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ابو مسمم الخوالني
حياته وسيرته

ازهار غازي مطر
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو
اجمعين .
كان العرب المسممين منذ القرن االول اليجري قد انصبت عنايتيم بسير الرجال
وذكر اخبارىم ومأثرىم وفضميم في االسالم  ،فمما كان عصر التدوين ظير ذلك
واضحاً في كتب التراجم والطبقات  ،ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع العناية بالتأليف في
سير الرجال الى يومنا ىذا .

ومن ىنا جاء بحثنا المتواضع عن احد ىؤالء االعالم وىو ( ابو مسمم الخوالني
) أللقاء االضواء عمى ىذه الشخصية واأللمام بجميع جوانبيا قدر االمكان  ،وذلك
الننا محكومين بندرة المادة التاريخية  ،ولكننا حاولنا ان نعطي صورة متواضعة ليذا
الرجل العظيم  ،ونرجو ان نكون قد وفقنا  ،واعطينا الموضوع حقو من الدراسة .

اسمه ونسبه وكنيته
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()1

وقيل عبد الرحمن

غمبت عميو كنيتو فسمي بأبي مسمم

()4

()2

وقيل عبد اهلل بن مشكم

()3

 ،وقد

.

اما نسبو الخوالني فتعود قبيمة خوالن احدى القبائل العربية الكبيرة الى يرجع
نسبيا الى بنو خوالن بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن
يشجب بن عريب بن زيد بن كيالن بن سبأ

()5

.

فقد جاء في كتب االنساب  :ان من اوالد خوالن مالك بن الحارث بن مرة فولد :
عم اًر ويعف اًر فولد عمرو  :فكالً وىو ( خوالن ) وولد يعفر وولد خوالن وىو فكل :

حبيباً وعم اًر واالصيب وقيساً ونبتاً وكعباً ونابتاً وىم النابتون  ،ولد سعد بن خوالن :
عبد اهلل وربيعة وسعداً وعريساً وغيالن منيم ابو مسمم الخوالني واخيو ابو ادريس

الخوالني وىو عائذ اهلل بن عبد اهلل وولد بكر بن خوالن  :سعداً ورحباً فولد سعد :

نص اًر وخيبة وولد عمرو بن خوالن اميناً ونص اًر وىم االمنيون ومكب اًر ومنيم ذويب بن

كعب الذي احرقو االسود العنسي
ويذكر ياقوت

()7

()6

.

ان تبع اسعد ابو كرب كان قد نزل خوالن فولد لو بيا غالم

فسماه ذا سحيم  :واطمق عميو خولوا لو خوالً فجمعوا لو اخالفاً خوالً فيوالء الخول

خوالن ثم ولد لو غالم اخر فسماه وداعاً فقال  :خوالً لو خوالً فاذا سالت الخوالني من
اىل اليمن فقال  :انا من ال ذي سحيم او أل وداع او من بني سعد  ،يعني سعد بن
خوالن ومن كان بالشام من خوالن يقولون خوالن من عمرو بن الحاف بن قضاعة
فيم قبائل ايضاً منيم الربيعة ومنيم العقارب وبنو بحر وبنو عوف وبنو مالك وبنو

حرب وبنو غالب والعبدليون والزبيدون وبنو منبو ومران والكرب وبنو جماعة ورازح
واالنبار ومنيم خوالن العالية وىم اىل المشرق وىم عدد كثير وقيل ان ىذه قبائل
خوالن العالية جميعاً من كيالن وىو قول اكثر النسابين

()8

.

وقد افترقت خوالن بعد الفتوحات االسالمية وانتشرت شماالً وشرقاً وغرباً .

وسكنوا بالد الشام وليس ليم ذرية اال باليمن

()9

 ،وكان منيم اسحاق بن قاسم بن

سمرة بن ثابت بن نيشل بن مالك بن السمح بن مالك الخوالني من اىل قرطبة ،
واصمو من الجزيرة يكنى أبا عبد الحميد  ،ومنيم بقرطبة اىل بيت كان منيم المحدث
المشيور عمر بن عبد الممك بن موسى بن سالم بن ىانىء بن مسمم بن ابي مسمم
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الخوالني  ،ومنيم بالبيرة بنو نجيح بن سالم بن موسى بن عيسى بن ىانىء ابن ابي
مسمم الخوالني ومنيم عمرو بن عمي بن عمر بن حفص بن نجيح

()10

.

اما مساكن خوالن العالية باليمن فيي مع مساكن حمير في خوالن ذي صيرة
وخوالن جنوب شرق صنعاء وىؤالء كانوا يسكنون منذ القدم مع حمير اما القسم
االخر فيسكنون مدينة صعدة وما حوليا وقت استقرت القبيمة بعد ذلك في حمص
ونزل بعض خوالن في داريا قرب دمشق

()11

.

