الباب الرابع
حتليلية عن أسلوب خطبة طارق بن زايد قبل فتوح األندلوسى
أ .نص اخلطبة
خطبة طارق بن زايد قبل فتوح األندلوسى من خطبة املشهورة ،كما
يف اآلتى نص خطبته:
أيها الناس ،أين املفر؟ البحر من ورائكم ،والعدو
أمامكم ،وليس لكم وهللا إال الصدق والصرب ،واعلموا أنكم يف هذه
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
وتعوضت القلوب من
أمرا ذهبت رحيكمَّ ،
افتقاركم ،ومل تنجزوا لكم ً
رعبها منكم اجلراءة عليكم ،فادفعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة
من أمركم مبناجزة هذا الطاغية (يقصد لذريق) فقد ألقت به إليكم
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مدينته احلصينة ،وإن انتهاز الفرصة فيه ملمكن ،إن مسحتم ألنفسكم
ابملوت .
أمرا أان عنه بنجوة ،وال مَحمْلتُ ُك ْم على خطة
وإين مل أحذركم ً
أرخص متاع فيها النفوس إال وأان أبدأ بنفسي ،واعلموا أنكم إن
األشق قليالً ،استمتعتم ابألرفمِه ِِّ
األلذ طويالً ،فال ترغبوا
صربمت على
ِِّ
أبنفسكم عن نفسي ،فما حظكم فيه أبوىف من حظي مث قال:وقد
ابان،
انتخبكم الوليد بن عبد امللك أمري املؤمنني من األبطال عُر ً
أختاان ،ثقة منه ابرتياحكم
ورضيكم مللوك هذه اجلزيرة
أصهارا ،و ً
ً
للطعان ،واستماحكم مبجالدة األبطال والفرسان؛ ليكون حظُّه منكم
مغنما
ثواب هللا على إعالء كلمته وإظهار دينه هبذه اجلزيرة ،وليكون ً
خالصة لكم من دونه ،ومن دون املؤمنني سواكم ،وهللا – هللا–وََّّل
ِ
كرا يف الدارين
أجنادكم على ما يكون لكم ذ ً
واعلموا أنين أول ُُميب ملا دعوتكم إليه ،وأين عند ُملتقى اجلمعني حامل
نفسي على طاغية القوم لذريق ،فقاتله  -إن شاء هللا  ،-فاَحلوا معي ،فإن
هلكت بعده ،فقد كفيتكم أمره ،ومل يعوزكم بطلب عاقد تسندون أموركم
إليه ،وإن هلكت قبل وصويل إليه؛ فاخلفوين يف عزمييت هذه ،واَحلوا
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اهلم من االستيالء على هذه اجلزيرة بقتله؛ فإهنم
أبنفسكم عليه ،واكتفوا َّ
55
بعده ُُيذلون.
وبنسبة إَّل عناصر األسلوب اخلطاىب ،أراد الكاتب أن حيلل أسلوب
خطبة طارق بن زايد مطابقا بعناصر الثالثة كما األتى:
ب .حتليل عن أسلوب خطبة طارق بن زايد قبل فتوح األندلوسى
كما تبحث فيما سبق إن عناصر األسلوب اخلطايب ثالثة ،وهي األفكر
والعبارة والصورة البيانية .ولذالك اعتمد الكاتب يف حتليل أسلوب خطبة
طارق بن زايد املذكر على عناصر األسلوب اخلطاىب الثالثة كما بيانه
سيأتى:
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 .۱األفكار
يراد ابألفكار هنا هي الغاية املقصودة يف النص وقد تسمى أيضا ابخلطوط
الرئيسية .وأما األفكار بنسبة إَّل نص خطبة طارق بن زايد قبل فتوح
األندلوسى كما يف األتى:
يتألف نص اخلطبة طارق بن زايد قبل فتوح األندلوس من الفقرة
األوَّل إَّل الفقرة الثالث وكل فقرة متوايل ومرابطة ،ففى الفقرة األوَّل كما
قال طارق بن زايد " أيها الناس ،أين املفر؟ البحر من ورائكم ،والعدو
أمامكم ،وليس لكم وهللا إال الصدق والصرب ،واعلموا أنكم يف هذه 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 افتقاركم ،ومل تنجزوا لكم
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وتعوضت القلوب من رعبها منكم اجلراءة عليكم،
أمرا ذهبت رحيكمَّ ،
ً
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" األفكار الىت يوضحها طارق بن زايد
ىف هذه الفقرة يتكلم إن اجليش اجلرار بكامل العدة و السالح مل يئن عزمية
طارق أو يضعف إميانه ،بل ُياطب طارق بن زايد إلستعمار األعداء يكون
كالألسد يرجوا اليتخطر ىف قلوهبم وال ُياف ىف هذه احلرب.
أمرا أان
ىف فقرة الثاىن كما قال طارق بن زايد " وإين مل أحذركم ً
عنه بنجوة ،وال مَحمْلتُ ُك ْم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إال وأان أبدأ
األشق قليالً ،استمتعتم ابألرفمِه ِِّ
األلذ
بنفسي ،واعلموا أنكم إن صربمت على ِِّ
طويالً ،فال ترغبوا أبنفسكم عن نفسي ،فما حظكم فيه أبوىف من حظيثم
ابان ،و
قال  :وقد انتخبكم الوليد بن عبد امللك أمري املؤمنني من األبطال عُر ً
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مغنما
منكم ثواب هللا على إعالء كلمته وإظهار دينه هبذه اجلزيرة ،وليكون ً
خالصة لكم من دونه ،ومن دون املؤمنني سواكم ،وهللا – هللا–وََّّل أجنادكم
على ما يكون لكم ِ
كرا يف الدارين" واألفكار الىت يضحها طارق بن زايد
ذ
ً
ىف هذه الفقرة أن يصرب ىف كل حال،والُياف ىف تقدم بالدهم.
و فقرة الثالث كما قال طارق بن زايد "واعلموا أنين أول ُُميب ملا
دعوتكم إليه ،وأين عند ُملتقى اجلمعني حامل نفسي على طاغية القوم
لذريق ،فقاتله  -إن شاء هللا  ،-فاَحلوا معي ،فإن هلكت بعده ،فقد
أصهارا،
كفيتكم أمره ،ومل يعوزكم بطلب عاقدت رضيكم مللوك هذه اجلزيرة
ً
أختاان ،ثقة منه ابرتياحكم للطعان ،واستماحكم مبجالدة األبطال
و ً
والفرسان؛ ليكون حظُّه سندون أموركم إليه ،وإن هلكت قبل وصويل إليه؛
اهلم من االستيالء
فاخلفوين يف عزمييت هذه ،واَحلوا أبنفسكم عليه ،واكتفوا َّ
على هذه اجلزيرة بقتله؛ فإهنم بعده ُُيذلون" واألفكار الىت يضحها طارق بن
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زايد ىف هذه الفقرة هلم أن يكونوا جيسا شجعا وبني يديه جنده الكشيف
من العبيد واملستضعفني الذين ينقصهم النظام واإلخالص.
ب .العبارة
يراد ابلعبارة هنا هى املكونة من األلفاظ والكلمات َحلت الفكرة إَّل عقولنا
فهمنها ،56وتلك األلفاظ أو الكلمات اختارها األديب ونسقها ىف نظام
خاص .وفيما أيتى حتليل العبارة ىف خطبة طارق بن زايد قبل فتوح
األندلوسى:
بعد أن أطلعت الكاتبة على هذه اخلطبة ،فرأت الكاتبة أن ألفاط أو
الكلمات فيها قصري وواضحة ،وإستخدام طارق بن زايد ىف خطبته ألفاظ
سهل مثل  :الناس ،أين ،مفر ،حبر ،رائكم ،عدو ،ليس ،لكم ،يف ،إال،
سيوفكم ،أيد (ىف فقرة األوَّل) ،إعلموا ،صرب ،قليل ،طويل ،أنفسكم ،عن،
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نفس ،فيه ،بلغ ،هذه ،جزيرة ،من ،خرية ،أمري ،مؤمنون ،إال ،بطل ،امللك،
يكون (ىف فقرة الثاىن) أول ،إَّل ،عند ،حامل ،كفيتم ،هلكت ،بعد ،عاقل
عليه (ىف فقرة األخرية).
من التحليلت السابقة فاختلصت الكاتبة على أن خطبة
طارق بن زايد قبل فتح األندلوس أمام اجليش وكل عنصر عالقة
مرتابطة ،أن األفكار فيها صادرة من التصديق تشجيع اجليوش
ودعوة إَّل دافعة املظلوم ،دعوة إَّل هدم الظامل ودعوة يف سبيل هللا،
والعبارة فيه ابلوضوح والسهولة والقوة فتخطر ىف قلوب ومن ذالك
إمتاز أسلوب خطبة طارق بن زايد قبل فتح األندلوس.

