النوع هذا بوقوع عصرنا فً الفقهاء واجتهد ، االزواج من الطالق

 ٌكون الطالق بحٌث االسالمٌة المذاهب فً الفقهاء به قال الذي بالكتابة الطالق على

 . الزوج ٌقلده الذي المذهب بحسب واقع غٌر او واقعا
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 الادول فاً التشارٌعات احكاماه تانظم لام الحدٌثاة االتصاال بوساائل الطاالق ان -ٖ

 لالحكاام وفقاا واقعاا فأعتبرتاه بشاأنه المحاكم واجتهدت ، العراق االسالمٌة بضمنها

 . وقوعه تجٌز الفقهٌة التً

 التوصيات 

 . االرسال طرٌقة فً االختالف بحسب الحدٌثة االتصال وسائل

 تام الاذي الماذهب ٌكون بان الشخصٌة االحوال قانون فً اخر تعدٌل احداث -ٔ

 خالفه اثبات وعلٌه الزوج ٌقلده الذي المذهب على قرٌنه الزواج بموجبه عقد

 استمارة فً غٌرهما او الجعفري او آالحنفً ٌقلده الذي تحدٌد المذهب مع ،

 عناد بالزوج الخاص المذهب بشأن النزاع لحسم ، تسهٌال الزواج عقد طلب

 مان العاشارة الماادة الاى فقاره بأضاافة الطاالق وذلاك تصادٌق دعاوى اقاماة

 بتشارٌع االوان آن بأناه ارى الازواج واثباتاه عقاد بتساجٌل الخاصاة القاانون

  االلكترونً والتوقٌع االلكترونٌة للسندات قانون

 الوصاول امكاان عادم بتاأمٌن العملٌاة الناحٌاة من لهما وضمان الحماٌة - ٕ 

 من على رادع جزاء بوضع القانونٌة الناحٌة ومن ، أٌدي العابثٌن من الٌهما

 غارار علاى االلكتروناً التوقٌاع لتوثٌاق قانونٌاة واٌجاد أحكام علٌهما ٌتعدى

 المساائل كافاة فاً التوقٌاع هاذا حجٌاة تحدٌاد ماع اخارى دول فً التشرٌعات

 كتاباة فاً قد وفقات أكون أن عسى  . وغٌره كالطالق والشرعٌة ، القانونٌة

 الطالق من النوع هذا فً توضٌح بسٌط بشكل ولو منه الفائدة بتحقٌق البحث

 ، وحده هلل فالكمال ، فٌه خطأ او هفوة وجد ان الكرٌم القارئ عذر والتمس ،

 ق.التوفٌ تعالى ومنه نستعٌن وبه للصواب الموفق هو

 

 

 

 

 

 



 الطالق بوسائل االتصال احلديثة

33 

 ادرـاملص

 الكريم القران – اوال
 الشريف النبوي احلديث تبك – ثانيا

 982ٔ بغداد – الجدٌد الشرق مكتبة – حنٌفة ابو االمام مسند -ٔ

 – البخاري صحٌح مختصر – الزبٌدي اللطٌف عبد بن احمد الدٌن زٌن االمام -ٕ

 – القاهرة– الرحاب مكتبة الناشر – الطوخً خلٌل محمد علٌه وعلق احادٌثه خرج

 2ٕٓٓ االولى الطبعة – االزهر الجامع خلف االتراك . درب

 خرج – مسلم صحٌح مختصر – المنذري القوي عبد بن العظٌم عبد الحافظ -ٖ

 درب – القاهرة – الرحاب مكتبة الناشر – الطوخً خلٌل محمد علٌه وعلق احادٌثه

 2ٕٓٓ االولى الطبعة – االزهر الجامع خلف . االتراك

 البخاري الشٌخان علٌه اتفق فٌما والمرجان اللؤلؤ – الباقً عبد فؤاد محمد -ٗ

 2ٕٓٓ القاهرة – الحدٌث دار – . ومسلم

 العربية اللغة معاجم – ثالثا

 المعجم – النجار محمد ، القادر عبد حامد ، الزٌات احمد ، مصطفى ابراهٌم -ٔ

 . طبع سنة بدون – العربٌة اللغة مجمع تحقٌق – للنشر الدعوة دار – الوسٌط

 والعشرون السادسة الطبعة – بٌروت – المشرق دار – اللغة فً المنجد -ٕ .

