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 ملخص البحث
)دور العقيدة االسالمية في معالجة االثار السلبية على الفرد والمجتمع   فهذا ملخص للبحث الذي نروم الشروع فيه والذي يقوم على دراسة : 

.وتتمثل أهمية الموضوع انه بعد تعرض المجتمع العراقي الى ازمات عديدة نتيجة  سيطرة ما يسمى بتنظيم )داعش( جعل بعد احداث داعش(
العراقي في حالة من عدم االستقرار والتوازن مما سبب اثار سلبية على المجتمع في مختلف الجوانب مؤلمة للمجتمع ككل، وتلمسنا    المجتمع

بعض هذه االثار على أفراد المجتمع من خالل المحاضرات في الجامعة او من خالل مخالطة الناس في المساجد والمناسبات، مما يهدد 
لفكرية لشرائح كثيرة من المجتمع، ولذلك يقع على عاتق المؤسسات التعليمية والدينية والدعاة والباحثين والمنظمات مسؤولية  االستقرار والسالمة ا 

التي تهدد استقرار أبناء  معالجة ابرز االثار السلبيةإيجاد حلول للمشاكل المجتمعية، ويأمل الباحثان أن يكون هذا البحث خطوة في طريق  
 ، المجتمع، الغلو، قيم ، الحلول.العقيدة، أثار : الكلمات المفتاحيةة عالجها.المجتمع، وكيفي

ABSTRACT 

This is a summary of the research that we intend to embark on, which is based on the study of “the role of the 

Islamic faith in addressing the negative effects on the individual and society after the events of ISIS”. 

The importance of the topic is that after the Iraqi society was exposed to many crises as a result of the control 

of the so-called organization (ISIS), it made the Iraqi society in a state of instability and balance, which caused 

negative effects on society in various painful aspects of society as a whole, and we felt some of these effects on 

the members of society through Lectures at the university or through mixing with people in mosques and events, 

which threatens stability   The intellectual integrity of many segments of society, and therefore it is the 

responsibility of educational and religious institutions, preachers, researchers and organizations to find 

solutions to societal problems. Creed ،Effects ،Society ،hyperbole ،Values ،solutions . 

 املقدمــــــــــــــــة.
 ، والصالُة والسالُم على المبعوِث رحمًة للعالميَن، وعلى آِلِه وصحِبِه الموصوفيَن بالخيريِ ِة ، وَمن ساَر على نهِجِهم القويِم. رب العالمينالحمد هلل  
المجتمع هو االساس الذي تبتني عليه االوطان، وإذ يواجه المجتمع المسلم اليوم تحديات كبيرة وظواهر خطيرة أدت في كثير من    انأما بعد.

والنفسي والفكري ومنها ما   اإليمانياالحيان الى فقدان أمنه الداخلي وتماسكه وتشتت أبنائه وضياعهم على مستويات عدة، منها  المستوى  
الخالق، ال سيما والعالم يشهد تغيرات متوالية، تحمل أفكارا متعددة االتجاهات، يعمل أصحابها على نشرها بوسائل اإلعالم  يتعلق بالقيم وا

من خالل    لذا يجب علينا ان نهتم باالستقرار النفسي للمجتمع،  المتطورة ، مما يجعل تأثيرها على االستقرار النفسي للمجتمع سريًعا وخطيًرا،
النفسية المتوازنة تنتج عقاًل هادئا متوازنًا، بعيدة عن المشاكسة  ألن    معالجة ابرز االثار السلبة التي عانى منها المجتمع بعد احداث داعش،

  لحلول لتلك ايجاد ا ومن أجل  والهيجان والغضب المنفلت، كما تحفظها من االنغالق على الذات وحمل الحقد والكره تجاه اآلخرين المخالفين،  
دور العقيدة االسالمية في معالجة االثار السلبية )  ناهكتب هذا البحث الذي أسمينو   ينادلوا بدلو نان    ناأرداالثار السلبية على الفرد والمجتمع  

 . (على الفرد والمجتمع  بعد احداث داعش.
عديدة نتيجة  سيطرة ما يسمى بتنظيم )داعش( جعل المجتمع   تتمثل أهمية الموضوع انه بعد تعرض المجتمع العراقي الى ازماتأهمية املوضوع:

هذه    بعض  نا مؤلمة للمجتمع ككل، وتلمسسلبية على المجتمع في مختلف الجوانب  ب اثار  بالعراقي في حالة من عدم االستقرار والتوازن مما س
في المساجد والمناسبات، مما يهدد االستقرار والسالمة   على أفراد المجتمع من خالل المحاضرات في الجامعة او من خالل مخالطة الناس  االثار

ل للمشاكل الفكرية لشرائح كثيرة من المجتمع، ولذلك يقع على عاتق المؤسسات التعليمية والدينية والدعاة والباحثين والمنظمات مسؤولية إيجاد حلو 
 التي تهدد استقرار أبناء المجتمع، وكيفية عالجها .  االثار السلبيةمعالجة ابرز أن يكون هذا البحث خطوة في طريق   انالمجتمعية، ويأمل الباحث

 في البحث هو اآلتي: ناكان منهجمنهج البحث.
 المجتمع .  افراد على ألبرز االثار السلبية منهجا تحليليا استقرائيا وذلك من خالل التتبع واالستقراء  نا.اتبع1
 اآليات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم اآلية في الهامش تيسيرًا للقارئ   نا.عزو 2
األحاديث واألثار الواردة في البحث من الصحيحين أو أحدهما، وإذا لم يكن في الصحيحين خرجتها من كتب السنة األخرى، فضاًل    نا.خرَّج4

 عن نقل أقوال العلماء في الحكم على الحديث.
 للتعريف بها.   المصادر والمراجععرَّفت بالمصطلحات والمفاهيم الواردة في البحث، من خالل الرجوع إلى .5
 .البحث في ذكرهم ورد . ترجمنا لألعالم الذين 6
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 . جمع المادة العلمية من مصادرها المعتمدة.  6
 أسباب اختيار املوضوع:

 التي تنتشر بين أبناء  المجتمع بسبب سيطرة الخوارج ) الدواعش( فترة من الزمن  سلبية   مهمة تتعلق بمعالجة ابرز االثار ال إنه يعالج مسألة   .1
 تبين الدراسة أن الحفاظ على استقرار المجتمع، أصل انساني وشرعي أوجبته الكثير من النصوص، كما أسست له الكثير من القواعد. .2
 . بيان دور العقيدة االسالمية في عالج ما تعانيه االمة االسالمية من مشاكل  .3
 بث الوعي بين أبناء المجتمع وتبصريهم بأهم الوسائل التي تمك ن االنسان وتساعده على االستقرار والخالص من هذه االثار السلبية. .4

 خطة البحث:
ُة العلميَُّة أن يكون البحث مبنيًا على ُمَقد مة، وتمهيد، وثالثة مباحث، تتلوها خاتمة، مع ثبت للمصادر والمراجع.    المبحث االول: فرضت المادَّ

لمطلب لغة واصطالحا.ا  العقيدةالمطلب االول: تعريف االثر لغة واصطالحا.المطلب الثاني: تعريف  وحسب المطالب االتية:االطار المفاهيمي  
أبرز االثار السلبية على  الفرد  :  الثانيالمبحث  لغة واصطالحا.   المجتمعلغة واصطالحا.المطلب الرابع : تعريف    المعالجةالثالث: تعريف  

