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تي)خطبه( معرفت نورانثيحدسند   

بحار االنوار، ج  .]آورده است «قيکتاب عت»در بحار االنوار به نقل از  یاست که عالمه مجلس یطوالن یتيروا ت،يمقام نوران ثيحد
 شناسان ثياز حد یأبو جعفر محمد بن هارون بن موسى تَلهعُْکبَر اي ني، أبو الحس«کتاب کهن» اي «قيکتاب عت» سندهينو[ 1، ص 26
 یبررس»ر. ک:  .]کنند ینقل م یاتيکتاب دعاها و روا نيکه از ا است، چنان ثيحد ورجال  یکه مورد قبول علما باشد یم عهيش یميقد

 تيمقام نوران ثي[ به هر حال؛ چون حد48722، «الّسالم  هیعل یدعا از نگاه امام عل نیتر کامل»؛ 33408، «عهد یسند و متن دعا
.قرار داد رشيمورد پذ یرا از جهت سند نگاه آن نيبا ا توان یکتاب آمده است م نيدر ا  

الّسالم  هيعل الّسالم از امام صادق هيعلی مؤمنان عل ريام تيمفضل بن عمر درباره مقام نوران یتيدر روا ت؛يروا نينظر از ا صرف
بله »فرمود:  الّسالم هيعل حضرت صادق د،يالّسالم به من خبر ده هيعل مؤمنان ريام تيفرزند رسول خدا! از نوران ی: اپرسد یم
بن  یمحمد بن عل ،یعلو .]«شود یم ّسرياست. شناخت او به شناخت خداوند متعال است و شناخت خداوند به شناخت او م نيچن

معرفت خدا و معرفت »؛ ر. ک: ؛ ما، چاپ اول لی، قم، دل132و  67ص   ن،یحس ،یبروجرد یالمناقب، محقق، موسو ن،یالحس
 و امامت ائمه اطهار امبرانیانکار نبّوت پ ای رشیاثر پذ»؛ 21026، «)ص(تقدم معرفت خدا بر معرفت رسول هللا»؛ 26963، «امام
.[37512، «الّسالم  مهیعل  

 

تينوران )خطبه( معرفتثيحد  

امام  لتيذکر شده که درباره فض یثيحد یبرس خياز ش” االنوار مشارق“و کتاب  یهللا مجلس تياز مرحوم آ” بحاراالنوار“کتاب  در
  :پرسد یم یاز سلمان پارس یابوذر غفار یاست که روز نيچن ثيحد نيا یاست. ماجرا شانيا یو خانواده گرام الّسالم هيعل یعل
 ايابوذر ب یا  :دهد یاست؟ سلمان پاسخ م یچگونه است و در چه حد تيّ ( به نورانالّسالم هيعل) یعل نيرالمونيسلمان، معرفت ام یا

 شانيسوال را از ا نيو ا روند یم الّسالم هيعل ی. سپس ابوذر و سلمان به نزد امام علميسوال را از شخص امام بپرس نيو ا ميتا بر
 ث،يحد نيدر ا الّسالم هيعل یامام عل ند؛يفرما یم راديسوال ا نيدر جواب ا يیبايز اريخطابه بس زينالّسالم  هيعلی . امام علپرسند یم

 گاهيخود در عالم و در مقابل خداوند و جا گاهيدرباره جا دانسته  بر هر مرد و زن مومن واجب نرانيّت را  معرفت ضمن اين که 
من را اقامه کرد نماز اقامه  تيفرمودند: هر کس وال« الصلوة مونيقي»در شرح قول خدا  و دهند یداد سخن م شان یخانواده گرام
.کرده است  

معرفت و عرفان بسيار مورد توجه هست و برخی از عرفا آن را مبنای سير و الزم به ذکر است که اين حديث شريف در بين اهل 
خطاب های اميرالمؤمنين عليه السالم به جناب سلمان و ابوذر ونحوه پاسخ آنان  نحوه و چگونگی سلوک خود قرار داده اند. آنها از

  .دقّت و تأّمل شوداين حديث شريف  یمناسب است که در محتوا .قائل اند را قابل تدبری عرفانی مراتب

   

ةيّ بالنّوران نيمنؤرالميمعرفة ام ثيحد  

فَار   یُرو    د  ْبن  َصَدقَةَ أَنَّهُ قَاَل: َسأََل أَبُو ذَّرٍّ اْلغ  س   یَعْن ُمَحمَّ ُ َعْنُهَما  یَرض   یَسْلَماَن اْلفَار  َمام  أَم   ایَّللاَّ فَةُ اْْل  ن   رُ یأَبَا َعْبد  َّللاَّ  َما َمْعر   نَ یاْلُمْؤم 
ْدهُ قَاَل فَاْنتََظْرنَاهُ َحتَّ  نَاهُ ینَْسأَلَهُ َعْن ذَل ک قَاَل فَأَتَ  یُجْنَدُب فَاْمض  ب نَا َحتَّ  ایقَاَل  ة  یالنُّوَران  الّسالم   هیعل َما  ه  یَجاَء قَاَل َصلََواُت َّللاَّ  َعلَ  یفَلَْم نَج 
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ئْنَاک  ن   رَ یأَم   ایَجاَء ب کَما قَاال ج  فَت ک ب النُّوَران   نَ یاْلُمْؤم  ْن َول   ه  یلَ قَاَل َصلََواُت َّللاَّ  عَ  ة  ینَْسأَلُک َعْن َمْعر  دَ  ن  ییَمْرَحباً ب کَما م  لَْستَُما  ن ه  یل د   ن  یُمتَعَاه 
رَ  ٌب [ َعلَ  یلَعَْمر   ن  یب ُمقَّص  نَةٍّ  یإ نَّ ذَل ک الواجب ]َواج  نٍّ َو ُمْؤم  کّل  ُمْؤم   

چگونه است؟  تيالّسالم به نوران هيعل نيالمؤمن ريمعرفت امام ام ديپرس یاز سلمان فارس یصدقه نقل کرد: اباذر غفارمحّمد بن 
تا آمد.  ميمنتظر شد ی. مدتميافتيرا ن شانيالّسالم ا هيعل نيالمؤمن ريخدمت ام ميآمد مياز خود موال سؤال کن ميسلمان گفت با هم برو

ِ َعلَ  توان شناخت؟ یم تيشما را چگونه با نوران ميبپرس ميآمده ا ميگفت د؟يچه آمده ا یاسؤال فرمود بر فرمود: مرحبا  هِ يَصلََواُت َّللاه
 یمطلب بر هر مرد و زن مؤمن نيکنم که ا یم ادي. به جان خودم سوگند ديندار یکوتاه نيبه شما دو دوست متعهد که در راه د

.واجب است  

 

