
 

 

 

 های تبلیغ در مناطق مشترک بایسته

*الرضاتیموریموسیاالسالموالمسلمینحجت
 

َ  »قال الل  تعالی:  ا َأْهَل اْلِکَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلی َكِلَمة  َسَواء  َبْیَنَنا َوَبْیَنُکْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ ََ ُقْل 
ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا  تَّ ََ  1.«َأْرَباًبا ِرْن ُدوِن اللَّ ِ َواَل ُنْشِرَك ِبِ  َشْیًئا َواَل 

 

 مقدمه
سازایی در مطلب است که تبلیغ و تال  مبلغاان دینایس نقاش باهتاری  گواه بر این 

رساننن پیان دین به عمون ماردن دارد و ایان مهاا در آیاا  قرآنای و ساخنان اها  
 نیز تاکین شنه است. خناونن متعا  در قرآن کریاس خطاب باه پیاامبراکرن بیت

فرمایان: که تال  وافری در امر ابال  وحی و تعلیا و تبلیغ مبانی دینای داشاتنن مای
ْؤِرُنوا ِبَهَذا اْلَحِدَِث َأَسًفا َُ ََ َعَلی آَثاِرِهْم ِإْن َلْم  ََ َباِخٌع َنْفَس شاین اگار باه ایان ساخن  2؛َفَلَعلَّ

هماناینس  کنای.ایمان نیاورنن تو جان خود را از اننوهس در پیگیاری کارهایشاان تبااه 
کنن و برای آنان دعاا پیامبر اکرن صس مبلغان را به عنوان خلفا و جانشینان خود یاد می

ُهمَّ ِاْرَحْم ُخَلَفاِئيفرماین: می توَن َحتِدیِثي َو  ـ َثََلثاً  ـ َاللَّ ُُ تِذیَن ُیَبلِّ ِه َو َمْن ُخَلَفاُؤَك؟ َقاَل َالَّ ِقیَل َیا َرُسوَل َاللَّ
ِتي ُثمَّ یُ  َّْ ِتيُس مَّ

ُ
ُموَنَها أ بار تکارار فرماود: خانایا! جانشاینان مارا  پیامبر این دعا را ساه3؛َعلِّ

مشمو  رحمت خویش قرار بنه. پرسیننن: اى پیامبرخناس جانشینان شما چاه کساانی 

                                                           

 .حوزه علمیه قا 4دانش آموخته سطح * 

ای اه  کتاب! بیایین به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان اسات؛ کاه جاز بگو: » :64: آ  عمران. 1
غیار از ا خناونن یگانه را نپرستیا و چیزی را همتای او قرار ننهیا؛ و بعضی از ماس بعضی دیگار را 

 «.به خنایی نپذیرد ا خنای یگانه
 .6 :کهف. 2
 .144س ص2بمار االنوارس ج عالمه مجلسیس. 3

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 مدهـ شماره  1401تابستانمناطق مشترک  
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رساننن و به امت مان  هستنن؟ فرمود: همان کسانی که حنیث و سنت مرا به مردن می
 .دهنن تعلیا می

یت و جایگاه ارزشمنن تبلیغ دین در منابع اسالمیس الزن اسات عاالوه با توجه به اهم
ارائه نیز توجه نمود تا تبلیغس مانانگار و  بر ارائه ممتوای غنی دینی در تبلیغس به رو 

اثرگذار شود. برای این اثرگذاری و ماننگاریس نیاز به ابازار و رو  دارد و بانون آن 
نتیجه اسات. آشانایی مبلغاان دینای باا اننک یا بیابزارس ماننگاری و تاثیرگذاری آنس 

های تبلیغی در مناطش مشترک ضرورتی انکارناپذیر است. بار هاس ابزار و رو ظرافت
های تبلیغ در مناطش این اساس و با توجه به اهمیت موضوعس در اینجا برخی از بایسته

 1شود.مشترک بیان می

 . برجسته کردن مشترکات مذاهب اسالمی 1

ا َأْهَل اْلِکَتهاِب َتَعهاَلْوا ِإَلهی فرماین: می اونن متعا  در قرآن کریاس به پیامبر اکرنخن ََ ُقْل 
ِخَذ َبْعُضَنا  تَّ ََ َ  َواَل ُنْشِرَك ِبِ  َشْیًئا َواَل  َبْعًضا َأْرَباًبها ِرهْن ُدوِن َكِلَمة  َسَواء  َبْیَنَنا َوَبْیَنُکْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ

کتاب! بیایین به سوى سخنی که میان ما و شما مشترک اسات کاه   بگو: اى اه » 2؛ ِ اللَّ 
جز خناونن یگانه را نپرستیا و چیزى را شریک او قرار ننهیا و بعضی از ماا بعضای 

در این آیاه شاریفهس خناونان متعاا س «. دیگر را غیر از خناونن یگانه به خنایی نپذیرد
کنن و با این هاى اه  کتاب دعو  میالن و آیینپیروان ادیان الهی را به مشترکا  اس

آموزد که اگر کسانی حاضر نبودنن در تمان اهاناف مقانس باا  طرز استنال  به ما می
شما همکارى کننن تال  و کوشاش نماییان تاا حاناق  در اهاناف مهاا مشاترکس 

 .یناى براى پیشبرد اهناف مقنستان قرار ده همکارى آنها را جلب کنین و آن را پایه
 این آیه نورانی قرآنس درس بزرگی باه جامعاه اساالمی و پیاروان آئاین مممانی

آموزد که وقتی طبش آیا  قرآنس ماموریات داریاا باا دیگار ادیاان الهای در اماور  می
مشترکس توافش نموده و وحن  داشته باشیا قطعاا ایان وحان  و همانلی در باین 

ماذاهبس مشاترکا  فراوانای  باا هاا و پیروان امت اسالمی که با وجود تعاند فرقاه
یکنیگر دارنن اولویت بیشتری دارد. زیارا هریاک از اشاتراکا  جامعاه اساالمی  در 

                                                           

توشاه منااطش مشاترکس  تبلیاغ در منااطش مشاترک ر.ک: فصالنامه رههای  . برای شناخت کام  بایسته1
 .8و  6های  هشمار

 .64. آ  عمرانس2
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توانن منشا وحان  و زنانگی اصو  و فروع دینس در اعتقادا  و مناسک عبادیس می
آمیز شود. اعتقاد به توحین و وحنانیت خناونن متعا س اعتقاد به مبنا و معاادس مسالمت
س اعتقااد باه بو  انبیای الهی خصوصا خاتا پیامبران حضر  مممنمصطفیقبو  ن

وحیانی بودن قرآن و اتفاق بر عنن تمریف قرآن کریاس باور به مهانویت و حکومات 
و همراهای باا اماان مهانی در  س نزو  حضر  عیسایجهانی حضر  مهنی

مرجعیت آناان در و قبو   آخرالزمانس باور به جایگاه ویهه و ممتاز اه  بیت پیامبر
س وجود مناساک عباادی بین امت اسالمیس ضرور  ممبت و مود  به اه  بیت

مشترک از قبی  نمازس روزهس کعبه و قبلهس حجس زکا س طهارا  و صنها ماورد دیگارس 
های فراوانی است که به مراتب نقطه وحن  و اشتراک مسالمانان باا یکانیگر نمونه
رهبار معظاا  توجاه باود.ر آن گذشات و باه آن بایباشن و نباین به سادگی از کنامی

دشامنان  در اهمیت همنلی دنیای اسالن بر مشترکا  و توجه به توطئه )منظله(انقالب
 فرماین: نسبت به شیعه و اه  سنت می

کننان کاه چنان چارکین ماید  ُسنی را نسبت به شیعهس د  شیعه را نسبت به ُسنی آن
ار ها قرار بگیرنن. اینس کار دشمن است. چرا ما ایان نتواننن با این همه مشترکا س کن

 از زمان مرحون آیت ال ل بروجاردى اهاى متمادى است  فهمیا؟ سا حقیقت را نمی
که ایان فکار پیانا شانه کاه بیاییان  او بعضی از بزرگاِن علماى اه  ُسنت در مصر 

اختالفا  را کنار بگذارین سنیس سنی بمانن؛ شایعهس شایعه بمانان؛ عقایان خودتاان را 
باه  داشته باشین اما با هاس دست در دست ها بگذارین. قرآن از زبان پیاامبر اکارن

ا َوَبیْ »مسیمیان آن زمان می گوین:  َْ َْ تَه َوَِل ُنْشتِرَك ِبتِه َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْی ِلَّ َنْعُبَد ِإِلَّ اللَّ
َ
ُكْم أ َْ

ى هاى مسلمانس با خناى واحنس پیغمبر واحنس قارآن واحانس قبلاهآن وقت فرقه« َشْیًئا
واحنس عباد  واحنس این همه مشترکا  و مسل ما س چنن موضوع ماورد اخاتالف را 

