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 الصحابي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد املخزومي

 هـ مدفون في حمص(46)ت 

 

 من هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؟ 

 .من صغار الصحابة، أدرك النيب ورآه وهو فىت ايفع

 :اسمه ومولده

يقظة املخزومي القرشي، وهو عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بن املغرية ابن عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن  
 .من أبناء الصحايب والقائد العسكري، سيف هللا خالد بن الوليد املخزومي

عام، وشهد    15قبل اهلجرة، وقد أسلم يف عام الفتح، وكان عمره يف ذلك الوقت    6ُولد يف مكة عام  
 .حجة الوداع

ب بن عامر بن تغلب بن ربيعة من أمساء بنت أنس بن مدرك بن عامر بن تيم هللا بن مبشر بن اكل   أمه:
 . نزار بن معد بن عدانن

 .عبد هللا، حممد وهند أوالده:

 .كان مع أبيه يف معركة الريموك، على كردوس من الكراديس وهو ابن مثاين عشرة

سكن يف محص، وشهد صفني مع معاوية وكان معه اللواء، وكان يستعمله معاوية بن أيب سفيان على غزو 
 .الفة عمر بن اخلطاب الروم أثناء خ

 .وكان شريفاً ممدحاً، وكانت له بدمشق دار عند ابن يدغباش انحية قيسارية اخلدم، روى عن النيب ُمرسالً   

 .خالد بن سلمة، والزهري، وعمرو بن قيس الشامي، وحيىي بن أيب عمرو السيباين، وأبو هزان روى عنه:
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 .مات عبد الرمحن سنة ست وأربعني، قتله ابن أاثل النصراين ابلسم حبمص

وكان عبد الرمحن عظيَم الَقْدِر عند أهل الشام، وكان كعب بن ُجعيل التغليب، الشاعر املشهور، كثري املدح  
ما مات عبد الرمحن قال معاوية لكعب بن ُجَعيل: قد كان عبد الرمحن صديًقا لك، فلما مات له، فل 

 :َنِسيته! قال: كال، ولقد رثيته أببيات ذََكَرها، ومنها

 َأالَ تـَْبِكى َوَما ظََلَمْت قـََرْيٌش ِبِِْعَواِل الُبَكاِء َعـَلى فـَتَـاَها

 مِحٌْص َمْن َأاَبَح َلُكْم مِحَاَهاَوَلو ُسِئَلْت ِدَمْشـُق َوبــَْعَلَبٌك وَ 

نَـــايـَا َوَهدََّم ِحْصنَـَها َوَحَوى قـُرَاَهـا
َ
 ِبَسْيِف هللِا أَْدَخَلهــَا امل

 .أال رمحة هللا عليه وعلى كل من قرأ ليعترب ويتعظ

 :املصادر

 ـ اتريخ دمشق/ابن عساكر 

 ـ اإلصابة يف متييز الصحابة/ابن حجر العسقالين 
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