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ملخص البحث 

   موضوع البحث

واعتمدت الدراسة  تضمنة في القناة،  هدفت الدراسة إلى بيان املخالفات الشرعية في قناة األطفال الفضائية "طه"، وذلك باستعراض املخالفات العقدية والتعبدي واألخالقية امل

عدت لتحليل املضمون ورصد املخالفا
ُ
ت الشرعية في القناة فيما تبثه من  املنهج الوصفي املسحي، من خالل أسلوب التحليل )تحليل املحتوى(، باستخدام أداة االستمارة؛ التي أ

. فقرات وأناشيد وبرامج، وتصنف هذه الدراسة من الدراسات القبلية التي تعني بتحليل املضم 
ً
 ون بناًء على أداة تحليل معدة سابقا

اوتة حيث حصلت فئة اللطميات على  وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: بيان املخالفات العقدية في مضامين قناة طه الفضائية املتمثلة بعدد من املخالفات بنسب متف

املذهب من خالل تكرار العرض والتنويع في األشكال، وإظهار املخالفات التعبدية في قناة طه إذ جاءت فئة    املرتبة األولى وتهدف هذه الفئات إلى تشكيل عقيدة روحية عند أتباع

ئة  يادة العرض وتكثيفها، بينما جاءت فرفع الرايات ذات الرموز الشيعية في املرتبة األولى، وهي تسعى إلى إحالل الطقوس التعبدية محل العبادات الشرعية اإلسالمية من خالل ز 

 عميق معتقداتهم وشعائرهم. الهتافات والصوت املرتفع في املرتبة األولى من املخالفات السلوكية واألخالقية وهي تهدف إلى تجييش الجماهير وإثارة الحماس لديهم لت

الحقي الصورة  تقّدم  إعالمية  برامج  بإنتاج  واإلعالمية  والدعوية  الشرعية  املؤسسات  عناية  بضرورة  الدراسة  وعباداته    قيةوتوص ي  اإلسالم  مبادئ  وتقدم  واملسلمين،  لإلسالم 

ا الفضائيات  مستوى  على  وبثها  البرامج  هذه  ونشر  وسلم،  عليه  محمد صلى هللا  النبي  على  أنزل  الذي  الحّق  املنهج  وفق  وسلوكاته  على  وتشريعاته  والحرص  واإلسالمية،  لعربية 

التي تقدمها الفضائيات الشيعية، وإصدار قائمة يتم تحديثها باستمرار تتضمن أسماء القنوات الرافضية وغيرها مما   تصحيح الصورة الخاطئة عن اإلسالم ومبادئه وتشريعاته

.سماح بوصول بثها للناستحتوي مخالفات شرعية وقيمية، بحيث يتم نشرها وتعميمها باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات الجواالت، والتحذير منها وعدم ال

.املخالفات الشرعية، املخالفات العقدية، املخالفات التعبدية، املخالفات السلوكية واألخالقية، قناة طه الفضائية: الكلمات املفتاحية

Abstract 

The current study aimed to clarify the Sharia violations on the Al-Atfal satellite channel Taha by reviewing the nodal, devotional 

and ethical violations contained in the channel. Which was prepared to analyze the content and monitor the legal violations in the 

channel in the paragraphs, songs and programs it broadcasts. This study is classified from the tribal studies that are concerned with 

analyzing the content based on a previously prepared analysis tool. 

The study concluded with a number of results, including: Explaining the doctrinal violations in the contents of the Taha satellite 

channel, represented by a number of violations of varying proportions, where the Al-Lattamiyat category was ranked first, and 

these groups aim to form a spiritual belief among the followers of the doctrine through repeated display and diversification of 

shapes, and showing violations. Devotion in the Taha channel, as the category of raising Shiite flags with Shiite symbols came 

first, and it seeks to replace worship rituals with Islamic religious rituals by increasing the display and intensifying them, while the 

category of chants and loud voice came first from behavioral and moral violations, and it aims to mobilize the masses And pitting 

them against the Sunnis. 

The study recommends the need for the legal, advocacy and media institutions to pay attention to the production of media 

programs that present the true image of Islam and Muslims, and present the principles, worship, legislation and behavior of Islam 

in accordance with the true curriculum that was revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and to publish and 

broadcast these programs on the level of Arab and Islamic satellite channels, and to be careful to correct the image. Misleading 

about Islam, its principles and legislation provided by Shiite satellite channels, and issuing a constantly updated list that includes 

the names of the rejectionist channels and other things that contain legal and value violations, so that they are published and 

circulated using social media and mobile applications, warning against them and not allowing their broadcasts to reach people. 

Keywords: Sharia violations, Nodal infractions, devotional infractions, behavioral and ethical violations, Taha satellite channel.
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 املقدمة 

السالم على نبينا محمد وعلى  أزكى  الصالة و أفضل  الحمد هلل رب العاملين، و 

 وبعد؛ أجمعين، آله وصحبه

املتنوعة   ووسائطه  ومنصاته  وتقنياته،  بوسائله  اليوم  اإلعالم  بات  فقد 

أفكارهم  على  آثارها  وظهرت  الجماهير،  لدى  بالغ  باهتمام  يحظى  واملتجددة 

وذلك  االهتمام  هذا  أحد  على  يخفى  يعد  ولم  واتجاهاتهم،  األثر   وسلوكاتهم 

وما   اإلعالم،  لوسائل  التكنولوجية  الحتمية  نظرية  تفسره  ما  وهذا  الواضح؛ 

وبناء عليها فإّن قوة تأثير   (1)".الوسيلة هي الرسالةأكده مارشال ماكلوهان أّن "

 الرسالة يعتمد على نوع الوسيلة وخصائصها وإمكاناتها. 

رم هذه الوسائل  ويأتي التلفاز وما يبث خالله من قنوات فضائية في رأس ه

تستغني  ال  التي  األسر  مقتنيات  من  فقد  وتأثيره؛  وجمهوره  حيث حضوره  من 

خاللها  من  يطل  التي  السحرية  النافذة  فهو  بيت؛  منه  يخلو  وال  أسرة  عنه 

املشاهد على عالم متنوع من البرامج واملشاهد الجاذبة واملمتعة، وينجذب إليها 

تداًدا لحواس اإلنسان ويجذب لدى بحواسه ومشاعره، ال سيما كونه يعد ام

 متابعيه أكثر من حاسة في آن واحد. 

في  واضح  دور  لها  أصبح  فقد  وتنوعها،  الفضائية  القنوات  تزايد  ومع 

وبناء   وأفكارهم  الجيل  معتقدات  وتشكيل  النشء  وتربية  االجتماعية  التنشئة 

تشكيل  في  األسر  تزاحم  "وأصبحت  سلوكاتهم،  وتوجيه  وأخالقهم،  قيمهم 

يفنون و  زمنية  من مساحات  األبناء  يستنزفه  بما  األطفال وشخصياتهم  جدان 

واملهارات  القيم  من  جملة  منه  فيتلقون  التلفاز،  جهاز  أمام  طفولتهم  فيها 

معارفه،  وتوسيع  مداركه  تفتيح  في  الطفل  يفيد  إيجابي  هو  ما  منها  واملعارف، 

بسيل الطفل  يمطر  والذي  األغلب  وهو  الكارثي  السلبي  الشهوات   ومنها  من 

مدرسة   يشكل  التلفزيون  أصبح  لقد  مزيد  يقول محمد  والتفاهات.  والشبهات 

األحيان   من  كثير  في  األب  يعد  فلم  الصاعدة،  لألجيال  توجيه  وعامل  موازية 

 (2)يمثل النموذج للطفل كما كان سابًقا، بل أصبح بطل املسلسل هو البطل". 

الـسـاعـات الـتـي يـقـضـيـهـا األطفال  إن  : "  (Jack MGould)  (3)اك جولدوبّين ج

؛ فهو مخدر ألنه يجذب (4)   "أمام التليفزيون هي باعتراف الجميع مخدر خبيث

األطفال إليه ويجعلهم يجلسون أمامه الساعات الطوال دون حراك وال نشاط  

بدني، فيبدو هذا مريحا لآلباء واألمهات ظاهرا، لكنه خبيث ألنه يستنزف وقت 

ويحد له   الطفل  يمرر  كونه  عن  فضال  والذهني،  البدني  ونشاطه  حركته  من 

 رسائل يشكل بها فكره وشخصيته. 

باحث على األطفال األردنيين، "أكدت على أن   أكاديمية أجراها  وفي دراسة 

يوميا  ساعات  ثالث  بمعدل  التلفاز  يشاهدون  الدراسة  عينة  األطفال  غالبية 

نيلسون    (5) فأكثر". أكده  ما  دراسة حول   (nNielse)وهذا  نتائج  تقريره عن  في 

معدل ساعات مشاهدة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنتين والخمس 

( ساعة في األسبوع، وممن تتراوح 22.9سنوات "أّن معدل مشاهدتهم للتلفاز )

 وبعدها.  300نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين، الدليمي، عبد الرزاق، نظرية ماكلوهان، ص (1)
املخاطر العقدية يف قنوات األطفال العربية "دراسة حتليلية للمخاطر الوثنية والتنصريبة والشيعية"، حممد اهليثم  (2)

 5صزعفان، 
 اتميز األمريكية. ويورك أول انقد تليفزيوين لصحيفة نيهو  جاك جولد (3)
 22األطفال واإلدمان التلفزيوين، ماري وين، ترمجة: عبد الفتاح الصبيحي، ص  (4)
 13اجتاهات األطفال األردنيني حنو قنوات األطفال الفضائية، جرب، حممد حافظ، ص  (5)

للتلفاز  مشاهدتهم  معدل  أن  سنة  عشرة  والحادية  السادسة  بين  أعمارهم 

وهذا وقت تراكمي يترك آثاره النفسية والقيمية    (6) ( ساعة في األسبوع".20.4)

 والدينية في شخصية املتلقي.

من   فائقة  عناية  والنشء  الطفولة  مرحلة  الفضائية  القنوات  أولت  وقد 

املرحلة  هذه  تناسب  التي  املضامين  ببث  خاصة  قنوات  تخصيص  خالل 

األطفال  يستهوي  ما  تقديم  على  بينها  فيما  تتنافس  وأصبحت  العمرية، 

قنوات هادفة   فمنها  الخاصة؛  أهدافها  القنوات  لكّل من هذه  ويجذبهم، وكان 

املنافسة  نحو  اتجهت  قنوات  ومنها  األطفال،  لدى  القيم  بناء  إلى  تتجه  كانت 

وعي  تشكيل  تستهدف  أيدلوجية  أهداف  ذات  قنوات  ومنها  الربحية،  املادية 

 األطفال وعقيدتهم وسلوكاتهم وفق أهدافها الؤدلجة. 

لدى  والسلوكي  والقيمي  املعرفي  التكوين  مرحلة  هي  الطفولة  ومرحلة 

يتلقاه من مصادر املعلومات املتنوعة،   لتقبل ما  الطفل، ويكون الطفل مهيئا 

ونظًرا لكون اإلعالم اليوم وال سيما البرامج التلفزيونية الفضائية هي في مقدمة 

ا لدور  غياب  مع  األطفال،  لدى  والتنشئة  التلقي  والتربية  مصادر  لرعاية 

الوالدية، فقد أصبح األمر جديرا باالهتمام والعناية، وأصبحت الحاجة ملحة 

وتبثها  القنوات  تعرضها  التي  والخفية  الظاهرة  والرسائل  املضامين  لرصد 

 ألبنائنا. 

بمظهر    تظهر  مؤدلجة  ولكنها  لألطفال،  موجهة  فضائية  قنوات  وثمة 

ة والتعبدية والقيمية واألخالقية، ولكنها القنوات الهادفة ذات املضامين الديني

ولقيمنا   الحنيف  لديننا  املخالفة  ومبادئها  وشعائرها  عقائدها  إلى غرس  تتجه 

اإلسالمية األصيلة الصافية من اللوثات والضالالت. مثل هذه القنوات ينبغي 

مخالفاتها   وتحديد  مضامينها،  وتحليل  رسائلها  محتوى  ورصد  إليها  االلتفات 

 والقيمية والتحذير منها.الدينية 

 " قناة  لألطفال  املوجهة  القنوات  هذه  بين  مخصصة طهومن  قناة  وهي  "؛ 

تضمن مخالفات شرعية تخالف املنهج املتابع لها يجد أنها تو موجهة لألطفال،  

اإلسالمي األصيل الذي يستند إلى وحي القرآن الكريم ووحي السنة النبوية عن 

و  وسلم،  عليه  منحرفة   بنى تُ الرسول صلى هللا  عقيدة  على  القنوات  هذه  مثل 

سبيل  على  ذلك  ومن  الصحيحة،  والسنة  القرآن  ملنهج  مخالفة  وأيدلوجيا 

الشبهات  الكرام رضوان هللا عليهم جميًعا، وقذف  الصحابة  في  الطعن  املثال: 

، ويتمحور الخطر في هذه القنوات وتقديمها خالل رسائلها ومضامينهاالعقدية  

ف األطفال  األطفال، بترك  تستهدف  التي  القنوات  هذه   مثل  لسموم  ريسة 

كانت من  البرامج املوجهة لألطفال سواء  تلك الجرعة املكثفة من  في  واملتمثلة 

القنوات  باقي  في  متفرقة  برامج  حتى  أو  لألطفال،  مخصصة  قنوات  خالل 

غير   باألطفال  تنجرف  شيعية  عقدية  رؤية  وفق  مصاغة  فجميعها  الشيعية، 

 (7) من اآلباء، أو أبناء األسر املغيبة إلى الهاوية.املراقبين 

 15األطفال واإلدمان التلفزيوين، ماري وين، مرجع سابق، ص  (6)
زعفان،  انظر:    (7) اهليثم  حممد  العربية،  األطفال  قنوات  يف  العقدية  ص  املخاطر  من  سابق،  وما    57مرجع 

 بعدها. بتصرف واسع
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املواد  في  الشرعية  املخالفات  رصد  للتتبع  الدراسة  هذه  جاءت  وقد 

اإلعالمية التي تبثها قناة األطفال الفضائية "طه"، وتضمنت الدراسة ثالثة أطر 

 رئيسة: 

للدراسة عامة  مقدمة  وتضمن:  وأهميتها،  الدراسة  خلفية  األول:  ،  املبحث 

 وثالثة مطالب رئيسة:

األّول  وأهميتها، املطلب  وأهدافها،  وتساؤالتها،  الدراسة،  مشكلة  تحديد   :

 وحدودها.

 للدراسة.  التعريفات االصطالحية واإلجرائية: بيان املطلب الثاني

الثالث صلتها املطلب  وبيان  عليها  والتعقيب  السابقة،  الدراسات  عرض   :

 بالدراسة الحالية. 

للدراسةوأما   النظري  اإلطار  الثاني:  مطالب  املبحث  ثالثة  وتتضمن   ،

 رئيسة:

 : املخالفات الشرعية؛ مفهومها، وأنواعها. املطلب األّول 

 : نبذة تعريفية عن قناة األطفال الفضائية "طه".   املطلب الثاني

 : نبذة عامة عن الشيعة واملخالفات الشرعية لديهم. املطلب الثالث

الثالوأما   التحليليةاملبحث  الدراسة  "  ث:  قناة  مضمون  تحليل  "؛ طه) 

 ويتضمن ثالثة مطالب رئيسة: 

 . منهجية الدراسة وإجراءاتها: املطلب األّول 

 : بيان نتائج تحليل الدراسة ومناقشتها.   املطلب الثاني

 : خالصة النتائج العامة والتوصيات. املطلب الثالث

باللغ أحدهما  ملخصين  على  الدراسة  اشتملت  واآلخر كما  العربية  ة 

 باإلنجليزية، وقائمة املصادر واملراجع.

الحق   بيان  في  الكريم، وُسهمة  لوجهه  يجعلها خالصة  أن  نسأل  تعالى  وهللَا 

البرامج  خالل  من  تمرر  التي  الشرعية  للمخالفات  ورصد  الباطل،  وتعرية 

التي تح  يلون أمرهم باملخاطر  يق  املوجهة ألبناء املسلمين، وتوعية الجيل ومن 

بالنشء املسلم، وأن يأجرنا عليها ووالدينا وعلماءنا ومن كانت له ُسهمة خير في 

 ذلك، آمين. 

 املطلب األّول: تحديد مشكلة الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها، وأهميتها 

 :
ا

 مشكلة الدراسة  أوال

في  متخصصة  قنوات  وظهرت   
ً
واسعا  

ً
تنوعا الفضائية  القنوات  تنوعت 

نها قنوات خاصة باألطفال تقدم لهم محتويات متنوعة مجاالت معينة ومن بي

وسلوكية   وأخالقية  قيمية  رسائل  تتضمن  تربوية  أو  ترفيهية  أو  تعليمة  سواء 

وفاسد  ضار  هو  ما  ومنها  ونافع  وجاد  هادف  هو  ما  املضامين  هذه  بين  ومن 

مخلة وقيمية  شرعية  مخالفات  على  و ينطوي  طه  .  قناة  قدمته  ما  بينها  من 

لأل  الشرعية؛  الفضائية  املخالفات  لتتبع  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  طفال، 

الفضائية   طه  قناة  مضامين  تضمنتها  التي  والسلوكية  والتعبدية  العقدية 

 لألطفال.