االثار المطلب الثاني:    .في الجانب العقدي  االثار السلبية على الفرد والمجتمعالمطلب األول:  مطالب:  ةوتحته ثالث  والمجتمع بعد احادث داعش
والمجتمع الفرد   على  الجانب  السلبية  وا  في  الثالث:  .لنفسيالفكري  والمجتمعالمطلب  الفرد  على  السلبية  الجانب   االثار    السلوكي   في 

 دور العقيدة في عالج االنحرافات في الجانب العقديالمطلب األول:  مطالب: ثالثةوتحته  حلوُل والمعالجاتُ ال: الثالثالمبحث واالخالقي.
دور العقيدة في عالج االنحرافات في الجانب السلوكي  المطلب الثالث:  دور العقيدة في عالج االنحرافات في الجانب الفكري.طلب الثاني:  الم

  على اختيار هذا الموضوع،   ناوأعان  اوهو للحمد أهٌل، أن وفقن  -تعالى  -حمد هللان  نافإن  وختامًا:.الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات   واالخالقي.
هذا الكمال    نافي بحث  نابلغ  اأننندعي    كثيرًا من كتب العقيدة النافعة، وال  ناوعرف  ناقرأ  افيه؛ وذلك ألنن  ناكبيرة منذ أن بدأ  ةبفائد  ناالذي شعر 

إليه، فإنَّ الدين النصيحة،    اعليه ويرشدن  امن كل ناظر يطلع على عيب أن يدلن  ناوحَده، ورجائ  -تعالى  –واالستيعاب الشامل، فالكماُل هلل  
: )َوَيْأَبى هللُا الِعْصَمَة لِكَتاٍب –رحمه هللا    -  ( 1)وكما قال ابن رجب  اإلمام  ستغفر هللا العظيم عما شذَّ به القلم، أو زلَّ به الفكر؛ وكما قال نو 

(والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله الصادق األمين، 2).اْغَتَفَر َقليل َخَطِأ الَمْرِء ِفي َكِثيِر َصَواِبِه( َغْيِر ِكَتاِبِه، َوالُمْنِصُف َمْن  
 وصحبه أجمعين. وعلى آله 

 :مطالب ثالثة املبحث االول: االطار املفاهيمي وحتته
 .واصطالحًا ُلغًة( االثر)  تعريف: األول املطلب      

 .(1)(ويقال لضربة السيف: أثره،  آثاره  -- وسنن النبي  ،  اأْلََثُر َبِقيَُّة َما ُيَرى ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َوَما اَل ُيَرى َبْعَد َأْن َتْبَقى ِفيِه َعَلَقةٌ   )األثر لغة:اواًل.  
 في بحثنا:  يهمنا  الذي  التعريف  معناه، وسنقتصر على  تحدد   التي  للضوابط  تبعا   وذلك  العلماء لألثر،  تعريفات  اصطالحًا: تعددت  األثرثانيًا.  
 . (2) الجزء( بمعنى والثالث العالمة، بمعنى والثاني الشيء،  من الحاصل وهو النتيجة،: بمعنى األول، : معانٍ  ثالثة له: )األثر

 لغة واصطالحا. العقيدةاملطلب الثاني: تعريف 
بمعنى معقودة )اسم المفعول(، وهي مأخوذ من العقد: نقيض الحل، ومنه عقد الحبل أي شده، وعقد البيع، العقيدة ُلغًة: ) فعيلة: من عقد  اواًل.  

  چ   ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ   :-تعالى  - وعقد العهد: أي شَده ووثقه بإحكام وقوة، ومنه عقد اليمين قال

 وذلك   الوثقى،  والعروة  المشدود  العهد  هي  العقيدة  .فكأن(4)جازمًا به فهو عقيدة(    عقد اإلنسان عليه قلبه  (، ومنه قيل: لفالن عقيدة، وما3)
 .األعماق في ورسوخها القلوب في الستقرارها

 العقيدة اصطالحًا: ُتطلق العقيدة في االصطالح على معنيين:ثانيًا. 
، وهي ما يؤمن به اإلنسان ويعقد عليه قلبه وضميره، ويتخذه  المعنى العام: )تطلق على اإليمان الجازم والحكم القاطع الذي ال يتطرق   .1 إليه شكٌّ

ِ النظر عن صحته من عدمها، ويقصد به االعتقاد دون العمل كعقيدة وجود هللا وبعثة الرسل  . (1)  -  -مذهًبا وديًنا يدين به؛ بغض 
واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاء في القرآن الكريم، والسنة  المعنى الخاص: )هي اإليمان الجازم باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله،  .2

- في الحكم، واألمر، والقدر، والشرع، ولرسوله  - -والتسليم هلل    - -الصحيحة من أصول الدين، وأموره، وأخباره، وما أجمع عليه الصحابة
-  )(2)بالطاعة والتحكيم واإلتباع . 
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 لغة واصطالحا. ةاملعاجلاملطلب الثالث: تعريف 
ْيء المسألة االولى: المعالجة لغة : )وعاَلجَ   . (3)فَعَلجه(  وعَالجه . عاناه: ِعالجا  ُمعالجة اْلَمِريض وعاَلج. زاوله: وِعالجا ُمعالجة الشَّ

اإلجراءات أو الخطوات الالزمة  تصف عادة فعل شيء من خالل اتخاذ مجموعة معدة وروتينية من   اصطالحا: )  المعالجة المسألة الثانية:
  .(4)(وتنطوي عملية المعالجة على الخطوات والقرارات إلنجاز العمل ،للتحويل من شكل إلى آخر

 لغة واصطالحا. اجملتمعاملطلب الرابع : تعريف 
َعل، وتعني مكان االجتماع، وجمع المجتمع مشتق من مادة جمع، وهي عكس كلمة فرق، كما أن ها ُمشتق ة على وزن ُمفتَ ) اواًل. المجتمع لغة:  

 . (5)(الشيء ضم أجزاءه، وجمع األشياء المتفرقة ضمها إلى بعضها، واجتمع اإلنسان بغيره: انضم إليه، أو إليهم
عبارة عن مجموعة من الناس، جمعت بينهم روابط، اجتماعية ومصالح مشتركة ، واستقرار في أرض، والتزموا  )هو    ثانيًا. المجتمع اصطالحًا:

 . (6) (بعرف، أو قانون 
 . أبرز االثار السلبية على  الفرد اجملتمع بعد احادث داعشاملبحث األول: 

وجدنا أنَّ  داعش اُلمجِرم ،    رة ُزَمر اإِلرهاب والتكفير المتمثلة بعصاباتسيطِمن خالِل التتبِع واالستقراِء لكثيٍر من طبقات المجتمع بعَد أحداِث  
 : البحث، وحسب المطالب االتيةٍ   بنا  لطال  االثار   كل  استقصاء  أردنا  لو  ألننا  ذكُر أهمََّها باختصارن، سسلبية على افراد المجتمعهناك عدَة آثاٍر  

  .يف اجلانب العقدي واجملتمعاالثار السلبية على  الفرد املطلب األول: 
وبما ان البحث يتناول  وتعد العقيدة الموجه األساسي لسلوك الفرد،    ،لعقيدة مكانة كبرى لدى كل المجتمعات، حتى تلك التي ال تعترف باألديانل

 االثار السلبية على افراد المجتمع سنتناول ابرزها في هذا الجانب وحسب المسائل االتية:
 : االثار السلبية في الوالء والبراء.قبل الدخول  في بيان االثار السلبية لهذه المسالة سنعرف بمفهوم الوالء والبراء باختصارالمسألة االولى 

