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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 )عليهم السالم (  سبق ملؤسسة أنصاريان شرف تقدمي سلسلة عن سرية أهل البيت

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً ، و لقد حظيت السلسلة 

ستقبال من فتيان اإلسالم مما شجع على تقدمي سلسلة أخرى عن صحابة وقفوا با

  . و كانوا حبق رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه )صلى اهللا عليه و آله (  مع النيب

و هي إذ تقدم هذه السلسلة إىل مكتبة الفىت املسلم إمنا تأمل اإلقتداء بأولئك 

صنع جمد اإلسالم و رفع رايته عالياً ، و أضاءوا الرجال األفذاذ الذين أسهموا يف 

  .الطريق لألجيال 

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



 كان الوقت ضحى ، و قد جلس بعض املسلمني يف مسجد النيب )

  . ليؤدوا فريضة الظهر  ينتظرون أذان الصالة)صلى اهللا عليه و آله 
  .املسجد و سلّم على إخوانه من املؤمنني " سلمان " دخل 

أرادوا أن يعرفوا نسب هذا الرجل الفارسي ، فتحدثوا مع بعضهم 
  " .سلمان " البعض بصوت يسمعه 

  .قال أحدهم أنا من قبيلة متيم 
  .و قال آخر أنا من قريش 

  .ذا و هك. . أما أنا فمن األوس : و قال ثالث 
  :ظلّ سلمان ساكتاً ، فأرادوا يعرفوا نسبه ، فقالوا 
  ـ و أنت يا سلمان ، ما هو نسبك و حسبك ؟

  :أجاب ليعلمهم معىن اإلميان 
  . .أنا ابن اإلسالم 

  .كنت ضاالً فهداين اهللا مبحمد 
  .و كنت فقرياً فأغناين اهللا مبحمد 

  .و كنت مملوكاً فاعتقين اهللا مبحمد 
  . نسيب فهذا حسيب و

  .سكت الرجال و قد تعلّموا درساً من دروس اإلميان و اإلسالم 



  من هو سلمان ؟
و لكن حقّاً ، من هو سلمان الفارسي ؟ و ما هي قصة إميانه 

  باإلسالم ؟
ولد يف قرية من قرى مدينة " . سعيد " أي " روزبه " كان امسه 

  .اصفهان 
 يف ذلك الوقت كان كان أبوه رئيس القرية و كان رجالً ثرياً ، و

  .أهل فارس يعبدون النار ألنها رمز النور 
فالنار مقدسة عندهم ، هلذا كانت عندهم معابد توقد فيها النار 
لتبقى مشتعلة دائماً ، و هناك رجال مقدسون يتولّون احملافظة على 

  .اشتعاهلا ليل ار 
 ، و أصبح فىت أراد أبوه أن يكون له شأن" روزبه " عندما كرب 

  .فعهد إليه أن يتولّى املعبد و حيافظ على اشتعال النار 
: فكّر روزبه يف شأن النار ، فأىب ذهنه املتوقد أن تكون النار إهلاً 

  .ألن اإلنسان هو الذي يتولّى رعايتها حىت ال تنطفئ 
  .و ذات يوم خرج الفىت يتجول يف املروج البعيدة 



  



، و كان البناء كنيسة بناها شاهد من بعيد بناًء مجيالً فقصده 
  .الرهبان لعبادة اهللا 

 و كانت النصرانية يف ذلك الزمان هي دين اهللا احلق.  
حتدث الفىت مع الرهبان ، و دخل قلبه حب الدين اإلهلي ، فسأل 

  .أصله من بالد الشام : عنه ، فقالوا 

  
  اهلجرة

   .قرر روزبه اهلجرة اىل الشام فانتظر عودة إحدى القوافل
و عندما وصلها راح يبحث . وافق جتّار القافلة اصطحابه اىل بالدهم 

  .عن دين اهللا فدلّوه على كنيسة كبرية 
حلّ الفىت ضيفاً على األسقف و عاش معه يتعلّم منه أصول الدين و 

