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ملخص: 
يتناول هذا البحث �سرية الفقيه واملحدث والعابد املقد�سي رجاء بن حي�ة الكندي، من 
حيث ن�ساأته ودوره يف احلياة العامة يف الدولة الأم�ية. ن�ساأ رجاء يف بي�سان التابعة جلند 
الأردن اآنذاك، ثم اإنتقل اإىل بيت املقد�ض يف جند فل�سطني وا�ستقر فيها اإىل اأن ت�يف، وتعلم 
القراآن واحلديث والفقه على اأيدي عدد من كبار ال�سحابة والتابعني فيها، حتى �سار من 
اأبرز فقهاء ال�سام وحمدثيها وعبادها، وتتلمذ على يديه العديد من املحدثني والفقهاء من 
اأبناء ال�سام واحلجاز والعراق وم�رص يف اأثناء رحالته اإىل تلك الأم�سار اأو عند قدومهم اإىل 
القد�ض لل�سالة والزيارة. و�سارك يف احلياة ال�سيا�سية والإدارية والع�سكرية زمن املروانيني 
ب�سكل فاعل، فقد �سغل العديد من املنا�سب الإدارية مثل اإدارة دي�ان الر�سائل وبيت املال، 
واأ�رصف على بناء قبة ال�سخرة، وعمل م�ست�ساراً �سيا�سيًا خللفاء بني مروان وخا�سة �سليمان 
بن عبد امللك وعمر بن عبد العزيز، فقدم لهم الن�سح وامل�س�رة، ووقف اإىل جانبهم يف وجه 
الفرق التي �سككت يف �رصعية خالفتهم، و�سارك يف قتال اخلارجني عليهم، واأ�سهم يف جهاد 
الروم من خالل م�ساركته امل�ستمرة يف حمالت ال�س�ائف وال�س�اتي، فحظي باحرتام اخلالفة 

وتقدير العلماء وعامة النا�ض لعلمه وف�سله. 
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Raja'a Bin Haywa al- Kindi and his Role 
in Puplic Life in the Umayyad Era

Abstract: 

This research deals with the biography of Jerusalemite jurist, scholar 
and worshiper Raja'a Bin Haywa Al- Kindi and his role in public life in the 
Umayyah Era. He was born in Baisan city and settled in Jerusalem till his 
death. He learned Jurisprudence and prophetic tradition (Hadith) by numbers 
of companions and followers of the prophet till he became a famous Jurist 
scholar and worshiper in Great Syria (Al- Sham Province) . 

He taught many students Islamic Doctrine and Hadith in Great Syria, 
Hijaz (Now part of Saudi Arabia) , Egypt and Iraq, and contributed effectively 
in the political, administrative and military life during the Marwani Era. 
He worked as a director of Bayt- al- Mal (Treasury) and Diwan Al- Rasael 
(Communication) . He supervised the construction of the Dome of the Rock. 
Al- Kindi also worked as a secretary to the Marwani Caliphs and supported 
them to face the parties which questioned the legitimacy of their ruling as 
Caliphs. He fought dissident groups and contributed in fighting the Romans. 
Because of Al- Kindi services he won the respect of the rulers (Caliphs) , 
scientists and others. 
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مقدمة: 
يتناول هذا البحث اأحد رجالت فل�سطني البارزين يف الع�رص الأم�ي وه� الفقيه رجاء 
بن حي�ة الكندي بهدف اإلقاء ال�س�ء على �سريته وبيان دوره يف احلياة العامة يف الدولة 
التحاقه  الباحث قلة املعل�مات عن رجاء قبل  التي واجهت  اأبرز امل�سكالت  الأم�ية. ومن 
بخدمة الأم�يني، اإذ مل تذكر امل�سادر التي ترجمت له �سيئًا يذكر عن طف�لته واأ�رصته، وتركز 

حديثها عن دوره يف احلياة ال�سيا�سية والإدارية والعلمية. 
وق�سم البحث اإىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة وقائمة بامل�سادر واملراجع. تناول 
املبحث الأول: ن�ساأته من حيث ا�سمه ون�سبه وثقافته، وا�ستعر�ض املبحث الثاين دوره يف 
احلياة ال�سيا�سية والإدارية زمن املروانيني، ودر�ض املبحث الثالث دوره يف احلياة العلمية. 

وا�ستملت اخلامتة على خال�سة البحث ونتائجه. 

املبحث األول - نشأته: 
ه� رجاء بن حي�ة بن جرول، ويقال َخْنزل، ويقال جندل، بن الحنف بن ال�سمط الكندي 
ويكنى اأب� املقدام واأب� ن�رص. )1( ولد ون�ساأ يف مدينة بي�سان التابعة جلند الأردن، ثم انتقل 
اإىل فل�سطني وا�ستقر يف بيت املقد�ض. )2( لذلك فاإن بع�ض الروايات تن�سبه اإىل جند الأردن 
الذي ولد فيه، واأكرثها ين�سبه اإىل جند فل�سطني الذي ا�ستقر فيه حتى ت�يف. )3( ومل تت�افر 
معل�مات عن تاريخ ولدته، وميكن تقدير ذلك على وجه التقريب من خالل ما ذكره رجاء 
نف�سه باأنه التقى يف �سغره وه� برفقة والده بال�سحابي معاذ بن جبل )ت: 18هـ/ 639م( 
، واأن معاذ اأ�سار على والده بتعليمه القراآن. )4( وهذا يدل على اأنه ولد قبل �سنة 18هـ، ومما 
ي�ؤيد ذلك روايته للحديث عن ال�سحابي املقد�سي عبادة بن ال�سامت الأن�ساري )ت: 34هـ/ 
654م( . )5( وتذكر بع�ض الروايات اأن جده جرول كان من ال�سحابة. )6( وكان والده من 

رواة احلديث الذي روى عنهم رجاء احلديث النب�ي. )7( 
وجتاهلت امل�سادر ذكر ا�سم اأمه كما جتاهلت ذكر زوجاته. واقت�رص حديثها عن اأ�رصته 
على ذكر اثنني من ابنائه وهما: عا�سم و�سلمة، واأحد اأحفاده وه� كامل بن �سلمة. فذكرت 
ومكح�ل  والده،  عن  النب�ي  احلديث  روى  واأنه  الثقات،  احلديث  رواة  من  عا�سم  ابنه  اأن 
الدم�سقي، وعمر بن عبد العزيز. )8( فيذكر عا�سم اأنه �سمع خطبة لعمر بن عبد العزيز كان 
م��س�عها الت�بة عن الذن�ب. )9( وكان حفيده كامل بن �سلمة من رواة احلديث والأخبار، 
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وقد روى عنه اأب� م�سهر الدم�سقي )ت: 218هـ/ 838م( اإ�سادة اخلليفة ه�سام بن عبد امللك 
مبكانة جّده رجاء العلمية. )10( 

در�ض رجاء بعد انتقاله اإىل بيت املقد�ض القراآن والفقه واحلديث النب�ي على يد عدد 
اأ�سهر  الدرداء، حتى �سار من  واأم  الأن�ساري  ال�سامت  بن  فيها، مثل عبادة  ال�سحابة  من 
املقد�ض،  بيت  علماء  من  باأقرانه  ق�ية  عالقات  ربطته  وقد   )11( وحمدثيها.  ال�سام  فقهاء 
رجاء  كان  الذي  717م(  99هـ/  )ت:  اجلمحي  حمرييز  بن  اهلل  عبد  الفقيه  مقدمتهم  ويف 
ي�سيد ب�رعه وتق�اه ويح�رص جمل�سه. قال رجاء: "اأتانا نعي ابن عمر ونحن يف جمل�ض ابن 
والقارئ  )ت: 135هـ/ 752م(  اخلرا�ساين  يزيد  بن  والقا�ض عطاء  والفقيه   )12( حمرييز". 
رجاء  وكان   )13(  . 769م(  152هـ/  )ت:  العقيلي  عبلة  اأبي  بن  اإبراهيم  املقد�سي  والفقيه 
على معرفة باأح�ال القد�ض ومعاملها، فقد ذكر التابعي عبد احلميد بن يزيد اجلذامي )ت: 
اأنه �سهد جنازة ببيت املقد�ض مع رجاء بن حي�ة، فدله الأخري على قرب  149هـ/ 766م( 
ال�سحابي عبادة بن ال�سامت الأن�ساري مبقربة باب الرحمة، وقال له: "يا اأبا عمرو هذا قرب 

اأخيك عبادة بن ال�سامت اإىل جانب احلائط ال�رصقي، يعني ببيت املقد�ض". )14( 
وقد عرف رجاء بزهده وكرثة عبادته. )15( وكان يل�م الفقيه الزهري على اإ�رصافه الذي 

يدفعه اإىل ال�ستدانة من النا�ض. )16( وعرف رجاء بحكمته وحلمه واأناته. )17( 
الزهد ل  اأن  ال�سام وزهادهم يف ع�رصه يرى  وكان رجاء بن حي�ة �ساأنه �ساأن عباد 
والرتغيب  امللذات  والإعرا�ض عن  ال�سه�ات  والن�افل وقمع  بالفرائ�ض  القيام  يقت�رص على 
وتعميق  عليها،  واإ�رصاف  احلياة  وم�ساركة يف  واجتهاد  اأنه عمل  يرى  كان  بل  الآخرة  يف 
للروح الإ�سالمية وتق�ية لها متاأ�سيًا يف ذلك ب�سنة ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( و�سرية 
بع�ض  اإدارة  ت�ىل  فقد  واخلطابة،  واحلديث  بالفقه  علمه  اإىل  وبالإ�سافة  العظام.  اأ�سحابه 
جهاد  يف  و�سارك  ال�سخرة،  قبة  بناء  على  واأ�رصف   ، والر�سائل(  اخلامت  )دي�اين  الدواوين 
الروم والرباط يف الثغ�ر، وكان له اأثر كبري يف ر�سم �سيا�سة اخللفاء الأم�يني الذين عمل 
اأو م�ست�ساراً لهم مثل: �سليمان بن عبد امللك وعمر بن عبد العزيز. )18( وت�يف رجاء  وزيراً 
يف خالفة ه�سام بن عبد امللك �سنة 112هـ/ 730م. )19( ومل حتدد امل�سادر التي ترجمت 
له مكان ال�فاة، ول مقدار �سّنه عند وفاته، وبناًء على ما ورد عن تاريخ م�لده، فيت�قع اأنه 

جاوز املائة عام. )20( 

املبحث الثاني - دوره يف احلياة اإلدارية والسياسية يف الدولة األموية: 
اأنه  ويبدو   )21( اأمية.  بني  خلفاء  اأول  �سفيان،  اأبي  بن  معاوية  حي�ة  بن  رجاء  اأدرك 
ات�سل به، فقد روى عنه احلديث النب�ي. )22( غري اأنه ل ترد اأي اإ�سارة عن تكليفه مبهمات 



262

أ.د. هاني أبو الرب رجاء بن حيوة الكندي ودوره في احلياة العامة في الدولة األموية

اإدارية اأو �سيا�سية يف خالفة معاوية. وتفيد الروايات املت�افرة باأنه دخل يف معرتك احلياة 
فقد   ، )65- 86هـ/ 684- 705م(  مروان  بن  امللك  عبد  وال�سيا�سية يف خالفة  الإدارية 
�سهد مع عبد امللك ح�سار زفر بن احلارث الكالبي يف قن�رصين التي حت�سن بها بعد فراره 
من معركة مرج راهط �سنة 65هـ، وحّمله عبد امللك ر�سالة اإىل زفر يدع�ه فيها اإىل الطاعة 
والدخ�ل يف اجلماعة، فبّلغ رجاء الر�سالة. )23( وكّلفه عبد امللك اأي�سًا بالإ�رصاف على بناء 
بن  نعيم  م�له  اإليه  و�سم  691م(   -685 72هـ/   -66( الأق�سى  وامل�سجد  ال�سخرة  قبة 
�سالمة احلمريي، فلما انتهى من بنائها وت�فر من نفقاتها مئة األف دينار، كتب رجاء اإىل 
عبد امللك يف دم�سق يخربه بذلك، فطلب منه اخلليفة اأن ي�سهرها ويطلي بها قبة ال�سخرة، 
بعد اأن رف�ض رجاء وم�ساعده قب�ل املبلغ كجائزة لهما على دورهما يف اإجناز امل�رصوع. 
)24( فك�سب رجاء بعفته واأمانته ثقة عبد امللك الذي عينه خازنًا على بي�ت الأم�ال. )25( 

ووله ق�سمة الغنائم يف اإحدى احلمالت التي وجهها اإىل بالد الروم بقيادة ابنه م�سلمة. )26( 
واأ�سند اإليه مهمة الإ�رصاف على تربية ابنه �سليمان بن عبد امللك. )27( واأر�سله اخلليفة برفقة 
اأخيه ب�رص بن مروان اإىل العراق عندما وله اإياها )73- 74هـ/ 692- 693م( ، فقدم رجاء 
مع ب�رص اإىل الك�فة وعمل م�ست�ساراً له، واأمره ب�رص ان ي�سلي بالنا�ض فيها، والتقى خاللها 
عدداً من فقهاء العراق وحمّدثيها. )28( وخرج اإىل م�رص برفقة واليها عبد العزيز بن مروان 
)65- 85هـ/ 684- 704( . )29( واأ�سار رجاء على عبد امللك بالعف� عن اأ�رصى ث�رة ابن 
قال  بن�سيحته  امللك  عبد  فاأخذ  بقتلهم  هّم  عندما  )80- 83هـ/ 699- 702م(  الأ�سعث 
رجاء "يا اأمري امل�ؤمنني اأذّكرك اآلء اهلل عندك بالعف� عنهم، فعفا عنهم واأمر بتخليتهم". )30( 
رمبا يع�د هذا التقارب بني رجاء وعبد امللك اإىل ك�نهما من الفقهاء البارزين، فقد كان عبد 
امللك اأي�سًا اأحد فقهاء امل�سلمني يف ع�رصه. )31( واإىل وفاء رجاء واإخال�سه للخليفة الذي 
حافظ عليه حتى بعد وفاة الأخري فكان يكرث الرتحم عليه". )32( واتخذه اأبناء عبد امللك من 

