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 االهداء

 إىل ًانذيّ انكشميني

 إىل صًجيت انؼضٌضج ًسفٍقح دستً يف يشٌاس احلٍاج

 .. تانني ًييجح قهيب قشج ػٍين اتنيتإىل 

  أخٌاتًأخٌتً ًإىل 

 حشٌص ػهى كتاب اهلل إىل كم يغهى

 إىل شؼة فهغطني املشاتظ ػهى أسض اجلياد ًانشتاط

 يٍ اهلل ػض ًجم أٌ ٌتقثهو ًجيؼهو يف يٍضاٌ حغناتً أىذي حبثً املتٌاضغ آيهًا

 ٌٌو ال ٌنفغ يال ًال تنٌٌ إال يٍ أتى اهلل تقهة عهٍى

 إىل كم ىؤالء أىذي ىزه انشعانح

 

 

 ػٌاًدجأَظ ياجذ  انثاحث:
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 قال اهلل تعاىل:

 "يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات   "

 صدق اهلل العظيم

 11 آية :اجملادلة
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 كر وتقديرش

ذ تََأذََّن رَبُُّكم لَِئن َشَكرتُم ََلَزيَدنَُّكم َولَِئن  َوإِ "اننؼى، حٍث قال تؼاىل  واحلًذ هلل انزي تشكشه تذً

 فٍا ستً نك احلًذ كًا ٌنثغً جلالل ًجيك ًػظٍى عهطاَك.  1" ﴾٧﴿ ِإنَّ َعذابي َلَشديدٌ َكَفرتُم 

 .2ًأصهً ًأعهى ػهى عٍذَا حمًذ تٍ ػثذ اهلل انقائم: "ال ٌشكش اهلل يٍ ال ٌشكش انناط"

أتقذو تانشكش اجلضٌم إىل مجٍغ أعاتزتً انفضالء انؼايهني يف جايؼح  وفثؼذ شكش اهلل ػهى َؼً

تكشو ػهً تانتٌجٍو  انزي أتٌ فخٍذج( تشكاخ انذكتٌس املششف )مجؼحانقذط ًأخص تانزكش 

، كًا ًأتقذو تانشكش اجلضٌم إىل انزٌٍ عيهٌا يل ييًح انثحث ه انذساعحًاإلششاف ػهى إػذاد ىز

 ضٌع فجضاىى اهلل خري جضاء.ػٍ انكتة انالصيح هلزا املٌ

: األعتار انذكتٌس تٍغري ًأتٌجو تانشكش أٌضاً إىل األعاتزج انكشاو أػضاء جلنح املناقشح

، داػٍاً اهلل ػض ًجم أٌ ٌأخز ػثذ اهلل يناقشًا داخهًٍا، ًانذكتٌس خانذ انغشاحنح يناقشًا خاسجًٍا

 .تأٌذٌيى ًأٌ ٌٌفقيى ًأٌ جيضٌيى خري اجلضاء إَو مسٍغ جمٍة

 

 

                                                           
1
 7 آ٠خ اثشا١ُ٘، عٛسح 
2

 هللا سعٛي ػٓ ٚاٌظٍخ اٌجش وزبة،922ص ،1111 سلُ ؽذ٠ش اٌزشِزٞ، عٕٓ -اٌىج١ش اٌغبِغ عٛسح، ثٓ ػ١غٝ ثٓ ِؾّذ عٕٕٗ، فٟ اٌزشِزٞ سٚاٖ 

 .ؽغٓ طؾ١ؼ ؽذ٠ش ٚلبي. 1279َ د،1ث١شٚ ٌٍٕشش، ا٦ع٩ِٟ اٌغشة داس ،إ١ٌه أؽغٓ ِٓ شىش فٟ عبء ِب ثبة ،-ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ–
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 ملخص البحث

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف كجية نظر تربكية فقيية،  

ع المعمكمات مف مصادرىا األصمية، الكصفي االستقرائي المبني عمى جمكاستخدـ الباحث ألجؿ ذلؾ المنيج 

 مقدمة، كفصميف، كخاتمة.كجاءت ىذه الدراسة مقسمة إلى ، اقع اإللكتركنيةإضافة إلى المك 

كالدراسات السابقة كمنيجو، عنكاف البحث، كأسباب اختياره، كأىدافو، كأىميتو،  عمى المقدمة اشتممت 

اتعريؼ الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف حيث التعاريؼ : كذكرتي في الفصؿ األكؿ ،لو . إضافة لغةن كاصطبلحن

فأفردتو لمتحدث عف اآلثار كأما الفصؿ الثاني  كالقانكف منيا.إلى أسباب الخيانة الزكجية، كمكقؼ الشرع 

 السمبية لمخيانة الزكجية اإللكتركنية عمى األسرة كالمجتمع، كطرؽ عبلجيا مف كجية نظر شرعية كتربكية.

التي تكصمت إلييا، ثـ ذكرت المراجع التي اعتمدت عمييا في خاتمة البحث عرضت أىـ النتائج كالتكصيات ك 

 د ىذا البحث.في إعدا

الخيانة الزكجية اإللكتركنية ىي النمط لمخيانة أف كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة: 

كثيرة، منيا ما يمكف تصنيفو كسبب عاـ أم يشترؾ فيو الزكج أك الزكجة أك قد يككف  ياأسباب، كأف الزكجية

الخيانة ، ك عائد إلى المجتمع، كمنيا أسباب تتعمؽ بالزكج عمى كجو الخصكص، كأسباب تتعمؽ بالزكجة كذلؾ

الزكجية  لعبلج الخيانة، ك الزكجية اإللكتركنية شرعنا ال تختمؼ عف الخيانة العادية فكبلىما محرماف

 .اإللكتركنية يجب أكالن البحث في أسبابيا، ثـ كضع السبؿ كالمثؿ التي يمكف مف خبلليا الكقاية كالحد منيا

كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا: ضركرة حث الكزارات المعنية عمى االلتزاـ بأدكارىا 

كاألميات عمى ضركرة تكفير بيئات تنشئة ، كحث اآلباء االلكتركنية في التكعية بأخطار الخيانة الزكجية

سميمة ألبنائيـ مف الناحية النفسية كالسمككية، كمراقبة المكاقع التي يرتادىا أبناؤىـ عمى مكاقع التكاصؿ 

 االجتماعي.
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the electronic marital infidelity, the researcher used 

the inductive descriptive approach based on collecting the information from its 

original sources, in addition to use the internet network because of the modern 

topic of this thesis. The study divided to an introduction, two chapters, and a 

conclusion. 

However, the introduction contain the research title, and the reasons of selection, 

the objectives, the importance of study, the methodology of the study, and the 

previous studies. The first chapter contain the definition of the electronic marital 

infidelity linguistically and idiomatically. In addition to the causes of electronic 

marital infidelity from a legitimacy and law perspectives. The second chapter 

talked about the negative effects of the electronic marital infidelity on family and 

society as a whole, and the way of treating it from a legitimacy and educational 

perspectives. Finally, the research viewed the most important results, in addition 

to the references. 

One of the most important results of this study that the electronic marital 

infidelity is a modern pattern of the marital infidelity , and it has a lot of reasons, 

some of these reasons are general, and other are special for husband or wife. 
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Nevertheless, all of these types are ill gotten. However, to treat the marital 

infidelity we must firstly search about its reasons, and then establish ways in 

which to prevent and limit them. 

This research recommended a group of recommendations, the most important of 

them was; the need to urge ministries to adhere to their roles to increase the 

awareness of the dangers of marital infidelity, and urged the Parents to provide 

psychological and safe environment for their children. Finally, Monitor sites their 

children visit on social media 
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 قذيح:ي

عاـ، قائـ عمى عبلقة مشركعة كرابطة رسمية بيف الرجؿ  إلييمقدسة كنظاـ  عبلقةتبر الزكاج يع

كاالمتثاؿ لممعايير  ،معترؼ بيا مف قبؿ الديف كالقانكف كالمجتمع، كالتي تتميز باالستمرارية ،كالمرأة

االجتماعية كتككيف االسرة، باعتبارىا الكسيمة الكحيدة لتنظيـ العبلقة الجنسية لتحقيؽ األماف كالحب كالحفاظ 

عمى بقاء النكع. كما األمة إال مجمكعة مف األيسىر، تترابطي فيما بينيا بمبادئ، كقكانيف، كأعراؼ، كتقاليد، 

  1لتفاكًتيا في درجات المعرفة كالثقافة. تتفاكتي آثارىا بيف األمـ؛ تبعنا

ك تصدع العبلقات ألى التفكؾ إتؤدم  التي تكبللى العديد مف المشإسر كتتعرض الكثير مف األ   

سرة. فقد اعتنى الديف اإلسبلمي بمعرفة كافة األسباب التي فراد األأك خارجي بيف أ ،عف اختبلؿ داخمي الناتج

 2كيصعب مكاجيتيا. ،ف تتفاقـ كتكبرأ مف لى عبلجيا بدالن ا  ك  ،تلى حدكث مثؿ ىذه المشكبلإتؤدم 

كجكد اإلنساف ؽ عمييا عمٌ ف ،كبيرة، كجعؿ ليا مكانة عظيمة اإلسبلـ باألسرة عنايةن  كقد عنيى 

ني بعبلجو، كنبو إلى قر بإمكانية تعرض األسرة لمشقاؽ كالنزاع كالتصدع، كعي كاإلسبلـ مي ، 3كاستمرارية نسمو

مع الكاقع إلى مداه كلـ يرضى عف الكبت كالتجاىؿ، إذ أنيما ال يغنياف إزاء مشكبلت الحياة  أسبابو كسار

كأف مشكبلت الحياة التي تتعرض ليا األسرة كثيرة  يما كصعكبة مكاجيتيما،مشيئنا، بؿ ربما أديا إلى تفاق

دانية المتعمقة في نطاؽ العمـك كما أكلتيا الدراسات كالبحكث المي ،كمتنكعة، فقد أكالىا اإلسبلـ عناية فائقة

 4االجتماعية كاإلنسانية كالسمككية.
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 غ١ش ِبعغز١ش سعبٌخبعض العوامل النفسٌة واالجتماعٌة المرتبطة بالخٌانة الزوجٌة لدى الزوجات "دراسة إكلٌنٌكة"،  ع١ًّ، ػج١ش اٌّشٙشاٚٞ، 

 .92ص ،9117 غضح، ا٦ع١ِ٩خ، اٌغبِؼخ ِٕشٛسح،
2

 اٌٍّه عبِؼخ ِٕشٛسح، غ١ش ِبعغز١ش سعبٌخ ماعٌة،أثر االستخدام المفرط لألنترنت على وظائف األسرة وعالقاتها االجت اٌؾ١ّذٞ، ٕ٘ذ اٌؾشثٟ، 

 .55ص َ،9112 اٌغؼٛد٠خ، اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ اٌؼض٠ض، ػجذ ثٓ عؼٛد
3
 .22ص َ،9111 فٍغط١ٓ، اٌٛؽ١ٕخ، إٌغبػ عبِؼخ ِٕشٛسح، غ١ش ِبعغز١ش سعبٌخعوامل استقرار األسرة فً اإلسالم،  ثغبَ، سشب صس٠مخ، 
4
 .11ص ،كلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسريمش -دلٌل اإلرشاد األسري اٌششٛد، 
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كلككف الخيانة الزكجية تعد عامبلن أساسينا مف العكامؿ التي تؤدم إلى حدكث العديد مف المشكبلت 

مف كالتداعيات المؤثرة عمى نظاـ األسرة ككينكنتيا، فإنو يعني أف الخيانة الزكجية تؤدم دكرنا ميمنا في العديد 

، كالتفكؾ األسرم، كتشرد األبناء، كاالضطرابات كاالنفصاؿ ،المشكبلت التي تتعرض ليا األسرة مثؿ: اليجر

 1النفسية، كغيرىا.

سرة تحدثت عنيا العديد مف الدراسات كالبحكث د مف المشكبلت التي تتعرض ليا األكىناؾ العدي

شارت الى ىذه أكية، كتعددت المصطمحات التي لسمك الميدانية في نطاؽ العمكـ االجتماعية كاإلنسانية كا

ىـ المشكبلت الزكجية أسرم كالنزاعات الزكجية األسرية، كمف األ سرية بما فييا عدـ التكازفاالختبلالت األ

 2.اإللكتركنية المرتبطة مباشرة بالزكج كالزكجة ىي الخيانة الزكجية

تأخذ أشكاالن جديدة تتناسب كالتطكر الحضارم كنتيجة لعصر التطكر كالحداثة أخذت الخيانة الزكجية 

ؽ كالتكنكلكجي، فأصبحت الخيانة الزكجية عمى المكالمات الياتفية، كغرؼ المحادثات اإللكتركنية، كعف طري

كبيذا أصبحت الخيانة الزكجية مشكمة ذات صعكبة أكبر نتيجة لمتستر  تبادؿ الصكر، كالرسائؿ الصكتية،

 3ؼ الغرؼ المغمقة.كالخفاء كراء الشاشات كخم

انتشرت عبر اإلنترنت مؤخران في  اإللكتركنية ف ظاىرة الخيانة الزكجيةإلى ذلؾ، فإباإلضافة 

رغـ أنيا لـ تكف مف قبؿ تمثؿ ظاىر يفصح عنيا مرتكبييا بسبب ظركؼ المجتمع،  ،المجتمعات العربية

كأخذت الخيانة الزكجية أشكاالن عدة كاف آخرىا الخيانة اإللكتركنية التي باتت تيدد أمف كاستقرار العائبلت، 

                                                           
1
 .99ص ،مشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسري -دلٌل اإلرشاد األسري اٌششٛد، 
2
 .22ص اٌغبثك، اٌّشعغ 
3
 .25ص أثر االستخدام المفرط لألنترنت على وظائف األسرة وعالقاتها االجتماعٌة، اٌؾشثٟ، 



3 
 

الجيؿ الثالث، بسبب التطكر التكنكلكجي كاالنفتاح الكبير الذم انتشر في مختمؼ أنظمة االتصاالت، بفضؿ 

 1أك حتى االلكتركنيات التي باتت تغزك جميع األسكاؽ العالمية الشرقية كالغربية.

كتحديد المصطمح  ،الخيانة الزكجية االلكتركنيةأتت أىمية العناية بالدراسة العممية لمشكمة كمف ىنا 

شكاؿ الخيانة أصبحت متعددة االف ظاىرة ألى إا نظرن  كتعريفو، كبياف أسباب المشكمة كاآلثار المترتبة عمييا،

ذ كيؼ يمكف لمعديد مف الناس في ظؿ كؿ ىذه القيـ كالعادات كالتقاليد قادريف إ .كىي في ازدياد كبير كغريب

 .؟عمى ممارسة ىذه الخطيئة بيذه السيكلة

كذلؾ فإف الدراسة تحاكؿ البحث في أسباب الخيانة الزكجية اإللكتركنية، كدكافعيا، كرأم الشرع 

 لقانكف فييا، إضافة إلى طرؽ لعبلجيا كالكقاية منيا.كا

أىميا ضخامة المكضكع؛ حيث مجمكعة مف الصعكبات  الدراسةفي ىذه  وخبلؿ رحمتككاجو الباحث 

إضافة إلى حداثة  .الخيانة الزكجية متعمقة بجكانب مجتمعية كنفسية كسمككية تجعؿ مف اإللماـ بيا أمرنا عسيرنا

المكضكع كقمة الدراسات السابقة حيث أف المكضكع جديد فالخيانة االلكتركنية باتت في المجتمع كظاىرة في 

 السنكات االخيرة فقط.

 : أسباب اختيار الموضوع

إف مكضكع كمكضكع الخيانة الزكجية اإللكتركنية يمس شريحة كاسعة مف المجتمع ككف أف كثير مف 

غزك كؿ بيت، يف لمكقكع في ىذه اآلفة، كذلؾ يعكد إلى أف التقدـ الحضارم كالتكنكلكجي بات ياألزكاج معرض

المكضكع يطاؿ األسرة التي ىي المبنة األساسية لممجتمع، فأم اعتبلؿ في عناصرىا  باإلضافة إلى أف ىذا

                                                           
1

 َ،2/2/9112: إٌشش ربس٠خ ٔذ، اٌغض٠شح ِٕشٛس، ِمبيالخٌانة اإللكترونٌة: مواقع التواصل االجتماعً تهدد الحٌاة الزوجٌة،  ٨س٠غب، ط١ٍؼٟ، 

  https://www.aljazeera.net. 92/2/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ

https://www.aljazeera.net/
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ذا كانت ىذه العناصر ىي أقطاب األسرة  يسبب حالة مف االنحبلؿ كالتفكؾ في أكاصر المجتمع، كيؼ كا 

ضافة إلى ذلؾ يرل الباحث أف مف أسباب اختياره ليذا المكضكع:  )الزكج كالزكجة(، كا 

  .عراضتعمؽ بالسمعة كااللما يخطكرة المكضكع  -1

 )الفيس بكؾ، كالكاتس أب، الماسنجر، كاالنستاجراـمف خبلؿ ممارسة الخيانة الزكجية اإللكتركنية  -2

 (.كغيرىا مف كسائؿ التكاصؿ

 : الدراسةأىمية 

شرؾ ىذه الظاىرة، جؿ تفادم الكقكع في أنشر الكعي كالثقافة مف تظير أىمية الدراسة مف خبلؿ 

، كأخيرنا فإنو يتكقع أف تسيـ النتائج التي الكقكؼ عمى أسباب كنتائج كعبلج الخيانة الزكجية االلكتركنيةكذلؾ 

تصؿ إلييا الدراسة مف خبلؿ التكصيات في تحسيف االستخداـ اإليجابي لمكاقع التكاصؿ االجتماعي كالحد 

 مف اآلثار السمبية باألخص منيا الخيانة الزكجية اإللكتركنية. 

 : مشكمة الدراسة

الزمبلء  فا تتيح الربط بييحيث إن تكاصؿممة لعة فامكسي كسائؿ التكاصؿ االجتماعيأصبحت 

كمف  المختمفة،األشخاص كالمجتمعات  فبيؿ كالتكاص ؼا تساعد في التعر يإن ؿب ،فقطىذا كاألصدقاء كليس 

كقد الحظ  ،ىذا المنطمؽ سعت الشبكات اإللكتركنية لتكفير قدر مناسب مف المكاقع التي تدعـ التكاصؿ

يكـ مما ألقى بظبلؿ  دالباحث كمف خبلؿ مشاىدتو كمتابعتو أف ىذه المكاقع تزداد نسبة انتشارىا يكمنا بع

دمات كالسبب في ذلؾ الخ ،سمبية عمى العبلقات الزكجية، كدخكؿ حالة مف الخيانة كالبعد العاطفي

 .اإللكتركنية بمختمؼ أنكاعيا
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 :أىداف الدراسة

ئلجابة عمى تساؤالت الدراسة، كذلؾ لمتعرؼ عمى ماىية الخيانة الزكجية تيدؼ ىذه الدراسة ل

 :وذلك من خالل اآلتيسبابيا كطرؽ عبلجيا. أ إلىاإللكتركنية، كالتعرؼ 

 التعرؼ إلى ماىية مصطمح الخيانة الزكجية اإللكتركنية. .1

 التعرؼ إلى أسباب الخيانة الزكجية اإللكتركنية. .2

 كالقانكني لمخيانة الزكجية اإللكتركنية.الحكـ الشرعي التعرؼ إلى  .3

 التعرؼ إلى نتائج الخيانة الزكجية اإللكتركنية. .4

  التعرؼ إلى طرؽ عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية. .5

 منيج الدراسة:

أعتمد الباحث في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي باالستفادة مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي 

 :ةاآلتيكفؽ الخطكات 

 الرجكع إلى الكتب لجمع المادة العممية. .1

 الرجكع إلى المعاجـ المغكية الستنباط المعاني المغكية كالتعريفات. .2

 تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا الرئيسية في كتب السنة. .3

الرجكع إلى المقاالت العممية المنشكرة لبلستزادة مف أبحاثيا حكؿ المكضكع ككف المكضكع  .4

 مستحدث. 

 الرجكع إلى المكاقع االلكتركنية مف خبلؿ محركات البحث أك الشبكة العنكبكتية. .5
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 مصطمحات الدراسة:

لتي كىي نقيض االلتزاـ كاألمانة ا غير الشرعية،اتصاؿ أحد الزكجيف بغير زكجو بالعبلقة الخيانة الزوجية: 

 1يفرضيا القانكف عمى األزكاج.

منظكمة مف الشبكات اإللكتركنية، التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء مكاقع  مواقع التواصل االجتماعي:

خاصة بيـ، كمف ثـ ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتركني مع أعضاء آخريف مع أعضاء آخريف لدييـ 

  2االىتمامات كاليكايات نفسيا، أك مع أصدقاء الجامعة أك الثانكٌية.

، كيعٌرفيا الباحث بأنيا لمخيانة الزوجية االلكترونيةجرائي محدد كلـ يتكاتر إلى عمـ الباحث تعريفي ا 

تقيميا المرأة مع رجؿ  ذات طابع غرامي يقيميا الرجؿ مع امرأة )غير زكجتو( أك غير شرعيةأم عبلقة 

آخر )غير زكجيا( باالستعانة بما تكفره التكنكلكجيا الحديثة مف كسائط اتصاؿ كتكاصؿ، تؤدم إلى المساس 

 . األزكاج كأسرىـالعبلقة الزكجية كمبادئيا كركابطيا كتنتيؾ سمعة  بقدسية

كمف ىنا فإف الدراسة الحالية تنظر مف خبلؿ تعريفيا االجرائي إلى الخيانة الزكجية مف زاكية  

ية، ففي عصر العكلمة، كفي تكنكلكجيا القرف الحادم كالعشريف لـ تعد الخيانة الزكجية تأخذ شكميا إلكتركن

المعيكد، كال طابعيا المألكؼ، بؿ تعدت ذلؾ إلى استعماؿ كسائط التكاصؿ االجتماعي مف ىكاتؼ 

 كتطبيقات معتمدة عمى الشبكة العنكبكتية "االنترنت".

 

 
                                                           

1
 95ص ،األسري الورشذ هعها يتعاهل وكيف الزوجية الخيانة هشكلة -األسري اإلرشاد دليل الرشىد، 
2
 عمان جامعة ،15ع التربية، مجلة ،العربي العالن في االجتواعي التىاصل هىاقع استخذام زاهر، راضي، 

 .9111 األردن، األهلية،
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 :لدراسات السابقةا

 اإللكتركنية تناكلٍت مشكمة الخيانة الزكجيةمتخصصةن  ي حدكد عمـ الباحث، لـ يجد الباحث دراساتو ف    

كلـ نجد بحكثنا  ككما ىي محددة في التعريؼ االجرائي لمدراسة، اإلسبلمية، دة في شرعنا كثقافتنادىي محكما 

الحساسية  ، كيعزك الباحثي ذلؾ إلىكالتربكية الشرعيةافتراضات النظريات ء ىذه المشكمة في ضك  فسرت

انصراًؼ الباحثيف االجتماعييف إلى دراسة خيانة الزكجاًت ًمٍف  الكبيرة التي يتمتع بيا المكضكع مما أدل إلى

اإللكتركنية ىي تمامنا ضمف دائرة جرائـ الًبغاء كالمرأة كالجريمة عامة، ككذلؾ فإفَّ مفيكـى الخيانة الزكجية 

مي، اإلسبل يعفي تحديديه بيف التشر يتبايكمفيكـ الخيانة الزكجية في المجتمعات العربية بشكؿ عاـ، حيث 

زكجيا  التي تناكلت خيانة الزكجة المتخصصةنقرري أفَّ الدراساًت ؛ مما يجعمنا كالعشائرية كضعيةال قكانيفالك 

الخيانة الزكجية قانكننا يختمؼ كثيرنا كيتبايف عف  ألف تعريؼ  جنبية غير مبلئـ ذكره ىنا؛في مجتمعاتو أ

 .زكجية شرعناتعريؼ الخيانة ال

يجد دراسات متخصصة بالخيانة الزكجية اإللكتركنية، إنما كانت دراسات تتناكؿ كبالتالي فإف الباحث لـ 

 مكضكع الخيانة بشكؿ عاـ، كمف ىذه الدراسات:

( بعنوان: "بعض العوامل النفسية واالجتماعية المرتبطة بالخيانة الزوجية 2017دراسة )المشيراوي،  .1

 "-دارسة اكمينيكية–لدى الزوجات 

التعرؼ إلى بعض العكامؿ النفسية كاالجتماعية المرتبطة بالخيانة الزكجية لدل ىدفت الدراسة إلى  

الزكجات، كالكشؼ عف معاناتيف، كذلؾ مف خبلؿ معرفة حاجاتيف كصراعاتيـ كمخاكفيف، كتصكرىف لمبيئة 

برز كما ىدفت إلى التعرؼ إلى أ .كدكر األنا األعمى في تككيف الصراع، كدكر األنا في التكيؼ مع الكاقع

كأبرز ميكانيزمات الدفاع كالصراعات النفسية، كأكثر المخاكؼ التي تسيطر  ،الحاجات النفسية كاالجتماعية
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( زكجات 5عمى المفحكصات )الزكجات المرتبطات بالخيانة الزكجية(. كتككنت مجمكعة البحث مف )

، كقد زكجات )السجينات(كرة قصدية مف المرتبطات بالخيانة الزكجية، حيث تـ اختيار مجمكعة البحث بص

اتبعت الباحثة المنيج االكمينيكي في دراستيا، كلجمع البيانات استخدمت مجمكعة مف األدكات تمثمت في: 

( كمقياس لمعكامؿ النفسية T.A.T)المقابمة، دراسة الحالة، االختبار االسقاطي تفيـ المكضكع لمكبار 

 كاالجتماعية أعدتو الباحثة.

مجمكعة مف النتائج أىميا: أف ضعؼ الكازع الديني ىك أىـ األسباب المفضية  كتكصمت الدراسة إلى 

إلى الخيانة الزكجية، إضافة إلى عدـ االشباع العاطفي، االدماف عمى المخدرات، فقداف الحناف مف قبؿ 

 الزكج، عدـ االنسجاـ بيف الزكجيف، البلمباالة مف قبؿ الزكج، التفكؾ األسرم كالفقر كالعكز.

ؽ ىذه الدراسة كالدراسة الحالية في جانب مف الدراسة الحالية أال كىك دكافع الخيانة الزكجية كتتف 

فالعكامؿ النفسية االلكتركنية باعتبارىا نمط عصرم عف الخيانة المعيكدة التي تناكلتيا الدراسة السابقة، 

 كاالجتماعية تمعب دكر ميـ في خيانة الزكجة.

الدراسة السابقة في شمكليتيا باعتبارىا تنظر إلى الخيانة باعتبار الزكج ختمؼ الدراسة الحالية عف كت

 ثار النفسية كاالجتماعية الحاصمة عف الزكجة بفعؿ خيانة زكجيا.، ال باعتبار اآلكالزكجة

دراسة ميدانية –م(، بعنوان: "دور التحوالت المجتمعية في الخيانة الزوجية 2016، سة )محمددرا .2

 ( في مدينة بغداد".قانونية-)اجتماعية

ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في األسباب التي تدفع بعض النساء إلى خيانة أزكاجيف، كتحديد دكر 

الثقافية في خيانة بعض النساء ألزكاجيف مف كجية نظر العامميف في التحكالت االجتماعية كاالقتصادية ك 
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ت، كالباحثات االجتماعيات(، كذكر مكقؼ محاكـ األحكاؿ الشخصية، كىـ كؿ مف )المحاميف، كالمحاميا

قانكف األحكاؿ الشخصية كقانكف العقكبات العراقي، مف خيانة المرأة لزكجيا، كتـ استخداـ المنيج الكصفي 

التحميمي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اعداد استبانة طبقت عمى المحاميف كالمحاميات كالباحثات 

ضعؼ القيـ الدينية في زيادة ظاىرة الخيانة اسة مف نتائج: أدل االجتماعيات. كمف أىـ ما تكصمت الدر 

ساىمت في انتشار ظاىرة الخيانة الزكجية، ككذلؾ  ككذلؾ تكصمت الدراسة إلى أف التغيرات الثقافيةالزكجية، 

 العكز كالحرماف المادم مف أسباب قياـ بعض النساء باتباع سمكؾ الخيانة الزكجية.

كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في جانب دكافع الخيانة الزكجية، حيث ضعؼ القيـ الدينية  

إال أف الدراسة الحالية جاءت شاممة بشكؿ  في انتشار ظاىرة الخيانة الزكجية.كضعؼ الكازع الديني يساىـ 

 أكبر في نظرتيا لمخيانة الزكجية االلكتركنية، كالدكافع بشكؿ أكبر.

 "-دراسة تطبيقية في عمم االجتماع–( بعنوان: "خيانة الزوجة دراسة حالة 2016)السيف،  دراسة .3

 إطار مف الدراسةي  ىذه تنطمؽك  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دكافع الزكجة الرتكاب الخيانة الزكجية

 الخيانة مشكمة أف تتصكر التي(األنكمي) االجتماع عمـ في االغتراب نظرية افتراضاتً  مف مستمد تفسيرم

 اغتراب حالة ليا سببت التي لمزكجة االجتماعية الكالديف بتنشئة ترتبط الزكاجيٍّ  بالتكافؽ كعبلقتيا الزكجية،

 لحالة الحياة تاريخ دراسةى  كتناكلت الحالة، دراسة منيج الدٍّراسة كاستخدمت الزكجية، حياتيا في تكافؽ كعدـ

 الزكاجي، تكافقيا بسكء يرتبط زكجيا الزكجة خيانة أف الدراسة كاستنتجت مرتيف، الزكجية الخيانة ارتكبت

 الجنسية لمعبلقاتً  األكلية التجاربي  ثـ نرجسيةن، تنشئةن  ليا الزكجة أسرة تنشئةي  مف جذكرىا تبدأ بمراحؿ؛ كتمر

 عاطفيٍّ  اعتماد كجكد عدـي  ذلؾ عمى فيترتب بالخصائص، الزكج مع التجانس كعدـ الزكاج ثـ الزكاج، قبؿ
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 مف لمكقاية الدراسة كأكصت الزكجية، كالخيانة التمرد إلى الزكجة يدفعي  مما الزكج؛ مع متبادؿ ذاتي كبكح

 .سميمة جنسية كبتربية لمبنات، معتدلة أسرية بتنشئة الخيانة سمكؾ

الحالية تتناكؿ جانبنا بأكجو التشابو كاالختبلؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسة الحالية، فالدراسة كفيما يتعمؽ  

ميمنا مف جكانب الدراسة، أال كىك دكافع الخيانة الزكجية، حيث أكدت الدراسة عمى أف التنشئة تمعب دكرنا 

 ميمنا في ظيكر آفة الخيانة الزكجية.

، حيث كتختمؼ الدراسة السابقة كالدراسة الحالية في أف الدراسة الحالية تأخذ طابع الحداثة كالعصرية 

الدراسة الخيانة الزكجية باعتبارىا التقميدم، كلـ تتطرؽ إال الخيانة االلكتركنية، كما أف الدراسة السابقة  تتناكؿ

تبحث في دكافع المرأة فقط، في حيف أف الدراسة الحالية تبحث في الدكافع المشتركة أك الدكافع الخاصة 

 بالزكج أك الزكجة كؿ عمى حدة.

 مقارنة المغاربي دراسة الجزائي القانون في الزوجية "الخيانة ( بعنوان:2014دراسة )المبروك،  .4

 تحميمية".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الفركؽ في التعامؿ مع حاالت الخيانة الزكجية في كؿ مف القانكف  

 العربي المغرب دكؿ في الجزائية القكانيف كتطابؽ اختبلؼ مدل عرفةالجزائرم كالقانكف المغربي، مف خبلؿ م

، كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف مف خبلؿ بسط الفركؽ لمكصكؿ إلى النتائج، كقد المجاؿ ىذا في الكبير

 فعؿ جـر أنو اعتبار عمى اإلسبلمي، الفقو إلى األقرب القانكف ىك المغربي القانكف فتكصمت الدراسة إلى أ

 القانكفكذلؾ ف كالتكنسي، الجزائرم القانكنيف فعؿ كما الزكجية نطاؽ في يحصره لـ ك إطبلقو، عمى الزنا

 أدلة حصرا المذيف كالمغربي الجزائرم لمقانكنيف خبلفا الجريمة، ىذه إثبات كطرؽ كسائؿ مف كسع قد التكنسي
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 المغربي المشرع فأ تكصمت الدراسة إلى نبلحظ كمامحدكدة،  طرؽ ثبلثة في الزكجية الخيانة جريمة إثبات

 .      التكنسي ك الجزائرم المشرع عف خمفا شككاه، عف المشتكي تنازؿ حالة في الشريؾ عاقب

دراسة –االجتماعي لمخيانة الزوجية -م(، بعنوان: "المنظور النفسي2012دراسة )مبارك وعزيز،  .5

 " -تحميمية

األسباب ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الخيانة الزكجية بقطبييا خيانة الزكج لزكجتو كخيانة الزكجة لزكجيا، ك 

الدافعة لمخيانة الزكجية، ككذلؾ التعرؼ إلى األشكاؿ السمككية التي تتكرط فييا الزكجة في خيانتيا لزكجيا، 

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، حيث تـ إعداد أداة طبقت عمى العينة مف المحاميات 

نكع، كمف أىـ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا: كالباحثات االجتماعيات المكاتي عممف في قضايا مف ىذا ال

 الضمير ضعؼ) ىك أىميا مف كاف كالتي زكجيا لخيانة كعة مف األسباب التي تدفع الزكجةأف ىناؾ مجم

 خيانة لسمكؾ ممارسة األكثر الشكؿ ىك كاف( الجنسية المعاشرة) أف إلى التكصؿ تـ كما ،(الزكجة لدل

 . لزكجيا الزكجة

 عبر الزوجية المنبئة بالخيانة والديموغرافية الشخصية السمات بعض ( بعنوان: "2002)ربيع، دراسة  .6

 اإلنترنت"

 النكع ىذا بمثؿ تنبئ التي يةكالديمكغراف الشخصية كالسمات الدكافع أىـ تحديد إلى الدراسة ىدفت ىذه 

 كقد الزكجية، العبلقة عمى العبلقات ىذه عف الناتجة اآلثار بعض تحديد محاكلة إلى باإلضافة ،العبلقات مف

 بيدؼ بالشبكة االتصاؿ عمى داكمكا الذيف كالزكجات األزكاج مف مجمكعة في الراىنة الدراسة عينة تمثمت

 مشاركان ( 112) المشاركيف عدد كبمغ الزكجية، لعبلقاتيـ بديمة عبلقات كتككيف اآلخر الجنس مع التكاصؿ

 كاستبياف اإلنترنت شبكة عبر العاطفية العبلقات نحك التكجو استبياف تطبيؽ كتـ ،زكجة (34) زكجان ( 78)
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 العبلقة عمى اإلنترنت شبكة عبر العاطفية العبلقة أثر كاستبياف الشبكة، عبر عاطفية بعبلقة التعمؽ دكافع

 السيككمترية الكفاءة مف التحقؽ ركعي كقد. االنطكاء/ االنبساط كمقياس الديني الكازع كاستبياف الزكجية،

 تقييـ نحك التكجو في األخرل المتغيرات مف أكبر بشكؿ يسيـ الديني الكازع أف النتائج كأظيرت لؤلدكات،

 عبر العاطفية العبلقات ألثر تبايف كيجد كما كالعمر، الجنس متغيرا يميو الزكجية، بالخيانة الشبكية العبلقات

 الزكاج، عمى المنقضية الفترة كمتغير العمر متغير تأثير انعدـ بينما الزكجات اتجاه في الجنس بتبايف الشبكة

 عبر العاطفية العبلقات بتككيف تنبؤيوال قدرةكال إلييا، المشار المتغيرات بيف التفاعؿ تأثير انعدـ ككذلؾ

 تباينت كما القدرة، ىذه بالذنب كالشعكر القمؽ ككذلؾ الحسى كالبحث لئلنجاز لمتكجو يكف لـ حيف في الشبكة،

 داالن  التبايف يكف لـ بينما الزكجات، اتجاه في الجنس تبايف ضكء في االجتماعية كالدكافع النفسية الدكافع

 .االنتقامي كالدكافع االقتصادية لمدكافع بالنسبة

 ثانًيا: الدراسات األجنبية:

الديموغرافية المؤشرات –( بعنوان: "الخيانة الزوجية عند األزواج Mark, et al, 2011دراسة ) .1

 والشخصية ذات العالقة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى تقييـ األىمية النسبية لمعكامؿ كالمؤشرات الديمكغرافية كالشخصية  

، حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككزعت استبانة  التي تساىـ في حدكث الخيانة الزكجية مستقببلن

دة مف المتزكجيف، كمف أىـ نتائج الدراسة: أف مستكل التديف كالتعميـ ( رجؿ كسي918عمى عينة شممت )

كالدخؿ كاالشباع كالتكافؽ الجنسي مرتبطة جميعيا بحدكث الخيانة الزكجية في المستقبؿ، كالفراغ العاطفي 

 كغياب السعادة الزكجية قد يترتب عميو حدكث خيانة زكجية في المستقبؿ مف طرؼ الزكج أك الزكجة.
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( بعنوان: "الفروق بين الجنسين في الرد عمى الخيانة الجنسية Miller, Maner, 2009) دراسة .2

 "والخيانة العاطفية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الفرؽ في ردة الفعؿ بيف كؿ مف الجنسيف عمى الخيانة الزكجية  

تبانة عمى عينة مف طمبة عمـ الجنسية أك العاطفية، حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككزعت اس

( طالبة، كمف أىـ نتائج الدراسة: أف الفركؽ بيف الجنسيف في الرد عمى الخيانة 117( طالبنا، ك)93النفس )

الزكجية مقابؿ الخيانة العاطفية كانت كبيرة عند الرجاؿ كالنساء الذيف عندىـ غيرة بدرجة كبيرة كيعانكف مف 

  القمؽ.

