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Abstract
This study discusses the meaning and interpretation in the text of Tariq bin Ziyad's sermon
before the conquest of Andalusia with the interpretation or hermeneutic analysis method. The
purpose of this study is to uncover the explicit and implicit meanings of Tariq bin Ziyad's
sermon text before the conquest of Andalusia. This research uses the type of library research,
because most of the data and sources of this research come from books and documents. The
researcher uses the document study method in his research as a data collection method. As
for verifying the validity of the data, the researchers used triangulation techniques. Using
descriptive analysis in analyzing the data after analyzing the interpretation in the text of Tariq
bin Ziyad's sermon before the conquest of Andalusia. We know that this sermon contains
motivation, advice and wisdom.
Keywords: Hermeneutik, khotbah, thariq bin ziyad
Abstrak
Penelitian ini membahas makna dan interpretasi dalam teks khutbah Tariq bin Ziyad sebelum
penaklukan Andalusia dengan metode analisis interpretasi atau hermeneutik. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengungkap makna tersurat dan makna tersirat dalam teks
khutbah Tariq bin Ziyad sebelum penaklukan Andalusia. Dalam penelitian menggunakan jenis
penelitian kepustakaan, karena sebagian besar data dan sumber penelitian ini berasal dari
buku dan dokumen. Peneliti menggunakan metode studi dokumen dalam penelitiannya
sebagai metode pengumpulan data. Adapun untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti
menggunakan teknik triangulasi. Menggunakan analisis deskriptif dalam menganalisis data
setelah dilakukan analisis interpretasi dalam teks khutbah Tariq bin Ziyad sebelum
penaklukan Andalusia. Kita tahu bahwa khutbah ini mengandung motivasi, nasehat dan
hikmah.
Kata kunci: Hermeneutik, khutbah, thariq bin ziyad

مقدمة
 وأحد جوانب احلياة اليت،أيضا
ً  تتطور مجيع جوانب احلياة،مع جانب تطور العصر

 يف الوقت.ال ميكن أن تفلت من أتثري تطور العصر هو اللغة والعلوم عن اللغة نفسها
 بدأ الكثري من الناس يف دراسة فروع علم اللغة جبدية ألنه يف الواقع ترتبط اللغة ارتباطًا،احلايل
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وثي ًقا ابحلياة اليومية .يف احلال ليس اللغويون والكتاب وحدهم الذين يدرسون اللغة ،ولكن
أيضا كأداة يف أحباثهم.
املؤرخني وحىت علماء النفس استخدموا اللغة ً
مت تضمني التأويل أو اهلريمينوطيقا فعليًا يف دراسة الفلسفة ،ولكن يف علم اللغة ميكن

التأويل تضمينه يف طريقة الدراسة ،حىت أن ريفاتري عرب عن آرائه حول املبادئ األساسية
األديب السيميائي ،واليت تشمل :التعبريات غري املستدامة ،والقراءة اإلرشادية والتأويلية،
واملصفوفة  -النماذج والتخطيطات.
تعريف التأويل وفقاً لريتشارد إي ابملر ،التأويل أو اهلرمنيوطيقا مأخوذ اشتقاقاً من
الفعل اليوانين  nmuemhmrehاليت تعين التفسري والشرح وكذلك الرتمجة .أتيت كلمة
 nmuemhmrmeehمن الفعل اليوانين  nmuemhmrehواالسم .nmuemhmeh
غالبًا ما تُرتجم هذه الكلمة ابلتعبري (للقول) والشرح (للشرح) والرتمجة (للرتمجة) .يف اللغة
اإلجنليزية ،يتم تفسري الرتمجة التمثيلية (تفسري وإيضاح وترمجة).
يركز الباحث يف حبثه على عمل أديب يف شكل خطبة يتم حتليلها بعد ذلك
ابستخدام أسلوب التحليل التأويلي .مت اختيار التحليل التأويلي ألنه يتوافق مع ما يتوقعه
الباحث ،أي معرفة وفهم حمتوى اخلطبة املليئة بقيم احلياة ودوافع احلياة .يعترب هذا البحث
جدا ألنه ميكن أن يكون نقطة قياس لشخص ما أن يكون لديه حياة هادفة وذات
مهما ً
ً
أبدا من املشاكل ،ألن احلياة نفسها
مغزى أكرب ،ألن هذه اخلطب تعلم أن احلياة ال ختلو ً
اعتمادا على كيفية تفاعلنا معها ،وما إذا كانت ميكن أن تؤدي إىل اخلري .حىت
مشكلة،
ً
حتصل على حياة مفيدة وذات مغزى أو تذهب سدى وختسر .يعترب هذا البحث ضرورًًي ألن

