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الحرف وعالماته

سوامها احلرف كهل ويف ومل  ***  فعل مضارع يلي مل كيشم

ميتـ ُـاز احلــرف عــن االســم والفعــل خبلــوه عــن عالماتاألمســاء وعالمــات األفعــال ،وأهـ ّـم مميزاتــه أنــه يدخـ ُـل علــى األمســاء

واألفعــال إلفـ َـادة معــى فيهــا ،وتنقسـ ُـم احلـ ُ
ـروف إىل ثالثــة أقســام :

ُحــروف غــر خمتصــة تدخــل علــى األمســاء واألفعــال مطلقـاً ،وحــروف خمتصــة ال تدخــل إال علــى األمســاء وأخــرى ال تدخـ ُـل
إال علــى األفعــال.
ُ
احلروف إىل ثالثة أقسام
قس ُم
وعليهُ ،ت َّ
ْ
القسم األول :احلروف املختصة باألمساء:
ُ
القسم واالستثناء والنداء واحلروف املشبهة بالفعل ،واملفاجأة والتفضيل والتنبيه ....وهي مثانية أنواع:
وهي اجلر و َ
1 .1حــروف اجلــر وهي:مــن -إىل  -عــن  -علــى -يف -رب -الــكاف -الــام -البــاء -التــاء -الـواو -حــى -مــذ -منــذ-
خــا -عــدا -حاشــا -لــوال -كــي
تكون من اهلالكني) -الواو
تكون َحَرضًا أو َ
يوسف حىت َ
2 .2حروف القسم:الباء (باهلل) -التاء (تاهلل تفتأ تذكر َ
3 .3حروف االستثناء ،وهي إال -خال  -عدا-حاشا
4 .4حروف النداء وهي :اهلمزة -يا -آ -أي -أيا_ هيا_ وا
(إن و أخواهتــا) وهــي إن وأن وكأن ولكــن وليــت ولعــل ،وهــي تنصـ ُـب االسـ َـم
5 .5احلــروف املشــبهة بالفعــل وهــي ســتة ّ
األول ويســمى امسهــا وترفــع الثــاين ويســمى خربهــا..
مثــال :إن َ
ـور– َلَعَّلـ َـك َب ِ
نَ -قـ َ
ـون َِبــا َغَفـَـر ِل َرِّب َوَجَعَلـِـي
ـال َيــا َلْيـ َـت َقـ ْوِمــي َيـْعل َُمـ َ
اخـ ٌـع َنـْف َسـ َـك َأَّل َي ُكوُنـوا ُم ْؤِمِنـ َ
اهلل غفـ ٌ
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الـ ُّـق َف ـإَِذا ِهـ َـي َشـ ِ
6 .6حرفــا املفاجــأة:إذا – إذَ :واْقـَت ـ َـر َب اْل َوْعـ ُـد َْ
ذات
ـاخ َصٌة َأْب َصـ ُـار َّال ِذيـ َـن َكَفـ ُـروا -بينمــا حنــن جلــوس َ
يــوم عنــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم إذ طلـ َـع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب شــديد سـواد الشــعر...حديث
عمــر رضــي اهلل عنــه
7 .7حرفــا التفصيل:أّمــا -إمــا [فأمــا اليتيــم فــا تقهــر وأمــا السـ َ
ـائل فــا تنهــر وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث] [فإمــا منــا بعـ ُـد
ـرب أوز َارهــا]
ـداء حـ ّـى تضـ َـع احلـ ُ
وإّمــا فـ ً
8 .8حروف التنبيه وهي  :ها (ها أنذا) -أَما ّ – -ال
القسم الثاين :احلروف املختصة باألفعال:
وهــي احلــروف الــي حتــروف النصــب وحــروف املصــدر واجلــزم والشــرط والتحضيــض و االســتقبال والتوقــع والــردع ..وهــي
مثانيــة أنـواع..
1 .1حروف النصب:وهي أربعةْ :أن  -إذن  -لن  -كي
2 .2حروف املصدر :أن ّ -أن  -كي  -ما
3 .3حروف اجلزم:وهي مخسةْ :إن  -مل  -ملا  -الم األمر  -الم الناهية
الشرط:إن  -لو
4 .4حرفا
ْ
5 .5حروف التحضيض:وهي مخسة :أال  -أما  -ه ّال  -لوال  -لوما
6 .6حرفا االستقبال:ومها :السني (سيفعل)  -التسويف (سوف يفعل)
7 .7حرف التوقع:قد
8 .8حرف الردع  :كال
القسم الثالث :احلروف املشرتكة بني األفعال واألمساء:
ُ
وهي حروف العطف و االستفهام و التفسري و االستفتاح والنفي واجلواب ..وهي ستة أنواع :
لكن
1 .1حروف العطف:وهي :الواو  -الفاء  -مث  -حىت  -أو  -أم  -ال  -بل ْ -
2 .2حرفا االستفهام:ومها :هل  -اهلمزة
التفسري:أي  -أن
3 .3حرفا
ْ
4 .4حرفا االستفتاح :أال  -أما
5 .5حروف النفي:وهي سبعة :ما  -ال  -الت  -إن  -مل  -ملا  -لن
6 .6حروف اجلواب:وهي ستة :نعم  -بلى  -أجل  -جري  -جلل
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