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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين 

 .يشرفني  أن أسهم بجهد متواضع في خدمة العلم وطالبه 

 .القواعد اإلمالئيةب حافال بجميع وحرصت أن يجيء هذا الكتا

 ن يجعله صديقا مرشداوأ إليهطالب ما يحتاج فأرجو  أن يجد فيه كل 

 وأن يجزينا خير الجزاء, وهللا أسأل أن يجعلنا ممن تعلم وعلم 

 .والحمد هلل رب العالمين

 ( هـ 4103) 

 

 

 ((( طـمبس  الء الـاإلم)))                    

 

 هللا الزهرانيغرم بن عبدالرحيم                

 

 

 

 

 

 

 _4 _ 

 



 

 

 

 



 _:دمـحروف ال

 : األمـثلة
 .جح ار ,صل او ,ئلاق ,لد اخ ,لماس ,مد اح:  فباأللالمد 

 .نس وي ,د ومول ,د وسع ,د ومحم ,ر وعصف:  بالواوالمد 

 . يخال ,م يكر , يأب ,د يمج ,ر يمن ,د يحم:  بالياءالمد 

 ـدةالقاعـ

السفاكنة المفتفو   األلفف: وهي حروف المد, هو إطالة الصوت بحرف من: ـ المد  4
 .الساكنة المكسور ما قبلها  الياءالساكنة المضموم ما قبلها , و الواوما قبلها , و

ويوضفع عليفه حركفة "  الممفدود" ـ الحرف الذي يسبق حرف المد يسمى الحرف  2
 .الفتحة , أو الضمة , أو الكسرة : حرف المد 

أن الحركة ننطق بهفا الحفرف : الذي من جنسها هو  ـ الفرق بين الحركة والحرف 0
الحفرف يسفتقرق زمنفا  نطًقا قصيًرا , أما الحرف فينطفق بفه نطقفا طفويالً , بمعنفى أن

 .أطول في النطق به من زمن الحركة 

 .ـ ال يأتي حرف المد في أول الكلمة , ألنه لم يسبقه حرف ممدود  1

 ـ تشتمل بعض الكلمات على أكثر من حرف , 5
 ن ـوجات ـ روقاـ ي يعاـ الر يعاـ الس يلاالو:  ثلم

 . ونمكرين ـ امور       
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 :" المبسوطة " التاء المربوطة والتاء المفتوحة 

 : التاء المربوطة * 

وتقفرأ تفاء . سفاكنة عنفد الوقفف عليهفا بالسفكون "  هفاء"  هي التاء التي تنطق 
 ". ـة"    ,"  ة" وتكتب هكذا . , والكسر  الفتح , والضم: مع الحركات الثالث 

 :مثل

 ةورد ةتلميذ ةالصال ةشجر ةعباقر المفردة التاء

 ةمدرس ةكريم ةمعلم ةعائل ةمك الموصولة التاء

 هفي هب هعن هل هللا الهاء

 
الفرق بين التاء المربوطة والهاء أن التفاء المربوطفة تقبفل التنفوين للففتح  *

الهفاء ال تقبفل  ل هذا التنوين تكفون بنقطتفين بينمفاوعندما تقب كسروالضم وال
 .التنوين مطلقا 

 ,تقبل التنوين فتكتب بنقطتين   ( ةشجر/) مثل
 3تقبل التنوين  فتكون خالية النقطتين ال ( هعـن)  
 
 :(المبسوطة ) التاء المفتوحة* 

 :مع الحركات الثالث  تاءً وهي التي نقرؤها 
وتبقفى علفى حالهفا إذا وقفنفا عليهفا بالسفكون ,  الفتحة , والضمة , والكسفرة ,  

 "  ت" وتكتب هكذا 
  

 .تلحق جميع  أنواع الكالم_ 

  تأخ,    تبن :مثل .  تلحق بعض األسماء المفردة   

  ت صال,    تبنا,     تمسلما :مثل. جمع المؤنث السالم وملحقاته  

 وهفي   ت بئسف,   ت نعمف,  تقالف :مثفل .  الفعل لتأنيث الفعل   تلحق
 قبلها ساكنه مفتو  ما

  فف :مثففل. تلحففق أربعففة أحففرف ( ةَثففـم. ) تم  ُثففـ,   تال,    تلعل فف,  ترب 
 الظرفية المفتوحة ترسم مربوطة
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 _:الشمسيةالالم القمرية و الالم
 :الحروف القمرية  (4)

 :مع الحروف التاليةوتلفظ المها ( أل)تكتب       

 ( ي,  و,  هـ,  م,  ك,  ق,  ف,  غ,  ع,  خ,   ,  ج,  ب,  أ) 
 

 (.أل)جميع الحروف القمرية متحركة بعد        
 :األمثلة 

 الكلمة الحرف الكلمة الحرف الكلمة الحرف

 بلالجَ  ج حرالبَ  ب باألَ  أ

 لمالع   ع وفالخَ  خ مامالحَ   

 لمالقَ  ق ارسالفَ  ف المالقُ  غ

 دىالهُ  هـ علمالمُ  م ريمالكَ  ك

 __ __ داليَ  ي طنالوَ  و

 
 
 :الحروف الشمسية  (2)

 :وال تلفظ مع الحروف الشمسية التالية( أل)تكتب        
 ( ن,  ل,  ظ,  ط , ض,  ص,  ش,  س,  ز,  ر,  ذ,  د , ث,  ت)  
 

دة بعد         (.أل)جميع الحروف الشمسية  مشد 

 :األمثلة 

 الكلمة الحرف الكلمة الحرف الكلمة الحرف

مر ت ََ عبان ث التَّ ائم د الثَّ  الدَّ

ئب ذ مان ر الذِّ من ز الرُّ  الزَّ

ماء س ارع ش السَّ وت ص الش   الصَّ

مير ض الب ط الضَّ هر ظ الط   الظُّ

 __ __ النُّور ن الل يل ل
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 :الشمسية" أل " الكلمات المبدوءة بالم إذا دخلت عليها 

 :األمــثلة 

 . الطبيعي  اللبناألطفال على  يتقذىـ  4

 . الدسمة تؤثر على القلب  اللحومـ كثرة  2

 . لما فيه من فوائد  الليمونـ ينصح األطباء بشرب عصير  0

 .  الليلـ ينبقي على اإلنسان أن يعطي جسمه حقه من النوم في  1

 . عشرين جلدة  اللص ـ أمر القاضي بجلد 5

 . في فصل الربيع  اللوزـ تتفتح أزهار  6

 ـدة القاع

إذا دخلففت الففالم الشمسففية علففى اسففم يبففدأ بففالم كتبففت الالمففان مًعففا دون  
 : حذف كما في األمثلة السابقة , والكلمات التالية 

لفون اللفب , لفون ـ اللجام , لب ـ اللظى , لجام ـ اللقمة , لظى ـ اللقمة ـ 
 . لو  ال, لو  ـ 

الشمسففية أو القمريففة إذا " أل " الوصففل مففن   "ألففف " حففذف همففزة  *
 .سبقت بالم الجر

 :األمــثلة 

 . في تربية النشء  للمعلمـ يرجع الفضل  4

 . أضرار كثيرة  للدهونـ  2
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 .  للمخلوقال  للخالقـ يسجد المصلي  0

 . البقرة 281{ما في السموات وما في األرض  هلل} :ـ قال تعالى  1

 . فوائده  لالدخارـ  5

 ـدةالقاع

إذا دخلففت عليهففا الم الجففر كمففا فففي " أل " تحففذف همففزة الوصففل مففن 
المعلفم ـ للمعلفم , الفدهون ـ للفدهون ,الخفالق ـ : الكلمفات السفابقة وهفى 

 . للخالق , المخلوق ـ للمخلوق , هللا ـ هلل , االدخار ـ لالدخار 

 

الكلمففففففة مففففففع  (أل)الكلمة مع  الكلمة
الففففففففففففففففففففففففففالم 

 المكسورة

حفففدث ففففي الكلمفففة مفففن  مففا
بعففففد دخففففول الففففالم  تقييففففر

 المكسورة

 وقت
 

 معلم

 وقتال
 
 معلمال

 لوقتل  
 
 لمعلمل  

القمريففة   ألحففذفت همففزة 
واتصلت الفالم المكسفورة ,

 (للمعلم, للوقت ) إلبالم 

 تلميذ
 

 ثعلب

 تلميذال
 
 ثعلبال

 لتلميذل  
 
 لثعلبل  

الشمسفففية  ألحفففذفت ألفففف 
واتصلت الفالم المكسفورة ,

 (للثعلب, للتلميذ)  ألبالم 

 ليل
 

 لعب

 ليلال
 
 لعبال

 ليلل  
 
 لعبل  

الشمسففففففففية ( أل)حففففففففذفت 
بكاملهفففففا واتصفففففلت الفففففالم 
المكسفففففورة بفففففالم الكلمفففففة 

 (للعب,لليل: )المشددة 
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 _:أو الكاف إذا سبقتها الباء  أو الفاء( أل)كتابة الكلمات المبدوءة بـ  
 

القمريفة أو الشمسفية ( أل)على كلمة مبدوءة بـ الفاءأو  الكافأو  الباءإذا دخلت 
 .عند كتابتها ( أل)وتتصل هذه الحروف بهمزة , ال يحذف شيء من الكلمة : 

 

 الماءك الماءف الماءب

 الثوبك الثوبف الثوبب

 اللعابك فاللعب اللعبب

 المعروفك المعروفف المعروفب

 النظامك النظامف النظامب

 األخك األخف األخب

 
 .إشباع الحركات والتنوين  *
 :الكثير يقع بالخطأ  عند إشباع الحركة وإشباع التنوين    
 :  الضمحركة إشباع *  :مثل   
 .أشبع حركة الضم وجعلها واوا  لهو:  لهُ            

 : الفتححركة  إشباع*          
 .كتبا أشبع حركة الفتح وجعلها ألفا : كتَب            

 : الكسرإشباع حركة *          

 . بهي  أشبع حركة الكسر وجعلها ياءً :  َ   به             
 :إشباع حركة التنوين  *         

 .بيتن أشبع تنوين الفتح وجعله حرفا: بيًتـا             
 .وجعله حرفا  بقلبن أشبع تنوين الكسر: بقلٍب             
 .الضم وجعله حرفا مدرستن أشبع تنوين: مدرسٌة             
ن  الكلمفة وعنفد تسفكينها سفنقف علفى أخفر حفرف ولفن نسفمع بحفرف نسفك  :  الفائدة 

 :مثل   .زائد 
إذا الفواو ( عنفه)قف على الهاء هكفذا عند تسكينها ن( عنهو)بالخطأ كلمة لو كتبت    

 . للحركة فقط اإشباع كان
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 األمــثلة
   

تنوين 
 ضم

تنوين 
 فتح

تنوين 
 كسر

 محمد ٍ  محمًدا محمدٌ 

 علي ٍ  علًيا عليٌ 

 كتاب ٍ كتاًبا كتابٌ 

 سالم ٍ سالًما سالمٌ 

 منزل ٍ  منزالً  منزلٌ 

 جبل ٍ  جبالً  جبلٌ 

  

 ـدةالقاع

 .نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم المعرب لفًظا ال كتابة : التنوين  

 : عالماته 

مففن الكلمففة ضففمتان فففوق الحففرف األخيففر : ـ تنففوين الضففم وعالمتففه  4
ٌَ  - "المعربة , وترسمان هكذا   . فوق الحرف أًيا كان نوعه "  ََ

 . محمٌد تلميٌذ مجتهٌد         .هذه وردةٌ جميلٌة  :مثال 

 . القمر منيٌر      .الشمس كوكٌب ملتهٌب       

الكلمففة فتحتففان فففوق الحففرف األخيففر مففن : ـ تنففوين الفففتح وعالمتففه  2
 . فوق الحرف "  ًَ -"ًالمعربة , وترسمان هكذا 

