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 د بن العاصيالصحابي خالد بن سع

 (إخوته في دمشقو  فنن السابقين لإلسالم، د  )م

 لـ الباحثة نبيلة القوص ي

 :زاوية معامل وأعيان اءقر إخويت 

ما حوهلا و  مشقراب دظهر لنا بأن تي  ما ق راها و  مدينة دمشقيف  وافناملؤرخون القدامى ممن د   كتب  
صيه إال عدد ال ي  يف  ،اء األجالءالعلمو  التابعني األكابرو   دماء الصحابة الكرام قد اختلطت بذراته

، أهلهافضل و  بركة الشاممسعوا بأحاديث املصطفى عن  هم الرباين ما هو إال أهنمسرّ ، و مالعاّل امللك 
))جيتيب إليها خريته من  :السالمو  عليه الصالةأن يشملهم قوله  ...واحد ألمرطمح ت قلوهبمو  مواد  فق  

  !. ما أمجلها من منافسة إميانية صافية.عباده((

حلظة قدسية مغيبة نسائم اميانية تدعوك للوقوف  جتد بني أزقة دمشق القدمية كيفما مشيت  إنك  
ندعوكم حنن و  ...لإلميانن سبقونا م  بعض سري من العظة و  هي استخالص العربةو  ، أالعن نفسك
 قيلو  النيب الكرمي،بق صدّ و  من أسلم ،أو رابع ،كان خامس  د الصحابة الذيعند سرية أحللوقوف 

 ؟، فمن هومابكر رضي اهلل عنه أسلم بعد أيب أنه

  هو أحد السابقني األولني،و  بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف،اهو خالد بن سعيد 
أبو أحيحة من كرباء اجلاهلية، مات قبل غزوة بدر  والده ...كان هادئ السمت، ذكي الصمت

أقام و  هاجر إىل احلبشةو  يف اإلسالم، قالت: كان أيب خامسا  روي عن أم خالد بنت خالد،  ..مشركا  
 .((بسم اهلل الرمحن الرحيم)) :قالت: أيب أول من كتبو  لدت أنا هبا.و  و  بضع عشرة سنة،
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 :مه حكاية تستحق منا التأملبب إسالسلو 

ن ورائه يدفعه أبوه م  و  ذات ليلة رأى خالد بن سعيد يف منامه أنه وقف على شفري نار عظيمة،
جيذبه و  قبل عليهسلم ـ ي  و  يريد أن يطرحه فيها، مث رأى رسول اهلل ـ صلى اهلل عليهو  حنوها بكلتا يديه،

 يسارع إىل دار أيب بكرو  ليصحو من نومه اللهب،و  عن النار بيمينه املباركة من إزاره فيأخذه بعيدا  
هذا رسول اهلل فاتبعه، فإن اإلسالم و  يقص عليه رؤياه، فقال أبو بكر له: إنه اخلري أريد لك،و 

 ك عن النار.حاجز  

 بح من اخلمسة األوائل يف اإلسالم،هكذا أصو  أسلم من فوره ليكون رابع أو خامس من أسلم،ف
مظلمة ليصبح حبيسها، مث راح يرهقه  ه يف غرفةده بإسالمه اهنال عليه ضربا مث زجّ عندما علم والو 

 ،القوت كمنعنّ أل تالاّل و  :هو ثابت على دينه إىل أن يئس والده منه، فأطلقه قائال  و  ،عطشا  و  جوعا  
 ...اهلل خري الرازقني: و فأجابه خالد
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وأقام يف املدينة املنورة  مع إخوانه سنة سبع،عاد و  كان من املهاجرين إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية،
 مجيع املشاهد مع الصحابة. ليشهد

ما لبث أن عاد عندما مسع بوفاته مث على اليمن،  بعثه واليا   سلم،و  صلى اهلل عليه قبل وفاة النيبو 
 سلم.و  صلى اهلل عليه

بعثهم إىل الشام لقتال ني املسلمني ح جيوشاستعمله على جيش من  ،بكر اخلالفة بعد تويل أيبو 
يف صدر خالفة عمر رضي اهلل  دمشققرب من بال)مرج الصفر( مبوقعة  استشهدما لبث أن ف، الروم
، شاهدين له بأنه كان فقالوا: اللهم ارض عن خالد بن سعيد رآه املسلمون مع الشهداء و  عنه،
 .بسالة ضد الروم أثناء قتاله هلمو  شد ضراوةاأل

 عشرين ليلة.و  قبل وفاة أيب بكر بأربع (موقعة أجنادين)كان استشهاده يف   :قيلو 

 ؟من هذا الرجل :بعد أن أسلم سأل وي بأن الذي قتلهحيث ر   :الستشهاده حكاية تستوقفنا إنو 
 إىل السماء. فإين رأيت نورا له ساطعا  

 يد األموي،عمرو بن سعو  أبان بن سعيد، مها:و  إسالم أخيهم، بسببوله أخوة أسلموا فيما بعد 
 رضي اهلل عنهم. قد قتلوا يوم أجنادين،و 
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باب و  ما بني باب توما ،عرف إال فيما ذكرته احلوليات األثرية عن قرب خالد بن سعيدال ت  قبورهم 
لصحابته خري و  جعلنا لنبينا الكرميو  أمجعني،. رضي اهلل عنهم .فنوا يف أطراف دمشقرمبا د  و  شرقي،

 العقيدة.و  نه املو  سلوكالخلف يف 

 باب شرقيالذي بين باب توما وبين سور ال
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 ـ تاريخ دمشق / البن عساكر

 ـ سري أعالم النبالء / للذهيب

 البن حجر العسقالينـ اإلصابة / 

 ـ احلوليات األثرية للجمهورية العربية السورية

 توماباب 

 شرقيباب 