ن  اْلمُ  رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای ه  یثُمَّ قَاَل َصلََواُت َّللاَّ  َعلَ   لُ یإ نَّهُ اَل  الّسالم هیعل قَالَ  نَ یْؤم  فَن  ی یَحتَّ  َمانَ یأََحٌد اْْل   ْستَکم  کْنهَ  یْعر 
فَت   ُ قَْلبَهُ ل ْل   یفَإ ذَا َعَرفَن   ة  یب النُّوَران   یَمْعر  فَة  فَقَد  اْمتََحَن َّللاَّ ه  اْلَمْعر  فاً ُمسْ  َمان  یب َهذ  ْساَلم  َو َصاَر َعار  راً َو َشَرَح َصْدَرهُ ل ْل  َر َعْن  تَْبص  َو َمْن قَصَّ

فَة  ذَل ک فَُهَو َشاک َو ُمْرتَابٌ   َمْعر 

شود مگر مرا به  یشخص کامل نم مانيفرمود: االّسالم  هيعل. نيالمؤمن ريام ايد يبفرمائ ميابا ذر! گفت ایسلمان و یآنگاه فرمود: ا
اسالم به  ینموده و شرح صدر برا شيآزما مانيصورت شناخت آنگاه دلش را خدا به ا نيبه ا یبشناسد. وقت تيکنه معرفت با نوران

در حال شک و  ديعرفان بنما نيا زا یهشود. و هر که کوتا یو مستبصر م نايصورت است که عارف و ب نيکرده و در ا تياو عنا
است. ابيارت  

 

ن   رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای  فَت   لیه السالمقَاَل ع نَ یاْلُمْؤم  فَةُ َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَ  ة  یب النُّوَران   یَمْعر  فَت   وَ  َمْعر  فَةُ َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ َمْعر   یَمْعر 
ُ تَعَالَ  یاْلَخال ُص الَّذ   نُ یَو ُهَو الّد   ة  یب النُّوَران   ُروا إ الَّ ل   یقَاَل َّللاَّ َ ُمْخل ص   ْعبُُدوایَو ما أُم  کاةَ  ْؤتُوایالصَّالةَ َو  ُموایق  یُحنَفاَء َو  نَ یلَهُ الّد   نَ یَّللاَّ » الزَّ

«5: نةیالب   

ُروا  قُولُ ی َمة  یاْلقَ  نُ یذل ک د   وَ  دٍّ َما أُم  ة  ُمَحمَّ د   ةُ یف  یاْلَحن   نُ یَو ُهَو الّد  و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ إ الَّ ب نُبُوَّ الصَّالةَ  ُمونَ یق  یالسَّْمَحةُ َو قَْولُهُ  ةُ یاْلُمَحمَّ
اَلةَ َو إ قَاَمةُ َوالَ  یت  یفََمْن أَقَاَم َوالَ  لُهُ یاَل  عَبٌ َصْعٌب ُمْستَصْ  یت  یفَقَْد أَقَاَم الصَّ ٌب أَْو نَب   ْحتَم  ُ قَْلبَهُ  یإ الَّ َملَک ُمقَرَّ ٌن اْمتََحَن َّللاَّ ُمْرَسٌل أَْو َعْبٌد ُمْؤم 

َمان  یل ْل    

شناخت خدا است و شناخت خدا معرفت من  ت،يّ شناخت من با نوران ، فرمود:نيالمؤمن ريام اي ديبفرمائ ميگفت ابا ذر! ایسلمان وای 
َ ُمْخِلِص  ْعبُُدوايَو ما أُِمُروا إِاله لِ : » ديفرما یخالص که خداوند م نياست همان د ني. اتياست با نوران  ُموايقِ يُحنَفاَء َو  نَ يلَهُ الدِّ  نَ يَّللاه
کاةَ َو ذِلک دِ  ْؤتُوايالصهالةَ َو  َّللاه  یصلّ  به نبوت حضرت محّمد مانيا نکهي: دستور داده نشده به آنها مگر اديفرما یم. « َمةِ ياْلقَ  نُ يالزه

مرا کرده  تيهر کس اقامه وال« الصهالةَ  ُموايقِ يَو » هيقسمت آ نيساده است ا یمحمد فيحن نيآورند که همان د و آله و سلّم هيعل
مرسل  امبريپ اي مقّربۀاست که تاب آن را ندارد مگر فرشت نيمن دشوار و سنگ تيداشته است به پا داشتن وال یپاباشد نماز را به 

.کرده باشد شيآزما مانيکه خدا دلش را به ا یمؤمنۀبند اي  

 

باً لَْم  کنْ یفَاْلَملَک إ ذَا لَْم  ْلهُ یُمقَرَّ ْلهُ یُمْرَساًل لَْم  کنْ یإ ذَا لَْم  یَو النَّب   ْحتَم  ُن إ ذَا  ْحتَم  ْلهُ یُمْمتََحناً لَْم  کنْ ی لَمْ َو اْلُمْؤم  ن   رَ یأَم   ایقُْلُت  ْحتَم  َمن   نَ یاْلُمْؤم 
ُن َو َما ن َها فَهُ  یَو َما َحدُّهُ َحتَّ  تُهُ یاْلُمْؤم  أَْعر   

و اعتماد  شياگر مرسل نباشد تحمل ندارد و مؤمن هم اگر مورد آزما زين امبرياگر مقّرب نباشد تاب تحمل آن را ندارد و پ فرشته
تا بتوان او را شناخت؟ ستيچ مانيا تيو حّد و نها ستيمؤمن ک نيالمؤمن ريام اينباشد تاب آن را ندارد. گفتم   

 

ُن اْلُمْمتََحُن ُهَو الَّذ   ای کیأَبَا َعْبد  َّللاَّ  قُْلُت لَبَّ  ایالّسالم  هیعلقَاَل  نَا إ لَ  َردُّ یاَل  یأََخا َرسُول  َّللاَّ  قَاَل اْلُمْؤم  ْن أَْمر  َح َصْدُرهُ  یشَ  ه  یم  ٌء إ الَّ ُشر 
ه  اَل تَْجعَلُونَا أَْربَاباً َو قُولُ  یَعلَ  فَتُهُ یأَبَا ذَّرٍّ أَنَا َعْبُد َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ َو َخل   ایاْعلَْم . « رتدینسخة: و لم  یف»  ْرتَبْ یَو لَْم  ُشکیل قَبُول ه  َو لَْم  بَاد   واع 

ئْتُْم فَإ نَّک یف   ا  تَهُ یَو اَل ن َها نَایْم اَل تَْبلُغُوَن کْنهَ َما ف  فَْضل نَا َما ش  مَّ َ َعزَّ َو َجلَّ قَْد أَْعَطانَا أَکبََر َو أَْعَظَم م  فُهُ یفَإ نَّ َّللاَّ فُکْم أَْو  ص   یَعلَ  ْخطُرُ یَو أَص 
 َ کْم فَإ ذَا َعَرْفتُُمونَا َهکذَا فَأ نُونَ  ْنتُمُ قَْلب  أََحد  اْلُمْؤم   

