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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحثالفصل األول: 

من ال يعلم عبد الرمحن السديس، وهو شخصية دينية تسمع أصواهتا يف 
بقرائة ذهيب مزعج تقريبا يف كل خمزن شريط ال همع صوت. خمتلفة من العاملأحناء 

مرتل لديه جمموعة من األصوات االيقاعات من هذا مكة املكرمة املسجد احلرم 
ة، ال إليوال شك أن الكاهن الكبري، فضال عن خطبة تتمتع مبصداقية ع. اجلامعي

ابلتأكيد إمام وخطيب له . اخلطبة مقدمةشك أن دراسته الدراسية خاصة يف 
العربية ميكن تصنيفها  طبةة اخلقدممل، مث ما إذا كانت لغة ىف خطبته نفسهاة مقدم

 .على أهنا قطعة واحدة من األدب؟
 يشملون ومية اليت نواجهها هي غالبية الدعاة الذينإلييف الواقع، يف احلياة 

أساسا مقدمة هي . لفةه اللغة العربية يف جمموعة متنوعة من مواد خمتة خطبتمقدم
الوات إىل النيب صو . وم وغداإلياجلملة االفتتاحية اليت حتتوي على االمتنان هلل 

اليت خطبة  يفاملقدمة  ولكن قلة من الناس يدركون أن اللغة العربية اجلملة. حممد
أو احملاضرات اخلطبة  لتناسب املوادمع اخلطيب  نفسهالصنع ميكن هندستها و 

 .ليتم تسليمها
، وإن مل يكن بقدر نظرايت اإلقتباس وقد مت ذلك العمل العلمي على دراسة
 اإلقتباسوبعبارة أخرى، فإن دراسة . األدب العريب بشكل عام وتستخدم شعبيا
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سنات حملاواحدة املدرجة يف  أسلوب و إقتباسأسلوب . ال تزال قليلة يف العلوم
القرآن أو من احلديث يف النثر هذه اجلملة تشري إىل ختصيص اجلملة مأخوذة من 

تنقسم إىل ثالثة  اإلقتباسأن  يف البالغة. أو الشعر اليت ال يبلغه أن مت نقله منها
لفظ  معناها، وتغريت اإلقتباس ، تغريتويةعناملالثابتة  اإلقتباس أنواع، وهي

 .قليال اإلقتباس
كل حبث املناقشة اليت مت احلصول عليها، فإنه ميكن القول أن   اإلقتباسك

، وأنواع، وأمهية قانونية من وجوه البحوث املقتبس اجلاري جمرد تقدمي معلومات عن
لكن هل هناك . وبعبارة أخرى ليس هناك تطور يف جمال األدب العريب. املختارة

العربية هي جزء داين العربية يشمل  ذلك، املقدمة تصنيع خلطبةأي علمية تفيد أان
عبد الرمحن السديس مبقدمة اخلطبة  األدب؟، لذلك إلظهار أصالة هذه الدراسة 

اخلطبة  كائن البحوث اليت مل يتم فحصها من قبل اآلخرين ، إلثبات أن املخطوطة
براعة و  إقتباس مث يلي جزء من خمطوطة يرد اإلستهالليةة عبراو  اإلقتباس هناك

 :اإلستهاللية

 قد جائكم من هللا نور و كتاب مبني
أمحده تعاىل ، احلمد هلل الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نديرا 

و أشكره، جعل القرآن تبياان لكل شيئ و هدى و رمحة و بشرى 
، و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، أنزل كتابه هداية للمسلمني

و أشهد للعاملني، و رمحة للمؤمنني، و شفاء ملا يف صدور الناس أمجعني، 
، حيل حالله، و حيرم أن حممدا عبده و رسوله الذى كان خلقه القرآن
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حرامه، و يعمل مبخكمه، و يؤمن مبتشاهبه، صلى هللا عليه و على آله و 
صحبه الذين سارو على هنجه، واقتفوا أثره، و متسكوا هبديه، و ملكوا و 

. قادوا، و من تبع هديهم، و ملز سنتهم إىل يوم الدين، و سلم تسليما كثريا
  أمابعد

 فياإخوة اإلسالم، اي أمة القرآن، اتقوا هللا تعاىل حق تقواه.
ه َمنَّ  لََقد   عباد هللا، " ِمنِيَ لََعَ  ٱّللَّ ؤ  ِن   ٱل مه وٗلا م  إِذ  َبَعَث فِيِهم  رَسه

َٰتِهِ  ِسِهم  َيت لهواْ َعلَي ِهم  َءاَي نفه
َ
مه  ۦأ هه ِيهِم  َويهَعل ِمه َمةَ وَ  ٱل ِكَتََٰب َويهَزك  ِك  ِإَون  ٱۡل 

بٍِي  ( و أنزل عليه ۱٦٤" )سورة ال عمران: ١٦٤ََكنهواْ ِمن َقب له لَِِف َضَلَٰٖل مُّ
خري كتاب، خلري أمة أخرجت للناس، يهديهم اأقوم سبيل، و أهدى طريق، 
و خيرجهم من الظلمات إىل النور إبذهنم، هو املالذ عند الفنت، و هو املنقذ 

نبأ ما قبلكم، و خرب ما  –اي عباد هللا  –عند املصائب و احملن، فيه 
، من تركه من جبار، بعدكم، و حكم ما بينكم، هو الفصل ليس ابهلزل

قصمه هللا، و من ابتغى اهلدى من غريه، أذله هللا، و من طلب النصر 
ه، أرداه هللا، هو حبل هللا املتني، وهو الصراط املستقيم، إليبدون التحاكم 

ال يزيغ فيستعتب، وال يعوج فيقوم، ال يزيغ به األهواء، و ال تلتبس به 
 يشبع منه العلماء، وال تنقضى األلسن، و ال خيلق عن كثرة الرد، و ال

عجائبه، من قال به صدق، و من حكم به عدل، و من عمل به أجر، و 
ه هدي غلى صراط مستقيم،  تكفل هللا  ملن قرأه و عمل مبا إليمن دعا 

فيه : أال يضل يف الدنيا،  و ال يشقى يف اآلخرة، كما ورث ذلك يف األثر 
كه و هجره و أعرض عنه، خسر من تر  1رضي هللا عنهما –عن ابن عباس 

