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أسلوب االستثناء يف اللغة االكدوة 

- دراسة مؼارنة يف ضوء الػصحى واللغات العاربة - 

 زهري ضياء الدون الرفاعي. د.م

 18/6/2008: تاروخ الؼبول 5/5/2008: تاروخ التؼدوم

املؼدمـــــة 

بالرغـ مف االىتماـ الكاسع الذم حظيت بو المغة االكدية مف الباحثيف في 
، إال )**(مجاؿ المغات القديمة، كتحديدان تمؾ التي تنتمي إلى عائمة المغات العاربة

أنيا ما زالت بحاجة إلى تغطية عدد مف المكضكعات الميمة التي لـ تتطرؽ ليا 
الدراسات المغكية كاألبحاث الخاصة بالمغة االكدية، كمنيا ما يتعمؽ بباب 

االستثناء، عمى الرغـ مف أىميتو في الدراسات المغكية الخاصة بالمغات العاربة 
. األخرل كالمغة العربية

كقبؿ الدخكؿ في مكضكع االستثناء كأدكاتو، البد مف الكقكؼ عمى معنى 
.االستثناء كحدِّه عند عمماء المغة  

                                                 
 جامعة المكصؿ/ كمية اآلثار/ قسـ اآلثار .

 "مصطمح حديث أطمقو عدد مف الباحثيف عمى مجمكعة العائمة المغكية التي " المغات العاربة
، ككف المصطمح األخير أخذ منحىن سياسيان كعنصريان، "المغات السامية"كانت تعرؼ بػ 

منسكب إلى أقدـ مف سكف الجزيرة العربية حسبما كرد في كتب " المغات العاربة"كمصطمح 
- البابمية )المغة االكدية : لممزيد حكؿ ىذا المكضكع يراجع عامر سميماف. األنساب العربية

. 66-53 ص– (ـ2005-ىػ1426)طبعة منقحة كمزيدة -  المكصؿ– (اآلشكرية
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فاالستثناء في المغة، مف ثني، كىك تكرير الشيء مرتيف، أك جعمو شيئيف 
ككؿ شيء ثػيني بعضو . (1)ثنيت الشيء ثنيا: متكالييف، أك متباينيف، كذلؾ قكلؾ

. (2)عمى بعض أطكاقان، فكؿ طاؽ و مف ذلؾ ثني
أما أصطالحان فقد ذىب عمماء المغة مذاىب عدة في باب االستثناء، كييعد 

، أكؿ مف كضع حدَّ اإلخراج لو، (ىػ180ت)سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف 
 إال أف النحكييف بنكه عمى ما .(3)بالرغـ مف ككنو لـ يضع حدان متكامال ن لالستثناء

الذم قاؿ في باب  (ىػ392ت)أخرجو سيبكيو، كمنيـ ابف جني، أبك الفتح عثماف 
ىك أف تػيخرج شيئان مما أدخمت فيو غيره، أك تدخمو شيئان مما أدخمت فيو : "االستثناء

، فقد قاؿ في (ىػ672ت)أما ابف مالؾ، جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل . (4)"غيره
. (5)أك ما في معناىا" إال"ىك اإلخراج تحقيقان أك تقديران بػ : "حد االستثناء

كمف أقكاؿ المحدثيف في حد االستثناء، ما ذكره الشيخ مصطفى الغالييني 
أك إحدل أخكاتيا مف أدكات االستثناء، مف حكـ ما " إال"ىك إخراج ما بعد : "إذ قاؿ

: المستثنى، كالمػيخػىرجي منو: كالمػيخػىرجي يػيسمى. جاء التالميذ إال عميان : قبمو، نحك
". (6)مستثنى منو

ىذا جانب مٌما قيؿ في االستثناء كحدِّه، أما فيما يتعمؽ بجممة االستثناء 
كمف . المستثنى منو، كالمستثنى، كأداة االستثناء: فتتألؼ مف ثالثة كحدات، ىي

                                                 

المجمع العممي - عبد السالـ ىاركف:  تحقيؽ–معجـ مقاييس المغة :  ابف فارس، أبك الحسيف احمد(1)
 . (ثني)، مادة 391 ص– (ـ1979-ىػ1399)1 ج–العربي 

 .  (ثني)، مادة 78 ص–( 1965) بيركت–أساس البالغة :  الزمخشرم، جار اهلل أبك القاسـ محمد(2)

 –أسمكب االستثناء في القرآف الكريـ بيف النحك كالبالغة : عمر قاسـ الشجراكم عزاـ (3)
محمد حسف . محمد بركات أبك عمي ك د. د.أ:  إشراؼ–أطركحة دكتكراه غير منشكرة 

كقد عرض الباحث آراء عمماء المغة كالنحك حكؿ . 11ص (1991) األردف–عكاد 
. االستثناء بشكؿ كاؼو 

 .  139 ص– (ـ1982-ىػ1402)1 بغداد ط–حامد المؤمف :  تحقيؽ– الممع في العربية (4)

-ىػ1387) مصر –محمد كامؿ بركات :  تحقيؽ– تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (5)
 .  101 ص– (ـ1967

 .   498 ص–( 2004)1 لبناف ط–كككب ديب دياب :  بعناية– جامع الدركس العربية (6)



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 509 

المغكييف مف شبو حالة االستثناء بعممية الطرح، التي تػيبنى كذلؾ عمى ثالثة أركاف، 
كنالحظ أف ليذه المصطمحات . المطركح منو، كالمطركح، كعالمة الطرح: ىي

الرياضية، ليا ما يقابميا تمامان في أسمكب االستثناء، فالمطركح منو يقابمو أك يماثمو 
" إال"المستثنى منو، كالمطركح يقابمو المستثنى، كعالمة الطرح يقابميا أداة االستثناء 

. (1)أك إحدل أخكاتيا

أدوات االستثناء 

حكت المغة االكدية عمى مجمكعة مف األدكات النحكية التي استعممت في 
باب االستثناء، بيد أنو مف خالؿ مراجعة تمؾ األدكات في المعاجـ االكدية 
المعركفة، كالمدكف معظميا بالمغة االنكميزية، الحظنا أف الباحثيف األجانب 

". عدا: "بمعنى" apart from"أك ". بدكف: "بمعنى" without"استعممكا مصطمح 
لترجمة تمؾ األدكات جميعان، مما أفقدىا قيمتيا الصرفية كالنحكية كالمغكية، لذلؾ 

كجدنا مف الضركرم التعريؼ بكؿ أداة، كمقارنتيا مع مثيالتيا مف أدكات االستثناء 
كتجدر اإلشارة إلى أننا لـ نعتمد التسمسؿ . في المغات األخرل الشقيقة لمغة االكدية

: اليجائي لؤلدكات، إنما قػيدمت بحسب أىمية األداة، كعمى النحك اآلتي
 

 illaِاالّ  
ـ أدكات االستثناء، كقد  ُي مف أشير أدكات االستثناء، عدَّىا النحاة العرب أي

: ، إذ يقكؿ سيبكيو عنيا"إال"حػيممت األدكات األخرل عمييا، لتضمنيا معنى األداة 
فغير كسػًػكل، كما " إال"كما جاء مف األسماء فيو معنى " إال"فحرؼ االستثناء، "

كأقر بذلؾ ابف . (2)"فال يككف كليس كعدا كخال" إال"جاء مف األفعاؿ فيو معنى، 

                                                 

 .  315 ص– (ت.د) 4 ط 2 ج– مالنحك الكاؼ:  عباس حسف(1)

 –عبد السالـ ىاركف :  تحقيؽ–كتاب سيبكيو : أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو، (2)
. 309 ص– (ـ1968-ىػ1388 )2القاىرة ج



- دراسة مؼارنة يف ضوء الػصحى واللغات العاربة - أسلوب االستثناء يف اللغة االكدوة 

 زهري ضياء الدون الرفاعي. د

 510 

، " إال"كحرفػيوي المستكلي عميو : "جني عندما ذكر كتػيشىبو بو أسماءه كأفعاؿه كحركؼه
". (1)ليس، ال يككف، عدا، حاشا، خال: غير كسػًػكل، كاألفعاؿ: فاألسماء

 كىي .(2)"إال ٌ : "بمعنى" illaًاالٌ  "ككردت األداة في المغة االكدية بصيغة 
ilāًاال "كذلؾ أيضا في المغة العربية، كفي اآلرامية القديمة 

كأما في اآلرامية ". (3)
إالٌ  "فتمفظ  (مف بعض القرل الكاقعة في سكريا)المحكية في الكقت الحالي 

illā
(4) ."

