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 سلمانیان و زبیریان 

 تفرقه ، جهالت یا توطئه

 آیا دم صدى اص ٍحذت دلیل تش ضذ اّل تیت تَدى است؟

 آیا ضیؼیِ ی ٍالؼی کسی است کِ ٍحذت سا سد ٍ تِ تشخی هسائل داهي تضًذ؟

 تفشلِ ٍ اختالف تشای چِ کساًی ٍ جشایاًاتی سَدهٌذ است؟

اتفالات تاسیخی صذس اسالم تپشداصینتشای یافتي پاسخ ایي سَاالت تایذ تِ تحلیل   

ایي سٍصّا تا اهشٍص کِ جْاى اسالم گشفتاس حوالت ضذیذ ًشم ٍ سخت دضوٌاى لشاس گشفتِ است تیطتش اص ّش صهاى دیگش ًیاص تِ اتحاد ٍ ّوثستگی داسد اها 

هؼلَم الحال ّستین  تَجِ ّة گستشش اتضاس ّای استثاطی ضاّذ اختالف افکٌی ساصهاى دّی ضذُ اص سَی تشخی جشیاًات  

<اها اختالف تش سش چِ چیضی است؟  

فاظ ٍ ضؼاس ّا اختالف ایي است کِ تشخی تاصطالح ضیؼیاى ػاللِ داسًذ کِ تِ همذسات فِشق دیگش تَّیي ٍ لؼي ػلٌی تفشستٌذ الثتِ تکاس تشدًي ایٌگًَِ ال

 آب تِ آسیاب دضوي سیختي است 

د کِ دلیل لؼي ٍ تَّیي ػلٌی تِ همذسات فشق خصَصا ػضیضاى اّل سٌت چیست؟اص ایي افشاد ٍ جشیاًات ٍلتی سَال هی ضَ  

هی کٌٌذ  پاسخ هی دٌّذ کِ ایي هسائل تاسیخی اثثات ضذُ است ٍ تشای ضادی اّل تیت )ع( ٍ خطٌَدی اهام صهاى)ػج( ایٌکاس سا اًجام هی دٌّذ ٍ ػٌَاى

 تا ایي اسٌاد تاسیخی دیگش ػلتی تش سکَت ٍ کتواى آى ًیست

 تْتش است تِ تحلیل یکی اص سفتاس ّای اهیشالوَهٌیي دس صذس اسالم تپشداصین 

، اهاهت ٍ حاکن تؼذ اص سسَل خذا)ظ( اهیشالوَهٌیي )ع( تَدًذ اها جشیاى سمیفِ کِ دس اًتْا تِ غصة خالفت ٍ تِ اػتشاف ٍ گَاّی آیات ، سٍایات ٍ تاسیخ 

الفت ضذضْادت حضشت صّشا )س( ختن ضذ تاػث اًحشاف هسیش خ  

 ایٌجا سَالی هطشح هی ضَد کِ چشا اهیشالوَهٌیي)ع( سکَت کشدًذ ٍ اػتشاض ًکشدًذ

 آیا اهیشالوَهٌیي)ع( کِ فاتح خیثش ٍ اسذاهلل الغالة ٍ صاحة رٍالفماس است ًوی تَاًست اص حك خَد دفاع کٌذ؟

 پاسخ ایي سَال فمط یک کالم است : .......... ٍحذت ........

یل ػوذُ  اهیشالوَهٌیي )ع( تصوین تش سکَت گشفتٌذ آى سٍص تِ چٌذ دل  

ذیي دضوٌاى جاهؼِ اسالهی تذلیل ضْادت پیغوثش)ظ( آهادُ حولِ ٍ ضشتِ صدى تِ ًظام اسالهی تَدًذ ٍ اختالف داخلی هٌجش تِ ّذس سفتي صحوات چٌ-1

 سالِ ی پیغوثش هی ضذ.

اصی اهام هؼصَم تَسط هشدم ٍ جاهؼِ ، لیام یا ػذم سکَت اهیشالوَهٌیي)ع( هٌجش تِ اص تذلیل هذیشیت افکاس ػوَهی ٍ کٌاس صدى اهاهت ٍ ػذم کادس س-2

 تیي سفتي ضیؼیاى ٍ اصحاب خاظ آى حضشت هیطذ

سکَت اهیشالوَهٌیي )ع( تاػث حفع پیکشُ ًظام اسالهی ضذ-3  
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یاٍس کافی دس کٌاسضاى تاػث هوی ضذحسٌیي)ع( کطتِ ضًَذ ٍ  اگش اهیشالوًَیي )ع( دس حولِ ای کِ تِ خاًِ ایطاى ضذ دفاع هی کشدًذ تذلیل ًثَدیاس ٍ-4

 ًسل اهاهت هٌمطغ گشدد

جلَتش افتادُ اًذاها تحلیلی هٌاسة تشای افشادی کِ اهشٍص اص اهیشالوَهٌیي)ع(   

کِ ّجَم آٍسدًذ تشای دستگیشی ٍ آى سٍص دس خاًِ ی اهیشالوَهٌیي تِ سٍایت تاسیخ ػواس ، اتَرس ، سلواى ٍ ...  چٌذ تي دیگش تحصي کشدُ تَدًذ صهاًی 

اى چطن دس اًتمال اهیشالوَهٌیي )ع( تشای تیؼت تٌْا کسی کِ جلَتش اص اهام خَیص الذام تِ دفاع کشد صتیش تَد کِ ضوطیش کطیذ اها دس ّواى جوغ سلو

