الباحثة نبيلة القوصي

الصحايب اجلليل فضالة بن عبيد

فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس األنصاري
أبو محمد ،صحابي ت 53 :هجري املو افق  673ميالدي
الباحثة نبيلة القوص ي
تقع مقربة الباب الصغري ،جنويب دمشق خارج السور ،وحيدها شرقا :جامع جراح ،والشاغور الرباين
والقراونة واملزاز ومقام السروجي ،وجنواب :ابب املصلى والنهر األبيض وشارع ابن عساكر ،ومشاال:
شارع البدوي .وغراب :طريق امليدان الرئيسي الذي كان يسمى سوق الغنم حيث املدرسة األفريدونية
والصابونية وتربة مردم بك وجامع النقشبندي والسويقة والشارع العام اجلديد املؤدي إىل ابب املصلى.
تضم هذه املقربة تراب خاصة معزولة عن القبور األخرى ،خصصت للحكام واألمراء واألولياء وآل
البيت والصحابة واألعالم ،شأهنا شأن مجيع مقابر دمشق األخرى ،وممن دفن يف هذه املقربة فضالة بن
عبيد (ت53هـ672/م) ،صحايب جليل ،وِل القضا ملعاوية بعد أيب الدرداء ،و دفن جبانبه فيما بعد.

فمن هو فضالة بن عبيد؟
امسه:
فضالة بن عبـيد بن انقد بن قيس بن صهيب بن األصرم بن جحجيب بن كلفة بن عوف بن عمرو
بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي العمري يكىن :أاب ُممد.
أول مشاهده أحدُ ،ث شهد املشاهد كلها ،وكان ممن ابيع حتت الشجرة بيعة الرضوان ،وانتقل إىل
الشام وسكن فيها وله دار بنواحي سوق القمح ،وشهد فتح مصر ،ووِل القضاء بدمشق ملعاوية،
استقضاه يف خروجه إىل صفني ،وقال له :مل أحبك هبا ،ولكن استرتت بك من النار ُث أمره معاوية
على جيش ،فغزا الروم يف البحر ،و;ان خليفة معاوية على دمشق إذا غاب عنها.
روى :عن النيب صلى هللا وعليه وسلم ،وعمر بن اخلطاب ،وأيب الدرداء.
روى عنه :حنش الصنعاين ،وعمرو بن مالك اجلنيب ،وعبد الرْحن بن جبري ،وابن ُمرييز ،وغريهم.
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وفاته:
تويف فضالة سنة ثالث ومخسني ،يف خالفة معاوية ،وقيل :تويف سنة تسع وستني ،فحمل معاوية
سريره ،وقال البنه عبد اَّلل :أعين اي بين ،فإنك ال حتمل بعده مثله! وكان موته بدمشق ،وبقي له هبا
عقب.
رْحهم هللا مجيعا ورضي عنهم.
نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا وإايكم من خرية أهل الشام دمشق ،فنكون خري خلف خلري سلف
صاحل إبذن هللا.

املصادر و املراجع:
ـ اتريخ دمشق  /ابن عساكر.
ـ أسد الغابة  /ابن األثري.
ـ احلوليات األثرية ،جملد  / 35مديرية اآلاثر واملتاحف.
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