الباحثني يشعرون أن العديد من إخوتنا وأخواتنا قد ضلوا طريقهم يف احلياة .لذلك من

املأمول أن يساعد هذا البحث على األقل إخواننا وأخواتنا على تقدير املزيد يف احلياة
املعيشية.
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وردت فيرتا حكىن ىف حبثه أن خطبة طارق بن زًيد حتتوى على رسائل أخالقية
ونقد اجتماعي ورسائل دينية .الرسالة األخالقية الواردة فيها هي أن يستفيد اإلنسان احلياة
منها إىل أقصى حد ،ال يهم كم عدد املشاكل اليت يواجهها  ،ألن ال ميكن فصل احلياة عن
املشاكل .وكذلك ىف خطبته انتقادات اجتماعية منها أن اخلوف واجلنب من الصفات اليت
تضر ابلنفس واآلخرين .الوالء والطاعة كانتا من الصفات اليت جيب أن ميتلكها شخص.
دائما .الرسالة
والنقد االجتماعي األخري هو أنه يف إعالء العدالة واحلقيقة ال يكون العنف ً
الدينية يف هذه اخلطبة أن الصرب والتوكل مفتاحان يف معاجلة كل املشاكل.
منهجية البحث
استخدم الباحث يف حبثه عدة طرق حتليلية تنقسم إىل جزأين ،األول هو أسلوب
التحليل األساسي ،أي ابستخدام أسلوب التحليل التأويلي .الطريقة الثانية هي طريقة حتليل
اثنوية تتكون من طريقة حتليل البالغة وطريقة التحليل اإلرشادي أو الداللة .يهدف
استخدام طرق التحليل الثانوية هنا إىل دعم طريقة التحليل األولية  ،وهي اهلريمينوطيقا من
أجل احلصول على نتائج حتليل أكثر دقة
تبحث هذه الدراسة عن املعىن و التفسري ىف نص اخلطبة لطارق بن زًيد قبل فتح
األندلس بطريقة التحليل التأويل .الغرض من هذه الدراسة هو لكشف املعىن الصريح و املعىن
الضمىن ىف نص اخلطبة لطارق بن زًيد قبل فتح األندلس.
استخدم الباحث ىف هذا البحث نوعا من حبث األدىب ،ألن معظم البياانت و
مصادر هذا البحث أتتى من الكتب و الواثئق .كان الباحث يستخدم اسلوب الدراسة
الوثيقة ىف حبثه كطريقة جلمع البياانت .و أما لتحقق من صحة البياانت استخدم الباحث
تقنية التثليث ىف حبثه .مث استخدم الباحث حتليل الوصفى ىف حبثه لتحليل البياانت فيه.
ما معىن الضمنية من خطبة طارق بن زايد قبل فتح األندلس
Page | 101

ALLAIS: Vol. 1, No. 1 Juni 2022

Mohammad Anas Rulloh

بناءً كما أوضحنا سابقاً ،استخدم الباحث هنا عدة نظرًيت حتليلية اثنوية لدعم
النظرية الرئيسية ،بينما النظرية الداعمة اليت استخدمها الباحث األول هي النظرية من علم
البالغة ملعرفة املعىن الكامن وراء أسلوب اللغة .والثاين هو نظرية علم الداللة أو القراءة
اإلرشادية اليت هتدف إىل حتديد املعىن الصريح للجملة  ،أما ابلنسبة للتحليل على النحو
التايل:
أ .خطبة طارق بن زايد قبل فتح األندلس من انحية البالغة.
 .1النداء
النداء هو طلب اإلقبال حبرف انئب مناب (أاندى) املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء .و
أدواته مثان :اهلمزة وأي لنداء القريب ،وًي وأًي وهيا وآ وآى ووا لنداء العيد(هدام بناء،
.)04 : 5891
كان طارق ىف كالمه يقول "أيها الناس" (ابن خلكان ،)١٧5 : ٧44٢ ،وهذا
دليل أن طارق ينادى أحدا وىف هذا احلال جنوده لريكز اجليوش أو اجلنود انتباههم عليه ألنه
لديه شئ يريد أن يقوله.
 .2إستفهام إنكرى
اإلستفهام هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل(هدام بناء: 5891 ،
 .)٧8و إستفهام إنكرى قد خيرج عن اإلستفهام اجملرد إىل معان أخرى ،مما يعين أهنا تشري إىل
أن الشيء املطلوب طرحه غري مقبول ،وميكن رفضها بشكل عقالين أو عادة أو قانون أو غري
ذلك.
املفر" (ابن خلكان )١٧5 : ٧44٢ ،وهذا مثاال من إستفهام
كقوله طارق "أين ُّ
إنكرى ،ألن ىف هذا احلال أراد طارق إخبار اجلنوده نأهنم ال ميكنهم اهلروب .ملاذا ألن ورائهم
حبرا وأمامهم عدوا.
 .3الطباق
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الطباق هو أن جنمع بني الشيء وضده وهو نوعان  :أوال الطباق اإلجياب وهو مامل
خيتلف فيه الضدان إجيااب وسلبا ،اثنيا الطباق السلب وهو ما إختلف فيه الضدان إجيااب
وسلبا(دمحم غفران زين العامل.)1٢-15 : 5885 ،
العدو أمامكم" (ابن خلكان،
وما قاله طارق ىف خطبته "والبحر من ورائكم و ُّ
 )١٧5 : ٧44٢كان من الطباق اإلجياب ،ألن فيه لفظني املتضادين ىف املعىن ومها "
ورائكم" و "أمامك".
 .4الكناية
الكناية هي تعبري أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعىن (دمحم غفران
زين العامل .)550: ٧445 ،وجدان كناية ىف قوله طارق يعىن "واعلموا أنكم ىف هذه اجلزيرة
أضيَ ُع من األيتام ىف مآدب اللئام" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،وهذه اجلملة تعترب كناية
ْ
عن ضياعهم وذهلم وضعفهم إن مل يلتزمون ابلصدق وابلصرب.

