
 
 

 
 

 زندگينامه

 سسلمان فارسي
 
 

 
 تأليف:

زاده محمد سيد عبداهللا عقيل



 
 

 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 بفهرست مطال

 3 .......................................................................................................................... مقدمه

 5 .............................................................................. شيكودك دوران و سلمان والدت

 5 ......................................................................... شيروستا در سلمان يجوان دوران

 7 ........................................................................................... شام نيسرزم در سلمان

 8 ............................................... هيترك نيبينص و عراق موصل شهر به سلمان سفر

 9 ................................... زمان آخر امبريپ بعثت بودن كينزد از سلمان شدن باخبر

 10 ................................................................................ عربستان نيسرزم در سلمان

 11 .......................................................صرسول حضرت خدمت به سلمان دنيرس

 12 .........................................................................................س سلمان شدن مسلمان

 13 ............................................................................. يبردگ ديق از سلمان شدن آزاد

 15 ...................................................................................احزاب جنگ در سلمان نقش

 17 ............................................................... سسلمان يها يبرتر و ليفضا از يبرخ

 18 ............................................................................................س سلمان دانش و علم

 23 .................................................................................... يفارس سلمان كسب و كار

 23 ............................................................................................. س سلمان ورعِ و زهد

 30 ................................................................................... س سلمان يفروتن و تواضع

 33 .................................................................................................. س سلمان شجاعت

 35 ................................................................................................... س سلمان كرامات



 سزندگينامه سلمان فارسي                                         2

 

 37 ............................................................................ س انسان يمعرف در سخن نقش

 37 ............................................................... س سلمان گوهربار شاتيفرما از يبرخ

 41 .......................................................................... س سلمان رنظ از ها انسان ميتقس

 42 ................................................................................................... س سلمان يماريب

 43 ...................................................................................................... س سلمان وفات

 43 .......................................................................................................... سسلمان عمرِ

 44 .................................................................................................. س سلمان فرزندان

 44 ................................................................. سسالم بن عبداهللا خواب در س سلمان

  



 
 

 مقدمه

ع  كوأسلا وأبار أص�وال قوة إال باهللا، و م ا اهللا، �و ى ع اهللا، وال حول
صبابو وع من اقودی بها أم وى وع هل وـمطىف وحبیبنا الـسيدنا �مد ال

 :�عدو .واهودی
هاي دنيا و عشق به  امروزه كه به خاطر روي آوردن بسياري از ما مسلمانان به لذت

است كه به زندگي ياران ايم، الزم  ماديات، قدرت و شخصيت خود را از دست داده
بنگريم، تا بدانيم كه آنها چگونه اسالم را پذيرفتند؟ و چگونه  صاكرم  باوفاي رسول

 مسلماني بودند؟ و رمز عزّت و سربلندي آنها در دنيا چه بوده است؟
با اندكي تأمل در زندگي آن بزرگان و آشنا شدن با اخالق و صفات آنها، به اين 

كه آنها از زماني كه به خدا ايمان آوردند و اسالم را قبول كردند،  حقيقت پي خواهيم برد،
هاي  هاي خداوند متعال در مقابل فشار زندگي و سختي با دلي پر از ايمان و يقين به وعده

روزگار مانند كوه پابرجا ايستاده و جان و مال خود را فداي اسالم و دعوت به آن 
 اند. نموده

ي تقويت ايمان  بهترين وسيله صاكرم  اني ياران رسولشناخت تاريخ اسالم و زندگ
باشد. به اين ترتيب، ما به هدف  ي ديني در وجود ما مسلمانان مي و زنده شدن عاطفه

زندگي خود پي خواهيم برد. و در نتيجه خود را موظّف خواهيم دانست كه با متابعت و 
دنيا را از دل خود بيرون و اصحاب ايشان، محبت  صپيروي از دستورات پيامبر اسالم 

آورده و هيچ هدفي جز عشق به خداوند متعال و رسيدن به بهشت جاويدان نداشته 
 باشيم.
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هاي  شود كه جاه و مقام و لذت در اين كتاب، از زندگي و صفات شخصيتي ياد مي
ا ها را تحمل نموده و ب دنيا را در راه رسيدن به حقّ و حقيقت كنار گذاشته و انواع سختي

 باشد. اخالص و ايمان به مقام و منزلتي رسيده كه به حقيقت آرزوي هر انسان عاقلي مي
هاي بسياري نهفته كه در اين  ها و عبرت در سيرت اين شخصيت بزرگوار، درس

 باشد. ها راهنماي مفيدي براي ما مسلمانان مي ي تاريك، هر يك از آن دوره
: ي نوشته شده كه حقيقت آيه سي فارس آري! اين كتاب در سيرت حضرت سلمان

﴿ ِ َّ ّنُهۡم ُسُبلٱنٱاَٱ� َٱ ِِ ٱۡه َٱ َْ  ِِننٱا  ُِ ههٱ َٱ َٱ  را به ما نشان داده، به اميد اين  .0F1]69العنكبوت: [ ﴾ن
ي  كه تالش حقير در نوشتن سيرت اين بزرگوار، در بارگاه ايزد منان مقبول و خواننده

 مند سازد.  گرامي را بهره
ع سيدنا �مد وع هل وصببو أعع،، والمد� رب  ك�ارو وص� اهللا وسلا

 .م،ـالعال
 زاده محمد سيد عبداهللا عقيل

                                           
 .»راه ما البته داللت كنيم ايشان را به راه هاي خودو آنانكه جهاد كردند در « -1



 
 

 والدت سلمان و دوران كودكيش

از توابع اصفهان به  1F1»جي«اي زرتشتي و صاحب نفوذ، در روستاي  سلمان در خانواده
2Fگذاشت» روزبه«دنيا آمد. پدرش نام او را 

2. 
پرستي  و يكي از ثروتمندان آن ناحيه بود. او آتش» جي«اي پدرش كدخداي روست

متعصب و سرسخت بود، و چون آتشكده داشت، مردم آن ناحيه براي پرستش آتش نزد 
 رفتند؛ به همين خاطر نزد مردم از منزلت سياسي مذهبي خاصي برخوردار بود. او مي

رش يافت، و چون ي پدرش در نهايت آسايش و ناز و نعمت پرو در خانه سسلمان 
كرد تا مبادا به وي آسيبي  داشت، به شدت از او مراقبت مي پدرش او را بسيار دوست مي

 برسد.

 دوران جواني سلمان در روستايش

وي چون به سنّ جواني رسيد، به دستور پدرش خدمتگزار آتش و متولّي آتشكده 
 گرديد.

گذاشت  ت آتش بود و نميكرد و شب و روز در خدم او به اين مقام مهم افتخار مي
 اي آتش خاموش شود. لحظه

خيزي داشت، كه درآمدش را از آن  پدر سلمان در اطراف روستا باغ بزرگ و حاصل
زد. اتفاقاً او روزي نتوانست به باغ سركشي كند،  كرد، لذا هر روز به آن سر مي تأمين مي

رستادن سلمان به بيرون لذا مجبور بود يك نفر را به جاي خويش به باغ بفرستد. گرچه ف

                                           
بعد از فتح اصفهان، به مسقط رأس خود   س) از هبة اهللا شيرازي نقل شده كه سلمان 2/196در معجم البلدان ( -1

 جا بنا كرده است. (جي = جيان) برگشته و مسجدي نيز در آن
 تغيير دادند.» سلمان«نام ايشان را به  صمان آورد، پيامبر نام داشته اما هنگامي كه اي» روزبه«سلمان ابتدا   -2
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دانست كه پسرش بسيار كنجكاو  از روستا زياد براي پدرش خوشايند نبود ـ زيرا او مي
است، و ممكن است با تحقيق در اديان ديگر، به آنها بگرود ـ اما به هر حال سلمان را به 

 آن جا فرستاد.
ي براي عبادت در آن روستا گروهي مسيحي وجود داشتند كه بيرون از روستا، كليساي

 ساخته بودند.
رفت، در مسير راه از كنار كليساي  سلمان كه به دستور پدرش از روستا به باغ مي

مسيحيان عبور كرد. صدايي از درون كليسا توجه او را به خود جلب كرد. او كه تا آن روز 
ال از هيچ ديني جز دين مجوسيت (زرتشتي) خبر نداشت، براي اين كه بداند اين صدها م

كيست و به خاطر چيست، وارد آن كليسا شد. وقتي وارد شد، فهميد كه اين صداها، 
كاران نصارا (مسيحي) است. با خود گفت: به خدا سوگند دين  ي دعاي عبادت زمزمه

پرستي است. همان جا نشست و با  پرستند، بهتر از آتش مسيحيان كه خداي يكتا را مي
ي آنها لذّت برد. او  را مشاهده كرد و از شنيدن زمزمه ها شور و اشتياق فراوان عبادت آن

كم به  چنان سرگرم تماشاي آنها بود كه فراموش كرد به سركشي باغ برود. چون هوا كم
گراييد، لذا ديگر فرصتي براي تماشا نداشت. اما قبل از اين كه به روستا  تاريكي مي

ن دين، سؤاالتي پرسيد و سپس به ي دين مسيح، پيروان راستين و مركز آ برگردد، درباره
 طرف روستا برگشت.

وقتي به خانه رسيد، پدرش منتظر ايستاده بود و از تأخير او بسيار ناراحت و عصباني 
 بود.

چون پدرش او را ديد، گفت: پسرم! كجا بودي؟ مگر من تو را براي سركشي باغ 
اب به منزل برگردي؟ نفرستاده بودم و به تو سفارش نكرده بودم كه قبل از غروب آفت

ي ماجرا را براي پدرش بازگو نمود و از عبادت آنها  سلمان با شور و شوق فراوان همه
كرد، پدرش  قدر سلمان بيشتر تعريف مي بسيار تعريف و تمجيد نمود. اما هرچه

شد. پدرش فهميد كه او تحت تأثير دين مسيحيان قرار گرفته و از ترس  تر مي خشمگين
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پرستي) را رها كند، به او گفت: پسرجان! هيچ خيري در  ين مجوس (آتشاين كه شايد د
دين آنها نيست، دين آباء و اجداد تو خيلي بهتر از دين آنهاست. پدر متعصبش كه 

ترسيد سلمان به دين آنها بگرود، او را در خانه زنداني نمود تا ديگر سراغ مسيحيان  مي
 نرود.

كه بايد به خاطر كشف حق و حقيقت، دين باطل و سلمان در زندان به اين فكر افتاد 
قوم گمراه خود را رها كند. به همين منظور، يكي از خدمتكارانش را به كليسا فرستاد تا از 

جا آمد، او را باخبر سازند تا او نيز  ن آنها بخواهد هرگاه كارواني از سرزمين شام به آ
 ين نصارا را ياد بگيرد.همراه آنها به سرزمين شام برود و اصول و احكام د

آنها نيز با آمدن كاروان تجارتي از سرزمين شام، او را از رسيدن آن كاروان و تاريخ 
 برگشت آن به سوي شام، باخبر ساختند.

سلمان در فرصتي مناسب از زندان فرار كرد و مخفيانه همراه آن كاروان، به سرزمين 
 شام سفر كرد.