 .  (1)الوالء لغة: )الواو والالم والياء: أصل صحيح يدل على قرب... من ذلك الولي: القريب... والوالء: الموالون، يقال: هؤالء والء فالن(-
  من   التباعد:  اآلخر  واألصل  ـ:األول  األصل  ذكر  ما  بعد  قال  ثم  ـ  الباب  فروع  ترجع  إليهما  فأصالن  والهمزة  والراء  الباء  ) فأم ا  :لغة  البراء  -

 . (2) (...وبرأت برئت: يقال السقم، من السالم وهو البرء  ذلك من وُمزاَيَلُته، الشيء
هناك تعريفات كثيرة اذكر اهمها.الوالية هي النصرة والمحبة واإلكرام واالحترام والكون مع المحبوبين ظاهرًا وباطنًا،   :والبراء اصطالحا  الوالء-

  أعمال   من  عنهما  وينشأ,  البغض  المعاداة   وأصل,  الحب  المواالة  أصل  كان   . ولما(3)   لعداوة بعد اإلعذار واإلنذاروالبراء: هو البعد والخالص وا
لوازم    من  والبراء  الوالء  فإن ,  ذلك  ونحو  والهجرة،  وكالجهاد،  والمعاونة،  واألنس  كالنصرة  والمعاداة   المواالة  حقيقة  في  يدخل  ما  والجوارح   القلوب

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   :تعالى  قوله   ذلك  من  الكتاب  من  كثيرة  ذلك  وأدلة,    هللا  إال  إله  ال

  عليه   هللا  صلى  هللا  قول رسول   -:منها  ونذكر  فكثيرة  األحاديث  ، أما(1)  چېئ  ېئ  ىئ      ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ
 هللاِ  محبةِ  بعدَ  المسلم على فيجب هذا وعلى  (2) ((هللا في والبغض هللا في والحب هللا، في والمعادة هللا في المواالة اإليمان عرى  أوثق)): وسلم

اإلسالميِة، ويعد مفهوم الوالء   العقيدةِ  أصولِ  من أن  وذلك  الكفار عموم ويبغض وأهله  للدين المحاربين أعداِئه  ويعادي أولياءه يحب أن ورسولهِ 
قدات الدينية التي أساءت العديد من الجماعات والتيارات الدينية اإلسالمية  المتشددة استعمالها، ليكون التطور الحتمي  والبراء أحد أبرز المعت

ومن هنا برزت دعوات على ضرورة :جهر الفرد بمعاداة أعداء هللا   لمفهوم ) الوالء والبراء( وفًقا لتصور تلك الجماعات المتشددة هو) التكفير(،
والبراء   الوالء  في  الغلو  مظاهر  ، ومن(3)بغضهم ومنابذتهم بالسنان واللسان والجنان ما استطاع إلى ذلك سبياًل، وعدم التعاون معهموإظهار  

المسلمة التي تتعامل مع الدول االجنبية، وكذلك   المجتمعات من البراءة في الغلو :التي لوحظت على بعض افراد المجتمع بعد معارك التحرير
  ِلُجوِرهِ   الُمسلِم؛  الحاِكمِ   على  الخروجِ   وجوازُ   كلُُّه،  ذهبَ   بعُضهُ   ذهبَ   فإذا  ،  َينُقُص   ال  واحدٌ   شيءٌ   اإليمانَ   بأنَّ   والقولُ   ،  الكبيرة  صاحب  تكفير

 المجال   دقيقة  علمية  مسائل  وهذه  المؤمنيَن،  على   فجعلوها  الكفارِ   في  نزلْت   آياتٍ   إلى  انطلُقوا  إنَُّهم  وذلك  بَواحٌ   ُكفرٌ   منهُ   ُيرَ   َلمْ   وإنْ   وُظلِمِه،
  إلى   النهاية  الذي أدى في     البراء  دائرة  أدى الى توسيع  والبراء،  الوالء  المختصر، لكن يمكن القول ان تطور عقيدة  البحث  هذا  في  لمناقشتها

 والمسلمين،  اإلسالم  مواالة  هو  والبراء  الوالء  عقيدة  من  الشارع  قصد  حيث  للنص،  العميق   الفهم  وهذا بسب عدم  اآلخر،  تكفير  دائرة  توسيع
  حيث   عنهم،  والبعد  مقاطعتهم،  معناه  وليس  يعتقدون،  فيما   المشركين  من  البراءة  يكون   بينما  وتقويمه،  اعوجاجه  عن  المسلم  كف  على  والعمل

  الخاطئ   الفهم  أصحاب  وانطلق(  4)   چژ  ڑ  ڑ  ک        ژڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :هللا  قال
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  من   وهذا  منهم،   والتبرؤ  وكراهيتهم  بل  المسلمين،  غير  مع  العالقات  قطع  يوجب  اإلسالم  بأن   -الحقيقة  غير  على  -القول  إلى  المنظور،  هذا  وفق
  فقد   وسماحة،  لطف   بكل  واليهود  النصارى   مع  وسلم   عليه  هللا  صلى  النبي  تعامل  لما  كذلك  كان   ولو  بذلك،  يأمر  لم  الذى  لإلسالم،   البين  الظلم
 . عنهم الظلم ويرفع بالعدل، يعاملهم وكان اإلسالم، قوانين عليهم يفرض ولم قوانينهم، لهم وجعل ويحاورهم، يخالطهم كان

  الغاية   العصور  مر  على   متداولة   وعبارات  تلقى،  كلمات  مجرد  ليس   الديني  ان الخطابالمسالة الثانية: االثار السلبية في فهم الخطاب الديني.
  التشكل   عن  باعث  االنساني  الفكر  على  المؤثرة  ودالالته  وغايته  اهدافه   له  واجتماعي  وديني  فكري   مضمون   ذات  رسالة  هو  وانما  االشتهار،  منها
 ومحددة   معينة   نظر  وجهة  تحمل  كتابة  او  نطق  كل  هو  الخطاب  يعني  حيث  المخاطبين،  االفراد  المخاطب  الشخص   لدى  االنساني  الفعل  في
 والمالبسات  بالظروف  االهتمام  حيث  من  للخطبة  القارئ   او  السامع  على  التأثير  نية  فرضها  حيث  من  للخطبة  الكاتب  او  بها  المتكلم  الشخص  من

ظهور بعض الجماعات المتشددة والمنسوبة الى الدعوة الدينية والخطاب الديني ظلمًا وبهتانًا، من خالل  ، ان    (1)  منها  وصيغت  بها  تمت  التي
اي  وعدم رؤية مصلحة األفراد والمجتمعات اي تفضيل مصالحهم الشخصية على المصلحة الفردية    عدم وضوح ورؤية االتجاهات اإلسالمية  

نجد    داعش  احداث   بعد  واالستقراء  التتبع  خالل  منالجهل بالمقاصد الشرعية ، والخلل في ترتيب األولويات.وذلك ناتج عن    مصلحة الجماعة 
  زادوا   هؤالء  ان  بل  والردة،  بالكفر  ايمانه  نقص  من  على   الحكم  هو  على الفهم الخاطئ للخطاب الديني  تترتب  التي  السلبية  االثار  ابرز   ان من

  لكل   متروكة  االعتقادية  الحرية   ان  علما  واالعتقاد،  الرأي  حرية   وصادروا  بالرأي،  خالفهم  من   على  بالكفر  يحكمون   فاصبحوا  ،  اسالفهم   على
  المعتقد   تغيير  على  اإلجبار  أو  اإلكراه   محاوالت  كل  ترك  بمعنى  وإنما  كفرهم،  على  والكافرين الضالين  إقرار  بمعنى  ال  القرآن،  شرعة  في  إنسان

يب  جت  حت  خت    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ  :تعالى قوله في  صراحة  الكريم  القرآن قرره ما وهذا   المذهب، أو  الدين  أو

 االنشراح  وأسباب   الهداية   سبل  توفير  وألن  مفهومها،   على  باقية  محكمة  واآلية(  2)چجح  مح  جخ    مجمت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج
 .  تعالى هللا بيد لإلسالم

 الفكري والنفسي. يف اجلانب االثار السلبية على الفرد واجملتمعاملطلب الثاني: 
 المسألة االولى : االثار السلبية في الجانب الفكري.