 بعنوان: "العالقة بين الجنس والخيانة الزوجية"( Chuick, 2009دراسة ) .3

ىدفت الدراسة إلى معرفة العناصر ذات العبلقة بنكع الجنس كالخيانة الزكجية، حيث تـ استخداـ المنيج 

( 486( رجؿ، كمف السيدات بمغت )202الكصفي التحميمي، ككزعت استبيانات عمى عينة مف الرجاؿ بمغت )

الدراسة: أف ىناؾ اختبلؼ في نظرة كؿ مف الذكر كاالنثى اتجاه الخيانة الزكجية سكاء سيدة، كمف أىـ نتائج 

 عاطفينا أك جنسينا.

 ( بعنوان: "الخيانة من النساء في الواليات المتحدة األمريكية"Whism, Snyder, 2007دراسة ) .4

الكاليات المتحدة ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل انتشار الخيانة الجنسية بيف المتزكجات في  

األمريكية، كاألسباب التي تدفعيـ إلى ذلؾ، حيث تـ استخداـ منيج المسح االجتماعي، كتـ اجراء مقاببلت 

شخصية مع عينة الدراسة، كمف أىـ نتائج الدراسة: ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ المرأة األمريكية تقع 

 انب الديمكغرافية، ككاقع التجربة الجنسية مع الزكج.في الخيانة الزكجية منيا مستكل التديف، كالجك 
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كتتفؽ ىذه الدراسة كالدراسة الحالية في النظر إلى أسباب التديف كأسباب لمخيانة الزكجية االلكتركنية،  

 إال أنيا اختمفت كالدراسة الحالية في النظر إلى كاقع التجربة الجنسية مع الزكج.

 الفروق والتشابو بين الجنسين في الخيانة العاطفية والجنسية" "( بعنوان: Babin, 2005دراسة ) .5

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الفركؽ بيف الجنسيف كالتشابو فيما بينيما في الخيانة العاطفية 

كالجنسية، كتحديد السمككيات التي تدفعيـ الرتكاب الخيانة، حيث تـ استخداـ المنيج المسحي االجتماعي، 

( مف الطبلب كالطالبات العازبيف كالمتزكجيف في احدل الجامعات االمريكية، كمف 732اسة عمى )كاجراء در 

أىـ نتائج الدراسة: أف النساء يرتكبف الخيانة أكثر مف الرجاؿ، كال تكجد فركؽ بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بنكع 

تزكجات في الخيانة الزكجية ىك الخيانة سكاء عاطفي أك جنسي أك كبلىما، كمف أكثر أسباب كقكع النساء الم

 فقداف الشعكر العاطفي.

كتتفؽ ىذه الدراسة كالدراسة الحالية في النظر إلى األسباب العامة لمخيانة الزكجية، كمف أىميا الجانب 

 العاطفي، حيث أف الجانب العاطفي يشترؾ فيو الرجؿ كالمرأة في دكافع الخيانة الزكجية االلكتركنية.

 :راسات السابقةالتعقيب عمى الد

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة أف مكضكع الخيانة الزكجية ييبلقي أىمية نظرية كعممية  

ف اختمفت الفمسفات كالنظريات كالطرؽ التي اتبعيا الباحثكف لمبحث في أسباب ىذه اآلفة  لدل الباحثيف، كا 

د مما يدؿ عمى أف المشكمة ليست محمية أك الدراسات العربية كاألجنبية عمى نفس العد تكعبلجيا، كجاء

 إقميمية إنما ىي عالمية تطاؿ كافة المجتمعات بغض النظر عف االعتبارات الدينية كالثقافية، كغيرىا.
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مدراسات السابقة إلى أنيا تختمؼ في مكضكعيا المتعمؽ بالخيانة الزكجية، لكيتبيف مف النظرة العامة  

ترتبة عمى الخيانة كاآلثار النفسية كاالجتماعية التي تتركيا الخيانة الزكجية فجاء بعضيا يبحث في اآلثار الم

عمى الزكجة، كجاء البعض اآلخر يبحث في أسباب الخيانة الزكجية، كالفركؽ بيف الجنسيف بالنسبة لمخيانة 

 الزكجية االلكتركنية.

)أم العبلقة الخارجة عف إطار  كمف ىنا فأغمب الدراسات تناكلت الخيانة الزكجية بالمفيكـ التقميدم 

المتعارؼ عميو لمخيانة بيف األزكاج، إال أف الدراسة الحالية تختمؼ عف سابقاتيا في ككنيا تناكلت  الزكجية(

دنا متعمؽ بالعكلمة كالحداثة الرتباطيا بقضية معاصرة ظيرت مع ظيكر التكنكلكجيا  مكضكعنا عصرينا مستجَّ

 الحديثة كتطكرىا.

تتشابو األسباب كالدكافع الكاردة في الدراسات السابقة كاألسباب الدافعة لمخيانة الزكجية كمف ىنا فقد  

فالخيانة أصبحت سيمة جدنا في  .االلكتركنية، إال أف مكضكع الدراسة الحالية يتناكؿ المشكمة مف باب أعمؽ

 ظؿ التطكرات التكنكلكجية التي حكلت العالـ إلى قرية صغيرة.
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 األوللفصل ا

 فييا وحكم الشرع والقانون، أسبابيا ،الخيانة الزوجية االلكترونية: مفيوميا

 :ويشمل المباحث االتية 

 مفيوم الخيانة االلكترونية ويشمل المطالب االتية: :المبحث األول

 : مفيـك الخيانة لغةالمطمب األكؿ

 : مفيـك الخيانة اصطبلحاالمطمب الثاني

 الخيانة الزكجية شرعا كقانكنا: مفيـك المطمب الثالث

 مفيكـ الخيانة الزكجية تربكيان  :المطمب الرابع

 المطمب الخامس: مفيـك الخيانة الزكجية االلكتركنية 

ويشمل المطالب  ،قف القانونمو و ، والحكم الشرعي ،اب الخيانة الزوجية االلكترونيةأسب :الثاني المبحث

 االتية:

 المطمب األكؿ: األسباب العامة

 : األسباب مف جية الزكجالثانيالمطمب 

 : األسباب مف جية الزكجة الثالثالمطمب 

 مكقؼ القانكف الفمسطيني مف الخيانة الزكجية االلكتركنية: الرابعالمطمب 

 : الحكـ الشرعي في الخيانة الزكجية االلكتركنيةالخامسالمطالب 

 ـ الشرعية في الضفة الغربيةفي المحاك لاألسباب التي تضمنتيا الدعاك : السادسالمطمب 

 ةينك ر تكلالا ةيجك ز لا تانايخلا رك ص ضعب ؿك ح تبلباقم :عباسلا بمطملا
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 يدتمي

الحياة الزكجية معنىن مقدس لو قداستو كاحترامو، يفرض عمى الزكجيف مسؤكليات، كيحدد لكؿ منيما  

دكاميا كاستمراريتيا، كلكي تستمر عمارة بفي خمقو  -سبحانو كتعالى–اهلل حقكقنا ككاجبات لكي تظؿ سنة 

َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا " :حيث يقكؿ -تعالىسبحانو ك –الككف كفؽ ما أراده اهلل 

ُرونَ  َنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ ، كلقد حمى اهلل فراش الزكجية 1"﴾١٢﴿ ِإلَي ْ

بما شرعو مف حدكد كأقره مف عقكبات رادعة ألكلئؾ الذيف تسكؿ ليـ نفكسيـ بما يضمف طيارتو كعفتو 

 2المريضة لتحكيمو لفراش غراـ أثيـ.

كلكف مع ذلؾ فإف الخيانة الزكجية تطارد بآثاميا الحياة الزكجية لبعض الزيجات، مما قد يترتب  

من " :-صمى اهلل عميو كسمـ–عرض، قاؿ عمييا مف جرائـ القتؿ انتقامنا لمشرؼ كصكننا لمكرامة، كدفاعنا عف ال

كىذا يؤدم في النياية إلى ىدـ كياف األسرة كالشؾ في نسب األبناء، ، 3"دون عرضو فيو شييد قتل

  4كتشريدىـ، ناىيؾ عف العار الذم يمحؽ بيـ كيؤرؽ حياتيـ.

، ثـ الدخكؿ في اكفي ىذا الفصؿ نتناكؿ الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف حيث تعريفيا لغةن كاصطبلحن  

  .تكضيح األسباب التي تفضي بالزكج أك الزكجة إلى الخيانة الزكجية اإللكتركنية، ثـ حكـ الشرع كالقانكف فييا

 

 

                                                           
1
 .91 اٌشَٚ، عٛسح 
2
 .25ص ،ٌتعامل معها المرشد األسريمشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف  -دلٌل اإلرشاد األسري اٌششٛد، 
3

 داس ،ِبٌٗ دْٚ لزً ِٓ ثبة ،اٌذ٠بد وزبة ،1211 سلُ ؽذ٠ش ،سنن الترمذي -الجامع الكبٌر عٛسح، ثٓ ػ١غٝ ثٓ ِؾّذ عٕٕٗ، فٟ اٌزشِزٞ سٚاٖ 

 .ؽغٓ طؾ١ؼ ؽذ٠ش ٚلبي. 1279َ ث١شٚد، ٌٍٕشش، ا٦ع٩ِٟ اٌغشة
4
 .25ص ،الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسريمشكلة  -دلٌل اإلرشاد األسري اٌششٛد، 
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 االلكترونية الزوجية مفيوم الخيانة المبحث األول:

 االلكترونية ويشمل المطالب االتية: الزوجية مفيوم الخيانة المبحث األول:

 مفيكـ الخيانة لغةن : المطمب األكؿ

 اصطبلحن إ: مفيـك الخيانة المطمب الثاني

 اا كقانكنن : مفيكـ الخيانة الزكجية شرعن المطمب الثالث

 امفيكـ الخيانة الزكجية تربكين  :المطمب الرابع

 المطمب الخامس: مفيـك الخيانة الزكجية االلكتركنية 
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 :المطمب األول: مفيوم الخيانة لغةً 

الخيانة لغةن: مف خاف يخكف كخكننا كخيانةن كمخانة. كخانو في كذا أم غدر بو كلـ يحفظ األمانة، كخيانة 

خائنة كمعناىما عمى ىذا النحك يفيد الغدر حيث اإلتياف بفعؿ  كامرأةالعيد نقضو كعدـ احترامو، كرجؿ خائف 

 .1فسو اتجاه األخريفيخالؼ العادة كينافي العيكد كالمكاثيؽ التي أبرميا الشخص عمى ن

ٍكف: النقص،ككذلؾ  كقد كرد بمعافو متقاربة مع ىػذا المعنى،  التقت معاجـ المغة عمى أف أصؿ الخى

 كالضَّعؼ، كاالنقطاع، كغيرىما، كمما كرد في معاجـ المغة فػي المعنػى المغػكم لمفظػة الخيانة ما يأتي: 

ٍكف: النقص؛ ألف الخائف ينقص  -   .2المخكف شيئا مما خانو فيػو "النقص: " أصؿ الخى

. كمنو: تخكنو، إذا 3"معنى الخكف: النقص؛ كما أف معنى الكفاء: التماـ " يقكؿ صاحب الكشاؼك 

النقصاف  فقد أدخمت عميو ت الرجؿ في شيءتنقصو، ثـ استعمؿ في ضد األمانة كالكفاء؛ ألنؾ إذا خن

4فيو
. 

ػٍكف: أم ضػعؼ، كىك مجازالضعؼ: "الخكف: الضعؼ. ييقاؿ: في ظيػره  - 5خى
كيقاؿ: خانتو ًرجبله: إذا لـ . 

6يقدر عمى المشي، كخانو سيفو: نبا. كخانو الدىر: غيَّر حالػو مف الميف الى الشدة
 قاؿ األعشى:. 

7كخاف النعيـ أبا مالؾ               كأمُّ امرئو لـ يخٍنو الزمف   
 

8طع" يقاؿ: خاف الدلك الرشاء: إذا انق :االنقطاع -
 

                                                           
1
 (.2/122) ،٘ـ1212 ث١شٚد، ،طبدس داس ،15ط ،لسان العرب ،ِىشَ ثٓ ِؾّذ ِٕظٛس، اثٓ 
2
 (.22/222. )1211َ اٌش٠بع، اٌٙذا٠خ، داس ،تاج العروس من جواهر القاموس اٌؾغ١ٕٟ، ِشرؼٝ ِؾّذ اٌضث١ذٞ، 
3
 (.2/252) ٘ــ،1217 ث١شٚد، اٌؼشثٟ، اٌىزبة داس ،المفصل ػّشٚ، ثٓ ِؾّٛد اٌضِخششٞ، 
 
4

 (9/919) ٘ـ،1217 ث١شٚد، اٌؼشثٟ، اٌزشاس إؽ١بء داس ،الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل اٌضِخششٞ،

 
5

 171ص ٘ــ،1222 ث١شٚد، اٌفىش، داس ،أساس البالغة اٌضِخششٞ،
6
 (12/122) ،لسان العرب ِٕظٛس، اثٓ 
7
 .  155ص. 9119َث١شٚد، اٌؼشثٟ، اٌىزبة داس ؽغ١ٓ، ِؾّذ: رؾم١ك ،الكبٌر دٌوان األعشى ل١ظ، ثٓ ١ِّْٛ ا٤ػشٝ، 
8
 .171 ص ،أساس البالغة اٌضِخششٞ، 
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نو: أم تعيده. يقاؿ: الحمىى تخكنو: أم تعيده" :التعيد - تخكَّ
ٍنتيو: تعيٍدتُّو،  :. يقكؿ الزمخشرم1 كَّ "كأما تىخى

 .2فمعناه: تجنبت أف أخكنو"

3﴾٢١﴿ يَ ْعَلُم َخائَِنَة اَْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ : التنزيؿ كفي :مسارقة النظر الى الحراـ -
. 

"مسارعة النظر إلى ما ال يحؿ"كخيانة األعيف: 
4
. 

كيرل الباحث أف المعنى المغكم سكاء كاف بألفاظ التصريح أك الكناية فإنو يقترب مف المعنى 

كىذا يتفؽ  كعدـ صكف العيد،في مجمميا تدكر حكؿ عدـ حفظ األمانة، االصطبلحي، حيث أف الخيانة 

 .-الخيانة الزكجية اإللكتركنية–كمكضكع الدراسة 

يغدر بشريكو في مكضكع الرسالة حيث أف الزكج الخائف أك الزكجة الخائنة ىذه األلفاظ تتفؽ ك كجميع 

ككما أف الزكاج عبلقة كاممة متكاممة فإف الخيانة الزكجية بشكؿ عاـ  ،أقدس عبلقة قائمة بينيما

 كااللكتركنية منيا بشكؿ خاص ضد ىذا التماـ أم أف الزكج الخائف يعتريو النقص.

المعاني المغكية الكاردة سابقنا الضعؼ، كىذا متفؽ مع مكضكع الرسالة حيث أف الزكج  ككذلؾ مف

الخائف يمحؽ نكعنا مف الضعؼ في العبلقة الزكجية برمتيا فيجعميا ميزكلة معرضة لبلنييار في أم 

  لحظة.

لزكجية كمف المعاني المغكية كذلؾ االنقطاع، كمسارعة النظر إلى الحراـ، ككمو متفؽ كالخيانة ا

 االلكتركنية.

 

                                                           
1

 (.12/125) ،لسان العرب ِٕظٛس، اثٓ
2

 .171ص ،أساس البالغة اٌضِخششٞ،
3

 (12 آ٠خ) غبفش، عٛسح
4

 (5/12) ٘ــ،1211  ،1ؽ اٌش٠بع، اٌٛؽٓ، داس ،تفسٌر القرآن العزٌز ِؾّذ، ثٓ ِٕظٛس اٌغّؼبٟٔ،
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 :االمطمب الثاني: مفيوم الخيانة اصطالحً 

كلكنيا  ،سمبية مكجكدة في مختمؼ المجتمعات اإلنسانية ةظاىرة اجتماعيالخيانة بالمفيكـ العاـ ىي 

تنشأ لكجكد خمؿ ما في العبلقة ك  ة،نظـ كالسنف األخبلقية المفركضتختمؼ مف مجتمع آلخر حسب ال

بيف األزكاج بسبب بعض السمبيات أك التأثير الخارجي لمثقافات كالحضارات فتؤدم  الطبيعية التي تربط

 .1إلى زعزعة النظاـ األسرم كتفككو نتيجة لمصراع القائـ بيف أفراده

الخيانة بالمفيكـ العاـ ىي مخالفة الحؽ كالمكاثيؽ كالعيكد سران، كالخيانة في الزكاج بمفيكميا ك 

ف مفيكـ الخيانة أإال  .بلقة جنسية مع شخص آخر غير الزكج أك الزكجةالمتداكؿ، تعني الدخكؿ في ع

نو ال يشترط كقكع عبلقة جنسية مع أبعض إلى الالزكجية يختمؼ نسبيان مف شخص ألخر فقد ذىبت آراء 

ف تتـ بعدـ غض البصر عف األجنبي كالنظر أمى خيانة زكجية بؿ يمكف لمخيانة شخص أجنبي حتى تس

مصاحبة فرد مف الجنس األخر، كذىبت آراء أخرل إلى أف إفشاء األسرار التي تقع بيف إليو بشيكة أك 

 2.تدخؿ ضمف خيانة األمانة الزكجية الزكجيف

ج نطاؽ الزكاج سكاء يمكف تعريؼ الخيانة عمى أنيا عبلقة محرمة غير شرعية تقـك خار كعمى ىذا 

اتؼ، المقاءات، كالمكاعدات لتصؿ إلى أك مف طرؼ الزكجة، كتككف إما عف طريؽ الي مف طرؼ الزكج

  3حد األقصى كىك االتصاؿ الجنسي، أم الزنا.

                                                           
1

 ربس٠خ َ،1/11/9112: إٌشش ربس٠خ إٌضاػبد، ٚؽً ٌٍذ٠ّٛلشاؽ١خ اٌفٍغط١ٕٟ اٌّشوض ِٕشٛس، ِمبي ،الخٌانة الزوجٌة: األسباب والعالج سٔذح، ثشوخ، 

 .http://www.pcdcr.org َ،19/2/9112: ا٨ؽ٩ع
2

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ ػٛدح، أثٛ 

  https://pulpit.alwatanvoice.com.91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
3
 .2ص ،1221 ِظش، ؽٕطب، عبِؼخ اٌزشث١خ، و١ٍخ ِغٍخ رشخظ١خ، دساعخ ،دوافع الخٌانة الزوجٌة ث١ِٟٛ، ِؾّذ خ١ًٍ، 

http://www.pcdcr.org/
https://pulpit.alwatanvoice.com/
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ف الخيانة ىي كؿ سمكؾ قكلي أك عممي مف شأنو اإلضرار بشريؾ العبلقة )أم عبلقة( في فإ كذلؾ

مالو أك عرضو أك حياتو فتشمؿ بيذا السرقة كالكذب كالزنا كتدبير المكائد كتعريض حياة الشريؾ 

 1لمخطر.

فالخيانة تعتبر انحرافنا فيي تعبير عف اضطراب العاطفة كالكجداف كعدـ القدرة عمى تحديد مكضكع 

لمشيكات كالرغبات الطارئة كما أنيا داللة عمى عدـ النضج العاطفي  االنقيادالحب، كىي تعبير عف 

 2.كاالنفعالي

إذف الخيانة الزكجية ىي خيانة ء، جية كتنتيؾ حرمتيا بتماـ الكطفالخيانة الزكجية تدنس فراش الزك 

ا، فيشترط كجكد عقد زكاج  العبلقة الزكجية، بمعنى ال يككف خائنا لفراش الزكجية إال إذا كاف متزكجن

  3.يميـ األمرصحيح قائـ فعبلن أك حكمنا، كاألشخاص غير المتزكجيف ال ي

 :اا وقانونً لمطمب الثالث: مفيوم الخيانة الزوجية شرعً ا

كؿ عبلقة غير مشركعة تنشأ بيف الزكج كامرأة أخرل غير زكجتو  :شرعان يشمؿالخيانة الزكجية  ف مفيـكإ

فيي تعتبر عبلقة محرمة سكاء بمغت حد الزنا أك لـ تبمغ كيشمؿ ىذا: المكاعدات كالمقاءات كالخمكة أك العكس 

لتي تجرم بؿ حتى الكبلـ العابر كالمقاءات ا .كأحاديث الياتؼ التي فييا نكع مف االستمتاع كتضييع الكقت

4عمى سبيؿ العشؽ كالغراـ
. 

                                                           
1
 .2ص ،دوافع الخٌانة الزوجٌة، دراسة تشخصٌة خ١ًٍ، 
2
 .5ص اٌغبثك، اٌّشعغ 
3

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها فهومها، دوافعها، أحكامها،ة، مالخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ ػٛدح، ثٛ 

  https://pulpit.alwatanvoice.com.91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
4

 .25ص ،المرشد األسريمشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها  -دلٌل اإلرشاد األسري اٌششٛد،

https://www.masrawy.com/islameyat/Tag/7117/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://pulpit.alwatanvoice.com/
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ارتكاب الفاحشة مف المتزكج، كاإلسبلـ جعؿ الزنا مف يراد بيا شرعي الخيانة الزكجية كمصطمح ف

 ، كراعى1"﴾٢١﴿ َوال َتقَربُوا الزِّنى ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َوساَء َسبيًل  " تعالى:قاؿ  .كبائر الذنكب، كسماه فاحشة

بينما الذم لـ  ة الحبلؿ لئلشباع الجنسي المشركع.ألف المتزكج يجد الطريق ه؛الفرؽ بيف المتزكج كغير  في ذلؾ

ا التشنيع عمى الشيخ الكبير الذم يقع في الزنا  يتزكج كلـ يحصف نفسو ال يتحقؽ لو ىذا. جاء في السنة أيضن

َشْيٌخ  :"ثالثة ال ينظر اهلل إلييم يوم القيامة، وال يزكييم وليم عذاب أليم: -صمى اهلل عميو كسمـ–في قكلو 

، كألف دكاعي الشيكة في الكبير ليست مثميا في الشباب، كأكؿ مراحؿ 2"ْكِبرٌ زَاٍن، وَمِمٌك َكذَّاٌب، َوَعاِئل ُمْستَ 

ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُوا الفتنة النظر الذم يدعك إلى ما بعده، كليذا قاؿ سبحانو كتعالى: 

." ككذلؾ الحاؿ في النساء﴾٢٣﴿ ِبَما َيْصنَ ُعونَ فُ ُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللَّ َه َخِبيٌر 
3
  

 أك الرجؿ كاف سكاءن  الزكجية العبلقة طرفي أحد ارتكابكالخيانة الزكجية مف كجية نظر قانكنية  

 مارس مف كؿ أف بحيث الزكجية، الخيانة مسألة في كالرجؿ المرأة بيف يفرؽ لـالزنا، حيث  لفعؿ المرأة كانت

 4.الزكجية الخيانة لجريمة مرتكبا يعد الزكاج إطار خارج جنسية عبلقة منيما

ف تعددت تعريفاتيا إال أنيا في النياية تصب في مفيكـ عبلقة  كيرل الباحث أف الخيانة الزكجية كا 

تنشأ مف أحد الزكجيف كتيدد بناء األسرة بالكامؿ، كتجعميا لمتفكؾ كاالنييار . غير شرعية محرمة

 كالضياع.

                                                           
1
 .29 آ٠خ ا٦عشاء، عٛسح 
2

 اٌّؾمم١ٓ، ِٓ ِغّٛػخ ا٦صاس، إعجبي رؾش٠ُ غٍع ثبة ا٠٦ّبْ، وزبة ،152 سلُ ؽذ٠ش ،الجامع الصحٌح اٌؾغبط، ثٓ ِغٍُ اٌؾغ١ٓ أثٛ ِغٍُ، سٚاٖ 

 (.1/57) َ،9111ث١شٚد، اٌغ١ً، داس
3
 .111ص َ،15/2/9112: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ َ،12/7/9111: إٌشش ربس٠خ ،موسوعة العوادي عٍّبْ، اٌؼٛادٞ، 
: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ َ،9117 اغغطظ 92: إٌشش ربس٠خ اٌمب١ٔٛٔخ، ا٨عزشبساد ِٛلغ ،الجزائري العقوبات وقانون الزوجٌة الخٌانة اٌؼض٠ض، ػجذ عّبس، 4

h.net/lawhttps://www.mohama،9112 د٠غّجش 91
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 : ونفسيِّا وعممًيا امفيوم الخيانة الزوجية تربويً  :لمطمب الرابعا

تنكع التربكيكف في تعاريفيـ لمخيانة الزكجية، كبالمجمؿ فيي كؿ عبلقة تجمع بيف رجؿ كامرأة خارج  

الجنسي أـ لـ تصؿ سكاء كانت مجرد لقاءات عابرة أك اتصاالت  االتصاؿإطار الزكاج سكاء كصمت إلى حد 

أم عبلقة غير شرعية يقيميا الزكجاف أك أحدىما أك فبالتالي فإف الخيانة الزكجية تشمؿ . 1ىاتفية أك غيرىا

 2.كبلىما

كؿ عبلقة تجمع بيف كؿ رجؿ كامرأة  تعرؼ الخيانة الزكجية عمى أنيا مف الناحية النفسية كاالجتماعيةك 

الجنسي أك لـ تصؿ، كسكاء كانت مجرد لقاءات أك  االتصاؿالزكاج سكاء كصمت الى حد  إطارخارج 

 3اتصاالت ىاتفية أك غيرىا.

ضراره بشريؾ  مَّا الخيانةي الزكجية مف ناحية عممية اجتماعية، فيي:أ ، كا  "انحراؼه اجتماعيٌّ أخبلقيٌّ

 .4العبلقة الزكجية بخيانة عارضة

أنيا: أم عبلقة خارجية عمى مف خبلؿ المفاىيـ السابقة كالتعريفات يعرؼ الباحث الخيانة الزكجية   

تقيميا المرأة مع رجؿ أخر )غير زكجيا( أك يقيميا الزكج مع امرأة اخرل غير زكجتو سكاء أكانت ىذه 

 زكجية كمبادئيا كركابطيا.العبلقة )جنسية، أك عاطفية، أك الكتركنية( تؤدم الى المساس بقدسية العبلقة ال

 

                                                           
1
 ،دد ،-رؤٌة نفسٌة–الخٌانة الزوجٌة  ػ١ذ، أؽّذ اٌشخبٔجخ، 
2

 اٌغؼٛد٠خ، اٌٛؽ١ٕخ، فٙذ اٌٍّه ِىزجخ ،مشكلة الخٌانة الزوجٌة كٌف ٌتعامل معها المرشد األسري–دلٌل اإلرشاد األسري  ؽغٓ، ثٓ عبٌُ اٌغبٌُ، 

(5/15) 
 .22ص ،-دراسة تحلٌلٌة-النفسً االجتماعً للخٌانة الزوجٌة المنظورٚػض٠ض، ِجبسن 3

 .151 ص َ،1211 ا٤ٌٚٝ، اٌطجؼخ ا٤ٔغٍٛ، ِىزجخ اٌمب٘شح،طرٌق االنحراف، ، ِؾّذ ،ػبسف 4
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 المطمب الخامس: مفيوم الخيانة الزوجية االلكترونية 

عممية استخداـ التكنكلكجيا اإللكتركنية لخيانة الطرؼ اآلخر،  تعرؼ الخيانة الزكجية اإللكتركنية بأنيا

كالتكيتر التي كىي كؿ ما يتـ عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة مف ىكاتؼ نقالة كمكاقع الدردشة كالفيس بكؾ 

بغض  غالبا ما تركز عمى مكاضيع الجنس كالعاطفة، كقد يعتبر البعض حديث زكجتو مع أحد خارج عممو

ىك خيانة، كقد يعتبر البعض استخداـ الزكجة لشبكة اإلنترنت دكف عممو ىي خيانة  النظر عف طبيعة الكبلـ

1اأيضن 
ىٓ ػّٓ ػٛاثؾ ششػ١خ، ٚػّٓ اٌؼبداد ػىظ رٌه؛ إر ٨ ِشىٍخ ِٓ ؽذ٠ش اٌّشأح ٌ، ٠ٚشٜ اٌجبؽش 

 فٟ اٌّطبٌت اٌزب١ٌخ.رٛػ١ؾٙب ٚاٌزمب١ٌذ اٌّزجؼخ فٟ ث٩دٔب، ٚ٘زٖ اٌؼٛاثؾ ع١زُ 

كفي كثير مف األحياف تنشأ العبلقة عبر الياتؼ ليبدأ الشخصاف بالتعارؼ كيتبادالف أطراؼ الحديث  

قات كممارسات جنسية ال أخبلقية عبر كيغكصا في تفاصيؿ ال حدكد ليا، ككثيرنا مف األحياف تتككف عبل

، كصحيح أف الزكجة ال تمنح جسدىا لمطرؼ اآلخر بالمفظ كالكمماتالياتؼ بالصكت كالتعبير عف الشيكات 

  2عبر الياتؼ، كلكف تقدـ لو عكاطؼ الحب كالحناف، كتبادليا بالكبلـ الرقيؽ ككممات الحب كالغراـ.

إما  .عبلقة محرمة فيكالكقكع  أغمب العبلقات تبدأ بالتعارؼ ثـ الكبلـ المعسكؿ كاإلعجاب، حيث أف

أف العبلقة تككف  باإلضافة .مكالمة صكتية أك ىاتفية أك عبر الفيديك بالكبلـ المتبادؿ عف الجنس أك

 .ر كفيديكىاتبحيث يحاكؿ الشاب اإليقاع بضحيتو مف خبلؿ تسجيؿ أحاديث كمكالمة كصك  دنيئةأغراضيا 

 فيثـ يجبرىا عمى ممارسة الجنس مقابؿ عدـ إفشاء أسرارىا، ككذلؾ معارؼ السكء فإنو مف السيؿ الدخكؿ 

كلكف مف الصعب الخركج منيا بسبلـ حيث تخمؼ كراءىا مشاكؿ اجتماعية، كنفسية تدمر  تمؾ العبلقات،

                                                           
1

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ, ػٛدح أثٛ

  https://pulpit.alwatanvoice.com.91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
2
 www.alsumaria.tv.news َ،11/2/9112: اٌذخٛي ربس٠خ َ،92/12/9117 ا٦ػبفخ ربس٠خ ،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌة ِش٠خ،ٛاٌغ ِٛلغ 

https://pulpit.alwatanvoice.com/


26 
 

. رقيب ساعد عمى انتشار الخيانة الدكف انضباط ك جتماعيالاعمى التكاصؿ  كاالنفتاحاألسرة كالمجتمع، 

 .1 منذ الصغر مف خبلؿ التربية الخاطئة الدينيعبلكة عمى قمو الكازع 

 .كيرل الباحث مف خبلؿ عممو في السمؾ القضائي أٌف ىناؾ الكثير مف األمثمة الكاقعية عمى ما سبؽ

تتطكر إلى الحديث في األمكر المحرمة، إذ كانت تبدأ العبلقات بتعارؼ بسيط ككبلـ معسكؿ كسرعاف ما 

بؿ عايف الباحث مف خبلؿ عممو كثير مف النساء ضحايا  .كليس فقط إلى ىذا الحد ،كأحياننا إلى االبتزاز

 أك القتؿ. الخيانة ككانت النياية مؤسفة في أغمب الحاالت إذ كانت تصؿ إلى الطبلؽ

كفيو  عالـ كاسع اإللكتركنيعف عبلقات عابرة الكتركنية ألف التكاصؿ  كيبحث األزكاج في الغالب

سيمت الخيانة بمعنى صعكبة اكتشاؼ الخيانة ألنيا عف طريؽ  بدكرىا كالتيحرية تامة كخصكصية مزيفة 

عالمو  في ذكيىاتؼ  فيمجسدة  أنيا الياتؼ كمف السيؿ إخفاء معالـ الخيانة، كليس ىناؾ مف يرل الخيانة

، أك فجكات الزكجي اإلىماؿفتكر العبلقة الزكجية أك الطبلؽ، أك  في، كتطكر العبلقة يتسبب راضيفتاال

 .2عاطفية عميقة

الكاقع  فيالسر كالخفاء، كمف تعكد عمى ممارسة الخيانة  فيتنفيس فالخيانة الزكجية اإللكتركنية ىي 

أف مفيكـ الخيانة تغير باستخداـ التكنكلكجيا إلى التكاصؿ  بحيث يعالـ افتراض فييؿ عميو ممارستيا مف الس

رساؿ رسائؿ كصكر جنسية كفيديكىات بينيما.  3مع شريؾ أخر الكتركنيان كا 

 

                                                           
1

 َ،9112 /11/2: اٌذخٛي ربس٠خ َ،9111 /11/2: إٌشش ربس٠خ اٌغبثغ، ا١ٌَٛ ِٛلغ ،الخٌانة اإللكترونٌة وخراب البٌوت أؽّذ، ؽشثٟ، 

https://www.youm7.com 
2
 . اٌغبثك اٌّٛلغ 
3

 َ،9112 /11/2: اٌذخٛي ربس٠خ َ،9111 /11/2: إٌشش خربس٠ اٌغبثغ، ا١ٌَٛ ِٛلغ ،الخٌانة اإللكترونٌة وخراب البٌوت أؽّذ، ؽشثٟ، 

https://www.youm7.com 

https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/


27 
 

 أشكال الخٌانة الزوجٌة: 

 يخفكف ـىناؾ العديد مف االدلة أك السمككيات السمبية التي يقكـ بيا األزكاج كالتي تشير إلى أني 

حياف كثيرة لتعدد أسبابيا، أتتعدد أشكاؿ الخيانة الزكجية في ك  مف أحد يطمع عمييا، يريدكف سمككنا خاطئنا، كال

كدكافعيا كبحسب شخصيتيا كمف المؤكد أف الخيانة جريمة ترتكب مف الطرفيف فقد يرتكبيا الزكج كتقع فييا 

 1الزكجة، كىي ليست حكرنا عمى أحد األطراؼ كال يبلـ فييا طرؼ دكف آخر.

 ٌمكن أن تمارس من قبل األزواج كما ٌلً: نةست أنواع شائعة من الخٌاوهناك 

التي تككف بسبب عدـ كجكد اىتماـ كافي مف الشريؾ عمى كافة ىي الخيانة  الخيانة عاطفًيا: .1

 2األصعدة.

إف المعاشرة الجنسية ىي الممارسة الكاممة لمعممية الجنسية سكاء كانت الغيرية كىي : الخيانة جنسًيا .2

تتـ مع الجنس اآلخر مثمما يتـ بيف االزكاج الذيف ليس بينيـ عقد شرعي أك كانت مثمية كىي التي 

، كبالتالي فإف المعاشرة 3التي تتـ بيف اثنيف مف نفس الجنس، كىدفيا ىك الكصكؿ إلى اإلشباع الجنسي

لمتعمؽ بضعؼ أسباب الخيانة الزكجية ا معالجنسية شكؿ مف أشكاؿ الخيانة الزكجية كىذا الشكؿ يتفؽ 

مزكج أك الزكجة كينعدـ الرقيب الكازع الديني لكخمؿ في النمك الخمقي، فعندما يضعؼ الكازع الديني 

المتمثؿ في الذات المثالية لدييا تصبح مسألة العبث بقدسية العبلقة الزكجية مسألة عادية بالنسبة ليا، 

                                                           
1

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من الزوجات الالتً قمن بالخٌانة الزوجٌة فً والٌة –الخٌانة الزوجٌة فً المجتمع الجزائري  ٌؼىبشٟ، ٚخ١شح، إصساس  ِش٠ُ، 

 .29ص ،9117 اٌغضائش، ثٛٔؼبِخ، اٌغ٩١ٌٟ عبِؼخ ِٕشٛسح، غ١ش ِبعغز١ش سعبٌخ ،-عٌن الدفلى
2
 .29ص ،-دراسة مٌدانٌة لعٌنة من الزوجات الالتً قمن بالخٌانة الزوجٌة فً والٌة عٌن الدفلى–الخٌانة الزوجٌة فً المجتمع الجزائري ِش٠ُ، 
3
 اٌغؼٛد٠خ، اٌٛؽ١ٕخ، فٙذ ِىزجخمشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسري، –دلٌل اإلرشاد األسري  اٌشاصق، ػجذ ثٓ ع١ٍّبْ اٌغذ٠بْ، 

9111،َ (5/22 .) 
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انتياكنا لقيمة ىي  ليايشكؿ بالنسبة جسدىا ال  كاختراؽكأف رجبلن غير زكجيا يعمؿ عمى معاشرتيا 

 1.شرعية كأخبلقية كقانكنية في آف كاحد

: كىي شكؿ جديد ظير مع التغير االجتماعي، كنتيجة النتشار شبكة االنترنت الخيانة اإللكترونية .3

كاتساع خدماتيا كاكتساب مكاقع التعارؼ كالمحادثة حتى بات األمر سيبل بكثير فمـ يعد يكمؼ سكل 

الخكض بأكثر في ك أماـ األنترنت كالبدء برحمة البحث عف شخص جاىز لتبادؿ الحديث معو الجمكس 

مؤل الفراغ في ك إلشباع عاطفتو  لؤلنترنتالمكاضيع الخصكصية الحساسة فيمجأ الزكج أك الزكجة 

مف ىك، فترسـ صكرة ذىنية  ييعرؼحياتو، كقد يتمادل مع الشخص الذم يتحدث معو يكمينا دكف أف 

في خياليا بمبلمح تصميميا عمى ذكقيا الخاص فتجد نفسيا متكرطة بعبلقة محرمة تسمى الخيانة 

 2الزكجية اإللكتركنية.

