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العنوان :قضااي أسرية يف وسائل التواصل االجتماعي دراسة فقهية مقارنة ابلقانون
القطري.
املشرف على الرسالة الدكتور :فضل ب عبد هللا مراد.
هدفت هذه األطروحة إىل التعرف على قضااي أسرية يف وسـائل التواصـل االجتمـاعي
مقارن ـ ــة ابلق ـ ــانون القط ـ ــري ،والتع ـ ــرف عل ـ ــى طبيع ـ ــة العالق ـ ــات األس ـ ـرية ع ـ ـ ه ـ ــذه الوس ـ ــائل
االجتماعية ،وتطرقت الدراسة إىل متهيد يف مصـا ومفاسـد وسـائل التواصـل االجتمـاعي،
تطرق ـ ــت الدراس ـ ــة إىل أحك ـ ــام التع ـ ــارف وا طب ـ ــة والنك ـ ــا والط ـ ــالق يف وس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتمــاعي ،وتوصــلت الباحتــة إىل تقييــد مــا ســبق حكــام وض ـواب حمــددة ،والتعــارف يف
حــدود احلاجــة ،وبينــت الباحتــة صــورا لتلــز احلاجــة ،وج ـوا النكــا ع ـ هــذه الوســائل إمنــا
يكون يف حالة احلاجة فق  ،واإلشهاد علـى الطـالق عـ هـذه الوسـائل االجتماعيـة يف حالـة
ع ــدم إص ــدار ق ــانون لتطبي ــق التوقي ــع اإللك ــ،و يف األحـ ـوال الش ص ــية ،وتوص ــي الباحت ــة
ابلعمــل ابلتوقيــع اإللكــ،و يف األحـوال الش صــية ،وتطرقــت الدراســة إىل العالقــات األس ـرية
يف وســائل التواصــل االجتمــاعي وا ريهــا علــى أفـراد األســرة ،وعملــت الباحتــة اســتبياان لقيــا
أ ــر هــذه الوســائل علــى أفـراد األســرة ،وكشــفت النتــائ بعــي االر الســلبية الـ يعــا منهــا
أفـراد األســرة عنــد اســت دام وســائل التواصــل االجتمــاعي ،مـ تفكــز أســري وعزلــة وانطوائيــة
و عزعــة التقــة بــا أف ـراد األســرة واريهــا م ـ الســلبيات ،ولك ـ هنــا إ ابيــات كتــرية ،منهــا:
االس ــتفادة مـ ـ خـ ـ ات ااخـ ـري  ،البح ــص عـ ـ املعلوم ــات ،التواص ــل م ــع األه ــل واألق ــارب
واألصدقاء  ،ولك هذا ال يعين أن نقيد حرية أفراد األسـرة ،بـل نعمـل علـى ترشـيد اسـت دام
وسائل التواصل االجتمـاعي ،واالسـتفادة مـ اإل ابيـات وا اسـ املتعلقـة ـا ،ـا يعـود علـى
اجملتمــع املســلف ابلنفــع وا ــري ،وتوصــلت الدراســة إىل مجلــة م ـ األحكــام الشــرعية والض ـواب
املتعلقة ابلعالقات األسرية ع وسائل التواصل االجتماعي.

ج

شكر وتقدير
احلمــد هلل وكف ــى ،وصــالة والس ــالم عل ــى املص ــطفى ،احلمــد هلل تعــاىل الــذي وفقــين إلجنــا ه ــذا
البحص.
وأتقدم ابلشكر والعرفان ملشرف الرسالة الدكتور :فضل ب عبـد هللا مـراد ،لقبولـه اإلشـراف علـى
رســال  ،وملــا بذلــه معــي مـ جهــد وإرشــاد ومتابعــة متواصــلة ،منــذ بدايــة البحــص وحــى انتهائــه ،وأقــدر لــه
سـعه صــدره وصـ ه ،طيلــة إشـرافه علـى هــذه الرســالة ،فلــه مــين كـل الشــكر والتقــدير والعرفــان ،وجعــل هــذا
العمل يف ميزان حسناته.
والشكر موصول إىل م مهدوا يل طريق العلف م مشاخيي الفضالء.
و الشكر إىل ممتلي مؤسسات الدولة الذي مدوا يد العون يل ،وقـدموا يل كـل مالـه دور يف إ ـراء
هذه الرسالة:
إىل و ارة ال،بيـة والتعلـيف ـ جهـة عملـي ـ الـ فـراتين إلمتـام دراسـ يف مرحلـة املاجسـتري ،ممتلــة يف
و ير التعليف والتعليف العايل :سعادة الدكتور الفاضل :حممد ب عبد الواحد احلمادي.
إىل الدكتور القاضي :قيل ساير الشمري ،انئب رئيس حمكمة التمييز بدولة قطر.
إىل الدكتور :املغرية فضل هللا السيد العوض ،رئيس العمليات املسحية يف جامعة قطر.
إىل الدكتور  :حس ال يكي ،مستشار أسري يف مركز " االستشارات العائلية" وفاق.
إىل األستاذة :هادية بكر ،مستشارة أسرية يف مركز " االستشارات العائلية" وفاق.
إىل األستاذة ا امية :أمينة املنصوري ،ا امية ابلتمييز.
إىل املهند النقيب :مداوي سعيد القحطا  ،ضاب مركز مكافحة اجلرائف اإللك،ونية.
إىل الدكتور :أشرف جالل بيومي ،قسف اإلعالم –كلية ااداب والعلوم ،جامعة قطر.
إىل الدكتور  :كراي عبد اهلادي ،أستاذ مشار بقسف الدعوة واإلعالم.
إىل كل م له فضل بعد هللا تعاىل يف إجنا هذا العمل .

د

اإلهـداء
أهدي هذا البحص املتواضع راجية م املوىل عز وجل أن يكتب له القبول والنجا :
إىل رو والدي ـ رمحه هللا تعاىل ـ الذي كان له الفضل بعد هللا تعاىل يف تعليمي.
إىل أمي ـ أطال هللا يف عمرها ـ ال كانت وما الت أفضاهلا علي ت،ى.
إىل رو أخي فيصل ـ رمحه هللا ـ الذي له فضل علي ال أنساه ما حييت.
وإىل نصفي األول واألخري ،الذي وقف جبانيب وتطلع إىل جناحي ،وجي.
إىل إخويت وأبنائي.
وإىل م مهدوا يل طريق العلف واملعرفـة مـ مشـاخيي الفضـالء يف كليـة الشـريعة ،لتعـاومف معـي
كلما احتجت إليهف.
إىل مديريت الفاضلة  :عائشة أرمحة الكواري؛ ملوافقتها إلكمال مسرييت التعلمية.
وإىل م كان له يد يف إ راء هذا البحص ،وااب ع ذهين.
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املقدمة
احلمـد هلل رب العــاملا ،والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلا نبينــا حممــد وعلــى آلــه
وصحبه أمجعا ،وبعد:
عرف اإلنسان منذ القـدم أشـكاال لتلفـة مـ وسـائل االتصـال ،ومـرت هـذه الوسـائل
بتطورات كترية منذ ذلز الوقت وحى يومنا هـذا ،حيـص كـان اإلنسـان يتواصـل مـع النـا يف
البلدان ع طريق احلمام الزاجل الكتابة علـى اجللـد الـورق ،تطـورت وأصـبس اإلرسـال
ع ـ ال يــد ،حــد ت نقلــة نوعيــة يف وســائل االتصــال حيــص ظهــرت احلواســيب ظهــرت
شـبكة اإلن،نــت ،الـ ربطــت االبيــة حواســيب العـاه ــا ،ومكنــت هــذه الشــبكة األشـ ا
م التواصـل مـع بعضـهف بعضـا ،ممـا ولـد هـذا التواصـل عـ شـبكة اإلن،نـت وسـائل التواصـل
االجتمــاعي ،ال ـ هــي حمــور هــذه الدراســة ،ف هــر التواصــل ع هــا ع ـ طريــق حمــادلت نصــية
ومرئية (صـوت وصـورة) والتسـجيل الصـويت ،ومـع تطـور هـذه الوسـائل االجتماعيـة ،أحـد ت
تغريات يف جماالت لتلفة م نواحي احلياة ،وانعكست هذه التغريات علـى األسـرة الـ هـي
أســا اجملتمــع يف كتــري م ـ جوانبهــا االجتماعيــة والشــرعية واالقتصــادية والعلميــة والعمليــة،
ولك ـ التواصــل ع ـ هــذه الوســائل االجتماعيــة ال خيلــو م ـ االســتغالل الســليب هلــا ،وإحلــاق
الضــرر اباخـري  ،عـ طريــق اجلـرائف اإللك،ونيــة وانعكــس هــذا االســت دام الســليب علــى الفــرد
واجملتمــع ،ممــا أدى إىل جــذب األن ــار وخاصــة أن ــار البــاحتا إىل دراســة القضــااي املتعلقــة
ابألسرة ع وسائل التواصل االجتماعي ،ودعت احلاجة ملعرفـة حقيقـة التواصـل  ،وأحكامـه،
وضوابطه ،وآدابه ،ال تنسجف مع الشرع وأصوله.
وه ــذه الدراس ــة اهتم ــت بقض ــااي أس ـرية يف وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،وأ ــر ه ــذه
الوســائل يف قضــااي التعــارف وا طبــة والنكــا والطــالق ،وأ رهــا علــى العالقــات األس ـرية بــا
الزوجا وبا ااابء واألوالد وبا األقارب ،وهذه القضااي يف وسائل التواصل االجتماعي.
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عنوان الرسالة:
قضااي أسرية يف وسائل التواصل االجتماعي دراسة فقهية مقارنة ابلقانون القطري.
فكرة البحث:
األسرة هي أهف وأع ف مؤسسة يف العاه؛ إما لبنة البناء يف بنية اجملتمع ،وال ميك أن
تق ــوم قائم ــة أي ــة حض ــارة دون متاس ــز األس ــرة ،وم ـ خ ــالل تتب ــع دراس ــات املتعلق ــة ابألس ــرة
وجدت أن حماوالت رصد األسرة املسلمة ،مرتب عرفة تلز العوامل املؤ رة يف وظيفة األسرة
وأنشــطتها وأن ـواع العالقــات الرابطــة بــا أفرادهــا والعوامــل املــؤ رة يف تغيــري بنيــة األســرة كتــرية
ومتعـددة ،منهــا :العوامـل التكنولوجيــة وهـي الـ تنصــب عليهـا رـ يف هـذه الدراســة ،وذلــز
رابة مين يف دراسة هذه الوسائل م جانب فقهي على األسرة املسلمة بشكل عام.
إشكالية البحث وأسئلته:
إن إشــكالية هــذه الدراســة تتحــدد يف حماولــة معرفــة ا ــري هــذه الوســائل االجتماعيــة
على أفراد األسرة ،والن ـر إليهـا مـ الناحيـة اإللك،ونيـة والقضـائية والشـرعية ،والتسـا ل التـايل
حيدد إشكالية هذه الدراسة بشكل أكتر وضوحا ،ما األحكام الفقهية املتعلقـة ـذه الوسـائل
االجتماعية وأ رها على األسرة؟ وتندرج حتته أسئلة فرعية:
 ما حقيقة وسائل التواصل االجتماعي ،وما أنواعها وما مميزاهتا؟ هــل وســائل التواصــل االجتمــاعي تزيــد متاســز وتـراب أف ـراد األســرة أو أمــا ســبب يفالعزلة والتفكز األسري؟
 هل الوسائل التواصل االجتماعي دور يف ايدة نسبة الطالق با الزوجا؟ ماهي أهف الضواب ال ب االلتزام ا عند است دام وسائل التواصل االجتماعي؟ ما حكف مراكز االستشارات العائلية يف وسائل التواصل االجتماعي؟أمهية البحث:
هــذا البحــص متعلــق ابلن ـواة األساســية يف بنــاء اجملتمــع ،ويف موضــع م ـ أخطــر وأهــف
املواضيع على الساحة ،وهو يعاجل القضااي األسرية يف وسائل التواصل االجتماعي.
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وت ز أمهية هذا البحث يف العناصر التالية:
 )1دراسة األحكام الفقهية املتعلقة ذه الوسائل االجتماعية وأ رها على األسرة.
 )2اإلس ــهام يف إض ــافة جدي ــدة إىل املكتب ــة ا لي ــة واإلس ــالمية والعربي ــة ح ــول موض ــوع
األحكام الفقهية لوسائل التواصل ،وأ رها على األسرة.
 )3استفادة مؤسسات الدولة املتعلقة ابألسرة م هذه الدراسة.
أهداف البحث:
 )1دراس ــة املس ــائل والن ـوا ل املعاص ــرة يف وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،وبي ــان األحك ــام
الشرعية امل،تبة عليها ،وخاصة أن بعي هذه القضااي ،ه تستقل بدراسـة؛ بـل متنـا رة
بشكل عشوائي يف وسائل االن،نت.
 )2الوقــوف علــى آراء امل تصــا يف اجملــال اإللكــ،و والقضــائي والشــرعي يف دولــة قطــر
فيما يتعلق ابملستجدات حمل الدراسة.
حدود البحث:
تناول ـ ــت ه ـ ــذه الدراس ـ ــة موض ـ ــوع قض ـ ــااي أسـ ـ ـرية يف وس ـ ــائل التواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي،
واقتص ــرت الدراس ــة عل ــى معاجل ــة ه ــذه القض ــااي مـ ـ الناحي ــة الش ــرعية والقض ــائية والقانوني ــة،
ودراسة التشريعات املتعلقة ذه القضااي يف دولة قطر ومعاجلة القانون القطري هلا.
الدراسات السابقة:
م أهف الدراسات ال هتتف ابملوضوع:
أوالً :الدراسات العربية:
 )1كتانــهع دعــاء حممــدع وســا ل التواصــل االجتمــاعي وأسرهــا علــى ا ســرة دراســة
فقهيةع املشرف :مجال أمحـد زيـد الكـي ينع جامعـة الن ـاا  -كليـة الدراسـات العليـا -
رسالة ماجستري يف الفقهع2015-9-17م.
هــذه الدراســة ع ـ مفهــوم االتصــال وأنواعــه قبــل اإلســالم وبعــد جمــيء اإلســالم ،مــع
عــرض بعــي األمتلــة عليهــا ،وتكلمــت الباحتــة عـ تعريــف وســائل التواصــل االجتمــاعي مـ
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حيص نشأهتا وأنواعها وخصائصها ودوافع اسـت دامها وآلر اسـت داماهتا اإل ابيـة والسـلبية.
وع ـ أهــف الض ـواب الشــرعية الســت دام وســائل التواصــل احلديتــة ،مــع عــرض أهــف املســائل
الفقهية املتعلقة ابست دامها.
واإلضافة اجلديدة لدراس هي حبص قضااي أسرية يف وسائل التواصل مقارنة ابلقانون
القط ــري ،وتش ــمل الوس ــائل ومفهومه ــا ابإلض ــافة إىل عالق ــة ه ــذه الوس ــائل ابألس ــرة ،وم ــدى
ا ريهــا عليهــا مــع حبــص أحكــام وضـواب لتلفــة عمــا ورد يف الدراســة الســابقة ،حبــص هــذه
القضااي األسرية م اجلانب الفقهي والقضائي والقانو يف دولة قطر.
 )1ف ــاينع هيفــاء ســتوراير دور لــو ع ا حكــام الفقهيــة املتعلقــة سســتخدام اهلــات
النقالع رسالة ماجستري يف الفقه اإلس ميع إشراف  :دكتور حممد عبد الرمحن إبـراهي
ســ ـ مةع كلي ـ ــة العل ـ ــوم اإلســ ـ مية -قسـ ـ ـ الفق ـ ــهع كليـ ــة العل ـ ــوم اإلسـ ـ ـ مية -قسـ ـ ـ
الفقهع2014م1435-هـ.
حبتت الدراسة اجلانب الفقهي الست دام اهلاتف النقال فقـ  ،وه تتطـرق إىل وسـائل
التواص ــل االجتم ــاعي الـ ـ ه ــي حم ــل دراسـ ـ  ،وه ــذه ه ــي اإلض ــافة اجلدي ــدة الـ ـ ستض ــيفها
دراس ـ  ،وهــي دراســة القضــااي األس ـرية وأ ــر ووســائل التواصــل االجتمــاعي عليهــا ،وتطرقــت
لدراســة هــذه الوســائل وعالقتهــا ابألســرة م ـ اجلانــب الشــرعي والقــانو والقضــائي يف دولــة
قطر.
املسماع نوف بنت حممدع التواصل االجتماعي اإللكرتوين من منظـور فقهـيع
َ )1

رس ــالة ماجس ــتري يف الفق ــه وأص ــولهع إشـ ـراف :حمم ــد الزحيل ــيع كلي ــة الش ــريعةع جامع ــة
الشارقةع ط1437ع1ه2016-مع اهتمت الدراسة ابألحكام والضواب واالر الشرعية
لوسائل التواصل اإللك،و م من ور فقهي ،وهذه الدراسة استفدت منها الكتـري ،لكنهـا ه
تركــز علــى اجلانــب األســري وقضــاايه بشــكل خــا بــل بشــكل عــام وهــذا الفــرق بينهــا وبــا
دارسـ ـ  ،وه ــو م ــا سأض ــيفه ال،كي ــز عل ــى قض ــااي األس ــرة بش ــكل خ ــا  ،وربطه ــا ابلق ــانون
القطري.
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منهج البحث:
هذه الدراسة جتمع با الن رية والتطبيق العملي ،وسوف أعتمد على:
املـ ــنهج االسـ ــتقرا ي :حي ــص اسـ ــتقر م ــا كت ــب يف موضـ ــوع الدراس ــة م ـ ـ الناحي ــة
الفقهية ،وذلز جبمع النصو وأقوال العلماء.
املــنهج املقــارن :ومـ الناحيــة القانونيــة ســأقوم ابالطــالع علــى مـواد القــانون املتعلقــة
حــل الدراســة واســتقراء املعلومــات مـ مصــادرها األصــلية ،ولـ أجلــأ إىل املصــادر التانويــة أو
الفرعيــة إال يف حالــة عــدم وجــود مصــدر أصــلي ،واملقابلــة بــا القضــااي واملنــاظرة ،لرصــد م ـ
خالله مواط االختالف أو االئتالف يف املسألة حمل الن ر.
املنهج الوصفي :أسلوب حتليل ا توى.
امل ــنهج املس ــحي :الس ــتطالع عين ــة مـ ـ األس ــر ،ومعرف ــة آرائه ــف ح ــول أ ــر وس ــائل
التواصل االجتماعي.
املنهج التحليلي :حتليل النصو

ومقارنتها ببعي وحتليلها حتليال علميا.

امل ــنهج الت بيق ــي :س ــأقوم قابل ــة م ــع امل تص ــا يف جم ــال الدراس ــة ،وذل ــز جلم ــع
البياانت واملعلومات املتعلقة ابجلانب التطبيقي؛ إل ـراء املـادة العلميـة حمـل الدراسـة ابملعلومـات
الدقيقة يف هذا اجملال بدولة قطر ،م حيص إجراء تطبيقات متعلقة حل الدراسة.
هيكل البحث( :بشكل مفصل):
وقد جاء هذا البحص يف متهيد و ال ة فصول وخامتة:
الفصل التمهيدي :التعريف بوسائل التواصل االجتماعي:
مصطلحات عنوان البحص.
نشأة واتري وسائل التواصل االجتماعي.
إ ابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي.
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الفصـ ــل ا ول :القضـ ــااي األس ـ ـرية املتعلقـ ــة ابلنكـ ــا والطـ ــالق ع ـ ـ وسـ ــائل
التواصل االجتماعي
وفيه س سة مباحث:
املبحــث ا ول :األحكــام الشــرعية املتعلقــة ابلتعــارف وا طبــة ع ـ وســائل التواصــل
االجتماعي:
املبحث الثاين :عقد النكا ع وسائل التواصل االجتماعي:
املبحث الثالث :إيقاع الطالق ع وسائل التواصل االجتماعي.

الفصل الثاين :قضااي العالقات األسرية يف وسائل التواصل االجتماعي:
وفيه مبحثان:
املبحث ا ول :أ ر وسائل التواصل االجتماعي على العالقات األسرية:
املبحث الثاين :األحكـام الشـرعية والضـواب وااداب املتعلقـة ابلعالقـات األسـرية يف
وسائل التواصل االجتماعي.
اخلامتةع وفيها:
أ) نتائ البحص.
ب) التوصيات واملق،حات
ج) املصادر واملراجع.
د) امللحقات.
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الفصل التمهيدي
(قضااي أسرية يف وسائل التواصل االجتماعي)
مص لحات عنوان البحث:
أوالً :تعري قضااي:
القضاء ،مجع قضية ،والقضية هي احلكف ،والقاضي هو احلاكف(.)1
وقد ايت عىن النا لةع وهي « املصيبة الشديدة تنزل ابلنا »(.)2

ومنها النوا ل اجلديدة ال تنزل ابلنا وحتتاج إىل حكف شرعي ألما اري منصو
عليها وال يوجد لألولا فيها اجتهاد ،وقد عرفها وهبة الزحيلي ما «:املسائل واملستجدات
الطارئة على اجملتمع ،بسبب توسع األعمال ،وتعقد املعامالت وال ال يوجد نص تشريعي
مباشر ،أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليه ،وصورها متعددة ،ومتجددة ولتلفة با البلدان
أو األقاليف؛ الختالف العادات و األعراف ا لية»(.)3
وبعبارة أخرى النا لة هي :األمر اجلديد احلادث ينزل ابألمة وليس فيه نص م
كتاب أو سنة ينص على حكمه م إ اب أو استحباب أو حترمي أو كراهة أو إابحة ،أي
األحكام التكليفية ا مسة.
وم هذه النوا ل وسائل التواصل االجتماعي ال حن بصدد حبتها.

) (1بـ ـ ـ من ـ ــور :أيب الفض ـ ــل مج ـ ــال ال ـ ــدي بـ ـ ـ مك ـ ــرم،ت711:ه ـ ـ ـ ،لس ـ ــان الع ـ ــر (،ب ـ ــريوت :دار ص ـ ــادر،3 ،
1414هـ)،ج.186 ،15
) (2احلمـوي :أيب العبـا أمحـد بـ حممـد بـ علـي الفيـومي ،ت770 :هــ ،املصـباا املنــري يف غريـب الشـرا الكبــري،
(بريوت :املكتبة العلمية ،د ، .د.ت)،ج.601 ،2

) (3الزحيلي :وهبة ،سبل االسـتفادة مـن النـوازل والفتـاو والعمـل الفقهـي يف الت بيقـات املعاصـرةع (دمشـق :دار
املكتيب1421، 1 ،م2001 -م).9 ،
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اثنياً :تعري الع قات ا سرية:
األســرة لغــة :قــال اب ـ من ــور« :أســر :األســرة :الــدرع احلصــينة ،وهــي عشــرية الرجــل
وأهل بيته ،مسيت بذلز ألمف يتقوون ا» (.)1
ا سرة يف االص ا املعاصر هو:
«مؤسسة اجتماعية تتشكل م من ومة بيولوجية اجتماعية ،وتقوم على دعامتا:
األوىل بيولوجية ،وتتمتل يف عالقات الزواج وعالقات الدم با الوالدي واألبناء وساللة
األجيال .أما التانية فهي اجتماعية قافية ،حيص تنشأ عالقات املصاهرة م خالل الزواج،
ويقوم الراب الزوجي تبعاً لقوانا األحوال الش صية حيص يتف االع،اف ا»(.)2
تعريف آخر لألسرة هي« :ا لية األوىل ال تنشأ فيها األجيال ،وترىب إىل أن يصري
األفراد أصحاب أسر ،وتسند إىل بعضهف مهام اجتماعية متفاوتة حبيص يتولون كل
املسئوليات»(.)3
وي هر مما سبق ذكره م تعريفات األسرة ،أن األسرة عالقة مقدسة با رجل وامرأة
تبدأ بكلمة هللا ،ومسى هللا عز وجل هذه العالقة ميتاقًا الي ا؛ لتحقيق هدف أمسى وهو
إعمار األرض بكتره التناسل وإنتاج جيل م األبناء ،بساهف يف النشا االجتماعي يف كل
جوانبه املادي والروحي والعقائدي واالقتصادي.

( )1اب من ورع لسان العر ( ،بريوت :دار صادر 1414 ،3 ،هـ) ،ج،4

.20 ،19

) (2حجا ي :مصطفى ،ا سرة وصحتها النفسـية املقومـات – الـديناميات – العمليـات ( ،الـدار البيضـاء :املركـز
التقايف العريب 2015 1 ،م) .15 ،
) (3اجلـ ـوايب :حمم ــد ط ــاهر ،اجملتم ــع وا س ــرة يف اإلسـ ـ م ( ،د.م ،دار ع ــاه الكت ــب1421، 3 ،ه ـ ـ ـ 2000م)،
.92
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اثلثاً :تعري التواصل االجتماعي:
 التواصل لغة :ابلرجوع إىل مادة« (وصل) فإن الواو والصاد والالم :أصل واحد يدل علـىضف شيء إىل شيء حى يعلقه ،والوصـل ضـد اهلجـران »( ، )1وقـال اجلـوايب« :والتواصـل
ضد التصارم ،والوصل :الرسالة ترسلها إىل صاحبز»(.)2
 ويتضس م هـذه املعـا اللغويـة السـابقة أن مـادة وصـل يف اللغـة هـي :االقـ،ان واالتصـالوالصلة واجلمع واالرتبا با أمري أو ش صا وهو ما يقوم عليه مفهوم التواصل.
 وقد اتسع مفهوم التواصل ليشمل انتقال املعلومات واحلقائق واألفكار وااراء واملشاعر.االتصـال اصـ حا« :هـو نشــا إنسـا حيــوي واحلاجـة إليــه يف ا دايد مسـتمر؛ فاإلنســان
( .)3
كائ اجتماعي فهو ال يعيش فرده ولك ابلتعاون مع األش ا ااخري »
▪ تعري ــف آخ ــر لالتص ــال االجتم ــاعي ه ــو «:عملي ــة ي ــتف م ـ ـ خالهل ــا تب ــادل الفه ــف ب ــا
الكائنــات البش ـرية ،والعمــل الــذي يــتف ع ـ طريقــه نقــل املعــا م ـ إنســان اخــر أو م ـ
مجاعة ألخرى»(.)4
▪ االجتم ــاعي لغ ــة( :ج م ع) :مجع ــت الش ــيء مجع ــا ،يطل ــق عل ــى اجلم ــع وعل ــى موض ــع
االجتماع واجلمع اجملامع ومجاع النا  ،ومسيت اجلمعة مجعة الجتماع النا فيها(.)5

) (1الرا ي :أيب احلسا أمحد ب فار ب كرايء القزويين  ،ت395 :هـ ،مع
حممد هارون( ،د.م ،دار الفكر،د1399، .هـ 1979 -م) ،ج.115 ،6

مقاييس اللغة ،حققه :عبد السـالم

حممد ب عبد الرّاق احلسيين ،أبو الفيي،ت1205 :ه ،اتج العروس من جواهر القاموس،
حممد ب ّ
) (2الزبيديّ :
حققه :جمموعة م ا ققا( ،د.م ،دار اهلداية ،د ، .د.ت) ج.86 ،31
) (3حممود  :منال طلعت ،مدخل إىل عل االتصال( ،د.م،جامعة اإلسكندرية ،د،)2002-2001، .

.18

) (4ص ـ ــا  :مص ـ ــلس أمح ـ ــد ،الش ـ ــامل ق ـ ــاموس مصـ ـ ـ لحات العل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة( ،الـ ـ ـرايض :دار ع ـ ــاه الكت ـ ــب،
1،1420ه 1999-م) .102

) (5ين ـ ـ ـ ــر :ي ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ــدي  ،خمت ـ ـ ـ ــار الص ـ ـ ـ ــحاا،ج،340 ،1احلم ـ ـ ـ ــوي ،املص ـ ـ ـ ــباا املن ـ ـ ـ ــري يف غري ـ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ــرا

الكبري،ج ،108 ،1تقي الدي  :أبو بكر ب حممد ب عبد املؤم ب حريز ب معلى احلسيين احلصين ،ت829:هـ،
حققه :علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان ،كفاية ا خيـار يف حـل غايـة اإلختصـار( ،دمشـق :دار ا ـري،
1994 ،1م).141 ،
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 -االجتم ـ ــاعي اص ـ ــطالحاً :نس ـ ــبة إىل اجملتم ـ ــعع و«اجملتم ـ ــع نس ـ ــي مك ـ ــون م ـ ـ ـ ص ـ ــالت

اجتماعية»(.)1
ميك أن يستنب م التعريفات السابقة أن التواصل االجتماعي هو :جمموعة برام
تتيس التواصل با النا عموما أو يف جمموعات خاصة يف نطاق معـا أسـرية أو أصـدقاء أو
عمل أو اهتمامات ،على مدار الساعة.
يتضــم التواصــل االجتمــاعي نوعيــة وعــدد العالقــات ال ـ ت ـرب الفــرد اباخ ـري يف
الدائرة االجتماعية ال تشمل العائلة واألصدقاء واملعارف والعاه ا ي به فالتّواصل نـوع مـ
أنـواع االتصــال اإلنســا بــا النّــا حيــص تمــع اإلنســان مــع اــريه مـ أجــل إشــباع رابــات
فطريّــة يف نفس ــه أو لتحقي ــق أه ــداف معيّن ــة يف احلي ــاة والتواص ــل االجتم ــاعي وح ــص ال ــدي
احلنيف على التواصل والتعارف.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ

ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱠ (سورة احلجرات.)13 :
يعضد ذلـز قـول ابـ خلـدون «:إن االجتمـاع اإلنسـا ضـروري ويعـ احلكمـاء عـ
هذا بقوهلف اإلنسان مد ابلطبع أي ال بد له م االجتماع الذي هو املدينة يف اصطالحهف
وهو معىن العمران وبيانه» (.)2
ويف وقتن ــا احل ــايل أص ــبس اإلنس ــان م ــدنياً تكنولوجيـ ـاً فالع ــاه قري ــة ص ــغرية ومس ــافات
لتص ــرة نتح ــدث بس ــهولة م ــع ااخـ ـري ونتب ــادل األفك ــار وااراء ،ل ــدينا حكوم ــة إلك،وني ــة
وأس ـواق إلك،ونيــة ،لــدينا جممعــات طبيــة ،لــدينا مكتبــات إلك،ونيــة ،لــدينا أخبــار العــاه بــا
أيدينا وذلز كله بسبب وسائل التواصل االجتماعي ،وال تشرف عليها و ارات االتصاالت
يف العاه ،ويف دولة قطر تشرف عليها هيئة تن يف االتصاالت(. )3
) (1املصري :حممد أما ،اجملتمع اإلس مي( ،الكويت :دار األرقف  1400 ،1 ،هـ 1980-م)

.12

) (2اب خلدون :عبد الرمح ب حممد ب حممد ويل الدي احلضرمي اإلشبيلي ،ت808 :هـ ،ديوان املبتدأ واخل يف

اتريــا العــر وال بــر ومــن عاصــره مــن كوي الشـ ن ا كـ  ،حققــه :خليــل شــحادة( ،بــريوت :دار الفكــر،2 ،
1408هـ1988 -م) ،ج.54 ،1
) (3ان ــر :هيئــة تن ــيف االتصــاالت ،اســتطاعت هيئــة تن ــيف االتصــاالت حتريــر قطــاع االتصــاالت يف دولــة قطــر حاليــا
بصـفتها هيئــة تن يميــة مســتقلة  ،ويف وقـت ســابق كجــزء مـ و ارة االتصـاالت وتكنولوجيــا املعلومــات .ونتجــت عـ =
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التعري بوسا ل التواصل االجتماعي:
ماهية وسا ل التواصل االجتماعي:
أصبس العاه قرية صغرية بسبب وسائل التواصل االجتماعي ،ال أسهمت يف تواصل
مستمر با البشر ،معهف عاه إلك،و اف،اضي ،وهذا العاه االف،اضي قرب املسافات بـا
تل ــف قاف ــاهتف ،وتع ــددت ه ــذه الوس ــائل وا ــر ــا ع ــدد كب ــري مـ ـ املتلق ــا هل ــذه
الن ــا
الوســائل ،وكــان لألحــداث واملتغـريات العامليــة يف العــاه دور رئــيس يف التعريــف ــذه الوســائل،
حي ــص إن هل ــذه الوس ــائل دورا فع ــاال يف إيص ــال األخب ــار بس ــرعة فائق ــة ع ـ الرس ــائل النصـ ـية
ومقــاطع الفيــديو عـ تلــز األحــداث واملتغـريات ،األمــر الــذي ســاعد يف شــهرة وانتشــار هــذه
الوسائل.
وأمهها :الفيس بو  ،توي ،،اليوتيوب ،انستغرام ،الواتس أب ،سناب شات.
ســأحتدث ع ـ نشــأة واتري ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي وقبــل التحــدث ع ـ نشــأة
وبداية التواصل االجتماعي ،البد م تعريفها وبيان عناصرها األساسية.
وسا ل االتصال هي « :عملية التفاعل با املرسل واملستقبل ،ال يتف م خالهلا ا ري متبـادل

نتيجة تبادل ااراء واألفكار واملعلومات يف إطار نسق اجتماعي معا«(.)1

هنــا فــرق بــا االتصــال والتواصــل ،فالتواصــل ربـ شـ ص آبخــر وأن يكــون بينهمــا
فكــر وأهــداف ولغــة مشــ،كة واحــدة ،بينمــا التواصــل أعــف مـ االتصــال ،فاالتصــال قــد يكــون
جبها نقال وهو أحد طرق التواصل ،وقد يكون التواصل ابالتصال ،أو اللقاء والزايرة (.)2

هــذه العمليــة التنافســية اختيــار فودافــون كتــا مشــغل لل ـ ا مــول والتابــت يف الــبالد بعــدما كانــت أوريــدو (كيوتــل
ســابقا) مقــدم ا ــدمات الوحيــد يف ســوق االتصــاالت .يعــرف قطــاع االتصــاالت يف قطــر ا دهــارا ملحوظــا م ـ حيــص
حتس ــا ج ــودة ا ــدمات ،وتط ــوير الق ــيف واالبتك ــارات يف جم ــال خ ــدمات االتص ــاالت لص ــا املس ــتهلكا م ـ األفـ ـراد
والشــركات ،حاليــا متتلــز قطــر ،ضــم فئــات لتلفــة مـ تـراخيص االتصــاالت ،مقــدمي ا ــدمات التاليــة :االتصــاالت
التابتة واالتصاالت املتحركة• ::اوريدو• ،فودافون ،االتصاالت التابتة السلبية• :الشركة القطرية لشبكة احلزمة العريضة،
اتصاالت ا طات الطرفية املتناهية الصغر• :سالم هاريس• ،كيو -سات• ،ريـ – نـت ،األقمـار الصـناعية• :سـهيل
سات. www.cra.gov.qa/ar/consumer/service-providers،
)(1إمساعيل :حممود حس  ،مبادئ عل االتصال ونظرايت الت سري (،د .م ،الدار العاملية1،2003 ،م).31 ،
) (2املرجع السابق.28،29 ،

11

أنواع الوسا ل االجتماعية ( .)1

•  2004هــو أول ظهــور للفــيس بــو يف صــورة موقــع خــا
فق قبل أن يتا للعاه.

لطــالب جامعــة هــارفرد

• 2005ظهــور اليوتيــوب كــأول موقــع يســمس للمســت دما شــاركة فيــديوهاهتف مــع
عامة النا .
•  2006كان أول انتشار ملوقع فيسبو على نطاق أوسع للعاه أمجع.
•  2007أول ظهور ملوقع  Tumblrا ا

ابلتدوي ع طريق الصور.

•  2009أول ظهور لتطبيق واتسـاب  Whatsappللتواصـل الش صـي مـع مـ متتلـز
أرقــام ه ـواتفهف فق ـ ومنهــا التواصــل مــع عــدة أش ـ ا يف وقــت واحــد وذلــز م ـ
خالل إنشاء جمموعات.
•  2012أول ظهور لسناب شات  Snapchatيف صورة تطبيق ميك مسـت دميه مـ
التواصل ع مشاركة فيديوهات ال تتجاو الـ ـ 10وا وصور وتواصل كتايب أيضا.
•  2013ظهــور فــاي  Vineيف صــورة تطبيــق ملشــاركة الفيــديوهات فق ـ مــع خاصــية
التعليق عليها(.)2

) (1امل ـ ـ ـوهلي :س ـ ـ ــارة ،ت ـ ـ ــور وس ـ ـ ــا ل التواص ـ ـ ــل االجتم ـ ـ ــاعي عـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــزمن ،اتري ـ ـ ـ النش ـ ـ ــر2015/05/31 :م،
 ، http://blogs.socialm.qaاستُعرض بتاري .16/09/06 :
) (2ان ــر :امل ـ ـوهلي :س ــارة ،ت ـ ــور وسـ ــا ل التواصـ ــل االجتمـ ــاعي ع ـ ـ الـ ــزمن ،اتري ـ ـ النشـ ــر2015/05/31 :م،
 ، http://blogs.socialm.qaاستُعرض بتاري .16/09/06 :
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أنواع وخصا ص وسا ل التواصل االجتماعي:

لوسائل التواصل االجتماعي أنواع وأصناف كترية نذكر منها(:)1

النوع ا كثر شهرة وهو الشخصية:
هذا النوع يعتمد علـى فـتس ملـف ش صـي لكـل مسـت دم ،يـوفر لـه خـدمات عامـة،
متل :املراسالت الش صية ،ومشاركة مست دمي هذه الوسائل فيما بينهف العديد م الصـور
وامللفات املرئية والرواب .
النوع الثاين وهو العام:
هو املوقع الذي يرب مالء املهنة الواحدة ،أو أصحاب األعمال والشـركات بعضـهف
ببعي.
إجيابيات وسلبيات وسا ل التواصل االجتماعي:
تــؤ ر وســائل التواص ــل االجتمــاعي عل ــى أف ـراد األس ــرة خاصــة واجملتم ــع عامــة بص ــورة
كبرية ،والتأ ريات منها ما هو إ ايب ومنها ما هو سليب:
-

-

الت سريات اإلجيابية فنذكر منها:
تعت ـ ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي الب ــديل ألنش ــطة كان ــت فاعل ــة يف املاض ــي ،وحتق ــق
لإلنسـ ــانية تواص ـ ـالً اـ ــري مسـ ــبوق ع ـ ـ شـ ــبكة م ـ ـ األطيـ ــاف الضـ ــوئية مت طيـ ــة الزمـ ــان
واملكان(.)2
توفر الوقت واملال.
توفري املعلومة بكل سرعة وسهولة (.)3
تعت وسائل االتصال هي الناقلة مل تلف التقافات(.)4

) (1فضل هللا :وائل مبار  ،أسر الفيس بوك على اجملتمع ( ،السودان :فهرسة املكتبة الوطنية1،2011 ،م)،
)(2كتانة :دعاء عمر حممد ،وسا ل التواصل االجتماعي وأسرها على ا سرة دراسة فقهية،

.9

.41

) (3ان ر :العويضي :إهلام بنت فري ب سعيد ،أسـر اسـتخدام اإلنرتنـت علـى الع قـات ا سـرية بـني أفـراد ا سـرة
السعودية يف حمافظة جدة( ،ماجستري ،كلية ال،بية لإلقتصاد املنزيل ،جدة1424 ،ه 2004-م) ،
) (4املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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.82،

-

-

-

-

وســيلة لصــلة الــرحف ،الســيما مــع تعــدد مســؤوليات األف ـراد ،وضــيق الوقــت لــدى الكتــري،
فيــتف االتصــال للسـؤال عـ املـريي ،وللتهــا حبــدوث فــر  ،وللبشــارة مــر يســر ،ولقضــاء
احلوائ (.)1
مساعدة كبار الس واملتقاعدي ع العمل لتكوي عالقات قدمية أو جديدة مـع اجملتمـع
ا ــب ــف ،قالــت عشــري ع ـ وســائل التواصــل «:تســاعد كبــار الس ـ واملســنا لتكــوي
عالقة اجتماعية جديدة خاصة عند التقاعد وفقد كتري م العالقات االجتماعية ا اصة
حي العمل» (.)2
م إ ابيات وسائل التواصل االجتماعي عقد لتلف الندوات تلف الوسائل وممارسة
املهارات ع طريقها (.)3
تعت ـ ـ مصـ ــدر للحصـ ــول علـ ــى املعلومـ ــات تلـ ــف مسـ ــتوايهتا الشـ ــرعية ،االجتماعيـ ــة،
اإلنسانية ،اللغوية(.)4
سارت وسائل التواصل االجتماعي يف تطوير كافة جماالت احلياة متل :التعليف ،والصحة
والتجــارة ،والصــناعة واريهــا ،ع ـ طريــق احلكومــة اإللك،ونيــة ال ـ تتمحــور حــول تقــدمي
خــدمات أفضــل لألف ـراد والشــركات ،وتعزيــز كفــاءة اإلدارة احلكوميــة ،وإضــفاء املزيــد م ـ
االنفتـ ــا علـ ــى األداء احلكـ ــومي م ـ ـ خـ ــالل مشـ ــاركة أكتـ ــر فعاليـ ــة م ـ ـ قبـ ــل امل ـ ـواطنا
واملقيما.
إمكانية عمل الكتري م األعمال وإجنا ها يف املنزل( ،)5دون احلاجة إىل ا روج منه.
حفظ األم  ،وكشف اجلرائف ،وتعقب اجملرما(.)1

) (1عشري :صفاء حسا مجيل ،اآلاثر اإلجيابية والسلبية املرتتبة على اقتناء واستخدام أجهزة االتصال وع قتها

إبدارة الدخل سرة( ،ماجستري،كلية ال،بية لالقتصاد املنزيل ،جامعة أم القرى 1429،ه 2008-م) ،
) (2املرجع السابق.72 ،
) (3ان ر :العوض :وليد ب حممد ،دور استخدام شبكة اإلنرتنت يف التحصيل الدراسي لد ط
العربية للعلوم ا منية( ،ماجستري ،قسف العلوم االجتماعية 1426،ه 2005-م)،

.21

) (4ان ر :العوض :وليد ب حممد ،دور استخدام شبكة اإلنرتنت يف التحصيل الدراسي لد ط

.70

جامعة اني
جامعة اني

العربية للعلوم ا منية( ،ماجستري ،قسف العلوم االجتماعية 1426،هـ 2005-م).21 ،
) (5متل إجنا بعي األعمال املتعلقة ابلعمل أو املؤسسات التعلمية لألبناء ،ممارسة التجارة اإللك،ونية ابلنسبة لبعي
رابت البيوت.
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 وسائل التواصل االجتماعي هلا دور يف ساحة الدعوة ،ونشـر التقافـة اإلسـالمية يف أرجـاءالع ــاه ،ق ــام بع ــي ال ــدعاة بواس ــطتها ال ــدفاع ع ـ العقي ــدة اإلس ــالمية ومكافح ــة األفك ــار
اهلدامة والرد عليها م خالل إنشاء وسائل اجتماعية خاصة بذلز (.)2
الوســا ل االجتماعيــة وســيلة ل تصــال ومجــع املعلومــات وهلــا الكثــري مــن الســلبيات نــذكر
منها:
 سهولة نشر األفكـار اهلدامـة ،قـال الصـاعدي« :بـص األفكـار اهلدامـة والـدعوات املنحرفـةوالتجمعات الفاسدة واملفسدة«(.)3
 لوسائل التواصل دور يف إشاعة الوسائل اإلابحيـة قـال الدراامـة « :هـدف هـذه الوسـائلهــو جــين األم ـوال ال ـ يكتســبها أصــحا ا م ـ رواد هــذه الوســائل ،ال ـراابا إبنــزال م ـواد
إابحي ـ ــة م ـ ـ ص ـ ــور مت ـ ــرية وأف ـ ــالم متحرك ـ ــة ،مقاب ـ ــل دف ـ ــع مبل ـ ـ مع ـ ــا ألص ـ ــحاب تل ـ ــز
الوسائل(.)4
ابإلضــافة إىل إمكانيــة اصــطياد صــغار الس ـ م ـ ذكــور وأانت م ـ خالهلــا ،وإا ـرائهف ابملــال؛
للقيــام ابلرذيلــة ،ونشــرها عـ وســائل التواصــل االجتمــاعي ،واهلــدف مـ ذلــز نشــر الفاحشــة
والرذيلــة بــا اجملتمعــات ،وانتشــار العالقــات ا رمــة ع ـ طريــق وســائل التواصــل االجتمــاعي
ومنها ما يعرف ابسف اجلنس اإللك،و .
 أصــبحت وســائل التواصــل مرتعـا ألعــداء األمــة؛ لنشــر الشــبهات حــول العقيــدة الســمحة،وع طريق هذه الوسائل يتف اسل أدمغة الشباب ،وخاصة صغار الس  ،والـذي يعـانون
م مشكالت أسرية ،متل :تد املستوى الدراسي واملعيشي.
) (1الدراامة :عبد الرحيف حممود ،أسر استخدام اإلنرتنت وبعض وسا ل التواصل االجتماعي على اجملتمع املسل ،
(مصر :جملة مركز صا عبد هللا لالقتصاد اإلسالمي2013،م) ،م ،17ع.177 ،50

) (2عبد الرشيد :عزيز أمحـد ،وسا ل التواصل االجتماعي وأسرها علـى الفـرد واجملتمـع(،الـرايض :جامعـة األمـام كليـة
اللغة العربية1436 ،هـ ).43 ،.

) (3الصاعدي :سلطان مسفر مبار  ،الشبكات االجتماعية خ ر أم فرصـة( ،املدينـة املنـورة :شـبكة األلوكـة ،د، .
1432هـ).17 ،
) (4الدراامة :عبد الرحيف حممود ،أسر استخدام اإلنرتنت وبعض وسا ل التواصل االجتماعي على اجملتمع املسل ،
.180

15

 سبب يف هدم األسر وحدوث مشاكل با أفرادها ،قال عبد الرشـيد عنهـا «:فتـز حلمـةالعالقــة الشــرعية بــا الــزوجا ،وهــذا حيــدث كت ـريا علــى صــفحات الفــيس بــو  ،وعلــى
جمموعــات "الـواتس آب" و"اإلنســتغرام" ولعــل هــذي التطبيقــا مـ أخطــر بـرام وســائل
التواصل االجتماعي على األسرة واجملتمع»(.)1
وموقع السناب شات فاق املوقعا الواتس آب ،واالنستغرام خطـورة؛ ملـا فيـه مـ نشـر صـور،
وإمكانية التحدث صوت وصورة .وحفظ ا توى.
 التحايــل واالبتـزاز :هــي أخالقيــات منتشــرة علــى صــفحات وســائل التواصــل االجتمــاعيويقوم ا ضعاف النفو  ،قد تكون ع طريق ابتزا وحتايل على كال اجلنسا ،واهلـدف
م ذلز إما املال ،وإما االنتقام بدافع احلقد والكراهية(.)2
 الت سـ ــس :يع ــد م ـ ـ اجل ـ ـرائف اإللك،وني ــة ،ق ــال ص ــغري يوس ــف «:ه ــو االط ــالع عل ــىمعلومــات خاصــة ابلغــري مؤمنــة يف جهــا آخــر ،ولــيس مســموحا لغــري امل ـولا ابالطــالع
عليها»(.)3
وإمكاني ــة التجس ــس عل ــى حس ــاابت الغ ــري يف وس ــائل التواص ــل االجتماعي ــة والقي ــام عم ــال
ختريبي ــة تض ــر مس ــت دمي ه ــذه الوس ــائل ،أويق ــوم ــذه األعم ــال ع ــادة م ــا يع ــرف ابهل ـ ـاكر
(.)Hacker
 اس ــت دام اهل ــاتف أ ن ــاء القي ــادة لالط ــالع عل ــى وس ــائل التواص ــل االجتماعي ــة امل تلف ــة،و ايدة ع ـ ــدد احل ـ ـوادث ،وه ـ ــذا يف احلقيق ـ ــة يعت ـ ـ م ـ ـ أك ـ ـ س ـ ــلبيات وس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتماعي؛ ألنه يؤدي إىل خسائر بشرية ومالية كبرية.
 هاكر( :(Hackerيعت م أع ف وأك سلبيات وسائل التواصل؛ ألنـه يسـت دم مهارتـهيف صــناعة الفريوســات ،وهــي ب ـرام ضــارة تضــر هــذه األن مــة وت جمهــا ممــا يــؤدي إىل
اميارها (.)1
) (1عبد الرشيد :عزيز أمحد ،وسا ل التواصل االجتماعي وأسرها على الفرد واجملتمع،

.46

) (2ان ر :املطلق :نورة بنت عبد هللا ب حممد ،ابتزاز الفتيات أحكامه وعقوبته يف الفقه اإلس مي( ،الـرايض ،جملـة
اجلمعية الفقهية ،ع ،25د، .د.ت).14 -12 ، .
) (3يوسف :صغري ،اجلرمية املرتكبة ع اإلنرتنت( ،ماجستري ،جامعة مولود معمري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
تيزي و و2013 ،م).57 ،
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 اإلدمـان يشـكل خطـراً علــى مسـت دمي وسـائل التواصــل االجتمـاعي ،خصوصـاً الشــبابوامل ـراهقا ،فــإن قضــاء الوقــت الطويــل وهــدره أمــام هــذه الوســائل ،ي ـؤدي إىل ع ـزهلف ع ـ
واقعهف األسري وع التواصل مع النا (.)2
 ظهور العالقات با اجلنسا على العل سواء كانـت عالقـة شـرعية أو العكـس ،ويسـرتالس ــذج ومـ ـ يش ــعرون ابلوح ــدة
وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي عل ــى املعت ــدي اس ــتغالل ُّ
واملسنا والصغار (.)3
ووسـ ــائل التواصـ ــل االجتمـ ــاعي صـ ــارت طريقـ ــا إىل الشـ ــهرة ،ع ـ ـ طريـ ــق االحتكـ ــا
ابملشهوري ولو ابلسب وإطالق الشائعات.
متال على ذلز:
أقــام مركــز دراســات ا لــي يف كليــة ااداب والعلــوم ،جبامعــة قطــر ،نــدوة حــول التغيــري
االجتماعي لوسائل اإلعالم االجتماعية يف ا لي يوم  16أكتوبر 2016م.
وشكلت هذه الندوة البحتية فرصة قيّمـة ،للتعـرف علـى ابقـة متنوعـة مـ املوضـوعات
ال تتعلق بوسائل التواصل االجتماعي ومدى ا ريها يف منطقة ا لي وخارجها.
وقــد تضــم جــدول النــدوة جلســتا تناولــت املوضــوعات ذات الصــلة حــول التغيــري
االجتماعي يف وسائل اإلعالم االجتماعية يف ا لي  ،وقد شـار يف النـدوة أسـاتذة وابحتـون
وخ اء م مركز دراسات ا لي ومركز العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة ،وأسـاتذة وابحتـون مـ
خارج قطر.

) (1اب ـ جــامع :بــالل ،املشــك ت ا خ قيــة والقانونيــة املثــارة حــول شــبكة االنرتنــت( ،ماجســتري ،كليــة العلــوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،اجلزائر2006-2005،م).83 ،
) (2فضل هللا ،أسر الفيس بوك على اجملتمع،

.24

) (3أيلسـون :هـال ،لــويس :هـاري ،ليـدي  :كــا ،ال وفـان الرقمـي ،ترمجــه :أشـرف عـامر ( ،مصــر :مؤسسـة هنــداوي
للتعليف والتقافة ،د2014، .م).39 ،
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ســأذكر مقتطفــات مـ بعــي املشــاركات الـ تبــا إ ابيــات وســلبيات هــذه الوســائل
االجتماعية:
):)NOUREDDINE MILADI
وحتدث ع تغيري املؤ ر لوسائل التواصل االجتماعي سـواء يف اإلعـالم وسـرعة انتقـال
وانتشــار ا ـ ع هــا ال حمــدود ،وهلــا دور يف ا ــر القن ـوات املشــهورة ــا ونقــل أخبارهــا م ـ
وسائل التواصل االجتمـاعي ،ومـدى ا ـر صـغار السـ سـريعا ـذه الوسـائل وابلتـايل يـنعكس
عل ــى األس ــرة وخاص ــة يف دور ه ــذه الوس ــائل االجتماعي ــة يف األح ــداث السياس ــية يف املنطق ــة
ودورها يف ورات الربيع العريب.
( :) Khalid al-jaber
ذكر أن سنة 1991م مت التعرف على وسائل التواصل االجتماعي ،وكان هلـا دور يف
الفضاء اإلعالمي ومـدى ا ـري هـذه الوسـائل علـى القـرار يف املنطقـة ،ودورهـا الكبـري يف اجملـال
الس ـ ـنة
السياس ــي واالجتم ــاعي ،ودوره ــا الكب ــري يف األح ــداث ال ـ ـ وقع ــت يف البح ـ ـري ب ــا ّ
والشيعة ،فوسائل التواصل هلا دور يف لتلف اجملاالت ،ودور مؤ ر يف منطقة ا لي .
(:)Khadija el alaoui
حتـد ت عـ دور وســائل التواصـل االجتمــاعي يف اجملتمـع الســعودي ،يف شـهرة الكتــري
م النـا بغـي الن ـر عـ ا ابيـة أو سـلبية مـا ينشـرونه ،والـبعي أصـبحت وسـائل التواصـل
االجتمــاعي مصــدر ر ق لــه ،مـ خــالل مــا ينشــر ،وهلـا دور يف تعبــري ع ـ الـرأي علــى نطــاق
واســع ،وذكــرت أمتلــة للــذي كانــت وســائل التواصــل االجتمــاعي وراء شــهرهتف متــل( :بـرانم
"إيــش إللــي" بتقــدمي :بــدر صــا  ،بـرانم كوميــدي يقدمــه عمــر حســا "علــى الطــاير" ،وهــي
برام انتشرت ع وسائل التواصل وتتناول القضااي امل تلفة بشكل ساخر(.)1
بعد ذكر إ ابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي ،فـال بـد مـ االسـتفادة مـ
اإل ابيـ ــات وتطبيقهـ ــا ـ ــا يعـ ــود ابلنف ــع عل ــى جمتمعاتن ــا ،وجتن ــب س ــلبياهتا والتحـ ــذير منه ــا،
والت فيــف م ـ آلرهــا بقــدر اإلمكــان ،وإان جنــد اجملتمــع اإلســالمي قــد اســتفاد م ـ كتــري م ـ
ا ات والتجارب م األمف األخرى.
) (1ان ر ملحق رقف ( ،)1وملحق رقف (.)2
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حي ــص لن ــا يف رس ـولنا الك ــرمي  ق ــدوة ،فنج ــده تقبّ ـل عم ــل من ـ ل ــه ،وص ــعد علي ــه
خيطــب عليــه النــا ( ،)1وم ـ ذلــز وســائل التقنيــة لــدى الغــرب ،فيؤخــذ ــا مــا دامــت حتقــق
املنفعة لألمة وي،تب عليها املصلحة ال املفسدة.

