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هذا القسم 
هو المقصود في النحو

درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص
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وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

ـــكاف،  ـــت تســـتطيع أن تبنـــي مـــن )ال ـــي(؛ ألن األلفـــاظ تبنـــى منهـــا، فأن ـــاء، وســـميت )حـــروف المبان ـــى الي  هـــي حـــروف الهجـــاء، مـــن األلـــف إل

ـــاء( ســـت كلمـــات، فتقـــول: )كتـــب، كبـــت، تكـــب، تبـــك، بكـــت، بتـــك( ...  ـــاء، والب والت

ترتيبها:

١. الترتيب األبجدي، وعددها فيه ٢٨ حرًفا:	 

)أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ(	 

٢. الترتيب األلفبائي، وعددها فيه ٢٨ حرًفا:	 

)أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي(	 

٣. الترتيب الصوتي، وعددها فيه ٢٩ حرًفا:	 

)ع، ح، هـ، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، ا، ي، أ(	 

وهذا النوع من الحروف ال مدخل له في النحو، ولذلك قيدنا الحروف المذكورة في النحو بـ)حروف المعاني( لتخرج )حروف المباني(.

حروف المباني
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هي كلُّ كلمة ال معنى لها في نفسها قبل أن تركب في جملٍة مفيدٍة، فإذا اقترنت بغيرها داخل التركيب ظهر معناها 

ت الهمزة )أ( على معنى االستفهام ... وهكذا فقولك )َأ( ال معنى له، ولكنك حين تقول )َأحضر محمٌد؟( دلَّ

عالماتها التي تعرف بها:
أنه ال يجري عليها تعريف الفعل وال تعريف االسم:	 

ٍل من بنيته(.	  ت على )حدٍث( مقترٍن بـ)زماٍن محصَّ  الفعل: كلُّ كلمٍة دلَّ

ٍل من بنيتها.	  ت على معنى بنفسها، غير مقترٍن بزماٍن محصَّ االسم: هو كلُّ كلمٍة دلَّ

فحرف المعنى ال يدل على حدث مقترن بزمن محصل من بنيته، وال يدل على معنى بنفسه.

أنها ال تقبل عالمات األفعال وال عالمات األسماء:	 

ـــي يـــا 	  ـــت( بعـــده، وعالمـــة فعـــل الطلـــب: قبـــول )ـــ عالمـــة الفعـــل المضـــارع: قبـــول )لـــم( )لـــن( قبلـــه، وعالمـــة الفعـــل الماضـــي: قبـــول )ـــ

ـــب .... ـــد( مـــع داللتـــه علـــى الطل هن

من عالمات االسم: التنوين، الجر، دخول )أل(، النداء، قبول الفاعلية، قبول المفعولية، اإلخبار عنه، عود الضمير إليه ...	 

عددها وأهميتها:
حـــروف المعانـــي فـــي العربيـــة ســـبعون حرًفـــا، هـــي مـــن الـــكالم بمنزلـــة العصـــب والمفاصـــل مـــن جســـم اإلنســـان، ولهـــا أثـــٌر بالـــُغ 	 

األهميـــة فـــي دالالت التراكيـــب، وتعـــدد معانيهـــا؛ ولذلـــك وجـــب علـــى طالـــب علـــم النحـــو أن يدرســـها درًســـا متأنًيـــا، وأن يتدبـــر معانيهـــا 

وأنواعهـــا، وأن يالحـــظ دقائـــق الفـــروق بينهـــا.

حروف المعاني:
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االهمزة ِمنلعلَّالكافخالالباءأمَّ

اأجل ُمنُذلمكأنَُّربَّبجلإمَّ

اكأْنالسينبلإنَّإذ النونلـمَّ

نعملنكالَّسوفبلىأنَّإذا

هاء السكتلوكيعداالتاءإْنإذن

)ها( التنبيهلوالالالمعلىُثمََّأْنأال

هللوماالعنجللأوإال

الواوليتالتالفاءجيرإْيإلى

وامالكنَّفيحاشاأْيأم

الياءُمذلكْنقدحتىأياأَما

حروف المعاني:


