
  
ِإنه {: كلمةٌ موِغلةٌ يف اإلبهام، وال تفيدها إضافَتها تعريفاً، وال يوصف ا إالَّ نِكرةٌ حنو قوِله تعاىل: غَري

عِجبت : "، إالَّ إذا وقَعت بني متشادين كقولك" )11"من سورة هود " 46"اآلية (} عملٌ غري صاٍحل
ِصراطَ {: إا تفيد تعريفاً، ومن مثَّ جاز وصف املعرفة ا حنو قوله تعاىل، ف"من حركٍة غِري سكون

" ).1"من سورة الفاحتة " 7"اآلية (} الذين أنعمت علَيهم غَري املغضوِب علَيهم  
:ثالثةُ أنواٍع" غري"ولـ   

.االسِتثناء، والوصف، ومعىن ال  
االستثنائية، " إالّ"مبعىن " غري"ستثىن ومستثىن منه، فتكون وهو االسِتثناء فتأيت يف مجلة فيها م) األول(

 غَري"وعلى هذا فتعرب " عدما ب باع، " إالَّ"إعرابواِزه واالتصِب، وجِن النيعفصيل من تعلى الت
ما " و "ما ذهب األصحاب غري علي"و ". أقبلَ األهلُ غري أمحد"واإلعراِب علَى حسِب العوامل حنو 

املُِجد يف حرفها" إال"انظر " (إالَّ"وغري ذلك من األحكام اليت تقدمت يف " تعلَّم غري.(  
.عنه يف أحكام املُستثْىن" غري" فيجر باإلضافَِة وناب - وهو املُستثىن يف املعىن -أما حكم االسم تعدها   

قام القوم غري زيدٍ : "ة اللَّفظ، ومراعاةُ املَعىن، تقولفيجوز فيه مراعا" غري"وأما حكم تابع املستثىن بـ 
ما : "وتقول" إالَّ زيداً": "غَري زيد"فاجلر على اللَّفْظ، والنصب على املَعنى، ألنَّ معىن " وخالٍد وخاِلداً

يٍد وعمٍروز غري وبالرفع على معىن" قام أحد باجلَر :إالَّ زيد.  
هنا " غري"فـ " ِعندي درهم غَري جيٍد: "حيث ال يتصور االسِتثناء، حنو" غري"الوصف بـ وهو ) الثاين(

ها، أَتبعتها إعراب ما قَبلَ" غَري"جيداً مل يجز، وإذا وصفْت بـ " إالَّ: "ولو قلت" درهم"ِصفَةٌ لـ 
".مررت برجٍل غري أمٍة: "هذه أن يكونَ ما قَبلها يضدق على ما بعدها تقول" غري"وشرط   

فَِمن اضطُر غري باغٍ {: الناِفية، فتنصب على احلال، كقوله تعاىل" ال"مبعىن " غري"أنْ تكونَ ) الثالث(
: ائعاً ال باِغياً، ومثلُه قوله تعاىلفمن اضطر ج: أي " ) 2"من سورة البقرة " 173"اآلية (} وال عاٍد

" ).33"من سورة األحزاب " 53"اآلية (} إىل طَعاٍم غَير ناظِرين إناه{  
).8يف اإلضافة (=حبث يف ِبنائها، إذا أضيفت ملبين " غري"ولـ   

".غري"على " الـ "هل تدخل : مالحظة  
املَسائل : "ن احلسن بن أيب احلسن النحوي يف كتابهع" ذيب األمساء واللُّغات"نقَلَ النووي يف ِكتاِبه

 كما ال - أي غري -هذه : وقالوا" غري وكُل وبعض"منع قوم دخولَ اَألِلِف والالَّم على ": السفَرية
" غري وكل وبعض"على " ألْ"وِعندي أنه تدخل : تتعرف باإلضافة، ال تتعرف باأللف والالم، قال

هذا ألنَّ اَأللف والالم هنا لَيسا للتعريف، " فعل الغري ذلك: "فيقال)  كل وبعض يف حرفيهماانظر(



} فإنَّ اجلَنة هي املأوى{: كقوله تعاىل") غري"كما يف التاج حبث (املُعاِقبة لإلضافَِة، وذلك : ولكنها
 قد -ما يف التاج وذيب األمساء  ك- على أنه : ، أي مأواه")79"من سورة النازعات " 41"اآلية (

يحمل الغري على الضد، والكُلِّ على اجلُملَِة، والبعِض على اجلُزء فيصح دخولُ الالَِّم علَيها ذا املعىن 
  .؟ ما أَظُنه سِمع"غري"على " أل"هذا ِمن الناِحية النظَرية، فهل سِمع من العرب دخولُ : أَقُول

  
  
 


