
ت املتناقضة؟! د بني الروا  القائد اجملاهد طارق بن ز
   موالي املصطفى الربجاوي

  لكاتبمقاالت ل
  مقاالت ذات صلة

  هجري  12/1/1430 - ميالدي  07/01/2009  ريخ اإلضافة:
رة:            117ز

  
  مد وعلى اله وأصحابه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على سيد حم

  
  أمَّا بَعُد:

َتِظرُ يقول هللا تبارك وتعاىل: { ُهْم َمْن يـَنـْ ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ ُلوا تـَْبِديالً  ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنـْ } َوَما َبدَّ
  ].23[األحزاب: 

  
د  - اجملاهدين الذين َسطر التاريخ اإلسالمي صدقهم وأمانتهم وقوة شكيمتهم يف دحر األعداء الصليبيني  وِمن هؤالِء األبطال  - طارق بن ز

  رمحه هللا.
  

ت التارخييَّة اليت نسجت حول اخلطبة املشهورة عنه وما قيل عن َمحل جيوشه على حرق السفن؛ ما تزال إىل اليوم تثري كثريًا مَن  لكن الروا
ت املتحاملة، وحتليلها حتليًال علميًّا لدفع كل غبش وغموض يُقلل من أبطالنا؛ السِّ  الذين جال والنقاش؛ هلذا كانت هذه الدِّراسة لنقض الرِّوا

لتَّشهري والتَّزوير حلقائق هذا الرَّجل العظ يم؛ لكن الطَّامَّة رفعوا راية اإلسالم َخفَّاقة يف قلب أورو النَّصرانيَّة، وما تزال مصادرهم َمألى 
هلل! مسائنا طروحات وأفكار الغرب النصراين احلاقد، فال حول وال قوة إالَّ    الكربى أن نعثَر يف مراجع بين جلدتنا وممن يسمون 

  
  املعطيات األوليَّة للموضوع:- 1
د: -    التعريف بشخصيَّة طارق بن ز

د، ُولد سنة     هو طارق م. أمَّا  710 -هـ 92م، مث فتح األندلس سنة 707 - هـ  89طنجة سنة م، وتوىلَّ  640 - هـ  50بن ز
لعروبة  هـ، وقد اختلف يف نسبه، ولكن أرجح 102فكانت على األرجح سنة  وفاته األقوال أنَّه أمازيغيٌّ ُقحٌّ؛ ولكنَّه كان على صلٍة 

لقصري، فقد ذكر له ابن عذارى أبوين يف اإلسالم،  د بنواإلسالم منذ زمن ليس  عبدهللا، ويبدو أنَّه ليس هو  فامسه الكامل: طارق بن ز
إىل املشرق، وهناك نشأ طارق يف بيئة عربيَّة إسالميَّة، مع احتفاظه بلهجة  الذي أسلم أوًَّال بل والده وجده الذي يكون قد انتقل

  .]1[أشد رجاله رب، وكان منالرببريَّة، مثَّ ُجّند بعد ذلك يف جيش موسى بن نصري، وجاء معه إىل املغ أجداده
  

د ب د هو: طارق بن ز ن أورد ابن عذاري املراكشي أيًضا يف كتابه "البيان املغرب يف أخبار ملوك األندلس واملغرب" أنَّ نسب طارق بن ز
  .]2[فهو نضري… ن نري بن وهلاص بن يطوفت بن نفزاوعبدهللا بن لغو بن ورقجوم ب

  
د:من بع ]3[كما استخلص الدكتور حممد علي الصاليب طويل القامة، ضخم اهلامة، أشقر  ض املصادر التارخييَّة أوصاًفا لطارق بن ز

رمحهما هللا، وليس كما ذهبت بعض املصادر إىل أنه فارسي وأخرى  -وهي صفات فيما يبدو بربريَّة، أسلم على يد موسى بن نصري  اللَّون،
  قالت إنه عريب.
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د، فاتَح األنْ  وصفوة القول: َأسلم على يد موسى بن ُنَصْريٍ  هـ، جتمع أغلب املصادر على أصله الرببري، 50َدُلِس، ولد سنة أن طارَق بن ز
هـ، فجّهز موسى جيًشا 92 هـ، فأقام فيها إىل أوائل سنة89ِلموسى فتح طَْنَجَة وّىل عليها طارقًا سنة     ، فكان من أشدِّ رجاله، وملا َمتَّ 

م البحر واستوىل على اجلبل (جبل طارق)  بر لَغْزو األندلسقدره سبعة آالف جندّي معظمهم من الرب  م، فنزل  وفتحها، ووّىل طارًقا قياد
 حصن "قـَْرطَاَجنَّة"، وَلمَّا علم طارق بقدوم جيٍش لألعداء كبٍري يقوده امللك "ُلْذرِيق" طلب من موسى تعزيًزا فأرسل له مخسَة آالف وفتح

"إْشِبيِلَية" و"إستجة" وأرسـل من استوىل على  لك "ُلذريق " فقتله، مث تـََغْلَغَل يف أرض األندلس وافتتحجندي، فأعدَّ طارق جيشه وحارب امل
ٍد سنة    "قـُْرطَُبة" و"َماَلقة"، مث   هـ.102   فتـح "طليطلة" عاِصمة األندلس. تـُُويفِّ طارٌق بن ز