  .مكارم األخالق و تعاليم اإلجنيل 
يف و بعد مدة مات األسقف ، فهاجر روزبه اىل مدينة املوصل و عاش 

" مث اىل مدينة " نصيبني " إحدى كنائسها ، مث انتقل اىل مدينة اُخرى هي 
  " .عمورية 

و يف عمورية عاش روزبه فترة من الزمن ، و كان أسقفها رجالً صاحلاً ، 
  :فقال لروزبه قبل أن ميوت 



ـ انّ اهللا سيبعث نبياً يف هذا الزمان يأيت بدين إبراهيم اخلليل ، و انه 
  .ىل أرض فيها خنيل كثري سيهاجر إ

  :سأل روزبه 
  ـ و ما هي عالماته ؟

ـ من عالماته انه يأكل اهلدية و ال يأكل الصدقة و بني كتفيه خامت 
  .النبوة 

  .مات األسقف الطيب و بقي روزبه وحيداً 
  .فكّر أن يهاجر إىل جزيرة العرب 

 كلّ ما و ذات يوم مرت قافلة تريد العودة إىل احلجاز ، فعرض عليهم
  .ميلك لقاء السفر معهم إىل مكّة 

و لكن التجار مل يكتفوا مبا أخذوه من أموال فصادروا حريته و باعوه 
  .إىل أحد اليهود كرقيق 

تألّم روزبه هلذا الغدر و لكنه صرب ، و راح يعمل باخالص يف بستان 
  .الرجل اليهودي 

 لزيارة ابن عمه ، و متر األيام ، و ذات صباح جاء من يهود بين قريظة
  :فرأى روزبه و اماكه يف العمل فقال البن عمه 

  .ـ ارجو أن تبيعين هذا العبد 
  
  



  



ألن بين قريظة يسكنون يف مدينة يثرب املليئة بأشجار " روزبه " فرح 
أن النيب املوعود سيهاجر " عمورية " النخيل ، و هي املدينة اليت قال أسقف 

  .اليها 
 األيام مترقّباً ظهور النيب كان روزبه يعد.  

و ذات يوم و بينما كان يعمل يف البستان مسع سيده يتحدث إىل أحد 
  :أصدقائه 

  .و قد استقبله بعض أهل يثرب هناك " قبا " ـ لقد وصل حممد منطقة 
بالفرحة فقد حانت اللحظة اليت كان ينتظرها منذ " روزبه " و شعر 

  .أعوام طويلة 
بعد أن أخذ معه " روزبه "  ، و عندما حلّ الظالم تسلل انتظر إىل املساء

  .كمية من التمر 
" روزبه " تبلغ ميلني قطعهما " قبا " و " يثرب " كانت املسافة بني 

 و )صلى اهللا عليه و آله ( دخل على سيدنا حممد " قبا " و عندما وصل إىل . بسرعة 
  :قال 

 فأحضرت لكم هذا ـ مسعت بأنك رجل صاحل و معك أصحاب غرباء
  .التمر صدقة 

  .وزع سيدنا حممد التمر على أصحابه و مل يأكل منه 
  :قال روزبه يف نفسه 

  .ـ هذه العالمة االُوىل 



و يف اليوم التايل جاء مرة اُخرى و معه كمية اُخرى من التمر أيضاً و 
  :قال لسيدنا حممد 

  .ـ هذه هدية 
  .ه على أصحابه و أكل منه تناول النيب التمر شاكراً و وزع

  :فقال روزبه يف نفسه 
  .ـ و هذه العالمة الثانية 

ان هذا هو النيب املوعود فعانقه و أعلن إسالمه " روزبه " هكذا تأكّد 
  " .سلمان  " )صلى اهللا عليه و آله ( فسماه سيدنا حممد 

  

