
 

 

 

 

1 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (3فارسی )زندگی و شخصیت سلمان

پیامبراکرم، امیرالمؤمنین و  که مورد تجلیل خدای متعال، است القدریشخصیّت عظیم ،فارسیسلمان 

روایت در بیان  چهارفقط من است. مورد بزرگداشت حسنین و اجمعین علیهم اهلل سالمزهرا ی فاطمه

این صحابی عظیم  بزرگداشت شخصیّت عنوان ها را به خوانم و همینعظمت شخصیت سلمان می

و برجسته  یشاگرد ، این شخصیّت واالیی که در مکتب پیامبر و امیرالمؤمنینپیامبر

، تبار بودکنیم که او ایرانیافتخار می ها و شاید به تعبیری شاگرد اوّل این مدرسه بود و ما ایرانی ،ممتاز

  .کنم تقدیم می

 فرمان داده به منخدای متعال  :ْربـهعهة  أه   ِبُحب    مهرهِنیأه  ىٰ تهعال  اهلله   نَّ إِ در حدیثی فرمودند:  پیامبراکرم

 ردیم: ایعرض ک :ْم لهناسهم هِ   مهْن ُمْم يا رهُسوله اهللِ فـهُقْلنا گوید: است که چهار نفر را دوست بدارم. راوی می

 دستور داده خاتم پیامبرکه خدای متعال به شما  را چهار نفری آن نام ؟آنها کیستند !پیامبر خدا

فهقاله عهِلیٌّ ید. یبرای ما بفرما ؛کنیدت ت داشته باشید و محبّو به آنها محبّ ها را دوست بداریداست که آن

ُهمْ  افق  به دلیل اینکه افق امیرالمؤمنین .یکی از آن چهار نفر است فرمودند: علیحضرت  :ِمنـْ

 فرمودند: ؛از سه نفر بعدی تفکیک کردندایشان را  ،با همین عبارت پیامبراکرم ،دیگری است

ُهمْ  : عهِلیٌّ ِمنـْ   ِبُحب ِهمْ  مهرهِنیأه  دیگر سلمان، ابوذر و مقداد هستند. نفر آن سه :ادُ اْلِمْقدبُو ذهرٍّ وه أه سهْلماُن وه  وه  فهقاله
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به آنها  ؛بدارماین چهار نفر را دوست  فرمان داد که خدای متعال به من پیامبر 1: ُيِحبـُُّهمْ   نَّهُ اه  ْخبـهرهِنیأه وه 

را این چهار نفر هم  شخبر داد که خود به من خدای متعالو  .ت کنمو ابراز محبّداشته باشم ت محبّ

 سلمان فارسی ،بینیدمی کهطور  همان .محبوب خدا هستند و ت الهیمورد محبّو آنها  ،دارد دوست می

 یکی از این چهار تن است. 

مبراکرمپیغ ،مکن مین از آ گوشهیک به  ای من اشارهو است مفصّل  در حدیث دیگری که

نَّةه ُمْشتاقهٌة إِ  فرمودند: ی وجود طالب است و اشتیاق با همه و مشتاق است بهشت 2: مَِّتیأُ   ِمنْ  ْربـهعهة  أه   لىٰ إِ نَّ اْلجه

از  گفتیمبه او  وارد شد وگوید ابوبکر  می ؛حدیث مفصّل است اینجایدارد به چهار نفر از امّت من. 

