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 د خالد بن الوليد بدمشقمسج
 املعروف اليوم باسم مسجد الشيخ رسالن

 بقلم الباحثة نبيلة القوصي

ينحت و دمشق املدينة العامرة قبل أن تولد بغداد والقاهرة وباريس ولندن، وقبل أن تنشأ األهرام ))
من الصخر وجه أيب اهلول، وبقيت مدينة عامرة بعدما مات أتراهبا واندثرت منهن اآلثار، وفيها تراكم 

ها يف سالف الدهر، ففي نفوسهم من هلها اليوم انتقلت مزايا كل من سكنتراث األعصار، وإىل أ
احلضارة جتري ، فالسجايا مثل ما يف أرضها من آثار التمدن وبقايا املاضي طبقات بعضها فوق بعض

يف عروقهم مع الدماء، وهم ورثتها وحاملو رايتها، وهي فيهم طبع وسجية، ولقد تكون يف غريهم تطبعا 
 (وتكلفا، فأي مدينة مجع اهلل هلا من مجال الفتوة، وجالل الشيخوخة، كالذي مجع لدمشق(

 الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل.                                   
 

 زاوية معامل وأعيان(:)خوتي قراء إ

فلم يبق مما مضى سوى آثار هبا نشأت حضارات دول شىت،  ،أقدم مدن العامل من دمشقإن 
ا فيها ولو استعرضنا م أجداد هم من خرية اخللق هنا وهناك، لتدل األحفاد على مآثر األجداد، متوزعة

  يف اهلواء الطلق! كامال    إنسانيا حضاريا جلاز لنا أن نعد دمشق القدمية متحفا  
مبجلداته  ،دمشق(تاريخ ) :كتابه العمالق  ينتظر منا أن ننفض الرتاب عن ابن عساكرزال ي الو 

لمع صيتها  ، فألهلهايه وسلم بالدعاء هلا و فها النيب صلى اهلل علشر  اليت  عن هذه املدينة املباركة، الكثرية
ا ذكر معرفة مساجد البلد وحصرها بذكر التعريف هل :باب ل يفحيث قا مدن العامل...بني  ةللؤلؤ كا

 :والعدد



 الباحثة نبيلة القوصي  مسجد خالد بن الوليد بدمشق

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                       2

)ستكون دمشق يف آخر  :األسقع قال: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال بن ن واثلةع 
ه كفارا ، وأقلالزمان أكثر املدائن أهال وأكثره أبداال وأكثره مساجدا وأكثره زهادا وأكثره ماال ورجاال

 وهي معقل ألهلها(.
العدد ، أما خارج السور فاثنان وأربعون ،بدأ بتعداد املساجد احملصورة داخل السور القدميمث ي 
عرف خبالد ي الصفوانيةومسجد يف مقربة باب توما عند هنر اجملدول وبقرب : )معد دا   يقولو ... أكثر

 وهو أول مسجد صلي فيه بدمشق(. بن الوليد ألنه صلى فيه وقت احلصار،
  .(ن وكثرة املصلني فيها واملتعبدينبالدي أهلهاوكثرهتا تدل على اهتمام ) :ويكمل القول
قليم من نواحي دمشق خارج باب توما من إ): فها احلموي/ يف معجم البلدان قائال  والصفوانية يعر  

 خوالن.
 .(وخوالن: قرية كانت بقرب دمشق خربت، هبا قرب أبا مسلم اخلوالين وهبا آثار باقية

 



 الباحثة نبيلة القوصي  مسجد خالد بن الوليد بدمشق

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                       3

 ا القدميهشمالية الشرقية من سور الزاوية ال بقعة من أرض دمشقال ن الوليد نزل هذهفسيدنا خالد ب
 للروم  همصار حفروضهم أثناء  يصلي فيه مع جنده ا  مسجداملكان بالذات اختذ يف هذا ، و خارج السور

عبيدة وأبو  أمثال القعقاع بدمشق، للصحابة الكرام هذه أول بقعة شهدت صالة مجاعةف إذا   ...يف دمشق
جمرد قطعة أرض مستطيلة الشكل ال سقف هلا  :وال شك أن املصلى بسيط جدا   ،وغريهم اجلراح

 الف ،جديد سوى باب وجدرانه األربعة فقط شيءومل يستحدث املسلمون فيه أي  مفروشة باحلصب،
 .......ا  ي  ومع األيام والسنني طوي مصلى خالد وأصبح منس ،وجود حملراب أو مئذنة

