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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة لممتقين، والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين 
 وعمى آلو وصحبو أجمعين. . وبعد:

مات رسالة اإلسالم الخالدة إلى يوم القيامة القائمة عمى النزعة العالمية والخمود  إن مقوِّ
والخاتمية تتطمب المنيج الرصين والحكيم والنابع من منطق العقالنية، والحكمة، 
واالعتدال، والسماحة والتوازن، ومسايرة الفطرة اإلنسانية، والواقع المعيشي، ومراعاة 

قرار األمن والسالم، والحرص عمى اختالف األمزجة  والميول والنزعات والرغائب، وا 
تطبيق العدل والمساواة والحرية، وصون الكرامة اإلنسانية، وكل ما من شأنو الحفاظ 
عمى حقوق اإلنسان، واإلشادة بالبناء العقدي الراسخ والبعد عن كل عوامل اليدم 

ىذه الغايات السامية يتطمب إدراك  والضعف واألساطير والخرافات. والوصول إلى تحقيق
مفاىيم اإلسالم في عالقتو مع األفراد والشعوب واألمم والدول عمى حد سواء، حتى ال 
تيتز الثقة بشريعة الوحي اإلليي المتمثمة في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، ويممس 

طمئنان والراحة النفسية كل إنسان أن المصمحة الحقيقية والتماس النجاح أو النجاة، واال
تتجسد كميا في الخطاب اإلليي التشريعي العقدي والتعبدي والتعاممي واألخالقي 
والسموكي واالقتصادي واإلنساني، والفقو الحضاري القويم القائم عمى التجرد والموضوعية 

لقائمة والتعادل في التبادل، واالستقرار والشمول، والواقعية المنسجمة مع المثل العميا ا
عمى محبة الخير واإلحسان، والتضحية واإليثار، واألخوة اإلنسانية، واالعتقاد الحق، 



وترسيخ معالم المدنية والتحضر، وتوفير الشعور بالطمأنينة واإلحساس بالسعادة الغامرة 
في عالم الدنيا واآلخرة، وال سيما في عصرنا الحاضر حيث يتعرض اإلسالم وأىمو 

اتيامات مغرضة، وافتراءات وأباطيل في مظمة ما سموه مكافحة لتحديات خطيرة، و 
 اإلرىاب والعنف والتطرف، واإلسالم منو براء.

 
 

أن األمة بأمس  اطويال عند قضية الغمو والجفاء، واإلفراط والتفريط؛ وأيقن ناولقد تأمم
 ليا من ىذا االنحراف الذي جمب عمييا الرزايا ينالحاجة إلى منيج الوسطية منقذ

)الوسطية في فهم العقيدة االسالمية واثرها في فكان بحثنا بعنوان والمصائب والنكبات.
وقد قسمنا بحثنا الى مقدمة وثالثة مباحث وىي عمى النحو التطرف(  ظاهرة مواجهة
 االتي:

 0اما المقدمة فقد بينا فييا اىمية الموضوع وسبب اختياره 
 0والغمو اما المبحث االول :فكان التعريف بالوسطية

 0والمبحث الثاني :الوسطية في فيم العقيدة االسالمية 
 0التطرففي مواجية ظاىرة  اثر الوسطيةاماالمبحث الثالث :

 اما الخاتمة فقد بينا فييا اىم ماتوصمنا اليو من نتائج وتوصيات وىي كاالتي:
 اوال: النتائج 
شخصية سوية تنبذ التطرف  تكوينأو فشميا عن  الوسائل التربويةعجز   -1

 فكرًا وسموكًا.
تأثيرًا كبيرًا في تكوين الشخصية  موانع فيم العقيدة االسالمية الصحيحةتؤثر  -2

 المنحرفة المتطرفة ، وتخمق فيو االستعداد لتقبل االنحراف .
تنمية التطرف وتشجيع  فيم العقيدة الصحيحة يسيم القصور العممي والجيل في -3

 المتطرف عمى إيجاد الخمفية الفكرية التي يراىا مبررة لتصرفاتو. 
إلى خمق  العقيدة الصحيحةمفيوم في بيان  أو ترديو يؤدي العجز اإلعالمي -4



اذ ان بعض القنوات االعالمية األجواء المالئمة لمتطرف وشيوع مظاىره 
 .ىي الحاضنة لفكرالتطرف

 ايترتب عمييالعقيدة الوسطية  العتقاد الراسخ بمفيوم إن الفيم الصحيح وا -5
 ثمار نافعة ومفيدة تعود عمى األفراد والمجتمعات في الدنيا واآلخرة.

 

 

 وأىم الوصايا التي اشتمل عمييا ىذا البحث :

النيوض بعممية التثقيف في  والمؤسسات الدينية تفعيل دور العمماء - أ
 . الوسطية في مجال العقيدة االسالمية الديني

 في المستويات والعمل بيافي حياة الفرد والمجتمع إبراز الوسطية  - ب
 .  كافة

البناء الذي ييدف الى تكوين شخصية  المجوء إلى الحوار المفتوح - ت
 .مع المتطرفين وغيرىموسطية متزنة 

من اجل بناء التسامح  و عمى اشاعة روح الحب واالحترام العمل - ث
 .ل مايثير الفتنجيل خال من الغمو والتطرف وك

حث المؤسسات التربوية الدينية وغيرىا عمى بضرورة نشر ثقافة  - ج
االعتقاد بالوسطية في فيم العقيدة االسالمية الخالية من مظاىر 
الغمو والتطرف فضال عن ذلك بيان مخاطر التطرف عمى امن 

 . الفرد والمجتمع 
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