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بيلته لد وق  نسب خا

 ،من بني مخزوم أغنى عشائر قریش ماال وجاها  كان خالد بن الوليد  
 لهاكان    العشيرة التىوهي    ،وأوفرها نصيبا من األخالق العربية الكریمة

   .قيادة الفرسان في حروب قریش

ت  خاال)وشقيقاتها  ،  الهاللية  أمه هي لبابة الصغرى بنت الحارث ❖
 خالد بن الوليد( هن: 

o  بنت الحارث زوجة رسول هللا.  ميمونةأم المؤمنين 
o العباس  ، زوجأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهاللية

 .عم النبي  بن عبد المطلب
o عميس بنت  من أسماء  تزوجت  أبي   الخثعمية،  بن  جعفر 

تزوجهاطالب ثم  الصديق ،  بكر  تزوجها أبي  بن   ثم  علي 
 .أبي طالب

o حمزة بن عبد المطلب الخثعمية، زوج ى بنت عميسسلم. 

التي  ،  هند بنت عوف بن زهير بن الحارثوأمهن جميعا هى   
 يقال أنها أكرم النساء أصهارا.

الكعبة و  ❖ "بالوحيد" ألنه كان يكسو  الملقب  المغيرة  الوليد بن  أبوه 
وكان يأمر أال    ، وتكسوها قریش مجتمعة سنة أخرى   ،وحده سنة

 .وقد لغيره بمنى نار إلطعام الحجيجت  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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هشام بن المغيرة هو القائد العسكري لقریش في حرب    األول  عمه و  ❖
م قریش  ق  مات لم ت    لماو   .قبل اإلسالم مباشرةالتي حدثت  جار  الف  

 والد حنتمة   شام بن المغيرة هووه   .سوقا بمكة ثالثا حسرة عليه
وهو أيضا والد عمرو بن هشام  أم عمر بن الخطاب،   بنت هشام

 )أبو جهل(.

بن المغيرة بيت للضيوف يدخلون فيه الفاكه  الثانى  وكان لعمه   ❖
  .بغير استئذان

أبو حذيفة أحد األربعة الذين أخذوا بأطراف الرداء    الثالثعمه  و  ❖
 بناء على اقتراح  ،الذي وضع فيه الحجر األسود عند بناء الكعبة

  .قبل البعثة سيدنا محمد

أبو أمية بن المغيرة يلقب بزاد الراكب ألنه كان يكفي    الرابع  عمهو  ❖
وهو والد السيدة    أصحابه في السفر مؤونتهم فال يتزودون بزاد معه.

ومن ثم، فالسيدة أم سلمة    أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين،
 . هي بنت عم سيدنا خالد

غير أنني   .الكثير من القيم العالية  نإذ   تهورثأسيدنا خالد العریقة    عائلةف
أرید أن ألمح إلى قيمة الصرامة واإلقدام وعلو الهمة التي ورثها عن  

السيل  ف  ،أبيه أصابها  لما  الكعبة  هدم  في  قریش  ترددت  أرادوا  و حين 
"   :وقال   المطرقةفأخذ    بن المغيرة   الوليد  حينها  قام  ،بناءها من جديد

   . وضرب أول ضربة ثم تبعه اآلخرون . اللهم ال نرید إال خيرا" 
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  قبل اإلسالم خالد

بدرفي   خالد  يشاركلم   بين   غزوة  الكبرى  المعارك  المسلمين أولى 
، ضد المسلمينأول معارك خالد   هي    غزوة أحد كانتو  ،والمشركين

تحویل خالد بذكائه  استطاع  و   ،المشركينوالتي تولى فيها قيادة ميمنة  
الذين خالفوا    ، بعدما استغل خطأ رماة المسلمينلصالحهم  دفة المعركة

أن  جمع الغنائم بعد  من أجل  جبل  التركوا  و   2أمر رسول هللا  
ساحقا   نصرا  المسلمون  المعركةانتصر  بداية  ذلك ف ،في  خالد  انتهز 

الخطأ ليلتف حول جبل الرماة ویهاجم بفرسانه مؤخرة جيش المسلمين، 
إلى    المشركينحّول هزیمة  تمما جعل الدائرة تدور على المسلمين، وت

  .نصر

وقد تولى   ،غزوة الخندق في  المشركينخالد أيًضا في صفوف    وشارك
في مائتي فارس، خوًفا   المشركين  تأمين جيش وعمرو بن العاص هو

  .من أن يتعقبهم المسلمون 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
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د  إسالم خال

وكان   ،. الوليد وهشام.اإلسالم يقترب من خالد بإسالم شقيقيه  أبدثم  
ب لفك أسره أربعة آالف درهم ل  الوليد قد وقع في األسر يوم بدر وط  

الفديةفلما    ،فدية إليها حتى ، ثم  رجع إلي مكة    دفعت  ما أن وصل 
   : " هال أسلمت قبل أن تدفع الفدية؟" فقال :أعلن إسالمه فقالوا

 "خشيت أن يظن بي أني أسلمت جزعا من األسر "،  
  .فحبسه أهله وعذبوه حتى أفلت منهم وهاجر إلي النبي مشيا على األقدام

الناس في أخالقها ات أسرة خالد التي حيرت  محة أخري من لمحوتلك ل
 ها العالية. توهم

أما  :فيها  قوليإلى شقيقه خالد برسالة    الوليد  بعث  وبعد صلح الحديبية
فإني لم أَر أعجب من ذهاب رأيك عن اإلسالم، وقد سألني رسول   ،بعد
ْثل ه   َأْيَن َخاِلد  عنك وقال: ) هللا جهل ال ي ؟( فقلت: يأتي هللا به. فقال: "م 

ه  َمَع اْلم ْسل م يَن َعَلى اْلم ْشر ك يَن َلَكاَن  ْساَلَم! َوَلْو َكاَن َجَعَل ن َكاَيَته  َوَجدَّ اإل 
ْمَناه  َعَلى َغْير ه "،   ك يا أخي ما فاتك فقد فاتك مواطن  در  فاستْ َخْيًرا َله ، َوَلَقدَّ

