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 ، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ورحمة هللا تعالى، أبنائي الطلبةالسالم عليكم    

 املقررة للفصل النحوالخاص بوحدة  امللف جزء من املقرر أما بعد، ففي هذا 

  في األيام املقبلة إن شاء هللا تعالى. بالتتمة وسألحقه ، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 :أدواتهو ، تحديده -1

 مالك رحمه اهلل تعالى: بنايقول 

ُتِخـبْ   َما اْسَتثْـَنِت االَّ َمْع َتَمـاٍم يـَْنَتصـِْب     َوبـَْعـَد نـَْفـٍي َأْو َكنَـْفـٍي انـْ

َقَطعْ              َوَعـْن َتِميـٍم ِفيـِه ِإبْـَداٌل َوقَـعْ        إتْـَباُع َما اتََّصـَل َواْنِصْب َما انـْ

ُر َنْصِب َساِبٍق ِفي     النـَّْفـِي قَـْد          يَْأتِـي َولِكـْن َنْصَبُه اْختَـْر ِإْن َوَردْ َوَغيـْ

 بـَْعُد َيُكْن َكَما َلِو االَّ ُعِدَما               َوِإْن يـَُفرَّْغ َساِبٌق إالَّ ِلَما              

 

 

 تحديده: -1-1

 ؛من املفاعيل، وهواالستثناء يسميه بعضهم املفعول دونه، واجلمهور يُعده بابا مستقال ليس 

ْسَتثْـََن ِمْنهُ امل وأركانه ثالثة:اإلخراج بـ)إال( أو بإحدى أخواهتا ملا كان داخال أو ُمنزال منزلة الداخل، 

( فقد أخرجت بـ)إال( ما كان داخال؛ ألن )قاَم القوُم إال زيًدا؛ فإذا قلت: ْسَتثْـََن املو أداة االستثناِء و 
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( فإنك أخرجت هبا ما هو منزٌل منزلة الداخل، )قاَم القوُم إال حمارًاقلت:  زيدا داخٌل يف القوم. وإذا

 وإن كان ليس داخال يف احلقيقة. 

 ه:ــأدوات   -1-2

 

                                                                                
أدوات االستثناء مثانية؛ حرفان، وامسان، وفعالن، ومرتددان؛ فاحلرفان مها )إال( اتفاقا و)حاشا( 

هـ(، واالمسان مها )غري( و)سوى(، والفعالن مها )ليس( و)ال يكون(، 081عند "سيبويه" )ت

لك صدر هبا واملرتددان )أي مرتددان بني الفعلية واحلرفية( مها )خال( و)عدا(. وأم الباب هي )إال( لذ

 الناظم الباب.

 أنواعه وأحكامه:  -2

ولالستثناء وهو ما كان فيه املستثَن من جنس املستثَن منه.  :متِصلالستثناء اال   -2-0

 :امه حالتان املتصل
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أال ما ذُِكر فيه املستثَن منه، واملراد باملوجب:  :، واملراد بالتامأن يكون تامَّا موجبا -أ  

وحكمه وجوب . في، أو ِشْبهه، واملراد بشبه الّنفي: النَّهي، واالستفهامن يكون يف الكالم

 النصب على االستثناء.

( فهذا كالم تام؛ ألن املستثَن منه مذكورا وهو )القوم(، وهو )قام القومُ فإذا قلت: 

أيضا موجب؛ ألنه ليس فيه نفي، وال هني، وال استفهام. فحينئذ تنصب ما بعد )إال( هبا، 

َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ قَِليًًل "( بالنصب، وكما ورد يف قوله تعاىل: قام القوم إال زيًدا)فتقول: 

ُهمْ  فـ)شربوا منه( كالم تام؛ ألن املستثَن منه مذكور وهو الواو يف )شربوا(، وهو  "،مِّنـْ

موجب ألنه ليس فيه نفي، وال هني، وال استفهام. فانتصب االسم بعد )إال( على 

 االستثناء.

