
فضل الفرس
،]1[- أيضا" - الس�ل�في� بإسناد� معروف عن سعيد� بن ال	س�يبوروى   
 : �لو أن ل أكن من قريش لحببت� أن� أكون� م�ن� فارس
، ث�م�ق�ال  

.أحببت� أن( أكو
ن) م�ن� أصبهان�%

  : سعيد بن السيب بن حزن بن أب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بنالسم [1]
( مزوم القرشى الخزومى ، أبو ممد الدن ( سيد التابعي

   : من كبار التابعي2 :  الطبقة
  هـ90 :  بعد الوفاة

:  خ م د ت س ق  ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي -روى له   
( ابن ماجه

أصح اتفقوا على أن مرسلته أحد العلماء الثبات الفقهاء الكبار:  رتبته عند ابن حجر   
  وقال ابن الدين ل أعلم ف التابعي أوسع علما منهالراسيل

  ، ثقة حجة فقيه ، رفيع الذكرسيد التابعي:  المام ، أحد العلم ، و رتبته عند الذهب 
 ، رأس ف العلم و العمل



تفسي ابن كثي الية
ن� ل� ع� ا ي�ب�خ� ل� ف�إ�نم� ن� ي�ب�خ� م� ل� و� ن� ي�ب�خ� م� م� ن�ك� � ف�م� ب�يل� ا ن� ل�ت�ن�ف�ق�وا ف�ي س� و� ع� ء� ت�د� ل�  ه�ا أ�ن�ت�م� ه�ؤ�

اء�  أ�ن�ت�م� ال�ف�ق�ر� ن�ي+ و� � ال�غ� ا ه� و� ل� ن�ف�س� ت�ب�د� ا ي�س� لو� إ�ن� ت�ت�و� او� م1 م� ق�و� ث�ال�ك� م� ث�م ل� ي�ك�ون�وا أ�م� ك� ي�ر�  غ�
 38- ممد •

ا: { وقوله لو� إ�ن� ت�ت�و� )3 } أي: عن طاعته واتباع شرعه (و�
م� {  ث�ال�ك� م� ث�م ل ي�ك�ون�وا أ�م� ك� ي�ر� ا غ� م1 ل� ق�و� ت�ب�د�   } أي: ولكن يكونون سامعيي�س�

مطيعي له ولوامره.
 : حدثنا يونس بن عبد العلى،وقال ابن أب حات، وابن جرير

 حدثنا ابن وهب، أخبن مسلم بن خالد، عن العلء بن عبد
 الرحن، عن أبيه، عن أب هريرة [رضي ال عنه] أن رسول ال

م� ث�م لصلى ال عليه وسلم تل هذه الية: {  ك� ي�ر� ا غ� م1 ل� ق�و� ت�ب�د� ا ي�س� لو� إ�ن� ت�ت�و�  و�

م�  ث�ال�ك�  } ، قالوا: يا رسول ال من هؤلء الذين إن توليناي�ك�ون�وا أ�م�
 استبدل بنا ث ل يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف

    (اي الفرس)،  وقومه   (اي سلمان)   هذا ث قال: "سلمان الفارسي
 " تفرد به مسلمولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس

 بن خالد الزني، ورواه عنه غي واحد، وقد تكلم فيه بعض الئمة،
وال أعلم.

: وكان� سلمان	 الفارسي� من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولقالوا   
� ابن عباس. وآثار ال�سلم كانت بأصبهان أظهر منها بغيها حت قال



ما رأيت� ب
ل)دا5 بعد
 ب
غ�د
اد
 أكثر حديثا5 منالافظ	 عبد القادر الر�هاوي� :   
أصبهان�

� قال الص�م�ع�ي فيما رواه عنه أبو� طاهر السلفي ف كتاب� ف�ض�ل� الف	ر�س قال
عجم� أصبهان: قريش العجم:  .