والدته

لم نجد في المصادر العربية ما يشير الى سنة والدة أبا مسمم الخوالني  ،ولكنيم

ذكروا ان مولده اقترن بحادثة مشيورة في االسالم وىو يوم حنين  ،ويبدو من خالل
المصادر ان الذي ولد يوم حنين ىو اخوه ابو ادريس الخوالني وليس ابو مسمم الن
االخير كان في عيد رسول اهلل  رجالً

()12

بدليل موقفو من االسود العنسي  ،وكان

الرسول  حياً انذاك  ،وىو ما سنذكره فيما بعد .

اسالمه

لقد ادرك ابو مسمم الجاىمية

()13

واسمم قبل وفاة النبي  وقد رحل بطمب النبي

 فمات النبي  وىو في الطريق ولم يره فقدم المدينة في خالفة ابي بكر

الصديق ، )14( ويبدو ان ابو مسمم كان ُيمني نفسو بمقاء رسول اهلل  فقد آمن بو
قبل ان تكتحل عيناه برؤيتو  ،فحزن حزناً شديداً بوفاة النبي . 

صفاته
اطمق عمى ابي مسمم الخوالني قارىء اىل الشام
الكرامات والفضائل

()16

()15

 ،وسيد التابعين وصاحب

 ،وكان رجالً صمباً في دينو قوياً في ايمانو عنيداً في الجير

بالحق  ،وقد اخمص نفسو هلل فأعرض عن الدنيا وزينتيا وزىد في زخرف العيش

ومتاعو ونذر حياتو لطاعة اهلل والدعوة اليو وباع الفانية بالباقية بيع السماح فاحمو
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الناس من نفوسيم منزلة رفيعة ورأدا فيو رجالً طاىر النفَس و ِ
النفس مستجاب الدعوة
عند اهلل ( )17كما قيل عنو ايضاً انو حكيم ىذه االمة ( . ) 18
ويذكر ابن عبد ربو

()19

عن االصمعي بان ابن عوف قال  :سمعت اشياخنا

يقولون انتيى الزىد الى ثمانية من التابعين  :عامر بن القيس والحسن بن ابي
الحسن البصري وىرم بن حيان وابي مسمم الخوالني واويس القرني والربيع بن ُخثيم

ومسروق بن االجدع واالسود بن يزيد .

وقيل ان االبرش الكمبي قال ليشام بن عبد الممك يوماً  :يا امير المؤمنين ال

تصنع الي معروفا حتى تعدني فانو لم لم ياتني منك سبب عمى غير وعد اال ىان
عمى قدره وقل مني شكره قال لو ىشام  :لئن قمت ذلك لقد قالو سيد اىمك ابو مسمم
الخوالني  :ان اوقع المعروف في القموب وابرده عمى االكباد معروف منتظر بوعد ال
()20

يكدره المطل

.

اسرتو
لم نجد في المصادر ان البي مسمم اوالد واحفاد وىذا ال يعني انو لم يكن لو اوالد
وربما يكون احد ابناءه اسمو مسمم من خالل كنيتو ولعل السبب في عدم ذكر ابناءه
النيم لم يكونوا من التابعين ولم ينقل عنيم شيئاً يؤثر .

ولكن المؤرخين ذكروا اخيو أبا ادريس الخوالني فقد كان من المشيورين ايضاً في

رواية الحديث وقد اخذ عممو من اخيو ابي مسمم وغيره .

اما عن زواج ابو مسمم الخوالني فمم نجد في المصادر ما يذكر اسم زوجتو او
نسبيا  ،ولكننا وجدنا بعض االقوال حول زواجو فقد قيل انو كان لو امراءة صبيحة
الوجو فكان ابو مسمم اذا دخل منزلو وبمغ وسط الدار كبر وكبرت امرأتو فاذا دخل
البيت كبر وكبرت امرأتو فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتاتيو بطعام يأكل فجاء ذات
ليمة فكبر فمم تجبو ثم جاء الى باب البيت فكبر وسمم فمم تجبو

()21

 ،واذا البيت ليس

فيو سراج واذا ىي جالسة بيدىا عود تنكت في االرض بو فقال ليا  :مالك ! فقالت :
الناس بخير وانت لو أتيت معاوية فيامر لنا بخادم ويعطيك شيئاً نعيش بو فقال :

الميم من افسد عمي اىمي فاعم بصره  ،وكانت قد اتتيا جارة لو فأفسدتيا عميو فقالت

ليا  :لو كممت زوجك ليكمم معاوية فيخدمكم ويعطيكم  ،فينما المرأة تتعشى في
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منزليا مع زوجيا والسراج مزىر اذ قالت انطفأ السراج  ،فقال زوجيا  :ال فقالت  :قد
عميت ال ابصر شيئاً فاخبرت بدعوة ابي مسمم عمييا فاتتو فقالت انا قد فعمت

بأمرأتك ذلك وانا قد غررتيا وقد تبت فادع اهلل ان يرد بصري الي فدعا اهلل وقال ،
()22

الميم رد بصرىا فردىا اليو

.

