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 قصة 
 ضي اهلل عنور سلماف الفارسي 

 دروس وعبر
 

 الدكتور
 إبراىيم بن فهد بن إبراىيم الودعاف

 



 

                                              

 

(2)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

 آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:
ذلكم  _رضي اهلل عنو _ فهذه ورقات كتبُتها حوؿ قصة الصحابي الجليل سلماف الفارسي 

 أجل البحث عن الحقيقة.الصحابي المجاىد والمكافح، والمناضل من 
وقد كنت منذ أكثَر من عشر سنوات أتمنى أف أقرأ ىذه القصة العظيمة وأتأملها وأدرسها 

حيث قرأت القصة قريباً من  _وهلل الحمد والمنة_وأعيش بين سطورىا وعباراتها، وتحقق لي ذلك 
 م فكرة.عشر مرات، وفي كل مرة يتبيَّن لي شيٌء، وفي كل مرة أستنبط فائدة واستله

إنها قصة عظيمة عاشها صاحبها بظروفها وآالمها بحلوىا ومّرىا، ولكم أف تتصورا حدثاً 
صغيرًا يهرب من أبويو ال يلوي على شيٍء سوى الدين الصحيح، يخرج إلى مستقبل مغّيٍب، وعالم 

 لكن يحدوه األمل، وتسبقو ىمٌة عالية.، مجهوؿ
وسجلت كل خاطرة وفائدة، ولكني أحسب وال أدعي أنني استقصيت كل واردة وشاردة، 

عظيم الذي أّني حققت شيئًا كاف يجيش في خاطري حباً لهذه القصة، ووفاًء وإجبلالً لهذا الرجل ال
وقد حاولت دراسة بعض العبارات التي وردت في القصة دراسة تحليلية ، سبق الُفْرس في إسبلمو

  عنو في ذلك الموقف .نفسية لوصف الحالة التي كاف يعيشها سلماف رضي اهلل
ت في استخراج ىذه ألني استفد (ٔ)هوأحب أف أشير إلى أنني سأورد رواية اإلماـ أحمد في مسند

لبلختبلؼ في  (ٕ)في أسد الغابة األثيرذكر بعض السياؽ من رواية ابن أالفوائد والدروس منها وقد 
ذكرت فيها  مقدمة،  من : ،وتكونت خطة البحث وأنّبو عليو في الحاشية، بعض السياؽ بينهما

 : سبب تأليف الكتاب وثبلثة مباحث

                                                           

 . 23799زقِ احلدٜث  5/515 (1)

خ٘ ابٔ حجس يف اإلصاب١ يف متٝٝص ايصخاب١ يف فكد صخ، ٚاحلدٜث صخٝح، 2149زقِ ايرتمج١  2/265 (2)

 . 2/592ٚحطٔ إضٓادٙ االيباْٞ يف ضًط١ً األحادٜث ايصخٝخ١  2/62تسمج١ ضًُإ 

 



 

                                              

 

(3)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

ذكرت فيو  والمبحث الثاني : ،: ذكرت فيو نبذة مختصرة عن سلماف الفارسي فالمبحث األوؿ
 الدروس والعبر والفوائد المستنبطة من قصةذكرت فيو  والمبحث الثالث : ،قصة سلماف الفارسي

  . تمة وفهرس الموضوعاتسلماف الفارسي رضي اهلل عنو ثم الخا
، وباهلل التوفيقىذا واهلل أسأؿ أف يجعل ىذا العمل خالصًا لوجهو الكريم وأف ينفع بو كاتبو وقارئو 

 . وصلى اهلل على نبينا محمد

 د.إبراىيم بن فهد الودعاف
 ٖٖٔٔٛص.ب : 
 ٜ٘ٗٔٔالرمز : 

 الرياض _ المملكة العربية السعودية
ebrahim.f.w@gmail.com 

 



 

                                              

 

(4)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 بذة مختصرة عن سلماف الفارسين
 اسمو وكنيتو: 

اهلل عليو وسلم،  ىو سلماف بن اإلسبلـ، وكنيتو أبو عبد اهلل الفارسي مولى رسوؿ اهلل صلى
بو بن  سئل عن نسبو فقاؿ: أنا سلماف بن اإلسبلـ. واسمو في السابق: ما، ويعرؼ بسلماف الخير

 .  (ٔ)بوذخشاف بن مورسبل بن بهبوذاف بن فيروز بن شهرؾ من ولد آب الملك
 سابق أىل أصبهاف وفارس إلى اإلسبلـ مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

 مولده ونشأتو:
بأصبهاف، ونشأ في المدينة التي ولد بها،  "جي"د بمدينة رامهرمز بقرية منها يقاؿ لها: ول

لذا أرسلتو أمو إلى الكتاب ليدرس ، وكاف يعيش في سعة من العيش "جي"وكاف أبوه رئيس قرية 
 .(ٕ)الفارسية

 رحلتو:
ومن  "يننصيب"إلى الشاـ، ثم سار بعد ذلك إلى الموصل ثم إلى  "أصبهاف"خرج من بلده 

أرض "ومكث فيها بعد موت األسقف ماشاء اهلل أف يمكث ثم ارتحل إلى  "عمورية"بعدىا إلى 
 .(ٖ)ومن بعدىا وصل إلى المدينة حتى أسلم على يدي النبي صلى اهلل عليو وسلم "العرب

 الثناء عليو:
لماف احتج المهاجروف واألنصار في سلماف الفارسي وكاف رجبًل قوياً، فقاؿ المهاجروف س

مّنا، وقالت األنصار: ال بل سلماف منَّا، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سلماف منَّا أىل 
 .(ٗ)البيت

 . (ٔ)"سلماف سابق فارس"وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم :  _
                                                           

  . 1/505، ضري أعالّ ايٓبال٤ يًرٖيب 3/239تٗرٜب ايهُاٍ يًُصٟ (1)

 .املسجعإ ايطابكإ (2)

 . 23799ث زقِ احلدٜ 5/515اْظس قصت٘ ٚزحًت٘ يف َطٓد اإلَاّ أمحد  (3)

، ٚضعف٘ األيباْٞ يف ضعٝف اجلاَع 3/598ٚاحلانِ يف املطتدزى  . 4/360ايطبكات ايهرب٣ البٔ ضعد  (4)

 . 3272زقِ  1/480

 



 

                                              

 

(5)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

قاؿ: كنَّا جلوساً عند النبي صلى اهلل عليو وسلم فأنزلت  _رضي اهلل عنو  _عن أبي ىريرة  _
رسوؿ اهلل ؟ فلم  قاؿ: قلت: من ىم يا (ٕ)عة } وآخرين منهم لما يلحقوا بهم {عليو سورة الجم

يراجعو حتى سأؿ ثبلثًا وفينا سلماف الفارسي، وضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يده على 
 .(ٖ)"رجاؿ أو رجل من ىؤالء لولو كاف اإليماف عند الثريا لنا"سلماف ثم قاؿ: 

 علمو:
عليو وسلم أحاديث كثر، ذُِكَر لو ستوف حديثاً، اتفق البخاري  روى عن النبي صلى اهلل

 . (ٗ)ومسلم على ثبلثة منها، انفرد البخاري بواحد، ومسلم بثبلثةٍ 
يدؿ على ذلك إقرار النبي صلى اهلل  –وكاف من فضبلء الصحابة وعلمائهم رضي اهلل عنهم 

نبي صلى اهلل عليو وسلم بين بيو قاؿ : آخى الأعن كما في حديث أبي جحيفة لو  عليو وسلم 
فقاؿ لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوؾ أبو الدرداء ، فرأى أـ الدرداء متبذلة، سلماف وأبي الدرداء

قاؿ : ، فقاؿ : كل؟ قاؿ : فإني صائم، فجاء أبو الدرداء فصنع لو طعاماً ، ليس لو حاجة في الدنيا
ثم ، فناـ، قاؿ : نم، ـذىب أبو الدرداء يقو فلما كاف الليل ،  قاؿ : فأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل

فقاؿ لو سلماف : ، فصّليا، فلما كاف من آخر الليل قاؿ سلماف : قم اآلف، فقاؿ : نم ـذىب يقو 
فأتى ، فأعط كل ذي حق حقو، وألىلك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، إف لربك عليك حقاً 

 (٘)صلى اهلل عليو وسلم : "صدؽ سلماف"فقاؿ النبي ، النبي صلى اهلل عليو وسلم فذكر ذلك لو
ويؤيد علمّية سلماف الفارسي ما قالو معاذ بن جبل رضي اهلل عنو : "التمسوا العلم عن أربعة رىط : 

 .(ٙ)وذكر منهم سلماف الفارسي"

                                                                                                                                                                                           

 . 3271زقِ  1/480، ٚضعف٘ األيباْٞ يف ضعٝف اجلاَع 4/360ايطبكات ايهرب٣ البٔ ضعد  (1)

 . 3ضٛز٠ اجلُع١ أ١ٜ  (2)

 . 6445، َطًِ 4897ايبخازٟ  (3)

ايفتح ايسباْٞ يًطاعاتٞ ، 1/219تٗرٜب األمسا٤ ٚايًػات يًٟٓٛٚ ، 1/505ضري أعالّ ايٓبال٤ يًرٖيب اْظس  (4)

22/261 . 

 . 6139، 1968ايبخازٟ   (5)

 .2991زقِ  3/230ٚقاٍ / حطٔ صخٝح غسٜب، ٚصخخ٘ األيباْٞ يف صخٝح ضٓٔ ايرتَرٟ  3804ايرتَرٟ   (6)

 



 

                                              

 

(6)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

قاؿ: كاف سلماف صاحب الكتابين قاؿ قتادة: يعني  _رضي اهلل عنو  _وعن أبي ىريرة 
 . (ٔ)"اإلنجيل والفرقاف

 تبلميذه:
كأنس وكعب بن عجرة، وعبد اهلل بن   –رضي اهلل عنهم  –روى عنو جمع من الصحابة 

 وأبو الطفيل عامر الدوسي.، عباس، وأبو سعيد الخدري
اف أبو عمر الكندي ذهدي، وزانومن التابعين : أـ الدرداء الصغرى، وأبو عثماف ال

 .(ٕ)وجماعة
 جهاده:

و وسلم غزوة الخندؽ وىو الذي أشار على النبي صلى أوؿ مشاىده مع النبي صلى اهلل علي
اهلل عليو وسلم بحفر الخندؽ، ولم يتخلف مع النبي صلى اهلل عليو وسلم في مشاىده بعد ذلك  

 . (ٖ)كلها
وشارؾ في فتوحات المسلمين في عهد أبي بكر رضي اهلل عنو وكذلك في عهد عمر إلى أف 

 نو.توفي في خبلفة عثماف بن عفاف رضي اهلل ع
  

 زىده:
كاف  عطاؤه خمسة آالؼ وقيل ستة آالؼ درىم ومع ذلك إذا استلمو فرقو على المساكين 

 والمحتاجين، وكاف يعمل الخوص بيده ويبيعو ويأكل منو.
 .(ٗ)حتى إنو رضي اهلل عنو لم يسكن بيتاً، وإنما كاف يستظل بالفيء حيث مادار

 تواضعو:
                                                           

زقِ  3/231طٔ غسٜب صخٝح، ٚصخخ٘ األيباْٞ يف صخٝح ضٓٔ ايرتَرٟ ٚقاٍ : حدٜث ح 3811ايرتَرٟ  (1)

2995 . 

 . 3/239تٗرٜب ايهُاٍ يًُصٟ  (2)

 . 1/219تٗرٜب األمسا٤ ٚايًػات ( 3)

 . 2/268، أضد ايػاب2/574١ضري أعالّ ايٓبال٤  (4)

 



 

                                              

 

(7)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

أف ىذا لم يزده إال ترفعًا عن الدنيا و تواضعًا هلل ثم  مع أنو كاف أميرًا على المدائن إال
لخلقو، ذكر أف رجبل أتى السوؽ فاشترى علفًا بدرىم، وبحث عن رجل ليحملو فرأى سلماف 
رضي اهلل عنو ولم يعرفو، فطلب منو أف يحمل العلف ومرَّ على أناس عرفوا سلماف، فقالوا: نحمل 

اهلل فقاؿ لسلماف: لم  رسوؿفقالوا: ىذا سلماف صاحب عنك يا أبا عبداهلل فسألهم عن الرجل 
 .(ٔ)أعرفك، ضعو، فأبى رضي اهلل عنو حتى أتى بو منزؿ الرجل

 
 وفاتو:

ىػ ، وقيل مات سنة ٖٙىػ في المدائن في آخر خبلفة عثماف، وقيل سنة ٖ٘قيل توفي سنة 
ما ألف عبد اهلل بن ىػ وىذا القوؿ أقرب للصواب يؤيده الحافظاف المزِّي وابن حجر وغيرىٖٖ

مسعود كاف ممن دخل عليو يعوده في مرض موتو، وال خبلؼ في أف عبد اهلل بن مسعود مات في 
 .(ٕ) ىػٖٗىػ، وأنو لم يبق إلى سنة ٖٖىػ أو ٕٖخبلفة عثماف سنة 

 .(ٖ)سنة واختلفوا فيما زاد عليهإٓ٘قيل كاف من المعمرين وأنو عاش 
كك في ىذا العمر، ويرى أنو لم يتجاوز المئة ولعلو ولكن اإلماـ الذىبي رحمو اهلل يش

، (ٗ)وقد فتشت فما ظفرت في سنِِّو بشيء سوى قوؿ البحراني" -رحمو اهلل  –األقرب، يقوؿ 
وذلك منقطع ال إسناد لها، ومجموع أمره وأحوالو وغزوه، وىمتو، وتصرفو، وسّفو للجريد، وأشياء 

ولعلو قدـ الحجاز ولو ، وطنو وىو حدثفارؽ ، فقد ىـر مما تقدـ ينبىء بأنو ليس بمعّمر وال
فلعلو عاش ، أربعوف سنة أو أقل، فلم ينشب أف سمع بمبعث النبي صلى اهلل عليو وسلم ثم ىاجر

بضعًا وسبعين سنة، وما أراه بلغ المئة، فمن كاف عنده علم فليفيدنا، وقد نقل طوؿ عمره، أبو 
 . "شيئاً يركن إليو علمت في ذلك الفرج بن الجوزي وغيره، وما

عن ثابت البناني قاؿ: لما مرض سلماف، خرج سعد من يؤيد ما قاؿ من عمره ثم ذكر أثرًا 
يبكيك يا أخي؟ أال  الكوفة يعوده فقدـ، فوافقو وىو في الموت يبكي فسّلم وجلس، وقاؿ: ما

                                                           

 . 2/546،ضري أعالّ ايٓبال٤ 4/362ايطبكات ايهرب٣ البٔ ضعد( 1)

 . 2/63،اإلصاب١ يف متٝٝص ايصخاب4/121١،تٗرٜب ايتٗرٜب 3/241تٗرٜب ايهُاٍ  (2)

 . 2/269، أضد ايػاب1/219١املصادز ايطابك١، تٗرٜب األمسا٤ ٚايًػات (3)

 . 3194زقِ  237ص "تكسٜب ايتٗرٜب"" صدٚم خيط٤٢"ٖٛ ايعباع بٔ ٜصٜد بٔ أبٞ حبٝب ايبخساْٞ ( 4)

 



 

                                              

 

(8)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

يبكيني  هلل ماتذكر صحبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟ أال تذكر المشاىد الصالحة؟ قاؿ: وا
 واحدة من اثنتين، ما أبكي حبًا بالدنيا وال كراىية للقاء اهلل، قاؿ سعد: فما يبكيك بعد ثمانين؟

وإنا قد  "عهدًا قاؿ: ليكن ببلغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب إلىقاؿ : يبكيني أف خليلي عهد 
 خشينا أنا قد تعدينا.