است که هر چه از جانب ما  ی. فرمود: مؤمن امتحان شده کسخداامبريبرادر پ یا کيابا عبد َّللاه )سلمان (. عرض کردم لب اي: فرمود
،در آن ندارد ديوسعت دارد و شک و ترد رشيپذ یبه او برسد دلش برا  
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باز هم به کنه  ديبگوئ ديخواه یهر چه م در فضل ما یول ديبر بندگانم ما را ) خدا ( قرار نده فهيو خل خداۀابا ذر که من بند بدان
 اي دييگو یو شما م مييگويو بزرگتر از آنچه ما م شتريبه ما ب یخداوند تبارک و تعال رايندارد. ز تيو نها ديرس ديفضل ما نخواه
.ديآن وقت مؤمن هست ديطور شناخت نيما را ا یفرموده. وقت تيعنا ديشما نما از یکيخطور به قلب   

اَلةَ أَقَاَم َوالَ  ایقَاَل َسْلَماُن قُْلُت   نُوایَو اْستَع   ز  یاْلکتَاب  اْلعَز   یف   یذَل ک قَْولُهُ تَعَالَ  قُ یَسْلَماُن تَْصد   ایقَاَل نَعَْم  تَکیأََخا َرسُول  َّللاَّ  َو َمْن أَقَاَم الصَّ
ْبر  َو الصَّالة  َو إ نَّها لَک ع  الْ  یإ الَّ َعلَ  َرةٌ یب  ب الصَّ اَلةُ إ قَاَمةُ َوالَ  -45البقرة: » )  نَ یخاش  ْبُر َرسُوُل َّللاَّ  ص َو الصَّ ُ تَعَالَ  یت  یالصَّ ْنَها قَاَل َّللاَّ َو  یفَم 

َنَّ اْلَوالَ  َرةٌ یَو إ نَُّهَما لَکب   قُلْ یَو لَْم  َرةٌ یإ نَّها لَکب   ع   یَحْملَُها إ الَّ َعلَ  َرةٌ یکب   ةَ یِل  عُوَن ُهُم الّش   نَ یاْلَخاش  ُروَن  عَةُ یَو اْلَخاش  اْلُمْستَْبص   

 قرآنيۀمطلب آ نيا ليدل یتو را به پا داشته؟ فرمود آر تينماز به پا دارد وال یهر کس خداامبريبرادر پ یگفت: عرض کردم ا سلمان
ْبِر َو الصهالِة َو إِنهها لَکبِ  نُوايَو اْستَعِ » است   استو دشوار  نياز صبر و نماز و آن سنگ ريکمک بگ. « نَ ياْلخاِشعِ  یإاِله َعلَ  َرة  يبِالصه

و  «َرة  يإِنهها لَکبِ » ديفرما یجهت خداوند م نيمن است. به هم تيوالۀاست و نماز اقام امبريخشوع کنندگان. صبر پ یمگر برا
و روشنند. نايب انيعيکه آنها ش نيخاشع یاست مگر برا نيسنگ تياست چون حمل وال نيآن دو سنگ «رةيانهما لکب»نفرموده   

 

َنَ  ئَة  َو اْلقََدر   ل  یاِْلَقَاو   أَْهلَ  َو ذَل ک ِل  َن اْلُمْرج  ج  َو غَ  ة  یم  مْ یَو اْلَخَوار  ه  ب   ر  َن النَّاص  ونَ ی ة  یم  دٍّ  ق رُّ نسخة:  ی) ف و آله و سلّم هیَّللاَّ عل یصلّ  ل ُمَحمَّ
اَلٌف َو ُهْم ُمْختَل فُوَن ف   نَُهمْ یبَ  سَ یلَ  (و آله و سلّم هیَّللاَّ عل یصلّ بمحمد  ُدوَن ب َها إ الَّ اْلقَل   یت  یَوالَ  یخ  َوَصفَُهُم  نَ یَو ُهُم الَّذ   لُ یُمْنکُروَن ل ذَل ک َجاح 
ُ ف   ع   یإ الَّ َعلَ  َرةٌ یفَقَاَل إ نَّها لَکب   ز  یکتَاب ه  اْلعَز   یَّللاَّ نَ یاْلخاش   

و آله  هيَّللاه عل یها اقرار به نبوت حضرت محّمد صلّ  یناصب لياز قب گرانيو خوارج و د هيو قدر ئهمرج لياز قب ديصاحب عقا رايز
 ندي. آنهایمن اختالف دارند و منکر آن هستند مگر تعداد کم تيوالۀدر بار شانيهم ا یندارند ول یمورد اختالف نيو سلّم دارند و در ا
«.نَ ياْلخاِشعِ  یإاِله َعلَ  َرة  يلَکبِ  نههاإِ »نموده  فيرا توص شانيکه خداوند در قرآن ا  

 

ُ تَعَالَ   عٍّ آَخَر ف   یف   یَو قَاَل َّللاَّ دٍّ  یف   ز  یکتَاب ه  اْلعَز   یَمْوض  ة  ُمَحمَّ ُمعَطَّلَةٍّ َو  ئْرٍّ فَقَاَل َعزَّ َو َجَل َو ب   یت  یَوالَ  یَو ف  و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ نُبُوَّ
ٌد َو اْلب ئُْر اْلُمعَطَّلَةُ َوالَ « 45الحّج:  » دٍّ یقَْصرٍّ َمش   دٍّ  ْنفَْعهُ یلَْم  یت  یب َوالَ  ق رَّ یَعطَّلُوَها َو َجَحُدوَها َو َمْن لَْم  یت  یفَاْلقَْصُر ُمَحمَّ ة  ُمَحمَّ ْقَراُر ب نُبُوَّ  اْْل 

ه   یُمْرَسٌل َو ُهَو إ َماُم اْلَخْلق  َو َعل   ینَب  و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ  یالنَّب  إ الَّ أَنَُّهَما َمْقُرونَان  َو ذَل ک أَنَّ  و آله و سلّم هیَّللاَّ عل یصلّ  ْن بَْعد  م 
دٍّ  یإ َماُم اْلَخْلق  َو َوص   نّ  و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ  یکَما قَاَل لَهُ النَّب  و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ ُمَحمَّ لَة  َهارُ  یأَْنَت م  ْن ُموسَ ب َمْنز  إ الَّ  یوَن م 

ٌد َو أَْوَسطُ  یبَْعد   یأَنَّهُ اَل نَب   لُنَا ُمَحمَّ فَت   نَاَو أَوَّ ٌد فََمن  اْستَکَمَل َمْعر  ُرنَا ُمَحمَّ ٌد َو آخ  ُ تَعَالَ  م  یاْلقَ  ن  یالّد   یفَُهَو َعلَ  یُمَحمَّ  نُ یَو ذل ک د   یکَما قَاَل َّللاَّ
ق ه  یذَل ک ب عَْون  َّللاَّ  َو تَْوف   نُ یَسأُبَ َو « 5: نةیالب » َمة  یاْلقَ   

 دٍ يَو بِئٍْر ُمعَطهلٍَة َو قَْصٍر َمشِ : » ديفرما یمن م تيو آله و سلّم و وال هيَّللاه عل یقرآن راجع به نبوت حضرت محّمد صلّ  گريد یجا در
من است که آن را رها کرده اند و منکر  تي)چاه واگذار شده( وال« بِئٍْر ُمعَطهلَةٍ » و آله و سلّم است و  هيَّللاه عل ی؛ قصر محّمد صلّ «

