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ملخص الرسالة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
أما بعد :فإن موضوع الدراسة هو :موظف الدولة اإلسالمية في العصر الراشدي واألموي من خالل
تاريخ خليفة بن خياط.
وقد احتوت هذه الدراسة على مقدمة ،وستة مباحث ،وبيان المنهج المتبع فيها ،ومشكلة الدراسة
وتساؤالتها.
وتناول المبحث األول عن الوالة ،وأما المبحث الثاني فتطرق للقضاة ،وأما المبحث الثالث فقد تحدث
عن ال ُكتّاب ،وأما المبحث الرابع فتطرق إلداريو بيوت المال ،وتحدث المبحث الخامس عن صاحب
الشرط ،وعني المبحث السادس بالقادة.
أما الخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات ،ثم قائمة بالمصادر والمراجع.

كلمات مفتاحية :
خليفة  ،موظف  ،القضاة  ،القادة .

Abstract
Praise is to Allah; Lord of the Worlds, prayers and peace are upon the
noblest prophet and the messenger; Muhammad, his family and
companions.
After that; the subject of the study is: the employee of the Islamic state in
the Rashidi and Umayyad eras through the history of Caliph bin Khayat.
The study included an introduction, six topics, description of the
methodology which is followed in them, and the problem of the study and
its questions.
The second topic deals with the governors. The second topic deals with the
judges. The third topic deals with the writers. The fourth topic deals with
the administrators of the treasuries. The fifth topic deals with the police
director, and the sixth topic deals with the leaders.
The conclusion included the most significant findings and
recommendations, then a list of sources and references.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلهه
وصحبه أجمعين.
أما بعد :فإن موضوع الدراسهة المعنونهة به( م موظهف الدولهة اإلسهالمية فهي العصهر الراشهدي
واألموي من خالل تاريخ خليفة بن خياط).
وقههد احتههوت هههذه الدراسههة علههى الههوالة ،والقضههاة  ،وال ُكتههاب ،و داريههو بيههوت المههال ،وصههاحب
ال ّشرط ،والقادة ،وذيلت بخاتمة ،وقائمة بالمصادر والمراجع.

مشكلة الدراسة :
يرد تساؤل عند الباحثين عن موظفي الدولة اإلسالمية في العصر الراشدي واألموي من خالل
تاريخ خليفة بن خياط ،وجاءت الدراسة الستخراج موظفي الدولة وتنظيمهم لى موالة ،وقضاة،
و ُكتّاب ،و داريو بيوت المال ،وصاحب ال ّشرط ،والقادة).
أسئلة الدراسة:
 تنوع موظفي الدولة اإلسالمية في العصر الراشدي واألموي من خالل تاريخ خليفة بنخياط لى عدة موظفين اذكرهم؟
-

كم عدد موظفي الدولة اإلسالمية في العصر الراشدي واألموي من خالل تاريخ خليفة بن
خياط؟

أهمية الدراسة:
جاءت فكرة عمل هذه الدراسة لتسليط الضوء على موظفي الدولة اإلسالمية في العصر الراشدي
واألموي من خالل تاريخ خليفة بن خياط ،حيث يعتبر من قدام المؤرخين ،وصنف التاريخ
والطبقات  ،وكان حافظا ً عالماً بالسير ،وله دور كبير في تدوين الموظفين وغيرهم  ،فأهمية هذا
الدراسة تتبين من جهة تكرار أسئلة الباحثين عن الموظفين ،لمالهم أهمية كبيرة في التاريخ
الحضاري  ،قمت باستخراج الموظفين وترتيبهم وتدوينهم .

منهجية الدراسة:
-

اشتمل على ذكر عدد موظفي الدولة اإلسالمية.

-

تنوع موظفي الدولة اإلسالمية من والة وقضاة و ُكتّاب و داريو بيوت المال وصاحب
ال ّشرط والقادة.

-

التعريف باألعالم في الهامش.

-

قمت بوضع خاتمة ،تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

-

أضفت قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة.

خطة الدراسة:
-

احتوت هذه الدراسة على مقد مة ،وستة مباحث ،ثم الخاتمة ،متبوعة بقائمة المصادر
والمراجع.

-

المقدمة تناولت مشكلة الدراسة ،وأهميتها ،وبيان المنهج المتبع فيها وتساؤالتها.

-

المبحث األول :الوالة.

-

المبحث الثاني :القضاة.
المبحث الثالث :ال ُكتًّاب.

-

المبحث الرابع :داريو بيوت المال.

-

المبحث الخامس :صاحب ال ّشرط.

-

المبحث السادس القادة.