ب .قراءات إرشادية ىف خطبة طارق بن زايد قبل فتح األندلس.
"أيها الناس" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،بدأ طارق بن زًيد كلماته بتحية
جنوده ،مما يدل على احلميمية والتقارب الداخلي بني القائد ومرؤوسيه .أيها الناس أو أيها
اجليش و األبطال.
املفر" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،املفر له معىن امللجأ او اهلروب او
"أين ُّ
اهلرب او طريق اهلروب(لويس معلوف .)1٢١ : ٧455 ،أين مهرب و أين ملجأ.
العدو أمامكم" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،مما يعين أنك
"والبحر من ورائكم و ُّ
حماط من اجتاهني ابلبحر وكذلك العدو الذي حيجب.
"فليس لكم وهللا إال الصدق والصرب" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،ال خيار
لكم إال إذا كنت ملتزما ابلصدق و الصرب.
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أضيَ ُع من األيتام ىف مآدب اللئام" (ابن خلكان،
"واعلموا أنكم ىف هذه اجلزيرة ْ
 .)١٧5 : ٧44٢اليتيم هو اسم من فقدوا والدهم أو أمهم .أضيع مبعىن افقد ،اخسر ،اهدار
بال قيمه(لويس معلوف ،)01٢ : ٧455 ،مثال  :أضيع وقيت بال نفع .املأدبة تعين الربانمج
صنَع َلد ْعوة شخص
الذي تدعو فيه الناس لتناول الطعام و ميكن معناها الطعام الذى يُ ْ
ما(لويس معلوف .)1 : ٧455 ،اللئام هلا معىن األشخاص البخيل السيئة و الدنيئ النفس.
عدوكم جبيشه وأسلحته ،وأقواتُه موفورة" (ابن خلكان: ٧44٢ ،
"وقد استقبلتُم َّ
 .)١٧5إستقبلتم مبعىن  :استقبال او ترحيب .مثال  :استقبال الضيوف ،استقبلت صديقي
يف منزيل .و كلمة أسلحة مجع من كلمة سالح ،مبعىن آالة احلرب .موفورة أو اتم و كثري غري
منقوص(لويس معلوف .)848 : ٧455 ،معىن أقوات هي  :الرزق او املال الذي جتلب من
أيضا نأسلحة كاملة وأنواع خمتلفة.
خالله الطعام .ستواجه وتقاتل جبيش كبري العدد وجمهز ً

"وأنتم ال َوَزَر لكم غري سيوفكم" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،اجلملة ال وزر
لكم مبعىن ال ملجأ لكم .اخليار الوحيد والطريقة الوحيدة حلماية نفسك هو مواجهة العدو

ابستخدام السيف للقتال وصد هجوم العدو.
"وال أقوات لكم إالَّ ما تستخلصونه من أيدى أعدائكم" (ابن خلكان: ٧44٢ ،
 .)١٧5معىن كلمة أقوات هي الرزق او املال الذي جتلب من خالله الطعام .وأما
تستخلصونه هلا معىن أتخذون منه .لتجهيز األسلحة وزًيدة القوة اهلجومية  ،جيب على
القوات املسلمة هزمية العدو واحداً تلو اآلخر وأخذ األسلحة اليت حيتفظ هبا أو يستخدمها
العدو.
وتعوضت
أمرا ،ذهبت رحيكم َّ
"وإن امتدَّت بكم األًيم على افتقاركم ،ومل تُنجزوا لكم ً

القلوب من رعبها منكم اجلراءة عليكم" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،معىن كلمة إمتدت
ُ

هي وصلت أي وصلت ايل .اإلفتقار يعىن عدم الوجود ،مثال  :أان أفتقر إيل املالبس يعىن اان
ليس لدي او ليس عندي مالبس ،فاملعىن من اجلملة على إفتقاركم هو مع فَ ْق ِركم
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وحاجتِكم.تنجزوا مبعىن لقد أجنزت واجيب أي لقد فعلت او امتمت واجيب .و املراد من اجلملة
ذهبت رحيكم هو انتهت ّقوتكم .أما كلمة تعوضت هنا تعىن أخذ العوض أو يعين أنه فقد
شيء ما ولكن بعد ذلك حصل على شئ آخر عوضه عنه .مث كلمة التالية وهي كلمة رعبها
الىت تعىن خوف شديد جدا .و املقصود من كلمة اجلراءة يعىن شجاع و قوي .فاإلختصار من
هذه اجلملة يعىن مطلوب من القوات املسلمة مهامجة العدو على الفور دون قلق وإهناء املعركة
يف أسرع وقت ممكن .ألنه إذا كان الكالم شديد الكالم فإن الوضع سينعكس  ،من كونه
عدوا يف البداية بسبب إصرار اجليوش اإلسالمية إىل أن يصبح جوماوة ألن اجليوش املسلمة
ً
بدأت تفقد محاسها ومحاسها لكسب املعركة بسبب عدم انتهاء املعركة.

"فادفعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة من أمركم مبناجزة هذا الطاغية" (ابن
خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،فادفعوا أو فابعدوا ،إذن كلمة إدفعوا حتتوى على معىن إبعدوا .و
أما كلمة خذالن حتتوي على شرح املعىن الشعور ابلضعف و فقد احلماسة للنصر .و كلمة
عاقبة مبعىن النهاية و آخر كل شيء .منا جزة أو حماربة .و كلمة طاغية تدل على الشخص
الظامل ،كثري الظلم .ختلص من كل خوف واعتقد اننا سنفوز.
احملصنة" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،ألقته أو بتعبري
"فقد ألقته إليكم مدينَ تُه َّ

أخرى رمته .حمصنة تدل على معىن حممية أو املدينة اليت تبين حوهلا مبىن قوي جدا حيميها من
العدو .إذا قاتلوان  ،فلن ينتصروا  ،بل سيحصلون على اهلزمية وفقدان القوة.
َّ
"وإن انتهاز الفرصة فيه ملمكن لكم إن مسحتم نأنفسكم للموت" (ابن خلكان،