  احلرية
 فلقد جاء اإلسالم ليحرر البشر من عبادة غري اهللا عز و جلّ ،

  :وهب اهللا اإلنسان نعمة احلرية ، هلذا قال سيدنا حممد ألصحابه 
  .ـ أعينوا أخاكم سلمان على فكاك رقبته 

كان الرجل اليهودي قد اشترط على سلمان أن يغرس له ثالمثائة 
  .خنلة 

مجع له إخوانه فسائل النخل ، و قام سيدنا حممد بغرسها فعاشت 
  .مجيعاً 



على سلمان بنعمة احلرية فعاش سعيداً مع سيدنا و هكذا أنعم اهللا 
   .)صلى اهللا عليه و آله ( حممد 

  

  الدفاع عن املدينة
يف شهر رمضان من العام اخلامس للهجرة مسع املسلمون عن نية 

  .املشركني بغزو املدينة 
كان اليهود خيططون لذلك ، فقاموا بتحريض قريش و القبائل 

  .القضاء على اإلسالم العربية على غزو املدينة و 
متكّن اليهود من حتشيد عشرة آالف مقاتل و أنفقوا من أجل ذلك 

  .مبالغ طائلة 
كان سيدنا حممد يستشري أصحابه يف مواجهة املشاكل اليت تعترض 

  .املسلمني 
  . للتشاور )صلى اهللا عليه و آله ( اجتمع املسلمون يف مسجد النيب 
 كبرية ، فاملسلمون ال ميلكون كان الغزو اجلديد حيمل أخطاراً

العدد الكايف ملواجهة األعداء ، و القوات اإلسالمية ال تتجاوز األلف 
  .مقاتل فقط ، بينما الغزاة عشرة آالف مسلّحني بأفضل أنواع السالح 



و كان املنافقون . حار املسلمون يف أمرهم و شعر البعض باخلوف 
  .خيوفون الناس و يبثّون الشائعات 

ينما كان املسلمون يتبادلون اآلراء ملواجهة اخلطر القادم ، ض و ب
ـ يا رسول اهللا كنا يف أرض فارس إذا غزانا العدو : سلمان فقال 

  .حفرنا اخلنادق 
  .و كانت فكرة سلمان مفاجأة للجميع 

  . املسلمون مجيعاً )صلى اهللا عليه و آله ( استبشر النيب 
  

  اخلندق
 )صلى اهللا عليه و آله ( ال املدينة رأى سيدنا حممد كانت نقطة الضعف يف مش

أن يكون طول اخلندق مخسة آالف متر تقريباً ، و بعرض تسعة أمتار ، 
  .أما عمقه فيكون سبعة أمتار 

و . و يف اليوم التايل خرج املسلمون و هم حيملون أدوات احلفر 
أن يشترك كل لكي تكون عملية احلفر منظّمة و دقيقة أمر سيدنا حممد 

  .عشرة مقاتلني حبفر أربعني متراً من اخلندق 



كان الفصل شتاًء و الرياح باردة جداً و املسلمون صائمون ، و مع 
كل ذلك كانوا يعملون حبماس و ال يصغون اىل الشائعات اليت يبثّها 

  .اليهود و املنافقون 
 و كان سيدنا حممد يعمل بنشاط و يبثّ روح العزمية يف نفوس

  .أصحابه و ينشد شعراً محاسياً ألحد أصحابه و هو عبد اهللا بن رواحة 
  .اللّهم لوال أنت ما اهتدينا 
  .و ال تصدقنا و ال صلّينا 

  .فأنِزلن سكينةً علينا 
  .و ثبت القلوب إن القينا 

  

  الصخرة
و ذات . كان سلمان يعمل مع اخوانه من املهاجرين و األنصار 

  . بيضاء قاسية يوم اعترضت عملهم صخرة
  .حاول سلمان حتطيمها مبعوله فلم يستطع 

حاول أصحابه و لكنهم عجزوا أيضاً ، و كانوا كلّما ضربوها 
  .تطاير منها الشرر 



  .فاستشار املسلمون سلمان يف ذلك 
ذهب سلمان ليخرب سيدنا بقصة الصخرة و ان يسمح هلم يف تغيري 