                                                             
 (.۳۸۱ /۲، و احلامك يف "املس تدرك" )(۹٤٦ /۸، و الطربي يف "تفسريه" )(۳۷۲، ۳۷۱ /۱۳راه ابن أ بىشيبة )  1
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. .." –الدنيا و اآلخرة، ذلك هو اخلسران املبني،  قال هللا عز و جل 

بَِطا ى  ٱه  دا ِّن ِ هه م م  تِيَنَّكه
 
ا يَأ ۖ فَإِمَّ و   م  ِِلَع ٍض َعده كه ۖ َبع ضه َۢا ِمن َها ََجِيَع

َبعَ َفَمِن  ََقَٰ  ٱتَّ َداَي فَََل يَِضلُّ َوَٗل يَش  رَ  َوَمن   ١٢٣هه ع 
َ
رِي فَإِنَّ أ

َض َعن ذِك 
هه  ۥَله  ه ََمَٰ  ٱل قَِيََٰمةِ يَو َم  ۥَمعِيَشةا َضنٗكا َوََن ُشه ع 

َ
تَِّنٓ   ١٢٤أ ِ لَِم َحَُش  قَاَل َرب 

ا  نته بَِصريا ََمَٰ َوقَد  كه ع 
َ
َتت َك َءاَيَٰتهَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَكَذَٰلَِك  قَاَل  ١٢٥أ

َ
َكَذَٰلَِك أ

َو مَ  ِمنَۢ أَِب َوَكَذَٰلَِك  ١٢٦تهنََسَٰ  ٱۡل  ََف َولَم  يهؤ  ۡس 
َ
ِهِ ََن زِي َمن  أ  ۦ  َيَِٰت َرب 

ب ََقٰٓ  ٱٓأۡلِخَرةِ َولََعَذابه 
َ
َشدُّ َوأ

َ
 (.۱۲۷ -۱۲۳)سورة طه:  "١٢٧أ

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يف خطبته عام حجة الوداع: "قد  
  2كتاب هللا"  –إن اعتصمتم به  –تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 

و قد امنت هللا على عباده إبنزال هذا الكتاب العظيم؛ قال جل 
ۖ وَِجئ َنا بَِك  َويَو مَ  "جالله :  ِسِهم  نفه

َ
ِن  أ ةٖ َشِهيًدا َعلَي ِهم م  مَّ

ه
ِ أ
َنب َعثه ِِف كه 

َا َعلَي َك  ۡل  ِۚ َونَزَّ َٗلٓءِ َٰ َهٰٓؤه ى  ٱل ِكَتََٰب َشِهيًدا لََعَ دا ءٖ َوهه ِ ََش 
ا ل ِكه  تِب َيَٰنا

لِِمَي  ىَٰ لِل مهس  َ هُش  َةا َوب  َوَيو مَ  "و قال تعال  (،۵۷" )سورة يونس: ٨٩َورَۡح 
 َٰ ۖ وَِجئ َنا بَِك َشِهيًدا لََعَ ِسِهم  نفه

َ
ِن  أ ةٖ َشِهيًدا َعلَي ِهم م  مَّ

ه
ِ أ
َنب َعثه ِِف كه 

َا َعلَي َك  ۡل  ِۚ َونَزَّ َٗلٓءِ ىَٰ  َب ٱل ِكَتَٰ َهٰٓؤه َ هُش  َةا َوب ى َورَۡح  دا ءٖ َوهه ِ ََش 
ا ل ِكه  تِب َيَٰنا

لِِمَي  َل "و قال سبحانه :  (،۸۹" )سورة النحل: ٨٩لِل مهس  ه 
َ
أ  ٱل ِكَتَٰبِ  َيٰٓ

وَن ِمَن  نتهم  ُته فه ا كه ِمَّ ا م  م  َكثرِيا ه لَكه ِ َا يهبَي 
وۡله م  رَسه  ٱل ِكَتَٰبِ قَد  َجآَءكه

َِن  م م  ِۚ قَد  َجآَءكه واْ َعن َكثرِيٖ فه ِ َوَيع  بِي   ٱّللَّ ِدي ١٥نهور  َوكَِتَٰب  مُّ بِهِ  َيه 

                                                             
 (، من حديث جابر ابن عبد هللا؛ ريض هللا عنه. ٤۳۰۷، و ابن ماجه )(۱۹۰۵، و أ بو داود )(۱۲۱۸رواه مسمل )  2
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ه  َبعَ َمِن  ٱّللَّ َٰنَهه  ٱتَّ َو بهَل  ۥرِض  َلَٰمِ سه َِن  ٱلسَّ م م  هه رِجه لهَمَِٰت َويهخ   ٱۡلُّورِ إََِل  ٱلظُّ
َتقِيٖم  ۦبِإِذ نِهِ  س  ِديِهم  إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  (.۱٦ -۱۵سورة املائدة: ) "١٦َوَيه 

ا تشبيه اإلقتباسمها أنواع ن اللذان مت التأكيد عليهما أوالاخلطان األوال
 هاتان حتتالتالياجلملتان . يثديح-حموال اإلقتباس، والنص الثالث هو قرآنيا نيامعا

 القرآين ينعااملبيه شت مها اإلقتباسمن النوعني  اإلستهالليةرباعة بخط تظهران 
وقد أثبت هذا الفصل اجلزئي من اخلطبة أنه يف نص خثبة . ةمالواردة يف نص املقد

 .اإلستهالليةو براعة  إقتباسالسديس هناك 
الدكتور عبد الرمحن بن  هو الشيخ بروفيسور من السديس اسم الكامل

عبد العزيز السديس من قبل اجملتمع أبنه كاهن يف املسجد احلرام يف مكة املكرمة 
يعتقد ولد وترعرع يف مجيع أحناء األرض  هلذلك، فمن الطبيعي أن. طويلة لفرتة

رة، نو ولد يف مدينة امل. ولكن احلقيقة ليست كذلك. املقدسة من مكة املكرمة
عني يف  و. وهي مدينة تقع يف حمافظة القصيم، مشال شرق حمافظة مكة املكرمة