 .  .خالد هو جواب هذه الرسالة فكان إسالم . صالحة

خالد في    :يقول  رغبتي  وزادت  للخروج  نشطت  كتابه  جاءني  فلما   "
وسرتني مقالة رسول هللا ورأيت في النوم كأني في بالد ضيقة   ،اإلسالم

إلى  بجد فخرجت  واسعفضاء  ة  حق  .أخضر  الرؤیا  هذه  إن   ،فقلت 
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بن العاص   . وأسلم معه في نفس اليوم عمرو.فخرجت للمدينة و أسلمت
 . وعثمان بن طلحة

علم    2إن رسول هللا    :فلما وصل المدينة جاءه أخوه فقال 
فإذا به واقف يبتسم   ء طافأسرعت الخ    : يقول خالد  ،بقدومك وهو ينتظرك
قد كنت أري لك    ،" الحمد هللا الذي هداك  :فقال  :فسلمت عليه بالنبوة

   :عمرو بن العاصعقال ورجوت أال يسلمك إال لخير". يقول 
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لقاء وإكرام أهل  الفي حسن الدعوة وحسن ما أعظمك يا رسول هللا 
 .الكرم

 نبذة عن عثمان بن طلحة

في نفس اليوم وعمرو بن العاص  الصحابي الثالث الذى أسلم مع خالد  
هو عثمان بن طلحة الذى كان وقال عنهم النبي أنهم وجوه أشراف مكة  

 يحمل مفاتيح الكعبة في الجاهلية.

ّنا َنْفَتح  اْلَكْعَبَة  َذَكَر اْبن  َسْعٍد ف ي الّطَبَقات  َعْن ع ْثَماَن ْبن  َطْلَحَة َقالَ  : ك 
ول  ّللّا  َصّلى ّللّا  َعَلْيه  َوَسّلَم   ْثَنْين  َواْلَخم يس  َفَأْقَبَل َرس  ل ّية  َيْوَم اال  ف ي اْلَجاه 

َل اْلَكْعَبَة َمَع   )كان طلحة ال يزال الّناس  َفَأْغَلْظت  َله   َيْوًما ي ر ید  َأْن َيْدخ 
َقالَ مشركا(   ث ّم  َعّني  َفَحل َم  ْنه   م  َهَذا   َون ْلت   َسَتَرى  َلَعّلك  ع ْثَمان   َيا   ":
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ْئت" َفق ْلت   ْفَتاَح َيْوًما ب َيد ي َأَضع ه  َحْيث  ش  َلَقْد َهَلَكْت ق َرْیٌش َيْوَمئ ٍذ   :اْلم 
 .َعَمَرْت َوَعّزْت َيْوَمئ ٍذ"  : "َبلْ  َوَذّلْت . َفَقالَ 

َفْتح   َيْوم   َكاَن  "   2  َقالَ   مكة  َفَلّما  ْفَتاح  ب اْلم  اْئت ن ي  ع ْثَمان   :"َيا 
وفتح الباب فدخل البيت وصلى فيه ركعتين، َفَقاَم َفَأَتْيت ه  ب ه  َفَأَخَذه  م ّني 

وَل ّللّا    ه  َفَقاَل َيا َرس  ْفَتاح  اْلَكْعَبة  ف ي َيد  َي ّللّا  َعْنه  َوم  اعطنى إَلْيه  َعل ّي َرض 
ول  ّللّا  َصّلى ّللّا  َعَلْيه   المفتاح و  َجاَبَة َمَع الّسَقاَية .. َفَقاَل َرس  اْجَمْع َلَنا اْلح 

َله  َوَسلّ  َفَقاَل  َله   َي  َفد ع  َطْلَحَة؟"  ْبن   ع ْثَمان   "َأْيَن  َيا   :َم  ْفَتاَحَك  م  "َهاَك 
َوَوَفاءٍ  ب ّر  َيْوم   ..اْلَيْوَم  َيْنز ع َها  َوَقالَ ،    ."ع ْثَمان  اَل  َتال َدًة  َخال َدًة  ذ وَها  :"خ 

ْنك ْم إاّل َظال ٌم" لكعبة في  ، واليزال مفتاح ا  وتحققت نبوءة رسول هللا   .  م 
 . أوالد عثمان بن طلحة إلى يومنا هذا

مشهور   مروءة  موقف  طلحة  بن  أم  السيدة   هاجرتفحين    ولعثمان 
ن   عثماوجدها    بالمدينةأبي سلمة    ترید اللحاق بزوجها  من مكة  سلمة

رغم أنه  زوجها في المدينة  ل تقطعت بها السبل فأوصلها  وقد  بن طلحة  
قالت: فوقد امتدحته أم سلمة    ال يزال مشركا لكنها مروءة الرجال.  كان
 .يت أكرم من عثمان بن طلحةأما ر 

مالحظة: أبو سلمة هو ابن عمة النبي صلى هللا عليه وسلم ، فأمه برة  
بنت عبد المطلب عمة النبي ، كما أنه كان أخا للنبي من الرضاعة ،  

 فلما استشهد في غزوة أحد تزوج النبي بعده السيدة أم سلمة. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
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: خالد يف  مؤتة وة   غز

بالكثير  ثالث سنين عهد إليه النبي فيها    2صحب خالد النبي  
  .عمال الكبيرةوأشركه في بعض األ ،األعمال الصغيرة من

 ،فكان أول عمل اشترك فيه خالد بعد إسالمه بشهرین هو غزوة مؤتة
  ،الصحابة  كباروكان جيش المسلمين فيها ثالثة آالف منهم نخبة من  

النبيو  حارثة  اختار  بن  يخلفه زید  أن  على  الجيش،  بن   لقيادة  جعفر 
إن قتل الثالثة فإن قتل جعفر،   عبد هللا بن رواحة إن قتل، ثم أبي طالب

  قيادة في ي  ألخالد    يتم تسميةلم  و   ،يختر المسلمون قائًدا من بينهم فل
  2لعل الرسول    وأ  ،عهده باإلسالم  لحداثة  ربما  هذه الغزوة 

يختبر فيه معني الجندية فهو يعلم وال شك أن القيادة في دمه  أراد أن  
لكن هل الجندية أيضا فيه؟ وبالفعل نجح خالد في االختبار وتلك صورة 

 . من صور تربية الرسول ألفذاذ الرجال

وواجه الجيش الضئيل ما يقرب من مائة ألف من الروم والقبائل العربية 
حيث  ه المسلمون موقًفا عصيًبا،  بدأت المعركة، وواجو   المتحالفة معهم.