  
  نص اخلُطبة: - 

الصدق والصرب، واعلموا أنَّكم يف هذه اجلزيرة     إال - وهللا  - م، والعدوُّ أمامكم، وليس لكم أيُّها الناس، أين املفر؟ البحر من ورائك قال:
اللئام، وقد استقبلكم عدوُّكم ِجبَيِشه وأسلحِته، وأقواتُُه موفورة، وأنتم ال وزر لكم إال ُسيوفكم، وال أقوات إالَّ ما  أضَيُع مَن األيتام، يف مأُدبَة
م على افتقاركم، ومل تنجزوا لكم أمًرا ذهبت رحيكم، وتعوضت القلوب من   دوِّكم، وإن امَتدَّت بكمتستْخِلصونه من أيدي ع رعبها منكم  األ

مبناجزة هذا الطاغية، فقد ألقت به إليكم مدينَـُته احلصينة، وإن  اجلراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة من أمركم
ملوت، وإّين مل أحذِّركم أمًرا أ عنهالُفْرَصة فيه ملمكن  انتهاز بَنْجوة، وال محلتكم على ُخطة أرخُص متاع فيها النفوُس  إن مسحتم ألنفسكم 

( ألْرَفِه األلذِّ بنفسي، واعلموا أنَّكم إن َصربمت على األشق ق أبدأ ]4[(إالَّ وأ نفسكم عن نفسي، فما  ليًال، استمعتم  طويًال، فال ترغبوا 
وىف من حظي، [وقد بلغكم ما ن، الرافالت يف الدر َحّظكم فيه  واملَْرجان، واحلَُلل  أنشأْت هذه اجلزيرُة مَن احلور احلسان، من بنات اليو

لِعْقيان، املقصورات يف قصور امللوك ذوي ، ورضيكم  التيجان]، وقِد انتخبكم الوليد بن عبدامللك أمُري املؤمنني مَن األبطال  املنسوجة  ُعْز
رتياحكم ، ثقًة منه  للطعان، واستماحكم مبجالدة األبطال والُفرسان، ليكون حظه منكم ثواب هللا  مللوك هذه اجلزيرة أصهارًا وأختا

ذه اجلزيرة، ولي على دون املؤمنني سواكم، وهللا تعاىل ويل إجنادكم على ما  كون َمْغَنُمها خالًصا لكم من دونه ومنإعالء كلمته، وإظهار دينه 
ارين، بنفسي على طاغية القوم "لذريق"  واعلموا أين أّول جميٍب إىل ما دعوتكم إليه، وأّين عند ُمْلَتقى اجلمعني حاملٌ   يكون لكم ذكًرا يف الدَّ

   بعده فقد كفيتكم أمره، ومل يعوزكم بطٌل عاقل تسندون أموركم إليه وإن هلكُت قبل محلوا معي، فإن هلكتإن شاء هللا تعاىل، فا -فقاتِلُه 
نفسكم عليه، واكتفوا اهلمَّ من فتح م بعده ُخيَْذلون"    وصويل إليه فاخلفوين يف عزمييت هذه، وامحلوا  َّ   .]5[هذه اجلزيرة بقتله، فإ

  
  شرح غريب ألفاظ اخلطبة: - 
   الوزر: امللجأ واملكان الذي حتتمون به، واملراد هنا السالح.- 
   والتـََّفرُّق.    َزوال القوة والَغَلبة والضَّعف    ذهبت رحيكم: أي انتهت قّوتكم، َذهاب الريح ِكناية عن - 
   ة املَُقاتلة واالشتباك.املناجزة: سرع - 
   جنوة: منجاة؛ أي إنين معكم يف هذا األمر اخلطري. - 
   العقيان: الذهب. - 
ن: مجع أعزب وعازب أي الذي مل يتزوج. -     عز
   أصهار: مجع صهر، القريب وزوج بنت الرجل أو أخته. - 
  ختان من قبل الزوجة، واألصهار جتمعهما.أختان: مجع خنت، وهو أبو امرأتك أو أخوها. فاألمحاء من قبل الزوج، واأل - 
  
  خصائص اخلطبة: - 

د املشهورة يف فتح األندلس   - وهي من النَّثر األديب السائد يف خطب العصر األموي بصورة عامة  - تـََتَميَّز خصائص خطبة طارق بن ز
لعبارة املُ    رَكزة ذات األداء املباشر دون تلوين أو زخرف.مليل إىل اإلجياز، دون مقّدمات طويلة، أو ألقاب عديدة، مث عناية 
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ا: -    أقسام اخلطبة ومضموِ

على ثالثة مقاطع متتالية  كما ذكر آنًفا، إذ يتناول طارق املوضوع مباشرة، ويشتمل  - هذه اخلطبة من أّي شكل من أشكال املقدمات  ختلو
  ).اجلهاد تكّون فيما بينها وحدة يف املوضوع (احلث والتحريض على

