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 شكيل أمحد     : منسق املادة  

  عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداا،          
 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،  

 . جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد

  بن حممد منشا مسيع اهللا زبريي .د  -١  املراجعون : 
  وعضو هيئة التدريس رئيس قسم اللغة العربية وآداا،       

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،  

 . جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد

 عبد املجيد بغدادي .د  -٢

  عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداا،  
 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،  

 . جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد

   حارث سليمحافظ د.   -٣
  عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآداا،  

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،  

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد. 

 نازيه كوهر     -٤

  باحثة مشاركة بقسم اللغة العربية وآداا،  
  . جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 املقدمة 
املرسلني وعلى آله وأصحابه   احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد

 أمجعني! 

 :أما بعد 

عام   املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  ُأنشئت  فرص  ١٩٧٣فقد  توفري  دف  م 
تسمح له الظروف املعيشية والوظيفية بالتفرغ واالنتظام يف الفصول  الدراسة لكل من مل  

 .الدراسية يف املدارس واجلامعات التقليدية

بغية جعل الثقافة والعلم يف متناول اجلميع اعتمدت هذه اجلامعة منهج التعليم 
التوجيهات   مع  والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل  اجلامعة  أن  حبيث  ُبعد،  عن 

ة، فيقوم الطالب بتحليل التمارين والواجبات بالتعاون والتنسيق مع مرشد الطلبة الالزم
أحد املراكز  إىل    اُملَعيَّن من ِقَبل اجلامعة، ويف اية الفصل الدراسى يطلب منهم احلضور

 . الفرعية للجامعة ليؤدوا االمتحانات النهائية 

العالمة إقبال املفتوحة من البداية اهتمامًا نظرًا ألمهية اللغة العربية اهتمت جامعة  
العربية وتوطيد أسسها يف سائر أطراف باكستان، وُأنشئت  اللغة  بالغًا يف سبيل نشر 
كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية لتبذل جهودها املضنية لتحقيق تلك األهداف 

املر  .املنشودة لكافة  الدراسية  املناهج  بتصميم  الكلية  والثانوية  :  احلوقامت  اإلبتدائية 
توصلت إليه الدراسات احلديثة، كما أا قامت بتدريب   والكلية واجلامعية يف ضوء ما

 . معلمي اللغة العربية يف املدارس والكليات حسب املناهج احلديثة
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" الكتاب  وهذا  العليا،  الدراسات  اآلن  تقدم  واإلمالءوهي  ملرحلة  اإلنشاء   "
ايالبكالور اللغة  يف  أمحدوس  شكيل  وترتيبه  وتنسيقه  جبمعه  قام  الذي  وآداا    .لعربية 

حماضر بقسم اللغة العربية، كليه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جبامعة العالمة إقبال 
فتوحة إسالم آباد وساعدت يف مراجعته خنبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة امل

والدراسات اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال املفتوحة،  العربية وآداا، كليه اللغة العربية  
  . اسالم آباد

يف احلقيقة أن هذا النضج الذي شهدته كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
ورئيس  حمي الدين اهلامشي،  نتيجة للرعاية الكبرية من جانب عميد الكلية األستاذ الدكتور  

 . لقيوم، فهما جيدران بكل الشكر واالمتناناجلامعة فضيلة األستاذ الدكتور ضياء ا

ويف اخلتام ندعو اهللا تعاىل أن حيقق هلذا الكتاب األهداف املرجوة وأن جيعلنا يف 
 . خدمة هذه اللغة املباركة وهو حسبنا ونعم الوكيل

  
 

 الدكتور مسيع اهللا زبريي

 رئيس قسم اللغة العربية وآداا

  كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  
  جامعة  العّالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  التمهيد 
املرسلني وعلى آله وأصحابه   احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد

 . يوم الدينإىل  أمجعني، ومن تبعهم بإحسان

 أما بعد:

يف   كتاب  "فهذا  واإلمالءمادة  ملرحلة  اإلنشاء  نقدمه  اللغة  وس  ي البكالور"  يف 
 . العربية وآداا

ومن املعلوم أن اللغة وسيلة التفاهم بني الناس يتحدث ا مجيع الناس وهي أعظم 
إجناز بشرى على ظهر األرض وأكثر استخدامًا تنتمي أسس احلضارة والثقافة والتقاليد  

وكذك اإلنسان   .لغة ما قامت احلضارة وال املدنية لإلنسان اللغة فلو ال الإىل    واألديان
ي إال بالتعرف على مبادئ  تّ أتييف أمس احلاجة إىل تنمّية ملكة اإلنشاء وذيبها وهى ال

بنا هذه  رتّ قدمّنا ومجعنا و  ةذه املناسباإلنشاء وأصوله أوًال: مث على التمرين والتدريب و
ئ اإلنشاء واإلمالء جبميع  دوهو التعرف على مبا  نشود، أالتحقق اهلدف املياملادة كي  

   حيه فهذا الكتاب يشمل بعض املوضوعات اهلامة مثل:وان
 . )مبادئ فن اإلنشاء(املّقدمات اإلنشائية   -١

 .)أصول وتطبيقات (موضوع التعبري  -٢

 .)أصول وتطبيقات (فن الرسائل   -٣

 الطلبات (استدعاءات) -٤

 واحلكايات. صالقص -٥

 والترقيم. قواعد اإلمالء  -٦

يث جعلنا مادة  حبوقد وضعنا هذه املادة حتت خطة مرسومة من قبل الكلية  
الترتيب   وذا  آخرها.  عليهايف  األسئلة  وضعنا  مث  األول  يف  وحدة  كل 
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لكل الوحدات أخذا من بعض الكتب اهلامة يف    ة يق قد وضعنا املادس والتن
تلك املادة املذكورة  يف آخر الوحدة كمراجع ل  هااإلمالء الىت ذكرناواإلنشاء  

 يف كل وحدة من الوحدات التسع.

وكذلك  األهداف  حتديد  هو  معينا  مسلكًا  املادة  هذه  تنسيق  يف  سلكنا  وقد 
الضوء على التعارف لكل وحدٍة والتعريف باملحتويات يف بداية كل وحدة. مث تسليط  

ل وحدة ليجيب مفردات الوحدة دون إجياز خمل وإطناب ممل، وأوردنا األسئلة يف اية ك
د دراسة الوحدة وفهمها،كما ذكرنا املصادر واملراجع يف اية الكتاب بع  الطالب عليها

 .املصادر األصلية واملراجع اهلامةإىل  ليتمكن الوصول

 -حفظه اهللا تعاىل-قد أسهم رئيس قسم اللغة العربية الدكتور مسيع اهللا زبريي  
الصورة بآرائه القيّمة، ولوال تشجيعه املستمر يف مراجعة هذه املادة وإخراجها يف هذه  

املبذولة إلخراج  ودعمه املتواصل وآرائه السديدة ملا أمكن قطف مثار اجلهود املضنيه 
هذه املادة ذه الصورة املالئمة، فهو جيدر بكل الشكر و العرفان، وجزاه اهللا خري اجلزاء  

 .يف الدارين

جهود هذه اجلامعة لبّث لغة القرآن الكرمي  ويف األخري ندعو اهللا تعاىل أن ُيثمر  
اللغة  يف أرجاء باكستان و حيقق هلذا الكتاب األهداف املرجوة  وجيعله مفيدًا  ملتذوقي

 . العربية وآداا 

 . آمني يا رب العاملني             

 . واهللا ويل التوفيق

 شكيل أمحد 

 منسق املادة

  وحماضر بقسم اللغة العربية
  لدراسات اإلسالميةكلية اللغة العربية وا

    جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد 
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املبادئ   ا  ويقصد  اإلنشائية  املقدمات  عن  الوحدة  هذه  يف  َتَحّدثنا 
والتقاسيم واملصطلحات اليت ينبغى للمتعلم أن ُيحيط ا قبل أن ميارس األنشطة 

مثل اإلنشاء التحريري واإلنشاء الشفهي، اإلبداعي والوظيفي وكذلك   اإلنشائية.
   حتّدثنا عن فنون اإلنشاء: املكاتبات واملناظرات واألمثال وغريها من الفنون.
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  : يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أنهذه الوحدة  بنهاية 

  .وموضوعه،واستمداده  يعرف املقصود باإلنشاء،  -١
 أن يراعيها قبل الشروع يف كتابة املوضوع  جيب يذكر األمور اليت -٢

 كتابة موضوع اإلنشاء   يعددخطوات  -٣

  .موضوع اإلنشاء يذكر املراحل اليت جيب أن مير ا كاتب -٤

 يتعرف تقاسيم اإلنشاء باعتبارات خمتلفة. -٥

 رق بني االنشاء الشفهي واإلنشاء التحريري. في -٦

 بني اإلنشاء الوظيفي واإلنشاء اإلبالعي. يقارن  -٧
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ا قبل  واملصطلحات اليت ينبغي للمتعلم أن حييط  املبادئ والتقاسيم  : يقصد ذه املقدمات
 : هذه املقدمات أن ميارس األنشطة اإلنشائية،ومن بني

  اإلنشاء  مبادئ فن

 : واألصول اليت ُيَميَُّز ا فّن اإلنشاء من غريه،وهياألسس    :املراد ذه املبادئ

اإلنشاء واصطالحًا  تعريف    شيمي   الغالم  أنشأ:    تقول   والوضُع،  واإلجيادُ   رعالّش:  لغًة 
 . وضعه:    احلديث   فالن  وأنشأ  أوجدهم،  : العامل  وأنشأاهللا  املشي،  شرعفي إذا

. بلفظ  عنها   التعبري   مع   وتأليفها   املعاين   استنباط  كيفية  به  ُيعرف   علم  واصطالحًا
  الكتابة   من   صنفًا  یيستثن  ال   الكاتب   ألن  وذلك   العلوم   مجيع  من   ُفستمد  وهو .  باملقام  الئق

 .  البشرية  املعارف   كل  ويتعّمداإلنشاءيف  املباحث   كل   يف   فيخوضُ 

والتعبري وتنسيقها،   كيفية مجع املعاين، والتأليف بينها،  به   وهو العلم الذي يعرف 
بليغة بعبارات  كما  عنها  (التعبري)  مصطلح  املفهوم  هذا  يف  (اإلنشاء)  مصطلح  وُيراِدُف 

نستخدمه يف معاهدنا ومدارسنا، وإن كان مصطلح التعبريأعم وأمشل؛ألنه يطلق يف األصل 
  .عن نفسه أو غريه على ما ُيَعبُِّربه اإلنسان 

  . ُيَعبُِّربه اإلنسان عن نفسهفيطلق فياألصل على ما    أما مصطلح اإلنشاء 

مناسبة   عن معناها، ونظها يف مجل  الكالم العريب من حيث انتقاء كلماته املعربة:   موضوعه 
   .للغرض اَملُسوق إليه الكالم، وفقرات متآخية يف دالالا،ومرتبة ترتيبا منطقيا

 



٦ 
 

�a��n�à���ê†a‡@ @
 ا  سواء كان شعرا أو نثر  كالم البلغاء،  من

  فضله:

عما  األغراض،واإلعراب  تأدية  يف  واضح  أثر  املكتوب  أو  املنطوق  للكالم 
واحلفاظ على العلوم واملعارف بتدوينها واستفادة األجيال   الذهن،  يف  يدور

 . املتعاقبة منها

وترتيب   ه:مثرت املنطقي،  التفكري  على  وَيعِّوُدهم  املتعلمني،  أفكار  ويعمُِّق  ُيَوسَّع 
  .أسلوب أديب رفيع  يف وعرضها األفكار،

  : واضعه

فّن اإلنشاء بالتأليف يف أول األمر،ولكنه كان يف مجلة فنون اللغة العربية؛    خصّ مل يُ 
 ديوان اإلنشاء يف العصر العباسي، وبالتحديد يف منتصف القرن الثالث  شب شباب   یحت

ديوان   مجع ما صدرعناهلجري؛ فأخذ البلغاء مييزون مسائل هذا العلم بالتدوين، فمنهم من  
ما أِثـَر عن   ومنهم من مجع أفضل  أو املقامات،  أو اخلطب،  اإلنشاء من بديع املراسالت،

وبدائع اجلمل،كما فعل اجلاحظ يف كتابه: (البيان والتبني) ومنهم  العرب من ُغَرِر اخلطب،
يف املضاف   بمن مجع أمثال العرب،وموجز كالمهم، كما فعل الثعاليب يف كتبه: (ِثَمار القلو

ومنهم من مزج   و(سحر البالغة) و(التمثيل واملحاضرة)،  اخلاص)،  واملنسوب)، و(خاص 
فعل أبو هالل العسكري يف كتابه (الصناعتني)، وابن   مسائل علم اإلنشاء بعلم البالغة كما

 األثري يف كتابه (املثل السائر). 

ذي جنده يف: (ديوان ُخصَّ هذا الفن بالتأليف على النحو ال  : ويف العصر احلديث
اإلنشاء)للسيد أمحد اهلامشي، و(أصول اإلنشاء واخلطابة) للعالمة حممد الطاهرابن عاشور، 
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مفرداته   و(التعبرياللغوي  معلوف،  نظمي  البالغي) لألستاذ  والتحليل  اإلنشاء  و(املجيد يف 
 )بري واإلنشاء التع  وتراكيبه) لألستاذين: أمحد حممد هريدي، وأيب بكر عبد العليم، و(مهارات 

  ......لألستاذ أمحد متويل

  : كيفية الشروع يف عمل موضوع اإلنشا

فكرة من   أو طلب منك أن تكتب عن ،)إذا أردت أن تكتب يف موضوع (ما 
  :عليك أن تراعي املراحل اآلتية  فينبغي  األفكار،

  أوال: مرحلة التفكري؛ 
وما  أي املوضوع،  على  التعرف  يف  الفكر  إعمال  عنه:  معرفة   يتفرع  جزئية  أفكار  من 

  .واعية،تتسم بالشمول، والتنسيق، والتهذيب،والترتيب املنطقي

 : ومما يعني على ذلك

  .الفكرة العامة للموضوع، وما يتفرع عنها  القراءة املتأنية عن    (الف)
  .املوضوع  وضع األسئلة املتنوعة الشاملة جلميع أفكار   (ب) 

   .واملعلمني، ومناقشتهم مناقشة علمية فيهاُجِمَع من معلوماتمشاركة الزمالء    (ج) 

   :أوالكتابة  الصياغة   مرحلة :ثانيا
ق انتقاء األلفاظ املعربة عن يطر  عن  التزاوج بني املعاين واأللفاظ؛ وذلك  وفيها يتّم

  .ًاّيمعانيها، ونظمها يف مجل وأساليب بليغة، وفقرات متآخيةداللِ 
  : اإلنشاء يتكون عادة من واعلم أن موضوع  

  مقدمة للموضوع:    )أ(
  . وفيها يذكر التعريف باملوضوع، واهلدفمنه

  صلب املوضوع:   )ب(
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اليت يتكون من جمموعها  وفيه يكون احلديث عن كل فكرة من األفكار اجلزئية،
  .املوضوع

   :اخلامتة  )ج(
   .وفيها يتم تلخيص املوضوع، وتقدمي املقترحات والتوصيات

  :مرحلة االنتقاءات والتصويبات  :ثالثا
 يتعني   ما   وإصالح  حذفه،  ينبغي  ما   وحذف  ُكِتَب،   فيما  النظر  ترداد  يتم   وفيها

  .دقيقا  حتريرا املعاين  إصالحه،وحترير

 باحلوليات،   تعرف   قصائد   له  فكانت   ، یسلم   أيب   بن  زهري   بذلك  اشتهرعن    وممن
 يف  قبيلته ء ماعل  على  ويعرضها  أشهر  أربعة  يف   ويهذا  أشهر،  أربعة  يف  القصيدة  ينظم فكان 
  .أشهر أربعة

  :تنبيه
 ألن   وذلك  هلا؛   تابعة  األلفاظ   وأن   املعاين،   كله  ذلك  عماد   أن إىل    تنبهت  لعلك 

 واملعىن  اللفظ   ن حسا،في  اتليق  ألفاظ   ألنفسها   طلبت   سجيتها  على   إذاتركت   املعاين 
 هو  ما   لفوات   احلسن   فات   هلا  تابعة   املعاين   وُجِعَلت   ُمتكلفَّة   باأللفاظ   ُأِتيَ   مجيعا،وإذا

 الكالم  لكون  ؛ حٍ ُقب  جهة   الكالم   ُحْسن  جهة   صارت   رمبا   بل   اَألوَلى،  والغرض   املقصداألصلي 
 .هُمَشوَّ  باطن   على هُمُموَّ   كظاهر 
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  : أقسام اإلنشاء

  : متعددة  أقسام إىل   ينقسم اإلنشاء باعتبارات خمتلفة

  : التقسيم األول

   :إىل قسمني  من خالهلا   ى ؤّدينقسم اإلنشاء باعتبار الوسيلة اليت يُ 

  األول: اإلنشاء الشفهي

 .الثاين: اإلنشاء التحريري

  :أما اإلنشاء الشفهي

أفكار عن الذهن من  يدور يف  يعرب عما  الذي  النوع   طريق األصوات  فهو ذلك 
  .اللسان ووسيلته    اللغوية،

  :ومن أنواعه

  ...املحادثة، واخلطب والدروس واملحاضرات واملجالس األدبية 

  : يراعي يف هذا النوع من التعبري   ومما ينبغي أن 

  العناية مبخارج احلروف وصفاا الذاتية من: جهر ومهس، وشدة ورخاوة وتوسط،  (أ)   
  .....واستعالء واستفال،  ق،يم وترقيوتفخ

عن  ) ب( بغنة،واإلخفاء،  الصفات  االبتعاد  السياق؛كاإلدغام  من  املكتسبة    التجويدية 
 . واملدود الزائدة عن املد الطبيعي؛ ألن ذلك خاص بالقرآن الكرمي   واإلقالب،
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املقام، فأداء الشعر الذي ُيسمى باإلنشاد خيتلف   يقتضيها  التمييز بني طرق األداء اليت  (ج) 
 اخلطب، وأداء اخلطب خيتلف عن أداء املحاضرات العامة، وهكذايف أدائه عن أداء  

املوقف واملقام والسياق، ومن شروط البالغة أن يأيت األداء  تتنوع األداءات بتنوع
  .مطابقا ملايقتضيه احلال

   .واألسلوب  والتركيب،   تطبيق القواعد واألصول اخلاصة بالصيغة،  ) د(

  .بساطة املعاين، وقلة تركيبها واإلغراب فيهااستعمال األلفاظ السهلة، مع   (هـ) 

  وأما اإلنشاء التحريري:

   .ووسيلته القلم   )الكتابة( طريق التدوين  فهو ذلك النوع الذي يعرب عن األفكار عن

  ومن أنواعه: 

   :مما يراعى يف هذا النوع من اإلنشاء ...كتابة املقال،واملراسالت،
  .اإلمالئيةمراعاة القواعد      (أ) 

  .االلتزام بالقواعد،واألصول اليت تتعلق بالصيغة،والتركيب،واألسلوب   )ب(
يف  مراعاة األصول،والقواعد اليت تتعلق باألنشطة اإلنشائية، فاملقال األديب خيتلف)   ج(

  ...يف العرض عن السرد القصصي عرضه عن املقال العلمي، وكالمها خيتلف

  .الترقيم استخداما دقيقاعالمات    استخدام  د) (

  : التقسيم الثاين  

  : قسمنيإىل    يصنف اإلنشاء باعتبار الغرض 

 . اإلنشاء الوظيفي :لاألو
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  . اإلنشاء اإلبداعي:  الثاين

  : أما اإلنشاء الوظيفي

احلياة العلمية   يف خمتلف مواقف   فهو ذلك النوع من التعبري الذي حيتاج إليه اإلنسان
ومالء االستمارة، وكتابة   واملحاضرات،  والسَِّير،  واالجتماعية مثل: كتابة الرسائل،والعملية  

  ....والربقيات  واإلعالنات،  وكتابة الالفتات،  والتقارير،  والنشرات،  املذكرات،

  :وميتاز هذا النوع من التعبري بأنه

  . واملعلوماتأقصر حتديدا واختصارا من غريه يف توصيل األفكار    )  أ( 

  . أقل اهتماما بأساليب التجميل اللغوي واللفظي  (ب)  

 . اليركز على اخليال والعاطفة   )   ج(

  الوضوح والدقة،وعادة ما خيضع ألمناط وأساليب معينة متفقإىل    يوجه اهتمامه      )د(

 عليها

  وأما اإلنشاء اإلبداعي: 

واألحاسيس واخلواطر النفسية بأسلوب أديب فهو ذلك النوع الذي يعرب عن املشاعر  
  .... األديب  ري، مثل: كتابة الشعر والتراجم، والقصص األديب، واملقال ثِ ق ومُ شّومُ 

   :ويتسم هذا النوع مبا يلي

  .الواضحة يف التعبري عن فكر صاحبه، وخواطره النفسية  الذاتية  (أ) 

 . احلياةإىل    نابع من إضافة األديب نظرته  اإلبداعياألصالة يف التعبري؛ ألن التعبري   ب) 
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تتما وإا  بعض،  بعضها يف  متداخل  األربعة  التقاسيم)  معينة؛ يوهذه  زباعتبارات 
  إذا كانت وسيلته اللسان فهو شفهي، وإن كانت وسيلته   فمثال اإلنشاء احلواري

وظيفي، وإذا كان تأدية غرض معني فهو    منه  القلم فهوحتريري، وإذا كان الغرض
  .یواملشاعر فهو إبداع  املتعة األدبية ونقل األحاسيس  منه الغرض

نوعني: األول: اإلنشاء إىل    ومن العلماء من قسم اإلنشاء بإعتبار املراحل اليت مير ا  املحوظة:
اإلنشاء اللفظي؛ وذلك ألن املعىن أسبق يف عملية اإلنشاء. ومنهم  : املعنوي، الثاين

إىل ثالثة أقسام: القسم األول: اإلنشاء الساذج،   َقسََّمه باعتبار الرتبة أو الطبقةمن  
األنيق اإلنشاء  الثالث:  القسم  العايل،  اإلنشاء  الثاين:  َقسَّمه  .القسم  من  ومنهم 

إىل األسلوب  أو  واإلنشاء   باعتبارالنمط  احلواري،  اإلنشاء  منها،  عدة  أقسام 
واإلن  القصصي  الوصفي،  واإلنشاء واإلنشاء  التفسريي،  واإلنشاء  السردي،  شاء 

 . اإليعازي، واإلنشاء الربهاين، واإلنشاء األديب واإلنشاء العلمي
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 : منها  ة، ة امللكة اإلنشائية وسائل عّدّيلتنمِ 

 السماع اجليد   -١

   : ويقصد بالسماع اجليد 
واألداءات العربية    األصوات اللغوية، واأللفاظ واألساليبإىل    اإلنصات واإلصغاء

التلقي واملشافهة، أو   مباشرا عن طريق  واملعلمني مساعا   واخلطباء،  من املجيدين من القراء، 
مباشر عن بذلك، كإذاعة   ساعا غري  املعنية  اإلعالم  وسائل  والقناة   طريق  الكرمي،  القرآن 

 . ....الفضائية

 : إىل  السماع اجليديؤدي  :السماع أمهية

األداء اللغوي اجليد الذي ينبغي علينا أن نستعمله يف مجيع شئون حياتنا،   (أ) 
  .والعامية  من األداءات املعيبة الناشئة عن االزدواج اللغوي بني الفصحى   لنتخلص

  القضاء على اخللط واللبس بني األلفاظ املتشاة ودالالا؛   (ب)  
  الفصيحة وحفظها مطالعة النصوص    - ۲

وحفظ  واعية،  مطالعة  النصوص  ومطالعة  اهلادفة،  املتنوعة  القراءة  أن  يف  الشك 
جيد أشعارهم، ونثرهم   والسنة النبوية، وما أثر عن العرب من   منها كالقرآن الكرمي  الفصيح 

 : يساعد على  -

    .تنميةالثروة اللغوية    ) أ(
  .تنوع األساليب العربية )  ب(

تعبريا   (ج)  املعربة،  العربية  واألساليب  واأللفاظ،  األصوات،  انتقاء  على  القدرة 
  .ومالئما للمقام صادقا،
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ووجه : (االجتماع ابن خلدون يف مبثل هذا يف مقدمته فقال  علم  ولقد نادى رائد
أخذ نفسه حبفظ كالمهم القدمي اجلاري ي  بغي هذه امللكة ويروم حتصيلها، أننالتعليم ملن ي

واحلديث، وكالم السلف، وخماطبات فحول العرب يف أسجاعهم   القرآن  من  أساليبهمعلى  
لكالمهم   وأشعارهم،  حفظه  لكثرة  يرتل  حىت  فنوم؛  سائر  يف  أيضا  املولدين  وكلمات 

 ).مناملنظوم واملنثورمرتلة من عاش بينهم، ولقن العبارة منهم 

ونقل معانيهم؛   ر الُكتاب،وال جيوز للمتعلم أن جيعل ُجل عنايته االقتباس من آثا
ألن االعتماد على ذلك ُيَصُريه غريقادر على جماوزة معاين السالفني، نعم جيوز له ذلك يف 
ابتداء التعلم، إذا مل يستطع يف وقت من األوقات إحضار معىن، أن يأخذ رسالة أو شعرا  

 ". دون ألفاظه، مث يكلف نفسه التعبري عنه  فيحوي معانيه

جيب على املبتدئ يف )  ن األثري يف كتابه (اجلامع الكبري) إذ قالوهذا ما قصده اب
ويتدبر   معانيها،  على  الشعر،ويقف  من  قصيدة  أو  الرسائل  من  رسالة  يأخذ  أن  هذاالفن 
أوائلهاوأواخرها، ويقرر ذلك يف قلبه، مث يكلف نفسه عمل مثلهامماهو يف معناها، ويأخذ 

  ظة من عنده َتُسدُّ َمَسدَّها. تلك األلفاظ، ويقيم عوض كل لفظة منها لف
ي  وكذلك ال جيوز للمتعلم أن يقتصر على أسلوب واحد يعلق عليه،مثل أن يقتصر عل 

إال ذلك،    ذهنه   يف   أسلوب (مقامات احلريري)، أو (رسائل ابن اخلطيب) أو غريمها؛ فال يرتسم 
مجيع مواقع  إذا أراد أن ينشئ مل يستطع أن يعدو ذلك األسلوب،مع أنه ال حيسن يف    حىت 

اإلنشاء،كما أنه الحيسن أن يقتصر على نوع من أنواع اإلنشاء األديب، كالرسائل فإن لإلنشاء  
. أدائها   أنواعا كثرية، جيب ممارستها؛ حىت يكون املتعلم مال باألنشطة اإلنشائية وأساليب 

 )1 (  
  

  
   .٦٦للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ص أصول اإلنشاء    -1  
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  الفهم الدقيق -۳
منالسماع اجليد،ومطالعة النصوص،وحفظها ال تتحقق الفائدة املرجوة    الفهم الدقيق

فيجملتها،  ببعض  بعضها  األلفاظ  معانيها، وعالقة  األلفاظ على  لداللة  الدقيق  بالفهم  إال 
  . للموضوع الفقرات باهلدف أو الفكرة العامة  وعالقة اجلملة بأختها يف الفقرة، وعالقة

  الشعر وعقد التثرحّل    -۴
التثرواملقصود حبل الشعر وعقد النشر: تصري الشعر نثرا، والنثر  الشعر وعقد  حّل  

 .نظمًا، مع املحافظة على أصل املعىن، سواء كان بتغيري قليل يف اللفظ ويف املعىن، أم بدونه

  التمرن على إجادة اإلنشاء  . ۵
ال تتحقق إجادة فنون اإلنشاء على الوجه املأمول إال باإلكثار من التمرن ويقدم لنا 

لعالمة ابن عاشور جمموعة من التنبيهات يف هذا السياق فيقول: (وماجيب التنبه إليهأناملرجع ا
اختيار جيد إنشاء فحوله،ففي الكتابة جيب أن تتبع   فيكل صنف من أصناف اإلنشاء إىل

كذلك،ويف  الشعر  صحافية،ويف  علمية،أو  أدبية،أو  ديوانية،أو  كتابة  من  جميديها  أساليب 
والتوثي حمادثات الشروط  مبطالعة  املحادثاتيجبالتمرن  كذلك،ويف  اخلطابة  كذلك،ويف  ق 

واخلطابة ال يغين عن معرفة    العرب، وقصار اجلمل، واألجوبة البديعة، فإن معرفة املراسلة
 يتكلم جلاءت كتابته مقطعة،  کما  أن يكتبإىل    لو عمد إنسان   كيفية املحادثة، أال ترى أنه

هلجة   فّنکتب لكان كمن يسرد شيئا حمفوظا، وهكذا جند لكل  يوكذلك لو تكلم کما  
تشبه أن تكون لغة خاصة، فمن الغلط الكبري أن يلتزم املتمرن أسلوبا واحداأو طريقة منفردة 

 ). غريهإىل   ال يعدو ذلك
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  :املناظرة
 يبدي   لقاء  بينهما  فيعقد  املوضوعات؛   من   موضوع   حول  فريقان  أو   اثنان،   تلفخي  قد 

 اآلخر،   على  أحدمها  بنتصار   األمر  ينتهي  حىت   املنطقية؛  األدلة   على   القائم   رأيه  منهما   كل  فيه
  املطلوب  إثبات  آداب  كيفية  به  يعرف  علم   بأا؛  النهانوي  عرفها  وقد   باملناظرة،  يسمى  ما  وها
  : وهي.اخلصم   مع دليله  نفي   أو نفيه  أو

  :نوعان
 جرت   اليت  املناظرة:  كـ  واقع   له  معني   موضوع  حول  ندور  اليت :  وهي  واقعية،   مناظرة  .أ

  .زمانه  يف   كان الذي  وامللك  السالم   عليه  إبراهيم  سيدنا  بني
 الربيع  بني  املناظرة:  كـ  اخليال  على   مضموا  يف  تعتمد   اليت:  وهي  خيالية،  مناظرة  .ب

  .واملاء  واهلواء  والسيف،  القلم  واخلريف،

  : املناظرة  شروط   ومن
  . اخلاصة  أمهيته  له   حمدد  موضوع يف تكون   أن  - ١
  . صفاما  يف   ينني  منها   موضوعني   أو   متضادين،  خصمني  بني  فيها  جيمع  أن  - ٢
 من منطقية بأدلة  خصمه،   مزاعم وتفنيد   نفسه،   نصرة   يف اخلصمني   من كل يسعى  أن  - ٣

  )1(إليه الرأي  مييل  حبيث  اخلصم،  مقام   من  وحتط   قدره،   ترفع   أن شأا
  

  ٢٠٨/ ٤:للتهانوي املصطلحات  كشاف  -1  
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  اخلطابة   فن 

: وهي  خطري،  شأن   ذات  غاية  وللخطابة  غايتها،  نشرف  ما   مبقدار  العلوم  َتْشُرف
  . احلياة  هذه   يف   ينفعهم  ما إىل   ونشويقهم   احلقائق،إىل    الناس   إرشاد

 ومواسم   واألعياد،  اجلمع،  أيام   يف   إذشرعها   عظيمة؛   عناية   ياخلطابة   اإلسالم   وُعّني
  .أخرى  مناسبات  يف   وسنها  احلد،

إىل   السامعني   الستمالة  مرسال؛   أو  سجعا  املنثور  الكالم  إلقاء:  بأا  اخلطابة  وُعّرفت
  . عمل يف ترغيبهم   أو  رأي، 

  : منها  كثرية  أصول وللخطابة
 متشعب   غري   واضح  واحد  موضوع  خلطبة   يكون  أن  حبسن   : املوضوع  وحدة   - ١

 يشتت   كثرية  أحاديث  يف  خبوض  الذي  اخلطيب  فإن   القضاا،؛  متعدد  وال  األطراف،
  . بعيدة  وفكرية  نفسية   فوات  تتخللها  أودية  يف م   وينتقل  السامعني،   أذهان

 فيها   عنصر  كل   يسلم  حبيث  متوائمة،   اخلطبة   عناصر  تكون   أن  ينبغي:  األفكار  تآخي  - ٢
 إلقاء   من  اخلطيب  انتهي  إذ   حبيث   عناء،  دون  مقبول  منطقي  تسلسل  يف  اآلخرإىل  

  .بلوغها  بريد  اليت  النتيجة إىل    وصلوا  قد  السامعون  كان  كلمته 
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  قال امل  فن 

 يف   نظر  وجهة   عن   التعبري  أو  ، "ما"   موضوع  مبناقشة  كاتبة   يهتم  خمتصر إنشاء   هو :تعريفه
  )1( .رأي   من   بطرحه   مبا  القارئ  إقناع حماوالً  القضايا،  من   قضية

  : متنوعة  باعتبارات  متعددة   أقسام   للمقال : أقسامه
  : قسمنيإىل    املنهج   باعتبار  املقال   بنقسم :  األول  التقسيم 

 موقف   من  موضوعه   ويناقش  شخصيًا،  طابعًا  الكاتب   يتخذ   وفيه  املنهجي،  املقال :  األول
  . الوسعة  املعرفة  صاحب  اخلبري

 احلقيقة  بني  باملزج   نيويستع  شخصيًا،  طابعًا  الكاتب   يتخذ  وفيه  املنهجي،   غري   املقال :  الثاين
 اليومية   احلياة   موضوعاتإىل    ومييل  قارئه،   مع  عالقة  إقامة إىل    ويسعي  واخليال،

  .التخصصية   القضايا  عن  مبتعدًا 

  : أقسام أربعةإىل   األسلوب  باعتبار املقال   ينقسم:  الثاين  التقسيم 

 وجودة   التعبري،  يف  اإلبداع  صاحبه  به  يقصد   الذي  النوع  وهو:  األديب  املقال  - ١
  . وعمقها  الفكرة  وصدق  العرض،   وحسن  األسلوب،

 من   العلمية  احلقائق   عن  التعبري   صاحبه  به  يقصد  الذي   النوع  وهو:  العلمي  املقال  - ٢
  . املطلقة  املوضوعية  على   يقوم   منهج خالل

 العلمي   األسلوب  بني  ميزج  الذي  النوع  ذلك  وهو:  املتأدب  العلمي  املقال  - ٣
  . األديب  واألسلوب

  ٢٥/٤٩:بالقاهرة  العريب اللغة مبجمع  األدب جلنة   تأليف األدب  مصطلحات  معجم   -1  
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 معني، شكل  يف  صحفي   كاتب   يقدمها اليت التحريرية املادة  وهو: الصحفي املقال  - ٤
  . معني إطار  يف   جملة   أو   جريدة،  بـ  للنشر  لكذو  واضحة،  ولغة   مناسب،  وجحم

 والعلمي،  األديب،:  منها  متنوعة، أقسامإىل    املوضوع   باعتبار  املقال   ينقسم :  الثالث  التقسيم 
  )1( والتارخيي  والفلسفي،   والنقدي،  والسياسي،  والصحفي، 

 تكون  حبيث  منطقيًا  ترتيبًا  ويرتبه  موضوعه،  قسم ي  أن   املقال  كاتب   على  ينبغي:  املقال  داد
  ينتهي   حىت   بعدها؛   ملا   ومقدمة   قبلها   ملا   نتيجة  قضية   كل   فنكون  متواصلة،  قضاياء 
  . واخلامتة  والعرض،   املقدمة،:  على املقال  خطة  وتعتمد  املقصودة،  الغايةإىل    مجيعها

 تعني  ببعض   بعضها   نصل   قصرية   ومجل   القراء،  لدى   ا   مسلم  معارف   من :  تتألف  فاملقدمة 
  .الكالم   له   املسوق   الغرض  لتلقي النفس  ويئ   املراد  فهم   على

 واحد،   لفكرة  ختضع  اليت  الرئيسة،  النقطة  فهو  املوضوع،  صلب   أو  العرض  وأما
 والوصف،  القصص،   من   ومقال  بالرباهني،   مؤيدًا   منطقيًا،  العرض   يكون  أن  وينبغي

  .واالقتباس

 نتيجة  تكون  أن  بد  فال  السكوت؛   يكون  وعندها   املقال،   مثرة   فهي:  اخلامتة   وأما
 جازمة  إثباا،  املراد  الرئيسة  العناصر  وملحخة   صرحية،   واضحة  والعرض،  للمقدمة   طبيعية

  )2( املقال  يف   يرد  مل   آخر  شيء إىل    حتتاج ال ويقني  اقتناع  على   تدل
  

  بتصرف   ،٥٥:ص السيد،  حممد اللطيف  عبد  للدكتور  املقال فن  -1  
  إبراهيم  للدكتور   املعاصر  باألدب   ويقارن ، ٧٤:ص  الشايب، ألمحد  األسلوب ينظر  -2

  . ٥٥:ص  السيد، حمد  اللطيف عبد للدكتور  املقال وفن ،١/١١٢،١١٣:عوضني
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  التقرير   كتابة

  
. إليه   صارت  ما إىل    نشأها   منذ  ، "ما"   ظاهرة  يتناول  وصفي،  حبث   عن   عبارة   وهو  : تعريفه

  : التقرير  كتابة يف  يراعى  ومما
  . الفصحى  اللغة   استخدام  - ١
  .امليسر  السهل   األسلوب  استخدام  - ٢
  .لألحداث  املنطقي   بالترتيب  العناية  - ٣
  . باملوضوعية  وااللتزام  املعلومات  عرض  يف الدقة  حتري  - ٤

  :أنواعه  أهم  ومن
 املختص   املوظف  من  ترفع   اليت  املعلومات  تلك  وهي  اإلداري،  يررالتق  - ١

  . معني قرار  الختاذ للمسؤل،
 من   قضية  عن  الشخص  يدوا   اليت   املعلومات  تلك  وهي  الذايت،  التقرير  - ٢

  . ختصه  اليت   القضايا 
 علمية  قضية  عن شخص  يدوا اليت  املعلومات  تلك  وهي  العلمي،  التقرير  - ٣

  . علمي  كتاب   أو
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  السري  كتابة

  
 دقيقًا  تصويرًا  شخص   حياة   الكاتب   فيه  يصور  اليت  التحريرية  الفنون   من فن  السرية  تعريفه: 

  : نوعان   وهي  العلمية،   ألمانةاو  احليادية،  على   يعتد 
 جزءًا   أو  حياته،  سرية  ٢١راو  فيها  يقص  نثرية  حكاية  عن   عبارة  وهي  الذاتية،  السري  : األّول

 واليوميات،   املذكرات،:  الذاتية  السرية  جنس   ويستوعب.  استرجاعية  بطريقة   منها،
 الفين  اخليال من قدر  بتوظيف والوقائع  األحداث ختلق  إعادة  على ويعتمد وغريها، 
  .للواقع  املشاكل

) الضالل  من   املنقذ(  كتاب:  منها  واإلنساين،   العريب   التراث  يف جذور  اجلنس  وهلذا
 احلديث   األدب   يف مناذجها  أبرز ومن  منقذ،  بن   ألسامة)  االعتبار(و  الغزايل،   لإلمام

  ) 1( حسني لطه) األيام(
 القصص  من   فيه  مبا   واحتفوا  السملمون،  به  ُعين   فن   وهو)  الغريية  السري (  التراجم   َفّن:  الثاين

 وابن  الذهيب   عند  نراه   كما  القراء   تراجم  ف   كتبوا  فقد  الصحيحة،   واألخبار   املليحة
 تراجم   وسّطروا  والسيوطي،  الذهيب   شأن  هو   كما   املحّدثني  تراجم   ودنّوا  اجلزري،
 والتاج   املدارك  ترتيب  يف  وعياض  الفقهاء  طبقات  يف  الشريازي  أمثال  من  الفقهاء

 كثرية   كتبا  واألدباء  والنحوّيني  الّلغوّيني  تاريخ  يف  سّجلوا  كما.  الطبقات  يف  السبكي
) العبقريات(  احلديث   األدب   يف  مناذده  أبرز  ومن.  والسيوطي  والُقفطي   لياقوت
  . للعقاد

  بتصرف   ٩٦:ص  ،٢العريب اللغة  ملجمع األدب  مصطلحات  معجم   -1  
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  "التوقيع"

 الشؤن،   من  عليه   يعرض  فيما  وتوجيهه  رأيه  متضمنًا  املسؤل  يكتبه  الذي  التعليق  هو :تعريفه
 عهد   يف  الدواوين،  عربت  أن   منذ   االصطالحي  املعىن  ذا  العرب  عرفه  فارسي،  تقليد   وهو

 حىت  لك >  بعد  التوقيعات   استعمال   وفشا   ، عنه  اهللا   رضي   اخلطاب  بن   عمر   الثاين   اخلليفة
  .نثريًا  فّنا  صار

 قرآنية،  آية   تكون  وقد  نفسه،   املوقع  إنشاء   من   كانت   رمبا   اليت   العبارة   بإجياز   التوقيعات  وتتميز
  . منداولة حكمة أو  سائرًا،  مثالً   أو  نبويًا،  حديثًا  أو

  .الكتابة  ملداد  مغاير  مبداد  تكون   وقد   الرقعة،  حاشية  من  معني  مكان   يف  تكتب   بأا  تتميز  كما
 العاص  بن  عمر  كتاب   يف   عنه  اهللا   رضي  اخلطاب   بن  عم  سطره  ما:  التوقيعات  أمثلة  ومن

  ".أمريك  لك   يكون  أن حتب  كما   لرعبتك  كن"   عنه اهللا  رضي
 والعاقبة(  باخللع   فيه  يتهدده   الذي  مسلم   بن  قتيبة  كتاب   يف   امللك  عبد   بن  سليمان  وقعه  ومما

  .)1(  )للمتقني
  

   

  ١/٥٢:العربية اللغة  ملجمع األدب  مصطلحات  معجم   -1  
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 مع بيان فضله ومثرته وواضعه.  ه دادم أذكر تعريف اإلنشاء وموضوعة واست -١

 ألق الضوء على كيفية الشروع يف عمل موضوع اإلنشاء بالتفصيل.  -٢

 حتدث عن:  -٣

 )  اإلنشاء التحريري بأنواعه مع أنواعه.٢اإلنشاء الشفهي.   (    )١(

 باعتبار الغرض؟ ما هى أقسام اإلنشاء   -٤

 أكتب عن كل قسم من أقسام اإلنشاء التالية فيما ال يقل عن فقر تني:  -٥

 اإلنشاء التحريرى    - ٢اإلنشاء الشفهي.     -١

 اإلنشاء اإلبداعي    - ٤  اإلنشاء الوظيفي  -٢

 كة اإلنشاء أذكرها بالتفصيل. لَ مَ ة ِلمّينما هى وسائل الت -٦

 حتدث عن مايلي: -٧

  فن املقال.    - ٣    ابةفن اخلط   -٢فن املناظرة        - ١
 سلط الضوء على كتابة التقرير مفصًال.  -٨

 حتدث عن كتابة السري بالتفصيل. -٩

 ماذا تعرف عن فن التوقيع؟ -١٠
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  املطالعة واإلنشاء ، خنبة من األساتذ باألزهر الشريف.   - ١
  ُأصول اإلنشاء للشيخ حممد الطاهر بن عاشور.   - ٢
  للتهانوى.كشاف املصطلحات    - ٣
  معجم مصطلحات األدب جلنة األدب مبجمع اللغة العريب بالقاهرة.   - ٤
  فن املقال، عبد اللطيف حممد السيد   - ٥
  األسلوب، ألمحد الشائب،   - ٦
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  مجع وترتيب: شكيل أمحد 
 اهللا زبريي مراجعة: د. مسيع 
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  الصفحة   العنوان   الر�� 
  ٢٧  التعـارف    .١
  ٢٨  ا��هـداف    .٢
نشاء (   .٣   ٢٩  )٢مبادئ من ا� 
  ٣٤  أرFن الكتابه   .٤
نشاء   .٥   ٤٩  فنون ا� 
  ٥١  الMم عJ الرسا�ت العIية    .٦
  ٥٨  كيف تكتب الوصف    .٧
  ٦٣  القــــصة  مــــوضـــوع   .٨
  ٨٢  ا��سئ�7    .٩
  ٨٤  ا$راجع    .١٠

  
  @
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@ÒŠb�����ÈnÛa@ وZ مع شيئًا من التطبيق @ ) ا�� انب النظري أيضًا \ ]3 bcهذه الوحدة عن ا ( دّثنا ]3 �j
  عليه.

توى هذه الوحدة عJ ا$وضوعات التالية:  �jو  
 مبادئ عo ا��دب.  -١
نشاء.  -٢  بيان أصول ا� 
نشاء.  -٣  بيان طبقات ا� 
نشاء. -٤  التعرف عJ فنون ا� 
 ا$xحّية والتلخيص وغt) ذلك. كيفية كتابة الوصف والقصة و ب ف  يالتعر  -٥
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 يعرف مبادئ عo ا��دب.  -١
نشاء. عJ   فر عيت -٢  أصول ا� 
نشاء.  -٣ 3 طبقات ا�   يب})ّ
يط بف -٤ (j نشاء. ن  ون ا� 
  يتعرف عJ كتابة الوصف والقصة وا$xحية والتلخيص. -٥

@ @
  @



٢٩ 
 

ß����Ï@ù†bj���ã⁄a@å�“�����I@õbRH@ @
@ @

  :مبادىء علم األدب متهيد يف   -١

  اخلطأ وهو قسمان:   خترز به من مجيع أنواعـاألدب عبارة عن معرفة ما ي 

فالطبوکسيب  ی طبع ما  ع؛  األخالقفّي  من  اإلنسان  عليه  والصفات   طر  احلسنة 
والنظر، وهو املقصودلنا يف والكسبُّي ما اكتسبه بالدرس واحلفظ   املحمودة کالكرم واحللم،

هذا الكتاب، وحينئذ يعرف بأنه علم صناعي ُتعرُف به أساليب الكالم البليغ يف كل حال 
 .‘‘علم األدب’’وهو املدعو  ،  من أحواله

 . وبالغته  فصاحته  حيث  من  واملنثور  املنظوم   الكالم:  وموضوعه

 . اجلنان   كية زوت  العقل بي وذ   ،العرب   أساليب   على   واملنثور  املنظوم  فّني  يف   اإلجادة   : وغايته

 يعني  وأنه  ، الطبائع   ني ليو  األخالق  ُيَرّوضُ   وأنه   اجلهل،  زّلة   من  صاحبه   يعصم   أنه :  وفائدته
 . الشريفة   واألمور  املعايل  طلبإىل   باهلم   وينهض  ، املروءة  على

  :   مخسة   وهي  ،الغريزية  العقل قوى :    األول   ،أربعة  وأركانه 
 . والّذوق  ) ٥(واحلس)  ٤(  واحلافظة)  ۳(   واخليال)  ٢(  الذكاء)  ١(

 وضروب   التأليف  حسن  طرق   وفيها  الكتابة،  قوانني  جمموع   وهي   األصول  معرفة :    الثاين
 . اخلطابة  وفنون   اإلنشاء

 من  األدبية  كالتآليف :فالعاّمة .  وخاّصة  عاّمة،  :قسمنيإىل    األصول  هذه   وتنقسم 
 . باألمثال  أو  بالرسائل املفردة  كالتآليف:    واخلاصة.  شىت  أغراض   ومنثوريف   منظوم
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 مؤنق  لفظ   كل   الكاتب   ليدَّخر  ا، م    ف   والّتَبصُّر  بالتأين   البلغاء  فيتصان  مطالعة :الثالث
   ثالثة،  وشروطها.  الضرورة  عند  يتصرفبهما   حبيث  عيبد   ی معن وكل  فيشر

 ينسج  حىت  درسهم   على   قتصر  يف األدب  وأئمة  اللغة  علماء  بعض  املطالع  يستقل  أن :  األول
  . منواهلم   على

 ُبروِّض   یک  تصانيفهم   من  مااستحسنه  مرارً   وُيَردِّدُ   املطالعة  هذه   النظريف  ُيطيل  أن :  الثاين
  . تراكيبهم   ب يعج  و أسلوم   غريب   على   فيقف   سباقهم )1( )دان يم(حلبة يف الذهن

 الصحيحة   والتراكب  راحل اللفظ  من )2( دًا ّيج  ده وج (استجاده  شيئامما   منها  تقيس ن :الثالث
 . لقرحيته)  3( ومهمازًا لذاكرته  ُذخرا  البليغة  واملعاين 

  فتبينه   املعاين  بعض   شرح  توسعفي  بأنت  اإلنشاء  بوجوه   التدرب  وهو  تياض، الرا  :الرابع
 فتصو   وجيزة   مواضيع   بعض  فيوضع   جتتهد  وبأن  ، البديع   بأشكال  وُتنِّمقهُ   شىت   بأوجه
إىل   رواية  تسبك  أو  مثال  تسرد  وأخرى   نئة،   أو  مدحًا   أو  مدينة  وصف  غتارة

  . غريذلك

 فتأيت  وبأنتحاللنظم ومعانيهم، ألفاظهم باستعمال  هم  أوضاع  ينفي املتقدم  َوحذوا حتذُ   وأن 
 . .)5(   رشيقا  صوغة  النثرفتصوغه  وتعقد )  4( أنيقاُمعجبًا  نثرًا  به

  

 امليدان  -1

 وجده جيدا  -2

 للمهر يف مؤخر خف الرائد تكون  حديدة  -3

  معجبا  -4

  حسنا  -5
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 األنشاء أصول

  
 . ُنهوحماسِ   وطبقاته هصوخوا  مواّده : أربعة  وهي

  : فثالث مواده أما
 خمتلفة   بطرق   الواحد   إيراداملعىن  :الثالثة . یاملعان  :الثانية .الصرحية الفصيحة  األلفاظ  :األوىل

  .والبيان   ياملعاين   وعلم  الفصاحةإىل    ومرجعها 

  : خواصه وأما

  حماسنه السبعة،   یقه

يعدل عن كثرة  املفردات  خيتار   بأن  الُوُضوح  :أوال  وهي  وأن  املقصود  على  الدالة   البينة 
 وأن بشب   استعمال الضمائر،  يف  يتحاشى االلتباس  الواحدة، وأن   يف اجلملة  العوامل
 .وأن يتحاشى كثرة اجلمل االعتراضية  کاجلية بدون تعقيد والتباس،يس  كاجلمل

التعبري حبيث يكون   ساملًا من ضعف التأليف وغرابةاإلنشاء    يكون   بأن  الصراحة  : وثانيا
تزيُن َمَعانيه الفاُظه:  :قيل  باتناسب ألفاُظه املعاين املقصودة كماّذبًا  الكالم ُحّرًاُمهَ 

 وألفاُظه زائنات املعاين. 