جرية، يف سن مبكرة جدا ه ۱٤۰٤ألول مرة كاهنا وداعيا يف املسجد احلرام يف ا
وبعد ذلك أصبح أول إمام صالة يف أقدس مسجد للمسلمني يف . عاما ۲۲من 
هجرية، مث  ۱٤۰٤رمضان  ۱۵يف الشهر املقبل، . هجرية ۱٤۰٤سيبان  ۲۲

 أتيحت له الفرصة إلعطاء اخلطبة ألول مرة يف املسجد احلرام.
 أديب، عمل هي بةطاخلدمة قختلفة لألدب ال تذكر أن املاملإن تعريفات 

خمتلفة لألدب تفسر مع أمثلة األعمال األدبية اليت يعرفها كثري من  وتعريفات
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هل املقدمات جزء صغري من األدب العريب الذي . الناس مثل الشعر والنثر وغريها
هو نتيجة لإلبداع البشري والشعور اإلنساين كاستكشاف ذايت قبل أن يبدأ 

قيمة خطبة هي واحدة  ث ضروراي إلعالن أن كوناخلطبة؟ لذلك يعترب هذا البح
من األعمال األدبية الالزمة واملهمة ليتم تعريفها إما من قبل األكادمييني أو 

 .املمارسني
 حتديد البحث: ىنالفصل الثا

، ميكن مالحظة أن هذه فيما سبقواستنادا إىل خلفية البحث املذكور 
الدراسة أجريت بشكل عام للكشف عن أن املخدمة كلمة يف اللغة العربية هي 
عمل أديب ديناميكي، مث املشكلة الرئيسية ميكن أن تعرض على وجه التحديد مع 

 :ةالتالياألسئلة 
 ؟سعبد الرمحن السديل اخلطبة ةميف مقد اإلقتباسع ا نو أما . ۱
 ؟ السديسعبد الرمحن ل مبادهتا ة اخلطبةممقد التطبيق بنيكيف .  ۲

 البحث أهدافالفصل الثالث: 
، فإن الغرض الرئيسي من هذه الدراسة فيما سبقوفقا للمشاكل املذكورة 

يف حني أن األهداف . يسعبد الرمحن السدلبة طاخلة ميف مقد اإلقتباسهو وصف 
 :احملددة اليت سيتم احلصول عليها من هذا البحث هي

 سعبد الرمحن السديل اخلطبة ةميف مقد اإلقتباسع ا نو أ لتحليل. ۱
 السديسعبد الرمحن ل مبادهتا ة اخلطبةممقد بني رتباطاال لتحليل. ۲
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 البحث فوائدالفصل الرابع: 
من الناحية النظرية، ومن . هذه الدراسة هلا فوائد نظرية وعملية على السواء

املتوقع أن يسهم بشكل إجيايب يف تطوير األدب العريب، وخاصة يف دراسة العلوم 
ومن املتوقع أن تكون قاء بدل مادي يف حتديد أنشطة . بديع هذا البحث إقتباس

حتسني نوعية ملقدمة استخدام اخلطبة لألكادمييني أو املمارسني الذين يعملون 
 العربية األدبية و اخلطبة وصف نتائج هذه الدراسة.حصرا ابللغة 

ومن الناحية العملية، من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد ملختلف 
وال سيما نتائج . األطراف، وخاصة األشخاص الذين يرتبطون بعامل األدب العريب

 هذه الدراسة قد تكون مفيدة:
للحصول على األكادمييني من جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كونونج  .1

جايت ابندونج، ومن املتوقع أن تسهم األفكار حول تطوير األدب العريب، 
وخاصة يف اجلوانب اهلامة اليت جيب أن تكون موجودة يف دراسة تصنيع 

ائج الدراسات يف العلوم بديع نت إقتباسواستخدام مقدمة اخلطبة من خالل 
 هذه الدراسة.

لعلماء األدب العريب، ومن املتوقع أن تسهم األفكار واملعلومات حول سبيل  .2
 بديع هبدف البحوث اليت أجريت على نتائج هذه الدراسة. إقتباساملثال العلم 

ملمارسي اخلطبة، من املتوقع أن تضيف البصرية، واإلحاالت، واملعرفة، وحىت  .3
من  إيلاضرات أو أنشطة ذات طابع احتفدليل خصيصا ملمارسي اخلطبة / حم
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التحدث أمام اجلمهور واستخدام مقدمة لضبط اللغة العربية مقدمة مناسبة 
 خلطبة / حماضرة أو حالة ليتم تسليمها.ا ادةمل

 األحباث السابقةالفصل اخلامس: 
الدراسة، وإن مل يكن بقدر نظرية  إقتباسوقد مت ذلك العمل العلمي على 

وبعبارة أخرى، فإن دراسة . النظرية األدبية العربية بشكل عام وتستخدم شعبيا
هي واحدة أسلوب  إقتباسأسلوب . بديع ال يزال قليال للقيام به إقتباسعلم 

املدرجة يف آحملسنات هذه اجلملة تشري إىل ختصيص اجلملة مأخوذة من القرآن أو 
 إقتباسيف البالغة . يف النثر أو الشعر اليت ال يبلغه أن مت نقله منهامن احلديث 

 إقتباسقد تغري معناها، و  إقتباسالثابتة،  إقتباستنقسم إىل ثالثة أنواع، وهي معىن 
 تغريت لفظه قليال.

 سوكواتىإران  تهاورقة علمية كتب إقتباسبني عدد قليل من الدراسات على 
اجلامعة اإلسالمية قدمة للحصول على شهادته يف املاجستري امل سورةمبثابة 

 اإلقتباسحتت عنوان " ۲۰۱۰سوانن كليياغا، اليت نشرت يف عام  احلكومية
وتصف هذه . ("حتليل الدراسة البديعية) ۵-۱عمر املسراحية امللحمة ين فايآر قلا

على األعمال  لفاظالورقة مجال معاين القرآن واحلديث، من خالل الكشف عن آأل
عمر من وحدة  امللحمة خمطوطة املسراحية األدبية كال النثر والشعر وجدت يف

 .۵-۱إىل  زينلالتخ
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ال يزال يف اجلامعة والسنة وأهداف العمل نفسه العلمية وعارف فجار 
. "إيلإلمام أيب حامد الغز  اهلداية يف اإلقتباسإرسال أطروحة بعنوان " جمب الرمحن

