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وسائل  التواصل االجتماعي و أثرھا في التفرقة بین 
  -الفیسبوك أنموذجا -الزوجین 

  

  سھام حرزهللا ةلباحثا -عائشة غرابلي ةالدكتور ةاألستاذ

       1باتنة جامعة 

  مقدمة 

تعتبر األسرة من األعمدة التي یقف علیھا المجتمع، فبصالحھا 
متحضرا مبني على اآلداب ومحافظتھا على قیمھا یبقى بال شك مجتمعا 

الكریمة، وھذا ما ركز علیھ اإلسالم من حیث بناء األسرة وواألخالق الفاضلة 
والواجبات التي یجب القیام بھا من طرف الزوجین وذلك للوصول بھا إلى 

ولكن مع دخول العالم عصر العولمة  ،وجل لھا المستوى الذي أراده هللا عز
ترضت مسار األسرة الطبیعي وعكرت واالنترنت خلقت مشاكل جدیدة اع

سیرھا وذلك بسبب االنفتاح الرھیب على التكنولوجیا الحدیثة وخاصة من 
جانب التواصل الذي كان في الماضي یقتصر على أمور بسیطة، فتحول فجأة 

أن یقصر لك المسافات وییسر لك العسیر  أمافي عصرنا إلى سالح ذو حدین؛ 
ي على القیم النبیلة، ومن بین ھذه الوسائل نجد ھو مبن أو یساھم في ھدم كل ما

وسائل التواصل االجتماعي التي تعددت و كثرت إال أن أشھرھا و أكثرھا 
استعماال ما یعرف بالفیسبوك الذي أصبح یھدد الكثیر من األسر بالتفكك 

فأصبحت األسرة المسلمة تعاني من ھذا  ،واالنھیار وتخریب لبیوت المسلمین
ونظرا . د الذي جنى على سعادة األسرة واستقرارھا وتماسكھاالوافد الجدی

لخطورة األمر جاءت ھذه الورقة البحثیة لتعالج الموضوع من خالل طرح 
وسائل التواصل االجتماعي وأثرھا في التفرقة بین الزوجین : اإلشكالیة التالیة

  .الفیس بوك أنموذجا

  : وجاءت ھذه الدراسة وفق الخطة التالیة 
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  مقدمة 

  )مفاھیم أولیة (الجانب النظري : المطلب األول

  الجانب التطبیقي: المطلب الثاني

  خاتمة 

  

  )مفاھیم أولیة(الجانب النظري : المطلب األول

  مفھوم وسائل التواصل االجتماعي لغة و اصطالحا : الفرع األول

  مفھوم وسائل التواصل االجتماعي لغة  - أوال

م الالالواو والسین و: قال ابن فارس". َسلَ وَ "الوسیلة من مادة : الوسیلة -أ
الراغب : وسل، إذا رغب والواسل: كلمة تدل على الرغبة والطلب، یقال

  : وجل وھو في قول لبید إلى هللا عز

  .1بلى كل ذي دین إلى هللا واسل     ومن ذلك القیاس الوسیلة

شيء وصلت ال": َوَصلَ "في مادة : قال الجوھري في الصحاح: التواصل -ب
ووصل  .وْصال وِصلة، ووصل إلیھ وصوال، أي بلغ، وأوصلھ غیره
قال هللا  .بمعنى اتصل، أي دعا دعوى الجاھلیة، وھو أن یقول یالفالن

: والوصل .، أي یتصلون)90: النساء( إِالَّ الَِّذیَن یَِصلُوَن إِلَى قَْومٍ : تعالى
  .2والتواصل ضد التصارم... ضد الھجران

 ،الشيء المتفرق" َجَمعَ : "قال الرازي في مختار الصحاح: االجتماعي -ج
... و الجمع اسم لجماعة الناس ،وتَجمَّع القوم اجتمعوا من ھنا وھنا ،فاجتمع

  .3وَجْمٌع أیضا المزدلفة الجتماع الناس بھا

  مفھوم وسائل التواصل االجتماعي اصطالحا  -ثانیا

  .4ھي ما یتقرب بھ إلى الغیر: الوسیلة -أ
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إن التواصل : عرفھ ماجد رجب العبد سكر في رسالتھ فقال: تواصلال -ب
مما یحقق المنفعة  ،أو مجتمعین ،یعني بناء عالقة بین فردین أو دولتین

  .5المتبادلة بین الطرفین

... واالجتماع عبارة عن نسیج مكون من صالت اجتماعیة: االجتماعي -ج
  .6لجانبینتلك الصالت التي یحددھا اإلدراك المتبادل بین ا

ُعرفت وسائل التواصل االجتماعي : تعریف وسائل التواصل االجتماعي -د
أن : فقد عرفھا الدكتور عزیز رشید ھندي فقال ،تعریفات متعددة ومختلفة

وسائل التواصل االجتماعي ھي الطرق واألدوات التي یمكن بواسطتھا 
ي تتضمن وھ ،تبادل المعلومات والمعارف وإیجاد عالقة إنسانیة راقیة

  .7الوسائل التقلیدیة والحدیثة واإللكترونیة

منظومة من الشبكات اإللكترونیة التي تسمح : وعرفھا زاھر راضي فقال
ومن ثم ربطھ عن طریق نظام اجتماعي  ،للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص بھ

  .8الكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم االھتمامات و الھوایات نفسھا

ھي منظومة من الشبكات : ارك خضر فضل هللا بقولھكما عرفھا وائل مب
اإللكترونیة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء حساب خاص بھ ثم ربطھ من 
خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم نفس االھتمامات 

