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تاريخ استالم البحث2019/4/21 :

املخلص

تاريخ قبول البحث2019/5/14 :

:

ما يدور في فلك الحياة املعاصرة من األحداث وم ا يستحثه التقدم العلمي من التفات الناس إلى الغرب ،ذلك الذي ولد لدى الكثير من األفراد
إشكاالت فكرية أورثت شبهات تمس كيان الدين اإلسالمي ،جاء هذا البحث للتعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به التربية اإلسالمية في مواجهة
الشبهات الفكرية املعاصرة ،والذي هدف إلى التعرف على معنى الشبهة وأسبابها والدور الذي يمكن أن تقوم به التربية اإلسالمية ،وقد استخدمت املنهج
الوصفي التحليلي الذي يعمد إلى جمع البيانات وتحليلها ،وخلص البحث إلى عدد من النتائج التي تتمثل في أن للتربية اإلسالمية دور كبير وعلى عاتقها
مسؤولية عظمى في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة  ،ويمكن لها أن تقوم بدور وقائي مسبق لحفظ وصيانة العقائد اإلسالمية من الفتن املثارة حول
أصول اإلسالم ،وأن للوسائل املختلفة والبرامج العلمية املقترحة املوجودة في الساحة صدى كبير في املواجهة والوقاية والعالج ،وتعزيز اليقين يقوم على
التربية اإليمانية التي ينبغي على كل مربي أن يولي العناية بها.
الكلمات املفتاحية :التربية اإلسالمية؛ الشبهات.

