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مستخلص البحث:استهدف البحث الكشف عن مستوى الوعي بالشبهات العقدية لدى الطالب 
املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية، وممارستهم ألمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا، 
وتعرُّف طبيعة العالقة بينهما. ولتحقيق األهداف السابقة استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، 
وأعد اختبار مواقف لقياس مستوى الوعي بالشبهات العقدية، واستبانة لقياس مستوى ممارسة أمناط 
البحث  العقدية، وحتقق من صدقهما وثباهتما، وطبق  للشبهات  التصدي  النبوي يف  االقتداء باهلدي 
على عينة قصدية قوامها )50( طالًبا من الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية يف جامعة 
اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام، وتوصل البحث إىل أن مستوى الطالب يف أبعاد الوعي بالشبهات 
العقدية )املعريف واملهاري والوجداين( ككل جاء بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب )55.68(، واحنراف 
معياري )10.87(، كما جاء مستوى ممارستهم ألمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات 
العقدية  )الذاتية واملوجهة( ككل بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب )2.00(، واحنراف معياري )0.28(، 
وأخريًا وجود عالقة ارتباطية موجبة غري دالة إحصائيًّا عند مستوى (α≤0.05) بني أبعاد الوعي بالشبهات 
العقدية )البعد املعريف – البعد املهاري - البعد الوجداين – الوعي بالشبهات العقدية ككل(، وممارسة 
أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية  )الذاتية – املوجهة – الذاتية واملوجهة ككل(. وقد 
أوصى البحث بتصميم املقررات الدراسية وبنائها يف ختصص الدراسات القرآنية بكليات الرتبية حبيث 
متكن الطالب من الربط بني موضوعات العقيدة والسرية النبوية، ورفع مستوى الوعي املعريف واملهاري 

بالشبهات العقدية، واالقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا.
الكلمات املفتاحية: الوعي بالشبهات العقدية، أمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات 

العقدية، الطالب املعلمون ذوو ختصص الدراسات القرآنية.
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Abstract:The research aimed to uncover the level of awareness of the dogmatic 
Suspicions among the student teachers: Qur’anic studies specialization, their 
practice of following patterns of the Prophet’s guidance in confronting them, and the 
nature of the relationship between them. In order to achieve the previous goals, the 
researcher used the relational descriptive approach, and prepared an situations test 
to measure the level of awareness of the dogmatic suspicions, and a questionnaire 
to measure the level of practicing patterns of following the Prophet’s guidance in 
confronting the dogmatic suspicions, The research was applied to an international 
sample of (50) students’ teachers: Qur’anic studies major at imam Abdulrahman bin 
Faisal University  in Dammam city. The research found that the students ’level in the 
dimensions of awareness of dogmatic Suspicions (cognitive, skill and Affective) as 
a whole came with a medium degree with an arithmetic mean (55.68) and a standard 
deviation (10.87). Also, The level of their practice of the patterns of following the 
Prophet’s guidance in countering the dogmatic Suspicions (subjective and directed) 
as a whole came in a medium degree with an arithmetic mean (2.00), a standard 
deviation (0.28), Finally, there is a positive, non-statistically significant correlation 
relationship at the level (0.05≥α) between the dimensions of awareness of dogmatic 
suspicions and the practice of prophetic guidance patterns in confronting them. 
Key words: Awareness of Dogmatic Suspicions, Patterns of Following the Prophet’s 
Guidance, Student Teachers: Qur’anic Studies.
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مقدمة البحث وخلفيته النظرية:
إن العقيدة اإلسالمية هي الغاية اليت ألجلها خلق اهلل عزَّ وجلَّ اخللق وبعث الرسل، 
نَس ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن﴾ ]الذاريات: 56[، وال تستقيم عبادة  قال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت الِْنَّ َواإْلِ
اهلل عزَّ وجل إال بسالمة العقيدة من الشبهات اليت ُيَصدِّرها طواغيت اإلنس والن، قال 
ََعثـَْنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾ ]النحل: 36[.  تعاىل: ﴿َوَلَقْد ب
ويعدُّ علم العقيدة من أهم العلوم الشرعية؛ وذلك ألن شرف العلم بشرف موضوعه، 

وموضوع العقيدة هو: العلم باهلل تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف املطالب. 
مرتبطة بصفاء  األمة اإلسالمية وقوهتا وغلبتها  أن عزة  أعداء اإلسالم  أدرك  ولقد 
عقيدهتا، ونقائها، وطهرها؛ وأن ذهلَّا وضعفها واخنذاهلا وتسلط األمم عليها مرتبط بانتشار 

البدع واحملدثات يف الدين، واختاذ األنداد والشركاء مع اهلل، وظهور الفرق الضالة. 
وحينما تبوأت األمة اإلسالمية الصدارة يف مجيع جماالت احلياة السلمية والعسكرية، 
وتوسعت يف فتح البلدان واألمصار، وقف األعداء يف حرية من قوة الدعوة؛ مما جعلهم 
املسلمني  قيم  من  للنيل  والشكوك،  الشبهات،  إثارة  إىل  اإلسالم  مواجهة  يتحولون يف 
الثابتة، والنيل من عقيدهتم الراسخة؛ ومن هنا رأى مفكرو الغرب وساسته أن السبيل إىل 
حتطيم قوة هذه األمة هو عزهلا عن عقيدهتا، ووقف فاعليتها، وجعلها مشلولة اإلرادة، 
مبلبلة الفكر، سلسة االنقياد، وما قد يؤدي إليه ذلك من احنالل وحدهتا وإسقاط قوهتا؛ 

لذا عمدوا إىل إثارة الشبهات، والتشكيك يف هذه العقيدة )مريغين، 2017(. 
ولعل من أبرز الدوافع إلثارة الشبهات العقدية، كما أشار إىل ذلك البيانوين )1993( 
-احلرص على إثارة الفنت اليت تتجلَّى يف مواقف التشكيك يف العقيدة والشريعة، واليت 
تـُْعِقُب غالًبا تفريق الصفوف، واختالف الكلمة واملواقف؛ كما ظهر ذلك يف الشبهات 
العقيدة  حول  وسلَّم-  عليه  اهلل  -صلَّى  النيب  زمن  يف  واملنافقون  الكافرون  أثارها  اليت 
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اإلسالمية، وبعض األحكام الشرعية، ويف حادثة اإلفك وغريها. وقد أشار القرآن الكرمي 
إىل هذا الدافع كاشًفا له وفاضًحا ألصحابه، فقال سبحانه: ﴿فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوِبِْم َزْيٌغ 

فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـَْنِة﴾ ]آل عمران: 7[. 
متأولة"  بعيدة  ومعاٍن  حمتملة،  بألفاظ  باحلق،  الباطل  "اختالط  هي:  والشبهات 
"التصورات  بأهنا:  العقدية  الشبهات  تعريف  وميكن   .)413 2016، ص.  )طاهري، 
وكتبه،  ومالئكته،  تعاىل،  باهلل  )اإلميان  اإلسالمية  العقيدة  مبوضوعات  املرتبطة  الباطلة 
الباطل باحلق  فيها  يلتبس  اليت  ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، حلوه ومره(، 
بألفاظ حمتملة، ومعاٍن بعيدة متأولة، متنع املرء من رؤية احلق، واالستجابة له، أو تؤخر 

هذه االستجابة".  
ونظرًا خلطورة الشبهات فقد حذَّر النيب صلى اهلل عليه وسلم من االقرتاب منها؛ عن 
، واحلراَم  النعمان بن بشري -رضي اهلل عنه- أن النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- قال: "احلالَل بنيٌِّ
بنيٌِّ، وبينهما ُمَشبَّهاٌت ال يعلُمَها كثرٌي ِمَن الناِس، فمن اتَـَّقي الشُّبهاِت اْستربأَ لديِنِه وِعْرِضِه. 
وَمْن وقَع يف الشُّبهاِت َكرَاٍع يرَعى حوَل احِلَمى يوشُك أْن يُواِقَعهُ، أاَل وِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، أاََل 
ِإنَّ مِحَى اهلِل يف أَْرِضِه حَمَارُِمهُ، أالَ وإنَّ يف الَسِد ُمْضغةٌ: إذا َصَلحْت صَلَح الَسُد كلُّه، وإذا 

فَسَدْت فسَد السُد كلُّه، أاَل وهي الَقْلُب" )البخاري، 2004، ص. 24(.
وأخطر الشبهات ما كان مشهورًا، متداواًل على ألسنة العامة، وهو ما يتوفر لعدد كبري 
ا منها، نظرًا للطفرة اهلائلة يف التواصل، وإتاحة سبل النشر والنفاذ للعامة واملغرضني  جدًّ
الشبهات يف  التوسط مع  ينبغي  أنه  إىل  اللطيف )2010(  أشار عبد  بواسطتها. وقد 
الرد  بدعوى  إليها  يُلتفت  ال  املطمورة  واالعرتاضات  املغمــورة،  فالشبهات  ذاهتا؛  حد 
اليت  الشبهات  وأمَّا  لرميمها؛  وإحياء  اندراسها،  بعد  هلا  إظهار  ردها  يف  إذ  واملناقشة؛ 
استفحلت وأوقعت حرية ولبًسا عند فئات من املسلمني فاملتعنيِّ التصدي هلا، ومناظرة 

أربابا وجمادلتهم. 
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كما أشار ابن تيمية -رمحه اهلل- )1411هـ، ج1، ص. 357( إىل ضرورة التصدي 
النفوس: "كل من مل  لواجب ترسيخه يف  العقدية، وفاًء حبق اإلميان، وأداًء  للشبهات 
يناظـر أهل اإلحلاد والبــدع مناظرة تقطع دابرهم، مل يكن أعطى اإلسالم حقه، وال وفَــّى 
أفاد  النفوس، وال  الصدور وطمأنينة  العلــم واإلميان، وال حصـل بكالمه شفاء  مبوجب 

كالمه العلم واليقني". 
وتزداد خطورة هذه الشبهات يف العصر احلايل الذي حتول فيه العامل لقرية واحدة 
الناس وتصوراهتم  الشبه، وتنوعت، وتفنن أعداء اإلسالم يف إفساد عقائد  كثرت فيها 
وأفكارهم، وال سبيل للنجاة من خطورة التأثر بتلك الشبهات إال برفع مستوى الوعي با 
لدى من يتصدى لتعليم العقيدة اإلسالمية يف مراحل التعليم املختلفة، من خالل العلم 
بالعقيدة املبين على أسس صحيحة تزيل الشبهة عند ورودها؛ وذلك بردها إىل حمكمات 
الشريعة، وأصوهلا العامة، أو بالرد املفصل عليها بعينها، قال تعاىل: ﴿فَاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإلََٰه ِإالَّ 

اللَُّه َواْستـَْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت﴾ ]حممد: 19[.
الفرد  جانب  من  العميق  باإلدراك  يتسم  اجتماعي  سلوك   Awareness والوعي 
والماعة، ويرتجم هذا اإلدراك إىل نوع من السلوك العملي الذي ينحو بالفرد إىل ممارسة 
السلوك الصحيح واملقبول اجتماعيًّا، وتكوين االجتاهات السليمة، مع حسن تفاعله مع 
بيئته املادية واالجتماعية. وهو يؤسس على فهم الفرد لطبيعة املوقف أو املشكلة، وقدرته 

 .(Tillett, 2006, p. 471) على مواجهتها بشكل علمي صحيح
أما الوعي الديين فيعرفه القحطاين )2013، ص. 7( بأنه: "املنطلق من حالة عليا 
السلوكي  الواقع  العقل، وحيثيات  للفهم والفقه، واملتسق مع كليات الشرع، وبديهيات 
للفرد واجملتمع؛ فهو مرحلة متقدمة من املعرفة العامة تتجاوز الفهم الشامل للمعىن إىل 
حتول هذه الفكرة وانعكاسها خارج مفهوم العقل حنو امتثال الفرد إلمالءاهتا دون تردد". 
ويعرفه زيتو Zito (p. 724 ,2014) بأنه: "استيعاب األسس واملبادئ الدينية ومتثيلها داخليًّا 
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وخارجيًّا من خالل التفاعالت مع البيئة احمليطة". يف حني تعرفه بوكدرون؛ وحاج قويدر 
السلوك يف  الفكر، وإيقاظ املشاعر، وحتسني  تنبيه  بأنه: "عملية  )2017، ص. 16( 
شخصية اإلنسان املسلم بشىت جوانبه: )اإلدراكية، والعقالنية، والعاطفية، واحلركية( بتبين 
القيم واملبادئ اإلسالمية وتعميقها، وصياغة حياة الفرد وواقعه، وضبطها مما حيسن عالقته 

