
 2استثناء 

  إال تكرار

 : بـ اال تتكرر

ما . شٌئا تعمل ال اي ملغاة لألولى مؤكدة الثانٌة (اال) تكون: توكٌد -1

 جٍل اال زٌٍد اال أخٌك . سلّمت على ر

الثانٌة ما سلمت على أحد اال زٌٍد واال أخٌك ، وتكون )إال(  :عطفأو  -2

 هنا ملغاة ال تعمل شٌئا . الشاهد :

 غٌارها ثم الشمس طلوع وإال   ونهارها لٌلة إال الدهر هل

 وتكررت للتوكٌد والعطف فً قول الشاعر :

 رمله وإال رسٌمه إال   عمله إال شٌخك من مالك

 غٌر توكٌد او عطف . وهنا اما أن ٌكون االستثناء : -3

)أي ٌعرب بحسب موقعه  أ ـ مفرغا : فٌتسلط العامل على واحد فقط

من الجملة ، وٌنصب ما بعد )إال( األخرى الثانً او االول او غٌرهما 

اال ، نحو : ما جاء اال زٌٌد اال محمداً اال سعداً . ما جاء اال زٌداً 

محمٌد اال سعداً . ما جاء اال زٌدا اال محمدا اال سعٌد ، أي فٌعرب 

ان ٌكون االول ؛ اما  بحسب موقعه من الجملة واحد فقط وال ٌشترط

 االخرى فتنصب على االستثناء .

غٌر مفرغ : وهنا اما ان تتقدم المستثنٌات على المستثنى منه او  -ب

 تتأخر عنه :  

االول : فان تقدمت المستثنٌات وجب نصبها جمٌعا سواء أكان الكالم 

اً ، او كان منفٌ الطالب مثبتا نحو:  ذهب اال زٌداً اال محمداً اال سعداً 

 .الطالبُ  سعداً  اال محمداً  االنحو :  ما ذهب ا اال زٌداً 

 -وهو االصل–الثانً :ان تأخرت المستثنٌات بـ)إال( عن المستثنى منه

 فننظر الى الكالم : 

فإن كان موجبا نصبت المستثنٌات كلها وجوبا نحو : ذهب  -

 . سعدا اال محمداً  اال زٌداً  االالطالُب 

بما كان  -أي واحد من المستثنٌات –ا وإن كان منفٌا عومل أحده -

ٌعامل المستثنى بـ)إال( فً الكالم المنفً قبل التكرار أي التبعٌة 

على االبدال من المستثنى منه وهو المختار وبقٌة المستثنٌات 

 سعداً  اال محمداً  االاال زٌٌد  تنصب وجوبا نحو : ما ذهب الطالبُ 

 الطالبُ  ذهب ما،  سعداً  اال محمدٌ  اال زٌداً  اال الطالبُ  ذهب ما، 

 سعٌد . اال محمداً  اال زٌداً  اال



مالحظة : الحكم المعنوي للمستثنٌات : ما بعد اال الثانٌة او الثالثة 

بعد )إال( االولى مهما كان او غٌرها حكمها المعنوي حكم ما 

حكمه النحوي ، أي فً االثبات كل المستثنٌات خارجة عن الحكم 

فً النفً كل المستثنٌات داخلة فً الحكم ؛ و (إال)مهما تكررت 

 مهما تكررت )إال( .

 

 :  أدوات االستثناء

 تعّد )إال( أم الباب فً أدوات االستثناء . وٌنوب عنها :

 أسماء : غٌر ، سوى ، سواء : -1

. وتأخذ  بال خالف عن )إال( فً معنى االستثناء )غٌر(نوب تف  -أ 

ون مضافة والمضاف حكم ما بعد)إال( لو كانت )إال( موجودة ، وتك

 نحو :الٌه ما كان بعد اال فً االصل . 

ذهب القوم غٌَر زٌٍد : هنا الكالم مثبت واالستثناء تام متصل فتعرب غٌر 

مستثنى بـ)إال( واجب النصب وهو مضاف و)زٌد( مضاف الٌه مجرور، 

 كما لو قلنا : ذهب القوُم اال زٌداً.

ت واالستثناء تام منقطع فتعرب ذهب الطالُب غٌَر كتاٍب : هنا الكالم مثب

 )غٌر( مستثنى واجب النصب .كما لو قلنا : ذهب الطالُب غٌَر كتاٍب .

ما ذهب الطالُب غٌَر كتاٍب . هنا الكالم منفً واالستثناء تام منقطع 

فٌعرب )غٌر(مستثنى منصوب وجوبا عند كل العرب عدا )تمٌم ( فتجٌز 

( ى االستثناء ، أي )غٌرُ الوجهٌن االتباع على البدلٌة والنصب عل

 و)غٌَر(.

ما ذهب غٌُر زٌٍد . هنا االستثناء مفرغ فٌعرب )غٌر( بحسب موقعه من 

 الجملة ـ فاعل ـ . كما لو قلنا : ما ذهب إال زٌٌد .

 


