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 أبو مسلم اخلوالني
 "فُعل به كما فُعل بإبراهيم خليل اهلل"

 إعداد الباحثة: نبيلة القوصي
آمن و  سلم بعد أن أسلمو  "رحل من اليمن إىل املدينة املنورة طالباً رؤية رسول اهلل صلى اهلل عليه

 به دون أن يراه...
عندما دخل املدينة و  ،للمسلمنيقد بُويع أبو بكر الصديق خليفة و  مل يعلم أن الرسول تويف

، يصلي عند سارية يف املسجدو  علم باخلرب حزن حزنًا شديدًا فدخل املسجد النبوي ليصليو  املنورة
      ؟ ممن الرجل: بسرعة الربق ذهب إليه يسألهو  فلمحه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

 من اليمن.: فرد عليه
 ؟ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار: فسأله

 ! ذاك عبد اهلل بن ثوب: فرد قائلً 
 ؟أنشدك باهلل أأنت هو: فقال سيدنا عمر

 اللهم نعم.  : فرد الرجل
: قالو  بني أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهمو  بكى مث ذهب به حىت أجلسه بينهو  فاعتنقه عمر

خليل اهلل عليه احلمد هلل الذي مل ميتين حىت أراين يف أمة حممد من فُعل به كما فُعل بإبراهيم 
 السلم..."

 
 احلديث يف سريةو  إخويت الكرام إن هذه القصة الرائعة بنسائمها الروحية تتناوهلا كتب التاريخ

 .ترمجة عبد اهلل بن ثوب أبو مسلم اخلوالينو 
 ؟فمن هو هذا الرجل الذي بكى عمر بن اخلطاب عند رؤيته

 ؟وما سبب تعرضه للحرق يف اليمن
     ؟ حاول حرقه ومن هو الكذاب الذي

األحداث اليت مرَّ هبا أبو مسلم اخلوالين رمحه اهلل و  على هذه الصفحات سنتلمس األخبار
من سبقونا عمباذا خنتلف سؤال ملح يرافق مسرينا احليايت بو  التنفيذو  املعرفة للعملو  هبدف العلم

 ؟ اإلميانو  باإلسلم



 الباحثة نبيلة القوصي  أبو مسلم اخلوالين

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام:                                                                    2

 

 أبو مسلم اخلوالني )عبد اهلل بن ثوب(

  :نسبهو  امسهو  همولد
أسلموا ، هي من أشهر قبائل اليمنو  قيل أنه ينتمي لقبيلة )خوالن(و  ولد يف اليمن يوم حنني

 ولكن ظهر يف اليمن رجٌل يدعي النبوة ، رسوله عندما بلغهم دعوة اإلسلمو  آمنوا باهللو  مجيعاً 
الذي ظهر "مسيلمة الكذاب" قبل جل أول من ادعى النبوة كان هذا الر ،  يطالب الناس باإلميان بهو 

 سلم.و  بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه
قبل أن و  )مذحج(من قبيلة  "األسود العنسي"امسه و  ادعى هذا الرجل النبوة يف حياة رسول اهلل

 سلم.و  قُتل فبل وفاة النيب صلى اهلل عليهو  يدعي النبوة كان يُعرف باملشعوذ
يف اليمن على هذه الضللة رفض عبد اهلل بن ثوب التسليم ازداد سلطانه و  و عندما ادعى النبوة

كرر ثلث مرات أن يشهد بنبوته فظل متمسكًا بقوله أشهد أن ال إله إال و  قد سأله العنسيو  بنبوته
رماه فيها ثلثة أيام خرج بعدها أبو و  عظيمةو  فأشعل العنسي نارًا كبرية، أن حممدًا رسول اهللو  اهلل

جلَّ هذا و  وعندما رأى العنسي هذه الكرامة اليت أكرم اهلل عزَّ  ، مل حيرتقو  اً مسلم اخلوالين سليم
اجته و  أمر أبا مسلم باخلروج من اليمن فرحل قريرًا سعيدًا بإميانه العظيمو  املؤمن خاف على سلطانه

 .وجده قد تويف فبل أن يصل إليهو  صوب املدينة املنورة لينعم برؤية رسول اهلل
روى لنا أن و  يف تاريخ دمشق رواها ابن عساكرجند هذه القصة يف مصادر التاريخ اإلسلمي 

اللهم ، ظله يوم ال ظل إال ظله يفإياهم و  مجعناو  أبا مسلم مدفون يف داريا قرب دمشق رمحهم اهلل
 آمني.