الشرعية  املخالفات  تتبع  حول  تتمحور  الدراسة  هذه  مشكلة  فإن  ولذا 

   )العقدية والتعبدية والسلوكية( املتضمنة في قناة طه الفضائية لألطفال.

ا:   أسئلة الدراسةثانيا

 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن سؤالها الرئيس:

أخالقية( املتضمنة سلوكية و ما املخالفات الشرعية )عقدية، تعبدية،  

 ؟ األطفال الفضائية طه في قناة

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:  

 أسئلة الدراسة النظرية:  •

 الشرعية؟ ما املقصود باملخالفات  .1

 ما أصناف املخالفات الشرعية ؟ .2

 ما التعريف بقناة طه الفضائية لألطفال؟ .3

 أسئلة الدراسة امليدانية:  •

الفضائية   .1 طه  قناة  في  املتضمنة  العقدية  املخالفات  أبرز  ما 

 لألطفال ؟ 

الفضائية  .2 طه  قناة  في  املتضمنة  التعبدية  املخالفات  أبرز  ما 

 لألطفال؟ 

األخالق .3 املخالفات  أبرز  طه  ما  قناة  في  املتضمنة  السلوكية  ية 

 الفضائية لألطفال؟

ا:  
ا
 أهداف الدراسة ثالث

 تهدف الدراسة إلى اإلجابة على أسئلتها من خالل تحقيق ما يأتي:   

 أهداف الدراسة النظرية:  •

 بيان املقصود باملخالفات الشرعية. .1

 بيان أصناف املخالفات الشرعية. .2

 لألطفالالتعريف بقناة طه الفضائية  .3

 أهداف الدراسة امليدانية:  •

في قناة طه   .1 أبرز املخالفات العقدية املتضمنة  تتتبع واستعراض 

 الفضائية لألطفال. 

طه   .2 قناة  في  املتضمنة  التعبدية  املخالفات  واستعراض  تتتبع 

 الفضائية لألطفال.

في   .3 املتضمنة  السلوكية  األخالقية  املخالفات  واستعراض  تتتبع 

 لألطفال. قناة طه الفضائية 

ا:    أهمية الدراسةرابعا

أيتبرز   فيه،  دراسة    ةأهمية  تبحث  الذي  العلمي  الحقل  على  بناء  علمّية 

وثمرات  النتائج  وخالصة  ستضيفها،  التي  واملعرفية  العلمية  القيمة  ومدى 

البحث التي ستخلص إليها، وبحسب الجهات التي ستستفيد من نتائجها سواء 

املؤسسات أم األمة بعمومها. وفيما يلي بيان ألهمية  نطاق األفراد أم األسر أم  

 هذه الدراسة فيما يرجوه الباحثان بإذن هللا تعالى:
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 تفيد الدراسة في إطارها النظري اآلتي:   •

توضيح بعض املصطلحات املتعلقة بالدراسة، كاملخالفات الشرعية وما   -

كية  يتفرع عنها من مخالفات عقدية ومخالفات تعبدية ومخالفات سلو 

 أخالقية.

- " الفضائية  األطفال  قناة  بقناة  حجم طهالتعريف  عن  والكشف   "

 املخالفات الشرعية التي تبثها.

تناولت  - التي  الدراسات  ببعض  املجال  بهذا  واملهتمين  الباحثين  تعريف 

 قنوات األطفال بالدراسة والتحليل والبيان ملضامينها وآثارها. 

 اآلتية:   تفيد الدراسة في إطارها العملي الجهات •

األطفال  - قنوات  بمخاطر  تعريفهم  خالل  من  األمور  وأولياء  األسر 

وخاصة قناة طه الفضائية، وتنبيههم وتحذيرهم إلى املخالفات الشرعية 

 التي تقدمها ألبنائنا وبناتنا. 

ومحللين،   - نقاًدا  أم  لإلعالم  ممارسين  أفراًدا  أكانوا  سواء  اإلعالميين 

املؤسسات اإلعالمي في  وتفيد كذلك  البث  أم  اإلنتاج  ة سواء مؤسسات 

مخالفة.   مضامين  ذات  برامج  إنتاج  أو  بث  أو  شراء  خطورة  إلى  التنبه 

اإلسالمي  للمنهج  موافقة  صافية  إسالمية  بدائل  تقديم  على  والحرص 

 القويم وتحت إشراف هيئات شرعية مختصة. 

القنوات  - هذه  مثل  من  األطفال  بتحذير  التربوية  واملحاضن  املؤسسات 

 عيتهم من مثل هذه املضامين املخالفة للشريعة اإلسالمية. وتو 

مؤسسات الخطاب الديني؛ كاملنابر الدعوية واملراكز اإلسالمية والبرامج   -

من   والتحذير  والتوعية  القنوات  هذه  مثل  تعرية  في  الدينية  اإلعالمية 

 مضامينها، وتنبيه املسلمين إلى ضرورة حذفها من أجهزة البيت. 

األك  - هذه  الدراسات  مثل  من  االستزادة  خالل  من  والبحثية؛  اديمية 

تقدمها  التي  املتنوعة  املضامين  على  الضوء  تسلط  التي  الدراسات 

 وسائل اإلعالم املختلفة. 

ا:    حدود الدراسةخامسا

 جاءت هذه الدراسة ضمن الحدود التالية: 

القنوات:  • قناة األطفال    حدود  اختيارها  في  الحالية  الدراسة  اقتصرت 

املتنوعة األطفال  قنوات  بين  من  "طه"  خالل الفضائية  من  وذلك   ،

لتخصيص   فتوجها  مخالفات  من  القناة  تقدمه  ما  الباحثين  مالحظة 

تحليلية   دراسة  خالل  من  عليها  والوقوف  مضامينها  لتحليل  دراستهما 

 جات رقمية ونسبية إحصائية.   ترصد هذه املخالفات وتخرجها بمخر 

)املضامين( • تتبع  حدود املوضوعية  الحالية على  الدراسة  اقتصرت    :

تعبدية،  مخلفات  عقدية،  )مخالفات  الشرعية  املخالفات  وتحليل 

امل،  أخالقيةسلوكية  مخالفات   في محتوى  اإلعالمية    ضامين املتضمنة 

ب من  فيها  بما  "طه"  الفضائية  األطفال  قناة  تبثها  وفقرات التي  رامج 

 . متنوعةوأناشيد ورسائل إعالنية 

 

 

 للدراسة التعريفات االصطالحية واإلجرائيةاملطلب الثاني: بيان 

  :
ا

الشرعيةأوال "طه":   املخالفات  قناة  املخالفات   في  الباحثان  يعّرف 

بأنها:   ألفاظ مكتوبة أو منطوقة أو الشرعية إجرائًيا  القناة من  كل ما تعرضه 

أو   ثابتة  و صور  رموز  أو  مخالفة  أمتحركة  مضامين  تحمل  للعقيدة يقونات 

يستقيها  التي  الصحيحة والعبادات والتشريعات والسلوكات واألخالق واآلداب 

في  وسيأتي  الثابتة.  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  والجماعة  السنة  أهل 

 راسة.  اإلطار النظري الحًقا بيان ألنواع املخالفات الشرعية املقصودة في الد

ا  هي قناة موجهة لجمهور األطفال تبث " :  قناة طه الفضائية لألطفال:  ثانيا

م، التي انبثقت عن 18-07-2014موادها التلفزيونية من لبنان، تأسست منذ  

ويمولها،  اللبناني  هللا  حزب  عليها  ويشرف  اللبنانية،  الفضائية  املنار  قناة 

ي تمول القناة أو اإلفصاح عن ويحاول القائمون عليها التعتيم عن الجهات الت

أية معلومات تتعلق بالقناة حيث تقدم مواد تلفزيونية متنوعة بين الدراما التي 

تقدم على شكل رسوم متحركة، وأغاني وأناشيد، فضال عن الدراما املمثلة من 

 (8)."قبل األشخاص

بالدراسة  صلتها  وبيان  السابقة،  الدراسات  عرض  الثالث:  املطلب 

 الحالية

  :
ا

 الدراسات السابقة:أوال

السابقة   الدراسات  إلى مجموعة من  التوصل  تم  الباحثين  في حدود اطالع 

 ، ومن أهمها: ذات الصلة بموضوع الدارسة

القيم اإلسالمّية في البرامج الكرتونّية املوجهة    م(2019دراسة القضاة )  .1

إسالمي".   تربوي  منظور  من  تحليلية  "دراسة  الدراسة للفتيات  هدفت 

السلبية إل والقيم  اإلسالمية  للقيم  املوافقة  اإليجابية  القيم  بيان  ى 

املوجهة   الكرتونية  البرامج  في  املتضمنة  اإلسالمية  للقيم  املخالفة 

أسلوب   باستخدام  وذلك  الوصفي  املنهج  الدراسة  واعتمدت  للفتيات، 

في  القيم  لرصد وتحليل  أداة استمارة  تطوير  تحليل املضمون من خالل 

لكرتونية املفترضة في عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد البرامج ا

تبني  في  بيئة خصبة حيث تساهم  البرامج الكرتونية  النتائج منها تعد  من 

املشاهدة   كثافة  على  ذلك  ويعتمد  األطفال  وقيم  معتقدات  وتشكيل 

بعدد الساعات وتراكم األيام، تؤدي املشاهدة الكثيفة للبرامج الكرتونية  

جع  واقعه إلى  في  يشاهده  ما  خالل  من  الحقيقي  واقعه  يدرك  الطفل  ل 

االفتراض ي، احتوت البرامج الكرتونية عينة الدراسة على أعلى نسبة قيم 

والتعبدية   اإليمانية  للقيم  افتقرت  وكما  وسلبية  إيجابية  اجتماعية 

 والوطنية والبيئية. 

طيور الجنة القيم اإلسالمية في قناة  م( "2018)  وآخريندراسة الربابعة   .2

  
ّ
تحليلية".    -الفضائية القیم دراسة  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  ھدفت 

الفضائیة؛  الجنة  طیور  قناة  وفقرات  أناشید  تضمنتھا  التي  اإلسالمیة 

سواء أكانت هذه القیم إیجابیة موافقة للقیم اإلسالمیة، أو قیما سلبیة  

الفروق عن  للكشف  الدراسة  وسعت  اإلسالمّیة،  للقیم  بين    مخالفة 

عمر  )جنس،  املتغيرات  من  لعدد  وفقا  السلبیة  والقیم  اإلیجابیة  القیم 

 
طفال أمنوذجاً(، الدعاية والدعوة املوجهة إىل األطفال يف القنوات الفضائية املخصصة لألطفال )قناة طه لأل  (8)

 م 2015 / 14هاشم احلمامي، العدد 
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الوصفي   املنھج  الباحث   واعتمد  تقدیمھا(.  مكان  األنشودة،  مقدم 

( من  الدراسة  عینة  تكونت  حیث  قناة  107التحلیلي،  تعرضھا  أناشید   )

نتائج املتوسطات الحسابیة   طیور الجنة لألطفال بشكل دوري، وجاءت 

رافات املعیاریة للقیم اإلیجابیة بدرجة منخفضة إلى درجة مرتفعة  واالنح

اإلیمانیة،  القیم  األولى،تلیھا  املرتبة  في  االجتماعیة  القیم  جاءت  حیث 

والقیم التعبدیة، واألسریة على التوالي، في حين جاءت القیم االقتصادیة  

نحرافات  والبیئیة في املرتبة األخيرة، كما بینت املتوسطات الحسابیة واال 

األولى   املرتبة  في  االجتماعیة  القیم  أن  السلبي  الجانب  في  للقیم  املعیاریة 

والبیئیة،   واألسریة،  واالقتصادیة،  الجمالیة،  القیم  تلیھا  التوالي  وعلى 

 واإلیمانیة، والقیم الوطنیة في املرتبة الثامنة من حیث الترتیب. 

عمر .3 الم(  2018)  دراسة  على  التلفازية  البرامج  االجتماعية  أثر  تنشئة 

هدفت    للطفل من وجهة نظر أولياء األمور "قناة سبيس تون أنموذجا.

الدراسة إلى التعرف على تأثير البرامج التلفازية على التنشئة االجتماعية  

الوصفي  املنهج  على  الدراسة  هذه  في  الباحثة  اعتمدت  حيث  للطفل، 

من) الدراسة  عينة  تكونت  وقد  املسحي  أظهرت  80التحليلي  وقد   ،
ً
وليا  )

قن يشاهدون  األطفال  غالبية  أن  اآلتية:  الدراسة  نتائج  اة  الدراسة 

سبيستون، وأن األطفال يقبلون مشاهدة القناة بصفة دائمة وهذا راجع  

في  فراغهم  أوقات  يقضون  األطفال  وأغلب  بالقناة،  األطفال  لتعلق 

مشاهدة القناة، وأن أغلب األولياء يتركون أطفالهم يشاهدون القناة بكل  

عو  حرية وهذا راع إلى طبيعة القناة ألنها قناة لألطفال ليس هناك ما يد

 للخوف من تأثيرها السلبي على أطفالهم.

4. ( خنفر  قنوات م(  2017دراسة  لدى  األخالقية  املسؤولية  تحقق  مدى 

الخفي. املنهج  مفهوم  ظل  في  تحليلية  رؤية  العربية:  هدفت   األطفال 

قنوات   لدى  األخالقية  املسؤولية  تحقق  مدى  إلى  التعرف  إلى  الدراسة 

العربية لأل   -املجد  -األطفال  نت  والجزيرة  وكارتون  وسبيستون،  طفال، 

س ي  بي  وإم  ونيكليديون،  وكراميش،  وسنا،  وأجيال،  وطيور  3ورك،   ،

الجنة، وذلك بالنسبة للمشاركين واألعمال الدرامية والبرامج واإلعالنات  

من   الدراسة  عينة  تكونت  كما  من    8التجارية،  األطفال  رياض  معلمات 

العربية السعودية، واتبعت روضة جمعية فتاة الخليج في الخبر باململكة  

بطاقة   في  الدراسة  أدوات  وتمثلت  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة 

مالحظة تحمل املسؤولية األخالقية في قنوات األطفال العربية، واستمارة 

املقابلة شبه املحددة املفتوحة مع املعلمات، وخلصت نتائج الدراسة إلى 

ملؤشرات املالحظة  بطاقة  محاور  جميع  األخالقية   أن  املسؤولية  تحقق 

واإلعالنات   التلفزيونية  والبرامج  الدرامية  واألعمال  املشاركين  في  املتمثلة 

  1.79و    1.80في قنوات األطفال العربية تراوحت ما بين املتوسط العام  

محور   وحصل   ،
ً
جدا والضعيف  الضعف  فئة  بين  أنها  إلى  أشار  مما 

في فئة الضع  1.87الدرامية على متوسط يف، كما خلصت الدراسة  أي 

من خالل تحليل نتائج املقابالت املفتوحة مع عينة الدراسة من املعلمات  

سلوك   في  التلفزيونية  للقنوات  اإلعالمي  للمحتوى  الكبير  التأثير  إلى 

األطفال وأفكارهم وممارساتهم الحياتية باعتبار ما يقدم لهم على شاشة  

ب يؤثر  خفي  تربوي  منهج  التليفزيون  معارفهم  قنوات  في  مباشر  شكل 

 وسلوكاتهم. 

