مقدّ مة:

لـظرة ِ
ٍ
فاحصة كاقِدة مد ّقؼة ،فتجد الؿمرخ -
كتب التاريخِ إرث كبقر يحتاج
ُ

كؿا ذكر د .أكرم العؿري" -يذكر روايات تاريخقف باإلسـاد ،ورغؿ أكف يـتؼقفا مـ

استخالص الروايات الؿقثؼة ،بؾ ترك لؾؼارئ
كتب األخباريقـ ،لؽـف لؿ يحاول
َ
حري َة الـؼد والرتجقح؛ مؽتػ ًقا بالعزو إلك مصادره التل كػد معظؿفا ،وبذلؽ
ِ
حػظ لـا مادة تلريخقة واسعة ،تحتاج دراستفا إلك مقازيـ كؼدية واضحة ،قبؾ

مدارس شرطقة وفؽرية وسقاسقة
اطتؿادها يف التدلقؾ والتعؾقؾ؛ ألهنا تؿثؾ
َ
متـقطة ،فال غرابة إذا تضاربت رراهها وروايااها يف األحداث" .
()1

مجرد وجقد الروايات الؿـؽرة أو الؿستشـعة التل ٓ أصؾ لفا مـ
بؾ إن ّ

الصحة حسب تعبقر الطربي وتراكؿفا لؼرون صقيؾة دون تؿققزها إلك صحقح

وضعقػ أ ّدى إلك ترسقخ أباصقؾ وأوهام وصامات يف أذهان الـاس طـ أحداث

التاريخ اإلسالمل ،ولؽـ ٓ حؼقؼة لفا يف األصؾ ،أو كؿا قال الطربي :لؿ يعرف

لف وجفا يف الصحة .
()2

الشرطل ،وهق
السقاسل ٓ
الرتكقز طؾك الجاكب
وتجد يف طامة هذه الؽتب
َ
ّ
ّ

ما فعؾف أكثر الؿمرخقـ الذيـ كتبقا يف التاريخ العام؛ ولذلؽ قال السخاوي

تعرض لؽتاب مـ كتب التاريخ" :وهق جامع لطرق الروايات وأخبار
طـدما ّ
العالؿ ،لؽـف مؼصقر طؾك ما وضعف ألجؾف مـ طؾؿ التاريخ والحروب

والػتقحات" .
()3

وتجد هبذه الؽتب اإلسراف بذكر ِ
ُ
والخرافات واألوهام
اإل ْسرائقؾقات
والحؽايات فقؿا يتعؾؼ ببدء الخؾؼ وقصص األكبقاء والتاريخ الؼديؿ ،دون أن
ُيؿحص ذلؽ و َي ْع ِرضف طؾك الـؼد والؿـطؼ والعؼؾ وما جاء يف الؼررن والسـة،

فتجد الؿمرخقـ أكػسفؿ يعرتفقن بقجقد الؿستشـع مـ الؼصص يف كتبفؿ ،فؼال

الطربي يف ذلؽ" :فؿا يؽـ مـ كتابل هذا مـ خرب ذكركاه طـ بعض الؿاضقـ
صحقحا
وجفا
مؿا يستـؽره قارئف أو يستشـعف سامعف مـ أجؾ أكف لؿ يعرف لف
ً
ً

وٓ معـك يف الحؼقؼة؛ فؾقعؾؿ أكف لؿ يمت ذلؽ مـ قبؾـا ،وإكؿا أويت مـ بعض
كاقؾقف إلقـا ،وإكؿا أديـا ذلؽ طؾك كحق ما ُأ ّدي إلقـا" .
()1

ومؿا سبؼ ُيعؾؿ أكف يجب طؾك ّ
كؾ باحث لؾحؼ أن يتـبف لؿا يف هذه الؽتب

مـ صقام ،وبـاء طؾك هذا القاجب فنكـا كؼدم هذه القرقة لــبف طؾك إحدى تؾؽ

حابل الؽبقر والخؾقػة
الروايات الؿـؽرة
ُ
والؿستشـعة ،التل كالت سفا ُمفا الص ّ
الراشد أبا بؽر الصديؼ ،والصحابل الجؾقؾ الؼائد ّ
الػذ خالد بـ القلقد رضل اهلل
ّ

كصقب وافر مـ الطعـ الجائر ،حقث تسابؼ الؿرتبصقن
طـفؿا ،فؽان لفؿا
ٌ
بالصحابة ومـ شايعفؿ إلك اطتؿاد تؾؽ الروايات الباصؾة لؾـقؾ مـفؿا ،وكَقؾ
بعض َمـ يـتسب إلك أهؾ السـّة؛ لذا لزم
التفؿ الباصؾة لفؿا ،ووقع يف شراكفؿ ُ
الحذر مـ هذه الروايات ،والتس ُّؾح ضد ما هبا مـ هبتان بالعؾؿ والربهان.

روايات آتهام ومصادرها:
قال القاقديَ :تقس َط َخالِدٌ َأر َض ا ْلبِ َطاحِ  ،وبِا ْلبِ َطاحِ يقمئِ ٍذ رج ٌؾ مِـ َأ ْشر ِ
اف
َْ َ َ ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
َبـِل َت ِؿ ٍ
قؿ ُي َؼ ُال َل ُف :ا ْلج ُػ ُ
سؿل الجػقل ألكف جػؾ إبؾ
قل -وهق مالؽ بـ كقيرةّ ،
الصدقة أي :ذهب هبا-؛ ألَك ُف َج َػ َؾ إِبِ َؾ الصدَ َق ِة َو َمـ ََع الزكَاةََ ،و َج َع َؾ َي ُؼ ُ
قل ل ِ َؼ ْقمِ ِف:
َيا َبـِل َت ِؿ ٍ
قؿ ،إِك ُؽؿ َقدْ َطؾِ ْؿت ُْؿ بِ َلن ُم َحؿدَ ْب َـ َط ْب ِد اهللِ ك َ
َان َقدْ َج َع َؾـِل َط َؾك
َصدَ َقاتِ ُؽ ْؿ َق ْب َؾ َم ْقتِ ِفَ ،و َقدْ َه َؾ َؽ ُم َحؿدٌ َو َم َضك ل ِ َسبِقؾِ ِفَ ،وٓ ُبد ل ِ َف َذا األَ ْم ِر مِ ْـ َقائِ ٍؿ
َي ُؼق ُم بِ ِفَ ،فال ُت ْط ِؿ ُعقا َأ َحدً ا فِل َأ ْم َقال ِ ُؽ ْؿَ ،ف َل ْكت ُْؿ َأ َح ُّؼ بِ َفا مِ ْـ َغ ْق ِرك ُْؿ.
َق َالَ :فال َم ُف َب ْع ُض َق ْقمِ ِف َط َؾك َذل ِ َؽَ ،و َح ِؿدَ َب ْع ُض ُف ْؿ َو َسد َد َل ُف َر ْأ َي ُفَ ،ف َلك َْش َل
َمال ِ ٌؽ َي ُؼ ُ
قل:
َي ُؼ ُ
قل ِر َجـــــ ٌالُ :سد َد ا ْل َق ْق َم َمال ِـــــ ٌؽ َ ...و َق ْق ٌم َي ُؼق ُلقاَ :مـــــال ِ ٌؽ َل ْؿ ُي َســـــد ِد