  .اجتاه احلفر 
 إىل منطقة احلفر و أخذ املعول من سلمان و )يه و آله صلى اهللا عل( جاء النيب 

  .نزل يف اخلندق ، و طلب منهم أن حيضروا بعض املاء 
 النيب املاء فوق الصخرة ، و أمسك باملعول و )صلى اهللا عليه و آله ( صب 

  .هتف ، بسم اهللا ، و ضرب الصخرة فانشق ثلثها 
 صلى اهللا عليه و آله ( هتف النيب(:   
  . اكرب أعطيت مفاتيح الشام و اهللا إين ألبصر قصورها ـ اهللا

 ة ثانية فقطع ثلثاً آخر و )صلى اهللا عليه و آله ( و ضرب النيبالصخرة مر 
  :هتف 

  .ـ اهللا أكرب أُعطيت مفاتيح فارس و اهللا إين ألبصر قصر املدائن 
  :و ضرب مرة ثالثة فقطع ما تبقّى من الصخرة فقال 

  .طيت مفاتيح اليمن و اهللا إين ألبصر أبواب صنعاء ـ اهللا أكرب اُع
  .فرح املسلمون و استبشروا بنصر اهللا 

  :أما املنافقون فقد راحوا يسخرون و يقولون للمؤمنني 



ـ كيف تصدقون بفتح بالد فارس و الروم و اليمن و أنتم حتفرون 
   اخلندق يف يثرب ؟

ن اهللا ينصر عباده و لكن املؤمنني مل يكونوا يشكّون بنصر اهللا أل
  .املخلصني 

  .استمر املسلمون يف حفر اخلندق ليل ار مدة شهر كامل 
و خالل تلك الفترة كان املسلمون يقومون بعمل آخر و هو نقل 
احملاصيل الزراعية إىل داخل املدينة ، لكي تساعدهم على حتمل مدة 

 احلصار ، و حىت ال يستفيد منها العدو.  
  

  احلصار
و عندما رأى . بقيادة أيب سفيان " األحزاب " وصلت جيوش 

  :املشركون اخلندق تعجبوا و قالوا 
  .ـ ان العرب ال يعرفون هذه املكيدة 
  .و عرفوا انها فكرة سلمان الفارسي 

و كان أبو سفيان يبحث . . فرض املشركون احلصار على املدينة 
  .و لكن ال فائدة عن ثغرة يف اخلندق ميكن اقتحام اخلندق منها 



  .و خالل مدة احلصار تبادل املسلمون و املشركون إطالق السهام 
و ذات يوم متكّن فرسان املشركني من اقتحام اخلندق و العبور إىل 

  .جبهة املسلمني 
 بقطع الطريق على املقتحمني ، و )صلى اهللا عليه و آله ( أمر سيدنا حممد 

و " عمرو بن عبد ود "  لقتال قائدهم )الم عليه الس )ض علي بن أيب طالب 
  .كان من أبطال املشركني 

صلى ( و عندما توجه اإلمام علي لقتال عدو اإلسالم دعا سيدنا حممد 

  : له بالنصر و قال )اهللا عليه و آله 
  .ـ اليوم برز اإلميان كلّه إىل الشرك كلّه 

   :و انتصر فىت اإلسالم على عدوه ، و صاح املسلمون
  .اهللا أكرب . . ـ اهللا أكرب 

و فر املشركون باجتاه اخلندق فطاردهم فرسان اإلسالم و قتلوا 
  .بعضهم 
  

  االنتصار
فشل املشركون يف عبور اخلندق و طالت مدة احلصار و نصر اهللا 



رسوله و املؤمنني ، فكانت العواصف العاتية ب على جيوش األحزاب 
  .ف فتقلع و تدخل يف قلوم اخلو

و ذات ليلة و بعد أن ملّ املشركون احلصار قرر أبو سفيان 
  .اإلنسحاب 

 حذيفة ليستطلع له )صلى اهللا عليه و آله ( و يف الصباح أرسل سيدنا حممد 
 جبهة العدو.  

