
 المستثنى

  مفهوم االستثناء 
 .خراج اسم يقع بعد أداة استثناء من الحكم أو المعنى المفهوم قبل األداة إ

  :فالمستثنى اسم يذكر بعد أداة من أدوات االستثناء ومخالفا ما قبل األداة في الحكم مثل 
هو الذي أخرج من الحكم السابق لألداة  " متهما"فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء .  متهمابرأ القاضي المتهمين إال  

  . وهو المستثنى من حكم البراءة ، وهو البراءة 
  

  أركان االستثناء

  :التي تتشكل من  ، وهي مكونات جملة االستثناء

 الجملة  في " البراءة"ومن الحكم العام وهو " إال " ومن األداة  " المتهمين"  والمستثنى منه "متهماً"المستثنى 
 .السابقة 

 

 
 

أدوات االستثناء



   شباكَهمإال رجع الصيادون 
    فعل ماض مبني على الفتح: رجع 

  المته الواو فاعل مرفوع ع: الصيادون 
  حرف مبني على السكون : ال 

  مستثنى منصوب عالمته الفتحة وهو مضاف : شباك 
  في محل جر باإلضافة: هم 

  
  سياراتهمإال حضر الضيوف : ومثل 

  الطائراتإال وعاد الطيارون 
  

وهو ليس من باب االستثناء وال ،  المفرغ االستثناء المتصل والمنقطع نوعا ثالثا يسمونه االستثناء:  من يضيف إلى هذين النوعين وهنالك
) إال(وقد توهموا االستثناء لوجود إحدى أدواته في الجملة وهي ، لعدم وجود مستثنى منه وال مستثنى ، رابط بينه وبين أسلوب االستثناء 

 حيث تعرب األسماء بعد أداة الحصر على أنها .بزيد إال محمدا وما التقيت إال وما ساعدت ، الحقُ إال ما انتصر : مثل . التي تدل على الحصر 
  واسم مجرور وكأن أداة الحصر ال وجود لها، ومفعول به ، فاعل 

  )وجوب نصب المستثنى(  حكم المستثنى
   : مثل ، أن تكون جملة االستثناء تامة موجبة -١

   المرمىحاميإال نزل الالعبون إلى الساحة 
   داًسعيما خال ردد المنشدون النشيد 
    البقاَلما عدا ساومت البائعين 
   الحسونما حاشا غردت الطيور 

  
 وأن – غير منفية –وذلك ألن الجملة مثبته ، في األمثلة السابقة نالحظ أن المستثنى كان منصوبا فيها جميعها 

  .ويسمى هذا النوع االستثناء التام الموجب ، االستثناء تام حيث كان المستثنى منه موجودا 
  

 : مثل  منفية شريطة أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه– وجود المستثنى – أن تكَون جملة االستثناء تامة -٢

 

 
   أحدعلياًإال ما جاء 



  "إبداله منه"جواز النصب واتباع المستثنى للمستثنى منه 
  المحافظُ، المحافظَ إال لم يحضر المسؤولون 
  " المسؤولون"أو بدل مرفوع من ،  منصوبحيث يعرب المحافظ على أنه مستثنى

  
 خطيباً ، خطيبا إال ما صدقت الخطباء  

  ) الخطباء(مستثنى منصوب أو بدل من مفعول به منصوب : خطيبا 
  

  مكتبا ، مكتبٍ عدا ما تعاملت مع مكاتب السفر 
 الجمل السابقة منصوبا وجاز معه إعراب آخر كان في لعلنا نالحظ ان المستثنى- مكاتب -مستثنى منصوب أو بدل من اسم مجرور: مكتبا 

ولكونه ،  أوال – لوجود المستثنى منه في الجمل –والسبب في ذلك هو كون االستثناء تاما ). المستثنى منه(هو البدل من االسم السابق له 
  . ثانيا – منفيا –غير مثبت 
 الذي –هذا ويعامل النهي واالستفهام اإلنكاري . ة االستثناء تامة ومنفيةلذا يجوز نصب المستثنى أو إبداله من المستثنى منه عندما تكون جمل
  .  معاملة النفي –ال يحتمل إجابة 

  
  :نقول في النهي 

  إالال يجلس أحدأو الناجح الناجح   
  حرف نهي مبني على السكون : ال 

  فاعل مرفوع : أحد 
  أداة استثناء مبنية على السكون : إال 

 مستثنى منصوب : الناجح  
 ألن الجملة واقعة في أسلوب النهي–بدل من أحد مرفوع : الناجح   

  
  : وفي االستفهام اإلنكاري نقول 

  المكابر ، المكابر  إالمن ينكر فصل الوحدة 
 مستثنى منصوب :المكابر   

 ينكر (بدل مرفوع من الفاعل المستتر في الفعل : المكابر (  
  

  .هذا وقد يكون النفي بغير أدوات النفي ، وإنما يفهم ذلك من المعنى 
  ألن معنى فني لم يبق العظم ، ، العظم إال  فني الجسم  :مثل 