س غرض ورزِى غرض ورزان وسیله قرار بنهنن براى دشمنی! اینس خیانت نیست؟ این
و غفلِت غافالن نیست؟ هر کسی که در این زمینه تقصیرى بکننس پیش خناى متعاا  

 1مؤاَخذ است؛ چه شیعه باشنس چه ُسنی.
وظیفه مبلغان مناطش مشترک آن است که اشتراکا  امت اسالمی را برجسته نماینان و 

                                                           

. بیانا  رهبر معظا انقالب اسالمی در دیانار باا اقشاار مختلاف ماردن در ساالروز مایالد حضار  1
 . 17/5/1385.علی

https://www.leader.ir/fa/speech/2922 
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طعان و خنشاه قارار مراقب باشنن که افتراقا  و موارد اختصاصی ماذاهبس ماورد 
دار شنن اعتقادا  آنان نشود و  آنان را در ورطه ساز جریمهنگیرد و بسترساز و زمینه

 العم  نامناسب  قرار ننهن. انجان عکس
بیان و طرح مباحث مورد اختالف و اختصاصی مذاهب اسالمیس ظرافت خااص الزن 

صاا در مجاالس سنجی طرح آن مباحث خصودارد که عالوه بر تسلط علمیس ظرفیت
خصوصی و بنون تنقیص و حب و بغ  شخصی الزن است. زیرا مباحث اختالفیس 
بسترساز سو  استفاده معاننان و نزاع و درگیر کردن پیروان امت اسالمی باا یکانیگر 

ای کاه متاسافانه گااهی های انتماری و کشاتار وحشایانهها س عملیا است. قت  عان
شود همه باه خااطر دسات گذاشاتن بار تقااط می نما انجانتوسط افراطیون مسلمان

 اختالفی و برجسته کردن آن است.

 . تاکید بر اصول مذهب و عقاید شیعه و دفاع از آن بدون افراط و تفریط 2
و زنانگی خاود را بار معیاار  برسنن همت مسلمانان بر آن است که به حقیقت ایمان

نائ  شونن.  البته در ایان مسایر  دین و ایمان تنظیا نماینن تا به سعاد  دنیا و آخر 
نیز ممکن است خطا رفته و به عل  متعندس حقیقت دین بر آنان به صاور  ناصامیح 

گر شود و در نتیجه از صراط مستقیا منمرف شنه و مسیر را به اشتباه و وارونه جلوه
طی نماینن که هماین خطاپیماایی و انماراف از حاش و حقیقاتس  موجاب پیانایش 

چون ننیننن حقیقاتس ره »زیرا به تعبیر حافح شیرازی:  ؛می شنه استهای اسال فرقه
شاود آن اسات کاه پیاروان اما آناه در بین جوامع اسالمی مشاهنه مای« افسانه زدنن

های اسالمیس سعی و تال  دارنن با جان و د  از اعتقادا  و باورهاای دینای و فرقه
حفح و حراسات آنس در عقیانه و  مذهبی خود دفاع نموده و بر آن پایبنن باشنن و در

 عم  کوشا باشنن. 
هاای دینای و معاارف اصای  اساالمیس تبعیات از اها  شیعیان نیز که بر طبش آموزه 

انان تاال  وافار دارنان تاا در مسایر آن را به عنوان حقیقت دیان برگزیانه بیت
خاود راهنمایان راستین قنن بردارنن و از جان و د  از  اعتقاادا  و باورهاای شایعی 

کننن و ایان مهاا در طاو  تااری   ماورد تاکیان رهباران جامعاه اساالمی کاه دفاع 
داران تقریب مذاهب اسالمی نیز هستنن بوده است. بار ایان اسااس الزن اسات  طالیه

همانطور که باین به تقریب و مبانی آن معتقن بود و از آن دفااع کارد از مباانی اصای  
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انه دفاع نمود تا با نان تقریاب و وحان  امات بیت علیها السالن نیز جان مکتب اه 
 اسالمیس مبانی اصی  اعتقادی شیعه در حاشیه قرار نگیرد و کنار نگذاشته نشود. 

