نصا.
هـ -يف معرض النقض واالعرتاض على املخالف ال بُ َّد من نقل كالمه ًّ
يف مثللل الللا النللال مللن النقللل ال بلُ َّلد مللن العنالللم ال املم يف نقللل الللن األصللل
بعبارتللهو وعالماتلله اإلمالئيللمو و ل يف خطاائللهو ول للدار الللا اشال مبا للر و و لل
لدون بلني قاسلني
ب صحيحهو ووضعه بني قاسني مربعني [ ]و خو لدون كما ااو ث ل َّ
مربعني كلمم [كلا].
ويف الللم اق بللام للص مللن الللن ال بُل َّلد مللن ال ك لد ب ل ن اجلللص امل ل طا مللن
الللن ال لللي إ ت ترييللع املعل و خو تشللاله قصللد امليلللف .ول عللني علللى البا ل انللا
ال للَُّهم بالسرقم.
وضع الن بني قاسني؛
 -2إعادة الصياغة:

خن لُعيد البا ل صليا م خارلار اللن ب سللابه اشلا و واللا ا كلان اللن
األصل لعرتله ضعف يف ال عبعو خو تعقيلد يف األسللا و خو علدح ابلم باألارلار؛
ايلج ت عا صيا ه ب عبع خقاىو امع لألارار اليت لرلد بر ها.
وال رييع اليسع لبعض عبارات امليلف خو كلماته ال لعين عا صيا هاو كما
خن الللا ال لسللا نسللب ها ت البا ل  .والسللبيل ل دللا إ مثللل الللا اللا ق لرا اجلللص
ال لللإ لرل للد ع للا ص لليا هو ث لا للاإ الر للا و ث لب للدخ يف ص لليا م تلل ل األار للار
بعباراته وخسلابه.
 -3التلخيص:

و ل ل ب ل ن لعمللد البا ل ت تلخللي ماضللال كاملللو خو ارللر ب كملهللاو
كبعا من الصدحات؛ ايصا ها ب سلابه اشا و بال ت ثر بامليلف لني
ريلت يلًصا ً
وض للعها يف اإلب للار والص لليا مو وك للل م للا له ل م ب لله ان للا اال د للا ب للالدرر واملاض للال
الرئيس.
 -4االختصار:

اا خن لقل البا عبارات الن ت مقدار الثل خو الربلع بارلقلم مرَّكلص
للدًّاو م للع اال د للا ب س لللا امليل لفو وو ه للم ن ،للرتو واس ل عما عبارات لله وكلمات لله
البًاو وكل ما لدعله البا يف الن انا اا لف ال اضيحات وال داصيلو وكل
ما ميرن خن لس ريين عنه يف الن و ول مرن القارئ من راكه بدونه.
ويف كل للا الالرلق نيا ال لخللي و واالط صللارو ال بلُ َّلد مللن تدهلم الللن األصللل
لحيحاو وت مللله ي ل ًداو ث لقابللل مللا لر للا مللع مللا للا يف األصللل؛ ل
تده ًمللا صل ً
ل كد من ماابقم األارار وصيا ها يف صار مناسبم.

 -5الشرح والتحليل والتعليق:
كثعا ما جيد البا ندسه خماح نصا حت اج ت رح وحتليل؛ ل بيني امللرا
ً
منها و ظهار خبعا اا.
وخ يانًللا تر مللل لدللله بعللض االناباعللات خثنللا ق لرا املصللدرو خو ت لرتا ى للله
بعللض ال حللليالت وال عليقللاتو امللن املديللد خن لللدوهنا مبا للر يف اجللللا اللليت َّون
ايها املعلاملات الليت خن جلت تلل االناباعلاتو خو خ َّت ت تلل ال حلليالت؛ وملن
مثَّ لنبريل اإل للار ت النصللا األصلليلم؛ و لل باضللعها بللني قاسللني؛ ييل ًلصا للا عللن
مجله وعباراته.