في المغة االكدية، نقرأ ما كرد في المثاؿ " إال"كمف الشكاىد عمى األداة 
: اآلتي
 il – la ušuzzu  ša (PN) (س)ؿى ايشػيزُّ - ًالػ 

 .(5)"(س)إال بحضكر "

إنما ىي " إال"كيرل بعض المغكييف العرب، أف أداة االستثناء العربية 
، كىك المشيكر مف مذىب (ىػ207ت)كمنيـ الفراء " ال"ك " إف"مركبة مف 

التي تنصب األسماء " إفَّ "مركبة مف حرفيف " إال"الككفييف، فقد ذىب إلى أف األداة 
، فخففت النكف كأيدغمت في "إفَّ  ال"التي لمعطؼ، فصارت " ال"كترفع األخبار، ك 

، لثبت صحة ما ذىب إليو  "illaإالَّ "كلك قارنا ذلؾ مع األداة االكدية . (6)الالـ

                                                 

 .   139ص- مصدر سابؽ:  ابف جني(1)

 عامر سميماف، كعمي ياسيف احمد، كعبد اإللو فاضؿ، كبييجة خميؿ إسماعيؿ، كنكالة (2)
 .  107 ص– (ـ1999-ىػ1420 )1 بغداد ج–المعجـ االكدم : احمد متكلي

بكنا(3)  .   268 ص– (ـ2001) اربيؿ–عزيز نباتي :  تقديـ كنشر–قكاعد المغة االرامية :  البيرا 

 دمشؽ – (في معمكال كبخعا كجبعديف)االرامية المحكية :  حنا يكسؼ فضمك فرانسيس(4)
 .  46 ص– (ـ1992)

(5) CAD, I, p.81:b. 

كمف . 76 ص– 2ج1 ـ– (ت.د) الطبعة المصرية –شرح المفصؿ : ابف يعيش (6)
ينظر . ليست مركبة بؿ ىي كممة كاحدة"إال"النحكييف مف خالؼ ذلؾ كذكر بأف األداة 

 (.   3) ، اليامش319 ص–مصدر سابؽ : عباس حسف
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في، : "بمعنى" inaإفى  " كذلؾ مف حرفيف األكؿ )*(الفراء، فاألداة االكدية مركبة
الذم يقابؿ الحرؼ العربي " إف"كنعتقد أف ىذا الحرؼ ىك ". (1)عمى، خالؿ، مف

. (2)ال: كيعني" lāال "أما الحرؼ الثاني مف األداة فيك . الناصب لؤلسماء" إف"
كنفترض أف . كىي مف أدكات النفي في االكدية كفي شقيقاتيا مف المغات العاربة

كأداة نفي أك نيي، بؿ " inaًافى " مع الحرؼ األكؿ ةىذا الحرؼ لـ يرد في تركيب
في المغة العربية كىك الحرؼ " إال"كرد حرؼ عطؼ يقابؿ الحرؼ الثاني مف األداة 

". ال"
 
h َل(*)*

ela  
: كرد في المثاؿ اآلتي. (3)إال: كيعني" ela ؿى h"كمف حركؼ االستثناء 

h – ُى – ؿى  كػى  e- la  ka – a – ti ًت – اى

 (4)إال أنت
في المغة " h e"، ألف حرؼ "عدا: "قد تعني" ela ؿى h"كنفترض أف األداة 

أما الحرؼ ". عيف: "بمعنى" nuēبػفى h !"االكدية يقابؿ حرؼ العيف، كما في 
بدؿ بحرؼ الداؿ لغايات صكتية، أم  ُي الثاني مف األداة كىك الالـ، فقد يككف قد أي

                                                 

النحت : الديف سعيد الرفاعيحكؿ النحت كالتركيب في المغة االكدية، يراجع زىير ضياء )*( 
-ىػ1429 )50ع - آداب الرافديف– دراسة مقارنة –كالتركيب في المغة االكدية 

. (ـ2008
 109 ص–المعجـ االكدم  (1)

(2) AHw, 1, p.520:a. 

لػىمف   elat ،hلػىت   ela" ،h ؿى   h"أشارت المعاجـ االكدية إلى أف األدكات  (*)* 
elaman "مصكغة مف حرؼ الجر ..h ؿيeluفكؽ، عمى : ، بمعنى(CDA, p.71:a) ،

ألنو " ؿي h"مستقؿ بذاتو كغير مصكغ مف حرؼ الجر " elaؿى h"كنعتقد أف حرؼ االستثناء 
ت ك hال يكجد معنىن مشترؾ أك صمة نحكية ما بيف الحرفيف، أما األدكات  ُى لػىمىف، فيما hلػى

    .بإضافة لكاحؽ صرفية" ؿى h"مصكغتاف مف الحرؼ 

 .  131 ص–  المعجـ االكدم (3)

(4) CAD, E, p.74:a 
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في المغة العربية، كجاءت في المغة " عدا"كتقابؿ ". eda دى h: "إف أصؿ األداة
، في حيف كردت في المغة النبطية بييئة blt"(1)"ك " d > "الكنعانية بصيغة 

"bl<d"(2) كفي الميجة الصفاكية ،"< d" كفي العربية الجنكبية "< dt"(3) .
ذلؾ أف الحرؼ األكؿ " إال"ىك األداة " ela ؿى h"كالفرضية الثانية أف الحرؼ 

"h  e " ًا " يػيقرأ في بعض الحاالتi" فعمى سبيؿ المثاؿ الفعؿ االكدم " hشي   بػ!ػپ
epēšu "شي –ػي پ- ػ پاً : "في حاالت كثيرة بالصيغة اآلتية"يرد ". عػىمؿ، فػىعػىػؿ: "كيعني 

"ip–pu-šu .كيأتي كذلؾ بصيغة"h - ش–ػً پ A– ًؾى – ا e–pi–ši–i-ka")*( . ذلؾ
. أف كال الحرفيف يستعمالف في حاالت كثيرة لمداللة عمى صكت أك حركة كاحدة

كبالتأمؿ في معاني ىذه األداة كاألدكات األخرل المشابية ليا التي سيرد 
" مف دكف"كأحيانا " كغير"الحديث عمييا الحقان، نجد انيا حػيممت عمى معاف و أخرل 

كؿ مكضع جاز فيو االستثناء بػ : كالدليؿ عمى ذلؾ ما ذكره سيبكيو عندما قاؿ
كأيد ذلؾ ابف " (4)إال َّ زيد: "فكأنؾ قمت. غيري زيدو : ، جاز بغير، فإذا قمت"إال"

