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  ه علیهم بالنّورانیۀباب نادر فی معرفتهم صلوات اللّ
  و فیه ذکر جمل من فضائلهم علیهم السالم

  
  
  
  
  

  
  

ذکر والدي رحمه اهللا أنّه رأي فی کتاب عتیق جمع بعض محدثی أصحابنا :  أقول-1

شتمل علی فی فضائل أمیرالمؤمنین علیه السالم هذا الخبر و وجدته أیضا فی کتاب عتیق م

  .أخبار کثیرة

 سلمان الفارسی رضـی     سأل أبوذر الغفاري  : محمد بن صدقۀ أنّه قال    روي عن   : قال

یـا  : اهللا عنهما یا أبا عبداهللا ما معرفۀ االمام أمیر المؤمنین علیـه الـسالم بالنورانیـۀ؟ قـال             

  .فأتیناه فلم نجده: فامض بنا حتّی نسأله عن ذلک، قال! جندب



 ٥

قال صلوات اهللا علیه ما جاء بکمـا؟ قـاال جئنـاك یـا أمیـر        . ه حتّی جاء  فانتظرنا: قال

مرحباً بکمـا مـن ولیـین       : قال صلوات اهللا علیه   . المؤمنین نسألک عن معرفتک بالنّورانیۀ    

ب علی کلّ مؤمن و مؤمنۀ؛ ثم قال   لعمري أنّ ذلک الواج   . متعاهدین لدینه لستما بمقصرین   

انّه : قال علیه السالم . لبیک یا أمیر المؤمنین   : قاال! یا جندب یا سلمان و    : صلوات اهللا علیه  

ال یستکمل أحد الیمان حتّی یعرفنی کنه معرفتی بالنّورانیه، فإذا عرفنی بهذه المعرفۀ فقـد               

امتحن اهللا قلبه لالیمان و شرح صدره لالسالم و صار عارفاً مستبصراً، و مـن قـصر عـن                   

قـال  . لبیک یا أمیر المؤمنین   : قاال! ا سلمان و یا جندب    ی. معرفۀ ذلک فهو شاك و مرتاب     

معرفتی بانّورانیـۀ معرفـۀ اهللا عـزّ و جـلّ و معرفـۀ اهللا عـزّ و جـلّ معرفتـی          : علیه السالم 

و ما أمروا االّ لیعبدوا اهللا مخلصین له « : بالنّورانیۀ و هو الدین الخالص الّذي قال اهللا تعالی

    )1( » صلوة و یؤتوا الزّکوة و ذلک دین القیمۀ الدین حنفاء و یقیموا ال

ما أمروا االّ بنبوة محمد صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلّم و هـو الـدین الحنیفیـۀ       : یقول

فمن أقام والیتی فقد أقام الـصلوة و إقامـۀ    » یقیمون الصلوة   « المحمدیۀ السمحۀ، و قوله     

نبی مرسل أو عبد مؤمن امتحن اهللا مقرّب أو   والیتی صعب مستعصب ال یحتمله إالّ ملک        

  .قلبه لإلیمان

--------------------------------------  

  .5:  البینۀ-1



 ٦

فالملک إذا لم یکن مقرّبا لم یحتمله، و النّبی إذا لم یکن مرسالً لم یحتمله، والمؤمن      

حتّی  و ما نهایته و ماحده من المؤمن! یا أمیر المؤمنین: قلت. إذا لم یکن ممتحناً لم یحتمله

المؤمن الممتحن : قال. لبیک یا أخا رسول اهللا: قلت! یا أبا عبداهللا: أعرفه؟ قال علیه السالم

   . )1( هو الذّي ال یرد من أمرنا إلیه شیء إالّ شرح صدره لقبوله  لم یشک و لم یرتب 

، ال تجعلونا أرباباً و قولـوا       اعلم یا أبا ذر أنا عبد اهللا عزّ و جلّ و خلیفته علی عباده             

فی فضلنا ما شئتم فإنّکم ال تبلغون کنه ما فینا و ال نهایه، فانّ اهللا عزّ و جلّ قد أعطانا أکبر 

  .و أعظم مما یصفه واصفکم أو یخطر علی قلب أحدکم فاذا عرفتمونا هکذا فأنتم المؤمنون

نعـم یـا   : قام والیتـک؟ قـال  یا أخا رسول اهللا، و من أقام الصلوة أ  : قلت: قال سلمان 

و استعیونا بالـصبر و الـصلوة و انّهـا    « : سلمان تصدیق ذلک قوله تعالی فی کتاب العزیز  

   ) 2( » لکبیرة االّ علی الخاشعین 

فاالصبر رسول اهللا صلّی اهللا علیه و آله و سلّم والصلوة أقامۀ والیتی، فمنها قال اهللا                

و انّهمـا لکبیـرة، ألنّ الوالیـۀ کبیـرة حملهـا إالّ علـی       : یقلو لم » و إنّها لکبیرة   « : تعالی

  ۀ   المرجئالخاشعین، و الخاشعون هم الشّیعۀ المستبصرون، و ذلک إلنّ أهل األقاویل من

-------------------------------------  

   . 45:  البقره-2                       .م یرتدو ل: فی نسخۀ -1



 ٧

دۀ والخوارج والقدریۀ یقرّون لمحمصلّی اهللا و علیه و آله و سلّم  ) 1 ( و غیرهم من الناصبی 

  .لیس بینهم خالف و هم مختلفون فی والیتی منکرون لذلک جاحدون بها االّ القلیل

و قـال اهللا  » إنّها إالّ علی الخاشعین « : و هم الّذین وصفهم اهللا فی کتابه العزیز فقال 

و فـی   العزیز فی نبوة محمد صلّی اهللا و علیه و آله و سلّم تعالی فی موضع آخر فی کتابه  

و بئر معطّلۀ والیتی عطّلوها و جحدوها، و من لم یقرّ بـوالیتی لـم ینفعـه                 « : والیتی فقال 

ة محمإنّهما مقرونانأال. د صلّی اهللا و علیه و آله و سلّماإلقرار بنبو .  