الذين عينهم رسول هللا  استشهد الثالثة  وقد وصف رسول هللا  ،  القادة 
يبَ   ،َأَخَذ الرَّاَيَة َزْیدٌ فقال:    ،قبل أن يرجع الجيشألصحابه ما حدث    ،َفأ ص 

يبَ   هاث مَّ َأَخذَ  يبَ   هاث مَّ َأَخذَ   ،َجْعَفٌر َفأ ص  َسْيٌف   ها َأَخذَ ف  ،اْبن  َرَواَحَة َفأ ص 
ي وف  ّللاَّ   مْ فم ْن س   حديث صحيح.  .َفَتَح ّللاَّ  َعَلْيه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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تولي خالد القيادة فصنع أفضل ما يمكن صنعه في مثل هذه  وبالفعل  
آخر من انسحب وهو     وكان خالد  ،منالظروف وهو االنسحاب اآل

 وكان يقول: ،أسياف يومئذ 9وانكسرت في يديه  ،يحمي ظهور جنده

 يف يدِي  
ْ
ت
َ
ر
َ
 أسيافٍ، وصب

ُ
 تسعة

َ
ة
َ
ؤت
ُ
 م
َ
 يف يدِي يوم

َّ
ق
ُ
لقد د

 
ٌ
ة
َّ
مانِي

َ
 يل ي

ٌ
صحيح البخاري  .صفيحة

إال قائدا خالد    2ومن بعد هذه الغزوة لم يستعمل رسول هللا  
القيادةعلى األقل  أو   في  في    مشاركا  نفسه موجودا  الرسول  إذا كان 

المعركة كما حدث في فتح مكة وغزوة حنين حيث كان خالد أحد قادة  
 .الجيش في هاتين الغزوتين رغم وجود النبي فيهما

 
 مسجد خالد بن الوليد بحمص 
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ل من الرسو  خالد القائد ز

شهور الحديبية  بعد  صلح  شروط  من  أحد  قریش  نقضت    ،   صلحال ، 
هاجم بكر   عندما  قریشبنو  الرسولوهم   خزاعة   قبيلة حلفاء    .حلفاء 

مكة، وقسم الجيش   لفتح  عندئذ توجه الرسول في جيش من عشرة آالفف
وسعد  الزبير بن العوام إلى أربعة أقسام تولى بنفسه قيادة أحدها وأّمر

 .وخالد بن الوليد على الثالثة األخرى  بن عبادة

 بعد فتح مكة  في سریة من ثالثين فارًسا  2  ثم أرسله الرسول
وكان من أعظم أصنام المشركين وقد ورد ذكره   العزى يسمى  صنم   لهدم

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ يئ  في قوله تعالىفي القرآن الكریم  

 .خالد فهدمها ،ىئ ڭ ڭ

قائًدا على    2الرسول    هأرسلكانت زلة خالد الكبرى حين    ثم
يَمةَ في سریة  ،  واألنصار من المهاجرین  350 ولم يأمره    ،إ َلى َبن ي َجذ 
)وكانت تلك عادتهم في  لما وصل إليهم وجدهم حاملين للسالح  ف .بقتال

ضيوفهم( ْساَلم  خالد  َفَدَعاه ْم  ،  استقبال  اإل    فقالوا:   ،إ َلى 
الشرك  فعال  أنهم    ن )يقصدو  َصَبْأَنا َصَبْأَنا خالد  لك  ،وأسلمواتركوا  ن 

اإلسالم( أنهم تركوا  أمرهم    ،فهمها  في  خاصة مع حملهم فشك خالد 
ر   وصار ،فتسرع وأنشب القتالالسالح  ْم َوَیْأس  ْنه   . َخال ٌد َيْقت ل  م 

َفَرَفَع النَّب يُّ َصلَّى ّللاَّ  َعَلْيه  َوَسلََّم   ما صنع خالد 2فبلغ النَّب ّي 
 صحيح البخاري  ،"إ َلْيَك م مَّا َصَنَع َخال ٌد  َأْبَرأ   اللَّه مَّ إ نّ ي : "َيَده  َفَقالَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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ومعه   إلى بني جذيمة رضى هللا عنه   علًيا  2 أرسل الرسولثم  
 ،أو فقدوتعویضهم عن كل شيء كسر    ، لدفع دّية قتالهمأموال كثيرة  

عن  حتى   الكلبعوضهم  فيه المكسورة    ميلغة  يشرب  الذى  )اإلناء 
 . وزاد لهم حتى أرضاهم ،دفع لهم ثمنهاف الكلب(

 

 ضریح خالد بحمص 

 

 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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: خالد يف  وة حنني  غز

كان  و  الثقة   2الرسول  لم تمض شهور معدودة حتى  يمنح 
أن ما فعله خالد ببنى جذيمة    2)حيث اعتبر  لخالد مرة أخري  

السيما وقد ندم خالد على ما فعله    ،خطأ غير مقصود وغير متعمدكان  
فأسند إليه قيادة الخيل يوم غزوة حنين وهي الغزوة   ،واعترف بخطأه(

" وذلك لكثرة عدد    ب اليوم عن قلةغلَ لن ن  التي قال فيها المسلمون "
سلمين ال قيمة لها ما لم  غير أن الكثرة في جيش الم  ،المسلمين يومئذ

ولألسف   توقن أن النصر من عند  هللا وحده قبل النظر للعدد أو العدة،  
كان من أسلم حديثا بعد فتح مكة يمثلون جزءا كبيرا من هذا الجيش 

  .خرجوا طمعا في الغنيمةقد و 

مكة  في  تجار السالح إلى  2الرسول    وبسبب هذه الكثرة سعى
أمية مثل  المكرمة بن  بنصفوان  الحارث  بن  ونوفل  المطلب ،  ، عبد 

