
  إل

  سالة 

  قد متها

  سية نسوطيو 

  :شر

لقرنني حلج    �ست, لدكتو 

  �ست, مليد

  

  

  

  

حلكومية لن إلسالمية  ية جو كاال    ساججامعة 

  لعا

 ١٤٣٥/ ٢٠١٤  



ملشريف   تقرير 

لرحيم، حلمد هللا  الملني  لصال   ن  لر هللا  ملرسلني بسم  ألنبيا   شر  لسال على 

عني صحابه  له     . على 

لطالبة  ضرته  لذ لعلمي  لبث  الطال  على    :بعد 

لطالبة    سية نسوطيو:     سم 

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٥٢٥:     قم 

لبحث    ألنعانا  سو إلستث :        موضو 

لس مناقشة ملشرفا على تقدميها   ليحث فق    .خطة 

أل  لثا             ملشريف      ملشريف 

  

ملاجست  لقرنني،  حلا      ملاجست, ألستا مليد     لدكتو 

لتوظيف  لتوظيف   ١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠  : قم  : قم 

١٩٧٧٠٧٢٩٢٠٠٦٠٤١٠٠٣  

  

  إلعتما

لعربية للغة    ئيس قسم 

  

  د ناصر، ملاجستم�ألستا 



لتوظيف   ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨:  قم 

  

ملناقشة   إلعتما من طر جلنة 

لبحث    :عنو 

ألنعا إل   ستثنا  سو 

  سية نسوطيو:             سم

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٥٢٥:   قم 

ما جلنة  لبحث  لطالبة عن هذ  فعت  جةقبله شرطا  تقرير ملناقشةقد     للسانيس لنيل 

يخ لعربيةللغة تعليم  ، بتا لربو لك  يو    .٢٠١٤نفمب  ٥: ، 

ألساتذ ملناقشةتتكو جلنة    :من 

  تشيه –لنجسا 

ملناقشة   جلنة 

ملاجست - ١ لقرنني،  حلا   ئيسا                                    لدكتو 

لتوظيف      ١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠: قم 

  : لتوقيع

  

  

 سكرت            ملاجست  مليد ،  - ٢

لتوظيف   ١٩٧٧٠٧٢٩٢٠٠٦٠٤١٠٠٣: قم 



  : لتوقيع

  

  

 

ملاجست - ٣       لعضو            م�د ناصر ، 

  ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨ :قم لتوظيف

  : لتوقيع

  

  

ة ، - ٤    لعضو              ملاجست موتيا 

لتوظيف  :قم 

  : لتوقيع

  

  

  عتما على          

ية جو كاالئيس              جامعة 

حلكمية لنجسا    . إلسالمية 

  

ملاجست لقرنني،  حلا    لدكتو 



لتوظيف             ١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠:قم 

  

لطالبة   قر 

،  بيانا كاآل نا ملوقع    :نا 

لكامل    سية نسوطيو:   السم 

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٥٢٥:   قم 

  Desa Alue Merbau Kec. Langsa Timur Kota.Langsa:     لعنو 

جة  للغة  شعبة تعليم  S.Pd.Iقر بأ هذ لرسالة ل حضر�ا لتوف شر لنيل 

ية جو كاال إلسالمية حلكمية لنجسا حتت موضو  لعربية   :جامعة 

  ألنعاو إلستثنا  س

�ا من بد غ  تألف آلخر عى حد . حضر�ا  كتبتها بنفسي  ما    

ملن تكو  لك،  لية على  ملسؤ حتمل  ثي فأنا  تبني �ا فعال ليست من  ستقباال �ا من تأليفها 

لية على ملشر  على شعبة تعليم  ية جو كاال إلسالمية  للغة لعربيةملسؤ جامعة 

  . حلكمية لنجسا

لك   .هذ  حر هذ إلقر بنا على خلاصة  ال  حد على 

  ٢٠١٤نفب ٥، لنجسا  

إلقر      توقيع صاحبة 

  



    سية نسوطيو       

        ١٢١٠٠٠٥٢٥   

لتقدير شكر    

  ، لفرقا د   لقر عربيا مبينا هد للنا  بينا من  نر  لذ  حلمد هللا 

حلسنة  ملوعظة  حلكمة  هللا  تا  لذ  هللا عليه  سلم  مد صلى  لسال على سيدنا  لصال 

من تبعهم   عني  صحبه  له   ملستقيم  على  لصر  يزكيهم  يهديهم   لنا   ليعلم 

لدين   .يو 

ج باحلم لبحث، فله سبحانه  عد هذ  هللا على  باإلنتها من  ، فلك   قد من  لثنا د  

هللا تعا - حلمد يا  ح ترضى،  على جزيل نعمائك  عظيم عطئك  يشرف  -بعد 

لوجو  لبحث  حيز  م فضل  خر هذ  لذين كا  لعرفا   لتقدير   تقد بالشكر  

ملخلص جلا  لعمل  ال  هم  د حدهم بشئ طلبت،   يكن    :م  منه.   يبخل 

إلسالمية  ية جو كاال  لقرنني، مدير جامعة  حلا  لدكتو  ألستا  احة 

  .حلكمية لنجسا

ألستا  ملاجستاحة  ية جو كاال م�د ناصر،  ئيس شعبة للغة لعربية جامعة   ،

حلكمية لنجسا   إلسالمية 

لقرنني حلا  لدكتو  ألستا  ملشريفملاجست احة  لباحثة  ،  فا  لذ  أل 

لبحث ح  ية فكر  لبحث منذ بد عد هذ  حل  ته  كلمر جه خطو علميا  عمليا  

لباحثة عظيم شكر جلز  من  هللا خ   لتقدير إلنتهى منه، فله من   .  