صر الكالم  وكذا حيويكون  الكرمية  اُحلرَّة  واُملفردات  الفصيحة  األلفاظ  بانتقاء  ا 
يح العبارات مع جودة مقاطع الكالم وحسن صوغهوتأليفه،وكذا بإصابة املعاين وتنق

 كيفية   إىل   مبراعاة الفصل والوصل وهو العلم مبواضع العطف واالستئناف واالهتداء
 . إيقاف حروف العطف يف مواقعها

  وهوحذف ُفضول الكالم وإسقاطمشترکات األلفاظ .الضبط : وثالثا
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  الكالم من التكلف والتَّصّنع ة بأن خيلو  : الطَبعّيورابعًا

  أن املاء   كما  طبعه إىل  تطبَّع بغري طبعه َنَزَعْته العادة حىت ترّده  من وذلك ألن 

 . أملك  الطبع  الربودةوحينئذف   طبعهمن   إذا أسخنته وتركته عاد إىل 

  السهولة بأن َيْخُلًص الكالم من التعسففي السبكوأن خيتار وخامسا:

  يْأَتلف اللفظ،معمراعاة النظري   وأن  ُتَهذِّب اُجلملما الن منها وأن  
وعليكم مبحاسن األلفاظ   القول   والتََّعمٍُّق يف   أحذركم من التقعري:  قال بعض الُبلغاء

فإن   اُملستحّفة   واملعاين   البليغ   إذا ُكِسَى لفظًاحسنًا وأعاره   املليح   املعىن   املستملحة 
   - مُألأ  أحلى ولصدره   السامع  خمرجًا سهالكانفي قلب 

  : االتساق بأن تتناسباملعاين   وسادسا
 . اجلزالة وهي إبراز املعاين الشريفة يف معارض من األلفاظ :وسابعًا

   اللطيفة األنيقة
  سخيفًا واملعىن ُمسَتْقَبحًا: .اللفظ  اُهلْجَنُة بأن يكون   ) ١(   فسبعة :   وأماعيوبه

 األمساع وتنفر منه الطباع:والوحشية : كون الكالم غليظا متجه    ) ٢(

  أي ضعفالتأليف وسخافة العبارة   : والركاكة  ) ٣(
 البصرمبواقع الكالم   ضعف  عن   عبارة  والسهو  ) ٤(

الزائدةاُملمّلة  :واإلسهاب  ) ٥( اإلطالة  احلشو كقوله : إىل    والعدول  شرحاملادة   يف  أى 
  وأعين فىت مل تذر الشمس طالعة يوما من الدهر إالضرأو نفعا

  واجلفاف : اإلجيازواالختصار املخل   ) ٦(
 التركيب حبيث  التزام أسلوب واحد من التعبري وطريقة واحدة من   : ووحدة السياق  ) ٧(

 .  تكون لألذهان کالال وللقلوب مالال
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منها الّلحن وخمالفة القياس الصريف وضعف الّتأليف والتعقيد اللفظي   عيوب كثرية  وللكالم
غري ذلك من األشياءاليت تكون ثقيلة على اللسان إىل    والّتكرار وتتاُبُع اإلضافاتواملعنوي  

 . خمالفة للذوق والُعرف غريبة على السمع 

   وأما طبقاته فثالث 
اإلنشاء الساذج وهوما عرى عن رقة املعاين وجزالة إىل    وَمْرجُعها  ) الطبقة الّسفلى  :األوىل(

أشبه لُسهولة مأخذه وقرب مورده، ويستعمل   بالكالم العادي   األلفاظ والتأنق يف التعبري فهو
والتآليف  املقاالت  السامعني ويف  ُجمهور  املعاين على  مثال  لُيصّرب  العمومية  املحافل  يف 

أخذ املعىن وليس دونه حائل من جهة العبارة، ويف املكاتبات إىل    العلمية لينصرف الذهن
  ما شابه ذلك. والرحالت واألسفار واألخبار و   األهليَّة

وهو ما ُشحن بُغَرر اَأللفاظ، وتعّلق ،  اإلنشاء العاىلإىل    ) و مرجعها الطبقة العليا  :الثانية(
األلباب  وَيْسَحُر  الُعقوَل  برباعته  َفيفُنت  التشابيه  وبدائع  اخليالت  ولطائف  املجاز  بَأهداب 

غري إىل    ض التصانيفويصُلح يف التسل بني بلغاء الكتاب ويف املجالس األدبية وديباجة بع
 . ذلك من املواضع اليت من شأا الزجر وحتريك العواطف واحلماسة

 العاىل  اإلنشاء  بنيه  اإلنشاء األنيق وهو ما توسطإىل    ُعَها ) ومرجِ الطبقة الوسطى  :الثالثة(
ُمَراَسالت   وَيْصُلَح يف   .وسالسته  جالوه  ه ورشاقَته ومن الثاين رونقَ   األول  من   فيأخذ   والساذج

 . وفيخطب املحافل وما أشبه ذلك ،  واألوصاف اُملْسهبة  املراتب، ويف الروايات اُملنمقة  یذو

  : وأما حماسنه
من ذهن   لغرض أن يتمكَّن البليغ  الكالم وتنميقا   فهي أساليب وطرائق معلومُة وضعت لتزيني

ثري كامَن حركاا. يُ فيحرك أهواء النفس و،  اُملستحسنةالسامع مبا يورده من أساليب الكالم  
  : البالغة  والغرض أن يكونقوله أشداتصاال بالعقل وأقرب لإلدراك بتصرفه يف فنون 
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  شأن؛ ي ذّیكل كتاب بالغ  إيداعهايف  أّن للكتابة أركانًا البد من  أعلم

أجاداملطلَع واملقطَع، أو    من  الكاتب  َوَرَشاَقٌة، فإن  جّدٌة  يكون َمطلُع الكتاب عليه  : أن أوهلا
  الكتاب.   مقصد يكون مبّنيًا على

لتكوَن رقاُب املَعاين آخذة بعَضها   برابَطة  ی معنإىل    معَنى  الكاتب من   أن يكون ُخُروج   :الثاين
  . وال تكون مقتضبة.ببعض

وال أريد بذلك أن تكون .  بكثرة االستعمال  أن تكون ألفاظ الكتاب غري ُمْخَلْوَلَقةٍ   :الثالث
بل أريد أن تكون األلفاظ املستعملة مسبوكة   ألفاظًا غريبة فإن ذلك عيٌب فاحش

أاغريما يف أيدي الناس، وهي ممايف أيدي الناس، وهناك  السامع   سبكًا غريبًا يظن
 وهذا املوضع.  واألقالُم شجاعتها  يه اخلواطُر براَعتهاُتظهر ف  معترك الفصاحة اليت 

وليس كل خاطر ،  لطف ذوق وشهامة خاطرإىل    املنال كثري اإلشكال حيتاج  بعيد 
 ومع).  ُذوالفضل العظيم  هذه الدرجة (ذلك َفْضُل اهللا ُيؤتيه من َيَشاُء واهللاإىل    َبّراق

 املوصوف  املعاين حبيث يؤتى باللفظ.  أين أردت ذا القول إمهال جانب  هذا فالتظن 
 فإنه إذا كان ، حتته من املعىن ما مياثله ويساويه  واليكون ، واملالحة احلسن  بصفات 

 أن  واملراد.  بليد أبله  أن صاحبها  حسنها إال  بديعة يف  حسنة  كذلك كان كصورة 
املعاين الشريفة   حتصيل  تكون هذه األلفاظ املشار إليها جسما املعىن شريف، على أن

الوجه أشرت  على  إليها  حتصيل  أيسرمن  إليه   الذي  املشار   رأيت   ولقد .  األلفاظ 
 السُّوقة أرباب احلرف والصنائع، وما منهم إالمن  من  كثريامن اُجلهال الذين هم

يزوج بني   الدقيق، ولكنه ال حيسن أن   املعىن الشريف ويظهر من خاطره املعىن   يقعله
عن  .  لفظتني العقول  هي  املعاينفالعبارة  ا ختلب  هذافالناس كلهم ،  اليت  وعلى 
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الذي اليعرف علمًا من العلوم   اجلاهل   فإنه المينع،  استخراج املعاين  يف   مشتركون
 . ذكّيًا بالفطرة  يكون   أن

  .واستخراج املعاين إمنا هو بالذكاء ال بتعلُّم العلم 

فقد  شأن  ذى یبالغ كتاب  كل  وأتيت ا يف األركان  هذه  معرفة استكملت فإذا
 ووجب لك أن تسمى نفسك كاتبًا.   التقدم،  فضيلة   حينئذ   استحققت 

 :  الكالم نظم كيفية  

واجعلها   . الّلفظ  كرائم   له  وَتَنق  ببالك،  معانيه  كالهًا أخطر  أن تصنع   أردت  إذا
، شباب نشاطكعليك َتَناُوَلها والُيتعبك تطّلُبها، واعمله ماُدمَت يف    على ذكر منك ليُقربَ 

الضجر   والنفيَس مع  فِإن الكثري مع املالِل قليل،،  الفتوُر وختونك املالل فأمسك  فإذا غشيك
الّرىِّ، وتنال،  ءیشىت منها شيء بعد ش كالينابيع   واخلواطر  ٌس،يخس  فتجد حاجتَك من 

 أجدى  ذلك واعلم أن  َعَناُؤها.  تعليها نضَب ماُؤها، َوقلَّ عنك أكثر  املنفعة، فإذا من  إربك
 وإّياك والتو،.  يعطيك يومك اَألْطَوُل بالَكّد واملطاَلبة واملجاهدة والتكلُّف واُملَعاودة  مما  عليك

 . والتعقيد هو الذي يستهلك َمَعانيَك وُيشْيُن ألفاظك   التعقيدإىل   فإن عَُّريسلمك

الشريف اللفَظ  املعينحّق    ًا، فإّن ِمن مييلتْمس َلُه لفظًا كر فل  ا ميکر یأراد َمْعنَ  ومن
  .  الشريفَ 

صائرة موقعها  واقعة  اللفظة  جتد  مل  حالة  إىل  فإذا   متصلة   مركزها  يف   مستقرها 
األماكن   اغتصاب  عن مكاا فال تكرهها على  يف موضعها نافرة  قلقة   بسلكها، بلوجدا

 الكالم  اختيارومل تتكلف  فإنك إن مل تتعاط قريض الشعر املنظوم. والثژول يف غري أوطاا
  .أحد   بذلك   مليبك  املنثور،
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أقّل   من أنت  عابك  بصريًا،  حاذقًا مطبوعًا وال حكمًا لشأنك  وإن تكلفته ومل تكن
 .  و دونك  عليك منه عيبًامنه، عاب

، إجالة الفكرة  بعد   وهلة، وتعصى عليك  فإن ملتشمحلك الطبيعة بنظم الكالم يف أول 
تضجر، سوأمهله واد ليتك وعاوده عندنشاطك، فإنك وك وال  يسحابة    ودغه   فال تعجل،

تعدم  متنع  ال  فإن  واملؤاَتاَة.  ذلك  اإلجابة  بعد  اإلمهال  . عليك  اخلاطر وطول  ترويح   .مع 
إال   وأخفها عليك ،فإنك مل تشتهها  الّصناعات إليك   أشهىإىل    الصناعة  فتحول من هذه
 . ما شاكلهإىل    إال  والشيءال حين  وبينُكما نسب

تعرف وينبغي   بينها  أقدار  أن  فتوازن  أقدار   وبني  املعاين،  وبني  املستمعني  أوزان 
تقسم أقدار املعاين على أقدار   یاحلاالت، فتجعل لكل طبقة كالما، ولُكلِّ حال مقامة، حت 

 . على أقدار احلاالت  املقامات، وأقدار املستمعني 

 الكتابة  تعلم إىل  الطريق

  :ثالِث ُشعبٍ تعلم الكتابة على  إىل    إن الطريق

املتقدمني،  : أناألوىل كتابة  الكاتب  أوضاعهم  ويطلع   يتصفح  األلفاظ   على  استعمال   يف 
 . وهذه أدىن الطبقات عندي  واملعاين، مث حيذو حذوهم؛ 

املتقدمني والثانية لنفسهمرتيادة  : أن ميزج كتابة   ألفاظ،   حتسني  حسنة،إّما يف  مبايستجيدَو 
 . الطبقة الوسطى ،وهيأعلى من اليت قبلهاوهذه هي .  أويف حتسني معان 

حفظ إىل    ّمهه  صرف  بلي  : أن اليتصّفح كتابة املتقدمني واليّطلع على شيء منها،  والثالثة
اإلجادة يف   ه القرآن الكرمي وعدة من دواوين ُفُحول الشعراء ممِّْن غلب على شعر

هتدى يويضلُّ و  ويصيب  وخيطئقوم ويقع    يف   االقتباس،  يف   يأخد  مث.  املعاين واأللفاظ
الطريقأن تكون مبتدعة غريبة   بتلك  النفسه، وأخلق  حىت يستقيم على طريقة يفتتحه
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وصاحُبها ُيَعدُّ   املتقدمني فيها. وهذه الطريق هيطريق االجتهاد   ال شركة ألحد من 
الكتابة،  فن  يف  جدا،   إال   إمامًا  ُمسَتوعَرٌة  يستطيُعها   أا  اهللا   وال  رزقه  من  إال 

ذه .ّقامًا  جامًا وخاطرارهَ لسانا أريد  مرتبطا يف   وال  الكاتب  يكون  أن  الطريق 
  كتابته مبا يستخرجه من القرآن الكرمي 

بل أريد أنه إذا حفظ القرآن وأكثر ،  والشعر، حبيث أنه ال ُينشُئ كتابًا إالمن ذلك
ظهرًا   قّلبه  هو  فائن  عند   مفّتش  معانيهعلى    شعار ّمث َنّقب عن ذلك َتْنِقْيَب ُمطَّلع ألمن حفظ ا

املحفوظ    واستعانب   ،هنفسي  ُينشئه من ذات  فيما   من أين تؤكل الكتف   لبطن عرف حينئذ
 . الطبيعية  على الغريزة 

  تأليفه وأوقات  الكالم ذيب  كيفية

نظما كان أو نثرا وتغيري ما   -ه عمل  بعد   عبارة عن ترداد النظرفيه :ذيب الكالم
يتعني إصالحه، وحترير ما يدقُّ منمعانيه،    ما  هوإصالح  وحذفما ينبغي حذف   تغيريه،  جيب

يف مساء   مشوس التهذيب   ظ. ألفاظه، لتشرقی واطراح ما يتجاىن عن مضاجع الرقة من غل
 على الطرب رقيق سالفته، فإن الكالم إذا كان موصوفًا باملهذب،   وترشف األمساع  بالغته،
وإن كانت معانيه غري مبتكرة، وكل كالم قيل فيه: لو كان   ُرتَبْته  باملنقح، علت منعوتًا  

أولو ُتّمم هذا النقص   وتأّخرهذا املتقّدم،  املتأّخر   ولو تقّدم هذا  غريها،  موضع هذه الكلمة
 ل هذا املطلب لكان الكالمهُ بكذا، أولو حذفت هذه اللفظة، أو لو اتضح هذا املقصد وس

 . نوع التهذيب  يف منتظم  غري   كان ذلك الكالم  - نيأب  أحسن واملعىن 

 باحلولّيات  معروفًا بالتنقيح والتهذيب، وله قصائد ُتعرف   ی وكان زهري بنأيب ُسلم 

 أربعة أشهر، ويعرضهاعلى  يف  اوينّقحها  ويهّذبه،  أشهر  يف أربعة  القصيدة  نظم   كاين  إنه :قيل -
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وتقدمه ، يف العلم معجاللته  - اخلليفة عمر بن اخلطابكان  علماء قبيلته أربعة أشهر، وهلذا
 . منطبقته سائر الُفُحول  على  يقدمه  - يف النقد 

خيتار وقت   حْفَظُه أن  ف شيءأوياألوقات إذا قصد اإلنسان تأل  يف العادة  أن   واعلم 
التوموخف عليها   وقسطها من   وذلك أن النفس تكوين قد أخذت حّظها من الراحة   السحر،

ُتشني شعرك باأللفاظ الوحشية وناسب   واحذر املجهول من املعاين وإياك أّن  الغذاء،ثقل  
 كأّنك خياط تقدرالثياب على مقادير األجسام،   وكن   بني األلفاظ واملعاين يف تأليف الكالم،

، إال بشهوة  وإذاعارضك الضجر فأرح نفسك وال تعمل إال وأنت فارغ القلب وال تنظم
كما سلف من أشعار   شعر   أن تعترب    :ومجلةاحلال   على حسن الّنظم، فإن الشهوة نعم املعني 

  ما استقبحوه فاجتنُبُه.   و   فاقصده  العلماء  فما استحسني  املاضني،

ب، جيب على املنشئ أن يفرق بينهما يإّن للنّثر حماسن ومعا:  حماسن االنشاء ومعايبه
وال بد منأن جيعل  - صعوبته  ويوجبحمترزًا استعمال األلفاظ الغريبة، وال خيلُّ بفهم املراِد  

العكس تابعة للمعاين دون  املعاين إذا تركت على،  األلفاظ  طلبت ألنفسها   ا هتّهسج ألن 
 األلفاظ متكلفة واملعاين تابعة هلا، واملعىن مجيعا، وأما جعل  .اللفظ حسن  ألفاظًا تليق ا يف 

 وجيعلون   إليها،   العناية   فيصرفون رادشيءمن املحسنات اللفظية  يفهو شأن من هلم شغف با
 . بالون خبفاء الدالالت وركاكة املعىنیُ فال  ،  كأنه غري مسبوٍق إلفادة املعىن الكالم

قيل يف  يراد ال مايريد، كما  يكتبما  اإلنشاء أن  يتعاطى  يليق مبن  ما  ومن أعظم 
 . د یر یُ والصاحب يكتب ما    ما يراد، الصاحب والصابئ : إنالصابئ يكتب

 ی فصاحة األلفاظ ومطابقتها للمعان

  : أوجه بثالثة   تكون   فصاحة األلفاظ
 . طبع   وال ينفر منه  مسع،  الميّجه  جمانبة الغريب الوحشّي حىت ول:  ألا
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يستسقطه خاصى،وال   ال   املبتذل، والبعد عن الكالم املسترذل حىت  .اللفظ  تنّكب   :والثاين
كتابالبيان: أما أنا فلم أر قوما أمثل طريقة يف ينبوعنه فهُم عامّي، كما قال اجلاحظ، يف  

ا، وال یمامل يكن متوّعرًا وحش   قد التمسوا من األلفاظ  الكّتاب: وذلك أم   البالغة من
 ًا.ساقطا عامّي

  .مناسبٌة ومطابقة  األلفاظ ومعانيها  بني   أن يكون   :والثالث

  . عليها والتنقُص عنها  ملعانيها فال تزيد كالقوالب   املطابقُة: فهي أن يكون بني األلفاظ  أما 
أن فهى  املناسبُة:  األلفاظ  أما  ببعض  َيِلْيُق  املعىن  لعرف   - يكون  التفاق  إما  أو   مستعمل، 

نافرة عنها، وإن كانت   األلفاظ كانت تلك  بغري  املعاين  ُذكرت تلك  حىت إذا- مستحسن
 . وأوضح العتياد ماسواها  أفصح

  :الفصاحة حقيقة
تزل  هذاموضوعأن    اعلم  ومل  الناهج،  على  ُمَتَوعٌِّر  ومسلٌك  الواجل،  على  متعّذٌر 

ومل أجد من ذلك ما ُيعّول   العلماء من قدمي الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه،
 أصالل  الظهور والبيان يف   هي   إن الفصاحة: إال القليل، وغاية ما يقال يف هذا الباب  عليه

السَّرِّ    عن  ظهر، مثإم يقفون عند ذلك وال َيكشفون   إذا  ح الصبحيقال: أفص - وضع اللغوى
  ..  نه ُيعترُض عليه بوجوه من االعتراضاتأل حقيقة الفصاحة،  وذا القول ال تتبّين  فيه،

  .ظهر وتبّين صار فصيحًا  فصيحًا مث إذ  ظاهرًا بّينا مل يكن  .إذا مل يكن اللفظ : الوجه األول

 البّين فقد صار ذلك بالنَِّسِب واإلضافات  والظاهر   الفصيحه   .اللفظ  إذا كان  أنه  :الثاين  الوجه
ظاهرًا لعمرو، فهو إذًا فصيٌح  يكون   لذيد وال  يكون ظاهرًا  قد    .األشخاص؛ فإن اللفظإىل  

 ح عند اجلميع الخالف ی ذاك؛ وليس كذلك بل الفصيح هو فص  عند هذا، وغري فصيح عند
يف اللفظ الذي خيتصُّ   وألنه إذا حتّقق حدُّ الفصاحة وُعرف ما هي،مليبق فيه حبال من األحوال  

  .خالٌف  به
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 أن  ظاهربّين ينبغي  ذلك  مع  ينبوعنه السَّمُع وهو  إذا جيء بلفظ قبيح  أنه : الثالث  الوجه
  ال وصف ُقبِح. .للفظ  ّيكون فصيحا، وليس كذلك ألن الفصاحَة وصُف حسن 

ُيحتاُج   ألفاظه مفهومة ال الظاهر البني : أنتكون   وأعنيب  والظاهر البني،  الفصيحه  إن الكالم
 . استخراج ُلَغةٍ إىل    يف فهمها 

والنثر دائرة    النظم   الصفة ألا تكوُن مألوفة االستعمال بني أرباب  وإمناكانت ذه
كانتم  وإمنا  غريهامن  ألوفة  يف كالمهم،  دون  الكالم  يف  دائرة  ملك   االستعمال  ان األلفاظ 

اللغةاهُحْسن َغْرَبلوا  والنثر  النظم  أرباب  أن  وذلك  وَسَبُرْوا  باعتبار  ،  وَقّسموا،   ألفاظها، 
احلسن يستعملوه  القبيح  وعلموا  استعمُلوه   حىت   األلفاظ   من   فاختاُروا  فلم  فحُسن  ،  منها 

دون غريها،  استعماهلا  دون  االستعمال سبب  ؛   واستعماهلا  وبياا  غريها سبب ظهورها 
  .األلفاظ هو احلسن  فالفصُح إذا من 

من األلفاظ حىت استعملوه،  احلسن  النظم والنثر  علم أرباب  وجه   من أى : قيل  فإن 
اجلواب: إّن هذا من األمور املحسُّوَسة   ل يف ييستعملوه؟ ق  ومل  وعلموا القبيح منها حىت نَقوُه، 

فالذي يستلذُه السَّمُع منها   اليت شاهدوها من نفسها؛ ألن األلفاظ داخلٌة يف حّيز األصوات،
صوت   السَّمُع َيْسَتِلذُّ   أالترى أن .  هو القبيح  اَحلَسُن والذي يكرُهُه وَيْنِفُر عنه  هو  إليه  يلميو

صوت الغراب وَيْنُفُر عنه ؟وكذلك   الطري وصوت الشَّْجُرِر ومييل إليهما، ويكره  البابِل من
الخالف   هذا املجرى، فإنه  جارية  واأللفاظ  الفرس؟وال جيد ذلك فيصهيل    يكره يق احلمار،

، السمع  يكرهها   السَّمع، وأن لفظة البعاق قبيحة  يف أن لفظة املزنة والدعة حسنة َيْسَتِلّذها 
اللفظا وهي  وهذه  املطر،  معىن متنصفة  على  فإنكترى  ومع   واحد،  تدلُّ  املزنة   هذا  لفظي 

 وما جرى جمراه متروك   لفظ. البعاق،  وترى  ة وما جرى جمرامها مألوفىت االستعمال،ميوالد 
 .سليم   أومن ذوقه غري ذوق   االُيْستعمل، وإن اُسْتعِمل فإمنا َيْستعمله جاهٌل حبقيقة الفصاحة، 
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األقدمني، فإن   اجلاهلية  وكانعربياحمضامن   ومل يلتفت إليه   أنه ُذمَّ وقدحفيه   والجرم 
 ا هما خرج عن  ی َعرَّج عليُ حقيقة الشيء إذا علمت وجب الوقوف عندها  

  االنسجام 
 أو الناثر بكالم خال  الناظم  وعند أهل البالغة : هو أن يأيت،  جريان املاء  االنسجام لغة :

تكلف ال    املعين،   جليل  األلفاظ   مفهومًا دقيق  بسيطا،  التعقيد اللفظي والتعقيد املعنوي  من
املنسجم يتحدركتحدراملاء  فيه،  تعسف  تركيبه،  وال  لسهولة  ألفاظه،  فيكاد  أن ،  وعذوبة 

  .يسيل ِرقة

الذوي فيمن هو مطبوع على سالمة  إال  الفكرة،  وال يكون ذلك  اإلنشاء   وبراعة وتوقد 
 . وُحسن األساليب

عفوا    إال أن يأيت  هم الل،  امليدان ماأثقلوا كاهل ُسهولته بنوع من أنواع البديع   هذا  وإن فحول
 . قصد   من غري

النوع  أمجع  وعلى هذا  فإم قرروا أن يكون بعيداعن ،  علماءالبديع يف حد هذا 
قصد، فإن كان   غري  األنواع البديعية إال أن يأيت يف ضمن الشهولة من  التصنع، خاليًا من 

 .االنسجام يف النثر تكون أغلب فقراته موزونة من غري

األبياُت أن وإنكان يف    قصيٍد، فتكاُد  ُرّبما دخلت يف   تسيل  النظر  رقة وعذوبًة، 
  ۔اُملْرقص  اُملْطِرب

  حل الشعر 

  : أقسام ثالثةإىل    الشعرية ينقسم  ألبيات  احّل



٤٢ 
 

 زيادة،  غري  من   بلفظه  فينثره الشعر أن يأخذ الناثر بيتا من : منها وهو أدناها َمْرَتَبةً    :األول
اُه هَ ِعْقدًا قد أتقن نظم هو أحسن تأليفه َفَأؤْ ومثاله کمن أخذ  .  وهذاعيب فاحش

صورة أخرى مثله إىل    ومتدده، وكان يقوم عذره يف ذلك أن لو نقله عن كونه عقد 
 : فيقال،  أو أحسن منه، وأيضا فإنه إذا ثر الشعر بلفظه كان صاحبه مشهور السرقة

  لكون ألفاظه باقية مل يتغري منهاشي؛ ،  هذا شعر فالن بعينه

قد   ومن هذا الشعر  البيت من  فيه، وهو أن يكون  القسم ضرب حممود العيب 
وكذلك األمثال ، .تضمن شيئ اال ميكن تغيري لفظه فحينئذ ُيعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ

 . السائرة فإنه البد من ذكرها على ماجاءت يف الشعر

ثر املعىن فهو أن ين - وهو وسط بني األول والثالث فياملرتبة- وأما القسم الثاين
املماثلة  يف  الصنعة  تظهر  وهناك  ُأْخر،  بألفاظ  البعض  عن  ويعرب  ألفاظه،  ببعض  املنظوم 

قد َنقََّحه ،  فإإذا أخذ لفظ لشاعر جميد .  واملشاة، ومؤاخاة األلفاظ الباقية باأللفاظ. املرجتلة
ُلوُلؤة وحصاة ،والخفاء يف یوَصحََّحُه فقرنه ما ال يالئمه ،كان كمن مجعب ذلك من   ن 

هذا القسم : أن تأخذ بعض إىل    والطريق املسلوك،  االنتصاب للقدح واالستهداف للطعن
 . بيت من األبيات الشعرية هو أحسن ما فيهثم متاثله

فهو أن يؤخذ املعىن يف   - وهوأ على من القسمني األولني   - وأماالقسم الثالث
الصائغ يف صياغته ويعلم مقداُر َتَصرُّفه يف ن ِجُذُق  ّيتبيومن مث  .  غري ألفاظه .صاغ بألفاظ

التصرفوأتقن  أحسن  وإال  العالية،  الدرجة  فتلك  املعىن  على  الزيادة  استطاع  فإن  صناعته، 
 . التأليف ليكون أوىل بذلك املعىن من صاحبه األول

الكالم بنا  انتهى  الشعرإىل    وإذا  نثر  على  التنبيه  يف  نثره،  ههنا  وذكر  وكيفية 
  : وما يعُسر، فلَنتَِّبع ذلك بقول ُكلِّى يف هذا الباب فنقول  ،مايسهلمنه



٤٣ 
 

  ۔ من أحبَّ أن يكون كاتبا، أو كان عنده طبع جميب، فعليه حبفظ

العدد ذوات  من ،  الدواوين  نِثرالشعر  يف  يأخذ  ذلك،مث  من  القليل  واليقنعب 
 . حمفوظاته

  .التواىل لىأن يبتدي فيأخذ قصيدة من القصائد، فينثره بيتبيتاع : وطريقه

  يستطيع إال ذلك وال يستنكف يف االبتداء أن ينثر الشعربألفاظه أو بأغلبها،فإنه ال 

نفسه، وَتدرَّب خاطره َمِرَنْت  الدرجة،  وإذا  املعىن ،  ارتفع عن هذه  يأخذ  وصار 
، مث يرتفععن ذلك فيكسوه ضروبامنالعبارات املختلفة ،وحينئذ هکسوه عبارة من عند یو

 . غري تلك املعاين  معاين   منها   يف ستنتج،  ْحيُصُل خاطره مبباشرة املعاين ِلَقاٌح

واليزال على ذلك مدة طويلة حتىتصريله ،  أن يكثر اإلدمان ليالوارا : لهيسبو  
تدّفقت ،  ملكة خطبة  خطب  كتاباأو  كتب  ألفاظه   املعاين   فإذا  وجاءت  كالمه  أثناء  يف 

ينبئك الوهذا شيء خرببالتجربة، و   ترقص رقصًا،  وكان عليها جدةحىت تكاد،  معسولة
  .مثل خبري

  يف مواضيع االنشاء  التخلص واالقتضاب 
  التََّخلَّص 

معىن آخر  إذأخذ يف  فيه فبينما هو،  يأخذ مؤلف الكالم يف معىن من املعاين  هو أن   
 كالمه،ويستأن فيكون بعضه آخذم رقاببعض من غري أن يقطع    إليه،   األول سببة  وجعل،  غريه

فكالماآخر،بليكون مجيع كالمه كأمنا أفرغ إفراغة، وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة 
 ۔ ثؤاتيه األلفاظ، ويكون متبعة للوزن والقافية، من أجل أن نطاق الكالم يضيق عليه تصرفه

 . على حسب إرادته
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الشاعر   التخّلص علىيشّق    فلذلك  شاء،   حيث  ميضي  العنان   مطلق   الناثر فإنه   وأما
  التخلصات احلسنة قول  ومما جاءمن ،  الناثر  أكثر ممايشقُّ على

  واالقتضاب : 

  الشاعركالمه الذي هو فيه ،ويستأنف كالما آخر   أن يقطع  

  وال يكون للثاين عالقة باألول : ،  غريه من مديح أو هجاء أو غري ذلك

 . منه  ممسوخًا فاالقتضاب أوىل وإذا مل حيسن التخلص، بأن كان قبيحًا  

  أتاُه التخُلص  ، فإنهما َيصوغُ إىل   لسالك هذه الطريقة أن ينظر  یفينبغ

 . حىت يكون مثل هذا،  وال يستكرهه وإال فليدعه ،  حسناكما ينبغي

أن علم   التخل  واعلم  مستصعبات  من  األحوال،وهو  كل  يف  ممكن  البيان  صغري 
 . فليتدبر الشاعر ذلك

  وختامها   افتتاح مواضيع االنشاءكيفية  
   االفتتاح

الشعر  مطلع   جعل   أنت من  املقصود   الرسائلد   أو  الكالم  املعىن   ذلك   من   االعلى 
 أن  وفائدته. عزاءفعزاء وهكذا هناء فهناء،أو كان  كان   وإن  الكالم : إن كان فتحًا ففتحًا،

فإن كانت مدحيًاصرفًا ال   -قصيدة فإذا نظم الشاعر    يعرف من مبدإ الكالم ما املراد منه،
 من  بغزل، وبني أن يرجتل املديح ارجتاال  يفتتحها  أن   خمٌريبني  خيتص حبادثة من احلوادث ،فهو

   - أوهلا
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ة جيش أو غري ميهز  أو  احلوادث كفتحمقفل،   يف حادثة من   القصيد  إذا كان  وأما 
 افتتاح  يف   ال يذكر الشاعر ومن أدب هذا النوع أن  ،  بغزل  فإال ينبغي أن يبدأ فيه  ذلك،

  التهاين  يف قصيدة املديح ما يتطريمنهأويستقبح،ال سيما إذاكان 

ومىت ،  اخلطوبالنازلة،والنوائب احلادثة  فإنه يكون أشّد قبحة، وإن ما ُيستعمل يف 
 ۔ ُخصَّتْ  وإمنا  سامعه،   تطريمنه ،  يف املديح ُمْفتتحًا بشيء من ذلك كان الكالم

الكالم  باالختيار ألا االبتداءات   السمع من  فإذا كان االبتداء الئقة ،  أوملايطرق 
  . باملعىن الوارد بعده توفرت الدواعي على استعماله
  واخلتام 

حبيث يكون واقعا على آخر املعىن، فال ينتظرالسامع ،  يكون الكالم مؤذنة بتهامه   أن 
، وجودا فيهما استطاع األنه آخرما شيئا بعده؛ فعلى الشاعر والناثر أن يتنقا فيه غاية التأثق

الشراب، إىل    ينتهي الذكرفهو كمقطع  حبواشي  ويعلق  األذن،  دصداهفي  ويترد  السمع، 
يكون آخر ما ميرُّ بالفم، وُيعرض على الّذوق، فيُشُعر منهما ال يشعر من سواه، ولذلك 

 یأسلوب رشيق أو معن الكالم قبله بنكتة لطيفة أو    ينبغي أن يكون اخلتام مميزة عن سائر
غ، وُيختار هلمن اللفظ. الرقيق احلاشية، اخلفيف املحمل على السمع والسهل الورود  یبل

وحكم اخلتام كماسبق .  وغري ذلك،  على الطبع، ويتجا يف به عن اإلسهاب والتعقيد والثقل
السامع شيئیأن   ينتظر  الكالم حبيث يكون واقعة على آخراملعىن فال  بتهام  ا  کون مؤذنة 

بعده، وإذامليكن املعىن دابنفسه على اخلتام حسنأن يدل عليه بكالم آخر، يذكر عقب الفراغ 
وحكمهأن يكون منتزعًا مما سبقه يف قفي به تقريرا لشيء من ، من سياقه األغراض السابقة

األغراض أوإمجاال ملفضلها، مورداعلى وجه من وجوه البالغة، أو الكالم اجلامع ،أوخمرج 
غري ذلك، واألكثر   أمايف و احلكمة،أوما شا كلذلك،مما تعلُقه اخلواطر وُتقيدُه األذهان،املثل، أ
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اجلواب   توقع   أوَعْرٍض النفس على خدمة املكتوب إليه، أو  الدعاء،  من  ُيَضمُن غرضًا آخر  فيه
 . الكالم، وتقتضيه دواعي احلال  منه، أو غري ذلك مما حنتمله مقامات

 اهللا أو مبنِّ اهللا  شاء  إن "بقوهلم :    األغراض املذكورة    ثربعد الن  ماخيتموا يف  وأكثر
 . وما أشبه ذلك،  وفضله

واهللا : "أوبقوله   ، "بال حول وال قوة إال باهللا" أو  "والسالم"  :وكثرياما خيتم الناثربقوله
 غري  ، أو "واهللا أعلم ": أو بقوله،  باطنا وظاهر  ، أوال وآخرً   واحلمد هللا": أوبقوله  " املستعان 

 ۔ وُربَّما ُخِتم ِبَمثلٍ  ذلك

  فىن النظم والنثر   تقسيم االنشاء اىل

وهو الكالم   املنظوم،  الشعر  على فنني: فن   يدور   وكالمهم   العرب  اعلم أن لسان   
الكالم  وهو  النثر،  وفن  بأوزان خمصوصة،  املوزون  املوزون   املقفى  الشعر  ۔ غري    فمنه  فأما 

بهالنثر    املدحواهلجاء، والرثاء. وأما قافية  يف   قطعًا ويلتزم  فمنه ما يؤتى   كل كلمتني منه 
  : واحدة ويسمى َشجعًا. وهو ثالثة أقسام

 : أن يكون الفصالن متساويني، ال يزيد أحدمها على اآلخر، مثل قوله تعاىل : القسم األول

زلة لالعتدال ـوأما السائل فال تنهر  وهو أشرف السجع من  فالتقهر،  فأما اليتيم 
 . بينهالذي  

الثاين طو  الفصل  يكون  أن  والقسم  األول،  من  أطول  به   ال الثاين  االعتدال    الخيرج  عن 
وُيْستكره،  خروجاكثريًا،  ذلك  يقبح عند   كقوله  منذل  فمماجاء   وُيعّدعيبًا،  فإنه 

إذا رأم من مكان   .ًاريالساعة سع   كذبب  كذبوا بالساعة وأعتدنا ملن  بل : تعاىل
هنالك ثبورا، فالفصل   ألقوامنها مكانًا ضيقًا دعوا  وإذا  ۔ تغيظاوزفريةبعيد مسعوا هلا  

ما كان  : القسم  هذا  لفظات، والثاين والثالث تسع تسع ؛ ويستثىن من   األول مثان
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يف عدة واحدة، مث تأتى  حتسبان الفقرتني األوليني   فإن  من السجع على ثالث فقر، 
أن  فينبغي  طواليزيدعليهم   تكون   الثالثة  متساوياتطويلة  الثالث  تكون  ،وقد  ، ا 

 .منضود وظّل ممدود وطلح)  خمضود( "يف سدر": كقوله تعاىل

  وأما النثر.  فاحش  عيب   وهو،  األول  من  أقصر  آخر   الفصالل   : أن يكون   والقسم الثالث
  فيه يطلق  الذي وال غريها وهو بقافية دیتق  غري من  به قطعة يؤيت  ما فهو، املرسل
  . بقافية  د يتق  غري  من  بل يرسَل إرساال ،  يقطع أجزاءإطالقا، وال    الكالم

  للسجع شروط

 وكون  الفصيح،   الفصيحة، واختيار التأليف  املفردات  اختيار للسجع أربعة شروط:
 يصبح  لئال  أوالفقرة دالة على معىن  واحدة من الفقرتني  وكونكل  الفظ تابعا املعىن ال عکسه،

 . معيبا  طويال الكالم

 الشعركيفية عمل 

  : شروطا  صناعته إحكام  الشعرو  اعلم أن لعمل 

حىت تنشأ يف النفس  - شعر العرب   جنس  من   أي  - جنسه  من  )١( احلفظ : أوهلما 
 .مناحلر النقي الكثري األساليب وهذا املحفوظ .ويتخري املحفوظ،  على منواهلا  ملكة ينسج

 وكثري،  ربيعة،   عمر بن أيبمثل :  ،  فيه شعر شاعر من فحول اإلسالم  املختار أقل مايكفي 
فراس،   ،یوالبختر  متام،  وأيب  نواس،  وأيب  وجرير،،  الرمة  یذو وأيب  الرضي،   والشريف 

واملختار من شعر ،  ألنه مجع شعر أهل الطبقة اإلسالمية كله  »کتاب األغاين  » وأكثره شعر
 . اجلاهلية
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فيه  ال  مث  املنظوم  املكان  واستجادة  اخللوة  من  له  املياه ،  بد  مثل  على  باشتماله 
وتنشيطها مالذ   الستنارة القرحية باستجماعها   استجادة املسموع،  يستحسن  واألزهار،كما

)١(ةعلى مجام الّراح  يكون  أن   فشرطه،  هذا كله   مع  مث    .السرور
أمجع له،   فذلك  ونشاط 

وخري األوقات وأنشط للقرحية أن تأيت مبثل ذلك املنوال الذي يساعد يف حفظه، قالوا :  
وفراغ املعدة، ونشاط. الفكر، ورمبا يكون من ،  اهلبوب من النوم  عند  الُبكر  لذلك أوقات 

 . واإلنشاء  العشق  بواعثه

، عليه  نفسه  وال يكره ،  وقت آخر إىل    فليتركه،  قالوا : فإناستصعب عليه بعد ذلك 
البيت  وليكن القافية  بناء  ونسجه،   من   على  صوغه  ويبين    أول  عليها يضعها  إىل   الكالم 

  قلقة  يف حملها، فرمبا جتي نافرة  وضعها  القافية صعب  على  بناء البيت  عن   آخره،ألنه إن غفل 
 موضعه األليق به،فان كلبيت إىل    ومل يناسب الذي عنده، فليتركه  اخلاطربالبيت   مسح   وإذا

،  بعداخلالص منه  شعره   ولرياجع  شاء، ي  إال املناسبة، فليتخري فيها كما   مستقل بنفسه، وملتبق
 نسانإلمل يبلغ اإلجادة، فإن ا  إذا  الترك  به على)  بوليواليضن (،  ب والنقد يذ هالت  )بالتنقيح
. التراكيب  من  األفصح  إال   فيه  ته، وال يستعملخيهو اختراعقر  تفكر   بنا  بشعره ،إذ هو   مفتون

وقد حظر    البالغة  طبقة  فليهجرها فاا ترتل بالكالم عن  الضرورات اللسانية  واخلالصمن
 الطريقةإىل    منها بالعدول عنها  هو يف سعة  إذ  ارتكاب الضرورة،  اللسان على املولد   أئمة

  

  الرونق واحلالوة اال كثرة املحفوظ  وال يعطيه - ء یظمهقاصررد  ومن كان خاليا من املحفوظ فن   - ١
  هلم   يكن مل  أوىل مبن الشعر  واجتناب . ساقط  نظم  قلحفظه أو عدم مل يكن له ش عروامناهو  فمن

يقبل على النظم وباالكثار    املنوال،  وشحذ القرحية للنسج على  بعد االمتالء من احلفظ،  مث . حفوظ
احلرفية    لتمحريسومة  منشروطه نسيان ذلك املحفوظ  أن : ورمبا يقال  منه تستحكم امللكة وترسخ،

  االسلوب   انتقش  تكيفت النفس ا   وقد  فاذانسبها، . استعماهلابعينها  إذ هي صادرة عن  الظاهرة،
  .. كلمات أخرى ضرورةاهلا من  يهبمث  جعل  النسي يف  يأخذ فيها كأنه منوال 



٤٩ 
 

حبيث تكون ألفاظه على طبُق ،  جهذه  التراكيب   من   أيضا املقعد  وجيتنب   امللكة،   من   املثلى
تسابق  الوحشي  الفهم،إىل    ألفاظه  معانيه  أيضا  وكذلك   واملقصر،   األلفاظ،   من  وجيتنُب 

عدم   من  ويقرب البالغة أيضا، فيصري مبتذال،  طبقة   الكالم عن  يرتلب  فإنه املبتذل، یالسوق
  . اإلنشاء  صناعة   املتعاطي  القدركفاية   هذا  ويف   اإلفادة،

õb“ã⁄@æìäÏ 

  : وهي  فنون اإلنشاءسبعة

 واملقامات، )  ٥(   واألوصاف،)  ٤(،  واألمثال)  ٣(واُملناظرات،  )  ٢(   املكاتبات،  )١(
  والتاريخ)  ٧(،  والروايات)   ٦(

   يف املكاتبات واملراسالتالفّن األول 

 من   هي خماطبة الغائب بلسان القلم، وفائدا أوسع ،  وتعرف أيضا باملراسلة  املكاتبة
الوداد مع  .أوطاره، ورباط قضاء  يف  اجلنان، ونائب الغائب  حيث أا ترمجان  من   حتصر أن

 . تباعد البالد

وطريقة املكاتبة هي طريقة املخاطبة البليغة مع مراعاة أحوال الكاتب واملكتوب إليه 
   .والطِّالوة،  واملالءمة،  واإلجياز،  واجلالء،  وخواصُّها مخس : السذاجة والنسبة بينهما

فطريا :فالّسذاجة الكالم  زخرف   من   سليًما   جتعل  عن  مرتَّهًا  التكلف،   شوائب 
املستبعدة،   والتشابيه،  هو العدول عن الكالم املغلق :واجلالء.  رجة الكالم   عن  القول، بعيدا

حشو الكالم،  من  الرسالة تنقيح : واإلجياز. الكالم املهدب الصريحإىل  والتراكيب امللتبسة
  القريبة املنال.   مقتصرة على املحسنات، املقصود  على   ربزها وافية الداللة يوتطويل اجلمل، ف
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ُتعطى   واملالئمة  فال  إليه،  املكتوب  و  الكاتب  قدر  واملعاين على  األلفاظ  ترتل   :
س الكالم، على أا جتعل الرسالة وتعابريها يخسيس الناس رفيع الكالم، والرفيع الناس خس

  يأخذ بعضها بأزمة بعض.   مستعذبة األوضاع، حسنة االرتباط،

رونقوالطالوة الكالم  تكسو  جبودة :  وإشرافا  العاين  ا  وسالمة  وسالمة   العبارة 
  .وجتعله بذلك أحسن موقعة عند سامعه.  األلفاظ

  الرسائل  أبواب
  :   أقسام  ثالثةإىل    موضوعها  باعتبار   الرسائل  تنقسم 

 الكالم العلمية  الرسائل  والثالث  املتداولة،  الرسائل  والثاين  األهلية  الرسائل  األول
   األهلية  الرسائل  على

 واألصدقاء،   األقارب   نی ب  ت دار  ما   هي   - األشواق  برسائل  وتعرف   األهلية   الرسائل
 الكالم  فيها .  بسط  إذا  الكاتب   حرجعلى   وال   الفؤاد،  وسرائر  الوداد،   مكنون  عن   وأسفرت 

 فيها  الكاتب   يطلق   بأن  الرسائل   هذه  وتنفرد .أصحابه  أحوال  يف  السؤال  وأخيت   سّجيثه،   على
 املهابة،   ُيْذهبُ   اُألْنس ":    قيل  وقد.  االنقباض  عن  ْعدل يَ و  الكلفة   عن   ويتجايف   للقلم،   العنان

 الفطنةأخذا  بركن   واالعتصام  ،احلال  مقتضى  مراعاة  من والبد  هذا  .اَملَوّدةَ   ُيَضيِّع   واالنقباضُ 
  : الدؤىل  األسود  أيب   بقول

  إدراكها   مضَت  إذا تستطيع   ال       مشهورًة  رسالًة ُترِسَلنَّ   ال

 ،واهلدايا  ،الّلقاء  قبل  والتعارف   الشوق،  مكاتبات  ترجع   الباب  هذا  وإىل
 . ذلك  وغري   واالعتذار  ،واالستعطاف
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 ت ی مس  وإمنا   األدبية،  املسائل   أو  العلمية  املطالب   يف   مقاالت :  هي  ، العلمية  الرساالت
 صاحبهامناهج فيها  ويسلك  اقترحهاعليهم،  من إىل    يرسلوا  أصحاا   ألن  بالرساالت، 
 .البليغة  واملخاطبات  ،االسترسال

 : املناظرات  يف  :الثاين الفن

  :   شروط  ثالثة   للمناظرة

 خواصُّها   تظهر  حبيث   صفاما،   يف   متباينني  أو  متضادين،  خصمني  بني   جيمع   أن:  األول
  . والشتاء  والصيف،   ،واخلريف  ، كالربيع 

 أن   شأا  من  بأدلة  مزاعمقرنه،  وتفنيد  لنفسه،  نصرته  يف  اخلصمني  من   كل   يأيت   أن:    الثاين
  ۔ إليه  عنه السَّامع   مييلب   حبيث  ،اخلصم  مقام   من .  وحتّصا  ، قدره  ترفع 

 بذلك   ليزيد  حمكم  سياق   على  وترتب  حسنا،   صوغا   واملراجعات   املعاين   تصاغ   أن : الثالث 
  . املشكل  حل   يف   الرغبة  فيهيوتنم   ،السامع   نشاط

  : يف األمثال :الفن الثالث

 الشافية وهي  باطنهاحلكم   تأليف ال حقيقة له يف الظاهر، وقد ضمن  املثل عبارة عن
  : وخمتلطة،  مستحيلة  وخمترعة  مفترضة ممكنة،  ثالثة أقسام
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  )١( عاقلإىل    األمثال املفترضة املمكنة : هي ما نسب فيها املنطق و العمل   - ١

فيعزى هلاالنطق   ما جاءت على ألسنة احليوانات واجلمادات : واملخترعة املستحيلة   - ٢
 . إلرشاد اإلنسان  والعمل

 . مادارفيها الكالمأوالعمل بني الناطق وغري الناطق : واملختلطة  - ٣

   : وشروط املثل أربعة

  السامعذهن  إىل   ْقِضَي املقصود منهُید لیخالية من كل تعق   أن تكون روايته  :األول

  ۔ممّال  اليكون مسهبة أن  :الثاين 

 معانيه، ويضبط. عقله  فكرته زل كالمه و ابتکار  ويفكه  عبطالوته جالسام  به أن :  الثالث
  يف فهم الرواية املختلفة وَفضِّ مشکلها 

 . حمتملة  أن يورد بصورة   :الرابع

َجمٌَّة، املثل  وترويح    وفوائد  البال  احلكم؛منهانزهة  استقصاء  وهي   اخلاطر،ومنها 
ونذكر   -واليعرف اسم أول من تكلم ا، وكما تكون نثرا تكون نظمأ      قدمية العهد جدا،

 : لك من األمثال ما طاب وراق فنقول

  أمثال القرآن الكرمي 

وكامٌن الذكر للمثل فيه ،أما أمثاله ،  به  ُمَصرَّح   أمثال القرآن الكرمي قسمان : ظاهر 
   : الظاهرة

  

احلكاية وختتلف  -١ هلا  وجهني:  من  عن  يف    غري  كوا والثاين  ،ی مغز  األوألن  كانت  وان  واقعة 
 . حيزاالمکان
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 ه أضاءمتا حول  م كمثل الذي استوقد نارًا فلماهمثل يف شأن املنافقني  تعاىل  فكقوله
أوكصيب من  . م ال يرجعون هم بكم عمى فظلماتال يبصرو   م يفهوترك  مهبنور  اهللا   ب هذ

 م من الصواعق حذر املوت واهللا م يف آذاه وبرق جيعلون أصابع  ورعد  ظلمات   هالّسماء في
مقاموا،   ه علي  وإذا أظلم  همشوا في  مكلما أضاء هلمهيكاد الربق خيطف أبصار حميط بالكافرين

 ۔ ب بسميهم وأبصارهم ه َلذ   ولوشاءاهللا

  ينفقهارياًء:  والذي  الذي ينفق أمواله ابتغاءمرضاةاهللا،  يف شأن  وقوله سبحانه تعاىل

َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواْلَأَذٰى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ُتْبِطُلوا  
 ۔  َفَمَثُلُه َكَمَثلِ  َوَلا ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخرِ 

  أمثال القرآن الكرمي 

 كسبوا واهللا   شيءمما(اليقدرون على  َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلًدا
وتثبيتًا من أنفسهم   اهللا   ال يهدي القوم الكافرين، ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة

واهللا مبا تعملون )  ضعفني فإن مل ُيِصْبها وابل َفطّل  أكلها  أصاا وابل فأتت( ةٍ كمثل جنة بربو
 فيها من كل له  األار،  حتتها  ابتجرمين عن  تكون له َجّنة من خنيلوأ  ودُّ أحدكم أنيَ بصري، أ

 ُيَبيُِّن اهللا  كذلك   الثمرات وأصابه الِكَبُر وله ذرية ضعفاُء فأصاا إعصاٌر فيه ناٌر فاحترقت 
 ۔ لكم اآليات لعلكم تتفكرون

تعاىل احلق  يف  وقوله  َاْوِدَيٌةۢ    :والباطل  متثيل  َفَساَلْت  َمآًء  ِء  �َما الس� ِمَن  َل  َ3 ْ ِبَقَدِرَها َا�3
اِبًياؕ  َبًدا ر� ْيُل َز ْث7ُؕٗ - َفاْحَتَمَل الس� َبٌد ّمِ اِر اْبِتَغآَء ِحْلَيٍة َاْو َمَتاٍع َز ا ُيْوِقُدْوَن َعَلْيِه ]3ِ الن� َكٰذِلَك -َو ِ��

ُجَفآءًۚ  َفَيْذَهُب  َبُد  الز� ا  َفَام�  � اْلَباِطَل  َو  ق�  َcْا  ُ ا�� ُب  ِ َينْ - َي�3ْ َما  ا  َام� ]3ِ َو  َفَيْمُكُث  اَس  الن� َفُع 
ْرِضؕ  ْمَثاَلؕ -اْ�َ ُ اْ�َ ُب ا�� ِ   َكٰذِلَك َي�3ْ
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مثالكلمة طّيبة كشجرة   أمل تركيف ضرب اهللا :  متثيل احلكمة وضدها  يف   وقوله تعاىل 
 ويضرب اهللا األمثال ،  بإذن را   طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني

ماهلا   من فوق األرض )١(اجُتثٌَّتت  خبيثة كشجرة خبيثة  كلمة   ومثل  يتذكرون،لعلهم    للناس
يا أيها الناس ُضِرب   عبدون من دون اهللا: ی وقوله جل شأنه يف حال الكفار وما  :  منقرار

 وإن يسلبهم   له   لن خيلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا  اهللا  إن الذين تدعون من دون فاستمعواله،  مثل
  .منه ضعف الطالب واملطلوب  اليستنقذوه  شيئا  الذب

تعاىل  اتََّخُذوا  َمَثلُ «:    وقوله  َكَمَثلِ   ِمن  الَِّذيَن  َأْوِلَياء  اللَِّه  اتََّخَذْت   اْلَعنَكُبوتِ   ُدوِن 
 »  العنكبوت  سورة»«َيْعَلُمونَ   اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا  َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيتُ   َوِإنَّ  َبْيًتا

  :هباء تُذروه الّرياح   يذهب   لكافرين  يف أن عمال   وقوله تعاىل 

) َيْوٍم َعاِصٍف ۖ َ� َيْقِدُروَن  ِ3[ ُ (� ْت ِبِه الّرِ ْم َكَرَماٍد اْشَتد� اُ�ُ ْم ۖ َأْ�َ ِ ِّ b  َ ِb� َكَفُروا َ 3 ِذ¡) ا    َمَثُل ال� ��ِ
ٍء ۚ  ْ ( َ ¢£ ٰJََكَسُبوا َع: اه() b١٨(سورة ا�( 

تعاىل ِإَذا  : وقوله   ¥ َح¦�� َمٓاًء  اُن  ـ¨ ْم ٱلظ� َسُبُه  ْ َ (j ِبِقيَعٍةۢ  اٍب  َxََك ُلُهْم  َأْ�َٰ َكَفُرٓوْا   َ 3 ِذ¡) َوٱل�
َساِب  ِcْيُع ٱ ِ«َ ُ ٰىُه ِحَساَبُهۥ ۗ َوٱ�� َ ِعنَدُهۥ َفَوف� ا َوَوَجَد ٱ�� ـ¯ ْدُه َشْي ِb َ (j ْ°َ أو كظلمات يف  َجٓاَءُهۥ

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج ،  فوقه سحاب  ومجن   فوقهم   يغشامهوج من  حبر جلي
  له نورافماله من نور  يده مل يكذ يراها،ومن مل جيعالهللا

ْنَيا  :( ال باطليوقوله تعاىل يف أن الدنيا ظل حائل و خ َياِة الد² َcَْثَل ا م م� ْب َ�ُ ِ ْ َوا3³
ِبِه   َفاْخَتَلَط  َماِء  الس� ِمَن  ْلَناُه  َ 3 َأ�3 اٍء  َµَ ُح(سورة َ(· الّرِ َتْذُروُه  ًما  َهِشى) َفَأْصَبَح  ْرِض  اْ��َ َنَباُت 

  )٤٥الºف:
  وقوله تعاىل : 



٥٥ 
 

ٌ ]3ِ اْ�َمْ  ُ ْيَنٌة و� َتَفاُخٌرۢ َبْيَنُ¼ْ َو َتَ«�¢ ٌو و� ِز ْنَيا َلِعٌب و� َ�ْ ٰيوُة الد² َcْا ا َ � ا َا½3 ْوۤ ُIََواِل َو  ِاْع
ْوَ�دِؕ  َ -اْ�َ b¿َْا َغْيٍث  َثِل  َµَ ُؕحَطاًما َيُكْوُن   � ُ ¢À ا  Áُمْصَفر ىُه  ٰ َ�tَف ْيُج  ِ َ (   � ُ ¢À َنَباُتٗه  اَر  اْلُكف� (سورة   - َب 

  ) ٢٠اcديد:
  الكامنة،   أمثاله   وأما

  ذلك  فمن   الباهرة، واحلكم   فهي اآلداب البارعة،

   : قوله تعاىل
  الصدق   يف   

  الصادقني   مع  وكونوا  اهللا  اتقوا  آمنوا  الذين   ياأيها .١
  صدقهم  نيالصادق  ينفع  يوم   هذا .٢
  الوعد  صادق   كان  إنه .٣

  الصرب والثبات   يف
  وبشرالصابرين  .١
   صربامجيال  فاصرب .٢
 . األمور   عزم   ملن   ذلك  إن أصابك علىما وأصرب .٣

  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا  . ۳

  عفا اهللا عما سلف

  فصرب مجيل.    ٤

الوفاء وأو)    ١( إنالعهد فوا    واصرب على ما يقولون واهجرا مجيًال ويف  بالعهري 
  مسؤًال.  كان 

  أهلها. إىل   )  إن اهللا بأمركم أن لودوا األمانات٢(
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  يف العلم واالسترشاد
  علماءُ إمنا خيشى اهللا من عباده ال   -١
  وما يعقلها إال العاملون   - ۲

  علمونيال ينذ قل هل يستوي الذين يعلمون وال  - ٣
 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  - ٤

  االحتاد والوئام بعد اخلصاميف  
  واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا .١

أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته   واذكروا نعمة اهللا عليكم إذكنتم  .٢
  إخوانًا

  من يعد قوة أنكاثًا  والتكونوا كاليت نقضت غزهلا  .٣
  كمحير بذه وال تنازعوا فتفشلوا وت .٤

  ىف العقو 
  فاصفح الصفح اجلميل  .١
  والكاظمني الغيظ والعاقني عن الناس  .٢
  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا  .٣
  عفا اهللا عما سلف  .٤

  ىف الوفا
  وأوفوا بالعهد إن العهد كا مسؤال .١
  أهلها إىل    إن اهللا يأمركم أن تؤدوا اطنات .٢
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  ىف االقتصاد

  عنقك إىل   وال جتعل يدك مغلولة .١
  ملوما حمسورًا وال تبسطها كل البسط فتقعد   .٢
  إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني  .٣
  وكلوا واشربوا وال تسرفوا  .٤

  يف األمر باملعروف

  اخلريإىل    أمة يدعون  ولتكن منكم  - ۱

  ويأمرون باملعروف وينهونعن  - ٢

  املنكر وأولئك هم املفلحون   - ٣
  وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان  - ٤
وإإن    - ٥ واإلحسان  بالعدل  يأمر  الفحشاء ياهللا  عن  وينهى  القرىب  ذى  تاء 

    واملنكر والبغى
  ۔ ةالكامن  األمثال   من   القدر   ذا  یونكتف

  ۔ القسم   ا ه ممالؤمي وإالفلقرآن الكر 
  للعرب   ره أمثال خمتا

  ۔ ان لسخرًا  يإن من الب  ) ١(
  إّن البالء موكل باملنطن  ) ٢(
  ۔نتنشريإّن البغاث بأرضنا    ) ٣(
  ۔ فلحي د  يد باحلد يإّن احلد   ) ٤(
  اخل   ۔من الشوك العنب  ی إنك ال جتن  ) ٥(
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املقامة والرواية والتاريخ أيضًا من فنون اإلنشاء ولكن ال نذكره هنا وكذلك فن  
  خوفًا من التطويل وقد اكتفينا بذكره إمجًال. 