 چطن هَالیص دٍختِ تَد ٍ تذٍى ارى اٍ کَچکتشیي الذاهی اًجام ًذاد ػالثت ایي دٍ چِ ضذ؟؟

ی کِ اهشٍص تِ فشهاى ٍلی جاهؼِ هثٌی تش حشام تَدى تَّیي تِ همذسات اّل سٌت ٍ لضٍم تش حفع ٍحذت ػول ًوی کٌٌذ ضایذ ػالثتی هطاتِ آسی کساً

 صتیش داضتِ تاضذ 

اهیشالوَهٌیي)ع( دس هَسد صتیش هی فشهایذ: جالة است کِ   

 چیضی ًواًذُ تَد کِ صتیش اص ها اّل تیت تطَد

صتیشیاى صهاىحال چٌذ سَال اص   

 آیا جشات لؼي فشستاًذ دس ػشاق ٍ سَسیِ سا داسیذ؟

ٍ  آگش ًوی داًیذ تذاًیذ اگش ٍضغ کًٌَی کطَس ػشاق ٍ سَسیِ اهشٍص ایٌگًَِ است تذلیل تَّیي ّای چٌذ ضثکِ هاَّاسُ ای کِ تَسط دضوي تاسیس

واًاى ضذًذحوایت هی ضًَذ تِ همذسات اّل سٌت هی تاضذ کِ تاػث ضْادت صذّا تي اص هسل  

 کذام یک اص ضوا دس تاسیخ خَاًذُ ایي کِ هی ضَد تا تَّیي ٍ لؼي ضخصی سا ّذایت ًوَد 

سال اص ػوش خَد سا دس هطالؼِ ی دیي صشف کشدُ اًذ تیطتش هی فْویذ؟ 55آیا ضوا اص هشاجغ تملیذی کِ تیص اص   

 ّیچ اختالف تاسیخی سا تا فحص ٍ ًاسضا کفتي ًوی تَاى حل کشد

هی ًَیسذ :ًاهِ ٍیِ لؼٌت اهلل ػلیِ تِ اهیشالوَهٌیي)ع( ٍلتی هؼا  

ذُ یادت ّست کِ ضیخیي چطَس تَسا چَى ضتشاى کطاى کطاى هی تشدًذ؟ پاسخ اهیشالوَهٌیي)ع( ًاسضاٍ فحص ًیست پاسخ ایطاى کاهال هٌطمی ٍ کٍَتٌ

 است

هی ًَیسذ:  اهیشالوَهٌیي دس پاسخ تِ اٍ  

تساى ضتش سشکص تشای تیؼت سَق دادُ ضذم، تخذا سَگٌذ خَاستی اص هي اًتماد کٌی،ٍلی دس ٍالغ هشا ستَدی ٍ دس ًاهِ خَد ًَضتِ تَدی کِ هي 

...خَاستی سسَا کٌی اها خَد سا سسَا کشدی،ّشگض تشهسلواًی ایشادی ًیست کِ هظلَم ٍالغ ضَد  

.... ًذاسد  اهشٍص لؼي ٍ تَّیي ّیچ سَدی جض کطتِ ضذى هسلواًاى دس ًیجشیِ ، ػشاق ٍ سَسیِ ٍ  

ا اهشٍص سِ تفکش صلیثی)هسیحیاى صْیًَیست( ، سلفی)هسلواًاى صْیًَیست( ، صْیَى هتحذ ضذُ اًذ تا کوش ضیؼِ ٍ کطَس ٍ ًظام اسالهی ایشاى س

 تطکٌذ ٍ جالة ایي است کِ ّیچ اضتشاکی دس تیي ایي سِ گشٍُ ٍجَد ًذاسد

کِ ها اضتشاکات هاى تا اّل سٌت سا ًذیذُ تگیشین ٍ تٌْا تِ اختالفات تپشداصین ضَد  اها چشا دضوٌثایذ تَسیلِ ی جشیاًات اختالف افکي تاػث  
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اى ّوچٌیي ٍحذت تِ ایي هؼٌی ًیست کِ ػمایذ یکی ضَد تلکِ ًضاع صَست ًگیشد ٍ تِ ایي هؼٌی ًیست کِ ضیؼِ اص اصَل خَد دست تکطذ تلکِ هی تَ

لوی تا ػضیضاى اّل سٌت تِ تحث گزاضت ایٌگًَِ اختالفات تاسیخی سا دس فضای حسي تفاّن ٍ ػ  

 سخي پایاًی

 ػضیضاى لذست دضوي دس ضؼف ها لشاس داسد ٍ دضوي تِ ضؼلِ ّای ایي اختالف اهیذ تستِ است

لَّفٓ بٓيٕهَ قُلًُبِكُمٕ فَأَصٕبٓحٕتُم بِىِعٕمٓتِهِ إِخًْٓاوًا يٓكُىتُمٕ عٓلَىٓ شَفَا يٓاعٕتَصِمًٔاْ بِحٓبٕلِ اللّهِ جٓمِيعٖا يٓالَ تَفَسَّقًُاْ يٓاذْكُسُياْ وِعٕمٓةَ اللّهِ عٓلَيٕكُمٕ إِذْ كُىتُمٕ أَعٕدٓاء فَأَ پس

 حٔفْسَةٍ مِّهَ الىَّازِ فَأَوقَرَكُم مِّىْهٓا كَرَلِكٓ ئبٓيِّهُ اللّهٔ لَكُمٕ آيٓاتِهِ لَعٓلَّكُمٕ تَهٕتَدٔينَ

 

 

 اًاػثذالحمیش 

 ػلیشضا پَسهسؼَد

 

د...داسد صهاى آهذًت دیش هی ضَ  

 

  

 


