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 انًهخص :

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ 
 التربوي المفيـو مف خبلؿ توضيحالتربوية  لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة جدة، وذلؾ 

كما ىدفت  .بو باإليماف المتعمقة التربوية القيـ بعض والقدر، وتوضيح بالقضاء لئليماف
 المتعمقة التربوية القيـ لبعض جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة لموقوؼ عمى مدى

 ومف ثـ تقديـ بعض .لدييـ ترسيخيا صعوبات ومعرفة. والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو
 التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة بمدينة الجامعية المرحمة لطبلب المقترحة المعينة الوسائؿ
واعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الوصفي )الوثائقي(  .والقدر لدييـ بالقضاء اإليماف لمفيـو

لعموـ ( مف طبلب كمية اآلداب وآٖٕوالوصفي )المسحي(. وتكونت عينة الدراسة مف )
اإلنسانية بجامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة. تـ جمع المعمومات منيـ عف طريؽ استبانة صممت 

 بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة ألغراض ىذه الدراسة، وقد أظيرت النتائج أف درجة
 اإليماف بمفيوـ المتعمقة التفاؤؿ( -  الشكر - التواضع -الرضا  –لكؿ مف قيـ )الصبر  جدة

 المرحمة كبيرة. كما أظيرت أف ىنالؾ صعوبات كبيرة يعاني منيا طبلب والقدر بالقضاء
 كاف لدييـ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض لترسيخ جدة بمدينة الجامعية

أبرزىا: تصدير قدوات سيئة متشبثة بالقيـ المادية وتصد عف ذكر اإليماف بالقضاء والقدر، 
ؾ بعض الطبلب لمقيـ الناتجة عف التمسؾ باإليماف بالقضاء والقدر، وربط السعادة وعدـ إدرا

لدى بعض أفراد المجتمع باألمور المادية، باإلضافة إلى تفشي بعض المفاىيـ الخاطئة عف 
، كثرة الحديث عف الدنيا وقمة الحديث عف اآلخرةاإليماف بالقضاء والقدر في المجتمع، و 

في انتشار الشبيات العقدية ، و ي التربية عمى اإليماف بالقضاء والقدرضعؼ الدور األسري فو 
ذات داللة فروؽ  . بينما لـ تظير نتائج الدراسةبيف أوساط المجتمعاإليماف بالقضاء والقدر 

دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ في استجابات أفراد العينة حوؿ احصائيًا 
المستوى  –الجامعية بمدينة جدة تبعًا لمتغيري )التخصص العممي  التربوية لطبلب المرحمة

وبناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فقد أوصى الباحث بجممة مف  الدراسي(
إىتماـ الجامعات بنشر القيـ اإلسبلمية بيف الطبلب طواؿ فترة الدراسة ضرورة التوصات أىميا 

مباشرة عمى تأثير الثقافات األخرى وذلؾ بطرح المزيد مف مف أجؿ التنشئة الدينية اإلسبلمية ال
 المواد المتعمقة بالثقافة اإلسبلمية.
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ROLE OF BELIEF IN DESTINY IN REINFORCING SOME 

EDUCATIONAL VALUES AMONG UNIVERSITY 

STUDENTS IN JEDDAH CITY 
ABSTRACT 

This study aims to recognize the role of belief in the destiny in 

reinforcing some educational values among university students in 

the city of Jeddah through shedding light on the educational concept 

of belief in the fate and destiny together with some educational 

values relevant to faith and belief. It further aims to recognize to 

what extent university students in the City of Jeddah exercise some 

educational values related to the concept of belief in destiny; and 

recognize the difficulties pertaining to instilling so among them. 

Hence, some certain number of means are proposed to university 

students in the city of Jeddah to reinforce some educational values 

related to the concept of belief in destiny among them. To this aim, 

the study has employed the descriptive (documentary / survey) 

approach. Sample of the study was composed of 203 students 

enrolled in Faculty of Arts and Humanities in King Abdul Aziz 

University in Jeddah. Data and information were collected through a 

questionnaire specifically designed to the purpose of the study. 

Findings of the study revealed that university students in the city of 

Jeddah have exercised the values of ‘Patience, Satisfaction, Modesty, 

Gratefulness and Optimism’ related to the concept of belief in 

destiny with higher levels. Nonetheless, findings pointed out that 

those members of the sample group have confronted remarkable 

difficulties with respect to strengthening some certain educational 

values of the concept of belief in destiny. These difficulties were 

embodied in the following. Bad models clinging to mundane values 

are shown to repel and refute belief in destiny. Some students failed 

to perceive the values ensuing from adherence to belief in destiny. 

Some members of the sample group have connected happiness to 

material aspects – in addition to the prevalent misconception of 

belief in destiny in the society, prevailing mundane rather than 

spiritual aspects. Also among the difficulties were the fragile role of 

the family in terms of raising their family members to belief in 

destiny; and the spread of creed-related suspicions with respect to 

belief in destiny among several circles of the society. Meanwhile, 

findings of the study revealed absence of statistically indicated 



 .انًرحهح انجايعٍح تًذٌُح جذجدور اإلًٌاٌ تانقضاء وانقذر فً ترسٍخ تعض انقٍى انترتىٌح نطالب 

- ٖٔٔٗ - 

differences among responses made by members of the sample group 

over the role of belief in destiny in reinforcing some educational 

values among university students in the city of Jeddah according to 

the variables of ‘academic major and academic level’. According to 

the findings concluded by the study, the researcher has made a 

number of recommendations as follows. It is necessary for the 

universities to take the measures necessary to spread Islamic values 

among students throughout their study in order to raise up them 

directly on Islamic nurture and its impact on other cultures through 

providing more materials related to Islamic Culture 
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 نهذراسح انعاو انًذخم
 انًقذيح:

الحمد هلل الذي خمؽ اإلنساف فأحسف صورتو، وقدر مقاديره بقدرتو، وصبلة ربي وسبلمو 
 عمى أفضؿ خمقو، محمد بف عبداهلل صموات ربي وسبلمو عميو   وبعد:

نما ورثوا عمما، مف أخذ بو فقد وال درىماً  األنبياء عمييـ السبلـ لـ يورثوا ديناراً  فإف ، وا 
اإليماف وىو أشرؼ العمـو إذ شرؼ العمـ يكوف فاز فوزا عظيما، ومما ورثناه عف نبينا 

بعض فبل يتحقؽ اإليماف لعبد أسقط أحد ببشرؼ المعموـ، ولئليماف ستة أركاف مرتبطة بعضيا 
 ىو ركف اإليماف بالقدر خيره وشره،  ،كاف ومف أعظـ ىذه األركافىذه األر 
بحاجة إلى تقريبو وتبيينو لمناس، موضوع القدر واإليماف بو كاف وبسبب ىذه األىمية  

 وأخطأ البعض كثر المبس فيو حيثال سيما وأنو يتعمؽ بكثير مف القضايا التربوية األخبلقية، 
 .تطبيقوفي 

لحالو أو لحاؿ أمتو، وكيفية مخالفتيـ لحاؿ  وتشاؤماً  احباطاً  رى مف بعض المسمميفتف
َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو فلفأؿ ا الذي يحب رسوؿ اهلل
 : ـَ اِلَحُة َيْسَمُعَيا »المَِّو؟ َقاَؿ:  َقاَؿ: َوَما الَفْأُؿ َيا َرُسوؿَ « اَل ِطَيَرَة، َوَخْيُرَىا الَفْأؿُ »َوَسمَّ الَكِمَمُة الصَّ
 (ٖ٘ٔ، ٚ)البخاري، « َأَحُدُكـْ 

كذلؾ ما نراه مف قصور في الصبر عمى أقدار اهلل وعدـ الرضا بالحاؿ، فنسمع كممات 
َعْف ُصَيْيٍب، ، فحثنا عمى الصبر  في كثير مف المياديف، رغـ أف رسوؿ اهلل والسخطالجزع 
: َقاَؿ: َقا ـَ َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِف، ِإفَّ َأْمَرُه ُكمَُّو َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَؾ »َؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

ْف َأَصاَبْتُو َضرَّاُء، َصَبَر َفكَ  َخْيًرا  افَ أِلََحٍد ِإالَّ ِلْمُمْؤِمِف، ِإْف َأَصاَبْتُو َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَف َخْيًرا َلُو، َواِ 
(، وغير ذلؾ مف القيـ التربوية لئليماف بالقضاء والقدر التي بينيا ٜٜٜٕ، ٗ)مسمـ، « َلوُ 

 .، ومف بعده سار صحابتو رضواف اهلل عمييـ عمى ىذا النيجرسوؿ اهلل
العصر بحاجة ماسة إلى ترسيخ ىذه القيـ لدى  ذافي ىىـ بدور المربوف والمعمموف و 
، ومف أىـ المؤسسات المعنية بذلؾ ومراحميـ العمرية يـ وقدراتيـبما يتناسب مع حال الناشئة

ىي وزارة التعميـ، فميا دور بارز في تعميـ وتثقيؼ ىذا الجيؿ بأمور دينيـ وقيميـ اإلسبلمية، 
 بؿ وجعمت ليا األولوية في طرحيا.
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 يشكهح انذراسح

 ليذا الصحيح الفيـ فييـ يرى اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، رسوؿ صحابة إلى الناظر إف 
المجتمع  بدأ الفتف بعض ظيور مع ولكف السميمة، العقوؿ مع يتعارض ال وأنو السيما الركف،

 التطبيقات عمى بدوره انعكس مما لبلختبلؼ في مفيـو القضاء والقدر، نظرا المسمـ بالتفكؾ
اإلسبلمي، فرأينا مف يحتج بالقدر عمى المعصية وكأنو مجبر  المجتمع واقع عمى التربوية

 عمييا، كذلؾ ما نراه مف الخوؼ مف المستقبؿ وكأنو يمضي إلى المجيوؿ. 
 الشبيات أمراض مف كثيرا أف وأيضا الباب ىذا في الكتابة قمة( ٛٔٗٔالمحمود ) وذكر

 الصحيح. الفيـ وفيمو بو اإليماف وعدـ فيو والخوض القدر طريؽ عف تأتي
( ٜٔٛٚٗٔ( أف نسبة الجرائـ بمغت )ٜٖٗٔونشرت وزارة الداخمية في موقعيا الرسمي )

%( وىذا عائد لغياب كثير مف القيـ اإلسبلمية التي تحفظ ٖبمغت محاوالت اإلنتحار منيا )
 سموؾ المؤمف عف مثؿ ىذا الزلؿ.

ة لئلنتحار ( أف الدراسات تفيد بأف مف أشد العوامؿ المؤديٕٚٗٔوذكر الرشود )
اإلحساس بفقد األمؿ، وىذه الظاىرة نتاج غياب التفاؤؿ الذي يتـ ترسيخو عف طريؽ اإليماف 

 بالقضاء والقدر.
أف مف أكثر مظاىر ضعؼ اإليماف في ىذا الزمف ىو الفزع  (ٕٔٓٓ)وذكر النابمسي 

 والخوؼ عند نزوؿ المصيبة، وىذا متعمؽ بالقضاء والقدر.
 اليادفة والميدانية التحميمية والدراسات األبحاث بعض قياـ ضرورة (ٕٕٗٔلولو ) وذكر

 لئليماف بالقضاء والقدر المختمفة المجتمع وطبقات أفراد جيؿ أو فيـ مدى إلى التعرؼ إلى
يجاد  والجيؿ. الفيـ سوء عمى القضاء في تساعد التي المناسبة الحموؿ وا 

جامعة، وضرورة غرس ( وجود خوؼ مف المستقبؿ لدى طبلب الٖٗٗٔوأثبت ثواب )
 مفاىيـ اإليماف بالقضاء والقدر لتبلفي ىذه السمبية،

ومف خبلؿ تدريس الباحث لممرحمة الجامعية في حمقات تحفيظ القرآف وجد غياب كثير 
مف مفاىيـ القضاء والقدر عف بعض الطمبة، بؿ التشاـؤ والجزع وعدـ الصبر وعدـ القناعة 

 والخوؼ مف المستقبؿ.
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 ومف خبلؿ ما سبؽ يصوغ الباحث رسالتو في السؤاؿ الرئيس التالي: 
ما دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية 

 بمدينة جدة؟
 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:

  والقدر؟ بالقضاء لئليماف التربوي المفيـو ما .ٔ
  والقدر؟ بالقضاء لئليماف التربوي بالمفيـو المتعمقة التربوية القيـ ما .ٕ
 المتعمقة التربوية القيـ لبعض جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدى ما .ٖ

 ؟. والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو
 القيـ بعض لترسيخ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب منيا يعاني التي الصعوبات ما .ٗ

 لدييـ؟ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية
 التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة بمدينة الجامعية المرحمة لطبلب المعينة الوسائؿ ما .٘

 والقدر؟ بالقضاء اإليماف لمفيـو
 أهذاف انذراسح

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 والقدر بالقضاء لئليماف التربوي المفيـو توضيح. 
 والقدر بالقضاء باإليماف المتعمقة التربوية القيـ بعض توضيح. 
 التربوية القيـ لبعض جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدى عمى الوقوؼ 

 . والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة
 بعض لترسيخ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب منيا يعاني التي الصعوبات معرفة 

 .لدييـ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ
 التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة بمدينة الجامعية المرحمة لطبلب المعينة الوسائؿ اقتراح 

 .والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو
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 أهًٍح انذراسح

 تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة في جانبيف:
 الجانب النظري:

  السنة والجماعة.توضيح مفيـو اإليماف بالقضاء والقدر عند أىؿ 
 .اسياـ الدراسة في تفادي الطبلب لبعض األخطاء في اإليماف بالقضاء والقدر 
 .تعزيز الدراسة لدى الطبلب بعض القيـ التربوية التي ليا مساس باإليماف بالقضاء والقدر 

 الجانب التطبيقي:
  القدر.معالجة الدراسة لبعض األخطاء المنتشرة في فيـ قضايا اإليماف بالقضاء 
 .مساىمة الدراسة في نشر بعض اآلثار التربوية لئليماف بالقضاء والقدر 
  تمكيف المعمميف مف ايجاد الحموؿ التربوية لممساىمة في عبلج األخطاء الشائعة في فيـ

 قضايا اإليماف بالقضاء القدر.
 يصطهحاخ انذراسح

 ستوضح الدراسة المصطمحات التالية:
 :دور

حواليو" )ابف  مف بالشيء الشيء إحداؽ عمى يدؿ واحد أصؿ والراء والواو لغة: "الداؿ
 (ٖٓٔ/ٕ، ٜٜٖٔفارس، 

اصطبلحا: "ىو مجموعة مف األنماط المرتبطة أو األطر السموكية التي تحقؽ ما ىو متوقع 
مف مواقؼ معينة وتترتب عمى األدوار امكانية التنبؤ بسموؾ الفرد في المواقؼ المختمفة" )فميو 

 (٘ٙٔ، ٕٗٗٔوالزكي، 
 : القيـ

، واحدة: والقيمة( )ٕٚٔٓ/٘ ،ٚٓٗٔالمغة،  تاج) الجوىري لغة: قاؿ  الواو وأصمو الِقَيـِ
 وىما السمعة، استقمت: يقولوف مكة وأىؿ. السمعة قومت: يقاؿ. الشيء مقاـ يقـو ألنو

 في أي( إليوِ  فاْستقيموا: )تعالى وقولو. األمر لو استقاـ: يقاؿ. االعتداؿ: واالستقامة. بمعنى
و  .(اآللية دوف إليو التوجُّ

اصطبلحا: "مجموعة مف االعتقادات الراسخة لدى الفرد لتفضيؿ أنماط معينة مف السموؾ، 
والتي تظير في شكؿ اتجاىات معيارية يستدؿ عمى معناىا مف خبلؿ االستجابات التفضيمية 
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لمختمفة التي يكتسبيا مف خبلؿ أو االنتقائية لسموؾ الفرد المفظي أو العممي إزاء المواقؼ ا
بيئتو االجتماعية والثقافية المحيطة بو محددا لو أىدافو العامة في الحياة" )فميو والزكي، 

ٕٔٗٗ ،ٕٓٓ) 
 : التربوية

الراء والباء يدؿ عمى أصوؿ.  "( ٕٖٛ/ٕ، ٜٜٖٔالمغة،  مقاييس) فارس ابف لغة: يقوؿ
 .الثالث: ضـ الشيء لمشيءواألصؿ ..فاألوؿ إصبلح الشيء والقياـ عميو.

 التربية،: األصؿ في "الرَّبُّ ( ٖٖٙ ،ٕٔٗٔاألصفياني، ) األصفياني الراغب اصطبلحا: قاؿ
 التماـ" حدّ  إلى فحاال حاال الشيء إنشاء وىو

 : التعريؼ اإلجرائي لترسيخ القيـ التربوية
 االعتقادات عمى المستمدة مف أحكاـ الشريعة والمترتبة السموكية الصفات واألنماط تثبيت
 .فشيئا شيئا الفرد لدى الصحيحة

 اإلطار انُظري 

 تعريؼ اإليماف:
ْخبَلٌص  ِبالمَِّسافِ  "َقْوؿٌ   ِباْلَمْعِصَيةِ  َوَيْنُقُص  ِبالطَّاَعةِ "  َذِلؾَ "  َيِزيدُ  ِباْلَجَواِرحِ  َوَعَمؿٌ  ِباْلَقْمبِ  َواِ 

 (ٕ٘ٔ/ٛٓٗٔ،ِٕلئْلِيَماِف" )ابف القيـ،  ُمْحِبطَ  اَل  اْلَكَماؿِ  َحَقاِئؽِ  َعفْ  َنْقًصا
 معاني القضاء: 

 وقد أتى في كتاب اهلل عمى عدة إطبلقات منيا:
 [ٖٕ: اإلسراء{ ]ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربُّؾَ  َوَقَضى: }َتَعاَلى َقْوُلوُ  حكـ، َوِمْنوُ  -

، [ٗ: اإلسراء{ ]اْلِكَتابِ  ِفي ِإْسَراِئيؿَ  َبِني ِإَلى َوَقَضْيَنا: }َتَعاَلى َقْوُلوُ  األداء واإلنياء، َوِمْنوُ  -
 [ٙٙ: الحجر{ ]اأْلَْمرَ  َذِلؾَ  ِإَلْيوِ  َوَقَضْيَنا: }َتَعاَلى َوَقْوُلوُ 

 [َٙٔعَمْيِو{ ]القصص:  َفَقَضى ُموَسى القتؿ، ومنو قولو تعالى: }َفَوَكَزهُ  -

ـْ  }َفِإَذا الفراغ، ومنو قولو تعالى: - {َمَناِسَككُ  َقَضْيُت  [.ٕٓٓ: البقرة ]سورة ـْ

 [.ٔٗ:يوسؼ ]سورة َتْسَتْفِتَياِف{ ِفيوِ  الَِّذي اأَلْمرُ  الوجوب والحتـ، ومنو قولو تعالى }ُقِضيَ  -

 [.ٕٔ: مريـ ]سورة َمْقِضّيًا{ َأْمراً  الكتابة، ومنو قولو تعالى }َوَكافَ  -
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تماـ األمر.   ومما سبؽ يتبيف لنا أف جميع المعاني ترجع إلى إحكاـ الشيء وا 
 معاني القدر:

 ولو عدة إطبلقات في كتاب اهلل منيا:
 [ٙٔ:الفجر ]سورة ِرْزَقُو{ َعَمْيوِ  َفَقَدرَ  اْبَتبلهُ  َما ِإَذا التضييؽ: ومنو قولو تعالى }َوَأمَّا 
 [ٜٔ:األنعاـ ]سورة َقْدرِِه{ َحؽَّ  المَّوَ  َقَدُروا التعظيـ: ومنو قولو تعالى }َوَما 
 [.ٖٕ:المرسبلت ]سورة اْلَقاِدُروَف{ َفِنْعـَ  التدبير: ومنو قولو تعالى }َفَقَدْرَنا 
  ُ[.ٓٙ:الواقعة ]سورة اْلَمْوَت{ َبْيَنُكـْ  َقدَّْرَنا القضاء واإلحكاـ: ومنو قولو تعالى }َنْحف 

 تعريؼ القضاء والقدر شرعا:
تقدير اهلل األشياء في القدـ، وعممو أنيا ستقع في أوقات معمومة عنده، وعمى ىو 

 صفات مخصوصة، وكتابتو لذلؾ ومشيئتو، ووقوعيا عمى حسب ما خمقيا.
 الفرؽ بيف القضاء والقدر:

اتفؽ أىؿ السنة عمى أف القضاء والقدر بمعنى واحد وكؿ منيما مستمـز لآلخر كما ذكر 
ى أف كؿ نص أمرنا فيو باإليماف بالقضاء أو اإليماف بالقدر فيو ( بمعنٛٔٗٔ)المحمود، 

 يشمؿ األمريف معا.
 حكـ اإليماف بالقضاء والقدر باألدلة:

يعد اإليماف بالقضاء والقدر الركف السادس مف أركاف اإلسبلـ الستة، المذكورة في حديث 
يَماِف، َعفِ  َفَأْخِبْرِني: قاؿ"... َقاؿَ  أف النبي جبريؿ الطويؿ الذي رواه عمر بف الخطاب  اإلِْ

 "«َوَشرِِّه... َخْيرِهِ  ِباْلَقَدرِ  َوُتْؤِمفَ  اآْلِخِر، َواْلَيْوـِ  َوُرُسِمِو، َوُكتُِبِو، َوَمبَلِئَكِتِو، ِباهلِل، ُتْؤِمفَ  َأفْ : »َقاؿَ 
 (ٖٙ/ٔ، ٜٔٗٔ)مسمـ، 

 لمدليؿ السابؽ ولقولوفمذلؾ كاف منيج أىؿ السنة عمى وجوب اإليماف بالقضاء والقدر 
[، ومعنى اآلية أف قضاء اهلل واقع ال ٖٛ: األحزاب ]سورة َمْقُدورًا{ َقَدراً  المَّوِ  َأْمرُ  }َوَكافَ : تعالى

 .(ٕٓٗٔ)البغوي،  محالة وأف حكمو نافذا
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 ثالثا: اإلجماع عمى وجوب اإليماف بالقدر:
أف األدلة القطعية مف الكتاب والسنة أثبتت القدر هلل سبحانو ( ٕٜٖٔفقد نقؿ النووي )

وتعالى وقد أجمع الصحابة وأىؿ الحؿ والعقد مف السمؼ والخمؼ عمى إثبات القدر هلل سبحانو 
  وتعالى.

 مراتب اإليماف بالقضاء والقدر:
 اإليماف بالقضاء والقدر قائـ عمى أربعة مراتب:

 هلل:المرتبة األولى: اإليماف بعمـ ا
ويتضمف اإليماف بعمـ اهلل المحيط لكؿ شيء، وعممو بما كاف وما سيكوف وما لـ يكف لو 
كاف كيؼ سيكوف، وعممو بأرزاؽ الخمؽ وآجاليـ وأحواليـ وحركاتيـ وسكناتيـ وشقاوتيـ 
وسعادتيـ، ومف منيـ مف أىؿ النار، ومف منيـ مف أىؿ الجنة، وعممو بكؿ ذلؾ قبؿ خمؽ 

 مى ذلؾ اآلتي:الخمؽ، واألدلة ع
  َٕٕسورة الحشر: َوالشََّياَدِة{ ] اْلَغْيبِ  َعاِلـُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال الَِّذي المَّوُ  قولو تعالى: }ُىو] 

 أي يعمـ ما في السر والعبلنية، وقيؿ ما حضر وما غاب.
  ُـُ  ُىوَ  ِإالَّ  َيْعَمُمَيا ال اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  قولو تعالى: }َوِعْنَده  ِمفْ  َتْسُقطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  َما ِفي َوَيْعَم

 ُمِبيٍف{ ]سورة ِكَتابٍ  ِفي ِإالَّ  َياِبسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال اأَلْرضِ  ُظُمَماتِ  ِفي َحبَّةٍ  َوال َيْعَمُمَيا ِإالَّ  َوَرَقةٍ 
 [،ٜ٘: األنعاـ

أو البحر، ويعمـ واآلية دلت أف اهلل جؿ في عبله عالـ بكؿ الموجودات سوآءا أكانت في البر 
حركة الجمادات، ومف باب أولى حركة غيرىا مف الحيوانات، وبني آدـ، كؿ ذلؾ ميما خفي 

 عمى بني آدـ فيو ال يخفى عف اهلل سبحانو.
 ِعْمًما{  َشْيءٍ  ِبُكؿِّ  َأَحاطَ  َقدْ  المَّوَ  َوَأفَّ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكؿِّ  َعَمى المَّوَ  َأفَّ  قولو تعالى: }ِلَتْعَمُموا

[ بيف سبحانو في ىذه اآلية إحاطتو بكؿ شيء، وثبوت صفة العمـ هلل ٕٔالطبلؽ:]
 .المبلزمة لو سبحانو

 المرتبة الثانية: الكتابة:
ر الخمؽ، في الموح المحفوظ، فكؿ ما جرى ويجري وسيجري في ىذا وىي اإليماف كتب مقادي

 الكوف مكتوب فيو، واألدلة عمى ذلؾ اآلتي:
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 ِفي َفرَّْطَنا َما َأْمثَاُلُكـْ  ُأَمـٌ  ِإالَّ  ِبَجَناَحْيوِ  َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوالَ  اأْلَْرضِ  ِفي َدابَّةٍ  ِمفْ  قولو تعالى: }َوَما 
َـّ  َشْيءٍ  ِمفْ  اْلِكَتابِ  [، معنى اآلية أف كؿ المخموقات في ُٖٛيْحَشُروَف{ ]األنعاـ:  َربِِّيـْ  ِإَلى ُث

ا كؿ حادث يجري في الكوف ىو مكتوب ىذا الكوف ليا خصائصيا التي تنتمي ليا، وأيض
 في الموح المحفوظ.

  ْـ  َعَمى َذِلؾَ  ِإفَّ  ِكتَابٍ  ِفي َذِلؾَ  ِإفَّ  َواأَلْرضِ  السََّماءِ  ِفي َما َيْعَمـُ  المَّوَ  َأفَّ  َتْعَمـْ  قولو تعالى: }أََل
السماء واألرض، [، تدؿ اآلية عمى كتابة اهلل تعالى لكؿ ما يقع في َٓٚيِسير{ ٌ]الحج:  المَّوِ 

 وكؿ ذلؾ كاف في عمـ اهلل قبؿ كتابتو، وأنو وقع كما كتبو اهلل جؿ وعبل.
  ْأي كؿ ما يقع عمى َٔ٘لَنا{ ]التوبة:  المَّوُ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيَبَنا َلفْ  قولو تعالى: }ُقؿ ،]

 اإلنساف مف قدر فيو مكتوب في الموح المحفوظ.
 وقولو ف العاص رضي اهلل عنيما قاؿ: سمعت رسوؿ في حديث عبداهلل بف عمرو ب

 ألؼ بخمسيف واألرض السماوات يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ مقادير اهلل يقوؿ )كتب اهلل
( وىذا الحديث مف أكثر األدلة ٕٗٗٓ/ٗ، ٜٔٗٔ)مسمـ،  الماء( عمى وعرشو: قاؿ سنة،

التقدير ألف ذلؾ وضوحا وداللة عمى ىذه المرتبة، فالمراد ىنا تحديد وقت الكتابة، ال أصؿ 
 أمر أزلي ال أوؿ لو.

 المرتبة الثالثة: المشيئة
اإليماف بأف كؿ ما يجري في ىذا الكوف الفسيح، فيو بمشيئة اهلل، فما شاء اهلل كاف، وما 

 لـ يشأ لـ يكف، واألدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا:
  ْ{ ]المائدة:  َما ِفي ِلَيْبُمَوُكـْ  َوَلِكفْ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  َلَجَعَمُكـْ  المَّوُ  َشاءَ  قولو تعالى: }َوَلو ـْ [ ٛٗآتَاُك

أي لجعمكـ عمى كتاب واحد، وشريعة واحدة، ورسوؿ واحد، ال يختمؼ فييا متأخرىا عف 
 متقدميا، ولكف لـ يشأ اهلل ذلؾ، بؿ شاء االختبار واالمتحاف.

  عميو السبلـ ما ورد عف بعض األنبياء في ارجاع المشيئة هلل سبحانو كما في قصة نوح
 َفْأِتَنا ِجَداَلَنا َفَأْكَثْرتَ  َجاَدْلَتَنا َقدْ  مع قومو فقد ذكر اهلل عمى لساف نوح قولو: }َقاُلوا َياُنوحُ 

اِدِقيَف* َقاؿَ  ِمفَ  ُكْنتَ  ِإفْ  َتِعُدَنا ِبَما ـْ  َوَما َشاءَ  ِإفْ  المَّوُ  ِبوِ  َيْأِتيُكـْ  ِإنََّما الصَّ ِبُمْعِجِزيَف{  َأْنُت
 [، ٕٖ،ٖٖ]ىود: 
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 آِمِنيَف{ ]يوسؼ:  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  ِمْصرَ  وكما قاؿ يوسؼ ألىمو بعد أف التقى بيـ }اْدُخُموا
 المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  [، وحديث موسى مع الخضر عندما أراده أف يصطحبو معو }َسَتِجُدِنيٜٜ

 [َٜٙأْمرًا{ ]الكيؼ:  َلؾَ  َأْعِصي َوالَ  َصاِبًرا
 َـّ  و تعالى: }ُقؿِ قول  َمفْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّفْ  اْلُمْمؾَ  َوَتْنِزعُ  َتَشاءُ  َمفْ  اْلُمْمؾَ  ُتْؤِتي اْلُمْمؾِ  َماِلؾَ  المَُّي

[ تبيف اآلية َٕٙقِديٌر{ ]آؿ عمراف:  َشْيءٍ  ُكؿِّ  َعَمى ِإنَّؾَ  اْلَخْيرُ  ِبَيِدؾَ  َتَشاءُ  َمفْ  َوُتِذؿُّ  َتَشاءُ 
حوادث الدنيا ىي بمشيئة اهلل فإعطاء الممؾ ألحد البشر، ونزعو مف  ىنا أف ما يجري مف

 آخر، ىو بمشيئة اهلل، والعز والذؿ بمشيئة اهلل.
 المرتبة الرابعة: الخمؽ

وىذه المرتبة تقتضي اإليماف بأف اهلل خالؽ كؿ الكائنات بصفاتيا وذواتيا وأفعاليا، وأف 
 عمى ذلؾ اآلتي: كؿ ما سوى اهلل موجود مف العدـ، ومف األدلة

  َُٕٙشْيٍء{ ]الزمر:  ُكؿِّ  َخاِلؽُ  قولو تعالى: }المَّو} 
  ُـ [، دلت ىذه النصوص داللة َٕٙشْيٍء{ ]غافر:  ُكؿِّ  َخاِلؽُ  َربُُّكـْ  المَّوُ  وقولو تعالى: }َذِلُك

 واضحة عمى مرتبة الخمؽ، فاهلل سبحانو ىو المتصرؼ في ىذا الكوف الموجد لو بعد عدـ.
  َٖواأَلْرِض{ ]فاطر:  السََّماءِ  ِمفْ  َيْرُزُقُكـْ  المَّوِ  َغْيرُ  َخاِلؽٍ  ِمفْ  تعالى: }َىؿْ قولو.] 