و من أبناء الثمانين، وقد ذكرت في تاريخي وىذا يوضح لك أن": _  رحمو اهلل_قاؿ الذىبي
 . (ٔ)"الكبير أنو عاش مئتين وخمسين سنة، وأنا الساعة ال أرتضي ذلك وال أصححو

                                                           

 بعدٖا . َٚا 2/555ضري أعالّ ايٓبال٤( 1)

 



 

                                              

 

(9)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو
عن عبد اهلل بن عباس قاؿ: حدثني سلماف الفارسي _حديثو من فيو_ ، لبيد بن عن محمود

 (ٕ)، وكاف أبي دىقاف(ٔ)يقاؿ لها جي، بهاف من أىل قرية منهاقاؿ: كنت رجبل فارسيًّا من أىل أص
كما ،  أي مبلـز النار، فلم يزؿ بو حبو إياي حتى حبسني في بيتو، وكنت أحب خلق اهلل إليو، قريتو

الذي يوقدىا ال يتركها تخبو  (ٖ)تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار
فقاؿ لي : يا بني إني قد ، عظيمة . قاؿ: فشغل في بنياف لو يوماً ساعة، قاؿ: وكانت ألبي ضيعة 

فخرجت أريد ، مرني فيها بعض ما يريدآطلعها و افاذىب ف، شغلت في بنياني ىذا اليـو عن ضيعتي
فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وىم يصلوف، وكنت ال أدري ، ضيعتو

بيتو، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما ما أمر الناس لحبس أبي إياي في 
يصنعوف، قاؿ: فلما رأيتهم أعجبتني صبلتهم ورغبت في أمرىم وقلت ىذا واهلل خير من الذي 

اهلل ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل  نحن عليو فو
لى أبي وقد بعث في طلبي وشغلتو عن عملو كلو فلما ىذا الدين قالوا بالشاـ، قاؿ: ثم رجعت إ

مررت بناس  تِ جئتو قاؿ أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قاؿ: قلت يا أب
يصلوف في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فواهلل ما زلت عندىم حتى غربت الشمس قاؿ 

ر منو، قلت كبل واهلل إنو لخير من ديننا، أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خي
ذا قاؿ فخافني فجعل في رجلي قيًدا ثم حبسني في بيتو، قاؿ وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إ

من النصارى فأخبروني بهم، قاؿ فقدـ عليهم ركب من الشاـ  قدـ عليكم ركب من الشاـ تجار
إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى : فقلت لهم  قاؿ :، بهمتجار من النصارى، قاؿ فأخبروني 

الحديد من رجلي  يتقفأل، أخبروني بهمببلدىم فآذنوني بهم، قاؿ فلما أرادوا الرجعة إلى ببلدىم 
 (ٗ)ثم خرجت معهم حتى قدمت الشاـ فلما قدمتها قلت من أفضل أىل ىذا الدين؟ قالوا األسقف

دين وأحببت أف أكوف معك أخدمك في  في الكنيسة، قاؿ فجئتو فقلت إني قد رغبت في ىذا ال
كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قاؿ فادخل، فدخلت معو، قاؿ فكاف رجل سوء يأمرىم 
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(01)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليو منها شيًئا اكتنزه لنفسو ولم يعطو المساكين حتى جمع سبع 
م مات فاجتمعت إليو النصارى قبلؿ من ذىب، قاؿ وأبغضتو بغًضا شديًدا لما رأيتو يصنع، قاؿ ث

ليدفنوه فقلت لهم إف ىذا كاف رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزىا 
لنفسو ولم يعط المساكين منها شيًئا قالوا وما علمك بذلك؟ قلت أنا أدلكم على كنزه، قالوا فدلنا 

فلما رأوىا : ؿ مملوءة ذىًبا وورقا، قاؿ عليو، قاؿ فأريتهم موضعو، قاؿ فاستخرجوا منو سبع قبل
فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانو، : واهلل ال ندفنو أبًدا، قاؿ : قالوا 

فما رأيت رجبل يصلي الخمس أرى أنو أفضل منو وأزىد في الدنيا وال أرغب في اآلخرة وال أدأب 
فأقمت معو زمانًا ثم حضرتو الوفاة قلت لو يا  لم أحبو من قبل: فأحببتو حبًّا ليبل ونهارًا منو، قاؿ 

فبلف، إني كنت معك فأحببتك حبًّا لم أحبو أحدًا من قبلك وقد حضرتك الوفاة فإلى من توصي 
بي؟ وما تأمرني؟ قاؿ أي بني، واهلل ما أعلم أحدا اليـو على ما كنت عليو لقد ىلك الناس وبدلوا 

و إال رجبل بالموصل وىو فبلف وىو على ما كنت عليو فالحق بو، قاؿ وتركوا أكثر ما كانوا علي
فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت لو يا فبلف إف فبلنًا أوصاني عند موتو أف ألحق 

فأقمت عنده فوجدتو خير رجل : أقم عندي، قاؿ : فقاؿ لي  : بك وأخبرني أنك على أمره، قاؿ
يا فبلف إف فبلنًا أوصى بي إليك  :ت فلما حضرتو الوفاة قلت لوعلى أمر صاحبو، فلم يلبث أف ما

أي : وأمرني باللحوؽ بك وقد حضرؾ من أمر اهلل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قاؿ 
: وىو فبلف فالحق بو، قاؿ  (ٔ)بني، واهلل ما أعلم رجبل على مثل ما كنا عليو إال رجبل بنصيبين

: نصيبين فجئت فأخبرتو بما جرى وما أمرني بو صاحبي، قاؿ فلما مات وغيب لحقت بصاحب 
فأقم عندي فأقمت عنده فوجدتو على أمر صاحبيو فأقمت مع خير رجل فواهلل ما لبث أف نزؿ بو 
الموت فلما حضر قلت لو يا فبلف، إف فبلنًا كاف أوصى بي إلى فبلف ثم أوصى بي فبلف إليك 

بني، واهلل ما أعلم أحًدا بقي على أمرنا آمرؾ أف تأتيو إال  أي : فإلى من توصي بي وما تأمرني قاؿ
فلما مات : فإنو على مثل ما نحن عليو فإف أحببت فأتو فإنو على مثل أمرنا، قاؿ  (ٕ)رجبل بعمورية

أقم عندي فأقمت عند رجل على ىدي : وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرتو خبري فقاؿ 
حتى كانت لي بقرات وغنيمة، قاؿ ثم نزؿ بو أمر اهلل عز وكنت اكتسبت : أصحابو وأمرىم، قاؿ 
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(00)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

يا فبلف إني كنت مع فبلف فأوصى بي إلى فبلف وأوصى بي فبلف إلى  : وجل فلما حضر قلت لو
أي  :فبلف وأوصى بي فبلف إلى فبلف وأوصى بي فبلف إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قاؿ

ولكنو قد أظلك زماف ، أحد من الناس آمرؾ أف تأتيو بني، واهلل ما أعلم أصبح على ما كنا عليو
بينهما نخل بو  (ٔ)نبي مبعوث بدين إبراىيم يخرج بأرض العرب مهاجًرا إلى أرض بين حرتين

فإف استطعت أف ، بين كتفيو خاتم النبوة، وال يأكل الصدقة، يأكل الهدية: عبلمات ال تخفى 
كثت بعمورية ما شاء اهلل أف أمكث ثم مر بي تلحق بتلك الببلد فافعل، قاؿ ثم مات وغيب فم

نفر من كلب تجار فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي ىذه وغنيمتي ىذه قالوا 
نعم فأعطيتهم إياىا وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني لرجل من يهود 

في  (ٕ)صف لي صاحبي ولم يحق ليفكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أف يكوف البلد الذي و 
نفسي، فبينا أنا عنده قدـ عليو ابن عم لو من المدينة من بني قريظة فابتاعني منو فاحتملني إلى 
المدينة فواهلل ما ىو إال أف رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث اهلل رسولو فأقاـ بمكة 

لرؽ، ثم ىاجر إلى المدينة فواهلل إني لفي رأس ما أقاـ ال أسمع لو بذكر مع ما أنا فيو من شغل ا
عذؽ لسيدي أعمل فيو بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم لو حتى وقف عليو فقاؿ، 

واهلل، إنهم اآلف لمجتمعوف بقباء على رجل قدـ عليهم من مكة اليـو  (ٖ) فبلُف قاتَل اهلُل بني قيلة!
حتى ظننت أني ساقط على سيدي، قاؿ  (ٗ)لعرواءأنو نبي، قاؿ فلما سمعتها أخذتني ا يزعموف

ونزلت عن النخلة فجعلت أقوؿ البن عمو ماذا تقوؿ؟ قاؿ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة 
قلت ال شيء إنما أردت أف أستثبتو عما قاؿ، وقد  : وقاؿ ما لك ولهذا أقبل على عملك، قاؿ 

ى رسوؿ اهلل وىو بقباء فدخلت كاف شيء عندي قد جمعتو فلما أمسيت أخذتو ثم ذىبت بو إل
إنو قد بلغني أنك رجل صالح معك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وىذا شيء  : عليو فقلت لو 

كاف عندي للصدقة فرأيتكم أحق بو من غيركم، قاؿ فقربتو إليو فقاؿ رسوؿ اهلل ألصحابو كلوا 
فجمعت شيئًا وأمسك يده ىو فلم يأكل، قاؿ فقلت في نفسي ىذه واحدة، ثم انصرفت عنو 

وتحوؿ رسوؿ اهلل إلى المدينة ثم جئتو بو فقلت إني رأيتك ال تأكل الصدقة وىذه ىدية أكرمتك 
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(02)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

فقلت في نفسي ىاتاف اثنتاف، قاؿ ثم : بها فأكل رسوؿ اهلل منها وأمر أصحابو فأكلوا معو، قاؿ 
شملتاف وىو جالس قد تبع جنازة من أصحابو عليو  قاؿ : و( ٔ)جئت رسوؿ اهلل وىو ببقيع الغرقد

في أصحابو فسلمت عليو ثم استدرت أنظر إلى ظهره ىل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي 
فألقى رداءه عن ظهره  :فلما رآني رسوؿ اهلل استدبرتو عرؼ أني أستثبت في شيء وصف لي، قاؿ

فتحولت  "تحوؿ"فنظرت إلى الخاتم فعرفتو فانكببت عليو أقبلو وأبكي، فقاؿ رسوؿ اهلل 
فقصصت عليو حديثي كما حدثتك يا بن عباس فأعجب رسوؿ اهلل أف يسمع ذلك أصحابو، ثم 

 "كاتب سلماف"ثم قاؿ لي رسوؿ اهلل : شغل سلماف الرؽ حتى فاتو مع رسوؿ اهلل بدر وأحد، قاؿ 
: وبأربعين أوقية فقاؿ رسوؿ اهلل ألصحابو  (ٕ)فكاتبت صاحبي على ثبلثمائة نخلة أحييها لو بالفقير

والرجل بعشرين والرجل بخمسة عشر  (ٖ)فأعانوني بالنخل: الرجل بثبلثين ودية "أعينوا أخاكم"
اذىب : "والرجل بعشرة والرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثبلثمائة ودية فقاؿ لي رسوؿ اهلل 

ففقرت لها وأعانني أصحابي : ، قاؿ "لها فإذا فرغت أكوف أنا أضعها بيدي (ٗ)يا سلماف ففقر
فخرج رسوؿ اهلل معي إليها فجعلنا نقرب لو الودي ويضعو ، تى إذا فرغت منها جئتو فأخبرتوح

رسوؿ اهلل بيده فوا الذي نفس سلماف بيده ما مات منها ودية واحدة فأديت النخل فبقي علي 
ما فعل الفارسي " : الماؿ، فأتى رسوؿ اهلل بمثل بيضة الدجاجة من ذىب من بعض المعادف فقاؿ

وأين تقع : قلت ف، "خذ ىذه فأد بها ما عليك يا سلماف: "قاؿ و فُدِعْيُت لو، : قاؿ  "تبالمكا
فأخذتها : ، قاؿ "خذىا فإف اهلل عز وجل سيؤدي بها عنك: "ىذه يا رسوؿ اهلل مما علي؟ قاؿ 

فوزنت لهم منها والذي نفس سلماف بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسوؿ 
 .(٘)خندؽ ثم لم يفتني معو مشهداهلل ال
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(03)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 : الفوائد المستنبطة من قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنوو  رالدروس والعب
حرص الصحابي عبد اهلل بن عباس على أخذ العلم من مظانّة ، وتلقيو من مصدره مباشرة  (ٔ)

اس رضي اهلل و"، فابن عبيوبدوف واسطة ،والتأكيد على ذلك في مطلع الرواية بقولو : "حديثو من ف
 أخذ القصة مشافهة من سلماف رضي اهلل عنو. عنهما،

وبعد المسافة إضافة إلى قلة المؤونة إال أنو عـز ، رضي اهلل عنو سلماف أنو رغم صغر سنّ  (ٕ)
 على تحقيق ىدفو ببل تردد.

فما بالك ، وبذؿ ما في وسعو قبل أف يسلم، اجتهد سلماف رضي اهلل عنو في دينو الباطل (ٖ)
وأجهدت في المجوسية "من قولو:  وقد أعطاه اهلل الصحة والعافية وىو على الحق بمن يتقاعس

 يتركها تخبو ساعة. الذي يوقدىا ال "أي خادمها"حتى كنت قطن النار 
فهو بداية االنطبلقة وسبب لمعرفة الحق والبحث ، إف انشغاؿ والده في بنيانو كاف خيراً لو (ٗ)

 ."فشغل في بنياف لو يوما"عنو من قولو: 
الصبلة لها تأثير في النفوس، ووقع على القلوب، فهي سبب مباشر في إسبلـ الكثير،  (٘)

 ."فلما رأيتهم أعجبني صبلتهم"ورجوعهم إلى طريق ربهم المستقيم، من قولو: 
تشعر ببراءة األطفاؿ في ىذا  قولو : "و سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعوف" (ٙ)

 عرفة ما يجري حولو .الفعل، وتصرفو بعفوية وفضولية لم
حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على تعلم العلم ، وتحصيلو ، والسؤاؿ عنو، وذلك من  (ٚ)

 "رواية ابن عباس عن سلماف" رضي اهلل عنهما .
ثبلثة أمور تدؿ على غنى والد سلماف رضي اهلل عنو األوؿ : أنو كاف رئيس القرية فيكوف  (ٛ)

عة عظيمة ،الثالث : أنو يبني بنيانًا لو ، وألف البناء مكلف راتبو أكثر من غيره ، الثاني : أف لو ضي
ويحتاج إلى ماؿ مما يؤكد وجود الماؿ عنده للبناء ، فكل ىذا مؤشر لحياة النعمة التي كاف 

 يعيشها سلماف رضي اهلل عنو . 
ى على كل اىتماماتو إنو طّ غ، وأشغل بالو، و سلماف رضي اهلل عنو ىٌم واحد أّرؽ كياف (ٜ)

 ."؟أين أصل ىذا الدين"عندما سأؿ النصارى في الكنيسة:  "الدين الصحيح"ن الحقيقة البحث ع

 



 

                                              

 

(04)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

وتأخره،  غياب ابنوحرص اآلباء على األبناء لو أثره في التربية،فسؤاؿ األب عن سبب  (ٓٔ)
 ."أي بني، أين كنت؟"وذلك لبلطمئناف عليو وسبلمتو عندما سألو والده لما رآه قائبلً لو: 

