سلامن املحمدي يف تراث الفریقنی

نجم الدین الطبسی
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
االقالم تقرص من أن تکتب حول من انتظر الرسول منذ أربعامئة سنة و ما سجد ملطلع الشمس قط و سامه األئمة
األطهار سلامن املحمدی و أنه منا أهل البیت و انتقل و تنقل من عامل إلی عامل و من قصبة الی قصبة و سلک
األودیة و الرباری متحمال األذی و االتعاب فی سبیل طلب بغیته و ضالته املنشودة .ماذا تکتب االقالم عمن کان
ويص ويص عیسی و تفرد امریاملومننی من تولی جتهیزه و غسله مما یدل علی سمو مقامه و عصمته کیف و الوصی
الیغسله اال نبی أو وصی .ما نقول فیمن قال فیه االمام الکاظم اذا کان یوم القیامة نادی مناد أین حواری حممد بن
عبداهلل الذین مل ینقضوا العهد و مضوا علیه فیقوم سلامن و املقداد و أبوذر.
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و قد کان حمدثا و کان من املتوسمنی و عنده علم االسم االعظم کام فی معجم اخلوئی عن الباقر و الصادق

.

و عن ابن شاذان ما نشأ فی االسالم رجل من کافة الناس کان أفقه من سلامن الفاريس .کیف و لو علم أبوذر ما
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بینهام فام ظنک بسائر اخللق .نعم کانت املالئکة حتدثه علی ما ورد

فی قلب سلامن لقتله و قد آخی رسول اهلل
عن الصادق.

کیف نستطیع وصف من قرء کربال و ما جری فیها من املآسی قبل احلادث بسننی فقال حنی انتهی الیها هذه
مصارع اخوانی هذا موضع رحاهلم و هذا مناخ رکاهبم و هذا مهراق دمائهم قتل هبا خری االولنی و یقتل هبا خری
االخرین و ملا وصل حروراء قال خرج هبا رش االولنی و خیرج هبا رش االخرین و ملا وصل الی الکوفة قال و یملی
الفم هنا قبة االسالم.
هذا و قد ترجم له الفریقان و من کبار أعالمنا فهذا السید اخلوئی ترجم له اکثر من اثنی عرش صفحه قائال فی
آخره الروایات فی مدحه و جاللته متواترة .و قد ادعی البعض له العصمة کابن العريب کیف و هو ممن هبم
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3

یمطرون کام عن امریاملؤمننی .یکفینا فی سمو مقامه ما رواه السید البحرانی عن األصبغ بن نباته من تکلم سلامن
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مع املوتی و سواله عام جری علیهم من النزع و حالة االحتضار الی الدفن .ثم بعد أن توفی جاء عيل متنکرا فغسله
بیده و کفنه و صلی علیه و صلینا و حلده بیده الرشیفة و هذا املجیء من املدینة الی الکوفة کان باعجاز من
امریاملؤمننی و تفصیله فی درر االخبار آلیةاهلل املرحوم الشیخ الطبيس تغمده برمحته الواسعة .و حق أن خیصص له
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کتب و موسوعات کام أفرد املریزا النوري کتابا مستقال فی بیان شخصیته والعالمه املجلسی فی التاسع عرش من
موسوعته القیمة بل نقول شذ خلو کتاب من مؤلفات علامئنا االبرار فی التاریخ و الفضائل و املناقب و احلدیث
اال و لسلامن فیه ذکر أو روایة ،علی سبیل املثال ال احلرص رجال الشیخ و فهرست الشیخ و اخلالصة للح ّلی و
التحریر الطاوويس و عیون أخبار الرضا للصدوق و رجال الربقي و نقد الرجال و جامع الرواة و منتهی املقال و
اخلصال و الکايف و تکملة الرجال و االمايل للصدوق و املفید و الطويس و االختصاص للمفید و غریها .کام
تعرض أعالم أهل السنة أیضا لرتمجته کام فی سری أعالم النبالء و هتذیب تاریخ دمشق و هتذیب التهذیب و أسد
الغابة وجترید أسامء الصحابة و االصابة و االستیعاب و طبقات ابنسعد و الوايف و تاریخ دمشق و غریها .و زبدة
املخض إن سلامن له من علو املقام و جاللة القدر و عظم الشأن عن املسلمنی بحیث الحیتاج إلی التوثیق فهو أرفع
و أشهر من ذلک کیف و هو فی قمة االیامن و حاز کل أوصاف اخلری و الصالح و هو من أوحدی الصحابة
فرضوان اهلل علیه و حرشنا معه و يف زمرة أولیائه املعصومنی ان شاء اهلل .أما فی هذا املقال املتواضع حاولنا قدر
ثم تقدیم هذا اجلهد
املستطاع االطالل علی شخصیته و تلخیص ما ورد فی شأنه مع رعایة االختصار و االجیاز ّ
املتواضع خدمة لالسالم واملسلمنی و تقدیرا هلذه الشخصیة اخلالدة علی مر العصور و هذا نحن نذکر مقاطع من
حیاته و اخالقیاته و سیاسته و فصاحته و عاقبته و حسن منقلبه فسالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم حییی عاش
سعیدا و مات سعیدا.
ترمجة سلامن
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قال أبو أمحد احلاکم هو أبوعبد اهلل سلامن اخلری الفاريس من أهل أصبهان ویقال من أهل رامهرمز أتى الکوفة
وأسلم عند قدوم النبي وکان قبل یقرأ الکتب ویطلب الدین وکان عبدا لقوم من بني قریظة فکاتبوه فأدى رسول
اهلل کتابته وعتق وأول مشاهده اخلندق وله صحبة من النبي ومات يف خالفة عثامن باملدائن.
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اسمه و نسبه
هو سلامن ابن االسالم ،أبوعبد اهلل الفاريس سابق الفرس إىل االسالم ،صحب النبي وخدمه و حدث عنه .و روى
عنه ابن عباس ،وأنس بن مالك ،وأبوالطفیل ،وأبوعثامن النهدي ،ورشحبیل بن السمط ،وأبوقرة سلمة بن معاویة
الکندي ،وعبدالرمحن بن یزید النخعي ،وأبوعمر زاذان ،وأبوظبیان حصنی بن جندب اجلنبي ،وقرثع الضبي
الکوفیون .له يف مسند بقي ستون حدیثا ،وأخرج له البخاري أربعة أحادیث ،ومسلم ثالثة أحادیث .وکان لبیبا
حازما ،من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم.
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عن قتادة :کان بنی سعد بن أيب وقاص وبنی سلامن شئ ،فقال :انتسب یا سلامن ،قال :ما أعرف يل أبا يف االسالم،
ولکني سلامن ابن االسالم.
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عهد طفولیته بروایة ابن عساکر
قال إين کنت فیمن ولد برامهرمز وهبا نشأت وأما أيب فمن أهل أصبهان وکانت أمي هلا من غناء وعیش فأسلمتني
أمي إىل الکتاب فکنت أنطلق مع غلامن من قریتنا إىل أن دنا مني فراغ من کتاب الفارسیة ومل یکن يف الغلامن أکرب
مني وال أطول وکان ثم جبل فیه کهف يف طریقنا فمررت ذات یوم وحدي فإذا أنا فیه برجل طویل علیه ثیاب
شعر ونعالن من شعر فأشار إيل فدنوت منه فقال یا غالم تعرف عیسى بن مریم فقلت ال وال سمعت به قال
أتدري من عیسى بن مریم هو رسول اهلل آمن بعیسى إنه رسول اهلل وبرسول یأيت من بعده اسمه أمحد أخرجه اهلل
من غم الدنیا إىل روح اآلخرة ونعیمها قلت ما نعیم اآلخرة قال نعیمها ال یفنى فلام قال إهنا ال تفنى فرأیت احلالوة

 .6تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،268ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .7سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،804ترمجة سلامن ،رقم .41
 .8سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،844ترمجة سلامن ،رقم .41
4

والنور خیرج من شفتیه فعلقه فؤادي ففارقت أصحايب وقلت ال أذهب وال أجئ إال وحدي وکانت أمي ترسلني
إىل الکتاب فانقطع دونه وکان أول ما علمني شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشیك له وأن عیسى بن مریم رسول
اهلل وحممد بعده رسول اهلل واإلیامن بالبعث بعد املوت فأعطیته ذلك وعلمني القیام يف الصالة وکان یقول إذا قمت
يف الصالة فاستقبلت القبلة فإن احتوشتك النار فال نلتفت وإن دعتك أمك وأبوك يف صالة الفریضة فال تلتفت إال
أن یدعوك رسول من رسل اهلل وإن دعاك وأنت يف فریضة فاقطعها فإنه ال یدعوك إال بوحي من اهلل وأمرين بطول
القنوت وزعم أن عیسى علیه السالم قال طول القنوت األمان عىل الرصاط وأمرين بطول السجود وزعم أن طول
السجود األمان من عذاب القرب وقال ال تکونن مازحا وال جادا حتى تسلم علیك مالئکة اهلل أمجعنی وقال ال
تعصنی يف طمع وال عنت حتى ال حتجب عن اجلنة طرفة عنی ثم قال إذا أدرکت حممدا الذي خیرج من جبال هتامة
فآمن به واقرأ علیه السالم مني وذکر إسالمه بطوله.
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کیفیة اسالمه
وردت روایات و نصوص متعددة بعضها عن األئمة املعصومنی کاالمام الکاظم

