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الملخص 

رضوان اهللا ( یتناول البحث الذي بین ایدینا جانبًا من سیرة مالك االشتر
على دور مالك في معركة الیرموك من األضواءاذ حاول الباحثان تسلیط ) علیه

الربیع ، لمؤلفه ابي في مغازي النبي والثالثة الخلفاءخالل كتاب االكتفاء 
وقد ورد في الكتاب ) م ١٢٣٦/هـ ٦٣٤(المتوفى سنة األندلسي. الكالعي

ذلك الدور في اهمیة أبرزتمعلومات مهمة لم  ترد عند غیره من  المؤرخین 
ومن .مما لم تشر له بعض المصادر التي تناولت الفتوح فتوح بالد الشام،

إدارةدرة في قتتجلى بعض مالمح البطولة والتضحیة والاإلشاراتخالل  تلك 
المعركة والتخطیط العسكري في شخصیة مالك ، مما اهله لیكون ابرز الرجال 

جیش في قیادة ال)علیه السالم(عليامیر المؤمنیناإلمامالذین اعتمد علیهم 
. في ایام خالفته الدولة وٕادارة
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Abstract

This paper deals with our hands aside from the
biography of Malik Ashtar (God bless him) as researchers
tried to shine a spotlight on the role of the owner at the
Battle of Yarmuk through the bookalaiktifa' fi
maghazialnnabiwathlathtalkhulafa'Authored
by:'abualrbyealkilaeialandlsyAuthored by As stated in the
book important information it did not respond when other
historians highlighted the importance of that role in Fattouh,
the Levant, which did not refer to him by some sources that
dealt Fotouh. It is through these signals reflected some
features of heroism and sacrifice and block in the battle
administration and military planning in the personality of
the owner , which qualified him to be the most prominent
men who have adopted forward faithful peace be upon him
in the leadership of the army and the State Administration.
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the Canaanite Andalusian dead
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:المقدمة 

عكف هذا البحث الوجیز على تسلیط الضوء على شخصیة مالك االشتر 
، اذ ُتعد هذه الشخصیة من الشخصیات التاریخیة المهمة ) رضوان اهللا تعالى علیه(

، والتي یجب ان یسلط علیها )علیه السالم( علي بن أبي طالب التي عاصرت األمام
، وقد كتبه المؤرخون عنهاما الضوء من خالل الكتابات التاریخیة والتعرف على 

تناولت هذه الدراسة شخصیة مالك األشتر من خالل كتاب االكتفاء ألبي الربیع 
ور مالك االشتر في معركة الكالعي األندلسي الذي حوى روایات مهمة عن د

الصبر واإلیمان في ، وما تمیز به من شجاعة وبسالة فذة ، تدرعت بسالحالیرموك
.تسجیل صفحات ناصعة في البطولة والشجاعة والتضحیة، مكنته منمواجهة العدو

ینفرد كتاب أبي الربیع ببعض اإلخبار التي لم ترد عند غیرِه ، حتى من المؤرخین 
ى بعض المصادر التي المشارقة الذي نقل هو نفسه عنهم ، ولعلُه أعتمد في ذلك عل

مة كان من بینها ، وهذا ما یزید من أهمیة ما ورد فیه من أخبار مهلم تصل إلینا
د انتظمت الدراسة بمقدمة وتبعًا لذلك فق. بار تدور حول شخصیة مالك االشترأخ

ن خالل معرفة موارده ، خصص المبحث األول لدراسة كتاب االكتفاء مومبحثین
، أما المبحث الثاني والذي حمَل عنوان مالمح من شخصیة الصحابي ومنهج مؤلفه

في كتاب االكتفاء فُسلط فیها الضوء على ) علیه رضوان اهللا تعالى(مالك االشتر 
هذه الشخصیة المهمة في التاریخ اإلسالمي ، اما الخاتمة فقد جاءت لتجسد أهم ما 

، كما واعتمدت الدراسة على جملة من المصادر وصلت الیه الدراسة من نتائج مهمةت
الباحثان المنهج وقد أتبع. األندلسیة والمشرقیة التي تناولت تلك الشخصیة المهمة 

التحلیلي والمقارنة بین النصوص لغرض الوصول إلى رؤیة واضحة حول بعض 
، وبالرغم من إن الكالعي أغفل معلومات مهمة إلشكاالت التي وردت عند المؤرخینا

،وردت عند غیره عن دور مالك االشتر في بقیة معارك الفتوح ، كفتوح العراق ومصر
، لكنه من جانب آخر قدم نصوصًا سوى معركة الیرموكفي بالد الشاموفتوح أخرى 

وروایات ال نجدها عند غیره من المؤرخین تخص دور مالك في معركة الیرموك ، 
ومن هنا تنبع أهمیة  ومكانة كتاب االكتفاء بوصفه مصدرًا مهمًا من مصادر التاریخ 

.  اإلسالمي 



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٣٠

المبحث األول 
كتاب االكتفاء موارده ومنهجه 

الثالث عشر / الكتاب الذي بین أیدینا ، یعود تاریخه إلى القرن السابع الهجري 
لفه علم من أعالم المیالدي ، یعد أحد كتب السیرة النبویة وعصر الراشدین  الذي أ

، ذلك هو كتاب االكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول والثالثة الفكر األندلسي
العي األندلسي ، والذي تناول فیه سیرة النبي الخلفاء لمؤلفه سلیمان بن موسى الكُ 

، ومغازیه وفتوحات المسلمین في عهد الخلفاء أبو بكر وعمر ) ص(المصطفى محمد 
وعثمان ، ومن خالل هذا الكتاب سنحاول التعرض لبعض مالمح شخصیة مالك 

، الذي ذكره الُكالعي في معرض حدیثه عن الفتوحات التي شارك فیها )١(االشتر
بالءًا حسنًا ، وقدم األنموذج األمثل لواحد من ألمع وأنجب تالمیذ وحواریي وأبلى

. اإلمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم 

مؤلف الكتاب 

سلیمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سلیمان بن احمد الحمیري 
، یكنى أبا )٤(، وأصله من بعض ثغورها الشرقیة)٣(، من أهل بلنسیة)٢(الُكالعي

، سیق إلى بلنسیة م١١٦٩/ ه٥٦٥مستهل رمضان سنة )٥(كان مولده بمرسیة. الربیع
وهو ابن عامین اثنین فنشأ بها ، ولم تكن نهایة حیاته بعیدًا عنها إذ أستشهد في 

م ، وهو في السبعین من عمره ، وكان یحدث ١٢٣٦/ه٦٣٤سنة )٦(معركة انیشة
كان الُكالعي آخر الحفاظ .تالمیذه بان السبعین  منتهى عمره لرؤیا رآها في صغرِه 

.)٧(المحدثین والبلغاء المرسلین باألندلس قبل أفول نجمها ونهایة دولة الموحدین فیها
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عصره وثقافته 

من أكثر فترات تاریخ بالده غنى وجسامة عاش أبو الربیع الُكالعي فترة
باألحداث اذ كانت األندلس في ذلك العصر تواجه المد الصلیبي الذي أخذ یزداد قوة 
وخطورة على حدودها ، ویتخذ من المشاعر الدینیة وقودًا یزید به اشتعال تلك الحرب 

صلیبیة لیس في األندلس فحسب بل في جمیع أنحاء أوربا التي اتخذت من الحرب ال
شعارًا لها وسمة بارزة لتلك الحرب المقدسة في نظرها ، في المقابل كانت دولة 

همتها في مواجهة الموحدین في المغرب واألندلس تحاول استجماع قوتها واستنهاض 
، لكنها في حقیقة األمر كانت قد دخلت في طور االنحالل ذلك المد الجارف

الحروب الخارجیة مع األسبان تستنزف والضعف وأخذت النزاعات الداخلیة وثقل
، لذا كانت معركة العقاب عام )٨(قواها وتزید من ضعفها وفرصة االنقضاض علیها

التي هزم فیها المسلمون هزیمة منكرة على ید األسبان الضربة )٩(م١٢١٢/ ه٦٠٩
إذ لم تلبث المدن األندلسیة . القاضیة التي أسقطت الجسد المتهالك لتلك الدولة 

الكبرى أن تهاوت وسقطت بید العدو واحدة تلو األخرى مؤذنة بانطواء صفحة حیاتها 
.)١٠(في ظل دولة اإلسالم في األندلس

بالرغم مما كانت تعیشه األندلس من ظروف سیاسیة صعبة وقاسیة انعكست 
آثارها على كل نواحي الحیاة األخرى ، إال أن األندلسیین استطاعوا أن یحافظوا في 

العصر المليء بالتحدیات على اندفاع وتطور الحركة العلمیة في ظل دولة ذلك 
الموحدین التي بدأ فیها عصر جدید للحركة الفكریة أعطى الموحدون فیه الحریات 

.)١١(للنشاطات العلمیة واألدبیة

لم تكن الدولة الموحدیة بالرغم من صفتها الدینیة الراسخة من الناحیة الفكریة 
المرابطیة ، دولة رجعیة تطارد العلوم والفلسفة بل كانت عكس ذلك دولة كالدولة 

تفسح الطریق للتفكیر في مجاالته المتعددة ، وٕاذا استثنینا بعض حوادث المطاردة 
-٥٨٠( وزمالئِه أیام المنصور الموحدي )١٣(مثل حادث اتهام ابن رشد)١٢(الفكریة
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صف الدولة الموحدیة بأنها كانت ،  فإننا نستطیع أن ن) م١١٩٩-١١٨٤/ ه ٥٩٥
.   )١٤(دولة حامیة للعلوم

نشأ أبو الربیع وتلقى علومه األولى في المدینة التي استوطنها منذ وقت مبكر 
، وأبي القاسم بن )١٥(من حیاته فأخذ عن شیوخ األندلس كأبي عبد اهللا بن عروس

وأبي عبد )١٨(الجد، وأبي بكر بن)١٧(، وسمع من أبي القاسم بن حبیش)١٦(سمجون
.، وأبي الولید بن رشد وغیرهم )١٩(اهللا بن زرقون

وفي شیوخه كثرة ُعني أشد العنایة : (( یقول تلمیذه أبن األبارعن شیوخه 
بالتقیید والروایة وكان إمامًا في صناعة الحدیث بصیرًا به حافًال عارفًا بالجرح 

زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء الرجال والتعدیل ذاكرًا للموالد والوفیات یتقدم أهل 
من . )٢٠(...))وخصوصًا من تاخر زمانه أو عاصره وكتب الكثیر وكان حسن الخط 

خالل هذا النص یتبین لنا أن أبا الربیع كان من علماء الحدیث والتاریخ إذ برع وتفوق 
دیبًا بلیغًا على أقرانه من أهل زمانه في هذا المیدان لكنه أیضًا كان شاعرًا مجیدًا وأ

. وخطیبًا فصیحًا مفهومًا منشأ للرسائل ناظمًا للقریض متمكنًا من صناعة األدب 
ولهذا كله فقد عرف بمنزلته العلمیة الرفیعة التي أهلته لیكون ألمع أساتذة عصرِه إذ 

، وعرف بینهم )٢١(كان له تالمیذه الذین أخذوا عنه ونهلوا من معین علمِه وأدبهِ 
.  )٢٢(ان یطعم فقراء الطلبة وینشطهم ویتحمل مؤنتهمبكرمه ، إذ ك

كان ألبي الربیع نتاج علمي ثر تجلى في مؤلفاتِه التي ذكرها المؤرخون ممن 
،كما ذكر ابن االبار)٢٣(تحدث عن سیرة حیاته وهي تزید على خمس وعشرین مؤلف

األصول العتیقة خزانة كتبه من (( ماكان یملكه أبو الربیع من مكتبة عامرة إذ حوت 
والدواوین النفیسة التي تقیدت فیها أسمعة األئمة األعالم إلى غیر ذلك من الفهارس 

.)٢٤())والبرنامجات الجمة اإلفادة 

تولى أبو الربیع منصب القضاء بالبالد الشرقیة ، وقد كان بما یمتلكه من 
امه بأجمل فسار في إحك(( إمكانات علمیة ومیزات شخصیة مؤهًال لهذا المنصب 
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، كما ولي الخطبة في )٢٥(...))سیرة واحمد طریقة من العدل والتثبت والفضل 

المسجد الجامع ببلنسیة في أوقات فكان المتكلم عنهم في مجالسهم والمبین عنهم لما 
.)٢٦(یریدونه على المنبر في المحافل

كتاب االكتفاء في مغازي رسول اهللا والثالثة الخلفاء 

التاسع / ون الكتابة في السیرة والمغازي منذ القرن الثالث الهجري بدأ األندلسی
المیالدي ، ولعل أقدم ما وصل إلینا في هذا الفن من فنون الكتابة التاریخیة عند 
األندلسیین كتاب المغازي ألبي مروان عبد الملك بن حبیب األلبیري المتوفى سنة 

الذي فقد أصله وبقي منه مختصر ، ) التاریخ( وهو جزء من كتابه ) م٨٥٢/هـ٢٣٨(
، ألبي )٢٨()ص(سیرة رسول اهللا ، ثم كتاب اختصار)٢٧(صنعه بعض تالمیذه

، وقد بلغت الكتابة ) م٩٧٧/ه٣٦٧(عیسى بن یحي القرطبي األندلسي المتوفى سنة 
في السیرة عند األندلسیین ذروتها مع أبن عبد البر األندلسي المتوفى سنة 