ومن ىدي ابي مسمم اذا انصرف الى منزلو بعد العشاء اظيار التكبير فاذا دنا
من منزلو وسمعتو ام مسمم اجابتو فاذا دخل منزلو سمم وقال يا ام مسمم شدي رحمك
فانو ليس عمى جسر جينم معبر

()23

 ،فقد ذكره المؤرخون عرضاً ليؤكدوا عمى مدى

زىده وقناعتو بالفقر وعدم اىتمامو بعرض الدنيا ومحاباة السمطان من خالل حواره
مع زوجتو .
روايته لحديث النبوي

يعد ابو مسمم من تابعي اىل الشام وقد عده البعض من الطبقة الثانية  ،كما انو

روى عن كبار الصحابة امثال عبادة بن الصامت  ،وعمر بن الخطاب

 وعوف

بن مالك االشجعي  ،ومعاذ بن جبل  ،ومعاوية بن ابي سفيان  ،وابي ذر الغفاري ،
وابي عبيدة بن الجراح  ،وابي مسمم الجميمي معمم كعب االحبار
وقد اخذ عنو الكثير من الرواة منيم ابو ادريس الخوالني

()24

()25

.
وابراىيم بن ابي

عبمة  ،وجبير بن نفير  ،وحمام بن حكيم الدمشقي  ،وشرحبيل بن مسمم الخوالني

()26

 ،وضمرة بن حبيب ابن صييب  ،وعبد اهلل بن عروة بن الزبير  ،وعطاء ابن

ابي رباح  ،وعطاء الخراساني  ،وعطية بن قيس  ،وعمير بن ىانىء العنسي ،
وفرات بت ثعمبة  ،وكمثوم بن زياد المحاربي  ،ومحمد بن زياد االلياني ومحكول
الشامي

()27

 ،ويونس بن ميسرة بن حمبس  ،وابو العالية الرياحي  ،وابو عثمان

الخوالني  ،وابة قالبة الجرمي

()28

.

اسالمه وموقفه من ردة االسود العنسي
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عندما تنبأ االسود في اليمن بعث الى ابي مسمم الخوالني فمما جاء قال  :اتشيد
اني رسول ؟ قال  :ما اسمع  ،قال :اتشيد ان محمداً رسول اهلل  ،قال  :نعم  ،قال :
فردد ذلك م ار اًر فامر بنار عظيمة فأججت  ،وامر بالحطب بان يكدس في ساحة من
ساحات صنعاء وان تضرم فيو النار ودعا الناس الى ان يشيدوا استتابة فقيو اليمن

وعابدىم واقراءه بنبوتو وقال لو اتشيد ان محمداً رسول اهلل ؟ قال  :نعم انو عبده
ورسولو وانو سيد المرسمين  ،وانو خاتم النبيين

()29

وقال لو االسود  :اتشيد اني

رسول اهلل  ،فقال ابو مسمم ان في اذني صمماً فال اسمع ما تقول  ،فقال االسود :
اذن اقذفك في ىذه النار  ،فقال ابو مسمم ان فعمت اتقيت بيذه النار التي وقودىا

الحطب نا اًر وقودىا الناس والحجارة عمييا مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما

امرىم ويفعمون ما يؤمرون فقال االسود  :لن اعجل عميك وسأتيح لك الفرصة لتراجع
عقمك  ،ثم اعاد عميو السؤال  ،فقال  :اتشيد ان محمداً رسول اهلل ؟ فقال  :نعم اشيد
انو عبد اهلل ورسولو وانو ارسمو بدين اليدى والحق وختم برسالتو الرساالت  ،فازاد

االسود حنقاً  ،وقال  :اتشيد اني رسول اهلل  ،فقال ابو مسمم  :ما اخبرتك ان في
اذني صمماً فال اسمع مقالتك ىذه ؟ فستشاط االسود العنسي غيظاً من صراحة

اجابتو وىدوء نفسو وسكينة جوارحو  ،وىم بان يامر بو فيمقى في النار  ،فالقي فييا

فمم تضره  ،وعند ذلك تقدم منو كبير طواغيتو وىمس في اذنو قائالً  ،ان الرجل

–

كما عرفت – طاىر النفس مستجاب الدعوة  ،وان اهلل لن يخذل مؤمناً لم يخذلو في

ساعة من ساعات الشدة وانك ان القيتو في النار ونجاه اهلل منيا ىدمت كل ما بنيتو

في لحظة واحدة ودفعت الناس الى الكفر بنبوتك دفعاً  ،وان احرقتو النار ازداد الناس

بو اعجاباً ولو اكبا اًر ورفعوه الى مصاف الشيداء  ،فمن عميو باطالق سراحو وانفو
من البالد وارح منو واسترح  ،فاخذ االسود بمشورة طاغوتو وامر بمغادرة البالد
لساعتو

()30

.

