


 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 -هنع هللا يضر  –

 الحمد هلل وحده والطالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد:

س شاالد بضواد ش واًضا  شارضضل د عض ا للضدوادةا مضن  ضحاشل  فلد دأب بعض  مضن ًى ضي اضت ال ضاٍا

 عضن الةبضي ملسو هيلع هللا ىلص، ومضن وجاهد املب هين، و  املسضمينملسو هيلع هللا ىلص، ممن نط   ادٌى هللا
ع
نلل لةا الضدًن ضاضا

 .  -هنع هللا يضر  –لد شن الىليد املخزومي سضٌى خاأشو  من رال ه ال واًا  البارضل ديف هللا امل
د من الصحاشل الذي وضضهه الةبضي ضضلى هللا عضيضه أنه الىحي  -هنع هللا يضر  –وكد واد ات فاائل خالد 

ضضدا وجعهضض ا نعضض -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الةبضضي » -هنع هللا يضر  -أنضضب شضضن مالضضً ً حضضدً  ودضضضب بسضضيف هللا، ودليضضل  لضض ى ٍز

ضضضد ف ضضضض ي،  ضضضب أخضضضذها جعهضضض   واشضضن اواحضضضل لضةضضضا  كبضضضل أن ً ديضضضه خأضضضاهب، فلضضضاٌ: " أخضضذ ال اًضضضل ٍز

ف ضضض ي،  ضضضب أخضضضذها اشضضن اواحضضضل ف ضضضض ي، وعيةضضاه دضضضذافان، حهللاضضض  أخضضذها دضضضيف مضضضن دضضضيى  هللا 

)ه ضضاب فاضضائل أ ضضحاب الةبضضي. .، شضضاب مةاكضضي  5/77البخضضااي اواه « "حهللاضض  فضض ع هللا عضضض  بخالضضد 

 )ه اب املغازي، شاب ضزوة مؤدل من أاا البام( 5/341شن الىليد( ،  خالد

ومضضضن أوائضضضل مضضضن كضضضدط فيضضضه اشضضضن امل وضضض  الحلضضضت ال افذضضضدي اضضضت ه ضضضاب: امل  ضضضا ، والضضضذي اده  مضضضام اشضضضن 

 ضب وجضد اللضدط فيضه  ومضا بعضدها. 477ديميل احمه هللا ات م  ا  السةل اضت الزضزا ال اعضي ضضه ل 

ضضضدان خضضضه مضضضن بعضضض  املس بضضض كين، وأدبعضضضاهب مضضضن البضضض كيين م ضضضل جضضضىا ت ٍز  وأحمضضضد أمضضضين اضضضت داٍا

اده  .وعبا  العلاد ات عبلٍ 

 .  -هنع هللا يضر  –ً تي بع  ما نلب على ديف هللا املسضٌى خالد شن الىليد  وفيما
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ًدًضضضه،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ف فضضضل الةبضضضي  خالضضضدا  بضضضى شمضضضي جذًمضضضل، فل ضضضل، وأدضضض . -ملسو هيلع هللا ىلص-اشضضضن عمضضض : بعضضض  الةبضضضي  اوي

 .وكاٌ: )الضوب  ني أش أ  ليً مما ضةل خالد( ، م دين

( اضضضضت 7389، خالضضضدا  بضضضضى شمضضضي جذًمضضضضل، و )( اضضضضت املغضضضازي: شضضضضاب بعضضض  الةبضضضضي، ملسو هيلع هللا ىلص4119البخضضضااي ) اواه 

اضضضضضضت  716/  8الاحيضضضضضضام: شضضضضضضاب   ا كذضضضضضضد  الحضضضضضضاهب ش ضضضضضضىا أو خضضضضضضال  أهضضضضضضل العضضضضضضضب فوضضضضضضى اد، وال سضضضضضضا ي 

م الزه ي، عن دالب، عن أشيه  .اللااا: شاب   ا كذد  الحاهب بغيا حم، وضوب من رٍ 

أادضه  ل  ب بعد فض ع مىضل ل سضضمىا، فضضب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإن الةبي :"  -احمه هللا  –كاٌ  مام اشن ديميل 

