الباب الثانى
سيرة الحياة لطارق بن زياد ونثر الخطابة فى عصر األمية

أ .لمحة طارق بن زياد
طارق بن زياد ىو قائد جيوش الوليد بن عبد ادللك .كان خطيبا
مصقعا وبطال مقداما ،بعيد اذلمة يعشق اجملد وتصبو نفسو إىل الفتوحات.
خرج من ادلغرب سنة 92ىـ باثٍت عشر الف جندي من مواطنو إىل
األندلس ومات يف السنة 101ىـ.

26

كان طارق أمحد ادلواىل الذين كان ذلم شأن يف الفتوح اإلسالمية.
ومن عجب أن حيتلف ادلؤر خون وأصحاب السَت يف نسب قائد فذ وفاتح
مشهور مثلو .فيذكر بعضهم أنو بربري األصل ينتمي إىل نفزاوة من بربر
 26امحد اذلامخي ،جواىر األدب( ،بَتوت  :دار الفكر ،دس) ،ص.384 .

24

إفربقية ،وىي البالد اليت يطلق عليها اسم تونس اآلن .ويف رواية أخرى أنو
ينتمي إىل قبيلة زنانة .ويرى بعض آخر أنو من مواىل الفرس من مدينة
مهذان ،وقيل إن امسو طارق بن عمرو وليس طارق بن زياد .ولكن شلا ال
شك فيو أنو كان موىل دلوسى ابن نصَت ،وأن موسى وثقربو إليو وأمره على
بعض اجليوش ،وجعلو يف مقدمة جيشو الذي قاتل بو الرببر وفتح بالدىم
وواله طنجة كما نقدم .مث ندبو لفح أسبانيا ألنو توسم فيو صدق العزدية
وقوة الشكيمة وشدة البأس وصالبة العود ،فوق ما امتازبو من حسن الكالم
وقوة البيان والقدرة على التأثَت يف قلوب سامعيو ،وما اشتهر عنو من
اإلخالص يف اجلهاد .ورجل ىذا شأنو وتلك سربرتو خَت من يضطل ذهذا
األمر اجلليل .ىذا إىل أن طارقا كان من بربر إفربقية وأن جل جنده كانوا

25

من الرببر ،فهو يستطي إذن أن يصل إىل شغاف قلوذهم ،ويؤثر يف
27

نفوسهم وحيسن توجيههم ،ويأخذ بأيديهم يف طريق النصر.

وكان طارق بن زياد خطيبا مصقعا وبطالمقداما يف كل حرب أو فتح
ويدف جيوشو خبطبتو .كما ذكر يف السابق أن من فائدة اخلطبة ىي لدف
أولتشجي اجليوش يف احلرب كما قال مصطفى عناين (  ...كان لك حرب
خطباؤه الذين يذودون عنو وينا فحون عن مبادئو) 28.ومن خطبة طارق
بن زياد ادلشهورة قد ذكر يف السابق (الباب األول) .ومن ىذه الوظيفة
الكبَتة يكون طارق بن زياد مهما يف نشر اإلسالم وأفضلها يف فتح
األندلس كباب لفتح أوربا.
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ب .دور طارق ابن زياد في نشر اإلسالم
وقبل أن ندرك عن اشًتاك طارق يف نشر اإلسالم وواليتو فعلينا أن
نعرف عصر احلكومة حُت يكون قاعد اجليوش لفتح األندلس لكي يكون
ىذا التاريخ كامال.
الكوفت جوليان يتخلف م حزب أخيال للتخلص من لذريق دلا كان
يضمره لو من العداء بسبب سوء خلقو أي مسلكو م ابنيو ،وتضم إىل
ادلؤدترين وعول على اال تنقام لنفسو ،ووجد يف جيوش الرببر يف مشايل إفريقية
خَت من يقوم على حتقيق أغراضو وإرواء أحقاده .زار جوليان موسى بن
نصَت وأحربه أن احلرب بينهما قد اتنهت ،وكلمو يف غز واألندلس ووصف
لو حسنها وفضلها ،وما مجعت من أشتات ادلناف وأنواع ادلرافق وطيب

27

ادلزارع وكثرة الثمار وغزارة ادلياه وعذوبتها ،وىون عليو م ذلك حال رجاذلا،
29

ووصفهم بضعف البأس وقلة الغناء.

