


 مقّدمة:

-خ ؼة، فتجد الؿمر  دة مدقّ صة كاقِ فاحِ  يحتاج لـظرةٍ كبقر إرث  التاريِخ  كتُب 
ف باإلسـاد، ورغؿ أكف يـتؼقفا مـ ق  ريخاروايات ت ريذك" -العؿري د. أكرم كؿا ذكر
بؾ ترك لؾؼارئ  ،الروايات الؿقثؼة لؽـف لؿ يحاول استخالَص  ،ـقاألخباريكتب 
وبذلؽ  ،مؽتػًقا بالعزو إلك مصادره التل كػد معظؿفا ؛الـؼد والرتجقح حريةَ 

قبؾ  ،تحتاج دراستفا إلك مقازيـ كؼدية واضحة ،ة تلريخقة واسعةظ لـا ماد  حػِ 
فؽرية وسقاسقة شرطقة و ألهنا تؿثؾ مدارَس  ؛اطتؿادها يف التدلقؾ والتعؾقؾ

 .(1)" غرابة إذا تضاربت رراهها وروايااها يف األحداثفال ،متـقطة

د وجقد الروايات الؿـؽرة أو الؿستشـعة التل ٓ أصؾ لفا مـ مجرّ  إن  بؾ 
ة حسب تعبقر الطربي وتراكؿفا لؼرون صقيؾة دون تؿققزها إلك صحقح الصح  

يف أذهان الـاس طـ أحداث  اتمصاووضعقػ أّدى إلك ترسقخ أباصقؾ وأوهام 
لؿ يعرف  :أو كؿا قال الطربي ،ولؽـ ٓ حؼقؼة لفا يف األصؾ ،التاريخ اإلسالمل
 .(2)لف وجفا يف الصحة

، وهق ٓ الشرطّل  طؾك الجاكب السقاسّل  الرتكقزَ  طامة هذه الؽتبيف تجد و
 ولذلؽ قال السخاوي ؛ما فعؾف أكثر الؿمرخقـ الذيـ كتبقا يف التاريخ العام

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

 . (3)"والػتقحات

ف بذكر اإِلْسرائقؾقات والُخرافات واألوهام اسراإل وتجد هبذه الؽتب
اريخ الؼديؿ، دون أن والحؽايات فقؿا يتعؾؼ ببدء الخؾؼ وقصص األكبقاء والت

 ،ُيؿح ص ذلؽ وَيْعِرضف طؾك الـؼد والؿـطؼ والعؼؾ وما جاء يف الؼررن والسـة

                                                           

فؼال  ،الؿمرخقـ أكػسفؿ يعرتفقن بقجقد الؿستشـع مـ الؼصص يف كتبفؿ دفتج
يؽـ مـ كتابل هذا مـ خرب ذكركاه طـ بعض الؿاضقـ  افؿ" :الطربي يف ذلؽ

سامعف مـ أجؾ أكف لؿ يعرف لف وجًفا صحقًحا مؿا يستـؽره قارئف أو يستشـعف 
وإكؿا أويت مـ بعض  ،وٓ معـك يف الحؼقؼة؛ فؾقعؾؿ أكف لؿ يمت ذلؽ مـ قبؾـا

 .(1)"وإكؿا أديـا ذلؽ طؾك كحق ما ُأّدي إلقـا ،كاقؾقف إلقـا

باحث لؾحؼ أن يتـبف لؿا يف هذه الؽتب  عؾؿ أكف يجب طؾك كّؾ يُ ومؿا سبؼ 
لــبف طؾك إحدى تؾؽ كـا كؼدم هذه القرقة هذا القاجب فن، وبـاء طؾك مـ صقام

حابّل الؽبقر والخؾقػة الص فاسفامُ  تكالتشـعة، التل الروايات الؿـؽرة والؿُس 
بؽر الصديؼ، والصحابّل الجؾقؾ الؼائد الػّذ خالد بـ القلقد رضل اهلل  االراشد أب

الؿرتبصقن  طـفؿا، فؽان لفؿا كصقٌب وافر مـ الطعـ الجائر، حقث تسابؼ
ؾـقؾ مـفؿا، وَكقؾ ل اطتؿاد تؾؽ الروايات الباصؾة ومـ شايعفؿ إلك بالصحابة

التفؿ الباصؾة لفؿا، ووقع يف شراكفؿ بعُض َمـ يـتسب إلك أهؾ السـّة؛ لذا لزم 
 بالعؾؿ والربهان.ما هبا مـ هبتان ، والتسؾُّح ضد  هذه الرواياتالحذر مـ 

 :روايات آتهام ومصادرها

ـْ َأْشَراِف : القاقديقال  َط َخالٌِد َأْرَض اْلبَِطاِح، َوبِاْلبَِطاِح َيْقَمئٍِذ َرُجٌؾ مِ َتَقس 
ل الجػقل ألكف جػؾ إبؾ هق مالؽ بـ كقيرة، سؿّ و- اْلجُػقُل  :َبـِل َتِؿقٍؿ ُيَؼاُل َلفُ 

َكاَة، وَ  ؛-ذهب هبا :الصدقة أي َدَقِة َوَمـََع الز   َجَعَؾ َيُؼقُل لَِؼْقمِِف:ألَك ُف َجَػَؾ إِبَِؾ الص 
ـَ َطْبِد اهللِ َكاَن َقْد َجَعَؾـِل َطَؾك  َد ْب َيا َبـِل َتِؿقٍؿ، إِك ُؽؿ َقْد َطؾِْؿُتْؿ بَِلن  ُمَحؿ 

ٌد َوَمَضك لَِسبِقؾِفِ  ـْ َقائٍِؿ  ،َصَدَقاتُِؽْؿ َقْبَؾ َمْقتِِف، َوَقْد َهَؾَؽ ُمَحؿ  َوٓ ُبد  لَِفَذا األَْمِر مِ
ـْ َغْقِرُكؿْ َيؼُ   .قُم بِِف، َفال ُتْطِؿُعقا َأَحًدا فِل َأْمَقالُِؽْؿ، َفَلْكُتْؿ َأَحؼُّ بَِفا مِ

َد َلُف َرْأَيُف، َفَلْكَشَل   َقاَل: َفالَمُف َبْعُض َقْقمِِف َطَؾك َذلَِؽ، َوَحِؿَد َبْعُضُفْؿ َوَسد 
 َمالٌِؽ َيُؼقُل:

ِ  :اٌل ـــــَيُؼقُل ِرَج  َد اْلَقْقَم َمال دِ ـــــالٌِؽ َلْؿ ُيَس ـــــمَ  :ٌؽ ... َوَقْقٌم َيُؼقُلقاـــــُسد   د 
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 .(1)"وإكؿا أديـا ذلؽ طؾك كحق ما ُأّدي إلقـا ،كاقؾقف إلقـا

باحث لؾحؼ أن يتـبف لؿا يف هذه الؽتب  عؾؿ أكف يجب طؾك كّؾ يُ ومؿا سبؼ 
لــبف طؾك إحدى تؾؽ كـا كؼدم هذه القرقة هذا القاجب فن، وبـاء طؾك مـ صقام
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ـْ َأْشَراِف : القاقديقال  َط َخالٌِد َأْرَض اْلبَِطاِح، َوبِاْلبَِطاِح َيْقَمئٍِذ َرُجٌؾ مِ َتَقس 
ل الجػقل ألكف جػؾ إبؾ هق مالؽ بـ كقيرة، سؿّ و- اْلجُػقُل  :َبـِل َتِؿقٍؿ ُيَؼاُل َلفُ 

َكاَة، وَ  ؛-ذهب هبا :الصدقة أي َدَقِة َوَمـََع الز   َجَعَؾ َيُؼقُل لَِؼْقمِِف:ألَك ُف َجَػَؾ إِبَِؾ الص 
ـَ َطْبِد اهللِ َكاَن َقْد َجَعَؾـِل َطَؾك  َد ْب َيا َبـِل َتِؿقٍؿ، إِك ُؽؿ َقْد َطؾِْؿُتْؿ بَِلن  ُمَحؿ 

ٌد َوَمَضك لَِسبِقؾِفِ  ـْ َقائٍِؿ  ،َصَدَقاتُِؽْؿ َقْبَؾ َمْقتِِف، َوَقْد َهَؾَؽ ُمَحؿ  َوٓ ُبد  لَِفَذا األَْمِر مِ
ـْ َغْقِرُكؿْ َيؼُ   .قُم بِِف، َفال ُتْطِؿُعقا َأَحًدا فِل َأْمَقالُِؽْؿ، َفَلْكُتْؿ َأَحؼُّ بَِفا مِ

َد َلُف َرْأَيُف، َفَلْكَشَل   َقاَل: َفالَمُف َبْعُض َقْقمِِف َطَؾك َذلَِؽ، َوَحِؿَد َبْعُضُفْؿ َوَسد 
 َمالٌِؽ َيُؼقُل:

ِ  :اٌل ـــــَيُؼقُل ِرَج  َد اْلَقْقَم َمال دِ ـــــالٌِؽ َلْؿ ُيَس ـــــمَ  :ٌؽ ... َوَقْقٌم َيُؼقُلقاـــــُسد   د 
                                                           



ـْ غد :َوُقْؾُت   ُخُذوا َأْمَقاَلُؽْؿ َغْقَر َخائٍِػ ... َوٓ َكاضٍِر فِقَؿا َتَخاُفقَن مِ

َرٌة َأْخالُففَ ــــــــــُؽْؿ ... مُ ــــــــــاتُ ـــــا َصَدقـــــا إِك فَ ـــــقهَ ـــــَوُدوَكُؽؿُ  ا ــــــــــَصر 
دِ ـــــَلْؿ ُتجَ   د 

 ديـــــت يــ... َوَأْرِهـُُؽْؿ َيْقًما بؿا أفؾت َكْػِسل ُدوَن َما َتْحَذُروَكفُ َسَلْجَعُؾ 

ِف قَ  ـُ ُمَحؿ   :اـــــا َوُقْؾـَ ـــــائٌِؿ ... َأَصْعـَ ـــــَفنِْن َقاَم بِاألَْمِر اْلُؿَخق  ـُ ِدي ي  دِ ـــــالد 

ٍة ... َوٓ َشْحَؿ َشاٍء َأْو ضَِباٍء ـــــــــــــــًة بَِتـُقفَ ـــــــــــــــا فَِؼعَ ـــــَوإِٓ َفَؾْسـَ 
 دِ ـــــبَِػْدفَ 