كان    –   2 الرسول  صفوان بن أمية فسأل  ،سالح فطلب منهما
أي هل ستأخذ السالح ؟  محمد أغصٌب يا  فقال:  -صفوان اليزال مشركا

على سبيل أي    ": "َبْل َعار َیٌة َمْضم وَنةٌ 2 فقال  غصبا عنى؟
   .تأخذ ثمنها كامال فْت إذا تل  ف ، االستعارة باإليجار والضمان

  2استعان الرسول  ة إذ قضية فقهية ملفتة في هذه الغزو  وهنا
 . غير المسلم بسالح غير المسلم لقتال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 ، كان نقص السالح أحد أسباب الهزیمة في بداية المعركة  ،ومع ذلك
يا البراء بن عازب فعن له  قال  رجاًل  أن  هللا عنه  عمارة رضي   :أبا 

أفررتم يوم حنين؟ قال: ال وهللا، ما ولَّى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  
رًا ليس عليهم سالح، أو كثير سالح فأَتوا   بَّان أصحاب ه ح سَّ ولكن خرج ش 

ئون  .  قوما ر ماًة، ال يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقًا ما يكادون ي ْخط 
 صحيح البخاري 

  وهو من قادة الصمة    درید بنوقع المسلمون في الكمين نصبه لهم  ثم  
  ، عام  100عجوزًا كهاًل يبلغ من العمر ما يزید عن    كان يومهاو  هوازن 

المسلمين في كمين جيش   تبعثر بسببه  لكنه نجح في اإليقاع بجيش 
 ں يئ:وذلك كما وصفهم هللا تعالى في قوله  ،المسلمين وفر أغلبهم

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

أصحابه في قلة قليلة من    2وثبت رسول هللا  .   ىئ ڭ ڭ
أنا   ،هللا  أنا رسول  ،إلّي عباد هللا  :يقول  وهو  من المهاجرین واألنصار

 . .صحيح البخاري  عبدالمطلب أنا ابن ،كذبالنبي ال 

آخذ بلجام  بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    وكان العباس عم النبي
الغزوة   يفارقهطوال  العباس وكان،  لم  الرسول من عمه  رجال   فطلب 

الذين بايعوا يقصد  شجرة )اليا أصحاب    فنادىصيّ ًتا )عالي الصوت(  
 يئقوله تعالى  التي ورد ذكرها في  النبي بيعة الرضوان تحت الشجرة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
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  قال.  (ىئ ڻ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
حين سمعوا صوتي عطفة البقر )رجوعهم(  : فوهللا لكأن عطفتهم  العباس

أوال يالبيك!    ،دهاعلى  لبيك!  يا  كانت    .مسلم رواه فقالوا:  َرْجَعَتهم أي 
 مثل اندفاع البقر وهى تحمى صغارها بكل قوة. حين سم عوا صوتي

ثخنته أوقاتل يومئذ حتى    ،خالد بن الوليد  رجعوال من  ائوكان من أو 
كان من مناقب ثم  .  .ال يستطيع حراكا  المعركة  فسقط على أرض  الجراح
وقت المعركة   خصيصا عنه    2  سأل الرسول   خالد أنسيدنا  

ومسح على جرحه،    فلما علم أنه أصيب إصابة بليغة ذهب إليه النبي
  وقال.  النبوة  معجزات، وذلك من  المعركة وما يشعر بجرحهخالد  فأكمل  

   :خالد يومها عن  2

وفِ اهللِ 
ُ
ي
ُ
 من س

ٌ
ف
ْ
ي
َ
 الوليدِ س

ُ
ن
ْ
 ب
ُ
 اهللِ خالد

ُ
 عبد

َ
م
ْ
 األلبانيصححه .  نِع

صغيرة الدعویة  السرايا  عدد من الأيضا في  بعد ذلك    2وبعثه  
للتأكد من أنه وعى درس بنى فعل ذلك    وقد يكون قد  ،لنشر اإلسالم

حبة فقهاء الصحابة حتى صعلى الدعوة ویفيده من    ليدربهأو    ،جذيمة
في   الشخصية  مالمح  الوليدشتكتمل  بن  خالد  في    ،خص  فالجهاد 

دعوة إلى هللا ودفعا لظلم  هو في األساس  اإلسالم ليس قتال وطعنا إنما  
. وتلك تربية فریدة من رسول هللا ألصحاب الهمم عالية من  الظالمين
وتقدير ينم عن معرفته للمعدن الحقيقي ولو كان خفيا أو كان   ، أصحابه
 واألبطال.  إنه سيد السادة ومربي الرجال ،مصقوال
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ب وحروب الردة خالد  ليد   ن الو

الرسول   وفاة  بعد  إما   2ارتدت  العربية  القبائل  من  العديد 
. .عن الصالة  استكباراو  أو امتناعا عن أداء الزكاة  ألقبيلتهم    تعصبا

إلى غير ذلك من األسباب التي لم يقبلها أبو بكر الصديق وعزم على  
  كما قال: بمفردهقتالهم ولو 

 .  لو خذلتني مييني لقاتلنهم بشمايل
وتلك من همة الصديق العالية فكأنه يري نفسه وحده المسئول عن هذا  

القبائل    ،الدين معظم  لألسف  ارتدت  عشر وقد  أحد  بكر  أبو  فأرسل 
وكانت المعركة األصعب   ،التي ارتدت أو منعت الزكاةقبائل  ال  ىجيشا إل

الكذاب   النبوة في بنى حنيفة، على اإلطالق مع مسيلمة  الذى ادعى 
هزم جيشين من يالمرتدين وأن    من  اآلالف واستطاع أن يجمع حوله  

المسلمين  قيادة  ویتولى  الوليد  بن  خالد  إليه  يتوجه  أن  قبل  المسلمين 
  .هناك

وكانوا من    ،يومئذ قتاال شديدا  (عشيرة مسيلمة)نو حنيفة  قاتلت ب  وقد
فكان النصر    ، الكثرة حتى كان المسلمون بينهم كجزیرة في وسط بحر

لكن خالد بادر بتنظيم جيشه سریعا ووضع نظاما   ،لهم في أول األمر
 .. فقال:.عبقریا جديدا في المعركة