-

المبحث األول
الوالة
لقههد دودنهها خليفههة بههن خيههاط مههن خههالل تاريخههه بالعديههد مههن الههوالة ،وكانههت واليههتهم فههي أمههاكن
عديدة ،ومنهم من تولى في عهد خليفتين حيث يعين من قبل خليفة ،ثم يقره الخليفهة الثهاني فهي مكانهه،
وقد كان بعض الوالة يقوم بمهام أخرى كأمامهة النهاس للصهالة ،وقيهادة ال،يهو  ،ثهم ن بعهض الهوالة
تولى في عهد عصرين عصر الراشدي وعصر الدولة األمويةم).1
ومن الوالة الذين تطرق لهم خليفة هم :أبان بن عثمهان بهن عفهانم) ،2واألشهعث بهن قهيس رضهي
هللا عنهههم) ،3والح،ههاج بههن يوسههف الثقفههيم) ،4والربيههع بههن ديههادم) ،5وديههاد بههن لبيههد رضههي هللا عنهههم)،6
وسعد بن أبي وقاص رضي هللا عنهم) ،7وسهل بن حنيف م).8
م)1
م)2

م)3
م)4

م)5
م)6

م)7

م)8

خياط  ،خليفة بن خياط :تاريخ خليفة بن خياط ،تحقيق أكرم ضياء العمري ،الرياض ،دار طيبة ،ط.
الثانية1405 ،ه(1985/م ،ص،366 ،357 ،332 ،322 ،310 ،293 ،199 ،178 ،153 ،122
.405 ،369
أبان بن عثمان بن عفان األموي ،استعمله عبدالملك بن مروان على المدينة ،وكانت واليته عليها
سبع سنين ،وتوفي بها في خالفة يزيد بن عبدالملك مابن سعد :الطبقات الكبرى ،بيروت ،دار صادر،
مد.ط)1388 ،ه(1968/م ،ج ،5ص153-151؛ خليفة بن خياط :تاريخه ،ص،293 ،276 ،185
.)336
األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي ،يكنى أبا محمد ،واله علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
أذربي،ان ،توفي في الكوفة سنة 40ه( ،وهو ابن م )63سنة مابن سعد :الطبقات ،ج ،6ص23 -22؛
ابن خياط :تاريخه ،ص.)199 ،193 ،172 ،148 ،116 ،19 ،4
الح ،اج بن يوسف بن الحكم الثقفي ،يكنى أبا محمد ،واله عبدالملك بن مروان الح،اد سنة 73ه( ،ثم
جمع له العراق والمشرق كله ،استمرت واليته م )20سنة ،توفي سنة 90بواسطة مابن خياط:
تاريخه ،ص ،)308 ،293 ،287 ،275 ،271 ،269 ،268 ،205 ،21الذهبي ،محمد بن أحمد:
سير أعالم النبالء ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط .الحادية عشر1417 ،ه(1996/م ،ج ،4ص.)343
الربعي بن دياد الحارثي ،واله عبدهللا بن عامر بن كريز س،ستان ،كما استعمله دياد بن أبيه على
خرسان مابن سعد :الطبقات ،ج ،6ص159؛ ابن خياط :تاريخه ،ص.211 ،180 ،164 ،136
دياد بن لبيد البياضي ،كنيته أبو عبدهللا ،كان عامالً ألبي بكر رضي هللا عنه على حضرموت مابن
خياط :تاريخه ،ص123 ،116 ،97؛ ابن عبدالبر ،يوسف بن عبدهللا :االستيعاب في معرفة
األصحاب ،تحقيق :علي محمد الب،اوي ،بيروت ،دار ال،يل ،ط .األولى1412 ،ه( ،1992/ج،2
ص.)533
سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ،كنيته أبو سحاق ،له فتوحات عظيمة في نواحي بالد فارس،
واله عمر رضي هللا عنه الكوفة ،ثم استعمله عثمان رضي هللا عنه عليها ،توفي بالعقيق سنة 55ه(
وهو ابن م )82سنة ،وصلى عليه مروان بن الحكم بالمدينة ودفن بها مابن خياط :تاريخه ،ص،67
178 ،155 ،149 ،141 ،137 ،131 ،99؛ األصفهاني ،أحمد بن عبدهللا :حلية األولياء وطبقات
األصفياء ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مد.ط) ،مد.ت) ،ج ،1مص.)94 -92
سهل بن حنيف بن واهب ،استخلفه علي بن أبي طالب رضي هللا على المدينة حين خرج من المدينة
لى البصرة  ،وواله فارس ،توفي سنة 38ه( في الكوفة ،وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي هللا
عنه مابن خياط :تاريخه ،ص ،201 ،198 ،192 ،181ابن عبدالبر :االستيعاب ،ج ،2ص-662
.)663

والضههحاب بههن قههيس الفهههريم) ، 1وعبههدالرحمن بههن مسههلمم) ،2وعبههدهللا بههن سههعد بههن أبههي السههر
رضههي هللا عنهههم) ،3وعبههدهللا بههن عههامر بههن كريههزم) ،4وعبههدهللا بههن علههيم) ،5وعبههدهللا بههن قههيس رضههي هللا
عنهم) 6وعبيدهللا بن ديهادم) ،7وعبيهد هللا بهن معمهرم) ،8وعتبهة بهن غهزوان رضهي هللا عنههم) ،9وعثمهان بهن
م)10