  
  بنفسي).    ويبدأ بـ(أيُّها الناس، أين املفر؟..) وينتهي بـ(إالَّ وأ أبدأ األول: الرتهيب: املقطع

  
ة العدو،  وّجه فيه طارق اخلطاب إىل أصحابه، ورسم هلم صورة عامَّة للظروف اليت هم فيها، مما وقد يفرض عليهم الصمود والثبات ملَُجاَ

لعدو الذي ة بنيوقد اعتمد يف ذلك على املقابل لبحر الذي خلفوه وراءهم، و يزحف  وضعيتهم ووضعيَّة أعدائهم، فاملسلمون ُحمَاطون 
أليتام الضائعني يف مأدبَة اللئام، جلأ يف خطبته إىل العقل أّوًال دون العاطفة عندما وضع جنوده يف  ولقد حنوهم، وقد شّبههم يف وضعهم هذا 

ويتوقف اخليال عن الّتدخل...     ه، وحني يسيطر العقل على العاطفة يف اخلطبة تغيُب الصور عن السَّاحة،إحراق سفن اإلطار احلقيقي بعد
قارٌع ضاجٌّ يستثُري الّنوازع البدائية يف النفوس؛ كما تستثريها الطبول  فحديث العقل هامٌس هادئ، أمَّا حديث العاطفة فحديث

ا   القوية املدوية. صواِ
  

بـ(وهللا تعاىل ويل إْجنادكم على ما يكون لكم ذكًرا يف  ويبدأ بـ(واعلموا أنَّكم إن صربمت على األشق قليًال)، وينتهي الّرتغيب: الثاين: املقطع
ارين).   الدَّ

  
م احلماس، فحثهم على الصمود واجلهاد، وأوصاه أْن فّصل يف جانب الرتهيب، عمد إىل الرتغيب، ليبث يف نفوس جُنوِده مزيًدا منَ  وبعد

الذي  - ليستمتعوا بثمار النصر زمًنا طويًال، ولينالوا رضا هللا مث رضا اخلليفة (الوليد بن عبدامللك  لصرب على مشاق احلرب مدة قصرية
على إعالء كلمته  - عزَّ وجلَّ  - منهم ثواب هللا     اختارهم من أبطال العرب واملسلمني لفتح تلك اجلزيرة، رغبة منه يف أْن يكون حظه

نَّ هللا سبحانه وتعاىل سيكونوإ م على هذا العمل الصاحل الذي سيكسبهم ذكًرا حسًنا يف    ظهار دينه يف هذه األرض، مث ذكرهم  يف عوِ
  الدارين.

  
ب يف نسبتها إىل أمَّا ا من وضع بعض املستع الفقرة اليت وضعناها بني معقوفتني (يف نص اخلطبة)، فإنَّنا نر َّ ربني طارق، ونعتقد أ

ا الفاحتون  واملسلمني وتدبيجهم؛ ألن ما ورد فيها ال يتالءم والروح اإلسالميَّة العالية اليت (املستشرقني) احلاقدين على اإلسالم يتميز 
د، فالفارق واضح بني لغة اخلطبة لس كلها، ولغة هذه الفقرة اليت يُغري طارق فيها جنوده بفتيات األند األوائل من أمثال طارق بن ز

حلور من بنات لآللئ واملرجان، وهن بنات و ن؟) الالئي يْرفلن  ن، (ولسنا ندري ملاذا اليو امللوك واألمراء (كما زعموا)، فهي فقرة  اليو
ً مل جنَِْده يف حية، واَحنّطت لُغُتها يف الوقت نفسه إىل درٍك ال ميكن أْن نظنَّ  شاذة طغى عليها السجع طغيا ا  سائر اخلطبة من  ّ معه أبًدا أ

رخيية، كإقحام كلمة  وبقية أجزاء اخلطبة من عمل واحٍد، إىل جانب ما جاء فيها من التَّناُقض يف املعاين، ويف األسلوب، ومن خمالفتها حلقائق 
ن" يف لك اصطالح "العلوج والعجم الفقرة، يف حني أنَّ املؤرخني األندلسيني قد اعتادوا على استعمال كلمة "الروم" أو "القوط"، وكذ "اليو

  أو املشركني والكفار".
  

ا شيء ال أصل له يف اخلطبة،  عن ذلك فإنَّ املؤرخني العرب القدماء الذين ينتمون إىل أزمنة خمتلفة، وأمكنة متباعدة وفضالً  َّ جتاهلوها، وكأ
. صاحب كتاب "مبدأ خلق الدنيا"، م)852هـ/238أمثال: عبدامللك بن حبيب (ت  فلم يثبتها أحد مَن املؤرخني األوائل،

هـ/  520والطرطوشي (ت  صاحب كتاب "اإلمامة والسياسة"، م)889هـ/ 276بتاريخ ابن حبيب، وابن قتيبة (ت  املعروف
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م). 1282هـ/ 681الفقرة يف اخلطبة هو ابن خلكان (ت     م) صاحب كتاب "سراج امللوك"، وغريهم. وأّول َمن أورد هذه1126
بالد    أنَّ الفقرة قد أضيفت إىل اخلطبة بعد عصر ابن خلكان عندما استوىل الصليبيون على  يات األعيان". ويبدوصاحب كتاب "وف