 ؛گفت: نه !ست؟هاکه بهشت مشتاق آن ،این چهار نفر چه کسانی هستندکه کن  سؤال پیغمبر

به او گفتند:  .عمر آمد مرا نکوهش کنند. مایه قبیله ترسم سؤال کنم و من جزء آنها نباشم و هممیمن 

 گفت: شناختند.یرا م چون آنها باطن خبیث خودشاناو هم همین پاسخ را داد که نگرانم؛  تو بپرس؛

بعد . نیستم نفرچهار  مرا نکوهش کنند که چرا جزء آن مهای قبیلهبپرسم و همکه م نگرانم من ه

تشریف آوردند. اصحاب عرض کردند: یا  عثمان آمد؛ او هم به همین ترتیب. تا اینکه امیرالمؤمنین

 ال کنید؟ حضرت امیرؤشود شما سمی .چنین چیزی فرمودند پیامبراکرم !امیرالمؤمنین

شود اید؛ میسؤال کردند که شما چنین مطلبی فرموده خدمت پیغمبراکرماز ند: بله. بعد فرمود

خود تو هستی که  ؛آن چهار تن توییاوّلین  !یا علی؟ حضرت فرمودند: فرماییدفی آن چهار تن را معرّ

این چهار  یگر، مقداد، سلمان و ابوذر هستند؛و سه نفر د ؛مشتاق توست ی وجودبهشت با همه

 .جداستحساب امیرالمؤمنینطبیعی است که  .ی مکتب رسول اهللشخصیّت برجسته

                                            

 .334، ص 1حویزی، نورالثّقلین، ج  و عروسی 254، ص 1صدوق، خصال، ج  ؛423، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  .1

، ص 1، ج ةالغمّ و اربلی، کشف 131، ص موالناعلی باختصاص طاووس، یقین سیّدبن ؛441، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  .2
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دیگر که صحابی امّا آن سه تن  ؛هستند األئمهامیرالمؤمنین و امام ،امام معصوم ،حجّت خدا یشانا

 . هستند مقداد، سلمان و ابوذر ،بودند اهلل بزرگوار رسول

خیلی عظمت است برای  :ْرضِ ِفی اْله   اهللِ   بابُ   نَّ سهْلمانه إِ فرمودند:  در حدیث دیگری امیرالمؤمنین

هر  3:اِفراً ْنكهرهُه كانه كأه مهْن عهرهفهُه كانه ُمْؤِمنًا وه مهْن . است در روی زمین ارتباط با خدا سلمان باب و درِ !سلمان

اشد و سلمان را با بمن است و هر که منکر سلمان مؤداشته باشد، معرفت به سلمان  کس نسبت

 که امیرالمؤمنین ،است برای سلمان فارسی ها خیلی مقاماو کافر است. این عظمتش نشناسد،

 .فرمودند

سه روز پس از  است، در جوامع روایی ما نقل شدهآنچه  و آخرین حدیث را هم عرض کنم. بنا به

سلمان  که بود سومو بعد از وقوع آن کودتای ننگین و خشن سقیفه، روز خدا رحلت رسول

ِديِثیأه ال أه  برای مردم خطبه خواند و سخنرانی کرد و در آن سخنرانی گفت: ُعوا عهن ی حه ا الّناُس اْسمه   ثُمَّ  يُـّهه

 و فکر کنید گویم، میبه آنچه  گوش بسپارید و بعد راجع به حدیث و سخن من ای مردم! :عهن ی  اْعِقُلوهُ 

ِثیرًا:ِإن ی أُ ال وه أه  ید!نمایل تعقّ ُتُكْم است.  عطا شده به من علم بسیار زیادی !بدانید وتِیُت ِعْلمًا كه ثـْ فـهلهْو حهدَّ

 ی سلمان همه اگر منِکه بدانید  ائِفهٌة ِمْنُكْم ُموه مهْجُنوٌن:لهقالهْت ط ِمیِر اْلُمْؤِمِنینه أه ْعلهُم ِمْن فهضاِئِل أه ِبُكل  ما 

 سلمان مجنون است!گویید  م، برای شما بیان کنم؛ شما میدانمی آنچه در فضائل امیرالمؤمنین

اْغِفْر  مَّ هُ اللّٰ  ىٰ ْخر أُ وه قالهْت طائِفهٌة  !زند؟ می به علی ها چیست که سلمان راجع این حرف !دیوانه است