ملاجست ألستا مليداحة  لتقدير ، ، فحقا يعجز لسا عن شكر   لثا ملشريف   ،

لبحث فلم يبخل بعلمه   يضق  عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو   فقد قد للباحثة كل 



ألثر  نفس  ك  لبحث  لباحثة  توجيهها،  كا لتفضله مبناقشة هذ  صد يوما عن مساعد

جلز لباحثة فله م خالص  شكر لثو   هللا عظيم  لتقدير  من   .  

لباحثة لتقدير   بكل شكر كما تقد  لعربية  ألستا  للغة  ملعلمني  شعبة تعليم 

حلكمية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال  لتقدير على . جامعة  لشكر   لبحث كل  فلهم من 

جلز هللا ع خ  لتشجيع  جزهم  ملعا   لعلو     .ما قدمو من 

لذ لكرمي  لد  سها  سر  على  لبحث ما  متا هذ  هللا تعا فضل   كا له بعد 

ل يطو  حلبيبة  لد  لعمل،   الخال   ملعرفة   مبا غرسها  نفسي من حب للعلم  

ملستمر خ معني   حياتى عائها    .فضلها عنقى  كا 

ضع  ملتو لعمل  خر هذ  صدقائي  كل من ساهم   مالئي   ألشقا    خ  

المتنا لتقدير   لشكر  عظيم  يعا خالص  م  هللا  . لوجو  لو بكلمة تشجيع،   

  .لتوفيق

  

        

        

        

        

        

      

  

  ٢٠١٤نفم  ٥لنجسا، 

  لباحثة

  

  سية نسوطيو

  

  



  

  

حملتويا   قائمة 

لشكر       ..............................................  كلمة 

ملشر       ..............................................  تقرير 

لطلبة       ................................................  قر 

حملتويا      ............................................  قائمة 

لبحث      ............................................  ملخص 

أل  لعا: لبا    إلطا 

    ١    ............................................  مقدمة  -  

لبحث -   ٢   .......................................  سئلة 

لبحث  -جـ   ٢   .....................................  هد 

لبحث  -    ٣   ..........................................  ية 

ملصطلحا  -   ٤   ....................................  حتديد 

لبحث -   ٥   ..........................................  منهج 

لثا لنظر:  لبا    إلطا 



إلست -    ٦   .......................................  ناثتعريف 

إلستثنا -   ٧   ........................................  كا 

ألنعا -   ١٣   ..........................................  سو 

ألنعاقائمة :  لثالث لبا  إلستسنا  سو 

 ١٦    " ....................................ال" إلستسنا -  

  ٣٤    " ................................... غ" إلستسنا - 

بع  لر حا:  لبا  لتوصيا  مفتر لبحث    نتائج 

لبحث  -      ٤٢   ......................................  نتائج 

حا إلف -    ٤٣     .......................................  تر

جع   :  ملر

جع    ٤٤   ...................................................   ملر

  

  

  

  



  

لبحث   ملخص 

أل. ألنعاإلستثنا  سو  ،٢٠١٤،  سية نسوطيو حلا : ملشريف  لدكتو 

لثا  ملاجست لقرنني ملشريف  ملاجست ألستا مليد: ،   ،  

  

ألساسية    ألنعاإلستثنا  سو  : لكلما 

لكتب لدبنية ملكتوبة باللغة لعربية للغة لعربية هي لغة على إلسالمي أل�ا مفتا ملعرفة 

عد أل�ا سا لفهم هذ للغة  أل�ا للغة .  ب على من يتعلم للغة لعربية  يتعلم لقو

ية طو لزما ما  النسا بإعتقا إلسال   ختريت هذ ملوضو أل .لعربة  

له ال هللا مبع جد ال  ,نظر من لكلمة ال له ال هللا  ال ليس فيها له هللا  من لكلمة ال

  .لنفى للجنس �ذ ختريت إلستثنا

حدنيه  ثا عن إلستثنا  سو ألنعا  أل كث من  صس لباحثة   هذ لرسالة 

قد هللا   . هللا 

ما نوعها ؟ ا هيم سئلة لبحث  ألنعا  إلستثنا   ثرما  إلستثنا  سو  فهم 

ألنعا لذ  . تفس سو  لبحث  هو  ستخدمها منهج  لرسالة  لباحثة  هذ 

لوصفى حتليل   . ىملنهج 



ال، غ إلسنثنا  لكرمي تكو على  لقر  ألنعا من  بغ  إلسنثنا.  سو 

لسو ثالثة عشر  سو  إلسنثنا  .ال  هو ثالثة  ثالثو إلسنثنا.  هذ 

لكرمي تكو على  لقر   إلسنثنا, تا منفى  إلسنثنا ,تاموجب إلسنثناألنعا من 

ما للحصر بإال . نقص لنفى  هو للحصر  ألنعا  إلستثنا  تفس سو  ثر فهم 

  .لنفى بغ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

  أل لبا  

لعا   إلطا 

 مقدمة . 