و بعضها عن غریهم يف کیفیة

اسالمه و مضامینها توحي إلی حتمله املشاق و الصعوبات و أنه تداوله بضعة عرش أربابا يف سبیل وصوله الی دین
احلق تارة یرضب و اخری یعذب و ثالثة یسلک الطرقات البعیدة و اخلطرة و رابعة یکلفه مواله أنواع التکالیف
فوق طاقة البرش و لکنه رضوان اهلل علیه استلم لکل هذه املشاکل و االیذاء فوصل إلی احلق و صار من أهل بیت
احلق و من عائلتهم و نکتفی بام نقله الذهبی عن سلامن الفاريس قال :کنت رجال فارسیا من أهل أصبهان ،من أهل
قریة منها یقال هلا جي و کان أيب دهقاهنا .وکنت أحب خلق اهلل إلیه ،فلم یزل يب حبه إیاي حتى حبسني يف بیته کام
حتبس اجلاریة ،فاجتهدت يف املجوسیة حتى کنت قاطن النار الذي یوقدها ال یرتکها ختبو ساعة .وکانت أليب
ضیعة عظیمة ،فشغل يف بنیان له یوما ،فقال يل :یا بني! إين قد شغلت يف بنیاين هذا الیوم عن ضیعتي ،فاذهب
فاطلعها ،وأمرين ببعض ما یرید .فخرجت ،ثم قال :ال حتتبس عيل ،فإنك إن احتبست عيل کنت أهم إيل من
ضیعتي ،وشغلتني عن کل شئ من أمري .فخرجت أرید ضیعته ،فمررت بکنیسة من کنائس النصارى ،فسمعت
أصواهتم فیها وهم یصلون ،وکنت ال أدري ما أمر الناس بحبس أيب إیاي يف بیته ،فلام مررت هبم ،وسمعت
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أصواهتم ،دخلت إلیهم أنظر ما یصنعون ،فلام رأیتهم أعجبتني صلواهتم ،ورغبت يف أمرهم ،وقلت :هذا واهلل خری
من الدین الذي نحن علیه ،فواهلل ما ترکتهم حتى غربت الشمس ،وترکت ضیعة أيب ومل آهتا ،فقلت هلم :أین أصل
هذا الدین ؟ قالوا :بالشام .قال :ثم رجعت إىل أيب وقد بعث يف طلبي وشغلته عن عمله کله ،فلام جئته قال :أي
بني! أین کنت ؟ أمل أکن عهدت إلیك ما عهدت ؟ قلت :یا أبة! مررت بناس یصلون يف کنیسة هلم ،فأعجبني ما
رأیت من دینهم ،فواهلل ما زلت عندهم حتى غربت الشمس .قال :أي بني! لیس يف ذلك الدین خری ،دینك ودین
آبائك خری منه .قلت :کال واهلل! إنه خلری من دیننا .قال :فخافني ،فجعل يف رجيل قیدا ،ثم حبسني يف بیته .قال:
وبعثت إىل النصارى فقلت :إذا قدم علیکم رکب من الشام جتار من النصارى ،فأخربوين هبم .فقدم علیهم رکب
من الشام .قال :فأخربوين هبم ،فقلت :إذا قضوا حوائجهم ،وأرادوا الرجعة ،فأخربوين .قال :ففعلوا .فألقیت
احلدید من رجيل ،ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام .فلام قدمتها ،قلت :من أفضل أهل هذا الدین ؟ قالوا:
األسقف يف الکنیسة .فجئته ،فقلت :إين قد رغبت يف هذا الدین ،وأحببت أن أکون معك أخدمك يف کنیستك،
وأتعلم منك ،وأصيل معك .قال :فادخل ،فدخلت معه ،فکان رجل سوء یأمرهم بالصدقة ویرغبهم فیها ،فإذا
مجعوا إلیه منها شیئا ،اکتنزه لنفسه ،ومل یعطه املساکنی حتى مجع سبع قالل من ذهب وورق ،فأبغضته بغضا شدیدا
ملا رأیته یصنع .ثم مات ،فاجتمعت إلیه النصارى لیدفنوه ،فقلت هلم :إن هذا رجل سوء ،یأمرکم بالصدقة،
ویرغبکم فیها ،فإذا جئتم هبا ،کنزها لنفسه ،ومل یعط املساکنی ،وأریتهم موضع کنزه سبع قالل مملوءة ،فلام رأوها
قالوا :واهلل ال ندفنه أبدا .فصلبوه ثم رموه باحلجارة .ثم جاؤوا برجل جعلوه مکانه ،فام رأیت رجال  -یعني ال
یصيل اخلمس  -أرى أنه أفضل منه ،أزهد يف الدنیا ،وال أرغب يف اآلخرة ،وال أدأب لیال وهنارا ،ما أعلمني أحببت
شیئا قط قبله حبه ،فلم أزل معه حتى حرضته الوفاة ،فقلت :یا فالن! قد حرضك ما ترى من أمر اهلل ،وإين واهلل ما
أحببت شیئا قط حبك ،فامذا تأمرين وإىل من توصیني ؟ قال يل :یا بني واهلل ما أعلمه إال رجال باملوصل ،فائته ،فإنك
ستجده عىل مثل حايل .فلام مات وغیب ،حلقت باملوصل ،فأتیت صاحبها ،فوجدته عىل مثل حاله من االجتهاد
والزهد .فقلت له :إن فالنا أوصاين إلیك أن آتیك وأکون معك .قال :فأقم أي بني .فأقمت عنده عىل مثل أمر
صاحبه حتى حرضته الوفاة .فقلت له :إن فالنا أوىص يب إلیك وقد حرضك من أمر اهلل ما ترى ،فإىل من تويص يب
؟ وما تأمرين به ؟ قال :واهلل ما أعلم ،أي بني ،إال رجال بنصیبنی .فلام دفناه ،حلقت باآلخر ،فأقمت عنده عىل مثل
حاهلم حتى حرضه املوت ،فأوىص يب إىل رجل من أهل عموریة بالروم ،فأتیته فوجدته عىل مثل حاهلم ،واکتسبت
6