) (1رواه الب اري :أبو عبد هللا حممـد بـ إمساعيـل اجلـامع املسـند الصـحي املختصـر مـن أمـور رسـول هللا صـلى هللا

عليه وسل وسننه وأايمه = صحي البخاري ،حققه :حممـد هـري بـ انصـر الناصـر( ،د.م ،دار طـوق النجـاة،1 ،
1422هـ).كتاب اجلمعة ،ابب ا طبة على املن ،ج.9 ،2
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الفصل ا ول
القضااي ا سرية املتعلقة سلنكاا وال

ع وسا ل التواصل االجتماعي

وفيه س سة مباحث:
املبحث ا ول:
ا حكام الشرعية املتعلقة سلتعارف واخل بة ع وسا ل التواصل االجتماعي.
املبحث الثاين:
عقد النكاا ع وسا ل التواصل االجتماعي.
املبحث الثالث:
إيقاع ال

ع وسا ل التواصل االجتماعي.
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الفصل ا ول :القضااي ا سرية املتعلقة سلنكاا وال
االجتماعي

ع وسا ل التواصل

وفيه س سة مباحث:
املبحــث ا ول :ا حكــام الشــرعية املتعلقــة سلتعــارف واخل بــة ع ـ وســا ل
التواصل االجتماعي:
يف ظل تعدد وسائل التواصل االجتماعي ،واالنفتا الفضائي الذي نعيشه ،مماساهف
بشكل كبري يف تكوي قاعدة تعارف واسعة با اجلنسا؛ مما يولّد تسا الً ع األسـباب الـ
تــدفع الفتــاة والشــاب للتعــارف اإللكــ،و ؟ ومــا احلكــف الشــرعي هلــذا التعــارف؟ وســنتكلف عـ
هذا يف مطلبا:
امل لب ا ول :أحكام التعارف بني اجلنسني ع وسا ل التواصل االجتماعي:
وقسمت هذا املطلب إىل مسائل كاايت:
نبا التعارف لغة.
التكييف الفقهي للتعارف والت اطب.
صور وصفات التكييف الفقهي هلذا التعارف.
نبا حكف الت اطب مع املرأة للحاجة ،وبدون حاجة.
حكف إذن الزوج عند است دام وسائل التواصل االجتماعي.
الضواب الشرعية املقيدة الست دام املرأة هلذه الوسائل.
املس لة ا وىل :التعارف لغة:
أوالً :التعــارف لغــة :م ـ العرفــان ،وهــو العلــف ،يقــال يف لســان العــرب« :عرفــه يعرفــه

عرفة وعرفاان ومعرفة .وتعارف القوم عرف بعضهف بعضا»(.)1

) (1اب من ور ،لسان العر  ،ج،9

.236
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ـدل أحــدرا علــى تتــابع
يقــول ابـ فــار « :العــا والـ ّـراء والفــاء أصــالن صــحيحان يـ ّ
الســكون والطّمأنينــة وم ـ هــذا املعرفــة والعرفــان
ّ
الش ـيء متّصــال بعضــه بــبعي ،وااخــر علــى ّ
يدل على ما قلناه مـ سـكونه
تقول :عرف فالن فالان عرفاان ومعرفة وهذا أمر معروف وهذا ّ
ـوحش منـه ونبـا عنـه»( ،)1ويف معجـف اللغـة العربيـة وردت مـادة «ع
إليه؛ أل ّن م أنكر شيئا ت ّ
ـارف عليـه ،تعـارف
تعارف/
ر ف،
َ
َ
تعارفًا ،فهو ُمتعا ِرف ،واملفعول ُمتع َ
تعارف على يَتعارفُ ،
وعرفه تعارف الصديقان»(.)2
الرجالن :حتقق كالرا م ااخر َ
وفائدة هذا التعارف :يوسع مداركهف املعرفية ،وحيسـ حاجـاهتف العلميـة والعمليـة ،ممـا
يولد حمبة ووائم بينهف.
املســـالة الثانيـــة :التكييـ ـ الفقهـ ــي للتعـ ــارف والتخاطـــب عـ ـ وس ــا ل التواصـ ــل
االجتماعي:
مـ خــالل مــا ذكــرت الباحتــة يف املــدخل التمهيــدي ،أن وســائل التواصــل االجتمــاعي
متعددة وكترية ولتلفة يف خدماهتا ،فإنه يتضـس أن حقيقـة هـذه الوسـائل اإللك،ونيـة املعاصـرة
ال ختــرج ع ـ كومــا آالت ووســائل حديتــة ومتطــورة ومتقدمــة ،وهــي عبــارة ع ـ وســائل انقلــة
لأللفــاأ أو للكتابــة االلك،ونيــة أو الصــوت أو للصــورة املرئيــة ،أو لكــل ذلــز يف آن واحــدع
با ش صا أو أكترع وعند التعارف با ش صا أو أكتر ،البد أن نعلف أن التعـارف مـ

خالل هذه الوسائل ال يتطلـب وجـود األشـ ا ببـدمما أو ذواهتمـا يف املكـان ذاتـه ،لـذلز
هــذه الوســائل االجتماعيــة نتيجــة لتطــور الس ـريع لتقنيــة االتصــاالت ،وابلتــايل هــذه الوســائل
اخذ حكف الوسائل ومقاصدها ،وينطبق عليها ما ينطبق عليهـا مـ الشـرو مـا ينطبـق علـى
سائر الوسائل أو الوسائل وهو أن تكون مشروعة م حيص أصلها(.)3

) (1اب فار  ،مقاييس اللغة ،ج،4

.281

) (2عبد احلميد :د أمحد لتار ،ت1424 :ه ،مع
 2008 -م) ،ج.1485 ،2

اللغة العربية املعاصرة( ،د.م ،عاه الكتب 1429 ،1 ،ه ـ

) (3لــدوم :ايســا بـ كرامــة ،ا حكــام الفقهيــة للحــوار والتواصــل اإللكــرتوين ،حبــص علمــي حمكــف ،منشــور بتــاري
 1433/5/10هـ ـ نُشــر جلــة اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة العــدد رقــف  ، 162عــام 1434ه ،ان ــر :صــال الــدي :
أشرف ،موسوعة فقه املعلوماتية واإلنرتنت. www.al-waha.net/is1.htm،
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املس ـ ـ لة الثالثـ ــة :صـ ــور وصـ ــفات التعـ ــارف والتخاطـ ــب ع ـ ـ وسـ ــا ل التواصـ ــل
االجتماعي:
صور التعارف والت اطب ع وسائل التواصل االجتماعي( :)1
الصورة ا وىل :التعارف املباشر اخلاص بني شخصني:
ي ــتف التعـ ــارف والت اطـ ــب ا ـ ــا بينهمـ ــا ال يشـ ــاركهما أح ــد ،ع ـ ـ طريـ ــق الكتابـ ــة
اإللك،ونية ،أو الت اطب الصويت أو الصورة املرئية ع وسائل التواصل االجتماعي.
الصورة الثانية :التعارف والتخاطب العام:

التعــارف والت اطــب اليكــون بــا ش صــا فق ـ ؛ بــل يكــون التعــارف مفتوح ـاً مــع
مجيــع األعضــاء املضــافا لديــه يف وســائل التواصــل االجتمــاعي ،حيــص يشــاركهف برأيــه ،إمــا
ابلكتابة اإللك،ونية أو ختاطب الصويت ،أو الصورة املرئية ( بص مباشر).
صفات التعارف والتخاطب ع وسا ل التواصل االجتماعي(:)2

 ع ــدم ق ــق الوج ــود الب ــدين ،حي ــص التعــارف ع ـ وســائل التواص ــل ع ـ طري ــق الكتاب ــةاإللك،ونية والت اطب الصويت والصورة املرئية.
 تتحقــق يف التعــارف والتخاطــب عـ وســا ل التواصــل االجتمــاعي اجلهالــة ،فكــل مـاملتعارفا هل حالة ااخر ،هل هو ذكر أم انتى أم مجاعة.
 التعارف والتخاطب من خ ل وسا ل التواصل االجتماعيع ختتفي لغـة ا جسـاد مـخالل الكتابة االلك،ونية والت اطب الصويت ،ولك ال ختتفي يف خدمة البص املباشر.
تتحقق السرية واخلفاء عند التعارف والتخاطب ع وسا ل التواصل االجتمـاعي
وذل ــز عـ ـ طري ــق خدم ــة ا ــا  ،ويس ــاعد يف ذل ــز ط ــرق التش ــفري ابألرق ــام أو الكلم ــات
السرية ،ألن هذه السرية تتيس لكل م الطرفا ماال حتمد عقباه ،م خضوع ابلقول وألفاأ
اري أخالقية ،لذلز البد م تقوى هللا تعاىل ،وحتقق املراقبة الذاتية للش ص عند است دامه
وسائل التواصل االجتماعي.
) (1لدوم ،ا حكام الفقهية للحوار والتواصل اإللكرتوين،
) (2لدوم ،ا حكام الفقهية للحوار والتواصل اإللكرتوين،
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.197-196

وممــا ســبق :فــإن هــذه الصــور والصــفات هلــا دور كبــري ،والبــد مـ استحضــارها ،عنــد

إصدار الفتوى املتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي.

املس ـ لة الرابعــة :ا ك ـ الشــرعي إلنشــاء ع قــة تعــارف بــني اجلنســني يف وســا ل
التواصل االجتماعي للحاجة:
إذا احتاجــت املـرأة إىل لاطبــة الرجــل األجنــيب؛ لتســأله عمــا حتتــاج سـواء كانــت هــذه
احلاج ــة يف ص ــورة استش ــارة ،أم طل ــب عل ــف ،أم يف أم ــر مـ ـ أم ــور دينه ــا أو دنياه ــا ،اختل ــف
الفقهاء على أربعة أقوال:
القول ا ول :جاء يف البحر الرائق الب جنيف ما نصه« :فإان جنيز الكالم مـع النسـاء
لألجانــب وحمــاورهت عنــد احلاجــة إىل ذلــز ،وال جنيــز هل ـ رفــع أص ـواهت  ،وال متطيطهــا ،وال
تليينهــا وتقطيعهــا ،ملــا يف ذلــز م ـ اســتمالة الرجــال إلــيه  ،وحتريــز الشــهوات مــنه »(،)1
الناظر إىل نص احلنفية ،يزون الكالم مع النساء ،بضـاب وهـو عنـد احلاجـة وماعـدا احلاجـة
ال يزون ذلز .
الق ــول الث ــاين :جــاء الش ــر الكب ــري للش ــي الــدردير « :إن ص ــوت امل ـرأة ل ــيس ع ــورة
حقيقة بدليل رواية احلديص ع النساء الصحابيات وإمنا هو كالعورة يف حرمة التلذذ»(.)2
جنــد أن املالكيــة قيــدوا الكــالم مــع امل ـرأة إبنتفــاء علــة الشــهوة والتلــذذ بصــوهتا وإن
وجدت العلة فال و الكالم معها ولو كان يف حاجة ع يمة متل حاجة طلب علف أحكام
الدي .

) (1اب جنيف :ي الدي ب إبراهيف ب حممد ،ت970 :هـ ،البحر الرا ق شرا كنز الـدقا ق ومنحـة اخلـالق وتكملـة
ال ـ ــوري ( ،د.م ،دار الكتـ ــاب اإلس ــالمي ،2 ،د.ت) ،ج،1

 ،285ان ــر :الطحط ــاوي :أمح ــد ب ـ ـ حمم ــد ب ـ ـ

إمساعيل 1231 :هـ،حاشية ال ح اوي على مراقي الف ا شرا نور اإليضاا ،حققـه :حممـد عبـد العزيـز ا الـدي،
(بريوت :دار الكتب العلمية 1418 ،1 ،هـ 1997 -م)،ج.242 ،6
) (2الدسوقي :حممـد بـ أمحـد بـ عرفـة ،ت1230 :ه ،ـ حاشـية الدسـوقي علـى الشـرا الكبـري( ،د.م ،دار الفكـر،
د، .د.ت)،ج.195 ،1
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القول الثالث :قال النووي« :صوت املرأة عورة فيه وجهان (األصس) أنه ليس

بعورة»( ،)1فجوا كالم املرأة مع الرجال األجانب ليس بعورة ولك تقييده ابلضواب
املذكورة آنفا ،أما عداه فال و .

القول الرابع :ذكر املرداوي يف اإلنصاف ما نصه« :صوت األجنبية ليس بعورة.
على الصحيس م املذهب» ،ووافقه اب النجار يف منتهى اإلرادات« :وصوت األجنبية
ليس بعورة وحيرم تلذذ بسماعه ولو بقراءة»( .)2
وبع ــد ذك ــر رأي امل ــذاهب األربع ــة يف التع ــارف ب ــا اجلنس ــا ،ذك ــر بع ــي الب ــاحتا
املعاصري  ،شروطاً وآداابً تتعلق ابملسألة ،وهي كما يلي:
 -أقوال الباحثني املعاصرين:

القول ا ول :الدكتور حممد شاكر الشريف« :أما لاطبة الرجل للمرأة ،أو املرأة
للرجل تكلماً أو كتابة م أجل التعارف بينهما ،فالذي ي هر م توجيهات الشرع ،أن هذا
ال و  ،ولو كان كالماً بريئاً خالياً مما خيدش احلياء أو حنو ذلز؛ فلف جت ِر بذلز عادة با
املسلما م قدمي الزم  ،وإمنا كان احلديص الذي ميك أن حيدث بينهما للحاجة وليس
للتعارف على أن يكون ذلز وفق ضوابطه.
أما امل اطبة م أجل حتقيق مصلحة دنيوية ،كأن ختاطب امرأة طبيباً متالً ،أم
خياطب رجل طبيبة؛ للسؤال واالستفسار عما فيه مصلحة م ذلز ،فهذا ال حرج فيه،
ولك ينبغي أن يكون الكالم م أجل ذلز الغرض حقاً ،وأن ال يس،سل أحد املت اطبا
يف كالم خارج ع املطلوب ،حى لو ه يك فيه كلمات اري مناسبة ،وأما امل اطبة م
أجل حتقيق مصلحة دينية كاالستفسار متالً ع تفسري آية أو حديص أو السؤال ع حكف

) (1النـ ــووي :أبـ ــو ك ـ ـراي حميـ ــي الـ ــدي حيـ ــى ب ـ ـ شـ ــرف ،ت676 :ه ،اجملم ـ ــوع ش ـ ــرا امله ـ ــذ ( ،د.م ،دار الفك ـ ــر،
د، .د.ت) ،ج.390 ،3

) (2املرداوي :عالء الدي أبو احلس علي ب سليمان ،ت885 :هـ ،اإلنصاف يف معرفة الراج من اخل ف( ،د.م،
دار إحياء ال،اث العريب،2 ،د.ت) ،ج ،30 ،8ان ر :اب النجار :تقي الدي حممد ب أمحد الفتوحي احلنبلي،ت:
972ه ـ ــ ،منتهـ ــى اإلرادات ،حققـ ــه :عبـ ــد هللا ب ـ ـ عبـ ــد ا س ـ ـ ال،كـ ــي(،د.م ،مؤسسـ ــة الرسـ ــالة1419 ،1 ،هـ ـ ـ -
1999م) ،ج.54 ،4
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فقهي فهو جائز ،إذا كان املسؤول مم يقدر على ذلز ،وينبغي أيضاً االنتباه إىل عدم
االس،سال يف الكالم ا ارج ع موضوع احلاجة أو املسألة»(.)1
القول الثاين :أورده املنجد يف التعارف با اجلنسا« :فا اد ة ابلصوت أو الكتابة
با الرجل واملرأة يف ح ِّد ذاته م املباحات ،لك قد تكون طريقاً للوقوع يف حبائل
وم علف ِم نفسه ضعفاً ،وخاف على نفسه الوقوع يف مصائد الشيطان وجب
الشيطانَ ،
عليه :الكف ع ا اد ة ،وإنقاذ نفسه ،وم ظ يف نفسه التبات واليقا ،فإننا نرى جوا
هذا األمر يف ح ِّقه لك بشرو »(.)2
فاملنجد أجـا التعـارف عـ وسـائل التواصـل االجتمـاعي ولكـ لـيس علـى إطالقـه بـل قيـدها
بشرو أوردها هي:
 عدم اإلكتار م الكالم خارج موضوع املسألة املطروحة. عدم ترقيق الصوت ،أو تليا العبارة. عدم السؤال ع املسائل الش صية الـ ال تتعلـق ابلبحـص كالسـؤال عـ العمـر أو الطـولأو السك .
 أن يش ــار يف الكتاب ــة أو االط ــالع عل ــى امل اطب ــات إخ ــوة  -ابلنس ــبة للرج ــل-أخـ ـواتابلنسبة للمرأة  -حى ال ي ،للشيطان سبيل إىل قلوب امل ِ
اطبا.
 الكف املباشر ع الت اطب إذا بدأ القلب يتحر حنو الشهوة(.)3وقــد اســتنب املنجــد قولــه م ـ قاعــدة "األصــل يف األشــياء اإلابحــة حــى يــدل الــدليل علــى
التحرمي".
جاء يف جمموع الفتاوى :أن كل ما على األرض م نعف ومنافع ،وما است لصه اإلنسان
منها فاالنتفاع به مبا  ،ما ه يقف دليل على حترميه(.)4
) (1الشريف :حممد شاكر،امنتدى اإلسالمي ،جملة البيان ،ا اد ة با الرجال والنساء م أجل التعارف،ج،236

.4

) (2املنجد :حممد صا  ،اإلس م سؤال وجوا  ،الفتوى رقف./https://islamqa.info ،6453 :
) (3املنجد :حممد صا  ،اإلس م سؤال وجوا  ،الفتوى رقف./https://islamqa.info ،6453 :

) (4ان ر :اب تيمية :تقي الدي أبو العبا أمحد ب عبد احلليف ،ت728 :هــ ،جمموع الفتاو  ،حققـه :عبـد الـرمح
ب حممد ب قاسف( ،املدينة النبوية :جممع امللز فهد لطباعة املصحف الشريف ،د1416 ، .هـ1995/م)  ،ج،21
.535
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القـول الثالـث :ا صـاونة( )1كـذلز اسـتنبطه مـ قاعـدة سـد الـذرائع« :هـو إاــالق

الطــرق واملس ــالز ال ـ تــؤدي إىل الوق ــوع يف احل ـرام ،مــا ي،ت ــب عل ــى االخــتال ب ــا الرج ــال
والنساء ملا يؤدي إليه م مفاسد ال حتصى»(.)2
ا دلة من الكتا الكرمي والسنة النبوية ومناقشتها:
 -ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ....ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ

ﲷﲸﲹﲺ....ﱠ (سورة األحزاب.)53 :
وجــه الداللــة :أن هللا تعــاىل فــرض احلجــاب ،طهــارة للقلــوب ،ويقــول هــذا عـ نســاء

الن ــيب الط ــاهرات -أمه ــات امل ــؤمنا -وع ـ رج ــال الص ــدر األول م ـ ص ــحابة رس ــول هللا(،)3
فأجــا هللا تعــاىل س ـؤال النســاء متاعــا أي احلاجــة ،ولك ـ قيــد الس ـؤال بشــرو  ،وقياس ـا عليــه
جوا لاطبة املرأة ع وسائل التواصل االجتماعي.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ

ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠ (سورة اجملادلة.)1 :

) (1ا صاونة :عبد الكرمي ،جلنة اإلفتاء ،رقف الفتوى ،582اتري الفتوى .2010-04-04

) (2ان ر:القرايف :أبو العبا شهاب الـدي أمحـد بـ إدريـس بـ عبـد الـرمح املـالكي،ت684 :هــ ،الـذخرية ،حققـه:
حممــد حجــي(،بريوت :دار الغــرب اإلســالمي 1994 ،1 ،م) ،ج ،291 ،13الشــاطيب :إب ـراهيف ب ـ موســى ب ـ
حممد الل مي،ت790 :ه  ،املوافقات ،حققه :أبو عبيدة مشهور ب حس آل سلمان(،د.م ،دار ابـ عفـان،1 ،
1417ه ـ1997 /م)،ج،5

 ،183ابـ تيميــة ،الفتــاو الكـ  ،ج،6

 ،172ابـ قــيف اجلو يــة :حممــد بـ أيب

بكر ب أيوب ب سعد مشس الدي ،ت751:هـ ،إع م املوقعني عن ر العاملني ،حققه :حممد عبد السالم إبراهيف،

(بــريوت :دار الكتــب العلميــة1411 ،1 ،ه ـ 1991 -م) ،ج ،108 ،3جملــة جممــع الفقــه اإلس ـ مي ،يف دوره
م ـ ـؤمتره التاسـ ــع إبيب ظـ ــيب ابإلمـ ــارات العربيـ ــة ،م ـ ـ  6-1ذي العقـ ــدة1415ه املوافـ ــق  6-1ابريـ ــل 1995م( ،ع،9
.)5 ،3
) (3ان ر :البغوي :أبو حممد احلسا ب مسـعود ،ت 510 :هــ ،معـام التنزيـل يف تفسـري القـرنن ،حققـه :حممـد عبـد
هللا النمــر  -عتمــان مجعــة ضــمريية  -ســليمان مســلف احلــرش( ،د.م ،دار طيبــة 1417 ،4 ،ه ـ  1997 -م) ،ج،6
 ،370اب ـ كتــري :أبــو الفــداء إمساعيــل ب ـ عمــر ،ت774 :ه ،تفســري القــرنن العظــي  ،حققــه :ســامي ب ـ حممــد
ســالمة(،د.م ،دار طيبــة1420 ،2 ،هـ ـ  1999 -م) ،ج ، 453 ،6ســيد قطــب :إب ـراهيف حســا الشــاريب،ت:

1385هع يف ظ ل القرنن (،القاهرة :دار الشروق 1412 ،17 ،هـ) ،ج،5
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استمع إىل شكوى الصحابية ،خولة بنت علبة
وجه الداللة :أن الرسول
م وجها ،وبا هلا حكف هللا تعاىل يف مسألتها(.)1
وهذا يدل على مساع كالم املرأة األجنبية عند احلاجة ،وقيا عليه إابحة مساع
كالمها ،ع وسائل التواصل االجتماعي بقيد ابحلاجة.
ِ
ِ
ول اّللِ إِن
ت عُتـبَةَ ،قَالَتَ :اي َر ُس َ
 حديص هند بنت عتبة « :ع َعائ َشةَ ،أَن هن َد بِن َِ
ِ
ِ
ِ
ت ِمنهُ َوُه َو الَ
َخذ ُ
س يـُعط ِيين َما يَكف ِيين َوَولَدي ،إِال َما أ َ
أ ََاب ُسفيَا َن َر ُجل َشحيس َولَي َ
ِ
يز وولَ َد ِ ِ ،ابلمعر ِ
ِ ِ
وف»(.)2
يَـعلَ ُف ،فَـ َق َالُ « :خذي َما يَكف َ َ
َُ
وجه الداللة :مساع كالم املرأة األجنبية ،يف مواضع احلاجة واحلاجة تكون يف صورة السؤال
واالستفتاء واالستشارة ،وقيا عليه إابحة مساع كالمها؛ ألجل هذه احلاجة بصورها ع
وسائل التواصل االجتماعي.

«أَن أ ََاب َعم ِرو ب َ َحفص طَل َق َها البَـتةََ ،وُه َو َاائِب،
 حديص فاطمة بنت قيسفَأَرسل إِلَيـها وكِيلُه بِ َشعِري ،فَس ِ طَته ،فَـ َق َال :وهللاِ ما لَ ِ
ز َعلَيـنَا ِم َشيء ،فَ َجاءَت
َ ُ
ََ َ َ ُ
َ َ
ول هللاِ صلى هللا علَي ِه وسلف ،فَ َذ َكرت ذَلِ
ز لَه ،فَـ َق َال« :لَيس لَ ِ
ز َعلَي ِه نـَ َف َقة» ،فَأ ََمَرَها
َر ُس َ
َ
ُ
َ
َ ُ َ ََ َ
َ
ِ
ِ ِ
اها أَص َح ِايب ،اعتَ ِّدي ِعن َد اب ِ أُِّم
أَن تَـعتَد ِيف بَـيت أُِّم َش ِريز ُ ،قَ َال« :تلز امَرأَة يَـغ َش َ
ت فَ ِ
مكتُوم ،فَِإنه رجل أَعمى تَ ِ
ز ،فَِإ َذا حلَل ِ
ا ِياب ِ
آذنِ ِيين»(.)3
ُ َُ َ َ
َ
ضع َ َ َ
َ

وجه الداللة :يدل احلديص على إابحة مساع كالم املرأة األجنبية وإجابتها يف القضااي
ال تطرأ على حياهتا ،ومتله إابحة ختاطب املرأة ع وسائل التواصل االجتماعي عند
احلاجة ( ،)4وتقيد ابلضواب الواردة يف أقوال العلماء آنفا.

) (1الطـ ـ ي :حمم ــد بـ ـ جري ــر بـ ـ يزي ــد بـ ـ كت ــري بـ ـ اال ــب اامل ــي،ت310 :ه ،ج ــامع البي ــان ع ــن أتويـــل ني

القرننعحققــه :أمح ــد حمم ــد شــاكرع(د.مع مؤسســة الرســالة 1420 ،1 ،هـ ـ  2000 -م)،ج، 446 ،22ان ــر:

البغوي ،معام التنزيل يف تفسري القرنن،ج،8

 ،47اب كتري ،تفسري القرنن العظي  ،ج،8

.35

) (2أخرجــه الب ــاري يف صــحيحه ،كتــاب النفقــات ،ابب إذا ه ينفــق الرجــل فللمـرأة أن اخــذ بغــري علمــه مــا يكفيهــا
وولدها ابملعروف ،5364 ،ج.65 ،7
) (3أخرجه مسلف يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب املطلقة الل ال نفقة هلا ،1480 ،ج.1114 ،2
) (4صور احلاجة ،كاستشارة أهل العلف يف أمور دينها ودنياها  ،متل طلب العلف  ،االستفتاء ،والسؤال.

28

،

الرتجي بني ا قوال :نالحظ أن صوت املرأة ليس بعورة ولك ال و مساع صوهتا

إذا فيه شيء م التلذذ ،أما إذا انتفت علة التلذذ أو ا ضوع فيجو مساع صوت املرأة،
والنهي ع كالم املرأة مع الرجل األجنيب إن كان فيه خضوع أو تلذذ؛ ألن فيه لافة مزلة
االفتتان بصوهتا أو كلماهتا ع وسائل التواصل االجتماعي فيقع ماال حيمد عقباه.
خالصة األقوال كما يلي:
 صوت املرأة ليس بعورة. و الكالم معها عند احلاجة. ال و عند الفتنة أو التلذذ أو ا ضوع أو التمطي أو التليا أو التقطيع.أنه و مساع صوت املرأة األجنبية عند احلاجة ،بدون خضوع أو تلـذذ أو تغيـري يف صـوت،
قياسا على اتفاق الفقهاء( )1على إابحة مساع كالم األجنبية للحاجة.
املس لة اخلامسة :حك التعارف جل التعارفع وإنشاء ع قة ودية بدون حاجة؟
 اتفا الفقهاء:يكــره التعــارف والت اطــب بــا امل ـرأة والرجــل األجنبيــا إذا كــان بغــري حاجــة ،ذلــز
التفــاق الفقهــاء علــى كراهيــة الســالم علــى امل ـرأة الشــابة؛ وذلــز خــوف الفتنــة بســماع صــوهتا
عندما ترد عليه( ،)2فإذا كان يكره رد السالم وهو حق مـ حقـوق املسـلف علـى املسـلف ،فـإن
) (1ان ر :اب جنيف ،البحر الرا ق شرا كنز الدقا ق ومنحة اخلالق وتكملة ال وري ،ج،1

حاشـية ال ح ــاوي علـى مراقــي الفـ ا شـرا نــور اإليضــاا،
الكب ــري،ج،1

.،285الطحطاوي،

 ،242الدسـوقي ،حاشــية الدسـوقي علــى الشــرا

 ،195ابـ ـ عاب ــدي ،ت1252 :ه ،رد احملت ــار عل ــى ال ــدر املخت ــار (،ب ــريوت :دار الفك ــر،2 ،

1412هـ 1992 -م) ،ج،1
املعرف ــة ،د ، .د.ت) ،ج،2

 ،406الغزايل :أبو حامد حممد ،ت505 :ه ،إحياء علوم الدين( ،بـريوت : :دار

 ،281اب ـ ـ حج ــر :أمح ــد ب ـ ـ عل ــي ،ت 852 :ه ـ ــ ،فـ ــت البـ ــاري شـ ــرا صـ ــحي

البخـ ـ ــاري( ،ب ـ ــريوت :دار املعرف ـ ــة ،د ،)1379 ، .ج،4

اخل ف،ج ،30 ،8اب النجار ،منتهى اإلرادات ،ج،4

 ،70امل ـ ــرداوي ،اإلنصـ ـ ــاف يف معرفـ ـ ــة ال ـ ـ ـراج مـ ـ ــن
.54

) (2ان ر:احلموي :أمحد ب حممد مكي،ت1098 :ه ،غمز عيـون البصـا ر يف شـرا ا شـبا والنظـا ر (،بـريوت،

دار الكتب العلمية1405 ،1 ،هـ 1985 -م) ،ج،3

 ،392 -391اب عابدي  ،الـدر املختـار وحاشـية ابـن

عابدين،ج ،369 ،6اب عبد ال  :عمر يوسف ب عبد هللا ب حممد،ت463 :ه ،الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة،
حققــه :حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــز املوريتــا ( ،ال ـرايض :مكتبــة ال ـرايض احلديتــة1400 ،2 ،ه ــ1980/م)،ج،2
 ،1133ك ـراي األنص ــاري :كـ ـراي ب ـ حمم ــد ،ت926 :ه ــ ،أس ــمل امل ال ــب يف ش ــرا رو
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ال ال ــب (،د،م ،دار

التعارف أشد كراهية وقد حيرم؛ خوفـا مـ وقـوع الفتنـة ،فكيـف بسـماع صـوهتا للتعـارف فقـ
دون حاجة ؟ .
ا دلة الشرعية على املس لة ومناقشتها:
 الكتا الكرمي:ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱠ (سورة األحزاب.)32 :
وجــه الداللــة :مــى هللا ســبحانه وتعــاىل النســاء ،عنــدما خيــاطر الرجــال ،مــاهف ع ـ
ترقي ــق ص ــوهت أو تليين ــه ،فيعج ــب الرج ــال ب ــه ومييل ــون للنس ــاء( ،)1والتع ــارف عـ ـ الوس ــائل
االجتماعيــة يــؤدي إىل طمــع مـ يف قلبــه مــرض ،وخاصــة إذا كــان الكــالم أو الصــوت فيهمــا
خضوع وترقيق وتليا ،يؤدي إىل ذلز ،وابلتايل الوقوع يف احلرام.
 من السنة النبوية:ِ
ـال :سـأَلت رس َ ِ
صا ِر ِّ
صـلى هللاُ َعلَي ِـه َو َسـل َفَ ،عـ ِ
ـول هللا َ
ع ِ النـوا ِ ب ِ مس َعا َن األَن َ
ي ،قَ َ َ ُ َ ُ
ـال« :ال ـِ ُّ ُحس ـ ا ُلُـ ِـق ،و ِ
ال ـِ ِّ و ِ
ـت أَن يَطلِـ َـع َعلَي ـ ِـه
اإل ِ فَـ َق ـ َ
ص ــد ِرَ َ ،وَك ِره ـ َ
اإل ُ َم ــا َح ــا َ ِيف َ
َ
َ
ُ
النا ُ «(.)2
وجه الداللة :اإل ما رس يف الصدر ،وكره أن يطلع عليـه النـا  ،وهـذا متحقـق يف
مسألتنا؛ إذ أن هنـا أ مـع رابـة يف إخفـاء هـذا التعـارف ،وهـذا دليـل علـى كونـه مـ اإل ،
ويعضـد ذلـز فتـوى الشـبكة اإلسـالمية« :حـرم اإلسـالم كـل عالقـة بـا رجـل وامـرأة مـ هــذا

الكتـ ــاب اإلس ـ ـالمي ،د، .د.ت)،ج،

 ،184البهـ ــوتى :منصـ ــور ب ـ ـ يـ ــونس ب ـ ـ صـ ــال الـ ــدي اب ـ ـ حس ـ ـ ب ـ ـ

إدريس،ت1051 :ه ،كشاف القناع عن منت اإلقناع(،د.م ،دار الكتب العلمية،د، .د.ت) ،ج،2

.154

) (1ان ر :الكيا اهلراسـي :علـي بـ حممـد بـ علـي ،ت 504 :هع أحكـام القـرنن ،حققـه :موسـى حممـد علـي وعـزة
عبد عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية 1405 ،2 ،هـ)،4 ،

.347 -346اب كتري ،تفسري القرنن العظـي ،

ج ،409 ،6السيوطي :عبد الرمح ب أيب بكر ،جالل الـدي  ،ت911 :هــ ،الـدر املنثـور( ،بـريوت :دار الفكـر،
د ، .د.ت).599-598 ،
) (2أخرجه مسلف يف صحيحه ،كتاب الِ ِ و ِ ِ
ِ
ب تَـف ِس ِري الِ ِ و ِ
اإل ِ  ،2553 ،ج.1980 ،4
َّ ّ
الصلَة َواا َدابَ ،اب ُ
َّ
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النــوع ونفــر منهــا؛ ألمــا تشــتمل علــى حم ــورات شــرعية يف احلــال ،وتــؤدي إىل أشــنع منهــا يف
املآل ،والبد م التوبة ع ذلز العمل»(.)1
 مقاص ــد الشـ ـريعة يف املسـ ـ لة :فت ــاوى واستش ــارات موق ــع اإلس ــالم ،اس ــتنب فت ــاواه م ـقاعـدة "ســد الـذرائع" ،حيــص قــال « :إن ديننــا الع ــيف قــد حــذران أشــد حتــذير مـ إقامــة
العالقــات بــا اجلنســا خــارج نطــاق الــزواج ،وأوصــد البــاب بشــدة أمــام مصــيبة ب ـرام
التعــارف ال ـ ذاعــت وانتشــرت ع ـ الصــحف واجملــالت وشــبكة اإلن،نــت ،ومــا ذلــز إال
درءاً للفتن ــة ،ومنع ـ ـاً حل ـ ـوادث العش ــق والغ ـ ـرام ال ـ ـ ت ــؤول ص ــحا ا االب ـ ـاً إىل الف ـ ـواحش
ا ط ــرية ،وانته ــا حرم ــات هللا ،والعي ــاذ ابهلل .أو ت ــؤدي ــف إىل ــات فاش ــلة حمفوف ــة
ابلشز وفقدان التقة»(.)2
 الرتجي :م خالل األدلة املساقة ،وأقوال الفقهاء والباحتا املعاصري  ،خنلص إىل كراهة الت اطب
با اجلنسا؛ ألجل التعارف بدون حاجة سواء يف العاه الواقعي أو االف،اضي ع وسائل
التواصل االجتماعي.
املس لة السادسة :االستئذان من الزوج أو الويلع إكا كان املال ملكاً للمرأة؟
هل ب أن تستأذن املرأة إذا است دمت وسائل التواصل االجتماعي ال دفعت
نفقتها م ماهلا؟
أوال :املس لة فيها خ ف بني العلماءع ونوجز نراءه وأدلته فيما أييت:
القول ا ول :ا نفية والشافعية وأمحد يف املذهب(.)3
) (1ان ــر :جلنــة الفتــوى ابلشــبكة اإلســالمية :فتــاو الشــبكة اإلس ـ مية ،االتصــال ع ـ اإلن،نــت بــا اجلنســا اــري
مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( 1ذو احلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،1430ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  18ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفم  2009 ،م) ،فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف  ،18297ج،592 ،6
http://www.islamweb.net
) (2ان ــر :علمــاء وطلبــة علــف :فتــاو واستشــارات موقــع اإلس ـ م اليــوم( ،د.م ،موقــع اإلســالم اليــوم،د، .د.ت)،
اتري الفتوى.http://www.islamtoday.net،1423-8-22 :
) (3ان ر :الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،7

،170 -169املاوردي :أبو احلس علي ب حممد

بـ حممــد بـ حبيــب البصــري البغــدادي،ت450 :ه ـ  ،ا ــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرا
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و للمرأة الرشيدة التصرف يف ماهلا كلـه ابلتـ ع واملعاوضـة دون ن ـر إىل إذن الـزوج
أو رضاه.
القول الثاين :املالكية وا نابلة على إحد الروايتني( .)1
إن الزوج له حق منعها فيما اد على التلص وليس له احلق فيما دون ذلز.
أدلة القول ا ول ومناقشتها:
 )1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ....ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ  ....ﱠ(سورة
النساء.)6 :
قال اب قدامة« :وهو ظاهر يف فز احلجر عنهف ،وإطالقهف يف التصرف«(.)2
 )2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ

ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ...ﱠ (سورة البقرة.)237 :
قال الطحاوي «:فأجا عفوه ع ماهل  ،بعـد طـالق وجهـا إايهـا بغـري اسـتئمار
م أحد .فدل ذلز على جوا أمر املرأة يف ماهلا ،وعلى أما يف ماهلا ،كالرجل يف ماله«(.)3
 )1ع أَِيب سعِيد ا د ِر ِي ،قَ َال :خرج رس ُ ِ
صلى هللاُ َعلَي ِه َو َسل َف ِيف أَض َحى أَو
َ
ول اّلل َ
ََ َ َ ُ
َ
ُ ّ
ِ ِ
فِطــر إِ َىل املصــلى ،فَمــر علَــى النِّسـ ِ
صــدق َ فَـِإِّ أُ ِريــتُ ُك
ـاء ،فَـ َقـ َ
َ َ
ـالَ « :اي َمع َشـَـر النّ َســاء تَ َ
َُ
َ
أَكتَـَر أَه ِل النا ِر»(.)4
خمتصر املزينع حققه :علي حممد معوضع عادل أمحد عبد املوجود(،بريوت :دار الكتـب العلميـة  1419 ،1 ،ه ـ -
1999م)،ج،6

354 -353ع اب ـ قدام ــة :أب ــو حمم ــد موف ــق ال ــدي عب ــد هللا بـ ـ أمح ــد ب ـ حمم ــد،ت620 :ه ـ ـع

املغينع(د.م ،مكتبة القاهرة ،د1388 ، .هـ 1968 -م )،ج،4

.348

) (1ان ـ ــر :ا رش ـ ــي :حمم ـ ــد ب ـ ـ عب ـ ــد هللا امل ـ ــالكي ،ت1101 :ه ،ش ـ ــرا خمتص ـ ــر خلي ـ ــل( ،ب ـ ــريوت :دار الفك ـ ــر
للطباعة،د، .د.ت) ،ج،7

 ،103اب قدامة ،املغين ،ج،4

 ،348الشوكا  :حممد ب علي ،ت1250 :هـ،

نيل ا وطار ،حققه :عصام الدي الصبابطي ( ،مصر :دار احلديص1413 ،1 ،هـ 1993 -م) ،ج.23 ،6
) (2اب قدامة  ،املغين ،ج.349 ،4

) (3الطحـاوي :أمحـد بـ حممـد بـ سـالمة بـ عبـد امللـز ،ت321 :ه ،شـرا معـاين اآلاثر ،حققـه :حممـد هــري
النجار  -حممد سيد جاد احلق( ،د.م ،عاه الكتب 1414 ،1 ،ه1994-م) ،ج.352 ،4
) (4اخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ، ،ابب الزكاة على األقارب ،1462 ،ج،1
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.68

قــال الطحــاوي « :أن رســول هللا وعــظ النســاء فقــال :تصــدق وه يــذكر يف ذلــز أمــر
( )1
أ واجه  .فدل ذلز أن هل الصدقة ا أردن م أمواهل  ،بغري أمر أ واجه «
 )2عـ ُكريــب مــوَىل ابـ ِ عبـا  ،أَن ميمونَـةَ بِنــت احلــا ِر ِ
ث َر ِض َـي اّللُ َعنـ َهــا أَخبَـَرتــهُ ،أَنـ َهــا
َ
َ َ
َ َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ور َعلَيـ َها
أَعتَـ َقت َول َ
يد ًة َوَه تَستَأذن النِيب َ
صلى هللاُ َعلَيه َو َسل َف ،فَـلَما َكا َن يَـوُم َها الذي يَ ُد ُ
ـول اّللِ أَِ أَعتـق ِ
ِ
ـال« :أَوفَـعل ِ
ـت؟» ،قَالَـت :نـَ َعـف،
ت َاي َر ُس َ
ف ِيه ،قَالَت :أ َ
َش َعر َ
ّ َ ُ
ـت َولي َـدِيت ،قَ َ َ َ
ز لَو أَعطَيتِها أَخوالَ ِ
قَ َال« :أَما إِن ِ
ز َكا َن أَع َ َف ِألَج ِرِ «(.)2
َ
َ َ
أن ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها ه تسـتأذن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلف ،يف إعتـاق
وليدة ،وقال اب حجر «:ميمونة كانت رشيدة وأما أعتقـت قبـل أن تسـتأمر النـيب صـلى
هللا عليه وسلف فلـف يسـتدر ذلـز عليهـا بـل أرشـدها إىل مـا هـو األوىل فلـو كـان ال ينفـذ
هلا تصرف يف ماهلا ألبطله»(.)3
فاألدلة السابقة م القرآن والسنة تدل على جوا التصرفات املالية للمرأة دون إذن وجها.
أدلة القول الثاين ومناقشتها:
 )1ما ورد أن خرية امرأة كعب ب مالـز أتـت النـيب حبلـي هلـا فقـال هلـا النـيب « : ال َُـوُ
ت َكعبـا قَالَــت نَـعــف فَـبـعــص رسـ ُ ِ
لِلمــرأَةِ ِيف م ِاهلــا إِال إبِِذ ِن َوِجهــا فَـهــل اســتَأ َذن ِ
صــلى
َ َ
ـول اّلل َ
َ َ
ً
َ ََ َ َ ُ
َ
ـال هــل أ َِذنـ ِ
ِ
ِ
اّللُ َعلَيـ ِـه و َســلف إِ َىل َكعـ ِ
صــد َق ِحبُلِيِّ َهــا
َ
ـب ب ـ ِ َمالــز َوج َهــا فَـ َقـ َ َ
ـت َي ـ َـرَة أَن تَـتَ َ
َ َ
( )4
فَـ َقال نَـعف فَـ َقبِلَه رس ُ ِ
صلى اّللُ َعلَي ِه َو َسل َف ِمنـ َها» .
ول اّلل َ
َ
َُُ
وعلق حممد فؤاد عبد الباقي بقوله« :يف الزوائد يف إسناده حيى وهو اري معروف يف أوالد
( .)5
كعب .فاإلسناد ضعيف»

) (1الطحاوي ،شرا معاين اآلاثر ،ج.352 ،4

) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريي عليها ،ابب هبة املرأة لغري وجها وعتقها ،إذا كان
هلا وج فهو جائز ،إذا ه تك سفيهة ،فإذا كانت سفيهة ه ز ،2592 ،ج.159 ،3
) (3اب حجر ،فت الباري شرا صحي البخاري ،ج،5

.219

) (4رواه ابـ ماجــة يف ســننه ،كتــاب اهلبــات ،ابب عطيــة املـرأة بغــري إذن وجهــا صــححه األلبــا ،
.798

 ،2389ج،2

) (5ابـ ماجــة :أبـو عبــد هللا حممـد بـ يزيـد القــزويين ،ت273 :ه ـ ،ســنن ابـن ماجــه ،حققــه :حممـد فـؤاد عبـد البــاقي،
(د.م ،دار إحياء الكتب العربية ،د، .د.ت) ،ج ،798 ،2نقال ع اتعليق حممد عبد الباقي.
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 )2ع عم ِرو ب ِ شعيب ،ع أَبِ ِيه ،ع ج ِّدهِ ،أَن رس َ ِ
صلى هللاُ َعلَي ِه َو َسل َف قَ َالَ« :ال
َ
َ َ
ول اّلل َ
َُ
َ َ
َُ
ِ
ِ
ز َو ُج َها ِعص َمتَـ َها»(. )1
َُوُ المَرأَة أَمر ِيف َماهلَا إِ َذا َملَ َ
قــال اب ـ قدامــه مع،ضــا« :حــديتهف ضــعيف وشــعيب ه يــدر عبــد هللا ب ـ عمــرو ،فهــو
مرسل ،وعلى أنه حممول على أنه ال و عطيتها ملاله بغري إذنـه ،بـدليل أنـه ـو عطيتهـا مـا
دون التلص م ماهلا»(.)2
 )3ع عب ِد اّللِ ب ِ عمرو ،أَن رس َ ِ
ـالَ« :ال َُـوُ ِالم َـرأَة َع ِطيـة،
صلى هللاُ َعلَي ِه َو َسل َف قَ َ
َ
َ
ول اّلل َ
َُ
( )3
إِال إبِِذ ِن َوِج َها» .
وقال الع يف آابدي يف كتابه« :قال ا طايب عند أكتر الفقهاء هذا على معـىن حسـ العشـرة
واســتطابة نفــس الــزوج بــذلز إال أن يكــون ذلــز يف اــري الرشــيدة ،وقــد بــت ع ـ رســول هللا
صــلى هللا عليــه وســلف قــال للنســاء تصــدق فجعلــت املـرأة تلقــي القــر وا ــامت وبــالل يتلقاهــا
بكسائه وهذه عطية بغري إذن أ واجه »(.)4
ـال« :تُــن َك ُس املـرأَةُ ِألَربَـع:
ـيب
 )4ع أَِيب ُهَريـَرةَ َر ِض َـي اّللُ َعنـهَُ ،عـ ِ الن ِ ِ
صـلى هللاُ َعلَيـ ِه َو َسـل َف قَ َ
َ
ّ
َ
لِم ِاهلا و ِحلسبِها و َمج ِاهلا ولِ ِدينِها ،فَاظ َفر بِ َذ ِ
ات ال ِّدي ِ  ،تَ ِربَت يَ َدا َ »(.)5
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ

استدالهلف ابلقيا فهـو أن حـق الـزوج متعلـق اهلـا ،قـال ابـ قدامـة« :والعـادة أن الـزوج يزيـد
يف مهرهــا مـ أجــل ماهلــا ،ويتبسـ فيــه ،وينتفــع بــه ،فــإذا أعســر ابلنفقــة أن رتــه ،فجــرى ذلــز
جمرى حقوق الور ة املعلقة ال املريي»(.)1

) (1رواه أبو داود يف سننه ،كتاب أبواب اإلجارة ،ابب يف عطية املرأة بغري إذن وجها صـححه األلبـا ،
ج.293 ،3
) (2اب قدامة ،املغين ،ج.349 ،4

،3546

) (3رواه أبــو داود يف ســننهع ،كتــاب البيــوع ،أب ـواب اإلجــارة ،ابب يف عطيــة امل ـرأة بغــري إذن وجهــا ،3547 ،ج،3
.293
) (4الع ــيف آابدي :حممــد أشــرف بـ أمــري بـ علــي بـ حيــدر ،ت1329 :ه ـ  ،عــون املعبــود شــرا ســنن أيب داودع

ومعــه حاشــية ابــن القــي  :هتــذيب ســنن أيب داود وإيضــاا عللــه ومشــك ته( ،بــريوت :دار الكتــب العلميــة،2 ،
 1415هـ) ،ج.336 ،9
) (5اخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب النكا  ،ابب األكفاء يف الدي ،
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 ،5090ج،7

.7

الرتجي بني ا قوال:

إن قــول القــائلا جب ـوا تصــرف املـرأة يف ماهلــا دون إذن وجهــا هــو ال ـراجس؛ لقــوة م ـا
استدلوا بـه مـ ااايت واألحاديـص ،وأن القـائلا ابملنـع ،لـيس للمـرأة التصـرف فيمـا اد علـى
التلــص مـ ماهلــا ،فــأدلتهف ضــعيفة ،لــيس يف أدلــتهف الـ اســتدلوا ــا ،مــا يؤيــد حتديــد تصـرفها
ابلتلص(.)2
اجلمهــور ق ــالوا جب ـوا تص ــرف امل ـرأة يف ماهل ــا « :أن تصــرف امل ـرأة يف ماهلــا ج ــائز وال
يشــ ،إذن الــزوج س ـواء تص ـرفت يف التلــص أو أكتــر ،وهــذا مــذهبنا ومــذهب اجلمهــور وقــال
مالز :ال تتصرف فيمـا فـوق التلـص إال إبذنـه وهـو موضـع الداللـة مـ احلـديص أنـه صـلى هللا
عليــه وســلف ه يســأل هــل هــو م ـ ماهلــا وخيــرج م ـ التلــص أو إبذن الــزوج أم ال ولــو اختلــف
احلكف لسأل«(.)3
أذن خنلــص أن للم ـرأة حق ـاً يف التصــرف يف ماهلــا ،ولك ـ يســتحب م ـ ابب األدب
وحس العشرة؛ أن تستأذن الزوج أو الويل عند التصرف يف ماهلا؛ لألسباب ااتية:
أن اجملتمــع يتكــون مـ مجاعــات وكــل مجاعــة البــد هلــا م ـ قائــد؛ ألن قائــد اجلماعــة،
ميار ا رياً ال ميك إنكاره على سلوكها وعلى قدرهتا على حتقيق أهدافها ،فهو الذي ينسق
بــا جه ــود األف ـراد ،وقائ ــد األس ــرة ه ــو الــزوج ،أم األب ،أم م ـ يق ــوم مقامهم ــا ،فالب ــد م ـ
اح،امهما ،وحس األدب معهما ،وم األدب استئذامما يف كل تصرف.
والرجل له القيادة يف األسرة سواء كان وجـا أم أاب أم مـ يقـوم مقامـه ،فيملـز القـرار،
و مام األمور يف األسرة لتجنب ضياعها أو فسادها ،لـذلز يسـتحب اسـتئذانه ،بـدليل

) (1ابـ قدامــة ،املغــين ،ج،4

 .349ان ــر :القــره دااــي :علــي حمــي الــدي علــي ،مبــدأ الر ــا يف العقــود دراســة

مقارن ــة يف الفقـ ــه اإلس ـ ـ مي( ،ب ــريوت :دار البش ــائر اإلس ــالمية2008 -129 ،3 ،م) ،ج،1
.301
) (2ان ر :املرجع السابق ،ج،4

-300-299

.349-348

) (3النــووي :حميــي الــدي حيـى بـ شــرف ،ت676 :ه ،املنهــاج شــرا صــحي مســل بــن ا
إحياء ال،اث العريب1392 ،2 ،ه)،ج.3 ،8
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ــاج( ،بــريوت ،دار

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ...ﱠ(البقرة:
.)228
ودرجــة هــذه قــال عنهــا اب ـ كتــري »:هــي الفضــيلة يف ا لــق ،واملنزلــة ،وطاعــة األمــر،
واإلنفاق ،والقيام ابملصا  ،والفضل يف الدنيا وااخرة»( ،)1وقيل :اإلمارة ،وهذه الصفات ال
ميتلكها إال القائد أو أمري اجلماعة.
وحس ـ األدب والعشــرة واالح ـ،ام بــا الــزوجا ،يكــون لــه دور يف اســتقرار األســرة
وسعادة أفرادها.
 رأي الباحثة يف املسا ل:بعد استعراض األدلة الشرعية ،وآراء املذاهب وأقوال الباحتا املعاصري  ،تست لص الباحتة
بعي الضواب ااتية:
صوت املرأة ليس بعورة دل على ذلز الكتاب الكرمي والسنة النبوية وفعل الصحابة رضي
هللا عنهف والسلف الصا .
جوا كالم املرأة ومساع صوهتا ،ولاطبتها ابلقول ابملعروف ،والتزامها به عند الت اطب مع
الرجال األجانب ،يف حالة الضرورة واحلاجة ،وتقدر احلاجة بقدرها.
حيرم على املرأة ا ضوع ابلقول والتكسر فيه وعلة احلرمة ا ضوع والتكسـر ،وابلتـايل ال ـو
االســتماع لكــالم املـرأة ا اضــعة بقوهلــا؛ حــى ال يكــون ابابً لتحريــز الغرائــز وحتريــز الشــهوة،
ويكون له عواقب وخيمة.
ال يشرع للمرأة تغيري ن ة صوهتا وتنعيمه ومتييعه عند احلديص مع الرجال ،وعدم التوسع يف
احلديص مع الرجال فيما ال حتتاج إليه.
ابتعاد املرأة عـ حلـ واإلميـاء والدعابـة واملـزا ؛ كـي ال يكـون ذلـز مـدخال إىل حتريـز الغرائـز
وإلرة الشهوات.
عدم اإلكتار م الكالم خارج موضوع املسألة املطروحة.
عــدم الس ـؤال ع ـ املســائل الش صــية ال ـ ال تتعلــق ابلبحــص كالس ـؤال ع ـ العمــر أو احلالــة
االجتماعية أو السك  ،أو اريها م املسائل الش صية.
) (1اب كتريع تفسري القرنن العظي  ،ج،1

 ،610ان ر :السيوطي ،الدراملنثورعج،1
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أن يشــار يف الكتابــة أو االطــالع علــى امل اطبــات إخــوة ابلنســبة للرجــل وأخ ـوات ابلنســبة
للمرأة؛ حى ال ي ،للشيطان سبيل إىل قلوب امل ِ
اطبا.
الكف املباشر ع الت اطب إذا بدأ القلب يتحر حنو الشهوة.
 االكتفاء ابلكتابة ،دون حماد ة شفوية ،واالبتعاد ع الت اطب ابلصوت والصورة(.)1لذلز ترى الباحتة ،جوا التعارف ع وسائل التواصل االجتماعي با اجلنسا ،املقيدة
بضواب الشرعية املذكورة آنفا.
امل لب الثاين :حك خ بة الرجل للمرأة ع وسا ل التواصل

االجتماعي :

تعت ا طبة م مقدمات النكا  ،وهي اتفاق مبدئي عليه ووعد به وليست عقدا
متهيدا له ،وكل عقد م العقود ذات
ملزما ،وهي أوىل خطوات النكا ُ ،شرعت يف اإلسالم ً
الشأن هلا مقدمات متهد هلا؛ وألن النكا م األمور اهلامة فقد ن ف اإلسالم مقدمات له،
واختصه ببعي األحكام والضواب وااداب الشرعية املتعلقة به ،ليتعرف كل م ا اطبا
بطبائع ااخر ،ويعقد العزم على النكا أو ال،اجع عنه.

) (1ان ر :العودة :سليمان ،موسوعة سليمان العـودة( ،السـؤال  ،13975األحـد  /05صـفر 1422 /املوافـق /29
إبريل2001 /م). http://salmanalodah.com ،
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املس لة ا وىل :النظر إىل املخ وبة ع وسا ل التواصل االجتماعي:

املسألة فيها فرعان:
الفرع األول :حكف الن ر إليها ع وسائل التواصل االجتماعي:
ينقسف إىل قسما:

أ) النظر إليها بدون حاجة:
عرضت الباحتة يف املسائل السابقة النصو الشرعية وأقوال أصحاب املذاهب يف
الن ر إىل املرأة بدون حاجة حيص نص الفقهاء ـ رمحهف هللا ـ على املنع م التكلف مع املرأة
الشابة؛ خشية الوقوع يف ماهو أع ف وهو الفتنة «التكلف مع الشابة األجنبية فإنه ال و

بال حاجة ألنه م نة الفتنة»(.)1

) النظر إليها اجة:
التعـارف ألجـل حاجــة وهـي خطبـة املـرأة عـ وسـائل التواصــل االجتمـاعي ،ألســباب
عــدة ،منهــا تعــذر الوصــول إىل امل ـرأة ال ـ يراــب الــزواج ــا ،إمــا بســبب املســافة ،أو شــية
ا اطب م عدم القبول به مـ طـرف الفتـاة ،أو ملوانـع أخـرى ،يف هـذه احلالـة ينـدب الن ـر
إىل امل طوبــة قــال ا طيــب الش ـربيين « :ينــدب الن ــر قبــل ا طبــة وبعــد العــزم علــى النكــا ؛
ألنــه قبــل العــزم ال حاجــة إليــه وبعــد ا طبــة قــد يفضــي احلــال إىل الــ ،فيشــق عليهــا» ،ويف

حاشــي قليــويب وعمــرية قــاال« :الن ــر قبــل ا طبــة قيــد علــى وجــه النــدب و ــو بعــدها»(،)2
والن ــر إىل امل طوبــة قيــد بعــد العــزم علــى ا طبــة لــذلز البــد م ـ التأكــد م ـ عــزم ا اطــب
وصدقه ،وندب الن ر حلاجة وهو الرابة يف خطبة املرأة.