فهمنا أن ذال عصريرأسو حوليان ولكن غلبو لذريق .فيؤدي جوليان
التقاء م موسى بن نصَت وىو يف مشايل إفريقية والقصد من جوليان ليضم
معو ال ستعمار لذريق وقبلو يصور عن مجال األندلس ليجذب موسى يف
الستعانتو.
فسوق موسى إىل ما ىنالك وأخذ باحلزم فيما دعاه إليو جوليان،
فعاقده على االضلراف إىل ادلسلمُت ،واستظهر عليو بأن سامو (كلفو)
مكاشفو أىل ملتو من األندلس ادلشركُت واالستخ اج إليهم بالدخول إليها
وشن العارة فيها .ففعل يليان ذلك ومح مجعا من أىل عملو ،فدخل ذهم
يف مركُت وحل بساحل اجلزبرة اخلضراء ،فأغار وقتل وسيب وغزا ،وأقام ذها
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28

أياما .مث رج معو سادلُت ،وشاع اخلرب عند ادلسلمُت ،فأنسوا ليليان
واطمأنوا إليو ،وكان ذلك عقب سنة تسعُت اذلجرية.
دلَت موسى بدا من الرجوع إىل اخلليفة الوليد الذي تردد أول األمر ،مث
أمره أن يرتاد الطريق حىت يتحقق أن جوليان دلَتد التغربر بادلسلمُت .فأرسل
طارق بن مالك ،وكان من الرببر وإليو تنسب جزبرة طارق على اجملاز يف
سنة 91ىـ أو 710مـ على رأس مخسمائة مقاتل منهم أربعمائة راجل ومائة
فارس جازذهم الرحر يف أرب من سفن جوليان ،وغزا بعض ثغور األندلس
اجلنونية مبساعدة جوليان وعاد زلمال بالغنائم ،بعد أن اقتن بانعدام وسائل
30

الدفاع يف أسبانيا.
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29

وقد شج صلاح طارق يف ىذه الغزوة موسى بن نصَت على فتح
أسبانيا ،فندب ذلذا األمر اخلطَت مواله طريق بن زياد قائد جيشو وحاكم
طيجة .وقيل إنو اختاره لَتتاد الطريق كطريف.
ج .إرسال طارق ابن زياد إلى األندلس
استالء اإلسالم إىل األندلس قد ختطط يف عصر عبد ادلالك بن مر
وان يف السنة 705 – 675مـ وىو اخلليفة الثانية لدولة األموية .وال ستالء
األندلس فيستالء أفريقية الشمالية أو مروق وجيعلو كبالد لد ولة األ موية
وأمَته حسن بن نقمان مث بدلو مبوسى ابن نصَت .ولكن إستالء على األ
ندلس يسَت يف عصر اخلليفة وليد بن عبد ادللك وأمر موسى بن نصَت
إلستالئو.

30

مث يف السنة 91ىـ 709/مـ أرسل موسى بن نصَت طارق بن زياد
31

إلستالء على األندلس .فعرب طارق البحر بقصد فتح األندالس.
د .إستالء على األندلس

ويف شهر شعبان سنة 92ىـ (711مـ) عرب طارق البحر يف أرب
سفن أعدىالو جوليان ،وسار على رأس سبعة آالف من ادلسلمُت .وأخذ
طارق وىو على رأس سفينتو يتأ مل عجائب الكون وينظ إىل السماء
متوجها إىل اهلل بقلبو يلتمس منو العون ويذكر الرسول الكرمي وماالقاه يف
سبيل نشر الدعوة من زلن وآالم ،إذأخذتو سنة من النوم ،فرأى النيب صلى
اهلل عليو وسلم حولو ادلهاجرون واألنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا
القسى ،فيقول لو رسول اهلل (( :يا طارق! تقدم لشأنك ،ونظر إليو وإىل
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31

أصحابو قد دخلوا األندلس قدامو)) .مث ىب طارق من نومو مستبشرا،
32

وثابت نفسو ببشراه ومل يشك يف النصر.

الفت السفن مرساىاقبالة اجلزيرة اخلضراء عند صخرة األسد اليت
محلت اسم طارق إىل اليوم فسميت ((جبل طارق)) .ولشج طرق ابن
زياد يف استالء األعداء يكون كاألسد حىت يريح امسو يف ادلسلمُت كقائد
ادلشهور .لذكر عنو فسميت اجلبال الذي سلكو جبل طارق وىو مشهور
حىت اآلن .ونزل ادلسلمون يف مكان يقال لو البحَتة جنويب أسبانيا .وكان
ادللك لذريق إذ ذاك مشغوال بثورة أخيال يف مببولونو مشايل أسبانيا ،ودلا علم
بنزول العرب يف أرض أسبانيا ،أدرك ما حيدق ببالده من خطر ،وأغز السَت
إىل اجلنوب ،ومج جيشا جرارا قيل إنو بلغ سبعُت ألفا ،وقيل مئة الف.
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32

