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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقققم قم  وب ابقرامق   

امقترحات إلحياء الخطاب االمعا ف التي تقتق قا بقال قم قققة 

الشهيمة فاطمة الزهراء عليها السالم االتعقر قب بقهقا مق  

خالل حراك مقسسقمقي تقنقا عقنقساوس  القمقسسقم الق قاطقمقي  

إلقى  -ابالتعااو مع م   قمق ق  القتقعقااو مقعقهقم  - سعى 

تقنقققيقل  قمقلقة مق  ا هقماف فقي طقلقيققعقتقهقا مقا ا   فققي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهمي من س ي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

    69249014462/  . منمم حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا  س  69291161416الناج قاسم شانيس 

  69244412114/ ا ستاذ أبس أحمم ال نانيس   69261611911الناج أبس  قيةس 

 2صفحة 



3  

 مدخل فاطمي:

فبالرغم م  أنقنقا اتقخقمنقا مقنقهقجقا فقي هقما السقلقسقلقة القخقا قة بق

 برنام  هالل فاطمية أستراليا  المي هس نشاط طمسح في القرفقم 

المعرفي للقضية ال اطمية االمناسبقات القتقي تقتقخقلقلقهقا الق قتقرة 

التي  تم إحياء  المسسم ال اطمي  بش ا سنسي خاللقهقام نقمق  

إ ما ه لق سلسلة  تنتسي عقلقى  أبقنقار مقعقرفقيقة  تقخقتقزل القرو قة 

حسل كا مناسبة م  مناسبات تلك النقبة الزمنقيقة بقنقيقص  قخقتق قر 

الطر ل على القا ئ في معرفة أساسيات ما  قنقبقمقي مقعقرفقتق م 

أو ال   سو القمقققاالت اا بقنقار إال بقتققالم أتقبقا، القمقم سقةم إال أو 

مسنس، اليسم امناسبت  تقطقلقل القخقراج عق  القققاعقمةم حقيقص أنق  

مقسنققس، حسققاا لققلققمققا قةم الققم نققرغققل فققي أو  قق ققهققم الققخققطققاب 

ال اطمي طائ ي إذ أو حقيقت  البنص ع  النقيقة اتقبقيقانقهقا لقما 

 لجتنا إلى هما المقال لهما ال اتل..

 آملي  للجميع االنت ا، م  تلك ا ا اق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 كاتب المقال:

 منمم ش ري عبس  مم ر عام تنر ر  ر مة ا نباء المالية الم ر ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقع الذي أخذ منه المقال:

 منتمب الشيعة
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 قلم منمم ش رب عبس  مم ر عام التنر ر

 

خالم ب  السليم مجرم حرب  عشل النساء اهما مقاخقر قنقا بق  مق  كقتقل القتقرار ..كقاو 

 علي اإلسالم االمسلميق  أمقر بقدبقا ة ا سقري مق  القمقسقلقمقيق  اتقبقرأ مقنق  
 
قاسيا

الرسسل  لي الل  علي  اسلم م  قتقا ققا ة القجقيقسم ا عقمقاء القققبقائقا ا قمقتق قل 

 أاامر أبسب ر ال م ل اعمر ب  الخطاب طالل بر م  اعا  لي تق قي 
 
نساءهم متنم ا

بعزل  بعم تسلي  الخالفة م عم  م  ال قنقابقة  فضقسا القنقرب تقنقا ققيقا تق  ااعقتقزلقسا 

 نا مي  علي  رائم .

ها كاو بدم او القمقخ خقيق  اكقتقاب القتقا  قخ اإلسقالمقي اسقيقر ال قنقابقة االقتقابقعقيق  

أا اإلتياو باسقمق  مقتقبقسعقا بقعقبقا ة  «سيمنا »اا اائا أو  مننسا خالم ب  السليم لقل 

بمال م  اإلكتق قاء اعقلقي اسقتقنقيقاء بقمكقر القمقنقاسقبقة القتقي  « ني الل  عن  اأ ناه»

 ؟!«سققيققب الققلقق »اطققلققل فققيققهققا الققرسققسل  ققلققي الققلقق  عققلققيقق  اسققلققم عققلققيقق  لقققققل 

 أنقهقم لقم  ق قعقلقسا عقلقي ا ققا حقتقي 
 
لس كاو بدم انهم هما لق قعقلقسا الق ق  حسقنقا

 مننسنا ال ر ة لمناكمت   نائيا اتا  خيا علي  رائم اإلبا ة التي ا ت قبقهقا امقا القا 