ومعناه إذا كان الكالم منفيا أو فيه شبه نفي؛ وهو  ،أن يكون تاّمًا غير موجب -ب

مَّا فـََعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل النهي، واالستفهام، سواء كان النفي صرحيا كما يف قوله تعاىل: "

ُهمْ    "، أو كان غري صريح كما يف قول الشاعر: مِّنـْ

ُهْم  ريَمةٍ صوبال                    دُ تِ َوالوَ  ويُ نّ ال إال رَ غيّـ تَ  عافِ        َمنزل َخَلقٌ ِمنـْ

 ( أي مل يبق على حاله، فيه نفي غري صريح.غرّي تَ فـ)

قوله ف. اإلتباع على أنه بدل بعض من كلأو  على االستثناء ؛ النصبجيوز فيه وجهانو  

ُهمْ "تعاىل:  املستثَن منه، وغري موجب لوجود "، هو كالم تام لذكر مَّا فـََعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل مِّنـْ

(، وقد قُرأ هبما معا يف ِإالَّ قَِلياًل (، والنصب )ِإالَّ قَِليلٌ النفي، فيجوز هنا الوجهان: اإلتباع؛ )
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املتواتر. ففي الوجه األول يُعرب على أنه بدل بعٍض ممّا قبله إال عند البصريني، ومعطوفا 

 )إال( حرف عطف. ألهنم يعتربون  ؛عطف نسق عليه عند الكوفيني

"، وهو كالم تام لذكر َواَل يـَْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتكَ ومثال النهي قول اهلل تعاىل: "

برفع وقد قُرأ بالوجهني يف السبع،  ،املستثَن منه )أحد(، وغري موجب لوجود النهي

  .على االستثناءك( ونصب )امرأتَ  ،نه فاعل مرفوعأل ؛حد(أ)امراُتك( على البدلية من )

"، وقد اتفق رَّْحَمِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّالُّونَ  ِمن َوَمن يـَْقَنطُ "ومثال االستفهام قوله عز وجل: 

الُقراء على الرفع على اإلبدال، فلم يُقرأ بالنصب، لكن من جهة اللغة جيوز، غري أن اآلية 

 تُلتزم فيها القراءة.

، وله حالتان املستثَن من جنس املستثَن منهوهو أال يكون  :عاالستثناء المنقط  -2-2

 :أيضا

 أن يكون الكالم تاما موجبا، ومعناه كون املستثَن منه مذكورا. األولى:

 (. النَّفي، وِشبههأن يكون الكالم تاما غري موجب )عدم خلوه من  الثانية:  

 (.الضيوفُ  علياحضر إال فإن كان موجبا وجب نصب املستثَن، كما تقدم، تقول: )

ا ع سواء أكان الكالم تامّ ، وال جيوز اإلتبا 1مهوراجلنصب املستثَن عند  وحكمه وجوب

 .فيجيزون اإلتباع إذا كان تاّما غري موجب "بنو متيم"أّما ، و غري موجب ، أم كان تاّماموجبا

                                                           
1

ذلك وعلى لغتهم جاءت بعض الشواهد من  .هو لغة مجيع العرب ما عدا متيم، فقد أجازوا فيه اإلتباع، لكن النصب أرجح عندهم ؛وجوب نصبه -
َناَن َوَعاِملُ َلَها َخاطِ  ** َوبِْنِت َكرِيٍم َقْد َنَكْحَنا َوَلْم َيُكنْ  قول شاعرهم، الفرزدق التميمي: اء منقطع ألن السنان ليس من نوهو استث، هْ ٌب ِإالَّ السِّ

 جنس اخلُطاب، وهم جُييزون النصب، والفرزدق متيمي فجرى على لغتهم.
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(، وقوله تعاىل: ما حضر الضيوُف إال سيارةً وإن كان غري موجب فاملختار نصبه، حنو: )

هي قراءة السبعة. ومنه قول "ضرار بن و  ،، بالنصب"ِعْلٍم ِإالَّ اتّـَِباَع الظَّنِّ  ِمنْ  َما َلُهم ِبهِ "

 األزور":

 شّرفّي الُمَصمـمْ َوالً الّنبُل إأل المَ   مكانَها  حَما رّ ي النتُغ ال ةشيّ عَ                  

( السيف؛ وهو ليس من جنس الرماح، وال من جنس النبال، وهو استثناء منقطع، فـ)املشريف

 لكنه أبدله على لغة متيم. ومن قول اآلخر:  

 3وإاّل العيسُ  2إاّل اليعافيرُ    ها أنيسُ فيليس  وبلدةٍ                     

لوجود املستثَن وهو تاّم؛ فـ)اليعافري والعيس( ليست من جنس األنيس، فهذا استثناء منقطع. 

 . منه

 االستثناء المفّرغ:  -2-3

 ومعناه ما حذف من مجلته املستثَن منه. أي غري تام.