احلقيقة التارخيية     فال بد من الوقوف وقفة شّك كبرية أمام هذه الفقرة "ومما يزيد هذا الشك رسوًخا تلك إًذا    املسلمني وعبثوا برتاثهم...
وهي أنَّ هذه اجليوش مل تكن تغزو للغزو  - األوىل من محالت اإلسالم  وال سيما يف تلك القرون - وش اإلسالمية عامة اليت ُعرفت عن اجلي

  يناهلا الغزاة عادة؛ بل كانت تغزو يف سبيل فكرة وعقيدة".    وللغنائم اليت
  

ما يف وسعهم على تشويه التاريخ اإلسالمي اجمليد  فعملوااحلقائق الّتارخيية، ال تُعجُب الصليبيني احلاقدين على اإلسالم واملسلمني،  وهذه
دة، لز رة  حلذف، ولكن {    جبوانبه املتعددة،  ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ وطورًا  َِفْـَواِهِهْم َواهللَّ   ].8} [الصف: يُرِيُدوَن ِلُيْطِفُئوا نُوَر اهللَِّ 

  
م بعده خيذلون). ويبتدئ بـ(واعلموا أين أّوُل جميب إىل ما احلربية يف املعركة:الثالث: إبراز خطته  املقطع ّ   دعوتكم إليه)، وينتهي بـ(فإ

  
خطَّته احلربية يف املعركة اليت يقبل عليها، واضًعا كل  أْن تناول جانب الرتغيب مركًزا على اجلانبني املادي واملعنوي مًعا، انتقل إىل إبراز وبعد

ًبا لالضطراب أو تصدّع الصفوف يف حالة استشهاد القائد، وقد أعلن عن خطته املُمكنة أماماالحتماالت  يف اللحظات احلامسة  أعينهم جتنـُّ
نَّ قتل لذريق ملك األعداء سيسهل مهمة فتح األندلس؛ ألن قومه  قبل نشوب املعركة، مما يدلُّ على حنكته وبُعد نظره، مث أخربهم 

ذ نفسه قدوة جلنده عندما تكفل هو بنفسه بقتل لذريق، وقال هلم: فإنْ قتله، وق سيخذلون بعد متُّ بعد قتل الطاغية فقد كفيتكم شره،  د اختَّ
  .]6[خيلفين يف قيادتكم عندئٍذ تستطيعون إسناد أموركم إىل بطل عاقل

  
  اخلطبة بني الشك واليقني:- 2
د  لقد شكَّ   من بعض  رمحه هللا، ويبدو أنَّ هذا الشَّكَّ جاء أوالً  - بعض املؤرخَني يف صحَّة هذه اخلطبة ونسبتها إىل طارق بن ز

م؛ ألن "االستشراق" و"االستخراب"الذين يشك  ]7[املستشرقني و"التنصري" ثالثة أمساء لشيء واحد، مث حذا حذوهم بعض  يف نياِ
يف نسبة اخلطبة، ومن هؤالء: الدكتور أمحد هيكل يف كتابه األدب األندلسي  األمازيغ املعاصرين وبعض املؤرخني العرب، فشكوا هم بدورهم

  د عبدهللا عنان يف كتابه دولة اإلسالم يف األندلس من الفتح إىل بداية عهد الناصر.حمم من الفتح إىل سقوط اخلالفة، واألستاذ
  
  الشك يف اخلطبة من حيث اللغة: -أ

ا قطعة أدبيَّة فريدة ال يقدر طارق على صياغتها، كم َّ ا ال وقد شكَّ بعض املؤرخني احملدثني يف نسبة هذه اخلطبة إىل طارق، على اعتبار أ
م َمجيًعا  يقدر جنوده على َ◌ا ومعقوًال، إالَّ أنَّه ال مينع  -القائد وجنوده  - فهمها أل من الرببر، على أن هذا التعليل وإن كان يبدو منطقيَّ

للغة  العربية، من أنَّ طارًقا قد خطب جنده على عادة القواد الفاحتني يف خمتلف العصور، وإن كنَّا نعتقد يف هذه احلالة أنَّ اخلطبة مل تكن 
للسان الرببري كما ُيسميه املؤرخون القدامى. مث جاء الكتاب العرب بعد ذلك، فنقلوها إىل العربية يف شيء كثري من اخل ا كانت  يال وإمنَّ
م، إذ إنه من غري امل ملرة أن يكون طارق قد خطب جنوده الرببر بلسا م. ومن هذا نرى أنَّه ليس بعيًدا  ول عقواإلضافة والتغيري على عاد

 أن خياطبوا يف ساعات الوغى ويف مقام اجلد بلغة مل يتعلَّموها أو يفهموها، فكان استعمال اللسان الرببري يف هذا املوقف ضرورة إلحراز
  .]8[التأثري املطلوب والفائدة العاجلة