كما أف غير ال تدخؿ في االستثناء إال في المكضع الذم ضارعت : "السراج بقكلو
كبالرغـ مف أنو ال تكجد أداة استثناء في المغة االكدية، تقابؿ األداة " (5)إال"فيو 

 ؿى h"في العربية، إال أف معظـ الصيغ التي كردت فييا أدكات االستثناء " غير"
ela " ك"h لػىت elat " ك"h الفي elānu" أك "غير" ضارعت في معناىا لؤلداة ،

                                                 

دراسة صكتية صرفية داللية مقارنة في ضكء المغات )المغة الكنعانية : يحيى عبابنة   (1)
 .  412+438 ص– (ـ2003-ىػ1424 )1طاألردف - (السامية

دراسة صكتية صرفية داللية مقارنة في ضكء الفصحى )المغة النبطية : يحيى عبابنة  (2)
 .    301ص - (2002 )1طعماف - (كالمغات السامية

 – (في ضكء الفصحى كالمغات السامية)النظاـ المغكم لميجة الصفاكية :   يحيى عبابنة(3)
 .   280 ص–( 1997)جامعة مؤتة 

، كتحديدان ما يتعمؽ بالفعؿ CADىنالؾ العديد مف األمثمة عمى ذلؾ، كردت في المعجـ  )*( 
"h بػشي  !ػپepēšu " 235 إلى 191في الصفحات .

 .  344- 343 ص–مصدر سابؽ :   سيبكيو(4)
عبد الحسيف . د:  تحقيؽ–األصكؿ في النحك :   ابف السراج، أبك بكر محمد بف سيؿ(5)

 .  348 ص–( 1973 )– 1 ج– النجؼ –الفتمي 
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، كال يفقدىا ذلؾ معنى االستثنائية فيما لك "غير"أنيا حػيممت ضمنيان عمى المعنى 
كليس ذلؾ فقط بؿ نجد في كثير مف األمثمة أف ". إال"أك " عدا"أك " غير"ترجمت بػ 

المعنى يككف أكثر دقة كتعبيران باستعماؿ أم مف تمؾ المعاني بحسب مقتضى 
. السياؽ، كمتطمبات المعنى

" إال"لحرؼ االستثناء " غير"كمف الشكاىد في المغة العربية حكؿ مضارعة 
في " إال"فػ . (1)"لك كاف فييما آلية إال اهلل لفسدتا"نقرأ ما جاء في قكلو تعالى 

. (2)في اآلية الكريمة، كىي كصؼ لآللية، أم آلية غير اهلل" غير"مكضع 
 

h لـَت elat 
 كمف الحركؼ األخرل التي استعممت في باب االستثناء الحرؼ 

"hلػىت elat "الحرؼ السابؽكىك نفسو ".(3)إال، عدا: "كيعني " h ؿىela " 
atاىت "أيلحقت بو الالحقة الضميرية 

: كما يرد كذلؾ لمداللة عمى الظرفية ليعني". (4)
 :كمف شكاىده كأداة استثناء نقرأ ما كرد في المثاؿ اآلتي" (5)بجانب، فضال ن عف"

شػ  rašûtu ------ e-lat لػىت – h--- تي ،رى

 2س)ك  (س) ًافى مػيخِّ Hاى نػٌػ
f  )annâ ina mujji (PN) u (

f

PN2) 

 ummišu ايمػػِّشي 

 .(6)ايموً  (2س)ك ( س)عدا ىذا عمى ( آخر)إدعاء  (يقاـ ال)

                                                 

 .  22:   سكرة األنبياء، اآلية(1)

-ىػ1418 )2 مكة المكرمة ط– (قكاعد كشكاىد)النحك القرآني :  جميؿ احمد ظفر(2)
في ىذه اآلية الكريمة ال " غير" كمف النحاة مف ذكر بأف استعماؿ 334 ص– (ـ1998

يصح فييا االستثناء بحسب تفسيره لآلية الكريمة، يراجع بخصكص ذلؾ فاضؿ صالح 
 . 224 ص– (ـ2007-ىػ1428 )2-1 ج1 لبناف ط–معاني النحك : السامرائي

 .    131 ص–  المعجـ االكدم (3)

(4) Soden, w. von, Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma 
(1952), p. 206 = GAG.  

 eli+atكقد ذكر الباحث أف أصؿ االداة   
 .   131 ص–  المعجـ االكدم (5)

(6) BRM 1 84:14. 
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h  النُن/hبـنُن !لـelānu/elēnu 
ضمف مجمكعة أدكات االستثناء المصكغة " elānu الفي h"كيأتي الحرؼ 
 إلى anu"(1)اىفي "، كذلؾ بإضافة الالحقة الظرفية "ela ؿى h"مف حرؼ االستثناء 

: كنقرأ ما جاء في المثاؿ اآلتي". (2)إال، عدا: "نيايتة ليعني
 – نػي – 2 لػى – hبػمي اىتَّ !بػ [اىتَّ ]اىبي 

  [ؾى ]
abī[atta] bēlī  atta  e – lá – nu 
– [ka]  

 abam šaniam ula išu اىبػـى شػىنيئىـ ايؿى ًاشي 
(3)ال يكجد أب ثافو  [ؾى ]عدا  (كما)أبي، أنت سيدم  [أنت]

 

: بالحمؿ عمى المعنى، كما في المثاؿ اآلتي" غير"كقد ترد األداة لتعني 
ـ  !رَّـ شػ ي أ hبػػرى

  urram šēram   e – le- ni – ia م  –نػً  - :لػ-   

 la tarašši ال تػىرىشِّ 
(4)مف اآلف فصاعدان ليس لؾ غيرم

 

 "إلى " anuاى في "كفي حاالت كثيرة جاءت األداة بصيغة أخرل قػيمبت فييا 
h فيenu " كالسبب في ذلؾ أف معظـ المصطمحات االكدية التي تحكم عمى

سكاء في أكليا أـ في كسطيا، يحدث فييا غالبان قمب في المكاحؽ " h e"المقطع 
فعند جمعو جمعان ". رجؿ: "بمعنى" bēluؿي بػ!بػ"كاإلضافات، نحك ذلؾ المصطمح 

ـي بػ!ا"مؤنثان سالمان، تصبح فيو عالمة الجمع  في " ātumاتػـي "بدال ن مف " ētumت
في حالتي النصب كالجر، " ātimاىتػًـ "بدال ن مف " timēتػًـ بػ!ا"حالة الرفع، ك 

                                                 

مف حركؼ الجر " الفي  h" أشارت كتب النحك لمغة االكدية، إلى أف حرؼ االستثناء  (1)
ينظر . إلى جذع االداة" enu في  h"أك  " anuاى في  " المركبة، كذلؾ بإضافة الالحقة 

   .215+209 ص– مصدر سابؽ – (اآلشكرية- البابمية )المغة االكدية : عامر سميماف

(2) CAD, E, p.84:a. 
(3) CAD, E, p.86:a. 
(4) TCL  18  83:13. 
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ػتػًـ بػ!لػبػ!ػب"أك " bēlētumبػتػـي !لػبػ!ػب"بمعنى أف االسـ يجمع بالشكؿ االتي 
bēlētim"(1) . أما عف أداة االستثناء بصيغة" hفي بػ!لػelēnu"فنقرأ ما نصو ، :

h –شى يمػٌػىكُـّ   بػيزُّخ   (س)في  - : لػe – le – nu (PN) ša illakakkum 
buzzuj 

(2)(الخزم)جمب لؾ العار  (س) (عدا)إال  (ال أحد)
 