 سلمان در سرزمين شام

ترين مرد مسيحي را گرفت. مردم  به شام رسيد، سراغ داناترين و متدين سلمان وقتي
او را به سمت رهبر مذهبي خود در كليسا راهنمايي كردند. او به كليسا رفت و به رهبر 
مذهبي آن قوم گفت: من دوست دارم به دين شما بگروم و در خدمت شما باشم تا اصول 

 و احكام اين دين را از شما ياد بگيرم.
او درخواست سلمان را قبول كرد و بدين صورت او يكي از خدمتكاران و شاگردان 

 آن رهبر مذهبي شد.
كم سلمان پي برد كه آن كشيش، مردي خيانتكار و بدكردار است؛ زيرا او مردم را  كم

كرد،  كرد ولي صدقاتي را كه از مردم براي فقرا جمع مي به صدقه دادن تشويق مي
گفت، شعاري بيش  رسانيد. درواقع آنچه به مردم مي و به مستمندان نمينمود  انداز مي پس
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نبود. به همين خاطر سلمان از دست او بسيار خشمگين بود. اتفاقاً بعد از مدتي كشيش 
 رياكار و متظاهر از دنيا رفت و سلمان مردم را از عمل زشت او مطّلع ساخت.

متوجه شدند كه او در طول زندگي  ي آن كشيش رياكار را گشتند مردم وقتي به خانه
مذهبي خود، هرچه را به نام فقرا از مردم گرفته روي هم انباشته است؛ لذا مردم از او 
ناراحت شدند و تصميم گرفتند او را دفن نكنند. به همين خاطر او را آويزان كردند و 

ادتكار بود و باران نمودند و به جاي او دانشمند ديگري را برگزيدند كه زاهد و عب سنگ
 شتافت. هميشه به كمك مستمندان و ناتوانان مي

داشت و با اخالص كامل در خدمت او ماند، تا وقتي كه  سلمان او را بسيار دوست مي
 زمان مرگ او فرا رسيد.

بر سر بالين او رفت و خواست كه او را به دانشمند  سقبل از اين كه بميرد، سلمان 
ايي كند. او هم سلمان را به عابد دانشمندي در شهر اي همانند خودش راهنم شايسته
3Fموصل

راهنمايي كرد و به او گفت كه آن شخص انجيلي صحيح و بدون تحريف در  1
 تواند تو را به حقيقت برساند. اختيار دارد و مي

 سفر سلمان به شهر موصل عراق و نصيبين تركيه

ي موصل رفت و با دانشمند بعد از وفات آن دانشمند زاهد و عبادتكار، سلمان به سو
موصلي مالقات نمود و ماجرا را براي او تعريف كرد. دانشمند موصلي، سلمان را به 

 عنوان شاگرد خود پذيرفت ولي چندي نگذشت كه او نيز وفات يافت.
اما قبل از اين كه فوت كند، سلمان از او خواست كه او را به شخص ديندار و دانايي 

 كند. همانند خودش راهنمايي

                                           
 موصل يكي از شهرهاي شمال عراق است كه بر روي رودخانه دجله واقع شده است. -1
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كه طالب حقيقت   ساو هم كشيش دانايي را در شهر نصيبين به او معرفي كرد. سلمان
خواست عبادت خداي يكتا را با آگاهي كامل و به بهترين كيفيت انجام دهد، از  بود و مي

شهر موصل به شهر نصيبين تركيه رفت و در آن جا با آن عالم مسيحي مالقات نمود و با 
او ماند؛ ولي چندي نگذشت كه او نيز رحلت نمود و قبل از اين  اخالص تمام در خدمت

 ي سوريه به سلمان معرفي كرد. كه بميرد، دانشمند ديگر را در شهر عموريه

 باخبر شدن سلمان از نزديك بودن بعثت پيامبر آخر زمان

4Fجا به شهر عموريه از آن سسلمان 

رفت، و در خدمت آن دانشمند راهب ماند و در  1
كسب علم و معرفت، اموال بسياري نيز به دست آورد، تا باألخره أجل آن دانشمند كنار 

نيز فرا رسيد و رحلت كرد. اما قبل از اين كه بميرد سلمان را از تحريف كتب سماوي و 
ي مردم بر روي زمين خبر داد و به او گفت كه: هيچ شخصي را سراغ  گمراه شدن همه

بت به احكام دين مسيح بسيار آگاه باشد و در پايان ندارد كه هم عابد باشد و هم نس
در ديار عربستان آگاه  صسخنانش نيز او را از نزديك بودن بعثت پيامبر آخر زمان 

ساخت و به او گفت: آن پيامبر از شهر خود (مكه) به نخلستاني كه ميان دو كوه قرار 
 باشد. مي  يمگرفته (مدينه) هجرت خواهد كرد و آن پيامبر تابع حضرت ابراه

 او به سلمان گفت: پيامبر آخر زمان، سه نشانه دارد:
 كند. صدقه قبول نمي -1
 كند. هديه را قبول مي -2
 ي او مهر نبوت وجود دارد. ميان دو شانه -3

 تواني خودت را به آن سرزمين برسان. حال تو اگر مي
 

                                           
 عمورية يكي از شهرهاي قديم سوريه بود. -1



 سزندگينامه سلمان فارسي                                         10

 

 سلمان در سرزمين عربستان

مند، يك كاروان تجارتي را كه از عربستان به مدتي بعد از وفات آن دانش سسلمان 
ي  آن جا رفته بود، مالقات نمود. با آنها قرار گذاشت كه اگر او را به عربستان ببرند، گله

 گوسفندان خود را به آنها خواهد داد.
» القري وادي«اي به نام  ي راه، در منطقه آنها پيشنهاد سلمان را قبول كردند اما در ميانه

وجوي حقيقت  يك تاجر يهودي فروختند. بدين وسيله او بعد از يك عمر جستاو را به 
 و كسب علم و معرفت، باألخره به عنوان برده فروخته شد.

پس از مدتي، يكي از يهوديان بني قريظه كه به وادي القري رفته بود سلمان را از 
 صاحبش خريد و به مدينه برد.

هاي بزرگ و طرف مدينه، اوصافي  وان و كوههاي فرا با ديدن مدينه و نخل سسلمان 
هاي راهب به  را كه از راهب عموريه شنيده بود به ياد آورد و از اين كه يكي از نشانه

 تحقق پيوسته بود، بسيار خوشحال بود.
ي مكّرمه مبعوث شده بود و مردم را به  در مكه صاهللا  در آن زمان حضرت رسول
رفتند، از دعوت آن  ، اما فقط آنهايي كه به مكه ميفرمود توحيد و يكتاپرستي دعوت مي

 شدند. حضرت آگاه مي
سلمان كه شب و روز نزد صاحبش مشغول كارهاي سنگين و سخت بود، فرصتي 

خبر بود، تا  ي حوادث و پيشامدها بي براي صحبت كردن با كسي نداشت؛ بنابراين، از همه
كردند. اما قبل از اين كه وارد  به سوي مدينه هجرت صرسول   اين كه باألخره حضرت

 مدينه شوند، چند روزي در قبا به استراحت پرداختند.
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  صرسيدن سلمان به خدمت حضرت رسول

باالي درخت خرما مشغول كار بود و آقايش پاي درخت  سدر همان روزها سلمان 
د. ي اوس و خزرج را نابود كن نشسته بود كه پسرعمويش آمد و به او گفت: خدا قبيله

 پرسيد: چرا؟
كند. او از مكه به قبا آمده  پيدا شده كه ادعاي پيغمبري مي» محمد«گفت: مردي به نام 

 ي مردم را دور خود گرد آورده است. و همه
با شنيدن اين سخن از خوشحالي به لرزه افتاد و نزديك بود از باالي  سسلمان 

را از چه قرار است؟ محمد كيست؟ درخت بيفتد. با عجله پايين آمد و از آنها پرسيد: ماج
 اآلن كجاست؟

آقايش خشمگين شد و سيلي محكمي به او زد و گفت: برو به كارت برس! سلمان 
هاي پيامبر آخر زمان را كه از راهب عموريه شنيده بود، به خاطر داشت. شب هنگام  نشانه

 صرم اك مقداري خرما برداشت و مخفيانه به قبا رفت و به حضور حضرت رسول
اي  ام كه شما انسان صالح و شايسته مشرّف شد و خدمت آن سرور عرض كرد: شنيده

هستيد و گروهي از غريبان و مستمندان نيز همراه شما هستند. من مقداري خرما به عنوان 
به ياران خود اشاره  صام تا تناول بفرماييد. حضرت رسول  صدق براي شما آورده

 ارند و بخورند اما خودشان از آن خرماها تناول ننمودند.فرمودند كه آن خرماها را برد
ي خويش بيابد  گشته ي ديگري از محبوب و گم سلمان از اين كه توانسته بود نشانه

بسيار خوشحال و مسرور شد، اما چون فرصتي نداشت تا بيشتر با پيامبر بحث كند، نزد 
 كرد. ي تحقيقش را به فرصتي ديگر واگذار آقايش برگشت و ادامه

اند؛  از قبا به مدينه تشريف برده صرسول   چند روز بعد باخبر شد كه حضرت
بنابراين، در اولين فرصت اندكي خرما را كه براي خود جمع كرده بود، برداشت و 
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حاضر شد و خرماها را   صاكرم مخفيانه به مدينه رفت و در مجلس حضرت رسول
 رماها را به عنوان هديه قبول فرماييد.خدمت آن حضرت تقديم نمود و عرض كرد: اين خ

آن را قبول فرمودند و اندكي از آن خوردند و سپس ميان ياران خود   صحضرت
 تقسيم كردند.

هاي پيامبري حضرت رسول براي سلمان ثابت شد و  به اين طريق دو نشانه از نشانه
ينان حاصل كند بايست راجع به آن اطم تنها يك مورد ديگر باقي مانده بود كه سلمان مي

 و آن مهر نبوت بود. سلمان منتظر بود تا بتواند آن را مشاهده كند.

 سمسلمان شدن سلمان 

اي مشاهده كرد. پس  را در قبرستان بقيع در حال تشيع جنازه صسلمان روزي پيامبر 
از سالم و عرض ادب، پشت سر آن حضرت به راه افتاد تا بتواند مهر نبوت آن سرور را 

 ببيند.
پيامبر متوجه شد كه منظور سلمان چيست؟ به همين خاطر وقتي به كنار قبر رسيد، 

هايش انداخته بود، كنار زد تا مسلمان مهر نبوت آن حضرت را  اي را كه روي شانه پارچه
 به خوبي ببيند.

وقتي مهر درخشان آن حضرت را ديد، جلو رفت و آن را بوسيد و به گريه   سسلمان
 را بر زبان جاري ساخت و مسلمان شد. افتاد و شهادتين

اش را از او پرسيد.  ي سلمان به شگفت آمده و علت گريه از گريه  صاكرم رسول
سلمان سرگذشت خود را از اول تا آخر براي پيامبر بازگو نمود. حضرت پس از شنيدن 
سخنان سلمان و سرگذشتش از او خواستند تا شرح حال خود را براي ياران نيز بازگو 
كند. سلمان تا آخر سال سوم هجري در قيد بردگي بود و همين امر سبب شد كه نتواند 

 شركت كند.» أحد«و » بدر«در جنگ 
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 آزاد شدن سلمان از قيد بردگي

5Fاز سلمان خواستند كه با آقايش مكاتبه ص، پيامبراكرم »أحد«بعد از جنگ 

نمايد، تا  1
 از قيد بردگي آزاد گردد.
با آقايش در ميان گذاشت. او شرط نمود كه اگر سلمان سيصد سلمان اين امر را 

درخت خرما برايش بكارد (البته به شرط سبز شدن) و همچنين چهل اوقيه طال (حدوداً 
 پنج كيلو) به او بدهد، آزاد است.

ي  براساس مفاد آيه صدر ميان گذاشت. پيامبر  صسلمان شروط آقايش را با پيامبر 

نُ ﴿: ي كريمه َٱ ا �ٱعٱ َّۡقوٱىه َٱ َٱ�  ِ ِ ِِ
ٱ �ۡۡ َٱ به ياران دستور دادند، تا در كندن  .6F2]2: ة[المائد ﴾وْ  

ها با سلمان همكاري كنند. پيامبر عزيز خود نيز شخصاً در كاشتن  گودال براي كاشتن نخل
 ها زود سبز شدند. ها به سلمان كمك نمودند و به بركت ايشان، نخل نخل

آوردند تا در راه خدا به  صخدا  به خدمت رسول بعد از مدتي مقداري طال نيز
نيازمندان ببخشد. پيامبر آن طالها را به سلمان دادند تا به آقايش بدهد و خود را آزاد كند. 

