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 العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية
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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد لِّلَّ  َمخ َبَغ اَلّذي  اْلخ َهُد َأنخ ََل  (1)(ّطَنةً اّهرًَة َوبَ نَّعَمُه ظَ ) َناَعَلي خ َأسخ َوَأشخ

َدُه ََل َشرّيَك  َهُد َأَن َسيّ َدََن  َلُه،ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوحخ ُُمََمًدا َعبخُد َونَّبيَ َنا َوَأشخ
َباّب الخّوقَايَّة، َصَلى الَِلُ َوَسَلَم  الِلَّ َوَرُسولُُه، ّذ ِبَّسخ َخخ َحثَ َنا َعَلى اْلخ

ّبّه  َعَليخهّ   .َوالَتابّّعيَ َوَعَلى آلّّه َوَصحخ
الَِلَ َواتَ ُقوا ) َوى الِلَّ، قَاَل تَ َعاَل:ّعَباَد الِلَّ َونَ فخّسي بّتَ قخ  أُوّصيُكمخ 

ّلُحونَ   .(2)(لََعَلُكمخ تُ فخ
نخسَ ) :لَ جَ وَ  زَ عَ  الِلَُ  لُ و قُ ي َ  :ّعَباَد الِلَّ  َنا اْلخّ َسّن اَن ِّف لََقدخ َخَلقخ َأحخ

نخَسانّ  .(3)(تَ قخّويم  ؛ َأنخ َخَلَقُه يَ عخِّن َأَن ّمنخ نَّعّم الِلَّ ُسبخَحانَُه َعَلى اْلخّ
َمُه ِف َأَتّ  (4)ةم ورَ صُ  نّ سَ حخ أَ ِف  َوَجَعَل َجَسَدهُ ، فخَضّل َحالم  أَ ِف  ، َوّجسخ

ُؤوًَل ُه لَ عَ جَ وَ  ّصَحةم، َعنخ َهّذّه النّ عخَمّة؛ َماَذا َعّمَل ِّبَا؟ َوَهلخ  َمسخ
َها؟ ُهَما َعَباسم  ابخنُ قَاَل  َحاَفَظ َعَلي خ ّسرّي  ِّف  َرّضَي الَِلُ َعن خ  قَ وخلّ تَ فخ

أَُلَن يَ وخَمّئذم َعّن الَنّعيمّ ) :تَ َعاَل  الِلَّ  الَنّعيُم: ّصَحُة  :(5)(ُُثَ لَُتسخ
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َأُل الَِلُ الخّعَبادَ  َبخَصاّر، َيسخ َاّع َواْلخ َْسخ َبخَداّن َواْلخ َها اْلخ  الَنّبي قَاَل . وَ (1)َعن خ
: « َأُل َعنخُه الخ َأنخ  َعبخُد يَ وخَم الخّقَياَمّة ّمَن الَنّعيّم:ّإَن أََوَل َما ُيسخ

َمكَ  :يُ َقاَل لَهُ  ؛ َأنخ انَ ي خ لَ ا عَ نَ امّ سَ جخ أَ  ق ّ حَ  نخ مّ فَ  .(2)«أَلَخ ُنّصَح َلَك ّجسخ
:  َرُسوُل الِلَّ  قَالَ ُُنَاّفَظ َعَلى ّصَحّتَها، َونَ َتَأَكَد ّمنخ َسََلَمّتَها، 

َسّد: ، (3)«اّإَن ِّلََسّدَك َعَليخَك َحق  » َوّمَن الخّقَياّم ِّبَقّ  اِلَخ
َباّب  رخُص َعَلىاْلخّ  ُذ ِبَّسخ َخخ َخريخُ فَّإَن الخَعاّفَيَة  َعاّفَيّتّه،ّوقَايَّتّه، َواْلخ

، َوَأَعزي َمرخُغوبم  ّإَن َأَحًدا َلَخ يُ عخَط » :قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َمطخُلوبم
ًا مّ  َسّد َوّصَحّتّه؛ تَ َتَحَقُق  َعاّفَيةّ فَبّ  (4)«َن الخَعاّفَيةّ بَ عخَد الخَيّقّي َخريخ اِلَخ

نخَساّن َسَعاَدتُُه، َوَيّطيُب َعيخُشُه،  َتّمُل َهَناُؤهُ وَ ّلْلخّ  يَل: َلَ دخ قّ قَ وَ  ،َيكخ
ََياُة ّبدُ َتّطي نخَساَن َعَلى ََتخّديَّة  ةُ الصّ حَ . فَ (5)ّصَحةم  ونّ ُب اْلخ ُتَساّعُد اْلخّ
ريخَ الطَ  َضارَاتّ اَعاّت، َوَعَمّل اْلَخ َرخّض َوبَّناّء اْلَخ الَلُهَم فَ . اّت، َوّإعخَماّر اْلخ

َاّعَنا َوأَبخَصارَنَ  ًما َوقُ َوتَّنا ،َمتّ عخَنا ِبَّْسخ تَ َناَما  َدوخ يَ ي خ   .َأحخ
تَ غخّفُروُه إّ  تَ غخّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمخ، فَاسخ  نَُه ُهَو الخَغُفوُر الَرّحيُم.أَُقوُل قَ وخِل َهَذا َوَأسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ   اْلخ
دُ  َمخ َدُه، َوالَصََلُة َوالَسََلُم َعَلى َمنخ ََل َنّبَ بَ عخَدُه،  لِّلَّ  اْلخ َوَعَلى َوحخ