ـَ  َفاْزَداُدوا َطَؾْقِف َحـًَؼا َوَغْقًظا،  ،َقاَل: َوَبَؾَغ ِشْعُرُه َوَكالُمُف َأَبا َبْؽٍر َواْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َقَدَر َطَؾْقِف َلَقْؼُتَؾـ فُ  ـُ اْلَقلِقِد َفنِك ُف َحَؾَػ َوَطاَهَد اهلَل َلئِ ا َخالُِد ْب ـ  َرْأَسُف َوَلقَ  ،َوَأم  ْجَعَؾ

 لِْؾِؼْدِر. َأْثِػق ةً 

َراَيا فِل اْلباِلِد ُيْؿـًَة َقاَل: ُثؿ  َضَرَب َخالٌِد َطْسَؽَرُه بَِلْرِض َبـِل َتؿِ  قٍؿ، َوَبث  الس 
ـِ ُكَقْيَرةَ  َراَيا َطَؾك َمالِِؽ ْب ـْ تِْؾَؽ الس  ٌة مِ ، َوإَِذا ُهَق فِل َوُيْسَرًة، َقاَل: َفَقَقَػْت َسِري 

فِ َحائٍِط َلفُ  ـْ َبـِل َطؿ  والخقؾ َقْد َقاَل: َفَؾْؿ يعؾؿ مالؽ إٓ  ،، َوَمَعُف اْمَرَأُتُف َوَجَؿاَطٌة مِ
ـْ َجَؿاٍل.  َأْحَدَقْت بِِف، َفَلَخُذوُه َأِسقًرا، َوَأَخُذوا اْمَرَأَتُف َمَعُف، َوَكاَكْت بَِفا ُمَسْقَحٌة مِ

ـِ اْلَقلِقِد َحت ك  ِف، َفَلَتْقا بِِفْؿ إَِلك َخالِِد ْب ـْ َبـِل َطؿ  َقاَل: َوَأَخُذوا ُكؾ  َما َكاَن مِ
ـَ َيَديْ   ِف. َأْوَقُػقُه َبْق

ِف َبْدًيا، َفَؼاَل اْلَؼْقُم: إِك ا ُمْسؾُِؿقنَ  َفَعالَم  ،َقاَل: َفَلَمَر َخالٌِد بَِضْرِب َأْطـَاِق َبـِل َطؿ 
َفَؼاَل َلُف َشْقٌخ مِـُْفْؿ: َأَلْقَس َقْد َكَفاُكْؿ  ،َقاَل َخالٌِد: َواهللِ ألَْقُتَؾـ ُؽؿْ  !َتْضِرُب َأْطـَاَقـَا؟

ـْ َصؾ ك إَِلك اْلِؼْبَؾةِ  َأُبق َبْؽٍر َأنْ  َبَؾك َقْد َأَمَرَكا بَِذلَِؽ، َوَلؽِـ ُؽْؿ  َفَؼاَل َخالٌِد: ؟!َتْؼُتُؾقا َم
. َقاَل: َفَقَثَب َأُبق َقَتاَدةَ  ـِ اْلَقلِقِد، َوَقاَل: إِك ل َأْشَفُد  َلْؿ ُتَصؾُّقا َساَطًة َقطُّ إَِلك َخالِِد ْب

ِة  ؟!َخالٌِد: َوَكْقَػ َذلَِؽ  ْؿ، َقاَل َأك ُف ٓ َسبِقَؾ َلَؽ َطَؾْقفِ  ِري  َقاَل: ألَك ل ُكـُْت فِل الس 
ا َكَظُروا إَِلْقـَا َقاُلقا: تِل َقْد َواَفْتُفْؿ، َفَؾؿ  ـْ َأْكُتؿْ  ال  ـُ اْلُؿْسؾُِؿقَن، َفَؼاُلقا:  ؟َم ُقْؾـَا: َكْح

ـُ اْلُؿْسؾُِؿقَن، ُثؿ  َأذ   ْقـَا َوَكْح ْقا َمَعـَاك ا َوَصؾ  َصَدْقَت َيا َقَتاَدُة، إِْن  َفَؼاَل َخالٌِد: ،َوَصؾ 

ـْ َقْتؾِِفْؿ، َقاَل:  تِل َتِجُب َطَؾْقِفْؿ، َوٓ ُبد  مِ َكاَة ال  ْقا َمَعُؽْؿ َفَؼْد َمـَُعقا الز  َكاُكقا َقْد َصؾ 
 َفَرَفَع َشْقٌخ مِـُْفْؿ َصْقَتُف َيُؼقُل:

 ا َلْؿ ُيْمَمرِ ـــن  َأمِقَرُكْؿ ... َأَمَر اْلَغَداَة بَِبْعِض مَ َيا َمْعَشَر األَْشَفاِد إِ 

ـَ ـــــَحُرَمْت َطَؾْقِف ِدَماُهَكا بَِصالتِـَا ... َواهلُل َيْعؾَ   ُػرِ ــــــــــا َلْؿ َكؽْ ـــــــــــــــُؿ َأك 

اقَِصاِت إِلَ ـــــإِْن َتْؼُتُؾقَكا َتْؼُتُؾقا إِْخَقاَكؽُ   رـــــك مـك والؿشػْؿ ... َوالر 

ًة ... َشـَْعاَء َفاِحَشًة َفُخْذَها َأْو َذرِ   يا ابـ اْلُؿِغقَرِة إِن  فِقـَا ُخط 

َمُفْؿ َوَضَرَب َأْطـَاَقُفْؿ  ْقِخ، َفَؼد  ـُ اْلَقلِقِد إَِلك َمَؼاَلِة الش  َقاَل: َفَؾْؿ َيْؾَتِػْت َخالُِد ْب
ـْ رِخِرِهْؿ. َقاَل: َوَكاَن َقَتادَ  ُة َقْد َطاَهَد اهلَل َأْن ٓ َيْشَفَد َمَع َخالٍِد َمْشَفًدا َأَبًدا َبْعَد َط

 َذلَِؽ اْلَقْقِم.

ـَ ُكَقْيَرَة لَِقْضِرَب ُطـَُؼُف، َفَؼاَل َمالٌِؽ: َأَتْؼُتُؾـِل َوَأكَ  َم َخالٌِد َمالَِؽ ْب ا َقاَل: ُثؿ  َقد 
َكاَة َوٓ َأَمْرَت َفَؼاَل َلُف َخ  ؟!ُمْسؾٌِؿ ُأَصؾ ل اْلِؼْبَؾةَ  الٌِد: َلْق ُكـَْت ُمْسؾًِؿا َلَؿا َمـَْعَت الز 

ـُ  ،َقْقَمَؽ بَِؿـِْعَفا، َواهللِ َلَؿا قِْؾَت بَِؿا فِل َمـَامَِؽ َحت ك َأْقُتَؾَؽ  َقاَل: َفاْلَتَػَت َمالُِؽ ْب
 ِ َفَؼاَل َخالٌِد: َبْؾ هلل ، ُد، بَِفَذا َتْؼُتُؾـِلُكَقْيَرَة إَِلك اْمَرَأتِِف َفـََظَر إَِلْقَفا ُثؿ  َقاَل: َيا َخال

ـْ ديـ اإلسالم َوَأْمِرَك لَِؼْقمَِؽ ، وجػؾؽ إلبؾ الصدقة، َأْقُتُؾَؽ بُِرُجقِطَؽ َط
َمُف َخالٌِد َفَضَرَب ُطـَُؼُف َصْبًرا.  ـْ َزَكاِة َأْمَقالِِفْؿ، َقاَل: ُثؿ  َقد  بَِحْبِس َما َيِجُب َطَؾْقِفْؿ مِ

َج بِاْمَرَأِة  :َفُقَؼاُل  ـَ اْلَقلِقِد َتَزو   .(1)َمالٍِؽ إِن  َخالَِد ْب

يف مثابتؽ ٓ كؾت ما  ،فؼال: واهلل ،فؾؿا ررها خالد أطجبتف" :وقال القعؼقبل
ج امرأتف، فؾحؼ أبق قتادة بلبل بؽر، ، فضرب طـؼف، وتزو  احتك أقتؾؽ، فـظر مالؽً 

فؼال  ،امسؾؿً  األكف قتؾ مالؽً  ؛قاء خالدفلخربه الخرب، وحؾػ أٓ يسقر تحت ل
ا، مسؾؿً  إن خالدا قتؾ رجاًل  ،اب ألبل بؽر: يا خؾقػة رسقل اهللطؿر بـ الخط

فؽتب أبق بؽر إلك خالد، فلشخصف، فؼال: يا خؾقػة  ،وتزوج امرأتف مـ يقمفا
ؿ بـ وكان متؿّ ، لت، وأصبت، وأخطلتإين تلوّ  ،رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

                                                           



ـْ غد :َوُقْؾُت   ُخُذوا َأْمَقاَلُؽْؿ َغْقَر َخائٍِػ ... َوٓ َكاضٍِر فِقَؿا َتَخاُفقَن مِ

َرٌة َأْخالُففَ ــــــــــُؽْؿ ... مُ ــــــــــاتُ ـــــا َصَدقـــــا إِك فَ ـــــقهَ ـــــَوُدوَكُؽؿُ  ا ــــــــــَصر 
دِ ـــــَلْؿ ُتجَ   د 

 ديـــــت يــ... َوَأْرِهـُُؽْؿ َيْقًما بؿا أفؾت َكْػِسل ُدوَن َما َتْحَذُروَكفُ َسَلْجَعُؾ 

ِف قَ  ـُ ُمَحؿ   :اـــــا َوُقْؾـَ ـــــائٌِؿ ... َأَصْعـَ ـــــَفنِْن َقاَم بِاألَْمِر اْلُؿَخق  ـُ ِدي ي  دِ ـــــالد 

ٍة ... َوٓ َشْحَؿ َشاٍء َأْو ضَِباٍء ـــــــــــــــًة بَِتـُقفَ ـــــــــــــــا فَِؼعَ ـــــَوإِٓ َفَؾْسـَ 
 دِ ـــــبَِػْدفَ 

ـَ  َفاْزَداُدوا َطَؾْقِف َحـًَؼا َوَغْقًظا،  ،َقاَل: َوَبَؾَغ ِشْعُرُه َوَكالُمُف َأَبا َبْؽٍر َواْلُؿْسؾِِؿق
ـْ َقَدَر َطَؾْقِف َلَقْؼُتَؾـ فُ  ـُ اْلَقلِقِد َفنِك ُف َحَؾَػ َوَطاَهَد اهلَل َلئِ ا َخالُِد ْب ـ  َرْأَسُف َوَلقَ  ،َوَأم  ْجَعَؾ