 . شربت ماًء بارداً      .اشتريت كرًة جميلًة  :مثال 

 . في الليل نرى نجوماً المعًة      .قرأت قصيدًة مؤثرًة  

 

 _8 _ 



كسفرتان تحفت الحفرف األخيفر مفن الكلمفة : ـ تنفوين الكسفر وعالمتفه  0
 ( . ـ   ) المعربة , وترسم هكذا

 .جلست تحت شجرٍة وارفٍة  :مثال 

 . مخلص ٍ  سلمت على صديق ٍ       

 . تقرد الطيور بصوٍت جميل ٍ       

 . سرت في طريٍق طويل ٍ موحش ٍ       

إذا كانت الكلمفة منتهيفة بتفاء , المنصوبزيادة األلف في آخر االسم المنون عدم  *
مربوطفة , أو همففزة قبلهفا ألففف, أو االسفم المنتهففى بهمفزة متطرفففة علفى األلففف أو 

 .المنتهى بألف لينة االسم 

 التاء المربوطة( أ )  
 :األمـــثلة 

 
 . ةً ـ قطفت من الحديقة ورد 4 
 .  ةً طريف ةً ـ قرأ محمد قص 2 
 . قيمًة  ةً نال المتفوق جائز -0

 .همزة قبلها ألف( ب)

 :األمثلة 

قاـ اتخذ من التقوى رد 4   . ًء اًء ؛ ليكون لك و 

 . ـ ال تشرب أثناء الطعام ماًء  2 

   .ًء من فمك اـ ال تستنشق هو 0 
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 .على ألف االسم المنتهي بهمزة متطرفة( ج )

 :األمثلة 

 .  أً ـ ارتكب األحمق خط 4 

 . الستقبال السفن  أً ـ أعدت الحكومة مرف 2 

 . تحت األرض  أً ـ تحفر األرانب لها مخب 0 

  

 .االسم المنتهى بألف لينة (د)

 :األمثلة 

 . يهش بها على غنمه  اً ـ يحمل الراعي في يده عص 4   

 . ساعد عاجًزا  ىً ـ كافأ المعلم فت 2   

 " . مشاها  اومن كتبت عليه ُخطً : " قال الشاعر   ـ 0   

 القاعـــدة 

 : الحاالت التي ال تزاد فيها األلف عند تنوين النصب 

 . ـ االسم المنتهي بتاء مربوطة  4

  ,جالسة  ,قيمة  ,جائزة  ,طريفة  ,قصة  ,وردة  :مثل   

 . كريمة  ,هادفة  ,مؤمنة  ,مدرسة           

 . ـ االسم المنتهي بهمزة متطرفة بعد األلف  2

 ,سففماء  ,رجففاء    ,نففداء  ,دواء  ,هففواء  ,مففاء  ,وقففاء  ,رداء  :مثففل 
 . وفاء  ,دعاء 
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 . ـ االسم المنتهي بهمزة متطرفة على األلف  0

 . مرجأ  ,مرزأ  ,مدفأ  ,ملجأ  ,مخبأ  ,مرفأ  ,خطأ  :مثل   

 . ـ االسم المنتهي بألف لينة  1

 .سنا  ,مدى  ,ذرا  ,ندى  ,خطا  ,عصا : مثل  

 : الحاالت التي تزاد فيها ألف تنوين النصب  *

 . ـ تزاد في االسم المنتهي بحرف صحيح 4

.  الً يففدر علففيَّ دخفف ًفاشففري الً وأزاول عمفف.  ًمففاقاد الً شففاهدت رجفف :مثففل  
 .  ًداجدي ًباواشتريت كتا

  .  ًنازم,  ًقابر, ًرانو,  ًتابي,  ًدامه,  ًماقل         

 

 . ـ في االسم المنتهى بهمزة متطرفة قبلها واو  2

وال .  وًءاوتوضففأ الرجففل وضفف. بالزيففت وًءااشففتريت وعففاًء مملفف :ل مثفف
 .  وًءاتعمل س

 .  وًءامبد , وًءاموب , وًءامجز :ومثل 

ال  ـ فففي االسففم المنتهففى بهمففزة متطرفففة قبلهففا حففرف صففحيح سففاكن 0
 . يمكن وصله بما بعده 

 .  دًءاب :, بدء  زًءار :, رزء  دًءار :ردء , زًءاج: جزء :مثل 

ـ في االسم المنتهى بهمزة متطرفة قبلها ياء أو حرف صفحيح سفاكن  1
 .وعندئٍذ تكتب الهمزة على نبرة . , ويمكن وصلهما بألف التنوين 
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     طًئفففا ب:, بفففطء  لًئفففام :, مفففلء  يًئفففابر :, بفففريء  يًئاشففف :شفففيء  :مثفففل 
 .  فًئاد :دفء 

الحاالت الثالث األخيرة تعرف أيضا بالهمزة المتطرفة إذا نونفت  : تنبيه
 . بتنوين النصب 

 

 _" :الشدة " تضعيف الحروف  * 

اف , ـان عـمَّ :  الفتح  :مثل  .صرَّ

 .الجدُّ . األمُّ : الضم       

ي: الكسر        .أمِّي , جدِّ

 

 القاعـــدة

جفاءا متتفالين ـ الحرف المشفدد عبفارة عفن حفرفين مفن جفنس واحفد , 4
فى الكلمفة لفذلك أدغمفا ففي بعضفهما الفبعض نطًقفا وكتابفة , وكتبفا علفى 

 ( .  َ  - )كل حرف واحد , وضع عليه شدة هكذاش

 . ـ تكون حركة الحرف األول السكون دائًما  2

 :ـ تكون حركة الحرف الثاني مختلفة بين الحركات الثالث  0

 . الفتحة , أو الضمة , أو الكسرة 
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 _:مة باأللف أو الواو أو الياء الكلمات المختو 

 :األمــثلة 
 
كلمفففففففففففففففات 
تنتهفففففففففففففففي 

 باأللف

كلمفففففففففففففففات 
تنتهففففففففففففففففي 

 بالواو

كلمفففففففففففففففات 
تنتهفففففففففففففففي 

 ءباليا

 ييمش ويدع ىيسع

 يالقاض ويله اعص

 ييرم ويقد ىرم

 يالداع ويحب ىمستشف

 يالرام ومدع انم

 يالساع ويرج تال

  

األلفف , أو : عند كتابة الكلمة المختومة بواحد من أحفرف المفد  :تنبيه 
الواو , أو اليفاء يراعفى مفد الحركفة ُمفدة طويلفة مفن الفزمن لتفتالءم مفع 
 .صوت الحرف الذي هو من جنسها , ليكتبه التالميذ حرفا وليس حركة

 

 _:حرف الضاد والظاد  *
 
نتفففدرب علففى نطقففه مفففن يجففب أن , نطقفففا صففحيا ( ض)لنطففق حففرف الضففاد  (4)   

إذا أردت النطق  الصفحيح لحفرف ,( االستطالة) مخرجة مع مالحظة صفاته وخاصة 
ثففم , فففأعلم أن اللسففان يرتفففع إلففى سففقف الحنففك مففن األمففام إلففى الخلففف ( ض)الضففاد 

وفففي حالففة الضففقط , تضففقط مففن إحففدى حافتيففه أو همففا معففا علففى األضففراس العليففا 
وال حظ  أن اللسفان ال يقفع بفين األسفنان , . هواءينحبس الصوت ثم يخرج بعد ذلك ال

 (.ض)األمامية عند النطق بالضاد
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,  ضمفراب,  ضأففا,  ضركف,  ضعفو,  ضنفب,  ضقر,  ضحام,  ضاألبي :األمثلة 
وا ضفأعر,  ضرفف,  ضفف,  ضغفر,  ضعر, اء ضرم. ة ضرو,  ضوضمر , ضع
, الل ضففال,  ضالمقبففو, اء ضففالبق,  ضالمخففا,  ضنقفف, عيف ضفف , ضنففف, يق ضفف, 
, خم ضف, ئيل ضف, حى ضفال, قط ضف, اعف ضفم, اري ضف, جة ض, احية ض, ب ضال
فة , ضففال, رس ضففال, رب ضففال, رة ضففال, د ضففال, جر ضفف, باب ضفف, أن ضفف, بع ضفف
, ل ضفففع, اء ضفففالق, د ضفففالع, يب ضفففق, محل ضفففا, يافة ضفففال, لع ضفففال, فدع ضفففال
 .....اء ضف, و ضالع, وع ضخ
 

 

فيخففرج الحففرف مففن طففرف اللسففان مففع أطففراف  (ظ)الظففاء لنطففق حففرف (0)
 (ظ)والحظ أن اللسان يخرج قليال عند النطق بالظاء , الثنايا العليا 

,  ظالشففوا,  ارظففاالنت, ة ظففاليق, ل ظففال, هم ظغففي, م ظففالك,  ظالحففف,  ظاللففف :ة األمثلفف
 ظالفوع, ة ظفالقل, ى ظفالل, فر ظال, م ظالع, ا ظف, رة ظنا, ر ظالح, عن ظال, ور ظمح
 ..ارظاألن,  ظح, يمة ظالع, لتم ظف, لم ظال, 

 
 

 -: األلف اللينة في األفعال
 
ألنهفا منقلبفة عفن ..في آخر الفعل الماضفي الثالثفي (  ـا) تكتب األلف اللينة ممدودة *

 ( و )األصل الواو
 
 .ويعرف األصل بعد إسناد الفعل إلى أحد ضمائر الرفع المتصلة *
 َن وغـد,  نا  وغـد,  ُت  وغـد:  اغـد (نون النسوة , نا , ُت  )  

 

 .إلى مضارع  أو  بعد تحويله*
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 :األمثلة 

               

 ضميرإسناده إلى  الفعل المضارع الفعل الماضي

 توأس ويأس اأس

 توبد ويبد ابد

 توتل ويتل تال

 توجث ويجث اجث

 توحد ويحد احد

 توحش ويحش احش

 توخل ويخل خال

 تودع ويدع ادع

 تودن ويدن ادن

 توحب ويحب احب

 

 
 وهكذا بباقي األفعال الماضية

, صففا , صفحا , سفما , سفطا , سال , ربا , رجا , زكا , نما , حذا , جال , جفا , بال 
, رشفا , رسفا , بنفا , نجفا , كسفا , قسفا , فشا , غزا ,, غدا , عفا , عدا, عال , طفا 
 ..هفا 

 
 

 :في آخر الفعل الماضي( ى)مقصورة األلف اللينة 
 

 ويعفرف األصفل  بنسفناد الفعفل إلفى ( اليفاء) تكتب منقلبفة عفن األصفل
 .(التاء)ضمير الرفع 

   االثنينأو اإلتيان بمضارعه واإلسناد إلى ألف. 
 نَ يرأ, نا يرأ, ت يرأ:  ىرأ      
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 :األمثلة
 

 إسناده إلى ضمير الفعل المضارع الفعل الماضي

 تيأت ييأت ىأت

 تيبق ييبق ىبق

 تيبك ييبك ىبك

 تيبن ييبن ىبن

 تيثن ييثن ىثن

 تيجر ييجر ىجر

 تيجز ييجز ىجز

 تيجن ييجن ىجن

 تيحو ييحو ىجو

 تيرم ييرم ىرم

 تيرو ييرو ىرو

 
 

 وهكذا بباقي األفعال الماضية
, عصفى ,ظفوى , طلفى , شفوى , شففى , سفعى , سفرى , درى , سبى , ذوى , أبى 
, شفوى , ى عفو, هفدى , نهفى , مضفى , كفوى , كفى , قضى , فدى , غلى , هوى 
 ..وقى , وفى , وعى 

 
 
 :األلف اللينة في األسماء  *
 واًوا إذا كان أصلها (  ـا)تكتب األلف في آخر االسم الثالثي طويلة * 

 .... اذر,  اصف,  اعـص :مثل.  