 
من  اليت روى عنها سيد الكون الكثريهذه األرض املباركة ر قد  ويُ  ل  لكن يظل يف دمشق من يُ 

 أمر بناء املساجد عبدأ يشي يف عهد األتابكة صف القرن اخلامس للهجرةفي منتف ،األحاديث الشريفة
 ،صالة اجلماعةلبكثرة والبد أن نفرق بني املسجد واجلامع فاملسجد ال تقام فيه صالة اجلمعة فقط 

  :وهو يذكر املساجد تاريخ دمشقذكر ابن عساكر يف كتابه وقد 
لى فيه وقت ألنه ص ،عرف مبسجد خالد ين الوليدهنر اجملدول يُ  سجد يف مقربة باب توما، عندم)

 .بدمشق(ي فيه ل  وهو أول مسجد صُ  ،احلصار
حيث قام  ،الشيخ أرسالن الدمشقيهجري، ظهرت شخصية 945نور الدين زنكيويف عهد 

 ....صالة فيهبال فكان املسجد عامرا   ،وتربة تضم الزاوية مسجدا  و  ،باملسجد ببناء زاوية له لصيقة  

http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTourism&pg_id=9577
http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTourism&pg_id=9577
http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTourism&pg_id=33033
http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTourism&pg_id=33033
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 ىل أنترشدنا إ الكتابات املذكورة فوق بابهو  ،، مت ترميم املسجديهجر 965األيويب ويف العهد 
ه...صالح الدين زمنوامسه: أبو الربكات بن أيب علي  ،أحد تالمذة الشيخ أرسالن نقش الكتابة و  ، رمم 

: بسم اهلل الرمحن الرحيم اهلل ال إله إال هو احلي القيوم إن الدين عند اهلل اإلسالم، هذا ءواضح ومقرو 
 رضي اهلل عنه وعن مجيع الصحابة.مسجد خالد بن الوليد صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

 
وهو من  ،وبقي مع الكتابة حمراب حجري صغري جموف داخل اجلدار اجلنويب القبلي للمسجد

 الطراز النوري األيويب.
أن هذا املسجد قد حتول يف القرن احلادي عشر  كر يف احلوليات األثريةاألمر الوحيد الذي ُذ و 
 ..اخلالدية( ..باملدرسة )ة إىل مدرسة لتدريس الفقه ومسيت للهجر 

ح وجبواره ضري ،مكون من ثالث طوابق ،مسجد حيمل اسم الشيخ رسالن هو واليوم هذا املكان
وإىل جنوب  ...والعارف باهلل الشيخ أمحد حارون، وبينهما قبب أثرية ،الشيخ والشيخ صاحل فرفور

 الشيخ رسالن. مقربة يت باسماملسجد واألضرحة توجد مقربة كبرية مُس  
   .ميك احلجرية ذات اللونني املتناوبنيجبعل جدراهنا يف أعالها باملدا ومت جتديد الرتبة
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 هي دمشق احلبيبة مساجدها شواهد على عظمة تارخيها، فهيا معا نتأمل أيضا ماذا قالهذه 

ل من ميبعد  علىيدعى )صليبا(  نزل يف ديرأن خالد بن الوليد ): يف معجم البلدان احلموي ياقوت
باب للنفاذ إىل املدينة عرب ال الباب الشرقي مقابل باب الفراديس، وقد أعان أهل هذا الدير خالدا  

  ..خالد( ..)دير  رف باسموعُ  ،الشرقي
 والذي ،قبالة الزاوية الشمالية الشرقية من سور دمشق ،وكان ينزل يف دير آخر خارج باب توما

مشق، مصلى  له أثناء حصاره لدذه خالد بن الوليد ب اختر  خ   رهو دير مهجو و  ،عرف بدير)مسعان(يُ 
 (....جنودهيصلي به مع  ضرب خيمة وجعلها مسجدا  حيث 
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 واحلرص على مرضاة خ األخالق احملمديةالذي يرس   ،عظيمهذا الدين المجال أسرار  هنا تكمن 
 فكان ،ليهعاهلل ا ما عاهدو  صدقوا ... أناس  بصحابة النيب الكرمي . وطاعة اهلل عز وجل، املتمثلني

 به. ونزينتي ا  تطبيقهم لإلسالم تاج
 اللهم اجعلنا هلم خري خلف...

 
 

 املصادر:
 تاريخ دمشق/ البن عساكر

 معجم البلدان/ للحموي
 احلوليات األثرية للجمهورية السورية

 