  
×îÑ@knØm@Ñ–ìÛa 

  : الوصف

 اخلارجيب  العامل   يصل  الذي  هو  النه  االنشائية،  املواضيع   أبرز من الوصف  لعل
  هذا  مشاهد  روع أوسعّما أ وأ بواطنه   هو  ظواهر   تصوير   وحياول  وصفه،   فيحاول   اإلنسان، 

 االخرى؟   احلواس  من   واخواا  العني  فتنقله إلينا  العامل

 األشياء   يف  التأمل  يبعد   أن   على  التيتعينه  املالحظة  قوة  الواصف،  عليه  يعتمد  وأبرزما
 الشخصي ا  تأملن  ابنة  مالحظتنا  تكون  أن   جيدربنا ولذلك  .املوصوفة

  : أقسامة

  :نيفرب  ی عل  یأتيوالصف قد  

شيئا من شخصك   تعريه  أن  دون   هو   كما   أن نصف الشيء   هو  ،املجرد  ية   الوصف  ) ١(
  ۔ًايوصفًا واقع  الك،يوخ

الشئ   جتاه  به  وما تشعر  النفس،   أحاسيس  فيه  ي متتزج،الذ  و وه:  یالوصف النفس   ) ٢(
عنهيال  ميل  املوصوف من أو صد  إعجابابه،   ني ستعي  الوصف  ذاوه  ه من ونفور  ه 

 ۔ اليًا باخلريكث

  تراها  كما   الطبيعية  وصفت  فاذا  الشمس،   غروب  وصف  - خذمثال  :املثل
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 وصف یإل د م تع  ن أ دون ،  لوان أ من اآلفاق على الشفق يتركه وما،  الغروب   :عند

 اذا  املجرد الوصف  طريقة على املوضوع تناولت  قد فانت،  نفسك  وخلجات،  حساسكإ

 ثرأ من نفسك  يف،  صفراء شاحبة یتتوار وهي ، الشمس یأمر  ترك وما، الغروب وصفت

 طريقة على  املوضوع عاجلت  فانت،  فيه تفكر  املشهد  هذا جعلك وما ،  والكابة االنقباض

 . النفسي الوصف

 مثًال  كالقصة  هترتب أجزاؤ  ةنيمع  وحدة  الوصف يكن مل واذا : الوصف وحدة
 سفينة،  غرق  او  الشمس   كثروق:    اكثر  األوصاف  حوله   تتظم  شئًا   عادة  مداره   يكون  فقد
  أو  الصباح،   مباهج   كيف:  عليه  تسيطر  نفسية  عاطفة  مداره  يكون  أو  النار  تأكلها  قرية  أو

 . الراحلة  السنة  اية أو  املساء   كآبة وصف  أو   القطاف   أو  الربيع،

 الوصف ترتيب 

   .يعتمد  ال  الترتيب هذا ن أل ،  الوصف عناصر بيترتشئ يدل على   ليس

  عناصر - أوال - قلخت أن  جهدك وامنا،  متبع  سياق أو معلوم منطق على

  : وتألفها تقارا  حبسب العناصر هذه ترتيب حتاول مث ،  املوضوع

  القريبة باالشياء فتبدا،  تراها كما طريقة ترتيب األشياء فهنالك  - ١

 ).  ذلك عكس على و (أ  فشيئا، شيئا تبعد  مث،  منك

 فيك اليت تترك االشياء ابرز تصف نأ وهي : کالتصوير نیالوم طريقة  وهنالك   -٢

 . تراه ما كل وصف حتاول أن  دون ،  األثر أعمق
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 ما وهذا  .اجلزئيات وصفإىل    االنتقال مث ،  الكلي بالوصف االبتداء طريقة وهناك   -٣

 بالصورة بدًا قدف ،یکسر  وان يإ ،خرائب وصف حني  البحتري الشاعر سلكه

  .الفخمة أجزائه أحد  تناول مث  يوان،إلل العامة

 نايلدها إ فاعا جدرانه، على  املعلقة الصور  من صورة تناول  مث  دقيقا، وصفا فوصفه 

 . شعريا تصويرا مصورة 

 على معتمدا وصفك عناصر ترتب أن عليك جيب ،  الوصفإىل    سلكت  ومهما 

، تلمس مبا وحتيط  تشم ما  وتبث،  تسمع  ما  وتنقل اهتر ما فتصور.  كلها حواسك ال إشغ
 : وتوسعا وتنوعا،،  الوانا موضوعك د يزي احلواسإىل    والرجوع

  : ملحوظة

. عدستها يف كلها األشياء جتمع  ن الفوتوغرافية اليت حتاول أ  كاآللة وصفك يكن ال
  كلها شجار الغابةأ وصف يغنيك عن فنيا وصفا واحدة شجرة وصف ن فإ

  : الصورة تعريف 

 ويغلب  حي  ائنک  وصف من ضرب وهي  : الصورة تابة ك  الوصف  ضروب ومن

 . واحليوان  نسان اإل على ذلك

 بعني الظاهر وصف .:. الناحيتني حتتوي وغالبا، معنوية حسية تكون  قد  والصورة

 أو، الوصف املعنويإىل    احلسي الوصف من تنتقل أن  لك وهكذا حيق. الباطن وصف على

 . العكس

  . بنفسها مستقلة صادقة لوحة تؤلف أحيانا، والصورة
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  : الصورة وحدة

  وتوضيحها اخلاصة املالمح رسم  طريق عن تايت الصورة وحدة لعل

 أبرز" عليها يوضح ان  يريد ،  صورة أمام يقف الذي الرسام كشأن  كاتبها شان 

 استقامة او،  الكهل الرجل يف الوجه كتجعدات - حسية أكانت سواء - الناطقة املالمح

 كانت معنوية أو،  الفىت يف الوجه ونضارة  القامة

   ه الّلمح  ه ذ وه،  الباهتة لوان باأل بةآالك أو، الضاحكة لوان باأل الفرح تصويرك

  . وحركته ونظرته،  ببيئته األثر تتم  أن  تكفي األوىل
  : الصورة شروط

 برزأ لتسّج ن أ   ك بدرُ جي وامنا ،فوصوامل يف شيء كل ل سّجتُ  أن  شروطها  من ليس

 بالغاية ويذهب لليبعث امل ۔االستقصاء  فی  اد هاالحت وأن.  فيه فائدة ال ما ومل،  الصفات

نصور رأس إنساٍن   ی لك  ی شطبات بالقلم تكف  ة عدّ  ّنإف ًاوغائي الصورة  جلها أ  من توضع  اليت
 ة ري الزخارف الكث یل إ  االلتجاء دون باحلياةنطق  ي

 املقطع حذاء ن تصفأ البائس الطفل وصف  يف فيكفيك 

 ) ۔۔۔۔ال َرجاء و غاية ال إىل   ةباملضطر ومشيته،  زق املّم وثوبه ث،املشعّ  وشعره

  عماقأ  عن تعرب املوصوف ا ينطق مجلة، وأ كلمة  رب وأخريا،

 . وحركاته لنفسه بكلماته نفسه يصور اإلنسان  ألن ،  نفسه

 قابال كالصورة وليس التصوير، يف  والدقة املالحظة، قوة على  تعتمد والصورة

 . وعاداته حياته عن  املنبثقة  هصور  عصر لكل  نأل عصر، كل يف للتغري
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 القصة  تكتب كيف  :القصة

  : القصة  تعريف

 أو صاحبتها أو،  تقدمتها اليت املناسبات مع ما، حادث عرضإىل    القصة  دف

 حوهلا تدور رئيسية نتيجة شرح على وتعمل،  تترابط اليت عماللأل منطفي تبع  فهي.  ابتعتها

   هي الرئيسية النتيجة هذه، التفاصيل كل
 

ß����šì���Êì ÔÛa����ò— 

  : القصة وحدة

 جيوز  وال بنفسه، قائما مستقال)  كال(تؤلف أن  - فين أثر كل شأن  - للقصة ينبغي

 ماإ تقابل، التفاصيل فكل. امتامها وأ الفصة يضاحإ على يعمل تفصيل أو جزء أي مهالإ

. هومغامرات حوادثه القصة  تروي رئيسي شخص  حول أو  مثال، رق كالغ بارزة حادثة حول
 . ثاراإإىل    القصة  دف ما عاطفة أو ةفكر لحو أو

  : نواعهاأو القصة صفات

.  والواقعية،  والفائدة والوضوح، جياز، اإل: فيها يكون  ن أ  ةص الق يف  يرون النقاد كثرأ
 ما كل تقول أن  جيازاإل وغرض  .مواضيعه كل يف يراعيها أن  بالطالب جيدر صفات وهي

 منطقيا فكاركأ ترتيب جتعل أن  الوضوح رضغو قوله، جيب ال مما شيئا تقول الوأ قوله، جيب

 والغرض من والقلب، لةّيواملخ العقل جتتذب  أن  الفائدة  من والغرض جليا، عنها والتعبري

 .  واهلزلية واجلدية واخلطابية والشعرية، التارخيية، وهناك القصة تصور ن أ الواقعية

 . واحلياة الواقعية احلقيقة

 يةالشعر والقصة .  واحلقيقة األمانة عليها تسيطر ن أ  جيب، مثال،  التارخيية فالقصة
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 ميكن مما والكثري فعالً   یتستمد القلب ما جر  احلياة من قريبة  واقعية تكون  أن  ينبغي واخليالية

 . جيري أن 

  : القصة  هيكل جيادإ يف طرائق ثالث كانه : القصة قائطر

  : وىلاأل طريقةال

 يفلك   سيل،  اجزاءها توسع  أن  اليك ويطلب،  املعلومة ةصالق مادة نوجز ،ثيح
 ولكن .  تريد  ماك  نيب صفولاو األجزاء يف وتتوسع ،  القصة بأصل تتقيد ن أ الّإ  احلالة هذه

، وحلها،  وعقدا،  وحوادثها القصةعناصر   بتعيني ابدأ.  تكتب فيما املصادفة تتبع  أن  اكّيإ
 . قصرية وقفة غريها  على تقف بينما،  القاريء انتباه ريُ شتست اليت اجلذابة باملواقف واعنت

  : الثانية الطريقة

 ناحية منها یقتبو معلومة واحدة ناحية الإ  املعطاة القصة مادة  لك تبدي  ال حيث

 الطريقة حبسب  جزائهاع أ یستو على فتعمل املعلومة  أما.  كشفإىل    حتتاج جمهولة ثانية

 يف التجانس تراعي أن  شريطة احلوادث ابتكار يف اخليار لك ترك فقد  املجهولة وأما.  االويل
 . ببعض بعضها جزائهأ وارتباط املوضوع،

  : الثالثة الطريقة

، بنفسك موضوعك بتکارإإىل    ديك  عامة  خطوطا  ال إ  السؤال يعطيك ال  حيث
 . خليالك حبكها يترك،  مسلية وأ مفجعة قصة تتخيل كأن

  :  القصة  حركة 
 . خاذةأ  جذابة بطريقة احلوادث سرد فمن،  ةالقّص واملراد حبركة
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 سلوباأ صةٍ ق  كلل جتعل أن  تستطيع  ال ألنك،  وحده التركيب  مرده ليس الفن وهذا

 خروجا جوها نطاق نع خترج الأ فحاول قصة نؤلف رحت اذ.  واحدة وروحا واحدا

. اخلاصة خميلتهم  هواءأ وصف يعاجلون  الذين ابتالك ثرأ فتقت وال القصة، غرض عن يبعدنا
 ئوالقار   .حله وهلا عقدا  جمراها وهلا هلا،  حبوادث مفيدة صةق  قارئك على  تقص  ال  نكأل
 كانت ذافإ .يهاإل املوصل الطريق عن  تلفته وأ،  القصة غرض عن  تبعده بان  منك یضير لن

 عنيفا اشتدادا تشتد  وال ،  عايسر اي جر جتري  ال إبك   جديرا كان  فاجعة  تذكر او مأساة القصة

 خلقية  لة مسأ ال حللإ غالبا القصة حوادث تأيت  ال  بل فاجعة  وأ  مبأساة قصة كل  ليست ولكن

. اللهيف النتظارنا مالئمة،  سريعا القصة متشي أن  حينئذ  فيجب.  اجتماعية فك عقدة أو
 تتبدل نفسها احلقيقة الن  .. جديد  من نعود ولكننا ... النهايةإىل    وصلنا قد  اننا تظن وقد 

إىل   نصل  ی ،ولک هائفاص حسنأ  من  القصة  تبقى يف السرعة أن على،  وتنقلت الطريق يف
نقصه  هاّرضُ يَ  وال شيئا رهاكذ يزيدها ال ما لك من قمتك تنقي أن  بك جيدر ا اإلسراع

 ببساطة احلوادث تعاقب الن .  متکلف  نييزت وال تعقيد  نون  یتتوال احلوادث تاركا.  شيئا

 . تاثريها  يف بليغة،  القاريء يف مؤترة جيعلها  أن  يكفي وصدق

 :  املسرحية 

 بواسطة احلاضرة  أو الغابرة،  احلياة من جانبا يصور األدب فنون  من فن املسرحية

 حيتوي  والفصل . الستار  بارخاء  ينتهي فصل كل فصول، عدة  من  املسرحية وتتألف احلوار

 . خروجه وأ  املمثلني حد أ بدخول تغري  يف املشهد  أما.  مشاهد  عدة على

بنقل شروط املسرحي الكاتب يراعي  "يءّهيُ  بعرض"  فيبدأها ،  حادثته التدرج 
. الصرب  وفروغ تأزمها التطلع والقلق عن وينشأ،  الوقائع  فيها تتأزم بعقدة مث ،  احلادث األذهان 

 .  الرواية به تنتهي الذي "احلل"  ذلك يضع وبعد 
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 وجيدر واالجتماعية والتارخيية،  القومية املوضوعات تعاجل أن  مكاابإ واملسرحية

   ۔ التكلف عن بعيدا،  واقعيا.  سهال يكون  أن بأسلوا
 

 كرة فال بکتت فيک

  : الفكرة تعريف

، سائرا مثال  تكون  وقد ،  وحتليلها تفسريها  يراد اجتماعية أو خلقية نظرة  هي،  الفكرة
  ترمز قمة وأ،  املثل جمري  جاريا، الشمر من تايوبأ

   : عناصرها وضع  يف هذه الطريقة  اتباع ميكننا فكرة كل ة:  الفكر عناصر بيترت
  ليهإ ترمي الذي رضوالغ الفكرة  من فهمته ما مةد مق   -ا

 متهای ق ان یوب هدافهاأو الفكرة  ملعاجلة املقدمة هذه  يف االسترسال ميكنك   - ٢

 . وحقيقتها

 برهانا يكون األقل على واحد  مثل أو  بأمثلة  توضحها أن عليك توجب  فكرة  كل  - ۳

 احلوادث أو الواقعية حياتك من تقتبسة ما مثلةاأل  وخري.  الفكرة يف كنظر على صحة

 . التارخيية

    :املوضوع يف  الشخصية لنظرتنا تلخيص 
  : الفكرية املواضع ضروب

  من فان .  صحيحا اخذا ا االخذ علينا يفرض فكرة مثل او كل ليس

 . خاطئا يكون  ما األفكار ومن،  صحيحا - بعد التحليل - يايت ما  األفكار

  : ملحوظة

  حبسبب طرائق القصة  تعاجلها  ليك أنإ رمزية يطلب قصص  هنالك
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  تنطوي عليها اليت الفكرة معاجلة إىل    تنتهي مث ، السابقة

 :الرسالة فن 

 . الكتابة بواسطة الغائب  خماطبة الرسالة

  نأ ما إ و،  صدقاءواأل هل األ بني تدور خاصة تكون أن  إما وهي

 . راءالق من كبري عدد إىل   موجهة عامة نكون 

 تبدأ وهي.  ليهإ املرسلإىل   املرسل من  ابطاخل توجيه يف اخلاص  لواأس وللرسالة

 .  بسيط وتصوير.  سهل بأسلوب هیف ختوض  الذي املوضوع يف متضي مث :ةبالتحّي عادة

 ووصف:  احلوادث سرد يف  الرسالة  أسلوب على اعتمدت مشهورة  قصص وهنالك

  ۰"الكاميليا وغادة " : فرتر وآالم،  جدولني  ما » منها، العواطف

 عبد  منهم .املتقدمة األدبية العصور  يف  كبار  منشئون  الرسائل كتابة يف برع وقد 

 األدب لسان الرسالة  تزال وال  خاصة بصورة  الدواوين وكتاب.  واخللفاء : الكاتب  احلميد 

 . املخاطبات سلوبأ يف

 الشعر رفن نث

 يف ويسبكها فيحلها املعاين ذوات الشعر من بياتاألإىل    الكاتب  يعمد  أن  هو الشعر رثن
 . كالمه

  : أضرب ثالثة الشعر رثن األقدمون  لجع : ضربهأ

  : األول الضرب

 ۔نيرج عن حال خيال   بلفظه الشعر وحل،  بلفظه رهثفين الشعر  من  البيت الناثر يأخذ  أن 
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 على بسيطة بزيادة بعضها خريوتأ لفاظهأ بعض بتقدمي  حله ميكن الشعر مما يكون  أن    -ا

 . زيادة بدون  وأ لفظه

 فيحتاج،  بعضها ریختأ و  لفاظهأ  بعض بتقدمي  حله ميكن  ال مما  الشعر يكون  وان    - ۲

 . يستقيم  حىت لفاظه أ بعض وتغيري ،  منه والنقص،  فيه الزيادةإىل    نثره يف

 الثاين  الضرب

 ہ۔ بعض ألفاظ ويبدل،  لفاظه أ ببعض املنظوم رثين ن أ : األول الضرب من  علىأ وهو

 ۔ للتوضيح خرأ  لفاظأب

 الثالث  الضرب

 ويصوغه،  عنده من لفاظاأ  كسوه  يف املعىن خذيأ أن: األولني  رينيضال  من أعلى وهو

 على استطاع الزيادة ن إف،  صياغته يف الصائغ  قحذ  تبني النوع هذا ويف : ظها لفأ غري لفاظأب

  یللمعن توضيحا كوا عن خترج  ال الزيادة تكون أن  على، اليةالع  الدرجة فتلك املعىن

   :ملحوظة 
 . الواضح والتفسري الشرح يقتضيه ما  البيت رثن يف يراعي الطالب

   
 التلخيص 

 يستوعب اليت  أي  اجليدة، القراءة على نه، م كبري  جانب يف اجليد،  اإلنشاء دعتم ي

 على نتعرف يلي وفيما .والثقافية العلمية آفاقه توسيع  من ميكنه استيعابا يقرأ ما الطالب  فيها

 التلخيص،  ا ونقصد  دراسته، مراحل خمتلف يف متعلم  كل إليها حبتاج  ةّمهم یأخر وسيلة

 ّدَعيُ  أخرى ناحية ومن .اجليدة للقراءة  مساعدة وسيلة ويعترب أساسيا  دورا  یؤّدي فالتلخيص
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 الطالب سيطرة وينمّي واملكثفة، كزةاملّر الكتابة على الطالب فيه دتعّوي اإلنشاء من نوعا

  .اجلامعة لطالب  ضروريان  األمرين كال و اللغة، على

 بالتلخيص  املقصود ما

 إخالل  دون  قليلة كلمات يف  للموضوع األساسية األفكار عن التعبري  يعين التلخيص

 وفقا األصلي املوضوعإىل    صامللّخ طول نسبة  وتتفاوت .الصياغة  يف إام أو باملضمون 

 ،كثريًا  ختتصره أن  تستطيع  ال موجزا أً کز ّرمُ  األصل يكون  فقد  املوضوع، هذا تكثيف لدرجة
   .قليلة سطور  يف تلخيصه ميكن  والشروح باألمثلة ًامستفيض بالتكرار حافال يكون  وقد 

   :التلخيص أمهية
   :جماالت عدة  يف التلخيص أمهية تتمثل

  العناصر التقاط على الذهنية ملكته وترويض والتركيز، اإلستيعاب على القارئتعويد  :أوال
 وتعويد  مصادرها، وغزرت املعرفة، جماالت فيه تعددت عصر يف للموضوع املهمة

 الرئيسية األفكار  وبلورة حماضرات، من إليه يستمع ملا الدؤوب املتابعة  على الطالب

  .منها لإلستفادة
 اخلاص األسلوب واستكشاف املفاهيم وصياغة  اإلنشاء  على عملي  تدريب التلخيص :ثانيا 

 واختبار القارئ اختزا اليت للمعلومات منظم  استرجاع التلخيص أن  كما املتميز،

   .الكتابية خلرباته وتنمية االستيعابية، ملقدرته
 يف مهمة عملية ووسيلة الطاقة، وادخار الوقت إلستثمار حياتية ضرورة التلخيص :ثالثا

 على قدرة أقصى تقتضي اليت الرمسية الكتابة يف سواء املختلفة، اإلنشاء جماالت

 من قدرا يستلزم الذي  اإلبداعي التحرير أو املوضوع لبإىل    والوصول اإلقتضاب

  . والتركيز العمق
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 التلخيص  خطوات

 تبني على  تعمل  اليت  القراءة  ا  وتعين  األصلي،  للموضوع االستكشافية القراءة    :أّوالً 

 حتت الرصاص بالقلم  خط بوضع  القارئ يقوم أن  ينبغي الذ   ۔يةسيالرئ األفكار

  .املهمة السطور

 ورقة يف نقاط شكل على قرأ، ملا مبراجعة الكاتب يقوم وفيها اإلستيضاحية، القراءة   :ثانيا 

  األساسية املضامني بتسجيل یهو   .جانبية

 ۔ التسلسل وعلى اخلاص بأسلوبه فقرات شكل يف النقاط هذه صياغة القارئ يعيد    :ثالثا

 يف الشروع قبل بإعداد صورته يقوم يلّوأ ذهين تصميم وفق األصل، يف الطبيعي هلا
 وإرشادات  مالحظة  من  كتبه مبا  اإلستعانة عن اإلستغناء  التلخيص الكاتب كنمي، والكتابة

   .جيد  حنو على تلخيصه املراد املوضوعمتثل   استطاع أنه أيقن إذا
 التلخيص  يف  تراعي أن جيب أساسية مبادئ

عن  :أوال  املعىن ريغّي أو األصل هيشّو مبا امللخصة  املادة يف والتحريف  التعديل البعد 

  .تأويالت و استنتاجات من حيتمل ال  ما لهحيّم أو

التمييز القدرة    :ثانيا  األفكار وضع يكون أن  ينبغي حيث  والثانوي، الرئيسي بني على 

  .أمهيةً  فاألقّل ،هّممُ فاِل األهم،  :ثالث ملراتب وفقا

 حذف هذا يعين  وال املتعددة، واألمثلة واهلوامش ستطراداتاال من  صالتخلّ  جيب  :ثالثا

 ميكن اليت اهلوامش وكذلك بدونه، النص فهم  ميكن ال  بعضها  ألن األمثلة؛ مجيع 

 . امللخص النص  يف وإدماجها اختصارها 

  النص ا استعان  اليت واألصول املراجعإىل    اإلشارات جتاهل التلخيص يعين  ال    :رابعا
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   .القصوى الضرورة حدود يف ذلك ولكن النص،  منت يف وأثبتها األصلي
 املقالة  تلخيص 

   .قيمة ذات ًاأفكار تتضمن  ال اليت الفقرات حتذف   :أوال
 ۔يةالباق  الفقرات تلخص    :ًايناث

   .ذلك أمكن إذا معا الفقرات بعض تدمج   :ثالثا
  .األصلي التسلسل على املحافظة مع  اجلديدة للصورة وفقا الصياغة تعاد  :رابعا
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 )١ (  
    ة. إلی املدرسكتب ما تعمله كل يوم من وقت استيقاظك حىت تدهب  أُ 

املدرسة، إىل    للذهاب    ، التهيؤالفطور  تناول،  الترته،  االستيقاظ، التهيئوللصلوة  :   العناصر
الطريق،   يف  اإل  املدرسةإىل    الوصولالسري  الص ،  خوان لقاء  يف  إىل   االستماع   فاجللوس 

  ۔ سوالد 

    منوذج لالجابة:  

تلوالقران ماشاء اهللا أأصلي وأ وتوّض  ستيقظ من النوم مبكرا فأقضي حاجيت مث أ أ ناأ
ساعة وتارة أخرج   او احلدائق والبساتني أترته فيهأ عاحلقول واملزارإىل    ه مث أخرج لوأن أت

مرتيل فأتناول  إىل    مث أرجع  النسيم عليال وأستنشق اهلواء صافيا  شواطئ األار، فأحسّ  یإل
 أذهب  و  على أبوّي  لِّمُ سَ أُ  مث   بيتفی حقی   ب کتيب، وبعد ذلك أرّتيوأرتدي مالبس  يفطور
 .واليسرة  اسري على جانب الشارع األيسر معتدال ال ألتفت مينة  املدرسة فرحان نشيطا إىل  

 فناء يف   نتظرأبقى  أ. وف ط لالتالميذ بأدب و خوايناملدرسة ناقابل إإىل    حىت أصل 
زمالئي  مشي مع أمث  .  اذ اصلصل اجلرس وقفت يف الصني منتظماف املدرسة حىت يدق اجلرس،

 ضع حقيبيت على املنضدةٍءمث أدووهُ  سكون الدرس يف معتدال وادخل حجرة  ئًا الطلبة هاد
جلس مث أ  قفا وا  يهلُِّم علفاسَ  املعلم  دوات الكتابة. مث جييئأمايلزمين من الكتب و  خرج منهاوأ

 ب على شئ سألتهالدروس وانصت له. فاذا صعُ  يلقي من ليه. استمع ملاا إصغييف مكاين مُ 
  .واحترام بأدب عنه
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)٢(    
  م.النو     وقت إىل    اخلروج من املدرسة     تعمله عقب   ا مكتب  أ

من  خراج الكتبًا إ تنظيفاءو  املرتل، خلع املالبس الطريق حىت السري على جانب  العناصر:
قضاء فترة يف ،  واليدين، تناول الطعام هلوجا  سلغَ  ة ووضعها على املنضدة باحلقي

 الواجبات اجللوس الستذكار الدروس وعمل،  والقيلولة الوضوء والصلوة الراحة
زه، املغرب، مث اجللوس الستذكارالد والتّن  التريّضوصلوة العصر، الفطور   املدرسية،

  ۔ وملعشاء، والنصالة ا،  الطعام روس، تناول
)٣ (  

   ئك: صدقامرض أحد أ
 بًا حتی عوفیّيط  له   ودعدته  َفُعدّت

  رٍ سطرصف ذلك يف عشرة أ
بيته إىل   مبرضه، ذهابك  مكعل ، أياما، تفقد حاله الصداقة بينه وبينك غيابه عنك   ::::العناصر

وفرح  حكرمن مرضه ف له الدواء التردد إليه، شفاء وصفه  للعيادة دعوة الطبيب و
  .أهله

    جابة منودج لإل
، فسألت أيامًا  ی ت أحبه وأخلص له املودة لدينه وأدبه فغاب عّنكن   كان يل صديق 

االخاء  ثالثة أيام. فدعاين واجب نه مريض منذ أ فاخربوين هإخواين التالميذ عن سبب غياب
الكبري   وه فخرج أخ ناديت باسم  الدارإىل   زوره يف بيته فذهبت إليه أعوده، فال وصلت أن أ
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 دع أهلهيومل   یّمحيث كان هو مضطجعا على فراشه کان شتکی احل غرفتهيب إلی  وذهب  
  .ني أا من احلميات الفصليةالعقاقري الطبية ظاّن نم كان عندهم  طبيا حىت األن وسقوه ما 

 جسَّ له طبيبانطاسيا. فجاء و، طبيبا فأذنوافخرجت ودعوت  لهأن أدعو  فاستأذنتهم 
عن املاء  ی أن جيتنبصة مث وصفت له الدواء وأوعَ مَ ْسبامل قاس احلرارة وامتحن صدره وهُ دَ يَ 

 ّمیٰ اُحل" وسألت الطبيب عن مرضه فقال اا - الفواكه وماء الشعري  ماء   الّ إالبارد واليتناول  
. وظلت أتردد  هوُ قُ سَ بالدواء وَ  ممايضره مث جاء أهله تعهدوا املريض وحتموهأن   جيب  الوافدة

  . أهله ومحدوا اهللا وفرح ًاعويف ففرحت كثري.  یحت لهإليه وأسأل عن حا 
 )٤ (    

    : جنازته وحزنت عليه  قائك فشهدتَ أصد  حد أ  مات
 ر) سطأ  ٥ة فيه  يئالرز  فص(

الدواء،   مرضه، جمئ :  العناصر فالطبيب ووصفه  عليه، زاشتداد مرضه  أهله وخوفهم  ع 
علي اليت  هسهرهم  الليلة  إليه،  ترددك  كثرة  الليايل  فيها، طوال  أ مات  هله ُحزن 

، وة عليهوالصلٰ  اسناملدفن، اجتماع الإىل    عليه، الغسل والتكفني ومحله وبكاؤهم 
 .إياهم  أهله وتسليتكإىل    الدفن، ذهابك 

)٥(     
    : وصت حادثة اصطدام

سبب  لعناصرا احلادث:  وصف  واملصاب،احلادثة،  جم  ة  اجلراح،  تضميد  الناس   ئاجتماع 
  ۔ املستشفى، عيادته، برؤه وشفاؤهإىل    محلهف، سعااإل الشرطة ورجال

  ::::إلجابةلمنوذج 
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 فخذين بأطرارُّ آمُ كنا نَ  بيناشأنی مع صديق ىل ف السوق لبعضإىل    ًا مخرجت يو
  قی أن يعربيقصد م  احلديث اذه

 ، فطار مهط يف داألرض يتخّب على سيارة مسرعة فصدمته وألقته مرت به الطريق ف
الناس  سرعأضمد اجلروح و وأخذت أدُتّلع ولکنی جت أض درماأ  تی وفقدت صوايب ومليل

الشرطي د ياالمه وتضم  ختفيت إليه والتفوا حوله حياولون  مكان إىل    جراحه. وقد سبقهم 

جهدهم املستطاع  والُ ذَ بو  ف سعاأقبلته سيارة اإل وبعد برهة قليلة  على السائق،   فقبض احلادث
 وأما السائق ،يٰ فاملستشإىل    مث محلوه يف سيارم،  م حتی وقفوالدماء املتفجرةيونشاطهم العظ

املستشفى إىل    محلف  خرآ ا  زَكبً م  ناأ  تُ يوالتر - املحكمةإىل    ومن هنا حمل الشرطةإىل    فقد سيق

قد  من  ُت  يواكتر فوجدته  فَ أفاق  املمرضنيّمه  ّرسَ غشيته  وسألت  اجلرح  واألطباء ی،  عن 

  د ترّدأليه وٌف إمث مازلت اختل وبعد برهة رجعتُ  فقالوا البأس به فحمدت اهللا،  ومقداره
  ۔فاءبالشِّ اهللا عليه  نَّ لعيادته حىت أبل من مرضه وَم

)٦ (  

    الفيل وبني فوائده  فص
  : العناصر

عنقه   نابا   ، خرطومی،  عيناه  ذناه،رأسه وأ جلده الغليظ،  ، جثته  مة : ضخافالوص   (الف)
   ۔لیيذ،  قوائمه الغليظة
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ينفع  الفوائد:  (ب)  األثقال،  الوحش، حيمل  قدميا،  كان  يف صيد  احلروب  يستخدم يف 
منه منه ،  العاج يؤخذ  احللى.  تصنع  وأنواع  والسكاكني وأيدي العقود   العمى 

  . .وغريها

  منوذج لالجابة

وأشدها ،  األرض جثٌة واناتيأعظم ح  وهو ،  من ذوات األربع   یِّرَ بَ   حيواٌنالفيل  
ضخم رأٌس بأساله عينان يف  كبري  بالنسبة ه  كبريتان إىل    صغريتان  وأذنان  جثته   ضخامة 

األمحال الثقيلة  به يرفع  خرطوم طويل هاليذب ما الذباب ول  مستديرتان كاملراوح حيركهم
 يلتقطها  زائرة  هيشاءوق طرف ه حيثهجويابی ويه طعامه وشب  ويتناول ويقتلع به األشجار

سيفان، وعنقه قصري   ن من فيه كاماتا  طويلتان بارز  األشياء الدقيقة حىت االبر. وله تابان 
جسمه، وجلد إىل    بالنسبة وذيله صغري شكلها العمد يفك  وقوائمه األربع غليظة ولكنه ضخم 
  ۔متٌني القيل غليظ

واليوم يسخرلقلع   قدميًا احلروب يعمل فيه وكان الفيل يستخدم يف فاليكاد السي
 املصانع للحمل والنقل يف ويستخدم مكان،إىل    من مكان  األثقال ونقلها األشجار ومحل

  ثر التروس ألنه ال يؤ  جلٌد من األثرياء للركوب والزينة ويتخذ من  ٌريثک  يهبّ ري  اهلند  بالدنا ويف
للسكاكني  لنفيسةاواملظالت واملقابض    ومن عاجه تصنع أيدي العصي ،ففيه ضرب السيو

  ۔واألقالم والعقود وغريها احلابرك ّیلة وأنواع احلُ نيّزوغريها من أدوات ال
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 )٧ (  
    ة وبني فوائدهارالبق فص

عيناها العنق،  ناها، أذناهارفيه رق الوصف : جسمها، شعرها، لوا، الرأس وما::::    العناصر
  هادئة وديعة.   الذيل، طباعها األرجل،

وأظالفها وعظامها، جبلدها   بوحة االنتفاع  مذ  أكل حلمها ،  االنتفاع بلبنها وعجلها    :الفوائد
  .  ها يف الوقودواالنتفاع بروث

 )٨ (  
    فوائدها ومضارها    ث عنوحتدّ  ارٌةالسيّ  صف

من املطاط،  اوهلح  عجالا وما،  بالبترول، شكلها  ريسي  ريمرکب کب  ف  الوص  :العناصر
ومساندها األعمال،  ۔الفوائد:  ۔مقاعدها  تسهيل  والوقت،  الزمن   محل  توفري 

  والشرطة.   فسعا ونقلها، يستخدمها رجال اإل األثقال

  ۔تدوس الناس  ورمبا  اجلو  ر د حتدث اجللبة وتّك :املضارُ 
کالصندوق الكبري يف شكلها   بالبترول وهیيسري  ع  يرس السيارة مركب :منوذج لالجابة

 ۔ باهلواوليسهل سريها  مملوٌء املطاط طار منإ كل عجلة  عجالت من احلديد حول  وهلا أربع 
  همايالترام وتكون ف  وكالقطار، أ قضبان احلديد تتقيد بُ   ا ال وإ الراكبني  ح  يري

املُ  املسافرين جيلسون األماكن  جللوس  مثنٰی رحية  من  وا ورُ   ثلث  او  عليها   باع، 
مامها مصباحان وأ ة ليال،ح کهربائّييصابم  ها رينييدخل منها الضوء واهلواء و  شبابيك ونوافذ 

ًا من ريف عنهم كث وخفّ  اح الناسأر  مفيد   السيارة اختراٌع  ۔العينني التخالوينك   ورساطعا الث
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 نفس  األشقٍّب  ال بالغيه إ يكونوا   بلد مل إىل    هي حتمل البضائع واملسافرين من بلد املتاعب
   .مكنة البعيدة يف وقت قصري وزمن يسرياألإىل   وي املسافات الشاسعة وتصلوتط

رجال واإلسعااإل ويستخدمها  وجندة ف  امللهوفني  وإغاثة  املصابني  طفاء يف محل 
يفأيستخدمها    كما   املنكوبني الربيد  الربيد  هل  مصاحلهم.....   هقلل و.  محل  يف  والشرط 

وضجيجا  ةث جلبحدِ وتُ   ّوجلا  تثري الغيار وتكدر  اأة غري  م منافع عظيو مجة فللسيارات فوائد 
واليوم تعددت السيارة وتنوعت  .على حيام  یضعظامهم وتق وتدوس كثريا من الناس فتدق 

 ۔  كل منها أن تسابق الريحَ لُ اوِ ُروُق ُتح ا الطُّ   وضاقت الشوارع، ت افغّصصنوفها  
طيَّ   وأ الطرقات  بالبضائعتطوى  مثقلة  أو  براكبيها  عبورالشوارع احافلة   فيصبح 

  .عة حوادث االصطدامات املرّو بالنظام فتكثر ون حمفوفا باألخطار وقد يعبث السوق
  

 )٩ (    
    ) الراديو( عن املذياع    كتبأُ 

الثقافة والتعليم، إذاعة أخبار  للدعاية وأداة اتصال باجلماهري ونشر وسيلة عظيمة :العناصر
وماينفع  ولكنها ضائعة ألا ال تنشر اخلري.  وإرشاد األمهات العامل، ذيب األطفال، 

  ل.اخلالعة والكذب واهلن الناس إمنا تنشر
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 ألق الضوء على أصول اإلنشاء مفصًال. -١

 سلط الضوء على الطريق إىل تعلم الكتابة.  -٢

 عن حماسن اإلنشاء ومغايبه بالتفصيل. ث حتدّ  -٣

 حتّدث عمايلى بإجياز: -٤

-i     االنسجام    -ii       حل الشعر  
-iii   التخلص          -iv   االقتضاب  

  تكّلم عن كيفية افتتاح مواضيح اإلنشاء وختامها.  -٥
 كم هى فنون اإلنشاء اذكرها مفصًال. -٦

 بالتفصيل.كم قسما للرسائل باعتبار موضوعها أذكرها  -٧

 حتّدث عن أمثال القرآن بصفة عامة. -٨

 كيف تكتب الوصف اذكر بالتفصيل. -٩

 كيف تكتب القصة اذكر بالتفصيل. -١٠

 ألق الضوء على كتابة املسرحية مفصًال. -١١

 بالتفصيل.  ةسّلط الضوء على كتابة الفكر -١٢

 اّلق الضوء على فن التلخيص مفصال. -١٣
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 إىل املدرسة.اكتب ما تعمله كل يوم من وقت استيقاطك حق تذهب   -١٤

 صف الفيل وبّين فوائده.  -١٥

 صف الّسيارة وحتّدث عن فوائدها ومضارها .  -١٦

 صف البقرة وبّين فوائدها.  -١٧

 اكتب عن املذياع (الراديو) -١٨
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 , موالنا عبد املاجد ندوي ٢معلم اإلنشاء ، ج  -١

 أصول اإلنشاء واخلطابة، ملحمد الطاهر ابن عاشور  -٢

 املكاتبات العصرية للسّيد أمحد اهلامشي. إنشاء   -٣

 للسيد أمحد اهلامشي.   جواهر األدب يف ادبّيات ، وإنشاء لغة العرب  -٤

 املحادثة واالنشاء، أزد خالق داد ملك.  -٥

 مفتاح اإلنشاء، للشيخ حممد بشري.  -٦

 خليل هنداوي  ،تيسري االنشاء -٧
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  : شكيل أمحد وترتيبمجع  
  مراجعة: د. مسيع اهللا زبريي 
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pbíì����n�a@ @

  الصفحة   العنوان   الر�� 
  ٨٧  التعـارف   -١
  ٨٨  ا��هـداف   -٢
٣ -  ) (t٨٩  )١موضوع التعب  
عات الصناعية   -٤ �t 3Æ٩٣  إحدى ا  
ت   -٥ 3·   ٩٥  أحد اcو·)
  ١١٣  ا��سئ�7   - ٨

  
  @
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ÛaÒŠb��Èn@ @
  

عن   الوحدة  هذه  يف  النماذج  حتّدثنا  أوردنا  مث  وعناصرها  املقالة 
والنماذج   األمثلة  ببعض  أتينا  مث  عناصرها  إىل  املقالة  تقسيم  مع  لذلك 
للتمرين والتدريب وكلّفنا الدارس على أن يكتب بأسلوبه اخلاص حول 

  بعض املوضوعات.
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þaÒa‡���ç@ @
  

  بعد قراءة وفهم هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

 يكتب حول بعض املوضوعات. - ١
 سّ َحيصف األشياء املاديه/ الىت يُ  - ٢
 يصف بعض احليوانات.  - ٣
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ö�÷�� ø�* �WX�ù���́ Hú �û*ì�<¡�  K  موضوع  القلم 

K   نعمة اهللا العظيمة على االنسان خيدمه  القلم ��Ô �ü  ýS Óþ�� S��� �Å�*+�0�  <�K  
 )١( : عناصر املوضوع .االنسان دون احليوان  على نعم اأ  تینعمة اهللا ال  القلم  : االفتتاح

أو احلديد الرخيص ويعمل  من القصب احلقري يصنع  انه )۲(نيخرآ " ضعيقواما وأبه   فع ري
احلاد يف يد املقاتل الباسل السالح   له مقام فيقوم يف يد إنسان  حيصل )٣(  أعماالضخاما

أمة أو بالد رهم وحيصل يف يد علی    احلكم كعصا له فيصبح ) وحيصل يف يد إنسان آخر ٤(
وكبري وشريت  صغري  إلی  به ينقسم الناس)  ٦ رعًا ( بًايأد  أو راي حنر  عاملا  ه بفيصري إنسان ثالث

اإلنسان عن احليوان وختترع يتميز   وبه )۸(   دفة البالدُر  انذ األمور و تقضى ) وبه۷ووضيع (
حبکم  ويدلی  ومعارن  املخترعات  عظيإف  :ماتاخت .وعلوم  نعمة  اهللا  جعله  قلّ م منا  ما ة 

  .نستخدمه يف اخلري لنا ان  فحق نعم الدنيا من  تساويهانعمة

Px� ���·�!"���*+�� + �x� �y�$�äå���* �2�*+�x� ��� Sò�E� E  
0
1 �</ S���| 

	 
��  
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كثريا من الناس  دون احليوان يرفع اهللا به اإلنسانا على  نعم أ اليت نعمة اهللا القلم
رعاع   اًالهعيشون ج  كثريا من الناس يف به املرتلة الرفيعة ويسقط اهللاإىل    من املرتلة الوضيعة

 قسم اهللا تعاىل به فقالأحد وقد  أ وال يعبأم  ّزوقار هلم وال عِ  وال  ةقيمة هلم يف احليا ال  الناس

 فثمنه يصنع   انه رخيص جدا لكثرة ما .  ..كالمه املجيد ی  وذكر ف ،"سطرون ي  والقلم وما  ن "

 أو بقطعة صغرية من احلديد الرخيص  ه فمن اخلشب القصري التا  إال  يصنع  ل ال يجل  ه قليل وعمل

  .لإلنسان  كثريةضخاما و يقضى مآرب   ، يؤدي أعماال هّنأ غري

  ستعمله ويستخدم يف حاجاته، فيصبح  يف  حيصل يف يد اإلنسان
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ويطعن النقاق والفسوق  الفساد  يقتل  احلاد املاضي يف يد مقاتل باسل كالسالح   له
  .اهللا سبحانه وتعاىل  مرأوميحو الباطل ويهدمه، ب

 أو  قد حيكم أمة   ة زّ مرتلة السيادة ودرجة العإىل    به  فريتفع   ل انسان آخر يوحيصل ف
احلق ويبطل الباطل  وحيقق  ويقضي بالفصل احكما حيكم بالعدل   يكون قاضي   وقد شعبا

  ۔ مشكالت الناس  ّلحيو

  لیإصغري جمهول خامل الذکر و إلی  م ل ينقسم الناس بالق  مناإو

  .وضيع ذليل  إلی عزيز و  فذائع الصيت واىل شري فکبیر معرو

  .احلكم على البالدة  دّفُر دامور الناس وُتأ تقضي  هوب

علوم  دم يفدىل حبكم وتّقوخيترع املخترعات ويُ  من احليوان  نسان ز اإليَّ تم ي به و
نعمة عظي اهللا  فامنا جعله  قلّ مومعارف  لنا نعم  من  ة لقم    يهان و  سا تُ   ما ة  أن  الدنيا فحق 

  .اجلليلة نعمه ومن  من عطاياه العظيمة هنإف اهللا سبحانه، ولرضا اخلري  يف نستخدمه
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  هاّنأك   ۔ بسرعة فائقة غريبة  ة حئراليال وارا غادية   ترى السيارة ) ١(   : السيارة املثال

  قة:مجيلة املنظر كأا غرفة مؤن عفريت من اجلن 

  ۔ عجل غايام يفإىل    ويصلون  يركبها الناس  وتنتقل  كحرتت

 قدامهم أ ى عل  ًايمش قبل اختراعها شديدا مرهقا كان الناس يسافرون  رمنا كان السفُ إ

، يف رحالم يركبون   ه جير حبيوان   مرتبطًا و مرکبًاأ  اخذ و ادابةً   وطلبوا نعمةً   راحًة  واغْ بَ أو إذاَ 
اإل يلحقهم  كان  م رهاقلكنه  تكن  ومل  الكثري  والتعب  وال كبارالشديد  حتملهم  اليت  هم 

اليت أنفسإا كانت  هلم أل ميتطوا مبرحية الدواب  اذی  بطأ من  اخليل  سرع أ هم سوى 
غلى أ اخليل حيث هي   لكنك جتد قليال من الناس من يقدرون على اقتناء الدواب واسيتها

  وغريهامن احلرب   ة مهيتها يف أعمال كثريأ  جلمثن أل أو

و أقصر  قرب وقت أ يف غايامإىل    مركب يبلغهم أسرعإىل    كان الناس حيتاجونف
  واعنه رض فحفريف األ البترول السائلإىل    ة فاهتدى الناس ّدمُ 

واخترع هناك أسراره  بعض  بذلك وكشفوا عن   نکافالوقود   رجل مرکبايسري 
  .سيارة
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سريعة سرعة فائقة تقطع األميال يف بضع دقائق  ا أ  : منها لكثرية  ارةَ منافع السّي إّن
فسبحان   ی يام والليالاألی  تزداد عل عتهارس الزت  بعد مدى والأإىل    ويبلغ راكبها يف أقل وقت 
 .نيرنقْ ُم  له اّنالذي سخر لنا هذا و ماک

يل   اضها قبوان لنعومتها  د عليها لُقدوبا يارة مقاعد مرحية ينعم الراكبيف الّس  نّ إو
فراشه يف بيته  ذا جلس عليها كأمنا جلس علىإختلو والرجل    طها حينما ساينأو بنعومةحتت  

به   ت جبانبه أن سيار مّر  رُّمُ يشعر الذي تَ   ال األحیان  عجيبة حىت يف بعض   ا تسري خبفة إو
  هذه اليت ذكرناها مزایا السيارة لكثرية وبعضهاو

  رها صعناإىل  السابقة  تقسيم املقالة 
     .ومنفعتها وضرورا عن صفة وحقيقة السيارة االبانة: املوضوع
  . رؤية السيارة غادية رائحة مجيلة املنظر خفيفة السري :االفتتاح السيارة   :العنوان
  البطيئة.  تعهم باملراكب األخرى )۲(   ظهور السيارة قبل   الناس  سفر )  ١(  :العناصر

  ة اختراع السيار)  ۵(  وجود البترول    )٤(    قلة وغالء اخليل )  ۳(   

 . ..يف السري ) والراحة يف اجللوس واخلفة٧(    السرعة  ) من منافعها٦(

  ۔ نا بعضهاريارة كثرية ذک: ومزايا الّس  االختتام

  تية العناصر اآل كتب مقالة مشتملة علىُأ

 ۔ هاو منفعت صفة الطائرة وحقيقتها و شکلها وضرورا عن  بان،اإل : املوضوع

   .بٍ ُقرطائرة من   يتأر وخي األكرب يريد مشاهدة املطار فصحبته  أ كان   : االفتتاح ،العنوان
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 من منافعها  ) ٤(البترول   اؤهاذ غ )  ۳سرعتها اخلارقة( )۲( لطيور  ا) طريان الطائرة(:    العناصر
لوصوهلاد ج احلرب  لألرض رس  )٥( يّ ّوجَ  كجسر مكان  كلإىل    واها يف  الطاوية  عتها 

  مستقبلها)۸(تزال تزداد     ال   سرعتها )  ۷يارة ( الراحة فيها كالّس ) ٦األوقات (وتوفري  

  ل. األمو

حياول اختراع  نسان كذلك فهوتكفي لطموح اإل  لناس أن الطائرة الای  ريو  :   تتاماالخ 
   .البترول إلیحمتاج  غري  يكون  بكتري الطائرة من  اسرع  کبٍ رم
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الوحش  ها اكرب من البقرلُ يِّخَ من األنعام طويل األعضاء نُ  اجلمل حيوان )  ٢: (املثالاجلمل  
مه سجسمه عنقه وهو أطول شئ يف جعلی    علوي  بهجل طويلة، وجسم البأس  أر له بقليل،

فيبلغ األغصان   هما فوقإىل    عنقه  ّدمي و الربوكإىل    ادون أن يضطر فً رتع يف األرض واقي  يک
يشبه اهلرم حيتوى على أو مثاروع ظهوه ستام   من نبات قتطف ماشاء  يف   لألشجار  املرتفعة

متنع من السوخ   فخفا أأرجله   وحتت  يأكله لعدة أيام   له ما  نعلم ي  فايه حيغّذيُ  فرالشحم الوا
ق ز قا أ  ی بطنه، علحيتوى   ی سفينة الصحراءمِّمال كثريا ولذلك ُسلّرمال ألنه يسري يف اّرال يف
  األوقات العصيبة اليت اليوجد فيها املاء خللّو جيمعه، اجلمل من املاء  وش تتضمن األوىل ماُكر

واألعراب الساكنون يف  و أل اليد ميلالم    ذامن األميال وأجل ه  ات ئم  املياد الصحراء من 
 . يضاأيسكنون    وال طول السنة هيستعملون حياضهم باملاء أيام املطر مث  الصحاری
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معهم ملون  حيو   اميوتوا يف الصحراء عطشً   تقرب من املياه حىت ال ا يف األمكنة اليتلّإ 
ب اجلمل رأيام يش ةّدع   د وج ی  ومل لكن املاء كلما نفد  سفارهم يف الصحراءأاملاء الكثري يف  

  .خور ْد  املَ  مائه من

األعراب وغريهم و  الرمليةكثريا يف املواضع الصحراوية واألماكن   يوجد واجلمل
اجلمل ينفعهم يف خمتلف   إذانساا  أ من  نستز بدونيوالذين يسكنون الصحراء يقتنون اجلمال  

يستعملونه وويبنون اخليام وغريها   ،فهصو من  ون سُ کتَ يبون من لبنه وشري  حيام جوانب
يعثروا   عطشواوذا جاعوا  إرهم وسفا أية يف  مّط ذحبه إلی   يلتجئون  غذاء والماء علی  ومل 

اقة ألنه، حيتمل شدائد شرحالم ال يف زهمْوعُ يَ  املذخور مث،  بون ماء ریشوفيأكلون حلمه  
عة سب   واجلوع والعطش ويصرب على اجلوع والعطش   احلسر  والجيزع والتعب حيتمل  رالسف
السري يف الرمل ولذلك اليساويه غريه   علی   خفاف، جتعله قادر أ مناإاجترار و  دون   ن م  ايام

ها مُّشُ يَ   غريه  فهاد يع   ال  تیمال اجلافة الحتت الّر نه بصري مبواضع املياه املدفونةوإ من احليوانات
  ۔ل لرمالناس بوجود نبع املاء يف ا يعلم ذن إعلى رماهلا و  كاجلمل فيدل عليها بالربو

ذلك حيوان  اویه يفسُی  من حلم وصرب ال  جليلة صفات حسنة  أن اجلمل ميلك
 بل كيفُ   إال إىل    ون  رظني  فال (أ يقول   ذ إكتابه احلميد   يف  ر ، خصه اهللا تعاىل بالذكدوق  خرآ

ورفيق يف   ٍدها مطية  و اب، لباس روهلم غذاء وشه  ب كل شئی،رإن اجلمل للع  )خلقت
   الضرورة يام السلم، مال عند  أثروة يف   مركب يف احلرب، يف احلاجات، مرفق،  رالسف
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   ه د اجلمل جسمه و فوائ  صف و  :  املوضوع 
  "..االفتتاح اجلمل حيوان من االنعام   اجلمل :  العنوان
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  زقاقه أ وشهرک )٤( خفافه  أ)  ۳( سنامه   )۲( مه وجس شكله   )١:(العناضر 
انتفاع الصحراويني )  ۷(عالقته بالصحراء وجد واه فهار   )٦( ) اين يوجد بكثرة  ٥(  

  .ونفسيته قخل )  ۸به وطرق االنتفاع به (
كل   رب ن اجلمل للعإ   غري ذلكإىل   ن اجلمل ميلك صفات حسنة من حلم وصربإ  :  االختتام

  .شئ
 .فصفحة ونص :  القدار

 : ليك عناصرهاإس ورالف كتب مقالة علىأ

 لإلنسان إنه مفطور ةرَ ىل ُمسّخاليت خلقها اهللا تعا اهللا   بدوا  خريوان من  حي  رس الف  :  االفتتاح
 ية سام  ريةأعماًال كبصفات نبيلة عظيمة ويؤدي  علی  

(  ) ١(: العناصر ()  ۲مجاله  وهيئته  )  ۳لونه  العريب واأل ) ذكره يف٤(جسمه  دب األدب 
منافعه يف السفر )  ٦ووفائه لصاحبه ( ده سيّ لِ  من طاعته  ته صفا  ) ٥(احلريب ويف القران  

لوع الناس باقتنائه بعضهم و)  ۹( عمال األخرى  فی األ)  ۸احلرب ( ضرورته يف   )۷(
دعاء الختراعات  ،هنفع  لّ ) اليوم قَ ١٠ة ( ءارالغين والس  حلاجتهم وبعضهم إلظهار 

  املراكب االلية والسيارات والطائرات.  
وركوبه واقتناؤه من عالئم  خلقه: على كل فاخليل نعمة من اهللا وآية من آياته يف  االختتام

  .الرجولة والبطولة

  وفائدته : اخليل صفت  املوضوع 

 ماعية نسان يف حياته االجتخدمة اإل عامل من على 

الربيد خادم من خدمة األمة والبالد الذين نستعني  ساعي)  ۳الربيد املثال ( ساعي
نه  إ . ..هلا بأنفسنا.  نعمل أن نستطيع   وال حول لنا يف أدائها    ال  ىت ينا الكثرية الريف قضاء مآ م 
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جلد، تكون فيها   حقيبته من  حيمل بعمة حول رأسه و ويعتم  يلبس حلة خاصة بنية اللون
 بعضها النقود ويف بعضها يف بعضها الرسائل ويف يضع  خمتلفة  أشياءجيوب لوضع    ّدةع

على   وحيملها  القلم  يوجد مل    ل عمل الكتابة إذاتعّطي  ال ئقلم وحمربة ل األخرى من األشياء
  ۔غري املتعلمني كثر أهليها من أاألعم يف األصقاع اليت 

العمل وصة خاّيلقِ وإنه يتصف بصفات خُ  وأداء مسئولية  ة من أمانة ونشاط يف 
 ِضيمْ يُ شئ و علی   ي وِ لْ يَ   ال   أهلها  على الرسائل جياورك يوزع  أ َيُمرُّبك ومينواجبة تراه غاديار

غري  يف  انتظارا   عن رخّ أَ تَ يَ   الئل عمل  وقته  ينتظرونه  الناس  وترى  به  املأمور  واجبه  تأدية 
األعم  رف يع  وهو الصرب بفارغ ويرتقبونه شديدا من  يف  لغات  و  عدة  وأردوية   يةكهند 

ولذلك جتد أن  ا   يتكلم الناس  حسبما  واجنليزية ألن عناوين الرسائل تكون يف عدة لغات 
 يعاحتملها يف اللغة اهلندية كذلك تصل مج اإلجنليزية واليت العناوين يف اللغة اليت حتملالرسائل  

  .کتابتها ومشكلة رسم  الن اللغاتتأصحاا دون أن حيول يف وصوهلا اخ .: لیإ

الكتب والرسائل من مكتب الربيد الواردة   مسّلتي  األول منهما وساعي الربيد نوعان 
قدامهم أعون على  يسبعضهم   املختلفة ويوزعها على أصحاا بنشاط ملحوظ،من أحناء البالد  

والثاين جيمع الرسائل من صناديق الربيد املعلقة يف أحياء .  اتيستخدمون الدراج وبعضهم 
 .ىل أهلهاإ  ا   ث حبيمكاتب الربيد وهناك خيتم عليها مث  إىل   املدن ويف البوادي ويوصلها