وكتابه الدرر في اختصار المغازي والسیر الذي اصبح العمدة عند ) م١٠٧٠/ه٤٦٣(
األندلسیین فیما بعد إلى جانب المؤلفات المشرقیة التي أعتمد علیها ابن عبد البر 

في كتابه ) م١٠٦٣/ه٤٥٦(إذ أعتمده ابن حزم األندلسي المتوفى سنة )٢٩(نفسه
في الروض األنف ) م١١٨٥/ه٥٨١(والسهیلي التوفى سنة )٣٠(جوامع السیرة

.)٣١(والُكالعي في كتابه االكتفاء وغیرهم من المؤرخین األندلسیین

ى الشك أن كل من كتب في السیرة من األندلسیین أعتمد بالدرجة األساس عل
، السیما وأن تلك المؤلفات المشرقیة قد دخلت األندلس ما ألفه المشارقة في هذا الباب

–٢٠٦(ید االهتمام بها منذ أیام األمیر عبد الرحمن األوسط منذ وقت مبكر وتزا
الذي فتح الباب واسعًا أمام تیارات الثقافة المشرقیة تاركًا ) م٨٥٢-٨٢١/ه٢٣٨

سیاسة العزلة التي أنتهجها أسالفه ، وقد كان الطلبة األندلسیون یتسابقون إلدخال كل 
مثلت المنبع واألساس الذي ترجع ذلك أن الثقافة المشرقیة .ما هو جدید إلى بالدهم 

إلیه معارفهم الثقافیة مع االحتفاظ بخصوصیة الهویة األندلسیة ومعطیاتها الثقافیة 
.)٣٢(المتفردة
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أن نظرة متمعنة إلى كتب البرامجیات األندلسیة توضح لنا عناوین المؤلفات 
.)٣٣(لسیینالمشرقیة في السیرة والتي وصلت األندلس وتداولها طلبة العلم األند

ویبرز كتاب االكتفاء من بین أهم الكتب التي ألفها األندلسیون في السیرة حتى 
الثالث عشر المیالدي ، فقد نال شهرة واسعة وتداوله طلبة / القرن السابع الهجري 

العلم وأخذوه عن شیوخهم حفظًا وروایة ، ویبدو ذلك واضحًا من خالل تتبع كتب 
، كما وضع له أبو عبد اهللا محمد بن عبد السالم المغربي البرامج التي بین أیدینا 

، مما )٣٤()مغاني الوفا بشرح معاني االكتفا في مغازي المصطفى( شرحًا  بعنوان 
. یوضح أهمیة الكتاب بالنسبة لطلبة العلم وتداوله بینهم 

مصادر المؤلف ومنهجه 

من تألیف كتابه أوضح أبو الربیع في مقدمة كتابه منهجة ومصادره وغرضه 
من لدن مولده إلى ) ص(إذ بین أن كتابه جاء لبیان سیرة شاملة لحیاة النبي األعظم 

، أي أنه لم یتناول جانبًا دون آخر من حیاته )٣٥(أن أستأثر به وقبضة روحه الطیبة
الشریفة ، وقد اعتمد أبو الربیع على أهم كتب السیرة المشرقیة وأقدمها عند المسلمین 

وسى بن عقبة ، إال أنه یصرح بان معوله وعمدته في استقاء المعلومات كان ككتاب م
فأنه الذي شرب ماء هذا الشأن فانقع ووقع كتابه من ((كتاب أبن أسحاق في السیرة 

.)٣٦(...))نفوس الخاص والعام أجل موقع 

لكنه حاول أن یحذف منه ما كان یراه هو زائدًا من أشیاء غیر المغازي 
فحذف من )٣٧(...))أمتاعه وتقطع بالخواطر المستجمعة لسماعِه تقدح في ((

األنساب والشعر وأقتصر على األخبار المجردة وخالصة المغازي التي كانت الهدف 
لكن المؤلف یعود لینوه بأنه استعاض من ما حذفه بما أضافه من . من تألیفه لكتابه 

ل الصورة التي أراد نقلها امأخبار السیرة والمغازي استقاها من مصادر أخرى لتتك
وقد ألزم نفسه بأن ال یغیر جوهر تلك األخبار ، وان یتعرض األمانة في نقلها . لقراءة
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وسأضع على كثیر منها : (( من مصادرها وأن حاول االقتصار واالختصار قائًال 
.)٣٨(...))میسمة وارسمها في هذا المختصر على نحو ما رسمه 

ف بذكر سیرة رسول اهللا ومغازیه بل تعداها إلى الحدیث بین المؤلف أنه لم یكت
عن مغازي الخلفاء الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان ، ذلك أنه رأى أن احد الموضوعین 

.)٣٩(مكمل لآلخر في فائدته ومعناه ومبناه ، ولهذا جاء عنوان الكتاب جامعًا شامالً 

أستثنى أمیر المؤمنین بقي أن نشیر إلى ماذكره المؤلف في خاتمته من أنه 
من ذكر ما وقع في عهده من حروب ألن تلك الحروب لم )٤٠(علي بن أبي طالب

تكن فتوحًا وٕانما كانت حروبًا أهلیة أذكتها نیران الفتن التي عصفت باألمة اإلسالمیة 
أبي الحسن علي بن أبي ... ولم یقع في خالفة رابعهم : (( إذ یقول )٤١(في أیامهِ 

الستقباله ... هللا عنه وعنهم ، من أمثال هذه الفتوح ما نثبته معها طالب رضي ا
بخالفته رضي اهللا عنه ، من مكابدة الفتن المارجة ومحاربة الفئة الباغیة والفرقة 

.)٤٢(...))الخارجة ما اشتهر عند أهل اإلسالم وأغنى العلم به عن اإلعالم 

مصادره 

العي فضًال عن كتاب أبن إسحاق كان من أهم المصادر التي اعتمدها الكُ 
-:الذي سلف ذكره هي 

كتاب المبعث لمحمد بن عمر الواقدي ولكنه أشار أنه استغنى عن كتابه اآلخر -١
في المغازي لسببین األول ألنه لم یكن عنده في الوقت الذي ألف فیه كتابه ، والثاني 

.ك األخبار ألنه نقل عن أبن إسحاق أغلب أخباره وجاء ما فیه تكرار لتل

.كتاب انساب قریش للزبیر بن بكار -٢

.كتاب التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة -٣

.كتاب الغزوات ألبي القاسم بن حبیش-٤
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وهذه المصادر قد ذكرها الُكالعي بأسمائها في مقدمته إال أنه ذكر أن هنالك 
ا ذكره وهو بهذا ضم ما كتبًا أخرى أعتمد علیها ولم یذكرها ألن ما فیها جاء مطابقًا لم

فیها من أخبار دون ذكرها ألن ما فیها جاء مطابقًا لمصادره األساسیة التي أعتمدها 
وكم من شيء أستحسنه من غیر هذه الكتب المسماة فانظمه في هذا : (( إذ قال 

أما متممًا لحدیث سابق وأما مفیدًا . النظام وأضطر إلى اإلفادة به مساق الكالم 
، كما أنه أبان أن عمدته في المعلومات التي )٤٣(...))قدمه مطابق بغرض لما ت

نقلها عن مغازي الخلفاء الثالث كان كتاب الغزوات ألبي القاسم بن حبیش وكتب 
، وفي الحقیقة أن كتاب أبن حبیش ال یمكن أن یغطي كل )٤٤(أخرى لم یذكر أسمائها

أحداث الحروب والغزوات التي وقعت ألن تاریخه یتوقف عند نهایة حروب الردة في 
. عهد أبي بكر وعلیه فال بد من االستعانة بمصادر أخرى لسد ذلك النقص 

وقد ذكر الُكالعي في متن كتابه وفي سیاق كالمه أسماء بعض المصادر 
-:تي أعتمدها دون ذكرها في مقدمته ومنها ال

/ ه ١٧٠كتاب الفتوح الكبیر والردة لسیف بن عمر التمیمي المتوفي بعد عام -١
.)٤٥(م، وقد أعتمد علیه  الُكالعي بشكل كبیر في أخباره عن الفتوح٧٨٦

أن المتتبع لكتاب االكتفاء یجد أن مؤلفه أعتمد معلومات استقاها من كتاب -٢
م ، لكنه أشار في مقدمته أنه لم یعتمد على ٨٢٢/ه٢٠٧الفتوح للواقدي المتوفي سنة 

الواقدي إال في كتاب المبعث ثم عاد في موضع آخر من الكتاب فصرح بأنه أعتمد 
حكاه أصحاب فتوح الشام واستخدمه في سرده ألحداث معركة الیرموك على ما 

لصیغة الجمع في لفظه توحي إلى أن هناك أكثر من كتاب استخدمه الُكالعي بهذا 
. المضمون ال العنوان الدقیق 

أن المتتبع لروایاته فیما یخص أحداث الفتوح یرى أن جل اعتماده كان على 
نجد بعض روایاتها كتاب فتوح الشام للواقدي لكنه مع ذلك أعتمد مصادر أخرى ال 

وأغلب الظن أنه قصد في لفظه أصحاب فتوح الشام مصادر مثل . عند الواقدي 
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كتاب الفتوح لسیف بن عمر ، سیرة أبن إسحاق ، تاریخ الطبري ، فتوح العراق ألبي 

م ، والذي استخدمه في حدیثه عن فتوح ٨٤٠/ ه٢٢٥الحسن المدائني المتوفي سنة 
، م٨٧١/ه٢٥٧عبد الحكم المتوفي سنة بن عبد اهللا بن ، وكذلك عبد الرحمنراقالع

وغیرها من هذه الكتب دون اإلشارة إلى عناوینها . الذي أعتمد علیه في فتوح أفریقیا 
تحدیدًا ذلك أنها تتناول موضوع فتوح الشام في إطار حدیثها عن الفتوح بشكل 

)٤٦(عام

م ، وقد ذكر ٧٣٣/ ه٢١٨كتاب السیرة لعبد الملك بن هشام المتوفي سنة -٣
الُكالعي في مقدمته أن ابن هشام أختصر وهذب سیرة أبن إسحاق لكنه لم یشر إلى 

.)٤٧(انه أعتمد علیه في روایاته عن السیرة

كتاب صحیح البخاري ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري المتوفي سنة -٤
.)٤٨(م٨٦٩/ه٢٥٦

ریر الطبري المعروف بتاریخ الطبري كتاب تاریخ الرسل والملوك لمحمد بن ج-٥
.)٤٩(م٩٢٢/ ه ٣١٠المتوفي سنة 

/ ه٤٦٣كتاب تاریخ بغداد ألبي بكر بن ثابت البغدادي المتوفي ، سنة -٦
.)٥٠(م١٠٧٠

،)٥١(أحیانًا یسبق كالمه  بعبارة بعض أهل العلم دون اإلشارة إلى صاحب الروایة -٧
. )٥٢()ذكر أن( او یسبق الروایة بلفظة 

ذكر الُكالعي أیضًا دوافعه وما قصد إلیه من وراء تألیف كتابه إذ كانت دوافع 
دینیة ودنیویة في آن واحد ، حیث كان مقصده األول وجه اهللا ، والتقرب له بأذاعة 

بي محمد ، أما مقصده الثاني فقد جاء المتاع الناس بسیرة الن)٥٣(فضائل نبیه وسیرتهِ 
التي تجلت في شخصیة النبي األكرم ، ولعل الُكالعي ، واستلهام القدوة الحسنة )ص(

أدرك أن البحث في سیرة العظماء وٕاذاعة أخبارهم وفضائلهم یحمل بعدًا تربویًا وحسًا 
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وجدانیًا یبعث في النفوس الحماسة ویوقد فیها جذوة العشق للجهاد والشهادة في تلك 
بأمس الحاجة للتوجه ، إذ كان األندلسیونلتي عاشتها األندلسالظروف الصعبة ا

وهو یقول في . والوعظ والتعبئة النفسیة في مواجهة الخطر المتربص بهم في الشمال 
فأنه ال یخلو الحاضرون لهذا الكتاب من أن یسمعوا ما صنع اهللا لرسوله في (( ذلك 

أعداء تنزیله فیستجزلوا ثواب الفرح بنصر اهللا ، أو یستمعوا ما امتحنه اهللا به من 
التي ال یطیق احتمالها إال نفوس أنبیاء اهللا بتأیید اهللا فیعتبروا بعظیم ما لقیه المحن 

من شدائد الخطوب ویصطبروا لعوارض الكروب تأدبًا بآدابه وجریًا في الصبر على 
.   )٥٤(... ))ما یصیبهم واالحتساب لما ینوبهم على طریقة صبره واحتسابه 

خطة الكتاب 

مة أوضح فیها أكثر من مطلب یتعلق بمؤلفِه إذ بین بدأ الُكالعي كتابه بمقد
اإلطار العام لخطة الكتاب وهیكله ، مما یدل على أتباعِه منهجًا علمیًا في التألیف 

كما أنه وكما سلف . وانه كان مستوعبًا لمناهج من سبقُه ممن ألف في هذا الشأن 
ا ل المادة وتقسیمهذكره أوضح أهدافه من تألیف الكتاب ومصادره وأسلوبه في تناو 

، واختصاره لبعض الموضوعات أو التوسع فیها وانتقائها )موضوعیًا وزمنیًا ( وترتیبها 
بما یتناسب وأهمیتها بالنسبة له تبعًا لما حدده هو كمؤرخ یحاول ـن یعطي تاریخًا 