ولكن ىذا اجليش اجلرار بكامل العدة والسالح دليئن عزدية طارق أو
يضعف إديانو ،بل أخذ يفتح القالع وادلدن .وقد قيل إن امرأة عدوزا من
أىل اجلزيرة اخلضراء وقعت يف أيدي ادلسلمُت .فلما رأت طارقا قالت"
((إنو كان ذلا زوج عامل باحلدثان ،فكان حيدثهم عن أمَتيد خل بلدىم ىذا
فيتغلب عليو ويصف من نعتو أنو ضخم اذلامة(( ،فأنت كذلك .ومنها أن
يف كتفو األيسرشامة عليها شعر ،فإن كانت فيك فأنت ىو ،فكشف ثوبو
إذا بالشامة يف كتفو على ما ذكرت ،فاستبشر بذلك ومن معو.
بعث طارق إىل موسى بن نصَت يطلب منو للمدد حىت يستطي
الوقوف أمام جيش لذريق ،فأمده خبمسة آالف ،فبغ عدد جنده اثٍت عشر
الفا .وقد ثارت سلاوف ادلسلمُت علموابدنو جيش لذريق ،ولكن طارقا مل
يزد إال محاسة واستبساال ،فقام يف أصحابو فحمد اهلل وأثٌت عليو ،وألقى
عليهم خطبتو اخلالدة اليت حثهم فيها على اجلهاد والتذرع بالصرب ،ومناىم
33

األماين الطيبة ،وبشرىم مبا سيفتحون من بالد ويصيبون من غنائم وينعمون
33

يف دنياىم وأخرهتم.

وحُت يتوجو طارق بن زياد وجيوشو الذين أقل من عدد األعداء
فتخطر يف قلوذهم اخلوف ولكن يستطي أن يدف جيوشو خبطبتو ادلشهورة
وىاىي بعضها (( :ايها الناس ،أين ادلفر ،البحر من ورائكم والعد
وأمامكم ،وليس لكم أضي من األيتام يف مأدبة اللئام وقد استقبلكم
عدوكم جبيشو ،وأسلحتو وأقواتو موفورة وأنتم ال وزرلكم إال سيوفكم .وال
أقوات لكم إال ما تستخلصونو من أيدي أعدائكم  ...إخل)).
ودلا أصبح الصباح أقبل لذريق وىو على سريره زلموال على دابتُت،
وعليو مظلة مسكالة بالدر والياقوت والزبرجد ،ختف بو البنود واألعالم،
وبُت يديو جنده الكثيف من العبيد وادلستضعفُت الذين ينقصهم النظام
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34

واإلخالص .وأقبل طارق يف بساطتو خيف بو أصحابو الذين عمر اإلخالص
قلوذهم ،وعليهم الزرد ،ومن فوق رؤوسهم العمائم ،وبأيديهم القسمى
34

العربية ،وقد امتشقوا السيوف وتقلد وا الرماح.

التقى طارق جبيش لذريق على مقرية من هنر واي لكة ،ويسميو
العرب أديبكة ،ويصب يف ادلضيق عند رأس األغر .وأخذ طارق وجنده
حيملون على العد وحىت مت لو النصر .مث ىجم طارق على لذريق فضربو
بسيفو فقتلو ،وقيل إنو جرح ،فرمى بنفسو يف وادي لكة فغرق .ومحل النهر
جئتو إىل احمليط .والتزال هناية سرا إىل اليوم ،وحلت اذلزدية جبنده وتشتت
مشلو وتفرق أيدي سبا 35.وشلا ساعد على انتصار جيش طارق اضلياز أبناة
غيطشة وأنصارىم إىل العرب ،وكانوا ينسفون على لذريق اغتصابو العرش
بعدموت أبيهم .فقد ذكر ادلقرى أن لذريق كتب إىل أوالد غيطشة حيثهم
 34نفس المرجع ،ص.133 .
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على االنضمام إليو حلرب العرب وحيذرىم من القعود عن نصرتو ،وقال
بعضهم لبعض(( ،إن ىذا ابن اخلبيثة قد غلب على سلطننا وليس من
أىلو ،وإدتامإمنا كان من أتباعنا فلسنا نعدم من سَتتو خبال يف أمرنا .وىؤالء
القوم الطارقون ال حاجة ذلم يف استيطان بلدنا ،وامنا مرادىم أن ديثلوا
ايديهم من الغنائم مث خيرجواعنا .فهلموا فلتهزم بابن اخلبيثة إذا ضلن لقينا
القوم لعلهم يكفو ننا إباه .فإذا انصر فوا عنا أقعدنا يف ملكنا من
36

يستحقو)).