 ياًء إذا كان أصلها ( ى)مقصورة الثالثي  تكتب األلف في آخر االسم* 

 ... ىتق,  ىمن,  ىفت :مثل 
 جمعه جمع مؤنث سالما ل التثنية أحيانا لمعرفة األصل أوتستعم*

 .أصلها واو( انوعص:   اعص) :مثل 
 ...وهكذا , فأصلها ياء (ان يفت:    ىفت)         
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 .يرد الجمع إلى المفرد أحيانا* 
 
:  ىدمفف   , ة يففقر:  ىقففر) , ( ةوعففر:  اعففر, ة  وربفف:  اربفف, ة وذر:  اذر)  :مثففل  
 ( ةيمن:  ىمن, ة يدم
 

 

 : ترسم ياًء في سبع مواضع*
 .في كل اسم ثالثي ألفه منقلبة عن ياء  (4

 الهدى, الفتى  :مثل      
 .في كل اسم عربي زائد على ثالثة وليس قبل آخره ياءٌ  (2

, قتلفى , صفرعى , ظربفى , حجلفى , حبلفى , كبفرى , صفقرى  :مثل
) , مشفففترى , مصفففطفى , مرتضفففى , حيفففارى , سفففكارى , عفففذارى 
 (حاشى هلل

 .مطلًقا  ألفاوإن كان قبل آخرة ياء  رسمت 
ا , قضايا , دنيا  :ثلم  ا , ري  ا, محي   ثري 
 (ترسم بالياء ألنه علم : يحيى ) 

 .في خمسة أعالم أعجمية  (0

 .بخارى, كسرى , متى , عيسى, موسى :مثل
 .أما غيرها من سائر األسماء األعجمية فترسم باأللف

 .....شبرا, بنها, يافا, زليخا, دارا :مثل 
ففى ,لففدى )  :وهففيفففي خمسففة أسففماء مبنيففة  (1 اسففم )أولففى , متففى , أن 

 ( .موصول اسم)األلى( أشارة
 أما غيرها من األسماء المبنية فترسم ألفا 

 ...إذا , أنا , مهما   :مثل 
 .في كل فعل ثالثي ألفه منقلبة من ياء  (5

 ....رمى , رعى , مشى , سعى  :مثل
 .فنن كانت األلف منقلبة عن واو رسمت ألفا

 .وهذا عند اإلتيان بالمضارع.... عفا , غزا , دعا  :مثل 
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 في كل فعل زائد على ثالثة إذا لم يكن قبل األلف ياء (6
 (صل ى , خل ى , آتى , أهتدى , أهدى )  :مثل 
ففففى) ومنففففه   ى, تمط  ففففى , تسففففر  , تسففففرر , مطففففط ت) وأصففففلها ( تقض 

 (تقضض
يحيا  :مثل. ت ألفا كراهة اجتماع صورتينإذا كان قبل ألفه ياء رسم

 .....تزيا , تبيا , استحيا , 
 (جواب) بلى , حت ى , على , إلى )  :هي في أربعة أحرف  (7

 (حاشا, عدا , خال , هال , ال ) فتكتب ألفا أما سائر الحروف 
 
 

 :مواضع زيادة األلف 
 :تزاد األلف كتابة ال نطقا في المواضيع التالية 

 .بعد واو الجماعة المتصلة بالفعل الماضي * 
أن ) حففالتي النصفففب والجفففر  والمضففارع ففففي, ( واأكثفففر)واألمففر , ( وااتفقففف) :مثففل  

                                   ففففففففي نهايففففففة كفففففففل منهمفففففففا واو الجماعفففففففة وتفففففففأتي , ( لفففففففم تفففففففذكروا , تتعلمففففففوا 
, وات امففن الففو وغيففره( الضففمير)األلففف الزائففدة بعففدها للتفريففق بففين واو الجماعففة 

 (.أبو ليلى) :مثل.مة الرفع في األسماء الخمسةوالتي هي عال
 .مذكرالسالم المضاف وما ألحق به وفي جمع ال

 .وجاء أولو الفضل, مدرسة هؤالء معلمو ال  :مثل
 
علفى  في آخر االسم المنون المنصوب غير المختفوم بفألف وتفاء مربوطفة أو همفزة* 

 ....وافدا, بنتا   :مثل . ألف أو همزة بعد ألف 
بتفاء )  :تفزاد األلفف ففي جميفع الحفروف الهجائيفة إال الكلمفات التفي تنتهفي :فائدة _ 

ففي , لينفه مقصفورة  ألفف, اكن همفزة بعفد حفرف مفد سف, همزة على ألف , مربوطة 
اَئة ) كلمة  .(مفردة ومثناها وما ركب منها حتى تسعمائة, (م 

َئوية) إذا نسبت    .فأنها تكتب على األصل فيها دون زيادة األلف( م 
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 :حذف األلف وسط الكلمة
 
 :تحذف األلف خطا  ال نطقا وسط الكلمات اآلتية* 

 ( لكن,  طـه,  الرحمن,  اللهم,  هللا,  إله) 
 :تحذف أيضا األلف خطا ال لفظا من * 
 (وفروعها ذلكو,  أولئك :)اسمي اإلشارة * 
وال تحفذف ألفهفا ( هكذا,  هؤالء,  هذه,  هذا. ) التنبيه مع أسماء اإلشارة( ها)من * 

 . إذا كان أول اسم اإلشارة 

 .هاتين , هاتان , هاتي  :مثل( تاء)* 

 . هاهنا  :مثل ( هـاء)* 
 وكذلك ما كان من أسماء اإلشارة آخره كاف الخطاب 

 .سواء كان الضمير للمفرد أم لقيره( هاذاك )  :مثل 
 
بعففض     التنبيففه إذا سففبقت ( هففاء)أكثففر الكتففاب اعتففاد علففى حففذف ألففف  :فائففدة   

 (هأنذا , هأنا , هأنتما , هأنت ( ) أنا , ( أنت: ) الضمائر
 :واألحسن كتابتها دون حذف األلف مثل  
 (ها أنذا, ها أنا , هاأنتم , هاأنتما, ها أنت )  
 
 
 

 _: الهمزة أول الكلمة
 .سواء كانت همزة وصل أم همزة قطع, ترسم الهمزة أول الكلمة ألًفا    

 -:همزة الوصل ومواضعها (4
 :األسماء العشرة*

 ( ستا , يمن هللاا, ثنتان ا,ثنان ا, مرأة ا, بنم ا, مرؤ ا,بنة ا, بن ا, سم ا) 
 .بجميع أنواعها( أل ) *      
 .....حفظ ا, فهم ا, كتب ا/ مثل . أمر الفعل الثالثي *      

 :ماضي وأمر ومصدر الخماسي والسداسي *      
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 (للمصدر ) نطالًقـا ا  -(  لألمر)نطلق ا   -(  للماض )نطلَق ا :مثل 
 .ستخراًجـاا   -ستخرج       ا   -       ستخرج   ا       

 
بينهففا وبففين همففزة فرقففا , توضففع الهمففزة علففى هففذه األلفففات البديلففة وال تحتهففا  ال* 

 .القطع 

 
 :همزة القطع ومواضعها (2
 

 (. ...خت أ, خ أ)  :مثل . االسم المفرد * 
 (. ... ختينأ,  خوين أ)  :مثل . المثنى * 

 ( ... خواتاأل, خوة اإل)  :مثل . الجمع * 

 .مصدر الثالثي والرباعي * 

 (....سرَّ أ, مر  أ) وفعلها الماضي ( سرار إ -مر ٍ  أ)  :مثل 
 .همزة القطع  تكتب فوق األلف البديلة إن كانت حركتها الفتحة أو الضمة  *
 (كرم  أُ ,  كرم  أ(  ) مر  أُ ,  مَر  أ)  :مثل    
 .. (اإليمان ,  يمان  إ)  :مثل. رة إن كانت مكسو تكتب تحت األلف  *
 :هناك حروف تدخل على الهمزة وال تخرجها عن أوليتها  وهي  *

 (اإلجالل ,  األبهة  ,  األمير  )  :مثل: أل  (4
 .. (سعين أل, ألكرمن  ) :مثل: الم القسم الداخلة على الفعل  (2

ألنفك , ألخفرج )  :مثفل: الالم الجارة التي لم يلها أن المدغمة ففي ال  (0
   ....(ألسرته , 

إن ,  ألنففت الصففديق )  :مثففل: م الداخلففة علففى المبتففدأ والخبففر الالفف (1
 ....(الصديق ألخوك 

   ... (لوهيته أب,  رادته  نب, مر هللا أب)  :مثل : باء الجر  (5

 , خرج أأ)  :مثل: همزة االستفهام المفتو  ما بعدها  (6

 .... (سجد أأ   

 ... (رحل أس,  قرأ  أس)   :مثل : حرف التنفيس  (7
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  .... (نك صديقي إو,  خي  أنك نف)   :مثل : الفاء والواو  (8
 
 .ترسم الهمزة أيضا أول الكلمة ألفا *
 
 :مثل: تكتب فوق األلف مفتوحة أو مضمومة  *

ًَ , دافع أُ , مية أُ )      ....(حمد أَ , ندلس أَ

 (...شرافإ  , كرام إ  , ذا إ  , ن إ  ) :لف إذا كانت مكسورة تكتب تحت األ *

 .يجوز كتابتها على هذه الصورة (  الء ؤه, ال  ئل, ن ئل)  * 

 

    _:في وسط الكلمــة الهمزة 

وترسفم علفى مفا , نظر أوال إلى حركتها وحركة ما قبلهفا لكتابة الهمزة المتوسطة ي) 

 (يجانس أقوى الحركتين

 :  أقوى الحركات( 4

 ( الضمة , الفتحة , السكون, الكسرة )      
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 ويناسبها تكتب الهمزة على ياء   الكسرة:   

 المثال القاعدة

 ساكنة بعد كسر إذا كانت
 

 رئب

 امئو إذا كانت مفتوحة بعد كسر

 ـهئُ يخبِّ  إذا كانت مضمومة بعد كسر

 ينئ  تخط   إذا كانت مكسورة بعد كسر

 لئشما إذا كانت مكسورة بعد ساكن

 ـرئ  زَ  إذا كانت مكسورة بعد فتح

 ـلتئ  ُسـ إذا كانت مكسورة بعد ضم

ـي إذا كانت مفتوحة بعد ياء ساكن  ـةئَ مش 

 

 ... (ة ئجري,  ة ئبي)  :مثل : ر ياء المد في قوة الكسرة تعتب* 

 :واو المد في قوة السكون أيضا   ,تعتبر ألف المد * 

 .... (ة ءمرو,  ة  ءقرا, ق ئحدا)  :مثل          
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 :مة ويناسبها تكتب الهمزة على واوالض* 

 المثال القاعدة

 منؤُمـ إذا كانت ساكنه بعد ضم

 لفؤَ ُيـ إذا كانت مفتوحة بعد ضم

 ولؤمس, ل ؤُ تفا  إذا كانت مضمومة بعد سكون

 مؤًيـ إذا كانت مضمومة بعد فتح

 وسؤُ فُـ إذا كانت مضمومة بعد ضم

 هؤُ هوا إذا كانت مضمومة بعد ألف

 

 :ة وينا سبها تكتب الهمزة على ألفالفتح*

 المثال القاعدة

 سأرَ  إذا كانت ساكنة بعد فتح

 لةأَ مس إذا كانت مفتوحة بعد ساكن

 بأَ دَ  إذا كانت مفتوحة بعد فتح
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 :منفردة  السكون ويناسبها تكتب الهمزة على السطر* 

 المثال القاعدة

 ةءَ عبا إذا كانت مفتوحة بعد ألف

 ةءَ مرو إذا كانت مفتوحة بعد واو ساكنة

 

 -:للهمزة في آخر الكلمة حاالت أربع

 .قبلها رسمت على حرف يجانس لحركة ما إذا سبقت بحرف (4

 (....,  ئيستهز,      أيبدَ ,      ؤيجرُ )  :مثال    

 .إذا سبقت بحرف ساكن رسمت مفردة  (2

 (  ءشي,    ءهدو,      ءجز)  :مثل    

ى علف   رسفمت , وكانفت منونفة ففي حالفة النصفب , إذا سبقت بحفرف سفاكن ( 0

, ا ئفبط)  :مثفل .   سابق لها إذا كانا  يوصفالن النبرة بين ألف التنوين والحرف 

 ... (ا ئشي

)  :مثفل .   بعفده  رسفمت الهمفزة مففردة قبلها حرف ال يوصل بما إذا كان ما( 1

 ... (ا ءبد
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 ـ:أسماء اإلشارة 

 :األمــثلة 

 . طالب مجتهد  هذاـ  

 . وردة متفتحة  هذهـ  2

 . طالبان متفوقان  هذانـ  0

 . الطالبين  هذينـ كافأ المعلم  1

 .رجال مخلصون  هؤالءـ  5

 القاعـــدة 

التنبيفففه عنفففد دخولهفففا علفففى بعفففض أسفففماء " هفففا " تحفففذف ألفففف   ـ 4
 . هذا , هذه , هذان , هذين , هؤالء : وهى  اإلشارة

إذا اتصل بالم الُبعد وكفاف الخطفاب "  ذا" ـ تحذف ألف اسم اإلشارة  2
 . 