ر حتي  اوال: االثار السلبية في الغلو والتطرف.قبل الدخول في تفاصيل هذه المسالة كان البد من التعريف بمصطلح الغلو والتطرف باختصا
 يكون تصور للقارئ الكريم .

ل    فُ التطرُ : )لتطرف في اللغة.ا1 ا ما: إم  لهُ   والميلِ   الطرفينِ   دِ بأحَ   وهو األخذُ   -بالتحريك  -َطَرفاً   فُ رُ طْ يَ   فَ رَ من طَ   -بتشديد العين    -هو تفعَّ
أو    أو الفكرِ   في الدينِ   كالتطرفِ   إلى المعنوياتِ   ، ثم انتقلَ وفِ أو الوقُ   وسِ لُ في الجُ   فِ كالتطرُ   ياتِ س ِ في الحِ   هُ وأصلُ   ،األدنى أو األقصى   الطرفُ 
 . (1) (السلوك

أو   تطرفةٍ مُ   يمينيةٍ   أحزابٍ   ولهذا فثمةَ ،  أو حزبٌ   أو جماعةٌ   ينٌ دِ   هِ بِ   يختصُّ   ،هِ أو غيرِ   أو مذهبٍ   أو فكرةٍ   و في عقيدةٍ لُ الغُ اصطالحا: )  الَتط رف.  2
 . (2) (والحركي والسياسي الديني ِ  بالتطرفِ  صفْت فقد وُ  ،تطرفةٍ مُ  يساريةٍ 

يغلو   ال السعرُ : غَ   قالُ يُ ،  والقدرِ   الحد ِ   ةِ جاوزَ على: مُ   ، يدلُّ   ها على معنى واحدٍ ومشتقاتِ   الكلمةِ   هِ لهذِ   األصليةُ   األحرفُ   ورُ تدُ ). الغلو في اللغة:3
 . (3) ( هُ حدَّ  لًوا إذا جاوزَ غُ  في األمرِ  ، وغال الرجلُ هُ الًء ، وذلك ارتفاعُ غَ 
  فيهِ   والتشديدِ   ،في الشيءِ   المبالغةُ )  :  نذكر اهما،    موجزةٍ   للغلو في عباراتٍ   تعريفٍ   في وضعِ   العلماءُ   لقد اجتهدَ   الغلو في االصطالح :  .4

 ؤشرٌ ، وهو مُ   واحتقانٍ   غضبٍ   عن حالةِ   رُ عب ِ تُ   مرضيةٌ   التطرف في جميع األحوال ظاهرةٌ   أن الغلو  تبين  التعريف  خالل  .من(4)   (الحد ِ   بتجاوزِ 
  والتنطع الغلو بين وسطاً  أحكامه وجاءت ، كتابه هللا أنزل لقدالنفس.  بتلكَ   حيطُ التي تُ   أو في الظروفِ   ،اإلنسانيةِ   ما في النفسِ   خللٍ   على وجودِ 

 وتنهي ،  االعتدال على تؤكد النبوية وجاءت السنة،(5)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : تعالىفي الدين فقال   الغلو عن نهي فقد
في    َواْلُغُلوَّ   ))ِإيَّاُكمْ :ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن.الحياة مناحي جميع في والتطرف   الغلو عن
يِن((   ِفي  اْلُغُلوُّ   َقْبَلُكمُ   َكانَ   َمنْ   أَْهَلكَ   َفِإنََّما  ، ينِ الدِ    هُ وبُ تشُ   وعملٍ   واعتقادٍ   كرٍ فِ   لكل ِ   شاملٌ   كليٌّ   هو نهيٌّ   والغلو ِ   جاوزةِ عن المُ   وهذا النهيُّ ،  (6)الدِ 

  في   األممِ   بينَ   وسطاً   األمةَ   هذه  وتعالى  تباركَ   هللاُ   . لقد جعلَ اإلسالمِ   الذي جاءت به شريعةُ   واالعتدالِ   سرِ اليُ   عن منهجِ   وجِ رُ والخُ   ،الغلو ِ   شائبةُ 
  الويالت  األمة  أذاق  الذي  والغلو  التطرف  من  األمة  هذه  إلى  السابقةِ   األمم  انتقلت عدوى     ثم  التوسطِ   أسبابِ   من  لها  هيأ  بما  دينها  أمورِ   جميع
 ألنها  سابقتها؛  من  أخطر  جديدة  راية  وتحت  جديد  ثوب  في  جديد  من  الكرة  لتعاد   المتأخرة  العصور  هذه  في  برأسه   أطل  وقد  الزمان،   من  ردحا
تلمسنا بعض اثار الغلو والتطرف على بعض افراد المجتمع من خالل    المجتمع، ولقد  طبقات  اغلب  لتشمل  اثاره  وامتدت  السنة،  ثوب  تلبث
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 بجميعِ   الشاملةُ   اإلحاطةُ   إذِ   جميع االثار؛  هنا حصرُ   المرادُ   ليَس و   سالمة وأمن المجتمعات،  مخالطة شرائح كثيرة من افراد المجتمع، مما يهدد
ما الذي ، وإنَّ هُ قَ رُ طُ   ، وال تتحصلُ هُ لَ بُ سُ   ال تنحصرُ   الخطأَ   ؛ وذلك ألنَّ في األصلِ   نحصرةٍ مُ   غيرُ   واالنحراف  الشر ِ   قُ رُ إذ طُ   ؛ممكنةٍ   غيرُ   االثار

ابرز هذه االثار والتي منها:  الغلو في العبادات ، واثارة النعرات الطائفية والدعوة  ، لكن يمكن ذكر فهو الحقُّ  هُ مآخذَ  وتنضبطُ  هُ مداركَ  تنحصرُ 
ا مَ ا عندَ نَ نفسَ أ لَ أنس نْ أ دَّ بُ  الالقائد والشيوخ.ومما يجدر التنبيه عليه هنا: هو انه  في الجماعة، والغلو مفهوم في الى التحزب والتعصب، والغلو

ما هو نَّ إ  الجواب: الغلوُّ و ؟  لى الدينِ إ م  أ  التدينِ   سلوبِ أُ لى  إ  يعودُ   فُ هل التطرُّ و ؟  بارةِ العِ   هِ بهذِ   ، ماذا نقصدُ (الدينيُّ   و الغلوُّ أ  الدينيُّ   فُ التطرُّ )نقول:  
 . هِ نفسِ  الدينِ في ال  التدينِ  سلوبِ أُ في 

االلحاد. مسألة  السلبية في  االثار    عقائدهم     عـلى اختالف  النـاس  من  كثير  ذهن   تشغل  التي   الكبرى   القضايا  من  اإللحاد   قضية  إنثانيا: 
اإللحـاد المعـاصر   في  لبسـت  أنهـا  إال  أصـلها  حيـث  مـن  جذور التأريخ  في  قديمـة ضاربة  عقديـة  قضـية  كانـت  وإن  فهـي,  وبلدانهم  وأجناسهم

وقبل الدخول في بيان تفاصيل هذه المسالة   ,واالجتماعية والفكريةالفلسـفية  الجوانـب مـن أكثـر الشـهواني الجانـب عليـه يغلب براقا ثوبا الحديث
 سنعرف باإللحاد من حيث اللغة واالصطالح.