 .)١٧5 : ٧44٢إنتهاز أو اسرع ألخذ فرصة جيدة .كل ما قلته ساب ًقا ميكننا احلصول عليه
إذا كافحنا بشدة دون خوف من املوت.
"وإىن مل أ ِ
أرخص متا ٍع فيها
أمرا أان عنه بنَ ْج َوة و ال محلتُكم على ُخطَّة
َ
ُ
ُح ّذركم ً
النفوس إالَّ وأان أبدأ بنفسى" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،أحذركم أو انبهكم من فعل
ُ
شئ مضر لكم .بنجوة هلا معىن مرتفع عن األرض أو البعيد عن أمر ما .و املراد من كلمة
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خطة يعىن األمر الذي تزعم عليه .كلمة أرخص اسلوب تفضيل من كلمة رخيص .فاملقصود
من كلمة متاع هو كل ما تنتفع به وترغب يف اقتنائه مثل الطعام و املال و املالبس و ااثث
البيت ،اخل .أال تعتقد أنين هنا فقط ألمرك وأعطيك األوامر دون أدىن النزول للقتال مث
االسرتخاء بينما تقاتل األسنان واألظافر.
"واعلموا أنكم إن صربمت على األشق قليالً ،استمتعتم ابألرفة األلذ طويال" (ابن
خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،األشق هو كثري التعب و اإلرهاق .إستمتعتم مبعىن شعرهتم ابملتعة
و السعادة .و كلمة استمتعتم تعترب االستجمام و الراحة .كلمة األلذ من اسم أو اسلوب
التفضيل من كلمة لذيذ .تشعر وحتمل هذه املعاانة لفرتة أطول قليالً من أجل السعادة واملتعة
لفرتة أطول من الزمن.

"فال ترغبوا نأنفسكم عن نفسى ،فيما َحظُّكم فيه أوفر من َح ِظّى" (ابن خلكان،
 .)١٧٧-١٧5 : ٧44٢حظكم مبعىن نصيبكم .أال تعتقد أنين قلت كل شيء دون أي
رغبة يف القيام بذلك ألنين من أتوق إىل فعل ذلك وأتطلع إىل هذه اللحظة.
أنشأت هذه اجلزيرةُ من احلوِر احلسان من بنات اليوانن الرافالت ىف
"وقد بلغكم ما
ْ
ُّ
الد ِّر وامل ْر َجان ،واحلُلَل املنسوجة ابلعِ ْقيَان ،املقصورات ىف قصور امللوك ذوى التيجان" (ابن
َ
خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،و املعىن من كلمة أنشأت هو بنيت أي أقمت .و أما الرافالت
معناها اليت جتر ثياهبا يف تبخرت .و املرادف من كلمة الدر هو اللؤلؤ .و املعىن من كلمة مرجان
هو احلجارة الكرمية ،صغار اللؤلؤ أو عروق محر تطلع من البحر كأصابع الكف .ومعىن الدر
واملرجان كمجمل ىف سياق هذه اخلطبة هى حلى بضم احلاء وشد الياء أو جموهرات غالية
الثمن

تستخرج من البحر يتحلى هبا النساء .و احللل هو االثواب أو املالبس اجليدة

اجلديدة القيمة .و املنسوجة هي اسم املفعول من نسج ومعناها كل ما ينسج من قماش
وغريه أو جاء ىف هذا السياق مبعىن املالبس املنسوجة اى املدعمة أو املرصعة ابلعقيان والعقيان
هى األحجار الكرمية .و املقصورات هي النساء املقيمات ىف القصور خلدمة امللك .و التيجان
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هي مجع اتج وهو ما يوضع على رؤوس امللوك ،ويقصد ابلتيجان ىف هذا السياق امللوك الذين
يرتدون التيجان فوق رؤوسهم .البد لكم ان تعرفون ما يف هذه اجلزيرة .و كل ذلك الذي
ستستحقه إذا تفوزون هبذه احلرب.
ابان" (ابن خلكان: ٧44٢ ،
"وقد انتخبكم الوليد بن عبد امللك من األبطال عُْر ً
 .)١٧٧األبطال هو مجع بطل وهو الشجاع ،املقدام الذى حقق انتصارات ىف املعارك .و
العرابن هو العرب األصالء اى ذوى األصول العربية و ميكن معناه أهل البادى .عليك أن
تعلم أن اخلليفة الوليد بن عبد امللك اختارك جنودا لشجاعتك ومثابرتك.

تياحكم ِ
أختاان ،ثقةً منه ابر ِ
للطّ َعان،
"ورضيكم مللوك هذه اجلزيرة
أصهارا و ً
ً
و ِ
استماحكم مبجالدة األبطال والفرسان" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،أصهار هو مجع
صهر وهم أهل الزوجة .و أختاان هو أقارب اثبتة اجلذور .وكلمة ثقة معناها االعتقاد واالميان
بقدرة و إخالص شخص ما .و القول ابرتياحكم معناها إبطمئنانكم ،واملصدار من كلمة
ارتياح يعىن راحة .و قوله الطعان تقريبا يعين امل ِسيئِني مجع من ُم ِسيء .و كلمة استماحكم
ُ
تقريبا تعين قبولكم ل ،مثل مجلة لو مسحتم .واملقصود من كلمة جمالدة هي املقاتلة و
املصارعة .كلمة األبطال و الفرسان مجع من كلمة بطل و فارس .إذا كنت تقاتل مثل الفارس
احلقيقي وجتعل السكان احملليني مندهشني ومدهشني بكرامتك ومرونتك ،فليس من املستحيل
أن يقدموا لك أفضل ترحيب وخدمة.
اب هللا على إعالء كلمته ،وإظهار دينه هبذه اجلزيرة" (ابن
"ليكون َحظُّه معكم ثو َ
خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،املقصود من هذه اجلملة هي ستكسبون الغنائم من األموال
والسباًي لو انتصرمت ابملعركة .يف دعم لواء اإلسالم وأنت تفعل هذا  ،فإن ما حتصل عليه ليس
أيضا مكافآت من هللا يف شكل نعمة لآلخرة.
فقط مكافآت دنيوية  ،بل ً
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خالصا لكم من دونه ومن دون املسلمني سواكم" (ابن خلكان،
"ويكون مغنمها
ً
 .)١٧٧ : ٧44٢الغنيمة مباحة يف اإلسالم  ،فال تقلق عليها ،ألهنا حقك ،وتقسيمها
عادلة.