 

h المـَن elāman  
" manمػىف "بالالحقة الصرفية " ela ؿى h"كقد يػيمحؽ حرؼ االستثناء 

" ela ؿى h"لتضيؼ حرفان آخر إلى مجمكع أدكات االستثناء المصكغة مف الحرؼ 
. (3)"عدا: "بمعنى" elāman المػىف h"كىك حرؼ االستثناء 

 

 baluبـَلُن 
مف األدكات التي استعممت أيضا في باب االستثناء في المغة االكدية 

، غير أف األداة "بال"كيقابؿ في المغة العربية . (4)"بال: "كيعني" baluبػىؿي "الحرؼ 
ال ترد في المغة العربية أداة استثناء، بؿ تأتي حرؼى نفي مؤلفان مف الباء كالالـ، 

. (5)خالفان الستعماليا في االكدية أداة استثناء، أك أداة صمة في بعض األحياف
يدخؿ " بال"كبالرغـ مف أنو ال يكجد ما يشير في المصادر العربية إلى أف الحرؼ 

في باب االستثناء، إال أنو يمكف الحديث عف ككنو يرد أداة استثناء في بعض 
. الحاالت تضمينان 

                                                 

 – رسالة ماجستير غير منشكرة – دراسة مقارنة –االسـ في المغة االكدية :  كركاف عامر سميماف (1)
 .  55 ص– (ـ2001-ىػ1422) المكصؿ – ؿخالد سالـ إسماعي. ـ.أ: إشراؼ

(2) VAS  16  128:9. 
(3) CDA, p.68:b. 

 .  156 ص– المعجـ االكدم  (4)

 . 156 ص–  المعجـ االكدم (5)
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بصيغة متشابية في المغات العاربة جميعيا، فيي في " بال"ترد األداة 
baluبػىؿي "، كفي االكدية "بال"العربية 

blبًػؿ "، كفي الكنعانية "(1)
، كفي العبرية "(2)

baliبػىؿ ً "
balāبػىال "بكسر الباء، أك " bilāبًػال "، كفي االكغاريتية "(3)

(4) ."
في المغات العاربة، لـ ترد مضمكمة كما ىك الحاؿ " بال"كنالحظ أف األداة 

في المغة االكدية، فما السبب في ظيكرىا عمى األداة؟، يقكؿ عنيا الباحث 
مكسكاتي، إنما ىي ضمة الظرؼ، أك القمب المكاني، فتبدك متصمة بالحرؼ نحك 

ina libbuًافى لًػبُّ "
لذلؾ فإف الصيغ األخرل لؤلداة في بقية المغات تبدك ". (5)
. متناغمة مع بعضيا

استثنائية نقرأ ما جاء في " baluبػىؿي "كمف األمثمة عمى استعماؿ األداة 
: ، بالحمؿ عمى المعنى"بدكف: "المثاؿ اآلتي، الذم كردت فيو األداة بمعنى

 
 ba-lu-u-a LÚ.NAM ناـ. 2لكا ى - اي - لػي - ػى ب

 ul ippaqidػٌػىقػًد پايؿ يػ

(6)دكني (مف)لف يعيف حاكـ 
 

: بالحمؿ عمى المعنى، كما في المثاؿ اآلتي". إال: "بمعنى" بال"كذلؾ تأتي األداة 
mamman 2 شي – لػً – بػى مػىمػَّف ًافى 

)*(
 ina ba-li-šú 

                                                 

 .156 ص–  المعجـ االكدم (1)

 .   49 ص– مصدر سابؽ –المغة الكنعانية :   يحيى عبابنة(2)

. 54 ص–( 1998) اربد –مقدمة في قكاعد االكغاريتية : إسماعيؿ  خالد (3)
. 59 ص–نفسو   المصدر (4)
 –( 1964) كيسبدف–مدخؿ إلى نحك المغات السامية المقارف : مكسكاتي كآخركف  سباتينك (5)

 (ـ1993-ىػ1414 )1 بيركت ط–ميدم المخزكمي كعبد الجبار المطمبي : ترجمة كقدـ لو
. 161 ص–

(6) CAD, B, p.72: a. 

: كيعني" man  man مػىف  –مػف " مف الضمائر المبيمة في المغة االكدية، كأصمو )*( 
المغة االكدية : ينظر عامر سميماف" ال أحد: "كفي حالة النفي يصبح المعنى" أحد"
.  198 ص–مصدر سابؽ - (اآلشكرية- البابمية )
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 la ibannâ  niklāte : نػًكالتHال يبػىنػ

(1)فنيان إال ىك (ال يبني ببراعة)ال احد يستطيع أف يعمؿ إبداعان 
 

 balātبـَالت 
بمكاحؽ صرفية، كما في األداة " baluبػىؿ "كقد يػيمحؽ حرؼ االستثناء 

". (2)بال: "، لتعني"tāاىت "فقد ايضيفت إلييا الالحقة الضميرية ". balātبػىالت "
كمف شكاىدىا في باب االستثناء ". (3)بدكف: "فضال عف ككنيا أداة صمة بمعنى

: نقرأ ما نصو
h 2لك اىت – لػى –بػى -----  جًػرتي  egirtu ----- ba – la – at  LÚ 

 ػىتِّ پ ال تػى  ي بػ!ػؽ
 

qēpu
)*(

la  tapatti 

(4)ال تفتح الرسالة بال حضكر المندكب
 

، قد يػيحمؿ عمى المعنى "balātبػىالت "كنمحظ في المثاؿ أف حرؼ االستثناء 
: فيمكف أف يقاؿ". مف دكف"أك " إال"لمداللة عمى 

" ال تفتح الرسالة إال بحضكر المندكب"
: أك

" ال تفتح الرسالة مف دكف حضكر المندكب"
 

 balūtبـَـلوت 
حرؼ االستثناء " baluبػىؿي " كمف حركؼ االستثناء المصكغة مف األداة 

balūtبػىمكت "
. إلى نيايتو" ūtايكت "، كذلؾ بإضافة الالحقة الصرفية"(1)

                                                 
(1) Ibid. 

   .156 ص– المعجـ االكدم (2)

(3) CAD, B, p.45:b.  

 كظيفة إدارية دبمكماسية، ظيرت في بالد آشكر، تشابو كظيفة السفير في الكقت  ي بػ!ػالؽ  )*(
 رسالة –نظاـ االتصاالت في بالد آشكر : الحالي لممزيد ينظر زىير ضياء الديف سعيد

-ىػ1421) المكصؿ –عمي ياسيف احمد . د.أ:  إشراؼ–ماجستير غير منشكرة 
  . 80-76 ص– (ـ2000

(4) CAD, B, p.45:b. 
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  ūlaأوَل 
حرؼ عطؼ " ūاي "مركبة مف حرفيف األكؿ . )*(إال: أداة استثناء تعني

" lāال "أما الحرؼ الثاني فيك أداة النفي ". (2)أك، لكف: "ك، كيرد بمعنى: بمعنى
كمف الشكاىد عمى ". ال"كتقابؿ أداة النفي في المغة العربية ". (3)ال: "كتعني

