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 االضتجياء

 ( ) ما اضتجيت اال مع متاو ٓيتصب ... ّبعد ىؿٕ أّ كيؿٕ اىتخب 

 ع ... ّعً متٔه ؾُٔ إبدال ّقع ( ) إتباع ما اتصل ّاىصب ما اىقط

ْجب  ْاء اكن يخصال أو يَقطعا حنْ فام خكى املصتثىن ةإال اجلصب إن وفع ةعد حًام الالكم امل ش
اهقْم إال زيدا ورضبج اهقْم إال زيدا ومررت ةاهقْم إال زيدا وفام اهقْم إال محارا ورضبج اهقْم إال محارا 

والصديح يٌ يذاِب َصْب ىلع االشتثَاء وكذلك محارا ومررت ةاهقْم إال محارا ؾزيدا يف ِذه املثن ي
ةْاشطث إال واخخار املصَؽ يف ػري ِذا المخاب أن اجلاصب هل إال وزعى أٍُ اجلدْيني أن اجلاصب هل يا فتوُ 

ذا يعىن فْهل يا اشتثَج اال يع حًام يجخصب أي أٍُ يجخصب اذلى اشتثجخُ إ ال يع حًام يذِب شحتْيُ ِو
ْجتا  ْ املشخًن ىلع اجليف أو شتُّ واملالالكم إذا اكن م ْجب ِو راد بشتُ ؾإن وفع ةعد حًام الالكم اذلي هحس ةً

اجليف اجليه واالشخؿّام ؾإيا أن يكْن االشتثَاء يخصال أو يَقطعا واملراد ةاملخصن أن يكْن املصتثىن ةعضا 
ؾإن اكن يخصال جاز ٍصتُ ىلع االشتثَاء وجاز إحتاعُ ملا فتوُ يف املَقطع أال يكْن ةعضا مما فتوُ مما فتوُ وب

ْ املخخار واملشّْر أٍُ ةدل يٌ يختْ عُ وذلك حنْ يا فام أخد إال زيد وإال زيدا وال يقى أخد إال اإلعراب ِو
ن رضبج  ن فام أخد إال زيد وإال زيدا ويا رضبج أخدا إال زيدا وال حرضب أخدا إال زيدا ِو زيد وإال زيدا ِو
ذا  أخدا إال زيدا ؾيجْز يف زيدا أن يكْن يَصْبا ىلع االشتثَاء وأن يكْن يَصْبا ىلع ابلدحلث يٌ أخد ِو

ن مِْ  ررت ةأخد إال زيد املخخار وحقْل يا مررت ةأخد إال زيد وإال زيدا وال حًرر ةأخد إال زيد وإال زيدا ِو
ذا يعىن فْهل وبعد ٍيف أو لَيف اٍخخب إحتاع يا احصن أي اخخري إحتاع االشتثَاء املخصن إن وفع وإال زيدا  ِو

َد مجّْر اهعرب ؾخقْل يا فام اهقْم إال محارا ةعد ٍيف أو شتُ ٍيف وإن اكن االشتثَاء يَقطعا حعني اجلصب ع
محارا ويا مررت ةاهقْم إال وال جيْز اإلحتاع وأجازه ةَْ حًيى ؾخقْل يا فام اهقْم إال محار ويا رضبج اهقْم إال 

ذا ِْ املراد ةقْهل واٍصب يا اٍقطع أي اٍصب االشتثَاء املَقطع إذا وفع ةعد ٍيف أو شتُّ عَد ػري محار  ِو
ْجتا ووفع ى وأياةَْ حًيى ؾيجزيون إحتاعُ يةين حً ؾًعىن ابلحخني أن اذلي اشتثين ةإال يجخصب إن اكن الالكم م

ْاء اكن ةعد حًايُ وفد ٍتُ ىلع ِذا اتلقييد ةذلره خكى اجليف ةعد ذلك وإطالق الكيُ يدل ىلع أٍُ  يجخصب ش
ْ اذلي ؾيُ ٍيف أو شتُ ٍيف اٍيخصال أو يَقطعا  ْجب ِو خخب أي اخخري إحتاع يا احصن ووجب وإن اكن ػري م

 ةَْ حًيى ؾيجزيون إحتاع املَقطع ٍصب يا اٍقطع عَد ػري ةين حًيى وأيا 
 ) ّغري ىصب ضابق يف اليؿٕ قد ... ٓأتٕ ّلكً ىصبُ اخرت إٌ ّزد ( 