بيف سبحانو وتعالى األصؿ المعمـو بالضرورة في نفوس البشر، أف ال رازؽ وال خالؽ إال 
 تيا.اهلل، فدلت اآلية عمى ربوبيتو وألوىيتو سبحانو. وىنا ينتيي الحديث عف مراتب القدر وأدل

 أبرز األخطاء التربوية في اإليماف بالقضاء والقدر
يعتبر ىذا المبحث مف المباحث الميمة في اإليماف بالقدر، ألف التصور الخاطئ في 
أبواب اإليماف ينبني عميو سموؾ خاطئ، فمذلؾ لف نستطيع أف نبيف القيـ التربوية المنبثقة 

لصحيح ليذه العقيدة، فبقدر االنحراؼ في مف اإليماف بالقضاء والقدر، حتى ندرؾ التصور ا
مفيوميا، ينتج عنو انحراؼ في السموؾ. ومف أىـ األخطاء الواردة في مفيوـ اإليماف 

 بالقضاء والقدر ما يمي:
 :االحتجاج بالقدر عمى المعصية

بمعنى أف اإلنساف إذا فعؿ المعصية ىؿ يصح منو االحتجاج بأف اهلل كتب عميو فعميا 
 قبؿ أف يخمؽ.
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البد أف نعمـ أف القدر يؤمف بو، ولكف ال يحتج بو، فنحف مأموريف بالرجوع لمقدر عند 
وجود المصائب، ال عند فعؿ المعاصي، والمطموب منا عند فعؿ المعصية التوبة واالستغفار 

 ،[٘٘: غافر{ ]ِلَذْنِبؾَ  َواْسَتْغِفرْ  َحؽ   المَّوِ  َوْعدَ  ِإفَّ  َفاْصِبرْ } قاؿ تعالى
( أنو لو كاف مقبوال االحتجاج بالقدر عمى المعصية، لـ يكف ٜٔٗٔتيمية )وذكر ابف 

 لمناس أف يعيشوا بسبلـ، إذا احتج كؿ مف يعتدي عمييـ بالقدر، فيقبموا عذره وال يعاقب.
كذلؾ مف الداللة عمى بطبلف ىذا القوؿ، أنو يستمـز منو أف إبميس وقـو صالح وقـو ثمود 

 ـ اهلل بذنوبيـ معذوريف. وقـو نوح، وغيرىـ ممف أىمكي
 أىؿ َوالَ  َواْلكفَّار اْلُمؤمِنيفَ  َبيف َوالَ  اهلل وأعداء اهلل َأْوِلَياء َبيف يفرؽ الَ  َأف ِمْنوُ  يْمـز َىَذا َأف
 الظؿ َوالَ  النُّور َوالَ  الظُُّمَمات َوالَ  والبصير اأْلَْعَمى َيْسَتِوي َوَما} َتَعاَلى َقاؿَ  َوقد النَّار َوأىؿ اْلجنَّة
 (.ٜٖٙ/ٕ، ٗٓٗٔ)بف تيمية، { اأْلَْمَوات َوالَ  اأْلَْحَياء َيْسَتِوي َوَما الحرور َوالَ 

 نفي القدر
بمعنى أف األمور غير مقدرة عند اهلل، وأف األمر حادث،  وسبب ىذا الرأي قوليـ إف 

بيـ الذنوب والمعاصي ال يريدىا اهلل وال يحبيا فكيؼ يخمقيا، فبسبب ىذه الشبية، انتيى 
 الحاؿ إلى نفي القدر، وأىؿ السنة والجماعة يروف أف اإلرادة تنقسـ إلى قسميف:

 ال اإلرادة إرادة كونية قدرية: وىي المتضمنة لممشيئة الشاممة لجميع المخموقات، وىذه 
 فالطاعات، الكونية اإلرادة ىذه تحت والكافر فالمسمـ شيء؛ مرادىا عف يخرج

رادتو سبحانو. اهلل، بمشيئة كميا والمعاصي، َذا قولو أمثمتيا ومف  وا   المَّوُ  َأَرادَ  تعالى:}َواِ 
 َصْدَرهُ  َيْشَرحْ  َييِدَيوُ  َأفْ  المَّوُ  ُيِردْ  }َفَمفْ : وقولو [،ٔٔ: الرعد َلُو{ ]سورة َمَردَّ  َفبل ُسوءاً  ِبَقْوـٍ 

عَّدُ  َكَأنََّما َحَرجاً  َضيِّقاً  َصْدَرهُ  َيْجَعؿْ  ُيِضمَّوُ  َأفْ  ُيِردْ  َوَمفْ  ِلئِلْسبلـِ   ]سورة السََّماِء{ ِفي َيصَّ
  [.ٕ٘ٔ:األنعاـ

 ـْ  المَّوُ  تعالى:}ُيِريدُ  قولو أمثمتيا ورضاه، ومف اهلل، محبة وتتضمف: دينية شرعية إرادة  ِبُك
 َيُتوبَ  َأفْ  ُيِريدُ  َ}المَّوُ : وقولو تعالى [،٘ٛٔ: البقرة ]سورة اْلُعْسَر{ ِبُكـْ  ُيِريدُ  َوال اْلُيْسرَ 
} ـْ ـْ  ِلَيْجَعؿَ  المَّوُ  ُيِريدُ  }َما: وقولو تعالى [،ٕٚ:النساء ]سورة َعَمْيُك  َوَلِكفْ  َحَرجٍ  ِمفْ  َعَمْيُك
{ ُيِريدُ  ـْ  [ٙ: المائدة ]سورة ِلُيَطيَِّرُك
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 (الرضا، التواضع، الشكر، التفاؤؿ الصبر،) والقدر بالقضاء اإليماف قيـ مف
 وحسف الخمؽ، بحسف بو المؤمف عمى تعود أخبلقيةوقيـ  ثمرات سموكية بالقدر لئليماف

 أعمالو صحيفة بيا وتزداد شكرًا، اهلل عند وتكسبو النفس، العريكة، وطيب المعشر، وليف
 نورًا، وتزيده رفعة ومنزلة في الدنيا واآلخرة، ومف ىذه القيـ:

 الصبر
. َصْبراً  َيْصِبرُ  المصيبة عند فبلفٌ  َصَبر وقد. الجزع عف النفس َحبس: تعريفو: "الَصْبرُ 

)الجوىري  "(َربَُّيـْ  َيْدعوفَ  الَّذيفَ  َمعَ  َنْفَسؾَ  واْصِبرْ :)تعالى اهلل قاؿ. حبْستو: أنا وَصَبْرُتوُ 
 (ٚٓٚ/ٕ، ٚٓٗٔالفارابي، 

طِ  اْلَجَزعِ  َعفِ  النَّْفسِ  ويعرؼ أيضا" بَحْبُس   ُس َوَحبْ . الشَّْكَوى َعفِ  المَِّسافِ  َوَحْبُس . َوالتََّسخُّ
 (٘٘ٔ/ٕ، ٙٔٗٔ)ابف القيـ، . التَّْشِويِش" َعفِ  اْلَجَواِرحِ 

 دور اإليماف بالقدر في ترسيخ قيمة الصبر
 محمود ومف الخبلؿ، جميؿ مف والصبرُ  الصبر، عبودية لصاحبو يثمر بالقدر فاإليماف

 وجؿ عز اهلل قضاء مف عجبتُ " الحميدة، ولذلؾ قاؿ وآثاره الجمة، فوائده لو الخصاؿ،
ف وشَكر، ربَّو حمد خير أصابو إفْ  لممؤمف،  يؤجر المؤمف وَصَبر، ربَّو حمد مصيبة أصابتو وا 

 (ٖٕٓ/ٕ، ٙٔٗٔ)أحمد،  "امرأتو في إلى يرَفُعيا المقمةِ  في حتى شيء، كؿ في
ما اختياراً  إما الصبر، مف لو البد الناس مف أحد وكؿ   فالمؤمف يصبر اضطرارًا؛ وا 
 لـ يصبر لـ إف وأنو الجزع، عمى ويذـ عميو، يحمد الصبر، بؿ عاقبة بحسف لعممو اختيارًا؛

، َقْوًما َأَحبَّ  ِإَذا اهللَ  ِإفَّ "  قاؿ فائتًا، الجزع والتشكي يردَّ  ـْ ْبُر، َفَموُ  َصَبرَ  َفَمفْ  اْبَتبَلُى  َوَمفْ  الصَّ
 (ٖ٘/ٜٖ، ٕٔٗٔ)الشيباني، "  اْلَجَزعُ  َفَموُ  َجِزعَ 

 ضعيؼ بخبلؼ .باألعباء ويقـو المشاؽ، يتحمؿ صبورًا، بالقدر المؤمف تجد وليذا
يعترضو؛ فتجده يكثر  شيء أدنى عمى يصبر وال احتماؿ، عمى يقوى ال الذي بالقدر، اإليماف

 إيمانو، وقمة صبره. ضعؼ الشكوى عمى اليسير مف األمر، بسبب
 الرضا:

" )الرازي، .السخط خبلؼ عمى يدؿ واحد أصؿ المعتؿ والحرؼ والضاد تعريفو: " الراء
أال : اهلل عف العبد ورضا. ومرضو مرضي فيو رضا، يرضى رضي: (،" يقاؿٕٓٗ/ٕ، ٜٜٖٔ

 نييو، عف ومنتييا ألمره، مؤتمرا يراه أف ىو العبد عف اهلل ورضا قضاؤه، بو يجري ما يكره
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، ٕٔٗٔ، )الراغب األصفياني "[ٜٔٔ/ المائدة]عنو{  ورضوا عنيـ اهلل }رضي :تعالى اهلل قاؿ
ٖ٘ٙ.) 

 الفرؽ بيف الرضا والصبر:
( أف الصبر ىو قبوؿ القضاء مع بقاء األلـ، وتمني زوالو بأسرع ما ٕٙٗٔذكر روشو )

يمكف، ولكف المؤمف يتحمؿ األلـ في سبيؿ اهلل. أما الرضا فيو قبوؿ القضاء مع عدـ وجود 
 األلـ، بؿ القبوؿ لما قدر لو، مع عممو بأف ذلؾ األفضؿ لو.

 اإليماف بالقدر في ترسيخ قيمة الرضا:دور 
 استقراره عمى أثراً  أشدىا ومف اإلنساف عمى وتعالى سبحانو اهلل نعـ أعظـ مف ىو الرضا
 .قائمة وأحكاـ أقدار ألنيا ليا؛ معرض دائماً  واإلنساف مصائب، فالحياة النفسي،

 سبحانو اهلل قضاه ىذا بأف ويؤمف ويسمـ يرضى الذي ىو وقدره اهلل بقضاء فالمؤمف
 ىذه أماـ تجدىـ والقدر بالقضاء يؤمنوف ال الذيف أولئؾ عف فتشت لو وليذا وقدره، وتعالى

 ينتحر، مف-الغرب ببلد مف كثير في الحاؿ ىو كما- فمنيـ عجيبة، أحواؿ عمى المصائب
زىاؽ االنتحار إلى حالو بو يؤدي  .والعافية السبلمة اهلل نسأؿ نفسو، وا 

لى الدنيا إلى ينظر بائسة، حياة إلى حياتو تتحوؿ مف ومنيـ  ومنيـ مظممة، نظرة الحياة وا 
 ليس والقدر بالقضاء المؤمف لكف مصيبة، لوجود نفسي مرض إلى حياتو وتتحوؿ يتحوؿ مف
 .اآلخريف مف النقمة إلى حياتو وتتحوؿ يتحوؿ مف ومنيـ حالو، ىذا

 ويسمـ، وقدره وتعالى سبحانو اهلل بقضاء يؤمف الذي ذلؾ منيا، إال ال يسمـ األحواؿ وىذه
لى خير إلى المصيبة تمؾ وتعالى تبارؾ اهلل حوؿ ورضي سمـ فإذا لى نعمة وا  لى رضاً  وا   راحة وا 
 الخير مف اهلل أعطاه ما وبيف المصيبة وقوع بيف خير لو ربما اإلنساف إف حتى وقمب، نفس
 .لممؤمف إال ذلؾ وليس الغاية، ىو وىذا الثانية، اختار فمربما عمييا صبره عمى

فكمما زاد إيماف العبد بقضاء اهلل، زاد رضاه عف ما قدره اهلل عميو في ىذه الحياة، فالرضا 
عمؿ قمبي قؿ مف يصؿ إليو، لذلؾ ندبنا إليو الشرع ولـ يوجبو عمينا، وال يمكف أف يصؿ العبد 

 إليو حتى يمتؤل قمبو حبا هلل، وتوكبل عميو وتسميما لو.
 التواضع:

)الرازي، . وحطو"[ لمشيء] الخفض عمى يدؿ واحد أصؿ: والعيف والضاد تعريفو: "الواو
 .الحؽ لصولة العبد يتواضع أف: ( وقيؿ "التواضعٚٔٔ/ٙ، ٜٜٖٔ
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 بحيث. رقو تحت والدخوؿ واالنقياد، والذؿ، لو، بالخضوع الحؽ سمطاف يتمقى أف: يعني
 وليذا. التواضع خمؽ لمعبد يحصؿ فبيذا. ممموكو في المالؾ تصرؼ فيو متصرفا الحؽ يكوف
" )ابف «الناس وغمط الحؽ، بطر الكبر» فقاؿ. بضده الكبر وسمـ عميو اهلل صمى النبي فسر

 (ٖٚٔ/ٕ، ٙٔٗٔالقيـ، 
 الفرؽ بيف التواضع والميانة

 وتعظيمو وصفاتو وبأسمائو سبحانو باهلل العمـ بيف مف التواضع: ىي صفة تكوف متوّلدة
 الّتواضع، ىو خمؽ كّمو ذلؾ مف فيتوّلد وآفاتيا، وعيوبيا بنفسو معرفة العبد ومف ومحّبتو،

 وىذا فضبل، أحد عمى لو يرى فبل لعباده والّرحمة الّذؿّ  جناح وخافض هلل القمب فيكوف منكسر
 َعفْ  ِمْنُكـْ  َيْرَتدَّ  َمفْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا يحّبو، قاؿ اهلل تعالى }يا مف وجؿّ  عزّ  اهلل يعطيو إّنما خمؽ
 ُيجاِىُدوفَ  اْلكاِفِريفَ  َعَمى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمى َأِذلَّةٍ  َوُيِحبُّوَنوُ  ُيِحبُُّيـْ  ِبَقْوـٍ  المَّوُ  َيْأِتي َفَسْوؼَ  ِديِنوِ 
{  واِسعٌ  َوالمَّوُ  َيشاءُ  َمفْ  ُيْؤِتيوِ  المَّوِ  َفْضؿُ  ذِلؾَ  الِئـٍ  َلْوَمةَ  َيخاُفوفَ  َوال المَّوِ  َسِبيؿِ  ِفي َعِميـٌ