: استعماؿ ىذه األداة في باب االستثناء نقرأ ما نصو
 a-na (māt) (GN) a-na (mat) (مات) فى –اى  (ـ ج)(مات) فى –اى 

 la  ta-da-na  u-la-ma-a(GN2)   اى – مػى – لػى – فى اي – دى –ال تػى  (2ج.ـ)

  n la  ú-ra-ma-ku-nu a-na šadê فى شىد– في اى – كػي – مػى – رى – 2ال اي 
 la te-le-aاى  - : لػ– ;تػال 

إال لف ادعؾ تصعد إلى ( ك )(2ج.ـ)كبالد  (ج.ـ)ذلؾ إلى بالد  (تسمـ)ال تعطي
(4)الجبؿ

 

. أك غير" مف دكف: "بمعنى "ūlaأكؿى "كمف باب الحمؿ عمى المعنى ترد األداة 
: كما في المثاؿ اآلتي

  ukka EN ul[ullān]  اىؿ ًايفػػؾَّ [أاٌلنػ]

 i-da-an  di-nu في -  اىف  ًد – دى –ًا 

(5)(قكم)حكـ  (يكجد)دكنؾ سيد ال  (مف)
 

، قد كرد بعدة صيغ، "ūlaأكؿى "كتجدر اإلشارة إلى أف حرؼ االستثناء 
في حيف كرد " ūlأكؿ "أك " ūlaأكؿى "ففي االكدية القديمة غالبان ما يرد بصيغة 

ūlأكؿ "أك " ūlūmaأكلكـى "خالؿ العصر البابمي القديـ بصيغة 
(1) ."

                                                                                                                       
(1)  CAD, B, p.76:a. 

 .أك:  كردت األداة في المعاجـ االكدية بمعنى)*(

(2) CDA, p, 420:a. 
(3) AHw, 1, p.520:a. 
(4) ND  2715: 26-29-Saggs, Henry.W.F, The Nimrud Letters (1952)- 

British school of Archaeology in Iraq (2001), p.155. 
(5) CAD, D, p.103:b. 
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 adiَاِد 
قد ترد في بعض استعماالتيا " حتى"ذىب بعض النحكييف العرب إلى أف 
كمف شكاىدىـ عمى ذلؾ ". إال"أداة ن استثنائية، لتضمنيا معنى أداة االستثناء 

: (صمى اهلل عميو كسمـ)حديث رسكؿ اهلل 
كؿ مكلكدو يكلد عمى الفطرة حتى يككف أبكاه ىما المذاف ييكدانة أك "
" (2)ينصرانةً 

: كنحك ذلؾ قكؿ الشاعر
 (3)ليس العطاءي مف الفضكؿ سماحة ن      حتى تجكد كما لديؾ قميؿ

إال أف تجكد، عمى االستثناء : كالقصد
adiاىًد "في المغة االكدية بييئة " حتى"كقد كردت األداة 

كىي في " (4)
د  أ"أما في الكنعانية فيي " حتى"العربية  d> ُى

ًد  أ"كفي العبرية ". (5) ، "aḏ>ُى
، كفي االرامية "aḏ>اىًد "، كفي السريانية "ad>د  ى ا"كذلؾ ىي في المنداعية 

د  أ"الييكدية  د  أ"، كالسكقطرية "d>أد "أما في العربية الجنكبية فيي "  ad>ُى ُى
<ad" اىٌد  "، كفي الحبشية<add

d>أد "كفي المغة المؤابية " (6)
(7) ."

في باب االستثناء، بالحمؿ عمى " حتى"كمف الشكاىد عمى استعماؿ 
: المعنى، نقرأ ما جاء في المثاؿ االتي

 a-di šu – šu – úr awēlê ana اىفى eبػمػ!  اىك2 اير– شػي – ًد  شػي –اى 

 kapri – ia ul allikam م  ايؿ  اىلػِّػكػـى- ػرً پكػىػ

                                                                                                                       

  .221 ص–مصدر سابؽ - (االشكرية- البابمية )المغة االكدية : عامر سميماف  (1)

 –مصدر سابؽ : ، نقالن عف عزاـ عمر قاسـ الشجراكم126 ص3 جػ– صحيح البخارم  (2)
. 35ص

 .  35 ص–مصدر سابؽ :   عزاـ عمر قاسـ الشجراكم(3)

. 55 ص–   المعجـ االكدم (4)
 . 307 ص– مصدر سابؽ –المغة الكنعانية :   يحيى عبابنة(5)

 .282 ص– مصدر سابؽ –المغة النبطية :    يحيى عبابنة(6)

دراسة صكتية صرفية داللية مقارنة في ضكء )المغة المؤابية في نقش ميشع :   يحيى عبابنة(7)
 .32ص - (2000 )1 األردف ط– (الفصحى كالمغات السامية
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(1)لف اغادر قريتي حتى رحيؿ الرجاؿ
 

. رحؿ الرجاؿ، عمى االستثناء (اذا)إال : كتقديره
 laššuلـَشُّ 

" lāال "منحكت مف أداة النفي ". (2)ليس، ال يكجد: "فعؿه ماض و بمعنى
 "išû ،ًاشػ"كمف الفعؿ . في المغة العربية" ال"كتقابؿ حرؼ النفي ". (3)ال: "كتعني
، يقابؿ في المغة العربية ". (4)كجد، يكجد: "بمعنى ". ليس"كالمصطمح االكدم لػىشُّ

layt: "كفي السريانية
layt"، كذلؾ ىي في االرامية "(5)

، في حيف أنيا في "(6)
Aēn"العبرية 

(7) ."
في باب االستثناء بالحمؿ عمى " ليس"لقد تحدث النحكيكف عف استعماؿ 

ما أتاني القكـي ليس : ، كذلؾ نحك قكلؾ"إال"المعنى لمضارعتو ألداة االستثناء 
في المغة االكدية أداةي استثناء بالحمؿ " ليس"كمف الشكاىد عمى استعماؿ . (8)زيدان 

: عمى المعنى نقرأ ما نصو
 ina mujji elippâni. (MEŠ) šaشى  (ميش)فً  Hػٌػ لػً hًافى مػيخِّ 

فً   مػى -  اىنػ –ػير پ-   يشػ 2لػً - شػىرُّ بػً 
  اى –

šarru be – lí iš – pur – an –ni 
ma – a 

 ina qaqqadi arji ú- ga – mur  مػير– جػى –ًافى قػىقػًَّد ارًخ  اي 

  ma-a ú-ma-a arji.(MEŠ) (ميش).  اى  ايرخً – مػى – اى  اي –مػى 

 gab-bu ug-da-ad-me-ruري  - : مػ– اىد –دى - بي  ايجػ - جػىبػ 

 ma-a elippâni. (MEŠ) la-a-šú-u – اى –لػى  (ميش).  ف ً Hػٌػ  ًلػh اى  –مػى 

                                                 
(1) CAD, A/1, p.117:b. 
(2) AHw, 1, p.539: b. 
(3) CDA, p.173: a. 