) (1ا ادمى :حممد ب حممد ب مصطفى ب عتمان ،ت1156 :ه ،بريقة حممودية يف شرا طريقة حممدية وشريعة
نبوية يف سرية أمحدية( ،د.م :مطبعة احلليب،د1348، .ه) ،ج.7 ،4

) (2مشــس الــدي  ، :حممــد بـ أمحــد ا طيــب الشـربيين الشــافعي ،ت977 :ه ،مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــا

املنه ــاج(،د.م ،دار الكت ــب العلمي ــة1،1415 ،ه ـ ـ 1994 -م) ،ج ،208 ،4القلي ــويب :أمح ــد س ــالمة ،عم ــرية:

وأمحد ال لسي ،حاشيتا قليويب وعمرية( ،بريوت :دار الفكر ،د1415 ، .هـ1995-م) ،ج.209 ،3
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الفرع الثاين :اختل العلماء املعاصـرون يف جـواز النظـر إىل املخ وبـة عـن طريـق
اإلنرتنت وما يتضمنه من وسا ل تواصل االجتمـاعيع سـواء مق ـع فيـديو أو بـث مباشـر
على قولني:
األص ــل ج ـوا الن ــر إىل امل طوب ــة عن ــد مجه ــور العلم ــاء ،وذك ــر اب ـ قدام ــة اإلمج ــاع
فقال« :ال خالف با أهل العلف يف إابحة الن ر إىل املرأة األجنبية عند خطبتها»(.)1
واألدلـ ــة الشـ ــرعية السـ ــابقة تـ ــدل علـ ــى إابحـ ــة الن ـ ــر إىل امل طوبـ ــة ،ولك ـ ـ اختلـ ــف
املعاصرون يف الن ر إليها على قولا:
أن يكــون ع ـ طريــق اإلن،نــت ومــا يتضــمنه م ـ وســائل تواصــل االجتمــاعي ،س ـواء
مقطع فيديو أو بص مباشر.
واختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة على قولا:
القول ا ول :قال به عمر ا شقرع الع ـار عبـد الناصـر توفيـقع املصـري حممـود
أبو عمارع أبو مالكع أسامة ا شقر( .)2
و ن ر ا اطب إىل امل طوبة ور يتها.
القــول الثــاين :قــال بــه ابــن سزع ابــن عثيمــنيع الل نــة الدا مــة للبحــو العلميــة
واإلفتاء( .)3
عدم جوا تصوير امل طوبة ع طريق الفيديو أو والبص املباشر.
) (1اب قدامة ،املغين ،ج،7

.96

) (2األشــقر :عمــر ســليمان ،أحكــام الــزواج يف ــوء الكتــا والســنة ( ،عمــان :دار النفــائس1418 ،1 ،هـ ـ-
،)1997

 ،61العطار :عبد الناصر توفيق ،خ بة النساء يف الشريعة اإلس مية والتشريعات العربيـة للمسـلمني

وغري املسلمني (،القاهرة :مطبعة السعادة ،د1976 ، .م)،

السعيد (،القاهرة :مكتبة الصـفا1427 ،1 ،ه ـ2006-م)،

 ،117املصري :حممود أبو عمار ،الزواج اإلس مي
 ،228أبـو مالـز :كمـال بـ السـيد سـاه ،صـحي

فق ـ ــه الس ـ ــنة وأدلت ـ ــه وتو ــ ــي مـ ـ ــذاهب ا م ـ ــة( ،الق ـ ــاهرة :املكتب ـ ــة التوفيقي ـ ــة ،د2003، .م)،ج،3

األشقر:أسامة عمر سليمان ،مست دات فقهية يف قضااي الزواج وال
2000م).103 ،

،117

 (،األردن :دار النفائس1420 ،1 ،ه ـ-

) (3اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،فتاو الل نة الدا مة  -اجملموعة ا وىل ،مجع :أمحد بـ عبـد الـر اق

الدويش،ج،666 ،1
.325

 ،698اب اب  ،جمموع فتاو ،ج،4
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 ،210العتيما ،جمموع فتاو ورسائل ،ج،12

أدلة القول ا ول:

فقد شرع هللا سبحانه لل ِ
اطب أن يرى ِم املرأة قبل الزواج ما يَدعوه إىل نكاحها
ُ
لقوله « :ان ُر إِلَيـ َها ،فَِإنهُ أَحَرى أَن يـُؤَد َم بَـيـنَ ُك َما»(.)1
دل على الن ر إىل املرأة امل طوبة حديص« :ع أَِيب ُهَريـَرَة ،قَ َالُ :كن ُ ِ ِ
يب
ت عن َد الن ِّ
ول هللاِ
ِ
ِ
صا ِر ،فَـ َق َال لَهُ َر ُس ُ
صلى هللاُ َعلَيه َو َسل َف ،فَأ ََاتهُ َر ُجل فَأَخبَـَرهُ أَنهُ تَـَزو َج امَرأَةً م َ األَن َ
َ
ِ
ت إِلَيـ َها؟» ،قَ َالَ :ال ،قَ َال« :فَاذ َهب فَان ُر إِلَيـ َها ،فَِإن ِيف أَع ُ ِ
ا
صلى هللاُ َعلَيه َو َسل َف« :أَنَ َر َ
َ
صا ِر َشيـئًا«(.)2
األَن َ
حديص سهل ب سعد رضي هللا عنه ،أن امرأة جاءت رسول هللا ،فقالت :اي
رسول هللا ،جئت ألهب لز نفسي ،فن ر إليها رسول هللا « فصعد الن ر إليها وصوبه
.)3(».....
ع جابر ب عبد هللا رضي هللا عنه ،قال :قال رسول« :إذا خطب أحدكف املرأة،
فإن استطاع أن ين ر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل»(.)4
أن الصور املعاصرة داخلة يف معىن النصو  ،وآمره ابلر ية واملبيحة لل طبة ،وتشمل
هذه الصور بعمومها(.)5

) (1رواه ال،مــذي يف س ــننه ،أب ـواب النك ــا  ،ابب مــا جــاء يف الن ــر إىل امل طوب ــة ،1087 ،ج ،389 ،3ويف
الباب ع حممد ب مسلمة ،وجابر ،وأيب محيد ،وأيب هريرة ،وأنـس ،هـذا حـديص حسـ  .وقـد ذهـب بعـي أهـل العلـف
أن ين ر إليها ما ه ير منها حمرما ،وهو قول أمحد ،وإسحاق ،ومعىن قوله :أحـرى أن
إىل هذا احلديص ،وقالوا :ال
يؤدم بينكما ،قال :أحرى أن تدوم املودة بينكما.
) (2أخرج ـ ــه مس ـ ــلف يف ص ـ ــحيحه ،كت ـ ــاب النك ـ ــا  ،ابب ن ـ ــدب الن ـ ــر إىل وج ـ ــه املـ ـ ـرأة وكفيه ـ ــا ملـ ـ ـ يري ـ ــد تزوجه ـ ــا،
.1040
،1424ج،2
) (3أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب النكا  ،ابب الن ر إىل املرأة قبل التزوي ،

 ،5126ج،7

.14

) (4رواه أب ــو داود يف سـ ــننه ،كتـ ــاب النك ــا  ،ابب يف الرجـ ــل ين ـ ــر إىل امل ـ ـرأة وه ــو يريـ ــد تزو هـ ــا ،حسـ ــنه األلبـ ــا ،
 ،2082ج.229 ،2
) (5األشقر ،مست دات فقهية يف قضااي الزواج وال

.103 ،
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أدلة القول الثاين:

 )1حديص اب عبا رضي هللا عنه ،قال :مسعت رسول هللا يقول« :م صور صورة
يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينف فيها الرو  ،وليس بناف »(.)1
 )2أن عبد هللا ب عمر ،أخ ه :أن رسول هللا  قال« :إن الذي يصنعون هذه
الصور يعذبون يوم القيامة ،يقال هلف :أحيوا ما خلقتف »(.)2
 )3ال و تصوير ذوات األروا ابلكامريا أو اريها م آالت التصوير ،وال اقتناء صور
ذوات األروا وال اإلبقاء عليها(.)3
مناقشة أدلة القول ا ول:
عدم التوسع يف جوا ها وتقييدها ابحلاجة(.)4
مناقشة أدلة القول الثاين:
أن الص ـ ــور ابلفي ـ ــديو أو الب ـ ــص املباش ـ ــر را ـ ــف النه ـ ــي عن ـ ــه ولكـ ـ ـ اس ـ ــتتنوا م ـ ــا ك ـ ــان
للحاجة(.)5
الرتجي بني ا قوال:
أرجس القول األول؛ ألدلته القوية والصرحية ،كما أن القول التا راف قوله بعدم
اجلوا إال إنه استتىن احلاجة.
وأن األصل خطبة املرأة م أهلها ،ور يتها إبذمف ،ميك أن يكون وسائل التواصل
سببا ميسرا لل طبة ابإلفادة برقف أهلها للتواصل معهف مباشرة ،أو االستفسار ع بعي
) (1أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب النكا  ،ابب م صور صورة كلف يوم القيامـة أن يـنف فيهـا الـرو  ،ولـيس
بناف  ،5963 ،ج.169 ،7
) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب اللبا  ،ابب عذاب املصوري يوم القيامة ،5951 ،ج،7
) (3اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،ج.666 ،1
) (4ان ر :اب اب  ،جمموع فتاو ،ج،9

 ،390العتيما ،جمموع فتاوى ورسائل،ج،12

.167

 ،350اللجنة الدائمة

للبحــوث العلميــة واإلفتــاء  ،فتــاو الل نــة الدا مــة  -اجملموعــة ا وىل ،ج ،666 ،1واصــل ،أحكــام التصــوير يف

الفقه اإلس مي،

.398

) (5ان ر :اب اب  ،جمموع فتاو ،ج،9

 ،390اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ع فتاو الل نة الدا مـة

 -اجملموعة ا وىل ،ج ،666 ،1واصل ،أحكام التصوير يف الفقه اإلس مي،
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.398

املسائل حبدود وضواب ( ،)1قد يكون احلل يف حالة الن ر إىل املرأة ع وسائل التواصل
االجتماعي ،هو ترشيد األمر ،ن حتيل الفتاة املوضوع لويل أمرها ،وأال تستغرق يف احلديص
مع الرجل ،ويف حال عدم رابتها به ،تبا له رفضها ،ويف حال املوافقة حتيل املوضوع إىل
ويل أمرها.
مع االلتزام والتقيد بعدم التواصل معه ع وسائل التواصل االجتماعي؛ ألنه يعت
رجالً أجنبياً.
ويؤيد ذلز القول للباحتة :هادية بكر :مرت علي حاالت تعارف با اجلنسا ع
إكمال هذا التعارف ع الطرق
وسائل التواصل االجتماعي رابة يف النكا  ،وم
الشرعية ،حيص يذهب الرجل وخيطب املرأة م وليها ،ولك ب التنبه إىل أن ا طبة ع
وسائل تواصل االجتماعي ،قد يشو ا الكتري م احتماالت الغش والتدليس والتالعب،
فيجب التعامل معها حبذر وعدم االعتماد عليها بديالً لل طبة املباشرة(.)2
املس لة الثانية :أحكام اخل بة يف قانون ا سرة الق ري:

أ) مواد أحكام اخل بة يف القانون الق ري:
تعرض قانون األسرة القطري ،ألحكام ا طبة وتضم املواد (،)3()8،7،6،5
وتتعلق حكام ا طبة.
) (1ومـ هــذه الضـواب  :عــدم ا لـوة ،الكــالم بقــدر احلاجـة ،اــي الن ـر جتنبــا للفتنــة ،عـدم ا ضــوع ابلقـول مـ قبــل
ابلتحــدث معــا،
املـرأة ،أن تكــون املــرأة بكامــل حجا ــا وحشــمتها ،فــإذا حتققــت هــذه الشــرو  ،وأمنــت الفتنــة فــال
الباحتة است لصت هذه الضواب م فتاوى الفقهاء.
) (2لقاء مع هادية بكر ،استشارية أسرية مبركز اإلستشارات العا لية ،يوم التاللء املوافق2016-12-6 :م ،ملحق
(.)3
) (3ان ر :قانون األسرة القطري ،رقف ( ، )22لسنة 2006م.
مـادة (( :)5خطبـة هـي طلـب التـزوي  ،والوعــد بـه صـراحة ،أو ـا جـرى بــه العـرف ،وال ي،تـب عليهـا أي أ ـر مـ آلر
الزواج).
مادة (( :)6حترم خطبة املرأة ا رمة حترمياً مؤيداً أو مؤقتاً ،و و التعريي خبطبة معتدة الوفاة).
مادة (( :)7لكل مـ طـريف ا طبـة العـدول عنهـا ،وإذا سـلف ا اطـب مل طوبتـه قبـل العقـد مـاالً علـى أنـه مـ املهـر،
عدل أحد الطرفا ع ا طبة ،أو مات أ ناءها ،فيحق له أو لور ته اس،داد ما سلف بعينه إن كان قائماً ،وإال فمتله أو
قيمته يوم القبي ،وإذا اش،ت امل طوبة قدار مهرها أو بعضه جها اً عدل ا اطب ،فلها ا يـار بـا إعـادة املهـر،
أو تسليف ما يساويه م اجلها كال أو بعضا وقت الشراء مع الباقي م املهر).
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) مقابلة مع سقيل ساير الشمري:

يف يـ ــوم ا مـ ــيس2016-12-8 :م ،قمـ ــت قابلـ ــة قيـ ــل الشـ ــمري ،يف مكتب ـ ـه يف
اجملل ــس األعل ــى للقض ــاء ،الس ــاعة  9ص ــباحا ،وذل ــز؛ لتع ــرف عل ــى املزي ــد مـ ـ التطبيق ــات
القضــائية املتعلقــة ســألة ا طبــة واريهــا م ـ القضــااي املتعلقــة ابألســرة وخاصــة ع ـ وســائل
التواصل االجتماعي ،وال سوف تتعرض هلا الباحتة الحقا يف البحص ومعرفة رأيه فيها.
وسألت الباحتة الدكتور قيل :هل مواد قانون األسرة القطري ،يتضم معاجلة القضااي
األسرية ال تقع ع وسائل التواصل االجتماعي؟
فكان جوابه « :الناظر للقانون ده عبارة ع قواعد عامة تضب كل حاد ة تعرض
علي ــه ،بينم ــا وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي وس ــائل متط ــورة ومتج ــددة ،وال ميكـ ـ نفص ــل يف
القــانون ،للمطالبــة ن حيت ـوى علــى م ـواد تتعلــق بك ــل وســيلة تط ـرأ؛ ألن احل ـوادث متج ــددة
والقواعــد حمــدودة ،أمــا القواعــد تضــب وخاصــة مــا يتعلــق ســائل النكــا م ـ خطبــة ونكــا
وطــالق ،لــذلز القــانون ومــا يتضــمنه مـ مـواد مــذكورة ســابقا ،مغطــاة جلميــع اجلوانــب حتــت
قواعد عامـة شـاملة ،مشلـت كـل مـا هـو طـار حتـت قواعـد عامـة واملطالبـة إبضـافة كـل جديـد
م وسائل اإللك،ونية اجتماعية متجـددة للقـانون ،البـد أن تكـون املطالبـة مبنيـة علـى أسـس
ال يغطيهـ ــا القـ ــانون ،والنـ ــاظر مل ـ ـواد القـ ــانون يف هـ ــذه املسـ ــائل ـ ــدها مغطـ ــاة حتـ ــت قواعـ ــد
عامة»(.)1

مـادة(( :)8يــرد مـ عــدل عـ ا طبـة دون مقــتي اهلـدااي بعينهــا إذا كانــت قائمـة ،وإال فمتلهــا أو قيمتهـا يــوم القــبي،
وإذا عدل قتي اس،د ما أهداه بعينه إن كان قائماً ،أو قيمته يوم القـبي ،مـا ه تكـ اهلـدااي ممـا تسـتهلز بطبيعتهـا،
أو كان العرف يقتضي خبالف ذلز ،وإذا انتهت ا طبة ابلوفاة ،أو بسبب ال يد ألحد الطرفا فيه ،أو بعارض حـال
دون الزواج ،فال يس،د شيء م اهلدااي).
) (1لقــاء مــع قيــل ب ـ ســاير الشــمري ،ان ــب ر ــيس حمكمــة التمييــز ،يــوم ا مــيس 2016-12-8م ،يف مكتبــة يف
اجمللس األعلى للقضاء ،الساعة  9صباحا.shassan@sjc.gov.qa ،
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املبحث الثاين :عقد النكاا ع وسا ل التواصل االجتماعي:

وفيه مطلبان:
امل لب ا ول :عقد النكاا عن طريق الكتابة يف وسا ل التواصل

االجتماعي .

املس لة ا وىل :عقد النكاا كتابة عن طريق االتصاالت ا ديثة وع اإلنرتنت
ومن منه وسا ل التواصل االجتماعي:
يعتـ ـ عق ــد النك ــا مـ ـ العق ــود ذات الش ــأن الع ــيف ،ووص ــف يف الكت ــاب الك ــرمي
وىل الشارع هذا العقد اهتماما كبريا ،متمتال يف ما أوجبه الشارع للنكا
ابمليتاق الغليظ ،لذا ّ
م أركان ال ينعقد ا ،والبد م توافرها ليكون عقد النكا صحيحا ،ون را للتقدم التقـين
السريع ،استجدت نوا ل معاصرة مواكبة هلذا التقدم التقـين ،ه تكـ معروفـة يف الـزم املاضـي
وطـرأت هــذه النـوا ل املســتجدة علــى عقــد النكــا  ،وســنن ر مــدى جـراين هــذا النــوع اجلديــد
م العقود ،وما نص عليه الفقهاء يف هـذه النا لـة ،وهـل هنـا اخـتالف ،وسـنتكلف عـ هـذه
املسألة :
أركان النكاا :اختل الفقهاء يف أركان النكاا:

ذهب احلنفية إىل أن رك النكا هو اإل اب والقبول فق (.)1
ذهب املالكية إىل أن أركانه :ويل ،وحمل ( وج و وجة) ،وصيغة(.)2
ذهب الشافعية إىل أن أركانه مخسة :صيغة ،و وج ،و وجة ،وشاهدان ،وويل(.)3
ذهب احلنابلة إىل أن أركانه ال ة :وجان ،واإل اب ،والقبول(.)1

) (1ان ـ ــر :الكاسـ ــا  ،بـ ــدا ع الصـ ــنا ع يف ترتيـ ــب الش ـ ـرا ع،ج ،229 ،2اب ـ ـ جنـ ــيف ،البحـ ــر الرا ـ ــق شـ ــرا كنـ ــز
الدقا ق،ج،3

.87

) (2املـواق :حممــد بـ يوســف بـ أيب القاســف بـ يوســف العبــدري الغرانطــي ،ت897 :هــ ،التــاج واإلكليــل ملختصــر

خليل (،د.م ،دار الكتب العلمية1416 ،1 ،هـ1994-م)،ج،5
الصغري = بلغة السالك قر املسالك،2 ،

 ،43الصاوي ،حاشية الصاوي علـى الشـرا

.335

) (3املــاوردي ،اإلقنــاع يف الفقــه الشــافعي ،134 ،الشـربيين ،مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــا املنهــاج ،ج،4
.226
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تطورت وسائل التواصل االجتماعي نتيجة لتطور هذه التقنية تطوراً هائالً ،وتقدمت
تقدماً سريعاً ،وهذا التطور م ّك اإلنسان م الت اطب وإرسال األخبار وعقد العقود ع
هذه التقنية ،وكان لعقد النكا نصيب م هذه الوسائل؛ ألن وسائل التواصل مت ّك كالً
م الزوجا م ختاطب ور ية كل منهما لآلخر ،كما ميك إبرام عقد النكا م خالل
هذه الوسائل ،البد م بيان احلكف الشرعي إلجرائها ذه الوسيلة.
وعقد النكا ميك أن ُ رى ع وسائل التواصل االجتماعي بوسيلتا الكتابة
واملشافهة:
الوسيلة ا وىل :عقد النكاا كتابة ع وسا ل التواصل االجتماعي:

م خالل معرفتنا هلذا االختالف نستطيع التأصيل لقضية عقد النكا ع وسائل
التواصل االجتماعي الذي يعد اجلديد فيه هي السرعة ،وصور بعي املعاصري صورتا
للمسألة را(:)2
أن يكتب الويل إ ابه على النكا  ،يرسله ع ال يد اإللك،و  ،أو أي موقع م
وسائل التواصل االجتماعي إىل القابل ،فيصدر قبوله كتابة ،ترسل هذه الورقة ع ال يد
أو ع املوقع ال كتبت فيه إىل ا نا حى يشهدا عليها.
أن يكون اإل اب والقبول عاما ع الشبكة العنكبوتية م خالل املنتدايت املفتوحة
املتعلقة بشؤون النكا  ،أو يف أحد وسائل التواصل االجتماعي ،حيص يصدر الويل إ ابه
كتابة يف هذا املنتدى لش ص معا ،يصدر القابل قبوله ،يقوم ا نان م املتواجدي
يف املنتدى ابلشهادة على هذا العقد.

) (1ابـ قدامــة :بــو حممــد موفــق الــدي عبــد هللا بـ أمحــد بـ حممــد ،ت620 :ه ،عمــدة الفقــه ،حققــه :أمحــد حممــد
عزو (،د.م ،املكتبة العصرية1425 ،1 ،هـ 2004 -م)،
ج،37 ،5

 ،90-89البهـوتى ،كشاف القناع عن منت اإلقناع،

) (2ان ــر :صــاحلي :عبــد الــرحيف  ،انعقــاد الــزواج سل يــد اإلكــرتوين دراســة مقارنــة بــني الفقــه اإلس ـ مي والقــانون

اجلزا ري(،اجلزائـر :مـراب  -ورقلـة ،دفـاتر السياسـة والقـانون ،ع2012 ،7م)،

 ،192-191السـبيعي :بـدر انصـر

مشــرع ،املســا ل الفقهيــة املســت دة يف النكــاا ( ،الكويــت :جملــة الــوعي اإلســالمي1435 ،1 ،ه2014 -م)،
.122-118
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اختلف الفقهاء يف حكف عقد النكا با اائبا ابملكاتبة على قولا:
القول ا ول :عدم جواز النكاا بني غا بني وأدلته:
وهو قول مجهور الفقهاء املالكية( )1والشافعية( ،)2واحلنابلة( ،)3واستتنوا حالة
الضرورة ،وهي حالة األخر ( )4الذي ال قدرة لـه على النطق ،وحيس الكتابة:
وإليك بعض أقواهل يف حالة ا خرس:
 قال الدردير« :ال تكفي اإلشارة وال الكتابة إال لضرورة خر »(.)5 قال الشربيين« :ال ينعقد بكتابة يف ايبة أو حضور؛ ألما كناية ،فلو قال لغائب:وجتز ابن  ،أو قال :وجتها م فالن ،كتب فبلغه الكتاب أي ا فقال :قبلت ه
يصس ،وينعقد إبشارة األخر ال ال خيتص ا فطنون .أما ما خيتص ا الفطنون فإنه ال
ينعقد ا؛ ألما كناية»(.)6
 قال الرحيبا « :وال يصس النكا م قادر على النطق إبشارة وال كتابةلالستغناء عنها»(.)7
القول الثاين :جواز عقد النكاا سلكتابة بني غا بني:
وهو قول احلنفية( ،)8وقول عند الشافعية( ،)1ورواية عند احلنابلة(.)2
) (1ان ــر :الــدردير :أمحــد حممــد ،ت1201 :ه ،أقــر املســالك ملــذهب ا مــام مالــك( ،نيجــرياي :مكتبــة أيــوب،
د1420 ، .ه2000-م)،

املسالك ،ج،1

 ،631ج،2

،58الص ــاوي ،حاش ــية الص ــاوي عل ــى الش ــرا الص ــغري = بلغ ــة الس ــالك ق ــر
.350

) (2النووي ،رو ة ال البني وعمـدة املفتـني ،ج ،37 ،7الشـربيين ،مغـين احملتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـا املنهـاج،
ج ،279 -212 ،3ج،230 ،4
) (3املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراج من اخل ف ،ج،8

املنتهى ،ج،5

 ،50الرحيبا  ،م الب أويل النهى يف شرا غايـة

.49

) (4ولغة اإلشارة لألخر هي :حتريز عضو م أعضاء اإلنسان ،ان ر :القره دااـي ،مبـدأ الر ـا يف العقـود ،ج،1
.956
) (5الصاوي :حاشية الصاوي على الشرا الصغري = بلغة السالك قر املسالك ،ج،2
) (6الشربيين :مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفا املنهاج ،ج،4
) (7الرحيباىن ،م الب أويل النهى يف شرا غاية املنتهى ،ج،5

) (8ان ــر :ابـ جنــيف ،البحــر الرا ــق شــرا كنــز الــدقا ق ،ج،3
ج.513 ،4
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.350

230
.49
 ،90ابـ عابــدي  ،رد احملتــار علــى الــدر املختــار،

 )1يــزون إج ـراء عقــد النكــا ابلكتابــة ،ويشــ،طون اإلشــهاد يف النكــا  ،إال أم ـف
اختلفوا يف مدة الوقت الذي يـتف فيـه العقـد إ ـاابً وقبـوالً ،حيـص يشـ،طون املـوالة يف اجمللـس،
وجعلوا جملس العقد هو ساعة وصـول ا طـاب الـذي حيمـل فيـه اإل ـاب إىل الطـرف ااخـر،
فــإذا وصــله ودعــا الشــهود وأطلعهــف علــى الكتــاب أو أخـ هف ضــمونه وأشــهدهف علــى قبــول
النكا صـس النكـا  ،فقـد جعلـوا جملـس العقـد هـو اجمللـس الـذي يصـل فيـه ا طـاب حكمـا،
وعلى ذلز تتف املواالة با اإل اب والقبول عندهف ويتف اإلشهاد(.)3
 )2اش ،احلنفية لصحة عقد النكا ابلكتابة الشرو التالية(:)4
 أن يكون العاقد اائبًا وجود شاهدي  ،يشهدان على ما يف الكتاب عند إرساله. أن يتلفظ املرسل إليه ابلقبول لف ا ال كتابة.ـهد الغائـ ــب حـ ــا أيتيـ ــه الكتـ ــاب شـ ــاهدي  ،ويعـ ــرفهف بواقـ ــع احلـ ــال،
 أن يُش ـ َويصــر أمــامهف ابلقبــول ،فــإذا كانــت فــإذا كانــت امل ـرأة هــي القابــل ،فقبوهلــا حــا أيتيهــا
ا ط ــاب فت ــدعو ش ــاهدي تق ـ ـرأ عليهم ــا الكت ــاب وخت ـ ـ هف ض ــمونه وتص ــر بقبوهل ــا
النكا  ،وبذلز حيكف احلنفية أن الشهود مسعوا اإل اب الذي تضـمنه الكتـاب ،والقبـول
الذي تلف ت به املرأة.
واملتأمــل يف الشــرو الـ وضــعها احلنفيــة ،ــد أمــا شــرو  ،تضــم حفــظ أصــل مـ
األصول ا مسة ،وهو حفظ الفروج واألعراض ،فوجب إحاطة هذا األصل ذه الشرو .

) (1ان ر :النووي ،رو ة ال البني وعمدة املفتني ،ج،7

.38-37

) (2ان ـر :ابـ مفلــس :إبـراهيف بـ حممـد بـ عبــد هللا بـ حممــد ،ت884 :هــ ،املبــدع يف شــرا املقنــع ( ،بــريوت :دار
الكتب العلمية 1418 ،1 ،هـ  1997 -م)،ج.95 ،6
) (3ان ر :الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،5
ج.13-12 ،3
) (4ان ر :اب عابدي  ،رد احملتار على الدر املختار ،ج ،3
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 ،137اب عابدي  ،رد احملتار على الدر املختار،

.13

أدلة القول ا ول ومناقشتها:

 )1اش،طوا اإلشهاد عند انعقاد عقد النكا :
اش ـ،اطهف اإلش ــهاد عل ــى عق ــد النك ــا ح ــا انعق ــاده ،واإلش ــهاد ش ــر ص ــحة عن ــد
الشافعي وأمحد يف الرواية املشهودة(.)1
نـوق  :احلنفيـة يــزون إجـراء عقــد النكـا ابلكتابـة ،ويشــ،طون اإلشـهاد يف النكــا
كمــا اشــ،طه املــذاهب األخــرى ،إال أمــف اختلفـوا عــنهف يف مــدة الوقــت الــذي يــتف فيــه العقــد
إ اابً وقبوالً( ،)2قال الكاسا  « :قال عامة العلماء :إن الشهادة شر جوا النكا »(.)3
 )2اش،اطهف اجتماع إرادة العاقدي على إجراء العقد يف وقت واحد ،وهذا ما

يع ون عنه ابملوالة با اإل اب والقبول ،وهو حمل اتفاق عندهف ،ولك اختلفوا يف مدة
الوقت الذي يتف فيه العقد إ ااب وقبوال ،فأجا مالز ال،اخي( ،)4وفرق با الطويل
والقصري ،فالشافعية يوجبون ذلز على الفور( ،)5وال يضر عندهف الفصل اليسري ،أما احلنابلة
فلف يش،طوا الفورية( ،)6ولك اش،طوا أن يتف اإل اب والقبول يف جملس واحد ،وه يتشااال
عنه بغريه؛ ألن حكف اجمللس حكف حالة العقد.
ن ــوق  :أن إج ـراء العق ــد ب ــا ا ــائبا ال ح ــرج في ــه ،فالطرف ــان اائب ــان بش ص ــيهما
لكنهما يعقدان عقد احلاضري ويسمع كل واحد منهما ااخر ،كما يسمعهما الشهود حـا
نطقهم ــا ابإل ــاب والقب ــول ،الش ــهود ميك ــنهف االط ــالع عل ــى الكتاب ــة حل ــة وص ــول الرس ــالة
وإع ــالن املرس ــل إلي ــه أم ــامهف ،وأن االحتي ــا يف الف ــروج ال يل ــزم من ــه املن ــع ،لكن ــه يل ــزم اخت ــاذ
إجراءات تضم سالمة إجراء العقود ،و ظهور بعي الوسائل ال ميك أن تقلل م التزوير
) (1ان ر :النووي ،رو ة ال البني وعمدة املفتني ،ج،7

 ،45اب قدامة ،املغين ،ج،7

) (2ان ر :الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،2
) (3الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع  ،ج،2

.8

.231

.252

) (4ان ر :اب رشـد احلفيـد :أبـو الوليـد حممـد بـ أمحـد ،ت595 :ه ،بدايـة اجملتهـد ويايـة املقتصـد ( ،القـاهرة :دار
احلديص ،د1425، .هـ  2004 -م) ،ج،3

،36اب جزيع القوانني الفقهية،

) (5ان ــر :النــووي ،رو ــة ال ــالبني وعمــدة املفتــني ،ج،7

املنهاج ،ج،4

.131

 ،38الشـربيين ،مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــا

.347

) (6ان ر :اب قدامة ،املغين ،ج،7

 ،80الزركشي :مشس الدي حممد ب عبد هللا ،ت772 :ه ،شـرا الزركشـي

على خمتصر اخلرقي (،د.م ،دار العبيكان 1413 ،1 ،هـ  1993 -م) ،ج،5
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.128

كر يــة أحــد الطـرفا ااخــر عـ شاشــة احلاســب اايل املتصــل ابإلن،نــت الــذي ي هــر صــورة
كل م املتحاد ا(.)1
 )3ال ينعقد النكا ابلكتاب؛ ألن الكتابة م الكناايت ،لع ف خطر عقد النكا ،
فيحتا فيه ماال حيتا لغريه(.)2
نوق  :اع،اض فاسد ،فإن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلف  -كان مأمورا بتبلي
الرسالة واترة ابلكتاب واترة ابللسان فإنه كتب إىل ملو اافاق يدعوهف إىل الدي  ،وكان
ذلز تبليغا اتما فكذلز يف عقد النكا الكتاب نزلة ا طاب(.)3
أدلة القول الثاين ومناقشتها:
 )1ع عروة ،ع أم حبيبة ،أما كانت حتت عبيد هللا ب جحش فمات رض
احلبشة «فزوجها النجاشي الرسول  وأمهرها عنه أربعة آالف وبعص ا إىل رسول  مع
شرحبيل اب حسنة»(.)4
قال السرخسي« :ما روي «أن النيب  -صلى هللا عليه وسلف  -كتب إىل النجاشي
خيطب أم حبيبة  -رضي هللا عنها – فزوجها النجاشي منه وكان هو وليها ابلسلطنة»(.)5
 )2الكتاب نزلة ا طاب ،فينعقد النكا به(.)6
( .)7

 )3ينعقد انكا ابلكتابة؛ ألن الكتاب م الغائب خطابة

) (1ان ــر :الســند :عبــد الــرمح ب ـ عبــد هللا ،ا حكــام الفقهيــة للتعــام ت اإللكرتونيــة (ا اســب اآليل وشــبكة

املعلومـ ــات (اإلنرتنـ ــت)( ،رسـ ــالة دكتـ ــوراه مقدمـ ــة جلامعـ ــة حممـ ــد ب ـ ـ سـ ــعود ( ،د.م ،دار الـ ــوراق1424 ،1 ،ه-
2004م).231 -226 ،
) (2الغـزايل :أبــو حامــد حممــد ،ت505 :ه ،الوســييف يف املــذهب ،حققــه :أمحــد حممــود إبـراهيف ،حممــد حممــد اتمــر،
(القاهرة :دار السالم 1417 ،1 ،ه) ،ج.46 ،5
) (3السرخسي ،املبسوط ،ج،5

.16

) (4رواه أبو داود يف سننه ،كتاب النكا ،ابب الصداق ،
) (5السرخسي ،املبسوط ،ج،5
) (6السرخسي ،املبسوط،ج،5

 ،2107صححه األلبا  ،ج،2

.16-15
.16

) (7الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،2

49

.231

.235

الرتجي بني ا قوال:

القــول ال ـراجس عنــدي هــو القــول القائــل ابجل ـوا ؛ ألمــف اعت ـ وا جملــس العقــد ســاعة
وصول ا طـاب الـذي حيمـل اإل ـاب إىل الطـرف ااخـر ،فـإذا وصـل ا طـاب ودعـا الشـهود
وأطلعهف علـى الكتـاب وأخـ هف ضـمونه وأشـهدهف علـى قبـول النكـا فقـد مت النكـا  ،وأنـه
ميكـ لل اطــب أن يــرى لطوبتــه عـ وســائل التواصــل االجتمــاعي املتصــلة شــبكة اإلن،نــت،
وميك ـ ـ أن ي هـ ــر املتعاقـ ــدان وسـ ــائل اإل بـ ــات ا اصـ ــة لكـ ــل منهمـ ــا كمـ ــا ـ ــب أن يكـ ــون
الشاهدان يعرفان الطرفا ،مع األخذ بسبل االحتيا املمكنة ملنع التزييف واالحتيال يف هذا
العقد.
امل لب الثاين :عقد النكاا مشافهة ع وسا ل التواصل االجتماعي:
الوسيلة الثانية :عقد النكاا مشافهة:
بـرام وسـائل التواصــل االجتمـاعي الـ ختــتص اب اد ـة املباشـرة بــا الطـرفا متـل مــا
حيــدث يف اهلــاتف واجل ـوال؛ حبيــص ميك ـ أن يصــدر املوجــب إ ابــه ،فيســمعه القابــل فيصــدر
قبولهِ ،
وم َ يتف التعاقـد بيـنهف ،وانعقـاد النكـا ابملشـافهة ،يشـبه التعاقـد بـا احلاضـري مـ
حيــص مســاع كــل مـ املتعاقــدي عبــارة ااخــر فــور صــدورها وخيتلــف عنــه يف أممــا متباعــدان،
فالعقد يتف يف مان واحد ويف مكانا لتلفـا وقـد تصـور الفقهـاء هـذا النـوع مـ العقـود ،يف
ص ــورة ذكره ــا الن ــووي يف كتاب ــه اجملم ــوع « :وتن ــاداي ور ــا متباع ــدان وتبايع ــا ص ــس البي ــع ب ــال
خالف»(.)1
املس لة فيها قوالن:
القول ا ول :جوا انعقاد النكـا مشـافهة عـ وسـائل التواصـل االجتمـاعي ،أجـا
متـل هـذا العقــد مـ الفقهـاء املعاصـري  ،حممـد عقلـة( ،)2وهبــه الزحيلـي( ،)1وإبـراهيف الــدبو(،)2

) (1النووي :حميـي الـدي حيـى بـ شـرف ،ت676 :ه ،اجملمـوع شـرا املهـذ ( ،د.م ،دار الفكـر ،د، .د.ت) ،
ج.181 ،9
) (2ان ــر :اإلب ـراهيف :حمم ــد عقل ــة ،حكـ ـ إجـ ـراء العق ــود بوس ــا ل االتص ــال ا ديث ــة( ،األردن :دار الض ــياء،1 ،
1406هـ – 1986م).113 ،

50

وأسامة األشقر( ،)3واريهف ( ،)4ولكـ هـؤالء أوجبـوا اإلشـهاد علـى العقـد ،حبيـص يسـمع كـل
م الشاهدي اإل اب والقبول.
القــول الثــاين :منــع انعقــاد النكــا مشــافهة عـ وســائل التواصــل االجتمــاعي :ذهـب
إىل هــذا الق ــول اللجنــة الدائم ــة لإلفت ــاء( ،)5وأكتــر فقه ــاء جمم ــع الفقــة اإلس ــالمي( ،)6و قي ــل
الشمري(.)1
) (1ان ــر :الزحيل ــي :وهب ــة مص ــطفى ،حكـ ـ إجـ ـراء العق ــود لالت االتص ــال ا ديث ــة ( ،ج ــدة :جمل ــة جمم ــع الفق ــه
اإلسالمي ،ع،6ج1410 ،2هـ1990-م).669 -660 -656 ،
) (2املرجع السابق.
) (3األشقر ،مست دات فقهية يف قضااي الزواج وال

.112-111 ،

) (4ان ــر :الســند :عبــد الــرمح ب ـ عبــد هللا ،ا حكــام الفقهيــة للتعــام ت اإللكرتونيــة ( ا اســب اآليل وشــبكة

املعلوم ــات( ا نرتن ــت)  ( ،رس ــالة دكت ــوراه مقدم ــة جلامع ــة حمم ــد بـ ـ س ــعود ( ،د.م ،دار ال ــوراق1424 ،1 ،ه ـ ـ-

2004م) ،231 -226 ،فطــا  :هيفــاء ســتوراير دورلــوه ،ا حكــام الفقهيــة املتعلقــة سســتخدام اهلــات النقــال،
(ماليزاي :اجلامعة املدينة العاملية ،حبص تكميلي مقدم لنيل درجـة املاجسـتري يف الفقـه اإلسـالمي1435 ،ه ـ2014-م)،
 ، 97 -91الشبل :عبد العزيز بـ إبـراهيف ،اإلسبـات اإللكـرتوين يف النكـاا وال ـ

حمم ــد بـ ـ س ــعود اإلس ــالمية ،د ، .د.ت)،
.127-122

( ،السـعودية ،جامعـة اإلمـام

 ،294-293الس ــبيعي ،املس ــا ل الفقهي ــة املس ــت دة يف النك ــاا،

) (5الــدويش :أمحــد عبــد الــر اق ،فتــاو الل نــة الدا مــة( ،ال ـرايض :رائســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء ،د، .
د.ت) ،ج" ،91 ،18ن را إىل ما كتـر يف هـذه األايم مـ التغريـر وا ـداع ،واملهـارة يف تقليـد بعـي النـا بعضـا يف
الكــالم وإحكــام حماكــاة اــريهف يف األص ـوات حــى إن أحــدهف يقــوى علــى أن ميتــل مجاعــة م ـ الــذكور واإلانث صــغارا
وكبــارا ،وحيــاكيهف يف أص ـواهتف ويف لغــاهتف امل تلفــة حماكــاة تلقــي يف نفــس الســامع أن املتكلمــا أش ـ ا  ،ومــا هــو إال
ش ص واحد ،ون را إىل عناية الشريعة اإلسالمية حبفظ الفروج واألعراض ،واالحتيا لذلز أكتر م االحتيا لغريها
م عقود املعامالت  -رأت اللجنة أنه ينبغي أال يعتمد يف عقود النكـا يف اإل ـاب والقبـول والتوكيـل علـى ا ـادلت
التليفونيــة؛ حتقيقــا ملقاصــد الشـريعة ،ومزيــد عنايــة يف حفــظ الفــروج واألعـراض حـى ال يعبــص أهــل األهـواء ومـ حتــد هف
أنفسهف ابلغش وا داع".
) (6من مة املؤمتر اإلسالمي ،جملة جممع الفقه اإلسـ مي( ،جـدة :د.ن ،د ، .د.ت) ،قـرار رقـف ( ،)6/3/54ج،6
 ،958أن جملـس جممـع الفقـه اإلسـالمي املنعقـد يف دورة مـؤمتره السـاد جبـدة يف اململكـة العربيـة السـعودية مـ 17
إىل  23شـعبان 1410ه ـ املوافـق  20-14آذار (مــار ) 1990م.،قـرر:إذا مت التعاقــد بـا اــائبا ال معهمـا مكــان
واحد ،وال يرى أحدرا ااخر معاينة ،وال يسمع كالمه ،وكانت وسـيلة االتصـال بينهمـا الكتابـة أو الرسـالة أو السـفارة
(الرسول)  ،وينطبق ذلز على ال ق والتلكس والفاكس وشاشـات احلاسـب اايل (الكمبيـوتر) ففـي هـذه احلالـة ينعقـد
العقد عند وصول اإل اب إىل املوجه إليه وقبوله ،إذا مت التعاقد بـا طـرفا يف وقـت واحـد ورـا يف مكـانا متباعـدي ،
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أدلة القولني ومناقشتها:
أدلة القول ا ول:

 )1أن إج ـراء العقــد مشــافهة ع ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي تتــوافر فيــه شــرو عقــد
النكــا مـ اإل ــاب والقبــول ،ومســاع الشــهود للعاقــدي  ،واملـواالة بــا اإل ــاب والقبــول،
حبيص مي ّك الشهود م استماع صوت العاقد ااخر(.)2
 )2مسـألة احتــاد اجمللـس ،فــإن االتصــال عـ وســائل التواصــل االجتمـاعي بــا الطـرفا يف
نفــس الوقــت أيخــذ حكــف اجمللــس الواحــد ،وقــال الزحيلــي« :ألن اجمللــس الواحــد مــع
املتفرقات للضرورة«(.)3
أدلة القول الثاين:
 )1أن هـذه العقــود يف النكــا ؛ يــدخلها خــداع أحــد العاقــدي للطــرف ااخــر ،وأن عقــد
النكا

ب أن حيتا فيه ماال حيتا يف اريه؛ حف ا للفروج.

ن ــوق  :هن ــا وس ــائل لالحتي ــا يف مت ــل ه ــذه العق ــود مت ــل «:أن ــه ميكـ ـ أن ي ــرى
كل م املتحاد ا مع وجود
املتعاقدان ُ
بعضهما بعضا ع اهلاتف الذي يُ هر صورة ّ

حرم ،و ذا ينتفي ا داع ،كما أن هنا الشاهدي اللـذي يَعرفـان املتعاقـدي ع كمـا
املَ َ
معتمــدة تبـ ِّـا اســف العاقــد
ميكـ إصــدار بطاقــة "هويــة إلك،ونيــة ش صــية" م ـ جهــة َ

وينطبق هذا على اهلاتف والالسلكي ،فإن التعاقد بينهمـا يعتـ تعاق ًـدا بـا حاضـري وتطبـق علـى هـذه احلالـة األحكـام
ملزمـا
ـااب حمـدد املـدة يكـون ً
األصلية املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف الديباجـة ،إذا أصـدر العـارض ـذه الوسـائل إ ً
ابلبقـاء علــى إ ابــه خـالل تلــز املــدة ،ولـيس لــه الرجــوع عنـه ،إن القواعــد الســابقة ال تشـمل النكــا الشـ،ا اإلشــهاد
فيــه ،وال الصــرف الشـ،ا التقــابي ،وال الســلف الشـ،ا تعجيــل رأ املــال ،مــا يتعلــق ابحتمــال التزييــف أو التزويــر أو
الغل يرجع فيه إىل القواعد العامة لإل بات.
) (1لقاء مع الدكتور قيل ب ساير الشـمري ،انئـب رئـيس حمكمـة التمييـز ،يـوم ا مـيس 2016-12-8م ،يف مكتبـة
يف اجمللس األعلى للقضاء ،الساعة  9صباحا. shassan@sjc.gov.qa ،
) (2األشقر ،مست دات فقهية يف قضااي الزواج وال
) (3الزحيلي ،الفقه اإلس مي وأدلته ،ج،4

،

.2946
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وأهليتــه ،وداينتــه وجنســيته ،ومكــان إقامتــه ...إخل؛ وذلــز محاي ـةً للط ـرفا م ـ تغريــر

أحدرا اباخر»(.)1

 )2أن عقد النكا يش ،فيه اإلشهاد(.)2
نوق  :الشـهود يف عقـد النكـا ابملشـافهة موجـودون يسـمعون ا طـاب ،ويشـهدون
علــى مــا مسع ـوا وهــف علــى معرفــة ابلعاقــدي  ،وابإلمكــان التأكــد ع ـ طريــق اهلويــة أو بطاقــة
اإل بات سواء عادية أو إلك،ونية أو ع طريق التوقيع اإللك،و ( )3إن وجد(.)4
الرتجي بني ا قوال:
أرجــس القــول األول الــذي أجــا عقــد النكــا ابملشــافهة؛ لقــوة أدلتــه ،ومراعــاة هــذه
األدلــة ملتغـريات الـ تطـرأ علــى الزمــان واملكــان؛ وألن إجـراء هــذا العقــد ممكـ يف ظــل تــوافر
ســبل االحتيــا وتقييــده ابحلاجــة ،مــع تطبيــق كــل ســبل االحتيــا يف متــل هـذه العقــود متــل:
ر ية املتعاقدي بعضـهما بعضـا عـ وسـائل التواصـل االجتمـاعي الـ تُ هـر الصـوت والصـورة
حرم ،اصدار هوية إلك،ونية للمتعاقدي مـ جهـة معتمـدة تبـا
لكل م املتعاقدي  ،وجود املَ َ
ك ــل املعلوم ــات املتعلق ــة ابملتعاق ــدي  ،و ــذا االحتي ــا ينتف ــي ا ــداع ،عن ــد الن ـر إىل أقـ ـوال
) (1الكبيسي :عبدالعزيز شاكر محدان ،حك عقـد الـزواج بواسـ ة التقنيـات املعاصـرة وسـا ل االتصـال املسـموعة

واملر يــة أذوكجــا( ،حبــص مقــدم لنــدوة األنكحــة املســتحد ة يف واقعنــا املعاصــر ،كليــة الشـريعة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة
املتحدة 28 ،أبريل 2015م).http://www.alukah.net/sharia ،

) (2ان ــر :للجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء ،فتــاو الل نــة الدا مــة  -اجملموعــة ا وىل،ج،18
األشقر ،مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق.109 ،
) (3التوقيع اإل لك،و  :هو ما يوضع على رسالة البيـاانت ،ويت ـذ شـكل حـروف ،أو أرقـام أو رمـو  ،أو إشـارات ،أو
اريها ،ويكون له طابع متفرد ،ويست دم لتحديد هويـة املوقِـع ،ومييـزه عـ اـريه ،بغـرض بيـان موافقـه املوقـع علـى رسـالة
البياانت.
القــانون القطــري تطــرق للتوقيــع اإللكــ،و يف قــانون رقــف ( )16لســنة  ،2010ويشــكل هــذا املرســوم مصــدرا ألحكــام
قانون املعامالت االلك،ونية فق  ،وه عل املشرع أحكام التوقيع اإللك،و شـامال للمسـائل الشـرعية ،بـل حمصـورا يف
املعــامالت والتجــارة االلك،ونيــة ،حيــص ورد يف مــادة ( )3م ـ قــانون رقــف ( ،)16ال تســري أحكــام هــذا القــانون علــى
ا ــررات واملســتندات املتعلقــة ســائل األســرة واألح ـوال الش صــية ،ان ــر :اجلريــدة الرمسيــة ،و ارة العــدل ،العــدد/9،28
سبتم 2010/م.
،182

) (4الكبيســي ،حك ـ عقــد الــزواج بواس ـ ة التقنيــات املعاصــرة وســا ل االتصــال املســموعة واملر يــة أذوكجــا،
.http://www.alukah.net/sharia
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الفقهاء ،جند أن هنا اختالفا يف األقـوال ،ولكـ إذا أمعنـت الن ـر جنـدهف أمـف اتفقـوا علـى
االحتيا حلفظ الفروج واألعراض.
جواز انعقاد النكاا سلكتابة واملشافهة يف حالة ا

اجة :

وكلك لألسبا اآلتية:

أ – أن الشريعة مبنية على التيسري والت فيف(.)1
ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ...ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬ...ﱠ(سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
البقرة.)185 :
ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ (س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
النساء.)28 :
ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲞﲟﲠﲡﲢ...ﱠ (سورة احل .)78 :
أن أاب هريرة رضي هللا عنه قال :قام أعرايب فبـال يف املسـجد ،فتناولـه النـا  ،فقـال :
«فَِإمنَا بُعِتـتُف ُميَ ِّس ِري َ َ ،وَه تُـبـ َعتُوا ُم َع ِّس ِري َ »(.)2
ِ ِ
ـال« :إِن الـ ِّدي َ يُسـر،
صـلى هللاُ َعلَي ِـه َو َسـل َف قَ َ
ـيب َ
عـ أيب هريـرة رضـي هللا عنـه َعـ الن ِّ
ِ
َحـد إِال َالَبَـهُ ،فَ َسـ ِّد ُدوا َوقَـا ِربُواَ ،وأَب ِش ُـرواَ ،واسـتَعِينُوا ِابلغَـد َوةِ َوالرو َح ِـة َو َشـيء
َولَ يُ َشاد الـ ّدي َ أ َ
ِم َ الدُّجلَة»(.)3
ِ ِ
َشق
صلى هللاُ َعلَي ِه َو َسل َف قَ َال« :لَوَال أَن أ ُ
يب َ
ع أيب هريرة رضي هللا عنهَ ،ع الن ِّ
يص هري علَى أُم ِ َ -ألَمرتُـهف ِاب ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ص َالة»(.)4
ا َ -وِيف َحد ُ َ َ
َعلَى ال ُمؤمن َ
لس َوا عن َد ُك ِّل َ
َ ُ ّ
األدلة السابقة ،تدل على رفع احلرج والتيسري على األمة ،لذلز و انعقاد النكا ع
هذه الوسائل بقيود وضواب ومنها:
) (1الس ـ ــيوطي :عب ـ ــد ال ـ ــرمح بـ ـ ـ أيب بك ـ ــر ،ج ـ ــالل ال ـ ــدي  ،ت911 :ه ،ا ش ـ ــبا والنظ ـ ــا ر(،د.م ،دار الكت ـ ــب
العلمية1411 ،1 ،هـ 1990 -م)،

 ،76اب جنيف ،ا شبا والنظا ر على مذهب أيب حنيفة النعمان،

) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب الوضوء  ،ابب صب املاء على البول يف املسجد،220 ،ج،1
) (3أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب الدي يسر ،39 ،ج،1
) (4أخرجه مسلف يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،ابب السوا  ،252 ،ج،1
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أن ينطبق على العاقدي إحدى احلاالت التالية ،أو ما يشبهها م احلاالت:
أ) أن تكون الزوجة يف دولة حمتلة ال يستطيع الزوج الدخول إليها ،ففي هذه احلالة
و إجراء عقد النكا ع وسائل التواصل االجتماعي ويكون العقد مكتمل أركان
وشرو النكا ال اش،طها الفقهاء وإال فال ،وبعد وصول املرأة إىل وجها يتف تو يق عقد
النكا .
ب) أن يكــون الــزوج قــد حكــف عليــه بعقوبــة يف أحــد ســجون األعــداء ،وامل ـرأة امل ـراد
عقــد النكــا عليهــا يف دولــة أخــرى ففــي هــذه احلالــة ــو عقــد النكــا عـ وســائل التواصــل
االجتماعي ،بعد وصول الزوجة إىل وجها يتف تو يق العقد.
أن الشريعة وأدلتهـا تـدل علـى اعتبـار املـآالت ،لـذلز ـب يف هـذه املسـألة أن نقـدر
م ــآالت األفع ــال وعواق ــب األم ــور ،ومـ ــا يـ ــؤول إليـ ــه األم ــر يف النهاي ــة ،وإذا اسـ ــتقرأان الواق ــع
املعاص ــر ،وحق ــوق ال ــزوجا الل ــذي ر ــا عم ــاد األس ــرة ال ـ ـ يتك ــون منه ــا اجملتم ـ ـع ،ف ــالواقع
يســتوجب علينــا ،أن جنــد حــال ملتــل هــذه احلــاالت االســتتنائية ،يف مســألة إجـراء عقــد النكــا
ع وسائل التواصل االجتمـاعي ،مـع التقيـد بتـوافر أركـان وشـرو وألفـاأ النكـا عنـد إجـراء
عقد النكا يف هذه احلالة ،واالحتيا قدر اإلمكان يف ذلز.
وطل ــب الرخص ــة يف ه ــذه احل ــاالت االس ــتتنائية ،فيه ــا ص ــيانة وحف ــا للف ــروج ،ودف ــع
مفســدة الوقــوع يف الـزان ،أو إحلــاق الضــرر ابلبــدن ،سـواء ضــرر مــادي أو نفســي ،وتقــدر هــذه
احلالة بقدرها ويف وقتها.
وترى الباحتة مع كتافة وسائل التواصل االجتماعي ،وتطورهـا الشـديد ،فـإن ذلـز مـا
ينبئ إىل أما ستكون هي وسيلة االتصال املعتادة يف األجيال القادمة.
موق قانون ا سرة يف القانون الق ـري مـن عقـد النكـاا كتابـة أو مشـافهة عـ
وسا ل اإللكرتونية:
قانون األحوال الش صية القطري املادة (:)13
يش ،لصحة اإل اب والقبول ما يلي« :صدوررا ع رضـاء اتم لفـاأ تفيـد معـىن
الزواج لغة أو عرفاً ويف حالة العجز ع النطق فبالكتابة فإن تعذرت فبإشارته املفهومة»(.)1
والقــانون ال ي ــز عقــد النك ــا كتابــة إال لألخ ــر  ،وابلتــايل فعق ــد النكــا كتاب ــة يف
وسائل التواصل االجتماعي ال جتو بناء على القانون القطري.
) (1قانون ا سرة الق ري ،22/2006 ،مادة رقف ،13
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ومـع ذلــز فمـواد قـانون األســرة القطــري املتعلـق حكــام النكــا  ،مغطـاة حتــت قواعــد
فصــل يف ذلــز القاضــي قيــل الشــمري( ،)1وتــرى الباحتــة أن
عامــة مشلتهــا مـواد القــانون ،كمــا ّ
القانون عندما جعل مواد القانون مغطاة حتت قواعد عامة وشاملة؛ لعله أراد أن عـل البـاب
مفتوح ـ ــا للجه ـ ــات امل تص ـ ــة ابلفت ـ ــوى أو القض ـ ــاء يف ه ـ ــذه املس ـ ــألة أو اريه ـ ــا م ـ ـ املس ـ ــائل
املسـتجدة ،وبنــاء علــى ذلــز تعـديل قــانون األســرة القطــري( ،)2حبيـص يتطــرق القــانون القطــري
للتوقيــع اإللكــ،و ( )3يف قــانون رقــف ( )16لســنة ،2010ليســري أحكــام هــذا القــانون علــى
ا ـ ــررات واملسـ ــتندات املتعلقـ ــة سـ ــائل األسـ ــرة واألح ـ ـوال الش صـ ــية؛ ألن اعتمـ ــاد التوقيـ ــع
اإللك،و  ،يعت مـ أفضـل سـبل االحتيـا  ،ويقيـد إجـراء هـذه العقـود يف حالـة احلاجـة كمـا
بينت الباحتة سابقا.

املبحث الثالث :إيقاع ال

ع وسا ل التواصل االجتماعي.

وفيه مطلبان:
امل لب ا ول :إيقاع الطالق ع طريق الكتابة ع وسائل التواصل

االجتماعي.

الطـ ــالق ابلكتابـ ــة ،كـ ــأن يرسـ ــل الـ ــزوج طـ ــالق وجتـ ــه برسـ ــالة نصـ ــية ع ـ ـ وسـ ــائل التواصـ ــل
االجتم ـ ــاعي ،مت ـ ــل :الـ ـ ـواتس أب أو س ـ ــناب ش ـ ــات ،أو رس ـ ــالة نص ـ ــية ،عـ ـ ـ طري ـ ــق ال ي ـ ــد
اإللكــ،و  ،فهــل يقــع الطــالق ــذه الطــرق؟ وهنــا ارتبــا بــا هــذه النا لــة ومســألة إيقــاع
الطالق ابلكتابة وم خالل املسألة القدمية استنب حكف املسألة اجلديدة.

فصـ َـل القاضــي قيــل الشــمري يف ذلــز يف مبحــص ا طبــة الــذي ذكــر ســابقا يف الفصــل التــا  ،املبحــص األول
)ّ (1
"األحكام الشرعية املتعلقة ابلتعارف وا طبة ع مواقع التواصل االجتماعي" ،املسألة الرابعة :أحكـام ا طبـة يف قـانون
األسرة القطري.
) (2ان ر :اجلريدة الرمسية ،و ارة العدل ،العدد /9،28سبتم 2010/م.
) (3ألن التوقيــع اإللكــ،و يســري يف املعــامالت التجاريــة فق ـ  ،بينمــا ا ــررات واملســتندات املتعلقــة ســائل األســرة
واألحوال الش صية االحتيا فيها أوجب لتقنا التوقيع اإللك،و  ،وتعريف التوقيع اإللك،و مت التطرق إليه سابقا.
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املسألة القدمية فيها خالف با الفقهاء يف إيقاع الطالق ابلكتابة على قولا:
سلكتابة.