عمله ألرهقنا لوال كبري يف تسهيل مشكلتنا وتوفري وقتنا فانهاعي الربيد فضل  ّسلو
کتب ن  ن أ نعمل سوی    ن فالآخرين أما اآل من أناس االتصال بأصدقائنا وأقاربنا وغريهم 

ها يف صناديق الربيد ونطمئن على حفظها ييها الطوابع ونلقلع  ونلصق   ف العناوين على الظرو
  .وإعانتهم   بالناسجر عظيم على الرب ألوعند اهللا  وصوهلا  لىوع
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عمل ساعي الربيد ووصفه  بابانة: إعلى عناصرها املوضوع تقسيم املقالة السابقة
  .وفائدته

  ساعي الربيد.  :العنوان
)  نوعاه ٤) علمه   ( ٣(  ه ونشاطهقأمانته، خل)  ۲(      حقيبته)( لباسه و أداته   )١(  :  العناصر

  . ) فضله وفائدته٥(
  يف قضاء هنتاب  ة، واستعاّملألُ  الربيد خادمًا: کون ساعي  االفتتاح

 . الكثري  منيثال  وقتنا  ذلبإالب  قضائهار على  ا الىت النقد نربآم

 . )يف العناصر سبق ذكره (: فضله وفائدته  االختتام

   إليك هذه العناصرة وكتب مقالأ
  ته وفائدته.  يئوه  صفه يف خمتلف أعماله وإبانة عمل الشرطی و  : املوضوع
  . طي:الشر  العنوان
) أنواعه ٤( اجلميع   فوائد لى  ع  ) سهره٣( ه   وصف عمل)  ۲مه (سئته ولباسه وجيه  :العناصر

  ه.تد فضله وفائ  ) ٦( مهتهوأضرورته  )  ۵(
ة وخدمته لنا يف ّررتب املا بُ  املفترقات  يف و  ْمُهمُ ظِّنَ قائما يف املجامع يُ   ي : رأينا الشرط االفتتاح 

  .حداث واالضطراباتالثورات واأل

   )سبق يف العناصر(: فضله وفائدته  االختتام
  يف صفحة أو أكثر :راملقدا

  ) ٤( املثال  وقعة سقوط من السطح و أ ان حادثيب
موضع الروح والقلب وقد  مين ا، وأضعهامجصديق محيم كنت أحبه حّبإىل    ذهبت يوما

مسه وقرعت ا داره وناديت بإىل    فذهبت  متنوعة تعلمنا معا وتسامهنا يف أعمال كثرية وأشغال
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ليه إهذ ارقيت   مسعت موجود على سطح بيته األعلى وقد دعاين إليه فلما بأنه  تُ رْ بِ خْ بابه فأُ 
 ا  ي خُير الفضة  ليه ووجدته يلعب بطيارة رفعها يف إ  فوصلت   االدرجات توتارة فترتفع  عنا

مسرورا بلعبته غري مبال  حانرود أفكان فخرى فتهبط  أ السماء ويشدها   و يف كبدلوتع
 هته مثّبن  ذاإ هّبمرارا على ذلك فكان يتن هتهوقع وقوفه ومبا وراءه وقد نّبمي  مبواقع قدميه وال 

  دري  فلم  خر آ  ئ لی شإ  نظر أنفسه وغفلت مرة    على ك يف لعبه فيغو ولذلك خفت  م ينه
نازال   عيتُ سف الساقط من السطح  فرأيت جسمه املتهاوی  ير صصيحته ارجتع ب  الإ بصري  

رح جُ  کان   نه قد ليه رأيته كاملغشي عليه ألإوملا وصلت   فالن مقطفالن  اصرخ واقول سقط
نفسي  متشديدة جعلته كامليت وجزعت عليه جزعا شديدا وتأسفت له وتألّ  جراحات

أهله يف دهش واضطراب   رَ ضَ جزع حَ أت  ناكنم البكاء وبي عيين من ملك أ  هحاء ولُبرَ ة اللشّد
بَ   نَ يْ بالغِ  املربحة  احلالة  تلك  رأوه يف  من  هالوْ كَ وملا  يصرخون  وبدأوا  أبلغ جزع  وجزعوا 

حدث ويتحدث   يعلق على ما  يشاهدون احلادث كل  وجتمعوا  سلناا  وحضر  الدهشة واحلزن 
نفسحة ح املو السطإىل    يقّرلا  يقوم بعضهم األباء واألولياء حيث يسمحون ألوالدهم  و عنه

روا  ض فح  فعاسفأخرب اإل فسعاارة اإل سّي أشار باستحضار  حة حىت يسقطوا وبعضهم املسّط
أن يشفى إىل    املستشفىإىل    اجلراح مث أخذوه مدواضتعرفوا الوقعة و  انيووتب ةقبسرعة فائ

  .من جراحاته ويعايف

الدروس ذلك األوان   قَّ لَ تيعن املدرسة فلم   ل فيهتعّط  بعد مدة شهٍرإال ي قيصد  فش يملَ وَ 
  ة.مااليفيده يف الدين واحليا  االته للعواقب وإضاعة وقته يف ُمباللعدم  إكن كل ماحدث  يومل  

 تقسيم املقالة السابقة على أركاا

  سقوط من السطح.  : العنوان
وراءه والهيا بطيارته غافال عما   من سطح مرتله حني كان يلعب  قیيسقوط صد  : املوضوع

  . يف عبثٍ 
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يلعب .  لكنه وأمتتع مبجالسته ُهقی ألزورَ يصد إىل  ن  أ  هايبذ:  االفتتاح فوق سطحه  كان 
  .بطيارته

ة وغفلته وغفوته  ريابالّط هفشغ )۲(   سطح ته فوقراطّي  ًافعکان را  )١(   :  املوضوع  عناصر
الناس ومبادرة أهله   يعليه وجزع  يع جز)۵(   ) جراحاته وآالمه٤زلته وسقوطه()  ۳(
(  جزع  ) ٦(ليه  إ اإلسعاف طلب    )۸(وتعليقهم   ونقدهم  الناس جتمع )۷أهله 

  املستشفى. إىل   تضميد اجلروح ونقله  )٩(  وحضورهم 
هذه املدة واحتياطه  يف بعد شهر وخسارته النقطاعه عن الدرس والعمل شفاؤه:  االختتام

  .بعد ذلك وتركه للعيث

  ليك عناصر املقالة إاالصطدام وكتب على عنوان  ا
اصطدام صد  : املوضوع  مَ   يقيحادثة  مكتظّ   ّرة ا بسيارة  مباالته  باملاّر  على شارع  لعدم  ة 

  .اعهريف العمل وإس حوطه  وعدم الشارع ذا مشي يفإين باملاّر
  وخروجنا شراء بعض احلوائجإىل    حتياجنا أنا وصديقيا  :  االفتتاح

  .ووسطهم  ووقوعنا يف ازدحام املائة الشارع الكبريإىل   ىل السوق و وصولناإ

مكتّظرا)  ١(  :العناصر جد  الشارع  (   كان  صد  ) ۲حافل   ئيعربوجمي  ن أل   يقيإسراغ 
و عن  املركبات اليشعر  وهجوانبه  املركبات رواضط بهرااضط)  ۳(   غافل  اب 

السيئة ) حالته  ٥(ع الناس  مّ مرکبات وجت  و ة ّراملا  ف) جراحه وتوّق٤واصطدامهابه (
تأملناله الناس وتعليقهم( ومدی جراحاته  الشرط وجميئ اإل)  ۹وتأتت   فسعا جمئ 

 . املستشفىإىل    ونقله

صغار   دأوباخلروج   قی يف املستشفى أسبوعني وبعد ذلك استطاعيصد  : مکث  االختتام
  ي. شامل  د عن   املباالة ح خياف من العجلة وعدم باألعمال وأص
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  و برنامج فکهأاحتفال أونزهة  

األمتع نفی من   بكرمن فراشی مُ   يوم اجلمعة املاضی ضُت  : )٥(ال  ثامل  -يوم مطري
املليكر صفوه السحاب  السماء صافية واجلومالئما معتد  النسيم فكانت  اعتدال اجلوورقة 

دارويدا تلمع كأا قرص من ذهبا وجذوة من هلب فسررت يوطلعت الشمس وارتفعت رو 
اعظم  النظى  ون  بذلك  أشمّ غّنال  ي حديقإىل    لتزالسرور  بين  واجهة  يف  الورد   ئحروا  اء 

  .والرياحني

  ةنيههّالإ غشى السماء فما كان ر و بعض الغمام يُ ّبغإذ بدأ املطلع ي 

الرياح   هبت  حىت  الزمن  العواصوثمن  هدوء   ف ارت  من  شئ  كل  إىل   وتغري 
مث  ا سحابً   يزجياح تُ ّراضطراب وكادت البيوت أن تتقوض واالشجار أن تنقلع وشرعت ال

وانقلب   ريَّوأظلمت الدنيا واسود ما بني الفضاء وناظ   اجلّو  سا، فعب ًمكارُ ت بينه فتجعله  لفتؤ
 ّتى قليالح ال إاحلال   اليوم عبوس متقطب قمطرير، و مالبثت هذه إىل ام بّساليوم الضحوك ال

حىت بلغ السيل   بّ ضِ تناملوازيب    كأمنا  ضار وابالً   شيئا فشيئاحىت   شتدّ ر  امث  ًدانزل املطر رذا
ت ذلك ساعات رأيت فيها القيعان قد انغمرت يف املياه والترع قد امتأل   لى ع  الی بی واستمّر

املسوال الشوارع  ورأيت  فكانت رواقي جرت  املرصوفة  غري  أما  تنظيفا  نظفت  قد  صوفة 
  .حل وحفر وجمموعة من ماء و

الناس   يَ فكوأما  وإىل    ونرُ جْ انوا  وهناك  البلل هنا  من  وقاية  املظالت  نشروا  قد 
ىل املواضع العامة حىت انقطع إعوا أن  يل ومل يستطزكثري من الناس يف الدور واملنا  أجنلسو

كل مكان يقضون حوائجهم إىل    عنهم اهلاطل وكثري من غريهم مل يكترثوا ومازالوا خمتلفني 
  "للمطار دون غري مبالني بالبويفرحون برتول األ 
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شع وتتناثر تنقول املاء وبدأت السحب  زمطار وانقطع نساعات هدأت األوبعد  
حب سد وتنی رأينا السحب تتبّدئة مغسولة وبعد الجات نقّير وبدت السماء من خالل الف

نوارها أس املشرقة، احلامية وطلعت الشمس وحلت  شم ماء وتنهزم أمام السعن بسيط ال
اهللا علأمي  علىالدافئة   الناس   سل ُير  مث  فيحي   ًا رمط  رسليُ ذا  رةالواف  نعمه  ى  األرض حنمد 
  .لتجدد حياا وتنمي نباا  الشمس

وبذل رجال التنظيم جهودهم يف تصريف املياه املجتمعة يف الطرق واألماكن العامة 
 وأدناها  شعبة  وسبعون   بضع   سالماإل:  السالم  يهفجزاهم اهللا أحسن اجلزاء وقد قال الرسول عل

 .و كما قالأالطريق   عن األذى  إماطة 

  أجزائها إىل    تقسيم املقالة

   ،نزل  فعن نزول املطر يوما من األيام وكي:  املوضوع

 ، يوم مطري  العنوان:

  ، ًارکِّبم  ضيوو  رطامل قبل حال اجلّوو  اخل  رغّيان املطلع يإىل    من بدء الكالم   :االفتتاح

)حال ٤هطول األمطار (  ) ٣( اجلوية) تغري  ۲) هبوب الرياح ومجعها للسحب (۱(  :العناصر
 . ) محداهللا۸ماء (لس) حال ا۷املطر (  ) انقطاع٦) حال الناس (٥(االرض  

  وبذل رجال التنظيم جهودهم يف صرف املياه اخل :االختتام

 كتب مقالة على األجزاء االتية أ

  ني.الرتهة بني احلقول والبسات  وصف:  املوضوع

  . .نزهتی:    وان عن
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  .يوم اجلمعة يوم العطلة ة فتأهبناله و قصدنا للخروجه: برناجمنا أن نقوم برت  االفتتاح

) ۳( واحلزائج  إعداد األطعمة   ) ۲( حل املمتع لرتهتناد  ملاختيار ا  يف   ) تفكرينا ١(   :ناوالعن
رض املرتفعة اختيارنا األ  )٤(املزارع   ورنا من بني احلقول ورنا بالدراجات و مرسف

صيد بعض الطيور   ) ٦(   ال النريان حتتها غنصب القدور وإش )  ۵راء ( ضيف وسط اخل 
 ة اهلاجر غداؤنا يف  )۹(  ار هل  صف ) و۸(   ةقامتنا حلفلة شعريإ)  ۷( طاهي  وإعطاؤها لّل
 ا.لعودة قبل صالة العصر وعودتنل إرادتنا    ) ١٠(و قيلولتناد  

اهلواء الطلق يف األجواء  ا وجدنا وملسنا حياة يف اجلسم والعقل ملا تزودناحًقو:    االختتام
ة واملؤمن القوي زالرجل وجتعل قوا النائمة حية متحّف الفسيحة وإمنا الرتهة لتنشط

  . فمن املؤمن الضعي خري
  قصص للتذكري 

 ) ٦يف غمار املياه املثال (

كان امري هندى (رجه) يتفرج على ضفة ر مبفرده وكان الوقت صباحًا فانزلقت رجله 
وهوى يف ماء كثري جٍا ومل يعرف السباحة اذمل يترّب ومل يترعرع اال يف النعيم واملتع ال 
باملاء وتفيض نفسه لوالن ان رجال من  الغرق وكا أن يغص  املشقة اجلهد فأشرف علي 

رعيته رأى فحمله حسن طويته على أن حياول انقاذه فألقى بنفسه  منبوذى تلك الديار من  
يف البحر وكان جييد السباحة فوافاه يف حالة بني احلياة واملوت وساقه اىل الضفة وقلبه من 
رأسه اىل قدميه وكان األمري الغريق قد فقد شعوره للخطر الداهم من املوت وللتأثري القوى 

د اليه شعوره شيئا فشيئا واسترد عقله الذاهب سأل عمن أنقذه من ابتالع املاء فلما أفاق وعا
فأخربوه باهلجل فأمر باحضاره فلما حضر... قال له: أ أنت الذى محلتىن إىل الشاطئ قال: 
نعم موالى وكيف ال أفعل؟ قال أ أنت مسست جسدى بيدك النجة الدنيئة فقال موالى 

الكرامة لكىن ما كان ىل أن أفعل"؟ إىن وإن مل أكن من ذوى حسب ومن سليل الفخار و
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العظيم ولفقد ملكك  إذكنت أرى موالى ال منقذله، ولو حتاشيت دقائق لفقدت ملكنا 
  الكرمي؟

ياكلب انك لوثت جسدى مث جترئ على أيها الساقط النجس ذا الكالم وسأكافئك على 
 فضرب عنق  شناعتك وعلى مطاولتك باالعدام قصاصًا لتلويث جسدى الطاهر مث أمر اجلال 

الّرجل املنقذوشاع اخلرب يف طول البالد وعرضه وكان نكاًال للناس وبعد ذلك مبدة قليلة 
خرج األمري يف نزهة حبوية على زورق واحتاج مرة إىل أ ينتقل إل زورق جبانب آخر وتباعد 

يقص منهم مابني الزورقني لدفع االمري برجله مل يغيثوه ال م مل جيترؤا ان يلّوتوا جسده لئال  
  ًع وفا قالكربه.فمات غرقا جرا

  تقسيم احلكاية الىت ذكرت 
:قصص؟ حادثان ألمري متكرب هندى بلغ من كربه أن اعدم الرجل الذى انقذه من املوضوع

الغرق مث كانت النتيجة أن هلك غرقا مّرة ثانية ومل جيترئ أحد على إنقاذه إذكان كل واحد 
  املتبجح الكفور. أحسن إىل األمري  ة إذا  خياف من سوء املصرب والعاقبة السئي

  : يف غّماذار املياه العنوان   :االفتتاح
  : نفس املوضوع بالتفصيل والبسط.العناصر
  :االختتام

  أكتب حكاية 
املوضوع: أقصص حادثة لراعى الغنم الذى اراد بالناس السخرية فكذب على نفسه وناداهم 

ملا جاء الذئب حقا مرة ناداهم جاّدًا ُدْوَن هزٍل  باسم الذئب وملا حضروه مل جيدوا الذئب مث  
  وال سخرية لكنهم حسبوه مراحا كذلك فبطش به الذئب وخبرافه.

  :فتتاحاال
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  : عاقبة الكذب العنوان
  : نفس املوضوع بالتفصيل والبسط.العناصر

االختتام: الشك ان الكذب من األدواء االنسانية وقد عده الرسول عليه السالم من كبائر  
  ذنوب.ال

pbÏb“n×üa@ô‡ya@ @
  ) ٧املثال (   –الكهرباء  

الكهرباء أّس احلضارة ووسيلة من وسائل التقدم والرقى جتعل الدنيا بضيائها ىف الليل كالنهار 
يستخدمها االنسان يف كثري من حاجاته وهى تنفعه نفعا عظيما، اتضاء املنازل واملقاهى، 

حموًا وتبدله نورا ثاقبا، ا جة احلفالت وروق األفراح املدارس والشوارع، أا متحو الظالم  
اا أقوى من مجيع األنوار الىت نستنتجها من الزيوت املختلفة احلاصلة من النبات أو من 

  االرض. 
وهى تسّير الترام الذى يسهل ىف املدن حاجة كبرية من تنقالت الناس من جوانب املدينة  

  جوة رخيصة فالناس خيتلفون اىل هنا وهناك بأسرع طريق. الواحدة اىل األخرى مع ماله من أ 
كانت االالت واملاكينات حترك وتدار مبشقة عظيمة قبل اكتشافات الكهرباء فلما اكتشف 

وحدها مكان يتحمله ألوف من الناس من تسيري سهل إدارا وحتريكها وحتملت الكهرباء 
مل واملصانع تعمل بسرعة فائقة االالت واملاكينات فبذلك يسهل كل عمل صناعى فاملعا 

وتوفرالهلها ماال كثريا ومنافع ّمجة وتقدم لألمة املصنوعات الكثرية فال يقل للناس ماحيتاجون 
  اليها من مصنوعات وأشياء ومنتجات. 

مانرى من خمترعات عجيبة من اهلاتف واملذياع والالسلكى وغري منكر فضل وللكهرباء  
ا وصلتها به يتحادث الناس فيما بينهم رغم املسافات اهلائلة اهلاتف يف املدينة اذ هو قوامه

اضطرت  اذا  واملطافئ  واالسعاف  الشرطة  مبراكز  احلوادث  عند  الناس  به  ويتصل  بينهم 
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احلاجة، والالسكى كذلك ضرورة عظيمة يسعفنا حينما الجيدينا اهلاتف والتلغراف ألن 
ونستمع به اىل اخلطبات والنشرات من اجلبال والصحارى والبحود متنع من مواصلة األمالك  
  مجيع العامل ونعرف األنباء من دون تأخر وال إبطاء. 

الىت  الكثرية  الناس اىل حد أم يستخدموا يف حاجام  الكهرباء دخلت يف مرافق  وان 
كاألدوية   األطباء جعلوها  ان  وغلى حىن  وكّى  طهى  أخرى من  بطاقات  لتقضى  كانت 

  اعظم حاجات العصر واا لفضل من اهللا عظيم.  والعالج فأصبحت بذلك من 
  تقسيم املقالة الّسابقة 

  : عن الكهرباء وفوائدها. املوضوع
  : الكهرباءالعنوان
  : الكهرباء أّس احلضارة وسبب من أسباب التقد والرقي.االفتتاح

مكانة الترام  )   ٥)  تسيريها للترام  ( ٤) التجميل ا ( ٣منفعتها  ()  ٢) إنارا (١العناصر: ( 
) عمل االالت يف أسرع وقت ٧)  حتريكها لألالت واملاكينات (٦يف املدينة وضرورته ( 

  )  فائدة تلك املخترعات.٩) املخترعات اجلديدة لكهرباء  ( ٨(
االختتام: ان الكهرباء دخلت يف مرافق الناس حىت استخدموها يف كثري من األشياء من كّى 

  وطهى اىل العالج. 
  لعناصر اآلتية اكتب على ا

  عن البترول وفائدته وأمهيته.  : املوضوع
  : الذهب األسود. العنوان
)  ٤) مفيد جدًا  ( ٣)  حصوهلا يف أى موضع اكثر اآلن ( ٢)  كيف حتصل  ( ١: ( العناصر

)  أمهيتهما يف ٧)  فائدما يف زمن الّسالم  (٦)  والطيارات اخل  (٥يسري السّيارات اخل  ( 
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الىت ١٠)  لذلك رص األمم عليه  ( ٩)  أمهيته يف احلرب   (٨زمن احلرب ( ) األجزاء 
  ذلك.من غاز وغري  تستخلص منه 

  : البترول روح االحضارة احلاضرة عليها مدار احلكومات يف حروا وسالمها. االفتتاح
  : فالبترول له أمهية شديدة. االختتام

  على أثر تارخيى أو حمل جغراىف معروف 
لقد كان شاه جهان من ملوك اهلند املغول شديد احلب والغرام لعقيلته وهى الىت توفيت ومل 

االجزًا قصريا فبلغ منه احلزن كل مبلغ وكاد اليتمالك واليصرب فرأى أن تقض من العمر  
يبىن مقربة على قربها تتضائل دوا القصور الفخمة الفاخرة فتكون آية أبد الدهر ورمزًا 
للحب ومبعثا للسلوان وجة للقلب املكلوم فجمع لديه الف صائع وّناٍء ماهر اشتغلوا اثنتني  

  تشييدها ماتربو على ثلثة كرور روبية (ثالثني مليونًا من الروبيات).وعشرين سنة وانفق ىف  
انه بىن مقربة شاخمة البنيان مجيلة الشكل كطاقة رشيقة باا من احلجر االمحر املرمع بالرخام 
األبيض واألسود ويف وسطه طاق من عقد واحد يزيده مجاال وروعة ويف داخل سورها 

ألواا   بباهر  والّرياحني  األزهار  قدزانته  االرجاء  فسيح  بستان  البناء  الدوحة العاىل  تبلغ 
اىل عنان السماء وأغصاا خمتلطة متعانقة وهى منظومة يف صفني على جانىب الطريق  الشاهقة  

بأزهار  احلائطا لداخلى وهو منقوش  برذاذها وامام ذلك  تنضح ماحوهلا  فّوارات  وامامها 
شكّلت فيه طعمت باملرمر الناصع وفيها عقود وفوق هذا احلائط مفروش بالرخام يصعد 

رفيه مسجدان شاهقان من احلجر األمحر املرصع بالرخام األبيض اليه سّلم من املرمر وىف ط 
واألسود لكل منهما ثالث قباب من املرمر تتوهبح يف ضوء الشمس غري أن أحد املسجدين 

  غري املستعمل النه منحرف عن القبلة امنا بىت للمشاكلة. 
األربعة ويف وسط هذا السطح رصيف ثان اعلى منه قد اقيمت اربع مئذنات على أركانه  

وىف وسطه قبة باسقة واسعة حتيط ا اربع قباب صغرية وبابه طاق عال منقوش وأرض القبة 
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من الفسيقساء املنصوشة بأشكال غريبة وعلى جد راا آيات من القرآن الكرمي مكتوبة  
  بالذهب االبريز وىف وسط االرضية القبة مقصورة فيها التابوت.

بناء يعجب الزوار واملشاهدين ويقوم اية يف الفن مع أن ذا لشكل الرائع ال يزال هذا ال
إنفاق املال الكثري يف هذه األعمال التذكارية الُيبيحه االسالم وامنا الفقراء واملساكني هم 

  يستحقون أن ينقق عليهم. 
  تقسيم املقالة السابقة إىل العناصر

  : التاج حمل. بناؤه. مجاله وغري ذلك. املوضوع
  ل. العنوان: التاج حم

)  ماحواليها  ٥) قبابه  ( ٤)  حيطانه  ( ٣)  بابه   ( ٢) شكله العام من اخلارج  ( ١: (العناصر
  ) مافيها. ٦(

  : حب امللك للملكة املتوفاة مث عزمه لبناء مقربة للذكرى. االفتتاح
  : ذا الشكل الرائع يعجب الزوار، حكمه لدى االسالم.االختتام

  أكتب مقاله 
  قطب، بناؤه : منارة  املوضوع
  :  منارة قطب. العنوان
)  صورا من ٣)  تقدير عرضها وطوهلا ( ٢) مشاهدا من بعيد ورفعتها  ( ١:  ( العناصر

الداخل وحمتواه  (٤اخلارج   (  بناها   ( ٦)  مادا   (٥) هيئتها  من  )  ملاذا   ٧)  من 
  )  مجاهلا. ٩)ثباا   (٨(

  مشاهدا وزيارا من يزور دهلى.إن يف دهلى منارة اليدع  :  االفتتاح
  : واا ألثر عظيم من آثار امللوك املسلمني. االختتام
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  على خلق إنساىن نبيل

  ) ٩املثال (  -الصدق ُينجى والكذب ُيهلك 
الرجل الصدوق يكّرم لدى الناس وينال رتبة مؤقرة ومكانة سامية يف كل قلب ألن 

حّر وقد  النبيلة  اإلنسانية  العادات  من  على صدق الصدق  وسلم  عليه  اهللا  النىب صلى  ض 
  حىت جعله يف عداد املآمث الكربى ال الصغرى. احلديث وذم الكذب كثريا جدا  

كّل يعرف معرفة جيدة ان الرجل الذي اليعبًا بصدق احلديث بل يتهاون فيه يسقط 
يف نظر أصحابه وغريهم ألن كّال خياف منه وال يصدق وعوده وعهوده وكالمه اليدرى 

اد فيه وكم نقص، كم وضع فيه وكم صدقه كامال غري منقوص فال يشقون بكالمه كم ز
وال روايته وكثريا ما خيسر الكاذب يف الدنيا كذلك خسائر فادحة كما حدث لواعى الغنم 
الذى مجع الناس حوله عبثًا ملا تنادى الذئب الذئب فكان نتيجة ذلك أن مل حيفل الناس 

  للذئب.   لندائه مّرة اخرى فأصبح لقمة 
وجبنب ذلك يف الصدق فوائد مجة ولو بعض األحيان يأتى بالضرر اليسري لكن ذلك 

إما يف الدنيا واآلخرة كلتيهما الضرر الميتد وال يعظم امنا يعقب نقعًا عظيما وفائدة كربى  
أو يف اآلخرة دون شك وإليك قصة سيدنا عبد القادر اجليالين خرج طالبا للعلم وزودته  

دينار فربطتها حول وسطه يف منطقته فلما كانت القافلة يف الساحة البعيدة من والدته مبائىت  
كل عمران أغار قطاع الطريق وبوا كل ما وجدوه فلما وصلوا اىل الشيخ الطالب سألوه 
هل عندك من شئ؟ قال نعم مائتا دينار قالوا أين هى؟ قال حول وسطى فتعجبوا من صدقه  

لى دنا نريك ان كذبت لنا ابقيت عليها ما الذى محلك على وقالوا له مابالك ال حتافظ ع 
الصدق؟ تعّجب قطاع الطريق ألم مل جيدوا احدا مهما كان تقيا يضحى مباله ليبقى على 

  صفة إنسانية رفيعة فقال امنا نصحتىن أمى وأوصتىن بالصدق يف كل حال. 
مجيع ما أخذوه من   فكان صدقه هو الذى جيعل القطاع ام مل ميّسوا ماله بل رّدوا

  تلك القافلة تكرميا للفىت الصدوق.
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وبعد كل ذلك وقبل كل شئ فان الصدق صفة كرمية وعادة فاضلة جتعل صاحبها 
مكر ما عند اهللا كما جتعله مكر مالدى الناس وامنا املسلم يرى امر اهللا ويتمثله ولوكلفه 

  الشدائد واخلسائر يف الدنيا. 
  تقسيم املقالة الّسابقة 

  :  بيان فضيلة الصدق.وضوعامل
  :   الصدق ينجى والكذب يهلك. العنوان
حتريض النىب صلى اهللا عليه وسلم على )  ٢)  مكانة الصدوق يف الناس.   ( ١:   ( العناصر

)  خوف الناس من وعوده  ٤)  سقوط الكاذب يف نظر الناس.  ( ٣الصدق.  ( 
) وقعة ٨فوائد الصدق   ()  ٧)  خسائر الكذب   (وقصدة راعى الغنم   ( ٥(

  الشيخ اجليالين.
  : ان الصدق عادة فاضلة وسبب تكرمي من اهللا. االختتام:   االفتتاح

  أكتب مقالة
  مانة بيان فضيلة األ املوضوع:  

  :  االمانة العنوان
)  ٣مانة ( )  قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األ٢مني يف الناس  ( ) األ١: ( العناصر

)  قصة ٦)  خزى اخلائن  ( ٥الناس له  (  ي)  توق٤ودرجته يف الناس  ( اخلائن  
  )  حكاية أو سنٌد. ٨مني  ()  شرف األ ٧تاجر بغداد   (

  :  األمانة من أفضل الصفات اإلنسانية. االفتتاح
  ّنا ألحوج إليها.إت األمانة يف عصرنا وب:  لقد غااالختتام
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÷�þa�Ü��ò@ @

 املقطوعات اشرحها.ماذا تعرف عن   -١

 ما هي أجزاء املقال أذكرها مفصًال.  -٢

خيدمه" واجعل   ناسن إأكتب مقاًال على موضوع "القلم نعمة اهللا العظيمة على   -٣
 له عنوانا يناسبه.

 حتدث عن املقال بالتفصيل؟  -٤

 أكتب مقاًال على مايأتى: -٥

 عناصرها. اإلبانة عن صفة وحقيقة السّيارة ومنفعتها وضرورا وقسم إىل  

  اقرأ ثالثة مقاالت اليت ذكرت يف الكتاب مث اكتبها بأسلوبك أنت.  -٦
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  : شكيل أمحد مجع وترتيب
  مراجعة: د. مسيع اهللا زبريي 

  
  @
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  الصفحة   العنوان  الرقم

  ١١٥  األهـداف   - ١
  ١١٦  التعـارف   - ٢
  ١١٧  اخلطاء والصوابتعرف    - ٣
  ١٢٩  حممد إقبال شاعر باكستان وفيلسوف اإلسالم   - ٤
  ١٣٢  بالدنا العزيزة خريطة مجهورية باكستان اإلسالم   - ٥
  ١٤٨  األسئلة  - ٦
  ١٤٩  املراجع   - ٧

@ @
 

  @ @
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معظم   فيها  يقع  اليت  األخطاء  بعض  عن  الوحدة  هذه  يف  حتّدثنا 
  لطالب.ا

وهذه األخطاء بعضها يتعلق بتعدية األفعال ولزومها والبعض اآلخر  
ستخدم تيتعلق بالكلمات املفردة اليت تستخدم يف األردية مبعىن غري الذى 

  يف العربية.
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þa@Òa‡����ç@ @   

  ن يكون الطالب قادرًا على أن:أ بعد قراءة هذه الوحدة يتوقع 

تعلق  ت   هيا معظم الطالب وهيتنبه إىل األخطاء الىت يقع في - ١
 بصالت الفعل.

 قدر املستطاع. ة حييط باخلطاء والصواب يف الكتاب - ٢
نيها باألردية والعربية والفرق  انبه إىل بعض الكلمات ومعتي - ٣

 ا. مهنبي
  وخصائص اللغة العربية.ية أمهيعرف  - ٤
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K�Æ�� �Å����?�B��Ë�	���¬&�«  )ادم()  ٢)الصدق. (١ 3cچھا( (íل î موںF ðñو    (· ) ا$ؤظف (اداروں  (íل î وںåÑ
)٣) الساحة    (٤)   (tالفق (الّصْعلوك  )٥)  ا$علوک   ،٦ )  �ãالرسا الكتاب،   (٧  �7 bÆا  (
طبة (٨( 3cة ا دول (١٠)القناة (٩)اÆا3³ bcا$درسة ١٣تيال  (غ)ا�١٢)القطرة، ا$ملكة (١١)ا(

ة   (١٤الكتاب  (  ،ا�بتدائية الدا�� مة   (١٥) ا$صلحة   )١٨)اcديث  (١٧)اللغة  (١٦) �
(Ì عا�   (  )١٩م  ا�فضال   ا�نعام  ميل  bc٢٠ا) (٢١)ا$قا$ة   اcال   )الصحة  ٢٢)النفس 
۔ ( ٢٧) صعب  (٢٦) ا��مور  (٢٥)اÆاß (٢٤)القضية  (٢٣( (Àرcيدة  ٢٨)ا$رأة ۔ ا ر bcا(
ة  (٢٩( 3· ، ا�� )   ٣٣) النt¢ انف¦3ّ (٣٢) شطر (٣١()بيت، بيتان، أبيات  ٣٠)ا�� ö تعة  ماcوا��
) الكرامة ،  ٣٩) ÷مك (٣٨ا�قامة ()  ٣٧(نx¢  )  ٣٦)  إذاعة (٣٥)  مبدأ، مبادئ  (٣٤(
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ف  ( ¢xام (٤٠ال �tم  (٤٣)  البناء  (٤٢)  الفاسد  (٤١) ا�حâك٤٤)  ا مال  ٤٥ة  (ر )  الذا bcا  (
)  ا$ستوى  ٥١ا�مر  ()  ٥٠)  ا$ب¦3  (٤٩ا$د�)  ( ،دمي)ا٤٨c)الصف  (٤٧)  ا$عجم  (٤٦(
مر ، (  )٥٧)  اcف�7   (٥٤اد  (ر ¦3 ،  ا$ع) ا$٥٣)السبب  (٥٢( 3c٥٨(ا$وكب   )  ٥٧ا (

مع   ( bcنة  (٥٩ا 3  ، الد·) ، ا$غزى،  (٦٠) الد¡) )  ٦٣)  الوشابة  (٦٢) الشيخ  (٦١)  ا$ع¦3
ادة  (٦٤ذن  (ا�   ¢û3   (٦٥)  ال 3tا$عارضة   (٦٦)الك  (م   ()  ٦٧Ì٦٨الس)   ٦٩) اللجاجة  (

  )  الوقور  .٧٠التبذيو   (
 ��Ë �* �&$ �¼½ � h�F ���F �K�¾0 �½ �	 ��E �E� �h �m �/ ��Ë �����2�&$ �¬$¸ ��

*�&8 ���́ r ��Ë��	���¬&�«�'K�5&$��n �gh���TÆ� <¡�M8� 0 �²	 
��oh�÷��	


ö  

 �·¸ �h�¹ �5§�F�8�@ �¬$�J�±c�B�v��±c���m�	S��pm�&q �̄ �©$��ä�J�K�L
��́ �����_�¬$�/�¶E�8�o�D ��r �a���� �' ��́ s�&$���5t$�g$u ���́ s

�B�����́ �����_�&$�5t$�g$u���´��?�� <v�wx �My �J  
 �z  {  �?  

 �����Ô S�يد    ����7 يد    قلت من ز   قلت لز
 �m���%|  قرأت عJ ا�ستاذ  قرأت من ا�ستاذ   ����
� ���� 	 ��h�} ����   3 üة من السك}) 3   قطعت الفا لسك}) b· ةü   قطعت الفا

 ~ �F	(����Ô S�يد هذ  ��7 يد   بت عند ز   ذہبت اZ ز
H�   وصلت اZ ا$سجد   بلغت ا$سجد   ����

7 �I �� ���Ô S�يد 3c بلغ ا   يداً   bt الز bt ز 3cبلغ ا  
 �¼�ñ$� �Ç�� ����ë   Jّاعتمد خالد ع   bÜ وثق خالد  
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 �B��	�����O����    þت�ت من سا   �ّ  ( (·)  þسا مع    ُت ت�ت 
  سا$اً 

 B��	�����O����    þدثت من سا �j    دثت �jاZ    ( (·) þُت ثْ د� حَ سا  
  سا$اً 

5%��7c����ë���O   ن خالد لِ ذِ أ  ا$اً ساذن خالد  þسا  
 �B�5%	



ö���¬����Ô S�يد من   7 يد من   ندة هنكح ز وج ز 3   ند ه��
����� ô�Þ� Sò  Éد كتا·b أZ اكتبت   Éد كتا·b أكتبت   ���

 �¼�� �nO���F  عرض عليہ    عّوض أمامہ   
 �~8�@8�: �ä	 ��   ( ³   ا�3 3· ( ³ , غ�¢ 3·   ( ِ ْ غَ   ُأ�3  ،  ³ 3· Jع ِ¢� Jع 

³ 3·  
 �� ��n �� �� �� �F

 �$ß���P&	��  

 ( )   الكتاب  سأل م¦3   عن الكتاب سأل¦3
 ����n���� ���F) الكتاب   ّ ) سأل  سأل ع¦3    الكتاب¦3

 �g� �� �!	�� �Z �� �Ô �üO
 �¼  

 �oه س b·ساجد ا     Jساجد ع oأس  ّ ) ح¦) بيه (·)
ه  أساجد  b·  

 �	S�%�¬&����� َت أ  شاروت¦3   ����   �Jَ عَ  »¢
 �¼�� �Ç��� عJ الراشد   �����& � راشداً   ظo حا   ظo اcا
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 �RO��� 0>$%�Z ����
 B�¶%	S�7  

  صديقكجّيت عJ   جنيت مع صديقك 
 �&$�́ s$����r �O �!"��i$ <�%�B�Ì ���́ ����� 

 ��c �&7	�� �� �!	�� �P�
 �<K�¼���Ç  

) منع  bÜأ ن�    ذهاب السوق  أ ( bÜ    الذهاب Z  إمن 
  السوق 

 ��%�&7	������ë����   ةزرت حديق ةشاہدت حديق  نظرت حديقتک  
������	���&� ��%   ( الد ]3 3cرأيت خالدًا ]3 السوق   السوق  نظرت ا  

 ��%��X�5&�����   ليك إنظرت   نظرتك، رأيتك  
������·"� �v&� SòÚ    ف�7 اليومcشاركت ا  cدت ا   �7 اليوم ف	¢

	S�� �Z	(����� بتك ا$اء أ  ����   سقيتك ا$اء   »¢
 � �Æ&   سار القطار   م�¢ القطار  

��$& � بّية   )� ش الر �
 þ   بّية ر الر b �j þ  
 � �(�7� ��ة  ْر طِ þ تَ   م�¢ القطار   8   الطا��

 �	S�"�3%���
�
S�½� ��S 
لرؤية   ��� الطبيب  جاء 

يض    ا$ر
يض  طبجاء ال  يب لعيادة ا$ر

يض  ) عاد الطبيب ا$ر (·)  
ô�����F Þ¼�x� S��Ü  (جّوز) وصف الوصفة (وصف)   كتب النسخة  

 �%�����F  جس النبض  رأی النبض  
 K�� �� ���	S�&%  السفية ]3 البحر ¢� �
ر    b �jي  ( ر السفينة ]3 3zال  
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5%� ��n����ë   فقد خالد الكتاب  اضل خالد الكتاب  
�����ë� K� m   دًا �z bÑ يقرأ خالد   �z bÑ خالد oدًا  يتع  

 �	S�%E�ç���¡%���¢Ú  يف عدوا أ ¢« �À   العدو Jيف ع ¢« 3  ق
 98��x

�
y�� �B�£   (t� خربت طبيعة   (t� رفت �ة 3jا  

 B��%¤   ْدّتک عُ   فعلت عيادتک   �����&�5
 �¥ �gh���E� خادمک أ  ����"·� من  خذت 

  العمل اليوم 
  خادمک اليوم  استخدمَت 

 G �O  )١  () بك  انّ ٢اقصلت  بلغ¦3  غداً )  ُمسافٌر  يَ ٣(  ک  ان  يد  لز أرى  ]3  مِ تَ ْس )  (ر�   ،7�٤  (
ى� (ض� فَ ت�تأ bÆ b· (J٥ل ع) بقدومك ( فت¦3 لس ( ٧ن تذهب (أ) لك  ٦) »¢ b �j ٨) عليك ان (

) البيت (  3[ �Èأن نب (t 3c(آن� �   ن�أ)  ما ٩من ا  ãآخذ (١٠قو (tيد ١١)  كن خ 3 )  وّ�ا�)
ا وقوة ( btص ( 3Üازن ١٤) اجعل �مك �ه صدقا (١٣ليك ع¦3 (إ)  ١٢ 3Ñ ذ من البيوت 3 �jا (

)  من الناس ١٠ميتًا (  حيًا، طبَت  ) طبَت ١٧)  صنع العامل ا�ã (١٦رض () خلق Õ ا�� ١٥(
) (٢٠ن تقرب ال� (أ) ايك  ١٩من يعبد Õ عJ حرف ( �Ü � �Ü وقد� ·) � يد أ) الذي  ٢١)  قد·) ر

  .) لو أنه فعل٢٢قوã لك (أن أ
��C&�«M� S¦ �� ��º� �C Ô S 
§ �Þ <K�Æ�� �Å�̈ x

0
��h�M��'/��.  
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2�·��¿&���� �̄K�	 0�8�5&$��¼½ �h��%���F�����@A�x ���*	��7
 �&$�ÙÀ�B�̄ �K�	 0�8�g��ÁÂ�&$�7\�û �7X�&$�PX�ÃÄ�h��%$�*	��7�����,%"

 b%�?�B��	���u�&$� 0�Å$�?�B�á�Z���*	��7�,%"���E�Æ�����'K�¤�E�
�B�*	��7�Ç���'�È8�(��?h���á�F���	 �E�É�¬b��h��Ê$��Ë�Ë �WX�x TW

 <K�5&$��2�¼½ �h�@&Ì� �û�x S��$�x S�æ�B  
 �h ��º�Á �Æ�� �Å������%�Íq ������±8��E�¬%Î ��� 
 S²ú$�*"x

0
¦

�'*$Ï ���Î¿�</�Æ$�¼½ ت ا�� �Ç � � نةغا3Ü ، �ي7 ودمروا·)�*���Ô S� Ô �ü��%�&$
 <K�Ð �c�¼���Ù$Ú���� 	�����E��h�è�»8�G�¼½ �h�MAn�&$�M$x S���B    
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«��à��@‡gÓ��Þbj ’�Çb���×bi@‹���îÏë@æbn��Ü��üa@Òì���âý@ @

م يف أسرة ١٨٧٧ولد حممد إقبال يف مدينة سيالكوت باقليم البنجاب ىف باكستان  
عرفت بالدين والّصالح. وكانت انتقلت من موطنها االصلى كشمري اىل البنجاب حيث 

ية وثنية. وأسلم جدها املاضى برمهلتقّرت وعاشت آمنة مطمئنة. وكانت هذه األسرة يف  
  االعلى قبل مائىت سنة تقريبًا.

كان والد حممد إقبال وامسه نور حممد يعىن بتربيته عناية خاصة. فنشأ حمّبا للعلم 
والّصالح. وأكمل تعليمه االعدادى يف مدرسة اجنليزية يف بلده، مث التحق بكلّية ثانوية يف 

انو. وفيها تعّرف على مدّرسه الشيخ الفاضل الصاحل السيد ذلك البلد، وأكمل فيها تعليمه الث
مري حسن الذى كان يدرس اللغتني العربية والفارسية. فأعجب بذكاء حممد إقبال ومواهبه 
وصالحه. فدّرسه العربيةوالفارسية، وغرس فيه حّب العلم واألدب. وهنا بدأ حممد إقبال 

  يف ندوة شعرية.يقول الشعر، وينشد قصائده بني احلني واحلني 
شهادة  ونال  احلكومّية،  بالكلية  والتحق  البنجاب  عاصمة  الهور  اىل  سافر  مث 

مث   واألدب،  الفلسفة  دائما الّلبسانس يف  وكان  ممتازة.  بدرجة  الفلسفة  يف  املاجستري  نال 
يتفّوق على أقرانه يف مجيع مراحل التعليم، وينال اجلوائز واألومسة. ويف هذه املدة تعّرف 

عالم الفكر واألدب منهم األستاذ االجنليزي املعروف سري تامس أرنولد، وأخذ عنهم على أ
واشتهر بنبوغه وذوقه األدىب، وبدأت تتفّتح مواهبه الشعرية والفكرية، وطار صبته يف البالد.  

  ّلية احلكومية الىت كان ختّرج منها. بعد ما ختّرج عّين مدّرسا للتاريخ والفلسفة يف الك
م اىل لندن حيث ١٩٠٥وكان يشتاق اىل مزيد من الّدراسة واملعارف. فسافر سنة  

التحق جبامعة كيمربدج، ونال شهادة عالية يف الفلسفة واالقتصاد. وألقى خالل اقامته يف 
لندن حماضرات اسالمية أكسبتة الّشهرة والقبول. وكذلك توّىل تدريس األدب العرىب يف 

ذه سري تامس أرنولد. مث سافر اىل أملانيا وأخذ درجة الدكتوراة جامعة لندن مدة غياب أستا
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يف الفلسفة من جامعة ميونخ. مث عاد اىل لندن حيث ختّصص يف احلقوق واالقتصاد والّسياسة. 
  م. ١٩٠٨مث رجع اىل اهلند سنة 

تعّصب،  وبال  بعناية  وفلسفاته  وثقافاته  الغرب  آداب  إقبال  أورّبا درس حممد  يف 
د املجتمع الغرّىب على الطبيعة، واّطلع على حضارته ومفّكريه وشعرائه وكّتابه. وحتّول وشاه 

املسلمني. فزاده ذلك شوقا اىل معرفة أصول  وكذلك قرأ ما كتبه املستشرقون عن االسالم و
شريعة االسالم من مصادر واالصدلّية من القرآن الكرمي وكتب التفسري واحلديث النبوّي 

الكالم. فلم تعجبه تأويالت املتكّلمني وأقواهلم يف التفسري والعقيدة،   والفقه والتصّوف وعلم 
بل رآها صارت حجابًا دون فهم حقائق القرآن الكرمي، وحالت بني املسلمني وبني عقيدة 
اإلسالم عقيدة التوحيد الصحيحة ببضاء صافية نقية، وكذلك رأى الصوفّية قاصرين عن 

الفقه مل ويف  االسالم.  عقيدة   املتآخرين   فهم  على كتب  والّنكاهلم  الفقهاء  تقليد  يعجبه 
وابتعادهم عن مصادر الشريعة األصلية وعن االجتهاد الذى هو من أهم مميزاا. فعكف 

  على دراسة القرن الكرمي وتدّبر آياته.
م. وّملا مّر يف أثناء عودته بالباخرة بصقلية، قال قصيدته ١٩٠٨وعاد اىل اهلند سنة 

  الىت مطلعها: 
 "ابك أيها الرجل دما ال دمعا، قهذا مدفن احلضارة احلجازية.

واختذ املحاماة مهنة لكسب العيش، وكذلك شارك يف السياسة الوطنية وانتخب 
عضوا يف جملس التشريع االقليمى للبنجاب. ولكنه مل يشغل نسه باألحداث اليومّية. بل كان 

ال واملؤلفات  الشِّعر  تأليف  ىف  اوقاته  اكثر  باحلكم يقضى  وتفيض  تنبض  كلها  الىت  قّيمة 
ُيجارى  حياته  وقضى  كلها.  واالنسانية  وللشرق  املسلمة  ولألّمة  وطنه  ألبناء  واملوعظة 

تطلع مشس   أن  قبيل  توىف  املسلمني حّتى  ويرشد  والعربية  االسالمية  ابريل   ٢١األحداث 
  م، دفن ىف الهور. ١٩٣٨
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م ىف ١٩٣٠سالمية الذى عقد سنَة  وّملا رأس االجتماع الّسنوّي حلزب الرابطة اال
مدينة اله آباد، عرض ىف خطابه أّول مرة فكرة إنشاء دولة باكستان ملسلمى اهلند لتتخّلص 
الفئتان: املسلمون واهلندوس من التوّتر الّدائم واالضطرابات الّطائفية بينهما، وتعيشا ىف جّو  

التعايش اسلمّى وحسن اجلوار. ورأى كثري من الناس هذه  الفكرة انذاك حلم شاعر   من 
ختّيله وتغىن به، وضحكوا وسخروا منه لكّنه كان مؤمنا قوّي االميان باهللا، فحقق أمنيته، 

ىف   العظيمة  باكستان  دلة  سنة  ٢٧وقامت  املوافق  ١٣٦٦رمضان  سنة    ١٤هـ  اعطس 
    م. ١٩٤٨
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i���ã†ýñ�í������ÈÛa@b���@ @
@æbn�×bi@ò�íŠì��è���»@ò��Đí‹����‚ò��îßý�����⁄a@ @  

الّدول العشر ألهم من حيث ة عظمى، وإحدى  بالدنا حبيبة باكستان، دولة إسالمي
  عدد سكاا. 

ظهرت يف البدء فكرة يف عقل الشاعر الكبري العالمة حممد إقبال بضرورة خناذ وطٍن 
  مستقل ملسلمي شبه قاّرة اهلند.

اختيار هذا االسم كان هناسبا مع تغىن باكستان لغة األرض الطاهرة، ويبدو أن  
آباد عام  العام يف مدينة إله  العالمة حممد إقبال ألول مرة يف خطابه  اغلنه  الذى  االعالن 

م حيث طرح فكرة تقسيم اهلند، ألن االختالف واص بني املسلمني واهلندوس دينا ١٩٣٠
أمه منفصلة عن اهلندوس. لذلك جيب أن   تتمتع بدولة وتارخيا وحضارة، وألن املسلمني 

  مستقلة، كانت هذه هى خالصة فكرة إقبال. 
فادة  الذى  اإلسالمية  الرابطة  تبناها حزب  سياسّية  إىل حركة  الفكرة  مث حتّولت 
مؤسس باكستان حممد على جناح ، وسرعان ما القت لدعوة إقباال لدى كثري من املسلمني 

ظل تعّصب هندوسي ظامل وحمتكر  الذين كانوا يعانون افتقاد معىن العدل وحرية التدين يف  
  للتسلطة والثروة معا. 

يف   ملموسًا  واقعًا  للوجود  اجلديدة  اإلسالمية  الّدولة  هذه  رمضان   ٢٧فظهرت 
كيلو مترا مربعًا ٧٩٦٠٩٦ها  م، وتبلغ مساحت١٩٤٧أغسطس سنة    ١٤هـ املوافق  ١٣٦٦

ران وأفغانستان، وتقع باكستان يف جنوب شرق آسيا، وحيذها من الشرق اهلند ومن الغرب إي
 ١٤٠ومن الشمال أفغانستان والصني. وجنوبا حبر العرب وخليج عمان، وعدد سكاا  

  . ٪ ٩٨مليون نسمة، وبة املسلمني فيها  
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وعاصمتها  واليه  كويته،  وعاصمتها  بلوشستان  مقاطعات:  أربع  إىل  وتنقسم 
  بيشاور.   كراتشى، والبنجاب وعاصمتها الهور، واحلدود الشمالية الغربية وعاصمتها

تأسيس   "إن  االستقالل:  غداة  على جناح  باكستان حممد  باكستان قال مؤسس 
الذي جاهدنا ألجله طيلة السنوات األخرية قد أصبح بفضل اهللا حقيقة قائمة، وإن املقصود  

أن نعيش   - حنن املسلمني- من حتقيق هذه الفكرة تأسيس دولة منفصلة عن اهلند نستطيع  
فقا ملواهنا وتقافننا وحضارتنا، وحيث ميكن لتعاليم اإلسالم أن جتد فيها، وأن ننظم حياتنا و

  هلا مكانا النقاا". 
للذول  القتية، وكان  اإلساملية  الدولة  العامل أمجع مبيالد هذه  املسلمون يف  رّحب 
العربية ترحيبها الكبري ا، فقال أحد زعماء العرب مهتنا يف يوم إعالن استقالهلا: "إن قيم  

  ". باكستان اإلسالمية أعظم حدث يف تاريخ اإلسالم احلديثمجهورية  
كانت عاصمتها يف بداية األمر كراتشي، مث قام الرئيس السابق حممد أيوب خان 

م لتكون مقرزا للحكم، فكانت مدينة إسالم آباد  ١٩٦٠بتأسيس مدينة جديدة يف سنة  
  عاصمة الدولة الفتّية. 

  الشاهقة، واخلضرة تكسو جوانبها.   متتاز هذه بالشوراع الواسعة والعمارات
لتطوير بالده،  املسلم، شعب جماهد يسعى بكل عزم وتصميم  الباكستاين  شعبنا 
أشواطا  احلبينبة  بالدنا  قطعث  وبالفعل  العامل.  الراقية يف  اّلدول  والنهوض ا إىل مستوى 

وعلمية كبري وزراعية  اليوم ضة صناعية  باكستان  ففي  املضمار،  هذا  فقد عديدة يف  ة، 
اقيمت السدود لتوليد الكهرباء، ومصانع كثرية للمعّدات واآلالت، وانتسرت فيها الزراعة 

  انتشارا واسعًا، وتعددت املدارس واجلامعات اليت بفصها الطالب من مجيع البلدان. 
ألغراض ة  وباكستان بلدنا اخلبيب الدولة اإلسالمية الوحيدة اليت متلك القوة النوي

  واملحافظة على السيادة الوطنية.سلمة  
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ومن أهم املشاكل اليت تثري اهتمام شعب باكستان وسائر املسلمني يف العامل مشكلة 
  "كشمري" اليت تسكنها أغلبية مسلمة وتسيطر عليها اهلند. 

ولباكستان مواقفها احلميدة إزاء املسلمني يف حمنهم ومصائبهم، وهي مواقف يراها 
لوجبات اإلسالمية اليت جيب أن يؤديها تعبريا عن شعوره العميق الشعب الباكستاين من ا

  أخوة اإلسالم؛ بأن املسلمني أمة واحدة كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضًا. ب
  أما أهم مدن باكستان الشهرية فهي:

آباد املختلفة، إسالم  لدولة  وأجهزة  احلكم  مقّر  فيها  احلديثة،  البالد  عاصمة   :
األج البلدان  احلديثة،  وسفارات  واألسواق  األنيقة،  باملباين  ومتتاز  نبيتة، 

وفيها مسجد امللك فيصل اجلميل، والذي يعد حتفة فنية عصرية، وجبانبه 
الطلبة من كل حدب وصوب من  يؤمها  اليت  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة 

  أحناء العامل. 
القدمي   : العاصمة القدمية لباكستان. وهي مدينة قدمية عريفة، كانت يف كراتشي

عاصمة خلصارات غسالمية زاهرة، وهي اليوم عاصمة السند واكرب املواين 
  الطالهلا على حبر العرب. وهي مركز جتاري مهم. 

: مدينة التاريخ واحلضارات القدمية، منها انطلق اإلسالم إىل كل اهلند. كانت الهور
ومركز ديين عاصمة الغزنوتني واملغول وهي اليو عاصمة إقليم البنجاب،  

وثقايف إسالمي، فيها املعامل األثرية البارزة كالقلعة امللكية واملسجد امللكي. 
وحدائق شاليمار، حيث تعد حتفة مغمارية وفنتية ما زالت قائمة وشاهدا 

  حيا على حضارة عريقة. 
وفيها جامعة البنجاب، وهي من اكرب اجلامعات يف العامل وأغرقها، تضم خمتلف 

  لمية واألدبية واحلضارية، وكذلك فيها مدارس إسالمية عديدة. التخصصات الع
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  راولبندي: وهي مركز جتاري مهم تقع قريبًا من إسالم آباد.
آباد:   واجلامعة فيصل  الكبرية،  التسيج  مصانع  فيها  توجد  مهم  صناعي  مركز 

  الزراعية.
فيها آثار تارخيية إسالمية زاهرة وفيها ج امعة اء ملتان: مدينة تارخية مغروفة، 

  الدين زكريا. 
  حيدر آباد: مدينة تارخيية عريقة، يف إقليم السند. 