 :األمــثلة     : األسماء الموصولة

 . أكرمني  الذيـ وصل  4

 . ـ قطفت الوردة التي في الحديقة  2

 .تفوقن  اللتانـ هاتان الطالبتان  0

 . تلميذان اللذان فازا في المسابقةالهذان ـ  1

 .  فازوا بالمسابقة اللذين التالميذـ شكر المدير  5

 .تفوقن الالتيشكرت المديرة التلميذات _ 6
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 القاعـــدة 

الفذي ـ : تحذف الالم عند كتابة األسفماء الموصفولة اآلتيفة 
 . التي ـ ال ذين 

اللففذان ـ : وتثبففت عنففد كتابففة األسففماء الموصففولة التاليففة 
 اللتان ـ الالتي ـ الالئي ـ اللواتي 

 

 _:عال مات الترقيم 

 :تستعمل في نهاية الجمل التي تم معناها  النقطة( 3)* 

 ( 3أشرقت الشمس -)  :مثال        

بففين , بففين أقسففام الشففيء , ات بففين  الكلمفف, تسففتعمل بففين جملتففين  الفاصففلة( ,) * 

 . م األعال

 .ثم أعد ولخصها , اقرأ القصة جيدا  -  :مثل       

                      .وحرف , وفعل , اسم : أقسام الكلمة  -              

 .ولبنان, ودمشق , زرت مصر  -              

 .بين الشيء وأقسامه, تستعمل بعد القول وشبيهه  النقطتان: ( ) * 

 .منفرج الزاوية , حاد الزاوية , قائم الزاوية : أنواع المثلث  -  :مثل 
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 .تستعمل في نهاية السؤال  عالمة االستفهام( ؟ ) * 

 هل سافرت إلى مكة ؟ - :مثل         

 :تستعمل في نهاية جمل فيها معنى  عالمة التعجب) ! ( * 

 ! (ما أجمل السماء -) التعجب          

 ! (ليت الشباب يعود يوما -) التمني          

 ! (إياك والسرعة  -) التحذير          

 ! (االجتهاد , االجتهاد  -) اإلغراء          

 ! (رعاك هللا  -) دعاء          

 ! (    وا أسفا ه  -) ندبة          

 ! (وافرحتاه  -) فر            

 ! (وامعتصماه  -) استفاثة          

 :تستعمل بين العدد والمعدود رقما ولفظا الشرطة(  -) * 

 -ثالثا  -ثانيا  -أوال,     -0   -2   -4 :مثل            
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يوضففع بينهمففا األلفففاظ التففي ليسففت مففن األركففان األساسففية مففن  القوسففان{ ) ( } * 

وألففاظ , وألففاظ االحتفراس , والتفسفير لمفا قبلفه , الجمل االعتراضية  :مثل  .الجمل

 .الشر  

 .يكثر في دول الخليج( البترول ) الذهب األسود _       

                  

 .م غيرهل الكاتب حرفيا من كالتستعمل عند نق عالمة التنصيص{ ’’        ‘‘ } * 

 ‘‘صوموا  تصحوا ’’ : قال صلى هللا عليه وسلم  - :مثل         

, وينبقفي تجنفب ذلفك ( صفلى هللا عليفه وسفلم ) لقفول ( ص )  يستعمل كثيفرا رمفز * 

 .شعيرة يتعبد بها ( صلى هللا عليه وسلم ) ألن الصالة على النبي 
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 :القطع اإلمالئية

 

 التعليم في جامعاتنا

تقدم التعليم في المملكة تقدًما عظيًما ففي السفنوات األخيفرة , فقفد انتشفرت المفدارس 
والمعاهد في كل مكان , وقامفت الجامعفات ففي المفدن الكبيفرة , والتحفق بهفا الطفالب 

الفففدين ,   يدرسفففون العلفففوم واآلداب , ويتخصفففص كثيفففر مفففن المفففواطنين ففففي علفففوم 
تمففنح جامعاتنففا المجتهففدين درجففات علميففة رفيعففة , و. لينشفروا آيففات هللا فففي اآلفففاق 

فيخرجون للعمل المنتج في المؤسسات والمصانع , وقفد أسفهم الخريجفون مفن أبنفاء 
 . المملكة في نهضة البالد ورقيها 

 

 

  

 ــطالنف 

كان كشف النفط في المملكة العربية السعودية فاتحة خير وبركة , فقد تفجفرت آبفار  
الفنفط , وصففارت مصفدًرا سففخًيا لالقتصفاد الففوطني , واقتفرن بكشفففه التطلفع للتقففدم , 

ففي التعلفيم , والعفالج , ومفد : فاتجهت المملكة إلى اإلصفال  ففي كفل جوانفب الحيفاة 
الحديثفة , وتفوفير الميفاه للشفرب , والزراعفة , الطرق , وإدخال وسائل المواصفالت 

 .وبذلك دخلت المملكة عصر الرخاء والتقدم والنهضة . وغيرها 
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 عروس الصحراء

. المملكة العربية السعودية دولة مترامية األطراف , تقفع ففي شفبه الجزيفرة العربيفة 
عاصمة المملكة مدينة الرياض , وهي مدينة هواؤها صحي , تمتاز بما يميفز المفدن 

مستقيمة , تنتشفر فيهفا الحفدائق , كأنهفا جنفات   الحديثة الكبرى , فشوارعها واسعة
وفيهفا حركفة . النفاس كفل الفذي يحتفاجون إليفه  غنفاء , ومتاجرهفا متنوعفة يجفد فيهفا

تعليميففة نشففطة , فقففد أوجففدت فيهفففا الحكومففة المففدارس االبتدائيففة , والمتوسفففطة , 
 . والثانوية , وأنشأت الجامعات , والكليات المتخصصة 

  

 إسعاف المصابات 

جمعت مديرة مستشفى النساء طبيبات المستشففى , ووجهفت إلفيهن الخطفاب فقالفت  
ا الطبيبففات , لقففد ُنقففل إلففى المستشفففى اليففوم نسففاء كثيففرات أصففبن فففي حففادث أيتهفف: 

اصطدام سيارات , وأنتن مسؤوالت عن تضفميد جفراحهن , ففنذا قمفتن بهفذا الواجفب 
 . اإلنساني فأنتن أهل لذلك , وهللا يجزيكن خيًرا 

 

 النخلــــة 

د انتشففرت زراعففة بالدنففا واحففدة مففن أهففم الففدول فففي العففالم , التففي تنففتج التمففور , فقفف
النخيل وازدهرت في المناطق الحارة , وشبه الحارة بها , كواحة األحساء بالمنطقفة 

والمدينفة المنفورة معروففة منفذ القفدم بكثفرة . الشرقية , والقصيم وغيرها بالوسطى 
نخيلها , وهي محاطة من جهاتها األربع بالنخيل , والعنبرة أهم أصناف التمور فيهفا 

 . 
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 المصانع والمؤسسات

فيسففتقبلهم المضففيفون مففن . يقفوم التالميففذ بزيففارات للمصففانع والمؤسسفات الكبففرى  
المففديرين والعففاملين بالحفففاوة والتكففريم , ويطلعففونهم علففى مففا فيهففا مففن منجففزات , 

 . ومصنوعات   ويوزعون على الزائرين ما تنتجه المؤسسات من سلع

  

نا  نبي 

هو محمد بن عبد هللا بفن عبفد المطلفب بفن هاشفٍم ,وهاشفٌم مفن قفريٍش , وقفريٌش مفن 
نفا أفضففل  العفرب , والعفرب مفن ذريفة إسفماعيل بففن إبفراهيم الخليفل , عليفه وعلفى نبي 

ُتوفِّي وله من العمر ثالٌث وستون سنًة , منها أربعون قبفل النبفوة .  الصالة والسالم 
ا رسو  . الً , وثالٌث وعشرون سنة نبي ً

  

 

 البحر

ركبفت . الجو جميلٌ , والنسيم عليلٌ , والبحر هادئ , واألمفواج تكسفر علفى الشفاط  
بففاألمس زورًقففا مففع أبففى , وسففار الففزورق يتهففادى بنففا علففى صفففحة المففاء , والمففال  

ف , والسففمك يتفراقص حففول الفزورق  بلففت تحيفاتي إلففى األصففدقاء , : يففا هشفام . يجفد 
  .سوف أعود قريًبا إن شاء هللا : وقل لهم 
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 الحج

فففي اليففوم التاسففع مففن ذي الحجففة يلتقففي الحجففاج علففى عرفففات ألداء ركففٍن مففن أهففم  
أركفففان الحفففج , إنفففه الوقفففوف بعرففففة ؛ الجبفففل فسفففيٌح , والسفففاحة واسفففعٌة , والخيفففام 

األلفوان مختلففٌة , واللقفات متعفددةٌ , . منتشرةٌ , والحجاج قادمون من كل فج عميفق 
د القلوب , وألف  . بين النفوس  يجمعهم اإلسالم الذي وح 

  

  

 صابر والبلبل

صابٌر تلميٌذ ففي الصفف الثالفث , كفان ففي حجرتفه , يسفتذكر دروسفه , فسفمع تقريفًدا 
حلًوا , فأنصفت إليفه , ثفم نظفر , ففرأى بلفبالً جمفيالً , يقفف علفى ففرع شفجرٍة , جنفب 

 .فر  صابٌر بالبلبل , وصار يسمع تقريده كل مساء .  الشباك يقرد 

 

 

 الصبــــر

مفن أجمففل وأروع فوائففد الصففبر وكنففوزه أنففه يحففول األخففالق السففيئة إلففى حسففنة ,  إن
ويكون رائفدها إلفى ذلفك , فالصفبر إذا كفان صفبًرا عفن الشفهوة والقريفزة كفان عففة , 
وإن كففان صففبًرا عففن فضففول الففدنيا فننففه يصففبح زهففًدا , وإن كففان صففبًرا علففى أقففوات 

على اإلجابة لداعي القضب في الفنفس قليلة في الدنيا يصبح قناعة , وإن كان صبًرا 
فننفه يسفمى حلًمففا , وإن كفان صففبًرا علفى إجابفة داعففي العجلفة والتسففرع فننفه يسففمى 

 . ثباًتا ووقاًرا 

  

 

 

 _02 _ 



      

 جماعة النشاط

إذا عرفنا أن اإلنسان كائن اجتماعي يبحث عن ذاته وقيمته عفن طريفق انتمائفه إلفى  
جماعفففة أو جماعفففات مختلففففة , فاألسفففرة جماعفففة مفففن هفففذه الجماعفففات , والمدرسفففة 
جماعة أكبر , وأصدقاء الحي جماعة أخرى , ومن ضمن هذه الجماعات التفي تعتبفر 