 لِْؾِؼْدِر. َأْثِػق ةً 

َراَيا فِل اْلباِلِد ُيْؿـًَة َقاَل: ُثؿ  َضَرَب َخالٌِد َطْسَؽَرُه بَِلْرِض َبـِل َتؿِ  قٍؿ، َوَبث  الس 
ـِ ُكَقْيَرةَ  َراَيا َطَؾك َمالِِؽ ْب ـْ تِْؾَؽ الس  ٌة مِ ، َوإَِذا ُهَق فِل َوُيْسَرًة، َقاَل: َفَقَقَػْت َسِري 

فِ َحائٍِط َلفُ  ـْ َبـِل َطؿ  والخقؾ َقْد َقاَل: َفَؾْؿ يعؾؿ مالؽ إٓ  ،، َوَمَعُف اْمَرَأُتُف َوَجَؿاَطٌة مِ
ـْ َجَؿاٍل.  َأْحَدَقْت بِِف، َفَلَخُذوُه َأِسقًرا، َوَأَخُذوا اْمَرَأَتُف َمَعُف، َوَكاَكْت بَِفا ُمَسْقَحٌة مِ

ـِ اْلَقلِقِد َحت ك  ِف، َفَلَتْقا بِِفْؿ إَِلك َخالِِد ْب ـْ َبـِل َطؿ  َقاَل: َوَأَخُذوا ُكؾ  َما َكاَن مِ
ـَ َيَديْ   ِف. َأْوَقُػقُه َبْق

ِف َبْدًيا، َفَؼاَل اْلَؼْقُم: إِك ا ُمْسؾُِؿقنَ  َفَعالَم  ،َقاَل: َفَلَمَر َخالٌِد بَِضْرِب َأْطـَاِق َبـِل َطؿ 
َفَؼاَل َلُف َشْقٌخ مِـُْفْؿ: َأَلْقَس َقْد َكَفاُكْؿ  ،َقاَل َخالٌِد: َواهللِ ألَْقُتَؾـ ُؽؿْ  !َتْضِرُب َأْطـَاَقـَا؟

ـْ َصؾ ك إَِلك اْلِؼْبَؾةِ  َأُبق َبْؽٍر َأنْ  َبَؾك َقْد َأَمَرَكا بَِذلَِؽ، َوَلؽِـ ُؽْؿ  َفَؼاَل َخالٌِد: ؟!َتْؼُتُؾقا َم
. َقاَل: َفَقَثَب َأُبق َقَتاَدةَ  ـِ اْلَقلِقِد، َوَقاَل: إِك ل َأْشَفُد  َلْؿ ُتَصؾُّقا َساَطًة َقطُّ إَِلك َخالِِد ْب

ِة  ؟!َخالٌِد: َوَكْقَػ َذلَِؽ  ْؿ، َقاَل َأك ُف ٓ َسبِقَؾ َلَؽ َطَؾْقفِ  ِري  َقاَل: ألَك ل ُكـُْت فِل الس 
ا َكَظُروا إَِلْقـَا َقاُلقا: تِل َقْد َواَفْتُفْؿ، َفَؾؿ  ـْ َأْكُتؿْ  ال  ـُ اْلُؿْسؾُِؿقَن، َفَؼاُلقا:  ؟َم ُقْؾـَا: َكْح

ـُ اْلُؿْسؾُِؿقَن، ُثؿ  َأذ   ْقـَا َوَكْح ْقا َمَعـَاك ا َوَصؾ  َصَدْقَت َيا َقَتاَدُة، إِْن  َفَؼاَل َخالٌِد: ،َوَصؾ 

ـْ َقْتؾِِفْؿ، َقاَل:  تِل َتِجُب َطَؾْقِفْؿ، َوٓ ُبد  مِ َكاَة ال  ْقا َمَعُؽْؿ َفَؼْد َمـَُعقا الز  َكاُكقا َقْد َصؾ 
 َفَرَفَع َشْقٌخ مِـُْفْؿ َصْقَتُف َيُؼقُل:

 ا َلْؿ ُيْمَمرِ ـــن  َأمِقَرُكْؿ ... َأَمَر اْلَغَداَة بَِبْعِض مَ َيا َمْعَشَر األَْشَفاِد إِ 

ـَ ـــــَحُرَمْت َطَؾْقِف ِدَماُهَكا بَِصالتِـَا ... َواهلُل َيْعؾَ   ُػرِ ــــــــــا َلْؿ َكؽْ ـــــــــــــــُؿ َأك 

اقَِصاِت إِلَ ـــــإِْن َتْؼُتُؾقَكا َتْؼُتُؾقا إِْخَقاَكؽُ   رـــــك مـك والؿشػْؿ ... َوالر 

ًة ... َشـَْعاَء َفاِحَشًة َفُخْذَها َأْو َذرِ   يا ابـ اْلُؿِغقَرِة إِن  فِقـَا ُخط 

َمُفْؿ َوَضَرَب َأْطـَاَقُفْؿ  ْقِخ، َفَؼد  ـُ اْلَقلِقِد إَِلك َمَؼاَلِة الش  َقاَل: َفَؾْؿ َيْؾَتِػْت َخالُِد ْب
ـْ رِخِرِهْؿ. َقاَل: َوَكاَن َقَتادَ  ُة َقْد َطاَهَد اهلَل َأْن ٓ َيْشَفَد َمَع َخالٍِد َمْشَفًدا َأَبًدا َبْعَد َط

 َذلَِؽ اْلَقْقِم.

ـَ ُكَقْيَرَة لَِقْضِرَب ُطـَُؼُف، َفَؼاَل َمالٌِؽ: َأَتْؼُتُؾـِل َوَأكَ  َم َخالٌِد َمالَِؽ ْب ا َقاَل: ُثؿ  َقد 
َكاَة َوٓ َأَمْرَت َفَؼاَل َلُف َخ  ؟!ُمْسؾٌِؿ ُأَصؾ ل اْلِؼْبَؾةَ  الٌِد: َلْق ُكـَْت ُمْسؾًِؿا َلَؿا َمـَْعَت الز 

ـُ  ،َقْقَمَؽ بَِؿـِْعَفا، َواهللِ َلَؿا قِْؾَت بَِؿا فِل َمـَامَِؽ َحت ك َأْقُتَؾَؽ  َقاَل: َفاْلَتَػَت َمالُِؽ ْب
 ِ َفَؼاَل َخالٌِد: َبْؾ هلل ، ُد، بَِفَذا َتْؼُتُؾـِلُكَقْيَرَة إَِلك اْمَرَأتِِف َفـََظَر إَِلْقَفا ُثؿ  َقاَل: َيا َخال

ـْ ديـ اإلسالم َوَأْمِرَك لَِؼْقمَِؽ ، وجػؾؽ إلبؾ الصدقة، َأْقُتُؾَؽ بُِرُجقِطَؽ َط
َمُف َخالٌِد َفَضَرَب ُطـَُؼُف َصْبًرا.  ـْ َزَكاِة َأْمَقالِِفْؿ، َقاَل: ُثؿ  َقد  بَِحْبِس َما َيِجُب َطَؾْقِفْؿ مِ

َج بِاْمَرَأِة  :َفُقَؼاُل  ـَ اْلَقلِقِد َتَزو   .(1)َمالٍِؽ إِن  َخالَِد ْب

يف مثابتؽ ٓ كؾت ما  ،فؼال: واهلل ،فؾؿا ررها خالد أطجبتف" :وقال القعؼقبل
ج امرأتف، فؾحؼ أبق قتادة بلبل بؽر، ، فضرب طـؼف، وتزو  احتك أقتؾؽ، فـظر مالؽً 

فؼال  ،امسؾؿً  األكف قتؾ مالؽً  ؛قاء خالدفلخربه الخرب، وحؾػ أٓ يسقر تحت ل
ا، مسؾؿً  إن خالدا قتؾ رجاًل  ،اب ألبل بؽر: يا خؾقػة رسقل اهللطؿر بـ الخط

فؽتب أبق بؽر إلك خالد، فلشخصف، فؼال: يا خؾقػة  ،وتزوج امرأتف مـ يقمفا
ؿ بـ وكان متؿّ ، لت، وأصبت، وأخطلتإين تلوّ  ،رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

                                                           



فرثك أخاه بؿراث كثقرة، ولحؼ بالؿديـة إلك أبل بؽر، فصؾك  ،اشاطرً كقيرة 
ؽل طؾك ؿ فات  خؾػ أبل بؽر صالة الصبح، فؾؿا فرغ أبق بؽر مـ صالتف قام متؿّ 

  ققسف، ثؿ قال:

 كعؿ الؼتقؾ إذا الرياح تـاوحت ... خؾػ البققت قتؾت يا ابـ األزور

اك ــــــــــق دطــــــــــف ... لق هــــــــــرتدــــــــــؿ غـــــف باهلل ثـــــقتـــــأدط
 ؿ يغدرـــــة لــــــــــبذم

 .(1)بففؼال: ما دطقتف وٓ غدرت 

قال " :سبط ابـ الجقزيأبق الؿظػر يقسػ الؿعروف ب شؿس الديـقال 
أبق قتادة: كـا مع خالد بـ القلقد حقـ خرج إلك أهؾ الرّدة، فؾؿا كزل الُبطاح 

ف طـف، فلكؽر مالؽ ذلؽ، وقال: أكا ، واحتج  طؾقف بؽالم بؾغَ مالًؽا ارتدّ اّدطك أن 
مف  لُت، وشفد لف أبق قتادة وطبد اهلل بـ طؿر، فؼد  طؾك اإِلسالم، وما غق رُت وٓ َبد 

ـَ األزور األسدي فضرب طـؼف، وكان مـ أكثر الـ اس َشعًرا، خالد، وأمر ِضرار ب
جفا، وبؾغ طؿر بـ الخطاب ما وهل أم ت وقبض خالد امرأة مالؽ ؿقؿ، فتزو 

َل فلخطل، ما كـت  فعؾ، فؼال ألبل بؽر: إكف قد زكك فارجؿف، فؼال أبق بؽر: إكف تلو 
 .(2)ألُشقَؿ سقًػا َسؾ ف اهلل طؾقفؿ أبًدا