الدينية،  املدارس  فيها  تتركز  وأفغانستان،  باكستان  بني  حدودية  مدينة  بيشاور: 
واجلوامع األثرية وكانت مركزا إلغاثة املجاهدين واملهاجرين األفغان، والنشاطات اجلهادية، 

  شهدت تطورا سريعا. 
مقاطعة  وعاصمة  وإيران،  باكستان  بني  احلدود  على  تارخيية  مدينة  كويته: 

  بلوشستان، فيها جامعة بلوشستان ومدارس إسالمية عديدة.
  بلدي باكستان جز عزيز من وطننا اإلسالمي الكبري. 
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الّزعماء املسلمني األفداذ الذين كان القائد األعظم حممد علي جناح رمحه اهللا من  
فّلما جيود م الّزمان وهو من هؤالء القادة األبطال الذين غّيروا وجه التاريخ وال شك أنه  
كان قائدًا عبقريًا وزعيما موهوبا، وهو من هؤالء القادة املسلمني الذين برزوا يف مطالع 

الّنهضة اإلسالمية ودعاة   احلرية. وهو من هؤالء املصلحني الرن العشرين امليالدي كرّواد 
الذين وقفوا حيام من أجل صالح األمة املسلمة واستعادة جمدها املسلوب وماضيها الّرائع 
املجيد. ومل يفز من دعاة النهضة اإلسالمية وروادها كما فاز القائد األعظم حمّمد علي جناح 

ة إسالمية كربى وهو يواجه يف أهدافه الّرفيعة وأغراضه العظيمة. فقد فاز يف تأسيس دول
معارضًة شديدًة من االستعمار األجنيب الربيطاين واهلنادكة املتآمرين ومن حذا حذوهم من 

  أتباعهم. 
م يف عائلدة ١٨٧٦ديسمرب    ٢٥وقد ولد هذا الزعيم املسلم الفّذ بكراتشي يوم  

ن. وكان سنه وقتئد ميتهن رّبها التجارة. وبعد أن تلقى علومه األّولية بعث به والده إىل لند
ستة عشر ليدرس القانون يف "لنكولن إن" وقد صّرح جناح فيما بعد بأنه التحق ذه الكلية 
بالذات ألنه وجد اسم نيب اإلسالم حممد عليه الصالة والسالم حمفورًا على لوحة علقت 

احدًا على مدخلها حتمل أمساء كبار مشىعي اإلسالنية، وكان نبينًا صلى اهللا عليه وسلم و
على درجته اجلامعة بعد دراسة عامني فقط مكت يف إجنلترا    منهم، وبعد أن حصل جناح 

عامني آخرين ليكمل اإلجراءات الرمسية اليت كان يتطّلبها ملمارسة عمله احلديد. ومل يكن 
جلناح أي هو ايات أخرى أثناء قيامه بلندن غري زيارة جملس العموم ليستمع إىل خطب 

م، ويف ١٨٩٦ن وزيارة املتحف الربيطاين،وعاد جناح إىل اهلند يف خريف  أعضائه البارزي
أثناء غيابه توفيت اّمه وكسدت جتارة أبيه، وكان عليه أن يعمل ملساعدة األسرة على احلياة، 
ولكن الظروف مل تساعدة واضطر إىل مغادرة مدينته إىل بومبادئ. وهناك أيضًا قضى ثالث 

  سنواٍت عسرية. 
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ثني فّرر جناح أن يدخل معترك احلياة السياسية ببلده. وقد تطور فكر ويف سن الثال
جناح السياسي بيطٍء، ولكن بصورة ثابتة. وميكن لنا أن نقسم فكرة السياسي إىل ثالث 

م ١٩٤٧م، والثالثة من  ١٩٤٧م إىل  ١٩٣٥م، والثانية من  ١٩٠٩مراحل: األوىل وتبدأ من  
تان. ويف املرحلة األوىل كان جناح عضوًا يف حزب املؤمتر  سعندما كان حاكمًا عامًا لباك 

كل البعد عن حزب الّرابطة اإلساملية، وكان حياول جالل هذه بعيدًا  اهلندي وإن مل يكن  
الفترة التقريب بني الطائفتني بكل إخالص ومحاس ولكن جهوده مل تثمره بسبب التباين 

  الكبري بني وجهات النظر.واالختالف  
م، فكان جناح وعيما حلزب ١٩٤٧م إىل ١٩٣٥لة الثانية اليت بذات من أما املرح

الرابطة اإلسالمية، وقل هذه الفترة قد قويت الصالة والعالقات الفكرية بينه وبني الفيلسوف 
ولوطن اإلسالمى   القارة  شبه  جناح الستقالل مسلمي  يكافح  وبدا  إقبال،  العالمة حممد 

حيام اخلاصة حسب معتقدام وعادام، وأما املرحلة خاص م يستطيعون أن يعيشوا فيه  
م حني لقي جناح رّبه وكان حاكما عامًا للدولة ١٩٤٧الثالثة واالخرية فهي الىت بدأت من  

  اليت أقامها جبهد وإخالصه. 
وإّن عظمة جناح ذات جوانب متعددة لعل من أمهها صراحته وصفاء نيته وجهده 

يل إالن إنشاء باكستان، وقال: "أوّدع اهلند وقد تركت فيها ألجل اهلند قاصدًا باكستان قب 
كثريا من أصدقائي، أوّد أن يعيش كل فرد يف سالم، دعنا ندفن املاضي ولنبدأ من جديد 
  كدولتني مستقلتني ذايت سيادة، مها ارت وباكستان. إىن أمتىن لبهارت السالم واالزدهار".

اإلهانة. وقد قيل إن نتهي إليها. وكان اليقبل  وكان جناح يعتّز وحيترم املهنة اليت ي
يف يوم من األّيام بينما كان جناح واقفًا أمام القاضي يف املحكمة، قال له القاضي: ""هل 
نسيت يا سيد جناح أنك ال ختاطب قاضيا من الّدرجة الثالثة؟ فرّد عليه جناح قائًال: "وهل 

  ام من الّدرجة الثالثة؟".نسيت يا سيدي القاضي أنك ال تتحدث أيضًا مع حم
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جناح ذا شخصية قوية يصعب على اإلنسان إن رآه مرة واحدة أن ينسى وكان  
صورته إىل األبد، وجبانب ذلك أنه كان يفتح صدره ألصدقائه وأتباعه إال أنه كان شديدًا 
بالنسبة خلصومه. وكان من الّصعب على هؤالء أن يفهموا كل ما كان يريده. وكا خصومه 

لت منهم يسهولة وذكاء. وال شك بأنه كان عنيقًا  حياولون دائمًا تطويقه، ولكنه كان يف
وقاسيًا إىل حد كبري ولكنه مل حيمل حقدًا وال كراهية ضّد اهلناديكة أو زعمائهم، وكان 

لني أن العمل الذي قام به إمنا كان يقصد جآيعتقد أن خصومه سوف يدر كون عاجلني أو  
اهلنادكة كذلك. وباإلضافة إىل  املسلمني وخدمة  ذلك كان جناح دميوقراطيًا،   به خدمة 

ودستوريا من مفرق رأسه إىل أمخص قدميه، وهذا يتضح من كل موقفه يف جمال السياسة. 
  وهذا ما كان يعتقد فيه الفيلسوف الشاعر إقبال، وقد كتب إليه ذات مرة يقول: 

إليه ليأخذهم بيدهم  الذي حبق للمسلمني أن يطّلعوا  باهلند  الوحيد  "إّنك املسلم 
  عاصمة اليت ستهب يف كل مكان يف اهلند". لوسط  

وكان جناح نظيفًا خالصًا يف كل مراحل حياته، يف نفسه، ويف ملبسه ويف طريقة 
حياته، ويف معاملته للناس، سواًء عندما كان طالبًا أو حماميًا أو سياسيًا أو زعيمًا أو حاكما. 

ماهر، ولذلك فقد كان يسريًا وكان يريد السالم والّرفاهية للجميع. وكان ميس بنبضابت اجل
عليه أن يشخص أمراضهم وأن يصف هلم عالجها. وقد أّذى جناح رسالته مبا أرضى ضمريه 
وأرضى قومه. وسيظل امسه مقرونا باسم باكستان طاملا بقيت باكستان على ظهر األرض، 

  وستبقى باكستان بإذن اهللا إىل أن ّيرث اهللا األرض ومن عليها.
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  املدخل:

املسلمون يف باكستان يف أشد حاجة إىل اللغة العربية وهي مهم من شّتى النواحي 
فال بّد هلم من أن يهتموا ا بالغ االهتمام وإن حاجتهم إىل اللغة العربية ال تقل من حجتهم 

  إىل اإلسالم وذلك ألن اللغة العربية.
  اخلالد: لغة كتاب اهللا  )   ١(

إّن املسلم الصادق ال ميكن له أن يعيش دون القرآ، الكرمي فهو يف حاجة إليه منذ 
نعومة أظفاره إىل آخر حلظة من حياته وال بّد له من أن يقرأ القرآن ويعمل به من املهد إىل 

القرآن الكرمي الّلحد والقرآن الكرمي بالعربية فاّلذي ال يعرف اللغة العربية اليستطيع أن يقرأ  
  حق قراءته وال ميكن أن يعمل به حّق عمل. 

  لغة حديث الّرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم: )   ٢(

احلديث النبوي مصدر ثان بعد كتاب اهللا لشريعة اإلسالمية، واحلديث النبوي له 
بالعربية حىت يكون عاملا  مكان أدبية باإلضافة إىل مكانته الشرعية فال بّد للطالب املسلم أن  

  يتمكن من فهم احلديث النبوي واالستفادة منه واستنباط املسائل الشرعية اليت حيتاج إليها.
  )  لغة العلوم واملعارف اإلسالمية: ٣(

لإلسالم معارف وعلوم ال حصر هلا وذلك باإلضافة إىل القرآن الكرمي واحلديث 
  العلوم دون العلم بلغتها العربية. النبوي، فاملسلم اليستطيع أن يستفيد من هذه املعارف و

  )  لغة األّمة اإلسالمية قاطبة: ٤(

العربية لغة اإلسالم ولغة األمة اإلسالمية كّلها، وهي اللغة الوحدة اليت تستحق أن 
تكون لغة الوحدة اإلسالمية ولغة التفاهم والتخاطب بني املسلمني مجيعا وال ميكن ألّية أّمة 
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رك لغاا املحّلية أو القومّية ويضحى ا من أجل لغة أخرى غري من األمم اإلسالمية أن تت
  اللغة العربية. 

  )  لغة تارخينا القدمي: ٥(

وإذا أردنا أن نعرف شيئًا عن علمنا القدمي: مدنه ورجاله وشعوبه وجغرافته فإّننا 
عربية فمثًال ذلك إال يف املراجع العربية فإن املعلومات القدمية كلها حتتفظ ا اللغة الالجند  

املورخني  كتب  يف  إال  ذلك  جند  ال  فإننا  القدمية  الهور  مدينة  عن  تعرف  أن  أردنا  إذا 
  واجلغرافيني العرب.

  )  لغة اآلداب والفنون الواسعة: ٦(

هي نتيجة جمهودات بذهلا العلماء املسلمون اللغة العربية هي لغة اآلداب الواسعة  
  يزال معظمها خمطوطًا يف مكتبات العامل اليوم. خالل القرون الّطويلة املاضية وال  

  )  أمهيتها من حيث موقعنا اجلغرايف: ٧(

تقع باكستان على شاطي البحرية العربية، ومن ّمث موقعنا اجلغرايف هو املوقع اجلغرايف 
للبالد العربية، ومل تعد البحار اليوم عقبة يف سبيل العالقات والصالت بني املناطق اليت تقع 

طي حبر من البحور، إذن فنحن جزء من العامل العريب اإلسالمي اّلذي يقع يف الشرق على شا 
  األوسط.
  )  أمهيتها االقتصادية: ٨(

النفط اإلسالمي وباإلضافة إىل ذلك فإن العامل العريب غين يعيش العامل ليوم على  
بالد العرب،   بالثروات املعدنّية واإلنتاجية األخرى. ويعمل عدد كبري من الباكستانيني يف 

  وكذلك نستورد كمية كبرية من النفط من البالد العربية واإلسالمية. 
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  )  لغة شعب أىب: ٩(

إن اللغة العربية هي لغة أّمة وحيدة أبيه هلا تارخيها وهلا مكانتها، وهذه األّمة هم 
إخواننا العرب فقد أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حنب العرب ألم شعب رسول 

والعامل العريب ميتّد من اخلليج إىل املحيط وله أكثر من عشرين دولة اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  لغة إخواننا العرب.ة اليوم فيجب علينا يف باسكتان أن نتعلم  مستقل

  )  اللغة العاملية: ١٠(

ومما يدل على أمهية الغة العربية ومكانتها أا قد أصبحت لغة من اللغات الّرمسية 
  لألمم املتحدة وهي تدرس يف جامعات العامل اليوم. 

  )  غذاء روحي للغاتنا:١١(

لنهوض ا يف باكستان يعطي غذاًء روحيًا للغاتنا املحلّية إّن دراسة اللغة العربية وا
العربية كاألردية والسندية والبنجابية   باللغة  لغات باكستان هلا صلة قريبة قوية  ألّن مجيع 
والّسرائيكية وغريها وإن لغتنا القومية األردية تكتب باخلط العريب ومفرداا اللغوية هي ال 

  املئة.تقل عن مخسني إىل سبعني يف  
  )  أمهّية اللغة العربية من حيث خصائصها اللغوية: ١٢(

وكذلك ندرس اللغة العربية ألا أعظم لغات الشرق وأكثرها إزدهار وانتشارًا يف 
هذا   على  تشتمل  اليت  الوحيدة  اللغة  ألا  الضاد  لغة  مسيت  وقد  واحلاضر،  الغابر  العصر 

ّدة احليوّية، وأكرب دليل  وعذوبة الّلفظ، ومجال الوقع، وشاحلرف، وهي متتاز بغزارة املادة،  
على اتساعها واستيعاا بكل جديد من العلوم واآلداب أا ظّلت قرونًا عديدة لغة العلم 
والفلسفة يف الشرق العريب، وإا تقبلت الفلسفة اليونانية وغريها من الفسفات تقّبال سهًال 

  هلم جتد فيه أّية صعوبة.
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ا ميزة وهلذه  مثل  الكثرية  اللغات  من  من  غريها  عن  تنفردا  كثرية  مززايا  للغة 
االشتقاق اليت مكنتها من التعبري عن مجيع املعاين مهمادقت ومجع االحساسات مهما رهفت. 

ا عن غريها من اللغات الكثرية مثل ميزة االشتقاق اليت مكنها  ومثل ميزة اإلعراب اليت تفيد  
عاين مهما دقت ومجيع االحساسات مهما رهفت. ومثل ميزة اإلعراب من العبري عن مجيع امل

اليت تفيد اإلجياز يف الكالم، ألن الكلمة الواحدة تؤدي إىل معان خمتلفة باختالف اإلعراب 
اليت تفيد اإلجياز يف الكالم، ألن الكلمة الواحدة تؤدي إىل معان خمتلفة باختالف اإلعراب 

الّلفظ ومجال الوقع وهي تتسع للتعبري عن أدق هلا، وكما أا متتاز بغزار ة املادة وعذوبة 
املعاين. تقدر اللغة العربية على أن تساعد فكر اإلنسان على التفكري وحسن اإلنتاج، وأكرب 
دليل على ذلك أا ظلت قرونا عديدة لغة العلوم واملعارف وأا تقبلت مجيع الفسفات 

  ية صعوبة. العاملية تقبال سهًال مل جتد فيه أ
هذا وأّن اللغة العربية لغة حّية تقدر على الّتعبري عن املصطلحات احلديثة الشتماهلا 
على العناصر احلية من الّتعريب واالشتقاق اليت متكن املتكلم ا أن يعرب عن مصطلحات 

  احلضارة احلديثة. 
اللغة هي أفضل فبالنظر إىل هذه اخلصائص واملزايا حنن ندرس اللغة العربية، ألن هذه  

وأحسن لغات العامل وأا تقدر على أن تعّبر عن مجيع ما حيتاج إليه اإلنسان يف التعبري عّما 
  يف ضمريه. 
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وعاملّية إّن الّلغة العربية لغة هامة جدًا كلغة إسالمية وسامية وقدمية وحديثة وعلمّية  
  ونلّخص أمهّيتها وسعة انتشارها يف العصر احلديث يف النقاط اآلتية.

  )   لغة القرآن الكرمي: ١(

نزل القرآن الكرمي باللغة العربية القصحى وقد قال تعاىل(إّنا أنزلناه قرآنًا عربّيًا) 
ن املنذرين كما قال تعاىل: (إنه لترتيل رب العاملني نزل به الروح األمني على قلبك لتكون م

بلسان عريب مبني) ولذلك يتعلم كل مسلم اللغة العربية لتالوة القرآ، وفهم كتاب اهللا يف 
  مشارق األرض ومغارا. 

  )  لغة احلديث الّنبوي: ٢(

إن اللغة العربية هي لغة رسول اهللا وقال عليه الصالة والسالم: "تركت فيكم أمرين 
رسوله" والبّد لكل مسلم أن يتعّلم العربية إذا    لن تضلوا ما متسكتم ا: كتاب اهللا وسنة

أراد أن يقرأ ويفهم تراث احلديث النبوي وعلى رأسه الكتب الستة واملؤطا لإلمام مالك 
  ومسند اإلمام أمحد وغريها الكثري.

  )  لغة العلوم اإلسالمية: ٣(

دّونت العلوم اإلسالمية يف آالف الكتب بل عشرات اآلالف ومئاا بعد اإلسالم 
وعرب القرون منها كتب التفسري والفقه اإلسالمي والكالم والتصّوف والعلوم العقلية والنقلية  

فال بّد للعلماء خاّصة ولعاّمة أن يتعّلموا اللغة العربية لالستفادة من هذه العلوم يف واملتنوعة،  
للحاجات الشرعية والعاّمة. فنجد مذاهب األئّمة تلف دوائر احلياة الفردية واالجتماعّية  خم

األربع وغريهم مدّونة يف الكتب العربية باسم كتب الفقه احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي  
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وغري ذلك مثل الفقه الظاهري (لإلمام داؤد الظاهري) وفقه ابن تيمّية وكذلك دّون الفقه 
  عي باسم الفقه الّزيدي واجلعفري ونور خبشي وغريه يف صورة الكتب العربية.الشي

  لغة العلوم العامة:   )  ٤(

إّن اللغة العربية كانت وال تزال لغة العلوم التجريدّية والّطبيعّية واالجتماعية املحيطة 
واآلالف بل مئآت  بالقرون بعد اإلسالم فدونت هذه العلوم بالكتب العربية اليت تعّد باملئات  

اآلالف. ومنها الكتب يف علم الطبيعة والكيمياء واألجتماع واالقتصاد والسياسة واإلدارة 
العاّمة وغري ذلك وكذلك ترجم كثري من الكتب العلمية واألدبية من اللغات القدمية واجلديدة 

وا واليونانّية  السنسكريتّية  اللغة  ومنها كتب  العربية  اللغة  إىل  والّسريانية  واملختلفة  لألتينّية 
الّلغة العربّية يف كل  الّتراث الواسع أن نتعّلم  والعربانية وغريها فال بّد لالستفادة من هذا 

  عصر ومصر. فاللغة العربية لغة علمية عظيمة. 
  لغة علمية وعاملية: )   ٥(

أساسية كلغة  أمهية خاصة  والبحث وهلا  العلم  لغة  تزال  العربية وال  اللغة  كانت 
ة واآلشورية والبابلّية والكنعانّية واحلبشية بل هي مع اللغة العربّية والّسريانّية واآلشورّت  سامية

  لغة سامية وحيدة اليت كانت وال تزال لغة التحدث والكتابة ألكثر من مخسة عشر قرنًا. 
وكذلك هي لغة حية دولية مع اللغة اإلجنليزية والفرنسية وغريمها يف العصر احلديث كما أن 

فلذلك جتد أقسام اللغة العربية ومعاهدها وكّلياا ا أمهية أساسية كلغة البحوث اإلسالمية  هل
  باجلامعات الغربية والشرقية خارج العامل اإلسالمي. 

  )  لغة العامل العريب: ٦(

  إّن العربّية هي لغة الّدول العربية اّليت قد زاد عددها على عشرين دولة مستقّلة وهي: 
) ٤)  البحرين   ( ٣)  اإلمارات العربية املتحدة   ( ٢اململكة العربية الّسعودية  (   

)  سوريا  ١٠)  األردن  (٩) العراق   ( ٨)  اليمن   (٧الكويت  (   فطر  )   ٦(   عّمان   
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)  اجلزائر  ١٦)  تونس   ( ١٥)  ليبيا   (١٤)  السودان  (١٣)  مصر  ( ١٢)  لبنان  (١١(
 ) جّزر القمر.٢١)  جيبويت    ( ٢٠)  الّصومال   ( ١٩)  املوريتانية  (١٨)  املغرب  ( ١٧(

  ولغة منتشرة يف أريترييا.  (chad)كذلك هي لغة رمسية يف تشاد   
  )  لغة العامل اإلسالمي: ٧(

أو  وطنية  رمسية  احلديث كلغة  اإلسالمي  العامل  سائدة يف  لغة  العربية  الّلغة  تعترب 
ية وطنية يف أكثر من عشرين دولة إسالمية ومنها. الّدول العربية تعليمَّية ودينية وهي لغة رمس

وعشرين دولة يف جامعة الدول العربية مع فلسطني. كذلك هي لغة منتشرة يف وهي إحدى  
  اريترييا ولغة رمسية ولغة إجبارية يف الّدول اآلتية بعد الّدول العربية.

 )  إيران   (الّسنعال. ٤)  باكستان  ( ٣)  مالديف  ( ٢بروونائي  (   )١(
وكذلك هي لغة إجبارية ومادة إجبارية ومادة اختيارية هامة مع كوا لغة األرتباط 
بني الشعب اإلفريقي يف دول غرب إفريقيا خاصة ويف شرقها إل حدما وأمساء هذه الدول  

 كمايلي:
 )٦(    (chad))  تشاد   ٥)  غامبيا   (٤   ()  مايل ٣)  النيجر  (٢نانيجريا  (

)  ساحل ١٠(   (Beanin))  بينن  ٩(    (Guinea))  غند  ٨)  الکامربون  ( ٧السنغال ( 
) سري ١٣ا الوسطی  (يقية إفريوره)  مج١٢(  (Togo))  توغو ١١( (Ivory coast)العاج  
)  اوغندا  ١٨يترييا  ( )  ار١٧)  تانكانيكا (١٦)  ترتانيا  ( ١٥)  غينيا بيسوا  (١٤اليون (

 )  موزنبيق.٢١)  كينيا  (٢٠)  اثيوبيا  ( ١٩(
وكذلك جند اللغة العربية ثالث اللغات السائدة أو اهلامة يف آسيا الوسطى مع اللغة 

والروسي التعاون التركية  منظمة  يف  األعضاء  والدول  الوسطى  آسيا  دول  يف  تزال  وال  ة 
اذبيكهتان، كزاخستان، كر غريزيا، تركمانيا، طاجكستان، أذربيجان   (Eco)االقتصادي  
  وأفعانستان. 
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كذلك هي لغة ينية ولغة التعليم الديين يف ألبانيا وبوسنة وهر سك وغريها. وجند 
اللغة العربية منتشرة كلغة التعليم اإلسالمي يف الّدول اإلساملية الواقعة يف جنوب شرق آسيا 

  يزيا وبرونائي دارالسالم ومالديف وبنغالديش.ومنها ادونيسيا ومال
اللغة العربية هي لغة رمسية وطنية أو مادة تعليمية  وكذلك نستطيع أن نقول إن 
إجبارية يف أغلبية الدول اإلسالمية مع كوا مادة تعليمية اختيارية هامذة يف بقية دول العامل 

مل اإلسالمي كله كلغة اإلسالم والتعليم اإلسالمي وال حاجة إىل القول إا لغة سائدة يف العا
اإلسالمي فنجد مئات املاليني املسلمني يف مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه يتعّلمون العربية  
  لتالوة القرآن وفهم اإلسامل مث آالف املدارس العربية اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي.

  )  لغة األقّليات املسلمة: ٨(

اليني من املسلمني منتشرين يف الدول األجنبية خارج العامل اإلسالمي. جند مئات امل
وعلى رأسها اهلند والصني والواليات املتحدة اإلمريكية ودول األورّبا وإفريقيا وآسيا املختلفة 
كما أّن هناك جاليات إسالمية يف كثري من بلدان القاّرتني اإلمريكتني ويف استراليا. وتوجد 

ارس واملراكز اإلسالمية يف مجيع هذه الدول يف القارات اخلمس، وحيال كل املساجد واملد 
  مسلم تعلم اللغة العربية ألداء الصالة وتالوة القرآن الكرمي واحلاجات الدينية األخرى. 

  )  أّم الّلغات واأللسنة: ٩(

بية إىل غة قدمية جّدًا. وتكتب لغات العامل اإلسالمي باألجبدّية العرإّن الّلغة العربية ل 
باألجبدية  اجبديتها  استبدلت  اليت  الّلغات  يف  عميق حىت  واسع  تاثري  وإن  احلديث  عصرنا 
الالتينية أو غريها يف عصر املستعمرين وعلى رأسها اللغة الفارسية واألردية والتركية واللغة 

  السواحلية واهلاؤسا والفوالين وغريها من اللغات. 
لم لغات العامل اإلسالمي كما أا ال بّد منها لدراسة فال بّد من تعلم اللغة العربية لتع

  الّسامية.   اللغات
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  )  لغة األم املّتحدة: ١٠(

م قصارت لغة ١٩٨٠قد أضيفت اللغة العربية إىل لغات األمم املتحدة الّرمسية يف  
م رمسية يف جملس األمن الدويل واجلمعية العامة لألمم املتحدة واهليئات واملنطمات التابعة لإلم 

  املتحدة فهي لغة رمسية فيها مع اإلجنليزية والفنسية واألسبانية والروسية والصينية. 
وكذلك هي لغة رمسية يف جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة 

  الوحدة اإلفريقية وغري ذلك من املنظمات واهليئآت الدولية واإلقليمية.
العربية هي لغة القرن الكرمي واحلديث الشريف ولغة العلوم وخالصة القول إن اللغة  

  واألمة اإلسالمية يف كل زمان ومكن كما أا لغة علمية وعاملية عظيمة يف عصرنا احلديث. 
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 حتّدث عن تعريف اخلطاء والصواب يف استخدام صالت الفعل مع بيان األمثلة.    -١

 ألفعال ولزومها، مع بيان األمثلة. ا تكلم عن اخلطاء والصواب يف استعمال تعدية     -٢

 حتدث عن أمهية اللغة العربية .   -٣

 ؟ ملاذا ندرس اللغة العربية -٤

 اإلسالم . تان وفيلسوف  سُاكتب مقاًال عن حممد إقبال شاعر باك -٥

 حتدث عمايأيت:  -٦

     -i بالدنا العزيزة         -ii   عظم حممد على جناح أ القائد  
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 ، موالنا عبد املاجد ندوي ٢معلم اإلنشاء، ج  -١

 داد ملك  ق املجادثة واإلنشاء، أ. د خال -٢

  مفتاح اإلنشاء، للشيخ حممد بشري -٣
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  : شكيل أمحد مجع وترتيب
  مراجعة: د. مسيع اهللا زبريي 

  
  @
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  الصفحة   العنوان  الرقم

  ١٥٢  األهـداف   - ١
  ١٥٣  التعـارف   - ٢
  ١٥٤  الغاية من كتابة الرسالة   - ٣
  ١٦١  تعريف الرسالة   - ٤
  ١٦٥  خمطط الرسالة   - ٥
  ١٩٨  ألسئلة  - ٦
  ١٩٩  املراجع   - ٧
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حتّدثنا يف هذه الوحدة عن أصول كتابة الّرسائل مث أتينا ببعض الرسائل يف  
  مبسطة.وضياغة     سهٍلشّتى األغراض بأسلوبٍ 

وفعلت كل ذلك كي حييط الطالب مبا حيتاج إليه من الّرسائل يف حياته 
  اليومية واجلامعّية األكادميّية
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  اية هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن : بنه

 يعرف أصول كتابة الرسائل. -١

 األغراض. ىتّ يكتب الرسائل يف ش -٢

  حييط مبا حيتاج إليه من الرسائل يف حياته اليومية واجلامعية األكادميّية.  -٣
@
  @
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الرسالة هي الوصول اىل اهلدف الذي نستهدفه منها يف  الغاية من كتابة  

  أقصر طريق وأوضح بيان وأبسط األفكار والصور. 
ن البالغة هي الكالم الذي يقال يف حدود ما تقتضيه األحوال دون  أوكما  

إجياز أو إطناب، فكذلك الرسالة. فهي إذا طالت يف غري حاجة أسأمت قارئها.  
  صرت عن بلوغ املرام.وإذا أوجزت حيث جيب اإلطناب ق

واخلربة بشؤون الناس ضرورية يف الرسائل االجتماعية والعاطفية واألدبية  
بل وهي ضرورية أيضًا يف حقل املصاحل والتجارات، حيث بتلك اخلربة يستطيع 

  ئ الرسالة أن يبلغ مرامه إن هو خاطبهم حسب مفاهيمهم ونزعائهم. ش من
وكما تنعقد لنا صداقات مع فنون وأنواع خمتلفة من الناس، فان مصاحلنا  
التجارية   فالبيوت  أيضًا.  الناس  من  وأنواع  بفنون  مرتبطة  والصناعية  التجارية 
"من  كلها:  البلدان  ومن  لون،  كل  من  ورسائل  يوم  كل  يف  تتلقى  والصناعية 

البيوت،   العمال، ورجال األعمال، وربات  النوادي  املصارف، وبيوت  وأعضاء 
النسوية، واملعلمني، والطالب، وسكان املدن واألرباف، واكتساب قلوب مؤالء 
البشرية،   ننوع أسلوب مراسلتنا هلم. فلكل من هذه األصناف  يفرض علينا أن 
ذوقه ومصاحله اخلاصة، وأشياؤه اليت يؤثرها لنفسه. وهكذا جيب أن نكتب إىل 
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قد كتب اليه فقط ومن أجله هو دون كل كل منهم، حبيث يشعر أن هذا الكتاب  
  الناس. 

أما الرسائل املوجهة إىل النساء فيجب أن تتسم بسمة خاصة، مسة يكون  
حظ الرسالة فيها من العاطفة الرقيقة، والصور املغربة أكرب من أي شيء آخر.  
فيتحدث رجل األعمال مثًال عن مجال إنتاجه وطرازه واجلدة فيه بأكثر مما يتحدث 

  ة هذا اإلنتاج ومتانة صنعه. أما الرجال فال يبالون إال بالوقائع واألرقام. عن قو
  بعض املالحظات:

  وبناء على ما سبق نتقدم إىل القراء باملالحظات التالية: 
أن الرسالة اجليدة هي كاالعالن اجليد. وكما أن االعالن جيب أن يعطي    - ١

الرسالة أن تعطي ص ورة كاملة عما صورة كاملة عما يعلن عنه. فعلى 
يقصد إليه صاحبها. فالرسالة اجليدة هي الرسالة الواضحة البسيطة. ومعىن 
الوضوح والبساطة يف الرسالة أن تكتبها وكأنك ختاطب من ترسلها إليه  
وهو جالس إمامك. فال تكرر وال تعقد وال تستعمل كلمات غري مفيدة 

  اخل... 
اجلملة الطويلة أسهل بطبيعتها من إن يف إطالة اجلملة إضعافًا هلا. وكتابة    - ٢

كتابة اجلملة القصرية. والقليلون من الكتاب هم الذين يوفقون اىل صياغة 
مثل هذه اجلمل مثًال: "هذه اخلدمة، اليت تقدمها كاملة باملجان، هي حتت  
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تصرف عمالئنا كلهم" و"هذه خدمة جمانية حتت تصرفك". وال تعين مبا  
فرض الظروف على الكاتب أن يطيل سبق ان كل تطويل مضر، فقد ت

ويطنب عمًال مبقتضى احلال. قد تكون الرسالة اعتذارًا عن خطإ، وقد 
تكون شرحًا ملوضوع معقد، وقد تكون رسالة اىل حبيبة طال غياا. يف  

  هذه األحوال تظهر ضرورة التطويل غري اململ. 
صريف  إذا كانت الرسالة موجهة من تاجر أو صاحب مصنع، ملحاولة ت  - ٣

  بضاعة ما، فان بلوغ هذه الغاية يفرض حتقيق األشياء التالية: 
  البساطة.   - ٢      الطرافة مع اإلجياز.  - ١
  دفعه اىل العمل.   - ٤      املستندات والوثائق.   - ٣

فالطرافة مع االجياز جيب أن تكون طابع اجلملتني األوليني من الرسائل  
راءة ما بقي منها. والبساطة  حبيث تلفت نظر القارئ وتضطره يف غري خشونة اىل ق 

ثقافت  جتهد  فال  يوم  كل  بسمعها يف  القارئ،  كلمات حيسنها  اختيار  يف  هي 
اللغوية وال تضطره اىل تفكري طويل إلدراك معناها. أما املستندات والوثائق فهي  
ان تشعر قارئك أن يف حوزتك شهادات رمسية ووثائق جتارية تثبت جودة بضائعك 

زك باألمانة واالستقامة والشرف وإرفاقك رسالتك بصور  وحسن معاملتك، ومتي
  من هذه الوثائق واملستندات يزيد من قوة الرسالة وتأثريها. 
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  أقسام الرسالة

  حتتوي كل رسالة على األقسام التالية: 
  املصدر والتاريخ  ١
  الديباجة  ٢
  العنوان الواضح  ٣
  التحية اللطيفة ٤
  املوضوع  ٥
  التوقيع ٦

رسالة خالية من مصدرها وتارخيها تفقد املصدر والتاريخ: كل    - ١
جانبًا كبريًا من تأثريها النفسي. واملصدر والتاريخ يوضعان عادة  

  يف أعلى الصفة إىل اليمني.
الديباجة: إذا كان موضوع الرسالة هو الباب الذي يلج به الكاتب    - ٢

هذا   نفس  إىل  منها  يدخل  اليت  هي  فالديباجة  قارئه،  نفس  اىل 
رأ ويف  ضرورية  القارئ.  الديباجة  صوغ  يف  البساطة  ان  ينا 

كالبساطة يف حترير موضوع الرسالة ذلك ألن خري آلة نفتح ا  
قلوب اآلخرين هي أن نقابلهم ونتحدث اليهم يف غري مواربة او  
مداورة. فهم بتعقيدمها تشعر ان القارئ او السامع بوجود سوء  
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اىل النور،  خفي، بوجود شيء خياف املتكلم أو الكاتب أن خيرجه  
  فينبعث الشك ويكون سوء الظن الذي حيطم كل عالقة. 

على   والعنوان حيتوي  الرسالة،  موضوع  عنوان  نظرنا هي  والديباجة يف 
روح الكاتب ويشري اىل شخصيته. فاذا ظهرت فيه املبالغة الشديدة، بان من ورائها  

  نفاق الكاتب ومداوراته. 
والفخامة، والعطوفة، والوجاهة    ويالحظ اليوم أن صفا املعايل، والسعادة، 

فقدت  قد  اخل.  واللبيب  والعامة  واألديب  البارع  واألكثار من صفات  الكبرية، 
كثريًا من سحرها يف كثري من الطبقات... ومن اخلري يف صوغ الديباجة أن تكون  
بكلمة   ديباجة  كل  تبدأ  أن  على  القارئ  يستحقه  ما  حدود  يف  الصفات  فيها 

ها من الكلمات املهذبة، وتنتهي أيضًا بكلمة "حمترم" أو  "حضرة" أو ما يشا كل 
ما يشا كلها من األلفاظ. وقد يستغىن عن واحدة منهما أو عن كلتيهما. وهناك 

  أمثال من الديباجات اليت تستعمل يف الرسائل: 
رئيس    - ١ حضرة  واألبسط:  واألفضل  املعظم.  اجلمهورية  وليس  فخامة 

  اجلمهورية املعظم. 
رئيس جملس الوزراء احلترم. واألفضل واالبسط: حضرة رئيس جملس  دولة    - ٢

  الوزراء املحترم.
معايل وزير التربية الوطنية والفنون اجلميلة املحترم. واألفضل واالبسط:    - ٣

  حضرة وزير التربية الوطنية والفنون اجلميلة املحترم. 
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  حضرة املدير العام لوزارة الصحة املحترم.  - ٤
  شرطة واالمن العام املحترم.حضرة مدير ال  - ٥
  عزيزي سليم: تستعمل لصديق تربطنا به صيمية شديدة.   - ٦
حضرة األخ الفاضل... حفظه اهللا: تستعمل لرجل وقور، بيننا وبينه عالقة    - ٧

  إعجاب واحترام فقط.
  حبيّيب. هند: تستعمل يف رسائل الغرام.  - ٨
  أخي جورج: تستعمل لألخ الشقيق.   - ٩

  ر نعيم املحترم.حضرة الدكتو   - ١٠
  مساحة مفي اجلمهورية اللبنانية املحترم.    - ١١
  صاحب الغبطة بطريرك انطاكية وسائر املشرق املحترم.  - ١٢
  حضرة األب املحترم فالن.    - ١٣
ابين احلبيب، عزيزي، أي بين، صديقي الصغري اخل. تكتب من األب اىل     - ١٤

  ولده. 
  ، اخل. من زوجة اىل زوجها. زوجي العزيز أو احلبيب، عزيزي ابراهيم  - ١٥
  أمي، والديت احلبيبة، اخل. من ولد اىل أمه.  - ١٦

النعوت  استعمال  من  وأقللنا  البساطة  من  اقتربنا  كلما  اننا  واخلالصة 
  والصفات املبالغة كنا أقرب إىل الصواب. 

العنوان الواضح: ال يستغربن القارئ اذا قلنا: أن تأثري العنوان الواضح كبري    - ٣
جدًا يف نفس قارئ الرسالة، فهو يشعره بأن عالقة صاحب الرسالة به  
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وثيقة موسومة بطابع اخوة صحيحة. وكما يتأمل الصديق من صديقه حني  
ان الذي  يغفل عن امسه؛ يتأمل قارئ الرسالة أيضًا حني جيد خطأ يف العنو

وجهت الرسالة اليه. فالعنوان بالنسبة اليه، كاالسم بالنسبة اىل صاحبه.  
  هلذا كله وجب االنتباه الشديد اىل هذا اجلانب من املوضوع. 

التحية اللطيفة: تتفاوت التحية وتتنوع تبعًا للشخص الذي ترسل الرسالة    - ٤
دم ا الرسالة؛ اليه. ومن الضروري أن يكون بني التحية والديباجة اليت تق

تناغم وانسجام. فال يقال يف التحية مثًال: "أشواقي وحيب اخل" يف رسالة  
موجهة اىل رجل غريب أو اىل شخصية رمسية أو اىل رقيق عادي اخل.  
وهكذا تصاغ التحية تبعًا لطبيعة الشخص الذي تكتب الرسالة اليه ونوعية  

  عي ونفسيته. العالقة، وجنسه، رجل أو امرأة، ومستواه االجتما
  املوضوع: حتدثنا عن املوضوع يف الفصل السابق فال حاجة بنا للعودة اليه.   - ٥
التوقيع: جيب أن يكون التوقيع باليد ال خبامت نقشت صورة توقيع صاحبه    - ٦

عليه. فاذا حدث التوقيع باخلامت شعر قارئ الرسالة بضآلة شخصيته. وانه  
ا اليت متر مرور ساعات النوم او  يف نظر الكاتب شيء من اشياء هذه الدني 

ساعات العمل الروتيين. وهناك بط محاسته. وتنطفىء عاطفته، ويشعر 
  . بوجود حاجز كبري بينه وبني كاتب الرسالة
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أن مراقبة اجلوانب اليت ذكرناها يف هذا الفصل جديرة ان متنح الرسالة قوة  
و األقصر  الطريق  يف  القارئ  اىل  مضموا  توصل  وان  األسلوب فائقة 

  . األجدى واألوضح
  

  تعريف الرسالة:
باإلمكان إجياز معىن الرسالة يكوا شكال من أشكال التماس غري املباشر  
فيما بني شخصني على األغلب. وعن طريق ذاك التماس املعنوي والفكري حيصل 
التبادل يف اآلراء بني املرسل واملرسل اليه، مبا يشبه طريقة الكالم الشفوي املسموع  
أمامما   املسطورة  األحرف  فتقرآن  الرئيسية  بالوظيفة  العينان  تقوم  باألذن، حيث 
ليحوهلما الذهن املنفذ إىل املعاين واإلفكار املسطرة أما مهما ليحوهلما الذهن املنفذ 

  إىل املعاين واإلفكار املسطرة بكل دقة وإتقان. 
معرفة   وعلى هذا األساس أصبح اإلنسان يف هذا العصر حباجة ماسة إىل 

فن كتابة الرسائل اليت يوجهها اىل اآلخرين حبسب ضرورات احلياة العصرية اليت 
تططرنا اىل االتصال معهم سواء حبسب الروابط اليت تربطنا معهم. بسبب القرابة  
النقل  نتيجة لسهولة وسائل  الكثرة  والناس يف هذه  العلم، سيما  أو  الصداقة  أو 

اب بسبب الدراسة تارة والسياحة واالصطياف  وسرعة السفر من بلد آلخر واالغتر
  واملشاغل واألعمال تارة أخرى. 

هذا وقد حيصل تبادل اخلدمات بني الناس بصورة شفهية ووجها لوجه  
لكنه من املستحسن أن تثبت األشياء املتبادلة بني الطرفني على شكل رسائل فهي 
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ينسى   الوقائع بشكل صادق وواقعي فال  التواريخ وتسجل  حمتواها مبرور  حتفظ 
فيعود   ومعارفه  أصدقاءه  اإلنسان  فيتذكر  وآخر  حني  بني  إليها  ويرجع  األيام 
بذاكرته إىل األيام احللوة اليت قضاها يف صحبتهم وتبادل معهم املعلومات واألفكار  
والكلمات كما هو مشاهد  األسطر  وطباعهم من خالل  نفسيتهم  إىل  وتعرف 

ن من األشخاص الذين يقيمون يف بالد خمتلفة،  اليوم بتبادل الرسائل بني الكثريي
والتفاهم على  املودة  بينهم صلة  التعارف وتقوى  بذلك أحسن  البشر  فيتعارف 
أقاصي   اللبناين من  أو  السوري  إىل  يتعرف  مثًال  الصيين  فترى  يراهم.  ما  أفضل 
الدنيا عندما يتقن الطرفان لغة واحدة سواء كانت هذه اللغة هي إحدى لغتيهما  

  أا لغة أجنبية عن كليهما كاإلنكليزية أو الفرنسية مثًال. أم 
فاملهم هو إذن حترير الرسائل اليت تنقل الواحد منا من بلد إىل بلد ومن 
مكان إىل آخر مهما بعد ومهما كانت جنسيه وهويته وال أدل على ذلك من 

لة هواية  ختصيص املجالت الراقية الواسعة االنتشار حقًال خاصًا ملن يتخذ املراس
مفيدة تزيد من ثقافته وتنوسع ا معرفته فترى هؤالء اهلواة يسجلون عناوينهم  
ويرضحون النقاط الضرورية اخلاصة شخصيتهم، فينتقي كل منهم الشخص الذي  
جيد يف نفسه أن هناك تناسبًا موجودًا فيما بينهما فيعمد عندئذ إىل مراسلته مؤمًال  

يق العبارات اللطيفة واجلمل السهلة املعربة عن ربح صداقته والتقرب إليه عن طر
حقيقة شعوره جتاه هذا الشخص الذي التقاء عن بعد ودون أدىن سابق مشاهة 
فال متر سوى فترة بسيطة من الوقت حىت تنشأ الرابط املتينة بينهما وبغدو كل 
أوال  الشمسية  الصور  فيتبادالن  اآلخر عن كثب،  على  التعرف  إىل  منهما حين 
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بع الربيد اليت هي مرآة البالد الصادرة عنها، مث عندما حتني فرصة اللقاء نرى  وطوا
هذين الصديقني يسرعان إىل االستفادة منها وكم تكون الفرحة كبرية لدى األثنني 
وكم تكون فرحتهما أكرب وأكرب عندما تتحقق استنتاجتهما جتاه بعضهما وتأيت 

  ورة احلقيقية املشاهدة بالعني.هذه االستنتاجات متطابقة مع الواقع والص
صفات   حتمل  اليت  األصولية  الرسالة  كتابة  إىل  ماسة  جباجة  حنن  وإذن 
الرسالة احلقيقية وتتوفر فيها عناصرها كاملة، وإال كانت جهودنا قد ذهبت هدرًا 
إذا مل حنسن التعبري عن أنفسنا وتصوير حقيقة مشاعرنا جتاه من خناطبهم ونتحدث 

لقلم والقرطاس. وقدميًا قال الشاعر العريب يف هذا اخلصوص قوًال إليهم عن طريق ا
  مجيًال خالدًا: 

  اخلط يبقى زمانًا بعد كاتبه 
  وكاتب اخلط حتت الترب مدفون

أجل وليس اخلط يف احلقيقة إال الرمز العام لكل كتابة أو لكل أثر كتايب  
أن نسعى جهد طاقتنا  حىت مبا يف ذلك الرسائل واخلطابات: أفال حيدر واحلالة هذه  

  إلتقان ما نكتبه وجعله يف درجة ممتازة من اجلودة وحسن اخلطاب؟ 
اجلواب على ذلك هو باإلجياب فعًال ولكن نرى أنفسنا مضطرين إىل ذلك  

  للتساؤل مرة أخرى فنقول:
  ولكن هل هذا األمر هو يف مثل هذه الدرجة من السهولة يا ترى؟ 
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الرسالة ويتقنها كما  أعين هل بوسع اإلنسان أي   إنسان أن جييد كتابة 
  يتصور؟

احلقيقة أن اتقان كتابة الرسالة ليس باألمر السهل كما قد يتصور املرء  
للوهلة األوىل، كما أنه ليس باألمر املتعذر إذا ما صمم املرء على أن يستفيد من 

لتطبي  يكتبونه يف هذا اخلصوص ويسعى  ما  فيفهم  املجال  هذا  قه خربة غريه يف 
وتقليده وحماكاته يف بداية األمر قدر ما يستطيع. وليس بالتقليد أو املحاكاة أي  
ضرر أو عيب؛ فاإلنسان خلق ليتعلم العلم ال يكون إال بالتعلم الذي يسهل أمر 
كثريًا إذا كان الشخص الذي يطلبه يتمتع بروح اكتسابيه ال حتول دونه ودون  

  يدرك النجاح وقدميا قيل: اإلقدام على املحاولة مرات ومرات حىت
  التقليد هو أول خطى االبتكار.

أو رسم   بتقليد شيء ما سواء كتابة رسالة  يبدأ  اإلنسان عندما  إن  أي 
بانتظار اجلرأة   فانه يعين بذلك أن ملكة االبتكار تكمن يف طيات نفسه  صورة 
 واإلقدام على السري يف الطريق الذي سلكه من سبقه من الناس، مث يتطور ذلك

  إىل اإلنشاء واإلبتكار فتظهر عبقريته ويأخذ مكانه يف صفوف أقرانه وزمالئه. 
بادئ   اتباعها يف  عليه  توجب  اليت  األشياء  الطالب  يتعلم  أن  املؤمل  من 
الصور   شىت  يف  والتكرار  باإلعادة  عمليًا  تعلمه  ما  تطبيق  يف  يشرع  مث  األمر، 

ع أفكاره وأحاسيسه بسهولة  واألشكال اىل أن يسيل قلمه بالصورة اليت تتجاوب م
تلك  يترجم  وأن  األفكار  هذه  على  يسيطر  أن  استطاع  قد  بأنه  عندئذ  فيثبت 
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األحاسيس. فيكون قد استطاع مبا اكتسبه من مهارة وخربة قد حدد شكل الرسالة  
حبسب العرف املتداول بني الناس بوجه عام مع شيء من التبديل والتغيري حسب 

ما   وإذا  امللحة.  بالقدر  الضرورة  وببط،  تدرجييًا  فانه حيصل  التبديل  حصل هذا 
  الذي قلما يالحظ. 

فالرسائل خالل القرون املاضية مثًال، مل تكن حتمًا ذات تركيب مشابه  
التعقيد   اىل  كتابام  يف  مييلون  مضى  فيما  الناس  كان  فقد  اليوم.  عليه  هي  ملا 

بحت تعتنق مبدأ السهولة  والصناعة اللفظية، يف حني أن الرسائل املشاهدة اليوم أص
والبساطة والوضوح والتعبري عن املقصود مباشرة دون لف ودوران. بيد أن الرسالة  
ال تزال تتبع خطة ثابتة وتنقيد بالشروط والتوجيهات املتداولة من جيل اىل جيل،  
من حيث الديباجة واالستهالل والتقدمي والتأخري يف وجهات النظر مث يف اخلامتة  

الس  اليت وإهداء  الرسالة  يتبسع ذلك يف تسجيل املالحظات يف ذيل  المات وما 
يكون الكاتب قد سهى عن ذكر االشياء الواردة فيها أثناء حترير الرسالة ذاا. مما  
يثبت أن الشكل العام لكل رسالة مهما كان شأا، وهو حمدود وحاصل طبق 

عرفة به قبل الشروع  خمطط واضح بوسعنا أن نبينه فيمايلي ليكون القارىء على م
  يف حترير مايشاء من شىت أنواع الرسائل.

  خمطط الرسالة: 
لتعطي  بينها  فيما  تتكاتف مجيعها  أقسام  عدة  املخطط من  يتشكل هذا 
  الصورة الصحيحة عن الرسالة التموذجية اليت بوسع املرء أن يطمئن اليها. 
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  القسم االول:
تاريخ الرسالة فيسطر يشتمل على عنوان مرسل الرسالة (كاتبها) وعلى  

اسم البلدة والشارع ورقم املرتل. وهذا أمر يسهو عنه الكثريون أو يسطرونه على 
اليه   املرسل  فيتعذر على  يفقده  أو  املغلف  أن ميزق  فيحصل  فقط،  املغلف  ظهر 
تاريخ   العنوان  حتت  يسطر  مث  مبوجبه،  الرسالة  على  سريد  الذي  العنوان  معرفة 

أمر ضروري ج يد الرسالة وهو  اىل  فالرسالة تصل عندئذ  إغفاله،  دًا وال جيوز 
الشخص املوجهة اليه وقد جرت باهتة وقافهة إذا مل يعرف الزمن الذي حررت.  

  كما يصعب عليه الرجوع اىل ذلك بعد مرور فترة طويلة على وصوهلا اليه. 
العليا للجهة   الزاوية  العنوان والتاريخ من  وهذا ومن املصطلح أن يسطر 

السنة    -الشهر    -لى األول فوق الثاين. والترتيب املتبع للتاريخ هو: اليوم  اليمىن ع
  سواء استخدمت فيه الكلمات أو األرقام. -

  القسم الثاين: 
وهو يشتمل على لقب الشخص املخاطب وهذا اللقب خيتلف من شخص  
واملرتبة   السن  ومبحسب  اليه  واملرسل  املرسل  بني  القائمة  الصلة  حسب  آلخر 

ية ونوع الرسالة وبوسع القارئ، أن ينتقي اللقب الذي يتالءم مع هدفه  االجتماع
  من القائمة اآلتية: 
  الوالدان: 

  سيدي الوالد، السيد الوالد، سيادة الوالد، والدي املعظم، والدي احلنون. 
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  وكذلك بالنسبه لألم. 
  األبناء: 

  عيين فالن. ولدي العزيز، ابنيت الغالية، لذة كبدي، فالنة احلبيبة، قرة 
  االخوة:

شقيقي العزيز، شقيقيت الغالية، أخي احلبيب فالن شقيقيت فالنة ال عدمت 
  وجودها آمني، شقيق الروح فالن. 

  األقارب:
فال املحترم، عميت الفاضلة، اخلالة أم فالن احلبيبة، جديت احلنونة، جدي  

نت اخلال فالنة،  املحترم، ابنة عمي فالنة العزيزة، عزيزي ابن العم فالن، عزيزيت ب
  حضرة العم املحترم، حضرة العمة الفاضلة. 

  األصدقاء:
فالنة،   الصبا  رفيقة  فالن،  العمر  رفيق  العزيزة،  فالن، صديقيت  صديقي 

  العزيزة فالنة، األخ العزيز، األخت الغالية. 
  الزوجان: 

الزوج   احلبيب،  زوجي  املصون،  زوجيت  فالنة،  حيايت  وشريكة  زوجيت 
  أبا فالن ال عدمته.احلبيب، زوجي 

  األشخاص الرمسيون رؤساء الدوائر ومدير واملؤسسات:
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املحترم   كذا  دائرة  رئيس  املحترم، -سيادة  كذا  مصلحة  رئيس  حضرة 
السيد مدير بنك كذا األكرم، السيد ضابط األحوال املدنية املحترم، سيادة رئيس 

كذا املحترم، سعادة  قسم شرطة كذا املحترم. سعادة مدير القلم اإلداري يف وزارة  
  مدير كذا من وزارة كذا املحترم.

  الوزراء: 

معايل وزير كذا األكرم، صاحب املعايل وزير كذا املحترم، سيادة وزير  
  كذا املحترم.

  املحافظون:
  سعادة حمافظ مدينة كذا املحترم.

  رئاسة جملس الوزراء: 
الوزرا  جملس  رءيس  سيادة  األكرم،  الوزراء،  رئيس  السعادة  ء  صاحب 

  املعظم، دولة رئيس جملس الوزراء األكرم.
  رئاسة جملس النواب: 

رئيس   العطوفه  صاحب  األفخم،  النيايب  املجلس  رئيس  الدولة  صاحب 
  جملس النواب األكرم. 

  رئاسة اجلمهورية:
حضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهور: املعظم، سيادة رئيس اجلمهورية  

  األفخم. 
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  اهليئات الدينية: 
ن أدام اهللا نفعه لعباده آمني، صاحب السماحة مفيت كذا فضيلة الشيخ فال

املحترم،   فالن  اجلليل  األب  املحترم، حضرة  بطريك كذا  اجلليل  احلرب  املحترم، 
  حضرة العالمة األستاذ فالن األكرم.

  الوجهاء:

  حضرة الوجيه الفاضل فالن املحترم، حضرة السيد الوجيه فالن األكرم.

  رجال العلم واألدب: 
سيادة العامل العالمة األستاذ فالن املحترم، حضرة األديب الكرمي السيد...  
اجلليل  القاضي  املحترم، حضرة  املحامي فالن  القانوين  األستاذ  املحترم، حضرة 
حضرة   املحترم،  فالن  الدكتور  البارع  النطاسي  حضرة  املحترم،  فالن  األستاذ 

اآلنسة فالنة املحترمة، سيادة عميد الصيديل القانوين فالن املحترم، حضرة القابلة  
  كلية كذا املحترم.

  القسم الثالث: 
حالة   مع  منها  شكل  كل  يتناسب  عديدة  أشكاًال  تأخذ  وهي  التحية، 
الشخص املخاطب من حيث كونه ذا مرتبة رمسية، أو ذا شخصية مرموقة، أو أن  

الرسالة صلة ودية وخارج نطاق الكلفة أو أنه يستلزم جا نب صلته مع كاتب 
تفصيل  وفيمايلي  (اإليتكيت)،  املخاطبة وقواعد  واملحافظة على أصول  الرصانة 

  مناذج هذه التحية لينتقي القارئ ما يالئمه منها: 
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  الوالدان: 
  أقبل يدك الكرمية، أقبل يديك الكرميتني.