أبي العاص رضي هللا عنه ،

الضحاب بن قيس الفهري ،يكنى أبا أنيس ،واله معاوية بن أبي سفيان الكوفة سنة 53ه( ،ثم واله
م)1
دمشق فأقره يزيد بن معاوية ،قتل بمرج راهط سنة 64ه( في خالفة مروان بن الحكم مابن خياط:
تاريخه ،ص259 ،224 ،219؛ ابن ح،ر العسقالني ،أحمد بن علي :اإلصابة في تمييز الصحابة،
تحقيق :علي محمد الب،اوي بيروت ،دار ال،يل1412 ،ه( ،1992/ج ،3ص.)478
أبو مسلم عبدالرحمن بن مسلم ،مشهور بكنيته أبو مسلم الخراساني ،صاحب الدعوة العباسية ،خرج
م)2
من مر ويقود كتائب ،فقلب دولة وأقام دولة ،وحكم في العرب والع،م ،تولى والية خراسان في عهد
أبو العباس السفا وأبو جعفر المنصور ،وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة 137ه( مابن
خياط :تاريخه ،ص 286؛ الخطيب البغدادي ،أبو بكر بن علي :تاريخ بغداد ،تحقيق :صدقي جميل
العطار ،بيروت ،دار الفكر ،ط .األولى1424 ،ه(2004/م ،ج ،8ص.)248-244
عبدهللا بن سعد بن أبي السر  ،كنيته أبو يحي ،وهو أخو عثمان بن عفان رضي هللا عنه من
م)3
الرضاعة ،ومن كتاب الوحي ،واله عثمان بن عفان رضي هللا عنه مصر سنة 25ه( ،توفي بعسقالن
سنة 36ه( مابن سعد :الطبقات ،ج ،7ص497-496؛ ابن خياط :تاريخه ،ص،166 ،159 ،99
.)178
عبدهللا بن عامر بن كريز ،ابن خال عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،استعمله عثمان بن عفان رضي
م)4
هللا عنه على البصرة سنة 29ه( ،ثم واله فارس ،افتتح خراسان وأطراف فارسي وس،ستان وكرمان
مابن خياط :تاريخه ،ص ×226 ،207 ،184 ،179 ،167 ،161ابن األثير ،علي بن أبي الكرم:
أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،تحقيق :خليل مأمون شيحا ،بيروت ،دار المعرفة ،ط .الثانية،
1422ه(2001/م ،ج ،3ص.)7-6
عبدهللا بن علي بن عبدهللا بن العباس ،ثم أبو العباس السفا وأبو جعفر المنصور ،به قامت الدولة
م)5
العباسية ،واله الشام أبو العباس السفا  ،توفي سنة 147ه( ،وهو ابن م )52سنة وهو في س،ن
المنصور مابن خياط :تاريخه ،ص ،433 ،415 ،411 ،403الذهبي :سير أعالم النبالء ،ج،6
ص.162-161
أبو موسى عبدهللا بن قيس األشعري ،يعرف بكنيته ،واله عمر بن الخطاب رضي هللا عنه البصرة،
م)6
ثم أقره عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،ثم نقل لى والية الكوفة ،توفي بالكوفة سنة 44ه( ،وهو ابن
63سنة مابن خياط :تاريخه ،ص178 ،154؛ ابن عبدالبر :االستيعاب ،ج ،3ص.)981-979
عبيدهللا بن دياد بن أبيه ،كنيته أبو حفص ،ولي البصرة سنة 55ه( وله م )22سنة ،وولي خراسان،
م)7
ثم أصبح أمير العراق ،توفي سنة 67ه( مابن خياط :تاريخه ،ص،236 ،227 ،219 ،184 ،21
263 ،259؛ الذهبي :سير أعالم النبالء ،ج ،3ص.)545
عبيدهللا بن معمر بن عثمان التيمي ،كان واليا ً على البصرة ،استشهد في وقعة اصطخر مع ابن عامر
م)8
وهو ابن م )40سنة مابن خياط :تاريخه ،ص162؛ ابن عبدالبر :االستيعاب ،ج ،3ص.)1013
عتبة بن غزوان بن جابر المادني ،كنيته أبو عبدهللا ،استعمله عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على
م)9
البصرة ،توفي سنة 17ه( ،وهو ابن م )57سنة مابن خياط :تاريخه ،ص ،129 ،128 ،127 ،61
154؛ ابن سعد :ص.)154 ،129 ،128 ،127 ،61
م ) 10عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي ،يكنى أباعبدهللا ،استعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
الطائف ،وأقره أبوبكر رضي هللا عنه ،ثم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،ثم استعمله عمر بن