)هو: الميل والعدول عن الشيء، والظلم والجور، والجدال والِمراء، يقال: لحد في الدين لحًدا، وألحَد إلحاًدا، لمن مال،    :اإللحاد في لغـة.1
ف يعمل  الذي  الشق  جانبه(واللحد:  إلى  القبر  وسط  عن  أميل  قد  ألنه  الميت؟  لموضع  القبر  جانب     .(1)ي 

(    atheos  أثيوس)   اإلغريقية  اللغة   من   التسمية  ، اشتقت  الخالق   هللا   وجود  إنكار   فكرة  على   يقوم   فلسفي  مذهب: اإللحاد في االصطالح  .2
 المادة   طبيعة  بمقتضى  أو  بالمصادفة،  تمت  قد  الكون   تغيرات  واعتبار  أبدية،  أزلية   المادة  وأن  خالق،   بال  وجد  الكون   بأن  إله، والقول  بدون   وتعني

  الظواهر   من  العديد  انتشرت  .لقد(1)  المادة   في  الذاتي  التطور  أثر  من  اإلنسان،  عند  وفكر  شعور  من  تستتبع  وما  الحياة،  ظاهرة  واعتبار  وقوانينها،
 الحديث   مسموًحا  يكن  ولم  المحظورات،  من  لقرٍون   ظلت  أن  ظاهرة االلحاد ، بعد  ومنها  التي تعرضت الضطهاد الدواعش    المجتمعات  في

 خطر  المجتمعات، وهو  كثيرٍ   في  اإللحاد  عن  الحديث  نالحظ  لكننا اليوم    الشباب،  أوساط  بين  خصوًصا  انتشارها  من  التحذير  حتى  وال  عنها،
 الجماعات   دعم  على  تعمل  ومنطقتنا  وأمتنا  لديننا  معادية  قوى   هناك  أن  فيه  شك   ال  وحده، ومما  اإلسالم  على  خطًرا  وليس  كلها،  البشرية  على

ه  واإللحاد  تارة،  المصنوع  باإلرهاب  اإليجابية  القيم  ونزع  داخلها  من  مجتمعاتنا  هدم  بقصد  اإللحادي  الفكر  ونشر  الملحدة أخرى،    الممول  أو  الموج 
 الديني   التشدد  من  نفسية  فعل  ردة  إلحادهم  كان  -مجتمعنا  في  -  ألحدوا   ممن  القول في انتشار ظاهرة االلحاد  ان  كثيراً ويمكن ان نجمل  

  الدين   من  النفور  إلى  بهم  أدى  مما  جرائمها،  لتبرير  وحجاًبا  ستاًرا  متخذة من الدين  واالجتماعي، الذي مارسته عصابات داعش االجرامية  
 فردية  جرائم سواء الجرائم انتشار اإللحاد آثار من أصحابه، ألن من والتحذير منه، الحذر يجب والمجتمع الفرد على داهم والتدين، وهذا خطر

 وازع   أي    له  تبق  ولم  إنساني،  إحساس  كل  من تجرده  فإنها  موجود؛  غير  الرب    هذا  بأن  وأْقنعْتـه  بربه  اإلنسان  صلة  قطعت  ألنه اذا    جماعية،  أو
ثالثا: االثار السلبية في مسألة تقليد الكفار.ان من اشد االثار التي ظهرت في المجتمع .نوعها  كان  مهما  جريمة  أية  ارتكاب  وبين  بينه  يحول  ديني

الدواعش هي مسالة تقليد الكفار  فأصبح   -خاصة الشباب  –  والمشرب   المأكل  في  بالغرب  ويتشبه  يقلد  المجتمع  كردة فعال ضد ممارسات 
حتى أعظم ما أصيب به المسلمون اليوم هو ما سيطر عليهم من روح االنهزام والتبعية أمام األعداء، وضعف الهمة ، والعجز إن والملبس... 

 األكل   في  تصرفاتهم   وطريقة  وحركاتهم  شعورهم،  وقصات  مالبسهم،  في  الغرب  اتبعوا  فقد   مرضية،  ظاهرة  يصبح  كاد  للغرب  أبنائنا  اننا نجد تقليد
  في   والسماعات  هوادة،  دون   يمشي  الشاب  فنجد   الواقع،   من   وهروباً   لهم   مالذاً   الغربي  والرقص   الغربية  الموسيقى  من   واتخذوا  والمشي،  والشرب

إن التقليد األعمى للكافرين دليل على ضعف المسلم وعدم اعتزازه بدينه, بل عدم معرفة قدر الدين الذي    ، ومما تجدر االشارة اليه هو.أذنيه
  ان قيام المسألة الثانية: االثار السلبية في الجانب النفسي..ليه, ولنعلم أنه ال يسارع في تقليد الكفار إال كل مفتون بالكفار وأخالقهمينتسب إ

في االماكن التي كانت   دمار وتخريب وقتٍل لآلباء واألبناء واألمهات،للنساء و   وبيع  وخطف   جماعية  إعدامات  بتنفيذ  عصابات داعش االجرامية
افراد المجتمع تمثلت ب  آثاراً   ترك  قد   سيطر عليها ،ت الى انتشار كثير من -  ظاهرُة اإلحباِط والُقنوِط والُفتورِ نفسية على كثير من  مما أدى 

ضبابيُة الُرؤيِة اإليجابيِة لدى افراد المجتمع في تحديِد المستقبل، ما أدى انتشار ظاهرة    ، وكذلكضعِف المستوى العلميو ،  -االمراض النفسية
 . الهجرة خارج الوطن

 واالخالقي. السلوكي يف اجلانب املطلب الثالث: االثار السلبية على الفرد واجملتمع
 حياته   في  عقيدته  مظاهر  من  مظهرٌ   الحياة  في  وتصرفاِته  هوأخالقَ   اإلنسان  سلوك  إنالمسألة االولى : االثار السلبية في الجانب السلوكي.

،  فسد فَسدت وإذا  واستقام،  السلوك  صَلح اإليمانية العقيدة صَلحت  فإن  اليومية، وممارساته الواقعية  واإليمان التوحيد عقيدة كانت َثمَّ  ومن واعوجَّ
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ان الغلو االعتقادي عند الخوارج) الدواعش( أدى الى  التشدد في  إنسانيته. ويحقق شخصيته، ليستكمل اإلنسان؛ عنها يستغني ال ضرورًة، باهلل
  وهذا التطرف  - صلى هللا عليه وسلم-في الدين الذي كان عليه النبي  والوسطية  العبادات والتضييق على الناس والخروج عن منهج االعتدال 

َة فعٍل سلبية في الجانب  والتشدد بعِض افراد المجتمع، مما أدى إلى التكاسِل عن الطاعاِت والعباداِت، وإضاعتها، بل إنَّ   لدى السلوكيَولََّد َردَّ
 لوطن . او  إلى ضعف االنتماء للدينوبالتالي أدى   بعَضهم ترَك الصالَة بسبِب أفعاِل أصحاِب هذا الفكِر الُمتطرِف،

للقيم أهمية كبيرة في لة من خالل اثرين هما:اوال: االنحراف عن القيم.تتضح هذه المسأالمسألة الثانية: االثار السلبية في الجانب االخالقي.
وتتكون   مجموعة من المعايير واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة واإلنسان واإلله،    مفهوم القيم هيو المجتمعات البشرية،  

والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع  لدى الفرد والمجتمع من خالل التفاعل مع المواقف  
.وهناك العديد من مظاهر االنحراف في مفهوم (1)  االهتمامات أو السلوك العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة  إمكانياته، وتتجسد من خالل