ِ ِ
ِ ٍ
قؿا َت َخا ُف َ
قن مِ ْـ غد
َو ُق ْؾ ُتُ :خ ُذوا َأ ْم َقا َل ُؽ ْؿ َغ ْق َر َخائػ َ ...وٓ كَاض ٍر ف َ

قهـــــا إِك َفـــــا َصدَ قـــــا ُتــــــــــ ُؽ ْؿ ُ ...مــــــــــ َصر َر ٌة َأ ْخال ُف َفــــــــــا
َو ُدو َك ُؽ ُؿـــــ َ
َل ْؿ ُت َجـــــد ِد
َس َل ْج َع ُؾ َك ْػ ِسل ُد َ
ون َما َت ْح َذ ُرو َك ُف َ ...و َأ ْر ِهـُ ُؽ ْؿ َي ْق ًما بؿا أفؾتــت يـــــدي
ف َقـــــائِؿ َ ...أ َصعـَـــــا و ُق ْؾـَـــــا :الد ِ
َفنِ ْن َقام بِاألَم ِر ا ْلؿ َخق ِ
يـ ُم َحؿـــــ ِد
يـ د ُ
ُ
َ
ْ
ٌ
ْ ُ
َ
اء َأو ضِب ٍ
ٍ
ٍ
ِ
اء
َوإِٓ َف َؾ ْسـَـــــا ف َؼ َعـــــــــــــــ ًة بِ َتـُق َفـــــــــــــــة َ ...وٓ َش ْح َؿ َش ْ َ
بِ َػدْ َفـــــ ِد

َق َالَ :و َب َؾ َغ ِش ْع ُر ُه َوكَال ُم ُف َأ َبا َب ْؽ ٍر َوا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـَ ،ف ْاز َدا ُدوا َط َؾ ْق ِف َحـَ ًؼا َو َغ ْق ًظا،
و َأما َخالِدُ بـ ا ْلقل ِ ِ
اهلل َلئِ ْـ َقدَ َر َط َؾ ْق ِف َل َق ْؼ ُت َؾـ ُفَ ،و َل َق ْج َع َؾـ َر ْأ َس ُف
قد َفنِك ُف َح َؾ َ
ػ َو َط َ
ْ ُ َ
َ
اهدَ َ
َأ ْث ِػق ًة ل ِ ْؾ ِؼدْ ِر.
قؿ ،وبث السرايا فِل ا ْلبِ ِ
َق َالُ :ثؿ َضرب َخالِدٌ َطس َؽره بِ َلر ِ ِ ِ
الد ُي ْؿـَ ًة
َ َ
َ َ
ض َبـل َتؿ ٍ َ َ
ْ َُ ْ
ويسرةًَ ،ق َالَ :فق َق َػ ْت س ِري ٌة مِـ تِ ْؾ َؽ السرايا َط َؾك مال ِ ِ
ؽ ْب ِـ ك َُق ْي َر َةَ ،وإِ َذا ُه َق فِل
ْ
َ
َ َ
َ
َ
َُْ َ
حائِ ٍ
اط ٌة مِ ْـ َبـِل َطؿ ِفَ ،ق َالَ :ف َؾ ْؿ يعؾؿ مالؽ إٓ والخقؾ َقدْ
ط َل ُفَ ،و َم َع ُف ا ْم َر َأ ُت ُف َو َج َؿ َ
َ
َأ ْحدَ َق ْت بِ ِفَ ،ف َل َخ ُذو ُه َأ ِس ًقراَ ،و َأ َخ ُذوا ا ْم َر َأ َت ُف َم َع ُفَ ،وكَاك َْت بِ َفا ُم َس ْق َح ٌة مِ ْـ َج َؿ ٍ
ال.

َان مِـ بـِل َطؿ ِفَ ،ف َل َتقا بِ ِفؿ إِ َلك َخال ِ ِد ب ِـ ا ْلقل ِ ِ
قد َحتك
ْ َ
ْ
َق َالَ :و َأ َخ ُذوا كُؾ َما ك َ ْ َ
ْ
َأ ْو َق ُػق ُه َب ْق َـ َيدَ ْي ِف.
ب َأ ْطـ ِ
َق َالَ :ف َل َم َر َخالِدٌ بِ َض ْر ِ
َاق َبـِل َطؿ ِف َبدْ ًياَ ،ف َؼ َال ا ْل َؼ ْق ُم :إِكا ُم ْسؾِ ُؿ َ
قنَ ،ف َعال َم
َت ْض ِر ُب َأ ْطـَا َقـَا؟! َق َال َخالِدٌ َ :واهللِ ألَ ْق ُت َؾـ ُؽ ْؿَ ،ف َؼ َال َل ُف َش ْق ٌخ مِـ ُْف ْؿَ :أ َل ْق َس َقدْ ك ََفاك ُْؿ
َأ ُبق َب ْؽ ٍر َأ ْن َت ْؼ ُت ُؾقا َم ْـ َصؾك إِ َلك ا ْل ِؼ ْب َؾ ِة؟! َف َؼ َال َخالِدٌ َ :ب َؾك َقدْ َأ َم َركَا بِ َذل ِ َؽَ ،و َلؽِـ ُؽ ْؿ
َلؿ ُتص ُّؾقا سا َط ًة َق ُّطَ .ق َالَ :فق َثب َأبق َقتَاد َة إِ َلك َخال ِ ِد ب ِـ ا ْلقل ِ ِ
قدَ ،و َق َال :إِكل َأ ْش َفدُ
ْ َ
َ
ْ َ
َ َ ُ
َ
ػ َذل ِ َؽ؟! َق َال :ألَكل ُكـ ُْت فِل الس ِري ِة
َأك ُف ٓ َسبِ َقؾ َل َؽ َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،ق َال َخالِدٌ َ :و َك ْق َ
التِل َقدْ َوا َفت ُْف ْؿَ ،ف َؾؿا َك َظ ُروا إِ َل ْقـَا َقا ُلقاَ :م ْـ َأ ْكت ُْؿ؟ ُق ْؾـَا :ك َْح ُـ ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿ َ
قنَ ،ف َؼا ُلقا:
َوك َْح ُـ ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿ َ
قنُ ،ثؿ َأذكا َو َصؾ ْقـَا َو َصؾ ْقا َم َعـَاَ ،ف َؼ َال َخالِدٌ َ :صدَ ْق َت َيا َقتَا َدةُ ،إِ ْن