.   شامًال للحدث الذي ینقله ویوجهه وأهمیته الدینیة والعقائدیة بالنسبة له 

، وبعض األحداث التي سبقت ) ص(یبدأ الكتاب بذكر نسب النبي محمد 
مولده الشریف فیما یتعلق ببناء بیت اهللا الحرام وغیرها ، ثم المبعث والهجرة إلى 

، وخروجه إلى ) ص(الحبشة ، ذاكرًا إسالم عمر بن الخطاب ، ومسرى رسول اهللا 
على القبائل العربیة  وبدء ، نفسه ) ص(الطائف ، وكذلك حادثة عرض النبي محمد 

إسالم األنصار ، ناهیك عن ذكره بیعة العقبة األولى ، وٕاسالم سعد بن معاذ واسید 
، ثم یتدرج الُكالعي بسرد األحداث حتى یصل بها الى عام الوفود ... بن ُخضیر 

. وآخرها قدوم وفد النخع وبهذا العنوان ینتهي الجزء األول من الكتاب 
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، إلى الملوك وكتابتِه ) ص(الثاني فیبدأ بذكر بعث  رسول اهللا أما الجزء 

إلیهم یدعوهم إلى اهللا وٕالى اإلسالم وهم قیصر ملك الروم ، وكسرى ملك الفرس ، 
والنجاشي ملك الحبشة ، والمقوقس حاكم اإلسكندریة ، والمنذر بن ساوى وغیرهم ، ثم 

ي بكر ودفن النبي محمد وخالفة ، وبیعة أب) ص(حجة الوداع ، ووفاة النبي األكرم 
: أبي بكر وما وقع فیها من أحداث وبخاصة الردة ، ثم بدء الغزوات في بالد الشام 

ووقعة اجنادین ووقعة مرج مرج الصفر ، ثم وفاة أبي بكر واستخالف عمر ویستمر 
، ویختم هذا الجزء ... بسرد األحداث والمعارك التي وقعت أیام عمر بن الخطاب 

عثمان بن عفان ثم الخاتمة التي یوضح فیها أنه استوفى ما قصد إلیه في بمقتل 
موضوع كتابه وبالرغم من أن خاتمة الكتاب جاءت قصیرة جدًا إال أنها تضمنت 
توضیحًا مهمًا بین فیه المؤلف سبب إغفاله الوصول بسیرتِه إلى عهد اإلمام علي بن 

.)٥٥(أبي طالب علیه السالم

المبحث الثاني

)رضوان اهللا تعالى علیه (مح من شخصیة الصحابي مالك االشتر مال

في كتاب االكتفاء 

)٥٦(ورَد ذكر مالك االشتر في كتاب االكتفاء ضمن أحداث معركة الیرموك

، وهي المعركة التي خاضها المسلمون ضمن عملیات فتح بالد ) م٦٣٦/ ه١٥(سنة 
رت میزان القوى لصالح المسلمین الشام ، وقد كانت من المعارك الحاسمة التي غی

... )٥٨(وٕایلیاء)٥٧(وفتحت الطریق أمامهم لفتح المدن األخرى كمدینة القدس وحلب
. وغیرها وقد سبقها العدید من المعارك الممهدة لها 

وبالرغم من أن االشتر شارك في معارك اخرى ضمن سلسلة معارك فتح بالد 
فارس ومصر ، إال أننا النجد له ذكرًا في الشام كما شارك في فتوح العراق وبالد 

كتاب االكتفاء إال في معركة الیرموك ، وحتى هذا الدور لیس فیه من التفاصیل ما 
نجده في مصادر أخرى ككتاب فتوح الشام للواقدي الذي أورد تفاصیل عن مشاركة 
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مالك االشتر في معارك أخرى غیر الیرموك في بالد الشام ومشاركته في فتوح 
، بید أن الُكالعي یذكر روایات عن دور مالك في معركة الیرموك ال نجدها )٥٩(رمص

. )٦٠(عند غیره

ینبه الُكالعي إلى االختالف بین مؤرخي الفتوح في نقل الروایات ، وتضارب 
األنباء التي یعجز المتتبع لبعض أحداثها عن الوصول إلى رأي قاطع وحقیقة واضحة 

وسنذكر أن شاء اهللا الجهات والكور التي ((بالد فارس إذ یقول في حدیثة عن فتوح
جهة جهة وبلدًا غیر متقلدین في ذلك ... عقد علیها عمر رضي اهللا عنه األلویة 

تاریخًا وال متبرئین فیه من عهده الخطأ في تقدیم مؤخر أو تأخیر مقدم لكثرة ما بین 
وى المقصود من صنع أهل األخبار من ذلك االختالف الذي ال یتحصل معه حقیقة س

، وهو یشیر في موضع آخر من كتابه )٦١(...))اهللا ألولیائه في أظهار كلمة اإلسالم 
لیعرف ما وقع من االختالف (( إلى أنه ینبه إلى االختالف الذي یقع بین المؤرخین 

)٦٢(...))بین المؤلفین في هذا الشأن بحسب ما تأدى إلیهم من جهة النقل 

ق بأخبار أوردها المؤرخون یثار حولها أكثر من تساؤل منها ترد إشكاالت تتعل
،قائدا أعلى لجیش الفتح في بالد الشام)٦٣(ما یتعلق بتعیین أبي عبیده بن الجراح

م ، إذ عزله الخلیفة ٦٣٤/ ه١٣، بعد معركة اجنادین عام )٦٤(وعزل خالد بن الولید
ن خالد بن الولید لم یكن قائدًا الثاني عمر بن الخطاب بعد تولیه مباشرة وهذا یعني أ

.)٦٥(م٦٣٦/ه١٥للجیش في معركة الیرموك التي وقعت عام 

وذكر أبو جعفر الطبري أن شداد بن اوس هو الذي قدم :(( یقول الُكالعي 
، )٦٦(...))، حرب الشام وعزل خالد ) أي أبي عبیدة ( الشام بوفاة أبي بكر وبوالیتِه 

أن المسلمین لما فرغوا من اجنادین : (( ثم یذكر روایة أبن اسحاق أیضًا والتي تقول 
، ودخل المسلمون فحل ولحقت رافضة ...، من ارض األردن )٦٧(فساروا إلى فحل

وعلى مقدمة الناس خالد بن الولید ، وقد اجتمعت الروم إلى رجل )٦٨(الروم بدمشق
سلمون والروم حول دمشق ثم هزم اهللا الروم وقد كان منهم یقال له باهان فالتقى الم
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الِكتاب قدَم على أبي عبیدة بإمارتِه وعزل خالد ، فاستحیا أبو عبیدة أن یعلم خالد 

.)٦٩(...))حتى فتحت دمشق 

أن سیف بن : (( ویعلق الُكالعي على روایة الطبري وابن اسحاق بقولِه 
في أمر دمشق فذكر أن وقعة الیرموك خالف ما تقدم من المساق والتاریخ)٧٠(عمر

كانت سنة ثالثة وعشرون وان المسلمین ورد عیلهم البرید بوفاة ابي بكر بالیرموك في 
الیوم الذي هزمت فیه الروم في آخره وأن عمر رحمه اهللا أمرهم بعد الفراغ من 
الیرموك بالسیر إلى دمشق وزعم أن فحًال كانت بعد دمشق خالفًا لما ذكره أبن 

، وبهذا یشكك الُكالعي في روایة سیف بن )٧١(... ))اسحاق من أنها كانت قبلها 
عمر التي جعلت فتح دمشق بعد معركة الیرموك ، كما جعلت معركة فحل بعد 
معركة دمشق وهو تقدیم وتأخیر یجعل من خالد بن الولید قائدًا لكل تلك المعارك في 

.)٧٢(عزوًال عن القیادة فیهاحین  ان روایة أبن اسحاق والطبري تجعله م

ولم یستطع سیف التالعب بتاریخ وفاة الخلیفة األول أبي بكر التي كانت عام 
م ، والتي عزل بعدها خالد بن الولید الشتهار الحدث وتداوله بین الناس ٦٣٤/ه١٣

. فراح یغیر في تواریخ المعارك لیجعل منه قائدًا لمعركة الیرموك 

نجده في روایات فتوح الشام والذي لم یشر له الُكالعي، األشكال اآلخر الذي 
، الذي یظهر في الروایات كبطل من أبطال تلك )٧٣(هو شخصیة ضرار بن األزور

المعارك ویرد ذكره عند الُكالعي مع بدایات زحف المسلمین لفتح مدن بالد الشام ، إذ 
، ثم )٧٤(فتح دمشقكان على میسرة جیش خالد بن الولید ثم على خیل المسلمین في 

نجده حاضرًا بقوة في معركة الیرموك ، إذ یشیر الُكالعي إلى هذه األخبار ولكن 
وقال عكرمة بن أبي : (( بقوله )٧٥(بشيء من االختصار عما ورد عند الواقدي

، وضرار بن )٧٧(، ثم نادى من یبایع على الموت ؟ فبایعه الحارث بن هشام)٧٦(جهل
من وجوه المسلمین وفرسانهم فقاتلوا حتى اثبتوا جمیعًا وماتوا ، األزور في أربعمائة 

.)٧٨(...))إال من برأ منهم ضرار بن األزور 



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٤٢

وترد الروایة األكثر تفصیًال عن ضرار عند الواقدي إذ أنه یتحدث عن مشاركة 
ضرار لمالك األشتر في مبارزة جرجیس أحد كبار بطارقة الروم وشجعانهم وأن ضرار 

ز لمالقاتِه هاله عظم جثة ذلك الفارس فعاد یخلع ما كان علیه من عدة عندما بر 
، وقد أخذ قوسه )٧٩(الحرب حتى نزع عنه ثیابه ولم یبق علیه إال سراویله وجحفتهِ 

وتقلد سیفه فلما عاد وجد مالك األشتر قد برز لذلك العلج وتصور الروایة قوة ذلك 
أنهاه ضرار بضربة قاضیة حسمت الصراع الذي دار بین مالك والبطریق والذي

فنظر المسلمون إلى ضرار وقد أسرع إلیه : (( المعركة لصالح المسلمین إذ تقول 
، ولما قتل )٨٠(...))مثل الظبیة حتى وصل إلیه وضربه بسیفه على هامته فشطرها 

.)٨٢(وضعفت آمالِه بالنصر)٨١(البطریق قص جناح باهان

بإسباغ صفة البطولة والفروسیة على ضرار بل أنها وال تكتفي الروایة أعاله 
أنه بعد ما قتل : تحاول أبراز صفات اإلیثار وكرم النفس في شخصیته فتقول 

ما هذا یاضرار تشاركني صیدي فقال : (( جرجیس وأخذ سلبه أتاه مالك وقال له 
اده ، ضرار ، ما أنا بشریك أنما أنا صاحب السلب وهو لي فقال مالك ، أنا قتلت جو 

قال . ، فتبسم مالك وقال خذ صیدك هناك اهللا به ... فقال ضرار رب ساع لقاعد 
.)٨٣())خذه إلیك فو اهللا ماأخذ منه شیئاً ... ضرار أنما أنا مازح 

ثم أن ضرار حمل السلب وسار به حتى طرحه في رحل مالك وكان ضرار 
عة ونبًال وٕایثارًا هي في ، لكن كل هذه الصور التي تفیض شجا)٨٤(راجًال ومالك فارساً 

الحقیقة من نسج خیال الراوي الذي حاول أن یبعث ضرار للحیاة بعد موته ویجعله 
بطًال من أبطال معركة الیرموك التي تحمل مكانة خاصة بین معارك فتوح بالد 

، في معارك ) فتح الفتوح( فهي خاتمة حروبها الكبرى وقرینة معركة نهاوند ،الشام
.)٨٥(فتح العراق

نجد روایات أخرى تشیر إلى مشاركة ضرار في فتح مصر سنة 
كانت حاضرة في تلك الحملة وأنه )٨٦(وأن أخته خولة بنت األزور) م٦٤١/ه٢١(

ومائتان من أصحاب رسول أسر من قبل جیش الروم في معركة خاضها معهم هو



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٢٤٣

مالمح من شخصیة مالك األشتر  
وقتل من األعداء ، من أهل النجدة والفروسیة وأن ضرار قاتل قتال األبطال )ص(اهللا 

مقتلة عظیمة ، ولكنه وقع أسیرًا بأیدیهم بعد أن كبا جوادِه ، هو والصحابة المائتان 
م كانوا من الذین كانوا معه والذین لم تفصح الروایة عن أسم واحد منهم مع أنه

، ثم تتحدث عن قصة تخلیصه من األسر وكیف أن الخبر الشجعان وأهل النجدة 
اللذان أرسال جماعة لتخلیصه )٨٧(لعاص وخالد بن الولیدوصل أسماع عمرو بن ا

وكانت معهم أخته التي طلبت أن تشارك في تلك الحملة فلبست سالحها ورافقت 
الجیش ، ثم یسترسل الراوي في حدیثه عن تلك الحادثة التي تنتهي بتخلیص ضرار 

األخبار یلمس من األسر وعودته إلى ظهر جواده بطًال ال یجارى ، أن المتتبع لتلك 
بوضوح ال لبس فیه بصمات القصاص الشعبیین وذوقهم الطاغي في كل تفاصیل تلك 
الروایات ولعله یبدو أكثر وضوحًا في رجز شخصیاتها وأشعارهم وكالمهم المسجوع 

