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 المضامين التربوية في سيرة الصحابي سلمان الفارسي رضي هللا عنه
لقد حفل التاريخ اإلسالمي بنماذج رائعة من الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق  وبذلوا في سبيل ذلك و أعظم نعمة في 

هللا عنه ضحى في سبيل الحقيقة ورمى نفسه في أحضان الفقر وُبيع في الوجود هي نعمة اإلسالم, فالصحابي سلمان الفارسي رضي 
 سوق الرقيق وهو في طريقه بحثًا عن الحقيقة.

 حياته:
 اسمة ونسبه: 

ويعرف بسلمان الخير أصله من فارس  رام هرمز, من قرية يقال لها جي,  وكان إذا  هو سلمان أبو عبد هللا الفارسي مولى الرسول 
قيل له: ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن اإلسالم من بني ادم وكان سلمان يطلب دين هللا تعالى ويتبع من يرجو ذلك عنده, فدان 

بي ذلك بضعه عشر رباًّ من رّب إلى رّب حتى أفضى إلى النبالنصرانية وغيرها, وقرأ الكتب, وصبر على مشقات نالته وتداوله في 
 ه(.1426صلى هللا عليه وسلم ومن هللا عليه باإلسالم )ابن عبد البر.

قيل: كان اسمه مابه  وقيل اسمه بهبود ويقال أنه أدرك وصي عيسى وروي البخاري في صحيحه عن سلمان أنه تداوله بضعه عشر 
 ه(.1433سيدًا )ابن حجر.

ه(: أن سلمان سابق الفرس إلى اإلسالم وقال أبو نعيم األصبهاني: إنه عاد إلى أصبهان زمن عمر, وكان 1417روي الذهبي )وقد 
له بنت بأصبهان لها نسل وبنتان بمصر, صحب النبي صلى هللا عليه وسلم وخدمه وحدث عنه, له في مسند بقّي ستون حديثًا وأخرج 

 ثالثة أحاديث, وكان لبيبًا حازمًا من عقالء الرجال  وعبادهم ونبالئهم.له البخاري اربعه أحاديث  ومسلم 
 في كتابته. أسلم مقدم النبي  وقد سافر سلمان يطلب الدين مع قوم فغدروا به فباعوه من اليهود, ثم إنه قد كوتب فأعانه النبي 

لخندق وشهد ما بعدها, وواله عمر المدائن ا المدينة. ومنعه الرق من شهود بدر وأحد , و أول غزوة غزاها مع النبي 
 ه(.1433)الجوزي.
 إسالمه:

كان سلمان الفارسي رضي هللا عنه أول من دخل اإلسالم من بالد فارس وقصة دخوله اإلسالم مرت برحلة بحث طويلة لقد غادر دين 
 في المدينة.  ا لقي رسول هللا المجوسية  الذي لم يكن مقتنع بحقيقته إلى دين النصرانية  ثم إلى دين اإلسالم عندم

قال سلمان الفارسي كنت رجال من أهل فارس من أصبهان من قرية يقال لها: جي, وكان أبي دهقان قريته, وكان يحبني حبا شديدا 
 حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت خازنها فال أتركها تخبو ساعة وكان ألبي ضيعه فيها
بعض العمل فأرسلني لها يوماً  النشغاله عن ضيعته, فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم وصالتهم 

فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم  وسألتهم عن أصل هذا الدين قالوا:  بالشام, وما زلت جالسًا عندهم حتى غربت الشمس 
ب إلى ضيعته فقلت: يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصارى فأعجبني صالتهم ودعاؤهم فقال: وبعث أبي في طلبي حتى جئته ولم أذه

 م(.2008أي بني دينك ودين ابائك خير من دينهم فقلت: كال وهللا إنه خير من ديننا, فحبسني أبي وجعل في رجلي حديداً )ابن حنبل,
ام تجار من النصارى وأرادوا الرجعة إلى بالدهم فأخبروني بهم, فقدم وبعثت إلى النصارى, فقلت لهم: إذا قدم عليكم َركب من الش

عليهم ركب من الشام تجار من النصارى, فأخبروني بهم, فألقيت الحديد من رجلي, وخرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت: 
ي ي هذا الدين, وأحببت أن أكون معك أخدمك فمن أفضل أهل هذا الدين؟  قالوا: األسقف في الكنيسة, فجئته, فقلت: إني قد رغبت ف

كنيستك فدخلت معه, فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها, فإذا جمعوا إليه من أشياء, اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين 
كم بالصدقة فإذا , يأمر وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع, ثم مات, فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه, فقلت لهم إن هذا رجل سوء
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, هجئتموه بها اكتنزها لنفسه, ولم يعط المساكين منها قالوا: وما علمك بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: دلنا عليه, فأريتهم موضع
 ه(.1433وزي.ة. )الجفاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ذهبًا وورقًا, فلما رأوها قالوا: وهللا ال ندفنه أبدًا فصلبوه ثم رجموه بالحجار 

ثم جاؤوا برجل فجعلوه مكانه, فما رأيت رجاًل  أفضل منه, فأحببته وأقمت معه حتى حضرته الوفاُة, فقلت له: يا فالن قد حضرك ما 
ت قترى من أمر هللا فإلى من توصي بي؟ قال: أي بني, وهللا ما أعلمه إال رجاًل بالَموِصل فهو على ما كنت عليه, فلما مات وغيب لح

بصاحب الموصل فقلت له: يا فالن إن فالنا أوصاني إليك أن اتيك وأكون معك, فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه, حتى حضرته 
الوفاة, فقلت له: إن فالنا أوصى بي إليك  وقد حضرك من أمر هللا ما ترى, فإلى من توصي بي؟  قال: وهللا ما أعلم إال رجال 

نصيبين, فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت فأوصى بي إلى رجل من أهل عمورية  بنصيبين, فلما مات لحقت بصاحب
 ه(.1417بالروم )الذهبي.

