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  :مدخل متهيدي

 يف الدورة يف  فأ3ر انتباهه اختالف املشاركني، د مؤمتر ملنظمة الوحدة العربيةعق، كعادته صادف خالد ذات يوم وهو يشاهد التلفاز
طرحو7ا   :فسأل والده قائال، ؤمتر دون إجياد حل لتلك املشاكلوإيقاف امل، أدى يف األخري إىل تعايل األصواتاألمر الذي ، كل قضية ي

  ما سبب خالفهم L أيب؟ 
  وهل يؤثر مثل هذا اخلالف على وحدة األمة اإلسالمية؟ 
صوص    :املؤطرة للدرسالن

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صوص وقراءYا  :دراسة الن
I –  اعرضYصوص وقراء   :الن

  :)بيان حروف احللق وخمارجها(القاعدة التجويدية  -  1
صى احللق، والعني واحلاء، وخمرجهما وسط احللق، والغني واخلاء، وخمرجهما أدىن : حروف احللق ستة، وهي اهلمزة واهلاء، وخمرجهما أق

  .احللق
II  - اn صوص والتعريف   :توثيق الن

  :آل عمرانسورة التعريف ب – 1
صحف الشريف، نزلت بعد سورة  200مدنية، عدد آYLا  :سورة آل عمران آية، وهي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف امل

السم  األنفال، ُمسيت  صة  ذكر  لورود  nذا ا اإلهلية  القدرة  مظاهر  من  فيها  جتلى  وما   عيسى عليه السالم، آم  مرمي  والد  ”   عمران آل  ”  أسرة    ق
الدة   ركن العقيدة وإقامة األدلة والرباهني : السالم، وقد اشتملت هذه السورة على ركنني هامني من أركان الدين عليهما  عيسى  وابنها  مرمي  بو

  . سبيل هللاعلى وحدانية هللا جل وعال، وركن التشريع وخباصة فيما يتعلق �ملغازي واجلهاد يف
  :يب هريرة�التعريف  – 2

قبل اهلجرة، كان امسه عبد مشس أبو األسود يف  19هو عبد الّرمحن بن صخر الدوسي، ولد يف مدينة احلجاز يف عام  :أبو هريرة
أسلم أبو هريرة وشهد غزوة خيرب  عامراً، ُلّقب �يب هريرة،ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16اجلاهلية، اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر 
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صحابة روايًة للحديث، كان تقّيًا ورعاً، ملسو هيلع هللا ىلصمع الرسول  ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعد معجزة من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر ال
هـ، وقد كان يبلغ من العمر ما  57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يرد اإلساءة �إلساءة، تُويف أبو هريرة بعد الرسول 

  .عاما 78يقارب 
III - صوص   :فهم الن

الت األلفاظ والعبارات -  1   :مدلو
o صموا   .التشبث والتمسك :اعت
o صراط املستقيم، القرآن، عهد هللا :حبل هللا   .ال
o حافة احلفرة :شفا حفرة.  
o عملتم به :متّسكتم به 
o الختالف :لن تضلوا صابوا �حلرية وا   .لن ت

صوص -  2  :املضامني األساسية للن
الختالف � طاعة والتَّشبث �لوحدة ونبذ ا  .دعوة هللا للمسلمني إىل التقوى وال
الختالف يف الدين أل7ما يشتتان وحدة املسلمني وتبعدا7م عن كل خري �  حيذر هللا تعاىل املؤمنني من التفرقة وا
ال يظلوا أبدا تعاىل دعوة النيب الكرمي املؤمنني إىل التمسك بكتاب هللا �   .nا �لتشبث وأوصاهم وسنته حىت 

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I – الوحدة ومقاصدها يف اإلسالم:  

الئتالف – 1   :مفهوم الوحدة وا
طة أخوية اجتماعية مبنية على الدين والعقيدة، الختالف، وهي راب التفاق معان واحدة، يقابلها ا الئتالف أو ا تتآلف من  الوحدة أو ا

  .خالهلا قلوب األفراد واجلماعات مبا يضمن السالمة واألمن
  :مقاصد الفكر الوحدوي يف اإلسالم -  2

  :يهدف الفكر الوحدوي يف اإلسالم إىل حتقيق مجلة من الغاLت، منها
صود الشرع � طا :حتقيق مق الئتالف، وإمنا يتغلب الشي الجتماع وا ن ويتمكن من النفوس فاإلنسان ضعيف بنفسه، قوي بغريه عند ا

  .»إمنا ©كل الذئب من الغنم القاسية«: ملسو هيلع هللا ىلصالبشرية املتفرقة، قال 
ال بتماسك الناس م وأمان بني أسرهم وداخل جمتمعهم، من حق الناس أن يعيشوا بسال :محاية أمن ا»تمع � ال يتحقق إ وهذا األمن 

ا يف إزهاق األرواح وهتك األعراض، وذهاب األموال، اخلالف والشقاق والتنازع قد يكون سبب ألن، ... وتوحد أفكارهم وعقائدهم
  .َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشيَـًعا َويُِذيَق بـَْعَضُكم �ََْس بـَْعٍض﴾﴿ :قال تعاىل

II  - الئتالف   :أسس بناء الوحدة وا
البد من توفر بعض الشروط الئتالف بني األفراد،    :لتحقق الوحدة وا

صافية النقية، وسيادYا يف األسرة ومؤسسات ا»تمع :األساس العقدي � فاجلامع الرابط بني ، والذي يتحقق بوجود مرجعية اإلسالم ال
صلوات اخلمس  ويظهر،  وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلصالناس يف البالد اإلسالمية هو القرآن الكرمي الئتالف حول هذا األساس من خالل ال ا

  .بات الدينية اخلاصة منها والعامةواملناسوالعيدين 
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ومحايته من اآلراء ، يساهم جبالء يف تثبيت وحدته ،يرتضيه بلد ما كوسيلة لفهم الدينفاملذهب الذي خيتاره و  :األساس املذهيب �
وحدته مئات املغرب �ملذهب املالكي واختياره كمرجع فقهي من العوامل اليت ساعدت على امتداد  تشبثوقد كان املتجادلة، 

ص ، السنني صائ �لرغم من وحدة ، ني نرى أن كثريا من بالد اإلسالميف ح، مع أعراف الناس وعاداYم تالءمتملا هلذا املذهب من خ
صراعقد توزعتها تيارات عقدية سببت أل، عقيدYا ألنه خالف يف العقائد  ،وهذا هو اخلالف املذموم ،بنائها الكثري من الفرقة وال

ال   . يف الفروع واألصول 
قوق من خالهلا حتفظ احل، للعهد املوثق بني الراعي والرعيةا»سدة ، منني القائمة على البيعة الشرعيةوهي إمارة املؤ  :اإلمامة الكربى �

صاحل الدينية والدنيوية   .وامل
العتقاد فوحدة واستمراريته، قوته أسباب من وهذا األخرى، وامللل الثقافات على منفتح كيان املسلم ا»تمع إن: األساس اإلنساين �  ا

طه القرآن له حدد الذي اإلنساين إطارها يف تتم الوحدة وهذه أخرى، ملل وجود تلغي ال ا»تمع أبناء بني  خالل من وشروطه ضواب
  .اإلسالمي ا»تمع يف ومتاسكها املتعددة امللل تعايش إىل الدعوة
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