
العالمیة والتوازن و اإلعتدال: الخصائص العامة اإلسالم 

األحكام الشرعیة
بعثة اهللا تعالى نبیھ الكریم الى الناس كافة و األمر باتباعھ عز وجل واتباع أمر رسولھ

أمة على القصد في العبادة وتجنب الخلو في الدین) ص(حث الرسول 
التحلیل
العالمیة

أھمیة عالمیة اإلسالم:المحور األول 
باإلسالم رحمة للعالمین و ھدایة للناس أجمعین ال فرق بین " ص "أرسل اهللا تعالى رسولھ 

عربي أو عجمي أبیض أو أسود اال بالتقوى قال اهللا تعالى في سورة األنبیاء
( وما أرسلناك اال رحمة للعالمین(

وسیرة الرسول ). إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم (وقال سبحانھ في سورة الحجرات اآلیة عشر 
یةالى الناس جمیعا مثال حي لتجلى خاصیة العالم

وذلك بتوجیھ الدعوة اإلسالمیة الى رؤساء وملوك عصره

مظاھر عالمیة اإلسالم: : محور الثاني 
إن رسالة . إن الدین اإلسالمي قد اكتمل بختم الرسالة السابقة ونسخھا بالرسالة المحمدیة 

إن اإلسالم دین سالم وتسامح یحقق المساواة. اإلسالم ربانیة إنسانیة رحیمة بالناس 
إن رسالة اإلسالم خالدة ومتجددة

مفھوم التوازن و االعتدال وأھمیتھا من االعتدال.: المحور الثالث 
التوازن زدیف االعتدال وقرینھ وتعني خاصیة التوازن و االعتدال

تعامل بین الطرفین متقابلین بحیث ال یطعن أحد على آخر ومن أمثلة ذلك في الكونال
اللیل و النھار ، الحرارة و البرودة ، الماء و الیابس

وفي نظام اإلنسان وحیاتھ ھناك

الدنیویة و الروحیة األخرویة و الجماعیة قال اهللا . : مطالب اإلنسان الجسمیة و الروحیة 
وكذلك جعلناكم " (ما ترى في خلق الرحمة من تفاوت وقال سبحانھ "سورة الملك تعالى في

سورة البقرة اآلیة...) أمة وسطا 
إن المتأمل في األحكام الشرعیة اإلسالمیة وقیمھا ، سیقف على مظاھر توجسد التوازن و 

االعتدال في الحیاة ، ومن ذلك ما یلي
فإذ ( قال تعالى في سورة الجمعة اآلیة العاشرة : و العبادة التوازن و االعتدال بین العمل 

اقضیت الصالة فانتشرا واتبعوا من فضل اهللا)
التوازن و االعتدال في كسب وصر المال
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وال تجعل یدك مخلولة الى عنقك وال تبسطھا كل (قال اهللا تعالى في سورة اإلسراء اآلیة 
البسط فتقعد ملوما محسورا)

أن ) ص(قال الرسول : بتوزیع وترتیب الوقت بین الحقوق و الواجبات : ن و االعتدال التواز
أخرجھ ) لربك علیك حقا ، ولنفسك علیك حقا ، وألھلك علیك حقا ، فأعط كل ذي حق حقھ 

البخاري في كتاب الصوم
فلكل فرد الحریة في الكسب ، : التوازن االعتدال في مراعاة مصالح الفرد ومصالح الجماعة 

بشرط أن ال یعتدي على أمالك اآلخرین وحقوقھم ، ولھ لن یبحى رأیھ بكل حریة مل لم 
یطعن في قیم المجتمع و أخالقھ

- ملھ لدینھ وعملھ لدنیاه انطالقا من ھذه التوجیھات السامیة ال یشعر المسلم بأدنى تعاون بح
باعتبارك كل عمل صالح عبادة وذلك منبع قوة سلوكھ وأعمالھ ومفتاح نجاحھ في الدنیا و 

اآلخرة

http://netcour.free.fr

http://netcour.free.fr
http://netcour.free.fr