"وهللا تعاىل وىل إجنادكم على ما يكون لكم ِذ ْكًرا ىف الدارين" (ابن خلكان٧44٢ ،

أبدا  ،فسيتم مكافأة مجيع األفعال وف ًقا لذلك،
 .)١٧٧ :هللا سبحانه وتعاىل ال خيل بوعده ً
حىت لو مل يتم الوفاء ابملكافأة يف العامل ،فإن اآلخرة هي حيث يتم الوفاء جبميع املكافآت.
أىن أول جميب إىل ما دعوتُكم إليه" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،وأعلم
"واعلموا ِّ

أنين سأهامجهم أوالً وأقف يف املقدمة.

أىن عند ملتقى اجلمعني حامل بنفسى على طاغية قومه لُ َذ ِريق فقاتِلُه ان شاء هللا
"و ِّ

تعاىل" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،هذا هو طموحي وهديف من حيايت أن أحارب أعداء
سوًي ،إذا قتل امللك فسيكون
اإلسالم وأن أرفع راية اإلسالم يف كل مكان دعوان نقاتل ً
الطريق لغزو هذا البلد أسهل.
هلكت بعده فقد َك َفْي تُكم أمره ،ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه ،وإن
"فإ ْن
ُ

اهلم من فتح
هلكت قبل وصوىل إليه فاخلفوىن ىف عزميىت هذه ،وامحلوا نأنفسكم عليه ،واكتفوا َّ
ُ

هذه اجلزيرة بقتله ،فإهنم بعده ُخيْذلون" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،وإذا ُهزمت فال
حتزن ،قاتل وكأن شيئًا مل حيدث يل واستمر يف اتباع مجيع تعليمايت ألن النصر يف هذه املعركة
أهم من أي شيء آخر.

ج .التحليل التأويلي ىف خطبة طارق بن زايد قبل فتح األندلس
قيل ساب ًقا أنه عندما وصل طارق بن زًيد إىل أورواب القارية ،أمر قواته حبرق مجيع
السفن اليت كانوا يسافرون إليها لعبورهم إىل األندلس .أمر طارق بن زًيد إبحراق السفينة
ابلكامل ال يعين أنه كان غاضبًا وحمبطًا ،ولكن فُ ِّسر ذلك على أنه شكل من أشكال ثبات
طارق بن زًيد وشجاعته يف دعوة وإجبار قواته على مغادرة منطقة الراحة اخلاصة هبم .النقطة
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املهمة هي أنه لن يفر أي منهم إىل وطنهم  ،حيث ميكنهم االستمتاع بكل وسائل الراحة.
من خالل حرق السفينة نأكملها اليت كانوا مسافرين عليها ،نوى طارق بن زًيد إجبار قواته
على أن تكون قوية يف مواجهة املشاكل اليت كانت أمامهم وعدم العودة إىل الوطن قبل الفوز.
"أيها الناس" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،بدأ طارق بن زًيد خطبته جبملة
النداء .لكن الغرض من استخدام مجلة النداء ىف هذا السياق ليس للدعوة ،الىت هي من
وظيفة مجلة النداء .لكن استخدم طارق بن زًيد أسلوب النداء هذا لريكز اجليش أو اجلنود
انتباههم عليه ألنه لديه شئ يريد أن يقوله .يعتقد الباحث هبذه الطريقة ألنه يتبع أفكار
شاليرماخر يف فهم النص ،يعىن جيب على الباحث أن يضع نفسه على أنه منشئ النص.
املفر" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،بعضنا نعتقد أن هذه اجلملة عبارة عن
"أين ُ

مجلة استفهام ،لكن العبارة ومعناها ال يتفقان مع وظيفتها املناسبة ،ألن هذه اجلملة
االستفهامية داخلة يف ُمجل االستفهام اإلنكاري ،مما يعين أهنا تشري إىل أن الشيء املطلوب
طرحه غري مقبول ،وميكن رفضها بشكل عقالين أو عادة أو قانون أو غري ذلك .ظاهرا هذه
اجلملة تعترب بشكل سؤال ،وابطنا هذه اجلملة حتتوى على معلومات .ميكن أن نستنتج أن

هذه اجلملة هلا غرض خفي  ،وهو إخبار اجلنود نأهنم ال ميكنهم اهلروب .و ىف هذه اللحظة
وثق الباحث نأراء هيدجر ،يعىن دع األشياء اليت نريد أن نفهمها تُظهر أنفسها .كل هذا ال
ينفصل عن حقيقة أن جيش املسلمني يف حركتهم حماصرة يف الواقع بني البحر والعدو الىت
ستذكر ىف اجلملة القادمة.
العدو أمامكم" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،تكون هذه
"والبحر من ورائكم و ُّ
اجلملة سببا و إكماال للجملة السابقة .طارق بن زًيد يقصد نأن هناك عائقني حلركة اجليوش
اإلسالمية  ،ومها البحر وقوات العدو .ابختصار إن اجلنود املسلمني يواجهون خيارين ،بني
الرجوع كاخلاسر الذى ال يفعل شيئًا مع التأكيد على فشله ،أو التقدم كبطل على الرغم من

احتمال هزميته .ضمنيًا تعطي هذه اجلملة رسالة ذات قيمة ،وهي أن هناك مشاكل
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ستواجهوهنا دائما طول حياتكم ،هناك نوعان من اإلجراءات ميكننا اختيارمها ،ومها
االستسالم للمشكلة وعدم حل أي شيء أو مواجهة املشكلة  ،بغض النظر عن الفشل
الذي مت احلصول عليه ألنه أييت الدرس الذي هو أكثر قيمة من الفشل .وكذلك ىف هذه
اجلملة أخرب طارق بن زًيد جنوده نأن الرجوع من احلرب ليس هناك نفع منه .يف هذا
التفسري ،حيصل الباحث على أتثري تفكري ىف فهم النص من ديلثي ،وف ًقا له ،ما هو مطلوب
لفهم شيء ما للعثور على املعىن املتاح ابلفعل يف الكائن األشياء اإلجتماعية والتارخيية.
جيادل ديلثي نأنه ميكن اعتبار الشخص على أنه يفهم شيئًا ليس ألنه يستطيع متثيل مشاعر

