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 الباب الرابع

 تحليلية عن أسلوب خطبة طارق بن زياد قبل فتوح األندلوسى

 أ. نص الخطبة

قبل فتوح األندلوسى من خطبة ادلشهورة، كما  خطبة طارق بن زياد 

 يف اآلتى نص خطبتو:

أيها الناس، أين ادلفر؟ البحر من ورائكم، والعدو 
أمامكم، وليس لكم واهلل إال الصدق والصرب، واعلموا أنكم يف ىذه 
اجلزيرة أضيع من األيتام يف مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم 
جبيشو وأسلحتو، وأقواتو موفورة، وأنتم ال وزر لكم إال سيوفكم، وال 

ن أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم األيام أقوات إال ما تستخلصونو م
على افتقاركم، ومل تنجزوا لكم أمًرا ذىبت رحيكم، وتعوَّضت القلوب 
من رعبها منكم اجلراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذالن ىذه 
العاقبة من أمركم دبناجزة ىذا الطاغية )يقصد لذريق( فقد ألقت بو 
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فيو دلمكن، إن مسحتم  إليكم مدينتو احلصينة، وإن انتهاز الفرصة
  .ألنفسكم بادلوت

وإين مل أحذركم أمًرا أنا عنو بنجوة، وال َحممْلُتُكْم على 
خطة أرخص متاع فيها النفوس إال وأنا أبدأ بنفسي، واعلموا أنكم 
إن صربًب على األشقِّ قلياًل، استمتعتم باألرفمِو األلذِّ طوياًل، فال ترغبوا 

وقد :مث قال فيو بأوىف من حظيبأنفسكم عن نفسي، فما حظكم 
انتخبكم الوليد بن عبد ادللك أمَت ادلؤمنُت من األبطال ُعربانًا، 
ورضيكم دللوك ىذه اجلزيرة أصهاًرا، وأختانًا، ثقة منو بارتياحكم 
للطعان، واستماحكم دبجالدة األبطال والفرسان؛ ليكون حظُّو منكم 

اجلزيرة، وليكون مغنًما  ثواب اهلل على إعالء كلمتو وإظهار دينو هبذه
وَّلَّ –اهلل –خالصة لكم من دونو، ومن دون ادلؤمنُت سواكم، واهلل 

 أجنادكم على ما يكون لكم ِذكًرا يف الدارين

واعلموا أنٍت أول رُليب دلا دعوتكم إليو، وأين عند ُملتقى اجلمعُت حامل 
معي، فإن  ، فاَحلوا-إن شاء اهلل  -نفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتلو 

ىلكت بعده، فقد كفيتكم أمره، ومل يعوزكم بطلب عاقد تسندون أموركم 
إليو، وإن ىلكت قبل وصويل إليو؛ فاخلفوين يف عزمييت ىذه، واَحلوا 
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بأنفسكم عليو، واكتفوا اذلمَّ من االستيالء على ىذه اجلزيرة بقتلو؛ فإهنم 
55.بعده ُُيذلون  

أراد الكاتب أن حيلل أسلوب  وبنسبة إَّل عناصر األسلوب اخلطاىب، 

كما األتى: خطبة طارق بن زياد مطابقا بعناصر الثالثة    

األندلوسى  فتوح قبل زياد بن طارق خطبة أسلوب عن ب. تحليل  

حث فيما سبق إن عناصر األسلوب اخلطايب ثالثة، وىي األفكر بكما ت

والعبارة والصورة البيانية. ولذالك اعتمد الكاتب يف حتليل أسلوب خطبة 

ادلذكر على عناصر األسلوب اخلطاىب الثالثة كما بيانو طارق بن زياد 

 سيأتى:
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. األفكار۱  

تسمى أيضا باخلطوط  يراد باألفكار ىنا ىي الغاية ادلقصودة يف النص وقد  

فتوح  سبة إَّل نص خطبة طارق بن زياد قبلالرئيسية. وأما األفكار بن

 األندلوسى كما يف األتى:

قبل فتوح األندلوس من الفقرة يتألف نص اخلطبة طارق بن زياد 

األوَّل إَّل الفقرة الثالث وكل فقرة متوايل ومرابطة، ففى الفقرة األوَّل كما 

أيها الناس، أين ادلفر؟ البحر من ورائكم، والعدو  قال طارق بن زياد "

أمامكم، وليس لكم واهلل إال الصدق والصرب، واعلموا أنكم يف ىذه اجلزيرة 

أضيع من األيتام يف مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم جبيشو وأسلحتو، 

وأقواتو موفورة، وأنتم ال وزر لكم إال سيوفكم، وال أقوات إال ما 

من أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم األيام على افتقاركم، ومل تستخلصونو 
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تنجزوا لكم أمًرا ذىبت رحيكم، وتعوَّضت القلوب من رعبها منكم اجلراءة 

عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذالن ىذه العاقبة من أمركم دبناجزة ىذا 

الطاغية )يقصد لذريق( فقد ألقت بو إليكم مدينتو احلصينة، وإن انتهاز 

ة فيو دلمكن، إن مسحتم ألنفسكم بادلوت" األفكار الىت يوضحها الفرص

طارق بن زياد ىف ىذه الفقرة يتكلم إن اجليش اجلرار بكامل العدة و 

السالح مل يئن عزمية طارق أو يضعف إميانو، بل ُياطب طارق بن زياد 

إلستعمار األعداء يكون كالألسد يرجوا اليتخطر ىف قلوهبم وال ُياف ىف 

 رب. ىذه احل

ىف فقرة الثاىن كما قال طارق بن زياد " وإين مل أحذركم أمًرا  

أنا عنو بنجوة، وال َحممْلُتُكْم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إال وأنا 

أبدأ بنفسي، واعلموا أنكم إن صربًب على األشقِّ قلياًل، استمتعتم باألرفمِو 

ا حظكم فيو بأوىف من األلذِّ طوياًل، فال ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، فم
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وقد انتخبكم الوليد بن عبد ادللك أمَت ادلؤمنُت من األبطال  : حظيثم قال

ُعربانًا، و منكم ثواب اهلل على إعالء كلمتو وإظهار دينو هبذه اجلزيرة، 

 –وليكون مغنًما خالصة لكم من دونو، ومن دون ادلؤمنُت سواكم، واهلل 

م ِذكًرا يف الدارين" واألفكار الىت وَّلَّ أجنادكم على ما يكون لك–اهلل

يضحها طارق بن زياد ىف ىذه الفقرة أن يصرب ىف كل حال،والُياف ىف 

 تقدم بالدىم. 

و فقرة الثالث كما قال طارق بن زياد "واعلموا أنٍت أول رُليب دلا 

دعوتكم إليو، وأين عند ُملتقى اجلمعُت حامل نفسي على طاغية القوم 

، فاَحلوا معي، فإن ىلكت بعده، فقد  -شاء اهلل إن  -لذريق، فقاتلو 

كفيتكم أمره، ومل يعوزكم بطلب عاقدت رضيكم دللوك ىذه اجلزيرة أصهاًرا، 

وأختانًا، ثقة منو بارتياحكم للطعان، واستماحكم دبجالدة األبطال 

والفرسان؛ ليكون حظُّو سندون أموركم إليو، وإن ىلكت قبل وصويل إليو؛ 
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يت ىذه، واَحلوا بأنفسكم عليو، واكتفوا اذلمَّ من االستيالء فاخلفوين يف عزمي

ضحها طارق بن يعلى ىذه اجلزيرة بقتلو؛ فإهنم بعده ُُيذلون" واألفكار الىت 

زياد ىف ىذه الفقرة ذلم أن يكونوا جيسا شجعا وبُت يديو جنده الكشيف 

 من العبيد وادلستضعفُت الذين ينقصهم النظام واإلخالص.  