  .أخرب حذيفة رسول اهللا زمية جيوش األعداء 
عمت الفرحة جيش اإلسالم و شكروا اهللا على أن نصرهم على 

  .الدين و اإلنسانية أعداء 
  .و عاد املسلمون إىل منازهلم فرحني بعد حصار بلغ شهراً كامالً 

  

  يف مسجد النيب
 يشكرون اهللا سبحانه و )صلى اهللا عليه و آله ( اجتمع املؤمنون يف مسجد النيب 

كانوا ينظرون حبب و احترام إىل الصحايب اجلليل سلمان الذي أنقذ خبطّته 
  .و اإلسالم من الغزاة املدينة املنورة 

  :هلذا قال األنصار من أهل املدينة 
  .ـ سلمان منا 



  :و صاح املهاجرون 
  .ـ سلمان منا 

  . ما يقول يف سلمان )صلى اهللا عليه و آله ( و نظر املسلمون إىل سيدنا حممد 
 حبب قال النيب:  

  . .ـ سلمان منا أهل البيت 
   :)صلى اهللا عليه و آله ( مث قال 

  .ـ ال يقولوا سلمان الفارسي و لكن قولوا سلمان احملمدي 
  .و منذ ذلك اليوم و املسلمون ينظرون إىل سلمان باحترام و إجالل 

  

  اجلهاد
 يف اجلهاد و الدفاع عن )صلى اهللا عليه و آله ( مل يفارق سلمان سيدنا حممداً 

" ليهود يف رسالة اإلسالم ، فاشترك يف مجيع املعارك اإلسالمية ، مع ا
" و كان يف طليعة الذين بايعوا رسول اهللا حتت " خيرب " و " بين قريظة 
" و يف فتح مكّة و معركة " بيعة الرضوان " و اليت تدعى " الشجرة 

  " .تبوك "  يف مسريته إىل )صلى اهللا عليه و آله ( و رافق النيب " حنني 
ع املسلمون كان سلمان صادق اإلميان خملصاً يف جهاده ، حىت مس

  : يقول )صلى اهللا عليه و آله ( سيدنا حممداً 



  .علي و عمار و سلمان : ـ إنّ اجلنة تشتاق إىل ثالثة 
ذات يوم كان سلمان يتحدث اىل أخويه بالل احلبشي و صهيب 

كان منظرهم مجيالً فهم من ثالثة بلدان خمتلفة مجعهم اإلسالم . الرومي 
  .فأصبحوا إخواناً 

ألثناء مر أبو سفيان فنظر إليهم باستعالء ، فهو ما يزال يفكّر و يف ا
بطريقة أهل اجلاهلية ، فالعرب يف رأيه أفضل من سائر األقوام و 

  .الشعوب 
  : فيقول )صلى اهللا عليه و آله ( أما سيدنا حممد 

  .ـ ال فرق بني عريب و أعجمي إالّ بالتقوى 
رساً و يذكروه بسماحة أراد سلمان و بالل و صهيب أن يلقّنوه د

  :اإلسالم فقالوا 
  ـ ما أخذت السيوف من عدو اهللا ؟
  :مسع أبو بكر ذلك فقال هلم مرتعجاً 

   ـ أتقولون هذا لشيخ قريش و زعيمها ؟
  . مبا قالوه )صلى اهللا عليه و آله ( ذهب أبو بكر ليخرب سيدنا حممداً 

  :و لكن سيدنا حممد قال له 
  .ا بكر ؟ إن أغضبتهم أغضبت اهللا ـ هل أغضبتهم يا أب



  :ندم أبو بكر على ما قاله هلم و عاد إليهم مسرعاً و قال 
  .ـ يا اخويت لعلّي أغضبتكم 