كذلؾ فالعبلقات الياتفية ىي تكاصؿ لفظي مع طرؼ مف الجنس اآلخر بغرض قضاء كقت الفراغ، 

مر بيا الزكج الخائف فيي شكؿ مف أشكاؿ الخيانة الزكجية طمب المساعدة في مشكمة يك كاإلشباع العاطفي، 

اإللكتركنية لمزكجة التي تعاني مف الحرماف العاطفي التي قد تجد في ىذه الرسائؿ منفذنا لئلشباع العاطفي 

يعبر عف اعجابو بيا كحبو ليا حتى تصؿ إلى حد الشغؼ  مىفككنيا امرأة ال تختمؼ عف مثيبلتيا تجد 

ي ىكذا رسائؿ عبر جيازىا، كمف ثـ الكصكؿ إلى حالة الرد عمييا بمثميا أك بدافعية عاطفية قٌ مى كالميفة إلى تى 

أقكل منيا، أك قياميا بإجراء مكالمات ىاتفية أك مف خبلؿ الجكاؿ مع عشيقيا لتبادؿ رسائؿ الحب كالغراـ أك 

    3استبلـ مكالمات منو.

                                                           
 .11ص َ،9119 ،-دراسة تحلٌلٌة-المنظور النفسً االجتماعً للخٌانة الزوجٌة ٚػض٠ض، ِجبسن 1
2
 www.alsumaria.tv.news َ،11/2/9112: اٌذخٛي ربس٠خ َ،92/12/9117 ا٦ػبفخ ربس٠خ ،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌة ِش٠خ،ٛاٌغ ِٛلغ 
3
 .11ص َ،9119 ،-دراسة تحلٌلٌة-المنظور التفسً االجتماعً للخٌانة الزوجٌة ٚػض٠ض، ِجبسن 

http://www.alsumaria.tv.news/
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غرؼ التعارؼ كالمحادثة أك ما بات يعرؼ بمكاقع التكاصؿ  كمف صكر الخيانة اإللكتركنية أيضا

تتكجو نحك التكنكلكجيا بمخمفاتيا في سكء االستخداـ ليا صدعت حياة  ع االتياـحيث أف أصاب االجتماعي

حدل كسائؿ إالكثيريف، بؿ ىي كباؿ كثقؿ فاؽ التصكرات كتسببت في إنياء عبلقات زكجية كثيرة حينما باتت 

  1الرجؿ أك المرأة عمى السكاء. ة مف قبؿ الطرفيف:الخيانة الجديد

كيرل الباحث أف الخيانة الزكجية اإللكتركنية بأنماطيا المختمفة ال تقؿ خطكرةن عف األشكاؿ األخرل، 

فيي تميد الطريؽ نحك الخطر األكبر أال كىك )المعاشرة الجنسية( بما فيو مف انتياؾ لؤلعراض كتفكؾ 

، كخاصة عندما تككف الخيانة مف قبؿ ظكضياع لمنسؿ، كتحطيـ لمميثاؽ الغمي لؤلسرة، كفساد لممجتمع،

 الزكجة، كالتي تعتبر المربية األكلى كاألساسية لمجيؿ.

كتتعدد أشكاؿ الخيانة عند األزكاج تبعنا لظركؼ كؿ منيما فالمرء يبحث دكمنا عف ما ينقصو فالنقص 

عبر االنترنت، كالغريزة الجنسية يممؤىا الزكج الخائف عف الزكج الخائف بالحديث العاطفي  هالعاطفي يممؤك 

 طريؽ الخيانة الجنسية، كىكذا.

كالخيانة االلكتركنية تككف أكبر عند الزكجة خاصة في ظؿ غياب الرجؿ الطكيؿ عف البيت لدكاعي 

ابة الزكج العمؿ أك السفر أك غيره، فتككف المرأة في مجاؿ أكسع لمخيانة عف طريؽ االنترنت بعيدة عف رق

 كاألىؿ، أك قد يككف غياب الزكج الطكيؿ دافع لممرأة لمؿء الفراغ العاطفي الناتج مف غيابو.

 

 

                                                           
1
 اٌغؼٛد٠خ، اٌٛؽ١ٕخ، فٙذ ِىزجخٌتعامل معها المرشد األسري،  مشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف–دلٌل اإلرشاد األسري  اٌؼض٠ض، ػجذ ثٕذ أعّبء اٌؾغ١ٓ، 

 .55ص َ،9111



31 
 

 :العولمة والخيانة الزوجية

قنكات، ) فا مميسائك  فأل جيةك األسباب المؤدية إلى الخيانة الز  ىـأ فم التطكر التكنكلكجي فإ

نترنت( متكافرة في أغمب البيكتأفبلـ، كسينما، كمسرح، كقصص، كركايات، ك كمجبلت،  فتثير الغرائز،  كا 

تستبدؿ القيـ األخبلقية الرفيعة  رقص، كغناء، كنماذج لعبلقة محرمةكتؤججيا بما تبثو مف صكر خميعة، ك 

فنجد في المحطات التمفزيكنية المسمسبلت كاألفبلـ  تناقض كالنظاـ األخبلقي اإلسبلميبالقيـ المنحطة التي ت

إضافةن إلى  العزباءالتي تشيع الخيانة الزكجية، كالعبلقات الغرامية بيف الزكجة كالعشيؽ، أك بيف الزكج كالفتاة 

 القصص كالركايات األدبية التي تنسج الحب كالغراـ بيف الجنسيف فتؤجج المشاعر.

كالخيانة حيث  االنحراؼككذلؾ شبكة األنترنت مميئة بالمكاقع اإلباحية التي تثير الغرائز فتؤدم إلى 

أف ىناؾ شخص كؿ دقيقة كنصؼ يبحث  تقكؿ االحصائيات الصادرة عف محرؾ )ياىك( لمبحث في االنترنت

يكمينا عف مثؿ عف مكقع لو عبلقة بالجنس، كىك ما يعني أف ىناؾ أكثر مف نصؼ مميكف شخص يبحثكف 

 1ىذه المكاقع عمى شبكة اإلنترنت.

كتشير التقارير إلى أف عدد المكاقع اإلباحية يتراكح بيف نصؼ مميكف كسبعة مبلييف مكقع، منيا 

%، تخدميا مؤسسات متخصصة في تجارة الجنس سكاء بتكفير الصكرة أك الشرائط أك المجبلت أك تكفير 10

إذ  ع عمى الشبكة أصبحت تركج لمدعارة% مف المكاق60خبراء اإلنترنت أف شبكات الدعارة العالمية، ما أكد 

ا طائمة مف ىذه التجارة الرخيصة.  2تحقؽ بعض شركات الدعارة العالمية ارباحن

 

                                                           
1

 َ،9111 ثٕغبصٞ، اٌٛؽ١ٕخ، اٌىزت داس ا٤خؼش، اٌىزبة ٚأثؾبس ٌذساعبد اٌؼبٌّٟ اٌّشوضاإلعالم والعولمة والمؤثر والمتأثر،  ػبثذ٠ٓ، اٌشش٠ف، 

 .255ص
2
 .225ص َ،9111 اٌمب٘شح، ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش اٌظفبء داسة، إدمان اإلنترنت فً عصر العولم إٌٛثٟ، ِؾّذ ِؾّذ، 
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 :ويمكن أن تتحقق جرائم الخيانة الزوجية اإللكترونية من اإلنترنت بواسطة الوسائل األتية

 :المواقع اإلباحية .1

أك إنشائيا، كيككف  ،بالشراء منيا، أك االشتراؾ فييا ارتياد المكاقع االباحيةصد بذلؾ كيق   

اليدؼ مف ىذه المكاقع في الغالب الربح المادم إذ يتكجب عمى متصفح ىذه المكاقع دفع مبمغ مقطكع 

، ك سنكم مقابؿ اإلفادة مف خدمات ىذه المكاقعأمقابؿ مشاىدة فيمـ كقتنا محددنا أك دفع اشتراؾ شيرم 

ف كانت بعض ىذه المكاقع تحاكؿ استدراج مرتادييا بتقديـ خدمة إرساؿ صكر جنسية مجانية يكمية  كا 

الكاسع لمشبكة كالمزايا األخرل التي تقدميا،  االنتشارمف إلى عناكينيـ البريدية، كاستفادت ىذه المكاقع 

الصكر الفاضحة، كاألفبلـ المكاقع اإلباحية تتيح أفضؿ الكسائؿ لتكزيع  أالؼفيكجد عمى االنترنت 

فيناؾ عمى المكاقع اإلباحية طكفاف ىائؿ مف  ي فاضح يقتحـ عمى الجميع بيكتيـالخميعة بشكؿ عمن

فكؿ مستخدـ ليذه المكاقع عمى االنترنت معرض لمتأثر بما الفاضحة ىذه الصكر كالمقاالت كاألفبلـ 

حقيقينا نتيجة تأثيراتو المؤذية شكؿ خطرنا فيك ي يعترؼ بأم حدكد دكلية أك جغرافيةيتـ عرضو الذم ال 

 1كغير المرغكبة.

 50ك 25%، تتراكح أعمارىـ بيف 35كقد بمغت نسبة المتزكجيف المرتاديف ليذه المكاقع    

ثـ تحكؿ ىذا التصفح إلى  .ك بسبب صحبة سيئةأسنة، بدأكا بتصفح ىذه المكاقع مف باب الفضكؿ، 

 2إدماف يصعب تركو.

 

                                                           
 .192ص ،9112َ ،أثر االستخدام المفرط لألنترنت على وظائف األسرة وعالقاتها االجتماعٌة اٌؾشثٟ، 1

2
 عبِؼخ ِٕشٛسح، غ١ش ِبعغز١ش سعبٌخ عنف الزوجة ضد الزوج: أسبابه ، وأشكاله، حسب رأي األسرة التربوٌة بوالٌة قالمة، افزخبس، اٌذغ١ُٕ، 

 .112ص َ،9111 اٌغضائش، لغٕط١ٕخ، ِٕزٛسٞ،
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 :البريدية اإلباحيةالقوائم  .2

تتيح القكائـ البريدية اإلباحية لؤلعضاء المشتركيف في المكاقع الجنسية تبادؿ الصكر كاألفبلـ   

الفاضحة عمى عناكينيـ البريدية، كربما تككف القكائـ البريدية أبعد عف إمكانية المتابعة األمنية، كيشترؾ في 

فيناؾ  .سالة يرسميا المشترؾ منيـ إلى جميع المشتركيفالقكائـ البريدية آالؼ األشخاص الذم تصؿ أم ر 

 1دليا مشتركك القائمة بشكؿ يكمي.اكـ ىائؿ مف الرسائؿ كالصكر الجنسية يتب

إذ ال  .كبعض المشتركيف في ىذه القكائـ البريدية مف المتزكجيف يدفعيـ االستمرار فييا السرية التامة

محتكم عمى ىذه الصكر كالمقاطع المرسمة إال بكممة مركر ال يمكف الدخكؿ إلى البريد الخاص بالمشترؾ ال

يعرفيا سكاه كيككف حريص عمى عدـ إعطائيا ألحد، كمف ثـ فإف احتماؿ معرفة الطرؼ األخر بخيانتو 

 2مستبعدة.

 :غرف الدردشة .3

تحكلت ىذه الكسيمة إلى أداة سمبية في أيدم بعض األزكاج كالزكجات الذيف استخدمكىا كسيمة  

، كأف بأف ذلؾ ال يعد مف الخيانة أنفسيـلمخيانة، ثـ تتحكؿ إلى نكع مف اإلدماف، ككثيركف منيـ يكىمكف 

ارؼ بشكؿ برمء ثـ يتطكر لف تؤثر عمى شريؾ الحياة، ككثيرنا ما يبدأ ىذا التع ىذه العبلقات عبلقات عابرة

 3إلى تبادؿ المعمكمات الخاصة كالصكر كالمشاعر.

 

 

 
                                                           

1
 .192ص ،9112َ ،أثر االستخدام المفرط لألنترنت على وظائف األسرة وعالقاتها االجتماعٌة اٌؾشثٟ، 
2

 ثٓ ِؾّذ ا٦ِبَ عبِؼخ ِٕشٛسح، غ١ش ِبعغز١ش بٌخسعاآلثار األخالقٌة للعولمة على األسرة المسلمة ووسائل مواجهتها،  هللا، ػجذ ثٕذ أسٜٚ اٌفب٠ض، 

 .222ص َ،9111 اٌش٠بع، ا٦ع١ِ٩خ، عؼٛد
3
 .222ص اآلثار األخالقٌة للعولمة على األسرة المسلمة ووسائل مواجهتها، اٌفب٠ض، 
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 نظرٌات علم النفس المفسرة للخٌانة الزوجٌة: 

اختمفت تفسيرات عمماء النفس كعمى كجو الخصكص عمماء نفس الشخصية كعمماء النفس 

النظرية التي تشكؿ األساس لتفسيرىـ لمظكاىر السمككية،  االجتماعي لمخيانة الزكجية باختبلؼ منطمقاتيـ

كحيث أف الخيانة الزكجية اإللكتركنية يمكف تفسيرىا مف خبلؿ ىذه النظريات ككف أف ىذه النظريات جاءت 

 مفسرة لمخيانة الزكجية بكؿ أطيافيا، كىذه النظريات تتمثؿ في التالي: 

ف نظرية التحميؿ النفسي تضع تفسيرنا لمخيانة الزكجية مف خبلؿ طرحيا لنظاـ إ :نظرية التحميل النفسي .1

تككيف الشخصية المتمثمة في )اليك، األنا، األنا األعمى(، فاليك يمثؿ الجانب البدائي مف شخصية الفرد 

يعيش  كىك المحككـ بمبدأ إشباع المذة، كاألنا ىك ذلؾ المككف الذم ينسؽ بيف مطالب اليك كالكاقع الذم

 1فيو الفرد، أما األنا األعمى فإنيا تتمثؿ بالذات المثالية كالضمير.

 سيمامقايفالذات المثالية تطابؽ تصكرات الطفؿ لما يعداه أبكاه حسننا كأخبلقينا، كالكالداف يكصبلف 

ممية كقيمييما مف العفة كالطيارة إلى الطفؿ عف طريؽ تشجيعو لمسمكؾ عمى كفؽ تمؾ القيـ، كالضمير ىك ع

اصدار الحكـ عف خبرات المرء كتصرفاتو كمقارنتيا بمعايير الذات المثالية إذ إف معايير الضمير تعمؿ عمى 

اكتساب العادات كالقكاعد االجتماعية التي نشأ عمييا الفرد كتكتسب تدريجينا عف طريؽ التقمص، كىك عممية 

شخص أخر مف عائمتو كيأخذ  فعندما يتقمص المرء خصائص .اسباغ خصائص شخص اخر عمى الذات

ا عائمينا في ا  2لسمكؾ.المزيد مف سمات ذلؾ األنمكذج، فإنو يكتسب أنمكذجن

كبناءن عمى ذكر ييفسر الباحث ظاىرة الخيانة الزكجية االلكتركنية كفؽ مدرسة التحميؿ النفسي بأف 

الطفكلة المبكرة،  ىناؾ خمبل في نمك الجانب المتعمؽ بالضمير عند الشخص الخائف يتشكؿ في مرحمة
                                                           

1
 .12ص َ،1271 اٌمب٘شح، ٚإٌشش، ٌٍزؤ١ٌف اٌؼبِخ اٌّظش٠خ ا١ٌٙئخ أؽّذ، فشط: رشعّخ ،نظرٌات الشخصٌة ٌٕٚذصٞ، ن ٘ٛي، 
2
 .15ص ،اٌغبثك اٌّشعغ 
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لديو( كىذا يعني أف نظرية التحميؿ النفسي تفسر  كالمتمثمة في الذات المثالية )األنا األعمى كتشكيؿ الضمير

بناء الخيانة الزكجية عند الزكجيف عمى أساس أف الزكج الخائف أك الزكجة الخائنة كاجو إشكالية في عممية 

كاألنماط السمككية  المعاييرليتبنى  المفترض أف يزكده بالقيـ الضمير، إذ أنو لـ يتحد مع الشخص الذم مف

 الصادرة عنو، فإشكالية الخيانة الزكجية ىي اشكالية في تككيف الضمير لديو.

 :النظرية السموكية .2

النظرية السمككية تشترؾ مع نظرية التحميؿ النفسي في تبنييا لمفيكـ الضمير كنمك الضمير  إف

تشكؿ الضمير فإذا كانت نظرية التحميؿ  ألساليبالكاقع بينيما يكمف في تفسيرىا الخمقي، إال أف اختبلؼ 

النفسي تشرح الية تشكيؿ الضمير مف خبلؿ تفصيبلتيا لعممية التكحد أك التقمص، فإف النظرية السمككية تبيف 

مككية الصادرة، ذلؾ مف خبلؿ طرحيا لعممية النمذجة ينتبو الطفؿ إلى النمكذج ثـ يقمد كيحاكي األنماط الس

 1كىك في ذلؾ يتأيثر بالثكاب كالعقاب كالتعمـ بالمبلحظة كتعزيز السمكؾ.

ساليب الثكاب ـ الخمقية إنما يعتمد عمى اتباع أيرل المنظركف السمككيكف أف استدخاؿ األحكا كذلؾ

كاف ذلؾ ادعى قؼ استعماؿ الثكاب ذا اقتضى المك ب مع طبيعة المكاقؼ االجتماعية فإكالعقاب كبما يتناس

ذا استدعى المكقؼ استعماؿ العقاب كاف ذلؾ أدعى إلى نبذ النمط ، كا  لى تثبيت النمط السمككي المرغكب فيوإ

السمككي غير المقبكؿ كىذا سيؤدم بطبيعة الحاؿ الى تقكية الضمير كمف ثـ االستزادة مف ثبات الحكـ 

ج سمككو عمى نمذً لمناسب الذم يتكحد معو أك يي الخمقي كالعكس صحيح ذلؾ أف الطفؿ الذم ال يجد النمكذج ا

 2مقي.الخي طابعو غرار شخصيتو فمف المتكقع اف يؤدم ذلؾ إلى اضعاؼ ضميره كىذا سيؤدم إلى تغيير 

                                                           
1

 ِٕشٛسح، غ١ش دوزٛساح أؽشٚؽخحٌوٌة الضمٌر واإلنصاف وعالقتهما باإلهتمام االجتماعً لدى طلبة الجامعة،  اٌىبظُ، ػٍٟ ػجذ عٛعٓ اٌغٍطبٟٔ، 

 .17ص َ،9115 اٌؼشاق، ثغذاد، عبِؼخ
2
 .55ص ،9111 ػّبْ، ٚإٌشش، ٌٍطجبػخ اٌفىش داسعلم النفس العٌادي المرضً لألطفال والراشدٌن،  ِؾّٛد، شّبي، 
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 ذاتوكعمى كفؽ ذلؾ يرل الباحث أف الزكج الخائف يظير سمكؾ الخيانة نتيجةن لفقداف نمك سميـ في 

الخمقي لديو، كأف عمميات التعمـ االجتماعي الجانب ك استقرار أتشكيؿ في سنكات طفكلتو المبكرة كذلؾ فقداف 

بكؿ الياتو لـ تسيـ في تعميمو كسائؿ ضبط السمكؾ كباألخص ضبط األناة كالذم يعد أحد الضكابط الخمقية 

 الخمقي لديو. الجانبالتي تككف كاحدة مف نتائجيا النيائية ىي ارتفاع كثبات مستكل 

 :(1مونظرية الحاجات )ماس .3

ىك مفيكمو الخاص بيـر الحاجات  دميا )ماسمك( لعمـ النفس اإلنسانيف المساىمة الخاصة التي قإ

الذم بناه نظرينا مف أف اإلنساف يجب أف يبدأ أكالن بإشباع حاجاتو التي تقع في قاعدة اليـر صعكدنا إلى قمتيا 

 حيث الحاجة إلى تحقيؽ الذات، كقد رتبت ىذه الحاجات بالتسمسؿ اآلتي: 

 .الحاجات الفسيكلكجية 

 .حاجات األمف 

  كاالنتماءحاجات الحب. 

  االحتراـحاجات. 

 .2حاجات تحقيؽ الذات 

 كىنا نكعيف يتـ إضافتيـ لتمؾ الحاجات: 

                                                           
1

 رذسط ثٕظش٠زٗ اشزٙش. سٚع١ب ِٓ ٠ٙٛد٠بْ ِٙبعشاْ أثٛاٖ. ٠ٛ١ٔٛسن ثشٚو١ٍٓ، فٟ ٌٚذ أِش٠ىٟ، ٔفظ ػبٌُ( 1271 ١ٔٛ٠ٛ 1 - 1211 اثش٠ً 1) 

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍٝ ؽظً ؽ١ش ٚعىٕغٓ عبِؼخ فٟ ١ٌذسط ِذ٠ٕزٗ رشن ِب عشػبْ ٌٚىٕٗ ٚاٌذ٠ٗ، ػغؾ رؤص١ش رؾذ ثبٌغبِؼخ اٌمبْٔٛ ثذساعخ ثذأ. اٌؾبعبد

 ِؼٙذ ِؤعغٟ أؽذ ٠ؼزجش ٚ٘ٛ(. 1222) ػبَ اٌفٍغفخ فٟ ٚدوزٛساٖ ،(1221) ػبَ إٌفظ ػٍُ فٟ اٌّبعغز١ش ػٍٝ ٚؽظً ،(1221) إٌفظ ػٍُ فٟ

 وٛسد فشَٚ، أٌذس، أِضبي اٌّٙبعش٠ٓ ا٤ٚسٚث١ٓ اٌّضمف١ٓ ِٓ ثبٌؼذ٠ذ ارظً ؽ١برٗ فزشح ٚخ٩ي ثشٚو١ٍٓ و١ٍخ فٟ اٌزذس٠ظ ثذأ. وب١ٌفٛس١ٔب فٟ آ٠غبٌٓ

ب ،1271 ١ٔٛ٠ٛ 1 فٟ ٚرٛفٟ عٍٛدعزٓ، ًِ  ٚاٌشخظ١خ اٌذافؼ١خ ،(1211) و١ٕٛٔخ ع١ىٌٛٛع١خ ٔؾٛ :ِؤٌفبرٗ أثشص ِٓ (.وب١ٌفٛس١ٔب) ثبسن ١ٍِٕٛ فٟ ػب

 (1279) اٌجشش٠خ اٌطج١ؼخ رغزط١ؼٗ ِب ٚأثؼذ ،(1252)
2

االضطرابات النفسٌة والعقلٌة والسلوكٌة من منظوراتها النفسٌة: أسبابها وأصنافها وقٌاسها وطرق عالجها،  ػٍٟ، ٚاٌطبسق، ؽغ١ٓ لبعُ طبٌؼ، 

 .277ص َ،1221 طٕؼبء، اٌغذ٠ذ، اٌغ١ً ِىزجخ
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 .الحاجة إلى الفيـ كالمعرفة 

 .1كالحاجة إلى الجماؿ 

 ىما: وقد قسم )ماسمو( ىذه الحاجات إلى مجموعتين

  الحاجات األساسية: كىي الحاجات الفسيكلكجية، كحاجات األمف كالسبلمة، كحاجات الحب

اكحاجات التقدير ) ،كاالنتماء بحاجات النقص(؛ ألف اشباعيا ضركرم جدا  كتسمى أيضن

 كالـز لحياة اإلنساف.

  حاجات النمك: كىي حاجات تحقيؽ الذات، كالحاجة إلى الفيـ كالمعرفة، كالحاجة إلى

  2الجماؿ، كىي حاجات عميا تظير بعد إشباع الحاجات األساسية.

لخيانة الزكجية اإللكتركنية عمى أنيا حالة مف نقص الحاجة كفي ضكء ىذه النظرية يفسر الباحث ا  

عند الزكج أك الزكجة سكاء نقص االىتماـ، أك نقص االشباع الجنسي، كغيرىا. فبالتالي يبدأ ىذا الزكج 

بالبحث ىنا كىناؾ عف طريقة لسد ىذه الحاجة فيجد أيسر كأسيؿ الطرؽ ىي الخيانة بكاسطة الياتؼ أك 

 حديثة.كسائؿ االتصاؿ ال

 

 

 

 
                                                           

1
 Bischof, L. J.(1970). Interpreting personality theories, 2nd ed. New York.  Harper & Row. 

2
 Allman, L. (1978). Reading in adult Psychology. contemporary perspectives , New York, Harper &Row 
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 منيا: والحكم الشرعي وموقف القانون، ب الخيانة الزوجية االلكترونيةأسبا المبحث الثاني:

 ويشمل المطالب االتية: 

 : األسباب العامةاألول المطمب

 : األسباب مف جية الزكجالثانيالمطمب 

 : األسباب مف جية الزكجة الثالثالمطمب 

 الفمسطيني مف الخيانة الزكجية االلكتركنيةمكقؼ القانكف : الرابعالمطمب 

 : الحكـ الشرعي في الخيانة الزكجية االلكتركنيةالخامسالمطالب 

 في المحاكـ الشرعية في الضفة الغربية لاألسباب التي تضمنتيا الدعاك : السادسالمطمب 

 : مقاببلت حكؿ بعض صكر الخيانات الزكجية االلكتركنية.المطمب السابع
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 منيا: والحكم الشرعي وموقف القانونأسباب الخيانة الزوجية االلكترونية  المبحث الثاني:

ف، يكيمقى اىتماـ الكثير مف الباحثيف كالدارس، مكضكعه بالغ الحساسية كذك خطكرة الخيانة الزكجية

معرفة أسبابو كمسبباتو كآثاره السمبية عمى  ف أكثرىـ ييميـإبؿ  الكثير مف الناس إضافة إلى أنو مدار حديث

  .1الفرد كالمجتمع

إال في الحاالت  -بشكؿ عاـ–الخيانة الزكجية  تاريخيا ال تعرؼعاشت األمة اإلسبلمية طيمة كلقد   

؛ كمف الممكف أف ذلؾ يرجع إلى أف الفيـ المجتمعي العاـ لمديف االسبلمي كالعادات كالتقاليد السائدة النادرة

جدار أماف أماـ مثؿ ىكذا حكادث فمـ تكف الخيانة سمة ممحكظة في المجتمعات االسبلمية إال في النادر  كاف

القميؿ في ظؿ عدـ اختبلط الثقافات كنقاء الفكر المجتمعي االسبلمي مف الفكر الشاذ، ككذلؾ صعكبة 

الشرعي كفيبلن بالقضاء  ككاف الحد الكصكؿ إلى المحرمات في أزماف االتصاالت فيو كانت محدكدة جدنا.

 . ثـ عرفت الرذيمة طريقيا إلى أمة العفاؼ فصارت تنتشر كالكباء الخبيث -كظاىرة-عمييا 

ظاىرة قديمة قدـ الحياة نفسيا كمنذ كجكد اإلنساف األكؿ  -بمفيكميا التقميدم– الخيانة الزكجيةك 

المطيرة  النبكية كالسنة كتاب اهلل المطير،جاء ذكرىا في القرآف الكريـ ك فميست خافية عمى أحد مف الناس. 

أما في العصر الحديث فقد أخذت ىذه الظاىرة تكاكب الحداثة كأم  .عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ

شيء سمبي أك إيجابي كاف، فأصبحت الخيانة تسير بشكؿ إلكتركني عف طريؽ صكر شتى: المحادثات 

رساؿ    2الصكر كالتسجيبلت كغيرىا.الياتفية، كالرسائؿ اإللكتركنية، كا 

ال يمكف أبدان أف نيجيٍّرىا مثبلن لمرجؿ دكف المرأة كال  كفي حقيقة األمر فإف الخيانة الزكجية اإللكتركنية  

المرأة دكف رجؿ خصكصان كأنيا تتـ برضا الطرفيف كمكافقتيما فبل يمكف أف نقكؿ بأف الرجؿ أكثر خيانة مف 
                                                           

1
 ربس٠خ َ،1/11/9112: إٌشش ربس٠خ إٌضاػبد، ٚؽً ٌٍذ٠ّٛلشاؽ١خ اٌفٍغط١ٕٟ اٌّشوض ِٕشٛس، ِمبي الخٌانة الزوجٌة: األسباب والعالج، سٔذح، ثشوخ، 

 .http://www.pcdcr.org َ،19/2/9112: ا٨ؽ٩ع
2
 .اٌغبثك اٌّشعغ 

http://www.pcdcr.org/
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فمف ؛ بسيط جدان كىك أف أم خيانة في الدنيا تككف بطميا رجؿ كامرأة معان  المرأة كالعكس صحيح كذلؾ لسبب

  1.تحدث خيانة برجؿ دكف امرأة كال بامرأة دكف رجؿ فمك غاب أحدىما لـ تكف ىناؾ خيانة عمى اإلطبلؽ

الخيانة الزكجية في المفيـك الشامؿ ال تقتصر فقط عمى الزنا؛ بؿ إف إقامة أم عبلقة تتجاكز حدكد ف  

ف كاف أشدىا بيف الزكجيف العبلقة الجنسية   2.الشرع يمكف أف تعتبر نكعان مف الخيانة كا 

حتى في الدكؿ التي تندرج في خانة  ا غير مشركع كغير مقبكؿالخيانة الزكجية ال تزاؿ تعتبر أمرن ك   

أة تتيـ في مجتمعات التطكر كاالنفتاح مثؿ النمسا كاليكناف كسكيسرا كغيرىا مف الدكؿ األكركبية كما أف المر 

أخرل بالخيانة حتى إذا خانت قسران، بفعؿ تعرضيا لبلغتصاب، كقد حصؿ ىذا األمر فعبلن في دكؿ مثؿ 

  3.باكستاف كنيجيريا

كالشريعة اإلسبلمية ككذلؾ القكانيف المحمية لـ تغفؿ قضية البحث في أسباب الخيانة الزكجية،  

القكيمة التي تربط العبلقات بيف الناس بعيدنا عف الكذب كالخداع كالكقاية منيا كعبلجيا، فكضعت األسس 

  كالخيانة.

كيرل الباحث أف أسباب عبلج الخيانة الزكجية ال يككف إال مف خبلؿ البحث المعمؽ في األسباب   

 التي تدفع بالرجؿ أك المرأة إلى الكقكع فييا فتشخيص المشكمة كمعرفة أسبابيا أكلى طيرؽ الحؿ فالخيانة

أك الزكجة كحدىا، كمنيا  همتعددة األسباب كالدكافع منيا ما يمكف تصنيفو كأسباب متعمقة بالزكج كحدالزكجية 

 ما ىي أسباب مشتركة فيما بينيما.

                                                           
1
 .7ص ،الخٌانة الزوجٌة: أسبابها وطرق العالج منها اٌفٕذٞ، 
2
 7ص. اٌغبثك اٌّشعغ 
3
: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،5/7/9117: إٌشش ربس٠خ اٌؼشة، د٠ٛاْ ِٛلغ مفهوم الخٌانة الزوجٌة بٌن المرأة والرجل، ونتائجها المدمرة، ِؾّٛد، أؽّذ اٌمبعُ، 

19/1/9112َ .http://www.diwanalarab.com. 

http://www.diwanalarab.com/
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مف حيث األسباب العامة  الخيانة الزكجية اإللكتركنية اكؿ األسباب المفضية إلىنكفي ىذا الجانب نت

الخيانة إضافة إلى أسباب كؿ مف الزكج أك الزكجة لمقياـ بالخيانة الزكجية  التي تؤدم بالرجؿ أك المرأة إلى

 كذلؾ مكقؼ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف مف ىذه اآلفة. اإللكتركنية

 المطمب األول: األسباب العامة

ا المشترؾ حيث يبدأ كؿ منيما مى يً شً ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي تقكد األزكاج إلى االبتعاد عف عي 

، كعمى الرغـ كوباختيار الطريؽ الذم يراه مناسبان إلشباع رغباتو كالحصكؿ عمى ما يعتقد بأنو يفتقده لدل شري

ىناؾ العديد مف األسباب كالعكامؿ التي  أف مف أف كثير مف العكامؿ قد تككف متعمقة بالزكجة أك بالزكج إال

 1كنية.اإللكتر تدفع الزكج أك الزكجة نحك ممارسة الخيانة الزكجية 

بحيث تككف  ي ال يمكف حصرىا في الرجؿ المرأةكنقصد باألسباب العامة ىنا الدكافع المشتركة الت

مرتبطة بكمييما، كقد تككف ىذه األسباب غير حقيقية عند إقرار الرجؿ أك المرأة بالخيانة الزكجية االلكتركنية، 

، أك حتى ىناؾ أسباب نفسية يعجز عف في بعض الحاالت أف الزكج الخائف ال يممؾ سبب معيف لكحظألنو 

فيختار أم األسباب العامة ليبرر خيانتو كتقصيره ففي حالة العكلمة الكاممة كسيكلة االتصاؿ قد  تحديدىا

 يجنح الزكج أك الزكجة إلى الخيانة عمى االنترنت بدكف أم مبررات مقنعة لفعؿ الخيانة.

ا جاءت نتيجة لعكامؿ مجتمعية مختمفة أجبرت كقد تككف ىذه األسباب مرتبطة بالمجتمع؛ أم أني

 الزكج أك الزكجة عمى الكقكع في آفة الخيانة الزكجية االلكتركنية.

 

                                                           
1
 .1ص ،الخٌانة الزوجٌة: أسبابها وطرق العالج منها اٌفٕذٞ، 
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 :1إلى قسمين ويمكن أن تنقسم أسباب الخيانة الزوجية
 

 :األسباب الشخصية :أوال
قد تتكافر في الشخص مجمكعة مف الدكافع التي قد تقكده إلى ارتكاب الخيانة الزكجية بشكؿ 

في ذات الشخص راجعة إلى أسباب قاىرة أك أسباب اختياريو، كمف ىذه  تككفإلكتركني، كىذه األسباب 

مكؾ حيث يعتبر الديف عامبل أساسيا في ضبط س انخفاض مستكل التديف لدل الزكج الخائف: األسباب

ضعؼ الشخصية كعدـ التحكـ في كذلؾ ك  يجعؿ مف الفرد أكثر قابمية لمخيانة،اإلنساف، كضعؼ ىذا العامؿ 

حيث  لعبلقات السابقة قبؿ الزكاجإضافة إلى ا ستسياؿ عامؿ الخيانة في النفسيؤدم إلى ا سيطرة الشيكات

، بحكـ المقارنة المستمرة سابقنانة أف المتزكجيف كالمتزكجات ممف كاف ليـ عبلقات سابقة أكثر عرضة لمخيا

يجعؿ مف الزكج أك الزكجة دائـ التذمر  سكء االختيار كعدـ القناعة الشخصية بمكاصفات الزكج أك الزكجةك 

إصابة أحد الزكجيف بالمرض أك العجز مع كجكد شخصية كذلؾ ، ك مف زكجو كبالتالي أكثر عرضة لمخيانة

عدـ ، ك في الخيانة الزكجية حيث تبلقت أسباب الخيانة مف الطرفيفلمكقكع يشكؿ بيئة خصبة  ضعيفة التديف

ىماؿ أحد الزكجيف لؤلخر العامؿ المادم إضافة  إشباع الناحية العاطفية المتمثمة في الحب كالتقدير كا 

في ظؿ غياب اإليماف بأرزاؽ اهلل يؤدم إلى  كالحاجة لمماؿ كالسيما لدل الزكجات، كعدـ القناعة بما قسـ اهلل

 .ثير مف التمرد كالرفض عند النساءك

 :األسباب االجتماعية :ثانيا
كقد تككف الخيانة الزكجية االلكتركنية مف دكافع اجتماعية ترجع إلى ممارسات المجتمع كتشجيع 

 ، كفتح أبكاب التكاصؿ بيف الجنسيف ببل حدكد أك قيكد، كمف ىذه األسباب:الفاحشةاالختبلط، كالتساىؿ مع 

                                                           
1
 اٌغؼٛد٠خ، اٌٛؽ١ٕخ، فٙذ ِىزجخمشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسري، –دلٌل اإلرشاد األسري  اٌؼض٠ض، ػجذ ثٕذ أعّبء اٌؾغ١ٓ، 

9111،َ (5/22) 
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تحريـ االختبلط كاألمر األمر الرباني بحيث  المحـر بيف الجنسيف كالتساىؿ في أمر الحجاباالختبلط 

يؤدم إلى ترسيخ العفة في المجتمع كضعؼ تطبيؽ ىذه األكامر الربانية يؤدم إلى تكفير بيئة بالحجاب 

كاالتصاؿ كعمى  سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـإضافة إلى  خصبة في المجتمع لكقكع الخيانة الزكجية كتقبميا

، فالفضاء رأسيا الياتؼ الثابت، الياتؼ المحمكؿ، الشبكة العنكبكتية )اإلنترنت(، القنكات الفضائية اإلباحية

 .االلكتركني يشكؿ أسمكبنا عصرينا سيبلن لمكقكع في الخيانة الزكجية االلكتركنية

اب العامة أم التي يككف العديد مف األسباب التي تندرج تحت األسبجمع يأف  الباحث كقد حاكؿ 

 :المتسبب فييا الزكج أك الزكجة أك الكاقع كما يمي

 :الدينيضعف الوازع . 1

فبل بد مف تربية صحيحة مبنية ؛ ضعؼ الكازع الديني الخيانة الزكجية االلكتركنية عأىـ أسباب كقك 

كضعؼ الكازع الديني ىك عمى أسس سميمة، كيككف أساس التربية القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة. 