اهللا! با اين مقدار كم چگونه آقايم قبول خواهد كرد كه مرا  عرض كرد: يا رسول سسلمان 
 آزاد كند؟

فرمود: اكنون برو آن را به آقايت بده و مطمئن  پيامبر بر آن طال دعاي بركت خواند و
 باش خدا به آن بركت خواهد داد.

سوگند ياد كرده است كه آن مقدار طال را كه به ظاهر كم بود، وزن كردم،   سسلمان
 مشاهده نمودم چهل أوقيه (پنج كيلو) است.

                                           
مقابل پرداخت بايست خود را در  مكاتبه در واقع قراردادي بود بين برده و آقايش كه به موجب آن، برده مي -1

 مبلغي پول (قسطي يا نقدي) از آقايش بخرد.
 .»با يكديگر مدد كنيد بر نيكوكاري و پرهيزگاري« -2
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ي  انست در همهاو طالها را به آقاي خود داد و از قيد بردگي آزاد شد. او بعد از آن تو
 غزوات شركت نمايد و همچون سربازي مخلص و فداكار در خدمت پيامبر باشد.

نمود، عقد اخوت او  هنگامي كه پيامبر ميان يارانش پيمان اخوت (برادري) برقرار مي
 را با ابوالدرداء بست.



 
 

 نقش سلمان در جنگ احزاب

كه كفّار مكه و ساير قبايل ي منوره باخبر شدند  پيامبر در سال پنجم هجري در مدينه
هاي جنگي به قصد  جوي مجهز به سالح عرب آن ناحيه، به تحريك يهود ده هزار جنگ

 اند. ي منوره روانه كرده قلع و قمع اسالم، به سوي مدينه
ي دفع اين شرّ بزرگ،  مهاجرين و انصار را جمع كرد تا با آنها درباره صپيامبر 

ان پيامبر نظر خود را بيان نمودند، سلمان هم كه به حضور مشورت نمايد. هر كدام از يار
بيان نمود و گفت: در   در آن مجلس مشرّف شده بود، رأي خود را خدمت حضرت رسول

سرزمين عجم هرگاه لشكر انبوهي قصد شهري نمايد و اهالي آن شهر توانايي مقاومت 
 واند به آساني حمله كند.كنند تا دشمن نت نداشته باشند، در اطراف شهر خود خندقي مي

ي ابزار و آالت  فوراً براي تهيه صموردپسند همه قرار گرفت. پيامبر  سنظر سلمان 
ي خود  را در مدينه به عنوان نماينده سو كندن خندق اقدام كردند و عبداهللا بن ام مكتوم 

ادند تا در راه ي كوه سلَع را لشكرگاه خود ساختند و دستور د تعيين فرمودند. پيامبر دامنه
ها به مدينه، خندق بزرگي بِكَنند. ياران با جديت تمام به حفر خندق  ورودي كاروان

ي آنها كمك  مشغول شدند و خود آن حضرت نيز براي قوت قلب ياران، به همه
 كردند. مي

دريغي  يابي به حق و حقيقت و يافتن پيامبر زحمات بي از آن جا كه سلمان براي دست
ي عجيبي به او داشت، و هميشه در خدمت ايشان بود، پيامبر  و عشق و عالقه كشيده بود
گويي به آن همه محبت، سلمان را از اهل بيت خويش خواندند و فرمودند:  براي پاسخ

اين براي سلمان افتخار بزرگي  و .7F1»سلمان از آل بيت ماست« .»سلما  مناا هل اليى«
 بود.

                                           
يعني اين حديث بسيار ضعيف است. » ضعيف جدا« آلباني محدث عصر حاضر درباره اين حديث گفته است: -1

 (مصحح)





 
 

  سمانهاي سل برخي از فضايل و برتري

بود كه خداوند توفيق  صاكرم  سلمان يكي از ياران مشهور و باوفاي حضرت رسول
خدمت به بهترين پيامبران خود را به آنها عطا فرموده بود تا با پيروي از سنّت و 

 فرمايشات آن حضرت، دين اسالم را تبليغ نمايند.
ها را به بهشت فضيلت ياران پيامبر همين بس كه خداوند متعال در قرآن كريم آن

هاي فراوان آن مژده داده و خشنودي خود را از آنها ابراز نموده است.  جاويدان و نعمت
معرّفي نموده، لذا بدگويي يا » ي هدايت بشر ستاره«نيز هر يك از آنها را   صاكرم رسول

 شود. ها شمرده مي ادبي نسبت به آنها، از بزرگترين گناه كوچكترين بي
اين بود كه هر يكي از يارانش را به ويژگي و  صاكرم  ت رسوليكي از عادات حضر
 فرمودند. صفت خاصي معرّفي مي

رود كه به خاطر ايمان و  الشأن ايشان به شمار مي نيز يكي از آن ياران عظيم سسلمان 
شمار نايل گرديده است، و حضرت  دريغ، به منازل عاليه و فضايل بي اخالص و تالش بي

 اند. گرامي ايشان، به منزلت و فضايل او گواهي داده و ياران ص رسول 
اند كه:  روايت كرده سامام بخاري، مسلم و غيرهما ـ رحمهم اهللا تعالي ـ از ابوهريره 

بر آن حضرت نازل » جمعه«ي  ي مباركه نشسته بوديم كه سوره صاهللا  ما خدمت رسول
 :ي ي شريفه شد. وقتي حضرت آيه

َٱ ِمۡنُهۡم ﴿ رِ� ُقوْ  بِِهمۡ َٱءٱْخٱ ا نٱلۡحٱ َّ ٱ  .]3: اجلمعة[ ﴾َ
(و نيز مبعوث كرد آن پيغامبر را) در قومي ديگر از بني آدم كه هنوز نه پيوسته اند با «

 . »مسلمانان (يعني فارس و روم)
 را تالوت فرمود، ياران پرسيدند: آنها چه كساني هستند؟
ي سومين بار از ايشان سؤال پيامبر بار اول و دوم به آنها جواب نداد، اما وقتي برا

بود،  كردند، دست مبارك خود را بر سلمان نهادند و فرمودند: اگر دانش و دين در ثريا مي
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ها از  ي انسان آوردند تا همه رسانيدند و فرو مي مرداني از سرزمين فارس خود را به آن مي
 مند شوند. آن بهره

به حقّ و حقيقت، خوشي و راحتي  آري! آن اشخاص امثال سلمان هستند كه براي رسيدن
 را كنار گذاشته و آن همه سختي را تحمل كرده بود.

 سعلم و دانش سلمان 

هاي خداوند كريم است كه براي به دست آوردن آن بايد كوشش  علم يكي از نعمت
 فراوان شود.

) بوده و نيز أدر فضيلت علم همين بس كه سبب آشنايي با منعم حقيقي (خداوند 
ه سوي ايمان به خداي يكتاست. علم مهمترين سالح در مقابل وساوس شيطان و راهي ب

اولين سبب از اسباب ثبات و پايداري انسان در دنيا و آخرت است. ارزش انسان به دانش 
اوست. دانشي كه به خاطر رضاي خداوند متعال، به آن عمل شود. بنابراين، انسان بدون 

8Fدون عمل خالصانه، فاقد ارزش استعلم هيچ ارزشي ندارد و علم نيز ب

1. 
هاي علم و معرفت را  ي عمل بپوشاند، خداوند متعال دروازه هركس به علم خود جامه

 بر او باز نموده و حقيقت هر چيز را به او الهام خواهد كرد.
به همين خاطر، در دين اسالم بر كسب علم و دانش بسيار تأكيد شده است و به اهل 

از لحاظ علم و دانش در  سو منزلت وااليي داده شده است. سلمان علم و دانش، ارزش 
ي  اي برخوردار بوده و از جمله از جايگاه ويژه صاهللا  ميان ياران گرامي رسول

 رفت كه از كتب آسماني پيشين و اديان سابق مطلق بود. دانشمنداني به شمار مي
 ي: ي مباركه فسير آيهمفسر نامدار قرآن كريم، امام قتاده (رحمه اهللا)، در ت

                                           
1-  

 بزرگي سراسر به گفتار نيست
 

 نيست دو صد گفته چون نيم كردار 
 

 (سعدي)
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هبِ ﴿ ِۡۡك�ٱ هُۥ ِعۡلُم � ِٱ َۡ ِعن َٱمٱ �ٱۡينٱُ�ۡم  َٱ ۢ� بٱۡيِ�  ِٱ ِهن ِ شٱ َّ ه بِ� َٱ َٱ  ۡۡ  .]43الرعد: [ ﴾ُُ
ي بر حق خدا نيستي، بگو: كافي است ميان  گويند: تو فرستاده اي محمد! به آنهايي كه مي«

ب آسماني پيشين مانند تورات و من و شما، خداوند متعال و كسي كه به كتاب (قرآن يا كت
 .»انجيل) آگاهي دارد، گواه شود

اين چنين فرموده است: از جمله آگاهان به كتب آسماني عبداهللا بن سالم، سلمان 
 باشند. فارسي و تميم الداري مي

شود كه او  و استادهاي مختلفي كه داشته است، معلوم مي سو از سفر طوالني سلمان 
العات و معلومات وسيعي فرا گرفته، و بعد از مسلمان شدنش هم از علوم پيشينيان اط

و از خدمتگزاران مخلص او بوده، كه باز هم از آن  صيكي از ياران نزديك پيامبر 
 ي فرهنگ و ادب، كسب فيض نموده است. درياي علم و معرفت و چشمه

ن خواستند تا از سلمان سخن بگويد، ايشا سدر روايت آمده كه از حضرت علي 
رود.  او در ميان ما، مانند لقمان حكيم است و از اهل بيت ما به شمار مي«چنين فرمودند: 

گاه آب آن كم نخواهد شد و  وي علوم اول و آخر را كسب نموده و دريايي است كه هيچ
 .9F1»كسي هم به ته آن، نخواهد رسيد

ش را نيز به كرد، دوستان و آشنايان عالوه بر اين كه به علم خود عمل مي سسلمان 
 كرد. خير و تقواي الهي و روش صحيح عبادت و اصول زندگي، سفارش و دعوت مي

ميان سلمان و  صامام بخاري از وهب بن عبداهللا روايت كرده كه بعد از آن كه پيامبر 
ي ابودرداء رفت و ديد كه  ابوالدرداء عقد اخوت و برادري بست، روزي سلمان به خانه

الدرداء گفت:  الدرداء پرسيد. ام ه پوشيده است، لذا سبب آن را از امالدرداء لباس كهن ام
كند و روزها را  ها را با عبادت سپري مي برادرت ابوالدرداء نيازي به زن ندارد؛ زيرا شب

آمدگويي به سلمان، طعامي  گيرد. در آن هنگام ابوالدرداء وارد شد. پس از خوش روزه مي
 ام. بخور كه من روزه را براي او آورد و گفت: بفرما

                                           
 .187، ص 1ج  حلي  اوولاءروايات ابونعيم در  -1
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ات را افطار نكني و با من غذا نخوري، لب به غذا  سلمان گفت: تا زماني كه روزه
 نخواهم زد. ابوالدرداء مجبور شد افطار نمايد و همراه سلمان غذا بخورد.