وقيل دلا تقابل اجليشان أمج أوالد غيطشة على الغدر

بلذريق ،وأرسلوا إىل طارق يسألونو األ مان على أن ديلوا إليو عند اللقاء
فيمن يتبعهم ،وأن يسلم إليهم إذا ظفر ،ضياع والدىم باألندلس كلها،
وكانت ثالثة آالف ضيعة نفائس سلتارة ،وىي اليت مسيت بعد ذلك صفايا
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ادللوك .كما استطاع جوليان أن يستميل إليو كثَتا من جند لذريق ،شلا رجح
كفة العرب ومزق شم جيش لذريق .وقدقيل إن طارقا ضربو بسيفو وقتلو.
ومن تاريخ القصَت عن شجاعة طارق بن زياد يف أنواع الغزوة نفهم
أنو يشًتك بشًتاك ىامة يف اتشار اإلسالم يف العامل وأفضلها يف فتح
اإلندلس كباب لضم اإلسالم على أوربا.
ه .الخطابة فى عصر األمية
عصر األمية ىو عصر الثالث من عصور األدب العرب ،يبدأ
بقيام دولة بٍت أموية سنة ٠٤ه (اربعُت) وانتهى بنها يتها سنة ۱٢٣ه (مئة
و اثنُت وثالثُت) .ىف ىذ العصر ينتشر النثر بالسرعة خصوصا اخلطبة.
واخلطبة امام اجلمهور ىف األنواع ادلتنوعة وتوصل القمة ىف
عصر األموى.

37

 .۱أقسام اخلطبة ىف عصر األموي
أقسام اخلطبة ىف عصر األموي كمايلى :
أ.

اخلطبة السياسة  :ىي خطبة الىت يلقية امام اجلماعة حلث
على السياسة .وكان اإلسالم حيتاج إىل خطباء حلث ادلسلمُت
على اجلهاد ىف سبيل اهلل لدعوة اإلسالمية.

ب.

اخلطبة الدينية :ىذه اخلطبة ىي وسيلة لنسر الدعوة
اإلسالمية ،ودعوة إىل تعامل الدين اجلديد ،وىذه اخلطبة ادلاثورة
عن الرسول اللهواخللفاء الرشدين والوالة إلرشاد ادلسلمُت عن
أحكام الشرعية وأمور الدينهم.

ت.

اخلطبة اإلجتماعية :وىذه اخلطبة تستعمل ايضا ىف ايام اجلم
والعيدين وادلواسم احلج.

38

 . ٣أنواع النثر ىف عصر األموى
أنواع النثر ىف عصر األموى كمايلى:
أ.

اخلطبة
إنتشر اإلضطراب واخلالفة ىف البصرة سنة٠٤ه (مخس

وأربعُت) ىف عهد معاوية بن أيب سفيان ،فاختار معاوية (زياد
أبيو) واليا عليها دلا عرف عنو من قوة وقدرة وحكمة .ودلا جاء
زياد إىل البصرة مج النماس وألقى عليهم خطبتو ادلشهورة الىت
دتسى (البًتاء) ،إما لقوهتا وشدهتا تشبيها ذلا بالسيف القاط ،
وإما أنو مل يبدأىا بسم اهلل ومحده كعادة احلطباء .وقد اثرت
ىذه اخلطبة تأثَتا كبَتا ىف أىل البصرة ومألت قلوذهم خوفا و
خشية.

39

ب.

الكتابة
الكتابة دليل على حضارة األمة ورقيها الفكر .وىي فن

لو أصول وقواعد ،فمن أراد أن يكون كاتبا رليدا فينبغي لو أن
يتلو القران الكرمي ،وبقرأ احلديث الشريف وكتب األدب
والتاريخ ،وأن جيود خطو ويصون نفسو عن الرذيلة وحيرص
على كل فضيلة.
من انواع النثر ىف عصر األموي السابقة ،أرادت الباحثة
أن تستنبط ىذه الكتابة .عصر األموي ىو عصر الثالث من
عصور األدب العرب ،يبدأ بقيام دولة بٍت أموية سنة ٠٤ه
(اربعُت) وانتهى بنها يتها سنة ۱٢٣ه (مئة و اثنُت وثالثُت).
وأنواع النثر ىف عصر األموي ىو اخلطبة و الكتابة .وأما أقسام
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اخلطبة يف عصر األموي :اخلطبة السياسة ىي خطبة الىت يلقو
أمام اجلماعة حلث على السياسة .واخلطبة الدينية :ىذه اخلطبة
ىي وسيلة لنسر الدعوة اإلسالمية .واخلطبة اإلجتماعية وىذه
تستعمل يف أيام اجلم والعيدين وادلوسم احلج.
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