والعالء الحضرمي رضي هللا عنهم) ،1وعمار بن ياسهر رضهي هللا عنههم) ،2وعمهرو بهن العهاص
رضهي هللا عنههم) ،3وعيهاض بهن غهنم رضهي هللا عنههم) ،4وقتيبهة بهن مسهلمم) ،5وقهيس بهن سهعد بهن عبههادة
رضي هللا عنهم)،6
والمثنههى بههن حارثههة رضههي هللا عنهههم) ،7ومحمههد بههن أبههي بكههرم) ، 8ومصههعب بههن الزبيههر م)، 9
ومعاذ بن جبل رضي هللا عنه م) ،10والمغيرة بن شعبة رضي هللا عنه م)،11
الخطاب رضي هللا عنه على عمان والبحرين سنة 15ه( ،توفي سنة 50ه( مابن خياط :تاريخه،
ص ،164 ،161 ،158 ،154 ،142 ،134 ،123 ،97ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،3ص.)212
العالء بن عبدهللا الحضرمي ،من حضرموت ،واله النبي صلى هللا عليه وسلم البحرين ،ثم أقره
م)1
أبوبكر رضي هللا عنه عليها ،ثم أقره عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ،توفي سنة 21ه( مابن خياط:
تاريخه ،ص ،154 ،125 ،122 ،116ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،3ص.)272
عمار بن ياسر بن عامر العنبسي  ،كنيته أبو اليقضان ،أمه سمية ،استعمله عمر بن الخطاب رضي
م)2
هللا عنه على الكوفةن استشهد بصفين سنة 37ه( ،وكان عمره م )94سنة مابن خياط :تاريخه،
ص.)196 ،191 ،189 ،183 ،151 ،144 ،123
ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،3ص.)312-308
عمرو بن العاص بن وائل السهمي ،استعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عمان ،وولي
م)3
فلسطين لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،ثم سيرة عمر في جيش لى مصر فافتتحها ،ولم يزل والياً
عليها لى أن توفي عمر ،ثم أقره عثمان بن عفان رضي هللا عنه ،ثم استعمله معاوية بن أبي سفيان
عليها لى أن توفي سنة 43ه( مابن خياط :تاريخه،178 ،159 ،152 ،143 ،134 ،85 ،79 ،21 ،
204 ،192؛ ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،3ص.)386-384
عياض بن غنم بن دهير الفهري ،كان مع أبي عبيدة رضي هللا عنه بالشام ،وكان والياً لعمر بن
م)4
الخطاب رضي هللا عنه على حمص حتى توفي سنة 20ه( مابن خياط :تاريخه ،ص،147 ،139
155؛ ابن سعد :الطبقات ،ج ،7ص.)398
قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي ،ولي خراسان عشر سنين ،وكان له دور بارد في فتح بالد ما وراء
م)5
النهري مابن خياط :تاريخه ،ص313 ،307 ،302 ،295 ،288 ،209 ،189؛ الذهبي :سير أعالم
النبالء ،ج ،4ص.)410
قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي ،كان من قادة علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،وواله مصر،
م)6
توفي بالمدينة في آخر خالفة معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه مابن خياط :تاريخه ،ص،197
227 ،201؛ ابن ح،ر العسقالني :اإلصابة ،ج ،5ص.)475-473
المثنى بن حارثة الشيباني ،تولى قيادة العديد من المعارب ضد الفرس في العراق ،وهو الذي أشار
م)7
على أبي بكر الصديق رضي هللا عنه بقتال الفرس ،وهون أمر الفرس عندهم مابن خياط :تاريخه ،
ص129 ،124 ،122 ،118؛ ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،4ص.)44
محمد بن أبي بكر عبدهللا بن عثمان التيمي ،واله علي بن أبي طالب رضي هللا عنه مصر ،وتوفي
م)8
بمصر مابن خياط :تاريخه ،ص201 ،192 ،184 ،174؛ ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،4ص.76
مصعب بن الزبير بن العوام األسري  ،أمير العراقيين  ،ولده أخوه عبد هللا بن الزبير رضي هللا
م)9
العراق  ،قتل بدير ال،اثليق في العراق سنة 72ه( م ابن خياط  :تاريخه  ،ص ، 293 ، 267 ، 264
 408؛ الذهبي  :سير أعالم النبالء  ،ج ، 4ص . ) 145 – 140
م ) 10معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي  ،كان من أعلم الناس بالحالل والحرام  ،استعمله عمر بن
الخطاب رضي هللا عن على الشام  ،توفي في طاعون عمواس بالشام  ،سنة 18ه(  ،وهو ابن م ) 38
سنة م ابن خياط  :تاريخ  ،ص 155 ، 138 ، 97؛ ابن عبد البر  ،اإلستيعاب  ،ج – 1403 ، 3
. ) 1407
ً
م ) 11المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود  ،وكان موصوفا بالدهاء  ،واله عمر بن الخطاب رضي
هللا عنه البصرة  ،ثم واله الكوفة  ،ثم أقرة عثمان بن عفان رضي هللا عنه عليها  ،ثم واله معاوية بن