الليل مشغول شود، اما  خواست كه از اول شب به قيام سچون شب شد، ابوالدرداء 
د. ابوالدرداء اندكي خوابيد و باز هم برخاست. سلمان دوباره به او سلمان به وي اجازه ندا

گفت:  ساجازه نداد و گفت: بخواب! هنوز فرصت هست. چون آخر شب شد، سلمان 
اكنون برخيز تا با هم نماز تهجد بخوانيم. سپس به او گفت: اي ابوالدرداء! همانا خداوند 

ات بر تو حقّي دارند،  دارد. همچنين خانواده بر تو حقّي دارد و نَفْس تو نيز بر تو حقّي
  پس بكوش تا حقّ هر كدام را ادا كني. ابوالدرداء اين موضوع را براي حضرت رسول

 تعريف كرد. آن حضرت فرمودند: سلمان راست گفته است، وي عالم است.
در روايتي ديگر نيز چنين آمده كه سلمان صبح يك روز جمعه به ديدار ابوالدرداء 

هاي جمعه به  ت، اما او خواب بود، چون علت خواب او را پرسيد، گفتند: او شبرف
ي ابوالدرداء  گيرد. سلمان از خانواده خيزد و روزهاي جمعه نيز روزه مي عبادت برمي

خواست تا غذايي آماده كنند. بعد از آن كه خوراك آماده شد، ابوالدرداء را از خواب بيدار 
 ه همراهش غذا بخورد.كرد و او را مجبور كرد ك

تعريف كرد، آن حضرت به  صمدتي بعد وقتي كه ابوالدرداء ماجرا را براي پيامبر 
ابوالدرداء فرمودند: سلمان از تو داناتر است، و اين جمله را براي تأكيد سه بار تكرار 

ها، تنها شب جمعه را براي قيام الليل و روز  كرده و فرمودند: هرگز نبايد از ميان شب
 معه را به روزه گرفتن اختصاص داد.ج

دهد كه سلمان ابتدا ابوالدرداء را از اختصاص دادن شب  ظاهر اين دو روايت نشان مي
ي  و روز جمعه به قيام الليل و روزه منع كرده، سپس ابوالدرداء تصميم گرفته كه همه

متوجه اشتباه او  اي اقدام كند. لذا سلمان وقتي شبها و روزهاي هفته به اجراي چنين برنامه
 كند. واهللا اعلم. شود، وي را از اين اشتباهش نيز آگاه مي مي

 ي روايت دوم: نظر فقها درباره
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باشد،  اند كه: اختصاص دادن شب جمعه به قيام الليل مكروه مي علماي اسالم فرموده
 مگر براي آنهايي كه كل هفته را ـ به جز روز جمعه ـ صبح تا شب مشغول كارند و شب

خوابند. براي چنين افرادي قيام الليل شب جمعه  به خاطر خستگي زياد تا اذان صبح مي
باشد،  كراهت ندارد. همچنين اختصاص دادن روز جمعه نيز به روزه گرفتن مكروه مي

مگر اين كه فرد، يك روز قبل يا يك روز بعد از آن را هم روزه بگيرد. يا اين كه روز 
تي كه روزه گرفتن در آن سنّت باشد. نظير روز عرفه، جمعه مصادف باشد با مناسب

تاسوعا، عاشورا و غيره. دليل كراهت آن، حديثي است بخاري و مسلم از ابوهريره روايت 

ْو «كرده اند با اين عبارت: 
َ
ْ  يَُطوَم يَْوًما َ�بْلَُو أ

َ
 أ
ّ
ُُمَع   إال

ْ
َحُدُمْا يَْوَم اْ

َ
 يَُطوَمّن أ

َ
ال

 «در روايت ديگري نيز، مسلم از ابوهريره نقل كرده كه پيامبر فرمودند:  .10F1»يَْوًما َ�ْعَدهُ 
َ
ال
ْن َ�ْ،  يَاٍم م  ُْمَع  ب ط 

ْ
وا يَْوم اْ ُطو

َ
ُ 

َ
يَاو  َوال

ْن َ�ْ، اَلّ يَاٍم م  ُْمَع  ب م 
ْ
وا َلْلَ  اْ ُطو

َ
ُ

َحُدُماْ 
َ
و  ف  َصْوم يَُطوُمُو أ ُُ ْ  يَ

َ
 أ
ّ
يّامإ إ ال

َ ْ
 .»او

*** 
دانشمندي بود كه به علم و دانش خود يقين كامل داشت و هميشه آثار  سسلمان 

گاه اعتقاد ديني خود را در مقابل هواي  ايمان در اعمال و گفتارش آشكار بود. او هيچ
 گذاشت. اش كنار نمي نفس و مصلحت شخصي

و برتري روزي سلمان، ابوالدرداء را به خواستگاري دختري فرستاد. ابوالدرداء از علم 
بسيار سخن گفت. اما با اين حال آنها معذرت خواسته  صسلمان و منزلتش نزد پيامبر 

خواهي موافقت خواهيم  دهيم، اما اگر خودت مي و گفتند: ما دختر مان را به سلمان نمي
جا موافقت خود را اعالم كرد؛ اما بعد پشيمان شد و  كرد. ابوالدرداء بدون تأمل همان

مان برگشت از او عذرخواهي نمود، و ماجرا را برايش تعريف كرد. وقتي كه نزد سل

                                           
هيچ كدام از شما روز جمعه را روزه نگيرد مگر اين كه يك روز قبل از آن يا يك روز بعد از آن هم روزه « -1

 .»باشد
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سلمان گفت: من بايد از شما معذرت بخواهم زيرا خداوند از روز أزل آن دختر را براي 
 خواستم. تو قرار داده بود، اما من او را براي خودم مي

توحيدي  ي انوار اهللا! اين بزرگترين دليل بر وجود ايمان و يقين و مشاهده سبحان
است. در چنين مواقعي اگر ايمان بسيار محكمي وجود نداشته باشد و انسان از قدرت 

گيرد كه اگر نتيجه آن قتل  ي او غافل باشد، مرافعه و مشاجره چنان باال مي خداوند و اراده
 ريزي نباشد، حداقل تا روز قيامت با طرف مقابل قطع رابطه خواهد نمود. و خون

ْن «انست كه: د آري! سلمان مي ُُ َصابََك ََْا يَ
َ
يبََك، َوَما أ ُط  ْن ل  ُُ َك ََْا يَ

َ
َىَ ْْ

َ
ّ  َما أ

َ
أ

ئََك  ُْخى  آنچه خداوند نخواهد به تو برسد، ممكن نيست برسد. و آنچه كه بايد به «. يعني: »ل 

. اين ايمان مستحكم او بود كه شخصيت او »تو برسد، تحت هر شرايطي به تو خواهد رسيد
 چنين عالي ساخته بود.را اين 



 
 

 كار و كسب سلمان فارسي

ي منوره، يكي از خدمتگزاران نزديك و مخلص حضرت  در مدينه سسلمان 
 بود ص رسول

وي چون تقريباً در تمام غزوات شركت داشت، به همين خاطر در غنايم به دست 
 آمده از آنها سهيم بود.

و دعوت به  صخدا  به رسولاو با قناعت كامل، عمر شريف خود را در راه خدمت 
ي خالفت خود، وي را استاندار مداين  در دوره  ساسالم وقف كرده بود. حضرت عمر

نمود و حقوق وي را ماهانه مبلغ پنج هزار درهم تعيين كرد. سلمان با اين كه به آن پست 
كرد و بيشتر  ي محقري زندگي مي و مقام واال و حقوق بسيار دست يافته بود، در خانه

داد. او  اش را از قبيل پخت و پز، پذيرايي از مهمان و... خودش انجام مي ارهاي خانهك
خريد و  ي مرطوب درخت خرما مي براي امرار معاش و خرج خانه، با يك درهم شاخه

فروخت. از آن سه  بافت خود را به سه درهم مي بافت و دست با آن حصير، زنبيل و... مي
كرد و با يك   اش را سپري مي و با يك درهم ديگر زندگيداد  درهم، يك درهم صدقه مي

ي حقوقي كه به دستور  خريد و كليه ي درخت خرما مي مانده، دوباره شاخه درهم باقي
 داد. كرد، به مستمندان صدقه مي المال دريافت مي از بيت سحضرت عمر 

 سزهد و ورعِ سلمان 

هاي آن در دل و صرف  و لذتزهد در شريعت اسالم به معناي جاي ندادن دنيا 
 باشد. نمودن مال دنيا در راه رضاي خداوند متعال مي

بنابراين، زاهد كسي است كه در دنيا دل خود را به نسب، جمال، مقام و شهرت و 
ي آنها را داشته يا دسترسي به آنها برايش ميسر باشد.  كند، اگر چه همه مال... خوش نمي
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هاي الهي مغرور و فريفته نشده و براي از دست رفتنشان  انسان زاهد هرگز به وفور نعمت
 اندوهگين نخواهد شد.

هاي واليت و سروري است. ورع هم به  زهد از انواع عبادت بوده و يكي از نشانه
معناي ترك امور بيهوده، اعم از نگاه، فكر، سخن، رفت و آمد و ساير حركات ظاهري و 

 باشد. باطني مي
ايد از عمر محدود خود، نهايت استفاده را ببرد و هميشه به اموري بنابراين، انسان ب

بپردازد كه خير و منفعت دين و دنيايش را در برداشته باشد تا سبب نجات و رستگاريش 
 گردد.

روايت كرده است  صاز پيامبر  سورع، اساس اسالم و رمز دينداري است. ابوهريره 
 باشند. نشينان من مي ع و زهد، همكه: ايشان فرمودند: فرداي قيامت، اهل ور

 نقل شده كه زهد بر سه نوع است: سو از امام احمد بن حنبل 
نوع اول: ترك حرام، و اين زهدي است كه هر مسلمان بايد به آن متّصف باشد؛ زيرا 

 ي محرمات دوري بجويد. بر هر مسلماني واجب است كه از همه
آيند و انجام آنها  ضروري به حساب نمينوع دوم: ترك كارهاي حاللي كه جزء امور 

 روي در امور مباح هم امكان دارد انسان را به غفلت بكشاند. گناه نيست؛ زيرا زياده
گرداند، و اين زهد عارفين باهللا  نوع سوم: ترك آنچه انسان را از خداي متعال غافل مي

ز حضرت رسول، ي اصحاب ممتا و بقيه سي زهد است كه سلمان  بوده و واالترين درجه
 از اين زهد برخوردار بودند.

