
312
13

92
ار 

 به
مـ  

 نه
اره

شم
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

ــافعی ایجی ـ محدث سّنی ـ در کتاب توضیح الدالئل علی ترجیح  ــهاب الدین احمد ش ش
ــریفة  ِإنََّما َولِيُُّكُم اهلل  ــول خداp پس از نزول آیة ش ــل،  روایت می کند که رس الفضائ
ــراد فرمود. متن این خطبه را   َوَرُس��ولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا )مائده، آیه 55( خطبه ای بلیغ ای
ــده  ــید علی میالنی در کتاب نفحات األزهار )16 / 352 ـ 355( از کتاب یاد ش آیة اهلل س
ــت. متن و ترجمة این  ــده اس ــاره ش آورده و در غالب منابع مربوط به غدیر، کمتر بدان اش

خطبه برای بهره گیری اهل پژوهش در پی می آید. 
ــده ای از کتاب توضیح الدالئل تحت عنوان فضائل الثقلین من کتاب  ــح این که گزی توضی
توضیح الدالئل به تحقیق حسین حسنی بیرجندی چاپ شده )تهران: مجمع تقریب مذاهب 

اسالمی، 1428( که خطبه یاد شده در صفحات 248 و249 آن آمده است:
الحمد هلل علی آالئه في نفسي، وبالئه في عترتي وأهل بیتي، وأستعینه 
خرة، وأشهد أن اهلل الواحد األحد الفرد  علی نكبات الدنیا وموبقات الآ
یتخذ صاحبة وال ولداً، وال شریكًا وال عمداً، وأني عبد  لم  الصمد 
من عبیده، أرسلني برسالته علی جمیع خلقه، لیهلك من هلك عن 
بینة، واصطفاني علی األولین من األولین  بینة ویحیی من حي عن 
، وأعطاني مفاتیح خزائنه ووکد علّي بعزائمه، واستودعني سّره  خ

خر�مي  والآ

اهلل  اتقوا  باهلل.  إاّل  قوة  وال  الخاتم،  وأنا  الفاتح  فأنا  بنصره،   وأمدني 
ـ أیّها الناس ـ حّق تقاته وال تموتّن إال وأنتم مسلمون، واعلموا أّن 
اهلل بكّل شئ محیط، وإنّه سیكون من بعدي أقوام یكذبون علّي فیقبل 
الصدق، وما  إاّل  بأمره  أنطق  أو  الحق  إاّل  أقول  أن  منهم، ومعاذ اهلل 
آمرکم إاّل ما أمرني به وال أدعوکم إاّل إلیه، وسیعلم الذین ظلموا أي 

منقلب ینقلبون. 
فقام إلیه عبادة بن الصامت فقال: ومتی ذاك یا رسول اهلل؟ ومن هؤالء 

عرفناهم لنحذرهم؟ 

خطبۀ نبوی پس از نزول آيۀ واليت5
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قال: أقوام قد استعدوا لنا من یومهم، وسیظهرون لكم إذا بلغت النفس مني 
هیهناـ  وأومئp إلی حلقه. 

فقال عبادة: إذا کان ذلك فإلی من یا رسول اهلل؟ 
خ من نبوتي، فإنهم 

خذ�مي فقالp: بالسمع والطاعة للسابقین من عترتي والآ
یصدونكم عن الغي، ویدعونكم إلی الخیر، وهم أهل الحق ومعادن الصدق، 
یحیون فیكم الكتاب والسنة، ویجنبونكم اإللحاد والبدعة، ویقمعون بالحق 
ــل الباطل، وال یمیلون مع الجاهل. أیها الناس! إن اهلل خلقني وخلق  أه
أهل بیتي من طینة لم یخلق منها غیرنا، کنا أول من ابتدأ من خلقه، فلما 