فاكتزع األسفؿ مـ رأسف  ،قام إلقف طؿر فؾؿا أن دخؾ الؿسجدَ " :قال الطربي
ا، ثؿ كزوت طؾك امرأتف! واهلل امرأ مسؾؿً  ! قتؾَت ؟اءير: أفحطؿفا، ثؿ قال

 .(3)"ؽ بلحجاركألرجؿـ  

وُقتؾت غداكة وثعؾبة أشد  الؼتؾ، وقامت لقؾك بـت سـان بـ " ا:وقال أيًض 
ماح  ولبس  ساققفا،ربقعة بـ حـظؾة امرأة مالؽ طرياكة دون مالؽ، فلكػذت الر 

ٌد غقر بـل َبفان، فػرغ خالد مالؽ أَداَتف، وخرج فـادى: يا رل طبقد، فؾؿ ُيجْبف أح
                                                           

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

ة مـ ٓ أجاوَز إلقؽ، وأن أقبَؾ مـؽ، فلططاه مالؽ يَده وخالد طؾك تؾؽ العزيؿ
أبل بؽر يف قتؾف، فؼال: يا مالؽ إين قاتُؾؽ، فؼال: ٓ تؼتؾـل، فؼال: ٓ بّد، وأمر 

أططقَتف  وقد ل الؿفاجرون: أتؼتؾ رجاًل مسؾًؿاوقا ،بؼتؾف، فتفقب الؿسؾؿقن ذلؽ
َة اهلل وذمة رسقلف فؼتؾف، وققؾ: قتؾف َطبد  ِضراُر بـ األَْزَور مـ بـل ُكقزفؼام  ؟!ذم 

 .(1)ضرار بـ األزور أخق

 :مناقشة روايات آتهام وبوان الراجح

ـٍ شتك يف الصحابققـ الجؾقؾقـ  مـفا: ،هذه الرواية تشتؿؾ طؾك سفام صع

 .ورغبة يف زوجتف اتشػقً  اأن خالًد قتؾ مالؽً  .1
 بعدما أططاه ذمة اهلل ورسقلف. اغدرً  اقتؾ مالؽً  اأن خالدً  .2
 .بالؼتؾ والزكا اطؿر رضل اهلل طـف ااهؿ خالدً  أن .3
 ، ولؿ ُيؼؿ الحد طؾك خالد.أن أبا بؽر الصديؼ لؿ يؼتص لؿالؽ .4

 ،وسـقضح ذلؽ بتػـقد تؾؽ الروايات ،وكؾ هذا مـ الجقر والظؾؿ والبفتان
، أوجفٍ  ةمـ طد  ة باصؾَ فذه الشبف ف .ايف باهب وذكر الذي صّح  ،وبقان ضعػفا

ة محاور:  وسـتـاول الرد  طؾقفا مـ خالل طد 

 يرة:بن ُىو   مالك  ل بن الولود قتل خالد  : لاألو   المحور

 يجاب طـ ذلؽ بجقابقـ:

تلويؾ،  طـكان  بـ ُكَقيرة ؿالِؽ ل خالِد بـ القلقد ن  قتَؾ أ الجواب األول:
إلسالمف،  ثبٍت ، فؿـ مُ فقفمختؾػقـ كان الـاس بـ كقيرة مالؽ وبقان ذلؽ أن 

تف وكػره، ـ يرى كػره، رضل اهلل طـف  كان خالدو ومـ قائؾ برد  طؾك  فؼتؾفمؿ 
ة  .ًٓ تلوّ  الرد 
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 يف فئاٌم مِـ الـاس اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ارتد   ل رسقُل لؿا تقفّ وذلَؽ أك ف 
 :وبقـ ذلؽ ابـ طبد الرب فؼال ،يف ذلؽ طؾك أصـاف اوكاكق العربق ة، الجزيرة

ُة َطَؾك َثاَلَثِة َأْكَقاٍع: َقْقٌم َكَػُروا " د  ـْ ِطَباَدِة َكاَكِت الر  َوَطاُدوا إَِلك َما َكاُكقا َطَؾْقِف مِ
َكاةَ  ،اأْلَْوَثاِن، َوَقْقٌم رَمـُقا بُِؿَسْقؾَِؿَة َوُهْؿ َأْهُؾ اْلَقَؿاَمةِ  َوَقاَلْت: َما  َوَصائَِػٌة َمـََعِت الز 

ُلقا َما َذكَ  ـْ َشَحْحـَا َطَؾك َأْمَقالِـَا َوَتَلو  ـْ ِديـِـَا َوَلؽِ  سؿُ وهذا الؼِ  .(1)"ْرَكاَرَجْعـَا َط
 ِ ، كؿا بقـ فقف الؿـاضرة بقـ أبل بؽر وطؿر رضل اهلل طـفؿا تذي وقعَ ث هق الّ الثال

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ": ذلؽ ابـ طبد الرب فؼال ا ُتُقف َل َرُسقُل اهللِ َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف  َط َقاَل: َلؿ 
ـُ اْلَخط اِب  ـَ اْلَعَرِب. َقاَل ُطَؿُر ْب ـْ َكَػَر مِ َوَسؾ َؿ اْسُتْخؾَِػ َأُبق َبْؽٍر َبْعَدُه، َوَكَػَر َم

ْرُت »هلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ: َوَقْد َقاَل َرُسقُل اهللِ َصؾ ك ا ْؽٍر: َكْقَػ ُكَؼاتُِؾ الـ اَس أِلَبِل بَ  ُأم 
ُقوُلوا ت ى ي  ات ل  الن اس  ح  ال   :أ ْن ُأق  ْن ق  م  ٓ  اهللاُ، ف  ال ُه  :ٓ  إ ل ه  إ  نِّي م  م  م  ص  ٓ  اهللاُ ع  ٓ  إ ل ه  إ 

قِّ  ٓ  ب ح  ُه إ  ْفس  ى  ل ى اهللا  و  اُبُه ع  س  ح  ، و  ـَ  ،، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َواهللِ «ه  َق َبْق ـْ َفر  ـ  َم أَلَُقاتَِؾ
َكاةِ  اَلِة َوالز  وَكُف إَِلك  ؛الص  ًٓ َكاُكقا ُيَمدُّ َكاَة َحؼُّ اْلَؿاِل، َواهللِ َلْق َمـَُعقكِل ِطَؼا َفنِن  الز 

ـُ اْلَخط اِب: َرُسقِل اهللِ َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ َلَؼاَتْؾُتُفْؿ َطَؾك َمـِْعِف. َفَؼاَل ُطَؿُر  ْب
ٓ  َأْن َرَأْيَت اهلَل َطز  َوَجؾ  َقْد َشَرَح َصْدَر َأبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِل، َفَعَرْفُت َأك   ُف َفَقاهللِ، َما ُهَق إِ

 .(2)"اْلَحؼُّ 

كان إٓ ما "رحؿف اهلل:  ابـ كثقريؼقل  ،ر فقف الـاسمالؽ بـ كقيرة تحق   أمرُ و
وأسروا معف  ،فؼد جاءتف السرايا فلسروه ،كف ُمَتَحقٌر يف أمرهنمـ مالؽ بـ كقيرة ف

األكصاري  رث بـ ربعّل افشفد أبق قتادة الح ،واختؾػت السرية فقفؿ ،أصحابف
كجد ؛ ولذلؽ (3)"قاكقا وٓ صؾ  إهنؿ لؿ يمذ   :وقال رخرون ،أهنؿ أقامقا الصالة

بعد وفاة الـبل صؾك اهلل  كان قد ارتد  ًؽا أن مال بعض الؿحدثقـ والؿمرخقـ أثبتقا
 .وسؾؿطؾقف 

                                                           

ت هأسباب  تاختلف وقد مـ  إلكفلشار الؼاضل طقاض  ،عند من قال بذلك رد 
 :اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال كصف مـ الـبل صؾقتؾف لتـؼُّ  ان خالدً إ :ف ذلؽ بؼقلفوج  
َواْلَقِطقد  ،اْلُؿَتـَّؼص َلف َكافِرأْجَؿع اْلُعؾَؿاء َأّن َشاتِؿ الـ بِّل َصؾ ك اهلل َطَؾْقف َوَسؾ ؿ "

ـ َشّؽ فِل ُكْػِره َوَطَذابِف َومَ  ،ؼتُؾ الَوُحْؽُؿف طـد األمة  ،َجار َطَؾْقف بَِعَذاب اهلل َلف
ال د بن اْلو  َكَػر،  ْتل خ  ا ب ق  ذ  ْثل ه  وه ف ي م  ق  ال د اْلف  ْون بن خ  وم بن ُحس  اه  اْحت ّج إْبر  ل ود و 
ال ك   ة م  ْير  ل م بن ُىو  س  ْوه و  ل  ل ى اهللا ع  ن الن ب ّي ص  ْول ه ع  ُبُكم :ل ق  اح   .(1)"ص 

ققُل وطؾك هذا  ،كاة ومتابعتف سجاحزلؿـعف ال كف ارتد  إ :وهـاك مـ قال
َوفِقِف ُخَقاَلُء، َكاَن  ،ُمَطاًطا فِل َقْقمِفِ  ،ُرِوَي َأن  َمالًِؽا َكاَن َفاِرًسا ُشَجاًطا" :الذهبل

ُه َصَدَقَة   ٓ ُيَؼاُل َلُف: اْلَجُػقُل، قِدم َطَؾك الـ بِل  َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ َوَأْسَؾَؿ، َفَق
أِلَن َمالًِؽا اْرَتد   ؛طدم قتؾ َخالِد طؾك َأن اْلحؼ  ": ل الفقتؿلقاو، (2)"َقْقمِِف، ُثؿ  اْرَتد  

َصَدَقااهْؿ لؿا بؾغف َوَفاة َرُسقل اهلل صؾك اهلل َطَؾْقِف َوسؾؿ َكَؿا فعؾ طؾك ققمف  ورد  
ة د   .(3)"َوقد اْطرتف َأُخق َمالؽ لعؿر بذلؽ ،أهؾ الر 

ا كان قد ارتد  بعد وفاة الـبل صؾك اهلل طؾقف أن مالؽً  أثبَت  فؿـ أهؾ العؾؿ مـ
بقـ  ق الصدقاتوفر   ،ي الزكاةولؿ يؽـ يمد   ،وقاتؾ يف صػقف سجاح ،وسؾؿ
قد كان صاحبؽؿ يزطؿ "لف بلمر الزكاة قال لف: وطـدما جلء بف لخالد وجادَ  .ققمف
 .(4)"ذلؽ