زماني كه دنيا به سلمان رو آورده بود و رهبري هزاران مسلمان را در بهترين و پر 
ترين شهرهاي دنيا (مداين عراق) به عهده داشت، با كمال ايمان و عزّت نَفْس و   رونق

خود قرار داده و ي  هاي دنيوي، ورع و زهد حقيقي را توشه بدون هيچ اعتنايي به لذت
اي براي اجراي احكام الهي و استقرار عدالت اجتماعي  پست و مقام دنيوي را تنها وسيله

 دانست و بس. ي فرهنگ ديني مي و ترويج حق و اشاعه
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زماني «گفت:  نقل كرده كه مي /، از امام حسن بصري حلية األولياءحافظ ابونعيم در 
داشت و بر بيش از سي هزار مسلمان حاكم  هر ماه پنج هزار درهم حقوق سكه سلمان 

پوشاند و نيمي ديگر از آن را  بود، يك عبا بيشتر نداشت، كه با نيمي از آن خود را مي
خواند و حقوق خود را ميان مستمندان تقسيم  كرد و بر روي آن نماز مي فرش مي

 .»كرد مي
شت و هر جا اي ندا در آغاز خانه سروايت شده كه: سلمان  ساز مالك بن انس 

كرد. تا اين كه يكي از دوستانش به او گفت: آيا  يافت، استراحت مي اي مي سايه
اي برايت بسازيم كه از گرما و سرما در امان باشي؟ سلمان گفت: چگونه  خواهي خانه نمي
ي خودت باشد.  اي كه طول و عرض و بلندي آن به اندازه اي؟ دوستش گفت: خانه خانه

ايستاد،  اي برايش ساختند كه هرگاه در آن مي و به اين ترتيب خانهسلمان موافقت كرد 
توانست به راحتي پاي خود را در آن  خوابيد، نمي رسيد و هرگاه مي سرش به سقف آن مي

 دراز كند.
ي كنده  روايت شده كه: سلمان با دختري از قبيله سو از ابو عبدالرحمن سلّمي 

ي همسرش همراه او  بعضي از دوستانش تا خانه ازدواج نمود. چون شب زفاف فرا رسيد،
رفتند. وقتي به در خانه رسيدند، سلمان گفت: خداوند جزاي خيرتان دهد حاال برگرديد 

اند و با  هايتان. وقتي خواست وارد خانه شود مشاهده كرد كه خانه را مزين كرده به خانه
ن خاطر ايستاد و گفت: اين خانه بيمار شده اند. به همي بسته» حجله«هاي رنگارنگ  پارچه

ايد، يا كعبه به اين جا آمده؟ و وارد آن خانه نشد تا وقتي كه  كه اين گونه آن را پوشانده
ي در نصب شده بود.  اي كه به عنوان پرده ها را جمع كردند، مگر پارچه تمام آن پارچه

وسايل خانه در آن جا قرار  وقتي وارد خانه شد، مشاهده كرد چند نوع خوراك و مقداري
 اند. گفت: اين خوراك و وسايل براي كيست؟ گفتند: براي تو و همسرت. داده
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مرا به اين توصيه نكرده، بلكه مرا  صاكرم  سلمان گفت: اي دوستان! حضرت رسول
ي يك سفر كه مسافر با خود  وصيت نموده كه متاع دنيا را جمع نكنم، مگر به مقدار توشه

 .دارد برمي
اند، پرسيد: اين  اي ديگر خدمتگزاراني را ديد كه بر پاي ايستاده و در گوشه

 اند؟ گفتند: براي خدمت تو و همسرت. خدمتگزاران براي خدمت چه كسي آمده
مرا به اين امر توصيه نفرموده،  صسلمان گفت: دوستان ارجمند! حضرت رسول 

دارم، مگر آن كسي كه با او بلكه مرا وصيت نموده است كه كسي را نزد خود نگه ن
 ام. ازدواج كرده

سپس به زناني كه آن جا بودند ـ از همسايگان و دوستان ـ گفت: آيا من و همسرم را 
 گذاريد؟ آنها گفتند: آري! و از آن جا بيرون رفتند. به حال خودمان وامي

پس از آن، سلمان پرده را كشيد و در كنار همسرش نشست و دست خود را بر 
ني او نهاد و براي او دعاي خير و بركت كرد و به او گفت: آيا به حرفم گوش پيشا
 دهي و مطيع فرمانم خواهي بود؟ مي

 ام كه گوش به فرمان تو باشم. همسرش گفت: من اين جا نشسته
مرا سفارش نموده كه هرگاه با همسرت نشستي، او  ص  سلمان گفت: حضرت رسول

د متعال امر كن. آنگاه هر دو بلند شدند و نماز سنّت برداري خداون را به طاعت و فرمان
اي از ياران سلمان به زيارتش رفتند و ضمن  زفاف را به جا آوردند. صبح روز بعد، عده

پرسي از او پرسيدند كه همسرت چگونه بود؟ سلمان ابتدا توجهي به پرسش آنها  احوال
در جواب آنها گفت: خداوند  نكرد؛ اما وقتي چندين بار آن را تكرار كردند، سلمان

ها را براي اين قرار داده، تا اموري كه در پشت آنها انجام  ها و پرده عزوجل دروازه
گيرند، از انظار مردم مستور باشند. بنابراين، به هيچ عنوان براي انسان مؤمن صحيح  مي

را من از گيرد، كنجكاوي كند؛ زي ها انجام مي ه نيست كه از آنچه مخفيانه در پشت پرد
اگر كسي اموري را كه در پشت پرده با همسرش «فرمود:  شنيدم كه مي صخدا  رسول
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دهد براي ديگران بازگو نمايد، همانند االغي است كه در انظار مردم با جفت  انجام مي
 .11F1»كند خود نزديكي مي

ا ي سلمان به او گفت: مرا به خودم بفروش ت از ابوليي كندي نقل شده كه: روزي برده
 آزاد شوم.

 سلمان گفت: مگر چيزي داري كه خودت را بخري؟
 آوري؟  برده گفت: خير. سلمان گفت: پس از كجا مي

 كنم. برده گفت: از مردم جمع مي
خواهي صدقات و چرك اموال مردم را به من بخوراني؟ هدف از  سلمان گفت: آيا مي

ت از رهروان حقيقي ذكر اين روايت، بيان اخالق و رفتار سلمان است كه در حقيق
و از جمله راهنمايان امين و مخلص ما به سوي حق و حقيقت  صحضرت رسول 

أصباا نل وم بَيها اقوديوا «فرمودند:  صباشد. چنان كه حضرت محمد  مي
هاي آسمان هستند، به هر كدام اقتدا نماييد، راه  ياران من مانند ستاره«يعني:   .12F2»اهوديوا

 .»ايد راست را يافته
ي لحظات عمر خويش، شخصيت  طور كه اين بزرگان در همه ما بايد بدانيم همان

اند، ما نيز اگر بخواهيم  اسالمي خود را نگه داشته و از بسياري از امور مباح دوري گرفته
ي محرّمات و كارهايي كه در آنها شبهاتي وجود دارد، دوري نماييم و از  توانيم از كليه مي

 مشخص نموده، پيروي نماييم. صر الگوهايي كه پيامب

                                           
 اند. و امام ذهبي در سير اعالم و... آورده حلي  اوولاءاين روايت را ابونعيم در  -1
يعني » ضوعمو«اند: اين حديث  گذشته حديث درباره اين حديث گفتهث عصر حاضر(آلباني) و علماي محد -2

باشد. و اين حديث هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن مشكل دارد و استدالل  ساختگي است و صحيح نمي
باشد.  كه نگفته است جايز نمي صبه اين حديث درست نيست، زيرا نسبت دادن چيزي به رسول اهللا 

 (مصحح)
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اما اگر در زندگي خود ـ مانند حيوان ـ هيچ هدفي نداشته باشيم و هر كاري را به 
هاي نيك و حسنه  تبعيت از هواهاي نفساني و يا تقليد از ديگران انجام دهيم و از اسوه

يقي رسد. پس نبايد وجودحق خود دوري بگيريم، آنگاه زمان بدبختي و ذلت ما فرا مي
بينيم و با گوش خود  خود را از دست داد. اين حقيقتي است كه با چشم خود مي

 شنويم و هيچ نيازي به دليل و برهان ندارد. مي
دهند كه با احكام دين مقدس  در حال حاضر، بسياري از مسلمانان، كارهايي انجام مي

ها و  ها، جشن ادارهها، معامالت،  اسالم منافات كامل دارد. در منازل، مجالس، خيابان
شكند. با ديدن آنها اين  گيرد كه پشت انسان مسلمان را مي ها محرّماتي انجام مي تفريح

توانند ادعا كنند كه مسلمان هستند و از  آيد كه اين قبيل افراد چگونه مي سؤال پيش مي
 نمايند. پيروي مي ص  حضرت رسول

ها، دور شدن از تقواي الهي  مسلمانهاي امروز و ديروز  آري! عامل اصلي تمام بدبختي
و اصحاب كرام ايشان است. كه اولين و مهمترين  صگيري از دستورات پيامبر  و كناره
 باشد. انگيز آن، حب دنيا و غفلت از آخرت مي ي خطرناك و اسف عارضه

دارد و غفلت از آخرت او را به سوي ارتكاب  حب دنيا انسان را از واجباتش باز مي
كم انسان را از مسير حق خارج نموده و او را به وادي  كشاند. اين دو صفت كم گناه مي

 دهند. ضاللت و گمراهي و سرانجام به قعر جهنم سوق مي
ي كرام،  كرد. او نيز مانند ساير صحابه در خوراك نيز ورع را رعايت مي سسلمان 

دانست كه سيري زياد،  اعتقاد داشت كه انسان براي خوردن و آشاميدن آفريده نشده و مي
هاي جسمي را نيز به دنبال خواهد  شود، بلكه بيماري نه تنها سبب غفلت و تاريكي دل مي

اي كه براي عبادت و طاعت خداوند متعال توانايي داشته  داشت. بنابراين، تنها به اندازه
و كرد  هايي كه خود گرسنگي را تحمل مي آشاميد. و چه بسا شب خورد و مي باشد، مي

 بخشيد. خوراك خود را به فقرا و نيازمندان مي
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اند: سلمان  روايت كرده سابن ماجه و حاكم ـ رحمهما اهللا تعالي ـ از عطيه بن عامر 
گفت: كافي است بيشتر از اين  كنند اما او مي را ديدم كه وي را به خوردن غذا مجبور مي

يرترين مردم در دنيا، فرمود: س شنيدم كه مي صخدا  خورم؛ زيرا من از رسول نمي
باشند. و باز به من فرمود: اي سلمان! همانا كه دنيا زندان  ترين آنها در آخرت مي گرسنه

 مؤمن و بهشت كافر است.
كرد، اما گاهاً در  گرچه سلمان عابدي زاهد بود و از بسياري از مباحات دوري مي

خور مجلس  هايي در هاي مناسب، براي خوشحال بودن اهل مجلس، شوخي فرصت
 نمود. مي

از ابي وائل نقل كرده كه: روزي من و يكي از دوستانم به زيارت  /امام طبراني 
ما را از تكلّف نهي  صخدا  سلمان رفتيم. چون وقت غذا شد، سلمان گفت: اگر رسول

كردم، اما حال آنچه داريم  نكرده بودند، تا آن جا كه در توان داشتم، از شما پذيرايي مي
 اندازم. آورم و خود را به تكلّف و سختي نمي ن ميبرايتا

 آنچه سلمان در منزل داشت، چيزي نبود به جز اندكي نان و نمك و آب.
ريختي،  ي كوهي = أوشن) مي دوستم گفت: اگر در آب نمك مقداري زعتر (پونه

ي خود را در  هايش، آفتابه شد. سلمان به خاطر اكرام و حرمت مهمان بسيار خوشمزه مي
ي زعتر نهاد و آن را نيز آورد. بعد از صرف غذا، دوستم دعاي بعد از طعام  گرو فروشنده

سپاس باد خداوندي كه ما را «، يعني: »المد� الی قناعنا بما رزقنا«را خواند و گفت، 

 .»به آنچه روزي رسانده، قانع ساخته است
ي من  بودي اكنون آفتابه سلمان چون اين دعا را از او شنيد، گفت: اگر به رزقت قانع

 بود. ي زعتر نمي در گرو فروشنده
اند كه: روزي اشعث  ابونعيم و طبراني ـ رحمهما اهللا تعالي ـ از ابوالبختري نقل كرده

بن قيس و جرير بن عبداهللا به زيارت سلمان مشرّف شده و پس از اسالم و عرض ادب، 
 دانم. نمي اهللا هستيد؟ سلمان گفت: گفتند: آيا شما يار رسول
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كسي است كه  ص  چون آن دو مشكوك شدند، سلمان گفت: يار حقيقي رسول
 همراه آن حضرت وارد بهشت شود.

است، گفتند: ما از  سپس از آنكه اشعث و جرير مطمئن شدند كه وي سلمان فارسي 
 نزد ابوالدرداء آمديم.