وهنا سلمان يلحق بصاحب عمورية: قال: فأتيته فوجدته على مثل حالهم واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة, فلما ُحضر, قلت له: 
فالن, ثم أوصى بي فالن إلى فالن, ثم أوصى بي فالن إليك فإلى من توصي بي؟  وبم  يا فالن. إني كنت مع فالن, فأوصى بي إلى

تأمرني قال: أي بني, وهللا ما أعلمه بقي أحد على ما كنا عليه امرك أن تأتيه, ولكن قد أظلك زمان نبي, وهو مبعوث بدين إبراهيم 
ما نخل, به عالمات ال تخفى: يأكل الهدية, وال يأكل الصدقة, عليه السالم, يخرج بأرض العرب, مهاجرًا إلى أرض بين حرتين بينه

ه(, 1410وبين كتفيه خاتم النبوة, فإن استطعت أن تلحق بتلك البالد فافعل, ثم مات فمكثت بعمورية ما شاء هللا أن أمكث )ابن هشام.
  ا بي أرضكم قالوا: نعم, وحملوني حتىثم مر بي تجار من العرب, فقلت لهم: أعطيكم بقراتي وغنمي على أن تحملوني حتى تقدمو 

قدموا بي وادي القرى, فظلموني وباعوني عبدًا لرجل يهودي, ورأيت النخل, وطمعت أن تكون البلد الذي وصفت لي, فأقمت عنده حتى 
ي رقي, حتى بعث مت فقدم رجل من بني قريظة فابتاعني, فخرج بي حتى قدمنا  المدينة, فو هللا ما هو إال أن رأيتها فعرفت نعتها, فأق

هللا رسوله وخفي علي أمره حتى قدم المدينة ونزل بقباء فو هللا إني لفي رأس نخله وصاحبي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له فقال: يا 
خذتني أفالن, قاتل هللا بني َقيله, إنهم االن مجتمعون بقباء على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي, فو هللا ما هو إال إن سمعتها  ف

الرِّعدة حتى ظننت أني ألسقط على صاحبي  ونزلت أقول ما هذا الخبر؟ فغضب موالي فلكمني لكمة شديدة, وقال: ما لك! أقبل على 
 ه(.1421عملك قلت: ال شيء. )ابن سعد.

لح ومعك أصحاب وهو بقباء, فقلت له: إني قد بلغني أنك رجل صا وقد كان عندي شيء من طعام, فحملته وذهبت إلى رسول هللا 
لك غرباء ذوو حاجة, وهذا شيء كان عندي للصدقة, فرأيتكم أحق فكل منه, فقربته إليه, فقال: رسول هللا ألصحابه )كلوا( وأمسك يده 
فلم يأكل, فقلت في نفسي هذه واحدة, ثم انصرفت عنه وتحول رسول هللا إلى المدينة  فجمعت شيئًا ثم جئته فقلت إني رأيتك ال تأكل 

منها وأكل أصحابه فقلت في نفسي هاتان اثنتان, ثم جئت رسول هللا وهو يتبع جنازة من  صدقة, وهذه هدية, فأكل رسول هللا ال
استدبرته, عرف أني أستثبت  أصحابه, ثم استدرت أنظر إلى ظهره, هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما راني رسول هللا 

ظهره, فنظرت إلى الخاتم فعرفته, فانكببت عليه أقبله وأبكي, فقال لي: تحول فتحولت, فقصصت  شيئا قد وصف لي, فألقى رداءه عن
 ه(.1422عليه حديثي, فأحب  أن يسمع ذلك أصحابه )البغدادي.

كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثالث مئة  بدر وأحد ثم قال لي رسول هللا  ثم شغل سلمان الرق حتى فاتُه مع رسول هللا 
ألصاحبه أعينوا أخاكم فأعانوني حتى اجتمعت لي ثالثمائة ودية فقال لي رسول هللا  خلة أحييها له وبأربعين أوقية, فقال رسول هللا ن
 ,اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فائتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته وأخبرته ":

بيده, وما ماتت منها وديه واحدة, فأديت النخل وبقي المال, فُأتي رسول  عي فجعلنا نقرب الودي ويضعه رسول هللا فخرج رسول هللا م
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هللا بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي وقال: "خذها فأد بها ما عليك فأخذتها وأوفيتهم حقهم وُعتقت فشهدت مع رسول 
 ه(.1417الخندق ولم يفتني معه مشهد )الذهبي. هللا 

 صفاته:
 خفة الظل: 

كان سلمان رضي هللا عنه يتحين الفرص ليدخل الفرحة على قلوب الصحابة فعن أبي البختري قال: جاء األشعث بن قيس وجرير بن 
ال أدري. فارتابا. قال: إنما صاحبه من ؟ قال: عبد هللا, ودخال على سلمان في خص, فسلما وحياه, ثم قاال: أنت صاحب رسول هللا 

ن م دخل معه الجنة, قاال: جئنا من عند أبي الدرداء, قال: فأين هديته؟ قاال: ما معنا هدية. قال: اتقيا هللا, وأديا األمانة, ما أتى أحد
ال: وهللا ما بعث معنا شيء إال أنه قال: إن عنده إال بهدية, قاال: ال ترفع علينا هذا إن لنا أموااًل فاحتكم, قال: ما أريد إال الهدية. قا

إذا خال به لم يبِغ غيره, فإذا أتيتماه فأقرئاه مني السالم. قال: فأي هدية كنت أريد منكم غيره هذه؟ وأي  فيكم رجاًل كان رسول هللا 
 ه(.1417هدية أفضل منها )الذهبي .

