الصحايب اجلليل فضالة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه

الصحابي اجلليل فضالة بن عبيد رضي اهلل عنه
هو الصحايب أبو حممد فضالة بن عبيد بن نافذ األنصاري األوسي العمري أمه عقبة بنت
حممد بن عقبة بن اجلالح األنصارية.
كان من فضالء الصحابة وأعالمهم.
أسلم فضالة قدمياً ،ومل يشهد غزوة بدر ،وكان أول مشاهده هي غزوة أحد ،فقد شهدها
وشهد ما بعدها من الغزوات ،كما شهد بيعة الرضوان.
وشهد الفتح اإلسالمي ملصر.
وقد سكن فضالة بن عبيد دمشق ،ووىل قضاءها ملعاوية ،وجعله أمرياً على غزو الروم يف
البحر.
وقد روى لفضالة عن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخسون حديثاً.
وروى عنه مثامة بن سعد وعلي بن رباح ،وحنش الصنعاين ،ومسلمة ابن صاحل ،وعمرو بن
مالك ،وعبد اهلل بن حمري  ،ورورون.
ويروى أن معاوية بن أيب سفيان حينما عني فضالة لقضاء دمشق بعد أيب الدرداء قال له،
مل أحبك هبا ،ولكن استرتت بك من النار فاسترت.
ويروي التاريخ فيما يروي أنه ملا حضرت الوفاة أبا الدرداء قال له معاوية ابن أيب سفيان:
"من تراه يصلح هلذا األمر؟" يعين قضاء دمشق ،فقال له أبو الدرداء" :فضالة بن عبيد" ،فلما
مات أبو الدرداء أرسل معاوية إىل فضالة فواله القضاء ،وقال له" :أما إين مل أحبك هبا ،ولكين
استرتت بك من النار فاسترت" .وهو يعين أنه حني اوتار فضالة للقضاء مل خيرته جملاملة أو حملاباة،
أو ألي غرض من أغراض الدنيا ،بل اوتاره ألنه يعتقد فيه الصالح ،ويثق بعدله وإنصافه ،فهو
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قد جعل تعيينه وقاية له من النار ،ألن اهلل تبارك وتعاىل سيجزيه ورياً ،وحيفظه من العذاب ،ألنه
أحسن إىل اإلسالم حينما اوتار لوالية القضاء يف دمشق فضالة بن عبيد رضوان اهلل عليه .وأول
من ويل قضاء دمشق أبو الدرداء ،مث فضالة مث النعمان بن بشري مث بالل بن أيب الدرداء مث أبا
مسلم اخلوالين.
وقد يدل على ذلك أنه ملا مات فضاله حرص معاوية على أن يشرتك يف جنا ته ،ومحل
نعشه بنفسه ،وقال البنه" :أعين يا بين ،فإنك ال حتمل بعده مثله".
تويف بدمشق سنة ثالث ومخسني ودفن هبا على ما أمجع عليه احملققون.
املراجع:
 اإلصابة.444/2 : سري أعالم النبالء.141/5 : الطبقات الكربى441/7 : -تاريخ دمشق.212/44 :
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