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 سلمان الفارسي

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟عند العلويِّني النُّصرييِّنَي الفارسيِّ سلماَن ما هي مكانُة

 

منذل ظهَر يف بالِد ف رَس ك ا امسلهل َرْوَزَبُة بنل امَلْرَزَب ِا، ومعنى )ع(  سيييلُ ال الس رسييي ُّسيييناد   

 : خريل الَع رفنَي.امِسِه

ِِ الوييةِ وقد ع صَيَر من ان ين ِِ   وك َا  هلم،علنن  سالملسناَد   املسنَح ودا ن َل وذا الَقرَ ني  ورلسي

 حمَّد )ص(.النَّيبا بسناد    يشارلدعو ويلسنح )ع( َيُلاْلسناد   النَّيبا مع حواريا  

أزدشييري بن ب با الس رسيي  وسيي بور، ووي  رلوَ  عنه أ َّهل  كُ  ع صييَر من ملوِ  السرِس العاُ َِ

َِ ىل  بنيِ  النيَّ ِر يف زمِن ف رَس، وعنَد دخوِلِه ىللنه  َقْرَقَرْك كُ  رلقرِقرل الدَّة ةُة، وصيييي َ  منه      دخي

ِه أبوُل وعُّهل َم ِب ََِشَتْك، وَذَكَر اجملوسل أ َّه  ق َمْ  ثالمث ئِة سنٍة خ مدة، َفَوَخَُد .ص ئٌح: م  َلَن  ولَا

 ب ُل. َروَح وساجملاللذاِا ك    من س دِة 

وع صَر من س َدِة العرِب ُلؤ  بن غ لب، وملرَّة وَكاليب وُقَص  وعيدل ملَن ف وَه ِشم وعيدل املطيِلب 

يشيييرِي ءِ ِِ خ ِا النَّينانَي حتَّى ة َِ رسيييولل اهلِل حمَّد )ص( وأعَلَه علنِه وعيدل اهلِل، وك ا دائَم التَّ

ِل الينِ (، فقنِ له: َأِمْن بين ه شم؟ فق ل: )َ عم، ِمن ، ومحَدُل ق ئاًل: )اسيَم )سيلُ ا(   سلُ ال منَّ  أه

 بين ه شم َعِلَم ِعْلَم انوَِّلنَي واآلِخِريَن(.

 )ص( م  يُيدل بِ َبِق  ملنَتِاًرا ِلَيْعِث النَّيبا صيِينميف يف حن ِره وي للنَّ ِرل ويكسنِه أ َّهل مل يسييِْد ي

ٌِ يف ذلا َ قَتِصرل فنه على اليداي ِك حنث ك َا لىع مري املؤمنني أموي    أربعِة قروايف، وله حديٌث عوي

، فق ل ص() اهلِل رسييوِل يف مسييِِد من قريش جمتُعنَي ومج عٌة)ع( وسييلُ ا وأب  ذر اإلم م عل  )م( 

  َُ َلينسييي َل َ غريل لو ك َا سيييلُ ا: واهلِل فق َل ؟َ    عن ميدأ أمِررلخِيأي رل أمري املؤمنني: ي  سيييلُ ال

ٌِ  هلريل ْرأخَي ِِ ، يي  موي  أ ي  رة ًُهَّالدَّ من أبن ِِ شييييرياَز كن  من أه  ، ََّدا على واِل قني، وكن  عُي

ٌِ فإذا بصومعٍةهلم  فيننُ  أ   س ئٌر مع أب  يف عنٍد  هلل وأشهدلا ىليي أا ي ىللَه ين د : )أشهدل فنه  رة

َُ اهلِل عنسى رو ل أاَّ   ئِنهنا يليف حلُ  ودم  ومل ٍدحمَّ حبَّ كلْدَةَوَف (،اهلِل حينبل اًدحمَّ وأاَّ هلتلوكل
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ى ه  حتَّرلْرفك َب ؟ُِسالشيييَّ ِعطَلَُِل أبًدا رسيييِدل ي  ََّني  بل َاَل ، فق ل  ل  أم : م وي شيييراٌب عع ٌم