5.  ( عوف  الروضة    م(2017دراسة  طفل  على  املتحركة  الرسوم  تأثير 

 دراسة تحليلية.  
ا
 وسلبيا

ا
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثيرات  إيجابيا

والسلوكية   املعرفية  الجوانب  في  املتعددة  املتحركة  الرسوم  برامج 

بشك املتحركة  الرسوم  على  تعتمد  التي  وكلما سمت  لألطفال  أساس ي،  ل 

أنجب   الذي  النشء  يشكل  أن  والبد  واألرواح،  األجساد  األهداف سامت 

واملجتمع،  والجماعة  األسرة  على  مرادها  في  بالنفع  تعود  سامية  غاية 

والتعرف إلى إيجابيات وسلبيات الرسوم املتحركة وإيجاد السبل لتوعية  

الدرا هذه  واعتمدت  والخطأ،  الصواب  تمييز  على  على  الطفل  سة 

واملنهجية   املتحركة  الرسوم  تحليل  في  التحليلية  الوصفية  املنهجية 

االستقرائية ،وخلصت الدراسة إلى أن فترة تعلق األطفال بوسائل اإلعالم 

مرتفعة عند سن الثالثة للذكور والخامسة لإلناث، وهذه أخطر مراحل 

األمها من  عالية  نسبة  وأن  ومعتقداته،  أفكاره  وبناء  الطفل  ال  نمو  ت 

يدركن دور الرسومات املتحركة في ترسيخ القيم العقدية الصحيحة من  

عدمها لدى األطفال، وأوصت الدراسة بوجوب االهتمام بتعميق التربية  

خالل  من  املتحركة  الرسوم  أفالم  وتقديم  األطفال،  نفس  في  اإلسالمية 

القيم   وتعليمهم  األطفال  تثقيف  طريق  عن  إسالمي  منظور  تقديم 

 ية ودستور الحياة اإلسالمي. اإلسالم

6. ( مخيمر  "2015دراسة  برامج  م(  التلفزيونية  األطفال  برامج  في  القيم 

س ي  بي  إم  تحليلية.   -أنموذجا    3قناة  إلى    دراسة  الدراسة  هدفت 

التعريف على األساليب الفنية التي تتضمنها برامج األطفال التلفزيونية في 

س ي  بي  )إم  على  3قناة  التعريف  إلى  إضافة  تلك (،  تتضمنها  التي  القيم 

الوطنية،   واالجتماعية،  الدينية،  القيم  من  بكل  محددة  البرامج 

واعتمدت  السلبية،  السلوكات  على  الدالة  والقيم  العلمية،  السياسية، 

تحليل املضمون حيث   في أسلوب  الوصفي واملتمثل  املنهج  الدراسة على 

اس التي  املحتوى  تحليل  استمارة  هي  الدراسة  أداة  لجمع  كانت  تخدمتها 

أكثر   أن  ومنها  نتائج   إلى  الدراسة  خلصت  وقد  الدراسة،  عينة  بيانات 

( هي  3القيم املتضمنة في برامج األطفال التلفزيونية على قناة )إم بي س ي 

بمختلف   العنف  احتل  حيث  السلبية  السلوكيات  على  الدالة  القيم 

برامج األطفال   أشكاله املرتبة األولى في جميع القيم الفرعية املتضمنة في

( إضافة إلى أن أقل القيم املتضمنة في تلك البرامج  3على قناة )إم بي س ي 

في   البرامج  أن معظم  إلى  العلمية،كما توصلت  الوطنية والقيم  القيم  هي 

س ي  بي  )إم  العربية 3قناة  اللغة  أخذت  حيث  مستوردة  برامج  هي   )

 الفصحى املرتبة األولى في استخدامها في تلك البرامج.

7.  ( الحمامي  في  م(  2015دراسة  األطفال  إلى  املوجهة  والدعوة  الدعاية 

 .)
ا
 القنوات الفضائية املخصصة لألطفال )قناة طة لألطفال أنموذجا

هدفت الدراسة إلى الدعوة والدعاية الدينية، وأهمية التلفزيون لجمهور  

املواد  تحليل  إلى  البحث  تطرق  فقد  للبحث  امليداني  اإلطار  وفي  األطفال 

قيل(، ال تساؤل)كيف  على  باإلجابة  الدينية  املضامين  ذات  تلفزيونية 

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي لتحليل البيانات املتعلقة 

الفضائية  التلفزيونية  طه  قناة  في  عرضت  التي  التلفزيونية  املواد  بواقع 

املواد   نسبة  أن  أهمها:  نتائج  إلى  الدراسة  لألطفال، وخلصت  املخصصة 

( من مجموع املواد  %20.8)  الدينية املوجهة إلى األطفال في قناة طه بلغت

أو   أشكال  ثالثة  في  املواد  هذه  وقدمت  للبحث،  شملتها  التي  التلفزيونية 

سردي  برامج  للتعليق،  املصاحب  الفلم  )األغنية،  هي:  فنية  قوالب 

الثالثة   األشكال  هذه  خالل  من  قدمت  طه  قناة  أن  وتبين  وحوار(، 

ن تتعلق بالعقيدة والشريعة واألخالق، كما أنها قدمت هذه املواد  مضامي

 بلهجتين عربيتين هما اللبنانية والعربية بلحن فارس ي )إيراني(.
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8. ( زعفان  األطفال   م(2015هـ   1436دراسة  قنوات  في  العقدية  املخاطر 

والشيعية".  والتنصيرية  الوثنية  للمخاطر  تحليلية  دراسة   "  العربية 

الدراسة الوثنية والنصرانية والشيعية    هدفت  بيان وتحليل املخاطر  إلى 

والجماعة   السنة  أهل  بيوت  تستقبلها  التي  العربية  األطفال  قنوات  في 

وقناة)   تون(،  وقناة)سبيس  ثري(  س ي  بي  )إم  بقناة  الدراسة  في  واملحددة 

الدراسة  اعتمدت  حيث  لألطفال(،  وقناة)طه  العربية(،  كرتون  إن  س ي 

الوص املنهج  املحلل  على  أن  الدراسة  أظهرت  وقد  املسحي،  التحليلي  في 

من   الكثير  سيلمس  القنوات  تلك  في  والشيعية  الغربية  لألطروحات 

وجد   إذ  الوثنية  الخرافات  مستوى  على  املتشابهة  العقدية  القضايا 

سنجد   الشيعة  وعند  العادة،  وخرق  الروحية  التحول  فكرة  عندهم 

ة، وعلى مستوى العبادة سنجد الطفل املسردب، وقوة األضرحة الروحي

وعلى  العادة،  وخرق  التحول  فكرة  الغربية  اإلعالمية  األطروحات  في 

مستوى العبادات سنجد الفساد التعبدي املظلل، فالطرح الغربي يكرس  

في  العنف  لتفريغ طاقة  ويسعى  ذلك  يستثمر  والشيعي  الدموي،  العنف 

 اتجاه الثأر من قتلة الحسين رض ي هللا عنه. 

)   دراسة .9 دراسة م(  2013نصر  املتحركة  الرسوم  في  العقدية  األساطير 

.هدفت الدراسة إلى توضيح تحليلية نقدية في ضوء العقيدة اإلسالمية

مفهوم   بتوضيح  وذلك  املتحركة  الرسوم  أفالم  في  العقدية  األساطير 

املتحركة، وبيان مخالفتها ألصول  الرسوم  أفالم  في  األسطورة، وتوظيفها 

مية، من خالل الكشف عن مصادر هذه األساطير سواء  العقيدة اإلسال 

والديانة  اليابان  كديانات  األرضية  الوضعية  الديانات  من  أكانت 

اليونانية، وقد خلصت الدراسة من خالل التحليل إلى توظيف األساطير  

 على عقيدة 
ً
العقدية في أفالم الرسوم املتحركة، األمر الذي يشكل خطرا

واعتمدت املسلم،  الذي   الطفل  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  الدراسة 

الرسوم  أفالم  في  العقدية  باألساطير  املتمثلة  الظاهرة  وصف  على  يقوم 

في  أصولها  ثم  ومن  منها،  مختارة  نماذج  باستقراء  وذلك  املتحركة، 

هي:   األسطورة  أن  إلى  الدراسة  وخلصت  منها،  اقتبست  التي  الديانات 

بأ  عنه  عبر  عقيدة،  غياب تصور محور عن  في ظل  حكائي، وضع  سلوب 

الرسوم   أفالم  في  توظيفها  تم  وقد  ما،  مجتمع  عن  الصحيح  الوحي 

ملخالفتها   املسلم،  الطفل  عقيدة  على   
ً
خطرا يشكل   

ً
توظيفا املتحركة 

أصول العقيدة اإلسالمية في جوانب متعددة، مما يتطلب تضافر جهود  

 القائمين على اإلعالم إليجاد البديل املناسب. 

10. ( الحولي  "دراسة  م(  2004دراسة  املتحركة  الرسوم  أفالم  في  القيم 

أفالم    تحليلية". في  املتضمنة  القيم  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

محتوى  تحليل  خالل  من  املتحركة  رأي  40)  الرسوم  واستطالع   
ً
فلما  )

( شملت  عشوائية  املنهج  100عينة  مستخدما  غزة،  محافظة  من  أم   )

وت التحليلي  اإلحصاءات  الوصفي  الباحث  واستخدم  املحتوى،  حليل 

لرأي   بالنسبة  النتائج  أهم  وكانت  مئوية،  ونسب  تكرارات  من  الوصفية 

"التعاون   مثل  قيم  وجود  املتحركة  الرسوم  إيجابيات  أهم  األمهات 

( بنسبة  واألمانة"  بنسبة  %13.3والصدق  اللفظية"  و"الطالقة   )

(12.6%( بنسبة  الواسع"  "والخيال  بنسبة (  12.6%(،  العقلية"  و"القدرة 

(، وكانت أهم السلبيات "العنف %10( و"مساعدة اآلخرين" بنسبة )10%)

( بنسبة  بنسبة )%18.8والجريمة"  الوقت"  ( وبالنسبة %17.5( و"إضاعة 

لتحليل األفالم فقد بينت النتائج أن أهم  قيه إيجابية هي التعاون وأهم  

بين كال النتائج )رأي املهات    قيمة سلبية هي العدوان، ولوحظ اتفاق كبير

وتحليل األفالم( وأوصت الدراسة على ضرورة إنشاء قناة فضائية عربية  

على   املتحركة  والرسوم  عموما  األطفال  برامج  في  متخصصة  إسالمية 

السليم  االستخدام  في  بدورها  األسرة  قيام  وجوب  مع  الخصوص  وجهه 

األ  برامج  في  اإلسالمية  القيم  وتضمن  أفالم  للتلفزيون،  وخاصة  طفال 

 الرسوم املتحركة. 

ا:    التعقيب على الدراسات السابقة: ثانيا

وغير   املباشرة  العالقة  ذات  السابقين  الباحثين  جهود  استقراء  خالل  من 

الباحثين  فإن  الدراسة  بموضوع  إطالعهم  -املباشر،  دراسات   -ابحدود  وجدا 

د منها  األطفال،  قنوات  تضمنتها  التي  القيم  ببيان  التي ُعنيت  القضاة  راسة 

حللت القيم اإليجابية والسلبية في البرامج الكرتونية املوجهة للفتيات، ودراسة  

ودراسة   الفضائية،  الجنة  طيور  قناة  في  القيم  حللت  التي  وآخرين  الربابعة 

قناة في  القيم  التي حللت  الحولي وغيرها من    mbcمخيمر  الفضائية، ودراسة 

القيم في قنوات األطفال الفضائية أو برامج   الدراسات حيث اتجهت إلى تحليل

 موجهة لألطفال تحديدا. ولم تتناول قناة طه الفضائية ولم تتطرق ملضامينها.

وهناك دراسات تناولت الجانب التأثيري لقنوات األطفال مثل دراسة عمر  

على  عام  بشكل  األطفال  قنوات  أثر  بيان  إلى  اتجهتا  اللتين  عوف  ودراسة 

وعلى   طه  األطفال  قناة  إلى  تتطرق  لم  أيضا  وهي  االجتماعية،  تنشئتهم 

 الفضائية. 

وهناك دراسات ذات عالقة مباشرة بموضوع هذه الدراسة، من حيث أنها  

ركزت على األساطير والخرافات العقدية في قنوات األطفال مثل دراسة نصر، 

والتع العقدية  املخالفات  تتناول  ولم  والخرافات  األساطير  تناولت  بدية لكنها 

 والسلوكية، ولم تتناول قناة طه أيضا. 

دراسة  وهما  الدراسة  هذه  في  الباحثان  منهما  استفاد  دراستان  وهناك 

الحمامي التي بحثت أساليب الدعاية والدعوة في قناة طه الفضائية، ولكنها لم 

تتناول املخالفات الشرعية وإنما كان تركيزها على األساليب الدعائية والدعوية 

القن هذه في  موضوع  من  اقتربت  التي  الدراسة  وهي  زعفان  دراسة  وكذلك  اة، 

تناولت   حيث  العربيةالدراسة  األطفال  قنوات  في  العقدية  وتناولت املخاطر   ،

، وبينت جوانب من املخالفات الوثنية والتنصيرية والشيعيةاملخاطر العقدية  

املخ تتناول  لم  ولكنها  طه.  قناة  الشيعية،  القنوات  في  األخرى  العقدية  الفات 

باملخاطر  عالقة  له  مما  بعضها  إلى  إشارتها  مع  األخالقية  السلوكية  التعبدية 

 العقدية. 

وعلى الرغم من أّن الدراسة الحالية استفادت جًدا من الدراسات السابقة 

وبنسل مختلفة بحسب طبيعة وموضوع كل دراسة، خاصة في بناء االستمارة 

أب الباحثان  ضمنها  التي  وقد  التحليلية  للتحليل،  خضعت  التي  املخالفات  رز 

استفاد الباحثان في بناء أداة الدراسة من دراسة: مخالفات في العقيدة الذي 

أوردها  التي  العقدية  املخاطر  وكذا  خزيمة،  ابن  لدار  العلمي  القسم  أعده 

 زعفان في دراسته، والحمامي وغيرهم، إال أن هذه الدراسة تميزت بما يلي: 

راسة في تتبعها للمخالفات الشرعية املتنوعة، وتشمل:  انفردت هذه الد -

السلوكية  واملخالفات  التعبدية،  واملخالفات  العقدية،  املخالفات 

 األخالقية.

املحتوى(   - )تحليل  التحليلي  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  انتهجت 

املخالفات   ورصد  القناة  تبثه  الذي  املحتوى  تحليل  على  يعتمد  والذي 

 ابعة والرصد والتحليل املباشر من الباحثين. من خالل املت
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التحليلية   - االستمارة  وهي  الباحثان  بناها  أداة  على  الدراسة  اعتمدت 

والتي تضمنت ثالثة محاور، كل محور منها خاص بجانب من املخالفات  

على  الدراسة  واعتمدت  أخالقية.  تعبدية، سلوكية  الشرعية، عقدية، 

 فقراتها في التحليل والنتائج. 

خضعت الدراسة نتائج التحليل )تحليل املحتوى( الختبارات إحصائية  أ -

وفق  املخالفات،  من  مخالفة  كل  لورود  رقمية  نتائج  إلى  وخلصت 

 التكرارات والنسبة املئوية، ثم تقديم تفسيرات لهذه النتائج الرقمية.  

 املبحث الثاني:

 اإلطار النظري للدراسة

 الشرعية؛ مفهومها، وأنواعهااملخالفات : املطلب األّول 

 :
ا
  ات الشرعية املخالفمفهوم أوال

 مفهوم املخالفة في اللغة  .1

مخالفة  يخالف  خلف  من  املخالفة  وأصل  مخالفة،  جمع  املخالفات 

منظور:   ابن  ويقول  ا، 
ً
ة.وخالف ضادَّ

ُ
امل  :

ُ
ف

َ
الر و   الِخال  

َ
ف

َ
ل
َ
خ لق ج ُيقال: 

ُ
خ عن  ُل 

ر عن  تغيَّ إذا   
ً
لوفا

ُ
 خ

ُ
بيه يخلف

َ
َوَس ويقا  (9) ه.أ ى 

َ
َيْبل وُب 

َّ
الث  :

ُ
ِليف

َ
خ
ْ
ال    طهُل 

َ
 يخرجف

َباِلي  
ْ
ثم  ال َفُق،  منه 

ْ
خلفتُيل ُفُه.    فيقال 

ُ
ل
ْ
خ
َ
أ ْوَب 

َّ
َوْعد  لِخالفا  ومنهالث

ْ
ال  (10) .ِفي 

  (11)واملخالفة هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

"ال الفعل:  هذا  اشتقاقات  دالالت  من  الشعراء، وجاء  مذاهب  عن   خروج 

آلثارهم االقتفاء  سلطة    هو  أو ،  وترك  تفرضه  رأي  أو  سائد  رأي  على  الخروج 

للدولة. من و   قوّية  املتقاربة  األصوات  تحول  بها  ويراد  املماثلة  خالف  املخالفة 

املخالفة: بضم امليم من و   .حال التماثل أو التشابه إلى حال التخالف والتباعد

   (12) ".خلف عن األمر: خرج عنه

أّن   واشتقاقاتها  املخالفة  ملفردة  ودالالت  معان  من  سبق  مما  ونستخلص 

الشاذ  والتصرف  املعتاد،  عن  والتغّير  األصل،  عن  الخروج  إلى:  يرجع  أصلها 

 الذي يستوجب العقوبة.

 مفهوم  .2
ا
 املخالفة اصطالحا

" بأنها:  اصطالًحا  املخالفة  الثابت تعّرف  الحكم  نفي  على  الكالم  داللة 

ال عن  عنه  للمنطوق  املسكوت  أن  أي  املنطوق،  قيود  من  قيد  النتفاء  سكوت 

 (13)".مخالف لحكم املنطوق به

األصل  خارج عن  فعل  أو  قول  كل  بأنها  املخالفة اصطالحا  تعريف  ويمكن 

ففي  مجازاة.  أو  تثريب  أو  لوم  عليه  يترتب  مما  عليه،  وينبني  إليه  يرجع  الذي 

القانون   عن  املرء  فيها  يخرج  التي  فإنه املخالفات  فعل،  أو  بقول  العام 

األعراف  خالف  ومن  العامة،  الوالية  من صاحب  عقوبة  ذلك  على  يستوجب 

والقيم السائدة وخرج عن نطاقها يستوجب لوًما وتثريًبا من أفراد املجتمع وقد  

 
 94و 93 /9لسان العرب، ابن منظور،  (9)
 212 /2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  (10)
 251 /1( املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، 11)
 /pm6 ،https://www.arabdict.com/arم، 2020/ 12/ 17املخالفة لغًة، عرب دكت،  (12)
 م. 2020، 20، عajspمفهوم املخالفة )حقيقته، أنواعه، حجيته(، وليد بن إبراهيم اخلليفة، الناشر  (13)
 

يستوجب عقوبة ومجازاة قانونية لذلك، ومن خرج عن حدود الشرع الحكيم 

ك مطلوًبا وواجبا استوجب عقوبة تشريعية  وارتكب منهيا عنه في التشريع أو تر 

 عاجلة أو آجلة جراء خروجه عن املشروع. 

