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رؼذدد فْٕٛ إٌضش فٟ ٘زا اٌؼظش ٚوبْ ِغظّٙب لذ٠ُ وبٌخطجخ ٚاٌٛط١خ ، ٌٚىٓ ظٙش فٓ ٔضشٞ جذ٠ذ ٘ٛ فٓ 

 اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ.اٌشعبئً دػذ ئ١ٌٗ اٌذبجخ ئٌٝ اٌزٛاطً ِغ ارغبع سلؼخ 

 الخطابة فى عصر صدر اإلسالم -ٔ

ِٓ اٌضبثذ ربس٠خ١بً أْ اٌخطبثخ ِٕز ألذَ اٌؼظٛس عبسد ِٛاوجخ ٌألدذاس اٌجغبَ فٝ وً اٌذضبساد ، ٚأٔٙب ِٓ 

 صُ رؼذ عالدبً ِّٙب ِٓ أعٍذخ اٌذػٛح ٌٙزٖ األدذاس .

ٚاإلعالَ وبْ ثّضبثخ صٛسح شبٍِخ ػٍٝ اٌذ١بح فٝ وبفخ جٛأجٙب ، ٚ٘ٛ األِش اٌزٜ عبػذ ػٍٝ اصد٘بس اٌخطبثخ  

ٚرطٛس٘ب ، فمذ وبٔذ ٚع١ٍخ ِٓ أُ٘ اٌٛعبئً اٌزٝ ارىأد ػ١ٍٙب اٌذػٛح اإلعال١ِخ ، فباللٕبع ٚاٌزأص١ش ٚاٌذػٛح 

شبد ٚاٌٙذا٠خ ٚاٌشد ػٍٝ اٌخظَٛ ٚددض ئٌٝ اٌجٙبد ٚٔشش اٌذ٠ٓ ٚاٌزشغ١ت ٚاٌزش١٘ت ، ٚاٌٛػع ٚاإلس

اٌشجٙبد ٚرمذ٠ُ اٌذجج ٚاٌجشا١٘ٓ اٌذاِغخ . وً ٘زا ٚغ١شٖ عبػذ ػٍٝ اصد٘بس اٌخطبثخ ٚرطٛس٘ب ، فٛجذٔب 

سعٛي هللا  ٠جؼٍٙب ٚع١ٍخ ٌٍذػٛح ئٌٝ ِجبدب اٌذ٠ٓ اٌذ١ٕف ، ٠ٚزخز٘ب ػذح ٌٗ فٝ شزٝ األِٛس ، ف١ج١ٓ ِٓ 

 ّب فٝ خطجخ اٌٛداع . خالٌٙب االدىبَ ٠ٚمذَ اٌّٛاػع و

ثً صادٚا ػ١ٍٗ   فٝ اٌخطبثخ ، فٛجذٔبُ٘ ٠زٕبٌْٚٛ فٝ خطجُٙ ِب رٕبٌٚٗ اٌشعٛي  لذ الزذٜ اٌخٍفبء ثبٌشعٛي 

فمذ جذد ِٛضٛػبد عجٍٙب اٌزبس٠خ    ٚالزذّٛا ثٙب ١ِبد٠ٓ جذ٠ذح رزفك ٚظشٚف اٌذ١بح ثؼذ ٚفبح اٌشعٛي 

 اإلعالِٝ ِضً :

 ٔظبس ػٍٝ اٌخالفخ اٌخالف ث١ٓ اٌّٙبجش٠ٓ ٚاأل  -ٔ

 اٌشدح فٝ ػٙذ أثٝ ثىش اٌظذ٠ك  –ٕ

 ارغبع اٌفزٛدبد اإلعال١ِخ فٝ ػٙذ اٌخ١ٍفز١ٓ : ػّش ثٓ اٌخطبة ٚػضّبْ ثٓ ػفبْ سضٝ هللا ػّٕٙب .  –ٖ

 أنواع الخطابة:

 د١ٕ٠خ ٚع١بع١خ ٚاجزّبػ١خ -
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 س : ما خصائص الخطبة فى صدر اإلسالم ؟ 

-ٔ –  . َعٌٙٛخ األٌفبظ .  -ٕ   اٌجذء ثبٌذّذ ٚاٌغال 

  ِؼب١ٔٙب ِغزّذح ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌذذ٠ش اٌشش٠ف .  – ٗ  رٕٛع األعب١ٌت . – ٖ

 رشاثظ األفىبس .  – ٙ  ِٛاوجزٙب ٌألدذاس .  – ٘

 