خلقنا نور بنورنا کل ظلمة، وأحیي بنا کل طینة. 
ــادات ــّري، وس  ثم قال: هؤالء أخیار أمتي، وحملة علمي، وخزنة س
ــاکین  ــون إلی الحق، المخبرون بالصدق، غیر ش ــل األرض، الداع  أه
ــن وال ناکثین، هؤالء الهداة المهتدون، واألئمة  وال مرتابین وال ناکصی
ــدون، المهتدي من جاءني بطاعتهم ووالیتهم، والضال من عدل  الراش
منهم وجاءني بعداوتهم، حبهم إیمان وبغضهم نفاق، هم األئمة الهادیة، 
ــری األحكام الواثقة، بهم تتم األعمال الصالحة، وهم وصیة اهلل في  وع
ــمكم اهلل بها إذ یقول: اتَُّقوا اهلل  ، واألرحام التي أقس خ

خر�مي األولین والآ
الَِّذي َتَس��اَءلُوَن بِِه َوالْرَحاَم ِإنَّ اهلل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا، ثم ندبكم إلی 
حبهم فقال: ُقْل ال أَْسَألُُكْم َعَلْيِه أَْجًرا ِإال الَْمَودََّة ِفي الُْقْربَي؛ هم الذین 
ــس، الصادقون إذ نطقوا،  ــم الرجس وطهرهم من النج أذهب اهلل عنه
العالمون إذا سئلوا، الحافظون إذا استودعوا، جمعت فیهم الخالل العشر 
ــم تجمع إاّل في عترتي وأهل بیتي: الحلم، والعلم، والنبوة، والنبل،  إذ ل
والسماحة، والشجاعة، والصدق، والطهارة، والعفاف، والحكم. فهم کلمة 
ــبل الهدی، والحجة العظمی، والعروة الوثقی، هم أولیاؤکم  التقوی، وس
ــا أمرتكم. أال من کنت مواله فعلي  ــن قول ربكم، وعن قول ربي م ع
ــاداه، وانصر من نصره واخذل  ــواله. اللهّم وال من وااله وعاد من ع م
من خذله. وأوحی إلي ربّي فیه ثالثًا: إنه سید المسلمین وإمام الخیرة 
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المتقین وقائد الغر المحجلین. وقد بلغت من ربي ما أمرت، واستودعتهم 
اهلل فیكم، وأستغفر اهلل. 

حمد، خدای را بر نعمت هایی که به من داد، و مرا در مورد خاندان و 
اهل بیتم آزمود. از او مدد می گیرم در گرفتاریهای دنیا و دشواریهای 

آخرت.
و شهادت می دهم که خدای واحد احد فرد صمد، نه همسر و فرزندی 
ــریك و تكیه گاهی. نیز گواهی می دهم که من  ــت و نه ش برگرفته اس
بنده ای هستم از بندگانش، که مرا به رسالت خود بر تمام آفریدگانش 
ــتاده، تا هر که می خواهد هالك شود، از روی بینه هالك شود.  فرس
ــر که می خواهد حیات یابد از روی بینه حیات یابد. و مرا بر تمام  ه
پیشینیان و پسینیان برانگیخت، و کلیدهای خزینه های خود را به من 
ــید، و به عزیمت های خود بر من تأکید فرمود، و راز خود را به  بخش
من سپرد، و به یاری خود به من مدد رساند. پس من آغازگرم و منم 

پایان بخش. وقوتی نیست مگر به خداوند.
ــوای او راـ  به حّق تقوایشـ  به جای آورید. و نمیرید  ــردم! تق ای م
مگر اینكه مسلمان باشید. بدانید که خداوند بر هر چیز محیط است، 
و پس از من گروه هایی خواهند بود که بر من دروغ می بندند، و کالم 
ــخنی غیر حق  ــود. پناه بر خدا از اینكه س آنها مورد قبول واقع می ش
گویم یا به امر او جز راست بگویم. شما را به هیچ کاری امر نمی کنم 
جز آنچه مرا بدان امر فرمود. شما را فرا نمی خوانم جز به سوی او. 