القول ا ول :ال يص ال
ذهب إليه ال اهرية( ،)1وقول للشافعية (:)2
ذهبوا إىل عدم وقوع الطالق ابلكتابة ،وإمنا يقـع ابللفـظ مـ القـادر عليـه ،ويطلـق مـ
ال حيسـ العربيــة بلغتــه ابللفــظ الــذي يــ،جف عنــه يف العربيــة ابلطــالق ،ويطلــق األبكــف واملـريي
ا يقرر عليه م الصوت ،أو اإلشارة ال يوق ا م مسعها قطعا أمما أرادا الطالق.
إليك بعض أقواهل :
قال اب حزم «:ما عدا هذه األلفاأ فال يقع به طالق البتة  -نوى ا طالقاً ،أو ه
ينو  -ال يف فتيا وال يف قضاء  -متل :ا لية وال ية ،وأنت م أة ،وقد برأتز ،وحبلز على
ااربز»(.)3
أصال ،لكنها
قال الغزايل «:كتابة الطالق م القادر على النطق ،وهي ليس بصريس ً
كناية على قول ،ولغو على قول»(.)4
سلكتابة.
القول الثاين :يص ال
وذهب إليه احلنفية( ،)5املالكية( ،)6والشافعية( ،)7واحلنابلة(.)1

) (1ابـ حــزم :أبــو حممــد علــي بـ أمحــد بـ ســعيد ،ت456 :ه ـ ،احمللــى سآلاثر( ،بــريوت :دار الفكــر،د، .د.ت)،
ج.455-454 ،9
) (2حــافظ :عبــد الــرمح ب ـ حممــد ،خ صــة الفقــه علــى مــذهب اإلمــام الشــافعي( ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة :دار
املنار1414 ،2 ،ه1994 -م).134 ،
) (3اب حزم ،احمللى سآلاثر ،ج،9

.439

) (4الغ ـزايل ،ت 505 :ه ،ـ الــوجيز يف فقــه اإلمــام الشــافعي (،بــريوت :دار األرقــف1418 ،1 ،ه1997 -م)،
ج.60 ،2
) (5ان ر :الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،5
) (6ا رشـي ،شــرا خمتصـر خليــل للخرشـي ،ج،4
.92 -91

.137

 ،49ان ــر :علـيش ،مــن اجلليــل شـرا خمتصــر خليــل ،ج،4

) (7املـ ـ ـ ــز  :إمساعيـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ حيـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ إمساعيـ ـ ـ ــل ،ت264 :ه ،خمتص ـ ـ ـ ــر امل ـ ـ ـ ــزين( ،بـ ـ ـ ــريوت :دار املعرف ـ ـ ـ ــة ،د، .
1410ه ـ1990/م) ،ج ،296 ،8الرملــي :مشــس الــدي حممــد بـ أيب العبــا أمحــد بـ محــزة شــهاب الــدي ،ت:
1004هـ ،ياية احملتاج إىل شرا املنهاج(،بريوت :دار الفكر1404 ،8 ،هـ1984/م) ،ج،6
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ذهبوا إىل وقوع الطالق ابلكتابة م احلاضر والغائب وهو م قبيل الكناية ،يقع إن
قصد املطلق به الطالق ،وال يقع إن ه يقصد به املطلق الطالق.
إليك بعض أقواهل :
قال اب عابدي  «:إن كانت مستبينة لكنها اري مرسومة إن نوى الطالق وإال ال،
وإن كانت مرسومة يقع الطالق نوى أو ه ينو»(.)2
 الكتابة ال يقع ا الطالق نوعان عند احلنفية(.)3• مس ــتبينة وا ــري مرس ــومة :م ــا يكت ــب عل ــى ورق ــة أو ع ـ ـ شاش ــة اجله ــا املتض ــم املوق ــع
االجتم ــاعي ،عل ــى وج ــه ميكـ ـ فهم ــه وقراءت ــه ،مت ــال ذل ــز ،مـ ـ يكت ــب إىل وجت ــه ابمسه ــا
وعنواما قائالً :اي فالنة أنت طالق.
• اري املرسومة :فهي :أن يكتب فالنة أو وج طالق دون أن يذكر امسها.
• الكتابة املستبينة املرسومة :إن كانت لفاأ صرحية فال حيتاج إىل نية ،فالطالق يقع.
مى يقع طالق الكناية عند احلنفية(:)4
• إذا كانت بلفظ كناية فتحتاج إىل نية.
• الكتابة اري املرسومة :تعد م الكناايت ،فال يقع ا طالق إال مع النية ،سواء أكان
ص ّد َق قول الزوج.
لفاأ صرحية ،أم لفاأ الكناية ،فلو ادعى الزوج أنه ه ينوُ ،
قــال ا رشــي« :الــزوج إذا كتــب إىل وجتــه أو إىل اريهــا أنــه طلقهــا وهــو عــا م علــى
ذل ــز ف ــإن الط ــالق يق ــع علي ــه ج ــرد فراا ــه مـ ـ الكتاب ــة وين ــزل كتب ــه للف ــظ الط ــالق منزل ــة
مواجهتها»(.)5

) (1ان ر :اب قدامـة ،املغـين ،ج،7
اإلرادات ،ج،3

 ،486البهـويت ،دقـا ق أويل النهـى لشـرا املنتهـى املعـروف بشـرا منتهـى

.86

) (2اب عابدي  ،رد احملتار على الدر املختار ،ج،3

.246

) (3الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،5

) (4اب عابدي  ،رد احملتار على الدر املختار ،ج،3
) (5ا رشـي ،شــرا خمتصـر خليــل للخرشـي ،ج،4
.92 -91
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 ،49ان ــر :علـيش ،مــن اجلليــل شـرا خمتصــر خليــل ،ج،4
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قــال املــز « :ولــو كتــب بطالقهــا فــال يكــون طالقــا إال ن ينويــه ،كمــا ال يكــون مــا
خالف الصريس طالقا إال ن ينويه ،فإذا كتـب إذا جـاء كتـايب فحـى أيتيهـا ،فـإن كتـب أمـا
بعد فأنت طالق طلقت م حا كتب»(.)1
قال اب قدامة« :وإن كتب طالق امرأته ونوى طالقها وقع وإن نوى جتويد خطـه أو
اف أهله ه يقع»(.)2
أدلة القولني:
أدلة القول ا ول:
 )1أن اسف الطالق ورد يف القرآن على اللفظ ال على الكتابة ،قال اب حزم« :ال يقع
طالق إال بلفظ م أحد ال ة ألفاأ :إما الطالق ،وإما السرا  ،وإما الفراق»(.)3
 )2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲖ ﲗﲘ  ...ﱠ (البقرة ،)229 :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ...ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ (األحزاب ،)49 :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁﲂ ...ﱠ(النساء ،)130 :وبذلز اليقع الطالق كتابة ،قال اب حزم « :وال
يقع يف اللغة ال خاطبنا هللا تعاىل ا ورسوله  اسف تطليق على أن يكتب إمنا
يقع ذلز اللفظ به ،فصس أن الكتاب ليس طالقا حى يلفظ به إذ ه يوجب ذلز
نص»

( .)4

نوق  :إن رسول هللا ،كان مأمورا بتبلي الرسالة ،اترة ابلكتاب واترة ابللسان
فإنه كتب إىل ملو اافاق يدعوهف إىل الدي  ،وكان ذلز تبليغا اتما ،فالكتاب
نزلة ا طاب(.)5
ال يوجد دليل يعتد به يدل على وقوع الطالق ابلكناايت(.)6
) (1املز  ،خمتصر املزين ،ج،8
) (2اب قدامة ،املغين ،ج،7

.296
.486

) (3اب حزم ،احمللى سآلاثر ،ج.436 ،9
) (4اب حزم ،احمللى سآلاثر  ،ج،9
)(5السرخسي ،املبسوط ،ج،5

) (6اب حزم ،احمللى سآلاثر ،ج،9

.454

.16
.439
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نوق  :الطالق م األشياء ال تنعقد ابلكناية مع النية(.)1
أدلة القول الثاين:
مـ حيـص احتـاد اجمللـس ،أن جملـس التعاقـد بـا حاضـري  :هـو حمـل صـدور اإل ــاب،
وجملــس التعاقــد بــا اــائبا :هــو حمــل وصــول الكتــاب أو تبلي ـ الرســالة ،قياســا علــى جملــس
العقد با حاضري (.)2
كان رسول هللا  يبعص كتبه إىل امللو واريهف(.)3
أن الكتاب ــة املس ــتبينة املرسـ ـومة لف ــاأ ص ــرحية تق ــوم مق ــام ال ــتلفظ الصـ ـريس ،واللف ــظ
الص ـريس ال حيتــاج إىل نيــة ،فم ـ ابب أوىل أن الكتابــة املســتبينة واملرســومة ال حتتــاج إىل نيــة،
الكتاب كا طاب»(.)4
ألن«
ُ
ما عمل به ا لفاء والقضاة واألمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهف إىل بعـي،
وال يشــهدون حاملهــا علـى مــا فيهــا ،وال يقرءومــا عليــه ،هــذا عمــل النــا مـ مـ نبــيهف إىل
اان(.)5
توصــية الرســول  املســلف بكتابــة وصــيته ،ولــو ه ــز االعتمــاد علــى ا ـ ه تك ـ
لكتابــة وصــية فائــدة ،ع ـ عبــد هللا ب ـ عمــر رضــي هللا عنهمــا :أن رســول هللا صــلى هللا عليــه
وســلف قــال« :مــا حــق امــر مســلف لــه شــيء يوصــي فيــه ،يبيــت ليلتــا إال ووصــيته مكتوبــة
عنده»(.)6
\

) (1ان ر :ابـ عابـدي  ،رد احملتـار علـى الـدر املختـار ،ج ،247 ،3املـواق ،التـاج واإلكليـل ملختصـر خليـل ،ج،5
 ،327النووي ،اجملموع شرا املهذ ،ج،17

 ،95اب قدامة ،املغين ،ج،7

) (2الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،ج،5

.389

.137

) (3اب ـ القــيف :أب ــو عبــد هللا حمم ــد ب ـ أيب بك ــر ب ـ أي ــوب ،ت 751 - 691 :ع ال ــر ا كمي ــة يف السياس ــة

الشرعية ،حققه :انيف ب أمحد احلمد (،مكة املكرمة :دار عاه الفوائد 1428 ،1 ،هـ) ،ج.547 ،2

) (4الزحيلي :حممد مصطفى ،القواعد الفقهية وت بيقاهتا يف املذاهب ا ربعة( ،دمشق :دار الفكر 1427 ،1 ،هـ
  2006م) ،ج.339 ،1) (5اب القيف ،ال ر ا كمية،

175

) (6أخرجــه الب ــاري يف صــحيحه ،كتــاب الوصــااي ،ابب الوصــااي وقــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلف«:وصــية الرجــل
مكتوبة عنده»،2738 ،ج.2 ،4
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إن ا ـ كــاللفظ يف الداللــة عمــا يريــد الشـ ص ،مــع كــون الكتابــة أكتــر بــااتً مـ
الكالم؛ ألن الكتابة ين ر إليها فهـي لبتـة ال تتغـري ،عكـس الكـالم لـذلز الكتابـة تـدل علـى
( .)1
املقصود ،فهي كاللفظ ،وهلذا يقع ا الطالق
سلكتابة:
اخل صة من إيقاع ال
أن مجهور الفقهاء م املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة أن الطالق ابلكتابة كناية فال يقـع
إال إذا ن ــوى ،وذه ــب احلنفي ــة إىل أن الكتاب ــة إذا كان ــت مس ــتبينة مرس ــومة ابمسه ــا فإن ــه يق ــع
صرحيا ،وإال كان كناية ه يقع إال ابلنية.
سلكتابة:

الرتجي ورأي الباحثة يف إيقاع ال

أرجس قول اجلمهور ،القائل أن الطالق يقع ابلكتابة لقوة أدلته ،ومراعاته للواقع.
تـرى الباحتـة أن كانـت الكتابــة مسـتبينة ومرسـومة وكانـت لفــاأ صـرحية وقـع الطــالق،
وإال فال ،والكتابة املرسومة ع وسائل التواصـل االجتمـاعي :متـل إرسـال رسـالة نصـية واتـس
أب أو سناب شات ع حسابه ا ا به ،أو ع بريـده اإللكـ،و  ،والبـد مـ التأكـد مـ
الـزوج ن الطـالق وقـع منـه فعـال ،واـري املرسـومة متـل :إرسـال رسـالة عـ إحـدى اجملموعــات
يف وسائل التواصـل االجتمـاعي ،أو أنـه ه يـذكر امسهـا ،أو كـان عـ التطبيقـات الـ ال تتبـت
وإمن ـا ت ــزول ،أو ع ـ طري ــق املنت ــدايت املنتش ــرة ع ـ ش ــبكة اإلن،ن ــت ويف ه ــذه احلال ــة ال يق ــع
الطــالق .ويتضــس أن الطــالق عـ الوســائل اإللك،ونيــة كتابــة يقــع إذا كانــت الكتابــة مســتبينة
ومرسومة وبلفظ صريس يف الطالق ،فإن كانت مستبينة ومرسومة ولكنها بلفظ اري صريس يف
الطالق فالبد أن يسأل املطلق ع نيته .وأما إن كانت الكتابة اري مستبينة وال مرسومة فإن
املطلق يسأل ع نيته فإن أراد الطالق وقع وإال فال(.)2

) (1اب القيف ،ال ر ا كمية،
) (2ان ــر :أبــو بصــل ،ال ـ

.175

سلكتابــة ( ،شــبكة األلوكــة  /آفــاق الش ـريعة  /مقــاالت شــرعية  2014/11/10 ،م-

1436/1/17ه) ،http://www.alukah.net/sharia ،كتانة :وسا ل التواصل االجتماعي وأسرهـا علـى
ا سرة،

.102-99
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امل لب الثاين :إيقاع ال

مشافهة ع وسا ل التواصل االجتماعي.

با يدي هذه املسألة نقدم أمور هامة يف مسألة الطالق ا خيص مسألتنا هذه ،ويقع
الطالق ابملشافهة ابللفظ ،وقسف الفقهاء األلفاأ ال يقع ا الطالق يف الشرع إىل قسما:
الصريس والكناية.
القس ا ول :اللفظ الصري :
إذا كــان العلمــاء يــزون الطــالق ابلكتابــة ،ومــنهف مـ قــال إمــا تقــع ابللفــظ الص ـريس
وخرجنــا عليهــا مســألة الطــالق ابلكتابــة ع ـ وســائل
ومــنهف م ـ قــال إمــا كنايــة ،كمــا تقــدمّ ،
التواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي ،فم ـ ـ ـ ابب أوىل إيق ـ ــاع الط ـ ــالق ابملش ـ ــافهة ع ـ ـ ـ وس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتماعي؛ ألن اللفظ أقوى ،فإذا أجا وا إيقاع الطالق ابلكتابة ،فاللفظ أقوى م الكتابة.
قــال الصــاوي« :لف ــه الصـريس الــذي تنحــل بــه العصــمة ولــو ه ينــو حلهــا مــى قصــد
اللفــظ (الطــالق) كمــا لــو قــال :الطــالق يلــزمين ،أو :علــي الطــالق أو :أنــت الطــالق ،وحنــو
ذلز( ،وطالق) ابلتنكري أي :يلزمين ،أو :عليز ،أو :أنت طالق ،أو :علي طـالق ،وسـواء
نطق ابملبتدأ كأنت أو اب كعلي أم ال ،ألنه مقدر واملقدر كالتابت»(.)1
وأما م تلفظ بصريس الطالق ،فإن الطالق يقع عليه وإن ه تصاحب ذلز نية
الطالق وقال ا رقي «:إذا أتى بصريس الطالق لزمه نواه أو ه ينوه»(.)2
الطالق ابملشافهة يقع ع وسائل التواصل االجتماعي بصي صرحية؛ ل هور داللتها
عند النا ومتل  :أنت طالق ،فالطالق يقع ولو ه ينوه.

) (1الصاوي ،بلغة السالك قر املسالك املعـروف ااشـية الصـاوي علـى الشـرا الصـغري (الشـرا الصـغري هـو
اإلم ِام مالِ ٍ
شرا الشيا الدردير لكتابه املسمى أقر املسالك لِ َم ْذ َه ِ
ك)  ،ج.559 ،2
ب ِْ َ َ
) (2ا رقــي :عمــر ب ـ احلســا ب ـ عبــد هللا ،ت334 :ه ،مــنت اخلرقــى علــى مــذهب أيب عبــد هللا أمحــد بــن حنبــل
الشيباين( ،د.م ،دار الصحابة لل،اث1413 ،1 ،هـ1993-م)،
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القس الثاين :لفظ الكناية:
م الصي الكنائية ال يقع ا الطالق مشافهة ،كقوله :احلقي هلز وحنوه ،وهي
صي ه توضع للطالق أصال ،ولك قد حتتمل الطالق بسبب قرائ دالة عليه أو بسبب
العرف الدارج عند النا  ،فهذا يقع به الطالق إذا نواه.
الطالق ابملشافهة فيه حتديد جملس العقد ،واحتاد جملس العقد شر يف االنعقاد،
ويكون جملس العقد يف املكاملة اهلاتفية هو م االتصال ،أو امل اطبة الشفوية ،فإن انتقل
املتحدث إىل حديص آخر انتهت(.)1
 -هل يتوق ال

على اإلشهاد؟

إيقاع الطالق مشافهة ع وسائل التواصل االجتماعي قد حيصل فيه تناكر ،فهل
يلزم اإلشهاد على هذا النوع م الطالق؟
مسألة اإلشهاد على الطالق اختلف فيه الفقهاء على قولا مشهوري  ،ولك قبل
اإلتيان ابلقولا نذكر حترير حمل النزاع.
رير حمل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية اإلشهاد على الرجعة م الطالق.
قال اب عاشور « :اتفق اجلميع على أن هذا اإلشهاد ليس شرطا يف صـحة املراجعـة
أو املفارقة»(.)2
ا قوال الواردة يف املس لة:
اختلف الفقهاء يف حكف اإلشهاد يف الطالق على قولا مشهوري :
القول ا ول -االستحبا :
ابتفاق املذاهب الفقهية :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة (.)1
) (1الزحيليَ :وهبَة ب مصطفى ،الفقه اإلس مي وأدلته(،دمشق :دار الفكر،12 ،د.ت) ،ج،4
) (2اب عاشور :حممد الطاهر ب حممـد بـ حممـد الطـاهر،ت1393 :ه ـ ،التحريـر والتنـوير( ،تـونس :الـدار التونسـية
للنشر،د 1984 ، .هـ )،ج.309 ،28
.2951
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القول الثاين :الوجو :

ومم ـ ذهــب إىل ذلــز م ـ الصــحابة ،اب ـ عبــا رضــي هللا عنــه ،وعم ـران ب ـ احلصــا
رضــي هللا عنــه ،وم ـ التــابعا عطــاء واب ـ ج ـري  ،واب ـ س ـريي وســعيد ب ـ املســيب( ،)2وم ـ
الفقهاء
اب حزم( ،)3وم العلماء املعاصري حممد أبو هرة( ،)4وبدران أبو العينا( ،)5وعلي
ا فيف( ،)6وسيد سابق(.)7
أدلة القولني:
أدلة القول ا ول:

القيا على اإلشهاد على البيع ،فاجلميع متفقون على أنه على االستحباب ال على
الوجوب وكذلز اإلشهاد على الطالق(.)8

) (1السرخسيع املبسوط ،ج،6

 ،19اب جنيف ،البحر الرا ق شرا كنز الدقا ق ،ج،5

،55

اب عبد ال  :أبو عمر يوسف ب عبـد هللا بـ حممـد ،ت463 :هــ ،الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة ،حققـه :حممـد حممـد
أحيـد ولـد ماديـز املوريتـا (،الرايض :مكتبـة الـرايض احلديتـة1400 ،2 ،ه ـ1980/م) ،ج ،574 ،2ابـ جـزي،
القــوانني الفقهيــة،

امل الب يف شرا رو

 ،155النــووي ،منهــاج ال ــالبني وعمــدة املفتــني يف الفقــه،
ال الب ،ج،3

 ،341الزركشي ،شـرا الزركشـي علـى خمتصـر اخلرقـي ،ج،5

اب قاسف :عبد الرمح ب حممـد،ت1392 :ه  ،حاشية الرو
هـ) ،ج604 ،6
) (2اب كتري  ،تفسري القرنن العظي  ،ج،8
) (3اب حزم ،احمللى سآلاثر ،ج،10

 ،241كـراي األنصــاري ،أســمل
،447

املربع شرا زاد املسـتقنع(،د.م،د.ن1397 ،1 ،

.145

.17

) (4أبو هرة :حممد ،ا حوال الشخصية( ،القاهرة :دار الفكر العريب1368 ،2 ،ه1948 -م)،

.369

) (5أبو العينا :بدران ،الفقه املقارن لألحوال الشخصية بني املذاهب ا ربعة السنية واملذهب اجلعفري والقانون
الزواج وال

( ،بريوت :دار النهضة العربية ،د1386 ، .ه1967 -م) ،ج،1

.379

) (6ا فيف :علي ،فر الزواج يف املذاهب اإلسـ مية( ،القـاهرة  ،دار الفكـر العـريب1429 ،1 ،ه2008 -م)،
.126
) (7سابقع فقه السنة ،ج،2
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) (8اجلص ـ ـ ــا  :أمح ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ــي أب ـ ـ ــو بك ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـرا ي ،ت370 :ه ،أحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ــرنن ،حقق ـ ـ ــه :حمم ـ ـ ــد ص ـ ـ ــادق
القمحاوي(،بريوت :دار إحياء ال،اث العريب ،د 1405 ، .هـ) ،ج.351-350 ،5
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نوق  :ألن هنا فرقا با عقد البيع ،وعقد الطالق ،فعقد البيع عقد معاوضات،

وعقد الطالق عقد ي،تب عليه أمور هامة ،قال اب عاشور «:قيا الطالق والرجعة على
البيع قد يقد فيه بوجود فارق معت وهو خطر الطالق واملراجعة وأرية ما ي،تب عليهما
م ا صومات با األنساب ،وما يف البيوعات مما يغين ع اإلشهاد وهو التقايي يف
األعواض»(.)1
أدلة القول الثاين:
عموم ااية ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ (سورة الطالق ،)2 :وقال اب اب  «:ال مانع
م كون ااية يف األمري مجيعاً ،فيُشهد على طالقها ويشهد على رجعتها»(.)2
أ ر الصحايب عمران ب حصا رضي هللا عنه ،ع اب سريي قال :سأل رجل عمـران
بـ حصــا رضــي هللا عنــه ،عـ رجــل طلــق وه يشــهد وراجــع وه يشــهد قــال« :طَلـ َـق ِيف َاـ ِـري
ِِ
ِ
اج َعتِ ِهَ ،وليَستَـغ ِف ِر اّللَ»(.)3
عدةَ ،وارَجتَ َع ِيف َا ِري ُسنة فَـليُش ِهد َعلَى طََالقه َو َعلَى ُمَر َ
قال اب عاشور« :ألنه إمنا شرع احتياطا حلقهما ،وجتنبا لنوا ل ا صـومات؛ خوفـا مـ
أن ميوت فتدعي أما وجة ه تطلق ،أو أن متوت هي فيدعي هو ذلز ،وكـأمف بنـوه علـى أن
األمر ال يقتضي الفور»(.)4
قال حممد أبو هرة «:يوجبه التنسيق با إنشاء الـزواج وإمائـه ،فـإن حضـور الشـاهدي
شر يف اإلنشاء ،فيجب أن يكون شرطا يف اإلماء»(.)5

) (1اب عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،28
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) (2اب اب  :عبد العزيز ،ت ،1999 :موقع ابن سزhttps://www.binbaz.org.sa/noor ،

) (3عبــد الــر اق :عبــد الــر اق بـ رــام بـ انفــع احلمــريي ،ت211 :هع املصــن  ،حققــه :حبيــب الــرمح األع مــي،
(اهلند :اجمللس العلمي ،)1403 ،2 ،ج.136 ،6
) (4اب عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،28
) (5أبو هرة ،ا حوال الشخصية،

.310-309

.369
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قال بدران أبو العينا «:األمر ابلشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطالق ،وجوا الرجعـة،
فكان املناسب أن يكون راجعا إىل الطالق»(.)1
قــال علــي ا فيــف «:يف رأيــي أن اش ـ،ا اإلشــهاد علــى الطــالق هــو أقــرب ااراء إىل
حتقيــق املصــلحة أو أبعــده مـ أن يكــون نتيجــة اضــب أو انفعــال وقـ  ،وبــذلز تضــيق دائــرة
الطالق»(.)2
قــال ســيد ســابق «:إذا تبــا لــز أن وجــوب اإلشــهاد علــى الطــالق هــو مــذهب هــؤالء
الصحابة والتابعا املـذكوري تعلـف أن دعـوى اإلمجـاع علـى ندبـه املـأ ورة يف بعـي كتـب الفقـه
مراد ا اإلمجاع املذهيب ال اإلمجاع األصويل»(.)3
الرتجي ورأي الباحثة:
 اتفقت املذاهب األربعة على استحباب اإلشهاد على الطالق. وذهب اب حزم ال اهري إىل الوجوب ،وانتصر له القامسي يف رسالته" :االستئنالتصحيس أنكحة النا ".
 حك ــي اإلمج ــاع عل ــى ع ــدم وج ــوب اإلش ــهاد يف الط ــالق وج ــه لوج ــه ،ويف املس ــألةخالف قدمي.
 واإلش ــهاد عل ــى الط ـالق ع ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ض ــروري؛ إذ ق ــد ينك ــرهالزوج ،وي،تب على ذلز اجلحود والكتمان أمور حمرمة.
ع وسا ل التواصل االجتماعي:
 نراء بعض الباحثني يف إيقاع القرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن حكف إجراء العقود آبالت االتصال احلديتة(:)4
) (1أبو العينا ،الفقه املقارن لألحوال الشخصية بني املذاهب ا ربعة السنية واملذهب اجلعفري والقانون الزواج

وال ـ  ،ج ،379 ،1ان ــر :أبــو العينــا :بــدران ،أحك ــام ال ــزواج وال ـ
التأليف1961 ،2 ،م).251-250 ،
) (2ا فيف ،فر الزواج يف املذاهب اإلس مية،
) (3سابقع فقه السنة ،ج،2

يف اإلسـ ـ م( ،مصــر :مطبعــة دار

.126

.260

ان ر :و و :فريدة صادق ،أسر التكنولوجيا ا ديثة يف النظر الفقهيhttps://islamselect.net/author ،

) (4من مة املؤمتر االسالمي ،جملة جممع الفقه اإلس مي( ،جدة :د.ن ،د ، .د.ت) ،قـرار رقـف ( ،)6/3/54ج،6
.958
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أن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الساد جبدة يف اململكة العربية
السعودية م  17إىل  23شعبان 1410هـ املوافق  20-14آذار (مار ) 1990م ،قرر:
نذكر النقاط املتعلقة سل

ع وسا ل التواصل االجتماعي:

 )1إذا مت التعاقد با اائبا ال معهما مكان واحـد ،وال يـرى أحـدرا ااخـر معاينـة ،وال
يســمع كالمــه ،وكانــت وســيلة االتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة أو الســفارة (الرســول)،
وينطبــق ذلــز علــى ال ـ ق والــتلكس والفــاكس وشاشــات احلاســب اايل (الكمبيــوتر) ففــي
هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول اإل اب إىل املوجه إليه وقبوله.
 )2إذا مت التعاقــد بــا طـرفا يف وقــت واحــد ورــا يف مكــانا متباعــدي  ،وينطبــق هــذا علــى
اهلاتف والالسلكي ،فإن التعاقـد بينهمـا يعتـ تعاق ًـدا بـا حاضـري وتطبـق علـى هـذه احلالـة
األحكام األصلية املقررة لدى الفقهاء.
 فتوى إسالم أون الي يف إيقاع الطالق ع وسائل التواصل االجتماعي» فالطالق عــرعا ،فنيـة الطـالق
ا طاب املكتـوب سـواء يف ال يـد العـادي أو ال يـد اإللكـ،و ال يقـع ش ً
ال تعــين الطــالق مــا ه يســتتبعها لفــظ منطــوق يعـ عـ الطــالق ،وال تعتـ الكتابــة ال ـواردة
ابل يد شكاله املتعددة طاملا أن صاحبها سليف قـادر علـى النطـق ،وممـا يعضـد ذلـز كـون
هــذه الوســائل احلديتــة قــد تصــل إليهــا أيــدي العــابتا م ـ القراصــنة فيحرفومــا ع ـ مرادهــا
احلقيقـي  ،كمــا أن التشـدد يف أحكــام الــزواج والطـالق عــل الــزوج والزوجـة يشــعران ريــة
هذا الراب وامليتاق الغليظ»(.)1
 قاضــي ا كمــة العامــة يف جــدة محــد الــر ي  :أكــد أن حــاالت الطــالق اإللكــ،و يــتفالتعامــل معــه كمــا يتعامــل مــع الطــالق العــادي ،وعمــر ا ــويل ،اســتاذ القــانون يف جامعــة
امللز عبد العزيز اعت الطالق اإللك،و وسيلة جديدة ،إل بات الطالق،
 وأكــد يوســف األمحــد يف جامعــة اإلمــام حممــد ب ـ ســعود إذا قصــد الــزوج الطــالق ومتالتتبت مـ ذلـز ،فإنـه يقـع الطـالق عـ هـذه الوسـائل ،ويوافقـه يف الـرأي إبـراهيف احلمـود

) (1إسالم أون الي  ،أحكام األسرة /ال

ع وسا ل االتصال ا ديثةfatwa.islamonline.net.،
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يف املعهد العايل للقضاء حيص قال :الطـالق يقـع ي وسـيلة وليسـت لـه وسـيلة خاصـة،
ولك البد م التتبت(.)1
 أجا السند الطالق ع وسائل اإلن،نت سواء شفاهة أو مكاتبة(.)2 أجا الشبل الطالق ع وسائل اإلن،نت ،وأكد أنه البد م التتبت والتأكـد مـ خـاللطرق اإل بات(.)3
 ورد يف اإلسـ ــالم س ـ ـؤال وج ـ ـواب » :أنـ ــه يقـ ــع طـ ــالق الـ ــزوج لزوجتـ ــه ع ـ ـ طريـ ــق ال يـ ــداإللكــ،و إذا بــت علــى وجــه القطــع أن الــذي بعــص ابلرســالة الـ تتضــم الطــالق هــو
الزوج أو م وكله الزوج يف الطالق واع،ف بذلز وه ينكره«(.)4
 ي ــري عل ــوي أم ــا خلي ــل أس ــتاذ الفق ــه جبامع ــة األ ه ــر ،ص ــحة وق ــوع الط ــالق ع ـ طري ــقالرســائل ابهلــاتف ا مــول أو االتصــال هاتفيــا ،يف حالــة إذا مــا اكــدت الزوجــة أن هــذا
الش ص الـذي طلقهـا هـو وجهـا ،وعنـد اعـ،اف الـزوج ابلطـالق يقـع ،ويتفـق مـع الـرأي
السابق طه أبو كريشة عضـو جممـع البحـوث اإلسـالمية ،حيـص يقـول :الطـالق سـواء عـ
طريق الرسائل أو ع طريق التليفون ا مول ،أو ابل يد اإللك،و  ،يقع ويكون صحيحا
إذا ما قام به الزوج بنفسه؛ ألن الطالق يصدر ع الفرد نفسه ،فم املمك أن يتف عـ
طريــق اإلن،نــت أو اهلــاتف ا مــول ،لكنــه حيتــاج إيل تو يــق لتتحقــق الزوجــة م ـ طالقهــا،
وأشــار إيل أن شــبكة اإلن،نــت والرســائل عـ اهلــاتف ا مــول ،ليســت إال وســائل اتصــال

) (1ص ــحيفة عك ــاأ ،ال ـ ـ اإللك ــرتوينع تع ــددت الوس ــا ل وال ـ ـ
http://okaz.com.sa/new/Issues ،)2010
) (2السند ،ا حكام الفقهية للتعام ت اإللكرتونية،

وال

،

واق ــع 1431 - 3- 10 (،ه ــ2-24 ،

 ،137ان ر :األشقر ،مست دات فقهية يف قضااي الزواج

 ،113-112فطا  ،ا حكام الفقهية املتعلقة سستخدام اهلات النقال،

.99-98

) (3الشــبل :عبــد العزيــز بـ إبـراهيف ،اإلسبــات اإللكــرتوين يف النكــاا وال ـ ( ،الســعودية ،جامعــة اإلمــام حممــد بـ
سـعود اإلسـالمية ،د ، .د.ت)  ،312-311-310-309 ،ان ـر :أبــو البصـل :علـي بـ عبـد األمحـد ،الطــالق
اإللكــ،و يف الفقــه اإلســالمي( ،الطــائف :جامعــة الطــائف ،كليــة الش ـريعة1433 ،ه،49 -10 ،)2012 -
املسما ،التواصل االجتماعي اإللك،و م من ور فقهي.255-251 ،

) (4املنجـد ،حكـ ال ـ عـن طريـق ال يـد االلكـرتوين ،اإلسـالم سـؤال وجـواب ،مت النشـر بتـاري -01-2004 :
.https://islamqa.info،21
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حديت ــة ،متله ــا مت ــل ال ي ــد واهل ــاتف وارير ــا ،مؤك ــدا أن اع ـ،اف ال ــزوج إبرس ــاله الرس ــالة
املتضمنة للطالق ،وتسلف الزوجة هلا يؤكد وقوع الطالق صحيحا(.)1
 قــال الــزع،ي« :يقــع الطــالق ع ـ وســائل االتصــال احلديتــة؛ قياس ـاً علــى حكــف الطــالقابملراســلة والكتابــة ،ويعــد االتصــال اهلــاتفي والكتابــة االيــة تابــة الكــالم املباشــر يف إجـراء
العقود وفس ها ،والطالق فس لعقد»(.)2
 مقابلة مع القا ي :سقيل ساير الشمري والرأي الشرعي يف الت بيقات القضا يةلل

يف القضاء الق ري:

مقابلة مع القا ي الدكتور :سقيل ساير الشمري( :)3
قال القاضي قيل :
الطالق ووقوعه ي وسيلة ومنها وسائل التواصل االجتماعي يعتد بـه ،سـواء كـان كتابـة
أو مشافهة.
والطالق ال إشكال فيه؛ ألن الطالق ميلكه الزوج ،وميك إ باته إذا صدر منه ويعتد به.
أما إذا جحد الزوج الطالق ،ففي هذه احلالة إقامه دعوى ويكون حملها اإل بات.
وضرب القاضي متاال علـى ذلـز حيـص قـال :لـو أرسـل الـزوج لزوجتـه رسـالة عـ وسـائل
التواصل االجتماعي ،ويقول :أنت طالق ،وقد حد الزوج هذه الرسـالة  ،وإذا جحـد يكـون
يف هــذه احلالــة اإل بــات ع ـ طريــق الشــهود؛ ألن اجلهــا املتضــم املوقــع الــذي أرســلت منــه
الرســالة ،قــد يكــون اســتعمله شـ ص آخــر ،لــذلز البــد مـ التحــري ،والتأكــد يف متــل هــذه
احلاالت.
وحبص هذه الدعوى م عدة جوانب.
ع اإلنرتنت هل جيوز شرعا؟  ،صحيفة األهرام،ع 1435 -2- 28 ،46411هــ،
) (1عبد احلليف :نورا ،ال
2013 -12-31م). http://www.ahram.org.eg/News،

) (2ال ــزع،ي :ع ــالء ال ــدي  ،ال ــزواج وال ـ ـ عـ ـ وس ــا ل االتص ــال ا ديث ــة ،السـ ـؤال رق ــف -7- 22( ،1141
1431هـ2010 -7-02،م) .http://www.alzatari.net ،
) (3الش ــمري :قي ــل س ــاير ،انئ ــب رئ ــيس حمكم ــة التميي ــز ،اجملل ــس األعل ــى للقض ــاء الدوح ــة ،ي ــوم ا م ــيس -12-8
2016م.shassan@sjc.gov.qa ،
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 نن ر يف عدد الطلقات وهل هنا طلقات سابقة. كون الطالق سنياً أو بدعياً. هل يقع الطالق يف متل هذه احلالة أما ال؟أما إذا ه يوجد م يشهد على رسالته ،وخاصة صعوبة إ بـات خطـه؛ ألن ا طـو يف
هذه الوسائل كتابة إلك،ونية ،أو يشهد علـى خطـه يف تسـجيل صـويت ،يف هـذه احلالـة يكـون
حملها اإل بات وعلى أسا وسيلة اإل بات ،توقع ا كمة الطالق أو ال توقعه ،وهـذا ابلنسـبة
للطالق ع وسائل التواصل االجتماعي ،وهذا ما جرى العمل به يف القضاء القطري.
) الرأي الشرعي يف الت بيقات القضا ية لل

يف القضاء الق ري:

يقــع الطــالق عـ وســائل التواصــل االجتمــاعي ،و ــري العمــل بــه يف القضــاء القطــري،
خب ــالف النك ــا ه يعق ــد عـ ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،وه ـ ـ ِر العم ــل ب ــه يف القض ــاء
القطري ،كما قال القاضي قيل سابقا ،وقد حصلنا على تطبيقا قضائيا لتلفا ،وسنقوم
بدراستهما وحتليلهما ،وإبداء رأينا فيها.
الت بيق القضا ي ا ول (القضية رق :)1 ()2015/1176
التعليق على ا ك :
بت م خالل القضية املذكورة سابقا ،دور االن،نت وما يتضم م وسـائل لصصـة
للتعــارف بــا اجلنســا كمــا ذك ـران يف البحــص آنفــا ،مــا قــد حيصــل بيــنهف م ـ النكــا  ،وال
يوجد يف مواد قانون األسرة ما مينع ذلز التعارف أو االتفاق على النكا عـ هـذه الوسـائل
االجتماعية ،ولك يوجد يف الشرع والقـانون مـا مينـع النكـا بـدون ويل وال شـهود ،ممـا ترتـب
على ذلز فسـ عقـد النكـا يف القضـية السـابقة ،لفسـاده ،وخلـوه مـ شـرو صـحة الواليـة
واإلشهاد عليه.

) (1ان ر :ملحق رقف ( )4صورة ضوئية م حكف يف القضيةرقف 1176لسنة  2015م.
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الت بيق القضا ي الثاين (لقضية رق 724ع:)1 ()2009/1011
التعليق على ا ك :
بـ ــت م ـ ـ خـ ــالل القضـ ــية املـ ــذكورة سـ ــابقا ،دور اإلن،نـ ــت ومـ ــا يتضـ ــم م ـ ـ وسـ ــائل
اجتماعية ،وبريد إلكـ،و  ،ورسـائل نصـية ،يف إيقـاع الطـالق بـا الـزوجا ،بسـبب اكتشـاف
خيان ــة أح ــد ال ــزوجا لآلخ ــر عـ ـ طري ــق رس ــائل املغا ل ــة والص ــور الش ص ــية املوج ــودة عل ــى
صفحته ا اصة على املوقع ،لذلز تعت وسائل التواصل االجتماعي ،مسبباً جديداً للطالق
واالنفصال ،كما يف القضية املذكورة آنفا.
 -موق قانون ا سرة يف القانون الق ري من إيقاع ال

كتابة أو مشـافهة عـ

الوسا ل اإللكرتونية:
مواد الطالق يف قانون األسرة القطري(.)2
املواد املتعلقة وضوع الطالق كتابة ومشافهة (.)3
مادة ( :)107يقع الطالق ابللفظ الصريس أو الكتابة ،وعند العجـز عنهمـا ،فباإلشـارة
املفهومة ،ابلكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطالق.
مــادة( :)117تقــع الرجعــة ابلفعــل أو القــول أو الكتابــة ،وعنــد العجــز عنهمــا فباإلشــارة
املفهومة ،وتو ق الرجعة ،وتعلف ا الزوجة يف احلال.
تعليق على مواد ال

يف قانون ا سرة الق ري:

ه يبا القانون يف مادة رقف ( :)107شـرو الطـالق ابإلشـارة ،وه يبـا القـانون ألفـاأ
الكناية ،وه يذكر القانون مى تعت ومى ال تعت بل اكتفى القانون أن الطالق ابلكناية يقـع
إذا وجدت النية فق  ،ه يبا القانون ما نوع الطالق الواقع ابلكناية(.)4

) (1ان ر :ملحق رقف ( )5صورة ضوئية م حكف يف القضية رقف 2009/1011،724م.
) (2قانون األسرة القطري ،22/2006 ،مادة رقف ( -)101مادة (.191- 181 ،)155
) (3املرجع السابق :مادة رقف ( ،)107ومادة رقف (181 ،)117
) (4ان ر :بوشهاب :حممد محد آل سنيد املري  ،فر النكاا يف قانون ا سرة الق ـري ( ،اجلامعـة األردنيـة ،رسـالة
دكتوراة ،حبص اري منشور2009 ،م).98-96 ،،
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يف مــادة رقــف ( :)117ذكــر الق ــانون تو ــق الرجعــة ،وه يتط ــرق القــانون لإلشــهاد عل ــى
الطالق وخاصة إذا وقع ع وسائل التواصل االجتماعي.
ه يتطــرق القــانون القطــري للطــالق كتابــة أو مشــافهة عـ وســائل التواصــل االجتمــاعي،
وقد تطرقت الباحتة لذلز أ ناء مقابلة القاضي قيل الشمري ،حيص وجهت له سؤاال بعـدم
تطرق القانون القطري لقضااي الطالق ع وسائل التواصل االجتماعي؟
فكان جوابه :أن هذه املسائل ،مغطاة حتت قواعد عامة مشلتها مواد القـانون القطـري،
وتــرى الباحتــة أن القــانون عنــدما جعــل مـواد القــانون مغطــاة حتــت قواعــد عامــة وشــاملة؛ لعلــه
أراد أن عل الباب مفتوحـا للجهـات امل تصـة ابلفتـوى أو القضـاء يف هـذه املسـألة أو اريهـا
م املسائل املستجدة ،كما ذكرت الباحتة سابقا.
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الفصل الثاين
قضااي الع قات ا سرية بوسا ل التواصل االجتماعي:
وفيه مبحثان:
املبحث ا ول:
أسر وسا ل التواصل االجتماعي على الع قات ا سرية:
املبحث الثاين:
ا حكام الشرعية والضوابيف املتعلقة سلع قات ا سرية ع وسا ل التواصل
االجتماعي.
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الفصل الثاين :قضااي الع قات ا سرية بوسا ل التواصل االجتماعي
وفيه مبحثان:

املبحث ا ول :أسر وسا ل التواصل االجتماعي على الع قات ا سرية:

ِ
عمـ ـ يتواص ــل معه ــف ،فنج ــده
اإلنس ــان بطبع ــه اجتم ــاعي ،فمن ــذ ُخل ــق وه ــو يبح ــص ّ
يتواصل يف بداية نشأته مع أفراد أسرته ،ويكون نطاق معرفته حمدودا ا يتعلمه م أسـرته،
تتوسع دائرة معرفته شيئا فشيئا عندما ينتقل إىل املدرسة ،تتسع أكتر عندما ينتقل إىل عـاه
العمل واالتصال جتمع أك م أسرته ،حى يصل اإلنسان إىل مرحلة تكوي أسرة له.
م خالل املراحل السابقة ،جنده حصل على حصيلة مـ املعـارف واملعلومـات ال
ــا؛ ونالح ــظ أن نط ــاق حص ـوله عل ــى ه ــذه املع ــارف حم ــدود ،وحيت ــاج من ــه إىل عن ــاء وجه ــد
ومســافات للحصــول علــى املعلومــة ،طبعــا هــذا يف املاضــي ،قبــل الطفــرة التكنولوجيــة ،وظهــور
وسائل التواصل واالجتمـاعي الـ كـان هلـا دور رئـيس يف كـل أسـرة ،وأصـبحت هـذه الوسـائل
الوسيلة األسهل للتواصل بـا أفـراد األسـرة واـريهف مـ األفـراد يف العـاه االف،اضـي ،ولكـ مـا
ا ري هذه الوسائل االجتماعية على العالقات األسرية وخاصـة العالقـة بـا الـزوجا؟ هـذا مـا
سنبحته يف هذا املطلب.
امل لب ا ول :الع قة بني الزوجني يف وسا ل التواصل االجتماعي:
العالقة با الزوجا تقوم على التواصل بينهما ،وهذا التواصل له م اهر،
منه ــا ا ب ــة واالح ـ،ام وامل ــودة والرمح ــة ال ـ ذكره ــا هللا تع ــاىل :ﭐﱡ...ﲃﲄﲅ

ﲆﲇ...ﱠ (سورة الروم ،)21 :وسنتكلف ع هذه العالقة يف عدة مسائل ،منها:
املس لة ا وىل :تعري الع قة بني الزوجني:
ابلن ر إىل طبيعة العالقة با الزوجا ميك تعريفها بعدة تعاريف منها :ع عنها أحد
البــاحتا بقولــه :العالقــة الزوجيــة« :عالقــة امت ـزاج والتصــاق ،وهــي أقــوى عالقــة اجتماعيــة،

74

الحتوائهــا علــى انحيتــا :انحيــة اريزيــة فطريــة ،وانحيــة عاطفيــة وجدانيــة ،وإذا التقــت الغريــزة
والعاطفة ،فتف أقوى رابطة نفسية»(.)1
وميك أن نعرفها :ما هي جمموعة م التعامالت با الزوجا ،قائمة على العشرة
ابملعروف.
وهذا يل ص مقصد الشرع يف العالقة با الزوجا.
ومـ ـ خ ــالل م ــا تق ــدم ذك ــره ،نس ــتنب إذا كان ــت العالق ــة ب ــا وج ــا عالق ــة امتـ ـزاج
والتصــاق وحمب ــة و قــة بينهم ــا فل ـ ت ــؤ ر وس ــائل التواصــل االجتم ــاعي يف هــذه العالق ــة ،وق ــد
ذكــرت الباحتــة يف مبحــص النكــا ع ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي اجلانــب اإل ــايب هلــذه
الوســائل ،فقــد تكــون هــذه الوســائل وســيلة تعــارف ألجــل النكــا وتكــوي أســرة مســلمة قويــة
تساهف يف بناء اجملتمع املسلف.
املس لة الثانية :ا دلة الشرعية على الع قة الزوجية:
م األمور األساسية يف توطيد العالقة با الزوجا املودة والرمحة والسك الذي
حيتضنهما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ (سورة
الروم.)21 :
والعالقة الزوجية قد تكون عالقة تقارب والتصاق وس ،،وقد شبهها هللا تعاىل ابللبا
لشدة وقوة هذه العالقة ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ ...ﱠ (سورة البقرة.)187 :
.

وق ــال مك ــي بـ ـ أيب طال ــب« :مس ــى ك ــل واح ــد لباسـ ـاً لص ــاحبه لتجردر ــا عن ــد الن ــوم
وتضــامهما واجتماعهمــا يف ــوب واحــد ،حــى يصــري كــل واحــد منهمــا يف التصــاقه إىل ااخــر
نزلة التوب الذي يلبسه اإلنسان«(.)2
) (1الرما  :يد ب حممد ،س سية ا ياة الزوجية( ،الرايض ،دار الوط 1423 ،1 ،ه2002-م) ،

.6

) (2مكــي ب ـ أيب طالــب :اهل دايــة اىل بلــون النهايــة يف عل ـ معــاين القــرنن وتفســري ع وأحكامــهع ومجــل مــن فنــون

علومه ،ج،1
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البــد أن تكــون العالقــة بــا الــزوجا قائمــة علــى احلـوار واملؤانســة والتجــاذب ألطـراف
احلــديص واملش ــاورة يف احلي ــاة الزوجي ــة ال ـ تربطهم ــا ،والق ــدوة هلم ــا رس ـولنا  ،فف ــي القص ــة
املشــهورة ال ـ دار فيهــا احلــديص بينــه وبــا عائشــة رضــي هللا عنــه فقــد ذكــرت لــه أن إحــدى
عشــرة ام ـرأة جلسـ وتعاهــدن علــى أن ال يكــتم مـ أخبــار أ واجهـ شــيئا ،وكانــت أم رع
آخره وقد مدحت وجها ـا ال يزيـد عليـه ،وملـا انتهـت عائشـة رضـي هللا عنهـا مـ حوارهـا
قال رسول هللا صل هللا عليه وسلف ُ « :كنت لَ ِ
ز َكأَِيب َرع ِألُِّم َرع»(.)1
ُ
مالطفة الرسول  لعائشة رضي هللا عنها راف فارق السـ بينهمـا ،وهـذا يزيـد العالقـة
اضــيةً ،وإِذَا ُكنـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ـت َعلَــي َاض ـ َ »
الزوجيــة قــوة وارتباطــا ،قــال «:إ ّ َألَعلَـ ُـف إذَا ُكنــت َعـ ِّـين َر َ َ
اضــيةً ،فَِإنـ ِ ِ
قَالَــت :فَـ ُقلــتِ :مـ أَيـ تَـعـ ِر ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ـز؟ فَـ َقـ َ
ا :الَ
ف ذَلـ َ
ـز تَـ ُقـول َ
ُ
ـال« :أَمــا إذَا ُكنــت َعـ ِّـين َر َ
َ
ِ
ِ
ب إِبـَر ِاه َيف»(.)2
ب ُحمَمدَ ،وإِ َذا ُكنت َعلَي َاض َ  ،قُـلت :الَ َوَر ِّ
َوَر ِّ
األدلـة الشـرعية الســابقة تـدل علــى أسـس العالقـة الزوجيــة الناجحـة بــا الـزوجا وهــي:
الرمحة واملودة والسك وعالقة التقـارب وااللتصـاق والسـ ،واملؤانسـة والتشـاور واحلـوار املمـزوج
ابحل ــب واملالطف ــة ،واألس ــا الـ ـرئيس يف جن ــا العالق ــة ب ــا ال ــزوجا ،لتك ــون العالق ــة قوي ــة
صــامدة يف وجــه أي عاصــفة تعصــف ــذه العالقــة ه ـي تقــوى هللا تعــاىل ،فــإذا اتقــى كــل م ـ
وج ـ ــا هللا تع ـ ــاىل يف ش ـ ـريز حيات ـ ــه ،ك ـ ــان النج ـ ــا والتوفي ـ ــق م ـ ـ ح ـ ــظ ه ـ ــذي ال ـ ــزوجا،
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠ (س ــورة الط ــالق:
 ،)3 ،2قال اب عاشور يف تفسـري اايـة «:إن تقـوى هللا سـبب تفـري الكـرب وا ـال مـ
املض ــائق ،ومالح ـ ــة املس ــلف ذل ــز ويقين ــه ن هللا ي ــدفع عن ــه مـ ــا خيطـ ــر ببال ــه م ـ ـ ا ـ ـواطر
الشيطانية ال تتبطه عـ التقـوى حيقـق وعـد هللا إايه ن عـل لـه لرجـا وير قـه مـ حيـص ال
حيتسب»( ،)3لذلز تقوى هللا تعاىل إن وجدت اسـتطاع الزوجـان ـا التغلـب علـى كـل عـائق

) (1أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب النكا  ،ابب حس املعاشرة مع األهل ،5189 ،ج،7
) (2املرجع السابق ،كتا النكااع س غرية النساء ووجدهن ،5228 ،ج،7
) (3اب عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،28
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أو خ ــاطر ش ــيطا يت ــب التق ــوى ل ــديهما ،وم ـ ه ــذه العوائ ــق وا ـواطر الش ــيطانية ،م ــا تبت ــه
الوسائل االجتماعية م خري أو شر.
املس لة الثالثة :ت بيق لدور وسا ل التواصل االجتماعي على الع قة الزوجية:
تواصلت الباحتة مع مركز وفاق( ،)1الذي ود بنماذج العالقات الزوجية عـ وسـائل
التواصل االجتماعي وا ري على هذه العالقات سواء كان ا رياً إ ابياً أو سلبياً.
سأذكر حالة واحدة تدل علـى ا ـري وسـائل التواصـل االجتمـاعي اإل ـايب والسـليب يف
آن واحد:
خيانة سإلنرتنت(:)2
تعليق الباحثة على ذوكج خيانة ا نرتنت:
املش ــكلة الس ــابقة متت ــل اجلان ــب الس ــليب لوس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي وا ريه ــا عل ــى
الزوجا.
والرد على املشكلة ميتل اجلانب اإل ايب لوسائل التواصل االجتمـاعي ودورهـا اإل ـايب،
فالزوجــة اشــتكت بطريقــة اــري مباشــرة م ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي املنتشــرة م ـ خــالل
شــبكة اإلن،ن ــت ،وبس ــببها كــان هن ــا عالق ــة بــا وجه ــا وبع ــي النســاء ،وه ــذه العالق ــات
كادت أن تدمر العالقة الزوجية بينهما.
جلــوء الزوجــة الواعيــة إىل موقــع مركــز االستشــارات العائليــة (وفــاق) ،وبــص شــكواها مـ
خالل اويـة مستشـار ا ـا  ،واالطـالع علـى الـرد واحلـل ملشـكلتها ،الـذي كـان لـه دور يف
بق ـ ــاء العالق ـ ــة الزوجي ـ ــة وع ـ ــدم امياره ـ ــا ،ال ـ ــدليل عل ـ ــى اجلان ـ ــب اإل ـ ــايب لوس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتماعي ،أن عدم وجود هذه ا دمـة اإللك،ونيـة ،قـد يكلـف الزوجـة للجـوء إىل مـ لـيس
) (1مركــز االستشــارات العائليــة (وفــا ) :وهـي مؤسســة قطريــة خاصــة ذات نفــع عــام ،أسســته مســو الشــي ة مــو ا بنــت
انصــر يف  13نــوفم 2002م ،وخيضــع املركــز إلشـراف ورقابــة املؤسســة القطريــة للعمــل االجتمــاعي .وقــد انطلــق املركــز
والــذي يعتـ األول مـ نوعــه يف دولــة قطــر يف تقــدمي خدماتــه اجملانيــة املتعــددة يف  24أاســطس 2003م ،متوجهــا إىل
كافة األسر واألفراد يف اجملتمع تلف األطياف التقافية واألداين واللغات والشرائس العمرية م مواطنا ومقيما على
أرض دولة قطر .ويؤدي رسالته االجتماعية م خالل جمموعة مؤهلة م االستشاريا واملرشدي املت صصا م ذوي
ا ة والكفاءةhttp: ://www.wifaq@fcc.gov. .qa ،
) (2ان ر  :ملحق رقف (.)7
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كفــؤا حلــل مشــكلتها م ـ بعــي األش ـ ا  ،وتتوســع مشــكلتها وتنتشــر ،وقــد تســبب اميــار
العالقة الزوجية.
وقــال ســاري« :أ بتــت دراســة ميدانيــة يف اجملتمــع القطــري ،أن نســبة اســت دام األ واج
لوسائل التواصل االجتماعي أقل م اـريهف ،وكشـفت الدراسـة ا ـري هـذه الوسـائل االتصـالية
علـى العالقــات االجتماعيــة ،كمــا بــر ت قافــة إلك،ونيــة بــا اجلنســا فيهــا مشــاعر وعواطــف
توا ي املشاعر والعواطف احلية ال تتكون م خالل االتصال املباشر اباخري »(.)1
وسـ ــائل التواصـ ــل االجتمـ ــاعي سـ ــال ذو حـ ــدي  ،متلهـ ــا متـ ــل كـ ــل الوسـ ــائل املتاحـ ــة
لإلنسان ،واإلنسان بيده أن علها نعمة ينعف خبريها ويسـتفيد مـ مـا حتتويـه مـ درر ،وبيـده
أن عل هذه الوسائل نقمة يعيش طوال حياته يعا م وابهلا.
امل لب الثاين :الع قة بني اآلسء وا بناء يف وسا ل التواصل االجتماعي.
كانــت العالقــة يف الــزم املاضــي بــا ااابء واألوالد عالقــة حتكمهــا مؤسســات متــل:
املسجد واملدرسة ،تساهف يف تقوية هذه العالقة ،واسس حبل متا هلذه العالقة ،وم هـذه
املؤسســات :مؤسســة ااابء (جتــو ا) ،املؤسســة األوىل يف تربيــة األوالد وقــد قامــت علــى أســس
شرعية وأخالقية مستمدة م الكتاب والسنة واألعراف للمجتمع املسلف ا افظ.
وقــد ســاهف املســجد يف تقويــة هــذه العالقــة و ادهــا متانــة ،ي ـ دور املدرســة ال ـ
تساهف بدورها يف خلق جيل مسلف قوي ،حيافظ على قوة وصالبة هذه العالقة.
ووســائل التواصــل االجتمــاعي ومــا أحد تــه مـ انفتــا كبــري علــى العــاه ،كــان هلــا أ ــر
واضــس علــى هــذه العالقــة ،حبيــص أخــذت وســائل التواصــل االجتمــاعي مهمــة ااابء واملدرســة
واملســجد ،فأصــبس لكــل م ـ األوالد القــدرة علــى االتصــال مــع العــاه االف،اضــي ،وتكــوي
عالق ــات م ــع آخ ـري ا ــري ااابء ،ولك ـ ه ــل أ ــرت ه ــذه الوس ــائل االجتماعي ــة عل ــى عالق ــة
التواصل با ااابء وأوالدهف ،هذا ما سنبحته يف هذا املطلب.

) (1س ــاري :حلم ــي خض ــر ،أتس ــري االتص ــال عـ ـ اإلنرتن ــت يف الع ق ــات االجتماعي ــة دراس ــة ميداني ــة يف اجملتم ــع
الق ري( ،دمشق :جملة اجلامعة ،ع)2008 ،2-1

.342

78

املس لة ا وىل :مسؤولية اآلسء جتا ا والد:
تربي ــة األوالد وادي ــبهف مس ــؤولية ااابء ،فيقوم ــون برع ــايتهف من ــذ الص ــغر ح ــى يبلغـ ـوا
الرشــد ،ويســتقل كــل مــنهف عـ األســرة لتكــوي أســرة أخــرى ،ولكـ ت ــل العالقــة األبويــة بــا
ااابء واألوالد عالقة متينة مبنية على عالقة التواصل ال أساسها صلة ال والرحف ال حص
عليها ديننا احلنيف.
 ومن ا دلة على مسؤولية اآلسء جتا أبنا ه :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ...ﱠ

(سورة التحرمي.)6:
وجــه الداللــة :أن القــائف علــى األســرة عليــه أن أيمــر أهلــه بتقــوى هللا ،وينهــاهف ع ـ
معصية هللا ،وأن يقوم عليهف مر هللا ،وأيمرهف به ويساعدهف عليه ،فإذا رأى معصية ،منعهف
و جرهف عنها(.)1
ع ـ عبــد هللا ب ـ عمــر ،رضــي هللا عنهمــا :أن رســول هللا  ،قــال« :أال كلكــف راع
وكلكف مسئول ع رعيته ،فاإلمام الذي على النا راع وهـو مسـئول عـ رعيتـه ،والرجـل راع
علــى أهــل بيتــه ،وهــو مســئول ع ـ رعيتــه ،وامل ـرأة راعيــة علــى أهــل بيــت وجهــا ،وولــده وهــي
مســئولة عــنهف ،وعبــد الرجــل راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ،أال فكلكــف راع وكلكــف
مسئول ع رعيته«(.)2
وجــه الداللــة :بــا الرســول  يف هــذا احلــديص الواليــة العامــة وا اصــة ،فبــا واليــة
كــل مـ اإلمــام والرجــل واملـرأة ،ومــا علــى كــل مــنهف مـ واليــة التأديــب واإلصــال ملـ حتــت
( .)3
يده ،ومعاقبته و جره عند اإلساءة
ع ـ أيب حفــص عمــر ب ـ أيب ســلمة ربيــب النــيب صــلى هللا عليــه وســلف قــال« :كنــت
االما يف حجر رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلف ،وكانـت يـدي تطـيش يف الصـحفة ،فقـال يل

) (1اب كتري ،تفسري القرنن العظي  ،ج،8

.167

) (2أخرجــه الب ــاري يف صــحيحه ،كتــاب األحكــام ،ابب قــول هللا تعــاىل :وأطيع ـوا هللا وأطيعـوا الرســول وأويل األمــر
منكف( النساء ، 7138 ،)59 :ج.62 ،9
) (3اب حجر ،فت الباري شرا صحي البخاري،ج،13
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سف هللا ،وكل بيمينز ،وكل مما يليز» فما الت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلف« :اي االمّ ،
تلز طعم بعد«(.)1
وجه الداللة :كون الغالم كان يف حجر النيب  ،فهو م رعية النيب  ، فقام بتوجيه
الغــالم وإرشـاده لرياعــي أدابً مـ آداب الطعــام ،ابملعاملــة واملوع ــة احلســنة ،مـ تســمية وأكــل
ابليما واألكل م الطعام الذي يليه(.)2
 ومن أه حقو ا والد على اآلسء( :)3حس تربيتهف ورعايتهف يف أخالقهف وتقومي سلوكهف وأدائهف ألمور ديـنهف ،ومتـابعتهف
يف أمور معيشتهف ،واختصر اب القيف هذه احلقـوق واملسـؤولية فقـال« :فمـ أرـل تعلـيف ولـده
ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليـه اايـة اإلسـاءة ،وأكتـر األوالد إمنـا جـاء فسـادهف مـ قبـل
ااابء وإراهلف هلف وتر تعليمهف فرائي الدي وسننه ،فأضاعوهف صغارا فلف ينتفعوا نفسـهف
وه ينفعوا آابءهف كبارا ،كما عاتب بعضهف ولده علـى العقـوق ،فقـال :اي أبـت ،إنـز عققتـين
صغريا فعققتز كبريا ،وأضعتين وليدا فأضعتز شي ا»(.)4
املس لة الثانية :أمهية ا وار بني اآلسء وا والد:
قبــل أن نبــا أريــة احلـوار ،البــد أن نبــا املقصــود مـ احلـوار ،احلـوار« :هــو نــوع مـ
احلديص با ش صا أو فريقا ،يتف فيه تـداول الكـالم بينهمـا بطريقـة متكافئـة ،فـال يسـتأ ر
به أحدرا دون ااخر ،ويغلب عليه اهلدوء والبعد ع ا صومة والتعصب»(.)5
احلوار أسلوب مـ األسـاليب الـ أوالهـا اإلسـالم أريـة كـ ى ،فجـاء يف الكتـاب والسـنة مـ
النماذج ما يبا ذلز ،فعلى سبيل املتال احلوارات ال دارت با األنبياء وأوالدهف.
) (1أخرجــه الب ــاري يف صــحيحه ،كتــاب األطعمــة ،ابب التســمية علــى الطعــام واألكــل ابليمــا،
.68
) (2اب حجر ،فت الباري شرا صحي البخاري،9 ،

،5376ج،7

.522

) (3ان ر :اب القيف :حممد ب أيب بكر ب أيوب ب سعد مشس الدي ،ت751 :هـ ،فـة املـودود كحكـام املولـود،
حقق ــه :عبـ ــد القـ ــادر األران و ( ،دمش ــق :مكتبـ ــة دار البيـ ــان ،229 -224 ،)1971 – 1391 ،1 ،وان ـ ــر:
قرقويت :حنان ،التعامل ا سري وفق اهلدي النبوي( ،بريوت :كلية األو اعي للدراسات اإلسالمية).

