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 كتابة الرسائل: الرسالة الشخصية ، الرسالة اإلدارية) تابع(

 الرسائل الشخصية، فتنقسم إلى قسمين: الرسائل األدبية و الرسائل اإلخوانية.أما 

فالرسائل األدبية هي تلك الرسائل التي يتبادلها األدباء و المفكرون و المثقفون في موضوع 

من الموضوعات العامة أو الخاصة، و تتناول المناظرات األدبية، و القضايا األدبية، و 

 المسائل النقدية.

ا الرسائل اإلخوانية أو الشخصية، فهي عبارة عن نص مكتوب، ينقل من مرسل إلى أم

مرسل إليه يتضمن كالما يخصهما لوحدهما دون سواهما، و تتبادل بين األقارب و األصدقاء 

 و المعارف.

 خصائص هذا اللون من الرسائل:

شاعر و الحرية المطلقة في الكتابة للتعبير عما يجول في النفس من أفكار و م -

 أحاسيس،

البساطة و الوضوح، و استخدام الكالم السهل و البسيط دون تكلف أو تعقيد أو  -

 الزخرفة المفتعلة،

 تشتمل على بعض المطالب العادية بين األقارب و المعارف، -

 الجودة في العبارة و العذوبة في المعاني و السالمة من األخطاء، -



الة مع مقام المرسل إليه و منزلته، و التناسب، بمعنى أي أن يتناسب أسلوب الرس -

 مراعاة حاله.

 موضوعات هذه الرسائل:

تنحصر موضوعات هذه الرسائل في الشوق، و التهاني، و التعازي، و الشكر، و بعض 

 العالقات االجتماعية.

 كيف تكتب الرسالة؟

أصبح فيما يتعلق بالرسائل الشخصية فإنه ليس ثمة قواعد و أصول يجب اتباعها سوى ما  

متعارفا عليه من استهالل الرسالة بالتحية و إبراز المشاعر الخاصة بعبارة رقيقة مصقولة، 

ثم تناول الموضوع بعرض بسيط و لغة سهلة مهذبة، و حسن التخلص بين أجزاء الرسالة و 

صوال إلى الخاتمة التي يجب أن تكون مؤثرة؛ و يشترط أن يكون األسلوب في الرسالة 

عن التكلف بهدف عقد أواصر الثقة بين المرسل و المرسل إليه، و أن يقترب  الشخصية بعيدا

 منه بتلطف و مودة.

 عناصر الرسالة الشخصية:

 تاريخ الكتابة و العنوان )أو المكان( -

 ذكر اسم المرسل إليه و لقبه، -

 التحية، -

موضوع الرسالة) جسم الرسالة(: و هو إما إخبار بأمر، أو بث لشوق أو تهنئة أو  -

 زاء، أو غير ذلك من شؤون الحياة،ع

 التحية الختامية المؤثرة -

 ذكر اسم المرسل و توقيعه -

 إليك نموذج لشكل الرسالة الشخصية:



............................................................................................. 

 وهران بتاريخ............

 صديقي العزيز

 بعد: تحية طيبة و

الموضوع) العرض(...] و هو إما إخبار بأمر، أو بث لشوق أو تهنئة أو عزاء، أو 

 غير ذلك من شؤون الحياة[.........................................................

.............................................................................. 

............................................................................. 

........................................................................... 

 و لك مني خالص التقدير                                           

 مخلص، محمدصديقك ال                                              

 التوقيع                                                                

...................................................................................... 

و توضع الرسالة في ظرف، و يكتب عليه في األسفل، اسم المرسل إليه و لقبه، ثم في 

عنوانه الكامل، دون أن ننسى إلصاق الطابع البريدي على أعلى الجهة سطر ثان 

 اليمنى من الظرف. 

أما المرسل، فيكتب اسمه و لقبه و عنوانه على ظهر الظرف إذا خشي أال تصل 

 الرسالة إلى المرسل إليه.
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العمل المطلوب: اكتب رسالة إلى أحد أصدقائك أو أحد أقاربك، موظفا عناصر الرسالة 

 المدروسة في الدرس النظري.