 حظوظيا نيؿ ِفي وابتذاليا النَّفس وبذؿ والخسة الدناءة َفِييَ  [، "أما الميانةٗ٘]المائدة: 
 َحظّ  كؿ َطالب وتواضع لْمَفاِعؿ ِبوِ  اْلَمْفُعوؿ وتواضع شيواتيـ نيؿ ِفي الّسفؿ كتواضع وشيواتيا

 الضعة َويبغض التََّواُضع يحب ُسْبَحاَنوُ  َواهلل تواضع اَل  ضعة ُكمو َفَيَذا ِمْنوُ  َحظو نيؿ َيْرُجو لمف
 (ٛ٘ٙ، ٕٖٗٔوالميانة" )ابف القيـ، 

 دور اإليماف بالقدر في ترسيخ قيمة التواضع
أو  جاه، أو ماؿ، أوتي في الحياة سواء ميما التواضع عمى صاحبو يحمؿ بالقدر اإليماف

 لو_  وجؿ عز_  وأنو اهلل، بقدر ىو إنما أوتيو ما بأف لعممو ذلؾ؛ نحو أو عمـ، أو شيرة،
 . منو لسمبيا شاء

 الكبر عف ويبعد كؿ البعد لمناس مف حولو، ويتواضع_  وجؿ عز_  هلل يتواضع ىنا ومف
 . والخيبلء
ذا  اهلل ورزقو وقاره، قموب العباد وزاد في وعظـ قدره، وعبل سؤدده، كمؿ اإلنساف تواضع وا 
 رفعو. هلل تواضع فمف ورفعة؛ شرفاً 

 الشكر:
 الثناء: الشكر: فاألوؿ. القياس بعيدة متباينة أربعة أصوؿ والراء والكاؼ تعريفو: "الشيف

 (ٕٚٓ/ٖ، ٜٜٖٔ)الرازي، . يوليكو" بمعروؼ اإلنساف عمى
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 ال الشكر: ثعمب قاؿ. أيضا الشكور وىو ونشره، اإلحساف عرفاف: وقيؿ أيضا " الشكر
 مقابمة: ... والشكر.بينيما الفرؽ فيذا يد، غير وعف يد عف يكوف والحمد يد، عف إال يكوف
 أنو ويعتقد طاعتو في نفسو ويذيب بمسانو المنعـ عمى فيثني والنية، والفعؿ بالقوؿ النعمة

 (ٕٗٗ/ٗ، ٗٔٗٔ)ابف منظور،  مولييا".
 دور اإليماف بالقدر في ترسيخ قيمة الشكر

 مكروه لكؿ الدافع ىو اهلل وأف وحده، اهلل مف فيي نعمة مف بو ما أف يعمـ بالقدر فالمؤمف
 المنعـ ىو إذ عميو؛ اهلل شكر يحب ما بو نزؿ فإذا بالشكر؛ اهلل إفراد عمى ذلؾ فيبعثو ونقمة،

ذا المتفضؿ،  لمشكوى، وستراً  لمغيظ، كظماً  عميو، قدَّره ما عمى اهلل شكر يكرىو ما بو نزؿ وا 
 عمى اهلل بشكر يأمرنا اهلل مع واألدب باهلل العمـ فإف العمـ؛ لمسمؾ وسموكاً  لؤلدب، ورعاية
ف والمكاره، المحاب  مف أعمى الشكر كاف ولذلؾ وأصعَب؛ أشؽَّ  المكاره عمى الشكر كاف وا 
 .الرضا

 التفاؤؿ
 (ٛٙٗ/ٗ، ٜٜٖٔ)الرازي،  ".بو يتفاءؿ ما: الفأؿ. والبلـ واأللؼ تعريفو: "الفاء

 يكوف أف: الطيرة... والفأؿ ضد: الفأؿ: "فأؿ (ٗٔ٘_ٖٔ٘/٘، ٗٔٗٔ)ابف منظور،  وذكر
 واجد، يا يقوؿ آخر فيسمع ضالة طالب يكوف أو سالـ، يا يقوؿ آخر فيسمع مريضا الرجؿ
 وفي. ضالتو يجد أو مرضو مف يبرأ أنو سمع كما ظنو في لو ويتوجو بكذا، تفاءلت: فيقوؿ
 :الحديث
)ابف حميد، وآخروف،  الطيرة" وأشار ويكره الفأؿ يحب كاف وسمـ، عميو اهلل صمى أنو،
 مصداؽ الحسنة الكممة أو الّطّيبة الكممة أو الّصالحة الكممة ىو ( "الفأؿٙٗٓٔ/ ٖ، ٕ٘ٗٔ

 الكممة: »فقاؿ الفأؿ؟ ما سئؿ وسّمـ عميو اهلل صّمى أّنو مف الّشريؼ الحديث في جاء ما ذلؾ
 الحسنة الكممة: الفأؿ أفّ » :-عنو اهلل رضي-أنس حديث في وجاء «أحدكـ يسمعيا الّصالحة
 "«الّطّيبة والكممة

 الفرؽ بيف الفأؿ والطيرة
 حسنا فظنو شيئا رأى لو الشخص أف ىو الطيرة مف والمنع الفأؿ في الترخص "معنى
ف. ذلؾ فميفعؿ حاجتو طمب عمى محرضا  قبؿ فمو. لسبيمو يمضي بؿ يقبمو فبل ذلؾ بضد رآه وا 
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" في تستعمؿ بأف اختصت التي الطيرة فيو المضي عف وانتيى ، ٜٖٚٔ)حجر،  الشـؤ
ٔٓ/ٕٔ٘) 

 دور اإليماف بالقدر في ترسيخ قيمة التفاؤؿ
الدنيا مجبولة عمى اليمـو والمكدرات، وقؿ مف تصفو لو الدنيا دوف ألـ أو كدر، وقميؿ ِمف 
الناس َمف يشعر باألماف لمستقبمو ويحسف الظف بربو، فمذلؾ كاف مما يحتاج اإلنساف 

بو في حياتو تفاؤلو بما أعده اهلل لو في حياتو، فإف مما ينمي التفاؤؿ في قمب استصحا
 جميع في متفائبلً  بؿ تراه اليأس، يعرؼ المسمـ إيمانو بقضاء اهلل وقدره، فمذلؾ تجده ال

  بأف أقدار اهلل نافذة ال محالة. عالماً  اهلل، مف الفرج منتظراً  أحوالو،
 انذراساخ انساتقح

الباحث مف خبلؿ بحثو التوصؿ لبعض الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة استطاع 
منيا المباشرة ومنيا غير المباشرة بموضوع الدراسة ولـ يجد الباحث في حدود اطبلعو عمى 

 بحث حديث سوى بحث واحد، وىذا عرض موجز لبعض ىذه الدراسات:
اء والقدر مف خبلؿ القراف الكريـ ( بعنواف القضٖٙٗٔدراسة خديجة حامد)الدراسة األولى: 

والسنة النبوية، وىدفت الدراسة إلى تعريؼ المسمميف بأحكاـ القضاء والقدر، والتمسؾ 
بالكتاب والسنة، والمحافظة عمى الفطرة اإلنسانية، واستخدمت الباحثة المنيج االستقرائي 

عند  صايا النبيالتحميمي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا، العمؿ بو 
المصائب، أال يقوؿ لو أني فعمت كذا لكاف كذا بؿ يرد األمر هلل، اإليماف بالقدر يقضي عمى 

 كثير مف األمراض التي تعصؼ بالمسمميف، عمى المسمـ عدـ االعتراض عمى أحكاـ اهلل
( بعنواف دفع إيياـ التعارض عف اآليات ٕٚٗٔدراسة خالد الدميجي )الدراسة الثانية: 

لواردة في اإليماف بالرسؿ والقدر، وىدفت الدراسة إلى إزالة التعارض المتوىـ في آيات ا
اإليماف بالرسؿ وفي القدر، واستخدـ الباحث المنيج االستقرائي والمنيج التحميمي، وتوصمت 
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا: أف القراف ال يوجد فيو تعارض وال اختبلؼ، وأف 

وجود في نظر البعض ىو تعارض شكمي ال حقيقة لو، ضرورة االعتماد عمى التعارض الم
 ُكتاب التفسير السمفية في فيـ معاني القراف الكريـ. 

( بعنواف اآلثار التربوية لئليماف بالقضاء والقدر ٕٕٗٔدراسة محمد لولو)الدراسة الثالثة: 
قدر عمى الفرد والمجتمع المسمـ، ىدفت الدراسة إلى إبراز األثر الذي تركتو عقيدة القضاء وال
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وبياف التصور الصحيح ليذه العقيدة، وأىـ ما يجنينو الفرد والمجتمع عند اإليماف بيذه 
 العقيدة،

واستخدـ الباحث المنيج التحميمي االستقرائي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
القراف والسنة، وأف عمماء أىميا: أف عقيدة القضاء والقدر بمفيوميا الصحيح تستمد مف 

السمؼ كاف ليـ دور في التصدي لؤلفكار المنحرفة في ىذه العقيدة، وأف ليذه العقيدة دورا 
 بارزا في صقؿ شخصية المسمـ

( بعنواف القضاء والقدر في ضوء ٛٔٗٔدراسة عبدالرحمف المحمود ): الدراسة الرابعة
إلى بياف عقيدة أىؿ السنة والجماعة في الكتاب والسنة ومذاىب الناس فيو، وىدفت الدراسة 

اإليماف بالقضاء والقدر والرد عمى المخالفيف ليـ في اإليماف بالقضاء والقدر، واستخدـ 
الباحث المنيج االستقرائي التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا: أف 

وأف الكتاب والسنة بينا عقيدة عقيدة القضاء والقدر تحتؿ مكانا بارزا بيف أركاف اإليماف، 
 القضاء والقدر وبقي الصحابة رضواف اهلل عمييـ متمسكيف بذلؾ. 

 انتعقٍة عهى انذراساخ انساتقح

 أواًل: أوجو االتفاؽ:
 .اجمعت الدراسات عمى أىمية اإليماف بالقضاء والقدر 
 .ضرورة استمداد معرفة اإليماف بالقضاء والقدر مف الكتاب والسنة 
 األخطاء في فيـ معاني اإليماف بالقضاء والقدر. وجود بعض 
 .أكدت دراسة)لولو( عمى بعض الجوانب التربوية 
 اتفقت جميع الدراسات عمى المنيج االستقرائي التحميمي. 

 ثانيا: أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
 استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في:

 .كتابة المقدمة 
  موضوع الدراسة.تكويف صورة أعمؽ عف 
 .في كتابة اإلطار النظري لمدراسة 
 .بعض اآلثار التربوية مف كتاب لولو 
 



 .انًرحهح انجايعٍح تًذٌُح جذجدور اإلًٌاٌ تانقضاء وانقذر فً ترسٍخ تعض انقٍى انترتىٌح نطالب 

- ٔٔ٘ٔ - 

 ثالثا: ما تميزت بو الدراسة الحالية:
 .التأكيد عمى بعض الجوانب التربوية 
 .اضافة جوانب تربوية اخرى 
 .)استخداـ المنيج الوصفي )المسحي 
 در في ترسيخ القيـ التربوية.معرفة اتجاه الطبلب حوؿ دور اإليماف بالقضاء والق 

 يُهجٍح انذراسح وإجراءاتها
 :انًقذيح

جراءاتيا، و ي عينة و وضح مجتمع الدراسة وخصائصو يتناوؿ ىذا الفصؿ منيجية الدراسة وا 
الدراسة، وكيفية بناء أداة الدراسة لجمع المعمومات البلزمة لمدراسة واإلجراءات العممية 

الدراسة وثباتيا، ويبيف إجراءات تطبيؽ الدراسة الميدانية  المستخدمة في التأكد مف صدؽ أداة
واألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف أفراد 

 عينة الدراسة.
 :يُهج انذراسح

المنيج في الدراسات العممية التربوية ىو "الطريؽ المؤدي إلى الكشؼ عف الحقيقة 
وتحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة  ة مف القواعد التي تييمف عمى سير العقؿ،بواسطة طائف

معمومة"، ولقد استمزمت طبيعة الدراسة استخداـ سيستخدـ الباحث المنيجيف التالييف أوال: 
المنيج الوصفي )الوثائقي( وىو" الجمع المتأني والدقيؽ لمسجبلت والوثائؽ المتوافرة ذات 

ة البحث، ومف ثـ التحميؿ الشامؿ لمحتوياتيا بيدؼ استنتاج ما يتصؿ مشكم-العبلقة بموضوع
(. ٕٙٓ، ٕٚٗٔبمشكمة البحث مف أدلة وبراىيف تبرىف عمى إجابة أسئمة الدراسة" )العساؼ، 

ثانيا: المنيج الوصفي )المسحي( "وىو الذي يتـ بواسطة استجواب جميع افراد مجتمع البحث 
اىرة المدروسة مف حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط، أو عينة منيـ وذلؾ بيدؼ وصؼ الظ

 (ٜٔٔ، ٕٚٗٔدوف أف يتجاوز ذلؾ إلى دراسة العبلقة أو استنتاج األسباب " )العساؼ، 
 :يجتًع انذراسح

يشمؿ مجتمع ىذه الدراسة عمى جميع طبلب كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بجامعة الممؾ 
سب احصائية عمادة شؤوف الطبلب بالكمية. لمعاـ ( حٖٓٓٔعبدالعزيز بجدة والبالغ عددىـ )

 ىػ.ٔٗٗٔالدراسي 
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 :انذراسح عٍُح

قاـ % مف مجتمع الدراسة، وقد ٓٔاستيدؼ الباحث أف تتكوف عينة الدراسة مما نسبتو 
البسيطة طبلب كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة عشوائية العينة ىـ عف طريؽ الباختيار 

( في Google Driveبجدة. وقد استفاد الباحث مف تطبيؽ قوقؿ درايؼ )الممؾ عبدالعزيز 
( استبانة )مف خبلؿ الرابط ٖٓٔتوزيع أداة الدراسة، حيث استيدؼ الباحث توزيع عدد )

( طالبًا بما يمثؿ نسبة ٖٕٓااللكتروني( وقد كاف عدد الطبلب الذيف استجابوا لمدراسة )
 لي يبيف خصائص أفراد عينة الدراسة:% مف مجتمع الدراسة. والجدوؿ التا٘.ٙ

 الدراسة لعينة( الخصائص الديموغرافية والوظيفية ٔ) جدوؿ رقـ
 النسبة% التكرار الفئة المتغير

 التخصص

 %49.8 101 الشريعة والدراسات اإلسبلمية
 %6.9 14 المغات األوربية

 %3.4 7 الجغرافيا ونظـ المعمومات الجغرافية
 %13.8 28 والخدمة اإلجتماعية عمـ اإلجتماع

 %3.0 6 المغة العربية وآدابيا
 %11.8 24 عمـ النفس

 %11.3 23 عمـ المعمومات
 %ٓٓٔ ٖٕٓ المجموع

 المستوى األكاديمي

 %7.4 15 السنة التحضيرية
 %21.2 43 األوؿ المستوى
 %7.9 16 الثاني المستوى
 %14.3 29 الثالث المستوى
 %10.8 22 الرابع المستوى
 %9.4 19 الخامس المستوى
 %29.1 59 السادس المستوى

 %ٓٓٔ ٖٕٓ المجموع
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نجد أف غالبية أفراد العينة كاف تخصصيـ الشريعة والدراسات  (ٔالجدوؿ رقـ )مف 
بنسبة  %( يمييـ الذيف تخصصيـ عمـ االجتماع والخدمة اإلجتماعيةٛ.ٜٗاإلسبلمية بنسبة )

%( ثـ عمـ المعمومات بنسبة ٛ.ٔٔ%( يمييـ الذيف تخصصيـ عمـ النفس بنسبة )ٛ.ٖٔ)
%( ثـ الذيف تخصصيـ ٜ.ٙ%( يمييـ الذيف تخصصيـ المغات اؿ،ربية بنسبة )ٖ.ٔٔ)

%( واخيرًا الذيف تخصصيـ المغة العربية ٗ.ٖالجغرافيا ونظـ المعمومات الجغرافية بنسبة )
  %(.ٓ.ٖوآدابيا بنسبة )

%( يمييـ طبلب ٔ.ٜٕوقد كاف غالبية أفراد العينة مف طبلب المستوى السادس بنسبة )
%( وفي المرتبة الثالثة نجد طبلب المستوى ٕ.ٕٔالمستوى الدراسي األوؿ وذلؾ بنسبة )

%( ثـ طبلب ٛ.ٓٔ%( يمييـ طبلب المستوى الرابع بنسبة )ٖ.ٗٔبنسبة ) الدراسي الثالث
 %(ٗ.ٚ%( وأخيرًا طبلب السنة التحضيرية بنسبة )ٗ.ٜالمستوى الخامس بنسبة )

 أداج انذراسح )االستثٍاٌ(:

استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالدراسة. حيث تعد 
وقد قاـ  االستبانة مف أكثر أدوات البحث العممي استخداما وشيوعًا في البحوث الوصفية.