بعد ذلك خرج ابو مسمم الى المدينة وكان يمني نفسو بمقاء رسول اهلل  فيو قد
امن بو قبل ان تكتحل عيناه برؤيتو وتفرح نفسو بصحبتو لكنو كان ما كاد يبمغ
حواشي يثرب حتى بمغو نعي رسول اهلل  وقام ابي بكر  عمى خالفة المسممين
من بعده فحزن عمى وفاة النبي  حزناً شديداً  ،وقد اتى المدينة فأناخ راحمتو بباب
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المسجد  ،ثم دخل المسجد وقام يصمي الى سارية فبصر بو عمر بن الخطاب



فأتاه فقال  :ممن الرجل ؟ فقال  :من اىل اليمن  ،قال  :ما فعل الرجل الذي حرقو
الكذاب بالنار ؟ قال  :ذلك عبد اهلل بن ثوب  ،فسالو عمر بن الخطاب  ،فأنشدك
باهلل انت ىو ؟ فاجاب  :الميم  ،نعم  ،فاعتنقو عمر بن الخطاب

 ثم ذىب بو

حتى اجمسو بينو وبين ابي بكر الصديق  ، قال  :الحمد هلل الذي لم يمتني حتى
اراني من امة محمد  من فعل بو كما فعل بابراىيم الخميل 

()31

 ،وعن ابن

عياش قال  :انا ادركت رجاالً من االمداد الذين يمدون الينا من اليمن من خوالن
ربما تمازحوا فيقول الخوالنيين لمعنسين صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا بالنار فمم

تضره

()32

.

اقوال االخرين فيه

لقد نال ابو مسمم الخوالني اعجاب الناس بو لزىده وامانتو وصدقو  ،ويروى ان

كعباً رأى ابي مسمم الخوالني فقال  :من ىذا ؟ قالوا  :ابو مسمم  ،فقال  :ىذا حكيم
ىذه االمة

()33

.

وىناك رواية يروييا ابن عساكر

()34

عن الزىري قال  :كنت عند الوليد بن عبد

الممك فكان يتناول عائشة فقمن لو يا امير المؤمنين اال احدثك عن رجل من اىل
الشام قد اوتي حكمة قال ومن ىو  ،قمت  :ابو مسمم الخوالني وسمع اىل الشام
كانيم ينالون من عائشة  ،فقال  :اال اخبركم بمثمكم ومثل امكم ىذه كمثل عينين في
راسو تؤذيان صاحبيما وال يستطيع ان يعقابيما اال بالذي ىو خير ليما  ،قال :
فسكت .
فضائمه

من فضائمو انو كان يعمق سوطو في مسجده فاذا غمبو النوم مشق ساقيو

– أي

ضرب ساقيو – ويقول انت احق بالضرب من البيائم فاذا غمبو النوم قال  :منك
المتي

()35

 ،وفي رواية اخرى يروييا عثمان بن ابي عاتكة عن ابي مسمم يقول " :

لو رايت الجنة عياناً ما كان عندي مستزاد  ،ولو رايت النار عياناً ما كان عندي
()36

مستزاد "

 ،يدل ذلك عمى مدى تفاني ابو مسمم في العبادة .
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وقد كان ابو مسمم يتكمف حضور صالة الجماعة من داريا الى المسجد الجامع
بدمشق وقد سمع قائداً يقول سبق اليوم فالن  ،فقال كذبت بل انا السابق  ،قال :

وكيف يا ابا مسمم  ،قال  :ادلجت من داريا فكنت اول من دخل مسجدكم ىذا

وصميت فيو الصبح وجمست حتى طمعت الشمس وركعت فيو وانا السابق  ،وقد
كانت المسافة بين داريا ومسجد دمشق اربعة اميال

()37

.

وال شك انو شخصية مثل ابي مسمم تكون موضع اىتمام وتقدير االخرين فقد قيل
لو حين كبر  ،انك قد كبرت ورققت فمو رفقت بنفسك قال  :ارايتم لو ارسمتم الخيل
في الحمبة الستم تقولون لفرسانيا دعوىا وارفقوا بيا فاذا رايتم الغاية فالتستبقوا منيا
شيئاً  ،قالوا  :قد رايت الغاية فدعوني

()38

.

وكان ابو مسمم ال يبخل باعطاء عممو  ،فقد اتاه رجالً وقال لو  :اوصني يا ابا

مسمم  ،قال  :اذكر اهلل تحت كل شجرة وحجرة  ،فقال زدني  ،قال  :اذكر اهلل حتى
يحسبك الناس من ذكر اهلل مجنوناً قال  :فكان ابو مسمم يكثر ذكر اهلل عز وجل فرأه

رجل يذكر اهلل عز وجل فقال  :أمجنون صاحبكم ىذا  ،فسمعو ابو مسمم فقال  :ليس
ىذا بالجنون يا ابن اخي ىذا دواء الجنون

()39

 ،وكان ابو مسمم يقول ما عرضت لي

دعوة قط فذكرت جينم اال صرفتيا الى االستجارة من النار واالستعاذة منيا

()40

.