اهلداية  بدايةيف  إقتباسهتدف هذه الورقة إىل معرفة عدد اجلمل اليت حتتوي على 
أن حيث  إقتباس، وكذلك أي شكل من أشكال إيلكاراي اإلمام أيب حامد الغز 

يف وقت الحق وتشري هذه النتائج هو أن . ، نوع، وهذا يعين، وقوانينهااملقتبس
 إقتباساليت تشمل . ۵۸اية إىل اجلمل اهلدبداية يف  إقتباساجلملة اليت حتتوي على 

. مجل ٤۹ كانت هناكحديثى   إقتباس، يف حني املدرجة يف ۹أي حكم  القرآىن
 ۲۹كانت هناك   إقتباسمن حيث أنواع األحكام اليت تندرج يف هذا النوع من اتم 

مجل، يف حني أن تدرج  ۱۲ كان هناك  ابلتغري إقتباسمت تضمينها يف أنواع . مجل
من حيث املعىن، كل اجلمل اليت . لفظى اجلملة إقتباسع من القائمة أنوا  ۱۷يف 

وكذلك من حيث القانون . عىنآمل اثبت إقتباساملدرجة يف  إقتباسحتتوي على هذه 
الكالم حتتوي على  مقبول اجلملة أبكملها يتم تضمينها يف القانون ألنه أدرج يف

 .رموائوهو كتاب من  بداية، فضال عن التوجيه املوعظة
اليت مت احلصول عليها، فإنه ميكن القول أن كل  اإلقتباسمن كل مناقشة 

، وأنواع، وأمهية قانونية من وجوه قتبساملحبث اجلاري جمرد تقدمي معلومات عن 
لكن . وبعبارة أخرى ليس هناك تطور يف جمال األدب العريب. البحوث املختارة

العربية هي جزء داين العربية  املقدمةتصنيع  خطبةهل هناك أي علمية تفيد أن 
عبد الرمحن السديس  مقدمة ىف خطبة األدب؟، لذلك إلظهار أصالة هذه الدراسة
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تعريفات خمتلفة من األدب  ككائن البحوث اليت مل يتم فحصها من قبل اآلخرين،
هو عمل أديب، تعريفات خمتلفة من األدب تصف  مقدمة خطبةاجلار ال يذكر أن 
. ملعروفة لكثري من الناس مثل قصيدة، قافية والشعر والنثر وغريهااألمثلة الشائعة ا

هل املقدمات جزء صغري من األدب العريب الذي هو نتيجة لإلبداع البشري 
والشعور اإلنساين كاستكشاف ذايت قبل أن يبدأ اخلطبة؟ لذلك يعترب هذا البحث 

دبية الالزمة طبة هي واحدة من األعمال األاخلقيمة  ضروراي إلعالن أن كون
 .واملهمة ليتم تعريفها إما من قبل األكادمييني أو املمارسني

 أساس التفكريالفصل السادس: 
ويرى راتنا أن "األدب هو عبارة عن جمموعة من أدوات التدريس أو كتاب 

معىن كلمة األدب هو أكثر حتديدا بعد أن يتم تشكيله إىل كلمة . تعليم جيد
أساسا . (۱: ۲۰۱۳،جمموعة من األعمال اجليدة ")راتنا اخرتاع، األدب، وهذا يعين

األدب هو نتيجة خيال شخص ال حدود له، ميكن أن تنشأ اخليال عندما شخص 
أو  (mimesis) كما يكشف أفالطون أن األدب هو ميميسيس.  ما قد عرف شيئا

ومتاشيا مع هذا التعريف املوجز، يفسر ذلك أيضا تيو . هو نتيجة لتقليد الواقع
 :التايلعلى النحو  (۸: ۲۰۱۳ما نقل عنه املواردي )ك

. السنسكريتية اللغة تيو كلمة األدب يف اللغة اإلندونيسية أييت من. A وفقا ل
، يف الفعل املشتقة يعين "لتوجيه، تعليم، إعطاء توجيهات أو -sas جذر كلمة
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أن يعين وهكذا ميكن . ترا إىل أداة، وسيلة-وعادة ما يشري الالحقة. "تعليمات
 .األدب "أدوات للتعليم، كتيبات التعليمات، كتب التدريس أو التدريس

أو  إيلاألدب اخلي. األدب ميكن تصنيفها إىل نوعني: اخليال وغري اخليال
ينقسم إىل ثالثة وهي النثر منهم  إيلاملشرتك حنن على دراية بعمل األدب اخلي

. هو الشعر والثالث هو الدراما القصص القصرية والرواايت والرومانسية مث الثاين
هو عمل أديب مكتوب بدون القوة  إيلأو غري اخلي إيليف حني أن األدب غري اخلي

هي قصة مكتوبة  إيلفإن القصة يف العمل األديب غري اخلي لتايلالومهية للمؤلف، واب
 .على أساس قصة حقيقية

هو واحد من العلوم األدبية العربية اليت هلا دور هام يف واحدة  ةغعلم البال
ابالغا لديه وظيفة تغيري عبارة أو مجلة حبيث ميكن . من جهود إتقان اللغة العربية

 اإلقتباسبينما . اإلقتباسيا يعين "نسخ" و إقتباسيعين . أن تبدو مجيلة عندما أقول
اعر لتشمل مقتطفات من اآلايت ف الكاتب أو الشليهو اجلملة من إت ااصطالحي

أو األحاديث النبوية يف سلسلة من األحكام دون موضحا ان مرور وقد استمدت 
من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف )علي آجلرمي ومصطفى أمني، 

۱۹۹٤:۳۸٦.) 
"حيفظ املتكلم نثره أو  التايلعلى النحو  إقتباسيف العلم البديع، يعرف 

قصيدة مع شيء من القرآن أو احلديث بطريقة ال تشري إىل أن شيئا أييت من كل 
القيده علم ابدي يسمح املتكلم لتغيري قليال على كلمة مأخوذة من القرآن . "من
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 البحرييأسامة . نظراي. أو احلديث، ويرجع ذلك إىل تعديل وازان أو أسباب أخرى
يكشف عن تعريف وتوزيع األنواع ( ۱۷۹-۱۷٦: ۲۰۰٦) ةغيف تيسري البال