و همراهند  نيدو با هم قر نينخواهد داشت ا یاو سود یبرا امبريمن نداشته باشد اقرار به نبوت پ تيوال بهشده اند. هر که اقرار 
محّمد است چنانچه  یپس از او امام مردم و وص یمرسل و امام مردم است و عل ینبآله و سلّم و  هيَّللاه عل یصلّ اکرم  امبريپ رايز
«یبعد یاال انه ال نب یبمنزلة هارون من موس یانت من»اکرم فرمود:  امبريپ  
و استوار است چنانچه در  ميق نياول ما محّمد و وسط ما محّمد و آخر ما محّمد است. هر کس معرفت مرا کامل داشته باشد او بر دو
.دهم یم حيخدا و کمک او توض قيمطلب را به توف نيا «َمةِ ياْلقَ  نُ يَو ذِلک دِ » ديفرما یم هيآ نيا  
 

ن  یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای  ُ  کیَصلََواُت َّللاَّ  َعلَ  نَ یَر اْلُمْؤم  ْن نُور  َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ فَأََمَر َّللاَّ داً م  ٌد نُوراً َواح  قَاَل کْنُت أَنَا َو ُمَحمَّ
داً َو قَاَل ل لنّ ْصف  کْن َعل   َشقَّ یذَل ک النُّوَر أَْن  یتَبَاَرک َو تَعَالَ  ً یفَقَاَل ل لنّ ْصف  کْن ُمَحمَّ ْنَهافَ  ا  یَعل  و آله و سلّم  هیعل َّللاَّ  یصلّ قَاَل َرسُوُل َّللاَّ   م 

نّ   ْن َعل   یم  هَ أَبَا بَکرٍّ ب بََراَءةَ إ لَ  یإ الَّ َعل   یَعنّ   یَؤّد  یَو اَل  یَو أَنَا م  ُد قَاَل لَبَّ  ایفَقَاَل السالم  هیعل لُ یَمکةَ فَنََزَل َجْبَرئ   یَو قَْد َوجَّ قَاَل إ نَّ  کیُمَحمَّ
 َ َهن   َهایأَْن تَُؤّد   أُْمُرکیَّللاَّ ه  َو قَاَل  یبَکرٍّ فََرَدْدتُهُ فََوَجَد ف   یاْست ْرَداد  أَب   یف   یأَْنَت أَْو َرُجٌل َعْنک فََوجَّ اْلقُْرآُن قَاَل اَل  یَرسُوَل َّللاَّ  أَ نََزَل ف   اینَْفس 

.یإ الَّ أَنَا أَْو َعل   یَؤّد  یَو لَکْن اَل   

سلمان و ابا ذر! من و محّمد  یا ميگو یم نکيافرمود:  ،درود خدا برتو باد نيالمؤمن ريام اي ديبفرمائ ميگفتای سلمان و ای جندب!  
 گريد مياز آن فرمود محّمد باش! و به ن یميخداوند دستور داد به آن نور که دو قسمت شود به ن مينور از نور خداوند بود کي

از من و من از  یعل  یااّل عل یعنّ  یودّ يو ال  یو انا من عل یمنّ  یعل»اکرم فرموده است:  امبريجهت پ نيباش! به هم یفرمود عل
 ینازل شده گفت: ا ليابوبکر را با سوره برائت به مکه فرستاد، جبرئ«.  یانجام دهد مگر عل توانديکار را نم نيهستم و ا یعل

از او  رم،ياد تا سوره را از ابوبکر بگاز خودت. آنگاه مرا فرست یمرد اي یکار را تو انجام ده نيا ديبا ديفرما یمحّمد خداوند م
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کار را انجام  نيا دينبا یدرباره من نازل شده؟ فرمود نه ول قرآنيۀمورد آ نيدر ا ايآ دياکرم پرس امبرياّما او ناراحت شده از پ فتمگر
. یعل ايدهد مگر من   

 

و آله و  هیَّللاَّ عل یصلّ َعْن َرُسول  َّللاَّ   َهایَؤّد  ی فَةٍّ یَصح   ل َحْمل   ْصلُحُ یَمْن اَل الّسالم  هیعلَرسُول  َّللاَّ  قَاَل  أََخا ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای
َماَمة   ْصلُحُ ی فَ یکسلّم  ٌد کنَّا و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ ُجْنَدُب فَأَنَا َو َرُسوُل َّللاَّ   ایَسْلَماُن َو  ایل ْل  داً َصاَر َرُسوَل َّللاَّ  ص ُمَحمَّ نُوراً َواح 

ْرُت أَنَا َوص   یاْلُمْصَطفَ  ٌد النَّ  یاْلُمْرتَضَ  هُ یَو ص  قَ َو َصاَر ُمَحمَّ َت َو إ نَّهُ اَل بُدَّ ف   اط  ام  ْرُت أَنَا الصَّ َن اِْلَْعَصار  أَْن  یَو ص   کونَ یکّل  َعْصرٍّ م 
ٌت  ه  یف   ٌق َو َصام  ْرُت أَنَا اْلَهاد   اینَاط  َر َو ص  ٌد اْلُمْنذ  ٌر َو ل کّل   یَسْلَماُن َصاَر ُمَحمَّ « 7الرعد:  »قَْومٍّ هادٍّ  َو ذَل ک قَْولُهُ َعزَّ َو َجَل إ نَّما أَْنَت ُمْنذ 

ُر َو أَنَا اْلَهاد  و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ فََرُسوُل َّللاَّ   ُ  یاْلُمْنذ  ُل کلُّ أُْنثما تَحْ  ْعلَمُ یَّللاَّ ْنَدهُ  یاِْلَْرحاُم َو ما تَْزداُد َو کلُّ شَ  ضُ یَو ما تَغ   یم  ءٍّ ع 
ْقدارٍّ عال ُم اْلغَ ْنکْم مَ  رُ یَو الشَّهاَدة  اْلکب   ب  یب م  ٌب ب النَّ  ل  یأََسرَّ اْلقَْوَل َو َمْن َجَهَر ب ه  َو َمْن ُهَو ُمْستَْخفٍّ ب اللَّ  نْ اْلُمتَعال  َسواٌء م  هار  لَهُ ُمعَقّ باٌت َو سار 

ْن بَ  ْن َخْلف ه   ه  یدَ ی ن  یم  ْن أَْمر  َّللاَّ   ْحفَُظونَهُ یَو م  «8 -11الرعد:  »م   

را از جانب  هينداشته باشد چند آ تيکه صالح یکس ديفکر کن نکيابرادر رسول خدا، فرمود:  اي ديبفرمائ ميگفت ابا ذر! ایسلمان و یا
 یاو عل یو من وص ديگرد یاو محّمد مصطف مينور بود کي امبريامامت دارد؟، من و پ یبرا تيبه مردم برساند چگونه صالح امبريپ

 ني. ایسلمان! محّمد منِذر است و من هاد یباشد. ا یدر هر زمان ناطق و صامت ديشدم. محّمد ناطق شد و من ساکت. با یمرتض
« 7الرعد: » «إِنهما أَْنَت ُمْنِذر  َو ِلکّلِ قَْوٍم هاٍد »  هيآ یاست معن  