  األبناء: 
  أقبل وجنتيك العطرتني، أقبل جبينك الطاهر. 

  :األقارب
ًا. سالمًا طيبًا، حتية طيبة. سيدي العزيز،  حتييت واحترامي، حتية واحترام

  سيديت العزيزة.
  األصدقاء:

العزيزة،   اآلنسة  عطرة،  وحتية  زكيا  سالمًا  وسالمًا،  حتية  أخوية،  حتية 
  العزيزة الفاضلة. 
  األحباء:

به، لك شوقي   أرسل لك قباليت عن  أقبلك بشوق وهيام،  قبلة عطرة، 
بكلمة (وبعد)، مث تنابع الكتابة من أول وهيامي. ويف مجيع األحوال ختتتم التحية 

  السطر التايل.
  القسم الرابع: 

املقدمة أو الديباجة كما هو معروف لدى اجلميع. وهي نشتمل عادة على 
املخاطب  كان  إذا  بالعاطفة  واملمتزجة  باخليال  املشبعة  الشعرية  الكلمات  بعض 

  صديقًا أو حبيبًا أو زوجًا غائبًا يف بلد بعيد: مثال ذلك:
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  من شواطئ ر كذا ... أرسل لكم عاطر حتييت وأبثكم لواعج أشواقي.   - ١
من أعايل جبال لبنان املزدهرة ومن ربوع سفوحها النضرة، أسطر إليك   - ٢

هذه الكلمات تعبريًا عما خيتلج يف قليب من العاطفة املتأججة، وترمجة ملسا  
  أمحله يف نفسي حنوك من طيب الذكرى وأنس املحبة. 

الصايف  من    - ٣ اهلادي  خليجها  نسيم  ومع  الالزوردي،  جونية  حبر  شاطئ 
األدمي، أرسل أشواقي وحنيين منسابة فوق صفحة املياه اليت تتالعب ا 
الريح خصال شعرك   تلك  تالعب  فأتذكر كيف كانت  الناعمة،  الريح 
بعيدًا  النظر  نرسل  األصيل  ساعات  جبانيب  تقفني  وأنت  الناعم  احلريري 

  ملني مبستقبلنا املفهم باألمل الباسم واحلياة الرافهة. وراء األفق حا
بنفس مطمئنة ملوتكم وروح مفعمة مبحبتكم أحرر إليكم أسطري هذه   - ٤

اليكم  لتصل  الرسالة  لكم هذه  فأرسل  الزمن  يدفع يب ألستبق  والشوق 
فتنوب عين بالتحدث اليكم عن صدق مشاعري ونبل عواطفي، فيا هلا  

يف تنوب مناب املقابلة الشخصية إذ هي كما  من رسول أمني ومبعوث و
  قيل منذ القدمي بأن التحرير هو نصف املشاهدة. 

تناولت بيد املسرة رسالتكم املؤرخة كذا، فبادرت إىل الرد عليها وأنا ما    - ٥
زلت حتت تأثري النشوى اليت بعثتها رسالتكم هذه واليت محلتين على أجنحة 

ة اليت ليس يف وسع أي منا أن ينسى  من رش ألحلق يف جوذ كرياتنا احللو 
تلك األيام اليت قضيناها سوية على معهد الدراسة جنبًا اىل جنب يف شىت  
املراحل اليت كنا جنتازها بنجاح وتوفيق بفضل صدق مودتنا اليت كانت  
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تدفعنا للجد واالجتهاد دون أن نضيع حلظة واحدة يف اللهو واللعب إال 
  لنعاود الدراسة من جديد. بالقدر الذي جندد فيه نشاطنا

تسلمت حتريرك املعطر بأريج صداقننا الطاهرة فقضتها على عجل تشوقًا   - ٦
اجلمر.   أحر من  بانتظارها على  اليت حنن  السارة  أخبارك  لإلطالع على 
فكانت لعبارتك احللوة املمتعة الوقع احلميد الذي ترتاح اليه النفس لكونه  

 ا الزهرة عند تفتحها مع أشعة الصباح  مبثابة قطرات الندى اليت تنتعش
  الدافئ اجلميل.

  القسم اخلامس:

عن  بوضوح  التعبري  فيه  إذا  الرسالة  من  الرئيسي  القسم  وهو  املوضوع: 
اهلدف املقصود من توجيهها، والكشف عن الغاية املتوخاة منها. وهو يتكون من 

سالة أن يتحدث عدة مقاطع يتراوح عددها حبسب عدد األشياء اليت يود كاتب الر
عنها إذ يستحسن أن خيص كل فقره مبقطع على حده زيادة يف اإليضاح وحسن 
الترتيب. ففي هذه الفقرات يعرض الكاتب غرضه وجيول يف شىت النواحي اليت 
احلنني  بثه  أو  مهمة،  أشياء  عن  السؤال  أو  معلومات  تقدمي  من  ترد يف خاطره 

ق بأغراض شخصية أو عمومية وما شابه  واألشواق أو التعبري عن اآلراء اليت تتعل 
ذلك. واملهم أن يلتزم الكاتب جانب التبسط باحلديث بشكل سلسل وبعيد عن 
التكلف والتصنع بقصد إظهار املهارة يف غري حملها فالرسالة يف الواقع هي حديث 
القلب إىل القلب فال حيتاج األمر إىل االبتعاد عن الواقع أو اخلروج عن املألوف.  
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إذا كانت الرسالة موجهة إىل إحدى اجلهات الرمسية فيقتضي واحلالة هذه    سيما
أو   العبارة  تنميق يف  دون  فقط  املقصد  الكايف إليضاح  الضئيل  بالقدر  االكتفاء 

  إطناب واسترسال يف الكالم.

  القسم السادس: 

ويشتمل اخلامتة اليت اعتاد الناس على جعلها ممائلة للبداية من حيث اختبار  
ات واملصطلحات اخلاصة اليت أصبحت متداولة بشكل روتيين معرف لدى  العبار

  الكثريين. مثال ذلك:
ملا    - ١ أخرى  مرة  وامتناين  شكري  عن  بالتعبري  ملزمًا  نفسي  أجد  وختامًا 

  بذلتموه حنوي من العناية واالهتمام.
  وختامًا تفضلوا بقبول امسي هواطف املودة الصادقة والسالم.  - ٢
أ  - ٣ اخلتام  بالصحة والسالمة على طول  ويف  والتمتع  التوفيق  رجوكم دوام 

  األيام.
األهل    - ٤ بقية  واىل  الزكية  لروحكم  السالم  باهداء  هذه  رساليت  واختتم 

  واالخوان ممن يسأل عنا بطرفكم. 
  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام من صديقكم املخلص.   - ٥

  القسم السابع:

منه ويأتيان حتت كلمة املخلص، أو الصديق  االسم الصريح والتوقيع أسفل  
  املشتاق، أو أخوكم املحب. وما شابه ذلك. 
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  - يدعوه لقضاء العطلة السنوية عنده -

  احلميم وأخي العزيز راغب عبد الغفار املحترم؛ صديقي
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: 

تعاىل أن تصلك رساليت هذه، وأنت واألسرة الكرمية يف عافية  فأرجوا اهللا  
  وسالمة، وال يسوء خاطركم أي مكروه. 

عزيزي املحترم، من يوم أن َفاَرْقنا اجلامعة اإلسالمية لقضاء العطلة السنوية  
أن تستأِذن    -إن أمكن-وُعدنا إىل بيوتنا، وأنا ُكلِّي شوق وأمل لزيارتك. فأرجو  

لتزورنا، ولو أليام قليلة تقضيها معنا ها. وأنا على يقني تام   والديك املحترمني
بأننا سوف َنْسعد كثريًا مبجيئك. ولعلك ال تعرف، فإن منطقتنا. "سوات" منطقة 
حدب  كل  من  السياح  يقصدها  لطيف  وجّوها  وأار،  أشجار  فيها  جبلية، 

العامة بني إسالم آباد    وصوب، إذا عزمت السفر فاذهب إىل موقف السيارات 
وراولبندي جتد به سيارة ذاهبة إىل سوات يف كل ساعة. وأخربين بذلك باهلاتف  

  حىت أستقبلك يف موقف السيارات يف سوات، وآخذك معي إىل قريتنا. 
عزيزي راغب! أما عن أخباري فأحب أن أقول إنين خالل األيام املاضية  

التج قواعد  من  شيئًا  وتعّلمت  الكرمي،  القرآن  من  جزءا  والقراءة،  حفظت  ويد 
وكذلك شاركت يف اجتماع النادي األديب وقّدمت قصيدتني يف املسابقة األدبية.  

على املقام الثاين، هذا جبانب مساعديت لوالدي يف قطف    -حبمد اهللا - وقد حصلت  
  الثمار وحصد القمح وسائر أعمال البيت.
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أمحد  وقد فرغت اليوم من قراءة رواية "وا إسالماه" لألديب اليمين علي  
باكثري وقد أعجبت به وبروايته كثريًا. فإذا كان لديك روايات أو أعمال أدبية  
قبل اية   منها  االستفادة  بإرساهلا إيل ألقدر على  تتفضل  أن  فأرجو  له،  أخرى 

  العطلة. 
األدباء   من  لكل  هادفة  قصص  ثالث  هذه  رساليت  أرفقت  بأنين  علما 

وجني الطنطاوي  وعلي  املجذوب  حممد  فيها  البارزين  جتد  أن  وأمتىن  كيالين.  ب 
  بغيتك األدبية وأن تستفيد منها. وال تنس أن ختربىن بوصوهلا. 

والديك  من  كل  إىل  العطرة  وحتيايت  احلار  سالمي  ّبلغ  العزيز!  راغب 
الكرميني وأخويك أمحد وسهيل وأخواتك املحترمات ومجيع األحبة واألصدقاء.  

  أرجو منك رّدا سريعًا.  
  والسالم عليكم 

  ملحب لكا
  أمحد 
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  أخي العزيز وصديقي الغايل أمحد املحترم؛
  لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ا

يعجز القلم واللسان عن بيان ما وجدته من السعادة البالغة والفرح الكبري 
امليمونة مع طرد حيتوى ثالث قصص. فشكرا لك على هذه   باستالم رسالتك 
املحبة وهذا الروح العايل، وهنيئا لك هذا اجلهد والسعي الدؤوب حنو الرقّي على 

  سلم العلم واملعرفة.
دعويت  على  الكرمية  أسرتك  وإىل  إليك  اخلاص  شكري  أرفع  دعين 
لزيارتكم، وقد سعدت بذلك كثريا. وكم كنت أمتىن أن ُتَتاَح يل الظروف َألْقرِدَر  

إال أن مشاغل البيت ومرض أخيت الصغرية حتول على إجابة هذه الدعوة الكرمية  
  بيين وبني إجابة دعوتكم. وأنا أتأسف على ذلك كثريًا.

أنا كذلك   العزيز!  املحيطة يب-أمحد  الظروف  قد حفظت   -رغم كل 
سورة البقرة وأكملت قراءة جزئي الطهارة والصالة من كتاب "فقه السنة" للشيخ  

فرغت م اهللا، وكذلك  ابن هشام" يف السيد سابق رمحه  قراءة كتاب "سرية  ن 
  السرية النبوية. واطلعت على بعض األعمال األدبية لألديب األردين عماد زكي.

صديقي احلميم سعدت كثريا ملا بعثته إيل من القصص الرائعة، فشكرا لك 
  على هذا الروح األخوي الكبري.
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رواي عندي غري  أجد  فلم  باكثري،  أمحد  علي  األديب  أعمال  عن  اته  أما 
  "سرية الشجاع" و"القرامطة" وعدد من َمْسَرِحيَّاته، وقد أرفقتها ذه الرسالة. 

عزيزي املحترم! ال أطيل عليك، فقط أرجو أن تبلغ أحّر َتَهاِنيَّ وتربيكايت  
مبناسبة عيد الفطر للوالدين الكرمي، وإلخوانك وأخواتك، كما أرجو أن تذكروين 

فاء العاجل... ولكم الشكر والتقدير. والسالم يف دعواتكم، وأن تدعو ألخيت بالش 
  عليكم.

  أخوك املحب لك 
  راغب 

  م ١١/٦/٢٠٠١
  @



١٧٨ 
 

�Š��Ûb���Ûb�@ò����Ûg@k��ßŒ@ó��î�����Ý@ @
  -يستعري منه بعض الكتب-

  
  صديقي العزيز خالد بن إسحاق! 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، 
مع   أنت  تكون  أن  وتعاىل  سبحانه  اهللا  من  أفراد أرجو  ومجيع  والديك 

مديرية   يف  قرييت  يف  أهلي  مع  السنوية  عطليت  أقضي  أنا  وعافية.  خبري  أسرتك 
منطقة باردة. فاجلو هنا معتدل ارا وبارد ليال. فإذا   -كما تعلم-مانسهره. وهي  

وجدت فرصة، ومسح لك والداك بقضة أسبوع أو أسبوعني معنا من أيام العطلة،  
  ا بقدومك.فتعال. وسأكون مسرورا جد

أنت تعلم أن أستاذنا كان نصحنا بقراءة بعض الكتب اإلسالمية واألدبية  
يف أيام العطلة السنوية. وقد أمتمت قراءة املجلد األول من تفسري القرآن العظيم 
املباحث يف علوم احلديث، واحلمد هللا.   ابن كثري، وكذلك قرات بعض  لإلمام 

يب املصري كامل كيالين، ألا سهلة وأشتاق األن إىل قراءة بعض القصص لألد
وسائقة تقوي قارئها يف معرفة املفردات والتعبريات العربية املتنوعة. وتعلم صياغة  
العبارات الصحيحة. وكنت قرأت بعضها يف اجلامعة وأعجبت ا. وأحب أن 

  أقرأ البقية يف هذه العطلة، إن شاء اهللا . 
بعضها، ترسلها على عنواين  لذلك أرجو منك يا أخي الكرمي أن تعريين  

املذكور أدناه بالربيد املسجل يف أول فرصة. وسأ حافظ عليها، وأردها إليك بعد 



١٧٩ 
 

قراءا إن شاء اهللا تعاىل. وبلغ سالمي لوالديك الكرميني وجلميع أفراد أسرتك 
  وشكرا لك وجزاك اهللا خريًا. والسالم عليك!

  زميلك
  حممد بن عبد اهللا 

        ٤/٦/٢٠٠١يف 
  /يب٢٥العنوان: مرتل رقم 
  اقبال تاؤن، الهور 
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  صديقي العزيز حممد بن عبد اهللا
  السالم عليكم ورمحة وبركاته، 

وصلتين رسالتك امليمونة، وقد تأخرت يف الرد على رسالتك ألين كنت 
  يف سفر إىل ملتان لزيارة خايل.

وقضيت هناك أسبوعا، ورجعت اليوم، وقرأت رساتك، وسررت كثريا  
بصحتك وعافيتك، وسررت معرفة أحوالك. وكنت ُشِغْلت بأعمال املرتل ألين 

أساعد أيب يف الزراعة وتربية اجلواميس. وأشكرك على دعوتك إياي لقضاء  
أسبوع أو أسبوعني معك. وأعتذر عن زيارتك يف هذه العطلة ألنين مشغول 

  دًا يف أعمال الزراعة مع والدي. ج
قصة من قصص األديب كامل   ١٥وقد أرسلت إليك طردا حيتوى 

بالربيد املسجل، وأرجو اإلفادة بوصوله وسنلتقي يف   -كما طلبَ -كيالين 
اجلامعة بعد انتهاء العطلة إن شاء اهللا تعاىل. وسلم مين على والديك الكرميني 

  عليكم! ومجيع أفراد أسرتك الكرمي. والسالم
  أخوك

  خالد بن إسحاق 
  م ٧/٢٠٠١م٤يف 
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ـ ١٨/١٠/١٣٧٢ماء يف ل دارالعلوم لندوة الع   ه

  والدى اجلليل
  حتية وسالمًا 

هذا اّول كتايب إليكم مذ فارقتكم، ولعلكم تشتاقون اىل أن أعجل لكم 
أنا أخربكم بكل نوٍح بالكتاب بأىن كيف وجدت املدرسة وكم آنست ا وها  

واألساتذة   خميليت  اتصورها ىف  مماكنت  أحسن  وبيئتها  املدرسة  سوراىن وجدت 
بنائهم وقد  اآلباء اىل  يتحدثون إىل كما يتحدث  فكلهم خملصون عطوفون هم 

  رحب ىب التالميذ ترحيب األخ باألخ.
أنام  وال  الطعام  اليهنأىل  واضطراب  قل  ىف  أنا  كله  ذلك  مع  ولكن 

ن ولومل اكن اطلب العلم والدين ملا رضيت بقراقكم ولوال أنكم حّببتم  مالاجلفو
اىل العلم وغرستم حبه ىف قليب لغادرت املدرسة وحلقت بكم ولكىن لن اوثر اجلهل 

  على العلم الذي جعل اهللا يف خريًا.  
نافعًا واغتم   فادعوا اهللا بصميم قلبكم أن يربط على قلىب ويرزقىن علما 

يدك الطاهرة وارجو اهللا أن يطيل بقاءك فينا وميد حياتك لنا واقوا  كتاىب هذا بلثم  
  على أمى احلنون. 
  ولدك البار   والسالم 
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  عظيم آباد (بتنه) 
ـ ٢١/١٠/١٣٧٢يف    ه

  ولدى العزيز  
  سالم اهللا ورمحته عليك 

وبعد فقد تلقيت كتابك عشية أمس وصدقت أنت يف ظنك، حنن كنا  
  ك باشتياق عظيم.ننتظر كتاب

لقد سرىن كثريا أن املدرسة وجوها قد اعجباك وأما هلعك وما ذكرت  
من قلقك واضطرابك، فذلك من الطبيعى فان املرء اذا فارق اهله ودياره وصار 

اىل مكان ليس له فيه أنيس وال صديق سيتوحش يف ذلك املكان. كذلك أنت يا  
رت اىل مكان مل تالفه من  عزيزي! إنك قد فارقت اجلو الذى فيه نشأت وص
  قبل. ولكن ارج وان ال متربك ايام االتستانس به. 

وإنك ولد رشيد تعرف فضل العلم فال حاجة اىل املزيد يف هذه الس  
وكفى بك شوقا ما قرأت من حديث الرسول صلعم "ان املالئكة لتض اجنحتها  

  لطالب العلم رضى مبا صنع" فاهللا خيري لك ويوزقك علمًا نافعًا. 
  هذا وادعواهللا أن يكالك بعنايته وحيفظ برعايته.  

  والسالم 
  ابوك



١٨٣ 
 

Ûa���‹��Ýöb@ @
 �&$�K�	 0�8�ØÇ�ÞÜÝ%Ü�Î¿�Ô �Õ �</��8�q�&� ���Þ�J�²� �Þc

 ���ßÃ �&$�K�¶c�B�*s�ÚÛ���Ô�P§ �̀ ���F�'Þà$�g�Ü�WÊ�Ô�Q$%
 <K�	 0�8�gï  

��   ÉoË �/��c�Â ��%"$��á�Ò½� �Å���â�ã½���ÜÝ%  
 �É�����M$x� ��  

سيدى اجلليل حوسه اهللا. والدى الشفيق حفظه اهللا، حضرة االستاذ اجلليل 
  وغريه.

�É�����ä$� صديقي احلميم، االخ الفاضل أخى املخلص، أخي العزيز %$<0
  îوغريه

�É����Må أخي العزيز، عزيزي   نی،يع ة وقر اخی كبدی، ةولدی وفلذ
  î فالن

Ý�  WÊ � �Ãc�	S��Íæ$�ç �B�F�Ò½� �Å���â�ã½�RO����è�g���
 <K�	 0�8����Ë�é�ê �&ý�h�ë$�ì�	S��'�%)$  

Ó�  �J�²� �ð%�́ 8 ����	�����ÚÛ �Ç�F�8�í ���a�'K�	 0�8�Ô��� &%�%E
 � �t �̀ ���F�'²� �îE�ïº�0 x

0
��B�F�=�������E�ð$�&��WX�ù

 <²� �	 ��ñ  



١٨٤ 
 

Ø�   ����ÚÛ��RO���	 ò �
0
ó �B�g��&$�b ��£%�Ò½� �Å���â�ã½���gï

 ô �	S�õ�ª)$�́ �� �>; </� �x�2��ö ���Íæ$�ç � 	S���%)$�Ãc�	S��  

 �&$�÷ �' �Þ �h��x ø(��·x �� �&$� 0 S²b �ø �oË �/��8���gù$�Ù� �¢�¾O&
���&)ø �¶&ú �'Þ �h �YA ��&û �'Þh �5&= �õ �'Þ �h �5&A �ü$ � 0 S²ý �'Þ �h �5%	�� ��&6

$ �¬�$ �Tþ ��� h7X�RO���*+�8�í �Þ �h �� �¯&$ ��� ���¯���F �<¬�
 ���F�±8��&��� �h�Ò½���� ���Þ ���5&=õ �oË �²� �	 ��E�&��Y��$�2�x S��

 �â�ã½���Þ ��� 0 S²ý �'±c�¼�E��h�*W���F�&$�¯c�Â ��ö ���õ ����&��
 <	��8��ö ���
�&$�� �B�ô �&ý�h�́ x$�*�Z�'&� ���$  

    



١٨٥ 
 

�Š���Ûb���ß@ò����Ûaë@å����Û@‡��Ûì����ê‡@ @

  (حيثه على اجلد واالجتهاد يف القرأة)

  العناصر:

الديباجة، االفتتاح، الغرض (احلث على اجلد واالجتهاد وأداء الواجب من 
  والكنابة والتحلى بالصفات احلميدة، التحذير من زخارف احلياة املدنية) القرأة 

  االختتام: 
  ولدى العزيز! 

ما كانت نفسى لتطيب بفراقك لوالما أمتناه لك من سعادة وما أبغيه من 
رقّي ورفعة وإىل ألنتظر ذلك اليوم الذى تعود فيه إىل وطنك متحليا بالفضائل 

  وب وتقربك العيون.والعلوم النافعة، تستقبلك القل 
تزويدك   من  مينعىن  فال  أصلك  وطهارة  عقلك،  بغزارة  ثقت  وإن  وىن 
النصاح املفيدة، أال وإن خري الزاد التقوى. إن على كاهلك يابىن واجبا مقدسًا،  
وىف عنقك أمانة ألمتك ودينك، فأخلص ىف أدائها وإياك أن تركن إىل الكسل، 

بك نشيطا حمبا لدروسك مكبا    أو يتسرب الضعف إىل قلبك، بل كن كعهدى
  على عملك فلن يضيع اهللا أجر من أحسن عمًال:

  ومن تكن العلياء مهة نفسه 
  فكل الذى يلقاه فيها حمبب
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يا ُبىن! أنت ىف بلد يزخر بالعلوم فاكتسب منها اكرب نصيبك، وإياك ان  
ذلك  قبة  فعا  والفنت،  األهواء  بنقك  وتلعب  املدنية  احلياة  زخارف  تستهويك 

مة، ال يرضاها عاقل جشم نفسه متاعب السفر وفارق االهل والوطن. واىن وخي
  ليمالأىن سرورًا أن تظل حسن السرية قومي األخالق. 

  أسبغ اهللا عليك ثوب العافية واقربك عني والدك واعزبك دينك.
  

  أبوك  
  عبد الرمحن 

  

 
  @
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  ليه يتأّسف فيها على فراقه ويتذّكر فضله وأياديه، إفكتب 

  عناصر: 

الديباجة، االفتتاح، الغرض اظهار التاسف على نقله وذكراياديه وفضله 
  اخلتام متىن اخلري واظهار املودة واالحترام. 

  سيدى واساتذى اجلليل!
حتية واحتراما من قلب يفيض حببك ونفس معترفة، بفضلك، فقد تأسفنا  
كثريًا على نقلك من هذه الدار، وعّز على أنفسنا بعدك وساء نافراقك، قد كنا  
نقرأ عليك ونعلم أنا ستمك بيننا حىت تتخرج على يديك ولكن مع االسف....  
حالت مشيئة اهللا دون رجائنا فرافرت من هناد حنن النزال ىف حاجة إليك والرغبة  

تزادة من علمك الواسع وفضلك ىف االرتشاف من منهلك العذب، واليد إىل االس
أينعت واتت  يتم ما بدأت، وأن ترى مثار غوسك قد  نودان  العظيم وكم كنا 

  اكلها.
سيدى اجلليل! اننا لنتأسف على ماضّيعنا تلك الفرصة السعيدة الىت كانت  
حاصلة لنا بقيامك فينا. وكان لنا من امليسور أن نستريد من توجيهانك النافعة،  

وداللتك على اخلري وعندما نتأسف على ضياع هذه الفرصة،    وارشادك القومي، 
نذكر أيادى االستاذ. فانه قد قوم أخالقنا وهذب نفوسنا، وثقف عقولنا، وأخذيتا  
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اىل معامل الرشد واهلدى، ونفخ ىف قلوبنا روح احلماس على الدين والغرية على 
صحة األستاذ    احلق فنحن نشكرفيك اهللا ونسأله لك كل خري وعافية. ادام اهللا

  واسبغ عليه ثوب العافية. 
  وتفضل بقبول الئق التحية وفائق االحترام واالجالل.

  
  يفتلميذك الو
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  العناصر:

دون   الذى حال  املانع  بينهما،  املودة  ذكر  الغرض،  االفتتاح،  الديباجة، 
  الكتابة إليه، االعتذار، اخلتام.

  الوىف وصديقى احلميم!أخى 
واهلنأة   اخلري  لك  وأردو  أشواقى  إليك  وأيث  وسالمًا  حتية  إليك  أهدى 

  وبعد:
فقد وصلت رسالنك معربة عن رقيق شعورك وصفاء ودك وصادق حّبك.  
وإنك قد عاتبت أخاك على أنه مل يكتب إليك منذ شهرين ومل يرد إليك جواب 

ه، مل مبنعىن من السابة طول هذه  رسالتك وحق لك العتاب. ولكن ليعلم األخ أن
قد  أنا  وما  املعذرة  منك  فأرجو  االبتدائية  الشهادة  االستعدادى المتحان  الفترة 
اذيت االمتحان منعمة اهللا وفضله على أحسن حال. وفرغت منه بعد ما استمر 

  شهرًا. 
فبادرت إليك الكتابة وإىن لعترف بتقصريى فاعذر أخاك. وإىن ألمكث 

املدرس السداد ىف هنا. ىف  إىل  اهللا  النتجة ولقد وقفىن  تظهر  أسبوع حىت  ة. حنو 
  االجابة فأرجو النجاح حقق اهللا ىل اآلمال ووفقىن وإيك ملا حيب ويرضى. 

وىف اخلتام نقبل من أخيك املحب أزكى الضيات وأكون سعدًا الو ذلك 
  حضرة الوالد اجلليل وإخوتك األعوة والسالم عليك ورمحة اهللا . 

  املخلصأخوك 
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  العناصر:

الديباجة، االفتتاح، الغرض التهنئة، سروره وسر وارالخوان، اخلتام رمتىن  
  اخلري والسعادة.

  أمتعىن اهللا يبطول حياتك   أخى املحب وصديقى الكرمي
نسلمت اليوم رسالة من أخيك الصغري وهى حتمل ىل البشرى بأن اهللا قد 

  بالشفاء وألبسك حلل الصحة والعافية فله عظيم الشكر على هذه املنة. من عليك  
أخى وصديقى اقد كنت أمسع األنباء خيطورة احلال وجفاء الدهر الغثوم  
فكنت أنقلب على أحر من اجلمر وأبيت أتّرع اىل اهللا وأبتهل إليه أن يعيد عليك 

إبال لك من صحتك ويسغ عليك ثوب العافية. فما أن مسعت تلك البشرى من  
مرضك حىت كدت اطري فرحا ولو كنت بيننا معشر االخوان لشهدت وجوها 
عليها نضرة الفرح وعيونا تلمع لضياء السرور، وقلوبا تفيض بالغيطة واالبتهاج،  
وكيف ال زنا هذه البشرى وأنت زهرة جملسا كل حيبك لكرمي سبحاياك وطهارة  

  حلقك وحّبك الدين واحلمية له. 
! إنك صديق أجد فيه لنفسى حسن املواساة ومجيل السلوى  أخى الوىف  

ىف كل نازلة فاحرص على حياتك واضن بطول بقائك وافرح بصحبتك وأخونك.  
  فنشكر اهللا تعاىل على هذه النعمة الىت ومبا لك ونسأله أن حيفظك من كل سوء. 

  ورمحة اهللا موالسالم عليك
  @
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  الديباجة،   العناصر:
الغرض التهنئة،مشاركته ىف األمل، وتسليته وختفيف مصابه، أحلث على :االفتتاح

  الصرب، طلب الرمحة للفقيد،  
  أخى املحب وصديقى احلميم احتية وسالمًا. :ختتامالا

يلغىن وفاة والدك فكان كسهم صائب وقع ىف القلب فاسودت الدنيا ىف  
  املصيبة عليك فالّرزء فادح واخلطب عظيم. عينىن، واكربت هذه 

أ  أعزك  تعتصم  مح أخى إىل  أن  األحزان وأردو  العزاء وأشاطرك ىف هبك  ل 
بالصرب وتستعني بالصلوة. وهذا هود أب املؤمن احلق وإمنا الصرب عند الصدمة األوىل  

ونفلتك  كما قاله النىب صلى اهللا عليه وسلم. والشك ىف أن هذه الفاجعة قد أكتك  
من طور إىل طور كنت قبل يومئذ ىف حضانة أبيك الفقيد هو يكفلك ويقوم بأمرك ،  
واألن ال إليك مسؤل. لفقيد فأنت اليوم نتوب عن والدك ىف تكفل إخوتك الصغار  
ومواساه مّسك اجلزينة. وأنت هلا بعد ذلك تعزية وسلوى. فتشجع أيها األخ الفاضل  

  بيل جبلد. أناه وحزم وعزم. واحتمل كل ماتالقيه ىف هذا الس 
أسأل اهللا ان يلهك الصرب وأن يغفر للفقيد ويسبل عليه مصائب رمحته 

  ورضوانه. 
  أخوك الوىف وصديقك احلزين
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  (لصديق أهدى إليك كتاب يف االنشاء)

  العناصر:

مزاياها،   دبيان  النفس  اهلدية ىف  الغرض(اثر  االفتتاح،  الشكر،  الديباجة، 
  اخلتام رمتىن اخلري والسعادة)

  حضرة األخ الفاضل.......
اّدلك من خري من   سالم اهللا عليك ورضوانه على أن تكون ىف خري ما 

  صحة اجلسم وسعادة الروح وعافية البال وبعد:
الطريقة  الشكر واالمتنان على هديتك  أبعث لك كلمة  يّسرىن جّدا أن 

هذا أسديت إىل سائر طلبة املدارس العربية  كتاب "......." واحلق أنك بعملك  
ىف اهلنديدا اال تتنسى وال يسعهم االستغناء عنه. واليدرك خطر هذا املجهود إل 
من عدوف عوواقيل هلذا الطريق وعاجل بنفسه، فرح هذا الباب، وحاول أن ينشئ 

ه  ىف الطلبة ذوق األدب الصحيح ويد رم على الترمجة واالنشاء فلم جيد بني يدي
رمسا بتبعه وال مثاال يقتديه وال معلما يهديه فجاء كتاب األخ الفاضل سد اهلذا 

  الراغ وقضاًء لتك احلاجة، واداء بذلك الواجب. 
هذا وقد تصفحت الكتاب ووققت على كل فصل منه فوجدته وافيا ىف  
املوضوع، وأحسن ماكنت أحب أن اراه ورأيت أن هذا األسلوب يرسم للتلميذ 

ء ويوضح هلم مناهجه ويرشدهم إىل صحة التعبري والترمجة ويأخذم طرق االنشا
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إىل املستوى املطلوب ىف أقرب وقت وأسهل طريق وحيفظهم من األخطاء الغاشية  
وجيعلهم مبشيئة اهللا وعونه. يتذؤقون حالوة األدب العرىب ومييزون بني كالم عامى 

آن الكرمي ومعرفة االعجاز  متبذل وبني كالم عال بليغ. وينتهى م إىن فهم القر
ىف بالغته وأسلوبه وتلك هى الغاية املنشودة الىت ألجلها تدريس العربية ىف البالد  

  النائية عن الناطقني بالضاد.
هذا وأعود أشكر الصديق الفاضل عمله وإهداء  "نسخة من الكتاب فان 

ى سعة  املهدية تنّم عن إخالصه وصدقه ووفائه باالخوان كما أن عمله يدل عل 
العرىب، وختامًا  األدب  اجلهيد ىف  بالكتابة وبذل جهده  ودرسه وطول ممارسته 
أسأل اهللا سبحانه وتعاىل لك كل توفيق وسداد. وتفضل أخى بقبول أصدق أيات 

  التقدير والوداد والسالم عليك من مثن على فضلك ورمحة اهللا وبركاته. 
  لألستاذ عبد اهللا عباس ، الندوى 

    



١٩٤ 
 

×a��Š@kn��Ûb�@ògÛ�ß@ó�ª@‹í‡���Ü�Ç@ò��îi‹�îßý�a@ò����@ò@ @
  تريد االشتراك فيها 

  العناصر:
الديباجة، االفتتاح، الغرض التهنئة (ذكر العالقة الدينية وه محة األفكار، ذك  

  مزية املجلة والثناء على أسدوا. إرسال النفود لبذل االشتراك السنوى، اخلتتام. 
  جملة ...... الغّراء حضرة الفاضل اجلليل مدير 

احييكم بتحية االسالم وأدعو لكم بكل جناح فيما أخذمت على عاتقكم  
  من أعباء األمة االسالمية من إصالحها وإرشادها إىل غايات عالية وأغراض نبيلة.
وقد   متقاربون،  مواطنا  وتباعدت  ديارنا  تناءت  وان  املسلمني  حنن 

ر الدين. وفوق ذلك ما يوحدنا من وصلتنابكم صلة االسالم وربطنا وإياكم أواص
وجهة األفكار يف إصالح املسلمني من أم ال يتقدمون وال يصلحون اال اذا متكوا  
ومرمي  أعينهم  نصب  االسالم  تعاليم  وجعلوا  بيله  واعتصموا  االسالم  باداب 

  أبصارهم.
وصفاء   هلجتها  صدق  فأعجبنا  الغراء  جملتكم  أعداد  بعض  قرأنا  وقد 

وحالوة جم،    ديباجتها  وعلم  رائع  أسلوب  من  جنابكم  فلم  امتازيه  وما  لغتها 
فاحببنا ا نشترك فيها. وها حنن مرسلون إليكم بدل إال شتراك لسنة كاملة بيد 
أننامل نعلم مع بذل اجلهد مقدار النقود خلارج البالد قرمبا يكون املقدارأ قل مما  

تعلمونا،   ان  ، فاذا كان كذلك فنرجو من مساحتكم  نبادر إىل إرسال عينتموه 
  البقية إليكم ان شاء اهللا.

  وتفضلوا ىف األخري بقبول الئق التحية وفائق االحترام.
  اخوكم يف الدين
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  عالء كلمة اهللا ورفع شاا بنفث قلمه) (يسعى إل

  
  تشكر على مساعيه وتطلب منه مؤلفات 

الديباجة، االفتتاح، الغرض والتهنئة على مساعيه اجلميلة وسعيه   العناصر:
املشكور يف إحياء دين اهللا، وااخلتام. (متنىى اخلري والسعادة) حضرتة الفاضل  

  األجل حتية وسالمًا. 
على  مسلوًال  وسيفا  واملسلمني،  الالسالم  الإلسالم  حور  اهللا  أبقلكم 

عيش رغيد وظل ظليل، وعزوشرف  الباطل، متحون به ظالم الفسق والفجور. ىف  
  وتكلؤكم عني اهللا تعاىل وينصر كم بتأييده. 

املمتعة   انكم  منشور  ولكن  لقاء  سالف  وال  تعارف  قدمي  بكم  ليس ىل 
ومؤلفاتكم اجلليلة قد طالعت منها البعض فوجدت فيه تعاليم االسالم الصحيحة  

مها اكربته ىف زمان  والوّد على املنكر ومفاسد هذا الزمان من الزندقة واالحلاد.  
عّز النصر فيه لالسالم وتعاليمه فاحببت ان اهنئكم، حيميتكم االسالمية مما أقد 
متم عليه من السعى ىف الصطالح الديين واعالء كلمة احلق ورفع شأنه ىف بالدنائية  
عن مهد العروبة واالسالم، كما أهّنئكم جيهودكم املباركة ىف صقل افكار شباب 

وتقومي الداعوة  املسلمني  اخلالعة  املدنية  مهاوى  من  وإنقاذهم  الزائغة  ارائهم   
  فحياكم اهللا وجزاكم خريًا عن االسالم واملسلمني. 
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ورأيت ان اشترى مجيع مؤلفاتكم وما أخرجته ادارتكم من املنشورات  
  املمتعة، وها أنا مرسل إليكم مخسني روبية والبقية أدفع عند استسالم الربيد. 

  م فائق التحية واالحترام.  تقبلوا ىف احلتا
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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  ية)نجما ة(يرجو فيها منح 

الديباجة، االفتتاح ، الغرض، عجزه عن أداء النفقات مبوت أبيه،   العناصر:
  واالجتهاد، اخلتام. طلب املجانية، االتصاف مبكارم االخالق، اجلّد 
  حضرة املرىب الكبري ناظر مدرسة........ 

أتقدم إىل مقامكم السامى بكل تعظيم وتبجيل ملتمسان أن تشملوا رجائى  
  حبسن رعايتكم ومجيل عنايتكم وبعد: 

نفدت فساءت   املال  وبقية من  الثروة ذهبت،  آثارة من  لوالدى  فلقد كان 
عن دفع املصروفات سببًا ىف انقاطاعى    احلال، وأظلم املآل. وخفت أن يكون عجزى 

متام  إ عن املدرسة، فلجأت إىل رحابكم راجيا أن تكونوا عونا ىل على طلب العلم و 
  دفعها.   الدراسة فتقررون إعفائى من النفقات املدرسية الىت مل يعد ىف قدرتنا 

ومها جيعلىن واثقا من إجابة ملتمسى مطحئنًا إىل حتقيق رجائى، أىن كنت  
ه املدة الىت قضيتها باملدرسة، من احسن التالميذ اخالقا جمدا ىف دروسى،  طوال هذ

اذ كنت  االمتحان،  نتائج  فيه  وتؤيدىن  األجالء  األساتذة  يشهد ذلك حضرات 
  األول ىف كثري منها... الزلت ياسيدى مناط الرجاء ومعقد األمال. 

  وتفضل بقبول امسى حتياتى وفائق االحترام. 
  (ماخوذ) 

  هـ بالسنة...... فصل١٤ىف...../......./ 
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 ألق الضوء على أصول كتابة الرسائل .  -١
 سلط الضوء أنواع الرسائل. -٢
 اكتب الرسالة إىل مدير اجلامعة ترجو فيها املنتحة الدراسية.  -٣
 إليك كتابا يف اإلنشاء. اكتب رسالة إىل صديق اهدى -٤
 ما هى الغاية من كتابة الرسالة.  -٥
 الضوء على خمّطط الرسالة بالتفصيل.سلط  -٦
 اكتب رسالة إىل زميلك تدعوه إىل قضاء العطلة السنوية عندك.  -٧
 اكتب إىل زميلك تستعري منه بعض الكتب .  -٨
 القراءة. د و ّد وتب رسالة من والد لولده حيثه على اجلكا -٩

 .االغتذار لهتقدم اكتب رسالة إىل صديقك   -١٠
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 موالنا عبد املاجد الندوى  ٢اإلنشاء، جمعلم  -١
 موالنا حممد رابع حسيين ندوى  ٣معلم اإلنشاء، ج -٢
  للشيخ حممد بشر ١مفتاح اإلنشاء، ج -٣
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  : شكيل أمحد مجع وترتيب
  مراجعة: د. مسيع اهللا زبريي 

@ @
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  الصفحة   العنوان  الرقم

  ٢٠٢  األهـداف   - ١
  ٢٠٣  التعـارف   - ٢
  ٢١٧  األسئلة  - ٣
  ٢١٨  املراجع   - ٤
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الطلبات  أقد   من  الطالب  إليه  حيتاج  ما  الوحدة  هذه  يف  وردنا 

  كطلب:  واالستدعاءات الوظيفّية املختلفة يف شىت املجاالت 
على  لاللتحاق،   لمساعدة لو،  رةغالشا  ة فيظللوو  ، التاشريةوللحصول 

ولإلجازة بسبب مرض أو أمر هام وغري   ،شتراك يف الرحلة اجلامعيةلالو  ،  املالية
  ذلك من الطلبات.

  @
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  وفهم هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:بعد قراءة  

 املختلفة يف شئ املجاالت.كتابة الطلبات واالستدعاءات  -١

 يتعرف على الطلبات الوظيفية وغريها. -٢

 يكتب بسهولة ما حيتاج إليه من طلبات يف حياته اليومية. -٣

  

  @
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 اهللا حفظه  آباد، بإسالم العربية اللغة  معهد مدير ري بش حممد  الشيخ الفضيلة صاحب إىل

  وبعد  وبركاته، اهللا  ورمحة عليكم السالم

 أكملت حفظ  كنت عامل  ري م بن الرمحن  قيعت الطالب  بأين  علما  سعادتكم فأفيد 

 السنة هذه  خترجت  وقد املاضية، السنة اإلسالمية  اجلامعة  يف  تعاىل  اهللا  بفضل الكرمي القرآن

 يل  واآلن كوجرانواله، مدينة من  ممتاز بتقدير ) علمي قسم ( احلكومية الثانوية املدرسة  يف
 شاء  إن  العربية اللغة معهد  يف لديكم الشرعية والعلوم العربية اللغة دراسة يف شديدة رغبة

  معهدكم عن مسعة طيبة مسعت ألين .تعاىل  اهللا

دات نَ ستَ مجيع املُ  به ًاقفَ رْ ُم الطلب هذا إليكم  أرفع لذلك  أيب ذلك  وافق على وقد 
 أن  فألتمسكم    ....امليمون مبعهدكم  بااللتحاق يل تسمحوا أن اءً رج املطلوبة والشهادات

 بالربيد  عنواين على الالزمة باملعلومات وكذلك بذلك فاديتإو يف املعهد  بقبويل تتكرموا

  عليكم  والسالم ....التقدير وحسن  الثناء مجيل ولكم 

  املقدم

   عامل ريبن م  الرمحن قيعت
  . مادل تاون  يب- ۳۵ رقم مرتل العنوان،

  کوجرانواله .للبنني احلكومية املدرسة الثانوية جبوار

 م ٠٦/٢٠٢١/ ٢٥: يف

 
 

  @
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 کوجرانواله عامل ريم  بن الرمحن قيعت الطالب  إىل

 

  وبر�ته اهللا ورة عليكم السالم 

 املعهد  ذا لاللتحاق طلبك  أباد بإسالم  العربية اللغة معهد إدارة تدارست فقد 

 شريطة عليه وافقت املرفقة املستندات من  التأكد  وبعد .م۲۰۲۱/م۲۰۲۰ اجلاري  للعام

 . تعاىل اهللا شاء  إن  م ٨/٢٠٢١/ ١٢  ىف  املعهد يف سيعقد الذي القبول امتحان  يف املشاركة 

 هذا يف  املكتبة الدرجات تكون حسب االلتحاق سوف يف األولوية بأن  علما 

 الذي املعهد  دليل من  نسخة إليك ونرسل املقدمة الشهاداتإىل    االلتفات دون األمتحان 

 وطريقة لدينا توجد  اليت والتسهيالت التعليمية الدورات عن املعلومات كافة على حيتوي

 الطالب  أمر ويل يتحملها اليت املصاريف تفصيل وكذلك فيها، والطالبات الطالب قبول

 . وتوفيقا علما اهللا زادك .املعهد  ذا يلتحق الذي

  

 عليكم والسالم

  العربية اللغة  معهد مدير و

  آباد اسالم

  ٤٥:رقم 
  م ٢٠٢١/ ٦/ ٢٨يف 
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   باكستان  .آباد سالمق إاملؤ السعودية العربية اململكة سفري  سعادة إىل
 

  وبعد  وبركاته، اهللا  ورمحة عليكم السالم

غة العربية جبامعة الل قسم  يف باكستاين وأدرس  ميم  شاب  يْ بأنِّ قادةباإل تشرففأ
ة وزيار العمرة أداءإىل    طويلة ةّدُم منذ وأشتاق .  املاجستري لةرحم يف بنجاب اس اوربنجاب  

النيب زيارة ضرحيه   ن سعادتكم أن م فالتمس.  املباركبيت اهللا احلرام والصالة يف مسجد 
  .الهور يف صادر ۵۲۷۸۳۸ سي رقم: سفري  جواز يف ميةعمرة ال  تأشريةتتكّرموا مبنحي  

  .اجلزاء خري كم يزِ جْ يَ  أن تعاىل اهللا وأدعو جدا، لكم  شاكرا كون سأو

   ا.  بركاته و اهللا  ورمحة م كعلي والسالم

   م  ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۰۴ 
 

   فيصل حممد
   ج/۲۸ زلـمن :العنوان 
  الهور  .راوي کلشن
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  تعالی  اهللا  حفظه مسيع اهللا زبرييالدكتور ذاألستا يلةفض  إىل

  . بالهور بنجاب  جامعة العربية، اللغة قسم  رئيس
  

  وبعد  وبركاته، اهللا همحور عليكمالّسالم  

 الكلية يف  السنةّرجُت هذه  خت قد ،رمحان ال عبد:  الطالب ِنّيبانَّ  علمافأفيد سعادتكم  

 مسعت مسعة   دراسية يف  شديدة  رغبة  اآلن يل و. سرکودها مدينة من  ممتاز  يربتقد  ةمّيحلكوا

 معه م قد  ألين  تعاىل؛ اهللا  شاء إن العربية اللغة  قسم يف تبلديکم يف   وآداا العربية للغةا

  قيم  عن طيبه

 ةبولاملط والشهادات املستندات  مجيع به  ًارفقم الطلب هذا إليكم ع أرف لك  ذ ول
 سم الق يفإفاديت   مواتكّرت أن  كم تمسالف قر،ملؤا سمكم بق بااللتحاقتسمحوا يل   أن جاءً ر

،  التقدير حسن و تاءّثال مجيل  ولكم  .بالربيد  عنواين  على الالزمة باملعلومات ذلككو  بذلك
  والسالم

  مقدامل

  ۸۴ رقم  مرتل :العنوان رمحن  ال عبد 
   کودها  سر،   تاؤن  الئتيتس

 م ٢٠٢١/ ٦/ ١٤يف 
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   الهور  نطقةمب التوظيف  مكتب مدير سعادة
  

 هوريةالال وقت نواي جريدة  يف  الصادر  اإلعالن  على إطالعي بعد  الفاضل سيدي

   الصادرة 
 م ٢٠٢١/ ١٢/ ۱۳ يف

العربيةشاغ وظائف  عن  اللغة  ملحاضري  حضرتكم إىل    م أتقّد بأن  شرف تأ ، رة 
 : يلي كما فهي وخربيت مؤهاليت عن نفسها أّمايفةظ للو

 الهور،  يف يسرأ ومسقط بنجاب،  إقليم  ان سّك من أنا  سنة،  ٢٤ العمر  من يل

 تخترج  كما املدينةهذه   يف احلكومّية   املدرسة  يف  تنمو  بدرجات  ةالثانوّي دراسايت  تلّقيُت  وقد 
 بالدرجة العربية اللغة يف املاجستري شهادة علىحصلُت  و بتفوق بالهوركلية احلكومية  ال يف

 شهادة على ت  حصل قد ذلك إىل    وباإلضافة   بنجاب جلامعة التابعة الكلية الشرقية ن م األوىل

  . اإلسالمية الدراسات يف املاجستري وشهادة ةالتربّي يف البكالوريوس هادةشو يةبرعال فاضل
 بالهور، ةّيموكاحل النموذجية باملدرسة العربية اللغة علم م  وظيفة  يف نتُ عّي وقد 

 سنتني. ملدة  ةيبعر ال اللغة  مأخِد أزال ال حيث

 الكليات إحدى  يف حاضركم  العربية خبدمة اللغة أقوم أن يفملّحة   رغبة ولدي هذا

 صادف  فإذا ظيفيةالو  هذه ام إليه  حيتاج تنيلال ربةواخلِ  الته املو أمحل يْ نِّأ كما ةمّيكواحل

 امتحانٍ  ألي  للجلوس مستعد  يْ نِ نَّ فإ وكذلك  جدا ًاركمتش أو يْ نَّنِ إف لديكم  الً قبو هذا  طليب 

  ًا.حماضر تعييين قبل اختيارٍ  أو

   يقولتتفضَُّلوا بقبوٍل فائِق احترامي وشكري   أن سيدي يا وأرجو

 املخلص       م ۲۰۲۰ ديسمرب١٤ يف

   الهور تاؤن، مسلم ۳۲ عبدالوهاب  أمحد
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  .بنجاب جبامعة ربيةعال غة لال قسم  رئيس السعادة صاحب حضرةُ 

  وبعد  وبركاته، اهللا ورمحة  عليكمالسالم  

 أن  وأريد  املاجسري  من األوىل  السنة يف  ويلبق مت  وقد  بيةرالع اللغة طالب يْ فإنَّنِ 

 املدارس يف  ُعاجلمي يدرس و ةوخ إ  هثالثو أختان  يل :عائليت ظروف إىل    م حتك امس ألفت

 وال األيام  هذه  يف العمل عن عاطل  وهو ظيفةو من أيب تقاعد  وقد املختلفة ياتوالكلِّ

 يساعدين من  يل وليس واملالبس الكتب مصاريف  ويتحمل ةاجلامعّي مرسوال يدفع  أن  يستطيع 

  امالي

 الرسوم اءعف بإ التفضل م منكجو أر أن  أملك إال ال القاسيةهذه الظروف     فيف

 رغبة شديدة  فيها غبأ اليت راسةد ال استمرار من نأمتكَّ  لكي  ةاملالّي باملساعدة مّروالتك

  أكون شاكرًا حلضرتكم 

  فائق االحترام  بقبول تفضلواو.  خري اهللا  وجزاكم 
  

  طالبكم الويفُّ
 عبد اهللا 
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 - حفظه اهللا ورعاه -مسيع اهللا زبريي  الدكتور األستاذ يلةفض

  بالهور بنجاب جبامعة العربية اللغة قسم  رئيس

  

  وبعد  وبركاته، اهللا  ورمحة عليكم مالالّس

 آباد،  إسالم ارةزي يريدون  العرّيب القسم  وطالبات بطّال أن  علىفقد اطلعُت  

لث لذلك انظمها وقد  زية،ركامل باكستان  عاصمة تعليمّية   خالهلا  يزورون  امأّي الثةرحلة 

العلمّية   و آباد  إسالم  مدينة  أيضا وأنا  ارة بالزّي اجلديرة أماكنها و وجامعاا ومعاهدها 

 زور أ أن   أحبُّ ذلك وك  العامل،  ن ُدُم ث د ح وأ أمجل  من  هي  اليت  دينةامل  هذه لزيارة  قوَّ شأت

 . ذلك قبل رها ُزأ مل  ألين وجامعاا، ةالعلمّي معاهدها

 من نأمتّك ىحّت الرحلة هذه   يف للمشاركة نذاإل بإعطاء أرجومنكم التفّضلاذ لف

  ع متُّ التَّ 

 . والطالبات الطالب  زمالئي مع  اجلميلة حلة ذه الّره  من اةفواإلست

   متنيايت أطيب وتفضَّلوا بقبول فائق احترامايت و
 

   املطيعكم  طالب
 عبد الرمحان
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  اللغة العربية، العلوم قسم  رئيس املحترم السيادةحضرة  
   بشاور جامعة

  !وبركاته اهللا  ورمحة عليكم السالم

 عرضأ   الواجب  واالحترام املسنون السالم بعد  ........... املوقر األستاذ  فضلية

 .بشاور  جبامعةاللغة العربية،   قسم  يف ظاللكم  حتت کیذو جمتهد  طالب انين تكم حضر إيل

 . مساأل  من الشديدة واحلمى بالزكام  تُ بْ صِ أ احلظِّ سوء من ولكن يوم كل  القسم حضر أ

  جلأ   ومن  ،الدواء وتناول باالستراحة فأرشدين احلاذق الطبيب إىل    ذهبت

  .سبوعِلأ  العطلة أعطين  فضلك من  فلذا.  القسم إىل    احلضور  تطيع أس ال ذلك

   االحترام فائق وتقبلوا
  البار كم تلميذ 

 )ولیاأل السنة( ري املاجست يف  الرمحن عباد
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  بشاور جامعة  لغة العربية،ال قسم  رئيس املحترم  السيادة حضرة

   مهم  مرأ جل أ من جازة  اإل:   العنوان

 ! وبركاته اهللا  ورمحة عليكم السالم

إىل   ذاهب يْ أّننِ  حضرتكم إىل    عرضأ الواجب االحترام بعد  املوقر االستاذ فضلية
 تعافوين أن  حضرتكم من لتمسأف  اجلامعة يف حضرأ ن أ  قدرأ  ال وهلذا مهم  مرأل  الهور  مدينة

 ء. ۲۰۲۱ رايربف ۳ الی ايرربف من يامأ ثالثة غيايب يف

  الشكر جزيل ولكم 

  العارض     م ۲۰۲۱ / ۰۱ /٣١الرقوم:  
  

  تلميذكم املطيع
  عبالرحيم، املاجستري يف اللغة العربية 

 (الصف اآلخر) 
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  بشاور جامعةلغة العربية،  ال قسم  رئيس املحترم  السيادة حضرة

  الرسوم عن عفاءاإل طلب   :العنوان 

  !  وبركاته اهللا  ورمحة عليكم السالم
 نينأ حضرتكمإىل    عرضأ الواجب االحترام بعد ............. املوقر الرئيس فضلية

 ذا  تالتحق  ن واآل السابق االختبار يف جنحت وقد  للماجستري األوىل السنة يف طالب

 عن  تعفونی ن أ   حضرتكم  من فالتمس السنة هلذه واجباتی داء أب ستطيع أال   ولكن الصف

  .اجلامعة رسوم

   .العمر بطول لسيادتكم  الداعني من  كونأ
   العارض           م٢٠٢١/ ٢٦/٣:  املرقوم

  املطيع  تلميذكم 

   مان ي سلحممد  
  ٥٢١:  الدراسي رقم 

 قسم اللغة العربية 
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  بالهور التوظيف مكتب مدير السيادة  صاحب حضرة

 ! املحترم سيدى

 شهادة على وحصلت العمر من وعشرين ثالث يف شاب رجل ينّنأ سيادتكم  على عرضأ

ه. وظيف يةأ على  احلصول يف فزأ مل ين ّنأ سف األ مع ولأق ذلک ومع العربية اللغة يف املاجستري
 عن  خربين أ وكذلك للوظائف املتقدمني  ضمن  يمساا  تسجلو نأ سيادتكم من لتمسأف

 املذكور على العنوان  املناسبة الوظيفة على للتعيني الشفويأو   الكتايب لالمتحان احلضور

  .دناهأ

  وفائق الشكر جزيل وتقبلوا .الصحة  ومتام العمر لطول لسيادتكم  تعالی اهللا دعوأو

  .االحترام

  خادمكم 

   عبداهللا
  ۴۱ :اجللوس رقم 

 : الطلب هذ  مرفقات

   Â&h ��) الشخصية للبطاقة  مصدقة صورة.  .والوثائق للشهادات مصدقة صورة 
  .للوظيفة املطلوبة للمعلومات  Statement] ان يب
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 ! وبعد  وبركاته، اهللا ورمحة  الم عليكمالّس

   لكم أصرح بشاور منطقة من م۱۹۸۰ د يموال م١٩٩٩اليد مو من  زيعز فهد  :مقدمه

 سنتني منذ  العمل  عاطل  ين أّن ذلك ورغم  االقتصاد  يف  البكالوريوس شهادة  على  حاصل  إنين

 ألسريت الوحيد  املعيل أنين ومبا منها أستفيد  أرض قطعة أي أملك  ال أنين علما وأحيطكم 

 جزيل ولكم لديكم الشاغرة  الوظيفة يف  وتعييين م التكّر سعادتكم  من والتمس أرجو  لذا

   ۔واالحترام الشكر
 

  لطلب  مقدم 
  
  عزيز حممد  بن عزيز فهد  

  بشاور ة:منطق

  آباد  فقري:   القرية
  م ۲۰۰۸�۱�۲۹ : التاريخ 

   



٢١٦ 
 

ëÜ���k fiÛu���ñŒb  

  !املحترم مدير حضرة

 

  ! وبعد  وبركاته، اهللا  ورمحة عليكم السالم

  املدرسةإىل    أحضر أن  أستطيع  وال  مالريا حبمى حمموم یْ فإّننِ 

  ۔ ليومنياإلجازة   منكم فأرجو

   وبركاته اهللا ورمحة  عليكم  والسالم اجلزيل الشكر ولكم 
 

 اإلجازة  طالب

  التاسع  الصف  متعلم  د يمح

 م ۲۰۲۱ ابريل ۱۲ :التاريخ
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 طلب منه اإلجازة من أجل املرض. تاكتب طلبًا إىل رئيس قسم اللغة العربية   -١

 مرمهم . أطلب منه اإلجازة من أجل تاكتب طلبا إىل رئيس قسم اللغة العربية   -٢

 ة. ّيشتراك يف الرحلة اجلامعإىل رئيس قسم اللغة العربية لال  ًااكتب طلب -٣

للمساع -٤ العربية  اللغة  قسم  رئيس  إىل  طلبًا  املالية  اكتب  الرسوم فع واإلدة  عن   اء 
 الدراسّية.