ـ
َ
ؤت
ُ
 مِن أين ن

َ
علم

َ
ـزوا أيها النـاس .. لِن

َ
ماي

َ
 ىت
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وهكذا لمس خالد بعبقریته   ...قبيلة أن تحارب تحت رايتها  كلَ خالد  فأمر  
. وساعده  .وجه العصبية القبلية لخدمة اإلسالمف  ،وترا حساسا عند العرب

 .. .وجود العديد من صناديد اإلسالم في الجيش

َنْهز َمه ْم ال َوّللاَّ  ال َأَتَكلَّم  اْلَيْوَم َحتَّى    :الذى صاح   زید بن الخطابمنهم  
، َواْضر ب وا   ْم َأيَُّها النَّاس  ك  وا َعَلى َأْضَراس  ت ي! َعضُّ َأْو َأْلَقى ّللاََّ َفأ َكلّ َمه  ب ح جَّ

ًما وا ق د  ْم، َواْمض  ك  " فكانت هذه هي آخر كلمة قالها حتى استشهد   ف ي َعد وّ 
 . ولقي هللا تعالي

أصحاب مسيلمة   ى أنالذى قال ألصحابه حين رأ  البراء بن مالكومنهم  
ألقوني من   :لهم ، فقال عجز المسلمون عن فتحها و  ،احتموا بحديقةقد 

 باب يحاول فتح وظل  وسقط داخل الحديقة  بالمقالع  فوق السور فألقوه  
ودخل    الباب  حتى فتحوال يبالى  يضربوه بسيوفهم    أتباع مسيلمةو   الحديقة

المبين هللا  نصر  وكان  بعد .المسلمون  خالد  فعله  شيء  أول  فكان   .
 المعركة أن سأل عن البراء وحمله إلى خيمته 

 . حىت شفي.  .شهرا بيدهوظل يعاجله 
 جاء إلينا اإلسالم.  وبمثل هؤالء فتح المسلمون البالد وبأمثال هؤالء
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  خالد يف العراق

والثاني بقيادة عياض   أحدهما بقيادة خالدوجه الصديق جيشين للعراق  
وكانت خطة الصديق في العراق تقضي بأن يتجه خالد من   .بن غنم

ویتجه عياض من الشمال إلى الوسط وأيهما وصل    ،الجنوب إلي الوسط
وكان   ينق يصير أميرا على الجيشاأوال إلي مدينة الحيرة بوسط العر 

   .يقصد بهذا التخطيط تشتيت جهود الفرس

ولما بدأ خالد الحرب كتب إلي الخليفة يستمده بألف فارس فأمده أبو 
بكر بفارس واحد وهو القعقاع بن عمرو التميمي !! فعجب أصحابه 

 : قال  ؟أتمده برجل واحد  : وقالوا

 القعقاع يف اجليش  و ،ال يهزم جيش فيه مثل هذا  
ُ
ت
ْ
و
َ
ص
َ
ل

 من ألف رجل 
ٌ
ر
ْ
 خي

أيام حتى علم   ب  فلم تمض  الخليفة فيمن يختارهمعْ المسلمون    ، د نظر 
الفرس   قائد  دعا  والفرس  خالد  بين  لقاء  أول  خالدا    - هرمز    -ففي 

ل جماعة من الفرسان ينقضون  كللمبارزة وكان قد أضمر نية الغدر فو 
على خالد وهو مشغول بالمبارزة فيقتلونه فينهار الجيش العربي إذا رأي 

كادت الخطة أن تنجح لوال أن هرمز لم  و   ..قائده يقتل في أول المعركة
الكمين    يقدر مهارة المبارزة ستطول حتى يخرج  أن  خالد وكان يظن 

الكمين لخالد    فخرج   ، لخالد لكن خالدا لم يمهله فقتله في الجولة األولي
وهو مشغول باإلجهاز على هرمز وإذا بالقعقاع في لمح البصر يدرك 
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فارسي مذعورا من المفاجأة والمهابة الجيش الالكمين ثم يتبعه  خالدا فيفر  
 ."ال يهزم جيش فيه القعقاع " ..بو بكرأوصدق 

تتابعت معارك خالد في العراق فانتصر في خمس عشرة موقعة خالل  
  ة شهور قليلة وفي كل معركة يكون هناك فكر عسكري عبقري جديد فمر 

ا  حتى إذ  ،يخفي كمينين ال يعلمها الفرس وال حتى بقية جيش المسلمين
 ،ن خرج الكمين األول فيقوي المسلمون ویضعف الفرساأنهك الجيش

الثاني فينهي على نفسية الجيش  الكمين  وقبل أن يفيق الفرس يخرج 
. وتلك براعة في استخدام الحرب .الفارسي بعد أن أعياه التعب واليأس

 .النفسية

خالد الفرس بأنه قد زحف إليهم داخل سفن في    أوفي معركة أخري يفاج
لفرات وهو ما لم تتوقعه الفرس من العرب الذين نشأوا في الصحراء ا

السفن   وتلتصقبوابات نهر الفرات    فيغلقواوینتبه الفرس لجيش خالد  
لكن خالد    بالقاع في مشهد مرعب للعرب الذين يركبون السفن ألول مرة

يسأل بسرعة أهل البالد عن السبب فيعلم أنه البد أن أحدا قد أغلق  
فيخرج خالد بنفسه مع ثلة من الفرسان إلى القناطر فيقتل من القناطر  

وجد هناك ویفتح القناطر ویتابع السير في مشهد أقرب إلى األفالم لوال  
 أنه حدث بالفعل !! 

والعجيب أن خالدا انتهي من مهمته ووصل للحيرة بينما تعثر الجيش 
 ،خالد عدة شهورالثاني بقيادة عياض بن غنم في شمال العراق وانتظره  
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فرفض   ،عياضجيش  رافضا مشورة بعض قادته أن يستمر هو بدون  
وتلك من الموافقات .  "هذه خطة الصديق ورأيه عندي يعدل أمة "    :وقال

ا أكثرها !! فقد كانا علي أعلي درجات مالكبيرة بين أبي بكر وخالد و 
 .التفاهم واالتفاق

ساند عياض فوجده . زحف بجيشه لي.وحتى يحقق خالد خطة أبي بكر
وقد حفر أهلها حولها خندقا   )تقع غرب العراق(  عند مدينة تسمي األنبار

ستة منذ  عميقا ال تستطيع الخيل عبوره، وكان عياض محاصرا لهم  
أشهر دون جدوى حتى وصل إليه خالد ففتحت في ساعات معدودة !!!  