َّْ َنَكسيَ  يف  ٌهليَعمل   هذا الكت بلم :نم  ، فقل لقِفيف السَّ هيفليَعمل  ل ىل  منُل  وىلذا بكت ٍبْفَرَص  اْ ، فل

 ذلا املك َا ْبَرْق  فال َرًقليَعمل أين ُل   َرنِدن  من ِعْعِة  َرََُّل هذا الكت َب ىلاَّ فق ل  ل : ي  روزبُة ؟قِفالسييَّ

ِل نَّى َةه  حتَّرلْد َهِيَ َف .أبوَ  َاليَ َتَق هلقربتيَ  ا ىلْافيإ يَّ    :فإذا به لكت َبا أب  وأم ، ف خذكل و  َم اللن

 ي مرل "دحمَّ" :يلق ل له  يبٌّ سلالَلِتَاه خ لٌه من ، ىل َّىل  آدَم اهلِل هذا عهدل ..)بسم اهلل الرمحن الرحنم

  وأم ، بذلا أب َمِلَعَف ٌةين شيييدَّو  َل صيييعقًة  لْقِعصيييل، َف(انوث ِا عن عي دِة ىنهوَي انخالِق ءك رِم

وا ُلهلم: )افَع ، فقل ( َ َنْلَتَق علنه وىليي   أ َ عَّ َ ْعِةم  َر وق ل ل : )ىلْا عُنقٍة ف خذ   أب  يف بئريف

يِ قراِر  ق ِةب لعربنَّ أعرفل ، وم  كن ل(منه ُوللمن قليب فال َي َنقد متكي ٍدحمَّ حبَّ ئتم فإاَّم  شيييِي

   أقراصيييًيينن ولو علوا يلَةَو يف اليئِر ن لِقَي، َفِهِراَِقر من وقِ  ِةب لعربنَّ ين اهلُلَُ، ولقد فهَّذلا الكت َب

ِاصغ ًر َّيوميف ا يف ك هل ا ووصنًَّدحمَّ َ ْيحيَّ أ َ  بُّوقل : )ي  َر ُ ِِىل  السَّ يد َّ فع لأمر  َر   ع َل، فل

ي   ْمق ل ل : ُقف   أ   فنه، ف ر    آٍك علنه ثن ٌب بنٌض  ويِةَرَف ِِْاَع ِهِتوسييييالَل ٍدحمَّ هاَحِيَف ىلل َّ

 اهلِل رو ل عنسى اهلل وأاَّ ىليي ي ىللَه اأ أشيهدل : )أقول فِعل ل ِةَعوَمبند  وأرى ىل  الصيَّ  ، ف خَذُةوزَبَر

ٌِ. ،(اهلِل ا حينبلًدحمَّ وأاَّ َِّة اخلرِب واخلربل عوي  ىل  رت

كالًّ من أب  بكريف وعُر وعثُ َا و... ىلخل َفَنسيَيوُل )ع( فضييَّلوا على سييلُ ا الس رسيي  السييُّنََّة اَّ ىل

َُعلوا به، أمَّ  الشيييانعُة  ُِ ف رسييينو  وذلَا بسييييب َ اَرِرهم اوَرَرى أكثَرهم مل َيسييْي قومنَِّة لف حيُّوُل ب عتي ِر

سيناد   سلُ ا  ل خ صيَّةٌ  مك  ٌةفهن   عند   كعلوياني  لصيريياني  أمَّ   واختالِط السيان سيِة ب لدايِن لديهم،  

ِل  الس رسييي  )ع(  ُل من النوَّافِذ بِ  دخ رعطنِه مق َمهل اخل صَّ واحلقنق َّ ن َّن  ي  تِ وزل احلدوَد وي  قس

ِن ارََّقى َوْأرلوْا َوَلْنَس اْلِيرُّ ِبَ ْا َرْ رلْوْا اْليلنلوَك ِمن ُظهلوِرَه  َوَلييييِكنَّ اْلِيرَّ َمالينوَك من أبواِبه  لقوله رع  : )

 .(اْليلنلوَك ِمْن َأْبَواِبَه  َوارَُّقوْا الّلَه َلَعليُكْم رلْسِلحلوَا

 

  كتس  لعدم اإلع لة واهلل أعلم

 الي حث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


