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 االستثناء    

 ما هو  االستثناء 

 ما هو المستثنى 

ما هو  المستثنى منه 

 ؟المستثنى ب إال  ما هو حكم 

هل ٌجوز التقدٌم والتأخٌر ؟ 

مالحظات مهمة . 

 التطبٌق بالقران 



 االستثناء                 ا

 االستثناءتعرٌف: 

آخر االستثناء هو إخراج اسم من حكم اسم أسلوب : االستثناء

 "المستثنى منه"واآلخر " ُمستثنى"االسم الُمخَرج ٌُسمَّى 

النحاة المستثنى نوعاً من المفعول به؛ ألنهم ٌرون أنه وٌعد  

منصوب بفعل تدل علٌه كلمة االستثناء، وتقدٌر هذا الفعل 

 "  أستثنً: "عندهم

 .القوم واستثنً زٌداً جاء : جاء القوُم إال زٌداً معناه: القولفكأن 

 



 االستثناء 

 :تتكون جملة االستثناء من ثالثة أركان هً 

 المستثنى +اداة االستثناء + الُمستثَنى منه  •

 علً +    إال  + حضر الطالب  •        

 .هو النصب وفٌه تفاصٌل سنذكرها الحقاً ( إالا )حكم المستثنى ب



 االستثناء 

 .تقسم أدوات االستثناء بٌن اسم وفعل وحرف 

 إالا : الحروف  •

 غٌر وسوى و بٌد: األسماء  •

 .ما حاشا،ما خال ماعدا، ( : ماضٌة)األفعال  •

 .حاشاخال، عدا، : قد تعد حرفاً أو فعالً ماضٌاً وبعضها • 

غادر فعل ماض مبنً على ، (غادر المسافرون ماعدا مسافراً )مثل 
 ،جمع مذكر سالم  النهالمسافرون فاعل مرفوع بالواو ،الفتح 

عدا فعل ماضً مبنً على الفتح ، ما حرف مبنً على السكون 
 .مسافرا مفعول به منصوب بالفتح ،  المقدرى

 



 االستثناء

،،، 

 

 

 

 :االستثناء التام

االستثناء الذي توافرت فٌه أركان االستثناء األربعة ولم ٌسبقه نفً أو شبه هو (الموجب)المثبت 

االسم الذي ٌقع بعد إال وجوب النصب فً هذا النمط من الحكم ، االستفهام نفً كالنهً أو 

 االستثناء

 :االستثناء التام المنفً 

 .االستثناء الذي توافرت فٌه جمٌع أركان االستثناء ولكنه سبق بأداة نفًهو (الموجبغٌر )

إما مستثنى منصوب أو بدل فً هذا النمط من : الحكم هو االسم الذي ٌقع بعد إال ٌعرب إعرابٌن

 .االستثناء



 االستثناء

 

 :االستثناء المنقطع  

 :منه، مثالما كان فٌه المستثنى لٌس من جنس المستثنى هو  

فحقائبهم هو المستثنى فهو لٌس من جنس ، (حقائبهموصل المسافرون إال ) 
المستثنى منه وهو المسافرون، فتعرب حقائبهم مستثنى منصوب وعالمة نصبه 

 .مضاف الفتحة الظاهرة على آخره، وهو 

واجب النصب أي ٌجب أن ٌكون منصوبا وٌعرب دائما مستثنى الحكم  
 .منصوبا

 :المفرغاالستثناء الناقص أو 

هو ما حذف فٌه المستثنى منه وتقدمه نفً أو شبه نفً ولهذا سمً ناقصا ولم 
 .تعد فٌه إال أداة لالستثناء بل تصبح أداة للحصر

 .وسمً مفرغا؛ ألن الفعل قبل إال فرغ من معموله وهو الفاعل أو المفعول

الحكم ٌعرب االسم الذي ٌقع بعد إال فً حالة االستثناء الناقص أو المفرغ حسب 
 .وجرارفعا ونصبا موقعه 

 

 



 االستثناء

 :مالحظات

 :وما ٌخدعون إال انفسهم 

 :وما ٌذكر إال اولو االلباب 

 :وما ٌعلم تأوٌله إال هللا

 :ما حضر الطالب اال محمد