والمهاجر بن أبي أمية رضي هللا عنه

م)1

المبحث الثاني
القضاة
لقد أفادنا خليفة بن خيهاط مهن خهالل تاريخهه بهذكر العديهد مهن القضهاة  ،وكهان تهوليتهم مهن قبهل
الخليفة  ،وأحيانا ً يكهون تعيينهه مهن قبهل الهوالي  ،وكهان واليهتهم فهي أمهاكن متعهددة كالبصهرة والكوفهة
ومكة والمدينة و اليمن  ،وبعض القضاة استمرت واليته في عهد خليفتين  ،حيهث يعينهه الخليفهة وبعهد
وفاة الخليفة يقره الخليفة الذي بعده  ،بل بعض القضاة عمهل فهي م،هال القضهاء فهي العصهر الراشهدي
واألموي  ،عالوة على أن بعض القضاة هو قاضي وبنفس الوقت واليم).2
ومن القضاة الذين دودنا بهم خليفة هم:أبان بن عثمان بن عفانم)،3و ياس بن معاويةم) ،4وبالل
بن أبي بردة م)،5و درارة بن أوفيم) ، 6وشريح بن الحارثم) ، 7وظالم بن عمروم)،8وعامر بن
شراحيلم)،9وعبدهللا بن بريدةم)،1وعبدهللا بن شبرمةم) ،2وكعب بن سورم) ،3ومحمد بن

م)1
م)2
م)3
م)4
م)5
م)6
م)7
م)8
م)9

أبي سفيان على الكوفة واستمر على واليتها حتى توفي سنة  50ه( م ابن خياط  :تاريخه  ،ص 127
 209 ، 178 ، 155 ، 151 ، 148 ، 131 ،؛ ابن األثير  :أسد الغابة  ،ج ، 4ص . ) 181
المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي  ،أخو أم سلمة دوج النبي صلى هللا عليه وسلم  ،واله
أبو بكر رضي هللا عن اليمن  ،وله في قتال الردة باليمن أثر كبير م أبن خياط  :تاريخ  ،ص ، 97
 123 ، 116؛ ابن األثير  :أسد الغابة  ،ج  ، 4ص . ) 201
ابن خياط  :تاريخ  ،ص .361 ، 334 ، 324 ، 312 ، 256 ، 227 ، 200 ، 179 ، 154
ابن خياط  :تاريخه  ،ص  296 ، 293 ، 276 ، 185م سبق أن ترجم له في الوالة ) .
ً
ياس بن معاوية بن قرة المزني  ،واله عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة  ،وكان مرجعا للفتوى ،
تميز بحدة ذكائه ونباهته وفطنته  ،عرف عنه صدعه بالحق  ،توفي سنة 122ه( م ابن سعد  :الطبقات
 ، 7 ،ص  168 ، 159؛ ابن خياط  :تاريخه  ،ص . ) 324
بالل بن أبي بردة عامر بن عبد هللا بن قيس األشعري  ،استعمله خالد القسري على قضاء البصرة ،
توفي سنة  120ه( م ابن خياط  :تاريخه  ،ص  361؛ الذهبي  :سير أعالم النبالء  ، 5 ،ص ) 7
درارة بن أوفي العامري البصري  ،قاضي البصرة  ،توفي في والية عبد الملك بن مروان ف،أة مابن
سعد  :الطبقات  ،ج  ، 7ص  150؛ ابن خياط  :تاريخه  ،ص . ) 227
شريح بن الحارث الكندي الكوفي  ،ولي البصرة م  ) 7سنين  ،وولي الكوفة م  )53سنة  ،توفي سنة
78ه( ،وهو ابن  120سنة مابن خياط :تاريخه ،ص ،296 ،256 ،227 ،200 ،179 ،154المزي:
تهذيب الكمال ،ج ،3ص.)380-377
ظالم بن عمرو الدئلي ،مشهور بكنيته أبو األسود الدؤلي ،تولى والية البصرة وقضائها في عهد علي
بن أبي طالب رضي هللا عنه مابن سعد :الطبقات ،ج،7ص ،99ابن خياط :تاريخه ،ص.)200
عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ،كنيته أبو عمرو ،كان عالماً ،ومرجعا ً بالفتوى في دمانه ،تولى
قضاء الكوفة ،توفي سنة 105ه( ،مابن خياط :تاريخه ،ص ،296الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد،
ج ،14ص.)143

عبدالرحمن بن أبي ليلىم) ،4وأبو بكر بن أبي موسى األشعريم).5

المبحث الثالث
ال ُكتَّاب
لقههد تطههرق خليفههة بههن خيههاط مههن خههالل تاريخيههه لههى عههدد مههن الكتههاب مههنهم :ديههد بههن ثابههت،
ومعيقيههب ،وعبههدهللا بههن خلههف الخزاعههي ،وأبههو جبيههرة بههن الضههحاب ،ومههروان بههن الحكههم ،وسههعيد بههن
نمهران الهمهداني ،وعبيهدهللا بههن أبهي رافهع ،وعبيههد بهن أوس الغسهاني ،وداذان فههروب ،ويزيهد بهن أبههي
مسلم ،ونافع ،وكوثر ،والمغيرة بن أبي قرة ،وليث بن أبي رقية ،وسالم ،وعبدهللا بهن سهالم ،وليهث بهن
أبي سليمان بن سعد ،وعبدالحميد الكبيرم).6