  
  يف اخلطبة أصًال: الشك - ب

ب يف نسبة هذه اخلطبة إىل طارق، فإنَّ معظم املؤرخني و  ال سيما املُتقدمني وُميَثل هذا االّجتاه املَُؤرخ عبدهللا عنان بقوله: "إنَّه يسوغ لنا أن نر
ومل ُتِشر إليها املصادر األندلسية األوىل،  منهم ال يشري إليها، ومل يذكرها ابن عبداحلكم وال البالذري، ومها أقدم رواة الفتوحات اإلسالميَّة،
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ء  ومل يشر إليها ابن األثري وابن خلدون، ونقلها املقري عن مؤرخ مل يذكر امسه، وهي على العموم أكثر ظهورًا يف كتب املؤرخني واألد
دة الغزوات اإلسالمية األوىل كانوا خيطبون املَُتأخرين، وليس بعيًدا أن يكون طارق قد خطب جنده قبل املوقعة، فنحن نعرف أن كثريًا من قا

ا ما حيمل على الشك يف نسبتها إىل طارق، وهو بربري مل يكن عريًقا  ا وعبار يف جندهم يف امليدان؛ ولكن يف لغة هذه اخلطبة وروعة أسلو
ا من إنشاء بعض املتأخرين، صاغها على لسان طارق مع مراعاة ظروف الزمان واملكان   .]9[اإلسالم والعروبة، والظاهر أ

  
  :إثبات صحة اخلطبة لطارق -ج

بدهللا كنون الذي ذهب مذهًبا آخر، مؤّكًدا أنَّ هذه اخلطبة صحيحة، وربط هذا بسرعة انتشار العربيَّة وميثل هذا املوقف العالمة املغريب ع
ميان -رمحه هللا  - واإلسالم يف املغرب يف آن، يقول  افته على املوت  ثريها البليغ املشهود يف اندفاعه إىل حومة الوغى، و : "أثرت فيه 

ا اإلسالم؟"ومحاس، فكيف يفسر هذا بغري سرع ، بل أكثر من هذا؛ أْوَرد أدلة أخرى تعاضد ]10[ة انتشار العربيَّة، كالسرعة اليت انتشر 
  موقفه هذا:

  
د إن كان أصله بربرًّ فقد نشأ يف الدَّليل األول: -أ ملشرق، ومل يكن هو الذي أسلم أوًال بل والده،  طارق بن ز حجر العروبة واإلسالم 

د فإنَّه ليس من أمساء الرببر، وال شكَّ أنَّه كان من مسلمي الفتح املغريب األوَّل، وأنَّه انتقل إىل املشرق حيث تو  اله موسى بن بدليل امسه ز
  .نصري، ونشأ ولده يف هذا الوسط العريب الذي كونه وثقفه

  
ألنَّ نبوغ غري العرب يف اللُّغة العربيَّة منذ اعتناقهم اإلسالم أمر غري جديد حىت يستغرب من طارق، وهو قد نشأ يف بيت  الدليل الثاين: - ب

لعربيَّة إىل أن قال ف يها إسالمي عريب. فعند سلمان الفارسي الذي قضى شطر حياته يف بالد عجمية فلمَّا أسلم بعد ذلك تفتق لسانه 
إلسالم واعتباره هو نسبه الذي يفخر به، إذا افتخروا بقيس أو بتميم، ال خيفى على أحد. و  منثل الشعر، وبيته مضروب به املثل يف االعتزاز 
برببري آخر، غري طارق وهو عكرمة موىل ابن عباس الذي قال فيه الشَّعيب: ما بقي أحد أعلم بكتاب هللا من عكرمة؛ ومقامه يف العلم 

  الرواية ال جيهل.و 
  
لذات على معانيها،  الدليل الثالث: - جـ ا ترتكز أوًال و ألنَّه ليس يف اخلطبة من صناعة البيان ما مينع نسبتها لطارق، وبالغتها يف نظر إمنَّ

د ة أو نقص، وحنن قد واملعاين ليست وقًفا على عريب وال عجمي. نعم ميكن أن يكون وقع يف هذه اخلطبة بعض تصرُّف من الرُّواة بز
لفعل إحدى العبارات اليت مل تكن واضحة الداللة على معناها؛ ولكن هذا ال ينفي أصل اخلطبة وال يصح أن يكون حجة  َصحَّحنا فيها 

  .]11[للتَّشكيك يف نصها الكامل"
  
رمحه هللا؛ فهو عامل وفقيه، وله دراية بعلم احلديث والرجال، على عكس املؤرخ  -ميكن ترجيح قول العالمة عبدهللا كنون  خالصة القول:و 

عبدهللا عنان الذي يستند إىل آراء عقلية قابلة لألخذ والرد، ورحم هللا حيىي بن معني إذ يقول: "وإذا كتبت فقمش، وإذا َحدَّثت 
لُعروبة واإلسالم منذ حداثته، فقد ذكر لُه ابن عذاري أبوين يف  ؛ كما أنَّ التَّدقيق يف حياة الرَّجل جند أنَّه كان على صلة]12[ففتش"

د بن عبدهللا) اإلسالم (طارق بن فع ]13[ز م عقبة بن  د أسلم منذ أ رمحه هللا؛ لذلَك َشبَّ طارق يف بيت  - ؛ كما أن والد طارق ز
  مسلم، لقنه تعاليم اإلسالم أبوه، وموسى بن نصري... وهللا أعلم.