لقر  هللا تكميال لكتب سابقا  لقر هد للنا ,لكرمي كتا متأخر نزله  كا 

لشرعية ألحكا  لتأخذ  لعربية . سا  لكرمي م  مكتو باللغة  لقر  هو مصا ,  

ألخر  لدنيا  سعا�م   نظا حيا لنا  ما فيه صالحهم  ألحكا .لتشريع إلسالمي 

ستنبطها حد ال بالعلو ل تفيد   معرفة ما تضمنه لقر ملذكر ال مي كن  يفهمها 

ها غ   .كعلم لنحو  لصر 

للغة لعربية هي لغة على إلسالمي أل�ا مفتا ملعرفة لكتب لدبنية ملكتوبة باللغة لعربية  

عد أل�ا سا.   لفهم هذ للغة  أل�ا للغة ب على من يتعلم للغة لعربية  يتعلم لقو

ية طو لزما ما  النسا بإعتقا إلسال   ختريت هذ ملوضو أل .لعربة  

له ال هللا مبع ,نظر من لكلمة ال له ال هللا  جد ال  ال ليس فيها له هللا  من لكلمة ال

  .لنفى للجنس �ذ ختريت إلستثنا



حدنيه   هذ ثا عن إلستثنا  سو ألنعا  أل كث من  صس لباحثة  لرسالة 

قد هللا لك  لباحثة  تبحث  لرسالة عملية عن . هللا  إلستثنا  سو "بنا على 

  " .ألنعا من لقر لكرمي

لبحث -    سئلة 

ذ لرسالة فتحد لباحثة كما يأتى     :ما سئلة لبحث 

ما نوعها ؟ما هي  - ١ ألنعا   إلستثنا  سو 

؟ ما  - ٢ ألنعا إلستثنا   تفس سو    ثر فهم 

لبحث - جـ   هد 

لبحثهدما  لرسالة فهي كما يلي   لباحثة   هذ  ليها    :ل تريد  تصل 

نوعها إلستثنا ملعرفة  - ١ ألنعا    سو 

ألنعا  ملعرفة - ٢ إلستثنا   تفس سو   ثر فهم 

لبحث -   ية 

لبحث ترجو  تكو مفيد نظريا  تطبيق على ما سيأتى   :هذ 

 نظرية - ١



ألنعا إلستثنا سو  لبحث كما ملعرفة  لنظرية على نتائج  لناحية    .من 

 تطبقية - ٢

لبحث ستستفيد  جلامعة  نتائج  للغة   للمؤسسة لتطوير  سني   تقسيم خاصة  حتسني .للمد

لتربية  مساعد للطلبة   .نوعية  

لبحث  -   حد 

لبحث يع    :ما حد هذ 

ملوضوعية - ١ ألنعا: حلد  إلستثنا  سو  لبحث  ملوضو هذ  لباحثة    حتد 

لزمانية - ٢ لباحثة : حلد     ٢٠١٤لرسالة هي قامت 

ملكا - ٣ ملكتبة : حلد  لرسالة   لباحثة    قامت 

ملصطلحا -    حتديد 

لرسالة هو  ملوضو هذ  ألنعا " كا  سن  " إلستثنا  سو  لرسالة  لبحث هذ  قبل 

ملصطلحا  ملعا    .تتوضيح بعض 

  

  إلستثنا - ١

ستثنا      ١.ستثنائي�ة= ثنائي�ا ست= إلستثنا هومصد من 

                                                        
ألعال,لويس معلو  ١ بعو ,ملنجد  للغة لعربية  لأل  ٧٥: ) ٢٠٠٨ ملشر : ب (لطبعة لثالث 



قع بعد ال  حد خو�ا من حكم ما قبلهاما  الصطال هو  . خر السم لو

 يد حضر لرجا ال: حاشا مثل  –عد  –خال  –سو  –غ  –ال : الستثنا هى 

يد مستث منصو بالفتاحة(    ٢).لرجا مسيثى منه ال  إلسيثنا 

  سو ألنعا - ٢

ع سو  لة,سو  –سو  -سو –سو هي    سو معنا م

ملقطع قلها ثال , لسو  إلصطال هي جلملة من يا لقر  ملطلع  ملطلع 

  ٣.يا

ي بذلك ملا فيه من خل . إلبل  تطلق على لبقر  لغنم: نا عيم  -  نعا ألنعا هي لنعم 

 ٤. لنعمة

يتها    سو ألنعا هي سو مكية  ما سو ألنعا  هي سو لسا من لقر 

نيته  هذ لسو لكرمة حتد عن   ١٦٥.٥ حد   .ولنبيعو , قو ملشركو,  قد هللا 

  لبحثمنهج  -

هو ملنهج لوصفى  ستخدمها منهج لبحث لذ  لباحثة  هذ لرسالة 

  . ىحتليل

                                                        
٢
عد للغة لعربية ,فؤ نعمة     ٧٨:), لثقافة إلسالمى : ب .(جلز أل لطبعة لتاسعة .ملخص قو
سني،  ٣ لكرميمد سلمى  لقر  يخ  جلام تا يةمؤسسة  جلامعة إلسكند  .٢٤: ، ،عة شبا 
٤
ألعال,لويس معلو   لعربية  للغة  بعو ,ملنجد   لأل لثالث  ملشر : ب (لطبعة   ٨٢٠ : ) ٢٠٠٨ 