ٔ98ٕ 

 – الزبٌدي بمرتضى الملقب الفٌض ابو الحسٌنً الرزاق عبد بن محمد بن محمد -ٖ

 . طبع سنة بدون – للنشر الهداٌة دار – القاموس جواهر من العروس تاج

 االسالمي الفقه كتب – رابعا
 دراسة – الشافعً الفقه فً اللباب - الضبً احمد بن محمد بن احمد الحسن ابو -ٔ

 – المنورة المدٌنة – للنشر البخاري دار – العمري حنٌتان بن الكرٌم عبد وتحقٌق

 . ه ٙٔٗٔ االولى الطبعة

 تحقٌق – التحفة شرح فً البهجة – التسولً السالم عبد بن علً الحسن ابو -ٕ

  م 998ٔ االولى الطبعة – بٌروت – العلمٌة الكتب دار – شاهٌن القادر محمد عبد

 – الطالب روض شرح المطالب اسنى – الشافعً االنصاري رٌاكز ٌحٌى ابو -ٖ

 . ه ٖٖٔٔ مصر – المٌمنٌه المطبعة

 . دار – الثامن الجزء – االحكام تهذٌب – الطوسً الحسن بن محمد جعفر ابً -ٗ

 2ٕٓٓ بٌروت – المرتضى
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 – بٌروت – العربً الكتاب دار – الثانً المجلد – السنه فقه – سابق السٌد -٘

 . م 922ٔ الثالثة الطبعة

 مطابع – الكوٌت – االسالمٌة والشؤون االوقاف وزارة – الفقهٌة الموسوعة -ٙ

 . ه ٗٓٗٔ االولى الطبعة – مصر – دار الصفوه

 على المستدرك – الحرانً تٌمٌه بن الحلٌم عبد بن احمد العباس ابو الدٌن تقً -2

 – قاسم بن الرحمن عبد بن محمد وترتٌب جمع – االسالم شٌخ فتاوى مجموع

 . ه 8ٔٗٔ االولى الطبعة – الخامس الجزء

 – بغداد – العانً مطبعة – الثانً الجزء – الزهاوٌه الفتاوى – العانً حسن -8

 . م 989ٔ الطبعة االولى

 السادس الجزء – المبسوط – السرخسً سهل ابً بن محمد بكر ابو الدٌن شمس -9

 – والتوزٌع والنشر للطباعة دارالفكر – المٌس الدٌن محً خلٌل وتحقٌق دراسة –

 . م ٕٓٓٓ االولى الطبعة – بٌروت

 – ثنٌان مطابع – المرأة عن وٌسألونك – الكبٌسً محمد عبد الحافظ عبد - ٓٔ

 . م 98٘ٔ االولى الطبعة – بغداد

 دار – العزٌز والكتاب السنة فقه فً الوجٌز – الخلفً بدوي بن العظٌم عبد - ٔٔ

 . م ٕٔٓٓ الثالثة الطبعة – مصر – والتوزٌع للنشر ابن رجب

– المختار لتعلٌل االختٌار – الحنفً الموصلً مودود بن محمود بن هللا عبد - ٕٔ

  م ٕ٘ٓٓ بٌروت – العلمٌة الكتب دار – عبدالرحمن محمد اللطٌف عبد تحقٌق

مصر  – بوالق مطبعة – الدقائق آنز شرح الحقائق تبٌٌن – الزٌلعً عثمان - ٖٔ

 . ه ٖ٘ٔٔ

 ابن دار – المستقنع زاد على الممتع الشرح – العثٌمٌن صالح بن محمد - ٗٔ

 . ه ٕٕٗٔ االولى الطبعة – الجوزي

 الرابع الجزء – االحكام غرر شرح الحكام درر – علً بن فرامرز بن محمد - ٘ٔ

 . ه ٖٖٓٔ الكاملٌة المطبعة –

 للطباعة الصادق مؤسسة – الخمسة المذاهب على الفقه – مغنٌه جواد محمد - ٙٔ

 . م 998ٔ الخامسة الطبعة – طهران – والنشر

 العلمية الكتب – خامسا
، دار القلم ٔ، طٗابً اسحاق الشٌرازي ، المهذب فً فقه االمام الشافعً ، ج -ٔ

 . 99ٙٔ -هـ 2ٔٗٔبٌروت  –ودار الشامٌة ، دمشق 

ابً عبدهللا محمد بن عبد الرحمن المقربً ، مواهب الجلٌل لشح مختصر  -ٕ

لبنان  –، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ٔ، ط ٘خلٌل ، كتاب الطالق ، الجزء

 . 99ٓٔ -هـ ٙٔٗٔ، 
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اسامة عمر سلٌمان االشقر ، مستجدات فقهٌة فً قضاٌا الزواج والطالق ،  -ٖ