بعده "وزيراً وم�ست�ساراً وقّيمًا على عمالهم واأولدهم". )33( 
و�سار رجاء من فقهاء ال�سام املقربني من اخلليفة ال�ليد بن عبد امللك )86- 96هـ/ 
705- 715م( . )34( وقد رافقه يف رحلته اإىل احلجاز يف م��سم حج 91هـ/ 709م، وح�رص 
يف اأثنائها خطبة ال�ليد يف ي�م جمعة يف امل�سجد النب�ي. )35( وكان اأثرياً عند تلميذه وويل 
بعد  واإخ�ته  املهلب  بن  يزيد  باإجارة  اأقنعه  الذي  امللك. وه�  بن عبد  �سليمان  ال�ليد،  عهد 
هروبهم من �سجن احلجاج �سنة 90هـ، حيث ات�سل�ا برجاء وت��سل�ا به عند �سليمان لكي 
"َمْن ذا الذي  اإجارتهم، قال له رجاء:  اأخيه ال�ليد، وعندما تردد �سليمان يف  يجريهم عند 
يرج�ك واأنت ويل عهد وقد ا�ستجار بك مثله فلم جُتره، ومل يزل به حتى اأجاره، وكتب اإىل 

ال�ليد بذلك". )36( 
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وزادت مكانة رجاء ونف�ذه يف خالفة �سليمان بن عبد امللك حيث عمل رجاء م�ست�ساراً 
له، قال ابن عبد احلكم "كانت له )رجاء( من املنزلة واخلا�سة عند �سليمان بن عبد امللك، ما 
لي�ض لأحد، يثق به وي�سرتيح اإليه". )37( وقد عرّب اليعق�بي عن ذلك بق�له "كان الغالب على 
�سليمان بن عبد امللك رجاء بن حي�ة الكندي". )38( وقال ابن ع�ساكر: "كان رجاء بن حي�ة 
�ساحب اأمر �سليمان وم�س�رته". )39( وذكر الذهبي اأن رجاء بن حي�ة: "كان وزيراً ل�سليمان 
)40( وقد لزمه منذ ت�ليه اخلالفة حتى وفاته، فا�ستقبل رجاء مع �سليمان  بن عبد امللك". 
اإىل القد�ض لتهنئته باخلالفة. )41( وكان �سليمان ي�ست�سريه يف  وف�د الأم�سار التي جاءت 
فاأ�سار  فل�سطني،  ا�ست�ساره يف تعيني قا�ٍض على  فقد  والعمال،  ال�لة  الدولة وتعيني  اإدارة 
�سليمان  فاأخذ  املن�سب،  هذا  يف  الهمداين  م�هب  بن  اهلل  عبد  بن  يزيد  بتعيني  رجاء  عليه 
مب�س�رته، كما ا�ست�ساره يف تعيني عمر بن عبد العزيز خليفة من بعده. )42( وكلفه �سليمان 
مبراقبة عماله على الأم�سار وتتبع �سريتهم، فقد وىل �سليمان عمر بن عبد العزيز املدينة، 
واأراد اأن يعرف حاله و�سريته يف اأهلها: "فبعث اإليه رجاء بن حي�ة لياأتيه بخربه وطريقته 
يف  �سليمان  ورافق   )44( اخلامت.  دي�ان  �سليمان  ووله   )43( وطعمته".  �سريته  يف  وحاله 
رحلته اإىل احلجاز يف م��سم عام 97هـ، والتقى بعلمائها وعلى راأ�سهم طاوو�ض بن كي�سان 
الهمداين. )45( وكان يرفع ل�سليمان حاجات الفقراء وال�سعفاء الذين ل ي�ستطيع�ن ال��س�ل 
اإليه. )46( و�سارك يف ت�سييع جنازة اأي�ب بن �سليمان بن عبدامللك، ووقف اإىل جانب اخلليفة 
ي�ا�سيه ويخفف من م�سابه. )47( وت�ىل متري�ض �سليمان يف مر�سه الأخري مبرج دابق ومل 
العربيات  اأبناَءه من  اأن يعني وليًا للعهد ووجد  اأراد �سليمان  يفارقه حتى وفاته، وعندما 
�سغاراً مل يبلغ�ا احللم، واأبناَءه البالغني من اأمهات اأولد ل يطمع�ن باخلالفة، وفقًا لنظرية 
الأم�يني يف احلكم، ا�ست�سار رجاء فيمن ي�ليه اخلالفة من بعده، فاأ�سار عليه بتعيني عمر 
بن عبد العزيز، فاأبدى �سليمان تخ�فه من عدم م�افقة اإخ�ته "اأتخّ�ف من بني عبد امللك 
اأن ل ير�س�ا". اأ�سار عليه رجاء بتعيني اأخيه يزيد بن عبد امللك بعد عمر لإر�سائهم، فاأخذ 
�سليمان براأيه. )48( وكتب بذلك كتابًا هذا ن�سه "ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، هذا كتاب عبد اهلل 
اإيّن وليتك اخلالفة من بعدي، ومن بعدك يزيد  اأمري امل�ؤمنني لعمر بن عبد العزيز  �سليمان 
فيهم" وختم  فيطمع  يختلف�ا  ول  اهلل  وليتق�ا  وليطيع�ا،  امل�ؤمن�ن  فلي�سمع  امللك،  عبد  بن 
الكتاب و�سّلمه اإىل رجاء وطلب من �ساحب �رصطته اأن يجمع له اأهل بيته، فجمعهم واأدخلهم 
عليه، فقال لهم �سليمان وه� ي�سري اإىل كتابه يف يد رجاء "يف هذا الكتاب عهدي، فا�سمع�ا 
واأطيع�ا وبايع�ا ملن �سّميت يف هذا الكتاب" فبايع�ه رجاًل رجاًل. )49( وطلب منهم و�سع 
اأختامهم على كتاب العهد املغلق قائاًل: "اإن عهدي يف هذه ال�سحيفة، ودفعتها اإىل رجاء بن 
حي�ة، فا�سهدوا واختم�ا، فختم�ا عليها وخرج�ا". )50( وتعزو رواية اأخرى تقدمي �سليمان 
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اأخاه يزيد على �سائر اإخ�ته، اإىل رغبته يف تنفيذ و�سية عبد امللك لل�ليد و�سليمان بت�لية 
اخلالفة من بعدهم اأحد اأبناء زوجته عاتكة، )يزيد، ومروان، ومعاوية( . )51( وبّرر �سليمان 
تقدمي عمر بن عبد العزيز على اإخ�ته لرجاء بق�له: "اإن يزيداً وه�سامًا مل يبلغا اأن ي�ؤمتنا 
على الأمة، فجعلتها للرجل ال�سالح عمر بن عبد العزيز، فاإذا ت�يف رجع الأمر اإليهما". )52( 

وفاته،  بعد  �سليمان  �سّجى  اأنه  فيذكر  وفاته،  بعد  �سليمان  بتنفيذ و�سية  وقام رجاء 
اأن يجمع  واأغلق عليه الباب، ووكل به من مينع الدخ�ل عليه، وطلب من �ساحب ال�رصطة 
البيعة  منهم  وطلب  املنرب  رجاء  �سعد  جمعهم،  فلما  دابق  م�سجد  يف  الأم�ي  البيت  اأبناء 
جمدداً ملن يف الكتاب خمت�مًا، فلما بايع�ا، فتح الكتاب واأعلن ا�ستخالف عمر ثم يزيد من 

بعده، واأبلغهم ب�فاة �سليمان، ثم ح�رص معهم غ�سل �سليمان وتكفينه. )53( 
و�سحبة  "�سداقة  اخلالفة  قبل  العزيز  عبد  بن  وعمر  حي�ة  بن  رجاء  بني  وجمعت 
بعد  العزيز  عبد  بن  عمر  خا�سة  من  حي�ة  بن  رجاء  و�سار   )54( وعبادتهم".  ن�سكهم  يف 
)ت:  الرملي  �سلمة  اأبي  بن  رجاء  ذكر  له،  و�سمرياً  خلياًل  عمر  اتخذه  وقد   )55( ا�ستخالفه. 
161هـ/ 777م( اأن عمر جاءته حلل من عامله على اليمن فعزل منها حّلة وقال: "هذه 
العزيز،  اأنه كان ي�سامر عمر بن عبد  )56( وذكر رجاء بن حي�ة  خلليلي رجاء بن حي�ة". 
واأنه �سمر عنده ليلة فانطفاأ ال�رصاج، فقام عمر واأ�سلحه. )57( وكلفه عمر مّرة ب�رصاء ثيابه، 
فقد روى اأنه ا�سرتى لعمر بن عبد العزيز ث�بًا ب�ستة دراهم، واأنه قدر قيمة ثياب عمر التي 
الر�سائل.  دي�ان  عمر  وله  وقد   )58( درهمًا.  ع�رص  باإثني  اجلمعة  اأيام  خطبه  يف  يرتديها 
)59( واأو�سى عمر رجاًء بت�يل غ�سله وتكفينه ودفنه. )60( وقد ح�رص رجاء عند عمر وه� 

يحت�رص وبقي عنده حتى ت�يف. )61( وقام رجاء بغ�سل عمر وتكفينه وال�سالة عليه ودفنه 
ولعل هذه   )62( وكّفنه، ودخل قربه".  فيمن غ�ّسل عمر  "فكنت  قال رجاء  ل��سيته،  تنفيذاً 
هي  العزيز  عبد  بن  وعمر  �سليمان  وخا�سة  املرواين  والبيت  رجاء  بني  املتميزة  العالقة 
يف  واحلاكم  اأمية،  بني  "زاهد  باأنه:  رجاء  ي�سف  واحلدائق  العي�ن  �ساحب  جعلت  التي 
دولتهم باأمره". )63( وذلك ب�سبب اإخال�سه لهم وتفانيه يف خدمتهم، فقد و�سفه ابن كثري 

باأنه كان: "وزير �سدق خللفاء بني اأمية". )64( 
وتراجعت �سلة رجاء باخللفاء الأم�يني بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، ُيفهم ذلك من 
ق�ل ابن اجل�زي باأن رجاء: "كان ي�سحب خلفاء بني اأمية، وياأمرهم باملعروف فلما مات 
عمر بن عبد العزيز، انقطع عن �سحبتهم". )65( وي�افقه الذهبي على ذلك فيق�ل: "كان رجاء 
واأجرى اهلل على  العزيز،  امللك، وعمر بن عبد  �سليمان بن عبد  املنزلة عند  بن حي�ة كبري 
يديه اخلريات، ثم اإنه بعد ذلك اأُّخْر، فاأقبل على �ساأنه". )66( ويبدو اأن عالقته بيزيد بن عبد 
امللك، مل تنقطع كليًا، فقد ا�ست�ساره الأخري يف ا�رصى اآل املهلب، بعد م�قعة العقر �سنة 102 
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هـ، فاأ�سار عليه رجاء بالعف� عنهم. )67( ويبدو اأن تراجع عالقة رجاء بيزيد بن عبد امللك 
تع�د اإىل خمالفة الأخري ل�سيا�سة عمر بن عبد العزيز الإ�سالحية، وعدم ا�ستماعه لن�سائح 
رجاء كما فعل اأ�سالفه، فعندما قدم يزيد بن عبد امللك لزيارة بيت املقد�ض وطلب من رجاء 
اأن ي�سحبه وي�سري معه كعادته مع اخللفاء ال�سابقني، اعتذر منه وا�ستعفاه، فقال له عقبة 
بن و�ّساج: اإن اهلل ينفع مبكانك، قال ]رجاء[: اإن اأولئك الذين تريد قْد ذهب�ا". )68( فقد األغى 
يزيد بن عبد امللك تدابري عمر بن عبد العزيز يف جمال ال�رصائب ومهادنة اأحزاب املعار�سة 
كاخل�ارج، حيث اأعاد اجلزية على امل�سلمني اجلدد وعاد اإىل اأخذ املك��ض التي األغاها عمر 
وكتب اإىل عماله يق�ل: "اإن عمر كان مغروراً، غررمت�ه اأنتم واأ�سحابكم، وقد راأيت كتبكم 
اإليه يف اإنك�سار اخلراج وال�رصائب، فاإذا اأتاكم كتابي هذا فدع�ا ما كنتم تعرف�ن من عهده، 
اأنه  ويبدو   )69( كره�ا".  اأم  اأحب�ا  اأجدب�ا،  اأم  اأخ�سب�ا  الأوىل  طريقتهم  اإىل  النا�ض  واأعيدوا 
اكتفى ب�ظيفة ال�عظ والإر�ساد )الق�س�ض( فيذكر البخاري اأن رجاء كان قا�سًا". )70( وقد 
ا�ستمر يف هذه ال�ظيفة طيلة خالفة يزيد ومطلع خالفة ه�سام بن عبد امللك حتى ت�يف �سنة 
112هـ، ودفع له كال اخلليفتني راتبًا �سهريًا مقداره ثالثني ديناراً، ذكر تلميذه رجاء بن 
اأبي �سلمة الرملي )ت161هـ/ 777م( اأن يزيد بن عبد امللك كان يجري على رجاء بن حي�ة 
ثالثني ديناراً يف ال�سهر، فلما ت�ىل ه�سام اخلالفة قطعها عنه، ثم عاود واأجراها عليه بعد 
اأن راأى يف املنام والده عبد امللك وه� يعاتبه على قطعها. )71( رمبا يع�د قطع ه�سام لراتب 
رجاء م�ؤقتا اىل �سماح رجاء لبع�ض تالميذه بانتقاد اخلليفة ه�سام يف جمال�ض علمه. وكان 
ه�سام يثني على رجاء وي�سفه باأنه �سّيد اأهل فل�سطني. )72( ول يقبل فيه و�ساية من اأحد واإن 