  اِللباس   نوعيةِ   وكذلك  الغريبة،  الَشعرِ   قصات  سنكتفي بذكر بعضها،  فمنها    القيم  ظهرت على كثير من افراد المجتمع بعد احداث داعش
 هذا   ُظهورِ   قبلَ   سائدةً   كانت  التي  النبيلةِ   واألعرافِ   بالقيمِ   االستهزاء  إلى  أدى  الذي  الحياءِ   الحميدة، وكذلك قلةُ   والتقاليد   والعادات  بالحشمةِ   المخلةِ 
، وكذلك االستخفاف بالحجاب الذي هو   رع والخشوع ، وترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكروضعف مظاهر التقوى والو  المنحرف، الفكرِ 

رمز العفاف للمرأة المسلمة، وفي باب المعامالت نجد كثير من التجار لجأ الى االحتكار والغش تحت حجج أوهى من بيت العنكبوت... وهذا  
ثانيا: ميل البعض الى الفواحش.  .المجتمع داخل  واألخالق  القيم  منظومة  تآكل  لنا  تؤكد  قوية  كله يؤدي الى التفكك وعدم االستقرار، ومؤشرات

الفواحش فقال    الفاضلة وحذر من ارتكاب  القيم  واالخالق  العظيملقد حث االسالم على  چ  چ  چ  ڇ     چ  :سبحانه وتعالى في كتابه 

ڇ  ڇ    ڍ  چ  :ويقول سبحانه وتعالى  (2)  چڈ  ژ  ژ     ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

وتوعد هللا عز وجل  (  4)  چ ک  ک  ک       ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳچ :  -عز وجل  –وقال    (3)چڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ 
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   چ  :المؤمنين بالعذاب فقال هللا تعالىالذين يشيعون الفاحشة، او يحب ان تشاع بين  

المجتمع  (  5)  چىئ  يئ    جب    حب    خب     مئی  جئ  حئ اثناء سيطرتها ممارسات وحشية قمعية على  خاصة    –مارست عصابات داعش 
مما   ،كردة فعل اتجاه تلك الممارسات  يقع كثير من افراد المجتمع في التقصير في حق هللا تعالى  ان   الى   بعد التحرير  وهذا كله أدى   -الشباب

  واللواط   ،  وشرب الدخان واألراجيل، الزنا  ،من شرب للخمر وتعاطي المخدرات ولعب القمار...  ارتكابهم للذنوب والمعاصي، والمنكرات  أدى الى 
  من   جديد  هو  ما  كل  تعرض  اإلنترنت  شبكة  على   خليعة   ومواقع   الفاحشة  تعرض  إباحية  قنواتالمحصنات، واالدمان على    المؤمنات  ، وقذف 
 الفاسدة،...اي اطالق العنان للشهوات دون قيود، وهذا ادى الى انتشار االمراض الخطيرة التي لم تكن موجودة من قبل.    واألفالم األغاني

 احللول واملعاجلات . املبحث الثالث :
 دور العقيدة يف عالج االحنرافات يف اجلانب العقدي.املطلب األول: 

يفهمون  اصل الوالء والبراء     –أهل السنة والجماعة  العقيدة االسالمية  كان دورها واضحا وجليا في معالجة مسالة الوالء والبراء حيث جعلت   
يوالون المؤمن المستقيم على دينه والء كاماًل ويحبونه وينصرونه نصرة كاملة، ويتبرؤون من الكفرة والملحدين والمشركين   فهما وسطا  بحيث

أما من خلط عماًل صالحًا وآخر سيئًا فيوالونه بحسب ما عنده من اإليمان، ويعادونه بحسب ما هو    ،والمرتدين ويعادونهم عداوة وبغضًا كاملين
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ   :تعالىقوله    انطالقا من اآليات القرآنية والتي منها    (،1)عليه من الشر

ويمتثلون لنهيه تعالى في    (2)   چ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄچ  :قوله

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

أما مسألة  الخطاب الديني فان العقيدة االسالمية    .(3) چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڳک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
ے  ے  ۓ    ھ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ :  الحكمة والوسطية قال هللا تعالى الخطاب المبني على أساليب جعلت أفضل 

ان  (  4)  چٴۇ  ۋ  ۋ      ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ بينت  تكليف ربانيكما  الديني هو  االنبياء  و   الخطاب  به  أمر هللا 
ک  ک  ک  گ         کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ:  والمرسلين حيث يقول تعالى لرسوله
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 كامل،  صحيح  بمضمون   اإلسالم  يقدم  إسالمي  خطاب  عبر  هللا  رسالة  بتبليغ  مطالبون   عصر  كل  في  المسلمين  ألن  ذلك(  1)چگ  گ 
وسلم،    عليه  هللا  صلى  بالرسول  واالقتداء  واالعتدال  التوسط  الى  داعيا  األجناس  ومختلف  والهيئات  الفئات  جميع  .مخاطبا..وفعال  متميز  وأسلوب

 ممارسة  بأي  الدين   ربط  إلى   يرمي  ارتباط  أي  وفك  واإلرهابيين،  المتطرفين  قبل  من  تشويهه  لمظاهر   والتصدي  وكماله،   اإلسالم  محاسن   وإبراز
  أجلِ  التحديات، ِمن وتواكب المعاصرة تراعي معايير ووفق الخطاب، لغة وتجديد الدين  بين العالقة حول المغلوطة المفاهيم وتصحيح خاطئة،
،  تنظيفٍ   حمالتِ   في  والشروعِ   اإلنساني،  باإلسالمِ   العاَلمِ   دولِ   تعريفِ   نحتاجُ   القتاِل،  ساحاتِ   الفعليِ  في   والقتالِ   التحريرِ   صفحةِ   وبعدَ   فكريٍ 

 . التفكيرِ  إلى التكفيرِ   لغةِ  لتحويلِ  علميةٍ   خططٍ  وضعِ  خاللِ  من البعِض، وقلوبِ  عقولِ  في ُيعشعُش  يزالُ  ال الذي الفكري ِ  اإلرهابِ  الجتثاثِ 
 املطلب الثاني : دور العقيدة يف معاجلة اجلانب الفكري.

لنور ، محف زة الطاقات الكامنة على الصعيد الفكري أخرجت العقيدة اإلسالمية اإلنسان من عالم الخرافات والجهل لتأخذ بيده إلى دنيا العلم وا  
ترتكز نظرة العقيدة اإلسالمية على  و فيه للتأمل واالعتبار بآيات ّللا  ودالئله ، وبذلك فقد نبذت التقليد في االعتقاد وربطت بين العلم واإليمان.