األدب النظري والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة ومف ثـ قاـ الباحث باالطبلع عمى 
 .بإعداد قائمة االستبياف ليذه الدراسة

 صذق أداج انذراسح 

 صدؽ التكويف )الصدؽ الظاىري()أ( 
مف حيث نوع المفردات، وكيفية  اأو الصورة الخارجية لي لئلستبانةىو النظاـ العاـ 

ومدى دقتيا ودرجة ما  اإلستبانةصياغتيا ومدى وضوح ىذه المفردات. كذلؾ يتناوؿ تعميمات 
لمغرض  ةمناسب اإلستبانةتتمتع بو مف موضوعية كما يشير ىذا النوع مف الصدؽ إلى أف 

بقة التي تناولت مف أجمو وفي الدراسة الحالية تـ االستفادة مف الدراسات السا تالذي وضع
مف قبؿ الدكتور المشرؼ عمى الدراسة والذي  اإلستبانةموضوع ىذه الدراسة كما تـ تطوير 

النيائية ولمتأكد مف  اكوف في صورتيتتفضؿ مشكورًا بإبداء توجيياتو التي تـ األخذ بيا ل
 عمى قياس متغيرات الدراسة، ومدى صبلحيتيا وقدرتيا( اإلستبانةصدؽ أداة الدراسة )

مف  اً ( محكمٙٔلمعالجة المتغيرات لئلجابة عمى أسئمة الدراسة قاـ الباحث بعرضيا عمى )
ومراجعتيا مع المشرؼ والخروج بصيغة نيائية واخذ بجامعات المممكة أعضاء ىيئة التدريس 

 الموافقة النيائية عمى توزيعيا.
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 )ب( صدؽ االتساؽ الداخمي: 
قاـ الباحث بحساب ، حيث االتساؽ الداخمياالستبانة بحساب صدؽ لتأكد مف صدؽ تـ ا

معامبلت ارتباط بيرسوف بيف فقرات االستبانة والدرجة الكمية ليا، وجاءت جميع قيـ معامبلت 
االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية كانت دالة احصائيًا عند مستوى 

قاـ الباحث بحساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف فقرات  (. كما٘ٓ.ٓ( أو مستوى )ٔٓ.ٓ)
االستبانة مع الدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو وجاءت جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف 
كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو كانت دالة احصائيًا 

وتشير إلى أف االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة مف  ( وىي درجات موجبة ومقبولةٔٓ.ٓعند )
 االتساؽ الداخمي في كؿ فقراتيا.

 ثثاخ أداج انذراسح:

وقد  (Cronbach Alpha)تـ التحقؽ مف ثبات األداة بحساب معامؿ كرونباخ ألفا 
( وىي قيـ جيدة ٜٔٓ.ٓ – ٓٚٛ.ٓمعامبلت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة بيف )تراوحت 

ت االستبانة في كؿ محاورىا بينما بمغت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لؤلداة ككؿ تدؿ عمى ثبا
وسبلمة المعمومات المستخرجة  ةنا( وىي درجة عالية تدؿ عمى الثبات العالي لبلستبٜ٘ٓ.ٓ)

 الدراسة. عينةمف  اعبرى
 األسانٍة اإلحصائٍح انًستخذيح

دخاليا في الحاسب اآللي  باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو تـ ترميز االستبانات وا 
( وذلؾ بغرض تحميؿ بيانات الدراسة تحميبل عمميا يحقؽ أىداؼ الدراسة SPSSاالجتماعية)

 ويجيب عف تساؤالتيا ويختبر فرضياتيا وقد استخدـ الباحث االختبارات التالية:
  التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وذلؾ مف أجؿ وصؼ

 خصائص عينة الدراسة واستجاباتيا حوؿ فقرات أداة الدراسة. 
 .معامؿ ألفا كرونباخ و ذلؾ لقياس ثبات أداة الدراسة 
 ( معامؿ االرتباطPEARSON لقياس )االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة. 
  تحمياختبار(ؿ التبايفANOVA الختبار الفروؽ المعنوية بيف استجابات أفراد العينة تجاه )

 محاور الدراسة استنادا إلى المتغيرات الديموغرافية.
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 تحهٍم انثٍاَاخ ويُاقشح انُتائج

 تًهٍذ:

يضـ ىذا الفصؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية والتي ترمي إلى التعرؼ عمى 
بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية  لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة دور اإليماف 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة، وتـ التأكد مف صدقيا ومعامؿ ثباتيا، وبعد  جدة،
دخاليا لمحاسوب، ومعالجتيا إحصائيا باستخداـ الرـز  عممية جمع االستبانات تـ ترميزىا وا 

 ا.وفيما يأتي نتائج الدراسة تبعًا ألسئمتي( SPSS) االجتماعية اإلحصائية لمعمـو
 :انُتائج انًتعهقح تسؤال انذراسح انرئٍس

الرئيس الذي ينص عمى "ما دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ لئلجابة عف التساؤؿ 
 استخدـ الباحث المتوسطاتبعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة جدة؟" 

محور مف الحسابية، واالنحرافػات المعيارية، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لكؿ فقرة ولكؿ 
ومف أجؿ تفسير النتائج بصورة  ،محاور ثبلثمف مجاالت االستبانة، والبالغ عددىا  محاور

  ة:دقيقة فقد تـ اعتماد النسب المئوية اآلتي
  كبيرة. (فأعمى% ٘ٚمف ) -
  ( متوسطة.%٘ٚإلى أقؿ مف % ٓٙمف ) -
  %( ضعيفة.ٓٙ)أقؿ مف   -

تناوؿ الباحث يفسوؼ  الرئيستتناوليا النتائج تحت السؤاؿ  تساؤالت خمسةونظرًا لوجود 
 :ىذه النتائج كؿ واحدة منو منفرد عمى النحو اآلتي

  بالتساؤؿ األوؿ:النتائج الخاصة أواًل: 
والقدر؟" تمت االجابة عمى ىذا  بالقضاء لئليماف التربوي المفيـو والذي ينص عمى "ما

التساؤؿ مف واقع اإلطار النظري ليذه الدراسة حيث تناوؿ الباحث المفيـو التربوي لئليماف 
بالقضاء والقدر، وقد فصؿ في تعريؼ اإليماف، ومعاني القضاء، ومعاني القدر، إطبلقتيما في 

عمى وجوب اإليماف بيما كتاب اهلل عز وجؿ، كما فصؿ في الفرؽ بينيما، وحكميما واألدلة 
 -مف الكتاب والسنة. كما تناوؿ مراتب اإليماف بالقضاء والقدر األربعة )اإليماف بعمـ اهلل

 الخمؽ( بالتفصيؿ مع أدلة كؿ منيا. -المشئة  –الكتابة 
كما تناوؿ الباحث أبرز األخطاء التربوية في اإليماف بالقضاء والقدر، ألف التصور الخاطئ 

ماف ينبني عميو سموؾ خاطئ، وبذلؾ نستطيع أف نبيف القيـ التربوية المنبثقة في أبواب اإلي
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مف اإليماف بالقضاء والقدر، حتى ندرؾ التصور الصحيح ليذه العقيدة، فبقدر االنحراؼ في 
مفيوميا، ينتج عنو انحراؼ في السموؾ. حيث تـ وبالتفصيؿ تناوؿ أىـ األخطاء الواردة في 

نفي القدر ( وبيف  -والقدر كػ ) االحتجاج بالقدر عمى المعصية  مفيـو اإليماف بالقضاء
 األدلة في ذلؾ.

  بالتساؤؿ الثاني:النتائج الخاصة ثانيًا: 
والقدر؟"  بالقضاء لئليماف التربوي بالمفيوـ المتعمقة التربوية القيـ والذي ينص عمى "ما

 الدراسة تناوؿ الباحث خمسة مفتمت االجابة عمى ىذا التساؤؿ مف واقع اإلطار النظري ليذه 
. حيث وضح تعريؼ (الرضا، التواضع، الشكر، التفاؤؿ الصبر،) والقدر بالقضاء اإليماف قيـ

كؿ مف ىذه القيمة واألدلة عمى معانييا ومقاصدىا، وأنواع كؿ منيما، كما بيف ذكر كؿ منيا 
كما تناوؿ الفوائد التربوية لكؿ مف ىذه القيـ واألدلة عمى ذلؾ مف  في كتابة اهلل وسنة نبيو 

 الكتاب والسنة، كما أشار إلى دور اإليماف بالقدر في ترسيخ ىذه القيـ.
 ثالثًا: النتائج الخاصة بالتساؤؿ الثالث: 

 الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدى لئلجابة عمى التساؤؿ الثالث والذي ينص عمى "ما
قاـ الباحث " ؟والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة التربوية القيـ لبعض جدة بمدينة

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة  كما ىو موضح 
 :التاليةوؿ افي الجد

 )أ( قيمة الصبر:
 جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدىحوؿ  العينة( استجابات أفراد ٚ) جدوؿ

 والقدر بالقضاء اإليماف بمفيوـ المتعمقة لقيمة الصبر
 العبارة ـ

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الدرجة الترتيب الموافقة

 كبيرة ٗ %78.33 ٘ٙ.ٓ ٖ٘.ٕ يزداد عند صعوبة المواد الدراسية. ٔ
 كبيرة ٔ %82.67 ٗٙ.ٓ ٛٗ.ٕ يجعمني ىادئا في المواقؼ الصعبة. ٕ
 كبيرة ٕ %80.67 ٘ٙ.ٓ ٕٗ.ٕ يجعمني مرنا في التعامؿ مع الناس. ٖ
.يجعمني متماسكا عند موت قريب لي ٗ  كبيرة ٖ 80.67% ٚٙ.ٓ ٕٗ.ٕ 

٘ 
يجعمني متحّمبل بعض الجفاء الصادر مف بعض 

 متوسطة ٘ %74.33 ٔٚ.ٓ ٖٕ.ٕ أعضاء ىيئة التدريس.

 كبيرة -- %79.33 0.66 2.38 المتوسط العاـ
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 بمفيـو المتعمقة قيمة الصبرحوؿ أفراد العينة أف متوسط استجابات نجد ( ٚ) مف الجدوؿ
( والمتوسط يقع ٙٙ.ٓ( وبمغ االنحراؼ المعياري الكمى )ٖٛ.ٕبمغ ) والقدر بالقضاء اإليماف

يشير إلى أف  الثبلثي( والمتوسط في ىذه الفترة حسب التدرج ٖإلى  ٖٗ.ٕضمف الفترة )
 اإليماف بمفيـو المتعمقة لقيمة الصبر جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةدرجة 

 والقدر، كبيرة حسب وجية نظر الطبلب أنفسيـ. بالقضاء
وتاتي ىذه النتيجة متوافقة مع اإلطار النظري ليذه الدراسة، حيث أف عاقبة التحمي بقيمة 

ـْ  ِئفَولَ : }تعالى الصبر دائمًا ما يكوف خيرًا، فقد قاؿ اِبريفَ  َخْيرٌ  َلُيوَ  َصَبْرُت  (ٕٙٔ: النحؿ{ )لِّمصَّ
أضؼ إلى ذلؾ أف الصابريف ليـ عظيـ األجر والثواب، وأف اهلل جؿ وعبل قد اختصيـ بمعيتو 

اِبِريفَ  َمعَ  الّموَ  ِإفَّ  اْصِبُرواْ }وذلؾ بقولو تعالي  النصر أف وقد أخبر النبي  (ٙٗ: األنفاؿ{ )الصَّ
 الصبر في أف "واعمـ وسمـ: عميو اهلل صمى-النبي العسر اليسر: فقد قاؿومع  الصبر مع
 يسرًا" العسر مع وأف الكرب مع الفرج وأف الصبر، مع النصر وأف كثيرًا، خيراً  تكره ما عمى

 لـ ممف أجراً  أعظـ أذاىـ عمى والصبر الناس مخالطة مع ( فالصبرٕٙٗ/ٖ، ٙٔٗٔ)أحمد، 
- وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ أف- عنيما اهلل رضي- عمر كذلؾ: فقد أخبرنا ابف يكف
 يخالط ال الذي المؤمف مف أجراً  أعظـ أذاىـ عمى ويصبر الناس يخالط الذي "المؤمف: قاؿ

( ىذه األدلة كميا تشير إلى عظـ قيمة ٙٛٗ/ٗ، ٙٔٗٔ)أحمد،  أذاىـ" عمى يصبر وال الناس
 يتحمؿ أف يكوف صبورًا، بالقدر بد لممؤمفال الصبر وحسف ثوابيا مف اهلل تعالى. وليذا

 وال احتماؿ، عمى يقوى ال الذي بالقدر، اإليماف ضعيؼ بخبلؼ .باألعباء ويقوـ المشاؽ،
 ضعؼ يعترضو؛ فتجده يكثر الشكوى عمى اليسير مف األمر، بسبب شيء أدنى عمى يصبر

 إيمانو، وقمة صبره.
 اإليماف بمفيوـ وجوانبيا المتعمقة الصبرالكبيرة لقيمة  الممارسةدرجة ويفسر الباحث 

جدة، إلى مناىج التربية االسبلمية في  بمدينة الجامعية المرحمة والقدر، لدى طبلب بالقضاء
مراحؿ التعميـ المختمفة بالمممكة العربية السعودية، والتي تركز عمى بناء العقيدة اإلسبلمية 