  
  مسألة َحْرق السُُّفن: - 3

د السُّفن األجفان واملراكب قطًعا ألمل اجملاهدين املََغاربة يف اهلُُروب والرُّجوع والفرار، وحتفيًزا هلم على املَُواجهة  قصَّة حرق طارق بن ز
ة؟ وما أهم القصَّ  واملَُقاَتلة وُحمَاربة العدو؛ قصَّة ُمنَتشرة يف ُكُتب التاريخ األوريب والتاريخ األندلسي والغرب اإلسالمي عامَّة، فما مدى صحَّة
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ت يف هذا الباب؟   الرِّوا
  
ت املثبتة للقصَّة أنَّه: "َلمَّا دانْت بالد املغرب ملوسى بن نصري، وكان والًيا عليها من قَبل الوليد بن عبداملل -  ك طمح بصُره إىل إذ ترى الرِّوا

د" على جيش ُجلُّه مَن الرببر سنة  م البحر، ومنى خربه إىل "لذريق" ملك 92فتح بالد األندلس، فبعَث مواله "طارق بن ز هـ فعرب 
م  القوط، فأقـَْبل ِلُمحاربته جبيش َجرَّار وخاف طارق أن يستحوَذ الرُّعب على جنده لِقلتهم، فأحرق السفن اليت أقلتهم حىت يقطع من قلو 

  .]14[جلهاد ورَغَّبهم يف الشَّهادة فقال اخلطبة املشهورةكل أمل يف العودة، وقام فيهم فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مثَُّ َحثَّهم على ا
  

د بالباحث املعاصر د.سعد بو فالقةونفس الشيء يـُؤَكِّده الدكتور  ني الشَّك ، األكادميي اجلزائري، يف مقاله الرائق "خطبة طارق بن ز
هم، وحنن ال نشّك يف     واليقني": لَِئن شكَّ بعض املؤرخَني يف احلادثة فإنَّ هذا الشك جاء أوًَّال من بعض املُستشرقني الذين يشّك يف نوا

ذا العمل يكون ق    احلادثة، وإن شكَّ فيها بعض الناس؛ ألنَّ حرق د قطع على اجليش  السُّفن عمٌل جّيد مَن الناحية اإلسرتاتيجيَّة، فهو 
االندفاع إىل األمام، جندها واردة يف عدد مَن     أمل يف العودة إىل املغرب، وليدفع جنوده إىل االستبسال يف القتال واالستماتة يف    كلَّ 

ة وردت ٍت متشا يف كتب التاريخ  املصادر التارخيية للعصر الوسيط املغريب. هناك من يـَُؤيد وقوع هذه احلادثة خصوًصا وأنَّ هناك روا
ً مماثلة: َ◌ا وحديثًا ُتشري إىل وقوع أحدا   وسيطيَّ

  
ا ُمسّي جببل طارق ألن طارق  هجرية الذي وضع أوَّل خريطة 562املَُتوىفَّ  :رواية املؤرخ واجلغرايف السبيت اإلدريسي -  رسم فيها العامل: "وإمنَّ

يت َلمَّا جاز مبن معه من الربب ذا اجلبل، أحسَّ يف نفسه أنَّ العرب ال تثق به، فأراد أن يزيَح ذلك عنه، بن عبدهللا بن ومنو الز ر وَحتَصَّنوا 
م به) ا فَتَربََّأ بذلك عمَّا ا حراق املراكب اليت جاز    ".]15[فأمر 

  
ذا اجلبل، وقدر أنَّ العرب ال ينزلونه،  :رواية احلمريي -  لرببر الذين معه، حتصن  ا ُمسّي جببل طارق؛ ألنَّ طارق بن عبدهللا ملا جاز  "وإمنَّ

م به)  ّ حراق املراكب اليت جاز فيها، فتربأ بذلك مما ا   .]16[فأراد أن ينفَي عن نفسه التُّهمة فأمر 
  
  أدلة الشَّاكني والنَّافني لقصة إحراق السفن: - 

جيب أبًدا أن تستقيم، وهي من  بقوله: احلقُّ أنَّ هذه الرِّواية ال - أحد الباحثني  -لقد وقفت عند ردود عديدة لكن أشدها إقناًعا ما سطره 
ت الباطلة اليت أدخلت  ريخالرِّوا   املسلمني، وذلك لألسباب اآلتية:  إدخاًال على 

  
منقولة  اإلسالمي؛ ألن عند علم الرجال وعلم اجلرح والتعديل، والبدَّ أن تكوَن الرِّواية أنَّ هذه الرِّواية ليس هلا سند صحيح يف التاريخ أوًال:

ت امل س موثوق فيهم، فهذه الرواية مل تِرْد أبًدا يف روا ت األوروبّية.عن طريق أ ا جاءت فقط يف الرِّوا رخيها، إمنَّ   سلمني املوثوق يف 
  

عبدامللك سؤاًال عن هذه الواقعة؛  حَدث فعًال حرٌق ِهلذه الّسفن كان ال بدَّ أن َحيدَث رد فعل من موسى بن نصري أو الوليد بن  أنَّه لو نًيا:
د حول هذه القضية. وال بدَّ أن يكون هناك تعليق من الوليد بن طا فال بدَّ أن يكون هناك حوار بني موسى بن نصري وبني رق بن ز

فإنَّ الكتب اختفى منها رّد الفعل َمتاًما  عبدامللك، وال بدَّ أن يكون هناك تعليق من علماء املسلمني: هل جيوز هذا الفعل أم ال جيوز؟ ولذلك
  ممَّا يعطي شكًّا كبريًا يف حدوثها.