فقال الخندق  ورأى  خالد  وصل  ال    :فقد  أَْقَواًما  أََرى  لَُهْم إِن ِي  ِعْلَم 

ولكن خالد    ،!! فتعجب عياض وهو الذي يحاصرهم منذ شهوربِاْلَحْرِب،
فقد خرج   .كان دائما في حروبه يبحث عن الثغرة ووجدها فور وصوله

ورأي خالد أنهم   ،لهمادم  القوم فوق حصونهم ليشاهدوا الجيش الجديد الق
. فكانت خطته أن  .ينظرون إليه وليس على وجوههم ساتر ودون مباالة

  .. وقال .  يجهز ألف رام بالسهام فيرموهم في لحظة واحدة بألف سهم
َفف ق َئ َأْلف   "  :خالد ًدا،  َفَرَمْوا َرْشًقا َواح  َغْيَرَها،  وا  ْم َوال َتَوخُّ َفاْرم وا ع ي وَنه 

َيْت ت ْلَك اْلَوْقَعة  َذاَت اْلع ي ون  َعْيٍن َيْوَمئ ٍذ،   مّ    بذبح وكان خالد قد أمر    .َفس 
 .ضعاف األبل فألقيت في الخندق وعبر عليها الجيش

والعجيب أن خالدا كان قد عجز عن فعل شيء لخندق المسلمين يوم 
ولكنه اليوم يتصرف بعبقریة   .لما كان مع قریش على شركه  ،األحزاب
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ولكنه أيضا للعقول   نور ليس فقط للقلوب واألرواح  ن اإلسالمأاإليمان وك
   .واألذهان

ر يبشرونه  بكتابع خالد انتصاراته في العراق وتتابع الرسل على أبي  
 بالفتوح فقال كلمته المشهورة:  

 أسد فغلبه ؛ األعدا أسدكم على   يا معشر قريش!
ْ
  ت عقم

 !النساء أن يلدن مثل خالد
 حجة خالد 

االنتصارات في زمن قياسي بالعراق، لكنه كان يفتقد  حقق خالد عشرات  
شيء آخر سوى االنتصارات، فقد أحس برغبة شديدة أن يؤدى فریضة  
الحج، تقربا إلى هللا وشكرا له وسعيا للغفران من هللا على أخطائه خالل  

لخمس بقين من ذي القعدة،   العراقخرج خالد حاجا من  هذه المعارك، ف
طریق ، لم ير في  من أصحابه، فسار    قليل  عددحجه، ومعه    متكتما

فكانت   لكنه كان األقصر واألسرع،  منه،  ةأعجب منه، وال أشد صعوب
  خالد وأصحابه محلقون حتى فوجئ الجند أن  غيبته عن الجند يسيرة،  

لم  بل و ،  جيشهلم يعلم بحجه إال من أفضى إليه بذلك من  و   رؤوسهم!!.
ولم يزد   ، فعتب عليهرجوعه بذلك إال بعد  نفسه  يعلم أبو بكر رحمه ّللاَّ 

على ذلك العتاب لشدة حبه له وثقته فيه رغم اعتراض عمر وغضبه  
من أسباب حرص ت هذه الحادثة  وربما كان  ،من تصرف خالد  الشديد

 عمر على عزل خالد بمجرد توليه الخالفة بعد ذلك. 
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 معركة الريموك خالد يف 

على صدور الفرس لم يتنفسوا منه إال بعد أن    اكابوس  كان خالد  
 المسلمينالتوجه لتعزیز  ترك العراق و ب  أبي بكرجاءت األوامر لخالد من  

لقتال المسلمين في   الروم بنفسه  الشام بعد أن خرج هرقل عظيم  في 
بخالد بن الوليد وقال    المقاتلين، فرماهم الصديق    من  مئات األلوف

َينَ  وَم َوساوَس الشيطان    كلمته المشهور: أل نس  أي  بخالد بن الوليد.    الر 
التي هي كانت معركة اليرموك  سأجعلهم ال يحلمون بنصر بعد اليوم، و 

  أول معارك خالد بالشام.

في هذه المعركة ظهرت عبقریة خالد كما لم تظهر من قبل، فهي بحق 
يضا واحدة من أهم المعارك في تاریخ اإلسالم أمعارك خالد وهي    قمة

وربما للعدد الهائل من الصحابة الذين    ،  المعركةربما لكبر حجم  ه  كل
هللا    ،شهدوها رسول  أصحاب  من  رجٍل  ألف  اليرموك  شهد  فلقد 

من    ،2 مائة  نحو  بدر كانوا   -  بدر  أهلفيهم  أهل  وجميع 
 .ثالثمائة وثالثة عشر بدریًا 

ی معركة فالهزائم قد تتابعت على الروم فقرر هرقل أن يدخل  و كانت 
فجهز للمعركة   .أو أن يخسرها كلها  كلها  حاسمة: فإما أن تكون الشام له

على   يقدر  من  كل  إليها  واستنفر  يملك  ما  السالححكل  حتى   ،مل 
 .الرهبان نزلوا من الصوامع ليحمسوا الجند "
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ألسباب سنعرض لها بعد قليل، لكن  وجاء األمر من عمر بعزل خالد  
عظمة شخصية خالد أنه لما بلغه أن عمر عزله وجعل أبا عبيدة    من

َث عليكم أمين  هذه  األمة    :على الجيش بدال منه قال سمعت  رسوَل   ،ب ع 
 ، أمين  هذه  األمة  أبو عبيدَة بن  الجراح    :هللا  صلَّى هللا  عليه  وسلََّم يقول  

خالٌد    :سمعت  رسوَل هللا  صلَّى هللا  عليه  وسلََّم يقول    :فقال أبو عبيدةَ 
، ن ْعَم فتى العشيرة   . صححه األلباني.  سيٌف من سيوف  هللا  عزَّ وجلَّ

 فأمثال هؤالء الرجال هم المخلصون حقا الذين ال تغيرهم المناصب!!.