سلّم و هو إمام الخلق، و علی مـن بعـده     و ذلک أنّ النّبی صلّی اهللا و علیه و آله و            

إمام الخَلق و وصی محمد صلّی اهللا و علیه و آله و سلّم، کما قال له النّبی صلّی اهللا و علیه 

و أولنا محمـد و   » أنت منّی بمنزلۀ هارون من موسی إالّ أنّه ال نبی بعدي          «: و آله و سلّم   

عرفتی فهو علی تـادین القـیم کمـا قـال اهللا            أوسطنا محمد و آخرنا محمد، فمن استکمل م       

  . و سأبین ذلک بعون اهللا تعالی و توفیقه  )3( » و ذلک الدین القیمۀ«: تعالی

  کنت أنا: قال. لبیک یا امیر المؤمنین، صلوات اهللا علیک: قاال! یا سلمان و یا جندب

-------------------------------------   
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 ٨

و محمد نوراً  واحداً من نور اهللا عزّ و جلّ، فأمر اهللا تبارك و تعالی ذلک النّـور أن   

صـلّی اهللا و  کن علیاً، فمنها قـال رسـول اهللا   : کن محمداً و قال للنّصف  : یشقّ فقال للنّصف  

و قد وجه أبا بکر »  أنا من علی و ال یؤدي عنّی إالّ علی         علی منّی و  «: علیه و آله و سلّم    

إنّ اهللا یـأمرك  : قـال . لبیک: قال! یا محمد: ببرائۀ إلی مکّۀ فنزل جبرئیل علیه السالم فقال  

: أن تؤدیها أنت أو رجل عنک، فوجهنی فی استرداد أبی بکر فرددته فوجد فی نفسه و قال

  .ال و لکن یؤدي إالّ أنا أو علی: قرآن؟ قالیا رسول اهللا، أنَزَل فِی ال

مـن ال یـصلح     : قال علیه السالم  . لبیک یا أخا رسول اهللا    : قاال! یا سلمان و یا جندب    

  لحمل صحیفۀ یؤدیها عن رسول اهللا صلّی اهللا و علیه و آله و سلّم کیف یصلح لإلمامۀ؟

 و آلـه و سـلّم کنّـا نـوراً     فأنا و رسول اهللا صلّی اهللا و علیـه      ! یا سلمان و یا جندب    

واحداً؛ صار رسول اهللا صلّی اهللا و علیه و آله و سلّم محمد المصطفی، و صرت أنا وصیه                  

المرتضی، و صار محمد النّاطق، و إنّه ال بد فی کلّ عصر من األعصار أن یکون فیه ناطق       

إنّما «:  و جلّ  یا سلمان صار محمد المنذر و صرت أنا الهادي، و ذلک قوله عزّ            . و صامت 

فرسول اهللا صلّی اهللا و علیه و آلـه و سـلّم المنـذر و أنـا       )1( » أنت منذر و لکلّ قوم هاد   

  .الهادي

-------------------------------------   

  .7:  الرّعد-1



 ٩

اهللا یعلم ما تحمل کلّ أنثی و ما تغیض األرحام و مـا تـزداد و کـلّ شـی ء عنـده                       «

سواء منکم من أسرّ القول و من جهر به و من . الکبیر المتعالة الشّهادعالم الفیب و . بمقدار

له معقّبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من أمر           . هو مستخف باللّیل و سارب بالنّهار     

    )1( » اهللا

صـار محمـد صـاحب الجمـع و         : فضرب علیه السالم بیده علی األخري و قال       : قال

: ر محمد صاحب الجنّۀ و صرت أنا صاحب النّار، أقول لهـا      صرت أنا صاحب النّشر، و صا     

خذي هذا و ذري هذا، و صار محمد صلّی اهللا و علیه و آله و سلّم صاحب الرّجفۀ و صرت 

  . ، و أنا صاحب اللّوح المحفوظ، ألهمنی اهللا عزّ و جلّ علم ما فیه  )2( أنا صاحب الهدة 

صلّی اهللا و علیه و آله و سلّم یس والقرآن و صار محمد  ! نعم یا سلمان و یا جندب

 ، و صار محمد طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی  )4(  ، و صار محمد ن و القلم  )3 ( الحکیم

  آالیات، و صار زات و ـــصاحب المعج ، و صار محمد صاحب الدالالت، و صرت أنا  )5( 

-------------------------------------   

   11 – 8: الرّعد -1

و فـسر  » أعوذ بک من الهد و الهـدة «: صوت وقع الحائط و نحوه و فی الخبر       : الهدة -2

ة بالخسف، والهدبالهدم و الهد ماء: الهدصوت ما یقع من الس. 
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 ١٠

و أنـا النّبـأ      )1( راط المستقیم ــ أنا خاتم الوصیین، و أنا الصخاتم النّبیین و صرت   محمد  

  و ال أحد اختلف إالّ فی والیتی، و صار محمد صـاحب             )2( العظیم الّذي هم فیه مختلفون      

 اً مرسالً و صرت أنا صاحب أمر النّبید نبییف، و صار محمعوة و صرت أنا صاحب السالد

یلقی الرّوح من أمره علی من یشاء مـن  «:  سلّم قال اهللا عزّ و جلّ  صلّی اهللا و علیه و آله و      

  و هو روح اهللا ال یعطیه و ال یلقیه هذا الرّوح إالّ علـی ملـکٍ مقـرّبٍ أو نبـی       )3( » عباده

مرسل أو وصی منتجب، فمن أعطاها هذا الرّوح فقد أبانه من النّاس و فوض إلیه القدرة و   

ان و ما یکون  و سار من المشرق إلی المغرب و مـن المغـرب                أحیی الموتی و علم بما ک     

إلی المشرق فی لحظۀ عین، و علم ما فی الضّمائر والقلوب و علـم مـا فـی الـسماوات و            

  .األرض

قد أنزل اهللا إلیکم : و صار محمد الذّکر الّذي قال اهللا عزّ و جلّ! یا سلمان و یا جندب

إنّی اُعطیت علم المنایا و البالیا و فصل الخطاب،       )4(  »ذکراً رسوالً یتلوا علیکم آیات اهللا     

واستودعت علم القرآن و ما هو کائن إلی یوم القیامۀ، و محمد صلّی اهللا و علیه و آلـه و                    