 .  105 ص– المعجـ االكدم (4)
   .205 ص–مصدر سابؽ :  سباتينك مكسكاتي كآخركف (5)

   568 ص–( 1992 )2 لبناف ط–دركس المغة العبرية :   ربحي كماؿ(6)

 .  141 ص– المصدر نفسو (7)

 . 347 ص–مصدر سابؽ :  سيبكيو(8)
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اي   - 2شػي 
ستكتمؿ السفف في : "بخصكص السفف التي كتب لي عنيا سيدم الممؾ قائال ن 

  (1)، اآلف كؿ األشير انتيت كليس السفف"بداية الشير

.  كؿ الشيكر انتيت إال أف السفف لـ تكتمؿ:القصد
إذا استعممت في االستثناء إضمار " ليس"كقد ذكر النحاة أف مف خكاص 

" انت"، كىك في المثاؿ االكدم مقدَّره بضمير المخاطب (2)اسميا فيك الـز الحذؼ
 

hز Q بezib 
في باب االستثناء، كىي مف طائفة " بQ زh"كما استعممت األداة 

، كىي في األصؿ حرؼ جر مشتؽ مف مصدر الفعؿ "(3)عدا: "الحركؼ كمعناىا
"hبػػبي  ! زezébu "اختصت بيا المغة االكدية، كمف "ىجر، ترؾ: "بمعنى ،

: شكاىدىا في الداللة عمى االستثناء نقرأ المثاؿ اآلتي
h -زQ – ًتػًـ ،ػىنػپػريشي پ ًاب  اe-zi-ib  iprīšu panûtim 

 .(4)(األكلى)السابقة  (مؤنتة)عدا حصتو 

أنواع االستثناء 

ال يختمؼ تصنيؼ النحاة في المغة العربية ألنكاع االستثناء عػٌما ىك في 
االستثناء التاـ، االستثناء المكجب، االستثناء المفرغ  : االكدية، كىي عمى التكالي

. أك الناقص، االستثناء المتصؿ، االستثناء المنقطع
كقد امتاز كؿ نكع مف تمؾ األنكاع بسمات كخصائص معينة، يخضع فييا 

: كفيما يأتي بياف لكؿ نكع مف ىذه األنكاع. المستثنى كالمستثنى منو ألحكاـ خاصة

                                                 
(1) ABL: 330: 5-11. 

 .  106 ص–مصدر سابؽ : أبف مالؾ (2)

 .  120 ص– المعجـ االكدم (3)

(4) TCL  10  96:3. 
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كقكلو . (1) كالمراد بو أف يككف المستثنى منو مذككران في الكالـ:االستثناء التام .1
 :تعالى

: كمف المغة االكدية نقرأ ما نصو. "(2)ثـ تكليتـ إال قميالن منكـ"
 mātāte annêti ša anāku ػًت شى اىناؾي I اىنػٌػ:ما تات

 šarrašunu e – lat KUR(GN) (ج.ـ) ككر لػىت – hشىرَّشػيفي   

(3)(ج.ـ)عدا بالد  (ما)تمؾ ىي البمداف التي أنا ممكيـ 
 

كيصح أف يقع االستثناء التاـ في كالـ تاـ غير مكجب، كىك ما كاف فيو 
، أك استفياـ، أك نيي أما في المغة . ما جاء القكـي إال عمي: ، نحك(4)حرؼه ناؼو

: االكدية فنقرأ ما نصو
 LÚ dayānšu ina el – li – ti – ia  م– تػً –لػً -  لػ h دىيانشي ًافى 2لك

 yānu  ša  ašbu يافي  شى  اىشبي 

(5)لقضيتو (عند االستماع)كاف حاضران  (عدام، إال أنا)حاكـ غيرم  (ال)
 

 كشبيػًًو، كالنيي )*( خالية مف النفيق كىك ما كانت جممت:االستثناء الموجب .2
 كقكؿ الشاعر. (6)(يفيد النفي أك اإلنكار)كاالستفياـ 

قد ييكف العمري إال ساعة          كتيكف األرض إال مكضعا
(7) 

: كمف الشكاىد عمى االستثناء المكجب في المغة االكدية نقرأ ما نصو
 annîti mātāte ša anāku شى اىناؾي : ما تاتAتiاىنػٌػ

 aSbat  e – lat KUR (GN) (ج.ـ) ككر لػىت – hاىصبػىت 

                                                 

   .316 ص–مصدر سابؽ :  عباس حسف (1)

. 83: سكرة البقرة، االية  (2)
(3) CAD, E, p.76:b. 

 .  82 ص–مصدر سابؽ :  ابف يعيش (4)

(5) CAD, E, p.77:a. 

 ك ----- ما، ال، ليس : مثؿ)ما كاف بإحدل الكممات المكضكعة لو :  النفي الصريح)*( 
 (.3)، اليامش 316 ص–مصدر سابؽ : ينظر عباس حسف (----

 . 140 ص–مصدر سابؽ :   ابف جني(6)

 . 317 ص–مصدر سابؽ :   عباس حسف(7)
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(1)(ج.ـ)عدا بالد  (ما) (أنا أضبط)تمؾ ىي البمداف التي تحت سيطرتي 
 

 ىك ما حػيذؼ مف جممتو المستثنى منو، :أو الناقص )*(االستثناء المفرغ .3
مسبكؽ بنفي أك نيي أك استفياـ يفيد النفي )كالكالـ غير مكجب 

كاألصؿ قبؿ . ما تكمـ إال كاحده : كال بد مف األمريف معان، كقكلنا. ()**(كاإلنكار
كمقارنة ن مع المغة االكدية، نقرأ . (2)ما تكمـ الناس إال كاحدان : (مثالن )الحذؼ 

 :في المثاؿ االتي

ـ !ايرَّـ شػ  مى  ال –نػً  - : لػ– hبػرى
 تػىرىشِّ 

urram šēram e – le – ni – ia  
la tarašši 

 (ال تحصؿ عمى حاـو )ليس لؾ  (غدان عند النيار، صباحان )مف اآلف فصاعدان 
(3)(غيرم)عػىدامى 

 

الحصر، أك القصر : كقد سمى البالغيكف ىذا النكع مف االستثناء باستثناء
ال أك أخكاتيا . (4)بالنفي كا 

أم . (5)ما كاف المستثنى بعضان مف المستثنى منو:  كىك:االستثناء المتصل .4
مف جنس كاحد أك صنؼ كاحد، بحيث اذا لـ  (المستثنى منو كالمستثنى)انيما 

كلو في . (6)يذكر المستثنى في الكالـ كاف معناه متضمنان في المستثنى منو
أف يككف المستثنى منو متعدد األفراد، كالمستثنى أحد تمؾ : ذلؾ كجياف، األكؿ

                                                 
(1) CAD, E, p.76:b. 

. أك أخكاتيا، يػيفٌرغ لمعمؿ االعرابي فيما بعدىا" إال"يػيسمى ىذا االستثناء مفرغان ألف ما قبؿ  )*(
 .322 ص–مصدر سابؽ : عباس حسف: ينظر

االبطالي، كييعرفكنو بأنو الذم ييسأؿ بو عف شيء غير كاقع، كال يمكف أف : كييسمى أيضا )**(
يحدث، كىذا النكع يتضمف معنى النفي ألف أداة االستفياـ فيو بمنزلة أداة النفي، في أف 

 (.4)، اليامش 316الكالـ الذم يدخؿ عميو منفي المعنى، يراجع المصدر نفسو، ص

 . 317ص-   المصدر نفسو (2)

(3) TCL  18  83:13. 