) (4اب القيف ،فة املودود كحكام املولود،

.229

) (5الشويعر :حممد ب عبد هللا ،الصقهان :عبد هللا ب عمـرع قواعـد ومبـادئ ا ـوار الفعـال( ،الـرايض :مركـز امللـز
عبد العزيز للحوار الوطين1431 ،10 ،ه2010 -م).11 ،
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 )1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ

ﲣﲤﱠ (القصص.)26:
التواصل اإل ايب الفعـال بـا النـيب شـعيب وابنتـه ،فـدار احلـوار بـا األب وابنتـه،
وفهف م كالمها رابتها يف الزواج م النيب موسىلوصفها له ابلقوي األما( ).
1

 )2ﭧﭐﭨﭐﱡ ﭐ ﭐ ...ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ (سورة هود:
.)43 -42
 اايتان تبـا احلـوار الـذي دار بـا نـو وابنـه بدايـة الطوفـان ،فقـد اندى نـو ابنـه قـائال:ِ
ِ ِ
ِ
َايبـُ َين ارَكـب َم َعنَـا َوَال تَ ُكـ َم َـع ال َكـاف ِري َ  ،فـرد االبـ عليـهَ :سـآ ِوي إ َىل َجبَـل يَـعص ُـم ِين مـ َ
الم ِ
ـاء ،ف اطبــه نــو قــائالَ :ال ع ِ
اصـ َـف اليَ ــوَم ِمـ أَمـ ِر اّللِ إِال َمـ َرِحـ َـف ،فــانتهى احلـوار بــا
َ
َ
نو وابنه(.)2
 )1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ...ﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﱠ (سورة الصافات:
.)102
 دار ح ـوار ب ــا إب ـراهيف وابن ــه امساعي ــل ،فق ــال إب ـراهيف َ ايبـُ ـ َـين إِِّ أ ََرى ِيف ال َمنَـ ِـام أَِّابرا بوالــده،
ـز ،فمــا رأيــز؟ ور اي األنبيــاء حــق ،فقــال إمساعيــل ُ مرضــيًا ربــهًّ ،
أَذ َحبُـ َ

) (1القشريي :عبد الكرمي ب هوا ن ب عبد امللز القشريي ،ت465 :ه  ،ل ا
حققه :إبراهيف البسيو ( ،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب،3 ،د.ت) ،ج،3

اإلشارات = تفسـري القشـريي،
.63

) (2اب عاشـور ،التحرير والتنوير « رير املعمل السديد وتنـوير العقـل اجلديـد مـن تفسـري الكتـا اجمليـد»،ج،12
.77-75
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طائعا ألمر هللا تعاىل ألمـر أبيـه :أمـي مـا أمـر هللا بـه ِمـ ذحبـي ،سـتجد -إن شـاء
طائعا حمتسبًا(.)1
صابرا ً
هللاً -
 )1ع علي رضي هللا عنه أن فاطمة رضي هللا عنها أتت النيب  تشكو إليه ما تلقى يف
يدها م الرحى ،وبلغها أنه جاءه رقيق ،فلـف تصـادفه ،فـذكرت ذلـز لعائشـة رضـي هللا
عنهــا ،فلمــا جــاء أخ تــه عائشــة ،قــال :فجــاءان وقــد أخــذان مضــاجعنا ،فــذهبنا نقــوم،
فقال« :على مكانكما» فجاء فقعد بيين وبينها ،حـى وجـدت بـرد قدميـه علـى بطـين،
فقــال« :أال أدلكمــا علــى خــري ممــا ســألتما؟ إذا أخــذمتا مضــاجعكما  -أو أويتمــا إىل
فراشكما  -فسبحا الل و ال ا ،وامحدا الل و ال ا ،وك ا أربعا و ال ـا ،فهـو خـري
لكما م خادم»(.)2
 )2ع معاذ ب جبل رضي هللا عنه ،أن رسول  أخـذ بيـده ،وقـال« :اي معـاذ ،وهللا إ
ألحبــز ،وهللا إ ألحبــز» ،فقــال " :أوصــيز اي معــاذ ال تــدع يف دبــر كــل صــالة
( .)3
تقول :اللهف أعين على ذكر  ،وشكر  ،وحس عبادتز«
ويف هذا احلديص النبوي تتجلى خطوات احلوار لالتصال الفعال مع األوالد(:)4
تواصل معه جسداي؛ حا أخذ بيده .انداه ابمسه الذي حيبه.
أخ ه نه حيبه ،وأكد ذلز بـ (اليما) و (إن) ،و (الالم) ،و (التكرار).
جاءت االستجابة سريعة جدا م الشاب؛ ن كشف ع عاطفته للمريب.
أعاد امسه حا أراد تعليمه؛ ألن أمجل ما يستمع إليه اإلنسان هو (امسه).
علمه ما أراد م العلف ،بعد أن فتس مغاليق نفسه ،وقربه م قلبه.

) (1اب عاشـور ،التحرير والتنوير « رير املعمل السديد وتنـوير العقـل اجلديـد مـن تفسـري الكتـا اجمليـد»عج،23
.155-151
) (2أخرجه الب اري يف صحيحهع كتا النفقاتع س عمل املرأة يف بيت زوجها، 5361 ،ج،7
) (3رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،ابب يف االستغفار،2 ،1522 ،

النووي يف ا ككار،

.65

 ، 86صححه األلبا  ،ان ر :قال

 ،154إسناده صحيس ،وقال احلافظ اب حجر يف بلون املرام،

 ،96إسناده قوي.

) (4احللييب :خالد ب سعود ب عبد العزيز ،مهارات التواصل مع ا والد  -كي تكسب ولدك؟( ،د.م ،مركز امللز
عبد هللا للحوار الوطين1431 ،1 ،هـ).20 ،
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يالحــظ أن نســبة املــادة امللقنــة قليلــة إ اء اجلانــب النفســي الــذي مــأل بــه الرســول املــريب
صلى هللا عليه وسلف إطار املوقف كله.
وعل ــى ااابء ال ــتحكف يف نوعي ــة أس ــلو ف عن ــد احلـ ـوار م ــع األبن ــاء؛ ألن نتيج ــة احلـ ـوار
تتوقف على نوعية االتصال.
فــإذا كــان األب أ نــاء احل ـوار أاننيــا معتــدا برأيــه ،اــري مــدر لش صــية ابنــه ،كانــت
نتيجة احلوار ا الف ال حمالة.
وإذا كان األب متسلطا عنيفا أ ناء احلوار ،كانت نتيجته التحاشي واالنسحاب.
وح ــا يك ــون الوال ــد حمب ــواب ،خلوق ــا ،يع ــ،ف حب ــق ول ــده يف إب ــداء ال ـرأي والتعب ــري ع ـ
مشاعره وآرائه حبرية وأدب ،كان نتيجة ذلز التقارب واالنسجام(.)1
مـ خــالل املســألة الســابقة تبــا أســلوب للح ـوار ال ّفعــال الــذي علــى ااابء اســت دامه
أ نــاء احل ـوار مــع األبنــاء ،س ـواء كــان ح ـوارا وجــه لوجــه ،أي اتصــال جســدي ،أو ح ـوارا م ـ
خالل وسائل التواصل االجتماعي.
املس لة الثالثة :أتسري وسا ل التواصل االجتماعي على الع قة بني اآلسء وا والد:
أ بتت دراسة ميدانية يف اجملتمع القطري ،ا ري هذه الوسائل علـى العالقـة بـا الوالـدي
واألبناء ،حيص أ بتت الدراسة تـذمر كتـري مـ األسـر متمتلـة يف الوالـدي مـ أبنـائهف؛ بسـبب
انشغال األبناء ذه الوسائل وه يعودوا لسون معهف كما كان احلال عليه قبل تعـودهف علـى
هذه الوسائل االتصالية(.)2
طبيعة العالقة يف وسائل التواصل با الوالـدي واألبنـاء عالقـة هشـة ،واقتصـرت العالقـة
علــى اجلمــل القصــرية وامل تصــرة بيــنهف ،وأصــبس األبنــاء يبتــون شــكواهف ورــومهف ،وتطلعــاهتف
) (1احللييب ،مهارات التواصل مع األوالد  -كي تكسب ولد ؟،

.32

) (2ساري  ،أتسري االتصال ع اإلنرتنت يف الع قـات االجتماعيـة دراسـة ميدانيـة يف اجملتمـع الق ـري،

،333

وان ــر :حس ـ  :أشــرف جــالل،أســر شــبكات الع قــات االجتماعيــة التفاعليــة سإلنرتنــت ورســا ل الفضــا يات علــى

الع قات االجتماعية واالتصالية لألسرة املصرية والق رية ،دراسة تش يصية مقارنة على الشباب وأولياء األمـور يف
ضــوء مــدخل اإلعــالم البــديل مقدمــة إىل أعمــال م ـؤمتر اإلعــالم واألســر وحتــدايت العصــر يف الفــ،ة م ـ -2-17-15
2009م  ( ،قطر :جامعة قطر ،قسف اإلعالم2009 ،م).

83

املســتقبلية ملـ تـربطهف عالقــة ــف يف وســائل التواصــل ،بــدل أن تكــون شــكواهف وحـوارهف مــع
الوالدي (.)1
ذكــر حس ـ املوســوي ،نقــا ــب علــى ااابء اتّباعهــا كــي يتمكن ـوا م ـ التعامــل مــع
أبنائهف دون أن يسببوا هلف الضرر النفسي ،نذكر بعي منها(:)2
أن يــتعلف ااابء كيفيــة التعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا ومواكبــة كــل مــا هــو جديــد فيهــا
جماراة ألبنائهف.
معرفة ااابء السبب وراء است دام األبناء لوسائل التكنولوجيا ساعات طويلة والـ قـد
تكــون بســبب «وقــت الفـراع ،وعــدم حتمــل املســؤولية ،واهلــرب مـ ضــغ احليــاة ،واهلــرب مـ
الواقع املعاش ،وم خالل كشف األسباب ميك لألهل يف هذه احلالة معاجلة الوضع وحلّه.
أن تك ــون هن ــا ق ــة كب ــرية مينحه ــا األه ــل لألبن ــاء ،م ــع توض ــيس م ــدى متك ــنهف م ـ ـ
اســتعمال وســائل التكنولوجيــا ،وأمــف علــى علــف بوجــود وســائل إ ابيــة مـ شــأما أن تزيــد مـ
التقافة ،وأخرى سلبية تؤدي إىل دمار الفرد ،وبعد ذلز كله تـر ا يـار لألبنـاء يف اختيـار مـا
يرونه مناسباً.
الت فيف م املراقبة لألبناء وإعطاء األوامر يف مـا خيـص اسـت دامهف لوسـائل التواصـل
ردة فعـل سـلبية مـ قبـل األبنـاء ،لـذلز ـب علـى
االجتماعي ،ألن هذا األمـر قـد يكـون لـه ّ
متفهما وواقعيا يف تعاملهف مع األبناء على حسب أعمارهف.
األهل أن يكونوا ّ
معرفــة ااابء أن رابــات األبنــاء لتلفــة وليســت علــى وتــرية واحــدة ،ويتطلــب ذلــز مـ
ااابء تنويع األسلوب املست دم مع أبنائه.

) (1وا ي :طاو  ،خوجة :عادل يوسف ،وسا ل التكنولوجيا ا ديثة وأتسريها على االتصال بني اآلسء وا بناء

(اإلنرتن ــت واهل ــات النق ــال ذوكج ــا (،جامع ــة قاص ــدي م ـراب  ،ورقل ــة – قس ــف العل ــوم االجتماعي ــة ،امللتق ــى ال ــوطين
التا .5، ،)2013،
) (2املوســوي :حس ـ  ،وســا ل التكنولوجيــا ا ديثــة هــل أفقــدت ســي رة ا هــل علــى ا بنــاء؟( ،الكويــت :جريــدة
الرأي ،حتقيق عالء حممود ،اال نا 1 ،يوليو .http://www.alraimedia.com ، )2013
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رأي الباحثة:

ترى الباحتة أن لوسائل التواصل االجتماعي أ راً كبرياً على العالقة بـا ااابء واألوالد،
ولكـ هــذه الوســائل متلهــا متــل الوســائل األخــرى ،فتأ ريهــا حمايــد ،وأســلوب اســت دام الفــرد
هلذه الوسائل وطريقته هي ال حتدد التأ ري اإل ايب أو السليب هلذه الوسائل.
م إ ابيات وسائل التواصل ،أما أصبحت حلقه وصل با ااابء واألوالد م خالل
تتبع أخبارهف اليومية.
وم ـ خالهلــا ّتعــرف ااابء علــى مــا ميلــز أوالدهــف م ـ قــدرات ومواهــب ،م ـ خــالل
اطالع ااابء على حساابت أوالدهف يف وسائل التواصل االجتماعي.
وأاتح ــت ه ــذه الوس ــائل ل ــآلابء فرص ــة التح ــاور وختاط ــب م ــع أوالده ــف يف أي وق ــت،
وخاصة إذا كان األبناء مغ،با للدراسة أو العمل يف أي قطر م األقطار.
للتغلب على سلبيات هذه الوسائل ،نق ،اشـ،ا ااابء يف دورات لـتعلف كيفيـة تعامـل
مــع أبنــائهف يف عــاه وســائل التواصــل االجتمــاعي ،وعمــل االحتياطــات الال مــة للســيطرة علــى
خدمــة شــبكة اإلن،نــت ،مـ خــالل وضــع الـ ام اامنــة( ،)1وهــذه الـ ام تســاعد ااابء يف
االطمئنــان علــى أوالدهــف مـ خـالل اســت دامهف وســائل التواصــل االجتمــاعي ،ولكـ األهــف
ه ــو تربي ــة وتعل ــيف األبن ــاء عل ــى مراقب ــة هللا يف الس ــر والعل ـ  ،وا ــر التق ــة يف ال ــنفس وحتم ــل
املس ــؤولية ،وأن يس ــود احل ـ ـوار ال ــذي نتيجت ــه ال ــود وتق ــارب واالنس ــجام ب ــا ااابء واألبن ــاء،
للحصول على عالقة انجحة ومستقرة با اجليلا.

) (1برانم  ،Aman Techمعهد سالمة األسرة على اإلن،نت ( ،)FOSIان ر :هالة قصاب ،مـدير العالقـات
اإلعالميــة يف فودافــون قطــر ، hala.kassab@vodafone.com ،وان ــر  :نصــائس للســالمة علــى الشــبكات
االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و ارة املواصـ ـ ـ ـ ـ ــالت واالتصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،www.ictqatar.qa ،وان ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :موقـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ــيف سـ ـ ـ ـ ـ ــبيس
( ،)SafeSpace.qaأطلقت و ارة املواصالت واالتصاالت (و ارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حينذا ) املوقع
مرجعا إلك،ونيًا يزخر ابملعلومـات واملـوارد القيمـة ا اصـة
اإللك،و سيف سبيس " ، "SafeSpace.qaوالذي يعد ً
ابلسالمة على شبكة اإلن،نت. www.ictqatar.qa ،
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امل لب الثالث :الع قة بني ا سرة وا قار يف وسا ل التواصل االجتماعي:
ك ــان التواص ــل ابل ـ ـزايرات املتبادل ــة ب ــا األق ــارب يف ال ــزم املاض ــي ،حاض ـ ـرا بص ــفة
مســتمرة ،فكــانوا يت ـزاورون ويســأل كــل مــنهف ع ـ ااخــر بصــفة دائمــة ،وكــان هلــذا التواصــل
والتزاور ع طريق اللقاء اجلسدي ا ري عميق يف النفس ،تمعون يف مكان واحد ،وعـادة
يكون االجتماع يف البيت الكبري أو البيت الذي يوجد فيه كبار األقارب
متــل :اجلــدي والوالــدي  ،استقصــاء أخبــار األقــارب والس ـؤال ع ـ األح ـوال ،قبــل
وأ ناء تقدمي واجب الضيافة ،وراف بساطة احلياة يف الزم املاضي ،إال أن التواصـل كـان كتـريا
بـا النــا  ،ممــا كــان لــه دور يف الـ،اب األخــوي والتماســز االجتمــاعي ،و ايدة األلفــة وا بــة
والوائم واالح،ام فيما با األقارب وأسرهف.
أما يف الزم احلاضر ،الذي ظهرت فيه وسـائل التواصـل االجتمـاعي ،فالسـؤال الـذي
يطــر نفســه :هــل أ ــرت وســائل االتصــال احلديتــة علــى التواصــل بيــنهف؟ أم أمــا عــز ت هــذا
التواصل ،وسـارت يف تقويتـه مـ جوانـب أخـرى ،هـل تعتـ هـذه الوسـائل يف الن ـر الشـرعي
هلا دور يف وجـوب صـلة الـرحف ،ومـ هنـا سـنذكر عـدة مسـائل ،والبـد قبـل ذلـز أن خنصـص
احلديص ع األقارب م هف؟ وسنبا ذلز يف املسألة األوىل:
املس لة ا وىل :هناك عدة اجتاهات للفقهاء يف ديد معمل ا قار :
 عرفها ا نفية« :عند أيب حنيفة تشمل قرابة األم وقرابة األب م الرحف ا رم األقـربفــاألقرب مــا عــدا الوالــدي واملولــودي  ،ألن القرابــة املطلقــة هــي قرابــة الــرحف ا ــرم ،وألن
االسف يتكامل ا ،وأما اريها م الرحف اري ا رم فمعىن القرابة فيها انقص»(.)1
 عرفهــا املالكيــة :يــدخل فيهــا األب واألم وولــد الصــلب« ،القرابــة واملســتحق ــا أوالدالصلب واألبوان«(.)2
 -عرفها الشافعية :وسعوا مفهوم القرابة حيص قالوا «:إطالق القرابة على أي قرابة وإن

بعدت»(.)1

) (1الكاسا  ،بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع،ج،7

.349-348

) (2احلطاب ،مواهب اجلليل يف شرا خمتصر خليل ،ج،4
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عرفهــا ا نابلــة« :القرابــة أي :ذو النســب وهــف أي :ذوو األرحــام هنــا (كــل قرابــة لــيس
بذي فرض وال بعصبة) كالعمة واجلد ألم وا ال»(.)2

قـال الزحيلــي :أن القرابـة « يـدخل فيــه كـل ذي رحـف حمــرم مـ الواقـف ،مـ قبـل الرجــال
والنساء ،سواء ا رم أو اري ا رم على األصس عند املالكية»(.)3
الباحتــة تــرى أن التعريــف الـراجس للقرابــة :هــو تعريــف احلنفيــة؛ ألن القرابــة املطلقــة هــي
قرابة الرحف ا رم.
املس لة الثانية :ما الضابيف الشرعي يف صلة الرح وزايرة ا قار :
حــص الــدي اإلســالمي احلنيــف علــى صــلة وتواصــل مــع األقــارب ،وبينــت ذلــز األدلــة
الش ــرعية الس ــابقة ،ويف املاض ــي را ــف التباع ــد يف األمـ ــاك واملس ــافات ،حي ــر الن ــا علـ ــى
التواصل مع األقارب ،و ايرهتف ،فهل هنا ضاب للصلة والتواصل مع األرحام واألقارب؟
أ ) ن ــذكر بع ــي أق ــول العلم ــاء يف ص ــلة ال ــرحف والتواص ــل م ــع األق ــارب ،وم ـ خ ــالل
األقوال نوضس الضاب الذي يرجع إليه النا يف التواصل:
 ق ــال الق ــاري« :ال خ ــالف يف أن ص ــلة ال ــرحف واجب ــة يف اجلمل ــة وقطيعته ــا مص ــيبةكبرية ،وللصلة درجات فأدانها :تر املهاجرة وصلتها ابلكالم ولو ابلسالم»(.)4
 وقال اب حجر« :قال القرطيب الرحف ال توصل عامة وخاصة ،فالعامة رحف الديوجتــب مواصــلتها ابلتــودد والتناصــس والعــدل واإلنصــاف والقيــام ابحلقــوق الواجبــة واملســتحبة،
وأما الرحف ا اصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحواهلف والتغافل ع الهتف»(.)5
قال حممد اب العتيما «:ما فيها حد ال يف املدة وال يف الكيفية وال ابلذي يوصل بـه
مــال أو كســوة أو اــريه ،فجــاءت النصــو مطلقــة ،صــلة رحــف ،فمــا عــده النــا صــلة فهــو
صلة ،وما عدوه قطيعة فهو قطيعة»(.)1
) (1الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفا املنهاج ،ج،4

.100

) (2البهوتى ،دقا ق أويل النهى لشرا املنتهى املعروف بشرا منتهى اإلرادات ،ج،2
) (3الزحيلي ،الفقه اإلس مي وأدلته  ،ج،10

.7664

.535

) (4بدر الدي العيين :أبو حممد حممود ب أمحد ب موسى ب أمحد ب حسا الغيتـاىب ،ت855 :ه ،عمدة القاري

شرا صحي البخاري ( ،بريوت ،دار إحياء ال،اث العريب ،د ، .د.ت)،ج،22
) (5اب حجر العسقال  ،فت الباري شرا صحي البخاري،ج،10
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نصــا ال يف
قــال ســعد ا ــتالن« :الضــاب لصــلة القرابــة مرجعــه للعــرف ،يعــين :ال جتــد ً
القــرآن وال يف الســنة حيــدد لــز ضــاب صــلة الــرحف ،املرجــع يف ذلــز للعــرف ،مــا عــده النــا
صــلة فهــو صــلة ،يــدخل يف ذلــز االتصــال اهلــاتفي ،تــدخل يف ذلــز الـزايرة ،تــدخل يف ذلــز
متال ،كل ما عـده النـا
اهلدية ،تدخل يف ذلز اإلعانة ابملال ،يدخل يف ذلز تفري الكربة ً
صلة فهو صلة»(.)2
املس لة الثالثة :ا دلة الشرعية مـن الكتـا والسـنة علـى صـلة ا رحـام والتواصـل
بني ا قار :
أمر هللا تعاىل بصلة األرحام والتواصل با األقارب ،ونذكر بعضا م هذه األدلة:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ

ﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﱠ (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة:
.)215
ز عـ مقـدار مـا
ز أصـحابُ َ
وجه الداللة :السؤال يف ااية موجه إىل الرسـول« :يسـألُ َ
يُنفقــون نفقــة تطـ ُّـوع ولــيس الزكــاة الواجبــة ،وع ـ بيــان اجلهــة أو املصــرف ال ـ يُ ِنفقــون فيهــا؟
فأجــا ف :إن أي مقــدار تنفقونــه قلــيال كــان أو كت ـرياً فهــو خــري ،وأن جهــات اإلنفــاق إعطــاء
ألمف قرابة قريبة ّ بقية األقارب لألقرب فاألقرب» (.)3
الوالدي واألوالد ّ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨﲩﱠ (سورة النساء.)36 :
) (1العتيمـا ،لقــاء البــا املفتــوا ،لقــاءات كــان يعقــدها الشـي نزلــه كــل مخــيس ،بـدأت يف أواخــر شـوال 1412ه ـ
وانتهت يف ا ميس  14صفر ،عام1421 ،هـ ،ج.http://www.islamweb.net ،38 ،73

) (2ا ـ ـ ـ ــتالن :سـ ـ ـ ــعد ب ـ ـ ـ ـ تركـ ـ ـ ــي ،فتـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــابيف صـ ـ ـ ــلة الـ ـ ـ ــرح وهـ ـ ـ ــل جيـ ـ ـ ــزئ االتصـ ـ ـ ــال ويكفـ ـ ـ ــي؟،
.https://saadalkhathlan.com
) (3السيوطي ،الدر املنثور ،ج،1

.586-585
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وجــه الداللــة :أمــر هللا تعــاىل ووصــى ابلوالــدي وابألقــارب اليتــامى واملســاكا وكــل

الفئات يف ااية الكرمية وأمر ابإلحسان إليهف استبقاء ألواصر الود با األقارب(.)1

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ...ﱠ (سورة األنعام.)152 :
ظلمه.

وجــه الداللــة :ألن القريــب قــد متيــل بــه مشــاعره وعواطفــه لنصـرته قريبــه وينصــفه راــف

قال مكي« :إذا تكلمتف با النا فأَن ِ
ص ُفوا وقولوا احلَـق ،ولـو كـان الـذي يتوجـه عليـه
احلق»(.)2
احلَق ذا قرابة منكف ،فال حتملنكف قرابته على القول بغري ِّ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱠ

(سورة اإلسراء.)26 :
وجــه الداللــة :تقــدمي حــق القرابــة يف اايــة الكرميــة ،قــال اب ـ عاشــور «:القرابــة كلهــا
متشــعبة عـ األبــوة ،.....وذكــرت اايــة حقــوق القرابــة ،وللقرابــة حقــان :حــق الصــلة ،وحــق
املواســاة .وقــد مجعهمــا جــنس احلــق يف قولــه حقــه»( ،)3ولــوال الوالــدي مــا كانــت هنــا قرابــة،
فالقرابة م جهة الوالدي .
ع أنس ب مالـز رضـي هللا عنـه ،قـال :مسعـت رسـول هللا  ،يقـول« :مـ سـره أن
يبس له يف ر قه ،أو ينسأ له يف أ ره ،فليصل رمحه»(.)4
قال الب اري« :أن هللا جعل حبكمته صلة الرحف سبباً شرعياً لطول العمر» (.)5

) (1اب عاشور ،التحريـر والتنـوير « ريـر املعـمل السـديد وتنـوير العقـل اجلديـد مـن تفسـري الكتـا اجمليـد» ،ج،5
.49-48

) (2مكي ب أيب طالب ،اهلداية إىل بلون النهاية يف عل معاين القرنن وتفسري ع وأحكامهع ومجل من فنون علومه،
ج.2242 ،3
) (3اب عاشور ،التحرير والتنوير « رير املعمل السديد وتنوير العقل اجلديـد مـن تفسـري الكتـا اجمليـد» ،ج،15
.76
) (4أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب م أحب البس يف الر ق،

 ،2067ج،3

.56

) (5الب اري ،ت256 :هـ ،صحي ا د املفـرد لإلمـام البخـاري( ،د.م ،دار الصـديق للنشـر 4،1418 ،ه ـ -
 1997م).50 ،
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عـ أيب هريــرة رضــي هللا عنــه ،عـ النــيب  قــال« :مـ كــان يــؤم ابهلل واليــوم ااخــر فليكــرم
ضــيفه ،ومـ كــان يــؤم ابهلل واليــوم ااخــر فليصــل رمحــه ،وم ـ كــان يــؤم ابهلل واليــوم ااخــر
خريا أو ليصمت»(.)1
فليقل ً
قــال القــاري« :م ـ كــان يــؤم ابهلل واليــوم ااخــر فليصــل رمحــه» :فيــه إشــارة إىل أن
الق ـ ــاطع كأن ـ ــه ه ي ـ ــؤم ابهلل والي ـ ــوم ااخ ـ ــر لع ـ ــدم خوف ـ ــه مـ ـ ـ ش ـ ــدة العقوب ـ ــة امل،تب ـ ــة عل ـ ــى
القطيعة»(.)2
ع أيب أيوب رضي هللا عنـه :أن رجـال قـال للنـيب  : أخـ بعمـل يـدخلين اجلنـة،
قال :ما له ما لـه .وقـال النـيب« :أرب مـا لـه ،تعبـد هللا وال تشـر بـه شـيئا ،وتقـيف الصـالة،
وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحف»(.)3
وأن م أسباب دخول اجلنة صلة الرحف ،وذكرها الرسول  مـ األمـور الـ توجـب
دخول اجلنة(.)4
ع عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قال « :الرحف معلقة ابلعرش تقـول مـ وصـلين
( .)5
وصله هللا ،وم قطعين قطعه هللا»
احلديص يدل على ع ف شأن صلة الرحف وفضيلة واصليها وع يف إ قاطعيها(.)6
األدلة السابقة تدل على أرية صلة الرحف املتمتلة يف صلة األقارب واحلص عليها،
وبيان العائد على الواصل نتيجة تواصله مع أقاربه.

) (1أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب إكرام الضيف ،وخدمته إايه بنفسه،
) (2القاري ،مرقاة املفاتي شرا مشكاة املصابي  ،ج،7

،6138

.32

.2732

) (3أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب وجوب الزكاة،

 ،1396ج،2

.104

) (4ابـ البطــال :احلسـ علــي بـ خلــف بـ عبــد امللــز ،ت499 :ه ،شــرا صــحي البخــاري  ( ،الـرايض :مكتبــة
الرشد1423 ،2 ،ه 2003م) ،ج.390 ،3

) (5أخرجــه مســلف يف صــحيحه ،كتــاب الـ والصــلة وااداب ،ابب صــلة الــرحف وحتــرمي قطيعتهــا، 2555 ،ج،4
1981م.
) (6النووي ،املنهاج شرا صحي مسل بن ا

اج،ج،16
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ونست لص م األقوال السـابقة :أن التواصـل مـع األقـارب ضـابطه العـرف ،فمـا عـده
النا صلة فهو صلة ،فيعت تواصل مع األقارب ع وسائل التواصل االجتماعي صـلة؛ ألن
التواصل ع طريق هذه الوسائل يعت م عرف النا وما اعتادوا عليه يف التواصل.
ولك ـ ت ــرى الباحت ــة :أن التواص ــل م ــع األق ــارب يف البل ــد الواح ــد يس ــتحب التواص ــل
معهف ابلتزاور والتواصل وجها لوجـه ابإلضـافة إىل التواصـل عـ وسـائل التواصـل االجتمـاعي؛
ألن ــه ال ع ــذر لش ـ ص ال ي ـزور أقارب ــه وهــف مع ــه يف ذات البل ــد ،أم ــا األق ــارب خ ــارج البل ــد؛
ل ــروف البعــد ،وتكلف ـة الســفر ،فــال يســتطيع التواصــل معهــف إال ع ـ طريــق وســائل التواصــل
االجتماعي ،فهذا عذر مقبول.
املس لة الرابعة :أتسري وسا ل التواصل االجتماعي على الع قات ا سـرية لألفـراد
وأقارهب :
هنا دراسات متعددة لباحتا ع ا ري وسائل التواصل االجتماعي علـى العالقـات
االسرية لألفراد وأقار ف ،م هذه الدراسات:
ـا أن اســت دام وســائل التواصــل االجتمــاعي كــان لــه أ ــر ســليب
 دراســة لســاري حلمــي :بـ َّعلى تواصل الشباب ،حيص تراجع مقدار التفاعل اليومي بينهف وبا أسرهف وأقار ف(.)1

 دراسة حلنان شعشوع :بينّت أ ر وسائل التواصـل االجتمـاعي السـليب ،حيـص سـبب عزلـةاجتماعيــة و عزعــة تفاعــل املبحــولت مــع أســره وأقــار  ،األمــر الــذي يشــكل خطــورة
عل ــى متان ــة متاس ــز األس ــرة ،ون ــت عـ ـ ذل ــز مش ــاكل اجتماعي ــة عدي ــدة ،مت ــل العزل ــة
واالنطواء وفقدان التواصل االجتماعي الطبيعي(.)2

) (1ساري ،أتسري االتصال ع اإلنرتنت يف الع قات االجتماعيةعع)2008 ،2-1
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) (2الش ــهري :أس ــر اس ــتخدام ش ــبكات التواص ــل اإللكرتوني ــة عل ــى الع ق ــات االجتماعي ــة الف ــيس ب ــوك وت ــويرت

ذوكجا ،
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با أن هنـا ارتباطـا سـلبيا بـا معـدل اسـت دام وسـائل التواصـل
 دراسة ألشرف جاللَّ :االجتماعي ومستوى التفاعل االجتماعي با األفراد(.)1

االستبيان عن أسر وسا ل التواصل االجتماعي على أفراد ا سرة:
مجعـ ــت الباحتـ ــة البيـ ــاانت وكـ ــان عـ ــدد العينـ ــة العش ـ ـوائي ( )100م ـ ـ األسـ ــر ( ،)2حتليـ ــل
البيــاانت ابســت دام ال ـ انم اإلحصــائي  ، SPSSحيــص اســت دمت األســاليب اإلحصــائية
الوصفية ،م خالل است دام التكرارات والنسب املئوية.
أوال :البياانت ا ولية عن خصا ص العينة( :)3

يوض ــس اجل ــدول رق ــف ( )1أن النس ــبة األك ـ م ـ العين ــة م ـ اإلانث؛ حي ــص بلغ ــت نس ــبته
 ،%68.7يف حا بلغت نسبة الذكور .%26.3
يوضس اجلدول رقف ( )2أن النسبة األك م العينة تقـع يف الفئـة العمريـة مـ  30فمـا فـوق،
حيص بلغت النسبة .%42.4
يوضــس اجلــدول رقــف ( )3أن النســبة األك ـ ال ـ ا ــرت بوســائل التواصــل االجتمــاعي عينــة
املتزوج  ،%60.6يف حا كانت عينة األعزب .%32.3
يوضس اجلـدول رقـف( )4أن النسـبة األكـ يف اسـت دام وسـائل التواصـل االجتمـاعي يف قطـاع
العمل هي نسبة املوظفات وبلغت ،%31.3يف حا كانت نسبة املوظف .%26.3
يوض ــس اجل ــدول رق ــف ( ) 5أن أكت ــر أف ـ ـراد األس ــرة ل ــديهف حس ــاابت عل ــى وس ــائل التواص ــل
االجتماعي حيص كانت النسبة األك  ،%92.9يف حا كانت أقل نسبة .%2.0
) (1حس ،أسر شبكات الع قات االجتماعية التفاعلية سإلنرتنت ورسا ل الفضا يات على الع قات االجتماعية
واالتصــالية لألســرة املصــرية والق ريــةع دراســة تشخيصــية مقارنــة علــى الشــبا وأوليــاء ا مــور يف ــوء مــدخل

اإلع م البديل.51 ،
) (2قامــت الباحتــة بتحريــر أســئلة االســتبيان ع ـ طريــق جوجــل درايــف( ،)Google Driveإبش ـراف :العــوض:
املغرية فضل هللا السيد ،رئيس قسف العمليات املسحية ،جامعة قطـر ،تو يـع أسـئلة االسـتبيان علـى عينـة عشـوائية مـ
أفراد األسرة ع األمييل ، familymaster2017@gmail.com:مجع نتائ االستبيان ،وحتليلـه عـ طريـق
ال انم اإلحصائي  ، SPSSحترير هذه النتائ وتوضيس أ ر املواقع االجتماعية على أفراد األسرة م خالل النسب
املئوية.
) (3ان ــر ملحــق رقــف ( ،)9( ،)8جلــداول النســب املئويــة ونتــائ اســتبيان أ ــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى أف ـراد
األسرة.
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يوضس اجلدول رقف ( )6أن أكتر أفراد األسرة لديهف أكتر مـ حسـاب علـى وسـائل التواصـل
االجتماعي حيص كانـت النسـبة األكـ  ،%44.4طبعـا نسـبة ليسـت مسـتغربة يف عصـر
التقنية.
يوضس اجلدول رقف ( )7أن أكتر أفراد األسـرة اسـت داما لوسـائل التواصـل االجتمـاعي بلغـت
أك نسبة  ،%94.9بينما أقل نسبة .%2.0
يوضــس اجلــدول رقــف ( )8أن مجيــع أف ـراد األس ــرة يســت دمون هــذه الوس ــائل فكانــت النس ــبة
األك  ،% 53.5يف حا كانت أقل نسبة است داما هي نسبة ااابء . %3.0
يوضس اجلدول رقف ( ،)9األسـباب السـت دام أفـراد األسـرة لوسـائل التواصـل االجتمـاعي
هو مواكبة التقدم والتطور حيص وصلت النسبة األك .%39.4
يوضــس اجلــدول رقــف ( )10مـ أســباب اســت دام وســائل التواصــل االجتمــاعي االســتفادة
م خ ات ااخـري  ،البحـص عـ املعلومـات ،التواصـل مـع األهـل واألقـارب واألصـدقاء،
لل،فيه والتسلية ،فبلغت نسبة هذه األسباب .%57.6
يوض ــس اجل ــدول رق ــف ( )11نس ــبة االر اإل ابي ــة والس ــلبية لوس ــائل التواص ــل عل ــى أف ـراد
األســرة ،وقــد كانــت االر الســلبية أكتــر عــدل  ،%44.4يف حــا بلغــت نســبة االر
اإل ابية.%33.3
يوضــس اجلــدول رقــف ( )12حقيقــة قلــة ايرة األقــارب عمــا كانــت عليــه يف الســابق قبــل
وسائل التواصل ،فكانت النسبة املؤكدة هلذه احلقيقة .%33.3
يوضــس اجلــدول رقــف ( )13الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد يف التحــدث مــع األصــدقاء ع ـ
وسـائل التواصـل االجتمـاعي ،وأنـه أكتـر مـ الـذي يقضـيه مـع األهـل يف التحـدث معهـف
وجها لوجه حيص بلغت النسبة األك .%36.4
يوضس اجلدول رقف ( )14الدور اإل ايب لوسائل التواصل االجتماعي يف الـرب بـا أفـراد
األسرة وذويهف املغ،با ،حيص بل ذلز ما نسبته .%41.4
يوض ـ ــس اجل ـ ــدول رق ـ ــف ( )15أن النس ـ ــبة األك ـ ـ م ـ ـ العين ـ ــة ي ـ ــرون أن وس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتماعي تعت متنفسا هلف بواقع .%42.4
يوضـ ــس اجلـ ــدول ( )16يوضـ ــس اجلـ ــدول أن وسـ ــائل التواصـ ــل االجتمـ ــاعي ه تـ ــؤ ر علـ ــى
مشاركات ومسارات أفراد األسرة حيص بلغت نسبة عدم املوافقة على التأ ري .%43.4
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يوضس اجلدول ( )17أن النسبة األك على عدم عدم ا ـري وسـائل التواصـل علـى احليـاة
با الزوجا .38.4%
يوض ــس اجل ــدول ( )18أن ه ــذه الوس ــائل ه ت ــزد التق ــة ب ــل عزعته ــا حي ــص بلغ ــت النس ــبة
األك .%40.4
يوضــس اجلــدول ()19أن نســبة املوافقــة علــى مراقبــة الوالــدي علــى حســاابت أبنائهــا علــى
وسائل التواصل االجتماعي النسبة األك .%55.6
يوض ــس اجل ــدول ( )20أن النس ــبة األكـ ـ عل ــى ع ــدم املوافق ــة عل ــى مراقب ــة ك ــل مـ ـ وج ــا
حلساابت ااخر على وسائل التواصل االجتماعي .%37.4
هل هناك أسبا لت سري وسا ل التواصل االجتماعي على أفراد ا سرة وم تذكر؟
طرحت الباحتة السؤال السابق ،فكانت اإلجاابت لتلفة ،كما يلي:
 تؤدي إىل انشغال األبناء ع اجللو مع األهل. انشغال أفراد األسرة ابهلاتف يف االجتماعات العائلية. االنشغال ع األولوايت والتجسس على ااخري وانعدام ا صوصية. ي ــؤ ر التقلي ــد األعم ــى الغ ــيب ل ــبعي املش ــاهري ،م ـ خ ــالل ر ي ــتهف ع ـ وس ــائل التواص ــلاالجتمــاعي علــى عالقاتن ــا مــع أس ـران ،واجلهــر ابملعاصــي والفج ــور وال وجــود للحي ــاء يف
-

-

حياتنا أبدا.
تؤدي إىل ايـاب احلـوار والتواصـل بـا األفـراد ،ضـياع الوقـت يف أمـور لنويـة ،عـدم ضـب
النفس أمام املغرايت ،االنعزالية واالنطوائية.
خلق ــت نوع ــا م ـ ـ التباع ــد وع ــدم التق ــارب ح ــى ب ــا األس ــرة الواح ــدة ،أو املش ــاركة يف
األحاديــص الوديــة بــا أف ـراد األســرة؛ بســبب انشــغال اجلميــع ابهلــاتف وبشــكل مســتمر
وأ ناء اجللو حى يف املكان الواحد يتحد ون ابهلاتف.
تؤدي إىل التفكز األسري.
وسائل التواصل االجتماعي مشكلة العصر احلديص يف جمتمعنا ا افظ.
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ويف وء النتا ج السابقة:

جن ــد أم ــا كش ــفت لن ــا ع ـ بع ــي االر الس ــلبية ال ـ يع ــا منه ــا أف ـراد األس ــرة عن ــد
اســت دام وســائل التواصـل االجتمــاعي ،مـ تفكــز أســري وعزلــة وانطوائيــة و عزعــة التقــة بــا
أفراد األسرة والتجسس وانعدام ا صوصية واريها م السلبيات ال ذكرت سابقا.
ولك ـ أس ــتطيع الق ــول إن وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ق ــد أ بت ــت يف الوق ــت نفس ــه
وجودهــا الفاعــل بــا ش ـرائس اجملتمــع امل تلفــة عامــة ،وأف ـراد األســرة خاصــة ،لــذلز راــف مــا
أنتجته وسائل التواصل االجتماعي مـ سـلبيات ،ولكـ هنـا إ ابيـات كتـرية ،ذكـرت بعضـا
منها يف البياانت األولية ع خصائص العينة ،ولك هذا ال يعين أن نقيد حرية أفراد األسرة،
بــل نعمــل علــى ترشــيد اســت دام وســائل التواصــل االجتمــاعي ،واالســتفادة م ـ اإل ابيــات
وا اس املتعلقة ا ،ا يعود على اجملتمع املسلف ابلنفع وا ري.
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املبحث الثاين :ا حكام الشرعية والضوابيف املتعلقة سلع قات ا سرية ع وسا ل
التواصل االجتماعي.

وفيه مخسة م الب:
امل لب ا ول :حك إفشاء ا سرار ا سرية يف وسا ل التواصل االجتماعي:
حر الدي اإلسالمي على حفظ األسرار عامة وأسرار احلياة األسرية خاصة ،ونزل
الــوحي دلــة شــرعية عديــدة تبــا ع ــف وحجــف أريــة حفــظ األس ـرار علــى الصــعيد العملــي
واألســري ،كمــا اتفقــت الشـريعة والقــانون علــى جتــرمي مـ يقــوم إبفشــاء األسـرار ،ألن إفشــاءها
ي،تب عليه ضرر ع يف ،وم خالل عدة مسائل سنبا حكف إفشاء األسرار األسرية.
املس لة ا وىل :ا دلة الشرعية اليت تدل حفظ ا سرار من الكتا والسنة:
نــذكر بعــي األدلــة الـ يتضــس مـ خالهلــا حــر الشــرع علــى حفــظ األسـرار وعــدم
إفشائها.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠﱠ (سورة األنفال.)27 :
وجه الداللة :أن األمـاانت املـذكورة يف اايـة تشـمل مجيـع األمـاانت ،ومـ األمـاانت حـديص
اإلنسان إىل حمد ه ،وإفشاء سره عليه ،فيكون السر أمانة البد م احلفاأ عليه وكتمانه(.)1
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ (سورة
التحرمي.)3 :
وجــه الداللــة :عاتــب هللا تعــاىل بعــي نســاء النــيب  علــى إفشــائها س ـراً للنــيب ،

حيــص قامــت حفصــة رضــي هللا عنهــا م ـ إفشــائها ســره  وأخ ـ ت عائشــة رضــي هللا عنهــا
به(.)2
) (1اب كتري ،تفسري القرنن العظي  ،ج،2

.338

) (2الط ي ،جامع البيان يف أتويل القرنن ، ،ج23

.482
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ...ﱠ(سورة
التحرمي.)10:
وجه الداللة :إن امرأة نو كانت تكشف سره ،فإذا آم مع نو أحد أخ ت
أحدا أخ ت أهل املدينة
اجلبابرة م قوم نو به ،أما امرأة لو فكانت إذا استضاف لو
ً
مم يعملون السوء حى أيتوا ويفعلوا ف الفاحشة(.)1
يف صحيس الب اري ع عائشة رضي هللا عنها ،قالت« :أقبلت فاطمة متشي كأن
مشيتها مشي النيب صلى هللا عليه وسلف ،فقال النيب« :مرحبا اببن »
ميينه ،أو ع مشاله،

أسر إليها حديتا فبكت ،فقلت هلا :ه تبكا؟

أجلسها ع
أسر إليها حديتا

فضحكت ،فقلت :ما رأيت كاليوم فرحا أقرب م حزن ،فسألتها عما قال :فقالت :ما
كنت ألفشي سر رسول  ،حى قبي النيب صلى هللا عليه وسلف»(.)2
وجه الداللة :حفظ فاطمة رضي هللا عنها سر الرسول  وعدم إفشائه لعائشة
رضي هللا عنها حى وفاته(.)3
ع أنس رضي هللا عنه «:أاتان رسول هللا  وحن صبيان ،فسلف علينا ،وأرسلين يف
حاجة ،وجلس يف الطريق ينت ر حى رجعت إليه ،قال :فأبطأت على أم سليف رضي هللا
عنها ،فقالت :ما حبسز؟ فقلت :بعتين النيب  يف حاجة ،قالت :ما هي؟ قلت :إما
سر ،قالت :فاحفظ سر رسول هللا.)4(» 
وجه الداللة :حفظ السر وعدم إفشائه.

) (1الط ي ،املرجع السابق،ج،23

.498

) (2أخرج ــه الب ــاري يف ص ــحيحه ،كت ــاب املناق ــب ،ابب عالم ــات النب ــوة يف اإلس ــالم،3623 ،ج،4
أخرجه مسلف يف فضائل الصحابة ابب فضائل فاطمة بنت النيب صلى هللا عليه وسلف رقف .2450
) (3العيىن ،عمدة القاري شرا صحي البخاري ،ج،18

.64

) (4الب اري ،ا د املفرد ،صححه األلبا  ،ابب اجللو على الطريق.389 ،1139 ،
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ع عبد الرمح ب سعد ،قال :مسعت أاب سعيد ا دري ،يقول :قال رسول هللا:
«إن م أع ف األمانة عند هللا يوم القيامة ،الرجل يفضي إىل امرأته ،وتفضي إليه ،ينشر
سرها»(.)1
وجه الداللة :ما ري با الرجل و وجه يعت سرا حيرم إفشا ه(.)2
املس لة الثانية :أنواع ا سرار ا سرية اليت جيب عدم افشا ها:
األسرار األسرية تشمل مجيع أفراد األسرة ،وسنتكلف عنهف يف نقا ااتية:
 ا سرار بني الزوجني:تنقسف األسرار با الزوجا إىل ال ة أقسام:
 )1أس ـرار الف ـراا بــني الــزوجني :حرصــت الســنة النبويــة علــى النهــي ع ـ إفشــاء هــذه
األسرار ،ع عبد الرمح ب سعد ،قال :مسعت أاب سـعيد ا ـدري ،يقـول :قـال رسـول
هللا« :إن م أع ف األمانة عنـد هللا يـوم القيامـة ،الرجـل يفضـي إىل امرأتـه ،وتفضـي
إليـه ،ينشـر سـرها»( ،)3قــال النـووي« :يف هـذا احلـديص حتــرمي إفشـاء الرجـل مـا ــري
بينه وبا امرأته م أمور االستمتاع ،ووصف تفاصيل ذلز وما ري م املرأة فيه مـ
قــول أو فعــل وحنــوه ،فأمــا جمــرد ذكــر اجلمــاع ،فــإن ه تك ـ فيــه فائــدة وال إليــه حاجــة
فمكروه؛ ألنـه خـالف املـروءَة»()4ع أمـا إذا كـان هنـا حاجـة أو مصـلحة يف ذكـر ذلـز
ُ
السر فال مانع منه.
قـال النـووي « :إن كـان إليـه حاجـة أو ترتــب عليـه فائـدة ن ينكـر عليـه إعراضـه عنهــا
أو تدعي عليه العجـز عـ اجلمـاع أو حنـو ذلـز فـال كراهـة يف ذكـره كمـا قـال صـلى هللا

) (1أخرجه مسلف يف صحيحه ،كتاب النكا  ،ابب حترمي إفشاء سر املرأة  ،1437 ،ج،2
) (2النووي ،املنهاج شرا صحي مسل بن ا
) (3سبق ختر ه.
) (4النووي ،املنهاج شرا صحي مسل بن ا

اج ،ج،10

.8

اج ،ج،10

.9-8
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علي ــه وس ــلف :إ ألفعل ــه أان وه ــذه ق ــال  أليب طلح ــة :أعرس ــتف الليل ــة ،وق ــال جل ــابر:
الكيس الكيس وهللا أعلف»(.)1
وتـرى الباحتــة :أن احلاجـة واملصــلحة الـ قـد تضــطر الــزوجا إىل إفشـاء ســر فراشــهما،
يف حالة عجز أحدرا وإصرار ااخر على بقائه ،اإلفشاء يكون أمام قه إما طبيباً ،أم
قاضـياً أم مـ خيــتص بـذلز ولــيس أي أحــد ،وبنــاء علـى مــا ســبق مـ أدلــة حيــرم إفشــاء
األسـ ـرار ب ــا ال ــزوجا إال يف حال ــة احلاج ــة واملص ــلحة ،فك ــذلز حي ــرم إفش ــاء األسـ ـرار
الزوجية ع وسائل التواصل االجتماعي.
 )2العيو اخلِلْقية واخلُلُقية :كلٌّ م الـزوجا مطالـب حبفـظ ابقـي األسـرار األخـرى الـ

تقــع يف احليــاة الزوجيــة ،بــل حــى بعــد الف ـراق بطــالق أو اــريه ،ال ينبغــي لــه إفشــاء مــا

ك ــان بين ــه وب ــا وج ــه مـ ـ أسـ ـرار خاص ــة سـ ـواء أسـ ـرار معنوي ــة أو مادي ــة أو متعلق ــة
ابلعيوب ا ِلقية وا ُلُقية.
ومن أدلة كلك:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ...ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ (سورة
البقرة.)237 :
وع ـ ســاه ب ـ عبــد هللا رضــي هللا عنــه ،قــال :مسعــت أاب هريــرة رضــي هللا عنــه يقــول:
مسعــت رســول هللا قــال« :كــل أمـ معــاجمل إال اجملــاهري  ،وإن مـ اجملــاهرة أن يعمــل الرجــل
ابلليل عمال ،يصبس وقد س،ه هللا عليه ،فيقـول :اي فـالن ،عملـت البارحـة كـذا وكـذا ،وقـد
ابت يســ،ه ربــه ،ويصــبس يكشــف ســ ،هللا عنــه«( ،)2وقــال ابـ حجــر يف تفســري احلــديص« :
حمصل الكالم كل واحد م األمة يعفى ع ذنبه وال يؤاخذ به إال الفاسق املعل »(.)3
لــذلز ال حيــق للــزوجا إفشــاء عيــوب ااخــر؛ ألن هــذه العيــوب مـ األسـرار الـ ــب
كتمه ــا وع ــدم إفش ــائها ،إال م ــا ك ــان م ـ اس ــتتناء ال ــت لف إىل اجله ــات ال ـ يرج ــى منه ــا

) (1املرجع السابق ،ج،10

.9

) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب س ،املؤم ،
) (3اب حجر ،فت الباري شرا صحي البخاري ،ج،10
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.486

.20

اإلنص ــاف والنص ــس ومس ــارتها يف اإلص ــال  ،مت ــل القاض ــي واحلكم ــا ،أو إىل اجله ــات
الطبية ،لطلب التطبيب والتداوي وحنو ذلز.
 )3أسـرار يتفــق الزوجــان علــى عــدم إفشــا ها :األسـرار الـ يتفــق الزوجـان علــى كتمامــا وعــدم
إفش ــائها ،وتك ــون بطل ــب أح ــد ال ــزوجا ،س ـواء كان ــت أس ـرارا تتعل ــق ابل ــزوج أو ابلزوج ــة أو
سـرهتما أو حنــو ذلــز ،فهــذه األسـرار تعتـ مـ أسـرار اجملــالس الـ البــد أن تكــتف وحتفــظ،
ع عبد هللا ب عمر رضي هللا عنهف ،أخ ه :أن رسول هللا  قال« :املسلف أخو املسـلف ال
ي لمه وال يسلمه ،وم كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته ،وم فرج عـ مسـلف كربـة،
فــرج هللا عنــه كربــة م ـ ك ـرابت يــوم القيامــة ،وم ـ ســ ،مســلما ســ،ه هللا يــوم القيامــة»( ،)1يف
شر احلديص قال الغيتاىب «:يف احلديص حي على التعاون وحسـ املعاشـرة واأللفـة والسـ،
على املؤم وتر التسمع به واإلشهار لذنوبه»( ،)2ويف احلـديص وجـوب السـ ،علـى املسـلف،
فم ابب أوىل س ،وحفظ أسرار الزوجا.
املس لة الثالثة :نراء العلماء املعاصرين يف إفشاء ا سرار:
 -قرار جممع الفقه اإلسالمي خبصو

موضوع( :السر يف امله الطبية)(.)3

) (1أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب امل اه والغصب ،ابب ال ي لف املسلف املسلف وال يسلمه ،
ج.128 ،3

، 2442

) (2العيىن  ،عمدة القاري شرا صحي البخاري ،ج.107 ،24
) (3من مة املؤمتر اإلسالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،التابع ملن مة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،قرار جممع الفقه
اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التام ببندر سري ابجوان ،برواني دار السالم م  1إىل  7حمرم 1414هـ ،املوافق
 27 -21يونيو 1993م ،ج ،1451 ،8وبعد استماعه إىل املناقشات ال دارت حوله «قرر ما يلي:
أ -السر هو ما يفضي به اإلنسان إىل آخر مستكتماً إايه م قبل أو م بعد ،ويشمل ما حفت به قرائ دالة على
طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه ،كما يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه ال يكره أن يطلع عليها
النا .
ب -السـر أمانـة لـدى مـ اسـتودع حف ـه ،التزامـاً ـا جـاءت بـه الشـريعة اإلسـالمية ،وهـو مـا تقضـي بـه املــروءة وآداب
التعامل.
ت -األصل ح ر إفشاء السر ،وإفشا ه بدون مقتي معت موجب للمؤاخذة شرعاً.
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 قــال اب ـ عتيمــا عنــدما س ـئل ع ـ حكــف إفشــاء األس ـرار الزوجي ـة « :ال حيــل الم ـرأة أنتفشي سر بيتها أو حاهلا مع وجها إىل أحد م النا »(.)1
 فتـوى إســالم ويـب «:فــال شـز أن مــا حيـدث بــا الـزوجا مـ أمـور االســتمتاع ،هـو مـاألمانة ال ب حف ها وحيرم إفشا ها»(.)2
بعــد اســتعراض أق ـوال العلمــاء ،تبــا أن األصــل ح ــر إفشــاء الســر ،وعــدم إشــاعته ،والقــائف
إبشاعته مؤاخذ شرعا وقانوان(.)3
املس لة الرابعة :إفشاء ا سرار ع وسا ل التواصل االجتماعي:
تبــا ــا ســبق وجــوب حفــظ األس ـرار نواعهــا ،س ـواء املتعلقــة ابلــزوجا ،أو ابألســرة
متــل :املتعلقــة ابألوالد أو احلالــة املاديــة أو االجتماعيــة لألســرة ،وحفــظ هــذه األســرار بعــدم
إفشائها يف حمي األسرة واألقارب على الصعيد الواقعي ،وبناء على فتـاوى العلمـاء ،فكـذلز
حيــرم افشــا ها علــى الصــعيد االف،اضــي عـ وســائل التواصــل االجتمــاعي ،الـ يكــون انتشــار
األسـرار فيهــا علــى نطــاق أوســع ،ولوســائل التواصــل االجتمــاعي دور كبــري يف كشــف األسـرار
املنزلية والش صـية ،يف ظـل التـورة املتواصـلة للمعلومـات واالتصـاالت ،ويؤكـد عـدم خصوصـية
وسـ ــائل التواص ــل االجتمـ ــاعي م ــا قالـ ــه ج ــالل ايدة «:إمكانيـ ــة اخ ـ ـ،اق احلسـ ــاابت وس ـ ـرقة

ث -يتأكــد واجــب حفــظ الســر علــى م ـ يعمــل يف امله ـ ال ـ يعــود اإلفشــاء فيهــا علــى أصــل املهنــة اب لــل ،كــامله
الطبية؛ إذ يرك إىل هؤالء ذوو احلاجة إىل حمي النصس وتقدمي العون ،فيفضون إليهف بكل ما يساعد على حس أداء
هذه املهام احليوية ،ومنها أسرار ال يكشفها املرء لغريهف حى األقربا إليه».
) (1املسند :حممد ب عبد العزيز ب عبد هللا  ،فتاو إس مية( ،الرايض :دار الوط للنشر 1413 ،2 ،هـ) ،ج،3
.211

) (2إســالم ويــب ،حرمــة إفشــاء الــزوجني أس ـرار الف ـراا ،رقــف الفتــوى ،113930 :اال نــا  27ش ـوال - 1429
. http://fatwa.islamweb.net،2008-10-27
) (3جرمية إفشاء األسرار جرمية يعاقب عليها القانون يف الفصل الرابع.
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املعلومـات الش صــية»( ، )1وقــال كــذلز« :ال توجــد صوصــية األفـراد يف شــبكات التواصــل
االجتماعي ووسائ اإلعالم اجلديد أي ضماانت أو محاية»(.)2
وأكد ذلز« :متحد ون لـ «صحيفة العـرب» أن هنـا العديـد مـ الـ ام الـ تتـيس
التعرف على مجيـع حمتـوايت اهلـاتف النقـال منـذ بدايـة اسـت دامه وتتبيـت تلـز الـ ام عليـه،
خاصة الصور وأرقـام هواتـف األصـدقاء وحسـاابهتف الش صـية»( ،)3وكـل ذلـز يـؤدي لزعزعـة
األســرة ،والقضــاء علــى بنيــة األســرة ،وحمــو خصوصــيتها األسـرية ،لتكــون متاحــة للجميــع عـ
وسائل التواصل االجتماعي.
امل لب الثاين :حك إ اعة الوقت واملال يف وسـا ل التواصـل االجتمـاعي وأسـر
على الع قات ا سرية:
هنا ارتبا و يق با كل مـ املـال والوقـت ،فالوقـت املسـتتمر واملـدار حبسـ اإلدارة
لــب األمـوال ،والعكــس صــحيس ،فالوقــت املهــدر املــدار بســوء إدارة لــب اإلفــال ويهــدر
املال ،فالعالقة با الوقـت واملـال عالقـة طرديـة ،والعالقـة وطيـدة بـا الوقـت واملـال يف وسـائل
التواصل االجتماعي م جانبا اجلانب األول الوقت الذي يقضـيه الفـرد يف وسـائل التواصـل
االجتمــاعي ،واملــال الــذي يــدفع للشــركات االتصــاالت مقابــل إاتحــة خدمــة وســائل التواصــل
االجتماعي.
يف املطلــب مســألتان :إضــاعة الوقــت واملــال وســنتكلف عـ كــل مســألة فردهــا ومــدى
ا ري وسائل التواصل االجتماعي فيها:

) (1ايدة :جالل الدي الشي  ،الع قة بني اإلع م التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي اخلصوصية واملهنية،
ورقــة مقدمــة إىل م ـؤمتر وســائل التواصــل االجتمــاعي التطبيقــات واإلشــكاليات املنهجيــة( ،2015-1436 ،طــائف:
جامعة الطائف ،ربيع أول ،1436-يناير2015-م).23 ،
) (2املرجع السابق.25 ،
) (3صحيفة العرب ،سـورة االتصـاالت تفضـ أسـرار البيـوت وتكشـ املعلومـات الشخصـية ،اال نـا 16 ،مـار
 ،/http://www.alarab.qa ،2015استُعرض بتاري 2017/4/5:م.
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املس لة ا وىل :حك إ اعة الوقت يف وسا ل التواصل االجتماعي:
حص الشرع م خالل األدلة الشرعية م الكتاب والسنة على أرية الوقت:
ا دلة من الكتا :

-

وج ــه الدالل ــة :ااايت الكرمي ــة حت ــص عل ــى اس ــتغالل بع ــي األوق ــات(،)1ﭧﭐﭨ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
ﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ

(اإلسراء.)79:
وجه الداللة :تبدو أرية الوقت يف كترة ما أقسف هللا به يف كتابه( ،)2ويتبا ذلز يف

ااايت التالية:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱠ ( الفجر.)5 – 1 :
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﱠ (الليل.)4 – 1 :
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱠ (العصر.)3-1:
 ا دلة من السنة:وع اب عبا رضي هللا عنه ،قال :قال النـيب « :نعمتـان مغبـون فيهمـا كتـري مـ
النا  :الصحة والفراع»(.)3

) (1اب العريب ،أحكام القرنن ،ج،3

.214

) (2ان ـر :القـرطيب :حممــد بـ عبــد هللا أبـو بكــر املعـافري اإلشـبيلي املــالكي ،ت543 :ه ،اجلـامع حكــام القــرنن =
تفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطي(،ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريوت :دار الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 1424 ،3 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2003 -م) ،ج،10

ج،81 ،38 ،20

 ،179اب العريب ،أحكام القرنن ،ج،4

.404،447 ،386

) (3أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،ابب :ال عيش إال عيش ااخرة،
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،6412ج،8

.88

،307

وعـ اب ـ مســعود رضــي هللا عــنهف ،ع ـ النــيب  قــال« :ال تــزول قــدم اب ـ آدم يــوم

القيامة م عند ربه حى يسأل ع مخس ،ع عمره فيف أفنـاه ،وعـ شـبابه فـيف أبـاله ،ومالـه
م أي اكتسبه وفيف أنفقه»(.)1
واحلديص يبا أرية الوقت واملال يف حياة املسلف وأنه سيسأل عنهما(.)2
جمموع األدلة السابقة م الكتاب والسنة تدل على أرية الوقـت واملـال ،وأممـا نعمـة
البد م ا اف ة عليها وعدم ضياعها.
وتعت ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي لصــو الوقــت ال ـ تســرق وقــت اإلنســان وهــو
اارق يف التفاعل معها لساعات طوال وقد تكون بدون جدوى ومنفعة(.)3
وإضــاعة الوقــت ع ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي تع،يــه األحكــام ا مســة حبســب
الوقت املصـروف فيـه؛ ألن األصـل اإلابحـة ،قـال الزركشـي « :أن األصـل يف األشـياء اإلابحـة
،وأن التحرمي عارض»(.)4
وم فتاوى العلماء يف التحذير مـ إضـاعة الوقـت قـول ابـ عتيمـا «:ضـياع الوقـت
الذي هو أشد ضرراً م ضياع املال ،فإن املال له ما خيلفه والوقت الذي هـو أشـد ضـرراً مـ
ضياع املال ،فإن املال له ما خيلفه والوقت ال خيلفه يفء»(.)5
والوقــت وحكمــه حي ـدده القصــد م ـ متضــية هــذا الوقــت يف اســت دام هــذه الوســائل،
فإن كان قصد العبد متضية وقته يف كل ما هو خري ويعود عليـه ابلنفـع والفائـدة ،فإنـه سـيتاب
علــى مــا صـرفه مـ الــزم  ،وإن كــان العكــس فهــو اــري مشــروع وسيحاســب عليــه ،ويف شــبكة
اإلسالم ويب «:ال و مل دخل على شـبكة املعلومـات "اإلن،نـت" الـدخول علـى الوسـائل

) (1رواه ال،مذي يف سننه  ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،،ابب يف القيامة ،2416 ،ج،4
ال،مذي وقال هذا حديص حس صحيس.