املدقدمة:
املتتبع آليات القرآن الكريم التي تتحدث عن اإليمان ،يرى أنه الحجر األساس لنظام اإلسالم كله ،وبالتالي فإن التربية اإلسالمية التي تعنى
بتنشئة اإلنسان املسلم املنطبع بطابع اإلسالم العامل بكل تعاليمه ،يجب أن تبنى على أساس اإليمان بكل أركان الدين ً
واضحا ً
ً
مميزا ،وكل تربية
إيمانا
تهمل ً
ركنا من أركان اإليمان تصبح تربية ناقصة شوهاء ،ال فائدة منها النحالوي  1431 (،هـ ،ص .)67واملعرفة اإللهية هي املرتكز األساس للدخول في
حظيرة اإليمان ،وقنطرة اإلسالم ،وبدون هذه املعرفة ال يكون اإلنسان ً
مؤمنا علوان 1428 (،هـ ،ص ،)10وقد ظهر في الواقع املعاصر الكثير من الشبهات
ً
التي تشوه هذه البنية اإليمانية ،وتفسد العقيدة الراسخة ،وتنحو ً
ملحدا ً
منكرا لتعاليم الدين اإلسالمي ،وثوابته األصيلة.
نحوا
ومن أبرز التشوهات الحاصلة لضعف ارتباط التربية باإليمان ،مظاهر االنحراف الفكري  ،والشبهات املعاصرة التي تحيط بالفرد من كل جانب،
مباشرا في الصراعات وتعدد االتجاهات ،وقد نبه القرآن الكريم على البيئة التي ينشأ فيها املتربي وجعلها مصد ً ا ح ً
والتي كانت ً
ً
قيقا للرعاية واالهتمام
سببا
ر
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ
ً
ْ َ َ
اصط ِب ْر َعل ْي َها َل ن ْسأل َك ِر ْزقا َن ْحن َن ْرزق َك َوال َع ِاق َبة ِل َّلت ْدق َوى﴾ (طه ، )132 :وكلما تداعت الصور املتالحقة إلفسادها كلما دعا
﴿ َوأم ْر أ ْهل َك ِبالصال ِة و
ذلك إلى التوجه السليم نحو تربية رشيدة تعزز اليقين وتبني عقيدة راسخة ال تهي في األزمات ،ويقين ال يزيغ لدى الشدائد .وقد أشارت دراسة :الحدري(
 1418هـ) ،وزيود ( 2009م) ،إلى أهمية العناية بجانب اإليمان واليقين ،وهي السبيل اآلكد للتصدي لتيار الشبهات الفكرية املعاصرة ،ومن هذا املنطلق،
فإن للتربية دور كبير في مواجهة الشبهات املعاصرة والحماية منها ،بل من أبرز أدوارها تعزيز اليقين عن طريق سلوك التربية اإليمانية القويمة ،القائمة
على املنهج اإلسالمي األصيل .واملالحظ أن التربية اإلسالمية تتناول العناية بالجوانب املختلفة من شخصية الفرد املسلم ،وتعنى بشمولها كل ما يدخل في
ً
دائرة اهتمامه ،ومما يالحظ في الواقع املعاصر انتشار الكثير من الشبهات الفكرية التي تأكل من عقيدة الفرد أكال  ،وتفسدها وتسعى للتشكيك في
مرب الحرص على حفظ وصيانة األفراد والقيام السليم بالتوجيه اإليجابي
األصول اإلسالمية التي يدين بها كل مسلم ،ولذلك كان مما ينبغي على كل ٍ
املدروس للتعامل البناء والناجع مع كل ما يثار في بيئاتهم املعاصرة ،واملثابرة في حفظ وصيانة العقيدة اإلسالمية من التشويه والزيع واالنحالل مما يؤدي
إلى ضياع الهوية اإلسالمية من بنية املجتمع وأفراده ،ويشير مفهوم التربية إلى كونها عملية إنسانية تفاعلية ،توضح ظاهرة اجتماعية م ستمرة ،وتتأثر
بالقوى والعوامل املختلفة املحيطة باإلنسان وبيئته ،وتؤكد على أن ها عملية موجهة ومنظمة يقوم بها أفراد أو مؤسسات معينة( .أبو عراد، 1432 ،
ً
ص ،) 14وقد عرفها البيضاوي" :الرب في األصل بمعنى التربية ،وهي تبليغ الش يء إلى كماله ً
فشيئا" (ج ، 1ص.)28
شيئا
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وتهتم التربية اإلسالمية بالكيان اإلنساني كله ،وتجعل من التربية اإليمانية أساسه ا األول  ،ومنطلقها الرئيس في بناء شخصية اإلنسان املسلم،
استسالما وإ ً
ً
ً
ً
ذعانا
اسخا ،وفي الظاهر
حيث تهدف إلى غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس املربي ،مع القناعة بها؛ لتكون في الباطن إيمانا ر
ملمارسة مقتضيات اإليمان ،ومستلزماته ،في صورة سلوك وممارسة واقعية في الحياة (باحارث 1425 ،هـ ،ص.)18
وقد تعددت التعاريف ً
تبعا الختالف املشاركين في العملية التربوية ،ويتمثل املفهوم اإلجرائي للتربية :بأنها تنمية الجوانب الشخصية املختلفة
لدى الفرد ،ورعايتها والعناية بها والسعي لبلوغها أعلى الدرجات واملراكز ،بما يقدم النفع والفائدة للفرد واملجتمع واألمة .وتعنى التربية في هذا السياق
بتنمية الجانب اإليماني لدى األفراد ،والتركيز على تعزيز اليقين واملعرفة بأصول اإلسالم وحمايتها وصي انتها ،فيمكن تعريف التربية اإليمانية على أنها:
"ربط اإلنسان منذ تعقله بأصول اإليمان ،وتعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم ،وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء" ،وأصول اإليمان هي :كل ما
ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق اإليمانية ،واألمور الغيبية كاإليمان باهلل سبحانه ،واإليمان باملالئكة ،واإليمان بالكتب السماوية ،واإليمان
ً
جميعا ،واإليمان ب سؤال ملكين ،وعذاب القبر ،والبعث ،والحساب ،والجنة ،والنار ...وسائر املغيبات .علوان 1406 (،هـ ،ج ، 1ص ،)157ومن هذا
بالرسل
التعريف يتضح شمول التربية اإليمانية ألركان الدين جميعها وال تقف فقط عند أركان اإليمان ،فيسبق اإليمان الغيبي العمل املشاهد من القيام
بالطاعات وأداء العبادات والواجبات ،ويرمي مفهوم الشبهات املعاصرة إلى تحديد معنى االلتباس واالشتباه الذي قد يعاني منه بعض األفراد في املجتمع
ً
املسلم ،نتيجة لالختالط بما يثير هذه الشبهات لديهم ،فيمكن أن تعرف الشبهة بأنها :في اللغة :بالضم االلتباس ،وشبه عليه األمر :أي لبس الكفوي (
ُ
 1419هـ ،ص ،)538وعند الرازي (1986م) :الشبهة :االلتباس ،واملشتبهات من األمور املشكالت (ص ،)138وفي االصطالح عرفها الزحيلي ( 1402هـ) بأنها:
الش يء الغامض الذي يصاحب ً
أمرا فيمتنع تمييزه عن غيره (ص ،) 756ونخلص من ذلك إلى أن الشبهة املعاصرة :هي كل ما يثار حول صورة الحق ويمنع
مؤمنا ا داد ً
إيمانا ،وإن كان
من قبوله  ،وال شك أن العاقل املنصف إذا فتح قلبه للحق ،وقرأ بإمعان وتدبر ،وحرر نفسه من العصبية والهوى  ،إن كان ً ز
ً
متشككا وجد في صدره حالوة اإليمان وبرد اليقين (علوان 1428 ،هـ ،ص ،) 11ومما يظهر في الواقع املعاصر أن املوجات التشكيكية والشبهات املعاصرة
تحيط بالفرد من كل جانب ،إال أن يرزق ً
ً
خالصا ،وعقيدة راسخة ،تحميه من الزيغ واالنحراف ،ولذلك دعت التربية اإلسالمية إلى العناية والتنشئة
إيمانا
ً
ً
مسلما  ،وهذا يزيد من الحاجة إلي التعرف على الجوانب التي يمكن أن تربي التربية
شخصا
منذ الصغر بعقيدة الفرد ،وجعلها الصورة التي يظهر بها كونه
ً
ً
فيها النشء تريبة صادرة عن اإليمان منطلقة من العقيدة السمحاء" ،والفرد بغير دين وال إيمان ريشة في مهب الريح ال تستقر على حال ،وال تعرف لها
وجهة ،وال تسكن إلى قرار مكين ".القرضاوي  (،د.ت ،ص ،)3وه ذا اإللحاد ليس بجديد على الناس ،وال هو من مبتكرات هذا العصر ،وإنما هو قديم،
َ
َ
الد ْن َيا َنموت َو َن ْح َيا َو َما ي ْهلك َنا إ ََّل َّ
جدا ،قاومه األنبياء عبر األجيال والعصور ،يقول هللا تعالىَ ﴿ :و َقالوا َما ه َي إ ََّل َح َيات َنا ُّ
وقديم ً
الد ْهر َو َما لهم ِبذ ِل َك ِم ْن
ِ ِ
ِ ِ
َ
َّ
ْ
ِعل ٍم ِإ ْن ه ْم ِإَل َيظ ُّنون﴾ (الجاثية" ، )24 :فهل ثمة فارق بين ما قاله األولون في عصر الجاهلية ،وبين ما يقوله اآلخرون في العصر الذي يتحدثون عنه
بأنه عصر النور والعرفان؟ سيد سابق (،د.ت ،ص ،)49واآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثيرة ً
جدا ،توضح الرابط بين قول األولين واآلخرين،
والشبهات املثارة حول الكثير من اآليات واألحاديث واضحة جلية والتي لم تتغير في جوهرها ،وإنما الذي يتغير فيها األسلوب والكيفية ،ومن أبرزاألحاديث
التي تحذر من مواطن الشبهات :عن النعمان بن بشير قال :سمعت رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  -يقول( :وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه)" :إن
الحالل بين ،وإن الحرام ّبين ،وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،ومن وقع في الشبه ات وقع
في الحرام ،كالراعي يراعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك حمى ،أال وإن حمى هللا محارمه ،أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كه أال وهي القلب مسلم 1427 (،هـ حديث رقم  ، 1599ص  ،)750ومدار التحقق من هذه األعمال هو القلب؛ ألنه
املحرك لكل الجوارح ،فإذا ّ
صح يقينه ومعتقده ظهر ذلك على كل أفعاله ،وعن أبي الحوراء السعدي قلت للحسن بن علي :ما حفظت من رسول هللا –
صلى هللا عليه وسلم -؟ قال :حفظت منه :دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ،فإن الصدق طمأنينة ،وإن الكذب ريبة .الترمذي1996 (،م ،حديث رقم ، 2518
ج ، 5ص ،)286والريب الشك والتردد في األمر ،وهذ ه صفة الشبهات التي ال تلبس لوبسا واحد بل تتعدد وتتشكل ،وليست كالحق واإليمان صادقة
مطمئنة  ،وفي االستقامة على أمر هللا سبيل قويم للوصول إلى الحق وتطلبه من مصدره األكيد؛ ألن القلب ضعيف ورقيق ويتأثر باملثيرات من حوله ،فإذا
ما حقق معنى اإليمان واالستقامة على شريعة هللا ،سما عن االنحطاط والتأثر بالشبهات ،واألمر باالستقامة واضح ظاهر ،فقد قال تعالىَ ﴿ :ف ْ
اس َت ِدق ْم
َ
َ
َ َْ
َك َما أ ِم ْر َت َو َمن َت َ
اب َم َع َك َوَل َتطغ ْوا ِإ َّنه ِب َما ت ْع َملون َب ِصير﴾ (هود ، )122:يقول ابن رجب  -رحمه هللا  " : -أصل االستقامة استقامة القلب على التوحيد...
فمتى استقام القلب على معرفة هللا وعلى خشيته وإجالله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه واإلعراض عما سواه ،استق امت الجوارح
كلها على طاعته ،فإن القلب هو ملك األعضاء ،وهي جنوده فإذا استقام امللك استقا مت جنوده ورعاياه ،وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من
ّ
واملعبر عنه .ابن رجب (  1429هـ ،ص ،)190وهذا يوضح ما قاله  -صلى هللا عليه وسلم  -من حديث النعمان السابق،
الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب
ِّ
أن القلب هو املنطلق لكل عمل ،والباعث على كل مجال ،وقد استفادت الباحثة من بعض الدراسات التي تناول الدور الذي تقوم به التربية في مواجهة
كثير من القضايا املعاصرة ،ومنها :دراسة زيود (2009م) ،بعنوان :التربية الوقائية في القرآن الكريم ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التربية
الوقائية في القرآن الكريم ،وتحديد أسسها ،وتوضي ح املنهج القرآني العام في بناء مجتمع الفضيلة من خالل :ترسيخ عنصر اإليمان في النفوس ،ورفع بناء
ً
الضمير فيها ،وقد خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم ،هو منهج وقائي قبل أن يكون ً
عالجيا ،من أخذ به وبتعاليمه ،فقد حمى نف سه ومجتمعه
منهجا
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من األضرار واآلفات الواقعة أو املتوقعة ،ودراسة نور ( 1428هـ) ،بعنوان :مفهوم األمن الفكري في اإلسالم وتطبيقاته التربوية ،وقد هدفت الدراسة إلى
التعرف على مفهوم األمن الفكري  ،وبيان أهميته والوقوف على مخاطر فقدانه ،وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها :أن األمن الفكري
من املطال ب األساسية التي جاء اإلسالم لتحقيقها في املجتمعات اإلنسانية ،وهو يعتبر بمثابة الرأس من الجسد مع باقي أنواع األمن ،وأن السنة النبوية
الشريفة فيها إشارات إلى اختالل األمن الفكري في آخر الزمان ،ودراسة ضامري ( 1427هـ) ،بعنوان :إسهامات املسجد في مواجهة االنحرافات الفكرية
والخلقية من منظور التربية اإلسالمية ،وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم االنحرافات الفكرية والخلقية التي يمكن أن تؤثر في الواقع املعاصر في
حياة األمة اإلسالمية ،وإبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه املسجد في مواجهة هذه االنحرافات ،وقد خصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها :أن
املسجد من أهم األسس التي قامت عليها دولة اإلسالم األولى ،وأنه يحتوي على أساليب مؤثرة وفعالة تشمل توجيه املجتمع في جوانب مختلفة ،وأن أهم
االنحرافات الفكرية املسيطرة في العصر الحاضر :الفكر الخارجي ،والرافض ي ،والحداثي ،واالعتزالي ،والفلسفي ،والصوفي ،إضافة إلى ما أثاره أعداء
اإلسالم من انحرافات من خالل الغزو الفكري  ،ودراسة الحارثي (1422ه) ،بعنوان :دور التربية اإلسالمية في مواجهة التحديات الثقافية للعوملة ،وقد
هدفت الدراسة إلى محاولة معرفة طبيعة العوملة وطبيعة التحديات التي يمكن أن تحدثها على املجال الثقافي والتربوي  ،ومحاولة إبراز دور التربية
للتصدي لهذه التحديات ،وقد خصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها :أن العوملة ظاهرة غربية بزعامة أمريكية تطمح في تعميم نموذجها الحياتي
الشامل ،وأن املحصلة النهائية آلثارها تتجسد في املنظومة الثقافية ،وأن على التربية دور كبير في توعية الناس بحقيقة الظاهرة وكيفية التعامل معها،
ودراسة الحدري ( 1418هـ) ،بعنوان :التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح مفهوم التربية
الوقائية في اإلسالم ،وبيان مصادرها وبعض أساليبها ومجاالت تطبيقها ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها :أن التربية
اإلسالمية تقوم على جانبين عظيمين هما الجانب الوقائي والجانب العالجي ،وأن الجانب الوقائي قد أخذ من التربية اإلسالمية ً
جزءا كبي ًرا واسع
املساحة ،وأن على املرب ين في املجتمعات املسلمة أيا كانت مواقعهم أن يولوا هذا الجانب عناية كبيرة ،وعليهم أن يدركوا أن األمة في أمس الحاجة إلى هذا
املنهج ،وأن على القائمين على املحاضن التربوية أن يدركوا أهمية هذا الجانب في بناء الشخصية املسلمة عن طريق ترسيخ العقيدة في القلوب وتعاهدها
كل حين ،و من خالل استعراض الدراسات السابدقة يتضح وجود أوجه اتفاق واختالف مع الدراسة الحالية ،وَل يخفى الجهود العظيمة املبذولة
فيها.
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (الحارثي) و(ضامري) و(نور) في املنهج املستخدم ،فقد تم استخدام املنهج الوصفي الذي يقوم على جمع
البيانات واملعلومات وتحليلها وتفسيرها ،واختلفت مع دراسة (الحدري) و(زيود) في املنهج املستخدم.
 واتفقت ً
أيضا معها في إبراز الدور التربوية للتربية اإلسالمية في مواجهة بعض القضايا املختلفة ،ودورها الوقائي.
 واختلفت عن الدراسات السابقة في كونها تناولت دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة.
 وتميزت عن باقي الدراسات باقتراح برنامج عملي لتطبيق الدور التربوي للتربية.
وقد استفادت الباحثة كثيرا من طريقة العرض والتبيين التي سلكوها ،وأخذت بالتوصيات التي كانت تدور حول االهتمام بمعالجة القضايا الفكرية
واملعاصرة ،وقد استفادت ً
أيضا منها منهجية البحث وكتابة اإلطار النظري  ،واملراجع واملصادر املختلفة.