  دٍ من ـــأنا حجۀ اهللا عزّ و جلّ، جعل اهللا لی ما لم یجعل ألحسلّم أقام حجۀ للنّاس، و صرت 

 -------------------------------------   

  .3 و 2:  النبأ-2        .                        6 : الفاتحۀ-1

  . 11 و 10:  الطّالق-4                 .             15:  المؤمن-3



 ١١

  .األولین و اآلخرین ال لنبی مرسل و ال لملک مقرّب

أنا الذّي حملت : مقال علیه السال. لبیک یا امیر المؤمنین: قاال! یا سلمان و یا جندب   

ی، و أنـا                     ی، و أنا الّذي أخرجت یونس من بطن الحوت بإذن ربـفینۀ یأمر ربنوحاً فی الس

ابراهیم من النّار بأمر الّذي جاوزت بموسی بن عمران البحر بأمر ربی، و أنا الّذي أخرجت 

رت عیونها و غرست أشجارها بإذن ربی، و أنا الّذي أجریت أنهارها و فجیرب.  

الجـنّ و   : و أنا عذاب یوم الظُّلِۀ، و أنا المنادي من مکان قریب قـد سـمعه الـثّقالن                

  .اإلنس و فهمه قوم

اتهم و أنا الخضر عالم موسی و أنا  الجبارین و المنافقین بلغ   )1( إنّی ألسمع کلّ قوم     

  .معلّم سلیمان بن داود و أنا ذوالقرنین و أنا قدرة اهللا عزّ و جلّ

أنا محمد و محمد أنا و أنا من محمد و محمد منبی، قـال اهللا           !  یا جندب  یا سلمان و  

   . )2( » مرج البرحین یلتقیان بینهما برزخٌ ال یبغیان«: تعالی

إنّ میتنا لم یمت و غائبنا لم : قال. لبیک یا امیر المؤمنین: قاال! یا سلمان و یا جندب    

  .یغب و إنّ قُتَالنا لن یقتلوا

-------------------------------------   
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 ١٢

أنا أمیر کـلّ  : قال علیه السالم. لبیک صلوات اهللا علیک: قاال! یا سلمان و یا جندب   

مؤمن و مؤمنۀ ممن مضی و ممن بقی، و اَیدت بروح العظمۀ، و إنّما أنا عبد من عبید اهللا                    

 تسمونا أرباباً و قولوا فی فضلنا ما شئتم فإنّکم لن تبلغوا من فضلنا کنه ما جعله اهللا لنا، ال

و ال معشار العشر؛ ألنّا آیات اهللا و دالئله، و حجج اهللا و خلفاؤه و أمناؤه و ائمته، و وجـه         

رنا و اختارنا و اهللا و عین اهللا و لسان اهللا، بنا یعذّب اهللا عباده و بنا یثیب و من بین خلقه طه

لِم و کیف و فیم؟ لکفر و أشرك، ألنّه ال یسأل عما یفعـل و هـم                 : اصطفانا، و لو قال قائل    

    )1( . یسألون

قـال علیـه    . لبیک یا امیر المؤمنین، صلوات اهللا علیـک       : قاال! یا سلمان و یا جندب    

وضـحت و نـورت و    من آمن بما قُلت و صدق بما بینت و فسرت و شـرحت و أ              : السالم

لإلسـالم و هـو عـارف       برهنت فهو مؤمنٌ ممتحنٌ امتحن اهللا قلبه لإلیمان و شرح صـدره             

مستبصرٌ قد انتهی و بلغ و کمل، و من شک و عند و جحد و وقف و تحیر و ارتاب فهو                    

رٌ و ناصبمقص.  

 قـال علیـه     .لبیک یا امیر المؤمنین، صلوات اهللا علیـک       : قاال! یا سلمان و یا جندب    

  أنا أحیی و أمیت بإذن ربی، و أنا اُنبئکم بما تأکلون  ما تدخرون فی بیوتکم بإذن: السالم

-------------------------------------   
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 ١٣

ربی، و أنا عالم بضمائر قلوبکم و األئمۀ من أوالدي علیهم السالم یعلمون و یفعلون 

ادوت ألنّا کلّنا واحد، أولنا محمد و آخرنا محمد و أوسطنا محمد و کلّنا هذا إذا أحبوا و أر

محمد فال تفرّقوا بیننا، و نحن إذا شئنا شاء اهللا و إذا هنا کره اهللا، الویل کلّ الویل لمن أنکر 

ة فضلنا و خصوصیتنا و ما أعطانا اهللا ربنا ألنّ من أنکر شیئاً مما أعطانا اهللا فقد أنکر قـدر         

  .اهللا عزّ و جلّ و مشیته فینا

قـال علیـه    . امیر المؤمنین، صلوات اهللا علیـک       لبیک یا  :قاال! یا سلمان و یا جندب    

یـا امیـر   : قلنا. لقد أعطانا اهللا ربنا ما هو أجلّ و أعظم و أعلی و أکبر من هذا کلّه         : السالم

قد أعطانا ربنا عزّ و جلّ : لالمؤمنین ما الّذي أعطاکم ما هو أعظم و آجلّ من هذا کلّه؟ قا      

عظم الّذي لو شئنا خَرَقت السماوات و األرض و الجنّۀ و النّار و نعرج بـه           علمنا لإلسم األ  

علیه بین  ) 1( إلی السماء و نهبط به األرض  نغرّب و نشرّق و ننتهی به إلی العرش فنجلس 

ـ    یدي اهللا  ض و الـشّمس و القمـر و   ی الـسماوات و األر  عزّ و جلّ و یطیعنا کلّ شـی ء حتّ

  ار، أعطانا اهللا ذلک باإلسم ــ النّالجنّۀ  ار وــالبح ر و الدواب وــ الجبال و الشّجوالنّجوم 

-------------------------------------   
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 ١٤

األعظم الّذي علّمنا و خصنا به، ومع هذا کلّه نأکل و نشرب و نمشی فی األسواق ونعمل                

و هـم بـأمره    هذه األشیاء بأمر ربنا و نحن عباد اهللا المکرمون الّذین الیـسبقونه بـالقول                   