وقد اتى بعض الصبيان الى ابي مسمم وقالوا لو  :ادع اهلل ان يحبس عمينا ىذا
الظبي فناخذه  ،فدعا اهلل فحبسو فأخذوه

()41

 ،حيث كان ابو مسمم مستجاب الدعوة

عند اهلل .
وعن عطاء الخرساني قال ان امرأة ابي مسمم قالت  :ليس لنا دقيق  ،فقال  :ىل
عندك شيئاً ؟ قال  :درىم بعنا بو غزالً  ،قال  :ابغنية وىاتي الجراب  ،فدخل السوق
 ،فاتاه سائل والح فاعطاه الدرىم ومأل الجراب نشارة مع تراب واتى وقمبو مرعوب

منيا وذىب  ،ففتحو فاذا بو دقيق حوارى فعجنت وخبزت  ،فمما جاء ليالً وضعتو
فقال  :من اين ىذا ؟ قالت  :من الدقيق  ،فاكل وبكى

()42

.

وقد اتى ابو مسمم عمى نير دجمة وىي ترمي بالخشب من مدىا فوقف ثم حمد
اهلل تبارك وتعالى واثنى عميو وذكر مسير بني اسرائيل في البحر ثم ليز دابتو
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فخاضت الماء وتبعو الناس حتى قطعوىا  ،ثم قال  :ىل فقدتم شيئاً من متاعكم

فادعوا اهلل ان يرده(.)43
ويذكر ابن عساكر

()44

 ،عن ابن عيسى قال خرجت مع ابي مسمم في جيش

فاتينا عمى نير عجاج متكر فقمنا الىل القرية اين المخاضة فقالوا  :ما كانت ىا ىنا
مخاضة قط ولكن المخاضة اسفل منكم عمى ليمتين  ،فقال ابو مسمم  :الميم اجزت
ببني اسرائيل البحر وانا عبادك وفي سبيمك فاجزنا ىذا النير اليوم  ،ثم قال  :اعبروا
بسم اهلل  ،قال ابن عيسى فانا عمى فرس فقمت القذفنو اول الناس خمف فرسو وكنت
اول الناس خمف فرسو وكنت اول الناس قذف فرسو خمف ابي مسمم فواهلل ما بمغ
الماء يطوف الخيل حتى عبر الناس كميم ثم وقف وقال  :يامعشر المسممين ىل
ذىب الحد منكم شيء فادعوا اهلل ان يرده .
وفي يوم اشترى ابو مسمم بغمة فقالت ام مسمم ادع اهلل ان يبارك لنا فييا  ،فقال
الميم بارك لنا فييا فماتت فاشترى اخرى  ،فقالت ادع اهلل ان يبارك لنا فييا  ،فقال :
الميم بارك لنا فييا فماتت  ،فاشترى اخرى  ،فقالت ادع اهلل ان يبارك لنا فييا ،فقال
جميعاً يقول الميم متعنا بيا فبقيت

()45

.

موقفه من الصراع بين االمام عمي  ومعاوية
رحل ابي مسمم الى بالد الشام واتخذىا لو مقاماً وكانت غايتو من ذلك ان يكون

قريباً من الثغور الشامية ليشارك جيوش المسممين في غزو الروم ويفوز بأجر

المرابطة في سبيل اهلل  .وكان ابو مسمم اذا دخل ارض الروم غازياً ال يزال في

المقدمة فاذا اذن ليم كان في الساقة وكان الوالة يتيمنون بابي مسمم فيمرونو عمى

المقدمات وشيد صفين مع معاوية بن ابي سفيان وكان يقول  :ما عمتي ما عمتي
()45

وقد لبست درعتي اموت عند طاعتي

.

وعندما ألت الخالفة الى معاوية بن ابي سفيان اكثر ابو مسمم من التردد عميو
وشيود مجالسو  ،وقد قدم ابو مسمم في ناس من قراء اىل الشام الى معاوية بن ابي
سفيان قبل مسير امير المؤمنين  الى صفين فقالوا لو  :يا معاوية عالم تقاتل
عمياً وليس لك مثل صحبتو وال ىجرتو وال قرابتو وال سابقتو ؟ فقال  :انا ال ادعي ان
لي في مثل صحبتو وال مثل ىجرتو وال قرابتو  ،ولكن خبروني عنكم  ،ألستم تعممون
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ان عثمان قتل مظموماً ! قالوا  :بمى  ،فقال  :فميدفع الينا قتمتو لنقتميم بو  ،وال قتال