ا بقنقا  -ثابتة بنق  لم  ستطع المز  سو للتا  خ منسهقا أا القلقب االقما او حقسلقهقا 

 ستر السقسف طس ال أمام ميزاو مناسبة امناكمة شخ ية مثا شخ ية خقالقم بق  

 القققسلقققيقققم  بقققمقققا  ققق قققققققم القققققققضقققيقققة بقققعقققضقققا مققق  حقققيقققس قققتقققهقققا ا قققم قققتقققهقققا  غقققم أو

ما ا ت ب  خالم  مخا في باب  رائم النرب التي ال تمست بالقتقققا م افقل مقا نقققلقتق  

كتل الترار بما  عني أن  م  المم   مناكمت  بميزاو الع ر النم ص هما فضقال عق  

أو مناكمت  بميزاو الع ر المي ا ت ل في  مثا همه الجرائم  م ق  أو  قم قنق  أ ضقا 

ا عاقب  علي  رائم تتجاا   رائم اإلبا ة الجماعية اقتا اآلسرب االقتقمقثقيقا بقجقثقص 

أي تقلقك القجقرائقم القمقتق قلقة بقالقعقققيقمة  -كما  قسلسو  -أعمائ  احرق الز ، االنسا 

ن سها. خالم ب  السليم  احل سجا حافا بمثا همه ا حمار االجرائم لعقا ققمقتقهقا 

االمشهس  منها هس ذلك النمر المي ا مع علي   مع كبير م  الرااة االمخ خقيق  

اب السير القمامي االقمقنقمثقيق  اهقي  قر قمقة ققتقا ا سقري اققتقا ال قنقابقي 
ّ
اكت

الجليا مالك ب  نس رة في  سم البطاح عنمما  م ت أاامر الخلي ة أبسبق قر ال قم قل 

لخالم بقتال المرتم   ع  اإلسالم امانقعقي القزكقاة االقمقمقتقنقعقيق  االقمقتقتخقر ق  عق  

مبا عت  خلي ة للمسلمي  اكاو مالك ب  نس  رة أحقم هقخالء القم ق   قمق ق  نقمقهقم 

ل  سف م  تر ثسا في النزال علي ح م أبسب ر ال م ل فقي أمقر القزكقاة مقجقتقهقما 

في البنص ع  ت ليب شرعي ليس ع  إ تياب أا شك أا شل لع ا الطقاعقة أا  غقبقة 

 من  في إحمار فتنة أا حر ا علي قتال المسلمي  خا ة اأو قضية الزكاة همه 
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تماخلا بش ا أا بآخر مع قضية البيعة  بي ب ر االخالف القائم عليها ما بقيق  ثقالر 

فرق .. ا ال  تمثا في آل البيا اأتباعهم االثاني  تمثا فقي ا ن قا  ا عقيقمقهقم 

سعم ب  عبا ة المي اعتزل ا مر بعم أو ان ض عن  معظم أتبقاعق  االق قر قل القثقالقص 

 كاو فر ل أبسب ر ال م ل ن س  اعمر ب  الخطاب اأبسعبيمة اغيرهم.

في البنص ع  ت ليب شرعي ليس ع  إ تياب أا شك أا شل لع ا الطقاعقة أا  غقبقة 

من  في إحمار فتنة أا حر ا علي قتال المسلمي  خقا قة اأو قضقيقة القزكقاة هقمه 

تماخلا بش ا أا بآخر مع قضية البيعة  بي ب ر االخالف القائم عليها ما بقيق  ثقالر 

فرق .. ا ال  تمثا في آل البيا اأتباعهم االثاني  تمثا فقي ا ن قا  ا عقيقمقهقم 

سعم ب  عبا ة المي اعتزل ا مر بعم أو ان ض عن  معظم أتبقاعق  االق قر قل القثقالقص 

 كاو فر ل أبسب ر ال م ل ن س  اعمر ب  الخطاب اأبسعبيمة اغيرهم.

كاو الخالف سياسيا با ساا اكاو مالك ب  نس رة أحم هخالء الم   تر ثسا في  فقع 

الزكاة حتي تظهر الرو ة بالنسبة لخلي ة المسلمي  الق قنق  اهقس عقلقي هقما القنقال 

فس ئ بخالم ب  السليم ا يش   هبط علي  اهس بي  أهقلق  اعشقيقرتق   او تق قلقيقب 

اانح ا ر ح م  أبي ب ر ن س  لخالم اعنمما أ  ك مالك أو خقالقم سقائقر إلقيق  أمقر 

قسم  بدخالء البطاح افقرق ققسمق   غقبقة مقنق  فقي االعقالو عق  نقيقتق  عقمم القنقرب 

 احر   علي السالم ااإلسالم.