، وكذلؾ الدور الكبير الذي تقـو بو المساجد الصحيحة لمطالب وفؽ كتاب اهلل وسنة نبيو 
وأئمتيا في نشر العقيدة الصحيحة وربط الفرد بربو والمجوء إليو فقط في المحف والمصاعب، 
كؿ ذلؾ ساىـ في أف يكوف المجتمع السعودي بشكؿ عاـ مجتمعًا محافظًا عمى القيـ 
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األجياؿ فتصبح ركنًا أساسيًا في  اإلسبلمية المرتبطة بالعقيدة الصحيحة، وبالتالي يتربى عمييا
 ممارساتيـ اليومية.
 )ب( قيمة الرضا:

 جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدىحوؿ  العينة( استجابات أفراد ٛ) جدوؿ
 والقدر بالقضاء اإليماف بمفيوـ المتعمقة لقيمة الرضا

 المتوسط العبارة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

 الدرجة الترتيب

.ال يميؽ بالمسمـ سخطبيف لي أف التيُ  ٔ  كبيرة ٗ 91.13 0.54 2.73 
 كبيرة ٔ 93.10 0.47 2.79 يجعمني سعيدا بما وىب اهلل لي مف قدرات. ٕ
 كبيرة ٕ 91.13 0.52 2.73 يزيدني اطمئنانا في حياتي. ٖ
 كبيرة ٖ 91.13 0.53 2.73 يجعمني راضيا بما كتب اهلل لي مف تخصص دراسي. ٗ
.وضعي االجتماعيل متقببل يجعمني ٘  كبيرة ٘ 88.34 0.56 2.65 

 كبيرة -- 90.97 0.53 2.73 المتوسط العاـ

 بمفيوـ المتعمقة قيمة الرضاحوؿ أفراد العينة أف متوسط استجابات نجد ( ٛ) مف الجدوؿ
( والمتوسط يقع ٖ٘.ٓ)( وبمغ االنحراؼ المعياري الكمى ٖٚ.ٕبمغ ) والقدر بالقضاء اإليماف

يشير إلى أف  الثبلثي( والمتوسط في ىذه الفترة حسب التدرج ٖإلى  ٖٗ.ٕضمف الفترة )
 اإليماف بمفيـو المتعمقة لقيمة الرضا جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةدرجة 

 والقدر، كبيرة حسب وجية نظر الطبلب أنفسيـ. بالقضاء
ع اإلطار النظري حوؿ قيمة الرضا، فقد ذكر ابف حميد، وآخروف وىذه النتيجة تأتي متوافقة م

 اإليماف كماؿ عمى سخطو، وىو دليؿ وتجّنب ورضاه اهلل محّبة ( إلى أف الرضا يثمرٕ٘ٗٔ)
 العبد صبلح مظاىر مف الّنار، كما أنو مظير مف والّنجاة بالجّنة اإلسبلـ، الفوز وحسف

 تحقيؽ إلى واضح وتوّتر، وطريؽ زائد قمؽ مف الّنفسّية األزمات المسمـ وتقواه، وىو يجّنب
 أشدىا ومف اإلنساف عمى وتعالى سبحانو اهلل نعـ أعظـ مف ىو والرضا .االجتماعي الّسبلـ

 وأحكاـ أقدار ألنيا ليا؛ معرض دائماً  واإلنساف مصائب، فالحياة النفسي، استقراره عمى أثراً 
 .قائمة

والقدر،  بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة لقيمة الرضا لممارسة الكبيرةدرجة ويعزو الباحث ال
 الجامعية المرحمة جدة، إلى الوعي الكبير لدى طبلب بمدينة الجامعية المرحمة لدى طبلب

 الذي ىو وقدره اهلل بقضاء جدة، حوؿ قيمة الرضا وأىميتيا في حياة المؤمف، فالمؤمف بمدينة
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 وأف عدـ اإليماف بالقضاء وقدره، وتعالى سبحانو اهلل قضاه ىذا بأف ويؤمف ويسمـ يرضى
زىاؽ االنتحار إلى بالفرد إلى الميالؾ والتي قد تصؿ يؤدي تجدىـ، والقدر  اهلل نسأؿ نفسو، وا 

 تبارؾ اهلل وقدره، يحوؿ وتعالى سبحانو اهلل والعافية، ولكف العبد المؤمف بقضاء السبلمة
لى ونعمة خير إلى مصائبو وتعالى لى رضاً  وا  وأنو كمما زاد إيماف العبد   وقمب، نفس راحة وا 

بقضاء اهلل، زاد رضاه عف ما قدره اهلل عميو في ىذه الحياة، فالرضا عمؿ قمبي قؿ مف يصؿ 
إليو، لذلؾ ندبنا إليو الشرع ولـ يوجبو عمينا، وال يمكف أف يصؿ العبد إليو حتى يمتؤل قمبو 

 حبا هلل، وتوكبل عميو وتسميما لو.
 ج( قيمة التواضع:)

 جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدىحوؿ  العينة( استجابات أفراد ٜ) جدوؿ
 والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة لقيمة التواضع

 المتوسط العبارة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الدرجة الترتيب الموافقة

.اهلل لطمب العوف مفيشعرني بحاجتي  ٔ  كبيرة ٔ 93.76% 0.49 2.81 
.مف الكبر عمى زمبلئي الطبلب يمنعني ٕ  كبيرة ٖ 90.48% 0.54 2.71 
.قبمي لمناس كما ىـتيعتبر سبب ل ٖ  كبيرة ٘ 85.55% 0.60 2.57 
.يشعرني بالراحة عند مساعدة أحد زمبلئي ٗ  كبيرة ٕ 90.64% 0.57 2.72 
.تفوؽ زمبلئييفرحني عند  ٘  متوسطة ٗ 86.86% 0.64 2.61 

 كبيرة -- %89.46 0.57 2.68 المتوسط العاـ
 المتعمقة قيمة التواضعحوؿ أفراد العينة أف متوسط استجابات نجد ( ٜ) مف الجدوؿ

( ٚ٘.ٓ( وبمغ االنحراؼ المعياري الكمى )ٛٙ.ٕبمغ ) والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو
 الثبلثي( والمتوسط في ىذه الفترة حسب التدرج ٖإلى  ٖٗ.ٕوالمتوسط يقع ضمف الفترة )

 المتعمقة لقيمة التواضع جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةيشير إلى أف درجة 
 والقدر، كبيرة حسب وجية نظر الطبلب أنفسيـ. بالقضاء اإليماف بمفيـو

 الّتواضع  ( مف أفٕ٘ٗٔوىذه النتيجة تأتي متوافقة مع ما ذكره )ابف حميد، وآخروف، 
 اهلل مرضاة إلى موصؿ العالميف، وىو طريؽ ربّ  محّبة ودليؿ المؤمنيف أخبلؽ مف كريـ خمؽ
لى ، ٕٖٗٔوذكر )ابف القيـ،  .الّناس مف القرب ثـّ  ومف اهلل مف القرب إلى جّنتو، والّسبيؿ وا 
 الَِّذيفَ  َأيَُّيا تعالى }ياوالميانة" حيث قاؿ  الضعة َويبغض التََّواُضع يحب ُسْبَحاَنوُ  ( أفَ اهللٛ٘ٙ
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 َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َعَمى َأِذلَّةٍ  َوُيِحبُّوَنوُ  ُيِحبُُّيـْ  ِبَقْوـٍ  المَّوُ  َيْأِتي َفَسْوؼَ  ِديِنوِ  َعفْ  ِمْنُكـْ  َيْرَتدَّ  َمفْ  آَمُنوا
 َيشاءُ  َمفْ  ُيْؤِتيوِ  المَّوِ  َفْضؿُ  ذِلؾَ  الِئـٍ  َلْوَمةَ  َيخاُفوفَ  َوال المَّوِ  َسِبيؿِ  ِفي ُيجاِىُدوفَ  اْلكاِفِريفَ  َعَمى
[، وقد أمر اهلل عز وجؿ المؤمف بأف يمف جانبو لممؤمنيف، َٗ٘عِميـٌ{ ]المائدة:  واِسعٌ  َوالمَّوُ 

 ويتواضع ليـ، ويتعايش معيـ ويدع الكافريف وما في يدييـ ألف كؿ ذلؾ زائؿ.
 َجناَحؾَ  َواْخِفْض  َعَمْيِيـْ  َتْحَزفْ  َوال ِمْنُيـْ  َأْزواجاً  ِبوِ  ناَمتَّعْ  ما ِإلى َعْيَنْيؾَ  َتُمدَّفَّ  " }ال 

 [، ٛٛ: ]الحجر ِلْمُمْؤِمِنيفَ 
 بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة قيمة التواضع الكبيرة لممارسةدرجة ويفسر الباحث ال
 عمى صاحبو يحمؿ بالقدر جدة، بأف اإليماف بمدينة الجامعية المرحمة والقدر، لدى طبلب

 بأف لعممو ذلؾ؛ نحو أو عمـ، أو أو شيرة، جاه، أو ماؿ، أوتي في الحياة سواء ميما التواضع
 . منو لسمبيا شاء لو_  وجؿ عز_  وأنو اهلل، بقدر ىو إنما أوتيو ما
 )د( قيمة الشكر: 

 جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدىحوؿ  العينة( استجابات أفراد ٓٔ) جدوؿ
 والقدر بالقضاء اإليماف بمفيوـ المتعمقة لقيمة الشكر

 المتوسط العبارة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الدرجة الترتيب الموافقة

.يحثني عمى حمد اهلل لنتائج دراستي ٔ  كبيرة ٕ 94.42% 0.42 2.83 
.يشعرني بحاجتي لتذكر نعـ اهلل عميّ  ٕ  كبيرة ٔ 94.75% 0.46 2.84 
 كبيرة ٗ %90.64 0.54 2.72 يدفعني ألف استكثر مف الطاعات. ٖ
 كبيرة ٘ %89.16 0.57 2.67 يمنعني عف صرؼ نعـ اهلل فيما يكره. ٗ
 متوسطة ٖ %92.78 0.50 2.78 يجعمني مستبشرا بدواـ النعـ. ٘

 كبيرة -- %92.35 0.50 2.77 المتوسط العاـ
 المتعمقة قيمة الشكرحوؿ أفراد العينة أف متوسط استجابات نجد ( ٓٔ) مف الجدوؿ

( ٓ٘.ٓ( وبمغ االنحراؼ المعياري الكمى )ٚٚ.ٕبمغ ) والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو
 الثبلثي( والمتوسط في ىذه الفترة حسب التدرج ٖإلى  ٖٗ.ٕوالمتوسط يقع ضمف الفترة )

 المتعمقة الشكرلقيمة  جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةيشير إلى أف درجة 
 والقدر، كبيرة حسب وجية نظر الطبلب أنفسيـ. بالقضاء اإليماف بمفيـو
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( أف الشكر ٙٔٗٔوىذه النتيجة تأتي متوافقة مع اإلطار النظري حيث ذكر ابف القيـ )
 َلوُ  منزلة أعمى مف الرضا، وىو منزلة قؿ مف يصؿ إلييا مف العباد فقد قاؿ تعالى: }َيْعَمُموفَ 

 ِمفْ  َوَقِميؿٌ  ُشْكرًا َداُوودَ  آؿَ  اْعَمُموا َراِسَياتٍ  َوُقُدورٍ  َكاْلَجَوابِ  َوِجَفافٍ  َوَتَماِثيؿَ  َمَحاِريبَ  ِمفْ  ءُ َيَشا َما
 الشاكر [. وىو يعتمد عمى أصوؿ ال يستقيـ بدونيا وىي: )خضوعٖٔالشَُّكوُر{ ]سبأ:  ِعَباِديَ 

 ثناء الشاكر لممشكور بنعمتو  وأال -بنعمة المشكور عميو  اعتراؼ الشاكر -لممشكور 
وىذه األصوؿ تأتي مؤكدة إلستجابات أفراد العينة حوؿ  .يكرىو المشكور( فيما يستعمميا

يحثني عمى حمد اهلل الفقرات التي أشاروا إلى أف درجة ممارستيـ لمضامينيا كبيرة وىي )
 -استكثر مف الطاعات يدفعني ألف  -يشعرني بحاجتي لتذكر نعـ اهلل عميّ  - لنتائج دراستي

 يمنعني عف صرؼ نعـ اهلل فيما يكره(.
 بالقضاء اإليماف بمفيوـ المتعمقة قيمة الشكر لممارسة الكبيرةدرجة ويعزو الباحث ال
جدة، إلى كونيـ واعيف لوجوب شكر اهلل عز  بمدينة الجامعية المرحمة والقدر، لدى طبلب

كر التي سبؽ ذكرىا، وكذلؾ لكونيـ قد تربوا وجؿ عمى كؿ أحوليـ، وذلؾ اعتقادًا بأصوؿ الش
عمى العقيدة الصحيحة ضمف المجتمع السعودي ومؤسساتو التي تنطمؽ مف شرع اهلل وفقًا 

 أف يعمـ بالقدر وسمـ، وبالتالي فإنو راسخ عندىـ أف المؤمف عميو اهلل لكتابو وسنة نبيو صمى
 عمى ذلؾ فيبعثو ونقمة، مكروه لكؿ الدافع ىو اهلل وأف وحده، اهلل مف فيي نعمة مف بو ما

ذا المتفضؿ، المنعـ ىو إذ عميو؛ اهلل شكر يحب ما بو نزؿ فإذا بالشكر؛ اهلل إفراد  ما بو نزؿ وا 
 وسموكاً  لؤلدب، ورعاية لمشكوى، وستراً  لمغيظ، كظماً  عميو، قدَّره ما عمى اهلل شكر يكرىو
 .العمـ لمسمؾ
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 )ىػ( قيمة التفاؤؿ:
 جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة مدىحوؿ  العينة( استجابات أفراد ٔٔ) جدوؿ

 والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة لقيمة التفاؤؿ

 المتوسط العبارة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الدرجة الترتيب الموافقة

يجعمني متفائبل بوجود الوظيفة بعد  ٔ
 كبيرة ٘ %85.39 0.64 2.56 الجامعة.