كان من عي�نه وخمربيه. )73( 
اأمية".  "فكان وزير �سدق خللفاء بني  وظل رجاء على وفائه لالأم�يني حتى وفاته: 
"طعانًا على  لي�ض فيهم  ال�ساحلني  باأن  والتق�ى بطاعة اخللفاء وقال  ال�سالح  )74( وربط 

الأئمة". )75( وعّد الطعن على الأئمة من الكبائر فقال: "اأول النفاق الطعن على الأئمة". )76( 
للحكم  ال�سام، وهي فرقة معادية  القدرية يف  الأم�يني يف مالحقة  �سيا�سة  اأيد رجاء  وقد 
عن  م�س�ؤوًل  الإن�سان  وعّدت  اخلليفة،  اختيار  يف  ال�س�رى  مبداأ  تطبيق  اإىل  ودعت  الأم�ي، 
الرعية من مظامل، خمالفة  اأفعاله، وبالتايل فاإن الأم�يني م�س�ؤول�ن عما يقع منهم بحق 
للخالفة، فهم يحكم�ن  اختارهم  اهلل  اأن  الأم�ي�ن، وه�  به  الذي نادى  بذلك مذهب اجلرب 
اأنها قدر من  الرعية على  اأخطاءهم ومظاملهم بحق  باإرادته ويت�رصف�ن مب�سيئته ليربروا 
اهلل اأجراه على اأيديهم. )77( فعندما قتل ه�سام غيالن الدم�سقي و�سالح بن �س�يد القدريني 
كتب اإليه رجاء ر�سالة دعم وتاأييد جاء فيها: "بلغني اأن اأمري امل�ؤمنني دخله �سيء من قتل 
غيالن، ولقتل غيالن و�سالح، اأحب اإيل من قتل األفني من الروم". )78( وانتقد رجاء احل�سن 
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الب�رصي )ت: 110هـ/ 728م( لأنه بلغه اأن احل�سن يق�ل بالقدر، و�ساأل تلميذه عبد اهلل بن 
يبلغنا  الذي  اأبا ع�ن ما هذا  "يا  الب�رصي )ت: 151هـ768م( عن �سحة ذلك قائال:  ع�ن 
َعْن احل�سن يف القدر؟ ". )79( فاأجابه ابن ع�ن باأن ذلك غري �سحيح. وانتقد مكح�ًل ب�سبب 
جمال�سته للقدرية وميله اإليهم، ون�سحه بالبتعاد عن الق�ل بالقدر فلم ي�ستمع لن�سيحته. 
)80( فقاطعه رجاء ومل يعد يجال�سه اأو يكّلمه، فكان مكح�ًل ُي�سلِّم عليه فال يرد عليه رجاء 

اأُ�سيد بن عبد الرحمن اخلثعمي الرملي )ت: 144هـ/ 761م( : "راأيت مكح�ًل  ال�ّسالم، قال 
ي�سلم على رجاء بدابق، وه� راجل ورجاء راكب، فلم يرد عليه ال�ّسالم". )81( فاأ�سعف ذلك 
مكانة مكح�ل عند ال�ساميني ب�سبب احرتامهم لرجاء وثقتهم به، وقد اعرتف مكح�ل نف�سه 
بذلك فقال: "ما زلت م�سطلعًا على من ناواأين حتى عاونهم علي رجاء بن حي�ة، وذلك اأنه 
�سّيد اأهل ال�سام يف اأنف�سهم". )82( و�سجع م�قف رجاء من مكح�ل النا�ض على اتهامه بالقدر، 
"�سكا  بن رجاء بن حي�ة:  قال عا�سم  يكّفهم عنه،  اأن  اإىل رجاء يطلب منه  فجاء مكح�ل 
مكح�ل اإىل رجاء بن حي�ة، باأن النا�ض يتهم�نه بالق�ل بالقدر، ويريدون دمه" فاأمر رجاء 
من ي�سيع ذلك بالكف عنه". )83( وهذا يدل على م�قف رجاء املت�سدد من القدرية يف ال�سام 
وخارجها، ودوره البارز يف اإ�سعافها ب�سبب احرتام النا�ض لراأيه واقتدائهم به، فقد اقتدى 
به تالميذه حتى خارج ال�سام يف معاداة القدرية ومقاطعتهم، فكان تلميذه عبد اهلل بن ع�ن 
الب�رصي )ت: 151هـ/ 768م( "ل ي�سلِّم على القدرية اإذا مرَّ بهم". )84( ووقف رجاء م�قفًا 
حاداً من الذين يخرج�ن على اخلالفة بال�سيف، فكان يلعن يزيد بن املهلب بعد خروجه على 

الأم�يني وخلعه ليزيد بن عبد امللك �سنة 102هـ/ 720. )85( 
وعلى الرغم من ولء رجاء لالأم�يني الذي انتقده عليه بع�ض علماء الأم�سار مثل مطر 
ال�ّراق الب�رصي )ت: 128هـ/ 745م( الذي قال: "ما لقيت �ساميًا اأفقه من رجاء بن حي�ة، 
اإل اأّنه اإذا حّركته وجدته �ساميًا، ورمبا جرى ال�سيء فيق�ل: فعل عبد امللك رحمه اهلل". )86( 
اإل اأن رجاء �سمح لتالميذه بانتقاد �سيا�سة اخللفاء مبا ل يرقى اإىل الطعن يف اإمامتهم اأو 
ي�ؤدي اإىل اخلروج عليهم بال�سيف. فقد تناول اأحد درو�سه مع تالميذه م��س�ع �ُسْكر النِّعم، 
فقال�ا: اإن النا�ض ل ي�سكرون النِّعم، وذكر بع�سهم اأن اخلليفة ممن ل ي�سكرونها، ف�سمع ذلك 
عني له�سام كان جال�سًا معهم وه� يغطي راأ�سه بك�ساء، فاأخرب ه�سامًا بذلك، فا�ستدعى الأخري 
رجاء، ولمه على اأن يذكر اخلليفة يف جمل�سه ب�س�ء دون اأن يعرت�ض على ذلك، فاأنكر رجاء 
ادعاء ذلك العني، ف�سدَّقه ه�سام وكذَّب العني وجلده، ف�سار رجاء بعدها ُيحّذر تالميذه من 

العي�ن ويق�ل: "احذروا �ساحب الك�ساء". )87( 
وقد �سارك رجاء يف حمالت ال�س�ائف وال�س�اتي التي وجهها الأم�ي�ن اإىل بالد الروم 
ف�سارك يف حملة بقيادة م�سلمة بن عبد امللك لغزو بالد الروم، وقد وله عبد امللك ق�سمة 
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الغنائم رجاء بن حي�ة، و�سرّيته  "قد وليت على  لأفرادها:  تلك احلملة، وقال  الغنائم يف 
اأمينًا على م�سلمة وعليكم". )88( و�سارك اأي�سًا يف غزو ال�سائفة التي قادها �سعيد بن عبد 
وعبادهم  ال�سام  فقهاء  من  عدد  جانب  اإىل  724م،  106هـ/  �سنة  ه�سام  خالفة  يف  امللك 
مثل عدي بن عدي الكندي اجلزري )ت: 120هـ/ 737م( وعبادة بن ُن�سّي الكندي الأردين 
اأن م�ساركة  . )89( ويبدو  )ت: 118هـ/ 736م( ، ومكح�ل الدم�سقي )ت: 113هـ/ 731م( 
رجاء بن حي�ة وغريه من فقهاء ال�سام يف هذه احلمالت، �ساهمت يف رفع معن�يات اجلند، 
امللك )ت: 121هـ/  اأدائهم، يفهم ذلك من ق�ل م�سلمة بن عبد  اإيجابي على  ب�سكل  رت  واأثَّ
اأي�سًا يف قتال اخلارجني  738م( "برجاء بن حي�ة وباأمثاله ننت�رص". )90( و�سارك رجاء 
على الأم�يني من امل�سلمني، فقد �سارك بدور بارز مع عبد امللك يف ح�سار زفر بن احلارث 

الكالبي بقن�رصين". )91( 

املبحث الثالث - دوره يف احلياة العلمية: 
در�ض رجاء بن حي�ة على اأبيه القراآن وه� �سغري. )92( ثم در�سه على اأم الدرداء بعد 
انتقاله اإىل بيت املقد�ض. )93( ويبدو اأنه فعل ذلك اقتداًء ب�سرية ال�سحابة الكرام، فكان رجاء 
يروي عن عمر بن اخلطاب ق�له يف اجلابية: "اقروؤوا القراآن تعرف�ا به، واعمل�ا به تك�ن�ا من 
اأهله". )94( حتى �سار من قّراء فل�سطني امل�سه�رين زمن املروانيني. )95( وقد ربطته عالقة 

ق�ية بقارئ بيت املقد�ض اإبراهيم بن اأبي عبلة العقيلي )ت: 152هـ/ 769م( . )96( 
ال�سامت  بن  عبادة  منهم  فل�سطني  يف  ال�سحابة  من  عدد  على  الفقه  رجاء  ودر�ض 
الأن�ساري املقد�سي )ت: 34هـ/ 654م( وعقبة بن عامر اجلهني )ت: 58هـ/ 677م( واأبي 
احلمريية  الأو�سابية  ُحيي  بنت  الدرداء هجيمة  واأم   ، )ت: 73هـ/ 692م(  الباهلي  اأمامة 
عبد  بن  ال�ليد  خالفة  يف  البارزين  ال�سام  فقهاء  اأحد  �سار  حتى   )97(  . 83هـ702م(  )ت: 
امللك )86- 96هـ/ 705- 714م( . )98( و�سيد فقهاء اأهل فل�سطني وال�سام عامة يف خالفة 
ه�سام بن عبد امللك )105- 125هـ/ 723- 742م( فقد �ساأل ه�سام ي�مًا من بح�رصته 
عن فقهاء ال�سام، فقال "من �سّيد اأهل فل�سطني؟ قال�ا: رجاء بن حي�ة". )99( وو�سفه الفقيه 
مكح�ل الدم�سقي )ت113هـ/ 731م( باأنه �سّيد فقهاء اأهل ال�سام، قال م��سى بن ي�سار: كان 
رجاء بن حي�ة مع عدي بن عدي الكندي، قا�سي اجلزيرة وفقيهها، ومكح�ل الدم�سقي يف 
م�سجد دم�سق، ف�ساأل رجل مكح�ًل عن م�ساألة فقال: "�سل�ا �سيخنا و�سيِّدنا رجاء بن حي�ة". 
اأهل  اأفقه  "رجاء  )ت: 128هـ/ 745م(  ال�ّراق  الب�رصي مطر  والفقيه  املحّدث  )100( وقال 

ال�سام". )101( "وما لقيت �ساميًا اأفقه من رجاء بن حي�ة". )102( وكان اأحد فقهاء امل�سلمني 
الثالثة يف الدولة الأم�ية يف خالفة ه�سام ابن عبد امللك، وفقًا لق�ل تلميذه عبد اهلل بن ع�ن 
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الب�رصي م�ىل مزينة )ت: 151هـ( : راأيت ثالثة ما راأيت مثلهم: حممد بن �سريين بالعراق، 
والقا�سم بن حممد باحلجاز، ورجاء بن حي�ة بال�سام". )103( 

وقد اعتمد رجاء يف فقهه على الأثر وعار�ض مدر�سة الراأي التي مثلها مكح�ل الدم�سقي 
والقدرية يف ال�سام وخارجها. )104( قال فيه تلميذه عبد اهلل بن ع�ن اإّن رجاء من الفقهاء 
الذين: "مل يجاوزوا ما علم�ا، ومل يتكلف�ا اأن يق�ل�ا براأيهم". )105( وقد انتقد رجاء مكح�ًل 
الدم�سقي. )106( واحل�سن الب�رصي. )107( ب�سبب ميلهم للقدرية، وحتكيمهم الراأي والعقل يف 

اآرائهم الفقهية. 
وكان رجاء من رواة احلديث النب�ي، وقد عّده علماء احلديث من الرواة الّثقات، قال 
العجلي: "رجاء بن حي�ة ال�سامي ثقة". )108( وقال فيه ابن �سعد: "كان رجاء بن حي�ة ثقة 
عاملًا فا�ساًل". )109( وذكره ابن حّبان يف الثقات. )110( وروى عنه الإمام م�سلم واأ�سحاب 
ال�سنن الأربعة. )111( وترجم له الذهبي يف الكا�سف؛ لأنه من رواة احلديث يف كتب ال�سحاح 

