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سؤاالت

تشجوِ ٍ پیبم آیبت صیش سا ثٌَیسیذ؟

نمره

3

الف) " اَفَال یَتَذَثَّشٍى القُشآىَ ٍَ لََ کبىَ هِي ػٌِذِ غَیشِ اللِِّ لَََجَذٍا فِیِِ اختِالفَبً کَثیشاً "
تشخوِ :آیا دستاسُی قشآى ًویاًذیطیذ ،اگش اص عشف ؿیش خذا تَد دس آى ًاساصگاسیّای صیادی یاكت هیضذ.
پیام :تِ اٍلیي هَسد اػداص هحتَایی قشآى یؼٌی اًسدام دسًٍی دس ػیي ًضٍل تذسیدی اضاسُ داسد.

ة) " اَفَلن یَسیشٍا فِی االَسضِ فَیٌَظُشٍا کَیفَ کبىَ ػبقِبَتُ الَّزِیيَ هِي قَجلِِْن ٍَلَذاسُ اآلخشَ ُة خَیشٌ لِلَّزیيَ اتَّقََا اَفَال تَؼقِلَىَ "
تشخوِ :پس آیا دس صهیي ًگشیستِ اًذ تا تٌگشًذ چگًَِ تَدُ است كشخام کساًی کِ پیص اص آًْا تَدُ اًذ ٍ سشای آخشت تْتش است تشای کساًی کِ پشّیضکاستشًذ،
آیا ًویاًذیطیذ؟
پیام :ػثشتآهَصی اص صًذگی گزضتگاى تشای صًذگی آیٌذُ ٍ تَخِ تِ ػاقثت کاسّا کِ اّل تلکش ػثشتأهَصًذ ٍ تقَا پیطِ هیتاضٌذ کِ هَسد قثَل خذاست ٍ
سستگاس هیضًَذ.
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چْبس هَسد اص ًکبتی کِ ثبیذ ثشای حفظ ّوجستگی ٍ ٍحذت هیبى هسلوبًبى سػبیت کٌین سا ًَشتِ ٍ پیبم اهبم خویٌی(سُ)

3

سا دس ایي صهیٌِ ثیبى کٌیذ؟
ًکات حلظ ٍحذت هسلواًاى:
 -1هستکثشاى تا اصل اسالم دضوٌی داسًذ ٍ تِ صَستّای هختلق تِ هقذسات ها تَّیي هیکٌٌذ ٍ تِ دًثال تلشقِ ٍ خٌگ هیاى هسلواًاى ّستٌذ کِ تایذ
َّضیاس تاضٌذ.
 -2اص اّاًت تِ هقذسات سایش هسلواًاى خَدداسی کٌین کِ تزس دضوٌی هیاى هسلواًاى هیکاسًذ تا دس هَقغ هٌاسة دسٍ کٌٌذ.
 -3دٍس ًذاًستي خَد اص سایش هسلواًاى ٍ تالش تشای پیشٍصی ،ػضت ٍ سشتلٌذی هسلواًاى دس توام ًقاط خْاى.
 -4اص هظلَهاى هسلواى دس توام ًقاط خْاى تا سٍشّای دسست دكاع کٌین.
 -5استقاء ٍ اػتالی اػتقادات خَد تا داًص ٍ استذالل چشا کِ تا دیگش هسلواًاى تش اساس هؼشكت سخي تگَیین.
 -6تِ ػٌَاى قاب پیشٍ اهیشالوَهٌیي تِ گًَِای صًذگی کٌین کِ سثة تذتیٌی دیگشاى تِ تطیغ ًطَین .اهام خویٌی(سُ) هیكشهایٌذ «ای هسلواًاى کِ تِ حقیقت
اسالم ایواى داسیذ تِ چا خیضیذ ٍ دس صیش پشچن تَحیذ ٍ دس سایِ تؼلیوات اسالم هدتوغ ضَیذ ٍ دست خیاًت اتشقذست ّا سا کَتاُ کٌیذ ٍ هدذ اسالم سا اػادُ
کٌیذ ٍ دست اص اختالكات ٍ َّای ًلساًی تشداسیذ کِ ضوا ّوِ چیض داسیذ ٍ تا تکیِ تش كشٌّگ اسالم تا ؿشبصدگی هثاسصُ کٌیذ ٍ سٍی پای خَد تایستیذ».

3

هؼٌبی شیؼِ چیست ٍ ٍیژگیّبی حضشت ػلی(ع) سا دس حذیثی اص پیبهجش(ص) ثیبى کٌیذ.

2

ضیؼِ دس لـت تِ هؼٌای پیشٍ ،یاس ٍ عشكذاس است ٍ دس قشآى کشین ّن تِ ّویي هؼٌا تکاس سكتِ است ٍ حضشت اتشاّین (ع) ضیؼِ حضشت ًَح (ع) هؼشكی ضذُ
است .پیاهثش اسالم (ظ) حضشت ػلی (ع) سا " :اٍلیي ایواى آٍسًذُ تِ خذاٍ ،كاداستشیي هشدم دس پیواى تا خذا ٍ ساسختشیي ضوا دس اًدام كشهاى خذا ٍ صادمتشیي
ضوا دس داٍسی تیي هشدم ٍ تْتشیي ضوا دس سػایت هساٍات تیي آىّا ٍ اسخوٌذتشیي ضوا ًضد خذاست ".هؼشكی کشدًذ.