ای انانکس تاال  دارنان از راهبارد شاود عانهمتاسفانه در برخی موارد مشاهنه می 
 تقریبس سو  استفاده نموده و به اساا تقریاب و نزدیکای پیاروان ماذاهب اساالمیس

کننان در حاالی اعتقادا  و باورهای شیعه را کنار نهنن و به دالی  واهی به آن هجمه 
س حضر  اماان ال ل العظمی بروجردیبزرگان و رهبران تقریب هماننن مرحون آیهکه 

که به شن  مقین به تقریاب ماذاهب اساالمی  )دان ظله(و مقان معظا رهبری خمینی
 کننن. دفاع می بانی مکتب اه  بیتبوده با جان و د  نیز از اصو  و م

در تقریاب ماذاهب اساالمی و  )منظلاه(و رهبار معظاا انقاالب رویکرد امان راح 
حالی که اصو  و  س اقتنارگرایانه است به این معنا که درعینتقویت مبانی اه  بیت

نماینن و به آن پایبنننن ساعی وافاری دارنان کاه بار روی  اعتقادا  شیعه را حفح می
اشتراکا  با دیگر مذاهب تأکین نماینن و با کنار گذاشتن اختالفا  بین مذاهبس یاک 

گرایانه و مشی معقوالناهس همگرایی عظیا در جهان اسالن پنین آورنن و رفتاری اعتنا 
روی امت اسالمی قرار داده و باا هرگوناه  گرایانه را در پیش منطقیس معتن  و وحن 

و مسلمانان مخالف نماینان. و باا نزدیاک کاردن پیاروان وتفریط در بین شیعان  افراط
مذاهب اسالمی به یکنیگر و حمایت از تقریب بین مذاهبس بر اصو  و عقاین شایعه 

ای از آن عاانو  ننمایناان. و تااال  دارناان بااا شااناخت دقیااش نیااز پایبناان بااوده وذره
برخیزنن و امات  های استکبار علیه شیعان و مسلمانانس به مقابله و مبارزه با آن سیاست

دینی و همانین گرایش باه های غربی و سکوالر و بی اسالمی را از گرایش به اننیشه
 های سلفی و وهابی  برحاذر دارنان. تشاکی  مجماع جهاانی اها  بیات اننیشه
زمان با تشکی  مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی توسط رهبر فرزاناه انقاالبس  ها

فرزانهس با تاکین بر اصاو  شایعهس توجاه و عنایات  بیانگر همین مها است که آن رهبر
 ویهه نیز به وحن  امت اسالمی دارنن.

و عالماان و  مبلغان مناطش مشترک با اقتنا  و تاسی به سایره و رو  اها  بیات
اننیشمننان شیعهس باین بر اصو  و اعتقادا  تشیع پایبنن بوده و از آن ممافظت نماینن 

داری نماینان ه در طو  تاری س ممفوظ ماننه است نگاهو همانین نمادهای شیعه را ک
و مراقب باشنن تا افرادی به اسا وحن  و تقریب مذاهبس اصو  و نمادهای شیعه را 

رویس نمونه باارزی از و برپایی مراسا دسته دار نکنن. اقامه عزای اه  بیتخنشه
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 انجان داد. نمادها و فرهنگ شیعه است که باین حفح کرد و به صورتی باشکوه

 . توجه دادن مخاطبان نسبت به ترفندها و توطئه استکبار و رژیم صهیونیستی 3

هاای فاراوان العربس حکایات از تاال آسای اسالن در جزیرهپیشرفت سریع و برق
های اسالمی بر مبانی عقالنی و موافقات آن باا فطار  و تطبیش آموزه پیامبر اکرن

ای کاه مناافع خاود را در موجب شن که از ابتنا عانهها دارد و به همین سببس انسان
دیننن و  با توسعه مکتب وحیانی اساالن موافاش نبودنان باه مخالفات باا آن خطر می

برخیزنن. دشمنی برخی از افراد با مسلمانان از آن دوران تا کنون اداماه دارد و تاال  
 دهنن.دارنن مانع جنی و سنی ممکا مقاب  پیشرفت این دین آسمانی قرار 

نماد و قالب دشمنان دیروزخصوصا یهودیان مستقر در منینهس  در عصر کناونی و باه 
صور  علنی در چهره صهیونیست و استکبار نمایان شنه و به امات اساالمی ضاربه 

هاس ممرون کردن آنان از مسلمانان به صور  علنی در قالب جنگکشتن کنن. وارد می
دستگی در جوامع اسالمی و تسلط بر حاکمان  حقوق انسانی و اجتماعیس تفرقه و دو

