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صورت مقطعی قدرتی پیدا کرد و ما ابید خداوند را شاکر
ابشیم کو در زمان ما یک حکومت شیعی قدرمتند بوجود
آمده است و دمشنان از مهنی قدرت در ىراس ىستند لذا
متام تالششان را می کنند کو این حکومت را بر اندازی
کنند.
خب و اما شیعو نیز مهیشو تالش و مقاومت زایدی برای
محایت و حفظ مکتب اىل بیت علیهم السالم کرده و
توانستو اب شور و قدرت و بصریت خود ات امروز در میان
این گرداهبا تشیع را حفظ کند ،از مهان روز اول کو ابوبکر
بر منرب خالفت نشست ذکر شده کو  21نفر از اصحاب
امریاملومننی علیو السالم من مجلو جناب ابوذر و سلمان و
مقداد برخواستند و در حبار(جلد  21صفحو  63و جلد
 12صفحو  )36ذکر شده کو سلمان فراید کشید و بو
ابوبکر گفت" :كردى و نكردى و نیكو نكردى و حق امری
بربدى ،مشا سنت پیامرب را مىدانید ،اما از آن طفره رفتید ،و
نسبت بو سنتپیامرب خطا كردید و ىر كس پیمان شكىن
كند ،علیو خویش اقدام كرده" ،ابالخره شیعو مهیشو
احتجاجات و مناظراتی داشتو و یکی از حمسنات شیعو
مهنی مناظرات می ابشد کو الغدیر و عبقات األنوار و
املراجعات و النص واإلجتهاد و معامل املدرستنی و الفصول
املهمو و إحقاق احلق و دیگر کتب مهگی از مهنی مناظرات
می ابشند کو در آهنا اب قلم برای اثبات حقانیت و حفظ
تشیع تالش و جماىدت زایدی شده.
خود ائمو علیهم السالم نیز ىیچوقت ساکت نبودند و
شاگردانی و جلساتی داشتند و منربىا و خطابو ىا و جمالس
عزاداری ىائی داشتند و شعرائی امثال دعبل خزاعی ىا و
کمیت بن زید اسدی ىا نیز اب زابن شعر مبارزاتی داشتند و
ساکت نبودند و اما خود عاشوراء و مکتب عاشورا ىر
سالو اب شور و غوغائی کو داشت و دارد خودش جبهو ای
برای مبارزه بوده و ىست و مهچننی فاطمیو نیز از اول
مهینطور بوده و مربوط بو بیست الی سی سال اخری نیست



حبث در مسئلو فرق اسالمی بسیار مهم است زیرا در نتیجو
بد فهمی و کج فهمی ،یک جراین مغرضانو ای در برابر
تشیع بوجود آمده ،انسان در ىر حبثی کو وارد می شود ابید
حق مطلب را اداء کند ولو خمتصر.
ابید توجو داشتو ابشیم کو دو ستون و دو فرىنگ و دو
مکتب بوجود آمده؛ اول مکتبی کو مورد نظر خدا و پیغمرب
خدا بود یعنی مکتب والیت و امامت و اىل بیت علیهم
السالم و دوم فرىنگی در مقابل تشیع و اب ىدف انبودی
تشیع ،کو در طول قرون و اعصار این دو جبهو در مقابل
ىم بوده اند.
مقداری از فعالیتهایی کو در مقابل اىل بیت و تشیع اجنام
شده بود را بو عرضتان رساندمی مثل اینکو صحابو را در
مقابل ائمو علیهم السالم قرار دادند و بعد برای تطهری و
تقدیس آهنا گفتند کلهم جمتهدون و کلهم عدول ،ابالخره
تصمیم بو انبودی شیعو گرفتند کو دمحم جواد مغنیو در کتاب
"الشیعة واحلاکمون" فرموده حاکمون یعنی بنی امیو و بنی
عباس تصمیمشان انبود کردن شیعو بود بو این معنی کو
ىیچ شیعو ای نباید در روی زمنی ابقی مباند.