ُ . » یاکرم منذر است و من هاد امبريپ  بِ يٍء ِعْنَدهُ بِِمْقداٍر عاِلُم اْلغَ  یاْْلَْرحاُم َو ما تَْزداُد َو کلُّ شَ  ضُ يَو ما تَغِ  یما تَْحِمُل کلُّ أُْنث ْعلَمُ يَّللاه
 هِ يدَ ي نِ يَو ساِرب  بِالنههاِر لَهُ ُمعَقِّبات  ِمْن بَ  لِ يَو َمْن هَُو ُمْستَْخٍف بِالله  هِ ُمتَعاِل َسواء  ِمْنکْم َمْن أََسره اْلقَْوَل َو َمْن َجَهَر بِ الْ  رُ يَو الشههاَدِة اْلکبِ 
«8 -11الرعد: » ِمْن أَْمِر َّللاهِ  ْحفَُظونَهُ يَو ِمْن َخْلِفِه   

 

ه  یقَاَل فََضَرَب ع ب    ٌد َصاح   یأُْخرَ  یَعلَ  د  ْرُت أَنَا  بَ َو قَاَل َصاَر ُمَحمَّ َب اْلَجنَّة  َو ص  ٌد َصاح  َب النَّْشر  َو َصاَر ُمَحمَّ ْرُت أَنَا َصاح  اْلَجْمع  َو ص 
َب النَّار  أَقُوُل لََها ُخذ   ٌد  یَهذَا َو ذَر   یَصاح  َب و آله و سلّم  هیَّللاَّ عل یصلّ َهذَا َو َصاَر ُمَحمَّ َب اْلَهدَّة   َو أَنَا َصاح  ْرُت أَنَا َصاح  ْجفَة  َو ص  الرَّ

ُب  ْوح  َصاح 
ْلَم َما ف   یاْلَمْحفُوظ  أَْلَهَمن   اللَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ ع  .نَعَمْ  ه  یَّللاَّ  

و آله و سلّم صاحب جمع است و من  هيَّللاه عل یزده گفت محّمد صلّ  گريالّسالم دست خود را بر دست د هيعل یموقع عل نيا در
را واگذار! محّمد صاحب مکان  کي نيو ا ريرا بگ نيا ميگو یصاحب نشر. محّمد صاحب بهشت است و من صاحب جهنم. به جنهم م

.که خدا به من الهام نموده آنچه در لوح است وظمو من صاحب لوح محف زشيو من صاحب ر  

 

ٌد  ُجْنَدُب َو َصارَ  ایَسْلَماُن َو  ای ٌد ن َو اْلقَلَم  « 2و  1: سی » م  یَو اْلقُْرآن  اْلَحک سیُمَحمَّ ٌد طه ما « 1القلم:  »َو َصاَر ُمَحمَّ َو َصاَر ُمَحمَّ
َزات  َو « 2و  1طه:  » یْشقاْلقُْرآَن ل تَ  کیأَْنَزْلنا َعلَ  َب اْلُمْعج  ْرُت أَنَا َصاح  َب الدَّاَلالت  َو ص  ٌد َصاح  ٌد َخاتََم  ات  یاْل َو َصاَر ُمَحمَّ َو َصاَر ُمَحمَّ

ْرتُ  نَ ییالنَّب   َراطُ اْلُمْستَق   نَ ییَخاتََم اْلَوص   نَاأ َو ص  َو اَل « 3و  2النبأ:  »ُمْختَل فُوَن  ه  یهُْم ف   یالَّذ   مُ یَو أَنَا النَّبَأُ اْلعَظ  « 6الفاتحة:  » مُ یَو أَنَا الّص 
َب السَّ  یت  یَوالَ  یأََحٌد اْختَلََف إ الَّ ف   ْرُت أَنَا َصاح  َب الدَّْعَوة  َو ص  ٌد َصاح  ٌد نَب   َو َصارَ  ف  یَو َصاَر ُمَحمَّ ً یُمَحمَّ َب أَْمر   ا ْرُت أَنَا َصاح  ُمْرَساًل َو ص 

ُ َعزَّ َو َجَل  یالنَّب   ه  َعل یْلق  یص قَاَل َّللاَّ ْن أَْمر  وَح م  ه   شاءُ یَمْن  یالرُّ باد  ْن ع  وَح  یْلق  یَو اَل  ه  یْعط  یَو ُهَو ُروُح َّللاَّ  اَل « 15المؤمن:  »م  َهذَا الرُّ
بٍّ أَْو نَب   یإ الَّ َعلَ  َض إ لَ  یُمْرَسلٍّ أَْو َوص   یَملَک ُمقَرَّ َن النَّاس  َو فَوَّ وَح فَقَْد أَبَانَهُ م  ُ َهذَا الرُّ َو  یاْلَمْوتَ  ایاْلقُْدَرةَ َو أَحْ  ه  یُمْنتََجبٍّ فََمْن أَْعَطاهُ َّللاَّ

ق  إ لَ  کونُ یَعل َم ب َما کاَن َو َما  َن اْلَمْشر  َن اْلمَ  یَو َساَر م  ب  َو م  ب  اْلَمْغر  ق  ف   یإ لَ  ْغر  َمائ ر  َو اْلقُلُوب  َو  یَو َعل َم َما ف   نٍّ یلَْحَظة  عَ  یاْلَمْشر  الضَّ
.السََّماَوات  َو اِْلَْرض   یَعل َم َما ف    

باشد؛  یم یاْلقُْرآَن ِلتَْشق کياست محّمد ن و القلم است و محّمد طه ما أَْنَزْلنا َعلَ  ميو القرآن الحک سيابا ذر! محّمد ايسلمان و  یا
 مِ يالنهبَِإ اْلعَظِ »هستم و  ميو صراط مستق نييو من خاتم الوص نيي. محّمد خاتم النباتيمحّمد صاحب دالالت و من صاحب معجزات و آ

محّمد  ر،يمن. محّمد صاحب دعوت و من صاحب شمش تيکس اختالف ندارد مگر در باره وال چيباشم؛ ه یم« ُمْختَِلفُونَ  هِ يُهْم فِ  یلهذِ ا
وَح ِمْن أَْمِرِه َعل یْلقِ ي: ديفرما یخداوند م امبرم؛يمرسل و من صاحب امر پ امبريپ عطا  هِمْن ِعباِدِه. او روح َّللاه است ک شاءُ يَمْن  یالرُّ
کند او را  تيروح را عنا ني. به هر کس ادهيبرگز یوص ايمرسل  امبريپ ايآن روح را مگر بر ملک مقرب  دينما یو القا نمکند  ینم

دارد و از مشرق به مغرب و از مغرب  ندهيکند، اطالع از گذشته و آ یکرده و مرده زنده م ضياز مردم جدا نموده و به او قدرت تفو
داند. یاست م نيرود و از دلها و قلبها خبر دارد و آنچه در آسمانها و زم یبهم زدن م چشم کيبه مشرق در   