-را هضم کنند و گمان می توانند مقامات امیرالمؤمنین و یک گروه دیگر هم که نمی 4انه:ِلقاِتِل سهْلم
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 برود کهرا گویند: خدایا ببخش و بیامرز کسی کنم، آنها هم میغلو می به علی کنند من دارم راجع

 ببخش.  )قاتل سلمان( رااو  .سلمان را بکشد و قاتل سلمان شود

مهْن  ْرضِ ِفی اْله   اهللِ   بابُ   نَّ سهْلمانه إِ : آن تعبیر را در مورد سلمان به کار بردند کهاگر امیرالمؤمنین

 ؛کند بیان می این تعبیر را در مورد امیرالمؤمنین سلمان هم 5،اِفراً ْنكهرهُه كانه كأه عهرهفهُه كانه ُمْؤِمنًا وه مهْن 

حدیث آموخته است.  منینؤخود امیرالم را در محضرنمنیؤچراکه درس معرفت امیرالم

به  منینؤمعرفتی است که امیرالمدرس همان  م،ای دهکه بارها به آن اشاره کر 6معرفت به نورانیت

 برای ابوذر هم تکرار کردند. سلمان شخصیت بسیار عظیمی است.  حضرت و بعد ندسلمان آموخت

آن  ؛بد نیست این را هم اشاره کنم 7،انه اْغِفْر ِلقاِتِل سهْلم ُهمَّ اللّٰ  :که آمد در حدیث فوق این عبارت که حاال

  انه سهْلم  قـهْلبِ   ِفیا مبُو ذهرٍّ أه   لهْو عهِلمه  است: آمده رکرّمکه سال گذشته هم اشاره کردم، که  یحدیث معروف

[ ْو أه  9ْو کهفَّرههُ أه  8لهقهتـهلههُ  تکرار شده همین  ،که بیشتر در احادیث از آن عبارتی 10،انه ْلمسه   اِتله ق  اهللُ   رهِحمه ]لهقاله

دانست که در قلب سلمان چه حقایق و اگر اباذر می :لهقهتـهلههُ   انه سهْلم  قـهْلبِ   ِفیا مبُو ذهرٍّ أه   لهْو عهِلمه  :است که

 ،های مختلفی قابل معنا شدن است؛ یک معنایشکشت. این عبارت به گونهمعارفی است، او را می

ر که معارفی در قلب سلمان بود که از ظرفیت اباذ ؛فهمند آن است که همه می ی ههمین معنای اولیّ

را به اباذر  آن معارفسلمان آن اسرار و معارف برای اباذر قابل هضم نبود؛ لذا اگر  .غفاری فراتر بود

سخنی در  جا بفهمیم هر عارفی لمان کافر شده است. از همینکرد که سگفت، اباذر گمان می می

                                            

 .15الکشی، ج ص  و کشی، رجال 235، ص 3قمی، سفینةالبحار، ج  ؛ محدّث413، ص 22مجلسی، بحاراالنوار، ج  .5
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احتمال بدهیم  ؛ریمچوب تکفیر علیه او برندا زودی توحید بیان کرد که برای ما قابل هضم نبود، حوزه

 ها دچارش هستند که وقتی. این چه جهالتی است که بعضیباشدکه او به افق بلندتری راه پیدا کرده 

گشاید و از اسراری از عالم توحید زبان به سخن می ،معرفت اهلل ی در حوزه ،یک انسان عارف باهلل

به  کنند و او را رمیِاو را تکفیر می بالفاصله، نان او را هضم کنندتوانند سخ گوید، چون نمیسخن می

  !این خطای بسیار بزرگی است ؟!کنند می کفر و الحاد ،شرک

همین است که اگر سلمان بیان ، لهقهتـهلههُ   سهْلمانه   قـهْلبِ   بُو ذهرٍّ ما ِفیأه   لهْو عهِلمه حدیث حال، یک معنای  ایّ علی

القدر  که اباذر هم بسیار عظیمرغم این علیت؛[ کش می رااو  آن را نداشت،ظرفیت چون کرد، اباذر می