.)٨٨(والمبالغة والتهویل في رسم صور البطولة والبسالة والتحدي

متقمصًا كل صور البطولة أننا نجد ضرار حاضرًا في كل معارك الفتح 
، وجریحًا في معركة الیرموك )  م٦٣٤/ه١٣(والتضحیة شهیدًا في معركة اجنادین 

في مصر والتي )٨٩(، ثم أسیرًا في أحداث فتح مدینة اهناس) م٦٣٦/ه١٥(سنة 
. كانت بعد اجنادین بسنوات 

تبع أختلف الرواة في تاریخ وفاة ضرار اختالفًا كبیرًا ولكننا ومن خالل ت
الروایات یمكننا أن ندرك أن ذلك االختالف كان سببه إقحام روایات موضوعة تؤخر 

.مقتل ضرار إلى وقت معركة الیرموك أو ما بعدها 

أشد القتال )٩٠(روى أبن سعد وهو تلمیذ الواقدي أن ضرار قاتل یوم الیمامة
حتى غلبه حتى قطعت ساقاه جمیعًا فجعل یحبو على ركبتیه ویقاتل وتطؤه الخیل 

.)٩١(وهذا أثبت عندي من غیره: الموت  ، ثم أكد روایته هذه بقوله 

قتل ضرار یوم الیمامة : (( أما البالذري فقد نقل عن الواقدي نفسه أنه یقول 
وقد نقل أبن عبد البر عن ،)٩٢(... ))وقد قیل أن زهیر بن عبد اهللا البجلي قتله 
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٢٤٤

لكنه نقل روایة أخرى عن موسى بن عقبة عن الواقدي أیضًا أنه قتل یوم الیمامة ،
ولم یرجح )٩٣(أبن شهاب أنه قتل یوم اجنادین أو توفي في خالفة عمر بن الخطاب

ابن عبد البر أي روایة من تلك الروایات في حین تضاربت الروایات بین بقیة 
معركة المؤرخین ولم یرجحوا بینها أُقتَل یوم الیمامة أم في معركة اجنادین ، أم في

، ومهما یكن من )٩٤(الیرموك أم انه توفي في الكوفة في خالفة عمر بن الخطاب
أمر فأن روایة ابن سعد تبدو األقوى بین كل الروایات ذلك أن جمیع المؤرخین ال 
یرجحون روایة على أخرى في األخبار المتناقضة إال أبن سعد فانه یؤكد أن ضرار 

وتبعًا لذلك فان روایة مشاركة ضرار لألشتر في )٩٥(بن األزور قتل یوم الیمامة
. المبارزة السالفة الذكر تبدو من الروایات الموضوعة 

األشكال اآلخر الذي نجده عند الُكالعي هو ما قاله عن عدم مشاركة االشتر 
أن مالك : (( إذ أورد روایة قال فیها )٩٦(في فتوح العراق وبخاصة معركة القادسیة

ویظهر أنه نقلها عن الطبریإذ . )٩٧(...))رموك ولم یشهد القادسیة االشتر شهد الی
أنها وردت عنده بنصها وقد نقل الُكالعي الروایة دون أن یدقق في بعض 

.  التي تنفیها )٩٨(األحداث

روى الطبري عن ابن اسحاق أن مددًا أرسل إلى العراق في أواخر عام 
، )٩٩(الشام بعد نهایة معركة الیرموكم، وأن هذا المدد كان قادمًا من ٦٣٦/ه١٥
یرید )١٠١(، حین حسر عنه الشتاء سار من شراف)١٠٠(ذلك أن سعد بن أبي وقاص((

القادسیة فسمع به رستم فخرج إلیه بنفسه فلما سمع بذلك سعد وقف وكتب  إلى عمر 
أهل في أربعمائة رجل مددًا من)١٠٢(یستمده فبعث الیه عمر، المغیرة بن شعبة الثقفي
في سبعمائة قدموا علیه من )١٠٣(المدینة  وأمده بقیس بن مكشوح المرادي

...))الیرموك

القادسیة وهو ابن مائة وست )١٠٤(في روایة أخرى شهد عمرو بن معد یكرب
لما قتل العلج عبر نهر القادسیة هو وقیس بن . بل أبن مائة وعشر: وقیل . سنین 

، والمعروف أن االشتر كان قد رافق )١٠٥(مكشوح المرادي ومالك بن الحارث االشتر



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
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مالمح من شخصیة مالك األشتر  
عمرو بن معد یكرب الزبیدي منذ بدایة مشاركته في معارك الفتوح في بالد الشام أیام 

كتب أبو بكر كتابًا إلى : (( والروایة التي ینقلها الواقدي تؤكد ذلك إذ یقول . ي بكر أب
، وقد تقدم إلیك أبطال الیمن ویكفیك بن معد یكرب الزبیدي ومالك ... خالد یقول فیه 

.)١٠٦(... ))االشتر 

جاءت النجدة التي بعثها عیاض (( روى الواقدي في حدیثه عن القادسیة بأنه 
، وكان الذین ... من ارض الموصل ، وجاء  من شهد الفتوحات بالشام )١٠٧(بن غنم

أستعمل للنصیرة فترك الجیش وسار )١٠٨(قدموا سبعمائة فلما وصلوا إلى عین التمر
.)١٠٩(...))في سبعین فارسًا وكان معه مالك االشتر النخعي 

سار من أن الجمع بین هذه الروایات یؤكد أن مالك كان في الجیش الذي
الیرموك إلى العراق وأنه رافق عمرو بن معد یكرب الزبیدي ، وقیس بن مكشوح 
المرادي ومما یؤكد هذا، الروایة التي نقلها ابن سعد في ترجمة طلق بن غنام أحد 

وقد )١١٠()) شهد جدي مالك بن الحارث القادسیة : (( أحفاد مالك االشتر أنه قال 
. إیاه بأنه كان ثقة وصدوقًا وثق ابن سعد طلقًا هذا واصفاً 

لم یشر الُكالعي إلى مشاركة مالك االشتر في فتوح مصر بالرغم من حدیثه 
فأنها أكدت بأنه شارك مشاركة )١١١(عن تلك الفتوح ، أما الروایات التي ینقلها الواقدي

فاعلة في تلك الفتوح فقد أورد  نصًا یتحدث عن بدایة دخول جیش المسلمین إلى 
وأن مالك رافق هذا الجیش الذي حاول اقتحام احد الكنائس ، وتكشف الروایة مصر ،

عن جانب مهم من شخصیة مالك وصدقِه في التعامل حتى مع األعداء وكیف كان 
ذلك سببًا في ثقة الرهبان والقساوسة بالمسلمین حتى فتحوا أبواب كنیستهم للجیش 

غائلة الغدر والخدیعة ، وقد ارسل عمر دون قتال ذلك أنهم لمسوا في كالمه أمانًا من 
بن الخطاب إلى خالد بن الولید بعد دخول المسلمین إلى مصر رسالة أخبره فیها بان 

لیقیموا شرائع الدین ویعلموا (( یرسل األمراء المسلمین لكل بلد فیها 
وكان من بین الذین أشار إلیهم عمر مالك االشتر ، وهذا یبین ما.)١١٢(...))األحكام

.تمتعت به شخصیة مالك من ثقل دیني وعسكري في تلك المعارك 
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٢٤٦

أن تتبع سیر األحداث یبین أن مالك كان حاضرًا في أكثر معارك المدن 
واهناس وأعمالها وأنه كان قائدًا من بین القادة الذین ،)١١٣(المصریة كمدینة البهنسا

س قائدًا أللف فارس اعتمد علیهم في إحراز االنتصارات ، كان مالك في فتح اهنا
ولعل هؤالء كانوا من أبناء قبیلة النخع الیمانیة التي شاركت بقوة في معارك 

،، وقبل إنهاء الحدیث عن دور االشتر في فتح مصر البد لنا أن نتساءل)١١٤(الفتوح
لماذا اغفل الُكالعي الحدیث عن دور مالك االشتر في مصر مع أنه كان مشاركًا 

ة؟ فیها منذ البدای
یظهر ومن خالل تتبع ما كتبه الُكالعي عن فتوح مصر أنه أختصر كثیرًا في 
هذا الشأن ولم یفصل فیه ذلك التفصیل الذي نجده عنده في حدیثه عن فتح بالد 
الشام أو العراق ، إذ ال نراه یتحدث عن فتح مدن صعید مصر كمدینة اهناس

. )١١٥(والبهنسا التي شارك االشتر في فتحها

روایة الُكالعي عن دور مالك االشتر في معركة الیرموك   

یظهر من قراءة النصوص التي أوردها الُكالعي عن معركة الیرموك أنه أعتمد 
في سرد احداثها على روایة الواقدي كما أنه أشار إلى تفاصیل أخرى لم تكن موجودة 

الك االشتر و أبو عنده ینقلها الُكالعي من مصادر أخرى كالحوار الذي دار بین م
عبیدة حول زعامة قبیلة النخع ویبین ذلك الحوار ما تمتع به االشتر  بین قومِه من 
مكانة وشرف رفیعین وما كان یمتلكه من مزایا وصفات بنت في ذاته شخصیة القائد 
وٕامكانیة الزعامة والرئاسة بین قومه لكنها في الوقت نفسه لم تفقده صفة التواضع 

ا یشینها من كبریاء وأنانیة ، فحین عرض علیه أبو عبیدة أن یتنازل وسمو النفس عم
عن رئاسة قومه ألحد أبناء عمومته ألنه سبفه في ذلك لم یتباعد مالك االشتر عن 

.)١١٦(رغبة أبو عبیدة ألنه رأى أن الحق مع أبن عمه

أشار الُكالعي إلى مواقف الشجاعة والبأس التي سجلها مالك االشتر یوم 
موك ، وكیف أنه قتل أحد عشر رجًال من بطارقة الروم وقتل منهم ثالثة مبارزة ، الیر 

وهذا یعني أنه قتل أربعة عشر رجًال من أبطال الروم وقادتهم وممن كان لهم ثقل في 



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٢٤٧

مالمح من شخصیة مالك األشتر  
تلك المعركة الحاسمة ویرسم الُكالعي من خالل الروایة التي ینقلها صورة ألحدى 

جسیم ((ر مع بطل من ابطال الروم إذ وصفه بأنه المبارزات التي خاضها مالك االشت
، وأن مالك االشتر تقدم إلیه في رجال المسلمین )١١٧(...))من عظمائهم واشدائهم

فوثب إلیه وخاض معه صراعًا صعبًا كان فیه الظفر لمالك ، وكان مقتل ذلك القائد 
. وهزیمة جیشه قد فتح الطریق أمام المسلمین للجواز إلى مدن أخرى 

لم یكتف االشتر بما حازه من نصر على األعداء بل أنه طلب من أبي عبیدة 
أن یبعث معه خیًال حتى یتبع أثار الروم المنهزمین فبعثه أبو عبیدة في ثالثمائة 
فارس من النخع وكان لهذه الحملة فضل في امداد الحملة التي قادها میسرة بن 

رس فتوغل هذا الجیش في ارض العدو الذي بعثه أبو عبیدة في ألفي فا)١١٨(مسروق
وكان مسروق قد أشفق على من معه (( حتى واجه جیشًا من الروم بلغ ثالثین ألفًا 

.)١١٩(... ))وخاف على نفسه وأصحابه 

أما مالك االشتر فقد علم بخبر هذه الحملة وقرر اللحاق بها فوصل وقد أحاط 
روا وكبر مالك وأصحابه ، ویبدو الروم بجیش المسلمین فلما رآهم أصحاب میسرة كب

مع زعیمهم قد بعث روح الحماس في نفوس المسلمین ، )١٢٠(أن وصول فرسان النخع
وجدد فیهم مشاعر الوثوب والتحدي فبالرغم من أن عددهم لم یكن یزید على 
الثالثمائة فارس وهو عدد قلیل إذا ما قورن بجیش الروم إال ان كل فارس منهم یملك 

عة وصبرًا وشدة تفوق أعداد العدو بكثیر فضًال عن وجود مالك االشتر باسًا وشجا
.)١٢١(...))جلداء الرجال وأشدائهم واهل القوة والنجدة منهم((الذي كان یعد من 

. لقد رجح قدوم مالك االشتر مع فرسانه كفة المسلمین فحملوا علیهم وهزموهم 
قتال الروم صلبًا في مواجة وتصف الروایات كیف كان مالك االشتر مستمیتًا في 

إذ نزل رجل من الروم أحمر عظیم جسیم فتعرض للمسلمین لیخرج إلیه (( عدوه 
إما منكم من أحد یخرج لهذا : فو اهللا ما خرج إلیه رجل منهم فقال االشتر ... أحدهم 

.)١٢٢(...))العلج ؟ فنزل مالك االشتر ثم خرج إلیه
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٢٤٨

أحداثها ورسم صورة ذلك النزال الصعب وتستمر روایة الُكالعي في سرد 
وأثر فیه حتى كاد )١٢٣(الذي جرح فیه مالك االشتر جرحًا بلیغًا في رأسِه قطع المغفر

یصل إلى العظم إال انه لم یضعف ولم یستسلم بل عاد إلى معسكر المسلمین ، وقد 
عصب سال الدم على لحیتِه ووجهِه فطلب شیئًا من الحناء لیضعها على جرحِه ثم 