حتى کان يل غنیمة وبقریات .ثم احترض فکلمته إىل من یويص يب ؟ قال :أي بني! واهلل ما أعلمه بقي أحد عىل مثل
ما کنا علیه آمرك أن تأتیه ،ولکن قد أظلك زمان نبي یبعث من احلرم ،مهاجره بنی حرتنی إىل أرض سبخة ذات
نخل ،وإن فیه عالمات ال ختفى ،بنی کتفیه خاتم النبوة ،یأکل اهلدیة وال یأکل الصدقة ،فإن استطعت أن ختلص إىل
تلك البالد فافعل ،فإنه قد أظلك زمانه .فلام واریناه ،أقمت حتى مريب رجال من جتار العرب من کلب ،فقلت هلم:
حتملوين إىل أرض العرب ،وأعطیکم غنیمتي وبقرايت هذه ؟ قالوا :نعم .فأعطیتهم إیاها ومحلوين ،حتى إذا جاؤوا
يب وادي القرى ،ظلموين ،فباعوين عبدا من رجل هيودي بوادي القرى .فواهلل لقد رأیت النخل ،وطمعت أن یکون
البلد الذي نعت يل صاحبي .وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قریظة وادي القرى ،فابتاعني من صاحبي،
فخرج يب حتى قدمنا املدینة .فواهلل ما هو إال أن رأیتها ،فعرفت نعتها .فأقمت يف رقي ،وبعث اهلل نبیه بمکة ال یذکر
يل شئ من أمره مع ما أنا فیه من الرق ،حتى قدم رسول اهلل قباء ،وأنا أعمل لصاحبي يف نخلة له ،فواهلل إين لفیها إذ
جاءه ابن عم له ،فقال یا فالن! قاتل اهلل بني قیلة ،واهلل إهنم اآلن لفي قباء جمتمعون عىل رجل جاء من مکة یزعمون
أنه نبي .فواهلل ما هو إال أن سمعتها فأخذتني العرواء  -یقول الرعدة  -حتى ظننت ألسقطن عىل صاحبي .ونزلت
أقول :ما هذا اخلرب ؟ .فرفع موالي یده فلکمني لکمة شدیدة ،وقال :مالك وهلذا ،أقبل عىل عملك .فقلت :ال
شئ ،إنام سمعت خربا ،فأحببت أن أعلمه .فلام أمسیت ،وکان عندي شئ من طعام ،فحملته وذهبت إىل رسول
اهلل وهو بقباء ،فقلت له :بلغني أنك رجل صالح ،وأن معك أصحابا لك غرباء ،وقد کان عندي شئ من الصدقة
فرأیتکم أحق من هبذه البالد ،فهاك هذا ،فکل منه .قال :فأمسك ،وقال ألصحابه :کلوا .فقلت يف نفيس :هذه خلة
مما وصف يل صاحبي .ثم رجعت ،وحتول رسول اهلل إىل املدینة ،فجمعت شیئا کان عندي ثم جئته به فقلت :إين قد
رأیتك ال تأکل الصدقة ،وهذه هدیة .فأکل رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم وأکل أصحابه ،فقلت :هذه خلتان .ثم
جئت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم وهو یتبع جنازة وعيل شملتان يل وهو يف أصحابه ،فاستدرت أنظر إىل ظهره
هل أرى اخلاتم الذي وصف .فلام رآين استدبرته عرف أين أستثبت يف شئ وصف يل ،فألقى رداءه عن ظهره،
فنظرت إىل اخلاتم فعرفته ،فانکببت علیه أقبله وأبکي .فقال يل :حتول .فتحولت ،فقصصت علیه حدیثي کام
حدثتك یا ابن عباس ،فأعجب رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم أن یسمع ذلك أصحابه .ثم شغل سلامن الرق حتى
فاته مع رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم بدر وأحد .ثم قال رسول اهلل :کاتب یا سلامن .فکاتبت صاحبي عىل ثالث
مئة نخلة أحییها له بالفقری وبأربعنی أوقیة .فقال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم ألصحابه " :أعینوا أخاکم "،
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فأعانوين بالنخل الرجل بثالثنی ودیة ،والرجل بعرشین ،والرجل بخمس عرشة ،حتى اجتمعت ثالث مئة ودیة.
فقال " :اذهب یا سلامن ففقر هلا ،فإذا فرغت فائتني أکون أنا أضعها بیدي " ففقرت هلا وأعانني أصحايب ،حتى إذا
فرغت منها ،جئته وأخربته ،فخرج معي إلیها نقرب له الودي ،ویضعه بیده .فوالذي نفس سلامن بیده ما ماتت
منها ودیة واحدة .فأدیت النخل ،وبقي عيل املال .فأيت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم بمثل بیضة دجاجة من ذهب
من بعض املغازي .فقال " :ما فعل الفاريس املکاتب " ؟ فدعیت له ،فقال " :خذها فأد هبا ما علیك " قلت :وأین
تقع هذه یا رسول اهلل مما عيل ؟ قال :خذها فإن اهلل سیؤدي هبا عنك .فأخذهتا فوزنت هلم منها أربعنی أوقیة،
وأوفیتهم حقهم وعتقت ،فشهدت مع رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم اخلندق حرا ،ثم مل یفتني معه مشهد.
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قصة اسالمه بروایة ابن عساکر
قال کنت رجال من أهل جي وکان أهل قریتي یعبدون اخلیل البلق فکنت أعرف أهنم لیسوا عىل شئ فقیل يل إن
الدین الذي تطلب إنام هو قبل املغرب فخرجت حتى أتیت أداين أرض املوصل فسألت عن أعلم أهلها فدللت
عىل رجل يف قبة أو يف صومعة فأتیته فقلت إين رجل من أهل املرشق وقد جئت يف طلب اخلری فإن رأیت أن
أصحبك وأخدمك وتعلمني مما علمك اهلل قال نعم فصحبته فأجرى ثم نزل به املوت فلام نزل به املوت جلست
عند رأسه أبکي قال ما یبکیك قلت انقطعت من بالدي يف طلب اخلری فرزقني اهلل صحبتك فأحسنت صحبتي
وعلمتني مما علمك اهلل وقد نزل لك املوت فال أدري أین أذهب قال بىل أخ يل بمکان کذا وکذا فائته فاقرئه مني
السالم وأخربه أين أوصیت بك إلیه واصحبه فإنه عىل احلق فلام هلك الرجل خرجت حتى أتیت الذي وصف يل
قلت إن فالنا أخاك یقرئك السالم قال وعلیه السالم ما فعل قلت هلك وقصصت علیه قصتي ثم أخربته أنه أمرين
بصحبته فقبلني وأحسن صحبتي وأجرى عيل مثل ما کان جیري عيل عند اآلخر فلام نزل به جلست عند رأسه
أبکیه فقال ما یبکیك فقلت أقبلت من بالدي یرزقني اهلل صحبة فالن فأحسن صحبتي وعلمني مما علمه اهلل فلام
نزل به املوت أوىص يب إلیك فأحسنت صحبتي وعلمتني مما علمك اهلل وقد نزل بك املوت فال أدري أین أتوجه
قال بىل أخ يل عىل درب الروم أئته فاقرءه مني السالم وأخربه أين أمرتك بصحبته فاصحبه فإنه عىل احلق فلام هلك
الرجل خرجت حتى أتیت الذي وصف يل فقلت إن فالنا أخاك یقرئك السالم قال وعلیه السالم ما فعل قلت
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هلك وقصصت علیه قصتي وأخربته أنه أمرين بصحبتك فقبلني وأحسن صحبتي وعلمني مما علمه اهلل فلام نزل به
املوت جلست عند رأسه أبکي قال ما یبکیك فقصصت علیه قصتي ثم رزقني اهلل صحبتك وقد نزل بك املوت فال
أدري أین أذهب قال ال أین إنه مل یبق عىل دین عیسى علیه السالم أحد من الناس أعرفه لکن هذا أوان أو إبان خمرج
نبي خیرج أو قد خرج بأرض هتامة فالزم قبتي وسل من مر بك من التجار وکان ممر جتار أهل احلجاز علیه إذا
دخلوا الروم وسل من قدم علیك من أهل احلجاز هل خرج فیکم أحد تنبأ فإذا أخربوك أنه قد خرج فیهم رجل
فائته فإنه الذي برش به عیسى علیه السالم وآیته إن بنی کتفیه خاتم النبوة وأنه یأکل اهلدیة وال یأکل الصدقة قال
فقبض الرجل ولزمت مکاين ال یمر يب أحد إال سألته من أي بالد أنتم حتى مر يب ناس من أهل مکة فسألتهم من
أي بالد أنتم قالوا من احلجاز قلت هل خرج فیکم أحد یزعم أنه نبي قالوا نعم قلت هل لکم أن أکون عبدا
لبعضکم عىل أن حیملني عقبه ویطعمني کرسة حتى یقدم يب مکة فإذا قدم يب مکة فإن شاء باع وإن شاء أمسك قال
رجل من القوم أنا فرصت عبدا له فجعل حیملني عقبه ویطعمني کرسة حتى قدمت مکة فلام قدمت مکة جعلني
يف بستان له مع حبشان فخرجت خرجة فطفت بمکة فإذا امرأة من أهل بالدي فسألتها فکلمتها فإذا موالیها وأهل
بیتها قد أسلموا کلهم فسألتها عن النبي فقالت جیلس يف احلجر فإذا صاح عصفور مکة مع أصحابه حتى إذا أضاء
له الفجر تفرقوا قال فرجعت فجعلت اختلف لیلتي کراهیة أن یفتقدين أصحايب قالوا ما لك قلت أشتکي بطني
فلام کانت الساعة التي أخربتني أنه جیلس فیها أتیت النبي فإذا هو حمتب يف احلجر وأصحابه بنی یدیه فجئته من
خلفه فعرق الذي أرید فأرسل حبوته فسقطت فنظرت إىل خاتم النبوة بنی کتفیه فقلت يف نفيس اهلل أکرب هذه
واحدة فلام کان يف اللیلة املقبلة صنعت مثل ما صنعت يف اللیلة التي قبلها ال ینکرين أصحايب فجمعت شیئا من متر
فلام کانت الساعة التي جلس فیها النبي أتیته فوضعت التمر بنی یدیه فقال ما هذا قلت صدقة قال ألصحابه کلوا
ومل یمد یده قال فقلت يف نفيس اهلل أکرب هذه اثنتان فلام کان يف اللیلة الثالثة مجعت شیئا من متر ثم جئت يف الساعة
التي جیلس فیها فوضعته بنی یدیه قال ما هذا قلت هدیة فأکل وأکل القوم قال قلت أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك
رسول اهلل فسألني رسول اللهعن قصتي فأخربته فقال يل رسول اهلل انطلق فاشرت نفسك فأتیت صاحبي فقلت
بعني نفيس قال نعم أبیعك نفسك بأن تغرس يل مائة نخلة إذا نبتت وتبنی نباهتا أو ثبتت وتبنی جئني بوزن نواة من
ذهب فأتیت النبي فأخربته قال فأعطه الذي سألك وجئني بدلو من ماء البئر التي یسقي أو تسقي به ذلك النخل
قال فانطلقت إىل الرجل فابتعت منه نفيس فرشطت له الذي سألني وجئت بدلو من البئر التي یسقى به ذلك النخل
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فأتیت النبي فدعا يل رسول اهلل فیه فانطلقت فغرست به ذلك النخل فواهلل ما غدرت منه نخلة واحدة فلام تبنی
نبات النخل أو ثبات النخل فدعا رسول اهلل بوزن نواة من ذهب فأعطانیها فذهبت هبا إىل الرجل يف کفة املیزان
ووضع له نواة يف اجلانب اآلخر فواهلل ما قلت من األرض فأتیت هبا النبي فقال لو کنت رشطت له وزن کذا وکذا
لرجحت تلك القطعة علیه قال فانطلقت إىل النبي فکنت معه.

