5

خطبۀ نبوی پس از نزول آیۀ والیت

[عبدالحسین طالعی]
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ش��هاب الدین احمد ش��افعی ایجی ـ محدث س ّنی ـ در کتاب توضیح الدالئل علی ترجیح
الفضائ��ل ،روایت میکند که رس��ول خدا pپس از نزول آیة ش��ریفة ِ Pإن ََّما َولِ ُّي ُك ُم اهلل
آم ُنوا( Oمائده ،آیه  )55خطبهای بلیغ ای��راد فرمود .متن این خطبه را
َو َر ُس��ولُ ُه َوالَّ ِذ َ
ين َ
آیة اهلل س��ید علی میالنی در کتاب نفحات األزهار ( 352 / 16ـ  )355از کتاب یاد ش��ده
آورده و در غالب منابع مربوط به غدیر ،کمتر بدان اش��اره ش��ده اس��ت .متن و ترجمة این
خطبه برای بهرهگیری اهل پژوهش در پی میآید.
توضی��ح این که گزی��دهای از کتاب توضیح الدالئل تحت عنوان فضائل الثقلین من کتاب
توضیح الدالئل به تحقیق حسین حسنی بیرجندی چاپ شده (تهران :مجمع تقریب مذاهب
اسالمی )1428 ،که خطبه یاد شده در صفحات  248و 249آن آمده است:
الحمد هلل على آالئه في نفسي ،وبالئه في عترتي وأهل بيتي ،وأستعينه
الخرة ،وأشهد أن اهلل الواحد األحد الفرد
على نكبات الدنيا وموبقات آ
الصمد لم يتخذ صاحبة وال ولدا ً ،وال شريك ًا وال عمدا ً ،وأني عبد
من عبيده ،أرسلني برسالته على جميع خلقه ،ليهلك من هلك عن
بينة ويحيى من حي عن بينة ،واصطفاني على األولين من األولين
آ ين
سره
علي بعزائمه ،واستودعني ّ
والخر� ،وأعطاني مفاتيح خزائنه ووكد ّ
ال باهلل .اتقوا اهلل
وأمدني بنصره ،فأنا الفاتح وأنا الخاتم ،وال قوة إ ّ
أن
حق تقاته وال
ـ أيّها الناس ـ ّ
تموتن إال وأنتم مسلمون ،واعلموا ّ
ّ
علي فيقبل
اهلل بكلّ شئ محيط ،وإنّه سيكون من بعدي أقوام يكذبون ّ
ال الصدق ،وما
ال الحق أو أنطق بأمره إ ّ
منهم ،ومعاذ اهلل أن أقول إ ّ
ال إليه ،وسيعلم الذين ظلموا أي
ال ما أمرني به وال أدعوكم إ ّ
آمركم إ ّ
منقلب ينقلبون.
فقام إليه عبادة بن الصامت فقال :ومتى ذاك يا رسول اهلل؟ ومن هؤالء
عرفناهم لنحذرهم؟
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قال :أقوام قد استعدوا لنا من يومهم ،وسيظهرون لكم إذا بلغت النفس مني
هيهنا ـ وأومئ pإلى حلقه.
فقال عبادة :إذا كان ذلك فإلى من يا رسول اهلل؟
وال ين
خذ� من نبوتي ،فإنهم
فقال :pبالسمع والطاعة للسابقين من عترتي آ
يصدونكم عن الغي ،ويدعونكم إلى الخير ،وهم أهل الحق ومعادن الصدق،
يحيون فيكم الكتاب والسنة ،ويجنبونكم اإللحاد والبدعة ،ويقمعون بالحق
أه��ل الباطل ،وال يميلون مع الجاهل .أيها الناس! إن اهلل خلقني وخلق
أهل بيتي من طينة لم يخلق منها غيرنا ،كنا أول من ابتدأ من خلقه ،فلما
خلقنا نور بنورنا كل ظلمة ،وأحيي بنا كل طينة.