  .9والھویات أو جمعھ مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة

شبكات : أھم خصائصھا قائلةأما نجاة بن صالح فقد عرفتھا مبرزة 
التواصل االجتماعي عبارة عن مواقع إلكترونیة متنوعة الخدمات تتیح 
لمستخدمیھا التواصل فیما بینھم والمحادثة وتبادل الملفات والصور 
والفیدیوھات وتحمیل الروابط والتعلیق على المواضیع وإجراء النقاشات 

  .10وغیرھا 

استنادا للتعاریف السابقة : االجتماعي التعریف اإلجرائي لوسائل التواصل
ھي منظومة من المواقع : یمكن تعریفھا باعتبارھا مركب إضافي بأنھا
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اإللكترونیة التي سھلت على مستخدمیھا عملیات التواصل واالطالع وتبادل 
  .المعارف واالھتمامات المشتركة في أقصر األزمنة

  سائل التواصل االجتماعي مفھوم الفیس بوك باعتباره أھم و: الفرع الثاني

تعددت وسائل التواصل االجتماعي وتنوعت بتنوع استخداماتھا 
  : ومن أھمھا وأشھرھا ما یلي ،واھتماماتھا إلى أنواع كثیرة

 .11بوالیة كالیفورنیام 2005الذي نشأ عام ) youtube(الیوتیوب  -
 .12بوالیة كالیفورنیام 2006نشأ عام ) Twiter(التویتر  -
 Stanford(في جامعة ستانفورد م 2010سس سنة تأ ،إنستغرام -

University(13. 
 .14م 2011تم إطالقھ سنة ) Google plus( +جوجل  -
 .Facebook(15(الفیس بوك  -

 ،إال أن ھذا األخیر یعد من أھم الوسائل التي اتسعت شھرتھ أرجاء العالم
 .والذي یحتل المرتبة األولى عالمیا من حیث االستخدام ومن حیث مشتركیھ

  ھو الفیس بوك؟ ومتى ظھر؟  فما

ُعرف الفیس بوك في قاموس اإلعالم : تعریف الفیس بوك - أوال
ویتیح نشر  2004موقع خاص بالتواصل االجتماعي أسس عام : واالتصال بأنھ

وقد وضع في البدایة لخدمة طالب الجامعة و ) Profiles(الصفحات الخاصة 
  .كل األشخاص ھیئة التدریس و الموظفین لكنھ اتسع لیشمل

Facebook: online networking site, founded in 2004, where personal, 
profiles can be posted, it was originally dzveloped for university 
students, faculty and, www.facebook.com16. 

فھو یعمل على تكوین األصدقاء ویساعدھم على تبادل المعلومات 
الصور الشخصیة ومقاطع الفیدیو والتعلیق علیھا وإمكانیة المحادثة والملفات و

وكذلك  ،ویسھل إمكانیة تكوین عالقات في فترة قصیرة ،أو الدردشة الفوریة
إمكانیة التقاء األصدقاء القدامى والجدد وتبادل المعلومات وآخر األنباء 
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ة من وباالستطاعة القول أن الفیس بوك یقدم مجموع ،والتطورات معھم
الخدمات األساسیة لزواره تتمثل بالدرجة األولى في الرسائل وھي خاصیة 

كذلك بإمكان أي  ،یتیحھا الفیس بوك بشكل مبسط و سھل للغایة لكل األصدقاء
شخص لدیھ صفحة شخصیة على الفیس بوك أن یثبت المناسبات الھامة التي 

  .17ھاویرغب بحضور أو مشاركة األصدقاء معھ فی ،تخصھ و عائلتھ

 اإلنترنتتأسس موقع الفیس بوك على شبكة : نشأة الفیس بوك -ثانیا
وكان أول ظھور لھ من  طرف الشاب األمریكي مارك  ،م2004عام 

سنة و الذي كان طالبا في جامعة ھارفارد  19زوكربیرغ البالغ من العمر 
  .وأراد أ یؤسس موقعا یتقابل فیھ أصدقاء الجامعة

ع كنتاج غیر متوقع من موقع فیس ماتش كانت انطالقة ھذا الموق
facematch والذي یعتمد على نشر صور لمجموعة من  ،التابع للجامعة

  .األشخاص ثم یختار رواد الموقع الشخص األكثر جاذبیة

 ،نوفمبر قام مارك زوكربیرغ بتأسیس موقع الفیس بوك 04وفي 
ریس وكانت عضویتھ مقتصرة علیھ وعلى صدیقیھ داسین موسكوفیتز وك

ولكن سرعان ما امتدت عضویة الموقع لتشمل الكلیات األخرى  ،ھیوز فقط
ومن ثم اتسعت دائرتھ  ،سنة 13وطلبة الثانویة وأي شخص یتعدى عمره 

لتشمل كل طالب جامعي إلى أن وصلت إلى أكثر من ملیار مستخدم على 
  .18مستوى العالم حالیا

 156ب من إلى وجود ما یقر 2017وتشیر احصاءات بدایة عام 
ملیون مستخدم  41في العالم العربي بزیادة " فعال ومتفاعل"ملیون مستخدم 

 .19ملیونا 115الذي كان فیھ إجمالي عدد المستخدمین  2016مقارنة بعام 
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إن ھذا االنتشار الواسع الذي وصل : أھم خصائص الفیس بوك -ثالثا
ل داللة واضحة على و اإلحصائیات الھائلة لواده ید ،إلیھ موقع الفیس بوك