نهانا عن التكلف, لتكلفُت لكم. فجاءنا  ن فقال: لوال أن رسول هللا وعن األعمش, عن أبي وائل قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلما
بخبز وملح. فقال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر. فبعث سلمان بمطهرته. فرهنها فجاء بصعتر, فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد 

 ه(1417هللا الذي قنعنا بما رزقنا, فقال سلمان: لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة. )الذهبي.
  التواضع:

لقد كان سلمان الفارسي متواضعًا ولذلك  رفعه هللا تعالى وأعلى قدرة في الدنيا واالخرة ومن أمثلة تواضعه رضي هللا عنه: عن جرير 
ملُت حبن حازم: سمعت شيخًا من بني عبس يذكر عن أبيه قال: َأتيُت السوق, فاشتريُت علفًا بدرهم, فرأيُت سلمان وال أعرفه, فسخرته, ف
 ,عليه العلف, فمرَّ بقوم, فقالوا: نحمل عنك يا أبا عبد هللا, فقلُت: من ذا؟ قالوا: هذا سلمان صاحُب رسول هللا.  فقلُت: له لم أعرفك

 ه(.1417ضعه. فأبى حتى أتى المنزل )الذهبي.
ر عليه سراويل وخدمتاه)الخلخال( وعن ميمون بن مهران, عن رجل من عبد القيس قال: رأيت سلمان في سرية وهو أميرها على حما

تذبذبان )تتحركان(, والجند يقولون: قد جاء األمير. قال سلمان: إنما الخير والشر بعد اليوم, وعن جرير قال: قال سلمان: يا جرير! 
ال قال: ظلم  ؟ قلت:تواضع هلل عز وجل فإنه من تواضع  في الدنيا رفعه هللا يوم القيامة. يا جرير هل تدري ما الظلمات يوم القيامة

د بالناس بينهم في الدنيا ثم أخذ عويدًا ال أكاد أراه بين إصبعية قال: يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجده قلت: يا أبا ع
 ه(. 1433هللا فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعالها الثمر)الجوزي.

ه, فإذا هو يعجن, فيسأله: أين الخادم, فيجيبه سلمان قائاًل: لقد بعثناه في حاجٍة فكرهنا أن نجمع عليه ويدخل عليه صاحبه يومًا في بيت
 ه(.1420عملين )خالد.

وعن عبد هللا بن بريده قال: كان سلمان إذا أصاب الشيء اشترى به لحمًا ثم دعا المجذومين فأكلوا معه. وقد افتخرت قريش عند 
ني خلقت من نطفة قذرة, ثم أعود جيفة ُمنتنة, ثم يؤدى بي إلى الميزان, فإن ثقلت فأنا كريم, وإن خفت فأنا سلمان, فقال: سلمان: لك

ه(, وعن ميسره قال: أن سلمان كان إذا سجدت له العجم, طأطأ رأسه, وقال: خشعت هلل, خشعت هلل, وقد قيل 1433لئيم )الجوزي.
 ه(.1421رضاعها ومرارة فطامها )ابن سعد. لسلمان الفارسي ما يكرهك اإلمارة؟ قال: حالوة
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  خوفه من المظالم:
كان يخشى من المظالم أيما خشية وكان يحذر أصحابة من الجور والظلم وله في ذلك قصته مع أبي الدرداء: حين كتب أبا الدرداء 

األرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: سالٌم  إلى سلمان: سالٌم عليك, أما بعد, فإن هللا عز وجل رزقني بعدك مااًل وولدًا, ونزلت في
 كعليك, اما بعد فإنك كتبت إلى أن هللا رزقك مااًل وولدًا واعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد ولكن الخير أن يعظم حلمك, وأن ينفع

سك مع الموتى علمك وكتبت إلى أنك نزلت األرض المقدسة وأن األرض ال تعمل ألحد عماًل  اعمل كأنك ترى واعدد نف
 ه(.1421)البغوي.

  الزهد:
كان عطاء سلمان الفارسي خمسة االف, وكان أميرًا على ثالثين ألفًا من المسلمين وكان يخطب الناس في عباءٍة يفترش بعضها 

 ه(.1433ويلبس بعضها, فإذا خرج عطاؤه أمضاه, ويأكل من سفيف يديه )الجوزي.
ي كان يستظل بالفيء حيث ما دار ولم يكن له بيت, فقال له رجل: أال نبنى لك بيتًا تستظل به وحّدثنا مالك بن أنس أّن سلمان الفارس

من الحّر وتسكن فيه من البرد؟  فقال له سلمان: نعم فلّما أدبر صاح به فسأله سلمان: كيف تبنيه؟ فقال: أبنيه إن قمَت فيه أصاب 
ه(. وكان سلمان يقول أشتري خوصًا بدرهم ثم أعمله 1421ابن سعد.رأسك وإن اضطجعَت فيه أصاب رجلك, فقال: سلمان: نعم )

فأبيعه بثالثة دراهم فأعيد درهمًا فيه وأنفق درهمًا على عيالي وأتصدق بدرهم. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عنه ما انتهيت 
 ه(1433)السحيباني.