خیلی  غفاری اباذر .ی نهم ایمان است اباذر در مرتبه ی دهم ایمان است، اگر سلمان در رتبه .است

 ،که سلمان هضم کرده بودرا ا ظرفیت درک آن معارف و ظرایف توحیدی امّ ؛عظیم القدر است

که  ؛تلیه اساین یک معنای اوّ .کشت او را میلذا کرد که سلمان منحرف شده و  لذا گمان می ؛نداشت

  .فهمند می از آن حدیثهمین معنا را  غالباً

  قـهْلبِ   ِفیا مبُو ذهرٍّ أه   لهْو عهِلمه  :یک معنایش این است ل بشود معانی دیگری را برداشت کرد.ا شاید با تأمّامّ

 ؛کشت، آن علم، اباذر را میدانسترا می در قلب سلمان استکه یعنی اگر اباذر معارفی  11:لهقهتـهلههُ   انه سهْلم

شود آن فاعل جمله میدر این صورت، آمد. را نداشت و از پا درمی]علم[ ل آن یعنی اباذر ظرفیت تحمّ

ه برای معارف بلندی کآن در واقع  ؛کشت یعنی علم، اباذر را می؛ شود خود اباذرعول آن میفعلم و م

این هم  .کردظرفیت هضم آن را نداشت و قالب تهی می اباذر ؛آورد را از پا درمیاو هضم نبود،  اباذر قابل

  .باشدحدیث این ی یک معناممکن است 
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و این  دانست می ،که در قلب سلمان استاگر اباذر علوم و معارفی را  ؛معنای دیگرش این است که نه

-آمدند سلمان را می که ظرفیت هضم آنها را نداشتند، می کرد، مردمیمعارف و علوم را افشا و ابراز می

ط اباذر بود؛ لذا گویا اباذر، سلمان را کشتند و چون سبب کشته شدن سلمان، افشای این اسرار توسّ

خاطر اینکه اباذر آن  کشتند؟ به ا چه شد که او راامّ ؛نده بودکشتسلمان را کشته است. فی الواقع مردم 

پنداشتند، افشا کرد و لذا  الحاد و کفر می ،را شرک معارف هضم نبود و آن معارفی را که برای مردم قابل

  حدیث است. این هم یک معنای شد.افشاکننده بود، قاتلش میاباذر به دلیل اینکه 

دانست و اینها را برای مردم سلمان است، مییک معنای دیگر هم این است که اگر اباذر آنچه در قلب 

اباذر  کردند. مردم آن معارف را هضم نمیچون  ؛کشتندآمدند خود اباذر را می می مردم کرد،افشا می

آمدند  ا چون برای مردم بازگو کرده بود، و مردم از زبان اباذر شنیده بودند، میامّ ؛کردخودش هضم می

 کشتند. خود اباذر را می

این نیست که  یشالزاما تنها معنا و ؛شود استخراج کرددی از این عبارت حدیث میمعانی متعدّلذا 

ه به عظمت مقام اباذر، با توجّا امّ ؛ستااین معنا گرچه محتمل  کشت.سلمان را میزد  اباذر می

 تر باشد.شاید ضعیف ،های بعدی که گفتم لاحتمااحتمالش از 

در سلمان  .راه برود همپا در برابر سلمان تواندعظمتش نمی ی رغم همه اباذر غفاری علی ،حال ایّ علی

حامل اسم اعظم سلمان  ،هستبنابه آنچه در روایات . خیلی عظیم است مبرغی پیبرابر صحابه

یق و ین یار صدّفارسی، ا ارزانی و گوارای سلمان ،ت و نعیمجنّ ،به هر حال رضوان 12است. هپروردگار بود

 باد!پیامبربزرگوار 

 اهللُّٰهمَّ صهل  عهلٰی ُمحهمَّد  وه آِل ُمحهمَّد  وه عهج ْل فـهرهجههمْ 
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