مشكلة البحث:
إن األمم مع غزارة علمها وسعة عقلها –في عصرنا هذا  -وتقدمها يدفعها إلى الجنوح عن طريق الصواب والهدي اإليماني ،وإن في ذلك خطر على
النفس اإلنسانية بل على البشرية كلها" ،لهذا كان من الضروري العمل على تغيير جوهري في النفس اإلنسانية عن طريق غرس العقيدة الصحيحة التي
لم تتأثر باألفكار البشرية ولم تعبث بها اآلراء وال األهواء( ".سابق ،د.ت ،ص ،)6وهذا التغيير إنما يناط بالتربويين الذين يعزى إليهم األثر الكبير في توجيه
النشء ورعايته واالهتمام به ،وقد انتشرت في العصر الحاضر الشبهات الفكرية املختلفة بصورة كبيرة ً
جدا ،كان لز ًاما معها أن تقوم املؤسسات التربوية
والفكرية بدور فاعل حيال ذلك ،ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتمحور في حقل الدور العالجي والوقائي للتربية اإلسالمية ،وما يمكنها أن تواجه به
الشبهات الفكرية املعاصرة ،وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي:
ما دورالتربية اإلسالمية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة؟
وتجيب هذه الدراسة عن عدة تساؤالت فرعية ناتجة عن السؤال الرئيس:
 ما املقصود بالتربية والشبهات الفكرية املعاصرة؟
 ما أسباب ظهور وتأثر األفراد بالشبهات الفكرية املعاصرة؟
 ما الدور الذي يمكن أن تقوم به التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة؟
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أهمية البحث:
مما الشك فيه أن املجتمع املسلم بحاجة مستمرة إلبراز الدور التربوي الذي تحث عليه الشريعة اإلسالمية ،وتسعى من خالله لحل املشكالت
الفكرية التي قد يقع فيها أفراد املجتمع ،والتربية اإلسالمية إذ تعنى بتحقيق األهداف الكبرى التي تسعى الشريعة اإلسالمية لتحقيقها ،تسعى للمحافظة
ً
على العقيدة اإلسالمية نقية كما أمر بها هللا تبارك وتعالى ،ومن خالل هذا البحث تسعى الباحثة لتناول هذه املشكلة املعاصرة بالدراسة والتحليل ،وتبرز
أهمية هذا البحث في املفردات التالية:
 تنبع أهمية البحث من كونها محاولة صادقة في املحافظة على العقيدة اإلسالمية السمحة في نفوس األفراد ،ورعايتها من الشبهات أو األفكار التي
قد تفسدها.
 إثراء املكتبات اإلسالمية بهذه النوعية من البحوث التي تساعد على التعرف على الدور التربوي في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة.
 إبراز أهمية التربية اإلسالمية في تعاملها مع الشبهات الفكرية ،وزيادة الوعي بها ومعرفة طرق الرد والحوار.
 إبراز أهم السبل التي تعين على حفظ األفراد وصيانة عقائدهم وإيمانهم من الشبهات الفكرية املعاصرة.
 ي فيد املربين باملعلومات التي تعزز اليقين والجوانب اإليمانية لديهم ولدى األفراد ،وتسهم في الحث على توظيف التربية اإلسالمية في مواجهة
الشبهات واالنحرافات الفكرية املعاصرة.
 أشارت الدراسات الحدري( 1418ه)  ،و زيود( 2009م)  ،إلى أهمية التركيز على الجوانب الوقائية من خالل توظيف التربية اإلسالمية في ذلك.
 حاجة امليدان التربوي والثقافي إلى الوقاية من الشبهات املثارة ضد اإلسالم ،ومعرفة كيفية التعامل معها.
 يفيد هذا البحث بإذن هللا املؤسسات التربوية والتعليمية في املجتمع.