وذلك أن الفیس بوك یسعى إلى طرح كل ما ھو  ،تمیزه عن غیره من المواقع
  : جدید و سریع دائما فمن أھم خصائصھ ما یلي

وھي عبارة عن مساحة متخصصة في ): wall(خاصیة لوح الحائط  - 1
صفحة الملف الشخصي ألي مستخدم بحیث تتیح لألصدقاء إرسال 

  .ستخدم أو الكتابة على حائط المستخدمالرسائل إلى ھذا الم

وھي من الخصائص المھمة حیث تسمح ): notes(خاصیة التعلیقات  - 2
للمستخدمین بإضافة تعلیقاتھم على المواضیع وكذلك إمكانیة تضمین 
التعلیقات بالصور والعالمات و الروابط و أیضا جلب الروابط من 

  .المدونات

ھذه الخاصیة لمستخدمي الفیس بوك إمكانیة تتیح ): status(خاصیة الحالة  - 3
إبالغ أصدقائھم باألماكن التي یتواجدون بھا و كذلك ما یقومون بھ من 

  .نشاطات في الوقت الحالي 

تسمح ھذه الخاصیة للمستخدمین إجراء ): chat(خاصیة الدردشة  - 4
المحادثات مع باقي مستخدمي الفیس بوك سواء كانوا ضمن قائمة أصدقاء 

  .20م یكونوا كما تتیح لھم إرسال واستقبال الرسائل الفوریةأو ل

ھذه الخاصیة تمكن المستخدم من إنشاء ): groups(خاصیة إنشاء مجموعة  - 5
مجتمعا إلكترونیا إفتراضیا یجتمع حول قضیة معینة سیاسیة أو اجتماعیة 

العائلة أو (ویستطیع جعل االشتراك بھذه المجموعة حصریا ... أو
  .أو عام یشترك بھا من ھو مھتم بموضوعھا )األصدقاء

من خال خاصیة إضافة ): add friends(خاصیة إضافة األصدقاء  - 6
األصدقاء یستطیع المستخدم إضافة أي صدیق أو أن یبحث عن أي شخص 

  .موجود على موقع الفیس بوك و ذلك من خالل إدخال بریده اإللكتروني
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تتیح إرسال نكزة افتراضیة " ةغمز"النكزة ): pokes(خاصیة النكزة  - 7
إلثارة االنتباه إلى بعضھم البعض وھي عبارة عن إشعار یخبر المستخدم 

  .21بأن أحد األصدقاء یقوم بالترحیب بھ

 ،بالفیس بوك العدید من األلعاب المختلفة): Games(خاصیة األلعاب  - 8
في  والمثیر ،یستطیع المستخدم أن یستخدمھا ویجتاز مراحلھا تلو األخرى

ھذه األلعاب و األكثر أھمیة أنھ یمكن للمستخدم أن یدعو عدد من أصدقائھ 
  .22)جماعیة(لممارسة لعبة معینة 

  حكم استخدام الفیس بوك : الفرع الثاني 

إن استخدام الفیس بوك وغیره من مواقع التواصل االجتماعي الحدیثة 
الوقوع في  من نوازل العصر التي تحتاج إلى فتوى شرعیة تقي المسلم من

والذي ال شك فیھ أن الفیس بوك أضحى وسیلة ال غنى  ،المحرم و المنھي عنھ
  .عنھا في حیاتنا الیومیة لما یقدمھ من تیسیر و سھولة في التواصل

فما حكم الشرع في التعامل بالفیس بوك؟ و حكم االشتراك في 
  .؟بین الجنسین) المحادثة(المجموعات المختلطة؟ وحكم الشات 

موقع الفیس بوك شأنھ : حكم الشرع في التعامل بالفیس بوك - أوال
فیجوز استخدامھ في األمور النافعة والمباحة  ،شأن مواقع االنترنت األخرى

بشرط أال یؤدي استخدامھ إلى التفریط في الواجبات والفرائض أو تضییع 
وال یجوز استخدامھ في المحرمات كالمحادثات والتعارف بین  ،األوقات

أو الدعوة إلى األفكار الھدامة والعقائد المنحرفة و األولى  ،ال والنساءالرج
ویشغل وقتھ بطاعة  ،بالمسلم على كل حال أن یستفید بوقتھ في األمور النافعة

  .23هللا سبحانھ وهللا أعلم

ولم یغفل علماؤنا األجالء في بیان الجانب اإلیجابي لموقع الفیس بوك 
على عبده وجب استخدامھا في الدعوة إلى دین هللا باعتباره نعمة من نعم هللا 

  : وكل ما ھو خیر لإلسالم و المسلمین فقالوا
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الفیس بوك وغیره فرصة لالتصال بالدعاة وطلبة العلم في مختلف "
أنحاء العالم و یمكنھم من خالل التناقش حول القضایا المستجدة التي یحتاجھا 

حاتھ عدد ھائل من المجموعات و تكثر على صف ،الناس مباشرة دون وسائط
  .الدعویة والثقافیة واإلعالمیة المفیدة 

 ،یتیح الفیس بوك وغیره ألعضائھ إمكانیة التدوین وكتابة الخواطر البسیطة
والنقوالت المفیدة للعلماء وطالب  ،وھي وسیلة لنشر األحادیث الصحیحة

ملفات الصوتیة ونشر ال ،والتذكیر بفضائل األعمال واألقوال الصالحة ،العلم
  .والمرئیة النافعة وغیر ذلك مما ھو فیھ نفع لألفراد والمجتمعات