    )1( . نیعملو

ـ       و جعلنا معصومین     : منین، فـنحن نقـول    ده المـؤ  امطهرین و فضّلنا علی کثیر من عب

  و حقّت کلمـۀ العـذاب       )2( الحمد هللا الّذي هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا               

و یا سلمان   .  ، أعنی الجاحدین بکلّ ما أعطانا اهللا من الفضل و اإلحسان            )3( علی الکافرین   

فهذا معرفتی بانّورانیۀ فتمسک بها راشداً فإنّه ال یبلـغ أحـد مـن شـیعتنا حـد                  ! یا جندب 

االستبصار حتّی یعرفنی بانّورانیۀ فإذا عرفنی بها کان مستبصراً بالغاً کامالً قد خاض بحراً              

  .من العلم، و ارتقی درجۀ من الفضل، و اطّلع علی سرّ من سرّ اهللا، و مکنون خزائنه
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  حدیث معرفت امیرالمؤمنین علیه السالم به نورانیت

  

  

  

بحاراالنوار، کتاب امامت، ابواب نشانه ها، صفات و شرایط امام و آنچه 

ست که به او نـسبت داده شـود و آنچـه جـایز نیـست، بـاب       جایز و سزاوار ا   

 بـه   – که درود خداوند بر ایـشان بـاد          -احادیث کمیابی در معرفت اهل بیت     

 که بر آنان سالم باد –نورانیت؛ و در آن باب ذکر جمله اي از فضائل ایشان     

    )1( .  قرار دارد–

  

------------------------------------------  
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 ١٦

  

پدرم که خدایش بیامرزد ذکر نموده است کـه         :  می گویم  -1
علیـه  ( او در کتابی که یکی از محدثان شیعه در فضائل امیرالمـؤمنین             

مـن نیـز آن را در   . گردآوري نموده این روایـت را دیـده اسـت         ) السالم
د بـن    : گفت. مکتابی قدیمی که شامل روایات فراوانی بود یافت        از محمـ

  : صدقه روایت شده است که او گفت

غفاري از سلمان فارسی، که خداوند از هر دوي آنها خشنود باد، پرسـید اي   ابوذر  

بیـا  ،  )1(!اي جندب : گفت] سلمان[به نورانیت چیست؟    ) ع(اباعبداهللا معرفت امیرالمؤمنین    

 آن حـضرت رفتـیم و او را         سپس بـه محـلّ    . برویم تا این را از خود آن حضرت بپرسیم        

  .نیافتیم

: حضرت فرمودند . پس به انتظار ایشان ماندیم تا آن حضرت آمدند        : گفت] ابوذر[

اي امیر مؤمنان به نزد شما : چه امري شما را به اینجا کشانده است؟ ابوذر و سلمان گفتند

ر شـما دو    آفرین ب : حضرت فرمودند . آمدیم تا در مورد معرفتتان به نورانیت سؤال کنیم        

به جانم سوگند که آن معرفت بر . دوست وفادار به دین خویش که کوتاهی کننده نیستید

  اي :  فرمود– که درود خدا بر او باد –سپس حضرت . هر مرد و زن مؤمن واجب است

------------------------------------   
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 ١٧

حضرت که سالم بر او بـاد  . مؤمناند بلی اي امیرهر دو عرض کردن! ندبسلمان و اي ج  

هیچ کس ایمان را به حد کمال خویش نمی رساند تا آنکه مرا بـه عمـق معـرفتم              : فرمود

آینه خداوند قلب او را بـا ایمـان        ین معرفت شناخت هر   پس آن گاه که مرا به ا      . بشناسد

و .  گردیـده اسـت    آزموده، سینه اش را براي اسالم گشاده ساخته و عارفی روشـن بـین             

اي . هرکس که از شناخت آن کوتاهی نمود و به آن نرسید، شک کننده و تردیدگر است       

من معرفت : فرمودند) ع(حضرت . المؤمنینبلی یا امیر: عرض کردند! اي جندبسلمان و 

جلّ، معرفت مـن بـه       و جلّ است و معرفت خداوند عزّ      و به نورانیت معرفت خداوند عزّ    

و امر نشدند   «:ست که خداوند درباره آن فرمود     و آن همان دین خالصی ا     . نورانیت است 

به چیزي مگر اینکه خدا را به اخالص کامل در دین پرستش  بندگی کننـد و از بنـدگی         

نـد و ایـن اسـت دیـن راسـت و      غیر او روي برگردانند و نماز به پا دارند و زکات بده        

؛ و آن دین و )ص(ه پیامبري حضرت محمدنشدند مگر بامر : خداوند فرمود  ) 1( ».استوار

 نماز به پا دارنـد  «: و این کالم خدا که فرمود   . استدي  ــاپرستی آسان محم  ــآیین یکت 

اشتن والیت و برپا د. ، پس هرکس که والیت مرا به پا داشت نماز را به پا داشته است          »

  یا بنده اي که سل واه الهی یا پیامبر مرـــرّب درگجز فرشته مق من سخت ودشوار است و

------------------------------------   
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 ١٨

ته وقتی که شپس فر. قلب او را به ایمان آزموده باشد کسی متحمل آن نمی باشدخداوند 

مقرّب نباشد تحمل آن را نخواهد داشت و پیامبر هنگامی که مرسل نباشـد تحمـل آن را      

  .من وقتی که آزموده نباشد تحمل آن را نخواهد داشتنخواهد داشت و مؤ

بیـان  [مؤمن کیست و منتها و مـرز ایمـان چیـست؟          ! عرض کردم اي امیر مؤمنان    

 .  )1( اي ابا عبـداهللا   :  فرمود – که سالم بر او باد       –حضرتش  . تا آن را بشناسم   ] بفرمایید

ن کسی است کـه هـیچ       مؤمن آزموده هما  : فرمود. بلی اي برادر رسول خدا    : عرض کردم 

چیزي از ما به او نمی رسد مگر اینکه سینه اش را براي پذیرفتن آن گشاده می سازد و                   

  .نمی شود) و روي گردانی(دچار شک و تردید 

مـا  . اي اباذر بدان که بنده ي خداي عزّ و جلّ و خلیفه ي او بر بندگانش می باشم     

که هرچه (را به مثابه خدایان قرار ندهید و دیگر هرچه می خواهید در فضیلت ما بگویید           

به کُنه و حقیقت و منتهـاي آنچـه د رمـا           ) بکوشید و به گمان خویش بلند پروازي کنید       

