درس8
احیای ارزش ها را ستین
به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای حضرت علی انچه ايشان پيش بينی ميکردند اتفاق افتاد
بنی اميه بر مردم حاکم شدند
دنيای اسالم تاحدی به دوران جاهليت بازگشت
با اين وجود ائمه اطهار با انان مقابله ميکردند و مسئوليت های خود را انجام ميدادند

 -1تعليم و تفسير قران کريم:با اينکه حاکمان ان زمان قران را مطابق انديشه های خود
تفسير ميکردند امامان بزرگوار در هر فرصتی معارف اين کتاب اسمانی را بيان
ميکردند
-2اقدام برای حفظ سخنان و سيره پيامبر:حضرت علی و حضرت فاطمه به ممنوعيت
اقدامات مربوط

احاديث توجه نميکردند وسخنان پيامبر را به فرزندان و ياران خود می اموختند

به مرجعيت دينی

(زنجيره طاليی نمونه ای از ان است)
-3تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو :با گسترش ايلم سوال های بسياری پيش
امد که ائمه اطهار با حضور سازنده شان اين مشکالت را برطرف ميکردند

-1عدم تاييدحاکمان:امامان هيچ يک از حاکمان غير قانونی خود را تاييد نميکردند
 -2معرفی خويش به عنوان امام بر حق :ان بزرپواران همواره خود را جانشين بر
مجاهده در راستای حق پيامبر معرفی ميکردند
واليت ظاهری:

-3انتخاب روش درست مبارزه:امامان شيوه درست مبارزه را متناسب با شرايط
برمی گزيدند که هم تفکر اسالم راستين باقی بماند و هم بنای سلسله بنی اميه و
بنی عباس را سست کنند خشونت و ستمگری دراين دوره ها به گونه ای بود
که اگر کسی به عنوان پيروشيعه و امامان شناخته ميشدند به بدترين نحو مجازات
ميشدند بنابر اين ائمه اطهار بارزه با دشمن را به شيوه ((تقيه)) يعنی پيش بردن

اقدامات در حالت مخفی به گونه ای که به دشمن ضربه زند و کمتر ضربه بخورد

مروری کوتاه بر مبارزه

امامان:اين مبارزه 250سال پس از رحلت پيامبر به طول انجاميد:

_1امام علی پس از محروميت از حق رهبری برای حفظ نظام سکوت کرد اما در اين حال گوشه گيری نکرد و
کمک مردم بودند تا زمانی که مردم پس از خليفه سوم به پيش ايشان امدند و خواستار رهبری جامعه را داشتند
_2امام حسن در برابر معاويه جهاد کردند اما معاويه سپاه امام را با صرف هزينه به طرف خود کشاند
وبسياری از مردم را طرف خود کشاند و امام برخالف ميل خود دست از جنگ کشيد و با معاويه قردادی را
امضا کردند اما معاويه تمام بند های ان را زير پا گذاشت
_3امام حسين روش برادر خودرا پيش گرفتند وقتی يزيد به حکومت رسيد امام روش خودرا تغيير دادند
وتصميم گرفتند عليه ان قيام کند
_ 4پس از شهادت امام حسين سرکوبی شيعيان به شدت اغاز شد وطرفداران امام به شدت ازار می ديدند در اين
شرايط امام سجاد درکنار گسترش معارف از طريق دعا به تجديد حيات نهضت شيعيان بپردازند
_5در اثر فعاليت های امام سجاد و قوت گرفتن مجدد شيعيان معرفی اسالم اصيل در دوره امام باقر شروع شد
و ايشان يک نهضت علمی و فرهنگی بزرگ اغاز کردند
_6در زمان امام صادق ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی اميه به اوج رسيده بود به همين دليل امام با ياران خود
مبارزه را علنی تر کردند
_7زمان امام کاظم دوره اختناق شديد بود اما ايشان دست از مبارزه نکشيدند ان امام سال ها در زندان بود و
توسط هارون به شهادت رسيد
_8بعد از شهادت امام کاظم امام رضا امامت و رهبری جامعه را بر عهده گرفتند که با روی کار امدن مامون
زمينه فعاليت شيعيان افزايش يافت
_9با شهادت امام رضا مرحله سختی برای شيعيان اغاز شد به طوری که حتی رفت امد ساده به خانه امام جواد
نيز مشکل داشت.امام هادی را به اجبار به سامرا فرستادند ودذر يک پايگاه نظامی منزل دادند

وظيفه ما در برابر امامان و پيامبر:
ما پيرو شيعه انسان هايی هستيم که جان و همه زندگی خود را برای نات و رستگاری انسان ها فدا کردند و به
پيشگاه الهی رفته اند پس شايسته است به گونه ای زندگی کنيم که سبب بدبينی ديگران نسبت به شيعيان نشويم و
بدانيم که شيعه بودن تنها به اسم نيست بلکه بايد با عمل همراه باشد
امام صادق (ع) می فرمايند:مايه زينت و زيبايی ما باشيد نه مايه زشتی و عيب