والفیس بوك وغیره فرصة ذھبیة لطالب العلم والدعاة إلى هللا واآلمرین 
حیث یحسن ویجدر الدخول إلى ھذه األماكن  ،بالمعروف والناھین عن المنكر

اء الصفحات والمجموعات وإنش ،للدعوة والتعلیم ونفع الناس وتغییر المنكرات
الدعویة و االجتماعیة المناسبة والتي أثبتت جدواھا وفائدتھا في أكثر من 

  .24"تجربة

أما بخصوص : حكم االشتراك في المجموعات المختلطة -ثانیا
االشتراك في مجموعات الفیس بوك وغیره من وسائل التواصل االجتماعي 

ضوابط الشرعیة فال حرج فیھ فإن كان ھذا التجمع یدور وفق ال ،المختلطة
  : وھذه الضوابط ھي ،شرعا

  .أن یكون الحوار حول موضوع یستفید منھ الجمیع - 1

  .یكون من باب تعلیم العلم و تعلمھ - 2

أن ال یخرج الحضور عن دائرة آداب اإلسالم في استعمال األلفاظ واختیار  - 3
ن كثیر من أھل كما ھو شأ ،التعابیر غیر المریبة أو المستكرھة الممقوتة

  .األھواء والشھوات

لیتعلموا دینھم  ،أن ال یكون الحوار مضرا باإلسالم والمسلمین بل عونا لھم - 4
فكما أن غیر المسلمین یصرفون أوقاتھم لنشر  ،عن طریق القنوات الجدیدة



  و أثرھا في التفرقة بین الزوجین وسائل  التواصل االجتماعي                                                 
  

 

 67                                                                               الدولي التاسع الملتقى

فإن المسلم ینبغي أن یصرف كل جھوده في سبیل نشر الفضیلة  ،الباطل
  .والخیر و الصالح

یكون بینھما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق ال یتجاوزه أحدھما أن  - 5
فإن ذلك یؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الھوى و العیاذ  ،انتصارا للنفس

  .با� من شرور النفس و األمارة بالسوء

ولیس حوارا خاصا بین  ،أن یكون الحوار یشارك فیھ جمع من الناس - 6
  .یرھماالرجل و المرأة ال یطلع علیھ غ

فال تكشف عن  ،أن تلتزم المرأة في مثل ھذه اللقاءات بالزي الشرعي - 7
فإذا توفرت تلك الضوابط في  ،فإن ھذا الباب من أبواب الفتنة ،وجھھا

  .الحوار فال حرج فیھ

فالشیطان  ،ألنھ قد یجر اإلنسان إلى المحرم ،واألولى ترك ذلك وسد ھذا الباب
   .25یجري من ابن آدم مجرى الدم

ال یجوز : قال العلماء: بین الجنسین) المحادثة(حكم الشات  -ثالثا
  : تكوین صداقات بین الرجال والنساء عبر ھذه الوسائل لألسباب التالیة

وجل عنھ في كتابھ الكریم  ألن ھذا من اتخاذ األخدان الذي نھى هللا عز - 1
  .)05: المائدة( َوَال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ : فقال

 ،ذریعة إلى الوقوع في المحضورات بدایة من اللغو في الكالمألنھ  - 2
 ،وختاما بتخریب البیوت ،ومرورا بالكالم في األمور الجنسیة وما شابھھا

  .الواقع یشھد بذلكاألعراض و وانتھاك

فیفضي  ،وال توجد فیھ متابعة وال مالحقة ،ألنھ موطن تنعدم فیھ الرقابة - 3
اء دون خوف من رقیب وال حذر من كال الطرفین إلى صاحبھ بما یش

  .عتید

وسألھا ماذا  ،فإذا دخل األب على ابنتھ ،ألنھ یستلزم الكذب عاجال أو الحقا - 4
 ،إنني أحدث إحدى صدیقاتي: فال شك في أنھا ستلوذ بالكذب وتقول ،تصنع
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وإذا سألھا زوجھا في المستقبل عما إذا كانت مرت بھذه التجربة فإنھا ال 
  .شك ستكذب علیھ

حیث یصور كل طرف  ،ألنھ یدعو إلى تعلق القلوب بالخیال والمثالیة - 5
ویخفي عنھ معایبھ وقبائحھ حیث الجدران  ،لصاحبھ أنھ بصفة كذا وكذا

فإذا بالرجل  ،والحجب المنیعة التي تحول دون معرفة الحقائق ،الكثیفة
نات بین وال یزال یعقد المقار ،والمرأة وقد تعلق كل منھما بالوھم والخیال

وفي ھذا ما  ،الصورة التي طبعت في ذھنھ و بین من یتقدم إلى الزواج بھ
  .فیھ

أو تستدعیھ الحاجة مثل الحدیث بین  ،أما ما توجبھ الضرورة
وبین العلم والربي ومن یقوم على تربیتھن أو  ،المراسلین اإلخباریین

حراما ما  أو الحدیث الذي تقتضیھ دواعي العمل بین الجنسین فلیس ،دعوتھن
دام لم یخرج عن المعروف، ولم یدخل دائرة المنكر، ولم یخرج عما تقتضیھ 

