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 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث . أ

األدب العام هو التمتع ابألخالق الكرمية كالصدق وألمانة. ما  

األدب هو  1املعىن اخلاص هو الكالم اجلميل البليغ املؤثر يف النفس.

بة إنسانية يف صورة مووجبة وكل مايؤثر يف الفكر التعبري يف جتر 

يقول  2اإلنساىن فهو أدب مادام وجد السبيل إىل إعماق النفس.

ويقال  3أيضا أن األدب هو الكالم اجلميل البليغ املؤثر يف النفس.

أيضا أن األدب هو الكالم البليغ الصادر عن عاطفة املؤثر يف 
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و من ثالثة تعريفات السابقة نستطع أن تقول أن األدب  4النفوس.

و التعبري اجلميل تنتاج من النفوس اإلنساىن. وألدب هو الكالم أ

 ينقسم إىل قسمني يعىن شعر و نثر.

وشعر هو الكالم الذى له وزن و قافية، ونثر هو الكالم  

اخلطابة، والرسالة، والوصية، اجلميل الذى ليس له وزن و قافية ومنه 

 5واحلكمة، واملثل، والقصة.

السابق، نعرف أن اآلدب ينقسم إىل قسمني، شعر فمن البيان   

. الكالم اجلميل الذى ليس له وزن و قافية ومنه اخلطابةونثر، ونثر 

اخلطابة كالشعر حملتها اخليال و سداها األسلوب، وهي مظهر من 
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مظاهر احلرية والفروسية، وسبيل من سبل التأثري واالقناع. حتتاج إىل 

  6و اانقة اللهجة، وطالقة البديهة. ذالقة اللسان ونصاعة البيان،

من املفهوم أن اخلطابة هى فن من فنون األدب العـرىب، يقال و 

ىف اللغة خطب على املنرب خطابة وخطبة فهو خاطب وخطيب، 

 ضومهمة اخلطيب خماطبة مجاعة من الناس إلقناعهم برأى أو لتحر 

 7بعضهم على فعل أبسلوب بليغ محاسي.

وقيل أيضا إن اخلطابة هى الرتغيب فيما ينفع وعما يضر 

وإستخلصها الكاتبة  8وتكون على مالء من النص ىف اجلامع واملراسم.

هى كالم يليقية على مجاعة ىف اجملامع واملراسيم. وكلمة اخلطابة أشهر 

 من كلمة اخلطبة، ألن األدابء إستعملوها كثريا ىف كتبهم كما وجد.
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اخلطابة فن من فنون النثر، ولون من ألوانه، وهى فن خماطبة 

مالة و لتأثر فهى كالم بليغ ياإلستاجلمهور الذى يعتمد على اإلقناع و 

مالتهم إىل مبدأ أو ييلقى ىف مجع من الناس إلقناعهم برأى، أو إست

 توجهم إىل مافيه اخلري هلم ىف الدنيا أو آخرية.

اخلطابة ضرورية لكل أمة ىف سلمها وحررهبما، فهى أداة الدعوة 

املرشدين، إىل الرأى والتوجية إىل اخلري، ووسيلة الدعاة من االنبياء و 

والزعماء واحمللصني فهى ضرورية من ضرورات احلياة اإلجتماعية و 

 9الدينية و السياسة.

بىن أمية اخلطابة والكتابة، إن من نوع النثر املستعمل ىف زمن 

ومن موضوعات اخلطابة األمور الدينية اخلطبة اجلمعة، والعيدين 

واحلث على اجلهاد والوصااي، والتوجيهات الإلجتماعية كالرثـاء وهتنئة، 
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واألمور السياسية كاخلالفة والفرق الدينية مثل اخلوارج والشيعة واألموية 

 10والزبيدية وغريها.

هذا النوع من النثر ال يستعمل كوسيلة اإلتصال فحسب، بل  

كالواسطة القوية ىف محاية النفس، وتطور اخلطابة لظهور اآلحزاب 

ية أبنواع الفرق، والكثرة بـالد السياسية والفرق الدينية، واختالف أم

 11اإلسالم تودى إىل كثرة الوفود والسفارة، ولعدم إشتهارة الكتابة.

