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  :مدخل متهيدي

لوان ولغات خمتلفة تعتنق فكثري من األجناس البشرية , ،سالم تنتشر يف مجيع بقاع العاملإذا ما الحظنا خريطة العامل جند أن شريعة اإل
، بعث للناس كافة ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصإذ جند الرسول  ،سالمعاملية اإلك السر يف ذل، و ن القرآن ويقومون بفرائض اإلسالمأكثر هذه األجناس يقرأو ، و اإلسالم

  .إنه التوازن واالعتدال اللذان يتصف Lما اإلسالم
  فأين تتجلى عاملية اإلسالم؟ 
  ؟ارتكزت شريعته على مبدأ التوازن واالعتدال ومل 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :دراسة النصوص وقراء[ا
I – عرض النصوص وقراء[ا:  

  :)املد اجلائز املنفصل(القاعدة التجويدية  -  1
﴿َوَما َأْرَسْلَناَك﴾، ﴿rَ أَيـَُّها﴾، ﴿الَِّذي : مثل ،واهلمز يف أول الكلمة التالية هو ما كان فيه حرف املد يف كلمة :املد اجلائز املنفصل

  .أَنـُْتْم﴾، وحكمه اإلشباع مبقدار ست حركات
II  - اL توثيق النصوص والتعريف:  

  :األعرافسورة التعريف ب – 1
آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب  206عدد آr[ا  ،فهي مدنية 170إىل  163مكية ما عدا اآلrت من  :األعرافسورة 

لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني  مسيت Lذا االسم ،"ص"املصحف الشريف، نزلت بعد سورة 
توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث  تقرير أصول الدعوة اإلسالمية من، ومهمتها أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف قصص األنبياء

  .واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالة
  :عبد هللا بن عمرو بن العاصبالتعريف  – 2

كان يسمى العاّص تبعاً قبل أبيه،  القرشي السَّْهمي، أسلم عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل  هو :عبد هللا بن عمرو بن العاص
حلال تعىن �لتجارة، كان ترعرع يف أسرة ميهللا، عبَد ملسو هيلع هللا ىلص فسّماه النيب  السم جّده مثاًال رائعًا للفضيلة واالنقطاع للعبادة والنسك، مجع بني سورة ا
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  ]أخرجه اإلمام البيهقي[

 )واالعتدال والتوازن العالمية( لإلسالم العامة الخصائص
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حلديث واالجتهاد، وصّح عنه كثرة صيام النهار وقيام الليل والزهد والعمل لآلخرة، حىت كرب وضعف وكُ  فَّ العلم والعمل، واْشُتِهَر بكثرة ا
لقد قلُته، فقال : ألقوَمنَّ الليل وأصوَمنَّ النهار ما عشت، فقال: بلغين أنك تقول«: إذ قال لهملسو هيلع هللا ىلص أخذه برخصة النيب  بصُره، فندم على عدم

، وهكذا أفىن حياته بني مجع العلم وَنْشرِِه، واجلهاد والتعبد يف املسجد، حفظ عبد هللا القرآن أوًال ,ول »ال تفعل، فُصْم وأفِطْر، وُقْم ومنَْ : له
حلديث النَّبوي، وملا كان جييد القراءة والكتابة أ�ح له النيب وتد حلديث، مجع ما كتب يف صحيفة   ملسو هيلع هللا ىلصبرَّ معانيه، وكانت له عناية كبرية � كتابة ا

محد بن حنبل، وكانت صحيفته من : ، وقيل»الصحيفة الصادقة«مسّاها  إ¢ا اشتملت على ألف حديث، ُوِجَد بعٌض منها يف مسند اإلمام أ
حلديث النبوي منذ البعثة الشريفة، وكان فوق هذا جييد السرrنية فاطلع على التوراة لتفسري قصص القرآن، الد تويف عن عمر الئل على كتابة ا