لشنقط  ٥ لبيا ,شيخ  لضو   لأل.تفس  لطبعة  لأل  أل (جلز     ٢٧٣:) جاكر :فستا 

 



عتمد  لبيانت  لباحثة :على  لباحثةجلمع  ملكتا حيث يقو  لبحث  طريقة 

لعربية   لكتب  كانت  ل تتعلق بالبحث   ملكتبة  ملوجو   لكتب  باإلطالعية على 

ها  .غ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لثا   لبا 

لنظر   إلطا 

إلست .   ناثتعريف 

إلست كما لسابق   لبحث  عد ثعلمنا   ثنا نا فر من فر قو ليكو  لعربية،  للغة 

سن بنا    :هي  ها نعريفضحا 

إلخر  إلستثناإلستثنا هو    .خ . ما بعد ال  حد خو�ا من  

  :نوعني الستثنا من جهة ملستث منهينقسم سلو 

-  ،  . كا ملستث منه موجوستثنا تا

 جا لتالميذ ال عليا:مثا 

  :ينقسم على  إلستثنا لتا

هي-    ال لذ ال يوجد فيها حر لذ مبع تا موجب 

هي -  ال لذ  يوجد فيها حر لذ مبع تا منفى  

 .غ موجو كا ملستث منه ستثنا ناقص،  -

لناقص فإنه يكو مفرغا، حيث يفر فيه الستثنا  جتد )ال(ما قبل   )ال(لعامل ملا بعد  ما   ،

نه البد من نفى ما قبتا  مرفو) ال( ما قبل  تلحظ  ألسلو) ال(ل ،  . ح يستقيم 



ملفر هو  يكو ما قبل فاإل ما :مثا با ملا بعدها، لكونه  يستو ما يقتضيه، طال) ال(ستثنا 

جلني ال    ٦.يت 

إلستثنا -   كا 

إلستثنا ي كا  إلستثنا –ملستث منه : نقسم علىعلى    ملستث – 

  ملستث منه -١

الستثنا سبقا ملفوظا به   يه فاملستث منه      لذ يسبق   تص باحلكم  لذ  إلسم 

  . مقد سياقيا

حلكم هي فاملستث منه خل    لد طو يكو ملحوظا إلسم  مر . تا يكو مذكو 

   .يتقد عليه نفى  شبهه

ملخر منه فاملستث منه   .هي 

  

الستثنا-٢    

لقو عن إلسنثنا متعد منها كث   :  

                                                        
٦
  ، هيم بركا بر هيم  بر لعرلدكتو    ١٥٨.، ...لنحوية 

  



إلسنثنا  :ال وق هر بالقاهر   أل لعربية جامعة  للغة  ساتذ كلية  جلمة من  

ا :منهاانية  ا , )حاشا  ال(حرفا  حلرفية  ,)اليكو ليس (فعال  لفعلية  متر بني 

ا ,  )عد  خال (ا   ٧.)سو غ (: ا 

لثاق   إلستثنا و  هيم    بر سم  ،)ال(هو حر :منهاانية  لدكتو 

هو,) سو غ (هو حلرفية) اليكو  ليس(فعل  لفعلية  حاشا(هو متر بني  خال  ) عد 

.٨  

لثالث ق إلستثنا هيو  حاشا، السيما:   خال،   ، عد  ، سو  ،  ,ال، غ

  ٩.اليكو,ليس

إلستثنا هيلربع   وق    ١٠.حاشا –عد  –خال  –سو  –غ  –ال :  

لسابقة هي  إلسنثنا  أل  لرسالة  قفا من  لبحثة باإلستثنا  هذ    : ، ، سو ال، غ

، خال،    .حاشا، السيماعد

  إلستثنا بإال

  :هيخر  ه معل إلستثنا بإال

                                                        
٧
  ، هر بالقاهر أل لعربية جامعة  للغة  ساتذ كلية  لصرجلمة من   لنحو   لطر     ٧٣. ،ص...نزهة 
٨  ، هيم بركا بر هيم  بر لعرلدكتو    ١٥٨. ، ...لنحوية 
٩
ى،   ا د  ألساسية للغةلسيد  عد    ١٩٦. ، ...لعربية لقو
١٠

لعربيةفؤ نعمة،   للغة  عد    ٧٨. ، ...ملخص قو

  