بيننا وبينو  ،فقالوا لو  :اكتب اليو كتاباً ياتيو بو بعضنا

()47

 ،فكتب كتاباً حممو اليو

ابو مسمم الخوالني تقدم بو عمى عمي بن ابي طالب  ثم قام ابو مسمم خطيباً فحمد

اهلل واثنى عميو  ،وكان مضمون الكتاب ىو  ( :بسم اهلل الرحمن الرحيم من معاوية
بن ابي سفيان الى عمي بن ابي طالب  :اما بعد فان اهلل اصطفى محمداً بعممو ،

وجعمو االمين عمى وحيو  ،والرسول الى خمقو ثم اجتبى لو من المسممين اعوانا ايده
بيم فكانوا في المنازل عنده عمى قدر فضائميم في االسالم  ،وكان انصحيم هلل

ورسولو خميفتو ثم خميفة خميفتو ثم الخميفة الثالث المقتول ظمماً عثمان  ،فكميم

حسدت وعمى كميم بغيت  ،عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك المجر  ،وتنفسك
الصعداء وابطائك عن الخمفاء  ،في كل ذلك تقاد كما يقاد الفحل المغشوش حتى

تبايع وانت كاره ثم لم تكن الحد منيم باعظم حسداً منك البن عمك عثمان  ،وكان
احقيم اال تفعل ذلك في قرابتو وصيره رحمو وتبحث محاسنو وألبت الناس عميو

وبطنت وظيرت حتى ضربت إليو أباط اإلبل  ،وقيدت اليو االبل العراب  ،وحمل
عميو السالح في حرم رسول اهلل

 فقتل معك في الحممة وانت تسمع في داره

اليائعة  ،ال تردع الظن والتيمة عن نفسك بقول وال عمل واقسم قسماً صادقاً لو قمت

فيما كان من امره مقاماً واحد تنيو الناس عنو ما عدل بك من قبمنا من الناس احدا

ولمحا ذلك عندىم ما كانوا يعرفونك بو من المجانبة لعثمان والبغي عميو  ،واخرى

انت بيا عند انصار عثمان ظنين إيواؤك قتمة عثمان فيم عضدك وأنصارك ويدك
وبطانتك  ،وقد ذكر لي انك تتنصل من دمو فان كنت صادقاً فامكنا من قتمتو نقتميم
بو  ،ونحن اسرع الناس اليك واال فانو ليس الجبال والرمال والبر والبحر حتى يقتميم
اهلل او لتمحقن ارواحنا باهلل والسالم )

()48

.

وقدم ابو مسمم الخوالني بكتاب معاوية بن ابي سفيان واوصمو الى الكوفة واجتمع
الناس في المسجد

()49

 ،فقام فحمد اهلل واثنى عميو ثم قال  :اما بعد فانك قد قمت

بامر وليتو واهلل ما احب انو لغيرك  ،وان اعطيت الحق من نفسك ان عثمان قتل
مسمماً محرماً مظموماً فادفع الينا قتمتو وانت اميرنا فان خالفك من الناس احد كانت
ايدينا لك ناصرة وألسنتنا لك شاىدة وكنت ذا عذر وحجة فقال لو عمي بن ابي
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طالب : اغد عمي غدا فخذ جواب كتابك فانصرف  ،ثم رجع من غد لياخذ جواب
كتابو فوجد الناس قد بمغيم الذي جاء فيو قبل  ،واجتمعوا في المسجد واذن البي
مسمم فدخل عمي  جواب كتاب معاوية فقال لو ابو مسمم  :لقد رايت قوماً مالك

معيم امر  ،قال  :ما ذاك ؟ قال  :بمغ القوم انك تريد ان تدفع الينا قتمة عثمان

فضجوا واجتمعوا ولبسوا السالح وزعموا انيم قتمة عثمان  ،فقال عمي  ، واهلل ما
اردت ان ادفعيم اليكم طرفة عين قط  ،لقد ضربت ىذا االمر انفو وعينو فما رايتو
ينبغي لي ان ادفعيم اليك وال الى غيرك فخرج ابو مسمم بالكتاب وىو يقول االن
طاب الضراب

()50

.

اما جواب عمي 

( من عبد اهلل امير المؤمنين الى معاوية بن ابي سفيان  ،اما بعد  :فان اخا

خوالن قدم عمي بكتاب منك تذكر فيو محمداً

 وما انعم اهلل بو عميو من اليدى

والوحي  ،فالحمد هلل الذي صدقو الوعد وايده بالنصر ومكن لو في البالد واظيره عمى
اىل العداوة والشنأن من قومو الذين وثبوا عميو وشنفوا لو واظيروا تكذيبو وبارزوه

بالعداوة وظاىروا عمى اخراجو وعمى اخراج اصحابو واىمو والبوا عميو العرب
وجادلوىم عمى حربو وجيدوا في امره كل الجيد وقمبوا لو االمور حتى جاء الحق
وظير امر اهلل وىم كارىون وكان اشد الناس عميو تأليباً وتحريضاً اسرتو واالدنى

فاالدنى منو قومو اال من عصم اهلل وذكرت ان اهلل تعالى اجتبى لو من المسممين
اعوانا ايده اهلل بيم فكانوا في منازليم عنده عمى قدر فضائميم في االسالم ) ....