ک  ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ   :ودل على ذلك قوله تعالى  كون اإلنسان موجودا مكرَّما  

 ووجه التكريم في اآلية هو :  ، (2) چڱ  ں  ں  
 . (3)  يريد فضلنا ـ تكريمه بتفضيله على سائر المخلوقات فكرمن ا1
 . (4) : بالعقلـ  وقيل التكريم 2
 (. 5): بالنطق والتميزـ وقيل التكريم3
 (.1وتعديلها ) : بامتداد القامةـ وقيل التكريم4
فهو خليفة ّللا  في األرض ، يمتلك العوامل التي تؤه له للسم و واالرتفاع إلى  وجميع هذه المعاني صحيحة ،  (.2: بحسن الصورة) ـ وقيل التكريم5

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ :    مراتب عالية

ہ  چ   :، وفي هذا قال تعالى  كما أن بإمكان اإلنسان أن ينحط  ويتسافل حتى يصل إلى مرتبة الحيوانية  ،  (3) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹٹ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې          ۋڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ  ڭھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ :    ، قال تعالىثم يتسافل أكثر فأكثر حتى يصل إلى مرتبة الجماد  ،    (4)چې   ى  ى  ائ    ېې

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ڻڱ  ں        ں  ڻ  ڻ

اعتبرت اإلنسان موجودا مكر ما ، أما الخطيئة التي قد يقع فيها فهي أمر طارئ يمكن معالجته بالتوبة ، وبذلك   فالعقيدة اإلسالمية  .(5)  چۅ   
لوضعيين أشعرت اإلنسان بقدرته على االرتقاء ، ولم تؤيسه من رحمة ّللا  وعفوه ، ثم أن  العقيدة حررت اإلنسان من االستبداد السياسي للحكام ا

  من عادة تأليه البشر ، وأطلقت حريته ، ولكن ضبطتها بقيود الشرع حتى ال تؤدي إلى الفوضى ، كما ربطت الحرية   الظالمين ، كما حررته 
يرة  إلنسانية بالعبودية هلل  وحده ، والخضوع الواعي والطوعي لسلطته.ومن خالل عملية تحرير الفكر ، قامت بعملية البناء ، فأعطت مكانة كب

ت أمامه آفاقا معرفية واسعة ، كما فتحت أمامه نافذة الغيب ، وأطلقته من أسر دائرة الحس الضيقة ، ووجهت طاقته للعقل واعترفت بدوره وفتح
من جهة ُاخرى دفعت العقيدة ، و الخالقة للتأمل واالعتبار في آيات ّللا  اآلفاقية واألنفسية ، وجعلت من تفكره هذا عبادة هي من أفضل العبادات

علم والمعرفة ، وربطت بين العلم واإليمان ، فكل تفكيك بينهما سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة ، كما وجهت العقل للنظر اإلنسان إلى كسب ال
 المستقل والمالحظة الواعية واستنباط النتائج من مقدمات يقينية ، ودعته إلى عدم التقليد في ُاصول الدين. 

 ي .املطلب الثالث: دور العقيدة يف معاجلة اجلانب النفس
انب لقد عالجت العقيدة اإلسالمية  جوانب متعددة وكثيرة في حياة اإلنسان ، ومن أبرز تلك الجوانب التي عالجتها العقيدة اإلسالمية هو الج    

وتقويتها :  فسطمأنينة النتسهم العقيدة في تعزيز أواًل : النفسي ، ويمكن لنا أن نتلمس المعالجات في الجانب النفسي من خالل النقاط األتية: 
عواصف األحداث من حوله ، فهي تدفع عنه القلق والتوتر ، وتخلق له أجواء نفسية مفعمة   رغمطمئنانا  إإن  اإلنسان المتدين يجد في العقيدة  

ڈ  ژ  چ : ، وقد أكد القرآن هذا الجانب وبين ثمرته فقال تعالى  بالطمأنينة واألمل ، حتى ولو كان يعيش في بيئة غير مستقرة أو خطرة.
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واختلف العلماء في الحياة الطيبة على  ،  (1)چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
 أقوال أبرزها : 

 . (2)الرزق الطيب الحالل :  هيـ قيل 1
 . (3)عبادة هللا وأكل الحاللـ  قيل هي : 2
 .  ( 4) القناعة: هي ـ قيل 3
. وهذه المعاني كلها متقاربة من حيث المعنى وأصلها العمل الصالح ، وال شك أن العمل الصالح ال يكون عماًل    (5) ـ قيل هي : السعادة  4

ق إال صالحًا إال إذا كان موافقًا للشريعة وخالصًا لوجه هللا ، وهما شرطان للعمل الصالح ال غنى للعبد عنهما ، فاالستقرار النفسي ال يتحق
 تحرير النفس من المخاوفتسهم العقيدة في ثانيا : . (6)يظهر دور العقيدة في ترسيخ االستقرار والطمأنينة للعبد  بهذين الشرطين ، ومن هنا 

ن  مما ال شكَّ فيه ، أن  الخوف يبدد نشاط الفرد ، وُيشل طاقته الفكرية والجسمية ، وكان اإلنساُن الجاهلي في خوف دائم من أخيه اإلنسا
المحيطة به وكوارثها ، ومن الموت الذي ال سبيل له إلى دفعه ، ومن الفقر والجدب ، ومن المرض وما يرافقه من ودسائسه ، ومن الطبيعة  

  ( 1)آالم ، وتخفف العقيدة من وطأة االحساس بتلك المخاوف التي تشلُّ طاقة اإلنسان عن الحركة واالنتاج ، وتجعله غرضا للهموم والهواجس
أن الحياة اآلمنة ،  (  2) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  چ :  وبين ثمرته فقال تعالى  ، وقد أكد القرآن هذا الجانب

األمن الحقيقي في الدنيا  ، فاألمن ضرورة بشرية والمحافظة عليه واجب شرعي ، ويتحقق باإليمان ويتم بالعدل، و   ال توجد إال عند المؤمنين حقا
.فاإليمان سبب في االهتداء التام واألمن التام ، وعلى قدر اإليمان باهلل تعالى يكون األمن واالهتداء في الدنيا  واآلخرة إنما يكون مع أهل التوحيد 

تسهم العقيدة في تعريف  ثالثا :  نة القلبية.واآلخرة ، فكلما تحقق اإليمان تحقق األمن واالهتداء اللذان سبب في تحقيق الراحة النفسية والطمأني
من معطيات العقيدة ، أنها تدفع اإلنسان المسلم إلى معرفة نفسه ، فال يمكن السمو بالنفس دون معرفة طبيعتها ، وهذه اإلنسان بنفسه .   

ثم إنَّ    .   (4)(  كمعرفتك بنفسك  ال معرفة   )( :3) -رضي هللا عنه–المعرفة هي خطوة أولية للسيطرة عليها وكبح جماحها ، يقول اإلمام الباقر  
ها  هناك عالقة ترابطية وثيقة بين معرفة ّللا  ومعرفة النفس ، فمن خالل معرفة اإلنسان لنفسه وطبيعتها وقواها ، يستطيع التعرف على خالق

وبالمقابل  ،  (  5)(َمْن َعرََّف َنْفَسُه ِلَربِ ِه َعرََّف َربَُّه ِلَنْفِسهِ ) َربَُّه، َقاَل:  َعْن َقْوِلِه: َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرفَ    العارفين  بعض  وُيقد ر عظمته ، َوُسِئلَ 
، فأنساهم حظوظ (6)چڃ     چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ :  قال تعالى  فإن  نسيان ّللا  تعالى يؤول إلى نسيان النفس

، فنخلص مما سبق ان العقيدة  اسهمت ى الصعيد (1)يقدموا خيًرا، هذا معنى قول جماعة المفسرينأنفسهم حتى لم يعملوا هلل بطاعته ولم  
رت العقيدة النفوس من المخاوف التي تشل  نشاط اإلنسان وتكبت طاقته وتجعله   النفسي في خلق طمأنينة وأمان لإلنسان ، ومن جانب آخر حر 

دة اإلنسان إلى معرفة نفسه ، فبدون هذه المعرفة للنفس يصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليها نهبا لعوامل القلق والحيرة ، كما شج عت العقي
 وكبح جماحها ، ثم بدون معرفة النفس ال يمكن معرفة ّللا  تعالى حق معرفته.