الثابا أو ا ن ا  عنمما علمسا بنية خالم ب  السليم مسا هقة احقرب مقالقك بق  نقس قرة 

اقسم  تسق سا ع  المسير مع  بنجة أو الخلي ة أبسب ر لم  قتمقرهقم بقملقك الق ق  

إو لم     عهم إلي م بهما فقم عهم إلي أو أمضقي اأنقا ا مقيقر .. »خالم قال لهم 

الس أن  لم  تتني كتاب اال أمر ثم  أ ا فر ة أو أعقلقمقتق  بقهقا فقتتقتقنقي لقم أعقلقمق  

السقخال  .«اهما مالك ب  نس رة بنيالنقا اأنقا ققا قم لق  بقمق  مقعقي….  حتي أنتهزها 

ما المي انطر خالم لمخال ة أمر أ ناب  اأبسب ر ن س  اإ را ه علقي القنقزال  اآلو ..

 لمالك اقسم  ؟

.. إنق   اإل ابة ببساطة   ش ها الطبري اغقيقره كقثقيقراو فقي كقتقل السقيقرة اا خقبقا 

العشل االهسي .. المي اا ه  ال نابي عقبقمالقلق  بق  عقمقر اأبقسققتقا ة ا ن قا ي 

 علي همه الساقعة 
 
انقققلقسا أخقبقا هقا  -الجر قمقة  -اكانا مع خالم ب  السليم اشهس ا

لعمر ب  الخطاب المي ا يل بما  شب  ال ممة اطالل أبسب ر بر م خالم ب  القسلقيقم 

عقابا ل  علي إ ت ابها الم   عا. اكاو مالك ب  نس رة   ال نبقيقال فقي ققسمق   قققال 

احسل المرا ع التا  خية الثابتة إن   ر ف المقلقسك شقرفقا انقبقال أي  قتتقي بقعقمهقم 

مباشرة في الم انة االقم  اكاو فا سا اشاعرا مطاعا في قسم  اأهقلق  اعقنقممقا 

قمم إلي الرسسل  قلقي القلق  عقلقيق  اسقلقم اأشقهقر إسقالمق  االه القرسقسل عقلقي 

  مقات قسم .
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ا هم في سيرة مالك أن  كاو متزا ا م  سيمة تقمعقي لقيقلقي أم تقمقيقم آ قة مق  

حسل ما أا  ه أها االخبا  انقل  عباا منمس  العقا  فقي عقبقققر قة -آ ات الجمال 

م  أشهر نساء العرب اأ مله  السيما  مال العيني  االساققيق  ا قققال أنق   -خالم

لم  ة أنها فتنا خالم ب  القسلقيقم ااققع فقي  «لم  ر أ ما م  عينيها اال ساقيها»

 غرامها ا مم علي حرب  ا ها مالك اقتل  حتي  تزاج بها.

نقققال عق  أبقي ققتقا ة  المي حمر بالضبط في همه الليلقة السقس اء ا ااه القطقبقري

اكاو م   وساء سرا ا خالم ب  السليم أنهم عقنقممقا هقبقطقسا عقلقي مقالقك بق  نقس قرة 

اقسم  تنا  نح الظالم اكانسا مت رقي  بتسقلقنقتقهقم غقيقر مقتقجقمقعقيق  عقلقي حقرب 

ابقعقم ..«اننق  القمقسقلقمقسو»فر اا قائلي   «نن  المسلمسو»فنا اا عليهم قائلي  

أو است سر الطرفاو ع  سبل حما الطرف اآلخر للسالح ات قسا علقي السقلقم اانقع 

اكاو فيهم مالك ب  نس رة ا ا ت  الق ق  فقجقتة احسقل  السالح اال الة مجتمعي 

أاامر خالم ب  السليم قام  نس ه اأتبقاعق  بقاإلسقتقيقالء عقلقي السقالح القخقا  بقمقالقك 

اقسم  اشماا اثاقهم اساقسهم أسري إلي خالم ام  بينهم لقيقلقي أم تقمقيقم 

  ا ة مالك.