  1.السبب الرئيسي في حدكث الخيانة الزكجية االلكتركنية

 :الحراماإلدمان عمى مشاىدة . 2

أفبلـ الحب كالغراـ كاليياـ ككذلؾ الخيانة  رامعيا انتش كبيرانتشار الفضائيات زادت بشكؿ في زمف ف

كقد تضرب عمى كتر ، تصادؼ ىكل في نفس الرجؿ كالمرأة في كؿ صكرىا كأشكاليا، ككثير مف ىذه األفبلـ

حساس أك تسد نقصان لدل كؿ منيما في خيانة مع شريكو اآلخر كمف ثـ يتمنى ىذا الشيء عمى أرض الكاقع 

كيسعى جاىدان إلى فعمو رغبة منو في حصكلو عمى ما حصؿ عميو بطؿ أك بطمة الفيمـ أك كبلىما معان كلـ 

                                                           
1
 (5/22)،مشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسري–دلٌل اإلرشاد األسري  اٌؾغ١ٓ، 
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ث إال في الخياؿ كاف ىذا األسمكب أسمكب تجارم رخيص كلك قدر ليما أف يطمعا عمى يعمـ بأف ىذا ال يحد

 .1حياة البطؿ أك البطمة الحقيقية ألدرؾ أنيما يعيشاف أتعس كأسكأ حياة عمى كجو األرض كلكنو التمثيؿ

 :التقميد والمحاكاة لمغير. 3

فيقكؿ النساء فتجد البعض يقمد كيحاكي كيحاكؿ إثبات الرجكلة لدل الرجاؿ بإظيار مغامراتيـ مع 

طالما أف صديقي فبلنان مف الناس أك صديقتي فبلنة مف الناس كؿ منيا لو عبلقات كارتباطات خارجة عف 

أريد ذلؾ حتى أككف في كطالما يريدكنني أف أصبح مثميـ كأنا أيضان  االجتماعية،الديف كالشرع كاألعراؼ 

د كأف أككف كما يريدكف حتى أستطيع مسايرتيـ بي  ال سخرية كأتيـ بالرجعية كالتخمؼ إذمأمف مف التيكـ كال

  .2كالعيش معيـ كعدـ فقدانيـ

 :نثحث عٍ انكًال. ا4

أف  مستحيبلن  كؿ مف المرأة كالرجؿ دائمان ما يبحثاف عف الكماؿ في كؿ شيء كىذا أمر ليس صعبان بؿ

مستحيؿ أف مف التجد كؿ شيء في شيء كاحد فما لدل ىذا ينقص في كؿ شيء كىذا أمر ليس صعبان بؿ 

تجد كؿ شيء في شيء كاحد فما لدل ىذا ينقص ذلؾ كالعكس صحيح كبالتالي فإف كؿ منيما يبحث كيستمر 

د مف التجريب بي  إذ الفي البحث عٌما يرضيو كلف يجد كطالما أنيما لف يجدا ما يصبكا إليو في شخص كاحد 

 3.مع آخر كأخرل حتى لك كانت الكسائؿ كالطرؽ غير مشركعة

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (5/22). اٌغبثك اٌّشعغ 
2
 .222صة المسلمة ووسائل مواجهتها، اآلثار األخالقٌة للعولمة على األسر اٌفب٠ض، 
3
 .117ص ،9111 ػّبْ ا٦ٌىزشٟٚٔ، ٌٍٕشش ِٕضٛسح ؽشٚف المرأة عبء اجتماعً، ػبدي، ػبِش، 
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  :إشاعح انفاحشح. 5
لحكايات الغريبة كالمغامرات العجيبة كاألساطير التي يتبناىا المغامركف في ىذا المجاؿ كالتي تشد الكؿ ا

ثبات لئلقباؿ عمى ذلؾ كبالتالي رغبة كؿ منيما في اإلقداـ كالدخكؿ  إلى ذلؾ العالـ كلك مف باب التجربة كا 

شباع رغبة ممحة كمسيطرة   1.كا 

 :أصحاب السوء. 6

يزينكف لو تمؾ العبلقات المحرمة، كقد يتصاحب ذلؾ مع تمنع ك  أصحاب السكء يرغبكنو في الحراـ،ف  

 2.زكجتو منو، كجيميا بكسائؿ كسبو كجذبو مما يسقطو في ىذا الحراـ

 :انًحزواالختالط . 7

االختبلط المستمر كالدائـ في بعض األماكف بيف الرجؿ كالمرأة كقضائيما لكقت ليس بالقصير مع   

بعضيما البعض، كقد يككف المقاء رسميان في بداية األمر كقد يطكؿ ذلؾ كلكف يأتي يكـ كيشتكي ىذا كتشتكي 

لتبادؿ في الحديث تمؾ مف ظركؼ الدىر كأمكر الحياة ،كمف ثـ يتعاطؼ ىذا كيتعاطؼ ذلؾ كيحصؿ ا

كربما بدكف شعكر مف كمييما كيشعراف بأف  ،ة فيميمكف إلى بعضيـ البعض بشعكرالشخصي كالرأم كالمشكر 

كبلن منيما كجد ما ينقصو عند اآلخر أك عمى األقؿ يخيؿ لو ذلؾ كقد ال تمكنيا ظركفيا مف االلتقاء شرعان 

تحدث الكارثة مف قبؿ الطرفيف إلشباع رغبة في ألسباب كثيرة بعضيا ظاىرة كمعركفة كبعضيا غير ذلؾ ف

  3.نفسية كؿ منيما ال يستطيعاف كما أسمفت إشباعيا بالطرؽ المشركعة

 

 

 
                                                           

1
 .17ص ،مشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسري–دلٌل اإلرشاد األسري  اٌغذ٠بْ، 
2
 .7ص منها،أسبابها وطرق العالج : اٌضٚع١خ اٌخ١بٔخ اٌفٕذٞ، 
3
 .12ص ،مشكلة الخٌانة الزوجٌة وكٌف ٌتعامل معها المرشد األسري–دلٌل اإلرشاد األسري  اٌغذ٠بْ، 
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 :صفاخ تعًم عهى إخفاق انحياج انشوجيح. 8

بحث المختصكف عف الشركط النفسية لمسعادة الزكجية فكجدكا أف طائفة كبيرة مف الصفات التي   

تعمؿ عمى إخفاؽ الحياة الزكجية كىدميا كتميد لمخيانة كىذه الصفات ىي: )فرط الحساسية، السجايا الكئيبة، 

بالمدح كالقدح،  المسرؼ التأثر،األمزجة الغضبية، التصرؼ الشرس القاسي، المستأثر، فقداف النظاـ، شدة 

الشؾ في الذات، الطغياف حياؿ الجنس اآلخر، غياب االىتماـ باألفراد اآلخريف، تقمب المزاج بدكف سبب 

  1(.صحيح، االندفاع المضطرب إلى الكحكؿ أك الجنس

 :انًقارَح .11

اآلخر، كبسبب فيناؾ عدد كبير مف األزكاج أك الزكجات الذيف بسبب طبيعة عمميـ يحتككف بالجنس   

فيذا الزميؿ في العمؿ دائـ الضحؾ كالنكت،  تبدأ المقارنة ثـ مستمر يبدأ اإلعجاب بالطرؼ اآلخراالختبلط ال

كىكذا  ة كداكنة المكف،بينما زكجيا دائـ العبكس، كىذه الزميمة رائعة القكاـ كتقاطيع الكجو بينما زكجتو مممكء

  2.يتطكر األمر لبدء عبلقة محرمة مع الجنس اآلخرتبدأ المقارنات في الكثير مف األمكر ثـ 

 :اإلعجاب الظاىري .12

إف مما يؤسؼ لو أف الكثير مف الرجاؿ ال يبحث في المرأة إال عف الجماؿ الظاىرم فبل ييمو إال 

قكاـ الجسـ، كجماؿ الكجو أما األخبلؽ كالديف كالطباع، كاالستقامة، كصبلح أسرتيا فآخر ما يفكر فيو، 

كبالتالي عندما يتـ الزكاج، كيتكشؼ لو الكثير مما كانت تخفي مف العيكب الباطنية، كاألخبلؽ السيئة، 

كالطباع الممتكية، يصاب باإلحباط ثـ يبحث بعد ذلؾ عف عبلقات أخرل بالحراـ، كيمتنع عف الطبلؽ بسبب 

  .بلؽبعض األمكر التي تسبب لو بعض األضرار، كلكنو يؤثر الخيانة عمى ذلؾ الط

 

                                                           
1
 .12ص ،األسري الورشذ هعها يتعاهل وكيف الزوجية الخيانة هشكلة– األسري اإلرشاد دليل الغديان، 
2
 .71ص ،تأثٌر المحٌط األسري فً الخٌانة الزوجٌة غٛاٌُ، 
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 :الجيل بالتثقيف الجنسي. 13

فقد ينفر الزكج )أك الزكجة( مف أف يقترب أحدىما مف اآلخر إذا كاف السبب ىك إىماؿ نظافة   

، كلعؿ السبب الحقيقي كراء أكثر المشكبلت األنؼ أك األذف أك الجسدالظاىر حتى خبثت رائحة الفـ أك 

معان، كيؤدم الحياء المصطنع إلى اصطناع أسباب لمخبلؼ الزكجية يككف ألسباب عاطفية أك جنسية أك ىما 

  1ـ.الزكجة( بحث عف المتعة في الحرا غير الحقيقية، فإذا ما نفر الزكج )أك

 :الزوجينسوء االختيار ألحد  . 14

سكء االختيار ألحد الزكجيف ىك البداية الخاطئة لحياة كاف ينبغي ليا أف تككف مستقرة كمستمرة ألف   

النكاح التكاصؿ بقكة مف الحياة إلى الممات ألف النكاح المؤقت أك محدد المدة ال يقره اإلسبلـ  األصؿ في

فإذا تغاضى الرجؿ أك المرأة عف بعض العيكب الظاىرة في المتقدـ إلييا أك عف عيكب المتقدـ ذاتو فإف 

لى طريؽ الغكاية بسبب بعض ىذه العيكب قد يستفحؿ كيؤدم إلى تصدع الحياة الزكجية أك االنحدار بيا إ

كيؤكد ىذا المعنى الدعكة إلى تفضيؿ ذات الديف  عدـ التكافؽ العاطفي أك الخمقي أك غير ذلؾ مف األسباب،

ف كانت ال تتمتع بيذه المزايا ألف ذات الديف غناىا في  عمى ذكات الماؿ أك الجماؿ أك الحسب كالنسب، كا 

كحسف تقبميا لزكجيا ألف الحسف قد يردم المرأة كيسقطيا في نفسيا، كجماليا في خمقيا، كحسبيا في سمككيا 

مياكم االنحراؼ، كتكافر ما ليا قد يجعميا طاغية تعمؿ عمى التحكـ في زكجيا ككؿ شؤكف األسرة كما أنيا 

ألسرة، كيضع إضعاؼ اقد تعتمد عمى أنيا حسيبة نسيبو فتتعالى كتتكبَّر عمى زكجيا، كىذا كمو يؤدم إلى 

 2.طريقيا بقدر قد يؤدم إلى تدميرىا أك االندفاع بيا إلى مسالؾ كطرؽ ال تحمد عقباىا العكائؽ في
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 .71ص ،الزوجية الخيانة في األسري الوحيط تأثير غىالم،
2
 .1ص أسبابها وطرق العالج منها،: اٌضٚع١خ اٌخ١بٔخ اٌفٕذٞ، 
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كيرل الباحث أف األسباب العامة لمخيانة الزكجية كاسعة ككبيرة في ظؿ أف أغمب جرائـ الخيانة  

ؾ حاالت الزكجية االلكتركنية تظؿ طي الكتماف، كبعيدة عف أدكات البحث كالباحثيف باإلضافة إلى أف ىنا

خاصة يمكف تصنيفيا كأسباب عامة لمخيانة الزكجية االلكتركنية خاصة بأف بعض األزكاج ال يبدكف أسبابنا 

 كاضحة أدت بيـ إلى الكقكع في شىرىؾ الخيانة الزكجية.

كىذه األسباب التي يمكف تصنيفيا كعامة يشترؾ فييا الزكج أك الزكجة في معظميا أسباب لمخيانة 

يدية المعركفة، كتشترؾ معيا في النمط الجديد مف الخيانة الزكجية االلكتركنية ذلؾ أف الخيانة الزكجية التقم

كاحدة في حيف أف التجديد حصؿ في األسمكب فقط مف خبلؿ االعتماد عمى كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة في 

 فعؿ الخيانة.

نية: سيكلة الكصكؿ إلى خدمات كمف األسباب العامة التي يمكف اضافتيا لمخيانة الزكجية االلكترك 

بيئة خصبة حيث أصبح بإمكاف الجميع الكصكؿ إلى تمؾ الكسائؿ الحديثة كبأزىد األثماف مما كفر  االنترنت

 ممارسة فعؿ الخيانة الذم كاف يجد صعكبة في ممارستو بدكف ىذه الكسائط.عند الرجؿ أك المرأة ل

األزكاج الخائنة إلى ممارسة الخيانة الزكجية كما سيكلة التخفي كسرعة الكصكؿ ساىـ بحد كبير 

االلكتركنية فمـ يعد الخائف بحاجة إلى الخركج مف منزلو، كلـ يعد بحاجة إلى الكثير مف التخفي كالتستر بؿ 

 أصبح في أم كقت، كفي أم مكاف باإلمكاف ممارسة ىذه الخيانة.
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 : األسباب من جية الزوجالثانيالمطمب 

 :نفسيابعدم اىتمام الزوجة  .1

فقد تيمؿ الزكجة نفسيا كمظيرىا كنظافتيا بعد فترة طكيمة مف الزكاج، كتستييف بزينتيا كجماليا 

متصكرة أف زكجيا ال يعنيو ذلؾ كأنو لف ينظر إلى غيرىا أبدنا كلف يفكر بالزكاج مف أخرل بعد العشرة 

عمكمنا الطكيمة كاألكالد. كىذا خطأ في التصكر لدل المرأة
1.   

ا عمى الدكاـ فعند انصراؼ الزكجة باىتماميا خارج ا كمرغكبن عتو يرغب في أف يككف جذابن يالرجؿ بطبك   

ا زاؿ مرغكبن  ما ونأنطاؽ رغبتو كانشغاليا بأطفاليا كبيتيا يكجو أنظاره إلى امرأة أخرل لكي يثبت جاذبيتو ك 

2.فينصرؼ إلى نزكاتو كيحاكؿ تحقيقيا بإيجاد أخرل
 

٠ٚشٜ اٌجبؽش أْ ػذَ ا٘زّبَ اٌضٚعخ ثٕفغٙب ِٓ ا٤عجبة اٌّّٙخ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ خ١بٔخ صٚعٙب ٌٙب، 

فؼٍٝ اٌضٚعخ أْ اٌذائُ ثؤِٛس إٌّضي، ٚؽبعبد ا٨ٚ٤د، ٨ٚ رٕظُ ٚلزٙب ارغبٖ ٘زٖ ا٤ِٛس،  بانشغالياٚرٌه 

 ٌزظٙش ٕفغٙبٚرٕظ١ف اٌج١ذ فزشح خشٚط اٌضٚط خبسط إٌّضي، ٚرؼًّ ػٍٝ ا٨ػزٕبء ث األبناءرؼغً ِٓ سػب٠خ 

 ٨ئك ٚأ١ٔك أِبَ صٚعٙب.ثّظٙش 

 3.عدم الشعور بالمسؤولية من قبل الزوج نفسو .2

  :المراىقة المتأخرة. 3

ركح كتظير بالتالي ، بعد مركر سنكات طكيمة عمى الزكاجكتظير المراىقة المتأخرة عند الرجؿ   

عادة الشباب كتحقيؽ الرجكلة كالبحث عف الجديد فتظير ىذه المشكمة   4.المغامرة كالتجربة كا 

                                                           
1
 .111ص ،المرأة عبء اجتماعً ػبِش، ا 
2
 111ص. اٌغبثك اٌّشعغ 
3
 .71ص ،تأثٌر المحٌط األسري فً الخٌانة الزوجٌة غٛاٌُ، 
4
 .19ص العالج منها،أسبابها وطرق : اٌضٚع١خ اٌخ١بٔخ اٌفٕذٞ، 
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 :الزوجةسوء أخالق . 4

إذا كانت المرأة تجعؿ مف زكجيا محط سخريو أك نقد مستمر أك تسخر مف تصرفاتو أك تنتقده بشده   

العامؿ يدفع بو بالبحث عف  ىذاف إحياتيما ف أك ال تحتـر أىمو أك أنيا تخرج بمشاكميا الزكجية خارج إطار

 1.امرأة أخرل تحترمو كتقدر حياتو

 :شخصية الزوج. 4

قد يككف الزكج صاحب شخصية مضطربة أك ال أخبلقية أك ال متدينة أك إذا كاف مصاب   

 كذلؾ أباضطرابات أك عقد نفسية أك لديو شذكذ جنسي أك ميكؿ جنسية غير مألكفة كلـ تكافقو الزكجة عمى 

 2.كاف يستعمؿ المخدرات قد يقع في الخيانة

 :الرغبة الجامحة. 5

أك ألنو ال يستطيع الزكاج مف  ،يتـ إشباعيا مف قبؿ زكجتو كلـإذا كانت رغبة الزكج الجنسية جامحة   

 .3 أخرل بسبب منع ىذا الزكاج كما يحدث في بعض البمد أك لعدـ قدرتو عمى ذلؾ

االىتماـ بالعبلقة الجنسية كتقدير دكافعيا، كتمبية رغبات الزكجيف  الجنسي فإفنظرنا لمفيكـ اإلشباع ك  

كاإلشباع األمثؿ لمغريزة الجنسية يكلد األلفة كالمحبة كالتكيؼ كالتفاىـ بيف الزكجيف، كمف أجؿ ىذا يجب أف 

ال يجب اإلفراط يككف أحد الزكجيف أك كبلىما يكتسب ثقافة جنسية يدرؾ اليدؼ كأىمية العبلقة الجنسية، ك 

ىماؿ الجانب الركحي فاإلشباع الجنسي ىك أحد مرتكزات الحياة الزكجية السعيدة؛  في ممارسة ىذه العبلقة كا 

                                                           
1
 .111 ،المرأة عبء اجتماعً ػبِش، 
2
 .225ص َ،9117 اٌمب٘شح، ٧ٌػ٩َ، فشؽخ ِؤعغخأهمٌة اإلشباع العاطفً عند الزوجٌن،  ػٍٟ، عؾش اٌّظشٞ، 
3
 .29ص ،9111 ػّبْ، اٌضمبفخ، ػٍُ داس ، كٌف تسٌطرٌن على نزوات زوجك وتبعدٌن الممل عن حٌاتكما،ؽغٓ خٕغبء إٌؼ١ُ، 
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ألف معظـ المشكبلت األسرية: كالطبلؽ، كالتفكؾ األسرم سكاء أكاف كمينا أك جزئينا، كالخيانة الزكجية، 

  1صعكبات التعبير الجنسي. كالبركد العاطفي، كالعنؼ يعكد بالدرجة األكلى إلى

كمعظـ الرجاؿ يككف لدييـ الدافع الجنسي أقكل مف المرأة التي تعطي أىمية أكثر لممشاعر  

كاألحاسيس مما يدفعيا في بعض األحياف إلى رفض تمبية رغبات الزكج، كقد يؤدم ذلؾ لمخيانة الزكجية. 

 كالنرفزةكىناؾ بعض األزكاج ال ييتمكف بممارسة الجنس مع زكجاتيـ مما يكلد لدييف اضطراب نفسي: 

باع الجنسي ال يرتبط كاإلش رغباتيا،، مما يدفع بالزكجة إلى خيانة زكجيا مع رجؿ آخر إلشباع كالعصبية

كالمداعبات قبؿ كبعد الجماع؛ ألنيا في الغالب تساعد لمكصكؿ إلى  فقط بالجماع بؿ إف ىناؾ أمكر أخرل

 2اإلشباع الجنسي المراد.

 :انجُسيانثزود . 6

إذا كانت الزكجة ال تحسف مبادلة زكجيا الحب فقد تككف باردة جنسيان أك ليست مف النكع الذم ييتـ   

تيتـ بو فأدل ذلؾ بو إلى مشكمة كادت أف تكقع  كالبيذه المسائؿ بؿ إف رجبلن كانت زكجتو زاىدة في الجنس 

 3.غيرىابو في عبلقات جنسية مع 

 :زيادة االىتمام باألبناء. 7

نجابيا األبناء تتصكر أف ميمتيا ىي المنزؿ كاألكالد فيزداد اىتماميا    المرأة العربية بعد زكاجيا كا 

فيشعر الزكج  إىماؿ الزكج بعد سنكات مف الزكاجالدائـ باألكالد كأعماؿ المنزؿ أكثر مف الزكج كبالتالي يزداد 

فتعطي األكلكية ذا كانت امرأة عاممة كقد يسكء الكضع إ ،بعدـ أىميتو لدل الزكجة كىامشيتو في حياتيا

 4.ثـ البيت ثـ العمؿ ثـ األىؿ كاألقارب كالصديقات ثـ الزكج لؤلكالد

                                                           
1
 .917ص ،تأثٌر المحٌط األسري فً الخٌانة الزوجٌة غٛاٌُ، 
2
 917ص. اٌغبثك اٌّشعغ 
3
 917ص. اٌغبثك اٌّشعغ 
4
 .111ص ،المرأة عبء اجتماعً ػبِش، 
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عدـ القياـ ك  مثؿ عدـ الشعكر بالمسؤكلية :وجود أخالق وصفات في الزوجة ال يمكن الزوج احتماليا .1

  1 .. الخالزائدة.العصبية ك بااللتزامات األسرية 

ألف المجتمعات  نظرنا يانة الزكجية كثيرةاألسباب التي تدفع الزكج إلى الكقكع في الخكيرل الباحث أف  

كالفمسطيني بشكؿ خاص تنظر إلى الرجؿ باعتبارات تفضمو عمى المرأة، كمف ىنا فإف  العربية بشكؿ عاـ

ألسباب السابقة ىامش الحرية لمرجؿ أكبر في التبرير كفي الكقكع في الخيانة الزكجية، كقد ال يككف أم مف ا

ا لخيانة أحد االزكاج إال أنو يتمسؾ في أحدىا ليبرر لنفسو كلممجتمع كقكعو في شرؾ الخيانة  صحيحن

 الزكجية.

 إلجبارىامف األسباب التي مف الممكف أف تدفع الزكج نحك الخيانة ىك رفض الزكجة لمزكج نتيجة ك  

 إلشباعر الزكاج إلى البحث عف طرؽ أخرل عميو، أك نتيجة لعدـ رغبتيا في الزكاج باألساس مما يضط

الجكانب النفسية كالعاطفية عنده فيجد الطرؽ االلكتركنية مفتكحة أمامو، كسيمة فيختار الطريؽ األسيؿ 

 كاأليسر مف محاكلة اقناع زكجتو بالقبكؿ بو.

كأنو ميما كأيضا مف األسباب المتعمقة بالزكج الثقافة العامة السائدة بأف الرجؿ ال يعيبو شيء،  

ا أك غير متزكج فإنو غير مذنب، كمف ىنا كنظرنا ألف المجتمع لف يعيبو فالزكج لف  تكاصؿ مع النساء متزكجن

قامة عبلقة معيف. ا في محاكلة التكاصؿ مع النساء االخريات كا   يجد حرجن

أف كثير مف الزكجات تيتـ  جية االلكتركنية مف جية الزكجكمف األسباب المرتبطة بالخيانة الزك  

انتشار ك  العكلمةمما يسبب حالة فراغ عاطفي عند الزكج، كىذا في عصر  ئيا كمنزليا عمى حساب الزكجبأبنا

 فيجد الطرؽ كميا سيمة مف خبلؿ االتصاؿ مع نساء أخريات عف طريؽ شبكة االتصاالت بشكؿ كبير جدنا

                                                           
1
 .111ص ،المرأة عبء اجتماعً ػبِش، 
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بدائؿ يحقؽ بيا غرائزه بعيدنا عف زكجتو البلمبالية بو،  يجادإلمحاكلةن منو  االتصاالت كغرؼ الدردشة المغمقة

 كمف ىنا تكثر محاكالت كثير مف الرجاؿ في المجتمعات إلى التكاصؿ مع النساء األخريات غير زكجاتيـ.

 : األسباب من جية الزوجة الثالثالمطمب 

 فٟ دًٚسا رٍؼت أْ ٠ّىٓ ٌٙب إٌفغ١خ اٌطج١ؼخ أٞ اٌّشأح ٌٛع١خ١ٛىع ْأ ػٍٝ( ِٙذٞ) عبر ٚلذ 

اٌزب١ٌخ إٌمبؽ إٌٝ اٌشعٛع دْٚ فّٙٙب ٠ّىٓ ٨ٚ اٌضٚع١خ اٌخ١بٔخ
1: 

: يمكف فيـ الطبيعة النفسية لممرأة مف خبلؿ فيميا بيكلكجينا جي مقابل التستر النفسيو التكشف البيول .1

كاضح ليا فعمى الرغـ مف غمكض المرأة فيي شديدة الكضكح بيكلكجينا كبمعنى أف التككيف البيكلكجي 

التركيب الجسماني لممرأة  ،عند بمكغيا يسيؿ دـ الدكرة الشيرية ،اخفاءه فيي أضعؼ عضمينا ميما حاكلت

بعد البمكغ، باإلضافة عمى مقدرتيا عمى الحمؿ كالكالدة، الترىبلت كالتجاعيد في سف الشيخكخة تظير 

ا، ككرد فعؿ طبيعي ليذا الفضح البيكلكجي تميؿ ال مرأة السكية إلى الخجؿ الفطرم بشكؿ أكثر كضكحن

كاالبتعاد عف العيكف الفاحصة ليذه المظاىر البيكلكجية، كالتخفي كالتستر فيبدك حجاب المرأة ممبينا ليذه 

الرغبة الفطرية النفسية، التظاىر بأدكات الزينة كالتجمؿ كاستعماؿ الركائح العطرية لتخفي دخائميا 

 2بسيكلة كالميؿ إلى الكذب المتجمؿ.

: ميما تظاىرت المرأة بالقكة كميما تزعمت الييئات النسائية فيي تشعر في أعماؽ أعماقيا بأف لتبعيةا .2

الرجؿ يعمكىا كأنيا تابعة لو متعمقة في رقبتو كالحركات النسائية نفسيا تعتبر دليبلن عمى ذلؾ؛ ألف المرأة 

ليؿ نيار بأنيا مثؿ  باإللحاحا لك شعرت في قرارة نفسيا بالمساكاة الحقيقية بالرجؿ لما شغمت نفسي

                                                           
1

 َ،19/2/9112:ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،21/7/9115: إٌشش ربس٠خ اٌؼضائُ، أثٛ عّبي اٌذوزٛس ِغزشفٝ ِٛلغ  سٌكولوجٌة المرأة، ِؾّذ، اٌّٙذٞ، 

www.goo.gl 
2

.9112 د٠غّجش 19: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،9115 اوزٛثش 95: إٌشش ربس٠خ ،فهم الطبٌعة البٌولوجٌة للمرأة، موقع التنمٌة المجتمعٌة اٌغ١ذ، أؽّذ وشدٞ، 

http://kenanaonline.com/  

http://www.goo.gl/
http://www.goo.gl/
http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
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َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة َواللَّ ُه َعزِيٌز " الرجؿ، قاؿ تعالى 

اُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَّ ُه بَ ْعَضُهْم َعَلٰى بَ ْعٍض ": كقاؿ تعالى أيضا 1"﴾١١٢﴿ َحِكيمٌ  الرَِّجاُل قَ وَّ

 .2"َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ 

كالمرأة السكية تعرؼ بداىةن أنيا متعمقة برقبة الرجؿ طكاؿ مسيرة حياتيا، فقد عاشت طفكلتيا كصباىا 

شبابيا كنضجيا متعمقة برقبة زكجيا كعاشت بقية حياتيا متعمقة برقبة متعمقة برقبة أبييا أك أخييا كعاشت 

 ابنيا، كىكذا تشعر المرأة بمحكرية دكر الرجؿ سكاء أحبتو أـ كرىتو.

ككرد فعؿ نفسي ليذا الشعكر العميؽ بالتحتية كالتبعية، تميؿ المرأة إلى الدىاء كالحيمة لتفادم بطش 

عرض لمرجؿ كتنتظر سعيو إلييا، كقد تمجأ إلى اإلغكاء بالتنبيو كالحيمة الرجؿ، كتمجأ لئلغراء باف تتزيف كتت

 3كالدالؿ.

بكعييا الفطرم بقكة الرجؿ  كالمرأةإف المرأة تممؾ اإلرادة المحركة في حيف يممؾ الرجؿ االرادة الفاعمة 

الرجؿ، كبذلؾ  تسعى لمكازنة ذلؾ بجماؿ االنكثة كىي تستطيع أف تصؿ مف خبلؿ جماؿ االنكثة الى قير قكة

تشعر أنيا حققت مرادىا كأكثر كحيف تفشؿ المرأة في إغارة الرجؿ اك حيف ترفض حتمية التبعية لمرجؿ بسبب 

المرأة مثؿ أم تابع ك  تمجأ لمعناد كالمخالفة كالعصياف. فأنيااسترجاليا اك مبالغة الرجؿ في االستعبلء عمييا 

ة لمرجؿ، كالمرأة حيف تفشؿ فيما سبؽ ال تجد أماميا الى مكلعة بالممنكعات فقد تبحث لمخبلص مف التبعي

 4الشككل كاأللـ كالتمارض.

                                                           
1
 .991 اٌجمشح، عٛسح 
2
 .22 آ٠خ إٌغبء، عٛسح 
3

 َ،19/2/9112:ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،21/7/9115: إٌشش ربس٠خ اٌؼضائُ، أثٛ عّبي اٌذوزٛس ِغزشفٝ ِٛلغ سٌكولوجٌة المرأة،  ِؾّذ، اٌّٙذٞ، 

www.goo.gl 
4

 َ،19/2/9112:ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،21/7/9115: إٌشش ربس٠خ اٌؼضائُ، أثٛ عّبي اٌذوزٛس ِغزشفٝ ِٛلغ ولوجٌة المرأة، سٌك ِؾّذ، اٌّٙذٞ، 

www.goo.gl 

http://www.goo.gl/
http://www.goo.gl/
http://www.goo.gl/
http://www.goo.gl/
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: المرأة تعمـ في قرارة نفسيا أنيا الكعاء الذم يحافظ عمى بقاء النكع، فيي منتجة المرأة ونوازع الحياة .3

طاىا المحممكف ربيا كراعية ليا أقكل مف الرجؿ، فالمرأة ىي كعاء المذة الجنسية التي أع بإذفلمحياة 

النفسيكف مكانة محكرية في تكجيو كتحريؾ السمكؾ، فالمرأة ىي الكعاء العاطفي الذم يشعر الرجؿ معو 

بالسكينة كالراحة كالمرأة تذكي ركح التنافس بيف الرجاؿ طمبنا لمقكة التي تكصؿ الى قمبيا؛ اذا فالمرأة كعاء 

ة كالسكف، ككعاء القكة ) أم أف المرأة تضرب بجذكرىا الحياة، ككعاء البقاء، ككعاء المذة، ككعاء العاطف

 1في أعرؽ نكازع الحياة(.

: ىذه أحد الصفات المحيرة جدنا لمرجؿ، فالمرأة أكثر ميبلن نحك األقكل بكؿ معاني القكة، الوفاء لمطبيعة .4

كؿ كاألجمؿ بكؿ معاني الجماؿ، فيي مدفكعة لذلؾ بالفطرة، كلك كانت غير ذلؾ لقبمت األضعؼ ) ب

 انتيازيياالسبلالت البشرية، كىذه الصفة رغـ  تكلتدىكر معاني الضعؼ( كاألقبح بكؿ معاني القبح، 

الظاىرية إال أنيا تدفع الرجؿ ليكتسب مصادر جماؿ المظير، كاألخبلؽ كالسمكؾ، كىذا يصب في 

 2النياية في مصمحة الجنس البشرم ككؿ.

: ىذه صفة فطرية في المرأة فيي تجمع بيف المذة كاأللـ بحيث ال تستطيع التفرقة الجمع بين النقيضين .5

بينيما في لحظة بعينيا، كيتجسد ذلؾ في حالة الحمؿ كالكالدة كالرضاعة كتربية األكالد فعمى الرغـ مف 

رمة أثناء شككل األلـ مف أالـ الحمؿ كالكالدة كالرضاعة كالتربية إال أنيا في ذات الكقت تشعر بمذة عا

ىذه المراحؿ، كيمتزج الحب بالكره لدل المرأة فيي تكره شقاكة األبناء كتحبيـ في الكقت ذاتو، كتحقد 

عمى الزكج كال تطيؽ ابتعاده عنيا، كتضيؽ مف األب كتدعك لو بطكؿ العمر فيي تجمع بيف الضحؾ 

                                                           
 95ص َ،9111 ث١شٚد، اٌؼ١ٍّخ، اٌىزت داس ،سٌكولوجٌة المرأة صوش٠ب، اثشا١ُ٘، 1
2
 .اٌغبثك اٌّشعغ 
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التككيف البيكلكجي فتسعفيا  تككينيا العاطفي كسيكلة مشاعرىا عمى ذلؾ، كيساعدىا اكالبكاء، كيساعدى

 1الغدة الدمعية بما تحتاجو مف دمكع بمنتيى السرعة كالسيكلة.

: كىي صفة بيكلكجية كاصيمة في المرأة فالمرأة منذ بمكغيا ال تستقر عمى حاؿ فأحداث الدكرة التقمب .6

لية متباينة، الشيرية كما يسبقيا كما يصاحبيا كما يتبعيا مف تغيرات تجعميا تتقمب في حاالت انفعا

بيف الشكؽ كالرفض كبيف الرجاء  يجعميامف تغيرات جسدية كىرمكنية كنفسية  يكاكبكالحمؿ كما 

كالخكؼ طيمة شيكر الحمؿ ثـ يتبع ذلؾ زلزاؿ الكالدة الذم ينتج عنو تعتعة ما تبقى مف استقرار لدل 

ديد التقمب، كال بد أف تككف المرأة، كمع قدكـ الطفؿ تصبح األمة مسؤكلة عف كائف كثير االحتياجات ش

لمكاكبة كؿ ىذا كغيره في حياتيا كمف لـ يفيـ صفة التقمب لدل المرأة يحتار كثيرنا أماـ تغير  قابميةلدييا 

 2أحكاليا كمشاعرىا كقراراتيا كسمككياتيا.

ظركفيا ة تحدد طبيعتيا النفسية كالبيكلكجية فإف المرأة ميما كانت لكجية المرأك كيرل الباحث بأف سيك

التي تعيشيا مع زكجيا فإف ذلؾ ال يسمح ليا بالكقكع في الخيانة الزكجية، كعمى كجو الخصكص الخيانة 

الزكجية اإللكتركنية؛ ألف االنفصاؿ عف الزكج ىك الحؿ األمثؿ بدالن مف أف تقكـ بإقامة عبلقة غير شرعية 

التي تقع في شرؾ الخيانة الزكجية فإف ىذه مع غيره، كتدمر مستقبميا كمستقبؿ أبنائيا كعائمتيا، كالمرأة 

 الصفات ال تككف سكية عندىا.