 اي كه به شما داده تا به من برسانيد كجاست؟ سلمان گفت: پس هديه
 .اي به دست ما نداده است! گفتند: ابوالدرداء هديه

سلمان گفت: از خدا بترسيد و امانتي را كه در اختيار شماست، ادا نماييد؛ زيرا هر 
 اي نيز براي من آورده است. جا آمده، حتماً هديه كسي كه از نزد ابوالدرداء به اين

هاي ماست، هرچه  داراييكنيم ناراحت نشويد، اين اموال و  آنها گفتند: خواهش مي
 خواهيد از آن برداريد. مي

 خواهم. ي خود نمي سلمان گفت: من چيزي جز هديه
گفتند: به خدا سوگند كه ابوالدرداء چيزي به من دست ما نداده، اما وقتي كه 

رويد شخصي وجود دارد  خواستيم حركت كنيم، به ما توصيه نمود جايي كه شما مي مي
داشت پس هرگاه آن جا رسيديد، نز او برويد و  بسيار دوست مي وي را صاهللا  كه رسول

 سالم مرا نيز به او برسانيد.
اي بهتر از  خواهم و چه هديه اي جز همين (سالم) از شما نمي سلمان گفت: من هديه

 اين؟

 ستواضع و فروتني سلمان 

خدا  روايت كرده كه رسول ساز ابوهريره  حلي  اوولاءدر  /ابونعيم اصفهاني 

كسي كه به خاطر خدا فروتن شد، «يعني:  .»من �واضع هللا رفعو اهللا«فرمودند:  ص

 .»خداوند در دنيا و آخرت مقام و منزلت وااليي به او خواهد داد
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فردي متواضع و فروتن بود و همين صفت نيكو سبب شهرت او در دنيا  سسلمان 
 شد.

نمونه از تواضع و فروتني او را  در اين فصل، براي عبرت گرفتن از اخالق ايشان، چند
 كنيم. بيان مي

مشرّف شد. او را در  ساز ابوقالبه نقل كرده كه مردي خدمت سلمان  /امام احمد 
پزد. آن مرد گفت: چرا خودت نان  حالي ديد كه آرد خمير شده را پيمانه زده و نان مي

 پزي؟ مي
ام و دوست ندارم كه دو  سلمان گفت: خدمتگزارم را براي انجام كار ديگري فرستاده

 كار را در يك وقت به او بسپارم.
 سپس آن مرد گفت: فالن كس به شما سالم رساند.

 سلمان گفت: كي از نزد او آمدي؟
 آن مرد گفت: مدتي قبل.

ماند. از اين  رسانيدي، امانتي بود كه بر گردنت مي سلمان گفت: اگر سالم او را نمي
 توان گفت: ماجرا چند نتيجه مي

 ي شخصي ديگر. مستحب بودن فرستادن سالم به دوست يا آشنا به واسطه -1
هم مانند آن حضرت از كار كردن در خانه و كمك به همسر و  صاكرم  ياران رسول -2

 ورزيدند. خدمتگزار خويش دريغ نمي
 مهر و محبت سلمان نسبت به خدمتگزارش. -3
 مش را به كسي ديگر برساني.خواهد سال لزوم رسانيدن سالم كسي كه از تو مي -4
 سالم نيز يك امانت است و نبايد كوچك شمرده شود. -5
 زيارت اهل فضل و كمال. -6

امير  سابونعيم در كتاب حليه، از ثابت بناني (رحمه اهللا) نقل كرده كه وقتي سلمان 
از او مدائن بود، مردي از اهل شام در بازار او را ديد و به گمان اين كه او حمال است، 

 بارش را بردارد. خواست تا كوله
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بار او را بر دوش نهاد و همراه او رفت. مردم  بنا به دستور آن مرد، كوله سسلمان 
بار را  خواستند تا آن كوله باري را بر دوش نهاده، از او مي ديدند كه كوله چون سلمان را مي

گفت: اين  داد و مي ياز روي دوشش بردارند و به او كمك كنند، اما سلمان اجازه نم
دارم. آن مرد غريب از اين كه مردم  امانت به من سپرده شده است، پس خودم آن را برمي

گذاشتند، به شگفت آمد و پرسيد: مگر اين مرد كيست كه اين همه به  زياد به او احترام مي
 گذارند؟ او احترام مي

و امير اين شهر  ص مردم گفتند: اين مرد، سلمان، يار وفادار و مخلص رسول اهللا
 است.

خواهي كرد و گفت: من شما را نشناختم،  آن مرد شرمنده شد و از سلمان معذرت
 بار را از روي دوشتان بردارم. كنم اجازه دهيد كوله خواهش مي

اما سلمان قبول نكرد و گفت: من قصد كردم كه به خاطر خدا به تو كمك كنم و تا 
 آن را بر زمين نخواهم گذاشت. وقتي كه بارت را به مقصد نرسانم،

سلمان چون از قريش شنيد كه به نسب خود «آمده كه:  حلي  اوولاءباز در كتاب 
اي بدبو  ام و سپس مرده ي چركين آفريده شده من از نطفه«كنند، به آنها گفت:  افتخار مي

، من ي حسناتم سنگين باشد خواهم گشت، پس از آن اعمال مرا خواهند سنجيد، اگر كفّه
ي سيئاتم سبكتر باشد، پس من پست و  ي حسناتم از كفه بزرگوار و شريفم و اگر كفّه

 ».ناچيزم
ي بني عبس در عراق، از بهر فراگرفتن علم  ابوالبختري نيز نقل كرده كه: مردي از قبيله

 شد. سو ادب هم صحبت سلمان فارسي 
زيرا اگر او آرد را  توانست؛ كوشيد به سلمان خدمتي كند، نمي وي هر چه قدر مي

كرد، سلمان نيز به او  پخت، اگر براي االغش علف جمع مي كرد، سلمان نان مي خمير مي
داد كارهاي شخصي او را انجام  داد و ... . يعني سلمان هرگز به ديگران اجازه نمي آب مي

 دهند.
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 سشجاعت سلمان 

گرا بودند و دفاع از  اين بود كه هميشه حق صاكرم  يكي از صفات بارز ياران رسول
 دانستند. حقّ را از واجبات اساسي خود مي

ديدند كه يكي از آنها مرتكب كوچكترين خالفي شده است، بدون  بنابراين، وقتي مي
ي  ايستادند، تا او را به راه حقّ برگردانند. سلمان نيز از جمله هيچ تعارفي در مقابل او مي

 بود. صياران دالور و شجاع پيامبراكرم 
مقداري  سهاي دوران حضرت عمر  نقل شده كه در يكي از جنگ حلية األولياءدر 

ها را ميان ياران تقسيم نمود. به هر  آن پارچه سپارچه غنيمت گرفته شد. حضرت عمر 
 ي لنگ يا عبا) رسيد. كدام يك تكه پارچه (به اندازه

تكه از همان  وقتي باالي منبر رفت تا موعظه كند، سلمان مشاهده كرد كه او دو
ها را پوشيده است. وي پس از حمد و ثناي پروردگار، به مردم گفت: آگاه باشيد و  پارچه

 دهيم. بلند شد و گفت: ما به سخنانت گوش نمي سسخنانم را بشنويد. سلمان 
 حضرت عمر گفت: چرا؟

ن ايد، اما خودتا ها به هر نفر يك تكه داده سلمان گفت: چون شما هنگام تقسيم پارچه
 ايد. دو تكه از آنها را پوشيده

ها  حضرت عمر گفت: شتاب نكن، تا برايت ثابت شود كه چرا من دو تكه از آن پارچه
ها  ام. سپس پسرش عبداهللا را صدا زد و به او گفت: اي عبداهللا! آيا اين پارچه را پوشيده

 ي اضافه سهم شما نيست؟ پارچه
 عبداهللا گفت: آري! اين سهم من است.

هايت  ي شنيدن حرف خواهي بگو كه ما آماده سلمان گفت: اكنون هر چه مي آنگاه
 هستيم.
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ي ايشان،  رغم مقام و جايگاه ويژه اين ماجرا، بيانگر شجاعت سلمان است كه علي
كند تا  ترين ياران پيامبر بود، وادار به توضيحات مي ي مسلمانان را كه از برجسته خليفه

المي، رهبر در مقابل تمام مردم مسؤول بوده و در همگان بدانند كه در حكومت اس
 صورت لزوم، بايستي براي رفع شبهات، براي مردم توضيح بدهد.

 سي صدر و فروتني حضرت عمر  ي صحه دهنده از طرفي ديگر اين ماجرا نشان
سردي از خود دفاع نموده  خون  باشد كه بدون در نظر گرفتن مقام و موقعيتش، با كمال مي

 نمايد. شبهه ميو رفع 
الشأن، اين الگوي كامل و واقعي بشريت، شاگردان خويش را اين  آري! پيامبر عظيم
 كند. چنين نيكو تربيت مي

متأسفانه امروزه به خاطر دوري از حقيقت دين و ضعف ايمان، نه امير و حاكم 
ي  كننده متواضعي وجود دارد كه در مقابل حقّ و حقيقت فروتن باشد و نه نصيحت

مخلص و شجاعي همانند سلمان. اگر تعداد كمي هم وجود داشته باشند، گوش 
 اي وجود نخواهد داشت. شنونده

تا وقتي كه جامعه فاقد اين دو عنصر مهم باشد، انواع منكرات و فحشا بر افكار و 
اطالعي از دين، منكرات و  رفتار مردم چيره خواهد شد. چه بسا مردم نيز به خاطر بي

 سيار پسنديده و نيكو خواهند دانست.فحشا را ب

، وول للينا ْيارنا وال �ولا للينا شارنا اً عيًً نا إا االسًم راا  .13F1 اد راا

                                           
ها را حاكم ما قرار بده، و بدترين آنها را  پروردگارا، ما را به بهترين وجه به اسالم بازگردان و بهترين انسان« -1

 .»حاكم و پادشاه ما مگردان



 
 

 سكرامات سلمان 

اي از  ي اهل سنّت و جماعت، كرامات اولياي خدا حقّ است و نشانه به عقيده
 باشد. تعالي مي هاي قدرت باري نشانه

14Fن العارفينامام نووي در كتاب بستا

و عالمه ابن تيميه در مجموع فتاوي، جلد يازده  1
ي اين  ي كتاب جامع كرامات اوليا، درباره قديمي و عالمه شيخ يوسف نبهاني در مقدمه

 توان به آن منابع رجوع كرد. موضوع بحث مفصل و بسيار مفيدي دارند كه مي
نگامي كه به مدائن حافظ ابونعيم از حارث بن عمير اين چنين نقل كرده است: ه

اي پوشيده بود و پوست حيوان قرمز رنگي را  رسيدم، مردي را ديدم كه لباس كهنه
كنم اندكي صبر كن و همان وقت وارد  تراشيد. همين كه مرا ديد، گفت: خواهش مي مي

 اتاقي شد.
 من از كسي كه آن جا ايستاده بود، پرسيدم اين مرد كيست؟

 است. او گفت: اين مرد سلمان فارسي
اي پوشيده بود، از آن اتاق بيرون آمد و به  سپس او در حالي كه لباس سفيد و پاكيزه
پرسي  شناسد با من مصافحه كرد و احوال سوي من شتافت و همانند كسي كه مرا مي

 نمود.
شناسيم، پس چرا  ايم و يكديگر را نمي من به او گفتم: ما تا به حال همديگر را نديده

 كنيد؟ نا با من برخورد ميشما مانند يك آش
سلمان گفت: به خدا سوگند همين كه شما را ديدم روح من شما را شناخت؛ آيا شما 

 حارث بن عمير نيستيد؟
 فرماييد. وي گفت: آري! من همانم كه مي

                                           
 جناب شيخ محمد علي خالدي، سلطان العلما، اين كتاب را شرح و بسط داده و رياض السالكين ناميده است. -1
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َنَّدةٌ، َ�َما «فرمود:  شنيدم كه مي صخدا  سلمان گفت: من از رسول ُُ نُوٌا  ُُ  ُُ ْرَوا
َ
او

نْ  وَلََف َ�َعارََف م  ْْ نَْها ا َف، َوَما َ�نَاَكَر م 
وَلَ  .15F1»َها ا�ْ

اند كه: روزي به اتفاق مهمانش از مدائن بيرون رفتند. چشمشان به  باز از او نقل كرده
 كردند. ي آهواني افتاد كه در حال چرا بودند و نيز پرندگاني كه در آسمان پرواز مي گله

آمدند  ك آهو و يك پرنده نزد من ميسلمان نظري به آنها انداخت و گفت: اي كاش ي
تا بتوانم از مهمانم پذيرايي كنم. خداوند آرزوي سلمان را برآورده ساخت و آهو و پرنده 
نزد وي آمدند. مهمان از ديدن اين صحنه به شگفت آمده و گفت: سبحان اهللا! اگر با 

 كردم. ديدم، هرگز باور نمي چشم خود نمي
اي كه از خداي يكتا  ي؟ آيا تا به حال كسي را ديدهكن گفت: چرا تعجب مي سسلمان 

 .اطاعت نمايد و خداوند آرزويش را برآورده نسازد؟!