11

حتمله انواع التعذیب فی طریق االسالم
عن سلامن قال :کان أيب من األساورة ،فأسلمني يف الک ّتاب ،فکنت أختلف وکان معي غالمان ،فکانا إذا رجعا،
دخال عىل قس أو راهب ،فأدخل معهام ،فقال هلام :أمل أهنکام أن تدخال عيل أحدا ،أو تعلام يب أحدا ؟ فکنت أختلف
حتى کنت أحب إلیه منهام .فقال يل :یا سلامن! إين أحب أن أخرج من هذه األرض .قلت :فأنا معك .فأتى قریة
فنزهلا ،وکانت امرأة ختتلف إلیه ،فلام حرض ،قال :احفر عند رأيس ،فاستخرجت جرة من دراهم ،فقال :ضعها عىل
صدري .قال :فجعل یرضب بیده عىل صدره ،ویقول :ویل للقنائنی ،قال :ومات فاجتمع القسیسون والرهبان،
ومهمت أن أحتمل املال ،ثم إن اهلل عصمني ،فقلت هلم :إنه قد ترك ماال .فوثب شبان من أهل القریة فقالوا :هذا
مال أبینا ،کانت رسیته ختتلف إلیه .فقلت :یا معرش القسیسنی والرهبان ،دلوين عىل عامل أکون معه .قالوا :ما نعلم
أحدا أعلم من راهب بحمص .فأتیته فقصصت علیه .فقال :ما جاء بك إال طلب العلم ؟ قلت :نعم .قال :فإين ال
أعلم أحدا يف األرض أعلم من رجل یأيت بیت املقدس کل سنة يف هذا الشهر ،وإن انطلقت وجدت محاره واقفا.
فانطلقت فوجدت محاره واقفا عىل باب بیت املقدس ،فجلست حتى خرج .فقصصت علیه ،فقال :اجلس حتى
أرجع إلیك .فذهب فلم یرجع إىل العام املقبل ،فقلت :ما صنعت ؟ قال :وإنك هلا هنا بعد ؟ قلت :نعم .قال :فإين
ال أعلم أحدا يف األرض أعلم من رجل خیرج بأرض تیامء ،وهو نبي وهذا زمانه ،وإن انطلقت اآلن وافقته ،وفیه
ثالث :خاتم النبوة ،وال یأکل الصدقة ،ویأکل اهلدیة .خاتم النبوة عند غرضوف کتفه ،کأهنا بیضة محامة ،لوهنا
لون جلده .فانطلقت ،فأصابني قوم من االعراب ،فاستعبدوين فباعوين ،حتى وقعت إىل املدینة ،فسمعتهم
یذکرون النبي صىل اهلل علیه وسلم ،فسألت أهيل أن هيبوا يل یوما ففعلوا .فخرجت ،فاحتطبت ،فبعته بشئ یسری،
ثم جئت بطعام اشرتیته ،فوضعته بنی یدي رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم .فقال :ما هذا ؟ فقلت :صدقة .فأبى أن
 .11تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،272 - 270ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
11

یأکل ،وأمر أصحابه فأکلوا ،وکان العیش یومئذ عزیزا ،فقلت :هذه واحدة .ثم أمکث ما شاء اهلل أن أمکث .ثم
قلت ألهيل :هبوا يل یوما .فوهبوا يل یوما ،فخرجت ،فاحتطبت فبعته بأفضل مما کنت بعث به ،یعني األول،
فاشرتیت به طعاما ،ثم جئت ،فوضعته بنی یدي رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم .فقال :ما هذا ؟ قلت :هدیة .قال:
کلوا .وأکل .قلت :هذه أخرى .ثم قمت خلفه ،فوضع رداءه ،فرأیت عند غرضوف کتفه خاتم النبوة .فقلت:
أشهد أنك رسول اهلل .فقال :ما هذا ؟ فحدثته .وقلت :یا رسول اهلل! هذا الراهب أيف اجلنة هو ،وهو یزعم أنك
نبي اهلل ؟ قال :إنه لن یدخل اجلنة إال نفس مسلمة " .فقلت :إنه أخربين أنك نبي .فقال " :إنه لن یدخل اجلنة إال
نفس مسلمة.
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لکن ما ورد عن الکاظم فیه اکثر تفصیال من هذا النص و فیه ما یدل علی حتمله انواع االذی و اجلفاء ما جیعل
االنسان یقف امام شخصیة هذا الرجل العظیم موقف اکبار و اجالل و یکون هذا الصمود درسا لالجیال و حجة
علیهم فی احلفاظ علی اهلویة الدینیة والدفاع عن العقیدة و املبدأ.
سلامن و اجلهاد و املرابطه
ثم انه الی جانب اجلهاد و الدفاع عن ثغور االسالم و تشجیع احلشد و املناضلنی فی سبیل العقیدة االسالمیة فرتاه
یقصد بریوت لیلتقي مع أبناء احلشد و املدافعنی عن ثغور االسالم.
فقال سلامن :یا أهل بریوت! أال أحدثکم حدیثا یذهب اهلل به عنکم عرض الرباط .سمعت رسول اهلل ،صىل اهلل
علیه وسلم ،یقول :رباط یوم ولیلة کصیام شهر وقیامه ،ومن مات مرابطا أجری من فتنة القرب ،وجرى له صالح
عمله إىل یوم القیامة.
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تشجیعه للمناضلنی و احلشد
قال أبو عبد الرمحن القاسم :إن سلامن زار الشام ،فصىل اإلمام الظهر ،ثم خرج ،وخرج الناس یتلقونه کام یتلقى
اخللیفة ،فلقیناه وقد صىل بأصحابه العرص وهو یميش ،فوقفنا نسلم علیه ،فلم یبق فینا رشیف إال عرض علیه أن
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ینزل به ،فقال :جعلت عىل نفيس مريت هذه أن أنزل عىل بشری بن سعد ،وسأل عن أيب الدرداء ،فقالوا :هو مرابط،
قال :قال :أین مرابطکم قالوا :بریوت ،فتوجه قبله.
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سلامن فوق التحزب و النزعات العنرصیة الضیقة
عن کثری بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف ،عن أبیه ،عن جده أن النبي صىل اهلل علیه وسلم خط اخلندق عام
األحزاب .فاحتج املهاجرون واألنصار يف سلامن الفاريس ،وکان رجال قویا ،فقال املهاجرون :منا سلامن .وقالت
األنصار :سلامن منا ،فقال النبي صىل اهلل علیه وسلم :سلامن منا أهل البیت.

18

مقامه عند اهلل
 .1أمحد يف " مسنده " حدثنا ابن نمری حدثنا رشیك ،حدثنا أبو ربیعة ،عن ابن بریدة عن أبیه مرفوعا :إن اهلل
حیب من أصحايب أربعة ،وأمرين أن أحبهم :عيل ،وأبو ذر ،وسلامن ،واملقداد.

16

 .2و عن أنس قال ،قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم :اجلنة تشتاق إىل ثالثة :عيل وعامر وسلامن.
 .3قال النبي
سلامن.

17

صدق سلامن صدق سلامن صدق سلامن من أراد أن ینظر إىل رجل نور قلبه فلینظر إىل

18

 .4قال رسول اهلل إن اهلل عز وجل حیب من أصحايب أربعة أخربين أنه حیبهم وأمرين أن أحبهم قالوا من هم یا
رسول اهلل قال إن علیا منهم وأبو ذر الغفاري منهم وسلامن الفاريس واملقداد بن األسود الکندي.
علمه

 .14تاریخ االسالم و وفیات املشاهری و االعالم :ج  ،3ص  ،813عهد اخللفاء الراشدین ،ترمجة سلامن الفاريس.
 .18سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،834ترمجة سلامن ،رقم .41
 .16سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،840ترمجة سلامن ،رقم .41
 .17سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،840ترمجة سلامن ،رقم .41
 .18تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،240ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .14تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،240ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
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14

 .1عن أيب صالح قال :بلغ النبي صىل اهلل علیه وسلم قول سلامن أليب الدرداء :إن ألهلك علیك حقا .فقال:
" ثکلت سلامن أمه ،لقد اتسع من العلم.