 س : مم تتكون الخطبة ؟

 -   رزىْٛ ِٓ ِمذِخ ِٚٛضٛع ٚخبرّٗ ٚال ٠ٍضَ رٌه فٝ اٌٛط١خ 

 الوصٌة : -ٕ

 س : عرف بالوصٌة ؟ 

-  فٓ ٔضشٜ لذ٠ُ ػشفٗ اٌؼشة فٝ اٌجب١ٍ٘خ ٚرٕبٌٚٛا ف١ٗ ثؼض جٛأت د١برُٙ االجزّبػ١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ فال ػجت

 فٝ أْ ٔجذ٘ب رٕغبة ػٍٝ أٌغٕزُٙ ثذ٠ٙخ ٚاسرجبال وبٌخطجخ رّبِب .

 فبٌٛط١خ  والَ ٠مبي أٚ ٠ىزت ِٓ سئ١ظ أٚ صػ١ُ أٚ لبئذأٚ ِٓ أدذ األث٠ٛٓ ألثٕبئٗ أٚ ألدذُ٘ فٝ أِش ِب ِٓ 

أِٛس اٌذ١ٔب ، ٚغبٌجبً ِب ٠ىضش ٘زا إٌّظ اٌفٕٝ ػٕذ اإلدغبط ثمشة األجً أٚ اٌؼضَ ػٍٝ اٌزشدبي أٚ اٌفشاق ألِش 

 ِب . 

 س : ما أنواع الوصاٌا فى صدر اإلسالم ؟ 

-  ٚطذبثزٗ  ظٙش ِٕٙب فٝ طذس اإلعالَ اٌٛطب٠ب اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚلذ وضشد فٝ والَ اٌشعٛي

 ء ٚاٌخٍفب

 س : بم تأثرت الوصٌة ؟

  -   ًرأصشد ثأعٍٛة اٌمشآْ اٌىش٠ُ وّب رأصشد اٌخطجخ ِٓ لج 

 س : فٌم شتبه الخطبة الوصٌة ؟ 

-  اٌزأصش ثبٌمشأْ اٌىش٠ُ –رشجٙٙب ِٓ د١ش اٌّمِٛبد اٌف١ٕخ اٌىال١ِخ 

 س : فٌم تخالف الخطبة الوصٌة ؟ 

-  اٌخطجخ رمبي فٝ ِٛاجٙخ اٌجّٙٛس ٌٚٙب ِمذِخ ِٚٛضٛع ٚخبرّخ . أِب اٌٛط١خ رٛجٗ ٌفشد أٚ جّبػخ

 لٛالً أٚ وزبثخ ١ٌٚظ ٌٙب أجضاء وبٌخجطخ . 

 ( https://dardery.site/archives/4525ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اٌذً اضغظ اٌشاثظ    ) 

 

https://dardery.site/archives/4525
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 تدرٌبات على النثر فً عصر صدر اإلسالم

 : ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة :  س

 ( )  .ظٙش فٓ اٌشعبئً اعزجبثخ ٌذبجبد اٌذٌٚخ اٌزٟ رطٍجذ اعزذذاس ٘زا إٌٛع ِٓ إٌضش -  ٔ

 ( )   ِٛاوجخ اٌخطبثخ ٌألدذاس اعزخذاِٙب وغالح لٛٞ فٟ دشٚة اٌشدحاٌذ١ًٌ ػٍٝ  -ٕ

 ( )    رزىْٛ اٌٛط١خ ِٓ ِمذِخ ِٚٛضٛع ٚخبرّخ ٚال ٠شزشط رٌه فٟ اٌخطجخ -ٖ

 ( )         . وبٔذ اٌخطبثخ عالدب ل٠ٛب ِٓ أعٍذخ اٌذػٛح  -ٗ

 ( )    ٍّٙبِٓ أعجبة اصد٘بس اٌخطبثخ فٟ ػظش طذس اإلعالَ ئلجبي إٌبط ػٍٝ رؼ  -٘

 ( )     وبْ ٌٍمشآْ ٚاٌذذ٠ش أصش وج١ش فٟ إٌضش فٟ ػظش طذس اإلعالَ -ٙ

 ( )   أطجذذ اٌذبجخ ٍِذخ ٌفٓ اٌشعبئً ٔز١جخ ٌىضشح اٌزشدبي داخً شجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ -7

 ( )   ر١ّض فٓ اٌشعبئً فٟ ػظش طذس اإلعالَ ثّب ٠ٍٟ: اٌٛضٛح ـ اإل٠جبص ـ اٌجؼذ ػٓ اٌزىٍف . - 8

رطٛس فٓ )اٌٛطب٠ب ٚإٌظبئخ( فٟ ػظش طذس اإلعالَ اعزجبثخ ٌشٚح اإلعالَ اٌزٞ ٠ذػٛ ئٌٝ األِش  -9

 ( )          ثبٌّؼشٚف ٚاٌزؼبْٚ ػٍٝ اٌجش ٚاٌزمٜٛ.