  :أجابوا بتسامح اإلسالم 
  .ـ ال يا أبا بكر يغفر اهللا لك 

  

  وفاة النيب
 صفر ، انتقل سيدنا حممد اىل الرفيق األعلى و ٢٨يف يوم االثنني 
  . و بكى سلمان حزن املسلمون

 كثرياً و كان يقتدي )صلى اهللا عليه و آله ( كان سلمان حيب سيدنا حممداً 
  .بسريته و يسري يف طريقه و حيفظ كلّ ما يسمعه منه 

هلذا كان سلمان حيب علياً ألن اهللا و حيبه و رسوله ، و قد مسع 
 ة النيبيقول )صلى اهللا عليه و آله ( أكثر من مر :  

ـ علي مع علي و احلق مع احلق .  
  .ـ أنت مين مبرتلة هارون من موسى و لكن ال نيب بعدي 

ـ من كنت مواله فهذا علي مواله ، اللّهم واِل من وااله و عاِد 
  .من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله 



كان سلمان قد مسع هذه األحاديث و غريها ، و هلذا فهو يعتقد 
  . بعده )صلى اهللا عليه و آله ( نه خليفة سيدنا حممد بإمامة علي و ا

  

  البيعة
و كان اإلمام علي " بين ساعدة " بويع أبو بكر باخلالفة يف سقيفة 

   .)صلى اهللا عليه و آله ( مشغوالً بتجهيز النيب 
فوجئ الكثري من الصحابة ذه البيعة و اعترضوا عليها ، ألن 

   .)عليه السالم ( ي اخلليفة احلق يف رأيهم هو عل
هلذا امتنع سلمان و أبو ذر و املقداد و عمار بن ياسر و عبد اهللا 
بن عباس و الزبري بن العوام و قيس بن سعد و اسامة بن زيد و أبو 

  .أيوب األنصاري و عبد اهللا بن مسعود و غريهم من الصحابة 
ه و ظلّ اإلمام علي على موقفه من البيعة إىل أن توفيت زوجت

   .)صلى اهللا عليه و آله ( فاطمة الزهراء بنت سيدنا حممد 
 أبا بكر من أجل اإلسالم ، و كان سلمان )عليه السالم ( بايع اإلمام 

  :ينتظر ، فقال له اإلمام 
  .ـ بايع يا أبا عبد اهللا 



  .كان سلمان مطيعاً هللا مطيعاً لرسول اهللا مطيعاً لإلمام ، فبايع 
  : حيب سلماناً و يقول عنه )سالم عليه ال( كان علي 

  .ـ سلمان امرؤ منا أهل البيت 
  .ـ من لكم مبثل لقمان احلكيم 

  .ـ قرأ الكتاب األول و الكتاب اآلخر أي اإلجنيل و القرآن الكرمي 
  

  املدائن
شارك سلمان يف معارك الفتح اإلسالمي يف بالد فارس و كان 

  .يتقدم املقاتلني بشجاعة نادرة 
ان إىل جانب قائد احلملة على املدائن سعد بن أيب وقاص فعرب و ك

  .النهر جبواده 
" قام بدور الترمجة بني املسلمني و أهل فارس ، فاستسلمت مدينة 

  .بدون إراقة الدماء " إيوان 
عينه اخلليفة عمر بن اخلطاب والياً على املدائن فكان مثاالً للحاكم 

  .املسلم العادل 
  



  



ب الذي يتقاضاه مخسة آالف درهم و لكنه كان ينفقه كان املرت
  .مجيعاً على الفقراء 

كانت حياته بسيطة فهو يشتري خوصاً بدرهم واحد فيصنع منه 
سالالً يبيعها بثالثة دراهم ، ينفق درمهاً واحداً على عياله و يتصدق 

  " .اخلوص " بدرهم و يدخر الدرهم الثالث ليشتري به 
 ، و كان املسافرون و الغرباء عندما يرونه كانت ثيابه بسيطة