باهلل وذاته وجمتمعه".
ويتطلب الوعي بصفة عامة من املتعلم تطوير االجتاهات اليت توجه سلوكه، وتكوين 
اإلدراك  الوعي إىل جانبني، ومها:  االجتاه وتغيريه متشابكان. وميكن تصنيف مكونات 
والسلوك Perception and Behaviour؛ أي إدراك املشكالت وامليل السلوكي ألداء سلوك 
ما. ويتضمن تصور املتعلم للمشكالت وإدراك احلقائق واملعرفة، وتتضمن جانبني رئيسني: 
تصور املشكالت وكيفية التعامل معها، واملعرفة املتضمنة يف حلها ومواجهتها، وتصور 
الظروف احمليطة با، واالجتاه حنو التعامل معها، بل إن مستوى االتساق بني االجتاهات 
 (Desa, والسلوك يتأثر مبعرفة الشخص ووعيه، وااللتزام الشخصي واإلحساس باملسؤولية

 .Abd Kadir & Yusooff, 2011)

ويرى ديسا وآخرون (Desa et al. 2011 ) أن الوعي يؤسس على ثالثة جوانب، وهي: 
الانب املعريف، ويقصد به توافر املعلومات الالزمة لفهم ظاهرة أو موضوع حمدد. والانب 
الوجداين، ويتمثل يف تكوين امليول واالجتاهات حنو ظاهرة أو موضوع حمدد. والانب 
التطبيقي، ويتمثل يف كيفية التصرف يف املواقف املختلفة اليت تواجهه، أو ميثل استجابة 
الوجدانية  الوعي باملعرفة  الفرد للظاهرة استجابة فورية صحيحة. وإذا اكتملت جوانب 
والتطبيقية لدى متعلم واحد -ُوِصَف بأن لديه وعيًّا متكاماًل. إنه ميثل اإلدراك واملعرفة 
والفهم جتاه بعض القضايا احملددة، والقدرة على حتديد قرارات مناسبة واختاذها جتاه هذه 

القضايا.
ويعدُّ الوعي بالشبهات العقدية من املفاهيم املتعددة األبعاد؛ ولكي يكون املسلم 
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واعًيا بالشبهات العقدية ال بد من مراعاة هذه األبعاد جمتمعة. واملتأمل يف طبيعة الوعي 
بالشبهات العقدية جيد أهنا ترتبط ارتباطًا عضويًّا بثالثة أبعاد رئيسة، هي: البعد املعريف: 
ويتمثل يف معرفة الطالب املعلمني بالشبهات العقدية وإدراكهم وفهمهم هلا، واستحضارهم 
لألدلة النقلية والعقلية املرتبطة با، واستخدامها يف إصدار األحكام الصحيحة جتاهها. 
والبعد املهاري: ويتجلى يف كيفية تصرف الطالب املعلمني مع الشبهات العقدية اليت 
احلياتية واستجابتهم هلا استجابة شرعية صحيحة، وقدرهتم على  املواقف  تواجههم يف 
الوجداين:  والبعد  خطورهتا.  من  واحلد  الشبهات  هذه  لدحض  مسؤولة  قرارات  اختاذ 
ويتمثل يف انفعاالت الطالب املعلمني وشعورهم جتاه الشبهات العقدية، اليت تنعكس يف 

تبين املواقف اإلجيابية الالزمة ملواجهتها.   
كما يعدُّ االهتمام بتحديد مستوى الوعي بالشبهات العقدية ضرورة ملحة، يف هذا 
العصر الذي يتسم بالتقدم املعريف والتكنولوجي، وتطور وسائل االتصاالت، وما أحدثته من 
انفتاح على الثقافات األخرى ضرورة كبرية لملة من األسباب، هي: ضعف العقيدة واخلواء 
الديين يف قلوب كثري من املسلمني الذي يظهر يف ممارساهتم الفكرية والسلوكية، وانتشار كثري 
من البدع واالحنرافات واألوهام واألضاليل يف أوساط املسلمني، وخباصة الشباب، وازدياد 
محالت التبشري لألديان السماوية والوضعية بني املسلمني، وحماولتها زعزعة العقيدة اإلسالمية، 
ببث األكاذيب وإثارة الشبهات واالفرتاءات واألضاليل للنيل من اإلسالم وإضعاف الوالء 
له )هندي، 2013(. فضاًل عن أن بعض اإلجنازات الفكرية اليت حيققها البشر يف احلياة قد 
جتعل إميان الشخص أو عدم إميانه مستقرًا، وقد تزيد أو تقلل من االعتقادات املشوهة لديه 
جتاه بعض القضايا الفقهية واإلميانية؛ فالتطور الفكري الذي يوجد فيه اإلنسان قد يشوه من 

.)Caglar, 2020) اخلريطة العقائدية ويعمل على حتريفها
إحداث  عصر  يف كل  حياولون  اإلسالم  أعداء  أن  إىل   )2008( املليجي  ويشري 
خلل يف الوعي الديين للمسلمني عن طريق توجيه محالت تشويه حملاولة النيل من عقيدة 



270

اإلسالم، قال تعاىل: ﴿يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفـَْواِهِهْم َويَْأَب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو 
َكرَِه اْلَكاِفُروَن﴾ ]التوبة: 32[. واهلدف الرئيس هلذه احلمالت حتويل مسار الوعي الديين 
إىل أداة ختدم أغراضهم االستعمارية، ومقود يلوون به أعناق الشعوب، لتحقيق مصاحلهم 
وأهدافهم اليت ال حدَّ هلا دون فتنة املسلمني يف عقيدهتم، قال تعاىل: ﴿َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك 
اْليـَُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتـَُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اهْلَُدى َولَِئِن اتَـّبـَْعَت َأْهَواَءُهْم 

بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َويلٍّ َواَل َنِصرٍي﴾ ]البقرة: 120[. 
وتربز أمهية الوعي بالشبهات العقدية يف حتصني املسلمني من الشبهات اليت يثريها 
املخالفون حول العقيدة اإلسالمية، وتقوية صفوفهم وتوحيدها، ومجع كلمتهم على احلق 
يًعا َواَل تـََفرَُّقوا﴾ ]األنعام: 153[، وحترير  ويف احلق، قال تعاىل: ﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِ
اهلل  لغري  واالستسالم  والذل  اخلضوع  من  وضمائرهم  واألوهام،  اخلرافات  من  عقوهلم 
-تعاىل-، وكشفهم ألساليب األعداء يف املكر واخلداع بذا الدين، وفضحهم ملخططاهتم 
ومناهجهم ووسائلهم املستخدمة يف ذلك، وأخريًا اتباعهم للصراط املستقيم املوصل إىل 
تـَتَِّبُعوا السُُّبَل  فَاتَِّبُعوُه ۖ َواَل  ُمْسَتِقيًما  َذا ِصرَاِطي  رضى رب العاملني، قال تعاىل: ﴿َوَأنَّ هَٰ

ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتَُّقوَن﴾ ]األنعام: 153[.  فـَتـََفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذَٰ
الباحثون  فقد عىن  الطالب  لدى  بالعقيدة وقضاياها  الوعي  ونظًرا ألمهية مستوى 
هذه  ومن  عليه،  وتعلمها  اإلسالمية  العقيدة  تعليم  أثر  وبيان  لتحديده،  بدراساهتم 
قسم  طالب  وعي  مدى  تعرُّف  استهدفت  اليت   )2017( الهين  دراسة  الدراسات 
الدراسات اإلسالمية جبامعة طيبة بالقضايا العقدية املعاصرة. وقد توصلت الدراسة إىل أن 
مدى وعي طالب قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة طيبة بالقضايا العقدية املعاصرة 
املرتبطة بتوحيد الربوبية جاء منخفًضا على اجملاالت ككل، وجاء حمور القضايا املرتبطة 
ويف  األلوهية،  بتوحيد  املرتبط  احملور  ويليه  األوىل،  املرتبة  يف  والصفات  األمساء  بتوحيد 
املرتبة األخرية احملور املرتبط بتوحيد الربوبية. ودراسة اللقماين )2019( اليت هدفت إىل 
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بناء مقياس للقيم الرتبوية املتضمنة يف مؤلفات اعتقاد أهل السنة والماعة، مث الكشف 
عن مدى وعي طالب املرحلة الثانوية باملدينة املنورة با. ولقد توصلت الدراسة إىل أن 
املؤلفات يف اعتقاد أهل السنة والماعة تضمنت جمموعة من القيم الرتبوية، كما أوضحت 
الدراسة َأن درجة وعي أفراد عينة الدراسة بالقيم الرتبوية جاء بدرجة كبرية على الدرجة 
الكلية للمقياس، وكذا يف بقية احملاور عدا القيم اإلميانية فقد جاءت بدرجة متوسطة. 
كما أشارت دراسة كاقالر (Caglar, 2020) إىل أمهية القدرات التحليلية يف تعزيز اإلميان 
العقائدية، وبناء فهم ما وراء  الشبهات  املتناقضة ومواجهة  املعتقدات واملواقف  وتعرُّف 
معريف لوهر القواعد الدينية )العقيدة( عندما تكون العقيدة حتت التهديد. كما أكدت 
أمهية الوعي بالقضايا العقدية مبنزلة نقطة مرجعية جتعل العقيدة ال تفقد سيادهتا يف ترسيخ 
القواعد واألسس يف حياة اإلنسان. فالوعي هو نقطة البدء يف تشكيل العمليات الفكرية 

اليومية، وبناء اخلريطة العقدية اليت تتسق فيها العالقات بني السبب والنتيجة.
العقدية  بالشبهات  الوعي  اخلليج )2016(  لدول  العريب  الرتبية  ولقد عدَّ مكتب 
من  التمكن  حتت كفاية  وأدرج  اإلسالمية،  الرتبية  ملعلم  الالزمة  الكفايات  من  كفاية 
العقدية،  بالشبهات  بالوعي  املرتبطة  الفرعية  الكفايات  من  جمموعة  وعملياته  احملتوى 
القضايا  وأهم  والنحل  امللل  ومعرفة  اإلسالمية،  العقيدة  حول  الشبهات  "تفنيد  وهي: 
املطروحة اليت تتعارض مع القيم العقدية اإلسالمية، ومعرفة األساليب اليت اتبعها القرآن 
الكرمي يف عرض قضايا العقيدة، وكيفية عرضه للقضايا الفاسدة ومناقشتها، ومعرفة مزاعم 

املستشرقني حول القرآن الكرمي والسنة النبوية وردود العلماء عليهم".
وملا كان املعلم هو احللقة األقوى والرمسية يف ترسيخ العقائد اإلسالمية، فإن التحقق 
أوىل  من  ودحضها  تفنيدها  على  وقدرته  تواجهها،  اليت  بالشبهات  وعيه  مستوى  من 
واجبات برامج إعداده يف كليات الرتبية؛ ليتكمن من القيام بدوره، يف عامل ميوج بالفنت 
ويزخر بالشبهات، وتزحف عليه أمناط السلوك االستهالكي على حساب السلوك القيمي.
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برامج  تصميم  املعاصرة يف  االجتاهات  من  )2020( جمموعة  اخلالدي  وقد حدد 
إعداد الطالب املعلمني، ومنها: برامج إعداد الطالب املعلمني القائمة على االستقصاء؛ 
وتسمى أيًضا برامج إعداد املعلم املتأمل، وتفرتض أن التدريس ممارسة إشكالية تتطلب 
حبثًا واستقصاًء وتأماًل، بدف اختبار النظريات اليت تؤطر مهنة املعلم، ومنها: آراء املعلم 
ومعتقداته، وطبيعة املعرفة، وطبيعة التعلم، وخصائص الطالب. وأخريًا برامج إعداد املعلم 
القائمة على النموذج النقدي؛ وهتدف إىل ضرورة فهم العالقة بني التغري االجتماعي، 

والرتبية، وأثر كل منهما على اآلخر.
وال شك أن هذين االجتاهني القائمني على االستقصاء، والنموذج النقدي، أكثر 
أن  املمكن  اليت من  القرآنية،  الدراسات  املعلم: ختصص  إعداد  برامج  لتصميم  مالءمة 

تؤهله للتعاطي مع الشبهات العقدية، والقيام بدوره يف التصدي هلا.
وقد نصت األهداف العامة لتدريس العلوم الشرعية يف التعليم العام باململكة العربية 
السعودية على: "أن يتمكن املتعلم من مواجهة امللل والنحل، واألفكار املنحرفة، واآلراء 
الزائفة بالعلم الشرعي، واحلجة، والربهان، واألسلوب احلسن" )اإلدارة العامة للمناهج، 
1423، ص. 16(. ولن يتأتى ذلك إال بتنمية الوعي بالشبهات العقدية، وأمناط اهلدي 