 :اإلقتباسة من التالي
هو فن بالغي خمتص ابألخد من القرآن الكرمي و احلديث النبوي الشريف 
فقط، وهو أن يضمن الكتاب نثره، أو الشاعر شعره شيئا من القرآن الكرمي 
أو احلديث النبوي على وجه ال يشعر أبنه منه، أي ال يقال يف أثناء الكالم 

فإذا نّص على  : قال هللا تعاىل، أو قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم،
 ا، و إمنا يسمى "العقد".إقتباسأنه من القرآن و احلديث فال يعد 

 نوعان: اإلقتباسو 
ما ال ينقل فيه اجلزء املقتبس من القرآن أو احلديث عن معناه األصلى  -۱

 إىل معنا آخر، 
 ما نقل فيه اجلزء املقتبس عن معناه األصلى إىل معنا آخر. -۲

 
يكشف إىل حد ما أن  البحرييالذي عرب عنه أسامة  اإلقتباسإن تعريف 

هو فن تسليم مأخوذ خصيصا من القرآن واحلديث النبوي فقط، أي  قتباساإل
أو رسول يشتهر بشيء يستمد جوهره من . أخذ النيب من القرآن أو احلديث

القرآن واحلديث النبوي الذي يشري إىل أن الشاعر ليس شعرا من خالل إظهار 
 (.۲۰۰٦:۱۷٦مأخوذة من القرآن أو احلديث )أسامة، أن آايته 
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إىل نوعني، األول هو  قتباساإل( ينقسم ۲۰۰٦:۱۷۸وفقا ألسامة )
الذي ال ينقل من املقتبس إما مأخوذ من القرآن أو حديث النيب املعىن  قتباساإل

الذي يصبح معناه األصلي معىن آخر  قتباساإلوالثاين هو . األصلي إىل معىن آخر
 (۱۷۹: ۲۰۰٦)مث أسامة . بس إما مأخوذ من القرآن أو حديث النيبللمقت

، أسامة دهاها من حيث قبول أو ر إليإىل ثالثة أنواع عندما ينظر  إقتباسيقسم 
 :يكشف

 من حيث قبوله و رده إىل ثالثة أقسام:  اإلقتباسو قسم النقاد 
 مستحسن مقبول، وهو ما جاء يف اخلطب و املواعظ،   -۱
 جائز، و هو ما جاء يف الغزل و الرسائل و القصص،مباح   -۲
مردود قبيح، وهو ما جاء يف اهلزل واجملنون، فال يسمح بوجود شيئ من  -۳

القرآن الكرمي  أو احلديث الشريف يف جمال العبث و السخف تنزيها لقدرمها 
 . الكرمي الشريف  عن التدىن و االحنطاط إىل مهاوي العبث و اجملون

و إعجازه يف أمهية خمزن جيعل الشاعر مل يشك ألقتبس كل  مجال القرآن
مجلة يف القرآن الكرمي، واملادة من القرآن الكرمي لديها سلسلة من الكلمات أمجل 

ات إقتباسوهلا املعىن العميق و  أن جيعل الناس يشعرون ال حاجة حلذف مصدر 
أن يسمع، وينقسم كتب يف شعره، وبطبيعة احلال فإن اجلملة لن تكون غري مألوفة 

 :، وهينيإىل نوع قتباساإل
 .املعاين، الذي مل يتغري من معناها األصليتشبيه ت. ۱
 .ل، الذي يتغري من معىن أصلهو حم. ۲
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 هولةس يف املمارسة العملية، سوف يتم الرد على خيب أو متكلم بكلماته

 مث. إثوس هو إمكاانت مقنعة يف املتحدثني الشخصية (۹: ۲۰۱۵ )معاريف،
روح له ال خطيبا الداعية أن يعتقد بسهولة ما قاله من قبل اجلماعة جيب أن يكون

على النحو الذي نقلت عنه  هريك وفقا و. عن دعم جناح أنشطة االتصال هبا
"ما يعتقد اجملتمع جتعل الشخص تصديق"، هذا  (۹: ۲۰۱۵معارف ) زينلو 

معارف  زينل. جلمهوريدل على أن روح املعلمات الواردة يف ثقة ا هريك الرأي
شعارات . "كلمة يواننية تعين كلمة أو الفكر  الشعارات كانت" (٤۳: ۲۰۱۵)

هو أيضا أقرب إىل خمتلف الكلمات اليت هلا معان أخرى مثل عن طريق التعيني 
ويف الوقت نفسه، وفقا . والبياانت والقرارات واألوامر والكالم، اخلطاب واخلطب

( على النحو الذي نقلت معاريف ۲۰۱۳وت )هلنري جورج ليددل وروبرت سك
أن "الشعارات هي مرادفة مع العقل لديه بعض معىن ترغب  (٤۳: ۲۰۱۵)

 ةنهجياخلطبة امللفرتة وجيزة يف صياغة. "أيضا: اآلراء والتوقعات والتقديرات والنظر
رستندى  جتري، يتم استخدام النظاميات عموما كما هو مبني من قبل هندي

، اخلطبة النصيتركيب أن هناك مخسة خطوط رئيسية حيث (۱۰۵: ۲۰۱٦)
 :النظاميات النصي اخلمسة هي

 اءة بعضالوات مث قر الص و ادةهشال و مدلةاحلمقدمة، حتتوي على . ۱
 .تم تسليمهاتاليت س ةبة املوادطاآلية املتعلقة ابخل
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إما  تم مناقشتهاتاليت س ةلفية املواداخلخلفية، تبدأ بتحية اجلمهور وشرح . ۲
 يتم تسليم عن طريق تقدمي حجة نقلي أو عقلي

لتشريح هلم  املقدمة مناقشة أو وصف، شرح اآلية القرآن واحلديث يف. ۳
و أسباب  لو نز أسباب الجمموعة واسعة من وجهات النظر من هنج التفسري، 

 .، فضال عن تعميق دراسة النص أو السياقاملفردات ، الورود
اقشة مع مجل أقصر ومتثل مجيع األوصاف، االستنتاجات، تلخص املن. ٤

 .مع الرتكيز على حمتوى الرسائل اليت حتتوي على التماس واإلنذارات
اخلالصة، وعادة ما حيتوي على صالة اليت متثل أمل مجيع املصلني اجليدين .۵