ً سضضةىا أن ًلىلضضىا: أدضضضمةا، فلضضالىا: ضضضب نا ضضضب نا، فضضضب ًلبضضل  لضضً مضض  ب، وكضضاٌ:  ن هضضذا لضض ب 

أعيضضضان الصضضضحاشل، هسضضضالب مضضضىبى أ ضضضي حذًهضضضل،  شإدضضضالم، فلضضض ضوب، فضضض نى   لضضضً عضيضضضه مضضضن معضضضه مضضضن

الضوضضب  نضضي »  بضضى السضضماا وكضضاٌ:افضضل ًدًضضه  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعبضضد هللا شضضن عمضض ، وضياهمضضا. وملضضا شضضض   لضضً الةبضضي 

. ألنضضه خضضا  أن ً البضضه هللا شمضضا جضض ي عضضض  ب مضضن العضضدوان. وكضضد   (3) « "خالضضد أشضض أ  ليضضً ممضضا ضضضةل 

ىن فلضضل  نضضي شضض يا ممضضا تعمضضضىنع دضضىاة البضضع اا،  ضضب أادضضل عضيضضا، وأادضضل كضضاٌ تعضضابى:  فضضإن عطضض

معه ماال، ف ع اهب نطف الدًا ، وضمن لوب ما دضف حهللاض  ميضغضل اليضضي، ودفضل  لض  ب مضا شلضي 

شضل ، لضب ٌعضٌز خالضدا عضن  مضااة - ملسو هيلع هللا ىلص -ومل هضذا فضالةبي ، اح يارا لئال ًىىن شلي شديا لب ٌعضب شه

لدمضضضه  ألن جميضضضا   ا جضضض ي مةضضضه خ ضضض  أو  نضضضي أمضضض  شضضضال جى  عضضضن  لضضضً، وأكضضض  علضضضى  مضضضا زاٌ ًضضضؤم ه ٍو

، شضضل وضضان م يعضضا لضضه، ولىضضن لضضب ًىضضن اضضت الهلضضه والضضدًن -ملسو هيلع هللا ىلص  -والً ضضه، ولضضب ًىضضن خالضضد معانضضدا لضةبضضي 

 . اه، فخهي عضيه حىب هذه اللايلشمنزلل ضي

، وال مخالهضضل أمضض ه، -ملسو هيلع هللا ىلص  - ن خالضضدا لضضب ً عمضضد خيانضضل الةبضضي :  -رمحهههللا    – ضضب كضضاٌ اشضضن ديميضضل  ...

ضد اضت الضذي ك ضضه بعضد  وال ك ل من هضى مسضضب معطضىم عةضده، ولىةضه أخ ض  همضا أخ ض  أدضامل شضن ٍز

ل لطضضضاحي الغةيمضضضل الضضضذي  سضضضضب، فل ضضضضىه وأخضضضذوا ٌ: أنضضضا مكضضضاأن كضضضاٌ: ال  لضضضه  ال هللا، وك ضضضل السضضضٍ 

أي ضضضا الضضضذًن إمةضضىا   ا ضضضض   ب اضضضت دضض يل هللا ف ب ةضضضىا وال دلىلضضضىا ملضضضن  وأنضضضٌز هللا اضضضت  لضضً:  ًضضضا .ضةمضضه

أللى  ليىب السالم لست مؤمةا د  غىن ع ا الحياة الدنيا فعةد هللا مغانب ه يضاة هضذلً هةض ب 

واضضضضت  ضضضضحيع  مضضضضضىن خبيضضضضااع دضضضضىاة ال سضضضضاا.مضضضضن كبضضضضل فمضضضضن هللا عضضضضضيىب ف ب ةضضضضىا  ن هللا وضضضضان شمضضضضا تع

د كضاٌ،   بضى الح كضا  مضن جويةضل فطضب ةا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بع ةضا ادضٌى هللا »مسضب وضياه عن أدامل شن ٍز

اللضضىم فوزمةضضاهب كضضاٌ: " ولحلضضت أنضضا واجضضل مضضن جنطضضاا اجضضال مضض  ب، فضمضضا ضبضض ةاه كضضاٌ: ال  لضضه  ال 