 نبذه من ورعه:
. قال:  ألك شيء؟   قال: ال. قال: فمن أين؟ قال: أسأل الناس. قال سلمان: عن أبي ليلى الكندري قال: غالم سلمان لسلمان: كاتبني

 ه(.1433تريد أن تطعمني ُغسالة الناس)الجوزي.
 وفاته:

لقى فبكى سلمان, فقال سعد: ما يبكيك؟ ت -رضي هللا عنه-عندما اقترب أجله وهو على فراش الموت دخل عليه سعد بن أبي وقاص
الحوض, وتوفي رسول هللا عليه السالم وهو راض عنك, فقال: ما أبكي جزعًا من الموت, وال حرصًا   أصحابك, وترد على رسول هللا

ه(, وفي صبيحة اليوم 1433عهد إلينا فقال: "ليكن بلغة أحدنا من الدنيا  كزاد الراكب" )السحيباني. على الدنيا ولكن رسول هللا 
ك التي اسَتخبأُتك" فجاءت بها, وإذا هي صرة مسك, كان قد أصابها يوم فتح )جلوالء( الذي توفي فيه سلمان نادى زوجته: "هلمي َخِبيَّ 

فاحتفظ بها لتكون عطره يوم مماته, ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه, وقال لزوجته "انضحيه حولي فإنه يحضرني االن خلق من خلق 
: "اجفئي علي الباب وانزلي" ففعلت وبعد حين صعدت إليه, فإذا هو قد هللا, ال يأكلون الطعام وإنما يحبون الطيب" فلما فعلت قال لها

ه(, وقال ابن زنجويه: بلغني أن سلمان توفي سنة ست وثالثين قبل الجمل. وقد روي سلمان عن النبي صلى هللا 1420توفي)خالد .
الفارسي في خالفة عثمان بن عفان ه(, وقد أخبرنا محمد بن عمر قال: توفي سلمان 1421عليه وسلم أحاديث صالحة )البغوي.

 ه(.1421بالمدائن )ابن سعد.
وامن معه مسلمًا حرًا, ومجاهدًا وعابدًا وعاش مع خليفته أبي بكر ثم أمير المؤمنين عمر ثم الخليفة  لقد عاش سلمان مع الرسول 

 عثمان حيث لقي ربه أثناء خالفته.
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 :منزلته عند الرسول 
وكان هذا واضحًا من خالل احاديث الرسول عليه الصالة  كان لسلمان مكانة اجتماعية رفيعة ومنزله علمية شهد بها الرسول 

تال  : الجنة تشتاق إلى ثالثة: علّي وعمار وسلمان وعن أبي هريرة أن النبي والسالم. فعن الحسن عن أنس قال: قال رسول هللا 
دل قوما غيركم( قالوا: يا رسول هللا! من هؤالء؟ قال: فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: "هذا وقومه, هذه اآلية:)وإن تتولوا يستب

"سلمان منا أهل البيت" وقوله: "أسامه منا  ه(, وأما قول الرسول 1417لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس" )الذهبي.
 ه(1423عتبار صدق صحبته وعظيم قربه ووالئه)بكر.أهل البيت" فقال ابن حجر: فهذه منهم با

 ه(.1421:"سلمان سابق فارس" )ابن سعد.عن إسماعيل بن إبراهيم األسدي عن يونس عن الحسن قال: قال: رسول هللا 
 لى هللاينفرد به من الليل حتى كاد يغلبنا عن رسول هللا ص وعن عايشه رضي هللا عنها قالت: كان لسلمان مجلس من رسول هللا 

عليه وسلم, وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا أمرني أن أحب أربعه, وأخبرني أنه يحبهم:  علي وأبو ذر والمقداد 
:"يا سلمان ال تبغضني فتفارق دينك", قلت: يا رسول هللا وكيف ه(, وعن سلمان قال: قال لي رسول هللا 1424وسلمان")مخلوف.

 م(.2008قال: "تبغض العرب فتبغضني" )ابن حنبل,أبغضك وبك هدانا هللا, 
 مكانته العلمية:

 علمه ومواعظه رضي هللا عنه:
لقد امتن هللا عز وجل على سلمان الفارسي بسعة العلم ولعل من تأمل قصة إسالمه يتضح له هذا األمر, فالعلم من أعظم أسباب 

مريدًا به وجه هللا تعالى. وقد قال سلمان لحذيفة: يا أخا بني عبس العلم كثير الثبات في الدنيا واالخرة وخاصة إذا كان عاماًل بعلمه 
والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك, ودع ما سواه فال تعانه. وعن قتاده قال: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في 

ه(, وأخبرنا 1433ي عالنية لكي تكون هذه بهذه )الجوزي .سريرة فأحسن حسنة في سريرة, وإذا أسأت سيئة في عالنية فأحسن حسنة ف
ره أن محّماد بن عمرو النصيبيني قال: حّدثنا زيد بن ُرفيع عن معبد الُجهنى عن يزيد بن عميَرة الّسكَسكّى وكان تلميذًا لمعاذ أّن معاذًا أ

 ه(.1417يطلب العلم من أربعة أحدهم سلمان الفارسي)ابن سعد. 
سلمان. قال: إن هللا عز وجل ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيها خيرًا فيردهما خائبتين )ابن  عن أبي عثمان عن

 م(.2008حنبل.
وعن جرير قال: قال سلمان: يا جرير تواضع هلل عز وجل, فإنه من تواضع هلل عز وجل في الدنيا رفعه هللا يوم القيامة. يا جرير هل 

ة؟ قلت: ال. قال: ظلم الناس بينهم في الدنيا, ثم أخذ عويدًا ال أكاد أراه بين إصبعيه قال: يا جرير لو تدري ما الظلمات يوم القيام
طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجده؟ قلت: يا أبا عبد هللا فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعالها الثمر. "وعن 