النبوي يف التصدي هلا لدى الطالب املعلمني.
ومنها:  للشبهات،  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  النيب  مواجهة  أمناط  تعددت  ولقد 
اليت  القرآنية  باآليات  واالستشهاد  الرجيم،  الشيطان  من  وجل-  باهلل-عزَّ  االستعاذة 
والتوقف  النفس،  يف  وتقويه  اإلميان  ترسخ  اليت  بالعبارات  الهر  أو  الشبهة،  هذه  ترد 
عن االسرتسال يف األفكار اليت تفتح السبيل للمزيد من الشبهات، وقد ورد ذلك يف 
األحاديث اليت عاجل النيبُّ -صلى اهلل عليه وسلم- با شبهة: َمن خلق اهلل؟ ومنها: عن 
أيب هريرة قال: قَال رسوُل اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلم-: "يأيت الشَّيطاُن أحدَكم فيقول: 
َمن خلق كذا، َمن خلق كذا؟ حىت يقوَل: َمن َخَلَق ربَّك؟ فإذا بـََلَغُه فلَيْسَتِعْذ بِاهلِل َولِيـَْنتِه" 
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)البخاري، 2004، ص. 665؛ ومسلم، 2006، ج1، ص. 83(. 
عن سعيد، قال: "أتى رهط من اليهود نيب اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، فقالوا: 
يا حممد، هذا اهلل خلق اخللق، فمن خلقه؟ فغضب النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- حىت 
انتقع لونه، مث ساورهم غضًبا لربه، فجاءه جربيل فسكنه، وقال: اخفض عليك جناحك 
يا حممد، وجاءه من اهلل جواب ما سألوه عنه، قال: يقول اهلل -تبارك وتعاىل-: ﴿ُقْل 
ُهَو اللَُّه َأَحٌد)1(  اللَُّه الصََّمُد )2( ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلْد )3( وملَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾ فلما 
تالها عليهم النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- قالوا: صف لنا ربك، كيف خلقه، وكيف 
عضده، وكيف ذراعه؟ فغضب النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- أشد من غضبه األول، مث 
ساورهم، فأتاه جربيل فقال مثل مقالته، وأتاه جبواب ما سألوه عنه ﴿َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ 
َْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِهۚ  ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَلٰ َعمَّا  يًعا قـَْبَضُتُه ي ْرُض مجَِ َقْدرِِه َواألَْ

ُيْشرُِكوَن﴾" )الطربي، 2000، ج21، ص. 321(.
وعن عائشة-رضى اهلل عنها-، عن رسول اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- قال: "ِإن 
خلق  من  فيقول:  اللَّه.  فيقول:  السماوات؟  خلق  من  فيقول:  أحدكم  يأيت  الشيطان 
األرض؟ فيقول: اللَّه. فيقول: َمْن خَلق اللَّه؟ فإذا كان ذلك فليقل: آمنت باهلل ورسله" 

)أمحد، 2010، ج12، ص. 6316(. 
وتتناسب هذه األمناط مع الشبهات اليت تقوم على أسئلة باطلة، مبنية على إنكار 
اهلل؟  خلق  من  سؤال:  عليه  يقوم  الذي  والتسلسل  الدور  الضرورية، كإنكار  املقدمات 
مناظرته،  إليه من  يتوصل  ما  فغاية  بالربهان،  يناظر  الضرورية ال  املقدمات  ومنكر هذه 
إثبات هذه املقدمات اليت أنكرها، والوقوع يف شرك التغافل عن هذه املقدمات يؤدي إىل 

إجابات باطلة حتًما.
األخذ  إىل  اإلرشاد  الشبهات،  وسلَّم-على  عليه  اهلل  النيبِّ -صلَّى  رد  أمناط  ومن 
إىل  أمته،  وسلَّم-  عليه  اهلل  النيبِّ -صلَّى  توجيه  يف  املتشابات، كما  ورد  باحملكمات، 
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االحتماء مبعرفتهم بالكمال اإلهلي، وتنزيهه عن النقص، يف دفع ما قد يلتبس عليهم من 
أفعال املسيح الدجال؛ عن عبادة بن الصامت رضى اهلل عنه أن رسول اهلل -صلَّى اهلل 
عليه وسلَّم- قال: "إين كنت حدثتكم عن املسيح الدجال حىت خشيت أال تعقلوا، إن 
املسيح الدجال قصري أفحج، جعد أعور، مطموس العني، ليس بناتئة، وال جحراء، فإن 
التبس عليكم فاعلموا أن ربكم -عز وجل- ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا" 

)أمحد، 2010، ج10، ص. 5378(. 
معها  التعامل  دون  مبوضوعية،  االهتامات  على  والرد  احلوار،  يف  املثابرة  ومنها: 
حبساسية، أوردها باملثل؛ كما فعل النيبُّ -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- يف حواره مع أيب عامر 
الراهب، الذي مسّاه النيّب - صلَّى اهلل عليه وسلَّم- الفاسق، وكان قد ترهب يف الاهلية، 
ولبس املسوح. فقدم املدينة فقال للنيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-: ما هذا الذي جئت 
به؟ قال: "جئت باحلنيفية دين إبراهيم" فقال: فأنا عليها، فقال النيب -صلَّى اهلل عليه 
أمات  أبو عامر:  فقال  فيها ما ليس منها"،  "لست عليها، ولكنك أدخلت  وسلَّم-: 
اهلل الكاذب منا طريًدا وحيًدا. فخرج إىل الشام، وأرسل إىل املنافقني أن استعدوا القوة 
والسالح وابنوا يل مسجًدا. مث أتى الراهب إىل قيصر، وأتى جبند لُيخرج حممًدا -صلَّى 
اهلل عليه وسلَّم- وأصحابه من املدينة. فذلك قوله: ﴿َوِإْرَصاًدا لَِّمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه 
قـَْبُل ﴾ اآلية، يعين انتظارًا جمليئه. فمات بالشام طريًدا وحيًدا. )الثعليب، 2015،  ِمن 

ج12، ص. 598-597(.
ومنها أيًضا: رفض املساومة واالستعالء على اإلغراءات، وهو ما قابل به - صلَّى 
اهلل عليه وسلَّم - شبهات املشككني يف نبوته، واملدَّعني زورًا أنه يبتغي من ورائها مااًل 
أو ملًكا أو سيادة؛ وهو ما يتجلي يف رد النيب صلى اهلل عليه وسلم -على الرهط من 
زعماء قريش الذين ساوموه على ترك دعوته، فكان رده عليهم فيما رواه عبد اهلل بن عباس 
-رضي اهلل عنهما- قال: "ما جئت مبا جئتكم به، أطلب أموالكم، وال الشرف فيكم، 
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وال امللك عليكم، ولكن اهلل بعثين إليكم رسواًل، وأنزل علي كتابًا، وأمرين أن أكون لكم 
بشريًا ونذيًرا، فبلغتكم رساالت ريب، ونصحت لكم، فإن تقبلوا من ما جئتكم به، فهو 
حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهلل، حىت حيكم اهلل بيين وبينكم..." 

)الصوياين، 2011، ص. 114(.  
ومنها أيًضا: الثقة بالنفس، وتعزيز مغالبتها للوساوس والشبهات؛ عن أيب هريرة -رضى 
اهلل عنه-، أهنم قالوا: يا رسول اهلل، إنا لنجد يف أنفسنا شيًئا ألن يكون أحدنا محمة أحب 

إليه من أن يتكلم به، قال:}ذاك حمض اإلميان{. )مسلم، 2006، ج1، ص. 83(.  
ومنها أيًضا: االستعانة باملتخصصني واخلرباء املؤهلني للرد على الشبهات، وتذكري 
مثريها مبا لديهم من مثالب تذري بم، وهو ما فعله النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم مع 
من هجاه من املشركني حيث استعان بعدد من الصحابة، فلم تُرضه -صلَّى اهلل عليه 
وسلَّم ردودهم، فاستعان بأيب بكر الصديق لعلمه بأنساب املشركني ومثالبهم، وحسان 
بن ثابت ملا له من خربة يف القريض، وأمرمها أن يتعاونا يف الرد على مطاعن املشركني، 
بنفس األسلوب الذي اعتمدوه يف إثارهتا، فكما أثاروا الشبهات حوله شعرًا، أمر رسول 
اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم بالرد عليهم شعًرا؛ عن عائشة رضى اهلل عنها أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال: "اهجوا قريًشا، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل! فأرسل إىل 
ابن رواحة فقال: اهجهم، فهجاهم، فلم يَْرَض، فأرسل إىل كعب بن مالك، مث أرسل 
إىل حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد 
الضارب بذنبه! مث أدلع لسانه فجعل حيركه، فقال: والذي بعثك باحلق ألفرينهم بلساين 
فري األدمي. فقال رسول اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-: ال تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش 
بأنسابا، وإن يل فيهم نسًبا، حىت يلخص لك نسيب. فأتاه حسان، مث رجع، فقال: يا 
رسول اهلل، قد خلص يل نسبك، والذي بعثك باحلق ألسلنك منهم كما تسل الشعرة من 

العجني... احلديث" )مسلم، 2006، ج7، ص. 163(. 
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ومنها أيًضا: إقامة احلجة على مثريي الشبهات يف مؤسساهتم وأمام أتباعهم، وإبراز 
تناقضهم يف األقوال واألفعال؛ عن عوف بن مالك األشجعي -رضى اهلل عنه- قال: 
يوم  باملدينة  اليهود  دخلنا كنيسة  معه حىت  وأنا  وسلَّم-  عليه  اهلل  النيب -صلَّى  انطلق 
عيدهم، وكرهوا دخولنا عليهم، فقال هلم رسول اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم: يا معشر 
اليهود، أروين اثين عشر رجاًل يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل حيبط اهلل عن كل 
يهودي حتت أدمي السماء الغضب الذي غضب عليه، قال: فأمسكوا وما أجابه منهم 
أحد، مث رد عليهم، فلم جيبه أحد، مث ثلث فلم جيبه أحد، فقال: أبيتم، فواهلل إين ألنا 
احلاشر، وأنا العاقب، وأنا املقفي آمنتم أو كذبتم، مث انصرف وأنا معه حىت دنا أن خيرج، 
فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا حممد، قال: فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموين 
فيكم يا معشر اليهود ؟ قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب اهلل، وال أفقه منك، 
وال من أبيك من قبلك، وال من جدك قبل أبيك، قال: فإين أشهد له باهلل أنه نيب اهلل 
الذي جتدونه يف التوراة، قالوا: كذبت، مث ردوا عليه، وقالوا له شرًّا، فقال رسول اهلل -صلَّى 
اهلل عليه وسلَّم: كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنًفا، فتثنون عليه من اخلري ما أثنيتم، وأما 
إذا آمن كذبتموه، وقلتم ما قلتم، فلن يقبل قولكم، قال: فخرجنا وحنن ثالثة: رسول اهلل 
ُْتْم ِإن َكاَن ِمْن  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وأنا، وعبد اهلل بن سالم، فأنزل اهلل فيه: ﴿ُقْل أَرَأَي
َْرُتْ ۖ ِإنَّ اللََّه اَل  ِعنِد اللَِّه وََكَفْرُت ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكب

يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي﴾ )ابن حبان، 1993، ج16، ص. 118(.  
وال  إليه،  يدعون  ما  خماطر  جيهلون  ممن  الشبهات  بأصحاب  الرتفق  أيًضا:  ومنها 
يتبصرون عواقبه، ما مل يدعوا اآلخرين إىل اتباعه؛ عن أيب أمامة قال: إن فىت شابًّا أتى 
القوم عليه  فأقبل  بالزنا،  ائذن يل  يا رسول اهلل،  النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم، فقال : 
فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: ادنه فدنا منه قريًبا قال: فجلس قال: أحتبه ألمك؟ قال: ال 
واهلل، جعلين اهلل فداك، قال: وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال: أفتحبه البنتك؟ قال: ال واهلل 



مستوى الوعي بالشبهات العقدية وعالقته بأنامط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا لدى......       د. نايف بن عضيب بن فالح 

277

يا رسول اهلل، جعلين اهلل فداك قال: وال الناس حيبونه لبناهتم قال: أفتحبه ألختك؟ قال: 
ال واهلل، جعلين اهلل فداك، قال: وال الناس حيبونه ألخواهتم قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: 
ال واهلل، جعلين اهلل فداك، قال: وال الناس حيبونه لعماهتم قال: أفتحبه خلالتك؟ قال: ال 
واهلل، جعلين اهلل فداك، قال: وال الناس حيبونه خلاالهتم قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم 
اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه قال: فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء. 

