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قتباس و براعة الإس هتاللية يف كتاب  س يتياوان:أ محد  كوكبة اخلطبة املنيفة من منرب الكعبة "الإ

 بتأ ليف عبد الرمحن السديس )دراسة البديعية(. "الرشيفة

 

مام املسجد احلرام يف مكة  مع اخللفية من هذا البحث يه الفرق بني مقدمة اخلطبة تس تخدم اإ

ندونيس يا غالبا. والسديس مع مقدمة  عبد الرمحن املكرمة خطبة العامة الىت اس تخدم خبطباء يف اإ

وضوحا كام أ ن السديس اس تخدام مقدمته مطبقا و مرتبطا مبادة خطبته. وملعرفة التطبيق وارتباطهتا 

 أ ن هذا البحث يه أ مه رضوري ابلقيام به.

قتباس يف  و الارتباط بني مقدمة اخلطبة مبادهتا ال غراض من هذه ادلراسة هو لتحليل الإ

قتباسها و من  كتاب كوكبة اخلطبة املنيفة من منرب الكعبة الرشيفة. من غرض ال ول هو ملعرفة أ نواع اإ

قتباس ملقدمة اخلطبة و مادهتا.  غرض الثاىن هو ملعرفة براعة الإس هتاللية بني الإ

املهنج اذلى اس تخدم لهذا البحث هو الوصفي البياين، و بطريقة عمل البديع. و كيفية مجع  

البياانت املس تخدمة يف هذا البحث يه ادلراسة املكتبية. و الساكين يف هذا البحث هو مخسون 

ساكنية موضوعا من اخلطبة، و كيفية أ خذ العينة لهذا البحث يه العينة احلرية. استنادا عىل التسوية ال 

 من مخسني موضوع اخلطبة(. ۵فأ خذ ثالثة مواضع لعينة اخلطبة )٪

قتباس ىف مقدمة اخلطبة عبد ( ۱استناد عىل التحليالت فميكن الاس تنتاج بأ ن: ) أ نواع الإ

قتباسا تشبهيا معانيا و ٪ ۵٤الرمحن السديس من حيث تغيري امجلةل فهيا ٪ قتب  ٤۵اإ اسا حمول؛ و اإ

قتباس القرأ ين و ٪ ۹۰،۹من حيث املصادر فهيا ٪ قتباس احلدييث؛ من  ۹،۱تتكون من الإ من الإ

قتباس املس تحسن  قتباس يف هذا البحث يمت رشوط الإ حيث القبول و الرد ميكن الاس تنتاج بأ ن لك اإ

دهتا السديس هل الارتباط بني مقدمة اخلطبة مبا( ۲املقبول اكملوعظة يف س ياق اخلطبة امجلعة. )

قتباس.  تطبيق ممتاز حىت يمت الرشوط لرباعة الاس هتالل يف الاختيار املفردات و الفكرة و الإ