م)1
م)2
م)3
م)4
م)5
م)6

عبدهللا بن بريدة بن الحصيب ،كنيته أبو سهل  ،تولى قضاء مرو ،توفي في مرو سنة 115ه( .وله
من العمر م )100سنة مابن خياط :تاريخه ،ص ،361المزي :تهذيب الكمال ،ج ،4ص.)94-93
عبدهللا بن شبرمة بن الطفيل الكوفي ،كنيته أبو شبرمة ،فقيه أهل الكوفة ومحدثها وقاضيها ،تولى
قضاء الكوفة للدولتين األ/وية والعباسية ،توفي سنة 144ه( مابن سعد :الطبقات ،ج ،6ص350؛ ابن
خياط :تاريخه ،ص.)361
كعب بن سور األددي ،قاضي البصرة ،وهو أول من ولي قضاء البصرة بأمر عمر بن الخطاب
رضي هللا عنه ،استمر في القضاء حتى قتل يوم ال،مل مابن خياط :تاريخه ،ص،179 ،154
البخاري :التاريخ الكبير ،ج ،7ص.)108
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي ،تولى قضاء الكوفة لفترة طويلة في عهد الدولتين األموية
والعباسية ،توفي سنة 148ه( مابن خياط :تاريخه ،ص361؛ الذهبي :سير أعالم النبالء  ،ج،6
ص.)310
أبوبكر بن أبي موسى عبدهللا بن قيس األشعري الكوفي ،اسمه كنيته ،وكان أكبر من أخيه القاضي أبا
بردة ،توفي في والية خالد العشري مابن خياط :تاريخه ،ص296؛ المزي :تهذيب الكمال ،ج،8
ص.)261
ابن خياط :تاريخه ،ص.408 ،371 ،367 ،335 ،319 ،317 ،308 ،228 ،200 ،179 ،156

المبحث الرابع
إداريو بيوت المال
لقد دودنا خليفة بن خياط من خالل تاريخيه لى عدد من داريو بيهوت المهال مهنهم :عبهدهللا بهن
األرقم ،وعبدهللا بن عمرو بن الحارث ،وعبدالرحمن بن حنبل الكلبي ،وعمران بن صالحم).1

المبحث الخامس
صاحب الشرط
لقد أفادنا خليفة بن خياط من خالل تاريخيه لى عدد من صاحب ال ّشهرط مهنهم :معقهل بهن قهيس
الريا  ،ومالك بن خبيب اليربوعي ،واألصبغ بن نباته الم،اشعي ،ويزيد بن الحهر ،وقهيس بهن حمهزة
الهمداني ،وذهل بن عمرو العذري ،والمختار ،وعبدالرحمن بن عبيهد السهعدي ،وديهاد بهن جريهر بهن
عبههدهللا الب،لههي ،وعههامر بههن مسههمع بههن مالههك ،ويزيههد بههن عميههر األسههيدي ،وعمههر بههن يزيههد األسههيدي،
وموسههى بههن وجيههه الحميههري ،ومهههاجر بههن سههحيم الصههائي ،وعكرمههة بههن األوصههافي ،وأبههو عالقههة
السكسكي ،وسفيان بن سليم األددي ،ودياد بن جرري بن عبدهللا الب،لي ،وعثمان بن الحكم بن ثعلبهة
الهنائي ،وحرب بهن عبهدهللا ،ومحمهد بهن علقمهة بهن عبهدالرحمن الحكمهي ،وكعهب بهن حامهد العبسهي،
ويزيد بن علي بن ضخم العبسي وعبدالرحمن بن حنبل الكلبي ،وعبدهللا بهن عهامر الكالعهي ويكهرمن
شماب اللخمي ،وكوثر بن األسود الغنويم).2

م)1
م)2

ابن خياط :تاريخه ،ص.408 ،367 ،319 ،179 ،156
ابن خياط :تاريخه ،ص.408 ،371 ،367 ،361 ،335 ،319 ،317 ،308 ،228 ،200 ،179