)أمحد، 2010، ج10، ص. 5220(.
ومنها أيًضا: ترهيب املعاندين واملتجربين، عن قتادة يف قوله -تعاىل-: }َوَضَرَب لََنا 
َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه{؛ قال: نزلت يف ُأيّب بن خلف جاء بعظم خنر؛ فجعل يذروه يف الريح، 
فقال: أحييي اهلل هذا يا حممد؟! قال النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-: "نعم؛ حييي اهلل هذا 

ومييتك ويدخلك النار" )اهلاليل وآل نصر، 1425، ج3، ص. 125(.
ورفع كفاءته  املعلم،  الطالب  أداء  تطوير  يف  املهمة  املداخل  أحد  التقومي  ويعد 
التدريسية للعقيدة اإلسالمية، إذ حيدد نقطة االنطالق املناسبة لتصميم الربامج الدراسية 
اليت تساعدهم على ترسيخ العقائد يف قلوب طالبم، واالستفادة من خمرجاهتم الدراسية 

يف التصدي للشبهات العقائدية، ومحاية طالبم من عواقب التعاطي معها.
القرآنية  الدراسات  ختصص  ذوي  املعلمني  الطالب  وعي  عالقة  من  والتحقق 
مواجهتها،  يف  النبوي  اهلدي  بأمناط  التمثل  على  وقدرهتم  العقائدية،  بالشبهات 
لألنبياء،  الرسايل، كورثة  بدورهم  للقيام  تشخيص كفاياهتم  إىل  بالطالب  ينتقل 
هويتهم  جتاه  واجبهم  وأداء  املستقبل،  يف  السامية  مهنتهم  بأعباء  واالضطالع 
الدعوة  اهلل عليه وسلَّم يف  الكرمي -صلَّى  النيب  بسنة  والتمثل  اإلسالمية وجمتمعاهتم، 
الفكرية،  احلماية  يف  اآلخرين  حقوق  احرتام  مع  بصرية،  على  وجل-  -عز  اهلل  إىل 
بأيدي الميع إىل  العصبية، واألخذ  والتجرد من  باليت أحسن،  بالتوازي مع الدال 

والرشاد. اهلدى 
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اإلحساس ابملشكلة:
ْعيِنُّ بتدريس العقيدة اإلسالمية يف اآلونة األخرية بأدىن جهد وأيسر متابعة 

َ
يالحظ امل

-وجوَد محالت ممنهجة للتشكيك يف العقائد اإلسالمية، وحماولة زعزعتها يف القلوب، 
تعرضت  فإذا  غاياته،  وأمسى  اإلسالمي،  الدين  مرتكزات  أهم  العقيدة  أن  إىل  بالنظر 
للمساس والنيل منها فإن ذلك يعين تقويض أساس اإلسالم املتني، وتفريغ ما بقي منه من 

جوهره؛ ليتحول إىل طقوس وشعائر شكلية ال قيمة هلا.
ويكاد ال مير يوم دون أن تطالعنا وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية بسيل 
العقيدة اإلسالمية، والطعن يف  بثوابت  اللَّمز  اليت تصل إىل حد  الشبهات  جارف من 

السالمة العقلية ألتباعها.
ونظًرا ألن اإلسالم قد جتاوز موجة من أشرس هذه احلمالت املغرضة يف عهده األول، 
للمشتغلني  -يوفر  العقائدية  للشبهات  التصدي  يف  النبوي  اهلدي  بأمناط  االقتداء  فإن 
بتدريس العقيدة اإلسالمية معامل واضحة، وإسرتاتيجيات ناجعة، وردوًدا حامسة؛ تؤهلهم 
للرد على هذه االفرتاءات اليت تدور يف فلك واحد، يهدف إىل زعزعة وتقويض اإلميان 
باهلل عز وجل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، حلوه ومره؛ 
من خالل مغالطات فكرية ثابتة وحمددة، عتيقة يف مضموهنا، سبق الرد عليها، وكشف 
زيفها وبطالهنا عقاًل ونقاًل، وإثبات اخللل الفكري لدي مثرييها؛ إىل أهنا ال تفتأ تتلون 
بصياغات لغوية براقة، وحجج باطلة تستند يف معظمها على علوم زائفة، ال جتوز إال على 

املفرطني يف اكتساب احلد الضروري من األدلة الشرعية والعقلية.
الباحث ارتباًكا فكريًّا لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات  وقد الحظ 
القرآنية حيال هذه الشبهات، حيث تباينت ردود أفعاهلم يف اللقاءات املفتوحة اليت أجراها 
الباحث معهم حول التصرف إزاء الشبهات العقدية املعاصرة -ما بني الدعوة إىل جتاهلها، أو 
التصدي هلا بأساليب تتسم بالعنف الفكري، ورد اإلساءة باإلساءة، وهو األمر الذي يتناىف 
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مع منهج القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا 
م مَّْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهم مبَا  ِلَك زَيَـّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَلٰ َربِِّ اللََّه َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم ۗ َكذَٰ
َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾ ]األنعام: 108[، أو استبعاد القيام بدور إجيايب يف مواجهتها، بالنظر إىل 
أن هذه الشبهات تتوفر هلا جهات مسؤولة عن رصدها والتصدي هلا، وهو ما يعكس فهًما 
مغلوطًا للدور احليوي املنوط بم مستقباًل يف محاية عقائد األمة وهويتها، وعزل خمرجات 
برنامج إعدادهم يف كليات الرتبية، الذي توفرت به عدة مقررات )مقرر العقيدة اإلسالمية، 
ورمزه 151سلم، ومقرر العقيدة اإلسالمية، ورمزه 217سلم( تؤهلهم للقيام بذه املهمة 
مع طالبم، والوقوف يف دراستهم هلا عند حدود التحصيل الشكلي، الذي ال يهدف إال 
لتجاوز االمتحانات، والتخرج من الكلية بدرجات مرتفعة، وهو ما يرسم مالمح أزمة يف 
األفق القريب، متس دورهم يف الوعى بالشبهات العقدية والتصدي هلا بوصفه أهم أدوارهم 

األكادميية واملهنية، وهتدد العقيدة اإلسالمية باخلطر الداهم.    
مشكلة البحث وأسئلته:

تتحدد مشكلة البحث يف الكشف عن مستوى وعي الطالب املعلمني ذوي ختصص 
الدراسات القرآنية بالشبهات العقدية، وممارسة أمناط اهلدي النبوي يف التصدي هلا، وطبيعة 
العالقة بينهما. وحلل هذه املشكلة حياول البحث احلايل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:

ما مستوى الوعي ابلشبهات العقدية وعالقته أبمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف 
التصدي هلا لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟

ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
1- ما الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات 

القرآنية؟
ذوي ختصص  املعلمني  الطالب  لدى  العقدية  بالشبهات  الوعي  مستوى  ما   -2

الدراسات القرآنية؟
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3- ما أمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية الالزمة للطالب 
املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟

4- ما مستوى ممارسة أمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية 
لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟

5- ما طبيعة العالقة بني مستوى الوعي بالشبهات العقدية )البعد املعريف، والبعد املهاري، 
والبعد الوجداين(، وأمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا )الذاتية - املوجهة( لدى 

الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟
أهداف البحث:

سعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف اآلتية:
1- حتديد الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات 

القرآنية.
2- تعرُّف مستوى الوعي بالشبهات العقدية لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص 

الدراسات القرآنية
الالزمة  العقدية  للشبهات  التصدي  يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  أمناط  حتديد   -3

للطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية.
للشبهات  التصدي  يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  أمناط  ممارسة  مستوى  تعرُّف   -4

العقدية لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية
االقتداء  وأمناط  العقدية  بالشبهات  الوعي  مستوى  بني  العالقة  طبيعة  تعرُّف   -5
باهلدي النبوي يف التصدي هلا لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟

أمهية البحث: 
تربز أمهية البحث احلايل فيما ميكن أن يسهم به يف اإلفادة يف الوانب التالية:

اجلانب األول: األمهية العلمية النظرية:
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تتمثل األمهية العلمية هلذا البحث فيما يأيت:
القرآنية،  الدراسات  املعلمني ذوي ختصص  للطالب  اإلسالمية  العقيدة  أمهية   -1
وحاجتهم ملدافعة الشبهات املرتبطة با من خالل الوعي با )معرفيًّا، ومهاريًّا، ووجدانيًّا(، 

وتعرُّف أمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا.
لبيان معامل احلق والرشد، ونقض الشبه اليت توجه صوب  2- يعدُّ ضرورة شرعية 
العقيدة اإلسالمية وكيفية التعامل معها وفق اهلدي النبوي، قال تعاىل: ﴿َواَل يَْأتُوَنَك مبََثٍل 

ِإالَّ ِجئـَْناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن تَْفِسريًا﴾ ]الفرقان: 33[.
ذوي  املعلمني  الطالب  بواقع  املرتبطة  العقدية  للشبهات  نظريًّا  تأصياًل  يقدم   -3
مثّ  ومن  هلا؛  التصدي  يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  وأمناط  القرآنية،  الدراسات  ختصص 

سيضيف هذا البحث بعًدا معرفيًّا جديًدا يف هذا اجملال.
اجلانب الثاين: األمهية العملية:

وتتمثل يف إفادة الفئات اآلتية:
أواًل: خمططو مناهج الرتبية اإلسالمية ومطوروها يف برامج إعداد كليات الرتبية: 
توجيه أنظارهم إىل ضرورة دمج الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني ذوي 
ختصص الدراسات القرآنية يف مقررات العقيدة اإلسالمية، وأمناط االقتداء باهلدي النبوي 
يف التصدي هلا، وتدريبهم على ممارستها من خالل هذه املقررات؛ لكي حيسنوا التعامل 
يف تناول الشبهات العقدية واألمناط الناجعة يف الرد عليها أو تفنيدها أو دحضها وفق 

اهلدي النبوي.
بقائمة  تزويدهم  اإلسالمية:  العقيدة  يف  املختصون  اجلامعات  أساتذة  اثنًيا: 
القرآنية،  الدراسات  ختصص  ذوي  املعلمني  الطالب  بواقع  املرتبطة  العقدية  الشبهات 
واختبار املواقف املرتبط با، واالسرتشاد بما يف بناء قوائم واختبارات مماثلة. وقائمة أمناط 
االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية، واستبانة األمناط؛ ومن مث العمل 
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على تعزيزها وغرسها لدى هؤالء الطالب.
اثلثًا: الطالب املعلمون ذوو ختصص الدراسات القرآنية: مساعدهتم على تنمية 
يف  تؤثر  أن  ميكن  اليت  العقدية،  للشبهات  التصدي  يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  أمناط 

مستوى وعيهم بالشبهات العقدية. 
رابًعا: الباحثون يف جمال الرتبية اإلسالمية: حيث يفتح البحث احلايل آفاقًا جديدة 
أمام الباحثني يف جمال العقيدة اإلسالمية؛ لدراسة قضاياها املختلفة وفق املنهجية القرآنية 

والنبوية.
حدود البحث:

اقتصر البحث احلايل على احلدود التالية:
أواًل: احلدود املوضوعية: اقتصر تطبيق البحث على احلدود املوضوعية اآلتية:

اآلتية:  الرئيسة  العقدية  باملوضوعات  املرتبطة  للشبهات  الوعي  مستوى  قياس   -1
ألهنا  والقدر(؛  اآلخر،  واليوم  والرسل،  السماوية،  والكتب  واملالئكة،  )اإلهليات، 
متثل أركان اإلميان الستة املتالزمة اليت ال يصح إميان العبد إال با؛ مما يتطلب نقض 

الشبهات املرتبطة با ودحضها.
الذاتية،  العقدية  للشبهات  التصدي  النبوي يف  أمناط اهلدي  قياس مستوى ممارسة   -2
الانبني  متثل  ألهنا  املوجهة؛  العقدية  للشبهات  التصدي  يف  النبوي  اهلدي  وأمناط 
الرئيسني )الذايت واالجتماعي( عند التعامل مع الشبهات العقدية بفعالية وفق اهلدي 

النبوي.
ختصص  ذوي  املعلمني  الطالب  على  البحث  اقتصر  البشرية:  احلدود  اثنًيا: 

الدراسات القرآنية.
اثلثًا: احلدود الزمانية: طُبق البحث يف الفصل األول من العام الدراسي 1441-

1442هـ.
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رابًعا: احلدود املكانية: طبق البحث يف كلية الرتبية – جامعة اإلمام عبد الرمحن بن 
فيصل بالدمام.