شضضض   لضضً ت حهللاضض  ك ض ضضه، فضمضضا كضضدمةا  املدًةضضل  املدًةضضل: هللا، فىضضف عةضضه جنطضضااي، ورعة ضضه ش م ضض

                                                           

ضضضل، شضضضاب   ا كضضضالىا:  313 - 4/311اضضضت: البخضضضااي  -مضضضل اخضضض ال  اضضضت جلهضضضا   -امهنع هللا يضر  -الحضضضدً  عضضضن عبضضضد هللا شضضضن عمضضض  (3) )ه ضضضاب الزٍز

)ه ضاب  8خالضد شضن الىليضد  بضى شمضي جذًمضل(  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ازي، شضاب بعض  الةبضي )ه اب املغض 363 - 5/361ضب نا، ولب ً سةىا: أدضمةا( ، 

)ه ضضاب جحيضضام، شضضاب   ا كذضضد  الحضضاهب ش ضضىا أو شخضضال  أهضضل العضضضب فوضضى اد(   دضضنن  9الضضدعىا ، شضضاب افضضل جًضضدي اضضت الضضدعاا( ، 

 - 9/387ملسضضضةد )ا، املعضضضاا (   بغيضضضا الحضضضم(   ا)ه ضضضاب إداب اللاضضضاة، شضضضاب الضضض د علضضضى الحضضضاهب   ا كذضضضد 719 - 8/718ال سضضضا ي 

388. 
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فلضضضاٌ بضضضت: " ًضضضا أدضضضامل أك ض ضضضه بعضضضد أن كضضضاٌ ال  لضضضه  ال هللا  " كضضضاٌ: كضضضضت: ًضضضا ادضضضٌى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الةبضضضي 

كضضاٌ: " فل ضضضه بعضضد أن كضضاٌ ال  لضضه  ال هللا  " فمضضا زاٌ ًى اهضضا حهللاضض  دمة ضضت أنضضي   نمضضا كالوضضا م عضضى ا.

 .«أهن أدضمت كبل  لً اليىم لب

أن املزت ضضضضد ال ًؤاخضضضضذ شاجت ضضضضاده،  5/534م  ضضضضا  السضضضضةل اضضضضت  –رمحهههههللا    – مضضضضام اشضضضضن ديميضضضضل  و هضضضض  

 و ه  لوا نظائ  من السياة ومن دياة الخضهاا ال اشدًن.

الىاكضدي: عضن اجضل، عضن اواًضا  وا شضل ش نضه كض ضوب أخضذا ش ض ا اضت الزاهضيضل، فلضد اوي  وكد واد 

ضضض يعه شبمضضي جذًمضضل، عضضاب عضيضضه اشضضن عضضى  ملضضا كضضدم خالضضد بعضضد   ًضا  شضضن دضضضمل، عضضن أشيضضه، كضضاٌ:

كضضضاٌ: وأعاشضضضه عمضضض ،  أخضضضذ  شضضض م  الزاهضيضضضل، ك ضضضضت ب بعمضضضً الهاهضضضه، كادضضضضً هللا. مضضضا ضضضضةل، وكضضضاٌ:

فلاٌ عبد ال حمن: هذشت، للد ك ضضت كادضل أ ضي شيضدي، ولضى لضب  فلاٌ خالد: أخذت ب شل ل أشيً.

فلضاٌ: أهضل  أخأضان أه ضب أدضضمىا  كضاٌ: ومضن أك ضه، لىةت دل ل كىما مسضمين ش  ي ات الزاهضيل.

ل وضوضضضضب. كضضضضاٌ: هضضضضذشت علضضضضى  أن أضيضضضضا عضضضضض  ب، فضضضض ض  . -ملسو هيلع هللا ىلص-كضضضضاٌ: جضضضضااني ادضضضضٌى ادضضضضٌى هللا  السضضضضٍ 

عن خالد، وضاي، وكاٌ: )ًا خالد!  اوا بضت أ ضحا ي، مهللاض   -ملسو هيلع هللا ىلص-وأع ا ادٌى هللا  ادٌى هللا.