ا ا  في تلك الليلة حسا  متسااي بي  خالم المنت ر امالك القمقهقزام غقم ا اإلقي 

 سا ه  ا ت  حضره اشهم علي  عبمالل  ب  عمر اأبسقتا ة ا ن قا ي اطقلقل مقالقك 

م  خالم أو  بعثهم إلي الخلي ة أبسب ر ليق قسو حق قمقا بقيقنقهقم افقيقهقم كقمقا بقعقص 

غيقرهقم اكقانقسا مق  القمقرتقم ق  القيقسقسا مق  القمقتقر قثقيق  فقي  فقع القزكقاة أي أو 

 ر متهم كانا ابشع الق ق  خقالقم  فقض  غقم إلقنقاح ابق  عقمقر اأبقي ققتقا ة عقلقيق  

 بالمسافقة اشها تهما بدسالم الر ا اقسم .

نظر خالم إلي  ا ة الر ا اا اب  م  عينقيقهقا القجقمقيقلقتقيق  مقا ا قابق  مق  القعقشقل 

ال أقالني القلق  إو  »االهسي فنطل بعبا ة ااحمة إلي نرا  ب  ا  ا  ا سمي قائال 

اقبا أو  هسي سيب نرا  علي عنل مالك قال لخالم اهس  قنقظقر نقظقرة  «لم اقتل 

با الل  قتلقك بقر قسعقك عق  »فقال خالم  «همه التي قتلتني»الس ا، ا خيرة لزا ت  

 ..« قا نقرا  انقرب عقنقققق »فققققال خقالققم  «إنقي عققلقي اإلسقالم»قققال مققالقك  «اإلسقالم

افس ا أمسك خالم بزا ة مالك اقبا أو ت يض  اح  اطلل م   نس ه بقنقاء خقيقمقة 

لها ا خا إليها ليجامعها ا عاشرها معاشرة ا  ااج بينما  مقاء  ا قهقا الشقرعقي 

 ما الا ساخنة تسيا.

الخمعة التا  خية في هما المسقب التي ت ر عقلقيقهقا بقعقض كقتقل السقيقرة االقتقا  قخ 

االتي ال تمخا علي أي متابع مهما كانا    ة ثقافت  أو سيب الل  المسقلقسل أ ا  

أو    ر ع  ذلك القخقطقت القمي لقم  قعقمقمه فقتقزاج مق  إمقرأة مقالقك مقساسقاة لقهقا 

 «!!»اتخ ي ا ع  م يبتها في فقم  ا ها ال ا ا الشاعر
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خالم ب  السليم سيب الل  المسلسل أ ا  أو    ر ع  خطيئت  أ ضا افي ن س اللقيقلقة 

البا  ة فنا ي بعض حراس  علي ا سقري مق  أتقبقا، اققسم مقالقك بق  نقس قرة ققائقال 

هقمه فقي لقمقة حقراا  «أ فئسا»ا قسل بعض المخ خي  أو كلمة  «أ فئسا أسراكم»

فتعملسا سقيقسفقهقم فقي االسقري  قمقيقعقا  «اقتلسا»السج  م  إحمي قبائا اليم  

 قتال اتمثيال بالجثص.

بعض الرااة علي الع س قالسا أو همه ال لمة كاو مت قا عليها بيق  خقالقم احقرسق  

ابقعقض القمقنقمثقيق  ا نقسا ا مقر عقلقي  «ق قم قة القققتقا»ا نس ه المقربي  اتعنقي 

ها  م   لجنس  مسلني  تن يقم أمقر »المضمسو اليس المعني الل ظي متسائلي  

قائمهم بقتا ا سري اإبا تهم بمجر  النطل با مر  او المقشقاا ة أا القمقرا قعقة 

 حققتققي لققنققاقققا هققما ا مققر الققمققشققيقق  الققمققخققالققب لققتققعققالققيققم الققم قق  ان ققس قق  ا احقق 

اسيرة اأحا  ص النبي  لي الل  علقيق  اسقلقم؟! لقيقس أ ل عقلقي فقماحقة القجقرائقم 

التي ا ت بها خالم ب  السليم م  الثس ة العا مة التي انتابا الخلي ة الثانقي عقمقر بق  

 الخطاب ابعض ال نابة الم   كانسا مع  اشقهقس ا عقلقي هقمهقالقجقر قمقة القبقشقعقة.