) (2البكــري :حممــد علــي ب ـ حممــد ب ـ عــالن ب ـ إب ـراهيف ،ت1057 :ه ــ ،دليــل الفــا ني ل ــر راي
(بريوت :دار املعرفة 1425 ،4 ،هـ  2004 -م)  ،ج.301 -300 ،4
) (3الفقي :إبراهيف  ،إدارة الوقت ( ،مصر :إبداع للنشر1430 ،ه2009 -م)،

) (4الزركشــي :أبــو عبــد هللا بــدر الــدي حممــد ب ـ عبــد هللا ب ـ
(د.م ،دار الكتيب1414 ،1 ،هـ 1994 -م)،ج.10 ،8

الصــا ني،

.86

ــادر ،ت794 :ه ــ ،البحــر احملــييف يف أصــول الفقــه،

) (5اب العتيما ،جمموع فتاو ورسا ل فضيلة الشيا حممد بن صاحل العثيمني،ج،26
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ال ـ تنشــر الفحــش والعــري والتهتــز وكــل مــا ال يرضــاه هللا تعــاىل م ـ األق ـوال واألفعــال ،فــال
و القصد إىل ذلز ابتداء ،وم عرض عليه شيء م ذلز دون قصـد منـه فعليـه أن يتقـي
هللا تعاىل ويصرف بصـره كمـا أنـه ـب عليـه إاـالق هـذا املوقـع ،إن تطلـع الـنفس إىل ر يـة
متل هذه األشياء مدخل م مداخل الشيطان لفتنة القلب ،واألخذ بصاحبه ،إىل الوقـوع يف
الزان والفواحش»(.)1
ووســائل التواصــل االجتمــاعي عمومــا وســيلة اتصــال متلــه متــل اهلــاتف ينبغــي علــى
مســت دمه أن يتقــي هللا فــال يهــدر الوقــت يف معصــية أو إيــذاء م ـ خــالل اســت دامه هــذه
الوســائل ،فــإن اســت دمه يف معصــية فالوقــت املســت دم يف املعصــية وقــت مهــدور ،كمــا م ـ
أبغضه هللا تعاىل أشغله ع ذكره وأضاع وقته ،سواء يف العاه الواقعي أو يف العاه االف،اضي.
والضــاب يف ذلــز حســب أالبيــة االســتعمال ،فــإذا كــان االــب وقتــه يســتعمله يف
اجلان ــب الس ــيء يف وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،فحك ــف ه ــذا الوق ــت حم ــرم؛ ألن إ ه ــذه
الوسائل االجتماعية أك م نفعها ،أما إذا كان االب است دامه هلذه الوسائل االجتماعيـة
يف اجلانب املبا فوقته الذي يقضيه فيها مبا .
املس ـ لة الثانيــة :حك ـ إ ــاعة املــال يف وســا ل التواصــل االجتمــاعي وأســر علــى
الع قات ا سرية:

تفضل على عباده ابملـال واسـت لفهف
أصل امللز هلل سبحانه وتعاىل ،وهللا جل جالله ّ
فيــه ،وأن العبــد لــيس لــه إال التصــرف ،وهللا جــل جاللــه سيحاســبه ع ـ هــذا املــال م ـ أي ـ
اكتسبه ،وفيف أنفقه.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍﲎﲏﲐﲑ ﱠ (احلديد.)7 :

) (1موقع إسالم ويب ،فتو ا ذر من ياع الوقت فيما ال ينفع ،رقف الفتوى ،28414 :اتري الفتـوى :السـبت
 14ذو احلجة .http://fatwa.islamweb.net،2003-2-15 - 1423
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عـ أيب ســعيد ا ــدري رضــي هللا عنــه ،ع ـ النــيب  ،قــال«:إن الــدنيا حلــوة خضــرة،
وإن هللا مست لفكف فيها ،فين ر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول فتنـة بـين
إسرائيل كانت يف النساء»(.)1
ومى هللا تعاىل ع إضاعة املال ،ع أيب هريرة رضي هللا عنه ،قـال :قـال رسـول«:
إن هللا يرضــى لكــف ــالل ،ويكــره لكــف ــالل ،فريضــى لكــف :أن تعبــدوه ،وال تشــركوا بــه شــيئا،
وأن تعتص ــموا حبب ــل هللا مجيع ــا وال تفرق ـوا ،ويك ــره لك ــف :قي ــل وق ــال ،وكت ــرة الس ـؤال ،وإض ــاعة
املال»( ،)2قال النووي يف تفسـري احلـديص« :إضـاعة املـال فهـو صـرفه يف اـري وجوهـه الشـرعية
وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه إفسـاد وهللا ال ـب املفسـدي وألنـه إذا أضـاع مالـه تعـرض
ملا يف أيدي النا »(.)3
وصور إضـاعة املـال عديـدة ،منهـا إضـاعة املـال يف وسـائل التواصـل االجتمـاعي ،قـال
األصفها « :سئل سعيد ب جبري رضي هللا عنه ع التبذير ،فقال :هـو أن تنفـق الطيـب يف
ا بيص»(.)4
والضـ ــاب إلنفـ ــاق املـ ــال جـ ــاء يف قولـ ــه تعـ ــاىل:ﭐﱡﭐﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍ

ﳎﳏﳐﳑﳒﱠ (الفرقان.)67 :
ق ــال الطـ ـ ي يف تفس ــري ااي ــة «:ه يس ــرفوا فينفقـ ـوا يف معاص ــي هللا ك ــل م ــا أنف ــق يف
معصـية هللا ،وإن ق ّـل فهـو إسـراف ،وه يقـ،وا فيمســكوا عـ طاعـة هللا .قـال :ومـا أمسـز عـ
طاعة هللا وإن كتر فهو إقتار»(.)5

) (1أخرجــه مســلف يف صــحيحه ،كتــاب الرقــاق ،ابب أكتــر أهــل اجلنــة الفق ـراء وأكتــر أهــل النــار النســاء وبيــان الفتنــة
ابلنساء ،2742 ،ج.2098 ،4
) (2أخرجه مسلف يف صحيحه  ،كتاب األقضية ،ابب النهي ع كترة املسائل م اري حاجة ،والنهي ع منع وهات،
وهو االمتناع م أداء حق لزمه ،أو طلب ما ال يستحقه،1715 ،ج.1340 ،3
) (3النووي ،املنهاج شرا صحي مسل بن ا

اج،ج،12

.11

) (4األصفها  :أبو القاسف احلسا ب حممد املعروف ،ت502 :هـ ،حما رات ا دسء وحماورات الشعراء والبلغاء،
(بريوت ،شركة دار األرقف ب أيب األرقف 1420 ،1 ،هـ)،ج.579 ،1
) (5الط ي ،جامع البيان يف أتويل القرنن ،ج،19

.299
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أذن ل ــو أنف ــق الف ــرد م ــاال كت ـريا أو قل ــيال يف وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي وامل ـراد ب ــه
معصية فهو أمر حمرم وم صور إضاعة املال.
ـنجد ُممارســات اــري ســوية ،فهنــا ســوء
ولــو ن ـران إىل حياتنــا االجتماعيــة املاليــة ،فسـ ُ
تصرف م كتري م النا ابألموال.
مثال على كلك:
صــرف املــال مقابــل إعــالن تســويقي ملوقــع إابحــي ،أو االش ـ،ا يف األلعــاب ا رمــة
مقابل مث حمدد قل أو كتر ،وكذلز صرف املال يف حمـادلت حمرمـة ،أو شـراء صـور فاحشـة،
أو االش،ا يف كل ما يضر األمة املسلمة ،و لب الدمار ألبنائها أو يهـدمها ،كـل ذلـز مـ
صور إضاعة املال يف وسائل التواصل االجتماعي.
قال اب اب ع إضاعة املال «:م االقتصاد صرف املال يف مصارفه يف املأكل واملشرب م
اري تقتري على النفس واألهل ،وال إسراف يف تضييع املال مـ اـري حاجـة ،وقـد مـى هللا عـ
ذلز كلـه ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱚﱛﱠ (اإلس ـراء )29:وق ــال تع ــاىل يف النه ــي ع ـ إض ــاعة امل ــال :ﭐﱡﭐﲣﲤﲥ

ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ...ﱠ (النسـ ــاء ،)5:مـ ــى هللا جـ ــل وعـ ــال يف هـ ــذه اايـ ــة ع ـ ـ
إعطاء األموال للسفهاء؛ ألمف يصرفوما يف اـري مصـارفها فـدل ذلـز علـى أن صـرفها يف اـري
مصـ ـ ــارفها أمـ ـ ــر منهـ ـ ــي عنـ ـ ــه ،وﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ

ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱠ األعراف.)1(»)31 :
قال املنجد :يف حكف االش،ا يف وسائل حتتوى على حمرمات مقابل رسـوم مـ املـال
حمــددة « :االش ـ،ا معهــف ســيكون ســبباً يف إيصــال رواب ـ لوســائل وشــركات تشــتمل علــى
ا رمات واملنكـرات فإننـا نـرى حرمـة االشـ،ا يف ذلـز املوقـع املسـمى "أجلوكـو"؛ ملـا يتسـبب
االش ـ،ا معه ــف يف تقويت ــه أم ــام ش ــركات اإلع ــالانت  ،وأم ــام الش ــركات والوس ــائل الرااب ــة يف

) (1اب اب  ،جمموع فتاو الع مة عبد العزيز بن سز،،ج،4
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اإلع ـ ــالن ؛ ومل ـ ــا يتس ـ ــبب االشـ ـ ـ،ا معه ـ ــف يف وص ـ ــول إع ـ ــالانت لوس ـ ــائل حت ـ ــوي املنكـ ـ ـرات
وا رمات»(.)1
يتبا مما سبق م األدلة وفتاوى العلمـاء ،أن دخـول هـذه الوسـائل الـ تنشـر الفسـاد
حمرما ،إن كانت برسوم ،فهي جناية مالية مضافة ،أما إن دخل هذه الوسائل بقصـد تـدمريها
أو إ التها؛ بسبب ما تنشر م فساد ،فالضرورة تقدر بقدرها.
امل لب الثالث :حك تبادل الصور والتواصـل اجلنسـي بـني الـزوجني عـ وسـا ل
التواصل االجتماعي:
تعتـ وســائل التواصــل االجتمــاعي ــورة يف تقنيـة املعلومــات ،وأصــبس إبمكــان أي فــرد
م ـ أف ـراد األســرة ،أن ميتلــز حاســواب منزليــا ،أو أي جهــا م ـ أجهــزة التقنيــة املتطــورة متــل
اجلوال أو اايباد اخل.
مـ خــالل اتصــاله بشــبكة اإلن،نــت ،يســتطيع الولــوج إىل العــاه االف،اضــي ،وقــد
ي ــرى ماحرم ــه هللا تع ــاىل م ـ منك ـرات ،وتك ــون ه ــذه املنك ـرات يف بع ــي األحي ــان أق ــرب إىل
الواقع ،إذا توفر لـدى املسـت دم كـامريا وميكرفـون أو تقنيـة ال يـة األبعـاد ،وينقصـها املالمسـة
الـ تكــون يف العــاه الـواقعي ،وهلــذه املنكـرات أ ــر كبــري علــى صــحة وســلو الشـ ص حيــص
تقول ماري آن اليدن:
«الوســائل اإلابحيــة هــي أخطــر مهــدد للصــحة النفســية نعرفــه اليــوم؛ وخطــورة تلــز
الوســائل إىل كومــا متاحــة ع ـ وســيلة توصــيل تتميــز بكفــاءة عاليــة وهــي اإلن،نــت كمــا أمــا
قارنــة هــذا النــوع إبدمــان الكوكــايا مــتال ،فــإن األول
متاحــة بصــورة دائمــة وجمانيــة ،وم ـ
أخطــر ،ألنــه ال قيــود عليــه ،وال ميك ـ التعــرف علــى م ـ يتعاطــاه ،كمــا أن أ ــره ال ميك ـ أن
ميحــى مـ أدمغــة املصــابا بــه ،إذ ت ــل املشــاهد اإلابحيــة عالقــة يلــة مـ شــاهدوها ،بينمــا

) (1املنجــد ،حكـ االشـرتاك يف موقــع أجلوكــو ع وحكـ املــال املكتســب مــنه  ،رقــف الفتــوى،106669 :اتريـ
النشر. https://islamqa.info ،1-12-2007:
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ميكـ ـ أن متح ــى بص ــورة مائي ــة تقريب ــا آلر الكوك ــايا مـ ـ جس ــف امل ــدم بع ــد مض ــي بع ــي
الوقت»(.)1
 حك تبادل الصور بني الزوجني ع وسا ل التواصل االجتماعي:قــد يضــطر الــزوج أو الزوجــة للســفر واالبتعــاد ع ـ عــش الزوجيــة؛ طلبــا للــر ق ولرفــع
مستوى املعيشـة لألسـرة ،ولكـ يف الغربـة قـد يشـتاق الـزوج لزوجتـه واشـتياقها لـه ،ولكـ هـذه
املشكلة قـد حلتهـا وسـائل التواصـل االجتمـاعي احلديتـة حيـص يسـتطيع كـل مـ وجـا ر يـة
ااخــر صــوات وصــورة ،ولكـ جــزءا م ـ هــذه املشــكلة ه حيــل ،وهــذا يــدفعنا إىل التســا ل هــل
هنــا حــدود شــرعية ،أو ضــاب شــرعي لتبــادل الصــور بــا الــزوجا ،هــذا مــا سنوضــحه م ـ
خ ــالل ذك ــر بع ــي فت ــاوى العلم ــاء حكــف تب ــادل الص ــور ب ــا ال ــزوجا ع ـ وس ــائل التواص ــل
االجتماعي:
-

سئل علماء الل نة الدا مة :هل صـورة وجـه املـرأة يف جـوا السـفر واـريه عـورة أم ال؟

وهل يصس للمرأة إذا امتنعت ع التصوير أن تستنيب م حي عنها؟ ،فأجابوا» :األصـل يف
التصـوير ومحـل الصـور واالحتفـاأ ـا أنـه حمـرم؛ ألن النـيب  لعـ املصـوري لكـ إذا اضـطر
اإلنسان إىل التابعية( )2يف شـؤون حياتـه مـ انتقـال مـ جهـة إىل أخـرى ،أو تـوىل عمـال تقـوم
بــه حياتــه وحنــو ذلــز ،وكــان حص ـوله عليهــا متوقفــا علــى الصــور جــا لــه أن يصــور للضــرورة
فق ـ  ،ولــيس هلــا أن تســمس بتصــوير وجههــا ال يف اجل ـوا وال اــريه؛ ألنــه عــورة ،وألن وجــود
صــورهتا يف اجل ـوا واــريه م ـ أســباب الفتنــة ــا ،لك ـ إذا ه تــتمك م ـ الســفر إىل احل ـ إال
بذلز رخص هلا يف الصورة ألداء فريضة احل  ،وه ز هلا أن تستنيب م حي عنها.

) (1الشـويكي :وليــد ،إدمــان املواقـع اإلسحيــة أخ ــر مهــدد للصــحة النفسـية ،اتريـ النشــر1425-10-24 :ه-
2004-12-7م ،www.aljazeera.net ،وان ـ ــر :دوانن :هاسـ ــتنغز ،مـ ــااوان :فيـ ــوان ،أنتروبولوجيـ ــا اجلـ ــنس،
ترمجه :هناء خليف اين( ،د.م ،املركز األكادميي لألحباث2017 ،م).
) (2تسـمى كــذلز حفي ـة النفــو دفــ ،العائلـة أو البطاقــة الش صـية للمـواط الســعودي ،ان ـر :نبــذة عــن الب اقــة،
وكالة و ارة الداخلية لألحوال املدنية.https://www.moi.gov.sa ،
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واملرأة كلها عورة يف ظاهر أدلة الكتاب والسنة ،فالواجب عليها س ،مجيع بدما ع اري حمارمها؛ لقول
هللا تعاىل :ﱡﭐ..ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ..ﱠ (النور ،)31:وقوله سبحانه :ﭐﱡﭐ...ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﲺ ..ﱠ(األحزاب.)1(»53:

 يريد تصوير زوجته عارية لينظر فيها يف غربته ،قال املنجد »:هذا الفعل الوارد السؤالعنه م أقبس األفعال ،وهو حمرم لذاته  ،وملا يؤدي إليه  ،أما لذاته  :فإن املرأة أصالً
كلها عورة  ،وال و تصويرها ابتداء  ،حى لو كانت ال تُ هر إال وجهها وكفيها ،
فكيف إذا كان ال اهر منها ما هو أكتر م ذلز ،فكيف إذا كانت صورهتا وهي تُبدي
عورهتا املغل ة ؟ فال شز أن هذا يزيد يف القبس واإل والعقوبة»(.)2

 حكـ إرسـال صـور مفـاتن الزوجـة لزوجهـا ،جـواب اللجنـة الدائمـة عـ السـؤال« :حــىإذا ذهبنــا إىل القــول إبابحتهــا فإنــه ال ــو لــز أصــال أن تصــور الزوجــة نفســها يف متــل
هذه األوضاع ،وال أن ترسلها لزوجها؛ ألنه ال يؤم وقوعها يف يد اـريه ،وهـذا فيـه مـا ال
خيفــى م ـ العــار واملفاســد الع يمــة ،فالواجــب علــى الــزوج أن يكــف ع ـ مطالبــة وجتــه
ذا ،والواجب عليها أال تطيع وجها يف ذلـز ،بـل عليهـا أن تـرد عليـه بلطـف وحكمـة،
وتبا له أن ذلز ال و »(.)3
فتبـا مـ الفتـوى الســابقة عــدم اجلـوا ؛ ملــا ي،تــب علـى ذلــز الفعــل مـ مفاســد ع يمــة،
وألن الوســيلة ال ـ يــتف ــا إرســال الصــور اــري آمنــة وخاصــة إذا مت اإلرســال ع ـ وســائل
التواصل االجتماعي ،وقد مت تبا عدم أمان هذه الوسائل سابقا(.)4
) (1اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء ،فت ــاو الل ن ــة الدا م ــة  -اجملموع ــة ا وىل) ،ال ـرايض :رائس ــة إدارة
البحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة العامة للطبع ،د ، .د.ت) ،ج.719-718 ،1

) (2املنج ــد ،يري ــد تص ــوير زوجت ــه عاري ــة لينظ ــر فيه ــا يف غربت ــه ،رق ــف الفت ــوى ،97495 :اتري ـ النش ــر-4- 14:
2007م. https://islamqa.info ،
) (3موقع إسالم ويب  ،حك إرسال صور مفاتن الزوجة لزوجها ،رقف الفتوى ،124301 :اتريـ الفتـوى :ألربعـاء
 9رجب  ،http://fatwa.islamweb.net،2009-7-1 - 1430بتصرف.
) (4ان ــر :ايدة ،الع قــة بــني اإلع ـ م التقليــدي وشــبكات التواصــل االجتمــاعي اخلصوصــية واملهنيــة ،وان ــر:

صــحيفة الع ــرب ،س ــورة االتص ــاالت تفضـ ـ أسـ ـرار البي ــوت وتكشـ ـ املعلوم ــات الشخص ــية ،اال ن ــا 16 ،م ــار
2015م.
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 حكــف تصــوير الــزوج المرأتــه فاتنهــا ابلفيــديو ،فكانــت اإلجابــة «:تصــوير الزوجــة وهــيعاريــة علــى شـري فيــديو أو حــى عـ طريــق اإلن،نــت فهــذا مـ األفعــال القبيحــة الـ ال
جتو ملـا قـد ي،تـب عليهـا مـ فسـاد وحمرمـات وانتهـا لألعـراض ،ومـ القواعـد املقـررة يف
الشرع ما يسمى بقاعدة سد الذرائع ومعناها :سـد الطـرق الـ قـد تـؤدي إال مـا ال حتمـد
عقباه«(.)1
 قال عبد احلـي يوسـف عنـدما سـئل عـ حكـف تبـادل الصـور العاريـة مـ اـري مالبـس بـاالزوجــة والــزوج علم ـاً نــه يف بلــد وهــي يف بلــد آخــر « :فــإذا جــا للــزوجا أن يــرى كــل
منهما عـورة صـاحبه جـا هلمـا الر يـة مـ خـالل الصـورة؛ لكـ عليهمـا تـوخي احلـذر مـ
وقوع هذه الصور يف يد م ال يتقي هللا فيت ذها مادة لالبتزا أو الفضيحة«(.)2

بع ــد اس ــتعراض فت ــاوى العلم ــاء يف حك ــف تب ــادل الص ــور ،جن ــد أن الفت ــاوى اعتم ــدت علـ ــى
القاعدة :األصل يف األشياء اإلابحة ،وحترمي تبادل الصور ليس لذاته؛ وإمنا لغري ذاته متل:
 )1أن الشبكة ال ترسل م خالهلا الصـور اـري آمنـة ،مـ حيـص هـي عرضـة للتنصـت
والتجس ــس وتع ــدي ه ــاكر أو قرص ــان أو ل ــ،ق لش ــبكة العنكبوتي ــة عل ــى ك ــل م ــا
تتضمنه هذه الشبكة.
 )2تعــرض الصــور للضــياع او الس ـرقة ،ممــا يــؤدي إىل الفضــيحة واالبت ـزا م ـ أصــحاب
النفــو الضــعيفة ،ووســائل االبت ـزا ع ـ طريــق الصــور للم ـرأة يف أوضــاع لل ـة ،ع ـ
طريق تصـوير نفسـها ابلفيـديو ،عـ طريـق التسـجيل الصـويت بكـالم فاضـس وفـاحش
بذيء(.)3
 )3أن هــذه الصــور بيــد الــزوج يف الغربــة قــد تزيــد الشــهوة وتفــتس لــه ابب احل ـرام متــل:
الوقوع يف الزان أو العادة السرية.

) (1موقع إسالم ويب ،تصوير الزوج المرأته مبفاتنها سلفيديو رؤية شرعية أخ قية ،رقف الفتوى121845 :ع اتري
النشر :األربعاء  19مجادى األوىل  1430هـ 2009-5-13 -م.http://fatwa.islamweb.net ،
) (2يوسف :عبد احلي ،تبادل الصور العارية بني الزوجني ،شبكه املشكاة اإلسالمية.http://meshkat.net،

) (3املطلق :ع ابتزاز الفتيات أحكامه وعقوبته يف الفقه اإلس مي،
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 )4يك ــون الب ــديل لل ــزوج أو الزوج ــة يف الغرب ــة ،الص ــوم أو الصـ ـ وكت ــرة إش ــغال نفس ــه
عمال صاحلة تعود عليه اب ري والفائـدة ،وجتنـب ا لـوة بنفسـه ،والن ـر إىل كـل مـا
يتري الشهوة عنده؛ ألن كل ذلز يفتس له أبواب املعصية.
 حك الع قة الزوجية بني الزوجني ع وسا ل التواصل االجتماعي:ســأتكلف يف هــذه املســألة عـ فتــاوى بعــي العلمــاء يف حكــف إقامــة عالقــة وجيــة بــا
الزوجا يف العاه االف،اضي ،ومدى ا ريها على كل م وجا:
قال حممد ب عبد الغفار الشريف ع ممارسة اجلنس على الكامريا با الـزوجا «:إن
كان املقصود تصوير العملية اجلنسية ابلكامريا ،فهذا ال و »( ،)1وع ر ية الزوجة عارية«:
ال أنصــس بــذلز ،ألن هــذه األجهــزة مراقبــة مـ قبــل الشــركة املســئولة ومـ قبــل أجهــزة األمـ
واالست بارات« (.)2
قــال أمحــد احلجــي الكــردي «:املعاشــرة الزوجيــة ع ـ اهلــاتف ال مــانع م ـ ذلــز بشــر
عــدم ممارســة أي مـ الــزوجا للعــادة السـرية مــع نفســه بيــده أو اريهــا ،وأن أمـ مـ ر يــة أو
مساع اريكما لكما (على أ أستبعد متل ذلز فنياً) ،وإال فال و ذلز»(.)3
احلــديص ع ـ العالقــة اجلنســية بــا الــزوجا وقــد ســبق وبينــت أن األصــل يف األشــياء
اإلابحة ،ولك قد حيـرم احلـديص يف هـذه األمـور؛ ألن التحـرمي لغـري ذاتـه وإمنـا ملـا ي،تـب عليـه
وما خيشى م تسربه.
الفت ــوى حبرم ــة احل ــديص يف األم ــور ا اص ــة ب ــا ال ــزوجا «:طل ــب ال ــزوج احل ــديص يف
األمور ا اصة مع الزوجة ع اهلاتف ال حـرج فيـه ،ولـو أدى هـذا إىل نـزول املـين بسـبب هـذا
الك ــالم ،بش ــر أال يك ــون هنال ــز اس ــتمناء ابلي ــد ،وبش ــر األمـ ـ مـ ـ اس ــتماع الغ ــري هل ــذه
) (1الش ـريف :حممــد ب ـ عبــد الغفــار ،ممارســة اجلــنس علــى الكــامريا ،رقــف الفتــوى ،666 :اتري ـ النشــر-9-23 :
2007م. www.dralsherif.net،
) (2الش ـ ـريف ،رؤيـ ــة الزوجـ ــة عاريـ ــة  ،رقـ ــف الفتـ ــوى :رقـ ــف الفتـ ــوى ،8945 :اتري ـ ـ النشـ ــر2011-10- 12 :م ،
.www.dralsherif.net

) (3الكردي :أمحد احلجـي ،املعاشـرة الزوجيـة علـى اهلـات  ،فتـوى رقـف  ،43144اتريـ النشـر2010-3-18 :م،
. https://www.islamic-fatwa.com
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األحاديــص ،مــع أننــا ننصــس بــ ،الكــالم املتــري للشــهوات والغرائــز ،ألنــه قــد ــر إىل وســائل
ا ور يف ظل عدم تواجدرا يف مكان واحد»(.)1
س ـ ــئل الرف ـ ــاعي :ع ـ ـ حك ـ ــف ر ي ـ ــة ال ـ ــزوج لزوجت ـ ــه متكش ـ ــفة ع ـ ـ اإلن،ن ـ ــت ،فك ـ ــان
جواب ــه«:كش ــف بع ــي أج ـزاء اجلِس ــف أم ــام ك ــامريا اإلن،ن ــت ال َ ــو ؛ ألن شاش ــة اإلن،ن ــت

ِ
جسـس ُ ،مـا أدرا ِ أن الكـامريا
أعا النـا  ،خاصـة بعـد انتِشـار بـرام الت ُّ
ليست عزل ع ُ
اــريُ ُل،قــة م ـ قِبَــل ُحمــ،يف القرصــنة اإللك،ونيــة؟ ولــذلز؛ فالواجــب علــى كـ ّـل م ـ الــزوجا:
ـامالهتف عـ اإلن،نــت ،وليبحــص الــزوج عـ طريقــة أخــرى إلعفــاف
أخـ ُذ احليطــة واحلـ َذر يف تعـ ُ
نفسه ،م دون أن يعرض وجته الحتمال أن يراها أحد وهي متكشفة«(.)2

بنــاء علــى مــا ســبق ،ترتــب عــدم ج ـوا احلــديص يف األمــور ا اصــة بــا الــزوجا ع ـ
وسائل التواصل االجتمـاعي ،إذا أدى هـذا احلـديص إىل االسـتمناء ابليـد ،ألن االسـتمناء أمـر
حمرم ،ولعدم أمان الشبكة ال تتوافر م خالهلا وسائل التواصل االجتماعي.
امل ل ـ ــب الرابـ ـ ــع :حكـ ـ ـ مراكــ ــز االستش ـ ــارات ا س ـ ــرية يف وسـ ـ ــا ل التواصــ ــل
االجتماعي:
شرع اإلسالم ن ام الشورى ،وهو ن ـام اجتمـاعي ،وشـرعه هللا يف كتابـه ويف سـنة نبيـه
؛ ليتشــار النــا يف وجهــات الن ــر ،وليشــعر اإلنســان أنــه لــيس وحــده ،وإن هنــا م ـ
يتشــار معــه يف حــل مشــاكله أو مـ يستشــريه ويهتــدي ابستشــارته إىل احلــل األســلف ،ولــيعلف
أن رأيه ال يكتمل بدون مشاورة ااخري .
وحل مشكالهتف امل تلفة ،ع
ويسعى ن ام الشورى ،لتلبية حاجات النا املتج ّددة ّ
طريــق إش ـرا أصــحاب العقــول والفهــف والقــول الســديد يف الفكــر وال ـرأي ،وال يعــين ابلضــرورة
األخذ شورهتف أو تنفيذها.
) (1موقع إسالم ويب ،حك إرسال صور مفاتن الزوجة لزوجها ،رقـف الفتـوى ،124301 :اتريـ الفتـوى :األربعـاء
 9رجب .2009-7-1 - 1430
) (2الرفـاعي :خالـد عبـد املـنعف ،رؤيـة الـزوج لزوجتـه متكشـفة عـ النـت ،اتريـ النشـر2012-12-16 :م،
.ar.islamway.net
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وسأتناول يف هذا املطلب عدة مسائل متعلقة ابالستشارات األسرية:
املس لة ا وىل :ا دلة الشرعية من الكتا على أمهية نظام الشور :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ...ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ...ﱠ

(سورة البقرة.)233 :
وجه الداللة :شرع هللا تعاىل املشاورة والرتا

بنص القرنن.

ق ــال ابـ ـ كت ــري« :ف ــإن اتفقـ ـا وال ــدا الطف ــل عل ــى فطام ــه قب ــل احلـ ـولا ،ورأاي يف ذل ــز
مصــلحة لــه ،وتشــاورا يف ذلــز ،وأمجعــا عليــه ،فــال جنــا عليهمــا يف ذلــز ،فيؤخــذ منــه :أن
انفراد أحدرا بذلز دون ااخر ال يكفي ،وال ـو لواحـد منهمـا أن يسـتبد بـذلز مـ اـري
مشاورة ااخر»(.)1
-

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ...ﱝ ﱞﱟﱠ...ﱠ (سورة آل عمران.)159 :

وجه الداللة :شرع هللا تعاىل املشاورة ،وأمر نبيه أن يستشري أصحابه رضي هللا عنهف.
ق ـ ــال ابـ ـ ـ كت ـ ــري«:ك ـ ــان رس ـ ــول هللا  يش ـ ــاور أص ـ ــحابه يف األم ـ ــر إذا ح ـ ــدث ،تطييب ـ ــا
لقلو ف«(.)2

 -ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒ

ﲓﲔﱠ (سورة الشورى.)38 :
وجه الداللة :كان رسول هللا  يشاور أصحابه يف احلروب .
قــال اب ـ كتــري« :كــان رســول هللا يشــاور أصــحابه يف احلــروب وحنوهــا ،ليطي ـب بــذلز
قلو ف»(.)3

) (1اب العريب ،أحكام القرنن ،ج،1

 ،273اب كتري ،تفسري القرآن الع يف،ج،1

) (2اب كتري ،تفسري القرنن العظي ،ج،2

) (3اب كتري ،تفسري القرنن العظي  ،ج،7

.149
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املس لة الثانية :ذاكج من بعض االستشارات ا سرية يف العهد النبوي:
 كان الرسول  يستشري ويُستَشار يف األمـور ا اصـة ،فقـد استشـار عليّـاً بـ أيب طالـب يفحاد ــة اإلفــز ،عـ عائشــة رضــي هللا عنهــا :وج النــيب  قالــت :كــان رســول هللا 
 ،...فــدعا رســول هللا  علــي ب ـ أيب طالــب وأســامة ب ـ يــد رضــي هللا عنهمــا حــا
اســتلبص ال ــوحي ،يس ــتأمررا يف ف ـراق أهلــه ،قال ــت :فأم ــا أس ــامة ب ـ ي ــد رض ــي هللا عن ــه
فأشار على رسول هللا ابلذي يعلف م براءة أهله ،وابلذي يعلف هلف يف نفسه م الود،
فقــال :اي رســول هللا ،أهلــز وال نعلــف إال خ ـريا ،وأمــا علــي ب ـ أيب طالــب رضــي هللا عنــه
فقال :اي رسول هللا ه يضيق هللا عليز ،والنساء سواها كتري»(.)1
 نالحظ يف احلديص استشاره الرسول  كالً م أسامة ب يد رضي هللا عنه وعلي ب أيبطالب رضي هللا عنه ،يف أمور أسرته ا اصة ،وقد استشار م يتق يف رأيهما(.)2
 ع فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها ،أن أاب عمـرو بـ حفـص رضـي هللا عنـه طلقهـا البتـة،وهو اائـب ،فأرسـل إليهـا وكيلـه بشـعري ،فسـ طته ،فقـال :وهللا مـا لـز علينـا مـ شـيء،
فجاءت رسول هللا  ،فذكرت ذلز له ،فقال« :ليس لز عليه نفقة» ،فأمرها أن تعتد
يف بيــت أم شـريز ،قــال« :تلــز امـرأة يغشــاها أصــحايب ،اعتــدي عنــد ابـ أم مكتــوم،
فإنه رجل أعمى تضعا يابز ،فإذا حللت فآذنيين» ،قالت :فلما حللـت ذكـرت لـه أن
معاويــة بـ أيب ســفيان ،وأاب جهــف خطبــا  ،فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلف« :أمــا
أبو جهف ،فال يضع عصـاه عـ عاتقـه ،وأمـا معاويـة فصـعلو ال مـال لـه ،انكحـي أسـامة
ب يد» فكرهته ،قال« :انكحي أسامة»(.)3

ِ
ِ
ِ
ـات َِنـ ُف ِسـ ِهف
) (1أخرجـه الب ــاري يف صـحيحه ،كتــاب تفســري القـرآن ،ابب لَــوَال إِذ َمسعتُ ُمـوهُ ظَـ ال ُمؤمنُـو َن َوال ُمؤمنَـ ُ
ِ
ـاذبو َن( النـور ، )13 :وقولـه :إِمنَـا يـف ِـ،ي ال َك ِـذب ال ِـذي َال يـؤِمنُـو َن ِآباي ِ
ت
ََ
َ
َ َ ُ
َخيـًرا (النـور )12 :إىل قولـهُ  :ه ُـف ال َك ُ
ِ
ز ُه ُف ال َك ِاذبُو َن ( النحل ،4750 ،)105 :ج.102 ،6
اّلل َوأُولَئِ َ
) (2ان ر :اب حجر ،فت الباري شرا صحي البخاري،ج،8

.457

) (3أخرجه مسلف يف صحيحه  ،كتاب الطالق ،ابب املطلقة الل ال نفقة هلا،
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 ،1480ج،2

.1114

 استشارة فاطمة بنت قيس رضي هللا عنـه الرسـول  ،فأبـدى رأيـه هلـا يف احلـديص السـابق،وأشار عليها رضي هللا عنها أن تنكس أسامة رضي هللا عنه(.)1
 عـ ابـ عبــا رضــي هللا عنــه ،أن امـرأة لبــت بـ قــيس أتــت النــيب  ،فقالــت :اي رســولهللا ،لبـت بـ قــيس ،مــا أعتــب عليــه يف خلـق وال ديـ  ،ولكــين أكــره الكفــر يف اإلســالم،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسـلف« :أتـردي عليـه حديقتـه؟» قالـت :نعـف ،قـال رسـول
هللا« :اقبل احلديقة وطلقها تطليقة»(.)2
يف ه ــذا احل ــديص استش ــارت مجيل ــة بن ــت أيب بـ ـ س ــلول ،الرس ــول  يف مش ــكلتها م ــع
وجها لبت ب قيس وقدم هلا احلل األمتل وهو عدم البقاء معه ،وفرق بينهما اب لع(.)3
 قــال رســول هللا ألصــحابه« :قوم ـوا فــاحنروا احلق ـوا» ،قــال :فــوهللا مــا قــام مــنهف رجــلحــى قــال ذلــز ــالث مـرات ،فلمــا ه يقــف مــنهف أحــد دخــل علــى أم ســلمة ،فــذكر هلــا مــا
لقي مـ النـا  ،فقالـت أم سـلمة :اي نـيب هللا ،أحتـب ذلـز ،اخـرج ال تكلـف أحـدا مـنهف
كلمــة ،حــى تنحــر بــدنز ،وتــدعو حالقــز فيحلقــز ،ف ــرج فلــف يكلــف أحــدا مــنهف حــى
فعــل ذلــز حنــر بدنــه ،ودعــا حالقــه فحلقــه ،فلمــا رأوا ذلــز قــاموا ،فنحــروا وجعــل بعضــهف
حيلق بعضا حى كاد بعضهف يقتل بعضا اما»(.)4
يف هذا احلديص استشـار الرسـول  أم سـلمة رضـي هللا عنهـا يف موقـف الصـحابة رضـي
هللا عنهف ،وأخذ شورهتا رضي هللا عنها.
م خالل النصو  :يتبا أن املراكز االستشارية لألسرة ،ليست وليدة اليوم بل وجـدت
على هيئة أفراد يلجأ إىل رأيهف ويؤخذ شورهتف ولنا يف رسولنا  قدوة.

) (1ان ر :السيوطي :عبـد الـرمح بـ أيب بكـر،ت911 :هــ ،الـديباج علـى صـحي مسـل بـن ا
اسحق احلويين األ ري( ،ا  :دار اب عفان 1416 ،1 ،هـ  1996 -م)،ج.108 ،4
) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب ا لع وكيف الطالق فيه،
) (3اب حجر ،فت الباري شرا صحي البخاري ،ج،9

،5273ج،7

ـاج ،حققـه :أبـو
.47

.398

) (4أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب الشرو  ،ابب الشرو يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشرو ،
 ،2731ج.196 ،3
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املس لة الثالثة :مقابلة مع استشاري أسري حسن ال يكي(:)1
قــال ال يكــي :مراكــز االستشــارات العائليــة يف وســائل التواصــل االجتمــاعي هلــا أريــة
كبرية يف حل مشاكل عائلية عديدة قبل أن تقع.
ومعاجل ـ ــة املش ـ ــاكل وال ـ ــرد عل ـ ــى االستش ـ ــارات العائلي ـ ــة مـ ـ ـ خ ـ ــالل وس ـ ــائل املراك ـ ــز
االجتماعية.
ولوســائل التواصــل االجتمــاعي املتعلقــة راكــز االستشــارات دور يف حيــاة بعــي أف ـراد
األس ــرة ال ــذي ال يس ــتطيعون احلض ــور إىل املراك ــز االستش ــارية؛ بس ــبب الض ــغو األسـ ـرية أو
العادات والتقاليد واألعراف.
وعنـ ــد الن ـ ــر إىل الوسـ ــائل االجتماعيـ ــة اإللك،ونيـ ــة س ـ ـواء يف مركـ ــز وفـ ــاق أو مراكـ ــز
استشــارية أخــرى يف اجل ـوار ،جتــد عــدد الــذي يتواصــلون مــع هــذه الوســائل كبــريا جــدا ،وهــذا
يدل على أرية هذه هذا النوع م االستشارات وفاعليته.
والبد أن يكون مركـز االستشـارات يـديره مت صصـون يف حـل مشـاكل األسـرة وكيفيـة
تق ـ ــدمي احلل ـ ــول الس ـ ــليمة ،وس ـ ــبب ق ـ ــويل ه ـ ــذا ألن هن ـ ــا وس ـ ــائل اجتماعي ـ ــة ي ـ ــديرها ا ـ ــري
مت صصا ،مما يؤدي إىل كف هائل م املشاكل األسـرية الـ تنتهـي بعواقـب وخيمـة .لـذلز
يتوج ــب عل ــى الن ــا قب ــل ع ــرض مش ــكلتهف ،أن يبحتـ ـوا ع ـ الوس ــائل االجتماعي ــة للمراك ــز
االستشارية املت صصة يف األسرة واملو وقة واملع،ف ا م قبل الدولة.
يف حالة عدم توافر مراكز االستشارات العائلية ومنعها ألي سبب ،سيكون هذا املنـع
يفـتس اباب آخــر لوســائل اجتماعيــة إلك،ونيــة تــدعي أمـا مراكــز استشــارية حلــل مشــاكل األســرة
ويديرها اري مت صصا ،وال يضبطها أي وا ع ديين وال أخالقي.

) (1ال يك ــي :حسـ ـ  ،مستش ــار أس ــري يف مرك ــز وف ــاق ،حك ــف مراك ــز االستش ــارات :ي ــوم األ ن ــا 2017-3-6م،
 ،http: //www.wifaq@fcc.gov .qaوان ـر :عبـادي :حممـد ،لقـاء مـع رئـيس قسـف اإلصـال األسـري،

حسـ ـ ال يك ــي ( ،الدوح ــة :ص ــحيفة الع ــرب ،ال ــتاللء2013-2-12م) /alarab.qa .ص ــل -يف-47-مـ ــن-
-2975قضية-أحالتها-احملاك -ل ستشارات.
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مث ككر ا دلة الشرعية اليت تدل على هذا العمل ونش ته ومنها:
 -ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﱠ (سورة املائدة.)2 :
 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ

(سورة النساء.)35 :
 أن النيب  ،قال« :بلغوا عين ولو آية»(.)1 قال النيب « :ال حسـد إال يف ا نتـا ، ......:ورجـل آاته هللا احلكمـة فهـو يقضـيا ويعلمها»(.)2
 وقــال رســول هللا « :م ـ رأى مــنكف منك ـرا فليغــريه بيــده ،فــإن ه يســتطع فبلســانه،فإن ه يستطع فبقلبه ،وذلز أضعف اإلميان»(.)3
اس ــتطرد ال يك ــي يف حديت ــه :فمـ ـ املنك ــر أن ت ــرى أس ــرا تش ــتت ،ومن ــا ل هت ــدم ،وأ واجـ ـا
تطلق ،وأوالدا تتيتف.
وبا أنه م خـالل الوسـائل االجتماعيـة اإللك،ونيـة ملراكـز االستشـارات العائليـة عـ
الشبكة العنكبوتية يتف إنقاذ هذه األسر ،م خالل مساع أو قراءة رسائلهف ال تتعلق بطلـب
ح ــل سـ ـريع ملش ــاكلهف أو طل ــب املش ــورة ألم ــر مـ ـ األم ــور األسـ ـرية ،ورد املستش ــار ا ــا
املت ص ــص عل ــيهف بس ــرعة ،وه ــذا م ــا ميي ــز موق ــع املستش ــار اإللك ــ،و يف وس ــائل التواص ــل
االجتماعي وهو سرعة الرد.
) (1أخرجه الب اري يف صحيحه  ،كتاب أحاديص األنبياء ،ابب ما ذكر ع بين إسرائيل ،ج،4
) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب العلف ،ابب االاتبا يف العلف واحلكمة،

 ،73ج،1

.170
.25

) (3أخرجه مسلف يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب بيان كون النهي ع املنكـر مـ اإلميـان ،وأن اإلميـان يزيـد ويـنقص،
وأن األمر ابملعروف والنهي ع املنكر واجبان ،49 ،ج.69 ،1
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قال :وأرى أن تقــدمي االستشــارات العائليــة إلك،ونيــا م ـ فــروض الكفــاايت ،إن ه
يقــف بــه الــبعي أ كــل املت صصــا يف هــذا الشــأن ،والبــد أن يكــون ذلــز قافــة عامــة عنــد
املت صصــا يف هــذا الشــأن كــل حبســب ختصصــه ،فهنــا االستشــارة يف اجلانــب الشــرعي ،أو
االقتصادي ،أو االجتماعي أو النفسي ،أو الصحي أو القانو  ،أو ال،بوي اخل ،كـل حسـب
ختصصه.
البد أن يكون كل هذه اجلهود وختصصات السابقة حتت م لة واحدة ختدم األسـرة،
ولكـ يف الوقــت احلاضــر ما الــت بعــي ختصصــات ليســت موجــودة حتـت هــذه امل لــة م لــة
مركز االستشارات العائلية (وفاق).
ووســائل الــدعوة توفيقيــة وليســت توقيفيــة ،لــذلز كــل مــا يفيــد اإلنســان ويعــود عليــه
ابلنفع والفائدة حكمه مستحب شرعا.
قال اليوم هنا الكتري م الوسائل للمراكز االستشارية وذكر بعي منها:
 وسائل االستشارات األسرية ع الشبكة اإللك،ونية (اإلن،نت)(.)1تــرى الباحتــة جـوا هــذه املراكــز االستشــارية األسـرية ،والـ دلــت علــى جوا هــا األدلــة
الش ـ ــرعية الس ـ ــابقة ،وفع ـ ــل الرس ـ ــول  والص ـ ــحابة رض ـ ــي هللا ع ـ ــنهف ،ولكـ ـ ـ ج ـ ــاءت ه ـ ــذه
االستشـارة يف عصـران احلـايل بصــورة عصـرية جديــدة ،فبـدل أن يكــون عمـال فــرداي فقـد أصــبس
عمـ ــال مجاعيـ ــا مؤسس ـ ـاً ،وبشـ ــر أن تكـ ــون هـ ــذه املراكـ ــز االستشـ ــارية يف وسـ ــائل التواصـ ــل
االجتمــاعي قانونيــة ومع،فـاً ــا ،ويشــرف عليهــا مت صصــون يف كــل اجملــاالت ،أمــا إذا كانــت
هذه املراكز ليست قانونية واري مع،ف ا فال و التواصل معها ،والو وق فيها.
وترى الباحتة أن هلذه املراكز االستشارية لألسرة يف وسائل التواصل االجتماعي اليوم
أرية كبرية تتمتل يف عدة نقا (:)2

) (1ان ر :ملحق رقف (.)10
) (2هذه النقا ألرية مراكز االستشارات العائلية يف مواقع التواصل االجتماعي  ،استنتجتها الباحتة م عدة ايرات
ميدانية ،واالطالع على مواقع اجتماعية هلذه املراكز االستشارية.
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• احلاج ـ ــة املاسـ ـ ــة إل ـ ـ ــاد متـ ـ ــل هـ ـ ــذه املراك ـ ــز االستشـ ـ ــارية لألسـ ـ ــرة يف وسـ ـ ــائل التواصـ ـ ــل
االجتمــاعي ،وخاصــة يف هــذا العصــر الــذي تتعــرض لــه األســر املســلمة للغــزو م ـ العــاه
االف،اضي.
• تــوفري التواصــل الس ـريع واملســتمر ب ــا أف ـراد األس ــر ال ـ تك ــون يف حاجــة إىل االستش ــارة
واجلهات القادرة على توفري هذه االستشارة.
• إيص ــال املش ــكالت األسـ ـرية الـ ـ تواج ــه عام ــة الن ــا إىل امل تص ــا يف مجي ــع اجملـ ـاالت
احلياتية ،والذي يقومون ابلبحص وتقدمي احلل املناسب يف هذه االستشارات الـ بعضـها
ال حيتمل التأخري.
• وجــود هــذه املراكــز االستشــارية لألســرة يف وســائل التواصــل االجتمــاعي ومــا يتميــز بــه مـ
خصوصية وسرية يذهب احلرج ع صاحب االستشارة ويشجعه على طرحها.
• االستشــارات واحللــول ال ـ عرضــت علــى املستشــاري م ـ قبــل ،وقــدموا احللــول حوهلــا،
حتفــظ وتعــرض علــى الوســائل االجتماعيــة هلــذه املراكــز االستشــارية؛ ليســتفيد منهــا الغــري
واالطالع عليها.
امل ل ــب اخل ــامس :الض ــوابيف واآلدا الش ــرعية وا خ قي ــة املتعلق ــة بوس ــا ل التواص ــل
االجتماعي:
كل مست دم لوسائل التواصـل االجتمـاعي عليـه أن يتقيـد بضـواب شـرعية وأخالقيـة
تقيّد است دامه هلذه الوسائل:
 مفهوم وابيف وسا ل التواصل االجتماعي:املقصود بضواب وسائل التواصل االجتماعي« :جمموعة مق،حة م الضواب الدينية
واألخالقيــة واالجتماعيــة والتقافيــة وال ـ م ـ شــأما أن حتكــف عمليــة التواصــل اإللكــ،و بــا
اجملتمع دف محايتهف م ختطي احلدود الدينية واألخالقية»(.)1

)(1كتانة :دعاء عمر حممد ،وسا ل التواصل االجتماعي وأسرها على ا سرة دراسة فقهية،
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.46

وهذه بعي الضواب الشرعية واألخالقيـة الـ تسـاهف يف ضـب الوسـائل االجتماعيـة
وتقليــل املفاســد الواقعــة يف وســائل التواصــل االجتمــاعي ومـ مفهــوم هــذه الض ـواب مــا نعنيــه
هنا:
 )1استحضار مراقبة هللا تعاىل:
يفــ،ض م ـ املســلف املســت دم هلــذه الوســائل يســتمد أخالقياتــه ،وآدابــه ،م ـ قواعــد
الدي احلنيف ،م عرف وعادات وتقاليد جمتمعه.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹ ﱠ (سورة االنفطار ،)12 -9 :قال سيد قطب «:وهؤالء احلاف ون هف األروا
املوكلة ابإلنسان -م املالئكة -ال ترافقه ،وتراقبه ،وحتصي عليه كل ما يصدر عنه»(.)1
لــذلز فالبــد أن يستشــعر كــل مســت دم هلــذه الوســائل أنــه مراقــب مراقبــة رابنيــة عنــد
الكتابة ،والتحدث مع الغري ،وإنزال الصور ،وإرسال أي فيديو يتعلق ابلغري ،وايت أرية هذا
الضــاب  ،مـ التــأ ري املســتمر لوســائل التواصــل ،وتتعلــق ابألسـرار الش صــية للفــرد ،يف جوالــه
وجها ه وال ميك السيطرة عليه فيها ،فهنا ت هر أرية استشعار املسلف ملراقبة هللا تعاىل له.
 )2الكلمة أمانة:
تعت الكلمة خيانة إذا فر اإلنسان يف األمانة املتعلقة ا ،وعليه استشعار أن هذه
الكلمة حمصاة عليه سواء كانت كلمة صغرية يف ن ره ال و ن هلا أو كبرية .ﭧﭐﭨﭐ
ﱡﭐ ...ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﱠ(سورة الكهف.)49:
قال ا ا ن يف تفسريه :يعين صحائف أعمال العباد توضع يف أيدي النـا يف أميـامف
ومشــائلهف ،وقيــل توضــع بــا يــدي هللا وهــذا الكتــاب ال يــ ،صــغرية وال كبــرية أي مـ ذنوبنــا
الصغرية إال عدها وكتبها وأ بتها فيه وحف ها»(.)2
) (1سيد قطب ،يف ظ ل القرنن ،ج،6

،3851وان ر ،اب عاشور ،التحرير والتنوير ،ج.179 ،30

) (2ا ا ن :عالء الدي علي ب حممد ب إبراهيف ب عمر الشيحي أبو احلس  ،ت741 :ه ،لبا الت ويل يف معاين
التنزيلع حققه :حممد علي شاها ( ،بريوت :دار الكتب العلمية،1 ،

كتري ،تفسري القرنن العظي  ،ج،5

.165
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 1415هـ) ،ج،3

 ،167وان ر ،اب

 )3ري الصد يف كل ما تقول وتكتب:
ِ
ِ
يي ال َك ِذ ِ
ب ،و ِاإلخبار عما
والصدق هو« :ا ُ ع الشيء على ما هو به ،وهو نَق ُ
بت ُل َ ه»(.)1
َ
والصــدق يتضــس عنــد اســت دام وســائل التواصــل م ـ خــالل تعاملــه مــع املســت دما
بكل مصداقية ،واح،ام آرائهف ونقدهف نقدا إ ابيا بنّاء.
ع انفع ،ع اب عمر رضي هللا عنهف ،ع رسول هللا  ،قال« :بينما ال ة نفـر ممـ كـان
قبلكف ميشون ،إذا أصا ف مطر ،فأووا إىل اار فانطبق عليهف ،فقال بعضهف لـبعي :إنـه وهللا
اي هؤالء ،ال ينجيكف إال الصدق»(.)2
 )4جتنب قذف وتتبع عورات وزالت الناس:
ال ـزالت فــإن ه ــد نــزع الك ــالم م ـ

يتضــس ذل ــز يف تتبــع احلس ــاابت بغيــة اقتن ــا
سياقه ،أو قذفهف ا ليس فيهف.
وحرم هللا تعاىل على املسلف االستطالة يف عرض أخيه املسـلف ،ويشـمل احلكـف الرجـال
ّ
والنساء.
وكل ذلز داخل يف صريس هذا الوعيد ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﱠ (سورة النور.)24 :23:
ق ـ ــال مك ـ ــي ب ـ ـ ـ أيب طال ـ ــب يف تفس ـ ــري ااي ـ ــة« :أي إن ال ـ ــذي يرم ـ ــون ابلفاحش ـ ــة
ا ص ــنات ،أي العفيف ــات الغ ــافالت عـ ـ الفـ ـواحش ،املؤمن ــات ابهلل ورسـ ـوله لعنـ ـوا يف ال ــدنيا
وااخرة ،أي أبعدوا م رمحة هللا يف الدنيا وااخرة»(.)3

ـول ِ
) (1اب عقيـل :أبـو الوفـاء ،علـي بـ عقيـل بـ حممـد ،ت513 :هــِ :،
أص ِ
الفقـه ،حققـهَ :عبـد هللا بـ
الوا ـ يف ُ
َ
َعبد املحس ال،كي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتو يع 1420 ،1 ،هـ 1999 -م)،ج.129 ،1
ُ
) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب أحاديص األنبياء ،ابب حديص الغار،3465 ،ج.172 ،4

) (3مكــي ب ـ أيب طالــب ،اهلدايــة إىل بلــون النهايــة يف عل ـ معــاين القــرنن وتفســري ع وأحكامــهع ومجــل مــن فنــون

علومه،ج،8

 ، 5052وان ر ،القرطيب ،اجلامع حكام القرنن ،ج،12
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وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉﲊﲋﲌ ﱠ (سورة األحزاب.)58 :
قال القرطيب« :أذية املؤمنا واملؤمنات هي أيضا ابألفعال واألقوال القبيحة ،كالبهتـان
والتكذيب الفاحش امل تلق .وهذه ااية ن ري ااية ال يف النساء ":وم يكسب خطيئـة أو
إمثا يرم به بريئا فقد احتمل تاان وإمثا مبينا»(.)1
وقــال اب ـ كتــري يف تفســريه «:ينســبون إلــيهف مــا هــف بــرآء منــه ه يعملــوه وه يفعلــوه،
والبهتــان يف اايــة هــو البهــت البــا أن حيكــى أو ينقــل ع ـ املــؤمنا واملؤمنــات مــا ه يفعلــوه،
على سبيل العيب والتنقص»(.)2
 )5إدراك أمهية الوقت:

الوقت م النعف ال أنعف هللا على عباده و ـب أال ُهتـدر ،وتن ـيف الوقـت واسـتغالله
يكـ ــون ابس ــتغالله يف عمـ ــل مفي ــد وع ــدم تضـ ــييعه ،فالوق ــت ض ــروري يف هـ ــذه احلي ــاة؛ ألنـ ــه
سيحاســب علــى تلــز األوقــات ال ـ يضــيعها أمــام شاشــات تلــز األجهــزة ،وألريــة الوقــت
أقسف هللا تعاىل به ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ(سورة العصر.)2-1 :

ر) ينطلق على كتري م املعا  ،فأما ما يتعلق ابلزمـان

قال اب العريب« :بناء (ع

ففيه أربعة أقوال :األول :العصر الدهر.
التــا  :الليــل والنهــار ،للــص العصــر :الغــداة والعشــي ،الرابــع أن العصــر [ســاعة م ـ ]
ساعات النهار»( ،)3ولذلز يتبا أرية الوقت ،فقد أقسف به هللا تعاىل.
قــال اب ـ كتــري «:أقســف هللا تعــاىل ابلزمــان الــذي يقــع فيــه حركــات اإلنســان م ـ خــري
وشر ،وأقسف أن اإلنسان لفي خسارة وهال »(.)4
وكل املصا قائمة على الوقت فم أضاعه أضاع مصاحله ،وقال اب القيف:
) (1القرطيب ،اجلامع حكام القرنن = تفسري القرطي ،ج،14

) (2اب كتـري ،تفسري القرنن العظـي ،ج،6

 ،480وان ـر ،ابـ عاشـور ،التحريـر والتنـوير « ريـر املعـمل السـديد

وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتا اجمليد ،ج،22
) (3اب العريب ،أحكام القرنن ،ج.447 ،4
) (4اب كتـري ،تفسري القرنن العظـي ،ج،6

.240
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 ،480وان ـر ،ابـ عاشـور ،التحريـر والتنـوير « ريـر املعـمل السـديد

وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتا اجمليد ،ج،22

.105
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« العــارف اب ـ وقتــه ،فــإن أضــاعه ضــاعت عليــه مصــاحله كلهــا ،فجميــع املصــا إمنــا
تنشأ م الوقت ،وإن ضيعه ه يستدركه أبدا«(.)1
 )6اجتنا الت سس:
مى اإلسالم ع التجسس؛ ألنه يولد يف اجملتمع األحقاد ،ويورث البغضاء ،سواء
قام به أفراد أو دول م خالل وسائل التواصل االجتماعي ،وم النصو ال مت ع
التجسس قوله تعاىلﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ

ﱎ...ﱠ (سورة احلجرات.)12 :
ااايت نزلــت يف الــرجلا اللــذي جتسسـوا وظنـوا ظـ الســوء يف ســلمان وأســامة رضــي
هللا عنهما( ،)2قال اب كتري يف تفسري ااية «:إن ظنز خيز املـؤم الشـر ال ا ـري إ ألن
هللا عز وجل قد مـا عنـه ،قـال وال يتبـع بعضـكف عـورة بعـي ،فيبحـص عـ سـرائره ليطلـع
على عيوبه»(.)3
وقــال أبــو حــامت البسـ عـ التجســس« :التجســس مـ شــعب النفــاق ،كمــا أن حسـ
ال م شعب اإلميان ،والعاقل حيس ال إبخوانه وينفرد مومه وأحزانه ،كما أن اجلاهـل
يسيء ال إبخوانه ،وال يفكر يف جناايته وأشجانه»(.)4
 )7اجتنا السرقات اإللكرتونية:
املقصــود :النهــي ع ـ الس ـرقة اإللك،ونيــة ال ـ تتمتــل يف ســرقة احلســاابت لألف ـراد علــى
وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي أو احلس ــاابت املص ـرفية هل ــف ،وكش ــف أس ـرارهف ،وابت ـزا هف بع ــد
ذلــز ،وانتحــال ش صــياهتف بعــد الســطو علــى حســاابهتف ،وقــد فرضــت الــدول قـوانا صــارمة
ملرتكيب السرقة اإللك،ونية أاي كانت هذه السرقة اإللك،ونية.