 .(  (3) ًةي   لف امل ا ًةي  امل ا

 الىاكدي: حد ةا ً ي  شن عبد هللا شن أ ي ك ادة، عن أهضه، عن أ ي ك ادة، كاٌ:واوي 

ادضضم هللا،  ملضضا نضضادي خالضضد اضضت الكضضح : مضضن وضضان معضضه أدضضيا فضيدافضضه، أادضضضت أدضضياي، وكضضضت لخالضضد:

 . (2) كاٌ:  نه ال عضب لً ب ؤالا فإنً ميت، و ن هؤالا كىم مسضمىن.

 شدًات ب. -ملسو هيلع هللا ىلص-لذلً ما رالبه الةبي لخالد اجت اده، و كاٌ الذهبي: 

  

                                                           

 ..413/  7وهى عةد اشن هبام  الىاكدي متاون، وال اوي عن  ًا  م وٌى فالخأا ال ًصح.(3)

. دةاده فيه الىاكدي(7)  .، وهى متاون، وفيه ااو م وٌى
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وضضضضان اضضضضت شمضضضضي دضضضضضيب ادة، فبعضضضض  أشضضضضى شىضضضض   لضضضض  ب خالضضضضد شضضضضن  اٌ:هبضضضضام شضضضضن عضضضض وة: عضضضضن أشيضضضضه، كضضضض اوي

فلضضضضاٌ عمضضضض  أل ضضضضي شىضضضض : أدضضضضد  اجضضضضال ٌعضضضضذب  الىليضضضضد، ف مضضضضل اجضضضضاال مضضضض  ب اضضضضت الحظضضضضائ ،  ضضضضب أحضضضض كوب.

 .  (3) ب أم ه، فمذد   بى مسيضمل  ديها دضه هللا على عدوه. كاٌ: وهللا ال أشيب  بعذاب هللا 

ضل الاضٍ  ، عضن هبضام شضن 196/ 7ضعيف: أخ جه اشضن دضعد "وهذا الخأا  ضم أ ضي معاٍو " مضن رٍ 

 ع وة شه. كضت:  دةاده ضعيف، النل اعه شين ع وة وأ ي شى ، هنع هللا يضر.

 

  

                                                           

ل الاٍ  ، عن هبام شن ع وة، عن أشيه، كاٌ  371/  7/  7أخ جه اشن دعد (3) م: أ ي معاٍو واجاله  لا ، لىةه  ...من رٍ 

 .م دل.
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كضدم أشضى ك ضادة علضى  : عن اشن أ ي  ئي، عن الزه ي، عضن دضالب، عضن أشيضه، كضاٌ: (3) املدائمياوي 

 وه ي  بى خالد، فلدم عضيه. أ ي شى ، ف خأاه شل ل مالً شن نىٍ ة وأ حاشه، ف ز ،

دون على أن ًىىن د ٌو ف خ   فلاٌ أشى شى : ه  . ب اده، وودي ماليا، واد السبي واملاٌ ل دٍز

 دخل خالد على أ ي شى ، ف خأاه، واع ذا، فعذاه. وعن اشن  سحاق، كاٌ:

اضضت )الضض دة( : عضضن هبضضام شضضن عضض وة، عضضن أشيضضه،  (7)دضضيفوكضضد واد  دهاضضضيل ال دصضضح م  ضضا مضضا اواه 

ل أه ب أ نىا، وأكامىا، وضضضىا، فهعضضىا م ضل  لضً. كاٌ: شضود إخض ون شةهضي و  شود كىم من السٍ 

وكضدم أخضىه مض مب شضن نضىٍ ة ً بضد الطضدًم دمضه، ٍو ضضي السضبي، فى ضي  ليضه شض د   لً، فل ضضىا.

فلضضاٌ: ال ًضضا عمضض ، لضضب أهضضن  وألضضح عضيضضه عمضض  اضضت أن ٌعضضٌز خالضضدا، وكضضاٌ:  ن اضضت دضضيهه اهلضضا. السضضبي.

ن ألشيب   .ديها دضه هللا على اليافٍ 

أن خالضضدا شضض  السضض اًا،  عهضض  شضضن الز يضضا، وضيضضاه:: عضضن اشضضن  سضضحاق، عضضن   شضضن ج (1)ف دضضيواوي 

فضضاخ ضف كضضٌى الةضضا  فضض  ب واضضت  دضضالموب، وجضضاا  أم دمضضيب واشضضهل وجووضضا، ف هبضضت  فضض تي شمالضضً.