ِ
ب َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،وٓ ُبد مِ ْـ َقتْؾِ ِف ْؿَ ،ق َال:
كَاكُقا َقدْ َصؾ ْقا َم َع ُؽ ْؿ َف َؼدْ َمـَ ُعقا الزكَا َة التل َت ِج ُ
َف َر َف َع َش ْق ٌخ مِـ ُْف ْؿ َص ْق َت ُف َي ُؼ ُ
قل:
يا مع َشر األَ ْشف ِ
اد إِن َأمِ َقرك ُْؿ َ ...أ َم َر ا ْل َغدَ ا َة بِ َب ْع ِ
ض َمـــا َل ْؿ ُي ْم َم ِر
َ
َ َْ َ
ِ
اهلل َي ْع َؾـــــ ُؿ َأكـَـــــــــــــــا َل ْؿ َك ْؽــــــــــ ُػ ِر
َح ُر َم ْت َط َؾ ْق ِف ِد َم ُ
اهكَا بِ َصالتـَا َ ...و ُ
إِ ْن َت ْؼ ُت ُؾقكَا َت ْؼ ُت ُؾقا إِ ْخقا َك ُؽـــــؿ  ...والراقِص ِ
ات إِ َلك مـك والؿشػـــــر
َ
َ
َ
ْ

يا ابـ ا ْلؿ ِغقر ِة إِن فِقـَا ُخط ًة َ ...شـْعاء َف ِ
اح َش ًة َف ُخ ْذ َها َأ ْو َذ ِر
َ َ
ُ َ
َق َالَ :ف َؾؿ ي ْؾت َِػ ْت َخالِدُ بـ ا ْلقل ِ ِ
قد إِ َلك َم َؼا َل ِة الش ْقخِ َ ،ف َؼد َم ُف ْؿ َو َض َر َب َأ ْطـَا َق ُف ْؿ
ْ ُ َ
ْ َ
َطـ ِ
رخ ِر ِه ْؿَ .ق َالَ :وك َ
اهلل َأ ْن ٓ َي ْش َفدَ َم َع َخال ِ ٍد َم ْش َفدً ا َأ َبدً ا َب ْعدَ
َان َقتَا َد ُة َقدْ َط َ
ْ
اهدَ َ
َذل ِ َؽ ا ْل َق ْق ِم.

َق َالُ :ثؿ َقد َم َخالِدٌ َمال ِ َؽ ْب َـ ك َُق ْي َر َة ل ِ َق ْض ِر َب ُطـُ َؼ ُفَ ،ف َؼ َال َمال ِ ٌؽَ :أ َت ْؼ ُت ُؾـِل َو َأ َكا
ُم ْسؾِ ٌؿ ُأ َصؾل ا ْل ِؼ ْب َؾ َة؟! َف َؼ َال َل ُف َخالِدٌ َ :ل ْق ُكـ َْت ُم ْسؾِ ًؿا َل َؿا َمـَ ْع َت الزكَا َة َوٓ َأ َم ْر َت
َق ْق َم َؽ بِ َؿـ ِْع َفاَ ،واهللِ َل َؿا قِ ْؾ َت بِ َؿا فِل َمـَامِ َؽ َحتك َأ ْق ُت َؾ َؽَ ،ق َالَ :فا ْل َت َػ َت َمال ِ ُؽ ْب ُـ
ك َُق ْي َر َة إِ َلك ا ْم َر َأتِ ِف َفـَ َظ َر إِ َل ْق َفا ُثؿ َق َالَ :يا َخال ِدُ  ،بِ َف َذا َت ْؼ ُت ُؾـِلَ ،ف َؼ َال َخالِدٌ َ :ب ْؾ هلل
َأ ْق ُت ُؾ َؽ بِرج ِ
قط َؽ َط ْـ ديـ اإلسالم ،وجػؾؽ إلبؾ الصدقةَ ،و َأ ْم ِر َك ل ِ َؼ ْقمِ َؽ
ُ ُ
جب َط َؾق ِفؿ مِـ َزك ِ
بِ َح ْب ِ
َاة َأ ْم َقال ِ ِف ْؿَ ،ق َالُ :ثؿ َقد َم ُف َخالِدٌ َف َض َر َب ُطـُ َؼ ُف َص ْب ًرا.
س َما َي ِ ُ ْ ْ ْ
قد َت َزوج بِامر َأ ِة مال ِ ٍ
َفق َؼ ُال :إِن َخالِدَ بـ ا ْلقل ِ ِ
ؽ .
ْ َ َ
ُ
َ َْ َ
()1

وقال القعؼقبل" :فؾؿا ررها خالد أطجبتف ،فؼال :واهلل ٓ ،كؾت ما يف مثابتؽ
حتك أقتؾؽ ،فـظر مال ًؽا ،فضرب طـؼف ،وتزوج امرأتف ،فؾحؼ أبق قتادة بلبل بؽر،
مسؾؿا ،فؼال
فلخربه الخرب ،وحؾػ أٓ يسقر تحت لقاء خالد؛ ألكف قتؾ مال ًؽا
ً

مسؾؿا،
رجال
طؿر بـ الخطاب ألبل بؽر :يا خؾقػة رسقل اهلل ،إن خالدا قتؾ ً
ً
وتزوج امرأتف مـ يقمفا ،فؽتب أبق بؽر إلك خالد ،فلشخصف ،فؼال :يا خؾقػة
متؿؿ بـ
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،إين ّ
تلولت ،وأصبت ،وأخطلت ،وكان ّ

شاطرا ،فرثك أخاه بؿراث كثقرة ،ولحؼ بالؿديـة إلك أبل بؽر ،فصؾك
كقيرة
ً
متؿؿ فاتؽل طؾك
خؾػ أبل بؽر صالة الصبح ،فؾؿا فرغ أبق بؽر مـ صالتف قام ّ
ققسف ،ثؿ قال:

كعؿ الؼتقؾ إذا الرياح تـاوحت  ...خؾػ البققت قتؾت يا ابـ األزور
أدطـــــقتـــــف باهلل ثـــــؿ غــــــــــدرتــــــــــف  ...لق هــــــــــق دطــــــــــاك
بذمــــــــــة لـــــؿ يغدر

فؼال :ما دطقتف وٓ غدرت بف .
()1

قال شؿس الديـ أبق الؿظػر يقسػ الؿعروف بسبط ابـ الجقزي" :قال

أبق قتادة :كـا مع خالد بـ القلقد حقـ خرج إلك أهؾ الر ّدة ،فؾؿا كزل ال ُبطاح
ا ّدطك أن مال ًؽا ارتدّ  ،واحتج طؾقف بؽالم بؾ َغف طـف ،فلكؽر مالؽ ذلؽ ،وقال :أكا
طؾك ِ
لت ،وشفد لف أبق قتادة وطبد اهلل بـ طؿر ،فؼدمف
اإلسالم ،وما غق ُ
رت وٓ َبد ُ
ِ
عرا،
خالد ،وأمر ضرار ب َـ األزور األسدي فضرب طـؼف ،وكان مـ أكثر الـاس َش ً
وقبض خالد امرأة مالؽ وهل أم تؿقؿ ،فتزوجفا ،وبؾغ طؿر بـ الخطاب ما
فعؾ ،فؼال ألبل بؽر :إكف قد زكك فارجؿف ،فؼال أبق بؽر :إكف تلو َل فلخطل ،ما كـت
شقؿ سق ًػا َسؾف اهلل طؾقفؿ أبدً ا .
ألُ َ
()2