 فؼالقا: التؼك طؿَر  ،ار طؾك مقت مالؽ مرتد  خقن دلقاًل رَخ بؾ قد ذكر الؿمر  
ما رثك بف  ًؿا بعَض متؿّ  بـ كقيرة أخق مالؽ، واستـشد طؿرُ  ؿُ بـ الخطاب متؿ  

ؿ، فؾؿا سؿع طؿر ذلؽ قال: هذا واهلل التلبقـ، ولقددُت أين ده متؿّ أخاه، وأكش
أخل مات  ؿ: لق أن  قال متؿّ  ،ثل أخل زيًدا بؿثؾ ما رثقَت أخاكفلر ـ الشعرَ أحِس 

                                                           



 يف فئاٌم مِـ الـاس اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ارتد   ل رسقُل لؿا تقفّ وذلَؽ أك ف 
 :وبقـ ذلؽ ابـ طبد الرب فؼال ،يف ذلؽ طؾك أصـاف اوكاكق العربق ة، الجزيرة

ُة َطَؾك َثاَلَثِة َأْكَقاٍع: َقْقٌم َكَػُروا " د  ـْ ِطَباَدِة َكاَكِت الر  َوَطاُدوا إَِلك َما َكاُكقا َطَؾْقِف مِ
َكاةَ  ،اأْلَْوَثاِن، َوَقْقٌم رَمـُقا بُِؿَسْقؾَِؿَة َوُهْؿ َأْهُؾ اْلَقَؿاَمةِ  َوَقاَلْت: َما  َوَصائَِػٌة َمـََعِت الز 

ُلقا َما َذكَ  ـْ َشَحْحـَا َطَؾك َأْمَقالِـَا َوَتَلو  ـْ ِديـِـَا َوَلؽِ  سؿُ وهذا الؼِ  .(1)"ْرَكاَرَجْعـَا َط
 ِ ، كؿا بقـ فقف الؿـاضرة بقـ أبل بؽر وطؿر رضل اهلل طـفؿا تذي وقعَ ث هق الّ الثال

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ ": ذلؽ ابـ طبد الرب فؼال ا ُتُقف َل َرُسقُل اهللِ َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف  َط َقاَل: َلؿ 
ـُ اْلَخط اِب  ـَ اْلَعَرِب. َقاَل ُطَؿُر ْب ـْ َكَػَر مِ َوَسؾ َؿ اْسُتْخؾَِػ َأُبق َبْؽٍر َبْعَدُه، َوَكَػَر َم

ْرُت »هلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ: َوَقْد َقاَل َرُسقُل اهللِ َصؾ ك ا ْؽٍر: َكْقَػ ُكَؼاتُِؾ الـ اَس أِلَبِل بَ  ُأم 
ُقوُلوا ت ى ي  ات ل  الن اس  ح  ال   :أ ْن ُأق  ْن ق  م  ٓ  اهللاُ، ف  ال ُه  :ٓ  إ ل ه  إ  نِّي م  م  م  ص  ٓ  اهللاُ ع  ٓ  إ ل ه  إ 

قِّ  ٓ  ب ح  ُه إ  ْفس  ى  ل ى اهللا  و  اُبُه ع  س  ح  ، و  ـَ  ،، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َواهللِ «ه  َق َبْق ـْ َفر  ـ  َم أَلَُقاتَِؾ
َكاةِ  اَلِة َوالز  وَكُف إَِلك  ؛الص  ًٓ َكاُكقا ُيَمدُّ َكاَة َحؼُّ اْلَؿاِل، َواهللِ َلْق َمـَُعقكِل ِطَؼا َفنِن  الز 

ـُ اْلَخط اِب: َرُسقِل اهللِ َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ َلَؼاَتْؾُتُفْؿ َطَؾك َمـِْعِف. َفَؼاَل ُطَؿُر  ْب
ٓ  َأْن َرَأْيَت اهلَل َطز  َوَجؾ  َقْد َشَرَح َصْدَر َأبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِل، َفَعَرْفُت َأك   ُف َفَقاهللِ، َما ُهَق إِ

 .(2)"اْلَحؼُّ 

كان إٓ ما "رحؿف اهلل:  ابـ كثقريؼقل  ،ر فقف الـاسمالؽ بـ كقيرة تحق   أمرُ و
وأسروا معف  ،فؼد جاءتف السرايا فلسروه ،كف ُمَتَحقٌر يف أمرهنمـ مالؽ بـ كقيرة ف

األكصاري  رث بـ ربعّل افشفد أبق قتادة الح ،واختؾػت السرية فقفؿ ،أصحابف
كجد ؛ ولذلؽ (3)"قاكقا وٓ صؾ  إهنؿ لؿ يمذ   :وقال رخرون ،أهنؿ أقامقا الصالة

بعد وفاة الـبل صؾك اهلل  كان قد ارتد  ًؽا أن مال بعض الؿحدثقـ والؿمرخقـ أثبتقا
 .وسؾؿطؾقف 

                                                           

ت هأسباب  تاختلف وقد مـ  إلكفلشار الؼاضل طقاض  ،عند من قال بذلك رد 
 :اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال كصف مـ الـبل صؾقتؾف لتـؼُّ  ان خالدً إ :ف ذلؽ بؼقلفوج  
َواْلَقِطقد  ،اْلُؿَتـَّؼص َلف َكافِرأْجَؿع اْلُعؾَؿاء َأّن َشاتِؿ الـ بِّل َصؾ ك اهلل َطَؾْقف َوَسؾ ؿ "

ـ َشّؽ فِل ُكْػِره َوَطَذابِف َومَ  ،ؼتُؾ الَوُحْؽُؿف طـد األمة  ،َجار َطَؾْقف بَِعَذاب اهلل َلف
ال د بن اْلو  َكَػر،  ْتل خ  ا ب ق  ذ  ْثل ه  وه ف ي م  ق  ال د اْلف  ْون بن خ  وم بن ُحس  اه  اْحت ّج إْبر  ل ود و 
ال ك   ة م  ْير  ل م بن ُىو  س  ْوه و  ل  ل ى اهللا ع  ن الن ب ّي ص  ْول ه ع  ُبُكم :ل ق  اح   .(1)"ص 

ققُل وطؾك هذا  ،كاة ومتابعتف سجاحزلؿـعف ال كف ارتد  إ :وهـاك مـ قال
َوفِقِف ُخَقاَلُء، َكاَن  ،ُمَطاًطا فِل َقْقمِفِ  ،ُرِوَي َأن  َمالًِؽا َكاَن َفاِرًسا ُشَجاًطا" :الذهبل

ُه َصَدَقَة   ٓ ُيَؼاُل َلُف: اْلَجُػقُل، قِدم َطَؾك الـ بِل  َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ َوَأْسَؾَؿ، َفَق
أِلَن َمالًِؽا اْرَتد   ؛طدم قتؾ َخالِد طؾك َأن اْلحؼ  ": ل الفقتؿلقاو، (2)"َقْقمِِف، ُثؿ  اْرَتد  

َصَدَقااهْؿ لؿا بؾغف َوَفاة َرُسقل اهلل صؾك اهلل َطَؾْقِف َوسؾؿ َكَؿا فعؾ طؾك ققمف  ورد  
ة د   .(3)"َوقد اْطرتف َأُخق َمالؽ لعؿر بذلؽ ،أهؾ الر 

ا كان قد ارتد  بعد وفاة الـبل صؾك اهلل طؾقف أن مالؽً  أثبَت  فؿـ أهؾ العؾؿ مـ
بقـ  ق الصدقاتوفر   ،ي الزكاةولؿ يؽـ يمد   ،وقاتؾ يف صػقف سجاح ،وسؾؿ
قد كان صاحبؽؿ يزطؿ "لف بلمر الزكاة قال لف: وطـدما جلء بف لخالد وجادَ  .ققمف
 .(4)"ذلؽ

 فؼالقا: التؼك طؿَر  ،ار طؾك مقت مالؽ مرتد  خقن دلقاًل رَخ بؾ قد ذكر الؿمر  
ما رثك بف  ًؿا بعَض متؿّ  بـ كقيرة أخق مالؽ، واستـشد طؿرُ  ؿُ بـ الخطاب متؿ  

ؿ، فؾؿا سؿع طؿر ذلؽ قال: هذا واهلل التلبقـ، ولقددُت أين ده متؿّ أخاه، وأكش
أخل مات  ؿ: لق أن  قال متؿّ  ،ثل أخل زيًدا بؿثؾ ما رثقَت أخاكفلر ـ الشعرَ أحِس 

                                                           



ؿ وقال: ما لؿؼالة متؿّ  ف، فُسر  طؿر رضل اهلل طـفرثقتُ طؾك ما مات طؾقف أخقك ما 
 .(1)ؿاين أحد طـ أخل بؿثؾ ما طزاين بف متؿّ طز  

إن  أخاك ماَت مممـًا  ،: يا أمقر الؿممـقـؿ صريًحامتؿ   وجاء يف سقاق رخر ققُل 
ـَ : ما طز  ا، فؼال طؿر رضل اهلل طـفمرتد   وماَت أخل مؿا  اين أحد طـ أخل بلحس

 .(2)يتـل بف طـفطز  

وإكؿا قتؾف  بغًقا وضؾًؿا وطدواًكا، الؿ يؼتؾ مالؽً  اخالدً  أن   هذا كؾ فوالشاهد مـ 
خالدا قتؾ مالؽ بـ كقيرة ألكف  معؾقم أن  ": ابـ تقؿقة قال شقخ اإلسالم ،ًٓ متلو  

ٓ يسقغ فقفا  وقعت طؾك وجفٍ  الؼضقةَ  وبالجؿؾة فـحـ لؿ كعؾؿ أن   ...ارره مرتد  
ا حرمف اهلل وهذا مؿ   ،ؿ بال طؾؿوالطعـ بؿثؾ ذلؽ مـ ققل مـ يتؽؾ   ،آجتفاد
 .(3)"ورسقلف

فؼد  كان طـ خطل، بـ ُكَقيرة ؿالِؽ ل خالِد بـ القلقد ن  قتَؾ أ :الثاينالجواب 
ا كؾ ؿ ققَم مالؽ ة جاء يف بعض روايات الؼص   أن  خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف لـؿ 