ا كان يدعوا هللا في السراء فنزلت به الضراء فدعا قالت المالئكة: صوت معروف من ادمي أبي عثمان عن سلمان قال: إن العبد إذ
ضعيف. فيشفعون له وإذا كان ال يدعو هللا في السراء فنزلت به الضراء قالت المالئكة: صوت منكر من ادمي ضعيف. فال يشفعون 

 ه(.1433له )الجوزي.
ه(, وروى قتادة, عن 1417هم بكل ما أعلم, لقالوا: رحم هللا قاتل سلمان. )الذهبي.وعن المدائني أن سلمان الفارسي: قال لو حدثت

خيثمة, عن أبي هريرة, قال: كان سلمان صاحب الكتابين. قال قتادة: يعني اإلنجيل والفرقان. وعن أبى البختري قال: سئل عليٌّ عن 
 ه(1426البيت )ابن عبد البر .سلمان فقال: علم العلم األول واالخر, بحر ال ينزف, وهو منا أهل 
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ستمائة سنة, والمراد بالفترة المدة التي ال يبعث فيها رسول من هللا, وال  وعن أبي عثمان عن سلمان قال: فتره بين عيسى ومحمد 
يمتنع أم ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول األخير: نقل ابن الجوزي االتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا )ابن 

 ه (. 1421حجر.
سالم, وتطعم الطعام, وتصلي والناس نيام عن أوس قال سألنا سلمان رضي هللا عنه عن عمل نعمله فقال: تفشي ال

يقول: إن أول  ه(, وعن عامر بن عطية قال: رأيت سلمان أكره على طعام فقال: حسبي إني سمعت النبي 1416)األصبهاني.
 ه(.1399الناس جوعًا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا, يا سلمان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )الهندي.

ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان فقال: أوصني؟ قال: ال تتكلم! قال: ال يستطيع من عاش في الناس أن ال يتكلم!  وعن
قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت قال: زدني. قال: ال تغضب, قال: إنه ليغشاني ما ال أملكه! قال: فإن غضبت فأمسك لسانك 

الناس. قال: ال يستطيع من عاش في الناس أن ال يالبسهم! قال: فإن ال بستهم فاصدق الحديث وأد ويدك. قال: زدني. قال: ال تالبس 
ه(, وعن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة وأخذ منها ُغصنًا يابسًا فهزه 1433األمانة )الجوزي.

وأنا معه تحت شجرة  عل هذا: قلت: ولم تفعله فقال: هكذا فعل بي رسول هللا حتى تحات ورقة, ثم قال: يا أبا عثمان أال تسألني لم أف
فأخذ منها غصنا وقال: يا سلمان أال تسألني لم أفعل هذا قلت: ولم تفعله قال: "إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 

 ر وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلكالصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات الورق وقال: )وأقم الصالة طرفى النها
 م(.2008ذكرى للذاكرين( )ابن حنبل.

 والصحابة بعلمه: رأي النبي 
قول سلمان ألبي الدرداء: إن ألهلك عليك حقا. فقال: "ثكلت سلمان أمه, لقد اتسع من العلم".  وعن شيبان عن قتاده  قد بلغ النبي 

ه(, وعن ابن جريج عن زاذان قال: ُسئل 1417م الكتاب( قال: سلمان وعبد هللا بن سالم )الذهبي .في قوله تعالى: )ومن عنده عل
ول ألَعليٌّ عن سلمان؟ فقال: ذلك امرٌؤ لنا أهل البيت, من لكم بمثل لقمان الحكيم, َعِلَم العلم األول, وأدرك العلم االخر وقرأ الكتاب ا

 ه(.1421عد.والكتاب االخر وكان بحرًا ال ينزف)ابن س
عن ابن سيرين أن النبي صلى هللا عليه وسلم. قال ألبي الدرداء: "يا عويمر! سلمان أعلم منك. ال تخص ليلة الجمعة بقيام وال يومها 

 ه(.1417بصيام " )الذهبي .
 غزواته: 

ه األحزاب )الخندق( هي أول وغزو  عندما عتق سلمان من الرق شهد الخندق وما بعدها ولم يتخلف مع غزوه غزاها  مع رسول هللا 
 مغازي سلمان الفارسي وقد وقف موقفًا عظيما في هذه الغزوه ال ينساه التاريخ على مر العصور.

 غزوه الخندق:
ه(, كانت غزوه الخندق في شوال من السنة الخامسة, خرجت 1417قال الواقدي: أن أول مغازي سلمان الفارسي الخندق)الذهبي .

يان بن حرب, وخرجت غطفان وقائدها عيينه بن حصن بن حذيفة في بني فزارة و الحارث بن عوف بن أبي قريش وقائدها أبو سف
حارثه المري في بني مرة ومسعود بم رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه, وهذا الجيش لم يمثل قريش وحدها بل كل القبائل 

أصحابه ليشاورهم في األمر وتقدم  أنفسهم في موقف عصيب وجمع الرسول  التي رأت في اإلسالم خطرًا عليها, ورأى المسلمون 
سلمان الفارسي وألقى من فوق هضبة عالية نظرة فاحصة على المدينة فلقيها كما عهدها محصنة بالجبال والصخور المحيطة بها 

رب من قبل في لم بمقترحه الذي لم تعهده العولكن هناك فجوه واسعة يستطيع الجيش أن يقتحم منها, فتقدم للرسول صلى هللا عليه وس
حروبها  قال سلمان: يا رسول هللا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا, وكلمة خندق فارسية األصل, وظلت قريش جاثمة في خيامها 
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نادى أبو دت شملها و شهرًا عاجزة عن اقتحام المدينة حتى أرسل هللا تعالى عليها ذات ليله ريح صرصر عاتيه اقتلعت خيامها وبد
 ه(1420سفيان جنوده أمرًا بالرحيل )خالد.

