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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية

 المقياس: نص أدبي قديم)النثر(، السنة األولى ليسانس )األفواج: ج، د(        

 األموي(.فن الخطابة )العصر  6حصة التطبيق رقم 

 (  10األستاذة: بّنابي )جامعة وهران                                                       

 

خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي في الكوفة 

بينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة  :ث عبد الملك بن عمير الليثي قالحدّ 
 :الإذ أتى آت فق ،جل منهم في العشرة والعشرين من مواليهيومئذ ذو حال حسنة يخرج الرّ 

ما بعمامة قد غطي بها هذا الحجاج قد قدم أميرا على العراق فإذا به قد دخل المسجد معتّ 
دا سيفا متنكبا قوسا يؤم المنبر فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث أكثر وجهه متقلّ 

ح اهلل بني أمية حيث تستعمل مثل هذا على ساعة ال يتكلم فقال الناس بعضهم لبعض قبّ 
ل عمير بن ضابئ البرجمي أال أحصبه لكم فقالوا أمهل حتى ننظر فلما رأى العراق حتى قا

 : عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه ونهض فقال

 تعرفونيمتى أضع العمامة   ع الثناياوطاّل  1أنا ابن جال "

                                                           

(: من الوضوح.1)   
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ني و  بحمله وأحذوه بنعله، وأجزيه بمثله، مل الشرّ تثم قال يأهل الكوفة أما واهلل إني ألح ا 
ّني ألنظر إلى الدّ  قطافها،رؤوسا قد أينعت وحان  ىألر  ني لصاحبها وا   ماء ترقرق بينوا 

 ى.حالعمائم واللّ 

 :ثّم قال

 2يل بسواق حطمها اللّ قد لفّ  1ي زيمفاشتدّ  هذا أوان الشدّ 
 3ار على ظهر وضموال بجزّ  ليس براعي إبل وال غنم

 6خراج من الدوي 5أرو ع 4يل بعصلبيها اللّ قد لفّ 
  مهاجر ليس بأعرابي   

 واالحرب بكم فجدّ رت عن ساقها قد شمّ                       
 مثل ذرا ع البكر أو أشد عرد وليس القوس فيها وتر                   

 ال بد مما ليس منه بد                                

ال و  أغمز تغماز الّتين األخالق ما ئومساو  ،فاقوالنّ قاق ومعدن الشّ  ،هل العراقإني واهلل يا أ
 وجريت إلى الغاية القصوى ،شت عن تجربةفتّ لقد ولقد فررت عن ذكاء و  8لي بالشنان 7يقعقع

ن أمير المؤمنين   اعمودوأصلبها  ،ها عودافوجدني أمرّ  كّب كنانته ثّم عجم عيدانها،وا 
ن واضطجعتم في مراقد الضالل وسننتم سن ،طالما أوضعتم في الفتن فوّجهني إليكم، فإّنكم
كم ضرب غرائب اإلبل وألضربنّ  9كم عصب السلمةكم لحو العصا وألعصبنّ الغي أما واهلل أللحونّ 

                                                           

.ناقة(: اسم فرس أو 1)   
.للماشية(: الراعي الظلوم 2)   
الّلحم.كّل ما قطع عليه  الوضم(: 3)   
.الشديد الَخلق من الّرجال القوي(: 4)   
.والفضل(: األروع الكريم ذو الجسم والجهاز 5)   
.المفازة(: 6)   

الّصوت.(: القعقعة تحريك الشيء اليابس مع 7)   
(: القرب البالية.8)  
الشوك.(: شجرة كثيرة 9)   



3 
 

فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها 
 ،ضيتوال أهم إال أم ،يتاهلل ال أعد إال وفّ إني و س الجو ع والخوف بما كانوا يصنعون، اهلل لبا

 ؟وفيم أنتم وذاك، وقاال وقال وقيل، وما تقولون؟ الجماعاتهذه فإياي و  ،2إال فريت 1وال أخلق
جل منكم شغال في جسده، من وجدت لكل ر  على طريق الحق أو ألدعنّ  نّ لتستقيمأما واهلل 

 3". وانتهبت مالهسفكت دمه بعد ثالثة من بعث المهّلب 

 تعريف الخطيب: )الحّجاج بن يوسف الثّقفي(

هو أبو محّمد الحّجاج بن يوسف بن الحكم بن ألبي سعد بن عوف بن ثقيف، كان فيما قبل 
م، أبوه هو الحكم بن 661-ه41يسّمى كليبا، ثّم ُسّمي بالحّجاج. وكان مولده بالّطائف سنة 

بنت همام بن عروة بن مسعود الّصحابي أبي عقيل بن مسعود بن عامر أّما أّمه فهي الفارعة 
 المشهور.

نشأ الحّجاج في أسرة مثّقفة، فقد كان هو وأبوه يعّلمان الصبيان القرآن الكريم بالّطائف، وكان 
أجرهما على ذلك أرغفة مختلفة األشكال واأللوان واألحجام، وفي ذلك يقول مالك بن الريب 

 المازني يهجو الحّجاج:

 جاوزنا حفير زيادإذا نحن     يبلغ جهده   فماذا عسى الحّجاج 

 كما كان عبدا من عبيد إياد   فلوال بنو مروان كان بن يوسف   

 يراوح غلمان القرى وُيغادي    زمان هو العبد المقّر بذّله        

كان طموحه أكبر من ذلك بكثير، فترك مهنة التعليم بالّطائف، ثّم قدم دمشق  الحّجاجغير أّن 
فكان عند روح بن زنباع وزير عبد الملك، فشكا عبد الملك إلى روح أّن الجيش ال ينزلون 

                                                           

أقدر(: 1)   
قطعت.(: 2)   
، دار مكتبة الهالل، بيروت، لبنان ،2ج تحقيق علي أبو ملحم، البيان والتبيين،الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  (:3)
  .203-202ص  ،1922ط
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أمر الجيش،  اجالحجلنزوله وال يرحلون لرحيله، فقال: عندي رجل توّليه ذلك، فوّلى عبد الملك 
 تأّخر أحد في الّنزول أو الّرحيل.فكان ال ي

الملك  ورأى فيه الشّدة والحزم، فبعثه لقتال عبدفلفت الحّجاج بذلك أنظار الخليفة عبد الملك، 
بن الّزبير بمّكة المكّرمة، وجّهز معه جيشا فقدم على مّكة، ونصب المنجنيق على الكعبة، 
وفعل ما فعل من قتل الّزبير، وصفت الخالفة لعبد الملك فسر باجتهاد وأرسل إليه عهده على 

 الملك يقول: إّني قد حزت الحجاز بشمالي، وبقيتمّكة والمدينة والّطائف...، ثّم كتب إلى عبد 
 راق.بعث إليه عهده على العفعراق، يميني فارغة يعرض بال

 أسئلة للّطلبة:

 مستخرجا األفكار والمعاني الواردة فيها. بين يديكالخطبة التي حّلل -

 حّدد نوع هذه الخطبة مع التعليل.-

ماهي الخصائص الفّنية ألسلوب الخطيب من خالل الخطبة، وبمساعدة ما درسته في  -
 المحاضرة.

 .)االستعارة، الكناية، التشبيه( في هذه الخطبة ةالحجاجيحّدد الّصور البيانية  -

 .إن شاء اهللينجز العمل ويقّدم الحقا ليقّيم  :مالحظة

 لك المحّبة أبنائي األعّزاء، مع تحّياتي وأماني الخالصة بالخير لكم.لكم 

 بّنابي. :المقياسأستاذة 