 
بد اهلل وقيل ع، أما اسم أبو مسلم اخلوالين عبد اهلل بن ثوب كما قال لسيدنا عمربن اخلطاب

يقال ابن و  ،ابن أثوبو  يقال ابن ثوابو  ،غلبت عليه كنيته اخلوالينو  ،األول أكثر شهرةو  ،بن عوف
 أن أبا مسلم اخلوالين قد نزل الشام "تهذيب الكمال"خيربنا املزي يف كتابه و  ،ابن عوفو  عبد اهلل

 سكن يف داريا بالقرب من دمشق.و 
 يف الطبقة الثانية"الطبقات" ذكره ابن سعد يف ، من تابعي أهل الشام و يعد من كبار التابعني

 تويف زمن يزيد بن معاوية". "كان ثقة: قالو 
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 :شيوخه
معاوية بن ، معاذ بن جبل، عوف بن مالك األشجعي، عبادة بن الصامت، عمر بن اخلطاب

 غريهم...و  أيب ذرو  أبو عبيدة اجلراح، أيب سفيان
 :تالميذه
صخرة ، شرحبيل بن مسلم اخلوالين، حرام بن حليم الدمشقي، ُجبري بن نُفري، بن علية إبراهيم

 عطاء بن أيب رباح.، عبد اهلل بن عروة بن الزبري، بن حبيب
 –سلمًا عليه و  كانت بدايتها أن قلب اهلل النار برداً و  -ال حتصى و  أما عن كراماته اليت ال تعد
 الزهري: كان قد أويت احلكمة.قال ، فذكرها علماء احلديث الشريف

حممد بن شعيب عن بعض املشيخة قال أقبلنا من أرض الروم حدثنا  و قال أمحد بن حنبل:
فمررنا بالعمري حمل أربعة أميال من محص يف آخر الليل فاطلع راهب من صومعته فقال: هل تعرفون 

م فإنا جنده يف الكتب رفيق عيسى قال: إذا أتيتموه فاقرؤوه السل، قلنا: نعم ، أبا مسلم اخلوالين؟
 فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته.، أما إنكم ال جتدوه حياً! ابن مرمي

اهلل إنك : "و صلته أنه كان يضع السوط جبانبه يضرب به رجله قائلً و  و املشهور عنه يف عبادته
 أحق بالضرب من دابيت".

سلم يف و  تابعة لرسول اهلل صلى اهلل عليهلقد كان خري سلف خلري خلف اللهم ارزقنا حسن امل
 اآلخرة.و  سلوكه كي حنظى حببه فيكرمنا اهلل برؤيته يف الدنياو  خلقه

و من نوادر فضائله أنه كان إذا دخل أرض الروم غازيًا ال يزال يف املقدمة فإذا أذن هلم كان يف 
 كان يرجتز يف إحدى املعارك قائلً:و  بأيب مسلم فيمررونه على املقدمات تيمنونكان الوالة يو  ،الساقة
 "ت عند طاعيتمُ قد لبست درعيت  أ  و  ما عليت ما عليت"

ضد الروم سنة  رضي اهلل عنه رحم اهلل أبا مسلم اخلوالين تويف شهيدًا غازيًا يف جيش معاوية
 دفن يف داريا بالقرب من دمشق.و  ه22

 إخوتي الكرام:
هؤالء الذين كانوا ، من هذه الدنيا كمن سبقنا حنن سنمضيو  مير مر السحابو  الزمان ميضي

 عمل من أعمال برو  لكن خيتلف الواحد عن اآلخر مبا صنعو  ،اإلنسانيةو  األرضو  يشاركوننا الزمن
هذا هو ، رسولهو  بذل جهد الفكر للعمل بنية رضى اهللو  اجتهادهو  حبسب إميانه، خري للبشريةو 

ُلواْ  و ُقل  } قال تعاىل  ، النبيلو  اهلدف السامي  {و ر ُسولُهُ  ع م ل ُكمْ  الّلهُ  ف س ي  ر ى اْعم 
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 ،أسطر مشرقة نرية مرت يف تارخينا العظيم تأسف لتقصري قد أملَّ بناو  فعندما تقرأ صفحات
بدعاء مستمر كي ينجينا اهلل من غفلة تلها  و  نعيد املرة تلو املرةو  ،نعتذر من هذه القامات اإلميانيةو 

 لركب اإلمياين.عجز عن اللحاق باو  كسل
 اآلخرة.و العافية يف الدنياو نسأل اهلل تعاىل العفو

 ال تنسونا من دعواتكم.
 
 

     املصادر:
 تاريخ دمشق البن عساكر 

 هتذيب الكمال للمزي 

 تاريخ اإلسالم للذهيب 
 
 

                                                              