ال�ّستة. )112( 
وقد ا�ستهر رجاء بروايته احلديث باألفاظه ون�سه، ومل ُيجز روايته باملعنى، قال ابن 
قال:  ع�ن  لبن  اأخرى  رواية  ويف   )113( حروفه".  على  باحلديث  يحّدث  رجاء  "كان  ع�ن 
�س�ن يف املعاين، فاأما اأ�سحاب املعاين  "اأدركت ثالثة يت�سددون يف احلروف، وثالثة يرخِّ
فاحل�سن والنخعي وال�سعبي، واأما اأ�سحاب احلروف فالقا�سم بن حممد، وحممد بن �سريين، 

ورجاء بن حي�ة". )114(  
ومل يكتف رجاء بحفظ الأحاديث بن�سها احلريف، بل قام بتدوينها خ�فًا من ن�سيانها، 
ُيفهم ذلك من ق�له "كتب اإيل ه�سام بن عبد امللك ي�ساألني عن حديث، وكنت ن�سيته، ل�ل اأّنه 

كان عندي مكت�بًا". )115( 
حي�ة،  اأبيه  منهم:   ،  )116( والتابعني  ال�سحابة  من  عدد  عن  احلديث  رجاء  روى  وقد 
وعمران بن احل�سني )117( ، ومعاوية بن اأبي �سفيان )118( ، ومعاذ بن جبل )119( ، وعبد اهلل 
بن عمرو بن العا�ض )120( ، واأبي اأمامة الباهلي )121( ، وحمم�د بن الربيع الأن�ساري )122( 
، وعبد الرحمن بن غنم الأ�سعري )123( ، وعبادة بن ال�سامت الأن�ساري )124( ، واأبي �سعيد 
اخلدري )125( ، وجابر بن عبد اهلل الأن�ساري )126( ، واأبي الدرداء )127( ، واأم الدرداء )128( ، 
وعبد امللك بن مروان )129( ، وعمر بن عبد العزيز )130( ، وخالد بن يزيد بن معاوية )131( ، 
وقبي�سة بن ذوؤيب )132( . ويالحظ اأن اأكرث �سي�خه من ال�سام واحلجاز، ومعظمهم من كبار 

ال�سحابة والتابعني. 
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وروى عن رجاء العديد من التابعني وتابعي التابعني )133( منهم: ابنه عا�سم بن رجاء 
)134( ، ومكح�ل الدم�سقي )135( ، وقتادة بن دعامة ال�سدو�سي الب�رصي )136( ، وحميد الط�يْل 

)137( ، وجنادة بن اأبي اأمية الأزدي )138( ، وعبد اهلل بن ع�ن الب�رصي )139( ، وعبد اهلل بن 

اأبي زكريا الدم�سقي )140( ، وعمرو بن �سعد الفدكي )141( ، و�سليمان بن اأبي داوود )142( ، 
وال�ليد بن اأبي ال�سائب )143( ، واأب� عبيد حاجب �سليمان بن عبد امللك )144( ، وعدي بن عدي 
الكندي )145( ، ورجاء بن اأبي �سلمة الرملي )146( ، وث�ر بن يزيد الكالعي احلم�سي )147( ، 
الرحمن بن  ، وعبد   )149( املقد�سي  اأبي عبلة  بن  واإبراهيم   ،  )148( اللخمي  وعروة بن رومي 
ح�سان الكناين )150( ، ومطر ال�راق )151( ". ويالحظ اأن تالميذه ينتم�ن اإىل خمتلف اأقطار 
العامل الإ�سالمي اآنذاك مثل: ال�سام واحلجاز وم�رص والعراق، ويع�د ذلك اإىل رحالته العلمية 
اإىل تلك الأم�سار، فقد خرج اإىل العراق برفقة واليها ب�رص بن مروان )71- 74هـ/ 690- 
693م( فقدم الك�فة وحّدث فيها ف�سمع منه اأب� اإ�سحق الهمداين الك�يف )ت: 128/ 745م( 
ال�راق )ت: 128هـ/  الب�رصي )ت: 118هـ/ 736م( ومطر  ال�سدو�سي  ، وقتادة بن دعامة 
745م( . )152( وعبد اهلل بن ع�ن الب�رصي )ت: 151هـ/ 768م( . )153( وزار م�رص يف اأثناء 
ولية عبد العزيز بن مروان عليها لأخيه عبد امللك )65- 85هـ/ 784- 704م( وحّدث 
فيها ف�سمع منه تلميذه عبد الكرمي بن احلارث احل�رصمي. )154( وزار احلجاز برفقة ال�ليد 
بن عبد امللك يف م��سم احلج �سنة 91هـ/ 710م، والتقى بعلمائها ومنهم اإ�سحق بن يحيى. 
)155( وزار احلجاز ثانية برفقة �سليمان بن عبد امللك يف م��سم حج �سنة 97هـ/ 715م، 

والتقى هناك عدداً من العلماء منهم طاوو�ض بن كي�سان الهمذاين اليماين. )156( وزار ال�سام 
اأكرث من مرة واأقام فيها مدة خالل خالفتي �سليمان وعمر ابن عبد العزيز، والتقى علماءها 
يف م�سجد دم�سق، ومنهم: عدي بن عدي، ومكح�ل الدم�سقي، فحّدثهم و�ساروا من تالميذه 
يف احلديث. )157( كما التقى املحدث والفقيه املدين حممد بن �سهاب الزهري )ت: 124هـ/ 
741م( يف اأثناء تردد الأخري على ال�سام وبيت املقد�ض يف خالفة ه�سام بن عبد امللك. )158( 
اأمية  بني  يف  خطب  الذي  وه�   )159( ال�سام.  اأهل  خطباء  من  حي�ة  بن  رجاء  وكان 
واأن�سارهم يف م�سجد مرج دابق معلنًا وفاة �سليمان بن عبد امللك، وا�ستخالف عمر بن عبد 
العزيز، وداعيًا اإّياهم ملبايعة اخلليفة اجلديد. )160( وقد ا�ستهر تلميذه اخلليفة �سليمان بن 

عبد امللك بف�ساحته وخطابته ويت�قع اأنه تعّلم ذلك من اأ�ستاذه رجاء. )161( 
)162( وت�رد امل�سادر مقتطفات من م�اعظه   . وكان رجاء بن حي�ة قا�سًا )واعظًا( 
الكندي )ت: 120هـ/ 737م( والنعمان بن  وق�س�سه منها ق�له لتالميذْيه عدي بن عدي 
فيه  اهلل عليه فخذا  تلقيا  اأن  الذي حتبان  الأمر  "اأنظرا  )ت: 135هـ752م(  الغ�ساين  املنذر 
ال�ساعة، وانظرا الأمر الذي تكرهان اأَْن تلقيا اهلل عليه فدعاه ال�ساعة". )163( ومنها ق�له: "ما 
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اأكرث عبٌد ذكر امل�ت اإّل ترك احل�سد والفرح". )164( ومن م�اعظه اأي�سًا، ق�له: "من مل ي�ؤاخ 
من الإخ�ان اإل من ل عيب فيه قلَّ �سديقه، ومن مل ير�ض من �سديقه اإل بالإخال�ض له دام 
�سخطه، ومن عاتب اإخ�انه على كل ذنب كرث عدوه". )165( وتناولت اإحدى م�اعظه تق�سري 

النا�ض يف �ُسكر النِّعم. )166( 
اأهل  اأعبد  "كان  باأنه  ابن عبد احلكم  وعرف رجاء بكرثة عبادته وزهده، فقد و�سفه 
زمانه". )167( وو�سفه �ساحب العي�ن واحلدائق باأنه: "زاهد بني اأمية". )168( وقال عنه ابن 
حبان اأنه من عباد اأهل ال�سام وزهادهم. )169( وقال تلميذه ال�ليد بن اأبي ال�سائب: "ما راأيت 
اأح�سن اعتداًل يف �سالة من رجاء بن حي�ة". )170( ولذلك فقد كان قدوة يحتذى من  اأحداً 
قبل علماء ع�رصه عامة وفل�سطني خا�سة. قال نعيم بن �سالمة احلمريي م�ىل بني اأمية: "ما 
بال�سام اأحد اأحب اأن اأقتدي به من رجاء بن حي�ة". )171( وقال رجاء بن اأبي �سلمة الرملي 
اأقتدي به من رجاء بن حي�ة". )172( وكان  اأن  اأحب  "ما من رجل   : )ت: 161هـ/ 777م( 
تلميذه عبد اهلل بن ع�ن الب�رصي )ت: 151هـ/ 768م( اإذا �سئل عمن يعجبه "ذكر رجاء بن 

حي�ة". )173( 
وكان رجاء اأي�سا من رواة الخبار فقد روى عنه الطربي خرب زيارة عمر بن اخلطاب 
اىل اجلابية، وفتح بيت املقد�ض �سنة 16هـ. )174( وخرب طلب عمر بن اخلطاب من ولته على 
)175( وخرب طلب  الرمادة �سنة 18 هـ.  اأهل املدينة، من املجاعة يف عام  اإغاثة  الأم�سار، 
معاوية بن اأبي �سفيان من عمر بن اخلطاب ال�سماح له بالغزو يف البحر. )176( وخرب ا�ستدعاء 
اخلليفة عثمان ل�لته على الأم�سار للت�ساور معهم يف كيفية معاجلة ث�رة اأهلها عليه. )177( 
وخرب قتل عبد امللك لعمر بن �سعيد الأجدق وم�سريه لقتال م�سعب بن الزبري يف العراق. )178( 
وخرب مر�ض �سليمان بن عبد امللك ووفاته وت�ليته عمر بن عبد العزيز اخلالفة من بعده. 
)179( ولرواياته التاريخية اأهمية خا�سة؛ لأنه كان مّطلعًا على الحداث التي يروي اأخبارها 

اأو م�ساركًا فيها، مما يك�سبها مزيداً من الدقة والثقة. 

اخلامتة: 
جند  اإىل  منها  وانتقل  الأردن،  بجند  بي�سان  مدينة  يف  الكندي  حي�ة  بن  رجاء  ولد 
كبار  يد  على  واخلطابة  والقراآن  واحلديث  الفقه  وتعّلم  املقد�ض،  بيت  يف  وا�ستقر  فل�سطني 
ال�سحابة والتابعني، حتى �سار من اأبرز فقهاء ال�سام، وقرائها، وحمّدثيها، ورواة الأخبار 
فيها، فتتلمذ على يديه العديد من اأبنائها، وزار كاًل من م�رص واحلجاز والعراق فتتلمذ عليه 
اأبناء تلك الأم�سار. وقد عرف بزهده وورعه، مما جعله يحظى بثقة ال�ساميني،  العديد من 

وبتقدير علماء الأم�سار الأخرى على حد �س�اء. 
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اإدارة بع�ض  واأدى دوراً مهمًا يف احلياة الإدارية وال�سيا�سية زمن املروانيني، فت�ىل 
عبد  بن  ل�سليمان  م�ست�ساراً  وعمل  ال�سخرة،  قبة  بناء  على  واأ�رصف  املال،  وبيت  الدواوين 
امللك وعمر بن عبد العزيز، واأدى دوراً مهمًا يف نقل اخلالفة لعمر بن عبد العزيز، فكان له 
اأكرب الأثر يف �سيا�ستهما الإ�سالحية. ملا كان له من دالة ونف�ذ يف عهدهما، وعّد خالفة 
اإىل جانب  الأم�يني �رصعية، واعترب اخلروج عليها من الكبائر وامل�بقات، لذلك فقد وقف 
ال�سام،  اإمامتهم كالقدرية يف  ُت�سكِّك يف �رصعية  التي  الفرق  الأم�يني يف م�اجهة  اخللفاء 
ف�ساعد على اإ�سعافها وحتجيمها ب�سبب ثقة ال�ساميني برجاء واقتدائهم به، كما �سارك يف 
قتال اخلارجني على الأم�يني، ويف جهاد الروم. فحظي باحرتام الفقهاء واملحّدثني وعامة 

النا�ض، وبتقدير اخلالفة الأم�ية. 
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اهلوامش: 
واليمن . 1 معد  "ن�سب  )1988م(  204هـ(  )ت:  ال�سائب،  بن  حممد  بن  ه�سام  الكلبي،  ابن 

