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 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 :يالفصل الدراس م

 أستاذ املادة:
 د. رأفت حممد رشيد ميقايت. أ.
 د. صالح الدين اهلواري. 

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري عدد ساعات التدريس:

45 30 15 
 :: وصف المقررأوًل 

لصرف االنحو و ته مادة تاج لدراسوحي، هذا املقرر أحد املقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 ( كمتطلب سابق.1)

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 إىل متكني الطالب من: واألدب  يهدف تدريس مادة اخلطابة

 العربية.اللغة إدراك ما للقرآن واحلديث الشريف من فضل على  -1
مالاله وسالالعيهل ومحلهالالل ه مالالن الشالالعر اإلسالالالمع ق الالل عشالالق أ الالحابه ملبالالدأ اإلسالالال  بديعالالةطالالالع علالالى  الالاةج  رعالالة اال -2

 يته يف كل أفق. برا
  ت قيف ألسنتهل، واألخذ بيدهل يف سبيل التحديث واعتالء املنابر. -3
 ىل موقف اإلسال  من الشعر والشعراء.إلتعرف ا -4
 إدراك أثر القرآن الكرمي واحلديث النبوي يف اللغة واألدب. -5
عوة اإلسالمية إ ن و اةج من أشعارهل اليت خدمت الد  لى هللا عليه وسلل طالع على سري شعراء الرسولالا -6

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 اخلطة الدراسية
 (21241اخلطابة واألدب ) قررمل

 الوجيز يف أصول اخلطابة وآداهبا/ د. رأفت حممد رشيد ميقايت.
 :الكتاب المقرر حماضرات للدكتور صالح الدين اهلواري.
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 ظهورها.
 ستفادة من تلك األشعار واالستشهاد هبا يف مواقف الوعظ واإلرشاد.اال -7
 :: محتوى المقررثالًثا

 القسل األول: اخلطابة.
: الوجيز يف أ ول اخلطابة وآداهبا  : أ.د. رأفت امليقايتأوالا

                                                           (ساعات 3)                .           اأنواعهو اترخيها، و أمهيتها، و اخلطابة: معناها، املبحث األول :   -
 .اخلطابة لغةا  -

 .ااخلطابة ا طالحا  -

 .موقع اخلطابة من أ ول االستدالل -

 .أمهية اخلطابة -

 .نبذة اترخيية عن فن اخلطابة -

 :أنواع اخلطبة -

 .اخلطبة السياسية -1

 .اخلطبة القضائية -2

 .بة االجتماعيةاخلط -3

 .اخلطبة احملفلية -4

 .احملاضرة -5

 .اخلطبة الدينية اإلسالمية -6

 .إعداد اخلطيب -

 .آداب اخلطيب مع السامعني -

 ساعات( 3)                                                            .اخلطبة: بنياهتا، تنسيقها :املبحث الثاين

 .أو مراحلها بةأقسا  اخلط -



 

3 

 .اليت حيتاج ها الباحث واخلطيب بشكل ملح ومهلمن التآليف  -

 .أمهية التفسري املوضوعع وفوائده -

 .نصائح عامة يف أسلوب اإللقاء -

          ساعات( 9)                       .خطب خمتارة من مجهرة خطب العرب )أمحد زكي صفوت(املبحث الثالث :

  لى هللا عليه وسلل مبكة حني دعا قومه. لنبي لأول خطبة  -1

 خطبة يو  فتح مكة. -2

 خطبته  لى هللا عليه وسلل يف االستسقاء. -3

 خطبته  لى هللا عليه وسلل يف حجة الوداع. -4

 خطبته  لى هللا عليه وسلل يف مرض موته. -5

 يدعو قومه إىل اإلسال . رضع هللا عنه خطبة أك ل بن  يفع -6

 موته. و ية أيب طالب لوجوه قريش عند -7

 خطب أيب بكر الصديق وو اايه رضع هللا عنه. -8

 خطبته يو  قبض الرسول  لى هللا عليه وسلل. -9

 خطبته بعد البيعة. -10

 فتح الشا . -11

 رضع هللا عنه. خطبة أيب بكر -12

 .رضع هللا عنه خطبة عمر -13

 .رضع هللا عنه خطبة عبد الرمحن بن عوف -14

 خطبة لسليمان بن عبد امللك. -15

 .عبد العزيز خطب عمر بن -16
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 .رضع هللا عنه  يته  لى هللا عليه وسلل لسعد بن أيب وقاصو  -17

 و يته  لى هللا عليه وسلل للمجاهدين. -18

 :اإلسالمي القسم الثاين: األدب 

o يف القرآن الكرمي. 

o شعراءموقف الرسول  لى هللا عليه وسلل من الشعر وال. 

 (ثالث ساعات)                      :                                                        شعراء الرسول 

 :(ساعة واحدة) مكانة الشعر يف اجلاهلية 

 . (ساعتان) مكانة الشعر يف اإلسال 

o حسان بن اثبت. 

o كعب بن مالك األنصاري. 

o عبد هللا بن رواحة. 
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 (ث ساعاتثال)              :                                                            شعراء آخرون 

o كعب بن زهري. 

o النابغة اجلعدي. 

o طيئةاحل. 

 (ساعة ونصف)                                         .موقف اخللفاء الراشدين من الشعر والشعراء 

 (ساعة ونصف)          .               أثر القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف اللغة واألدب 

  (ثالث ساعات)          .                                          أغراضهمظاهر الشعر اإلسالمع و 

o الوعظ واإلرشاد. 

o و ف املعارك والفتوح. 

o املديح. 

o اهجاء. 

o الراثء. 

 :: األساليب واألنشطةرابًعا

 .احملاضرة واملناقشة، مشاركة الطالب وحتضري جمموعة من اخلطب وعرضها أما  زمالئهل

 يم:: التقوخامًسا
[ عالمة للمادة 70في نهاية الفصل، و])في مادة األدب اإلسالمي( الكتابي ة لالمتحان عالم [30] -

 .المتممة )الخطابة(

 عالمة للعملي(. 30عالمة للكتابة،  40ي )وتوزع عالمة الخطابة كاآلت -

 ة من مئة.سوى العالم -الخطابة واألدب– والربط بين -
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 : المراجع:اسادسً 
 

 العرب ، أحمد زكي صفوت.خطب جمهرة  -1

 سلسلة شعراء الدعوة اإلسالمية. -2

 األدب اإلسالمي، د. شوقي ضيف. -3

 .أدب صدر اإلسالم، د. واضح الصمد -4

 