بففع أهميففة هففذه الجماعففات مففن وتن  .متففوفرة للشففباب جماعففات النشففاط فففي المدرسففة
حيففث إن كففل إنسففان لديففه قففدرات واسففتعدادات ومواهففب شخصففية , وهففذه القففدرات 
واالستعدادات إذا لم تكتشف وتحصل على مفا تحتاجفه مفن تفدريب وصفقل فلفن تظهفر 

 . ولن تتطور إال بدرجة قليلة 

 

 وطني

في وطني أماكٌن مقدسٌة , ومدٌن مشهورةٌ , ونعٌم كثيرةٌ , في وطنفي الكعبفة والحفرم  
 ., وفيه جبل الرحمة بعرفاٍت , وجبل النور , وفيه منًى والمزدلفة 

 

 الولد والحقل

 . فيه نخلٌ أخضُر باسٌق , وعنٌب ورماٌن . كان حول منزل أحمد وأسرته حقلٌ  

 فهو يحرث أرضه ويبذر فيها الحب,  كان والده ُيعَنى به أشد عنايةٍ 

 .وشيًئا فشيًئا كبر األب , وضعف وترك خدمة الحقل
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 الطفل المجتهد

فنذا جد واجتهد كان . يولد الطفل صقيًرا ثم يكبر , حتى يكون شاًبا , ثم رجالً كبيًرا  
أمفا إذا . من الناجحين في حياتفه , وكفون لنفسفه مسفتقبالً عظيًمفا ينففع نفسفه وأمتفه 

 . كان كسوالً خامالً فننه يعيش حياته في بؤٍس وضياٍع 

 

 

 مدينة الرياض

ى مسففاحٍة رحبففٍة مفن األرض , بهففا أبنيففٌة جميلففٌة , الريفاض مدينففٌة واسففعٌة , تقفع علفف 
 . وبعضها ضخٌم , والشوارع فيها واسعٌة , وفسيحة , ومستقيمٌة 

 

 

 اإلنسان والبيئة

اإلنسففان يففؤثر فففي بيئتففه , فقففد يحففول أرضففها الخاليففة مففن الحيففاة عمراًنففا , ويبففدل 
صفففمتها حركفففة , وقفففد يزيفففل الجبفففال ليقفففيم مكانهفففا المفففدن , أو يمفففد فيهفففا الطفففرق , 

 . والجداول , ويبنى السدود , ويزرع األشجار أسواًرا تصد زحف الرمال 
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 ربوعنا الجميلة

قفففد تجلفففس ففففي وقفففدة القفففيظ أمفففام النفففوافير , أو الميفففاه المتحفففدرة مفففن المرتفعفففات  
الصفخرية , فتففرى خيالفك سففابًحا بفين أشففكال الميفاه الصففاعدة والهابطفة , والمتفرقففة 
والمتالقية , وتحس رطوبة تسرى في أنحفاء الجفو فتطفف  حفرارة الشفمس , وتنقلفك 

 . إلى جو جميل , رقيق األنفاس عليل الهواء 

 

 

 فضل األم

 . رأيت قطتنا تحمل وليًدا لها بين أسنانها , وتجري به خائفة  

فتتبعت جريها , فوجدتها تدخل بين أخشاب في السطح , فتضعه , وال تخرج إال وقفد 
عندئٍذ تذكرت فضل أمي , وعرففت مفا قاسفت ففي سفبيلي , حملتنفي , . اطمأنت عليه 

 . تربيتي  ثم ولدتني , وأرضعتني , وتحملت المشاق في

  

 معرفة هللا تعالى

إن هللا سففميع بصفففير , يسفففمع أدنفففى األصفففوات , ويبصفففر أصفففقر األشفففياء ففففي أشفففد  
الظلمات , ويعلم خفايا النفوس , وال يخفى عليه شيء في األرض وال ففي السفماء , 

 . له ـ جل شأنه ـ األسماء الحسنى والصفات العلى 
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 كتابي

أنت صديقي يا كتابي , أنت الذي يشر  صدري حين يضيق , وينير أمامي الطريفق  
إننففي أقففرأ صفففحاتك , فأجففد منففك فكففًرا . , أنففت الففوفي األمففين , والصففادق المخلففص 

 . ناضًجا , ونصًحا واعًيا , وأخالًقا كريمة , وهداية 

 

 

 الترغيب في الصدق

علفيكم بالصفدق ففنن الصفدق يهفدى إلفى : " قال رسفول هللا ـ صفلى هللا عليفه وسفلم ـ 
ومففا يففزال الرجففل يصفدق ويتحففرى الصففدق حتففى . البفر , وإن البففر يهففدى إلففى الجنفة 

وإن الفجفور . وإيفاكم والكفذب ففنن الكفذب يهفدى إلفى الفجفور . يكتب عند هللا صفديًقا 
 " . ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذاًبا وما يزال الرجل يكذب . يهدى إلى النار 

 

 

 في معرض المدرسة

هففذا قسففم الصففحافة , وهففذه الصففحف التففي تعلففق علففى الحففوائط هففي : قففال مففروان  
هففي " أضففواء المدينففة " صففحف فصففول المدرسففة , وهففذه الصففحيفة التففي سففميناها 

صفففحيفة فصفففلي , انظفففر إلفففى هفففذه القصفففة أنفففا الفففذي كتبتهفففا , وانظفففر إلفففى هفففاتين 
ضففدة , أو يشففرحون الصفحيفتين اللتففين بجفوار التالميففذ الففذين يلتففون حففول هفذه المن

 . للمشاهدين طريقة إعداد الصحيفة 
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 أداء العمرة

هفذه : وعلى مشارف مكفة قفال أحفد األصفدقاء . ذهب خالد مع أصدقائه ألداء العمرة 
وعندما وصلوا إلى المسجد الحرام , قفال صفديق آخفر . مكة المكرمة , مهبط الوحي 

هففذا بيففت هللا الحففرام , وهففذه الكعبففة المشففرفة , وهففذان المكانففان يسففميان الصفففا : 
 . والمروة , يسعى بينهما الحجاج 

   

 

 فريق كرة القدم

بففاألمس وفففي الفسففحة الكبففرى التقففى فريففق كففرة القففدم الففذي يشففكله تالميففذ الصففف 
الخففامس , مففع تالميففذ الصففف السففادس الففذين يضففمون الفريففق الخصففم , وقففد قففدم 
الفريقان اللذان بذال جهًدا كبيًرا أثناء اللعب , عرًضا جيًدا شد انتباه جمهفور التالميفذ 

 . شجيع الفريقين الذين لم يتوانوا عن ت

 

 الجد واالجتهاد

التحففق األخففوان اللففذان اجتففازا المرحلففة االبتدائيففة بالمدرسففة المتوسففطة , وقففد فففر  
لنجاحهمفففا زميلهمفففا الفففذي كفففان قفففد سفففبقهما إلفففى تلفففك المرحلفففة , وقفففدم لهمفففا هديفففة 
متواضعة , تعبر عن فرحته بنجا  زمالئه الذين ال يفدخرون جهفًدا ففي سفبيل النجفا  

وممففن فففر  لنجاحهمففا أيًضففا والففدتهما التففي أبهجهففا تفوقهمففا , ووالففدهما . والتففوق 
 .الذي لم تسعه الدنيا من شدة الفر  
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 من آداب اإلسالم

يحففرص اإلسففالم علففى تربيففة أبنائففه علففى أحسففن األخففالق , ويشففجع أسففباب المحبففة 
واإلخاء بين أفراده , وينهفى عفن كفل أسفباب الخفالف والبقضفاء ؛ ليعيشفوا متحفابين 

وقففد أرشفدنا الرسففول ـ صفلى هللا عليففه وسفلم ـ فففي األحاديفث النبويففة إلففى . ففي هللا 
مسففلم , وتشففد عففرى األخففوة والمففودة بعفض اآلداب التففي تففربط بففين المسففلم وأخيفه ال

 . بينهما , وفي مقدمتها السالم 

   

 

 

 كن حذرا

يقفز من غصن إلى غصن , ويهفبط إلفى األرض : أخذ القراب الصقير يلعب ويمر   
, ويعلو في الجو , ويفوق صفقار القربفان مفن حولفه , وال يسفتقر ففي حركتفه لحظفة 

ولكننفي أخفاف عليفك مفن ! بنفي , يعجبنفي نشفاطك : نظر إليه أبوه وقفال لفه . واحدة 
 . صياد يصيدك ببندقيته , أو حيوان يفترسك 

  

 

 النظام

تزاحم التالميذ على مقصف المدرسة , يريدون أن يشتروا مفا يحتفاجون إليفه , فقفال 
إنَّ هففذا التففزاحم يعطففل العمففل , ويضففيع الوقففت , يجففب أن تنظمففوا : لهففم المشففرف 

فلما نظم التالميذ أنفسهم , استطاع كل مفنهم أن . أنفسكم , ويقف كل منكم في دوره 
 . دوء يأخذ طلبه وينصرف بسرعة وه
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 الليل

إذا سلخ الليل النهار , فضل بعض الناس اللهو واللعب فيه , ويعفده بعضفهم عفدوا , 
فيتخيل فيه مجيء اللصوص واألشبا  , لكن الخيفر بفاللجوء فيفه إلفى العبفادة , فهفو 

 . زادنا قبل أن ننتقل إلى اللحد , ولن ينفعنا في تلك اللحظات إال  مثل هذا الزاد 

 

 

 مصادر الطعام

تعفد المواشففي مصفدرا مففن مصفادر القففداء الضفرورية لتنسففان فهفي تعطينففا اللحففم ,  
كما تعد األشجار المثمرة مصدرا آخفر مفن مصفادر القفداء .  والحليب واللبن والجبن 

, فهي تعطينا الفاكهة اللذيذة الطعفم , كالتففا  , والبرتقفال , والالرنفج , والليمفون , 
 . , والخيار , واللفت , وغيرها ومن الخضار الخس 

   

 حجرة الدراسة

يجلس التالميذ في حجرة الدراسة , وأمامهم اللو  األسود , أو مفا يعفرف بالسفبورة 
, التففي يشففر  عليهففا المعلمففون الففدروس المختلفففة , باسففتعمال الطباشففير ذي اللففون 

. الزيتية الالمعفة وقد تستخدم ألوا  بيضاء يكتب عليها باألقالم . األبيض أو الملون 
وتعنفففي اللجنفففة . وتكفففون الحجفففرة واسفففعة , واإلضفففاءة معتدلفففة , والشفففبابيك كبيفففرة 

 . الصحية بنظافتها , وترتيب مقاعدها 
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 اللسان

اللسففان هففو العضففو الففذي يففتكلم , ويميففز بففه اإلنسففان الحلففو , والمففر , والمففالح ,  
ولوالهففا لكففان . واللقففة وسففيلة التحففدث , والتفففاهم بففين النففاس . والحففار , والبففارد 

! فمفا أعظفم قفدرة هللا . التعامل بينهم باإلشارة , أو اللمس , كما يتعامل الصفم الفبكم 
 !وما أبدع خلقه 

  

 

 

 والبراكين الزالزل

كثيففرا مففا يففذهب النففاس ضففحايا للففزالزل والبففراكين , حيففث إنَّ اهتففزاز األرض بقففوة 
يتبعه تصدع للمباني والعمران , وللهب المنبعث من باطن البفراكين حفرارة شفديدة , 
وللحمفم المتدفقففة علففى جنباتهففا رائحففة كريهفة , وللخففوف النففاجم عنهففا هلففع للقلففب , 

 . ورهبة للنفس 

   

 

 نبوي كريم توجيه

. جلست األسرة حول مائدة اإلفطار في شهر رمضان المبفارك , تنتظفر آذان المقفرب 
بسفم هللا الفرحمن الفرحيم , : ولما حان الوقت , أذن المفؤذن للصفالة , فقالفت فاطمفة 

ال يا هند , كلي تمرة , أو اشربي كوبفا مفن المفاء : قال الوالد   . ومدت يدها للطعام 
لقفد وجهنفا الرسفول الكفريم : قال الوالد ! لماذا يا أبي ؟ : وتسأل  وتتعجب فاطمة ,. 