                                           
شود و هر كدام  اند، پس هر كدام از آنها ديگري را بشناسد، با او متحد مي همانند سربازان گرد هم آمدهارواح « -1

 .»كند گيري مي را نشناسد، از او كناره



 
 

 سنقش سخن در معرفي انسان 

هايي  هاي اوست. مثالً: اگر از شخصي سخن بهترين وسيله براي شناخت انسان، سخن
كه آن شخص شنيده شد كه مضمون آن يادآوري مرگ و جهان آخرت بود، بايد دانست 

داراي دلي صاف و فكري سالم و تصوري صحيح است و هدفش سعادت و نيكبختي 
 باشد. ديگران مي

هاي شخصي، باعث شد كه انسان نسبت به ديگران بدبين شده يا از  اما اگر سخن
پروردگارش غافل بماند، بايد دانست كه چنين شخصي داراي دلي تاريك، فكري فاسد و 

 تصوري باطل است.
هاي انسان مظهر قلب و شخصيت اوست. يكي از  اند: سخن ز اين رو عرفا گفتها

شود، زهد و اخالص  مهمترين چيزهايي كه سبب جاري شدن حكمت بر زبان انسان مي
 در اعمال است.

اي برخوردار بود و از پيشوايان  اهللا از جايگاه ويژه كه در ميان ياران رسول ساز سلمان 
رفت، فرمايشات بسيار گوهرباري نقل شده كه هر جمله از آن،  ميزهد و تقوا به شمار 

اش (رضاي  انسان را از خواب غفلت بيدار كرده و او را در راه رسيدن به هدف اصلي
هاي  بخشد تا از سرگرداني در تاريكي كند و به او قوت ايمان مي خداوند) ياري مي

 زندگي و شهوات نَفْس نجات يابد.

 سگوهربار سلمان  برخي از فرمايشات

ي  به شخصي از قبيله سحفص بن عمروسعدي از عمويش نقل نموده كه: سلمان  -1
بني عبس گفت: برادرم! علم بسيار زياد است و عمر كوتاه، پس علمي را بياموز كه در 

 امور دينت به آن نياز داري و عمر خود را در آنچه به آن نياز نيست، صرف نكن.
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فرمود: مثال انسان مؤمن در دنيا، شخص  سنقل شده كه سلمان سعيد وهبي  از ابي -2
بيماري است كه دكترش بيماري او را تشخيص داده و دارويش را نيز در اختيارش نهاده 

آور بوده يا عالجش  و هميشه مراقب اوست. هرگاه خواست چيزي بخورد كه برايش زيان
 تا بيماريش كامالً شفا يابد.كند  را به تأخير اندازد، او را از خوردن آن منع مي

خداوند متعال فرد مؤمن را در دنيا از بسياري از چيزهايي كه دوست دارد برحذر 
 دارد اما در مقابل او را بعد از مرگش، به بهشت جاويدان خواهد رساند. مي

هنگام نصيحتش به او گفت: اي جرير!  ساز جريربن عبداهللا نقل شده كه سلمان  -3
طر خدا فروتن باش، زيرا كسي كه در دنيا به خاطر خدا فروتن شود، در دنيا به خا

 خداوند متعال او را سربلند و سرافراز خواهد كرد.
هاي قيامت از چيست؟ گفتم: خير! سلمان گفت: از  داني تاريكي اي جرير! آيا مي

 هاي مردم نسبت به يكديگر. ستم
ل و بدن انسان، مثال فرد گفت: مثال د ساز ابوالبختري نقل شده كه سلمان  -4

توانم آنها را  بينم ولي نمي گويد: من خرماها را مي معلولي است كه به دوست نابينايش مي
 ها را برداريم. بردارم، تو مرا بردار تا برويم آن

خواهد به ما بفهماند كه انسان ضمن اراده كردن، بايد حركتي  با اين مثال مي سسلمان
 زيرا اراده كردن بدون حركت و تالش، سودي ندارد.هدفمند نيز داشته باشد. 

اي  چنين نقل كرده است: هرگاه پنهاني كار ناشايسته سقتاده از حضرت سلمان  -5
اي نيز انجام دهي. و هرگاه آشكارا كار بدي  انجام دادي، بكوش تا مخفيانه كار شايسته

 انجام دادي، پس بكوش تا آشكارا كار نيكي نيز انجام دهي.
از يحيي بن سعيد نقل شده كه ابوالدرداء به سلمان نامه نوشت كه خود را به  -6

سرزمين مقدس برساند، اما سلمان در جواب او نوشت: هيچ زميني انسان را مقدس 
 كند. كند بلكه اين عمل است كه انسان را مقدس مي نمي
 :اندازند ي ميسه كس مرا به شگفت :نقل نموده كه س ابي عثمان النهدي از سلمان -7
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 الف ـ كسي كه در دنيا آرزوهاي دور و دراز دارد در صورتي كه مرگ در پي اوست.
ب ـ انسان گناهكاري كه خدا او را فراموش نخواهد كرد و حتماً به اعمال او 

 گناه ديگري است. خبر هر لحظه در پي رسيدگي خواهد كرد، در حالي كه او غافل و بي
داند پروردگار عالميان  و خندان است، در حالي كه نمي ج ـ كسي كه هميشه خوشحال
 .از او خشمگين است يا خشنود؟!

 :افتم انديشم، به گريه مي سازند كه هرگاه به آنها مي و سه چيز آن قدر مرا اندوهگين مي
 و يارانش. صالف ـ جدايي از محمد 

 هاي آن. ي هولناك قيامت و عذاب ب ـ صحنه
دانم به بهشت خواهم رفت يا  داوند متعال در حالي كه نميج ـ ايستادن در مقابل خ

 دوزخ؟
باز ابي عثمان از او نقل نموده است كه: هر مسلماني كه مخلصانه و با خضوع و  -8

 نمايند. خشوع در مقابل پروردگارش نماز بگزارد، حتما لشكري از فرشتگان به او اقتدا مي
آمد و  ست: مردي خدمت سلمان ميمون بن مهران از او چنين نقل كرده اس -9

 خواهش نمود تا او را نصيحت كند.
 .گاه حرف نزن! به او گفت: هيچ سسلمان 

 تواند حرف نزند. آن مرد گفت: كسي كه در ميان مردم زندگي كند، نمي
سلمان گفت: پس اگر خواستي سخني بگويي، بكوش تا در راه خير و حقّ صحبت 

 صحبت نكن. كني، در غير اين صورت ساكت باش و
 .گاه خشمگين مشو! گفت: هيچ سآن مرد گفت: باز هم مرا نصيحت كن! سلمان 

 آن مرد گفت: گاهي ناچارم خشمگين شوم.
 .سلمان گفت: پس اگر خشمگين شدي، مواظب دست و زبان خود باش!

 .آن مرد گفت: باز هم مرا نصيحت كن!
 .گاه با مردم معاشرت نكن! گفت: هيچ سسلمان 
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تواند با مردم معاشرت  كند، نمي ت: اما كسي كه در ميان مردم زندگي ميآن مرد گف
 نكند.

سلمان گفت: پس اگر با مردم معاشرت نمودي، در گفتار و كردارت راستگو و امانتدار 
 .باش!

اي كه در هنگام  چنين نقل كرده است: بنده  سابي عثمان النهدي از سلمان -10
موش نكرده و باوي به راز و نياز بپردازد، وقتي كه در آسايش و راحتي، خداي خود را فرا

اي ضعيف و  گويند: آواز آشنايي از بنده حال سختي و مصائب دعا كند، فرشتگان مي
 شتابند. شود، پس فوراً به كمك او مي ناتوان شنيده مي
 اي در وقت آسايش و راحتي، از خداي خود غافل بماند و با او راز و نياز اما اگر بنده

نكند، چون در حالت سختي و گرفتاري دعا كند و به راز و نياز بپردازد، فرشتگان 
 شتابند. شود و به كمك او نمي ي ضعيفي شنيده مي گويند: آواز غريبي از بنده مي

گويد: روزي من همراه مواليم زيد، در بازار بودم.  ي زيد بن صوحان مي برده -11
غذايي خريده است. مواليم به او گفت: اي  سلمان را ديدم كه مقدار زيادي مواد

 اي؟ ابوعبداهللا! شما يار پيامبر هستي، پس چرا اسراف نموده و اين همه موادغذايي خريده
خاطر خواهد بود و از  سلمان گفت: اگر انسان قوت و غذاي خود را تأمين كند، آسوده

 ها نجات يافته و در عبادت نيز كوشاتر خواهد بود. شرّ وسوسه
گويد: روزي من و سلمان به عيادت يكي از دوستان رفته  سعيد بن وهب مي -12

كند،  ي مؤمن خود را مبتال مي به دوستمان گفت: خداوند عزّوجل بنده سبوديم. سلمان 
ي گناهان او خواهد شد، لذا چون بهبود يافت  بخشد و آن بال كفاره سپس او را عافيت مي

 ود.در انجام عبادات كوشاتر خواهد ب
بخشد،  ي غافل و خالفكار خود را مبتال ساخته و سپس او را عافيت مي اما وقتي خدا بنده

ها در بند بوده و سپس آزاد شده، باز به همان جاي اولش برگشته  او مانند شتري كه سال
 داند. پردازد، زيرا حكمت بيماري خود را نمي و به گناه و معصيت مي



 
 

 سن ها از نظر سلما تقسيم انسان

در تاريخ ابن اثير و سير امام ذهبي آمده كه شخصي به نام طارق بن شهاب، يك شب 
كند. سلمان اواخر شب از  داري مي نزد سلمان رفت تا ببيند كه سلمان چگونه شب زنده

كردم كه شما تمام  خواب بيدار شد و به عبادت پرداخت. آن مرد به او گفت: من گمان مي
پردازيد در حالي كه شما فقط اندكي از شب را به عبادت  ميشب را به طاعت و عبادت 

 اختصاص داديد.
سلمان گفت: شما اگر نمازهاي فرض را به موقع و با حضور قلب ادا كنيد، به شرط 

 ي گناهان كوچك خواهند شد. آن كه مرتكب گناهان كبيره نشويد، كفاره
 شوند: ياما بدان كه مردم بعد از نماز عشاء به سه گروه تقسيم م

شود و هيچ پاداشي به  گروه اول: كساني كه گناه و معصيت در دفتر اعمالشان بيشتر مي
شود. اين گروه، تاريكي شب و غفلت مردم را غنيمت شمرد و به ارتكاب  آنها داده نمي
 پردازند. معصيت مي

شوند. اين  گروه دوم: كساني كه اجر و پاداش تحصيل كرده و مرتكب هيچ گناهي نمي
روه، برخالف گروه اول، از فرصت خويش براي ذكر و طاعت و عبادت استفاده نموده گ

 افزايند. و بر حسنات خويش مي
مند خواهند  شوند و نه از اجر و ثوابي بهره گروه سوم: كساني كه نه مرتكب گناهي مي

خوابند. آنها گرچه در مجالس لهو و  شد. اين گروه، كساني هستند كه تمام شب را مي
 اند. اما به ذكر و نماز نيز نپرداخته اند، عب شركت ننمودهل
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 سبيماري سلمان 

با تحمل رنج و مشقت فراوان به هدف خود رسيد و حقيقت  سبعد از آن كه سلمان 
ي بر حق او  را آگاهانه شناخت و با ايمان به خداي يكتا و پيروي كامل از فرستاده

م مهمي بردارد، هنگام كوچ و رحلت او به ديار توانست در نشر حقّ و خدمت به خلق گا
 باقي فرا رسيد.