أي "في الحوار مبدأ طيب يورث الحب، حينما ابتدره والده قائبًل :  التلطف مع األبناء (ٔٔ)
 ليس فيو قسوة وال لعن وال أي نوع من أنواع العنف. "أين كنت؟، بني

ىكذا يفعل كل من لو جاه أو سطوة أو قدرة على من تحتو إذا رأى أنو يخالف الدين  (ٕٔ)
فجعل في رجلي قيدًا ثم حبسني في من قولو: "، الذي يعتقده، فمصيره الحبس والتنكيل والعقوبة

 يعيق صاحب الحق. لكن ىذا البيتو" 
أو ، فلم يقل: ثم حبسني في البيت "ثم حبسني في بيتو"قولو عندما حبسو والده :  (ٖٔ)

فهو يوحي لنا أف ىذا البيت من ىذه اللحظة لم يعد بيتًا لو، وال سكنًا يرتاح  "حبسني في بيتنا
 هذه القسوة والشدة.ب ويناـ فيو، خاصًة بعدما قوبل

على السطح يمدوف يدىم بالعوف  ال يظهروفىناؾ أناس خلف الجدار في الظلِّ  (ٗٔ)
َوبَػَعْثُت "والمساعدة للضعفاء والمظلومين، يسخرىم اهلل لهم من حيث ال يراىم أحد، في قولو: 

 فهذا المبعوث شخص لم يظهر على السطح وإنما سخره اهلل لو. "إلى النصارى
سؤاؿ استفهامي يحتاج إلى إجابة صادقة ألنو خرج من  "ضل أىل ىذا الدين؟من أف"قولو:  (٘ٔ)

 إنساف صادؽ لم يفكر بأي شيء في الدنيا سوى البحث عن الدين الصحيح.
حين االنضماـ إلى جماعة أو الدخوؿ في عبلقة مع شخص البد من االستعداد بكلمات  (ٙٔ)

نما عرض سلماف الخدمة على أسقف جميلة وعبارات منمقة وأف تكوف مقنعًا في طرح ذلك. فحي
 ."إني قد رغبت في ىذا الدين، وأحببت أف أكوف معك أخدمك في كنيستك..."الكنيسة قاؿ: 

من آداب طلب العلم، أف يعرض التلميذ على العالم نفسو في طلب العلم إذا وجد من  (ٚٔ)
 ."وأتعلم منك وأصلي معك"نفسو القدرة على ذلك والكفاءة، من قولو لؤلسقف: 

بأف األسقف الذي كاف يصلي معو ويخدمو لم يكن  –رضي اهلل عنو  –فاجأ سلماف ت (ٛٔ)
 ."فكاف رجل سوء..."صادقاً في دينو ولم يوافق ظاىره باطنو لذا قاؿ سلماف عنو: 

 

 



 

                                              

 

(05)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

أسقف يقابلو سلماف رضي اهلل عنو ويدخل  ىذا أوؿ قولو عن األسقف :"فكاف رجل سوء" (ٜٔ)
مع رجل سيء ، فهي بداية مثبطة وغير مشجعة لبلستمرار  معو في دينو ويخدمو ؛ فكانت البداية

في ىذا الدين ، فإذا كاف ىذا األسقف ىو أفضل ىذا الدين وىو على ىذه الدرجة من السوء، 
كاف مثل ىذا األمر ليؤثر على ىمة سلماف ومضّيو في طريقو  فكيف ببقية الناس؟ ومع ذلك ما

كل من يرـو المجد ومعالي األمور أف يستمر للبحث عن الدين الصحيح ، وىكذا ينبغي على  
 مهما تفاجأ بالعقبات تعترضو في الطريق.

ال تتهم أحداً بشيء إال بدليل واضح، فاألسقف اتهمو سلماف بالسوء وكاف محقًا في ذلك  (ٕٓ)
حينما دلهم على موضع الكنز الذي حازه لنفسو  أعينهمد لهم بدليل مادي ملموس رأوه بإذ أكّ 

 اء.ولم يعطو الفقر 
قد يظن اإلنساف أنو بفعلو السيء الذي يخفيو عن الناس ولم يتب منو أنو قد ال يفتضح  (ٕٔ)

يوما ما، لذلك فقد فضح اهلل العابد المدعي  وكشف سره للناس بعد موتو، فبداًل من دفنو معززاً 
ي الدنيا مكرماً، شنعوا عليو بصلبو أماـ الناس ورجمو، نسأؿ اهلل أف يدني علينا ستره وال يفضحنا ف

 وال في اآلخرة.
يخالف  منالناس مراتب، ويتفاوتوف في الطاعة، فمنهم من يصدؽ ظاىرة باطنو، ومنهم  (ٕٕ)

صادؽ ظاىره باطنو،  ومكان الظاىر الباطن، فاألسقف األوؿ خالف باطنو ظاىره، واآلخر الذي جاء
 لذلك فّضل سلماف اآلخر على األوؿ.

سقف األوؿ حيث كاف يكنز الذىب والفضة ، عندما رأى سلماف رضي اهلل عنو حاؿ األ (ٖٕ)
أنكر ىذا المنكر ولم يسكت عليو ، وكشف حالو للناس ، لذا على الداعية أف ال يسكت على 

 المنكر وأف ينكره بقدر استطاعتو .
يجوز الثناء على الشخص بما فيو وال يعتبر ذلك مكروىاً، خاصًة إذا لم يبالغ في الثناء،  (ٕٗ)

وذلك حينما أثنى سلماف ، رػجب بنفسو ويغتػل الممدوح يعػ، وأف ال يجعأو يقوؿ شيئًا ليس فيو
 ."فما رأيت رجبلً ال يصلي الخمس أرى أنو أفضل منو"على األسقف الثاني بقولو: 

الطاعة أثرىا متعٍد، فالطائع لربو يفرض عليك احترامو وتقديره فتحبو تلقائياً، ويدخل قلبك  (ٕ٘)
 ."باً لم أحبو من قبلفأحببتو ح"ببل استئذاف حيث قاؿ: 
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

وثباتو على الهدؼ الذي جاء من أجلو وترؾ الديار  –رضي اهلل عنو  –إصرار سلماف  (ٕٙ)
 القى من الصعاب. مهماوالعشيرة، 

ذلك أروع الصبر والمثابرة، فبل يترؾ األسقف الذي يعيش معو حتى يموت، فضرب ب (ٕٚ)
 .والمثابرة، األمثلة في الصبر

 بعد وفاة األسقف تظرلم يكن سلماف رضي اهلل عنو ين (ٕٛ)
 لو ويصدؽ حالمستشار مؤتمن، ومن طلب النصيحة فبل بد أف يخلص الناصح للمنصو  (ٜٕ)

 –فيها، ألنو مسؤوؿ عن كل كلمة يقولها، فإذا خرجت صادقة بارؾ اهلل فيها ونفع بها، فسلماف 
فاجتهد  "فإلى من توصي بي وما تأمرني؟"حينما أحس بدنو أجل الراىب قاؿ لو:  –رضي اهلل عنو 

أي بني واهلل ما أعلم أحدًا اليـو على ما كنت "ذلك الرجل في النصح لتلميذه وخادمو بقولو: 
 ثم نصحو بالذىاب إليو. "عليو، لقد ىلك الناس وبدلوا إلى أف قاؿ: إال رجبلً بالموصل...

قلًَّة  نفهم من الكبلـ في الفائدة السابقة أف الذين على دين النصرانية في ذلك الزماف كانوا (ٖٓ)
وسببو  ، الندرة بمكاف حتى بالكاد يوجدوف منوغوايٍة، وأىل الدين  ةٍ فأكثر الناس في ضبلل، جداً 

 كما قاؿ األسقف أو الراىب: ىبلؾ الناس، وأنهم بّدلوا دينهم وحرفوه، وتركوا أكثر ماكانوا عليو.
تى يحقق الوقت، وأمده بالعمر ح –رضي اهلل عنو  –اهلل سبحانو وتعالى أعطى سلماف  (ٖٔ)

على يدي النبي صلى  سلمأ مراده فكلما مات أسقف أو راىب لحق باآلخر حتىبأمنيتو ويسعد 
 .اهلل عليو وسلم 

قبوؿ التزكية للشخص إذا أتت من عالم ونحوه، وعدـ االستفصاؿ عن حاؿ صاحبها،  (ٕٖ)
 عندي. وذلك عندما جاء لصاحب نصيبين وأخبره بخبره، وما أمره بو صاحبو، فقاؿ لو ىذا: فأقم

ال يمكن أف يستغني اإلنساف عن الدنيا، فإنها طريق ومزرعة لآلخرة، فيتزود منها بالقليل  (ٖٖ)
 ".ةبقرات وغنيملي حينما قاؿ: "واكتسبت حتى كاف ، ويتقي فتنتها

تخفى، وال يمكن ألحد أف يدعي ذلك  ال –صلى اهلل عليو وسلم –عبلمات نبوة النبي  (ٖٗ)
حيث ذكر صاحب سلماف تلك العبلمات : "يأكل الهدية،  كتشف زيفو، ألنو كاذب وسرعاف ماي

 ".ةوال يأكل الصدقة، بين كتفيو خاتم النبو 
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

للمرء الذي ينشد ىدفاً، ويتطلع إلى تحقيقو أف يستريح، استراحة المحارب لتجديد  (ٖ٘)
 النشاط ومن ثم التجهز واالنطبلؽ بقوة حيث قاؿ : "فمكثت بعمورية ماشاء اهلل أف أمكث".

، ومقدار المعاناة في كلماتو، تترجم عبارات سلماف رضي اهلل عنوالمأساة في تحس بعظم  (ٖٙ)
ما يدور داخل نفسو المكلومة مما فعل بو حينما بيع وفقد حريتو بقولو: "فباعوني من رجل من 

 يهود عبدا".
المكابرة والعناد عند اليهود مع علمهم بأنو نبي، كما ذكر اهلل في كتابو: "فلما جاءىم  (ٖٚ)

 حيث قالوا: "يزعموف أنو نبي". (ٔ)ا كفروا بو"ماعرفو 
الهدية تجلب الود، وتبعث على السرور، وتقرب القلوب حيث قاؿ: "وىذه ىدية أكرمتك  (ٖٛ)

 بها".
: "الشيء مره أف يقبل على عملو فرّد سلمافالنفس حينما ضربو سيده وأ رتحس بانكسا (ٜٖ)

انتو وقدره، وأنو ال يعدوا أف إنما أردت أف أستثبت عما قاؿ"، فرجع إلى نفسو حيث علم مك
يثنيو عما يجيش في داخلو، وما يحملو في نفسو من رغبة  يكوف عبدًا رقيقاً. ولكن كل ىذا ال

 .لمعرفة الدين الحق جامحة تدفعو 
يعلم بو أحد فيؤذيو أو يعيقو عن  الخروج في المساء يدؿ على الستر، فيخرج بحيث ال (ٓٗ)

لو عند بغيتو، حيث قاؿ: "وقد كاف عندي شيء جمعتو فلما مسيرتو التي أوشك فيها أف يحّط رحا
 أمسيت أخذتو ثم ذىبت بو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم".

ببل و تعقيد،  بلبدخوؿ سلماف رضي اهلل عنو على النبي صلى اهلل عليو وسلم كاف سهبًل و  (ٔٗ)
 وىو أفضل خلق اهلل.، حرس وأحجاب 

ستثبات من دعوى النبوة، فلم يطلقها على النبي ال زاؿ سلماف رضي اهلل عنو يحاوؿ اال (ٕٗ)
صلى اهلل عليو وسلم فآثر كلمة رجل صالح بقولو: "قد بلغني أنك رجل صالح" ولم ينكر عليو 

 النبي صلى اهلل عليو وسلم ىذه الكلمة وىو أصلح خلق اهلل عليو الصبلة والسبلـ.
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

يأكل عليو الصبلة والسبلـ ألف  لما قّدـ التمر كصدقة أماـ النبي صلى اهلل عليو وسلم لم (ٖٗ)
عليو الصبلة والسبلـ : ولذلك يقوؿ الصدقة محّرمة على محمد وآؿ محمد فهي ألوساخ الناس، 

 . (ٔ)""لوال أف تكوف صدقة ألكلتها
اإلنساف أحيانا يكلم نفسو، وكأنها شخص ماثل أمامو إذا لم يجد من يكلمو، وذلك  (ٗٗ)

لما أمسك النبي صلى اهلل عليو وسلم  من مشاعر خلوللتنفيس عنو والتخفيف عما يحملو في دا
 عن الصدقة فلم يأكل قاؿ: فقلت في نفسي ىذه واحدة.

يريد بو شرًا ولم يشك في  علم النبي صلى اهلل عليو وسلم أف ىذا الرجل "أي سلماف" ال (٘ٗ)
يٍء فعلو وحركتو حينما استدار ليرى خاتم النبوة، فعلم عليو الصبلة والسبلـ أنو يبحث عن ش

لذا ألقى رداءه ليتثبت سلماف عًما يبحث ، وصف لو موجود خلف ظهره عليو الصبلة والسبلـ
 عنو.

ترؾ النبي صلى اهلل عليو وسلم سلماف يروي عطشو، ويحقق رغبتو في تقبيل  ومس جسده  (ٙٗ)
الشريف ليطفىء الحرارة التي كانت في فؤاده، ثم بعد ذلك أمره بالتحّوؿ ليحدثو عن خبره ويعرؼ 

 ن ىو؟.م
القصة إذا كانت حقيقية وذكرت بأدؽ تفاصيلها يكوف لها وقع في النفوس وتأثير على  (ٚٗ)

 صل إليو الكبلـ اإلنشائي.يالمستمعين، فالقصة تصل أكثر مما 
قولو: "ثم شغل سلماف الرؽ حتى فاتو مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بدرًا وأحداً" ىذا  (ٛٗ)

رضي اهلل عنهما إخبارًا عن حاؿ سلماف وتحسره على فوات من كبلـ ناقل القصة وىو ابن عباس 
 زوتين عظيمتين لم يشهدىما مع النبي صلى اهلل عليو وسلم، لكن عذره معو.غ
لما طلب النبي صلى اهلل عليو وسلم من الصحابة إعانة سلماف بقولو: "أعينوا أخاكم" ترؾ  (ٜٗ)

  نفساً إال وسعها.يكلف اهلل األمر لهم رضي اهلل عنهم بما يقدروف عليو، فبل
ويضعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بيده" الصحابة  (ٔ)في قولو: "فجعلنا نقّرب الوديّ  (ٓ٘)

ينظروف إلى نبيهم وقدوتهم وإمامهم عليو الصبلة والسبلـ وىو يشاركهم في أمور حياتهم مما يدؿ 
 على عظمتو وتواضعو.
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

الزاؿ باقيًا في الرؽ مع أنو أدى  قولو : "فأديت النخل وبقي علي الماؿ" يشعر ىذا أنو (ٔ٘)
 نصف ما اشترط عليو في المكاتبة، إذاً البد من إنهاء الشرط الذي اتفقا عليو حتى يتم تحرره.

أقسم مرتين بقولو: "والذي نفس سلماف بيده" يشعر باعتزازه بنفسو حينما أكد على ذلك  (ٕ٘)
 مرتين.

وخذ الذي لك يسلم ، لذي عليكالوفاء بحقوؽ الناس مطلب مهم لتستقيم الحياة، فأّد ا (ٖ٘)
 جانبك وال أحد يثرب عليك.