 .الذين يرتبطون مبوضوع اخلطبة تسليمها أم ال
 

أن نالحظ اخلطبة  صياغةلخمطوطة هناك عدة مبادئ تركيب نص اخلطبة يف 
: ۲۰۱٤) رمحات روس على النحو الذي نقلت عنه جالل الدين. س من رميون

أن هناك ثالثة ( ۱۰٤-۱۰۱: ۲۰۱٦ىف رستندى ) استشهد أيضا(۳۲-۳٤
املبدأ األول هو الوحدة، واملقصود هنا هو وحدة ه اخلطبة، فذهلمبادئ صياغة 

من الدعاة اليت ستقدم إىل هذا  سورةة اليت يوجد فيها ياألنشط اخلطبة اخلطاب أو
اليت مت نقلها  سورةجيب أيضا اختيار الغرض املقصود هنا، سواء كانت ال. الغرض

تتكون  سورةوالثاين هو الربط، وابلتأكيد يف إيصال ال. للرتفيه، إخطار أو التأثري
األفكار اليت ستقدم، مث الربط هو وسيط من أجل جتنب  / الرئيسيةالبحثمن عدة

ألخطاء مثل التفكري اإلمهال واستخدام كلمات قبيحة مث هناك صلة بني على ا
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موضوع ألول مرة على موضوع مزيد من املناقشة ابستخدام مثل هذه الكلمات 
على الرغم من ذلك، على سبيل التوضيح، واألهم من ذلك كله هو ....، وهلم 

األخري هو املبدأ . يسميها تشورنس( ۱۰٤-۱۰۳: ۲۰۱٦) رستاندي. جرا
الرتكيز هو الفكرة الرئيسية يف هذا املوضوع الذي يتم تسليمه . (الرتكيز )إمباسيس

 (.۳٤-۳۲ :۲۰۱٤غريس، ) عن طريق قصف أو رفع هلجة / التجويد
ابعتبارها  سورةاملناقشة القادمة هو شكل ال سورةبعد مبدأ النجاح يف تنظيم 

(، فإن الرسائل يف ۲۰۱۵)وفقا ألرسطو كما نقلت معاريف . جوهر املناقشة
والثاين . النموذج األول هو منوذج / مثال. البالغة يتم تنسيقها يف ثالثة أشكال

وفيما يلي . ةالبالغي ةليوالثالث هو حجة االستدإل. هو األقوال / احلد األقصى
 (.۵۰-٤۵: ۲۰۱۵ )معاريف، سورةشرح لكل تنسيق 

)مثال( هي مثال أو املثل تسليمها عينات )الوقائعية والتناظرية(؛ العينة . ۱
األول هو أن نذكر . يف اخلطبة / الكالم، وميكن أن يتم عينة بطريقتني

 .احلقائق الفعلية، والثاين هو أن يكون مثاال على الطريقة األوىل
أداجيوم )بيان عام عملي(؛ القول املأثور هو بيان عام على أن يتم . ۲

س، مثل عبارة "كل شخص أساسا الذي االتفاق عليه من قبل كثري من النا
اجلملة شائعة واتفق كثري من يعيش يف هذا العامل تريد أن تكون سعيدا" 

 الناس.
 .إنثيميم )بالغة الوسيطة(؛ إنثيميم هي مجلة تفسريية للقول املأثور. ۳
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احلركة اإلسالمية األوزبكية اخلرباء الروح رمحات أن " يف كتاب جالل الدين
 .Hوقال( ۱۰۷: ۲۰۱٦رستندى ) ر" على النحو الذي نقلت عنهلتؤثر على البش

A. Overstreet " أو يف معىن اللغة اإلندونيسية "أقول . "طاب مسريةاخلالسماح
منظم )منظمة اخلطبةترتيب . "خطبة بك منظم اصطف بينما كان اجلنود يف موكب

واضحة  سورةتنظيما جيدا( سيخلق أجواء مواتية، مثرية لالهتمام، واليت تبني توزيع 
، وتعزيز الفكرة الرئيسية ويظهر لخطبةوذلك لتسهيل فهم مجاعة املواد املقدمة ل

من (۱۰۸-۱۰۷: ۲۰۱٦) رستندى كما أعرب.  تطور األفكار األساسية منطقيا
تتطلب املطابقة من جزء خطبة علم البالغةأن وجهة نظر  (۳٤: ۱۹۹۹) رمحات

 .اإلستهاللية اعةويف دراسة ابالجوه يسمى بر . ةخر خلطبة اآلإىل جزء النظامياات
عن تقي الدين األزريري يف عمله مع  نقلكما (۵۱: ۲۰۰٦) اسيحممد ش

 اإلستهالليةبرباعة واملؤمنات يف قيادايت السيوكيات" يفسر أن  إيلعنوان كبري "املع
واملقدمة يف العمل تتفق مع تكالوش / حمتوايت  / هو نوعية العمل األديب إذا إبتيدا

وقد أكده اخلطيب جالل . اآلية وأيضا اتخالوش مع إنتيها / غطاء من سيري
(، ٤۳۱ت: القاهرة: " )يفشر الدين القزويين يف "صحة اجلماعة علماء األزهرى ال

تاح وفقا ملا سيتم إدانته أو أن يتم نقلها وهو ما يكشف أن االفتتاح اجليد هو االفت
دين ال مث أكثر وضوحا يقول جالل. اإلستهالليةبراعة من خالل عمل، ويسمى 

 (.۷۵: ۱۹۷۳) يطالسيو 
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، وهو أن اإلستهاللية"و من االبتداء احلسن  نوع أخص منه يسمى براعة 
سبق يشتمل أول الكالم على ما يناسب احلال املتكلم فيه و يشري إىل ما 

 الكالم ألجله"
، اإلستهالليةبراعة  الذي من مقدمة جيدة هناك نوع يسمى اإلقتباسيوضح 

والذي يستخدم يف اجلملة األوىل، مث وفقا حلالة املتكلم وفقا ملا هو أن يتم تسليمها 
عندما . هو أوائل ومنتصف وهناية أانات اإلستهالليةبراعة وهكذا فإن . بعد ذلك

 كما هو مبني من قبل هيندي رستنديأن اخلطبة ي حيثتعادل على سياق منهج
عبد  كما هو و" للخطبة املخطوطات اإلستهالليةبراعة  أن (۱۰۵: ۲۰۱٦)

