
مبحث استثناء از 
العربیةکتاب مبادی 

از حکم ما قبلأخوات إّل خارج کردن اسم بعد از تعریف

أدوات إستثناء

إّل 
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غیر
سوی
خال
عدا
حاشا

ل سّیما
بید
لیس
لیکون ملحقات ادوات استثناء

حرف است

اسم هستند

اختالف است
هم حرف گرفته اند هم فعل 

اسم است

هیئت موضوعه برای دلات 
بر استثناء است

ادوات استثناءارکان استثناء
مستثنی منه

مستثنی
اسم قبل از ادات استثناء  

اسم بعد از ادات استثناء

انواع استثناء
متصل 
منقطع
مفّرغ

باشدزمانی که مستثنی از جنس مستثنی منه 
نباشدزمانی که مستثنی از جنس مستثنی منه 

زمانی که مستثنی منه از کالم حذف شود

هباعراب مستثنی 

ردإّل 

ن قبیل است  اکثر استثناها از همی 

این نوع کم است

استثناء 
صورتی هست که مستثنی منه قبل از مستثنی بیایداین تفاوت اعراب رد استثنا متصل و منقطع  رد  –نکته 

منقطع
غیر موجبمتصل

موجب
موجب 

غیر موجب

بدل از مستثنی منه باشد
منصوب می شود
منصوب می شود
مستثنی نصب استاگر مستثنی منه بعد از مستثنی بیاید چه متصل چه منقطع اعراب  منصوب می شود

غیر و سوی
اعراب مستثنی بستگی هب عامل قبل از إّل داردمفرغ

مستثنی هب غیر و سوی همیشه مجرور بنا رب مضاف الیه بودن می شود
نکته مهم رد غیر و سوی اعراب خود غیر و سوی است هن اعراب مستثنی هب این دو

اعراب غیر و سوی مثل اعراب مستثنی هب إّل است 
فعل بگیریم اگر آنها راخال عدا حاشا 

می شودمنصوب مستثنی حرف جر بگیریم 
می شودمجرور مستثنی 

اگر مستثنیل سّیما 

اگر قبل از خال عدا حاشا، ما بیاید فقط فعل محسوب می شود

معرفه باشد

نکره باشد

مجرور شود
مرفوع شود جازی است

جازی است
مجرور شود
مرفوع شود

منصوب شود لیس و ل یکون

اقوال رد عامل نصب  مستثنی هب إّل 

همیشه منصوب است
کار روند اسمشان واجب الستتار خواهد بود –نکته  اگر لیس و لیکون هب عنوان استثناء ب

رتکیب لسّیما

گاهن ذکر می شودبا توجه هب زیاد بودن اعراب و  نق ککمات مربوو هب ل سّیما ،  نق آنها هب صورت ودا 

خود إّل 
مصنف این را بهثر یم داندعامل مقّدم رب إّل 

کات کام و ن اح
اعراب سوی همیشه تقدریی است 

کلمه غیر

هب معنای اسم افعلی باشد یعنی مغاریدو معنا دارد 
مفصل هب آن رپداخته شداستثناء

رد این معنا صفت نکره واقع می شود

کلمه حاشا

بااشتراک و افتراق دارد 

إّل 

 بید

وجوه اشتراک
وجوه افتراق

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

رد وزن
رد معنی

کار می رود بخالف غیر بید فقط رد استثناء منقطع ب
بید فقط منصوب می شود بخالف غیر

بید همیشه منصوب می شود هب خالف غیر
بید هیچ وقت مقطوع از اضافه نمی شود هب خالف غیر

بید هیچ گاه اضافه هب أّن  وصله اش نمی شود هب خالف غیر

إّل مثل غیر میتواند صفت شود هب شرطی که موصوف نکره باشد و اعراب إّل رد ما بعدش ظاهر می شود
غیر را رد مثال عندی ردهم غیر جّید میتوان صفت گرفت ولی نمیتوان گفت عندی ردهم إّل جّید

جازی است که بگوییم اقم غیر زید ولی جازی نیست بگوییم اقم إّل زید
مستثنی هب غیر فقط مجرور می شود هب خالف إّل 

اسم بعدش رد این صورت همیشه منصوب بنا رب مفعولیت استبه عنوان مفعول بودن

حاشا ربای منّزه دانستن مستثنی از حکم مستثنی منه می آید
ربخی از نحویین دخول ما رب حاشا را نپذریفتند وربخی پذریفتند

بودن است ربخی معنی و ااستمال دییری ربای حاشا گ ته اند که حاشا اسم ربای منزه و ربو  

لسّیما

لسّیما حقیقة ربای خارج کردن اسم بعدش از حکم قبلق نیست و لذا از باب توسع آن را از أدوات إستثناء شمرده اند

که رد این صورتگاهی لسّیما هب معنی یصوصا هب کار می رود 
 نشق مفعول مطلق است 
اعرابق منصوب است

بعد  لسّیما
حال واقع می شود

جمله شرطیه واقع می شود
اکثرا با واو ااستمال می شود که واو اعتراضیه است

در این صورت ما زائده کافه خواهد بود

در این صورت ما موصواه خواهد بودظرف هم واقع می شود
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