) (1اب قيف :حممد ب أيب بكر ب أيوب ب سعد مشس الدي  ،ت751 :هــ ،اجلوا الكـايف ملـن سـ ل عـن الـدواء
الشايف أو الداء والدواء( ،املغرب :دار املعرفة1،1418 ،هـ 1997 -م)،
) (2القرطيب ،اجلامع حكام القرنن = تفسري القرطي،ج،16
) (3اب كتري ،تفسري القرنن العظي ،ج،11

.156 :

.)331

 ،7006وان ر :اب ا طيب ،أو

التفاسري،ج،1
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) (4أبو حامت :حممد ب حبان ب أمحد ب حبان ب معاذ،ت354ه ،رو ة العق ء ونزهة الفضـ ء ،حققـه :حممـد
حمي الدي عبد احلميد(،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ، .د.ت).126 ،
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فيعاقب املرتكب هلذه اجلرمية اإللك،ونية ع طريق العقوابت الصـادرة يف قـانون اجلـرائف
اإللك،ونية يف كل بلد(.)1
 )8التبني والتثبت يف ا خبار:
البد م التبا والتتبت قبل نشرها يف وسائل التواصل االجتماعي.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱠ (سورة احلجرات.)6:
قـال القــرطيب يف تفســريه :إن هــذه اايـة نزلــت يف الوليــد بـ عقبـة بـ أيب معــي  ،أرســله
النــيب  إىل بــين املصــطلق ،فلمــا أبصــروه أقبل ـوا حنــوه فهــا ف -يف روايــة :إلحنــة كانــت بينــه
وبينهف ،-فرجع إىل النيب  فأخ ه أمف قد ارتدوا ع اإلسالم»(.)2
قــال اب ـ كتــري مفس ـرا اايــة «:أيمــر تعــاىل ابلتتبــت يف خ ـ الفاســق ليحتــا لــه ،لــئال
حيكف بقوله فيكون كاذاب أو لطئا ،وقد مى هللا ع اتباع سبيل املفسدي »(.)3
ل ـ ـ ــذلز عل ـ ـ ــى العاق ـ ـ ــل التتب ـ ـ ــت م ـ ـ ـ مص ـ ـ ــدر ا ـ ـ ـ أو املعلوم ـ ـ ــة قب ـ ـ ــل نش ـ ـ ــرها ،ق ـ ـ ــال
الزحيلي«:وجوب التتبت م األخبار املنقولة والـرواايت املرويـة ،أخـذا ابحليطـة واحلـذر ،ومنعـا
م إيذاء ااخري خبطأ فاد  ،فيصـبس املتسـرع يف احلكـف والتصـديق اندمـا علـى العجلـة وتـر
التأمل والتأ »(.)4
 )9جتنب الغيبة والنميمة واالستهزاء والسخرية:
الغيبة والنميمة حمرمة ،هي التحدث ع ااخري يف ايبتهف ا يكرهـون ،والنميمـة هـي
نقــل الكــالم علــى ســبيل اإليقــاع واإلفســاد بيــنهف ،واملســلف ــب عليــه جتنــب الغيبــة والنميمــة
والس رية يف عامله الواقعي أو االف،اضي.
) (1ان ر الفصل التالص م هذه الرسالة.

) (2القرطيب ،اجلامع حكام القرنن = تفسري القرطي ،ج.311 ،16

) (3اب كتـري ،تفسـري القـرنن العظـي ،ج،7

 ،370وان ـر :القـامسي :حممـد مجـال الـدي بـ حممـد سـعيد بـ قاسـف

احل ـ ــالق ،ت1332 :ه ،حماس ـ ــن الت وي ـ ــل ،حقق ـ ــه :حمم ـ ــد ابس ـ ــل عي ـ ــون الس ـ ــود( ،ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
 1،1418هـ)،ج.522 ،8

) (4الزحيل ـ ــي :وهب ـ ــة ب ـ ـ ـ مص ـ ــطفى ،التفسـ ـ ــري املنـ ـ ــري يف العقيـ ـ ــدة والشـ ـ ــريعة واملـ ـ ــنهج( ،دمش ـ ــق :دار الفك ـ ــر
املعاصر2،1418 ،هـ)  ،ج .229 : ،26
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ع ـ أيب هريــرة رضــي هللا عنــه ،أن رســول هللاقــال« :أتــدرون مــا الغيبــة؟» قــالوا :هللا
ورسـوله أعلــف ،قــال« :ذكــر أخــا ــا يكــره» قيــل أفرأيــت إن كــان يف أخــي مــا أقــول؟ قــال:
«إن كان فيه ما تقول ،فقـد ااتبتـه ،وإن ه يكـ فيـه فقـد تـه»( ،)1ألن هلمـا أ ـرا سـلبيا علـى
اإلنسان يف الدنيا وااخرة.
واالستهزاء والس رية ورد فيها نص خا

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳠﳡﱠ(سورة احلجرات.)11:
قــال الكيــا اهلراســي « :مــى هللا تعــاىل عـ عيــب م ـ ال يســتحق أن يعــاب حتقـريا لــه،
ألن ذلــز هــو معــىن الس ـ رية بــه ،فــأخ أنــه وإن كــان أرفــع حــاال منــه يف الــدنيا ،فعســى أن
يكون املس ور منه خريا يف ااخرة ،وخريا عند هللا تعاىل»(.)2
ونالحــظ الكــف اهلائــل م ـ االســتهزاء والس ـ رية يف وســائل التواصــل االجتمــاعي س ـواء
استهزاء وس رية ابلشعوب ،أو حكومـات ،أو أفـراد اـري مبـالا حبكـف هـذه السـلو السـيء،
وخاصة أنه ينشره ع تقنية الوسائل فيبل اافاق.
 )10اجتنا نشر البدع واملفاسد:
اس ــت دمت وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي لنش ــر رس ــائل الب ــدع والفس ــاد ،وحتم ــل يف
طياهتا لالفة صرحية ،ابستغالل عدم حر املست دما على التحقق م صحة املنشورات،
ويدفعهف لذلز دافع العاطفة ،وم هذه الرسـائل املنتشـرة ،األحاديـص املكذوبـة ،أو القصـص
املبتدعة ع الصحابة رضي هللا عنهف  ،أو رسـائل التسـبيس الـ تطلـب ترديـدها بعـدد معـا،
وكل ذلز ابتداع.
قال رسول هللا«:م أحدث يف أمران هذا ما ليس فيه ،فهو رد»(.)3
) (1أخرجه مسلف يف صحيحه ،كتاب ال والصلة وااداب ابب حترمي الغيبة،2589 ،ج.2001 ،4
) (2الكيا اهلراسي ،أحكام القرنن،ج،4

 ،382وان ر :القرطيب ،اجلامع حكام القرنن ،ج،16

) (3أخرجــه الب ــاري يف صــحيحه،كتــاب الصــلس ،ابب إذا اصــطلحوا علــى صــلس جــور فالصــلس مــردود،
ج.184 ،3
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.325
،2697

فهــو بدعــة ابتفــاق املســلما ،ومــا ه يعلــف

وقــال ابـ تيميــة« :فــإن مــا خــالف النصــو
أنه خالفها فقد يسمى بدعة»(.)1
 )11االقتص ــاد يف التواص ــل ب ــني اجلنس ــني إىل ا ــد ا دن عن ــد ا اج ــة ب ــدون
استغرا :
تعت وسـائل التواصـل مـ الفـيت الـ تَعـ،ض لإلنسـان أي كـان وإن ه ينضـب بضـاب
الشرع فإنه يستشرفها ،وم تساهل يف الشبهات وقع يف احلرام.
يبدأ التواصل عادة إبعجاب حبساب أو علومة أو سؤال اخل.
وهذه خطوات الشيطان ،وحذران هللا م خطواته أشد التحذير يف قوله تعاىل:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ (سورة النور.]21 :
وقــال مكــي بـ أيب طالــب «:ال تســلكوا ســبيل الشــيطان وطرقــه فتشــيعوا الفاحشــة يف
م ه أيهتا ،وم يسلز طرقه وسـبله ابلـزان واملنكـر مـ القـول ،ولكـ بفضـل هللا تعـاىل يطهـر
مـ يشــاء مـ خلقــه ،ومـا اهتــدى أحـد مـ ا الئـق لشــيء مـ ا ــري ينفـع بــه نفسـه ،وه يتــق
شــيئاً م ـ الشــر يدفعــه ع ـ نفســه ،وهللا ســبحانه مسيــع ملــا تقولــون لســنتكف واــري ذلــز م ـ
كالمكف ،عليف بذلز كله وبغريه م سائر األمور»(.)2
لــذلز علــى كــل م ـ اجلنســا عنــد التواصــل ع ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي االكتفــاء
ابلكتابة ،وا اد ـة الشـفوية تكـون عنـد الضـرورة وحـدود احلاجـة ودون خضـوع ابلقـول امتتـاالً
لقول ـ ــه تع ـ ــاىل:ﭐﱡﭐ ...ﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱠ

(سورة األحزاب.)32 :
وقد تقدم ذلـز يف أحكـام التعـارف بـا اجلنسـا ،والضـواب الواجـب االلتـزام ـا عنـد
التواصل ع وسائل التواصل االجتماعي.
) (1اب تيمية ،درء تعار العقل والنقل ،ج.248 ،1

) (2مكــي ب ـ أيب طالــب ،اهلدايــة إىل بلــون النهايــة يف عل ـ معــاين القــرنن وتفســري ع وأحكامــهع ومجــل مــن فنــون

علومــه،ج،8

 ،5049وان ــر ،اب ـ عاشــور ،التحريــر والتنــوير « ريــر املعــمل الســديد وتنــوير العقــل اجلديــد مــن

تفسري الكتا اجمليد ،ج،18

.186
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 )12ما حرم فعله حرم طلبه:

الش ـريعة اإلس ــالمية ج ــاءت بقواع ــد تض ــب العالق ــة ب ــا اجلنس ــا ومـ ـ ه ــذه القواع ــد
قاعــدة مــا حــرم فعلــه حــرم طلبــه( ،)1متــل ا ضــوع ابلقــول ،واملراســلة علــى ا ــا  ،وعــرض
الصــور لكــل م ـ اجلنســا ،املتــرية للشــهوة ،وا ــادلت بــا الرجــال والنســاء األجانــب فيهــا
معىن ا لوة ،أو كان فيها خوف الفتنة أو ترتّب املفسدة.
لذلز البد م عدم التوسع با اجلنسا يف التواصل بينهما ،بل حتدد عليهما ا فيه
مصلحة يف ذلز وتقيد ابلكالم املعروف بقدر احلاجة ،ودون ا ضوع ابلقول م املرأة ،وكل
ما حيقق هذه القاعدة.
 )1مراعاة الفرو بني املخاطبني:
خلق هللا تعاىل ا لق لتلفا م حيص األلـوان واأللسـنة ،وطُـرق معيشـتهف ختتلـف مـ
بيئـ ــة إىل أخـ ــرى ،وخيتلفـ ــون يف الطبـ ــائع والعـ ــادات والتقاليـ ــد ،وخيتلفـ ــون يف آرائهـ ــف ،وطريقـ ــة
تفكريهف.
ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ

ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﱠ (سورة الروم.)22 :
واملســت دم لوســائل التواصــل االجتمــاعي عليــه أن خياطــب النــا علــى قــدر عقــوهلف
وخياطبهف بلغة سهلة واضحة ،ويبتعد ع التكلف يف احلديص.
واالبتع ــاد عـ ـ األلف ــاأ الص ــعبة أو الغريب ــة ،ولاطب ــة الن ــا بعل ــوم ال ــدي الواض ــحة،
واالبتعــاد ع ـ لــاطبتهف ــا هلونــه ،قــال علــي رضــي هللا عنــه« :حــد وا النــا  ،ــا يعرفــون
( .)2
أحتبون أن يكذب ،هللا ورسوله»
لــذلز م ـ ا طــأ لاطبــة اجلميــع ســلوب واحــد ،فالبــد م ـ تنــوع يف األســاليب أ نــاء
لاطبة النا  ،ومراعاة الفروق بينهف؛ لتصل املعلومة واضحة ،سهلة ال لبس فيها.
) (1الزرقــا :أمحــد ب ـ حممــد الزرقــا1285 ،ه ـ 1357 -ه ــ ،شــرا القواعــد الفقهيــة،صــححه :مص ـطفى أمحــد الزرقــا،
دمشق :دار القلف1409 ،2 ،هـ 1989 -م) .217 ،
) (2أخرجه الب اري يف صحيحه  ،كتاب العلف ،ابب م خص ابلعلف قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا،127 ،
ج.37 ،1
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 )2موافقة القول العمل:
املســت دم لوســائل التواصــل االجتمــاعي البــد أن يكــون قولــه أو ماينشــره ع ـ وســائل
التواصــل االجتمــاعي ،موافقــا لعملــه وش صــيته يف العــاه الـواقعي ،حبيــص يكــون قــدوة ،لغــريه،
فهنــا م ـ يكــون حســابه منوذجــا للحســاب املتــايل ،وهنــا م ـ تكــون أقوالــه أو مــا يكتبــه
يناقي أفعاله ،أو ش صيته الواقعية.
ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ (سورة الصف،)3-2:
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ

ﲝ ﲞ ﲟﱠ(سورة البقرة.)44 :
قـال سـول هللا « :يــؤتى ابلرجـل يــوم القيامـة ،فيلقــى يف النـار ،فتنــدلق أقتـاب بطنــه،
فيدور ـا كمـا يـدور احلمـار ابلرحـى ،فيجتمـع إليـه أهـل النـار ،فيقولـون :اي فـالن مـا لـز؟ أه
تك امر ابملعروف ،وتنهى ع املنكر؟ فيقول :بلى ،قد كنت آمر ابملعروف وال آتيه ،وأمى
ع املنكر وآتيه»(.)1
ه ــذا تن ــاقي ي،ت ــب علي ــه آلر نفس ــية مض ــره للف ــرد واجملتم ــع ،أم ــا الف ــرد فإم ــا ت ــورث
الكراهيــة والبغضــاء والقطيعــة ،أمــا اجملتمــع فتقطــع أواصــره وهتدمــه وتزعزعــه ،فالبــد أن يكــون
القول مقروان ابلعمل سواء كان القول لف اً أو كتابةً ،حى يتحقق أ ره احلس على اجملتمع.
 )3الص عند التعامل مع اآلخرين يف وسا ل التواصل االجتماعي:
الص ـ عن ــد لالط ــة الن ــا يف وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،وأ ن ــاء التعام ــل معه ــف يف

احلي ــاة اليومي ــة ،ل ــيس ابألم ــر الس ــهل ،ب ــل حيت ــاج اىل جه ــد وص ـ  ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ...ﲀﲁ

ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﱠ (فصلت.)34 :

) (1أخرجــه مســلف يف صــحيحه  ،كتــاب الزهــد والرقــائق ،ابب عقوبــة مـ أيمــر ابملعــروف وال يفعلــه وينهــى عـ املنكــر
ويفعله ،2989 ،ج.2290 ،4
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قال القامسي يف تفسري ااية «:ألن م دفع ابألحس هان عليه الدفع ا دونه»(.)1
فالصـ علــى أذى النــا هــو مـ عالمــات قــوة اإلميــان ،وكمــال األخــالق ،قــال رســول
هللا  «:لــيس أحــد ،أو :لــيس شــيء أصـ علــى أذى مسعــه مـ هللا ،إمــف ليــدعون لــه ولــدا،
وإنه ليعافيهف وير قهف»(.)2
فقــد يتعــرض اإلنســان لــألذى مـ ســب أو شــتف أو ظلــف مـ خــالل اســت دامه وســائل
التواصل االجتماعي ،لذلز البد م حتمل األذى أي كان نوعه وحيتسب ذلز .
إن وسـائل التواصــل االجتمـاعي ،أصــبحت يف صــلب حيـاة الفــرد اليوميـة ،ال ســيما أنــه
م خالهلا يتبادل أالب أعماله؛ لذلز البـد مـ التقيـد ابلضـواب الشـرعية واألخالقيـة والـ
ذكرت بعضا منها؛ لتحقق الغاية النبيلة ،واهلدف السامي م است دام هذه الوسائل.
ممــا ســبق ذكــرت الباحتــة الض ـواب العامــة ،وهنــا ض ـواب خاصــة ابألســرة ع ـ هــذه
الوسائل االجتماعية ،وتطرقت إليها الباحتة سابقا( ،)3بشـكل موسـع ،وسـأذكرها بعـي منهـا
ابختصار:
 )1عدم إفشاء األسرار الزوجية ع وسائل التواصل االجتماعية.
 )2الرقابـ ــة األس ـ ـرية علـ ــى نشـ ــاطات األوالد ع ـ ـ مراجعـ ــة الوسـ ــائل االجتماعيـ ــة ال ـ ـ
يتصفحوما.
 )3موا نة وقت األبوي با األوالد وبا تصفس وسائل التواصل االجتماعي.
 )4عدم نشر أو تبادل صور أفراد األسرة ع وسائل التواصل االجتماعي.
 )5عدم التواصل وإقامة العالقات اجلنسية ع هذه الوسائل االجتماعية.

) (1القامسي ،حماسن الت ويل ،ج،8

 ،340وان ر :ابـ عاشـور ،التحريـر والتنـوير « ريـر املعـمل السـديد وتنـوير

العقل اجلديد من تفسري الكتا اجمليد»،ج،24

.293

) (2أخرجه الب اري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب الص على األذى،6099 ،ج.25 ،8
) (3تطرقت لباحتة بتوسع هلذه الضواب يف املبحص التا  ،م الفصل التا .
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اخلامتة
احلم ــد هلل ال ــذي بنعمت ــه ت ــتف الص ــاحلات ،وبع ــد ااالنته ــاء بفض ــل هللا تع ــاىل م ـ ه ــذا
البحص ،توصلت إىل النتائ والتوصيات التالية:
أوال :أه النتا ج:

 )1يعــرف االتصــال االجتمــاعي نــه :عمليــة يــتف م ـ خالهلــا تبــادل الفهــف بــا الكائنــات
البشـ ـرية ،والعم ــل ال ــذي ي ــتف عـ ـ طريق ــه نق ــل املع ــا مـ ـ إنس ــان اخ ــر أو مـ ـ مجاع ــة
ألخـرى ،يتضـم التواصـل االجتمـاعي نوعيـة وعــدد العالقـات الـ تـرب الفـرد اباخـري
يف الدائرة االجتماعية ال تشمل العائلة واألصدقاء واملعارف والعاه ا ي به ،فالتّواصل
نــوع مـ أن ـواع االتصــال اإلنســا بــا النّــا حيــص تمــع اإلنســان مــع اــريه مـ أجــل
إشــباع رابــات فطريـّـة يف نفســه ،أو لتحقيــق أهــداف معيّنــة يف احليــاة عـ طريــق التواصــل
االجتماعي ،وقد حص الدي احلنيف على التواصل والتعارف.
 )2هنا فرق با االتصال والتواصل ،فالتواصل رب ش ص آبخر وأن يكون بينهما فكـر
وأهــداف ولغــة مشــ،كة واحــدة ،يف حــا أن التواصــل أعــف م ـ االتصــال ،فاالتصــال قــد
يكــون جبهــا نقــال وهــو أحــد طــرق التواصــل ،وقــد يكــون التواصــل ابالتصــال ،أو اللقــاء
والزايرة.
 )3م ـ س ــلبيات وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،أن هل ــا دورا يف إش ــاعة الوس ــائل اإلابحي ــة،
ومرتع ــا ألع ــداء األم ــة؛ لنش ــر الش ــبهات ح ــول العقي ــدة الس ــمحة ،التجس ــس ،واالبت ـزا ،
ونشر ال ام والفريوسات الضارة ،وانتشار العالقات اري الشرعية ع ها.
 )4جـوا كــالم امل ـرأة ومســاع صــوهتا أمــام الرجــال عنــد احلاجــة ،وختاطــب ابلقــول ابملعــروف،
والتزامها به ،يف حالة احلاجة ،وتقدر احلاجة بقدرها.
 )5يكره لاطبة املرأة والرجل األجنبا ،إذا كان لغري حاجة ،بنـاء علـى قـول الفقهـاء ،علـى
كراهيــة الســالم علــى امل ـرأة الشــابة ،خــوف الفتنةبســماع ردهــا،وال تســلف عليــه ،وكراهيــة
تشميت املرأة الشابة ،إذا عطست عند األجنيب ،وال تشمته.
 )6أن للمـ ـرأة احل ــق يف التص ــرف يف ماهل ــا ،ومـ ـ ذل ــز ص ــرفه يف تكلف ــة وس ــائل التواص ــل
االجتم ــاعي ،ولكـ ـ يس ــتحب مـ ـ ابب األدب وحسـ ـ العش ــرة؛ أن تس ــتأذن ال ــزوج أو
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الويل عند التصرف يف ماهلا؛ لألسباب ااتية :ألن قائد األسـرة هـو الـزوج ،أو األب ،أو
مـ ـ ـ يق ـ ــوم مقامهم ـ ــا ،فالب ـ ــد مـ ـ ـ اح،امهم ـ ــا ،وحسـ ـ ـ األدب معهم ـ ــا ،وم ـ ـ ـ األدب
استأذامما يف كل تصرف.
 )7يب ــا لل اط ــب الن ــر إىل م ــا ي ه ــر االبـ ـاً مـ ـ امل طوب ــة ،الوج ــه والكف ــا والق ــدما،
واقتصــار ن ــر ا اطــب للم طوبــة ع ـ وســائل التواصــل االجتمــاعي ،الن ــر إىل الوجــه
والكفا فق ؛ أخذا ابألحو  ،وحى ال يستغل الفساق والعابتون فتاوى الن ـر إىل اـري
الوجه والكفا ،وخاصة يف وقتنا هذا الذي ضعف فيه الوا ع الديين لدى الكتري.
 )8التأصيل لقضية عقد النكا ع وسائل التواصل االجتماعي الذي اجلديد فيه السرعة،
وصور بعـي املعاصـري صـورتا للمسـألة منهـا :أن يكتـب الـويل إ ابـه علـى النكـا ،
يرســله عـ ال يــد اإللكــ،و  ،أو أي موقــع مـ وســائل التواصــل االجتمــاعي إىل القابــل،
فيصــدر قبولــه كتابــة ،ترســل هــذه الورقــة ع ـ ال يــد أو ع ـ املوقــع ال ـ كتبــت فيــه إىل
ا نا حى يشهدا عليها.
 )9ج ـ ـوا انعقـ ــاد النكـ ــا ابلكتابـ ــة واملشـ ــافهة يف حالـ ــة احلاجـ ــة؛ يف حـ ــاالت معينـ ــة ،ألن
الش ـريعة مبنيــة علــى التيســري والت فيــف ،وطلــب الرخصــة يف هــذه احلــاالت االســتتنائية،
فيهــا صــيانة وحف ــا للفــروج ،ودفــع مفســدة الوقــوع يف ال ـزان ،أو إحلــاق الضــرر ابلبــدن،
سواء كان ضررا ماداي أو نفسيا ،وتقدر هذه احلالة بقدرها ويف وقتها.
 )10وقوع الطالق ع هذه الوسائل االجتماعية ،كتابة ومشافهة ،واإلشهاد علـى الطـالق
عـ ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ض ــروري؛ إذ ق ــد ينك ــره ال ــزوج ،وي،ت ــب عل ــى ذل ــز
اجلحــود والكتمــان أمــور حمرمــة ،والخيــالف ذلــز اإلمجــاع ؛ ألن اإلمجــاع بعــدم اإلشــهاد
على الطـالق ،جـاء يف الطـالق العـادي ولـيس الطـالق عـ وسـائل التواصـل االجتمـاعي
حيص يكون هنا وسي أو حاجز با الزوجا وهي هذه الوسائل.
 )11الكتابة كناية يقع ا الطالق ،إذا اق،نت ابلنية ،فإذا كتب الزوج رسالة لزوجته :أنت
طالق ع وسائل التواصل االجتماعي ،فال خيلو م الث حاالت:
ا الة ا وىل :أن يق،ن بكتابته لفظ ،فإذا قارما لفظ وقـع الطـالق؛ ألن اللفـظ لـو جتـرد
ع الكتابة وقع به الطالق ،فإذا انضف اللفظ مع الكتابة ،فأوىل أن يقع به.
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ا الة الثانية :أن يق،ن ابلكتابة نية ،فإن كان عا ما على الطالق ،وقع الطالق.
ا الــة الثالثــة :إذا كتــب إىل أهلــه ،وه يكـ انواي الطــالق ،وإمنــا أراد اــف أهلــه ،يف هــذه
احلالة ال يقع الطالق.
 )12هنا ضواب ب أن يتقيـد ـا الزوجـان عنـد اسـت دام وسـائل التواصـل االجتمـاعي
م أرها :عدم اإلفرا يف است دام وسائل التواصل االجتماعي.
 )13مسؤولية ااابء جتاه األوالد ،دلت عليها كتري م األدلة الشرعية م الكتاب والسـنة،
على الوالدي اتباع أسلوب احلوار ألنه م األساليب ال أوالها اإلسالم أرية ك ى.
 )14التواصل مع األقارب ضابطه العرف ،فما ع ّده النا صلة فهـو صـلة ،فيعتـ التواصـل
م ــع األق ــارب ع ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ص ــلة؛ ألن التواص ــل ع ـ طري ــق ه ــذه
الوسائل يعت م عرف النا وما اعتادوا عليه يف التواصل.
 )15كشــفت لنــا نتــائ االســتبيان عـ أ ــر وســائل التواصــل االجتمــاعي علــى أفـراد األســرة،
عـ بعــي االر الســلبية الـ يعــا منهــا أفـراد األســرة عنــد اســت دام وســائل التواصــل
االجتمـ ــاعي ،م ـ ـ تفكـ ــز أسـ ــري وعزلـ ــة وانطوائيـ ــة و عزعـ ــة التقـ ــة بـ ــا أف ـ ـراد األسـ ــرة
والتجس ـ ــس وانع ـ ــدام ا صوص ـ ــية واريه ـ ــا م ـ ـ ـ الس ـ ــلبيات ،ولك ـ ـ ـ وس ـ ــائل التواص ـ ــل
االجتمــاعي قــد أ بتــت يف الوقــت نفســه وجودهــا الفاعــل بــا ش ـرائس اجملتمــع امل تلفــة
عامــة ،وأف ـراد األســرة خاصــة ،لــذلز راــف مــا أنتجتــه وســائل التواصــل االجتمــاعي م ـ
سلبيات ،ولك هنا إ ابيات كترية.
 )16أنـواع األسـرار األسـرية الـ ــب عــدم افشــائها ،األمــور اجلنســية بــا اجلنســا،العيوب
ا ِلقية وا ُلُقية ،أسرار يتفق الزوجان على عدم إفشائها.
 )17وجــوب حفــظ األس ـرار نواعهــا ،س ـواء املتعلقــة ابلــزوجا ،أو ابألســرة متــل :املتعلقــة
ابألوالد أو احلالة املادية أو االجتماعية لألسرة ،وحفظ هذه األسـرار بعـدم إفشـائها يف
حمي األسرة واألقارب على الصعيد الواقعي ،وبناء علـى فتـاوى العلمـاء ،فكـذلز حيـرم
إفشا ها على الصعيد االف،اضي ع وسائل التواصل االجتماعي.
 )18إض ــاعة الوق ــت عـ ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي تع،ي ــه األحك ــام ا مس ــة حبس ــب
الوقت املصروف فيه.
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 )19حيرم إضاعة املال لدخول للوسائل ال تنشر الفساد ،إن كانـت برسـوم ،أمـا إن دخـل
هــذه الوســائل بقصــد تــدمريها أو إ التهــا؛ بســبب مــا تنشــر مـ فســاد ،فالضــرورة تقــدر
بقدرها.
 )20اعتم ــدت فت ــاوى ع ــدم جـ ـوا العالق ــات اجلنس ــية ب ــا ال ــزوجا عـ ـ وس ــائل تواص ــل
االجتماعي؛ على قاعدة سد الذرائع؛ ألن وسائل التواصل االجتماعي اري آمنة.
 )21جوا املراكز االستشارية األسرية ،وقد دلت األدلـة الشـرعية علـى جوا هـا ،ومنهـا فعـل
الرس ــول  والص ــحابة رض ــي هللا ع ــنهف ،ولكـ ـ ج ــاءت ه ــذه االستش ــارة يف عصـ ـران
احلــايل بصــورة عص ـرية جديــدة ،فبــدل أن يكــون عمــال فــرداي فقــد أصــبس عمــال مجاعيــا
مؤسسا.
 )22كــل مســت دم لوســائل التواصــل االجتمــاعي عليــه أن يتقيــد بضـواب شــرعية وأخالقيــة
تقيّد است دامه هلذه الوسائل.
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اثنيا :التوصيات:
توصي الباحثة:
 )1بكتابة رسالة علمية خاصة تتعلق ابلتعارف اإللك،و ومآالته على األسرة املسلمة.
 )2أن يكون هنا جهد مجاعي إلصدار فتوى ع التعارف اإللك،و  ،وتكون هذه الفتـوى
صادرة ع اجملامع الفقهية؛ لعدم وجود فتوى جممع عليها ،وإمنا فتاوى فردية.
 )3الشركات الوطنية أو أصحاب املشاريع يف جمال التقنيـة ،أن يبتكـروا بطاقـات آمـان لشـبكة
االن،نت وخدماهتا ،لوان معينـة فمـتال ا ضـراء تـدل علـى خدمـة إن،نـت آمـ  ،والصـفراء
دمة اإلن،نت متوس األمان ،واحلمـراء دمـة املفتـو بـدون قيـود؛ حـى تـتمك األسـرة
أو املدرسة م تقييد ا دمة يف املستوايت اامنة.
 )4تقن ــا ح ــاالت النك ــا و الط ــالق ،ال ـ تق ــع ع ـ وس ــائل التواص ــل االجتم ــاعي ،وذل ــز
بوضع شرو هلا تستند إىل األاقول املعتمدة م مذاهب الفقهاء.
 )5إبضافة مادة اىل مواد قانون  16لسنة  ،2010مـادة أن بشـمل التوقيـع اإللكـ،و قضـااي
األس ــرة واألحـ ـوال الش ص ــية؛ ألن الق ــانون يف الفص ــل الت ــا م ــادة ( )3ي ــنص عل ــى ال
تس ــري أحك ــام ه ــذا الق ــانون أي ق ــانون املع ــامالت والتج ــارة اإللك،وني ــة عل ــى ا ــررات
واملستندات واملعامالت ااتية ومنها:ا ررات واملستندات املتعلقة سائل األسرة واألحـوال
الش ص ـ ــية ،التوقي ـ ــع اإللك ـ ــ،و يس ـ ــري يف املع ـ ــامالت التجاري ـ ــة فقـ ـ ـ  ،بينم ـ ــا ا ـ ــررات
واملســتندات املتعلقــة ســائل األس ــرة واألح ـوال الش صــية االحتي ــا فيهــا أوجــب لتقن ــا
التوقيع اإللك،و عليها.
 )6إب ــاد هيئــة معتمــدة يــتف الرجــوع إليهــا للتحقــق مـ هويــة املتعاقــدي وأهليتهمــا ،يف عقــود
النكا املقيد ابحلاجة والطالق ع وسائل التواصل االجتماعي ،واحلصول على شهادات
رقمية تتبت أن املتعاقدي معرفان م قبل هذه اهليئة.
 )7بنش ــر ال ــوعي ب ــا املـ ـواطنا وتوعي ــة الش ــباب عل ــى وج ــه ا ص ــو خبط ــورة التعام ــل م ــع
الوس ــائل الس ـ ـلبية عل ــى ش ــبكة اإلن،ن ــت ،إض ــافةً إىل نش ــر ال ــوعي ابمل ــاطر ال ـ ـ جتره ــا
االست دامات اري اامنة لبعي وسائل التواصل االجتماعي م خـالل احلقائـب التدربيـة
والورش وا اضرات يف مؤسسات الدولة.
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 )8إبضــافة م ـواد تربويــة يف املــدار تعــىن بتعلــيف الطــالب ســلبيات وخطــورة تلــز الســلوكيّات
ا طرية ع وسائل التواصل االجتماعي.
 )9بكتابة رسائل علمية أو حبوث حمكمـة يف املسـتجدات والنـوا ل املعاصـرة يف مسـائل التقنيـة
وخاصــة يف جمــال األســرة ،أو يف جمــال العقــوابت متــل :قــانون أو بـرام اجلـرائف اإللك،ونيــة
فهذه اجملاالت ال حتتاج إىل اهتمام كبري م اجلهات ذات العالقة.
 )10إض ـ ــافة ختص ـ ــص فرع ـ ــي للحاس ـ ــب اايل لط ـ ــالب بك ـ ــالوريو الش ـ ـ ـريعة؛ ألري ـ ــة ه ـ ــذا
الت صص للباحتا والباحتات يف املستجدات أو النوا ل الفقهية يف هذا اجلانب.
 )11إنشاء حقيبة تدريبية تعين هارات التواصل االجتماعي لألسرة.
 )12مراكــز االستشــارات األسـرية البــد أن يتــوافر فيهــا طــاقف متكامــل وحتــت ســقف واحــد مـ
املت صصا يف هذا الشأن كل حبسب ختصصـه  ،فهنـا االستشـارة يف اجلانـب الشـرعي،
أو االقتصــادي ،أو االجتمــاعي أو النفســي ،أو الصــحي أو القــانو  ،أو ال،بــوي اخل ،كــل
حسب ختصصه.
 )13توصــي الباحتــة ن يكــون ك ــل مــا يتعلــق ابألح ـوال الش ص ــية واألس ـرية حتــت س ــقف
واحد م مراكز استشـارية( ،)1وا ـاكف األسـرية( ،)2واملؤسسـات األسـرية( ،)3ومكاتـب
للمحاماة املت صصا يف القضااي األسرية واريها ،وهذا يساعد على حفظ أسرار األسر،
وجعل حاجتهف يف مكان واحد ،ويسهل على أفراد األسرة ا ناء إجنا معامالهتف ،وتسمى
بو ارة األحوال الش صية واألسرية أو اهليئة العامة لشؤون األسرة.
 )14ترشــيد اســت دام وســائل التواصــل االجتمــاعي؛ حــى ال تــؤ ر علــى التواصــل مــع األســرة
وأفرادها.
 )15ــب عل ــى اجله ــات املعني ــة ابألس ــرة ،رص ــد وحتلي ــل ك ــل م ــا ينش ــر عـ ـ وس ــائل التواص ــل
االجتمــاعي ،وإخضــاعه للدراســة ،ــدف االطــالع علــى الـرأي العــام يف كتــري مـ القضــااي
املعاصرة لألسرة املتعلقة ذه الوسائل االجتماعية.
) (1متل( :مركز االستشارات العائلية).
) (2حمكمة األسرة واالحوال الش صية وال،كات.
) (3مت ــل :مرك ــز احلماي ــة والتأهي ــل االجتم ــاعي (أم ــان)  ،مرك ــز التأهي ــل االجتم ــاعي (الع ــوي ) ،واهليئ ــة العام ــة لش ــؤون
القاصري  ،وكل ما يتعلق ابألسرة م مؤسسات.
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قا مة املصادر واملراجع
املراجع سللغة العربية:
 )1اإلب ـراهيف :حممــد عقلــة ،حكـ ـ إج ـراء العق ــود بوس ــا ل االتص ــال ا ديث ــة( ،األردن :دار الض ــياء،
1406 ،1هـ – 1986م).

 )2اب ـ األ ــري :جم ــد ال ــدي أب ــو الس ـعادات املب ــار ب ـ حمم ــد اب ـ عب ــد الك ــرمي الش ــيبا اجل ــزري ،ت:
606هـ -،النهاية يف غريب ا ديث وا سر ،حققه :طاهر أمحد الزاوي  -حممـود حممـد الطنـاحي،
(بريوت :املكتبة العلمية ،د1399 ، .هـ 1979 -م ).

 )3اإلدريــس :شـريف بـ أدول ،كتمــان الســر وإفشــاؤ يف الفقــه اإلسـ ميع (األردن :دار النفــائس،
1438 1هـ1997 -م).
 )4األ هــري :أمحــد ب ـ اــا  ،ت1126 :ه ــ ،الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــريواين،
(د.م ،دار الفكر ،د1415 ، .هـ 1995 -م).
 )5األ هـ ـ ــري :حممـ ـ ــد ب ـ ـ ـ أمحـ ـ ــد اهلـ ـ ــروي ،ت370 :هـ ـ ـ ـع هت ـ ـ ــذيب اللغـ ـ ــة ،حققـ ـ ــه :حممـ ـ ــد عـ ـ ــوض
مرعب(،بريوت :دار إحياء ال،اث العريب2001 ،1 ،م).

 )6الس ـ ــبيعي :ب ـ ــدر انص ـ ــر مش ـ ــرع ،املسـ ـ ــا ل الفقهيـ ـ ــة املسـ ـ ــت دة يف النكـ ـ ــاا(،الكوي ـ ــت :جامع ـ ــة
الكويت1433،هـ 2012-م).
 )7اإلمساعيــل :حممــود حس ـ  ،مبــادئ عل ـ االتصــال ونظــرايت الت ـ سري( ،د.م ،الــدار العامليــة،1 ،
2003م).

 )8األش ــقر :أس ــامة عم ــر س ــليمان ،مس ــت دات فقهي ــة يف قض ــااي ال ــزواج وال ـ ـ

( ،األردن :دار

النفائس1420 ،1 ،هـ2000 -م).

 )9األشــقر :عمــر ســليمان ،أحكــام الــزواج يف ــوء الكتــا والســنة ( ،عمــان :دار النفــائس،1 ،
1418هـ.)1997-
 )10أبــو أصــبع :صــا  ،االتصــاالت والع قــات العامــة( ،القــاهرة :الشــركة العربيــة املتحــدة للتســويق
والتوريدات2010 ،1 ،م).
 )11األصــفها  :أبــو القاســف احلســا بـ حممــد املعــروف ،ت502 :هــ ،حما ـرات ا دسء وحمــاورات
الشعراء والبلغاء( ،بريوت :شركة دار األرقف ب أيب األرقف 1420 ،1 ،هـ).
 )12الغزايل :أبو حامد حممد ،ت505 :هـ ،إحياء علوم الدين( ،بريوت :دار املعرفة ،د ، .د.ت).
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 )13األفن ــدي :عل ــي حي ــدر خواج ــة أم ــا ،ت1353 :هـ ــ ،درر ا ك ــام يف ش ــرا جمل ــة ا حك ــام،
تعريب :فهمي احلسيين( ،د.م ،دار اجليل1411 ،1 ،هـ 1991 -م).
 )14آل بورنــو :حممــد صــدقي بـ أمحــد ،موســوعة القواعــد الفقهيــة( ،بــريوت :مؤسســة الرســالة،1 ،
1424هـ2003-م).
 )15األنصــاري :فريــد ،أجب ــدايت البح ــث يف العل ــوم الش ــرعية( ،الــدار البيضــاء :منش ــورات الفرق ــان،
1417 ،1هـ1997-م).

 )16األيلســون :هــال ،لــويس :هــاري ،ليــدي  :كــا ،ال وفــان الرقمــي ،ترمجــه :أشــرف عــامر( ،مصــر:
مؤسسة هنداوي للتعليف والتقافة ،د2014، .م).

 )17ابـ ـ اب  :عب ــد العزي ــز بـ ـ عب ــد هللا ،ت1420 :ه ـ ـ ،جمم ــوع فت ــاو  ،مجع ــه :حمم ــد بـ ـ س ــعد
الشويعر( ،د.م ،د.ن ،د ، .د.ت).
 )18البُ َجيـَرِمـ ـ ّـي :سـ ــليمان ب ـ ـ حممـ ــد ب ـ ـ عمـ ــر ،ت1221 :هـ ـ ـ ،الت ريـ ــد لنفـ ــع العبيـ ــد = حاشـ ــية
الب ريم ــي عل ــى ش ــرا امل ــنهج م ــنهج ال ـ ـ اختص ــر زك ــراي ا نص ــاري م ــن منه ــاج ال ــالبني
للنووي مث شرحه يف شرا منهج ال

(،د.م ،مطبعة احلليب ،د1369، .هـ1950 -م).

 )19الب ـاري :أبــو عبـدهللا حممــد بـ إمساعيـل ،اجلــامع املســند الصـحي املختصــر مــن أمــور رســول
هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــل وس ــننه وأايم ــه = ص ــحي البخ ــاري ،حقق ــه :حمم ــد ه ــري بـ ـ انص ــر
الناصر(،د.م ،دار طوق النجاة1422 ،1 ،هـ).

 )20ال كات :بد هللا بـ أمحـد بـ حممـود حـافظ الـدي النسـفي ،ت710 :ه ـ ،كنـز الـدقا ق ،حققـه:
سائد بكداش( ،د.م ،دار البشائر اإلسالمية1432 ،1 ،هـ 2011 -م).
 )21اب بطال :علي ب خلـف بـ عبـد امللـز ،ت449 :ه ـ ،شـرا صـحي البخـار  ،حققـه :ايسـر
ب إبراهيف( ،الرايض :مكتبة الرشد1423 ،2 ،هـ 2003 -م).

 )22البغــوي :أبــو حممــد احلســا ب ـ مســعود ،ت510 :هــ ،معــام التنزيــل يف تفســري القــرنن ،حققــه:
حمم ــد عب ــد هللا النم ــر  -عتم ــان مجع ــة ض ــمريية  -س ــليمان مس ــلف احل ــرش( ،د.م ،دار طيب ــة،4 ،
 1417هـ  1997 -م).
 )23البكري :أبـو بكـر عتمـان بـ حممـد شـطا ،ت1310 :هــ ،إعانـة ال ـالبني علـى حـل ألفـا فـت
املعني (هو حاشـية علـى فـت املعـني بشـرا قـرة العـني مبهمـات الـدين)( ،د.م ،دار الفكـر،1 ،

 1418هـ 1997 -م).

 )24البكري :حممد علي ب حممد بـ عـالن بـ إبـراهيف ،ت1057 :هــ ،دليـل الفـا ني ل ـر راي
الصا ني( ،بريوت :دار املعرفة 1425 ،4 ،هـ  2004 -م).
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حممد ب بدر الدي ب عبد احلق ،أخصر املختصرات يف الفقـه علـى مـذهب اإلمـام
 )25اب بلبانّ :
أمحد بن حنبل ،حققه :حممد انصر العجمي( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية1416 ،1 ،هـ).
 )26البل ي :ن ام الدي  ،الفتاو اهلندية (،د.م ،دار الفكر1310 ،2 ،هـ).
 )27اب بلعبا  :بدر الدي  ،شبكات التواصل االجتماعي واهلوية الثقافية عند ال لبـة اجلـامعيني-
الفــيس بــوك وطلبــة جامعــة بســكرة ذوكجــا( ،ماجســتري ،علــف االجتمــاع ،كليــة العلــوم اإلنســانية
واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة2015-2014،م) .
 )28اب مالز :مالز ب أنس ب عامر األصبحي املد  ،ت179 :هـ ،املدونـة(،د.م ،دار الكتـب
العلمي1415 ،1 ،هـ 1994 -م).

 )29البهـوتى :منصــور بـ يــونس بـ صــال الــدي اب ـ حسـ ب ـ إدريــس ،ت1051 :هــ ،كشــاف
القناع عن منت اإلقناع(،د.م ،دارالكتب العلمية ،د ، .د.ت).
)30

الوشــهاب :حممــد محــد آل ســنيد املــري ،فــر النكــاا يف قــانون ا ســرة الق ــري ( ،اجلامعــة

األردنية ،رسالة دكتوراة ،حبص اري منشور2009 ،م).
 )31ال،مـذي :حممـد بـ عيسـى بـ َسـورة بـ موسـى بـ الضـحا  ،ت279 :هــ ،اجلـامع الكبــري -
سنن الرتمذي ،حققه :بشار عواد معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1998 ،م).

 )32تقي الدي  :أبو بكر ب حممد بـ عبـد املـؤم بـ حريـز بـ معلـى احلسـيين احلصـين ،ت829:هــ،
كفاية ا خيـار يف حـل غايـة اإلختصـار ،حققـه :علـي عبـد احلميـد بلطجـي وحممـد وهـيب سـليمان،
(دمشق :دار ا ري1994 ،1 ،م).
 )33التيجــا  :حممــد بـ أمحــد ،فــة العــروس ومتعــة النفــوس ،حققــه :جليــل العطيــة( ،قـ

 :رايض

الريس1992 ،1 ،م).

 )34ابـ تيميــة :تقــي الــدي أبــو العبــا أمحــد بـ عبــد احللــيف ،ت728 :هــ ،جممــوع الفتـاو  ،حققــه:
عبد الرمح ب حممد ب قاسف( ،املدينة النبوية :جممع امللز فهد لطباعة املصـحف الشـريف ،د، .
1416هـ1995 -م) .
 )35ابـ جــامع :بــالل ،املشــك ت ا خ قيــة والقانونيــة املثــارة حــول شــبكة اإلنرتنــت( ،ماجســتري،
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  ،اجلزائر2006-2005 ،م).
 )36اجلرج ــا  :عل ــي ب ـ حمم ــد ب ـ عل ــي ال ـزي الش ـريف ،كت ــا التعريف ــات( ،ب ــريوت :دار الكت ــب
العلمية1403 ،1 ،هـ 1983-م) .

 )37اب جزي :أبو القاسف ،حممـد بـ أمحـد بـ حممـد بـ عبـد هللا ،ت741 :ه ـ ،القـوانني الفقهيـة،
(د.م ،د.ن ،د ، .د.ت).
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 )38اجلصــا  :أمحــد بـ علــي أبــو بكــر الـرا ي ،ت370 :ه ـ ،أحكــام القــرنن ،حققــه :حممــد صــادق
القمحاوي ( ،بريوت :دار إحياء ال،اث العريب ،د1405 ، .هـ).
 )39اجلوايب :حممد طاهر ،اجملتمـع وا سـرة يف اإلسـ م( ،د.م ،دار عـاه الكتـب3،1421 ،ه ـ -
2000م).
 )40اجلـ ـوهري :أب ــو نص ــر إمساعي ــل بـ ـ مح ــاد اجل ــوهري الف ــارايب،ت393 :ه ـ ـ  ،الص ــحاا اتج اللغ ــة
وصــحاا العربيــة ،حققــه :أمحــد عبــد الغفــور عطــار  (،بــريوت :دار العلــف للماليــا1407 ،4 ،ه ـ
  1987م). )41احلـ ـامت :حمم ــد بـ ـ حب ــان بـ ـ أمح ــد بـ ـ حب ــان بـ ـ مع ــاذ ،ت354:ه ـ ـع رو ــة العقـ ـ ء ونزهـ ــة
الفض ء ،حققه :حممد حمي الدي عبد احلميد(،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ، .د.ت).
 )42احلافظ :عبد الـرمح بـ حممـد ،خ صـة الفقـه علـى مـذهب اإلمـام الشـافعي( ،اإلمـارات العربيـة
املتحدة :دار املنار1414 ،2 ،هـ1994 -م).

 )43احلجا ي :مصطفى ،ا سرة وصـحتها النفسـية املقومـات – الـديناميات -العمليـات (،الـدار
البيضاء :املركز التقايف العريب2015 ،1 ،م).

 )44احلجاوي :موسى ب أمحـد بـ موسـى بـ سـاه بـ عيسـى ،ت968 :ه ـ ،اإلقنـاع يف فقـه اإلمـام
أمحد بن حنبل ،حققه :عبد اللطيف حممد موسى السبكي( ،بريوت :دار املعرفة ،د ، .د.ت).
 )45اب حجر :أبو الفضل أمحـد بـ علـي بـ حممـد بـ أمحـد ،ت852 :هــ ،بلـون املـرام مـن أدلـة
ا حكام ،حققه :مسري ب أما الزهري( ،الرايض ،دار الفلق 1424 ،7 ،هـ).
 )46ابـ حجــر :أمحــد بـ علــي ،ت 852 :هــ ،فــت البــاري شــرا صــحي البخــاري( ،بــريوت :دار
املعرفة ،د.)1379 ، .

 )47اب حزم :أبو حممد علي ب أمحد ب سعيد ،ت456 :هـ ،احمللـى سآلاثر( ،بـريوت :دار الفكـر،
د.م ،د.ت).
 )48حسـ ـ  :أش ــرف ج ــالل ،أسـ ــر شـ ــبكات الع قـ ــات االجتماعيـ ــة التفاعليـ ــة سإلنرتنـ ــت ورسـ ــا ل
الفضا يات على الع قات االجتماعية واالتصالية لألسرة املصـرية والق ريـةع دراسـة تشخيصـية
مقارنــة علــى الشــبا وأوليــاء ا مــور يف ــوء مــدخل اإلعـ م البــديلع مقدمــة إىل أعمــال مـؤمتر
اإلعالم واألسر وحتدايت العصـر يف الفـ،ة مـ 2009-2-17-15م ( ،قطـر :جامعـة قطـر ،قسـف
اإلعالم2009 ،م).
 )49احللييب :خالد ب سعود ب عبد العزيـز ،مهـارات التواصـل مـع ا والد  -كـي تكسـب ولـدك؟،
(د.م ،مركز امللز عبد هللا للحوار الوطين1431 ،1 ،هـ).
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 )50احلمــوي :أيب العبــا أمحــد ب ـ حممــد ب ـ علــي الفيــومي ،ت770 :هــ ،املصــباا املنــري يف غريــب
الشرا الكبري( ،بريوت :املكتبة العلمية ،د ، .د.ت).
 )51احلم ـ ــوي :أمح ـ ــد بـ ـ ـ حمم ـ ــد مك ـ ــي،ت1098:ه ـ ـ ـ ،غم ـ ــز عي ـ ــون البص ـ ــا ر يف ش ـ ــرا ا ش ـ ــبا
والنظا ر(،بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،1 ،هـ 1985 -م).
 )52ا ادمى :حممد ب حممد ب مصطفى ب عتمان ،ت1156 :هـ ،بريقة حممودية يف شـرا طريقـة
حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية( ،د.م :مطبعة احلليب،د1348، .هـ).
 )53ا ا ن :عالء الدي علي ب حممد ب إبراهيف ب عمر الشـيحي أبـو احلسـ  ،ت741 :ه ـ ،لبـا
الت ويـ ــل يف معـ ــاين التنزيـ ــل ،حققـ ــه :حممـ ــد علـ ــي شـ ــاها( ،بـ ــريوت :دار الكتـ ــب العلميـ ــة،1 ،
 1415هـ).
 )54ا رشي :حممد ب عبـد هللا ،ت1101 :هــ ،شـرا خمتصـر خليـل للخرشـي( ،بـريوت :دار الفكـر
للطباعة ،د ، .د.ت).

 )55ا رقي :عمر ب احلسا ب عبـد هللا ،ت334 :ه ،منت اخلرقي على مذهب ايب عبـد هللا أمحـد
بن حنبل الشيباين( ،د.م ،دار الصحابة لل،اث1413 ،1 ،هـ1993-م).
 )56ا صاونة :عبد الكرمي ،جلنة اإلفتاء ،رقف الفتوى ،582اتري الفتوى .2010-04-04
 )57اب خطيب :حممد حممد عبد اللطيف ،ت1402 :هـ ،أو
 ،6رمضان  1383هـ  -ف اير  1964م).

التفاسـري( ،د.م ،املطبعـة املصـرية،

 )58ا في ـ ــف :عل ـ ــي ،ف ـ ــر ال ـ ــزواج يف امل ـ ــذاهب اإلسـ ـ ـ مية( ،الق ـ ــاهرة ،دار الفك ـ ــر الع ـ ــريب،1 ،
1429هـ2008 -م).
 )59ابـ ـ خل ــدون :عب ــد ال ــرمح بـ ـ حمم ــد بـ ـ حمم ــد ويل ال ــدي احلض ــرمي اإلش ــبيلي ،ت808 :هـ ــ،
ديــوان املبتــدأ واخل ـ يف اتريــا العــر وال بــر ومــن عاصــره مــن كوي الش ـ ن ا ك ـ  ،حققــه:
خليل شحادة ( بريوت :دار الفكر1408 ،2 ،هـ 1988 -م).
 )60ا لــويت :عبــد الــرمح بـ عبــد هللا بـ أمحــد البعلــي ،ت1192 :ه ـ ،كشـ املخــدرات والــراي
املزه ـرات لشــرا أخصــر املختص ـرات ،حققــه :حممــد ب ـ انصــر العجمــي ( ،بــريوت :دار البشــائر
اإلسالمية1423 ،1 ،هـ 2002 -م).
 )61خلي ــل :ب ـ إس ــحاق ب ـ موس ــى ،ض ــياء ال ــدي اجلن ــدي امل ــالكي،ت776 :ه ــ ،خمتص ــر الع م ــة
خليل ،حققه :أمحد جاد(،القاهرة :دار احلديص1426 ،1 ،هـ2005-م).
 )62أبو داود :سليمان ب األشعص ب إسـحاق بـ بشـري بـ شـداد بـ عمـرو األ دي ،ت275 :هــ،
سنن أيب داود ،حققه :حممد حميي الدي عبد احلميد(،صيدا :املكتبة العصرية ،د، .د.ت) .
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 )63الدراامة :عبد الرحيف حممود ،أسر استخدام اإلنرتنت وبعض وسا ل التواصـل االجتمـاعي علـى
اجملتمع املسل ( ،مصر :جملة مركز صا عبد هللا لالقتصاد اإلسالمي 2013،م).
 )64الـدردير :أمحــد حممــد ،ت1201 :ه ـ ،أقــر املســالك ملــذهب اإلمــام مالــك( ،نيجــرياي :مكتبــة
أيوب ،د1420 ، .هـ2000-م).

 )65الدســوقي :حممــد ب ـ أمحــد ب ـ عرفــة ،ت1230 :ه ــ ،حاشــية الدســوقي علــى الشــرا الكبــري،
(د.م ،دار الفكر ،د ، .د.ت).
ِ
ي :ـرام بـ عبــد هللا بـ عبــد العزيــز بـ عمــر بـ عــوض ،ت805 :ه ـ ،الشــامل يف فقــه
 )66دالمـ ِري ّ
اإلمام مالك( ،د.م ،مركز جنيبويه للم طوطات وخدمة ال،اث1429،1 ،هـ 2008 -م).
 )67الـدوانن :هاســتنغز ،مـااوان :فيــوان ،أنثروبولوجيـا اجلــنس ،ترمجـه :هنــاء خليـف اــين( ،د.م ،املركــز
األكادميي لألحباث2017 ،م).
 )68ال ـدويش :أمح ــد عب ــد ال ــر اق ،فت ــاو الل ن ــة الدا م ــة( ،ال ـرايض :رائس ــة إدارة البح ــوث العلمي ــة
واإلفتاء ،د ، .د.ت).
 )69ال ـرا ي :أيب احلســا أمحــد ب ـ ف ــار ب ـ ك ـرايء الق ــزويين،ت395 :ه ــ ،مع ـ ـ مق ــاييس اللغ ــة،
حققه :عبد السالم حممد هارون( ،د.م ،دار الفكر،د1399، .هـ1979 -م).

 )70الرا ي :ي الـدي أبـو عبـد هللا حممـد بـ أيب بكـر بـ عبـد القـاد ،ت666 :هــ ،خمتـار الصـحاا،
حققه :يوسف الشي حممد( ،بريوت :املكتبة العصرية1420 ،5 ،هـ 1999 -م).

 )71الربيعة :عبد العزيز ب عبد الرمح ب علي ،البحـث العلمـي( ،الـرايض :مكتبـة العبيكـان،6 ،
1433هـ2012-م).
 )72الرحيبـاىن :مصــطفى بـ سـعد بـ عبــده السـيوطي،ت1243 :ه ـ  ،م الــب أويل النهــى يف شــرا
غاية املنتهى(،د.م ،املكتب اإلسالمي1415 ،2 ،هـ 1994 -م).
 )73الرما  :يد ب حممد ،س سية ا ياة الزوجية( ،الرايض ،دار الوط 1423 ،1 ،هـ2002-م).
 )74رمل ــي :مش ــس ال ــدي حمم ــد ب ـ أيب العب ــا أمح ــد ب ـ مح ــزة ش ــهاب ال ــدي ،ت1004 :ه ــ ،ياي ــة
احملتاج إىل شرا املنهاج(،بريوت :دار الفكر1404 ،8 ،هـ1984-م).
حممـد بـ عبـد الـرّاق احلسـيين ،أبـو الفــيي،ت1205 :هــ ،اتج العـروس مــن
حممـد بـ ّ
 )75الزبيـديّ :
جواهر القاموس ،حققه :جمموعة م ا ققا(،د.م ،دار اهلداية ،د ، .د.ت).
 )76الزحيلـ ــي :حممـ ــد مصـ ــطفى ،القواعـ ــد الفقهيـ ــة وت بيقاهتـ ــا يف املـ ــذاهب ا ربعـ ــة(،دمشـ ــق :دار
الفكر 1427 ،1 ،هـ  2006 -م).
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 )77الزحيلي :وهبة ،سبل االستفادة من النوازل والفتاو والعمل الفقهي يف الت بيقـات املعاصـرة،
(دمشق :دار املكتيب1421، 1 ،هـ2001-م).
 )78الزحيلي :وهبة بـ مصـطفى ،التفسـري املنـري يف العقيـدة والشـريعة واملـنهج( ،دمشـق :دار الفكـر
املعاصر1418 ،2 ،هـ).
 )79الزحيليَ :وهبَة ب مصطفى ،الفقه اإلس مي وأدلته( ،دمشق :دارالفكر،12 ،د.ت).
 )80الزحيلي :وهبة مصطفى ،حك إجراء العقود لالت االتصال ا ديثة( ،جـدة :جملـة جممـع الفقـه
اإلسالمي ،ع،6ج1410 ،2هـ1990-م).
 )81الزرقا :أمحد ب حممد الزرقا1285 ،هـ 1357 -هـ ،شـرا القواعـد الفقهيـة ،صـححه :مصـطفى
أمحد الزرقا( ،دمشق :دار القلف1409 ،2 ،هـ 1989 -م).