رأسه وطلب من احد أبناء عمومتِه أن یستبدل سیفه بسیفِه فأبى أن یعطیِه سیفه ألنه 
أعطینه ولك : (( قد یحتاج إلیه في المعركة فما كان من مالك االشتر إال أن قال له 

، وتهیئ مالك االشتر للعودة إلى )١٢٤(...))أم النعمان یعني ابنته فأعطاه إیاه 
حابه ورجائهم بان ال یعود لمبارزة ذلك العلج إال انه لم المیدان وسط صیحات أص

وفي النهایة )١٢٥())واهللا ألخرجن إلیه فلیقتلني أو القتلنه: (( یلتف لمناشدتهم قائًال 
أستطاع مالك االشتر أن یتغلب على عدوِه بعد ان ضربه على عاتقِه حتى خالط 

ت المواجهة بین جیش الروم كانت هذه المبارزة قد أنه.السیف رئتِه وخر صریعًا 
والمسلمین فهاجم المسلمون رجالتهم فانهزموا ، وكان الروم قد لزموا أماكنهم في 
موضع مرتفع من األرض فلما حل اللیل اتخذوه سترًا فانسحبوا وعندما أصبح الصباح 

.)١٢٦(لم یجد المسلمون أحدًا منهم فارتحل مالك االشتر منصرفًا بجیشهِ 

في نهایة هذه الروایة إلى االختالف الذي یجده بین المؤرخین یشیر الُكالعي 
فهذه األحادیث التي أوردها غیرهم على صفة : (( في نقل األخبار وضبطها إذ یقول 

،)١٢٧(...))تخالف أكثر ما تقدم مساقًا وتاریخًا حسب ما یظهر لمن یقف علیها جمیعاً 
ف من جهة الناقلین ، ثم یورد لكنه أي الُكالعي یرى أن هذا االختالف أمر مألو 

روایة أخرى عن فتح الیرموك یبدو فیها االختالف واضحًا وهو في جمیع هذه 
، ولكنه في مواضع أخرى ال یذكر )١٢٨(الروایات ینقل عن ابن اسحاق والطبري
.)١٢٩(...))وفي حدیث آخر (( مصدره بل یكتفي بأن یسبق كالمه بالقول 

د الروایة األوثق في نظره وفصل في أحداثها ، ثم ویبدو أن الُكالعي بدأ بسر 
التي أختلف في نقلها المؤرخین ولعله رأى ان فیها ضعفًا عرج على بعض األخبار



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
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مالمح من شخصیة مالك األشتر  
فساقها في نهایة حدیثه ، كما أنه سبق بعض الروایات التي یشك في صحتها بلفظة 

.)١٣٠(، للتنویه على ضعف الروایة) وزعم( 

لشخصیة الفذة ، ال بد أن نشیر إلى أن اإلمام في ختام الحدیث عن هذه ا
أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیه السالم ، كان یدرك أن مالك االشتر بكل ما 
یتمتع به من سجایا ، وصفات أهل ألن یكون موضع ثقته وأي وصف أبلغ من قول 

ر لي كما كان االشت: (( أمیر المؤمنین علیه السالم لصاحبِه ورفیقِه الذي قال عنه 
، وقد عرف معاویة بن أبي سفیان أي رجل كان االشتر ، )١٣١())كنت لرسول اهللا 

وأي مكان حاز من نفس اإلمام علي علیه السالم ، حین قام خطیبًا بأصحابه یوم ورد 
فأنه كان لعلي بن ... أما بعد : (( علیه خبر استشهاد مالك الذي دبر هوله فقال 
، وقطعت )١٣٢()ر یعني عمار بن یاس(أبي طالب یمینان قطعت أحدهما یوم صفین 

.)١٣٣() ...))یعني االشتر (األخرى الیوم 

وقد كتب اإلمام علي بن أبي طالب علیه السالم رسالة إلى أهل مصر یوم 
بعث مالك االشتر والیًا علیها وفیها یرسم اإلمام علیه السالم ، ببالغته المعهودة 

، واستقامة نهجه صورة متكاملة لشخصیة مالك االشتر ، یختصر فیها سیرة حیاتِه 
أما بعد فقد بعثت إلیكم عبدًا من عبید اهللا ال ینام : (( ومكانته بین أقرانه ، إذ یقول 

أیام الخوف وال ینكل عن األعادي أشد على الكفار من حریق النار وهو مالك بن 
ال نابي الضریبة  الحارث أخو مذحج فاسمعوا له وأطیعوا ، فأنه سیف من سیوف اهللا

الحد فأن أمركم أن تقدموا فأقدموا، وأن أمركم أن تنفروا فانفروا فأنه ال یقدم وال كلیل
وال یحجم إال بأمري وقد أثرتكم به على نفسي لنصحِه لكم وشدة شكیمته على 

.)١٣٤(... ))عدوكم

اجتمعت في شخصیة مالك االشتر صفات وٕامكانیات القیادة ، ومقوماتها وهي 
مام علي علیه السالم ، إلى أهل مصر ، فقد كان مالك ذاتها التي ضمتها رسالة اإل

وأنُبعد طریقه مثقًال بهموم أمتِه حریصًا على نصر الحق والوصول إلى غایتِه ،
وصعب مسلكه متفانیًا في طاعة إمام زمانِه مكدودًا في خدمة دین اهللا شجاعًا ، 
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حین تعمى قلوب الرجال بصیرًا . عارفًا شریفًا في قومِه ، مقدامًا حین یحجم األبطال 
عن معرفة الحق وأهلِه ، ولهذا كلُه أختارُه أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه 
السالم قائدًا لجیشِه ، ووالیًا ألكثر من والیة في دولتِه وكانت مصر محطته األخیرة 

.   )١٣٥(م٦٥٨/ ه٣٨في الحكم ، حیث أستشهد فیها عام 

السالم أسم تلمیذه مالك وأوسمُه وسامًا ما فتئ ولقد طرز اإلمام علي علیه 
وأن الحدیث عنه . )١٣٦(الدهر یردد فخره كلما ذكر ، ذلك عهده له یوم واله مصر

یقترن دائمًا باسمِه ، ولنا أن ندرك عظمة ذلك الرجل حین نتصفح عهد اإلمام علي 
ة اإلمام وجدیر علیه السالم ، إذ أن المعهود إلیه أهل لمثل ذلك العهد ، وموضع ثق

.بالتلقي منه، واألخذ عنه 

ولقد ركز اإلمام في تلك الوثیقة الخالدة على الذات اإلنسانیة في كل أبعادها 
أوًال ، دون غیرها وهو یؤسس لبناء الدولة واضعًا أسسها الفكریة ، تمهیدًا لتشیید بناها 

امل یبدأ باإلنسان التحتیة ، ألنه یؤمن بان األساس في كل بناء مجتمعي ُصلب ومتك
وهو مادة الدولة ونواتها وال یصح بناء الفرد اال بتنمیته فكریًا ،ثم یأتي بعد ذلك البناء 

وٕانما :((، یقول في ذلك مخاطبًا مالك االشتر ) ع(العمراني نتیجة ال سببًا ، وهو 
عماد الدین وجماع المسلمین والعدة لألعداء ، العامة من األمة فلیكن صغوَك 

ولیكن أبعد رعیتك منك واشنأهم عندك ، اطلبهم . ، لهم ومیلك معهم ) كسمع(
لمعائب الناس ، فان في الناس عیوبًا الوالي احق َمن سترها ، فال تكشف عما غاب 

.)١٣٧(...))عنك منها فإنما علیك تطهیر ما ظهر لك واهللا یحكم على ما غاب عنك 

،ى وذلك الفكر الثر فنعظم الذات ما أحوجنا الیوم إلى أن نتمثل تلك المباني 
اإلنسانیة كما عظمها اهللا وأولیائه فقد هدم والة األمر فینا القیمة اإلنسانیة للفرد ، ثم 
راحو یبحثون عن أسباب القوة والنجاح لدولهم ، فما وجدوا إال الضعف والفشل 

.    والتردي یومًا بعد آخر 
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:الخاتمة 

اختالفًا كبیرًا في روایات المؤرخین التي یبدو ومن خالل ما تقدم ان هناك
تحدثت عن مالك االشتر في معارك الفتوح ، وأن هذا االختالف كان سببه إقحام 
الروایات الموضوعة  التي شوشت على الحقائق التاریخیة ، وحاولت طمس بعض 
معالمها إلبراز ادوار لشخصیات معینة ، وأن هذا الوضع كان له دوافعه السیاسیة 

لدینیة ، وقد أشار الُكالعي إلى هذا االختالف وصعوبة الوصول فیه إلى حقیقة وا
واضحة لكنه عزا أسبابِه إلى االختالف في النقل من جهة الناقلین ، وعده أمرًا طبیعیًا 

.غالبًا ما یقع فیه الرواة 

ولعل بعض المصادر التي نقل عنها الُكالعي روایاته تعرضت لبعض 
كتاب فتوح الشام للواقدي الذي یبدو للمتتبع ما فیه من تناقض التحریف ، وبخاصة

في المعلومات ، وتباین في األسلوب مما یشكك في وقوع تحریف في بعض روایاتِه ،  
لكن مهما یكن من أمر، فأن روایة الُكالعي قدمت معلومات قیمة ال نجدها عند غیره 

ن دقیقًا بتفاصیلِه التي صورت جانبًا وهي روایة لها قیمتها في هذا الجانب ، ثم أنه كا
، )رضوان اهللا تعالى علیه( االشتر مهمًا من جوانب شخصیة الصحابي الجلیل مالك

إال وهي شجاعتِه وتفانیُه وٕاصراره وصدقِه وتواضعِه ، وفوق كل ما ذكر إیمانِه 
.ومعرفتِه 

صیتهم كان مالك االشتر  من رجاالت الحرب األشداء واألقویاء الذین ذاع 
بین أقرانِه ، لكن الجانب العسكري لم یكن وحده من میزُه ، بل أن قدرتِه على اإلدارة 

،وتدبیر األمور كانتاهما االخریان حاضرتان في جانب من جوانب شخصیتُه الموهوبة
ولهذا كله كان له ذلك المكان المكین من نفس اإلمام أمیر المؤمنین علي بن أبي 

.    طالب علیه السالم 
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:الهوامش 
هو مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة بن الحارث بن جذیمة بن مالك )١(

أبي طالب علیه بن النخع من مذحج ، وكان مالك قد شهد مع اإلمام أمیر المؤمنین علي بن
السالم مواقع عسكریة كبرى مثل موقعة الجمل ، وصفین  وقد نقل لنا الواقدي روایة ُترجع 

، إلى ما قبل ) علیه السالم( ، باإلمام علي ) رضوان اهللا تعالى علیه(عالقة مالك االشتر 
، وهذا) ص(ذلك بكثیر حتى أنه شهد معه الوقائع وخاض بعض المغازي في زمن الرسول 

ما جعل مالك في مصاف الصحابة ال التابعین كما ینقل المؤرخون ، كان لمالك مواقف 
مشرفة تنم عن صدق اإلیمان وقوة الشكیمة في نصرة دین اهللا وأولیائه من أهل الحق وما 

صعة على نبلِه وٕایمانِه أقوالِه وخطاباتِه وبطوالتِه في المعارك التي خاضها إال أدلة نا
؛ ٢/٢٥٩؛ العجلي، معرفة الثقاة ، ٦/٢١٣طبقات ابن سعد ، ابن سعد ،: ینظر.وشجاعتهِ 

؛ ابن عساكر ، ٢٠٩؛ الهمداني ، البلدان ، ص٢/١٧٦البالذري ، انساب األشراف ، 
.   ٢/١٥٨تاریخ ، 

.١٣٤/ ٢٣؛ الذهبي ، سیر ،١٠٠/ ٤ابن األبار ، التكملة ، ) ٢(
في شرق األندلس بینها وبین قرطبة على طریق بجانة ستة عشر یومًا ، وهي : بلنسیة ) ٣(

مدینة سهلیة وقاعدة من قواعد األندلس في مستوى من األرض عامرة القطر كثیرة التجارات 
؛ الحمیري، الروض ٢/٥٥٦االدریسي ، نزهة المشتاق ، : ینظر.وفیها أسواق وقالع 

. ٩٧المعطار ، ص
.٣٨٨- ٣٨٥/ ١؛ أبن فرحون ، الدیباج المذهب ، ٤/١٠٠األبار ، التكملة ، ابن ) ٤(
االدریسي ، : ینظر. ناها األمیر عبد الرحمن بن الحكموهي قاعدة كورة تدمیر ب: مرسیة )٥(

.٥٣٩؛ الحمیري ، الروض المعطار ، ص٢/٥٥٨نزهة المشتاق ، 
بنشكلة من ارض األندلس وعقبة موضع على مقربة من بلنسیة وبالقرب من : انیشة )٦(

انیشة جبل معترض عاٍل على البحر والطریق علیه والبد من السلوك على رأسه وهو صعب 
.٤١الحمیري ، الروض المعطار ، ص: ینظر. جدًا 

؛ ابن العماد ٤/٢٦٢؛ابن الخطیب ، اإلحاطة ، ٤/١٤١٧الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ) ٧(
.  ٥/١٦٤الحنبلي ، شذرات الذهب ، 

.ومابعدها ٢/٩٥اشباخ ، تاریخ األندلس ، )٨(
باألندلس بین جیان وقلعة رباح كانت في هذا الموضع وقیعة عظیمة هزم بها : العقاب )٩(