وأنو لم يردىا، بل وجاء في حديث آخر أنو كاف ، قبوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم للهدية (ٗ٘)
 .(ٕ)يثيب عليها

الشدائد والمحن التي  هلكن ىذالقى سلماف في طريقو إلى الدين الصحيح شدائد ومحن،  (٘٘)
 عن ىدفو األسمى.تشغلو  تعترض السائر إلى اهلل ال

حيث أثبت النبي صلى اهلل عليو ، تقرير أحكاـ المشركين على ما كانوا عليو قبل اإلسبلـ (ٙ٘)
وقد أقّر عليو الصبلة ، بالبيع أو الهبة أو العتق وغيره ووأجاز تصرفو في ملك، وسلم ملك المشرؾ

وسلم صدقة سلماف  وقبل صلى اهلل عليو، وأمره أف يكاتب، والسبلـ سلماف عند مالكو من الكفار
 .(ٖ)وكذلك ىديتو

لقد صنع سلماف رضي اهلل عنو لنفسو مجدًا وفخرًا بطموحو وإصراره، سّطَره لو التأريخ  (ٚ٘)
 جيبلً بعد جيل.

تعتبر قصة سلماف صورة حية، ولوحة نابضًة على مرأى ومسمع الناس لتنشيط العزائم،  (ٛ٘)
 وابتعاث الهمم.

محمود بن لبيد وشرفًا ، مما يزيد المتن قوة ثبلثة من الصحابة في السند رووا عن بعض (ٜ٘)
محمود بن لبيد وابن عباس وسلماف كلهم صحابة رضي عن ابن عباس قاؿ: حدثني سلماف... " 

 .اهلل عنهم 
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

قولو: "وكنت أحب الخلق إليو" الوالد أحب ولده، حيث إف سلماف تميز بخصلة حميدة  (ٓٙ)
 ، مما قوى المحبة وأكدىا.وىي إيثار طاعة والده على كل شيء مع الذؿ والخضوع

ضناً منو أنها ىي الحق ثم اجتهد كذلك في  المجوسيةاجتهد سلماف رضي اهلل عنو في  (ٔٙ)
  ٓالنصرانية ثم كاف آخر اجتهاده في اإلسبلـ 

نو ابن رئيس البلدة "ابن رجل من أحيث ذكر ، ترؾ النعمة والملك والراحة والنعيم الدنيوي (ٕٙ)
ترؾ كل ذلك  ، فهوقاصرةلكن ىذه نظرة مادية ، عب والخدمةوالت، " إلى شظف العيشدىاقينها

 إلى ما ىو أفضل .
فوالد  (ٔ)" " إف الولد مبخلة مجبنة األبناء مشغلة ومجبنة قاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم : (ٖٙ)

سلماف قاؿ لو: "وال تحتبس فتشغلني عن كل ضيعة بهمي بك " وقد يفتن الوالد بحب ابنائو فتنة 
 . (ٕ)موالكم وأوالدكم فتنة"أنما اعلموا أكما قاؿ تعالى "،  ءتلهيو عن كل شي

بن من المؤثرات الخارجية التي قد تعيق عن إتماـ مسيرة لينتبو المربي إلى ما يواجو اال (ٗٙ)
على كنيسة ورآىم  سلماف وذلك عندما مر وتغير من األفكار التي ينشأ عليها األبناء .، التربية

 يصلوف فماؿ إليهم  .
 ع العبلئق لمن يريد السير الى ربّ والملهيات في الدنيا كثيرة فبل بد من قط المشغبلت (٘ٙ)

 . الخبلئق
وامر صارمة ال نقاش فيها بأف يلـز البيت رغما أ "فأجلسني في البيت كالجواري "قولو:  (ٙٙ)

 ف يشبو بالبنت ويفرض عليو المكث في البيت.أعنو كما تلـز البنت البيت، فهو يتحسر ويتألم 
ألنو ثر الصدؽ ، آلكنو  عقوبتوحتى يتجنب على والده أف يكذب  سلمافف مكاكاف بإ (ٚٙ)

مّر على الكنيسة  وي النهاية خير، عندما ذكر لوالده أننو فإنية فمنجاة مهما كانت نتائجو اآل
 وجلس يستمع لهم .
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

والرد على المبطلين ،   باطلفي وجو المن الوقوؼ  بد إذ الالمواجهة بين الحق والباطل ، (ٛٙ)
الذي يعتنقو وىو  ومن كاف الذي يقابلك ، فقد رد على أبيو في أف دين النصارى خير من دين كائنا

بني دينك ودين  يا "لما قاؿ لو والده: مدّويةع وزجر قويو د ر  ةدين المجوس ،حيث رد عليو بكلم
 ."كبل واهلل ": سلماففرد "بائك خير من دينهم آ
على عبادة وتقديس نار   وىو دين قائم ،ريخوالده أف دينو الخرافي  ىأساس بن يعلى أ (ٜٙ)

مثل ىذه الديانة الباطلة من اآلباء  ثتنفع ؟ لكنو الهوى والشيطاف ، وتوار  مخلوقة ال تضر وال
 .(ٔ)"ثارىم مهتدوفآباءنا على أمة وإنا على آنا وجدنا إ"جداد ،قاؿ تعالى: واأل

 ،وعدـ لـو النفس.ثار المترتبة عليو من تحمل تبعات القرار ، وقبوؿ اآلالبد  (ٓٚ)
 نساف .في حياة اإلىو يمثل منعطفاً تاريخياً   ،إذمهم جداً  وعدـ التراجع فيو اتخاذ القرار (ٔٚ)
تقـو على  ةيتبين من ىذا أف المجوسية ديان"توقد فبل تخبو يفكنت في النار الت: "قولو (ٕٚ)

 تنطفئ الأالنار و شعاؿ إوتقديسها من دوف اهلل، وأف على دىقاف النار أف يحرص على  عبادة النار
 .أو يترؾ ىذه الوظيفة  ،فهذا عملو حتى يموت

 عنو أصلو ومن أين بين رضي اهلل" كنت رجبًل من أىل فارس من أصبهاف من جي: "قولو (ٖٚ)
 ".يج" تحديداً وىي ةويذكر منطقتو الصغير ، من أرض فارسو ، عربيبجمي وليس ىو؟ وأنو أع

، ، فائتني، خذْ ب، اذىبْ ؿ ،كاتْ تحوّ : "لم ىذه أوامر نبوية صدرت منو صلى اهلل عليو وس (ٗٚ)
ذ طالما إوبقلب محب، ألنها كانت تصب في صالحو ، بصدر رحب، سلماف، تلقاىا "ىا، خذْ فأدِّ 

 يقاً ومستعبداً عندىم.قسياده الذين كاف ر أتلقى أوامر قاسية من 
: لى البتبلء حاصل في الدنيا ال محالة. قاؿ تعاااالمتحاف و "فخافني وقيدني: "قولو (٘ٚ)
ليبلوكم أيكم أحسن : "وقاؿ تعالى ( ٕ)"أحسب الناس أف يتركوا أف يقولوا أمنا وىم ال يفتنوف"

 . (ٖ)"عمبل
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(22)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

ا خصهالشاـ مهبط النبوات ،وأرض فبالشاـ ، صل ىذا الدين ؟قالوا :أحينما سألهم عن  (ٙٚ)
  .(ٔ)الشاـ واهلل بميزات ، فبل غرو أف يكوف أصل كثير من الديانات ى

يهم ذلك، المهم أف اهلل  ن كيف ألقى الحديد ؟فبلبيّ لم ي"يت الحديد من رجليفألق: "قولو (ٚٚ)
نساف إذا صدؽ مع اهلل إلوا من عنده ، ةه بقو مدأعانو سواء عن طريق شخص صادؽ، أو أف اهلل أ

 يسر لو أموره.
االقتناع بالهدؼ مطلب مهم يمكن "معك يمك وأصلدأكوف معك أخ: "قولو لؤلسقف (ٛٚ)

 دمة والصبلة فيها مشقة وصعوبة، لكن تهوف في سبيل الوصوؿ إلى الحقيقة.تحقيقو ،مع أف الخ
ىناؾ من يتمسح بالدين ويظهر "ىم بالصدقة فإذا أعطوه شيئًا أمسكو لنفسومر قولو كاف يأ (ٜٚ)

 خر.آالوجو الحسن للناس، لكنو في الحقيقة شيء 
لمعصـو من واو الدنيا تفتن االنساف وتغري"بلؿ مملوءة ذىبا وورقاققولو حتى جمع سبع  (ٓٛ)

 اهلل. وعصم
التي أخفاىا عن  حقيقتوحقيقة األسقف وإنما أخبر بها ليعرؼ الناس  سلمافلم يكتم  (ٔٛ)

 . بها إذ تصف بأوصاؼ ليست فيو وخدعهمالناس 
حاؿ من أجل  ى،ومن حاؿ إل ةمدين ة إلىشخص، ومن مدين إلىالتنقل من خدمة شخص  (ٕٛ)

 حقيقة والدين الصحيح.الالبحث عن 
ثر ما عند اهلل فالكل يهوف آمتو فهذه كل دنياه التي يعيشها قدمها و يتو وغنضحى ببقرا (ٖٛ)

 ويرخص من أجل الهدؼ المنشود.
ومن  ،رتجف من شدة الفرحةالم ترجف بو بل ىو الذي  (ٕ)"ورجفت بي النخلة: "قولو  (ٗٛ)

ىي  افهنو قريب منو ، أالسرور الذي طغى عليو عندما سمع بمقدـ النبي صلى اهلل عليو وسلم ، و 
 .ث عنها ويسعى لها بكل غاٍؿ ونفيسة قد حانت إذ ىو يبحصالفر 
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(23)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

، فبل يجوز لو  ةمن فرحتو بما سمع نسي أنو عبد مملوؾ ال يلتفت إليو ، وليس لو مكان (٘ٛ)
حينما نزؿ من النخلة وقاؿ البن عم ، الطريقة وببل استئذاف من أسيادهالتدخل في الحديث بهذه 

 .؟وؿ ماذا تق ؟اليهودي : ماذا تقوؿ
ىذه الكلمة تشي باإلنتقاص و اإلحتقار لقبيلتي األوس "قاتل اهلل بني قيلة: "قوؿ اليهودي  (ٙٛ)

 عذره .ا قيلة بنت كاىل بن ما إلى أمهموالخزرج حيث نسبوى
وبعث اهلل نبيو صلى اهلل عليو وسلم وغفلت عن ذلك حتى : "سلماف رضي اهلل عنوقوؿ  (ٚٛ)

يشغل اإلنساف عن التفكير ومعرفة ما يدور حولو ألنو في  فالرؽ أمره عظيم جدًا فهو"قدـ المدينة
 .ملك غيره ، وليس مالكا لنفسو 

بداية االطمئناف القلبي واالستقرار النفسي حينما "وقدـ بي المدينة فعرفتها بصفتها: "قولو  (ٛٛ)
  .المكاف الذي وصف لو ألنو علم أنو في الوجهة الصحيحة إلىسلماف رضي اهلل عنو  وصل 

ـ لؤلمر الواقع ، والتكيف مع الوضع الجديد ، عندما بيع وبدأ حياة الرّؽ وترؾ االستسبل (ٜٛ)
 حياة الحرية .

توثّق منهم وأعطاىم ما يملك ومع ذلك العرب الذين سيأتوف بو إلى ببلدىم  لما خرج مع (ٜٓ)
وىذا يدلك على ما كانت عليو العرب ، أوؿ ما وصلوا إلى وادي القرى باعوه من رجل من اليهود

كالغدر والخيانة   ،واألفعاؿ الشنيعة سيئةالخبلؽ األمبعث النبي صلى اهلل عليو وسلم من  قبل
أبطل ما كاف سيئاً من األخبلؽ وحّرمو وىذب ما  فلما جاء محمد صلى اهلل عليو وسلم  ، اموغيرى

 . (ٔ)"إنما بعثت ألتمم مكاـر األخبلؽ: "لذا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم ، كاف حسناً وتممو
، ثم مل سلماف في فارس على خدمة الناربعد أف ع"فأقمت معو أعمل في نخلو: "و قول (ٜٔ)

لما جاء في الشاـ أخذ يخدـ األساقف ويصلي معهم ، ولما جاء إلى بلد العرب كاف عملو 
الجديد مع أسياده ىو في النخل والعناية بو وال يعني ىذا أنو ال يعمل في أعماؿ أخرى إذا طلب 

 على الرفض والعصياف .منو ألنو ال يقدر 
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

نبي  زماف قد أظلك" بقولو رضي اهلل عنو خبر سلمافأعند وفاتو  ةاألسقف الذي بعموري (ٕٜ)
بدين إبراىيم ىذا ليس من علم الغيب في شيء ، وإنما ىو مما علمو ىذا األسقف وكاف  مبعوث

 مكتوباً في كتابهم من صفات النبي صلى اهلل عليو وسلم .
فأف استطعت أف تخلص : "لسلماف  األسقف األخيرة حينما قاؿ وقوع النصيحة في محلها (ٖٜ)

فما أجمل النصيحة إذا يعني : إف تصل إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم وتدخل في دينو .  "إليو
لسلماف ىذا ما حصل مع و خرجت من إنساف ناصح وقلب صادؽ ، ستجد لها قبواًل ومحبًل 

و ووصل إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم وأسلم بين حيث إف استمع لهذه النصيحة بقلبو قبل أذن
  يديو . 

ما فيها من العظات والعبر لرضي اهلل عنو على أف يقص قصة إسبلمو  سلمافحرص  (ٜٗ)
والدروس التي تشرح النفوس لئلسبلـ ، و للتوبة إلى اهلل عز وجل ، ألف قصص التائبين تؤثر حتى 

 عبر الزمن .
وطريقة  ،ولم يبين لنا أخبلقهم، ص يهودي إلى آخرمن شخ انتقل سلماف رضي اهلل عنو (ٜ٘)

اللكمة تعاملهم معو كما بين من أخبلؽ األساقفة الذين خدمهم وصلى معهم ، لم يذكر سوى تلك 
تلك المعاملة ب ، مما يوحي  في الحديث الدائر بين اليهودي وابن عمو وذلك الزجر حينما تدخل

 واليتهم .وكيف يعاملوف من تحت ، السيئة لدى اليهود
يتبين لنا من بيعو عدة مرات من سّيد إلى سيد أنو كالبضاعة والسلعة التي تباع وتشترى وال  (ٜٙ)

 رأي لو أو كرامة .
قاتل اهلل بني قيلة ، مررت بهم آنفًا وىم مجتمعوف على رجل قدـ عليهم : "قوؿ اليهودي  (ٜٚ)

إلى  اهلل عليو وسلم كاف بعد ىجرة النبي صلى  رضي اهلل عنو يؤكد أف إسبلـ سلماف"من مكة
 المدينة.