احلياة الدينية تؤثر كثريا ىف تطور األدب العرايب، كذالك الدعوة 

اإلسالمية الىت بلغها املسلمون أصبحت وسيلة فعالة ىف تطوير األدب 

أم شعرا، وأما احلياة الدينية تتعلق كثريا ابحلياة السياسة  العريب نثرا كان

وتقسم املسلمني إىل الفرق الكثرية كا خلوارج والشيعة، وحاول كل 

عضو الفرقة ىف محاية فرقته مبدحها وهجاء الغري أبنواع األدلة واجملادلة 
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الشديدة مـن وسيلة اخلطابة أو الشعر، أما احلياة السياسية فتعاضد 

 12التطور ىف األدب العريب.سرعة 

دب العريب ىف هذا لعصر كما من العوامل الىت تؤثر ىف تطور األ

 :أيتى

 ( تطور لغة القريش1 

 يزنتينية( وتطور اللغة العربية ىف اململكة الرمانية والب2 

 ( وتطور أغراض اللغة لتطور الدعوة اإلسالمية3 

 ( وتطور معىن الكلمة لتطور اجملتمع اللغوي4 

 13( وتطور عداد الكلمة واألسلوب املستعملة.5 

لذالك أن اخلطابة  األسلوبكما عرفنا ان خطابة نوع من انواع   

ىت يتبعها الفرد ىف التعبري هو الطريقة ال التنفرق من األسلوب، واألسلوب
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البالغة على جارم ومصطفى آمني ىف كتب  14عن أفكاره ومشاعره.

األسلوب ثالثة أقسام : األسلوب العلمى، واألسلوب ينقسم  الواضحة

ألسلوب اخلطاىب. ولكل اسلوب مذكور عناصر خاصة، األدىب، وا

أربعة  واألسلوب األدىب عنصران وهي األفكار والعبارة، لأل سلوب العلمىلأل

 سلوب اخلطاىبوالصورة البيانية واملوسيقى، لأل األفكار والعبارةعناصر وهي 

 .األفكار والعبارة والصورة البيانيةثالثة عناصر وهي 

ورة ىف زمن بىن أمية جندها كثريا ىف  عرفت أن اخلطب املشه

، عرفت اخلطابة خبطبة طارق بن زيدكتب األدب العريب مثل خطابة 

 .جيز" ألقى خطبته أمام قبل فتوح األندلوس"

 :دطارق بن زايو فيما أيتى من خطبة 

أيها الناس، أين املفر؟ البحر من ورائكم، والعدو 
واعلموا أنكم يف هذه  أمامكم، وليس لكم وهللا إال الصدق والصرب،
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اجلزيرة أضيع من األيتام يف مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم جبيشه 
وأسلحته، وأقواته موفورة، وأنتم ال وزر لكم إال سيوفكم، وال أقوات 
إال ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم األايم على 

ضت القلوب من افتقاركم، ومل تنجزوا لكم أمًرا ذهبت رحيكم، وتعو  
رعبها منكم اجلراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة 
من أمركم مبناجزة هذا الطاغية )يقصد لذريق( فقد ألقت به إليكم 
مدينته احلصينة، وإن انتهاز الفرصة فيه ملمكن، إن مسحتم ألنفسكم 

  .ابملوت
ْم على خطة وإين مل أحذركم أمًرا أان عنه بنجوة، وال محممْلُتكُ 

أرخص متاع فيها النفوس إال وأان أبدأ بنفسي، واعلموا أنكم إن 
صربمت على األشقِّ قلياًل، استمتعتم ابألرفمِه األلذِِّ طوياًل، فال ترغبوا 

وقد  : مث قال أبنفسكم عن نفسي، فما حظكم فيه أبوىف من حظي
اًن، انتخبكم الوليد بن عبد امللك أمري املؤمنني من األبطال ُعراب

ورضيكم مللوك هذه اجلزيرة أصهاًرا، وأختااًن، ثقة منه ابرتياحكم 
للطعان، واستماحكم مبجالدة األبطال والفرسان؛ ليكون حظُّه منكم 
ثواب هللا على إعالء كلمته وإظهار دينه هبذه اجلزيرة، وليكون مغنًما 