، الحمیري ، الروض المعطار: ینظر. المسلمون هزیمة شنیعة أیام الناصر الموحدي
.٤١٦ص
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، )قسم الموحدین( البیان المغرب  ،؛  ابن عذاري٤٠٣- ٤٠١المراكشي، المعجب ، ) ١٠(

، ، دولة الموحدین ، القسم الثاني، عنان١٠٥/ ٢؛ اشباخ ، تاریخ األندلس ، ٢٣٦ص
ومابعدها  ؛ حسن ، الحضارة ٤٥٠؛ بالنثیا ، تاریخ الفكر األندلسي ، ص٧١١ص

. ٤٩-٤١؛  المنوني ، العلوم واآلداب ، ص٤٨٤اإلسالمیة ، ص
، ٣١٦-٣١٤؛ المراكشي ، المعجب، ص١٨٠- ١٧٨، صم الجمان، نظابن القطان)١١(

.٣٨-٢٠المنوني ، العلوم واالداب ، ص 
؛ السامرائي وآخرون ، تاریخ ٧١٢-٧١١، ص) القسم الثاني( عنان ، دولة الموحدین )١٢(

.٣٦٤-٣٤٥العرب ، ص
الحفید  أبو الولید محمد بن أبي القاسم احمد شیخ المالكیة أبي الولید محمد : ابن رشد )١٣(

بن احمد بن احمد بن رشد القرطبي ، مال إلى علوم الحكماء ، فكانت له فیها اإلمامة وكان 
یفزع  إلى فتیاه في الطب كما یفزع إلى فتیاه في الفقه وكان المنصور الموحدي استدعى ابن 

رمه وأناله مكانة رفیعة ثم نقم علیه الشتغاله بالعلوم الفلسفیة والسعایات التي أوغرت رشد وأك
. ٣٠٧/ ٢١الذهبي ، سیر ، : ینظر.صدر المنصور 

؛ السامرائي وآخرون ، تاریخ ٧١٢-٧١١، ص) القسم الثاني( عنان ، دولة الموحدین )١٤(
.١٥٣؛لجالج االقصاء الفكري ص ٣٤٦-٣٤٥العرب ، ص

أبو عبد اهللا بن عروس الغرناطي السلمي تصدر لإلقراء في بلده وأسماع الحدیث وولي )١٥(
: ینظر. الخطابة وكان من أهل التجوید والثقة والضبط والصالح ، أخذ الناس عنه كثیرًا 

. ٣٨٧/ ٤١الذهبي ، تاریخ اإلسالم ، 
جامع قرطبة كان ابو القاسم بن سمجون الهاللي األندلسي المنكبي القاضي خطب ب)١٦(

.٢٨٨/ ٤٣الذهبي ،تاریخ ، : ینظر. فقیهًا دینًا وكان احد أعیان األندلس علمًا وحسبًا 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن مغیث فقیه ومحدث عالمة جلیل : ابن حبیش )١٧(

الضبي ، بغیة الملتمس ، : ینظر ) .م١١٨٨/ ه ٥٨٤( لغوي وأدیب ونسابة توفي سنة     
٤٦٦-٢/٤٦٥ .
ابا بكر بن الجد ، العالمة الحافظ الفقیه محمد بن عبد بن یحیى بن فرج بن الجد ) ١٨(

/ ه ٥٨٦اللبلي االشبیلي المالكي ، انتهت إلیه رئاسة الفقه أزید من ستین سنة توفي سنة 
٢١/١٧٨الذهبي ، سیر ، : ینظر. م ١١٩٠
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٢٥٤

عید بن عبد البر بن مجاهد محمد بن أبي الطیب سعید بن احمد بن س: ابن زرقون )١٩(
ابو عبد اهللا األنصاري األشبیلي المعروف بابن زرقون مسند األندلس في وقته ولي قضاء 

؛ الزركلي ، ٢٤٩/ ٤١الذهبي ، تاریخ ، : ینظر. شلب وقضاء سبته وُحمدت سیرته 
.٦/١٣٩األعالم ، 

، ؛ الذهبي ، العبر٢/٢٥٦أبن سعید ، المغرب ، : ؛ وینظر ایضًا ٤/١٠١التكملة ، )٢٠(
.١٥/٢٦٣؛ الصفدي ، الوافي ، ٥/١٣٧
.  ٤/٢٥٥ابن الخطیب ، اإلحاطة ، )٢١(
.١٥٢النباهي ، المرقبة العلیا ، ص)٢٢(
، ؛ابن الخطیب١٩٠/ ٤٦هبي ، سیر ، الذ: ؛ وینظر ایضاً ١٠٢- ٤/١٠١، التكملة) ٢٣(

؛ البغدادي ، هدیة ١٥٣ص؛ النباهي ، المرقبة العلیا ، ٢٥٦-٢٥٥/ ٤اإلحاطة ، 
.٣٩٩/ ١العارفین ، 

.٤/١٠٣ابن االبار ، التكملة ، ) ٢٤(
لعله یعني بالبالد الشرقیة بلنسیة واعمالها ألنها . ١٥٢النباهي ، المرقبة العلیا ، ص) ٢٥(

تقع شرق االندلس 
.٢٥٤/ ٤؛ ابن الخطیب ، اإلحاطة ، ١٠١/ ٤ابن االبار ، التكملة ، )٢٦(
؛ طه ، ٢٥٠؛ سالمة ، مصادر السیرة ، ص٣/٤٤٢ابن الخطیب ، اإلحاطة ، ) ٢٧(

.١٤- ١١نشأة التدوین ، ص
؛ سالمة ، ٢/٨٩؛ عیاض ، ترتیب المدارك ،٢/٩٢٠ابن الفرضي ، تاریخ ، ) ٢٨(

.٩١؛ زیان ، المعرفة التاریخیة ، ص١٧٥مصادر السیرة ، ص
؛ زیان ، المعرفة ١١، السیرة النبویة ، ص؛ الدایة ٢٧٢جاسم ، ابن عبد البر ، ص)٢٩(

.ومابعدها ٩٢التاریخیة ، ص
.١٩٤سالمة ، مصادر السیرة ، ص)٣٠(
.ومابعدها ١١؛ الدایة ، السیرة النبویة ، ص٩٨- ٩٧زیان ، المعرفة التاریخیة ، ص)٣١(
؛٩٤؛ بروفنسال الحضارة العربیة ، ص٣٤-٢٩أبو حویج ، الثقافة والتربیة ، ص)٣٢(

.ومابعدها ١٩٧العكش ، التربیة والتعلیم ، ص
- ٤٣- ٤٢-٣٩؛ الرعیني ، برنامج ، ص٢٣٠أبن خیر ، فهرست ابن خیر  ، ص) ٣٣(

.٢١٤- ٢٠٩؛ الواد آشي ، برنامج ص٥١؛ اللبلي ، برنامج ، ص١٧٢-٦٠-٤٥
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.٢٥٢سالمة ، مصادر السیرة ، ص)٣٤(
١/٣الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٣٥(
.١/٤عي ، االكتفاء ، الُكال) ٣٦(
.١/٤الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٣٧(
.١/٤الُكالعي ، االكتفاء ، )٣٨(
كتاب االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة ( ورد عنوانه في المخطوطة ) ٣٩(

) . الخلفاء 
.١/٦٢٧الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٤٠(
. ١/٥الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٤١(
.١/٥الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٤٢(
.١/٣الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٤٣(
.١/٦الُكالعي ، االكتفاء ، )٤٤(
.٥٩٩-٥٠١-٤٠٧- ٣٦٨-٣١٨/ ٢الُكالعي ، االكتفاء ، )٤٥(
، ٢٥٩، ٢٥٨، ٣٥٢، ٢١٩/ ٢،  ٢١٨، ١٧، ١٢، ٤/ ١، االكتفاء ، الُكالعي)٤٦(

٦١١، ٣٦٦.
.١٨٨، ٥٦، ٢٤، ٣/ ٢، ٤٩، ٣٥، ١٥،١٩، ٤/ ١االكتفاء ، )٤٧(
.٢٨٨، ٢٤٨، ١٢٥، ٦٥/ ١الُكالعي ، االكتفاء ، )٤٨(
. ١٩١، ٤٦، ٢٨، ١٠/ ٢، ٣٢/ ١الُكالعي ، االكتفاء ، )٤٩(
.٤٢٧/ ٢الُكالعي ، االكتفاء ، )٥٠(
.٥٠٥/ ٢، ٢٢٢، ١٧٠/ ١الُكالعي ، االكتفاء ، )٥١(
.١٧٥/ ١ء ، الُكالعي ، االكتفا)٥٢(
. ٥ص/ ١الُكالعي ، االكتفاء ، )٥٣(
.٦/ ١الُكالعي ، االكتفاء ، )٥٤(
.٦٢٧/ ١الُكالعي ، االكتفاء ، )٥٥(
أبن كثیر، البدایة والنهایة ، : ینظر. بالشام كانت به الوقیعة العظیمةموضع: الیرموك) ٥٦(
. ٢٦٣؛ جلوب ، الفتوحات العربیة ، ص٥٩؛ خطاب ، قادة الفتح ، ص٥/٢٩٥
. ٢/٢٨٢الحموي ، معجم البلدان ، : ینظر.مدینة عظیمة واسعة كثیرة الخیرات : حلب)٥٧(



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٥٦

جم البلدان ، ینظر الحموي ، مع. اسم مدینة ببیت المقدس قیل معناه بیت اهللا : ایلیاء)٥٨(
٢٩٣/ ١ .
ومابعدها ؛ ابن أعثم ، الفتوح ، ٢٤٠/ ٢، ٧٥- ٦٨-١/٦٥الواقدي ، فتوح الشام ، ) ٥٩(
٢٥٨/ ١ .
. ٣٠٠-٢٨٨/ ٢االكتفاء ، ) ٦٠(
. ٥٧٤/ ٢االكتفاء ، )٦١(
. ٤٣١/ ٢الُكالعي ، االكتفاء ، )٦٢(
راح ، أسلم أبو عبیدة مع عثمان أبو عبیدة بن الجراح وأسمه عامر بن عبد اهللا بن الج)٦٣(

، دار األرقم ، ) ص(بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وأصحابهم قبل دخول النبي محمد 
. ٣/٤٠٩أبن سعد ، الطبقات ،: ینظر. وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانیة 

خالد بن الولید بن المغیرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي ، أبو )٦٤(
لیمان أسلم قبل الفتح ، وشهد غزوة مؤته وهو الذي قاد الجیش بعد مقتل جعفر بن أبي س

أبن : ینظر. م ٦٤١/ ه ٢١طالب وزید بن حارثة ، كما شهد فتح مكة وما بعدها توفي سنة 
.٢/٢١٥حجر ، اإلصابة ، 

. ٣/٧٤؛ الطبري ، تاریخ ، ٣٩أبن خیاط ، طبقات ، ص)٦٥(
.٢/٦٢٨؛ الطبري ، تاریخ ، ٢/٢١٩فاء ، الُكالعي ، االكت) ٦٦(
فحل بكسر أولِه وسكون ثانیة أسم موضع بالشام وربما كان اللفظ أعجمیا إذ ال یوجد ) ٦٧(

ینظر الحموي ، معجم البلدان ، . في كالم العرب وبفحل  كانت الوقعة بین المسلمین والروم 
٤/٢٣٦ .
المشهورة قصبة الشام وهي تقع في اإلقلیم الثالث بكسر أولِه وفتح ثانیِه البلدة : دمشق )٦٨(
.٢/٤٦٣الحموي ، معجم البلدان ، : ینظر.
.٢/٢١٩الُكالعي ، االكتفاء ، )٦٩(
قدم السید مرتضى العسكري دراسة وافیة عن شخصیة هذا الراوي بعنوان عبد اهللا بن ) ٧٠(

لیل التاریخي وبأدلة ال تقبل سبأ وأساطیر أخرى وأثبت من خالل علماء الجرح والتعدیل والتح
الشك كذبه ووضعه للحدیث وابتداعِه لشخصیات وأحداث لم تقع بید أن تلك األكاذیب ملئت 
صفحات التاریخ اإلسالمي وتناقلها كبار المؤرخین حتى أصبحت حقائقًا یصعب نقضها إال 

املة حول دور للمتتبع الدقیق والناقد الحصیف ولهذا جاءت دراسة السید العسكري وافیة وش
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.    ومابعدها ١/٧٣العسكري ، عبد اهللا بن سبأ ، : ینظر . هذه الشخصیة في تزویر التاریخ 

.٢/٢١٩الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٧١(
.٢١٨/ ٢ابن حجر ، اإلصابة ، ) ٧٢(
ضرار بن األزور وأسم األزور مالك بن جذیمة له صحبة وقد حدَث عن رسول اهللا ) ٧٣(
أبن سعد ، الطبقات ، : ینظر.تل مالك بن نویرة بأمر من خالد بن الولید ، وهو قا) ص(
؛ أبو الفرج ٥٠٤/ ٢؛ الطبري ، تاریخ ، ٣٣٨/ ٤؛ البخاري ، التاریخ الكبیر ، ٦/٣٩

. ١٥/٢٠٣االصفهاني ، األغاني ، 
، وواضح أن ٢٢٢–٢٠٠/ ٢، ) بروایة سیف بن عمر ( الُكالعي ، االكتفاء )٧٤(