قال الطربي" :فؾؿا أن دخؾ الؿسجدَ قام إلقف طؿر ،فاكتزع األسفؿ مـ رأسف
مسؾؿا ،ثؿ كزوت طؾك امرأتف! واهلل
قتؾت امرأ
فحطؿفا ،ثؿ قال :أرياء؟!
َ
ً

ألرجؿـؽ بلحجارك" .
()3

أيضا" :و ُقتؾت غداكة وثعؾبة أشد الؼتؾ ،وقامت لقؾك بـت سـان بـ
وقال ً

ربقعة بـ حـظؾة امرأة مالؽ طرياكة دون مالؽ ،فلكػذت الرماح ساققفا ،ولبس
مالؽ أ َدا َتف ،وخرج فـادى :يا رل طبقد ،فؾؿ ُيج ْبف أحدٌ غقر بـل َبفان ،فػرغ خالد

مـفؿ ،وبؼل مالؽ ،فؼال لف خالد :يا ابـ كقيرة ،هؾؿ إلك ِ
اإلسالم ،فؼال مالؽ:
وذمة رسقلف ِ
وتعطقـل ماذا؟ فؼالُ :أططقؽ ِذم َة اهلل ِ
وذمة أبل بؽر وذمة خالد ْ
أن

أجاوز إلقؽ ،وأن َ
أقبؾ مـؽ ،فلططاه مالؽ يدَ ه وخالد طؾك تؾؽ العزيؿة مـ
ٓ
َ
أبل بؽر يف قتؾف ،فؼال :يا مالؽ إين قات ُؾؽ ،فؼال ٓ :تؼتؾـل ،فؼال ٓ :بدّ  ،وأمر

مسؾؿا وقد أططقتَف
رجال
بؼتؾف ،فتفقب الؿسؾؿقن ذلؽ ،وقال الؿفاجرون :أتؼتؾ ً
ً
ِ
رار بـ األَ ْز َور مـ بـل كُقز فؼتؾف ،وققؾ :قتؾف َطبد
ذم َة اهلل وذمة رسقلف؟! فؼام ض ُ

بـ األزور أخق ضرار .
()1

مناقشة روايات آتهام وبوان الراجح:

ٍ
صعـ شتك يف الصحابققـ الجؾقؾقـ ،مـفا:
هذه الرواية تشتؿؾ طؾك سفام
 .1أن خالدً قتؾ مال ًؽا تشػ ًقا ورغبة يف زوجتف.
غدرا بعدما أططاه ذمة اهلل ورسقلف.
 .2أن خالدً ا قتؾ مال ًؽا ً
 .3أن طؿر رضل اهلل طـف ااهؿ خالدً ا بالؼتؾ والزكا.

 .4أن أبا بؽر الصديؼ لؿ يؼتص لؿالؽ ،ولؿ ُيؼؿ الحد طؾك خالد.

وكؾ هذا مـ الجقر والظؾؿ والبفتان ،وسـقضح ذلؽ بتػـقد تؾؽ الروايات،
ٍ
أوجف،
صح يف باهبا .ففذه الشبف باص َؾة مـ طدة
وبقان ضعػفا ،وذكر الذي ّ
وسـتـاول الرد طؾقفا مـ خالل طدة محاور:

المحور األول :قتل خالد بن الولود لمالك بن ىُويرة:
يجاب طـ ذلؽ بجقابقـ:

خالد بـ القلقد ل ِ
ِ
الجواب األول :أن َ
ؿالؽ بـ ك َُقيرة كان طـ تلويؾ،
قتؾ
وبقان ذلؽ أن مالؽ بـ كقيرة كان الـاس مختؾػقـ فقف ،فؿـ م ٍ
ثبت إلسالمف،
ُ
ومـ قائؾ بردتف وكػره ،وكان خالد رضل اهلل طـف مؿـ يرى كػره ،فؼتؾف طؾك
تلو ًٓ.
الردة ّ

ُ
َ
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ارتد فئا ٌم مِـ الـاس يف
وذلؽ أكف لؿا تق ّفل

الجزيرة العربقة ،وكاكقا يف ذلؽ طؾك أصـاف ،وبقـ ذلؽ ابـ طبد الرب فؼال:
"كَاك ِ
َت الرد ُة َط َؾك َث َال َث ِة َأك َْقاعٍَ :ق ْق ٌم َك َػ ُروا َو َطا ُدوا إِ َلك َما كَاكُقا َط َؾ ْق ِف مِ ْـ ِط َبا َد ِة
ان ،و َققم رمـُقا بِؿسقؾِؿ َة و ُهؿ َأ ْه ُؾ ا ْلقؿام ِة ،و َصائِ َػ ٌة مـَع ِ
ِ
ت الزكَا َة َو َقا َل ْتَ :ما
َ َ
ََ َ َ
ُ َ ْ َ َ ْ
ْاألَ ْو َث َ ْ ٌ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
سؿ
َر َج ْعـَا َط ْـ ديــَا َو َلؽ ْـ َش َح ْحـَا َط َؾك َأ ْم َقالـَا َو َت َلو ُلقا َما َذ َك ْركَا"  .وهذا الؼ ُ
الثال ِث هق ا ّلذي وق َعت فقف الؿـاضرة بقـ أبل بؽر وطؿر رضل اهلل طـفؿا ،كؿا بقـ
ذلؽ ابـ طبد الرب فؼالَ " :طـ َأبِل هرير َة َق َالَ :لؿا ُتقفل رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف
ْ
ُ َ َ ُ
ُ َ َْ
قل اهلل َصؾك ُ
بَ .ق َال ُط َؿ ُر ْب ُـ ا ْل َخط ِ
ػ َأ ُبق َب ْؽ ٍر َب ْعدَ ُهَ ،و َك َػ َر َم ْـ َك َػ َر مِ َـ ا ْل َع َر ِ
اب
است ُْخؾِ َ
َو َسؾ َؿ ْ
ػ ُك َؼاتِ ُؾ الـاس و َقدْ َق َال رس ُ ِ
هلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿُ « :أم ْر ُت
ِألَبِل َب ْؽ ٍرَ :ك ْق َ
َ َ
َ ُ
قل اهلل َصؾك ا ُ
أ ْن ُأقاتل الناس حتى ي ُقو ُلوا ٓ :إله إٓ اﷲُ ،فم ْن قال ٓ :إله إٓ اﷲُ عصم منِّي مال ُه
وى ْفس ُه إٓ بح ِّقه ،وحسا ُب ُه على اﷲ»َ ،ف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍرَ :واهللَِ ،ألُ َقاتِ َؾـ َم ْـ َفر َق َب ْق َـ
الص َال ِة والزك ِ
َاة؛ َفنِن الزكَا َة َح ُّؼ ا ْل َؿ ِ
الَ ،واهللِ َل ْق َمـَ ُعقكِل ِط َؼ ًآ كَاكُقا ُي َم ُّدو َك ُف إِ َلك
َ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َل َؼا َت ْؾت ُُف ْؿ َط َؾك َمـ ِْع ِفَ .ف َؼ َال ُط َؿ ُر ْب ُـ ا ْل َخط ِ
اب:
َر ُسقل اهلل َصؾك ُ
َف َقاهللِ ،ما ُه َق إِٓ َأ ْن ر َأ ْي َت اهلل َطز َو َجؾ َقدْ َشر َح َصدْ ر َأبِل َب ْؽ ٍر ل ِ ْؾ ِؼت ِ
َالَ ،ف َع َر ْف ُت َأك ُف
َ
َ
َ
َ
َ
()1