  .حيسبونه رجالً من فقراء املدائن 
و ذات يوم كان سلمان ميشي يف السوق رآه أحد املسافرين و 

  .كان معه أمتعة فأمره أن حيملها 
  .تقدم سلمان و محل األثقال و راح ميشي وراء الرجل 
لمون عليه كان الناس يف الطريق ينحنون إجالالً لألمري و يس

  .باحترام 
  :تعجب الرجل الغريب و سأل 

  ـ من يكون هذا الرجل الفقري ؟
  :فأجابوه 

  .ـ هذا سلمان الفارسي صاحب رسول اهللا و أمري املدائن 



اندهش الرجل و تقدم من سلمان معتذراً و طلب منه أن يرتل 
  .األثقال 

  :رفض سلمان ذلك و قال 
  .ـ حىت أوصلك 
  .ك ان سلمان من أولياء اهللا تأثّر الرجل و أدر

  

  الكوفة
بعد فتح املدائن كان املسلمون يبحثون عن مكان مناسب للسكىن ، 

  .فانطلق سلمان و حذيفة بن اليمان للبحث عن أرض تالئم طبيعة املسلمني 
وقع اختيارمها على أرض الكوفة فصلّيا فيها ركعات ، و منذ ذلك 

ت عاصمة للدولة اإلسالمية فيما التاريخ نشأت مدينة الكوفة اليت أصبح
  .بعد و مركزاً من مراكز العلم و املعرفة 
  

  اجلهاد مرة اُخرى
  .أصبح عثمان خليفة املسلمني و يأيت قرار بعزله عن الوالية 

  



  



 و )صلى اهللا عليه و آله ( فرح سلمان و انطلق اىل املدينة ليزور ضريح سيدنا حممد 
  .يصلّي يف مسجده 
حياة اجلهاد دفاعاً عن دولة اإلسالم فالتحق بصفوف املقاتلني كان حيب 
و كانت له ) يف تركيا ( و هي من مدن اخلزر " بلنجرد " يف فتح مدينة 

  .مواقف مشهودة 
  

  العودة
 أصبح سلمان شيخاً طاعناً يف السن.  

و يشعر بدنو أجله و هو راقد يف فراش املرض ، و يأيت املسلمون 
  .هللا له بالشفاء لعيادته يدعون ا

  .كانوا ينظرون حبب إىل رجل قضى حياته زاهداً حيب اهللا و الناس 
كان سلمان .  ذات صباح طلب من زوجته أن حتضر له صرة و

  .حيتفظ ا مند سنوات 
  :تساءلت زوجته عنها ، فقال سلمان 

 اذا جاءك املوت حضر : )صلى اهللا عليه و آله ( ـ قال يل حبييب رسول اهللا 
  .أقوام جيدون الطيب و ال يأكلون الطعام 



فتح الشيخ الصرة و رشها باملاء ففاحت روائح طيبة مألت فضاء 
  .احلجرة 

  .طلب سلمان من زوجته ان تفتح الباب 
  .و مرت حلظات نورانية و أغمض الشيخ عينيه لريقد بسالم 

  

  مرقده
ع طاق يف منطقة يقصدها السواح ملشاهدة آثار املدائن حيث يرتف

، يضم مرقد ) سلمان باك ( كسرى ، جيد الزائر مقاماً كبرياً يدعى 
  .سلمان ابن اإلسالم البار . . الصحايب اجلليل سلمان احملمدي 

ذلك الفىت الذي غادر أرض إيران و طاف املدن يف تركيا و الشام 
و العراق و احلجاز ليموت يف املدائن بعد حياة طويلة قضاها يف اجلهاد 

  .الزهد و العبادة و 
و . و ال ننسى أن نذكر أن أهل املدائن كانوا يدعونه سلمان باك 

  .باك كلمة فارسية تعين الطاهر 
نعم كان سلمان طاهر القلب و الروح ، و كان امرءاً من أهل 

  .البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً 



  