مصطخلحات البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

دور :عرفه الجرجاني بـ " :الدور :هو توقف الش يء على ما يتوقف عليه ،ويسمى الدور املصرح كما يتوقف أ على ب" (ص.)92
التربية :تنمية الشخصية في اتجاه يتحقق به خير اإلنسان وخير املجتمع ،الذي يعيش فيه وخير اإلنسانية جمعاء (الخطيب ومتولي وعبد الجواد
والغبان والفزاني 1425 ،هـ ،ص.)25
ً
مواجهة :جاء في مختار الصحاح ،في مادة (و ج ه) قوله " :واملواجهة :املقابلة" الرازي 1986 (،م ،ص ،)296وتعرف الباحثة املواجهة إجرائيا:
بالعمل الوقائي العالجي الذي يمكن أن تقوم به التربية اإلسالمية في التصدي للشبهات الفكرية املعاصرة.
ً
حالال .الجرجاني (،د.ت ،ص ،)107وقد عرفها الزحيلي( 1402هـ) بأنها :الش يء الغامض الذي يصاحب أمراً
الشبهات :هو ما لم يتقين كونه حر ًاما أو
فيمتنع تمييزه عن غيره( .ص.)756
ً
الشبهات الفكرية املعاصرة  :يمكن تعريفها إجرائيا :باملوضوعات الغامضة التي تثار حول أصول اإلسالم ،والتي تسعى إلفساد عقيدة التوحيد
والتشكيك في اليقين.