 )82الزركشــي :أبــو عبــد هللا بــدر الــدي حممــد ب ـ عبــد هللا ب ـ

ــادر ،ت794 :ه ــ ،البحــر احملــييف يف

أصول الفقه ( ،د.م ،دار الكتيب1414 ،1 ،هـ 1994 -م).
 )83ك ـراي األنصــاري :ك ـراي ب ـ حممــد ،ت926 :ه ــ ،أســمل امل الــب يف شــرا رو
دار الكتاب اإلسالمي ،د، .د.ت).

ال الــب(،د.م،

 )84الزلشــري :أبــو القاســف حممــود بـ عمــرو بـ أمحــد،ت538 :ه ـ  ،أســاس الب غــة ،حققــه :حممــد
ابسل عيون السود(،بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،1 ،هـ 1998-م).
 )85الزهرة :حممد ،ا حوال الشخصية( ،القاهرة :دار الفكر العريب1368 ،2 ،هـ1948-م).
 )86ايدة :جــالل الــدي الشــي  ،الع قــة بــني اإلع ـ م التقليــدي وشــبكات التواصــل االجتمــاعي
اخلصوصــية واملهنيــة ،ورقــة مقدمــة إىل مـؤمتر وســائل التواصــل االجتمــاعي التطبيقــات واإلشــكاليات

املنهجية( ،2015-1436 ،طائف :جامعة الطائف ،ربيع أول ،1436-يناير2015-م).

 )87الســابق :ســيد ،ت1420 :هـ ـع فقــه الســنة (،بــريوت :دار الكتــاب العــريب 1397 ،3 ،هـ ـ -
1977م ).
 )88ساري :حلمي خضر ،أتسري االتصال ع اإلنرتنت يف الع قات االجتماعية دراسـة ميدانيـة يف
اجملتمع الق ري( ،دمشق :جملة اجلامعة ،ع2008 ،2-1م).
 )89السرخســي :حممــد ب ـ أمحــد ب ـ أيب ســهل مشــس األئمــة ،ت483 :ه ــ ،املبســوط( ،ب ـريوت :دار
املعرفة ،د1414 ، .هـ 1993 -م).
 )90الس ــند :عب ــد ال ــرمح ب ـ عب ــد هللا ،ا حك ــام الفقهي ــة للتع ــام ت اإللكرتوني ــة (ا اس ــب اآليل
وشـ ــبكة املعلومـ ــات (اإلنرتنـ ــت)( ،رس ــالة دكت ــوراه مقدم ــة جلامع ــة حمم ــد بـ ـ س ــعود ( ،د.م ،دار
الوراق1424 ،1 ،هـ2004 -م).
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 )91س ـ ــيد قط ـ ــب :إب ـ ـ ـراهيف حس ـ ــا الش ـ ــاريب ،ت1385 :ه ،يف ظ ـ ـ ـ ل القـ ـ ــرنن ( ،الق ـ ــاهرة :دار
الشروق 1412 ،17 ،هـ).
 )92سيف الدي  :رشا ،التسويق ع سنا شات يف اململكة العربية السعودية( ،كتـاب إلكـ،و ،
د.م ،د .ن ،د ، .د.ت).
 )93الســيوطي :عبــد الــرمح ب ـ أيب بكــر ،جــالل الــدي  ،ت911 :ه ــ ،الــدر املنثــور( ،بــريوت :دار
الفكر ،د ، .د.ت).

 )94الســيوطي :عبــد الــرمح ب ـ أيب بكــر ،جــالل الــدي ،ت911 :هـ ـ ،ا شــبا والنظــا ر(،د.م ،دار
الكتب العلمية1411 ،1 ،هـ 1990 -م).

 )95الســيوطي :عبــد الــرمح ب ـ أيب بكــر،ت911 :ه ــ ،الــديباج علــى صــحي مســل بــن ا

ــاج،

حققه :أبو اسحق احلويين األ ري (،ا  :دار اب عفان 1416 ،1 ،هـ  1996 -م).
 )96السيوطيع رش الزالل من السحر ا

ل(،بريوت :االنتشار العريب ،د1997 ، .م).

 )97الشــاطيب :إب ـراهيف ب ـ موســى ب ـ حممــد الل مــي،ت790 :هـ ـ  ،املوافقــات ،حققــه :أبــو عبيــدة
مشهور ب حس آل سلمان(،د.م ،دار اب عفان1417 ،1 ،هـ 1997 -م).
 )98الش ـ ــافعي :حمم ـ ــد بـ ـ ـ إدري ـ ــس بـ ـ ـ العب ـ ــا  ،ت204 :ه ـ ـ ـ ،ا م( ،ب ـ ــريوت :دار املعرف ـ ــة ،د، .
1410هـ1990-م).

 )99الش ـبل :عبــد العزيــز ب ـ إب ـراهيف ،اإلسبــات االلكــرتوين يف النكــاا وال ـ

( ،الســعودية ،جامعــة

اإلمام حممد ب سعود اإلسالمية ،د ، .د.ت).
 )100الش ـربيين :حممــد ب ـ أمحــد ا طيــب الش ـربيين الشــافعي ،ت977 :ه ـ ،مغــين احملتــاج إىل معرفــة
معاين ألفا املنهاج(،د.م ،دار الكتب العلمية1،1415 ،هـ 1994 -م).
 )101الشهري :حنان بنت شعشوع ،أسر اسـتخدام شـبكات التواصـل اإللكرتونيـة علـى الع قـات
االجتماعيـ ــة الفـ ــيس بـ ــوك وتـ ــويرت ذوكجـ ــا (،ماجس ــتري ،عل ــف االجتم ــاع ،كلي ــة ااداب والعل ــوم
اإلنسانية ،جامعة امللز عبد العزيز،جدة1434 -1433،هـ).
 )102الش ـ ــويعر :حمم ـ ــد بـ ـ ـ عب ـ ــد هللا ،الص ـ ــقهان :عب ـ ــد هللا بـ ـ ـ عم ـ ــر ،قواعـ ـ ــد ومب ـ ــادئ ا ـ ـ ــوار
الفعال(،الرايض :مركز امللز عبد العزيز للحوار الوطين1431 ،10 ،هـ2010 -م).
 )103الش ـريا ي :أبــو اســحاق إب ـراهيف ب ـ علــي ب ـ يوســف،ت476 :هـ ـع املهــذ يف فقــه اإلمــام
الشافعي( ،د.م ،دار الكتب العلمية،د، .د.ت).
 )104الصــاعدي :ســلطان مســفر مبــار  ،الشــبكات االجتماعيــة خ ــر أم فرصــة(،املدينــة املنــورة:
شبكة األلوكة ،د1432 ، .هـ).
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 )105صــا  :مصــلس أمحــد ،الشــامل قــاموس مص ـ لحات العلــوم االجتماعيــةع (ال ـرايض :دار عــاه
الكتب1420 ،1 ،هـ).
 )106صــاحلي :عبــد الــرحيف ،انعقــاد الــزواج سل يــد االلكــرتوين دراســة مقارنــة بــني الفقــه اإلسـ مي
والقانون اجلزا ري ( ،اجلزائر :مراب -ورقلة ،دفاتر السياسة والقانون ،ع2012 ،7م).
 )107الصــاوي :أبــو العبــا أمحــد ب ـ حممــد ا لــويت ،ت1241:ه ـ ،حاشــية الصــاوي علــى الشــرا
الصغري -بلغة السالك قر املسالك(،د.م ،دار املعارف ،د ، .د.ت).
 )108الط ي :حممد بـ جريـر بـ يزيـد بـ كتـري بـ االـب ااملـي ،ت310 :ه ـ ،جـامع البيـان عـن
أتويــل ني القــرنن ،حققــه :أمحــد حممــد شــاكر(،د.م ،مؤسســة الرســالة1420 ،1 ،ه ـ 2000 -
م).
 )109الطح ــاوي :أمح ــد ب ـ حمم ــد ب ـ س ــالمة ب ـ عب ــد املل ــز ،ت321 :ه ـ ـ ،ش ــرا مع ــاين اآلاثر،
حقق ــه :حمم ــد ه ــري النج ــار  -حمم ــد س ــيد ج ــاد احل ــق( ،د.م ،ع ــاه الكت ــب 1414 ،1 ،ه ـ ــ،
 1994م).
 )110الطحطــاوي :أمحــد ب ـ حممــد ب ـ إمساعيــل،ت 1231 :ه ــ،حاشــية ال ح ــاوي علــى مراقــي
الف ـ ا شــرا نــور اإليضــاا ،حققــه :حممــد عبــد العزيــز ا الــدي( ،بــريوت :دار الكتــب العلميــة
1418 ،1 ،هـ 1997 -م).
 )111الطرابلس ــي :أب ــو عب ــد هللا حمم ــد ب ـ حمم ــد ب ـ عب ــد ال ــرمح الطرابلس ــي املغ ــريب ،ت954 :ه ـ ـ،
مواهب اجلليل يف شرا خمتصر خليل( ،د.م ،دار الفكر1412 ،3 ،هـ 1992 -م) .
 )112اب ـ ـ عابـ ــدي  ،ت1252 :ه ،رد احملتـ ــار علـ ــى الـ ــدر املختـ ــار (،بـ ــريوت :دار الفكـ ــر،2 ،
1412هـ 1992 -م).

 )113ابـ ـ ـ ـ عاش ـ ـ ــور :حمم ـ ـ ــد الط ـ ـ ــاهر بـ ـ ـ ـ حمم ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ حمم ـ ـ ــد الط ـ ـ ــاهر ،ت1393 :هـ ـ ـ ــ ،التحري ـ ـ ــر
والتنوير(،تونس :الدار التونسية للنشر ،د 1984 ، .هـ ).
 )114ابـ عبـد الـ  :عمـر يوســف بـ عبــد هللا بـ حممــد ،ت463 :ه ـ ،الكــايف يف فقـه أهــل املدينــة،
حقق ـ ــه :حمم ـ ــد حمم ـ ــد أحي ـ ــد ول ـ ــد مادي ـ ــز املوريت ـ ــا ( ،الـ ـ ـرايض :مكتب ـ ــة الـ ـ ـرايض احلديت ـ ــة،2 ،

1400هـ1980-م).
 )115ابـ عبــد ال ـ  :حممــد كــي ،تقنــني الفقــه اإلس ـ مي (املبــاد واملــنه والتطبيــق)( ،قطــر :إدارة
إحياء ال،اث اإلسالمي1407 ،2 ،هـ1986 -م).

)116

عبد احلميد :أمحد لتار ،ت1424:ه ـ ،مع ـ اللغـة العربيـة املعاصـرة(،د.م ،عـاه الكتـب،
 1429 ،1هـ  2008 -م).
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 )117عبد احلميد :د أمحد لتار ،ت1424 :هـ ،مع

اللغة العربية املعاصـرة( ،د.م ،عـاه الكتـب،

 1429 ، ،1هـ  2008 -م).
 )118عبــد الــر اق :عبــد الــر اق ب ـ رــام ب ـ انفــع احلمــريي ،ت211 :ه ــ ،املصــن  ،حققــه :حبيــب
الرمح األع مي( ،اهلند :اجمللس العلمي.)1403 ،2 ،
 )119عبد الرشيد :عزيز أمحد ،وسـا ل التواصـل االجتمـاعي وأسرهـا علـى الفـرد واجملتمـع( ،الـرايض:
جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية1436،هـ ).

 )120عبد العال :أدهف صابر ،أحكام إشارة ا خـرس يف ا حـوال الشخصـية وا ـدود واملعـام ت
وبيــان كلــك وفــق مقاصــد الشـريعة( ،حبــص اســتكماال ملتطلبــات احلصــول علــى درجــة املاجســتري يف
الفقه املقارن ،ازة :كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية1430 ،هـ2009-م).

 )121عبــد اللطيــف :عبــد الــرمح ب ـ صــا العبــد اللطيــف ،القواعــد والضــوابيف الفقهيــة املتضــمنة
للتيسري(،املدينة املنورة ،مادة البحص العلمي ابجلامعة اإلسالمية1423 ،1 ،هـ2003 -م).
 )122اب عتيما :حممد ب صا  ،ت1421 :هـ ،جمموع فتـاو ورسـا ل ،اللجنـة الدائمـة للبحـوث
العلمية واإلفتاء  ،فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة األوىل ،مجع :أمحد ب عبد الر اق الدويش.

 )123اب ـ عرفــة :حممــد ب ـ قاســف األنصــاري ،ت894 :هـ ـ ،اهلدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقــا ق
اإلمـ ــام ابـ ــن عرفـ ــة الوافيـ ــة شـ ــرا حـ ــدود ابـ ــن عرفـ ــة للرصـ ــاع( ،د ، .املكتبـ ــة العلميـ ــة،1 ،

1350هـ).
 )124العسكري :أبو هالل احلس ب عبـد هللا بـ سـهل بـ سـعيد بـ حيـى بـ مهـران،ت395 :هــ،

الفــرو اللغويــة ،حققــه :حممــد إب ـراهيف ســليف(،القاهرة :دار العلــف والتقافــة للنشــر والتو يــع ،د، .
د.ت).
 )125العشري :صفاء حسا مجيل ،اآلاثر االجيابية والسلبية املرتتبـة علـى اقتنـاء واسـتخدام أجهـزة
االتص ــال وع قته ــا إبدارة ال ــدخل س ــرة( ،ماجس ــتري ،كليــة ال،بيــة لالقتصــاد املن ــزيل ،جامع ــة أم
القرى 1429،هـ 2008-م).
 )126العط ــار :عب ــد الناص ــر توفي ــق ،خ بـ ــة النسـ ــاء يف الش ـ ـريعة اإلس ـ ـ مية والتش ـ ـريعات العربيـ ــة
للمسلمني وغري املسلمني( ،القاهرة :مطبعة السعادة ،د1976 ، .م).
 )127الع ـيف آابدي :حممــد أشــرف بـ أمــري بـ علــي بـ حيــدر ،ت1329 :هــ ،عــون املعبــود شــرا
سنن أيب داود ،ومعه حاشية اب القيف :هتذيب سـن أيب داود وإيضـا عللـه ومشـكالته( ،بـريوت:
دار الكتب العلمية1415 ،2 ،هـ).
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ـول ِ
 )128اب ـ عقيــل :أبــو الوفــاء ،علــي ب ـ عقيــل ب ـ حممــد ،ت513 :ه ـِ :،
أصـ ِ
الفقــه،
الوا ـ يف ُ
َ
حققـهَ :عبـد هللا بـ َعبـد املحسـ ال،كـي( ،بـريوت :مؤسســة الرسـالة للطباعــة والنشـر والتو يــع،1 ،
ُ
 1420هـ 1999 -م).
 )129عل ــيش :حمم ــد بـ ـ أمح ــد ،ت1299 :هـ ــ ،م ــن اجللي ــل ش ــرا خمتص ــر خلي ــل( ،ب ــريوت :دار
الفكر ،د1409 ، .هـ1989-م).

 )130ع ــودة :عب ــد الق ــادر ،التشـ ـريع اجلن ــا ي اإلسـ ـ مي مق ــارانً سلق ــانون الو ــعي( ،ب ــريوت :دار
الكاتب العريب ،د ، .د.ت).

 )131عــوض :وليــد بـ حممــد ،دور اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت يف التحصــيل الدراســي لــد طـ
جامعة اني العربية للعلوم ا منية( ،ماجستري ،قسف العلوم االجتماعية 1426،هـ 2005-م).
 )132العويضــي :إهلــام بنــت ف ـري ب ـ ســعيد ،أســر اســتخدام اإلنرتنــت علــى الع قــات ا س ـرية بــني
أف ـ ـراد ا سـ ــرة السـ ــعودية يف حمافظـ ــة جـ ــدة( ،ماجس ــتري ،كلي ــة ال،بي ــة لإلقتص ــاد املن ــزيل ،جـ ــدة،
1424هـ 2004-م).
 )133العيسوي :عبـد الفتـا حممـد ،عبـد الـرمح حممـد ،منـاهج البحـث العلمـي يف الفكـر اإلسـ مي
والفكر ا ديث( ،مصر :دار الراتب1997-1996 ،1 ،م).
 )134العيين :أبو حممد حممود ب أمحد بـ موسـى بـ أمحـد بـ حسـا الغيتـاىب ،ت855 :ه ـ ،عمـدة
القاري شرا صحي البخاري( ،بريوت ،دار إحياء ال،اث العريب ،د ، .د.ت).
 )135العين ــا :ب ــدران ،أحك ــام ال ــزواج وال ـ ـ

يف اإلسـ ـ م( ،مص ــر :مطبع ــة دار الت ــأليف،2 ،

1961م).
 )136العينــا :بــدران ،الفقــه املقــارن لألحــوال الشخصــية بــني املــذاهب ا ربعــة الســنية واملــذهب
اجلعفري والقانون الزواج وال

( ،بريوت :دار النهضة العربية ،د1386 ، .هـ1967 -م).

 )137الغ ـ ـ ـزايل ،ت 505 :هـ ـ ــ ،الـ ـ ــوجيز يف فقـ ـ ــه اإلمـ ـ ــام الشـ ـ ــافعي ( ،ب ـ ــريوت :دار األرق ـ ــف،1 ،
1418هـ1997 -م).

 )138الفراهيدي :ا ليل ب أمحد ب عمرو بـ متـيف ،ت170 :ه ـ ،العـني ،حققـه :مهـدي امل زومـي،
(د.م ،دار ومكتبة اهلالل ،د، .د.ت).
 )139اب ـ فرح ــون :ب ـراهيف بـ ـ عل ــي ب ـ حمم ــد ،ت799 :ه ــ ،تبص ــرة ا ك ــام يف أص ــول ا قض ــية
ومناهج ا حكام( ،د.م ،مكتبة الكليات األ هرية1406 ،1 ،هـ 1986 -م).
 )140فضــل هللا :وائــل مبــار  ،أســر الفــيس بــوك علــى اجملتمــع( ،الســودان :فهرســة املكتبــة الوطنيــة،
2011 ،1م).
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 )141فطا  :هيفاء ستوراير دورلوه ،ا حكام الفقهيـة املتعلقـة سسـتخدام اهلـات النقـال( ،مـاليزاي:
اجلامعة املدينـة العامليـة ،حبـص تكميلـي مقـدم لنيـل درجـة املاجسـتري يف الفقـه اإلسـالمي1435 ،ه ـ-
2014م).
 )142فقي :إبراهيف ،إدارة الوقت( ،مصر :إبداع للنشر1430 ،هـ2009 -م).
 )143فــريو أابدى :جمــد الــدي أبــو طــاهر حممــد بـ يعقــوب ،ت817 :هــ ،القــاموس احملــييف ،حققــه:

العرقسوس ــي(،بريوت :مؤسس ــة الرس ــالة للطباع ــة والنش ــر والتو ي ــع 1426 ،8 ،ه ـ ـ -
حمم ــد نع ــيف
ُ

 2005م).

 )144الفي ـ ــومي :مح ـ ــد ب ـ ـ ـ حمم ـ ــد ب ـ ـ ـ عل ـ ــي ،ت770 :ه ـ ـ ـ ،املصـ ـ ــباا املنـ ـ ــري يف غريـ ـ ــب الشـ ـ ــرا
الكبري(،بريوت :املكتبة العلمية ،د ، .د.ت).
 )145القــاري :عل ــي ب ـ ســلطان حمم ــد ،أب ــو احلس ـ ن ــور ال ــدي املــال اهل ــروي،ت1014 :ه ــ ،مرق ــاة
املفاتي شرا مشكاة املصابي ( ،بريوت :دار الفكر1422 ،1 ،هـ 2002 -م).
 )146اب قاسـف :عبـد الـرمح بـ حممـد ،ت1392 :ه ـ ،حاشـية الـرو
(د.م،د.ن 1397 ،1 ،هـ).

املربـع شـرا زاد املسـتقنع،

 )147القامسي :حممد مجال الدي ب حممد سعيد ب قاسـف احلـالق ،ت1332 :ه ـ ،حماسـن الت ويـل،
حققه :حممد ابسل عيون السود( ،بريوت :دار الكتب العلمية 1418 ،1 ،هـ).
 )148القاضــي عيــاض :أبــو الفضــل عيــاض ب ـ موســى بـ عيــاض ب ـ عمــرون اليحصــيب الســب  ،ت:
544هـ ،شرا صحي مسل للقا ي عيا املسمى إكمال املعل بفوا ـد مسـل  ،حققـه :حي َـى
إِمس ِ
اعيل( ،مصر :دار الوفاء 1419 ،1 ،هـ  1998 -م ).
َ

 )149اب قدامة :أبو حممد موفق الدي عبد هللا ب أمحد ب حممد،ت620 :هــ ،املغـين(،د.م ،مكتبـة
القاهرة ،د1388 ، .هـ 1968 -م ).

 )150اب ـ قدامــة :ب ــو حممــد موفــق الــدي عبــد هللا ب ـ أمحــد ب ـ حممــد،ت620 :هـ ـ ،عمــدة الفق ــه،
حققه :أمحد حممد عزو (،د.م ،املكتبة العصرية1425 ،1 ،هـ 2004 -م).
 )151اب قدامة :عبد الرمح ب حممد ب أمحد،ت682 :ه ـ ،الشرا الكبري على مـنت املقنـع(،د.م،
دار الكتاب العريب،د، .د.ت).

 )152الق ـ ـ ـرايف :أب ـ ـ ــو العب ـ ـ ــا ش ـ ـ ــهاب ال ـ ـ ــدي أمح ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ إدري ـ ـ ــس ب ـ ـ ـ عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرمح امل ـ ـ ــالكي،ت:
684هـ،الذخرية ،حققه:حممد حجي(،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،1 ،م).
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 )153القرطيب :بو عبد هللا حممد ب أمحـد بـ أيب بكـر بـ فـر األنصـاري ا زرجـي مشـس الـدي ،ت:
671ه ـ ـ ــ،اجل ـ ـ ــامع حك ـ ـ ــام الق ـ ـ ــرنن = تفس ـ ـ ــري الق ـ ـ ــرطي ،حقق ـ ـ ــه :أمح ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ دو وإبـ ـ ـ ـراهيف
أطفيش(،القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،2 ،هـ  1964 -م).

 )154القرطيب :حممد ب عبـد هللا أبـو بكـر املعـافري األشـبيلي املـالكي ،ت543 :ه ـع اجلـامع حكـام
القرنن = تفسري القرطي(،بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،3 ،هـ 2003 -م).
 )155القرقــويت :حنــان ،التعامــل ا ســري وفــق اهلــدي النبــوي( ،بــريوت :كليــة األو اعــي للدراســات
اإلسالمية).
 )156القره دااي :علي حمي الدي علي ،مبدأ الر ـا يف العقـود دراسـة مقارنـة يف الفقـه اإلسـ مي،
(بريوت :دار البشائر اإلسالمية2008 -129 ،3 ،م).

 )157القشـريي :عبـد الكـرمي بـ هـوا ن بـ عبـد امللـز القشـريي،ت465 :ه ـ  ،ل ـا

اإلشــارات =

تفسري القشريي ،حققه :إبراهيف البسيو (،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب،3 ،د.ت).
 )158القليـويب :أمحــد سـالمة ،عمــرية :وأمحـد ال لســي ،حاشــيتا قليــويب وعمـرية( ،بــريوت :دار الفكــر،
د1415 ، .هـ1995-م).

 )159اب ـ الق ــيف اجلو يــة :حمم ــد ب ـ أيب بك ــر ب ـ أي ــوب ب ـ س ــعد مش ــس الــدي ،ت751:ه ــ ،إعـ ـ م
املــوقعني عــن ر العــاملني ،حققــه :حممــد عبــد الســالم إب ـراهيف(،بريوت :دار الكتــب العلميــة،1 ،

1411هـ 1991 -م).

 )160اب القيف :أبـو عبـد هللا حممـد بـ أيب بكـر بـ أيـوب،ت ، 751 - 691 :ال ـر ا كميـة يف
السياس ــة الش ــرعية ط ع ــام الفوا ــد ،حقق ــه :اني ــف بـ ـ أمح ــد احلم ــد (،مك ــة املكرم ــة :دار ع ــاه

الفوائد 1428 ،1 ،هـ).

 )161ابـ القــيف :حممـد بـ أيب بكــر بـ أيــوب ،ت751 :هــ ،فـة املــودود كحكــام املولــود ،حققــه:
عبد القادر األران و ( ،دمشق :مكتبة دار البيان.)1971 – 1391 ،1 ،
 )162ابـ القــيف :حممــد بـ أيب بكــر بـ أيــوب بـ ســعد مشــس الــدي  ،ت751 :هــ ،اجلــوا الكــايف
ملـ ــن س ـ ـ ل عـ ــن الـ ــدواء الشـ ــايف أو الـ ــداء والـ ــدواء( ،املغـ ــرب :دار املعرفـ ــة1418 ،1 ،هـ ـ ـ -
1997م).
 )163اب ـ القــيف :حممــد ب ـ أيب بكــر ب ـ أيــوب ب ـ ســعد مشــس الــدي  ،ت751 :هـ ـ ،زاد املعــاد يف
هدي خري العباد( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،27 ،هـ 1994-م).
 )164الكاسا  :عالء الدي  ،أبو بكر ب مسعود ب أمحد ،ت587 :هـ ،بـدا ع الصـنا ع يف ترتيـب
الشرا ع( ،د.م ،دار الكتب العلمية1406 ،2 ،هـ 1986 -م).
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 )165كتانــة :دعــاء عمــر حممــد ،وســا ل التواصــل االجتمــاعي وأسرهــا علــى ا ســرة دراســة فقهيــة،
(ماجستري ،الفقه والتشريع ،جامعة النجا الوطنية ،انبلس ،فلسطا2015 ،م).
 )166اب كتري :أبو الفداء إمساعيل ب عمر ،ت774 :هـ ،تفسري القرنن العظي  ،حققه :سـامي بـ
حممد سالمة( ،د.م :دار طيبة1420 ،2 ،هـ 1999 -م).
 )167الكرم ــي :مرع ــي ب ـ ـ يوس ــف ب ـ ـ أىب بك ــر ب ـ ـ أمح ــد ،ت1033 :ه ـ ـ ،دليـ ــل ال الـ ــب لنيـ ــل
امل الب ،حققه :ن ر حممد الفارايب( ،الرايض :دار طيبة1425 ،1 ،هـ 2004 -م).
 )168الكفوي :أيوب ب موسـى احلسـيين القرميـي ،ت1094 :هــ ،الكليـات مع ـ يف املصـ لحات
والفـ ــرو اللغويـ ــة ،حقق ــه :ع ــدانن دروي ــش ،حمم ــد املص ــري( ،ب ــريوت :مؤسس ــة الرسـ ــالة ،د، .
د.ت).
 )169كمال :أمحد بـ سـليمان ،ت940 :ه ،رجـوع الشـيا إىل صـبا يف القـوة علـى البـا ( ،د.م،
دار احلياة1891 ،1 ،م).

 )170الكيــا اهلراســي :علــي بـ حممــد بـ علــي ،ت 504 :هع أحكــام القــرنن ،حققــه :موســى حممــد
علي وعزة عبد عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية 1405 ،2 ،هـ).

 )171اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء ،فتــاو الل نــة الدا مــة  -اجملموعــة ا وىل ،مجــع:
أمحــد ب ـ عبــد الــر اق الــدويش) ،ال ـرايض :رائســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء  -اإلدارة العامــة
للطبع ،د، .د.ت).
 )172ابـ ماجـة :أبــو عبـد هللا حممــد بـ يزيــد القـزويين ،ت273 :هــ ،سـنن ابــن ماجــه ،حققـه :حممــد
فؤاد عبد الباقي( ،د.م ،دار إحياء الكتب العربية ،د ، .د.ت).

 )173أبــو مال ــز :كمــال ب ـ الس ــيد ســاه ،صــحي فق ــه الس ــنة وأدلتــه وتو ــي م ــذاهب ا م ــة،
(القاهرة :املكتبة التوفيقية ،د2003، .م).
 )174امل ـاوردي :أبــو احلس ـ علــي ب ـ حممــد ب ـ حممــد ب ـ حبيــب البصــري البغــدادي ،ت450 :ه ـ ،
ا ــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرا خمتصــر املــزين،حققــه :علــي حممــد
معوض ،عادل أمحد عبد املوجود(،بريوت :دار الكتب العلمية  1419 ،1 ،هـ  1999-م ).

 )175املباركفورى :أبو العال حممد عبد الرمح ب عبد الرحيف ،ت1353 :هـ ،فـة ا حـوكي بشـرا
جامع الرتمذي( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ، .د.ت).
 )176حممـود :منـال طلعـت ،مـدخل إىل علـ االتصـال( ،د.م ،جامعـة اإلسـكندرية ،د-2001، .
2002م).
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 )177لدوم :ايسا ب كرامة ،ا حكام الفقهية للحوار والتواصل اإللكرتوين ،حبـص علمـي حمكـف،
منشــور بتــاري  1433/5/10ه ــ ،نُشــر جلــة اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة العــدد رقــف  ،162عــام
1434هـ.
 )178املرداوي :عالء الدي أبو احلس علي ب سليمان ،ت885 :هـ ،اإلنصـاف يف معرفـة الـراج
من اخل ف( ،د.م ،دار إحياء ال،اث العريب ،2 ،د.ت).
 )179املـرداوي :عــالء الــدي أبــو احلسـ علــي بـ ســليمان ،ت885 :هــ ،التحبــري شـرا التحريــر يف
أصــول الفقــه ،حققــه :عبــد الــرمح اجلـ ي  ،عــوض القــر  ،أمحــد السـرا ( ،الـرايض :مكتبــة الرشــد،
1،1421هـ 2000 -م).

 )180املراينــا  :علــي ب ـ أيب بكــر ب ـ عبــد اجلليــل الفراــا  ،ت593 :هع اهلدايــة يف شــرا بدايــة
املبتدي ،حققه :طالل يوسف( ،بريوت :دار احياء ال،اث العريب ،د، .د.ت).
 )181مز  :إمساعيل ب حيى ب إمساعيـل ،ت264 :ه ،خمتصـر املـزين( ،بـريوت :دار املعرفـة ،د، .
1410هـ1990-م).
 )182مسلف :أبو احلس بـ احلجـاج القشـريي النيسـابوري ت261 :هــ ،املسـند الصـحي املختصـر
بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســل  ،حققــه :حممــد فــؤاد عبــد البــاقي،
(بريوت :دار إحياء ال،اث العريب ،د ، .د.ت).
 )183املسـ َـما :نــوف بنــت حممــد ،التواصــل االجتمــاعي اإللكــرتوين مــن منظــور فقهــي( ،الكويــت:
مكتبة اإلمام الذهيب1437 ،1 ،هـ 2016 -م).

 )184املسند :حممد ب عبد العزيـز بـ عبـد هللا ،فتـاو إسـ مية( ،الـرايض :دار الـوط للنشـر،2 ،
 1413هـ).

 )185املصري :حممد أما ،اجملتمع اإلس مي( ،الكويت :دار األرقف 1400 ،1 ،هـ 1980/م).
 )186املصـ ــري :حممـ ــود أبـ ــو عمـ ــار ،الـ ــزواج اإلس ـ ـ مي السـ ــعيد( ،القـ ــاهرة :مكتبـ ــة الصـ ــفا،1 ،
1427هـ2006-م).

 )187املطلــق :نــورة بنــت عبــد هللا بـ حممــد ،ابتـزاز الفتيــات أحكامــه وعقوبتــه يف الفقــه اإلسـ مي،
(الرايض ،جملة اجلمعية الفقهية ،ع  ،25د ، .د.ت).
 )188اب مفلس :إبراهيف ب حممد ب عبد هللا ب حممد ،ت884 :هـ ،املبدع يف شرا املقنع،
 ( )189بريوت :دار الكتب العلمية 1418 ،1 ،هـ  1997 -م).
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 )190مك ــي ب ـ أيب طال ــبَ :محّــوش ب ـ حمم ــد ب ـ لت ــار القيس ــي ،ت437 :ه ــ ،اهلداي ــة إىل بل ــون
النهايــة يف عل ـ معــاين القــرنن وتفســري ع وأحكامــهع ومجــل مــن فنــون علومــه( ،الشــارقة :جمموعــة

حبوث الكتاب والسنة 1429 ،1 ،هـ 2008 -م).
 )191املنــاوي :ي ـ الــدي حممــد املــدعو بعبــد الــر وف ب ـ اتج العــارفا ب ـ علــي ب ـ ي ـ العابــدي
احلـ ــدادي ،ت1031 :ه ،التوقي ـ ـ علـ ــى مهم ـ ـات التع ـ ــاري ( ،القـ ــاهرة :عـ ــاه الكتـ ــب،1 ،

1410هـ1990/م).

 )192ابـ املنــذر :حممــد بـ إبـراهيف ،ت319 :ه ،اإلقنــاع ،حققــه :عبــد هللا بـ عبــد العزيــز اجلـ ي ،
(د.م ،د.ن 1،1408 ،هـ).

 )193املنصــور :حممــد ،أتســري شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى مجهــور املتلقــني دراســة مقارنــة
للوســا ل االجتماعيــة والوســا ل اإللكرتونيــة العربيــة أذوكج ـاً ( ،ماجســتري ،اإلعــالم واالتصــال،
األكادميية العربية يف الدامنار 2012،م).

 )194املن مة املؤمتر االسالمي ،جملة جممع الفقه اإلس مي( ،جدة :د.ن ،د ، .د.ت).
 )195اب ـ من ــور :أيب الفضــل مجــال الــدي ب ـ مكــرم ،ت711:هـ ـ  ،لســان العــر ع (بــريوت :دار
صادر 1414 ،3 ،هـ).

 )196امل ـواق :حممــد ب ـ يوســف ب ـ أيب القاســف ب ـ يوســف العبــدري الغرانطــي ،ت897 :ه ــ ،التــاج
واإلكليل ملختصر خليل ( ،د.م ،دار الكتب العلمية1416 ،1 ،هـ1994-م).
 )197املودود املوصلي :عبد هللا ب حممود ،ت683 :هــ ،االختيـار لتعليـل املختـار( ،القـاهرة :مطبعـة
احلليب ،د 1356 ، .هـ  1937/م).
 )198اب جنار :تقي الدي حممـد بـ أمحـد الفتـوحي احلنبلـي،ت972 :هــ ،منتهـى اإلرادات ،حققـه:
عبد هللا ب عبد ا س ال،كي(،د.م ،مؤسسة الرسالة1419 ،1 ،هـ 1999 -م ).

 )199اب ـ جنــيف :ي ـ الــدي ب ـ إب ـراهيف ب ـ حممــد ،ت970 :ه ــ ،البحــر الرا ــق شــرا كنــز الــدقا ق
ومنحة اخلالق وتكملة ال وري (،د.م ،دار الكتاب اإلسالمي ،2 ،د.ت).
 )200اب ـ جنــيف :س ـراج الــدي عمــر ب ـ إب ـراهيف ،ت1005 :ه ــ ،النهــر الفــا ق شــرا كنــز الــدقا ق،
حققه :أمحد عزو عناية( ،د.م ،دار الكتب العلمية1422 ،1 ،هـ 2002 -م).
 )201النــووي :أبــو كـراي حميـي الــدي حيــى بـ شــرف النــووي ،ت676 :ه ـ  ،رو ــة ال ــالبني وعمــدة
املفتني ،حققه :هري الشاويش ( ،بريوت :املكتب اإلسالمي1412 ،3 ،هـ 1991-م).
 )202النووي :أبو كـراي حميـي الـدي حيـى بـ شـرف،ت676 :هــ ،اجملمـوع شـرا املهـذ (،د.م ،دار
الفكر ،د ، .د.ت).
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 )203النــووي :أبــو ك ـراي حميــي ال ـدي حيــى ب ـ شــرف ،ت676 :ه ــ ،ا ككــار ،حققــه :عبــد القــادر
األرنؤو  (،بريوت :دار الفكر  1414 ،1 ،هـ 1994/م) .
 )204النووي :حميي الدي حيى ب شرف ،ت676 :هـ ،املنهـاج شـرا صـحي مسـل بـن ا

ـاج،

(بريوت ،دار إحياء ال،اث العريب1392 ،2 ،هـ).
 )205النــووي :حميــي الــدي حيــى بـ شــرف ،ت676 :هــ ،هتــذيب ا ءــاء واللغــات( ،بــريوت :دار
الكتب العلمية ،د ، .د.ت).

 )206وا ي :طــاو  ،خوجــة :عــادل يوســف ،وســا ل التكنولوجيــا ا ديثــة وأتسريهــا علــى االتصــال
بــني اآلسء وا بناء(اإلنرتنــت واهلــات النقــال ذوكجــا)ع ( جامعــة قاصــدي م ـراب  ،ورقلــة – قســف
العلوم االجتماعية ،امللتقى الوطين التا 2013،م).

 )207واصل :حممد أمحد علي ،أحكام التصـوير يف الفقـه اإلسـ مي( ،الـرايض :جامعـة اإلمـام حممـد
ب سعود ،حبص مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي1417 ،هـ).

 )208يوس ــف :ص ــغري ،اجلرمي ــة املرتكب ــة عـ ـ اإلنرتن ــت( ،ماجس ــتري ،جامع ــة مول ــود معم ــري ،كلي ــة
احلقوق والعلوم السياسية ،تيزي و و2013 ،م).
مراجع شبكة اإلنرتنت:
 )1اب ـ ـراهيف :اـ ــادة ،ت بيـ ــق متبلـ ــر20/08/2014،http://www.almrsal ،م ،اسـ ــتُعرض بتـ ــاري :
.16/09/08
 )2اب اب  :عبد العزيز ،ت ،1999 :موقع ابن سز.
 )3أبــو البصــل :علــي ،تكيي ـ ال ـ

https://www.binbaz.org.sa/noor

اإللكــرتوين(،شــبكة األلوكــة  /آفــاق الش ـريعة  /مقــاالت شــرعية

 2014/11/16،م1436/1/23 -هـ).

.http://www.alukah.net/sharia

 )4إس ـ ـ ـ ـ ــالم أون اليـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،أحك ـ ـ ـ ـ ــام االس ـ ـ ـ ـ ــرة /ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عـ ـ ـ ـ ـ ـ وس ـ ـ ـ ـ ــا ل االتص ـ ـ ـ ـ ــال ا ديث ـ ـ ـ ـ ــة،

.fatwa.islamonline.net

 )5إســالم ويــب ،حرمــة إفشــاء الــزوجني أس ـرار الف ـراا ،رقــف الفتــوى ،113930 :اال نــا  27ش ـوال
2008-10-27 - 1429م.

.http://fatwa.islamweb.net

 )6األم السي ا  ،وزارة املواص ت واالتصاالت. ww.motc.gov.qa/ar/cyber-security ،

 )7برانم Aman Techع معهد سالمة األسرة على اإلن،نت ( ،)FOSIهالة قصـاب ،مـدير العالقـات
اإلعالمية يف فودافون قطر.

hala.kassab@vodafone.com
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 )8ت بي ـ ــق بي ـ ــت  ،اجلزي ـ ــرة  ،2017ال ـ ــتاللء 1437/4/3ه ،2016 /1/12 -عل ـ ــوم وتكنولوجي ـ ــا،
.http//www.aljazeera.net

 )9اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعا  :راين ،بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانمج يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو انو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه 2015/05/31،م،
 ،https://minbaruae.wordpress.comاستُعرض بتاري 2016/10/5 :م.

 )10ا ــتالن :س ــعد بـ ـ ترك ــي ،فتـ ــو مـ ــا ـ ــابيف صـ ــلة الـ ــرح وهـ ــل جيـ ــزئ االتصـ ــال ويكفـ ــي؟ع
https://saadalkhathlan.com

 )11خليــف :مسيحــة انصــر،أنــواع وســا ل التواصــل االجتمــاعي ،اتري ـ النشــر 28،:ينــاير 2016م،
 ، http://mawdoo3.comاستُعرض بتاري .16/09/06 :

 )12الرفــاعي :خالــد عبــد املــنعف ،رؤيــة الــزوج لزوجتــه متكشــفة عـ النــت ،اتريـ النشــر-12-16 :
2012م. ar.islamway.net ،
 )13الركبــان :أمحــد عبــد العزيــز ،اخل ــر ا ســري الفــادا يف بــرانمج يــو انو 2014/8/11،م،
 ،http://www.alriyadh.comاستُعرض بتاري 2016/10/5 :م.

ع وسا ل االتصال ا ديثة ،السؤال رقف 22( ،1141

 )14الزع،ي :عالء الدي  ،الزواج وال

1431-7-ه2010 -7-02،م).http://www.alzatari.net .

)15

و و :فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ديثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الفقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
https://islamselect.net/author

 )16السيد :حممـد ،مهنـد مصـري ومـدون تقـين مهـتف تابعـة اخـر اخبـار التقنيـة والكتابـة عنهـا ابللغـة
العربيــة ومؤســس صــدى التقنيــة ،فــيس بــوك تعلــن عــن ميــزيت البــث املباشــر Live Video
و" 4،Collagesديسم 2015 ،م.
،/http://tech-echo.com/2015/12/facebook-live-video-and-collages

استُعرض بتاري .16/09/08 :
)17

الشريف :حممد ب عبد الغفار ،ممارسة اجلنس على الكامريا ،رقف الفتوى ،666 :اتري النشر:

2007-9-23م،

.www.dralsherif.net

 )18الش ـريف ،رؤيــة الزوجــة عاريــة  ،رقــف الفتــوى :رقــف الفتــوى ،8945 :اتري ـ النشــر-10- 12 :
2011م ،

. www.dralsherif.net

 )19الشـويكي :وليـد ،إدمـان الوسـا ل اإلسحيـة أخ ـر مهـدد للصـحة النفسـية ،اتريـ النشــر-24 :
1425-10هـ2004-12-7-م.

.www.aljazeera.net
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 )20ص ــحيفة الع ــرب ،س ــورة االتص ــاالت تفضـ ـ أسـ ـرار البي ــوت وتكشـ ـ املعلوم ــات الشخص ــية،
اال نا 16 ،مار  ،http://www.alarab.qa ،2015استُعرض بتاري 2017/4/5:م.

 )21صحيفة عكاأ ،ال
.)2010 2-24

واقع 1431 - 3- 10 (،هــ،

اإللكرتوين تعددت الوسا ل وال

http://okaz.com.sa/new/Issues

 )22صال الدي  :أشرف ،موسوعة فقه املعلوماتية واإلنرتنت،

.www.al-waha.net/is1.htm

 )23عبــادي :حممــد ،لقــاء مــع رئــيس قســف اإلصــال األســري ،حس ـ ال يكــي( ،الدوحــة :صــحيفة
العــرب ،الــتاللء2013-2-12م) ،صــل -يف-47-مــن-2975-قضــية-أحالتهــا-احملــاك -
ل

ستشاراتع . www.alarab.qa

 )24عبد احلليف :نوراع ال
 1435 -2هــ-12-31 ،

ع اإلنرتنت هل جيوز شرعا؟  ،صـحيفة األهـرام،ع- 28 ،46411
2013م). http://www.ahram.org.eg/News ،

 )25العتيمــا ،لقــاء البــاب املفتــو  ،لقــاءات كــان يعقــدها الشــي
شوال 1412هـ وانتهت يف ا ميس  14صفر ،عام1421 ،هـ،

نزلــه كــل مخــيس ،بــدأت يف أواخــر
.http://www.islamweb.net

 )26علم ـ ــاء وطلب ـ ــة علـ ـ ــف :فتـ ـ ــاو واستشـ ـ ــارات موقـ ـ ــع اإلس ـ ـ ـ م اليـ ـ ــوم( ،د.م ،موق ـ ــع اإلسـ ـ ــالم
اليوم،د، .د.ت) ،اتري الفتوى1423-8-22 :هـ.

. http://www.islamtoday.net

 )27الع ــودة :س ــليمان ،موس ــوعة س ــليمان الع ــودة( ،الس ـ ـؤال  ،13975األح ــد  /05ص ــفر1422 /
املوافق  /29إبريل2001 /م). http://salmanalodah.com .

 )28الكبيســي :عب ــدالعزيز ش ــاكر مح ــدان ،حكـ ـ عق ــد ال ــزواج بواسـ ـ ة التقني ــات املعاص ــرة وس ــا ل
االتصال املسموعة واملر ية أذوكجا( ،حبص مقدم لندوة األنكحة املستحد ة يف واقعنا املعاصر ،كليـة
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة ،جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة 28 ،أبري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2015م)،
.http://www.alukah.net/sharia

)29

الكردي :أمحد احلجي ،املعاشرة الزوجية على اهلات  ،فتوى رقف  ،43144اتري النشر-18 :

2010-3م،

. https://www.islamic-fatwa.com

 )30جلنة الفتوى ابلشـبكة اإلسـالمية :فتـاوى الشـبكة اإلسـالمية ،االتصـال عـ اإلن،نـت بـا اجلنسـا
ا ـ ـ ـ ــري مش ـ ـ ـ ــروع ( 1ذو احلج ـ ـ ـ ــة  ،1430ه ـ ـ ـ ـ ـ  18ن ـ ـ ـ ــوفم  2009 ،م) ،فت ـ ـ ـ ــوى رق ـ ـ ـ ــف .18297
http://www.islamweb.net

)31

مركز االستشارات العائلية (وفاق).
.http ://www.wifaq@fcc.gov qa
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 )32املنجد :حممد صا  ،اإلس م سؤال وجوا  ،الفتوى رقف.https://islamqa.info ،6453 :

)33

عـن طريـق ال يـد االلكـرتوين ،اإلسـالم سـؤال وجـواب ،مت النشـر بتـاري :

املنجد ،حكـ ال ـ

. https://islamqa.info ،21-01-2004

 )34املنج ــد ،يريـ ــد تصـ ــوير زوجتـ ــه عاريـ ــة لينظـ ــر فيهـ ــا يف غربتـ ــه ،رق ــف الفت ــوى ،97495 :اتري ـ ـ
النشر2007-4- 14:م،

https://islamqa.info

 )35مـ ـؤمتر الكوي ــت اإلقليم ــي األول مايـ ــة ا طفـ ــال مـ ــن خمـ ــاطر وسـ ــا ل التواصـ ــل االجتمـ ــاعي،
.https://www.moi.gov

 )36املوس ــوي :حس ـ  ،وس ــا ل التكنولوجي ــا ا ديث ــة ه ــل أفق ــدت س ــي رة ا ه ــل عل ــى ا بن ــاء؟،
(الكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت :جري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراي ،حتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،اال ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 1 ،يولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2013م) ،
.http://www.alraimedia.com

 )37موقع إسـالم ويـب  ،حكـ إرسـال صـور مفـاتن الزوجـة لزوجهـا ،رقـف الفتـوى ،124301 :اتريـ
الفتوى :ألربعاء  9رجب . http://fatwa.islamweb.net ،2009-7-1 - 1430

 )38موقــع إســالم ويــب ،تصــوير الــزوج المرأتــه مبفاتنهــا سلفيــديو رؤيــة شــرعية أخ قيــة ،رقــف الفتــوى:
،121845اتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ النش ـ ـ ـ ـ ـ ــر :األربعـ ـ ـ ـ ـ ــاء  19مج ـ ـ ـ ـ ـ ــادى األوىل  1430ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2009-5-13 -م،
.http://fatwa.islamweb.net

 )39موقع إسالم ويب ،حكـ إرسـال صـور مفـاتن الزوجـة لزوجهـا ،رقـف الفتـوى ،124301 :اتريـ
الفتوى :ألربعاء  9رجب 2009-7-1 - 1430م.

. http://fatwa.islamweb.net

 )40موقع إسالم ويب ،فتو ا ذر من ياع الوقـت فيمـا ال ينفـع ،رقـف الفتـوى ،28414 :اتريـ
الفتوى :السبت  14ذو احلجة 2003-2-15 - 1423م.
 )41موقع سيف سبيس

. http://fatwa.islamweb.net

(www.ictqatar.qa ،"SafeSpace.qa" ،)SafeSpace.qa

.

 )42املوهلي :سارة ،ت ور وسا ل التواصل االجتماعي ع الـزمن ،اتريـ النشـر2015/05/31 :م،
، http://blogs.socialm.qaاستُعرض بتاري .16/09/06 :

 )43نص ـ ـ ـ ـ ـ ــائس للس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و ارة املواص ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واالتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت،
،www.ictqatar.qa

 )44هيئة تن يف االتصاالت،

www.cra.gov.qa/ar/consumer/service

 )45يوس ـ ــف :عبـ ـ ـد احل ـ ــي ،تب ـ ــادل الص ـ ــور العاري ـ ــة ب ـ ــني ال ـ ــزوجني ،ش ـ ــبكه املش ـ ــكاة اإلس ـ ــالمية،
. http://meshkat.net
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املقاب ت:
 )1مقابلة مع أ .هادية بكر ،استشـارية أسـرية ركـز االستشـارات العائليـة ،يـوم الـتاللء املوافـق-6 :
2016-12م،

http: //www.wifaq@fcc.gov .qa

 )2مقابلــة مــع ال يكــي :حس ـ  ،مستشــار أســري يف مركــز وفــاق ،حكــف مراكــز االستشــارات ،يــوم
اإل نا 2017-3-6م،

//www.wifaq@fcc.gov

 )3مقابلة مع الدكتور قيل ب ساير الشمري ،انئب رئـيس حمكمـة التمييـز ،يـوم ا مـيس -12-8
2016م ،يف مكتبة يف اجمللس األعلى للقضاء ،الساعة  9صباحا،

.shassan@sjc.gov.qa

 )4مقابلــة مــع العــوض :املغــرية فضــل هللا الســيد ،رئــيس قســف العمليــات املســحية ،جامعــة قطــر،
تو ي ـ ـ ـ ـ ــع أس ـ ـ ـ ـ ــئلة االس ـ ـ ـ ـ ــتبيان عل ـ ـ ـ ـ ــى عين ـ ـ ـ ـ ــة عشـ ـ ـ ـ ـ ـوائية م ـ ـ ـ ـ ـ أف ـ ـ ـ ـ ـراد األس ـ ـ ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـ ـ ـ األميي ـ ـ ـ ـ ــل:
.familymaster2017@gmail.com
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)) (كتا حضور ندوة وسا ل التواصل االجتماعي2( ملحق رق

October 20, 2016

Dear Hissa,
I would like to take this opportunity to thank you for attending the
symposium on Social Change and Social Media in the Gulf on October
16th, 2016 organized by the Gulf Studies Center at Qatar University.
We sincerely hope that you found your participation worthwhile and that
we will have an opportunity to welcome you again in the near future. We
hope that you found the discussion substantive.
Please do not hesitate to contact our office for any follow-up that might
be required for this event.
With best regards,

Abdullah Baabood
Director
Gulf Studies Center
College of Arts and Sciences
Qatar University
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)9( ملحق رق
)(نسخة من نسب االستبيان النها ية
الجنس

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

5

5.1

5.1

5.1

ثى
ان

68

68.7

68.7

73.7

ذكر

26

26.3

26.3

100.0

Total

99

100.0

100.0

العمر
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

2

2.0

2.0

2.0

25-15

23

23.2

23.2

25.3

25-20

14

14.1

14.1

39.4

فمافوق
30

42

42.4

42.4

81.8

30-25

18

18.2

18.2

100.0

Total

99

100.0

100.0

الحالة الجتماعية

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

2.0

2.0

2.0

أعزب

32

32.3

32.3

34.3

متزوج

60

60.6

60.6

94.9

مطلق

5

5.1

5.1

100.0

Total

99

100.0

100.0

الحالة الوظيفية
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

2

2.0

2.0

2.0

طالب

4

4.0

4.0

6.1

طالبة

29

29.3

29.3

35.4

عاطل عن العمل

4

4.0

4.0

39.4

متقاعد

3

3.0

3.0

42.4

موظف

26

26.3

26.3

68.7

فة
موظ

31

31.3

31.3

100.0

Total

99

100.0

100.0
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لتواصل االجتماعي
هل لديك حساب على وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.0

2.0

2.0

2

7.1

5.1

5.1

5

ال

100.0

92.9

92.9

92

نعم

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي التي لديك حسابفيها؟
م اهي وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

6.1

3.0

3.0

3

أخرى

16.2

10.1

10.1

10

النستغرام

26.3

10.1

10.1

10

تويتر

V

70.7

44.4

44.4

44

جميع ماسبق

ali

75.8

5.1

5.1

5

خيار7

d

88.9

13.1

13.1

13

سنابشات

100.0

11.1

11.1

11

فيسبوك

100.0

100.0

99

Total

هليستخدمافراد اسرتك وسائلتواصل االجتماعي
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

5.1

2.0

2.0

2

ال

100.0

94.9

94.9

94

نعم

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي؟
َمن مِ نأفراد أسرتكيستخدم وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.0

2.0

2.0

2

5.1

3.0

3.0

3

ألب

13.1

8.1

8.1

8

ألخوة

46.5

33.3

33.3

33

ألخوة وألخوات

100.0

53.5

53.5

53

جميع ماسبق

100.0

100.0

99

Total

196

V
ali
d

لتواصل االجتماعي
يرجعسبب انتشار وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.0

2.0

2.0

2

22.2

20.2

20.2

20

أخرى

29.3

7.1

7.1

7

خفاضتكاليف هذه الوسائل
ان

60.6

31.3

31.3

31

س هولة االستخدام

100.0

39.4

39.4

39

مواكبة التقدم والتطور

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي؟
ما أسباب استخدامك لوسائل ا
Valid Percent

Cumulative

Percent

Frequency

Percent
2.0

2.0

2.0

2

5.1

3.0

3.0

3

11.1

6.1

6.1

6

18.2

7.1

7.1

7

البحث عن المعلومات

31.3

13.1

13.1

13

التواصل مع أل هل وألقارب وألصدقاء

88.9

57.6

57.6

57

جميع ماسبق

100.0

11.1

11.1

11

رفية والتسلية
للت

100.0

100.0

99

Total

أخرى
الستفادة من خبرات آلخرين

V
ali
d

لتواصل االجتماعي لها أثر على األسرة ،هلتركت هذه الوسائل أثر إيجابي أمسلبي أم لمتترك أي أثر
بعض الناسيعتقدبأن وسائل ا
على عالقتكبأسرتك؟
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.0

2.0

2.0

2

22.2

20.2

20.2

20

لمتترك أيأثر

V

55.6

33.3

33.3

33

بي
ل هاأثرايجا

ali

100.0

44.4

44.4

44

ل هااثرسلبي

d

100.0

100.0

99

Total

لتواصل االجتماعي.
أشعربأن زياراتي ألقاربيبدأتتقل عما كانت عليهفي السابقبسبب انشغاليبوسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

35.4

32.3

32.3

32

افق
غير مو

52.5

17.2

17.2

17

افقبشدة
غير مو

85.9

33.3

33.3

33

افق
مو

100.0

14.1

14.1

14

افقبشدة
مو

100.0

100.0

99

Total

197

V
ali
d

قضيه مع األهلفي التحدث معهم وجه
لتواصل االجتماعي أكثر من الذي ا
قضيهفي التحدث مع األصدقاء عبر وسائل ا
الوقت الذي ا
لوجه
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.0

2.0

2.0

2

38.4

36.4

36.4

36

افق
او

58.6

20.2

20.2

20

افقبشدة
او

85.9

27.3

27.3

27

افق
غير مو

100.0

14.1

14.1

14

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي
لتواصل والتقارببيني وبينأقاربي المغتربينفي الخارجبعد استخدام وسائل ا
أصبحتاشعربقوة ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

13.1

10.1

10.1

10

افق
غير مو

18.2

5.1

5.1

5

افقبشدة
غير مو

58.6

40.4

40.4

40

افق
مو

100.0

41.4

41.4

41

افقبشدة
مو

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي وسبلة لتنفيس عمافينفسي من هموم ومشاكل اسرية
أجدفي وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

45.5

42.4

42.4

42

افق
او

56.6

11.1

11.1

11

افقبشدة
او

86.9

30.3

30.3

30

افق
غير مو

100.0

13.1

13.1

13

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي
تراجعت مشاركاتي ومسا هماتيفي األنشطة والمناسبات االسريةبعد استخدام وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

31.3

28.3

28.3

28

افق
او

42.4

11.1

11.1

11

افقبشدة
او

85.9

43.4

43.4

43

افق
غير مو

100.0

14.1

14.1

14

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

198

V
ali
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لتواصل االجتماعي لمتؤثرعلى حياتي الزوجية
وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

13.1

13.1

13.1

13

51.5

38.4

38.4

38

افق
او

65.7

14.1

14.1

14

افقبشدة
او

89.9

24.2

24.2

24

افق
غير مو

100.0

10.1

10.1

10

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي زادت الثقةبنفسي امام اآلخرين وأمام أسرتي
وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

4.0

4.0

4.0

4

12.1

8.1

8.1

8

افقبشدة
ااو

47.5

35.4

35.4

35

افق
او

87.9

40.4

40.4

40

افق
غير مو

100.0

12.1

12.1

12

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

تواصل االجتماعي
هلتوافق أم التوافقعلى مراقبة الوالدين على حسابات أبنا ءها على وسائل ال
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

3.0

3.0

3.0

3

30.3

27.3

27.3

27

افق
او

85.9

55.6

55.6

55

افقبشدة
او

98.0

12.1

12.1

12

افق
غير مو

100.0

2.0

2.0

2

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

V
ali
d

لتواصل االجتماعي
هلتوافق ام التوافقعلى مراقبة كل من زوجين لحسابات اآلخرعلى وسائل ا
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

2.0

2.0

2.0

2

21.2

19.2

19.2

19

افق
او

31.3

10.1

10.1

10

افقبشدة
او

68.7

37.4

37.4

37

افق
غير مو

100.0

31.3

31.3

31

افقبشدة
غير مو

100.0

100.0

99

Total

199

V
ali
d

ملحق رق ()10

200
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