 املخالفات الشرعية: مفهوم  .3

تعريف املخالفة الشرعية اصطالحا بأنها كل اعتقاد أو قول أو فعل خارج  

السنة   الكريم ومن  القرآن  املستوحاة من  عن األصول والتشريعات اإلسالمية 

 النبوية الثابتة. 

كل ما تعرضه قصود باملخالفات الشرعية في قناة "طه" الفضائية: فهي  وامل

رموز  أو  متحركة  أو  ثابتة  صور  أو  منطوقة  أو  مكتوبة  ألفاظ  من  القناة 

للعقيدة الصحيحة والعبادات والتشريعات يقونات تحمل مضامين مخالفة  أو 

ال من  والجماعة  السنة  أهل  يستقيها  التي  واآلداب  واألخالق  قرآن  والسلوكات 

 الكريم والسنة النبوية الثابتة.  

: ثاني
ا
   ات الشرعية املخالفأنواع ا

 فيما يلي بيان ألنواع املخالفات الشرعية املقصودة في الدراسة:  

أصول االعتقاد وما يتفرع عنها،    هي االنحرافات فياملخالفات العقدية:   .أ

بالك الثابتة  وأركانه  اإليمان  أصول  عن  املرء  فيها  يخرج  تاب  والتي 

وجل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واإليمان    إليمان باهلل عزوالسنة؛ وهي ا 

والقضاء   اآلخر  فروع   وشره،  هخير والقدر  باليوم  من  عنها  يتفرع  وما 

العقيدة الصحيحة الثابتة، ويدخل في ذلك كّل ما يتنافى أو يتناقض مع  

تعالى  باهلل  كاإلشراك  الثابتة؛  فروعها  أو  العقيدة  أصول  من  أصل 

واالستغاثة بغيره سبحانه ودعاء األموات والذبح لغير هللا تعالى، أو إنكار  

كإنك الدين؛  من  ومعلوم  ثابت  اعتقاد  نعيمه،  أي  أو  القبر  عذاب  ار 

 (14)وإنكار ما ثبت من عالم الغيب واآلخرة. 

التعبدية .ب القلبية  املخالفات  والتصرفات  األفعال  مجموعة  هي   :

والعملية   الشعائر والقولية  وأداء  العبادات  جانب  في  الخاصة 

وغيرها.   والحج  والزكاة  والصيام  والصالة  واألذان  كالوضوء  املشروعة؛ 

رء على غير الوجه املشروع سواء في هيئاتها أم في أماكنها  بحيث يؤديها امل

املخصصة لها أم في أوقاتها املحددة لها أم في عددها وكيفياتها املشروعة  

أصال. كأن يزيد في األذان شيئا أو يؤدي حركات الصالة على غير الوجه  

 الذي ورد في الشرع، وغير ذلك. 

األخالقية  .ت األفعااملخالفات  مجموعة  هي  القولية :  والتصرفات  ل 

الكتاب والعملية   في  املشروع  األصل  عن  أدائها  في  صاحبها  يخرج  التي 

واإليذاء   والشتم،  والسب  اللعن  مثل  األمة،  خيار سلف  والسنة وفعل 

الجسدي أو إيذاء اآلخرين، أو الظهور بمظاهر مخالفة سواء في الشكل 

 أو اللباس أو غيرها. 

  

 
استفدت بعض هذه املخالفات من: خمالفات يف العقيدة، إعداد القسم العلمي بدار ابن خزمية، ) د,    (14)

 ط, ت(

https://www.arabdict.com/ar/
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 عن قناة األطفال الفضائية "طه" املطلب الثاني: نبذة تعريفية

: التعريف بقناة طه الفضائية 
ا

 أوال

الصناعية   األقمار  على  من  وتبث  العربية  باللغة  ناطقة  شيعية  قناة  هي 

تبث  األطفال  لجمهور  موجهة  وهي  والجماعة؛  نة  السُّ أهل  على  املحسوبة 

عن م، التي انبثقت  18-07-2014موادها التلفزيونية من لبنان، تأسست منذ  

ويمولها،  اللبناني  هللا  حزب  عليها  ويشرف  اللبنانية،  الفضائية  املنار  قناة 

عن   اإلفصاحويحاول القائمون عليها التعتيم عن الجهات التي تمول القناة أو  

أية معلومات تتعلق بالقناة حيث تقدم مواد تلفزيونية متنوعة بين الدراما التي 

شيد، فضال عن الدراما املمثلة من تقدم على شكل رسوم متحركة، وأغاني وأنا

 (15).قبل األشخاص

املخصصة لألطفال والتي   مجموعة من القنوات الشيعية الفضائيةوهناك  

عّد تبث عبر النايل سات على رأسها قناة "طه،  الهدهد، هادى" 
ُ
تلك القنوات  وت

 التي غفلة من األسرة واآلباء الذين ال يالحظون املواد    يأداوت للتشييع الناعم ف

 
ً
تعرضها تلك القنوات ومدى خطورتها على أطفالهم وخاصة أنها تعرض ظاهريا

من    
ً
عاديا كارتون محتوى  األخرى    أفالم  القنوات  من  كغيرها  واألناشيد  

لألطفال، عقدية موتك  املخصصة  رؤية  وفق  مصاغة  جميعها  أن  خطورتها  ن 

إلى   اآلباء  من  املراقبين  غير  باألطفال  تنجرف  إلى  ،  الهاويةشيعية  تهدف  فهي 

مباشر  غير  بطريقة  التشيع  على  املسلمين  أطفال  ترسانة تربية  تمثل  وهي  ة، 

فضائية تهدف إلى تصدير الثورة الخمينية ونشر الفكر الشيعي الصفوي لدى 

 (16) األجيال والشعوب العربية واإلسالمية وغيرها.

نة غير الفاطنين ملحتوا ها الشيعي، وذلك  وقد تنطلي على كثير من أهل السُّ

بسبب كثرة املفردات الدينية واألناشيد التعليمية املرغبة في األحكام الشرعية  

تكون   األناشيد  وغالب  األخالق؛  ومكارم  وعمرة،  وحج،  وصيام،  صالة،  من 

بأغاني  املحتشمة مقارنة  باملالبس  املزينين  بفرق كورال من األطفال  مصحوبة 

األخرى؛   القنوات  معظم  في  من األطفال  لها  للمشاهد  جذب  عوامل  وكلها 

للعقائد  لألطفال  "طه"  قناة  أطروحات  معظم  تكريس  إذ  األولى،  الوهلة 

الشيعية،   العقدية  الدالالت  ذات  الرمزية  والرايات  اللطميات؛  مثل  الشيعية 

وتعظيم املدن واملشاهد الشيعية في نفوس األطفال املتلقين ألطروحات القناة، 

األضرحة   فكرة  والنجفك وتعظيم  كربالء  التوسل ،  أضرحة  على  التركيز  مع 

أعتابها،  والبكاء على  بها  القبور والتمسح  تلك  واالستغاثة ودعاء األطفال عند 

الشيعة. أئمة  ميالد  أعياد  احتفاالت  في  االعتقاد  في  التشديد    قناةالتركز  و  مع 

وجدان  في  عنهما  هللا  رض ي  علي  بن  الحسين  مظلومية  فكرة  ترسيخ  على 

ل، عبر بكائيات عقدية مخالفة ألصول االعتقاد عند املسلمين، وتخالف األطفا

فالشيعة  الفداء؛  ملسألة  أيًضا  ومخالفة  بل  والقدر،  بالقضاء  اإليمان  كذلك 

باعتقادهم في فداء الحسين والطرح الفني يقترب ليتشابه مع الطرح النصراني 

الفداء مسألة  في  في  الشيعة  عقيدة  على  القناة  وتركز  للطفل  امل.  والوالء  هدي 

املسردب؛ سواء في األناشيد أو البرامج أو األدعية واألذكار الدينية التي تطرحها  

 
العدد  مرجع سابق،  ، هاشم احلمامي،  ..  الدعاية والدعوة املوجهة إىل األطفال يف القنوات الفضائيةانظر:    (15)
 م2015 /4
عاتنا اإلسالمية.. والتعريف ببعضها، الصغري، إبراهيم، تقرير يرصد خطر القنوات الشيعية على جمتم انظر:    (16)

متكاملة،   برؤية  هادف  إعالم  حنو  بريس  م،  2015مايو    15هوية 
http://howiyapress.com/8569-2 / 

اليوم؛   مدار  على  على  القناة  كي  وتركز  لألطفال  العسكري  التأهيل  مسألة 

يكونوا من جنود هذا املهدي عبر التدريبات داخل األعمال الفنية املصورة. هذا 

لخاطئ لألطفال على الوضوء والصالة بحسب الطرح إضافة للتدريب العملي ا

  (17).الشيعي

ا:   (18) الفقرات التي تضمنتها قناة طه الفضائية لألطفالثانيا

بأسلوب   .1 األطفال  من  عدد  فيه  ويشارك  بالكورال  املصحوبة  األناشيد 

على   غنائي فيها  العرض  يعتمد  حيث  حسين"  "حبيبي  أنشودة  منها: 

مرتدين    بالشيعة  خاصةرموز    استخدام األطفال  خاللها  يظهر  حيث 

مكتوب عليها "يا لثارات الحسين" مرتدين الزي   رايةالزى األسود حاملين 

 األسود، ويلطمون على صدورهم . 

طريق   .2 عن  األنبياء  لقصص  عرضها  في  تتنوع  األنبياء:  رسوم قصص 

 لوجوه األنبياء مع أظهار أجساهم. إظهارهممتحركة وعدم 

ولؤلؤ  ومنها:  املتنوعةالترفيهية    البرامج • بؤبؤ  و برنامج  خمسة،  ، برامج 

ا برنامج هل جربت يومً ، و برنامج بسمة ورسمة، و برنامج أطفالنا الكبارو 

واملحتلو  الطفل  و كرتون  سكوت،  مغامرات  و كرتون  مغامرات ،  كرتون 

 . أوملبية

3.  
ً
شريطا فقراتها  عرض  عند  القناة  تتضمن  حيث  اإلخبارية:  الرسائل 

 إخبارًيا وهذه األشرطة فيها إساءة للصحابة رضوان هللا عليهم. 

 املطلب الثالث: نبذة عامة عن الشيعة واملخالفات الشرعية لديهم

األتباع واألنصار واألعوان    يرجع مصطلح الشيعة في أصل إطالقه إلى معنى 

كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل من عاون  "قال الزبيدي:   ة،لخاصوا

املطاوعة  وهي  املشايعة  من  وأصله  له،  شيعة  فهو  له  وتحزب   
ً
إنسانا

"  (19) ".واملتابعة تعالى:  قوله  املعنى  هذا  على  ِن ويدل 
َ

ِتال
َ
ت
ْ
َيق ْيِن 

َ
َرُجل ِفيَها  َوَجَد 

َ
ف

َعُدوِّ  ِمْن  ا 
َ
َوَهذ ِشيَعِتِه  ِمن  ا 

َ
ِمْن َهذ ِذي 

َّ
ال ى 

َ
َعل ِشيَعِتِه  ِمن  ِذي 

َّ
ال ُه 

َ
اث
َ
غ
َ
اْست

َ
ف ِه 

ْيِه 
َ
ى َعل ض َ

َ
ق
َ
ى ف َزُه ُموس َ

َ
َوك

َ
ِه ف  (. 15 القصص:". )َعُدّوِ

اللفظة  ولم   في العصر األول من اإلسالم إال )الشيعة(  يكن استعمال هذه 

وقد شاع استعمالها عند اختالف معاوية مع ودلوله اللغوي،  في معناه األصلي  

استشهاد   بعد  عنهما  هللا  رض ي  املسلمين  علي  عنهخليفة  هللا  رض ي  ،  عثمان 

وانحازت انحاز حيث   وناصروه،  عنه  رض ي هللا  علّي  مع  املسلمين  من  ت طائفة 

واحدة منهما من طائفة أخرى مع معاوية رض ي هللا عنه وناصروه، وشايعت كّل  

معه الحق  الطائفتين  ؛رأوا  هاتين  من  طائفة  كل  علي وشيعة   :فسميت  شيعة 

   ،معاوية
ً
 محضا

ً
 سياسيا

ً
طائفة كانوا يرون  ، فولم يكن الخالف بينهما إال خالفا

حّق  صاحب  خليفة  عنه  هللا  رض ي   
ً
الخالفة   شرعيّ   عليا له  انعقدت  حيث 

بها    ،بمشورة أهل الحل والعقد من املهاجرين واألنصار الناس  وقوم رأوا أحق 

حيث أنه يريد الثأر لدم اإلمام املظلوم    معاوية بن أبي سفيان رض ي هللا عنهما

 
 57الصفحات  مرجع سابق،  ان،  ، حممد اهليثم زعف...  انظر: املخاطر العقدية يف قنوات األطفال العربية  (17)

اإلسالم، 107  – طريق  موقع   ،  ... العقدية  املخاطر  كتاب  يف  قراءة  وانظر:   ، 
http://iswy.co/e15203 

السرجاين،   (18) راغب  اإلسالم،  قصة  الناعم،  والتشيع  السابقني،  املرجعني  انظر: 
https://islamstory.com/ar/artical/26218 

 405 /5اتج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،  ( 19)

http://howiyapress.com/8569-2/
http://howiyapress.com/8569-2/
http://howiyapress.com/8569-2/
https://islamstory.com/ar/artical/26218
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عثمان رض ي هللا عنه،    ملسلمين ة اصهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخليف

  ثم ثّم اخُتّص بكّل َمن يوالي  
ً
 رض ي هللا عنه وأهل بيته حتى صار لهم اسما

ً
عليا

 
ً
 (20) .خاصا

على يطلق  اإلطالق  هذا  زعموا    وصار  الذين  املسلمين  من  الفرقة  أن تلك 

عنهم  هللا  رض ي  وعثمان  الشيخين  دون  الخالفة  وراثة  في  األحق  هو  علًيا 

و أجمعين  األساسية  ،  القضية  اإلمامة  من  جعلوا  ألنهم  اإلمامية  عليهم  أطلق 

وا باإلثني عشرية ألنهم قالوا باثني عشر إماًما ،  التي تشغلهم ، فالتشيع بدأ وُسمُّ

طالب أبي  بن  علي  أحقية  يرى  عن  كحزب  هللا  الخالفة،    هرض ي  وُسّموا في 

ألنهم  وقيل:  عنهما،  هللا  رض ي  وعمر  بكر  أبي  إمامة  رفضوا  ألنهم  بالرافضة؛ 

أيام رفضوا   بالكوفة  خرج  ملا  طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسين  بن  علي  بن  زيد 

امللك عبد  بن  انضوى .  هشام  وسياسية  عقائدية  فرقة  أصبح  حتى  ر  تطوَّ ثم 

م والدولة املسلمة، حتى أن املتتبع للتاريخ تحت لوائها كل من أراد الكيد لإلسال 

إال   أو مشكلة عقائدية  األم  الدولة   عن 
ً
انفصاال أو  ثورة  يرى  يكاد  اإلسالمي ال 

 (21).بفرقها املتعددة وراءها أو لهم ضلٌع فيها وكان الشيعة

( لنشرها،  تفرغون  ولهذه الفرقة جنودها ودعاتها امل 
ً
ولها في كل مكان )غالبا

وتوجه جل اهتمامها في الدعوة لنحلتها في أوساط أهل السنة،    خلية ونشاط، 

أن طائفة من ط لنشر و وال أظن  العمل  في  الطائفة  تبلغ شأو هذه  البدع  ائف 

بمختلف  الكبرى  دولتها  وإقامة  ثروتها،  وتصدير  اإلسالمي،  العالم  في  مذهبها 

 (22)الوسائل.

ا يجد أنها من أشّد  واملتتبع ملخرجات هذه الطائفة )الشيعة( قديًما وحدي
ً
ث

الفرق عداوة لإلسالم وأهله، وتشكيكا في مبادئه، وسعيا لتضليل أبنائه، وهم 

وعقائدهم،  أفكارهم  وتعميم  تشّيعهم  لنشر  وسيلة  وكل  حيلة  بكل  يسعون 

هذا  خدمة  في  وتقنياته  ووسائله  إمكاناته  بكل  اإلعالم  يوظفون  نراهم  واليوم 

ودعايا حمالتهم  فيكثفون  تصديره املشروع؛  إلى  ساعين  مذهبهم،  لترويج  تهم 

لذلك  فخصصت  إليه،  وثوابتهم  مبادئهم  عن  إليه، وصرفهم  اآلخرين  وعطف 

ة 
ّ
محمل باألطفال  خاصة  قنوات  ومنها  الشيعي،  بالخطاب  خاصة  قنوات 

 باملضامين الشيعية، وبأشكال وأساليب جاذبة ومبهرة.      