کَر الَّذ   ایَسْلَماُن َو  ای ٌد الذّ  ُ إ لَ  یُجْنَدُب َو َصاَر ُمَحمَّ ُ َعزَّ َو َجَل قَْد أَْنَزَل َّللاَّ کراً َرسُواًل  کمْ یقَاَل َّللاَّ و  10الطالق:  »َّللاَّ   ات  یآ کمْ یَعلَ  تْلُوایذ 
ْلَم اْلَمنَا تُ یأُْعط   یإ نّ  « 11 ْلَم اْلقُْرآن  َو َما ُهَو کائ ٌن إ لَ  ایَو اْلباََل  ایع  ْعُت ع  َطاب  َو اْستُود  ٌد  اَمة  یاْلق   ْوم  ی یَو فَْصَل اْلخ  و  هیَّللاَّ عل یصلّ َو ُمَحمَّ

ةً ل لنَّاس  َو ص  آله و سلّم  ةَ ُحجَّ ةَ َّللاَّ   ْرتُ أَقَاَم اْلُحجَّ ُ ل  أَنَا ُحجَّ ل   ْجعَلْ یَما لَْم  ی َعزَّ َو َجلَّ َجعََل َّللاَّ َن اِْلَوَّ ََحدٍّ م  ر   نَ یِل  ُمْرَسلٍّ َو  یاَل ل نَب   نَ یَو اْلخ 
بٍّ   اَل ل َملَک ُمقَرَّ
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ُ إِلَ  یو آله و سلّم همان ذکر هيَّللاه عل یابا ذر! محّمد صلّ ای سلمان و  یا   تْلُوايِذکراً َرُسواًل  کمْ ياست که در قرآن فرموده: قَْد أَْنَزَل َّللاه
ِ. به من علم مرگ و م اتِ يآ کمْ يَعلَ  دارد( داده اند و  یگفت و هر مسأله چه جواب ديو بالها و فصل الخطاب )در هر جا چه با رهايَّللاه

مردم  ینمود تا برا نييو آله و سلّم حجة را تع هيَّللاه عل یگذارده اند. محّمد صلّ اتفاق خواهد افتاد وا امتيبه من علم قرآن و آنچه تا ق
مرسل و چه  امبريچه پ ندگانياز گذشتگان و آ کي چيه یکرده که برا تيعنا ی. خداوند به من مقامدمحجت باشد و من حجة َّللاه ش

.قرار نداده مقربۀفرشت  

 

ن   رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای ْن  ونُسَ یأَْخَرْجُت  یَو أَنَا الَّذ   یب أَْمر  َربّ   نَة  یالسَّف   یَحَمْلُت نُوحاً ف   یأَنَا الَّذ  السالم  هیعلقَاَل  نَ یاْلُمْؤم  م 
ْمَراَن الْ  یَجاَوْزُت ب ُموسَ  یَو أَنَا الَّذ   یبَْطن  اْلُحوت  ب إ ْذن  َربّ   َن النَّار  ب   مَ یأَْخَرْجُت إ ْبَراه   یَو أَنَا الَّذ   یبَْحَر ب أَْمر  َربّ  ْبن  ع   یَو أَنَا الَّذ   یَربّ   إ ْذن  م 

ْرُت عُ  تُ یأَْجرَ  ْن َمکانٍّ قَر   یالظُّلَّة  َو أَنَا اْلُمنَاد   ْوم  یَو أَنَا َعذَاُب  یَو َغَرْسُت أَْشَجاَرَها ب إ ْذن  َربّ   ونََهایأَْنَهاَرَها َو فَجَّ عَهُ الثَّقاََلن   بٍّ یم  قَْد َسم 
َمهُ قَ  ْنُس َو فَه  نُّ َو اْْل  ُر َعال ُم ُموسَ  نَ یَو اْلُمنَاف ق   نَ یاْلَجبَّار  «  ومیکل »: َِلَْسَمُع کلَّ قَْومٍّ  یإ نّ   ْومٌ اْلج  ْم َو أَنَا اْلَخض  ْبن   َمانَ یَو أَنَا ُمعَلّ ُم ُسلَ  یب لُغَات ه 

نّ   َدبُ ُجنْ  ایَسْلَماُن َو  ایَو أَنَا قُْدَرةُ َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ  ن  یَو أَنَا ذُو اْلقَْرنََداُوَد  ٌد م  دٍّ َو ُمَحمَّ ْن ُمَحمَّ ٌد أَنَا َو أَنَا م  ٌد َو ُمَحمَّ ُ تَعَالَ  یأَنَا ُمَحمَّ َمَرَج  یقَاَل َّللاَّ
«20و  19الرحمن: »  ان  یْبغ  یبَْرَزٌخ ال  نَُهمایبَ  ان  یْلتَق  ی ن  یاْلبَْحرَ   

را  ونسيبه دستور خدا بردم؛ من  یمنم آن کس که نوح را در کشت ، فرمود:نيالمؤمن ريام اي ديبفرمائ ميگفت ابا ذر!ای  سلمان و  یا
را از آتش نجات دادم به اجازه خدا؛  ميگذراندم؛ من ابراه ايرا از در یموس خداۀاز شکم نهنگ خارج کردم؛ من به اجاز خداۀبه اجاز

،ميخداۀرا کاشتم با اجاز شيو درختها یرا جار شيمن نهرها و چشمه ها  
شنوند  یکه تمام جّن و انس آن را م یکيزنم از مکان نزد یم اديباشد(؛ منم آنکه فر امتيمنظور ق ديالظله هستم )شا وميعذاب  من

فهمند. یم یو گروه  
بود. منم  یکه همراه موس یکنم. منم خضر آن دانشمند یبه زبان خودشان صحبت م نيچه ستمگران و چه منافق یمن با هر گروه 

. ا نيمان بن داود؛ و منم ذو القرنيمعلّم سل ابا ذر! منم محّمد و محّمد من است؛ من از محّمدم و محّمد  ايسلمان و  یو منم قدرت َّللاه
«.انِ يْبغِ يبَْرَزخ  ال  نَُهمايبَ  انِ يْلتَقِ ي نِ يَمَرَج اْلبَْحرَ : » ديرماف یم هيآ نياز من است. خداوند در ا  

 

ن   رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای بْ یَو َغائ بَنَا لَْم  ُمتْ یلَْم  تَنَایقَاَل إ نَّ مَ  نَ یاْلُمْؤم   کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای ْقتَلُوایَو إ نَّ قَتاَْلنَا لَْن  غ 
ْن َمضَ  رُ یقَاَل ع أَنَا أَم   کیَصلََواُت َّللاَّ  َعلَ  مَّ نَةٍّ م  نٍّ َو ُمْؤم  ْن بَق   یکّل  ُمْؤم  مَّ ْن َعب   نََّماب ُروح  اْلعََظَمة  َو إ   ْدتُ یَو أُ  یَو م  ونَا  د  یأَنَا َعْبٌد م  َّللاَّ  اَل تَُسمُّ
ْعَشاَر اْلعُْشر   یأَْربَاباً َو قُولُوا ف   ُ لَنَا َو اَل م  ْن فَْضل نَا کْنهَ َما َجعَلَهُ َّللاَّ ئْتُْم فَإ نَّکْم لَْن تَْبلُغُوا م  َنَّا آفَْضل نَا َما ش  َو  َّللاَّ  َّللاَّ  َو َداَلئ لُهُ َو ُحَجُج  اتُ یِل 