ي عزّ و جلّ به ما بزرگ تر و عظیم تر از آنچه کـه خـود                 و خدا . وجود دارد نمی رسید   

وصف می نماید و آنچه من توصیف می کنم یا به دل هریک از شما خطور می کند عطا      

  .پس آن گاه که ما را اینگونه شناختید مؤمن می باشید. نموده است

------------------------------------   
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و هرکس نمـاز را بـه پـا داشـت        ! عرض کردم اي برادر رسول خدا       : سلمان گفت 

این سخن خداي تعالی در قرآن ! آري اي سلمان : والیت شما را به پا داشته است؟ فرمود

به صبر و نماز یاري و مدد بجویید    « : عزیز تصدیق کننده ي این حقیقت است که فرمود        

و ) ص(رسـول خـدا   » صـبر «  )1( » . سنگین استو هر آینه آن جز بر خاشعان بزرگ و      

هرآینـه آن   «  : بدین خاطر خداونـد متعـال فرمـود       . برپا داشتن والیت من است    » نماز«

هر آینه آن دو بزرگ و سنگین می باشند؛ زیـرا هـر            : و نفرمود » بزرگ و سنگین است     

ن روشن و خاشعان همان شیعیا. آینه والیت، حملش جز بر خاشعان بزرگ و سنگین است   

و آن هر آینه براي این است که اهل سـخنان منحـرف، از              . بین و اهل بصیرت می باشند     

اقـرار مـی   ) ص(قبیل مرجئه و قدریه و خوارج و دیگر ناصبیان، همه به حضرت محمـد           

در حالی که جز گروهی اندك، همه در مورد والیـت  . کنند و در بین آنها اختالفی نیست 

منکر آنند و در برابر آن لجاج می ورزند، و هم آنـان کـسانی               من اختالف می نمایند و      

هـر  « : هستند که خداوند در کتاب عزیز خویش ایشان را توصیف نموده، فرموده اسـت             

  و خداي تعالی در جاي دیگري از کتاب عــزیــز » . آینه آن جز بر خاشعان سنگین است

  

------------------------------------   
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و چه چاه هـاي   ": و والیت من می فرماید) ص ( خویش در مورد نبوت حضرت محمد  

پس مراد از قـصر،    )1(  ". آب که معطّل ماند و چه قصرهاي عالی که بی صاحب گشت      

است و مقصود از چاه آب معطّل، والیت من است که آن را معطّـل               ) ص(حضرت محمد   

به والیت من اقرار ننماید؛ اقرار به نبوت حضرت         و هرکس که    . گذارند و انکار نمودند   

و ایـن بـه خـاطر       . و هر آینه آن دو قرین یکدیگرند      . به او نفعی نمی رساند    ) ص(محمد  

آنست که پیامبر، پیامبر مرسل و هم او امام و پیشواي خلق می باشد و پس از او علـی                    

بـه او  ) ص( پیامبر است همچنانکه) ص(امام و پیشواي خلق و وصی حضرت محمد         ) ع(

تو نسبت به من به منزله ي هارون نسبت به موسی می باشی جز آنکه پس از    " : فرمود

و آخرین ) ص(و میانه ي ما محمد ) ص(و نخستین ما  محمد " . من پیامبري نخواهد بود

پس کسی که شناخت مرا کامل سازد، او بر دین، درست و استوار             . است) ص(ما محمد   

و " . و آن دین درست و راست و استوار است" : ه خداي تعالی می فرماید    چنانک. است

  .به زودي به یاري و توفیق الهی این حقیقت را تبیین می نمایم

  . بلی اي امیر مؤمنان که درود خدا بر تو باد: هر دو گفتند! اي سلمان و اي جندب

------------------------------------   
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نور واحدي بودیم، نشأت یافته از نور خداي عزّ و          ) ص(محمد  من و حضرت    "  :فرمود

پس به نیمی .  به آن نور امر فرمودکه دو پاره شود– تبارك و تعالی –جلّ؛ پس خداوند 

پـس، از همـین     " . بـاش ) ع(علـی   " : و به نیمی فرمـود    " . باش) ص(محمد  " : فرمود

ت و من از علی هستم و کـسی جـز علـی از              علی از من اس   " : جاست که پیغمبر فرمود   

، ابابکر را با سوره ي )ص(و هر آینه پیامبر اکرم    " . جانب من مأموریت انجام نمی دهد     

 يا:  نـازل شـد و گفـت   – که سالم بر او باد –پس جبرائیل . برائت به مکّه اعزام فرمود 

ر می نمایـد کـه آن    اوند به تو ام   هر آینه خد  : جبرائیل فرمود . بلی: حضرت فرمود ! محمد

پس پیامبر مرا بـه آن سـوي گـسیل         . یت را خودت انجام دهی یا مردي از خودت        رومأم

اي : او در درون خود نگرانی یی احساس نمـود و گفـت           . داشت تا ابی بکر را بازگردانم     

نـه ولکـن ایـن    : آیه اي نازل گشته است؟ پیـامبر فرمودنـد   رسول خدا آیا در مورد من       

  .جز من یا علی انجام نخواهد دادمأموریت را کسی 

 کـه   –حـضرت   . بلی اي برادر رسول خـدا     : عرض کردند ! اي سلمان و اي جندب    

کسی کـه بـراي حمـل نوشـته اي از جانـب رسـول خـدا                 :  فرمود –سالم خدا بر او باد      

  صالحیت ندارد؛ چگونه براي امامت صالحیت خواهد داشت؟

  رسول خدا. احد و یگانه اي بودیممن و رسول خدا نور و! اي سلمان و اي جندب



 ٢٢

پس محمد . گشتم) مورد رضایت او( شد و من وصی مرتضی  ) برگزیده(، مصطفی   )ص (

  .گویا شد و من، وصی او، صامت و خاموش شدم) ص(

اي سلمان محمد بیم دهنده و هشدار دهنده شد و من رهبر و هدایت کننده گشتم و  

هر آینه او تنهـا بـیم دهنـده و          ] اي پیامبر [« که  این همان سخن خداوند عزّ و جلّ است         