إو أبا قتا ة ا ن ا ي غضقل لق قعقلقة خقالقم  «ال م ل أبسب ر»ا قال هي ا في كتاب  

فترك  اان رف إلي المم نة مقسما أو ال   سو أبما في لساء علي  خالم اأو مقتقمقم 

ب  نس رة شقيل مالك االمي نجا م  القمقمبقنقة عقا إلقي القمقم قنقة القمقنقس ة القققيقا 

أبسب ر ال م ل اق ا علي  ا مر ال   أبسب ر المعجقل بقخقالقم اانقتق قا اتق  االقما ا 

للخطر المي تتعرض ل  ا مة بسببالمرتم   االممعي  للنبسة االقمي  قنقتقاج لسقيقب 

خالم في همه المرحلة المقيقة  ما أنق قر عقلقيقهقمقا أو  قمعقيقا عقلقي خقالقم أنق  ققتقا 

ا سري اقتا مالك ب  نس رة اعاشر  ا ت  في ن س الليلة اذلك  غم ثقس ة عقمقر 

ب  الخطاب اطلب   بي ب ر أو  عزل  اأو  ققيقم عقلقيق  القنقم الق ق  أبقسبق قر ققال لق  

 ..«هقققققبققققق   قققققا عقققققمقققققر تقققققتال فقققققتخقققققطقققققت فقققققا فقققققع لسقققققانقققققك عققققق  خقققققالقققققم»

ال   عمر ب  الخطاب لم  رفع لسان  اانتظر عس ة خالم م  الميماو إلقي القمقم قنقة 

اعنمما  خا المسجم علي أبي ب ر اهس في عقمة القنقرب اققم غقر  فقي عقمقامقتق  

قتلا امرءا مسلقمقا »أسهما قام إلي  فنز، ا سهم م   أس  احطمها اهس  قسل 

 «ثم نزات علي إمرأت  .. االل     منك با حجا 

ال   علي ع س مسقب اثس ة عمر كاو أبسب ر ها ئا استقبقا خقالقم ااسقتقمقع إلقيق  

امنن  االعما  ال   عن   علي معقاشقرتق  لقزا قة مقالقك عقلقي اعقتقبقا  أنقهقا بقمقرض 

فدو لها عمة اب رض أنها سبية فال  نا اطقخهقا إال بقعقم اإلسقتقبقراء  «الزااج»الن اح 

 الشرعي اهس ما لم  نمر اإنما قتا خالم  ا ها ا خا بها فس ا.

عمر ب  الخطاب لم  تزحزح ع   أ   في خالم ب  السليم اعنممقا تقسلقي  مقام ا مقس  

 بعم افاة الخلي ة أبسب ر ال م ل ا غم أو خالم كاو  قس   يسم المسلمي  في 

 8صفحة 



9  

مسا هة الرام بمسقعة اليرمسك افي قلل المعركة أ سا إلي  خقطقابقا بقعقزلقهقعق  

 القيا ة في أال قرا  لعمر ب  الخطاب.

لقم تق ق   «منس  المقنقاكقمقة»الجرائم التي ا ت بها خالم ب  السليم في همه الممبنة 

ا الى اال  عتقم أي باحص أنها ا خيرة فالتا  خ  نما ال ثير م  هما اذاك. عقنقممقا 

خرج النبي  لي الل  علي  اسلم في حسالي عشرة آالف م  القمقهقا قر ق  اا ن قا  

ل تح م ة  عل  الرسسل علي  أا أحم  يسم المسلميق  ا  بقعقة اأمقره بقالقمخقسل 

م  أس ا م ة ا غم أاامر الرسسل بتسخي النم  اتجنل القققتقال م إال أو خقالقم كقاو 

حر  ا علي  خسل م ة كتال االمراء الماخلي  إليها حتي الس كاو ذلك عقلقي حسقاب 

أاامر الرسسل اتنقل ل  ما أ ا  فاشتبك مع المشركيق  اققتقا مقنقهقم ثقالثقة عشقر 

 مشقققركقققا بقققيقققنقققمقققا اسقققتقققشقققهقققم مققق  القققمقققسقققلقققمقققيققق  ثقققالثقققة لقققيقققمخقققا إلقققي مققق قققة.

ابعم ذلك أ سل  النبي إلي بني  ز مة  معسهم إلي اإلسالم ال قنق  ا غقم إعقالو 

القسم  خسلهم لإلسالم قتا منهم عم ا كبيرا  ما لم تقمكقره القمقرا قع عقلقي ا ق  

القلقهقم إنقي »المقة اقم غضل الرسسل لملك غضبا شم ما اقال قسلت  المشقهقس ة 

 «أبرأ إليك مما  نع خالم

هما هس خقالقم بق   -ا بر اء  -اأ سا علي ب  أبي طالل لمفع   ة قتلي بني  ز مة 

السليم إذو اال الا سيرت  تعيش في كتل التا  خ االجمرافيا االن س  االق قلقسق قة 

 او أو  قجقرو أحقم عقلقي مقنقاكقمقتق   «سيسف الل »ا بما ال يمياء االر انيات كتحم 

سيرا علي سير أبسب ر ال م ل اعلي كتقل اتقت  قخ القمقنقتق قر ق  ال قانقعقيق  لقلقتقا  قخ 

 اليس سساهم.