س��ري ،وس��ادات
ثم قال :هؤالء أخيار أمتي ،وحملة علمي ،وخزنة ّ
أه��ل األرض ،الداع��ون إلى الحق ،المخبرون بالصدق ،غير ش��اكين
وال مرتابين وال ناكصي��ن وال ناكثين ،هؤالء الهداة المهتدون ،واألئمة
الراش��دون ،المهتدي من جاءني بطاعتهم وواليتهم ،والضال من عدل
منهم وجاءني بعداوتهم ،حبهم إيمان وبغضهم نفاق ،هم األئمة الهادية،
وع��رى األحكام الواثقة ،بهم تتم األعمال الصالحة ،وهم وصية اهلل في
وال ين
خر� ،واألرحام التي أقس��مكم اهلل بها إذ يقولP :ا َّتقُوا اهلل
األولين آ
الَّ ِذي َتس��اءلُ َ ِ
ان َع َل ْي ُك ْم َر ِق ًيبا ،Oثم ندبكم إلى
ام ِإ َّن اهلل َك َ
األر َح َ
ون بِه َو ْ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
حبهم فقالP :ق ُْل ال أ ْسألُ ُك ْم َع َل ْيه أ ْج ًرا ِإال الْ َم َو َّد َة في الْق ُْربَيO؛ هم الذين
أذهب اهلل عنه��م الرجس وطهرهم من النج��س ،الصادقون إذ نطقوا،
العالمون إذا سئلوا ،الحافظون إذا استودعوا ،جمعت فيهم الخالل العشر
ال في عترتي وأهل بيتي :الحلم ،والعلم ،والنبوة ،والنبل،
إذ ل��م تجمع إ ّ
والسماحة ،والشجاعة ،والصدق ،والطهارة ،والعفاف ،والحكم .فهم كلمة
التقوى ،وس��بل الهدى ،والحجة العظمى ،والعروة الوثقى ،هم أولياؤكم
ع��ن قول ربكم ،وعن قول ربي م��ا أمرتكم .أال من كنت مواله فعلي
اللهم وال من وااله وعاد من ع��اداه ،وانصر من نصره واخذل
م��والهّ .
من خذله .وأوحى إلي ربّي فيه ثالثاً :إنه سيد المسلمين وإمام الخيرة
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المتقين وقائد الغر المحجلين .وقد بلغت من ربي ما أمرت ،واستودعتهم
اهلل فيكم ،وأستغفر اهلل.
حمد ،خدای را بر نعمتهایی که به من داد ،و مرا در مورد خاندان و
اهل بیتم آزمود .از او مدد میگیرم در گرفتاریهای دنیا و دشواریهای
آخرت.
و شهادت میدهم که خدای واحد احد فرد صمد ،نه همسر و فرزندی
برگرفته اس��ت و نه ش��ریک و تکیهگاهی .نیز گواهی میدهم که من
بندهای هستم از بندگانش ،که مرا به رسالت خود بر تمام آفریدگانش
فرس��تاده ،تا هر که میخواهد هالک شود ،از روی بینه هالک شود.
ه��ر که میخواهد حیات یابد از روی بینه حیات یابد .و مرا بر تمام
پیشینیان و پسینیان برانگیخت ،و کلیدهای خزینههای خود را به من
بخش��ید ،و به عزیمتهای خود بر من تأکید فرمود ،و راز خود را به
من سپرد ،و به یاری خود به من مدد رساند .پس من آغازگرم و منم
پایان بخش .وقوتی نیست مگر به خداوند.
حق تقوایش ـ به جای آورید .و نمیرید
ای م��ردم! تق��وای او را ـ به ّ
مگر اینکه مسلمان باشید .بدانید که خداوند بر هر چیز محیط است،
و پس از من گروههایی خواهند بود که بر من دروغ میبندند ،و کالم
آنها مورد قبول واقع میش��ود .پناه بر خدا از اینکه س��خنی غیر حق
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؟
فرم��ود :گروههایی که از همین امروز خود را ـ برای درگیری با ماـ
آماده کردهاند .و به زودی ،وقتی که نفس من به اینجا برسد ـ به حلق
خود اشاره فرمود ـ برای شما آشکار میشوند.