إجراءات البحث:
أسباب ظهوروتأثراَلفراد بالشبهات الفكرية املعاصرة
تعدد األسباب وتتنوع ،ومنها القريب الظاهر وبعضها البعيد املتخفي ،والشك أن سهولة الوصول إلى مواطن الشبهات مما دعا إلى انتشارها،
"واملتأمل يجد أن كثيرا من االنحرافات املعاصرة ليست عائدة إلى إشكالية معرفية علمية تدخل في إطار الشبهة ،وإنما ثمة محركات أخرى تقف خلف
املشهد هي من يسهم في تشكيل كثير من القناعات والتصورات املنحرفة ،ومن تأمل في كثير من االنحرافات الفكرية في هذا الزمن سيجد أنها عائدة إلى
مركب:
 هينمة النموذج الثقافي األجنبي.
 ضعف التسليم هلل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم  .-العجيري ( 1434هـ ،ص ،)19وهذا يتضح بصورة كبيرة لدى املتأثرين بالحضارة الغربية
واملنغمسين فيها سواء بالعيش أو املتابعةً ،
وكثيرا ما تبث هذه الشبهات من خالل املشاهد واألفالم  ،وقد أشار املهندس أحمد حسن إلى مدى تأثير
األفالم واملسلسالت والرسوم املتحركة في نشر اإللحاد الشعبي الذي يقوم على التأثير على طرف واحد باملشهد والصورة والكلمة دون رد فعل أو
توضيح من الطرف اآلخر ...في كتابه امليديا واإللحاد ،وهذه األسباب تتناول جوانب متعددة ،وصور مختلفة وال تنحاز إلى جانب واحد ،فليست
متخفيا ً
ً
ً
بعيدا عن األعين ،يفسد في الخفاء
واضحا يمكن التعامل معه بص ورة مباشرة ،وقد يكن
بالبساطة التي قد يظنها متقول  ،وقد يظهر بعضها
دون االنتباه إليه إال بعد الوقوع في الشبهة ،ويمكن توضيح ذلك من خالل املفردات التالية:
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 النشأة في بيئة خالية من اآلداب والقيم اإلسالمية ومبادئ هدايته ،فال يتلقى فيها الفرد ما يقيم سلوكه أو يوجه عقيدته ،فتضعف اإليمانيات
املنتشرة حوله ،وبالتالي فأقل شبهة تمس ذهنه وقلبه ،ويرجع ذلك إلى ضعف املتابعة اإليمانية من الوالدين.
 االتصال بالرفاق السيئين فاسدي العقيدة ،الذين يتأثر بهم الفرد باألسلوب املغري  ،واللسان البارع ،والتأثير بالتفاعل املباشر معهم ،واملربي
الفطن يحرص على تربية أبناءه على العقيدة الراسخة التي توجهه وتنفره من أصدقاء السوء.
 القراءة في بعض الشبهات التي تمس القلب بسوء ،من مؤلفات بعض امللحدين أو الفالسفة ،أو يتابع بعض منتجاتهم اإلعالمية ًأيا كان نوعه ا،
وهذه أثرها كبير ً
جدا من خالل ال ترويج لشبهات بطريقة براقة ،ومادة ملفتة ،أو يخوض في "وسائل التواصل االجتماعي" مع بعض الحسابات التي
تروج الشبهات ،فيتأثر لعدم امتالكه ألدوات النقد والعلم الشرعي الذي ينقض الشبهة ويوجه التعامل معها.
 اإلشكاالت واألسئلة املتداولة التي تنز بالفكر عن طريق استقامته ،ويدعمها بعض املواقف السلبية التي من شأنها أن تعزز هذه األسئلة دون
إجابات واضحة موجهة لها.
 كذلك بعض املشكالت التي تحيط بالشخص ،والضغوطات النفسية التي لم يستطع التخلص منها ،والتي تؤدي إلى وقوعه في الشبهة ،والسؤاالت
الكبرى التي ال يجد لها جواب كأسئلة الوجود ،وسؤال الشر ،والحكمة وغير ذلك.
 ومن أسبابها ً
أيضا :أن تغلب الشهوات على نفس الفرد ،فتريه أن املصلحة في إباحتها ،وأن تحريم الشارع لها خال من كل حكمة ،فيخرج من هذا
الباب إلى إباحية وجحود( .حسين 1406 ،هـ ،ص.)9
 بعض املناهج واملقررات التي ترجمت عنها معظم املناهج التعليمية في البالد العربية واإلسالمية ،أقيمت على أساس من الكفر واإللحاد ،واعتبار
البالد الغربية هي املدار الذي تدور حوله وتصدر عنه جميع حوادث التاريخ في العالم ،وقسمت عصور التاريخ على هذا األساس ،وهذا مخالف
للواقع التاريخي ،حيث كانت األمة اإلسالمية هي منبع النهضة العلمية ،والحضارية في العالم ،لذلك فإن من واجب علماء األمة إعادة النظر في
تدوين العلوم على ضوء الواقع بدون تحيز وفقا للضابط الشرعي .النحالوي(  1431هـ ،ص ، )74وخصوصا في أبواب العلوم الطبيعية ،واعتمادهم
على النقل الحرفي دون نقد أو دراسة للعوام ل والقوي التي تؤثر في البينية الثقافية والدينية ،والتي تعيش فيها هذه املجتمعات والتي أدت إلى بناء
هذه املناهج بصورة تتناسب معها ،ومعلوم أن تلك املجتمعات تقوم على عقيدة فاسدة ،وتأخذ بأقوال علماءها على اختالف مذاهبهم
ومعتقداتهم ،وهذا ينعكس على املقررات ،واملناهج.
وقد تصنف هذه األسباب إلى قسمين :داخلية وخارجية..
فالداخلية ،يمكن أن توصف بأنها :وجود املحل القابل للشبهة ،وذلك من ضعف اإليمان ،وضعف التحصيل العلمي ،وعدم املعرفة باألحكام والدالالت
التي تشير إليها ،والخارجية ،كاالبتعاث والتعايش املباشر مع امللحدين ،أ و التأثر بما يعرض على الشاشات أو برامج التواصل ،أو التفاعل املباشر مع
الشبهة مع قلة الخبرة وضعف اإليمان.
دورالتربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة
إن مهمة املربي إزاء الشبهات التعرف عليها والسعي إلى املحافظة على النشء من الوقوع فيها ،وتبصيرهم بالقيم الكبرى التي تحفظهم منها ،وال
ً
شك أن تعزيز اليقين واإليمان من أولى ما يقوم به املربي ،ويبذل جهده لغرسه في الناشئين" ،ومتى قيض هللا للشعوب اإلسالمية رجاال يقدرون فضل
الدين في إصالح حال األفراد والجماعات ،وفضله في إخراج رجال يطمحون إلى العزة ،ويقتحمون كل ما يعترضهم في سبيلها من عقبات ،وفضله في بسط
األمن في البالد ،متى قد أولوا األمر فضل الدين ،ومتى تضافر علماء الشريعة على الدعوة إلى الحق بحكمة ،وعلى مكافحة الزائفين بالحجة ،طهرت األمة
من خبث اإللحاد ،وبلغت أقص ى غايات املجد والفالح" (حسين 1406 ،هـ ،ص.)23
والنبي -صلى هللا عليه وسلم  -هو املربي والقدوة ،والذي ّ
بصرنا باألساليب والطرق التي نتعامل فيها مع الشبهات صغيرها وكبيرها ،بل أعطى امللمح
األهم في مواجهتها ،فعند اإلمام مسلم في كتاب اإليمان ،روى بسنده إلى أبي هريرة -رض ي هللا تعالى عنه  -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم (( :-يأتي
ْ
ولينته)) مسلم 1426 (،هـ ،حديث رقم ، 214
الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له :من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللِّ ،
ص ، )72ففي هذا ّبين أن اإلعراض واالنتهاء يقطع الطريق عن هذه الشبهة ،وهي أكبر الشبهات املثارة حول الدين ،وقد فصل اإلمام املازري -رحمه هللا  -في
بيان أنواع الشبهات من هذا الحديث وكيفية التعامل معها فقال " :ظاهر الحديث أنه -صلى هللا عليه وسلم  -أمرهم أن يدفعوا الخواطر باإلعراض عنها،
ّ
والر ّد لها ،من غير استدالل وال نظر في إبطالها ،لكن :والذي يقال في هذا املعنى :إن الخ واطر على قسمين؛ فأما التي ليست بمستقرة ،وال اجتلبتها شبهة
طرأت فهي التي ُتدفع باإلعراض عنها ،وعلى هذا ُيحمل الحديث ،وعلى مثلها ُي طلق اسم الوسوسة ،فكأنه ملّا أ اد ً ً
أصل؛ ُدفع بغير نظر في
ر
أمرا طارئا بغير ٍ
دليل ،إذ ال أصل له ُينظر فيه ،وأما الخواطر املستقرة ا لتي أوجبتها الشبهة فإنها ال تدفع إال باالستدالل والنظر في إبطالها( ".مناهج جامعة املدينة
العاملية ،د.ت ،ص.)20
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وللتربية اإلسالمية دور في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة ،ويتحقق دورها بالقيام بالوسائل التي تكافح هذه الظواهر وتقي من الوقوع فيها،
"والتوجيهات اإلسالمية عنيت بأولئك املرض ى أشد العناية إلنقاذهم من املهاوي إلى الفضائل ،وهذه األمراض أصلها أمراض قلبية ال تزول إال باألدوية
اإليمانية النبوية ،فهي التي توجب له الشفاء ،وإن لم يتداركها بأدويتها املض ادة لها ،أصيب بالعذاب الدائم" الحازمي ( 1420هـ ،ص .)69ومن هذا املنطلق
يتضح دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة ،نستعرضها في املفردات التالية:
ً
 إيجاد الحافز الذاتي :فهو القوة الداخلية في اإلنسان ،املحركة لعواطفه ،واملوجهة إلرادته ،والدافعة له حتى يمارس سلوكا ً
داخليا أو خار ً
ً
جيا،
معينا
وعن طريق تكرار ممارسة هذا السلوك تتكون العادة النفسية الباطنة ،أو العادة الجسدية الظاهرة امليداني ( 1420هـ ،ج ، 1ص ،)202واهتمام
املربي بهذا الحافز ،وعنايته به ،يساعد على توجيهه وجهة صحيحة نحو عقيدة إسالمية راسخة متينة  ،وقد يتنوع هذا الحافز ما بين املعنوي
واملادي ،وكلما كان األثر أظهر في أحدهما لزم استعماله والبناء عليه ،حتى يتشكل لدى املتربي صورة كاملة من العادة املتبعة وهي اإليمان الراسخ
النافذ في كل جانب.
 اإليمان باهلل يولد قوة فوق كل القوى  ،فهو يقبض على زمام العقل بالحق والبرهان من هللا ،ويقبض على ناصية القلب بعاطفة محبة هللا وابتغاء
رضاه والثقة بحكمته ،ويقبض على زمام النفس بعاملي الخوف من عقاب هللا والطمع بثوابه العظيم  ،وبناء اإليمان إنما يكون بالتربية اإليمانية
الصحيحة ،القائمة على أصول الدين ،واملتجه نحو الغيبيات وكيفية التعامل معها بما دلنا عليها الكتاب والسنة.
 القاعدة اإليمانية اإلسالمية :متى بنيت في أعماق كيان اإلنسان استطاعت هذه القاعدة أن تهيمن على فكره وقلبه وعواطفه وإرادته ،وأن تعمل على
ربط إرادته بما يرض ي هللا تعالى ،وتركيز هذه القاعد ة في الكيان الداخلي لإلنسان يرتبط به اليقين املهيمن بأنه ال حكم إال هلل ،وبأن هللا ال يأمر إال
بالخير ،وال ينهى إال عن الشر ،وبأن مصلحة اإلنسان مرتبطة بفعل ما يأمر هللا به ،وترك ما ينهى هللا عنه ،ويرتبط به اليقين بأن هللا يجازي على
الخير خيرا وعلى السوء سو ًءا ،وبأن هللا ال يجري في مقاديره لعباده إال ما هو خير لهم ،فاملؤمن يقابل مقادير هللا بالرضا والتسليم فيصبر ،وال
يغضب وال يضجر ،وال يحسد وال يستكبر(امليداني 1420 ،هـ ،ج ، 1ص.)202
 قاعدة التحذير :وهي طريقة القرآن الكريم في تكوين األفراد ،ومنهج السنة النبوية في تربية املجتمع ،وقد ورد ذكرها في النصوص الشريعة في مواضع
ً
متعددة ،منهاََّ ﴿ :ل َت ْج َع ْل َم َع ََّّللا إ َل ًها َ
آخ َر َف َت ْدقع َد َم ْذم ً
ً
تحذيرا من
وما َّم ْخذوَل﴾ (اإلسراء ، )22 :وقد تكرر لفظ " إياكم " في كثير من األحاديث،
ِ ِ
ّ
الوقوع في تلك األخالقيات أو الزيغ في العقيدة ،والفس اد في الخلق ،والسوء في املعاملة  ،وعلى املربي أن يحذر األفراد من الشبهات واالنبهار بالغرب
الذي يركز في دعوته اإللحادية على بالد اإلسالم بشكل خاص ،ملا تعلم ما ملبادئ اإلسالم من قوة دفع حضارية وسياسية وعلمية ،وملا تحمل هذه
املبادئ من مقومات الشمول وخصائص التجديد واالستمرار !.علوان( 1406هـ ،ص 850- 841بتصرف)  ،وتتضمن قاعدة التحذير العناية باألسلوب
املستخدم ووقته ،فالنبرات واملواقف تزيد التأثير في املتلقي ،وتدفعه إلى االنصياع أو اإلعراض ،واملتأمل في األسلوب القرآني في التحذير ،يجد النبرة
القوية والصارمة التي توضح مدى سوء هذا العمل.
 ومن الوسائل "الحكمة" :وإعطاء كل فريق ما يناسب فكره وعقله ،ويخاطب األفراد بما يصل إلى إدراكهم وفهمهم ،فليس كلهم على دراية بهذه
الشبهة ،وقد يكون بعضهم ً
مقلدا لغيره  ،دون معرفة علمية بالخطأ الواقع فيه ،وهذا يدفع املربي إلى التعرف على مستويات الناس الفكرية والتعامل
معها بما يتناسب " ،ويندرج فيها كل األساليب املنطقية الهادئة السليمة ،التي من شأنها أن توصل الحقيقة إلى موقع القناعة في النفس( .امليداني،
 1420هـ ،ج ، 1ص.)205
 ي نبغي على املربي الفقيه أن يترك بعض ما فيه فائدة ونفع ليدفع شبهات أهل الباطل وما يترتب عليه من ضرر ،وسبب ذلك كله أن الشبهة إذا أثيرت
بين الناس وشاعت فال بد أن تترك ً
أثرا في النفوس ال سيما الضعيفة والجاهلة واملتربصة ،ويصعب عند ذلك مكافحتها والقضاء عليها إال بجهد كبير،
فكل ما يمنع حدوث الشبهات أو إعطاءها ما تستند إليه مطلوب من الداعي مالحظته واعتباره وأخذه وإن فوت عليه بعض الفوائد زيدان (  1423هـ،
ص ، )436واملالحظ في كثير من اللقاءات والخطب واملحاضرات إغفال هذا الجانب بصورة كبيرة ،فتجد املوضوعات مكررة ممجوجة ،وال تتناسب
مع نوازل العصر ،ويكتفي ب تناول هذه الشبهات في مجالس النخب ،والتي ال تصل إلى مستوى فهم العوام ،فلذلك ينبغي إطالع اإلمام أو الخطيب
والفقيه على ما يقع فيه األفراد وما يدور من مستحدثات تهي بالدين وتفسد العقائد ،ويصورها بأسلوب سهل بسيط يفهمه الجميع.
 قال خالد بن معدان" :تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن ،حتى تعرفوه فإني أتعلمه ابن أبي الدنيا( 1414هـ ،ص ،)20فاالهتمام بتعزيز اليقين بأصول
اإلسالم بصورة تزيد اإليمان وتحمي القلب من لهيب الشكوك ،وذلك من خالل إشاعة عبادة التفكر في آيات هللا الكونية والشرعية ،واالهتمام
بالخطاب الدعوي املوجهة للحديث عن هللا وصفاته وعظمته ووحدانيته ،والتركيز على عبادات القلوب واالهتمام بها وتوضيحها والحديث عنها
السيد 1437 (،هـ ،ص  ، )62- 55وعبادة التدبر في كتاب هللا تعالى ،وفي قصص األمم السابقة مما يزيد اليقين ،واملعرفة باهلل ،وتنبي الخوف والحذر
من الشهوات والشبهات ،مخافة الوصول إلى سوء العاقبة.
 ومن أنجع األدوار وأكثرها ً
تأثيرا ،االقتناع اإليماني بسلطان القضاء والقدر ،وأنه هو املهيمن على كل األحداث التي تخرج عن حدود اإلرادة اإلنسانية
املسؤولة عن األعمال الصادرة عنها ،فمتى علم أن املقادير أمور مرسومة ،وأنه ال راد لقضاء هللا ،اطمأن قلبه ،وثبت فؤاده ،وأراح نفس من طلب
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية  -املجلد ، 6العدد2019 - 3