شى(قوله تعا مثا , تكو مبع بل  - ال تذكر ملن  لقر لتشقى  نزلنا عليك   ).ما 

ال من ظلم(  قوله تعامثا , تكو عاطفة  - ملرسلو  ا لد   )ال

هللا لفسدتا( قوله تعا مثا ,  تكو مبع غ  كانت صفة - ال  ة   )لو كا فيهما 

لنافية تكو  - ال  لشرطية  هللا(  قوله تعا مثا, مركبة من    )ال تنصر فقد نصر 

  ستثنا بغإل

لنكر- ملغضو (  قوله تعا مثا .ألصل  غ  يكو صفة لنكر  معرفة تشبه  غ 

  ).عليهم 

لطالب غ طالب( مثا  ,ال مبعغ -   )قا 

  

، خال، حاشا، السيما ستثناإل ، عد   اليكو,ليس ,سو

، خال، حاشا، السيماستثنا إل ، عد  .ال  :مبع  اليكو,ليس ,سو

  مد سو ما مر :  سوبستثنا إلمثل 

لقو عد على: عدب ستثناإلمثل    قا 

لولد :  ال ستثناإلمثل    عمر خالقا 



لتلميذ:  اشا ستثناإلمثل    هال حاشاقا 

لطلبة  :السيماب ستثناإلمثل    ميسر السيماقامت 

ملسلمو :  ليسب ستثناإلمثل    يد ليسقا 

لقو  : اليكوب ستثناإلمثل    د اليكوقا 

  

  

  ملستث

أل   هر: (قو  ملخر حتقيقا  تقدير من مذكو  متر بإال  ما ) ال ملستس هو 

ملخر بالبد كا  لفائد فاملخر جنس يشمل  لرغيف ثلثه  بالصفةمعنها بشر    ١١.كلت 

لثا  سم يذكر بعد : ملستثقو     ١٢.  حد خو�ا) ال(هو 

  ١٣.فهو ملخر من جنس ملخر منه: ملستث قو لثالث

  منقطع ملستثمتصل   ملستث: ينقسم على قسما  هي  ملستث

                                                        
١١

ية   كب لد هللا، لكو ه  ألهد  لبا  د بن عبد  مد بن  لشيخ  لعالمة  نسي ( لعا  نسيا ، :ند ند  ١٦٤. ، )٢٠٠٨حلرمني جايا  
ى،  ١٢ ا د  لعربيةلسيد  ألساسية للغة  عد  ،  :لقاهر(، لقو ملختا   ١٩٦. ، )٢٠٠٥مؤسسة 

ى،  ١٣ ا د  لعربيةلسيد  ألساسية للغة  عد  ،  :لقاهر(، لقو ملختا   ١٩٦. ، )٢٠٠٥مؤسسة 



ملستث منه ملستث - ملستث بعض    .متصل هو با كا 

ملستث منه سو كا من غ جنس ما قبله   ملستث  - ملستث بعض  منقطع هو با يكو 

  ١٤.من جنسه

  

  ملستثحكم 

 بإال  ملستثحكم  -  

لكال مثبتا  - كر )  غ منفي (ب نصبه  كا    .منه ملستث 

لرجل : مثل  يدحضر    .ال 

تبا  نصبهو  - نه بد  كا  منه ملستث  به على  عر كر ا منفي لكال   

 . منه ملستث

يد: مثل ال  حد   .ما قا 

لة  كا  - سب موقع    .منه ملستثذكر منفيا  ي لكاليعر 

يد: مثل   ال    .ما قا 

سو ملستث -   بغ 

                                                        
١٤

ية   لد كب  لكو هللا،  ه  ألهد  لبا  د بن عبد  مد بن  لشيخ  لعالمة  نسي ( لعا  نسيا ، :ند ند  ١٦٥ .، )٢٠٠٨حلرمني جايا  



السم بعد ليه يكو  ئا باعتبا مضافا  ر  سو    .غ 

سو فيأخذ حكم  إلعر ملستثما لفظا غ    .بإال  

  .يد لرجا غقا :   مثل 

  .يد سو ما قا :  

عد  حاشا ملستث -    ال 

عد  حاشا -      فإما  يكو منصوبا باعتبا مفعوال به  باعتبا  خال 

لطائر عد طائر: مثل    عا 

عد  حاشا حر جر - ر باعتبا  خال   .  

لطائر خال طائر: مثل    ١٥عا 

ألنعا.        سو 

ألنعامفهو  -١  سو 

لة: سو سو  –سو  - سو – سو  سو   م

                                                        
١٥

لعربية ,فؤ نعمة   للغة  عد  لتاسعة .ملخص قو لطبعة  أل  إلسالمى :  ب.(جلز  لثقافة   ,(:٨٠  