 .ٕٓٓٓ، دار النفائس ، االردن ، ٔط

 – للعلوم ُمهرات دار – االنترنٌت واحترف تعلم – االسماعٌل مروان بالل -ٗ

 . م ٕٓٓٓ االولى الطبعة – حمص – سورٌة

 سهٌر ، قطٌشات منٌب .د ، الشراٌعه احمد . د ، الزعبً بالل محمد . د - ٘

 وائل دار – الجاهزه والبرمجٌات الحاسوب – الزعبً محمد هللا وخالده عبد

 . م ٕٗٓٓ السادسة الطبعة – االردن – عمان – الجبٌهه – والنشر للطباعة

شمس الدٌن محمد بن محمد الخطٌب الشربٌنً ، االقناع فً حل اللفاظ ابً  ٙ

، دار ٕشجاع ، ) تحقٌق : علً محمد معوض وعادل احمد عبدالموجود ، ج

 . ٕٗٓٓهـ ،  ٕ٘ٗٔلبنان  –الكتب العلمٌة ، بٌروت 

، ٔ، طٔعبدالعزٌز بن عبدهللا الراجحً ، حل العقد فً شرح العمدة ، ج – 2

 .ٕٔٔٓهـ ، ٕٖٗٔالرٌاض ، دار التوحٌد ، 

ا.د علً بن عبدهللا االحمد ابو البصل ، الطالق االلكترونً ، فً الفقه  – 8

 .ٕٕٔٓ-هـ ٖٖٗٔاالسالمً ، الطائف ، 

، على الدر ٗمجمع اللغة العربٌة ، المعجم الوسٌط ، مادة : اطلق ، ط – 9

لً الموجود ، وع المختار شرح تنوٌر االبصار ،) تحقٌق : عادل احمد عبد

-هـ٘ٔٗٔ، دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، ٔ، ط ٗمحمد  معوض ( ، ج

ٔ99ٗ. 

، ط ٖٔمحمد بن صالح العثٌمٌن ، الشرح الممتع على زاد المستنقع ، مج  – ٓٔ

 هـ. 2ٕٗٔ، دار ابن جوزي ، الرٌاض ،  ٔ

 الرسائل – سادسا
 – االنترنٌت شبكة عبر المبرم للعقد القانونً االطار – دودٌن محمود بشار -ٔ

 – عمان – والتوزٌع للنشر الثقافة دار – ٕٗٓٓ مؤته جامعة – ماجستٌر رسالة

 . م ٕٙٓٓ االولى الطبعة – االردن

 فً وحجٌتها الفوري االتصال وسائل طرٌق عن التعاقد – العبودي عباس . د -ٕ

جامعة  – القانون لٌةك الى مقدمة توراهكد رسالة – مقارنة دراسة – المدنً االثبات

    . م 99ٗٔ بغداد

 ادلقاالث  -سابعا  
احًذ عثٕد عهٕاٌ ، دراسح فقٍٓح نثعض انًستجذاخ انعصزٌح ، يجهح جايعح  -1

 . 3انًذٌُح انعانًٍح ، انعذد
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اتزاٍْى تعشٌش ، االستخذاو انًفزط نٕسائم االعالو انجذٌذج عهى االفزاد  -2

 .2212-ٔانًجتًعاخ ، جايعح فزحاخ عثا ، سطٍف 

عثٕد انسايزائً ، ٔسائم االتصال انحذٌثح ٔتأثٍزْا عهى االسزج ، د. حذٌفح  -3

 . 2213جايعح سًزاء ، كهٍح انعهٕو االساليٍح ،

سٌُة تٍ تزكً ، دٔر انتكُٕنٕجٍا االعالو ٔاالتصال فً تسٍز انعالقاخ يع  -4

انشتٌٕ تانًؤسساخ انصغٍزج ٔانًتٕسطح ، رسانح ياجستٍز ، جايعح يحًذ 

 .2222-2222االقتصادٌح ٔانتسٍٍز ، تسكزِ ، خٍضز ، كهٍح انعهٕو 

فالح جاتز انغزاتً ، ٔسائم االتصال انحذٌثح ٔدٔرْا فً احذاث انتغٍٍز  -5

، 2، انعذد2االجتًاعً ، يجهح انقادسٍح فً االداب انعهٕو انتزتٌٕح ، انًجهذ ، 

2222. 

فً  دراسح يقارَح عثذ انزحٍى انصانحً ، اَعقاد انشٔاج تانثزٌذ االنكتزًَٔ ،  -6

 .2212، 2انفقّ االساليً.، دفاتز انسٍاسح ٔانقإٌَ ، انعذد

د.طأص ٔاسي ٔعادل ٌٕسف ، ٔسائم انتكُٕنٕجٍا انحذٌثح ٔتأثٍزْا عهى  -2

االتصال تٍٍ االتاء ٔاالتُاء ، انًهتقى انثاًَ حٕل : االتصال ٔجٕدج انحٍاج فً 

  .  2213االسزج ، ، جايعح قاصذي يزتاح ، ٔرقهح 

 لكرتونية املواقع اال

http://www.yeheart.net/vb/showthread.php?t=3426.  
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