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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

تفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصلة هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 الدین بارا الندويالمستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج 
 مساعد التحرير

 مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر األستاذ الدکتور
 لبنان، بريوت، دخيل يزهراء علسيدة  ةالدکتور  ةاألستاذ

 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 
 ، أندونيزيا، جامعـة أندونيزياخري بن مجال الدين األستاذ

 

في أعدادها وإنما فقط  ةغير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورإدارة المجلة 

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعياري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206الدويل املعياري للطباعة )ردمد(  رقم

 کالتالي: هاإلیرجاع املصدر واإل  إلیعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.



 

 رئيس التحرير                                                              م0200دد حادي عشر، سنة ، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 د        :0132ISSN-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

 ئة التحرير املستشارية هي
 

 إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، 

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 اکستاناألستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، ب

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان هياألستاذة الدکتورة ن

 دکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستاناألستاذ ال

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور یوسف محمد 

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانلغات واآلداب، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،عمر عبد الرحیم حمزاوي األستاذ الدکتور

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 العالمیة، إسالم آباد، باکستان الجامعة اإلسالمیة،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هياألستاذ الدکتور منت

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 العال سرور،  جامعة القاهرة، مصراألستاذ الدکتور صالح خلیل عبد 

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  
يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  

لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  كمص هتوف  ىل نشر املررف  
ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع

 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
  طریق املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك نهتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني 

تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

جلةوة، فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  ا تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املراسلةعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة مسامهته منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن 
  :الفارسية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قيا  العربية املاللغة ب قول الدراسيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية 

o .عنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث اسم 
o  اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220خل كل صفحة، )ابن منظور،  دايف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.األحباث و سيتم احلكم على 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل التحريرجنة للسيكون

 بأي تغيري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
 الباحث رة على آراء ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
  املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمري       
 

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 152-۳۲۲                                                 حممو نصصر ظریففي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(           عألمستصذ احملصضر 
 

 مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية 
 52۳-525                                                            )أفغصنستصن( جصمر  يوخشصن  يحممو قصمس  رشةوعألمستصذ احملصضر 

 

 وأضواء البيان الشنقيطي  دراسة مقارنة بني تفسري روح املعاين اآللوسي 
 جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(يف  ألمستصذ املسصنوامنظر نصمل،  اعوکتور

 522-522                                           ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(    شهزاد أمحو يصرا عةبصحث اعوكتوراه
 

 الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم ةأسباب احنراف الناس عن العقيد  
 )أفغصنستصن(جصمر  ختصر ، یصرنبواعةطةف رحة عألمستصذ احملصضر 

   ۲۳۲-۳۲۷                                               )أفغصنستصن(                جصمر  ختصر ، مرراج اعوی  رحةميمستصذ احملصضر عألل 
 

 اجملتمع األفغاين العصبية وآثارها يف 
 )أفغصنستصن( جصمر  ينجشري، يمسةو نرة  امحوعألمستصذ احملصضر 
 255-۳۲۳                                                                )أفغصنستصن( جصمر  ينجشري، مسةو حممو جاليلعألمستصذ احملصضر 

 

 )القواعد الفقهية، مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها )دراسة حتليلية 
 555 -۲۳۲                                     )موریتصنةص( املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة ، مسةو حممو محوي أیواهاعوکتور 

 

 يصعةغ  اإلجنةةزی تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة( ) 
 )أفغصنستصن(يصمةصن جصمر  ، نصرت اهلل نصرتعألمستصذ احملصضر 
 223-222                                                                    )أفغصنستصن(يصمةصن جصمر  ،  نةو حممو حممويعألمستصذ احملصضر 

 

 يصعةغ  اإلجنةةزی اإلسّلمي احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد( ) 
 )أفغصنستصن(يکتةص جصمر   ، مسري أمحو أمحويعألمستصذ احملصضر 

 232-۳۸۲                                                                           يکتةصجصمر   رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح  مبشرلعةُمروی  
                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ألِمنُي  َنَةى قَ ْةِبَك َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نَ َزَل ِيِه اعرُّلُح ا لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیلُ 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو

اعولعة   يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية   لمسهاًل فأهاًل 
شر عةرصم تقوم يف خومتك  نودهص احلصدي ن – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

مية  دم. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكص1211
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض 
م  حةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءنص 

لاألكصدميةون  وهص اعبصحثوناعكرام، فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أن
صل مجم  خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسّةط اعضوء نةى 

قصصئو مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس  مقصرن  يني املةمرصت يف 
سةةط األضواء رض األمسصتذة لاعبصحثني يتلأضواء اعبةصن اعشنقةطي، لقصم ي رص ي الآعومسيتففسري رلح امل

نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  مواصففصت املرة  لمؤهالته اعتوریسة ، لأمسبصب 
صریخ اعقوانو اعففقهة ، مففهومهص لحجتهص لت حنراف اعنصس ن  اعرقةوة اعصحةح ، لكةففة   دارة اعوقت، 

ةى ةكل االقتصصد اإلمسالمي، لقو أعقي اعضوء أیضص نهر يف ، لاحلو م  اعففقتولینهص )درامس  حتةةةة (
اعرصبة  لآثصرهص يف الجمتمع األفغص ي. نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث 

 لاعورامسصت راجةني أهنص مستثریك  نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
ففصحى ةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعیأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعر

لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  
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اعشریفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني 
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل 

شریفف  لاملصصدر عكرمي لاعسن  اعنبوی  اعذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن ا
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  
م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، 

ستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل لهي  حوى اعةغصت اعست امل
 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.

لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن 
رت اعةغ  اعررية  مع اعررية . لانتشنزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  

انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 
 لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهبص.

لنةى مسبةل املثصل  صااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً  لاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد
جنو يف اعبالد األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
ص. لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهت

لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  
 توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .

فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   
كبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرضة  اعسصحرة 

و يف هذه منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجن
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 
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األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل 
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

ت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لأّمص  مصرة أفغصنستصن فكصن
لنود ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 
اعومسصئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخوموا 

 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض هصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ اعصحصف  يف نشرهص يني أ
يف نشر اعةغ   ""اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر " مث مسصمهتصنة  "مشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 

اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة 
نشر أغةب مقصالهتص " اعيت ال تزال تاملثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق مي  نو

م لمستجولن فةه مص 1211يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  الآن نودهص احلصدي نشر مسن  
 یففةوك  لینففرك   ن شصء هللا. 

  لمشرفةهص، ني نةى الجمةلاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئم
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  
هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف 

 اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يفخومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
يالدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 لخصصم املم 

اعنصس ن  اعرقةوة اعصحةح  اعثصيت  م  اعنصو  اعشرنة  ال  مسبصب احنرافأ یولر هذا اعبحث حول أه 
. لقو هوفت هذه وی اعنباعشبصب اعرقوی  لاعسةوکة  للمسصئل تقوميهص م  لجه  نظر اعرتية   مسةمص أمسبصب احنراف

مسالمة  لموقف اإل الآراء اعرتيوی نةی  مستنوااألمسبصب لحتویوهص حتویوًا نةمةًص  كاعورامس   عی تشخةص تة
مصء لاعففقهصء لصصحب الآراء اعقومي  م  كّتصب املسةمني، لاراءة احلةول اعففرصع  عتةك األمسبصب لذعك يف اعرة

 هذه اعورامس  نةی املنهج نص يف. لقو انتموضوء اعنصو  اعصصرم  م  اعكتصب لاعسن  لأقوال مسةف األم 
د خطورة کل ل لحو عنصسايتصنةف احنرافصت  صناعبصحث فقصم اعبحث. ترتةب لتنسةق هذااعتحةةةي يف اعوصففي ل 

 اجلهل،  عیرجع صت تاالحنرافتةك أن أمسبصب  یشري نتصئج هذا اعبحثمنهص لأمسبصهبص لدلانةهص لطرق مرصجلتهص. 
ل لفسصد لمسصئ خةو اعبةت م  اعتوجةه اعسةة ل  ، اعونوات اهلوامل اعترصب، ل اعغةو، ل اعکرب،  لاعتقةةو األنمی،ل 

 عيتاألمسبصب ا عتةك  عبرض طرق املرصجلصت اعففرصع م  خالل اعبحث مث أشصرت هذه املقصع  اإلنالم لاعترةة . 
ورط مع يةصن مسبل اعوقصی  ن  اعت حل مشكالت اعنصس يشكل نصم لاعشبصب يشكل خص  أن تسه  يفميك  

 لاإلنتوال ل يرصده  ن  أمسبصب ذکصء رلح اعومسطة  : مسبل املرصجل  عذعكلم  أه  . يف األمسبصب املذكورة
عوینه  لهلویته   صئه  نتم، لترزیز املسةمنيرلح املسؤلعة  ننو  تنمة ل  ،يف اعرقةوة لاألخالق االحنرافل اعتطرف 

 .االحنرافاإلمسالمة  دلن اعتطرف ل 
 .، التأثريأسباب، إحنراف، العقيدة الصحيحة، املعاجلة :کلمات املفتاحيةال
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 قدمةامل
صعنص، مسةئصت أنمل  لنروذ يصهلل م  شرلر أنففسنص لنتوب  عةه حنموه لنسترةنه لنستغففرهمو هلل احل