فألقى اهلل : "عن األسقف الذي حّل محّل الهالك الذي رجموه  عنو رضي اهلل سلمافقوؿ  (ٜٛ)
 األعماؿ الطيبة والصفات الحسنة ، سبب في محبة الشخص ."حّبو في قلبي

 

 



 

                                              

 

(25)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

صفات  ىذه ثبلث"و خاتم النبوة ، يأكل الهدية ، وال يأكل الصدقةيبين منكب: "قولو  (ٜٜ)
للنبي صلى اهلل عليو وسلم مذكورة عند أىل الكتاب ، فحفظ سلماف ىذه الصفات عظيمة 

 وطبعت في قلبو حتى تحقق منها بعد ذلك .
أعينوا : "امتثاؿ الصحابة ألمر النبي صلى اهلل عليو وسلم عندما قاؿ لهم  (ٓٓٔ)

 . ألنو أصبح أخاً لهم بمجرد دخولو في اإلسبلـ"أخاكم
المعروؼ والمسارعة اليو رغم قلة ذات اليد . في  محبة الصحابة لفعل الخير وبذؿ (ٔٓٔ)

 فأعانوني بالخمس والعشر حتى اجتمع لي".: "قولو 
في قولو : "وال تضع منها  طلب النبي صلى اهلل عليو وسلم وضعها بيده الشريفة (ٕٓٔ)

 . من معجزاتو ذاحتى يبارؾ اهلل فيها. وى شيء حتى أضعو بيدي"
، إذ وضع بيده الشريفة  من ىذا العمل الشاؽ عليو وسلم لم يتبـر النبي صلى اهلل (ٖٓٔ)

لو افترضنا أف الوقت الذي يستغرقو صلى اهلل عليو فكم استغرؽ من الوقت؟  (ٔ)ةسليف ٖٓٓ
دقيقة أي  ٖٓٓفهذا يعني أف يستغرؽ وضع كل الفسائل ، وسلم لوضع فسيلة ىو دقيقة واحدة

 .ست ساعات وىذا وقت طويل 
ى النخلة ،يدؿ على أنو كاف مرىف السمع الموقف الذي حصل لسلماف وىو عل (ٗٓٔ)

ليس ىناؾ من مصدر مقروء ومرئي، سوى المصدر المسموع  حولو ، إذألدنى خبر يصدر 
 .(ٕ)سمعو حتى حصلت لو أربعة أمور ذكرىا بقولو إلىالمتناقل من الناس . فما كاد يصل 

و أشياء وتغيرات تحدث في نساف يترتب عليإلى اإلأي دخلو البرد ،ودخوؿ البرد  أخذني القّر:)أ( 
 الحرارة ،وىذا ما فسره بقولو. فيمنها ارتفاع ، الجسم
ترتب على دخوؿ البرد حصوؿ "الرجفة" وىذا تفاعل داخلي في الجسم  ف رجفت بي النخلة:)ب( 

وبالتالي يترتب على ىذه الرجفة اختبلؿ جميع أعضاء الجسد فبل تبقى ، كردة فعل لما حصل لو
 . فتأتي الحالة الثالثة مباشرة، في قوتها وثباتها
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

خبر وصوؿ النبي سمع من  تغيرات متبلحقة سريعة جرت لو من ىوؿ ما حتى كدت أسقط:)جػ(
 .إلى النزوؿ و كل كيانو، حتى كاد يسقط لذلك،فبادرعوالذي تفاعل م ،صلى اهلل عليو وسلم

 ،ربلدى سماع الخ لنخلةعلى ا ولم يعد يحتمل الوقوؼ، لم يعد يحتملو جسمو ونزلت سريعاً:)د( 
 فأراد التأكد منو ،فكاف القرار الصائب المبادرة بالنزوؿ.

م ولها دور فاعل في حياة اإلنساف لذا يالصحبة أمرىا  عظ"فقلت أصحبكم: "قولو  (٘ٓٔ)
منها : "المرء على دين خليلو فلينظر أحدكم  أكد النبي صلى اهلل عليو وسلم عليها في أحاديث

نهم شر الناس أ،وتبين من فعلهم ن فيهم خيراً أراد الصحبة وظ و،فهو رضي اهلل عن (ٔ)من يخالل"
 بئست الصحبة . وخابت الرفقة.فعندما غدروا بو  وباعوه ،

رضي اهلل عنو في رحلتو ،وعيشو في عدة مدف أكسبو خبرة في  سلمافتنقبلت  (ٙٓٔ)
 .العربيةالتعامل مع الناس ، وأكسبتو أيضاً معرفة اللغة 

 ،ة رائعة وجميلة ، وفيها تشويق وجذب ، وعرضت بأسلوب بسيط وسلسإنها قص (ٚٓٔ)
 رغم أف سلماف ليس عربياً لكنو عرضها لنا بعبارات سهلة ببل تكلف.

حرص النبي صلى اهلل عليو وسلم على المسلم الجديد الذي عاش المحن  (ٛٓٔ)
 قف الصعبة حتى وصل إلى مراده.اوالمو 

صلى اهلل عليو وسلم أف  بّ ح، وأ لمافسإعجاب النبي صلى اهلل عليو وسلم بقصة  (ٜٓٔ)
 بما كاف من أمره. ليعملوايسمعها أصحابو 

يمكن وصفها ،فمن شدة فرحتو بكى ، وىذا  وحالة نفسية ال، نها لحظة عظيمةإ (ٓٔٔ)
، عناء انتهى، فكل والسرور يمؤل فؤاده، جميلة.إنو يعيش أجواء شاعرية "بكاء الفرح"البكاء يسمى

فانكبيت ، فنظرت إلى الخاتم فعرفتو: "ي تلك اللحظة العظيمة في قولو والحزف فتبلشت  واآلالـ
 ".عليو أقبلو وأبكي
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

في ثمن المكاتبة وعتق  ثمن الحريو غاٍؿ جدًا ، فلقد بالغ ذلك اليهودي الطماع (ٔٔٔ)
أوقية ذىبًا ، إنو ثمن باىض ، فلم يكن بٌد من  ٓٗوزاد عليها بػبل نخلة كثيرة  ٖٓٓفػ، سلماف
 إذا لم يساـو ، أو يمانع بل بادر بفكاؾ نفسو.، ضي اهلل عنور  سلمافرضوخ 

لم ُيسّلم في دخولو األوؿ على النبي صبى اهلل عليو وسلم "فسلمت عليو: "قولو  (ٕٔٔ)
ويبدوا أنو تعلم من الصحابة إذ ، أما في دخولو الثالث فسّلم عليو، الثانيوكذلك في دخولو 

 . وسلم فتأدب مثلهم سمعهم وىم يسلموف على النبي صلى اهلل عليهم
في حديث لم يستأذف   لدخولوىذه ىي الجائزة "ة كمل فلكمني صاحبي : "قولو  (ٖٔٔ)

كمة ل،فكانت الفي الحديثفي المشاركة اإلذف  يطلب، ولم وممن؟ من اليهودي، فيو بين اثنين
 .و تومنزلالتي بينت مقامو 

 أنت حينما تتحدث مع من تحب ، تنسى نفسك ، وتنسى كل شئ ، وتحس (ٗٔٔ)
إلى إنساف تحبو وىو  منك تخرج يات والكلمات التر واألنس ،والتلذذ بالعبا، والراحة، بالبهجة

 .ِبُكلِّو حيث قص سلماف قصتو أماـ النبي صلى اهلل عليو وسلم يستمع إليك وينصت لحديثك 
هلل وعليو وسلم ألصحابو حب النبي صلى انأخذ من ذلك  "وحولو أصحابو: "قولو  (٘ٔٔ)

 ئما معو وحولو ال يكادوف يفارقونو.،فهم داوحبهم لو
في الحديث الدائر بين  الدخوؿمن  لسلماف رضي اهلل عنوالتي حصلت  اللكمة (ٙٔٔ)

"مالك  الرد القاسي بقوؿ سيده: إلىكمة تعتبر عقوبة شديدة إضافة لىذه ال، سيده وابن عمو
ىو الذي جعلو يبيع  . ىم يروف أنو ال شأف لو ، وما يعلموف أف ىذا األمر ولهذا أقبل على عملك" 

يقاؿ لي مالك  اأنلنفسو :  ويقوؿا ميستعجب منه سلماف، وكأني بلساف حاؿ  كل شئ حتى نفسو
؟ وما أنت وذاؾ . أنتم ال تدروف أف ىذا ىو الذي أبحث عنو ، ودفعت ولهذا أقبل على عملك

لنبي صلى اهلل ىذا ا إلىالذي أنافيو إال من أجل الوصوؿ  أجلو كل ما أملك ، وما ىذا الرؽ من
 عليو وسلم .

ليؤدي ما عليو نظر إلى أمر "البيضة"سلمافلما أعطى النبي صلى اهلل عليو وسلم ل (ٚٔٔ)
ّّ أين تقع ىذه مما عل"مستعجبًا قاصرة وقاؿ مستفهمًا  ةمادي ةالنبي صلى اهلل عليو وسلم نظر   "؟ّي

 عليو أمره أف يأخذىا ولم يعلم عن بركة النبي صلى اهلل عليو وسلم ومعجزاتو ، فالنبي صلى اهلل

 



 

                                              

 

(28)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

وسيؤدي بها اهلل عنو ، وأدرؾ بعد ذلك معجزة  النبي صلى اهلل عليو حينما قاؿ : "أعانني رسوؿ 
 .(ٔ)"بأحد لكانت أثقل منو وزنػػػػػػت اهلل صلى اهلل وسلم ببيضة من ذىب ، فلو

كاؾ رضي اهلل عنو على ف سلماففيو حرص "فلم أزؿ بصاحبي حتى كاتبتو: "قولو  (ٛٔٔ)
 ه اليهودي بالمكاتبة رغم عناده ورفضو لذلك. دعلى سي بإلحاحوؽ العبودية ، ر رقبتو من 

رضي اهلل عنو  سلمافمحمد صلى اهلل عليو وسلم في تحرير  نبيوسخر اهلل سبحانو  (ٜٔٔ)
وأصبح بعد ، الثانية : فك رقبتو من رؽ العبودية للبشر، من عبوديتين : األولى : العبودية لغير اهلل

 كامل الحرية .ذلك  
ىكذا كاف عليو الصبلة والسبلـ يتحلى باألخبلؽ "فقصصت عليو حديثي: "قولو  (ٕٓٔ)

الراقي الرفيع في الستماع باىتماـ بالغ رغم طوؿ القصة ، فلم يتململ عليو   واألدبالفاضلة ، 
 من ذلك. ءشيالصبلة والسبلـ ولم يتبـر ولم يظهر منو 

 ةمرارة الرؽ ، وتجرع  قساوة ومذلتذوؽ  ىترضي اهلل عنو ح سلمافلم يسلم  (ٕٔٔ)
 آلخرين فترة زمنية.لالخدمة 

 . (ٕ)رغبة وتطوعاً ولم يكن كرىاً  سلمافكاف إسبلـ  (ٕٕٔ)
الكساء  : تواضع النبي صلى اهلل عليو وسلم وزىده حيث إنو لبس الشملة وىي (ٖٕٔ)

 .متنعماً أو متفاخراً لبسو  في إلنساف ،ولم يكناالذي يلتحف بو  ظالغلي
القوة القلبية في مسيرتو الطويلة ىما:  هاتدفع ي اهلل عنو قوتاف رض سلمافلدى  (ٕٗٔ)

لو ولم تخبو  مبلزمتافالحية ،والقوة الجسدية الشبابية المندفعة فكانت ىاتاف القوتاف  النابضة
 .طواؿ رحلتو  تخذالنو أوا ممنه ةواحد

 مل، وال يضيع عمل عامل ، لقد حفظ اهللآأمل  ُيخّيباهلل سبحانو وتعالى ال  (ٕ٘ٔ)
وحقق أمنيتو بأف كحل عينيو برؤية ، اهلل لو فيّسر يتهانهاحابي من بداية رحلتو إلى صسبحانو ىذا ال

 الحبيب صلى اهلل عليو وسلم ومن ثم بدخولو بالدين الصحيح. 

                                                           

 .2/267أضد ايػاب١ البٔ األثري  (1)

 .7/725فتح ايبازٟ  (2)

 



 

                                              

 

(29)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 .خرىا بنظرة التفاؤؿ واالستشراؼ إلى المستقبلآاصطبغت القصة من أولها إلى  (ٕٙٔ)
رجبل ال يصلي الخمس أرى أنو أفضل منو  فما رأيت: "رضي اهلل عنو  سلمافقوؿ  (ٕٚٔ)

 أزىد في الدنيا .."نفهم من ىذا السياؽ أف ىذا األسقف يصلي خمس صلوات ، لكن فيما يبدو
لي أنها ليست الخمس الصلوات التي فرضها اهلل علي نبيو صلى اهلل عليو وسلم ثم على ىذه 

، وأدائو لها بطريقة مطمئنة ،  األمة ، ويحتمل أف صبلة ىذا الرجل واجتهاده في ىذه الصبلة
 ،وىو مجتهد فيها،وعلى أتم وجو ، يشابو ذلك المسلم الحق الذي يصلي الصلوات الخمس 

خاصة أف سلماف رضي اهلل عنو قد قص ، ويؤديها كما أمر اهلل وأمر رسولو صلى اهلل عليو وسلم
 ؛صلوات الخمسلمسلم للأداء الصبلة لذلك األسقف بأداء ا فهو يشّبو، ىذه القصة بعد إسبلمو

 صلوات . ي خمسال أنو يصل
نماطا أمن الحياة التي كاف يحياىا ذلك الزماف ، وترسم لنا  لواناً أتصور لنا  ةالقص (ٕٛٔ)

 ، وىذا كاف قبل بعثة النبي صلى اهلل عليو وسلم ةمختلف ةمن المعيش
ق لو كل طري ويسهل بحبمن تيسير اهلل للعبد أف يوفقو للخير ويرغبو فيو ، وي (ٜٕٔ)

 موصل إليو .
قوؿ والده لو : ألم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ الوفاء بالعهد من صفات  (ٖٓٔ)

المؤمنين ، ومن يغدر يتصف بصفات المنافقين ، لكن على المسلم أف يفي بالعهد ما استطاع إلى 
 أمر قاىر فبل حرج عليو . وذلك سبيبلً فإف حاؿ دون

، فجعل في  فخافنيمن ديننا قاؿ :  كبل واهلل إنو خير: "قوؿ سلماف رضي اهلل عنو  (ٖٔٔ)
لؤلب إذا رأى من ابنو تغيرًا في السلوؾ ، وخاؼ عليو من األذى ، أف يؤدبو فيما يراه "رجلّي قيداً 

 األصلح لو .
 تقتضيللولد إف رأى المصلحة "ثم خرجت معهم حتى قدمت الشاـ: "قولو  (ٕٖٔ)

ببل إذف والديو والبحث عن الخروج عن طاعة والده فلو ذلك ، وأي مصلحة أعظم من الخروج 
 الدين الصحيح .

عبادة  فمكاف عبادة النصارى الكنيسة كما أف مكاف"أخدمك في كنيستك: "قولو  (ٖٖٔ)
 ختبلؼ الجوىري بين المكانين .المسلمين ىو المسجد مع اال
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

في الغالب ال "فكاف رجل سوء: "لما دخل مع األسقف األوؿ وخدمو ، قاؿ عنو  (ٖٗٔ)
ص إال إذا قربت منو ودخلت معو وشاركتو في ليلو ونهاره ، ىنا يمكن أف تعرؼ حقيقة الشخ

 . أف تخبأيمكن  التي ال ويتضح لك على حقيقت
يجوز  ال" نفسولفإذا جمعوا إليو منها أشياء أكتنزه : "قولو عن األسقف األوؿ  (ٖ٘ٔ)

 وإال يعتبر قد أخذ ؛لئلنساف أخذ ماؿ دوف وجو حق إال بإذف من صاحبو وأف تطيب نفسو بذلك 
 ماالً حراماً .

الماؿ الذي يدفنو الشخص في األرض ويخبئو عن "أنا أدلكم على كنزه: "قولو  (ٖٙٔ)
 أعين الناس كي ال يروه يسمى كنزاً .