 . إلى ذلك 
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 العسل

العسل مصدر قوي للطاقة والنشاط , وكثيًرا ما أغنى سكان المناطق الجبلية , الفذين 
وممفا يعفرف عنفه . اء مفال , وال يجفدون مفوارد ثابتفة للقفذكانوا يمارسون أشفق األع

أنفه ُيمفتص مباشفرة ففي الفدورة الدمويففة , وثبفت للدراسفات الطبيفة أنفه يعفين قنففوات 
 . األسنان على العمل 

  

 

 الكتاب صديقي

إن الصففديق الففذي نجففده متففى بحثنففا عنففه هففو الكتففاب , فللكتففاب نفعففه , وللعبففر التففي 
فمفا أكثفر نفعفه للمفتعلم ! يحويها فوائد , وللجلوس معه مواعظ , هلل دره من صفديق 

 ! واالستفادة منه ! وما أحوجنا للبحث عنه ! والمعلم ! 

 

 الجبيل

لبتروليفة , وثالثفة تعفد مناطق خصصت لمصافي الفنفط , وأخفرى أعفدت للصفناعات ا
رجع ماجفد إلفى . لمصانع تشكيل المعادن , ورابعة ستقام عليها مصانع لمواد البناء 

 . إن منطقة الجبيل تبشر بالخير , وتحمل الرخاء , والتقدم للبالد : أبيه وقال 
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 الطريق للسائرين

الطريفق : قال لهم . وقف صاحب السيارة , وأصر أن يقدم غالبا وأصحابه للشرطة  
وهل يرد األسف زجفاج : قال . نحن آسفون : قال همام .للمارة , وليس للعب بالكرة 

: قفال . نحن غلطنا , ولفن نعفود إلفى اللعفب ففي الطريفق . حقا : السيارة ؟ قال همام 
 .  قولوا هذا للشرطة 

  

 الوفاء

وفاء مراعاة للعهد , وتجنب لخلف الوعد , وحفظ للود , وهو أحق األفعال بالشفكر ال
والحمففد , فمففن تحلففى بالوفففاء , ورعففى العهففد للخففالن , وحفففظ الحقففوق لألوطففان , 
 . وجبت مودته , وعاش هادًئا باله , مرتاًحا ضميره , رغيًدا في العيش حلوه ومره 

 

 منزل األسرة

قريب من مدرستي , وللمنفزل بفاب واسفع , وفيفه غفرف  أسكن مع أسرتي في منزل 
غرفففة للجلففوس , وغرفففة للمطففبخ , وغرفففة للنففوم , وأمففام منزلنففا حديقففة : كثيففرة 

صقيرة , فيها كثير من األزهار , واألشجار , وبجواره مسجد نؤدي فيفه الصفالة مفع 
 . سكان الحي 

  

 فتى بطل

في ليلة رهيبة اجتمع فتيان قريش حول بيت النبي , يريدون قتلفه , وكفان هللا معفه , 
وقففد أوحففى إليففه بففالهجرة , فطلففب مففن علففى بففن أبففى طالففب أن ينففام علففى سففريره , 

وخفرج النبفي . ويتقطى ببردته , فلم يتردد ـ رضي هللا عنفه ـ وعفرض نفسفه للمفوت 
 . لم يروه , ومضى في هجرته من بيته , وقد أعمى هللا أبصارهم عنه , ف
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 اليمامة والصياد

خرج صياد ومعه بندقية متوجها إلى إحدى القابات , باحثا بين أشفجارها عفن الطيفر 
حمامفة تسفجع بفأعلى صفوتها  ولم يجد شيئا , وهم بفالعودة مفن حيفث أتفى , فسفمع. 

 .من إحدى األشجار 

دنا من تلك الشجرة بحذر تم سدد البندقية إلى الحمامة فأصفابها الفردى , ولفم تفذهب 
 . رحلة الصياد سدى 

   

 وصف على بن أبى طالب

كان على  علم الهدى , وكهف التقى , ومجمل الحجفا , وبحفر النفدى , وبيفت العفال ,  
آمفن واتقفى , داعيا الورى إلى المحجة العظمى , متمسكا بالعروة الوثقى , خيفر مفن 

وأفضففل مففن تقمففص وارتففدى , وأبففر مففن انتقففل وسففعى , وأفصففح مففن تففنفس وقففرأ , 
 . وأكثر من شهد النجوى , سوى األنبياء , والنبي المصطفى 

   

 

 سورة الضحى

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والضحى والليل إذا سجى , ما ودعك ربك وما قلى , ولآلخرة خيفر لفك مفن األولفى ) 
ك ربففك فترضففى , ألففم يجففدك يتيمففا فففاوى, ووجففدك ضففاال فهففدى , , ولسففوف يعطيفف

ووجدك عائال فأغنى , فأما اليتيم فال تقهر , وأما السائل فال تنهر , وأما بنعمة ربفك 
 ( فحدث 
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 عمر بن عبد العزيز

تولى الخالفة حيث أحيفا سفنة المصفطفى , ولفم يفرو عنفه أنفه اسفتعلى علفى أحفد , أو 
استحيا في حق , عرف بالزهد في الدنيا , والتقوى في المولى جل وعفال , وكفم دعفا 
إلى االنصراف عن مباهج الحيفاة األولفى , والعمفل لآلخفرة , وكفان ينفأى عفن كفل مفا 

 . يقضب هللا سبحانه وتعالى 

  

 

 الحيوانات الداجنة

يحافظ عليها , ويستفيد منهفا . واإلنسان ُيعنى بالحيوانات الداجنة . منذ آالف السنين
وقد أصبحت هذه الحيوانات تعتمد عليه أشد االعتماد في الحصفول علفى المرعفى , . 

والعلففف والمففأوى , والوقايففة مففن المففرض والعففدوى , وفففى عصففرنا الحاضففر يهففتم 
 . رع لتربية المواشي والدواجن الناس بتأسيس المزا

 

 

 الفال 

الفال  رجل نشيط يسكن القرى , يحب الخير ويكفره الشفر , ويمقفت األذى ألي ففرد  
من الورى , يخفرج كفل يفوم وقفت السفرى وهفو يسفرع الخطفا إلفى حقلفه ومزرعتفه , 

الفففال  سففعيد بحياتففه , يخففرج . حيففث يبففذر الحففب , أو يسففقي الففزرع أو يجنففي الثمففر 
ى األزهففار , وأريففج الففورد , قبيففل الضففحى إلففى إحففدى الربففا القريبففة ليستنشففق شففذ

ويمتففع ناظريففه بقطففرات النففدى , ومتعتففه الوحيففدة صففيد القطففا , سففواء بالشففراك أم 
 . بالحصى 
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 الشمس

إن لضففوء الشففمس وأشففعتها أهميففة بالقففة فففي حياتنففا , فباإلضففافة إلففى أنهففا تضفف   
سفان ؛ ألنهفا ولهفا أثفر كبيفر علفى صفحة اإلن. الكون , فهي تبعث الدفء أيام الشفتاء 

ومع أهمية الشمس ففال بفد لتنسفان . تقتل الجراثيم التي تنشأ وتسبب أمراضا كثيرة 
إذا أصيب بالداء أن يستشير الطبيب في أسرع وقت ليصف له الدواء , دون تلكؤ أو 

 . تباطؤ , وحتى ال يتعرض إلى مضاعفات ال يرجى بعدها البرء أو الشفاء 

  

 الحضارة اإلسالمية

امتفد أثففر الحضفارة اإلسففالمية فمفأل المشففرق والمقفرب , وكانففت دون ريفب الضففوء   
الذي شع فعم العالم كله , بل كان بدء الثورة المعرفية التي ظهرت آثارها في عالمنفا 

وكففل قففارئ لهففذا التففاريخ يؤكففد ذلففك , وال يجففرؤ أحففد علففى نكرانففه , أو . الحففديث 
 . خط  التشكيك في حقيقته , وإال فهو متجن م

   

 

 أدب اإلسالم

مفن أدب اإلسفالم أن يتجمفل المفرء فففي الزيفارة , أي أن يكفون حسفن الهيئفة , يتففزين 
بالملبوس ونحو من الزينة التي أحلها هللا , سواء أكان هذا في زيارتفه لقيفره أم ففي 
استقباله للزائرين , جاء عبد الكريم أبو أميمة إلى أبى العالية , وعليه ثيفاب صفوف 

" هذه ثياب الرهبان , كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا  إنما: " , فقال أبو العالية 
 . 
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 من آداب الصالة

يحتاج المصلى في صالته إلى جو هادئ , يخلفو فيفه إلفى ربفه ليناجيفه ففي سفكينة ,  
فمففن أدب المسففجد الحففرص علففى هيئففة هفففذا المنففاخ الهففادئ للمصففلى , فففال يجفففوز 
التشففويش عليففه بففأي شففيء كففان , ال بففالقرآن , وال بالففدعاء , وال باالسففتقفار , وال 

والفذكر بعفد الصفالة كفان يقصفد بفه  بالذكر , وما ورد من رففع الصفوت , واالسفتقفار
 .التعليم 

 

 مدينة غزة

زرت غففزة صففيًفا فوجففدتها مدينففًة واسففعًة جميلففًة , تقففع علففى سففاحل البحففر األبففيض 
المتوسففط , لففذلك يقصففدها الزائففرون جماعففات وأفففراًدا طيلففة أيففام العففام والسففيما فففي 

ربون فيها ماًء عفذًبا فهم يش. الصيف , حًبا في جوها المعتدل صيًفا , والداف  شتاًء 
, ويستنشفففقون هفففواًء علفففيالً , ويسفففتمتعون بشفففاطئها الجميفففل , وبحرهفففا الفففداف  , 

 . وشوارعها الواسعة , وأشجارها الخضراء , ومناظرها الخالبة 

 

 

 ادخر مثل أخيك

: مفا الفذي يقضفبك يفا بنفي؟ قفال حسفن : أقبل حسن على أبيه غاضًبا , فقال له أبفوه 
أنا لم اشتر : لقد اشتريت ألخي أكرم قلًما جميالً , ولم تشتر لي قلًما مثله , قال أبوه 

لقفد اشفتريت القلفم مفن : من الذي اشتراه له ؟ قال أكفرم : لتسأل أخاك . ألخيك القلم 
  .نقودي التي ادخرتها 

 

 

 _16 _ 



 

 من صفات النبي

كان النبي محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ حليًما , عظيًما , أميًنفا , صفبوًرا , رؤوًففا , 
واسففع الصففدر , محًبففا لألطفففال , مشففجًعا للشففباب , وكففان قائففًدا عسففكرًيا , لففم يعففرف 

 . التاريخ مثله 

  

 

 القالم الجريء

ومفن بفين . عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخالففة , جاءتفه وففود المهنئفين تباعفا 
اخففرج : فقففال لففه عمففر . هففذه الوفففود وفففد مففن الحجففاز , كففان يتقففدمهم غففالم صففقير 

المفرء بأصفقريه قلبفه ولسفانه , ففنذا : وليتقدم من هو أكبر منك سًنا , فأجابه القفالم 
 . , وقلًبا حافًظا , فقد استحق الكالم في مجلسك هذا ناطًقا   وهب هللا اإلنسان لساًنا

  

 

 دعاء صالة االستسقاء

اللهفم : يرففع يديفه إلفى السفماء ويقفول . بعد أن يصلي اإلمام ركعتفين بخطبفة واحفدة 
عاًما نافًعفا غيفر ضفار , عفاجالً غيفر   اسقنا غيًثا مقيًثا , هنيًئا , مريًئا , غدًقا مجلالً,

اللهففم . رحمتففك , واحففي  بلففدك الميففت  دك وبهائمففك ,وانشففر آجففل , اللهففم اسففق عبففا
 . اسقنا القيث وال تجعلنا من القانطين 

 

 

 