رسول خدا بیم   )1( » . هشدار دهنده اي و براي هر قومی رهبر و هدایت گري وجود دارد      

تنها خدا می داند که حمل هر «. دهنده و هشدار دهنده است و من رهبر و هدایت کننده ام

افت و همه چیز با اندازه ي       آبستنی چیست و بار حملها چه نقصان و چه زیادتی خواهد ی           

اوست دانا به عوالم غیب و شهود و هم اوست بزرگ و   . معینش در نزد خدا معلوم است     

مـی  [در پیشگاه علم ازلی چه سخن در نهان بگویید یا آشکارا؛ چه آن کس               . بلند مرتبه 

در تاریکی شب باشد یا در روشنی روز، همه یکسان است و خدا بـر همـه آگـاه               ] گوید

نگهبـانی مـی    براي هر چیز از پیش و پس نگهبانانی گمارده که به امر خـدا او را   .است

    )2( » . کنند

 با یک دست خـود بـر دسـت      – که سالم بر او باد       –پس حضرتش   : گفت] ابوذر[

  . صاحب جمع شد و من صاحب نشر شدم) ص(حضرت محمد : دیگرش زد و فرمود

------------------------------------   
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صاحب بهشت شد و من صاحب دوزخ شدم، که بدو می گویم ایـن           ) ص(حضرت محمد   

» هـده «شد و من صاحب     » رجفه«صاحب  ) ص(حضرت محمد   . را بگیر و آن را واگذار     

ا به من الهام فرموده منم صاحب لوح محفوظ و خداوند علم هر آنچه در آن است ر. شدم

  .است

 و  شد )1( » یس والقرآن الحکیم«) ص(حضرت محمد ! آري اي سلمان و اي جندب

طـه مـا أنزلنـا علیـک     «) ص( شد و حضرت محمد     )2( » ن والقلم «) ص(حضرت محمد   

صاحب داللت ها و راهنمـایی هـا شـد و مـن             ) ص(و حضرت محمد      )3( » القرآن لتشقی 

آخرین پیامبر شد و من آخرین      ) ص(انه ها شدم؛ و حضرت محمد       صاحب معجزات و نش   

نبأ العظیم الّذي هم فیه «، منم   )4( » صراط المستقیم«منم  . شدم) بالفصل پیامبران (وصی  

و احدي  .] در آن اختالف می کنند    ) امت آخرالزّمان (خبر بزرگی که آنان      [ )5( » یختلفون

صاحب دعوت شد ) ص(حضرت محمد .  والیت مناختالف نکرده مگر در) از اهل اسالم(

  پیامبر مرسل شد و من صاحب امــــر ) ص(و من صاحب شمشیــر شدم؛ حضرت محمد 

------------------------------------   
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 ٢٤

روح را به امر خود بر هر ] ملک[خداوند «: خداي عزّ و جلّ می فرماید. شدم) ص(پیامبر

و آن همان روح الهی است کـه ایـن     )1( » .یک از بندگان خویش که بخواهد می فرستد       

. ستدروح را جز به فرشته ي مقرّب یا پیامبر مرسل یا وصی برگزیده نمی دهد و نمی فر                 

هرکس که خداوند این روح را به او داد هر آینه وي را از دیگر مردمان جـدا و متمـایز               

ساخته و قدرت را به وي واگذار نموده و چنین شخصی مردگان را زنده می کند و آنچه 

بوده و می باشد را می داند و در یک چشم به هم زدن از مشرق به مغرب و از مغرب به 

ر درون ها و دلهاست را می داند و به آنچـه در آسـمان هـا و              مشرق می رود و آنچه د     

  .زمین است آگاه است

شد که خداوند عزّ و جلّ می » ذِکر«) ص(و حضرت محمد ! اي سلمان و اي جندب

و هر آینه خداوند ذکري، رسولی، به سوي شما فرو فرستاد که آیات الهی را بر «: فرماید

من علم منایا و بالیا و فصل الخطاب داده شده اسـت و             هر اینه به      ) 2 ( ».شما می خواند  

) ص(حضرت محمد . علم قرآن و آنچه تا روز قیامت خواهد شد به من سپرده شده است         

خداونـد  . حجت خدا را اقامه نمود، حجتی براي مردم، و من حجت خداي عزّ و جلّ شدم               

  رین، نه پیامبــر مرسلی و نه چیزي را براي من قرار داد که براي احـــدي از اولین و آخ

------------------------------------   
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 ٢٥

  .فرشته ي مقرّبی، قرار نداد

 که سالم –آن حضرت . بلی اي امیر مؤمنان: عرض کردند! اي سلمان و اي جندب

من همان کسی هستم که نوح را به امـر پروردگـار در کـشتی        : ود فرم –خدا بر وي باد     

پروردگار یـونس را از شـکم مـاهی بیـرون            ر کرد، من همان کسی هستم که به ام        حمل

آورد؛ من همان کسی هستم که به اذن پروردگار نهرها را جاري ساخت و چـشمه هـا را    

ز محلّ نزدیک ندا کرد ، منم آنکه ا»ظلّه«منم عذاب روز . شکافت و درخت ها را کاشت

هر آینه من به هر گروهی . آن را شنیدند و گروهی آن را فهمیدند) جنّ و انس(که ثقالن 

از جباران و منافقان به زبان خودشان مـی شـنوایانم، مـنم خـضر دانـاي موسـی و مـنم             

  .آموزگار سلیمان پسر داود، منم ذوالقرنین و منم قدرت خداي عزّ و جلّ

من از محمدم و محمد از من . من محمدم و محمد من است! ندباي سلمان و اي ج

دو دریا را به هم آمیخت و میان آن دو بـرزخ و فاصـله   «: خداي تعالی می فرماید . است

    )1( » .اي است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی کنند

  

  

------------------------------------   
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 ٢٦