 بو، لكنهمىذا يؤكد أنهم يعرفوف اهلل لذا حلفوا "واهلل ال ندفنو أبداً : "قوؿ النصارى  (ٖٚٔ)
 . مع ذلك يشركوف بو

 وء بعدة عقوبات :عوقب األسقف النصراني الذي كاف رجل س (ٖٛٔ)
 حرموه من الماؿ الذي أكتنزه .)أ( 

 لم يدفنوه كما يدفن الموتى والدفن إكراـ لو . )ب(
 أنهم صلبوه)جػ( 
 أنهم رجموه بالحجارة )د( 

يضاؼ إلى ذلك الفضيحة في الدنيا أماـ الناس ، وال شك أف فضيحة اآلخرة  (ٜٖٔ)
 وعذابها أشد و أنكى .

وضعوا أسقفاً غير األّوؿ الذي كاف رجل سوء يدّؿ أي "ثم جاؤوا برجل آخر: "قولو  (ٓٗٔ)
  عن طريق الترشيح واالختيار .على أف منصب األسقف للكنيسة إنما يكوف 

بعد  كجواز دخوؿ مع األساقفة  رضي اهلل عنو على التوصية والتزكية اعتمد سلماف   (ٔٗٔ)
 . األسقف األوؿ

 تجرعو كل إنسافالموت حق والبد أف ي"فلما حضرتو الوفاة"قولو مع األساقفة (ٕٗٔ)
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

لماف ال يملك أي من التمر . يبدو أف س"وقد كاف عندي شيء قد جمعتو: "قولو  (ٖٗٔ)
عن أخذ  يعفىقد فأنو قليل  "شيء" إنما جمعو من نخل سيده ، وتفيد كلمةشيئًا من التمر ، و 

ج كأف ر استأذف من سيده فعمل في الخاالقليل دوف أذف سيده صاحب النخل ، ويحتمل أنو 
  .وىذا ما تؤكده رواية اإلماـ أحمد ، يبيعو ويشتري بالثمن تمراً يحتطب ثم 

: لما قدـ التمر كصدقو و أكل الصحابة ولم يأكل النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  (ٗٗٔ)
ولما قدـ التمر كهدية أكل النبي صلى اهلل عليو وسلم ، قاؿ : "فقلت في نفسي ىذه واحده"

، ويتفحصها شديديرقب عبلمات النبوة بتركيز  مافسلفقلت في نفسي: ىاتاف اثنتاف ، نجد أف 
 ، ويحسبها كما وصفت لو  متناىية بدقو

إلى  ةعلى المسلم االنتقاؿ من المكاف الذي ال يستطيع أف يعبد ربو فيو بحري (٘ٗٔ)
 .  في العبادة وراحة ةمكاف آخر يجد فيو سع

لت : فق"لذلك . في قولو من يكوف أىبلً مال بأس من طلب النصيحة و الوصية  (ٙٗٔ)
 . "أوصني

فتجد أف ىذا قد يوصف الشخص لك بأوصاؼ حميدة ثم تقابلو و تعاشره  (ٚٗٔ)
بل وال  كثير فيو أف ما وصف بو كذب وىو    وقد يوصف لك وترى، الوصف ال يوفّيو قدره

 الحسن الذي قيل فيو لذا قاؿ فيوعندما وصف لو األسقف األوؿ كاف مخالفاً للوصف ف، يستحقو
 ."فكاف رجل سوء: "

أنا رجل : "ف العز و الرفعة إنما ىي بهذا الدين ، لذا لم يقل سلماف رضي اهلل عنو إ (ٛٗٔ)
وعندما سئل في رواية أخرى قاؿ : أنا سلماف ابن "كنت رجبًل فارسي: "و أنما قاؿ "فارسي

 العظيم . الدين     فهو يدفن الماضي أو يتجاىلو ويفتخر بإسبلمو و انتمائو إلى ىذا "اإلسبلـ
الحب المفرط قد يكوف لو لم يزؿ بو حبو إياي حتى حبسني في بيتو"ف: "قولو  (ٜٗٔ)

  . عواقب وخيمة ، فاالعتداؿ مطلوب ، فنتيجة حبو الزائد لولده حبسو في البيت
رضاف على صاحبها أف يستخدـ مفردات أو مصطلحات فالرّؽ و كذلك الخدمة ي (ٓ٘ٔ)

كقولو لمن يعمل    الشخص، لذي يعيشواواقع الويفرضها ، لها ارتباط بطبيعة الوضع
 .كررىا أربع مرات "سيدي"عندىم
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

ة ابن عم اليهودي ىذه تشير أف ر زيا"فبينما أنا عنده قدـ عليو ابن عم لو: "قولو  (ٔ٘ٔ)
 . في المجتمع اليهودي ىناؾ تواصل اجتماعي بين األسرة الواحدة

والذي ، عبادةالكل من خدمهم سلماف من األساقفة نجد عندىم نشاط وجلد على  (ٕ٘ٔ)
 .ما عند اهلليبهمو ونشاط رغبة ف أدائهاللمسلم عدـ التكاسل في أداء العبادة ، والقياـ على ينبغي 

أي أف يقوؿ مثبلً "التسويف"إلى آخرىا لم نجد عنده مسألة سلمافمن أوؿ رحلة  (ٖ٘ٔ)
سوؼ أخدـ القس الفبلني أو سوؼ "لنفسو : سوؼ أذىب غدًا ، سوؼ أؤخر العمل الفبلني ، أو

 .المبادرة الفورية للعمل  : ذلكبل نجد خبلؼ "أصلي
يستطيع المسلم أف يجمع بين الدنيا و اآلخرة ، وبين طاعة اهلل وبين التجارة ، و  (ٗ٘ٔ)

استطاع أف يوفق بين عملو في الكنيسة من خدمة وصبلة و  رضي اهلل عنو يوازف بينها فهذا سلماف
فيما  وابتغ: " سبحانو يقوؿ دعاء ونحو ذلك ، وبين تكّسبو في التجارة بشراء بقرات وغنيمة ،واهلل

 . (ٔ)"اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا آتاؾ
حتى يستطيع أف ينجح في ؛ نوي يحتاج الداعية إلى اهلل إلى الزاد المادي و المع (٘٘ٔ)

 .في خدمة األساقفة مكوثةلغنم ، و يستفاد من شراء سلماف رضي اهلل عنو للبقرات وا، دعوتو
رضي اهلل عنو ، وكاف أوؿ  (ٕ)اسمو كلثـو بن الهدـ"زة من أصحابووقد تبع جنا"قولو (ٙ٘ٔ)

فيو مشروعية صبلة الجنازة ، و ، من توفي من المسلمين بعد مقدمو صلى اهلل عليو وسلم المدينة
وقد كاف صلى اهلل عليو وسلم يخرج في جنازة من يموت من الصحابة ، وىذا شرؼ لهم أف 

 فيو . ىعز يحضر دفنو ثم يُ و يصلي على الصحابي يكوف صلى اهلل عليو وسلم ىو الذي 
و الطويلة ، ونرقبو في محطاتو التي استقر فيها ، فأوؿ بداية تفي رحل سلمافلنتابع  (ٚ٘ٔ)

انطبلؽ الرحلة كانت من أصفهاف متوجها إلى الشاـ ، ثم بعدىا اتجو إلى الموصل بالعراؽ ثم إلى 
قرات وغنيمة ، ثم اتجو إلى ببلد العرب و في ىذه المدينة باع و اشترى وحصل على ب، عمورية

 . حيث استقر بو المطاؼ فيها ثم إلى المدينة، في وادي القرى

                                                           

 .77ضٛز٠ ايكصص أ١ٜ (1)
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

من الناحية السياسية ، نجد أف رحلتو من بلده  ة سلماف رضي اهلل عنولو تأملنا رحل (ٛ٘ٔ)
 مع ما يحف رحبلت الناس من  ،طرؽ  لم يحدثنا عن لصوص أو قطاع  كانت آمنة إذ إلى المدينة

 عبر رحلتو الطويلة.، مما يدؿ على أنو كاف يسير آمناً  في ذلك الزماف طرخام
الخدمة والصبلة ، فالخدمة محبوبة لدى  : سلمافأمراف مهماف برزا في شخصية  (ٜ٘ٔ)

ات حميمة معهم فمن قحصل على عبلاآلخرين ،وأف ي الناس فإذا أراد اإلنساف أف يكسب ودّ 
 ةم ىي خدمتهم و تقديم ذلك مجاناً ، والصبلة ىي صلوكسب قلوبه، أقصر الطرؽ للدخوؿ إليهم

 .يكثر من الصبلة ساف أف يحصل على محبة اهلل لو فلبين العبد وربو ، فإذا أراد اإلن
 ،تأملممتفاوتة يشعر بها ال ةوحاالت نفسي ة،مؤثر  بمواقفرضي اهلل عنو  سلمافمّر  (ٓٙٔ)

 وذلك من خبلؿ العبارات التي يقولها فمن ذلك :
 ي فباعوني من رجل من يهود عبداً .ظلمون( أ)
 ولم يحق لي في نفسي .، رجوت أف تكوف البلد الذي وصف لي صاحبي( ب)
 .واء ..."لما سمع ابن عم سيده يقوؿ : "يزعموف أنو نبي" قاؿ : "فلما سمعتها أخذتني الُعرَ ( جػ)
عملو قاؿ  وطلب منو أف يقبل على، ثم نهره، لما غضب عليو سيده ولكمو لكمة شديدة( د)

 سلماف : "الشيء إنما أردت أف استثبت عما قاؿ" .
أعجبني "ىناؾ أسباب في الدخوؿ في الدين منها اإلعجاب حيث قاؿ سلماف (ٔٙٔ)

وىذاف األمراف رأيناىما وسمعناىما   "ورغبت في أمرىم: "ومنها الرغبة حيث قاؿ سلماف  "صبلتهم
يعجب من صبلة المسلمين ، أو يعجب كثيرًا من األخوة الذين دخلوا في اإلسبلـ ، فمثبًل 

بأخبلؽ المسلمين ، أو يعجب بصلة الرحم بينهم ، فيدعوه ىذا اإلعجاب إلى االنتقاؿ إلى 
  .المرحلة الثانية وىي الرغبة إلى الدخوؿ في الدين 

 َضْيعةفو اهلل ما تركتهم حتى غربت الشمس ، وتركت : " رضي اهلل عنو قوؿ سلماف (ٕٙٔ)
 توولقد قرف اهلل طاع هلل . ن، على أي عمل ما لم يك تقديم طاعة الوالد الواجب"أبي ولم آتها

 . (ٔ)"وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا"بطاعة الوالدين لعظم حقهما : قاؿ سبحانو
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

ىذا يدؿ  "ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي و شغلتو عن عملو كلو: "قولو  (ٖٙٔ)
، و أنشغل أكثر  بتأخرهشغل والده ني كل مكاف ولم يجدوه ، فاعلى أنهم أخذوا يبحثوف عنو ف

 . بأنو بحث عنو فلم يجد لو أي أثر ، حتى عاد ىو من نفسو 
وفقده  الغربةعلى  رضي اهلل عنو إف اإلنساف ليعجب حقيقة من قوة نفس سلماف (ٗٙٔ)

، واللهو  حياة األسرةخوتو واللعب معهم ، و العيش في ظل إلسة الحناف األـ وعطف األب ومج
، والديو وإخوتو وأقاربو وقريتو  توكر طيلة رحلذ قرار واحد نسف كل ىذا ، بل لم يفوالمرح ، 

والحنين إلى الوطن ، بل ولم يفكر بعد إسبلمو أف يذىب إلى ببلد فارس وينظر في وضع والديو 
 رضي اهلل عنو . وأسرتو ، كل ىذا ال يوجد في كل المصادر التي ترجمت لحياة سلماف

وفي مجتمع يقدس النار ويعبدىا ، مع أف سلماف رضي اهلل عنو من عائلة تعبد النار (٘ٙٔ)
إضافة على أنو تولى منصب "خادـ النار" رغم حداثة سّنو إاّل أف اهلل قذؼ في قلبو  ، من دوف اهلل

  كره عبادة النار .
أف سلماف بدأ في التخطيط  _واهلل أعلم_يبدو  "وبعثت إلى النصارى: "قولو   (ٙٙٔ)
قيدت قدماه بعدىا  مارت حريتو في أوؿ أمره عنددلخروج من المأزؽ الذي ُوضع فيو منذ أف صو ل

وااللتحاؽ بدين النصارى ، فبدأ بتنفيذ ، ل فكرُه في طريقة تخلّصو مما ىو فيوغمباشرة اشت
شرع في  مخططو بأف يبعث للنصارى إذا قدـ عليهم ركب تجار من الشاـ ، فلما أخبروه ،

انية : أنهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى ببلدىم فأخبروني الخطوة الثالثة : الخطوة الث
جاءه الخبر بأنهم يريدوف الرجعة إلى ببلدىم ، الخطوة الرابعة : اتخاذ القرار الحاسم و المصيري 

 يو .بأف يخرج معهم مما جعلو يلقي الحديد من رجل
ف قافلة التجار عادة ما تكوف ألار ، وخص ركب التج"ركب من الشاـ تجار: "قولو  (ٚٙٔ)

مأىولة بالناس ، وكذلك تكوف في حماية من أشخاص مخصصين ألمن ىذه القافلة من اللصوص 
 ق ، فهو يريد أف يكوف في مأمن .يأو قطاع الطر 

سيأتي من الشاـ إلى أف  يخبروه بقدـو الركب الذي بأف منذ أف بعث إلى النصارى (ٛٙٔ)
التحق بهم فهو خبلؿ  أف إلىة الزمنية بين قدومهم وقضاء حوائجهم ، خبلؿ ىذه الفتر خرج معهم

 بينو وبين الخروج معهم . يحاؿس وخوؼ من أف ب توجّ ار وترقّ ظىذه الفترة في حالة تأىب وانت
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 أنو ىأر  والمواقف ، ألنو قدي اهلل عنو في قصتو بعض األحداث اختزؿ سلماف رض (ٜٙٔ)
تجار المتوجو إلى الشاـ لم يذكر لنا أي شئ البتة عن مثبًل : لما خرج مع ركب ال لها أىمية ال

أو ركب ، وىل قطعها مشيًا على  األقداـ، مع أنها استغرقت وقتاً ، من أصفهاف إلى الشاـ رحلتو
اإلبل ونحو ذلك ، وكما قلت فهو اختصرىا بقولو : ثم خرجت معهم حتى قدمت الشاـ ، ولم 

 على ذلك . ديز 
يقوؿ : ال وقت  ومن أفضل ىذا الدين ؟ كأف لساف حالقولو : فلما قدمتها قلت :  (ٓٚٔ)

غيره فكبلمو بشي بأنو لم  ءشيعو ، أنا أتيت من أجل أمر واحد ، فبل مكاف ألي ي أضيّ لد
وعرض  مباشرة ، ولم يرتح ، ولم يتحدث مع أحد ، ولما ذكروا لو األسقف ، ذىب إليويجلس

 ألف وقت المسلم ىو حياتو . ؛ عليو ما عنده ، لذا على المسلم الحرص على الوقت
في الخدمة بين طائفتين : طائفة اليهود وطائفة   رضي اهلل عنو سلماف تقلب (ٔٚٔ)

ثم ، بكيانووىذه خدمة اختيارية يحس فيها النصارى ،فخدـ مجموعة من األساقفة النصارى ،
 لمهانة .، يحس فيها بالذلة وامن اليهود ، وىذه خدمة إجبارية انتقل إلى خدمو الرؽ مع مجموعة

الزىد في الدنيا "أزىد في الدنيا وال أرغب في اآلخرة: "سلماف رضي اهلل عنوقوؿ  (ٕٚٔ)
 والرغبة في اآلخرة مطلب شرعي .