الخندق عام األحزاب, فاحتج المهاجرون واألنصار في سلمان الفارسي, وكان رجاًل قويًا, فقال المهاجرين: منا سلمان,  وقد خط النبي 
(, أخلص سلمان الفارسي رضي هللا عنه  النية 1417:" سلمان منا أهل البيت ". )الذهبي.وقالت األنصار: سلمان منا, فقال النبي 

 هلل و لنصرة دينه أتى من بالد فارس ليسلم هلل ويكون سببًا في حفر الخندق لينفع هللا به اإلسالم والمسلمين 
 دعوة سلمان الفارسي يوم القصر األبيض ثالثة أيام: 

عن أبي البختري: أن جيشًا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي هللا عنه حاصروا قصرًا من قصور فارس, فقالوا: 
يدعوهم, فقال لهم: أنا رجل منكم فارسي أترون العرب  يا أبا عبد هللا, أال ننهد إليهم؟  قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول هللا 

فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا, وإن أبيتم إال دينكم تركناكم عليه وأعطيتمونا الجزية عن يٍد وأنتم تطيعني, فإن أسلمتم 
 ,صاغرون, قالوا: ما نحن بالذي نؤمن, وما نحن بالذي نعطي الجزية, ولكنا نقاتلكم. قالوا: يا أبا عبد هللا, أال ننهد إليهم ؟  قال: ال

 ه(.1416ل هذا. ثم قال: انهدوا إليهم فنهدوا إليهم, ففتحوا ذلك الحصن )األصبهاني.فدعاهم ثالثة أيام إلى مث
 المضامين التربوية من سيرة سلمان الفارسي في الجانب العقدي

و ه إن اإليمان بالعقيدة اإلسالمية والدعوة إليها من أهم الواجبات وتعد التربية العقدية أساس لجميع نواحي التربية. ذلك أن اإليمان
مية المحرك للفرد لعباده ربه واإلحسان إلى خالقه فالتربية اإليمانية من أعظم الوسائل التي ينبغي االهتمام بها ولقد أولت التربية اإلسال

م اهذا الجانب عناية مهمة فالمنهج النبوي حريص على ترسيخ اإليمان في القلوب وكذلك الصحابه اهتموا بالتربية اإليمانية وأولوها اهتم
عظيم وركزوا على غرس اإليمان في قلوب أبنائهم وتالميذهم منذ الصغر وتربيتهم عليها. والعقيدة اإلسالمية أساسها: اإليمان باهلل 

 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وبالقدر خيره وشره.  
ر ذا الدين؟ ومن أفضل هذا الدين لم يفكويتضح بوادر إيمان سلمان رضي هللا عنه من قصه إسالمه عندما سأل النصارى عن أصل ه

في شي سوى البحث عن الدين والعقيدة الصحيحة وجاهد في ذلك عندما غادر دياره وبيع في السوق وأصبح رقيق كل هذا من أجل 
 البحث عن الحق.

المجوسية  اإلسالم, وقد اجتهد سلمان فيبالرغم أنه نشأ وسط المجوسية وعبادة النار, لكن هللا أراد له السعادة األبدية والنجاة فساقه إلى 
ظنا منه أنه الحق ثم اجتهد في النصرانية ثم كان اخر اجتهاده في اإلسالم, وإن العزه تكون بالدين اإلسالمي ويتضح ذلك من قول 

ن ابن نا سلماسلمان في قصه إسالمه عندما قال كنت رجاًل فارسي ولم يقل أنا رجل فارسي وعندما سئل عن نسبه يومًا فأجاب: أ
 ه(1402اإلسالم  ويفتخر بإسالمه )السلطاني.

كان إسالم سلمان رغبه وتطوعًا ولم يكن مكرهًا فكان يبحث عن الحق وعزم على تحقيق هدفه بال تردد في البحث عن الدين الصحيح 
إلى  التنقل من خدمه شخصرغم أنه واجه صعوبات عندما قابل أول رجل نصارى وكان رجل سوء لكنه لم يضعف عن تحقيق هدفه و 

شخص ومن مدينة إلى مدينة ومن حال إلى حال من اجل البحث عن الدين الصحيح أمر متعب ولم يتخاذل في ذلك وأيضا ضحى 
 سلمان رضي هللا عنه ببقراته وغنيمته في الدنيا واثر ما عند هللا  والذهاب إلى أرض العرب للبحث عن الرسول الذي وصف له. 

ارسي قد شارك المسلمين في حياة النضال والجهاد من أجل العقيدة الصحيحة بعد أن نال حريته بكتابته, فقد اندمج في إن سلمان الف
وشارك في كل الغزوات معهم بعد التحرر ولم يفته من تلك الغزوات اال غزوه بدر وأحد ألنه كان عبدًا  حياة الصحابة مع رسول هللا 

د عليه, ولقد حرص سلمان رضي هللا عنه أن يقص قصة إسالمه لما فيها من العظة والعبرة التي تشرح مملوكا لسيده والمملوك ال جها
 النفس لإلسالم  فقد اهتدى سلمان إلى الحق بعد معاناة مريرة وبحث طويل.
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لسراء كان يدعوا هللا في ا وفي سيرة سلمان الفارسي وما حوته من مواقف متعددة تدل على اإليمان بالمالئكة عندما قال:  إن العبد إذا
فنزلت به الضراء فدعا قالت المالئكة: صوت معروف من ادمي ضعيف فيشفعون له, وإذا كان ال يدعوا هللا في السراء فنزلت به 