راسف: وأَسَر مـفؿ مـ أسر، قال ألحد ُح  ،بـ كقيرة، وزجرهؿ طـ هذا األمر
شاتقة، وكان مـ لغة ثؼقػ )أدفئقا الرجؾ( تعـل:  سراكؿ؟ وكاكت لقؾةً ئقا أَ أدفِ 

ـ  الحارس أن خالًدا رضل اهلل طـف يريد الؼتَؾ  مر ألففؿف  فؿ وفَؼ ، فؼتؾَ اقتؾقه، فظ
  .(4)خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف

ف قتؾُ  إكؿا كانو بـ كقيرَة، ر مالؽلؿ يؽػ   اخالدً  ن  فن الجقاب الثاينطؾك هذا و
 .اخطً 

                                                           

م أن  وخالصةُ   لؿالؽ بـ كقيرة اهلل طـفرضل  بـ القلقد ة قتؾ خالدقص  ما تؼد 
 جاء فقفا ثالث روايات:

ًٓ أّكف األولك:   .جاَح ع َس ؿ الصالة وتابَ ألكف مـع الذكاة ولؿ يؼِ  ؛تفرد   قتؾف متلو

 .اهلل طؾقف وسؾؿ كقتؾف ألكف وقع يف الـبل صؾأكف والثاكقة: 

 .لخط فقتؾأكف  الثالثة:

 والؼصاَص رضل اهلل طـف  طؾك خالدٍ  الحدّ  إقامةَ  هذه الحآِت تؿـعوكؾُّ 
ًغا لعزلف، فلبق بؽر رضل اهلل طـف يف مققػف مـ هذه الحادثة  ،مـف بؾ ولقست مسق 

مؼتٍد بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؛ إذ حصؾ لخالد يف زمـ الـبل  صؾك اهلل طؾقف 
وسؾؿ مثُؾ ما حصؾ لف يف قصتف مع مالؽ بـ كقيرة بؾ أشّد، ومع ذلؽ لؿ يعزلف 

َبَعَث بـ طؿر رضل اهلل طـفؿا قال:  الـبل صؾك اهلل وطؾقف وسؾؿ، فعـ طبد اهلل
ـَ الَقلِقِد إلك َبـِل َجِذيَؿَة، َفَدَطاُهْؿ إلك  الـبلُّ َصؾ ك اهلُل طؾقف وسؾ َؿ َخالَِد ب
اإلْساَلِم، َفَؾْؿ ُيْحِسـُقا أْن يؼقلقا: أْسَؾْؿـَا، َفَجَعُؾقا يؼقلقَن: َصَبْلَكا َصَبْلَكا، َفَجَعَؾ 

َيْلِسُر، وَدَفَع إلك ُكؾ  َرُجٍؾ مِـ ا أِسقَرُه، حت ك إَذا كاَن َيْقٌم أَمَر َخالٌِد َيْؼُتُؾ مـفْؿ و
َٓ َيْؼُتُؾ َرُجٌؾ  َخالٌِد أْن َيْؼُتَؾ ُكؾُّ َرُجٍؾ مِـ ا أِسقَرُه، َفُؼؾُت: واهللِ ٓ أْقُتُؾ أِسقِري، و

طؾقف وسؾ َؿ َفَذَكْرَكاُه، َفَرَفَع  مِـ أْصَحابِل أِسقَرُه، حت ك َقِدْمـَا طَؾك الـبل  َصؾ ك اهللُ 
ال د  »الـبلُّ َصؾ ك اهلُل طؾقف وسؾ َؿ َيَدُه َفؼاَل:  ن ع  خ  ا ص  ُأ إل ْوك  مم  ُهم  إىِّي أْبر   «الل 

ـِ  َتْق  .(1)َمر 

 طؾك اإلمرة، وإن كان قدِ  واستؿر أبق بؽر بخالدٍ "قال الحافظ ابـ كثقر: 
ل يف قتؾف، كؿا أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف خطَ اجتفد يف قتؾ مالؽ بـ كقيرة وأ

 ،ألسارى الذيـ قالقا: صبلكا صبلكاوسؾؿ لؿا بعثف إلك بـل جذيؿة فؼتؾ أولئؽ ا
 اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك رد   ولؿ يحسـقا أن يؼقلقا: أسؾؿـا. فقداهؿ رسقل

                                                           



ؿ وقال: ما لؿؼالة متؿّ  ف، فُسر  طؿر رضل اهلل طـفرثقتُ طؾك ما مات طؾقف أخقك ما 
 .(1)ؿاين أحد طـ أخل بؿثؾ ما طزاين بف متؿّ طز  

إن  أخاك ماَت مممـًا  ،: يا أمقر الؿممـقـؿ صريًحامتؿ   وجاء يف سقاق رخر ققُل 
ـَ : ما طز  ا، فؼال طؿر رضل اهلل طـفمرتد   وماَت أخل مؿا  اين أحد طـ أخل بلحس

 .(2)يتـل بف طـفطز  

وإكؿا قتؾف  بغًقا وضؾًؿا وطدواًكا، الؿ يؼتؾ مالؽً  اخالدً  أن   هذا كؾ فوالشاهد مـ 
خالدا قتؾ مالؽ بـ كقيرة ألكف  معؾقم أن  ": ابـ تقؿقة قال شقخ اإلسالم ،ًٓ متلو  

ٓ يسقغ فقفا  وقعت طؾك وجفٍ  الؼضقةَ  وبالجؿؾة فـحـ لؿ كعؾؿ أن   ...ارره مرتد  
ا حرمف اهلل وهذا مؿ   ،ؿ بال طؾؿوالطعـ بؿثؾ ذلؽ مـ ققل مـ يتؽؾ   ،آجتفاد
 .(3)"ورسقلف

فؼد  كان طـ خطل، بـ ُكَقيرة ؿالِؽ ل خالِد بـ القلقد ن  قتَؾ أ :الثاينالجواب 
ا كؾ ؿ ققَم مالؽ ة جاء يف بعض روايات الؼص   أن  خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف لـؿ 

راسف: وأَسَر مـفؿ مـ أسر، قال ألحد ُح  ،بـ كقيرة، وزجرهؿ طـ هذا األمر
شاتقة، وكان مـ لغة ثؼقػ )أدفئقا الرجؾ( تعـل:  سراكؿ؟ وكاكت لقؾةً ئقا أَ أدفِ 

ـ  الحارس أن خالًدا رضل اهلل طـف يريد الؼتَؾ  مر ألففؿف  فؿ وفَؼ ، فؼتؾَ اقتؾقه، فظ
  .(4)خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف

ف قتؾُ  إكؿا كانو بـ كقيرَة، ر مالؽلؿ يؽػ   اخالدً  ن  فن الجقاب الثاينطؾك هذا و
 .اخطً 

                                                           

م أن  وخالصةُ   لؿالؽ بـ كقيرة اهلل طـفرضل  بـ القلقد ة قتؾ خالدقص  ما تؼد 
 جاء فقفا ثالث روايات:

ًٓ أّكف األولك:   .جاَح ع َس ؿ الصالة وتابَ ألكف مـع الذكاة ولؿ يؼِ  ؛تفرد   قتؾف متلو

 .اهلل طؾقف وسؾؿ كقتؾف ألكف وقع يف الـبل صؾأكف والثاكقة: 

 .لخط فقتؾأكف  الثالثة:

 والؼصاَص رضل اهلل طـف  طؾك خالدٍ  الحدّ  إقامةَ  هذه الحآِت تؿـعوكؾُّ 
ًغا لعزلف، فلبق بؽر رضل اهلل طـف يف مققػف مـ هذه الحادثة  ،مـف بؾ ولقست مسق 

مؼتٍد بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؛ إذ حصؾ لخالد يف زمـ الـبل  صؾك اهلل طؾقف 
وسؾؿ مثُؾ ما حصؾ لف يف قصتف مع مالؽ بـ كقيرة بؾ أشّد، ومع ذلؽ لؿ يعزلف 

َبَعَث بـ طؿر رضل اهلل طـفؿا قال:  الـبل صؾك اهلل وطؾقف وسؾؿ، فعـ طبد اهلل
ـَ الَقلِقِد إلك َبـِل َجِذيَؿَة، َفَدَطاُهْؿ إلك  الـبلُّ َصؾ ك اهلُل طؾقف وسؾ َؿ َخالَِد ب
اإلْساَلِم، َفَؾْؿ ُيْحِسـُقا أْن يؼقلقا: أْسَؾْؿـَا، َفَجَعُؾقا يؼقلقَن: َصَبْلَكا َصَبْلَكا، َفَجَعَؾ 

َيْلِسُر، وَدَفَع إلك ُكؾ  َرُجٍؾ مِـ ا أِسقَرُه، حت ك إَذا كاَن َيْقٌم أَمَر َخالٌِد َيْؼُتُؾ مـفْؿ و
َٓ َيْؼُتُؾ َرُجٌؾ  َخالٌِد أْن َيْؼُتَؾ ُكؾُّ َرُجٍؾ مِـ ا أِسقَرُه، َفُؼؾُت: واهللِ ٓ أْقُتُؾ أِسقِري، و

طؾقف وسؾ َؿ َفَذَكْرَكاُه، َفَرَفَع  مِـ أْصَحابِل أِسقَرُه، حت ك َقِدْمـَا طَؾك الـبل  َصؾ ك اهللُ 
ال د  »الـبلُّ َصؾ ك اهلُل طؾقف وسؾ َؿ َيَدُه َفؼاَل:  ن ع  خ  ا ص  ُأ إل ْوك  مم  ُهم  إىِّي أْبر   «الل 

ـِ  َتْق  .(1)َمر 

 طؾك اإلمرة، وإن كان قدِ  واستؿر أبق بؽر بخالدٍ "قال الحافظ ابـ كثقر: 
ل يف قتؾف، كؿا أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف خطَ اجتفد يف قتؾ مالؽ بـ كقيرة وأ

 ،ألسارى الذيـ قالقا: صبلكا صبلكاوسؾؿ لؿا بعثف إلك بـل جذيؿة فؼتؾ أولئؽ ا
 اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك رد   ولؿ يحسـقا أن يؼقلقا: أسؾؿـا. فقداهؿ رسقل

                                                           



 ،«صنع خالداللهم إين أبرأ إلوك مما »، ورفع يديف وقال: (1)إلقفؿ مقؾغة الؽؾب
 .(2)"ا طـ اإلمرةومع هذا لؿ يعزل خالدً 