لفنم: نا عيم  - نعا لنعم  لبقر   خل  . إلبل  تطلق على  ي بذلك ملا فيه من 

 ١٦.لنعمة

  لسال لصال عليه مد لن هجر قبل مكة  عليها ماشية حرفيا يع ألنعا سو      

نية لثر عن تتحد آليا من لكث أل لك يدعى نه. ملنو ملدينة  حلال سيا  حليو

يتها . حرمه لقر   لسا من  ألنعا سو  ال آليا ١٦٥كانت سو  . حد فعة نز

  .  ١٧.لسو هذ ال حد مر سفل طويلة خر سو 

ألنعامضمونا            سو 

ألنعامضمونا  ما    :فهو كما يلى  سو 

لدالئل   .١ لكرمية بإقامة  لسو  نيتهلبد  حد هللا   .هني على قد 

أل .٢ سلم كي على  هللا عليه  عو للن صلى  آليا  ية بي�ن   تضمنت  د ت  مر 

 . بيد هللا تعا

جلز على ألعما يو لقيامة .٣ حلسا    .ثبا لبعث 

ية .٤ سالة   .يبني صز لدين  ألخال  أل إلجتماعية  كل 

غياتهلدين  .٥ سائله  خد  صله  مد عليه لسال   . من عهد   

جلز ألخر على حاسنا  لسيئا .٦   .لسعا  لشقا 

                                                        
١٦

ألعال,لويس معلو   بعو ,ملنجد  للغة لعربية  لأل  ٨٢٠ : ) ٢٠٠٨ ملشر : ب (لطبعة لثالث 
١٧

، للوبا     ٣١٣). ٢٠١٢: جفتا: لنتر ها (د قريش شها



إلختيا .٧ ألقد عمل باإل   ية  إل لسنن   .لنا ضمن 

لعا على ما قد   .٨ جلز  حلسا لينا كل  يعا يو  خلالئق  نه سيحشر  حليا بي�نت 

تصرفهم  لقد باحلق ،  م   هلية  نه ال  بيانا  فا�م حتذير منهم  خر بينت جهل ملشركني  ،

ألنعا حلر  م من  هللا  حله       . كث مما 

فتر منهم عليه   .٩ نه تعا  لذ تصرفو فيه بغ  لعبا بالر  متنانه تعا على  كر 

عقبته بب هللا بالقضا ختالقا ،   حل  حترميهم ما  ملشركني سيحتجو على شركهم  يا  

للو عنهم فع  م   لك حجة    .لقد �م سيجعلو 

كر لوصايا لعشر ل  .١٠ لضا ،  ألمو  لكفا من  كر ما حر�م�ه� تعا على 

ية �ا سعا لبشريةتفقت عليها لشر   .ئع لسما

  ١٨. ا  تسابق  تنافس  إلختبا  يعمل ملفسد من ملصلحلنا  حلي .١١

  

  

  

 

  

  

                                                        
١٨

هبة لزحيلى   ملنر ،  لفكر : مشق (لتفس   :١٣٢: )  ٢٠٠٣  



  

  لثالث لبا

ألنعا إلستسنا  سو    قائمة 

  

النعا   لباحثة  سو  بغ   إلسنثنا يإال  له ثال  ثالثو يتكو إلسنثنانظر 

  . هذ سو يكو ثالثة عشر

  "بإال" إلستسنا . 

                           

(مستث منه: عربه              (  ،الستثنا ، مستس ) ال(  

)      (  

  .متصلبالكال  تا منجب  مستث 

ال يع للحصر   .هذ تد تفس 

                               

     



(مستس منه: عربه   (  ،الستثنا  (، مستس ) ال(   (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث منقطع

ال يع للحصر   .تفس 

                              

     

 (مستس منه: عربه   (  ،الستثنا   )(، مستس ) ال(  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 

  

                          

(مستس منه: عربه    (  ،الستثنا   (، مستس ) ال(         

     (  



  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 

                                   

                               

    

(مستس منه: عربه   (  ،الستثنا (، مستس ) ال(       (  

  .مستث متصلهذ تد بالكال  تا منفى  

ال يع للحصر   .تفس 

  

                              

(مستس منه: عربه       (  ،الستثنا (، مستس ) ال(     (  

  . مستث متصلهذ تد بالكال  تا منفى 

ال يع للحصر   .تفس 



                     

 (مستس منه : عربه   (  ،الستثنا (، مستس ) ال(   (  

  .هذ تد بالكال  ناقص  مستث منقطع

ال    .يع للحصرتفس 

                                    

الستثنا،  ) - (مستس منه : عربه  (، مستس ) ال(      (  

  .متصلهذ تد بالكال  ناقص  مستث 

ال يع للحصر   .تفس 

                                    

               

 ( مستس منه: عربه    (  ، الستثنا )(، مستس ) ال  (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث منقطع



ال يع للحصر   .تفس 

                                    

(، مستس ) ال( الستثنا ،  ) - (مستس منه : عربه       (  

  .هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 

                                  

       

(منه  مستس: عربه     (  ،الستثنا (، مستس ) ال(       (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 

                                 

                          



الستثنا،  )  (مستس منه : عربه    )يوحى  (، مستس ) ال(  

  .هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 

                                   

                     

 (مستس منه : عربه      (  ،الستثنا   ) (، مستس ) ال(  

ملنفى  مستث متصلهذ تد    .بالكال تا 

ال يع للحصر   .تفس 

                                        

                                 

مستس منه : عربه ) أل" ال("   )(  ،الستثنا   )هو(، مستس ) ال(  

ملنجب  مستث متصل   .يع تد بالكال تا 



ال يع للحصر   .تفس 

لثا" الستثنا،  ()مستس منه: عربه "ال  ( ، مستس) ال(       (  

  .تد بالكال ناقص 

ال يع للحصر   .تفس 

مستس منه : عربه " لثالث" ال"                )(  ، 

(، مستس ) ال( الستثنا   (  

ملنجب  مستث منقطع   .يع تد بالكال تا 

ال يع   .للحصر تفس 

                                