ابن  . �ض: 177،  لبنان(  الكتب )بريوت:  د. ناجي ح�سن، ط1، عامل  ، حتقيق:  الكبري"، 
ال�سالم هارون، ط1، دار  " ال�ستقاق"، حتقيق: عبد  دريد، حممد بن احل�سن )1991م( 
"جمهرة  . �ض: 562، حزم، علي بن احمد بن �سعيد )1983م(  اجليل )بريوت: لبنان( 
ان�ساب العرب"، حتقيق: جلنة من العلماء، ط1، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( . �ض: 
429، ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي )1325هـ( ، "تهذيب التهذيب"، ط1، مطبعة 
ي��سف  املزي،  . ج3، �ض: 265،  الهند(  اأباد:  )حيدر  العثمانية  املعارف  دائرة  جمل�ض 
الرجال، حتقيق: د.  اأ�سماء  الكمال يف  ، تهذيب  الرحمن بن ي��سف، )1980م(  بن عبد 
ب�سار ع�اد معروف، م�ؤ�س�سة الر�سالة )بريوت: لبنان( ج9، �ض: 151، خليفة بن خياط 
لبنان(  )بريوت:  الفكر  دار  زكار،  �سهيل  بن خياط، حتقيق/  )1993م( طبقات خليفة 
اإح�سان عبا�ض، دار  الكربى، حتقيق:  الطبقات  ابن �سعد، حممد )1968م(  ، �ض: 566، 
�سادر )بريوت: لبنان( ج7، �ض: 454، البخاري، حممد بن اإ�سماعيل )1962م( التاريخ 
الكبري، مطبعة دائرة املعارف العثمانية )حيدر اأباد: الهند( ج2، ق�سم 1، �ض: 312، ابن 
القادر  اإدري�ض )1952م( اجلرح والتعديل، حتقيق: م�سطفى عبد  اأبي حامت، حممد بن 
ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن  العلمية )بريوت: لبنان( ج3، �ض: 453،  الكتب  عطا، دار 
بن هبة اهلل )1996( تاريخ مدينة دم�سق، حتقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر 

)بريوت: لبنان( ج18، �ض: 96- 97
بن . 2 الدين خليل  ال�سفدي، �سالح  دم�سق، ج18 �ض: 102،  مدينة  تاريخ،  ع�ساكر،  ابن 

دار  م�سطفى،  وتركي  الأرناوؤوط،  اأحمد  حتقيق:  بال�فيات،  ال�ايف  )2000م(  اأيبك 
بن  اأحمد  الع�سقالين  ابن حجر  لبنان( ج14، �ض: 70،  )بريوت:  العربي،  الرتاث  اإحياء 
علي )1325هـ( ، تهذيب التهذيب، مطبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية )حيدر اأباد: 

الهند( ج3، �ض: 265
اأحمد عيد، عامل . 3 ابن عبد احلكم، عبد اهلل )1984م( �سرية عمر بن عبد العزيز، حتقيق: 

الكتب )بريوت: لبنان( ، �ض: 123، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 96
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 99. . 4

جرول بن الأحنف الكندي: �سحابي �سكن ال�سام، وه� جد رجاء بن حي�ة، روى عنه 
ال�سبايا احل�امل،  الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( عن وطىء  حفيده رجاء حديثًا عن نهي 

حتى ي�سعن حملهن. ابن الثري، اأ�سد الغابة، ج1، �ض: 526. 
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امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 115، وينظر �ض: 12 من البحث. . 5
امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 96. 6
امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 115. 7
ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج25، �ض: 246- 249. 8
نعيم . 9 حتقيق:  العزيز،  عبد  بن  عمر  �سرية   )1984( علي  بن  الرحمن  عبد  اجل�زي،  ابن 

زرزور، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( ، �ض: 233
ابن حبان، حممد بن حبان )1973م( الثقات، مطبعة دائرة املعارف العثمانية )حيدر . 10

اأباد: الهند( ج4، �ض: 327، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج65، �ض57
اأب� م�سهر الدم�سقي، عبد الأعلى بن م�سهر الغ�ساين )ت: 218هـ( فقيه وحمدث وراوية 
اأخبار، امتحنه اخلليفة املاأم�ن يف م�ساألة خلق القراآن، و�سجنه حتى مات بال�سجن ببغداد، 

�سنة 218هـ، ابن �سعد، الطبقات، ج7، �ض: 473. 
بيت . 11 من�س�رات  الإ�سالم،  �سدر  يف  فل�سطني  تاريخ  )2002م(  ح�سني  هاين  الرب،  اأب� 

املقد�ض )القد�ض: فل�سطني( �ض: 368- 369. 
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج33، �ض: 24- 25. 12

عبد اهلل بن حمرييز اجلمحي القر�سي )ت: 99 هـ( : فقيه وحمّدث من التابعني، �سكن 
بيت املقد�ض، وكان من عبادها وزهادها، روى احلديث النب�ي عن جماعة من ال�سحابة، 

وروى عنه رجاء بن حي�ة واآخرون. الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج1، �ض55. 
الأ�سفياء، . 13 وطبقات  الأولياء  حلية  )2001م(  اهلل  عبد  بن  اأحمد  نعيم  اأب�  الأ�سبهاين، 

حتقيق: �سعيد �سعد الدين خليل، دار �سادر، )بريوت: لبنان( ج5، �ض: 155، ابن ع�ساكر، 
تاريخ، ج6 �ض: 427- 428. 

عطاء بن اأبي م�سلم يزيد اخلرا�سني )50- 135هـ( : �سكن يف بيت املقد�ض، وه� حمدث 
يف  معهما  وي�سلي  عبله،  اأبي  بن  وابراهيم  حي�ة،  بن  رجاء  يجال�ض  كان  وقا�ض،  وفقيه 
ع�ساكر،  ابن  فيها.  ودفن  القد�ض  اإىل  جثمانه  ونقل  اريحا،  يف  ت�يف  املقد�ض،  بيت  م�سجد 

تاريخ، ج40، �ض427- 437. 
وقارىء  وحمدث  فقيه   : )ت152هـ(  املقد�سي،  العقيلي  �سمر  عبله  اأبي  بن  اإبراهيم 
ق�ية  �سالت  وربطته  الكندي،  حي�ة  بن  رجاء  عن  النب�ي  احلديث  روى  مقد�سي،  وقا�ض 
بخلفاء بني اأمية وخا�سة ال�ليد وه�سام اأبناء عبد امللك. جمري الدين احلنبلي، الن�ض اجلليل، 

ج1، �ض290. 
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املزي، تهذيب الكمال، ج14، �ض: 189، وينظر البخاري، التاريخ، ج3 ق�سم 2 �ض: 48. 14
 ، الأردن(  )عمان:  املقد�ض،  بيت  ثرى  اأجدادنا يف   ، الع�سلي، كامل جميل، )1981( 

�ض: 133
جمه�ل، العي�ن واحلدائق، ج3 �ض: 90، ابن حبان، الثقات، ج4 �ض: 327. 15
ابن كثري، البداية، ج9 �ض: 343- 344. 16

وحمّدث  فقيه   : 124هـ(  )ت:  القر�سي،  الزهري  �سهاب  بن  م�سلم  بن  حممد  الزهري، 
ون�سابة وقا�ض، من التابعني من اأهل املدينة، قدم اإىل ال�سام يف خالفة عبد امللك، ، وربطته 
عالقات ق�ية به�سام بن عبد امللك، ت�يف يف �سيعة له على حدود فل�سطني مع احلجاز. ابن 

حجر، تهذيب، ج9، �ض 445، الزركلي، العالم، ج7، �ض97. 
ابن عبد احلكم، �سرية عمر، �ض: 128. 17
البالذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )1996م( "اأن�ساب الأ�رصاف"، حتقيق: �سهيل زكار . 18

الفكر )بريوت: لبنان( ، ج8، �ض: 140، 167، الطربي، تاريخ،  الزركلي، دار  وريا�ض 
ج6، �ض: 181، عط�ان، ح�سني )1986م( الفرق الإ�سالمية يف ال�سام، دار اجلبل )عمان: 
الأردن( �ض: 165، 186، وينظر دوره يف احلياة الإدارية وال�سيا�سية من البحث، �ض: 6

�سعد، . 19 ابن   ،238 �ض:  ج4،  الثقات،  حبان،  ابن  �ض566،  طبقات،  خياط،  بن  خليفة 
حتقيق:  املعارف،  )1960م(  م�سلم  بن  اهلل  عبد  قتيبة،  اإبن   ،454 �ض:  ج7،  الطبقات، 
ثروت عكا�سة، دار املعارف )القاهرة: م�رص( �ض: 473، ال�سمعاين، حممد بن عبد الكرمي، 
الأن�ساب، ج11 �ض162- 163، ابن خلكان، اأحمد بن حممد )1968( وفيات الأعيان 
�ض313،  ج2  لبنان(  )بريوت:  �سادر  عبا�ض،  اإح�سان  حتقيق:  الزمان،  اأبناء  واأنباء 
اأحمد بن عثمان )1988م( بغية  ال�سفدي، ال�ايف، ج14 �ض: 70، ابن العدمي عمر بن 
ج8  لبنان(  )بريوت:  الفكر  دار  زكار،  �سهيل  حتقيق:  حلب،  مدينة  تاريخ  يف  الطلب 
له رواية يف  الكا�سف فيمن  اأحمد بن عثمان )1992م(  الذهبي حممد بن  �ض3625، 
الإ�سالمية،  للثقافة  القبلة  دار  اخلطيب،  واأحمد  الع�امله  حممد  حتقيق:  ال�ستة،  الكتب 

)جدة: ال�سع�دية( ج1 �ض395
ينظر �ض: 2، من البحث. . 20
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18 �ض: 102، الذهبي، �سري الأعالم، ج5، �ض: 336. 21
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18 �ض: 96، ابن العدمي، بغية الطلب، ج8 �ض3621. 22
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اأن�ساب الأ�رصاف، حتقيق: �سهيل زكار . 23 البالذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )1996م( ، 
وريا�ض الزركلي، دار الفكر، )بريوت: لبنان( ، ج7 �ض48- 49

مرج راهط: مرج يف غ�طة دم�سق، دارت فيه امل�قعة امل�سه�رة بني ان�سار اأبن الزبري 
بقيادة ال�سحاك بن قي�ض الفهري وبني اأن�سار الأم�يني بقيادة مروان بن احلكم، قتل فيها 
ال�سحاك، وهزم اأن�ساره، وا�ستقام الأمر بعدها ملروان بن احلكم الذي ب�يع باخلالفة. ياق�ت 

احلم�ي، ج3، �ض: 21، ج5، �ض: 101. احلمريي، الرو�ض املعطار، �ض: 536- 537. 
جمري الدين احلنبلي، عبد الرحمن بن حممد )1973م( ، الأن�ض اجلليل يف تاريخ القد�ض . 24

واخلليل، مكتبة املحت�سب )عمان: الأردن( ج1 �ض272- 273
نعيم بن �سالمه احلمريي الفل�سطيني: ت�ىل اخلامت لكل من �سليمان بن عبد امللك وعمر 
بن عبد العزيز، وه� من رواة احلديث النب�ي، وقد روى عنه كل من رجاء بن حي�ة واأب� عبيد 
حاجب �سليمان بن عبد امللك، والإمام الأوزاعي، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج62، �ض171- 174. 

ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد )1964م( ، العقد الفريد، حتقيق: حممد �سعيد العريان، دار . 25
الفكر )بريوت: لبنان( ج5 �ض: 139، ابن الكردب��ض، عبد اهلل بن اأبي القا�سم )2009م( 
الكتفاء باأخبار اخللفاء، حتقيق: عبد القادر ب�بايه، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 

ج1 �ض: 232
ابن العدمي، بغية الطلب، ج4 �ض1923. 26
غرياز . 27 بطر�ض  ن�رص:  اخللفاء،  تاريخ   ، )1967م(  الهجري  اخلام�ض  القرن  من  جمه�ل 

ني�بيج، )م��سك�: رو�سيا( �ض: 303
الكبري، ج3، �ض: 312، . 28 التاريخ  البخاري،  الذهب، ج3، �ض: 117،  امل�سع�دي، مروج 

املزة، تهذيب الكمال، ج9، �ض: 156، ج22، �ض: 607، ج24، �ض: 576- 578، ابن 
ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 103- 104، الذهبي، �سري اأعالم، ج5، �ض: 334

ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 115- 116. 29
البالذري، اأن�ساب، ج7 �ض222، اجلاحظ، عمرو بن بحر )ب. ت( البيان والتبيني، حتقيق: . 30

عبد ال�سالم هارون، املجمع العلمي العربي الإ�سالمي )بريوت: لبنان( ج2 �ض: 107
والدول . 31 ال�سلطانية  الآداب  يف  الفخري  )1966م(  علي  بن  حممد  طباطبا،  ابن 

اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سي�طي،   ،124 �ض:  لبنان(  )بريوت:  �سادر  دار  الإ�سالمية، 
بكر )1952م( تاريخ اخللفاء، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلمد، مطبعة ال�سعادة 

)القاهرة: م�رص( �ض: 216
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ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج18 �ض: 104، الذهبي، �سري اأعالم النبالء، ج5، �ض: . 32
334

ابن عبد احلكم، �سرية، �ض: 123. 33
اليعق�بي، احمد بن اأبي يعق�ب )1960م( تاريخ اليعق�بي، دار �سادر، )بريوت: لبنان( . 34

، ج2، �ض: 292
الطربي، حممد بن جرير )1965م( ، تاريخ الطربي، حتقيق: حممد اأب� الف�سل اإبراهيم، . 35

دار املعارف )القاهرة: م�رص( ج6، �ض: 466- 467
البالذري، اأن�ساب، ج8، �ض243- 244. 36

يزيد بن املهلب بن اأبي �سفرة الزدي )ت: 102هـ( : اأحد القادة ال�سجعان والأج�اد يف 
الع�رص الأم�ي، وله احلجاج خرا�سان، ووله �سليمان يف خالفته العراق وخرا�سان، وعزله 
عمر بن عبد العزيز عنها وحب�سه يف حلب، ففر من ال�سجن بعد وفاة عمر وخرج على يزيد بن 

عبد امللك يف الب�رصة، فقتل يف م�قعة العقر. الزركلي، الأعالم، ج8، �ض190. 
ابن عبد احلكم، �سرية عمر، �ض: 123. . 37
اليعق�بي، تاريخ، ج2، �ض299. 38
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج45، �ض 158، ابن اجل�زي، �سرية عمر، �ض: 63. 39
الذهبي حممد بن اأحمد بن عثمان )1993م( تاريخ الإ�سالم، حتقيق: عبد ال�سالم تدمري، . 40

دار الكتاب العربي )بريوت: لبنان( ج1، �ض363، ال�سفدي، ال�ايف، ج14 �ض: 70
اجلاحظ، عمرو بن بحر )1969م( احلي�ان، حتقيق: عبد ال�سالم هارون، املجمع العلمي . 41

العربي الإ�سالمي )بريوت: لبنان( ج1، �ض: 397
العزيز املراغي، املكتبة . 42 الق�ساة، حتقيق: عبد  اأخبار  وكيع، حممد بن خلف )1947م( 

التجارية الكربى )القاهرة: م�رص( ج1، �ض213، الأ�سبهاين، حلية، ج5، �ض: 154
الطربي، تاريخ، ج6، �ض: 550- 551

امللك يف  عبد  بن  ليزيد  كاتبًا  الفل�سطيني: عمل  الهمداين  م�هب  بن  عبداهلل  بن  يزيد 
خالفة اأخيه ال�ليد، ووله �سليمان بن عبد امللك ق�ساء فل�سطني، وقد عرف بنزاهته و�سالبته 

يف احلكم وكان ل ياأبه بال�لة واحلكام، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج35، �ض272- 275. 
ابن عبد احلكم، �سرية عمر، �ض: 123. 43
الطربي، تاريخ، ج6، �ض: 181، . 44
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جمه�ل من القرن الثالث الهجري )1969م( ، الإمامة ال�سيا�سية، مكتبة م�سطفى البابي . 45
احللبي )القاهرة: م�رص( ج2 �ض: 105، ابن كثري، البداية، ج9، �ض: 174. 