تُهُ َو َوْجهُ َّللاَّ  َو عَ  بُ ی َو ل َساُن َّللاَّ  ب نَا َّللاَّ   نُ یُخلَفَاُؤهُ َو أَُمنَاُؤهُ َو أَئ مَّ بَاَدهُ َو ب نَا  عَذّ  ُ ع  ْن بَ  بُ یث  یَّللاَّ َرنَا َو اْختَاَرنَا َو اْصَطفَانَا َو لَْو  ن  یَو م  َخْلق ه  َطهَّ
َنَّهُ اَل  مَ یف   وَ  فَ یقَاَل قَائ ٌل ل َم َو ک ا  ْسأَلُ یلَکفََر َو أَْشَرک ِل  ْسأَلُونَ یَو هُْم  ْفعَلُ یَعمَّ  

 
ما هرگز  ینمرده است و غائب ما دور نشده و کشته ها ماۀ مرد فرمود:  ن،يالمؤمن ريام اي ديبفرمائ ميگفت ابا ذر! ايسلمان و  یا

کرده اند.  دي. مرا با روح عظمت تائندگانيهر مرد و زن مؤمنم چه گذشتگان و چه آ ريابا ذر! من ام ايسلمان و  یکشته نشده اند. ا
 یمقدار یو حتّ  ديرس ديبه کنه فضل ما نخواه دييبگو ديليهر چه ما ام فضلۀ! در بارديمبادا ما را خدا بنام مياز بندگان خدا یکيمن 
َّللاه و لسان  نيو امام و وجه َّللاه و ع نيو ام فهيو حّجت و خل مييو دالئل خدا اتي. چون ما آديکن انيب ديتوان یدهم آن را نم کياز 

بندگان خود پاک نموده و  انيشوند. ما را از م یداده م داشما پا لهيشوند و به وس یما بندگان خدا عذاب م لهيبه وس .ميَّللاه هست
زيرا خداوند درباره آنچه می  شده اند؟ نيکه چن نديبه چه جهت و چگونه هستند و در کجا ديبگو یاگر کس دهيانتخاب کرده و برگز

درحالی که بندگان مورد سئوال و بازخواست خواهند بود.کند)دربرابر هيچکس( پاسخگو نيست،   

 
 
ن   رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای  َو  َو فَسَّْرُت َو َشَرْحتُ  ْنتُ یقَاَل ع َمْن آَمَن ب َما قُْلُت َو َصدََّق ب َما بَ  کیَصلََواُت َّللاَّ  َعلَ  نَ یاْلُمْؤم 

ُ قَْلبَهُ ل ْل   ٌن ُمْمتََحٌن اْمتََحَن َّللاَّ ْرُت َو بَْرَهْنُت فَُهَو ُمْؤم  ٌر قَد  اْنتَهَ  َمان  یأَْوَضْحُت َو نَوَّ ٌف ُمْستَْبص  ْساَلم  َو هَُو َعار  َو بَلََغ َو  یَو َشَرَح َصْدَرهُ ل ْل 
بٌ  رَ یکَمَل َو َمْن َشک َو َعنََد َو َجَحَد َو َوقََف َو تَحَ  ٌر َو نَاص  َو اْرتَاَب فَُهَو ُمقَّص   

 
نمودم و شرح دادم و روشن کردم و استدالل نمودم ريکردم و تفس انياز آنچه ب رايشود ز یابا ذر! کافر و مشرک م ايسلمان و  یا  
است که به  نياسالم. او عارف روشن ب یبرا افتهيهاش وسعت  نهيو س مانيا یشده قلبش برا شيکه آزما تاس یاو مؤمن ابدين 

.است یاو مقّصر و ناصب دينما ديباشد و ترد ريورزد و منکر شود و متح یو دشمن ديو کامل شده و هر کس شک نما دهيهدف رس  
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ن   رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای  َو أَنَا أُنَبّ ئُکْم ب َما تَأْکلُوَن َو  یب إ ْذن  َربّ   تُ یَو أُم   ییأَنَا أُحْ  الّسالم هیعل قَالَ  کیَصلََواُت َّللاَّ  َعلَ  نَ یاْلُمْؤم 
ُروَن ف   ْن أَْواَلد   یَربّ   ب إ ْذن   وت کمْ یبُ  یَما تَدَّخ  ةُ م  َنَّا  ْفعَلُونَ یَو  ْعلَُمونَ یالسالم  هیعل یَو أَنَا َعال ٌم ب َضَمائ ر  قُلُوب کْم َو اِْلَئ مَّ َهذَا إ ذَا أََحبُّوا َو أََراُدوا ِل 

ٌد َو کلُّنَا مُ  ٌد َو أَْوَسُطنَا ُمَحمَّ ُرنَا ُمَحمَّ ٌد َو آخ  لُنَا ُمَحمَّ ٌد أَوَّ دٌ کلَّنَا َواح      َحمَّ
قُوا بَ  فاََل  ُ اْلوَ  نَنَایتَفَرَّ هَ َّللاَّ ْهنَا کر  ُ َو إ ذَا کر  ئْنَا َشاَء َّللاَّ َنَّ َمْن  تَنَایل َمْن أَْنکَر فَْضلَنَا َو ُخُصوص   ل  یکلُّ اْلوَ  لُ یَو نَْحُن إ ذَا ش  ُ َربُّنَا ِل  َو َما أَْعَطانَا َّللاَّ

ً یأَْنکَر شَ  ُ فَقَدْ  ئا ا أَْعَطانَا َّللاَّ مَّ نَایف   تَهُ یأَْنکَر قُْدَرةَ َّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ َو َمش   م   
 
دهم  ی. من به شما خبر مخداۀبه اجاز رانميم یکنم و م یمن زنده م فرمود: ن،يالمؤمن ريام اي ديبفرمائ مي! گفتابا ذرای سلمان و  یا

کارها را  نيهم زيشما مطلعم و ائمه از اوالدم ن یبه اذن خدا. من از دلها ديخود کرده ا یدر خانه ها رهيو چه ذخ ديخور یکه چه م
اّول ما محّمد، آخر ما محّمد و وسط ما  ميهست یکي. چون ما همه کننده اطالعات را دارند هر وقت بخواهند و اراد نيکنند و ا یم

بس  یخواهد. وا یخدا نم مينخواه یخواهد و وقت یخدا م م،يبخواه ی! ما وقتديندازين يیما جدا نيب م؛يمحّمد ماۀمحّمد است و هم
باشد که خدا  يیزهاياز چ یکيمنکر  یرا هر کسيکرده باشد؛ ز تيکه خدا به ما عنا یو الطاف ازاتيکه منکر فضل و امت یبر کس یوا

