
 االستثناء

 . إثباتا او نفٌا قبلها ما حكم من االستثناء اداة بعد ما إخراج:  االستثناء

: المستثنى منه )ما قبل اداة االستثناء(+ االداة + المستثنى )ما بعد  أركان االستثناء

. أما اذا حذف  االستثناء تاماوفً حالة توافر أركان االستثناء كلها ٌكون  االداة( .

او غٌر  ٌكون االستثناء مفرغا  المنفً الكالم فً   - وهو المستثنى منه –  ركن منه

 . تام

 : ان ٌكون ما بعد أداة االستثناء من جنس ما قبلها . االستثناء المتصل

 جنس ما قبلها . من االستثناء أداة بعد ما ٌكونال  ان:  االستثناء المنقطع

بعدها . أي ٌعرب ما بعد االداة ما  : ان ٌتسلط ما قبل )إال( على االستثناء المفّرغ

 بحسب موقعه من الجملة كما لو ان )إال( غٌر موجودة .

 : المستثنى بـ)إال( حكم

 : حاالتهوجوب النصب :  -1

 اذا كان االستثناء تاما متصال فً الكالم المثبت : جاء الطالب إال زٌداً . –أ 

 جاء الطالب اال كتاباً.:  اذا كان االستثناء تاما منقطعا فً الكالم المثبت -ب

 : ما جاء الطالب اال كتابا كان االستثناء تاما منقطعا فً الكالم المنفًاذا  -ج

هذا على لغة كل العرب  أما عند تمٌم فقط فٌحوز عندهم أٌضا االتباع الى  ،

أي ان لغة تمٌم فقط تجٌز وجهٌن النصب على االستثناء واالتباع  –البدلٌة 

 على البدلٌة .

 :على أقوال  أهمها  لف النحاة فً ناصب المستثنى بـ)إال( واخت

القول األول : ما قبل )اال( من فعل او شبهه بوساطة )إال( . وهو القول 

 الصحٌح عند أغلب النحاة ومنهم ابن عقٌل.

 القول الثانً : )إال( . ورجحه ابن مالك .

 جواز النصب على االستثناء أو االتباع على البدلٌة : -2

ٌداً : ما جاء الطالُب اال ز  ذا كان االستثناء تاما متصال فً الكالم المنفًا -أ 

وفٌه وجهان مستثنى بـ)إال( منصوب او -ما رأٌُت الطالَب اال زٌداً   )زٌٌد(.

 ( .زٌدٍ ) زٌداً  اال بالطالبِ  مررت.   -بدل من الطالب منصوب.

على لغة تمٌم فقط كما  المنفً الكالم فً منقطعا تاما االستثناء كان اذا     -ب

 ذكرنا .



إال على ما بعدها ( وٌكون ٌعرب بحسب موقعه من الكالم )أي ٌتسلط ما قبل  -3

 :كما فً األمثلة االتٌة بعد نفً أو شبه نفً )نهً ،استفهام ( .

 فاعل . زٌدٌ ما جاء اال 

 مفعول به . زٌداً اال  ما رأٌتُ 

 اسم مجرور بحرف الجر . زٌدٍ اال على  ما سلمتُ 

 مبتدأ مؤخر.  زٌدٌ ا فً البٌت اال م

 خبر للمبتدأ . شجاعٌ ما زٌد اال 

 نائب فاعل. زٌدٌ ما ُضِرب اال 

 اسم )كان( . زٌدٌ ما كان فً البٌت اال 

 خبر )كان( . شجاعاً اال  ما كان زٌدٌ 

 حال.  مسرعاً ما عاد زٌٌد اال  اال 

 مفعول ألجله ألبٌه . حتراماً ما وقف زٌد اال ا

 -ظرف زمان–مفعول فٌه  . صباحاً  ما عاد زٌد اال

أما )ما( فً االمثلة فتعرب حرف نفً انتقض نفٌه بـ)إال( . و)إال(  وهكذا .

 اداة استثناء)حرف( ملغاة او اداة حصر.

 

 تقدم المستثنى

 اذا تقدم المستثنى بـ)إال( على المستثنى منه  فحم المستثنى بـ)إال( :

  جح إال المهمَل الطالُب.وجوب النصب اذا كان الكالم مثبتا : ن -1

االستثناء على البدلٌة اذا كان  النصب أي : جواز الوجهٌن : مع ترجٌح -2

 :الشاهد الكالم منفٌا : ما فشل اال زٌداً )زٌٌد( الطالُب .

 مذهبُ  الحق مذهبَ  إال ومالً  شٌعةٌ  أحمد آلَ  إال فمالً

 الشاهد :أو االتباع على البدلٌة ،

 شافع النبٌون إال ٌكن لم إذا    شفاعة منه ٌرجون فإنهم

 