طاوو�ض بن كي�سان اليماين، م�ىل همدان )ت106هـ( : فقيه وحمدث وزاهد من كبار 
التابعني، ولد يف اليمن ون�ساأ فيها وت�يف حاجًا مبنى اأو املزدلفة، عرف بجراأته يف وعظ 

اخللفاء وال�لة وكان ياأبى التقرب منهم، الزركلي، العالم، ج3، �ض224. 
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 109، الأ�سبهاين، حلية، ج5، �ض: 155. 46
البالذري، اأن�ساب، ج8، �ض: 116. 47
ابن �سعد، الطبقات، ج5، �ض: 335، البالذري، اأن�ساب، ج8، �ض: 167- 168، الطربي، . 48

تاريخ، ج6، �ض: 550- 551، ابن عبد ربه، العقد، ج5، �ض: 166، النهرواين، املعافى 
ال�سايف، حتقيق: عبد  ال�سالح  الكايف والأني�ض  ال�سالح  ، اجللي�ض  بن زكريا )2005م( 
)1986م(  عط�ان  ح�سني  وينظر   ،498  -497 �ض:  لبنان(  )بريوت:  اجلندي  الكرمي 

الفرق الإ�سالمية يف ال�سام يف الع�رص الأم�ي، دار اجلليل )عمان: الأردن( ، �ض352. 
مرج دابق: مرج خ�سب مع�سب قرب حلب، اتخذه بن� مروان مع�سكراً لتجميع الق�ات اإذا 
غزو ال�سائفة اىل ثغر امل�سي�سة، وبه قرب �سليمان بن عبد امللك بن مروان. ياق�ت احلم�ي، 

معجم البلدان، ج2، �ض: 416- 417. احلمريي، الرو�ض املعطار، �ض231. 
الطربي، تاريخ، ج6، �ض: 550- 551، ابن م�سك�يه، اأب� علي اأحمد بن حممد )2000م(، . 49

جتارب الأمم وتعاقب الهمم، حتقيق: اأب� القا�سم اإمامي، �رصو�ض، )طهران: اإيران( ج2، 
�ض457- 458. 

ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج5، �ض: 339. 50
ابن عبد ربه، العقد، ج5، �ض: 166، ابن ع�ساكر، تاريخ مدينة دم�سق، ج5، �ض: 157. 51
املنعم . 52 عبد  حتقيق:  الط�ال،  الأخبار  )1960م(  داود  بن  اأحمد  حنيفة،  اأب�  الدين�ري، 

ماجد، دار اإحياء الكتاب العربي )القاهرة: م�رص( ، �ض: 329. الطربي، تاريخ، ج6، �ض: 
 .552

ابن م�سك�يه، جتارب الأمم، ج2، �ض460. 53
ابن عبد احلكم، �سرية عمر، �ض: 123. 54
ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج5، �ض: 395، البالذري، انت�ساب، ج8، �ض170. 55
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 106، ابن تغري بردي، النج�م الزاهرة، ج1، �ض: 271. 56
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ج10، �ض: 144. 
البالذري، اأن�ساب، ج7، �ض: 48- 49. . 91
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روى عنه جماعة من التابعني منهم رجاء بن حي�ة، نزل الب�رصة وت�ىل ق�ساءه زمن 
معاوية وت�يف فيها �سنة 52هـ. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج8 �ض: 126

معاوية بن اأبي �سفيان �سخر بن حرب بن اأمية )ت: 60هـ( م�ؤ�س�ض الدولة الأم�ية، . 118
اأ�سلم عام الفتح و�سارك يف فتح ال�سام، وله عمر بن اخلطاب جند دم�سق، ثم جمع 
اأجناد ال�سام كلها، ت�ىل معاوية اخلالفة )41- 60هـ( ، وكان من  اأمرة  له عثمان 
ال�سحابة والتابعني منهم رجاء بن حي�ة.  النب�ي روى عنه عدد من  رواة احلديث 
ابن الأثري، اأ�سد الغابة، ج4 �ض: 433- 436، الزركلي، الأعالم، ج7 �ض261- 262

اأعلم . 119 وكان  18هـ(  )ت:  الأن�ساري  اخلزرجي  عمرو  بن  جبل  بن  جبل  بن  معاذ 
ال�سحابة باحلالل واحلرام، وله الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( ق�ساء اليمن، و�سارك 
يف فتح ال�سام، وت�يف يف طاع�ن عم�ا�ض �سنة 18هـ، ودفن يف غ�ر الأردن. الزركلي، 

الأعالم، ج7 �ض258 
امل�سه�رين . 120 ال�سحابة  من  )65هـ(  القر�سي  ال�سهمي  العا�ض  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد 

بالعلم والعبادة، فكان قارئا للقراآن ومدثا ثقة ا�ستهر بتدوين احلديث النب�ي، وقد 
حي�ة  بن  رجاء  عنه  وروى  حي�ة،  بن  رجاء  منهم  التابعني  من  جماعة  عنه  روى 
واآخرون، كان يقراأ القراآن والت�راة ت�يف مب�رص وقيل بفل�سطني. جمري الدين احلنبلي، 

الأن�ض، ج1 �ض264، ابن حجر، تهذيب، ج5 �ض: 337- 338
اهلل . 121 )�سلى  النبي  الباهلي �سحابي روى عن  بن عجالن  الباهلي: �سدى  اأمامة  اأب� 

عليه و�سلم( وعبادة بن ال�سامت وعثمان وعلي واآخرون، روى عنه رجاء بن حي�ة، 
�سكن ال�سام، ت�يف �سنة 86هـ. ابن حجر، تهذيب، ج4 �ض: 420، جمري الدين احلنبلي، 

الأن�ض اجلليل، ج1 �ض265
اأب� نعيم حمدث ثقة، روى عنه . 122 الأن�ساري )ت: 99هـ(  الربيع اخلزرجي  حمم�د بن 

خنت  وه�  املقد�ض،  بيت  نزل  حي�ة،  بن  رجاء  منهم  التابعني  من  جماعة  احلديث 
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ال�سحابي عبادة بن ال�سامت. ت�يف �سنة 99هـ عن عمر يناهز 93عامًا. جمري الدين 
احلنبلي، الأن�ض اجلليل، ج1 �ض265، املزي، تهذيب الكمال، ج27 �ض: 301- 302، 

ابن عبد الرب، ال�ستيعاب، ج3 �ض1378
عبد الرحمن بن غنم الأ�سعري )ت: 78هـ( فقيه ومدث ثقة اختلف يف �سحبته وتتلمذ . 123

ال�سام منهم رجاء بن حي�ة. ابن حجر، تهذيب، ج6  التابعني يف  على يده عدد من 
�ض258، جمري الدين احلنبلي، الأن�ض، ج1، �ض: 291

عبادة بن ال�سامت اخلزرجي الأن�ساري )ت: 34هـ( �سحابي وجهه عمر بن اخلطاب . 124
ق�ساءها،  وت�ىل  فل�سطني  اإىل  انتقل  ثم  بحم�ض،  فاأقام  ومعلمًا،  قا�سيًا  ال�سام  اإىل 
ت�يف يف القد�ض ودفن فيها. تتلمذ على يديه عدد من ال�سحابة والتابعني يف احلديث 
والفقه منهم رجاء بن حي�ة، . ابن عبد الرب، ال�ستيعاب، ج2 �ض808، جمري الدين 

احلنبلي، الأن�ض اجلليل، ج1 �ض200 
اأب� �سعيد اخلدري، �سعد بن مالك بن �سنان اخلدري اخلزرجي الأن�ساري )ت: 74هـ( . 125

وه� م�سه�ر بكنيته، ، وكان من جنباء ال�سحابة من الأن�سار وعلمائهم وف�سالئهم، 
الرب،  عبد  ابن  حي�ة،  بن  رجاء  منهم  والتابعني  ال�سحابة  من  جماعة  عنه  وروى 

ال�ستيعاب، ج2، �ض602
جابر بن عبد اهلل بن حرام اخلزرجي الأن�ساري )ت: 78هـ( �سحابي روى عن النبي . 126

واآخرون، روى عنه جماعة من  بكر وعمر ومعاذ  اأبي  و�سلم( وعن  اهلل عليه  )�سلى 
التابعني منهم رجاء بن حي�ة، واختلف يف تاريخ وفاته فقيل �سنة 73هـ وقيل �سنة 

78هـ. ابن حجر، تهذيب، ج2 �ض: 42- 43
�سهد . 127 الأن�ساري )ت: 32هـ( م�سه�ر بكنيته،  الدرداء، ع�مير بن عامر اخلزرجي  اأب� 

مع الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأحداً وما تالها من امل�ساهد، كان قارئًا، وحمدثًا 
عدد  يديه  على  وتتلمذ  فيها،  وت�يف  ق�ساَءها،  وت�ىل  دم�سق  �سكن  وقا�سًا،  وفقيهًا 
والتابعني يف الفقه احلديث والقراآن. ابن اجل�زي الق�سا�ض واملذكرين، �ض: 221- 

222، ابن عبد الرب، ال�ستيعاب، ج3 �ض: 1227- 1230
اأم الدرداء، هجمية بنت حيي الأو�سابية احلمريية )ت: 83هـ( من الطبقة الأوىل من . 128

اأ�سهر يف  اأ�سهر يف دم�سق و�ستة  التابعني، حمدثة وفقيهة وقارئة، كانت تقيم �ستة 
بيت املقد�ض، وتتلمذ على يديها عدد من تابعي فل�سطني يف الفقه واحلديث والقراآن 
منهم رجاء بن حي�ة، . ابن ع�ساكر، تاريخ، ج70، �ض146، املزي، تهذيب الكمال، 

ج35، �ض: 352- 357
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عبد امللك بن مروان بن احلكم الأم�ي املدين ثم الدم�سقي )ت: 86هـ( اخلليفة الأم�ي . 129
كان فقيهًا وحمدثًا وخطيبًا ثقة، ، روى عنه رجاء بن حي�ة، ، ع�رص �سن�ات، وا�ستعمله، 
ت�ىل اخلالفة بعد وفاة اأبيه مروان )65- 86هـ( وت�يف يف دم�سق �سنة 86هـ. ابن 

حجر، تهذيب، ج60، �ض: 422- 423
بن . 130 �سليمان  بعد  الأم�ي )ت: 101هـ( ت�ىل اخلالفة  العزيز بن مروان  بن عبد  عمر 

حي�ة  بن  رجاء  عنه  وروى   ، وثقة،  وحمدثًا  فقيهًا  كان  101هـ(   -99( امللك  عبد 
واآخرون، �سار يف خالفته ب�سرية عمر بن اخلطاب ت�يف يف رجب �سنة 101هـ. ابن 

حجر، تهذيب، ج7، �ض: 475- 478
وكيماوي . 131 �ساعر  ها�سم،  اأب�  ويكنى  90هـ(  )ت:  الأم�ي  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد 

ع�ساكر،  ابن  واآخرون،  حي�ة  بن  رجاء  عنه  وروى  املقد�ض.  بيت  زار  ثقة،  وحمدث 
تاريخ، ج16، �ض301- 315، الذهبي، الكا�سف، ج1، �ض: 370