كمف ىنا كبناءن عمى سيككلكجية المرأة فقد قاـ الباحث بجمع العديد مف األسباب التي مف الممكف أف 

 تؤدم بالمرأة إلى الكقكع في الخيانة الزكجية اإللكتركنية كما يمي:

 

                                                           
1

 َ،19/2/9112:ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،21/7/9115: إٌشش ربس٠خ اٌؼضائُ، أثٛ عّبي اٌذوزٛس ِغزشفٝ ِٛلغسٌكولوجٌة المرأة،  ِؾّذ، اٌّٙذٞ، 

www.goo.gl.  
2
 .اٌغبثك اٌّٛلغ 

http://www.goo.gl/
http://www.goo.gl/
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 :تغير الحياة الزوجية بعد الحمل .1

عند قدـك أكؿ طفؿ يقؿ اىتماـ المرأة بزكجيا كتكلي جؿ رعايتيا كاىتماميا لطفميا ي بعض األحياف ف

 1. بالحاجة فيحاكؿ أف يسد حاجتو خارج إطار الزكاج ا لدل الزكجا نفسين مما يترؾ انطباعن 

 :شخصية الزوجة .2

الشخصية كجكد طفكلية كعدـ نضج تتميز بك إذا كانت الزكجة نفسيا ذات شخصية مضطربة 

قامة عبلقات جنسية مع عدة رجاؿ جذب تعاطؼ اآلخريف باإلضافة إلى إمحاكالت لمفت االنتباه ك انفعالية ك ك 

 .محاكلة إغكائيـ مع كجكد اضطرابات مصاحبة مثؿ االكتئاب ك محاكالت االنتحارك 

 :الغياب المتكرر لمزوج .3

، كفي شيكة كما أف لمرجؿ شيكة غياب الزكج المتكاصؿ عف المنزؿ كلفترات طكيمة حيث أف لممرأة

طكيمة مما ال يجعؿ الزكجة تعيش في  كلفتراتالكثير مف األزكاج المذيف يسافركف لخارج ببلدىـ  كاقعنا

 .كال يتـ إشباع حاجاتيا الجنسية كالنفسية كالعاطفية ،ارتياح

يغيب العماؿ الفمسطينيكف ساعات طكيمة  ة لظركؼ العمؿ كما في فمسطيف إذكقد يككف الغياب نتيج

 في العمؿ داخؿ الخط األخضر، أك نتيجة السجف، أك نتيجة السفر المتكرر.

 :انًزأجعًم  .4

تباع أحدث التقاليد  كما صاحب ذلؾ مف إظيار الزينة ككضع األصباغ عمى الكجو كاألظافر، كا 

 2.كغيرىا كؿ ىذا أفسد الحياة الزكجيةالشيطانية "في المكضة" مف الثياب كالتسريحات "كالماكياج" 

                                                           
1

ٌُصابون بالفتور، 76بعد أول طفل:  اٌٛعؾ، عش٠ذح   َ،99/2/9112: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ َ،92/9/9117: إٌشش ربس٠خ ،1129: اٌؼذد% من األزواج 

http://www.alwasatnews.com 
2
 . 29ص كٌف تسٌطرٌن على نزوات زوجك وتبعدٌن الممل عن حٌاتكما، إٌؼ١ُ، 

http://www.alwasatnews.com/
http://www.alwasatnews.com/
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فقد تضع المرأة المساحيؽ كتبدك في صكرة أجمؿ مف حقيقتيا فإذا ما خرجت تنكم تصيد زكج ليا 

كنجحت فقد خدع الزكج! ألنو اختارىا بدرجة مف الجماؿ أعمى مف حقيقتيا، كالفتاة في ذلؾ السمكؾ خاطئة 

عمييا لتقدـ ليا مف يحبيا عمى حاليا، كالناس فيما يعشقكف فمك أنيا ظمت عمى فطرتيا التي خمقيا اهلل 

مذاىب! أما كقد تزينت كتقدـ ليا مف يظنيا أفضؿ فقد أضاعت فرصتيا كأتعبت زكجيا الذم يكتشؼ الحقيقة 

 .1فيما بعد

كالمرأة ال يمكف أف تتزيف داخؿ البيت كخارجو فإذا ما تزينت خارج البيت كتعطرت، كجدتيا في بيتيا 

 في أجمؿ منظر بينما يرل زميبلتو في العمؿ يراىا زكجيا في عينو أقؿ جماالن  ة زينتيا كىنداميا، كليذاميمم

بد كأف فييف مف ىي  الك  ،ط عيف الرجؿ عمى أكثر مف امرأةكليذا فقد فتح االختبل، البتساـايبادلنو التحية ك 

أنو منيـ مف ىك أكجو كألطؼ كأفضؿ مف د بي  كما فتح أعيف المرأة عمى أكثر مف رجؿ، ال أجمؿ مف زكجتو

 .كىكذا تنشأ الخبلفات الزكجية، كيبدأ األسؼ عمى ىذا الزكاج، كيتحسر كؿ منيما عمى نصيبو، زكجيا

فيي في عينو أجمؿ  عمى امرأتو فأعيف الرجؿ ال تقع إال نذ سنكاتكلـ تكف ىذه الظاىرة مكجكدة م 

 كؿمؽ في غير زكجيا فيك في عينيا رأة كذلؾ لـ تكف لتحم، كالميرل غيرىا سكل محارمو الالنساء ألنو 

 2.الرجاؿ، كىك كؿ شيء في حياتيا

ألف  تقؿ عددنا عف أسبابيا جية الرجؿ الكيرل الباحث أف أسباب الخيانة الزكجية مف جية المرأة 

الكقكع في الخيانة الزكجية يعبر عف آفة مجتمعية يتشارؾ الذكر فييا مع األنثى، كبالتالي فجميع األسباب 

فضعؼ شخصية  بعضيا جاء يحمؿ طابع خاص بالمرأةإال أٌف  ت سابقنا يكجد مقابميا عند الرجؿالتي ذكر 

                                                           
1
 .111ص المرأة عبء اجتماعً، ػبِش، 
2
 .111ص. اٌغبثك اٌّشعغ 
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مف االتصاالت يجعميا عرضة لمكقكع المرأة، كغياب الزكج المتكرر، كعدـ اىتمامو بيا في ظؿ عصر مفتكح 

 في آفة الخيانة الزكجية االلكتركنية.

 موقف القانون الفمسطيني من الخيانة الزوجية االلكترونية : الرابعلمطمب ا

ٚلبئؼٙب  اٌفٍغط١ٕٟ اٌزٟ ٌُ ٠ؼبٌظ اٌمبْٔٛٚاؽذح ِٓ أطؼت ا٤ِٛس  ا٦ٌىزش١ٔٚخ إْ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ

لجغ اٌضٚط ٚصبئك ػٍٝ صٚعزٗ ِٓ خ٩ي ا٦ٔزشٔذ رش١ش  إٌٝ أٌْىٕٗ ٠ش١ش  ٨ را وبٔذ عش٠ّخ أَأسوبٔٙب إٚ

 خطش اٌغشائُ إ٨ أٔٙب رؼذ ثٕظش اٌمبْٔٛ عش٠ّخ طؼجخ ا٦صجبدأعش٠ّخ ِٓ إٌٝ ؽذ٠ضٙب اٌغشاِٟ ِغ أؽذُ٘ ٠ؼذ 

إْ وبْ ٠ؤخز ٚ ،١ٙب ٌٍزؾمك ِٓ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خوْٛ اٌمبْٔٛ ٨ ٠ؼزشف ثٙزٖ اٌٛصبئك أٚ ٨ ٠ّىٓ ٌٗ ا٨عزٕبد اٌ

ِغ اٌخ١بٔخ  ْ اٌضٚعخ ألذِذ ػٍٝأؽٛاساد رش١ش إٌٝ ٚفٍٛ لذَ اٌضٚط ٚصبئك  زئٕبط فمؾثٙب ػٍٝ عج١ً ا٨ع

ٌىٓ إرا اػزشفذ  ئٕبط فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خأؽذُ٘ ِٓ خ٩ي ا٦ٔزشٔذ فٙزٖ ا٤دٌخ رؤخز ػٍٝ عج١ً ا٨عز

ػجش ا٦ٔزشٔذ؛ ففٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رزشرت اٌىض١ش ِٓ ا٢صبس  اٌضٚعخ ثّب ٠ُغٕذٖ اٌضٚط إ١ٌٙب ِٓ أدٌخ ٚأؽبد٠ش

ٌزا افزشع اٌششع ا٦ع٩ِٟ  ؼخ اٌخ١بٔخ لذ رىْٛ طؼجخ ا٦صجبدإْ ٚالٚ ،اٌمب١ٔٛٔخ ٌذٜ اٌّؾبوُ اٌّخزظخ

ٚعٛد شٙٛد ٌزضج١ذ ٚالؼخ اٌضٔب
1
. 

ِٚٓ خ٩ي سعٛػٟ إٌٝ ثؼغ اٌمب١١ٔٛٔٓ
2

فٟ لؼ١خ اٌّٛلف اٌمبٟٔٛٔ اٌفٍغط١ٕٟ ِٓ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ  

ا٦ٌىزش١ٔٚخ، رج١ٓ ٌٟ ػذَ ٚعٛد ِبدح لب١ٔٛٔخ رزؾذس ػٓ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٨ٌىزش١ٔٚخ، ٚاٌؼمٛثبد اٌّزشرجخ 

 ػ١ٍٙب، ثشىً ِجبشش.

فٟٙ  -اٌؼشث١خؤخز ثٗ لٛا١ٔٓ ثؼغ اٌذٚي ٚاٌزٟ ر-اٌغشثٟ  اٌمبْٔٛ أِب اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٦ٌىزش١ٔٚخ فٟ 

أِب صٔب  را وبْ اٌضٔب فٟ ِٕضي اٌضٚعخ فمؾىْٛ عش٠ّخ إ٨ إر٨  رؤخز اٌؾىُ اٌؼبَ ٌٍخ١بٔخ اٌضٚع١خ فٟ أٔٙب

                                                           
1

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ ػٛدح، أثٛ 

 .91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
2
 اثشا١ُ٘ اٌّؾبِٟ ٚا٨عزبر اٌٙٛس، فب٠ض سقؽب اٌّؾبِٟ ٚا٨عزبر طبٌؼ، أثٛ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ا٨عزبر اٌّؾبِٟ ِضً اٌمب١١ٔٛٔٓ ِٓ ِغّٛػخ إٌٝ اٌشعٛع رُ 

 .19/2/9112َ ثزبس٠خ اٌجبؽش ثُٙ اعزّغ ؽ١ش اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، إٌظب١١ِٓ اٌّؾب١١ِٓ ٔمبثخ فٟ ِضا١ٌٚٓ أػؼبء ٚع١ّؼُٙ ،ؼ١ؾٌا عبِٟ



59 
 

اٌضٚعخ ف١ضجذ صٔب٘ب فٟ أٞ ِىبْ، ٚاٌغشع ِٓ اٌؼمٛثخ فٟ اٌفمٗ اٌغشثٟ ط١بٔخ ؽشِخ اٌضٚاط فمؾ، ١ٌٚظ 

٩ط ػؼٛ اٌزوش فٟ فشط ا٤ٔضٝ، ٚػمبة اٌضٚط ِؾذد ا٤ٔغبة، ٌٚزٌه ٨ ٠زطٍت إصجبد اٌضٔب إ٠  ِٕغ اخز٩ؽ

ثبٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ ثبٌؾجظ ِذح ٨ رض٠ذ ػٍٝ عزخ أشٙش، ٚػمبة اٌضٚعخ ؽجظ ِذح ألظب٘ب عٕزبْ، أِب فٟ اٌفمٗ 

ا٦ع٩ِٟ، ف١ضجذ صٔب اٌضٚعخ ٚاٌضٚط فٟ أٞ ِىبْ ٨ٚ فشق ث١ّٕٙب، ٠ٚزطٍت إصجبد فؼً اٌضٔب سػب اٌضٚعخ 

فٟ فشط ا٤ٔضٝ، ٚػمٛثخ اٌضٚعخ اٌضا١ٔخ ٚاٌشعً اٌّؾظٓ اٌضأٟ ِشذدح ثبٌشعُ، ٚاٌغٍذ  اٌزوشٚإ٩٠ط ػؼٛ 

خز٩ؽ ا٤ٔغبة ٚط١بٔخ ؽشِخ فٟ اٌفمٗ ا٦ع٩ِٟ ِٕغ ا  ٌٍشعً غ١ش اٌّؾظٓ، ٚاٌغشع ِٓ اٌؼمٛثخ

اط.اٌضٚ
1

 

ؤ ٔشأْ "وً ِٓ أغشائُ ا٨ٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ رٕض ػٍٝ ( ِٓ لبْٔٛ ا22ٌٚؽغت ِب عبء فٟ اٌّبدح سلُ )

ؽذٜ ٚعبئً رىٌٕٛٛع١ب إٚ أ ،ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌشجىخ ا٨ٌىزش١ٔٚخ ٚ ٔششأ ،بب اٌىزش١ًٔٚ ٚ ؽغبثً أ بٚ رطج١مً أ ،بِٛلؼً 

ٚ رغغ٩١د أٚ طٛس أخجبس أِٓ خ٩ي ٔشش  عش٠خاٌم١ُ ا٤ ٚأثمظذ ا٨ػزذاء ػٍٝ أٞ ِٓ اٌّجبدا  اٌّؼٍِٛبد

ٚ اٌؼبئ١ٍخ أِغغٍخ رزظً ثؾشِخ اٌؾ١بح اٌخبطخ ٚ أششح ٚ غ١ش ِجبأوبٔذ ِجبششح أٚ ِشئ١خ عٛاء أطٛر١خ 

ٚ اٌزش١ٙش ثب٤خش٠ٓ ٚاٌؾبق اٌؼشس ثُٙ ٠ؼبلت أٚ اٌزؾم١ش أٚ اٌمذػ أٚ رؼذٞ ثبٌزَ أٚ وبٔذ طؾ١ؾخ أ٥ٌفشاد 

عٕز١ٓ اٚ ثغشاِخ ٨ رمً ػٓ ص٩صخ ا٨ف د٠ٕبس اسدٟٔ ٨ٚ رض٠ذ ػٍٝ خّغخ ا٨ف د٠ٕبس  ػٓ اٌؾجظ ٌّذح ٨ رمً

اسدٟٔ اٚ ثبٌؼمٛثز١ٓ وٍز١ّٙب
2
. 

فبٌغٕب٠خ ٟ٘ الزشاف   ٚاٌمبْٔٛ ِٓ ؽ١ش أسوبٔٙب ٚصجٛرٙبٚاٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ رزؤسعؼ اخز٩فًب ث١ٓ اٌششع 

رؼٕٟ وً ارظبي عٕغٟ أٚ ِؼبششح عٕغ١خ ث١ٓ شخض ِزضٚط ٚشخض آخش أ٠ًب وبْ ٘زا  عش٠ّخ اٌضٔب

فبٌمبْٔٛ ٠غشِٗ رؾذ ؽبئٍخ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ٚاٌمبْٔٛ ٠شزشؽ  أ٠ًب وبْ ٔٛع ٘زا ا٨رظبي اٌغٕغٟاٌشخض، ٚ

ٌّؼب٠ٕخ ٨وزّبي أسوبْ اٌضٔب أْ ٠زُ ػجطٙب فٟ ؽبٌخ رٍجظ أٚ اػزشاف أٚ صجٛد ِٓ ٚلبئغ شٙبدح اٌشٙٛد ٚا

                                                           
1
 .142،ص1997،دارالشروق،اٌمب٘شح،لجرائن في الفقه اإلسالهيا،أحمدفتحي،بهىسي 
2
 الفلسطيىي.بشأنالجرائمااللكترووية2117(لسىة16مهالقراربقاوىنرقم)(22مادةرقم)ال 
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ثبٌغش٠ّخ ٌُٚ ٠ؼزشف  فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌزٍجظ، أٚ ا٨ػزشاف أِب إرا ٌُ ٠ؾذس ػجؾ رٍجظٚاٌفؾض ٚاٌزؾ١ًٍ 

ٚ اٌّزّٙخ، ٚعمؾ أؽذ أسوبْ دػٜٛ اٌضٔب ف٩ ٠ىْٛ ٕ٘بن عش٠ّخ لبًٔٛٔب ٠ُؾبعت ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ.أاٌّزُٙ 
1

 

شث١خ ث١ٓ فؼً ١ٕٟ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌؼ٠ٚشٜ اٌجبؽش أٔٗ ٨ صاي ٕ٘بن خٍؾ ٚػذَ ر١١ّض فٟ اٌمبْٔٛ اٌفٍغط

فىض١ش ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٨ رؼبلت إ٨ ػٍٝ اٌضٔب، ِٚٓ ٕ٘ب فبٌمٛا١ٔٓ اٌؼشث١خ ِطبٌجخ أ٠ًؼب ثّشاػبح  اٌخ١بٔخ ٚفؼً اٌضٔب

 اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ ٚإدساط ِٛاد ِزخظظخ ثبٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٨ٌىزش١ٔٚخ.

 اآلثار القانونية لمخيانة الزوجية:

فئْ اٌضٚعخ ٠غمؾ ؽمٙب ٚاٌزٟ رظً إٌٝ ؽذ اٌضٔب ثبٌٕغجخ ٣ٌصبس اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍخ١بٔخ اٌضٚع١خ ثشىً ػبَ 

ٚثبٌٕغجخ ٨ٚ٤د٘ب ٠غمؾ ؽك ؽؼبٔزٙب ٌُٙ إرا ، فٟ اٌّزؼخ ٚثم١خ اٌؾمٛق ا٤خشٜ وّؤخش اٌظذاق ٚغ١شٖ فمؾ

ْ اٌؼب١ِٓ، ٚاٌزٞ ٨ ٠غزغٕٟ ػٓ وبٔٛا فٟ عٓ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخطؤ ٚاٌظٛاة، ٨ٚ رؾزفع ثبٌطفً اٌزٞ ٘ٛ دٚ

٨ ٠غزط١غ ر١١ّض ِب رفؼٍٗ أِٗإٌغبء ٌٗ فٟ اٌطؼبَ ٚإٌظبفخ، ٚخذِخ 
2
. 

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍضٚط اٌضأٟ اٌزٞ أصجزذ ػ١ٍٗ عش٠ّخ اٌضٔب فزغزط١غ اٌضٚعخ سفغ دػٜٛ ؽٍت ؽ٩ق ِٕٗ 

خ اٌؼذح، ِٚؤخش طذالٙب، ٌٍؼشس ف١ٍظ ٕ٘بن أشذ ػشًسا ٌٍضٚعخ ِٓ اٌخ١بٔخ، ٚفٟ رٍه اٌؾبٌخ رغزؾك ٔفم

ٚوزٌه رؼ٠ًٛؼب ػّب أطبثٙب ِٓ اٌؼشس اٌّؼٕٛٞ.
3

 

ِٓ لبْٔٛ ا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ا٤سدٟٔ، ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ "إرا ظٙش  132ٚ٘زا ِب عبء فٟ ٔض اٌّبدح 

خش ثٗ ل٨ًٛ أٚ فؼ٩ً ثؾ١ش ٨ ٔضاع ٚشمبق ث١ٓ اٌضٚع١ٓ فٍىً ِّٕٙب أْ ٠طٍت اٌزفش٠ك إرا إدػٝ إػشاس ا٢

 غ ٘زا ا٦ػشاس اعزّشاس اٌؾ١بح اٌضٚع١خ".٠ّىٓ ِ

                                                           
1
 .142،صالجرائن في الفقه اإلسالهي،بهىسي 
2

: اٌذخٛي ربس٠خ َ،1/1/9111: إٌشش ربس٠خ اٌضمبف١خ، وجغٌٛخ ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة أسباب وأسرار وطرق الحماٌة منها ٘ذٜ، ؽغ١ٓ، 

11/2/9112،َ http://cabsulah.com 
3
 .اٌغبثك اٌّٛلغ 

http://cabsulah.com/
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، أِب اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ -أٞ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رظً ٌؾذ اٌضٔب–٘زا ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌخ١بٔخ ثٛعٗ ػبَ 

ا٦ٌىزش١ٔٚخ فٍُ ٠غذ اٌجبؽش آصبًسا لب١ٔٛٔخ ِزشرجخ ػ١ٍٙب، ٠ٚجشس اٌجبؽش رٌه ثؤْ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٦ٌىزش١ٔٚخ 

ٗ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشث١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص ثشىً ِفظً ثؾ١ش ِٛػٛع ِؼبطش، ٌُٚ رجؾض

 ٠فؼٟ إٌٝ رؾذ٠ذ ا٢صبس اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رزشرت ػٍٝ عش٠ّخ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٦ٌىزش١ٔٚخ.

ٚٔؤوذ ػٍٝ رٌه ثبٌؼٛدح إٌٝ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّطجك ؽب١ٌبً فٟ اٌؼفخ اٌغشث١خ، ٚ٘ٛ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد 

، ٚاٌزٞ ٌُ ٔغذ ف١ٗ ٔظبً ٠زؼٍك ثغش٠ّخ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٨ٌىزش١ٔٚخ، ٚ٘زا أِش 1610ٌغٕخ  11 ا٤سدٟٔ سلُ

ؽج١ؼٟ ثغجت لذاِخ ٘زا اٌمبْٔٛ ٚؽذاصخ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ا٨ٌىزش١ٔٚخ، ٚ٘زا ِب ٠ؼزجش صغشح لب١ٔٛٔخ فٟ لبْٔٛ 

 اٌؼمٛثبد ٨ ثذ ِٓ ِؼبٌغزٙب.

 الزوجية االلكترونية: الحكم الشرعي في الخيانة الخامسلمطمب ا

ِإنَّ   ”:ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ ا٦ع٩َ،٨ شه أْ اٌخ١بٔخ ثشىً ػبَ رؼزجش ِٓ ا٤ِٛس اٌّؾشِخ اٌزٟ ٔٙٝ ػٕٙب 

اٍن َكُفورٍ  1﴾٢٢﴿ اللَّ َه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللَّ َه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ
فمذ أػبف هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ ٘زٖ  ،”

؛ أٞ ذ اٌخ١بٔخ اٌزٟ رىْٛ ث١ٓ اٌضٚع١ٓفئرا ٚلؼ ،ؼً اٌخبئٓ وفٛساً؛ أٞ شذ٠ذ اٌىفشا٠٢خ اٌخ١بٔخ إٌٝ اٌىفش، ٚع

َُ ث١ّٕٙب إعشاء ػمذ اٌضٚاط اٌششػٟ ا، ضٚط ٌضٚعزٗ أٚ ِٓ اٌضٚعخ ٌضٚعٙبِٓ اٌ ٌزٞ ٚطفٗ هللا ثؤَٔٗ ٚلذ ر

ؽ١ش ا٢صبس اٌّغزّؼ١خ ٚأوضش رؤص١شاً ٚأػّك ِٓ ، بٔخ رىْٛ أػظُ إصّبً ٚأشذ ؽشِخ١فئْ اٌخ ١ِضبق غ١ٍع

ٚاٌخ١بٔخ فٟ غ١شّ٘ب وزٌه فٟٙ ِؾشِخ وخ١بٔخ اٌّٛاص١ك ٚاٌؼٙٛد ٚغ١ش رٌه. ،ٚا٤خ٩ل١خ
2

 

فّض٩ً سثّب ٠ؼزجش أٞ  اٌّغزّغرخزٍف دسعخ اٌخ١بٔخ اٌضٚع١خ ثبخز٩ف اٌفؼً ٚإٌظشح ا١ٌٙب فٟ ٚ

ٌٚىٓ رٌه ٨ ٠ذخً فٟ ثبة اٌؾشِخ  ٌٗ،رظشف ٠مَٛ ثٗ أؽذ اٌضٚع١ٓ دْٚ ػٍُ ا٢خش ٚفٟ اٌخفبء ػٕٗ خ١بٔخ 

                                                           
1

 21 آ٠خ ،اٌؾظ عٛسح
2
 (5/222) د، د اٌمب٘شح، ،اٌزشاس داس ِىزجخ ،تفسٌر القرآن العظـٌم ،ػّش ثٓ إعّبػ١ً وض١ش، ثٓا 
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ف٩ رىْٛ ششًػب ٌُٚ ٠مُ ثفؼً ِٕٟٙ ػٕٗ  لبٔٛٔبً،ٌىٛٔٗ ٌُ ٠شرىت ِب ٠ؼبلت ػ١ٍٗ ششػبً أٚ  اٌؾً؛أٚ اٌىشا٘خ أٚ 

.ٟ ٔظش اٌطشف ا٢خش ٠ؼزجش خبئٕبً ٌفؼٍٗ ِب ٘ٛ عٟء ثؾمٌٗٚىٕٗ ف اٌّؾّشِخ،خ١بٔزٗ ِٓ ا٤فؼبي 
1

 

إرا ثٍغ ؽذ اٌخ١بٔخ أْ ٠شرىت أؽذ اٌضٚع١ٓ عش٠ّخ اٌّضٔب أٚ ِب ٠غشٞ ِغشاٖ ِٓ ا٤فؼبي اٌّؾّشِخ؛ ٚ

ٚرجبد٨ خ٩ٌٙب ا٤فؼبي اٌّؾشِخ ؽزٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ظً  ػٕٗ،وؤْ ٠م١ُ أؽذ اٌضٚع١ٓ ػ٩لخ ؽت ِغ شخض غش٠ت 

 إ١ٌٗ،اٌٛطٛي  ٚؽزّس ِٓفئْ رٌه ٠ؼزجش ِّب ٔٙٝ ػٕٗ ا٦ع٩َ ٚؽّشِٗ  اٌفبؽشخب ٚاٌٛلٛع فٟ ا٤ِش ث١ّٕٙب ٌٍضٔ

ب ٠ذٚس ؽٌٛٗ؛ وبٌٕظش ٚاٌؾذ٠ش  ّّ ٚلذ ٔٙٝ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٓ اٌضٔب أٚ الزشاف ِب ٠ؤدٞ ٌٗ أٚ فؼً شٟء ِ

نى ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َوساَء َوال تَقَربُوا الزِّ  : "لبي رؼبٌٝ رٌه،ٚاٌّٛاػذح ٚا٩ٌّؽفخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚغ١ش 

2" ﴾٢١﴿ َسبيًل 
 

إرا فؼً أؽذ اٌضٚع١ٓ أِشاً ِجبؽبً ٠خبٌف ِب ٠ؾجٗ صٚعٗ ا٢خش ٨ٚ ٠شػ١ٗ فئْ رٌه ٨ ٠ؼزجش خ١بٔخ؛ ٚ

 ِششٚػبً،فمذ أثبؽذ اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ رؼذد اٌضٚعبد ٚعؼٍزٗ  صٚعزٗوؤْ ٠زضٚط اٌشعً ثضٚعخ أخشٜ غ١ش 

.ٚأْ ٠ؤدٞ ؽمٛلّٙب ٚأْ ٠ىْٛ ث١ّٕٙب ػبد٨ً  صٚعز١ٗ،ٌٚىٓ اٌّطٍٛة فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ اٌضٚط أْ ٠ؼذي ث١ٓ 
3
  

ٞ ٚع١ٍخ أخشٜ لذ رغزخذَ فٟ اٌخ١ش ٚاٌطبػخ، أٚ فٟ اٌّؼظ١خ ٚاٌؼ٩ي، ٚا٦ع٩َ وؤ ا٦ٔزشٔذٚ

ٔٙب رؤدٞ إٌٝ اٌٛلٛع فٟ اٌّؾظٛساد ػجش رٍه اٌٛعبئً ٤ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ  إٌىزش١ٔٚخ ٠شفغ رى٠ٛٓ ِضً طذالبد

ٚرٙذَ اٌج١ٛد ٚرٕزٙه ا٤ػشاع ٚاٌؾشِبد وّب أْ ا٦ٔزشٔذ رٕؼذَ ف١ٗ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّؾبدصبد اٌزٟ رزُ ػجش 

خٍٛح اٌشعً ثبٌّشأح ا٤عٕج١خ ػٕٗاٌشجىخ، ٚاٌزٟ ٌٙب ؽىُ 
4

 . 

                                                           
1

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ, ػٛدح أثٛ 

  .91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
2
 29 آ٠خ ا٦عشاء، عٛسح 
3

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ ،ػٛدح أثٛ  

 .91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
4
 .اٌغبثك اٌّشعغ 
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ال  ػ١ٍٗ ٚعٍُ )ٚلذ ٔٙٝ ا٦ع٩َ ػٓ رٌه رؾظ١ًٕب ِٓ اٌش١طبْ، ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌشعٛي طٍٝ هللا

(ثانثهًا انشيطاٌيخهىٌ رجم تايزأج إال كاٌ 
1

، وّب أْ اٌزٛاطً ػجش ا٦ٔزشٔذ ِغ اِشأح أعٕج١خ ثبٌظٛد 

 ٚاٌظٛسح ٠زؼّٓ إٌظش، ٚلذ اػزجش إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌظشاد ِٓ أؽذ اٌغٕغ١ٓ إٌٝ ا٢خش صٔب

(انُظزانعيُاٌ تشَياٌ، وسَاهًا ف١مٛي اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف:)
2

 . 

ٚوزٌه إٌغبء ٌٙٓ ِؾبدصبرٙٓ  ،ٚا٤طً فٟ اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ أْ ٠ىْٛ ٌٍشعبي ِؾبدصبرُٙ اٌخبطخ

ؤي وؤْ رغ فزغٛص ػٕذ اٌؾبعخ اٌّؼزجشح ششػبً أِب اٌّؾبدصخ اٌّؾذٚدح ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح ا٤عٕج١خ  اٌخبطخ

أٚ ٠غؤٌٙب اٌشعً ػٓ ِغؤٌخ إرا وبٔذ ػبٌّخ وّب أْ اٌّؼب٩ِد اٌّب١ٌخ اٌزٟ  ،اٌّشأح اٌشعً اٌؼبٌُ ػٓ ِغؤٌخ

ٚفُٙ وً عبٔت و٩َ ا٢خش ٚعّبع طٛرٗ فظٛد اٌّشأح  ،رغزٍضَ ػبدح اٌى٩َ ِٓ اٌغبٔج١ٓ ١ٙب اٌشعًإ٠ٌؾزبط 

١ٌظ ثؼٛسح ػٕذ عّٙٛس اٌؼٍّبء
3

 ٝطٍ-ٕجٟ ٠ٚذي ٌزٌه أْ ٔغبء اٌ ،٨ٚ ٠ؾشَ عّبػٗ ِٓ ا٤عٕجٟ ػٕذ اٌؾبعخ ،

وّب ٠ذي ػٍٝ رٌه  ٚوبٔٛا ٠غزّؼْٛ ِٕٙٓ اؽىبَ اٌذ٠ٓ ،ٓ ٠ىٍّٓ اٌظؾبثخ سػٟ هللا ػُٕٙوُ  -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

أ٠ؼب ِب ٚلغ ِٓ سٚا٠بد ٥ٌؽبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ ػٓ إٌغبء اٌظؾبث١بد سػٟ هللا ػٕٙٓ.
4

 

ْ ٠ىٍّٓ أ -ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ هللا– اٌىش٠ُ ٌُ ٠ؾظش ػٍٝ ٔغبء إٌجٟ ْآْ اٌمشئف ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ  

َفَل َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي ِفي قَ ْلِبِه َمَرٌض  "ػٓ اٌؾشاَ. ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ:   ثبٌّؼشٚف ٚثؼ١ذاً إ٨ اٌشعبي،

                                                           
1

 اٌغّبػخ، ٌضَٚ فٟ عبء ِب ثبة اٌفزٓ، وزبة ،9115 سلُ ؽذ٠ش ،سنن الترمذي -الجامع الكبٌر عٛسح، ثٓ ػ١غٝ ثٓ ِؾّذ عٕٕٗ، فٟ اٌزشِزٞ سٚاٖ 

 ٚاٌزٛص٠غ، ٌٍٕشش اٌّؼبسف ِىزجخ ،سنن الترمذي مع أحكام األلبانً ٔبطش، ثٓ ِؾّذ ا٤ٌجبٟٔ طؾؾٗ ٚلذ. 1279 ث١شٚد، ٌٍٕشش، ا٦ع٩ِٟ اٌغشة داس

 .995ص ،1ؽ اٌش٠بع،
2
 (9/517) اٌضٔب، ِٓ ؽظٗ آدَ اثٓ ػٍٝ لذس: ثبة اٌمذس، وزبة ،(9151) سلُ ؽذ٠ش ،الجامع الصحٌح ِغٍُ، سٚاٖ 
3

 ( 1/915)،9ؽ دد، اٌمب٘شح، ا٦ع٩ِٟ، اٌىزبة داس البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ِؾّذ، ثٓ اثشا١ُ٘ ثٓ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ ٔغ١ُ، اثٓ
4

 (19959, )اٌغبٌه ثٍغخ, اٌظبٚٞ \(19125, )اٌىج١ش اٌششػ ػٍٝ اٌذعٛلٟ ؽبش١خ, اٌذعٛلٟ
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1"﴾٢١﴿ َوقُ ْلَن قَ ْواًل مَّْعُروفًا
ّٔب ػٍٝ إٚ ،فمؾ. فبٌخؼٛع اٌزٞ ٔٙٝ هللا رؼبٌٝ ػٕٗ ٨ ٠مزظش ػٍٝ اٌمٛي 

.أ٠ؼبً اٌىزبثخ 
2

 

ٌٝ ػبثط١ٓ: ا٤ٚي ٠زؼٍك ثبٌمٛي اٌظٛرٟ ٚاٌىزبثٟ ػٍٝ أشبسٚا إ اٌّفغش٠ٓ فمذٛاي ألٌٝ إٚثبٌشعٛع   

٠زؼٍك  ٚاٌضبٟٔ ٚ٘زا ٠زؼّٓ رؾش٠ُ اٌؼجبساد اٌّض١شح ٚا٠٨ّبءاد اٌزٟ رض١ش اٌشٙٛح ٚ٘زا ِؾشَ،عٛاء، ؽذ 

ٓ ِؼبٟٔ إٌٟٙ ْ ٤ِ ثبٌظٛد ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص ٚ٘زا ٠زؼّٓ رؾش٠ُ اٌخؼٛع ثبٌمٛي اٌظٛرٟ خبطخ

ٚ رّط١ؾ فٟ ٌؾٓ اٌظٛدأْ ٨ ٠ىْٛ فٟ ٔجشارٙٓ رشل١ك أػٓ اٌخؼٛع ثبٌمٛي 
3
. 