20

 .2عن املدائني أن سلامن الفاريس قال :لو حدثتهم بکل ما أعلم ،لقالوا :رحم اهلل قاتل سلامن.

21

 .3عن زاذان قاال :کنا عند عيل ،قلنا :حدثنا عن سلامن ،قال :من لکم بمثل لقامن احلکیم ،ذاك امرؤ منا وإلینا
أهل البیت ،أدرك العلم األول والعلم اآلخر ،بحر ال ینزف.

22

 .4وقال عيل :سلامن أدرك العلم األول والعلم اآلخر ،بحر ال یدرك قعره ،وهو منا أهل البیت.

23

 .8عن أيب البخرتي قال سئل عيل عن سلامن فقال أويت العلم األول والعلم االخر ال یدرك ما عنده.

24

رجل مل تغریه السلطة و االمارة
انه اثبت عدم تأثری السلطة و املنصب فی أخالقیاته و معنویاته و تواضعه فسلامن حنی االمارة هو نفسه حنی مل
یتولی االمارة و السلطة و الیک هذا النص :عن میرسة أن سلامن کان إذا سجدت له العجم ،طأطأ رأسه ،وقال:
خشعت هلل ،خشعت هلل.

28

عن خلیفة بن سعید املرادي ،عن عمه قال :رأیت سلامن يف بعض طرق املدائن زمحته محلة قصب فأوجعته ،فأخذ
بعضد صاحبها فحرکه ،ثم قال :ال مت حتى تدرك إمارة الشباب.

26

امارته علی ثالثنی الف
عن احلسن البرصی قال :کان عطاء سلامن مخسة آالف ،وکان عىل ثالثنی ألفا من الناس ،خیطب يف عباءة یفرش
نصفها ،ویلبس نصفها .وکان إذا خرج عطاؤه أمضاه ،ویأکل من سفیف یده.

27

 .20سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،844ترمجة سلامن ،رقم .41
 .21سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،844ترمجة سلامن ،رقم .41
 .22سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،840ترمجة سلامن ،رقم .41
 .23تاریخ االسالم و وفیات املشاهری و االعالم :ج  ،3ص  ،818عهد اخللفاء الراشدین ،ترمجة سلامن الفاريس.
 .24الطبقات الکربی :ج  ،4ص  ،88ترمجة سلامن الفاريس.
 .28سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،846ترمجة سلامن ،رقم .41
 .26سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،846ترمجة سلامن ،رقم .41
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نعم هکذا کان والتنا و امرائنا الق ّیمون علی امور الناس فلنعترب بذلک.
یعیش من کد یمینه
شعبة :عن سامك بن حرب ،سمع النعامن بن محید یقول :دخلت مع خايل عىل سلامن باملدائن وهو یعمل اخلوص
فسمعته یقول :أشرتي خوصا بدرهم ،فأعمله ،فأبیعه بثالثة دراهم فأعید درمها فیه ،وأنفق درمها عىل عیايل،
وأتصدق بدرهم ،ولوال أن عمر هناين عنه ما انتهیت.

28

دار سلامن و منزله
معن عن مالك أن سلامن کان یستظل بالفئ حیث ما دار ،ومل یکن له بیت ،فقیل :أال نبني لك بیتا تستکن به ؟ قال:
نعم .فلام أدبر القائل سأله سلامن :کیف تبنیه ؟ قال :إن قمت فیه أصاب رأسك ،وإن نمت أصاب رجلك.

24

عن مالك قال :کان سلامن یعمل اخلوص بیده ،فیعیش منه ،وال یقبل من أحد شیئا .قال :ومل یکن له بیت ،وإنام
وإن رجال قال له :أال أبنى لك بیتا تسکن فیه ؟ فقال :ما يل به حاجة ،فام زال به
کان یستظل باجلذور والشجرّ ،
الرجل حتى قال له :إين أعرف البیت الذي یوافقك .قال :فصفه يل .قال :أبنى لك بیتا إذا أنت قمت فیه أصاب
رأسك سقفه ،وإن أنت مددت فیه رجلیك أصاب أصابعهام اجلدار .قال :نعم ،فبنى له بیتا کذلك.

30

عدم التکلف للدنیا و حتذیره من ظلم الرعیة
زائدة :عن عبد العزیز بن رفیع ،عن أيب ظبیان ،عن جریر بن عبد اهلل قال :نزلت بالصفاح يف یوم شدید احلر ،فإذا
رجل نائم يف حر الشمس یستظل بشجرة ،معه شئ من الطعام ،ومزودة حتت رأسه ،ملتف بعباءة ،فأمرته أن یظلل
علیه ،ونزلنا فانتبه ،فإذا هو سلامن .فقلت له :ظللنا علیك وما عرفناك .قال :یا جریر! تواضع يف الدنیا فإنه من

 .27سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،847ترمجة سلامن ،رقم .41
 .28سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،847ترمجة سلامن ،رقم .41
 .24سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،846ترمجة سلامن ،رقم .41
 .30االستیعاب يف معرفة االصحاب :ج  ،2ص  ،146ترمجة سلامن الفاريس ،رقم  1014و تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،304ترمجة سلامن
بن االسالم ،رقم .2606
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تواضع یرفعه اهلل یوم القیامة ،ومن یتعظم يف الدنیا یضعه اهلل یوم القیامة ،لو حرصت عىل أن جتد عودا یابسا يف
اجلنة مل جتده .قلت :وکیف ؟ قال :أصول الشجر ذهب وفضة ،وأعالها الثامر ،یا جریر! تدري ما ظلمة النار؟
قلت :ال ،قال :ظلم الناس.

31

رفقه باملرضی و حنوه علیهم
شعبة :حدثنا حبیب بن الشهید ،عن عبد اهلل بن بریدة أن سلامن کان یعمل بیده ،فإذا أصاب شیئا اشرتى به حلام أو
سمکا ثم یدعو املجذمنی ،فیأکلون معه.

32

نصائح سلامن
 .1نصیحته الخیه املومن
عن محید بن هالل قال :أوخي بنی سلامن وأيب الدرداء ،فسکن أبو الدرداء الشام ،وسکن سلامن الکوفة،
وکتب أبو الدرداء إلیه :سالم علیك ،أما بعد ،فإن اهلل رزقني بعدك ماالا و ولد اا ،ونزلت األرض املقدسة.
فکتب إلیه سلامن :اعلم أن اخلری لیس بکثرة املال والولد ،ولکن اخلری أن یعظم حلمك ،وأن ینفعك
علمك ،وإن األرض ال تعمل الحد ،اعمل کأنك ترى ،واعدد نفسك من املوتى.

33

قال جاء رجل إىل سلامن فقال یا أبا عبد اهلل أوصني قال ال تکلم قال ما یستطیع من عاش يف الناس أن ال
یتکلم قال فإن تکلمت فتکلم بحق أو اسکت قال زدين قال ال تغضب قال أمرتني أن ال أغضب وإنه
لیغشاين ما ال أملکه قال فإن غضبت فاملك لسانك ویدك قال زدين قال ال تالبس الناس قال ما یستطیع
من عاش يف الناس أن ال یالبسهم قال فإن البستهم فاصدق احلدیث وأد األمانة.

34

قال صحبت سلامن فأردت أن أعینه وأتعلم منه وأن أخدمه قال فجعلت ال أعمل شیئا إال عمل مثله قال
فانتهینا إىل دجلة وقد مدت وهي تطفح فقلنا لو سقینا دوابنا قال فسقیناها ثم بدا يل أن أرشب فرشبت

 .31سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،848ترمجة سلامن ،رقم .41
 .32سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،848ترمجة سلامن ،رقم .41
 .33سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،848ترمجة سلامن ،رقم  41و تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،312ترمجة سلامن ،رقم .2606
 .34تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،314ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
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فلام رفعت رأيس قال يل سلامن یا أخا بني عبس عد فارشب قال فعدت فرشبت وما أریده إال کراهیة أن
أعصیه قال ثم قال يل کم تراك نقصتها قال قلت یرمحك اهلل وما عسى أن ینقصها رشيب قال فکذلك العلم
تأخذه وال تنقصه شیئا فعلیك من العلم بام ینفعك.

38

 .2نصحه للمسئولنی و لالطباء و القضات
عن حییى بن سعید أن أبا الدرداء کتب إىل سلامن :ه ّلم إىل األرض املقدسة .فکتب إلیه :إن األرض ال
تقدس أحدا ،وإنام یقدس املرء عمله .وقد بلغني أنك جعلت طبیبا ،فإن کنت تربئ ،فنعام لك ،وإن کنت
متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا ،فتدخل النار .فکان أبو الدرداء إذا قىض بنی اثننی ،ثم أدبرا عنه ،نظر إلیهام،
وقال :متطبب واهلل ،ارجعا أعیدا عيل قصتکام.