منشئ النص ،ولكن ألنه يستطيع إعادة بناء معناه اترخييًا.
"فليس لكم وهللا إال الصدق والصرب" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،يف هذه
اجلملة يستخدم طارق بن زًيد مجلة القسم اليت هتدف إىل تقوية حجته الواردة يف اجلملة .ويف
هذه اجلملة قال طارق بن زًيد إن سالمة اجلنود كانت يف شجاعتهم وعزمهم .وهبذه الطريقة
قال طارق إن انتصار جيش املسلمني كان يف أيدهم ،هل هم يواجهون هذه احلرب بصرب أم
ال .الصرب مبعىن الرغبة يف ترك كل األمور الدنيوية مبا يف ذلك العائالت اليت تركوها وراءهم
عند عبور احمليط للقتال من أجل اخلري وجمد اإلسالم يف بلد أجنيب .ابختصار أراد طارق بن
زًيد نأن تكون جيوشه على قدر هذا املوقف ويتحلون ابلصدق و ابلصرب .عند شاليرماخر
لفهم شيء ما خصوصا النص ،جيب على القارئ أو الباحث أن يضع نفسه على أنه منشئ
النص .وف ًقا له ،يف فهم شيء ما ،جيب أن يكون لدى املرء تعاطف ،وهو جتربة ما يشعر به
منشئ النص .يف هذه احلالة حاول الباحث تقدمي نفسه كمنشئ النص .و هذه تظهر عند
تفسريه عن مجلة القسم ،هو يعتقد ان طارقا يستخدم هذه اجلملة لتقوية او التعقيد لكالمه.

أضيَ ُع من األيتام ىف مآدب اللئام" (ابن خلكان،
"واعلموا أنكم ىف هذه اجلزيرة ْ
 .)١٧5 : ٧44٢وهنا خيرب طارق بن زًيد قواته أهنم أصبحوا ىف أرض العدو أي بالد
األندلس أكثر خسارة من األيتام ،وهم ضائعون يف خضم احلياة القاسية .املهم أهنم أيتون إىل
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أيضا مثل األيتام  ،إذا فقد األيتام آابءهم
ساحة املعركة هذه دون أن جيلبوا مواد دنيوية  ،وهم ً

وأمهاهتم ،فعندئذ يكونون على استعداد لفقد أسرهتم نأكملها اليت تركوها يف البلد اآلخر

للذهاب للدفاع عن لواء االسالم .واجلنود املسلم املسلحة نأعداد قليلة هي أقل بكثري من
قوات العدو األكثر عددا واملسلحة نأسلحة وفرية .ميكن القول أن طارق بن زًيد يشبه قواته
كطعام جاهز لألكل وسط حشد .وىف هذه اجلملة نبّه طارق جنوده نأهنم سيكونون مثل
هؤالء األيتام ،و هذا التعبري كناية عن ضياعهم إن مل يلتزموا ابلصدق و الصرب .يقول الباحث
أن هذا يرجع يف الواقع إىل أن اجليش اإلسالمي خسر أمام العدو من حيث عدد جيشه.
عدوكم جبيشه وأسلحته ،وأقواتُه موفورة" (ابن خلكان: ٧44٢ ،
"وقد استقبلتُم َّ
 .)١٧5يف هذه اجلملة يكشف طارق بن زًيد كل مزاًي العدو ،ليس أن طارق يريد ختويف
قواته ،بل أن يعطي قواته فكرة عن العدو الذي يواجهونه حىت تتمكن قواهتم من إعداد
أنفسهم بشكل أفضل وأتكيداً للعزم .ألن احلكماء العرب يقولون من عرف بعد السفر
إستعد .و يف هذه اجلملة يبدو واضحا أن طارق بن زًيد يصف حالة قواته يف ذلك الوقت ،
واليت تنص على أهنم ما زالوا أدىن من حيث القوة والسالح عند مقارنتهم ابلعدو .و لذلك
كان الباحث متأكدا بتطبيق آراء ديلثي ىف أتويل هذه اجلملة ،وفقا لديلثي ان ما هو مطلوب
لفهم شيء ما للعثور على املعىن املتاح ابلفعل يف الكائن األشياء اإلجتماعية والتارخيية.
جيادل ديلثي نأنه ميكن اعتبار الشخص على أنه يفهم شيئًا ليس ألنه يستطيع متثيل مشاعر

منشئ النص ،ولكن ألنه يستطيع إعادة بناء معناه اترخييًا.
"وأنتم ال َوَزَر لكم غري سيوفكم" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،أي ال ملجأ لكم
إال سيوفكم .والغرض من كالم طارق بن زًيد هذا إخبارهم أن الشيء الوحيد الذي ميكن أن
يكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم ومحايتها من هجمات العدو هو إبستخدام السيف على
اخلصوم الذين يعرتضون طريقهم .ألن أفضل دفاع هو االستمرار يف اهلجوم .هنا حياول
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الباحث تفسري هذه اجلملة وف ًقا للحدث كما هو ،وهذا يوافق نأراء هيدجر املوضوعي ،وهو
السماح لشيء تريد فهمه ابلكشف عن نفسه.
"وال أقوات لكم إالَّ ما تستخلصونه من أيدى أعدائكم" (ابن خلكان: ٧44٢ ،
 .)١٧5قصد طارق نأهنم ال ميلكون شيئاً إال ما سيغنمونه من خالل احلرب .وهنا أراد طارق
بن زًيد تشجيع جيوش املسلمني على زًيدة قوهتم  ،ابالستيالء على مصدر قوة العدو ،أال
وهو أسلحتهم .ألن اجليوش اإلسالمية كانت مسلحة بشكل متواضع .االستيالء هنا يعين
هزمية العدو ومن مث أخذ األسلحة اليت يستخدموهنا ،وليس سرقة األسلحة املوجودة يف
ترسانتهم.
وتعوضت
أمرا ،ذهبت رحيكم َّ
"وإن امتدَّت بكم األًيم على افتقاركم ،ومل تُنجزوا لكم ً