القيادة ألبي عبيدة تفقوا على االنسحاب من وافاجتمعوا      وصارت 
الشام أقرب  كل  يصيروا  من إلى    حتى  المدد  يأتيهم  فمنها  الصحراء 

. .إذا صارت األمور على غير ما يشتهون   يأووا وإليها يمكن أن    ،عمر
  36وعدد المسلمين حوالى    لفأ  300كانت حشود الروم تقترب من  و 

فجاء خالد إلى أبي عبيدة وهو يرى الحشود فطلب طلبا ال   ، ألف فقط
فقد طلب خالد من أبي عبيدة أن يرد   ،يقدر عليه إال إنسان مخلص هلل

المعركة هذه  أثناء  فقط  الجيوش  قيادة  تتحمل   ،إليه  ال  المعركة  فهذه 
وكان أبو تأخير فى بعض القرارات حتى لو كان الرجلين متفاهمين،  

فأصدر أبو عبيدة أمرا   ،اس إلى خالد وأحبهم إليهعبيدة من أقرب الن
 فلما بلغ األمر معاذ بن جبل قال:   ،إلى كافة القادة أن أطيعوا خالدا 

 أي
ُ
 ها الناس أما واهلل إن ت

ُ
 طيعوه لت

ُ
 طيع

َ
 األمر ن مبارك

  ميمون
َ
 النقيبة ح

ُ
 .ن النية "س
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 : قالف.  .علم خالد بما قاله معاذو 

لقد سبقت له وإلخوانه سوابق  و ،اهلل أما واهلل إني ألحبه يف 
 ال ندركها وال نبلغها" 

وكان عظيم   ،رزةالمباقبل أن تبدأ المعركة خرج فارس من الروم يطلب  و 
ي وهو شيخ قبيلة عبس فرده العبسفخرج إليه ميسرة    ، الجثة كأنه جبل

إليه  ، خالد وقال: أنت شيخ الرومي شاب وال أحب أن تخرج  .  .وهذا 
بن الطفيل وكان شابا صغيرا فرده خالد أيضا وقال: حديث  عمرو    فخرج

ثم قبل   ، نعم  :خالدفقال    ،فخرج الحارث األزدي  ،السن وال تقدر عليه 
. قال: إذن  .قال ال  ؟مثله من قبل  بارزتهل    : وقال  ،أن يصل إليه رده

يرى   كان أبو بكر ال  ،فارس مغوارهو  و )بن هبيرة  قيس  . فقال  .فارجع
  :. فقال خالد.يَّ حوط عل. كأنك ت  .يا خالد  :(خالد غيرهل  مكافئا  في العرب

رج إليه قيس فما أن وصل  فخ.  .أن تخرج أنت أو أخرج أنا إليه  نعم إما
وخالد كان قبل أن يبدأ المبارزة !!! رأسه إليه حتی ضربه ضربة فلقت 

 وطاقاتهم.أعلم بجنوده 

. قال" ارجع يا قيس .اآخر عجيبرأيا  ولكن خالدا كان    .فكبر الجيش
  فارس واحد يهجم على جيش !! في مشهد مهول حيث    ..فاهجم عليهم

لكنها الحرب النفسية التي يتقنها خالد ویعرف من جنوده من يستطيع 
ذلك. وهم    عمل  الروم  صفوف  أمام  سيفه  فحرك  قيس  رجع  وبالفعل 

 . با منه وقد رأوا كيف هد هذا الجبل بضربة واحدةيتراجعون رع
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والواقع أن خالدا لم يكن مترددا كما تردد في هذا الموقف وربما ألنه 
أراد أن يعالج نفسية جنوده وقد انسحبوا من كل الشام وكل المدن التي 

فلما   ،فتحوها ورجعوا إلى الصحراء، فأراد أال تبدأ المعركة بنكسة أخرى 
أن يستغل هذا اإلبهار بكسر نفسية الروم وهم يرون  نجح قيس أراد  

. .فارسا واحدا يهجم عليهم ویرفع معنویات المسلمين بهذا العمل الخارق 
 . وتلك خارقة أخرى لخالد

غير أن الروم لما زحفوا اختاروا مكان المعركة "ضيق المهرب " فال 
يكون هناك أمل للروم سوى النصر، وتحرك جيش الروم بعرض خمسة 

. ومثل هذا الزحف يوقع الرعب في  . يلو مترات وعمق خمسين مترك
 .نفس أي قائد

"   :. فذهب ألبي عبيدة وقال.هنا ظهرت صورة أخرى من عبقریة خالد
إن هؤالء قد أقبلوا بعدد وجند وإن لهم شدة ال يردها شيء وليست خيلي 

)الحظ قال خالد ذلك والجيش يتحرك    .بالكثيرة وال تصمد أمام خيلهم أبدا
أن خالد يرجع إليه ليستشيره رغم أن أبا عبيدة دفع إليه القيادة العامة 

.. فنظر إليه أبو وتلك من توافقيات خالد وأبي عبيدة الرائعة(  ،للجيش
أری أن أنسحب  :عبيدة بقلق وقال: فما الرأي يا أبا سليمان؟ قال خالد

أقاتل فال  انتصر  وأقسمها    ،بخيلي  فإذا  هبيرة  بن  قيس  وبين  بيني 
المعركة وخيلي مرتاحة بعد أن يكون    وإال دخلت   ،ها ونعمتفبالمسلمون  

 . المشاة قد أنهكوا الروم 
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كان خالد يعول على بطوالت الصناديد من الصحابة والتي ال يتسع 
، لكنه بمشورة أبي عبيدة اختار لقيادة المشاة في هذه المجال هنا لذكرها

أبي   بن  سعد  سيدنا  )عمه  وقاص  أبي  بن  عتبة  بن  هاشم  المعركة  
،    المشاة  يختاره على   سئل عمنحين  وقاص( ، وقال أبو عبيدة وقتها:  