 كبيرة ٔ %89.33 0.53 2.68 يجعمني متيقنا أف التشاـؤ ال يميؽ بالمسمـ. ٕ
 كبيرة ٗ %87.03 0.59 2.61 يشجعني عمى التعمـ واالستزادة منو. ٖ
 كبيرة ٖ %88.51 0.54 2.66 يحثني عمى تجاوز عقبات المواد الدراسية. ٗ
 متوسطة ٕ %88.83 0.58 2.67 يدفعني لممثابرة مف جديد عند إخفاقي. ٘

 كبيرة -- %87.82 0.58 2.63 المتوسط العاـ
 المتعمقة قيمة التفاؤؿحوؿ أفراد العينة أف متوسط استجابات نجد ( ٔٔ) مف الجدوؿ

( ٛ٘.ٓ( وبمغ االنحراؼ المعياري الكمى )ٖٙ.ٕبمغ ) والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو
 الثبلثي( والمتوسط في ىذه الفترة حسب التدرج ٖإلى  ٖٗ.ٕوالمتوسط يقع ضمف الفترة )

 المتعمقة لقيمة التفاؤؿ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةيشير إلى أف درجة 
 والقدر، كبيرة حسب وجية نظر الطبلب أنفسيـ. بالقضاء اإليماف بمفيـو

 رسوؿ سمعت: قاؿ ىريرة، وىذه النتيجة تأتي متوافقة مع اإلطار النظري لمدراسة، فعف أبي
 الكممة: »قاؿ الفأؿ؟ وما: قالوا «الفأؿ وخيرىا طيرة، ال: »يقوؿ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل

 النبي عف عنو، اهلل رضي (. وعف أنسٖ٘ٔ/ٚ، ٕٕٗٔ)البخاري،  «أحدكـ يسمعيا الصالحة
" «الحسنة الكممة: الصالح الفأؿ ويعجبني طيرة، وال عدوى ال: »قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى

 (.ٖ٘ٔ/ٚ، ٕٕٗٔ)البخاري، 
، ٖٓٗٔوالتفاءوؿ مف ىدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقد الذكر)السجستاني، 

 المصطفى كاف حيث الحسنة باألسوة وأخذ المطّيرة بالّسّنة اقتداء الّتفاؤؿ ( أف فيٚٗٓٔ/ٖ
عنو  اهلل رضي-وغزواتو، ومف ذلؾ ما رواه بريدة حروبو في يتفاءؿ وسّمـ عميو اهلل صّمى

 عف سأؿ عامبل بعث إذا وكاف شيء، مف يتطير ال كاف وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف»"
ف وجيو، في ذلؾ بشر ورئي بو فرح اسمو أعجبو فإذا اسمو،  ذلؾ كراىية رئي اسمو كره وا 
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ذا وجيو، في  وجيو، في ذلؾ بشر ورئي فرح اسميا أعجبو فإف اسميا عف سأؿ قرية دخؿ وا 
ف  ".«وجيو في ذلؾ كراىية رئي اسميا كره وا 

 لقيمة التفاؤؿ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب لممارسة الكبيرةدرجة ويعزو الباحث ال
والقدر، إلى أف التفاؤؿ مما يحتاج اإلنساف استصحابو في  بالقضاء اإليماف بمفيوـ المتعمقة

بؿ  اليأس، يعرؼ تجده الحياتو، وأف إيماف المسمـ بقضاء اهلل وقدره، يقوي مف تفاؤلو، فمذلؾ 
 بأف أقدار اهلل نافذة ال محالة. عالماً  اهلل، مف الفرج منتظراً  أحوالو، جميع في متفائبلً  تراه

 رابعًا: النتائج الخاصة بالتساؤؿ الرابع: 
 طبلب منيا يعاني التي الصعوبات لئلجابة عمى التساؤؿ الرابع والذي ينص عمى "ما

 والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ بعض لترسيخ جدة بمدينة الجامعية المرحمة
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد لدييـ؟" 

 (:ٕٔالعينة  كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
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 الجامعية المرحمة طبلب منيا يعاني التي الصعوباتحوؿ  أفراد العينة( استجابات ٕٔ) جدوؿ
 لدييـ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ بعض لترسيخ جدة بمدينة

 المتوسط العبارة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

 الدرجة الترتيب

1 
انتشار الفساد األخبلقي مف خبلؿ بعض وسائؿ اإلعبلـ 

 كبيرة ٙ %88.51 0.62 2.66 المختمفة.

.جتماعيفي أدوات التواصؿ اال المادية انتشار حياة الرفاىية 2  كبيرة ٔٔ 84.89% 0.65 2.55 

بيف في اإليماف بالقضاء والقدر انتشار الشبيات العقدية  3
.أوساط المجتمع  

 كبيرة ٖٔ 82.92% 0.70 2.49

.كثرة الحديث عف الدنيا وقمة الحديث عف اآلخرة 4  كبيرة ٘ 89.16% 0.59 2.67 
.األفبلـ والمسمسبلت المصادمة لمقيـ الدينية كثرة 5  كبيرة ٕٔ 85.06% 0.72 2.55 
.غمو بعض مقدمي الدورات التدريبية في الحديث عف الذات 6  كبيرة ٗٔ 80.79% 0.71 2.42 
.المجتمع أفرادبيف  المادية انتشار التصوير والمقارنات 7  كبيرة ٚ 87.52% 0.64 2.63 
العبارات التشاؤمية بيف أفراد المجتمع.انتشار  8  كبيرة ٓٔ 86.70% 0.68 2.60 

عدـ إدراؾ بعض الطبلب لمقيـ الناتجة عف التمسؾ باإليماف  9
 كبيرة ٕ %90.64 0.58 2.72 بالقضاء والقدر.

 كبيرة ٖ %89.82 0.58 2.69 ربط السعادة لدى بعض أفراد المجتمع باألمور المادية. 10
.األسري في التربية عمى اإليماف بالقضاء والقدرضعؼ الدور  11  كبيرة ٜ 86.70% 0.67 2.60 

ضعؼ ترسيخ اإليماف بالقضاء والقدر في برامج األنشطة  12
 الطبلبية.

 كبيرة ٛ 86.70% 0.66 2.60

تصدير قدوات سيئة متشبثة بالقيـ المادية وتصد عف ذكر  13
 كبيرة ٔ %90.80 0.54 2.72 اإليماف بالقضاء والقدر.

تفشي بعض المفاىيـ الخاطئة عف اإليماف بالقضاء والقدر  14
 في المجتمع.

 كبيرة ٗ 88.83% 0.57 2.67

 كبيرة ٘ٔ %80.62 0.74 2.42 صعوبة فيـ المصطمحات المتعمقة باإليماف بالقضاء والقدر. 15
 كبيرة -- %86.64 0.64 2.60 المتوسط العاـ

 طبلب منيا يعاني التي حوؿ الصعوباتستجابات االأف متوسط نجد ( ٕٔمف الجدوؿ )
 والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ بعض لترسيخ جدة بمدينة الجامعية المرحمة
( والمتوسط يقع ضمف الفترة ٓٙ.ٓ( وبمغ االنحراؼ المعياري الكمى )ٓٙ.ٕبمغ ) لدييـ

 التي الصعوباتيشير إلى أف  الثبلثي( والمتوسط في ىذه الفترة حسب التدرج ٖ إلى ٖٗ.ٕ)
 اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض لترسيخ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب منيا يعاني

 كبيرة. لدييـ والقدر بالقضاء



 .انًرحهح انجايعٍح تًذٌُح جذجدور اإلًٌاٌ تانقضاء وانقذر فً ترسٍخ تعض انقٍى انترتىٌح نطالب 

- ٔٔٙ٘ - 

ويرى الباحث أف تصدير القدوات السيئة المتشبثة بالقيـ المادية والمبتعدة عف ذكر اإليماف 
عض وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، باألخص وسائؿ اإلعبلـ الجديد بالقضاء والقدر مف خبلؿ ب

)مواقع التواصؿ االجتماعي وغيرىا( وعدـ إدراؾ بعض الطبلب لمقيـ الناتجة عف التمسؾ 
وربط السعادة لدى بعض أفراد  المادية انتشار حياة الرفاىيةباإليماف بالقضاء والقدر بسبب 

كثرة الحديث عف الدنيا وقمة الحديث الروحانيات و  المجتمع باألمور المادية فقط والبعد عف
 لترسيخ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب منيا ، مف ابرز الصعوبات التي يعانيعف اآلخرة

 لدييـ. والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ بعض
كما أف تفشي بعض المفاىيـ الخاطئة عف اإليماف بالقضاء والقدر في المجتمع، نتيجة 

وانشغاؿ الوالديف عف األبناء  ضعؼ الدور األسري في التربية عمى اإليماف بالقضاء والقدر
وانحسار التواصؿ والحوار األسري بسبب انشغاؿ كؿ مف أفراد األسرة عف البقية سواء بوسائؿ 

تماعي أو بمتابعة الكثير مف المسمسبلت واألفبلـ وغيرىا، يسبب صعوبة فيـ التواصؿ االج
 المصطمحات المتعمقة باإليماف بالقضاء والقدر لدى األبناء.

 خامسًا: النتائج الخاصة بالتساؤؿ الخامس: 
 المرحمة لطبلب المعينة الوسائؿ لئلجابة عمى التساؤؿ الخامس والذي ينص عمى "ما

قاـ الباحث والقدر؟"  بالقضاء اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة بمدينة الجامعية
بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة  كما في الجدوؿ 

 (:ٖٔرقـ )
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 بمدينة الجامعية المرحمة لطبلب المعينة الوسائؿحوؿ  أفراد العينة( استجابات ٖٔ) جدوؿ
 والقدر بالقضاء اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة

 المتوسط العبارة ـ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

 الدرجة الترتيب

1 
ربط اإليماف بالقضاء والقدر باألجر في اآلخرة لمف 

 كبيرة ٕ %95.07 0.43 2.85 حققو.

.المادة العمميةاستخداـ األسموب القصصي في عرض  2  كبيرة ٕٔ 90.97% 0.52 2.73 

3 
توضيح أف أرزاؽ الناس مقدرة مف عند اهلل الرازؽ 

.الكريـ  كبيرة ٔ 96.22% 0.37 2.89 

تسميط الضوء عمى القدوات الممارسة لمقيـ التربوية  4
.لئليماف بالقضاء والقدر  كبيرة ٜ 91.79% 0.52 2.75 

بالقضاء والقدر. اإليمافضرب األمثمة لسعادة مف حقؽ  5  كبيرة ٗ 93.10% 0.50 2.79 

بالقضاء  أف األمف يحصؿ بتحقيؽ اإليماف توضيح 6
 كبيرة ٔٔ %91.46 0.56 2.74 والقدر.

تعزيز المناىج بموضوعات اإليماف بالقضاء والقدر في  7
.األقساـ الشرعية واألقساـ التربوية  كبيرة ٖ 92.94% 0.49 2.79 

تعميمية لتعزيز اإليماف بالقضاء والقدر.تصميـ برامج  8  كبيرة ٛ 91.95% 0.52 2.76 

9 
تدريب المعمميف عمى التأصيؿ التربوي اإلسبلمي لمرد 
عمى الشبيات المتعمقة بمفيوـ اإليماف بالقضاء 

.والقدر  
 كبيرة ٘ 92.94% 0.52 2.79

انتاج تطبيقات إلكترونية تدعـ التطبيقات التربوية  10
.بالقضاء والقدرلئليماف   كبيرة ٖٔ 88.83% 0.61 2.67 

تغيير النمط التقميدي لخطب الجمعة إلى الحديث عف  11
.الممارسات التطبيقية لئليماف بالقضاء والقدر  

 كبيرة ٘ٔ 87.03% 0.62 2.61

12 
صنع أفبلـ قصيرة تدعـ القيـ التربوية لئليماف بالقضاء 

.والقدر  كبيرة ٓٔ 91.30% 0.50 2.74 

وضع حقائب تدريبية تستقطب الطبلب لتعمـ كيفية  13
.ممارسة القيـ التربوية لئليماف بالقضاء والقدر  كبيرة ٗٔ 88.34% 0.63 2.65 

لئليماف الجامعات بوضع برامج تخدـ القيـ التربوية  قياـ 14
 كبيرة ٙ %92.45 0.52 2.77 بالقضاء والقدر.

إقامة حمبلت تطوعية تساعد عمى ممارسة القيـ  15
بالقضاء والقدر. ئليمافل لتربويةا  

 كبيرة ٚ 92.28% 0.54 2.77

 كبيرة -- %91.78 0.52 2.75 المتوسط العاـ
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 المرحمة لطبلب المعينة حوؿ الوسائؿستجابات االأف متوسط نجد ( ٖٔمف الجدوؿ )
( ٘ٚ.ٕبمغ ) والقدر بالقضاء اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة بمدينة الجامعية

( والمتوسط ٖ إلى ٖٗ.ٕ( والمتوسط يقع ضمف الفترة )ٕ٘.ٓوبمغ االنحراؼ المعياري الكمى )
درجة موافقة أفراد العينة عمى ما ذكر مف يشير إلى أف  الثبلثيفي ىذه الفترة حسب التدرج 

 لمفيـو التربوية القيـ بعض لتعزيز جدة مدينةب الجامعية المرحمة لطبلب المعينة الوسائؿ
 والقدر كبيرة. بالقضاء اإليماف

 بعض لتعزيز جدة بمدينة الجامعية المرحمة لطبلب المعينة ويرى الباحث أف أبرز الوسائؿ
والقدر تتمثؿ في أف يتـ ربط اإليماف بالقضاء والقدر  بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ

أرزاؽ الناس مقدرة مف عند اهلل الرازؽ في أذىاف الطبلب باألجر في اآلخرة لمف حققو، وأف 
فيتحقؽ ليـ بذلؾ ‘ ، فتنمو عندىـ قيمة الرضا بما قسـ اهلل ليـ والشكر عمى النعمةالكريـ

االسبلمية في مراحؿ التعميـ بشكؿ عاـ مف اتباع األمف النفسي. وأنو البد لمعممي التربية 
الطرؽ واألساليب العممية والمنيجية التي تسيـ بشكؿ فعاؿ في تنمية القيـ لدى الطبلب 

 مف أكثرالذي يعتبر  الحوار والمناقشةكأسموب القصص في عرض المادة التعميمية، وأسموب 
 الفرصةأماـ يفتح ألف الحوار يزىا؛ وذلؾلتعميـ القيـ وبيانيا وتعز  مبلئمة التربوية األساليب
لمنقاش، وىو  المعروضة القضايا القيمية المختمفة حوؿ  عف أفكاره وتصوراتو لمتعبير الطالب
تسميط الضوء عمى القدوات الممارسة لمقيـ .أضؼ إلى ذلؾ صحتيا وخطأىا يكتشؼ بذلؾ

بالقضاء والقدر،  ؽ اإليمافضرب األمثمة لسعادة مف حق، و التربوية لئليماف بالقضاء والقدر
 .تعزيز المناىج بموضوعات اإليماف بالقضاء والقدر في األقساـ الشرعية واألقساـ التربويةو 

 الفروؽ في استجابات أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية:
حوؿ دور اإليماف  العينة استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ لمتحقؽ مف وجود

 تعزىبالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة جدة 
تحميؿ التبايف اختبار إجراء تـ  (األكاديمي المستوى التخصص،) اتيـ الديموغرافيةلمتغير 

(ANOVA) التاليةوؿ اكما ىو موضح في الجد: 
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 :أواًل: التخصص الجامعي
لمفروؽ في استجابات أفراد العينة حوؿ دور ( ANOVAتحميؿ التبايف )اختبار ( ٗٔ) جدوؿ

اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة جدة 
 تبعًا لمتخصص العممي

 مجموع مصدر االختبلؼ المتغير
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

مستوى  (Fقيمة )
 الداللة

لبعض  أفراد العينةممارسة  مدى
القيـ التربوية المتعمقة بمفيوـ 

 اإليماف بالقضاء والقدر

 107.825 6 656.949 بيف المجموعات
1.950 .059 

 59.455 196 11653.218 داخؿ المجموعات

صعوبات ترسيخ بعض القيـ التربوية 
لدييـر لمفيوـ اإليماف بالقضاء والقد  

المجموعاتبيف   184.748 6 30.791 
.927 .476 

 33.200 196 6507.233 داخؿ المجموعات
المعينة لتعزيز بعض القيـ  وسائؿال

اإليماف بالقضاء  التربوية لمفيوـ
 والقدر

 19.175 6 115.053 بيف المجموعات
.832 .546 

 23.049 196 4517.617 داخؿ المجموعات

 الدرجة الكمية
المجموعاتبيف   1592.415 6 265.402 

1.558 .161 
 170.402 196 33398.876 داخؿ المجموعات

   لجميع المحاور كانت غير دالة احصائيًا  (F)( نجد أف قيـ ٗٔمف الجدوؿ )