 . اللغة العربية بأسلوبك أنتلتحاق مبعهد  اكتب طلبًا لال -٥

 . للوظيفة الشاغرة بأسلوبك أنت طلبًا إىل مدير مكتب التوظيف   اكتب -٦
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نشاء، ج  -١  ي مو�·3 أبواcسن الندو ، ١معo ا� 
نشاء، ج  -٢  ، مو�·3 عبد ا$اجد Õ ٢معo ا� 
٣-   ( نشاء، مباحث ]3   أ. د خالق داد ملك اÆادثة وا� 
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  : شكيل أمحد مجع وترتيب
  د. حافظ حارث سليم مراجعة:  
  نازية كوهر    
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  الصفحة   العنوان  الرقم

  ٢٢١  التعـارف   - ١
  ٢٢٢  األهـداف   - ٢
  ٢٢٣  بائع الطرابيش والقردة  - ٣
  ٢٢٤  الثعلب والعنب   - ٤
  ٢٢٥  د وثعلب أس  - ٥
  ٢٢٧  غراب ذكى   - ٦
  ٢٢٩  عدالة القوي   - ٧
  ٢٢٩  الذئب واخلروف   - ٨
  ٢٣٠  قصة ملحد مع اإلمام أىب حنيفة   - ٩
  ٢٤٠  األسئلة  - ١٠
  ٢٤٣  املراجع   - ١١
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قد أوردنا يف هذه الوحدة بعض القصص واحلكايات اجلميلة السهلة  
    القراءة.ى مالديه من القدرات ملهارة مّ ليذوقها وين

وكذلك ألن حيصل الطالب على املفردات والتراكيب واملصطلحات  
  اجلديدة. 

وكذلك املعارف والثقافة يف جماالت خمتلفة من خالل قراءة القصص 
  املختلفة.
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م هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عJ: ر بعد ق     اءة و)3
)١( Jت�ة    يتعرف ع 3Æمي�7 ا bcتاج إليه من بعض القصص ا (j ما �ãوûيكتب ب

) حياته اليومية.   طلبات ]3
ديدة.  )٢( bcمن ا$فردات وال�ات ا ٍ (tقدر كب Jصل ع (j أن 
)٣(  .ã اص 3cسلوبه ا � b· ة جدًا (tأن يكتب قصص قص 
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 ة.دقر املكان  ذلك يف  وكان  م.  النو فأخذه ليستريح شجرة حتت  طرابيش بائع  جلس
 ولبسه، طربوشا قرد كل فاختطف.  تقلده أن  أحبت األمحر طربوشه بسا ال الرجل رأت فلما

  .الشجرة إىل    به وصد 
 وعلى الشجرة فوق القردة رأى مث  ه.طرابيش جيد  مل  نومه من الرجل انتبه  فلما

 . شيالطراب رؤوسيها
 القرية، فقلدته  قردا به طربوشه ورمی  فرتع طرابيشه، ا  يسترجع  حيلة يف ففكر

 .  سبيله يف ومضى شه،يطراب ومجع  الرجل، ّرفسُ  .الرجل به ورمی طربوشه قرد كل ونزع
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   .ناضج عنب عناقيد  منه تتدىل شيعر حتت احلر شديد  يوم يف ن جوعا  ثعلب مر

 يستطع  مل  ولكنه جوعه، ليشفي ا العناقيد إىل    ليصل حيلة كل وبذل منها، يأكل أن  فأراد
  :يقول وهو ترکها عجز وملا .عنه  بعدها لشدة إليها الوصول

  ."ناضج  غري لوجدته إليه وصلت ولو حامض، عنب هذا"
  .إليه الوصول يستطيع  ال الذي الشيء عن  نفسه العاجز يّليس وهكذا
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 بنفسه ألقى و، فتمارض. املعيشة يف لنفسه شئ على يقدر فلم ، ضعف و سٌدأ هرم

  . وأكله الكهف داخل  افترسه يزوره وش أتاه كلما كان  و،  الكهوف أحد  يف

   : له قال و بعيد، من عليه سلم  و الكهف باب على وقف و،  ثعلب فأتى

   ؟ الوحوش سيد  يا حالك كيف

   ؟ احلصني أبا يا تدخل ال لك ما : األسد    له    فقال

 أقدام آثار عندك اين أرى  ري غ،  الدخول أريد  كنت قد ،  دیيس اي : الثعلب    له    فقال
  خترج مل و دخل
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 . منها فسخر،  ببطءٍ  تسري فاءسلحأرنب   .رأي

 األرنب قبل.  البعيدةإىل    مسابقها  أن  األرنب من وطلبت السلحفاة غضبت
 جيد  فلم  وراءه وتطلع  الشب، كثرية أرض اىلوس حىت بسرعة جيري انطلقو ضاحكا

 .شجرةٍ  ظل فنام حتت السلحفاة
 .ولسالك األرنب تنتظر وجلستالنلة،  إىل    وصلت حىت سريها تابعت فقد .  السلحفاة أما

  ال ينفع الّندم.  ساعة فندم .سبقته قد  السلحفاة فوجد  األرنب استيقظ
  

ÛaflvČäÛaë@Ž†‹ÔbŽŠ@ @

وهو راكب عليها، وكلما شق منها  حكي أن قردا رأى جنارا يشق خشبة  
  ذراعا أدخل فيها وتدًا. فوقف ينظر إليه، وقد أعجبه ذلك.

ليقلده، وركب اخلشبة،   القرد  فقام  لبعض حاجته،  النجار ذهب  إن  مث 
ه ىف الشق. وملا نزع الوتد، لزم الشق على ذنبه، فكاد يغشى عليه من فتدىل ذنب

  .على تلك احلال. فأشفق عليه وخّلصهاألمل. وحني عاد النجار إىل عمله، وجده 
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عطش غراب فمشى يبحث عن ماء، ورأى على بعد جّرة فجرى إليها. فلما دنا 
منها وجد ىف قاعها ماء قليال. ولكنه مل يستطع أن يشرب. فجعل يفكر ىف حيلة لرفع املاء 

ورمى ا ىف اجلرة. فارتفع إليه. ونظر حوله فرأى بعض احلصى على األرض فأخذ حصاة  
  املاء قليال، مث ألقى حبصاة أخرى فزاد ارتفاع املاء. 

ظل الغراب ينقل احلصى حىت وصل املاء إىل ُعنق اجلرة. وشرب حىت ارتوى وجنا 
    من اهلالك حبسن حيلته.
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نصيب وجد قطان قطعة من اجلنب فاختلفا على قسمتها، وطمع كل قط ىف  

  أكرب. مث ذهبا إىل صديقهما القرد ليقسم بينهما. 

أحضر القرد ميزانا، وقسم القطعة إىل قسمني: قسم كبري، وقسم صغري، ووضع 
كل قسم ىف كفة. مالت كفة القسم الكبري، فأكل منها القرد لقمة كبرية، فمالت الكفة 

القطان ينظران إليه ىف الثانية. وظل يأكل من كل قسم لقمة حىت أكل قطعة اجلنب كلها، و
  حسرة وندٍم. 

قال القط األول: لو رضى كل منا بنصيبه ملا ضاعت قطعة اجلنب، ولوال الطمع ما 
  كان الندم. 

   وملاذا الندم؟ هذه هى عدالة القوي.   قال القط الثاين: 
  @
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له الذئب: أقبل ذئب ماكر على خروف صغري، يشرب من ر، فأراد أن يفترسه. فقال 
  ملاذا تعكِّر على املاء أيها األثيم؟

  فقال اخلروف الصغري: كيف أعكر علي املاء وهو يأتى من عندك؟

  فقال له الذئب: هل تكذبىن اآلن، وقد شتمتىن ىف العام املاضى؟

  فقال له اخلروف: إنىن صغري، ولدت ىف هذا العام فقط. 

ط، فال بد أن الذى شتمىن ىف العام إذا كنت ولدت ىف هذا العام فق  فقال له الذئب: 
  املاضى أبوك، أو أخوك، أو أحد أقاربك. 

  بعد ذلك هجم الذئب عليه وأكله. 

جاء ىف احلكم: "إن القوي خيتلق الذنوب ضعيف كى يقتله". فكن دائما من األقوياء، وقد  
  حىت ال لك مع الضعفاء. ما أحسنها من حكمة! 

  
  @
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، وقال له: حيكى أن ملحدا دخل على اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور يف بغداد

  فما دلیلکم على ذلك؟" "أنتم أيها املسلمون تؤمنون بوجود اهللا،  

فأسل اخلليفة إىل اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا ُيْعلمه خبرب هذا امللحد، ويدعوه 
أيب حنيفة رمحه اهللا يعلمه خبرب هذا للحضور من أجل إقناعه. أنتظر امللحد جميء اإلمام 

امللحد، ويددعوه للحضور من أجل إقناعه. انتظر امللحد جميء اإلمام، وطال النظاره. 
  ليفة عن سبب تأخريه، فقال: وأخريا حضر، فسأله اخل

تعلمون أنه يفصل بني داري وبني دار اخلالفة ر دجللة، فلم أ<د مركبا ينقلين 
من شاطئ إىل شاطئ. وبينما أنا على هذه احلال، إذ وجدت ألواحات من اخلشب 

اجتمعت وألفت سفينة، مث دخلت املسامري بني هذه األلواح، وكونت سفينة. فد خلتها 
  النهر، مث حضرت إىل داراخلالفة".  وقطعت ا

  ما كاد اإلمام يتم كالمه حىت عال ضحك امللحد، وقال للخليفة: 

  "أ هذا هو العامل الذ يريد أن يثبت يل وجود اهللا ؟! 

  فأجابه اإلمام: "وما وجه استغرابك؟" 

 فقال امللحد: "وهل من املعقول أن يتم صنع السفينة بدون صانع؟" 
"إذا كنت تستغرب صنع سفينة بسيطة من نفسها، فكيف تقول:   اإلمام:فأجابه  

وأرضه اجلميلة وما فيها من آيات إن هذا الكون العظيم بسمائه البديعة وجنومه املتأللئة  
  وحيوانات عجيبة ونباتات منوعة وحبار مائجة، كل ذلك حدث من نفسه" 

  . فبثت امللحد، وسارع إىل اإلميان بوجود اخلالق العظيم 
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ا   b  م وذهبc أّن �با »ق من مطبخ صاحبه قطعة , (jر ليا �ها،  إ Z شا-�  3

ا منه فوثب فIّا وقف رأى ظ�7ّ ]3 ا$اء فظنه �با   3ëتط 3 (j م نعزم أنc ه قطعة أخر  و]3 .3
نه أضاع   ه فتكذرو اسف �� ال¦� Fنت عنده عJ الظل شيئا وسقطت قطعة اللحم من .3

ا ا$شقة.  b كتسا   بدون فائدة بعد أن Fبد ]3 ا
 ã ا دي« فقال 3ل فتصJ ح, اّن ثعلبا مّر ]3 الّسحر بشجرة فرأى فو)� 3tا�ت

 b·هاد Zا فو �
 �À خلف الشجرة فايقظه فنظر الثعلب فرأى ال0ب ·3 اعة فقال اّن ا�مام ·3 bÉ
�Ü فنصJ، فقال قد انتقض   وضو�Ü فاصbt ح¦� اجدده. فناداه الديك ا�·�

  
òíbØy@

ا مادام اcداد يعمل شغÌً، فاذا Fن  �
 ال ·3 3 , اّن حّدادًا Fن ã �ب وFن � �) (j
ا يستيقظ ال0ب، فقال اcداد يوما لل0ب ·)  3 btوا خ� لس هو وا�ابه ليا b (jفع العمل و (�

عزع ا�رض � يوقظك   3 ية الذى �) وصوت ا$ضغ ا3È3c عدÀ) اcياٍء �ى سبب صت ا$رز
ك.  bzالذى � يسمح ين  

  
òíbØy@ @  3 bt 3c3 وقدح فيه عسل فرفع ا bt3 يديه خ قيل اّن بعض البخÌء استاذن عليه ضيف وب})

 Ì2 عس ى ان ·� 3 فقال �� btخÌ2 العسل ب فع العسل لكنه ظن اّن ضيفه � ·) واراد ان �)
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3 قال ã نعم وجعل يلعق لعقة بعد لعقة فقال ã البخيل وÕ ·) ا33  btخ Ìرق  ب (j إنه
  لبك.القلب فقال صدقت ولكن ق

y���íbØ����ò@ 3 ]3 الّزمن ا$ا3Ö ح¦�ّ @ ّول ما اطول البّنائ}) نارة فقال ا�� b
 3 قيل اجتاز ثÌثة من ا$غفل})
وصلوا اZ راس هذه ا$نارة، فقال الثا3Ü ·) اب7 ليس ا�مر \ ز�ت ولكن �لوها عJ وجه 

ًا  �tنت هذه بF ال ُb4 (· فانقلبت منارة. ا�رض واقاموها، فقال الثالث  
  

y���íbØ����ò@ @

  ã ح, ان� بعض ا��سد 5ّا مرض عادته الّسباح اّ� الّثعلب ف(3 عليه الذئب فقال
3 كنت اZ ا�ن،  ا عIه فقال ا�سد ا¡) اذا ح�3 فاعI¦3 فاخbt بذلك الثعلب فIا ح�3

� اصبت، قال خرزة ]3 ساق الذئب ينب3Ê ان رج،   قال ]3 طلب الّدواء لك، قال فبأى £¢ 3 �j
خالبه ]3 ساق الذئب   b
ب ا��سد  به الذئب بعد ذلك  ف�3 ّر والنسل الثعلب من هنالك، .3

ودمه يسل فقال ã الثعلب ·) صاحب ا3cف ا�Éر اذا قعدت عند ا$لوك فانظر اZ ما 
رج من راسك.  3 (j  

ò����íbØ���y@ @

هه ³ف عنه ا�ابه وانف 3 3tا فرغ من تIها، ف 3 3tجاج خرج يوما متcرد  قيل ان ا
ية، قال كيف  ا الشيخ قال من هذه القر 3 ا )ّ ل فقال ã من أ¡) b¿ بنفسه فاذا هو بشيخ من
 3[ قولك  فكيف  قال  امواâم،  ويستحلون  الناس  يظIون  ّ�ال   ّ ¢« قال   ،çل ّ�ا  ون  ��
ّ منه، قّبحه Õُ تعاZ وقبح من استعم7. قال اتعرف  اcجاج، قال ذلك ماوZ العراق ا»¢
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Ìقال ، ل، ا³ع 2  من ا·3 b¿ 3¦نون ب bÑ 3·قال �، قال ا ، ، قال اcجاج، قال اتعرف من ا·3
. ، فضحك اcجاج وامربص�7 جلي�7 3   يوم مرت})

  
æa‡m@åí‡m@bà×@ @

ا، فرأى � ينام عJ بعد فساداه ومد إليه  bt2 خ يق ·) Fن ولد فقt) جالسًا ]3 الطر
)  بدة b¦به الص 3 ف�3 bt 3cب منه ليتناول ا �t3 ظن ال0ب أنه سيعطيه منه لقم فاق bt 3cبقطعة من ا

 .þ لعصا عJ رأسه فقر ال0ب وهو بصيح من شدة ا�� b·  
كه ورأى ما فع ) ذلك الوقت Fن رجل يطل من شبا رج منه بيته  و]3 3 3Û b¦ل الص

وه مxعا ومد يده  3j ( b¦روبية،  فتقدم الص ã ز bوأ� ( b¦دى الص ومعه عصا خبأها وراءه و·3
 þ :قال للرجل ¢À .ي�خ ( b¦عل الص b 3Û أصابعه Jلعصا ع b· به الرجل ليأخذ الروبية ف�3
ال0ب وهو þ يطلب منك  بت  3³ þأطلب منك شيئًا؟ فأجابه الرجل: و þ 3·وأ ( ب¦3 3³

  شيئًا!
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  الرا! والذنب (چرواها اور هب��)

 Í   َمْرÍ  َكِذٌب   ِذْنٌب   �)
 �K�	 0��  	S�L   �ç�   ¬»�¬دةٌ   ع  يسخر  العشب   � b 3j  

�¬�   K�	 0�E�j«   �Z�x
�
¦	 ��   n � (� ²   َحْيُث   ~%����� َ�) ْ     َفَتَك    )َ

�M�   K�	 0�E�g�  5&%�    
ZpbÌÜÛa@Ýy@ @

2 من العشب  Fن ولد   ا 2 يوم إZ مرÍ قريب من بلده لتأ b  غ:3 فيخرج Í (�
  ا��خصش. 
ْئَب"ذو  ْئب ُالِذّ عJ صوته "َالِذّ � b· رج   ات يوم أراد أن يسخر من أهل البلد فصاح 3 3Û

م.  (zالرجال بعص  
لينجدته ولكنهم مل جيد واشيئًا فعادوا من حيث أتوا والولد يضحك منهم 

حقيقة فخاف الولد وزعق مرة أخرى. "الذِّْئَب ُالذَِّب"  وىف اليوم التاىل أتى ذئب
فظّن الّناس أن الولد عاد يسخر منهم كما فعل أّول مّرة ولذلك مل يهتموا لصاياحه  
ففتك الذِّْئُب بعدٍد عظيٍم من الغنم ولوال كذبه ىف املرة األوىل لصدَّقه الّناس عند 

  صياحه يف املّرة الثانية وجاء والنجدته. 
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بارك اهللا تعاىل الكعبة وشّرفها وهى بيت اهللا العظيم فكان الّناس من العصر 
اجلاهلىِّ يؤّمؤنه ويقصدونه حّتى حسد من ذلك أبرة مِلُك اْلَحبِش واراَد بيِت اهللا 
ُسوء فبىن بيتًا ِضدَّ الكعبة لريجع الناس من الكعبة ويقبلوا اليه لكنهم مل يفعلوا  

بل تغوط افيه رجل من العرب ليًال فغضب وارادهدم الكعة فجّهز فوجًا   ذلك 
املهمة   ولَتْكميِل هذه  قوّي عظيم جّراًر  فيل  فيها  اخلبيثة زحف جبيوشه وافياله، 

احلثة امسه حممود ودخل مكة فاختفى اهل مكة ىف شعف اجلبال ومل يقاوموه حبو 
وه اىل الكعبة اىل وبرك واذا وجهوه  فامنه ومن العجيب اّن الفيل حممودًا كلما وّجه

اىل أى جهة أخرى مشى وهرول وقابل ابرهة عبد املطلب ألنه اخذا بالله، وعبد 
املطلب كان رجال وجيهًا وسيمًا سيِّدًا لقومه فعظم ىف نظر ابرهة واجلسه اىل 
جنبه فلما كلمه ىف أمرا االبل قال سقطت ىف عينىي فإىن جئت هلدم الكعبة لكن 

االبل وللبيت رٌب سيحميه فاذا هو بابا  عنه زودك. قال عبد املطلب انا رّب  اهلاك  
بيل طري غريبة تتجمع من حنو اليمن مع كل طآئر ثالثة احجار حجر ىف منقاره  
وحجران ىف رجليه كل حجر ىف حجم احلمصة بل اصغر منه بشئ وعلى كل 

ة من سجِّيل واذا حجر اسم من يقع عليه فال خيطئه فجعلت ابابيل ترميهم حبجار
وقع احلجر على رأس احدهم خيرُج من دثربه وهكذا ابادم عن آخرهم فهلكو  

ه اىل جنبه فلما كلمه ىف امر س ل ىف كل طريق ومنهل اّال ابرهة فانه اصيب ىف ج
االبل قال سقطت ىف عيىن فاىن جئت هلدم الكعبة لكن اهلاك عنه زودك. قال عبد 
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ربٌّ سيحميه فاذا هو بابا بيل طري غريبة تتجّمُع من   املطلب اناربُّ االبل وللبيت
نعو اليمن مع كل طآئر ثالثة احجار حجر ىف منقاره وحجران ىف رجليه كل 
حجر ىف حجم احلمصة بل اصغر منه بشئ وعلى كل حجر اسم من يقع عليه 
فال خيطئه فجعلت ابابيل ترميهم حبجارة من سجيل واذا وقع احلجر على رأس  

ج من دبره وهكذا ابادم عن آخرهم فهلكوا ىف كل طريق ومنهل احدهم خير
اّالابرهة فاّنه اصيب ىف جسده وشّلت اعضآءه وصارت تسقط امنلة امنلة فما مات 
ماكول  وجعلهم كعصف  بيته  اهللا  وهكذا محى  قلبه.  عن  انصدع صدره  حىت 

  فاصبحو انكاال ملن بعدهم.
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  إّن األعمال احلسنة كثريا ّما تنقذ الّرجل من مآزق حىت ىف دنياة  

ومن قصة ذلك ذهب الثة رجال اىل اجلبال فهبت الرياح العاصفة وحآئت  
االمطاُر وابلة فاحتفوا ىف غار قريب ليبسوا فيه اذهبظت صخرة ثقلية على باب 

تعاىل اىل حيلة   اهللا  الغار وسّدنه عليهم فاحنبسوا فيه ففكروا ىف اخلروج حىت هادهم
اهللا تعاىل النجاة وهى ان يدعووا اهللا تعاىل ويتوسل كل منهم بعمله اجلليل اىل  

يسقيهما كل فاستغاثوا باعماهلم فكان واحد منهم بارا بابويه الشيخني الكبريين  
يوم من ّلنب ماشيته فناى به طلب الشجر يومًا فراح بالّتاخري حّتى نام ابواه فلبث 

يل واقفًا ينتظر استيقاظههما والقرن على يده واطفاله يصيحون عند قدمه طول اللّ 
مل يسقهم شيئًا من الّلنب فدعا اهللا تعاىل قائًال: الّلهم ان كنت فعلت ذلك لكنه  

ابتغآء وجهك ففرج عّنا ما حنن فيه من هذه الّصخرة فانفرجت شيئًا اليستطيعون  
  اخلروج منه. 

كان عشق ابنة عم له فكانت احّب اخللق اليه فراود ها عن نفسها   والثاىن
فامتنعت حّتى حّل ا الفقر فجآءته مضطرة فاعطاها منًة ّوعشرين دينارًا على ان  
ختلى بينه وبني نفسها ففعلت حّتى اذا قدر عليها انشدته باهللا ان اليهتك حرمتها  

قائًال: الّلهم ان كنت فعلت ذلك فانصرف عنها وترك الدنا نري عندها ايضًا فدعا  
يستطيعون   ال  غريام  الّصخرة  فانفرجت  فيه  حنن  عّناما  فافرج  وجهك  ابتغآء 

  اخلروج منها. 
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واحٌد فاّنه    اّنه استأجر قوما فعملوا واخذوا أجرهم اّالرجل  وقّصة الثالث
ذهب وترك اجره وكان الرجل امينا فوضع اجره ىف التجارة ومثره حّتى كثرت 

الموال فيعد حني جآءه االجري ليؤّدى اليه اجره فاّدى اليه مجيع الثمرة من منه ا
االبل والبقر والغنم والّرقيق وقال ُكلُّ هذا من اجرك فاخذها االجري ومل يترك منها  
فيه   حنن  ما  عّنا  فافرج  وجهك  ابتغآء  ذلك  فعلت  كنت  ان  الّلهم  فدعا:  شيئًا 

اخلري وانفعه اذ جيدى ىف كّل املواضع   فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشون. ما اجلّ 
  وذلك رمحُة اهللا اّلىت مّن ا عباده. 
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مؤمه اهللا  قد خلق اهللا الّطباع خمتلفة ّمنها غليظه ولكنها تلني حينامًا وا  

لتتسع جلميع املذنبني ومن قّصة ذلك اّن رجًال من االمر املاصية قتل تسعة ّوتسعني 
جًال فخاف مقام رّبه وخرج يطلب التود فسأل الناس عن عامل فدّلوه على راهب 
فاتاه وقّص عليه قصته وقال هل من توبة قال الفقتله واكمل عدد القتلى مائة لكن 

يًا فسأل الناس عن عامل فدّل على عاٍمل آخر زاد اضطرابه فخر الطلب التوبة ثان
فلقيه وآخر انه قتل مائة نفس بغري نفس فهل له من توبة فقال العامل الّرّباِنّى نعم 

احلول بينه وبني التوبة، لكن وضع عليه شرطًا وهو ان يُّهاجر من تلك ارض ومن  
 فتاب الىت اذنب فيها فاا ارض سوء ويسكن يف ارض اناس صاحلني دون اهللا

املوت ىف منتصف الطريق وبدأ مغادرة تلك االرض فانطلق اىل ارض العبادة فاتاه  
فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكُة العذاب كّل ّيريد قبض روحه فبعث اهللا 
ملكا ىف صورة آدمى ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بني االرضني فاىل ايتهما كان  

ادىن   قاسوا كان  فلّما  له  فهو  اهلها وقبضته  ادىن  فعد من  الّصاحلني  اىل االرض 
مآلئكة الّرمحة فهذه مثرة التوبِة الّنصوح اْن صفح اهللا عنه وغفر له مثل هذه اجلرمية  
الشنيعة فاهللا ينظر اىل سرائر العباد ونّيام ولقد كانت ِنيَُّته صاحلن فتاب اهللا عليه 

  ووفقه للّتوبة. 
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  :يلي عما أجب
  بائع الطرابيش؟  مع  القردة عملت ماذا .١
  طرابيشه؟  الرجل كيف استرد .٢
   الطرابيش؟ القرينة رمت ملاذا .٣
  القردة؟ تشتهر مب  .٤
   أراد؟ وماذا الثعلب؟ رأى ماذا .٥
  الوصول إىل العناقيد؟ يستطع  مل ملاذا .٦
   عجز؟ عندما قال ماذا .٧
  ؟  األسد  تعارض ملاذا .٨
  ؟ األسد  زار عندما بعيدا الثعلب وقف ملاذا .٩

  ؟ للثعلب األسد  قال ماذا .١٠
   ؟ للدرس دراستك بعد  الثعلب تصف مباذا .١١
   ؟ السلحفاة من األرنب سخر اذامل .١٢
   األرنب؟ من السلحفاة طلبت اذا .١٣
  األرنب؟ أم السلحفاة : أسرع أيهما .١٤
  ؟ الطريق يف األرنب فعل ماذا .١٥
  ؟ فعلت ماذا ؟ السلحفاة أنامت .١٦
   ؟ ومل ؟ أوال وصل إىل التلة من .١٧
  القرد؟ أين ذهب النجار؟ ماذا رأى   .١٨
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 ملاذا ركب القرد اخلشبة؟ مىت لزم الشق على ذنبه؟ .١٩
 كيف وجده النجار حني عاد إىل عمله؟  .٢٠
 ماذا فعل النجار عندما وجده متأملا؟  .٢١
 القصة.   اختر عنوانا مناسبا آخر هلذه .٢٢
  ماذا فعل الغراب عندما عطش؟ .٢٣
 مل مل يستطع الشرب من اجلرة؟ .٢٤
 لرفع املاء؟ ما احليلة الىت دبرها   .٢٥
 اختر عنوانا مناسبا هلذهالقصة. .٢٦
 كم حيوانا ىف هذه القصة؟ .٢٧
 ماذا وجد القطان؟ وفيم اختلفا؟ .٢٨
 من حكما يف القسمة؟  .٢٩
 ماذا فعل القرد؟ .٣٠
 ملاذا ندم القطان؟  .٣١
 مباذا تصف القطني؟  .٣٢
 ومباذا تصف القرد؟  .٣٣
 ماذا قال الذئب للخروف أوال؟ مب رد عليه؟  .٣٤
 الثانية؟ وكيف بّرأ اخلروف نفسه منه؟مب امه الذئب ىف املرة   .٣٥
 كيف أصر الذئب على اامه؟ وملاذا؟ .٣٦
 عالم تدل هذه القصة؟  .٣٧
 اختر هلذه القصة عنوانا مناسبا آخر.  .٣٨
 من دخل على اخلليفة؟ وماذا قال له؟  .٣٩
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 مل أرسل اخلليفة إىل أيب حنيفة؟ .٤٠
 مباذا علَّل اإلمام تأخريه؟  .٤١
 مب رد عليه امللحد؟  .٤٢
 ن باهللا العلي العلظيم؟ كيف أقنعه على اإلميا  .٤٣
 أعد كتابة هذه القصة بعبارتك. .٤٤
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 ، موالنا عبد املاجد الندوي. ١جمعلم اإلنشاء،  )١(
 ، موالنا عبد املاجد الندوي. ٢معلم اإلنشاء، ج  )٢(
 ، موالنا حممد رابع حسين الندوي   ٣ج معلم اإلنشاء،   )٣(
 مباحث يف املحادثة واإلنشاء، أ. د خالق داد ملك  )٤(
 عبد الفتاح صربى بك، على عمر بك  ،  القراءة الرشيدة )٥(
  مفتاح اإلنشاء. حممد بشري  )٦(
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  : شكيل أمحد مجع وترتيب
  حافظ حارث سليم مراجعة: د.  

  نازيه كوهر    
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يّنة وكذلك  ل ال   حتّدثنا يف هذه الوحدة عن قواعد رسم اهلمزة واأللف 
وتنقص وفعلتا ذلك كله كي يكتب الطالب  عن قواعد اسم احلروف الىت تزاد  

  كتابًة صحيحة وفق قواعد اإلمالء. 
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ابة هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عJ أن :    بعدنه  3

 يعرف قواعد ر> اâمزه بè أش«âا . -١
لف الّلَيَنة.  -٢  يعرف قواعد ر> ا��
اد وتنقص.  -٣ 3  يعرف قواعد ر> اcروف ال¦� ��
مÌء. يكتب  -٤   كتابة �يحة َوْفَق قواعد ا� 
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�a�à���Óë@ñ���Çaì����Š@‡��è��@b@ @

        
اهلمزة (أو األلف اليابسة): حرف خمصوص يقبل احلركة؛ خبالف األلف  

  اللّينة اّلىت ال تقبل احلركات.
تقبل احلركة، واحلرف األخري من (الفىت)  ةفاحلرف األّوُل من (أمر) مهز

  حركة.  يّ ألف لّينة ال تقبل أ

  أول الكلمة  ة اهلمز

  أكانت مهزة وصل أم مهزة قطع.  ترسم اهلمزة ىف أّول الكلمة ألفا سواءً 
رج. وهلا  هى الىت تثبت نطقًا ىف األبتداء وتسقط ىف الدّ   )1( ومهزة الوصل

  فة، وهي: ومواضع معر
، وكذا  ؤٌ م، وامراألمساء العشرة: اسم، واست، وابن، وابنة، وابُن  - ١

  .)3( اهللا ُنواثنان، واثنتان، واُمي .)2( ى هذه األمساء السبعةمثنّ 

  مسيت بذلك ألنه يتوصل ا إىل النطق بالساكن.   -1  
امساء  تقول: امسان، وابنان، مزة الوصل. ومثله املنسوب، حنو: اجلملة االمسية. وأما اجلمع حنو   -2

  وكذا لغاا، حنو امين اهللا بفتح امليم، وامي اهللا باألختصار.   -3  أو أبناء فهمزته مهزة قطع. 
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، العّباس، الّضارب، املضروب،   لأل جبميع أنواعها، حنو: الّرُج  - ٢
  الذى.

  كتب ، افهم. اأمر الفعل الثالثىِّ، حنو:   - ٣
، وأمرمها، ومصدرمها، حنو: انطلق، اخلماسّى والسداسىّ ماضى   - ٤

  انطلق، انطالقًا؛ استخرج، استخرج، استخراجًا. 
ة وال حتتها، فرقا بينها وبني  وال توضع اهلمزة على هذه األلفات البدليّ 

  مهزة القطع الواجبة اإلثبات.
ومهزة القطع هى الىت تثبت ىف اإلبتداء والوصل. وتكون ىف غري ما سبق  

من املواضع، كاالسم املفرد، حنو: أخ وأخت، واملثىن كأخوين وأختني،  
  رٍ ، حنو: أْسباعيّ والرّ  يواجلمع، حنو: اإلخوة واألخوات وكذا مصدر الثالثّ 

  وهكذا.  رَّ سَ وأَ  رَ وإسرار، وفعلهما املاضى، حنو: أْس
ومهزة القطع تكتب فوق األلف البدلّية إن كانت حركتها الفتحة أو  

ميان  ورة، حنو. إِ س م؛ وحتت األلف إن كانت مكرِ ْكرم ُأْكر، أَ أمِ  رَ و: أمَ الضّمة، حن
  ميان. واإلِ 

  خرجها عن أّوليتها. وهى: وهناك حروف تدخل على اهلمزة وال ُت
 ستخراج.نطالق، االأل، حنو: األمري، األة، اإلجالل، اال -١
 .نَّمَ رِ ْكن، الَ يّ عَ ْسالم القسم الداخلة على الفعل، حنو: ألَ  -٢
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ك،  ج، ألنّ خُرأَ ، حنو: لِ )  1(مة ىف الدغَ ها أن اُمللِ الالم اجلارة الىت مل يَ  -٣
 ن. مِ ْوأَ حسانه، إلخوته، ألسرته، لِ إلِ 

يق دِ أو اخلرب، حنو: ألنت الصديق، إن الصَّ  الالم الداخلة على املبتدإِ  -٤
 ألخوك. 

 بأء اجلرِّ، حنو: بأمر اهللا، بإرادته، بألوهّيته.  -٥
 ؟ ُدُجسْ أَ ح ما بعدها، حنو: أ أخرج؟ أَ مهزة االستفهام املفتو -٦
 ل. رسِ حرف التنفيس، حنو: سأقرأ، سُأ -٧
    نك أخى وإنك صديقى.إِ فَ الفاء والواو، حنو:  - - - - ٨٨٨٨

à�a��‚e@ñ����àÜØÛa@‹���ò@ @

        âذه اâمزة حالتان: âذه اâمزة حالتان: âذه اâمزة حالتان: âذه اâمزة حالتان: 
  ما قبلها، أو يكون واوًا ُمشددة مضمومة، فُتكتب حينئذ مهزةً   نَ كَّ: أن ُيسَ األوىل

(اسم فاعل من   ءٍ ْنلء ، ردء، ُملء، درء؛ مِ رء، مَ زء ، ُب، حنو: ُجردةً فم
ى)؛ وحنو: جاء، شاء؛ وحنو: رداء، كساء،  أَ (اسم فاعل من نَ   ى)، ناءٍ أَ ْنأَ 
  روء. رآء؛ وحنو: ُوضوء، ُقُبطاء، غِ 

  دة مضمومة: التَبوُُّء. مشدّ  ومثال ما قبله واوٌ 

  أما الىت وليها أن املدغمة ىف ال فترسم ياء، حنو: (لئال).   -1  
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ة، فُتكتب على حرف ومَ ضم: أن يتحرك ما قبلها وليس واوًا مشددًء، مالثانية
  ،  قبلها، حنو: امرؤ، لؤلؤ، يؤُ ما من جنس حركتها 

أ،  يُ هَّأ، يَ رَ ْب، ُمأي هِّ ا؛ وحنو: ُمئً رِ بْ ا، ُمئً ، مهيّ ُئرِ ْب، يهيئ، ُيئٍ رِ ْب، ُمئيّ هَ تَ امرئ، ُم وحنو:
  . ، ينشُأيربُأ

à�a����ë@ñ����àÜØÛa@Á����ò@ @

  للهمزة ىف وسط الكلمة مخس حاالت:
  : ترسم ألفًا ىف موضعني:احلالة األوىل

دًا، حنو: يأُمر،  ن أو تفتح ولو مشددة بعد مفتوح ولو مشدّ سكّ أن ُت  - ١
أها. وحنو قرأا، مل  ب، سأل، تبوّ ذاّ آخر؛ وحنو: ملجآن، ومنشآن، تَ 

  . )1(يقرأا، يقرأان

  ُةلَ دَ نى أو األلف املُبفتح بعد ساكن صحيح وليس بعدها ألف املثنّ أن ُت  - ٢
  . ) 2(من التنوين

واجازوا اجتماع االلفني هنا لئال يلتبس الفعل باملسند اىل الواحد ىف املاضى، واملضارع املحذوف    -1  
با أو جزما، أو باملسند لنون النسوة بالنسبة للمضارع املثبت النون رفعا. وكان القدماء  النون نص

أما الىت بعدها ألف املثىن، حنو: جزان، وكذا الىت بعدها األلف املبدلة من التنوين، حنو: جزا،    -2  حيذفون األلف الثانية، مث عدل عن ذلك خوف االلباس. 
  الرابعة.  من احلالة   ٣فسيأتى حكمها ىف رقم 
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  ه، ُجزأين، مسألة. زأَ ل، تسآل، دفآُن، ُجأَ ْسحنو: يَ 
  : ترسم واوًا ىف ثالثة مواضع: احلالة الثانية

،  دٍّ مَ  وليس بعدها واُو  أو ياءٍ  إذا كانت مضمومة بعد ساكن غري واوٍ   - ١
ه. ومنه:  ه، مساؤَ ل؛ وحنو: جزؤَ ضاُؤل، النّ س، التفاؤُ س، أفُؤحنو: أرُؤ

ما قبلها ىف النطق ألف ساكنة وإن كانت قد حذفت ىف  هؤالء، فإنّ 
  اخلط ختفيفًا.

بني واوين من الكلمة، وال قبل  إذا كانت مضمومة بعد فتح غري واقعةٍ   - ٢
ه، يقرؤه،  ه، يشنُؤه، يرزُؤ؛ حنو: ميلُؤ)1( على ألف فةٌ رِ طّ تَ واو اجلمع وهى ُم

  ية".عل كر يكلؤكم، يرزؤكم، "أؤلقى الذّ 
دة بشرط أن تكون هى غري إذا ُضّم ما قبلها وهو غري واو مشدّ   - ٣

مكسورة، حنو: جؤجؤان، لؤلؤان، لؤلؤك، يؤاخذ، مؤاخذة، سّؤال  
(مجع سائل)، وضؤت، وضؤت، يوضؤان، يوصؤون. ومنه: اؤمتن  

  للمجهول). الّرجل (مبنيًا 
وس، فاملشهور فيه حذف الواو األوىل لكثرية أتعما  ُئس وُفءووأما حنو: ر 

  هلا خمففة؛ إذ تقول: فوس وروس، وللقاعدة املشهورة: 

أما الواقعة بني واوين حنو: ومول، وألقى قبل واؤ اجلمع وهى متطرفة على ألف، حنو: يلجئون،    -1  
  من احلالة الرابعة.  ٤فسيأتى حكمها ف رقم 
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  "كل مهزة مضمومة وليها حرف مد كصورا حتذف صورا". 
  س. وُئأى ترسم مفردة، إال إذا أمكن وصل ما بعدها مبا قبلها، حنو: ف

  وس، فؤوس. ؤ ن: ريآخر: أا ترسم بواو وفيها مذهب 
  س. ومذهب ثالث: أن ترسم على الواو الثانية بعد حذف األوىل: فؤس، رؤُ 

  . ترسم ياء ىف أربعة مواضع احلالة الثالثة:

سَ  -١ حنو:  متحرك،  بعد  مسكورة  كانت  تتوضّ مَ ئِ إذا  ملئة،  بئيس،  ئني،  ، 
  . )1(توضئني، تقرئني، مل تقرئي، القارئني . وكذلك يومئذ

ة قطع مكسورة، حنو: أئفكا،  زهلا مهزة استفهام وثانيها مهوكذلك كل كلمة أوّ 
  ا. أئن، أئذا، أئنّ 

ائم ، قائم، وضوئه، هدوئه، جزئه،  ص إذا كسرت وسكن ما قبلها، حنو:   -٢
 جزئى، أسئلة. 

سكّ  -٣ واألمر  إذا  املاضى  ومنه  بّرنت.  برئت،  حنو:  قبلها،  ما  وكسر  نت 
زارًا، ائتزر. وحنو:  تئئتزر، اافتعال، حنو:  اال  واملصدر املهموز الفاء من باب 

 ائتمن، ائتمانًا، ائتمن. 

  ومثله كل ظرف أضيف اىل (اذ)، حنو: حينئذ ، ومساعتئذ.   -1  
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ويستثىن من هذا األخري ما إذا تقدمت فاء أو واو داخلة على الكلمة وأمن  -٤
اللبس. ففى هذه احلالة حتذف األلف األوىل وترسم الثانية ألفا، لوقوعها  

 وأمتن، وأمتنه. ساكنة إثر مفتوح، حنو: فأتزر، فأتزار، فأتزر، 
) جرت قاعدة األصل، حنو: مث ائتزر. وكذا إذا مل يؤمن  وإذا تقدمت (مثَّ -٥

لو خرج عن   ّنهألَ ئتمام؛  اللبس جرت قاعدة األصل، حنو: فأئتّم، من اال
 من اإلمتام. القاعدة اللتبس بأمتَّ

طارئة،   -٦  ، سيئة  رئة  حنو:  قبلها،  ما  وقد كسر  الكسر  بغري  إذا حتركت 
 . ئانه، مئون، لئالّ ، يهيّ ناشئون، برئا

  أربعة مواضع:  : ترسم مفردة يفاحلالة الرابعة
ين،   -١ رداء  عباءة،  تضاءل،  تساءل،  حنو:  ألف،  بعد  مفتوحة  وقعت  إذا 

 راءى، شاءا، رداء ان. 
مشددة  -٢ واو  بعد  أو  ساكنة،  واو  بعد  مضمومة  أو  مفتوحة  وقعت  إذا 

ى،  وءَ ءه، الشُّتبوُّك  ءَ وُّبَ شديد، إن تَ   ه ، ضوءءهمضمومة حنو: أسبع وضو 
 ءان. ْوضَ 

إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن، وقبل ألف التنوين أو ألف التئنية،   -٣
  ) 1( ا، جزءان.ءً ْزحنو: ُج

  ١٤من وقرأين، كما سبق ىف صوأما اذا تلتها ياء املثىن فاا تكتب على األلف، حنو: جزأ    -1  
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، حنو:  ) 1( رةٍ بّ على نَ  ِسَمتّ وىف هذه احلالة إذا أمكن وصل ما قبلها مبا بعدها ُر
  ، شيئًا، شئان. انِ ئَ ْففئًا، دِ دِ 

مد ىف حنو زنة مفعول أو فعول، أو كانت  إذا وقعت مضمومة قبل واو   -٤
قبل التوسط مرسومة على ألف أو مرسومة مفردة، وذلك حنو: مرءوس،  

 موءودة، دءوب، و (مبالغة من وأل مبعىن جلأ)، قروا، جاءوا. 
ويف هذه احلالة أيضًا إذا أمكن وصل ما قبلها مبا بعدها رمست على نربة،   -٥

 حنو: مسؤل، فؤل.
على نربة إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة، حنو، فيئة،  احلالة خامسة: ترسم   -٦

 جيئل، يبئس، يئة، شيئك، فيئه؛ شيئه، فيئه. 
وكذا إذا كان حقها أن ترسم مفردة وأمكن وصل ما قبلها مبا بعدها،  -٧

 من احلالة الرابعة. ٤،٣كما ىف
            

  هى سن صغرية تكتب عليها اهلمزة.   -1  
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Š@‡ÇaìÓë@òäîÜÛa@ÑÛþa�@bè@ @

  رف.لطّ وهى الىت ال تقبل احلركة. وهلا موضعان: الوسط، وا 
�bĐ�ë@òäîÜÛa@ÑÛþa@ @

  ترسم ألفًا مطلقا، سواٌء أ كان توسطها باألصالة أم كان بغريها.
  فاملتوسطة باألصالة حنو؛ قال، قام، صام، نام. 
  واملتوسطة عرضًا حنو: فتاء، ليالى، مبقتضام. 

  وحنوك خيشاه، يرضاه، خيشاىن.
  ام؟ وحنو: إال ؟ عالم ؟ حتّ 

�bÏ‹�@òäîÜÛa@ÑÛþa@ @

  ترسُم باء ىف سبعة مواضع، وىف غري هذه املواضع تكتب باأللف. 
  وهذه هى املواضع السبعة الىت تكتب فيها بالياء: 

 ، حنو: الفىت، اهلدى.) 1( ىف كل اسم ثاثى ألفه منقلبة عن ياء -١
أما املنقلبة عن واو كالقفا والعصا والعال واحلجا، فترسم الفا. وكذلك األلف املجهولة األصل    -1  

كالددا: (اللهو واللغب)، واخلمسا: (الفرد من العدد)، والزكا: (التفع من العدد)، اذ مل يعرف  
  آخر.  لتلك فعل وال مشتق 
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حنو:   -٢ ياء،  آخره  قبل  وليس  ثالثة  على  زائد  عرىب  اسم  كل  ىف 
قتلى، عذازى،  صغرى، كربى، حبلى، حجلى، ظريب،   صرعى، 

تترى مصطفى،  مرتضى،  حيارى،  وحاشى  )  1(سكارى،   ،
، حنو: "حاشى هللا" وإن كان قبل آخره ياء رمست ألفا )  2( الترتيهية

، إال "حيىي" علما فإا  )3( مطلقا، حنو: دنيا قضايا، ريأ، حمبا، ثريًا
 ترسم بالياء. 

 كسرى، خبارى. ىف أربعة أعالم أعجمية، وهى: موسى، عيسى،  -٣

  

وهذه هى طرية البصرينن، وامام الكوفيون فيستئنومنن هذه القاعدة كل ما كان وزن فلع (بضم ففتح)  
أو فعل (بكسر ففتح)، فام يكتبونه بالياء وأويا كان أو يائيا، حنو: العال، احلجا، العدا، يكتبوا  

  الطو، واحلجو، والعدوان. مجيعا بالياء: العلى احلجى، العدى، مع أن أصلها الو أبو من 
قبل الفها للتانيث فال تنون: وقيل لالحلاق بنحو جعفر فتنون، وعلى احلالني تكتب ياء. وأصلها    -1  وهناك مذهب ثالث يكتبها وهى ثالثة باأللف مطلقاء، سواء أكاتت منقلبة عن واو أم عن ياء. 

ينها ىف قراءة أىب السمال: "حاشا هللا" وأضافتها ىف قراءة ابن  ألا اسم على الصحيح، بدليل تنو  -2  وترى، أبدل وأو ها تاء. 
وبعضهم يغرق بني ما كان علما، حنو: دنيب؛ ريب فيكتبه بالياء، وما كان غري علم، حنو: دنيا، ربا    -3  مسعود: "حاش اهللا". 

  فيكتبه باأللف. 
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أمام غريها من سائر األعالم االعجمية فريسم باأللف حنو: دار، زليخا، يافا،  
  بنها، شربا. 

ىف مخسة أمساء مبنية، وهى: لدى، أىن، مىت، أوىل (اسم إشارة)،   -٤
 األوىل: (اسم موصول). 

  أما غريها مه األمساء املبنية فترسم ألفا، حنو: مهما، أنا، إذا. 
لفه منقلبة عن ياء، حنو: سعى، مشى، رعى، ىف كل فعل ثالثى أ -٥

 رمى.
  فإن كانِت األلف منقلبة عن واو رمست ألفا، حنو: دعا، غزا، عفا. 

  وبعضهم يكتب هذا النوع كله باأللف. وليس بشئ.
ىف كل فعل زائد على ثالثة إذا مل يكن قبل األلف ياء، حنو: أهدى،   -٦

 . ) 1(اهتدى، آتى، خسلى، صلى
وتسرى متطى،  الثالثة:  ومنه:  هذه  وأصل  أنقض.  أى  الطائر،  وتقضى   ،

  متطط، وتسرر، وتقضض، ألفاا مبدلة من حرف صحيح.
وإذا كان قبل ألفه ياء رمست ألفا، كراهة اجتماع صورتني، كيحيا، استحيا،  

  تبيا، تزيا. 
  ملرعاة أن احلرف املشدد ىف هذا وما قبله بعد حبرفيز.   -1  
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 ىف أربعة أحرف هى: إىل، على، حىت ، بلى (ىف احلواب). -٧
 ال، هال، خال، عدا، حاشا.  وأمام سائر احلروف فتكتب ألفا، حنو:  -٨

  وهناك قاعدتان كليتان: 
ما كانت فاؤه أو عينه واوا كتب بالياء، حنو: وعى ، وقى؛ اجلوى،   -١

 اهلوى. 
ما كانت عينه مهزة كتب أيضًا بالياء، حنو: بأى (من الباو، وهو   -٢

الفأؤ مبعىن   السبق)، وفأى (من  الشأو مبعىن  الفخر)، وشأى (من 
 ألم كرهوا ىف هذا اجتماع األلفني.الضرب). وذلك 

  تنبيه: 

  ذهب بعضهم إىل أن اليائى يكتب ألفا ىف سبعة مواضع: 
ىف السجع، مشاكلة لكلمة أخرى مرسومة باأللف، حنو: "سامح   -١

 أخاك إذا هفا، وأجنده إذا (هوا)". 
 ىف القافية، وذلك ىف القصائد املقصورة، كمقصورة ابن دريد:  -٢

  لونه إما ترى رأسى حاكى 
  طرة صبح حتت أذيال الدجا  

  واشتعل املبيض ىف مسوده 
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  مثل اشتعال النار ىف مجر الغضا 
  كأنه الليل البهيم حل ىف

  أرجائه ضوء صباح فاجنال 
  وذلك لتستوى القواىف ىف الصورة اخلطية. 

 ىف املشاكلة بقصد اجلناس، كقوله:  -٣
 مبا حباىن و(أوال)   ى  يا سيدًا حاز رقّ 

 حسنت ىف الشكر أوال أ  را فقل ىل أحسنت بّ 
 ىف املشاكلة بقصد التورية، كقوله:  -٤

 بروحى بدرًا ىف الندى ما أطاع من
 اه وقد حاز املعاىن وزائها 

  يسائل أن ينهى عن اجلود نفسه
  وها هو قد بّر العفاة (وما ا)

معناه القريب من مانه ميونه، إذا قام بكفايته من النفقة؛ ملناسبة الرب.    
  البعيد أنه مل ينه عن اجلود نفسه. ومعناه 

 قصد املعاياة واإللغاز، كقوله:  -٥
  ا سقاؤنا ملّ أقول لعبد اهللا 
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وحنن بوادى عبد مشس وهاشم قصده "وهى" يهى، أى ضعف. َو"شم" أمر  
"وهاشم"   يرسم  ولكنه  نظره.  إذا  السحاب،  أو  الربق  شام  من 

  جمانسة لعبد مشس؛ ليحمله على اللغز. 
 دودًا بلغتني: ما ورد مقصورًا ومم -٦

 كاجلواوى واحللواء، والزىن والزناء، يصح أن يكتب: احللوا، والزنا باأللف. 
ماورد مهموزا جمرى جمرى املعتل، كقريت مبعىن قرأت، يصح أن   -٧

اللغة أن   يكتب ىف حال جتريده من اإلسناد: قرأ. وحقه ىف هذه 
يكتب قرى. وكذلك أطيت ىف ابطأت، يصح أن يكتب ىف حال  

 أبطا، وحقه أن يكتب أبطى.جتريده: 
Čô†aìÛa@òÏ‹Èß@Č¶bîÛaë@ @

  يعرف ذلك:
 ، كعصوين وفتيني، ىف عصا وفىت.ةِ يَ نِ ْثبالتَّ -١
 باجلمع، كمهوات ورحيات، ىف مها ورحى.  -٢
 باملصدر، كالغزو والسعى، ىف سعى ورمى.  -٣
اهليئة،   -٤ اسم  أو  وسعى؛  عد  من  والسعية،  كالعدو  املرة،  باسم 

 كالرعية، ومن الرعى.
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 باملضارع، كيغزو ىف غزا، ويقىن ىف قىن. -٥
وهدى؛   -٦ مسا  ىف  وهديت،  كسموت  الفاعل،  لضمري  باإلسناد 

 وكسموا وهديا فيهما أيضًا.
 واملرجع ىف ذلك كله إىل كتب اللغة ومعامجها  -٧

áÜØn¾a@õbí@åß@òÛ‡j¾a@ÑÛþa@ @

مذهب البصريني كتابنها باأللف، وهو رسم املصحف، حنو: يا حسرتا،  
  رمست ىف املصحف ياء. وا أسفا. و 

  األلف املبدلة من نون التوكيد اخلفيفة  
مذهب البصريني كتابنها باأللف، وهو رسم املصحف، حنو: "وليكونا من 

  الّصاغرين"، "لنسفعًا بالناصية"، وقول األعشى:
  "وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدًا"

  ومذهب الكوفيني كابتها بالنون، وذلك ىف غري املصحف.
  ملبدلة من نون إذن األلف ا

  يكتبها البصريون ألفا: "إذا"، وهو رسم املصحف.
  وكتبها املازىن واملربد بالنون: "إذن". 

  وقال الفراء: إن أعملت كتبت باأللف، وإال كتبت بالنون. 
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  والذى عليه املعاصرون اآلن كتابتها بالنون مطلقا.
إذن باأللف؛  ويروى عن املربد أنه قال: أشتهى أن أكوي يد من يكتب 

  بأا مثل أن ولن. 
@†a�m@ónÛa@Òë‹¨a@ @

  أشهرهااأللف والواو. 
  زيادة األلف 

تزاد األلف (وسطًا) ىف كلمة (مائة) مفرد أو مركبة كخمس مائة وتسع 
  مائة. 

  وتزاد (طرفًا) ىف موضعني:
بعد واو اجلماعة، حنو: خرجوا وذهبوا، واخرجوا واذهبوا. ال بعد الواو  

الفعل، حنو: يدعو املصلون، وحنن ندعون وأنت  الىت هى جزء من 
 تدعو.