ْجب  إذا حقدم املصتثىن ىلع املصتثىن يَُ ؾإيا أن ْجتا أو ػري م ْجتا وجب يكْن الالكم م ؾإن اكن م
ْجب ؾاملخخار ٍصتُ ؾخقْل يا فام ملصتثىن حنْ فام إال زيدا اهقْم اٍصب  إال زيدا اهقْم ويَُ وإن اكن ػري م

 فْهل :
 ... ّمالٕ إال مرٍب احلق مرٍب ( ) ؾنالٕ إال آل أمحد غٔعة 
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وفد روي رؾعُ ؾخقْل يا فام إال زيد اهقْم فال شحتْيُ خدثين يْنس أن فْيا يْثـ ةعربحخّى يقْلْن 
 هقوب هلذا الصتب ويَُ فْهل :إال أخْك ٍارص وأعربْا اثلاين ةدال يٌ األول ىلع ايايل 

 إذا مل ٓكً إال اليبٌْٔ غاؾع (  ) ؾإىَه ٓسجٌْ ميُ غؿاعة ...

ْجب  ْ الرؾع وذلك إذا اكن الالكم ػري م ؾًعىن ابليج إٍُ فد ورد يف املصتثىن الصاةـ ػري اجلصب ِو
ْجب يخعني املخخار ٍصتُ ال زيد اهقْم وهكٌ حنْ يا فام إ وعوى يٌ ختصيصُ ورود ػري اجلصب ةاجليف أن امل

 ُ اجلصب حنْ فام إال زيدا اهقْم ؾي
 ... بعد ٓكً كنا لْ اال عدما (  ) ّإٌ ٓؿسؽ ضابق إال ملا

إذا حؿرغ شاةـ إال ملا ةعدِا أي لى يشخؼن ةًا يطوتُ اكن االشى الْافع ةعد إال يعربا ةإعراب يا 
فتن إال فتن دخْهلا وذلك حنْ يا فام إال زيد ويا رضبج إال زيدا ويا مررت إال ةزيد ؾزيد ؾاعن يقخضيُ يا 

ذا ِْ االشتثَاء املؿرغ وال  مرؾْع ةقام وزيدا يَصْب ةرضبج وبزيد يخعوـ ةًررت لًا لْ لى حذلر إال ِو
ْجب ؾال حقْل رضبج إال زيدا يقع يف الك  م م

 الؿتى إال العال ( ) ّألؼ إال ذات تْكٔد كال ... متسز بَه إال 

ذا يعىن  إذا لررت إال هقصد اتلْكيد لى حؤثر ؾيًا دخوج عويُ شحئا ولى حؿد ػري حْكيد األوىل ِو
إهؼائّا وذلك يف ابلدل واهعطؽ حنْ يا مررت ةأخد إال زيد إال أخيك ؾأخيك ةدل يٌ زيد ولى حؤثر ؾيُ إال 

ى حؿد ؾيُ اشتثَاء مصخقال وكأٍك فوج يا مررت ةأخد إال زيد أخيك ويثوُ ال حًرر ةّى إال اهؿىت شحئا أي ل
إال اهعال واألصن ال حًرر ةّى إال اهؿىت اهعال ؾاهعال ةدل يٌ اهؿىت وكررت إال حْكيدا ويثال اهعطؽ فام اهقْم 

 ُ فْهل ا ثى لررت إال حْكيدا ويَإال زيدا وإال عًرا واألصن إال زيدا وعًر
 .. ّإال طلْع الػنظ ثه غٔازٍا ( ) ٍل الدٍس إال لٔلة ّىَازٍا .

ا  يف ابلدل واهعطؽ يف فْهل :  واألصن وطوْع الشًس وكررت إال حْكيدا خذف وفد اجخًع حكراِر
 ) مالك مً غٔخك إال عنلُ ... إال زضٔنُ ّإال زملُ ( 

 رشيًُ وكررت إال ؾيًّا ورموُ يعطْف ىلعواألصن إال عًوُ رشيًُ ورموُ ؾرشيًث ةدل يٌ عًوُ 
 حْكيدا 