 املطلب الرابع: دور العقيدة يف معاجلة اجلانب السلوكي واألخالقي .
 نجحت العقيدة اإلسالمية على الصعيد األخالقي في تنمية الواعز الذاتي القائم على أساس اإليمان برقابة الخالق جلَّ وعال لكلِ  حركات    

ا  كاإلنسان وسكناته وما يستتبع ذلك من ثواب وعقاب ، األمر الذي أدى إلى تعديل الغرائز وتنمية شجرة األخالق الفاضلة وجعلها عنصرا مشتر 
س في جميع األحكام اإلسالمية، فمن يت صف باألخالق الحسنة ، يستطيع التكي ف والمواءمة مع أبناء جنسه ، ويعيش قرير العين ، مطمئن النف
تا  قو ، هادئ البال ، أما من ينفلت من عقال القيم والمبادئ األخالقية ، فسوف يتخبط في الظالم ، ويعيش القلق والحيرة فيعذب نفسه ويكون مم

أنَّه  ))قال لها :    -صلي هللا عليه وسلم   -من قبل أبناء جنسه ، ويدخل في متاهات ال ُتحمد عقباها. فعن عائشة رضي هللا عنها : أن النبي
ِحِم، وُحْسُن الُخُلِق، و  نيا واآلِخَرِة. وِصَلُة الرَّ فِق، فقد ُأعِطَي َحظَُّه ِمن َخْيِر الدُّ ياَر، وَيِزيداِن في حُ َمن ُأعِطَي َحظَُّه ِمَن الرِ  ُر الدِ  ْسُن الِجواِر، ُيَعمِ 

فٌتقدم العقيدة ـ من خالل مصادرها المعرفية ـ التوصيات القيمة في هذا الصدد ، التي تزرع في اإلنسان براعم األخالق الحسنة ،  ،  (2)((األعمارِ 
ر خال ق في بناء منظومة االخالق للفرد المسلم ، وفق ُأسس  وتستأصل ما في نفسه من قيم وأخالق فاسدة.  ونخلص الى ان العقيدة قامت بدو 

دينية تستتبع ثوابا أو عقابا ، وليس مجر د توصيات إرشادية ال تتضمن المسؤولية ، على العكس من القوانين الوضعية ، التي أزالت شعور  
الق بدون اإليمان تفقد ضمانات االلتزام بها، ولكننا نشير إلى  رقابة ّللا  والمسؤولية أمامه من نفس الفرد ، وبذلك نسخت ركيزة األخالق ، فاألخ

عنها  قاعدة عامة مهمة، وهي أننا نستطيع أن نعزو كل فضيلة قام بها الفرد أو حث عليها المجتمع إلى العقيدة، وكل رذيلة أتاها الفرد وأغضى  
 المجتمع إلى ضعف العقيدة في النفوس ال في ذاتها.
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 ــــــــــةاخلامتــــــــــــــ
إليه يرجع الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، نحمده سبحانه على ما منَّ به من إتمام هذا البحث، فله الحمد كله، و 

 وبعد هذه الرحلة المباركة توصلنا إلى أهم النتائج ، وبعض التوصيات التي ندعو إليها.  الفضل كله،
 النتائج.أواًل: 

تبين من خالل البحث إن أغلب االثار السلبية واالنحرافات التي يعانيها  بعض أفرادا المجتمع  بعد احداث داعش راجعة بكليتها إلى  .1
ألن  نظرة اإلنسان إلى الحياة والكون ومفاهيمه في شتى المجاالت بل وحتى عواطفه وأحاسيسه كلها    االنحراف في التصور العقدي، وذلك

 حول محور العقيدة التي يتبناها ، والتي تسهم في بنائه الفكري واألخالقي واالجتماعي ، وتوجيه طاقاته نحو البناء والتغيير. تدور
الذين ال يملكون   -خاصة بين الشباب-.السبب الرئيسي النتشار هذه االثار السلبية يرجع الى ضعف الوازع الديني لدى بعض أفراد المجتمع  3

 ية، مما كان له األثر الكبير في ظهور وانتشار الكثير من االثار السلبية  واالنحرافات نتيجة  التأويالت الفاسدة.اي ثقافة دين
هي في جانب الوالء والبراء،   -.تبين لنا من خالل البحث ان اهم  االثار السلبية في الجانب العقدي  التي ظهرت بين بعض أفراد المجتمع4

 لديني.والفهم الخاطئ للخطاب ا 
تمثلت في مسألة الغلو والتطرف  وااللحاد وتقليد الغرب   -. ان اهم  االثار السلبية في الجانب الفكري  التي ظهرت بين بعض أفراد المجتمع5

 وكذلك في الجانب النفسي، اما في الجانب االخالقي فقد تمثلت في االنحراف عن القيم وميل البعض عن الفواحش. 
  التطرف هي دائرة تبدأ ضيقة ثم تتوسع فتنال العقيدة والقول والفعل, ويحصل من ُجرَّائها الفساد واإلفساد في الدين والحياة، . إن مسائل الغلو و 6

 . وأن  الغلوُّ إنَّما هو في ُأسلوِب التديِن ال في الديِن نفِسهِ 
ر السلبية التي يعاني منها افراد المجتمع في كافة الجوانب .تبين لنا من خالل البحث ان للعقيدة االسالمية دور مهم وفعال في معالجة االثا6

  العقدية والفكرية والنفسية والسلوكية... بحيث تشكل  نظاما متكاماًل للحياة البشرية بمختلف أطوارها ويرسم الطريق لكلِ  جوانبها . 
 0ثانيًا.التوصيات

في الجوانب االخرى ، ووضع الحلول المناسبة    - اثناء وبعد أحداث داعش  –ثت  .نوصي بمزيد من الدراسات التي تعالج االثار السلبية التي حد1
 لها.

والسيما هذه    -.نوصي بمزيد من الدراسات التي تظهر عقيدة أهل السنة والجماعة الصافية، وتتناول التحذير من التكفير، وبيان حرمة الدماء2
أنَّ هذه المسائل هي أهم ما يستغله أعداء اإلسالم، ودعاة الفتنة لترويج بضاعتهم على اعتبار    -األوقات التي كثر فيها المفتون، المتعالمون 

 الكاسدة.
ن .نوصي أساتذة العلوم الشرعية، والدعاة، وطالب العلم، ووسائل اإلعالم اإلسالمية بكافة وسائلها، لبذل أقصى الجهود، من أجل ان ُيْعلِ 3

لدماء البريئة، وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة، وتخريب للمنشآت، باسم للعالم أنَّ اإلسالم بريء مما يجري من سفك ل
سالمية اإلسالم، وذلك من خالل عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والبرامج التي تسلط الضوء على هذه المسألة، واالعتناء بإبراز العقيدة اإل

واألخالق اإلسالمية التي يحث عليها الدين.وختامًا: نرجو أن نكون قد ُوفِ قنا في هذا البحث، داعين الصحيحة، وبيان محاسن الدين اإلسالمي،  
أن يغفر لنا ما وقع في هذا البحث من خطأ وزلل، وأن يتقب ل منا، وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، ونحسب هذا -عز وجل   -الباري 

وأن يوفق الجميع لما فيه خدمة لإلسالم والمسلمين،   -اثناء وبعد أحداث داعش    -تعرض لها المجتمعالبحث أن يكون لبنة في دراسة االثار التي  
بأسمائه الُحسنى وصفاته الُعلى، أن يحقن دماء جميع المسلمين، ويصلح    -عز وجل  – وأن ُيحسن لنا جميعًا الني ة والقصد والعاقبة، ونسأل هللا  

دين، وأن ينصر دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أِن الحمُد هلل ربِ  العالمين وصلى هللا على  العباد والبالد، ويقمع الفساد والمفس
 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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