ج .الصورة البيانية
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إن الصورة البيانية قد تسمى أيضا ابخليال ،فهى القوة النفسية
الىت تنهض ابحلوادث أو املناطر الطبيعية فينفعل هبا أشفاقا أو
إعجااب ،اليكتفى بعرضها صامتها بل مفسرة مصروة ُمسمة
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إليضاح األفكار ىف معرض رائع مؤثر.

ومن الصورة البيانية

كماأيتى :
 يتصر طارق بن زايد " أين املفر البحر من ورائكم ،والعدوأمامكم ،وليس لكم وهللا إال الصدق والصرب" لتسجيع اجليوش
 يتصر طارق بن زايد "إن مسحتم ألنفسكم ابملوت" دعوة إَّلدافعة املظلوم
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نفس المرجع
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 يتصر طارق بن زايد " إعالء كلمته وإظهار دينه هبذه اجلزيرة،مغنما خالصة لكم من دونه ،ومن دون املؤمنني
وليكون ً
سواكم" دعوة إَّل هدم ظامل
 يتصر طارق بن زايد " واعلموا أنين أول ُُميب ملا دعوتكم إليه"دعوة يف سبيل هللا
ومن حالل الصور البيانية ىف نص خطب طارق بن زابد ال
توجد كاتبة منها اإلستعارة املصرحة ولكلمة الغاية.
ومعىن خطابة طارق بن زايد قبل فتوح األندلس لتشجيع
اجليوش مهمة ألن هذه اخلطبة تستطيع أن تبعث غرية اجليوش ىف القتال أو
أن هذه اخلطبة تغرض لتشجيع أنفس اجليش للحرب وللنجاح ،ولذلك
مسيت هذه اخلطبة خبطبة الدافعة ،قبل أن ينصرف اجليش إَّل ميدان احلرب
فيخطب القائد لشرح عن غرض احلرب ولتشجيع جيوشه لكي يشجعوا ىف
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احلرب ولكي ال يغلبوا على أعدائهم .مث طارق بن زايد حيريص أصحاب
القتال ىف سبيل هللا أو غريه ليجعل القتال كأمرك مهم إلعالء كلمة هللا
أولدافعة البالد.
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