 ( )ِٓ اٌضبثذ ربس٠خ١بً أْ اٌخطبثخ ِٕز ألذَ اٌؼظٛس عبسد ِٛاوجخ ٌألدذاس اٌجغبَ فٝ وً اٌذضبساد -ٓٔ

 ( )  جذ٠ذح فٟ ػٙذ اٌخٍفبء أدد ئٌٝ أظشاف إٌبط ػٓ اٌخطبثخ اعزجذد أدذاس ربس٠خ١خ -ٔٔ

 ( )   ارغّذ اٌخطبثخ فٟ ػض طذس اإلعالَ ثبٌزم١ذ ثبٌظٕؼخ اٌٍفظ١خ ٚثخبطخ اٌغجغ -ٕٔ

 ( )     رشزشن اٌخطجخ ٚاٌٛط١خ فٟ أْ والّ٘ب رأصش ثبٌمشآْ ٚاٌذذ٠ش -ٖٔ

 ( )     ٚاػ١ٙبرطٛسد اٌخطبثخ فٟ ػظش طذس اإلعالَ ٔز١جخ ٌزٛافش د -ٗٔ

 ( ) أدىبَ اٌذ٠ٓ ٚاٌٛػع ٚاإلسشبد عبس اٌخٍفبء ػٍٝ ٔٙج إٌجٟ فٟ اعزخذاَ اٌخطبثخ فٟ ششح -٘ٔ

 ( )     ِٓ دٚاػٟ اٌخطبثخ فٟ ػظش طذس اإلعالَ اٌظٍخ ث١ٓ اٌمجبئً -ٙٔ

 ( )     وبٔذ دشٚة اٌشدح ػبِال ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ أدد ئٌٝ اصد٘بس اٌخطبثخ. -7ٔ

 ( )رطٛس اٌخطبثخ فٟ ػظش طذس اإلعالَ وضشح اعزخذاَ اٌّذغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ ٚثخبطخ اٌغجغ ِٓ ِظب٘شح -8ٔ

 ( )    اِزبصد اٌخطبثخ فٟ طذس اإلعالَ  ثبٌجذء ثذّذ هللا ٚاٌظالح ػٍٝ سعٌٛٗ -9ٔ

 ( )   أوضش اٌخطجبء فٟ ػظش طذس اإلعالَ ِٓ االعزشٙبد ثبٌمشآْ ٚاٌذذ٠ش اٌشش٠ف -ٕٓ

 ( )     .١ُ غشضٗ إٌظخ ٚاإلسشبد ئٌٝ اٌخ١ش ٚاٌظٛاةلٛي دىاٌخطجخ ٟ٘  -ٕٔ 

 ( ) ضؼف اال٘زّبَ ثبٌخطبثخ فٟ ػٙذ اٌخٍفبء اٌشاشذ٠ٓ ٔز١جخ أشغبي اٌّغ١ٍّٓ ثذشٚة اٌشدح -ٕٕ

 ( https://dardery.site/archives/4525ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اٌذً اضغظ اٌشاثظ    ) 

https://dardery.site/archives/4525
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 رخ١ش اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبدخ: -ٕط 

 كل مما ٌلً من العوامل التً ساعدت على ازدهار الخطابة فً عصر صدر اإلسالم ما عدا: – ٔ