 كیه  ال اهلل لحوه ال شر عه، لأشهو أن ال  ع يم  یضةل فال هصدل م  یهوه اهلل فال مضل عه، 
 أمص يرو:، عه، لأشهو أن حممواً نبوه لرمسوعه

ضل خةقه اهلل ترصعی هلص أف ففياصط هص نةی اعربو املکةف،فإن اعرقةوة ألل اعواجبصت، لأمهّ 
املتوير ل  جًص مةسوراً، یوافق فطرة خةقه،نةةه  اعصالة لاعسالم عةبةغوهص عربصده، لجرل هل  منهص

 جةةصً. ذعكعةکتصب لاعسن  جيو 
 لأمرنص ملسو هيلع هللا ىلصخت  اهلل ترصعی رمسصع  هوالء اعصففوة نةةه  اعصالة لاعسالم، يرمسصع  نبةنص حممو ل 
لحذرنص  .]7احلشر: [﴾َلَمص آتَصُكُ  اعرَّمُسوُل َفُخُذلُه َلَمص نَ َهصُكْ  َنْنهُ فَصنْ َتُهوا﴿ :فقصل منهجه، يصتبصع

َنٌ  أَْل ُیِصةبَ ُهْ  فَ ْةَةْحَذِر اعَِّذیَ  ُُيَصعفُِفوَن َنْ  أَْمرِِه َأْن ُتِصةبَ ُهْ  فِ ﴿م  خمصعفف  أمره، فقصل ترصعی:  ت ْ
 .]35اعنور: [ ﴾َنَذاٌب أَعِة ٌ 

نة  اعرقةوة فوق كل حصج ، لضرلرهت   عةه فوق كل ضرلرة؛ ألنه ال   عی ن حصج  اعنصس 
حةصة عةقةوب لال نرة  لال طمأنةن   ال يأن تررف رهبص لمربودهص يأمسصئه لصففصته لأفرصعه، لمص جيب 

ص  عةه. لكةمص  مص یقرهبفةعه لمص ینزه ننه، لیكون مع ذعك كةه أحب  عةهص ممص مسواه، لیكون مسرةهص 
 ا  اعربو يريه صحةح  تصم  كصن أكثر ترظةمص لاتبصنص عشرع اهلل لأحكصمه، لأكثر تقویرً كصنت مررف

ه لحمبته اعشریفف  م  اعرة  يصهلل لتوحةو يف نففس اعربو هذه املرص يعةوار الآخرة. ل ذا انطبرت 
مسرو جمتمره يه، اعونةص لالآخرة، ل  يفلخشةته لترظة  أمره لهنةه، لاعتصویق يونوه للنةوه، مسرو 

ذعك أن صالح مسةوك اعففرد تصيع عصالح نقةوته لمسالم  أفكصره، لفسصد مسةوك اعففرد تصيع عففسصد 
 نقةوته لاحنرافهص.
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 :مهية البحثأ
ي ع اعقو اعوافن  اعرقةوة اعصحةح  مهةکٌ  لضةصع؛ ألن اعرقةوة اعصحةح  هي  االحنراف

رمبص ترتاک  نةةه،  يتاع كو شكنقةوة صحةح  یکون فریس  عأللهصم لاع . لاعففرد يال عی اعرمل اعنصفع
فتحجب ننه اعرؤی  اعصحةح  عورلب احلةصة اعسرةوة؛ حتی تضةق نةةه حةصته، مث حيصلل اعتخةص 
م  هذا اعضةق يصهنصء حةصته لعو يصإلنتحصر، کمص هو اعواقع م  کثري م  األفراد اعذی  فقولا هوای  

 اعرقةوة اعصحةح .
اعسرةوة؛  یففقو کل مقومصت احلةصة ة صحةح  هو جمتمع هبةميي ال تسوده نقةولالجمتمع اعذ
مشصهو  کثرياً ممص تقوده  عی اعومصر، کمص هو  اعکثري م  مقومصت احلةصة املصدی  اعيت كل ن کصن مية

 ففصدة م توجةه لترشةو؛ عإلمست هذه املقومصت املصدی  حتتصج  عی الجمتمرصت اعکصفرة؛ ألن يف
 خصصئصهص لمنصفرهص، لال موجه هلص مسوی اعرقةوة اعصحةح .

 :لة البحثشكم
و يف اعونةص مص یطصعب يه اعرب  ّ هي م  أه  حتتلُّ موضع اعرأس يف اجلسو، ل اعرقةوة يف املسة

نةى رأس  عیص فراد هللا تر  عیممه ، حةث كصنت اعونوة ن  أعةه األنبةصء  ص دنوا ل مَ لّ أكصنت ل 
یتمتع م  اعرقةوة  مل جنصزاته مصة  ع  ینتففع يأي نوع م  انمصعه ل املس  اعسالم، ل دنوة األنبةصء نةةه

ن تكون أ إلحلصد، لقو تسبب هذه األمهة  لاملكصن اسصمل  م  شوائب اعشرك ل اعنففصق ل اعصحةح  اع
ني رمسول هللا يمستهواف ل اء، حةث كصن يوء هذا االنقةوة املسة  م  ألل مص امستهوفته األنو
عوى املسةمني  ينضُرف اعوازع اعویلكةمص يروت اعزمصن ل أظهر اعصحصي  مثل دنوى اعنبوة اعكصذي ، 

 قةوة املسة اعوه  يف ناعضرف ل   عیاملرتقوات اعغرية  لاعشرقة ، تسبب ذعك لظهر األفكصر ل 
اعرقبصت ل  روائقا م  اعكثريً نواء اإلمسالم  أيف اعرصمَل اعذي نرةش حن  اعةوم، الجو أخالقه، ل ل 

ب اعبصحثني أن یقففوا ضو هذا احلر املسة ، فهذا ممص اضطر اعرةمصء لاعكتصب ل إلصطةصد نقةوة 
إليالغ ألن لظةفف  اعونوة لاعبحوث ل اعورامسصت األكصدمية ، ل ااعشصمل يكتصي  اعرمسصئل اعرةمة  ل 



 

 ومعراج الدین رحیمي یارعبداللطیف رحيم   أسباب انحراف الناس عن العقیده الصحیحة وطرق معالجتها في اإلسّلم 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:        822-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

املراكز رصت ل ونوة لاإليالغ يف اجلصممص م  عویه  رمسصع  اعمسةّ اإلمسالم یترةق جبمةع املسةمني اليف 
اعرقةوة  ن  االحنرافراد اعبصحث أن یسصه  يف حل هذه املشكة  يبةصن أه  أمسبصب أاعرةمة ، 

 .املرصجل  إليترصد املسةمني ن  تةك األمسبصب ااخطريةاعصحةح  لمسبل اعوقصی  ل 
  :دراسات السابقةال

راکز م، لم  خالل اعبحوث األكصدمية اعرمسصئل ل مستطالع نةى يرو كثري م  اعتوقةق لاال
ح  "أمسبصب احنراف اعنصس ن  اعرقةوة اعصحةي درامس  تنصلعت مل أجو أاألحبصث لالجمالت اعرةمة ،

ضوع، فإنه الیوجو درامسصت مسصيق  هلذا املو  ذعكينصء نةی مسالم" ل اإل اإلمسالمة  لطرق مرصجلتهص يف
لعک  أجریت نود م  اعورامسصت حول هذا املوضوع کصن يرض منهص هبوف احلصول نةی درج  

رک  يإشراف وة حملمو ي  مسةمصن ي  مسةةمصن يي يف تصحةح اعرقةاملنهج اعنبو : املصجستري كصعتصيل
م 1223ة، مسن  غز ي-مة   اإلمسالصمري كتب يف اجلذمسرو ي  نبواهلل ي  حسصن نصشور اعاعوکتور 

ألمستصذ اعوکتور اعشةخ ا نتوال ملرصيلطة  لاال حتقةق اعومسلکتصيًص أخری يرنوان يةوغ الآمصل يف
،  مصم ينبواعرمح  ي  نبواعرزیز اعسویس، اعرئةس اعرصم عشؤلن املسجو احلرام لاملسجو اعنبو 

م ل نصشكاعکتصب ي تحوث هذا، ی اعریصضه يف2357طبع مسن  ذي لخطةب املسجو احلرام، اع
مسطة  لر حول مروقصت حتقةق اعو تصب یوعكا اذنتوال، لعک  مبحث اعثصم  م  هاالن  اعومسطة  ل 

جمصل  ء الآیصت اعقرآنة  لاألحصدیث اعنبوی ، ميک  االمسترصن  هبص يف ضو ل خص  يفشكنتوال يلاال
 نصع نوم اقتنصناملوضو  اذ هيف لتنسةق نواد دفرنص  عی ي ذ. لاعاالجتمصنة  درلس اعرتية  لاألخالق

 ااخطري.حول هذا املوضوع اعرظة  ل   فةيورامس  لا
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 :ف البحثاهدأ
يةصن هص، ل ح  اإلمسالمة  لمثصر أمهة  اعرقةوة اعصحة يف اعذي نتّوخصه يف هذه املقصع  ه ن اهلو

