
 مقدمه آیت اهلل سید محمد کاظم مدرسی یزدی)حفظه اهلل( 

آن ها نیازمند است. این تذکر آثار و برکات   یکی از آموزه های بلند قرآن، یادآوری نعمت هایی است که بشر به

فراوانی دارد که از جمله آن ها شناخت و توجه بیشتر به نعمت ها و نیز آگاهی یافتن به حقوق آن ها و سپس  

 ارند.ست که انسان ها در مقابل آن ها دعمل به وظایفی ا

ه ی »منّت« بیان کرده و در اختیار بشر قرار داده است  ژکه خدای متعال آن را با وا یی یکی از برترین نعمت ها

  نعمت پیامبران و پیشوایان شایسته ای است که در ادوار تاریخ، انسان ها از آن کم و بیش استفاده نموده اند. در 

  «...أَنْبِیَاءَ فِیکُمْ  جَعَلَ  إِذْ عَلَیْکُمْ اللَّهِ  نِعْمَةَ  اذْکُرُوا  قَوْمِ  یَا  لِقَوْمِهِوَإِذْ قَالَ مُوَسى » آمده است 20سوره ی مائده آیه ی 

 ( .ای قوم من، نعمت خدا را برخود متذکر شوید هنگامی که در میان شما پیامبرانی قرار داد )

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ َسخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَْسبَغَ  »  : می فرماید    20همچنین در سوره لقمان آیه ی   

آیا ندیدی خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است رام و مسخر شما کرده و نعمت  )   «  ....بَاطِنَةًعَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ

 ( های خود را چه نعمت های ظاهر و چه نعمت های باطن بر شما گسترده و افزون ساخته است؟

وپنهان، والیت   برخی از روایات آمده است که منظور از نعمت ظاهر و آشکار، پیامبر)ص( و منظور از نعمت باطن

اَلنِّعْمَةُ اَلظَّاهِرَةُ فَهُوَ اَلنَّبِیُّ  )  بیت و پیمان اطاعت و دوستی با آنان است. همانگونه که امام باقر علیه اسالم فرمود:اهل  

تَوْحِیِدهِ وَ أَمَّا اَلنِّعْمَةُ اَلْبَاطِنَةُ فَواَلَیَتُنَا أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ عَقْدُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ 

 (1مَوَدَّتِنَا 

این نعمت ها از آغازین روز خلقت بشر تا پایان زندگی اش در این عالم با او بوده و خواهد بود و نمی توان تصور  

را که حتی با وجود قرآن و سنت، بشر نیازمند انسان های کاملی  کرد که بشر روزی از این هادیان بی نیاز باشد. چ

است که به عنوان حجت های الهی برای رفع اختالف و برداشت های سلیقه ای از قرآن و سنت پیوسته در جامعه  

 به ایفای نقش بپردازند. 

ی دارند؟ آیا می توان  نکته ی قابل توجه اینجاست که انسان ها در برابر نعمت های الهی چه وظیفه و مسئولیت

تصور کرد که نعمت ها بدون مسئولیت پذیری انسان در اختیارش گذاشته شده؟ قطعا جواب منفی خواهد بود زیرا  

هر موجودی به تناسب ظرفیت وجودی اش از نعمت ها بهره می گیرد و از این بهره گیری باید در مسیر کمال و  

 تکامل استفاده کند.

یت انسان ها در برابر عظیم ترین نعمت تاریخی یعنی حجت های الهی که پیامبر و امامان  یکی از مهم ترین مسئول

معصوم هستند شناخت حقوق آنان است. از مجموع آیات قرآن و سخنان معصومین اینگونه استفاده می شود که  

ا که خداوند نیز  رعایت حقوق اهل بیت از مهم ترین و اصلی ترین واجبات دینی در فرهنگ اسالمی است، تا آنج
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وَآتِ ذَا الْقُرْبَى   »  آمده :  26به پیامبرش دستور می دهد تا حق ایشان را بپردازد. چنانچه در سوره ی اسراء آیه ی 

 یعنی : و حق نزدیکان را بپرداز. « حَقَّهُ ....

الهی بشریت  اصوال اهمیت حق هر چیزی بستگی به اهمیت موضوع آن حق دارد و از آن جا که رهبران راستین و 

از باالترین اهمیت و موقعیت برخوردارند لذا حقوق آنان نیز از باالترین اهمیت ها برخوردار است. در زمینه ی  

ختلف مورد بررسی قرار می گیرد که در چند نکته  م ات متعددی موجود است که از زوایای یرو ، حقوق اهل بیت

 مطرح می شود. 

 نکته اول: 

 بزرگ و مهم شمرده است. خداوند حق اهل بیت را 

امون عباسی شدند، از مدت ها قبل از آن، در شهر های  امام رضا)ع( زمانی که به اجبار متحمل والیت عهدی م

افیان مامون این خشکسالی را طعنه ای بر آن حضرت  رخراسان خشکسالی آمده بود. برخی از بدخواهان و اط

برای دعای باران و نماز استغاثه به بیابان رفته و در ضمن  معرفی کردند. ایشان که از این سخنان مطلع شد، 

پروردگارا،    « یعنی : خدایا بار2أَمَرْت   کَمَا  بِنَا   فَتَوَسَّلُوا  الْبَیْتِ  أَهْلَ   حَقَّنَا  عَظَّمْتَ  أَنْتَ   رَبِّ  یَا  اللَّهُمَّ دعا فرمود :»مناجات و  

تو حق ما اهل بیت را بزرگ شمردی پس مردم به ما متوسل و پناهنده شدند آنگونه که تو امر نمودی. چیزی  

 نگذشت که باران بارید.