ومن اخلطإ كتابتها بعد واو اجلمع االحقا جلمع املذكر السامل وملحقاته،  
حنو: مسلمو املدينة، فالؤ القرية، بنو الوطن، فهذه واو مجع ال  

واو مجاعة. كما أن من اخلطإ إهتمال كتاا بعد واو اجلماعة ىف  
تعظيم املفرد ىف حنو: "تفضلوا" ىف خطاب الفعل املسند إليها ل

  املفرد املعظم، فال يصح إمهال كتابة األلف ىف مثل هذا.
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  ىف آخر بيت الشعر إا كانت لإلطالق، حنو قول عمرو بن كلثوم:   - ٢
  قفى نسألك هل أحدثت صرمًا

  لوشك البني أم خنت األمينا
Œí��Ûa@ñ†b����ëaì@ @

  تزاد الواو (وسطًا) ىف: 
  ) ) 1( ية، وممدودها (أوالء(أوىل) اإلشار -١

  وال تزاد ىف (األوىل) للوصولة، حنو قول املجنون: 
  حماحبتها حب األىل كن قبلها

  وحلت مكانا مل يكن حل من قبل وال ىف منمدودها (األالء) كقول كثري:
  أىب اهللا للشم األالء كأم 

  سيوف أجاد القني يومًا صقاهلا  
"وأولو األرحام"، "آليات ألوىل أولو وأوىل مبعىن أصحاب، حنو:   -٢

 النهى" 
 أوالت مبعىن صاحبات، حنو: "وأوالت األمحال". -٣

  مسبوقة ا التنبيه حنو هؤالء، فال تزاد بعدها الواو.   اال اذا كانت  -1  
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  وتزاد (طرفا) ىف موضعني: 
يكون علمًا غري مضاف لضمري، وغري  -١ كلمة (عمرو) بشرط أن 

مصر وال مقرون بأل أو منسوب أو منصوب منون. فإذا فقد شرطًا  
 من هذه الشروط الستة مل تلحق به الواو. 

م -٢ وعليكمو  بعد  إليكمو  حنو،  ضمتها،  أشبعت  الىت  اجلمع  يم 
 وبعضهم حيذفها. 

˜Ôäm@ónÛa@Òë‹¨a@ @

  أشهرها: األلف، وأل، والواو، والياء، والنون. 
üëc@ÑÛþa@˜Ôã@ @

 تنقص ألف (ابن) و(ابنة):  -١
إذا وقع أحدمها مفردًا نعتًا بني علمني. مباشرين أوهلما غري منون،   -٢

اء، بشرط أال يكون أول سطر.  وثانيهما مشهور باألبوة ولو ادع
والكناية   وعلى،  كمحمد  للعلمية  املوضوع  االسم  العلم  ويشمل 
عمن ال يعرف، حنو: فالن بن فالن، وهى بن ىب، والكنية النحو:  

 املصدرة بأب أو أم، وكذلك اللقب كزين العابدين.
وذلك حنو: عيسى بن مرمي، مرمي بنة عمران، أبو بكر بن أىب قحافة،  -٣

 بن أم مكتوم. عبد اهللا
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وال حتذف من حنو: رحم اهللا احلسن واحلسني ابىن على، ألنه مثىن،  
  وال من حنو: قال حممد هو ابن مالك، لعدم املباشرة. 

إذا وقعا بعد (يا) الىت للنداء، حنو: "يا بن الذى دان له املشرقان"،    (ب)  
  يابنة عبد اهللا. 

  ) 1( االستفهام، حنو: أبنك هذاإذا دخلت عليهما مهزة   (ج)  
  تنقص ألف (اسم) ىف ابسملة الكاملة:  -٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وأما "بامسك اللهم" فتبقى معها األلف. 
  تنقص ألف (أل):   -٣

يا    ) ١( أبقي،  الصاحل  للعمل  للحق،  إنه  حنو:  الالم،  عليها  دخل  إذا 
 للرجال، للذى، للذين.

(على) بكلمة  مسبوقة  كانت  إذا  واأللف  (ب)  الالم  لغة )   2( املحذوفة  ىف 
  لبعض العرب، حنوك علماء بنو فال، أى على املاء. 

(ج)  غذا كانت مسبوقة بكلمة (من) املحذوفة النون ىف لغة لبعض العرب، 
  حنو: مآلن، أى من اآلن. قال أبو صخر: 

  كأما مآلن مل يتغريا
وكذلك حتذف كل مهزة وصل دخل عليها مهزة االستفهام حنو: (أصطفى البنات على البنني).    -1  

  أى األلف الىت ترسم ياء ىف (على).   -2  انطالقك اآلن؟ 
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  وقد مر للدارين من بعدنا عصر  
الواو   (د)   أو (بنني)، وقد حذفت  (بنون)،  بكلمة  إذا كانت مسبوقة 

والنون أو لياء والنون منهما ىف لغة لبعض العرب، حنو: بلعنرب ىف  
  بنو العنرب أو بىن العنرب، وبلقني ىف بنو القني أو بىن القني.

  قول عامة: تنقص ألف (أم) ىف قوهلم: ويلمه، وحنو   - ٤
  ويلم لذات الشباب معيشة 

  مع الكثر يلقاه الفىت املتلف الندى  
  أصلهما ويل أمه، وويل ام لذات الشباب.
�bĐ�ë@ÑÛþa@˜Ôã@ @

) علمني ) 1(تنقص من لفظ اجلاللة (اهللا)، ومن كلمة (الرمحن)، و(احلرث 
  مقررنني بأل، ومن (طه)، و (يسر) ومن (إله) و(اإلله). و(السموات). 

  ألف (لكن)، و(لكن)، و(أولئك)، و(ثالث) من (ثلثمائة). وكذا 
وكان القدماء ينقصوا من كل علم مشهور زائد على ثالثة كإبراهم، 
وإمساعيل، وإسحاق، وهارون، وسليمان، وعثمان، وسفيان، ومماوية. واملحدثون  

  يثبتوا ىف كل ذلك.
  

  وبعضهم يثبت األلف ىف هذا العلم.  -1  
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�a‹‚e@ÑÛþa@˜Ôã@ @

  تنقص األلف آخرًا مما يأيت:
عالم؟ (ما)   -١ فيم؟  حنو:  امسى،  أو  حرىف  املسبوقة جبار  الستفهامية 

 حتام؟ مبقتضام؟
ومن أثبتها ىف النطق أثبتها ىف الكتابة، كما ىف قراءة عكرمة وعيسى: "عما  

 يتساءلون". 
 آخر كلمة (طه).  -٢
 (يا) الندائية الداخلة على: -٣
كل علم مبدوء باهلمزة مل حيذف منه شئ، حنو: يأمحد، يأسعد،   ) ١(

 ،يكتبان: ي آدم، يا آزر. ) 1( دم وآزرخبالف آ
(ب) الداخلة على كلمة (أهل) أو (أى) أو (آية)، حنو: يأهل الصالح،  

  يأيها الرجل، يأيتها النفس املطمئنة. 
  (ها) التنبيه الداخلة على: -٤

  املدة. وحق كتابتها أل أدم، أ ازر.  حذف من كل منهما األلف وعوضت منها   -1  
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اسم إشارة ليس مبدوءا بتاء أو هاء ولبس بعده كاف، حنو: هذا ،   ) ٢(
 . ) 1( هاهنا، ها ذاك، أيهاذاهذه، هؤالء خبالف هاته،  

 الداخلة على ضمري مبدوء مزة، حنو: هأنا، هأنتم.  -٤
 كلمة (أنا) إذا تقدمتها (ها) وتلتها (ذا) اإلشارية، حنو: هأنذا.  -٥
(ذا) اإلشارية املقرونة بلم البعد، حنو: ذلك، ذلكما، للكن . خبالف   -٦

 الىت تتلوها الم اجلر حنو: ذا لك ، ذا لكما. 
Þc@˜Ôã@ @

حتذ (أل)إذا وقعت بعد الم وكان بعدها الم، حنو: أصغيت للحن اجلميل، 
  للحن اجلميل غذاء للروح. 

يرسم بالمني الذى  املوصول  للذان فعال اخلري  )  2( ومن ذلك االسم  ، حنو: 
  مستحقان لإلكرام، لألي فعلن اخلري مستحقات للتعظيم.

ëaìÛa@˜Ôã@ @

  اؤس. حتذف ختفيفًا من حنو: داود، طاوس، هاون، ن

  ألن (ها) ليست داخلة على (ذا)، بل هى الحقة ألى عوضا عما فاا من األضافة    -1  
هو املثىن: الذان والتان. الذين والتني، واملجموع بالواو: الذون. ومجع املؤنث: الالتى واللواتى،    -2

  ولالئى. 
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õbîÛa@˜Ôã@ @

حتذف الياء املتولدة من إشباع، حنو امليم املكسورة ىف الشعر،   - ١
  مثل: "حظهم". 

وياء املنقوص املعرف بأل املوقوف عليه بإسكان ما قبل الياء ىف    - ٢
لغة، حنو: املتعال، الداع، التناد، التالق، ىف : املتعاىل، الداعى،  

  التنادى، التالقى. 
ر الذى أجرى جمرى املعتل مث حذفت ياؤء،  وياء املهموز اآلخ  - ٣

  حنو: طار، مبتد، ترب، ىف: طارئ، مبتدئ، تربؤ. 
@æìäÛa@˜Ôã@ @

حتذف من كلمة (من)، و(عن) إذا دخلتا على(ما)، أو(من)، حنو:    - ١
  مما، ممن ، عما، عمن.

ومن (إن الشرطية) إذا وقع بعدها(ما) الزائدة، كقوله تعاىل: "إما    - ٢
الكرب أحدمها أو كالمها" أو وقع بعدها(ال) الناقية  يبلغن عندك 

كقوله: "إال تنصروه فقد نصره اهللا"، وقول األحوص: فطلقها 
  فلست هلا بكفء. 



٢٧١ 
 

إذا وقع بعدها (ما) كما ىف حنو:  )  )  1(ومن (أن املصدرية الناصبة  -٤
أما أنت منطلقا انطلقت أو وقع بعدها (ال) سواء أ كانت نافية،  

مير أال  عسى  أهل حنو:  يعلم  "لئًال  تعاىل:  كقوله  زائدة  أم  ض، 
الكتاب"، أى ألن يعلم؛ "ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن"،  

  أى أن تتبعن.
�ß‹ÜÛ@˜ÔäÛa@ @

سبق العرب الفرجنة ىف اختزال بع الكلمات. وهذه جمموعة من الرموز 
  الىت استعمت قدميا ىف التب العلمية:

  املصنف، بكسر النون   املصـ =
  املصنف، بفتح النون   =  ص  

  الشّارح   =  الشـ 
  الّشرح   =  ش 

  أيضًا   =  أيضًا 
ـ    الخيفى   =  الخي
ـ    الظاهر   =  الظ

  الناصبة وغريها، جيروما جبميعا جمرى واحد. بعض الكتاب ال يفرقون بني أن   -1  
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  ممنوع   =  مم
  معتمد   =  م

  ضعيف   =  ض
  إىل آخره  =  إخل 
  انتهى، واستعمله عبد احلكيم ىف:    =  اهـ

  حدثنا   =  ثنا 
  حّدثىن  =  ثىن
  أخربنا  =  أنا
  حتويل الّسند ىف كتب احلديث  =  ح

  اهللا عليه وسلمصلى   =  صلعم 
  ((   ((    ((   =  ص م
  عليه السالم   =  ع م  
  رضى اهللا عنه   =  رض 

  ماالمه واو ، استعمله صاحب القاموس ومن بعده    =  و  
  ما المه ياء ، استعمله صاحب القاموس ومن بعده   =  ى
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  ((   ((   ((   ((   ((   ((واو أو ياء     =  يو 
  ((   ((   ((   ((   ((   معروف   =  م
  ((   ((   ((   ((   ((     موضع  =  ع
  ((   ((   ((   ((   ((     مجع  =  ج

  ((   ((   ((   ((   ((   مجع اجلمع  =  جج 
  ((   ((   ((   ((   ((   مجع مجع اجلمع  =  ججج

  ((   ((   ((   ((   ((     قرية  =  ة  
  ((   ((   ((   ((   ((     بلد  =  د

  سيبويه   =  س
  أبو حنيفة،  أو احللىب  =  ح

  ابن حجر اهليثمى ىف كتب الشافعية  =  حج 
  حممد الرملى   =  م ر

  على الشرب  املسى   =  ع ش  
  الزيادى  =  ى   ز

  القايويب  =  ق ل  
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  خضر الشوبرى  =  شو
  سلطان املزاحى   =  س ل
  احللىب   =  ح ل
  العنائى  =  ع ن  

  احلفىن   =  ح ف  
  اإلطفيحى   =  أ ط
  املدابغى  =  م د

  الُعباب   =  ع ب 
  ابن أم قاسم العبادى  =  سم
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 اهلمزة مع بيان األسئلة.  مِ ْسِلرَ اكتب مخس قواعد  -١
 الوصل والقطع اشرح باألمثلة. ةما الفرق بني مهز -٢
 . ةنَ ِيّـاعد لرسم األلف اللّ واذكر مخس ق -٣
 ما املراد باأللف الليّنة  -�
 حتدث عن احلروف الىت تزاد - 
 حتدث عن احلروف الىت تنقص  -!
 العلمّية.ب ت اكتب عشرة من الرموز الىت استعملت قدميًا يف الك -٧
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@ @

  . عبد السالم هارونل ،قواعد اإلمال وعالمات الترقيم -١
  قواعد اإلمال وعالمات الترقيم يف الكتاب العربية، عبدالعليم إبراهيم. -٢
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ò���È��b�nÛa@ñ‡���yìÛa 

  
  
Óì���‡�����Ça@áî���Ó�����Ûaë@õý�����ß⁄a )٢(  

@ @
@ @
@ @
@ @

  تأليف: شكيل أمحد 
  حارث سليم حافظ  مراجعة: د.  

  نازيه كوهر      
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  الصفحة   العنوان   الر�� 
  ٢٧٩  التعـارف   -١
  ٢٨٠  ا��هـداف   -٢
  ٢٨١  الفصل والوصل    - ٣
٤-   b3٢٨٠  صدر ا$ركب ا$ز  
  ٢٨٦  هاء التانيث   -٥
ق()   -٦ �tمات الÌ٢٨٨  ع  
  ٢٩١  مواضع استعمال هذه العÌمات   - ٧
  ٣٠٦  ا��سئ�7   - ٨
  ٣٠٧  ا$راجع   -٩
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حتّدثنا يف هذه الوحدة عن بعض قواعد اإلمالء مثل قواعد الفصل  

  والوصل وهاء التأنيث. 
وكذلك اضفنا إىل ذلك قواعد الترقيم كي يتمكن الطالب من  
كتابة صحيحة سليمة من األخطاء اإلمالئية وتكون كتابته واضحة  

  مفهمة.
@ @

@ @
  @
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  فهم هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:وبعد قراءة  

 يعرف قواعد الفصل والوصل. -١
 ث يعرف قواعدهاء التأني -٢
 يعرف قواعد عالمات الترقيم  -٣
  يكتب كتابًة سليمًة وفق قواعد اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية. -٤
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  ل، وما ال فال.صِ االبتداء به والوقف عليه فُ القاعدة أن ما صح  

فُيفصل االسم الظاهر من الضمري املنفصل، ويفصل كالمها مما عداه امسا كان أو 
"، "إن هم إال كاألنعام نَ وْ نُ تَ فْ فعال، أو حرفًا زائدًا على حرف، حنو: "يوم هم على النار يُ 

  ". بل هم أضّل

  
Ûa��–ì���@Ý@ @

  بناء على القاعدة السابقة جيب وصل ما يأتى: 

ما اليصح االبتداء به كنوىن التوكيد، وتاء تانيث، وكاف اخلطاب، وعالمات املثىن    -١
 البارز املتصل. ومجع املذكر السامل والؤنث السامل، والضمري  

 ما اليصح الوقف عليه، وهو:  -٢
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بعلبك،   َممثُل:  األمساء و  )1( برِ كَ يْ ْعدِ قاضيخان،  من  ُركب  ما  كذا 
الدخيلة، حنو: سكباح، خشكنان، سكنجبني، وترجنبني، دستبند،   املعربة أو 

  شاهنشاه. 

أربع مائة. خبالف ما أضيف إليها من الكسور، (ب) ما ركب املائة من اآلحاد، حنو:  
  حنو: ثلث مائة، مخسس مائة.

الظروف مع إذ املنونة، كحينئذ، ساعتئذ. خبالف ما ركب ما ركب من   (جـ) 
  مع إذ غري املنونة، حنو: حني إذ حدث كذا. 

  مع ذا، حنو: حبذا، ال حبذا.   بَّحَ   (د) 

  .   )2( نيْ لقَ ، بَ ثَ رِ حَ ْلبَ ا كالباء ىف  ضً رَ احلرف املفرد وضعا كاالم والكاف، أو عَ   (هـ) 
  احلمريية، حنو: "ليس من امرب مصيام ىف امسفر". لفظ (أل)، ومثلها (أم)    (و)  

  اإللغاز، كقوله: هذا، وجيوز أن يوصل املفصول لقصد  
  عافت املاء ىف الشتاء فقلنا برديه تصادفيه سخينا 

  أي بل ردبه، أمر من الورود. 

  وكقوله: 

  ملا رأيت أبا يزيد مقاتال 

  هذا اذا مل يعرب أعراب املتضايفني، فاذا أعرب كذلك فصل صدره فيكتب: معدى كرب   -1  
  ٤٢انظر ما مضى ىف، ص:  -2
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  أدع القتال وأشهد اهليجاء 

  أي لن أدع القتال ما رأيت. 

  ك تفصيل ىف وصل (من) و(ما) و(ال) مبا قبلها.وهنا

@bèÜjÓ@b·@HåßI@Ý–ë@ @

امّیة واملوصولة ِبَمْن وَعْن ہاالستف  "ن "ممتوصل ممز علمت هذا ؟  
ترغب؟ علمت اخلرب ممن علمت منه، سألت عما   نْ مَ ی فتسأل؟  حنو     ںوفی

  تسأل عنه، رغبت فيمن ترغب فيه. 

bèÜjÓ@b·@HbßI@Ý–ë@ @

  ة. ية، وما احلرفّيوهى على ضربني: ماالّمس

ولة، نكرة، معرفة صو(ما االمسية) على أربعة ضروب: استفهامية، مو
  تامة. 

وباحلروف: من، عن، ىف، الالم، (االستفهامية) توصل باالسم، حنو: مبقتضام؟    - ١
  إىل، على، حىت، كى، حنو: مم؟ عم؟ فيم؟ مل؟ إالم؟ عالم ؟ حتام؟ 

(املوصولة، النكرة، املعرفة التامة) توصل ذه الكلمات: من،    ٤  ، ٣،  ٢  
حنو: سألت عما سألت عنه، رغبت عما رغبت  ،  )  1( عن، ىف، مى، نعم 

  لغة ىف نعم مقابل بئس.   -1  
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ُجل، "إن اهللا نعما يعظكم به"،  أفكر فيما تفكر فيه، ال سيما يوم بدارة جل 
    ) 1( دققته دقا نعم 

  وأّما ما احلرفية فهي على ثالثة أضرب: مصدرية، كاف، زائدة.

حنو: أكرمته حينًا   ،)2((املصدرية) توصل بعني، ربث، أين، كل املنصورية على الظرفية    - ١
  جاءىن وريثما جاءىن (أى وقت جميئه)، أينما صنعت (أى أن صنعك). 

  وتوصل بكلمة (مثل) جوازًا، كقول بعض العجم للعرب: "أسلمنا مثلما أسلمتهم". 

حنو: ،    )3( (الكافة) وتوصل بـطال، وقل، وبني، وقبل، ورب، وكى، وبإن وأخواا  - ٢
  طاملا، قلما، ينا، قبلما، رمبا، كيما، إمنا، كأمنا لكنما، لعلما، ليتما. 

، عن، إن الشرطية، أين الشرطية، وبكل (الزائدة) وتوصل حبيت، كيف، كى، أى، من -٣
اسم وقع مضافًا إىل ما بعدها، حنو: حيئما، كيفما، كيما، أميا األ<لني، مما خطيئام، 

  عما قليل، إما ختافن، أينماتكونوا، فياحسنما عني. 

MbèÜjÓ@b·@HüI@Ý–ëM@ @

  توصل (ال): 

  تكون (ما) يف هذا نكرة تامة، أو معرفة تامة أى نعم شيئا، أو نعم الشئ.  -1  
رفوعة أو املجرورة أو املنصوبة على املفعولية، حنو: كل ما جاز بيعه جاز رهنه،  خبالف (كل) امل  -2

وأما (ما) املوصولة فال توصل بسئ من هذه احلروف الناسخة، تقول: أن ما فعلته حسن، لكن    -3  "ما كل ما ينتمىن املرء يدركه"، وضينا بكل ما قضيته، أستحسنا كل ما قلته. 
  كذا. ما فعله أخوك غري حسن. وه
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  فقد نصره اهللا".  إّالَتْنُصُرْوُهبإن الشرطية، حنو:  - ۱
بأن املصدرية الناصبة، وال فرق ىف ذلك بني أن تكون (ال)     -۲

نافية، حنو: ينبىن أال مل أو زائدة، حنو: "لئال يعلم أهل الكتاب"، "ما منعك إذ 
  ".  )1(رأيتهم ضلوا أال تتبعن

وأما أن املفسرة واملخففة من الثقيلة فتفصالن وتثبت فيهما النون، حنو:  
  أشرت عليه أن ال يفعل، "أن ال ختافوا وال حتزنوا". 

   

  ، واختار أبو حات نون (أن) الناصبة كاملفسرة واملخففة. ٤٩وحتذف نون  -1  
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رف مع العلمية، أو جاء صَّ لهاء التأنيث هى احلرف الذى اختص باالسم ومنعه ا  
  فارقًا بني مذكر األمساء ومؤنثها حبسب األصل 

قناة، جماراة، وحترك وانفتح ما قبله حقيقة أو تقديرا. حنو: فاطمة، امرأة، فاضلة،  
  مداراة، قضاة، سعاة ومن عالماا أن تبدل ىف الوقف هاء. 

  وترسم مربوطة ما مل تضف لضمري، حنو: امرأته، جماراته، سعام. 

  وجيب نقطها ما مل يكن ىف موضع قف من شعر أو نثر مسجوع، كقول 

  وموجب الصداقة املمساعده 

  ومقتضى املودة املعاضده 

 التامه، من كل شيطان وهامه. ومن كل عني المه" وحديث: "أعوذ بكلمات اهللا 
  فمن اخلطإ نقط هذه اهلاء. 

وأما تاء التأنيث فعالمتها أن يوقف عليها بلفظها وال تبدل هاء وتلحق مجيع 
  أنواع الكالم: 

وأخت. ومنه تاء مجع املؤنث السامل وملحقاته،   )1( ، حنو: بنت  َتْلَحُق االم   - ١
   )2( لو كان هذا اجلمع صفة ملذكر، مثل: ثقاتكمسلمات، وصالت، وبنات، و

  أما (أبنة) فآخرها هاء تأنيث النه يوقف عليها باهلاء.    -1  
خيطئ كثريون فريمسوا بالتاء املربوطة، تومها منهم أا مثل قضاة مجع تكسري لقاض، أو أا مثل    -2

  تقاة اسم املصدر من التقوى. 
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وتلحق الفعل لتأنيث الفاعل، حنو: قالت، نعمت، بئست. وهي ىف هذا ساكنة      - ٢
  .مفتوح ما قبلها

  . ت، التَ لَّعَ ت ، لَ بّ رُ   ،  )1( مّتثُ كما تلحق أربعة حروف، وهى       - ٣

  وتكتب مجيعها بالتاء املبسوطة.
   

  

در ذكر أن طيئا تقف على مجع املؤنث السامل باهلاء، يقولون: مسلماه وزينباه، ويقفون على  ومما جي
املفرد املؤنث بالتاء، خالف. جلميع العربن فما ورد من اآلثار األدبية املنسوبة اليهم يكتب تبعا  

  هلذا الوقف. ومنه قوهلم:  
  * واهللا أجناك بكفى ممسملمت* 

  أما (مثة) الظرفية املفتوحة الثاء فاا ترسم باهلاء، فرًقا بينها وبني احلرفية العاطفة.   -1  كرماه". وقوهلم: "دفن البناه، من امل
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يف اصطالحية    الترقيم  رموز  وضع  هو  أو   يَّعَ صُ الكتابة  اجلمل  بني  نة 
عملية    ري عملية اإلفهام من جانب الكاتب، و يالكلمات؛ لتحقيق أغراض تتصل بت

نتهى املعىن يارئ، ومن هذه األغراض حتديد مواضع الوقف، حيث  قالفهم على ال
انفعال الكاتب ىف سياق  جزء منه، والفصل بني أجزاء الكالم،  أؤ واإلشارة إىل 

ة، أو حنو ش االستفهام، أو التعجب، وىف معارض االبتهاج، أو االكتئاب، أو الده
ذلك، وبيان ما بلحأ إليه الكاتب من تفصيل أمر عام، أو توضيح شى مبهم، أو  
التمثيل حلكم مطلق؛ وذلك بيان وجوه العالفات بني اجلمل؛ فيساعد إدراكها  

  ، وتصور األفكار.ملعىنعلى فهم ا
وكما يستخدم املتحدث ىف أثناء كالمه بعض احلركات اليدوية، أو بعمد  
التنوبع ىف نربات صوته؛ ليضيف إىل  أو يلجأ إىل  تغيري ىف قسمات وجهه،  إىل 

قدر ال  ةكالمه  وإجادة  الداللة،  وصدق  التعبري،  دقة  عمّ ترعلى  بيانه  مجة  يريد  ا 
الترقيم؛ لتكون  للسامع كذلك حيتاج الكاتب إىل هذه    ةاب ثمب استخدام عالمات 

  ايات املرتبطة ا. غاحلركات اليدوية، وتلك النربات الصوتية، ىف حتقيق ال
عنصر  و فكالمها  اإلمالئي،  بالرسم  وثيفا  اتصاال  يتصل  الترقيم  موضوع 

لتعبري الكتاىب الواضح السليم، وكما خيتلف املعىن باختالف  ا  أساسى من عناصر
، استعمال ئَ سِ ُأ  اهلمزة مثال ىف بعض الكلمات، كذلك يضطرب املعىن إذاصورة  

  وضعها، أو حلت حمل غريها.مإحدى عالمات الترقيم، بأن وضعت ىف غري 
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" بأن كتب اهلمزة كلمة  لَ ئِ فمثًال: إذا أخطأ الكاتب ىف كتابة كلمة "ُس
كافأة، ال  كافأ" صار الكالم حديثًا عمن أخذ املي" على هذه الصورة "ئكافُي"

  من أعطى املكافأة.
وكذلك إذا كتب: أعطى أمحد أصدقاء، نسخًا من مصور الوطن املعرىب،  

ان الكاتب كصار املعىن املفهوم أن أمحد هو الذى قدم إلصدقائه هذه النسخ، ورمبا  
يريد أن هؤالء األصدقاءهم الذين أعطوا أمحد هذه النسخ، وهذا املعىن بتطلب أن 

بصوستر اجلملة  فاعال م  "أصدقاؤه"  "كلمة"   فيها  تكون  الىت  الصحيحة،  را 
  م على واو "أصدقاؤه". سومة ىف هذا املوضع ترضمرفوعًا، واهلمزة امل

وحيدث مثل هذا االضطراب ىف املعىن إذا أخطأ الكاتب، ووضع عالمة  
ترقيم بدل أخرى، فمثًال: إذا كتب اجلملتني اآلتيتني وبيهما فصلة: ساءت حال 

فهم القارئ أن كل مجلة إمنا هى   -بعد موت عائلها، ألن مل يدخر شيئًااألسرة  
ني اجلملتني،  تجزء من التعبري عن معىن معني، وخفيت عليه العالقة احلقيقية بني ها

الثاني اجلملة  أن  املوضع    ةوهى  األوىل، وىف هذا  للجملة  الفصلة  تسبب  ستخدم 
الفصلة   ووضع  الفصلة،  ال  العالقة  املنقوطة،  هذه  على  القارئ  يقف  املنفوطة 

  احلقيقية حني يقرأ. 
أثر (ما أعظم اآلثار  ت إذا طالعنا اجلملة اآلتية وبعدها عالمة الك وكذل

أدركنا من وضع  -اآلثار   ،تني: أعظملم) وطلب إلينا ضبط آخر الك۱املصرية
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 خر "أعظم" ألا فعل ماصآعالمة التأثر ، أن اجلملة أسلوب تعجب: فنفتح 
  للتعجب، وآخر "اآلثار" ألا مفعول به.

أما إذا كان بعد هذه اجلملة عالمة األستفهام أدركنا أن اجلملة استفهامية؛  
يل خري ما، وحبر كلمة "اآلثار" ألا مضاف  ضفنرفع كلمة "أعظم" ألنه أفعل تف

إليه، ولو حذفت عالمة الترقيم من كل مجلة لتحرب القارئ ىف تصور املعىن، وىف 
  بط بعض األلفاظ. ض

علما، اللغات على استخدامها، مع شئ   صوألمهية عالمات الترقيم حر
  من األختالف أو التقارب بني صورها، ومواضع استعماهلا ىف خمتلف اللغات.
وطالبنا يؤخذون مبعرفتها واستخدامها ىف كتابة اللغات األجنبية الىت  

  واستخداما ىف لغتنا أمرًا أساسيًا مطلوبًا. بتعلمها  هتماميتعلموا؛ وهلذا كان اال
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  ها اجلدول اآلتى:ُنيِّ ُيبَ وعالمات الترقيم ىف الكتابة العربية 
  سورا   اسم العالمة   صورا   اسم العالمه 

  الفصلة "الفاصلة"
  الفصلة املنقوطة
  النقطة أو الوقعة

  النقطتان
  لةصرطة أو الو ش ال

،  
  ؛
،  
:  
_  

  عالمة االستفهام
  "التأثر 

  "التنصيص
  "احلذف 

  وسان قال

  ؟
!  

 "   "  
 ...  

 (    )    
  مواضع استعمال هذه العالمات 

    الفصلة      -۱
فيقف وتسمى أيضًا "الفاصلة" وتستعمل لفصل بعض أجزاء الكالم عن بعض، 

  قارئ عندها وقعة خفيفة، أما مواضع استعماهلا فهى: 
جمموعها كالم تام ىف معىن معني، مثل:  (الف)  توضع بني اجلمل الىت يتكون من 

إمداد الروف بالنور الكهر ىف حيقق فوائد كثري، فهو بساعد على حفظ 
املصائع  إنشاء  على  ويشجع  القرى،  ىف  املعيشة  مستو  ويرفع  األمن، 

 الربفية، وجيد من هجرة الريفيني إىل املدن. 
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ثة: أجسام صلية،  وتوضع بني أنواع الشئ وأقسامه، مثل: أنوع املادة ثال  (ب)  
وأ سائلة،  التجوأجسام  ومثل:  غازية،  هقبول،  سام  اجلامعية  قديرات 

  وضعيف، وضعيف جدًا. 
(جـ)  وبني الكلمات املفردة املرتبطة بكلمات أخرى، جتعلها شبيهة باجلمل ىف 

  طوهلا مثل:
كل فرد ىف األمة جمند ملعركة املصرب: الفال ىف حقله، والعامل ىف مصنعه، 

  والطالب ىف معهده، واملؤظف ىف ديوانه. 
  وبعد لفظ املادى، مثل: يا على، لعل موعد سفرك.  (و) 

  الفصلة املنقوطة   - ٢
وتوضع بني اجلمل، فتشرب بأن يقف القارئ عندها وقفة أطول قليال من 

  سكنة الفصلة، وأشهر مواضع استعماهلا ثالثة: 
مبية عن األوىل، مثل: لقد غامر مباله  (الف) أن توضع بني مجلتني تكون ثانيتهما  

الغريق   اغتر  ومثل:  املال،  هذا  فتبدد  هلا؛  خيطط  مل  مشروعات  ىف  كله 
يقوئه، واعتمد على نتائجه املاضية، واون ىف كفاح خصمه؛ وهلذا خسر  

 املعركة.
(ب)  أن توضع بني مجلتني تكون ثانيتهما سببا لألوىل، مثل: مل خيرز أخوك ما 

في نطمع  فهم كان  حبسن  اإلومل  ىف  يتأن  مل  ألن  عالية؛  درجات  من  ه 
  املطلوب من األسئلة. 
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نام الفائدة، فيكون  (جـ) أن توضع بني مجل طويلة، يتألف من جمموعها كالم  
الغرض من وضعها إمكان التتغس بني اجلمل، وحتب اخللط بينها بسبب  

  تباعدها، مثل: 
التعليم، فيما تعاجله من حتديد  ليست مشكلة االمتحانات نامبة من دوائر  

مستوى األسئلة، وما تصعه من نظام ىف تقدير الدرجات، وما يتلو ذلك  
املشكلة   وإمنا  والرابني؛  الناجعني  وتعيني  النجاح،  ىف -من إعالن نسب 

تقبيع وتتضخم مما نتطوع به الصحافة وغريها، من املبالغة ىف     -نظرى
وأ وقصصها،  االمتحانات،  أخبار  نفوس  رواية  ىف  وآثارها  حدائها، 

  الطالب، وأولياء األمور. 

    النقطة -١
وتسعى "الرقفة" وهى توضع بعد اية اجلملة الىت مث معناهان واستوفت  
كل مقوماا، حبيث نالحظ أن اجلملة التالية تطرق معىن جديدًا، غريه ما عرضته  

  اجلملة السابقة مثل:
  ه أن الناس أنصاره. قال على بن أىب طالب: أول عوض احلليم عن حلم

وحد احللم ضبط النفس عند هيحان الغض. وأسباب احللم الباعثة على ضبط  
  النفس كثرية ال تعجز املرء.

  النقطتان  - ٤
  تستعمالن ىف سياق التوضيح والتبيني، ومن مواضع استعماهلما: 
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أا توضعان بني لفظ القول والكالم القول، أو ما يشبهما ىف املعىن، مثل   -١
: 

  قيل إلياس بن معاوية: ما فيك عيب إال كثرية الكالم، فقال: 
أفتهون صوابًا أو خطأ؟ قالوا: ال ، بل صاتًا، قال: فالزيادة من اخلرب خرب، ومثل:  

  وهذه نصيحىت إليكم تتلخص فيما يأتى: 
وال جتروا وراء اإلشاعات، ولتكن ألسنتكم من وراء  ال تستمعوا إىل مقالة السوء،  

  عقرلكم. 
ونوضعان بني الشئ وأنواعه وأقسامه، مثل: أنواع اخلط اهلندسى ثالثه:    (ب)  

  مستقيم، ومنكسر، ومنحن.
وقبل الكالم الذى يعرض لتوضيح ما سبقه، مثل : التوعية الصحية جليلة   (جـ)  

وترك   التداوى،  ىف  السليمة  األساليب  اتباع  إىل  الناس  ترشد  القوائد: 
وت الشائعة،  األضياء اخلرافات  على  التردد  يضرورة  إميانا  زيدهم 

القيام   طرق  وتعلمهم  العدوى،  انتقاء  برسائل  وتبصرهم  واملستشفيات، 
  باإلسعافات املمكنة. 

وقبل األمثلة الىت تساق لتوضيح فاعدة، أو حكم، مثل : حتذف نون    (و)  
املثىن عند إضافة، مثل: بدا الزوافة أطول من رجليها، ومثل: ىف جسم  

  ن بعض املمادن: كاجلديد، والفسفور، والكربيت.اإلنسا
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  وتسمى أيضًا الوصلة، وأكثر ما تستعمل ىف موضعني:
  توضع بني العدد رقما أو لقظا وبني املعدود، مثل:  ) ١(
 للكالم شروط أربعة ال يسلم املتكلم من الزلل إال ا: ) ٢(
اجتالب نفع، وإما أن يكون للكالم داع بدعو إليه: إما ىف    أوال: ) ٣(

 ىف دفع ضرر. 
  أن يأتى به ىف موضعه، ويتوحى به إصابة فرصته.   ثانيا:  
  أن يقتصر منه على قدر احلاجة.   ثالثًا: 
  أن يتخرب اللفظ الذى يتكلم به.   رابعًا:

(ب) وبني ركىن اجلملة إذا طال الركن األول؛ بأن توالت فيه مجل كثرية، عن 
فة، أو حنو ذلك، حبيث تكون هذه  طريق الوصف، أو العطف، أو اإلضا

اجلمل فاصال طويا بني هذا الركن والركن الثاىن الذى يتم به معىن اجلملة،  
  ويدو ذلك ىف مواضع منها:

  الفصل بني املبتدأ واخلرب، مثل:   -١
ىف  زاهدًا  وإخالص،  ودأب  جد  ىف  عمله  على  يعكف  الذى  املوظف 

الناس، عفيف اليد واللسان،    الشهرة والدعاية، متوخيا مصلحة العمل ومصلحة
  هو املثل األعلى للموظف املنشود.  -حى الضمري
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  لفصل بني الشرط واجلواب، مثل:  -١

من يقدم على مشروع يعتقد أن له فيه خريًا، قبل أن يدرس ما يتطلبه هذا  
وتصور   املجربني،  واستشارة  املالبسات،  ودراسة  الوسائل،  إعداد  من  املشروع 

فليس جباحه مضموفا؛ فهذه    -تائج هذا اإلقدام لالستعداد هلاالوجيه املحتملة لن
الشرطة الىت وضعت قبل اخلرب ف املثال األول "هو املثل األعلى" وقبل جواب 

مبثابة تابيه للنثرى على أن  الشرط ىف املثال الثاىن (فليس جناحه مضمونا) جاءت  
فئنه بذكر املبتدأ ىف املثال الذى يتلوها إمنا جاء مكمال ملعىن قد بدأ التعبري  الكالم  

يقدم)، مث طال  (من  الثاين  املثال  وفعله ىف  الشرط  أداة  وذكر  (املوظف)  األول 
الكالم بعد املبتدأ قبل أن يذكر اخلرب، وطال الكالم بعد الشرط، قبل أن بذكر 
اجلواب، وهذه اإلطالة قد تنسى القارئ الركن األول املذكور سابقًا؛ فيقف حيال 

اىن حائرًا منكرًا؛ ألنه ىف ظنه مقطوع الصلة مبا قبله، ولكن هذه الشرطة  الركن الث
قبلها، وحينئذ  ما  يبصره إىل  فيعود  قبلها،  مبا  التالية صلة  للكلمة  أن  تلبهه على 

 يتضح له مبدأ املعىن فيدركه مرتبطًا.
وقد فطن البالغيون إىل مثل هذا املوقف، فذكروا أن من أقسام اإلطناب  

  التكرير لطول الفصل، وذلك مثل:
املكب الذى يكلفىن اصطناع النقاق، أو امللق، أو املذاهنة، أو أغتنام ضعف  
حوهلم،   السيئة  اإلشاعات  وإطالق  اغتيام،  ل  يزين  أو  واحتياجائهم،  الرفاق 

  املكب الذى يكلفى هذا املسلك أرفضه ىف عزة وإباء.
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مبتدأ، وحني أراد ذكر اخلرب،   فقد بدأ املتكلم قوله بكلمة "املكب" وهى
وهو مجلة "أرمضه" الحظ أن بني املبتدأ واخلرب فاصال من الكالم طويال، فكرر  

  املبتدأ إذ قال: "املكسب الذى يكلفىن هذا املسلك أرفضه".
وكان ميكن أيضًا تكرار املبتدأ باإلشارة إليه، كأن يقول: "هذا املكتب  

الترقيم " الشرطة" ىف هذا املقام، كان ميكن وضع هذه  أرفضه" وانتفاعًا بعالمة 
فتفيد هذه   إليه،  اإلشارة  أو  بذكر،  املبتدأ،  تكرار  بدال من  اخلرب،  قبيل  الشرطة 

  الشرطة أن مابعدها إمنا هو مكمل املعىن.
  عالمة اإلستفهام     -٦

توضع بعد اجلملة االستفهامية، سواء أ كانت أداة االستفهام مذكورة ىف  
  فة فمثال املذكورة: اجلملة، أم حمذو

أهذا كتابك ؟، مىت عدت من السفر؟، أين يعمل أخوك؟ أى الدول فارت  
  بكأس العامل ىف مسابقة كرة القدرم؟ من بطل فريقها؟

ومثال املحذوفة: تسمع الكالم املكذوب عىن وتكت؟ أى أتسمع، أو هل 
  تسمع؟ 

  عالمة التأثر   -٧
االنفعاالت النفسية، كالتعجب، والفرح، توضع بعد اجلمل الىت تعرب عن  

  واحلزن، والدعاء، والدهة، واالستغاثة، وحنو ذكل ، مثل:
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قسى ظلم القرب اباباجلمال اخلضرة فوق الربا! لقد أعدنا بناء قواتتا  ما أ
الداعني إىل اهلواء أصوات  يتبدو ىف  العرب، وسدد   املسلحة!  السالم! رعى اهللا 

الباع فهم  للعالعني!  خطاهم! حتربت ىف  ابالطاعمني  األم طفلها  تتل  أن  ث على 
  الوبل للصهبونني! 

  عالمة التنصبص   -٨

بوضع بني قوسيها املزدوحتني كل ما ينقله الكاتب من كالم غريه، ملتزما 
  فصه وما فيه من عالمات الترقيم، مثل:

  حكى عن األحنف بن قيس أنه قال  
كثرة الكالم، فقال: أفتهمعون  قيل إلباس بن معاوية: ما فيك عيب إال  

صوابًا أو خطأ: فقال: ال ، بل صوابًا، قال: فائز بادة من اخلرب خرب: ومثل: وهده  
  نصيحىت إليكم نتلخص فيما يأيت: 

ال تستعفوا إىل مقالة السوء، وال جترو وراء اإلشاعات، ولتكن ألنتكم من 
  وراء عقر لكم، 
مثل: أنواع اخلط اهلندسى  وتوصعان بني الشئ وأنواعه وأقسامه،   (ب)  

  ثالثه: مستقيم، ومنكسر ، منحن.
وقل الكالم الدي يعرض لتوضيح مسابقه، مثل: النوعية الصحية   (جـ)  

وترك  العداوى،  يف  السليمة  األساليب  اتباع  إىل  الناس  ترشد  الفوائد:  جليلة 
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واملستشفيات  األطباء  على  التردد  فسرورة  إميانا  وتزيدهم  الشائمة،  ، اخلرافات 
  ونصرهم بوسائل اثناء العدوى، وتعلمهم طرق القيام اإلسعافات املمكنة. 

وقيل األمثلة الىت تساق نتوضيح قاعدة، أو حكم، مثل: حتدف    (هـ)
جسم  ىف  ومثل:  رجليها،  من  اطول  الزرلفة  بنا  مثل:  إضافته،  عند  منثىن  نون 

  اإلنسان بعض التعادن: كاحلديد ، والقفور، والسكرببت.
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  وتسمى أيضًا الوصلة، وأكثر ما تستعمل ىف موضعني:
  ) توضع بني العدد رقما أو لفظا وبني العدود، مثل:١(

  الكالم شروط أربعة ال يسلم املتكلم من الزائل إال ا:
أن يكون للكالم داع يدعو إليه: إما يف اجتالب نفع، وإما ىف     - أوال

  دفع ضرر. 
  وخى به إضابة فرصته. أن يأيت به يف موضعه، ويت   -ثانيا
  أن يغتمر ماء على قدر احلاجة.   -ثالثا

  أن بتخرب اللفظ الدى يتكلم به.   -رابعًا
(ب)  وبني زكى اجلملة إطال الركن األول وبأن تولت فيه مجل كثرية، عن طريق 
الوصف، أو املعطف، أو اإلضافة، أو حنو ذلك، حبيث تكون هده اجلمل  

الركن الثاين الذي بتم به معىن اجلملة، ويبدو ذلك فاصال طويال بني هدا 
  يف مواضع منها: 
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  الفصل بني املبتدأ واخلرب، مثل:  -١
الشهر:   يف  زاهدًا  وإخالص،  ودأب  جد  يف  عمله  على  يعكف  الذي  املوظف 

  والدعاية، متوخيا مصلحة العمل ومصلحة الناس، عقيف البد واللسان، حى  
  للموطف النشود. هو املثل األعلى  -الضمري

  الفصل بني الشرط واجلواب، مثل:  -٧
من يقدم على مشروع بعتقد أن له فيه خريًا، قبل أن يدرس ما ستطلبه  

ا املشروع من إعداد الوسائل، ودراسة املالبسات، واستشار، املجربني، وتصور  ذه
هلا لإلستعداد  اإلقدام  هذا  النتائج  املختلة  وفهذه  - الوجوه  مضوفا  جماحه    فليس 

املثل األعلى" وقبل جواب  املثال األول "هو  الىت وضعت قبل اخلرب ىف  الشرطة 
الشرط ىف املثال الثاىن (فليس جناحه مضمونا) جاءت مبثابه تبيه للقارئ على أن  
الكالم الذى يتلوها إمنا جاء مكال ملعىن قديدًا التعبري هذه وقبل جواب الشرط ىف 

) جاءت مبثابة تنبيه للقارئ على أن الكالم الذى  املثال الثاىن (فليس جبامعه مضبونا
الثمال األول  املبتدأ ىف  التعبري صلة ب>كر  بدأ  إمنا جاء مكال ملعىن قد  يتلوها 

كر أداء الشرط وفعله ىف املثال الثاىن (من يقدم)، مث طال الكالم بعد ذ(املوظف) و
ذكر اجلواب، وهذه  اخلرب، وطال الكالم بعد الشرط ، قبل أن باملبتدأ قبل أن بذكر

اإلطالة قد تنسى القارئ الركن األول املذكور سابقًا؛ فيقف خيال الركن الثاىن 
حائر آمنكرًا؛ ألنه يف ظنه مقطوع العصلة مبا قبله، ولكن هذه الشرطة تلبهه على 
أن للكلمة التالية صلة مبا قبلها، فيعود يبصره إىل ماقبلها، وحينئذ يتضح له مبدأ 

  ه مرتبطًا. املعىن فيدرك
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وقد فطن البالغيون إىل مثل هذا املوقف، فذكرهوا أن من أقسام اإلطناب  
  الفكرير لطول الفصل، وذلك مثل:

اغتنام   أو  املداهنة،  أو  امللق،  أو  النفاق،  اصطناع  يكلفىن  الذى  املكتب 
ضعف الرفاق واحتياجائهم، أو يزين ىل اغتيام، وإطالق اإلشاعات البيئة حوهلم،  

  الذى بكلفى هذا املسلك أرفضه يف عزة وإباء.  املكسب
مة "املكتب" وهى مبتدأ، وحني أراد ذكر اخلرب،  فقد بدأ املتكلم قوله بكل 

وهو مجلة "أرفضه" الحظ أن يب املبتدأ واخلرب فاصال من الكالم طويال، وفكرر 
  املبتدأ إذ قال: "املكسب الذى يكلفىن هذا املسلك أرفضه".

أيضًا تكرار املبتدأ باإلشارة إليه، كأن يقول: "هذا املكسب وكان ميكن  
أرفضه" وانتفاعًا بعالمة الترقيم "الشرطة" يف هذا املقام، كان يتكن وضع هذه  
فتفيد هذه   إليه،  اإلشارة  أو  بذكره  املبتدأ،  تكرار  بدال من  اخلرب،  قبيل  الشرطة 

  الشرطة أن مابعدها إمنا هو مكمل للمعىن.
  ستفهام عالمة اال  - ٦

توضع بعد اجلملة االستفهامية، سواء أ كانت داة االستفهام مذكورة يف 
  اجلملة، أم حمذوفة فمثال املذكورة. 

أهذا كتابك؟ مىت عدت من السفر؟ أين يعمل أخوك؟ أى الدول فازت 
  بكأس العال يف مسابقة كرة القدم؟ من بطل فريقها؟

كت؟ أى أتسمع، أو ومثال املحذوفة: تسمع الكالم املكذوب عىن وتس 
  هل تسمع؟ 
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  عالمة التأئر  -٧

توضع بعد اجلمل الىت تعرب عن االنفعاالت النفسية، كالتعجب، والفرح، 
  واحلزن، والدعاء، والدهشة، واالستغاثة، وحنو ذلك، مثل:

مبا أقسى ظلم القريب ! باجلمال اخلضرة فوق الربا! لقد أعدنا بناء قواتنا  
ت الداعني إىل السالم! رعى اهللا العرب، ومدد  املسلحة! يقبدد يف اهلواء أصوا

خطاهم! حتربت يف فهم الباعث على أن تقتل األم طفلها اباللطاعمني فلجائعني!  
  الوبل للمصهيونني! 

    عالمة التنصيص     -٨
بوضع بني قوسيها املزدوجتنب كل ماينقله الكاتب من كالم غيربه،  

  ملتزما نصه وما فيه من عالمات الترقيم، مثل:
حكى عن األحنف بن قيس أنه قال "ماعاداىن أحد قط إال أخذت 

يف أمره بإحدى ثالث خصال: إن كان أعلى مىن عرفت له قدره، وإن كان  
  دوىن وفعت قدرى عنه، وإن كان نظريى تفضلت عليه ". 

وتكرب عالمة التنصيص يف البحوث واملوضوعات الىت يضمنها  
يف هذا املجال نفسه، لالستشهاد، أو  أصحاا مجال أو فقرات مما قانه غريهم 

  االعتزاز ا يف تقرير ما يريدون من حقائق، أو ملناقشتها والرد عليها. 
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وكما تستعمل عالمة التنصيص يف النئر، تستعمل أيضًا يف الشعر،  
وذلك إذا ضمن الشاعر قصيدته بيتًا أو أكثر لشاعر آخر من قصيدة أخرى،  

، فيوضع هذا البيت بني عالمة التنصيص،  تتفق قصيدته يف الوزن والقافية
  داللة على أنه لشاعر آخر.

  عالمة احلذف  -٩

؟ لالستشهاد  عندما ينقل الكاتب مجلة أو فقرة أو أكثر من كالم غري
قد يج د املوقف بشري  -ا يف تقرير حكم مثال، أو يف مناقشة فكرة 

مماال يتصل  باالكتفاء بعض هذا الكالم املنقول ، واالستغناء عن مبضه،
اتصاال وتيقًا حباجة الكاتب، فيحذف ما يستغىن عنه، ويكتب بدل  

ومل  املحذوف عالمة احلذف وهى: ... لبدل القارئ على أنه أمني يف لنقل 
يبتر الكالم املنقول، مثل: "فكرة اإلحسان يف اإلسالم فكرة واسعة األفىن،  

 يهم عن ارتكاب تشمل كل حرب بقدم للناس: كإعانتهم يف أمورهم، أو
املعاصى، أو هدايتهم إىل الطريق الصحيح... كل هذا إحسان، بل إن  

  معاملة احليوان برفىن إحسان وصدقة كذلك".



٣٠٤ 
 

وأحيانًا يرى هذا الكاتب أن يف الكالم الذى يزيد نقله مجال  (ب) 
يقبح ذكرها، ويرى التغاضى عنها، فيحذفها، ويكتب مكائها عالمة  

  احلذف، مثل: 

زن واألسى حني مسعت هذين الرجلني ينشائمان،  متلسكى احل
  ويقبادالن أنواع السباب، فيقول أحدمها... ويقول اآلخر... . 

  القوسان   -١٠

توضعان يف وسط الكالم، ويكتب بينهما األلفاظ الىت ليست من  
األركان األساسية هلذا الكالم، مثل: اجلمل االء: اضية، والتفسري، وألفاظ 

االحتراس، وغري ذلك، مما يقطع قواىل األركان األساسية يف اجلملة الواحدة،  
  أو تعاقب اجلملتني املرتبطتنب يف املعىن.

  فمثال االعتراض بالدعاء: 

مسع رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) رجال يقول: "الشحيح أعذر 
أبيت قعن)  فقال: "ملن اهللا الشحيح، ولعن الظامل"، ومثل: أتاىن ( من الظامل"
  أنك ملتىن.

  ومثال االعتراض بالشرط:
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شبابك (إن مل تنفقه فيما يؤـل جمدك، وبرفع ذكرك) ال خرب فيه.  
  ومثال االعتراض بالقيد: 

  الفقر (على مرارته) أهون على النفس من مذلة السؤال.
  ومثال االعتراض باجلملة احلالية. قول الشاعر:

بارق حنو احلجار أطري   وكذبت (ومل أخلق من الطري) إن بدأ هلا 
  ومثال التفسري:

الذمام (بالذال) العهد، والزمام (بالزاى) منقاد به الداية، ومثال:  
جيوز تقدمي املفعول به على الفاعل، مثل: شرب الدواء املريض، فاملفعول به  

  (الدواء) تقدم على الفاعل (املريض). 
  ومثل االحتراس قول ابن املعتز يصف فرسال: 

  عليها (ظاملني) سياطنا فطارت ا أيد سراع وأرجل تعقب:صبينا 
كثري من الكتاب يستعملون الشرطتني بدل القوسني يف مجيع  

  املواضع الىت سبق شرحها، وهذا االستعمال جائز ومشهور، مثال: 
  بصري مطية االحنراف. -إن مل حتصنه باخللق احلميد-املال 

  ملحوظة: 
رقيم يف أول السطر إال عالمة التنصيص الجيوز وضع عالمة من عالمات الت

  . والوسني
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 فصل.لل اكتب مخس قواعد  -١
 اذكر مخس قواعد للوصل. -٢
 .األمثلة ُاذكر ثالث قواعد لتاء التانيث مع بيان  -٣
 ما املراد بعالمات الترقيم واذكر مخسًا منها مع التعريفات واألمثلة. -٤
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 لعبد السالم هارون . لترقيم  قواعد اإلمالء وعالمات  -١
 م إبراهيم. ياإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية لعبد العل  -٢
  كيف تكتب وتكتبني أمجل الرسائل العصرية لكل املناسبات،  -٣

 بريوت لبنان.  -دارالقلم
  قواعد اإلمالء، الدكتور عبد السالم هارون  -٤
  اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية، عبد العليم ابراهيم -٥
  والكتابه، أمين أمني عبد الغين. ءالكايف يف قواعد اإلمال -٦
العريب بني النظرية والتطبيق، د. أمحد طاهر حسنني و    ءقواعد اإلمال -٧

  د. حسن شحاته 
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 ، موالنا عبد املاجد الندوي١جمعلم اإلنشاء، .١
 ، موالنا عبد املاجد الندوي٢معلم اإلنشاء، ج .٢
 ، موالنا حممد رابع حسين الندوي ٣اإلنشاء، جمعلم  .٣
 جواهر اإلنشاء، د. أمحد اهلامشي. .٤
 اإلنشاء واملحادثه، د. خالق داد ملك. .٥
 مفتاح اإلنشاء، حممد بشري  .٦
 راوىلروضة األدب يف تسهيل الكالم العرب، موالنا مشتاق أمحد ج  .٧
 على عمر بك، القراءة الرشيدة، عبد الفتاح صربى بك .٨
 أمجل رسالة عصرية يف مجيع املناسبات، دار املكتبة احلياة. بريوت كيف تكتب  .٩

 بريوت لبنان. -دارالقلم  كيف تكتب وتكتبني أمجل الرسائل العصرية لكل املناسبات،  .١٠
  قواعد اإلمالء، الدكتور عبد السالم هارون  .١١
  اإلمالء والترقيم يف الكتابة العربية، عبد العليم ابراهيم  .١٢
  والكتابه، أمين أمني عبد الغين.  ء الكايف يف قواعد اإلمال .١٣
  العريب بني النظرية والتطبيق، د. أمحد طاهر حسنني و د. حسن شحاته  ءقواعد اإلمال .١٤
 القواعد الذهبية يف اإلمال والترقيم، د. أمحد حممد أبو بكر   .١٥
  خليل هنداوي ،تيسري االنشاء .١٦
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