فضضضض م  ب ضضضضب خالضضضضد،  ك ض مضضضضي. -وهللا-فلضضضضاٌ لوضضضضا:  ليضضضضً عمضضضضي، فلضضضضد  علضضضضى مالضضضضً، ووانضضضضت أجمضضضضل الةضضضضا .

ف هضضضي أشضضضى ك ضضضادة ف دضضضه،   هضضضت  ليضضضه.فاضضض  ت أعةضضضاكوب، فلضضضام أشضضضى ك ضضضادة، فةاشضضضده فضضض  ب، فضضضضب ًض

دض ن كضىبت، وأخضذ ببضوادة  ولحم ش  ي شى ، وحضف: ال أديا ات ج ش وهى د ت لضىاا خالضد، وكضاٌ:

 .(4)جع اب الذًن ف ةت ب الغةائب 

 اوهذه ال و 
 
.ًا  ال دصح دةدا

 
 ، وال م ةا

وأما ما  ه ه من دزوجه شام أده ليضل ك ضه، فوذا ممضا لضب ٌعض   : 5/539كاٌ اشن ديميل ات امل  ا  

ضضل ًمةضضل الضض جب، وال هلوضضاا مخ ضهضضىن اضضت عضضدة الىفضضاة: هضضل د ضضضي  بىدضضه، ولضضى   ضضت ليضضان هةضضان د ٍو

لضيضضاف   علضضى كضضىلين. وهضضذلً دةضضازعىا: هضضل ً ضضي علضضى الذميضضل عضضدة وفضضاة  علضضى كضضىلين مبضضوىاٍن 

الضضضىاا، فضضضال شضضضد مضضضن شضضض ااة الضضض حب. وأمضضضا عضضضدة شخضضضال  عضضضدة ال ضضضالق   فضضضإن دضضضضً دضضضب  ا  لضمسضضضضمين 

ل تع ضد مضن اليضاف  أم ال  فيضه نضضزا . شم ض د العلضد، فضإ ا مضا  كبضل الضدخٌى ب ضا فوض الىفضاة ف  ضي

 وهذلً  ن وان دخل ب ا، وكد حاضت بعد الدخٌى حيال.

هذا   ا وان الياف  أضضيا، وأما امل دد   ا ك ضل، أو مضا  علضى اددضه، فهضي مضذهي البضافعت وأحمضد 

وأ ضضضي ًىدضضضف و  لضضض ب عض  ضضضا عضضضدة وفضضضاة، شضضضل عضضضدة ف كضضضل شائةضضضل   ألن الةيضضضاط ش ضضضل شضضض دة الضضضزو ، 

اله كل ل ست رالكا عةد البافعت وأحمد، وهت رالق عةضد مالضً وأ ضي حةيهضل   ولوضذا لضب  وهذه

                                                           

 .املدائمي: هى علت شن  ، الاخبااي، ضعيف(3)

وكاٌ أشى  واوي م ين عن ً ي : فضب خيا مةه. كاٌ عبا  شن ً ي : ضعيف. وهى اشن عم ، الابي، الاديدي.ديف.(7)
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ًىجبضضىا عض  ضضا عضضدة وفضضاة، شضضل عضضدة ف كضضل شائةضضل، فضضإن وضضان لضضب ًضضدخل ب ضضا فضضال عضضدة عض  ضضا، همضضا لضض ب 

 عض  ا عدة من ال الق.