 الضراء قالت المالئكة: صوت منكر من ادمي ضعيف فال يشفعون له.
الكتب السماوية, انفرد سلمان بأنه مر على األديان القائمة في وفي سيرة سلمان الفارسي وما حوته من مواقف تدل على اإليمان ب

عصره وباشر كال منها فتره من حياته  المجوسية دين أجداده ومن ثم النصرانية حتى استقر أخيرًا  على  اإلسالم. وفي أوصاف 
مذكورة عند أهل  ثالث صفات عظيمة للنبي الرسول صلى هللا عليه وسلم )بين منكبية خاتم النبوة يأكل الهديه وال يأكل الصدقة( هذه 

الكتاب فحفظ سلمان هذه الصفات وطبعت في قلبه حتى تحقق منها بعد ذلك وآمن بالرسول محمد صلى هللا عليه وسلم والكتاب الذي 
 أنزل معه.

فهو رجل من الفرس  إن سلمان الفارسي رضي هللا عنه  من خيار الصحابة وفضالئهم فقد نال مكانة سامية  في أسرة الرسول 
غريب عن العرب يلحقه الرسول العربي بأسرته وعشيرته )سلمان منا أهل البيت(. ما ذاك إال لرابطة الدين التي تمحو فوارق العرق 

 ه(.1402والوطن واللون وتثبت رابطة العقيدة التي قوت هذه الصلة الروحية التي شرعها الرسول المته.)السلطاني.
لى فوات الغزوات عنه ولم يشهدها مع الرسول  وهو كان رقيقا  ثم لم يفته بعد ذلك مشهد من المشاهد مع الرسول وقد تحسر سلمان ع

  .هذا دليل على حرصه رضي هللا عنه ورغبه في التعويض عما فاته 
مان قال افتخرت قريش عند سلويتضح من سيرة سلمان الفارسي رضي هللا عنه إيمانه باليوم االخر وحقيقة البعث والحساب عندما 

سلمان لكني خلقت من نطفه ثم أعود جيفة منتنة ثم يؤدى بي إلى الميزان فإن ثقلت فأنا كريم وإن خفت فأنا لئيم, قوله هذا دالله على 
لطعام فيها ا إيمانه بالبعث وما بعد البعث من حساب وجزاء وأيضا مقولة سلمان لما افتتح المسلمون جوخى دخلوا يمشون فيها وأكداس

مثل الجبال ورجل يمشى إلى جانب سلمان فقال له: يا أبا عبدهللا أال ترى ما أعطانا هللا. ورد عليه سلمان: وما يعجبك؟ فما ترى إلى 
 ه(.1433جنب كل حبه مما ترى حسابًا؟.)الجوزي.

لخروج على سلمان أمور كثيرة رضي بها أوال ا يتضح هذا من سيرة سلمان الفارسي تدل على اإليمان بالقدر خيره وشره, ففد قدر هللا
من بيته  وترك أهله ودياره والنعمة والملك والراحة للبحث عن الدين الصحيح ومن بعد ذلك خدمة األساقفة وتنقله من أسقف ألسقف 

وأصبح عبدًا  الطريق ومن حال لحال  ورحلته إلى المدينه للبحث عن النبي الذي سيخرج في أرض العرب ورضي بالقدر عندما بيع في
 مملوكًا لرجل يهودي كل هذا وسلمان كان راضيًا.

واتضح في  سيرة سلمان الفارسي رضي هللا عن يدل على مبدأ الوالء و البراء, إن حقيقة الوالء و البراء هي حقيقة التوحيد الذي هو 
ه إال بوالء وبراء إذ التوحيد هو شهادة أن ال إله إال هللا و)ال إلحق هللا على عبادة فإن التوحيد هو اجتماع الوالء والبراء معًا فال توحيد 

عالى:" ولقد ت إال هللا( فيها الوالء و البراء فـ )ال إله( براءة من كل ألوهية لغير هللا و )إال هللا( والء إفراد الوالء بالعبودية هلل وحده قال
ت " فاعبدوا والء واجتنبوا الطاغوت براء فهذه دعوة الرسل جميعًا تدعو إلى الوالء بعثنا في كل أمة رسوال أ، اعبدوا هللا و اجتنبوا الطاغو 

م(, ويتضح من سيرة سلمان الفارسي ما يدل على إيمانه بمبدأ الوالء والبراء وذلك عندما ءامن باهلل وصدق 2012والبراء )الجهني.
 برسله وترك وهاجر ديار الكفر للبحث عن الدين الحق.
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 سرة في تطبيق المضامين التربوية المتعلقة بالجانب العقدي:دور األ
لقد ظهر الجانب العقدي عند سلمان الفارسي في كثير من المواقف ومسئولية الوالدان االهتمام بهذا الجانب وترسيخه في نفوس الناشئة 

لألبوين في هذا الجانب وهي كالتالي  وعلى األبوين تنشئة الولد على عقيدة اإليمان وتلقينه مبادئ اإلسالم وهناك مسؤولية
 ه(: 1412)علوان.