   .40 ص–مصدر سابؽ : عزاـ عمر قاسـ الشجراكم  (4)

 .   318 ص–مصدر سابؽ :   عباس حسف(5)

   .38 ص–مصدر سابؽ : عزاـ عمر قاسـ الشجراكم  (6)
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 كىك –فالمستثنى منو . تناكلت الكتب إال كتابان : األفراد المتماثمة نحك قكلنا
أف يككف : أما الكجو الثاني فيك.  متعدد األفراد كالمستثنى كاحد منيا–الكتب 

المستثنى منو فردان كاحدان لكنو ذك أجزاء، كالمستثنى جزء مف تمؾ األجزاء، 
كفي كمتا الحالتيف فإف ما بعد إال أك أخكاتيا . غطيت الجسـ إال الكجو: كقكلنا

كمف أمثمة ىذا النكع في المغة االكدية . (1)يككف مخالفان في المعنى لما قبميا
 :نقرأ االتي

 kaspam e – zi – ib riksimكسػًـ A ًاب ر– A ز– hػـى   كػىسػ

ـى ----- ـAصػىخػىر  Sajarim----- nisniqmaنًػسنػًق

(2)عدا قطعة صغيرة (ما)فحصنا الفضة 
 

كنالحظ في المثاؿ أف المستثنى لـ يػيسَـّ صراحة، كاكتفى بعمـ المخاطب، 
كىك جزءه مف المستثنى منو، أم كمية مف الفضة، ايستػيثنًػيى منيا قطعة صغيرة مف 

. جنس المستثنى منو نفسو
. (3)ما كاف المستثنى مف غير جنس المستثنى منو:  كىك:االستثناء المنقطع .5

كاالستثناء مف غير الجنس ال معنىن لو إال . أم أنيما ليسا مف صنؼ كاحد
االستدراؾ كاالبتداء، ككنو ال يفيد تخصيصان، ألف الشيء إنما يػيخػىصػىص 

ردمء : فالمغك. "(5)ال يسمعكف فييا لغكان إال سالما"، كقكلو تعالى (4)جنسو
. (6)مستثنى، ليس مف جنس المستثنى منو: الكالـ، كىك مستثنى منو، كالسالـ

 :كمف الشكاىد عمى االستثناء المنقطع في المغة االكدية نقرأ االتي. (6)منو

 – لػي –بػ ى ----  n2مػبػ!گ  2  اي ًارم
ايـ    

ERÌ  ù  GÉME ---- ba – lu - 
um 

-   ايؿ   ايصػ – 2 شي   اي – 2لػً  - :بػ
 Qص

be – lí – šu   ú – ul  uS - Si 

                                                 

(. 2)اليامش، 318 ص–مصدر سابؽ :   عباس حسف(1)
(2) CAD, E, p.429:b. 

 .  498 ص–مصدر سابؽ :  الشيخ مصطفى الغالييني(3)

 .  499 ص– نفسو  المصدر (4)

. 62:  سكرة مريـ، اآلية (5)
    .39 ص–مصدر سابؽ : عزاـ عمر قاسـ الشجراكم  (6)
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  (1)بصحبة سيده (بال)إال ----- لف يىخرج عبدان أك أمة 
مكقع أداة االستثناء، " لكف"كيصح في االستثناء المنقطع كقكع الحرؼ 

، كالبد مف أف يككف الكالـ (2)"الكاك"ككنو يفيد االستدراؾ، أك يفيد معنى الحرؼ 
الذم قبؿ أداة االستثناء قد دؿَّ عمى ما يػيستثنى منو

الى "فمف ذلؾ قكلو تعالى . (3)
اًصـى اٍليىٍكـى ًمٍف أىٍمًر المًَّو إً   مىٍف رىًحـى الَّ عى

كنحك ذلؾ في . كلكف مف رحـ: أم". (4)
كمف المغة االكدية ما كرد في . (5)ما زاد إال ما نقص، كما نفع إال ما ضرَّ : الكالـ

لكف بصحبة : مكقع أداة االستثناء كتقديره" لكف"المثاؿ السابؽ، حيث كقع الحرؼ 
. سيده يمكنو أف يخرج

كككف االستثناء ىنا منقطعان ال يعني انقطاع العالقة أك الصمة ما بيف 
ال فال معنى ليذا االستثناء، يقاؿ حضر المسافركف : المستثنى كالمستثنى منو، كا 

 في فاالستثناء المنقطع. (6)فالعالقة قائمة بيف المسافريف كحقائبيـ. إال حقائبيـ
، أم إف العالقة المعنكية قائمة بينيما، كبخالفو فإف الكالـ ال  حكـ المتصؿ معنىن

ف صح . نجح الطالب إال كتابان : معنىن لو، كقكلنا فميس ذلؾ مف قبيؿ االستثناء كا 
. (7)مبناه

كىنالؾ نكع آخر مف االستثناء . تمؾ ىي أنكاع االستثناء التي ميزىا النحاة
كىك االستثناء المعنكم الذم يػيفيـ مف خالؿ المعنى كالقياس، مف دكف كجكد أداة 
االستثناء، إال أف النحكييف لـ يػىعدكا االستثناء بالمعنى مف أنكاع االستثناء، بالرغـ 
مف أنيـ قد أشاركا إليو إشارات عابرة، كرأكا أف االستثناء ىك ما كقع بعد أداة دالة 

                                                 

منشكرات المجمع - (النصكص القانكنية)نماذج مف الكتابات المسمارية :  عامر سميماف(1)
 .  51: ، المادة85ص- (ـ2002-ىػ1423)1العممي، بغداد ج

 .  325 ص–مصدر سابؽ :  سيبكيو(2)

 .  354 ص–مصدر سابؽ :  ابف السراج(3)

 .  43:  سكرة ىكد، اآلية(4)

 .326 ص–مصدر سابؽ :   سيبكيو(5)

 .505 ص–مصدر سابؽ :   الشيخ مصطفى الغالييني(6)

     .39 ص–مصدر سابؽ : عزاـ عمر قاسـ الشجراكم (7)
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كمف أمثمة ىذا النكع مف االستثناء الخالي مف األداة ما جاء في قكلو . (1)عميو
فنجد أف المعنى في اآلية ". (2)فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى المرافؽ: "تعالى

أكـر : الكريمة يكحي باستثناء بقية األيدم ما بعد المرفؽ، كذلؾ اذا قمنا في الكالـ
إذ أف المعنى المفيـك مف خالؿ السياؽ إخراج غير . طالب الصؼ األكائؿ

أكـر طالب الصؼ، لكاف المفيـك مف الكالـ إدراج : األكائؿ مف االكراـ، فمك قمنا
 أما في المغة االكدية فيمكف مقارنة ىذا النكع .(3)جميع الطالب مف دكف استثناء

:  مف االستثناء بما كرد في العديد مف األمثمة نحك
 li – im  Sa – ba – am  dam  6  اىـ–قػى -  اىـ دىمػ – بػى – ًاـ صػى – لػً 6

– qa - am 

 i – na  bi – ri - tiًت  - A ر– فى   بػً –ًا 

 (4) أالؼ جندم جيد مف بيننا6 (تختار)تضبط 
فالمعنى الذم يممح مف خالؿ السياؽ ىك استثناء الجنكد غير الجيديف مف 

.  الميمة
كفي المغة االكدية كردت العديد مف األمثمة كانت فييا أداة االستثناء 

أك ما في " إال"، أفادت في كثير مف مكاضعيا معنى األداة (مقدرة)مضمرة 
  :معناىا، نحك

ًت  يػ - ػىتػ پ-   نػً A ف– اى – لػى –خػي 
 كػىف- شػىكػ - 

ju–la–a- ni  ni–pat–ti  i-šak–
kan 

 ku-pu–u  ú–ma–la   ku–pu–u اي –ػي پ-  ؿى  كػي – مػى – 2 اي  اي –ػي پ- كػي 

 i–di–in  a–dan-niš نًػش-  دىنػ – ًاف  اى – ًد –يػً 

 (5)نحف نفتح الطريؽ، الثمل يتساقط كيممؤىا، كالبرد قارص جدان 

                                                 