شام أدضضضه فضضضال عضضضدة  لضضضب ًضضضدخل ومعضضضضىم أن خالضضضدا ك ضضضل مالضضضً شضضضن نضضضىٍ ة   ألنضضضه اإه م دضضضدا، فضضضإ ا وضضضان 

، و ن وان كد دخل ب ضا فإنضه ً ضي عض  ضا ادض أااا ش ياضل ال بعضدة وامضضل  عض  ا عةد عامل العضماا 

اضضت أحضضد كضضىل  ب، واضضت  خضض  شضض الا حضضي ، و ن وضضان وضضاف ا أضضضضيا فضضض ب علضضى ام أدضضه عضضدة وفضضاة اضضت 

لوضضضاا مضضضن ً عضضضل أحضضضد كضضضىل  ب. و  ا وضضضان الىاجضضضي ادضضض أااا ش ياضضضل فلضضضد دىضضضىن حاضضضضت. ومضضضن اله

بعضضضض  الحياضضضضل ادضضضض أااا، فضضضضإ ا وانضضضضت اضضضضت إخضضضض  الحضضضضي  جعضضضضل  لضضضضً ادضضضض أااا لدالل ضضضضه علضضضضى شضضضض ااة 

و الزمضضضضل فضضضة ن لضضضب نعضضضضب أن اللاضضضيل وكعضضضت علضضضى وجضضضه ال ٌسضضضى  ف  ضضضا الاجت ضضضاد وال عضضضن  الضضض حب.

 أ هض شم ل  لً من كٌى من ً يضب شال عضب، وهذا مما ح مه هللا وادىله.

 

عضن مالضً شضن نضىٍ ة الياشضىتت ال مينضي )انظض   177 - 6/173كضاٌ اشضن ه يضا اضت " البداًضل وال  اًضل " و 

ضضضضض ة، فضمضضضضضا 6/345د جم ضضضضضه اضضضضضت جعضضضضضالم  ( : " وضضضضضان كضضضضضد ضضضضضضانل سضضضضضزاط حضضضضضين كضضضضضدمت مضضضضضن أاا الزٍز

دم مالً شن نضىٍ ة علضى مضا  ب د حضت  بى شالدها، فضما وان  لً ن -لع  ما هللا  -ادطضت شمسيضمل 

وان من أم ه، ودضىم ات ش نه، وهى ناٌز شميان ًلاٌ لضه الب ضاط، فلطضدها خالضد ش ةضىده. . فضمضا 

وضضضضل الب ضضضاط وعض  ضضضا مالضضضً شضضضن نضضضىٍ ة فبضضض  خالضضضد السضضض اًا اضضضت الب ضضضاط ًضضضدعىن الةضضضا  فادضضض لبضه 

شضن نضىٍ ة فإنضه م  يضا اضت أم اا شمي دميب شالسمل وال اعل، و ذلىا الزهضىا ،  ال مضا وضان مضن مالضً 

ل  أمضضضض ه، م ضضضضةع عضضضضن الةضضضضا ، ف اادضضضضه السضضضض اًا ف دضضضض وه وأدضضضض وا معضضضضه أ ضضضضحاشه، واخ ضهضضضضت السضضضضٍ 

، أه ضضب أكضضامىا الطضضالة، وكضضاٌ إخضض ون:  ه ضضب -الحضضااا شضضن ا عضضت جنطضضااي  -فضض  ب، فبضضود أشضضى ك ضضادة 

شضضدًدة الأضضاد، فةضضادي لضضب ًؤ نضضىا شالطضضالة وال ضضضضىا فيلضضاٌ:  ن جدضضااي شضضادىا اضضت هبضضىلوب اضضت ليضضضل 

مةضضادي خالضضد: أن أدفئضضىا أدضض اهب، فظضضن اللضضىم أنضضه أااد الل ضضل، فل ضضضىهب، وك ضضل ضضض اا شضضن جزوا 

لاٌ شضل ادض دتى خالضد مالضً شضن نضىٍ ة ف نبضه مضا ضضدا مةضه مضن م ابعضل سضزاط  مالً شن نىٍ ة، ٍو

ةضضضل الطضضضالة  فلضضضاٌ مالضضضً:  ن ضضضضاحب ىب وضضضان ًضضضزعب وعلضضضى مةعضضضه الزوضضضاة، وكضضضاٌ: ألضضضب تعضضضضب أه ضضضا كٍ 

 لضضضضً، فلضضضضاٌ: أهضضضضى ضضضضضاحبةا ولضضضض ب شطضضضضاحبً  ًضضضضا ضضضضض اا اضضضضض ب عةلضضضضه، فاضضضض  ت عةلضضضضه. .،  لضضضض ، 
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