رةب. العبا  

ىى ادلكونة من األلفاظ والكلمات َحلت الفكرة إَّل عقولنا يراد بالعبارة ىنا 

، وتلك األلفاظ أو الكلمات اختارىا األديب ونسقها ىف نظام 56فهمنها

خاص. وفيما يأتى حتليل العبارة ىف خطبة طارق بن زياد قبل فتوح 

 األندلوسى:

بعد أن أطلعت الكاتبة على ىذه اخلطبة، فرأت الكاتبة أن ألفاط أو 

الكلمات فيها قصَت وواضحة، وإستخدام طارق بن زياد ىف خطبتو ألفاظ 
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66 
 

سهل مثل : الناس، أين، مفر، حبر، رائكم، عدو، ليس، لكم، يف، إال، 

سيوفكم، أيد )ىف فقرة األوَّل(، إعلموا، صرب، قليل، طويل، أنفسكم، عن، 

فس، فيو، بلغ، ىذه، جزيرة، من، خَتة، أمَت، مؤمنون، إال، بطل، ادللك، ن

يكون )ىف فقرة الثاىن( أول، إَّل، عند، حامل، كفيتم، ىلكت، بعد، عاقل 

 عليو )ىف فقرة األخَتة(.

من التحليلت السابقة فاختلصت الكاتبة على أن خطبة  

عالقة وكل عنصر  شزياد قبل فتح األندلوس أمام اجليطارق بن 

 شها صادرة من التصديق تشجيع اجليو مًتابطة، أن األفكار في

يف سبيل ودعوة إَّل دافعة ادلظلوم، دعوة إَّل ىدم الظامل ودعوة 

، والعبارة فيو بالوضوح والسهولة والقوة فتخطر ىف قلوب ومن اهلل

 ذالك إمتاز أسلوب خطبة طارق بن زياد قبل فتح األندلوس.
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الصورة البيانيةج.   

الصورة البيانية قد تسمى أيضا باخليال، فهى القوة النفسية  إن

الىت تنهض باحلوادث أو ادلناطر الطبيعية فينفعل هبا أشفاقا أو 

إعجابا، اليكتفى بعرضها صامتها بل مفسرة مصروة رلسمة 

ومن الصورة البيانية   57إليضاح األفكار ىف معرض رائع مؤثر.

 كمايأتى :

ادلفر البحر من ورائكم، والعدو  يتصر طارق بن زياد " أين -

 أمامكم، وليس لكم واهلل إال الصدق والصرب" لتسجيع اجليوش

يتصر طارق بن زياد "إن مسحتم ألنفسكم بادلوت" دعوة إَّل  -

 دافعة ادلظلوم

                                                           
57
 نفس المرجع 
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يتصر طارق بن زياد " إعالء كلمتو وإظهار دينو هبذه اجلزيرة،  -

منُت وليكون مغنًما خالصة لكم من دونو، ومن دون ادلؤ 

 سواكم" دعوة إَّل ىدم ظامل

يتصر طارق بن زياد " واعلموا أنٍت أول رُليب دلا دعوتكم إليو"  -

 يف سبيل اهلل دعوة

ومن حالل الصور البيانية ىف نص خطب طارق بن زباد ال  

 ة الغاية. لمتوجد كاتبة منها اإلستعارة ادلصرحة ولك

جيع شلتومعٌت خطابة طارق بن زياد قبل فتوح األندلس   

مهمة ألن ىذه اخلطبة تستطيع أن تبعث غَتة اجليوش ىف القتال أو  شاجليو 

ك أن ىذه اخلطبة تغرض لتشجيع أنفس اجليش للحرب وللنجاح، ولذل

قبل أن ينصرف اجليش إَّل ميدان احلرب  ،مسيت ىذه اخلطبة خبطبة الدافعة

عوا ىف و لكي يشجشجيع جيو شطب القائد لشرح عن غرض احلرب ولتفيخ



69 
 

رب ولكي ال يغلبوا على أعدائهم. مث طارق بن زياد حيريص أصحاب احل

القتال ىف سبيل اهلل أو غَته ليجعل القتال كأمرك مهم إلعالء كلمة اهلل 

 أولدافعة البالد.

 