.یة تحمل اشكال وجود سیف بن عمر في نقلها الروا
.٢٢٩- ٢٢٤/ ١فتوح الشام ، )٧٥(
عكرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عمرو بن هشام أسلم یوم الفتح وكان رسول اهللا ) ٧٦(
قد أهدر دمه وأمر بقتلِه في ستة نفر آخرین ثم استأمنت له امرأته أم حكیم بنت ) ص(

نرى . ، شارك في معارك فتح الشام وقتل یوم اجنادین ) ص(الحارث فأمنة من رسول اهللا 
أن الروایة تقول أنه قتل یوم اجنادین فكیف كان ممن حضر الیرموك وقتل فیها في حین 

؛ أبن الجوزي ، ٥/٤٤٤ابن سعد ، الطبقات ، : ینظر. جرح ضرار معه في مكان واحد 
. ٣/٣٢٦المنتظم ، 

عبد اهللا بن عمر بن مخزوم أسلم یوم فتح مكة وخرج الحارث بن هشام بن المغیرة بن)٧٧(
/ ه ١٨إلى الشام في خالفة أبي بكر فشهد فحل واجنادین ومات في طاعون عمواس سنة 

م ، في خالفة عمر بن الخطاب ، إذا كان الحارث بن هشام مات في طاعون عمواس ٦٣٩
في معركة الیرموكذلك أن فان هذا ینفي انه قتل مع عكرمة وغیره ممن قتلوا في مكان واحد 

.٥/٤٤٤ابن سعد ، الطبقات ، : ینظر. م ٦٣٦/ ه ١٥وقعة الیرموك كانت سنة 
.٢/٣٠٠الُكالعي ، االكتفاء ، ) ٧٨(
أوردت معاجم اللغة أكثر من معنى للفظة جحفة ولكنها جمیعًا ال تناسب : الجحفة ) ٧٩(

قاتل على خوذة التي یرتدیها المالسیاق الذي وردت فیه اللفظة وأغلب الظن أن معناها ال
، ومابعدها ؛ أبن منظور٤/١٣٣٤اح ، ، الصحالجوهري: ینظر. الرأس لحمایته من الضرب

. ومابعدها ٩/٢١لسان العرب ، 
.١/٢٢٣الواقدي ، فتوح الشام ، )٨٠(



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٥٨

، الواقدي:ینظر.ل في معارك فتح بالد الشام باهان أو ماهان أمیر الروم من قبل هرق) ٨١(
.٢/١٥١؛ أبن عساكر ، تاریخ ، ١/١٦٢فتوح الشام ، 

.١/٢٢٣الواقدي ، فتوح الشام ، )٨٢(
.٢٢٤/ ١الواقدي ، فتوح الشام ، )٨٣(
.٢٢٤/ ١الواقدي ، فتوح الشام ، )٨٤(
، م٦٤١/ه ٢١هي مدینة عظیمة في قبلة همدان وبها كانت وقعة نهاوند سنة : نهاوند)٨٥(

، ؛ الحموي ، معجم البلدان١/٢٠٢، الطبري ، تاریخ : ینظر. ین وكان فیها النصر للمسلم
٥/٣١٣.
لم اجد لها ترجمة  اال عند الزركلي ویبدو انه اعتمد في ترجمتها : خولة بنت األزور )٨٦(

شاعرة كانت من أشجع النساء توفیت في أواخر عهد : على الواقدي اذ وردت عنده كما یلي 
. ٢/٣٢٥ركلي ، األعالم ، الز : عثمان ینظر 

هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن : عمرو بن العاص )٨٧(
عمر بن هصیص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي أمیر مصر یكنى أبا عبد اهللا وأبا 

. ٤/٥٣٧ابن حجر ، اإلصابة ، : ینظر.محمد
.٢/٢٣١الواقدي ، فتوح الشام ، )٨٨(
عین بمصر احدهما اسم كورة في الصعید األدنى یقال لقصبتها أسم لموض: اهناس )٨٩(

اهناس المدینة وأضیفت نواحیها إلى كورة البهنسا وهي على غربي النیل لیست ببعیدة عن 
.٢٨٤/ ١الحموي ، معجم البلدان ، : ینظر. الفسطاط 

سلمون م ، في عهد أبي بكر وقد قتل فیها الم٦٣٢/ ه ١١كانت معركة الیمامة سنة ) ٩٠(
؛ أبن قتیبة ، المعارف ، ٦٩أبن خیاط ، تاریخ ، : ینظر. مسیلمة الكذاب الذي أدعى النبوة 

.٢/٤٣١؛ الطبري ، تاریخ ، ١٧٠ص
.٦/٣٩أبن سعد ، الطبقات ، ) ٩١(
.٢/٣١٧فتوح البلدان ، ) ٩٢(
. ٧٤٧- ٢/٧٤٦ابن عبد البر ، االستیعاب ، ) ٩٣(
؛ ابن األثیر ، اسد ٢٤/٣٧٨ابن عساكر ، تاریخ ، ؛ ٣/٢٣٧الحاكم ، المستدرك ، )٩٤(

/ ١٦؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ٣/٩٤؛ الذهبي ، تاریخ اإلسالم ، ٣/٣٩الغابة ، 
ویظهر ان روایة مقتل ضرار من مرویات سیف بن عمر ، فقد وردت هذه الروایة . ؛ ٢٠٩



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٢٥٩

مالمح من شخصیة مالك األشتر  
عند الواقدي الذي نقلها عن سیف بن عمر وهو تناقض واضح وقع فیه الواقدي الذي نقل 

أن ضرار قتل یوم الیمامة كما نقل ابن كثیر خبر مقتل ضرار : عنه أكثر من مؤرخ أنه قال 
یوم الیرموك عن سیف بن عمر أیضًا لكنه في موضع آخر من كتابه عاد فقال أن ضرار 

. ٤٠، ٧/١٥ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، : ینظر. قتل یوم اجنادین 
. ٦/٣٩الطبقات ، )٩٥(
فرسخًا وبینها وبین العذیب أربعة أمیال وسمیت القادسیة ١٥القادسیة بینه وبین الكوفة )٩٦(

الحموي ، معجم :ینظر . م ٦٣٧/ ه١٦بقادس هراة وبهذا الموضع كان یوم القادسیة سنة 
. ٢٩١/ ٤البلدان ، 

.٢/٣٠٠كتفاء ، اال)٩٧(
.٣/٧٥تاریخ ، )٩٨(
.٣/٧٥تاریخ ، )٩٩(
سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهیب بن عبد مناف بن كالب ویكنى أبا اسحاق ) ١٠٠(

.١٢/ ٦ابن سعد ، الطبقات ، : ینظر. شهد بدرًا وهو الذي افتتح القادسیة 
، الحموي ، معجم البلدان: ینظر. ة ماء بنجد له ذكر كثیر في اثار الصحاب: شراف )١٠١(
٣/٣٣١.
المغیرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مغیث بن مالك بن كعب بن عمرو بن )١٠٢(

، ابن سعد، الطبقات:ینظر. مغیرة الراي وكان داهیة سعد بن عوف بن ثقیف وكان یقال له
٤/٢٨٤ .
بن سلمة بن بدا قیس بن مكشوح واسم مكشوح هبیرة بن عبد بن یغوث بن الغزیل)١٠٣(

، وهو ) ص(بن عامر بن عویثان بن زاهر بن مراد ، فارس مذحج وفد على النبي محمد 
.٥٢٥/ ٥ابن سعد ، الطبقات ، : ینظر .الذي قتل االسود العنسي الذي تنبأ بالیمن 

عمرو بن معد یكرب بن عبد اهللا بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبید أبو ثور )١٠٤(
، وشهد الیرموك والقادسیة وكان فارسًا بطًال ) ص(دة على النبي محمد الزبیدي له وفا

ضخمًا عظیمًا أجش الصوت وهو أحد الشجعان المذكورین شهد صفین وتوفي في أمرة 
.٤/٩٨الذهبي ، تاریخ اإلسالم ، : ینظر.معاویة 

.١٥/١٤٢أبو الفرج األصفهاني ، األغاني ، )١٠٥(
.١/٦٨فتوح الشام ، )١٠٦(
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قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٦٠

عیاض بن غنم بن زهیر بن أبي شداد بن هالل بن أهیب بن ضبه بن الحارث بن ) ١٠٧(
، وكان رجًال صالحًا وكان ) ص(فهر اسلم قدیمًا قبل الحدیبیة وشهد الحدیبیة مع رسول اهللا 

مع أبي عبیدة بن الجراح بالشام فلما حضرت ابا عبیدة الوفاة ولي عیاض الذي كان یلیه ، 
.٧/٣٩٨ابن سعد ، الطبقات ، :ینظر . والیته فأقره عمر على

بلدة قریبة من االنبار غربي الكوفة بقربها موضع یقال له شفاثًا أفتتحها : عین التمر )١٠٨(
.٤/١٧٦الحموي ، معجم البلدان ، : ینظر.م ٦٣٣/ ه ١٢المسلمون سنة 

.١٩٢/ ٢فتوح الشام ، ) ١٠٩(
.٤٠٥/ ٦الطبقات ، ) ١١٠(
لم یتحدث ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها .٦٥-٢/٦٤ح الشام فتو ) ١١١(

١٣١ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ، ص: ینظر . عن دور االشتر في فتح مصر 
.  وما بعدها 

. ٢/٢٢١فتوح الشام ، ) ١١٢(
مدینة بمصر من الصعید األدنى غربي النیل وتضاف إلیها كورة كبیرة ، : البهنسا )١١٣(

الحموي ، معجم البلدان ، :ینظر . ولیست على ضفة النیل وهي عامرة كبیرة كثیرة الدخل 
٥١٦/ ١  .
.ومابعدها ٢١٥/ ٢الواقدي ، فتوح الشام ، ) ١١٤(
٣٥٤- ٢/٣٢٢الكالعي ، االكتفاء ، )١١٥(
. ٢/٨٨ُكالعي ، االكتفاء ، ال)١١٦(
.٣٧٩/ ٥٦، ٢/١٥٨؛ ابن عساكر ، تاریخ ، ٢/٢٨٩الُكالعي ، االكتفاء ، )١١٧(
میسرة بن مسروق العبسي من بني هدم بن عوذ بن قطیعة بن عیسى العبسي شهد ) ١١٨(

. ٦/١٨٨ینظر ابن حجر ، اإلصابة ، . حجة الوداع ، وشهد الیمامة وفتح الشام 
. ٢٩١/ ٢لُكالعي ، االكتفاء ، ا) ١١٩(
ینظر . كان اعظم الجیش الذي حضر الیرموك جیش الیمن وفیهم فرسان النخع )١٢٠(

. ٢/٢٨١الُكالعي ، االكتفاء ، 
. ٢/٢٨٩الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢١(



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
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مالمح من شخصیة مالك األشتر  
. ٢/١٩١الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٢(
ینظر . ومغفر البیضة أفرغها من حلق الحدید : وقایة للرأس والغفارة : المغفر )١٢٣(

. ٤٠٧/ ٤الفراهیدي ، العین ، 
.٢/٢٩٢الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٤(
٢/٢٩٢٩الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٥(
.٢٩٢/ ٢الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٦(
.٢/٢٩٤الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٧(
. ٢/٢٩٤الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٨(
. ٢٨٩/ ٢الُكالعي ، االكتفاء ، )١٢٩(
. ٢/٢٢٠الُكالعي ، االكتفاء ، )١٣٠(
. ٢١٤/ ٢أبن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة ، )١٣١(
اسلم هو . عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن كنانة ، كان حلیفًا لبني مخزوم )١٣٢(

وأخوه وعذبوا للرجوع عن دینهم وكان له مواقف مشهورة في وأبوه  وامه سمیة بنت خیاط
. ٣/٢٤٦ابن سعد ، الطبقات ، : ینظر. اإلسالم 

. ٤/٧٢الطبري ، تاریخ ، )١٣٣(
، الشریف الرضي ، نهج البالغة: ًا وینظر ایض. ٤/٧٢الطبري ، تاریخ ، )١٣٤(

. ٥٥٠- ٥٤٩ص
.٢١٢/ ٦أبن حجر ، اإلصابة ، )١٣٥(
، ؛ االعرجي ، النظریة االجتماعیة٥٧٥- ٥٧٤، ص، نهج البالغةف الرضيالشری)١٣٦(

. ١٨٣؛ الورداني ، السیف والسیاسة ، ص٧٤ص
. ٥٧٥-٥٧٤الشریف الرضي ، نهج البالغة ، )١٣٧(



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون
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٢٦٢

:قائمة المصادر والمراجع 
قائمة المصادر :اوالً 

)م١٢٦٠/ه٦٥٨ت (القضاعي ، ابن االبار ،ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر 

.١٩٩٥التكملة لكتاب الصلة ،  تحقیق ، عبد السالم الهراس ، دار الفكر ، بیروت ، - ١

)م١١٦٤/ ه ٥٦٠ت ( اإلدریسي ، الشریف ،

.١٩٨٩، عالم الكتب ، بیروت ، ١نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ، ط-٢

)م٨٩٢/ ه ٢٧٩ت (البالذري ، احمد بن یحیى  بن جابر ، 

.  ت.مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، د، تحقیق ، صالح الدین المنجد ،فتوح البلدان- ٣

)م١٢٠٠/ ه ٥٩٧ت (ابن الجوزي ، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، 

المنتظم في تاریخ الملوك واألمم ،  تحقیق ، محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر ، - ٤
. ١٩٩٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١ط

)م ١٠٠٢/ ه ٣٩٣ت (الجوهري ، اسماعیل بن حماد ، 

تاج اللغة وصحاح العربیة المعروف بالصحاح ، تحقیق ، احمد عبد الغفور عطار ، - ٥
. م ١٩٨٧لم للمالیین ، القاهرة ، ، دار الع٤ط

)م١٤٤٨/ ه ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقالني ،احمد بن علي ،

اإلصابة في تمییز الصحابة ، تحقیق ، عادل احمد الموجود و علي محمد معوض ، -٦
. ت .، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د١ط

)م ١٢٢٨/ ه ٦٢٦ت (الحموي ، شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت ، 

. ١٩٧٩معجم البلدان ، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت ، -٧



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٢٦٣

مالمح من شخصیة مالك األشتر  
)م ١٣١٠/ ه ٧١٠ت (الحمیري ، محمد بن عبد المنعم ، 

، مكتبة لبنان ، ٢الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقیق ، أحسان عباس ، ط-٨
١٩٨٤.