مصطلحات البحث:
يتضمن البحث احلايل املصطلحني اآلتيني: 

1- الوعي ابلشبهات العقدية: ويُعرَّف الوعي بالشبهات العقدية يف البحث احلايل 
إجرائيًّا بأنه: "حمصلة املعارف واملهارات واالنفعاالت واالجتاهات وامليول والقيم للطالب 
املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية التفاعل مع الشبهات العقدية املثارة، وتقاس من 
خالل اختبار املواقف الذي أعده الباحث يف املوضوعات العقدية: اإلهليات، واملالئكة، 

والكتب السماوية، والرسل، واليوم اآلخر، والقدر".
2- أمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية: وتُعرَّف أمناط 
البحث احلايل إجرائيًّا بأهنا:  العقدية يف  التصدي للشبهات  النبوي يف  االقتداء باهلدي 
املعلمون ذوو ختصص  الطالب  ميارسها  اليت  النبوية  األساليب  أو  السلوكيات  "جمموعة 
الدراسات القرآنية أثناء التعامل مع الشبهات العقدية املطروحة، يف ضوء أمناط اهلدي 
البحث احلايل من  الذاتية، واملوجهة، وتقاس يف  العقدية  التصدي للشبهات  النبوي يف 

خالل االستبانة اليت أعدها الباحث لذلك".
إجراءات البحث:

لتحقيق أهداف البحث، واإلجابة عن أسئلته اتُّبعِت اإلجراءات العلمية اآلتية:
أواًل: منهج البحث:

اتبع البحث املنهَج الوصفي االرتباطي، وهو نوع من أنواع مناهج البحث العلمي 
يُعىن بإجياد العالقة بني متغريين أو أكثر، واستخدام هذه العالقة يف فهم الواقع، والتخطيط 
للمستقبل. فضاًل عن معرفة نوع هذه العالقة من حيث هي سالبة أم موجبة، طردية أم 
عكسية. وهتتم الدراسات االرتباطية ببيان حجم العالقات بني البيانات ونوعها حبيث 
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الوصفي  املنهج  ويستخدم  االرتباطية،  الدراسة  حمل  العاملني  يف كال  التغريات  تتطابق 
االرتباطي على وجه اخلصوص يف دراسات التنبؤ.  

اثنيًّا: جمتمع البحث وعينته:
تكوَّن جمتمع البحث من مجيع الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية يف 
كلية الرتبية – جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام، والبالغ عددهم )50( طالًبا. 
وقد متثلت العينة يف مجيع أفراد اجملتمع األصلي؛ وذلك نظًرا لطبيعتها العددية ومن أجل 

الوصول إىل نتائج أكثر مطابقة للواقع. وقد اختريت العينة بالطريقة القصدية. 
اثلثًا: أدوات البحث:

أمناط  العقدية وممارسة  بالشبهات  الوعي  الكشف عن مستوى  البحث  يستهدف 
االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا، وبيان طبيعة العالقة بينهما لدى الطالب املعلمني 
ذوي ختصص الدراسات القرآنية بكلية الرتبية جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام، 

ولتحقيق ذلك أعدت القوائم واألدوات البحثية اآلتية:
1- قائمة الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات 
الطالب  بواقع  املرتبطة  العقدية  الشبهات  القائمة حتديد  القرآنية: تستهدف هذه 
املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؛ وقد صنفت الشبهات العقدية يف القائمة 
باملالئكة،  تتعلق  وشبهات  باإلهليات،  تتعلق  شبهات  اآليت:  النحو  على  األولية 
وشبهات تتعلق بالكتب السماوية، وشبهات تتعلق بالرسل، وشبهات تتعلق باليوم 
اآلخر، وشبهات تتعلق بالقدر. ويندرج حتت كل شبهة عقدية رئيسة )7( شبهات 
عقدية فرعية، واعتمد يف بنائها على جمموعة من املصادر منها: األدبيات والدراسات 
العقيدة  مقرر  تعليم  وأهداف  وتصنيفاهتا،  العقدية  بالشبهات  املرتبطة  السابقة 
حتقيقها  املرجوِّ  )217سلم(  اإلسالمية  العقيدة  ومقرر  )151سلم(،  اإلسالمية 
الرمحن بن فيصل،  اإلمام عبد  الرتبية جبامعة  القرآنية بكلية  الدراسات  من طالب 
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واستطالع آراء بعض املختصني يف العقيدة اإلسالمية وخرباء املناهج وطرائق تدريس 
الرتبية اإلسالمية حول أكثر الشبهات العقدية إثارة الهتمام الطالب املعلمني ذوي 
ختصص الدراسات القرآنية، وآراء الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية 

حنو أهم الشبهات العقدية املرتبطة بواقعهم.
وُعرضت على جمموعة من املختصني يف العقيدة اإلسالمية، وخرباء مناهج الرتبية 
النهائية  القائمة  التوصل إىل  بآرائهم يف  اإلسالمية وطرائق تدريسها؛ وذلك لالسرتشاد 
أمهية  اآلتية: حتديد مدى  الوانب  الرأي حول  إبداء  منهم  العقدية. وطلب  للشبهات 
الشبهات العقدية للطالب املعلمني: ختصص الدراسات القرآنية، وحتديد مدى مناسبة 
الشبهة  مع  الفرعية  الشبهة  اتساق  ومدى  املعلمني،  الطالب  هلؤالء  العقدية  الشبهات 
أو  الشبهات، وإضافة  اللغوية هلذه  الصياغة  تنتمي هلا، وحتديد مدى دقة  اليت  الرئيسة 
النسيب  الوزن  الباحث حبساب  قام  القائمة. كما  لتجويد هذه  مناسًبا  يرونه  ما  حذف 
لقائمة الشبهات العقدية مقتصًرا على الشبهات اليت حظيت بنسب اتفاق بني احملكمني 
ترتاوح بني )80 – 100 %(، وقد بلغ عدد الشبهات العقدية يف القائمة النهائية اثنتني 
وأربعني شبهة عقدية فرعية تندرج ضمن الشبهات العقدية الست الرئيسة املذكورة آنًفا.

2- اختبار مواقف الوعي ابلشبهات العقدية لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص 
لطالب  العقدية  للشبهات  املواقف  اختبار  ببناء  الباحث  القرآنية:قام  الدراسات 

املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية وفق اخلطوات التالية:
أ( اهلدف من االختبار: استهدف االختبار قياس مستوى الوعي بالشبهات العقدية 

لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية.
مصادر،  عدة  إىل  االختبار  بناء  يف  الباحث  استند  االختبار:  بناء  مصادر  ب( 
القرآنية،  الدراسات  ذوي  املعلمني  للطالب  اإلسالمية  العقيدة  تعليم  أهداف  وهي: 
وطبيعة هؤالء الطالب، وقائمة الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني ذوي 
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من  حمكًما  عشر  مخسة  عددهم  بلغ  احملكمني  من  جمموعة  على  بعرضه  الباحث  قام 
املختصني يف العقيدة اإلسالمية ومناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها، وخرباء امليدان 
من مشريف الرتبية اإلسالمية ومعلميها، وطلب منهم حتديد درجة اتساق املوقف العقدي 
مع الشبهة العقدية، ودرجة مناسبة البدائل املوضوعة للموقف العقدي ومستويات الوعي 
الثالثة )املعريف واملهاري والوجداين(، ودرجة مناسبة املوقف العقدي ملستويات الطالب 
للسؤال،  املوضوعة  اللغوية  الصياغة  القرآنية، وصحة  الدراسات  املعلمني ذوي ختصص 
وإضافة أو حذف ما يرونه مناسًبا لتجويد هذا االختبار، ومناسبة تعليمات االختبار. وقد 
ُعدِّلت بعض الصياغات بناء على رأي بعض املختصني واخلرباء لتكون الصورة النهائية 

لالختبار مكونة من )42( موقًفا عقديًّا.
التيقن من الصدق الظاهري لالختبار،  ه( التجربة االستطالعية لالختبار: بعد 
طُبق االختبار على عينة استطالعية غري عينة البحث بلغت )22( طالًبا من الطالب 

املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؛ وذلك للتحقق مما يلي:
• زمن االختبار: ُحدد زمن اإلجابة على االختبار حسابيًّا عن طريق حتديد متوسط 
الوقت الذي أهنى فيه االختباَر أوُل مخسة طالب وآخُر مخسة طالب؛ حيث بلغ )60( دقيقة.

• ثبات االختبار: ُحسب معامل ثبات االختبار إحصائيًّا بطريقة إعادة االختبار، 
واسُتخدم معامل ارتباط بريسون بني درجات التطبيقني األول والثاين. ويوضح الدول 

اآليت معامالت الثبات:
جدول )2(:معامل ثبات االختبار طبًقا ألبعاده املختلفة

معامل الثباتأبعاد االختبارم
0.85البعد املعريف1
0.81البعد املهاري2
0.87البعد الوجداين3
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معامل الثباتأبعاد االختبارم
0.86الثبات الكلي لالختبار

ويتضح من الدول السابق أن قيم معامالت الثبات تتمتع مجيعها بقدر عاٍل من 
الثبات، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات بني )0.81( و )0.87(، وكان معامل 
الثبات الكلي لالختبار )0.86(؛ مما يدل على صالحيته للتطبيق، وإمكانية االعتماد 

على نتائجه.
• حساب صدق االتساق الداخلي: ُأجرَي حساب معامل ارتباط كل بعد من 

أبعاد االختبار بالدرجة الكلية لالختبار. ويوضح الدول اآليت معامالت االرتباط:
جدول )3(:معامل ارتباط كل بعد ابلدرجة الكلية لالختبار

معامل االرتباط ابلدرجة الكليةأبعاد االختبارم
0.81البعد املعريف1
0.69البعد املهاري2
0.76البعد الوجداين3

السابق أن معامالت االرتباط بني درجات كل بعد والدرجة  ويتضح من الدول 
الكلية لالختبار تراوحت بني )0.76(، و )0.81(، وهي دالة عند مستوى )0.01(؛ 

مما يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.
و( معيار قياس متوسط استجاابت أفراد عينة البحث على االختبار:

يقيس االختبار األبعاد الثالثة )املعريف واملهاري والوجداين( للوعي بالشبهات العقدية، 
وترتاوح درجات كل بعد من هذه األبعاد بني )0-42(. ولتحديد مستوى وعي الطالب 
املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية بالشبهات العقدية يف ضوء املتوسطات احلسابية، 
صنف مستوى الطالب إىل ثالثة مستويات: عاِل ومتوسط ومنخفض، وذلك وفًقا ملا يلي: 
الدرجة الكلية ÷ عدد املستويات؛ لتصبح 42 / 3= 14. وبذلك تكون درجة املستوى 
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املنخفض املعرب عن مستوى الطالب يف األبعاد الثالثة من )0-14(، ويكون درجة املستوى 
املتوسط )15 ≥ 28(، ويكون درجة املستوى املرتفع )29 ≥ 42(. كما حيتوي كل حمور 
من حماور الوعي بالشبهات العقدية على سبعة مواقف عقدية يف كل بعد من األبعاد الثالثة 
)املعريف واملهاري والوجداين(، وترتاوح الدرجة لكل بعد داخل احملور بني )0-7(، ومن مث 
ُصنَِّف مستوى الطالب إىل ثالثة مستويات يف كل بعد من األبعاد داخل أي حمور من 
حماور الوعي بالشبهات إىل ثالثة مستويات: عاٍل ومتوسط ومنخفض، وذلك وفًقا ملا يلي: 
الدرجة الكلية ÷ عدد املستويات؛ لتصبح 7 / 3= 2.33. وبذلك تكون درجة املستوى 
املنخفض املعرب عن مستوى الطالب يف األبعاد الثالثة من )0-2.33(، ودرجة املستوى 

املتوسط )2.34 – 4.66(، ودرجة املستوى املرتفع )4.67 - 7(.
1- قائمة أمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية:هتدف 
هذه القائمة حتديد أمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية للطالب 
املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية، وقد وضع الباحث قائمة أولية بأمناط االقتداء 
باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية، وصنفت إىل حمورين رئيسني مها: أمناط 
اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية الذاتية، ويقصد با: الشبهات العقدية اليت 
تعرض للمسلم نتيجة احلديث والتساؤل الذايت واالستغراق يف التفكري يف الغيبيات دون أن 
يفصح عنها ألحد. وأمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية املوجهة، ويقصد 
با: الشبهات اليت يثريها اآلخرون مسلمني كانوا أم غري مسلمني بغرض تعزيز العقائد 
أو تنقيحها أو نقدها. وانضوى حتت هذه األمناط اثنان وعشرون منطًا فرعيًّا، اشتقت 
من خالل عدة مصادر منها: أحاديث النيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- املرتبطة بالشبهات 
وكيفية التصدي هلا، وأهداف تعليم مقرر تاريخ السرية النبوية )423 سلم( املرجوِّ حتقيقها 
من طالب الدراسات القرآنية بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل. وُعرضت 
القائمة يف صورهتا األولية على جمموعة من املختصني يف العقيدة اإلسالمية ومناهج الرتبية 
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السابقني، وصيغت عباراهتا حبيث تعرب عن درجة ممارسة الطالب  موزعة على احملورين 
التصدي  يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  ألمناط  القرآنية  الدراسات  ذوي ختصص  املعلمني 
للشبهات العقدية، وجياب عن العبارات يف صورة تدرج ثالثي )كبرية، متوسطة، قليلة(، 