القلوب من رعبها منكم اجلراءةَ عليكم" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،املعىن من هذه
ُ
الكلمات أن طارق بن زًيد نصح جنوده إبهناء احلرب نأسرع ما ميكن .والسبب من قوله هذا
هو إذا مل يتم إهناء احلرب قريبًا ،فسيبدأ اجليش اإلسالمي ابليأس ،ولن يكون فيهم املزيد من

الشغف لكسب احلرب ،واليت ستقلب املوقف للعدو الذي كان خائفا من رؤية إصرار جيش

املسلمني وسيكون أكثر جرأة عندما يرى جيش املسلمني بدأ ييأس .و املراد من عبارة ذهبت
رحيكم يعىن ضعفت قوتكم ،وهذه كناية عن ضياع القوة و إصابة الضعف .تعوضت مبعىن
تبدلت يعىن تبدلت قلوب العدو بعد أن كانت ختاف منكم ستتجرأ عليكم وهتجم عليكم
بعدما يظهر خوفكم منهم وأنكم غري قادرين على قتاهلم ومواجهتهم فيتحول جرأة عليكم.
"فادفعوا عن أنفسكم خذالن هذه العاقبة من أمركم مبناجزة هذا الطاغية" (ابن
خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،يعىن ابعدوا عن نفسكم العاقبة السيئة و املذلة و املهينة هذه،
فيمكن أن يتجرأ العدو عليكم فال تنتظروهنم يهجمون و يقاتلون عليكم بل كونوا أنتم
البادئني .أراد طارق بن زًيد يف قوله هذا حتفيز قواته ألن يتخلصوا من اخلوف والسكون ألن
قوة العدو أكرب منهم.
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احملصنة" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،يف كالمه ،قصد
"فقد ألقته إليكم مدينَ تُه َّ

طارق بن زًيد إباثرة محاسة وثقة قواته ،يشجعهم طارق بن زًيد نأنه إذا استمر العدو يف
القتال ضد القوات اإلسالمية  ،فسوف تسقط أراضيهم يف أيدي املسلمني .املهم هو أن
طارق يعتقد أن اجليش اإلسالمي سينتصر يف هذا الفتح.
َّ
"وإن انتهاز الفرصة فيه ملمكن لكم إن مسحتم نأنفسكم للموت" (ابن خلكان،
 .)١٧5 : ٧44٢هذه اجلملة مرتبطة ابجلملة السابقة .كانت اجلملة السابقة تصف ما يتم

احلصول عليه إذا حتقق النصر ،فإن اجلملة التالية تصف شرط إذا كنت تريد حتقيق هذا
النصر ،ابلقتال نأقصى ما ميكن دون خوف من املوت.
"وإىن مل أ ِ
أمرا أان عنه بنَ ْج َوة" (ابن خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،يذكر طارق
َ
ُح ّذركم ً
بن زًيد يف هذه اجلملة أنه يف وسط جنوده ليس فقط إلصدار األوامر ،مث االسرتخاء عندما
تقاتل جنوده نأسناهنا وأظافرها .لكنه شدد على أنه سينضم إىل القتال مع قواته يف املقدمة.
بنجوة معناها بنجى ،ميكن أن فسر هذه اجلملة نأنه يقول لن أترك هذا األمر الذي أصدره
لكم.
النفوس إال وأان أبدأ بنفسى" (ابن
متاع فيها
"وال محلتُكم على ُخطَّة
أرخص ٍ
ُ
ُ
خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،كانت هذه اجلملة أتكيد للجملة السابقة ،ما يريد طارق بن زًيد
أن ينقله هذه املرة هو أنه لن أيخذ األمر بسهولة عندما تكافح قواته بشدة .وقال إن رغبته
يف االنتصار يف احلرب هذه املرة أكرب من رغبة أي شخص يف ذلك الوقت.
"واعلموا أنكم إن صربمت على األشق قليالً استمتعتم ابألرفة األلذ طويال" (ابن
خلكان .)١٧5 : ٧44٢ ،املعىن أنه إن كان اجلنود املسلمون يتحلّون ابلصرب على املعاانة يف
احلرب ،فإهنم سيحصلون على نصر ميكنهم التمتع به على املدى الطويل.
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"فال ترغبوا نأنفسكم عن نفسى فيما َحظُّكم فيه أوفر من َح ِظّى" (ابن خلكان،
 .)١٧٧-١٧5 : ٧44٢استمتعوا ابلفرصة الىت أتيحت لكم ورمبا يكون نصيبكم فيها أكثر
من نصيىب فيها.
أنشأت هذه اجلزيرةُ من احلوِر احلسان من بنات اليوانن الرافالت ىف
"وقد بلغكم ما
ْ
ُّ
الد ِّر وامل ْر َجان ،واحلُلَل املنسوجة ابلعِ ْقيَان ،املقصورات ىف قصور امللوك ذوى التيجان" (ابن
َ
خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،جوهر هذه اجلملة هو إعطاء وصف للمتعة املوجودة يف اجلزيرة،
واليت ستكون متعة ابلنسبة للقوات املسلمة إذا جنحوا يف فتح األندلس .والغرض من إيصال
هذه اجلملة هو لتحفيز و إغراء جيش املسلمني مما يبعث ابلشغف واحلماس للحصول على
ما مت استدراجه.
ابان" (ابن خلكان: ٧44٢ ،
"وقد انتخبكم الوليد بن عبد امللك من األبطال عُْر ً
 .)١٧٧أراد طارق تشجيع قواته ابلقول نأهنم أفضل اجلنود املختارين الذين أرسلهم اخلليفة
وليد بن عبد امللك .على أمل أن يرفعوا راية اإلسالم ليظلوا منتصرين .ابختصار ،أيمل طارق
بن زًيد أال هتني اجليوش اإلسالمية السمعة احلسنة لإلسالم وتشوهها ،بل على العكس من
ذلك ،أي محاية مسعة اإلسالم .ويرجى أن يقدموا أفضل القرابني للخليفة الوليد بن عبد
امللك ،أي ابلفوز ،ال ابخلسارة ،وبذلك ميتد اتريخ اإلسالم اجلميل.