()51

.
ىذا جزء من رسالة عمي بن ابي طالب  الى معاوية ولم نوردىا كاممة لطوليا

وانما بينا جزءاً منيا وقدر ارسميا الى معاوية في الشام بيد ابي مسمم الخوالني .
وفاتـــــه
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اختمف المؤرخين بوفاة ابي مسمم الخوالني فتذكر المصادر انو توفى غازياً بارض

الروم ايام معاوية

()52

()53

 ،بينما يذكره ابن سعد

 ،انو توفي في خالفة يزيد  ،ولكن

االرجح انو توفي ايام خالفة معاوية فيناك رواية لمعاوية يقول فييا  :انما المصبية بموت

ابي مسمم الخوالني  ،وكريب بن سيف االنصاري

وقد توفي سنة اثنين وستين
اما الذىبي فيذكر

()57

()55

()54

 ،وربما يكون ىذا معاوية بن يزيد .

 ،وتوفي بدمشق وقبره بداريا

()56

 :ان ابا مسمم مات بارض الروم وكان مع بسر با ارطأة فادركو اجمو

فعاد بسر فقال لو ابو مسمم  :يا بسر اعقد لي عمى من مات في ىذه الغزاة فاني ارجو ان اتي
بيم يوم القيامة عمى لوائيم  ،وقال بعض المشيخة  :اقبمنا من ارض الروم فمررنا بالعمير
عمى اربعة اميال من حمص في اخر الميل فاطمع راىب من صومعتو فقال  :ىل تعرفون

ابا مسمم الخوالني ؟ قمنا نعم  ،قال  :اذا اتيتموه فاقروه

السالم فإنا نجده في الكتب

رفيق عيسى ابن مريم  ،واما انكم ال تجدونو حياً  ،فمما اشرفوا عمى الغوطة بمغوا

موتو

()58

الهوامـــش
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 . 41الذىبي – سير اعالم النبالء . 12 / 4 :
 . 42المصدر السابق . 12 / 4 :
 . 43المصدر السابق  ، 210 / 27 :الذىبي – سير اعالم النبالء . 10 / 4 :
 . 44تاريخ دمشق . 211 / 27 :
 . 45المصدر السابق . 211 / 27 :
 . 46ابن االثير – اسد الغابة . 129 / 3 :
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 . 47المنقري  ،وقعة صفين . 85 :
 . 48ابن ابي الحديد – شرح نيج البالغة  ، 74 / 15 :المفتري  -وقعة صفين
 ، 87 :البالذري – انساب االشراف . 278 :
 . 49البالذري – انساب االشراف . 277 :
 . 50ابن ابي الحديد – شرح نيج البالغة  ، 75 / 15 :المنقري  -وقعة صفين
. 86 :
 . 51ابن ابي الحديد – شرح نيج البالغة  ، 76 / 15 :المنقري  -وقعة صفين
 ، 88 :البالذري – انساب االشراف . 277 :
 . 52ابن االثير – اسد الغابة . 129 / 3 :
 . 53الطبقات الكبرى –  ، 448 / 7المزي – تيذيب الكمال . 290 / 34 :
 . 54الذىبي – سير اعالم النبالء . 14 / 4 :
 . 55الذىبي – تذكرة الحفاظ  ، 49 / 1 :الذىبي – سير اعالم النبالء / 4 :
14.
 . 56ابن كثير  -البداية والنياية  ، 299 / 6 :الذىبي – سير اعالم النبالء :
 ،14 / 4الزركمي  -االعالم. 75 / 4 :
 . 57سير اعالم النبالء . 13 / 4 :
 . 58المصدر السابق . 13 / 4 :