 .وشرطه: أن يكون الكالم غري موجب، بأن يسبق بنفي أو هني أو استفهام

 ؛ما يعمُل فيه ، وهو املستثَن؛ ألنه مل جيد(ِإالَّ )العامل سيتفرَّغ للعمل فيما بعد  أن ؛ومعَن هذا

يُعرب حسب ما يقتضيه ذلك العامل  (ِإالَّ )ألن املستثَن منه حمذوف؛ ولذا فإن االسم الواقع بعد 

احية اإلعرابية كأهنا ُمْلغاة ال تأثري هلا من الن (إال)وتكون  ،)أي: يُعرب حسب موقعه يف اجلملة(
                                                           

  : مجع يعفور وهو احلمار الوحشي.اليعافري -2
3

  العيُس: اإلبل البيض. -
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 (زيدـ). ف(إال بزيدٍ ما مررت )و (،ما ضربت إال زيداً )و (،ما قام إال زيدٌ )وذلك حنو:  مل ُتذكر،

، ويف (ضربتـ)، ويف املثال الثاين: مفعول به منصوب ب(قامـ)يف املثال األول: فاعل مرفوع ب

 . (مررتُ ـ)الثالث: جمرور حبرف اجلر متعلق ب

"فـََهْل  قوله تعاىل:و . (ضربُت إال زيداً )وال يقع االستثناء املفرّغ يف كالم موجب؛ فال تقول:      

وكذلك قوله  ،فـ)القوم( نائب فاعل للفعل )يُهَلك( املبين للمجهول ،"ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ يـُْهَلُك 

وجاء  ،فُحِمل الفعل )يأىب( يف إفادة النفي على )ال يريد("؛ َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَهُ " تعاىل:

 .املصدر املؤوَّل )أن يُتَم( يف حمل نصب مفعوالً به للفعل املفرّغ )يأىب( الذي أفاد معَن )ال يريد(

 :دم المستثنىـــقت -3

وجب نصبه مطلقا سواء كان االستثناء من نوع  ،م املستثَن على املستثَن منهذا تقدإ  

باك أال إما وصل حنو: ) و كان متصالأ ،(حدٌ أال البواَب إما في الدار املنقطع حنو: )

 ن زيد":    قول "الكميث بومنه . (الضيوفُ 

 فمـا لـي إال آَل أحمـَد شيعـٌة     ومـالي إال مذهِب الحـقِّ مذهـُب                    

، وهو )شيعة(، وتقدم املستثَن على املستثَن منه فنصب ،وهو كالم تام ألن املستثَن منه مذكور

 كان الكالم غري موجب. ومنه قول حسان رضي اهلل عنه:  وإن
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ِإَذا َلْم َيُكْن ِإالَّ النَِّبيُّوَن َشاِفعُ           فَِإنَـُّهُم يـَْرُجوَن ِمْنُه َشَفاَعًة   

فرفع املستثَن )إال النبيون( مع تقدمه على املستثَن منه )شافع( والكالم منفي، وهذا مرجوح، 

ينصب على االستثناء فالبد من رفعه على البدلية، إذ ال ثالث هلذين الوجهني، ألن املستثَن إذا مل 

 والبدل تابع، والتابع ال جيوز أن يتقدم على املتبوع.

 :(الإ)تكرار  -4

 للتوكيد: )إال( حكم تكرار -3-1

 اَْلَفتَـى ِإالَّ اَْلَعـًلَ َتْمـُرْر ِبِهـْم ِإالَّ  إالَّ َذاَت تـَوْكيـٍد َكـًلَ       َوأَْلغِ                  

         

 وهلا موضعان:. التأكيد اللفظي لألوىل وفائدهتا حينئذ ،لقصد التوكيد أُْلِغَيتْ  (ِإالَّ )إذا تكررت 
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وقولك:  (،ما جاء إال زيٌد وخالدٌ ( واألصل )ما جاء إال زيٌد وإال خالدٌ ) ، حنو:العطف -

( هنا أفاد إال)، وتكرار (قام القوُم إال زيدًا وعمرا)، واألصل: (اا وإال عمرً قام القوُم إال زيدً )

  :الشاعر تأكيد. ومن ذلك قولال

َلٌة َونـََهارَُهـا                    ْهـُر إالَّ لَيـْ  َوإالَّ طُُلوُع الشَّمِس ثُمَّ ِغَيارَُها     َهِل الدَّ

فهي ُملغاة ال تفيُد استثناء  ؛لألوىل ال توكيدا؛ وُكرِّرت إ(إالَّ ليلٌة وهنارُها وطلوُع الشمسِ )األصل: ف

 .ُمستِقال

: بدل من زيد، ومل تـَُؤثِّر فيه (أخيك)ـ. ف(ما مررت بأحٍد إال زيٍد إال أخيك)، حنو: البدل -   