413

دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة

أسيا منشط

ً
تغيير املقادير النافذة .امليداني ( 1420هـ ،ج ، 2ص ، )471وخصوصا في السؤاالت الكبرى  ،من موضوعات الشك في الحكمة الخفية من األحداث،
وسؤال الشر ،وإرادة اإلنسان ،وسر الوجود ،فالقضاء والقدر محكان مهمان في التعامل مع هذه الشبهات ،واملربي الواعي يسعى إلى توضيح هذه
ً
تسليما ألمر هللا ،ورضا بما يقدره.
املعاني وأنها مدار كثير من التفاعالت في الحياة ،وال يخرج عنها مهما حصل،
 العناية بمصدر التلقي :كان الصحابة يقرؤون القرآن ويطالعون السنة مطالعة من يريد أن يتلقى أمر هللا تعالى ليسلم له وينفذه ،فيجعل من تلك
أنموذجا ً
ً
عمليا لصورة الشريعة .فلم يكن درسهم للقرآن والسنة دراسة ثقافة وفكر وأدب
املعارف النظرية حقائق واقعية ،ويجعلون من أن فسهم
وإنما دراسة إيمان وعمل العجيري (  1434هـ ،ص ،) 131والتلقي من املصادر األصلية اإللهية ،جدير بتحقيق األهداف السامية ،وكل ما يحقق سبل
الخير والسعادة ،وطلب مرضاة هللا تعالى ،فف ي القرآن الكريم كل االحتياجات البشرية التي تعنى باإلنسان ،في شمولية لكل مجاالته ،وتكاملية لكل
جوانبه ،وعمق وعناية بفكره وعقله وروحه وجسده ،واملتأمل في النظم البشرية القائمة على مصادر وضعية يجد أثرها في توجهات معتنقوها ،في
صور من التخبط والتيه واالنحطاط وال شك ،ويزيد الفساد في هذا الجانب بناء بعض املقررات على منهاج وضعي متخبط ،يشكك في اإلله ،ويثير
الشبهات.
 العمل بمقتض ى العلم :العناية بإكساب الفرد مهارة التفكير العلمي البعيد عن الخرافات والشطحات التي تستنزف الجهد والدين دون فائدة.
وتمكينهم من مهارات التوظيف الناجع للمعلومة وتعويدهم على التفكير الناقد والتأمل .الحارثي(  1422هـ ،ص ، )264وال يتم ذلك إال بأن يكون املربي
ً
نفسه متحليا بهذه املهارات ،من خالل التدريب والتطوير واإلرشاد ،وهذه من املجاالت التي تسعى النظم التعليمية لتعزيزها في الدارسين ،من خالل
تطوير املناهج ،ولكن إذا كان املربي ال يتحلى بها فكيف سيكتسبها الدارس؟