وتأخذ العبارات على الرتتيب الدرجات )3، 2، 1(.
ج( الصدق الظاهري لالستبانة )صدق احملكمني(: عرض الباحث االستبانة على 
تدريسها،  وطرائق  اإلسالمية  الرتبية  ومناهج  اإلسالمية  العقيدة  املختصني يف  من  طائفة 
وخرباء امليدان من مشريف الرتبية اإلسالمية ومعلميها، بلغ جمموعهم مخسة عشر حمكًما، 
وطلب منهم إبداء الرأي حول الوانب اآلتية: حتديد دقة العبارة املوضوعة لقياس أمناط 
االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية، ومناسبة االستجابة املوضوعة )درجة 
املمارسة( لطبيعة النمط املقاس، ودقة الدرجة املوضوعة لالستجابة، وصحة الصياغة اللغوية 
ألمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية، وإضافة أو حذف ما يرونه 
مناسًبا لتجويد االستبانة، مناسبة تعليمات االستبانة. وقد أُخذ مبعظم ملحوظات احملكمني 

ومرئياهتم، وأصبح عدد عبارات االستبانة يف صورهتا النهائية تسع عشرة عبارة. 
د( الكفاءة السيكومرتية لالستبانة: بعد التيقن من الصدق الظاهري لالستبانة، 

طُبق االختبار على عينة العينة االستطالعية السابقة؛ وذلك للتحقق مما يلي:
باستخدام  الفرعية  وحماورها  االستبانة  ثبات  حساب  أجري  االستبانة:  ثبات   •

معامل ثبات ألفا كرونباخ. ويوضح الدول اآليت معامالت الثبات:

جدول )4(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة وحماورها الفرعية
معامل الثباتحماور االستبانةم
0.77أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية الذاتية 1
0.79أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية املوجهة2

0.82الثبات الكلي لالستبانة
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ويتضح من الدول السابق أن معامالت االرتباط بني درجات كل حمور والدرجة 
الكلية لالستبانة مجيعها معامالت ارتباط موجبة ودالة عند مستوى )0.01(، وهو ما 

يؤكد اتساق حماور االستبانة وجتانسها ومتاسكها مع بعضها البعض.
حدد  االستبانة:  على  البحث  عينة  أفراد  استجاابت  متوسط  قياس  معيار  و( 
متوسط  قياس  معيار  وجاء  املدى،  حتديد  على  بناء   )0.66( بـ:  الفئة  طول  الباحث 
املتوسط  النحو اآليت: مستوى املمارسة منخفض إذا كان  العينة على  أفراد  استجابات 
احلسايب من )0-1.66(، ومستوى املمارسة متوسط إذا كان املتوسط احلسايب )1.67 

≥ 2.33(، ومستوى املمارسة عاٍل إذا كان املتوسط احلسايب )2.34 ≥ 3(.
رابًعا: نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

البحث  بأسئلة  املرتبطة  النتائج  من  عدد  عن  اإلحصائي  التحليل  نتائج  كشفت 
وأهدافه، وهي على النحو اآليت:

أواًل: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول
وينص السؤال األول على: ما الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني 

ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ اتُّبعِت اإلجراءات العلمية يف بناء قائمة الشبهات العقدية 
وَتوصل  وضبطها،  القرآنية،  الدراسات  ختصص  ذوي  املعلمني  الطالب  بواقع  املرتبطة 
البحث إىل جمموعة من الشبهات العقدية املرتبطة بواقع الطالب املعلمني ذوي ختصص 

الدراسات القرآنية، وهي على النحو اآليت:
1- شبهات تتعلق ابإلهليات، وتتضمن الشبهات اآلتية: مجيع األديان تتوجه بالعبادة إىل 
إله واحد، قوانني الكون هي التفسري العصري لفكرة اإلله، فكرة اإلله اخرتاع إنساين 
ملواجهة الظواهر الطبيعية الغامضة، وجود الشر يف الكون يهدم فكرة األلوهية، نظرية 
التطور أسقطت فكرة اإلله، اإلله ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها، اإلله يصف 
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نفسه بصفات يستهجنها كالتكرب والتعايل.
2- شبهات تتعلق ابملالئكة، وتتضمن بعض الشبهات العقدية الفرعية اآلتية: املالئكة 
تصور بدائي للطاقة اإلجيابية، إسهام املالئكة يف إفساد األرض من خالل هاروت 
الشيطان كان  آدم،  اإلهلية كما يف خلق  األوامر  املالئكة على  اعرتاض  وماروت، 
أخلص إميانًا من املالئكة برفضه السجود آلدم، حيتاج جربيل إىل مخسني ألف سنة 
ليتجاوز جمرة درب التبانة وحدها لو اجتازها بسرعة الضوء، تنايف خلق املالئكة من 
نور مع القرآن: }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ{، وظائف املالئكة تتناقض مع 

قوانني الكون كمالئكة املطر.
3- شبهات تتعلق ابلكتب السماوية، وتشتمل على الشبهات العقدية اآلتية: الكتب 
القرآن جهد بشري شابه قصور جنم عنه  النبوة، مجع  إبداع مدعي  السماوية من 
ضياع بعض آياته، االختالف بني السور املكية واملدنية نتج عن التأثر بالبيئة، القرآن 
يتضمن أخطاء لغوية وعلمية، عرض القرآن إحصائيات مضطربة كعدد أهل الكهف 
قصة  القرآن،  يطعن يف صحة مجع  املعوذتني  يف  الصحابة  اختالف  يونس،  وقوم 

الغرانيق تفيد تدخل الشياطني يف الوحي.
4- شبهات تتعلق ابلرسل، وتتضمن ما يلي: ادعاء النبوة من مظاهر املرض النفسي، 
سحر اليهود للنيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- يلقي بظالل الشك على رسالته، القرآن 
نسب للنيب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- الشك فيما أوحى إليه، القرآن وصف بعض 
األنبياء بصفات غري الئقة كاهلم بالفاحشة وغريها، زواج النيب بطفلة، تلقي النيب 
عليه  اهلل  الرسول -صلَّى  أمية  تنايف  الكتاب،  أهل  عن  وسلَّم-  عليه  اهلل  -صلَّى 

وسلَّم- مع ختمه للرساالت.
5- شبهات تتعلق ابليوم األخر، وتتضمن الشبهات العقدية اآلتية: هداية اهلل وإضالله 
بالطعام  الشهوانية  املشاعر  تدغدغ  النة  والزاء،  احلساب  فكرة  تنايف  يشاء  ملن 
والشراب والنساء، األنبياء أنفسهم ساورهتم الشكوك يف إحياء املوتى، ال توجد أدلة 
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يظهر من النتائج الواردة يف جدول )7( أن الوعي بالشبهات العقدية املعرفية جاء 
منخفًضا يف كل حماور الوعي بالشبهات العقدية املتعلقة؛ )اإلهليات مبتوسط: )2.21(، 
واملالئكة مبتوسط: )2.14(، والكتب السماوية مبتوسط: )2.08(، والرسل مبتوسط: 
)2.16(، واليوم اآلخر مبتوسط: )2.2(، والقدر مبتوسط: )2.1(؛ علًما بأن الدرجة 

الكلية لكل بعد: )7( درجات.
كما أن الوعي بالشبهات العقدية املهارية جاء منخفًضا أيًضا يف كل حماور الوعي 
بالشبهات العقدية املتعلقة؛ )اإلهليات مبتوسط: )2.00(، واملالئكة مبتوسط: )2.04(، 
والكتب السماوية مبتوسط: )2.16(، والرسل مبتوسط: )2.12(، واليوم اآلخر مبتوسط: 
)2.17(، والقدر مبتوسط: )2.08(؛ علًما بأن الدرجة الكلية لكل بعد: )7( درجات.   
يف حني جاء البعد الوجداين بالشبهات العقدية مرتفًعا يف كل حماور الوعي بالشبهات 
العقدية؛ )اإلهليات مبتوسط: )5.21(، واملالئكة مبتوسط: )5.04(، والكتب السماوية 
مبتوسط: )5.06(، والرسل مبتوسط: )5.07(، واليوم اآلخر مبتوسط: )4.96(، والقدر 

مبتوسط: )5(؛ علًما بأن الدرجة الكلية لكل بعد: )7( درجات.    
لذا فقد جاء مستوى الوعي بالشبهات العقدية على مستوى كل حمور من حماور 
اختبار الوعي بالشبهات العقدية ككل منخفًضا؛ اإلهليات مبتوسط: )9.42(، واملالئكة 
مبتوسط: )9.22(، والكتب السماوية مبتوسط: )9.03(، والرسل مبتوسط: )9.35(، 
واليوم اآلخر مبتوسط: )9.33(، والقدر مبتوسط: )9.18(؛ علًما بأن الدرجة الكلية 

لكل حمور: )21( درجة. 
كما جاء مستوى الوعي بالشبهات العقدية منخفًضا على مستوى اختبار الوعي 
البعد املعريف يف مجيع احملاور مبتوسط: )12.88(، والبعد  العقدية ككل يف  بالشبهات 
املهاري مبتوسط: )12.56(، ومتوسطًا يف البعد الوجداين مبتوسط: )30.24(؛ علًما 

بأن الدرجة الكلية لكل بعد على مستوى مجيع احملاور: )42( درجة.
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منخفًضا،  االختبار ككل  مستوى  على  العقدية  بالشبهات  الوعي  مستوى  وجاء 
مبتوسط: )55.68(؛ علًما بأن الدرجة الكلية لالختبار: )126( درجة.   

وميكن أن يعزى ذلك إىل تنامي الشعور الديين لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص 
الدراسات القرآنية، على الرغم من ضعف الروافد املعرفية واملهارية اليت يقوم عليها، وهو 
األمر الذي يعين أن املناهج الدراسية اليت يـَُعوَّل عليها يف تنمية الوعي املعريف واملهاري 

بالشبهات العقدية ال تتواكب مع احتياجاهتم. 
اجملتمعات  بعض  املتغلغل يف  الثقايف  اإلرث  إىل  أيًضا  ذلك  يعزى  أن  املمكن  ومن 
اإلسالمية، عن عصور الرتمجة، واالنفتاح على عقائد اآلخرين الذي جرَّ على األمة الكثري 
من احملن؛ كمحنة القول خبلق القرآن وغريها، والذي كوَّن شعورًا عامًّا بأن العقيدة اإلسالمية 
أقدس من أن ختضع للتفكري البشري، أو أنَّ التعامل معها وفًقا للمناهج العلمية قد يؤدي 
إىل عواقب غري حممودة، بالنظر إىل أن العقيدة اإلسالمية أمر غييب حمض، وأن السبيل الوحيد 
لتنمية الوعى مبفرداهتا يتمثل يف اإلميان املطلق، القائم على التسليم واإلذعان لتفسريات 
بالكثريين إىل  اليت تؤصل هلا، وهو ما أدى  النبوية  القرآنية واألحاديث  اآلخرين لآليات 
التخلي عن حقهم يف تشكيل تصوراهتم وخرباهتم العقدية اخلاصة القائمة على أسس علمية 
وفكرية موضوعية، مكتفًيا بتعزيز الوعى الوجداين بالشبهات العقدية، على حساب الوعى 
املعريف واملهاري. وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة الزهراين )2018( اليت أكدت 
أن االحنراف العلمي والعملي يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني، كان مبنزلة 

اإلرهاصات اليت أوجدت االحنراف العقدي يف االنفتاح الفكري املعاصر. 
ولقد جاء ترتيب حماور الوعي بالشبهات العقدية يف ضوء البعد املعريف على النحو 
اآليت: )الشبهات املتعلقة باإلهليات، والشبهات املتعلقة باليوم اآلخر، والشبهات املتعلقة 
املتعلقة  والشبهات  بالقدر،  املتعلقة  والشبهات  باملالئكة،  املتعلقة  والشبهات  بالرسل، 

بالكتب السماوية(، وميكن أن يعزي ذلك إىل:
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1- بقاء أثر تعلم املوضوعات املتصلة باإلهليات، حيث تويل املقررات الدراسية بكلية 
الرتبية أمهية قصوى هلا؛ ألهنا أساس العقيدة اإلسالمية الذي تبين عليه بقية مكوناهتا وقضاياها.