ػٍٝ اٌّؾبدصبد  ؽىبَ ٚػٛاثؾ ٌٍى٩َ ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح ا٤عٕج١خ ٠ٕطجك أ٠ؼبً أٚوً ِب عجك ِٓ   

ف١ّب ث١ّٕٙب وبٌٙبرف ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌٛعبئً. رظبيا٨ٚعبئً  ٓٞ ٚع١ٍخ ِؤ١ٔٚخ ثٌىزشا٦
4

 

 ٦ٌىزش١ٔٚخا رٍــه اٌّؾبدصــبد ؾ اٌزــٟ ٠غــت ِشاػبرٙــب ػٕــذ إعــشاء٠ّٚىــٓ رٛػ١ــؼ اٌؼٛاث  

:إٌمـبؽ ا٢ر١خ يِـٓ خ٩ ٚغ١ش٘ب
5
  

أِـب  ػـٓ لـذس ِـب ٠فـٟ ثزٍـه اٌؾبعـخ، ٚأ٨ رض٠ـذ أْ رىـْٛ اٌّؾبدصـخ ا٦ٌىزش١ٔٚخ ٌؾبعـخ ِؼزجـشح شـشػبً  -1

اٌّؾبدصـبد ث٩ ؽبعـخ ف٩ رغـٛص؛ ٤ٔٙب ِظٕـخ اٌفزٕـخ وّـب رؾـشَ اٌّؾبدصـبد اٌظٛر١ـخ ٚاٌىزبث١ـخ إرا وبٔـذ 

 .ِـٓ أعـً اٌزؼـبسف ٚإلبِـخ اٌؼ٩لـبد ث١ّٕٙـب، أٚ إرا رـُ اٌزٛعـغ فـٟ اٌّؾبدصـخ ٌغ١ـش ؽبعـخ ِؼزجـشح

                                                           
1

 29 آ٠خ, ا٤ؽضاة عٛسح
2

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ, ػٛدح أثٛ 

 .91/9/9112َ :اٌذخٛي ربس٠خ
3

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ, ػٛدح أثٛ 

 .91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
4

 11ص ٘ـ،1215اٌش٠بع، زٛص٠غ،ٚاٌ ٌٍٕشش اٌمبعُ داس ،فتاوي النظر واالختالط والخلوة هللا، ػجذ ثٓ اٌؼض٠ش ػجذ ثبص، اثٓ
5

 َ،11/9/9111: إٌشش ربس٠خ اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ ،سبل عالجها ة، مفهومها، دوافعها، أحكامها،الخٌانة الزوجٌة اإللكترونٌ أؽّذ، ػٍٟ, ػٛدح أثٛ 

 .91/9/9112َ: اٌذخٛي ربس٠خ
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 اٌى٠َ٩ىـْٛ ِٛػـٛع اٌّؾبدصـخ ِّـب ٠ذخـً ػّـٓ لـٛي اٌّؼـشٚف اٌـزٞ أثبؽـٗ اٌشـشع، ٚػـذٖ ِــٓ أْ  -2

ف٩ ٠غــٛص أْ رزغــبٚص اٌّؾبدصــخ ؽــذٚد ا٤دة، أٚ أْ رخـشط ػـٓ  اٌّؼــشٚف ثبٌخ١ــش اٌؾغــٓ

 .ِٛػـٛع اٌّغـؤٌخ اٌّؾزـبط إ١ٌٙـب إٌـٝ ا٨عزشعبي فـٟ أِـٛس ٨ فبئـذح ِٕٙـب

ػــذَ اٌخؼــٛع ثبٌؼجــبسح: ف٩ ٠غــٛص اعــزخذاَ رؼج١ــشاد اٌّــضاػ ٚاٌذػبثــخ اٌزــٟ رض١ــش اٌشـٙٛح، أٚ  -3

ٚا٨ٌزمبء فٙـزٖ اٌىٍّـبد ٚاٌزؼج١ـشاد ٨  وٍّـبد اٌّغبصٌـخ ٚا٠٦ّبء اٌزـٟ لـذ رذفؼّٙـب إٌـٝ اٌزّـبط ا٨رظبي

اٌىزبث١ـخ وّـب ٨ ٠ظــؼ أْ ٠خزــُ أؽذّ٘ــب ػجبسرــٗ ٠غـٛص اعـزخذاِٙب فـٟ اٌّؾبدصـبد اٌظٛر١ـخ ٨ٚ 

ثشعــّخ اثزغــبِخ أٚ لٍــت أٚ ٚسدح، ٨ٚ ٠ظــؼ أْ ٠ــشد ػٍــٝ ػجــبسح اٌطــشف ا٢خش ثٛػــغ اٌٛعــٗ 

 .اٌؼبؽــه ٚٔؾــٖٛ

رّط١طــٗ أٚ  ػـذَ اٌخؼـٛع ثبٌظـٛد: فـ٩ ٠غـٛص فـٟ اٌّؾبدصـبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ اٌظٛر١ـخ رشل١ـك اٌظـٛد -4

أٚ رمط١ؼــٗ أٚ ٔؾــٛ رٌــه ثــً ٠غــت أْ ٠زــُ رٕــبٚي اٌّٛػــٛع ثغــذ ٚخشــٛٔخ ٚطـذق، ٚأ٨ ٠زؾـٛي 

 .زٍـزر ثغـّبع طـٛد اٌطـشف ا٢خشاٌإٌـٝ رغـ١ٍخ ٚ

ٌــٝ ا٨وزفبء ثبٌّؾبدصـخ ا٦ٌىزش١ٔٚخ اٌىزبث١ـخ دْٚ اٌظٛر١ـخ إرا وبٔـذ اٌؾبعـخ رغـذ ثزٌـه، ٚػـذَ ا٨ٔزمبي إ -5

ْ اؽزّــبي اٌخؼــٛع ثبٌمــٛي فــٟ اٌّؾبدصــخ اٌظٛر١ــخ ــذ اٌؾبعــخ إ١ٌٙــب؛ ٚرٌــه ٨٤ ػٕإاٌظٛر١ــخ 

أوجــش ِــٓ اؽزّبٌــٗ فــٟ اٌّؾبدصــخ اٌىزبث١ــخ؛ ٤ٔٗ فــٟ اٌظٛر١ــخ ٠ؾزّــً اٌخؼـٛع ثبٌؼجـبسح 

 .٘ـٛ ِـٓ ٔـٛع اٌخؼـٛع ثبٌؼجـبسح فمـؾٚاٌخؼـٛع ثبٌظـٛد أِـب فـٟ اٌىزبث١ـخ فبٌخؼـٛع ثبٌمـٛي 

رىـْٛ اٌّؾبدصـخ ثطش٠مـخ ٠ؾشطـبْ ف١ٙـب ػٍـٝ ا٤ِٓ ِـٓ اؽـ٩ع أؽـذ ػ١ٍّٙـب؛ فؼٍـٝ اٌّشأح اْ رج١ٓ  أ٨ّ  -6

١ٌٌٛٙــب أٚ ٌضٚعٙــب أٚ ٨ؽــذ ِؾبسِٙــب ؽبعزٙــب إٌــٝ إعــشاء رٍــه اٌّؾبدصــخ ً ا٦ٌىزش١ٔٚخ اٌىزبث١ـخ أٚ 

ـخ ٠غـت رـشن اٌّؾبدصـخ فـٛسا إرا ثـذأ اٌمٍـت ٠زؾـشن ٔؾـٛ اٌشــٙٛح؛ ؽزــٝ ٨ رــؤدٞ اٌّؾبدصـاٌظٛر١ـخ، ٚ

صـُ ا٨ٌزمبء اٌـزٞ لـذ ٠ـؤدٞ  ــخ اٌؼبؽف١ــخ ٚاٌزؼٍـك اٌمٍجـٟصــُ اٌؼ٩ل إٌــٝ خطــٛح اٌزؼــبسف ا٤خض

 .ٌؾظـٛي اٌفبؽشـخ
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فشادّ٘ـب فـٟ ِؾبدصـبد إٌىزش١ٔٚـخ ٠ؤِٕـبْ ف١ٙـب ػٍـٝ أٔـٗ إرا ؽظـً اٌزؼـبسف ا٤خض، ٚأدٜ إٌـٝ أ

ٚرظجؼ ِؾبدصبرّٙـب رس٠ؼـخ  اٌّؾشِـخ،ِـٓ اؽـ٩ع أؽـذ ػ١ٍّٙـب، فئٔـٗ ٠زؾمـك ػٕذئـز ث١ّٕٙـب ِؼٕـٝ اٌخٍـٛح 

إٌـٝ اٌٛلـٛع فـٟ اٌّؾظـٛساد، خبطـخ ػٕـذ ػؼـف اٌـٛاصع اٌذ٠ٕـٟ ٚػـذَ اٌّزبثؼـخ ٚاٌّشالجـخ ِـٓ لجـً 

 .ا٤ً٘

ثّب ف١ٙب إٌظش  ٛاة اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ وً ِب ٘ٛ ِؾشَؽشطذ اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ػٍٝ عذ وبفخ ا٤ثو

ِٚٓ وً ِب ٘ٛ ِؾشَ فٟ اٌٛالغ فٙٛ ِٚطّغ ٌٍٕفظ فٟ رؾظ١ً اٌٍّزاد، ، ِٚؾشن ٌٍشٙٛحٌٍفزٕخ  ِظٕخ٤ٔٗ 

ٕظش اٌٝ اٌظٛس ف٩ ٠غٛص اٌ شأح ػٍٝ ٚعبئً اٌزٛاطً ا٨عزّبػِٟؾشَ ػٍٝ وً ِب ٠غشٞ ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّ

اٌّشئ١خ فٟ اٌّؾبدصبد ا٨ٌىزش١ٔٚخ.
1

 

كيرل الباحث أف مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف الخيانة الزكجية مف أكضح المكاقؼ عمى االطبلؽ  

 :مف خبلؿ ما يمي

لـ يفرؽ الشرع بيف الخيانة كالخيانة مف ناحية التحريـ، فالخيانة الجنسية )الزنا( كالخيانة االلكتركنية  .1

 في التحريـ. كميما سكاءمف طرؼ الزكج أك مف طرؼ الزكجة، 

 خيانة الزكجية نظرة شاممة بدءنا مف الكقاية، كانتياءن بترتيب عقكبة رادعة.نظر اإلسبلـ إلى ال .2

 في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وىاألسباب التي تضمنتيا الدعا :السادسلمطمب ا

العبلقة كالنافذة في فمسطيف لـ نجد نصان صريحان يتحدث عف الخيانة بالعكدة إلى القكانيف ذات  

نما  لكتركنيةالزكجية اإل حتى جريمة الخيانة الزكجية بمفيكميا التقميدم لـ يتناكليا المشرع بالنص المباشر، كا 

                                                           
1
 .7ص أسبابها وطرق العالج منها،: اٌضٚع١خ اٌخ١بٔخ اٌفٕذٞ، 
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مف محاكلة كفي ظؿ ىذا الكضع الحالي كاف ال بد لنا . 1تـ تصنيفيا تحت بند "الجريمة المخمة بآداب األسرة"

 بياف كاقع الدعاكم المتعمقة بالخيانة الزكجية االلكتركنية في المحاكـ الشرعية الفمسطينية.

الخيانة الزكجية االلكتركنية في الكاقع العممي غالبان ما  لنكه إلى أف دعاك أأف  يبداية األمر، ال بد ل 

التفريؽ بيف األزكاج، كالتي يتجنب القضاء الشرعي الفمسطيني الخكض كثيران في  ليتـ تصنيفيا ضمف دعاك 

لمحفاظ عمى األسرار الزكجية كاألسرية، كالتي يجب أف تبقى بيف الزكجيف فقط حتى لك  لتفاصيؿ ىذه الدعاك 

لى التفريؽ. كبالتالي فإف جريمة الخيانة الزكجية االلك تركنية تككف في كصمت األمكر بينيما إلى المحاكـ كا 

 الغالب سببان مف أسباب الطبلؽ في دعاكم التفريؽ في المحاكـ الشرعية كليست جريمة بحد ذاتيا.

تفريؽ بسبب الخيانة الزكجية  لمف الصعب الحصكؿ عمى دعاك  يرل الباحث أنو كنتيجة لما سبؽ 

صبلحيات كاسعة في التفريؽ بيف الفمسطيني لـ يمنح القاضي  القضاءألف االلكتركنية في كاقعنا الفمسطيني، 

ذلؾ الضرر الذم يصيب مشاعر  رر مف قبؿ الزكج أك الزكجة لؤلخرالزكجيف ألسباب متعمقة بإلحاؽ الض

كأتحدث بحكـ تجربتي في المحاكـ الشرعية  كعكاطؼ الزكج أك الزكجة بما يتعذر معو دكاـ العشرة الزكجية.

سنكات أعمؿ  3الضفة الغربية كما زلت حتى اآلف، كمكثت  الفمسطينية فقد عممت في المحاكـ الشرعية في

 كمساعد قاضي كأكتب كأسمع كأناقش كؿ ما يدكر في قضايا التفريؽ.

لسنة  188قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ ك القكانيف العربية المقارنةكىذا عمى عكس بعض  

 األسباب أحد تكافر عند التفريؽ طمب الزكجيف، مف لكؿنص منو عمى أف " 40، كالذم نجد المادة 1959

 اآلتية:

                                                           
1

 ثشػب٘ب اٌضا١ٔخ اٌّشأح رؼبلت .1" ثؤْ ا٤عشٜ ثآداة اٌّخٍخ اٌغشائُ فٟ اٌضٔب ػمٛثخ ػٍٝ ا٤سدٟٔ اٌؼمٛثبد لبْٔٛ ِٓ 919 اٌّبدح ِٓ 9 اٌفمشح رٕض 

 ".عٕخ إٌٝ أشٙش ص٩صخ ِٓ فبٌؾجظ ٚإ٨ ِزضٚعبً  وبْ إرا اٌضا١ٔخ شش٠ه ػٍٝ ٔفغٙب ثبٌؼمٛثخ ٠مؼٝٚ.9 .عٕز١ٓ إٌٝ أشٙش عزخ ِٓ ثبٌؾجظ
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 مف كيعتبر ،الزكجية الحياة استمرار معو يتعذر ضرران  بأكالدىما أك اآلخر بالزكج الزكجيف أحد أضر . إذا1 

 طبية لجنة مف بتقرير اإلدماف حالة تثبت أف عمى المخدرات أك المسكرات تناكؿ عمى اإلدماف األضرار قبيؿ

 رسمية مختصة.

 الزكجية". الخيانة اآلخر الزكج ارتكب . إذا2 

يقضي بتفريؽ عمى قراران في العراؽ  صادقت محكمة التمييز االتحادية تطبيقان عمى النص السابؽك  

 استقبمتكجاء في نص القرار "، امرأة عف زكجيا سٌبب ليا ضرران بسبب المراسبلت الغرامية مع عشيقاتو

ب ليا زكجيا ضرران معنكيا ال يمكف معو استمرار الحياة الزكجية بعد دعكل تفريؽ مف امرأة سب المحكمة

المحكمة عندما و، كاف اكتشافيا بكجكد عبلقات لو مع نساء أخريات بدليؿ الرسائؿ كالصكر المكجكدة في ىاتف

لو أتمت إجراءات التحقيؽ بشأف سبلمة ىذه الرسائؿ كالصكر كصحتيا كأقكاؿ الزكج الذم أكد عائدية الياتؼ 

ألنيا كجدت الضرر المكجب لمتفريؽ قد تحقؽ كأف  رت قرارا لمصمحة الزكجة بالتفريؽكصحة محتكياتو، أصد

 .1"ا ال يمكف معو دكاـ العشرةالزكج قد أضر بقرينتو ضرران جسيمن 

العراقي في قانكف األحكاؿ الشخصية بحؽ الزكجيف  القضاءكمف كجية نظرم أتفؽ مع ما جاء بو  

الفمسطيني إعادة النظر في مكضكع الخيانة  القضاءبطمب التفريؽ في حالة الضرر، كبالتالي فإنو يجب عمى 

الزكجية في قانكف األحكاؿ الشخصية كقانكف العقكبات كذلؾ، كعدـ استمرار العمؿ في المحاكـ الشرعية 

سببان مف أسباب التفريؽ ال أكثر كال أقؿ. كىذا ما يؤكده أحد القضاة ية االلكتركنية باعتبار الخيانة الزكج

اف طبيعة الدعاكم المقدمة ىي تفريؽ نزاع كشقاؽ مف زكجة الداعي كتضررىا الشرعييف في فمسطيف بقكلو "

                                                           
1

 ٔشش ،"اٌط٩ق ؽك لش٠ٕبرُٙ رّٕؼ لذ ا٤صٚاط ٘ٛارف فٟ اٌغشا١ِخ اٌشعبئً" ثؼٕٛاْ ِمبي اٌؼشال١خ، اٌغّٙٛس٠خ فٟ ا٤ػٍٝ اٌمؼبء ِغٍظ ِٛلغ 

 11/9/9111: ثزبس٠خ

https://www.hjc.iq/view.4165/ 

https://www.hjc.iq/view.4165/
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التي مف  لمكاقع التكاصؿ االجتماعي عبر نشر الصكر كالمحادثات مف زكجيا عف طريؽ االستخداـ السيئ

ف كمية ألكف ما يؤخذ عمى الكاقع الفمسطيني ىك  شأنيا الحاؽ الضرر بالزكجة باإلضافة الى الخيانة الزكجية

الدعاكم المتعمقة بالخيانة الزكجية االلكتركنية في المحاكـ الفمسطينية ال تتناسب كحجـ الظاىرة الحقيقية 

 .1"ؿ ىذه الدعاكم التي ال يتقبميا البعضتقديـ مثبسبب العرؼ كالعادات كالتقاليد التي تمنع 

العراقي  القضاءكيرل الباحث بحكـ تجربتو الشخصية في المحاكـ الشرعية أنو يكافؽ عمى ما جاء بو  

في قانكف األحكاؿ الشخصية كال مشكمة في ذلؾ مف كجية نظرم لكف عندما نريد تطبيؽ ما ىك مكجكد في 

المحاكـ العراقية أك العربية في محاكمنا الفمسطينية فيعتبر ىذا األمر صعب نكعان ما، كالسبب عدـ كجكد 

ف رسائؿ كصكر كفيديكىات فبل يكجد إجراءات التحقيؽ في المحاكـ الفمسطينية بشأف سبلمة ما يردىا م

ميا مف صكر أك فيديكىات أك إجراءات قانكنية أك كسائؿ تتيح لممحاكـ في فمسطيف التأكد مف صحة ما يص

 كقة المحاكـ الفمسطينية صعب جدان إضافةن إلى ذلؾلذلؾ يعتبر التحقيؽ في مثؿ ىذه األمكر في أر  رسائؿ

السبب الرئيسي في التفريؽ ىك الخيانة الزكجية، كلعؿ السبب في  يبتعدكا عف أف يككف القضاة في المحاكـ

فيـ يخافكف عمى السمـ األىمي بيف الناس إضافةن إلى  ادات كالتقاليد المتبعة في البمدذلؾ يرجع أكالن إلى الع

كة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية( يستخدميا القاضي عندما تككف الدع 42كجكد مادة قانكنية )المادة 

ذا ما ذكر أحد أسباب التفريؽ في  المرفكعة غير كاضحة فيطمب مف المدعي أك المدعية تكضيح دعكاه، كا 

الدعكة المرفكعة ىك خيانة الزكج أك خيانة الزكجة حسب مف ىك المدعي فينا تأتي ميمة القضاء بأف يكمؼ 

ييا الخيانة، كىنا يبتعد القضاة القاضي رافع الدعكل المدعي بتكضيح دعكاه، كتكضيح الجزئية التي كردت ف

ألنو يعتبر الدخكؿ في مثؿ ىذه األمكر سيؤدم إلى المشاكؿ كسيؤدم إلى كشؼ أسرار  الجزئيةعف ىذه 
                                                           

1
 ػٓ إٌبعّخ ا٨عش٠خ اٌشىبٜٚ ِغ ٠زؼب٩ِ و١ف ٚاٌّجبؽش اٌششػٟ اٌمؼبء..  اٌف١غجٛو١خ اٌخ١بٔخ" ْثؼٕٛا ِمبي اٌٛؽٓ، د١ٔب ِٛلغ اٌشٕجبسٞ، اؽّذ 

 2/11/9111: ثزبس٠خ ٔشش ،"غضح فٟ ثٛن اٌف١ظ

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/10/04/975964.html 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/10/04/975964.html
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مما يؤدم إلى تفاقـ األمكر إلى أكبر مف دعكة في محكمة فربما تصؿ إلى القتؿ في ظؿ كجكد عدد  البيكت

فإف كؿ ما سبؽ يمثؿ األسباب المانعة لممحاكـ  ، كنتيجة لذلؾتمعنامف العادات كالتقاليد السائدة لدل أفراد مج

 .الشرعية الفمسطينية مف جعؿ الخيانة الزكجية ىي أمر أساسي في التفريؽ بيف الزكجيف

( صادر عف المحكمة العميا الشرعية في الضفة 52/2012إضافةن إلى كجكد تعميـ يحمؿ الرقـ ) 

دعاكل التفريؽ بيف الزكجيف كحددت األمكر التي يجب عمى القاضي أف  الغربية ذكرت فيو كيفية السير في

زكاج كقضية يطمبيا في دعاكم التفريؽ بيف الزكجيف، كمف ىذه األمكر لك كاف ىناؾ قضايا مرفكعة بيف األ

فيحؽ لمزكجة التي رفعت دعكل التفريؽ عمى زكجيا بأف تطمب مشركحات مف  نفقة زكجة في المحكمة

بأنو لدل ىذه الزكجة دعكل مرفكعة في ىذه المحكمة، كتقدـ ىذه المشركحات خبلؿ جمسة  المحكمة تفيد

المحاكمة في دعكل التفريؽ لمقاضي، كبيذه المشركحات يعتبر القاضي بأف دعكل التفريؽ بيف الزكجيف 

يدؿ عمى فكؿ ىذا الكبلـ المذككر أعبله لمنزاع كالشقاؽ كاضحة كصحيحة، كمف ثـ يكمفيا بإثبات دعكاىا 

مدل حصر قضايا التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ بيف األزكاج في أسباب رئيسية بعيدة عف الخيانة الزكجية 

ذا ما ذكرت الخيانة الزكجية االلكتركنية في الئحة الدعكل فإنيا تككف ثانكية كال يتـ تكضيحيا  االلكتركنية، كا 

ذا الكبلـ الذم ذكرتو ىك مف كاقع تجربتي ككؿ ى ،كاالستطراد فييا مخافة مف األسباب المذككرة أعبله

 الشخصية في المحاكـ الشرعية الفمسطينية في الضفة الغربية.

 المطمب السابع: مقابالت حول بعض صور الخيانة الزوجية االلكترونية:

 المقابمة األولى

االرشاد كاالصبلح ـ مع رئيس قسـ 8/12/2019مقابمة أجريت الساعة الكاحدة ظيرنا مف يكـ األحد المكافؽ 

 األسرم األستاذ حمد شحدة عبد الفتاح الفرا. مف السمكع.
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 السؤال األول: ىل يوجد خالفات زوجية سببيا الخيانة الزوجية االلكترونية؟

نعـ، يكجد ىناؾ الكثير مف الحاالت التي جمست معيا سبب الخبلفات بيف األزكاج ىي الخيانة الزكجية 

 االلكتركنية.

قصة حقيقية حدثت بين األزواج سببيا الخيانة الزوجية الحديث عن ني: ىل يمكنك السؤال الثا
 االلكترونية؟

نعـ، أحدثؾ قصة حقيقية سمعتيا مف الزكج، فقد حضر لدل المدعي الزكج )س( إلى المحكمة كقاـ بتقديـ 

كالشقاؽ ، ككانت البلئحة تتضمف التفريؽ لمنزاع 2019مف عاـ  11الئحة دعكل ككاف ذلؾ في شير 

مرفكعة عمى زكجتو المدعى عمييا )ص( كعندما باشرت عممي كرئيس قسـ لئلرشاد كاالصبلح األسرم فقمت 

لو ما ىك السبب الذم دعاؾ لرفع دعكل ضد زكجتؾ فمـ يجبني إجابة كاضحة كقاؿ لي باختصار ال اريد 

ا )ص( كقمت ليا: ما سبب زكجتي لكجكد مشاكؿ عائمية بيننا، كعندما قمت بدكرم بإحضار المدعى عميي

اقامة زكجؾ دعكل تفريؽ بينؾ كبينو فكانت االجابة لدييا أف زكجيا يشؾ بيا كثيرنا حيث أنو أكثر مف مرة 

حضر إلى مكاف عمميا ليراقبيا عف بعد ماذا تعمؿ كبمف تختمط مف حكليا مف أشخاص. كألنو يرفض 

ا كىك الذم كضع كممة السر عمى الفيس الخاص تعامميا مع الرجاؿ كاف يقكـ بتفتيش جكاؿ المدعى عميي

بالمدعى عمييا رغـ أف المدعى عمييا قالت لي أف المدعي يقكـ بالحديث مع بنات أمامي بكاسطة جكالو 

الخاص بو كباستخدامو الفيس بكؾ كالماسنجر إضافة إلى قكؿ المدعى عمييا لي أف المدعى كاف لو محؿ 

العمر، ككاف يستغميا إلشباع رغباتو الجنسية مف خبلؿ تصكيرىا في ألبسة كقد كظؼ فيو فتاة في مقتبؿ 

المحؿ صكر كفيديك باستمرار كالنظر إلييا مف خبلؿ كاميرا المحؿ كقد قالت المدعى عمييا بأف المدعي قد 

كشؼ أمره مف خبلؿ أفعالو مع الفتاة التي تعمؿ في محؿ األلبسة الذم يمتمكو كقد قاـ أعماـ المدعى عمييا 

نيائو حتى ال تتطكر األمكر كيحدث مشكمة كبيرة في البمد بيف العائمتيف. كقالت لي ب التغطية عمى المكضكع كا 
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المدعى عمييا بعد ىذه الخيانة التي ارتكبيا مف خبلؿ المكالمات التي كاف يجرييا مع الفتيات كالفتاة التي 

 نو.تعمؿ معو في محؿ األلبسة فأنا اآلف ال أريده كأريد الطبلؽ م

 السؤال الثالث: ماذا حصل في الدعوى التي رفعت لدى محكمتكم الموقرة؟

 الدعكل مكجكدة قيد النظر كاجراءات المحاكمة مستمرة أماـ القاضي إلى اآلف.

 المقابمة الثانية

ا مع االستاذ: عبد العزيز 12/12/2019أجريت ىذه المقابمة يكـ الخميس المكافؽ  ـ الساعة العاشرة صباحن

محمكد أبك قبيطة، محضر في ديكاف قاضي القضاة كمضى عمى عممو في المحاكـ الشرعية عشركف  محمد

 عامنا.

 ؟الخيانة الزوجية االلكترونيةيوجد خالفات بين األزواج سببيا السؤال األول: ىل 

اف المبادر لقد مر عمي الكثير مف الحكادث كالمشاكؿ بيف األزكاج سببيا الخيانة الزكجية االلكتركنية سكاء ك

 بالخيانة الزكج أك الزكجة.

 ؟السؤال الثاني: ىل يمكنك الحديث لي عن قصة حدثت تتعمق بالخيانة الزوجية االلكترونية

حضر لدم الرجؿ المدعي )س( إلى المحكمة كقاؿ لي أريد أف أطمؽ زكجتي )ص(  2019في صيؼ عاـ 

المدعى عمييا كال أريدىا كأريد دفع دعكل ضدىا في المحكمة كقاؿ لي المدعي أنو بالرغـ مف الفترة التي 

ذتيا كأصبحت زكجة مكثت معيا كأنا أطمبيا مف أىميا فقد أخذتيا عف حب كتفاجأت بعد أف تـ النصيب كأخ

لي، كبعد فترة مف الزكاج قاؿ لي المدعي )س( بأف المدعى عمييا )ص( عمى عبلقة بعدة أشخاص تراسميـ 

 عبر الفيس بكؾ مف خبلؿ جكاليا الخاص بيا. 
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 ؟السؤال الثالث: كيف كشف المدعي )س( المدعى عمييا )ص( المراسمة التي يتحدث عنيا

مة بالعمؿ داخؿ الخط األخضر حيث كاف يعمؿ عامؿ بناء في األراضي لقد كاف المدعي يمكث فترة طكي

ـ، ككاف يناـ ىناؾ في مكاف عممو كال يأتي إلى البيت إال بعد فترة طكيمة، كفي ىذا 1948المحتمة عاـ 

 الجانب تشعر المدعى عمييا بالكحدة مما يفتح باب االتجاه لمخيانة الزكجية االلكتركنية حسب ما يقكـ االستاذ

عبد العزيز المذككر. كقد اكتشؼ المدعي )س( المدعى عمييا )ص( حيث قاـ المدعي بالصدفة بأخذ جكاؿ 

المدعى عمييا فكجد رقـ غريب عمى جكاؿ المدعى عمييا فسأليا لمف ىذا الرقـ فأجابت المدعى عمييا ال 

عمو يتأكد مف خيانة أعرؼ، فقاـ المدعي باالتصاؿ بالرقـ المكجكد فكجد أنو شخص غريب )ع( كالذم ج

نكار المدعى عمييا في البداية معرفتيا  5زكجتو لو، رجع فكجد أف المكالمة ليا مدة أكثر مف  دقائؽ حديث كا 

ا،  بيذا الرقـ، فقاؿ بالتحقيؽ معيا فاعترفت لو بالنياية بأنيا تراسؿ الشخص )ع( كىناؾ أشخاص آخركف أيضن

كنية لو، قائمة لو )المدعى عمييا لممدعى(: أف سبب غياب كقامت بتحميؿ ىذه الخيانة الزكجية االلكتر 

المدعي الفترة الطكيمة عنيا سبب ليا الكحدة مما جعميا تدخؿ إلى ىكذا أعماؿ فقد جعمت السبب في جميع 

تصرفاتيا التي تنطبؽ عمييا الخيانة الزكجية االلكتركنية سببو الزكج بسبب بعده عنيا لفترة طكيمة. كبعدىا قاـ 

 ؤىا بالتدخؿ لكي ترجع إلى زكجيا إال أف زكجيا رفض ذلؾ كأكمؿ اجراءات الدعكل لدل المحكمة.أشقا

 السؤال الرابع: ماذا حصل بالدعوى التي رفعت من قبل المدعي )الزوج( عمى المدعى عمييا )الزوجة(؟

 انتيت بالطبلؽ )حجة طبلؽ بائف بينكنة صغرل مقابؿ االبراء العاـ بعد الدخكؿ(

 مة الثالثةالمقاب

أجريت ىذه المقابمة مع رئيس قسـ االرشاد كاالصبلح األسرم لدل محكمة دكرا الشرعية سابقنا االستاذ جياد 

 ـ الساعة الثانية عشرة ظيرنا.10/12/2019محمد أحمد عمرك. مف دكرا يـك الثبلثاء المكافؽ 
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ة سببيا الخيانة الزكجية االلكتركنية؟ كبسؤاؿ عف مكضكع الخيانة الزكجية االلكتركنية ىؿ يكجد خبلفات زكجي

 فأجاب نعـ، ىناؾ الكثير مف الحاالت التي جمست معيا سببيا ىي الخيانة الزكجية االلكتركنية.

 ؟ىل يمكنك أن تحدثني بإيجاز عن قصة واقعية حدثت بين األزواج وكان سببيا الخيانة الزوجية الكترونًيا

ـ، كقالت لي أريد رفع دعكل 2018مف عاـ  9ككاف ذلؾ في شير نعـ، لقد حضر عندم إلى المحكمة امرأة 

نزاع كشقاؽ ألنني أريد أف أتطمؽ مف زكجي فبلف، فقمت بدكرم بسؤاليا لماذا تريديف رفع دعكل ضد زكجؾ 

كتطمبيف الطبلؽ، فقالت لي إف زكجي لو عبلقة مع بنات عمى تطبيؽ الكاتساب، كأف ىذا سبب الخبلؼ بيني 

ذا السبب ىك الذم جعمني أطمب الطبلؽ، كأريد االنفصاؿ عنو، كعندما سألت عف كيفية كبيف زكجي، كى

معرفتؾ كالتأكد مف حديث زكجؾ مع فتيات أجابت قائمة أنيا شاىدت المحادثات الكتابية بيف زكجيا كبيف 

يا قبؿ أف الفتاة )ع( كعرفت الفتاة التي يتحدث معيا حيث قالت لي أف الفتاة التي يتكمـ معيا كاف يحب

يتزكجني ككاف يريد أف يتزكجيا إال أف أىمو رفضكا زكاجو مف الفتاة )ع( كتزكجني، كبعد زكاجي اكتشفت أنو 

ا إلى أف المدعية أخبرتني أنيا كجدت صكر لمفتاة )ع( عمى جكاؿ زكجيا  عمى عبلقة مع ىذه الفتاة خصكصن

كانت تمبس كتضع المكياج كتزيف نفسيا  المدعى عميو، كقالت لي المدعية عندما حضرت لممحكمة بأنيا

لممدعى عميو، فقد كاف يبعد عنيا كيذىب إلى جكالو كيتكمـ مع الفتاة )ع( كيراسميا مف خبلؿ الكتابة كيبعث 

الصكر كيرسؿ الفيديكىات، حتى أنو كاف يصكر المبلبس الداخمية الخاصة بزكجتو المدعية كيبعثيا مف 

 قد حصؿ طبلؽ بينيا كتـ التفريؽ بينيما مف خبلؿ اجراءات المحاكمة.خبلؿ الكاتساب إلى الفتاة )ع( ك 

 المقابمة الرابعة

أجريت ىذه المقابمة مع مدير ديكاف محكمة دكرا الشرعية سابقنا كمدير ديكاف محكمة يطا الشرعية حالينا 

 االستاذ عبد الكريـ أحمد عبد القادر القكاسمة.
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محاكم خالل عدة سنوات أن تسرد لي قصة خالف حصمت بين السؤال: ىل يمكنك بصفتك مدير لعدة 

 زوجين كان سببيا مواقع التواصل االجتماعي )الخيانة الزوجية االلكترونية(؟

حيث قاؿ لي )س( أنو يسافر إلى الصيف كثيرنا ككاف لدل )ص( زكجتو  2017نعـ، لقد حصؿ في صيؼ 

اطفي( كقاؿ الزكج بأنو أصبح لديو شككؾ بالنسبة لزكجتو كقت فراغ طكيؿ كتعاني مف الكحدة كثيرنا )الفراغ الع

حيث أنو كىك في الصيف كاف دائمنا عندما يريد مراسمة زكجتو عمى الكاتساب كاف يجدىا دائما متصمة عمى 

الكاتساب في الكقت الذم ال تقكـ بالرد عمى رسائمو إلى في كقت متأخرنا كعند سؤاؿ الزكج لزكجتو عف سبب 

أخرنا قالت لو: بأنيا تككف في اتصاؿ مع أخكاتيا كلكف ىي في الحقيقة كانت عمى اتصاؿ مع ردىا عميو مت

عشيقيا. فأصبحت لديو شككؾ فقاـ بتركيب كاميرا عمى باب المنزؿ دكف عمـ زكجتو بذلؾ فقاـ بإرساؿ زكجتو 

سبكع ربط جيازه في زيارة لبيت أىميا ثـ أتى بالشخص كركب كاميرا عمى باب منزلو كقبؿ سفر الزكج بأ

الخاص بالكاميرا كقد قاـ بمراقبة منزلو مف الصيف فشاىد أحد األشخاص يتردد عمى بيتو فقاـ بتسجيؿ مقطع 

دخكؿ كخركج ىذا الشخص مف المنزؿ. بعدىا قاـ بمكاجية زكجتو كأخكىا بالمكضكع كلكي ال تحدث فتنة بيف 

 كضكع بالطبلؽ مقابؿ االبراء العاـ.العائبلت فقد قاـ الزكج بمسح الفيديك كانياء ىذا الم
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 الثانيالفصل 

 وعالجياة الزوجية االلكترونية الخيان نتائج

 :ويشمل المباحث االتية

 ويشمل المطالب االتية ،نتائج الخيانة الزوجية االلكترونية: المبحث األول

 سرة  عمى األ األكؿ:المطمب 

 المجتمع الثاني: عمىالمطمب 

 

 االتية:والتربوية ويشمل المطالب  الشرعيةعالج الخيانة الزوجية االلكترونية من الناحية : المبحث الثاني

  عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف الناحية الشرعية.: المطمب األكؿ

  عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف الناحية التربكية.: المطمب الثاني
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 الزوجية اإللكترونية وعالجيانتائج الخيانة : الثانيالفصل 

 تمييد

تعتبر الخيانة الزكجية اإللكتركنية أمر غير مشركع، كغير مقبكؿ في كؿ المجتمعات كحتى الدكؿ  

في خانة االنفتاح كالتطكر، كىي مشكمة اجتماعية تصيب ًكياف األسرة، كتينذر المجتمع  تندرجالمتطكرة التي 

 خبلؿ بعض االختبلالت التي تحدث داخميا. بالتفكؾ كاالنييار، كتفقده تكازنو مف

بغطاء إلكتركني كمف  رتكالخيانة الزكجية االلكتركنية أعظـ أثرنا مف الخيانة الزكجية العامة ككنيا تست 

كراء الشاشات، كمف داخؿ الغرؼ مما يجعميا صعبة الكشؼ، كأكثر قدرة عمى التعبير عف الرذيمة كاختيار 

 لمخائف.األكقات المناسبة بالنسبة 

كالخيانة الزكجية تكقع أثرنا عظيمنا عمى الفرد، فتحدث خمبلن في شخصيتو كتجعمو عديـ الثقة في نظر  

 غيره، كالشخص الخائف يتحاشى الكثير مف الناس التعامؿ معو مما يجعمو في جك مف العزلة االجتماعية.

يتعمؽ بالسمعة كالشرؼ، كيجعؿ كالخيانة االلكتركنية تيدـ كياف األسرة ككنيا تمس مكضكع حساس  

كؿ مف الزكج أك الزكجة غير قادر عمى إكماؿ مسيرة حياتو مع الخائف، كبالتالي تؤكؿ األمكر في أبسط 

 األحكاؿ إلى الطبلؽ الذم ىدد األسرة كالمجتمع في آف.

الرئيسة ككذلؾ فالخيانة الزكجية االلكتركنية تيدـ كياف المجتمع إذ تيدـ األسرة التي ىي المبنة  

بالمجتمع، فتجعؿ العبلقات المبنية بيف الناس عديمة الثقة، إضافة إلى أنيا تفت في عضد المجتمع بكثرة 

 حاالت الطبلؽ كتشتت األبناء.
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كعبلج الخيانة اإللكتركنية معتمد باألساس عمى دراسة المسببات ليا فيجب في البداية معرفة  

سمكؾ ىذا المنحى ثـ البحث في طرؽ كقاية كعبلج لمحد مف ىذه  األسباب التي تؤدم بالزكج أك الزكجة إلى

 التي تيدد كياف المجتمع. الظاىرة

كتندرج الكقاية مف الخيانة الزكجية االلكتركنية ضمف العبلج، فالكقاية أىـ بكثير مف العبلج، كلذلؾ  

، كالمجالس التشريعية يقع عمى مختمؼ مفاصؿ المجتمع مف األسرة، كالمسجد، كالمدرسة، ككسائؿ االعبلـ

 دكر كبير في الكقاية مف ىذه اآلفة االجتماعية كعبلجيا.

الخيانة الزكجية اإللكتركنية عمى األسرة، كالمجتمع، كطرؽ الحد منيا  نتائجكفي ىذا الفصؿ نتناكؿ  

 كعبلجيا.