ىذه ثبلثة "لقد ىلك الناس ،وبّدلوا ،وتركوا أكثر ما كانوا عليو: "األسقف   قوؿ (ٖٚٔ)
ر باألمور ، يإنساف خبتأمل ، إف ىذا الكبلـ يصدر من إنساف عالم ، و  ةأمور تحتاج منا إلى وقف
قد قد يقصد أف الناس أىلكتهم الذنوب والمعاصي والبعد عن اهلل ، و ،  يقوؿ: لقد ىلك الناس

 وقولوحد. أيقصد بذلك أف الناس ىم العلماء، وأىل الدين وأنهم ماتوا وانقرضوا ولم يبق منهم 
التحريف والتبديل  بسبب فوا وغيروا الدين ، فلم يعد أحد يعرؼ الدين النصرانيرّ حبدلوا : أي 

فبسبب ىبلؾ العلماء والتبديل والتحريف "ثم يقوؿ : وتركوا أكثر ما كانوا عليو والبعد عن الدين،
صحيح يتمسكوف بو فتخلوا عن المبادئ والقواعد الصحيحة التي كاف عليهم  يءلم يعد ىناؾ ش

 عليها.ويحافظوا أف يسيروا 
 القصة العجيبة.شدة حفظ ابن عباس رضي اهلل عنو لهذه  (ٗٚٔ)
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

ثم بعد ذلك دخل "فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم: "قولو  (٘ٚٔ)
عليهم وأعجب بعملهم . إف إسماع الصوت مهم في أمر الدعوة فعلى الداعية إلى اهلل أف يسمع 

: الناس صوت الحق ، وأف يختار لذلك العبارات والكلمات المؤثرة . لذلك يقوؿ اهلل سبحانو 
 . (ٔ)"حسن قوالً ممن دعا إلى اهللومن أ"
أنقذه بذلك ؛ الصائب بهروبو وخروجو من بلده للبحث عن الحق  سلمافإف قرار  (ٙٚٔ)

 من النار التي كاف خادماً لها.
لنتأمل ىذا الوصف "فكاف رجل سوء"قولو عن األسقف األوؿ الذي في الكنيسة (ٚٚٔ)

 خصلةنو لو قاؿ ذلك لكاف السوء أل"فكاف رجل فيو سوء"أو"اً ئفكاف الرجل سي: "الدقيق فلم يقل 
، فكأف الرجل من قبح عملو السوء مجتمع ، لكنو أطلق السوء كلو في الرجل فيو أو أنو جزء منو

 خالطو السوء وأصبح ىو السوء نفسو تعبير بليغ بديع.فقلباً وقالباً ،  كلو، فهو رجل سوء  كلوفيو  
يظهر محاسن الدين على الداعية أف "فأعجبني ما رأيت من دينهم: "قولو  (ٛٚٔ)

ذلك على أرض الواقع ببل زيف وال خداع ، ألف في إظهار محاسن الدين رفعو  ويطبقاإلسبلمي 
 حتى يحبوه ويدخلوا في اإلسبلـ. الناسللدين ومن ثم تزيينو وتحسينو في نظر 

، متباعدي المكاف فيو صعوبة بالغة السير على نهج واحد بين مجموعة أشخاص (ٜٚٔ)
المواصبلت وصعوبة التواصل ، والتفرؽ والتبديل  وندرةد ما قبل اإلسبلـ ، وخاصة في ذلك العه

كانوا على نهج   آخر واحدريف في الديانة النصرانية ولكن ىؤالء األساقفة من الثاني إلى حوالت
رضي اهلل عنو كلهم ، وحمد  سلماف، وسمت واحد، لذلك أثنى عليهم  ةواحد ةواحد ، وطريق

 واحد عن صاحبو.طريقتهم ، فما اختلف 
صورة بليغة ، من شدة حرصو على خدمة النار "فكنت في النار التي توقد: "قولو  (ٓٛٔ)

ال ىو في الحقيقة خارجها إذ لو دخل فيها ألحرقتو إر نفسو كأنو فيها ، و وأال يتركها تخمد ، صوّ 
 ولم يخرج.

يبين أىمية وقيمة الذىب والفضة منذ ذلك الزمن إلى "ذىب وورؽ: "قولو من  (ٔٛٔ)
 . قتنا الحاضر ، وىما وسيلة النقد والتعامل التجاري والمالي بين الناسو 
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البد أف يكوف ىناؾ "وكنت ال أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيتو: "قولو  (ٕٛٔ)
توازف في أمر التربية ، فبل ينبغي للمربي قطع االتصاؿ الخارجي عن الشخص الموجود في الداخل 

 يتفاجأ فيما لو خرجيجري حولو في أرض الواقع ، وحتى ال  حتى ال يكوف في جهل وعمى عما
يبقى صداىا في فعل مستقببًل بأمور تؤثر فيو ، أو يصطدـ بما يسمع أو يرى فيكوف لها ردة 

 النفس ولو بعد حين.
قف عند ثبلثة أمور نوسمعت أصواتهم ، دخلت عليهم أنظر ما يصنعوف : "قولو  (ٖٛٔ)

 ونرى النتيجة بعد ذلك :
، ي األوامر وىو عضو حساس في الجسدفالسمع منفذ مهم لتلقي األصوات وتلق السماع :أواًل : 

 وعضو فاعل في التلقي.
يتلوه  سمعتوغريب  ءشيسماع ثم دخوؿ ىذه حركو تلقائية جاءت بعد التأثر ،  ثانيًا : الدخوؿ :

:  السيء لذا قاؿ اهلل تعالى في األمر، ءسي ءشيطيب أو  ءشيفعل وخطوات تجر اإلنساف إلى 
 . "مشى أتيتو ىرولةيومن أتاني : "والطيب      "ال تتبعوا خطوات الشيطاف"

ف عظيم في ألو ش ولنظر إلى فعلهم ، والنظر أيضًا عضو فاعل جدًا ا "أنظر ما يصنعوف: "ثالثًا 
ثبلثة : السماع ، الدخوؿ ، النظر الالجسد وفي حياة اإلنساف ، فكانت النتيجة بعد ىذه األمور 

 . بصبلتهم فدخل معهم في الدين سلمافف أعجب أ
تحس بين األحرؼ والكلمات بالندـ على ما  "ولم آتها يأبضيعة وتركت : "قولو  (ٗٛٔ)

شيئاً على شئ فكاف من أثر  ـحصل ، والتأسف على ما فات ، ألنو أخطأ في تقدير األشياء ، فقد
 ذلك الندـ وال شك أف الندـ توبة. 

الفطرة "الذي نحن فيو الدينوقلت : ىذا واهلل خير من  أمرىم ورغبت في : "قولو  (٘ٛٔ)
مباشرة ، فلها أثر على حياة اإلنساف ، مهما غيبت أو ماتت البد أف تخرج في وقت من األوقات

فاجتالتهم ، فاألصل أف اهلل خلق الناس على الفطرةوببل تردد دخل في الدين النصراني ،
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو ، أو : "لم وقوؿ النبي صلى اهلل عليو و س، (ٔ)الشياطين

                                                           

، ّْٚص٘ : "ٚإْٞ خًكت عبادٟ حٓفا٤ نًِٗ، ٚإِْٗ أتتِٗ ايػٝاطني 2865احلدٜث ايكدضٞ أخسج٘ َطًِ  (1)

 عٔ دِٜٓٗ ٚحسَت عًِٝٗ َا أحًًت هلِ ..." ٚاجتايتِٗ : صسفتِٗ عٔ اهلد٣ . فاجتايتِٗ
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دينو ودين المجوسية ولد على الفطرة لكن والده أدخلو في  سلمافف (ٔ)"جسانو ، أو ينصرانومي
 .  بائوآ
من شدة تأثره بما رأى ، وقوة إعجابو "فواهلل ما تركتهم حتى غربت الشمس: "قولو  (ٙٛٔ)

غربت الشمس ، ىو ال يود أف يتركهم ، لكن ألنو صغير  تركهم حتى بما سمع ، حلف باهلل أنو ما
د ، شعر أف يإلى البيت بع ىو غروب الشمس ، وقد يكوف الطريق هخر حدآوالظبلـ مخيف ف

 و األكيدة في البقاء.تفي الليل لذا قرر أف يتركهم مع رغب والوضع ال يحتمل جلوس
رتب على بقائو في ىذا ىو األثر الذي ت"أبى ولم آتها ضيعتووتركت : "قولو  (ٚٛٔ)

الذي أوصاه بو ،والذي من أجلو فك عنو الحبس في  أبيوالكنيسة طيلة النهار ، أنو أضاع أمر 
حتى ال يقدـ شئ حقو ، الداعية في حياتو ويحتاجومطلب مهم ، وىو البيت . ىنا فقو األولويات 

 قديم األىم ثم المهم.التأخير ، ويؤخر شئ وكاف حقو التقديم وحتى ال يتبعثر الجدوؿ اليومي ، ت
كذلك ديننا اإلسبلمي يأمرنا و يحثنا على الصدقة ألف "يأمرىم بالصدقة: "قولو  (ٛٛٔ)

 . (ٕ)ت صدقو من ماؿصما نق: "لماؿ . منها قولو صلى اهلل عليو وسلم لللنفس ونماء  ةفيها طهر 
فمن أىل الزكاة وأىل الصدقة ىم المساكين الذين ال "ولم يعطو المساكينقولو : " (ٜٛٔ)
على وجود التكافل االجتماعي في المجتمع ، وحرمانهم  منها يدؿجدوف كفايتهم ، فإعطاؤىم ي

 من ذلك ببلء وشر مستطير.
أمراف حصبل لوالده من جراء "وقد بعث في طلبي ، وشغلتو عن عملو كلو: "قولو  (ٜٓٔ)

                        شغلو عن عملو كلو                       -أنو بعث في طلبو ب -تأخر ابنو وغيابو . أ
، ولده عن حاؿ والده ، كيف أف غيابب وانشغاؿ ، صورة بليغة جداً اقلق واضطر  (ٜٔٔ)

 أف يجد ولده. ، وأصبح ىمو الوحيد وشغلو الشاغلى على كل شيء أثر عليو ، وطغ
يخبروه عن مجئ ركب لأرسل مبعوثًا إلى النصارى "النصارى إلىفبعثت : "قولو  (ٕٜٔ)

  ف يخبروه بقدـو الركب  ثم بعد ذلك أخبروه ، يدؿ على أف التعاوف أساس التجار وطلب منهم أ
 النجاح في ىذه الحياة.

                                                           

 .2658، َطًِ 1385، 1358ايبخازٟ  (1)

 .2588َطًِ  (2)

 



 

                                              

 

(39)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

طلب منهم أف يخبروه بقدـو الجديد ، فلذلك  يحرص النصارى على ىذا المهتد (ٖٜٔ)
ركب لتجار النصارى ، ثم بعد ذلك أخبروه الركب ثم بعد ذلك بعثوا إليو وأخبروه بقدـو ال

ء حوائجهم ، فمن المهم جدًا على الدعاة االىتماـ بالمسلمين الجدد ألنهم بانتهائهم من قضا
 .حتى يثبتوا على اإلسبلـ  يحتاجوف إلى من يوجههم، ويفقههم

نجد في  القصة المثابرة والمتابعة واإللحاح ، فمثبًل متابعة أخبار القافلة ، اإللحاح  (ٜٗٔ)
األساقفة ، والمثابرة والمتابعة واإللحاح  في طلب الدين الصحيح ، والمثابرة والمتابعة في خدمة

 لتلك الرحبلت المتعاقبة بمجرد موت األسقف ودفنو.
،  وظيفةلذا البد لمن يريد شيئًا سواء طلب ، ةاللقاء األوؿ مهم جدًا في أي مقابل (ٜ٘ٔ)

أف يحرص كل الحرص ، وأف يهتم كل االىتماـ باللقاء األوؿ وأف يعطيو ، شخص التعرؼ على أو
حشد للقاء األوؿ مع األسقف مجموعو خصاؿ جميلة  رضي اهلل عنو سلماففنجد أف  هحقو وقدر 

 ومحببة للنفوس ، وىي :
 الرغبة في الدين النصراني.                                     ( ٔ)
 ."أحببت أف أكوف معك: "قولو ( ٕ)
 أخدمك في كنيستك.(ٖ)
 أتعلم منك.(ٗ)
عظيمو جعلت األسقف مباشرة يوافق على أف يكوف معو. ثم ىذه خمسة أمور  معك. يأصل( ٘)

          بعد ذلك في اللقاءات األخرى اكتفى بتوصية األساقفة الذين زكوه ، وأثنوا عليو.
  رغم طوؿ رحلة سلماف رضي اهلل عنو نجد أنو ليس لو دار إقامة بناىا أو استأجرىا (ٜٙٔ)

 منهم يعػػػػػػػرؼ اعلو قريبوإنما ىو يقيم مع األساقفة في الكنيسة ، مما يج
 . ويصف لنا أوضاعهم، أحوالهم

تسعة عشر مرة ، فأبهم لنا أسماء "فبلف"رضي اهلل عنو كلمة سلمافذكر لنا  (ٜٚٔ)
ولم يذكر لنا اسم أي واحد منهم ، وكذلك  معهماألساقفة الذين تقلب بينهم في الخدمة والصبلة 

ادي القرى وىم الذين ظلموه وباعوه على أسماء العرب الذين خرج معهم في رحلة طويلة إلى و 
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أنو عبد لهم ، وكذلك لم يذكر لنا أسماء اليهود الذين عمل عندىم رقيقًا ،كل ذلك يذكرىم 
ن ظلموه ، أو أنو ال يستأىل أنو يذكر أصبًل كالعرب الذي، ةضهم ليس لو قيمعفقد يكوف ب "فبلف"بػ

ر عليهم ألنهم زىدوا في الدنيا فبل ، وقد يكوف من باب الست واألسقف ذلك الرجل السيئ
أو ، يريدوف أف يعرفوا فلم يذكرىم لذلك ، أو أنو نسي أسماءىم فلم يستطيع تذكرىا لطوؿ الزمن

يعنينا ، إذ الهدؼ ىو أخذ العظة والعبرة والفائدة ويبدو لي ىذا األخير ىو  أف ذكر األسماء أمر ال
 . واهلل أعلم األقرب

 . "أي بني واهلل ما أعلم...: "من قوؿ األساقفة  ذؤختلطف العالم بالتلميذ ي (ٜٛٔ)
تعب ما كاف قد القاه في رحلتو من  يوعتق نس، رضي اهلل عنو سلمافلما أسلم  (ٜٜٔ)

ونحو ذلك ، فكلو انتهى ولم يبق منو إال الذكريات التي سطرىا من خبلؿ  وىم وخدمة ورؽ
النبي صلى اهلل  أماـ سلمافذكرىا  ابن عباس رضي اهلل عنهما ، مع أف القصة وورواىا عن، ذاكرتو

 .رضي اهلل عنو  إال ابن عباس يروىاع من الصحابة فلم عليو وسلم في جم
الفارسي،  سلمافت بعظم ىذا اإلنساف سكلما قرأت ىذه القصة وكررتها أحس (ٕٓٓ)

 عظمتو بعد إسبلمو. توكيف أنو كاف عظيماً قبل اإلسبلـ ثم أزداد
في دين النصارى أشياء ابتدعوىا لم يأمرىم اهلل بها  "وال أدأب ليبًل ونهاراً : "قولو  (ٕٔٓ)