  خالل م ج منهصاعرالن  اعرقةوة اعصحةح  اإلمسالمة ، لمسبل اعوقصی  ل أمسبصب  حنراف اعنصس 
 مص يةغ اعةنص م  أقوال اعسةف اعصصحل. اعصحةح  ل األحصدیث اعنبوی  یصت اعقرآنة  ل الآ

 :منهج البحث
أع ،  املسارد يفيتحةةل اعنص اعو  ذعكانتمونص يف هذه املقصع  نةی املنهج اعوصففي اعتحةةةي، ل 

املصصدر -مرتموا نةی اعکتب يرض املواضةع  يفلاعرمل نةی ريطه يصعواقع املرصصر مص أمک  
  عکتب.ص م  أمهصت اقً ل نرض املصدة اعرةمة  لنقةهص موثاملّولن  يف هذا املوضوع م  خال -لاملراجع

 ذات الصلة املصطلحاتتعريف 
 تعريف األسباب لغًة واصطّلحاً  واًل:أ

 ترریف األمسبصب عغً : -اعف
َنصُه ِم   ﴿غريه، ليف اعتنزیل   عیاألمسبصب مجع مسبب، لهو احلبل، لكل شيء یتوصل يه  َلآتَ ة ْ

 [. 45-43اعكهف: ]﴾ُكلِّ َشْيٍء مَسَببصً فَأَتْ َبَع مَسَببصً 
لمبرىن اعطریق املصدي لاملرنوي يصنتبصره لمسةة  عةوصول، لأمسبصب اعسمصء مراقةهص لنواحةهص فففي 

  .[53غصفر: ] ﴾ عََّرةِّي أَيْ ُةُغ اأْلَمْسَبصَب َأمْسَبصَب اعسََّمصَلاتِ ﴿اعقرآن اعكرمي 
 ترریف األمسبصب اصطالحصً: -ب

ر احلك  م  غري تأثري، أل أنه لصف ظصه  عیليف اصطالح األصوعةني: هو مص یكون طریقصً 
، ياعزرکش)منضبط مررف عةحك ، لهنصك تففصصةل حوعه التسمح طبةر  اعبحث يصاخوض فةهص 

 (.3/1ه، 2323
ري اعففكري مسواء كصن مسببصً مبصشراً أم غ حنرافااللاملراد يصألمسبصب هنص: كل مص عه دلر يف صنصن  

 مبصشر، لمسواء كصن تنطبق نةةه شرلط اعسبب يف نة  أصول اعففقه أم ال.
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 لغة واصطّلحاً  االحنرافتعريف  ثانياً:
  :يف اعةغ االحنرافترریف  -اعف

مصل لنول ن  اعطریق )اي  منظور، ي هو املةل، کمص یقصل: احنرف لحترف، أ االحنراف
2323 ،32/4.) 
 صطالح: االيف االحنرافترریف  -ب

لعک  ميک   ،ياعکتب لاملراجع مل أجو ترریففًص خصصًص يه حسب حولد نةم يرو اعبحث يف
   لاعسةوك اعرقصئو، أم يف املففصهةترریففه: هو املةل ن  طریق احلق  عی طریق اعبصطل، مسواء يف

 (.5م: 1222 )اعشرايف
 واصطّلحاً ثالثاً: تعريف العقيدة لغة 

 ترریف اعرقةوة عغ : -اعف
نَِقةُض هي ، ل كاعرقةوة مأخوذة م  اعرقو لاعريط لاعشو يقوة، لمنه اإلحکصم لاإليراُم، لاعتمصمس

، یقصل نقو احلبل یرقوه أ  (.143/5ه، 2323)اي  منظور، ي شوه يقوة احَللِّ
 :ترریف اعرقةوة اعصحةح  -ب

ف  مبنة  األعوهةصت لاعنبوات لاعسمرةصت مرر ةق يف مص یترفة اعكتصب لاعسن  مررف  مص لرد يف
 (.33/2: م۴۸۲۱، ة)اعشریونةی اجلزم لاعةقني لاعتصویق 

 ما أسباب احنراف الناس عن العقيدة الصحيحة؟
 ن اعرقةوة اعصحةح  هي أمسصس كل نمل یقوم يه املسة ، لشرط يف قبوعه، لهي ركةزة اعوی  
اعيت یقوم نةةهص، لقوام اعسرصدة يف اعواری  عةمتمسكني هبص، عذعك ال أخطر نةى اإلنسصن م  

ةه كثري م  اعذي لقرت ف االحنراففةهص لاعزیغ ننهص. لحىت حيمي املسة  نقةوته م   االحنراف
لاجلمصنصت اعيت ضةت ن  طریق اعرقةوة اعصصفة  لاعففطرة اعسةةم ، جيب نةةه أن یررف  اعففرق

 األمسبصب اعيت حترفه ن  اعرقةوة اعصحةح ، لم  تةك األمسبصب مص یةي:
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 اجلهل:  -2
املقصود يصجلهل هنص؛ هو اجلهل يصعتوحةو، لمص یرتتب نةةه م  اعتشریع، فم  اعنصس م  يرع 

 صن لاعسففه يف، عکنه یتخبطه اعشةطياعونةو  نةمه منه اعذکصء لاعففطن  يفونةص، لظهر  نةوم اعيف
یربو  نة  م  نةوم اعونةص، عکنهيف ال زمصننص هذا م  حيمل اعورجصت اعرُ يف ةوته، لقو رأینص نق

اعتوی  فقط  ، لیری أنيف ختصص دنةوياعبقر، لم  املسةمني م  حيمل اعورجصت اعرةمة  اعرةةص 
 يصعتصوف ليونه.

أصاًل  ك : نقةض اعرة  لشرنًص هو انتففصء اعرة  يصملقصود، حبةث ال یور يف اعةغلاجلهل 
 (.37: ه2322، ي)االنصصر 

يو م  مسبب امستحواذ  يةةس، فال عكاعرمل يصعرة  جهل، لذ كلجهل اعربو يصعرة  جهل، لتر 
ي اعنصفع عی اعسر اعففرار م  اجلهل يصعرة   عی حتصةةه انتقصداً لمررفً  ليصريًة، لم  جهل اعرمل 

هللا  يفصجلهل مسبب کل مرصة  هلل ترصعی، يإمجصع اعصحصي  رضلاعرمل اعصصحل قصوًا لمسرةصً، 
 (.143/2ه : 2323ننه  )اي  اعقة ، 

اجلهل يصعرقةوة اعصحةح  يسبب اإلنراض ن  ترةمهص ل ترةةمهص، أل قة  اإلهتمصم لاعرنصی  
رتقو احلق يصطاًل، فة یررف مص ُيصعففهص لیضصدهص، اعرقةوة، لال كهبص؛ حتی ینشأ جةل ال یررف تة

لة  منص تنقض نری اإلمسالم نرلة نر » -رضی اهلل ننه-لاعبصطل حقصً، کمص قصل نمر ي  ااخطصب 
 (.542/3ه : 2323)اي  تةمة ، « اإلمسالم م  ال یررف اجلصهةة   ذا نشأ يف

ُقْل ﴿اعقرآن، يل لجرةه م  صففصت أهل اعکففر، قصل ترصعی:  لعقو ذم اهلل ترصعی اجلهل يف
َر اهللَِّ تَْأُمُرل ّيِ أَْنُبُو أَی َُّهص اجْلَصِهُةونَ   .]33: زمراع[ ﴾أَفَ َغة ْ

 يفففصجلهل م  أقبح اعصففصت، لال یرضی  نسصن أن ینسب  عی اجلهل لعو کصن جهواًل، فک
يصجلهل نصرًا أن یففر منه م  هو أهةه، فهو مصب  م  أنظ  املصصئب، ل يةة  عةس مثةهص يةة ، 
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م  أحکصم اعکتصب فصعرالج موجود لهو نة  اعشرني  ذعكلنة  أنةت م  یوالیهص، لرغ  
 اعرصرف يصعواء لاعولاء. لاعسن . لاعطبةب موجود لنصصح، لهو اعرصمل اعريص ي

 :التقليد األعمی -0
هذا أل فرل أل انتقصد، م  غري دعةل لال نظر. ل  قول ةةو: هو أن یتبع اإلنسصن غريه يفاعتق

يصطل حمرم، لُيرج م  هذا اعترریف اعتسةة  ألدع  اعشرع لاألخذ هبص، فال یسمی تقةةواً، يل یسمی 
اتبصنصً، لکذا احلصل مع م  نرف يصعرة  لاعففضل لصح  املذهب م  أهل اإلمسالم )اي  حزم، 

 (.117/3ت: د.
اختََُّذلا َأْحَبصَرُهْ  ﴿نوة م  کتصيه، منهص قوعه ترصعی:  مواضع لقو ذم اهلل ترصعی اعتقةةو األنمی يف

هص يقوعه: فةهذه الآی ؛ فسر اعريوية  لننومص قرأ اعنيب  .]52اعتوي : [ ﴾َلرُْهَبصنَ ُهْ  أَْريَصيًص ِمْ  ُدلِن اهللَِّ 
امْسَتَحةُّوُه، َلِ َذا َحرَُّموا َنَةْةِهْ  أََمص ِ ن َُّهْ  ملَْ َیُكونُوا یَ ْرُبُولنَ ُهْ ، َلَعِكنَُّهْ  َكصنُوا ِ َذا َأَحةُّوا هَلُْ  َشْةًئص »

 (.5/ 275ه : 2545)اعرتمذی، « َشْةًئص َحرَُّموهُ 
ةةو اعرفض ألمسبصب، منهص اعتق لقو لاجهت دنوة األنبةصء نةةه  اعصالة لاعسالم عةتوحةو

َلِ َذا ِقةَل ﴿، منهص قوعه ترصعی: ذعكاعکتصب لاعسن  تبني يف األنمی عآليصء، لقو جصئت األدع  
ُ لَ   عیهَلُْ  تَ َرصَعْوا   .]223املصئوة: [ ﴾صاعرَّمُسوِل قَصُعوا َحْسبُ َنص َمص َلَجْونَص َنَةْةِه آيَصَءنَ   عیَمص أَنْ َزَل اهللَّ

ُ قَصُعوا َيْل نَ تَِّبُع َمص َلَجْونَص َنَةْةهِ ﴿قصل: لأیًضص   عقمصن: [ ﴾ آيَصَءنَصَلِ َذا ِقةَل هَلُُ  اتَِّبُروا َمص أَنْ َزَل اهللَّ
12[ . 