ي لها امتداًدا مستقى واملتأمل ملعتقدات الشيعة كما تذكرها كتبهم  أّن  جد 

إلى اإلسالم بصلة، بل هي ملفقة؛ من  الكثير منها ال يمت  من معتقدات شتى؛ 

كالبوذية  اليهودية والنصرانية واملجوسية وغيرها من املعتقدات الباطلة األخرى 

وما تحمله اليهودية  املجوسية و استمد التشيع أفكاره من  . فواملانوية والبرهمية

وثني  من وبابلية.  بصمات  آشورية  في  ة  النصارى  عقيدة  في ويشابهون  أقوالهم 

البيت  يعل آل  من  األئمة  وفي  طالب  أبي  وفي  بن  الصور  ،  وكثرة  األعياد  كثرة 

 (23)  .واختالق خوارق العادات وإسنادها إلى األئمة

 
 10،  8الشيعة والتشيع، ظهري، إحسان إهلي، صانظر:  (20)
املعاصرةانظر:    (21) واألحزاب  واملذاهب  األداين  يف  امليسرة  أتليف:  املوسوعة  للشباب  ،  العاملية  الندوة 

 ،انصر القفاري، -عرض ونقد  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية ، وانظر: 56، 1/51، اإلسالمي
 108 -99/ ص  1
 9، ص انصر القفاري، -عرض ونقد  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية  انظر:  (22)
ال،  املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرةانظر:    (23) / 1،  عاملية للشباب اإلسالميالندوة 

وما يليها،    82، ص  انصر القفاري،  -عرض ونقد    -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية  ، انظر:  56
اإلسالم، وانظر:   طريق  موقع  أيضا  وانظر  عثمان،  اخلميس،  الشيعة،  دين  عن  تعرف  ماذا 
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يستقريء بالضالالت   وَمن  مليئة  يجدها  ومصادرهم  الشيعة  كتب 

والتناقضات واملخالفات العقدية والشرعية واألخالقية، فيما يلي موجز ألبرز 

من  والجماعة  السنة  أهل  لعقيدة  املخالفة  الضالة  ومخالفاتهم  معتقداتهم 

 املسلمين: 

تتفق   وتكاد  الكريم؛  القرآن  بتحريف  يعتقدون  علماء  فالشيعة  كلمة 

والحديثالرافض القديم  في  ه  ة  أن  و على  عند ذا،  األساس ي  العام  الخط  هو 

اإلمامية كلهم, وأول من ألف في تحريف القرآن هو شيخهم "امليرزا حسين بن 

الطبرس ي",   النوري  أمحمد   حيث 
ّ
كتابً ل أسماه:ف  إثبات   ا  في  الخطاب  )فصل 

ها أن هناك مصحف فاطمة رض ي هللا عنيزعمون  تحريف كتاب رب األرباب(, و 

الشيعة  و   (24) .من كالم هللا تعالى أنزله عليها، وسيأتي به قائمهم املهدي املزعوم

اإلسالمية،   لألمة  كاف  غير  القرآن  أن  كيّدعون  لتاب  وأّما  فهو  لكليني  الكافي 

 (25) !كاف  

وأ اعتقادهم؛  أصول  من  الشيعة  عند  مفهوم واإلمامة  تحدث عن  من  ول 

بالصورة املوجودة عند الشيع  بدأ يشيع اليهودي  ة هو ابن سبأاإلمامة  ، الذي 

القول بأن اإلمامة هي وصاية من النبي، ومحصورة بالوص ي، وإذا توالها سواه 

يعة بأّن ابن سبأ كان أّول من   تقد اعترفو يجب البراءة منه وتكفيره،  
ّ
كتب الش

مخالفيه   وكاشف  أعدائه،  من  البراءة  وأظهر  علّي،  إمامة  بفرض  القول  أشهر 

وتعلو منزلة   (26) ،في الكافي روايات تجعل اإلمامة أعظم أركان اإلسالمو  وكّفرهم.

ا(  27) النبّوة، على خمس: روى  اإلسالم  "بني  قال:  جعفر  أبي  عن  بسنده  لكليني 

نودي  كما  بش يء  يناد  ولم  والوالية،  والحّج  والّصوم  والّزكاة  الّصالة  على 

 (28) .  -يةيعني الوال  -بالوالية، فأخذ الّناس بأربع وتركوا هذه 

في   البيت الكرم؛  ومن ضالالتهم غلوهم  البيت فهم يغالون  آل  في حّب آل 

" أّن  الكليني  رواه  بما  حبناويستدلون  اإلسالم   ( 29) "،البيت أهل أساس 

ا رض ي هللا عنه دون غيره من الصحابة ويزعمون أّن الوالية له،   ويقدسون عليًّ

فرفعه   غالى  من  األلوهيةومنهم  مرتبة  و     إلى  اعتقد  كالسبئية،  من  بأن  منهم 

 من أن  
ً
جبريل قد أخطأ في الرسالة فنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم، بدال

هللا صلى  النبي  يشبه  ا  عليًّ ألن  علي  على  الغراُب   ينزل  يشبه  كما  وسلم  عليه 

بالغرابية ولذلك سموا  و (30) ."الغراَب  الحسين  في  يفضلونه ويخصونه  "ويغالن 

يكادون   فال  الكرام؛  البيت  آل  دون  من  والوالء  إال بالثناء  الحسن  يذكرون 

األحاديث  وأكثر  الحسين  ألوالد  ش يء  وكل  الحسين،  أوالد  في  واإلمامة   ،
ً

قليال

ألن زوجة الحسين هي شهربانو بنت يزدجرد وابنها على   ذلككل    ؛مدًحا للحسين 

الشجرة  مع  الهاشمية  الشجرة  اجتمعت  الشيعة:  فيقول  الحسين  بن 

الحسين   أبناء  ألن  الحسين  وأبناء  الحسين  يحبون  هم  فلذلك  الساتانية، 

 
 3انظر: الشيعة عقائد وموائد، عبد الرمحن الزكزكي، من كتب املوسوعة الشاملة، ص  (24)
أبو الفضل ،  دراسة مقارنة ابلقرآن والعقل،  من خالل مروايت أصول الكايف  اإلمامة عند الشيعةانظر:    (25)

 2، ص ابن الرضا
اإلثين عشرية  ، وانظر:  172/    1،  الشهرستاين،  امللل والنحلانظر:    (26) اإلمامية  الشيعة  -أصول مذهب 

 9، ص القفاري، -عرض ونقد
 175 / 1أصول الكايف، الكليين، حممد بن يعقوب، انظر:  (27)
 18 / 2أصول الكايف، الكليين، حممد بن يعقوب،  (28)
 46 / 2أصول الكايف، الكليين، حممد بن يعقوب،  (29)
العاملية للشباب اإلسالمي،  سرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة امليانظر:    (30) / 1،  الندوة 
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يزدجرد بنت  املجوس، شهربانو  اإلثني عشر    (31)   .أخوالهم  باألئمة  ويعتقدون 

ال الحسن  املنتظر، وآخرهم  املهدي  يسمونه  ما  وهو  ولد وغاب  الذي  عسكري 

الصحابة رضوان هللا "يدعون أّن  وفي املقابل    (32) .وتسمى هذه بعقيدة الغيبة"

اختالف   جميًعا  عليهم على  سبعة  أو  أربعة  أو  ثالثة  إال  اإلسالم  عن  ارتدوا 

  (33) . أساطيرهم"

هوهم ونسبوا إليهم من الصفات ما ال يليق إال باهلل وقد  
ّ
غالوا في األئمة فأل

بهم،   واالستغاثة  بأسمائهم  األئمة  دعاء  إلى  أتباعهم  وصرفوا  وحده،  تعالى 

ونسجوا من الدعوات واالستغاثات ما يدعونهم بها ويتباكون بها عند قبورهم. 

جعلوا   أنهم  انحرافاتهم  عظائم  فريومن  األضرحة  فرائض زيارة  من  ضة 

تاركه ممذهبه يكفر  على ،  تحث  مكذوبة  وروايات  أحاديث  كتبهم  في  ورووا  ا، 

ذلك   على  وباء  الحرامذلك،  بيت هللا  إلى  الحج  كمناسك  مناسك  لها    .وضعوا 

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  هللا  يقول  النعمان  ":  رحمه  ابن  شيخهم  صنف  وقد 

املشا )مناسك  كتاًبا سماه  باملفيد  عندهم  املخلوقين  املعروف  قبور  هد( جعل 

أول  وهو  للناس،  قياًما  جعله هللا  الذي  الحرام  البيت  الكعبة  تحج  كما  تحج 

 (34)."بيت وضع للناس، فال يطاف إال به وال يصلى إال إليه ولم يأمر إال بحجه

وقم و   ،
ً
عندهم حرما فالكوفة  والتقرب،  للتعبد   

ً
أئمتهم حرما قبور  من  اتخذوا 

،
ً
، وكربالء حرما

ً
بل وجعلوا زيارة قبر الحسين في كربالء أفضل من الحج   حرما

أنها أفضل زعموا  بل  ،  وتستحب الصالة في مشاهد األئمة  إلى بيت هللا الحرام،

عليه   طالب  أبي  بن  علي  عند  الصالة  أن  روي  وقد  املساجد،  في  الصالة  من 

السالم أفضل بمائتي ألف، وقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه السالم قال: 

ن صالة فريضة فيه تعدل ألف حجة وصالة نافلة تعدل عمره، وجاء عن أبي إ

 (36) .(35) "حجة وأفضل عشرين تعدل  الحسين  قبر زيارة: "عبد هللا قال

الحسين   اإلمام  ونعي  الحسينية  املجالس  في  املشاركة  معتقداتهم  ومن 

العزاء في مواكب  الصدور  على  واللطم  عليه  واملوالبكاء  الخطب  وإلقاء  ، راثي، 

االحمرار إوال   حد  والصدور  الخدود  على  باأليدي  اللطم  جواز  في  شكال 

إلى   األكتاف والظهور   على 
ً
أيضا بالسالسل  الضرب  يقوي جواز  بل  واالسوداد 

الدم. ومن عظائم اعتقاداتهم  اللطم والضرب إلى خروج  ولو أدىالحد املذكور، 

استقبال القبر    للعبدن  ستحسيُ الباطلة تعظيم القبور وتقديسها، لدرجة أنه  

 (37)  في الصالة واستدبار الكعبة!

تتميز  أمعلوم  و  الشيعية  الطائفة  األسودن  يوم    باللباس  في  وخاصة 

والشعار ال شك  الخرقة  ليكون  األسود  اللون  اختيار  أن:  قيل  فقد  عاشوراء، 

 (38)أنه توافق ظاهر آخر مع الشيعة الذين جعلوا هذا اللون شعارا لهم

 
 85، ص انصر القفاري، -عرض ونقد  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية  انظر:  (31)
اإلسالم، انظر:    (32) طريق  موقع  أيضا  وانظر  عثمان،  اخلميس،  الشيعة،  دين  عن  تعرف  ماذا 
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 16، و الشيعة والسنة، ظهري، إحسان، ص 10الشيعة هم العدو فاحذرهم، صقر، شحاته حممد، ص (33)
 175/  1منهاج السنة، ابن تيمية،  (34)
 580 /4أصول الكايف، الكليين،  (35)
السنيية  (36) الدرر  الدين، انظر:  أصول  يف  عقيدهتم  الشيعة،  الفرق،  موسوعة   ،

https://www.dorar.net/firq/1471  ، 
 47من عقائد الشيعة، السلفي، عبد هللا بن حممد، صوانظر:    

 185، ص182موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم، السقاف، علي بن عبد القادر، صانظر:  (37)
 387 /1الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة، اليوسف، عبد الرمحن بن عبد اخلالق،  (38)

الباطلة معتقداتهم  على    ومن  من  "السجود  قطعة  وهي  الحسينية،  التربة 

تميز الشيعة عن غيرهم، الطين يسجد عليها الشيعة بدل األرض، وهي طريقة ل

الدينية املذهب  مستلزمات  من  فأصبحت  إسماعيل  الشاه  أشاعها  ، (39)"وقد 

، وادعوا أن فيها طينة من قبر الحسين رض ي هللا عنهويعتقد الشيعة فيها أنها  

الشفاء من كل داء، وأّن املسبحة التي من طين قبر الحسين تسبح بيد حاملها  

 (40) دون أن يسبح هو بلسانه.

من   
ً
بدال القدمين  بمسح  تقول  فالشيعة  الوضوء  في  معتقدهم  عن  وأما 

أنه   غسلهما، وقد استدلوا على ذلك: بما روي عن اإلمام علي كرم هللا وجهه، 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال للناس في الرحبة: )أال أدلكم على وضوء رسول هللا 

يه، ومسح على رأسه  وآله؟ قالوا: بلى. فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه وذراع

 (41) ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا(

ما سبق هناك متقدات ضالة وممارسات شعائرية منحرفة   إلى  وباإلضافة 

كثيرة عند الشيعة مخالفة ألصول اإلسالم وتشريعاته املوروثة عن النبي صلى 

لبسط املقام  يتسع  ال  األمة،  وعدول  الكرام  وصحابته  وسلم  عليه  وال  هللا  ها، 

يفي هذا البحث املوجز بعرضها، وأكتفي هنا بذكرها عّدا دون شرح وال بسط  

ومنها:  بالبداء  (42) لها،  أنو   القول  ش   ههو  تعالى  هلل  به،   يءيبدو  ا 
ً
عامل يكن  لم 

و  وتعالى،  سبحانه  اليهودحاشاه  عقائد  من  األئمة  هذه  أّن  الرجعة؛  وعقيدة   ،

أخرى وسيكونو  مرة  ماتوا سيرجعون  باألنبياء الذين  والطعن  أنصارهم،  من  ن 

والقول   السالم،  عليه  بإسماعيل  طعنهم  ذلك  ومن  اليهود،  طعن  كما  الكرام 

قد وقع فيه بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ش يء بتحريف القرآن الكريم  

واآليات الكلمات  من  كثيًرا  بعده  جمعوه  الذين  وأسقط  التغيرات  ، (43) من 

هللا عليه وسلم واتهام عائشة رض ي هللا عنها زوج والطعن في عرض النبي صلى  

النبي صلى هللا عليه وسلم بالفاحشة، وعقيدة تناسخ األرواح وأّن األرواح تحل 

في أجساد أخرى، ويدعون االصطفاء كما في عقيدة اليهود والنصارى ويقولون 

إال   أنه ليس على ملة إبراهيم إال الشيعة ويعتقدون أن الناس كلهم أوالد بغايا

من  وغيرها  املفروض،  اإلمام  غير  مع  الجهاد  بحرمة  ويعتقدون  الشيعة، 

 الضالالت املخالفة لدين هللا الذي أنزله على نبّينا محمد صلى هللا عليه وسلم. 

 املبحث الثالث: الدراسة التحليلية 

   منهجية الدراسة وإجراءاتهااملطلب األول: 

 :
ا

 منهج الدراسةأوال

التي تستهدف تصوير  وهي:  البحوث الوصفية    حقلتنتمي هذه الدراسة إلى  

عليه صفة  يغلب  معين  أو موقف  معينة  وتقويم خصائص مجموعة  وتحليل 

واتبعت الدراسة املنهج الوصفي وذلك باستخدام أسلوب تحليل   (44).التحديد

خالل   من  استمارة    بناءاملضمون  وتحليلخاصة  أداة  املخالفات   لرصد 

 الشرعية املقصودة في الدراسة. 

 
 29 ص،  بن صاحل ، عبد العزيزالشافعيعوَدُة الصَّفوي ِّنيِّ،  (39)
 36من عقائد الشيعة، السلفي، مرجع سابق، صانظر:  (40)
 932 /1عشرية يف األصول والفروع، السالوس، علي بن أمحد،  مع االثىن (41)
للشباب   (42) العاملية  الندوة  املعاصرة،  واألحزاب  واملذاهب  األداين  يف  امليسرة  املوسوعة  ذلك:  يف  انظر 

وأقوال، 47  /1اإلسالمي،   تعريف  الشيعة  علي،  بن  شريف  والراجحي،  الزكزكي،  وموائد،  عقائد  والشيعة   ،
http://www.shamela.ws 

 قال بذلك من علمائهم: العاملي والقمي والكليين والعياشي والنعماين وخراش والطربسي وغريهم  (43)
 . 131حبوث اإلعالم، مسري حممد حسني، ص  (44)

http://iswy.co/e47il
https://www.dorar.net/firq/1471
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وتهدف البحوث الوصفية إلى جمع املعلومات الالزمة إلعطاء وصف ألبعاد  

ية األشياء، وقد يستخدم أو متغيرات الظاهرة املدروسة، من خالل تحديد ماه

منهًجا  أو  الظاهرة،  لوصف  أرقام  على  فيه  يعتمد  ا  كميًّ منهًجا  الباحث  فيه 

بالظاهرة  عالقة  له  ما  كّل  على  للتعرف  جاهًدا  العمل  إلى  فيه  يحتاج  ا  كيفيًّ

املدروسة من خالل تحديد وحدات النشاط التي يمكن تفتيت كل واحدة منها 

بحثية موضوعية  ويعرف    (45) إلى وحدات صغيرة. بأنه طريقة  تحليل املضمون 

 ( 46)منتظمة وكمية توضح محتوى املادة اإلعالمية.