                      

الستثنا،  () مستس منه: عربه    ()، مستس ) ال(  

  .هذ تد بالكال  ناقص

ية ناصبة ال يع لإلستثنا  مصد   .تفس 



                                 

        

(مستس منه: عربه   (  ،الستثنا  (، مستس ) ال(     (  

ملنجب  مستث متصل   .هذ تد بالكال تا 

ال يع للحصر   .تفس 

                                

     

(مستس منه: عربه   (  ،الستثنا   )(، مستس ) ال(  

ملنفى  مستث متصل   .هذ تد بالكال تا 

ال يع للحصر   .تفس 

                            

(مستس منه: عربه   (  ،الستثنا   )(، مستس ) ال(  



  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 

                                    

                    

الستثنا،  ) (مستس منه: عربه  (، مستس ) ال(     (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث منقطع

ية ناصبة ال يع لإلستثنا  مصد   .تفس 

                                  

       

(مستس منه: عربه     (  ،الستثنا (، مستس ) ال(   (  

  .هذ تد بالكال  تا منجب  مستث منقطع

  .ال يع للحصر تفس

(مستس منه: عربه    (  ،الستثنا (، مستس ) ال(     (  



  .هذ تد بالكال  تا منجب  مستث منقطع

ال يع للحصر   .تفس 

                                 

                                      

(مستس منه: عربه        (  ،الستثنا  (، مستس ) ال(      (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث منقطع

ملتصل  منقطع لإلستثنا  ال يع    .تفس 

                            

          

 (منهمستس : عربه   (  ،الستثنا (، مستس ) ال(        

 (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 



                                    

                               

                 

(مستس منه: عربه   (  ، الستثنا )(، مستس ) ال   (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 

                                 

                              

الستثنا،  ) -(مستس منه: عربه  (، مستس ) ال(    (  

  .هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 



                           

                               

           

 (مستس منه: عربه                 (  ،الستثنا   

(، مستس ) ال(              .(  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال  لإلستثنا   .تفس 

                               

                                 

        

(مستس منه: عربه          (  ،الستثنا (، مستس ) ال(     

     (  



  .هذ تد بالكال  تا موجب  مستث منقطع

ال يع لإلستثنا   .تفس 

  

                                 

                           

                  

أل"  (مستس منه: عربه"ال    ( ،الستثنا   ،)ال(  

(مستس  .(    

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث منقطع

ال يع للحصر   .تفس 

لثا" (مستس منه: عربه" ال   ( ،الستثنا   ،)ال(  

(مستس    .(    



  .تد بالكال  تا منفى  مستث منقطع هذ

ال يع للحصر   .تفس 

                                  

                                   

                                

        

(مستس منه: عربه             (  ،الستثنا ، مستس ) ال(  

) (  

  .هذ يد بالكال  تا منفى  مستث منقطع

ال يع للحصر   .تفس 

                             

                                   

                 



أل"    (مستث منه: عربه " ال      (  ،الستثنا ، مستث ) ال(  

)    (  

  هذ يد بالكال  تا منفى  مستث منقطع 

ال يع للحصر   .تفس 

لثا"   (مستث منه: عربه " ال      (  ،الستثنا (، مستث ) ال(    (  

  مستث متصل هذ يد بالكال  تا منفى 

ال يع للحصر   .تفس 

                                       

                              

          

الستثنا،  ) (مستث منه: عربه  (، مستس ) ال(         (  

  .هذ يد بالكال  تا منفى  مستث منقطع

ال يع للحصر   .تفس 



                                  

     

(مستس منه: عربه     (  ،الستثنا (، مستس ) ال(    (  

  .متصلهذ تد بالكال  تا منفى  مستث 

ال يع للحصر   .تفس 

                                    

                              

الستثنا،  )كل نفس(مستس منه: عربه  (، مستس ) ال(    (  

  .هذ تد بالكال  تا منفى  مستث متصل

ال يع للحصر   .تفس 

  "بغ" إلستسنا . 



                 

                        

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،)(  

  هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 

                                    

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،)(  

  هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 

                                       

               

الستثنا, )(مستثنا منه :  عربه    )   ( مستس ،) (  



  .مستثنا متصل, هذ تد بالكال  تا منفى

ال يع للحصر   .تفس 

                          

                           

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  

  بالكال  ناقصهذ تد 

ال يع للحصر   .تفس 

  

                              

                              

                                   

     

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  



  بالكال  ناقصهذ تد 

ال يع ملعطو   .تفس 

  

                                   

       

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  

  بالكال  ناقصهذ تد 

ال يع للحصر   .تفس 

                                 

                       

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  

  هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 



                                    

                              

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،)(  

  هذ تد بالكال  ناقص

ال يع للحصر   .تفس 

                                    

             

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  

  هذ تد بالكال  ناقص

ال يع معطو   .تفس 

  



                              

                             

                    