مجالسة العلماء :من أبرز الوسائل لحماية األفراد من الوقوع في موجات الشبهات الفكرية املعاصرة ،االقتراب من أهل العلم الثقات ومجالستهم،
واتباع توجيهاتهم والعناية بتنمية الجوانب الشرعية ،وحمايتها وتحقيق ها ممن لهم باع في وصف وتوضيح وتفنيد الشبهة املعاصرة.
تلبية االحتياجات اإلنسانية :وذلك من خالل االعتراف بدور كل فرد في األسرة واإلشادة به ،مما يغرس الثقة ويعزز العطاء ويقوي أواصر املحبة،
وعدم االستبداد برأي دون اآلخرين ،مما يسهم في جعل املتربي يبدي رأيه في جو آمن ،ورقابة تحب له الخير وتعترف بحاجاته املختلفة الحارثي(
 1422هـ ،ص ، )218والحوار من أكثر الحاجات التي لم تعط حقها في كثير من األسر ،فبمجرد وقوع الناش ئ في الخطأ يهاجم ويوبخ ،واألسلوب النبوي
قائم على الحوار والتفاهم ،فذاك الشاب يستأذن النبي -صلى هللا عليه وسلم  -في الزنا ،ثم يأخذه النبي بأسلوب عقلي ّبناء ،يخرج من عنده بتسامي
وترفع عن تلك الدنايا.
االهتمام باملعتقد الصحيح والعناية بالعبادات الشرعية فهما أساس البناء الفكري السليم ،فتعمل جميع املؤسسات التربوية بالعمل على غرس
العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة وتعلمهم العبادات الشرعية وتعويدهم على أدائها  ( ،الصالح  1429 ،هـ ،ص.)6
القدوة الصالحة :مهما توافر منهج تربوي متكامل ،يرسم خطة لنمو اإلنسان وتنظيم مواهبه وقدراته ،وتوجيه تفكيره ومعتقداته ،وتلبية حاجاته
املختلفة ،فإنه ال يغني عن وجود واقع تربوي يمثله إنسان ٍّ
مرب يحقق بسلوكه وأسلوبه التربوي  ،كل األسس واألساليب واألهداف التي يراد إقامة
املنهج التربوي عليها .النحالوي( 1431هـ ،ص ، )205والتربية تقوم على القدوة الصالحة ،فهي املدار الذي تدور عليه وفيه حياة الناش ئ ،وأكثر املردود
يعود منها في كثير من األحيان ،وقد حث القرآ ن الكريم على القدوة في مواضع متعددة ،ووجه النبي -صلى هللا عليه وسلم  -بالتأس ي بمن سبقه من
َ
ْ
األنبياء فقال تعالى﴿ :ف ِبه َداهم اق َت ِد ْه﴾ (األنعام.)90:
األمن الفكري  ،وتسعى التربية لتحقيقه من خالل إيجاد سياج آمن في التعاطي مع ظروف العصر ،وشبهاته املختلفة واملنتشرة في كل مكان ،وتعني
ً
باملحافظة على الفكر ً
منفتحا ،باتباعه الطريق القويم في التفكير والتي حد حدودها القرآن ،واالنفتاح على الجديد بالوسائل املعاصرة والحديثة
نقيا
وأساليب البحث العلمي ،والتربية اإلسالمية إذ تعنى بهذه الوسائل إلدراكها مقدار ما يحمله املربي من مسؤولية تجاه من يقوم على شأنهم ،فعن أبي
هريرة -رض ي هللا عنه  ،-قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم  " :-كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أوينصرانه أويشركانه" قيل  :يا
رسول هللا فمن هلك قبل ذلك؟ قال " :هللا أعلم بما كانوا عاملين به" (الترمذي1996 ،م ،ج ، 4حديث رقم  ،2138ص.)17
وهذه األدوار التي يمكن أن تقوم بها التربية اإلسالمية في مواجهة الشبهات الفكرية ،يمكن تصنيفها إلى قسمين ،الدور الوقائي ،والدور العالجي ،إذ
يظهر من هذين امل فهومين أن الوقاية تسبق العالج ،وقد اتضح ذلك من خالل املفردات السابقة ،وال ينس ى املربي أن الدور الذي يقوم به في الوقاية
ً
أوضاعا مختلفة ومراحل متعددة من النقاش والحوار مع متشرب الشبهة ،وكلما كان املربي أحرص على توجيه
يكفيه مؤنة العالج الذي يتطلب
األفراد واالهتمام بما يدور في فلكهم والعناية بما يمر عليهم وما يتوجه نحوهم ،كلما كان العطاء اإليجابي ً
مثمرا أكثر ،وله دور أكبر " .وإنما السبيل
ً
ً
واقعيا لهذه الحقيقة ،يراه
تطبيقيا
الحقيقي للرد على خصوم اإلسالم هو إخراج نماذج من املسلمين تربت على حقيقة اإلسالم ،فأصبحت أنموذ ًجا
الناس فيحبونه ،ويسعون إلى اإلكثار منه ،وتوسيع رقعته في واقع الحياة" (قطب 1413 ،هـ ،ص.)9
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 وحتى تحقق التربية اإلسالمية الدور الذي تسعى إليه  ،يمكن اتباع بعض االستراتيجيات الناجعة في تحقيق ذلك من الوقاية والعالج للوقف أمام
الشبهات الفكرية ،ومنها:
 لفت نظر الفرد إلى اآليات الكونية ،لغرس عقيدة التوحيد في النفوس .ويمكن تطبيق ذلك من خالل :عرض املواد اإلعالمية املتخصصة وربطها
باآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تناولت اآليات الكونية ،أو إعداد برامج تربوية موجهة لألطفال تنمي هذا الجانب ،بأسلوب مبسط قريب من
مرحلتهم العمرية ،وباالستفادة من األنشطة الالصفية واعتمادها ملنهج محدد في عرض ذلك.






استغالل أسئلة األطفال البريئة التي تحركها في الغالب نداءات الفطرة؛ لغرس مفاهيم التوحيد الكامل والشامل بصورة صحيحة وهادئة.
استغالل وسائل الترفيه ،وخاصة ذات الطابع اإلعالمي؛ لتكون منابر دعوية إسالمية تسهم في تغذية العقيدة ،من خالل :إقامة املنافسات في إعداد
البحوث ،وتوظيف التقنيات الحديثة في دراسة القيم اإليمانية ونشرها في األوساط املتأثرة بالشبهات ،وذلك بتوظيف املحتوى املالئم الذي يجذب
االنتباه.
إعداد برمجيات تعليمية تربوية توظف أهم األفكار التي تعزز اليقين ،وتدعم السياج اإليماني ونشرها في -وسائل التواصل االجتماعي  ،-أو في املجاالت
التي يمكن أن تحقق فائدة منها.
إعداد برنامج علمي أو دورة تطبيقية تتالئم مع مستويات التعليم العام ،وتكليف بعض املنسوبين  -من ذوي الكفاءة  -لهذه الجهات بتقديمها في
املدارس واملحاضن التربوية.

 إقامة البرامج والدورات –أمثال صناعة املحاور  ،-التي تعزز اليقين ،وتذب عن حياض اإلسالم ،بطريقة مبسطة تتالئم مع كافة الطبقات الفكرية في
املجتمع.
ً
 يتأثر البعض خصوصا –املراهقين  -بمشاهير اإلعالم ،يمكن االستفادة منهم بتوضيح سبل الوقاية من الشبهات املعاصرة ،بأساليب إعالمية جاذبة،
تستقطب كافة املراحل العمرية والفكرية.
 ومن املشاريع في التربية ً
قديما" :مشروع العامي املوحد" وهي مرحلة تأهيلية ملا بعدها حيث يستطيع من ألم باملعلومات البسيطة فيها ،أن يواصل
مسيرة التعليم حسب استطاعته أبو عراد(  1435هـ ،ص ، )279لو اتبعت استراتيجية مشابهة في توضيح أساليب التعامل واملعالجة للشبهات املثارة
املعاصرة ،كبداية يكون لدى الفرد املنطلق الذي يبني عليه توجهاته الفكرية ،ويقاوم من خالله الشبهات املثارة..
 إن األفراد املسلمين بحاجة ماسة إلى تحصين العقول  ،وتبصيرهم بوسيلة التعامل مع متغيرات هذا العصر وتحدياته ،و" إن اإليمان باهلل وباليوم
اآلخر وبقضاء هللا وقدره يمثل الجذر الرئيس ي إلصالح اإلنسان من أعمق كيانه الداخلي ،وعليه تتجمع جذور النفس اإلنسانية كلها .وذلك أن
ً
ً
ومطمئنا إلى أن هللا هو العليم الحكيم ،فيأخذ وصايا هللا بالتسليم التام،
متعطشا لبلوغ كماالته بسرعة،
اإلنسان متى أيقن باهلل حق اليقين ،غدا
ً
ويلتزمها التز ًاما صادقا ،قبل أن يعرف بالتفصيالت الجزئية وبالحجج والبراهين ما في كل فرد من أفرادها من خيرات ومصالح وثمرات كريمة"...
امليداني 1420(،هـ ،ج ، 1ص ،) 203وهذا يدفع املربين لتبني مواجهة هذه القضية والعناية بالجيل الناش ئ حتى يضع قدمه على أساس ثابت ال
تزعزعه الصوارف ،وال تؤدي به الكروب..