يَُه. ّبّه َوَمنخ تَّبَع َهدخ  آلّّه َوَصحخ
ًَة َعّصيَبًة َمعَ  :ّعَباَد الِلَّ   َوَبّء ُكوُروََن، َوَقدخ َمَن الَِلُ يَّعيُش الخَعاَلَُ َفّتخ

ّلّه وََكَرّمّه، َباّب الخوّقَايَّة ّمنخُه، بَّفضخ َنا ِبَّسخ  ةُ ادَ يَ قّ الخ ا نَ لَ  تخ رَ ف َ وَ ف َ  تَ َعاَل َعَلي خ
 ا،نَ ت َ حَ صّ بّّه  ظُ فَ َيخ ا، وَ نَ ت َ اعَ نَ مَ بّّه الَِلُ ي و ّ قَ ي ي ُ ذّ ، الَ احَ قَ الل ّ  ةُ يدَ شّ الرَ 
ا نَ مّ  ل م كُ بّ  لُ مُ جخ يَ ف َ ، اهَ ائّ نَ ب خ أَ  ةّ ايَ ّحَ ا، وَ هَ بّ عخ شَ  ةّ مَ ََل ى سَ لَ عَ َها ّمن خ  رخًصاحّ 
ّحَفاظًا َعَلى َسََلَمّتّه، َوّحَايًَة لُّروّحّه  ؛احّ قَ الل ّ  ذّ خخ  أَ َل إّ  رَ ادّ بَ ي ُ نخ أَ 

َرتّّه، َوّوقَايًَة ّْلَب خَناّء ُُمخَتَمّعهّ  : َنّبّ  َعَمًَل بَّقوخّل ال، َوأَرخَواّح ُأسخ
ّرصخ » َفُعكَ َما َعَلى احخ ا، هَ تّ يعَ بّ  طَ َل إّ ا نَ ات ُ يَ حَ  ودَ عُ  ت َ َّت حَ  .(1)«يَ ن خ
ّلَنا َوَأّحَبّتَنا. ا، نَ وت َ يُ ب ُ  ةُ يَ افّ عَ الخ  لَ ل ّ ظَ تُ وَ   َوََنخَتّمَع ِّبَهخ

َوَسلّ مخ َعَلى  َصل ّ  لَلُهمَ ا ،َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُُمََمدم َهَذا َوَصليوا َوَسلّ ُموا َعَلى 
 .يَ عّ جخَ أَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ آلّ  ىلَ عَ وَ  ،دم مَ ُمَُ  انَ ي ّ بّ نَ وَ  َنَ دّ ي ّ سَ 

َلَنا،  الَلُهَم َعاّفَنا ِف أَبخَدانَّنا، َفظخ َأوخََلَدََن َوأَهخ َوَمتّ عخَنا ّبّصَحّتَنا، َواحخ
لَّناَوأَّدّم الخَعاّفَيَة َعَلى َوطَّنَنا، َوَعَلى الخَعاَلَّ   . ّمنخ َحوخ
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َعاّء، َوُُمَقّ َق الخَوَبءَ  َوَعّن الخَعاَلّميَ  َعَنا ارخَفعخ  لَلُهمَ ا ، ََي ُمُّيَب الدي
 الَرَجاّء.

ُعهُ  يَ ُعودُ  َوق خًفا َلكَ  َوَقفَ  َمنخ  ّلُكل ّ  اغخّفرخ  الَلُهمَ    .ّعَباّدكَ  َعَلى نَ فخ
ّدهّ  َوَوِلَ  َوََنئَّبهُ  زَاّيدخ  بن َخّليَفة يخالشَ  الَدوخلَةّ  رَئّيسَ  قخ َوف ّ  الَلُهمَ   َعهخ

َّمَي، َوانَهُ  اْلخ َمارَاّت؛ ُحَكامَ  َوّإخخ   َوتَ رخَضاُه. ُتُّبيهُ  ّلَما اْلخّ
ُتوم، َوالَشيخ زَاّيد الَشيخ ارخَحمّ  الَلُهمَ  َمارَاتّ  َوُشُيوخَ  َمكخ  اَلّذينَ  اْلخّ

ّلَك َفّسيَح َجنَاّتكَ َك، َوأَ تّ حخَ ان ختَ َقُلوا ّإَل رَ    .دخّخلخُهمخ بَّفضخ
 الَصربخّ  جَّيلَ  َذّويّهمخ  ارخُزقخ وَ  ،ءَ اّفيَ وخ اْلخَ  الخَوَطنّ  ُشَهَداءَ  ارخَحمخ  الَلُهمَ 

َزَاءّ  َوَعّظيمَ  َنا. َحق   َلهُ  َوَمنخ  َوأَُمَهاتَّنا، آَبَءَنَ  رَبَ َنا َيَ  ارخَحمخ وَ  .اِلخ  َعَلي خ
لَةّ  َعَلى الَلُهمَ  َوأَّدمّ  َمارَاتّ  َدوخ ريخَ  اْلخّ   .َوالخَفضخلَ  اْلخ

 الَلُهمَ  ا،نَ ث خ غّ أَ  الَلُهمَ  ،يَ طّ انّ قَ الخ  نَ مّ  انَ لخ عَ َتخ  ََل وَ  ثَ يخ غَ الخ  انَ قّ اسخ  الَلُهمَ 
 .انَ ث خ غّ أَ  الَلُهمَ  ا،نَ ث خ غّ أَ 

ن خَيا ِف  آتَّنا رَبَ َنا  الَناّر. َعَذابَ  َوّقَنا ًة،َحَسنَ  ّخَرةّ الخ  َوِف  ،َحَسَنةً  الدي
 َة.الَصََل  َوأَّقمّ 
 


