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 مبا ملستثهى بإال نسبا () واستثو جمرورا بغري معربا ... 

ِاء ووٌُا  ِ غري وشِى وشِى وش اشخفىل ةىفىن إال يف ادلالمث ىلع االشتثٌاء أمفاظ وٌُا وا َِ اشه َو
ِ ميس وال ِ ـدا وخ كوِن ووٌُا وا كوِن فف ا وخرفا وا َِ ففل َو ا املصٌف لكُا َو  ا وخاطا وقد ذكَر

ِاء فدوه املصتثىن ةُا اجلر إلطافخُا إحلٍ وحفرب غري ةىا اكن كفرب ةٍ املصتثىن  فأوا غري وشِى وشِى وش
قام أخد غري وؿ إال فخقِل قام امقِم غري زيد ةٌصب غري كىا حقِل قام امقِم إال زيدا ةٌصب زيد وحقِل وا 

زيد وغري زيد ةاإلحتاع واجلصب واملخخار اإلحتاع كىا حقِل وا قام أخد إال زيد وال زيدا وحقِل وا قام غري 
زيد فرتفؿ غري وجِبا كىا حقِل وا قام إال زيد ةرففٍ خذف وجِبا وحقِل وا قام أخد غري محار ةٌصب غري 

وأوا شِى وا قام أخد إال محار وإال محارا  قِك  ـٌد غري ةين حىيه واإلحتاع ـٌد ةين حىيه كىا حففل يف
فاملظُِر فيُاكرس اكصني وامقرص ووي امفرب وي كفخح شيٌُا ويىد ووٌُه وي كظه شيٌُا ويقرص ووٌُه وي 

ا وممي ا املصٌف وقل وي ذكَر ذه اكنغث كه كذكَر ا امفايس يف رشخٍ كنظاغتيث  كورس شيٌُا ويىد َو ذكَر
َىا أًُا ال حوِن إال ؽرفا فذذا قنج قام امقِم شِى زيد فصِى ـٌدَه ووذَب شيتِيٍ وامفراء وغري

واخخار ـي امؾرفيث إال يف رضورة اكظفر  وٌصِبث ـنىامؾرفيث ويه مظفرة ةاالشتثٌاء وال خترج ـٌدَه
 جلصب واجلر وإىل َذا أطار ةقِهل املصٌف أًُا كغري فخفامل ةىا حفامل ةٍ غري وي اكرفؿ وا

  ... لمى اصأح  ما لغري جعال ( اجعال ) ولسوى سوى سواء

فىي اشخفىاهلا جمرورة قِهل ) دـِت ريب أال يصنع ىلع أويت ـدوا وي شِى أًفصُا ( وقِهل ) وا أًخه 
ِداء يف اثلِر األةيض ( وقِل اكظاـر  ِد أو اككظفرة اكص يف شِاكه وي األمه إال اككظفرة ابليظاء يف اثلِر األش

 : 
 كاى مهًم ... إذا جمسوا مها وال مو سوائها (  ) وال يهطق الفخصاء مو

ِـث قِهل :و  وي اشخفىاهلا مرف
 ًا وأنت املصرتي ( ) وإذ تباع كرمية أو تصرتى ... فسواك بائع

 وقِهل : 
 ) ومل يبق سوى العدواى ... دنايم كما دانوا ( 

ث ىلع غري امؾرفيٍ ِبووي اشخفىاهلا وٌصء وشِى امفدوان مرفِع ةامفاـنيث فصِاك مرفِع ةاالةخدا
 قِهل :

 ) لديك كفين باملهى ملؤمن ... وإى سواك مو يؤممٌ يصقى ( 

ووذَب شيتِيٍ واجلىُِر أًُا ال خترج ـي امؾرفيث إال يف ك اشه إن َذا حقرير الكم املصٌف فصِا
وخ ا ... وبفدا وبيكِن ) واشتنث ًاصتا ةنيس د ةٍ ىلع خ اف ذك  حيخىل اتلأويل رضورة اكظفر ووا اشتظُ

دا زيدا وال ةفد ال (  أي اشتنث ةنيس ووا ةفدَا ًاصتا املصتثىن فخقِل قام امقِم ميس زيدا وخ ا زيدا ـو
كوِن زيدا فزيدا يف قِك  ميس زيدا وال كوِن زيدا وٌصِب ىلع أًٍ خرب ميس وال كوِن واشىُىا طىري 



 بسم اهلل الرمحو الرحيم

 مادة الهخو العربي                           جامعة دياىلرئاسة         

 املرحمة الثانية            كمّية الرتبّية لمعموم اإلنسانّية

 م2012/2019العام الدراسي                                          قسم المغة العربية         

 

 