)م١٣٧٤/ ه٧٧٦ت(ابن الخطیب، أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ، 

، دار ١حاطة في أخبار غرناطة ، شرح وضبط وتقدیم ، یوسف علي طویل ، طاإل- ٩
. ٢٠٠٣الكتب العلمیة ، بیروت ، 

)م٨٥٤ه، ٢٤٠ت(ابن خیاط ، خلیفة ، 

. ت .تاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق ، سهیل زكار ، دار الفكر ، بیروت ، د-١٠

. ١٩٩٣، بیروت ، ، الطبقات ، تحقیق ، سهیل زكار ، دار الفكر______ -١١

)م١١٧٩/ ه٥٧٥ت (ابن خیر ، أبو بكر محمد ، 

.١٩٨٩، دار الكتاب ، القاهرة ، ١، تحقیق ، إبراهیم االبیاري ، طأبن خیرفهرسة-١٢

)م١٣٤٧/ ه ٧٤٨ت ( الذهبي ، ابو عبد اهللا شمس الدین ،

لعربي ،بیروت ، ، دار الكتاب ا٢تاریخ اإلسالم، تحقیق، عمر عبد السالم تدمري ، ط-١٣
.ت .د

.ت .،تذكرة الحفاظ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د____-١٤

.١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ٩، سیر أعالم النبالء ، ط_____ -١٥

)م ١٢٦٧/ ه ٦٦٦ت (الرعیني ، أبو الحسن علي بن محمد ، 

.١٩٦٢دمشق ، برنامج شیوخ الرعیني ، تحقیق ، إبراهیم شبوح ، -١٦

)م ٨٤٤/ ه ٢٣٠(ابن سعد ، محمد ، ت 
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٢٦٤

. ت.الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت ، د-١٧

)م ١٢٨٦/ ه ٦٨٥ت ( ابن سعید ، علي بن موسى ،

، دار الكتب ١المغرب في حلى المغرب ، وضع حواشیه ، خلیل المنصور ، ط-١٨
.١٩٩٧العلمیة ، بیروت ، 

)م ١٠١٥/ ه ٤٠٦ت (الحسین بن موسى ، الشریف الرضي ، محمد بن 

. ٢٠٠٠نهج البالغة ، مكتبة الصدر الدینیة ،ایران ، -١٩

)م١٣٦٢/ ه ٧٦٤ت (الصفدي ، صالح الدین خلیل بن أیبك ، 

الوافي بالوفیات ، تحقیق ، احمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحیاء التراث ، -٢٠
.م ٢٠٠٠بیروت ، 

)م ١٢٠٣/ ه٥٩٩ت ( بن احمد بن عمیرة ،الضبي ، احمد بن یحي

بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس ، تحقیق ، إبراهیم االبیاري ، القاهرة ، -٢١
١٩٨٩.

)م ٩٢٢/ ه ٣١٠ت(الطبري ، محمد بن جریر ، 

تاریخ الرسل والملوك ، تحقیق ، نخبة من العلماء ، مؤسسة االعلمي ، بیروت ، -٢٢
١٩٨٣.

)م ٨٧٤/ ه ٢٦١ت (ي ، أبو الحسن بن عبد اهللا  بن صالح ، العجل

.١٩٨٥، مكتبة الدار  ، المدینة المنورة ، ١معرفة الثقاة ، ط-٢٣

)م ١٠٧٠/ ه ٤٦٣ت (ابن عبد البر ، ابو عمر یوسف .ت.د



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
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، ، دار الجیل١ي محمد البجاري ، ط، علیعاب في  معرفة  األصحاب ، تحقیقاالست-٢٤

١٩٩٢بیروت ، 

)م١٣١٢/ ه ٧١٢ت ( ابن عذاري ، أبو عبد اهللا محمد المراكشي ،

البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، تحقیق ، محمد إبراهیم الكتاني وآخرون ، -٢٥
.١٩٨٥، دار الغرب ، بیروت ، ١ط

)م١١٠٥/ ه ٤٩٩ت (ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن ، 

. ١٩٩٥تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق ، علي شیري ، دار الفكر ، بیروت ، -٢٦

)م١٦٧٨/ه١٠٨٩ت (ابن العماد الحنبلي ، أبي الفالح عبد الحي ، 

.  ت .شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت ، د-٢٧

)م٩٦٦/ ه ٣٥٦ت (ابو الفرج االصفهاني ، علي بن الحسین

. ت .األغاني ، دار أحیاء التراث ، د-٢٨

)م١٣٩٦/ ه ٧٩٩ت (ابن فرحون ، أبو اسحاق إبراهیم بن علي ، 

، محمد األحمدي أبو النور، عرفة أعیان علماء المذهب ، تحقیقالدیباج المذهب في م-٢٩
ت.دار التراث ،  بیروت ، د

)م٧٩١/ ه ١٧٥ت(الفراهیدي ،أبي عبد الرحمن الخلیل بن احمد ، 

، مؤسسة ٢كتاب العین ، تحقیق ، مهدي المخزومي  و إبراهیم السامرائي ، ط-٣٠
الهجرة

)م ١٠١٣/ ه٤٠٣ت( ابن الفرضي ، عبد اهللا بن محمد بن یوسف ،
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تاریخ علماء األندلس ، تحقیق ، إبراهیم االبیاري ، دار الكتاب ، القاهرة وبیروت، -٣١
١٩٨٩  .

) .عاش في القرن السابع الهجري ( لحسین ابن القطان ، أبي علي ا

. ت .نظم الجمان ، تحقیق ، محمود علي مكي ، الرباط ، د-٣٢

)م ١٣٧٢/ ه ٧٧٤ت (ابن كثیر ، إسماعیل ، 

، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ١البدایة والنهایة ، تحقیق ، علي شیري ، ط-١٨
١٩٨٨.

)م ١٢٣٦/ ه ٦٣٤ت (وسى األندلسي ، الُكالعي ، أبي الربیع سلیمان بن م

االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة الخلفاء  ، تحقیق ، محمد عبد -٣٥
. م ٢٠٠٠، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١القادر عطا ، ط

م ١٢٩١/ ه ٦٩١اللبلي ، ابو جعفر احمد ، 

بو زیان ، مطبعة اسبارطیل ، برنامج أبو جعفر اللبلي األندلسي ، تحقیق ، محمد-٣٦
.ت .طنجة ، د

)م ١٢٤٩/ ه ٦٤٧ت (المراكشي ، عبد الواحد ، 

.١٩٦٣ب في تلخیص أخبار المغرب ، تحقیق، محمد سعید العریان ، القاهرة، المعج-٣٧

)م١٣١١/ ه ٧١١( ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ،

م١٤٠٥لسان العرب ، ایران ، -٣٨



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٢٦٧

مالمح من شخصیة مالك األشتر  
)م ١٣٩٠/ ه ٧٩٣ت (أبو الحسن ، النباهي ، 

المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا المعروف ب تاریخ قضاة األندلس ، ضبط -٣٩
. ١٩٩٥، دار الكتب بیروت ، ١وشرح ، مریم قاسم طویل ، ط

)م٩٥١/ ه ٣٤٠ت (الهمداني ، أبي عبد اهللا  احمد بن محمد بن اسحاق ، 

.م١٩٩٦، عالم الكتب ،بیروت، ١الهادي ، طالبلدان ، تحقیق ، یوسف-٤٠

)م ١٣٤٨/ ه٧٤٩(الوادي آشي ، شمس الدین محمد بن جابر ، 

برنامج ابن جابر الوادي آشي ، تحقیق ، محمد الحبیب  الهیلة ، الشركة التونسیة -٤١
.م ١٩٨١لفنون الرسم ، 

قائمة المراجع: ثانیًا 

اشباخ ، یوسف 

عهد المرابطین والموحدین ، ترجمة ، محمد عبد اهللا عنان ، مكتبة تاریخ األندلس في -٤١
.١٩٩٦الخانجي ، القاهرة ، 

االعرجي ، زهیر 

. ه ١٤١٤النظریة االجتماعیة في القرآن الكریم ، أنوار الهدى ، قم ، 

بالنثیا، أنخل جنثالث

.٢٠٠٦، القاهرة ، لثقافة الدینیة ، مكتبة اتاریخ الفكر األندلسي، ترجمة حسین مؤنس-٤٢

بروفنسال ، لیفي 

، دار المعارف ، ٣الحضارة العربیة في اسبانیا ، ترجمة الطاهر احمد مكي ، ط-٤٣
.١٩٩٤القاهرة ، 



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٦٨

البغدادي ، إسماعیل 

.ت.لعارفین في أسماء وآثار المصنفین، دار احیاء التراث العربي، بیروت ، دهدیة ا-٤٤

جاسم ، لیث سعود 

.١٩٨٨، دار الوفاء ، المنصورة ، ٢د البر األندلسي وجهوده في التاریخ ، طابن عب-٤٥

جلوب  ، جون باجوت

. ت .، الدار القومیة للطباعة والنشر ، دالفتوحات العربیة الكبرى، ترجمة خیري  حماد-٤٦

حسن ، حسن علي

، مكتبة ١طالحضارة اإلسالمیة في المغرب واألندلس عصر المرابطین والموحدین ، -٤٧
.١٩٨٠الخانجي ، القاهرة ، 

خطاب ، محمود شیت 

.١٩٦٥، بیروت ، ١قادة فتح الشام ومصر ، ط-٤٨

الدایة ، محمد رضوان 

-www. Ashrafالسیرة النبویة في التراث األندلسي ، الشبكة الدولیة لالنترنیت ، -٤٩
online. info

الزركلي ، خیر الدین 

.١٩٨٠دار العلم للمالیین ، بیروت ، ، ٥األعالم ، ط-٥٠

السامرائي ، خلیل إبراهیم وآخرون 



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٢٦٩

مالمح من شخصیة مالك األشتر  
.٢٠١٤، دار أقرأ ، بیروت ، ١تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس ، ط-٥١

سالمة ، محمد یسري 

.ت.، دار الجبرتي، القاهرة ، د١تدوین السیرة ، طمصادر السیرة النبویة ومقدمة في -٥٢

ذنونطه ، عبد الواحد 

، دار المدار اإلسالمي ، بیروت ، ١نشاة تدوین التاریخ العربي في األندلس ، ط-٥٣
٢٠٠٤.

العسكري ، مرتضى 

.١٩٩٢، نشر توحید ، ٦عبد اهللا بن سبأ وأساطیر أخرى ، ط-٥٤

عنان ، محمد عبد اهللا 

الخانجي ، ، مكتبة ٢عصر المرابطین و الموحدین ، ط–دولة االسالم في االندلس -٥٥
.١٩٩٠القاهرة ، 

المنوني ، محمد 

. ١٩٧٧، الرباط ، ٢العلوم واآلداب والفنون على عهد الموحدین ، ط-٥٦

الورداني ، صالح 

.١٩٩٦، دار الجسام ، القاهرة ، ١السیف والسیاسة ، ط



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

قاسم عبد سعدون. انسام غضبان عبود         م.د.م.أ

٢٧٠

االطاریح والرسائل الجامعیة : ثالثًا 

أبوحویج ، مروان سلیم 

الثقافة والتربیة في األندلس ، أطروحة دكتوراة غیر منشورة ، كلیة اآلداب والعلوم -٥٧
.  ١٩٨٣اإلنسانیة ، جامعة القدیس یوسف ، بیروت ، 

زیان ، علي 

، الحادي عشر المیالدي/ ألندلس خالل القرن الخامس الهجريالمعرفة التاریخیة في ا-٥٨
، لعلوم االجتماعیة ، جامعة منتوريالعلوم اإلنسانیة وارسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة 

.  ٢٠١١قسنطینة ، 

العكش، إبراهیم علي 

التربیة والتعلیم في األندلس ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة األردنیة ، -٥٩
١٩٨٢.

لجالج ، احمد عبد الكاظم 

اإلقصاء الفكري والمذهبي في األندلس من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة -٦٠
، أطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة ، كلیة التربیة للعلوم ) م١٤٩١-٧١٠/ه٨٩٧-٩٢(

.٢٠١٦اإلنسانیة ، 


