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 رضي اهلل عنه بن الوليدخالد سيدنا 
 بن الوليد ووالديهسيدنا خالد 

 بن الوليد بن املغرية، ينتهي نسبه إىل مرة بن كعب بن لؤي اجلد السابعسيدنا خالد هو أبو سليمان 
هي لبابة بنت احلارث بن حزن اهلاللية أخت أم املؤمنني ميمونة بنت للنيب وأيب بكر الصديق . وأمه 

 .احلارث رضي اهلل عنها، كان مظفرًا خطيًبا فصيًحا، يشبه عمر بن اخلطاب

 

 بن الوليدسيدنا خالد خلق وصفة 

أما أبوه فهو عبد مشس الوليد بن املغرية املخزومي، وكان ذا جاه عريض وشرف رفيع يف قريش، وكان 
وفًا باحلكمة والعقل. وكان "الوليد" خصًما عنيًدا لإلسالم واملسلمني، وكان شديد النكاية بالرسول، معر 

 .حىت إذا مضى عن الدنيا خلف وراءه احلقد يف نفوس أبنائه
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ه من أبناء بن الوليد، وتعلم الفروسية كغري سيدنا خالد ويف هذا اجلو املرتف احملفوف بالنعيم نشأ 
بدى نبوًغا ومهارة يف الفروسية منذ وقت مبكر، ومتيز على مجيع أقرانه. كما ُعرف األشراف، ولكنه أ

 .بالشجاعة واجلََلد واإلقدام، واملهارة وخفة احلركة يف الكّر والفرّ 

 بن الوليد قبل اإلسالمسيدنا خالد 

دنان واملسلمني عبن الوليد كغريه من أبناء قريش معاديًا لإلسالم، ناقًما على النيب السيدنا خالد كان 
الذين آمنوا به وناصروه، بل كان شديد العداوة هلم، شديد التحامل عليهم، ومن ََثَّ فقد كان حريًصا على 
حماربة اإلسالم واملسلمني، وكان يف طليعة احملاربني هلم يف كل املعارك اليت خاضها الكفار واملشركون ضد 

 .لمشركني على املسلمني يف غزوة ُأحداملسلمني، وكان له دور بارز يف إحراز النصر ل

 بن الوليدسيدنا خالد إسالم 

كتب ف بن الوليد لقدّمناه".سيدنا خالد "لو جاء يف عمرة القضاء قال النيب للوليد بن الوليد أخيه: 

"الوليد" إىل "خالد" يرغِّبه يف اإلسالم، وخيربه مبا قاله رسول اهلل فيه، فكان ذلك سبب إسالمه وهجرته. 

د كنت "احلمد هلل الذي هداك، قبن الوليد، وقال له حينما أقبل عليه: سيدنا خالد وقد ُسرَّ النيب بإسالم 

 ."أرى لك عقالً رجوت ألاَّ يسلمك إل إىل خري

أي قبل فتح مكة بستة أشهر  م(،926هـ/ يونيو 8في )صفر بن الوليد سيدنا خالد  وقد أسلم
 .فقط، وقبل غزوة مؤتة بنحو شهرين
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 بن الوليد سيف اهلل يف مؤتةسيدنا خالد 

يدنا سبعد التحول العظيم الذي طرأ على حياة -واملشركني سيدنا خالد كانت أوىل حلقات الصراع بني 
حينما أرسل النيب سرية األمراء  م(926هـ/ سبتمبر 8)جمادى األولى يف  -بن الوليد وفكره وعقيدتهخالد 

 .إىل "مؤتة" للقصاص من قتلة "احلارث بن عمري رسولِِه إىل صاحب ُبْصَرى

وجعل النيب على هذا اجليش زيد بن حارثة، ومن بعده جعفر بن أيب طالب، َث عبد اهلل بن رواحة رضي 
هم مجيًعا، فلما التقى املسلمون جبموع الروم، استشهد القادة الثالثة الذين عيَّنهم النيب ، وأصبح اهلل عن

بن يدنا خالد ساملسلمون بال قائد، وكاد عقدهم ينفرط وهم يف أوج املعركة، وأصبح موقفهم حرًجا، فاختاروا 
 .الوليد قائًدا عليهم

املسلمني  الوليد حبنكته ومهارته أن يعيد الثقة إىل نفوس بنسيدنا خالد واستطاع  بن الوليدسيدنا خالد 
ع إىل بن الوليد يف تلك املعركة بالًء حسًنا؛ فقد اندفسيدنا خالد بعد أن أعاد تنظيم صفوفهم، وقد أبلى 

صفوف العدو يُعِمل فيهم سيفه قتالً وجرًحا حىت تكسرت يف يده تسعة أسياف، حىت إذا ما أظلم الليل غريَّ 
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بن الوليد نظام جيشه، فجعل مقدمته مؤخرته، ووضع من باملؤخرة يف املقدمة، وكذلك فعل خالد  سيدنا
بامليمنة وامليسرة، وأمرهم أن حيدثوا جلبًة وضجيًجا، ويثريوا الغبار حىت يتوهم جيش الروم أن املدد قد جاءهم 