4

قبػذُی ًفی سجیل سا ثب رکش آیِی هَسد ًظش تؼشیف کٌیذ؟

2

قشآى اص هسلواًاى هیخَاّذ کِ سلغِ تیگاًگاى سا ًپزیشًذ ٍ صیش تاس آىّا ًشًٍذ ایي حکن قشآًی سا «قاػذُی ًلیسثیل» گَیٌذ ،کِ هیكشهایذ ٍَ ... :لَي یَدؼَلَ اهللُ
لِلکاكِشیيَ ػَلَی الوُوٌیيَ سَثیالً ٍ خذاًٍذ ّشگض تشای کاكشاى تِ صیاى هَهٌاى ساّی قشاس ًذادُ است.
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قلوشٍ ٍظبیف سسبلت سا ًبم ثشدُ ٍ دالیل ًیبصهٌذی جبهؼِی اسالهی ثِ حکَهت اسالهی ثٌَیسیذ؟
قلوشٍ ٍظایق سسالت ػثاستٌذ اص:
 -1دسیاكت ٍ اتالؽ ٍحی
 -2تؼلین ٍ تثییي احکام دیي (هشخؼیت دیٌی)
 -3صهاهذاسی ٍ حکَهت ٍ سشپشستی خاهؼِی اسالهی (ٍالیت ظاّشی)
ٍ -4الیت هؼٌَی (دس استثاط تا ػالن ؿیة)
دالیل ًیاصهٌذی خاهؼِی اسالهی تِ حکَهت اسالهی (ٍالیت ظاّشی):
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الق) خاهؼیت دیي اسالم
ب) ضشٍست اخشای احکام اسالهی
ج) پزیشش ٍالیت الْی ٍ ًپزیشكتي حاکویت عاؿَت
د) حلظ استقالل خاهؼِی اسالهی دس تشاتش کلاس
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چْبس هَسد اص آیبت ٍ سِ هَسد اص احبدیث پیبهجش(ص) دس هسئلِی تؼییي اهبم سا ًبم ثشدُ ٍ حذیث جبثش سا دس ایي صهیٌِ

3

تششیح کٌیذ؟
آیات (ٍالیتٍ ،لیای اهش ،تغْیش ،تثلیؾ) ٍ احادیث (ثقلیي ـ هٌضلت ـ دػَت خَیطاى ـ حذیث ؿذیش) پیاهثش اسالم خغاب تِ خاتشتي ػثذاهلل اًصاسی هیكشهایٌذ
ضوا ػوش عَالًی هی کٌیذ ٍ تا صهاى اهام پٌدن کِ دس تَسات تِ تاقش هؼشٍكٌذ سا دسک هیکٌیذ ،سالم هي سا تِ ایطاى تشساى ٍ آیِ اٍلیای اهش ٍ ًام دٍاصدُ اهام سا
تشای ایطاى تخَاى.
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1

حذیث اهبم ثبقش(ع) سا دس هَسد ٍالیت ٍ اّویت آى ثٌَیسیذ؟
اسالم تش پٌح پایِ ٍ سکي تِ كشهَدُی اهام تاقش (ع) استَاس استً -1 :واص  -2 ،صکات  -3 ،سٍصُ  -4 ،حح ٍ -5 ،الیت ،کِ تِ ٍالیت دػَت ضذُ تِ چیضی دیگش
دػَت ًطذُ است (یؼٌی ٍالیت اص سایش اسکاى هْن تش است هثالً ًواص ٍ سٍصُ ٍ حح ٍّ ...ن تذٍى اػتقاد تِ ٍالیت هؼٌا ًذاسد ٍ تاعل است.
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2

جَاًت اػجبص هحتَایی قشآى کشین سا ًبم ثشدُ ،جٌجِی اٍل سا ثب رکش آیِی هَسد ًظش آى تششیح کٌیذ؟
خَاًة اػداص هحتَایی قشآى ػثاستٌذ اص:
الق) اًسدام دسًٍی دس ػیي ًضٍل تذسیدی
ب) تأثیش ًاپزیشی اص ػقایذ دٍساى خاّلیت
ج) خاهؼیت ٍ ّوِ خاًثِ تَدى
د) تاصگی ٍ ضاداتی دائوی
ّـ رکش ًکات ػلوی تی ساتقِ
الق) اًسدام دسًٍی دس ػیي ًضٍل تذسیدی آیات قشآى اٍلیي دلیل هحتَایی اػداص قشآى است کِ دس عَل  23سال ًضٍل آیات قشآى دس ضشایظ هختلق ّوِی
آیات قشآى هؤیذ ٍ هصذم یکذیگشًذ ٍ تِ تؼثیش قشآى کِ هی كشهایذ" :اَكَال تیذ تشٍى القشآىَ ٍَ لََ کاىَ هِي ػٌِذ اهلل لََخَذٍا كِیِِ اِختِالكاً کَثیشاً" چشا تذتش ًویکٌیذ اگش
ؿیش خذایی تَد تیي آیات آى اختالكات صیادی دیذُ هیضذ.
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ٍیژگیّبی پیبهجشاى سا ًبم ثشدُ ٍ ػلت ٍجَد ادیبى هختلف دس جْبى سا ثٌَیسیذ؟
ٍیژگی پیبهجشاى (ٍحی ـ اػداص ـ ػصوت (اص گٌاُ ٍ اضتثاُ)
ػلت اختالف هیاى ادیاى ٍ ٍخَد ادیاى هختلق «ػلوا ٍ تضسگاى ادیاى گزضتِ «یَْد» ٍ «هسیحیت» ّستٌذ کِ دستَس پیاهثش خَد سا دس اعاػت اص پیاهثش تؼذ اص
ایطاى سػایت ًکشدًذ.

هَفق ثبشیذ.
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جوغ ًوشُ
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