مکتب مقابل اىل بیت علیهم السالم در سو جبهو ی
تفسری و اتریخ و حدیث برای انبودی شیعو کمر بستو
بودند و حکومت ىای سنی مهو مهینجور بودند و اصال
نگذاشتند شیعو قدرت پیدا کند فقط حضرت امری علیو
السالم چند سالی حکومت داشتند کو در آن انکثنی و
مارقنی و قاسطنی جنگهائی را بو حضرت محمیل کردند و
اینگونو اب حضرت خمالفت کردند و بعد از شهادت حضرت
ىم دیگر نگذاشتند ىیچ کس از شیعو بو حکومت برسد ات
زمان صفویو کو شیعو یک نفسی کشید چون تشیع بو
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بلکو علماء بزرگ ما از قدمی األایم فاطمیو را اب شور زایدی
زنده نگو داشتو اند و آن قرب بی نشان حضرت را نشانی از
حقانیت اىل بیت علیهم السالم دانستو اند.
شخصی از اىل تسنن بوده اىل اطراف مهدان کو قاضی
القضاة ىم بوده کتابی بنام املغنی بر علیو شیعو نوشتو و
سید مرتضی ردیو ای بر آن نوشتو بنام الشافی و بعد شیخ
طوسی شافی را در  2جلد تلخیص کرده بنام تلخیص
الشافی کو در آن  63الی  23صفحو درابره فاطمو زىراء
سالم اهلل علیها و جرایانت زندگی حضرت و حقانیت
ایشان حبث کرده بنابراین یکی از دالئل حقانیت شیعو در
طول اتریخ مهنی جراین فاطمیو می ابشد و ما نیز ابید مهنی
راه را ادامو بدىیم.
ائمو علیهم السالم سعی می کردند افرادی امثال ىشام بن
حکم ىا را برای مناظره تربیت کنند و بعالوه دادن خون و
جان برای حفظ تشیع مهواره وجود داشتو ،عالمو امینی در
کتاب شهداء الفضیلة فهرستی از علماء و فقهاء بزرگ ما را
انم می برد کو در راه حفظ و تقویت تشیع بو شهادت
رسیده اند من مجلو شهید اول و شهید اثنی و ای قیام زید و
شهادتش.
مردم ایران از اول حمب اىل بیت علیهم السالم بوده اند و
این کم کم رشد پیدا کرد مثال در کربالء در میان لشکر امام
حسنی علیو السالم ایرانی بوده اما در میان لشکر یزید ىیچ
ایرانی نبوده و بعد ىم وقتی خمتار قیام کرد بیشرت لشکراینش
ایرانی بودند و رواایتی نیز دارمی کو پیغمرب اکرم صلی اهلل
علیو و آلو فرمود اگر امیان و علم در ستاره ثرای ابشند
مردمی از ایران بو آهنا دست خواىند ایفت.
علماء ما دیدند کو سنی ىا کالً شیعو را از نظر علمی و
اتریخ علمی قبول ندارند لذا سید حسن صدر کتابی بنام
"أتسیس الشیعة لعلوم اإلسالم" را أتلیف کرد کو در آن ذکر
شده کو مؤسس متام علومی کو االن در دست مسلماانن
است شیعیان می ابشند.
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در مناظرات نیز شیخ مفید و عالمو حلی و شیخ صدوق
مناظرات زایدی داشتو اند.
در فقو مقارن نیز فقهاء ما اتلیفاتی دارند من مجلو انتصار
سید مرتضی و معترب حمقق و تذکره عالمو و منتهی عالمو و
خالف شیخ طوسی کو دراینها فقو آهنا و فقو ما و مزیت
فقو اىل بیت علیهم السالم بر فقو آهنا بیان شده کو این
خودش نوعی مبارزه می ابشد.
ابالخره علماء و فقهاء و شیعیان اب علم و قلم و بیان و
شعر و جان و خون خودشان توانستند تشیع را ات بو امروز
محایت و حفظ کنند و إن شاء اهلل حفظ خواىند کرد ات
امام عصر علیو السالم ظهور بفرمایند.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آله الطاهرين
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