 الترغٌب و الترهٌب و الوعظ استخدامها فً ׄ  

 األقطار اإلسالمٌة. استخدامها فً التواصل بٌن الخلفاء ووالتهم فًׄ  

 الرد على الخصوم و دحض الشبهاتاستخدامها فً  ׄ  

 اإلقناع و التأثٌر و نشر الدٌناستخدامها فً  ׄ  

َمت  -ٕ  للغرض منها إلى: طبًقا اإلسالم صدر عصر فً الخطابة قُسِّ

 جمٌع ما سبقׄ   دٌنٌةׄ   سٌاسٌةׄ   اجتماعٌةׄ  

 أنواع الوصاٌا فً صدر اإلسالم : * - ٖ

 كل ما سبقׄ   الدٌنٌة ׄ   االجتماعٌة ׄ   السٌاسٌة ׄ  

رت فً عصر صدر اإلسالم . من الفنون  -ٗ  النثرٌة التً تطوَّ

 الخطابةׄ   الروٌةׄ   المقاماتׄ   الرسائلׄ  

 كل مما ٌلً من سمات الخطابة فً عصر صدر اإلسالم ما عدا:  -٘

ع األسالٌب.ׄ   الَبْدء بالحمد والسالم.ׄ    غموض األلفاظ وتعقٌدها.ׄ   لألحداث. مواكبتهاׄ   تنوُّ

 هو: ظهر باعتباره أحد متطلَّبات عصر صدر اإلسالم فن نثري    -ٙ

 .الحكمׄ   الوصاٌا.ׄ   الخطابة.ׄ   .الرسائلׄ  

 العصر فً الرسائل فن ظهر.  -7

 الجاهلًׄ   اإلسالمًׄ   األمويׄ   العباسًׄ  

 بسبب: فن الخطابة فً عصر صدر اإلسالم تطور  -8

 .انشغال الناس عن الشعر بالجهادׄ  

 .اهتمام الناس بالخطابةׄ  

 اعتماد الدعوة اإلسالمٌة على الخطابة فً توصٌل أفكارها والدعوة إلٌها.ׄ  

 كثرة الصراعات القبلٌةׄ  

 كل مما ٌلً من سمات الخطابة فً عصر صدر اإلسالم ما عدا:  -9

 ترابط األفكار.ׄ   االقتباس من القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف .ׄ  

 التقٌد بالصنعة اللفظٌة.ׄ   البدء بحمد هللا والصالة على رسولهׄ  

 صدر اإلسالم : عصر  من خصائص الخطبة فً  - ٓٔ

 اإلكثار من المحسنات البدٌعٌة وخاصة السجعׄ   االعتماد على األسالٌب الخبرٌةׄ  

 البدء باالقتباس من األشعارׄ   معانٌها متأثرة بروح اإلسالمׄ  
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مات حٌث من تماًما الُخطبة ٌُشبِه اآلتٌة النثرٌة الفنون أيُّ   -ٔٔ  الكالمٌة؟ الفنٌة الُمقوِّ

َسالَةׄ   .الِحْكمةׄ   ٌَّةׄ   .الرِّ  .الَمَثلׄ       .الَوِص

 :  الفرق بٌن الخطبة والوصٌة – ٕٔ

 الخطبة توجه لفرد أو عدة أفراد والوصٌة تلقى أمام الجمهورׄ  

 الخطبة تتسم بالهدوء والعقالنٌة والوصٌة تتسم بالتهوٌل وإثارة العاطفة ׄ  

 الخطبة تهدف إلى النصح والتوجٌه إلى الخٌر والوصٌة تهدف إلى اإلقناعواإلمتاع ׄ  

 لها أجزاء وال ٌشترط ذلك فً الوصٌةالخطبة ׄ  

:كتب النبً )ص( إلى المقوفس  حاكم مصر الفرس -ٖٔ  

ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ ِٓ ِذّذ ػجذ هللا ٚسعٌٛٗ ئٌٝ اٌّمٛلظ ػظ١ُ اٌمجظ عالَ ػٍٝ ِٓ ارجغ اٌٙذٜ،  "

أِب ثؼذ: فأٟ أدػٛن ثذػب٠خ اإلعالَ: أعٍُ رغٍُ، ٚأعٍُ ٠إره هللا أجشن ِشر١ٓ، فاْ ر١ٌٛذ فاْ ػ١ٍه ئصُ 

ٍخ عَ  َّ ْا ئٌَِٝ َوٍَ ْٛ ٌِْىزَبِة رََؼبٌَ ًَ ا ْ٘ ًْ ٠َب أَ الَ ٠َزَِّخَز ثَْؼُضَٕب اٌمجظ }لُ َٚ ِٗ َش١ْئًب  الَ ُْٔشِشَن ثِ َٚ ُْ أاَلَّ َْٔؼجَُذ ئاِلَّ هللّاَ  ث١ََُْٕى َٚ اء ث١َََْٕٕب  َٛ