هر آینه مرده ي : فرمود. بلی اي امیر مؤمنان:  عرض کردند!اي جندباي سلمان و 

  .ما نمی میرد و غایب ما غیبت نمی نماید و هر آینه کشتگان ما هرگز کشته نمی شوند

آن حضرت . اي که درود خدا بر تو باد، بلی: عرض کردند! اي سلمان و اي جندب  

اي هر مرد و زن مؤمنی، آنهـا کـه در   منم امیر و فرمانرو:  فرمود– که سالم بر او باد     –

من به روح عظمت و بزرگی تأیید گشته ام و جـز         . گذشته اند و آنها که باقی مانده اند       

بر ما نام خداوندي ننهید . بنده اي از بندگان خداوندم] که با این همه مقامات[این نیست 

ا و کنه و عمـق  و هرچه می خواهید در فضل ما بگویید که هر آینه شما هرگز به فضل م           

آنچه خداوند براي ما قرار داده، حتّی به یک دهم فضل ما، نخواهید رسید؛ زیرا ما آیات                 

و دالئل الهی هستیم و حجت هاي خداوند و خلفا و جانشینان او و امینها و امین هـاي و             

خداونـد بـه   . امانتداران او و امامان او هستیم و وجه خدا و چشم خدا و زبان خداوندي            

و به خاطر ( بندگانش را عذاب می کند و نیز به وسیله ي ما ) و به خاطر ما(له ي ما وسی

به آنان ثواب و پاداش می دهد و خداوند از بین خلق خود ما را پاك نمود؛ و مـا را                ) ما

چرا، چگونه و در چه موردي هـر آینـه    : و اگر گوینده اي بگوید    . برگزید و انتخاب کرد   

] در برابـر هـیچ کـس    [زیرا خداوند درباره ي آنچه می کنـد         کافر و مشرك شده است؛      

  .پاسخگو باشند] باید در برابر خداوند[پاسخگو نیست و خالیق 

  



 ٢٧

 که درود خداوند بـر  –بلی اي امیر مؤمنان :  عرض کردند!اي سلمان و اي جندب  

 هرکس به انچه گفتم ایمـان آورد و :  فرمود– که سالم خدا بر او باد        –حضرتش  . تو باد 

انچه را تبیین نمودم، تفسیر کردم، شرح گفتم، توضیح دادم، روشن ساختم و مبرهن نمودم 

تصدیق کند؛ مؤمن آزموده اي است که خداوند قلب او را براي ایمان آزموده و سینه اش 

را براي پذیرش اسالم گشاده ساخته و هم او عارف روشن بین و اهل بصیرتی است کـه        

یده است و کسی که شک کند و عناد ورزد و انکار بورزد و به نهایت بلوغ و کمال رس     

  .باز ایستد و متحیر شود و تردید نماید، پس او مقصر و ناصبی است

 که درود خداوند بـر  –بلی اي امیر مؤمنان : عرض کردند! اي سلمان و اي جندب  

 می کنم من به اذن پروردگارم زنده:  فرمود– که سالم خدا بر او باد    –حضرتش  . تو باد 

و می میرانم و از آنچـه مـی خوریـد و آنچـه در خانـه هایتـان مـی اندوزیـد؛ بـه اذن                      

و مـن بـه پنهـانی هـاي دلهایتـان آگـاهم و امامـان از        . پروردگارم به شما خبر می دهم   

 وقتی دوست داشته باشند و اراده کنند اینهـا  – که سالم بر ایشان باد  –فرزندان من نیز    

نخستین ما محمد، آخرین ما محمد و       . می دهند؛ زیرا ما یکی هستیم     را می دانند و انجام      

  . پس بین ما جدایی قائل نشوید. میانه ي ما محمد است و همه ي ما محمدیم

  

  



 ٢٨

هنگامی که ما چیزي را بخواهیم خدا آن را می خواهد و هنگامی کـه از چیـزي کراهـت         

واي بر کسی که فضل ما و ویژگی واي و همه . داشته باشیم؛ خداوند از آن کراهت دارد    

ما و آنچه اهللا پروردگار ما به ما عطا نموده است را انکار نماید؛ زیرا هر آینـه هـرکس                    

چیزي از آنچه خداوند به ما عطا نموده است را انکار نماید هر آینه قدرت الهی و مشیت 

  .خداوندي را در مورد ما انکار نموده است

.  که درود خداوند بر تو باد–بلی اي امیر مؤمنان : دندعرض کر! اي سلمان و اي جندب

چیزهایی به مـا  » اهللا«هر آینه پروردگار ما :  فرمود– که سالم خدا بر او باد      –حضرتش  

اي : عرض کردیم. عطا کرده است که برتر، عظیم تر، باالتر و بزرگتر از همه ي اینهاست

اینها عظیم تر و باالتر ده و از همه ي    امیر مؤمنان، آن چیزي که خداوند به شما عطا نمو         

به اسم اعظمی را پروردگار ما، خداي عزّ و جلّ آگاهی : می باشد چیست؟ حضرت فرمود

ه است که اگر بخواهیم، به وسیله ي آن آسمان ها و زمـین و بهـشت و     به ما عطا فرمود   

رود می آییم، دوزخ را می شکافیم و به وسیله ي آن به آسمان باال می رویم و به زمین ف

به شرق و غرب می رویم و به وسیله ي آن به منتهاي عرش صعود کرده، بر عرش، در                    

برابر خداي عزّ و جلّ می نشینیم و همه ي چیزها، حتّی آسمان ها، زمین، خورشـید، مـاه،        

همه . ستارگان، کوه ها، درختان، جنبندگان، دریاها، بهشت و دوزخ، از ما اطاعت می کنند

و ا خداوند به وسیله ي اسم اعظمی که به ما عطا نموده است که به ما آموخته ي اینها ر



 ٢٩

ما را بدان مختص ساخته است و با وجود همه ي اینها، می خوریم و مـی آشـامیم و در                    

ما بنـدگان  . و ما این کارها را به امر پروردگارمان انجام می دهیم       . بازارها راه می رویم   

که در سخن، بر خداوند پیشی نمی گیرند و سبقت نمی     آنان  «. صاحب کرامت خداوندیم  

خداوند ما را معصوم و پاك قرار داده و   )1( » جویند و هم آنان به فرمان او کار می کنند