هاای فاراوان آناان ای از توطئاهکشورهای اسالمی و وابسته کردن آنها به خودس نمونه
گوناه باشن. متاسفانه دنیای اسالن خصوصاا ساران کشاورهای اساالمی نیاز هایچمی

سیاری گر و حتی در بالعم  متمن و مناسبی در مقاب  این توطئه ننارنن و نظارهعکس
انان و در نتیجاه ایان همکااری و از مواقعس همنست با آنان علیه امت اساالمی شانه

المل س به آسانی بار بسایاری از اراضای و تفاوتیس استکبار جهانی و صهیونیسا بین بی
 های کشورهای اسالمی تسلط پینا کرده و فلسطین اشغالی را غصب کردنن.ثرو 

ر مورد خطر دشمنان امت اسالمی و جنایا  آنان د )منظلاه(رهبر معظا انقالب اسالمی
شودس که قنرتهاى مستکبر عالاس آن وقتی که پااى فرماین: امروز ها مکرراً دینه میمی

هاا انجاان شاود ها در میان استس چشا بر روى هر جنایتی که علیه مسالمانمسلمان
غانساتان هاا بنننن. این مسأله در بوسنی دینه شن در کوزوو ها دیانه شان در افمی

هاسات دینه شن در عراق ها دینه شن امروز ها نوبت لبنان است. فلسطین ها ساا 
کنان که در همین وضعیت است. براى آنها شیعه و ُسنی و عرب و عجا تفاو  نمای

هر جا زورشان برسن هر جا مانعی در مقاب  خود نبیننن هر جا مشتی باه دهاان آنهاا 
و ملتهاى اسالمی باین ایان را در  کننان و بفهمنان آینن. امت اسالمی نخورد جلو می
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 1باین خود را قوى کننن.
هاای داخلای شوربختانه دنیای اسالن از توطئه استکبار غافا  شانه و گرفتاار جناگ

ای افراطی با عناوینی هماون وهابیتس بهائیتس القاعنهس داعاش و غیاره گردین و عنه
های داخلایس ها و درگیریو به ایجاد نزاعهای مسلمانان تجاوز کردنن بر اموا  و جان

به کشتار و تضعیف مسلمانان پرداختنن. چناناه رئیس جمهورساابش آمریکا)تراما ( 
جمهاور قبلای ایان کشاور را موساس  در دوران انتخابا  ریاست جمهاوریس رئیس

جمهور  داعش دارد به رئیس»داعش خوانن و در سخنرانی خود به صراحت بیان کرد: 
نهن. او موسس داعش است و به داعش کمک مالی کارد. مان  حتران و ارج میاوباما ا

گویا که هیالری کلینتون ها باه هماراه اوبامااس موساس داعاش باوده  این را ها می
 2است.

اگر مسلمانان جهان با ها وحن  داشتنن اکنون قنس شریف در اشغا  صهیونیسات 
نه خاود زنانگی ساختی نناشاتنن و نبود و هزاران مسلمان آوارهس دور از خانه و کاشا

ماننگی داخلی و ضعف بنیاه  گرایی کاالی غرب و عقب گر مصرفدنیای اسالن نظاره
 علمی و اقتصادی نبود. 

در این شرایط بغرنج و بمرانایس باا تانبیر مصالمان و اننیشامننان اساالنس تقریاب 
باارزه باا مذاهب اسالمی که راهبرد اساسی قرآنی جهت ایجااد همانلی و مقابلاه و م

 خواهی دشمنان اسالن تشکی  شن.  زیاده
آگاهی دادن مخاطبان به دشمن مشترک مسلمانانس رسالتی مها بر عهنه مبلغان مناطش 

ای دور نماوده و متوجاه دشامن مشترک است تا آنان را از درگیری ماذهبی و فرقاه
ان در اصلی که همان استکبار جهانی و اسرائی  غاصب اسات نماینان و از توطئاه آنا

دار کردن چهره اسالن رحمانیس ایجاد جنگ داخلی و غاار  سازی جهت خنشهفرقه
 سرمایه مسلمانان آگاه سازنن.  