} َْ ٛ ُّ ْغٍِ ُِ َُٙذْٚا ثِأََّٔب  ْا فَمٌُُْٛٛا اْش ْٛ ٌَّ َٛ ِْ هللّاِ فَاِْ رَ ٓ ُدٚ ِِّ  " ثَْؼضبً أَْسثَبثًب 

 ."ظهور فن الرسالة فً عصر صدر اإلسالم استنتج من هذه الرسالة  السبب الذي أدى إلى  

 الحاجة إلى تأٌٌد الدعوة اإلسالمٌة ونشر مبادئها ׄ                                   كثرة الحروب والنزاعاتׄ  

 حاجة الرسول إلى دعوة ملوك عصره إلى اإلسالمׄ    تشجٌع اإلسالم للوعظ واإلرشاد إلى األخالق الفاضلةׄ  

أبو بكر فً الناس قائال:خطب سٌدنا  -ٗٔ  

أ٠ٙب إٌبط ئْ هللا لذ أٔؼُ ػ١ٍىُ ثبإلعالَ ٚأوشِىُ ثبٌجٙبد ٚفضٍىُ ثٙزا اٌذ٠ٓ ػٍٝ وً د٠ٓ فزجٙضٚا ػجبد  "

هللا ئٌٝ غضٚ اٌشَٚ ثبٌشبَ فأٟ ِإِش ػ١ٍىُ أِشاء ٚػبلذ ٌُٙ فأط١ؼٛا سثىُ ٚال رخبٌفٛا أِشاءوُ ٌزذغٓ ١ٔزىُ 

 ِغ اٌز٠ٓ أٔفمٛا ٚاٌز٠ٓ ُ٘ ِذغْٕٛ " ٚششثىُ ٚأطؼّزىُ ف " ئْ هللا

 تشٌر الخطبة السابقة إلى أحد عوامل ازدهار الخطابة فً عصر صدر اإلسالم:

 إعراض الشعراء عن الشعرׄ  

 تشجٌع الجنود للجهاد فً سبٌل هللاكثرة دواعٌها كׄ  

 الرغبة فً نشر اللغة العربٌة وبٌان جمالها.ׄ  

 رقعة الدولة اإلسالمٌةحاجة الخلفاء إلٌها بسبب اتساع ׄ  
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 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 إلى عمال الخراج : سٌدنا عثمان كان أول كتاب كتبه -٘ٔ

[ ٚاألِبٔخ  ٓ٘أِب ثؼذ فاْ هللا خٍك اٌخٍك ثبٌذك فال ٠مجً ئال اٌذك . خزٚا اٌذك ٚأػطٛا اٌذك ثٗ . ] ص 

اٌٛفبء ٚال رظٍّٛا ا١ٌز١ُ األِبٔخ ٚال رىٛٔٛا أٚي ِٓ ٠غٍجٙب فزىٛٔٛا ششوبء ِٓ ثؼذوُ ئٌٝ ِب اوزغجزُ . ٚاٌٛفبء 

 ٚال اٌّؼب٘ذ فاْ هللا خظُ ٌّٓ ظٍُّٙ

 ."استنتج من هذه الرسالة  السبب الذي أدى إلى  ظهور فن الرسالة فً عصر صدر اإلسالم 

 وحاجة الخلفاء للتواصل مع الوالة والعمال والقادة اتساع رقعة الدولة اإلسالمٌةׄ  

 الحاجة إلى تأٌٌد الدعوة اإلسالمٌة ونشر مبادئها . ׄ  

 تشجٌع اإلسالم للوعظ واإلرشاد إلى األخالق الفاضلةׄ  

 حاجة الرسول إلى دعوة ملوك عصره إلى اإلسالمׄ  

أوصى سٌدنا أبو بكر جٌش أسامة  قائال:  -ٙٔ  

أ٠ٙب إٌبط لفٛا أٚط١ىُ ثؼشش فبدفظٛ٘ب ػٕٟ:ال رخٛٔٛا، ٚال رغٍٛا، ٚال رغذسٚا، ٚال رّضٍٛا، ٚال رمزٍٛا  "

طفال طغ١شا أٚ ش١خب وج١شا ٚال اِشأح، ٚال رؼمشٚا ٔذال ٚال رذشلٖٛ، ٚال رمطؼٛا شجشح ِضّشح، ٚال رزثذٛا شبح 

ٛا أٔفغُٙ فٟ اٌظٛاِغ فذػُٛ٘ ِٚب فشغٛا ٚال ثمشح ٚال ثؼ١شا ئال ٌّأوٍخ، ٚعٛف رّشْٚ ثألٛاَ لذ فشغ