  ، ألن معنى يأبى "رون أن يتم نوره ولو كره الكافإالويأبى اهللا "قوله تعالى:ومثل 
   اتمامإال=  أن يتم إال ،  "ال يرضى"

  
  .حاشا والتي يعتبرها النحويون حروف جر،خال ، جواز نصب المستثنى وجره مع األدوات عدا 

  لورد ، الورد اعدا قطفت األزهار : نقول 
  غرفة ،  غرفةً خالزينت الغرفَ 
  مدرسة، مدرسةً حاشا زرت مدارس الحي 



  ات االستثناء أدو
  : مثل وأداة حصر في غير ذلك ،،  وهي أداة استثناء في جملة االستثناء :إال 

   المجدإال ما فاز 
  مقدمةَ الكتاب إال ما قرأت 

    بالدينارِإالما تعاملت 
  

ثبت وي  -إال   يعنيان معنى-) إال(وهما في االستثناء اسمان يعربان إعراب المستثنى ويحمالن على  :غير وسوى 
  : ففي االستثناء التام المثبت ، نقول .  -المستثنى–لهما اإلعراب الذي يكون لالسم بعد إال في االستثناء 

   سميرٍغير فهم التالميذ القاعدة 
                  فعل وفاعل: فهم التالميذ 

 مفعول به: القاعدة 

 

 
  مستثنى منصوب عالمته الفتحة وهو مضاف: غير 



  مستثنى منصوب : سوى 
  بدل مجرور: سوى 

  
 التام المنفي تعربان مستثنى منصوب أو تعربان على البدلية من المستثنى منه ، ويكون االسم الواقع نالحظ أن غير وسوى في االستثناء

  .بعدهما مجروراً باإلضافة 
  

  :أما في غير أسلوب االستثناء فتعربان وفق موقعهما من الجملة مثل 
 ما احتُرمالعامِل غير  

  نائب فاعل مرفوع: غير 
  

   المقصرِسوىما انتقدت 
  .مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخرها : سوى 

  
   المحتاجِ غيرما أعطيت 

  مفعول به منصوب : غير 
  
     عامٍلبغيرِما مررت 

  اسم مجرور بغير: غير 
  

  .حاشا ويكون المستثنى بعدهما إما منصوبا أو مجروراً باعتبار أن هذه األدوات حروف جر ، عدا ،  خال :األدوات 
  

ويكون المستثنى بعدهما إما منصوبا على االستثناء أو منصوبا على أنه ) حاشا(مع ) ما(يمنع جل النحويين استعمال  و– ما خال و ماعدا
  .مفعول به 
  

   )إال(إنما تعتبر كل واحدة أداة ترادف معنى ، وال تعتبران في االستثناء فعلين ال يكون و ليس هما وهنالك أداتان
  األميرليس سافر القوم  :نقول 
  فعل وفاعل : فر القوم سا

  ) إال(أداة استثناء مبنية على الفتح بمعنى : ليس 
   مستثنى منصوب عالمته الفتحة: األمير 

  
  القائد ال يكونانسحب الجنود 
  فعل وفاعل : انسحب الجنود 

  )إال(أداة استثناء بمعنى : ال يكون 
  مستثنى منصوب عالمته الفتح: القائد 



  يما وبيدالس شبه االستثناء
وتستعمل السيما لترجيح ما . ومثناها سيان ) مثَل(التي تعني ) سيَ( كلمة مركبة من ال النافية للجنس ومن ال سيما

 .بعدها على ما قبلها 

  .حيث رجحت حب النرجس على غيره من األزهار ،  النرجسِ السيماأحب األزهار و: نقول 
  :مثل .  جاز رفعه ونصبه وجره –كرة  إن كان ن–وحكم إعراب االسم الواقع بعدها 

   كريم مثلُكال سيما كل كريم محبوب و
    مبتدأ مرفوع عالمته الفتحة وهو مضاف: كل  

  مضاف إليه مجرور عالمته تنوين الكسر : كريم 
  خبر مرفوع : محبوب 

  نافية للجنس حرف مبني على السكون : ال 
 َنه مضافاسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة أل: سي 

 

 
  زائدة : ما 

  . خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو : كريم 
  في محل جر باإلضافة : وهو مضاف ك ، نعت مرفوع : مثل 

  
      كريمٍ مثلكال سيما و
  مضاف اليه مجرور : كريم 

  نعت لمجرور : مثل 
  

   كريماً مثلكالسيماو
 تمييز منصوب: كريما 

  نعت لمنصوب : مثل 
  

وتكون مضافه إلى المصدر المؤول بأن المشبه بالفعل مثل إنه ، وال تقع إال في استثناء منقطع ،  على االستثناء  فهي دائما منصوبة) بيد(أما 
  لكثير المال

 