 _17 _ 



 سليمان بن عبد الملك

وكفان وزراؤه . إن سليمان بن عبد الملك كان مهيبا , ال يجرؤ أن يكلمفه أحفد : يقال 
يفا : فقفال لفه فدخل عليه رجفل جفريء الففؤاد , .قد استأثروا بشؤون أغضبت الناس 

إنك قد أحاط بك وزراء اشفتروا . أمير المؤمنين إني مكلمك بكالم سكتت عنه األلسن 
 .دنياك بدينهم , ورضاك بسخط ربهم , فال تصلح دنياك بفساد آخرتك 

 

 آكل الرؤوس

ل فم تفؤثر : ُسفئ ل يومفا فَ .كان أحد البخالء ال يأكفل سفوى لحفم الفرؤوس لفرخص ثمنفه  
هفو سففيد : ؟ فهيففأ نفسفه إلجابففة السفؤال ممتففدحا الفرأس قففائالً  هفذا اللحفم علففى غيفره
. ففففالن يفففرأس قومفففه , أي يسفففودهم : لهفففذا يقفففول النفففاس . البفففدن , وفيفففه الفففدماغ 
ولكن الجهفالء . فالرأس هو المقدم , ولحمه أطيب اللحوم . ورؤساء األمة زعماؤها 

 . قه شؤون وهلل في خل: فأجابه السائل . ما استمرؤوه لقلة معرفتهم به 

 

 التلفاز

التلفففاز مففن مبتكففرات العلففم الحففديث , يقتنيففه النففاس فففي بيففوتهم لمففا لففه مففن الفوائففد 
فمنفه نسفمع المقفاالت الثقافيففة والدينيفة , واألناشفيد المفؤثرة , ونشفاهد فيففه . الجمفة 

المسرحيات الفكهفة , والتمثيليفات المؤلمفة , والعفروض العسفكرية التفي تفؤدى علفى 
وعنفففد صفففالة الجمعفففة أو العيفففدين , أو صفففالة . قفففرع الطبفففول , وأنقفففام الموسفففيقا 

االستسقاء , نرى المؤذن وهو يرفع اآلذان , ثفم يخطفب اإلمفام , ويفؤم المصفلين ففي 
 . صالتهم 
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 رحلة مدرسية

أعلن المسؤول عن الفرحالت ففي المدرسفة , عفن موعفد القيفام برحلفة مدرسفية إلفى  
: وعين لكل مجموعة من المشتركين ما يؤدونه مفن أعمفال . إحدى المزارع القريبة 

فقد كلف فؤاًدا ومؤنًسا بنحضار المؤن , واألدوات , ومحمًدا وعلًيا بتجهيز الطعفام , 
ثفففم اختفففاروا روضفففة جميلفففة , . مفففد البسفففط ورؤوًففففا , وماجفففًدا بنصفففب الخيمفففة , و

الجاريفة  فيها ساعات النهار ممتعين أعينهم برؤية المناظر الخالبفة , والميفاه  قضوا
 . , ولم يكن في هذه الرحلة ما يؤذي أو يؤلم 

 

 الحج

ومفن أقصفى القايفات التفي نؤملهفا , . إن الحج مؤتمر عظيم , شرعه هللا للمسفلمين  
. وه الحجيج وبفين العلفم والفكفر , كفي يفؤتي الحفج أينفع الثمفار أن يتم اللقاء بين وج

ومسؤوليتنا اليوم أن نتعاون لتحقيق اللقاء بين العلماء والمفكفرين مفن جميفع الفبالد 
عندئٍذ يكون الحج لقاًء رائًعا , ومؤتمرا يؤدي فيه المؤتمرون واجباتهم على أكمفل . 

 . وجه 

 

 

 حكم

ثفر خطفؤه قفل حيفاؤه , ومفن طفاب منشفؤه حسفن من كثفر كالمفه كثفر خطفؤه , ومفن ك
إيفاك والسفامة ففي . مبدؤه , ومفن أخفذ كتاًبفا يقفرؤه , وأتفم قراءتفه فقفد ذهفب ظمفؤه 

 . ليس كل طالب , وال كل غائب يؤوب . طلب األمور , فتقذفك الرجال خلف أعقابها 
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 من خطبة البتراء

فنن الجهالة الجهالء , والضاللة العمياء , والَقي  الموفي بأهله على النفار : أما بعد  
, ما فيه سفهاؤكم , ويشتمل عليه حلماؤكم , من األمفور التفي يشفب فيهفا الصفقير , 
وال يتحاشففى عنهففا الكبيففر , كففأنكم لففم تقففرؤوا كتففاب هللا , ولففم تسففمعوا مففا أعففد مففن 

قفربتم القرابفة , وبعفدتم . , والعذاب األلفيم ألهفل معصفيته الثواب الكريم ألهل طاعته 
الدين , كل امرئ منكم يذب عن سفيه , ُصْنع من ال يخاف عاقبة , وال يرجفو ميعفاًدا 

 . ما أنتم بالحلماء , وقد اتبعتم السفهاء . 

  

 التلميذ المؤدب

ا ويفففذهب إلفففى المدرسفففة مبكفففرً . أحمفففد تلميفففذ مفففؤدب يفففؤدي الصفففالة مفففع الجماعفففة  
للمشففاركة فففي النشففاطات الصففباحية الثقافيففة , والرياضففية , وال يفففوت أحمففد إلقففاء 

وإذا بففدأت الدراسففة فففنن أذنففه مصففقية , وعينففه . تحيففة اإلسففالم علففى كففل مففن يقابلففه 
متابعففة لكففل مففا يصففدر مففن مدرسففيه وزمالئففه مففن مناقشففات وتسففاؤالت ويبففادر إلففى 

 . ة , كانت نتائجه سارة لوالديه ومدرسيه فنذا انتهت السنة الدراسي. المشاركة فيها 

 

 أول أمير في اإلسالم

انتدب الرسول صلوات هللا عليه ثمانية مفن أصفحابه للقيفام بفأول عمفل عسفكري ففي  
ألؤمفرن علفيكم : اإلسالم , فيهم عبد هللا بفن جحفش , وسفعد بفن أبفي وقفاص , وقفال 

عقفد لفواءهم لعبفد هللا بفن جحفش ؛ فكفان أول   أصبركم علفى الجفوع , والعطفش , ثفم
ر على طائفة من المسلمين   .أمير أُمِّ
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 التدخين

ترجففع الزيففادة فففي نسففبة الوفيففات بففين مففدخني السففجائر ؛ إلففى زيففادة نسففبة اإلصففابة 
السفرطان الرئفوي , والقصفبات الهوائيفة , وأمفراض : ببعض األمراض ومفن أهمهفا 
واإلصففابة بسففرطان القصففبة الهوائيففة , تحففدث نتيجففة . القلففب , والجهففاز الوعففائي 

لفى المفواد المسفببة لتصفابة لتعرض غشائها بصورة مسفتمرة , للفدخان المحتفوي ع
 . بالسرطان , والمشجعة عليها 

  

 عطف األب

األب رئففيس األسففرة , يحبففه أوالده , ألنففه ينشففئهم علففى الخيففر , ليعيشففوا فففي وفففاق 
واألب ال يطمئن له قلب إن شاهد أحدهم يئن مفن مفرض , بفل يسفعى إلزالتفه . ووئام 

واستئصففاله , إن سففئل عففنهم ذكففرهم بخيففر , وإن رأى فففيهم عيًبففا بففادر بنصففالحه, 
 . لق , ويساعدهم عند الشدائد وزودهم بقيم نصائحه , يكافئهم على حسن الخ

   

 

 تربية الحيوان

فتفراهم يعتنففون بفه فففي . يربفى النفاس الحيففوان ؛ لفوائفده الجمفة , ومنافعففه الكثيفرة  
حظائر نظيفة جافة دافئة , متجفددة الهفواء , ويقفدمون لفه القفذاء الكفافي مفن المفواد 

الماء متى ظمف  , ويهتمفون بنظافتفه , ونظاففة أوانفي  الجافة والخضراء , ويسقونه
ة أواني الحلب , وأجهزته قبل تهيئتهفا لالسفتعمال أكله , وشربه , كما يهتمون بنظاف

 . 
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 محطات التحلية

لم تعفد ميفاه اآلبفار , واألمطفار تكففي حاجفة الفبالد مفن الميفاه , فاتجهفت الدولفة إلفى  
وقد أنشأت الدولة . الوسائل المناسبة ؛ لالستفادة من مياه البحر عن طريق إعذابها 

ما يقرب من إحدى وعشرين محطة لتحلية المياه , عفن طريفق تقطيرهفا بقلفي المفاء 
المفالح وتحويلفه إلفى بخفار , ثفم تحويلفه إلفى مفاء عفذب , مفع إضفافة بعفض القفازات 
القاتلففة للجففراثيم , فيصففبح المففاء خاليففا مففن الشففوائب , صففالًحا لالسففتخدام فففي سففائر 

 . حياتنا اليومية 

 

 الصديق المجتهد

لي صديق مجتهد دائب العمل , ال يعرف الملفل أو الكلفل , إذا سفئم مفن القفراءة كان  
جدد نشاطه بالكتابة , فنذا تعب منها تجفده ممسفكا أدواتفه الهندسفية ليرسفم دائفرة أو 

. كالمسففائل الحسففابية , أو يتففدرب علففى القطففع اإلمالئيففة : مثلثففا , أو يحففل واجباتففه 
ري , فكفان لفه ففي ذلفك رأي صفائب , ووجهفة جئته يوًما أستشفيره ففي أمفر مفن أمفو

 . فأنعم بمن استشرت , وأكرم بمن ائتمنت . نظر مليئة بالحكمة والسداد 

 

 الواحة

. الواحة أرض خضراء وسفط رمفال الصفحراء , تسفقى مفن عيفون المفاء , والينفابيع 
مليئففة بالنخففل , دافئففة المنففاخ , تتشففابك أشففجارها فففي هيئففة بديعففة , ال يمففل الجففالس 

فهواؤهففا عليففل , وماؤهففا عففذب , وأرضففها خضففراء , وفيئهففا بففارد مففنعش , . فيئهففا 
ا كبيفًرا ؛ لقطفع مسفافات طويلففة وطريقهفا طويفل صفعب , تحتففاج مفن الزائفر لهفا جهففد

 عبر الصحراء 
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 من آداب الزيارة 

ال يقف الزائر عند االستئذان تجاه الباب , فنن هذا يكشفف عفورة البيفت عنفد فتحفه , 
بل يقف منحرفا إلى جانب منه , فنذا فتح البفاب قلفيال ال يفرى شفيئا ففي داخلفه , وإذا 
كان بعض الناس يتخذ السفتائر خلفف األبفواب , ففنن كثيفرا مفنهم ال يصفنع ذلفك , وال 

 توجد ستائر أم ال ؟ يدري الزائر ما خلف الباب , أ

 

 الوفاء بالعهد

اإلسالم يعظم شأن العهود , ويأمر بالوففاء بهفا , ويفبقض القفادرين الفذين ينقضفون  
إذا حدث كذب , : آية المنافق ثالث " قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ . العهد 

خاصففم إذا عاهففد غففدر , وإذا " وفففي روايففة " . وإذا أوعففد أخلففف وإذا اؤتمففن خففان 
 " . فجر 

  

 الرأفة بالحيوان

رأى علي في يفوم قفائض , وهفو راجفع مفن حقلفه , ويحمفل فأسفه علفى كتففه , كلًبفا  
مفاذا : بفه , وسفأل نفسفه    يلهث من شدة العطفش , ويتفألم مفن قسفوة الجفوع ففرأف

سأفعل مع هذا المسكين ؟ وأنا ال أحمل ماء وال زادا , وليس لفي ملجفأ إال  االنتظفار , 
 . هللا يأتي بالفرج لعل 

وما هي إال  لحظات حتى مر  رجل يحمل قربفة مفاء علفى ظهفر حمفاره , فاسفتأذنته أن 
 يسكب قليالً من الماء في خف لي , فسكب وسقيت

 . الكلب , فردت له روحه  
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 حاتم الطائي