أل"  الستثنا: عربه " غ    )   ( مستس ،) (  

  هذ تد بالكال  ناقص

غ يع معطو   تفس

  

لثا" الستثنا: عربه " غ    )  ( مستس ،)(  

  هذ تد بالكال  ناقص

  تفس غ يع معطو

                                      

                                  

                            



الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  

  هذ تد بالكال  ناقص

  تفس غ يع متعلقا بيضل

  

                          

                               

           

أل" الستثنا: عربه " غ    )  (مستس ،  ) (  

  هذ تد بالكال  ناقص 

  تفس غ يع للحصر

لثا" الستثنا: عربه " غ    )  ( مستس ،)(  

  هذ تد بالكال  ناقص

  .تفس غ يع متعلقا بأهل



   

                                    

                              

الستثنا: عربه    )   ( مستس ،) (  

  هذ تد بالكال  ناقص

  تفس غ يع للحصر

  

  

  

  

  

  

  



بع لر   لبا 

لتوصيا  لبحث     نتائج 

  

سن بالباحثة بأ تقد  بعد لتفصليها مع نتائجه  ألنعا  لعطف  سو  لبحث عن  ما جر 

هي كما يأ  ئني  لنوصيا للقا لنتائج    :بعض 

لبحث .   نتائج 

لكرمي تكو على  إلسنثنا  .١ لقر  ألنعا من  بغ  هذ  إلسنثنا. ال، غ سو 

ألنعا من  إلسنثنا . ال  هو ثالثة  ثالثو إلسنثنا .لسو ثالثة عشر  سو 

لكرمي تكو على   .نقص إلسنثنا, تا منفى  إلسنثنا ,تاموجب إلسنثنالقر 

لنفى  .٢ ما للحصر بإال  لنفى  هو للحصر  ألنعا  إلستثنا  تفس سو    .بغ ثر فهم 

 لتوصيا . 

عد  .١ ملعلم معلما بقو لعربية يكو   .عامة  فهما بعلو ما يتعلق باإلستثنا خاصة للغة 

ستثنا   .٢ ملبحث  لعربية بكل جهد  نشط، خاصة  للعة  ألصدقا  يتعلمو  لباحث من  ترجو 

إلسالمى لدين   .أل�ا لغة 

ترجو لباحثة على  للغوبني  يؤلفو كتب تعليم للغة لعربية متعمدين باأللفا ملوجو   .٣

د ألساسى لتعلم  ألخر ثانيا، أل  ال،  باأللفا  لشريفة  يث  ألحا لكرمي  لقر 



لشريف يث  ألحا لكرمي   لقر  إلندنيسيني هم فهم  ملسلمني  لعربية عند  لكتب للغة  ة 

ألخر  .لدينية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تية للباحث   لذ   لس 

  لعالمة -  

  سية نسوطيو :    السم 

أل لدين نسوطيو:     سم    حسن 

أل   حتنئيد :     سم 

لوال يخ     ١٩٩٢جو  ١٥:  تا

 :       لعنو

  Desa Alue Merbau, Kec: Langsa timur. Kab: Kota Langsa  

حل  -   لتعلميةمر

ئي   - البتد لتعليم    ٢٠٠٤عا   SD Negeri Alue Merbauحصل على شها 

ئي   - إلعد لتعليم   ٢٠٠٧عا   Mts Ulumul Qur'anحصل على شها 

لثنوية   - لتعليم    ٢٠١٠عا   MA Ulumul Qur'an حصل على شها 

 

  

  



جع   ملر

أل  لطبعة   ، لوحا لعربية  جد  للغة  عد  ، معجم قو لدخد مكتبة ، ب، نطو 

 ،   ١٩٨١لبنا

ألعال,لويس معلو  لعربية  للغة  بعو,ملنجد   لأل لثالث  ملشر ،ب ، لطبعة   

٢٠٠٨ 

لعربي,فؤ نعمة  للغة  عد  لتاسعة .ة ملخص قو لطبعة  أل  إلسالمى ، ب.جلز  لثقافة   

لسنة ،   

لشنقط  لبيا ,شيخ  لضو   ل.تفس  لألجلز  لطبعة  أل، أل    جاكر  ،فستا 

 ، هر بالقاهر أل لعربية جامعة  للغة  ساتذ كلية  لصرجلمة من   لنحو   لطر   ، نزهة 

  ١٤٣١ ،لقاهر

د  مد ين  هللا  لقرطأل عبد  لقر ألنصا  جلامع الحكم  لفكر،ب ، ،   ، 

٢٠٠٣  

 ، هيم بركا بر هيم  بر لعرلدكتو  ،  ،لقاهر، لنحوية  لنشر للجامعا  ٢٠٠٨  

ى،  ا د  لعربيةلسيد  ألساسية للغة  عد  ، : لقاهر، لقو ملختا   ٢٠٠٥مؤسسة 

لكرمي بن ه لقاسم عبد لقش إلما   مللك، تفس  لكتب   : ب (و بن عبد 

لسنةلعلمية   ،  



لكشا   ، جلو شر  لز مو بن عمر  لقاسم  لتةفيقية،  : قاهر(           ملكتبة 

  لسنة

  

   

 

 