 ويشمل المطالب االتية ،المبحث األول: نتائج الخيانة الزوجية االلكترونية

 سرة  عمى األنتائج الخيانة الزكجية االلكتركنية  :األولالمطمب 

 المجتمع عمىنتائج الخيانة الزكجية االلكتركنية : الثانيالمطمب 
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 : نتائج الخيانة الزوجية االلكترونيةاألولالمبحث 

سرة عمى كجو ة عمى المجتمع بصفة عامة كعمى األالخيانة الزكجية اإللكتركني نتائجتتجمى 

مف حيث اآلثار السمبية عمى الزكجيف  الخصكص، حيث سنتناكؿ في المطمب األكؿ تأثيراتيا عمى األسرة

رنا لما تمثمو كعمى األبناء، كفي المطمب الثاني تأثيراتيا عمى المجتمع حيث تطاؿ ىذه الظاىرة المجتمع نظ

 كما يمي: نكاة سيطاؿ المجتمع مف جكانب عدةفأم خمؿ يعترم ال األسرة مف نكاة لو

 :سرةالمطمب األول: عمى األ

 : الطالق .1

فالطبلؽ يحدث عند  أك الزكجة بسبب خيانة الزكج ؛كتيد كيانيا كأساسيا ،قد تدمر الخيانة الزكجية األسرة

مما يدفعو بالضركرة لكضع حؿ ليذا التصرؼ، فاألزكاج يتسامحكف  اكتشاؼ الطرؼ اآلخر خيانة شريكو لو

كيتساىمكف في كؿ شيء إال غدر بعضيـ ببعض فالسبباف الرئيساف المذاف أجمعت جميع الشرائع عمى 

   1ما الزنا كالعقـ.إاعتبارىما ذريعتيف قكيتيف لمطبلؽ 

دة إلى الخيانة )الخائف(، أك بسبب العك  باألخرصدمة أحد الزكجيف كقد يحدث الطبلؽ كنتيجة حتمية ل

النكشاؼ أمره أكثر مف مرة،  ييمقي باالن فبعض الخائنيف يعتمد الخيانة كنكع مف اإلدماف كال  كعدـ التكبة منيا

 2الحتمية الطبلؽ إما مف الزكج أك طمبو مف قبؿ الزكجة. النتيجةفتككف 

                                                           
1

 دوزٛساح، سعبٌخ ،تأثٌر المحٌط األسري فً الخٌانة الزوجٌة، دراسة مٌدانٌة لعٌنة من والٌة عٌن الدفلى، الشلف، المدٌة، البلٌدة أ١ِٕخ، غٛاٌُ، 

 .925ص ،9111 اٌغضائش، عبِؼخ
2
 .925،صاٌغبثك اٌّشعغ 
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جية خاصةن إذا أتت الخيانة مف طرؼ الزكجة، كيرل الباحث أف الطبلؽ مف أبرز نتائج الخيانة الزك  

طمب تفإف الزكج في حينيا يضع حدنا لمزكاج أما إذا كانت الخيانة مف طرؼ الزكج فالكثير مف الزكجات 

 .الطبلؽ

ككقكع الطبلؽ بيف الزكجيف ىك مف أكثر نتائج الخيانة الزكجية ضررنا، فاألسرة نكاة المجتمع، كأم خمؿ 

حفاظنا بالمجتمع ككؿ لذلؾ المجتمع ككؿ مطالب بكضع حد آلفة الخيانة الزكجية  يمحؽ بيا يسبب ضررنا

 عمى ديمكمة األسرة.

أما فيما يتعمؽ بالخيانة الزكجية االلكتركنية فيي شكؿ عصرم مف أشكاؿ الخيانة، كارتباطيا بالطبلؽ 

تككف مكثقة كيمكف الرجكع يككف أسرع نظرنا ألف كؿ دالئؿ الخيانة مف محادثات كتابة أك تسجيبلت صكتية 

 إلييا مما يجعؿ أسباب الطبلؽ أقكل عند كؿ مف الزكجيف.

 الصمت الزواجي:  .2

كىك عدـ التفاعؿ بيف الزكجيف، كعدـ القدرة عمى التعبير عف المشاعر سكاء بصكرة لفظية أـ غير 

 1كفتكر المشاعر كالممؿ كاإلىماؿ. لفظية، كىذا مف شأنو أف يؤدم إلى المعاني السمبية

يؼ إذا كانت بيف كيرل الباحث في ىذه النقطة أٌف الخيانة تنزع كؿ ثقة في العبلقات االجتماعية ككؿ فك

عقد زكاج كميثاؽ غميظ!، كبالتالي فإف الخيانة الزكجية تؤدم إلى حالة مف غياب الثقة شريكي حياة بينيما 

دـ التفاعؿ الذم اذا استمر عمى ىذه الحالة يؤدم إلى ضياع كثير مف كالصمت الزكاجي بيف الزكجيف، كع

 الحقكؽ بينيما، ككثير مف حقكؽ أبنائيما.

                                                           
1
 .122ص َ،9112 اٌؾذ٠ضخ، اٌغبِؼٟ اٌّىزتظواهر ومشكالت األسرة والطفولة المعاصرة من منظور الخدمة االجتماعٌة،  ِؾّذ، اٌفزبػ، ػجذ 
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 :لقتلا .3

ألف الفئة يانة مف قبؿ الزكج، أك حتى العكس مف الممكف أف تحدث جريمة قتؿ نتيجة اكتشاؼ أمر الخ

الشرؼ كالعفة كالعرض ذات حساسية كبيرة في التي تمجأ لمقتؿ أكثر في ىذه المسائؿ ىـ الرجاؿ ألف مسألة 

 1المجتمعات العربية عامةن، كالمجتمع الفمسطيني خاصة.

فالخيانة الزكجية تطارد  أطرافيا أحدفقد يقتؿ الزكج زكجتو إذا خانتو، كبمقتؿ الخائف تفقد األسرة  

ا لمشرؼ كصكالن لمكرامة بآثاميا الحياة الزكجية لبعض الزيجات مما قد يترتب عمييا مف جرائـ القتؿ ا نتقامن

 2كدفاعنا عف العرض.

كيرل الباحث أنو كبالرغـ مف زيادة الكعي كارتفاع مستكل االلتجاء إلى القانكف في المجتمع  

 الفمسطيني، إال أنو ال زاؿ القتؿ عمى جرائـ الشرؼ منتشر في المجتمعات العربية.

اكتشؼ الخيانة، أك مف  يحدث القتؿ مف قبؿ الزكج إذاكغالبنا ما تككف الزكجة ضحية ىذا األثر، كقد  

مما يؤدم إلى مفاسد عظيمة تتعمؽ بالدماء كاألركاح فالشريعة اإلسبلمية كالقانكف لـ يكصؿ عقكبة  قبؿ األىؿ

 الخيانة إلى القتؿ بيذا الشكؿ دكف التحرم أك البحث في الدالئؿ.

 : االنتحار .4

ية، فالزكجة قد تنتحر إذا فاقت فييا نفسيا كأنبيا ضميرىا، يعد االنتحار مف نتائج الخيانة الزكج

كأحست بالذنب خاصة إذا كانت معاممة زكجيا حسنة معيا، ككذا الزكج فبعض األزكاج ال يحتمؿ فكرة 

زكجتو تتحدث مع رجؿ آخر حتى في إطار قرابة، أك صداقة ىذا لغيرتو عمييا، كحبو ليا، أك ربما لخكفو مف 
                                                           

1
دراسة مٌدانٌة لعٌنة من الزوجات الالتً قمن بالخٌانة الزوجٌة فً والٌة –الخٌانة الزوجٌة فً المجتمع الجزائري  ٌؼىبشٟ، ٚخ١شح، إصساس ِش٠ُ، 

 .29ص ،9117 اٌغضائش، ثٛٔؼبِخ، اٌغ٩١ٌٟ عبِؼخ ِٕشٛسح، غ١ش ِبعغز١ش سعبٌخ ،-عٌن الدفلى
2
 .921ص ،تأثٌر المحٌط األسري فً الخٌانة الزوجٌة غٛاٌُ، 
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كىك يكتشؼ خيانة زكجتو لو مع رجؿ أجنبي عمييا كليس زكجيا ىذا ما قد يدفعو  فكيؼ يصبر العار

 1لبلنتحار.

كيبقى االنتحار كآخر حؿ تمجأ إليو الزكجة الخائنة ىركبنا مف الحقيقة المرة كالكاقع الذم سكؼ  

 2يطاردىا طكاؿ حياتيا، كييدد كياف أسرتيا ككجكدىا.

ببنا نتيجة ضيؽ األفؽ عند الزكج الخائف حيث ال يستطيع كيرل الباحث أف االنتحار قد يككف س 

الحياة بعد انكشاؼ أمره كخكفو مف الفضيحة، كاالنتحار بنسب قميمة في المجتمع الفمسطيني إال االستمرار في 

نتيجة أف الخيانة الزكجية االلكتركنية تككف مكثقة بدالئؿ أقكل  ي المجتمعات قد يككف سببنا قكيناأنو كفي باق

 ينا في االنتحار.ما يجعؿ الخائف يفكر ممم

 :فقدان الثقة .5

يفقد تكازف ىذه األخيرة فالثقة المتبادلة مف قبؿ الزكجيف تعد  ا تيفقد الثقة في األسرة الكاحدةعندم 

عامبلن أساسينا لقياـ الزكاج الصحيح كالمستمر فالثقة ىي مف أسس النجاح في العبلقات الزكجية فإذا غابت 

  3ىذه الثقة غابت معيا األسرة ككؿ.

إذ أف العبلقة بيف األزكاج تقـك  اجلكتركنية تعدـ الثقة بيف األزك كيرل الباحث أف الخيانة الزكجية اال 

غياب الثقة سيككف السمة األبرز بعد انكشاؼ خيانة الزكج الخائف، كيؤدم عمى الثقة كالتفاىـ، كبالتالي فإف 

 غياب الثقة بيف الزكجيف إلى تربص كؿ كاحد منيما باآلخر، كالتأثير عمى األبناء.

  
                                                           

1
 .29ص ،9117 ،الخٌانة الزوجٌة فً المجتمع الجزائري  ٌٚؼىبشٟ، ِش٠ُ 
2
 .97ص َ،9115 اٌغضائش، ،، رسالة دكتوراة، جامعة البلٌدة-انٌةدراسة مٌد–مكانة الفتاة المغتصبة فً األسرة الجزائرٌة  عؾْٕٛ، اٌخ١ش، أَ 
3
 .27ص ،9117 ،الخٌانة الزوجٌة فً المجتمع الجزائري  ٌٚؼىبشٟ، ِش٠ُ 
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 : فقدان التوازن العاطفي والنفسي بين الزوجين .6

حباط بعد الخيانة حيث العيش في   فالذم قاـ بالخيانة الزكجية االلكتركنية يعيش في صراعات كا 

حرماف، كظمـ، كقير، كتكتر، كالشعكر بالذنب، كالقمؽ، ككؿ ىذا يكلد ضغطنا نفسينا، كتأثيرات سيئة عمى 

 1الصحة النفسية كالجسمانية.

اطفي بيف األزكاج مف أىـ كغايات الزكاج، كيرل الباحث أف تحقيؽ حاجات االشباع النفسي كالع 

أك  اكبالخيانة الزكجية االلكتركنية يحاكؿ الخائف البحث عف االشباع العاطفي كالنفسي بعيدنا عف زكجي

 زكجتو، كبالتالي ففقداف التكزاف العاطفي بيف األزكاج بعد انكشاؼ الخيانة الزكجية ىك سمة بارزة فيما بينيما.

 تفكك األسرة:  .7

ديؿ كاألميات منشغمكف بعبلقاتيـ كمشكبلتيـ، كاألبناء يبحثكف عف الب فاألبناءف ضحية ذلؾ األبناء كيكك 

 2في الخادمات أك رفقاء السكء.

كيرل الباحث أف التفكؾ األسرم مف أىـ نتائج الخيانة الزكجية االلكتركنية عمى األبناء كاألسرة إذ  

 األبناء، كتنتج أسرة متشتتة ضعيفة كاىية.تغيب الثقة، كيتربص كؿ زكج باآلخر، كيتشرد 

 ة، فالخيانة الزكجية اإللكتركنيةالمذككرة سابقنا تؤثر تأثيرنا بالغنا عمى األسر  جميع األسبابفكمف ىنا  

 .تؤثر تأثيرنا بالغنا عمى األسرة
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 :عمى المجتمع المطمب الثاني:

 انتشار الفوضى األخالقية: .1

كىذا االنتشار يعكد كيتزايد كمما تزايدت الخيانة الزكجية االلكتركنية خاصة عند الزكجة فكصكؿ ىذه 

اإللكتركني بحيث صارت تمس كؿ كياف األسرة العالـ االفتراضي الخيانة أك الظاىرة كتطكرىا بتطكر 

اسدة الخالية مف القيـ بالضركرة، كتعكد بالسمب عمى أفراد المجتمع ككؿ ما يدفع إلى تفشي األخبلؽ الف

 1الدينية، كالخمقية داخؿ المجتمع.

كيرل الباحث أف الخيانة الزكجية االلكتركنية تحمؿ طابع السيكلة كالخفاء؛ أم أف أسعار االنترنت 

كاالتصاالت أصبحت زىيدة كفي متناكؿ الجميع، ككذلؾ استخداميا الذم ييعطي نكعنا مف الخصكصية 

نتشار ىذه اآلفة في صفكؼ األزكاج يؤدم إلى حالة عامة مف الفكضى األخبلقية في كالسرٌية، كمف ىنا فإف ا

 صفكؼ المجتمع.

ذا قيست اآلثار السمبية عمى مجمكعة مف األسر فإف  فالخيانة الزكجية االلكتركنية تمٌس األسرة، كا 

في المجتمع إضافة إلى المجتمع يتحكؿ إلى حالة مف االنحبلؿ األخبلقي، كتفشي الظكاىر األخبلقية السيئة 

ما تسببو ىذه اآلفة مف تقطيع األرحاـ، كالتفريؽ بيف األحبة، كتشعؿ نيراف الفتنة بيف األسر كالمجتمعات، 

 كبالتالي فإف آثار الخيانة تتجاكز الزكجيف إلى األبناء كالمجتمع. ،كالقرل

االنترنت ككسائؿ االتصاؿ داخؿ كالخيانة اإللكتركنية بيف األزكاج تضع حدكدنا كبيرة في النظرة إلى 

المجتمع فمف الممكف أف يمنع كثير مف األىؿ أبنائيـ مف استعماؿ ىذه الكسائؿ، كبالتالي تمنع كثير مف 

 أبكاب الخير التي تكفرىا ىذه الكسائؿ.
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 :انحالل وتالشي األسرة وانتشار الضغائن .2

قد مما يؤدم إلى تفكؾ كتحطيـ أسس مف نتائج الخيانة الزكجية اإللكتركنية انتشار الضغينة كالح

عار خاصة ك األسرة بؿ عمى اىالي كؿ طرؼ كيتمكىا فضيحة  عمى المجتمع، فانتشار أخبارىا ال يقتصر

: يعزؼ شاب عف طمب يد فتاة ألف أحد أبكييا خاف اآلخر.  1بالنسبة لمزكجة، كقد يمتد ذلؾ أجياالن فمثبلن

إلى التفريؽ بيف األحبة فمف لكتركنية مف الممكف أف تؤدم ككذلؾ يرل الباحث أف الخيانة الزكجية اال

الممكف أف يككف األزكاج يكٌف بعضيـ لبعض مشاعر حب كاحتراـ ثـ ينصدـ بفعؿ خياني منو. إضافة 

ؤدم إلى تقطيع األرحاـ ت اإلى أف الخيانة الزكجية االلكتركنية التي تنتيي بالتفريؽ بيف األزكاج فإني

 األزكاج مف األقارب.خاصة إذا كاف 

 : التقميد والمحاكاة .3

فيصبح كؿ كاحد يقمد اآلخر مف  حدة كاحدة، ككؿ منيما مكمؿ لآلخرباعتبار األسرة كالمجتمع ك 

فقد أكدت حالة مف حاالتيا المدركسة أف سبب خيانتيا  االحتكاؾ كالتكاصؿ الدائـ بينيـ خبلؿ ذلؾ

قدكة، كمثؿ أعمى يجب االقتداء بو أدل بيا إلى تقميد ىذه لزكجيا ىك تقميدىا ألميا، كباعتبار األخيرة 

كما يمكف ألم فرد مف المجتمع أف يقمد  كتجسدىا داخؿ بيتيا لتخكف زكجيا األـ التي كانت تخكف أباىا،

 2غيره سكاء مف بعيد أك قريب.

خبلؽ أحد الكالديف، كانغماسو في الشيكات كانجرافو كراء الرذيمة، كانحطاط القيـ أسكء إف كذلؾ ف

األخبلقية داخؿ األسرة جميعيا يؤدم إلى استحساف الرذيمة كقياميا مقاـ الفضيمة، كيككف انعداـ المركءة 
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قبيحة معتقدنا أنيا يقمد الطفؿ ىذه األنماط السمككية الشائنة ال فذإكالشرؼ أمرنا عادينا غير مستيجف، كعند 

باستمرار، كيتقمص شخصية كالديو المنحرفة،  االنحراؼاألفضؿ كاألجكد كأنو ال بديؿ عنيا، كيتذكؽ طعـ 

  1كتتحطـ لديو القيـ الفضمى منذ الصغر.

كيرل الباحث أف الحياة األسرية السعيدة المتكاممة التي يشبع فييا كؿ طرؼ حاجاتو الجسمية كالركحية 

االجتماعية ىي صماـ األماف لؤلسرة كضمانة الكفاء لمطرفيف، كفييا يساعد كؿ طرؼ صاحبو كالعاطفية ك 

 عمى أىكاء نفسو، كال يككف ىناؾ مجاؿ لمتفكير بالخيانة الزكجية مف قبؿ الطرفيف.

كذلؾ فإف المشكمة تتعاظـ في ضكء الحداثة التي يشيدىا التطكر التكنكلكجي كالعممي كاإللكتركني، 

الخيانة أكثر سيكلة كيسر، كبالتالي فإف اآلثار السابقة تتعاظـ بتعاظـ األسباب التي تؤدم  حيث أصبحت

 إلى الخيانة.

كمف ىنا فإف الخيانة الزكجية تؤثر بشكؿ كبير عمى المجتمع مف خبلؿ نشر ثقافة الفكضى 

نسحب ىذه الخيانة عمى كبالتالي تنشتر ثقافة الخيانة بشكؿ عاـ في أكاصر المجتمع، كبالتالي تاألخبلقية، 

أغمب العبلقات المجتمعية فيغيب الصدؽ بيف الناس، كتنشتر العبلقات القائمة عمى الكذب مما يؤدم إلى 

 تدمير المجتمع كانحبللو.
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 والتربوية الشرعيةية من الناحية المبحث الثاني: عالج الخيانة الزوجية االلكترون

 االتية:ويشمل المطالب 

  عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف الناحية الشرعية.: المطمب األول

  عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف الناحية التربكية.: المطمب الثاني
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 والتربوية الشرعية: عالج الخيانة الزوجية االلكترونية من الناحية ثانيالمبحث ال

 ونماط الخيانة الزكجية يختمؼ عف سابقتو في ككنجديدنا مف أية اإللكتركنية نمطنا تعتبر الخيانة الزكج

قدرة عمى االستتار كالتخفي كراء الشاشات كفي الغرؼ المغمقة مما يساىـ في مضاعفة  كأكثرأكثر جرأة 

كالحد مف ىذه الظاىرة كعبلجيا.  ،يةأك صناع القرار في الكقا ،أك المجتمع ،التحديات التي تكاجو األزكاج

ف عبلج  ىذه الظاىرة يجب أف يبدأ أكالن مف البحث في أسبابيا كاتخاذ سبؿ الكقاية منيا كافةن، كالعمؿ عمى كا 

الحاالت السابقة كاستنتاج الخبلصات كالعمؿ ضمف التكصيات في إطار خطة مدركسة بعيدة عف  ةدراس

 التجارب العشكائية.

األزكاج، كاألىالي، كالمجتمع، كالخبراء  قبؿ كىذا األمر يتطمب تضافر العديد مف الجيكد مف

في المجتمعات لتييئة دكر رقابة مقبكؿ يساىـ في  االتصاالتالتربكييف كالنفسييف إضافة إلى مديرم نظـ 

 الحد مف ىذه الظاىرة كالكقاية منيا.

ف ليا كفي ىذا المبحث نتناكؿ عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف خبلؿ األطراؼ المعنية التي يمك

مف حاالت الخيانة الزكجية تبقى حبيسة  االحد مف ىذه الظاىرة كالقضاء عمييا كاألسرة أكالن ككف أف كثيرن 

بفعؿ ىذه تـ عبلجيا داخؿ األسرة، أك المجتمع ككنو ميدد ياألسرة كمف المصمحة العامة كالفائدة الكبرل أف 

 الجة ىذه الظاىرة.بذؿ أقصى الجيكد لمعبالمعنية  كتككف أطرافو ىيالظاىرة، 

التربكييف  كاالختصاصييفكذلؾ كمف الممكف اف تؤدم ىذه الميمة مجمكعة مف األطراؼ األخرل: 

 كالنفسييف، كالمساجد، كمزكدم خدمات االنترنت، كغيرىا.
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 :المطمب االول: عالج الخيانة الزوجية اإللكترونية من ناحية شرعية

نذار إلالحكمة الربانية مف الرابط المقدس كالحكمة مف البعد كا ةكمعرف -عز كجؿ-إف التقرب مف اهلل 

أسيؿ كأفضؿ مف  بؿ المدنسة، كالتفاىـ كالتجديد كالقرب مف الشريؾ كالتكدد لو ةمف العبلقات غير المقدس

 ة. بدائؿ غير شرعي

ى العبلج، كتنظر الشريعة االسبلمية إلى المشاكؿ السمككية نظرة شاممة بدءنا مف الكقاية كصكالن إل

كتعمؽ الشريعة االسبلمية العبلج بمجمكعة مف األبعاد مف الفرد نفسو، كالكالديف، كاألسرة، كالمجتمع، 

 1 كالمسجد، كالدكلة.

، كمخافتو في السر -سبحانو كتعالى– فالشريعة االسبلمية تحث الفرد عمى استشعار رقابة اهلل

كالعمف، كتدعك الرجؿ إلى غض البصر، كجاء في كثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة الحض 

ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن  قاؿ تعالى: " عمى غض األبصار لما فيو مف صكف الفرد كحمايتو كتحصينو كعفافو،

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن ﴾٢٣﴿ َجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللَّ َه َخِبيٌر ِبَما َيْصنَ ُعونَ َأْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُوا فُ ُرو 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ  َواَل يُ ْبِديَن  َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

ِهنَّ َأْو ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ َأْو آبَاِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو َأبْ َنائِِهنَّ َأْو َأبْ َناِء بُ ُعولَتِ 

ْربَِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َأَخَواتِِهنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت  َأْيَمانُ ُهنَّ َأِو التَّابِِعيَن َغْيِر ُأوِلي اْْلِ

َه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم  َجِميًعا َأيُّ َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإَلى اللَّ هِ 
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التي ىي  عيد كؿ البعد عف الخيانة الزكجيةكبالتالي فإف االلتزاـ بيذه األكامر يجعؿ الفرد ب 1"﴾٢٢﴿ تُ ْفِلُحونَ 

 مف نظر الشرع كسكسة مف الشيطاف لبلنحراؼ بعيدنا عف الطرؽ الشرعية.

بمشاعرىا كحبيا لزكجيا، كال يجكز أف  األصؿ أف اإلنسانة المتزكجة تحتفظكفيما يتعمؽ بالمرأة ف 

أ كحتى إف أساء إلييا زكجيا، كفي اإلساءة منو خط ،تككف ىذه المشاعر لرجؿ آخر كىي عمى ذمة زكجيا

ثـ شرعي يعاقب عميو عند اهلل  2.كلكف ليس ىذا مبررنا ليا لكي تخطئ ىي األخرل ،-سبحانو كتعالى– كا 

، كأف تحافظ عمى عقد زكاجو؛ ألف اهلل سبحانو كتعالى قد فالمرأة يجب أف تحتفظ بمشاعرىا لزكجيا 

أسماه ميثاقا غميظا، كلو قدسية عند اهلل سبحانو كتعالى ال يجكز التفريط بو. أما إف كاف الزكج يسيء معاممة 

زكجتو كعشرتيا، كيسبب ليا األذل كالضرر جراء ىذه المعاممة؛ فيذا أمر آخر، كيجكز عنده لمزكجة أف 

بؿ أف تطمب الطبلؽ لتخمص مف الظمـ كاألذل  ؿ آخرؽ؛ غير متذرعة بسكء العشرة لترتبط برجتطمب الطبل

ف طيمقت كأصبحت خالية مف التزامات عقد الزكاج، كانتيت مف عدتيا.. جاز ليا  ،الزكج ليا والذم يتسبب كا 

 3 .أف ترتبط برجؿ آخر، كفؽ ما شرع اهلل سبحانو كتعالى

كيتبمكر ككذلؾ تعطي الشريعة االسبلمية دكرنا لمكالديف كاألسرة في عبلج الخيانة الزكجية االلكتركنية، 

إشاعة الركح الدينية كالسمكؾ الخمقي القكيـ داخؿ األسرة باالعتقاد دكر الكالديف مف الناحية الشرعية في 

التفرقة بيف األبناء في  إضافة إلى محرماتكممارسة العبادات، كمراعاة الحرمات، كاجتناب ال الديني الراسخ،

                                                           
1
 .21-21سىرةالىىر، 
2

 ،15/2/9112: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،19/5/9115: إٌشش ربس٠خ ٚعٛأت، عؤاي ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة ،ػٍٟ اٌغشؽبٚٞ، 

https://fatwa.islamonline.net/11827 
3

 ،15/2/9112: ا٨ؽ٩ع ربس٠خ ،19/5/9115: إٌشش ربس٠خ ٚعٛأت، عؤاي ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة ،ػٍٟ اٌغشؽبٚٞ، 

https://fatwa.islamonline.net/11827 

https://fatwa.islamonline.net/11827
https://fatwa.islamonline.net/11827
https://fatwa.islamonline.net/11827
https://fatwa.islamonline.net/11827
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مَّـ .عشر سنيف المضاجع عند سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع، ": قاؿ رىسيكؿ المًَّو صى

 .1"المضاجع واضربوىم عمييا وىم أبناء عشر، وفرقوا بينيم في

الدخكؿ عمى اآلخريف مضاجعيـ الخاصة، قاؿ اهلل تعكيد األبناء عمى االستئذاف عند كذلؾ مف الميـ 

 اللَّ ُه َلُكْم آيَاتِِه َوِإَذا بَ َلَغ اَْلَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َكَذِلَك يُ بَ يِّنُ  " :تعالى

عكرات اآلباء عف األبناء، كعدـ التبرج أماميـ، كاالبتعاد إخفاء إضافة إلى  .2" ﴾٩١﴿يمٌ َواللَّ ُه َعِليٌم َحكِ 

تعكيد ، كما مف الميـ لعدـ خدش حياءه األبناءالعاطفية كالجنسية الضمنية كالصريحة أماـ  عف المحاكالت

 3.الميمة عندما يبمغ األطفاؿ الحمـ األطفاؿ تدريجيان االستحماـ كحدىـ كعدـ قياـ األـ، أك األخت الكبرل بيذه

كيقع عمى المجتمع دكر شرعي كبير في الحض عمى الحشمة كاآلداب العاٌمة فالشريعة االسبلمية  

لما لو مف سد الطرؽ عمى الكساكس  شاـ في المباس، كعدـ كشؼ العكراتتفرض عمى الرجاؿ كالنساء االحت

َْزَواِجَك َوبَ َنا البشرية لمخيانة قاؿ تعالى: " ِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجَلبِيِبِهنَّ يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ُقل َلِّ

فاحتشاـ المرأة كالتزاميا بالمباس الشرعي  4"﴾٩١﴿ َذِلَك َأْدَنى َأن يُ ْعَرْفَن َفَل يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اللَّ ُه َغُفورًا رَِّحيًما

 5 كفيؿ بحمايتيا مف الكقكع في شرؾ الخيانة.

 

                                                           
1
 .ا٤ٌجبٟٔ ؽغٕٗ ٚلذ ،(9/111) ،(1717) سلُ ؽذ٠ش أؽّذ، ا٦ِبَ ِغٕذ أؽّذ، ا٦ِبَ سٚاٖ 
2
 .52 آ٠خ إٌٛس، عٛسح 
3

 َ،9112 /11/2: اٌذخٛي ربس٠خ َ،9111 /11/2: إٌشش ربس٠خ اٌغبثغ، ا١ٌَٛ ِٛلغ ،الخٌانة اإللكترونٌة وخراب البٌوت أؽّذ، ؽشثٟ، 

https://www.youm7.com 
4
 .52آ٠خ ا٤ؽضاة، عٛسح 
5
 .22ص ،م6107خنساء حسن، كٌف تسٌطرٌن على نزوات زوجك وتبعدٌن الممل عن حٌاتكما، دار علم الثقافة، عمان،  إٌؼ١ُ، إٌؼ١ُ، 

https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
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مف غير محارمو أك مف غير زكجتو بطريؽ كذلؾ فالشريعة االسبلمية تيحـر الخمكة بيف الرجؿ كالمرأة  

كقد عٌد الفقو االسبلمي المعاصر المحادثات الكتابية التي تتـ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي نكع  ،شرعي

فَّ  ال أال " -صمى اهلل عميو كسمـ–مف الخمكة المحرمة، قاؿ   1"الشيطاف ثالثيما كاف إال بامرأة رجؿه  يخميكى

إضافة إلى ذلؾ فالشريعة االسبلمية جعمت مف الزكاج طريقنا مشركعنا لتمبية الجكانب العاطفية  

كالجنسية عند الرجؿ كالمرأة، كنظمت ىذه الطريقة ضمف مجمكعة مف األحكاـ كالقكانيف التي تؤمف حقكؽ كؿ 

لكتركنية فإف ألحد األزكاج طمب الفسخ أماـ القاضي مع اعفاءه منيما، ففي حاؿ كقعت الخيانة الزكجية اال

 مما يترتب عميو مف حقكؽ.

كافة الحمكؿ لحيمكلة دكف انجرار العبلقة الزكجية إلى  كيرل الباحث أف الشريعة االسبلمية كضعت 

خيانة درؾ الخيانة، كجميع ما سبؽ يتبلئـ كالخيانة الزكجية االلكتركنية التي ىي شكؿ عصرم مف ال

في األماكف العامة أك في العمؿ أك حتى مف خمؼ الشاشات، المعيكدة، فالمرأة مطالبة بالستر سكاء كاف ذلؾ 

 كفي جميع األكقات.

كيستنتج الباحث مما سبؽ مجمكعة مف الخطكات التي حددتيا الشريعة االسبلمية لمكقاية مف الخيانة  

 خبلؿ اآلتي:عبلج ىذه اآلفة مف الزكجية االلكتركنية، ك 

 كالتكبة مف ىذه القبائح. -سبحانو كتعالى– تنمية الكازع الديني كالرجكع إلى اهلل .1

 كتقكاه في السر كالعمف. -سبحانو كتعالى– استشعار رقابة اهلل .2

 تقميؿ التعرض لمفتف المثيرة لمغرائز بالحث عمى االحتشاـ كالستر. .3

                                                           
1
 طؾ١ؼ ؽغٓ ؽذ٠ش ٘زا: اٌزشِزٞ ٚلبي ٌفظٗ، ٚ٘زا( 9115) 215 /2 اٌغّبػخ ٌضَٚ فٟ عبء ِب ثبة اٌفزٓ، وزبة فٟ ٚاٌزشِزٞ ،11 /1 أؽّذ سٚاٖ 

 .ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ ػٓ ػّش ػٓ ٚعٗ غ١ش ِٓ اٌؾذ٠ش ٘زا سٚٞ ٚلذ اٌٛعٗ، ٘زا ِٓ غش٠ت
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 عدـ تغميب الجكانب المادية في مقكمات االختيار.االىتماـ باختيار الزكجة الصالحة كالزكج الصالح ك  .4

اإللكتركنية لدل الزكج غير الخائف عف طريؽ التأكد بالقرائف التي  ةتت الخيانة الزكجيفي حاؿ ثبأما  

 : ال مجاؿ لمشؾ فييا، أك عف طريؽ إقرار الخائف كاعترافو فعميو ما يمي

لو كلكف بكؿ صدؽ مع الطرؼ اآلخر فكر جيدنا باألسباب التي أدت لخيانة يك  أف يجمس مع نفسو، -

 في دعائو كصبلتو كاستخارتو أف يميمو الصكاب كاليدل. -سبحانو كتعالى–، كأف يطمب مف اهلل النفس

نفسو ىؿ يمكنو معالجة أسباب الخيانة كىؿ لديو استعداد لمتغيير ألجؿ إنقاذ زكاجو، كتجاىمو  وسؤال - 

 لخيانة كالقدرة عمى نسيانيا كالمسامحة. تمؾ ا

عف األمكر التي تزعجو فيو دكف ذكر أم شيء يتعمؽ  كسؤالو الطرؼ الخائفالمبادرة لمجمكس مع  -

 .ينزعج منيامف تحسيف األمكر التي  بالخيانة كالمحاكلة قدر اإلمكاف

يتـ الكصكؿ إلى حؿ يرضي كالتحدث بصراحة لكي ائدة مف كؿ ذلؾ فينصح بالجمكس إذا أحس أاٌل ف -

 الطرفيف.

فيفضؿ أف يتـ ذلؾ دكف أم مشاكؿ  باالنفصاؿإف لـ تنجح تمؾ األمكر جميعيا ككاف الحؿ الكحيد  - 

  .باالتفاؽبؿ 
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 تربوية:: عالج الخيانة الزوجية اإللكترونية من ناحية الثانيالمطمب 

نساف تقـك عمى عدة أسس فيما يتعمؽ بشخصية اإل إف النظرة التربكية إلى الخيانة الزكجية اإللكتركنية 

لكتركنية فقد عاـ، أما في الخيانة الزكجية اإل نظريات لتفسر الخيانة بشكؿ كسيككلكجيتو بحيث كضعت عدة

 ة اإلنساف.نب سرم كخفي في شخصياج فنظرنا لما تتعمؽ بو م أسبابيا تككف التنشئة ذات دكر كبير في

ركنية ىي نتاج المدنية الحديثة عمى الرغـ مف كجكد الخيانة بمفيكميا العاـ كالخيانة الزكجية اإللكت  

القضية قضية نسبة حدكثيا كانتشارىا  لكف حقب التاريخ كالمجتمعات المختمفةفي العصكر السابقة كفي 

حيث أف مسائؿ فو بأنو مخيؼ في المدنية الحديثة كالكبلـ عنيا كنظرة المجتمع ليا، كىذا ما يمكف كص

ى اعتبار أنيا مف الحرية لخيانة الزكجية اإللكتركنية تيطرح أحياننا، كيينظر إلييا بتقميؿ حجميا كآثارىا عما

بؿ كتقبؿ في بعض المجتمعات المعاصرة كخاصة في الغرب أف تككف ىناؾ عبلقات بشكؿ أك  الشخصية

 ما داما متفاىميف عمى ذلؾ راضييف بو. بآخر مع غير األزكاج أك الزكجات 

كتتداخؿ الكقاية مف الخيانة الزكجية اإللكتركنية مع عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف جية،  

ا اجراءات عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية م ككف أف  ع عبلج الخيانة الزكجية بشكؿ عاـكتتدخؿ أيضن

 اسبابيا متحدة.

لتحؿ محؿ السمبية، كعدـ تفتيش  يجابيةاإلالسمككيات  كيبدأ العبلج التربكم لمخيانة الزكجية بتعزيز

 زكاجاألحياتيا كأسمكبيا، كأيضا مشاركة  فيذاتيا كتتطكر مف نفسيا كتنكع  فيكراء زكجيا بؿ تفتش ة الزكج
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ا، كالحكار كاإلنصات كالصداقة بينيما أفضؿ مف أصدقاء اليكاتؼ النقالة، كاختيار بعض االىتمامات معن 

 1.القرب حسنات كفى اليجر حسرات فيألنو  مكر تعزز الثقة كالحب بينيماأ يفلمحديث  ةكقات المناسبألا

فإنو يجب أف تتضافر الجيكد مف عدة أطراؼ معنية، كلمكقاية كالحد مف الخيانة الزكجية اإللكتركنية  

 أكليا األسرة، ثـ المدرسة، ثـ المجتمع.