ناقشة أو وصف، والرتكيز امل، اخلطبة خلفيةاملقدمة مع  التوافق بنيالرمحن السديس 
 .واالستنتاجات

كاهنا يف الشيخ الدكتور عبد الرمحن السديس هو معروف من قبل الشعب  
لذلك، فمن الطبيعي أن أحدا يعتقد . املسجد احلرام يف مكة املكرمة لفرتة طويلة

ولكن احلقيقة . أنه ولد وترعرع يف مجيع أحناء األرض املقدسة من مكة املكرمة
ولد يف مدينة البكريية، وهي مدينة تقع يف حمافظة القصيم، مشال . ليست كذلك

 ألول مرة كاهنا وداعيا يف املسجد احلرام يف وقد عني. شرق حمافظة مكة املكرمة
ويف وقت الحق أصبح أول . عاما ۲۲، يف سن مبكرة جدا من ةهجري ۱٤۰٤

 ريةجه ۱٤۰٤شعبان من ۲۲ مرة يف صالة احلرمني الشريفني لألمة اإلسالمية يف 
، مث يف املرة األوىل اليت أتيحت هجرية  ۱٤۰٤ رمضان  ۱۵يف املستقبل، وهي 

 .مايف احلر اخلطبة  إلعطاء له الفرصة
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ابإلضافة إىل صلوات كل املسلمني على خدماته للمجتمع كانت كبرية، 
أيضا إعطاء بعض املنظمات تقديرا خاصا على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن 

، حصل أبنه "شخصية العام اإلسالمية" ۲۰۰۵ومن بني هؤالء يف عام . السديس
)جائزة ديب للقرآن( اللجنة املنظمة جلائزة ديب الدولية )املتجر مسلم أتثريا( من 

مايو، مت تعيينه رئيسا لرئيس اجلامع  ۸، وحتديدا يف ۲۰۱۲يف عام . للقرآن الكرمي
 .الكبري، مكة املكرمة ومسجد النبوي، املدينة املنورة

هي عمل أديب،  خلطبةاإن تعريفات خمتلفة لألدب ال تذكر أن املخدمة 
تلفة لألدب تفسر مع أمثلة األعمال األدبية اليت يعرفها كثري من وتعريفات خم

هل املقدمات جزء صغري من . الناس مثل الشعر والشعر والشعر والنثر وغريها
األدب العريب الذي هو نتيجة لإلبداع البشري والشعور اإلنساين كاستكشاف 

قيمة  ن أن كونذايت قبل أن يبدأ اخلطبة؟ لذلك يعترب هذا البحث ضروراي إلعال
خطبة هي واحدة من األعمال األدبية الالزمة واملهمة ليتم تعريفها إما من قبل 

 :هنا هو خمطط البحث الذي سيتم القيام به. األكادمييني أو املمارسني
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 صورة األوىل، ىف ترتيب البحث
 خطوات البحثالفصل السابع: 

اخلطوات إلكمال البحث الذي سيتم القيام به، فمن الضروري إعداد بعض 
البحث هو حماولة للحصول على . البحثية يف استكمال هذا البحث بشكل جيد

احلقائق أو املبادئ من خالل مجع وحتليل البياانت املتعلقة مبشكلة قيد الدراسة، 
 :بعد اخلطوات البحثية اليت ستجرى يف هذه الدراسة

 منهج البحث .أ
حتليل الواثئق، أو هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي ابستخدام طريقة 

. بعبارة أخرى القيام به غري تفاعلي ألنه ال جيمع البياانت من التفاعل مع اإلنسان
وميكن إجراء البحوث ابستخدام هذه الطريقة من خالل مجع وحتديد وحتليل 
وحتليل توليف البياانت ومن مث توفري تفسري مفهوم كائنات البحث اليت اختذت 

 .وم بديع الذي هو يف كائن البحث احملدديف العل إقتباسهي أنواع 

 نص اخلطبة

 مقدمة اخلطبة

ليال س ب اخلطبةا   

 

قتباسملعرفة نوع  ال   

ال س هتالليةملعرفة براعة   
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وهذا ما يتماشى مع ما ذكره سوكمايناات يف كتابه الذي يقول: "حتليل الواثئق هو 
مرحلة مجع وحتديد وحتليل وتوليف البياانت، ومن مث تقدمي تفسريات للمفاهيم 
والسياسات واألحداث اليت ميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غري 

 (.٦۵: ۲۰۱۲ات،سوكمادينا")مباشر
 تقريب البحث .ب

النهج املستخدم يف هذا البحث هو هنج البلغية، أو ابستخدام هنج ابجلاه 
ابدى املعريف الذي لديه وظيفة جتميل مجلة أو مجلة حبيث ميكن أن تبدو مجيلة 

هو  البالغةوبشكل أكثر حتديدا، فإن منهج البحث يف جمال علم . عندما حتدث
هو عبارة عن مجلة مؤلف من قبل املؤلف  قتباساإلنسخ" و "يعين  قتباساإلدراسة 

أو الشاعر من خالل تضمني مرور اآلية أو احلديث يف تسلسل اجلمل دون أن 
علي اجلرمي ومصطفى )مستمد من القرآن أو احلديث  اإلقتباسيفسر أن 

 (.۳۸٦: ۱۹۹٤أمني،
 نوع البياانت و مصادرها .ج

. البياانت، ومها االبتدائي والثانويوتستخدم هذه الدراسة نوعني من 
الوارد يف مقديبة  اإلقتباسالبياانت األولية املستخدمة يف هذه الدراسة هي أنواع 

يف حني أن مصادر البياانت الثانوية املستخدمة يف . خثبة عبد الرمحن السويدي
هذه الدراسة هي الكتب واجملالت والرسائل العلمية واألطروحات وخمتلف الفنية 
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 اإلقتباساملستمدة من مواقع اإلنرتنت اليت تناقش على وجه التحديد حول دراسة 
 لعلم البديع.