  .26وتفرضھ الضرورة ،الحاجة

  الجانب التطبیقي: المطلب الثاني

  تأثیر الفیس بوك على الواجبات الزوجیة : الفرع األول

وأحاطھا بسیاج متین ونظام  ،أولى اإلسالم اھتماما كبیرا باألسرة
فشرع لھا أحكاما و ضوابط تنظم عالقات  ،روابطھا وقدسیتھامتمیز یحفظ 

ولعل من  ،والتي تضمن استمراریتھا وصالحھا وتماسكھا ،أفرادھا فیما بینھم
أھم األحكام والضوابط التي تضمن ذلك مراعاة الحقوق والواجبات بین 

  .الزوجین وتحمل مسؤولیة ذلك بینھما

مواكبتھا للتطور السریع إال أن األسرة المسلمة في ھذا العصر و
الحاصل في مجال التواصل االجتماعي و انغماسھا فیھ جعلھا تفرط في ھذا 
المقصد المھم وتھملھ مما ترتب علیھ آثار سلبیة جرفت ببناء األسرة نحو 

وأھم ھذه المواقع موقع الفیس بوك الذي انشغل باستخدامھ . واالنھیارالتفكك 
ة أدت بھما إلى درجة اإلدمان وصعوبة الكثیر من األزواج لساعات طویل
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غافلین بذلك عن خطورتھ وأضراره التي ربما یصعب عالجھا  ،االبتعاد عنھ
  .أو إصالحھا

 ناالنشغال بالمحادثات الطویلة التي ال نفع فیھا م: ومن ھذه األضرار
وجل  األھل واألقارب واألصدقاء والتي ربما تكون في كعصیة هللا عز

َوَال یَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن ... : قال هللا تعالى كالغیبة والنمیمة
ویترتب على ھذه . )12: الحجرات( ...یَأُْكَل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ 

المحادثات إھمال الزوجة لزوجھا أو الزوج لزوجتھ وانعدام التواصل بینھما 
التي تؤدي في بعض األحیان إلى الفرقة و ،وبالتالي ضعف العالقة

وجل بینھما قال هللا  وضعف المودة و الرحمة التي جعلھا هللا عز ،واالنفصال
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل َبْینَُكْم : تعالى

  .)21: الروم( َك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلِ 

ویترتب على ھذه المحادثات أیضا ضیاع الوقت وبالتالي إھمال 
الزوجة لواجباتھا المنزلیة من تنظیف و ترتیب و تنظیم مما یؤثر سلبا على 
العالقة الزوجیة وملل الزوج من إھمال زوجتھ لشؤون بیتھا وعدم توفیر الجو 

  .حیاة األسریة السعیدة المالئم لل

إھمال الزوجة أو الزوج  -أي المحادثات –كذلك یترتب علیھا 
لواجبات أبنائھم بتربیتھم ودراستھم مما یؤثر سلبا على حیاتھم و الذي یولد 

  .واإلھمالمشاكل بین الزوجین و اتھام بعضھما البعض في التقصیر 

م عنصر الوقت والحل وطریقة العالج لھذه المشاكل تبتدأ من احترا
فاإلسالم ال یمنع من  ،وتقسیمھ بالشكل الصحیح وإعطاء كل ذي حق حقھ

ومن معلومات االنترنت ولكن من  ،االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي
والوقت أھم النعم  ...دون أن نضیع حقوق غیرنا ونھمل واجباتنا تجاھھم

  .27جب الندامة والحسرةوإن تضیعھ یو ،اإللھیة التي منح هللا تعالى للعباد

قال رسول هللا  ،وقد دلت أحادیث كثیرة عن قیمة الوقت في اإلسالم
 تََك : اْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمسٍ ": لرجل وھو یعظھ َشبَاَبَك قَْبَل ِھَرِمَك، َوِصحَّ

  .28"َك قَْبَل َمْوتِكَ قَْبَل َسقَِمَك، َوِغنَاَءَك قَْبَل فَْقِرَك، َوفََراَغَك قَْبَل ُشْغلَِك، َوَحیَاتَ 
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َال تَُزوُل قََدَما اْبِن آَدَم یَْوَم اْلقِیَاَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّھ َحتَّى یُْسأََل َعْن : "وقال أیضا
َعْن ُعُمِرِه ِفیَم أَْفنَاهُ، َوَعْن َشبَابِِھ فِیَم أَْبَالهُ، َوَمالِِھ ِمْن أَْیَن اْكتََسبَھُ، َوفِیَم : َخْمسٍ 

  .29"َماَذا َعِمَل ِفیَما َعلِمَ أَْنفَقَھُ، وَ 

: وھذا اإلمام ابن القیم رحمھ هللا یبین ھالك من ضیع الوقت فیقول
تقطعك َعن هللا َوالدَّار  اْلَوْقتأَشد من اْلَمْوت ِألَن إَِضاَعة  اْلَوْقتإَِضاَعة "

ْنیَا َوأَْھلھَا ْبح فِي الدُّ ... اْآلِخَرة َواْلَمْوت یقطعك َعن الدُّ ْنیَا أَن تشغل أعظم الرِّ
نَفسك كل َوقت بَِما ھَُو أولى بھَا وأنفع لَھَا فِي معادھا َكیَف یكون َعاقِال من بَاَع 

  .30"اْلجنَّة بَِما ِفیھَا بَِشْھَوة َساَعة

  تأثیر الفیس بوك على الخصوصیات الزوجیة : الفرع الثاني

أضحت نساء مسلمي ھذا العصر منبھرات بموقع الفیس بوك 
وقد شاع . سواء كن في حاجة ماسة إلیھ أم ال ،تھ في حیاتھن الیومیةواستعماال