 .أٔفغُٙ ٌٗ"

 تشٌر الوصٌة السابقة إل سمة تمٌزت بها الوصاٌا فً عصر صدر اإلسالم وهً:

 االعتماد على األسلوب الخبريׄ   المحسنات البدٌعٌة قلةׄ  

 كثرة الصور البالغٌةׄ   التأثر بالقرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌفׄ  

:بعد تولٌه الخالفة  -رضً هللا عنه - خطب عمر بن الخطاب  -7ٔ   

" ئْ هللا ػض ٚجً لذ ٚالٟٔ أِشوُ، ٚلذ ػٍّذ أٔفغ ِب ثذضشرىُ ٌىُ، ٚئٟٔ أعأي هللا أْ ٠ؼ١ٕٕٟ ػ١ٍٗ، ٚأْ  

٠ذشعٕٟ ػٕذٖ، وّب دشعٕٟ ػٕذ غ١شٖ، ٚأْ ٠ٍّٕٟٙ اٌؼذي فٟ لغّىُ وبٌزٞ أِشٟٔ ثٗ. ٚئٟٔ أِشؤ ِغٍُ 

 خٍمٟ ش١ئب ئْ شبء هللا"  ٚػجذ ضؼ١ف، ئال ِب أػبْ هللا ػض ٚجً، ٌٚٓ ٠غ١ش اٌزٞ ١ٌٚذ ِٓ خالفزىُ ِٓ

 تصنف هذه الخطبة بوصفها:

 خطبة حفلٌةׄ   خطبة دٌنٌةׄ   خطبة اجتماعٌةׄ   خطبة سٌاسٌةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4525ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اٌذً اضغظ اٌشاثظ    ) 
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فقال لهم: أصٌب أبو عبٌدة بالطاعون جمع المسلمٌن ،لما  -8ٔ  

ِٛط١ىُ ثٛط١خ ئْ لجٍزّٛ٘ب ٌٓ رضاٌٛا ثخ١ش: أل١ّٛا اٌظالح، ٚأرٛا اٌضوبح، ٚطِٛٛا شٙش سِضبْ،  " ئٟٔ

 ......."ٚرظذلٛا، ُٚدّجٛا، ٚاػزّشٚا، ٚرٛاَطٛا، ٚأظذٛا ألِشائىُ، ٚالرغشُٛ٘، ٚال رٍٙىُ اٌذ١ٔب

 سمة تمٌزت بها الوصاٌا فً عصر صدر اإلسالم وهً: ىالسابقة إل الوصٌةتشٌر 

 االعتماد على األسلوب الخبريׄ   التقٌد بقٌود الصنعة اللفظٌةׄ  

 كثرة الصور البالغٌةׄ   التأثر بتعالٌم الدٌن وقٌمهׄ  

ًّ رضً قٌس بن سعد أمٌراً على مصرفقال له:بعث  -9ٔ عل  

عش ئٌٝ ِظش فمذ ١ٌٚزىٙب، فارا أٔذ لذِزٙب فأدغٓ ئٌٝ اٌّذغٓ، ٚ اشزذ ػٍٝ اٌّش٠ت ٚ اسفك ثبٌؼبِخ ٚ  "

 " اٌخبطخ

 ٌنتمً هذا النص إلى فن:

 الوصاٌاׄ   األمثالׄ   الرسائلׄ    الخطابةׄ  

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنهما: -ٕٓ  

األجٕبد ثزمٜٛ هللا ػٍٝ وً دبي، فاْ رمٜٛ هللا أفضً اٌؼّذح ػٍٝ اٌؼذٚ، أِب ثؼذ: فأٟ آِشن ِٚٓ ِؼه ِٓ 

ٚألٜٛ اٌّى١ذح فٟ اٌذشة. ٚآِشن ِٚٓ ِؼه أْ رىٛٔٛا أشذ ادزشاعب ِٓ اٌّؼبطٟ ِٕىُ ِٓ ػذٚوُ، فأْ 

 رٔٛة اٌج١ش أخٛف ػ١ٍُٙ ِٓ ػذُٚ٘، ٚئّٔب ٠زظش اٌّغٍّْٛ ثّؼظ١خ ػذُٚ٘ هلل

 ٌنتمً هذا النص إلى فن:

 الحكمׄ   األمثالׄ   الرسائلׄ    ابةالخطׄ  

 ( https://dardery.site/archives/4525ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اٌذً اضغظ اٌشاثظ    ) 
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