
 بسمه تعالی

 پایه هشتممانی سؤاالت درس چهاردهم پیام های آس

 خودت را امتحان کن

 دوست خودت برای هرچه .كنید بیان اش دینی برادران به نسبت را مسلمان یک وظایف از مورد چهار -1

 دنبال به آنکه - نپسندی نیز او برای پسندی نمی خودت برای هرچه و بداری دوست نیز او برای داری

 - كنی یاری را او دستت و زبان و مال و جان با شد نیاز هرگاه - نکنی خشمگین را او و باشی اش خوشنودی

 نهتش او كه یدرحال نباشی، سیراب و است گرسنه او كه یدرحال نباشی، سیر - باشی او راهنمای و آیینه

 رویب عیادتش به شد مریض اگر -ندارد  لباسی او كه درحالی نباشی، مند بهره گوناگون های لباس از و است

 .كنی اقدام نیازش رفع برای خودت بگوید تو به آنکه از پیش دارد، نیازی كه دانستی اگر -

 های هبرنام از یکی .دهید توضیح را مسلمانان اتحاد بردن بین از برای اسالم دشمنان روش ترین مهم -2

 اب استکبارگران .آنهاست میان در افروزی گجن و مسلمان های تمل بین در تفرقه ایجاد ها قدرت این اصلی

 اقوام انمی اختالفات پیوسته صورت به دارند، اختیار در كه پُرشماری های هرسان و تبلیغاتی قدرت از استفاده

 لیاص ءمسئله به را اختالفات این كنند یم تالش آنان. كنند یم گنمایی بزر را مسلمان مختلف مذاهب و

 .كنند تبدیل مسلمانان

 فعّالیت کالسی

وظیفه داریم اگر آنان را در سختی و  چیست؟ دینی خواهران و برادران برابر در ما مسئولیت شما نظر به* 

 داشته باشیم. وزیسبستگس و دلناراحتی دیدیم همانند اعضای خانواده یمان نسبت به آنان دل

 شد؟ دخواه چگونه مسلمانان دنیای دهند، انجام یکدیگر به نسبت را وظایف این مسلمانان اگر شما نظر به* 

اگر مسمانان وظایفی را كه دین اسالم توصیه كرده انجام دهند بسیاری از مشکالت كنونی جهان اسالم دیگر 

وجود نخواهد داشت و دیگر بین مسلمانان فقر و تفرقه و اختالف وجود نخواهد و همه در آسایش و پیشزفت 

 و رفاه زندگی خواهند كرد.

باید به عقاید مشترک خود  دهند؟ انجام توانند می كارهایی چه وحدت ایجاد برای مسلمانان شما نظر به* 

 تکیه كنند و تفاوت های قمی و مذهبی خود را بپذیرند و وحدت خود را حفظ كنند.

 

 

 



 سؤاالت متن

 كریم آن قر در متعال خداوندآن به ما مسلمانان در رابطه با دیگران چه دستوری داده است؟ خداوند در قر *

 و ها نانسا سایر به نسبت داریم، خود برادر یا خواهر، به نسبت كه را احساسی همین تا است خواسته ما از

 خویش خانواده جزء و خود دینی برادران و خواهران را آنان و باشیم داشته نیز خود دینی برادران خصوص به

 .بدانیم

 .برادرند هم با مؤمنان حقیقت درچیست؟ « اِخوَةٌ المُؤمِنونَ اِنَّمَا»* معنی آیه 

 رتحض داریم، اعتقاد قیامت روز و یگانه خدای به مسلمانان ماویژگی مشترک همه مسلمانان را نام ببرید. * 

 یم نماز كعبه سوی به و دانیم یم آسمانی كتاب ترین لكام و آخرین را قرآن و خدا پیامبر آخرین را محمد

 .است مسلمان باشد، معتقد موارد این به كه كسی هر اسالم، دین نظر از .خوانیم

 .كنند می زندگی اسالمی كشور 75 در مسلمان میلیارد ونیم یک از بیش اكنون مه* 

 با مسلمانان اگر دانند یم استعمارگر های تقدر* چرا دشمنان اسالم از ااتحاد مسلمانان می ترسند؟ 

 .كنند غارت را مسلمانان های ثروت راحتی به توانست نخواهند دیگر آنها شوند، متحد یکدیگر

 .هستند مسلمانان اصلی گروه دو سنّت اهل و شیعیان* 

 از پس خالفت ءمسئله دارند، نظر اختالف هم با آن ءدرباره سنّت اهل و شیعیان كه موضوعی ترین یاصل* 

 .است اكرم پیامبر رحلت

 پیامبر كه معتقدند سنّت اهلعتقادات اهل سنّت در رابطه با مسئله خالفت پس از رسول خدا چیست؟ * ا

 شورك اداره و جامعه نظم حفظ اینکه دلیل به خدا رسول رحلت از پس. نفرمود تعیین جانشینی خودش برای

 الفتخ به را ابوبکر و آمدند گردهم سقیفه نام به مکانی در مسلمانان از تعدادی است، رهبر نیازمند اسالمی

 .كردند بیعت وی با و برگزیدند

 با رماك پیامبر معتقدند شیعیان؟ چیست خدا رسول از پس خالفت مسئله با رابطه در شیعیان اعتقادات* 

 ات ایشان از پس امامان و خود، جانشین عنوان به را او طالب، ابی بن یعل تقوای و علم و شایستگی یادآوری

 .نمود معرفی مردم به را دوازدهم امام

 شما را هركسیایجاد اختالف بین اهل سنّت و شیعیان چه فرموده اند؟  ی* مقام معظم رهبری در باره

 دشمن مزدور فرد این سنی، چه و باشد شیعه چه دهد، می سر را سنّی و شیعه بین تفرقه ندای كه دیدید

 .نداند یا و بداند خودش چه است،