36

 .3نصیحة مهمة للمسئولنی
قال اشرتى رجل علفا لفرسه فقال لسلامن یا فاريس تعال فامحل واتبعه فجعل الناس یسلمون عىل سلامن
فقال من هذا قالوا سلامن الفاريس فقال واهلل ما عرفتك فقال سلامن ال إين أحتسب بام صنعت خصاال
ثالثا أما إحداهن فإين ألقیت عني الکرب وأما الثانیة فإين أعنی رجال من املسلمنی عىل حاجته وأما الثالثة
فلو مل تسخرين لسخرت من هو أضعف مني فوقیته بنفيس.

37

التواضع و النصیحة
قال اشرتى رجل بیتا باملدائن فمر ب سلامن الفاريس باملدائن وهو أمری فحسب سلامن علجا فقال یا فالن تعال
فجاء سلامن فقال امحل فحمله فمىض به فجعل یتلقاه الناس أصلح اهلل األمری نحمل عنك أبا عبد اهلل نحمل عنك
فقال الرجل ثکلتني أمي وعدمتني مل أر أحدا أسخره إال األمری قال فجعل یعتذر إلیه ویقول أبا عبد اهلل مل أعرفك
رمحك اهلل قال انطلق فانطلق به حتى بلغ به منزله ثم دعاه فقال ال تسخر بعدي أحدا أبدا.

 .38تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،314ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .36سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،844ترمجة سلامن ،رقم .41
 .37تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،308ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .38تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،307ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
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38

قال أتیت السوق فاشرتیت علفا بدرهم فرأیت سلامن وال أعرفه فسخرته فحملت علیه العلف فمر بقوم فقالوا
نحمل عنك یا أباعبد اهلل فقلت من هذا قالوا هذا سلامن صاحب رسول اهلل فقلت مل أعرفك ضعه عافاك اهلل فأبى
حتى أتى منزيل فقال قد نویت فیه نیة فال أضعه حتى أبلغ بیتك.

34

النصیحة
کان دأبه نصح االخرین و هدایتهم الی سلوک هتذیب النفس و تربیتها الی مرضاة اهلل فهو یغتنم موقع املسئولیة
الرشاد الناس و هتذیبهم و یکفی شاهدا ما رواه طارق بن شهاب عن سلامن قال :إذا کان اللیل ،کان الناس منه
عىل ثالث منازل :فمنهم من له وال علیه ،ومنهم من علیه وال له ،ومنهم من ال علیه وال له! فقلت :وکیف ذاك ؟
قال :أما من له وال علیه ،فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة اللیل ،فتوضأ وصىل ،فذاك له وال علیه ،ورجل اغتنم
غفلة الناس ،وظلمة اللیل ،فمشى يف معايص اهلل ،فذاك علیه وال له ،ورجل نام حتى أصبح ،فذاك ال له وال علیه.

40

عدم التکلف فی الوالئم و الضیافات
سلیامن بن قرم :عن األعمش ،عن أيب وائل قال :ذهبت أنا وصاحب يل إىل سلامن ،فقال :لوال أن رسول اهلل صىل
اهلل علیه وسلم هنانا عن التکلف ،لتکلفت لکم .فجاءنا بخبز وملح .فقال صاحبي :لو کان يف ملحنا صعرت .فبعث
سلامن بمطهرته ،فرهنها فجاء بصعرت ،فلام أکلنا ،قال صاحبي :احلمد هلل الذي قنعنا بام رزقنا ،فقال سلامن :لو
قنعت مل تکن مطهريت مرهونة.

41

سلامن یذکرنا بالصامدین فی سبیل العقیدة
سلیامن التیمي :عن أيب عثامن ،عن سلامن قال :کانت امرأة فرعون تعذب ،فإذا انرصفوا ،أظلتها املالئکة بأجنحتها،
وترى بیتها يف اجلنة وهي تعذب ،قال :وجوع إلبراهیم أسدان ثم أرسال علیه ،فجعال یلحسانه ،ویسجدان له.

 .34تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،307ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .40سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،844ترمجة سلامن ،رقم .41
 .41سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،881ترمجة سلامن ،رقم  41و تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،317ترمجة سلامن ،رقم .2606
 .42سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،881ترمجة سلامن ،رقم .41
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42

فصاحته
وأنکره أبو حممد بن قتیبة  -أعني عجمته  -فقال :له کالم یضارع کالم فصحاء العرب.

43

الزهد فی الدنیا
عبد الرزاق عن جعفر بن سلیامن ،عن ثابت ،عن أنس قال :دخل سعد وابن مسعود عىل سلامن عند املوت ،فبکى.
فقیل له :ما یبکیك ؟ قال :عهد عهده إلینا رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم مل نحفظه .قال " :لیکن بالغ أحدکم من
الدنیا کزاد الراکب " .وأما أنت یا سعد فاتق اهلل يف حکمك إذا حکمت ،ويف قسمك إذا قسمت ،وعند مهك إذا
مهمت.

44

ترکته
قال ثابت :فبلغني أنه ما ترك إال بضعة وعرشین درمها نفیقة کانت عنده.

48

یستقبل ملک املوت
شیبان :عن فراس ،عن الشعبي ،عن احلارث ،عن بقریة امرأة سلامن أهنا قالت ملا حرضه املوت :دعاين وهو يف علیة
– طابق علوی  -له هلا أربعة أبواب ،فقال :افتحي هذه األبواب فإن يل الیوم زوارا ال أدري من أي هذه األبواب
یدخلون عيل ،ثم دعا بمسك فقال :أدیفیه يف تور ثم انضحیه حول فرايش ،فاطلعت علیه فإذا هو قد أخذ روحه
فکأنه نائم عىل فراشه.

46

سلامن یروي شفاعه النبی یوم القیامه

 .43سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،882ترمجة سلامن ،رقم .41
 .44سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،882ترمجة سلامن ،رقم .41
 .48سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،883ترمجة سلامن ،رقم .41
 .46سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،883ترمجة سلامن ،رقم .41
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بقي بن خملد :حدثنا ابن أيب شیبة ،حدثنا أبو معاویة ،عن عاصم ،عن أيب عثامن ،عن سلامن قال :یأتون حممدا صىل
اهلل علیه وسلم فیقولون :یا نبي اهلل أنت الذي فتح اهلل بك وختم بك ،وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
وجئت يف هذا الیوم آمنا فقد ترى ما نحن فیه ،فقم فاشفع لنا إىل ربنا .فیقول :أنا صاحبکم .فیقوم فیخرج حیوش
الناس حتى ینتهي إىل باب اجلنة ،فیأخذ بحلقة يف الباب من ذهب ،فیقرع الباب ،فیقال :من هذا ؟ فیقول :حممد.
فیفتح له ،فیجئ حتى یقوم بنی یدي اهلل ،فیستأذن يف السجود ،فیؤذن له ،فینادى :یا حممد ارفع رأسك ،سل تعطه،
واشفع تشفع ،وادع جتب ،فیفتح اهلل له من الثناء علیه والتحمید والتمجید ما مل یفتح الحد من اخلالئق فیقول:
رب أمتي أمتي ،ثم یستأذن يف السجود .قال سلامن :فیشفع يف کل من کل يف قلبه مثقال حنطة من إیامن أو قال:
مثقال شعریة ،أو قال :مثقال حبة من خردل من إیامن.

47

عمره
وجمموع أمره وأحواله ،وغزوه ،ومهته ،وترصفه ،وس ّفه للجرید ،وأشیاء مما تقدم ینبئ بأنه لیس بمعمر وال هرم.
فقد فارق وطنه وهو حدث ،ولعله قدم احلجاز وله أربعون سنة أو أقل ،فلم ینشب أن سمع بمبعث النبي صىل اهلل
علیه وسلم ثم هاجر ،فلعله عاش بضعا وسبعنی سنة .وما أراه بلغ املئة .فمن کان عنده علم ،فلیفدنا .وقد نقل
طول عمره أبو الفرج بن اجلوزي وغریه .وما علمت يف ذلك شیئا یرکن إلیه.

48

هذا و لکن املعروف أنه کان من املعمرین کام أورده الطبسی فی کتابه ضمن طبقة املعمرین.
44

تأسف سلامن عند املوت
روى جعفر بن سلیامن :عن ثابت البناين ،وذلك يف " العلل " البن أيب حاتم ،قال :ملا مرض سلامن ،خرج سعد من
الکوفة یعوده ،فقدم ،فوافقه وهو يف املوت یبکي ،فسلم وجلس ،وقال :ما یبکیك یا أخي ؟ أال تذکر صحبة رسول
اهلل ؟ أال تذکر املشاهد الصاحلة ؟ .قال :واهلل ما یبکیني واحدة من ثنتنی :ما أبکي حبا بالدنیا وال کراهیة للقاء اهلل.