2- الشغف الشديد بالقضايا اليت تتصل باليوم اآلخر لدى الطالب املعلمني، جتاوبًا 
مع تزايد الكتب املتاحة يف هذه القضايا، وزيادة التغطية اإلعالمية هلا.

3- ضعف الصلة بني تدريس السرية النبوية، وقصص األنبياء، وبني الشبهات املثارة 
حوهلم، واقتصارها على األحداث والوقائع التارخيية دون استخالص العرب اليت ميكن أن 

تساعد الطالب يف التصدي للشبهات املتصلة بالرسل.
التدبري،  خالل  من  للمسلم،  اليومية  باحلياة  وصلتهم  املالئكة  ثقافة  تراجع   -4
يتيح فرصة  ما  ثقافة الن، واملس، واللبس وغريها ...؛ وهو  واحلفظ، والرقابة، لصاحل 
للمرتبصني باإلسالم للنفاذ يف الوعي المعي اإلسالمي، والرتويج للتصورات الباطلة اليت 

تعظم من ثقافة الن، وتضعف الوعي املعريف لعقيدة اإلميان باملالئكة.
القضاء  فهم  اليت ختتلف يف  اإلسالمية  والتيارات  الفرق  بني  الطالب  تشتت   -5
والقدر، وعدم قدرهتم على تكوين رؤية كلية تستفيد من إجيابيات هذه االختالفات، 

وحترتز من سلبياهتا.
6- ضعف توظيف العلوم املتصلة بالكتب السماوية يف احلياة اليومية، وتركيزها على 

احملتوى األكادميي الذي يصب يف خدمة قواعد األداء والتفسري.
كما جاء ترتيب حماور الوعي بالشبهات العقدية يف ضوء البعد املهاري على النحو 
اآليت: )الشبهات املتعلقة باليوم اآلخر، والشبهات املتعلقة بالكتب السماوية، والشبهات 
والشبهات  باملالئكة،  املتعلقة  والشبهات  بالقدر،  املتعلقة  والشبهات  بالرسل،  املتعلقة 
املتعلقة باإلهليات(. وميكن أن يعزى هذا الرتتيب للوعي املهاري بالشبهات العقدية إىل:

1- زيادة تعرض الطالب املعلمني للشبهات اليت تتصل باليوم اآلخر يف حياهتم 
اليومية، خاصة وأن قضايا اليوم اآلخر ختتص باملصري الذي يشغل بال كل إنسان، فضاًل 
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عن كل مسلم، وقد ساعدهم ذلك على تكوين وعي مهاري مرتفع مستنًدا إىل اخلربة 
واملمارسة احلقيقية.

2- املكانة العلمية اليت يتمتع با الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية 
يف اجملتمع، الذي يتعامل معهم على أهنم متخصصون قادرون على التصدي للشبهات 
العقدية اليت تتصل بالكتب السماوية، فيعرض عليهم هذه الشبهات؛ وهو ما أكسبهم 

أيًضا خربات عملية واقعية يف التعامل معها.
القرآنية للحمالت املغرضة  3- متابعة الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات 
اليت تشرئب أعناقها لدى التيارات املعادية لإلسالم بني الفينة واألخرى، يف حماولة للنيل 
من شخص النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم وإخوانه من األنبياء واملرسلني؛ مما شجعهم 

على التفاعل العملي معها، وبذل غاية الهد يف التصدي هلا.
4- ضعف توظيف خمرجات التعلم املتصلة بالقضاء والقدر، يف احلياة العلمية واملهنية 
واليومية للطالب املعلمني؛ وهو ما أدى إىل انصرافهم عن التصدي العملي للشبهات 
العقدية املتصلة بما، مقارنة بالشبهات املتصلة باليوم اآلخر والكتب السماوية والرسل.

5- انصراف العقل المعي عن متابعة الشبهات املتعلقة باملالئكة، على اعتبار أهنا 
تتصل بعامل املثال واخليال واحلياة اآلخرة، أكثر مما تتصل باحلياة اليومية، وهو ما جعل 

فرص تصدي الطالب املعلمني العملي للشبهات العقدية املتصلة با نادرة.
6- رسوخ العقائد املرتبطة باإلهليات، وبعد الشبهات املتصلة با عن الواقع، وهو ما 

انعكس على الوعي املهاري لتصدي الطالب املعلمني هلا.
وجاء ترتيب حماور الوعي بالشبهات العقدية يف ضوء البعد الوجداين على النحو 
اآليت: )الشبهات املتعلقة باإلهليات، والشبهات املتعلقة بالرسل، والشبهات املتعلقة بالكتب 
السماوية، والشبهات املتعلقة باملالئكة، والشبهات املتعلقة بالقدر والشبهات املتعلقة اليوم 

اآلخر(، وميكن أن يعزى هذا الرتتيب للوعي الوجداين بالشبهات العقدية إىل:
1- انشغال وجدان الطالب املعلمني بالشبهات املرتبطة باإلهليات، وصحوة الضمري 
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العقدي املتصل با؛ مما جيعلهم يف حالة من اليقظة والتوثب للتصدي هلا.
إيثار  متيًنا من  اليت كونت درًعا  الرسل واألنبياء،  2- مشاعر احلب الياشة جتاه 
نصرهتم والدفاع عنهم، من خالل التصدي للشبهات املتصلة بم، وتقدميها على غريها 
من الشبهات، اللهم إال ما يتصل باإلهليات، وهو ما يعكس امتثااًل لألمر النبوي بتقدمي 

حمبة اهلل عز وجل ورسوله عما سوامها.
3- تغليب املشاعر الفطرية اليت تتجلي يف الوعي الوجداين بالشبهات اليت تتصل 
باإلهليات والرسل -على املشاعر اليت متتزج بالتخصص العلمي واملهين يف الوعي الوجداين 

بالشبهات اليت تتصل بالكتب السماوية.
4- ضعف استحضار صلة املالئكة باحلياة اليومية، الذي أثر على ضعف تكوين 
مشاعر إجيابية جتاههم، وضعف الوعي الوجداين يف التصدي للشبهات العقدية املتصلة بم.

5- تأثري القلق املعريف واملهاري جتاه الشبهات اليت تتصل بالقدر -يف تكوين وعى 
وجداين إجيايب قادر على بلورة مشاعر مؤثرة يف احمليط الوجداين للطالب املعلمني ذوي 

الدراسات القرآنية.
6- طبيعة املرحلة العمرية للطالب املعلمني، اليت تصرفهم عن االنشغال بالتصدي 
للشبهات املتعلقة باليوم اآلخر وجدانيًّا، على حني جاء التصدي املعريف واملهاري هلا يف 

بداية أولوياهتم.
وأخريًا جاء ترتيب أبعاد الوعي بالشبهات العقدية على مستوى االختبار ككل على 
النحو اآليت: )البعد الوجداين، مث البعد املعريف، فالبعد املهاري(. وميكن أن يرجع ذلك إىل 
الطبيعة اخلاصة للموضوعات العقدية اليت يتصدر فيها الانب الوجداين، على الانب 
املعريف واملهاري، كما ميكن أن يرجع إىل أن مصادر تكوين الوعي الوجداين أكثر اتساًعا 
يف حياة الطالب، حيث تتبلور من خالل األسرة يف مراحل مبكرة، واملساجد واملؤسسات 
اإلعالمية والتعليمية يف املراحل املختلفة، يف حني تقتصر مصادر تشكيل الوعي املعريف 

واملهاري على املناهج الدراسية، اليت تغلب الانب النظري على الانب التطبيقي.   
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وتتفق النتائج السابقة اتفاقًا عامًّا مع بعض نتائج الدراسات التقوميية اليت أجريت 
يف جمال قياس مستوى الوعي يف الوانب املتعددة للعقيدة اإلسالمية ومنها دراسة الهين 
اإلسالمية  الدراسات  قسم  مستوى وعى طالب  اخنفاض  إىل  توصلت  اليت   )2017(
القيم  إىل ضعف  توصلت  اليت  اللقماين )2019(  ودراسة  املعاصرة.  العقدية  بالقضايا 

اإلميانية لدى طالب املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية. 
اثلثًا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث

وينص السؤال الثالث على: ما أمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف التصدي للشبهات 
العقدية الالزمة للطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ اتُّبعِت اإلجراءات العلمية يف بناء استبانة أمناط االقتداء 
باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية، وضبطها، وتوصل البحث إىل جمموعة من 
أمناط االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية لدى الطالب املعلمني ذوي 

ختصص الدراسات القرآنية، صنفت إىل حمورين رئيسني، مها:
احملور األول: أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية الذاتية، وتتضمن 
اليت  القرآنية  اآليات  الرجيم، تالوة  الشيطان  باهلل -عز وجل- من  االستعاذة  يلي:  ما 
ترد الشبهة، الهر بالعبارات اليت ترسخ اإلميان، التوقف عن االسرتسال يف األفكار اليت 
تستدعي املزيد من الشبهات، التوقف عن فضول التساؤل الذايت يف الغيبيات، األخذ 
باحملكمات ورد املتشابات، االحتماء باحلقائق اليقينية يف موضوع الشبهة، تعزيز الثقة 

بالنفس، الغضب هلل عز وجل بالسبل املشروعة ويف إطار من التسامح.
احملور الثاين: أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية املوجهة، وحتوي 
األمناط اآلتية: املثابرة يف احلوار، الرد مبوضوعية، التنزه عن االنتصار للذات، رفض املساومات 
الفكرية، االستعالء على اإلغراءات املادية، االستعانة باخلرباء واملتخصصني، الرتكيز على 
مضمون الشبهات، إقامة احلجة على مثريي الشبهات أمام أتباعهم، تعليم مثريي الشبهات 

ما يغيب عنهم يف موضوعاهتا، ترهيب املعاندين واملتجربين بالسبل املشروعة.
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رابًعا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع وتفسريها ومناقشتها:
وينص السؤال الرابع على: ما مستوى ممارسة أمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف 
التصدي للشبهات العقدية لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية؟ 
املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  اسُتخدمت  السؤال؛  هذا  ولإلجابة عن 
لدرجات الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية على استبانة أمناط االقتداء 
باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية ككل وحماورها الفرعية )أمناط اهلدي النبوي 
يف التصدي للشبهات العقدية الذاتية، أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية 

املوجهة(. ويوضح الدول )8( ذلك.
جدول )8( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب املعلمني على استبانة أمناط االقتداء 

ابهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية ككل وحماورها الفرعية

حماور أمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف التصدي م
للشبهات العقدية

حجم 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
مستوى الرتتيب املعياري

املمارسة

1

أمناط 
اهلدي 

النبوي يف 
التصدي 
للشبهات 
العقدية 
الذاتية

أستعيذ باهلل -عز وجل- من 
عال502.70.451الشيطان الرجيم.

متوسط502.000.695أتلو اآليات القرآنية اليت ترد الشبهة.
متوسط501.871.436أجهر بالعبارات اليت ترسخ اإلميان.

األفكار  يف  االسرتسال  عن  أتوقف 
اليت تستدعي املزيد من الشبهات.

متوسط502.020.624

أتوقف عن فضول التساؤل الذايت يف 
الغيبيات.

متوسط501.760.728

متوسط501.860.617آخذ باحملكمات ورد املتشابات.
موضوع  يف  اليقينية  باحلقائق  أحتمي 

الشبهة.
متوسط501.740.639

متوسط502.220.863أعزز ثقيت بنفسي. 
بالسبل  وجل-  -عز  هلل  أغضب 

املشروعة ويف إطار من التسامح.
عال502.440.7322

التصدي  يف  النبوي  اهلدي  أمناط 
للشبهات العقدية الذاتية )ككل(

متوسط502.070.331
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2

أمناط 
اهلدي 

النبوي يف 
التصدي 
للشبهات 
العقدية 
املوجهة

متوسط502.300.491أثابر يف احلوار. 
متوسط501.900.616أرد مبوضوعية.

متوسط501.670.5510أتنزه عن االنتصار للذات.

متوسط501.980.515أرفض املساومات الفكرية.
متوسط501.680.629أستعلي على اإلغراءات املادية.
متوسط501.800.537أستعني باخلرباء واملتخصصني.
متوسط501.700.588أركز على مضمون الشبهات.