ا ْل َح ُّؼ" .
()2

أمر مالؽ بـ كقيرة تحقر فقف الـاس ،يؼقل ابـ كثقر رحؿف اهلل" :إٓ ما كان
و ُ

مـ مالؽ بـ كقيرة فنكف ُمت ََح ٌقر يف أمره ،فؼد جاءتف السرايا فلسروه ،وأسروا معف

ربعل األكصاري
أصحابف ،واختؾػت السرية فقفؿ ،فشفد أبق قتادة الحارث بـ
ّ

أهنؿ أقامقا الصالة ،وقال رخرون :إهنؿ لؿ يمذكقا وٓ صؾقا" ؛ ولذلؽ كجد
بعض الؿحدثقـ والؿمرخقـ أثبتقا أن مال ًؽا كان قد ارتد بعد وفاة الـبل صؾك اهلل
()3

طؾقف وسؾؿ.

وقد اختلفت أسباب ردته عند من قال بذلك ،فلشار الؼاضل طقاض إلك مـ
وجف ذلؽ بؼقلف :إن خالدً ا قتؾف لتـ ُّؼصف مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال:
ؾؿاء َأ ّن َشاتِؿ الـبِ ّل َصؾك اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾؿ ا ْل ُؿ َتـَ ّؼص َلف كَافِرَ ،وا ْل َق ِطقد
" ْ
أج َؿع ا ْل ُع َ
َجار َط َؾ ْقف بِ َع َذاب اهلل َلفَ ،و ُح ْؽ ُؿف طـد األمة ال ُ
ؼتؾَ ،و َمـ َش ّؽ فِل ُك ْػ ِره َو َط َذابِف

احت ّج إ ْبراهوم بن ُحس ْون بن خالد ا ْلفقوه في م ْثل هذا بقتْل خالد بن ا ْلولود
َك َػر ،و ْ

مالك بن ىُو ْيرة لق ْوله عن النب ّي صلى اﷲ عل ْوه وسلم :صاح ُبكُم" .
()1

وهـاك مـ قال :إكف ارتد لؿـعف الزكاة ومتابعتف سجاح ،وطؾك هذا ُ
ققل
ارسا ُشجا ًطا ،م َطا ًطا فِل َققمِ ِف ،وفِ ِ
قف ُخ َق َال ُء ،ك َ
الذهبلُ " :ر ِو َي َأن َمال ِ ًؽا ك َ
َان
َ
ْ
َ
ُ
َان َف ِ ً
ي َؼ ُال َلف :ا ْلج ُػ ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َو َأ ْس َؾ َؿَ ،ف َقٓ ُه َصدَ َق َة
ُ َ
ُ
قل ،قدم َط َؾك الـبِل َصؾك ُ
َق ْقمِ ِفُ ،ثؿ ْار َتد"  ،وقال الفقتؿل" :طؾك َأن ا ْلحؼ طدم قتؾ َخالِد؛ ِألَن َمال ِ ًؽا ْار َتد
ااهؿ لؿا بؾغف َو َفاة َر ُسقل اهلل صؾك اهلل َط َؾ ْق ِف َوسؾؿ ك ََؿا فعؾ
ورد طؾك ققمف َصدَ َق ْ
اطرتف َأ ُخق َمالؽ لعؿر بذلؽ" .
أهؾ الردةَ ،وقد ْ
()2

()3

أثبت أن مال ًؽا كان قد ارتد بعد وفاة الـبل صؾك اهلل طؾقف
فؿـ أهؾ العؾؿ مـ َ

وسؾؿ ،وقاتؾ يف صػقف سجاح ،ولؿ يؽـ يمدي الزكاة ،وفرق الصدقات بقـ

ققمف .وطـدما جلء بف لخالد وجا َدلف بلمر الزكاة قال لف" :قد كان صاحبؽؿ يزطؿ
ذلؽ" .
()4

دلقال َ
طؿر
بؾ قد ذكر الؿمرخقن ً
رخر طؾك مقت مالؽ مرتدا ،فؼالقا :التؼك َ
بعض ما رثك بف
متؿ ًؿا َ
طؿر ّ
بـ الخطاب متؿ ُؿ بـ كقيرة أخق مالؽ ،واستـشد ُ

ولقددت أين
متؿؿ ،فؾؿا سؿع طؿر ذلؽ قال :هذا واهلل التلبقـ،
ُ
أخاه ،وأكشده ّ
ِ
متؿؿ :لق أن أخل مات
الشعر فلرثل أخل زيدً ا بؿثؾ ما
أحسـ
َ
رثقت أخاك ،قال ّ
َ

متؿؿ وقال :ما
فسر طؿر رضل اهلل طـف لؿؼالة ّ
طؾك ما مات طؾقف أخقك ما رثق ُتفُ ،

متؿؿ .
طزاين أحد طـ أخل بؿثؾ ما طزاين بف ّ
()1

وجاء يف سقاق رخر ُ
مات مممـًا
ققل متؿؿ
صريحا :يا أمقر الؿممـقـ ،إن أخاك َ
ً

ومات أخل مرتدا ،فؼال طؿر رضل اهلل طـف :ما طزاين أحد طـ أخل بلحس َـ مؿا
َ
طزيتـل بف طـف .
()2

وضؾؿا وطدواكًا ،وإكؿا قتؾف
والشاهد مـ هذا كؾف أن خالدً ا لؿ يؼتؾ مال ًؽا بغ ًقا
ً
متلو ًٓ ،قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة" :معؾقم أن خالدا قتؾ مالؽ بـ كقيرة ألكف
رره مرتدا ...وبالجؿؾة فـحـ لؿ كعؾؿ أن الؼضق َة وقعت طؾك ٍ
وجف ٓ يسقغ فقفا