 .47سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،884ترمجة سلامن ،رقم .41
 .48سری اعالم النبالء :ج  ،1ص  ،888ترمجة سلامن ،رقم .41
 . 49الشیعة و الرجعة :ج ،1ص ،222الطبعة األولی ،النجف األرشف.
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قال سعد :فام یبکیك بعد ثامننی ؟ قال :یبکیني أن خلیيل عهد إيل عهدا قال " :لیکن بالغ أحدکم من الدنیا کزاد
الراکب " وإنا قد خشینا أنا قد تعدینا.

80

رواه بعضهم عن ثابت ،فقال :عن أيب عثامن ،وإرساله أشبه قاله أبو حاتم ،وهذا یوضح لك أنه من أبناء الثامننی
وقد ذکرت يف تارخیي الکبری أنه عاش مئتنی ومخسنی سنة ،وأنا الساعة ال أرتيض ذلك وال أصححه .أبو صالح:
حدثنا اللیث ،حدثني حییى بن سعید ،عن سعید بن املسیب قال :التقى سلامن و عبد اهلل بن سالم ،فقال أحدمها
لصاحبه :إن لقیت ربك قبيل فأخربين ماذا لقیت منه .فتويف أحدمها فلقي احلي يف املنام فکأنه سأله فقال :توکل
وأبرش ،فلم أر مثل التوکل قط .قلت :سلامن مات قبل عبد اهلل بسنوات.

81

نصیحته للنساء املتزوجات
یذکرنا سلامن عن زوجنی کان یعیشان حیاة سعیدة و بکل حالوة و صفاء و لکن ما ان وسوست امرأة شیطانة الی
الزوجة و رغبتها نحو الطالق و استبدال زوج آخر اال و تبدلت احلیات السعیدة الی اجلحیم و مل تتهنأ الزوجة
بالزواج االخر .عن أيب البخرتي ،عن سلامن قال :کان يف بني إرسائیل امرأة ذات مجال ،وکانت عند رجل یعمل
باملسحاة ،فکانت إذا جاء اللیل ،قدمت له طعامه ،وفرشت له فراشه .فبلغ خربها ملك ذلك العرص ،فبعث إلیها
عجوزا من بني إرسائیل .فقالت هلا :تصنعنی هبذا الذي یعمل باملسحاة! لو کنت عند امللك ،لکساك احلریر،
وفرش لك الدیباج .فلام وقع الکالم يف مسامعها ،جاء زوجها باللیل ،فلم تقدم له طعامه ،ومل تفرش له فراشه.
فقال هلا :ما هذا اخللق یا هنتاه ؟ قالت :هو ما ترى .فقال :أطلقك ؟ قالت :نعم .فطلقها ،فتزوجها ذلك امللك،
فلام زفت إلیه ،نظر إلیها فعمي ،ومد یده إلیها ،فجفت ،فرفع نبي ذلك العرص خرب مها إىل اهلل ،فأوحى اهلل إلیه:
أعلمهام أين غری غافر هلام ،أما علام أن بعیني ما عمال بصاحب املسحاة.
بشارة النبی به و قومه
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82

وقال العالء بن عبد الرمحن ،عن أبیه ،عن أيب هریرة أن رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم تال هذه اآلیة :وإن تتولوا
یستبدل قوم اا غریکم ثم ال یکونوا أمثالکم .قالوا :یا رسول اهلل من هؤالء فرضب عىل فخذ سلامن الفاريس ،ثم
قال :هذا وقومه ،ولو کان الدین عند الثریا لتناوله رجال من الفرس.

83

کیف کان یرصف رواتبه
وقال احلسن البرصي :کان عطاء سلامن مخسة آالف ،وکان أمری اا عىل ثالثنی ألف اا ،خیطب يف عباءة ،یفرتش نصفها
ویلبس نصفها ،وکان إذا خرج عطاؤه أمضاه ویأکل من سفیف یده.

84

فهو حجة علی من یتولی أمور الناس و بیده بیت املال فرتاه الیتعدی عام هو مقرر له و یرصف املقرر أیضا علی
املستحقنی.
االمارة کانت اجبارا من اخللیفة
وقال النعامن بن محید :رأیت سلامن وهو یعمل اخلوص ،فسمعته یقول :أشرتي خوص اا بدرهم فأبیعه بثالثة دراهم،
فأعید درمهاا فیه ،وأنفق درمه اا عىل عیايل ،وأتصدق بدرهم ،ولو أن عمر هناين عنه ما انتهیت ،رواها بعضهم فزاد
فیها :فقلت له :فلم تعمل یعني :مل ولیت ،قال :إن عمر أکرهني ،فکتب إلیه فأبى عيل مرتنی .وکتبت إلیه
فأوعدين.

88

وص ّیته حنی وفاته
ومن عامله عىل املدائن سلامن الفاريس ،وکان یلبس الصوف ،ویرکب احلامر بربذعته بغری إکاف ،ویأکل خبز
الشعری ،وکان ناسکا زاهد اا ،فلام احترض باملدائن قال له سعد بن أيب َوقاص :أوصني یا أبا عبد اهلل ،قال :نعم ،قال:

 .83تاریخ االسالم و وفیات املشاهری و االعالم :ج  ،3ص  ،818عهد اخللفاء الراشدین ،ترمجة سلامن الفاريس؛ سری أعالم نبالء :ج ،1ص-841
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اذکر اهلل عند مهك إذا مهمت ،وعند لسانك إذا حکمت ،وعند یدك إذا قسمت ،فجعل سلامن یبکي ،فقال له :یا أبا
عبد اهلل ما یبکیك ؟ قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم یقول « :إن يف اآلخرة عقبة ال یقطعها إال املُ ِ
خ ُّفون
» وأرى هذه األساودة حويل ،فنظروا فلم جیدوا يف البیت إال إداوة ورکوة ومطهرة.

86

امری بال تکلف
عن میمون بن مهران عن رجل من عبد القیس قال کنت مع سلامن الفاريس وهو أمری عىل رسیة فمر بفتیان من
فتیان اجلند فضحکوا وقالوا هذا أمریکم فقلت یا أبا عبد اهلل أال ترى هؤالء ما یقولون قال دعهم فإنام اخلری والرش
فیام بعد هذا الیوم إن استطعت أن تأکل من الرتاب فکل منه وال تکونن أمریا عىل اثننی واتق دعوة املظلوم املضطر
فإهنا ال حتجب.

87

ملاذا کره سلامن االماره؟
قال أخربنا کثری بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني أنه قیل لسلامن الفاريس ما یکرهك االمارة قال
حالوة رضاعتها ومرارة فطامها.

88

أفضل االعامل التوکل
عن حممد بن کعب قال حدثني املغریة بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن سلامن مات قبل عبد اهلل بن سالم
فرآه عبد اهلل بن سالم يف املنام فقال له کیف أنت أبا عبد اهلل قال بخری قال أي األعامل وجدهتا أفضل قال وجدت
التوکل شیئا عجیبا.

84

مرقده مزار السلف و اخللف

 .86مروج الذهب و معادن اجلوهر :ج  ،2ص  ،336ذکر خالفة عمر بن اخلطاب ،سلامن الفاريس.
 .87الطبقات الکربی :ج  ،4ص  ،87ترمجة سلامن الفاريس.
 .88الطبقات الکربی :ج  ،4ص  ،88ترمجة سلامن الفاريس.
 .84الطبقات الکربی :ج  ،4ص  ،43ترمجة سلامن الفاريس.
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کان مرقده الرشیف من أیام دفنه مزارا للمؤمننی و کهفا للمسلمنی و منارا و رمزا لالسالم فزاره اخلاصة و العامة
هذا ابن عساکر یرصح فی موسوعته بأنه قام بزیارة مرقده مرات و مرات
سلامن الفاريس یکنى أبا عبد اهلل من أهل مدینة أصبهان ویقال من أهل مدینة رامهرمز أسلم يف السنة األوىل من
اهلجرة وأول مشهد شهده مع رسول اهلل یوم اخلندق وإنام منعه من حضور ما قبل ذلك أنه کان مسرتقا لقوم من
الیهود فکاتبهم وأدى رسول اهلل کتابته وعتق ومل یزل باملدینة حتى غزا املسلمون العراق فخرج معهم وحرض فتح
املدائن ونزهلا حتى مات هبا وقربه اآلن ظاهر معروف بقرب إیوان کرسى وعلیه بناء وهناك خادم مقیم حلفظ
املوضع وعامرته والنظر يف أمر مصاحله وقد رأیت املوضع وزرته غری مرة.