وي در روزهاي آخر عمر با بركتش به شكم درد سختي مبتال شد. هر كدام از دوستان 
شدند. روزي كه سعدبن  پرسي به خدمت ايشان مشرّف مي و آشنايان براي ديدار و احوال

 كرد. ابي وقاص به عيادت سلمان رفت، وي گريه مي
در حالي   صاكرم كني؟ حضرت رسول عد به او گفت: اي اباعبداهللا! چرا گريه ميس

رحلت فرمودند، كه از تو خشنود بودند. اگر چنانچه بميري فرداي قيامت بر حوض كوثر، 
 آن حضرت را مالقات خواهي كرد.

كنم بلكه از اين  گفت: من از ترس مرگ، يا از حرص دنيا گريه نمي سسلمان 
از ما پيمان گرفته بود كه اموال دنيا و وسايل زندگي را جمع  صاهللا  رسول ترسم كه مي

ي يك مسافر؛ در حالي كه اين همه وسايل در منزل من وجود   نكنيم مگر به مقدار توشه
 دارد.

گويد: من با دقت به منزل او نگريستم اما جز يك تشت و قابلمه و آفتابه،  سعد مي
 چيز ديگري نديدم.

 يد: از او خواستم تا مرا نصيحت كند.گو سعد مي
سلمان گفت: هرگاه تصميمي گرفتي يا كاري را انجام دادي يا چيزي را تقسيم كردي، 
خدا را به ياد داشته باش؛ زيرا اگر او را به ياد داشته باشي، حتماً مطابق فرمان و رضايت 

 كني. او اقدام خواهي كرد و از گناه و معصيت پرهيز مي
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 سن وفات سلما

در آخرين روز زندگيش، چون فهميد كه وقت رحلتش نزديك است، به  سسلمان 
هاي اتاق را باز نگه دار و مقداري مسك را با آب مخلوط كن  همسرش گفت: در و پنجره

آيند كه از نوع جنّ  و آن را در اطراف بستر من بپاش؛ زيرا امروز كساني به زيارت من مي
پاشيدم،  يد: وقتي آب مسك را در اطراف بستر او ميگو و انسان نيستند. همسرش مي

اي بر بستر خود دراز  ديدم كه روح پاك او از بدنش خارج شد. در حالي كه مانند خوابيده
 كشيده بود.

 سهجري، يعني دوران خالفت حضرت عثمان  34يا  32تاريخ وفات وي را سال 

رض اهللا يوان مدائن عراق است. اند. اكنون آرامگاه مطهر وي در قسمت شرقي ا ذكر كرده
لن سيدنا سلما  ولن سارر اَطباب  والابع، ولنا معها و�ها إنو هو أرحا 

 او�رم،.  اَراح، وأ�رم

 سعمرِ سلمان

سال عمر كرده است. برخي ديگر عمر وي  250اند كه سلمان،  برخي از مورخين گفته
گويند كه وي هفتاد سال بيشتر عمر  اند، اما بعضي ديگر مي سال برآورد كرده 350را 

 نكرده است.
به هر حال مهم نيست كه انسان چند سال عمر كرده، بلكه مهم آن است كه انسان چه 

 ي بشري نموده است. خدمتي به دين و جامعه
چه بسا افرادي هستند كه بيش از صد سال عمر دارند ولي نه تنها براي اسالم و 

 اند براي خود هم مفيد باشند. اند، بلكه نتوانسته ي انساني سودي نداشته جامعه
توان يافت كه با وجود عمر اندك خويش، خدمات شاياني به  اما در عوض افراد ديگري را مي

 باشد. افراد مي ي اين سلمان نيز از جملهاند.  جامعه نموده و منشأ خير و بركت فراواني گشته
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 سفرزندان سلمان 

 سكند كه: سلمان  از ابوبكر بن ابوداود نقل مي َطفوة،صف  ادر كتاب  سابن جوزي 
 اند. داراي سه دختر بوده كه يكي از آنها در اصفهان و بقيه در مصر زيسته

  سدر خواب عبداهللا بن سالم سسلمان 

چنين نقل كرده است: روزي سلمان به من گفت:  سحافظ ابونعيم از عبداهللا بن سالم 
فوت كرد، بايد ديگري او را در خواب ببيند. من گفتم: مگر  اي برادر! هر يك از ما زودتر

 چنين چيزي امكان دارد؟
تواند برود،  گفت: آري! روح شخص مؤمن آزاد است و هر جا بخواهد مي  سسلمان

 اما روح شخص كافر در زندان است و آزادي ندارد.
اب ديدم. جلو گويد: پس از آن كه سلمان فوت كرد، او را در خو عبداهللا بن سالم مي

آمد و به من سالم كرد و من هم جواب سالمش را دادم و از او پرسيدم: چه منزلتي 
 يافتي؟

كنم كه در هر حال به خدا  سلمان گفت: منزلت بسيار نيكويي يافتم و به تو توصيه مي
ي رستگاري، توكّل است، و ين توصيه را سه بار تكرار  توكل كني؛ زيرا بهترين وسيله

 نمود.
*** 

ي توكل بحث شد، به عنوان حسن ختام و پايان مطلب كتاب، به  حال كه از مسأله
 اختصار توكل را توضيح خواهيم داد.

رمز ايمان، سرّ يقين، مصدر قدرت و پيروزي و اساس عزّت و سعادت و سبب  توكّل
سرافرازي و رستگاري انسان مسلمان است. به همين خاطر خداوند متعال در قرآن كريم 

 كند كه در هر حال به او توكل كنند:  بندگان خود توصيه مي به
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﴿ ۡ َّ َٱوٱ وُت َٱ َُ َٱ ِي �ٱ  َّ � ِِ َٱ
ٱ �ۡۡ  .]58الفرقان: [ ﴾َٱ

 .»ميرد بر خداوند تكيه كن كه هميشه زنده است و نمي«
 فرمايد: باز مي

ٱ ﴿ َٱ  ۡ َّ َٱوٱ عٱِِ�ِِ �َرِّحنِم َٱ
ۡۡ هكٱ ِح�ٱ �ٱقُ  ٢� ٮ ِي نٱرٱ َّ  .]218-217الشعراء: [ ﴾٢وُم �

بيند، آنگاه كه (براي نماز  و بر خداوند چيره و مهربان توكّل كن، آن خدايي كه تو را مي«

 .»خيزي تهجد) برمي
 فرمايد: اي ديگر نيز آن را شرط صحت ايمان معرّفي فرموده است و مي و در آيه

ُُم ّمۡؤِمنِ ﴿ ن َُ ُوْا  ِِ   ّّ ُٱوٱ ِٱ  ِ َّ ٱ � َٱ  .]23: ةالمائد[ ﴾�ٱ َٱ
 .»و بر خداوند توكل كنيد اگر مؤمن هستيد«

 اركان توكّل سه چيز است

يعني تمام اعمال و رفتار انسان در مسير طاعت و  حرُ الد  ف العبواي :: ركن اول
عبادت خداوند متعال باشد و در اين مسير تمام تالش و همت خود را به كار گيرد و از 

 هيزيد.سستي و كاهلي بپر

يعني انسان در انجام هر كاري با خدا باشد و  �علاق الملب باَر�و�ي :: ركن دوم
موفقيت خود را از خدا بداند. نقص و ناتواني خود را در نظر داشته و از هر گونه غرور و 

ه ﴿ تكبري بپرهيزد و در هر حال شعارش ۡۡ�ٱ � ُّ َٱ  ُ َّ اءٱ � ا ٱاٱ   ش
ٱ
اُءَ ٱ ِِّ�ا ن ا ٱاٱ ا َ َِ�ٱ َٱمٱ  ﴾٢لٱ

 باشد. »وال حول وال قوة إال باهللا«و  .16F١]29[التكوير: 

ي خداوند متعال اعتماد كامل داشته و در  يعني به وعدهالم  بولد اهللا: : ركن سوم
 فرمايد: آن هيچ شك و ترديدي نداشته باشد. چنان كه مي

﴿ ِ َّ ّنُهۡم ُسُبلٱنٱاَٱ� َٱ ِِ ٱۡه َٱ َْ  ِِننٱا  ُِ ههٱ َٱ َٱ   .]69لعنكبوت: ا[ ﴾ن

                                           
 .»خواهيد مگر وقتي كه بخواهد خدا پروردگار عالميان و نمي« -1
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هاي منتهي به خود، راهنمايي  كساني كه براي (رضايت) ما تالش كنند، آنها را به راه«
 .»كنيم مي

هلِحٗ ﴿ ۡٱ �ٱ َِ َۡ عٱ َٞ ا مٱ َٱُهوٱ ُمۡؤِم ه  ن�ٱ
ُ
َۡ ن
ٱ
ٍر ن َٱ نٱوهةٗ  ِمَِ ذٱ ۖ  َٱلٱُنۡحنِيٱّنُهۥ حٱ ِنِبٱٗة ِِ�ٱّنُهۡم  طٱ ۡۡ ٱ

َٱ َٱ
نُو ا �ٱ َِ مٱ ۡحسٱ

ٱ
ۡجرٱُهم بِأ

ٱ
لُو ٱ ن َٱ ۡع َٱ  .]97النحل: [ ﴾٩ْ  

اي انجام دهد، به او زندگي پاكيزه و خوشايندي  از ميان زنان و مردان هر كس كار شايسته«
 .»بخشيم و پاداش آنان را طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد مي

شود كه توكل ناقص مانده و فرد از آثار و فوايد  ترك يكي از اين سه ركن سبب مي
 ره شود.به آن بي

ۡٱ ﴿ عٱ ِۡ جٱ ِۦۚ ُٱ ۡمرِه
ٱ
هلُِغ ن ٱ �ٱ َّ ۥاۚ ِِّ  � ۡسُبُه ُهوٱ حٱ ِٱ  ِ َّ ٱ � َٱ  ۡ َّ ُٱوٱ َٱ  َ �َٱمٱ َٗ ِۡ ءٖ ُٱ ۡ ِ �ٱ

ِ�ُِۡ ُ َّ �﴾ 
 .]3الطالق: [

رساند  هر كس بر خدا توكل كند، خدا او را بسنده است. خدا فرمان خويش را به انجام مي«
اي قرار داده  كند. خداوند براي هر چيزي زمان و اندازه رسي پيدا ميو هر چه بخواهد، به آن دست

 .»است
ح ا اهللا ال إ إال هو لليو �و ى وهو ربا العرا العميا، وأصو وأسلا ع 

اوول،  م،، سيادنا �مد وع هل وصببو أعع،، والمد هللا فـحبيب رب العال
 واآلْر�ن.
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