ولألسف الشدید على صفحاتھ نشر أسرار الزوجیة و بعض خصوصیاتھا 
ولجمع أكبر عدد  ،ربما حبا للتقلید أو حبا في الظھور والتباھي أمام األصدقاء

یت أو أو صور لمتاع الب ،من اإلعجابات كنشر صور العائلة كصور األطفال
صور لبعض المناسبات السعیدة كالزفاف وأعیاد المیالد وحفالت النجاح مع 

ناھیك عن صور عطل األسرة ورحالتھا المختلفة وما یصاحبھ من . نتائجھا
وأھم المشتریات من المجوھرات  ،أطباق شھیة مختلفة األلوان واألذواق
كل  ،مل الذكریاتوصور السلفي ألج ،والمالبس الثمینة من الماركات العالمیة

ھذا و الزوجین غافلین عن آثارھا وأضرارھا الجسیمة التي تھدد كیان األسرة 
  : ومنھا ،واستقرارھا و سعادتھا

إصابة األسرة بالحسد و المقت و الغیرة والتمني لھا بزوال النعمة  - 1
 َسیِّئَةٌ یَْفَرُحوا بَِھا إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤھُْم َوإِْن تُِصْبُكمْ : حیث قال هللا تعالى

وھذا سیدنا یعقوب یحذر ابنھ سیدنا یوسف علیھما السالم . )120: آل عمران(
: قال هللا تعالى. من كید إخوتھ الذین ھم أقرب الناس إلیھ فما بالك بالغریب

 ِنَّ الشَّْیطَاَن قَاَل یَابَُنيَّ َال تَْقُصْص ُرْؤَیاَك َعلَى إِْخَوتَِك فَیَِكیُدوا لََك َكْیًدا إ
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ْنَساِن َعُدوٌّ ُمبِینٌ  وھذا یترتب علیھ نشوب المشاكل  )5: یوسف( لِْإلِ
  .واالضطرابات في العالقة الزوجیة وصعوبة استمرارھا

ألن ھذه المواقع أصبحت فضاء واسعا وطریقا  ،كذلك إصابتھا بالسحر - 2
ذونھا من سھال على السحرة وذلك بعقد السحر على صور األشخاص التي یأخ

  .الفیس بوك ألغراض مختلفة كالتفرقة بین الزوجین مثال

كذلك نشر مثل ھذه األسرار دون علم أحد الشریكین قد یؤدي إلى غضبھ  - 3
إذا علم بذلك وبالتالي إلى توتر العالقات بینھما المؤدیة في بعض األحیان إلى 

  .االنفصال والطالق بینھما 

صوصیات البیوت من مقاصد فحفظ أسرار العالقة الزوجیة و خ
: الشریعة التي أولى الوحي لھا اھتماما كبیرا كما جاء في قولھ تعالى

 الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت ُ فَالصَّ   .)34: النساء( لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

أي فالنساء الصالحات مطیعات لألزواج لما یجري بینھن و بینھم في 
ال یطلعن أحدا علیھا ولو  ،ؤون الخاصة بالزوجیةالخلوة من الرفث و الش

أو أذن  ،أو عین تبصر ،وباألولى یحفظن العرض من ید تلمس ،قریبا
  .31تسمع

وفي اآلیة أكبر عظة وزجر لمن تتفكھ من النساء بإفشاء األسرار 
  .32الزوجیة و ال تحفظ الغیب

 رِّ أَشَ  ِمنْ  إِنَّ : "جزاء من یقدم على ذلك فقال كما بین الرسول 
ِ  َعْندَ  النَّاِس، ُجلَ  اْلقِیَاَمةِ  یَْومَ  َمْنِزلَةً  هللاَّ  ثُمَّ  إِلَْیِھ، َوتُْفِضي اْمَرأَتِھِ  إِلَى یُْفِضي الرَّ

ھَا یَْنُشرُ    .33"ِسرَّ

الفیس بوك على المحادثات والتعارف بین الرجال  تأثیر: الفرع الثالث
  والنساء 

لة والفجور واالنحراف  ساھم الفیسبوك مساھمة كبیرة في نشر الرذی
وذلك من  ،وسط األسر بین الشباب والفتیات وبین الرجال والنساء خصوصا

خالل طلب الصداقة والمحادثة فیما بینھم في أمور وشؤون مختلفة إلى أن 
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الصور وما  وإرسال ،تصل إلى المحادثات  المحرمة كتبادل حوارات الغزل
یانة اإللكترونیة المعنویة المؤدیة یعبر عن ذلك وھذا ما سھل على انتشار الخ

واإلسالم اعتبر كل ھذا من باب الخلوة الشرعیة  ،للخیانة الحقیقیة بینھما
ال یخلون " :محذرا من خطورتھا المحرمة في اإلسالم حیث قال رسول هللا 

وجاءت نصوص الفقھاء تبین أن الخلوة . 34"أحدكم بامرأة فإن الشیطان ثالثھما
الخلوة باألجنبیة ممنوعة "وھذا نص المالكیة على أن  ،مطلقاباألجنبیة محرمة 

  .35"ألن النفس مجبولة على المیل إلیھا ،مطلقا

  :ومن صور الخیانة اإللكترونیة

  .مرأةاالفراغ العاطفي المشجع على إحیاء عالقة حمیمیة قدیمة بین رجل و - 1

ة العاطفیة الكم الھائل من المشاكل بین األزواج والزوجات وضعف العالق - 2
بینھما مما یدفع بأحد الطرفین أو كالھما للبحث عن بدیل یرتاح معھ نفسیا 