آجتفاد ،والطعـ بؿثؾ ذلؽ مـ ققل مـ يتؽؾؿ بال طؾؿ ،وهذا مؿا حرمف اهلل
ورسقلف" .
()3

خالد بـ القلقد ل ِ
ِ
الجواب الثاين :أن َ
ؿالؽ بـ ك َُقيرة كان طـ خطل ،فؼد
قتؾ

جاء يف بعض روايات الؼصة أن خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف لـؿا كؾؿ قق َم مالؽ

وأس َر مـفؿ مـ أسر ،قال ألحد ُحراسف:
بـ كقيرة ،وزجرهؿ طـ هذا األمرَ ،
أدفِئقا َأسراكؿ؟ وكاكت لقؾ ًة شاتقة ،وكان مـ لغة ثؼقػ (أدفئقا الرجؾ) تعـل:
اقتؾقه ،فظـ الحارس أن خالدً ا رضل اهلل طـف يريد َ
وفؼ ففؿف ألمر
الؼتؾ ،فؼت َؾفؿ َ
خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف .
()4

وطؾك هذا الجقاب الثاين فنن خالدً ا لؿ يؽػر مالؽ بـ كقيرةَ ،وإكؿا كان قت ُؾف

خ ًطا.

وخالص ُة ما تؼدم أن قصة قتؾ خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف لؿالؽ بـ كقيرة

جاء فقفا ثالث روايات:

ِ
ً
جاح.
األولك :أكّف قتؾف
متلوٓ ردتف؛ ألكف مـع الذكاة ولؿ يؼؿ الصالة وتا َبع َس َ

والثاكقة :أكف قتؾف ألكف وقع يف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

الثالثة :أكف قتؾف خطل.
ٍ
ِ
ُّ
والؼصاص
خالد رضل اهلل طـف
الحآت تؿـع إقام َة الحدّ طؾك
وكؾ هذه
َ
مـف ،بؾ ولقست مسق ًغا لعزلف ،فلبق بؽر رضل اهلل طـف يف مققػف مـ هذه الحادثة
ٍ
مؼتد بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؛ إذ حصؾ لخالد يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف

وسؾؿ ُ
مثؾ ما حصؾ لف يف قصتف مع مالؽ بـ كقيرة بؾ أشدّ  ،ومع ذلؽ لؿ يعزلف
الـبل صؾك اهلل وطؾقف وسؾؿ ،فعـ طبد اهلل بـ طؿر رضل اهلل طـفؿا قالَ :ب َع َث
ِ
ِ
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َخالِدَ بـ ِ ِ
اه ْؿ إلك
يؿةََ ،فدَ َط ُ
َ َ
ُّ َ
القلقد إلك َبـل َجذ َ
َ
ُ
َ
اإلس َال ِمَ ،ف َؾ ْؿ ُي ْح ِسـُقا ْ
يؼقلقنَ :ص َب ْلكَا َص َب ْلكَاَ ،ف َج َع َؾ
أس َؾ ْؿـَاَ ،ف َج َع ُؾقا
أن يؼقلقاْ :
ْ
َخالِدٌ ي ْؼت ُُؾ مـفؿ وي ْل ِسر ،ود َفع إلك كُؾ رج ٍؾ مِـا ِ
أس َقر ُه ،حتك إ َذا َ
كان َي ْق ٌم أ َم َر
َ ُ
ْ َ ُ َ َ
َ
ؾت :واهللِ ٓ أ ْقت ُُؾ ِ
أن ي ْؼت َُؾ ك ُُّؾ رج ٍؾ مِـا ِ
ِ
أس ِقريَ ،
وٓ َي ْؼت ُُؾ َر ُج ٌؾ
أس َقر ُهَ ،ف ُؼ ُ
َ ُ
َخالدٌ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اهلل طؾقف وسؾ َؿ َف َذك َْركَا ُهَ ،ف َر َف َع
مـ ْ
أص َحابِل أس َقر ُه ،حتك َقد ْمـَا ط َؾك الـبل َصؾك ُ
اهلل طؾقف وسؾ َؿ َيدَ ُه َف َ
ؼال« :الل ُهم إىِّي أ ْبر ُأ إل ْوك مما صنع خالد»
الـبل َصؾك ُ
ُّ
َمر َت ْق ِـ .
()1

بخالد طؾك اإلمرة ،وإن كان ِ
ٍ
قد
قال الحافظ ابـ كثقر" :واستؿر أبق بؽر
اجتفد يف قتؾ مالؽ بـ كقيرة وأخ َطل يف قتؾف ،كؿا أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ لؿا بعثف إلك بـل جذيؿة فؼتؾ أولئؽ األسارى الذيـ قالقا :صبلكا صبلكا،

ولؿ يحسـقا أن يؼقلقا :أسؾؿـا .فقداهؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك رد

إلقفؿ مقؾغة الؽؾب  ،ورفع يديف وقال« :اللهم إين أبرأ إلوك مما صنع خالد»،
()1

ومع هذا لؿ يعزل خالدً ا طـ اإلمرة" .
()2

متيوٓ فقد يقول
إذا تقرر بين خالد بن الولود قتل مالك بن ىويرة خطي أو ّ

قائل :إذن فلماذا أىكر بعض الصحابة على خالد بن الولود كما فعل عمر وابنه
عبد اهَّلل وأبو قتادة األىصاري؟!

بفا ،ولفذا
ويجاب طـ هذا بؿا تؼدم مـ أن أمر مالؽ بـ كقيرة كان مش َت ً
اخت َؾػ الصحابة يف قتؾة ،فؿـفؿ مـ كان طؾك رأي خالد ،ومـفؿ مـ كان طؾك
ٍ
خالد يف قتؾف ،وقد كان الصديؼ يرى أن خالدً ا كان مجتفدً ا
رأي طؿر يف تخطِئف
يف ذلؽ
معذورا؛ ولذا قال لعؿر" :هبف يا طؿر ،تلول فلخطل" .
ً
()3

المحور الثاين :زواج خالد من امرأة مالك بعد مقتله مباشرة:

دطقى زواجِ خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف بامرأة مالؽ بـ كقيرة ودخقل ِف هبا
َ

يف كػس لقؾة مؼتؾ زوجفا دطقى طارية طـ الصحة ،فؾؿ ُيذكر ذلؽ مـ صريؼ

صحقحٍ معترب ،والروايات الصحقحة تثبت
خالف زطؿفؿ ،فؼد ذكر الطربي
َ

زواج خالد بؼقلف" :وتزوج خالد أ ّم تؿقؿ ابـة الؿـفال ،وتركفا لقـؼضل
ُصفرها"  ،وذكر ابـ كثقر أن خالدً ا اص َطػك امرأ َة مالؽ ،ولؿا حؾ ْت َبـَك هبا ،
وقال ابـ خؾؽان" :وقبض خالد امرأ َتف ،فؼقؾ :إكف اشرتاها مـ الػلء وتزوج هبا،
()5