رب نمن املنيفة م طبةكوكبة اخل"مصدر البياانت يف هذه الدراسة هو كتاب 
يفة" من قبل عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس الذي نشرته املكتبة شر الكعبة ال
 .۲۰۰۲ة العلمية يف مكة املكرمة عام عو اإلمام الد

 السكاين و عيناهتا .د
إن أسلوب أخذ العينات املستخدم يف هذه الدراسة هو معرفة عدد املمثلني 

 طبةكوكبة اخل"الذين ميكن أن ميثلوا كامل النصبة عبد الرمحن السديس يف كتاب 
السديس الذي  يفة" من قبل عبد الرمحن بن عبد العزيزشر رب الكعبة النمن املنيفة م

أي العينات  ۲۰۰۲ة العلمية يف مكة املكرمة عام عو نشرته املكتبة اإلمام الد
بة عبدالرمحن السديس طعنواان خل ۵۰االستعمار يف هذا البحث هو . النظرية

ومبا أن السكان يف هذه الدراسة . كتوبة ومصنفة مع اثين عشر مواضيع خمتلفةامل
الذين ليس لديهم فئة معينة أو طبقية معينة، ميتلكون مسة متجانسة، أي السكان 

مث يعتمدون على جتانس السكان، فإن العينة املأخوذة من كائن البحث احملدد هي 
 ۲،۵خمطوطة خطبه هي  ۵۰من  %۵مث . من املخطوطات اخلمس اخلمسني ۵%

 .النصوص املقدمة ۳وتقريبها إىل 
 كيفيات مجع البياانت .ه
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تقنية . مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي تقنية التوثيق كيفيات
التوثيق هي عملية مجع البياانت اليت يتم احلصول عليها من الواثئق يف شكل كتب 
أو مالحظات أو حمفوظات أو رسائل أو جمالت أو صحف أو جمالت أو تقارير 

شبكات اإلنرتنت  حبثية يتم احلصول عليها مباشرة أو من وسائط إلكرتونية مثل
. والتلفزيون وغريها لدعم صحة البياانت البياانت اليت مت حتليلها يف هذا البحث

يف سياق هذه الدراسة، فإن البياانت اليت سيتم البحث فيها ابستخدام هذه التقنية 
رب الكعبة نمن املنيفة م طبةكوكبة اخل"ىف كتاب يف املقدسة  اإلقتباسهي نوع من 

ل عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس الذي نشرته املكتبة اإلمام يفة" من قبشر ال
 .۲۰۰۲ة العلمية يف مكة املكرمة عام عو الد

 حتليل البياانت .و
لتقييد واحلد من االخرتاعات أن تكون البياانت اليت يتم أمرت، املنظمة 

عملية التحليل هي . واملوجهة وفقا للصياغة املشكلة من الضروري حتليل البياانت
 :واخلطوات املتخذة هي. حماولة لتحديد اجلواب على مسألة الصيغ اليت مت إنشاؤها

رب الكعبة نمن املنيفة م طبةكوكبة اخل"ىف كتاباختيار كائن البحوث واضحة، .أ
يفة" من قبل عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس الذي نشرته املكتبة شر ال

 .۲۰۰۲ة العلمية يف مكة املكرمة عام عو اإلمام الد
لتحديد موضوع . أخذ عينة من خطبة النصب وفقا ملواضيع خذبة خمتلفة .ب

نظرية الدعاية من النماذج اقرتضت خطب من قبل خرباء علم حول خمتلف 
 اخلطبة. الدعاية
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 خطبته خمطوطة من املواضيع اليت كانتاملقدة اخلطبة  فصل .ج
اليت مت اختيارها كموضوع املقدمة اخلطبة  الواردة يف نص إقتباسحتديد نوع  .د

مث لتسهيل يف . اإلقتباسبديع الذي يناقش الللدراسة ابستخدام كتب علوم 
اليت فهرش ملااملستمدة من القرآن الكرمي، مث تستخدم معجم املقتبس  حتديد

قسم الصناعات سلوب اإللتفات ألا كتبها حممد فؤاد أبدول الباقي و
 البالغة القرآنية. السمكية

اليت مت العثور عليها إلدراج  إقتباسياانت لتحديد أي نوع من جدولة الب .ه
 .ددة سلفااملقدمة احملإقتباسالنص من النوع 

وجه املقدمة  يفاخلطبة  دد سبقا من املواد خمطوطة معاحملنوع  إقتباسضبط  .و
 .اخلصوص

جعل حتليل البياانت اليت تصف البياانت اليت مت احلصول عليها مع تفسري  .ز
املنطق اليت صممت خصيصا لنظرية يف سياق دراسة األدب العريب يف جمال 

 بديع إقتباسالعلوم 
 .ج من نتائج املناقشةا استنت .ح

 تركيب الكتابةالفصل الثامن:
املنهجية املتعارف عليها الكتابة هي  الكتابة املستخدمة يف البحوثتركيب 

، جونونج جايت ابندونكن  انو ساجلامعة اإلسالمية احلكومية يف اجملتمع األكادميي من
وخاصة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مع أربعة فصول النقاش الذي حيتوي 

 :ة كل فصل اليت سيتم مناقشتهاالتاليعلى مناقشة خمتلفة، واملناقشة 



 
 

25 

 

هذا الفصل يناقش خلفية البحث، وصياغة سوف الفصل األول، يف  .أ
املشكلة، أهداف البحث، وفوائد البحوث ومراجعة األدبيات، إطار البحث، 

 .وطرق البحث، والتدابري من البحوث اليت ستجرى
أما الفصل الثاين، هذا الفصل حملة عامة عن النظرايت النظرية يف العلوم  .ب

، مث يناقش نظرية مة اخلطبةمقد واخلطبة  بديع والنظرايت حولال اإلقتباس
 .أن حتدى مالءمة النص مع نص آخر

أما الفصل الثالث، وهذا الفصل هو مناقشة النتائج وحيتوي على نتائج هذين  .ت
يف وقت الحق من مقدمة اخلطبة عبد الرمحن السديس في إقتباسالنوعني من 

 وفقا اضرة ألقاهاللمقدمةاخلطبة احملالنقاش حول مدى مالءمة املواد خمطوطة
 .معينةمقدمة 

الفصل الرابع، ويتضمن هذا الفصل ملخصا ألحباث هو احلل لصياغة  .ث
اجلامعة املشكلة مث سيتم تناوهلا توصيات البحوث للمجتمع األكادميي

 واألكادميينيونونج جايت ابندوجنكن  انو ساإلسالمية احلكومية 
 .واألكادمييني واملمارسني احملاضرات الدعايةاألدبية

 