  .اثنتني وسبعني سنة
  :لبيهقيالتعريف � -  3

حلسني بن علي بن موسى هو :البيهقي محد بن ا وقد برع يف املذهب الشافعي  ،، حافظ وعامل جليلاخلسروجردي البيهقي أبو بكر أ
وتويف يف العاشر مجادي األوىل من سنة ، يف شعبان سنة أربع ومثانني وثالمثائة ، ولدواشتهر عند أصحابه حىت عد من أكابر أنصاره وأعالم أئمته

، "ناقب الشافعيم: "أمهها كثرية قيل أ¢ا وصلن ألف جزء، ومن  مؤلفات، له )من أعمال نيسابور(، ودفن ببيهق مثان ومخسني وأربع مائة
محد"و   " ...القراءة خلف اإلمام"، و"األسرىو " االعتقاد"و ،"املدخل إىل السنن الكربى"، و"مناقب أ

III - فهم النصوص: 
 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o أي عامة البشر :الناس.  
o ملسو هيلع هللا ىلصأي دمحم  :النيب األمي  
o أي إجازة لكم :رخصة لكم. 
o صُلب واشتد وقوي، فهو منت ومتني مُنت متانة، :متني.  
o أي تشريعاته :كلماته.  
o أي سر فيه بلني ورفق :أوغل فيه برفق. 
o انقطع، واملنبت هو من يبالغ يف طلب الشيء ويفرط حىت رمبا يفّوته على نفسه: انبت :املنبت. 

 :املضامني األساسية للنصوص – 2
  .°تباعه عز وجل وإتباع أمر رسولهاألمر كافة و  بعثة هللا تعاىل نبيه الكرمي إىل الناس �
  ..يف العبادة وجتنب الغلو يف الدين أمته على القصدملسو هيلع هللا ىلص حث الرسول  �

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I –  عاملية اإلسالمأمهية ومظاهر:  

  :أمهية عاملية اإلسالم – 1
يف كونه جاء بتشريعات وأحكام تسد حاجات اإلنسان يف كل زمان ومكان، دون ختصيص جليل، أو  تتجلى أمهية عاملية اإلسالم،

عرق، وتقتضي عاملية اإلسالم، أن يتعايش الناس يف أمن وسالم و·خ ومساواة وحرية، وتربز هذه اخلاصية بوضوح يف الرسائل اليت وجهها 
  .يف الدعوة إىل اإلسالم املعاصرين له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل رؤساء وملوك األقوام

  :مظاهر عاملية اإلسالم -  2
  .كون اإلسالم ختم الرساالت السابقة ونسخها �
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  .ر�نية اإلسالم ومرونته ويسره جعلته رسالة إنسانية �
  .مساحة اإلسالم واعتداله جعاله حيقق املساواة بني الناس كافة �
حلة لكل زمان ومكان رسالة اإلسالم خالدة، ومتجددة، وشاملة، �   .وصا

II  - وأمهيته التوازن واالعتدال:  
  :مفهوم التوازن واالعتدال -  1

وقد  أكثر من حقه ويطغى على مقابله، حبيث ال «خذ أحد الطرفني التعادل بني طرفني متقابلني أو متضادين، :التوازن واالعتدال
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا﴾،: تعاىلاختص هللا عز وجل شريعة اإلسالم Lذه اخلاصية، قال  ط ﴿وََكذَٰ   .أي معتدلة متوازنة، ال إفراط وال تفري

  :التوازن واالعتدال أمهية -  2
إن السمة البارزة لإلسالم يف كل زمان ومكان، هي التوازن واالعتدال يف مجيع النواحي وا¿االت، وهذا ما أهله ألن يكون عامليا، 

حلا لكل زمان  ومكان، ولذا نبذ اإلسالم الغلو والتطرف، كما نبذ التحلل والتفسخ، وقد جعل هللا عز وجل الكون ,سره قائما على التوازن صا
حلياة   .واالعتدال، وطلب من املؤمنني أن يعملوا للدنيا واآلخرة على حد السواء، وLذا يتحقق التوازن واالعتدال يف ا
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