نهج الوصفي املتخصص ُيعرف املنهج الوصفي التحليلي بأنه: أحد فروع املو 

طريق  عن  الظواهر  وصف  بجانب  وفائدة  مرونة  أكثر  بوظيفة  يقوم  الذي 

يل للظواهر ومقارنتها بشكل  املالحظة وطرقها املختلفة، حيث يقوم بعمل تحل

ثم  العلمي  البحث  دائرة  في  تقع  التي  والتساؤالت  املشكالت   وحل 
ً
تفصيال أكثر 

والنتائج  التفسير  إعطاء  من  يتمكن  حتى  جمعها  تم  التي  البيانات  تحليل  يتم 

  (47) .املناسبة عن تلك الظاهرة

ا:   مجتمع الدراسة وعينتها ثانيا

أفراد أو جزئيات الظاهرة املقصود دراستها،  ُيقصد بمجتمع الدراسة جميع  

الدراسة   لتطبيق  املجتمع  من  اختياره  تّم  الذي  الجزء  بالعينة:  ويقصد 

ذيع فيها بُيعرف مجتمع الدراسة  و   (48) عليه.
ُ
شر أو أ

ُ
أنه:" مجموع املصادر التي ن

للبحث" الزمني  عرف عينة الدراسة و   (49).املحتوى املراد دراسته خالل اإلطار 
ُ
ت

  (50) .: مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينةنهابأ

لبحثه الحالية  الدراسة  تتجه  الذي  املجتمع  الدينية  من    ويتكون  القنوات 

لألطفال، "طه"،    اإلنشادية  الفضائية  األطفال  بقناة  بفقراتها  ويتحدد  ويتمثل 

وااملتنوعة الدراسة،  عينة    الحالية   عتمدت  منتظمة،  غعشوائية  على   منير 

وبرامج وقصص  أناشيد  من  الفضائية؛  قناة طه  تبثها  التي  املتنوعة  املضامين 

و  إلىوغيرها.  الباحثان  عمد  خالل مشاهدة    قد  من  ومتابعتها  املضامين  هذه 

على  املضامين  هذه  توافر  من  الباحثان  استفاد  كما  "طه"،  األطفال  فضائية 

اإللكتروني  تبثه    يوفرالذي  و "اليوتيوب"    املوقع  ما  "طه"كّل  فقرات   قناة  من 

وتكرارها  املتنوعة  الفقرات  هذه  مشاهدة  الباحثين  على  سهل  مما  متنوعة، 

فقرة متنوعة بين األناشيد (    53وقت الرصد والتحليل، وقد اختار الباحثان )  

واملضامين التي تعرضها القناة، وهذه العينة هي التي خضعت للتحليل   والبرامج

 الشرعية التي تتضمنها. ورصد املخالفات 

 

 

 
(45) patton m. q. (1990). qualitative evaluation and research methods 
p:44 
(46) Brandon perelson, content analysis in communication research,. 
p18  

                                           138 البحوث اإلعالمية؛ أسسها، أساليبها، جماالهتا، احليزان، صمن 
                         

 pm7 ،https://wefaak.comم، 2020/ 12/ 11أكادميية الوفاق للبحث العلمي، (47)
 138البحوث اإلعالمية؛ أسسها، أساليبها، جماالهتا، احليزان، ص  (48)
 94البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، حممد عبد احلميد، ص  (49)
 م. 2001 /م 2000جمتمع الدراسة والعينات، زايد أمحد الطويسي،  (50)

 

 :
ا
 قناة "طه" للدراسة: مسوغات اختيار ثالثا

القناة لفت   • لبعض مضامين هذه  الباحثين املسبقة  من خالل مالحظة 

انتباههما وجود مخالفات شرعية في هذه الفقرات والبرامج التي تعرضها 

دراسة  إلجراء  تحديدا  القناة  هذه  تخصيص  استدعى  مما  القناة، 

وحجمها،   املخالفات  أنواع  على  خاللها  من  الباحثان  يقف  تحليلية 

 ورصدها بموضوعية ودقة منهجية تجمع بين املنهج الكمي والكيفي. 

وتحظى   • البيوت،  وغزت  وانتشرت  اشتهرت  الفضائية  هذه  كون 

بمشاهدة ومتابعة من قبل األطفال، وهذا ما يالحظ في واقع أسرنا وكذا 

ت لفقرات القناة املبثوثة على اليوتيوب، مما  من خالل أعداد املشاهدا

ورصد  مضامينها  لتحليل  خاصة  دراسة  لتخصيص  الباحثين  دفع 

 املخالفات التي تعرضها.

يقف  • منهجية  دراسة  إطار  في  وتتبعها  املخالفات  رصد  على  الحرص 

وحجمها،   وأنواعها  املخالفات  هذه  نمط  هذه  على  بأنفسهما  الباحثان 

قناة طه، للوصول إلى نتائج دقيقة في ضوء منهج    ويتتبعانها في مضامين 

 علمي تحليلي. 

ا:   أداة الدراسةرابعا

على   الحالية  الدراسة  املضمون أداة  اعتمدت  تحليل  تعد   ؛استمارة  والتي 

، وقد بناها الباحثان في إحدى أدوات املنهج املسحي لجمع البيانات واملعلومات

استطاع   خالل  ومن  السابقة،  الدراسات  مسبق  ضوء  أولي  واستكشاف 

"طه"،   األطفال  قناة  التي ملضامين  والفقرات  مجاالتها،  الباحثان  صاغ  وقد 

بلغ عدد فقراتها )  (، وقد توزعت على 53تجيب عن كل مجال على حدة، وقد 

 النحو اآلتي:

 للمجال  (:1جدول رقم )
ً
 توزيع فقرات الدراسة في أداة الدراسة وفقا

 :خطوات بناء أداة االستمارة -

  :)االستمارة( فإن الباحثين اتبعا الخطوات التاليةلبناء أداة التحليل 

. اإلطالع على األدبيات النظرية املتعلقة بمناهج وأساليب البحث العلمي 1

 وتحليل املضمون اإلعالمي. 

تحديد  2 وقد  أنواع  .  الشرعية،  من  املخالفات  هذا  في  الباحثان  أفاد 

من أهم الدراسات التي الدراسات السابقة املتضمنة في هذه الدراسة وغيرها. و 

استفاد الباحث منها في تضمين فقرات األداة: دراسة مخالفات في العقيدة من 

ودراسة   زعفان،  الهيثم  ودراسة  خزيمة،  ابن  لدار  العلمي  القسم  إعداد 

 الحمامي.

ا:   وفئاته التحليلات وحدخامسا

لألطفال   الفضائية  طه  قناة  استخدام  تم  الحالية  الدراسة  كوحدة  في 

الدراسة وحدة  القناة عينة  في  كل فقرة  تحليل املضمون، واعتبار  في  طبيعية 

الفضائية   طه  قناة  في  املتضمنة  الشرعية  املخالفات  لرصد  وذلك  تحليل، 

الباحثان الفئات في استمارة التحليل   وأما فئات التحليل فقد حدد   .لألطفال

راسة الحالية بفئة التحليل أسئلة الدراسة وأهدافها، وقد ُعنيت الدبناء على  

 الفقرات عدد  مجاالت الدراسة  الرقم 
 19 املخالفات العقدية في مضامين قناة طه الفضائية  1
 8 املخالفات التعبدية في مضامين قناة طه الفضائية  2

3 
املخالفات األخالقية واالجتماعية في مضامين قناة طه 

 الفضائية
27 

 56 املجال الكلي 4

https://wefaak.com/
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ثالثة  إلى  الشرعية  املخالفات  تصنيف  تم  فقد  لذلك   
ً
واستنادا قيل(،  )ماذا 

 :  يأقسام أساسية ه

العقدية .1 الجهل  املخالفات  في  املتمثلة  العقيدة  بأمور  الجهل  هي   :

واإليمان   ورسله،  وكتبه،  ومالئكته،  وجل،  عز  باهلل  الجازم  باإليمان 

والقضاء   اآلخر  القرآن باليوم  في  جاء  ما  بكل  وشره،واإليمان  خيرة 

الكريم وكل ما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من صحيحة، وكل ما  

هلل  والعمل  كله،  بذلك  هلل  والتسليم  الصالح،  السلف  علية  أجمع 

تظهر   و  له،  واإلتباع  الرسول صلى هللا عليه وسلم  بمقتضاة، وطاعة 

للمنه املخالفة  الخاطئة  العقيدة  طه  هذه  قناة  في   اإلسالمي  ج 

الفضائية التي ال تتبع املنهج الصحيح للعقيدة وإنما تعمل على خرس 

املخالفات الشرعية، وتشمل )اإللحاد، الكفر، الشعوذة، الرايات ذات  

اللطميات،   الشيعية،  واملشاهد  املدن  تعظيم  الشيعية،  الرموز 

ال أئمة  ميالد  أعياد  احتفاالت  في  االعتقاد  في  تعظيم  التشديد  شيعة، 

بن   الحسين  مظلومية  فكرة  ترسيخ  بها،  واالستغاثة  األضرحة  فكرة 

الفداء،  مسألة  مخالفة  والقدر،  بالقضاء  اإليمان  تخالف  علي، 

إلى   اإلساءة  مض يء،  بوجه  القصص  في  الرسل  شخصيات  تجسيد 

علي   تعظيم  وسلم،  علية  النبي صلى هللا  بنات  إلى  اإلساءة  الصحابة، 

 حايل على ما حرمه هللا(. رض ي هللا عنه، الت

التعبدية .2 القلبية املخالفات  والتصرفات  األفعال  مجموعة  هي   :

يخالف   الفرد  تجعل  والتي   ،
ً
دينّيا ُتقبل  ال  التي  والعملية،  والقولبة 

كالصالة   األساسية  بالعبادات  القيام  عدم  بسبب  اإلسالمي  الدين 

الصال  في  التهاون  وتشمل)  وغيرها،  والحج  والزكاة  التدريب والصيام  ة، 

العملي الخاطئ لألطفال على الوضوء والصالة بحسب الطرح الشيعي،  

املصحف   القبور، وضع  تلك  عند  األطفال  ودعاء  واالستغاثة  التوسل 

الرموز   ذات  الرايات  رفع  األذكار،  على  املحافظة  عدم  األرض،  على 

باللعن على  الدعاء  أعتابها،  على  باألضرحة والبكاء  التمسح  الشيعية، 

 خرين، عدم استخدام تحية اإلسالم، غناء األطفال في املسجد(. اآل 

األخالقية .3 القولية  املخالفات  والتصرفات  األفعال  مجموعة  هي   :

، والتي تجعل الفرد يخالف  
ً
 وال اجتماعيا

ً
التي ال تقبل دينيا والعملية، 

في  السائدة  واملبادئ  واألعراف  والعادات  والقيم  اإلسالمي  الدين 

وت على  املجتمعات،  التحريض  الظلم،  بديئة،  بألفاظ  )التلفظ  شمل 

الصوت   الشريرة،  الضحكات  الطمع،  الحرص،   / البخل  القتل، 

املرتفع، القسوة وعدم الرحمة، التصنت على اآلخرين، عدم االستماع  

اآلخرين،   أسرار  فضح  البخل،  وسماعها،  األغاني،  إدمان  لآلخرين، 

 اإليذاء، الشك والظن، السرقة(. 

ا:   وثباتها  صدق أداة الدراسة سادسا

من   عدد  على  عرضها  خالل  من  األداة  صدق  من  بالتأكد  الباحثان  قام 

املحكمين في مجال الدراسات اإلسالمية والدراسات اإلعالمية، وتم االستفادة  

من مالحظاتهم وإرشاداتهم بما يخدم الهدف األساس لهذه الدراسة، من أجل  

ولضمان ثبات أداة الدراسة والتعرف   إلمكان.تحقيق النتائج املرجوة منها قدر ا

قام   الدراسة، فقد  في داخل كل مجال من مجاالت   اتساق فقراتها  على مدى 

والذي  ألفا(،  )كرومباخ  اختبار  بواسطة  النسب  هذه  باستخراج  الباحثان 

 أعطى النسب اآلتية:

 

 الفا( ملجاالت الدراسة قيم مقياس ثبات األداة )كرونباخ (2جدول رقم )

 مجال  الرقم 
معامل الثبات  
 )كرومباخ ألفا(

 %77,7 املخالفات العقدية في مضامين قناة طه الفضائية  
 %45 املخالفات التعبدية في مضامين قناة طه الفضائية  

املخالفات األخالقية واالجتماعية في مضامين قناة   
 طه الفضائية

86.8% 

 %86,4 املجال الكلي

من خالل النسب التي تم الحصول عليها في الجدول أعاله والتي تراوحت ما  

 ( )%45-86.8بين  لألداة  الكلي  املجال  عليها  حصل  والتي  أن  86,4%(  يتبين   ،)

فقرات األداة متسقة فيما بينها على مستوى املجال الواحد، ومتسقة مع غيرها 

.من فقرات املجاالت األخرى بصورة كبيرة 
ً
 جدا

ا:   املعالجة اإلحصائية للبيانات: سابعا

اإلحصائي  التحليل  برنامج  باستخدام  وجدولتها  البيانات  معالجة  تمت 

(SPSS :ومن خالل استخدام األساليب واالختبارات اإلحصائية التالية ) 

املئوية والنسب  التكرارات   :
ً
حيث  أوال ا؛  كمقياس اعتمدت  املئوية  لنسبة 

 املوضوع التي ظهرت في قناة طه الفضائية لتكرارات فئات 

( ثبات األداة  : اختبار 
ً
ألفا  Reliabilityثانيا    /(: باستخدام معامل )كرونباخ 

Cronbach alpha   ملجموعة العالمات  بين  االرتباطات  حساب  على  تعتمد   :)

 الثبات على جميع الفقرات الداخلة في االختبار.

ارنات البعدية ألجل أن التحليل شمل  أما بالنسبة لعدم إجراء اختبار للمق

 فقط قناة واحدة وثالثة محاور رئيسة وال يوجد مجال للمقارنة. 

 ومناقشتها  نتائج الدراسة التحليليةاملطلب الثاني:  

يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التي تم الحصول عليها من خالل تحليل  

قناة بثتها  التي  التلفزيونية  املادة  بتتبع  تم   املضمون،  وقد  الدراسة،  عينة  طه 

( حلقة البرامج املوجهة لألطفال. وسيتم عرض هذه النتائج في هذا 45تحليل )

 ألسئلة الدراسة. 
ً
 الفصل وفقا

 الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن سؤالها الرئيس : تسعى

أخالقية ( املتضمنة  سلوكية    ما املخالفات الشرعية )عقدية، تعبدية،  

 ئية لألطفال؟  في قناة طه الفضا

الفرعية   األسئلة  عن  اإلجابة  خالل  من  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  وستتم 

 اآلتية: 

 نتائج السؤال األول ومناقشتها:

 ما املخالفات العقدية في مضامين قناة طه الفضائية؟

ب  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  استخراج وتكون  خالل  من  النتائج  عرض 

املئوية لإلجابة عن هذا السؤال، والجدول التالي التوزيعات التكرارية والنسب  

 يبين ذلك: 
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( رقم  قناة طه   (1الجدول  مضامين  في  العقدية  املخالفات  ونسب  تكرارات  توزيعات 

 الفضائية

بين  نسبة مئوية من  التي حازت على  الفئة  أن  السابق  الجدول  يالحظ من 

بلغت  بنسبة  األولى  املرتبة  في  اللطميات  فئة  كانت  العقدية  املخالفات 

بالنسب األخرى، ومن املالحظ ألي متابع 37,8%) (، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 

بصورة   املخالفة  هذه  على  تركيزها  عامة  بصورة  الشيعية  تعبدية للقنوات 

ثقافة  من  جزء  ومظاهرها  املجالس  هذه  جعل  منها  والهدف  طقوسية، 

 الجمهور، وعاداته وتقاليده. 