  
ألف مَن الرجال الرّجالة على  12 در األوروبيَّة قد أشاعْت هذا األمر؛ ألنَّ األوروبيني ال يستطيعون تفسري كيف انتصراملصا أنَّ  لثًا:

د حرق سفنه ليجرب اجلنود على  ألف فارس يف بالدهم وعقر دارهم ويف أرض عرفوها، 100 وهم من اخليالية. فقالوا: إنَّ طارق بن ز
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ُ َمَع الصَّاِبرِينَ وروبيني ال يستطيعون فهم القاعدة القرآنية: {فانتصروا؛ ألنَّ األ القتال ِِْذِن اهللَِّ َواهللَّ } َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة 
رة وأن ينتصر اإلسالمّية أن يكون املسلمون قلَّة، وأن يكون الكافرون كث    ]؛ بل إنَّ األصل املَُتكرر يف معظم املعارك249[البقرة: 
زموا كما    املسلمون َويـَْوَم ُحَنْنيٍ ِإْذ حدث يف حنني: {    ذا العدد القليل؛ بل إنَّه مَن الَعَجب الُعجاب أنَّه لو زاَد أعداد املسلمني ا

ًئا   ].25} [التوبة: َأْعَجبَـْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكْم َشيـْ
  

اجلهاد يف سبيل هللا طالبني املوت يف سبيل  جون إىل حتميس حبرق السفن، فقد جاؤوا إىل هذه األماكن راغبني يفاملسلمني ال حيتا أنَّ  رابًعا:
  حبرق السفن. هللا، فال حاجة للقائد أن حيمس املسلمني

  
د  خامًسا: زم املسلمون يف حيرق سفنه وحيرق خط الرج - رمحه هللا - ليس مَن املعقول أنَّ قائًدا ُحمَنًَّكا مثل طارق بن ز عة عليه، ماذا لو ا

َر * َوَمْن يـَُوهلِِّ يقول تعاىل: { معركة مَن املعارك، َ ْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحّرِفًا َ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفَال تـَُولُّوُهُم اْألَْد
َء ِبَغَضٍب ِمَن اهللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتحَ  َ   ].16، 15} [األنفال: يًِّزا ِإَىل ِفَئٍة فـََقْد 

  
فكيف  املعركة؛ إمَّا حتيًزا إىل فئة وفئة املسلمني كانت يف املغرب يف الشمال اإلفريقي، أي إنَّ هناك احتمال أن ينسحَب املسلمون من ميدان

د على نفسه طريق االحنياز إىل فئة املسلمني أو يقطع علىيقطع ط   نفسه التََّحرُّف إىل قتال جديد واالستعداد إىل قتال جديد. ارق بن ز
  

د  هللا، وما كان علماء   رمحه - فإنَّ مسألة احلرق هذه فيها َجتاوز شرعي كبري ال يقدم عليه رجل يف ورع وتقوى وعلم وجهاد طارق بن ز
  وُحكَّامهم ليسكتوا على هذا الفعل إن حدث.املسلمني 

  
د يعطيه : إنسادًسا د ال ميلك كل السفن؛ بل كانت مؤجَّرة من يوليان، وكان طارق بن ز أجرة عن هذه السفن، وكان سريّدها  طارق بن ز

د أن حيرَق هذه السفن.   إليه عندما يرجع إىل ميناء "سبتة"، فليس من حّق طارق بن ز
  

  خمتلقة أشيعت؛ لتهون من فتح األندلس. ألمور نقول: إنَّ قصَّة حرق السُّفن هي قصةلكل هذه ا
  

  وذكر أنصار هذا الرَّأي جمموعة مَن األدلَّة:
د ال ميكن أن يقطَع وسيلة النجاة للعودة، خاصَّة وأنَّه يف أرض جمهولة وال يعلم مصريه وال مصري جنوده. -  1   أنَّ طارق بن ز
  
د أرسَل إىل موسى بن نصري يطلب منه اإلمدادات بعد أن عرب وتواجه مع جيش القوط هناك، فأْرسل له موسى بن  أنَّ طارق -  2 بن ز

  نصري مخسة آالف مقاتل، والسُّؤال هناك كيف استطاع موسى أن ينقل كل هذه األعداد إذا كان طارق قد أحرق السفن؟!
  
اإلسالميَّة أن توفِّر سفًنا تنقل مخسة آالف مقاتل يف تلك الفرتة الوجيزة، إن كان طارق  وميكن أن يقاَل أيًضا: وهل تستطيع املصانع -  3

  قد أحرَق السفن. 
  
