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  ما مسلمانان

احساس ناراحتي از غم و غصه اعضاي خانواده احساس شيرين و با ارزشي است كه نشان دهنده دلبستگي و دلسوزي ما 

  نسبت به اعضاي خانواده است.

 و بدانيم خويش خانواده همانند اعضاي را خود ديني و برادران خواهرانما بايد  )اِنّما المُؤمنون اِخوةمطابق مفهوم آيه (

  .باشيم داشته نيز آن ها به نسبت داريم خود برادر يا خواهر به نسبت كه احساسي

  برادري در اسالم

  همه مسلمانان با هر زبان و نژادي و در هر كجا كه باشند اعضاي يك خانواده هستند.

  نمي باشد. مسلمانان يكدلي براي مانعي هيچ ها و زبان نژادها و تفاوت جغرافيايي مرزهاي

  تعريف مسلمان

 ار پيامبر و قرآن آخرين محمد(ص) را دارد و حضرت اعتقاد قيامت و روز يگانه خداي بهمسلمان كسي است كه 

  خواند. مي نـماز كعبه سوي و به داند مي آسماني كتاب ترين و كامل آخرين
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.هر چه برای خود می پسندد برای او هم بپسندد

.به دنبال خشنودی او باشد و غمگینش نکند

.با جان و مال و زبان و دستش او را یاری کند

.آیینه و راهنـ*ی او باشد

.سیر نباشید در حالی که برادرش گرسنه است

.از لباس بهره مند نباشد در حالی که او لباس  ندارد

.پیش از اعالم نیاز او برای رفع نیازش اقدام کند

.اگر مریض شد به عیادتش برود



  تفرقه افكنان

  يكديگر متحد باشند هيچ قدرتي آنان را نمي تواند شكست دهد.اگر جمعيت يك و نيم ميلياري مسلمانان با 

استعماران چون مي دانند اتحاد مسلمانان سد راه قدرت و غارت ثروت مسلمانان است همواره تالش مي كنند جلوي 

               اتحاد آنان را بگيرند.

  استعمارگرمهمترين برنامه هاي اصلي قدرت هاي 

  

  مراحل اختالف افكني  استعمارگران براي از بين بردن اتحاد مسلمانان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ين اختالفاتد اخواهن يبلكه فقط م يستند؛ن يگروه يچاختالفات واقعاً طرفدار ه يناستعمارگر در ا يها قدرت است كه ينا نكته مهم

  .تر شوند يفگسترده شود تا دو طرف مسلمانان هر روز ضع

  شيعه و سني

  

دو گروه بزرگ مسلمانان

اهل سنت شيعيان

  ايجاد تفرقه

 جنگ افروزي

 ظواهر و شعارها با یيها گروه و ها فرقه ليتشک مانند

و با  استعمارگران اهداف با جهت هم و همسو ماا اسالمی

حمايت مالی و اطالعاتی آنان که با بهانه واهی مسلمانان را 

 از خشن و زشت چهرهتا  درگير جنگ فرسايشی مي کنند.

 به جهان مردم افزون روز شيگرا مانعدهند و   ارائه اسالم

 .شوند می اسالم نيد و رحمت امبريپ سوی

 کار مذهب کي طرفدار لوح ساده نادان و فردي  اگر مثًال

 گسترده انعکاس استکباری با های رسانه د،ده انجام اشتباهی

 تمام به را آن می کنند تالش آن یينما بزرگ و اقدام، نيا

اقوام و  انيم لهيوس نيو به ا .نسبت دهند مذهب آن پيروان

  و تفرقه را حاکم کنند. نیيمذاهب مختلف بدب

 رسانه و تبلیغاتی قدرت از استفاده با اول مرحلهٔ  در

ــورت به های، ــته ص  و اقوام میان اختالفات پیوس

ــلمان مختلف مذاهب  و.کنند می گنماییربز را مس

 اصــلی مســئلهٔ  به را اختالفات این کنند می تالش

 .کنند تبدیل مسلمانان

 

 بـا جداسـازی ملـت هـا از هـماز پـس و دوم مرحلـهٔ  در

 راه بـه مسـلمانان میـان را داخلـی هـای جنگ آنها تحریک

 بـه آشـکار یـا و پنهـانی صـورت بـه حتـی و اندازنـد مـی

 .پردازند می آنها میان جنگی مهمات و اسلحه توزیع

 



  

  درباره جانشيني پيامبر(ص) اهل سنتو  شيعهديدگاه مسلمانان 

  

  

  

  

  

  

  

  نكات مهم

  درباره

  شيعه و

  اهل سنت

  

  

  �:تكفيري جريان

  .خود خدمت مي كنند دين ديگر، به طرف مقدسات به توهين با كنند مي گمان نادان اي عده

  مسلمانان شود خدمت به دشمنان اسالم است. يانم  يو مذهب يو نژاد ياختالفات قوم يجادكه موجب  ا يهر اقدام

  تعطيالت طراحي و منتشر شده است.اين فايل به سفارش كار گروه آموزشي پيام نسيم جهت استفاده دانش آموزان در ايام 

  https://t.me/payamenasimكانال تلگرامي پيام نسيم: 

  

  

ـــــادآوري ـــــا ي ـــــامبر(ص) ب  و شايســـــتگي پي

 جانشـــين عنـــوان بـــه علـــي(ع) او را تقـــواي

ـــود ـــان و خ ـــس امام ـــان از پ ـــا ايش ـــام را ت  ام

     .نـمود معرفي مردم به دوازدهم

ـــامبر(ص) ـــراي پي ـــودش ب ـــيني خ ـــين جانش  تعي

 نظــم حفــظ از مســلمانان بــراينفرمــود و تعــدادي 

ــوبكر جامعــه اســالمي ــه را اب ــد  خالفــت ب برگزيدن

 .كردند بيعت او با و

 

 

 

  .از رحلت پيامبر(ص) مسئله خالفت است پس سنت اهل و شيعه موضوع مورد اختالف ترين اصلي

 را همديگر آنها .هستند مشترك هم با ديني احكام و اسالمي عقايد بيشتر در اهل سنت و شيعيان

  .شمارند يم محترم هم براي را دارد وجود مسلمان يك براي كه حقوقي تمام و دانندمي  مسلمان

  كنند. يجادا "اختالف  "اين دو گروه از مسلمانان  يانكنند م يدشمنان همواره تالش م

  .ردندا را اسالم از آنها دانستن بيرون و ديگر و مقدسات گروه عقايد به اهانت حق گروهي هيچ

 