ما مررُت بأحٍد إال زيٍد ))إالَّ( شيئا؛ ألهّنا ملغاة فلم تُِفد فيه استثناء ُمْسَتِقال، فكأنك قلت: 

 : بدل من الفىت،(العالـ). ف(ال َتْمُرْر بهم إال الفتى إال الَعًلَ ). وِمثل ذلك قول الناظم: (أخيك

 ومنه كذلك قول الشاعر:  .يف املثالني بقصد التأكيد( إالّ )وتكرار 

                رََمــُلهْ  ِإالَّ َرِسيُمــُه وِإالَّ            َماَلَك ِمْن َشْيِخَك ِإالَّ َعَمـُلهْ           

يف البدل، ويف العطف.  (إالَّ )تكرار فيه اجتمع ف. (ُمه وإال رمُلهسيُله إال ر مَ إال عَ ) هو؛شاهد فال

توكيد؛ إلفادة الفيهما  (إالَّ )وتكرار  ،: معطوف على )رسيمه((رمُله)و ،: بدل من )عمُله((رسيُمهـ)ف

 .فيهما استثناء مستقال ولذلك أُلغيت فلم تُِفد
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 :لغير التوكيد (إالَّ )حكم تكرار   -3-2

 تـَْفـرِيٍغ التَّـْأثِيـَر بِاْلَعـاِمـِل دَعْ      َكـرَّْر الَ لَِتوكيـٍد َفَمعْ وإْن تُ                   

 َولَْيَس َعْن َنْصـِب ِسـَواُه  ُمْغنـيِ      فـي َواِحٍد ِممَّا بِإالَّ اْستُْثنـي 

 
ولو  ،توكيد، وإّّنا يُقَصُد به االستثناء )أي: استثناء بعد استثناء(وهي اليت ال يُقصد بتكرارها ال 

 ، وهلا حالتان:مل يُفهم االستثناء اجلديد، ومل يتحقَّق املراد منه ُأسقطت

وجب أن  ،لغري التوكيد مع االستثناء املفرّغ (إالَّ )إذا تكررت أن يكون الكالم مفرغا:  األولى:

األوىل بأحد املستثنيات فيؤثِّر فيه إعرابا، وما بقي من املستثنيات تكون  (ِإالَّ )ُيشَغل العامل الذي قبل 

لغري  (إالَّ )تكررت  حيث. (خالًداإال  سعيًداإال زيٌد إال  جاءما )منصوبة على االستثناء، حنو: 

 ، وال عطَف وال بدل هنا،)كما تقدم( التوكيد؛ وذلك ألن التوكيد يكون يف العطف والبدل

فرفعه على  ،(بالعمل يف املستثَن األول )زيدُ جاء( ثناء يف املثال ُمفرَّغ؛ ولذلك ُشِغل العامل )واالست

  .                                      منصوبة أنه فاعل له، وبَِقيت املستثنيات األخرى
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وال ُيشرتط أن يكون األول من املستثنيات هو املشغول بالعامل، بل قد يكون الثاين، أو الثالث، حنو: 

 . (خالدٌ إال  سعيداً إال زيداً إال  جاءما )، وحنو: (خالًداإال  سعيدٌ إال زيداً إال  جاءما )

 .أي تام أن يكون الكالم غري مفرغ الثانية:

 ِبِه َواْلَتزِمِ   َنْصَب اْلَجِميِع اْحُكمْ          التـََّقـدُّمِ   َمـعَ ٍغ َوُدوَن تـَْفـرِي         

َها َكَما َلْو َكانَ        ِبَواِحـدِ   ٍر َوِجئْ َواْنِصْب لَِتْأِخي        ُدوَن زَائِـدِ   ِمنـْ

 الَقْصِد ُحْكُم اأَلوَّلِ  يَوُحْكُمَها ف        َكَلْم يـَُفـوا ِإالَّ اْمـُرٌؤ ِإالَّ َعِلى                  

 
 

 : يإذا تكررت إالّ لغري التوكيد مع االستثناء غري املفرَّغ، فلها ثالث حاالت، ه -

أن تتقدم املستثنيات والكالم تام موجب، أو غري موجب. ففي هذه احلالة جيب  :األولى   

ا إال ما قام إال زيدً ) :، وحنو(القومُ ا إال َبكرً  خالًداقام إال زيدا إال )نصب مجيع املستثنيات، حنو: 

 م:وهذا هو معَن قول الناظ .(ا القومُ إال بكرً  خالًدا
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 .ِبِه َواْلَتزِمِ   َنْصَب اْلَجِميِع اْحُكمْ         التـََّقـدُّمِ   َوُدوَن تـَْفـرِيٍغ َمـعَ            