 وىل  –هللا –خالصة لكم من دونه، ومن دون املؤمنني سواكم، وهللا 
 أجنادكم على ما يكون لكم ِذكًرا يف الدارين
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واعلموا أنين أول ُُميب ملا دعوتكم إليه، وأين عند ُملتقى  
إن شاء هللا  -اجلمعني حامل نفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتله 

، فامحلوا معي، فإن هلكت بعده، فقد كفيتكم أمره، ومل يعوزكم -
لكت قبل وصويل إليه؛ بطلب عاقد تسندون أموركم إليه، وإن ه

فاخلفوين يف عزمييت هذه، وامحلوا أبنفسكم عليه، واكتفوا اهلم  من 
 15".االستيالء على هذه اجلزيرة بقتله؛ فإهنم بعده خُيذلون

بحث ىف هذا اللطارق بن زيد وأسباب إختيار الكاتبة خطبة 

ألهنا  التأثر الواضح أبسلوب اإلمام على من حيث الصراحة والشدِّة 

ف لعميق ابأللفاظ والسجع غري املتكلوالتأثر ا األسلوبومن حيث 

الذى مجل األسلوب وجعل له رنينا مؤثرا، وهذا أن يكون أثرا إىل 

األلفاظ الكاتبة بنفسها وإىل األخرى الرسلة وغريها كى مجل 

 .حطبة والكلمات ىف كتب
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كان اسلوب ىف اخلطابة طارق بن زايد يستعمل األسلوب 

األسلوب الذى تربز قوة املعاىن واأللفاظ وقوة احلجة اخلطاىب يعىن 

والربهان و قوة العقل اخلصيب، وهنا يتحدث اخلطيب إىل إرادة 

لألسلوب اخلطاىب ثالثة . سامعية إلاثرة عزائمهم واستنهاض مهمهم

 .لعبارة والصورة البيانيةعناصر وهي األفكار وا

متعلق ابخلطبة طارق بن زايد ىف فتوح األندلس فيه عناصر أو 

األسلوب اجلميلة فأحسن الباحثة أن تبحث عن علم األسلوب. 

ومن اآلراء املختلفة السابقة دافعة للكاتبة لكتابة هذه الرسالة حتت 

املوضوع: "خصائص أسلوب خطابة طارق بن زايد قبل فتوح 

 س )دراسة حتليلية أسلوبية("األندل
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 البحث و حتديدها مشكالت . ب

. بنظرا من خلفية البحث السابقة فضرب الكاتبة 

 البحث كما يلى : مشكالت 

قبل فتوح األندلس من  خطابة طارق بن زايداألفكار كيف  .1

 انحية علم األسلوب ؟

خطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس من  العبارتكيف  .2

 علم األسلوب ؟ انحية

خطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس كيف الصورة البيانية  .3

 من انحية علم األسلوب ؟
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وضربت الكاتبة أيضا حتديد البحث كما يلي بيانه البحث 

عن اخلطابة و األسلوب، البحث عن خطابته، مث حتليل خصائص 

 .سلوب خطابة لطارق بن زايد قبل فتوح األندلوسأ

 البحث و فوئده أغراض ج. 

 أغراض البحث . 1

 إن اغرض البحث الىت يرجوها الكاتبة من هذا البحث كمايلى :

األفكار خطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس من ملعرفة  . أ

 .انحية علم األسلوب

العبارت خطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس من ملعرفة  . ب

 .انحية علم األسلوب
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ورة البيانية خطابة طارق بن زايد قبل فتوح الص  ملعرفة ج. 

 .األندلس من انحية علم األسلوب

 فوائد البحث .2

 وأما لفوائد املوجدة من هذا البحث تتكون من :

 الفوائد النظرية . أ

 توسيع املعرفة العلمية ىف كلية اآلداب. .1

زايدة لثورة املكتبة ابلبحث الذى يتعلق أبسلوب خطابة  .2

 .دطارق بن زاي

 الفوائد العلمية . ب

رجاء من هذا البحث معرفة الكاتبة واسعة و اجملتمع 

العلمى ىف فهم اخلطابة خصائصه خصوصا ىف خطابة لزايد بن 

 آبيه.
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 اإلطالع املكتيب د. 