ر بين  خالد بن الولود قتل مالك    بن ىويرة خطي أو متيّوٓ فقد يقول إذا تقر 
نه إذن فلماذا أىكر بعض الصحابة على خالد بن الولود كما فعل عمر وابقائل: 

 !؟عبد اهَّلل وأبو قتادة األىصاري

بًفا، ولفذا أمر مالؽ بـ كقيرة كان مشتَ  أن  مـ م هذا بؿا تؼد   ـيجاب طو
ػ الصحابة يف قتؾة، فؿـفؿ مـ كان طؾك رأي خالد، ومـفؿ مـ كان طؾك اختؾَ 

خالًدا كان مجتفًدا  يؼ يرى أن  قتؾف، وقد كان الصد  يف  ئف خالدٍ رأي طؿر يف تخطِ 
 .(3)"ل فلخطلتلو   ،هبف يا طؿر"ولذا قال لعؿر:  ؛معذوًرايف ذلؽ 

 :له مباشرةمالك بعد مقت   امرأةد من زواج خال :ثاينالالمحور 

ف هبا ودخقلِ  بـ كقيرة رضل اهلل طـف بامرأة مالؽ بـ القلقد خالد زواِج  دطَقى
ؾؿ ُيذكر ذلؽ مـ صريؼ لقؾة مؼتؾ زوجفا دطقى طارية طـ الصحة، فيف كػس 
الطربي ذكر  فؼد ،زطؿفؿ تثبت خالَف الروايات الصحقحة و ،معترب صحقٍح 

تؿقؿ ابـة الؿـفال، وتركفا لقـؼضل  ج خالد أمّ وتزو  "زواج خالد بؼقلف: 
 ،(5)هبا كْت َبـَ ولؿا حؾ   ،مالؽ ػك امرأةَ ابـ كثقر أن خالًدا اصطَ وذكر ، (4)"اُصفره
ج هبا، كف اشرتاها مـ الػلء وتزو  إف، فؼقؾ: وقبض خالد امرأتَ " ابـ خؾؽان: وقال
 .(6)"ثؿ خطبفا إلك كػسف فلجابتف ،ْت بثالث حقضهنا اطتد  إوققؾ: 

                                                           

خالدا قتؾ مالؽ بـ  معؾقم أن  " :ويعؾؼ شقخ اإلسالم طؾك ذلؽ فقؼقل
 ،ة العؾؿاءة طؾقفا طـد طامّ فنذا كان لؿ يدخؾ بامرأتف فال طد   ،األكف رره مرتد   ؛كقيرة

 ة كامؾة يف أحدِ وإن كان قد دخؾ هبا فنكف يجب طؾقفا استرباء بحقضة ٓ بعدّ 
 .(1)"ققلقفؿ

، وأن ما يزطؿقكف غقر قائؿ طائفؿوطدم صدق اد   دطقاهؿ، زيُػ  وهبذا يتبق ـ
 . صحقحةثابتة روايات طؾك 

 :بن الخطاب الشديد يف خالد بن الولود عمركالم المحور الثالث: 

ـٍ  يف خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف طؾك ما  ومؿا جاء يف الروايات مـ صع
 !ثؿ كزوَت طؾك امرأتف ،مسؾًؿا اامرً  قتؾَت  ،: )يا طدو  اهلللفقال  أن  طؿرَ ُروي مـ 

 .ألرجؿـ ؽ باألحجار( ،واهلل

حدثـا قال: الطربي  أخرجفآ تثبت، فؼد  هذه الرواية تالػةٌ  أن   والجواب:
ابـ حؿقد، قال: حدثـا سؾؿة، قال: حدثـا محؿد بـ إسحاق، طـ صؾحة بـ طبد 

فده إلك جققشف: أبل بؽر الصديؼ، أن أبا بؽر كان مـ طَ اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ 
فسؿعتؿ فقفا أذاكا لؾصالة، فلمسؽقا طـ أهؾفا  ،ا مـ دور الـاسؿ دارً أن إذا غشقتُ 

 فاقتؾقا وإن لؿ تسؿعقا أذاكا، فشـقا الغارة، ؟الذي كؼؿقا ما :حتك تسللقهؿ
بعل أخق بـل وكان مؿـ شفد لؿالؽ باإلسالم أبق قتادة الحارث بـ ر ،وحرققا

ا بعدها، وكان ا أبدً سؾؿة، وقد كان طاهد اهلل أٓ يشفد مع خالد بـ القلقد حربً 
راطقهؿ تحت الؾقؾ، فلخذ الؼقم السالح قال:  ث أهنؿ لؿا غشقا الؼقمَ يحدّ 

 ؟!ؾؿقن، قؾـا: فؿا بال السالح معؽؿفؼؾـا: إكا الؿسؾؿقن، فؼالقا: وكحـ الؿس
! قؾـا: فنن كـتؿ كؿا تؼقلقن فضعقا السالح، ؟ؿقالقا لـا: فؿا بال السالح معؽ

قتؾف أكف قال لف وهق وكان خالد يعتذر يف  ،قال: فقضعقها، ثؿ صؾقـا وصؾقا
ه لؽ ا تعدُّ مَ وَ أقال:  ،ؽؿ إٓ وقد كان يؼقل كذا وكذاخال صاحبَ إيراجعف: ما 

بـ  فؿ طؿرَ ف وأطـاق أصحابف، فؾؿا بؾغ قتؾُ مف فضرب طـؼَ ! ثؿ قد  ؟اصاحبً 

                                                           



 ،«صنع خالداللهم إين أبرأ إلوك مما »، ورفع يديف وقال: (1)إلقفؿ مقؾغة الؽؾب
 .(2)"ا طـ اإلمرةومع هذا لؿ يعزل خالدً 

ر بين  خالد بن الولود قتل مالك    بن ىويرة خطي أو متيّوٓ فقد يقول إذا تقر 
نه إذن فلماذا أىكر بعض الصحابة على خالد بن الولود كما فعل عمر وابقائل: 

 !؟عبد اهَّلل وأبو قتادة األىصاري

بًفا، ولفذا أمر مالؽ بـ كقيرة كان مشتَ  أن  مـ م هذا بؿا تؼد   ـيجاب طو
ػ الصحابة يف قتؾة، فؿـفؿ مـ كان طؾك رأي خالد، ومـفؿ مـ كان طؾك اختؾَ 

خالًدا كان مجتفًدا  يؼ يرى أن  قتؾف، وقد كان الصد  يف  ئف خالدٍ رأي طؿر يف تخطِ 
 .(3)"ل فلخطلتلو   ،هبف يا طؿر"ولذا قال لعؿر:  ؛معذوًرايف ذلؽ 

 :له مباشرةمالك بعد مقت   امرأةد من زواج خال :ثاينالالمحور 

ف هبا ودخقلِ  بـ كقيرة رضل اهلل طـف بامرأة مالؽ بـ القلقد خالد زواِج  دطَقى
ؾؿ ُيذكر ذلؽ مـ صريؼ لقؾة مؼتؾ زوجفا دطقى طارية طـ الصحة، فيف كػس 
الطربي ذكر  فؼد ،زطؿفؿ تثبت خالَف الروايات الصحقحة و ،معترب صحقٍح 

تؿقؿ ابـة الؿـفال، وتركفا لقـؼضل  ج خالد أمّ وتزو  "زواج خالد بؼقلف: 
 ،(5)هبا كْت َبـَ ولؿا حؾ   ،مالؽ ػك امرأةَ ابـ كثقر أن خالًدا اصطَ وذكر ، (4)"اُصفره
ج هبا، كف اشرتاها مـ الػلء وتزو  إف، فؼقؾ: وقبض خالد امرأتَ " ابـ خؾؽان: وقال
 .(6)"ثؿ خطبفا إلك كػسف فلجابتف ،ْت بثالث حقضهنا اطتد  إوققؾ: 

                                                           

خالدا قتؾ مالؽ بـ  معؾقم أن  " :ويعؾؼ شقخ اإلسالم طؾك ذلؽ فقؼقل
 ،ة العؾؿاءة طؾقفا طـد طامّ فنذا كان لؿ يدخؾ بامرأتف فال طد   ،األكف رره مرتد   ؛كقيرة

 ة كامؾة يف أحدِ وإن كان قد دخؾ هبا فنكف يجب طؾقفا استرباء بحقضة ٓ بعدّ 
 .(1)"ققلقفؿ

، وأن ما يزطؿقكف غقر قائؿ طائفؿوطدم صدق اد   دطقاهؿ، زيُػ  وهبذا يتبق ـ
 . صحقحةثابتة روايات طؾك 

 :بن الخطاب الشديد يف خالد بن الولود عمركالم المحور الثالث: 

ـٍ  يف خالد بـ القلقد رضل اهلل طـف طؾك ما  ومؿا جاء يف الروايات مـ صع
 !ثؿ كزوَت طؾك امرأتف ،مسؾًؿا اامرً  قتؾَت  ،: )يا طدو  اهلللفقال  أن  طؿرَ ُروي مـ 

 .ألرجؿـ ؽ باألحجار( ،واهلل

حدثـا قال: الطربي  أخرجفآ تثبت، فؼد  هذه الرواية تالػةٌ  أن   والجواب:
ابـ حؿقد، قال: حدثـا سؾؿة، قال: حدثـا محؿد بـ إسحاق، طـ صؾحة بـ طبد 

فده إلك جققشف: أبل بؽر الصديؼ، أن أبا بؽر كان مـ طَ اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ 
فسؿعتؿ فقفا أذاكا لؾصالة، فلمسؽقا طـ أهؾفا  ،ا مـ دور الـاسؿ دارً أن إذا غشقتُ 

 فاقتؾقا وإن لؿ تسؿعقا أذاكا، فشـقا الغارة، ؟الذي كؼؿقا ما :حتك تسللقهؿ
بعل أخق بـل وكان مؿـ شفد لؿالؽ باإلسالم أبق قتادة الحارث بـ ر ،وحرققا

ا بعدها، وكان ا أبدً سؾؿة، وقد كان طاهد اهلل أٓ يشفد مع خالد بـ القلقد حربً 
راطقهؿ تحت الؾقؾ، فلخذ الؼقم السالح قال:  ث أهنؿ لؿا غشقا الؼقمَ يحدّ 

 ؟!ؾؿقن، قؾـا: فؿا بال السالح معؽؿفؼؾـا: إكا الؿسؾؿقن، فؼالقا: وكحـ الؿس
! قؾـا: فنن كـتؿ كؿا تؼقلقن فضعقا السالح، ؟ؿقالقا لـا: فؿا بال السالح معؽ