  ولو قلنا مثًال إنَّ تلَك السُّفن اليت أحرقها طارق هي مراكب يوليان حاكم سبتة، فبأي سلطة يقدم طارق على إحراق سفن الرجل؟ -  4
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  أموال الدولة على هواه؛ بل جيب عليه أن يستأذَن اخلليفة يف هذا الصنيع، وال يـََتَصرََّف بنفسه. وكيف لطارق أن يتصرََّف يف -  5
  
م من ساعة عبورهم جاؤوا جماهدين ُمسَتعدِّين للشهادة، وطارق ُمَتأكد من هذه  -  6 َّ مثَّ إنَّ طارًقا وجيشه يقاتلون من أجل عقيدة، وإ

  املعاين.
  

جيح يف هذه القضية إذ إنَّ كلَّ هذه األدلَّة اليت تـََوصَّل إليها الفريقان هلا ما يربرها، رغم أّينِ أميل إىل الرأي الثاين، وتبدو صعوبة اَحلسم والرت 
  وهللا أعلم.

  
ريخ الغرب اإلسالمي، يطغى عليها طابع التَّشكيك، ويعود السبب يف ذلك بعدها عن مركز  ت عن  ومهما يُكن من سجال؛ فأغلب الرِّوا

إخراجها اخلالفة اإلسالميَّة، أضف إىل ذلك إىل أنَّ أغلب الدِّراسات يف هذا الباب أجنبيَّة، ممَّا ُيساهم يف التَّشويش على بعض األحداث، و 
  عن سياقها الطبيعي!

  
ق، واسَتَمرَّ زحف طارق لذري هـ على جيش القوط مث فـَرَّ  92رمضان سنة  28املُهم قدر هللا سبحانه وتعاىل أن ينتصر اجليش اإلسالمي يف 

ه    األمر من موسى بتوقف الفتوحات خوفًا على اجليش اإلسالمي. إىل طليطلة وأ
  
  

  
وما  4، ص: 2ب"، مكتبة صادر، بريوت، لبنان، جعذاري املراكشي: "البيان املغرب يف أخبار ملوك األندلس واملغر     ابن -      ]1[  

  بعدها.
   .43ابن عذاري: نفس املرجع، اجلزء األول، ص:  -    ]2[
   .311، ص: 2005"صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي"، اجمللد األول، دار الفجر للرتاث، القاهرة سنة  -    ]3[
دة ابن خلكان يف وفيات األعيان". -    ]4[    "ز
الطيب من غصن األندلس الرطيب": أمحد بن حممد املقري التِّلمساين، حتقيق: إحسان عباس     "نفح وردت اخلطبة يف مصادر متنوعة: ]5[
كما وردْت يف   ،241 - 240، ص: 1هـ، مج  1302القاهرة  -رية . ونسخة املطبعة األزه1988دار صادر  -بريوت     - 

)، وكتاب "وفيات األعيان" 117، ص: 2، ج1998-مصادر أخرى مثل: كتاب "اإلمامة والسياسية" املنسوب البن قُتيبة، اجلزائر 
صحَّتها؛ اليت يذهب أغلب  )، وحاولنا إيرادها يف صيغة شاملة مبا يف ذلك حىت بعض الفقرات املشكوك يف4/404البن خلكان (

م اإلسرتاتيجية. ا زيدت من قبل الكتاب األجانب الذين عبثوا يف الرتاث اإلسالمي لتحقيق أهدافهم ومآر َّ   الباحثني املعاصرين 
د بني الشك  -األكادميي اجلزائري  -ملوضوع انظر: املقالة الرائقة للدكتورللتَّوسع يف ا -    ]6[ سعد بوفالقة، "خطبة طارق بن ز

  واليقني".
ريخ األدب والن -    ]7[    صوص" حملمد الطيب النافع وإبراهيم يوسف.للتوسع يف املوضع الرجوع إىل كتاب "
طيل جيب أن متحى من التاريخ"، الشََّبكة العنكبوتيَّة. -    ]8[    أبو عبدهللا الذهيب: "أ
   .47"دولة اإلسالم يف األندلس مَن الفتح إىل بداية عهد الناصر"، العصر األول، القسم األول، الطبعة الثالثة، ص:  -    ]9[
وانظر مقالته: "حول خطبة طارق يف جملة  .42ص:  1960"النبوغ املغريب يف األدب العريب"، اجلزء األول، الطبعة الثانية، -    ]10[

  .11السنة  7 -  6العدد:    دعوة احلق"،
  .23ص:  1960بوغ املغريب يف األدب العريب"، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية،"الن -    ]11[
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ريخ بغداد  -    ]12[   .43: 1"اخلطيب البغدادي": 
   5ابن عذاري: نفس املرجع، اجلزء الثاين، ص: -    ]13[
   بريوت، املوسوعة الشاملة. -ة العلمية أمحد زكي صفوت، "مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة"، املكتب -    ]14[
   )36اإلدريسي: "نزهة املشتاق" (ص  -    ]15[
   ). 75احلمريي: "الروض املعطار" (ص   -     ]16[
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