 :أواًل: دور األسرة

يتنفس فيو األبناء الحب كالمحبة، كتحدد فيو  تكفير مناخ أسرم صحيمف الضركرم بدايةن 

كالتعاكف،  كليات األسرية، كيحقؽ إشباع حاجات األبناء بطريقة سكية كيسكد األسرة الحبؤ كالمس األدكار

مع إبعاد شبح الخطأ  المعنكية كالتضحية كاإليثار، كتسكد حياة ركحية طيبة كياف األسرة، كترتفع ركحيا

عمى ترابط األسرة كتماسكيا كحمايتيا مف االنييار  كالخطيئة، كالفساد كالمجكف عف حياة األسرة، كالحفاظ

 .2كالتصدع

اتباع اتجاىات سكية في التنشئة  ؛ إذ عمييـالكالديف في الكقاية مف ىذه اآلفةكالعاتؽ األكبر يقع عمى 

، كالعطؼ كالتعاطؼ، كتقبؿ ذك  ، كالمركنةتقكـ عمى أساس مف التقبؿ كاالىتماـ ات األبناء كحسف كالحـز

 3.نماذج طيبة تحتذل في القكؿ كالعمؿ، كيتشرؼ األبناء بيا يـ ىذا باإلضافة إلى تقديـرعايتيـ كتكجيي

الرقابة الكاعية عمى سمكؾ األبناء خاصة في المراحؿ فإف كفيما يتعمؽ بالتربية االجتماعية لؤلبناء 

عمى سمكؾ األبناء خارج البيت مع جماعات الرفاؽ كالتعرؼ عمى  كذلؾ الرقابة الحرجةالعمرية 
                                                           

1
 َ،9112 /11/2: اٌذخٛي ربس٠خ َ،9111 /11/2: إٌشش ربس٠خ اٌغبثغ، ا١ٌَٛ ِٛلغ ،وخراب البٌوتالخٌانة اإللكترونٌة  أؽّذ، ؽشثٟ، 

https://www.youm7.com 
2

: اٌذخٛي ربس٠خ َ،1/1/9111: إٌشش ربس٠خ اٌضمبف١خ، وجغٌٛخ ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة أسباب وأسرار وطرق الحماٌة منها ٘ذٜ، ؽغ١ٓ، 

11/2/9112،َ http://cabsulah.com 
3

: اٌذخٛي ربس٠خ َ،1/1/9111: إٌشش ربس٠خ اٌضمبف١خ، وجغٌٛخ ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة أسباب وأسرار وطرق الحماٌة منها ٘ذٜ، ؽغ١ٓ، 

11/2/9112،َ http://cabsulah.com 

https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
http://cabsulah.com/
http://cabsulah.com/
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تكجيو األبناء إلى االحتشاـ ، ك إلى حسف اختيار الرفاؽ بالحكمة كالمكعظة الحسنة كتكجيييـ رفاقيـ، سمككيات

عبلء قيمة العرض في نظر األبناء كد، ك -سبحانو كتعالى– في الزم بما يتفؽ كشرع اهلل فعيـ الحترامو ا 

تعكيد األبناء التعبير عف مشاعرىـ كعكاطفيـ بطريقة سكية في جك صحي يسكده ، ككذلؾ كتقديسو

 1.بالنفس كالتفاىـ كالحب السكم الثقة

كذلؾ مف األىمية بمكاف الرقابة عمى كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا الحديثة كالحذر مما تنشره إضافة  

مساعدة األبناء عمى تككيف عادات صحية ، ك ناء ليككف رقيبا ذاتيان مف داخميـتنمية الضمير الخمقي لؤلبإلى 

مساعدة األبناء عمى تبنى اتجاىات كقيـ كفمسفة حياة تقكـ عمى احتراـ باإلضافة إلى  في التفاعؿ االجتماعي

اإليجابي مع  كالتفاعؿتقديس الحياة كالتفاؤؿ كالقناعة اإليجابية ك احتراـ اآلخريف، ك الذات،  الشرع، كاحتراـ

 .الحياة

ا عمى األسرة أف تشبع   ، الحاجات النفسية لؤلبناء بطريقة سكية دكف إفراط أك تفريط كمف الميـ أيضن

شراكيـ في حؿ مشكبلتيـ، كتشجيعيـكا مف  عمى ذلؾ لتعرؼ عمى مشكبلت األبناء، كحميا بطريقة سكية، كا 

عمى حسف  الصحيح مع اإلرشاد كالتكجيو المستمر لممساعدةإتاحة فرص التعبير عف الذات كاالختيار خبلؿ 

 2.االختيار

مساندة البنات في قرار اختيار الزكج، فعمى األسرة  التكافؽ بيف الزكجيف انعداـكنظرنا لما يسببو    

فارتفاًع مركىز البنًت في األسرًة المعاصرة منًحيا فرصةن لتتخذى قرارى زكاجيا مف دكف اعتمادىا كثيرنا عمى أبييا؛ 

فحدث تداخؿه كاضطرابه بيف دكر األًب كدكًر البنًت في عمميًة االختياًر لمزكاًج؛ مما أحدىث مشكبلتو 

                                                           
1
 22ص َ،9111 اٌمظ١ُ، عبِؼخ ،-دراسة حالة–خٌانة الزوجة  اثشا١ُ٘، ِؾّذ اٌغ١ف، 
2

: خٛياٌذ ربس٠خ َ،1/1/9111: إٌشش ربس٠خ اٌضمبف١خ، وجغٌٛخ ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة أسباب وأسرار وطرق الحماٌة منها ٘ذٜ، ؽغ١ٓ، 

11/2/9112،َ http://cabsulah.com 

http://cabsulah.com/
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ميحاًفظ قد يسبٍّب  تماد عمى األًب في مجتمعو مف دكف االع بالبنًت عمى الزكاًج مف الخاطً  قةي اجتماعيةن، فمكاف

اًطب كشخصيتو كما يعرفييا تعاسةن زكجية؛ ألفَّ البنتى ال يمكنييا أٍف تعرؼى كتحددى صبلحيةى سمكؾ الرجؿ الخ

و، ككذلؾ عندما تتخذ البنتي قرارنا برٍفض الزكاج ًمف الرجؿ الخاطً األبي  مف دكف أمٍّ مبرر رشيد؛  ب ربما ترفضي

يا كاف ر لعدـ معرفًتيا أصبلن بسمكًؾً    مما يسببي مشكمةى تأخُّر زكاج ىذه البنت كغيرىا ألفَّ رفضى مف دكف مبرٍّ

ؿ الخاًطب كشخصيتو كما يعرفييا األبي    1.الرجي

مف دكف تكميفيـ  قكؽو لؤلبناًء كالبناتً بمىٍنح حمبالغةي الكالديف في أثناءى التنشئًة االجتماعيًة كذلؾ فإف   

عف ذلؾ أبناءه كبناته يتصفكف   ينتجى اعية تيناًسب مرحمتىيـ العمرية؛ مقابؿ ذلؾ بكاجباتو أسرية كاجتم

ر بسيكلة، كيصعيب  ، كال تتقبؿ اآلخى بالشخصية النرجسية، كالتي تتصؼي بالغركر كالتعالي عمى اآلخريفى

يا مشكبلته اجتماعية متعددة في جميًع مراحًؿ العيمر؛ كتفسيري ذلؾ يرجع إلى تعاييشيا مع اآلخر، كيصدير من

الماًؿ كاالحتراـ، كاليدايا، كالحماية،  أفَّ الكالدٍيف قد يمنحاف االبفى أك البنتى حقكقنا مادية كمعنكية جيدة،، مثؿ:

كاالنضباًط في أكقات النكـ  ًخدمة األسرة، نحك: مف دكف تكميفيما بكاجباتو   لدالؿكالمدًح، كالرعاية، كا

كاالستيقاظ، كاالنضباط في أكقاًت الخركج، كالعكدة إلى المنزًؿ، كعدـ مطالبًة االبًف أك البنًت بااللتزاـ 

بالمبادًئ الدينيًة كالمعايير االجتماعيًة كاألنظمة المدرسية، ككذلؾ عدـي مطالىبة كؿٍّ ًمف البنًت أك االبف بخدمة 

ح كفةي الحقكًؽ الممنكحًة عمى الكاجباًت نفًسو في المنزؿ كت رتيًب غرفتو كتنظيفيا بنفسو الحقيقةي أنو عندما ترجى

رة ييعىدَّ ىذا قصكرنا في تنشئًة الكالديف لؤلبناًء كالبناًت؛ مما يخميؽي في المجتمع أفرادنا نرجسييف، كاحتماؿي  المقرَّ
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ًميـ في العبلقاًت االجتماعية كالزكجية كبيره جدًّا ، فشى ، كالعنؼي األسرمُّ ًقحي الكى ، كيىشيعي عندىـ الشٍّجاري كالرٌد ي

، كالتركيحي الجانحي   1.كسكءي الًعشرًة الزكجيًة، كالخيانة الزكجية، كالطبلؽي المبكري

مبالغةي الكالدٍيف بتكميًؼ األبناًء كالبناًت في أثناء التنشئًة االجتماعيًة بكاجباتو أسريةو كفي مقابؿ ذلؾ   

رة عمى كفًة   يةو كاجتماع ٍنًحيـ مقابؿى ذلؾ حقكقنا مادية كمعنكية كافية؛ فترجحى كفةي الكاجباًت المقرَّ مف دكف مى

الحقكؽ الممنكحة، فينتج مف ذلؾ أبناءه كبناته ليـ شخصياته طيقكسيةه تتصؼي بالركتيف كالبركًد كعدـً التفاعؿ 

كالتكجيًو الصاًدر ًمف الكالديف كالمعمميف كاألزكاج، في العبلقاًت مع اآلخريف، كعدـً التفاعيؿ مع النصائًح 

لداف كيصدير عف ىؤالء مشكبلته اجتماعيةه متعدٍّدة في جميع مراحؿ العمر؛ كتفسير ذلؾ: أنو قد يكمٍّؼي الكا

 ًخدمة األسرًة، كاالنضباًط في أكقاًت النكـً كاالستيقاظ، كاالنضباًط في أكقات نحك: االبفى أك البنتى بكاجباتو 

الخركج كالعكدًة إلى المنزؿ، كمطالىبًة االبًف أك البنًت بااللتزاـ بالمبادئ الدينيًة كالمعايير االجتماعيًة كاألنظمًة 

المدرسيًة، ككذلؾ مطالبةي كؿٍّ منيما بخدمة نفًسو في المنزؿ، كترتيًب كتنظيًؼ غرفتو بنفًسو، كال يجدي ىذا 

االحتراـ، كاليدايا، كالحمايًة،  نحك:  لؾ حقكقنا مادية أك معنكية جيدةاالبفي أك البنتي مف الكالدٍيف مقابؿى ذ

كالمدح، كالتشجيع، كالرعايًة، كالدالؿ، كالماؿ، كالتركيح، كىذا القصكري في تنشئة الكالدٍيف لؤلبناًء كالبناًت يخميؽ 

ًميـ في العبلقاًت االجتماع يًة كالزكجية كبيره جدًّا، كيشيعي في المجتمع أفرادنا طقكسييف اعتيادييف، كاحتماؿي فشى

عندىـ عدـي التفاعؿ كالبركدي في العبلقاًت االجتماعيًة مع الكالدٍيف كاألشقاًء كاألزكاًج، كيفتقدكفى كجكدى أىداؼو 

، أك الرغبًة في النجاًح االجتماعيٍّ  اجتماعية كاضحة كعالية لدييـ، نحك: الرغبًة في التفكؽ كالنجاح المدرسيٍّ
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؛ لمتخمًص ًمف بفي الزكاج، كيميمكفى إلى االنعزاًؿ كاالنسحاًب ًمف أيسىًرىـ فتجدىىـ يتخذكفى قرارى الزكاج  تركٍّ

 1.الكاجباًت األسريًة، كبعضييـ يبحثي عف فيرىصو تدريبيةو كتعميميةو خارجى منطقًة السكف لميركًب ًمف األسرة

يعرؼ أحديىما أك كبلىما أفَّ البنيـ أك البنتيـ عبلقة  ينبغي أٍف يتحمى الكالداف بالحكمة عندماكذلؾ    

عاطفية مع الجنس اآلخر فإذا اعتقدكا أفَّ ثمة خطأن في تمؾ العبلقة؛ فإفَّ ًمف األجدر صرفىيـ عنيا بإبراز 

الخطأ كتكضيحو ليـ باألسمكب اليادئ، كتعريفيـ بالسمبياًت كالمشكبلًت المحتمىؿ كقكعييا في المستقبؿ القريب 

ذا لـ يعتقد الكالداف أفَّ ثمة مشكمة أك خطأ في تمؾ العبلقة؛ فإنو ينبغي قبكؿي احتماؿ أٍف تككف  أك البعيد، كا 

، كنأخذ بقدرتيـ عمى الحب كالتعايش مع مف أحبكا مأخذى  العبلقة جادةن، كنحتـر ميميـ كاختيارىـ العاطفيَّ

 2.الجدٍّ، كتسريع خطكات الزكاج

 بعدٍّىـ إلييـ، أٍف يجعمكا أبناءىـ كبناتيـ يكبركف كىـ ينظركف خاصة الكالدٍيفك ، عامة المربيف عمىك   

مصدرى المعمكمات المفيدة كاإلرشاد كالمساندة؛ ألفَّ ىذا يجعميـ يطمبكف منيـ النصيحة في مشكبلتيـ 

برة، أك مف الجنسية، كنظرتيـ إلى الحبٍّ كالجنس كالزكاج بدالن مف أٍخذ المعمكمات مف أصحابو ليس لدييـ خ

 3.خياؿ المسمسبلًت كاألفبلـ كقصص الغراـ

بدَّ مف التنبيو إلى أفَّ بعض اآلباء كاألمياًت الذيف تككنٍت لدييـ ذكرياته قكية عف بعض  الك    

السمككياًت الجانحة في أثناء مراىقتيـ، مثؿ: المعاكسة، كمشاىدة األفبلـ اإلباحية، كالعبلقاًت المحرمة مع 
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فإنو يتحتـ عمييـ عدـي ذكًرىا لؤلكالد، كًمف الضركرمٍّ التحذيري منيا في كقت مبكر قٍدر الجنس اآلخر، 

 1.المشكبلًت المؤثرة في مستقبميـ في مثؿ ىذهاألبناء  قبؿ أٍف يتكرطاإلمكاف؛ 

يعتمدي عمى نكعية  يـكبنات يـفي أبنائ ىـكف عامة أفَّ كَـّ كطبيعة تأثير ينبغي أٍف يعرؼى الكالداف كالمربك 

فمك كانت تمؾ العبلقة منفتحة، كتتسـ بالمساندة كالثقة؛ فإفَّ احتماؿى تبنٍّي  القائمة بيف الكالديف كاألبناءالعبلقة 

؟ ىيكى  أفضؿ أسمكب لمعرفة حياتيـ ببساطة، ك سيزيد اآلباءقيـ األكالد  ؟ كفيـ يفكركفى عف ماذا سيفعمكفى

 2.ثالتحد االستماعي إلييـ أكثر مما

يجب تثقيؼي البنات كتزكيدىفَّ بمعمكماتو اجتماعية كنفسية كافية تساعد عمى تكيفيفَّ مع كذلؾ 

، كىف يكاجيفَّ ضغكط الحياة المتكقعة، مثؿ: الخركج لمعمؿ، كزيادة األعباء المنػزلية عمييا،  أزكاجيفَّ

ماعية المختمفة، كينبغي أٍف تعرؼ كالمسؤكليات المتعددة تجاه زكجيا كأكالدىا كصديقاتيا كمناسباتيا االجت

ا؛ مما  ، كعدـ اىتماـ الزكجة بمظيرىا كجاذبيتيا يعد إىماؿ أيضن البنت أفَّ االنشغاؿ عف الزكج ىيكى إىماؿي

 3.يؤدم إلى انصراؼ الرجؿ عنيا، كاضطراب حياتيا العاطفية كالجنسية

أساسي السعادة الزكجية كاالستقرار  الحياة ىيكى إفَّ ترسيخ فكرة أفَّ التكافؽ العاطفيَّ كالجنسيَّ مع شريؾ   

الزكاجيٍّ مف األىمية بمكاف، كىيكى يبدأ مف قدرة الطرفيف عمى التعبير كاإلفصاح عف مشاعره كعكاطفو 

الجنسية تجاه الطرؼ اآلخر، ككذلؾ القدرة عمى طمب المفيد لممتعة الجنسية مف الشريؾ، أك جعؿ الشريؾ 
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حتى يككف الجماعي مرغكبنا لكبل الزكجٍيف، كلقاءن يمتع الطرفيف،  ر مف التبلقي الجنسيٍّ ما ينفٍّ  يبتعدي عف كؿٍّ 

 1.كما ينبغي تعميؽي فكرة أفَّ الرياضة كالراحة النفسية تزيداف مف فحكلًة الرجؿ صدرنا لمعبلقاًت الحميميةكم

فكرة أفَّ نجاح عممية الجماع تزكيدي األبناء كالبنات بآداب الجماع الشرعية كالصحية، كتأكيدي باإلضافة 

ا طيبة كىدكءن كحناننا مف الطرفيف، كالتأكيد كذلؾ عمى أفَّ  كسعادة الزكجيف مسؤكلية مشتركة تتطمب ركحن

الجماع ليس كقتنا إلثبات الذككرة أك األنكثة، أك التباىي بذلؾ، أك التنافس فيما بينيما دكف مراعاة لقيـ 

ّـُ  دكف تقدير مشاعر  نيـ عمى إشباع رغبتو كقضاء حاجتوكؿ طرؼو م عاطفية أك جمالية، أك ينصبُّ ىى

 2.الطرؼ اآلخر كحاجاتو

تنبيوي األبناء كالبنات إلى خطكرة كسكء االنشغاؿ بالعمؿ كالتركيح  عمى اآلباء مف الكاجبكذلؾ 

لجنسية، كبمكرة خاصة ما يتعمؽ بالجكانب العاطفية كا ية عف الحقكؽ كالكاجباًت الزكجيةكالعبلقاًت االجتماع

ركاء العطش الجنسيٍّ  مفيكـ أنو مىيما كاف عمر الزكاج؛ فالممسةي الحانية، كالنظرة الكدكدة، كالكممة الطيبة، كا 

مسؤكلية مشتركة بيف الزكجيف مىيما كانت الشكاغؿ، كعمينا كذلؾ تنبيو الشباًب مف الجنسيف قبؿ فترة الزكاج 

أداء الحقكؽ الزكجية لشريؾ العبلقة، كتثقيؼ الشباب عف الضكابط مف سمبيات ىٍجر الفراش، كاالمتناع عف 

 3.الشرعية لميجر؛ ألفَّ أتعس الزيجات كأشقاىا ىي التي يسكدىا اليجري كالشقاؽي 

تحمؿ في جعبتيا النصيب األكبر مف الكقاية أك عبلج الخيانة الزكجية كيرل الباحث أف االسرة 

كفي حناياىا يربك الفرد، كمنيا يتعمـ االلكتركنية، فمف المعركؼ أف األسرة المبنة األساسية في المجتمع، 

 ثقافاتو األكلى التي يبني عمييا معتقداتو كأفكاره.
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قكيمة الحسنة لو دكر كبير في الكقاية مف الخيانة ال ياتكمف ىنا فتنشئة الطفؿ عمى العفة كالسمكك

الزكجية االلكتركنية، فالطفؿ عندما يرل كيعايف كيشاىد الصدؽ في المعاممة مف كالديو ينشأ عمى ىذا الطبع 

 كيتطبع بو، كعندما ينشأ عمى الكذب كالخداع فإف ىذا السمكؾ ينسحب معو إلى باقي حياتو.

عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي مف قبؿ األبكيف، كالتأكد مف المكاقع كذلؾ مف الميـ رقابة االبناء 

يرل مف  بلقات مفتكحة ببل حدكد كال أبعادفالطفؿ الذم ينشأ عمى ع سابات التي يعتادكف الدخكؿ إليياكالح

 السيؿ الخيانة مستقببلن حتى بعد الزكاج.

يجيـ، يف األبناء في حاؿ خطبتيـ كتزك باألخذ بعيف االعتبار معايير التكافؽ بككذلؾ فاألسر مطالبة 

نتو بغض النظر عمى مكافقة يـ، فاألب مطالب بالسؤاؿ كالتحرم عف المتقدـ البكعدـ ترؾ الحبؿ عمى غارب

الفتاة عمى الزكاج مف شخص ال ترغب بو، كميا أسباب تؤدم إلى عدـ التكافؽ بيف  فإكراهكذلؾ  الفتاة

 الخيانة الزكجية.الزكجيف كبالتالي يجنح كؿ منيما إلى 

  : ثانًيا: دور المجتمع

مؤسسات المجتمع االجتماعية كالثقافية معالجة إعاقةي تقاليًد المجتمًع كمعاييره  عاتؽ عمىيقع 

:  لمكقاية مف تعمقًة بالزكاجألىداًؼ األفراًد االجتماعيًة األساسية؛ كتمؾ الم مشكبلتو اجتماعيةو متعدٍّدة؛ فمثبلن

المجتمع بسبب التكاليًؼ المادية، أك بسبب ضيًؽ   عندما يككفي الزكاجي صعبنا عمى بعًض الذككر كاإلناث في

ماؿ، أك المكانًة االجتماعيًة، أك العيمر، أك الكظيفًة، كالتي تعرقؿي اختيارى  المعاييًر الثقافيًة التي تتعمؽي بالجى

د الزكاج، كتعرقؿي كذلؾ زكاجى اإلناًث كتؤخري زكاجى الذككًر؛ فإفَّ كؿَّ ىذا ييحًدث مشكبلتو اجتماعيةن الفرًد عن
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مف دكف أٍف يتحقؽى اإلشباعي العاطفيُّ ًمف شريًؾ  كاًج قٍسرنا ًمف أٍجؿ الزكاج فقطنحك: االنحراًؼ، أك الز   مختمفةو 

 1.كاإللكتركنية منيا الًعشرة الزكجيًة كالخيانًة الزكجيةً الزكاج؛ فينتجى ًمف ذلؾ الطبلؽي العاطفيُّ كسكءي 

كيرل الباحث أف دكر المجتمع في الكقاية مف الخيانة الزكجية االلكتركنية دكر محكرم؛ إذ أف 

المجتمع مطالب بتسييؿ كافة السبؿ نحك الذككر كاالناث لمكصكؿ إلى االشباع العاطفي بطرؽ مشركعة 

كبالتالي فإف أم تعقيدات لمزكاج يفتح الباب كاسعنا أماـ الشباف كالفتيات أماـ كمضبكطة مف خبلؿ الزكاج، 

، فبالتالي فإف الزكاج ىك سد باب أماـ ىذه التكاصؿ االلكتركني  المميد لمخيانة الزكجية االلكتركنية مستقببلن

 اآلفة ككقاية منيا.

 :ثالثًا: دور المدرسة

كالمعممات، كالمرشديف عامة القياـ بحكار األبناء كالبنات في كقت ينبغي عمى الكالديف، كالمعمميف 

قبؿ مرحمة المراىقة في شأف العاطفة العابرة كالشيكة كاإلثارة الجنسية، كبياف اختبلًؼ ىذه العكاطؼ عف 

عند أكالد  الحبٍّ الحقيقيٍّ كالكفاء لشريؾ الحياة، كتيعدُّ ىذه الطريقة مف أىـ األمكر التي تسرع بالنضج العاطفيٍّ 

 2.المجتمع، كتجعميـ يتخذكف قرارى اختيار شريؾ الزكاج بعقبلنية

ينبغي عمى المعمميف كالمعممات، أٍف يجعمكا األبناء كالبنات يدرككف في كقت مبكر أفَّ الحبَّ ك   

لييـ كالجنسى سيسعدكف فيو مع أزكاجيـ فقط، كأفضؿي الطرائؽ إلقناعيـ بذلؾ ىيكى التكاصؿ معيـ كالتحدث إ

، كالعقكباًت الدنيكية كاألخركية  مارساًت الجنسية المحرمة كالشاذةبحكار ىادؼ عف الم مع إبراز الرأم الشرعيٍّ

المقررة شرعنا، كتكضيح األضرار الصحية كالنفسية كاالجتماعية، كينبغي أٍف يككف ىذا قبؿ مرحمة المراىقة، 

                                                           
1
 .99ص ٘ـ1221 اٌش٠بع، اٌّزٕجٟ، ِىزجخ ،السعودي   المجتمع فً االجتماعٌة لمشكالتا ،إثشا١ُ٘ ِؾّذ ،اٌغ١ف 
2
 .99ص ،السعودي   المجتمع فً االجتماعٌة المشكالت اٌغ١ف، 
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ؿ بالنضج النفسيٍّ   ا كبركا كنضجكا أكثر؛كتتطكر رسالة الكالديف كالمربيف في ىذا الجانب كمم ألفَّ ىذا يعجٍّ

، كيمنحيـ تربيةن سميمةن عف الحبٍّ كالجنس كالزكاج، كىذا يسيؿ انجذابيـ عاطفيًّا كجنسيًّا  كالعاطفيٍّ كالجنسيٍّ

 1.نحكى شريؾ الحياة الشرعيٍّ فقط، كيضع حصانة قكية ضد الخيانة الزكجية بكؿٍّ أشكاليا

تعكيدي األبناء كالبناًت عمى كيفية استثمار أكقاتيـ اليكمية استثمارنا مفيدنا، فينبغي أٍف  عمييـككذلؾ   

ييحتىذل بيـ أفَّ ىناؾ أكقاتان   تكبرى البنت كيكبر االبف كلدييما قناعة مف كالدييما كمف معممييـ بكصفيـ قدكة

ان لمرياضة، كأكقاتان لبلسترخاء، كيجب أٍف يعرؼى االبف محددة في اليـك لمكاجباًت األسرية، كأكقاتان لمترفيو، كأكقات

، كأنو يشمؿ العناية بالجسد كالعاطفة كالثقافة بدالن مف  كالبنت مف الطفكلة عف فكرة التكازف في البرنامج اليكميٍّ

تعمًُّميـ مف الكالديف أك مف المعمميف االلتصاؽ بالقنكاًت الفضائية أك السير، أك تصفُّح مكاقع 

ا مبالغنا فيو  ترنتاإلن  2.تصفحن

؛ ينبغي عمى الكالدٍيف، كالمعمميف ك  مف أٍجؿ غٍرس قيمة العفة كالطيارة الجنسية بأسمكب عمميٍّ مقبكؿو

كالمعمماًت، كالمرشديف التحدثي مع األبناء كالبناًت بطريقة منفتحة، كفي كقت مبكر مناًسب قىبؿ مرحمة 

ة، ركعة بيف الجنسيف، كآثارىا النفسية كالمرضية كاالجتماعية المدمٍّر المراىقة عف العبلقاًت الجنسية غير المش

مع طرح نماذج مف تمؾ العبلقاًت المحرمة كسمبياتيا مف الكاقع المعركؼ  بأسمكب قصصيٍّ كحكارو متبادىؿ

 3.لدييـ، أك المنشكر في كسائؿ اإلعبلـ، ككٌؿ ىذا مف أجؿ غرس بذكر الكيره لكؿٍّ عبلقة جنسية محرمة

التركيز عمى الحكار، كعدـ االعتماد عمى المكاعظ فقط في التربية الجنسية،  ذلؾ مف المفركضك

كعمى اآلباء كاألميات كالمعمميف كالمعمماًت أٍف يتحدثكا مع أبناء المجتمع كبناتو مف خبلؿ الحكار اليادؼ 
                                                           

1
 .99ص ،السعودي   المجتمع فً االجتماعٌة المشكالت اٌغ١ف، 
2

 ،21ع لغٕط١ٕخ، ِٕزٛسٞ عبِؼخ ا٦ٔغب١ٔخ، اٌؼٍَٛ ِغٍخأثر عدم التوافق الجنسً الزواجً فً ظهور الخٌانة الزوجٌة عند المرأة،  وش١ِش، 

 257-279ص اٌغضائش،
3

: اٌذخٛي ربس٠خ َ،1/1/9111: إٌشش ربس٠خ اٌضمبف١خ، وجغٌٛخ ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة أسباب وأسرار وطرق الحماٌة منها ٘ذٜ، ؽغ١ٓ، 

11/2/9112،َ http://cabsulah.com 

http://cabsulah.com/
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ة؛ حيث إفَّ الحكار يمنح فرصةن عف الحب، كالجنس، كالزكاج؛ فالحكاري في ىذا الجانب أكثر تأثيرنا مف المكعظ

ؿ النضجى العاطفيَّ عندىـ، كيمنحيـ ثقافة كمعمكماتو  في التكاصؿ مع األكالد في كقت مبكر؛ مما يعجٍّ

 1.صحيحةن عف الحيبٍّ كالجنس كالزكاج

مف بيئة حاضنة لمطفؿ كيرل الباحث أف الدكر المدرسي مف األىمية بمكاف نظرنا لما تمثمو المدرسة  

المدرسة تمعب دكرنا كبيرنا في الكقاية مف الكقكع في الخيانة ييا كقتنا ليس بالقميؿ مف يكمو، ألف يقضي ف

، كيمكف ابراز دكر المدرسة في مجمكعة مف النقاط كما يمي:  الزكجية االلكتركنية مستقببلن

 تربية قيـ األمانة كالصدؽ كاإلخبلص في نفكس الطمبة. .1

 أنو ال يمكف اشباعو إال بالطرؽ المقبكلة شرعينا كمجتمعينا.تكعية الطمبة بالجانب العاطفي ك  .2

 ال الخكؼ مف العيب. -سبحانو كتعالى– تربية الطمبة تربية دينية قائمة عمى الخكؼ مف اهلل .3

تكعية الطمبة بالجانب الجنسي في حياة االنساف كما يرتبط بو مف حاجات كالطرؽ الشرعية في  .4

 اشباعيا.

 مة كاآلداب العامة.تربية الفتيات عمى الحش .5

تربية الطمبة عمى آداب استعماؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كأف ىذه األدكات إنما ىي سبلح ذك  .6

 حديف، كيجب استثمار الجكانب الخٌيرة فييا.

 

 

                                                           
1

: اٌذخٛي ربس٠خ َ،1/1/9111: إٌشش ربس٠خ اٌضمبف١خ، وجغٌٛخ ِٛلغ ،الخٌانة الزوجٌة أسباب وأسرار وطرق الحماٌة منها ٘ذٜ، ؽغ١ٓ، 

11/2/9112،َ omhttp://cabsulah.c 

http://cabsulah.com/
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 :نتائج الدراسة

بمكضكع تعتبر الخيانة الزكجية االلكتركنية شكبلن جديدنا مف أشكاؿ الخيانة الزكجية، حيث ترتبط  
العكلمة كالتقدـ التقني كالتكنكلكجي الحاصؿ في القرف الحادم كالعشريف، بحيث أصبحت أكثر سيكلة كييسر 

 عف ذم قبؿ.

ييحتـٌ عمى الباحثيف كصناع القرار العمؿ  ذا الجانب باعتباره نمطنا عصريناكفي ىذه الدراسة تناكلنا ى 
 الكقاية كالعبلج منيا.بشكؿ كبير عمى البحث عف أسباب ىذه اآلفة، كطرؽ 

 إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: الدراسة كقد تكصمت

، كرابطة رسمية شرعية بيف الرجؿ كالمرأة، كمف خبللو تيقاـ األسرة ظالزكاج سمة مقدسة، كميثاؽ غمي  .1

 صبلحو مف صبلحيا، كفساده مف فسادىا. التي ىي المبنة األساسية لممجتمع

إضافة  االعتبلالت التي تيصيب األسرة ككنيا تمس قدسية الحياة الزكجيةرز الخيانة الزكجية مف أب .2

 لتعمقيا بقطبي األسرة الزكج أك الزكجة، كبالتالي فإنيا مف أخطر الظكاىر التي تمس األسرة.

الخيانة الزكجية ىي قياـ أحد قطبي األسرة )الزكج أك الزكجة( بالدخكؿ في عبلقة مع طرؼ ثالث ال  .3

 بدءنا مف تبادؿ المشاعر كانتياءن بالزنا كالعبلقة الجنسية المحرمة. زكاج عبلقةيربطو بو 

حيث أصبحت الخيانة تتـ في سياؽ  ىي النمط الحديث لمخيانة الزكجيةالخيانة الزكجية اإللكتركنية  .4

مما يجعؿ تتبعيا، كمعرفة أسبابيا كعبلجيا أمرنا أصعب  كلكجيا الحديثة، كمف خمؼ الشاشاتالتكن

 بؿ.مف ذم ق

أسباب الخيانة الزكجية اإللكتركنية كثيرة منيا ما يمكف تصنيفو كسبب عاـ أم يشترؾ فيو الزكج أك  .5

الزكجة أك قد يككف عائد إلى المجتمع، كمنيا أسباب تتعمؽ بالزكج عمى كجو الخصكص، كأسباب 

 تتعمؽ بالزكجة كذلؾ.
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إال أف الشرع ينظر  ادية فكبلىما محرمافخيانة العالخيانة الزكجية اإللكتركنية شرعنا ال تختمؼ عف ال .6

 إلى مكضكع ترتيب العقكبة ففي خيانة الزنا تككف العقكبة حدية، كفي درجات أقؿ تككف تعزيرية.

في حيف  لعقد الزكاج القائـ بيف الزكجيف يرل القانكف أف الخيانة الزكجية اإللكتركنية ىي انتياؾ .7

انكف الفمسطيني بشكؿ خاص لـ يفرد مادة خاصة اتضح أف القكانيف العربية بصفة عامة، كالق

 صفة العامة.البالخيانة الزكجية اإللكتركنية، كبقيت النظرة القانكنية لمخيانة ىي ب

إف لمخيانة الزكجية اإللكتركنية آثار ىٌدامة عمى األسرة كعمى المجتمع مف حيث تككف سببنا لمطبلؽ،  .8

 االنتحار.أك التفكؾ األسرم، أك ربما 

الخيانة الزكجية اإللكتركنية يجب أكالن البحث في أسبابيا ثـ كضع السبؿ كالمثؿ التي يمكف مف لعبلج  .9

 خبلليا الكقاية كالحد منيا.

سبحانو – مف أىـ طرؽ عبلج الخيانة الزكجية اإللكتركنية مف الناحية الشرعية استشعار مراقبة اهلل .10

 في السر كالعمف. -كتعالى

زكجية اإللكتركنية مف الناحية التربكية تربية األبناء كالبنات عمى العفة مف أىـ طرؽ عبلج الخيانة ال .11

 كالطيارة كصكف العيد.
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 :توصيات الدراسة

 ُيوصي الباحث بما يمي: في ضوء نتائج الدراسة

 تكجيو الباحثيف إلى االىتماـ بإجراء مزيد مف الدراسات حكؿ الخيانة الزكجية االلكتركنية. .1

 بضركرة صكف العيد، كأىمية الحفاظ عمى العبلقة الزكجية كترابطيا. زيادة كعي األزكاج .2

حث الكزارات المعنية عمى اجراء حمبلت تكعكية تحذر مف مخاطر الخيانة الزكجية االلكتركنية عمى  .3

استقرار األسرة باإلضافة إلى إنشاء دكائر خاصة في كزارات المرأة كالشؤكف االجتماعية لتقديـ الدعـ 

 ايا الخيانة الزكجية.لؤلزكاج ضح

التربية كالتعميـ عمى إعداد مكاد دراسية تساعد الطمبة في تعزيز مفاىيـ كقيـ األخبلؽ  حث كزارة .4

 كااللتزاـ الديني.

حث كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية عمى اجراء حمبلت تكعية في المساجد تعزز الكازع الديني لدل  .5

 ة عبر االنترنت كغيرىا.األزكاج، كتحذر مف مخاطر الخيانة الزكجي

 ضركرة التزاـ اآلباء كاالميات بنقاش المشكبلت الحاصمة بينيـ بعيدنا عف األكالد. .6

 حث اآلباء كاألميات عمى ضركرة مراقبة استخداـ األبناء لكسائؿ االتصاؿ الحديثة. .7

 سي.زيادة كعي اآلباء كاألميات بضركرة تكفير بيئة مناسبة مف حيث األماف كاالستقرار النف .8
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 فيرس اآليات القرآنية

 

 

موقعيا في المصحف  اآلية
 الشريف

رقم 
 الصفحة

 ح 11، المجادلةسكرة  "َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجاتٍ "
 خ 7سكرة إبراىيـ،  "َلِئن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ "

"ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم ازواًجا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودًة 
 "ورحمة

 ،  17 21سكرة الرـك

ُدورُ "  20 72سكرة غافر،  "َيْعَمُم َخاِئَنَة اأْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم " ِلَك َأْزَكىَٰ َلُيْم  ۚ  ُقل لِّْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ ِإنَّ المََّو  ۚ  ذََٰ

 "َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 
 23 .32 آية اإلسراء، سكرة

 62، 26 32سكرة اإلسراء، "وال تقربوا الزنا إنو كان فاحشًة وساء سبيال"
َواَل تَْأُخْذُكْم ِبِيَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن  ۚ  َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة الزَّاِنَيُة "

 "َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  ۚ  المَِّو ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر 
 51 2سكرة النكر، 

 53 228سكرة البقر،  "ولين مثل الذي عميين بالمعروف ولمرجال عميين درجة"
الرجال قوامون عمى النساء بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض وبما انفقوا من "

 "أمواليم
 58 34سكرة النساء، 

 61 38سكرة الحج،  ٌ هللا يذافع عٍ انذيٍ آيُىا إٌ هللا ال يحة كم خىاٌ كفىر""إ
 63 32سكرة األحزاب،  "بالقول فيطمع الذي في قمبو مرٌض وقمن قواًل معروفاً فال تخضعن "
وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم " ِلَك َأْزَكىَٰ َلُيْم  ۚ  ُقل لِّْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ ِإنَّ المََّو  ۚ  ذََٰ

 "َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 
 89 30سكرة النكر، 

َذا  ُيَبيِّنُ  َكَذِلكَ  َقْبِمِيمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتْأَذنَ  َكَما َفْمَيْسَتْأِذُنوا اْلُحُممَ  ِمنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  َبَمغَ  "َواِ 
 َحِكيٌم" َعِميمٌ  َوالمَّـوُ  آَياِتوِ  َلُكمْ  المَّـوُ 

 91 59سكرة النكر، 

اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجالِبيِبِينَّ َوَبَناِتَك َوِنَساِء  َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أَلْزَواِجكَ "
 "َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن المَُّو َغُفوًرا َرِحيًما

 91 59سكرة األحزاب، 
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أن ونٌن قد ًفقنا يف إعداد ىره  -عز ًجو-ًيف اىنياٌح، وسأه اهلل 

اىدزاسح، ًاىيت ودزك جٍداً أوو ميما ترىنا مه جيد فإن ىرا اجليد 

نوٌد، ًما اىنماه إال هلل ًدده سٍنٌن واقصاً ًال ٌصو إىل اىنماه امل

ًمع ذىل  -مو إوسان خيطئ ًٌصٍة-ىٍثقى يف ددًد طثٍعتو اىثوسٌح 

داًىنا خميصني اخلسًج هبرا اىعمو يف أفضو صٌزج ممننح فإن جنحت يف 

مسعاي فاىونس هلل ًدده، ًإن جاوثين اىصٌاب فيً عزاء اجملتيدٌه ًدسيب 

 أوين داًىت.

 

 


