
 ف ال بُدَّ من نقل كالمه نصًّا.يف معرض النقض واالعرتاض على املخال   -هـ
 األصللل    م يف نقللل الللن   بُللدَّ مللن العنالللم ال ام لل ال يف مثللل الللا النللال مللن النقللل

 يف خطاائللهو ول للدار  الللا اشالل  مبا للر و و للل  اإلمالئيللمو و لل   تلله ابعبارتللهو وعالم
ن بلني قاسلني للدوَّ  ن كما ااو ث  [و خو لدو   ب صحيحهو ووضعه بني قاسني مربعني ]

 مربعني كلمم ]كلا[.
لللال ويف  اللللم اق بلللام  لللص  ملللن اللللن    اجللللص  املللل طا  ملللن  د بللل ن   بُلللدَّ ملللن ال  ك 

 علللى البا لل  انللا ول عللني   خو تشللاله قصللد امليلللف.ال لللي إ  ت ترييللع املعلل و  الللن   
 هم بالسرقم. َّ للُ  ال بني قاسني؛      وضع الن   

 :إعادة الصياغة -2
 و واللا   ا كلان اللن   ب سللابه اشلا    عيد البا ل  صليا م خارلار اللن   خن لُ 
لعرتله ضعف يف ال عبعو خو تعقيلد يف األسللا و خو علدح   ابلم باألارلار؛  األصل   
    ت  عا   صيا  ه ب عبع خقاىو  امع لألارار اليت لرلد بر ها.ايلج

ف خو كلماته ال لعين  عا   صيا  هاو كما لبعض عبارات امليل   اليسعوال رييع 
والسللبيل ل دلللا إ مثللل اللللا اللا قلللرا   اجللللص   .البا للل نسللب ها  ت  لسلللا  الللا ال  خن  

يف صلللليا م تللللل  األارللللار  اللللللإ لرلللللد  عللللا   صلللليا  هو ث لاللللاإ الر للللا و ث لبللللدخ
 بعباراته وخسلابه.

  :التلخيص -3
و لللل  بللل ن لعملللد البا للل   ت تلخلللي  ماضلللال كامللللو خو ارلللر  ب كملهلللاو 

ر بامليلف  لني ت ث   بالو ًصا كبعًا من الصدحات؛ ايصا ها ب سلابه اشا    ريلت  يل  
املاضلللال بللله انلللا اال  دلللا  بلللالدرر  و  ملللا لهللل م   والصللليا مو وكلللل   وضلللعها يف اإلبلللار

 الرئيس.
 

 االختصار:  -4



ص   ت مقدار الثل  خو الربلع بارلقلم مركَّل   البا   عبارات الن   خن لقل   اا
او ملللع اال  دلللا  ب سللللا  امليل للل فو وو هلللم ن،لللرتو واسللل عما  عباراتللله وكلماتللله  لللدًّ
 انا اا  لف ال اضيحات وال داصيلو وكل    الًباو وكل ما لدعله البا   يف الن   

 ن القارئ من   راكه بدونه.و ول مر  ن خن لس ريين عنه يف الن   ما مير
لل  للاويف كل  األصللل    م الللن   الاللرلق نيا ال لخللي و واالط صللارو ال بُللدَّ مللن تده 

لقابلللل ملللا لر لللا ملللع ملللا  لللا  يف األصلللل؛  للل   ًداو ث  لللله  ي لللًملللا صلللحيًحاو وت م  ده  ت
 .د من ماابقم األارار وصيا  ها يف صار  مناسبمل  ك  

 :الشرح والتحليل والتعليق -5
وحتليل؛ ل بيني امللرا   كثعًا ما جيد البا   ندسه خماح نصا  حت اج  ت  رح

 منها و ظهار خبعا اا.
وخ يانًلللا تر ملللل لدلللله بعلللض االناباعلللات خثنلللا  قلللرا   املصلللدرو خو تلللرتا ى لللله 

ن الللليت  وَّ   اجلللللا يف  مبا لللر هنا بعلللض ال حلللليالت وال عليقلللاتو املللن املديلللد خن للللدو  
ت  ت تلل  ال حلليالت؛ وملن ايها املعلاملات الليت خن جلت تلل  االناباعلاتو خو خ َّ 

ثمَّ لنبريلل  اإل للار   ت النصللا  األصلليلم؛ و للل  باضللعها بللني قاسللني؛  ييللًصا  للا عللن 
 مجله وعباراته.

 