عام . 132 ولد  التابعني،  من  ثقة  وحمدث  فقيه  86هـ(  )ت:  اخلزاعي  ذوؤيب  بن  قبي�سة 
الفتح، تردد قبي�سة على القد�ض للزيارة والعبادة، وروى عنه جماعة من ال�سحابة 
والتابعني منهم رجاء بن حي�ة، ت�ىل الربيد واخلامت لعبد امللك، ت�يف �سنة 86هـ. 
ابن �سعد، الطبقات، ج7، �ض: 447، ابن حجر، تهذيب، ج8، �ض: 346- 347، جمري 

الدين احلنبلي، الأن�ض، ج1، �ض: 287
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 116، ابن العدمي، بغية الطلب، ج8، �ض: 3622. 133
اأبيه . 134 ثقة روى عن  واإخباري  الفل�سطيني: حمدث  الكندي  عا�سم بن رجاء بن حي�ة 

بن  اإ�سماعيل  عنه  وروى  العزيز،  عبد  بن  وعمر  رومي،  بن  وعروة  ومكح�ل،  رجاء، 
عيا�ض، والف�سل بن دكني، روى اأنه �سمع خطبة لعمر بن عبد العزيز وه� خليفة عن 
ابن ع�ساكر،  واأب� داود وابن ماجة.  الرتمذي  له  الذن�ب. روى  ال�ستغفار من  اأهمية 

تاريخ، ج25، �ض: 246- 248، املزي، تهذيب الكمال، ج13، �ض: 483- 484
مكح�ل الدم�سقي، مكح�ل بن اأبي م�سلم م�ىل هذيل )ت: 113هـ( : فقيه ال�سام يف . 135

ع�رصه، ومن حفاظ احلديث النب�ي فيها، وزار القد�ض اأكرث من مرة والتقى بعلمائها 
وحمدثيها، وه� من تالميذ رجاء بن حي�ة، الزركلي، الأعالم، ج7، �ض: 284

ومف�رص، . 136 وفقيه  حاف  حمدث  118هـ(  )ت:  الب�رصي  ال�سدو�ض  بن  دعامة  بن  قتادة 
وكان راأ�سًا يف العربية والن�سب واأيام العرب، واعتمد فقه على الأثر وه� من تالميذ 
رجاء بن حي�ة. ابن �سعد، الطبقات، ج7، �ض: 229- 231، املزي، تهذيب الكمال، 

ج23، �ض: 499- 517، الزركلي، الأعالم، ج5، �ض: 189
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حميد بن اأبي حميد الط�يل اخلزاعي الب�رصي )68- 143هـ( حمدث ثقة من التابعني . 137
من تالميذ رجاء بن حي�ة يف احلديث، املزي، تهذيب الكمال، ج7، �ض: 355- 356

جنادة بن اأبي اأمية كبري الدو�سي الأ�سدي )ت: 80هـ( �سهد فتح م�رص وويل البحرية . 138
احلديث  رواة  من  وكان  59هـ  �سنة  رود�ض  خاللها  غزا  �سن�ات  �ستة  ملدة  ملعاوية 
النب�ي الثقات، وقد روى عنه عدد من التابعني منهم رجاء بن حي�ة. املزي، تهذيب 

الكمال، ج2، �ض: 133- 135، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج11، �ض: 292- 299. 
عبد اهلل بن ع�ن اأرطان م�ىل مزينة الب�رصي )66- 151هـ( حمدث وفقيه وقارئ . 139

من تابعي الب�رصة، وه� من تالميذ رجاء بن حي�ة، . كان عبد اهلل بن ع�ن عثمانيًا، 
وكان يكره القدرية واإذا مر بهم ل ي�سّلم عليهم. ابن �سعد، الطبقات، ج7، �ض: 261- 

268، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج31، �ض: 326- 356، خليفة، طبقات، �ض: 377. 
عبد اهلل بن اأبي زكريا اخلزاعي الدم�سقي، )ت: 117هـ( من فقهاء دم�سق وحمدثيها . 140

وعبادها وزهادها، تردد على القد�ض والتقى بعلمائها وحمدثيها، وه� من تالميذ 
رجاء بن حي�ة، ومن اأ�سدقاء عمر بن عبد العزيز، ت�يف يف خالفة ه�سام �سنة 117هـ. 

ابن حجر، تهذيب، ج5، �ض: 218. 
البخاري . 141 له  روى  دم�سق،  �سكن  التابعني  من  ثقة  حمدث  الفدكي:  �سعد  بن  عمرو 

ع�ساكر،  ابن  احلديث.  يف  حي�ة  بن  رجاء  تالميذ  من  وه�  ماجة،  وابن  والن�سائي 
تاريخ، ج46، �ض: 18- 19، املزي، تهذيب الكمال، ج22، �ض: 33- 34

�سليمان بن داود اأب� داود اخل�لين الداراين الدم�سقي: من رواة احلديث من التابعني، . 142
احلديث  عنه  روى  وقد  العزيز  عبد  بن  لعمر  حاجبًا  عمل  دم�سق،  قرب  داريا  �سكن 

النب�ي، ابن ع�ساكر، تاريخ، ج22، �ض: 303- 308
ال�ليد بن �سليمان بن اأبي ال�سائب القر�سي: من رواة احلديث الثقات وه� من تالميذ . 143

تهذيب،  حجر،  ابن  حبان،  وابن  العجلي  وثقه  دم�سق،  غ�طة  �سكن  حي�ة  بن  رجاء 
ج11، �ض: 134- 135

اأب� عبيد املذحجي �ساحب �سليمان بن عبد امللك، قيل اأن ا�سمه حيي، وقيل ح�ى بن . 144
اأبي عمرو، من عباد وزهاد ورواة احلديث النب�ي الثقات يف فل�سطني، وه� من تالميذ 
رجاء بن حي�ة، ، عمل حاجبًا ل�سليمان بن عبد امللك، وملا ت�ىل عمر بن عبد العزيز 
عزله عن احلجابة، واأمره بالع�دة اإىل اأهله يف فل�سطني ب�سبب تعاليه على العامة. اأب� 

زرعة الدم�سقي، تاريخ، ج8، �ض، املزي، تهذيب الكمال، ج34، �ض: 49- 52
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عدي بن عدي الكندي )ت: 120هـ( : فقيه وحمدث من اأهل اجلزيرة الفراتية، وت�ىل . 145
ق�ساءها ل�سليمان بن عبد امللك، وا�ستعمله عمر بن عبد العزيز على امل��سل ثم على 
اأرمينية، وكان اأحد فقهاء ال�سام الأربعة يف عهد ه�سام بن عبد امللك، وكان ي�سارك 
يف الغزو واجلهاد. ابن ع�ساكر، تاريخ، ج40، �ض: 137- 144، الزركلي، ج4، �ض: 

221
رجاء بن اأبي �سلمة الرملي )91- 161هـ( حمدث ثقة من تابعي الب�رصة، انتقل اإىل . 146

ال�سام، و�سكن الرملة، وه� من تالميذ رجاء بن حي�ة، ابن العدمي، بغية الطلب، ج8، 
�ض: 3628- 3629، املزي، تهذيب الكمال، ج9، �ض: 161- 163

ث�ر بن يزيد الكالعي احلم�سي )ت: 153هـ( قارئ وحمّدث ثقة، اتهم باأنه من القدرية، . 147
فنفاه اأهل حم�ض منها ب�سبب ذلك، وقاطعه الأوزاعي، كان يرتدد على بيت املقد�ض، 
وت�يف فيها �سنة 153هـ، وه� من تالميذ رجاء بن حي�ة. ابن ع�ساكر، تاريخ، ج11، 

�ض: 183- 193، ابن �سعد، الطبقات، ج7، �ض: 467 
عروة بن رومي اللخمي )ت: 135هـ( حمدث من التابعني روى عن جماعة من التابعني . 148

منهم رجاء بن حي�ة، ت�يف يف احلجاز ودفن باملدينة. ابن حجر، تهذيب ج7، �ض: 
180 -179

وقارئ . 149 وفقيه  حمدث  )ت: 152هـ(  العقيلي  يقظان  بن  �سمر  عبلة  اأبي  ابن  ابراهيم 
و�ساعر مقد�سي، ، وكانت له عالقات ق�ية مع خلفاء بني مروان وخا�سة ال�ليد بن 
عبد امللك، وه�سام. ابن ع�ساكر، تاريخ، ج6، �ض427- 440، ابن حجر، تهذيب، ج1، 

�ض142- 143، جمري الدين احلنبلي، الأن�ض اجلليل، ج1، �ض: 290
حي�ة . 150 بن  رجاء  عن  روى  ثقة  حمدث  الفل�سطيني  الكناين  ح�سان  بن  الرحمن  عبد 

والزهري واآخرين وروى عنه ال�ليد بن م�سلم واآخرون وثقه ابن �ساهني والعجلي. ابن 
ع�ساكر، تاريخ، ج34، �ض: 302- 303، ابن حجر، تهذيب، ج6، �ض: 163

مطر بن طهمان ال�راق ال�سلمي م�ىل علي )ت: 128هـ( فقيه وحمدث، �سكن الب�رصة، . 151
حجر،  ابن  والعجلي.  حبان  ابن  ووثقه  واآخرون،  وقتادة،  حي�ة  بن  رجاء  عن  روى 

تهذيب، ج10ن �ض: 167- 168
�سري . 152 الذهبي،   ،114  ،104  -103 �ض:  ج18،  دم�سق،  مدينة  تاريخ  ع�ساكر،  ابن 

الأعالم، ج5، �ض: 334
امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 107- 108. 153
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امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 115- 116، ابن ي�ن�ض، عبد الرحمن بن اأحمد )1421هـ( . 154
، تاريخ ابن ي�ن�ض امل�رصي، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( ج1، �ض: 323، ج2، 

�ض: 56
الطربي، تاريخ، ج6، �ض: 466- 467. . 155

ا�سحق بن يحيي بن ال�ليد بن عبادة ابن ال�سامت املدين )ت: 131هـ( : فقيه وحمدث، 
روى عن جده عبادة ومل يدركه اأحاديث تتعلق يف ق�سايا الر�س�ل )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
، روى عنه م��سى بن عقبه وذكره ابن حبان يف الثقات، املزي، تهذيب الكمال، ج2، �ض: 

 .494 -493
جمه�ل من القرن الثالث، الإمامة وال�سيا�سة، �ض: 303، ابن كثري، البداية والنهاية، . 156

ج9، �ض: 174
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 103. 157
ابن كثري، البداية والنهاية، ج9، �ض: 343- 344. 158
ابن اجل�زي، املنظم، ج7، �ض: 53. 159
العزيز، . 160 ابن م�سك�يه، جتارب الأمم، ج2، �ض460، ابن اجل�زي، �سرية عمر بن عبد 

�ض: 63
ابن كثري، البداية والنهاية، ج9، �ض: 183، هاين اأب� الرب، تاريخ فل�سطني، �ض379. 161
البخاري، التاريخ، ج2، ق�سم1 �ض: 312. 162
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 111، الأ�سبهاين، حلية، ج5، �ض: 154. . 163

النعمان بن املنذر الغ�ساين الدم�سقي )ت: 132هـ( : فقيه وحمدث ومتكلم قدري، األف 
كتابًا يف القدر وه� من تالميذ رجاء بن حي�ة يف احلديث، اإبن �سعد، الطبقات، ج7، �ض462، 

الزركلي، الأعالم، ج8، �ض: 43. 
الأ�سبهاين، حلية، ج5، �ض: 156. 164
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 105، الذهبي، �سري الأعالم، ج5، �ض: 334. 165
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 113- 114، الذهبي، �سري الأعالم، ج5، �ض: 335- . 166

336
ابن عبد احلكم، �سرية عمر، �ض: 123. 167
جمه�ل، العي�ن واحلدائق، ج3، �ض: 90. 168
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ابن حبان، الثقات، ج4، �ض: 327، ال�سمعاين، النت�ساب، ج11، �ض: 262. 169
الأ�سبهاين، حلية، ج5، �ض: 154. 170
ابن ع�ساكر، تاريخ، ج18، �ض: 105. 171
امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 105. 172
امل�سدر نف�سه، ج18، �ض: 106. 173
الطربي، تاريخ، ج3، �ض: 611. 174
امل�سدر نف�سه، ج4، �ض: 100. 175
امل�سدر نف�سه، ج8، �ض: 258. 176
امل�سدر نف�سه، ج4، �ض: 343- 344. 177
امل�سدر نف�سه، ج6، �ض: 157. 178
امل�سدر نف�سه، ج6، �ض: 550- 551. 179
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املصادر: 
ابن الأثري، علي بن حممد بن عبدالكرمي، )ت: 630هـ( )1994م( . 1

ال�سحابة"، 8 ج، حتقيق: علي مع��ض وعادل عبد امل�ج�د،  الغابة يف معرفة  "اأ�سد 
دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 

 . "اللباب يف تهذيب الن�ساب"، ج3، دار �سادر )بريوت: لبنان( 
اأب� اإ�سحق ال�سريازي، اإبراهيم بن علي )ت: 476هـ( )1970م( . 2

اإح�سان عبا�ض، دار الرائد العربي )بريوت: لبنان(  "طبقات الفقهاء"، حتقيق: 
الأ�سبهاين، اأب� نعيم اأحمد بن عبد اهلل )ت: 430هـ( )2001م( . 3

"حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء" 10ج، حتقيق: �سعيد �سعد الدين خليل، دار �سادر 
)بريوت: لبنان( 

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل )ت: 256هـ( )1962م( . 4
اأباد: الهند(  "التاريخ الكبري" 5ج مطبعة دائرة املعارف العثمانية )حيدر 