النتائج:
الحمد هلل الذي وفق وأعان على إعداد هذا البحث الذي تناول جانب مهم في الواقع املعاصر ،وقد خلصت الباحثة في ذلك إلى عدد من النتائج:
 للتربية اإلسالمية دور كبير وعلى عاتقها مسؤولية عظمى في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة.
 يمكن للتربية اإلسالمية أن تقوم بدور وقائي مسبق لحفظ وصيانة العقائد اإلسالمية من الفتن املثارة حول أصول اإلسالم.
 الدور العالجي للتربية اإلسالمية يتضمن القيام بعدد من البرامج والدورات وتوظيف وسائل اإلعالم والترفيه املختلفة في تحقيق هذا الدور في
املواجهة.
ً
خصوص ا إلى الدفاع واملواجهة ،والوقاية خير من العالج.
 حاجة األمة اإلسالمية في كل مؤسساتها على وجه العموم ،ومؤسساتها التربوية
 أن الوسائل املختلفة والبرامج العلمية املقترحة املوجودة في الساحة ً
حاليا تركت صدى كبير في املواجهة والوقاية والعالج ،وهذا البحث تطمح إلى
إيجاد برامج مشابهة تعنى بهذا املجال.
 املؤسسات التربوية لها دور كبير في تفعيل الدور التربوي في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة.
 ضرورة توثيق التفاعل اإليجابي مع برامج اإلعالم لتنقيح اإلصدارات املختلفة.
ً
اسة و ً
تطبيقا وتطويراً.
 تعزيز اليقين يقوم على التربية اإليمانية التي ينبغي على كل مربي أن يولي العناية بها در
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التوصيات:
وبعد الوصول لعدد من النتائج في هذا البحث  ،توص ي الباحثة بما يلي:
 على الجهات التربوية االستفادة من التوجهات اإلعالمية املعاصرة وتوظيفها في إبراز دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة.
 يمكن للمربين استحداث أساليب مختلفة ضمن البرامج الالصفية لبناء اليقين وتعزيزهً ،
وفقا للعلم الشرعي الصحيح.
 أن يحرص املربون على التأصيل الشرعي ،والفكري واالهتمام بعوامل انتشار الشبهات املثارة ،وإجادة التعامل معها وفقا للمنظور اإلسالمي الصحيح.
 االهتمام بالتطبيقات الوقائية والعالجية التي تسهم في تحقيق األمن الفكري.

املراجع:
 القرآن الكريم
 .1الترمذي ،أبي عيس ى محمد بن عيس ى 1996( ،م) الجامع الكبير لإلمام الحافظ أبي عيس ى محمد بن عيس ى الترمذي  ،تحقيق :بشار عواد معروف.
بيروت :دار الغرب اإلسالمي
 .2بكار ،عبد الكريم  1432( ،هـ) املناعة الفكرية  ،الرياض :دار وجوه للنشر والتوزيع
 .3الجرجاني ،علي محمد السيد (،د.ت) التعريفات  ،تحقيق :محمد صديق املنشاوي .القاهرة :دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير
 .4الحارثي ،صالح ردود حامد  1422( ،هـ) دور التربية اإلسالمية في مواجهة التحديات الثدقافية للعوملة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية
 .5الحازمي ،خالد حامد  1420( ،هـ) أصول التربية اإلسالمية  ،الرياض :دار عالم الكتب
 .6حجاج ،مسلم  1427( ،هـ) صحيح مسلم  ،تحقيق :نظر بن محمد أبو قتيبة .الرياض :دار طيبة
 .7الحدري  ،خليل عبد هللا عبد الرحمن  1418( ،هـ) التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها  ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى
 .8حسن ،أحمد  1437( ،هـ)  ،امليديا واإللحاد  ،الرياض :مركز دالئل
 .9حسين ،محمد الخضر  1406( ،هـ) اإللحاد أسبابه طبائعه مفاسده أسباب ظهوره عالجه  ،الكويت :مكتبة ابن تيمية
 .10الرازي  ،محمد أبو بكر عبد القادر 1986( ،م) مختارالصحاح  ،بيروت :مكتبة لبنان
 .11ابن رجب ،عبد الرحمن بن شهاب  1429( ،هـ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم  ،تحقيق :ماهر ياسين الفحل .دمشق:
دار ابن كثير
 .12الزحيلي ،محمد مصطفى  1402( ،هـ) وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية  ،دمشق :مكتبة دار البيان
 .13زيدان ،عبد الكريم  1423( ،هـ)  ،أصول الدعوة  ،بيروت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 .14زيود ،حازم حسني حافظ 2009( ،م) التربية الوقائية في الدقرآن الكريم  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية أصول الدين ،جامعة النجاح الوطنية،
نابلس ،فلسطين
 .15سابق ،السيد ( ،د.ت)  ،العقائد اإلسالمية  ،بيروت :دار الكتاب العربي
 .16السيد ،أحمد يوسف  1437(،هـ) سابغات  ،الرياض :تكوين للدراسات واألبحاث
 .17الصالح ،سعدي محمد  1428( ،هـ) املسؤولية التربوية لألسرة في تحدقيق األمن الفكري  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدعوة وأصول الدين،
الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية
 .18ضامري  ،حسن يحيى جابر  1427( ،هـ) إسهامات املسجد في مواجهة اَلنحر افات الفكرية والصلدقية من منظورالتربية اإلسالمية  ،بحث ماجستير
غير منشور ،كلية التربية ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية
 .19العجيري  ،عبد هللا صالح  1434( ،هـ) ينبوع الغواية الفكرية  ،الرياض :مجلة البيان
 .20أبو عراد ،صالح  1435( ،هـ) مدقدمة في التربية اإلسالمية  ،أبها :مطابع الحميض ي
 .21أبو عراد ،صالح علي  )1432( ،أبجديات التربية  ،أبها :الدار العصرية
 .22علوان ،عبد هللا ناصح  1416( ،هـ) تربية األوَلد في اإلسالم  ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
 .23علوان ،عبد هللا ناصح  1428( ،هـ) شبهات وردود  ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
 .24عياصرة ،وليد  )2017( ،مفهوم النفس في الدقرآن الكريم و انعكاساته على املنهاج التربوي في املجتمع املسلم  ،املجلة الدولية للدراسات التربوية
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Abs tract. What is going on in the orbit of contemporary life of events and what is motivated by the scientific
progress of the attention of people to the West, which was born to many individuals of intellectual problems and
inherited suspicions about the entity of the Islamic religion, this research came to know the role that can be played
by Islamic education in the face of suspicions The objective of the study was to identify the meaning of the
suspicion and its causes and the role that Islamic education can play. The analytical descriptive approach was used
to collect and analyze the data. The research concluded that a number of the results are that Islamic education has
a great role and responsibility for preaching Mei in the face of contemporary intellectual suspicions, and can play a
preventive role in advance for the preservation and maintenance of Islamic doctrines of the strife raised around
the origins of Islam, and that the various means and scientific programs proposed in the arena resonate
significantly in the confrontation and prevention and treatment, and promote certainty based on the faith
education that should All that breeders.
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