البأس،  قال: أ َولّ يها إن شاء هللا َمن ال ي خاف نكول ه وال صدوده عند 
كان هاشم عند حسن الظن به  و ،  عتبة بن أبي وّقاصأ وّليها هاشَم بن  

 رضى هللا عنه في هذه المعركة. هفقئت عينحتى أنه 

ينتصرواو  أن  الروم  الثغرة  ، أوشك  عن  ویبحث  يفكر  وأخيرا .وخالد   ..
فقد رأى خالد أن فرسان الروم قد غرهم االنتصار الوقتي وأنهم   ..وجدها

المسلمين في الخلف تاركين بقية واصلوا الزحف حتى وصلوا إلى نساء  
 ،قد وجدتالتي يبحث عنها  ورأي خالد أن الثغرة    ،جيشهم من المشاة

ألن مشاة الروم صاروا اآلن بغير حماية من فرسانهم وصار الفرسان  
هنا أصدر خالد قراره الحاسم بالتحرك في  و في عزلة عن بقية الجيش.  

لروم والذين أنهكهم مجموعة بقيادته اندفعت نحو مشاة ا  مجموعتين:
من النصر فإذا بهم أمام معركة واحدة  التعب وظنوا أنهم على بعد خطوة  

خلف فرسان الروم يطاردونهم  اندفعتومجموعة ثانية  ..تبدأ من جديد
 . إلى الصحراء

بقية جيش   " الروم  وحاول  المهرب  المكان "ضيق  االنسحاب فوجدوا 
وجاء الفرج بعد الكرب    فقتل منهم اآلالف في أقل من ساعة واحدة.

 .ثم بفضل هذه الخطة األلمعية من ذلك القائد الفذ .بفضل هللا تعالى
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بني خالد وعمر  اخلالف 

بين  العالقة  بأن  التغنى  المؤرخين  من  النفوس  ضعاف  لبعض  يحلو 
عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد كانت عالقة سيئة، مستدلين على  

  والواقع أن   ه هو عزل خالد. ذلك بأن أول شيء فعله عمر بعد خالفت
في تبریر عزله لخالد    ذكرهما بوضوحيعيب على خالد أمرین  كان  عمر  

 :  حيث قال

 .  ، وما كان يصنع يف املالتسرعهإني ما عتبت على خالد إال يف  
وفى رواية أخرى برر عمر فيها بوضوح اعتراض عمر على طریقة 

 :  حيث قال عمر  ،تعامل خالد في موضوع الغنائم
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الحرب   إذن كان يرى سرعة تصرف خالد في  التسرع فعمر  نوع من 
الممكن أن يتسبب في  الوالتهور غير   مقبول من عمر ألن ذلك من 

بالفعل مع خالد  -أخطاء   باإلضافة إلى اعتراض عمر   - كما حدث 
 خالد في توزیع الغنائم. على طریقة

لموقف    تفهمهاعلى الجانب اآلخر نجد شخصية خالد العظيمة تظهر  
وجهة نظره    خالد  وضحأفى نفس الوقت  لكن    ،في هذين األمرینعمر  

  في مرضه الذى مات فيه:  خالدحيث قال    ،وسبب مخالفته لعمر فيهما
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ویلخص خالد من وجهة نظره سبب الخالف في جملة صغيرة حيث  
 يقول:

 
ُ
وهذا  يف حرب ومكيدة، وكنت شاهدا وكان غائبا، ولقد كنت

  خمالفتهعذري يف 
السعي لمرضاة هللا، فخالد   أمام أسلوبين مختلفين في  أننا  فالخالصة 
رجل عسكرى يبحث عن الفرصة وال يتأخر في انتهازها دون أن يستأذن  
في كل شيء  أن يستشار  أنه يجب  غيره، وعمر يرى  أو  من خليفة 

لمين، كما يرى نفسه مسئوال أمام هللا عن كل درهم ليضمن سالمة المس
 ينفق في الدولة وعن طریقة توزیعه.  

ومن هنا كان الخالف ، وهو كما ترى اختالف في طریقة الوصول إلى  
مرضاة هللا وليس فيه هوى شخصى وال ثارات قديمة كما يزعم بعض 

 المؤرخين.
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 وفاة خالد

 :جعل يبكي ویقوله 21سنة  لما حضرت خالد الوفاة 
ةٍ شديدة 
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وفاته:   مرضه  في  أيضا  ف ي  وقال  َوَما  َزْحًفا،  َوَكَذا  َكَذا  َحَضْرت   َلَقْد 
ْبٌر إ الَّ َوف يه  ضربة سيف، َأْو َطْعَنٌة ب ر ْمٍح، َأْو َرْمَيٌة ب َسْهٍم، َوَها   َجَسد ي ش 

ي َحْتَف َأْنف ي َكَما َيم وت   ، َأَنا َأم وت  َعَلى ف َراش  ير   اْلَبع 
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َ
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ْ
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َ
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 : قال  ،ولما علم عمر بوفاته
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ب ه  خالد  أ مَّ  وسمع عمر   :َوَتق ول  َتْند 

 . َأْنَت َخْير  ِمْن َأْلِف ألف من القوم ... إذا ما كبت وجوه الرجال

أم خالد  .ذلكككان    هإن  ،وهللا  فقال: صدقت   لها: يا  . أخالد  .ثم قال 
يدك  عز   ؟تخسرینوأجره   خضبت  وقد  إال  الليلة  تبيتين  أال  عليك  مت 

 .  بالحناء"
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وصيته وقد جاء فيها: وقد  أن يقوم عمر على  أوصى  خالد    والجميل أن
تي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب، فبكى عمر كَ رْ جعلت وصيتي وت  

 :  وإياه كما قال الشاعر  أنت  فقال له طلحة بن عبيد هللا  ،رضي هللا عنه

 وفي حياتي ما زّودتني زادي      ال ألفينَّك بعد الموت تندبني

قيل   المدينة بعد وفاته  فيولما كثر بكاء نساء بنى مخزوم على خالد  
، فقال: دعهن يبكينأال تلعمر    ،نهاهنَّ

 على مثل أبي سليمان تبكي البواكي 
 

 
 مسجد وقبر خالد بن الوليد بحمص

 