البكري، اأب� عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز )ت: 487هـ( )1983م( . 5
عامل  ال�ّسقا،  م�سطفى  حتقيق:  وامل�ا�سع"4ج،  البالد  اأ�سماء  من  ا�ستعجم  ما  "معجم 

الكتب )بريوت: لبنان( 
 البالذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )ت: 279هـ( )1996م( . 6

)بريوت:  الفكر  دار  الزركلي،  وريا�ض  زكار  �سهيل  حتقيق:  الأ�رصاف" 13ج،  "اأن�ساب 
لبنان( 

اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت: 255هـ( )ب. ت( )1969م( . 7
"البيان والتبيني" 4ج، حتقيق: عبد ال�سالم هارون، املجمع العلمي العربي الإ�سالمي 

)بريوت: لبنان( 
"احلي�ان" 7ج، حتقيق: عبد ال�سالم هارون، املجمع العلمي العربي الإ�سالمي )بريوت: 

لبنان( 
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)2000م( . 8 )1992م(  )1984م(  597هـ(  )ت:  علي  بن  الرحمن  عبد  اجل�زي،  ابن 
)1988م( 

"�سرية عمر بن عبد العزيز" حتقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 
"املنتظم يف تاريخ املل�ك والأمم" ج7، حتقيق: حممد عبد القادر عطا وم�سطفى عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 
"�سفة ال�سف�ة" 2ج، دار احلديث )القاهرة: م�رص( 

الق�سا�ض واملذكرين، حتقيق: د. حممد الدباغ، ط2، املكتب ال�سالمي )بريوت: لبنان( 
ابن اأبي حامت الرازي، عبد الرحمن بن حممد )ت: 327هـ( )1952م( . 9

اأباد: الهند(  "اجلرح والتعديل" 9ج، مطبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية )حيدر 
ابن حّبان، حممد بن حبان )ت: 354هـ( )1973م( . 10

اأباد: الهند(  "الثقات" 9ج، مطبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية )حيدر 
ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي )ت: 852هـ( )1325هـ( ، "تهذيب التهذيب" 12ج، . 11

ط1، مطبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية )حيدر اأباد: الهند( 
ابن حزم، علي بن احمد بن �سعيد )ت: 456هـ( )1983م( . 12

العلمية )بريوت:  الكتب  دار  العلماء، ط1،  العرب"، حتقيق: جلنة من  ان�ساب  "جمهرة 
لبنان( 

احلمريي، حممد بن عبد املنعم )ت: 900هـ( )1980م( . 13
نا�رص  م�ؤ�س�سة  عبا�ض،  اإح�سان  د.  حتقيق:  الأقطار"،  خرب  يف  املعطار  الرو�ض   "

للثقافة )بريوت: لبنان( 
اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي )ت: 463هـ( )ب. ت( . . 14

اإحياء ال�سنة النب�ية، )بريوت: لبنان( .  " تقييد العلم، دار 
ابن خلكان، اأحمد بن حممد )ت: 658هـ( )1968م( . 15

"وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، 8ج، حتقيق: اإح�سان عبا�ض، دار �سادر )بريوت: 
لبنان( 

خليفة بن خياط بن خليفة )ت: 240هـ( )1993م( . 16
"طبقات خليفة بن خياط"، حتقيق: �سهيل زكار، دار الفكر، )بريوت: لبنان( 



291

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )1( - شباط 

ابن دريد، حممد بن احل�سن )ت: 321هـ( )1991م( . 17
 . " ال�ستقاق"، حتقيق: عبد ال�سالم هارون، ط1، دار اجليل )بريوت: لبنان( 

الدين�ري، اأب� حنيفة، اأحمد بن داود )ت: 282هـ( )1960م( . 18
)القاهرة:  العربي،  الكتاب  احياء  دار  ماجد،  املنعم  عبد  حتقيق:  الط�ال"  "الأخبار 

م�رص( 
الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان )ت: 748هـ( )2006م( )1992م( )1993م( . 19

اأعالم النبالء" حتقيق: حممد اأمين ال�سرباوي، دار احلديث )القاهرة: م�رص(  "�سري 
اخلطيب،  واأحمد  ع�امله،  حممد  حتقيق:  ال�ستة"،  الكتب  يف  رواية  له  فيمن  "الكا�سف 

دار الثقافة الإ�سالمية، )جدة: ال�سع�دية( 
)بريوت:  العربي  الكتاب  دار  التدمري،  ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق:  الإ�سالم"  "تاريخ 

لبنان( 
اأب� زرعة الدم�سقي، عبد الرحمن بن عمرو )ت: 281هـ( )ب. ت( ، . 20

"تاريخ اأبي زرعة"، حتقيق: �سكر اهلل نعمة اهلل الق�جاين، جممع اللغة العربية )دم�سق: 
�س�ريا( 

ابن �سعد، حممد بن �سعد )ت: 232هـ( )1968م( . 21
اإح�سان عبا�ض، دار �سادر )بريوت: لبنان(  "الطبقات الكربى"، حتقيق: 

ال�سمعاين، عبد الكرمي بن حممد )ت: 562هـ( )1962م( . 22
املعارف  دائرة  جمل�ض  اليماين،  يحيي  بن  الرحمن  عبد  حتقيق:  13ج،  "الأن�ساب"، 

العثمانية )حيدر اآباد: الهند( 
ال�سي�طي، عبد الرحمن بن اأبي بكر )ت: 911هـ( )1950م( . 23

)القاهرة:  ال�سعادة  مطبعة  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق:  اخللفاء"  "تاريخ 
م�رص( 

ال�سفدي، �سالح الدين بن اأيبك )ت: 764هـ( )2000م( . 24
اإحياء  دار  م�سطفى،  وتركي  الأرناوؤوط،  اأحمد  حتقيق:  ج14،  بال�فيات"،  "ال�ايف 

الرتاث العربي، )بريوت: لبنان( 
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الطربي، حممد بن جرير )ت: 310هـ( )1965م( . 25
)القاهرة:  املعارف  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأب�  حممد  حتقيق:  10ج،  الطربي"  "تاريخ 

م�رص( 
ابن عبد الرب، ي��سف بن عبد اهلل، )ت: 463هـ( )1992م( . 26

اجليل  دار  ط1،  البجاوي،  علي  حتقيق:  4ج،  الأ�سحاب"،  معرفة  يف  "ال�ستيعاب 
)بريوت: لبنان( . 

ابن عبد احلكم، عبد اهلل بن عبد احلكم )ت: 214هـ( )1984م( . 27
اأحمد عبيد، عامل الكتب )بريوت: لبنان(  "�سرية عمر بن عبد العزيز، حتقيق: 

ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد )ت: 324هـ( )1964م( . 28
"العقد الفريد" 8ج، حتقيق: حممد �سعيد العريان، دار الفكر )بريوت: لبنان( 

ابن العربي، غريغ�ري��ض امللطي )ت: 656هـ( )1890م( . 29
)بريوت:  الكاث�ليكية،  املطبعة  ال�ساحلي،  اأنط�ان  حتقيق:  الدول"،  خمت�رص  "تاريخ 

لبنان( 
العجلي، اأحمد بن عبد اهلل بن �سالح )ت: 661هـ( )ب. ت( . 30

"تاريخ الثقات"، حتقيق: عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، )بريوت: لبنان( 
ابن العدمي، كمال الدين عمر بن اأحمد )ت: 161هـ( )1988م( . 31

"بغية الطلب يف تاريخ مدينة حلب"12ج، حتقيق: �سهيل زكار، دار الفكر )بريوت: لبنان( 
ابن قتيبة، عبد اهلل بن م�سلم )ت: 276هـ( )ب. ت( )1960م( . 32

"عي�ن الأخبار" 4ج، عامل الكتب )بريوت: لبنان( 
"املعارف" حتقيق: ثروت عكا�سة، دار املعارف )القاهرة: م�رص( 

ابن كثري، اإ�سماعيل بن عمر القر�سي )ت: 774هـ( )1986م( . 33
"البداية والنهاية"، 15ج، دار الفكر )بريوت: لبنان( 

ابن الكردب��ض، عبد اهلل بن اأبي القا�سم )2009م( . 34
العلمية  الكتب  دار  ب�بايه،  القادر  عبد  حتقيق:  2ج،  اخللفاء"  اأخبار  يف  "الكتفاء 

)بريوت: لبنان( 
ابن الكلبي، ه�سام بن حممد بن ال�سائب، )ت: 204هـ( )1988م( . 35

 . "ن�سب معد واليمن الكبري"، حتقيق: د. ناجي ح�سن، عامل الكتب )بريوت: لبنان( 
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جمه�ل من القرن الثالث الهجري )1969م( . 36
"الإمامة وال�سيا�سة"، مكتبة م�سطفى البابي احللبي واأولده )القاهرة: م�رص( 

جمه�ل من القرن الرابع الهجري )ب. ت( . 37
اأخبار احلقائق" ج3، مكتبة املثنى )بغداد: العراق(  "العي�ن واحلدائق يف 

جمه�ل من القرن اخلام�ض الهجري )1967م( . 38
"تاريخ اخللفاء" ن�رص: بطر�ض غرياز ني�ييج، )م��سك�: رو�سيا( 

جمري الدين احلنبلي، عبد الرحمن بن حممد العليمي )ت: 927هـ( )1973م( . 39
"الأن�ض اجلليل يف تاريخ القد�ض واخلليل" 2ج، مكتبة املحت�سب )عمان: الأردن( 

املزي، ي��سف بن عبد الرحمن بن ي��سف، )ت: 742هـ( )1980م( . 40
تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال، 35ج، حتقيق: د. ب�سار ع�اد معروف، م�ؤ�س�سة الر�سالة 

)بريوت: لبنان( 
ابن م�سك�يه، اأب� علي اأحمد بن حممد )ت: 421هـ( )2000م( . 41

اإيران(  اإمامي، �رصو�ض، )طهران:  اأب� القا�سم  "جتارب الأمم وتعاقب الهمم" حتقيق: 
املقد�سي املطهر بن طاهر )ت: 355هـ( )1916م( . 42

" البدء والتاريخ" 6ج، حتقيق: كلمان ه�ار، )باري�ض: فرن�سا( 
املقد�سي الب�ساري، حممد بن اأحمد )ت: 380هـ( )1906م( . 43

"اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم" مطبعة بريل )ليدن( 
ابن منظ�ر، حممد بن مكرم بن علي )ت: 711هـ( )1414هـ( . 44

 . " ل�سان العرب"، ط3، دار �سادر، )بريوت: لبنان( 
النهرواين، املعافى بن زكريا )ت: 390هـ( )2005م( . 45

اجلندي  الكرمي  عبد  حتقيق:  ال�سايف"،  ال�سالح  والأني�ض  الكايف  ال�سالح  "اجللي�ض 
)بريوت: لبنان( 

وكيع، حممد بن خلف )ت: 306هـ( )1947م( . 46
"اأخبار الق�ساة"3ج، حتقيق: عبد العزيز م�سطفى املراغي، املكتبة التجارية الكربى 

)القاهرة: م�رص( 
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ياق�ت احلم�ي، ياق�ت بن عبد اهلل )ت: 626هـ( )1995م( . 47
"معجم البلدان"، 5ج، دار �سادر )بريوت: لبنان( . 

اليعق�بي، احمد بن اأبي يعق�ب )ت: 284هـ( )1960م( . 48
"تاريخ اليعق�بي" 2ج، دار �سادر، )بريوت: لبنان( 

اأب� ي��سف، يعق�ب بن اإبراهيم )ت: 183هـ( )1983م( . 49
"اخلراج" دار املعرفة للطباعة والن�رص )بريوت: لبنان( 

ابن ي�ن�ض، عبد الرحمن بن اأحمد )ت: 347هـ( )1421هـ( . 50
"تاريخ ابن ي�ن�ض امل�رصي" 2ج، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 

ثانياً - املراجع: 
اأبي�ض، ملكة )1980م( "الرتبية والثقافة العربية الإ�سالمية يف ال�سام واجلزيرة خالل . 1

القرون الثالث الأوىل للهجرة" دار العلم للماليني )بريوت: لبنان( 
جرينفل، فرميان )1986م( . 2

"التق�ميان الهجري وامليالدي، ترجمة: د. ح�سام الأل��سي، ط2، دار ال�س�ؤون الثقافية 
العامة )بغداد: العراق( 

اأب� الرب، هاين ح�سني )2002م( . 3
"تاريخ فل�سطني يف �سدر الإ�سالم" من�س�رات بيت املقد�ض )بيت املقد�ض: فل�سطني( 

الزركلي، خري الدين حمم�د )2002م( . 4
"الأعالم" ط15، دار العلم للماليني )بريوت: لبنان( 

العارف، عارف )2007م( . 5
"املف�سل يف تاريخ القد�ض" دار الفار�سي، ط4 )عمان: الأردن( 

الع�سلي، كامل جميل )1981م( )1981م( . 6
"معاهد العلم يف بيت املقد�ض" )عمان: الأردن( 
"اأجدادنا يف ثرى بيت املقد�ض" )عمان: الأردن( 

عط�ان، ح�سني )1986م( )1986م( . 7
"الأم�ي�ن واخلالفة" دار اجليل )عمان: الأردن( 

" دار اجليل )عمان: الأردن(  "الفرق الإ�سالمية يف ال�سام 