بلغت  بنسبة  الشيعية  الرموز  ذات  الرايات  فئة  الثانية  املرتبة  في  وجاء 

لتذكيرهم 31.1) الشيعي،  املذهب  أتباع  عند  الذهنية  بناء  من  جزء  وهي   ،)

الب آلل  وانتمائهم  بتميزهم   
ً
نفس دائما في  الفئة  هذه  مع  ويتشارك  الكرام،  يت 

الرئيسة  الشخصية  وهي  عنه،  رض ي هللا  الحسين  تعظيم  فئة  املئوية  النسبة 

على  وبكائهم  وحبهم  تشيعهم  فكرة  البيت  آلل  املتشيعون  عليها  يقيم  التي 

من  االقتصاص  خالل  من  قتلوه،  ممن  بالثأر   
ً
دائما ويطالبون  استشهاده 

 الطويلة، ويقصدون بأتباعهم أهل السنة والجماعة.  أتباعهم بعد هذه القرون 

وفي املرتبة الثالثة جاءت فئة تعظيم املدن واملشاهد الشيعية بنسبة مئوية 

( فكرة 26.7بلغت  تعظيم  فئة  النسبة  ونفس  املرتبة  نفس  في  وتشاركها   ،)

األضرحة واالستغاثة بها، وهاتان املخالفتان تقومان ابتداء على تعظيم املدينة  

في ت يروجون  كما  واعتبارها  بها،  لالستغاثة  والدعوة  الضريح،  لتعظيم   
ً
بعا

الحج  تعدل  لهذه األضرحة  الزيارة  أن  بهم  الخاصة  الفتاوى  برامج  العديد من 

في  االعتقاد  في  التشديد  فئة  مباشرة  بعدها  ويأتي  الحرام.  هللا  لبيت  والعمرة 

أقل   بنسبة  ولكن  الشيعة  أئمة  ميالد  أعياد  )احتفاالت  وهذه 20بلغت   ،)

اللطم  ومجالس  العزاءات  زيادة  يعني  والذي  ذاته  املحتوى  تتناول  بمجملها 

 وغيرها. 

الصحابة   إلى  اإلساءة  فئة  منها  الفئات  من  عدد  الرابعة  املرتبة  في  وجاء 

( بلغت  والتي 17.8بنسبة  املنتشرة  املخالفات  من  املخالفة  هذه  وتعتبر   ،)

تقرب  عبادتهم  من   
ً
جزءا يخصصون يعتبرونها  حيث  بالدعاء،  تعالى  هللا  إلى  هم 

اللطم واألناشيد   في مجالس  املخالفة، وكذلك  الصالة ملثل هذه  بعد  ما  أذكار 

ويقومون  عليهم،  هللا  رضوان  للصحابة  ينسبونها  بمنكرات  فيها  يذكرون  التي 

 بسب الصحابة والدعاء عليهم بألفاظ وعبارات تغضب هللا تعالى. 

ف السابقة  الفئة  النسبة ويشارك  بنفس  جاءت  والتي  لغير هللا  الشكوى  ئة 

( بلغت  والتي  األئمة  17.8املئوية  من  الطلب  أن  في  اعتقاداتهم  تتبع  وهي   ،)

بل  منه،  يمنع  ما  يوجد  وال  وواقع  حقيقي  أمر  هو  ذلك  وغير  بهم  والتوسل 

يضيفون أشياء أكثر من ذلك، منها ما جاء في الفئة تعظيم علي رض ي هللا عنه  

يث يرون أن أصل املسألة أنهم يرون أن أحقية علي رض ي هللا عنه  (، ح17.8)

بالخالفة من أبي بكر وعمر وعثمان رض ي هللا عنهم أجمعين، وبعد ذلك سعوا 

إلى ترسيخ فكرة أعمق منها، والتي جاءت بعدها وهي فئة ترسيخ فكرة مظلومية  

( علي  بن  في  15.6الحسين  األحقية  فكرة  تدعم  التي  الفكرة  وهي  الخالفة،  (، 

تحولت  تعالى حيث  بن علي رض ي هللا  الحسين  اعتبرت حادثة استشهاد  حيث 

 من مطالبة بالخالفة إلى مطالبة بالثأر من قتلة الحسين رض ي هللا عنه تعالى. 

وفي املرتبة الخامسة جاءت فئة ممارسات تخالف اإليمان بالقضاء والقدر 

عقدية أكثر خطورة ولكنها (، وبعدها مخالفات تنشر أفكار  13.3بنسبة بلغت )

(، وذلك من خالل 11,1جاءت بنسب أقل فما جاء في فئة الكفر بنسبة بلغت )

الرتبة   نفس  في  الكرام. ويشاركها  البيت  آل  أئمة  لبعض  الصفات  نسبة بعض 

فئة الشعوذة بنفس النسبة، وكذلك فئة تعظيم فاطمة رض ي هللا عنها، وهذه 

املتو  نفس  على  الثالث حصلت  تعظيم الفئات  فئة  ولكن  الرتبة  نفس  في  سط 

النسب  في  الرئيسة  الصلة  منها  يتخذون  والتي  عنها  هللا  رض ي  فاطمة  السيدة 

الشريف للنبي صلى هللا عليه وسلم. بل ويعطونها مكانة تتفوق على مكانة النبي  

يوم   للشيعة  مثل شفاعتها  األمور  بعض  ذكر  خالل  من  وسلم  عليه  صلى هللا 

 اء. القيامة بدون استثن

القصص  في  الرسل  شخصيات  تجسيد  فئة  جاءت  السادسة  املرتبة  وفي 

(، حيث ظهر هذا في عدد من املقاطع واألفالم  8.9بوجه مض يء بنسبة بلغت )

واملسلسالت ومن أشهرها مسلسل يوسف الصديق عليه السالم. وهم في هذا 

جهه  ال يمانعون من تمثيل شخصية الرسول أو النبي ولكنهم يقومون بإخفاء و 

 فقط، مع ما ينطوي عليه هذا األمر من مخالفة عقدية واضحة.

أما في املرتبة السابعة فقد جاءت فئة اإلساءة إلى بنات النبي صلى هللا علية  

( وجود  6.7وسلم  نفي  ذلك  من  والهدف  املقاطع  أو  املحاضرات  من  عدد  في   )

السيد غير  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  بنات  من  بنت  ألي  فاطمة  بنوة  ة 

 حتى يستقيم أمر البدعة والفرية التي يروجون لها.

بنسبة   عنه  هللا  رض ي  العباس  تعظيم  فئة  كذلك  نفسها  املرتبة  في  ويأتي 

العباس رض ي هللا 6.7يسيرة لم تتجاوز) (، وعلى الرغم من تعظيمهم لشخص 

أنهم  ويعتبرون  العباسية  الدولة  أسسوا  ممن  أحفاده  يعادون  أنهم  إال  عنه 

آل   أعداء من  لألمة  وتنكيل  قتل  بعمليات  ساهموا  وأنهم  الشيعية،  للدعوة 

 البيت كما يدعون.

( بنسبة  الفداء  مسألة  مخالفة  فئة  جاءت  األخيرة  املرتبة  وهي 2.2وفي   ،)

اإلمام   أن  الشيعة  بعض  يرى  حيث  النصارى،  عقائد  من  مستنسخة  عقيدة 

لشيعته وأن ما يقومون به هو الحسين رض ي هللا عنه قدم نفسه وأهله فداء  

 عملية اعتراف بهذا الجميل ووفاء له. 

 

 

 النسبة% التكرار  املخالفة الرقم 
 37.8 17 ( أفعال اللطم )اللطميات 1
 31.1 14 رفع الرايات ذات الرموز الشيعية  2
 31,1 14 تعظيم الحسن رض ي هللا عنه 3
 26.7 12 تعظيم املدن واملشاهد الشيعية  4
 26.7 12 تعظيم فكرة األضرحة واالستغاثة بها 5
التشديد في االعتقاد في احتفاالت أعياد ميالد  6

 أئمة الشيعة
9 20 

 17.8 8 الكرام   اإلساءة إلى الصحابة 7
 17.8 8 الشكوى لغير هللا 8
 17.8 8 تعظيم علي رض ي هللا عنه 9
 15.6 7 ترسيخ فكرة مظلومية الحسين بن علي  10
 13.3 6 تخالف اإليمان بالقضاء والقدر  11
 11,1 5 الكفر  12
 11.1 5 الشعوذة  13
 11,1 5 تعظيم فاطمة رض ي هللا عنها  14
تجسيد شخصيات الرسل في القصص بوجه  15

 مض يء 
4 8.9 

 6.7 3 بنات النبي صلى هللا علية وسلماإلساءة إلى  16
 6.7 3 تعظيم العباس رض ي هللا عنه 17
 2.2 1 مخالفة مسألة الفداء  18
 0 0 اإللحاد  19
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 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

 ما املخالفات التعبدية في مضامين قناة طه الفضائية؟ 

هذا   عن  لإلجابة  املئوية  والنسب  التكرارية  التوزيعات  استخراج  تم  لقد 

 السؤال، والجدول التالي يبين ذلك: 

رقم   في مضامين قناة طه   (2)الجدول  التعبدية  املخالفات  تكرارات ونسب  توزيعات 

 الفضائية

 يالحظ من الجدول السابق ما يلي: 

جاءت فئة رفع الرايات ذات الرموز الشيعية في املرتبة األولى وبنسبة بلغت  

عباداتهم 22,2) من   
ً
جزءا يعتبرونها  حيث  الشيعة  من طقوس  هذه  وتعتبر   ،)

 التي يتقربون بها آلل البيت. 

(، 15,6ويأتي في املرتبة الثانية فئة غناء األطفال في املسجد بنسبة بلغت ) 

 فردات ال تتفق مع قدسية املسجد وخصوصيته. وتحمل هذه األغاني م

وفي املرتبة الثالثة جاءت فئة التوسل واالستغاثة ودعاء األطفال عند تلك 

(، حيث يؤكدون على ان التوسل من العبادة بل هو 11,1القبور بنسبة بلغت )

تعالى   هلل  والدعاء  تعالى  هلل  الصالة  تأدية  فبدل  إليهم،  العبادات  أحب  من 

وسل آلل البيت هو األجدى وأنهم األقدر على تلبية شئونهم كونهم  يجعلون الت

 يسمعونهم ويعرفون حاجاتهم.

اإلسالم   تحية  استخدام  عدم  فئة  عنها  تعبر  عادة  تأتي  املرتبة  نفس  وفي 

 (. 11,1بنسبة لغت )

( حيث يتضح  4,4وفي املرتبة الرابعة جاءت فئة التهاون في الصالة بنسبة )

 في مقابل الدعوة إلى املشاركة في مناسبات العزاء وغيرها.وجود تهاون بالصالة 

وفي نفس املرتبة جاءت فئة التدريب العملي الخاطئ لألطفال على الوضوء 

تغيير ملعالم الشرط األساس 4,4والصالة بحسب الطرح الشيعي ) (، وفي هذا 

 للصالة، والتي ال تجوز بدونها. 

(،  4,4حة والبكاء على أعتابها )وفي نفس املرتبة جاءت فئة التمسح باألضر 

الدعوة  ثم  واألداء  الشروط  حيث  من  بالصالة  االستهانة  مع  هذا  ويتوافق 

 والتأكيد على التمسح باألضرحة والبكاء وغير ذلك. 

بلغت  بنسبة  اآلخرين  على  باللعن  الدعاء  فئة  جاءت  الرابعة  املرتبة  وفي 

الصحابة الكرام هو   (، حيث يعتبر السب والشتم والدعاء من خالل لعن2,2)

 أحد الطقوس التعبدية التي يتقربون بها إلى هللا تعالى.

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها. 

 ما املخالفات األخالقية واالجتماعية في مضامين قناة طه الفضائية؟ 

هذا   عن  لإلجابة  املئوية  والنسب  التكرارية  التوزيعات  استخراج  تم  لقد 

 التالي يبين ذلك: السؤال، والجدول 

( رقم  في   (3الجدول  واالجتماعية  األخالقية  املخالفات  ونسب  تكرارات  توزيعات 

 مضامين قناة طه الفضائية

 يتبين من الجدول السابق ما يلي:

(، وهي سمة  91.1جاءت فئة الصوت املرتفع في املرتبة األولى بنسبة بلغت )

هذا   مثل  ولعل  واملناسبات،  واالحتفاالت  التسجيالت  أغلب  على  األمر غالبة 

 للفت االنتباه والسيطرة على الحضور. 

(،  84.4وفي املرتبة الثانية جاءت فئة إدمان األغاني وسماعها بنسبة بلغت )

شكل   وتأخذ  إقامتها،  يتم  التي  الفعاليات  من  رئيس  جزء  األغاني  هذه  عد 
ُ
وت

 طقس اجتماعي.

ب (، ويشتمل هذا الكذ62,2وفي املرتبة الثالثة جاءت فئة الكذب بنسبة )

من  بالعديد   
ً
زورا واتهامهم  عليهم  رضوان هللا  الصالح  والسلف  الصحابة  على 

أعظم  من  وهذه  الناس.  بين  األكاذيب  هذه  نشر  بغية  وذلك  امللفقة،  التهم 

املخالفات األخالقية التي يمكن أن يسقط فيها أي مجتمع فيكون ذهنية مليئة  

 باألفكار واملعلومات الخاطئة عن جهات وأشخاص آخرين. 

بنسبة  الرابعة  املرتبة  في  جاءت  فقد  الئقة  غير  بألفاظ  التلفظ  فئة  أما 

(، وهذه األلفاظ تأتي من باب السباب والشتائم على أهل السنة  46.7بلغت )

 والصحابة الكرام. 

(، والتي تكون 42.2وفي املرتبة الخامسة جاءت فئة الشك والظن بنسبة )

 داثهم. موجهة جهة مرويات أهل السنة والجماعة وأح

 النسبة% التكرار  املخالفة الرقم 
 22,2 10 رفع الرايات ذات الرموز الشيعية  1
 15,6 7 غناء األطفال في املسجد 2
 11,1 5 التوسل واالستغاثة ودعاء األطفال عند تلك القبور  3
 11,1 5 تحية اإلسالمعدم استخدام  4
 4,4 2 التهاون في الصالة  5

6 
التدريب العملي الخاطئ لألطفال على الوضوء  

 .والصالة بحسب الطرح الشيعي
2 4,4 

 4,4 2 التمسح باألضرحة والبكاء على أعتابها  7
 2,2 1 الدعاء باللعن على اآلخرين  8

 النسبة%  التكرار  املخالفة  الرقم 
 91.1 41 الصوت املرتفع  1
 84.4 38 إدمان األغاني وسماعها  2
 62,2 28 الكذب  3
 46.7 21 التلفظ بألفاظ غير الئقة  4
 42.2 19 الشك والظن  5
 35,6 16 االختالط  6
 20 9 القسوة وعدم الرحمة  7
 20 9 استخدام األدوات الحادة  8
 17,8 8 استخدام لفض الدم والحث على الثأر  9
 15.6 7 الظلم  10
 15.6 7 التحريض على القتل  11
 15.6 7 الضحكات الشريرة  12
 15.6 7 اإليذاء  13
 13,3 6 اآلخرين السخرية من  14
 13,3 6 التأهيل العسكري لألطفال كي يكونوا من جنود هذا املهدي  15
 11.1 5 التصنت على اآلخرين  16
 11.1 5 عدم االستماع لآلخرين  17
 11.1 5 البخل  18
 11.1 5 فضح أسرارا آلخرين 19
 11,1 5 الغش  20
 8,9 4 النميمة 21
 8,9 4 الغرور  22
 8,9 4 اإلسراف 23
 6,7 3 التنمر على األطفال 24
 4.4 2 السرقة 25
 2.2 1 البخل/ الحرص 26
 2.2 1 الطمع  27
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( بلغت  بنسبة  االختالط  فئة  جاءت  السادسة  املرتبة  وهذه 35,6وفي   ،)

هذه  مثل  في  الجنسين  بين  بالفصل  االهتمام  عدم  على  تدل  واضحة  مالحظة 

 املواسم، وهو ما يعطي صبغة عامة عن عدم تحريمهم لالختالط بصورة عامة. 

(، %20غت )وفي املرتبة السابعة جاءت فئة القسوة وعدم الرحمة بنسبة بل

وتلتها فئة استخدام األدوات الحادة بنفس النسبة، وهاتان الفئتان توضحان  

طبيعة التكوين االجتماعي للمجتمع املتشيع، فالقيام بأفعال تنم عن قسوتهم 

استخدام  أكبر  بصورة  توضحها  والتي  بغيرهم،  أو  بأنفسهم  رحمتهم  وعدم 

السيوف   باستخدام  بالتطبير  يقومون  حيث  األطفال الحادة،  مع  والسكاكين 

 بمشاكل كبيرة صحية لدى 
ً
والرجال والشباب، فتسيل الدماء وتتسبب أحيانا

 العديد منهم قد تصل إلى الوفاة. 