 نکته دوم:

 حقوق اهل بیت است. پیرامون از مسئولیت ها و وظایف مهم شیعیان، آگاهی بخشی به جامعه 

: جمعی    « یعنی3قَوْمٌ مِنْ ِشیعَتِنَا یَْدعُونَ اَلنَّاَس إِلَى مُوَاالَتِنَا وَ مَعْرِفَةِ حَقِّنَا»ابوبصیر فرمود:  امام صادق)ع( به جناب   

 از شیعیان ما هستند که مردم را به سوی والیت و دوستی با ما و آگاهی به حقوق ما دعوت می کنند.  

 نکته سوم:  

معرفت به حقوق اهل بیت سبب انس و الفت و ارتباط و یگانگی با ایشان است و همچنین دور شدن و 

 دوری و بیگانگی با آنان است.  فتن از معرفت و شناخت آنان و انکار حقوقشان، از عواملفاصله گر

ما را بشناسد  « یعنی : هرکس 4فَمَنْ عَرَفَنَا وَ نَصَرَنَا وَ عَرَفَ حَقَّنَا وَ أَخََذ بِأَمْرِنَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِلَیْنَا   امام باقر )ع( فرمود :» 

 و از ماست و به ما ملحق می شود. و یاری کند ما را و حق ما را بشناساند به دیگران و به دستورات ما پایبند باشد، ا
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 نکته چهارم:

 انکار و نادیده گرفتن حقوق اهل بیت از گناهان کبیره بلکه از بزرگترین گناهان کبیره است. 

بزرگترین گناهان کبیره، انکار حق ما اهل   « یعنی:5إِنْکَارُ حَقِّنَا أَهْلَ اَلْبَیْتِ... أَکْبَرُ اَلْکَبَائِرِ امام صادق )ع( فرمود: »  

 بیت می باشد.

 نکته پنجم: 

معرفت به حقوق اهل بیت از عوامل قبولی بندگی در درگاه احدیت است و انکار حق ایشان از عوامل  

   نپذیرفته شدن اعمال صالح انسان ها است. مردودی و 

اِلْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ    حسین )ع( به نقل از پیامبر )ص( فرمود: » در این رابطه نیز روایات فراوانی وجود دارد مثال: امام  

ی بِیَِدهِ الَ یَنْفَعُ عبد]عَبْداً[عَمَلُهُ إاِلَّ  اَلْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِیَ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ وَ هُوَ یَوَدُّنَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا وَ اَلَِّذی نَفْسِ

« یعنی: با مودت و دوستی ما اهل بیت پیوند محکم برقرار کنید، به درستی که هرکس خدا 6تِنَا وَ أَدَاءِ حَقِّنَا بِمَعْرِفَ

باشد به شفاعت ما وارد بهشت می شود، قسم به خدایی که   را مالقات کند و مودت و محبت ما را در دل داشته

 نمی شود مگر آنکه معرفت به حق ما داشته باشد.جان من در دست اوست هیچ بنده ای از عمل خودش بهره مند  

 نکته ششم:

 هالکت و عذاب جهنم است. عدم رعایت حقوق اهل بیت سبب 

هالکت مردم   یعنی: سبب «7لِأَنَّهُمْ الَ یُؤَدُّونَ إِلَیْنَا حَقَّنَا ....هَلَكَ اَلنَّاُس امام باقر )ع( از امام علی )ع( نقل کرده: »  

بِالْجَنَّةِ وَ مَنْ   لَهُ  اللَّهُ  لَنَا وَفَى  وَفَى  فَمَنْ  نکردن حقوق ما خاندان است. امام صادق )ع( نیز فرموده است: » همانا ادا 

هم در   خداوند « یعنی: هر که در پیمان خود با ما وفا کند 8  أَبْغَضَنَا وَ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْنَا حَقَّنَا فَفِی النَّارِ خَالِداً مُخَلَّداً

پیمانش برای رساندن او به بهشت وفا می کند و هر کس نسبت به ما بغض و کینه ورزد و حق ما را ادا نکرد پس  

 پیوسته در آتش جهنم خواهد بود. 

و اما یکی از حقوق بسیار مهم اهل بیت تبیین آثار و نشر فضایل و مناقب آنان است. این آثار به چند بخش تقسیم  

خشی از آن در قالب معجزات و کرامت و خارق العاده ها تعریف می شود. بزرگان شیعه و برخی از  می شود که ب 

 مصنفان اهل سنت به گزارش، تدوین و نشر این بخش مهم همت گذاشته اند اما باز هم جای کار فراوانی دارد. 
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آقایی که در تدوین و ترجمه   به هر حال جا دارد از برادر فاضل و ارجمندم جناب حجت االسالم عبداالمیر سعید 

»دمی با علی )ع(« همت واال گمارده است تقدیر و تشکر کنم. امید است ایشان پیوسته  بخشی از این آثار با عنوان  

 با والیت اهل بیت قرین و در این راه ثابت قدم و موفق باشد.

     

 والسالم علیکم                                                                                           

میالد حضرت فاطمه الزهرا )س(                                                                                                                    

 1436جمادی الثانی  20                                                                               

 سید محمد کاظم مدرسی یزدی  - یزد 