هصتصن الآیتصن تبةنصن حصل م  رد دنوة اعتوحةو، لأنة  کففره يواحصً، يسبب اعتقةةو األنمی، 
أن ینبغي  ، فصملتبع عةرمسولذعكکنه  نةی خالف خبالف أقوام زنموا اعتوحةو لاتبصع اعرمسل؛ ع

 یربو ريه لفق مص جصء يه اعرمسول، فهو اعسبةل احلق عةربصدة اعصحةح .
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 ننه  اهلل ي:  ن نظرة لاحوة  عی جةل اعصحصي  لاعسةف رضيم  أمسبصهبص اعتخةف اعرقول 
وة، نةی جمصالت ن لمقصرنتهص ينظرة نصيرة  عی جةةنص املرصصر، تظهر اعبون اعشصمسع يةننص ليةنه  يف

 رأمسهص اعرقةوة.
قومه  ، لهذا یففسر عنص مسر تي املتكصملهي أمسصس اعبنصء، لأمسصس املنهج اإلمسالم اعرقةوة اعيت

 .نصرنص ، لمسر ختةففنص ن  مسصئر اعبشری  يف نصره م  يفي األنةی يصق
ذا هو اعففه  احلق، لکصن مسةوکه  مبقتضی ه -رضوان اهلل نةةه  -عقو کصن فه  اعصحصي 

رضوان اهلل  -احلق. فکةمص اقرتينص م  اعکتصب لاعسن  لم  حةصة اعسةف اعصصحل كاعففه  هو اعسةو 
عسن  ، لکةمص تأخرنص ن  اعکتصب لاشكيال  ذعكنقویص لمسةوکةص ک« متقومون»فنح   -نةةه 
 وة. جمصل اعرقةةصة اعسةف اعصصحل فنح  متخةففون يفلن  ح

 اعيت نشأت کل أعوان اعتخةفي م  اعضرف اعرقوي: لاحلضصر ي لم  أمسبصهبص اعتخةف اعرةم
  ننو اعنصس، قبصل نةی اعرةي قل اإلو اجلصنب اعرقأصصيت املسةمني، فرنومص ختةف املسةمون يف

ورس هبص قبل کصنت ت  رنة  نةی صورهتص اعيتم ، لمجوت اعرةوم اعش األفففشت األمة  لاجلهل يف
 ، لم  مث افتقولا رلح اعتجویو، لهذا يولره أدی  عیهن، لحتول کثري م  اعطالب  عی حففظقرل 

حلر  امسةخ اعرقةوة اإلمسالمة  اعصحةح  ل م  املتقوم . لم  نالجهص تر ي ن  األختةف حضصر 
 (.132-132ق: 2354نةی اعرة . )اعسویس، 

 :الکرب -3
(.لاملراد 2/45 .تد مسة ،" )اعنصس لغمط احلق، يطر: اعکرب: "يقوعه اعکرب ملسو هيلع هللا ىلص اعنيبنرف 

 42ه : 2545، يرده نةی قصئةه ترفرصً لجترباً، لغمط اعنصس: احتقصره  )اعنول يبطر احلق: دفره ل 
/1.) 

لقو کصن اعکرب ألل مرصة  نصی اهلل ترصعی هبص؛ جةبت لآدم نةةه اعسالم لذریته نوالة  يةةس 
اإلنسصن م  اجلن  دار اعنرة   عی األرض دار اعغري  لاعففتن . قصل اهلل  ليغضه، کصن يروهص مسيب
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ْعَرصِعنَي قَصَل قَصَل یَصِ يِْةةُس َمص َمَنَرَك أَْن َتْسُجَو ِعَمص َخَةْقُت يَِةَويَّ َأمْسَتْكرَبَْت أَْم ُكْنَت ِمَ  ا﴿ترصعی: 
ٌر ِمْنُه َخَةْقَتيِن ِمْ  نَ   .]73-75:    [ ﴾صٍر َلَخَةْقَتُه ِمْ  ِطنيٍ أَنَص َخة ْ

فس  يروهص  يةةس طریقصً یتبرهص ألعةصئه يرصةصهن  تکرباً، کمص حوث م  مأل قوم نوح نةةه اعسالم 
رَاَك ِ الَّ َمص ن َ ... ﴿ننومص دنصه   عی نبصدة اهلل لحوه، قصل ترصعی لاصففًص إلنراضه  لتکربه : 

َنص ِمْ  َفْضٍل َيْل ات َّبَ َرَك ِ الَّ اعَِّذیَ  ُهْ  أَرَاِذعَُنص يَصِدَي اعرَّْأِي َلَمص نَ َرى َعُكْ  َنةَ َيَشرًا ِمثْ َةَنص َلَمص نَ رَاَك  ة ْ
 .]17هود: [ ﴾َنظُنُُّكْ  َكصِذِينيَ 

مع دنوة األنبةصء نةةه  اعصالة لاعسالم،  -له  اعسصداة لاألشراف -لهذا دأب املأل غصعبصً 
احلرف لاعذی  ال نسب هل ، له  أتبصع اعرمسل غصعبصً، لاحلق أن  لاألراذل: ه  اعففقراء لأصحصب

 (.3/ 523:  ه 2312أتبصع احلق ه  األشراف، لأنواء احلق ه  األراذل )اي  کثري، 
 ، منهص: اعنيبویوة نصو  نلعرظ  فحش اعکرب، لمسوء نواقبه جصء اعوحی يصعتحذیر منه يف

)مسة ،  «ِ زارِي لاعِكربِیصُء رِدائي، َفم  نَصزنين ِيشيٍء ِمنُهمص َنذيُتهاعِرزُّ »قصل اهلل َنز لجلَّ:  ملسو هيلع هللا ىلص
 (.3/ 1215.ت: د

 :الغلو -6
 (.25/ 251ه: 2323)اي  منظور، ه فةاعغةو يف اعةغ : هو اعتجصلز ن  احلو لاعتففریط 

ي احلو اعشرن انتقصداً کصن أل نمالً مبص یتجصلزء  اعشياعشرع: هو املبصعغ  لاعتشویو يف لاعغةو يف
 (.223 ه:2534عه )اي  تةمة ، 

ةو اعوی  م  اعضالل لقو ذمت نصو  اعشرع اعغ اعوی ، لاعغةو يف لاملراد يه هص هنص اعغةو يف
 اعنسصء:[ ﴾الَّ احلَْقَّ  ِ یَصأَْهَل اْعِكَتصِب اَل تَ ْغُةوا يف ِدیِنُكْ  َلاَل تَ ُقوُعوا َنَةى اهللَِّ ﴿لمنرته، قصل ترصعی: 

272[. 
َةُك ُ  َكصنَ  َم ْ  َأْهَةكَ  فَِإنَّهُ  اعوِّیِ ، يف  َلاْعُغُةوَّ  ِ یَّصُك ْ  اعنَّصسُ  أَی َُّهص یَص» ملسو هيلع هللا ىلصلقصل اعنيب   «اعوِّی ِ  يف  اْعُغُةوُّ  قَ ب ْ

 .(3/ 114: ه 2352، صجهم اي )
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  يکثرة اختالف أهةه لمةةه ، لانتقصهل  م ذعكاعغةو جيو أن نمره قصري، ل  لاعبصحث يف
َع َصاَلهِتِْ ، َلِصَةصَمُكْ  َمَع َصاَلَتُكْ  مَ حَتِْقُرلَن قَ ْوٌم ِفةُكْ  َُيْرُُج » ملسو هيلع هللا ىلص اإلفراط  عی تففریط، قصل اعنيب

َمص مَيُْرُق ِصَةصِمِهْ ، َلَنَمَةُكْ  َمَع َنَمِةِهْ ، َلیَ ْقَرُءلَن اعُقْرآَن اَل جُيَصِلُز َحَنصِجَرُهْ ، مَيْرُُقوَن ِمَ  اعوِّیِ  كَ 
ى َشْةًئص، َلیَ ْنظُُر يف اعرِّیِش ، یَ ْنظُُر يف اعنَّْصِل َفاَل یَ َرى َشْةًئص، َلیَ ْنظُُر يف اعِقْوِح َفاَل یَ رَ اعسَّْهُ  ِمَ  اعرَِّمةَّ ِ 

 .(3/ 247 ه :2311، )خبصري« َفاَل یَ َرى َشْةًئص، َلیَ َتَمصَرى يف اعفُفوقِ 
ن  لمبصعغ ، ر  اعتوی  يساملرنی: أهن  یقرؤن اعقرآن عغري اهلل ترصعی، لیوخةون يفتوضح ل 

ةوه  مث ، غذعكيأحکصمه نةی املنهج اعصحةح، فنتج ن   كلُيرجون منه يسرن  دلن متس
هللا ننه، لمسففکه  اعومصء احلرام، لقوهل  يرد مص مل یرد م  اعسن   يخرلجه  نةی اعصحصي  رض

اختالفه  نه  يکثرة مص يةفةاعربصدات، مث تففرقه   فقه اعقرآن، لاختالفه  نةی األم  حتی يفيف 
 (27-25: 2477، ي)اعبغواد

و قوعه، موح شةخه، لیرتم شخص ، فم  اعنصس م  یبصعغ يف األلاعغةو أنواع؛ منه اعغةو يف
 (.121/22ه : 2323ي )اي  تةم ، لال یقبل غريه، يل لیقوم کالمه نةی اعنص اعشرن

اإلمصم نصصر  اعرةمصء نةیذکر ثنصء  أحو شةوخه : "يف ليرض اإليصضة  ااخوارج، قصل غصعةصً يف
 د. ،يأرضه، لقو أثنی نةةه نةمصء نصره، مبص یطول ذکره" )اعسصمل ي  مرشو، له  شهود اهلل يف

، ياعبغواد) نةي رضی اهلل ننه حتی قصعوا يأعوهةته کمص غةت اعرافض  يف   (.152/1-155ت: 
2477 :25.) 
وق األلعةصء لاعصصحلني، لرفره  ف شخص ؛ اعغةو يف األاعغةو يفخصصة  ممص ینورج حتت ل 

ه  مص ال یقور نةةه  ال اهلل م  جةب اعنففع، لدفع اعضر، لاختصذه  فةمنزعته ؛ حبةث یرتقو 
م   ء احلوائج ل جصي  اعونصء؛ حتی یؤلل األمر  عی نبصدهت  قضصلمسصئط يني اهلل ل يني خةقه يف

ص حصل ء لاإلمستغصث  لطةب املود، کمدلن اهلل، لاعتقرب  عی اضرحته  يصعذيصئح لاعنذلر، لاعونص
اَل مُسَواًنص َلاَل َلقَصُعوا اَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكْ  َلاَل َتَذُرنَّ َلدًّا لَ ﴿ حق اعصصحلني حني قصعوا: م  قوم نوح يف
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؛ اعبصب اذ هعةمسة  أن حيذر م  اعتسصهل يفي . لعذا ینبغ]15نوح: [ ﴾یَ ُغوَث َلیَ ُروَق َلَنْسرًا
 (.2م: 1225زان، األکرب )اعففو  كاعشر  يروه  عی اعوقوع يف مب  یراه أل یأيتي يه أل یؤد يیؤدعئال
 احلصرس يأن نقةوة أهل اعسن  ه ذعكم  أمسبصيه اجلهل حبقةق  نقةوة أهل اعسن  لاجلمصن : ل ل 

قةوة حتقةق صس هذه اعرط املستقة  لاملنهج اعقومي، لأمسي اعصرايإن اهلل م  کل احنراف؛ ألهنص ه
منه یوه، لم  آم  حقصً؛ أ؛ مسة  املسةمون م  عسصنه ل حقصً  م  حقق اعتوحةو فأمسة اعتوحةو، ل 

 (.155ق: 2354اعنصس نةی أنففسه  لأنراضه  لأمواهل . )اعسویس، 
 :التعصب -0

: احملصمصة لاملوافر ، أن یونو اعرجل  عی نصرة نصبته لقرايته، لتريني اعترصب م  اعرصبة ، له
، اي  منظور)ه  ي ننیغضب عرصبته لحيصمي اعذ  ذا جتمروا ضوه ، لاعرصيبلترصبوا نةةه : 

 (.321/2ه : 2323
طریق اعومسطة  لاالنتوال، لکصن م  أمسبصب هالک األم   لاعترصب م  أکرب املروقصت يف

ةٍَّ ، َیْوُنو » فقصل: ملسو هيلع هللا ىلص؛ عذا حذرنص منه رمسول اهلل اعسصيق  َصِبةٍَّ ، أَْل نَ   عیَمْ  قَصَتَل حَتَْت رَایٍَ  ِنمِّ
َةُتُه َجصِهِةةَّ ٌ   (.2521/1: ت د.، اي  مصج ) «یَ ْغَضُب ِعَرَصِبةٍَّ ، َفِقت ْ

لم  أه  أمسبصب اعترصب ظهور اعففرق لاألحزاب:  ن أه  مقصصو اعشریر  اإلمسالمة  مجع  
ففرق  لرد األمر يةزلم اجلمصن  لاعتحذیر م  اع ذعكکةم  أهل اإلميصن نةی احلق لتأعةف قةوهب ؛ لع

ُقوا َلاْخَتَةفُفوا ِمْ  َلاَل َتُكونُوا َكصعَِّذیَ  تَ فَفرَّ ﴿ کثري م  الآیصت لاألحصدیث، منهص قول اهلل ترصعی:  يف
َنَةْةُكْ  »: ملسو هيلع هللا ىلص . لقول اعنيب] 225آل نمران:[ ﴾يَ ْرِو َمص َجصَءُهُ  اْعبَ ةَِّنصُت َلأُلعَِئَك هَلُْ  َنَذاٌب َنِظة ٌ 

ُبوَحَ  اجلَنَِّ  يِصجَلَمصَنِ  َلِ یَّصُكْ  َلاعفُفْرَقَ  فَِإنَّ اعشَّْةطَصَن َمَع اعَواِحِو َلُهَو ِمَ  ااِلثْ نَ نْيِ أَيْ َرُو، َمْ  أَرَاَد حبُْ 
 (.335/3ق:  2545اعرتمذي، ) «فَ ْةةَ ْةَزُم اجَلَمصَن َ 

قة ، يةزلم اجلمصن ، لعزلم صراط اهلل املستألهل اإلميصن  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه ألامر م  اهلل ترصعی لنبةه 
  لاتبصع مسبل أهل اعبوع لاألهواء لاعشبهصت؛ ألهنص کةهص مسبل ي ن  االختالف لاعففرقلاعنه
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َتفَفرََّق ِيُكْ  َنْ  َلَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقةًمص فَصتَِّبُروُه َلاَل تَ تَِّبُروا اعسُُّبَل ف َ ﴿اعشةطصن، قصل ترصعی: 
ِ نَّ ﴿رصً: م  اعذی  تففرقوا لکصنوا شة ملسو هيلع هللا ىلصنبةه  ئلترصعی قو ير  ك. لاهلل تبصر ] 25األنرصم: [ ﴾مَسِبةِةهِ 

َص أَْمُرُهْ   ُهْ  يف َشْيٍء ِ منَّ ِ مُثَّ یُ َنبِّئُ ُهْ  مبَص َكصنُوا یَ فْفَرُةونَ  عی اعَِّذیَ  فَ رَُّقوا ِدینَ ُهْ  لََكصنُوا ِشةَ ًرص َعْسَت ِمن ْ  ﴾اهللَّ
 .(254)األنرصم: 

لاتبصع اعففرق لاألحزاب هو م  أخطر أمسبصب اعترصب لاعضالل: فصتبصع فرق  م  اعففرق أل 
ب جيمجصن  م  اجلمصنصت، لانتبصرهص مجصن  احلق دلن مص نواهص، أل انتبصرهص مجصن  املسةمني اعيت 

 کصره أفراد اجلمصن   عی اعوفصع ن  أفي يیؤدي هو اعترصب لاعغةو اعذ -اتبصنهص لنوم مففصرقتهص
شرع اهلل خمصعف ع ذعكلمنهجه  لمرتقواهت ، لمهصمج  کل م  یرصدیه  لحموع  اعنةل منه ، لکل 

 لترصعی. كتبصر 
 عقو انتمو اعرةمصء لمسصئل کثرية ملرصجل  هذه اعظصهرة اعروجصء، لکصن م  أه  هذه اعومسصئل اعيت

رات نالمة ، لاملؤمتذکرهص أهل اعرة : اعورلس، لاحملصضرات، لااخطب، لاملقصالت، لاعنولات اإل
 (.122-124ق: 2354اعرةمة  )اعسویس، 

 :الدعوات اهلدامة -4
هي املنصداة، لطةب مةل ل قبصل املنصدی حلةف، نةی هوی کصن  ل اعونوات مجع دنوة، ل 
 (.174/1ه : 2544، اي  فصرسضالل، يصعکالم أل اعکتصي  )

ه، ه: أصل یول نةی حط ينصء لنقضفةلاهلوام ؛ صةغ  مبصعغ  م  اهلوم، اهلصء لاعوال لاملة  
 (. 32/3ه : 2544، اي  فصرسعتخریبه ل مسقصطه )

تةک اعونوات اعوافوة م  اعغرب نةی يالد اإلمسالم يقصو ي لمففهوم اعونوات اهلوام : ه
غرب اإلنالم هص اعفة يرصد املسةمني ن  دینه ، يومسصئل جویوٍة غري اعقوة اعرسکری ، امسترمل 

نوان م  صففوة أينصئه ، لمم  ريوه  م  أينصء املسةمني؛ إلحةصء اعونوات لاعترةة  لاعصح ، لاأل
 (.4 ت: د.، ينواجلاهلوام  اعقومي ، لايتکصر دنواٍت جویوٍة، تنصقض اعرقةوة اإلمسالمة  )



 

 ومعراج الدین رحیمي یارعبداللطیف رحيم   أسباب انحراف الناس عن العقیده الصحیحة وطرق معالجتها في اإلسّلم 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:        222-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

لهذه اعونوات صنصن  یهودی  نصرانة  عةقضصء نةی األدیصن، لاإلمسالم منهص خصصً ، لاحلظ 
ولع ، ن  نظصم اع ةس  اعذی  ايتکرلهص عففصل اعوی  اعکن هص عةةهود،صنصنتهص لتولیة األلفر يف

عتمهةو األجواء األرلية  عصصحله ، لاعسةطرة نةةهص لنةی اعرة  فکریصً، مستغةني تسةط اعکنةس  
ود ، له  خري مطصیص امسترمةهص اعةهذعك نةی اعنصس لامستربصده ، لاعنصصری تبٌع عةةهود يف

 (.553/2ه :  2312ولة اعرصملة ، اعنألهوافه  ااخبةث  )
ل  األرض، لال یرلن يةنه  ليني اعبشر  خوة  نسصنة ، يفصعةهود أم  ال یتوانون ن  اإلفسصد يف
، مل )اعتونسيحةصة اعرصصدهت ، لاليو م  اعرمل نةی  فسصددائمصً یشررلن يصعرواء مع اعبشر، لأهن  مس

 (. 44ت:  د.
ن اجلمةع دنواهت  اهلوام ، ألاعةهود، لشصرکوه  يف مث يرع اعنصصری يرو تتةمذه  نةی یو 

أیق  أال قبل هل  مبواجه  املسةمني  ال يإحةصء اعونوات اعبصطة  اعقومي  يوجٍه جویو، عةوخةوا نةی 
ططصت، کصن ذ هذه املخففةةبسوا نةةه  دینه ، فجنولا جةوشًص جرارة عتنفةاعنصس يصمس  اعوی  

 نةی نةمصء م  اعغرب م  اعةهود لاعنصصری ختصصوا يفمنه  املستشرقون، لهو مصطةح یطةق 
  فةصهت  اعثقصةففدیصنصته، لآدايه لثقصفصته، رکزلا خةي لعغصته ل لاإلمسالم درامس  حضصرة اعشرق اعرريب

عوارمس  احلضصرة اإلمسالمة  لاعتررف نةی خبصیصهص عتحقةق أغراض اعغرب ي لتوریبه  اعبحث
ه، يرو فةةک أهةه شكاإلمسالم، لت أعف کتصيصً، عةطر  يف اإلمسترمصری  لاعتنصريی ، لأعففوا مستني

 (.345/1ه :  2312ولة اعرصملة ، اعن)  درامسصت دامت عقرن لنصف
 صعومقراطة ص، کهکمص صور اعغرب عبالد اإلمسالم مذاهبصً لأفکصراً کففری  ترمةقصً لجمهوداهت  لآثصر 

نهص مم  لجنولا هلص م  یونو  عةهص لیوافع ن،  اعبصطةاالجتصهصت لغريهص م   ةمصنة لاعةةرباعة  لاعر
طةصهتص منهجصً  قبةهص لتبنصهص م  املسةمني؛  مص جهاَل، أل مقصيل متصع اعونةص اعزائل، لکةهص حتمل يف

یرد اعوی ، لجيرةه کرهبئ  اعنصصری ألن اعغرب أدرکوا یقةنصً يرو فشل محالهت  اعرسکری  أن ال قبل 
 (.252-255ت:  د.، ينواجلینه  )هل  يصملسةمني مص داموا نةی د



 

 ومعراج الدین رحیمي یارعبداللطیف رحيم   أسباب انحراف الناس عن العقیده الصحیحة وطرق معالجتها في اإلسّلم 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:        222-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

ُكْ  اأْلَُمُ  یُوِشُك َأْن َتَواَنى َنَةةْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقصل يأمته م  هذا املکر لاعتوان ملسو هيلع هللا ىلص لقو حذر اعنيب
فاليو  .(41/57ه : 2312، )اي  حنبل« ِمْ  ُكلِّ أُُفٍق َكَمص َتَواَنى اأْلََكَةُ  َنَةى َقْصَرِتَهص
 نَ فْفًسص اَل یَُكةُِّف اهللَُّ ﴿خنوقه، لنةی قور لمسره، عةمسةمني م  أخذ احلذر، کل لاحٍو منه  يف 

 . ]143اعبقرة: [ ﴾ِ الَّ ُلمْسَرَهص
 ، قو لصففهص موقت  منوطً  يأمسبصهبص اعزائةي لمستبوء هذه اجلهود يصعففشل يإذن اهلل ترصعی، فه

ُ ُمِت ُّ نُورِِه لَ یُرِیُولَن ﴿اهلل ترصعی يقوعه:  اعصف: [ ﴾َعْو َكرَِه اْعَكصِفُرلنَ عُِةْطفِفُئوا نُوَر اهللَِّ يِأَفْ َواِهِهْ  َلاهللَّ
 ِدیِ  اهللَِّ اعَِّذي ِ نَّ اعشَّْةطَصَن امْسَتْرَمَل ِحْزيَُه يف  ْفَسصدِ . قصل شةخ اإلمسالم اي  تةمة  رمحه اهلل: "]4

: أَنَُّه  َذا أَرَاَد  ْظَهصَر ِدیِنِه أَ يَ َرَث يِِه ُرمُسَةُه َلأَنْ َزَل يِ  قَصَم َمْ  یُ َرصرُِضُه فَ ُةِحقُّ احلَْقَّ ِه ُكُتَبُه. َلِمْ  مُسنَِّ  اهللَِّ
 .(57/14ه: 2323اي  تةم ، " )ِيَكِةَمصتِِه َلیَ ْقِذُف يِصحلَْقِّ َنَةى اْعَبصِطِل فَ َةْوَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقٌ 

 :السليم خلو البيت من التوجيه -0
ن  اعرقةوة اعصحةح : أن اعبةت أصبح يف اعغصعب خصعًةص م  اعتوجةه  االحنرافلم  أمسبصب 

اعسةة ، فصأليوان هلمص دلر كبري يف تقومي اجتصه اعطففل. ل ذا کصن اعبةت لاعشصرع لاملورمس  لالجمتمع 
نه یتسة  ةرصً، ألز مجهو أقوی هذه اعرکصئة ؛ فإن اعبةت هو املؤثر األلل ل ئز اعرتية  األمسصمسهي ركص

خر، لألن زم  آي أکرب م  أ اعبةت اعطففل يفي یقضةه ألن اعزم  اعذاعطففل م  ألل مراحةه، ل 
ه خالل طففوعته أکرب م  يةت یقضةه اإلنسصن يفي طففل. فصعزم  اعذ اعاعواعوی  أکثر اعنصس تأثرياً يف

ه نةی طففل ینظر  عی لاعویاملورمس  أل غريهص، لقو جرل اهلل نز لجل اع زم  آخر یقضةه يفي أ
کةه   عكذیقةومهص لیقتبس منهمص أکثر م  غريمهص، لقبل  ذعك اعرصمل، عأهنمص أنظ  رجل لأمرأة يف

 (.3ه: 2313ُجرل اعواعوی  مسؤلعني ننه أمصم هللا نز لجل )اعشنتوت، 
أَيَ َواُه یُ َهوَِّدانِِه، أَْل فَ ُكلُّ َمْوُعوٍد یُوَعُو َنَةى اْعفِفْطرَِة، »: -صةى هللا نةةه لمسة -لقو قصل اعنيب 
َسصنِهِ  رَانِِه أَْل مُيَجِّ "َأنَّ ُكلَّ َمْوُعوٍد  ي رمحه اهلل. یقول اعنول (1/ 222 ه : 2311، )خبصري «یُ َنصِّ

مْساَلِم امْسَتَمرَّ َنةَ یُوَعُو ُمَتَهةًِّئص ِعإْلِمْساَلِم َفَمْ  َكصَن أَيَ َواُه أَْل َأَحُومُهَص ُمْسِةًمص  يف َأْحَكصِم الْآِخرَِة ى اإْلِ
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نْ َةص" )اعنول  نْ َةص َلِ ْن َكصَن أَيَ َواُه َكصِفَرْیِ  َجَرى َنَةْةِه ُحْكُمُهَمص يف َأْحَكصِم اعوُّ  124 ه :2541، يَلاعوُّ
(. فصعبةت  ذن مؤلل ن  نقةوة اعطففل، حيصفظ نةةهص کمص فطرهص اهلل نز لجل، أل ُيرهبص، /23

 (.7ه: 2313)اعشنتوت، اعواری  نةص لالآخرة، لفسصدهص هالکه يف  اعولصالح نقةوته فالحه يف
 وسائل التعليم واإلعّلم يف غالب العامل دفسا -0

ة  أن عومسصئل اعترة شكالملصذا نتحوث ن  لمسصئل اإلنالم؟ لمص ذا یرين مبففهوم اإلنالم؟ 
أذکر ن   يف ترية  اعطففل مسواء کصن اجيصيةًص أل مسةبةًص يف مص یةيدلر کبري تأثري مسریع ل لاإلنالم 

 حموری  أمسصمسني:
 اجلصنب اإلجيصيب يف اعومسصئل اإلنالمة  )جتصه ترية  اعطففل(. -2
 اجلصنب اعسةيب يف اعومسصئل اإلنالمة  )جتصه ترية  اعطففل(. -1

 وتضمن احملور األول عددا من اإلجیابيات منها:
 جيمع يني اعولر اعتثقةففي لاعرتيوي لاعرتفةهي.أن اإلنالم املرئي  -
خمصطب  حصمسيت اعسمع لاعبصر ننو املتةقي ممص عه أثر فصنل يف جذب االنتبصه، لهذا األمسةوب  -

 یرو م  أه  اعومسصئل اعترةةمة  املتمةزة.
قورته نةى  شبصع االحتةصجصت اإلنسصنة  ملرحة  اعطففوع  لخبصص  حصجصت اعنمو اعرقةي مثل:  -

 حب املررف  لحب االمستطالع، لغريهص.  عیاعبحث لاحلصج    عی احلصج 
 (.1-2م:  1227، ي  مسروا)تنمة  خةصل اعطففل لتغذی  قوراته.  -

 ، لمت اعرتكةز ونةیز عغصعب نةى كثري م  اعربامج اعتةففاحملور اعثص ي، لهو اجلصنب اعسةيب لهو اجلصنب ا
يف هذا احملور نةى أيرز الآثصر اعيت تنتجهص اعربامج املتةففزة عألطففصل لخصص  يرامج اعرمسوم املتحرك ؛ 
ألهنص أكثر يرامج األطففصل شةونص لأقةهص تكةفف  لأیسرهص  نوادا ل خراجص خصص  مع لجود اعربامج 

ك اعتكةفف  صمةني فتنخففض يذعاحلصمسوية  اعيت تستطةع اعقةصم يأداء جهود أمسطول كصمل م  اعر
 لیتةسر اإلخراج. 
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لم  أظهر أمسبصب خطورة يرامج األطففصل انتمصدهص نةى املضمون األجنيب يقةمه لمففصهةمه 
 لنصداته لمسةوكةصته.

 ومن التأثريات السلبية:
م  خالل تقومي مففصهة  نقوی  أل فكری  خمصعفف  عإلمسالم، لم  ذعك:  التأثري العقدي: ؛أوالً • 

اعرقةوة؛   ، لاشتمصهلص نةى يرض اعربصرات اعقصدح  يفإعینقةوة اعطففل يف هللا مسبحصنه لترزنزن  
 كصعتذمر م  اعقور لاالنرتاض نةى تويري هللا، لاعتمجةو عةسحر، لغري ذعك.

-فسصد يرض املنصهج اعترةةمة  للمسصئل اإلنالم املقرلءة لاملرئة ؛ حةث صصرت منصهج اعترةة  
تويل جصنب اعوی  اهتمصًمص كبريًا، أل ال هتت  يه أصاًل، لأضحت لمسصئُل يف اعغصعب ال  -عألمسف

اإلنالم مسواء املرئة  لاملسمون  لاملقرلءة يف اعغصعب أداة هوم لتومري لاحنراف، أل أهنص هتت  يأشةصء 
 ننصی  ملص یُ َقوُِّم األخالق، لیزرع اعرقةوة اعصحةح ، لیقصلم اعتةصرات یمصدی  لترفةهة ، لال توع

 (.5م: 1225)اعففوزان، املنحرف ؛ حىت ینشأ جةٌل أنزُل أمصم جةوش اإلحلصد ال یوان عه مبقصلمتهص 
 التأثري األخّلقي -ثانياً • 
 التأثري األمين، ويتمثل يف صورتني: -ثالثاً • 
 مسةوك یونوا عةرنف لاجلرمي  لاالمستخففصف يصحلقوق لاعومصء. مص تبنةه هذه اعربامج م  -أ

ءه لنصرته ملص تبنةه ه للالزنزن  رلح انتمصء للالء اعطففل ألمته حبةث یرتبط فكره لمسةوكه لحبّ  -ب
لترمسخه هذه اعربامج م  قة  لثقصفصت منصقض  عثقصف  أمته.لاعرمسوم املتحرك  يف أكثر األحةصن ترّلج 

ف م  لراء احلرك  لاعسةوك، لاعسري عةوصول عةنصر لاعغةب  يف خض  محى عةربثة  لغةصب اهلو
اعسبصق لاملنصفس  يكل طریق، فصعغصی  تربر اعومسةة !! كمص ترمل نةى حتریف اعقولة؛ لذعك يإحالل 
األيطصل األمسطوریني لااخرافةني يول األئم  املصةحني لاعقصدة اعففصحتني، لنةى مسبةل املثصل جتو 

، Spider man ، لاعرجل اعرنكبوتBat man ، لاعرجل اعوطواطSuper man اعرجل ااخصرق
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لغريه  م  اعشخصةصت اعومهة  اعيت ال لجود هلص حبةث تضةع اعقولة يف خض  اعقوة ااخةصعة  الجمردة 
 م  أي يرو  ميص ي.

 :تأثري االقتصادي االستهّلكيلا رابعاً:• 
ختةف عرباجمهص م  اعونصیصت لاإلنالنصت املبهرة مللذعك مبص تررضه قنوات اعتةففزة أثنصء تقوميهص 

املنتجصت، فةتأثر األطففصل هبص يل حيففظوا أعففصظهص، لتكون عویه  رغب  مةّح  يف اقتنصء تةك 
املنتجصت يصرف اعنظر ن  قةمتهص املصعة  لاعغذائة !! لقو یوافقه  الآيصء نةى ذعك حتت اإلحلصح 

 لاإلصرار.
 )البدين(:التأثري اجلسمي  خامسًا:• 

لیظهر ذعك يف اعتأثري نةى ينصء شخصة  اعطففل لنةى صحته، لجصء يف اعتقریر اعذي نشرته جمة  
 ن فةض »طففل: نةى اعاعةونسكو ن  نتصئج االمستطالع اعةصيص ي املترةق يتأثري لمسصئل اإلنالم 

ي  ا). «األطففصل ىاعتأمةّة  ااخالّق  عواملرةومصت اعيت تقومهص لمسصئل اإلنالم یرّطل تطور اعقورات 
 (.5-5م:  1227، مسرو

 يف العقيدة: االحنرافسبل الوقاية و املعاجلة عن 
 ةى اإلنسصن ننو مص انطصه اعرقل لقوة اعتففكر لاعتوير عةففرق يني اعرطب لاعةصيسعقو انر  هللا ن
كمص ال  نأی  املصري؟ لعك  هللا جل ل   عیتى؟ ل أتى؟ ل ملصذا أی  أعةررف م  الاحلق لاعبصطل، ل 

ل اإلنسصن، يل اعففضل، مل یكتِف يرقسه للصففه رمسوعه صةى هللا نةةه لمسة  يصعرمح  ل لصف نفف
حف عصُّ انزل نةةه  اعكتب ل أمسع أرمسل اعةه  اعرمسل م  أنففسه  ل فضةه اعوايرمحته اعشصمل ل 

 يوّ ه اعشرائع اعسمصلی  هي اعرقةوة لأصول اعوی  لالتى يأم  ألل مص مسواء اعسبةل، ل   عیعةهتولا 
 االحنراف  املرصجل  نل  م  أه  مسُبل اعوقصی تففظ هبص ل یرض نةةهص يصعنواجذ، ل عكل مسة  أن حي

 يف اعرقةوة مص یةي: 
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  اعصحةح  اعسناعكتصب ل   عیعكل مسة  أن یرجع  فال يوّ  السنة:الكتاب و  إلیالرجوع  -2
نهمص، ألنه ماإلحتففصظ هبص، كمص كصن مسةف األم  یستمولن نقةوهت  حةح  ل عتةقي اعرقةوة اعص

 ع  یصةح آخر هذه األم   ال مص أصةح ألهلص.
كون يف اعرقةوة  ال أن ی االحنرافال ميك  اعتوقي ن   اإلطّلع على الفرق الباطلة: -1

عةرد نةةه   ُشبهصهت مررف  ل حول اعرقصئو لاعففرق اعبصطة  لاملنحرف  ل املسة  نةى اطالع اعشصم
ةش حن  مص يف اعزم  اعذي نریوشك أن یقع فةه، ال مسةّ اعتحذیر منه  ألنه م  مل یررف اعشر ل 

نقصئوه    عین اعففتةصاعرقصئو اعبصطة  یونون اعشبصب ل  اعةوم، ل يإمس  دلن امس  نرى تراك  اعففرق ل
 املزخرف .
 سة  أن یأخذ نقةوتهم  أيرز مص ميك  عةم العناية بتدريس العقيدة الصحيحة: -5

ةمني ىل األمر م  املسألل  اجلصمرصت، فاليوّ اعصحةح  لم  منبره اعصصيف هو املوارس لاملرصهو 
صملرتزع  كصتذة أن یقررلا منهجص قوميص ملصدة اعرقةوة يرةوا ن  منصهج اعففرق املنحرف   لاعرةمصء لاألمس

ميك  هذا ال حلصص لاعنقصط اعكصفة ، ل رطوهص اأن یاجلهمة  لاجلربی  لغريهص م  اعففرق املبتون ، ل ل 
ق اعورامس  هتمصم اعبصعغ يف توقةاإلبحری  لاحلذاق يف نة  اعرقةوة ل املتاال يإمستخوام اعرةمصء ل 

 اإلختبصرات يف هذه املصدة.ل 
یتهص يف قةصمهص خري قو جرل هللا مسبحصنه لترإعی فضل هذه األم  ل  اإلهتمام مبهام الدعوة: -3
هللا يف   عینوة عوهذا یرين يأن املسةمني مجةرص مكةففون يصن  املنكر، ل يصملررلف لاعنهي  يصألمر

ب األكصدميةني مكةففون مبرىن ااخص  يل جيمرىن اعرصم، لاعرةمصء لاعكتصب لاعففقهصء لاألمسصتذه ل 
ملوارس لا ميك  أداء هذه اعرمسصع  م  أنةى املنصيریؤدلا هذا اعواجب يأحس  اعوجه، ل نةةه  أن 
 اعرةمة  ل اعوینة .  مراكزلاملرصهو ل 

طریق  ي ه اعورامس  أن أنواء األم  قو يوأكمص ذُكر يف خالل هذ  كتابة البحوث العلمية: -5
اعورامسصت حول مص لرد م    نقةوهت  لهي كتصي  املقصالت ل جویوة إلحنراف املسةمني ن
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  مةك  ویهألم  اعذی  عمص شبصب امسةّ صس الضالل اعنأیهوفون يف هذا املتشصهبصت يف اعشریر  ل 
 يوّ ل اعقةصم ، فالحواأاملرصد ل ل اإلمسالم لاعقرآن لحىت اعنبوة ل اعشبهصت حو  اعتحةةل، يإعقصءءة ل ااعقر 

حوث اعرةمة  املررك  يكتصي  اعباألكصدميةني أن یشتهرلا مسةوف اعرة  يف هذه عرةمصء املسةمني ل 
رد قوال مسةف األم  عةأصو  اعقصطر  م  اعكتصب لاعسن  ل اعورامسصت اعقةم  مستنوا نةى اعنل 

 صفة .اعرقةوة اعصحةح  اعصحففصظه  يف محى اإلمسالم ل سةمني ل عتنویر افكصر املنةى هؤالء ل 

 نتائج البحث
 م  خالل هذه اعورامس  نثر اعبصحث نةى اعنتصئج الآتة : 

مص یترةق ةفهو مررف  كل مص لرد يف اعكتصب لاعسن  اعصحةح  املراد م  اعرقةوة اعصحةح :  .2
 اعسمرةصت مررف  مبنة  نةی اجلزم لاعةقني. يصإلهلةصت لاعنبوات ل 

أنمصل اإلنسصن، لصالح األنمصل لفسصده صل مجةع أاعرقةوة اعصحةح  هي األمسصس ل  .1
 يف اعرقةوة. االحنرافال یوجو اخطر نةى املسة  م  مرتبط هبص، ل 

هل : اجلةح  هيم  أه  األمسبصب اعرصم  اعيت قو یسبب احنراف املسة  ن  نقةوته اعصح .5
يرض  خةو اعبةوت ن  اعتوجةهصت اعسةةم  يفل اعكرب لاعتقةةو األنمى لاعغةو لاعترصب ل 

 األحةصن.
ةم  یرتو م  املس الجمتمرصت  عیاألرليص توریو اعرقصئو لاألفكصر لاعونوات اهلوام  م  اعغرب ل  .3

نصم  املسةمني  م  احنراف نقصئو اعكثري  عیاألمسبصب اجلویوة اعيت قو تسبب أيرز اعومسصئل ل 
 مص شبصهب .ال مسةّ 

تأثري  اعتواصل اإلجتمصني مواقعاعسةيب عومسصئل اإلنالم احلویث ل  اإلمستخواماإلمستففصدة ل  .5
 ةم . مص اعشبصب ن  نقةوهت  اعسةمسةّ يف احنراف الجمتمرصت املسةم  ال دلر كبريمسریع ل 
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لاعسن ،   عی اعكتصبوع يف اعرقةوة، هي اعرج االحنرافاملرصجل  ن  ل اعوقصی  ل يرز مسبأم   .3
إلهتمصم اصم اعونوة ل اعرقةوة، لاعقةصم مبهاعرنصی  يتوریس منهج اعقومي يف لمررف  اعففرق اعبصطة ، ل 

 اعورامسصت األكصدمية  عةرد نةى شبهصت املبطةني.يكتصي  اعبحوث اعرةمة  ل 
 املصادر واملراجع

 اعقرآن کرمي .2
اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة ه(، 2534أيو اعربصس أمحو ي  نبو احلةة ، ) ، اي  تةم .1

 حتقةق: حممو حصمو اعففقي، اعقصهرة: مطبر  اعسن  احملموی . أصحاب اجلحيم.
احملقق: نبو اعرمح  ي  . جمموع الفتاوىه (، 2323أيو اعربصس أمحو ي  نبو احلةة ، ) ، اي  تةم .5

 ك.حممو ي  قصمس . ریصض: جممع املة
حممو . حتقةق: د.منهاج السنة النبويةه(. 2323اي  تةمة ، أيو اعربصس أمحو ي  نبو احلةة ، ) .3

 رشصد مسصمل، مؤمسس  قرطب .
: . احملققاإلحكام يف أصول األحكاماي  حزم، أيو حممو نةي ي  أمحو ي  مسرةو، )ب ت(.  .5

 اعشةخ أمحو حممو شصكر، يريلت: دار الآفصق اجلویوة، 
. احملقق: نبو معجم مقاييس اللغةه ( 2544أيو احلسني أمحو ي  فصرس ي  زكریص، )، اي  فصرس .3

 اعسالم حممو هصرلن. يريلت: دار اعففكر.
. احملقق: مدارج السالكنيه (  2323) ،حممو ي  أيب يكر ي  أیوب ي  مسرو ،اي  قة  اجلوزي .7

 حممو املرتص  يصهلل اعبغوادي، يريلت: دار اعكتصب اعرريب.
. احملقق: مسصمي ي  تفسري القرآن العظيمه ( 2312، أيو اعففواء  مسصنةل ي  نمر، )اي  کثري .4

 حممو مسالم ، اعنصشر: دار طةب  عةنشر لاعتوزیع.
 .يريلت: دار صصدر.لسان العربه (  2323حممو ي  مكرم ي  نةى، )، اي  منظور .4

 .التعريفات الدقيقةاحلدود األنيقة و ه( 2322زكریص ي  حممو ي  أمحو ي  زكریص، )، األنصصري .22
 احملقق: د. مصزن املبصرك. يريلت: دار اعففكر املرصصر.
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. احملقق: حممو زهري ي  صحيح البخاريه (، 2311حممو ي   مسصنةل أيو نبوهللا، )، خبصري .22
 نصصر اعنصصر، دار طوق اعنجصة.

اعکتصب  . يريلت: داراإلسّلم والدعوات اهلدامةت(  د.أمحو أنور مسةو أمحو، )اجلنوي،  .21
 .اعةبنص ي

البحر احمليط يف أصول ه (، 2323أيو نبو هللا يور اعوی  حممو ي  نبو هللا ي  هبصدر ) ،اعزركشي .25
 . يريلت: دار اعكتب اعرةمة .الفقه

 .طية واإلعتداليف حتقيق الوسبلوغ اآلمال ق(. 2354اعسویس، نبواعرمح  ي  نبواعرزیز ) .23
 ریصض: موار اعوط .

ات العقدية االحنرافدور العقيدة يف عّلج ق(. 2352، )ففيمصط، زاهر مومسی يفاعشرا .25
 : فةسطني.. اعغزةوالسلوكية

، فةسطني: املکتب  مــدخل لدراســة العقيــدة اإلســّلمية(. م2443، )حصفظ حمم  و ،ةاع  شریو .23
 املرکزی .

 وین  املنورة.امل. اعسرودی : تربية الطفل املسلم دور البيت يفه (، 2313اعشنتوت، خصعو أمحو، ) .27
قق: شرةب . احملسنن ابن ماجهه (،  2352اي  مصج ، أيو نبو هللا حممو ي  یزیو، ) ،اعقزلیين .24

 آخرلن. دار اعرمسصع  اعرصملة .نصدل مرشو ل  -األرنؤلط 
املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب ه (  2312اعنولة اعرصملة  عةشبصب اإلمسالمي، ) .24

 ف لختطةط لمراجر : د. مصنع ي  محصد اجلهين، دار اعنولة اعرصملة ..  شراواألحزاب املعاصرة
. يريلت: املنهاج شرح صحيح مسلمه(، 2541أيو زكریص حمةي اعوی  حيىي ي  شرف، ) ،اعنولي .12

 دار  حةصء اعرتاث اعرريب.