()4

وققؾ :إهنا اطتد ْت بثالث حقض ،ثؿ خطبفا إلك كػسف فلجابتف" .
()6

ويعؾؼ شقخ اإلسالم طؾك ذلؽ فقؼقل" :معؾقم أن خالدا قتؾ مالؽ بـ

كقيرة؛ ألكف رره مرتدا ،فنذا كان لؿ يدخؾ بامرأتف فال طدة طؾقفا طـد طا ّمة العؾؿاء،
وإن كان قد دخؾ هبا فنكف يجب طؾقفا استرباء بحقضة ٓ بعدّ ة كامؾة يف ِ
أحد
ققلقفؿ" .
()1

زيػ دطقاهؿ ،وطدم صدق ادطائفؿ ،وأن ما يزطؿقكف غقر قائؿ
وهبذا يتبقـ ُ

طؾك روايات ثابتة صحقحة.

المحور الثالث :كالم عمر بن الخطاب الشديد يف خالد بن الولود:

ٍ
صعـ يف خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف طؾك ما
ومؿا جاء يف الروايات مـ

كزوت طؾك امرأتف!
مسؾؿا ،ثؿ
امرا
َ
طؿر قال لف( :يا طدو اهللَ ،
ً
قتؾت ً
ُروي مـ أن َ

واهلل ،ألرجؿـؽ باألحجار).

والجواب :أن هذه الرواية تالػ ٌة ٓ تثبت ،فؼد أخرجفا الطربي قال :حدثـا

ابـ حؿقد ،قال :حدثـا سؾؿة ،قال :حدثـا محؿد بـ إسحاق ،طـ صؾحة بـ طبد

اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر الصديؼ ،أن أبا بؽر كان مـ َطفده إلك جققشف:

دارا مـ دور الـاس ،فسؿعتؿ فقفا أذاكا لؾصالة ،فلمسؽقا طـ أهؾفا
أن إذا غشق ُتؿ ً
حتك تسللقهؿ :ما الذي كؼؿقا؟ وإن لؿ تسؿعقا أذاكا ،فشـقا الغارة ،فاقتؾقا

وحرققا ،وكان مؿـ شفد لؿالؽ باإلسالم أبق قتادة الحارث بـ ربعل أخق بـل

سؾؿة ،وقد كان طاهد اهلل أٓ يشفد مع خالد بـ القلقد حر ًبا أبدً ا بعدها ،وكان

يحدّ ث أهنؿ لؿا غشقا الؼق َم راطقهؿ تحت الؾقؾ ،فلخذ الؼقم السالح قال:
فؼؾـا :إكا الؿسؾؿقن ،فؼالقا :وكحـ الؿسؾؿقن ،قؾـا :فؿا بال السالح معؽؿ؟!

قالقا لـا :فؿا بال السالح معؽؿ؟! قؾـا :فنن كـتؿ كؿا تؼقلقن فضعقا السالح،

قال :فقضعقها ،ثؿ صؾقـا وصؾقا ،وكان خالد يعتذر يف قتؾف أكف قال لف وهق

يراجعف :ما إخال صاح َبؽؿ إٓ وقد كان يؼقل كذا وكذا ،قال :أ َو َما تعدُّ ه لؽ
طؿر بـ
صاح ًبا؟! ثؿ قدمف فضرب طـ َؼف وأطـاق أصحابف ،فؾؿا بؾغ قت ُؾفؿ َ

عدو اهَّلل ،عدا على امرئ مسلم
الخطاب تؽؾؿ فقف طـد أبل بؽر فلكثر ،وقالّ :
فقتله ،ثم ىزا على امرأته! وأقبؾ خالد بـ القلقد قافال حتك دخؾ الؿسجد ،وطؾقف
ِ
معتجرا بعؿامة لف ،قد غرز يف طؿامتف أسفؿا ،فؾؿا أن
قباء لف طؾقف صدأ الحديد،

دخؾ الؿسجدَ قام إلقف طؿر ،فاكتزع األسفؿ مـ رأسف فحطؿفا ،ثم قال :أرياء؟!
قتلت امرأ مسلما ،ثم ىزوت على امرأته! واهَّلل ،ألرجمنك بيحجارك ،وٓ يؽؾؿف
رأي أبل بؽر طؾك مثؾ ِ
رأي طؿر فقف ،حتك دخؾ
يظـ إٓ أن َ
خالد بـ القلقد ،وٓ ّ

طؾك أبل بؽر ،فؾؿا أن دخؾ طؾقف أخربه الخرب ،واطتذر إلقف َ
فعذره أبق بؽر،
وتجاوز طـف ما كان يف حربف تؾؽ ،قال :فخرج خالد حقـ رضل طـف أبق بؽر،

هؾؿ إلل يا ابـ أم شؿؾة ،قال :فعرف طؿر أن أبا
وطؿر جالس يف الؿسجد ،فؼالّ :
بؽر قد رضل طـف فؾؿ يؽ ّؾؿف ،ودخؾ بقتف .
()1

وهذا إسـا ٌد تالػ؛ فشقخ الطربي ابـ حؿقد هق محؿد بـ حؿقد بـ حقان
الرازي ،كان حاف ًظا مـ بحقر العؾؿ ،لؽـف يف ِ
غاية الضعػ ،قال يعؼقب بـ شقبة:
كثقر الؿـاكقر ،وقال البخاري :فقف كظر ،وقال الـسائل :لقس بثؼة ،بؾ كذبف أبق
زرطة وصالح جزرة وابـ خراش وغقرهؿ ،وقال أبق طؾل الـقسابقري :قؾت

أخذت اإلسـاد طـ ابـ حؿقد؛ فنن أحؿد بـ حـبؾ قد أحسـ
ٓبـ خزيؿة :لق
َ

الثـاء طؾقف ،قال :إكف لؿ يعرفف ،ولق طرفف كؿا طرفـاه ما أثـك طؾقف أصال .
()2

ومحؿد بـ إسحاق صدوق مشفقر بالتدلقس طـ الضعػاء والؿجفقلقـ ،
()3

ولؿ يصرح بالسؿاع يف هذه الرواية.

وصؾح ُة بـ طبد اهلل ِ
بـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر الصديؼ لؿ يدرك أبا بؽر
الصديؼ  ،ولؿ يعاصر هذه القاقعة ،فحديثف مـؼطِع.
()4

والـتقجة أن هذه الرواية َساقِ َط ُة ِ
اإل ْسـَاد باصؾ ٌة ٓ يـ ُْحت َُّج بِ َفا.