.ماۀاوست در بار تيکرده منکر قدرت خدا و مش تيبه ما عنا  

 

ن   رَ یأَم   ای کیُجْنَدُب قَاال لَبَّ  ایَسْلَماُن َو  ای ُ َربُّنَا َما ُهَو أََجلُّ َو أَْعَظُم َو أَْعلَ  الّسالم هیعل قَالَ  کیَصلََواُت َّللاَّ  َعلَ  نَ یاْلُمْؤم  َو  یلَقَْد أَْعَطانَا َّللاَّ
ْن هَ  ن   رَ یأَم   ایکلّ ه  قُْلنَا  ذَاأَکبَُر م  ْن َهذَا کلّ ه  قَاَل قَْد أَْعَطانَا َربُّنَا َعزَّ َو َجلَّ ع   یَما الَّذ   نَ یاْلُمْؤم  ْسم  اِْلَْعَظم  أَْعَطاکْم َما ُهَو أَْعَظُم َو أََجلُّ م  ْلَمنَا ل ال 

ئْنَا َخَرقَت  السََّماَواُت َو اِْلَْرُض َو الْ  یالَّذ    یب ه  إ لَ  یالسََّماء  َو نَْهب طُ ب ه  اِْلَْرَض َو نَْغُرُب َو نَْشُرُق َو نَْنتَه   یَو النَّاُر َو نَْعُرُج ب ه  إ لَ  َجنَّةُ لَْو ش 
بَاُل َو  السََّماَواُت َو اِْلَْرُض وَ  یءٍّ َحتَّ  یکلُّ شَ  عُنَایط  یَّللاَّ  َعزَّ َو َجلَّ َو  یدَ ی نَ یبَ  ه  یَعلَ « 1»اْلعَْرش  فَنَْجل ُس  الشَّْمُس َو اْلقََمُر َو النُُّجوُم َو اْلج 

ُ ذَل ک کلَّهُ ب االْسم  اِْلَْعَظم  الَّذ   نَا ب ه  َو َمَع َهذَا کلّ ه  نَأْکُل َو نَْشَرُب َو  یالشََّجُر َو الدََّوابُّ َو اْلب َحاُر َو اْلَجنَّةُ َو النَّاُر أَْعَطانَا َّللاَّ َعلََّمنَا َو َخصَّ
ه  اِْلَشْ  یف   یْمش  نَ بَاُد َّللاَّ  اْلُمکَرُموَن الَّذ   اءَ یاِْلَْسَواق  َو نَْعَمُل َهذ  ه   ْسب قُونَهُ یال  نَ یب أَْمر  َربّ نَا َو نَْحُن ع  َو َجعَلَنَا  ْعَملُونَ یب اْلقَْول  َو ُهْم ب أَْمر 

ر   نَ یَمْعُصوم   لَنَا َعلَ  نَ یُمَطهَّ بَ  رٍّ یکث   یَو فَضَّ ْن ع  ه  ام  ن   د  َّ  الَّذ   نَ یاْلُمْؤم  ُ َو  یَهدانا ل هذا َو ما کنَّا ل نَْهتَد   یفَنَْحُن نَقُوُل اْلَحْمُد ّلِل  لَْو ال أَْن َهدانَا َّللاَّ
د   یأَْعن   نَ یاْلکاف ر   یَحقَّْت کل َمةُ اْلعَذاب  َعلَ  ْحسَ  نَ یاْلَجاح  َن اْلفَْضل  َو اْْل  ُ م  ان  ب کّل  َما أَْعَطانَا َّللاَّ  

تر و  ميداده که بزرگتر و عظ يیزهايخدا به ما چ درود خدا برتو باد، فرمود:  نيالمؤمن ريام اي ديبفرمائ ميگفت سلمان و ابا ذر! یا 
اسم اعظم نموده که اگر  زاست؟ فرمودند: ما را مطلع ا نهاياۀبه شما داده که بهتر از هم زيچه چ ميدي. پرسنهاستياۀاز هم تريعا ل

و  ميرو یبه مغرب و مشرق م م،يبزن نيو به زم ميبه آسمان ببر م،يبر کن یو بهشت و جهنم را از جا نيآسمانها و زم ميبخواه
و شمس و قمر و  نيآسمانها و زم یما هستند، حتّ  عيمط زيدر مقابل خدا؛ و همه چ مينينش یدر آنجا م م،يشو یبه عرش م یمنته

نموده  تياعظم که عنا اسمۀمقام را خداوند به واسط نيو بهشت و جهنم. ا اهايو کوهها و درخت ها و جنبندگان و در نستارگا
. ما بندگان ميده یکارها را به امر خدا انجام م نيو ا ميرو یو در بازارها راه م ميخور یما غذا م ازات،يامت نيبا تمام ا ده؛يبخش
 دهيبخش ی. ما را معصوم و پاک قرار داده و برترميکن یو به دستورش عمل م ميدر مقابل او ندارکه اظهار نظر  ميخدا هست یگرام
ِ الهذِ مييگوياز بندگان مؤمنش. ما م یاريبر بس ُ  یَهدانا ِلهذا َو ما کنها ِلنَْهتَدِ  ی: اْلَحْمُد ّلِِله خدا را  (43) اعراف:آيه لَْو ال أَْن َهدانَا َّللاه
. و ثابت است عذاب بر کافران که ميافتي یمقام نم نيما نبود راه به ا ینموده که اگر او راهنما تيامقام هد نيکه ما را به ا شيستا

.منظور منکران الطاف خدا به ما هستند  

 

فَت   ایَسْلَماُن َو  ای  داً فَإ نَّهُ اَل  ة  یب النُّوَران   یُجْنَدُب فََهذَا َمْعر  ْن ش   ْبلُغُ یفَتََمسَّک ب َها َراش  ْست ْبَصار  َحتَّ  عَت نَایأََحٌد م  فَن  ی یَحدَّ اال  فَإ ذَا  ة  یب النُّوَران   یْعر 
اًل  یَعَرفَن   راً بَال غاً کام  ْلم  َو اْرتَقَ  ب َها کاَن ُمْستَْبص  َن اْلع  َن اْلفَضْ  یقَْد َخاَض بَْحراً م  ّر  َّللاَّ  َو َمکنُون  َخَزائ ن ه   یل  َو اطَّلََع َعلَ َدَرَجةً م  ْن س  ّرٍّ م  س   

ما به سر  انيعياز ش کيچيه رايز ديبدان چنگ بزن تيبا ُرشد وهدا نکيا ت،ياست معرفت من به نوران نياى سلمان و اى جندب! ا
  و روشن رتيشد، به طور کامل به بص نيبشناسند.پس هرگاه چن تيرسند مگر مرا به ]مقام[ نوران  نمى نىيب  و روشن رتيحد بص

هاى پنهان خدا آگاهى   نهيو بر رازى از رازها و گنج مودهيرا پ لتياى از فض  از علم فرو رفته و مرتبه ىيايو در در دهيرس نىيب
.اند  افتهي  

. 2-8، ص: 26(، ج روتیب -اِلنوار )ط  بحارمنبع:    

رسايت اينترنتی گلزارنو  
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