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عباده گفت :وقتی چنین شد ،به کجا پناه ببریم ،ای رسول خدا؟
فرمود :به ش��نیدن و اطاعت از پیش��تازان خاندانم و کس��انی که از
نبوتم برگرفتهاند .آنها ش��ما را از انح��راف باز میدارند و به خیر فرا
میخوانند .آنانند اهل حق و جایگاه راستی .کتاب و سنت را در میان
شما زنده میدارند .و شما را از الحاد و بدعت دور میسازند .به وسیلة
حق بر سر اهل باطل میکوبند ،و همراه با جاهل تمایل نمییابند.
ای م��ردم! خداوند ،مرا و اهل بیت مرا از طینتی آفرید که دیگران را
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:
ِ
داران راز من ،س��روران
اینانن��د نیکان امتم ،حامالن علم من ،خزانه
اه��ل زمین ،دعوت کنندگان به حق ،خبر دهندگان به صدق ،که اهل
ش��ک و تردید و سستی و پیمان ش��کنی نیستند .اینانند هدایتگران
ِ
امامان رشد یافته.
هدایتپذیر ،و
هدایتپذیر کس��ی اس��ت که با طاعت و والیت آنها نزد من بیاید .و
گمراه کسی است که از آنها عدول کند و به عداوت آنها نزد من آید.
دوستی اینان ایمان و دشمنیشان نفاق است .اینانند امامان هدایتگر،
و رشتههای استوار احکام .تنها به سبب آنان است که کارهای نیک به
اتمام میرسد .اینانند وصیت خدا در پیشینیان و پسینیان ،و ارحامی
که خداوند ش��ما را برای پیوند با آنها س��وگند داده اس��ت .در قرآن
میفرمایدP :ا َّتقُوا اهلل الَّ ِذي َتس��اءلُ َ ِ
ان َع َل ْي ُك ْم
ام ِإ َّن اهلل َك َ
األر َح َ
ون بِه َو ْ
َ َ
َر ِق ًيبا( Oنساء.)1 /
سپس شما را به محبت آنان فرا خواند و فرمودP :ق ُْل ال َأ ْس َألُ ُك ْم َع َل ْي ِه
َأ ْج ًرا ِإال الْ َم َو َّد َة ِفي الْق ُْربَيO؛ (شوری.)32 /
آنانند کس��انی که خداوند ،پلیدی را از آنان زدود ،و از آلودگی پاک
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ساخت .چون س��خن گویند ،راستگویند .وقتی از آنها پرسیده شود،
دانایند وقتی امانتی به آنها سپرده شود ،نگاهبانند.
ده ویژگی در آنها جمع شده که تنها در عترت و خاندانم گرد میآید:
حلم ،علم( ،اس��رار) نبوت ،هوش��مندی ،بزرگ منش��ی ،ش��جاعت،
راستگویی ،طهارت ،عفاف ،حکم.
اینانند کلمه تقوا ،راههای هدایت ،حجت برتر و رش��تة استوار .اینانند
اولیای ش��ما به گفتار خدایتان .و آنچه را به ش��ما امر کردم ،از کالم
خدایم بود.
آگاه باش��ید! هر کس من موالی او باش��م علی موالی اوست .خدایا
پیمان والیت خود را با کسی که والیت او دارد ،محکم دار .و دشمن
او را به دش��منی برگیر .یاور او را ی��اری کن .و هر کس به یاری او
نشتابد ،یاری او مکن.
خداوندگارم دربارة او به من س��ه مطلب وحی فرموده :اوست سرور
مسلمانان ،پیشوای نیکوکاران متقی ،و پیشتاز سپیدرویان در قیامت.
به راس��تی ،آنچه را که از ناحیة خدایم بدان امر ش��ده بودم ،رساندم.
و شما را در مورد آنان به خدا سپردم .و از خدایم غفران میطلبم.