أقيم احلجة على مثريي الشبهات أمام 
متوسط502.160.843أتباعهم.

أُعِلم مثريي الشبهات ما يغيب عنهم 
متوسط502.200.672يف موضوعاهتا.

بالسبل  واملتجربين  املعاندين  أُرهب 
متوسط502.140.644املشروعة.

التصدي  يف  النبوي  اهلدي  أمناط 
متوسط501.950.242للشبهات العقدية املوجهة

استبانة أمناط االقتداء ابهلدي النبوي يف التصدي 
متوسط-502.000.28للشبهات العقدية ككل

يظهر من النتائج الواردة يف جدول )8( أن مستوى املمارسة للطالب يف حمور أمناط 
اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية الذاتية جاء يف كل عبارات احملور متوسطًا 
 ،)2.7( مبتوسط:  الرجيم"؛  الشيطان  من  باهلل -عز وجل-  "أستعيذ  عباريت:  عدا  ما 
وأغضب هلل -عز وجل- بالسبل املشروعة ويف إطار من التسامح؛ مبتوسط: )2.44( 

جاء مستوى املمارسة هلما عالًيا. 
حُيَمُِّلون  القرآنية ال  الدراسات  املعلمني ذوي  الطالب  أن  إىل  النتيجة  وتشري هذه 
أنفسهم مسؤولية كاملة يف التصدي للشبهات العقدية، ويرون أن هذه املهمة أكرب من 
يتجلى ذلك جيًدا يف  ليعينهم عليها،  اهلل عزَّ وجل  إىل  يلجأون  فإهنم  لذا  إمكاناهتم؛ 

تفضيلهم االستعاذة باهلل عز وجل على غريها من أمناط االقتداء باهلدي النبوي.
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ويعكس تفضيلهم أيًضا للغضب هلل -عز وجل- بالسبل املشروعة ويف إطار من 
التسامح غلبة الانب الوجداين لديهم يف التعامل مع الشبهات العقدية، وهو ما أسفرت 
عنه نتائج تطبيق اختبار مواقف الوعي بالشبهات العقدية، وهو ما يؤكد هنا توفر مستوى 
عال من احلس العقدي، والبعد عن الغلو يف الغضب هلل عزَّ وجلَّ، واالنضباط باحلدود 
املشروعة يف ممارسته. وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة آل عباس )2015( اليت 
أشارت إىل أن جتنب التعنيف واملالمة، من أهم أساليب مواجهة الشبهات العقدية تأثريًا.
أن  إىل  واضحة  إشارة  فيشري  متوسط؛  مستوى  على  العبارات  بقية  حصول  أما 
الطالب يـَُقدُِّرون إمكاناهتم يف التصدي اليد للشبهات العقدية، ويقتنعون متام االقتناع 
أهنم ما زالوا يف طور اإلعداد، ومل يتأهلوا بعد للقيام مبهامهم يف هذا اجملال بشكل كامل.
ويظهر من النتائج الواردة يف الدول أن مستوى املمارسة للطالب يف حمور أمناط 
اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية املوجهة جاء يف كل عبارات احملور متوسطًا، 
وتشري هذه النتيجة إىل أن االقتداء باهلدي النبوي يف التصدي للشبهات ليس له أولوية 
يرجع  وقد  املوجهة،  العقدية  للشبهات  التصدي  عند  املعلمني،  الطالب  لدى  مطلقة 
ذلك إىل إدراكهم للتغري يف طبيعة الشبهات العقدية، على أهنا جديدة متاًما، وليس هلا 
جذور تارخيية، وهو ما يستلزم الرتكيز على جذور هذه الشبهات عند دراستها، وتدريبهم 
على إجياد العالقات بني الشبهات العقدية اليت تعرضَّ هلا النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم، 
والشبهات اليت يروج هلا أعداء األمة يف كل زمان، واستخالص إسرتاتيجيات تطوير أعداء 
األمة هلذه الشبهات، واملناورات اللغوية اليت يعتمدون عليها يف إظهارها مبظهر جديد، 
لتكثيف الثغرات اليت يزعمون أهنم يستندون عليها، وإظهار العقيدة اإلسالمية على أهنا 
تواجه إشكاالت عديدة، وتناقضات متنوعة، وإن كان ذلك غري موجود إال يف أفهامهم 

السقيمة، وعقوهلم القاصرة.



306

يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  ألمناط  املمارسة  مستوى  أن  إىل  الدول  يشري  وكذلك 
النبوي يف  اهلدي  أمناط  أن حمور  إال  متوسطًا،  وحماوره جاء  العقدية  للشبهات  التصدي 
التصدي للشبهات العقدية الذاتية احتل الرتتيب األول على مستوى املمارسة مبتوسط: 
)2.07(، يف حني احتل حمور أمناط اهلدي النبوي يف التصدي للشبهات العقدية املوجهة 
الرتتيب الثاين مبتوسط: )1.95(؛ مما يشري إىل أن الطالب املعلمني يتعرضون للشبهات 
العقدية الذاتية، أكثر من الشبهات العقدية املوجهة، ويعدون االقتداء باهلدي النبوي من 
أدوات الضبط الذايت يف التعامل مع الشبهات العقدية، ويدركون أن االقتداء باهلدي النبوي 
يف التصدي للشبهات املوجهة قد يتسبب يف تعريض مواقف من السنة النبوية للنقد ممن 

يروجون هلذه الشبهات، وهو ما جيعلهم ينأون با قدر املستطاع عن مثل هذه املواقف.
يف  النبوي  باهلدي  االقتداء  ألمناط  املمارسة  مستوى  أن  إىل  الدول  يشري  وأخريًا 
يعزى  أن  وميكن   ،)2.00( مبتوسط:  متوسطًا  جاء  العقدية ككل  للشبهات  التصدي 
ذلك إىل عدم تضمني مناهج العقيدة اإلسالمية والسرية النبوية يف برامج اإلعداد هلذه 
األمناط، واعتماد الطالب املعلمني على اكتسابا )األمناط الذاتية – املوجهة( من خالل 
الشرعية،  والدورات  والندوات  احملاضرات  على حضور  القائمة  الشخصية  االجتهادات 
وحب االستطالع العقدي للقضايا العقدية املثارة يف مواقع التواصل االجتماع، واالطالع 

على بعض الردود الشرعية؛ مما أدى إىل ممارسة هذه األمناط مبستوى متوسط. 

خامًسا: النتائج املتعلقة ابلسؤال اخلامس وتفسريها ومناقشتها
ابلشبهات  الوعي  مستوى  بني  العالقة  طبيعة  ما  على:  اخلامس  السؤال  وينص 
االقتداء ابهلدي  الوجداين(، وأمناط  املهاري، والبعد  املعريف، والبعد  )البعد  العقدية 
املعلمني ذوي ختصص  الطالب  لدى  املوجهة(  )الذاتية -  هلا  التصدي  النبوي يف 

الدراسات القرآنية؟
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البعد  املهاري-  البعد   – املعريف  )البعد  العقدية  بالشبهات  الوعي  أبعاد  بني   (0.05≥α)
الوجداين – الوعي بالشبهات العقدية ككل(، وممارسة أمناط اهلدي النبوي يف التصدي 
القرآنية.  الدراسات  ختصص  ذوي  املعلمني  الطالب  لدى  املوجهة  العقدية  للشبهات 
الطالب  الدراسية لدى  املناهج  أولوية االستفادة من  تراجع  يرجع ذلك إىل  أن  وميكن 
املعلمني، لصاحل وسائل اإلعالم: املقروءة، واملسموعة، واملرئية، وشبكة املعلومات الدولية، 
اليت أصبحت املالذ األول يف دراسة الشبهات العقدية، وتشكيل الوعي بالردود املناسبة 
هلا. وهو ما أثبتته دراسة موسى؛ واملعايطة )2019( اليت توصلت إىل أن: األولوية يف 
نشر العقيدة اإلسالمية، وترسيخها، يف الوقت الراهن، تتمثل يف وسائل اإلعالم احلديثة، 

وشبكة املعلومات الدولية.
وأخريًا يتضح من الدول وجود عالقة ارتباطية موجبة غري دالة إحصائيًّا عند مستوى 
البعد  املهاري -  البعد  املعريف –  )البعد  العقدية  بالشبهات  الوعي  أبعاد  (α≤0.05) بني 
الوجداين – الوعي بالشبهات العقدية ككل(، وممارسة أمناط اهلدي النبوي يف التصدي 
للشبهات العقدية ككل لدى الطالب املعلمني ذوي ختصص الدراسات القرآنية. وميكن 
أن يرجع ذلك إىل أن املناهج الدراسية اليت تتصل بالعقيدة اإلسالمية تركز على تاريخ 
عن  بعيًدا  املعلمني  الطالب  فتسحب  املشخص،  واقعها  على  تركز  مما  أكثر  العقيدة 
الشبهات العقدية املعاصرة، وحتصرهم يف نشأة الفرق، واالختالفات بينها، دون أن تتطرق 
لواقع العقيدة اإلسالمية، وصراعاهتا الراهنة. وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة خري؛ 
والعمري )2019( اليت أثبتت تركيز مقررات العقيدة اإلسالمية يف الامعات السعودية 
معالة  وغياب  العمل،  على  الدل  وتقدمي  العقيدة،  ومشاغبات  الفرق،  تاريخ  على 

القضايا العقدية احلية، وضعف االستفادة من العلوم املعاصرة يف تعميقها.
واألمر نفسه حاصل بالنسبة للمقررات الدراسية اليت تتصل بالسرية النبوية، واليت ال 
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تُعىن بتوظيف األحداث والوقائع توظيًفا عصريًّا جيعل منها جتسيًدا هلدى النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، واستحضارًا لرؤيته يف مواجهة الشبهات املعاصرة، ومبا يتصل مع روعة التنبيه 
اإلهلي يف دعوة املسلمني إىل عدم االنقطاع عن هدى النيب صلى اهلل عليه وسلم، وسنته، 
ورؤيته، يف قوله تعاىل: ﴿َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّهۚ  َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي مَِّن اأْلَْمِر 
ميَاَن َوَزيَـَّنُه يف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  َلَعِنتُّْم َولَِٰكنَّ اللََّه َحبََّب ِإلَْيُكُم اإْلِ

َواْلِعْصَياَن ۚ أُولَِٰئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن﴾ ]احلجرات: 7[.
توصيات البحث: يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث ميكن تقدمي التوصيات 

اآلتية:
الرتبية  بكليات  القرآنية  الدراسات  ختصص  يف  وبنائها  الدراسية  املقررات  تصميم   -1
حبيث متكن الطالب من الربط بني موضوعات العقيدة والسرية النبوية لرفع مستوى الوعي 
املعريف واملهاري بالشبهات العقدية واالقتداء باهلدي النبوي يف التصدي هلا لدى الطالب 

املعلمني.
2- االهتمام بالانب املهاري يف ممارسة التصدي للشبهات العقدية واالقتداء باهلدي 
النبوي يف التصدي هلا من خالل تكليف الطالب مبشروعات خترج يقومون من خالهلا 
مبواجهة عدة شبهات معاصرة من خالل االحتكاك الواقعي أو االفرتاضي مع مروجيها.

3- اعتماد اختبار مواقف الوعي بالشبهات العقدية املعاصرة يف تقومي مستوى الوعي 
املعريف واملهاري والوجداين لدى الطالب املعلمني وتصميم أدوات للتقومي الشامل لقياس 

خمرجات التعلم يف العلوم الشرعية بشكل واقعي ومتكامل.
4- تفعيل آليات وسائل االتصال مع مراصد الفتوى املعتمدة ومراصد الشبهات العقدية 

لإلفادة منها يف تصميم برامج إعداد املعلمني.
اليت  العملية  التطبيقات  النبوية على  والسرية  العقيدة اإلسالمية  الرتكيز يف مقررات   -5



310

حياهتم  يف  العلوم  تلك  من  املعلمني  الطالب  استفادة  لتعظيم  املعاصرة؛  باحلياة  ترتبط 
الشخصية واملهنية والدعوية.

مقرتحات البحث: يف ضوء نتائج البحث وتوصياته ميكن اقرتاح ما يلي:
1- تصميم برنامج لتنمية الوعي بالشبهات العقدية لدى الطالب املعلمني حتت 

ضوء أمناط اهلدي النبوي يف التصدي هلا.
2- دراسة أثر تنمية الوعي بالشبهات العقدية لدى الطالب املعلمني حتت ضوء 

أمناط اهلدي النبوي يف التصدي هلا على مستوى وعى طالبم با.
3- دراسة أثر تنمية مهارات التفكري الناقد على الوعي بالشبهات العقدية والتصدي 

هلا لدى الطالب املعلمني.
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