بعد أن أطلعت الكاتبة من الكتب املتعلقة خبصائص اخلطابة 

 ا أيتى:فوجد فيها األمور متعلقة هبذا البحث ومن تلك الكتب فيم

البالغة الواضحة م ومصطفى آمني ىف كتب ر كما كتب على جا

يتحدث فيه األسلوب هو املعىن املصوغ ىف ألفاظ مؤلفة على صورة 

تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم و األفعال ىف نفوس 

وأنواعه ثالثة أقسام هو أسلوب العلمى، أسلوب األدب، و  16سامعية.

 أسلوب اخلطاىب.

        kesusastraan Arab, Asal Mula dan Perkembanganوكتاب

(terjemahan)   ماألفه ملس سيت مسرج يتحدث عن حملة احلياة زايد بن أبيه

ماألفه أمحد حسن الزايت  اتريخ اآلدب العرىباب وكت 17و نشأته.
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أته، أخالقه، اة زايد بن آبيه، على أن إمسه ونشيتحدث فيه عن حملة احلي

 18مواهبه.

ماألفه أمحد دمحم احلوىف أدب السياسة ىف العصر األموى وكتاب 

 19تحدث فيه عن خطبة زايد إبن آبيه اببصرة خصائص خطابة.ي

اجمللد الثاىن  (Ensiklopedia Islam)دائرة املعارف اإلسالمية ىف كتاب 

فيه  (Ichtiar Baru Van Hoeve)الذى نشرته مطبعة إختيار ابرو ابن هوب

فى حبث عن عصور األدب العرىب، قسم أمحد اإلسكندرى ومصط

 ( عصور صدر2( عصور اجلاهلية، 1عناىن إىل مخسة عصور : 

 ( عصر اململكة العثمانية،4( عصر العباسية، 3اإلسالم، 

 20( عصر العرب احلديث.5 
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ا متعلقة ابلبحث املوضوع الكتب الىت ذكرهتا الكاتبة كله

بة فتح األندلس سلوب ىف خط، ومل تبحث عن خصائص األالكاتبة

، لذلك أرد الكاتبة أن تعرف ماخصائص األسلوب لطارق بن زايد

 .فتح األندلسىف خطبة  طارق بن زايد الذى يستعمله

 اإلطار النظرى هـ. 

 إعتمادا على البحوث السابقة، فاستفادت منها الكاتبة نظرية

خاصة لتكون أساسا تتمسك به ىف إجراء هذا البحث العلمى وهو  

  ى :كما أيت

إن أسلوب هو فن من القول، واألسلوب عند أمحد اهلامشى ىف  

هو املعىن املصوغ ىف ألفاظ مؤلفة على صورة  جواهر البالغةكتابه 



 

17 

 

تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم و ألفعال ىف نفوس 

 21سامعية.

وينقسم األسلوب اىل ثالثة أنواع ، أوال : األسلوب العلمى، 

هدفه إظهار احلقيقة وجتليتها للسامع والقارئ، وميتاز ابلوضوح والدقة 

هني واألدلة، والبعد عن اوالتحديد والرتتيب املنطوقى، إبستخدام الرب 

وإبستخدام املصطلحات العلمية التأنق واملبالغة، والعزوف عن اخليال 

املتصلة ابملوضوع وعناصر األسلوب العلمى عنصران مها األفكار 

 22والعبارة.

اثنيا، األسلوب األدىب هو هدفه إاثرة عاطفة السامع أو القارئ، 

نفسه، وميتاز ابختيار األلفاظ وأتنق واملبالغة ىف التعبري، والتأثري ىف 
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العبارة وجرس األلفاظ، فله أربعة  والعناية ابلصور اخليالية، واحلرص على

 23عناصر هى األفكار والعبارة و الصور البيانية واملوسيقى.

اىن اثلثا، األسلوب اخلطاىب : هو األسلوب الذى تربز قوة املع

هان و قوة العقل اخلصيب، وهنا يتحدث وقوة احلجة والرب  ظواأللفا

 24اخلطيب إىل إرادة سامعية إلاثرة عزائمهم واستنهاض مهمهم.