                                                           

 .25/7/1390اسالمی در دینار با مردن پاوه. . بیانا  رهبر معظا انقالب 1
https://www.leader.ir/fa/speech/8751 

ی فارسی با تیتر: اعتراف ترام  در مورد تاسیس داعش توسط آمریکاا ها . این خبر توسط خبرگزاری2
 پخش شن. 

https://www.mashreghnews.ir/news/1004863 
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 . حضوردرعرصه های اجتماعی جهت رفع مشکالت مردم4
هایی است کاه در جامعاه های زننگی اجتماعیس آسیبیکی از مشکال  و ناهنجاری

کنن و منشا آنس  رفتارهای فردی یا جمعی افراد جامعه اسات کاه در برخای بروز می
مواقعس در چاارچوب اصاو  اخالقای و قواعان رسامی و غیررسامی جامعاه واقاع 

شود. به همین  شود و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخالقی و اجتماعی روبرو می نمی
هاای ضاور فعاا  در عرصاهها و وظایف روحانیت و مبلغانس حدلی س یکی از رسالت

 )منظلاه(اجتماعی جهت رفع مشکال  استس چنانکاه رهبار معظاا انقاالب اساالمی
هاای الزنس در دنیاای متفااو   ها و آگاهی طالب باین با کسب صالحیت»فرماین:  می

هماناین  1«کنننه در جامعه آماده کننن. های تعیین امروزس خود را برای ایفای مسئولیت
سااازیس  رسااانی بااه مااردنس منرسه طااالب در خنما  حضااور»فرمایناان: ماای

هاس نیروهاای مردمای را  سازیس کمک به مردن هنگان حواد  و دیگر عرصه بیمارستان
 2.«آورد و منشأ خنما  خواهن شن نیز به صمنه می

دارد الزن اسات مبلغاان  هاا فراوانای بیشاتریآسیب اینکه در مناطش مشترک به دلی  
صند رفع آن باشنن. به این صاور  کاه در ابتانا آگااهی  دینی با همتی مضاعفس در

مردن را نسبت به معضال  اجتماعی باال برنن و با بیاان جاذاب و علمایس بخشای از 
ها اختصاص دهنن. در گان و های خود را به خطرا  این معضال  و آسیبسخنرانی

در رفاع آن  مرحله دونس در صورتی که شرایط و زمینه آن فراها بود اقنان عملای نیاز
 معضال  و مشکال  داشته باشنن. 

 . آگاهی بخشی نسبت به خطرات وهابیت5
های استکباری و استعماری بارای ضاربه زدن باه اساالنس از آغااز تاا کناونس  قنر 
انن و از هیچ کوششی  برای رسینن به اهناف پلین و های متعندی را انجان داده تال 

آناان عاالوه بار جناگ مساتقیا باا مسالمانانس انن. استعماری خود فروگذاری نکرده
متاسفانه از درون دنیای اسالن نیز با توس  به حربه و ترفنن فرقاه ساازىس باه عناوان 
ابزاری علیه وحن  امت اسالمی بهره بردنن و در هار زماان و مکاان از ایان ابازارس 

ن. در قرن بیشترین تأثیر را در اختالف بین مسلمانان و ایجاد شکاف و دوگانگی نهادن

                                                           

1. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33076 

2. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33076 

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33076
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اى به نان وهابیتس شکاف عظیمای را  دوازدها هجرى نیز این ابزار کارگر افتاد و فرقه
در صفوف متمن مسلمانان ایجاد کرد که اثرا  سیاسیس فرهنگی و اجتماعی آن تا باه 
اآلنس خود نمایان است. این فرقه منمرف و گمراهس  با تکفیر پیروان ماذاهب اساالمی 

 .قه و فتنه در میان مسلمانانس تهنینی جنی برای دنیای اسالن شنو ایجاد نفاق و تفر
واین درحالی است که برخی از اه  سانت کاه اطاالع دقیقای از عقایان وهابیات و 

داننن گماان های اسالمی میها ننارنن و عقاین و رفتار آنان را هماننن دیگر فرقهسلفی
در حاالی کاه  .شایعیان اسات  کننن که اختالف وهابیون  فقط باا عقایان و افکاارمی

وهابیت دشمن مشترک تمان مذاهب اسالمی است و بارها تمان فرق اسالمی را ماتها 
انان. بار هماین به شرک کرده و مواضع تنن علیه اعتقادا  مذاهب اسالمی ابراز داشته

اساس نیز عالمان مذاهب اسالمی علیه وهابیات و سالفیت باه مقابلاه پرداختاه و باا 
 انن مبارزه کرده تفکرا  آنان

بسیار مناسب است که مبلغان مناطش مشترکس عمون مردن خصوصا نس  جوان شایعه 
و اه  سنت را نسبت به خطرا  وهابیت آگاهی دهنن و از گرایش آنان به این گاروه 

 برحذر دارنن. 
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