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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، 
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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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