تياحكم ِ
أختاان ،ثقةً منه ابر ِ
للطّ َعان،
"ورضيكم مللوك هذه اجلزيرة
أصهارا و ً
ً
و ِ
استماحكم مبجالدة األبطال والفرسان" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،ما كان يعنيه طارق
بن زًيد هو أنه إذا قاتلت القوات املسلمة كمحاربني حقيقيني وفرسان ،فإن السكان
األصليني سيعطون طواعية اتج السلطة يف أيدي املسلمني وسيكونون على استعداد لتقدمي ما
تريده القوات املسلمة.
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اب هللا على إعالء كلمته ،وإظهار دينه هبذه اجلزيرة" (ابن
"ليكون َحظُّه معكم ثو َ
خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،النقطة املهمة هي أن هللا سبحانه وتعاىل سريحم عباده الذين
يدافعون بشجاعة عن دينهم.
خالصا لكم من دونه ومن دون املسلمني سواكم" (ابن خلكان،
"ويكون مغنمها
ً
 .)١٧٧ : ٧44٢يف احلرب فقط املنتصرون حيصلون على غنائم احلرب ،لذلك فإن طارق
بن زًيد متفائل نأن النصر سيكون يف صف اجليش اإلسالمي.
"وهللا تعاىل وىل إجنادكم على ما يكون لكم ِذ ْكًرا ىف الدارين" (ابن خلكان٧44٢ ،
 .)١٧٧ :ال تشك يف وعد هللا سبحانه وتعاىل ،ألن هللا سبحانه وتعاىل سيعطي أفضل أجر
يف الدنيا واآلخرة لعباده الذين ينفذون حكمه.
أىن أول جميب إىل ما دعوتُكم إليه" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،وهذا
"واعلموا ِّ

يعين أن طارق سيكون قدوة ومنوذجا حيتذى به لقواته ،ألنه يضمن أنه أول من يفعل ما أمر
به قواته.

أىن عند ملتقى اجلمعني حامل بنفسى على طاغية قومه لُ َذ ِريق فقاتِلُه ان شاء هللا
"و ِّ

تعاىل" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،عند اندالع هذه احلرب سيكون تركيز طارق بن زًيد
هو امللك رودريك قائد قوات العدو.
هلكت بعده فقد َك َفْي تُكم أمره ،ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه،
"فإ ْن
ُ
اهلم من
وإن
هلكت قبل وصوىل إليه فاخلفوىن ىف عزميىت هذه ،وامحلوا نأنفسكم عليه ،واكتفوا َّ
ُ

فتح هذه اجلزيرة بقتله ،فإهنم بعده ُخيْذلون" (ابن خلكان .)١٧٧ : ٧44٢ ،إذا ُهزم قائد
قوات العدو فسيكون طريق االنتصار يف املعركة أسهل ،ألن العدو يفقد قيادته .كما فكر
طارق بن زًيد يف أسوأ السيناريوهات ،كان لديه وصية إذا قُتل فلتستمر القوات املسلمة يف
القتال وكأن شيئًا مل حيدث .ألن النصر يف األندلس ابلنسبة له أهم من أي شيء آخر.
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اخلالصة
من التحليل الذي مت حتليله وشرحه سابقا ،ميكن الباحث أن يستنتج نأن العملية
التأويلية حتتاج إىل فهم املعىن اجلملة و الكلمة كامال ،إما من معىن الصريح أو معىن الضمىن.
كان من املهم معرفة سياق اجلملة وثقافة و خلفية التاريخ ىف طريقة فهم اجلملة و الكلمة.
بعد ان متت حتليل هذه اخلطبة ،يعين خطبة طارق بن زًيد قبل فتح األندلس ،نعرف
ان هذه اخلطبة حتتوى على نصائح و احلكمة وقدوة احلسنة وحتفيزات للحياة ،و كذلك يوجد
فيها رساالت ذات قيمة .و هذا كله بسبب اهلدف من اخلطبة نفسها ،يعىن لتوفري الفهم
واملعرفة للمعلومات اليت حتتوي على رسائل معينة حيتاج كثري من الناس إىل معرفتها ،للتأثري
على املستمعني وإقناعهم مبا قاله املتحدث ابستخدام لغة اجلدل ،للرتفيه عن املستمعني ،عادة
ما يتم إجراء خطاب هبدف الرتفيه عند إقامة األحداث أو احلفالت.
كما قلنا سابقا ،ان هذه اخلطبة حتتوى على حكم و نصائح ،لذلك من هذه
اخلطبة نعرف ان هناك مشاكل سنواجهها دائما طول حياتنا .و كمان هذه اخلطبة ختربان أنه
جيب علينا حل مجيع املشاكل على الفور.
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