أخرج البخا ي في  نين  م   زئ  الخامس في باب بعص القنقبقي  قلقي القلق  عقلقيق  

اسلم بخالم ب  السليم إلي بني  ز مة بعم فتح م ة لمعستهقم إلقي اإلسقالم فقلقم 

أي  - « قبقتنقا..  قبقتنقا »ققالقسا -احسقل إخقراج القبقخقا ي -«أسلمنا» نسنسا أو  قسلسا 

 -مق  أتقبقاعق  -فجعا خالم  قتا منهم ا قتسقر ا فقع إلقي كقا   قا -ك رنا با  نام 

بتسير م  بني  ز مة حتي  اء  سم فطلل م   قنقس ه أو  قققتقا كقا ااحقم مقنقهقم 

 أسيره..

قال الزهري ع  سالم ع  أبي س فقققلقا االقلق  ال أققتقا أسقيقري اال  قققتقا   قا مق  

أ نابي أسيره حتي قممنا علي النبي  لي الل  علقيق  اسقلقم فقمكقرنقاه لق  فقرفقع 

 7/960 نيح القبقخقا ي»مرتي   «اللهم إني أبرأ إليك مما  نع خالم»النبي  مه فقال 

 .. 4/994ا

الق ة الثاني  بت ا يلها ا  ت في كتاب العقا  "عبقر ة خالم" عنمما قال بقتو خقالقم 

سا  إلي بني  ز مة في ننس ثالثمائة اخمقسقيق  مق  القمقهقا قر ق  اا ن قا  ابقنقي 

 اكاو بنس  ز مة قم قتلسا في الجاهلية ال اكه  ب   - عاة اليس للقتال -سليم 
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اهمه ق قة أخقري  -المميرة اأخاه عمي خالم ب  السليم ااالم عبم الرحم  ب  عسف

 تالية سسف ت شب حجم التناقض بي  مسق ي  هما مسقب خالم ااب  عسف.

 علي ال ثقيقر مق  كقتقل السقيقرة امق  عقمة ا قسه إو خقالقم بق  
 
 قسل العقا  مستنما

فقيا أو بعضهم أ اب  بنقعقم  «أمسلمسو أنتم؟ »السليم عنمما نزل بالقسم ستلهم 

فقمقا بقال السقالح »ابعضهم أ اب   بتنا..  بتنا أي تركنا عقبقا ة ا  قنقام فسقتلقهقم 

إو بيننا ابي  قسم م  العرب عمااة فخ نا أو تق قسنقسا هقم فقتخقمنقا  »قالساس «علي م

 ف قققاح بقققهقققم « عقققسا السقققالح فقققدو القققنقققاا ققققم أسقققلقققمقققسا»فقققنقققا اهقققم  «السقققالح

ا ل م  ابني  قز قمقة.. إنق  خقالقم.. االقلق  مقا بقعقم انقع »  ا منهم  قال ل   نمم 

 
 
 ..«السالح إال ا سا  اما بعم ا سقا  إال نقرب ا عقنقاق.. االقلق  مقا أنقع سقالحقي أبقما

كاو الر ا  م ك نية خالم ب  السليم إذو افط  إليها  بما م  خبرة سابقة ب  أا مق  

ق ص أخري شبيهة أعطي فيها خالم ا ماو  عمائ  ال قنق  عقا  فقانقققض عقلقيقهقم 

 علي الننس المي تنبت ب  الر ا اهما هس ما حمر بالضبط..

فتمر خالم بهم ف ت سا اعرنهقم عقلقي السقيقب فقتطقاعق  » قسل العقا  في كتاب  

فيقتلهم بنسسليم ام  مع  م  ا عراب اأن ر علي  ا ن ا  االمها راو أو  قققتقا 

أحم غير متمس  م  النبي  لي الل  علي  اسلم بالقتال ثم انتهي الخبر إلي النقبقي 

ََ قسلت  الشهيقرة 
 
القلقهقم إنقي أبقرأ إلقيقك مقمقا  »فرفع  م   إلي السماء اقال ثالثا

 « نع خالم ب  السليم

ي  مقاءهقم امقا أ قيقل مق  
ّ
ابعص بعقلقي بق  أبقي طقالقل إلقي بقنقي  قز قمقة فقس 

بقيق  أ قالء ال قنقابقة امق  حضقر  -القجقر قمقة -أمسالهم اقم عم الن ير علقي القنقا ر

 بقققتقا 
 
منهم السر ة ام  لم  نضرها ااشتم عبم الرحم  ب  عسف حتي  مي خقالقما

 ليم ك ثت  عمي .. 
 