60

من اخالق الزواج و الدخلة
أنه تزوج امرأة من کندة فبنى هبا يف بیتها فلام کان لیلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بیت امرأته فلام بلغ البیت
قال ارجعوا آجرکم اهلل ومل یدخلهم علیها کام فعل السفهاء فلام نظر إىل البیت والبیت منجد قال أحمموم بیتکم أم
حتولت الکعبة يف کندة قالوا ما بیتنا بمحموم وال حتولت الکعبة يف کندة فلم یدخل البیت حتى فرغ کل سرت يف
البیت غری سرت الباب فلام دخل رأى متاعا کثریا قال ملن هذا املتاع قالوا متاعك ومتاع امرأتك قال ما هبذا أوصاين
خلیيل أوصاين خلیيل أن ال یکون متاعي يف الدنیا إال کزاد الراکب ورأى خدما فقال ملن هذا اخلدم قالوا خدمك
وخدم امرأتك فقال ما هبذا أوصاين خلیيل أوصاين خلیيل أن ال أمسك إال ما أنکح أو أنکح فإن فعلت فبغنی کان
عىل مثل أوزارهن من غری أن ینقص من أوزارهن شئ ثم قال للنسوة التي عند امرأته هل أنتن خمرجات عني
خملیات بنی وبنی امرأيت قلن نعم فخرجن فذهب إىل الباب حتى أجافه وأرخا السرت ثم جاء حتى جلس عند امرأته
فمسح بناصیتها ودعا بالربکة فقال هلا هل أنت مطیعتي يف شئ آمرك به قالت جلست جملس من یطاع قال فإن
خلیيل أوصاين إذا اجتمعت إىل أهيل أن اجتمع عىل طاعة اهلل تعاىل فقام وقامت إىل املسجد فصلیا ما بدا هلام ثم
خرجا فقىض منها ما یقيض الرجل من امرأته فلام أصبح غدا علیه أصحابه فقالوا کیف وجدت أهلك فأعرض
عنهم ثم أعادوا فأعرض عنهم ثم أعادوا فأعرض عنهم ثم قال إنام جعل اهلل الستور واجلدر واألبواب لتواري ما

 .60تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،264ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
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فیها حسب امرئ منکم أن یسأل عام ظهر له فأما ما غاب عنه فال یسألن عن ذلك سمعت رسول اهلل یقول
املتحدث عن ذلك کاحلامرین یتسافدان يف الطریق.

61

علی یعزیه يف وفات زوجته
عبد اهلل بن فریوز قال ماتت امرأة سلامن الفاريس رمحه اهلل تعاىل باملدائن فحزن علیها فبلغ أمریاملؤمننی عيل بن أيب
طالب ريض اهلل تعاىل عنه فکتب إلیه بسم اهلل الرمحن الرحیم قد بلغني یا أبا عبد اهلل سلامن مصیبتك بأهلك
وأوجعني بعض ما أوجعك ولعمري ملصیبة تقدم أجرها خری من نعمة یسأل عن شکرها ولعلك ال تقوم هبا
والسالم علیك.

62

مشارکته يف احلشد الشعبي
أن سلامن الفاريس مر بجرس املدائن غازیا وهو أمری اجلیش وهو ردف رجل من کندة عىل بغل موکوف فقال
أصحابه أعطنا اللواء أهيا األمری نحمله عنك فیأبى ویقول أنا أحق من محله حتى قىض غزاته ورجع وهو ردف
ذلك الرجل الکندي عىل ذلك البغل املوکوف حتى قطع جرس املدائن عامدا إىل الکوفة.

63

حتذیره من آثار الظلم
ان هذه الشخصیة النموذجیة حتذر الناس من الظلم و االعتداء علی حقوق االخرین و حق أن نکتب هذه الکلامت
بالذهب و نبث فی جمتمعنا و دوائرنا و سواقنا و مراکزنا االقتصادیة و ...عن جریر قال قال يل سلامن یا جریر بن
عبد اهلل قال قلت لبیك قال تواضع هلل تعاىل فإنه من تواضع هلل يف الدنیا رفعه اهلل يف اآلخرة یا جریر بن عبد اهلل هل
تدري ما ظلمة النار یوم القیامة قال قلت ال قال ظلم الناس بعضهم بعضا يف األرض.
االنتفاع التام بنعمة اهلل

 .61تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،304ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .62تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،308ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .63تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،308ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
 .64تاریخ دمشق الکبری :ج  ،23ص  ،311ترمجة سلامن بن االسالم ،رقم .2606
24

64

کان سلامن إذا أصاب شاة من الغنم ذبحت أو ذبحوها عمد إىل جلدها فیجعل منه جوابا وإىل شعرها فیجعل منه
حبال وإىل حلمها فیقدده ویستنفع بجلدها ویعمد إىل اجلبل فینظر رجال معه قوس قد صاع به فیعطیه ویعمد إىل
اللحم فیأکله يف األیام وإذا سئل عن ذلك یقول أن أستعنی باهلل يف األیام أحب إيل من أن أفسده ثم أحتاج إىل ما يف
أیدي الناس.

68

أمور أضحکت سلامن
قال سلامن الفاريس ثالث أعجبتني حتى أضحکتني مؤمل الدنیا واملوت یطلبه وغافل ولیس بمغفول عنه
وضاحك ال یدري أساخط علیه رب العاملنی أم راض وثالث أحزنني حتى أبکینني فراق حممد وحزبه أو قال فراق
حممد واألحبة شك محاد وهول املطلع والوقوف بنی یدي اهلل عز وجل ال أدري إىل جنة یؤمر يب أم وقال الشحامي
أو إىل نار.

66

هذه الغریة و الرجولیة
أن أبا الدرداء ذهب مع سلیامن الفاريس خیطب علیه امرأة من بني لیث فذکر فضل سلامن وسابقته وإسالمه وذکر
بأنه خیطب إلیهم فتاهتم فالنة فقالوا أما سلامن فال نزوجه ولکن نزوجك ثم خرج فقال یا أخي إنه قد کان شئ وإين
ألستحي أن أذکره لك قال وما ذاك قال فأخربه أبو الدرداء باخلرب فقال سلامن أنا أحق أن أستحي منك أن أخطبها
وکان اهلل قضاها لك.
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مواعظه عند عیادة املریض
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عن سعید بن وهب قال دخلت مع سلامن عىل صدیق له یعوده فقال إن اهلل إذا ابتىل عبده املؤمن بشئ من البالد ثم
عافاه ملا مىض ومستعینا فیام بقي وإن الفاجر إذا أصابه اهلل بشئ من البالء ثم عافاه کان کالبعری عقله أهله ثم
أطلقوه ال یدري فیام عقلوه وال فیام أطلقوه.

68

مراعات العدل مع اخلدام
أن رجال أتى سلامن الفاريس فوجده یعتجن فقال أین اخلادم فقال أرسلته يف حاجة قال مل یکن لیجتمع علیه شیئان
أن نرسله وال نکفیه عمله فقال له الرجل إن أبا الدرداء یقرا علیك السالم قال متى قدمت قال منذ ثالث قال أما
إنك لو مل تؤدها کانت أمانة علیك.

64

احلذر من الرتف و الفرعنة
الزال حیذر الرعیة من الطغیان فی احلیاة و الرتف و یرغبهم فی االقتصاد و االکتفاء بأقل ما یمکن رفع احلاجة به و
کان هو عامال بام یقول و خائفا مما هو فیه لعله مل یعمل بام اوصاه الرسول من االکتفاء بمثل زاد الراکب و الیک
النص :دخل سعد عىل سلامن یعوده فقال له أبرش أبا عبد اهلل مات رسول اهلل وهو عنك راض وترد علیه احلوض
قال فقال سلامن کیف یا سعد وقد سمعت رسول اهلل یقول یکون بلغة أحدکم من الزاد مثل زاد الراکب حتى
یلقاين وال أدري ما هذه األساود حويل قال فبکیا مجیعا ثم قال له سعد أوصني یا أبا عبد اهلل قال أذکر اهلل عند مهك
إذا اهتممت وعند حکمك إذا حکمت وعند یدك إذا قسمت.

70

نسله و اوالده
کان له أخ اسمه بشری وبنت بأصبهان هلا نسل وبنتان بمرص ،وقیل :کان له ابن اسمه کثری ،فمن قول البحراين إىل
هنا منقول من کتاب الطواالت أليب موسى احلافظ.
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سنة وفاته و عمره
قال الواقدي :مات سلامن يف خالفة عثامن باملدائن .وکذا قال ابن زنجویه .و قال أبو عبید وشباب يف روایة عنه،
وغریمها :تويف سنة ست وثالثنی باملدائن .وقال شباب يف روایة أخرى :سنة سبع .وهو وهم ،فام أدرك سلامن
اجلمل وال صفنی .قال العباس بن یزید البحراين :یقول أهل العلم :عاش سلامن ثالث مئة ومخسنی سنة ،فأما مئتان
ومخسون ،فال یشکون فیه .قال أبو نعیم األصبهاين :یقال :اسم سلامن :ما هویه ،وقیل :مایة ،وقیل هببود بن
بذخشان بن آذر جشیش من ولد منوجهر امللك ،وقیل :من ولد آب امللك .یقال :تويف سنة ثالث وثالثنی
باملدائن.
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مدة عمره
قیل عاش مائتنی ومخسنی سنة ،وأکثر ما قیل :إنه عاش ثالثامئة ومخسنی سنة ،واألول أصح.
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