المبحث السادس
القادة
لقد تطرق خليفة بن خياط فهي تاريخيهه لعهدد مهن القهادة البهاردين ،وكانهت فتوحهاتهم فهي أمهاكن
عديدة ،وينضم لى القائد العديد من القادة ،وكان لهم دور في تقسيم ال،هيش وتوجيههاتهم النيهرة ،ثهم ن
بعض هؤالء القادة أصبحوا والة ،وبعضهم طلهب اإلعفهاء مهن اإلمهارة مفضهالً ال،ههاد فهي سهبيل هللا،
فأصبح من القادة الباردين ،وكان بعض القادة يتعاونون فيما بينهم للقضاء على المرتدين ،وفهي أثنهاء
توجههم لفتح أحد المدنم).1
ومن القادة الذين دودنا بهم خليفة هم :األشعث بن قيس رضي هللا عنههم) ،2والح،هاج بهن يوسهف
الثقفههيم) ،3وخالههد بههن الوليههد رضههي هللا عنهههم) ،4والربيههع بههن ديههاد ،وديههاد بههن لبيههد رضههي هللا عنهههم)،5
وسههعد بههن أبههي وقههاص رضههي هللا عنهههم) ،6وسهههل بههن حنيههف رضههي هللا عنهههم) ،7والضههحاب بههن قههيس
 10وأبههو عبيههدة عههامر بههن
الفهههريم) ،8وعبههدالرحمن بههن مسههلم م) ،9وشههرحبيل بههن حسههنة رضههي هللا عنهههم )،
11وعبدهللا بن سعد بن أبي السر رضي هللا عنه
ال،را رضي هللا عنهم )،

م)1

ابن خياط :تاريخه ،ص،369 ،366 ،357 ،332 ،322 ،310 ،293 ،199 ،178 ،153 ،122
م)1
.405
ابن خياط :تاريخه ،ص 199 ،193 ،172 ،148 ،116 ،19 ،4مسبق أن ترجم له في الوالة).
م)2
ابن خياط :تاريخه ،ص 308 ،293 ،287 ،275 ،271 ،269 ،268 ،205 ،21مسبق أن ترجم
م)3
له في الوالة).
خالد بن الوليد بن المغيرة بن المخزومي ،كنيته أبو سليمان ،أرسله أبوبكر رضي هللا عنه لى قتال
م)4
أهل الردة فأبلى في قتالهم بالء عظيماً ،ثم واله حرب فارس والروم ،وفتح دمشق ،توفي بحمص سنة
21ه( مابن خياط :تاريخه ،ص155 ،149 ،123 ،117 ،105 ،93 ،86؛ ابن عبدالبر :االستيعاب،
ج ،2ص.)431-427
ابن خياط :تاريخه ،ص 211 ،180 ،164 ،136مسبق أن ترجم له في الوالة).
م)5
ابن خياط :تاريخه ،ص 123 ،116 ،97مسبق أن ترجم له في الوالة).
م)6
ابن خياط :تاريخه ،ص 201 ،198 ،192 ،181مسبق أن ترجم له في الوالة).
م)7
ابن خياط  :تاريخه ،ص 259 ،224 ،219مسبق أن ترجم له في الوالة).
م)8
ابن خياط :تا ريخه ،ص 286مسبق أن ترجم له في الوالة).
م)9
م ) 10شرحبيل بن حسنة وحسنة أمه وهو شرحبيل بن عبدهللا الكندي ،وهو أحد األمراء الذين عقد لهم
أبوبكر رضي هللا عنه لى الشام ،وتوفي بالشام في طاعون عمواس سنة 18ه( وهو ابن م )67سنة
في خالفة عمر بن الخطاب مابن خياط :تاريخه ،ص155 ،138 ،129 ،119؛ ابن األثير :أسد
الغابة ،ج ،2ص.)619
م ) 11أبوعبيدة عامر بن عبدهللا ال،را الفهري ،مشهور بكنيته أبو عبيدة ،لقبه رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بأمين هذه األمة ،توفي في طاعون عمواس سنة 18ه( ،وهو ابن  58سنة ،وصلى عليه معاذ بن
جبل رضي هللا عنه مابن خياط :تاريخه ،ص155 ،139 ،135 ،127 ،119 ،78؛ ابن عبدالبر:

وعبههدهللا بههن عههامر بههن كريههزم) ،2وعبههدهللا بههن علههيم) ،3وأبههو موسههى عبههدهللا بههن قههيس األشههعري
رضههي هللا عنهههم) ،4وعبيههدهللا بههن ديههادم) ،5وعبيههدهللا بههن معمههرم) ،6وعتبههة بههن غههزوان رضههي هللا عنههم)،7
وعثمان بن أبي العاص رضهي هللا عنههم) ، 8والعهالء الحضهرمي رضهي هللا عنههم) ،9وعمهار بهن ياسهر
م)12

 11وعيهههاض بهههن غهههنم رضهههي هللا عنهههه ،
 10وعمهههرو بهههن العهههاص رضهههي هللا عنههههم )،
رضهههي هللا عنههههم )،
 14والمثنههى بههن حارثههة رضههي هللا
 13وقههيس بههن سههعد بههن عبههادة رضههي هللا عنهههم )،
وقتيبههة بههن مسههلمم )،

م)18

 17ومعهههاذ بهههن جبهههل رضهههي هللا عنهههه ،
 16ومصهههعب بهههن الزبيهههرم )،
 15ومحمهههد بهههن أبهههي بكهههرم )،
عنههههم )،
 20ويزيههد بههن أبههي
 19والمهههاجر بههن أبههي أميههة رضههي هللا عنهههم )،
والمغيههرة بههن شههعبة رضههي هللا عنهههم )،
م)21

سفيان رضي هللا عنه .