الثأر  على  والحث  الدم  لفض  استخدام  فئة  جاءت  الثامنة  املرتبة  وفي 

( بلغت  بنسبة)%17,8بنسبة  الظلم  فئة  وتليها  على 15.6(  التحريض  وفئة   ،)

الضحكات  فئة  الفئتين  مع  فيها  تتشارك  بحيث  النسبة  بنفس  جاءت  القتل 

(، وهذه الفئات كلها %15,6الشريرة ، وفئة اإليذاء كلهن جئن بنفس النسبة )

تكوين  في  رغبة  وجود  على  وتدلل  معها،  متقاربة  أو  النسبة  في  متساوية  إما 

جماهير ضد سلوك اجتماعي عام عند املجتمعات الشيعية يهدف إلى تجيش ال

عدو افتراض ي هو أهل السنة والجماعة من خالل توظيف الروايات واألكاذيب 

التي يلفقونها للسلف الصالح رضوان هللا عليهم من الصحابة الكرام والتابعين  

 وتابعيهم.

(، والتي  13,3وفي املرتبة التاسعة جاءت فئة السخرية من اآلخرين بنسبة )

من شخصيات إسالمية عريقة ولها وزنها مادة تجعل من السخرية أو االستهزاء  

تلك  أمر  تهوين  هو  واضح  والهدف  واملواسم،  واألناشيد  املسلسالت  في 

ليسهل  شأنهم  من  التقليل  على  والعمل  اإلسالم  في  وانجازاتهم  الشخصيات 

 استعداؤهم. 

وفي نفس املرتبة جاءت فئة التأهيل العسكري لألطفال كي يكونوا من جنود  

(، والتي ترى أن هذه الجماهير يجب أن تكون  13,3بنفس النسبة )هذا املهدي  

ظهور  عند  سيقومون  من  وهم  الحسين  قتلة  من  الثأر  ألخذ  جاهزين   
ً
جنودا

وإبادة   لقتل  وإنما  املقدسات  تحرير  ليس ألجل  السرداب  املهدي وخروجه من 

 أهل السنة والجماعة. 

فئات بنسب تراو  بين )أما املرتبة العاشرة فجاءت مجموعة  -11,1حت ما 

اآلخرين2,2% على  التصنت  فئة  وهي  لآلخرين 11.1)  (  االستماع  عدم  وفئة   ،)

(، وفئة الغش 11.1(، وفئة فضح اسرار اآلخرين )11.1(، وفئة البخل )11.1)

فئة  11,1) بعدها  وتأتي  باألخالق،  تتعلق  أنها  جهة  في  متقاربة  فئات  وهي   ،)

( الغرور) 8,9النميمة  فئة  وكذلك   ،)8,9)( اإلسراف  وفئة  وتصرفات 8,9،   ،)

( األطفال  على  التنمر  مثل  )6,7أخرى  السرقة  فئة  وكذلك  وفئة  4.4(،   ،)

 (. 2.2(،  وتليها فئة الطمع )2.2البخل/ الحرص )

فاعلة   إرادة  عن  تنم  التي  األخالق  فئات  تتناول  جميعها  الفئات  هذه 

بسلوكيات  وتتعامل  موحدة،  صبغة  ذات  اجتماعية  شخصيات  لها   لتشكيل 

 نفس املؤدى والنتيجة. 

 والتوصيات العامة النتائج املطلب الثالث: 

: ال
ا

 لدراسةالعامة ل نتائجأوال

 من خالل عرض نتائج التحليل لإلجابة عن أسئلة الدراسة تبين اآلتي: 

:
ً
تبين أن أهم املخالفات العقدية في مضامين قناة طه الفضائية تمثلت    أوال

م وبنسب  املخالفات  من  عدد  على تفاوتة  في  اللطميات  فئة  حصلت  حيث 

بلغت ) بنسبة  األولى  الرايات ذات %37,8املرتبة  فئة  الثانية  املرتبة  في  وتلتها   ،)

( بلغت  بنسبة  الشيعية  واملشاهد 31.1الرموز  املدن  تعظيم  فئة  وتلتها   ،)

(، وتشاركها في نفس املرتبة ونفس النسبة  26.7الشيعية بنسبة مئوية بلغت )

كرة األضرحة واالستغاثة بها، ثم جاءت فئة التشديد في االعتقاد فئة تعظيم ف

بلغت ) أئمة الشيعة ولكن بنسبة أقل  (، وجاء في 20في احتفاالت أعياد ميالد 

بلغت  بنسبة  الصحابة  إلى  اإلساءة  فئة  منها  الفئات  من  عدد  الرابعة  املرتبة 

والتي  17.8) هللا  لغير  الشكوى  فئة  السابقة  الفئة  ويشارك  بنفس (،  جاءت 

( بلغت  والتي  املئوية  عنه  17.8النسبة  هللا  رض ي  علي  تعظيم  الفئة  ثم   ،)

أتباع  17.8) عند  روحية  عقيدة  تشكيل  تتناول  بمجملها  الفئات  فهذه   ،)

املوضوعات  في  والتعدد  العرض  في  التكرار  خالل  من  الشيعي  املذهب 

ي خدمة الدعاية واألشكال، لذا فإن دور هذه األشكال البرامجية له دور فاعل ف

 الشيعية التي تقوم القنوات الشيعية مثل قناة طه الفضائية بها. 

أن تبين   :
ً
األكثر    ثانيا الفضائية  طه  قناة  مضامين  في  التعبدية  املخالفات 

 جاءت على النحو اآلتي:
ً
 توظيفا

جاءت فئة رفع الرايات ذات الرموز الشيعية في املرتبة األولى وبنسبة بلغت  

ويأت22,2) بلغت (،  بنسبة  املسجد  في  األطفال  غناء  فئة  الثانية  املرتبة  في  ي 

(، وفي املرتبة الثالثة جاءت فئة التوسل واالستغاثة ودعاء األطفال عند 15,6)

( بلغت  بنسبة  القبور  فئة  11,1تلك  عنها  تعبر  عادة  تأتي  املرتبة  نفس  وفي   ،)

( لغت  بنسبة  اإلسالم  تحية  استخدام  املرتبة11,1عدم  وفي  جاءت   (.  الرابعة 

( بنسبة  الصالة  في  التهاون  التدريب 4,4فئة  فئة  جاءت  املرتبة  نفس  وفي   ،)

(،  4,4العملي الخاطئ لألطفال على الوضوء والصالة بحسب الطرح الشيعي )

( أعتابها  على  والبكاء  باألضرحة  التمسح  فئة  جاءت  املرتبة  نفس  (،  4,4وفي 

حيث   من  بالصالة  االستهانة  مع  هذا  الدعوة ويتوافق  ثم  واألداء  الشروط 

الرابعة جاءت  املرتبة  وفي  باألضرحة والبكاء وغير ذلك.  التمسح  والتأكيد على 

(. هذه الفئات جميعها تعمل 2,2فئة الدعاء باللعن على اآلخرين بنسبة بلغت )

على إحالل الطقوس التعبدية محل العبادات الشرعية اإلسالمية، ومن خالل 

وتكثيفها، العرض  بأنها    زيادة  الشيعي  املواطن  وممارسات  عرف  في  لتصبح 

الذي  الصحابة  من  أعداد  عند  املروية  العبادات  وليست  الحقيقية  العبادات 

 يتولى اإلعالم الشيعي تشويه سمعتهم والحط من قدرهم. 

:
ً
طه    ثالثا قناة  مضامين  في  واالجتماعية  األخالقية  املخالفات  أن  تبين 

 تي:الفضائية، جاءت على النحو اآل

(، وفي املرتبة 91.1جاءت فئة الصوت املرتفع في املرتبة األولى بنسبة بلغت )

( بلغت  بنسبة  وسماعها  األغاني  إدمان  فئة  جاءت  املرتبة  84.4الثانية  وفي   ،)

( بنسبة  الكذب  فئة  غير الئقة 62,2الثالثة جاءت  بألفاظ  التلفظ  فئة  أما   ،)

(، وفي املرتبة الخامسة جاءت 46.7فقد جاءت في املرتبة الرابعة بنسبة بلغت )

( بنسبة  والظن  الشك  االختالط  42.2فئة  فئة  السادسة جاءت  املرتبة  وفي   ،)

( بلغت  الرحمة  35,6بنسبة  وعدم  القسوة  فئة  جاءت  السابعة  املرتبة  وفي   ،)

النسبة، وفي %20بنسبة بلغت ) (، وتلتها فئة استخدام األدوات الحادة بنفس 

ئة استخدام لفض الدم والحث على الثأر بنسبة بلغت املرتبة الثامنة جاءت ف

بنسبة)17,8%) الظلم  فئة  وتليها  جاءت 15.6(  القتل  على  التحريض  وفئة   ،)

الفئتين فئة الضحكات الشريرة ، وفئة   النسبة بحيث تتشارك فيها مع  بنفس 

النسبة ) في %15,6اإليذاء كلهن جئن بنفس  كلها إما متساوية  الفئات  (، وهذه 
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أو متقاربة معها، وتدلل على وجود رغبة في تكوين سلوك اجتماعي عام    النسبة

هو  افتراض ي  عدو  الجماهير ضد  تجييش  إلى  يهدف  الشيعية  املجتمعات  عند 

يلفقونها   التي  واألكاذيب  الروايات  توظيف  خالل  من  والجماعة  السنة  أهل 

 عيهم. للسلف الصالح رضوان هللا عليهم من الصحابة الكرام والتابعين وتاب

ا:   الدراسة  توصيات ثانيا

 : ، من أهمها: التوصياتإلى جملة من هذه الدراسة  خلصت

تزويد أجهزة الرقابة الرسمية على اإلعالم بنتائج وتوصيات مثل هذه   .1

اإلجراءات  التخاذ  اإلعالمي؛  املحتوى  بتحليل  املتخصصة  البحوث 

بناء جهال املناسبة لحجب مثل هذه القنوات واملواقع لئال يقع فيها األ 

 أو إعجابا.

مواد   .2 على  تشتمل  العربية  القنوات  على  برامجية  مادة  بناء  وجوب 

وليست  الصالح  للسلف  الحقيقية  الصورة  بتوضيح  تتعلق  إسالمية 

 تلك الصورة التي يحاولون ترويجها من خالل القنوات الشيعية. 

اإلنتاج  .3 مؤسسات  تشجيع  خالل  من  هادفة  بدائل  إيجاد  ضرورة 

الطفل وتقدم  تشبع  بدائل  إنتاج وبث  اإلعالمي ووسائل اإلعالم على 

واملضامين   املؤدلجة  القنوات  متابعة  عن  يغنيه  هادفا  بديال  له 

 املخالفة لإلسالم.

عبر   .4 وبثها  القنوات  هذه  عن  شهر  كل  للتحديث  قابلة  قائمة  إصدار 

مو  من رسائل  وذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل  باستخدام  أو  بايل 

 أجل التحذير منها وعدم السماح بوصول بثها للناس.

املوجهة   .5 الشيعية  القنوات  بمخاطر  التعليمية  املؤسسات  توعية 

الطلبة  أمور  أولياء  مع  التواصل  وآلية  الخطرة،  ومضامينها  لألطفال 

 لتوعيتهم بذلك.

الديني  .6 الخطاب  بنتائج   تزويد مؤسسات  والخطباء  واألئمة  كاملساجد 

ما  ومخاطر  األطفال  قنوات  مضامين  حول  التحليلية  الدراسات 

 يبثونها من رسائل وتوعية املجتمع وتحصينه ضد هذه املخالفات 

املعنية   .7 الثقافية  ومراكزه  املجتمع  مؤسسات  في  توعوية  ندوات  عقد 

الش سيما  ال  األطفال  قنوات  تبثها  التي  املخالفات  منها لعرض  يعية 

 واملنحرفة ليكونوا على حذر منها وتحذير اآلخرين منها.

خالل  .8 من  القويمة  اإلسالمية  بالعقيدة  والنشء  األطفال  تحصين 

والتحصين   والتوعية  والتربية  التنشئة  في  بدورها  األسر  اضطالع 

 ليكون قادرا على التمييز ونبذ املضامين املخالفة لعقيدته الصحيحة.   

 املراجعقائمة املصادر 

 : الدراسات العلميةاملراجع و  .1

جبر،   [1] الفضائية،  األطفال  قنوات  نحو  األردنيين  األطفال  اتجاهات 

محمد حافظ محمد جواد،  رسالة ماجستير مقدمة في كلية اإلعالم في 

   م2010جامعة الشرق األوسط، األردن، 

نظر   [2] وجهة  من  للطفل  االجتماعية  تنشئة  على  التلفزية  البرامج  أثر 

أنموذجا"، تون  سبيس  "قناة  األمور  عمر،    خولة  أولياء  رسالة  بن 

 م. 2018ماجستير، جامعة العلوم اإلسالمية،  

األساطير العقدية في الرسوم املتحركة دراسة تحليلية نقدية في ضوء   [3]

رسالة دكتوراه، جامعة    ،نصر  العقيدة اإلسالمية،سميرة طاهر محمد

 م. 2013العلوم اإلسالمية العاملية،  

اكبر  أ [4] على  غفاري  تحقيق  بعقوب،  بن  محمد  الكليني،  الكافي،  صول 

 ه 1407، 4وآخوندي، دار الكتب اإلسالمية، تهران، ط

اإلثني عشرية   [5] اإلمامية  الشيعة  مذهب  ونقد    -أصول  ناصر  ،  -عرض 

   هـ 1414، 1، طدار النشر: بدون  ،بن عبد هللا بن علي القفاري 

واإلدمان   [6] الفتاح  األطفال  عبد  ترجمة:  وين،  ماري  التلفزيوني، 

للثقافة والفنون  الصبيحي، عالم املعرفة، تصدر عن املجلس الوطني 

 م 1999، يوليو 247الكويت، اصدار  -واآلداب 

الشيعة [7] عند  الكافي  اإلمامة  أصول  مرويات  خالل  مقارنة  ،  من  دراسة 

 . رضاآية هللا العظمى السيد أبو الفضل ابن ال، بالقرآن والعقل

القاهرة،   [8] الحميد،  الدراسات اإلعالمية، محمد عبد  في  العلمي  البحث 

 م. 2010دار عالم الكتب

 م 2006، حسين، القاهرة: عالم الكتببحوث اإلعالم، سمير محمد  [9]

العزيز  [10] عبد  محمد  مجاالتها،  أساليبها،  أسسها،  اإلعالمية؛  البحوث 

 ، الرياض 3هـ، ط 1431الحيزان، 

محّمد بن محّمد بن عبد  ، الزبيدي،  لقاموستاج العروس من جواهر ا [11]

)املتوفى:   بيدي  الزَّ بمرتض ى،  امللّقب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرّزاق 

 دار الهداية  ، هـ(1205

دراسة   [12]  
ً
وسلبيا  

ً
إيجابيا الروضة  طفل  على  املتحركة  الرسوم  تأثير 

 م. 2017تحليلية، كلية التربية، غادة محمود عوف، جامعة املجمعة، 

لدعوة املوجهة إلى األطفال في القنوات الفضائية املخصصة  الدعاية وا [13]

(، هاشم أحمد نغيمش
ً
،  الحمامي  لألطفال )قناة طه لألطفال أنموذجا

العلوم   مجلة  العاملية،عمان،  اإلسالمية  العلوم  جامعة  اإلعالم،  كلية 

 م. 14،2015االجتماعية، العدد 

املكتبة [14] الراجحي،  علي  بن  شريف  وأقوال،  تعريف  الشاملة     الشيعة 

http://www.shamela.ws 

الشاملة،    [15] الزكزكي،املكتبة  وموائد،  عقائد  الشيعة 

http://www.shamela.ws 

شحاته محمد صقر، مكتبة دار العلوم،  ، الشيعة هم العدو فاحذرهم [16]

   مصر، البحيرة

و  [17] باكستان،   التشيعالشيعة  الهور،  معارف  إلهي،  إحسان  ظهير،   ،

 م 1995ه_ 1415 ،10ط

 والسنة، ظهير، إحسان، املكتبة الشاملة  الشيعة [18]

يِن، عبد العزيز [19] فوّيِ
 الصَّ

ُ
بن صالح، مكتبة اإلمام البخاري للنشر   عوَدة

 م 2007ه_ 1428،  1والتوزيع، مصر، ط

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن بن عبد الخالق،  [20]

 م 1986هـ_1406مكتبة ابن تيمية، الكويت، 

ي البرامج الكرتونّية املوجهة للفتيات "دراسة تحليلية  القيم اإلسالمّية ف [21]

رسالة ماجستير في التربية  القضاة،  شروق  من منظور تربوي إسالمي"،  

 م.  2019 كلية الشريعة، جامعة اليرموك،-قسم الدراساتاإلسالمية، 
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تحليلية"،   [22] "دراسة  الفضائية  الجنة  طيور  قناة  في  اإلسالمية  القيم 

أحمد بحث وي،  ربابعة  محمد  الخالدي،  وإبراهيم  خطاطبة،  حيى 

في   مصمنشور  األزهر،  جامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  ر،  مجلة 

 م.  2018

هللا   [23] عبد  عليان  تحليلية"،  "دراسة  املتحركة  الرسوم  أفالم  في  القيم 

 م. 2004الحولي، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، 

أنموذجا"    3إم بي س ي القيم في برامج األطفال التلفزيونية" برامج قناة   [24]

، رسالة ماجستير ، كلية اإلعالم،  مخيمر سنيم أحمدتدراسة تحليلية، 
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