سـپاس و حمـد،   «: پس ما می گوییم. بر بسیاري از بندگان مؤمنش برتري بخشیده است  

وند هـدایتمان نمـود مـا کـسی     خدایی را که ما را به این هدایت نمود و اگرنبود که خدا     

کلمه ي عذاب بر کافران محقّق و قطعـی         « و    )2( » نبودیم که خود به هدایت دست یابیم      

منکران همه ي آنچه که خداوند از فضل و احسان به           » کافران« و مراد من از       )3( » .شد

  .ما عطا فرموده است، می باشد

پس هدایت یافته و کامل . ستاین معرفت من به نورانیت ا! اي سلمان و اي جندب

ن ت و روشایی بصیرــــبدان تمسک بجوي که هر آینه هیچ یک از شیعیان ما به مرز نه

ت                     ت بشناسد؛ پس هنگامی کـه مـرا بـه نورانیـبینی نمی رسد؛ مگر اینکه مرا به نورانی

   فردِ اهل بصیــــرت و روشن بین و به هدف رسیده و کاملی خواهـد بود که درشناخت، 

------------------------------------   

  . 43:  اعراف-2.                                   27:  انبیاء-1

  . 71:  زمر-3



 ٣٠

دریایی از دانش غوطه ور شده و به درجه اي از فضل رسیده و بر سرّي از اسرار الهی و 

  . بر گنجینه هاي پنهانش مطّلع گشته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حدیث اولوا االلباب

  



 ٣٢

  حدیث اولوا االلباب

  

  

   ) 1( محمد الصادق علیه السالم قال جعفر بن 

  

  :انّ أولی األلباب الّذین

   حتّی ورثوا منه حب اهللاعملوا بالفکرة

  فأنّ حب اهللا ورثه القلب و استضاء به أسرع الیه اللّطف

  ذا نزل منزلۀ اللّطف صار من أهل الفوائدفإ

  تکلّم بالحکمۀ فصار صاحب فطنۀر من أهل الفوائد  صافإذا

  فإذا نزل منزلۀ الفطنۀ عمل فی القدرة

------------------------------------   

   403، صفحه 36، جلد 15، حدیث 46 مجلسی، بحار االنوار، تاریخ أمیر المؤمنین، باب -1

  

  فإذا عمل فی القدرة عرف األطباق السبعۀ



 ٣٣

  بلطف و حکمۀ و بیان ) ذکره(نزلۀ صار یتقلّب فی فکره فإذا بلغ هذه الم

  فإذا بلغ هذه المنزلۀ جعل شهوته و محبته فی خالقه

   فعاین ربه فی قلبه  ٰي ذلک نزل المنزلۀ الکبرفإذا فعل

  و ورث الحکمۀ بغیر ماورثه الحکماء

  و ورث العلم بغیر ماورثه العلماء

  و ورث الصدق بغیر ماورثه الصدیقون

  نّ الحکماء ورثوا الحکمۀ بالصمتا

  علمۀ بالطّلبماء ورثوا الالعلانّ 

  الصدِقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العبادةانّ و 

  فمن أخذ بهذه السیرة إما أن یسفل و إما أن یرفع،

  و أکثرهم الّذي یسفل و الیرفع، إذ لم یرع حقّ اهللا و لم یعمل بما أمر به

  اهللا حقّ معرفته و لم یحبه حقّ محبتهفهذه صفۀ من لم یعرف 

    )1( » کَأَنَّهم حمرٌ مستَنفِرَةٌ «فال یغرّنّک صالتهم و صیامهم و روایاتهم و علومهم 

------------------------------------   
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 ٣٤

  :امام صادق علیه السالم فرمودند

  :کسانی هستند که) اولی االلباب(ناب هرآینه صاحبان خردهاي 

  به تفکّر پرداختند تا آنکه محبت خدا را از آن به ارث بردند،

  هرآینه هنگامی که قلب محبت الهی را به ارث برَد و بدان روشنایی یابد

       لطف به سرعت به آن روي می آورد؛

  ؛ از اهل فایده ها می گرددپس هنگامی که در مقام لطف منزل گرفت

  پس هنگامی که از اهل فواید شد به حکمت سخن می گوید، در نتیجه

      صاحب تیزفهمی و فطانت می گردد؛

  پس هنگامی که در مقام فطانت منزل گرفت در قدرت عمل می نماید؛

  پس هنگامی که در قدرت عمل نمود مراتب و طبقات هفتگانه را می شناسد؛

  به لطف و حکمت) ذکرش(رش پس هنگامی که در این مقام منزل گرفت فک

   و بیان دگرگون می شود؛

 آفریدگارش قرار پس هنگامی که در این مقام منزل گرفت شهوت و محبتش را در

  می دهد؛

 در نتیجـه  پس هنگامی که ایـن کـار را کـرد در مقـام بـزرگ منـزل مـی گیـرد،          

  پروردگارش را در قلب بالعیان مشاهده می کند؛



 ٣٥

  چه حکما به ارث برده اند به ارث می برَد؛و حکمت را به طریقی جز آن

  و علم را به طریقی جز آنچه عالمان به ارث بردند به ارث می برَد؛

  و صدق را به طریقی جز آنچه صدیقان به ارث بردند به ارث می برَد؛

  هرآینه حکما حکمت را از راه سکوت اختیار کردن به ارث بردند؛

  طلب و تحصیل به ارث بردند؛و هرآینه عالمان علم را از راه 

  هرآینه صدیقان صدق را از راه خشوع و عبادت طوالنی به ارث بردند؛

می گرایند و یا به رفعت و  پس هرکس این روش ها را در پیش گیرد یا به سفلی و پستی

پستی می گرایند و به بلندي دست نمی یابند؛ زیرا حـق   بلندي دست می یابد؛ و اکثراً به 

و این صفت  .مراعات نمی کنند و به آنچه بدان امر شده است عمل نمی نمایندرا  خداوند

کسی است که خداوند را بدان گونه که سزاوار است نمی شناسد و آن چنان که شایسته 

بنابراین نمازها، روزه ها، روایت ها و علم هاي آنان تو را مفریبد  است دوست نمی دارد؛

   ) 1(  ».اندهمانا آنان خرانی گریزنده «: که

------------------------------------   
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