م)1
م)2
م)3
م)4
م)5
م)6
م)7
م)8
م)9
م )10
م )11
م )12
م )13
م )14
م )15
م )16
م )17
م )18
م )19
م )20
م )21

االستيعاب ،ج ،2ص.)795-792
ابن خياط :تاريخه ،ص 178 ،166 ،159 ،99مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص226 ،207 ،184 ،179 ،167 ،161م سبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط  :تاريخه ،ص ،433 ،1415 ،411 ،403مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 178 ،154مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 263 ،259 ،236 ،227 ،219 ،184 ،21مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 162مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 154 ،129 ،128 ،127 ،61مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 164 ،161 ،158 ،154 ،142 ،134 ،123 ،97مسبق أن ترجم له في
الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص  54 ،125 ،122 ،116مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 196 ،191 ،189 ،183 ،151 ،144 ،123مسبق أن ترجم له في
الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص204 ،192 ،178 ،159 ،152 ،143 ،134 ،85 ،79 ،21مسبق أن
ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص155 ،147 ،139مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص313 ،309 ،307 ،302 ،295 ،288 ،209 ،189مسبق أن ترجم له في
الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص227 ،201 ،197مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 129 ،124 ،122 ،118مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص201 ،192 ،184 ،184 ،174مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص408 ،404 ،293 ،267 ،264مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص  ،155 ،138 ،97مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 178 ،155 ،151 ،148 ،131 ،127مسبق أن ترجم له في الوالة).
ابن خياط :تاريخه ،ص 123 ،116 ،97مسبق أن ترجم له في الوالة).
يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس األموي ،أخو معاوية بن أبي سفيان رضي
هللا عنه ،استعمله أبوبكر رضي هللا عنه على جيش وسيره لى الشام ،توفي في طاعون عمواس سنة
18ه( مابن خياط :تاريخه ،ص155 ،138 ،119؛ ابن األثير :أسد الغابة ،ج ،4ص.)342-341

الخاتمة
أسفرت هذه الدراسة المعنونة ب( مموظف الدولة اإلسالمية فهي العصهر الراشهدي واألمهوي مهن
خالل تاريخ خليفة بن خياط) ،عن عدد من النتائج والتوصيات من أهمها ما يلي:
 بينت الدراسة بتنوع موظفي الدولة اإلسالمية. أوضحت الدراسة بأهمية التنظيمات اإلدارية للدولة اإلسالمية. اشتمل على موظفين من طبقات متعددة  ،فمنهم موظفون من الصحابة ،ومنهم موظفون مهنالتابعين ،ومنهم موظفون من أتباع التابعين.
 اشتمل على موظفين من أصقاع مختلفة ،فمنهم موظفون من العهراق  ،ومهنهم موظفهون مهنالشام ،ومنهم موظفون من الح،اد.
 -أبردت الدراسة بما أضاف الموظفين من ضافات متعددة في التاريخ الحضاري.

قائمة المصادر والمراجع

ابن األثير ،علي بن محمد مت630ه(1232 /م).
 أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقيق خليل مأمون شيحا ،بيروت ،دار المعرفة ،ط .الثانية،1422ه(2002/م.
 الكامل في التاريخ ،بيروت ،دار المعرفة ،ط .األولى1422 ،ه(2002/م.األصفهاني  ،أحمد بن عبد هللا م ت 279.ه892/م )
 فتو البلدان  ،بيروت  ،دار ومكتبة الهالل  ،م د.ط ) 1408 ،ه1988 ،مالبالذري  ،أحمد بن يحيى  ،م ن 279ه  892 /م ) ،
 فتو البلدان ،بيروت  ،دار ومكتبة الهالل  ،م د .ط )  1408 ،ه 1988 ،م .ابن ال،ودي  ،عبد الرحمن بن علي م ت 597ه 1200 ،م )
 صفة الصفوة  ،الرياض  ،مكتبة نزار مصطفى الباد  ،ط  .الثانية 1418 ،ه1997 ،م .الحموي  ،ياقوت بن عبد هللا م ت  626ه 1229 /ه ) .
 مع،م البلدان بيروت  ،دار صاد  ،ط  .الثانية 1415 ،ه 1995 /م .ابن خياط  ،خليفة بن خياط م ت 854 / 240م ) .
 تاريخ خليفة بن خياط  ،تحقيق  :أكرم ضياء العمري  ،الرياض  ،دار طيبة ،ط الثانية 1405 ،ه /1985م .
الطبري  ،محمد بن جرير م ت 310ه 922/م )
 تاريخ األمم والملوب  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،ط  .الرابعة 1429 ،ه 2008 /م .ابن عبد البر  ،يوسف بن عبد هللا م ت 463ه 1070/م)
 اإلستيعاب في معرفة األصحاب  ،تحقيق  :علي محمد الب،اوي  ،بيهروت  ،دار ال،يهل  ،ط .األولى 1412 ،ه 1992/م .