قتؾف أكف قال لف وهق وكان خالد يعتذر يف  ،قال: فقضعقها، ثؿ صؾقـا وصؾقا
ه لؽ ا تعدُّ مَ وَ أقال:  ،ؽؿ إٓ وقد كان يؼقل كذا وكذاخال صاحبَ إيراجعف: ما 

بـ  فؿ طؿرَ ف وأطـاق أصحابف، فؾؿا بؾغ قتؾُ مف فضرب طـؼَ ! ثؿ قد  ؟اصاحبً 

                                                           



مسلم  عدا على امرئ   ،اهَّلل وقال: عدوّ تؽؾؿ فقف طـد أبل بؽر فلكثر،  الخطاب
وطؾقف  ،وأقبؾ خالد بـ القلقد قافال حتك دخؾ الؿسجد ه!ا على امرأت  فقتله، ثم ىز  

را بعؿامة لف، قد غرز يف طؿامتف أسفؿا، فؾؿا أن قباء لف طؾقف صدأ الحديد، معتجِ 
! ؟اءير: أثم قالكتزع األسفؿ مـ رأسف فحطؿفا، فا ،قام إلقف طؿر دخؾ الؿسجدَ 

وٓ يؽؾؿف  ،ك بيحجاركألرجمن   ،امرأ مسلما، ثم ىزوت على امرأته! واهَّلل قتلت  
ـّ  حتك دخؾ  ،طؿر فقف أبل بؽر طؾك مثؾ رأِي  إٓ أن رأَي  خالد بـ القلقد، وٓ يظ

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

قال: فعرف طؿر أن أبا  ،بـ أم شؿؾةايا  للإ وطؿر جالس يف الؿسجد، فؼال: هؾؿّ 
 .(1)ؿف، ودخؾ بقتفبؽر قد رضل طـف فؾؿ يؽؾّ 

محؿد بـ حؿقد بـ حقان  هق ابـ حؿقدفشقخ الطربي تالػ؛  وهذا إسـادٌ 
قال يعؼقب بـ شقبة: كان حافًظا مـ بحقر العؾؿ، لؽـف يف غايِة الضعػ،  ،الرازي

بف وقال الـسائل: لقس بثؼة، وقال البخاري: فقف كظر، كثقر الؿـاكقر أبق ، بؾ كذ 
الـقسابقري: قؾت  لوقال أبق طؾوابـ خراش وغقرهؿ،  صالح جزرةو زرطة

حؿد بـ حـبؾ قد أحسـ فنن أ ؛اإلسـاد طـ ابـ حؿقد ٓبـ خزيؿة: لق أخذَت 
  .(2)ما أثـك طؾقف أصال قال: إكف لؿ يعرفف، ولق طرفف كؿا طرفـاه ،الثـاء طؾقف

، (3)صدوق مشفقر بالتدلقس طـ الضعػاء والؿجفقلقـومحؿد بـ إسحاق 
ح بالسؿاع يف هذه الرواية.  ولؿ يصر 

ـِ  صؾحةُ و لؿ يدرك أبا بؽر  طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر الصديؼ بـ طبد اهلل ب
 مـؼطِع.حديثف فولؿ يعاصر هذه القاقعة،  ،(4)الصديؼ

                                                           

 .ٓ يـُْحَتجُّ بَِفا باصؾةٌ  الرواية َساقَِطُة اإِلْسـَادوالـتقجة أن هذه 

مسللة  هذا أن تؽقنَ  غايةُ  ٓا أن  عمر  قد أشار بقتله فوقال:تنزولو فرضنا 
، وكان رْأي طؿر فقفا خالد يؼتص  مـٓ ُي أبل بؽر فقفا أاجتفاد، كان َرأْ 
يف ذلؽ هق الؿقافؼ لفدي الـبل صؾك اهلل طؾقف  بؽر لأبرأي ، وآقتصاص مـف

 وسؾؿ يف قصة بـل جذيؿة، ومقافؼ لؼاطدة درء الحدود بالشبفات. 

وإذا "فقف:  يؼقليحاِجج بف الرافضة شقخ اإلسالم ل ذكر كالمٍ  يحسـوهـا 
وصؾحة والزبقر  :ققؾ، طؾك أبل بؽر بؼتؾ خالد بـ القلقدطؿر أشار  :قالقا

مع أن الذيـ أشاروا طؾك أبل بؽر  ،ؾة طثؿانبؼتؾ قتَ  وغقرهؿا أشاروا طؾك طؾّل 
وإما  ،معف إما لظفقر الحّؼ  ؛ؿقا لفاة سؾ  د أقام طؾقفؿ رضل اهلل طـف حج  بالؼقَ 
لؿا لؿ يقافؼ الذيـ أشاروا طؾقف  قغ فقف آجتفاد، وطؾّل ذلؽ مؿا يُس  لؽقن
أهقن مؿا  طثؿانَ  قتؾةِ  وقتُؾ  ،د جرى بقـف وبقـفؿ مـ الحروب ما قد طؾؿبالؼقَ 

 :وإن قالقا .فنذا كان يف هذا اجتفاد سائغ فػل ذلؽ أولك ،قـػ  جرى بالجؿؾ وِص 
دم مالؽ بـ كقيرة  يف أن إباحةَ فال يشؽ أحد  :ققؾ لفؿ ،الدم طثؿان كان مباَح 

الدم، ولؿ  بؾ مالؽ بـ كقيرة ٓ يعرف أكف كان معصقمَ  ،طثؿان مـ إباحة دمِ  أضفرُ 
وأما طثؿان فؼد ثبت بالتقاتر وكصقص الؽتاب والسـة أكف كان  ،يثبت ذلؽ طـدكا

ل طدده إٓ اهلل رق ما ٓ يحِص وبقـ طثؿان ومالؽ بـ كقيرة مـ الػَ  ،الدم معصقمَ 
  .(1)"تعالك

الرافضة يف الدفاع بف  جقاب يجقبوالؿؼصقد مـ كالم شقخ اإلسالم أن كؾ 
رضل اهلل طـ  بـ القلقد ففق جقابـا طؾقفؿ يف أمر خالد بـ أبل صالب، طؾلطـ 

 الجؿقع.

يف  القف لؿ يعاتب خالدً إل األمر رأبل بؽر أن طؿر لؿا فعؾ  د رجحانَ ويميّ 
َٓ َما اْطرتض ": فقؼقليعؾؼ الفقتؿل طؾك هذا  ،ذلؽ قط َفاْلحؼ َما فعؾف َأُبق بؽر 

َوُيَمّيد َذلِؽ َأن طؿر لؿا أفضت إَِلْقِف اْلخاَلَفة لؿ  ،بِِف َطَؾْقِف طؿر َرِضل اهلل َطـُْفَؿا

                                                           



مسلم  عدا على امرئ   ،اهَّلل وقال: عدوّ تؽؾؿ فقف طـد أبل بؽر فلكثر،  الخطاب
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َٓ َما اْطرتض ": فقؼقليعؾؼ الفقتؿل طؾك هذا  ،ذلؽ قط َفاْلحؼ َما فعؾف َأُبق بؽر 
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ض لَخالِد َولؿ يعاتبف َٓ تـؼصف بَِؽؾَِؿة فِل َهَذا اأْلَمر قطّ  ،يَتَعر  َفعؾؿ َأكف ضفر َلُف  ،َو
ٓ  لؿ يْتركُف ِطـْد استؼاللف بِاأْلَمر ،َفرجع َطـ اطرتاضف ،ف َأُبق بؽرقة َما فعؾحؼ    ؛َوإِ

 .(1)"اأِلَك ُف َكاَن أتؼك هلل مـ َأن يداهـ فِل ديـ اهلل أحدً 

لديـ أبق شؿس ااهام طؿر لخالد رضل اهلل طـفؿا بالزكا فؼد رواها اوأما 
فؿثؾ هذه األباصقؾ  ،بدون إسـاد (2)سبط ابـ الجقزيالؿظػر يقسػ الؿعروف ب

 .وهل مـ قبقؾ الخرافات ،ٓ أصؾ لفا

  :موقف أبي بكر رضي اهَّلل عنه: الرابعالمحور 

إرسال خالد بـ يف  مؼتٍد بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿن أبا بؽر رضل اهلل طـف إ
خالًدا  وسؾؿالقلقد رضل اهلل طـف لؼقادة الجققش، فؼد أمر الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وبعثف يف طدة معارك لـشر اإلسالم، كبعثف إلك الطائػ، وأهؾ  طـفرضل اهلل 
، وغقرها كثقر، وأيضـًا فنرسال (3)القؿـ، والعزى، والبحريـ، ودومة الجـدل

ر طـ أحد مـ الصحابة دلقؾ أكف لؿ يمثَ ب ؛بة طؾك ذلؽاخالد كان بنقرار الصح
 ة.ف طؾك ققادة خالد لحروب الردّ اطرتاُض 

ا طؾؿ بؿؼتؾ مالؽ جزع مـ ذلؽ والصحقح الثابت أن   ودفع ديتف  ،أبا بؽر لـؿ 
قدَم أبق قال:  طـفؿاورد  طؾقفؿ الؿال والسبل، فعـ ابـ طؿر رضل اهلل  ،ألهؾف

حابف، فجزع مـ ذلؽ جزطـًا قتادة طؾك أبل بؽر، فلخربه بؿؼتؾ مالٍؽ وأص
فؽتب أبق بؽر إلك خالد، فؼدم إلقف، فؼال أبق بؽر: هؾ يزيد خالٌد طؾك  ،شديًدا

                                                           

 

ورد  أبق بؽر خالًدا، َوَوَدى مالؽ بـ كقيرة، ورد  السبل  !أن يؽقن تلّول فلخطل؟
 .(1)والؿال

وأما ما تػعؾف الرافضة مـ اإلكؽار طؾك أبل بؽر يف هذه ": قال شقخ اإلسالم
ففذا مـ فرط جفؾفؿ  ،هق أطظؿ مـفا طؾك طؾلالؼضقة الصغقرة وترك إكؽار ما 

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

فشروط آستقػاء لؿ تقجد يف قتؾ قاتؾ  :لؽقهنؿ ذوي شقكة وكحق ذلؽ. ققؾ
 .(2)"بالشبفاتوالحدود تدرأ  ،لقجقد الشبفة يف ذلؽ ؛ـ كقيرةمالؽ ب

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