 القسم عمما

  ر مة حرب

نن  هنا إ اء  ر مة حرب م تملة ا  كاو ااننة المعالم.. خالم ب  السلقيقم سقا  إلقي 

القسم  معسهم إلي اإلسالم اليس للقتقال حسقل أاامقر القنقبقي.. االقققسم خقلقعقسا 

حتي  نمم القمي حقم هقم مق  خقالقم  «عزل»عنهم عمة النرب االسالح ااستقبلسه 

 اققتقلقهقم
 
 أ براه علي القاء سالح  فتمقر خقالقم  قنقس ه بقالقققبقض عقلقيقهقم  قمقيقعقا

افي م ا قة تا  خية ت ر ت في  سم البقطقاح مقع مقالقك بق  نقس قرة اققسمق  عقلقي 

عهم أبس ب ر ال م ل انقسم عم  م  ال نابة علي خالم ب  السلقيقم اتقركقسه  ق قعقا 

ما فعا احمه ليتنما تبعات ما ا ت ب  بنل ا بر قاء افقي مق قا ققة أخقري  قلقتقمقس 

اب التا  خ لخالم ا عما  حسل م هسم لق ق  
ّ
القمي نقطقل بق  بقعقض بقنقي  « قبقتنقا»كت

 فقي ققتقا أسقري ققسم مقالقك بق   «ا فئسا» ز مة لمي خالم ال   
 
المي كاو سببا

 امناالة تبر ر همه الجر مة التي  «سسء ال هم»نس رة اإ خال القضية إلي ن ل 
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لم  ن رها الرسسل  لي الل  علي  اسلم اأبرأ ن سق  مقنقهقا ابقعقص بقعقلقي لقلقققسم 

لمفع   ة القتلي حتي استرناهم لم  ة أن  أعقطقاهقم ثقمق  مقا أخقم مقنقهقم حقتقي 

اتبقا مع  أمسال فقسمها فيهم اعنمما أخبر الرسسل بقملقك  «ميملة ال لل»ثم 

 استنسن  

 لقيقبقر  
 
ا ري بعض الما سي  أو البخا ي عنمما استعرض ق ة بني  ز مة بترها بقتقرا

فعلة خالم ب  السليم  غم أن  لم  ستطع إن ا  ملخص الق ة كقلقهقا كقمقا ا  ت فقي 

بقتق قا قيقا  «غقزاة بقنقي  قز قمقة »كتاب المما ي للساقمي بالجزء الثالص تنا عنقساو 

 أكثر بشاعة افي غير ذلك م  كتل السيرة االتا  قخ لقمئقمقة االقمقخ خقيقنقسالقبقاحقثقيق 

 اء في ال نيني  ع  ا عمش ع  أبي  الح ع  أبي سعيم  نقي عقنق  ققال.. ققال 

 سسل الل  "ال تسبسا أ نابي فسالمي ن سي بيقمه لقس أو أحقمكقم أنق قل مقثقا أحقم 

 ما أ  ك م  أحمهم اال ن  ي ".
 
 ذهبا

افي  اا ة لمسلم استشهم بها البخا ي قالس كاو بي  خالم ب  القسلقيقم ابقيق  عقبقم 

 القققرحقققمققق  بققق  عقققسف شقققئ فسقققبققق  خقققالقققم فقققققققال القققرسقققسل حقققم قققثققق  السقققابقققل..

اقال بعض الرااة اكما ا   في كتاب المما ي للساقمي بالقتق ق قيقا أو هقما القمي 

كاو بي  خالم ب  السليم اعبمالرحم  ب  عسف هس إن ا  اب  عسف علي خالم مقافقعقلق  

ببني  ز مة م  تقتيقا اتقمقثقيقا بقجقثقثقهقم اهقس االمقر القمي أفقز، ابق  عقسف فقي 

 م ا تة غير متسقعة لخالم..

