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 :نص االنطالق

 إن من دعائم اإلسالم وأسسه التي قام عليها ، وحث عليها ، ودعا إليها قيمة          
 تحظ ولم. على اختالف طبقاتهم وأعراقهم وألوانهم ولغاتهم [ بين المسلمين]اإلخاء 

قيمة من القيم بمثل ما حظيت به ، لما تحمله من معاني االستقرار واالطمئنان 
 . والقوة والتماسك بالنسبة للمجتمع المسلم

العوامل التي أمام  صمودهاإن حرص القرآن الكريم على بقاء صفة األخوة ، و          
توحي بذلك وتثبته ، ومن ذلك  تؤثر فيها ، أمر واضح وجلي ، إذا تتبعنا اآليات التي

وإذا ( .  11: الحجرات " ) أخويكم  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين: " قوله تعالى 
والخطأ من األخ إما أن يكون … إن اعتذر  أخطأ األخ وجب احتمال خطئه ، وقبول عذره

حق هللا ، بأن يقع في بعض المعاصي  حقوق إخوانه ، أو يكون فيفي حق من 
 . والمخالفات الشرعية

، والعفو والصفح ، ونبذ  اللينوعليه ، فالمؤمن مطالب بسلوك مسلك الرفق و          
زانه ، وما نزع من شيء إال  مظاهر الشدة والعنف ، فإن الرفق ما دخل شيئا إال

لن يندم على الرفق واللين مرة  والغلظة مرات ، لكنه شانه ، وقد يندم على الشدة
  .الرفق فقد حرم الخير حرم واحدة ، ومن
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 لخص نص االنطالق مطبقا ما درسته في مهارة التلخيص   

 