و اهل ستم بدانند. که به زودی به چه فرجامی خواهند رسید.
عبادة بن صامت برخاست و گفت: این در چه زمانی است ای رسول 

خدا؟ و اینان کیانند تا از آنها بر حذر باشیم؟
ــود: گروههایی که از همین امروز خود را ـ برای درگیری با ماـ  فرم
آماده کرده اند. و به زودی، وقتی که نفس من به اینجا برسدـ  به حلق 

خود اشاره فرمود ـ برای شما آشكار می شوند.
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عباده گفت: وقتی چنین شد، به کجا پناه ببریم، ای رسول خدا؟
ــانی که از  ــتازان خاندانم و کس ــنیدن و اطاعت از پیش فرمود: به ش
ــراف باز می دارند و به خیر فرا  ــما را از انح نبوتم برگرفته اند. آنها ش
می خوانند. آنانند اهل حق و جایگاه راستی. کتاب و سنت را در میان 
شما زنده می دارند. و شما را از الحاد و بدعت دور می سازند. به وسیلة 

حق بر سر اهل باطل می کوبند، و همراه با جاهل تمایل نمی یابند.
ــردم! خداوند، مرا و اهل بیت مرا از طینتی آفرید که دیگران را  ای م
از آن نیافرید. ماییم نخستین کسانی که خلقت را با ما آغاز کرد. پس 
آنگاه که ما را آفرید، به نور ما هر ظلمتی را نورانی کرد، و هر طینتی 

را به سبب ما حیات بخشید.
سپس پیامبر فرمود:

ــروران  ــد نیكان امتم، حامالن علم من، خزانه داراِن راز من، س اینانن
ــل زمین، دعوت کنندگان به حق، خبر دهندگان به صدق، که اهل  اه
ــكنی نیستند. اینانند هدایت گران  ــك و تردید و سستی و پیمان ش ش

هدایت پذیر، و اماماِن رشد یافته.
ــت که با طاعت و والیت آنها نزد من بیاید. و  ــی اس هدایت پذیر کس
گمراه کسی است که از آنها عدول کند و به عداوت آنها نزد من آید. 
دوستی اینان ایمان و دشمنی شان نفاق است. اینانند امامان هدایت گر، 
و رشته های استوار احكام. تنها به سبب آنان است که کارهای نیك به 
اتمام می رسد. اینانند وصیت خدا در پیشینیان و پسینیان، و ارحامی 
ــت. در قرآن  ــوگند داده اس ــما را برای پیوند با آنها س که خداوند ش
می فرماید: اتَُّقوا اهلل الَِّذي َتَس��اَءلُوَن بِِه َوالْرَحاَم ِإنَّ اهلل َكاَن َعَلْيُكْم 

َرِقيًبا )نساء/ 1(.
سپس شما را به محبت آنان فرا خواند و فرمود: ُقْل ال َأْسَألُُكْم َعَلْيِه 

َة ِفي الُْقْربَي؛ )شوری/ 32(. َأْجًرا ِإال الَْمَودَّ
ــانی که خداوند، پلیدی را از آنان زدود، و از آلودگی پاك  آنانند کس
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ــخن گویند، راستگویند. وقتی از آنها پرسیده شود،  ساخت. چون س
دانایند وقتی امانتی به آنها سپرده شود، نگاهبانند.

ده ویژگی در آنها جمع شده که تنها در عترت و خاندانم گرد می آید: 
ــجاعت،  ــی، ش ــمندی، بزرگ منش ــرار( نبوت، هوش حلم، علم، )اس

راستگویی، طهارت، عفاف، حكم.
ــتة استوار. اینانند  اینانند کلمه تقوا، راه های هدایت، حجت برتر و رش
ــما امر کردم، از کالم  ــما به گفتار خدایتان. و آنچه را به ش اولیای ش

خدایم بود.
ــم علی موالی اوست. خدایا  ــید! هر کس من موالی او باش آگاه باش
پیمان والیت خود را با کسی که والیت او دارد، محكم دار. و دشمن 
ــاری کن. و هر کس به یاری او  ــمنی برگیر. یاور او را ی او را به دش

نشتابد، یاری او مكن.
ــه مطلب وحی فرموده: اوست سرور  خداوندگارم دربارة او به من س
مسلمانان، پیشوای نیكوکاران متقی، و پیشتاز سپیدرویان در قیامت.

ــده بودم، رساندم.  ــتی، آنچه را که از ناحیة خدایم بدان امر ش به راس
و شما را در مورد آنان به خدا سپردم. و از خدایم غفران می طلبم.
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