 "ابتدعوىا ما كتبناىا عليهم يةورىبان: "قاؿ تعالى 
ىو يحلف "واهلل ما أعلم أحدًا اليـو على ما كنت عليو: "حلف كل أسقف بقولو  (ٕٕٓ)

على حد علمو القاصر ، وإال فقد يكوف ىناؾ بعض األشخاص الذين يدينوف بالنصرانية وىم ال 
 . وغيره بن نوفل ،موف عنهم شيئاً ، مثاؿ ذلك ورقة يعل
 الهدية دليل على إكرامك للشخص وتقديرؾ لو . (ٖٕٓ)
فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم : "ملوه حالذين  قولو لؤلعراب (ٕٗٓ)

 . عليو يتفقفيو جواز العرض على شخص ليحملك بعوض "بقراتي ىذه وغنيمتي ؟
، ويتخلص من الرّؽ ، تغيرت  ةتحرؾ من أجل الحريي رضي اهلل عنو سلمافلما بدأ  (ٕ٘ٓ)

 ."صاحبي"لغة الخطاب من كلمة سيدي إلى كلمة
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، وشارؾ مع النبي صلى اهلل  سلماف رضي اهلل عنو أوؿ المشاىد التي جاىد فيها (ٕٙٓ)
نو ىو الذي أشار بحفر وأعليو وسلم كجندي من جنود اإلسبلـ كانت غزوة الخندؽ ، 

 .(ٔ)الخندؽ
ثم يؤكدىا "عليك ما خذ ىذه فأّدبها: "اهلل عليو وسلم لسلماف  النبي صلى قوؿ (ٕٚٓ)

من النبي صلى اهلل  ةتبين لنا الثقة الكامل "وجل سيؤدي بها عنك خذىا فإف اهلل عز: "مرة آخرى 
المسلم أف  ةعليو وسلم بأف اهلل سيؤدي عن سلماف الماؿ ، وتُفّك بذلك رقبتو . فعلى الداعي

 اهلل .في  ةيكوف عنده تلك الثق
تصوير "من ذىب تى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بمثل بيضة الدجاجةأف: "قولو  (ٕٛٓ)

 ة الذىب ببيضة الدجاجة .عبليغ حيث شّبو قط
ىذا يدؿ على أف البيضة التي أعطاىا النبي صلى اهلل  "من بعض المغازي" قولو (ٜٕٓ)

فآثر إعطاءىا  ،عليو وسلمغزاىا النبي صلى اهلل  لفكاؾ سلماف كانت غنيمة من غزوة عليو وسلم ،
 سلماف للتعجيل بفكاكو .

ولم يقل ثم ، بواو العطف "حقهم وعتقت فيتهمفأو " ىكذا بعبارة قصيرة وسريعة (ٕٓٔ)
م العتق ، إنها لحظة التحرر تعتقت ، وإنما مباشرة بمجرد إعطاءىم حقهم في نفس اللحظة 

 وفرحة الخبلص من رؽ العبودية .
، بقي عليو من الماؿ لتي قضاىا بين أداء النخل وأداء مالم يذكر لنا الفترة الزمنية ا (ٕٔٔ)

ثم : "لكن فيما يبدو أف الفترة قصيرة جدًا وقد تعّد باألياـ ، ألنو لم يعقّب على ذلك بقولو 
 ."ثم بقيت" أو "مكثت

أو يتخلف بعد إسبلمو عن مشهد  يفتوأنو لم  يبّين"ثم لم يفتني معو مشهد: "قولو  (ٕٕٔ)
صلى اهلل عليو وسلم ، وكأنو يشير بهذا إلى أنو يريد أف يعّوض عّما فاتو من من المشاىد مع النبي 

قد أصبح حرًا فبل يسوغ لو أف يفوتو حضور مثل تلك ذا ها ىو بالرّؽ ، ف انشغالوالمشاىد بسبب 
 المشاىد .

                                                           

 .2/269أضد ايػاب١  (1)
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، إلى اإلسبلـ ، فلم يأتو اإلسبلـ الفارسي رضي اهلل عنو تعب حتى وصل سلماف (ٖٕٔ)
طبق من ذىب ، وىناؾ أناس ُكثر ولدوا من أبوين مسلمين ، وعاشوا في مجتمع ولم يقدـ لو على 

مسلم ، بل والبيئة التي من حولهم كلها مسلمة موحدة ، ومع ذلك ىم لم يحسوا أو يشعروا 
 . (ٔ)تذكر أىميةبقيمة اإلسبلـ ، ولم يعطوا اإلسبلـ أي 

عندىم زوجات وال رضي اهلل عنو لم يكن  سلمافف كل األساقفة الذين خدمهم إ (ٕٗٔ)
، لذا نجد في ا عليهم شيئًا قد أباحو اهلل لهمأبناء ، ويبدو أف ىذا مما ابتدعوه في دينهم ، فحرمو 

 زماننا انتشار الفاحشة بين األساقفة في الكنائس .
تشبيو بليغ فقد  "قد أظلك زماف نبي ..: "رضي اهلل عنو  سلمافقوؿ األسقف ل    (ٕ٘ٔ)

 والمعنى : دنوالسحابة التي تظل الشخص بالظلة أي  عليو وسلم شبو قرب بعثة النبي صلى اهلل
 .(ٕ)زماف بعثتو . تقوؿ : أظلك فبلف إذا دنا منك كأنو ألقى عليك ظلو

من العرب التجار أف يحملوه معهم إلى أرض العرب ،  رضي اهلل عنو سلمافطلب  (ٕٙٔ)
 رجوا عنو ونفسوا لو .فيو أنو كاف في كرب وشدة من أجل تحقيق ىدفو ، فلما حملوه كأنهم ف

صاحبي" فو اهلل ما ىو إال أف رأيتها فعرفتها بصفة ": رضي اهلل عنو سلمافقوؿ  (ٕٚٔ)
أصبح في األرض التي قد ة غامرة تمؤل جوانب نفسو أنو حبفر  سطور ىذه الكلماتبين  تحس
 لو والتي سيخرج منها النبي صلى اهلل عليو وسلم . توصف

 إلىجر النبي صلى اهلل عليو وسلم ثم ىا: " رضي اهلل عنو قوؿ سلماف (ٕٛٔ)
رضي اهلل عنو ، فلوال اهلل ثم ىذه  سلمافنت ىذه الهجرة المباركة سببًا في إسبلـ اك"المدينة

 . شيئاً عن النبي صلى اهلل عليو وسلم ، وقد يكوف تأخر إسبلمو  سلمافالهجرة لم يسمع 
بقدر علمو  الشيءلى اإلنساف يحكم ع"ال أعلم اليـو على مثل ما كنا عليو: "قولو  (ٜٕٔ)

 ألف علم محدود .
 

                                                           

 .أفادٜٓٗا أخٞ ايػٝخ ايعُٝد / عًٞ بٔ أمحد ايصٖساْٞ َطاعد َدٜس ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ يًكٛات املطًخ١   (1)

 .، باب ايظا٤ )بتصسف( 615يًػ١ البٔ فازع صاملكاٜٝظ يف ا (2)
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قدر عمل بعلى اإلنساف أف يعمل ، و "فأقمت معو ، أعمل في نخلو: "قولو  (ٕٕٓ)
لتقيم  مطلوبخرة لآللتقيم أمر دنياؾ ، والعمل  مطلوباإلنساف يشرؼ ويرتفع ، فالعمل للدنيا 

ر رسولو صلى اهلل وكذلك أم(ٔ)"اهلل عملكم ىوقل اعملوا فسير : "واهلل أمر بالعمل ، خرتكآأمر 
 .(ٕ)"اعملوا فكل ميسر لما خلق اهلل"عليو وسلم بالعمل

ترؾ سؤاؿ المهدي ؛ من أي لك ىذا ؟ فالنبي صلى اهلل عليو وسلم لم يسأؿ  (ٕٕٔ)
، إليو ال شأف لو بهذا ىمهدألف الْ ، وىذا من الفقو، سلماف حينما قدـ لو التمر كهدية ىذا السؤاؿ

 . (ٖ)وشكر المهدي على ذلك، ؿ الهديةفهو أمر ال يعنيو إنما عليو قبو 
قوؿ سلماف رضي اهلل عنو : "فلما رأيتهم أعجبني صبلتهم" أقوؿ ىذه صبلة  (ٕٕٕ)

وينشدوف داخل الكنيسة بأصوات مرتفعة قد ، النصارى وفيها ما فيها حيث يتمايل فيها أىلها
فأعجبتو وىذا حاؿ ، وال تجد فيها تلك الطمأنينة والخشوع، يكوف فيها شرؾ واستغاثات بغير اهلل

وفيها ، في آف واحد سكينةفكيف بصبلة المسلمين والتي يجد فيها اإلنساف الراحة وال، صبلتهم
 الخشوع والطمأنينة إلى غير ذلك من األركاف والواجبات والسنن المشروعة فيها .

فسلماف رضي اهلل عنو لو جلس يفكر فيما ، ال تلتفت إلى الوراء وانظر أمامك (ٖٕٕ)
لكنو ، ل كل طموح عندهتق و، وغير ذلك لتقوقع على نفسو، والصدمات، لصعابالقاه من ا

 ومضى قدماً نحو المستقبل المشرؽ . ،وخلف ذلك وراء ظهره، نسف كل شيء القاه وواجهو
قوؿ سلماف رضي اهلل عنو : "إف ىذا كاف رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها"  (ٕٕٗ)

، ويبدأ أواًل بنفسو فينهاىا عن الشر، الخير ويرغبهم فيوفيو : أف على الداعية أف يأمر الناس ب
 ويلزمها طريق الخير ليكوف قدوة حسنة لغيره .

قوؿ سلماف رضي اهلل عنو : "فإذا جئتموه بها اكتنزىا لنفسو ولم يعط المساكين  (ٕٕ٘)
، هالى توزيعها على مستحقيإمنها شيئاً" يؤخذ منو : أف على اإلنساف الذي وكل بالصدقة أف يبادر 

 أو يؤخرىا إالّ لمصلحة شرعية .، وأال يجعلها تبقى عنده

                                                           

 .105ضٛز٠ ايتٛب١ آ١ٜ  (1)

 .4726، َطًِ 4949ايبخازٟ  (2)

 .بتصسف 1/375ايسٚض األْف يًطًٗٝٞ  (3)
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ألنها ، أربعة أفعاؿ جرت لسلماف رضي اهلل عنو تحتاج وقفة وتأمل وتحليل متأفٍ  (ٕٕٙ)
فنجد ، ومعرفة النبي الحق صلى اهلل عليو وسلم، أحداث مهمة جدًا تمثل لحظة اكتشاؼ الحقيقة

 :يقوؿ، ومنعطف في حياتو رضي اهلل عنو، أىم مرحلة إنها ،احيّ  امشهداً حياً يتمثل أمامنا كأنو واقع
ؤكد تأكيدًا قاطعاً ي، وىو شيء أمامو محسوس وملموس، : رؤية بصرية مادية فرأيت الخاتم)أ( 

فالرؤية البصرية ، الشك فيو وال ريب تلك األوصاؼ التي وصفت لو من قبل آخر أسقف خدمة
 أعظم حاسة لئلدراؾ والعلم .

: حركة تلقائية ذاتية أعقبت العلم واليقين والطمأنينة بما شاىد، والتقبيل دليل على  وفقّبلت)ب( 
ودليل مادي ملموس فيو التقاء بين شفتي سلماف وخاتم النبوة الناتىء في ظهر النبي صلى ، الحب

 فترجم حّبو بحركة وفعل .، اهلل عليو وسلم
ي صلى اهلل عليو وسلم لم يأمر سلماف : تدؿ العبارة على أف النب فأجلسني بين يديو)جػ( 

فأجلسو أمامو ، وأتى بو بين يديو، وإنما أخذه بيديو الشريفتين وأداره من خلف ظهره، بالجلوس
فما أجمل ىذا الموقف ؛ إنو مشهد رائع يتجلى فيو اللين والرفق ، تجليس المحب الشفيق بو

 والحب من قبل النبي صلى اهلل عليو وسلم .
ي اهلل عنو : "ورجوت أف تكوف البلد الذي وصف لي صاحبي" قوؿ سلماف رض (ٕٕٚ)

والثقة ، ولوال األمل باهلل، وبلسم للمحرـو، وملجأ بعد اهلل للمكلـو، الرجاء واألمل مبلذ للمبتلى
 بما عنده ؛ لم يكن للحياة طعم وال معنى .

، قوؿ سلماف رضي اهلل عنو : "ظلموني فباعوني" الظلم ىو الطغياف وتجاوز الحد (ٕٕٛ)
 .ـ الظلم على نفسو سبحانو وحرّ ، مها اهللوىو من كبائر الذنوب التي حرّ ، والتعدي على اآلخرين

ماذا تقوؿ؟"  ؟قوؿ سلماف رضي اهلل عنو : "فجعلت أقوؿ البن عمو ... ماذا تقوؿ (ٜٕٕ)
كرر الكبلـ على المتحدث يفي حاؿ االندىاش واالستغراب من الموقف الذي يراه اإلنساف ؛ قد 

 . للتأكد من صدقوو للتثبت 
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من الخروج ، فقدر اهلل على سلماف رضي اهلل عنو أمورًا كثيرة، الرضا بالقضاء والقدر (ٖٕٓ)
،  إلى المدينة وبيعو في الطريق تورحلو ، من البيت إلى االلتحاؽ بركب الشاـ إلى خدمة األساقفة

ى بالقضاء كل ىذا أمور قّدرىا اهلل وقضاىا على سلماف رضي اهلل عنو فعلى المسلم أف يرض
 وال يتم إيماف العبد إالّ بو .، والقدر ألنو ركن من أركاف اإليماف

 ،ق وجذب، وعرضت بأسلوب بسيط وسلسإنها قصة رائعة وجميلة، وفيها تشوي (ٖٕٔ)
 رغم أف سلماف ليس عربياً لكنو عرضها لنا بعبارات سهلة ببل تكلف.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 



 

                                              

 

(46)  

 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو

 

 الخاتمػػػة
ه من ناطاستنب  مع ىذه القصة العظيمة , وما ويف هناية ادلطاف , وبعد أن عشنا سويا  

علّي أن أقول : إن على  لزاما   من فوائد وِحَكم , أجد   واستلهمناهدروس وعرب , 
طريق العزّة  لبحث عنل, واليقعد بو اخلور والضعف  لليأس ال يستسلمادلسلم أن 

, وحرّي بكل من يقول ال إلو إاّل اهلل , أن جيعل لو يف ىذه احلياة رسالة  والكرامة
 .يعيش ذلا , وميوت من أجلها

؛ ولقد رأينا كيف أّن ىذا الصحايب اجلليل رضي اهلل عنو , خرج من بلده أصفهان 
, وباع أرضو ,  وعاش من أجلعن احلقيقة , لو ىدف واحد ,  بأرض فارس باحثا  

إهنا وضحى بكل شيء من أجل الدين احلق , ودياره , ومالو , وأىلو وعشريتو , 
 , ولوحة رائعة متحركة حتكي أعظم العرب.صورة حّية وواقعية من أمجل الصور

يف  , لن يتقدم أبدا , بل سيظلّ  أو رسالةإّن الذي يعيش يف ىذه احلياة بال ىدف 
, ال يؤبو لو , وال يلتفت إليو , وسيعيش إنسانا عاديا  مكانو , مهما طال بو الزمان

 . بسيطا
 ر لو فطنت لو  ** ** فاربأ بنفسك أن ترعى مع اذلملـك ألمقد ىّيؤو 
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 قصة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو
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