 .  12 ص–  المصدر نفسو (1)

 .6:    سكرة المائدة، اآلية(2)

 . 12 ص–مصدر سابؽ :   عزاـ عمر قاسـ الشجراكم(3)

(4) OBTR 4:13-14,  p.17. 
(5) Farhan, W. M. S., Communications in the Neo – Assyrian Empire, 

Unpublished Ph.D Thesis, University of London (1991), p.134. 
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. الثمل يتساقط كيممؤىا" إال أف" نحف نفتح الطريؽ :والقصد
. الثمل يتساقط كيممؤىا" لكف"نحف نفتح الطريؽ : كيصح كذلؾ أف نقكؿ

. الثمل يتساقط كيممؤىا" ك"نحف نفتح الطريؽ : أك

زوادة وتػصيل 

كقد يصح استثناء . (1)ال يككف المستثنى إال بعضان مف كؿ، كشيئان مف أشياء .1
قميؿ مف كثير، ككثير مف أكثر منو، كقد يػيستثنى مف الشيء نصفو

، كقكلو (2)
كنحك " (3)ال قميالن نصفو أك انقص منو قميالإً  الميؿ يا أييا المزمؿ قػـي: "تعالى

 :ذلؾ في المغة االكدية ما كرد في المثاؿ السابؽ جاء فيو

 kaspam  e – zi – ib  riksimكسػًـ  A ًاب  ر– A ز– hػـى  پكػىسػ

ـى ----- ـ Aصػىخػىر  Sajarim ----- nisniqmaنًػسنػًق

 (4)عدا قطعة صغيرة (ما)فحصنا الفضة 
كمف الشكاىد  .(5)يجكز حذؼ المستثنى منو استخفافان، كاالكتفاء بعمـ المخاطب .2

 :الشكاىد عمى ذلؾ في المغة االكدية نقرأ االتي

ـ !ايرَّـ شػ  مى  ال  –نػً  - :لػ  - hبػرى
تػىرىشِّ 

urram šēram  e – le - ni – ia  
la  tarraši 

                                                 

  .76 ص–مصدر سابؽ : ابف يعيش  (1)

 .499 ص–مصدر سابؽ :    الشيخ مصطفى الغالييني(2)

 .3-1:    سكرة المزمؿ، اآلية(3)

(4) CAD, E, p.429:b. 

عمى أف حذؼ المستثنى منو ال ، كقد أتفؽ النحاة 345-344 ص–مصدر سابؽ : سيبكيو (5)
خاصة دكف غيرىا مما يػيستثنى بو مف ألفاظ الجحد لعمـ " ليس"يتـ إال بكجكد األداة 

: ينظر ابف يعيش. ليس إال: المتكمـ، كذلؾ قبؿ أداة االستثناء كقكلناالمخاطب بمراد 
التي تأتي في " laال "أما في المثاؿ االكدم، فقد كردت األداة . 95 ص–مصدر سابؽ 

، إال أف االختالؼ يكمف في انيا كردت بعد أداة االستثناء "ليس: "بعض الحاالت بمعنى
. بسبب طبيعة تركيب الجممة االكدية
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(1)(غيرم)مف اآلف فصاعدان ليس لؾ عػىدامى 
 

، كتقكية أداة االستثناء األكلى بغير (2)قد تكرر أداة االستثناء بقصد التككيد .3
كمف االكدية نقرأ . (4)لو عشرةن إال ثالثةن إال أربعة:  كقكلنا(3)إفادة استثناء جديد

 :االتي

h – ػت – زي ُى   --- e – zu - ub  ša labšat ايب  شى  لػىبشػى

h – ػرىت پ ايب  شى  اى – زيe – zu - ub  ša  aprat 

(5)(رأسيا)عدا ما تغطي بو  (ك)عدا ما ترتدم 
 

يرد المستثنى في بعض الحاالت ضميران متصالن، أك منفصالن، أك اسـ إشارة،  .4
، أك خالل: نحك قكلنا أطاؿ الخطباء عػىدالى

كمف االكدية المثاؿ الذم سبؽ . (6)
 :سبؽ الحديث عنو، جاء فيو

 

ـ  !ايرَّـ  شػ  urram  šēram  e – le – ni - ia مى –نػً  - : لػ– hبػرى

 la  tarašši ال تػىرىشِّ 

(7)ليس لؾ عػىدالى  (فصاعداى )مف اآلف 
 

: أما عف ككف المستثنى ضميران منفصالن نقرأ االتي
h شىرُّ  شىػكػَّػىنػىؾُّ ----  ؿى ياًتela  yāti ---- šarru  šakkanakku 

--- 

ئىي   ُى  ul  iba'u  padāna[šunu] [ػػشيفي ]ػىدانػىػپايؿ  يػبػى

 (8)[ػيـ]بطريقػ" يمضكف"ال يمكف لمممؾ أك الحاكـ اف يتقدمكا  (غيرم)دكني  (مف)
. (9)مالي إال اباؾ صديؽ: قد يتقدـ المستثنى عمى المستثنى منو، نحك ذلؾ .5

 :كمف الشكاىد عمى ذلؾ في المغة االكدية

                                                 
(1) CAD, E, p.86:a. 

  .104 ص–مصدر سابؽ : ابف مالؾ  (2)

 .338ص-مصدر سابؽ:   عباس حسف(3)

     .104 ص–مصدر سابؽ : ابف مالؾ  (4)

(5) CAD, E, p.430:a. 

(. 1) اليامش، 356ص-مصدر سابؽ:   عباس حسف(6)
(7) CAD, E, p.86:a. 
(8) CAD, E, p.74:a. 

  .335 ص–مصدر سابؽ : سيبكيو  (9)
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h –ًؾ  اىخػىتػـى -  ايكػ –نػي  - : لػe – le – nu – uk – ki  ajatam 

 la  išû ،ال  ًاشػ

(1)(لي)عػىداًؾ ال تكجد اخته  (ما)
 

يتبيف لنا مف خالؿ ىذا البحث أف اعتماد المغة االكدية في دراسة كتأصيؿ الكثير 
مف الظكاىر المغكية كاألساليب النحكية يػيسيـ في إبراز الشخصية المغكية لؤلقكاـ 
العاربة، كال نبالغ إذا قمنا أف دراسة المغة االكدية مف قبؿ المتخصصيف في المغة 

العربية أك العبرية أك أية لغة مف تمؾ المجمكعة المغكية يدعـ النظريات التي 
طرحت حكؿ أصؿ األقكاـ العاربة كلغاتيا، كيصحح الكثير مف المفاىيـ الخاطئة 

 .التي قيمت عنيا

 

                                                 
(1)  CAD, E, p.86:a. 
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Exception in the Akkadian Language 

(A Comparative Study) 

Dr. Zuhayr Dh. S. Al-Rifaa’i

 

Abstract 

Exception is one of the significant topics that haven't 

been tackled in the studies and papers written on Akkadian 

language as far as the scholar knows. The present study aims 

at studying the topic of exception with its kinds. There are 

many types of exception like: the exception made void (of 

government). Disjunctive exception, or that exception in 

which the thing excepted is joined to, or of the same kind as, 

the general term…. etc. that will be tackled in what follows. 

Similarly, the study also aims at explaining the similarities and 

differences between exception in the Akkadian language and 

its counterpart in Arabic. 

Moreover, it investigates and analyses some particles 

that were used in the Akkadian and comparing them their 

counterparts in the family of the Arabite language to which the 

Akkadian language belongs. 
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