 أن يرشدوهم إلى اإليمان باهلل وقدرته المعجزة. .1
 أن يغرسوا في نفوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية هلل رب العالمين. .2
 أن يربوا فيهم روح المراقبة هلل سبحانه وتعالى في كل تصرفاتهم وأحوالهم. .3

ط الولد منذ تعلقه بأصول اإليمان وتعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة والتربية اإليمانية هي رب
وإن غرس بذرة اإليمان في نفس الصغير, ينعكس عليه باإليجاب على كل أقواله وأفعاله ألن طريقه التلقين تناسب الطفل في السنين 

أردنا أن نثبت مرتكزات وأسس كاإليمان باهلل حيث أن الطفل يسهل عليه الحفظ في الصغر األولى بل إن األمر يستلزم التكرار إذا 
 وخصوصًا مع التكرار وقال اإلمام ابن قيم الجوزيه: "إذا كان وقت نطقهم فليلقنوا ال إال اال هللا, محمد رسول هللا وليكن أول ما يقرع

ذلك الفطرة السليمة التي فطر هللا الناس عليها", واإليمان باهلل عز وجل أول مسامعهم معرفه هللا سبحانه وتوحيده إن مما يعين على 
 هقيمة ينبغي أن نهتم بها وننشئ أبناءنا عليها فهي القاعدة األساسية للحياة وعلى مثل هذه األصول )اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسل

 يكون عبدًا هلل ممتثاًل ألوامر هللا ومجتنبًا نواهيه.واليوم االخر وبالقدر خيره وشره( يجب أن يتربى الناشئ بأن 
على الوالدين تقديم الدروس العلمية في العقيدة بما يناسب المرحلة العمرية وترسيخ هذه الدروس في ذهن أوالدهم, وعلى الوالدين أن 

ليهم هم بأهمية التوحيد وعرضة عيحرصوا كل الحرص على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس أطفالهم, وعلى الوالدين تعريف أوالد
بأسلوب مبسط وبعث روح المراقبة والخوف من هللا والحث على األعمال الصالحة, ويجب على الوالدين أن يغرسوا مبدأ الوالء والبراء 

ل الرسول على يم قو في نفوس أوالدهم والقيام بوظائف اإلسالم علمًا واعتقادًا وإخالص جميع األعمال واألفعال هلل سبحانه وتعالى وتقد
قول أي أحد كائنًا كان والمناصرة للمسلمين والسرور لسرورهم والتألم أللمهم والنصح والمحبة لهم والبغض للكافرين وعدم تقليدهم 

 ومواالتهم. 
فعًا إلى مناجاة هللا دعلى المربين ترسيخ اإليمان في الناشئة بمراقبة هللا تعالى والخضوع واالستسالم له ألن اإليمان الحي يدفع المسم 

تعالى في السراء والضراء واالعتصام به عند الكروب وحين يصبح اإليمان على هذه الصورة يكون مصدرًا البتهاج الروح وراحة الفؤاد 
 واطمئنان النفس,  وبذلك يستطيع الشباب مقاومة تيار الشهوات الجارف.
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 , دار البيان: الكويت1الصحابة,تحقيق محمد األمين الجنكي, طه(, معجم 1421البغوي.ع )

 ه(. صور من سير الصحابة. دار ابن خزبمة .الرياض. المملكة العربية السعودية1433السحيباني.ع )

 هـ(. رجال حول الرسول صلى هللا عليه وسلم .دار الكتب العلمية. لبنان.1420خالد. م )

 تحقيق:خالد مصطفى طرطوسي, دار الكتب العربي:بيروت لبنان الجوزي.ج )د.ت.(. صفوة الصفوة ,

 ,مؤسسة الرسالة:بيروت. لبنان11ه(,سير أعالم النبالء, تحقيق:شعيب األرناؤوط, وحسين األسد,ط1417الذهبي.م )

 ,مكتبة الخانجي:القاهره.  1ه(,الطبقات الكبير,تحقيق:علي محمد عمر ,ط1421ابن سعد.م )

 أهل السنة و الجماعة في الصحابة و أهل البيت.دار العقيدة: القاهرة ه(.عقيدة1423بكر.ع )

 , دار الغرب اإلسالمي:بيروت.لبنان1ه.(, تاريخ مدينة السالم, تحقيق: بشار معروف, ط1422البغدادي,أ )

 ,المكتبة العصرية:بيروت:لبنان .1ابن حجر.أ )د.ت(.األصابه في تمييز الصحابة,ط

 لية األولياء وطبقات األصفياء,دار الفكر: بيروت لبنانه(, ح1416األصبهاني,أ )

 ه(.كنز العمال في سنن األقوال واألفعال.تحقيق:بكري الحياني, وصفوت السقا. مؤسسة الرسالة: بيروت: لبنان1399الهندي.ع )

 مية:بيروت,دار الكتب العل1ه(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.تحقيق: عبدالمجيد خيالي,ط1424مخلوف.م )
 . دار الكتاب العربي:بيروت3ه(,السيرة النبوية,تحقيق:عمر تدمري.ط1410ابن هشام,ع )

 ,الرياض1ابن حجر.أ )د.ت(.فتح الباري في شرح صحيح البخاري ,تحقيق : عبدالقادر الحمد,ط
 . دار الفكر, بيروت1ه(.اإلستيعاب في أسماء األصحاب.ج1426ابن عبد البر.ي )

 .دار الكتب العلمية:بيروت 1م(.مسند اإلمام أحمد بن حنبل, تحقيق :محمد عبدالقادر عطا.ط2008ابن حنبل.أ)
 .دار البعث: الجزائر1ه(.في سبيل العقيدة اإلسالمية.ط1402السلطاني.ع.)

 .:دار السالم: القاهرة: جمهورية مصر العربية11ه(.تربية األوالد في اإلسالم.ط1412علوان.ع )
 .دار الفكر: دمشق:سوريا 28أصول التربية اإلسالمية و أساليبها.طه(.1431النحالوي.ع.)
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