 ... تؿسٓؼ التأثري بالعامل دع ( ) ّإٌ تكسز ال لتْكٔد ؾنع 

 ين ... ّلٔظ عً ىصب ضْاِ مػيى ( ) ؾى ّاحد مما بإال اضتج

إذا لررت إال هؼري اتلْكيد ويه اهيت يقصد ةّا يا يقصد ةًا فتوّا يٌ االشتثَاء ولْ أشقطج ملا ؾّى 
ال خيوْ إيا أن يكْن االشتثَاء يؿراغ أو ػري يؿرغ ؾإن اكن يؿراغ شؼوج اهعامن ةْاخد وٍصتج ذلك ؾ

ابلايق ؾخقْل يا فام إال زيد إال عًرا إال ةكرا وال يخعني واخد يَّا لشؼن اهعامن ةن أيّا شئج شؼوج اهعامن 
ذا يعىن فْهل ؾًع حؿريغ إىل آخره أي يع االشتثَاء امل مما ؿرغ اجعن اهعامن يف واخد ةُ وٍصتج ابلايق ِو

ذا ِْ املراد ةقْهل  وإن اكن االشتثَاءاشتثجيخُ ةإال واٍصب ابلايق   ػري يؿرغ ِو
 .. ىصب اجلنٔع احكه بُ ّالتصو ( ) ّدٌّ تؿسٓؼ مع التقدو .



 بطه اهلل السمحً السحٔه

 مادة اليحْ العسبٕ                           زئاضة جامعة دٓاىل        

ّٔة ّٔة للعلْو اإلىطاى ّٔة الرتب  املسحلة الجاىٔة            كل

 و2012/2019العاو الدزاضٕ                                          قطه اللػة العسبٔة         

 

 

 ضلٔناٌ حمند العادلٕمدزع املادة : و . د آاد 
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 ... ميَا كنا لْ كاٌ دٌّ شائد ( ) ّاىصب لتأخري ّجٕء بْاحد 

 ا يف القصد حكه األّل ( ) كله ٓؿْا إال امسؤ إال علٕ ... ّحكنَ

ؾإن حقديج املصتثجيات وجب ٍصب جيات ىلع املصتثىن يَُ أو حخأخر ؾال خيوْ إيا أن حخقدم املصتث
ْجب حنْ فام إال زيدا إال عًرا إال ةكرا اهقْم ويا فام إال زيدا إال  ْجتا أو ػري م ْاء اكن الالكم م اجلًيع ش

ذا يعىن ْجتا أو ح فْهل ودون عًرا إال ةكرا اهقْم ِو ؿريغ ابليج وإن حأخرت ؾال خيوْ إيا أن يكْن الالكم م
ْجتا وجب ٍصب اجلًيع ؾخقْل فام اهقْم إال زيدا إال عًرا إال ةكرا وإن اكن ػري  ْجب ؾإن اكن م ػري م
 ْ ْ املخخار أو يَصب ِو ْجب عْمن واخد يَّا ةًا اكن يعامن ةُ لْ لى يخمرر االشتثَاء ؾيتدل مما فتوُ ِو م

ا حقدم وأيا ةافيّا ؾيجب ٍصتُ وذلك حنْ يا فام أخد إال زيد إال عًرا إال ةكرا ؾزيد ةدل يٌ أخد فوين لً
ْاو يف يؿْا  وإن شئج أةدهج ػريه يٌ ابلافني ويثوُ فْل املصَؽ لى يؿْا إال امرؤ إال يلع ؾامرؤ ةدل يٌ ال

ذا يعَىقْهل واٍصب تلأخري إىل آخره أي واٍصب املصتثجيات لكّا إذا ح أخرت عٌ املصتثىن يَُ إن اكن ِو
ْجب ؾيجء ةْاخد يَّا يعربا ةًا اكن يعرب ةُ لْ  ْجتا وإن اكن ػري م لى يخمرر املصتثىن واٍصب الالكم م

ويعىن فْهل وخمًّا يف اهقصد خكى األول أن يا يخمرر يٌ املصتثجيات خمًُ يف املعىن خكى ابلايق 
خْل واخلروج ؾيف فْلك فام اهقْم إال زيدا إال عًرا إال ةكرا املصتثىن األول ؾيثتج هل يا يثتج لألول يٌ ادل

اجلًيع خمرجْن ويف فْلك يا فام اهقْم إال زيدا إال عًرا إال ةكرا اجلًيع داخوْن وكذا يف فْلك يا فام أخد 
 إال زيد إال عًرا إال ةكرا اجلًيع داخوْن 