دور في استجابات أفراد العينة حوؿ ذات داللة احصائيًا مما يعني أنو ال توجد فروؽ       
والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة جدة اإليماف بالقضاء 

. أي جميع أفراد العينة )بمختمؼ تخصصاتيـ العممية( متفقوف عمى تبعًا لمتخصص العممي
تقدير دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية 

 بمدينة جدة.
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 ثانيًا: المستوى الدراسي
لمفروؽ في استجابات أفراد العينة حوؿ دور ( ANOVAتحميؿ التبايف )اختبار ( ٘ٔ) جدوؿ

اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة جدة 
 تبعًا لممستوى الدراسي

 مصدر المتغير
 االختبلؼ

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
(F) 

مستوى 
 الداللة

مدى ممارسة أفراد العينة 
لبعض القيـ التربوية 

المتعمقة بمفيـو اإليماف 
 بالقضاء والقدر

بيف 
 32.846 6 197.074 المجموعات

.527 .788 
داخؿ 

 62.363 196 12223.094 المجموعات

صعوبات ترسيخ بعض 
القيـ التربوية لمفيـو 
اإليماف بالقضاء والقدر 

 لدييـ

بيف 
 26.282 6 157.694 المجموعات

.788 .580 
داخؿ 

 33.338 196 6534.286 المجموعات

الوسائؿ المعينة لتعزيز 
بعض القيـ التربوية لمفيـو 

 اإليماف بالقضاء والقدر

بيف 
 31.927 6 191.560 المجموعات

1.409 .213 
داخؿ 

 22.659 196 4441.109 المجموعات

 الدرجة الكمية

بيف 
 46.727 6 280.362 المجموعات

.264 .953 
داخؿ 

 177.097 196 34710.928 المجموعات

   لجميع المحاور كانت غير دالة احصائيًا  (F)( نجد أف قيـ ٘ٔمف الجدوؿ )

في استجابات أفراد العينة حوؿ ذات داللة احصائية مما يعني أنو ال توجد فروؽ       
دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية بمدينة 

( متفقوف مستوياتيـ الدراسيةجميع أفراد العينة )بمختمؼ أف . أي جدة تبعًا لممستوى الدراسي
التربوية لطبلب المرحمة دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ  تقييـعمى 

 . الجامعية بمدينة جدة
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 يهخص انُتائج:

 لقيمة الصبر جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسة أظيرت النتائج أف درجة 
وانحراؼ ( ٖٛ.ٕبمغ )والقدر، كبيرة وذلؾ بمتوسط  بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة
 .(ٙٙ.ٓ) معياري

  لقيمة الرضا جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةدرجة أظيرت النتائج أف 
وذلؾ  والقدر، كبيرة حسب وجية نظر الطبلب أنفسيـ بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة
 .(ٖ٘.ٓ) وانحراؼ معياري( ٖٚ.ٕ)بمتوسط 

  لقيمة التواضع جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةدرجة أظيرت النتائج أف 
انحراؼ معياري و ( ٛٙ.ٕ)والقدر، كبيرة وذلؾ بمتوسط  بالقضاء اإليماف بمفيوـ المتعمقة

(ٓ.٘ٚ). 
  لقيمة الشكر جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةدرجة أظيرت النتائج أف 

وانحراؼ ( ٚٚ.ٕبمغ )وذلؾ بمتوسط  والقدر، كبيرة بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة
 معياري.

  لقيمة التفاؤؿ جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب ممارسةجة در أظيرت نتائج الدراسة أف 
 وانحراؼ معياري( ٖٙ.ٕبمغ )وذلؾ بمتوسط  والقدر بالقضاء اإليماف بمفيـو المتعمقة

(ٓ.٘ٛ). 
  جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب منيا يعاني التي الصعوباتأف أظيرت النتائج 

كبيرة، وذلؾ بمتوسط  لدييـ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ بعض لترسيخ
 .(ٓٙ.ٓ) وانحراؼ معياري( ٓٙ.ٕبمغ )

  جدة بمدينة الجامعية المرحمة طبلب منيا يعاني التي أبرز الصعوباتأف أظيرت النتائج 
تمثمت في تصدير  لدييـ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض لترسيخ

بالقيـ المادية وتصد عف ذكر اإليماف بالقضاء والقدر، وعدـ إدراؾ  قدوات سيئة متشبثة
بعض الطبلب لمقيـ الناتجة عف التمسؾ باإليماف بالقضاء والقدر، وربط السعادة لدى 
بعض أفراد المجتمع باألمور المادية، باإلضافة إلى تفشي بعض المفاىيـ الخاطئة عف 

، ة الحديث عف الدنيا وقمة الحديث عف اآلخرةكثر اإليماف بالقضاء والقدر في المجتمع، و 
انتشار الشبيات العقدية ، و ضعؼ الدور األسري في التربية عمى اإليماف بالقضاء والقدرو 

 .بيف أوساط المجتمعفي اإليماف بالقضاء والقدر 
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  لتعزيز جدة بمدينة الجامعية المرحمة لطبلب المعينة أبرز الوسائؿأف أظيرت النتائج 
توضيح تمثمت في: العمؿ عمى  لدييـ والقدر بالقضاء اإليماف لمفيوـ التربوية القيـ بعض

، وربط اإليماف بالقضاء والقدر باألجر في أف أرزاؽ الناس مقدرة مف عند اهلل الرازؽ الكريـ
تعزيز المناىج بموضوعات اإليماف بالقضاء والقدر في األقساـ اآلخرة لمف حققو، و 

بالقضاء والقدر،  ضرب األمثمة لسعادة مف حقؽ اإليماف، و يةالشرعية واألقساـ التربو 
تدريب المعمميف عمى التأصيؿ التربوي اإلسبلمي لمرد عمى الشبيات المتعمقة باإلضافة إلى 

لئليماف الجامعات بوضع برامج تخدـ القيـ التربوية  ، وقياـبمفيـو اإليماف بالقضاء والقدر
 ئليمافل لتربويةاقامة حمبلت تطوعية تساعد عمى ممارسة القيـ بالقضاء والقدر، و 

 بالقضاء والقدر، وتصميـ برامج تعميمية لتعزيز اإليماف بالقضاء والقدر.
 في استجابات أفراد العينة ذات داللة احصائيًا أنو ال توجد فروؽ  أظيرت نتائج الدراسة

التربوية لطبلب المرحمة الجامعية  دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـحوؿ 
 . بمدينة جدة تبعًا لمتخصص العممي

 في استجابات أفراد العينة ذات داللة احصائية أنو ال توجد فروؽ  أظيرت نتائج الدراسة
دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعض القيـ التربوية لطبلب المرحمة الجامعية حوؿ 

 . راسيبمدينة جدة تبعًا لممستوى الد
 انتىصٍاخ:

  لدى طبلب المرحمة والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـضرورة ترسيخ 
 قاط إيمانية تدفعو وتغذيو، خاصة في ضوءنفالسموؾ اإلنساني يحتاج دائما إلى  ،الجامعية

مف عولمة وتموث ثقافي، وقيمي، وذلؾ مف  المتغيرات العالمية التي يعيشيا شباب اليوـ
التربوية المتعمقة بالقيـ  لترغيب طبلبيا بااللتزاـ الجامعاتبرامج موجية تقـو بيا  خبلؿ

 .تنميتياو  بمفيـو اإليماف بالقضاء والقدر
 الجامعات بنشر القيـ اإلسبلمية بيف الطبلب طواؿ فترة الدراسة مف أجؿ التنشئة  إىتماـ

الدينية اإلسبلمية المباشرة عمى تأثير الثقافات األخرى وذلؾ بطرح المزيد مف المواد 
 المتعمقة بالثقافة اإلسبلمية.

 القيـ  مف حيث تنمية يافي ضوء ىذه الدراسة عمى طبلب الجامعات ضرورة أف تركز
مف خبلؿ  ، وحثيـ دائما عمى اإللتزاـ بياالمتعمقة بمفيـو اإليماف بالقضاء والقدر التربوية

  دراستيـ التدريس والبرامج المتعددة التي تقدميا ليـ خبلؿ فترة أعضاء ىيئة
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  يمثؿ سموؾ أعضاء  حيثمف خبلؿ التعمـ بالقدوة،  التربويةالتأكيد عمى تعميـ الطبلب القيـ
 . لطبلبيـدوة ىيئة التدريس ق

 مف  المختمفة وتفعيميا ومصادرالمعرفة تييئة مراكز ومصادرالمعمومات، وتوفير المكتبات
مف المعارؼ، لتكويف الشخصية  عمى القراءة واإلطبلع واالستزادة اجؿ حث الطبلب

 .المعتزة بقيميا المتزنة ةبلمياإلس
 ترسيخدريس في كيفية ضرورة عقد دورات تدريبية وندوات ومحاضرات ألعضاء ىيئة الت 

  .لدى الطبلب والقدر بالقضاء اإليماف لمفيـو التربوية القيـ بعض
 مف مدرسة والتعميـ  ضرورة المشاركة اإليجابية الفاعمة بيف مؤسسات ووسائط التربية

ببرامج مشتركة فيما بينيا ويساىـ كبل  ؿ إعبلـ وغيرىا والقياـئوأسرة ومسجد ووساوجامعة 
 .وتفعيميافي نجاحيا 

 انًقترحاخ: 

 في مناطؽ  التربوية القيـ دور اإليماف بالقضاء والقدر في ترسيخ بعضدراسة عف  إجراء
  .تعميمية ومحافظات أخرى

 ة.كاالبتدائية والثانوي طبلب مراحؿ أخرى لدى القيـ األخبلقية تنمية عف دراسة  إجراء  
  أخطار العولمة والتدىور األخبلقي إجراء دراسة عف القيـ اإلسبلمية ودورىا في مواجية

 لممجتمعات
  إجراء دراسة عف مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لؤلساليب التي تساعد عمى تعزيز

 القيـ اإلسبلمية.
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(. اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ. ٜٔٗٔإبف تيمية، أحمد بف عبدالحميـ. )
 بيروت: دار عالـ الكتب.
 (. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة.ٜٖٚٔإبف حجر، أحمد بف عمي. )
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ياؾ نستعيف. بيروت: (. مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبٙٔٗٔإبف القيـ، محمد ابي بكر. ) د وا 
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 (. القضاء والقدر. عماف: دار النفائس.ٕ٘ٗٔاألشقر، عمر سميماف. )
 المفردات في غريب القرآف. دمشؽ: دار القمـ.(. ٕٔٗٔاألصفياني، الحسيف )

 (. صحيح البخاري. دار طوؽ النجاةٕٕٗٔالبخاري، محمد )
(. معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف. بيروت: دار إحياء التراث ٕٓٗٔالبغوي، الحسيف بف مسعود. )
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مصطفى البابي (. سنف الترمذي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة ٜٖ٘ٔالترمذي، محمد بف عيسى. )
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(. الصحاح تاج المغة وصحاح العربية )الطبعة الرابعة(. بيروت: ٚٓٗٔالجوىري الفارابي، أبو نصر )

 دار العمـ لممبلييف.
 (. أصوؿ التربية اإلسبلمية. المدينة المنورة: دار عالـ الكتب.ٕٓٗٔالحازمي، خالد حامد. )
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 (. معجـ مقاييس المغة. دار الفكر مجمع المغة العربية.ٜٜٖٔالرازي، أحمد بف فارس )



 .انًرحهح انجايعٍح تًذٌُح جذجدور اإلًٌاٌ تانقضاء وانقذر فً ترسٍخ تعض انقٍى انترتىٌح نطالب 

- ٔٔٚٗ - 

(. ظاىرة اإلنتحار التشخيص والعبلج. الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعموـ ٕٚٗٔالرشود، عبداهلل )
 األمنية.

 (. لذة العبادة. اإلسكندرية: دار الصفا والمروة.ٕٙٗٔروشو، خالد السيد. )
 (. سنف أبي داود. دار الرسالة العالمية.ٖٓٗٔالسجستاني، أبو داود سميماف األشعث. )

 (. تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف. مؤسسة الرسالة.ٕٓٗٔالسعدي، عبدالرحمف. )
 شؽ: دار ابف كثير.(. فتح القدير. دمٗٔٗٔالشوكاني، محمد عمي. )

 (. مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ. الرياض: مؤسسة الرسالة.ٕٔٗٔالشيباني، أحمد بف حنبؿ. )
 (. المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية. الرياض: مطابع العبيكاف.ٕٚٗٔالعساؼ، صالح )

ار العمـ (. الصحاح تاج المغة وصحاح العربية. بيروت: دٚٓٗٔالفارابي، أبو نصر الجوىري. )
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 ة.(. الجامع ألحكاـ القراف. القاىرة: دار الكتب المصريٖٗٛٔالقرطبي، محمد بف أحمد. )
 (. سنف ابف ماجو. دار الرسالة العالمية.ٖٓٗٔالقزويني، محمد بف يزيد. )

(. اآلثار التربوية لئليماف بالقضاء والقدر. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ٕٕٗٔلولو، محمد )
 اليرموؾ، األردف.

 (. الرائد. جدة: دار األندلس الخضراء.ٕٚٗٔمازف عبدالكريـ الفريح. )
(. قمؽ المستقبؿ واتخاذ القرار وعبلقتيما ببعض المتغيرات الثقافية لدى عينة ٖٗٗٔب )المالكي، ثوا

مف طبلب الجامعة بمحافظة الميث ومحافظة جدة.رسالة )ماجستير( غير منشورة، أـ القرى، 
 مكة:السعودية.

(. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاىب الناس فيو. ٛٔٗٔالمحمود، عبدالرحمف. )
 لرياض: دار الوطف.ا

 (. صحيح مسمـ. بيروت: دار المعرفة.ٜٔٗٔمسمـ، مسمـ بف الحجاج. )
مف  ٓٗٗٔ، ٖٓ(. موسوعة النابمسي. تـ الحصوؿ عميو محـر ٕٔٓٓالنابمسي، محمد )

www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6878&id=205&sid=801&ssid=http://
883&sssid=896 

(. المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج. بيروت: دار إحياء ٕٜٖٔالنووي، يحيى بف شرؼ. )
 التراث العربي.

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6878&id=205&sid=801&ssid=883&sssid=896
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=6878&id=205&sid=801&ssid=883&sssid=896
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 (. صحيح مسمـ. بيروت: دار إحياء التراث العربي.ٕٓٗٔالنيسابوري، مسمـ )
مف  ٓٗٗٔ، ٖٔ(. وزارة الداخمية. تـ الحصوؿ عميو ربيع األوؿ ٜٖٗٔوزارة الداخمية )

-https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/dp
home/!ut/p/z0/fYxBCsIwFESv0o3L8r9Rql0GF60WC1LQmk34pkGibWLbI

-yQVcDLw3DAMCWhCWvuZJ3jhLffC7yGR-D2
jBpsMGprgBOL_KLyY1zgKDkI56_XioVVuGMh2SUKQ5luWUV1ntEfqz5tTr

wsJ9evcDadTh5u0XNgT37Q1gdUSsmoOrrMU8ZShusdSW3h8y5uP4TJN
1Y/! 
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