المصادر والمراجع
 .1ابن االثير  ،عز الدين ابو الحسن ( ت

630ىـ )  ،اسد الغابة في معرفة

الصحابة  ،مطبعة اسما عيميان  ،تيران .
 .2البالذري  ،احمد بن يحيى بن جابر ( ت 79ىـ )  ،انساب االشراف  ،تحقيق
محمد باقر المحمودي  ،ط ، 1مؤسسة االعمى  ،بيروت  1394 ،ىـ .
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 .3البخاري  ،ابي عبد اهلل بن اسماعيل ( ت 256ىـ )  ،التاريخ الكبير  ،المكتبة
االسالمية لمنشر  ،اليند . 1958 ،
 .4ابن تغري بردي  ،النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  ،دار الكتب
المصرية  ،القاىرة . 1963 ،
 .5ابن حبان  ،عالء الدين عمي بن بمبان الفارسي ( ت 534ىـ )  ،صحيح ابن
حبان  ،تحقيق شعيب االرنؤوط  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة . 1993 ،
 .6ابن حجر  ،احمد بن عمي حجر العسقالني ( ت 852ىـ )  ،تيذيب التيذيب ،
ط ، 2دار الفكر  1404 ،ىـ .
 .7ابن ابي الحديد  ،عز الدين ابي حامد عبد الحميد بن ىبة اهلل ( ت 656ىـ )
 ،شرح نيج البالغة  ،تحقيق محمد ابو الفضل ابراىيم  ،دار احياء الكتب
العربية.
 .8الحديثي  ،نزار عبد المطيف  ،اىل اليمن في صدر االسالم  ،المؤسسة
العربية لمدراسات بيروت .
 .9ابن حزم  ،ابو محمد عمي بن احمد بن سعيد االندلسي ( ت 456ىـ ) جميرة
انساب العرب  ،تحقيق عبد السالم ىارون  ،دار المعارف  ،مصر 1962 ،
.
 . 10الدينوري  ،ابو حنيفة احمد بن داود ( ت  282ىـ )  ،االخبار الطوال ،
تحقيق عبد المنعم عامر  ،ط ، 1دار احياء الكتب العربية  ،بيروت 1997 ،
.
 . 11الذىبي  ،ابو عبد اهلل شمس الدين ( ت 748ىـ )  ،سير اعالم النبالء ،
تحقيق شعيب االنؤوط  ،مأمون صاغرجي ،ط  ، 9مؤسسة الرسالة  ،بيروت
 1413 ،ىـ .
 . 12تذكرة الحفاظ  ،حيدر اباد الدكن  ،اليند .
 . 13الرازي  ،ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم ( ت
والتعديل  ،ط ، 1مطبعة المعارف العثمانية  ،اليند .
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 . 14ابن رسول  ،عمر بن يوسف ( ت 696ىـ )  ،طرفة االصحاب في معرفة
االنساب  ،مطبعة الترقي  ،دمشق . 1949 ،
 . 15الزركمي  ،خير الدين  ،االعالم  ،قاموس تراجم  ،ط ، 5دار العمم لمماليين
 ،بيروت  1410 ،ىـ .
 ، 5دار االدب

 . 16رأفت باشا  ،عبد الرحمن  ،صور من حياة التابعين  ،ط
االسالمي  ،القاىرة . 1997 ،
. 17ابن سعد  ،محمد سعد بن منيع ( ت

230ىـ )  ،الطبقات الكبرى  ،دار

بيروت لمطباعة  ،بيروت .
 . 18ابن العماد  ،ابو الفالح عبد الحي الحنبمي ( ت

1089ىـ )  ،شذرات

الذىب في اخبار من ذىب  ،المكتب التجاري لمطباعة  ،بيروت .
 . 19ابن عبد البر  ،ابي محمد يوسف بن عبد اهلل ( ت  463ىـ )  ،االستيعاب
في معرفة االصحاب  ،تحقيق عمي محمد البيجاوي  ،مطبعة نضية مصر ،
القاىرة.
 . 20ابن عساكر  ،ابو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل ( ت 571ىـ )  ،تاريخ
دمشق  ،تحقيق عمي شيري  ،مطبعة دار الفكر 1415 ،ىـ .
 . 21ابن عبد ربة  ،احمد بن محمد ( ت 328ىـ )  ،العقد الفريد  ،تحقيق احمد
امين وجماعتو  ،القاىرة . 1952 ،
 . 22الكتبي  ،محمد بن شاكر بن احمد  ،فوات الوفيات  ،تحقيق محمد محي
الدين عبد الحميد  ،مطبعة السعادة  ،مصر .
 . 23ابن كثير  ،ابو الفداء اسماعيل ( ت 774ىـ )  ،البداية والنياية  ،تحقيق
عمي شيري  ،ط ، 1دار احياء التراث العربي  ،بيروت  1408 ،ىـ .
 . 24القمقشندي  ،ابو العباس احمد بن عمي بن احمد ( ت

821ىـ )  ،صبح

االعشى في صناعة االنشا  ،القاىرة . 1962 ،
 . 25المنقري  ،نصر بن مزاحم ( ت 212ىـ )  ،وقعة صفين  ،تحقيق عبد
السالم محمد ىارون  ،ط ، 2المؤسسة العربية لمنشر  1382 ،ىـ .
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 . 26المزي  ،ابو الحجاج يوسف ( ت 742ىـ )  ،تيذيب الكمال  ،تحقيق بشار
عواد معروف  ،ط ، 1مؤسسة الرسالة 1413 ،ىـ .
 . 27النويري  ،شياب الدين احمد ( ت 733ىـ )  ،نياية االرب في فنون االدب
 ،و ازرة الثقافة المصرية  ،القاىرة . 1975 ،
 . 28ياقوت الحموي  ،شياب الدين ابو عبد اهلل ( ت 626ىـ )  ،المقتضب من
جميرة النسب  ،تحقيق ناجي حسن  ،ط
بيروت . 1978 ،
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