-اخلطابة لغة هى الوعظ واإلرشاد، وهى مصدر من خطب

ما ينفع وعما يضر، خطبة وخطابة، وإصطالحا هى الرتغيب في-خيطب

وتكون على مالء من الناس ىف اجملامع واملواسيم. وخطابة هى الكالم 

 يليق الفاعل من أفصح الكالم على اجلماعة ىف وقت عظيم. 

وابلنسبة هلذا البحث إستعملت الكاتبة اإلطار النظارى لعلى 

جازم ومصطفى أمني لتحليل األسلوب اخلطاىب الىت تتضمن ىف 
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اء لزايد بن أبيه. ومن حتليليت الكاتبة ىف األوهلها أن هذه اخلطبة البرت 

اخلطابة يتضمن من العناصر وهي السجع، التشبيه، اجملاز، الكناية، 

 الطباق، مراعاة النظري. 

 مناهج البحث و.

 طريقة املستحدمة .1

للحصول على نتائج ىف هذا البحث تستخدم الكاتبة 

ة املستعملة لتحليل املسائل بطريقة الوصفية النوعية وهى الطريق

 املطابقة بطريقة مجع احلقائق وتصنيفها وحتليل وتفسريها.

 أنواع البياانت .2

إن البياانت املستحدمة ىف هذا البحث هي البياانت 

خطبة قبل فتوح الكيفية املتعلقة ابلدراسة التحليلية األسلوبية ىف 

 .لطارق بن رايد األندلوس
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 مصادر البياانت .3

 املصادر األساسية . أ

تتكون من مؤلفات كثرية منها كتاب  هذه املصادر

اتريخ اآلدب العرىب ألمحد حسن الزايت، وكتاب جواهر 

 البالغة ألمحد اهلاشيمى.

 املصادر الثانوية ب.

تتكون هذه املصادر من الكتب املكملة هلذا البحث،  

لوف أكاملعجم العربية حنو املنجد ىف اللغة واألعالم ألىب مع

اضحة جلازم رسون، والبالغة الو اوعى، واملنور ألمحد و سالي

مني وكذالك البحوث العلمية الىت تتعلق هبذا ومصطفى أ

 البحث والرسائل العلمية.
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 طريق مجيع البياانت  .4

ىف كتابة هذا البحث العلمى إستخدمت الباحثة الطريقة 

ملتكاملة ومطالعة املكتبة وهى احملاولة لتناول البياانت من الواقعة ا

 الكتب املرتبطة مبوضوع البحث.

 طريقة حتليل البياانت .5

دمتها الباحثة وهى قة حتليل البياانت الىت استخإن طري

لبياانت اطريقة التفكري اإلستنتاجى، وهي جتلب اإلستنباط من 

الباحثة  هاهذه املسائل مجع 25العامة إىل البياانت اخلاصة. 

البياانت احملتاجة ىف هذا البحث على وجه العام مث أخذت منها 

الباحثة اخلالصة للحصول على نتيجة البحث املرجوة على وجه 
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ىف  دطارق ين زايعرفة خصائص اخلطابة الىت إستعملها اخلاص مث م

 . ة قبل فتوح األندلوستخطب

 نظام البحث ك. 

هذا البحث  هذا البحث وقد نظمت هيال وتيسريا ىف كتابةتس

 إىل أربعة أبواب، وهى كمايلى:

فيه مقدمة البحث تتكون من خلفية البحث،  الباب األول : 

بحث وفوائده، اإلطالع رمز البحث، حتديد البحث، أغرض ال

 املكتىب، اإلطالع النظر، مناهج البحث ونظام البحث.

حملة طارق بن زايد تتكون من نشأته ووفاته،  الباب الثاىن : 

 .ونثر اخلطابة ىف عصر األمية ، أخالقه

أنواعه، وتعريف اخلطبة وانواعها.الباب الثلث : تعريف األسلوب و    

حتليلية عن خصائص  سائلإجابة رموز امل :الباب الرابع 

 األسلوب ىف خطابة طارق بن زايد
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خامتة وهى حتتوى على نتيجة البحث و :  الباب اخلامس

 اإلقرتاحات