لما قمم خالم ب  السليم علي النبي  لي القلق  عقلقيق  اسقلقم اعقاب  »االنص  قسل 

عبم الرحم  ب  عسف علي خالم ما  نع قال  اخالم أخمت بقتمقر القجقاهقلقيقة ققتقلقتقهقم 

اأعان  عمر ب  الخطاب علي خقالقم فقققال خقالقم أخقمتقهقم …  بعمك ال اك  قاتلك الل 

بقتا أبيك فقال عبم الرحم  كمبا االل  لقم قتلا قاتا أبي بيمي اأشقهقمت عقلقي 

 قققتققلقق  عققثققمققاو بقق  عقق ققاو الققلققهققم نققعققم ثققم قققال عققبققم الققرحققمقق  ا ققنققك  ققاخققالققم

 مسلمقيق  بقتبقي فقي القجقاهقلقيقةم ققال خقالقم 
 
الس لم أقتا قاتا أبي كنا تقتا قسما

ام  أخبرك أنهم أسلمسا؟ فقال أها السر ة كلهم  خبراننا أنك ا متهم قم بقنقسا 

المسا م اأقراا باإلسالم ثم حملتهم عقلقي السقيقب. ققال  قاءنقي " سقسل"  سقسل 

الل   لي الل  علي  اسلم أو أغير عليهم فتغرت بقتمقر القنقبقي فقققال عقبقم القرحقمق  

اغقالق  عقبقمالقرحقمق  اأعقرض  سقسل …  كمبا علي  سسل الل   لي الل  علي  اسلقم

مق  »الل   لي الل  علي  اسلم ع  خالم اغضل علي  ابلم  ما  نع بعبقم القرحقمق  

 خالم -ب الم آخر -فقال حم ث  السابل «سل ل 
 
بقعقمم سقل أ قنقابق ..  -اسقساه -آمرا

 منطل القتا عنم خالم

السخال المي   رض ن س  اآلو هس بالتتكيم حسل المنطل الخا  االقققنقاعقة القثقابقتقة 

 لمي خالم في نرا ة قتا الناا انرب أعناقهم حتي لس أعلنسا إسالمهم اثبا 

 00صفحة 



12  

ذلك بشها ة ا  الء م  ال قنقابقة ااعقتقرانقهقم عقلقي ا تق قاب مقثقا هقمه القجقرائقم ۱

 …الثابتة

هما المنطل ت ش   عمة اقائع ثابتة أهمها اأشهرها ما اء في السيرة القنقبقس قة 

 ع  البخا ي فقي ذكقر حقا ثقة 
 
المجلم الرابع لإلمام أبي ال ماء اسماعيا ب  كثير نقال

إ سال علي ب  أبي طالل إلي النقبقي  قلقي القلق  عقلقيق  اسقلقم بشقئ مق  القمهقل 

 مع  م  اليم  فقسم  الرسسل إلي أ بعة أقسام ا عها علي عم  م  ال قنقابقة 

س 
 
 «كققنققا أحققل بققهققما مقق  هققخالء » او بقققققيققتققهققم فققاعققتققرض ااحققم مققنققهققم قققائققال

أال تتمنسني اأنا أمي  م  في السماء  تتيني خقبقر السقمقاء »فبلغ ذلك النبي فقال 

 امساء  
 
  « باحا

 
 
فقام   ا غائر العيني  مشرف الس نتي  ناشز الجبقهقة.. اتقجقرأ عقلقي القرسقسل ققائقال

 « ا سسل الل  اتل الل »

 «ا لك أالسا أحل الناا أو  تقي الل  »فقالس

 لقلقمقسققب ققال 
 
فمهل الر ا م  المجلس ال   خالقم بق  القسلقيقم القمي كقاو حقانقرا

 « ا سسل الل  أال أنرب عنق  »للرسسل 

 «ال لعل  أو   سو   لي»فقال الرسسل 

 اكم م  م ا  قسل بلسان  ما ليس في قلب ..»قال خالم 

 .«قال الرسسل إني لم أومر أو أنقل ع  قلسب الناا ا شل بطسنهم

هما هس منطل خالم ب  السليم إذو اقناعت  الخا ة التي لم  تزحزح عنها ابسقبقبقهقا 

ا ط اإلسالم االمسلمي  في  ماء بني  ز مة علي عهم الرسسل  لي الل  عقلقيق  

اسلم اا طهم علي عهم أبس ب ر ال قم قل فقي  مقاء مقالقك بق  نقس قرة ا ققسمق  

حتي  اء عمر ب  الخطاب إلي سمة الن م ليسقب همه التجاا ات بعزل  عق  ققيقا ة 

 أي  يش .

هقس سقيقب القلق  ا  قا ا  …. فال تستمرب هناك م   قسل أو  مام حسي   المجرم  

 تا  خ كل  مز ا حل المنيا  أا كا خطيئة…الل  ا نابي  ليا 
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