اشتهر العرب بالجود والكرم , حتى تأصل في نفوسهم , وامتألت بفه قلفوبهم , ومفن 
: فسألهم عن حالهم , فقفالوا  أشهرهم حاتم الطائي , قابله مرة جماعة في الطريق ,

أتسألون عن الطعام وإبلي أمامكم ؟ ثم قام ونحر لهم ثالثفة : هل من طعام ؟ فأجابهم 
, فقالوا فيه أشعارا سجلوا فيهفا فضفله , وانصفرفوا من اإلبل , لكل واحد منهم جمل 

 . لشأنهم 

 

 

 عمر بن الخطاب

رعى الماشية صقيرا , ثم تعلفم الكتابفة , . نشأ رضي هللا عنه , نشأة أشراف قريش 
ومارس شؤون الحرب والتجارة , حتى عظم شفأنه , ولفج  ففي منفاوأة اإلسفالم , إلفى 

فقدمت إليه أخته صفحيفة تقرئفه . ى إسالمه أن ُرئ ي يدخل على زوج أخته فيؤذيه عل
ولفي الخالففة بعفد أبفي بكفر , . فيها آيات من سورة طه , فلفم يكفد يقرؤهفا حتفى آمفن 

 . في العدل والورع , وسداد الرأي  فكان مضرب المثل

 

 

 ما خاب من استشار

مفا أكثففر صفوابكم ففي مباشفرة مفا تفأتون , ومجانبفة مففا : قيفل لرجفل مفن بنفي عفبس  
نحفن ألفف رجفل , وفينفا رجفل واحفد حفازم ذو رأي ومعرففة , : ن عنفه , قفال تعرضو

فنحن نشاوره في الجليل والحقير , ونعمل برأيه ومشورته , فكأنمفا إذا عملنفا برأيفه 
 . , قد عملنا برأي ألف رجل حازم , وجدير بألف حازم أن يصيبوا 
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 احترام المعلم

كان التلميذ في الماضي يعرف حق معلمه , يقف إذا مر به , ويبدأ بتحيته , ويحمفل  
وعلفم الرشفيد . كان الكسائي معلما لألمين والمأمون . كتبه , وال يجلس حتى يجلس 

من أعز النفاس ؟ فقفال ال أعلفم : بما صنعاه معه , فطلب الكسائي , فلما حضر سأله 
 . أعز من أمير المؤمنين 

. إن أعففز النففاس مففن يتسففابق علففى حمففل نعليففه وليففا عهففد المسففلمين : لرشففيد فقففال ا
 .فأخذ الكسائي يعتذر خشية أن يكون قد أخطأ 

 

 جمال الطبيعة

أشرقت شمس الخريفف , لكنهفا لفم تبفدد ُمفالءة الضفباب , ولفم تقيفر مفن رداءة الجفو 
البفس الشفتوية يلبسفون الم وأن كثيرا من الناس ال زالفوا. الذي لبدت القيوم سماءه 

, ويلتفون بالعباءات الصوفية , ويخرجون إلى الحقول المملوءة بفاألقحوان والنفوار 
, فيشعرون بهناءة بالقة ؛ ألنهم يعيشون في أحضان الطبيعة , وينعمون ببراءتها , 

 . وصفاء نفوس أهلها 

 

 الوقت من ذهب

فالحظفوا تحفرك الظفل عرف الناس قفديما قيمفة الوقفت , وبحثفوا عفن سفبل معرفتفه , 
بانتظام , وشروق الشمس صباًحا , وغروبها مسـاء , فاعتمدوا على ذلك في تحديفد 

نهففاًرا , ثففم الحظففوا حركففة الكواكففب والنجففوم لففيالً ,   نففومهم , ويقظففتهم , وعملهففم
 .فاتخذوا منها مقياًسا للزمن في الليل , وقسموا الوقت إلى شهور وأعوام 
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 صالة الجماعة

بفندراك الركفوع مفع   مفن أدرك ركعفة مفع اإلمفام فقفد أدرك الجماعفة , وتفدرك الركعفة
وتجففزى تكبيففرة اإلحففرام عففن تكبيففرة الركففوع إذا أدرك اإلمففام راكًعففا , وإن . اإلمففام 

 . أدركه بعد الركوع لم يكن مدرًكا للركعة وعليه متابعته 

  

 عبد هللا بن المبارك

هو عبد هللا بن المبفارك بفن واضفح , أبفو عبفد الفرحمن الحنظلفي التركفي المفروزي , 
 . اإلمام شيخ اإلسالم , عالم زمانه , وأحد األتقياء , أبوه تركي , وأمه خوارزمية 

أقدم شيخ لقيه , هو الربيع بن أنس الخرساني , تحيفل إليفه , ودخفل عنفده السفجن , 
م ارتحل في سنة إحدى وأربعين ومائفة , وأخفذ عفن فسمع منه نحو أربعين حديًثا , ث

 . بقايا التابعين , وأكثر من الترحال والطواف إلى أن مات في طلب العلم 

 

 صنم عمرو بن الجمو 

, وكيف أنه " مناة " كان أبناء عمرو بن الجمو  يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه  
زعفزع مكانتفه ففي قلبفه , وأن غدا مع الزمن قطعة منه , ولكنهم أدركوا أنفه بفدأت تت

 .اًعا , فذلك سبيله إلى اإليمان عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتز

أدلج أبناء عمرو مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناة في الليفل , وحملفوه مفن مكانفه  
, وذهبففوا بففه إلففى حفففرة لبنففى سففلمة يرمففون بهففا أقففذارهم وطرحففوه هنففاك دون علففم 

 . أبيهم 
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 رسول هللاصحابة 

صلى هللا عليفه وسفلم ـ ,   من أصول أهل السنة والجماعة , محبة أصحاب الرسول ـ
والترضي عنهم , واالستقفار لهم , واالعتقاد أنهفم أفضفل األمفة , وذكفرهم بفالخير , 

فقفد أحفبهم هللا ورضفى عفنهم , وأثنفى . وترك الخفوض فيمفا حصفل بيفنهم مفن الففتن 
سففول ـ عليففه أفضففل الصففالة ـ ونهففى عففن سففبهم , علففيهم فففي كتابففه , وأحففبهم الر

 .والتعرض لهم باألذى 

 التصحر

للتصففحر أخطففار كثيففرة , منهففا تهديففد المنففاطق الزراعيففة عففن طريففق طريففق طمففر 
      .المزروعات , وانخفاض إنتاجية األرض , وتقلص األراضي المنتجة زراعيا 

راف , ويقصفد بالتربففة ومفن أشفكال التصففحر مفا يالحففظ علفى التربفة مففن تعريفة وانجفف
الطبقففة السففطحية التففي ينمففو فيهففا النبففات , والتعريففة تعنففي زوال الطبقففة السففطحية 

  منهفا , وقفد يسفتحيل اسفتخدامها  وظهفور الصفخور الصفلبة التفي تكفون عفادة أسففل
 . زراعًيا , فتبدو األرض جرداء خالية من القطاء النباتي 

 

 من وصايا الحكماء

 : أوصى أحد الحكماء ابنه فقال له  

إذا جهلت فاسأل , وإذا أسأت فاندم , وإذا ندمت فأقلع , وإذا أفضلت على أحد ففاكتم 
واسفتكثر . , وإذا حدثت فاصدق , وإياك والعجلة فنن العرب كانت تكنيهفا أم الندامفة 

خيفار من الحسنات , واحذر المعاصي , واختر أصفدقاءك بعنايفة , ألن مفن صفادق األ
واعلم أن أضعف الناس من ضفعف . كان أخيرهم , ومن صادق األشرار كان أشرهم 

 .عن كتمان سره , وأقواهم من قوى على غضبه , وأصبرهم من أسر فاقته 
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 توصية معلم لتالميذه

بالدكم تنتظركم , وتعلق علفيكم . أنتم رجال القد , وأمل المستقبل , وذوو اإلخالص  
آماالً كبيرة , فال تخذلوا بلدكم , وثابروا ففي تحصفيل العلفم , واصفبروا علفى المشفقة 

أبنففائي . والكففد , فالففذين يصففبرون ويجاهففدون فففي طلففب العلففم أولئففك هففم الفففائزون 
فضل , أوصيكم ونفسفي بتقفوى هللا وبالجفد واالجتهفاد وبناتي أوالت العلم والخلق وال

, وكونفوا كففزمالئكم فففي العففام الماضففي الففذين نجحففوا جميًعففا , وكانففت نسففبة نجففاحهم 
 . مشرفة , وقد حاز الطالب عمرو على المركز األول , أرجو لكم التوفيق جميًعا 

 

 

 

 الصحابة 

صفلى هللا عليفه وسفلم ـ قفد يتسفاءل بعفض النفاس , كيفف تمكفن أصفحاب رسفول هللا ـ 
وهم قلة قليلة أن تواجفه أكبفر دولتفين همفا الففرس , والفروم ففي عقفر دارهفم , وهفم 
أقل منهم كفاءة , وخبرة بطبيعة البالد , ودونهم عدًدا وعتاًدا ؟ ولكفن هفؤالء النفاس 
فاتهم أن العقيدة اإلسالمية السمحة , هي التي مدت المسلمين األوائل بالقوة والقلبة 

فقد كانوا توءما للمروءة والمثل العليا . الرجولة الصادقة , واالتصاف بالمروءة , و

, ورمًزا للعدالة , رحم هللا الصفحابة ومفن تفبعهم بنحسفان إلفى يفوم الفدين , وبفوءهم 
 .الجنة , فنعم الجنة متبوءهم 
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 صالة الجمعة

ارتفعت األصوات فوق ماذن المدينة بالنداء لصفالة الجمعفة , فلبفى المسفلمون نفداء  
ربهم , وتركوا البيع والتجارة , وسارعوا من كل صوب وحدب , يسعون إلفى بيفوت 
هللا وهففم خاشففعون , ليففؤدوا فريضففته , ويتضففرعوا إليففه بالففدعوات , ويتقربففوا إليففه 

ففنذا قضفيت الصفالة . نخوان لهفم ففي هللا بالصلوات , وليلتقوا ففي رحفاب المسفاجد بف
يأيهفا الفذين آمنفوا إذا نفودي } : قفال تعفالى . انتشروا في األرض يبتقون مفن فضفله 

 .{ للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيع 

 

 

 المحافظة على الوقت

اللصفان إذ همفا .ما يضيع الزمن عدم تحديد القرض ,وعدم اإلخالص ففي العمفل إن م
 .اللذان يسرقان الزمن ويضيعان فائدته 

ومن نتائج هذين العدوين التأجيل , وعدم الدقفة ففي مراعفاة الفزمن المحفدد للعمفل ,  
فتأخر دقائق عن البدء المحدد معناه ضفياع دقفائق مفن وقفت العمفل . وعدم المواظبة 

فيفه , وإمفا  إمفا اإلسفراع ففي العمفل وعفدم الدقفة: , وذلك يؤدى إلفى إحفدى نتيجتفين 
تأجيفل العمفل إلفى : التعدي على أوقفات خصصفت لواجبفات أخفرى , ومفن هفذا النحفو 

 .وقت غير وقته , وإذا ُعمل فقلما ُيعمل بنتقان 
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 الخاتمة

 ...بتي أح

 والذي جمعته سهم بجهد متواضع أن أُ  ,  يشرفني ويسعدني

 الذيو ,من المراجع السابقة بحيث يكون مبسطا ومفيدا 

ففاإلمففالء ال)  أسفميته وأن , إليففه  مففا يحتففاج طالفبوأتمنفى أن يجففد  فيففه كففل , (  طمبس 

 فع وهللا أسأل  أن ين,ا ا مرشدً ـيجعله صديقً 

وأن يجزينفا , م م وعل فوأن يجعلنفا ممفن تعل ف, وأن يجعله خالصا لوجهفه الكفريم  ,  به

 .والحمد هلل رب العالمين ,خير الجزاء 

 .وصلى هللا وسلم على  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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