ولكن ھذا . والفیس بوك سھل ھذا األمر بشكل كبیر ،ویحس بھ و یفھمھ
  .لیس مبررا لھما للبحث عن عالقة عاطفیة أخرى

السماح لبعض األصدقاء بتجاوز الحد في المحادثات بدافع الخجل مما  - 3
لتطور ھذه العالقة مع مرور الوقت وتودد الطرفین لبعضھما یؤدي  
  .البعض 

إال أن ھذه الظواھر الخطیرة التي تسربت للبیوت واألسر جعلت 
آالف األزواج والزوجات یثورون غضبا ویُقدمون على إنھاء العالقة الزوجیة 

  .بالطالق

  الخاتمة 

ة بین الزوجین إن لمواقع التواصل االجتماعي األثر الكبیر في التفرق
شار الطالق وتھدیم البیوت وتشرید توأسلوب من األسالیب الحدیثة في ان

ومن خالل ھذه الورقة . ولذلك یجب الحذر منھا وإیجاد الحلول لذلك ،األطفال
 : استخلصت النتائج التالیة ،البحثیة التي عالجت فیھا جانبا من ذلك

  .لدي أفراد األسرة یعتبر الفیس بوك من أكثر المواقع استخداما - 1
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یساھم الفیس بوك بنسبة كبیرة في انھیار األسر وتفككھا مقارنة بمواقع  - 2
حیث بات ھذا األخیر ملعبا واسعا لممارسة  ،التواصل االجتماعي األخرى

السلوكات غیر السویة غافلین بذلك عن الرقابة اإللھیة وعلم هللا الواسع 
ب اإلیجابیة التي یمكن استغاللھا في انوكذلك غفلتھم عن الج ،ألفعال عباده

  . مجاالت الخیر والنفع

وتأصیل الضوابط  ،ضرورة ترشید استخدام الفیس بوك وبقیة المواقع - 3
  .األخالقیة التي تنظم طریقة التعامل بھ

توعیة الناس بخطورة الفیس بوك و اآلثار المترتبة علیھ حتى ال یقعوا  - 4
  .خالفة ألحكام الشریعة اإلسالمیةفریسة للعالقات اإللكترونیة الم

عند بعض األشخاص استخدام الفیس بوك كان لغایة اللھو والترفیھ عن  - 5
النفس، وأحیانا أخرى للبحث عن حلول لبعض المشاكل األسریة أو الفرار 

  .من ضیق وتشابك العالقة الزوجیة

فكلما  ،مراعاة الوقت في استخدام الفیس بوك واستعمالھ وقت الحالة فقط - 6
زادت ساعات استخدامھ كلما ارتفعت آثاره وأضراره على العالقة 

  .الزوجیة

  بعض التوصیات 

  .ضرورة االھتمام بھذا الموضوع بالدراسة والتحلیل - 1

إنشاء جمعیات توعویة تھتم بتوعیة المرأة خصوصا ألنھا المحور الرئیس  - 2
  .في تربیة األبناء ورعایتھم

عنیة من كلیات وجامعات وجھات القضاء تكثیف جھود الجھات الم - 3
للخروج بحلول تخفف على األقل من نسبة الطالق التي سببھا الفیس بوك  

  .في المجتمع
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   :الھوامش
                                                        

، تحقیق وضبط عبد السالم 6/110، )ه395ت (معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس  -1
  .م 1979-ه1399 طمحمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

، تحقیق عبد الغفور 5/1842الجوھري،  إسماعیل ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -2
 ،بیروت، 2م، ط1956- ه1376 ،القاھرة ،1، طبیروت ،عطار، دار العلم للمالیین

  .م1979-ه1399
، طبعة مدققة كاملة التشكیل 46الشیخ محمد بن أبي بكر الرازي، ص ،مختار الصحاح -3

  .م 1986 -بیروت–ج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان و ممیزة المداخل، إخرا
، تحقیق ودراسة محمد صدیق 211، ص)ه816ت (الجرجاني  ،معجم التعریفات -4

  .المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر
ومعوقاتھ، دراسة قرآنیة  –آثاره  –ضوابطھ  –أنواعھ : التواصل االجتماعي -5

، قدم ھذا البحث استكماال لمتطلبات 22سكر، صماجد رجب العبد ، موضوعیة
جمال محمود  .الحصول على درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن، إشراف د

  .م2011-ه1432 ،محمد الھوبي، الجامعة اإلسالمیة غزة
، 1ط، دار األرقم الكویت، 12محمد أمین المصري، ص .د ،المجتمع اإلسالمي -6

  .م 1980-ه1400
  .2عزیز رشید ھندي، ص ،التواصل االجتماعي وأثرھا على الفرد والمجتمعوسائل   -7
، مجلة 23زاھر راضي، ص، تماعي في العالم العربيجاستخدام مواقع التواصل اال -8

  .2003 ، جامعة عمان األھلیة، عمان، األردن،15التربیة، العدد
فھرسة المكتبة ، 7وائل مبارك خضر فضل هللا، ص ،أثر الفیس بوك على المجتمع -9

  .م2011فمبر نو ،1، طالسودان ،الوطنیة أثناء النشر
استخدامات الجمھور لمواقع شبكات التواصل االجتماعي موقع الفیس بوك أنموذجا  -10

مدینة المسیلة (دراسة تطبیقیة على عینة من جمھور المراھقین المتمدرسین بالجزائر 
درجة الدكتوراه في علوم اإلعالم نجاة بن صالح، أطروحة مقدمة لنیل  ،)أنموذجا

حنان فاروق جنید، الجامعة العربیة األلمانیة للعلوم  /د.أ :واالتصال، إشراف
  .م2016- 2015والتكنولوجیا، 

 استخدامات الجمھور لمواقع شبكات التواصل االجتماعي موقع الفیسبوك أنموذجا، ص -11
173.  