ن الوليد مهمة بسيدنا خالد سّهل على  بليٍل، وهلذا ملا طلع النهار مل جيرؤ الروم على مطاردة املسلمني؛ مما
 .بن الوليدسيدنا خالد االنسحاب بأمان، وقد اعترب رسول اهلل ذلك فتًحا من اهلل على يد 

اللواء من  بن الوليد أخذسيدنا خالد فقد أخرب النيب أصحابه باستشهاد األمراء الثالثة، وأخربهم أن 

ي  أنت تنصره"."اللهم إنه سيف من سيوفك، فبعدهم، وقال عنه:  " منذ ف اهللسيبن الوليد "سيدنا خالد فسمِّ

 .ذلك اليوم

 بن الوليد للمرتدين ومانعي الزكاةسيدنا خالد قتال 

بن الوليد يف قتال املرتدين يف عهد أيب بكر الصديق ، فقد ظن بعض املنافقني سيدنا خالد شارك 
منهم لالنقضاض على هذا الدين؛ ف -النيببعد وفاة -وضعاف اإلميان أن الفرصة قد أصبحت ساحنة هلم 

من ادَّعى النبوة، ومنهم من مترد على اإلسالم ومنع الزكاة، ومنهم من ارتدَّ عن اإلسالم، وقد وقع اضطراب  
 .كبري، واشتعلت الفتنة اليت أمحى أوارها وزّكى نرياهنا كثري من أعداء اإلسالم

 بحالد بن الوليد والقضاء على فتنة مسيلمة الكذا

كان أبو بكر قد أرسل عكرمة بن أيب جهل لقتال مسيلمة، ولكنه هزم، فأرسل له أبو بكر شرحبيل بن 
حسنة ، وزادت املصيبة ثقاًل على املسلمني عندما هزموا مرًة ثانية؛ مما رفع من الروح املعنوية ألتباع "ُمَسْيلمة 

ا اب"، وتعاظمت ثقتهم بالنصر، فلم يَ َر أبو بكٍر بُدًّ بن الوليد يدنا خالد سمن إرسال سيف اهلل املسلول  الكذَّ
 إليهم. 

وانتهت املعركة هبزمية "بين حنيفة" ومقتل "مسيلمة"، وقد استشهد يف تلك احلرب عدد كبري من املسلمني 
وله تطارد فلول بعد املعركة مباشرًة خيسيدنا خالد بلغ أكثر من ثالمثائة وستني من املهاجرين واألنصار، وبثَّ 

 .ملشركني، وتلتقط من ليس يف احلصونا
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 الطريق إىل الشام

الذي يرمي  بن الوليد قائدهسيدنا خالد رأى أبو بكر الصديق أن يتجه بفتوحاته إىل الشام، إذ كان 
 ."بن الوليدالد سيدنا خ"واهلل ألنسَينَّ الروم وساوس الشيطان ببه األعداء يف أي موضع، حىت قال عنه: 

ن  بن الوليد أن يلحق بالروم هزائم عديدة، حىت استطاع أن يقضي على شوكتهم سيدنا خالد وقد متكَّ
 .متاًما، وصارت بالد الشام بلًدا إسالميًّا

 بن الوليد بني القيادة واجلنديةسيدنا خالد 

ح را بن الوليد يف الفتوحات اإلسالمية بعزل عمر له وتولية أيب عبيدة بن اجلسيدنا خالد مل ينتِه دور 
الً بن الوليد يقاتل يف صفوف املسلمني، فارًسا من فرسان احلرب، وبطسيدنا خالد أمريًا للجيش، وإمنا ظل 

 .من أبطال املعارك األفذاذ املعدودين
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 بن الوليد دورًا بارزًا يف فتح دمشق ومحص وِقنَّْسرِين، ومل يفّت يف عضده أن يكونسيدنا خالد وكان ل
ومل يوهن يف عزمه أن يصري جنديًّا بعد أن كان قائًدا وأمريًا؛ فقد كانت غايته  واحًدا من جنود املسلمني،

 .الكربى اجلهاد يف سبيل اهلل، ينشده من أي موقع ويف أي مكان

 بن الوليدسيدنا خالد وفاة 

"لقد طلبت القتل فلم يقدر لي إال أن أموت على بن الوليد الوفاة قال: سيدنا خالد ملا حضرت 
الحي إذا أنا مت فانظروا سَث قال: " من عمل أرجى من ال إله إال اهلل وأنا متتَـرِّس بها". فراشي، وما

 22هـ/ 28من رمضان  88)حبمص يف سيدنا خالد وقد ُتويفِّ وفرسي، فاجعلوه ُعدَّة في سبيل اهلل". 
 )م942من أغسطس 
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