َ
تؽقن مسللة
ولو فرضنا تنز آ أن عمر قد أشار بقتله فوقال :غاي ُة هذا أن
اجتفاد ،كان َر ْأ ُي أبل بؽر فقفا أٓ يؼتص مـ خالد ،وكان ر ْأي طؿر فقفا

آقتصاص مـف ،ورأي أبل بؽر يف ذلؽ هق الؿقافؼ لفدي الـبل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ يف قصة بـل جذيؿة ،ومقافؼ لؼاطدة درء الحدود بالشبفات.

ِ
يحاجج بف الرافضة يؼقل فقف" :وإذا
وهـا يحسـ ذكر كال ٍم لشقخ اإلسالم

قالقا :طؿر أشار طؾك أبل بؽر بؼتؾ خالد بـ القلقد ،ققؾ :وصؾحة والزبقر
طؾل بؼتؾ ق َتؾة طثؿان ،مع أن الذيـ أشاروا طؾك أبل بؽر
وغقرهؿا أشاروا طؾك ّ

الحؼ معف ،وإما
بالؼقد أقام طؾقفؿ رضل اهلل طـف حجة سؾؿقا لفا؛ إما لظفقر
ّ
َ

وطؾل لؿا لؿ يقافؼ الذيـ أشاروا طؾقف
يسقغ فقف آجتفاد،
لؽقن ذلؽ مؿا ُ
ّ
وقتؾ ِ
بالؼقد جرى بقـف وبقـفؿ مـ الحروب ما قد طؾؿُ ،
َ
قتؾة
طثؿان أهقن مؿا
َ
جرى بالجؿؾ ِ
وصػقـ ،فنذا كان يف هذا اجتفاد سائغ فػل ذلؽ أولك .وإن قالقا:

مباح الدم ،ققؾ لفؿ :فال يشؽ أحد يف أن إباح َة دم مالؽ بـ كقيرة
طثؿان كان َ
أضفر مـ إباحة د ِم طثؿان ،بؾ مالؽ بـ كقيرة ٓ يعرف أكف كان معصق َم الدم ،ولؿ
ُ
يثبت ذلؽ طـدكا ،وأما طثؿان فؼد ثبت بالتقاتر وكصقص الؽتاب والسـة أكف كان
معصقم الدم ،وبقـ طثؿان ومالؽ بـ كقيرة مـ ال َػرق ما ٓ ِ
يحصل طدده إٓ اهلل
َ

تعالك" .
()1

والؿؼصقد مـ كالم شقخ اإلسالم أن كؾ جقاب يجقب بف الرافضة يف الدفاع

طـ طؾل بـ أبل صالب ،ففق جقابـا طؾقفؿ يف أمر خالد بـ القلقد رضل اهلل طـ

الجؿقع.

َ
رجحان فعؾ أبل بؽر أن طؿر لؿا رل األمر إلقف لؿ يعاتب خالدً ا يف
ويم ّيد
اطرتض
ذلؽ قط ،يعؾؼ الفقتؿل طؾك هذا فقؼقلَ " :فا ْلحؼ َما فعؾف َأ ُبق بؽر َٓ َما ْ
خال َفة لؿ
بِ ِف َط َؾ ْق ِف طؿر َر ِضل اهلل َطـ ُْف َؿاَ ،و ُي َم ّيد َذلِؽ َأن طؿر لؿا أفضت إِ َل ْق ِف ا ْل َ

لخالِد َولؿ يعاتبفَ ،و َٓ تـؼصف بِ َؽؾِ َؿة فِل َه َذا ْاألَمر ّ
ي َت َعرض َ
قطَ ،فعؾؿ َأكف ضفر َل ُف
حؼقة َما فعؾف َأ ُبق بؽرَ ،فرجع َطـ اطرتاضفَ ،وإِٓ لؿ يتْرك ُف ِطـْد استؼاللف بِ ْاألَمر؛
ِألَك ُف ك َ
َان أتؼك هلل مـ َأن يداهـ فِل ديـ اهلل أحدً ا" .
()1

وأما ااهام طؿر لخالد رضل اهلل طـفؿا بالزكا فؼد رواها شؿس الديـ أبق

الؿظػر يقسػ الؿعروف بسبط ابـ الجقزي بدون إسـاد ،فؿثؾ هذه األباصقؾ
()2

ٓ أصؾ لفا ،وهل مـ قبقؾ الخرافات.

المحور الرابع :موقف أبي بكر رضي اهَّلل عنه:
إن أبا بؽر رضل اهلل طـف ٍ
مؼتد بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف إرسال خالد بـ

القلقد رضل اهلل طـف لؼقادة الجققش ،فؼد أمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خالدً ا

رضل اهلل طـف وبعثف يف طدة معارك لـشر اإلسالم ،كبعثف إلك الطائػ ،وأهؾ

القؿـ ،والعزى ،والبحريـ ،ودومة الجـدل  ،وغقرها كثقر ،وأيضـًا فنرسال
خالد كان بنقرار الصحابة طؾك ذلؽ؛ بدلقؾ أكف لؿ يم َثر طـ أحد مـ الصحابة
()3

اطرتاضف طؾك ققادة خالد لحروب الر ّدة.
ُ

والصحقح الثابت أن أبا بؽر لـؿا طؾؿ بؿؼتؾ مالؽ جزع مـ ذلؽ ،ودفع ديتف

ألهؾف ،ورد طؾقفؿ الؿال والسبل ،فعـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا قال :قد َم أبق
ٍ
مالؽ وأصحابف ،فجزع مـ ذلؽ جزطـًا
قتادة طؾك أبل بؽر ،فلخربه بؿؼتؾ

شديدً ا ،فؽتب أبق بؽر إلك خالد ،فؼدم إلقف ،فؼال أبق بؽر :هؾ يزيد خالدٌ طؾك

تلول فلخطل؟! ورد أبق بؽر خالدً اَ ،و َو َدى مالؽ بـ كقيرة ،ورد السبل
أن يؽقن ّ
والؿال .
()1

قال شقخ اإلسالم" :وأما ما تػعؾف الرافضة مـ اإلكؽار طؾك أبل بؽر يف هذه

الؼضقة الصغقرة وترك إكؽار ما هق أطظؿ مـفا طؾك طؾل ،ففذا مـ فرط جفؾفؿ

وتـاقضفؿ .وإذا قال الؼائؾ :طؾل كان معذورا يف ترك قتؾ قتؾة طثؿان؛ ألن
شروط آستقػاء لؿ تقجد؛ إما لعدم العؾؿ بلطقان الؼتؾة ،وإما لعجزه طـ الؼقم

لؽقهنؿ ذوي شقكة وكحق ذلؽ .ققؾ :فشروط آستقػاء لؿ تقجد يف قتؾ قاتؾ

مالؽ بـ كقيرة؛ لقجقد الشبفة يف ذلؽ ،والحدود تدرأ بالشبفات" .
()2

وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك كب ّقـا محؿد ،وطؾك رلف وصحبف أجؿعقـ.