جيب أيضا نصب مجيع  أن تتأّخر املستثنيات والكالم تامٌّ موجب. ففي هذه احلالة الثانية: 

 (.إال بكًرا اَ إال عمر  )قام القوُم إال زيداً  :املستثنيات حنو

نصب املستثنيات أن تتأّخر املستثنيات والكالم تام غري موجب. ففي هذه احلالة جيب  : الثالثة

 :ا، فيجوز فيه وجهانمنه أيضا إالّ واحدا

             ، والثاين: النصب على االستثناء.                    اإلتباع على أنه بدل األول:

َلْم يـَُفـوا ِإالَّ وقد مثل الناظم لذلك بـ) مل تتكّرر، كأنَّ )إالّ( وذلك كحكم االستثناء التام غري املوجب،

 -: بدل من الواو يف )يـَُفوا( وجيوز نصبه، وَعِلي: منصوب على االستثناء(امرؤٌ ـ)ف  (ياْمـُرٌؤ ِإالَّ َعلِ 

ما قاَم أحٌد إال زيٌد إال وحنو: ) (،يًّاَلْم يـَُفـوا ِإالَّ اْمـُرٌؤ ِإالَّ َعلِ . وجيوز )-4وُسكَِّن َوْقفًا على لَُغِة َربِيَعة

                                                           

بــاأللف، فكــأن الــذي اختصــوا بــه جــواز قــال ابــن عقيــل: والظــاهر أن هــذا غــري الزم يف لغــة ربيعــة، ففــي أشــعارهم كثــر الوقــف علــى املنصــوب املنــون  -4 
  .اإلبدال
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ما )وجيوز نصبه على االستثناء؛ فتقول:  -وهذا هو املختار- : بدل من َأَحد(زيدـ)ف (،إال بكراً  خالداً 

 . (إال بكراً  خالداً قام أحٌد إال زيداً إال 

ما قام ): وال ُيشرتط أن يكون األّول هو البدل، بل جيوز أن يكون الثاين، أو الثالث؛ فتقول

 .وهكذا (إال بكراً  خالدٌ إال زيداً إال  أحدٌ 

 : ي مراد الناظم بقولهواحلالتان الثانية، والثالثة ه

َها َكَما َلْو َكانَ     ِبَواِحـدِ   َواْنِصْب لَِتْأِخيٍر َوِجئْ                    "ُدوَن زَائِـدِ   ِمنـْ

ما يتكّرر من املستثنيات حكمها يف املعَن ( إىل أن الَقْصِد ُحْكُم اأَلوَّلِ  يَوُحْكُمَها ف)وأشار بقوله: 

لألّول من الدخول يف احلكم السَّابق إْن كان الكالم منفّيا،  حكم املستثَن األّول فـََيْثُبُت هلا ما يثبتُ 

قام القوُم إال ): واخلروج إْن كان الكالم ُمْثبتا؛ ألنَّ االستثناء من النَّفي ِإثباُت َعْكِسه، ففي قولك

إال ما قام أحٌد إاّل زيٌد )، اجلميع ُُمَْرُجون من حكم القيام، ويف قولك: (زيدًا إال عمرًا إال بكراً 

 . اجلميع داخلون يف حكم القيام ،(عمراً إال بكراً 
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 واملراجع:ر املصاد

  ،محمد تح ه(.967بهاء الدين بن عقيل  )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :

 .محيي الدين عبد الحميد

 قطر الندى وبل شرح و  ،املغني اللبيب عن كتب األعاريبو ، شرح شذور الذهب

 .محمد محيي الدين عبد الحميد :تح، هـ( 761 ابن هشام األنصاري ) ،الصدى

  ان على شرح األشموني  ت) .، محمد بن علي الصبانأللفية ابن مالكحاشية الصبَّ

 إبراهيم شمس الدين. تح: ه(.1206

 ( ،هـ 643شرح املفصل في علم العربية، ابن يعيش ). 

  ه(.1345 )ت ، محمد الخضري ابن عقيلرح شحاشية الخضري على 

   لنحو، الشيخ خالد بن عبد لفية ابن مالك في اأشرح التصريح على التوضيح على

  .(ـه905ت) زهري هللا األ 

 ( هـ 720 املوجز في النحو، أبو بكر بن السراج..) 

 أحمد عبد الستار الجواري.، نحو التيسير 

 .النحو الوافي، عباس حسن  

  ،مصطفى الغاليينيجامع الدروس العربية 

 التطبيق النحوي، عبده الراجحي. 

 