  .177ص المصدر نفسھ،  -12
  .180 المصدر نفسھ، ص -13
  .183 المصدر نفسھ، ص -14
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  .186 المصدر نفسھ، ص -15

16- Dictionary of media and communications, marcel danesi, p117 
,M.E. Shape, armouk new york, london, england 2009. 

تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمھور المتلقین دراسة مقارنة للمواقع  -17
، رسالة 76محمد المنصور، ص، إللكترونیة العربیة أنموذجااالجتماعیة والمواقع ا

ماجستیر في اإلعالم واالتصال مقدمة إلى مجلس كلیة اآلداب والتربیة األكادیمیة 
  .م2012، حسن السوداني .د: العربیة في الدنمارك، إشراف

، عالم الكتب القاھرة، مصر 12مختار جمال، ص، حقیقة الفیس بوك، عدو أم صدیق؟ -18
الفیس بوك، (اتجاھات الطلبة نحو استخدامات شبكات التواصل االجتماعي : واسطةب

، 45لیلى حسین، ص، دراسة میدانیة على عینة من طلبة قسم علم االجتماع) تویتر
 :یر في علم االجتماع تخصص تربیة، إشرافمكملة لمتطلبات نیل شھادة الماس مذكرة

  .م2015- 2014وریدة خوني، 
دارة الحكومیة، اإلصدار السابع من سلسلة دراسات مستمرة، الصادر في كلیة دبي لإل -19

  .باإلعالم االجتماعي العربي 2017شھر شباط 
  .استخدامات الجمھور لمواقع شبكات التواصل االجتماعي موقع الفیسبوك أنموذجا -20
ول دراسة وصفیة ح: شبكات التواصل االجتماعي والقیم الدینیة لدى الطالب الجامعي -21

، 22كوثر نوار خرخاشي، ص ،استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل االجتماعي
رسالة ماستر كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة محمد 

   .م2013خیضر، بسكرة 
  .14أثر الفیسبوك على المجتمع، ص -22
جمادى الثانیة  14املة، تاریخ الفتوى ، بترقیم الش6/182تاوى الشبكة اإلسالمیة، ف -23

1430.   
 /د.عبد هللا بن محمد الطیار، أ /د.أ ،الفقھ المیسر النوازل المعاصرة في الفقھ المیسر -24

، دار الوطن للنشر، 11/106محمد بن إبراھیم المرسى،  .عبد هللا بن محمد المطلق، د
   .م2016- ه1433 ،1ط

  .11/107في فقھ األسرة، الفقھ المیسر النوازل المعاصرة  -25
مجلة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة الكویتیة قطاع الشؤون  -26

   ."وال متخذات أخدان: "، عنوان المقال532الثقافیة، العدد
الشیخ میثم الفریجي،  ،نظرة فقھیة، أخالقیة، تربویة االجتماعيمواقع التواصل  -27

-ه1425، 1ط ،لبنان ،بیروت ،لطباعة والنشر والتوزیع، دار المحجة البیضاء ل84ص
  .م2014
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 :، كتاب الرقاق، رقم4/447لإلمام الحاكم النیسابوري، /المستدرك على الصحیحین  -28

، طبعة متضمنة انتقادات الذھبي رحمھ هللا و بذیلھ تتبع أوھام الحاكم التي سكت 7927
دعي، دار الھرمین للطباعة والنشر عنھا الذھبي ألبي عبد الرحمن مقبل بن ھادي الوا

  .م 1997-ه1418 ،1طوالتوزیع، 
، كتاب 4/612ألبي عیسى محمد بن عیسى،  ،الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي -29

إبراھیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة : ، تحقیق وتعلیق6416: صفة الجنة، رقم
  .م 1962-ه1382 ،1طمصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، 

، تحقیق محمد عزیز شمس، 44، ص)ه751ت (لإلمام ابن قیم الجوزیة ، الفوائد -30
إشراف بكر بن عبد هللا بوزید، تمویل مؤسسة سلیمان بن عبد العزیز الراجحي 

  .ه1429، 1ط الخیریة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، 
الحلبي ، مكتبة مصطفى البابي 5/28أحمد مصطفى المراغي،  ،تفسیر المراغي -31

  .م1946-ه1365 ،1طوأوالده بمصر، 
  .28ص  المصدر نفسھ، -32
لإلمام مسلم بن  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  -33

، كتاب النكاح، باب تحریم إفشاء سر المرأة، 4/157الحجاج القشیري النیسابوري، 
ورة من الطبعة التركیة مص، بیروت، تحقیق مجموعة من المحققین، دار الجیل

  .ه1334المطبوعة في استانبول سنة 
، حققھ 114: ، رقم1/269، )ه241ت (لإلمام أحمد بن حنبل / مسند اإلمام أحمد  -34

، 1طوخرج أحادیثھ علق علیھ شعیب األرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، 
  .م1995-ه1416

، طبع بدار إحیاء الكتب 3/435ي، لإلمام الدسوق، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -35
   .العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه


