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االحنراف الفكري :أسبابه وآاثره على األسرة وعالجه يف ضوء القرآن الكرمي
Intellectual Deviation: Causes, Domestic Impact and Handling in the
Light of Qur’┐n
 د .الضيف نطور

Abstract

Intellectual deviation is one of the major threats to Muslim society and security. The
present paper explores various dimensions of this issue both at individual and societal
levels. The study pin points five key causes that lead to this phenomenon, i.e. following
one’s unjustified desires, considering one’s self as the sole scholar and criticizing all
others, extremism in religion, bad company and cruelty. The study also discusses its
dangerous impact on families and suggests remedies of the problem in the light of
Qur’┐nic teachings.

إن موضوع االحنراف الفكري :أسبابه وآثاره على األسرة وعالجه يف ضوء القرآن الكرمي موضوع مهم للغاية وتكمن
أمهيته يف:
.1
.2
.3
.4

كونه يتناول موضوعاً خطرياً يتمثل يف االحنراف الفكري ألبناء األسر وأفراد اجملتمعات مما يؤدي بدوره إىل احنراف
الدول وتفككها مث سقوطها.
كونه يكشف عن األسباب املؤدية هلذا االحنراف الفكري
كونه يكشف عن األثر اخلطري الذي يرتكه هذا االحنراف الفكري ويعكسه على أفراد األسرة.
كون هذا املوضوع يقدم يف أحد مباحثه العالج املناسب من القرآن هلذا االحنراف الفكري اخلطري.

وقد دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع عدة أسباب أمجعها يف كون هذا املوضوع هو موضوع الساعة حيث احنرف الفكر
احنرافاً كبرياً خاصة عند شباب املسلمني وأدى إىل خماطر عظيمة من تفسيق وتكفري وسفك دماء وجتهيل للعلماء.

وإن حيب يف كشف الداء وبيان أثره وتقدمي الدواء املناسب لعالج الذين احنرفوا عن الصراط املستقيم ،والطريق الوسط
علي ،وعلى
الذي رمسه القرآن الكرمي يعد سببا مهما دفعين للكتابة يف هذا املوضوع الذي أعتربه أحد الواجبات َّ
العلماء العاملني والدعاة املخلصني.

علي يف هذا املوضوع هي:
وإن األسئلة اليت تطرح نفسها َّ
ما املراد باالحنراف الفكري؟

وما هي األسباب اليت أدت إىل هذا االحنراف؟
وما هي آثاره على األسرة؟ آباءً وأمهات وأبناء؟
 أستاذ مساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد
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وما هو العالج املناسب من القرآن الكرمي هلذا اخلطر الكبري ؟
إن هناك جمموعة من العلماء واملفكرين كتبوا يف الفكر اإلسالم عموما ومن هذه الكتب والدراسات السابقة ما يلي :






الفكر اإلسالمي حملمد حممد إمساعيل ،طبع مبكتبة الوعي ببريوت سنة 1985م.
الفكر اإلسالمي للدكتور حمسن عبد احلميد طبع بدار مكتبة األنبار ببغداد سنة 1408هـ 1987 -م.
الرد على النصارى – املؤسسة الوطنية بتونس ،نشر بالدار التونسية للنشر.
الفكر اإلسالمي يف ّ
الغلو يف الدين يف العصر احلاضر .األسباب – اآلثار – العالج للدكتور عبدالرمحن بن معال اللوحيق ،وقد طبع
مبؤسسة الرسالة ببريوت يف طبعته الثانية سنة 1420هـ 1999 -م.
اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي لألستاذ الدكتور سعيد إمساعيل علي ،طبع بدار السالم بالقاهرة سنة1431هـ
2010 -م.

واحلق أن هذه الكتب تعرضت لبيان الفكر اإلسالمي ومل تتعرض لالحنراف الفكري وعالجه باستثناء كتاب :الغلو يف
الدين يف العصر احلاضر للدكتور اللوحيق ،الذي يعترب من أهم ما كتب يف جمال الغلو يف الدين ،الذي يعد سبباً مهماً
لالحنراف الفكري.
وتتبعت يف هذه الدراسة منهج التفسري املوضوعي،القائم على االستقراء ؛ فجمعت اآليات القرآنية اليت حتدثت عن
االحنراف واآليات اليت حتدثت عن العالج املناسب للمنحرفني فكرياً  ،واتبعتها بالبحث والدراسة مستعيناً بآراء
العلماء واملفسرين.
وقد قسمت حبثي هذا إىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة .وضحت يف املقدمة أمهية املوضوع وأسباب اختياري
له ومشكلة البحث وبعض الدراسات السابقة .
وأما التمهيد فعرفت فيه االحنراف لغة واصطالحاً وبينت املراد باالحنراف الفكري باعتباره مركباً تركيباً وصفياَ يف حني
جعلت املبحث األول خاصاَ بأسباب االحنراف الفكري وقد مجعت فيه مخسة أسباب رئيسة ،هي :
.1

.2
.3
.4
.5

اتباع اهلوى
التعايل على العلماء والدعاة الربانني والطعن فيهم
الغلو يف الدين
السوء
مصاحبة أهل ُّ
الضغط الشديد على املنحرفني فكرياً وعدم معاجلتهم معاجلة صحيحة

وقد جعلت املبحث الثاين خاصاً بآثار االحنراف الفكري على األسرة

يف حني جعلت املبحث الثالث لبيان عالج االحنراف الفكري يف ضوء القرآن الكرمي ،ويتمثل ذلك يف:

.1

.2
.3
.4

االستقامة
طلب العلم ،والتفقه يف الدين
احتواء األسرة ألبنائها وتربيتهم تربية إسالمية صحيحة
مراجعة مفردات املناهج التعليمية واعتماد النافع منها يف تعليم األجيال وتربيتهم
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أما اخلامتة فقد سجلت فيها أهم نتائج البحث اليت توصلت إليها وقدمت فيها بعض التوصيات
متهيد:
أعرف باالحنراف لغة واصطالحاً وأبني املراد
جيدر يب ابتداءً قبل أن أبني أسباب االحنراف الفكري وآثاره وعالجه أن َّ
بالفكري مث أعرف االحنراف الفكري باعتباره مركباً تركيباً وصفياً.
تعريف االحنراف لغة:
قال ابن فارس" : 1حرف احلاء والراء والفاء ثالثة أصول :حد الشيء ،والعدول ،وتقدير الشيء.
فأما احلد فحرف كل شيء حده كالسيف وغريه .ومنه احلرف وهو الوجه ...قال تعاىلَ " :وِم َن الن ِ
اس َم ْن يَ ْعبُ ُد اّللَ
2
وحرفته أنا أي
َعلَى َحرف" أي وجه واحد ،واألصل الثاين :االحنراف عن الشيء ،يقال احنرف عنه ،ينحرف احنرافاًًّ ،
عدلت به عنه .ولذلك يُقال حمارف وذلك إذا ُحوِرف كسبه فَ ِميل به عنه ،وذلك كتحريف الكالم .قال تعاىل":
ِِ 3
ُُيَ ِرفُو َن الْ َكلِ َم َع ْن َم َواضعه"
4
واألصل الثالث :احملراف :حديدة يقدر هبا اجلراحات عند العالج".
وأعين باالحنراف يف هذا البحث هو ما جاء يف األصل الثاين ملعىن حرف ،مبعىن العدول وامليل بالشيء إىل جانب
معني ،واالحنراف عن الشيء ،وحتريف الكلم عن مواضعه.
وبالتايل فإن االحنراف باملعىن االصطالحي – يف نظري – ليس بعيداً عن املعىن اللغوي فهو :العدول وامليل عن
الصراط املستقيم الذي أمر اهلل تعاىل باتباعه يف كتابه الكرمي.
أو هو :الوقوع يف احملضور نتيجة العدول عن اتباع الصراط املستقيم.
وقد ورد أصل لفظة (حرف) يف القرآن الكرمي يف ستة مواضع.
5
يق ِمنـ ُهم يَس َم ُعو َن َك َال َم اللَّ ِه ُمثَّ ُحيَِّرفُونَهُ ِمن بَـع ِد َما َع َقلُوه"
 -1قال
تعاىل":وقَد َكا َن فَ ِر ٌ
َ
ِِ 6
ِ َّ ِ
ادوا ُحيَِّرفُو َن ال َكلِ َم َعن َم َواضعه"
ين َه ُ
 -2وقال تعاىل":م َن الذ َ
ِّ ِ 7
 -3وقالُ ":حيِّرفُو َن ال َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِه َونَ ُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُروا به"
َ
َ َ ََ
8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -4وقال عز وجلُُ ":ي ِرفُو َن الْ َكلم من ب ْعد مو ِ
اضعه يَ ُقولُو َن إِ ْن أُوتِيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوه" ويكون التحريف يف هذه
َ
َ ْ َ ََ
اآليات األربعة بالكتم أو التبديل أو بسوء التأويل.
ِ 9
ِِ
ِ ٍِ
ٍِ
ضٍ
ب ِم َن اللَّ ِه َوَمأ َو ُاه َج َهن ِ
س ال َمصري"
َ "-5وَمن يـُ َوِّهلم يَـوَمئذ ُدبـَُرهُ إَِّال ُمتَ َحِّرفًا لقتَ ٍال أَو ُمتَ َحيِّـًزا إِ َىل فئَة فَـ َقد بَاءَ بِغَ َ
ُ
َّم َوبئ َ
أي مائالً له.
ِ
َّاس من يـعب ُد اللَّه علَى حر ٍ
ف فَِإن أَصابه خيـر اطمأ َّ ِ
ِ
ب َعلَى َوج ِه ِه َخ ِسَر ُّ
الدنـيَا
َن بِه َوإِن أَ َ
َ -1وم َن الن ِ َ َ ُ َ َ َ
َ َُ َ ٌ َ
صابَـتهُ فتـنَةٌ انـ َقلَ َ
ِ
ني" 10أي يعبده على وجه واحد.
َواآل ِخَرةَ ذَل َ
ك ُه َو اخلُسَرا ُن ال ُمبِ ُ
ِ
كرى بكسرمها مجع أفكار .ف ّكر فيه وأفكر وتفكر وهو
واملراد ابلفكري :هو إعمال النظر يف الشيء كالفكرة والف َ
ِّ
فكري.11.
فكري :كثري الفكر 12وال َفكر و ِ
الفكر :إعمال اخلاطر يف الشيء.13.
يقال ت َف َّكَر إذا ردد قلبه معترباً ورجل ِّ
ُ
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املراد ابالحنراف الفكري:
هو :ميل الفكر وعدوله عن الوسطية اليت نص عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة.
واملالحظ أن الذي مال فكره وعدل عن الوسطية واالعتدال ،فإنه سيتأثر – حتماً – تأثرياً سلبياً كبرياً ،وينعكس ذلك
على سلوكه وكل أعماله مما يؤدي به إىل التطرف والغلو ويصبح معول هدم يف أسرته وجمتمعه ،والعامل الذي حييط به.
املبحث األول :أسباب االحنراف الفكري:
أوالً :اتباع اهلوى:
اهلوى لغة :هوي :اهلاء والواو والياء :أصل صحيح يدل على خلو وسقوط .أصله اهلواء بني األرض والسماء ،قالوا:
وُك ُّل ٍ
خال من اهلواء .ويقال َه َوى الشيءُ يهوى :سقط .وأما اهلوى :هوى النفس :اخلايل من كل خري ويهوي بصاحبه
فيما ال ينبغي.14
اهلوى اصطالحاً هو" :ميالن النفس إىل ما تستلذه من الشهوات من غري داعية الشرع"15وهو" :ما ترغب فيه قوى
النفس الشهوية الغضبية مما خيالف احلق والنفع الكامل.16".
واتباع اهلوى اصطالحاً :هو ميل النفس للشهوات واتباعها فيما تأمر وتدعو إليه من حمرمات.

إن اتباع اهلوى أمر خطري يؤدي بصاحبه إىل مزالق غري شرعية فينحرف فكره ويضل سعيه ،وقد هنى عنه اهلل سبحانه
وتعاىل يف آيات كثرية من كتابه فقال جل شأنهَ " :وَال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ ْلبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرَن َوات بَ َع َه َو ُاه َوَكا َن أ َْم ُرُه
فُ ُرطًا" 17قال أبو حيان األندلسي املتوىف سنة  745هـ " (( :واتبع هواه" يف طلب الشهوات)) فالذي يتبع الشهوات
يكون أمره يف ضياع وشقاء.
َّ 18
ِ
َض ُّل ِممَّ ِن اتـَّبَ َع َه َواهُ بِغَ ِري ُه ًدى ِم َن الله"
وقال تعاىل أيضا" :فَِإن َمل يَستَجيبُوا لَ َ
ك فَاعلَم أَََّّنَا يَـتَّبِ ُعو َن أَه َواءَ ُهم َوَمن أ َ
قال ابن كثري املتوىف سنة 774هـ (( :فإن مل جييبوك عما قلت هلم ومل يتبعوا احلق {فَاعلَم أَََّّنَا يَـتَّبِ ُعو َن أَه َواءَ ُهم} أي
20
19
ِ
س َع ِن اهلََوى ( )40فَِإ َّن اجلَنَّ َة ِه َي ال َمأ َوى"
":وأ ََّما َمن َخ َ
بال دليل وال حجة))  .وقال أيضاً َ
اف َم َق َام َربِّه َونَـ َهى النـَّف َ
قال ابن عطية األندسلي املتوىف سنة 546هـ "(( :اهلوى" هو شهوات النفس وما جرى جمراها ،وأكثر استعماله إَّنا هو
21
يف غري احملمود ))

اثنياً :التعايل على العلماء والطعن فيهم:
ث اإلسالم على طلب العلم والتفقه يف الدين وإن أول آية نزلت على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم هي":اق َْرأْ
َح ّ
23
22
ِ
ِ
ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمون" ولكن ظهرت يف
ِاب ْس ِم َربِ َ
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
ك الذي َخلَق" وقال تعاىل":قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
عصرنا ظاهرة خطرية تتمثل يف االبتعاد عن العلماء والتعايل عليهم والطعن فيهم ،وخاصة من طرف الشباب ،مما أدى
إىل احنرافهم فكرياً مث سلوكياً ،إذ كلما ابتعد الناس عن جمالس العلماء كلما ازداد جهلهم فسلطوا ألسنتهم على أهل
العلم ،علماً بأن حلوم العلماء مسمومة ،والطعن فيهم من كبائر الذنوب وال جيوز شرعاً أكل حلومهم ،قال
ب أَح ُد ُكم أَ ْن َيْ ُكل ََلم أ ِ
ِ
َخ ِيه َم ْي تًا فَ َك ِرْهتُ ُموه".24
تعاىل":أ َُُي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
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قال اإلمام ابن عساكر الدمشقي املتويف سنة 571هـ (( :واعلم يا أخي – وفقنا اهلل وإياك ملرضاته ممن خيشاه ويتقيه
حق تقاته أن حلوم العلماء رمحة اهلل عليهم مسمومة وعادة اهلل يف هتك أستار منتقصيهم معلومة ...وكل من أطلق
لسانه يف
العلماء بالثلب باله اهلل عز وجل قبل موته مبوت القلب)).

25

بل إن االبتعاد عن العلماء والتكرب عليهم والطعن فيهم واهتامهم باملداهنة والنفاق يفقد الثقة هبم ويساهم يف إشاعة
العداوة والبغضاء بني أفراد اجملتمع ،ويفتح اجملال لغري أهل العلم من صعود املنابر وإصدار الفتاوى بغري علم مما يسبب
يف االحنرافات الفكرية خاصة لدى الشباب فيؤدي هبم إىل مزالق تكفري املسلمني وقتل األبرياء.
اثلثاً :الغلو يف الدين:

تعريف الغلو لغة:
جاء يف لسان العرب :غال :الغالء نقيض الرخص .غال السعر وغريه يغلو غالءً.

وأصل الغالء :االرتفاع وجماوزة القدر يف كل شيء .وغال يف الدين واألمر يغلو غلواً جاوز حده.26

الغلو اصطالحاً :مأخوذ من املعىن اللغوي للكلمة وهو" :جتاوز احلد".

27

والغلو يف الدين سبب رئيسي يف االحنراف الفكري ،وقد هنى عنه عز وجل يف كتابه الكرمي مرتني فقالَ ":ال تَغْلُوا ِيف
ِدينِ ُكم وَال تَ ُقولُوا علَى ِ
اّلل إِال ا َْلَق" . 28
َ
َْ

قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية(( :ينهى تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء وهذا كثري يف النصارى ،فإهنم
جتاوزوا احلد يف عيسى حىت رفعوه فوق املنزلة اليت أعطاه اهلل إياها ،فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اختذوه إالهاً من ُدون
اهلل يعبدونه كما يعبدونه بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه ،فادعوا فيهم العصمة ،واتبعوهم يف كل
ما قالوه سواءً كان حقاً أو باطالً ،أو ضالالً أو رشاداً ،أو صحيحاً أو كذباً)) 29.وقال تعاىل يف اآلية الثانية اليت
تنهى عن الغلو يف الدين":قُل َي أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب َال تَ ْغلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم غَْي َر ا َْلَق" 30قال ابن عطية يف تفسريه(( :مث أمر
ْ َ َ
تعاىل نبيه حممداً أن ينهاهم عن الغلو يف دينهم والغلو جتاوز احلد ،غال السهم إذا جتاوز الغرض املقصود واستوىف
سومه من االطراد وتلك املسافة هي غلوته وكما كان قوله " ال تغلوا " مبعىن ال تقولوا وال تلتزموا ...وليس معىن هذه
اآلية جنبوا من دينكم الذي أنتم عليه الغلو وإَّنا معناه يف دينكم الذي ينبغي أن يكون دينكم ألن كل إنسان فهو
مطلوب بالدين احلق وحري أن يتبعه ويلتزمه وهذه املخاطبة هي للنصارى الذين غلوا يف عيسى والقوم الذين هني
النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل ومعىن اآلية ال تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم ،فاملعىن ال تتبعوا
طرائقهم ،والذي دعا إىل هذا التأويل أن النصارى يف غلوهم ليسوا على هوى بين إسرائيل هم بالضد يف األقوال وإَّنا
31
اجتمعوا يف اتباع نوع اهلوى)).
وقد هنى رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وحذر املسلمني من الغلو يف الدين فقال(( :إياكم والغلو يف الدين فإَّنا
أهلك من كان قبلكم غلوهم يف الدين)) 32واحلق أن غلو الشباب يف الدين خاصة يف عصرنا احلاضر قد أدى هبم
إىل تكفري املسلمني وسفك دمائهم بغري حق.
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السوء
رابعاً :مصاحبة أهل ُّ
إن مصاحبة أهل السوء من األسباب اخلطرية اليت تؤدي إىل االحنراف الفكري.
قال تعاىل":ويـوم يـع ُّ ِ
ول سبِ ًيال ( )27يا ويـلَىت لَيت ِين َمل أ َِّ
ِ
ول يا لَيتَِين َّاختَذت مع َّ ِ
َختذ فَُالنًا
َ َ َ َ
ََ َ ََ
الر ُس َ
ُ ََ
ض الظَّاملُ َعلَى يَ َديه يَـ ُق ُ َ
ِ
لشيطَا ُن لِ ِلنس ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ان َخ ُذ ًوال".33
ا
ن
ا
ك
و
ين
اء
ج
ذ
إ
د
ع
ـ
ب
ر
ك
الذ
ن
ع
ين
ل
َض
َّ
َ
َ َ ََ َ َ
َخل ًيال ( )28لََقد أ َ َ
َ
َضلَِّين َع ِن ا ِّلذك ِر بَـع َد إِذ جاءَِين)) تَـعلِيلِيَّةٌ لِتَ َمنِّي ِه أَن َال
قال الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسريهَ (( :و ُمجلَةُ ((لََقد أ َ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِِ
َّ
ِ ِ
َضلَّهُ َع ِن احلَ ِّق بَـع َد أَن َك َاد يَـتَ َم َّك ُن ِمنهُ.
ص َد َر َعن ُخلَّته أَعظَ ُم ُخسَران خلَليله إِذ أ َ
يَ ُكو َن اختَ َذ فَُالنًا َخل ًيال بأَنَّهُ قَد َ
الذك ِر)) معنَاه س َّوَل ِيل ِاالن ِ
َضلَِّين َع ِن ِّ
ك
اف َع ِن احلَ ِّقَ .و َّ
صَر َ
اعةُ الطَّ ِر ِيق َو َخطَُؤهُ ِحبَي ُ
ث يَسلُ ُ
الض َال ُل :إِ َ
َوقَـولُهُ(( :أ َ
ضَ
َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرشد إ َىل البَاط ِل
صود فَـيَـ َق ُع ِيف َغ ِري ال َم َكان الَّذي أ ََر َادهَُ ...ويُستَـ َعا ُر الض َ
َّال ُل للحيَاد َع ِن احلَ ِّق َو ُّ
طَ ِري ًقا َغيـَر ال َمق ُ
الس َف ِه.34))...
َو َّ

فاحلذر احلذر من مصاحبة أهل السوء ،فكم من أناس كانوا يسريون على طريق مستقيم وبعد جمالستهم ألهل السوء
اتبعوا سبيلهم ،واحنرفوا عن الطريق الصحيح ،وانغمسوا يف الشهوات واتباع املعاصي.

قال صلى اهلل عليه وسلم(( :إَّنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إما
أن حيذيك (يعطيك) وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحياً طيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه
رحياً خبيثة)) 35ومن هذا املنطلق ينبغي االبتعاد عن أهل السوء وإبعاد األهل واألبناء عنهم حىت ال يصيبهم ما
أصاهبم .قال ابن اجلوزي(( :تباعد عن أهل السوء وباعد أوالدك عنهم ال يعادونك بأفعاهلم وأقواهلم وطباعهم وال
يزال يقسو قلبك حىت يستأنس هبم فهناك اهلالك.
والسوء يتفاوت فمن أهله أهل الفواحش ومنهم أهل اللهو ومنهم أهل الغيبة والنميمة ومنهم أهل املالهي وآالت
الطرب .فإهنم يسبون أهل العقول عقوهلم حىت ينحلوا عن دينهم ومروءهتم)).36
خامساً :الضغط الشديد على املنحرفني فكرَيً وعدم معاجلتهم معاجلة صحيحة.
قد يقع املنحرفون فكرياً يف ارتكاب الكبائر مثل :الزنا وقتل النفس فيتم القبض عليهم ويزج هبم يف السجون وبدالً من
أن يعاجلوا معاجلة سليمة يشدد عليهم ويعذبون بشىت أنواع التعذيب ،فيزيدهم كل ذلك احنرافاً أكثر ،فيصممون على
االنتقام عندما تنتهي مدهتم وخيرجون من السجون.
بل ثبت تارخيياً أن السبب الرئيس الذي نشأ عنه تكفري احلكام وحىت اجملتمعات املسلمة هو ما تلقاه الشباب املسلم
من عذاب شديد داخل السجون إضافة إىل األلفاظ القبيحة اليت كانوا يسمعوهنا من السجانني يف حق اهلل تعاىل
وحق رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
املبحث الثاين :آاثر االحنراف الفكري على األسرة:
أسراً وإسارةً :ش ّده باإلسار .واإلسار ما َّ
شد به واجلمع
َسره يأسره َ
ًسَر قتبه :شده  .وأ َ
األسرة لغة :الدرع احلصينة ،وأ َ
37
أسر.
ُ

األسرة اصطالحاً هي(( :عشرية الرجل وأهل بيته ألنه يتقوى هبم)) 38وهي(( :الدرع احلصينة وأهل الرجل وعشريته
واجلماعة يربطها أمر مشرتك)) 39وتطلق األسرة على الزوج والزوجة واألوالد .وهذا ما أقصده يف هذا البحث.
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إن االحنراف الفكري للوالدين له أثر خطري على كيان األسرة ،فإذا كان الوالد منحرفاً فكرياً فإن ذلك ينعكس سلباً
على سلوكه ،ف ريتكب احملرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وكذلك الوالدة فإن احنرافها وسوء أخالقها يؤدي
إىل متزق األسرة بكاملها ،وبالتايل فإن احنراف الزوج أو الزوجة أو كليهما له عالقة سلبية مباشرة على األوالد فيؤدي
إىل احنرافهم  ،مما جيعل هذه األسرة معول هدم يف صرح اجملتمع الذي تنتمي إليه .هذا جممالً ..أما تفصيالً فإن
احنراف الوالدين ينتج عنه ما يلي:
.1

.2
.3
.4

تدهور العالقة بني الوالدين ،وقد يؤدي إىل افرتاقهما.
تربية غري سليمة لألبناء تفتقد إىل القدوة والعطف واحلنان.
عدم متابعة األبناء يف دراستهم.
عدم مراقبة األوالد يف عالقاهتم مع غريهم.

وكل هذا يؤثر سلباً على األوالد فيرتكون دراستهم ويلتقون بأهل السوء ويصاحبوهنم ،ويرتبون يف الشوارع على اجلهل
واألخالق الذميمة وفعل القبائح واملنكرات ،فيصبحون عصابات خطرية على أمن واستقرار بلداهنم.
املبحث الثالث:
عالج االحنراف الفكري يف ضوء القرآن الكرمي:
أوالً :االستقامة:
االستقامة لغة :االعتدال ،يقال استقام له األمر وقوله تعاىل":فَ ِ
وقوم
يموا إِلَْيه" أي يف التوجه إليه دون اآلهلةَّ ،
ْ
استَق ُ
الشيء تقومياً فهو قومي ،أي :مستقيم.41
40

واالستقامة اصطالحاً :هي"مالزمة الصراط املستقيم برعاية حد التوسط يف كل األمور من الطعام والشراب واللباس
ويف كل أمر ديين ودنيوي فذلك هو الصراط املستقيم".42

وقد حث اهلل عز وجل يف القرآن الكرمي على االستقامة وأمر هبا أنبياءه وعباده وبشرهم باملغفرة ووعدهم باجلنة فقال
ِ َّ ِ
ين قَالُوا َربـُّنَا اللَّهُ ُمثَّ استَـ َق ُاموا تَـتَـنَـَّزُل َعلَي ِه ُم ال َم َالئِ َكةُ أََّال َختَافُوا َوَال َحتَزنُوا َوأَب ِشُروا بِاجلَن َِّة الَِّيت ُكنتُم
تعاىل" :إ َّن الذ َ
ِ
ِ ِ
وع ُدون" ، 43وقال تعاىلَ ":وأ َّ
صا ُكم
السبُ َل فَـتَـ َفَّر َق بِ ُكم َعن َسبِيلِ ِه َذلِ ُكم َو َّ
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَال تَـتَّبِ ُعوا ُّ
تُ َ
َن َه َذا صَراطي ُمستَق ً
45
44
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين قَالُوا َربـُّنَا
اب َم َع َ
بِه لَ َعلَّ ُكم تَـتَّـ ُقون"  ،وقال عز وجل :ﭽ فَاستَقم َك َما أُمر َ
ت َوَمن تَ َ
ك"  ،وقال أيضاً":إ َّن الذ َ
ف َعلَي ِهم َوَال ُهم َحيَزنُون" .46وإن املسلم يدعو ربه يف كل صالة اهلداية إىل الصراط املستقيم،
اللَّهُ ُمثَّ استَـ َق ُاموا فَ َال َخو ٌ
ِ 47
ال قَد
الصَرا َط ال ُمستَقيم"  ،وأمر اهلل تعاىل موسى وهارون عليهما السالم باالستقامة فقال ":قَ َ
قال تعاىل ":اه ِدنَا ِّ
ِ 49
صم بِاللَّ ِه فَـ َقد ه ِدي إِ َىل ِصر ٍ
أ ُِجيبت دعوتُ ُكما فَاستَ ِقيما" 48وقال تعاىل ":ومن يـعتَ ِ
َّك
اط ُمستَقيم" وقال أيضاًَ ":وإِن َ
ََ َ
َ
َ َ َ َ
ُ َ
َ
ِ 50
اط مست ِقي ٍم ِدينا قِيما ِملَّ َة إِبـر ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َحنِي ًفا َوَما
اه
ر
ص
ىل
إ
يب
ر
اين
د
ه
َّين
ن
إ
ل
ق
وجل":
عز
وقال
يم"
ق
ت
س
م
اط
َ
ِّ
ُ
َ ُ َ
لَتَـهدي إِ َىل ِصَر ُ َ
ً ًَ
ََ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َكا َن ِمن المش ِركِني" 51وقال تعاىل":قُل إََِّّنَا أَنَا ب َشر ِمثـلُ ُكم يوحى إِ ََّ ِ ِ ِ
يموا إِلَيه َواستَـغفُروهُ
ُ َ
َ ٌ
يل أَََّّنَا إ َهلُ ُكم إلَهٌ َواح ٌد فَاستَق ُ
َ ُ
َوَوي ٌل لِل ُمش ِركِني" ،52فهذه عشر آيات بينات من القرآن الكرمي حتث على االستقامة ولو استقام املسلم ملا وقع يف أي
احنراف وألصبح معول بناء يف أسرته وجمتمعه ،ولو رجعنا إىل السنة النبوية الصحيحة لوجدناها حتث وتأمر
باالستقامة .وأكتفي بذكر حديث فقط ،فقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حينما سأله سفيان بن عبد اهلل
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رضي اهلل عنه فقال(( :يا رسول اهلل ،مرين يف اإلسالم بأمر ال أسأل عنه أحداً بعدك .فقال :قل:آمنت باهلل ،مث
استقم)).53
إن االستقامة على شرع اهلل عز وجل تعصم صاحبها – بإذنه تعاىل – من الوقوع يف احملرمات واملنهيات ،وتبعده عن
أي احنراف فكري .وتوصله – بإذن اهلل تعاىل – إىل جنات النعيم اليت أعدها اهلل تعاىل لعباده الصاحلني.
طلب العلم والتفقه يف الدين:
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني
حث القرآن الكرمي على تعلم العلم والتفقه يف الدين فقال تعاىل":فَاعلَم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ َواستَـغفر ل َذنبِ َ
ك َولل ُمؤمن َ
والمؤِمنَ ِ
ات َواللَّهُ يَـعلَ ُم ُمتَـ َقلَّبَ ُكم َوَمثـ َوا ُكم" 54وقال تعاىلَ ":وَما َكا َن ال ُمؤِمنُو َن لِيَـن ِفُروا َكافَّةً فَـلَوَال نـَ َفَر ِمن ُك ِّل فِرقٍَة ِمنـ ُهم
َ ُ
ِ
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن ولِيُـن ِذروا قَـوَم ُهم إِ َذا ر َج ُعوا إِلَي ِهم لَ َعلَّ ُهم َحي َذرون"55وقال عز وجل":فَاسأَلُوا أَهل ِّ
الذك ِر إِن ُكنتُم
ق
ف
ـ
ت
ي
ل
ة
ف
طَائ َ ٌ ََ َ ُ
ُ
َ
َ ُ
َ
َال تَـعلَ ُمون" ،56إن العلم يورث اخلشية من اهلل تعاىل ومن خشي اهلل سبحانه وتعاىل التزم أوامره وانتهى عن نواهيه.
57
ِ َّ ِ
ِ ِ ِِ
َِّ
ين أُوتُوا العِل َم ِمن قَـبلِ ِه إِذَا يـُتـلَى َعلَي ِهم َِخيُّرو َن
قال تعاىل":إَّنَا َخي َشى اللَّهَ من عبَاده ال ُعلَ َماء" وقال تعاىل" :إ َّن الذ َ
ان س َّج ًدا ( )107ويـ ُقولُو َن سبحا َن ربِّـنَا إِن َكا َن وع ُد ربِّـنَا لَمفع ًوال ( )108وَِخيُّرو َن لِألَذقَ ِ
ِ ِ
يد ُهم
ان يَـب ُكو َن َويَِز ُ
َ َ َ ُ
ََ
لألَذقَ ُ
َ
ُ َ َ
وعا" .58إنه ينبغي على املسلم أن ال يشبع من العلم ،وعليه أن يطلب دائماً املزيد ،ومن قال علمت فقد جهل،
ُخ ُش ً
ب ِزدِين ِعل ًماﭼ ،59وعن معاوية – رضي اهلل عنه – أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
قال تعاىلَ ":وقُل َر ِّ
60
((من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين))  .إن اجلهل وعدم التفقه يف الدين من األسباب الرئيسة اليت تؤدي إىل
االحنراف الفكري ،وبالعكس فإن التعلم والتفقه يف دين اهلل يبعد صاحبه عن أي احنراف ويعصمه من الزلل ،ويسهل
له به طريقاً إىل اجلنة.
اثلثاً :احتواء األسرة ألبنائها وتربيتهم تربية إسالمية صحيحة
تعترب األسرة ركيزة من ركائز اجملتمع الذي يقوم عليها .فإذا كانت األسرة قوية تقوم على العفة والطهارة واألخالق
الفاضلة والتعاون ،كان اجملتمع الذي تنتمي إليه جمتمعاً قوياً متماسكاً بناءً ،وبالعكس فإن األسرة الفاقدة لألخالق
السامية والتعاون البناء تؤثر حتماً يف اجملتمع الذي تنتمي إليه تأثرياً سلبياً وتساهم يف تأخره وختلفه .وإن دوراألبوين
اجتاه أبنائهما دورعظيم منذ النشأة األوىل فالوالد الذي يهتم بأبنائه خارج البيت ويعرف مع من ميشي ابنه ،وحيدد له
الرفقة الصاحلة ،ويتابعه أيضاً يف املدرسة فيتواصل مع إدارة املدرسة ومدرسيها ويعرف النقاط القوية اليت يتمتع هبا ابنه
أوابنته ويسعى لتقويتها كما يعرف النقاط السلبية وجيتهد لتخليص أبنائه منها يعترب والداً ناجحاً وحيصد مثار جناح
أوالده.
والوالدة اليت هتتم برتبية أبنائها داخل البيت وترشدهم إىل ضرورة التحلي باألخالق الفاضلة واالعتناء بدروسهم
ونظافتهم وتنظيمهم للوقت يف كل شؤون حياهتم تعد أماً صاحلة ،وبالتعاون بني األبوين حيدث النجاح يف األسرة
واجملتمع.
ال
وقد أعطانا القرآن الكرمي موعظة لقمان احلكيم البنه لنأخذ منها العرب والدروس يف تربية أبنائها فقال تعاىلَ ":وإِذ قَ َ
ِ 61
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ال َحبَّ ٍة ِمن
ك ِمثـ َق َ
َّها إِن تَ ُ
يم" وقال تعاىل":يَا بـُ ََّين إِنـ َ
لُق َما ُن البنه َوُه َو يَعظُهُ يَا بـُ ََّين َال تُش ِرك باللَّه إ َّن الشِّرَك لَظُل ٌم َعظ ٌ
ض يأ ِ ِ
خرد ٍل فَـتَ ُكن ِيف صخرٍة أَو ِيف َّ ِ
الص َال َة َوأ ُمر
ين أَقِ ِم َّ
ت هبَا اللَّهُ إِ َّن اللَّ َه لَ ِط ٌ
يف َخبِريٌ ( )16يَا بـُ ََّ
ََ
الس َم َاوات أَو ِيف األَر ِ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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صد ِيف مشيِك واغضض ِمن صوتِك إِ َّن أَن َكر األَصو ِ
ب ُك َّل ُخمتَ ٍال فَخوٍر ( )18واق ِ
األَر ِ
ات
ض َمَر ًحا إِ َّن اللَّهَ َال ُِحي ُّ
َ َ
َ َ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ت احلَ ِم ِري" 62قال الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسريه عند بيانه ألغراض سورة لقمان(( :وابتدئ ذكر لقمان
صو ُ
لَ َ
بالتنويه بأن آتاه اهلل احلكمة وأمره بشكر النعمة  .وأطيل الكالم يف وصايا لقمان وما اشتملت عليه  :من التحذير
برب الوالدين  ،ومن مراقبة اهلل ألنه عليم خبفيات األمور  ،وإقامة الصالة  ،واألمر باملعروف
من اإلشراك  ،ومن األمر ّ
والنهي عن املنكر  ،والصرب  ،والتحذير من الكرب والعجب  ،واألمر باالتسام بسمات املتواضعني يف املشي والكالم
)) 63وقال أيضاً(( :وقد مجع لقمان يف هذه املوعظة أصول الشريعة وهي  :االعتقادات  ،واألعمال  ،وأدب املعاملة
 ،وأدب النفس)) 64فهي موعظة بالغة حقاً رمست املنهج الصحيح الرباين يف تربية األوالد الرتبية اإلسالمية الصحيحة،
فمن مل يلتفت إليها ومل يعمل هبا فقد ضيع أوالده وسهل هلم طريق االحنراف يف الفكر واألخالق والسلوك ،وقد محَّل
رسول هلل صلى اهلل عليه وسلم األبوين املسؤولية الكاملة على تربية األبناء فقال(( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن
رعيته فاألمري الذي على الناس راع عليهم ،وهو مسؤول عنهم ،والرجل راع على أهل بيته ،وهم مسؤول عنهم ،واملرأة
راعية على بيت بعلها وولده ،وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على بيت سيده ،وهو مسؤول عنه ،أال فكلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته)) 65إن مسؤولية اآلباء عظيمة فمن قام هبا حصل على اخلري الكثري وأخذ بأيدي أبنائه إىل
شاطئ األمان ومشى هبم على الصراط املستقيم ال احنراف فيه وال التواء ،ومن مل يهتم بأبنائه فقد مهد هلم سبيل
االحنراف الفكري وحصد مثار اخلزي والعار.
رابعاً :إصالح مفردات املناهج التعليمية مبراجعتها واعتماد النافع منها يف تعليم األجيال وتربيتهم.
وصلَح ويصلُح ،واملصدر صالحاً .وأصلحت األمر :هيأته .وأصلحت الدابة :أحسنت
صلُ َح الشيء َ
اإلصالح لغةَ :
66
السلم.
إليها .والصلحَّ :
اإلصالح اصطالحاً" :تقدمي العمل على ما ينفع بدالً مما يضر"

67

وقد اهتم القرآن الكرمي بلفظة اإلصالح وذكرها أكثر من مئة وسبعني مرة .وجاءت – أحياناً – مقابلة للفساد
وأحياناً أخرى مقابلة للسيئة.
قال تعاىل":اخلُف ِين ِيف قَـوِمي وأَصلِح وَال تَـتَّبِع سبِيل المف ِس ِدين"68وقال عز وجل" :خلَطُوا عم ًال ِ
آخَر
صاحلًا َو َ
َ
ََ َ
َ َ ُ
َ
َ
َ
69
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َسيِّئًا" وقال أيضاًُ ":مثَّ إِ َّن َربَّ َ
ك َ َ
ُّ َ َ َ
ََّ َ َ َ َ ُ ٌ
َ َ َ َ ُ
َُ
ِ
يم".70
َرح ٌ
إن إصالح املنظومات الرتبوية بإعادة النظر فيها ومراجعة مقرراهتا ومفرداهتا أمر هام وعظيم بالنسبة ألبنائنا.

إذ تعد املدرسة البيت الثاين لألوالد بعد أسرهم ،حيث يقضي فيها الولد أكثر يومه ،ويتعلم فيها العلوم الشرعية
والعربية والعلمية وغريها ،وذلك وفق الربنامج الدراسي الذي تعده إدارة املدرسة.
وتفادياً لالحنراف الفكري للشباب ينبغي الرتكيز على تعليمهم العلم الشرعي يف املدارس واملعاهد والكليات كما جيب
مراجعة مفردات املناهج التعليمية ،واعتماد النافع منها وشطب غري النافع ألن املقرر الضار يؤثر على عقول الشباب
وخيرجهم منحرفني فكرياً وسلوكياً ،واألمثلة على ذلك كثرية .منها ما نبَّه عليه الشيخ الصادق بن عبد الرمحن الغرباين
مفيت عام ليبيا يف خطاب له إىل جلنة التعليم باملؤمتر الوطين العام بليبيا حيثهم فيه على ضرورة مراجعة الكتاب املقرر
على طالب السنة الثالثة م ن مرحلة التعليم الثانوي يف مادة العقيدة اإلسالمية ،وذلك ملا فيه من أخطاء بالغة
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ومعلومات غري صحيحة تضر بعقول الشباب ،وتساهم يف نشر التوجه الشيعي يف بلد ليبيا السين ،ومما ذكره يف ذلك
نود أن
قوله (( :فإنه يف الوقت الذي تشكر لكم دار اإلفتاء جهوَدكم ،ونقدِّر عظم املسؤولية امللقاة على عاتقكمّ ،
حنيل إليكم بعض املالحظات البالغة األمهية ،حول الكتاب املقرر على طالب السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي،
ٍ
وضارة ضررا بالغًا
معلومات غري صحيحة،
مادة العقيدة اإلسالمية؛ الشتماله على
ختصص اللغة العربية ،يف ّ
ّ
بالطالب؛ وختدم الدعوة لنشر التوجه الشيعي يف البلد ،فهو  -أي :الكتاب  -يثين على الفرقة االثىن عشرية الرافضية
 اليت تطعن يف أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمهات املؤمنني  -ويصفها بأهنا من أكثر الفرق الشيعيةاعتداالً ،وأقرهبا ألهل السنة واجلماعة!
ونظراً ملا ملناهج التعليم من أمهية بالغة ال ختفى يف التكوين العلمي والفكري لألمة ،فإن دار اإلفتاء تتمىن أن يتم
تشكيل جلنة من العلماء واملختصني ملراجعة مجيع كتب املناهج املقررة ،واملؤلفة يف العهد السابق ،يف ظل توجهاته
املشبوهة ،بفرض مفاهيم خاطئة ،أو عداء للدين؛ كحذف نصوص السنة النبوية من املناهج ،فتكون مهمة اللجنة
َّ
املشكلة تصحيح ما جيب تصحيحه ،وتكميل ما يف املناهج األدبية من قصور ،واهلل املوفق ،وهو اهلادي إىل سواء
71
السبيل)).

ولألسف الشديد فإن بعض الدول العربية واإلسالمية غري مهتمة بالعلم الشرعي يف تدريسها وتكوينها ألبنائها ،فقد
تقرر عليه مادة واحدة أو مادتني باسم الدين ،أو ال تقرر عليه أي مادة إسالمية .فيتخرج الطالب الشاب وهو جاهل
لدينه فيقع يف جمموعة من االحنرافات .وعلى هذا األساس جيب التفكري وإعادة النظر يف الربامج التعليمية لتعليم
الطفل وتربيته تربية إسالمية صحيحة قائمة على االعتدال والوسطية ،وبعيدة عن االحنراف والغلو والتطرف.
اخلامتة:
ختاماً هلذا البحث إليكم أهم النتائج اليت توصلت إليها وهي كما يلي:
.1
.2








.1

االحنراف الفكري هو ميل الفكر وعدوله عن الوسطية اليت نص عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.
ورد أصل لفظة (حرف) يف القرآن الكرمي يف ستة مواضع ،وهي:
72
يق ِمنـ ُهم يَس َم ُعو َن َك َال َم اللَّ ِه ُمثَّ ُحيَِّرفُونَهُ ِمن بَـع ِد َما َع َقلُوهُ َوُهم يَـعلَ ُمو َن"
قال تعاىلَ ":وقَد َكا َن فَ ِر ٌ
ِ ِ ِ 73
ِ َّ ِ
ادوا ُحيَِّرفُو َن ال َكلِ َم َعن َم َواضعه"
ين َه ُ
وقال تعاىل":م َن الذ َ
ِّ ِ ِ 74
وقالُ ":حيِّرفُو َن ال َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِه َونَ ُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُروا به "
َ
َ َ ََ
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وقال عز وجلُُ ":يَ ِرفُو َن الْ َكل َم م ْن بَ ْعد َم َواضعه يَ ُقولُو َن إ ْن أُوتيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذوهُ" ويكون التحريف يف هذه
اآليات األربعة بالكتم أو التبديل أو بسوء التأويل.
ِِ
ٍِ
ِ
ٍِ
ضٍ
ب ِم َن اللَّ ِه َوَمأ َو ُاه َج َهن ِ
س
"وَمن يـُ َوِّهلم يَـوَمئذ ُدبـَُرهُ إَِّال ُمتَ َحِّرفًا لقتَ ٍال أَو ُمتَ َحيِّـًزا إِ َىل فئَة فَـ َقد بَاءَ بِغَ َ
َ
ُ
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صريُ" 76أي مائالً له.
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ب َعلَى َوج ِه ِه َخ ِسَر ُّ
الدنـيَا
ل
ق
ـ
ن
ا
ة
ن
ـ
ت
ف
ه
ت
ـ
ب
ا
َص
أ
ن
إ
و
ه
ب
َن
أ
م
ط
ا
ر
ـ
ي
خ
ه
اب
َص
أ
ن
إ
ف
ف
ر
ح
ى
ل
ع
ه
ل
ال
د
ب
ع
ـ
ي
ن
م
َّاس
ن
ال
ن
م
َ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َُ َ ٌ َ
َ
َ َ َ ُ ٌَ ََ َ
"و َ
واآل ِخرةَ ذَلِ
ِ
ني " 77أي يعبده على وجه واحد.
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لالحنراف الفكري أسباب كثرية من أمهها:

أوالً :اتباع اهلوى
64

پشاوراسالميكس:اجمللد،5العدد2

االحنراف الفكري :أسبابه وآاثره …

يوليو۔ديسمرب2014،

اثنياً :التعايل على العلماء والطعن فيهم.
اثلثاً :الغلو يف الدين.

رابعاً :مصاحبة أهل السوء.

خامساً :معاملة املساجني بالقسوة والضغط الشديد.

 -1لالحنراف الفكري أثر بليغ على األسرة مما ينعكس انعكاساً سلبياً على األوالد والدول اليت ينتمون إليها.
 -2ملعاجلة االحنراف الفكري طرق كثرية من أمهها:
أوالً :االستقامة.

اثنياً :طلب العلم.

اثلثاً :احتواء األسرة ألبنائها وتربيتهم تربية إسالمية صحيحة.

رابعاً :إصالح مفردات املناهج التعليمية مبراجعتها واعتماد النافع منها يف تعليم األجيال وتربيتهم.

وبعد هذه الدراسة النافعة إن شاء اهلل ،أوصي مبا يلي
 .1أوصي الشباب املسلم وطالب العلم بالتمسك بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم والثبات على الصراط
املستقيم حىت لقاء رب العاملني.
 .2وأوصيهم باالهتمام بطلب العلم الشرعي والتفقه يف الدين واحرتام مدرسيهم وعلمائهم وعدم جمالسة أهل
السوء.
 .3أوصي وزارات الرتبية والتعليم يف الدول العربية واإلسالمية مبراجعة املقررات الدراسية يف املدارس واملعاهد
واجلامعات ،وتقرير ما هو نافع للتالميذ وطالب العلم مع الرتكيز على تعليم العلم الشرعي لتخريج علماء ودعاة
صاحلني لدوهلم وجمتمعاهتم.
اَلواشي:

 - 1هو أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي .أبو احلسني ،من أئمة اللغة واألدب .ولد سنة 329هـ = 941م ،وتويف سنة 395هـ =
1004م .من آثاره :معجم مقاييس اللغة .انظر األعالم للزركلي ج 1ص.193
 - 2احلج١١ :
 - 3النساء٤٦ :
 - 4معجم مقاييس اللغة البن فارس .حتقيق عبدالسالم حممد هارون .ج 2ص 42ط س 1399هـ 1979 -م .دار الفكر .وانظر
لسان العرب البن منظور ج 9ص .41ط 1دار صادر .بريوت
 - 5البقرة٧٥ :
 - 6النساء٤٦ :
 - 7املائدة١٣ :
 - 8املائدة٤١ :
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 - 9األنفال١٦ :
 - 10احلج١١ :
 - 11انظر القاموس احمليط للفريوز آبادي ص.588
 - 12انظر معجم مقاييس اللغة الين فارس ج 4ص.446
 - 13انظر لسان العرب البن منظور .باب فَكر ج 5ص.65
 - 14انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس :باب هوي ج 6ص.11
 - 15التعريفات للجرجاين .باب اهلاء ص .320ط 1س1405هـ  -دار الكتاب العريب .بريوت – لبنان.
 - 16التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج 30ص.83-82
 - 17الكهف٢٨ :
 - 18القصص٥٠ :
 - 19تفسري القرآن العظيم البن كثري مج 3ص 517ط 1س1419هـ ،مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي الكويت.
 - 20النازعات41- 40 :
 - 21احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية ج 5ص 435ط 1س1422هـ .دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.
 - 22العلق١ :
 - 23الزمر٩ :
 - 24احلجرات١٢ :
 - 25تبيني كذب املفرتي البن عساكر ص ،29ص 425ط 3س1404هـ  .دار الكتاب العريب .بريوت – لبنان.
 - 26انظر لسان العرب البن منظور ج  15ص  . 135دار صادر بريوت –لبنان .
 - 27التعاريف للمناوي حتقيق د .حممد رضوان الداية ،فصل الالم ص 540ط 1س1410هـ دار الفكر املعاصر بريوت.
 - 28النساء١٧١ :
 - 29تفسري القرآن العظيم البن كثري مج  1ص.772
 - 30املائدة٧٧ :
 - 31احملرر الوجيز مج 2ص .223ط 1س1422هـ 2001م .دار الكتب العلمية .بريوت – لبنان.
 - 32أخرجه ابن خزمية يف صحيحه ،حتقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي ،باب فضل يوم النحر ج 4ص 274ط 1395هـ -
1970م املكتب اإلسالمي .بريوت.
 - 33الفرقان٢٩ - ٢٧ :
 - 34التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور .ج 19ص.41
 - 35أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه .كتاب الرب والصلة واآلداب .باب استحباب جمالسة الصاحلني وجمانبة قرناء السوء .ج 4ص
 .2026دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت
 - 36مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار أليب حممد عبد العزيز السلمان ج 1ص .197بدون ذكر الطبعة و تاريخ الطبع.
 - 37انظر لسان العرب البن منظور ج 4ص 19باب أسر.
 - 38النهاية يف غريب األثر البن األثري ج 5ص 106طس1399هـ 1979 -م .املكتبة العلمية .بريوت.
 - 39املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين ج 1ص.17
 - 40فصلت٦ :
 - 41خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي .حتقيق حممود فاطر ص 560ط1415هـ 1995 -م .مكتبة لبنان ناشرون .بريوت.
 - 42التعريفات للجرجاين .ص.37
 - 43فصلت٣٠ :
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 - 44األنعام١٥٣ :
 - 45هود١١٢ :
 - 46األحقاف١٣ :
 - 47الفاحتة٦ :
 - 48يونس٨٩ :
 - 49آل عمران١٠١ :
 - 50الشورى٥٢ :
 - 51األنعام١٦١ :
 - 52فصلت٦ :
 - 53أخرجه ابن حيان يف صحيحه .حتقيق شعيب األرنؤوط .باب األدعية ج 3ص 221ط 2س1414هـ 1993 -م .مؤسسة
الرسالة .بريوت .قال شعيب األرنؤوط معلقاً على احلديث :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
 - 54حممد١٩ :
 - 55التوبة١٢٢ :
 - 56النحل٤٣ :
 - 57فاطر٢٨ :
 - 58اإلسراء١٠٩ - ١٠٧ :
 - 59طه١١٤ :
 - 60أخرجه البخاري يف صحيحه .كتاب العلم  .باب من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين ج 1ص 25حديث رقم  71ط 1
س1422هـ  .الناشر :دار طوق النجاة
 - 61لقمان١٣ :
 - 62لقمان١٩ - ١٦ :
 - 63التحرير والتنوير البن عاشور ،ج 21ص.88
 - 64التحرير والتنوير البن عاشور ،ج 21ص.100
 - 65أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .حتقيق أمحد حممد شاكر ج 4ص .533قال أمحد شاكر :إسناده صحيح .ط 1س1416هـ -
1995م .دار احلديث .القاهرة – مصر.
 - 66انظر املخصص البن سيده ج 3ص . 379ط 1س1417هـ 1996 -م .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت.
 - 67التعاريف للمناوي ص.67
 - 68األعراف١٤٢ :
 - 69التوبة١٠٢ :
 - 70النحل١١٩ :
 ) 71موقع دار اإلفتاء الليبية /http://ifta.ly
 - 72البقرة٧٥ :
 - 73النساء٤٦ :
 - 74املائدة١٣ :
 - 75املائدة٤١ :
 - 76األنفال١٦ :
 - 77احلج١١ :
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األعالم للزركلي .ط 15س2002م .الناشر :دار املاليني.
تبيني كذب املفرتي البن عساكر ط 3س1404هـ  .دار الكتاب العريب .بريوت – لبنان.
التحرير والتنوير البن عاشور ،ط 1س 1420هـ  .مؤسسة التاريخ .بريوت – لبنان.
التعريفات للجرجاين ..ط 1س1405هـ  -دار الكتاب العريب .بريوت – لبنان.
التعاريف للمناوي حتقيق د .حممد رضوان الداية ،ط 1س1410هـ دار الفكر املعاصر بريوت – لبنان.
تفسري القرآن العظيم البن كثري ط 1س1419هـ ،مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي  -الكويت.
صحيح اإلمام ابن حبان .حتقيق شعيب األرنؤوط .ط 2س1414هـ 1993 -م .مؤسسة الرسالة .بريوت -لبنان صحيح اإلمام ابن
خزمية .حتقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي ،ط 1395هـ 1970 -م املكتب اإلسالمي .بريوت – لبنان .
صحيح اإلمام البخاري .ط  1س1422هـ  .الناشر :دار طوق النجاة
صحيح اإلمام مسلم دار إحياء الرتاث العريب – بريوت – لبنان .
القاموس احمليط للفريوز آبادي  .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت – لبنان .
لسان العرب البن منظور .ط 1دار صادر .بريوت – لبنان .
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية ط 1س1422هـ .دار الكتب القلمية بريوت – لبنان.
خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي .حتقيق حممود فاطر ط س 1415هـ 1995 -م .مكتبة لبنان ناشرون .بريوت – لبنان .
املخصص البن سيده .ط 1س1417هـ 1996 -م .دار إحياء الرتاث العريب .بريوت – لبنان .
مسند اإلمام أمحد .حتقيق أمحد حممد شاكر .ط 1س1416هـ 1995 -م .دار احلديث .القاهرة – مصر.
معجم مقاييس اللغة البن فارس .حتقيق عبد السالم حممد هارون .ط س 1399هـ 1979 -م .دار الفكر – لبنان .
املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين .حتقيق جممع اللغة العربية ،نشر  :دار الدعوة .بدون تاريخ.
مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار أليب حممد عبد العزيز السلمان .بدون ذكر الطبعة وتاريخ الطبع.
موقع دار اإلفتاء الليبية /http://ifta.ly
النهاية يف غريب األثر البن األثري ط س 1399هـ 1979 -م .المكتبة العلمية .بيروت – لبنان .
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