 : م . د اياد سميماى حممد العادليمدرس املادة 

2 

مقِم واتلقدكر ميس ةفظُه زيدا وال كوِن ةفظُه زيدا مصترت واملظُِر أًٍ اعئد ىلع ابلفض املفُِم وي ا
دا فف ان فاـنُىا يف  دا زيدا وٌصِب ىلع املففِحلث وخ ا ـو ِ مصترت وجِبا ويف قِك  خ ا زيدا ـو َو

ِ مصترت وجِبا واتلقدكر  خ ا ةفظُه زيدا املظُِر طىري اعئد ىلع ابلفض املفُِم وي امقِم كىا حقدم َو
دا ةفظُه زيدا  ِ قيد يف كوِن فقع ىلع أًٍ ال يصخفىل يف االشتثٌاء وي وًتٍ ةـو قِهل وبيكِن ةفد ال َو

اجليف حنِ كه  مفؼ اككِن غري كوِن وأًُا ال تصخفىل فيٍ إال ةفد ال ف ا تصخفىل فيٍ ةفد غريَا وي أدوات
 وإن ومي وملا ووا 

 .) واجرر بسابقي يكوى إى ترد ... وبعد ما انصب واجنرار قد يرد ( 

دا زيد فخ ا أي إذ دا فاجرر ةُىا إن طئج فخقِل قام امقِم خ ا زيد ـو ا كه حخقدم وا ىلع خ ا ـو
دا خرفا جر وكه حيفؼ شيتِيٍ اجلر ةُىا وإًىا خاكه ا  ألخفض فىي اجلر خب ا قِهل :ـو

 ) خال اهلل ال أرجو سواك وإمنا ... ألد لياىل شعبة مو ليالكا ( 

 ووي اجلر ةفدا قِهل : 
 ... لواكف قد خضعو إىل الهسور ( ) تركها يف احلضيض بهات لوج 

 ) أحبها حيًم قتال وأسرا ... لدا الصمطاء والطفن الصغري ( 

فذن حقدوج ـنيُىا وا وجب اجلصب ةُىا فخقِل قام امقِم واخ ا زيدا ووا ـدا زيدا فىا مصدريث 
ِد ىلع ابلفض كىا دا صنخُا وفاـنُىا طىري مصترت كف ذا وفىن قِ وخ ا ـو هل حقدم حقريره وزيدا وففِل َو

دا خريف وبفد وا اًصب َذا َِ املظُِر  وأجاز اككصايئ اجلر ةُىا ةفد وا ىلع جفل وا زائدة وجفل خ ا ـو
ذا وفىن قِهل واجنرار قد كرد وقد خىك اجلريم يف  اكرشح اجلر جر فخقِل قام امقِم وا خ ا زيد ووا ـدا زيد َو

            ةفد وا ـي ةفض امفرب

 ) وحيث جرا فًما حرفاى ... كما يما إى نصبا فعالى ( 

دا فُىا خرفا جر وإن ًصتج ةُىا ف ذا مما ال خ اف فيٍ .أي إن جررت خب ا ـو  ُىا فف ان َو
 ا ... وقين حاش وحصا فاحفظًما ( ) وكخال حاشا وال تصخب م

يد جبر زيد وذَب األخفض املظُِر أن خاطا ال حوِن إال خرف جر فخقِل قام امقِم خاطا ز
واجلريم واملازين واملربد ومجاـث وٌُه املصٌف إىل أًُا وثل خ ا تصخفىل فف ا فخٌصب وا ةفدَا وخرفا فخجر 
وا ةفدَا فخقِل قام امقِم خاطا زيدا وخاطا زيد وخىك مجاـث وٌُه امفراء وأةِ زيد األًصاري واكظيتاين 

 اكظيػان وأةا اإلصتؿ وقِهل :خاطا  اجلصب ةُا ووٌٍ امهلل اغفر يل وملي يصىؿ
 . لمى الربية باإلسالم والديو ( ) حاشا قريصا فإى اهلل فضمًم ..

وقِل املصٌف وال حصدب وا وفٌاه أن خاطا وثل خ ا يف أًُا حٌصب وا ةفدَا أو جتره وموي ال 
ذا اذلي ذ كره َِ اككثري وقد صدتخُا حخقدم ـنيُا وا كىا حخقدم ىلع خ ا ف ا حقِل قام امقِم وا خاطا زيدا َو
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وا قني ا فيف مصٌد أيب أويث امػرشِيس ـي اةي ـىر أن رشِل اهلل ) قال أشاوٍ أخب اجلاس إيل وا خاطا 
 فاغىث ( 

 صا ... فإنا حنو أفضمًم فعاال ( ) رأيت الهاس ما حاشا قريوقولٌ 

 ويقال يف خاطا خاش وخظا 
 


