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مسلمانان بین تفرقه داجیا در وهابیون نقش

 و شیعه) مسلمانان بین تفرقه برای که عیشت رب هدش دراو شبهات از برخی هب پاسخ

  شود می مطرح( سنی

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 دانند؟ می ناصبی را سنت اهل شیعیان وهابیون، نظریه طبق آیا -1

 است سنت اهل بودن ناصبی به شیعیان اعتقاد کنند، می مطرح سنی و شیعه بین تفرقه ایجاد برای وهابیون که مسائلی از یکی

 پاسخ

 کیست؟ ناصبی

(            لعن) صب را البیت اهل حتی و دارد دل در را ایشان کینه و بغض و کند می دشمنی بیتال اهل با که گویند می کسی به ناصبی

 کنند می

 را سنّت اهل که کنند می تعریف را ناصبی ای گونه به یعنی شوند می قائل توسعه بیت اهل با دشمنی و صب معنای در افراد از برخی

 شیعیان میان در دارد، رواج وهابیت فرقه در آنچه مشابه را تکفیری جریانی و است خطرناک بسیار گرایش این. شود شامل نیز

 نیز سنت اهل علمای طرف از اعتقاد این. ندارند اعتقادی چنین شیعیان و نیست گونه این که است حالی در این و کند می بازسازی

 بینیم می بسیار سنت اهل برادران میان در را البیت اهل به حب ما و است نقد مورد و شده رد

 دهند؟ نمی مسجد ساخت اجازه سنت اهل به شیعیان آیا -2
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( شیعی کشور یک پایتخت عنوان به) تهران در سنت اهل برای مسجد وجود مدع شود می مطرح بسیار ها روز این که مسائلی از

 است

 پاسخ

 کلیسا، مثل خود مخصوص های عبادتگاه و جایگاه دارای... و بهائیان کلیمیان، مسیحیان، مثل مذهبی های اقلیت حتی ایران در

 است کودکانه تفکری و نکردنی باور امری ندهند، مسجد ساخت اجازه سنت اهل به شیعیان که بحث این حال .هستند...  و کنیسه

 : (ایران اسالمی جمهوری پایتخت) درتهران عقاو ،سنت اهل مساجد از یخرب مان

 صادقیه دوم  فلکه در واقع صادقیه، مسجد .1

 دالوران خیابان در واقع پارس،  تهران مسجد .2

 قدیم  جاده 22 کیلومتر در واقع قدس، شهر مسجد .3

 فتح بزرگراه در واقع فارس، خلیج مسجد .4

 دانش شهرک در واقع النبی، مسجد .5

 مالرد  جاده در واقع جوب، هفت مسجد .6

 شهریار در واقع وحیدیه، مسجد .7

 اکبرآباد در واقع شهر،  نسیم مسجد .8

 شهریار راه  سه در واقع آباد، رضی مسجد .9

 خوانند؟ نمی نماز سنت اهل سر پشت شیعیان آیا -3

 کنند نمی نماز اقامه ایشان سر پشت و دانند می اشتباه  را سنت اهل نماز شیعیان که هستند امر این بر قائل وهابیون

 جواب

 مثال طور به ؛است آمده مسلمانان بین وحدت حفظ و دوستی به مسلمانان تشویق رابطه در زیادی روایات و آیات اسالم، در

 (1) «فاعبدون ربکم انا و واحده امه امتکم هذه ان»

 کنید پرستش مرا پس هستم، شما پروردگار من و [هدف یک پیرو و] بودند واحدی امّت همه [پیروانشان و بزرگ پیامبران] این

 دو پس یکدیگرند، برادر مومنان (2) «اهلل ات ّقُوا و اخویکم بین فأصلحوا اخوه المؤمنون انما»: اند شده معرفی یکدیگر برادر مؤمنان

 کنید پیشه الهی تقوای و دهید آشتی و صلح را خود برادر

 و معتقد روایات و آیات این به نیز شیعیان (3) «المسلم اخ المسلم»: داند می برادر یکدیگر با را مسلمانان مالسلا هیلع الصادق امام

 گزارند می نماز شیعی بزرگ مراجع و علما فتوای به سنت اهل برادر جماعت به و هستند عامل

 مراجع از بعضی فتوای به اشاره
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 نمایند اقتدا تسنّن اهل جماعت امام به توانند می شیعیان، :خمینی امام حضرت

 است صحیح و جایز اسالمی، وحدت حفظ برای جماعت نماز :ای خامنه ماما حضرت

 کرد اقتدا توان می :آملی جوادی اهلل آیت حضرت

 کند شرکت است خوب و نشود خارج ندارد ضروری کار اگر :بهجت اهلل آیت حضرت

 و

 میان در افکنی تفرقه ها آن طرح از هدف تنها و هستند زیاد بسیار شود، می اعمال نادشمن سوی از که دست این از شبهاتی 

 با تا است واجب مسلمانان ما بر میان این در. ببرد پیش را خود شیطانی اعمال مسلمین غفلت در بتواند دشمن تا است مسلمانان

 مسلمین و اسالم دشمنان مقابل در پارچه یک و ،هدوزفا وحدتمان و ایمان بر روز به روز خداوند، یاری و ایمان بر تکیه و بصیرت

 کنیم ایستادگی

 (4) «.نشوید پراکنده و بزنید الهی وسیله به چنگ همگی ت ف رَّقُوا، ال جَمیعاًوَ اللَّهِ بِحَبْلِ اعت صِمُوا وَ»
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