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حروف مشبهة بالفعل

 وارد میه مانند افعال ناقصه بر سر جمالت اسحروف مشبهة ابلفعل

.کنندمی( تغییر)و اعراب اجزای جمله را منسوخ شوند  می

 ه انجام برعکسِ کاری را که افعال ناقصابلفعل حروف مشبهة

خبر به مرفوع نگه داشتن مبتدا به عنوان اسمش و تبدیل)دادند می

.  دهندانجام می(  خبر منصوب



حروف مشبهة بالفعل

اسم ه را بمبتداآید و حروف مشبهه بالفعل بر سر جمله می
ند و خبر را خبر خود می ک. منصوبخود تبدیل می کند و 

.  نگه می داردمرفوع

غهفور  للاه ن  إ  
هه ابلفعل خرب حرف مشبحرف مشبهه ابلفعل            اسم حرف مشبهه ابلفعل و    

منصوب                           و مرفوع 



حروف مشبهة بالفعل

 شود چون میگفتهمشبهة ابلفعل به این دسته از حروف به این دلیل

.گذاردمانند فعل بر اعراب اجزا جمله تأثیر می

این حروف اما صرفاً به خاطر تغییری که در اعراب جمله ایجاد

چندان اند وگرنه از لحاظ معنیکنند در یک دسته قرار گرفتهمی

. تناسبی با هم ندارند



حروف مشبهه بالفعلمعروف ترین 

ولی: لِکن َّ

ای کاش : لَیتَّ

شاید، امید است: َلَعل َّ

مهاان، به راستی : ِإن َّ

که : َأن َّ

گویی، مثل اینکه: َکَأن َّ



حروف مشبهة بالفعل

خبر حروف مشبهه بالفعل مثل بقیه خبرها سه دسته دارد:

غاف لونه لک ن  املسل منیه : خبر مفرد( 1

ُلين اجلنةلهعهل  للاه :  خبر جمله( 2 یُدخ 

د  کهأهن که : خبر شبه جمله( 3 يف املسج 



حروف مشبهة بالفعل

:اسم حروف مشبهه بالفعل هم دو شکل بیشتر ندارد

.  دیُن الع بادة  اإل سالمه إ ن  : اسم ظاهر( 1

.  ت هت هعهب دُ که إ ن  : ضمیر بارز( 2



حروف مشبهة بالفعل

اره بدرور کهطهمان : جایی خبر و اسم حروف مشبهه بالفعلجابه
اشد، ترتیب بمبتدا نکره و خبر شبه جمله گفتیم؛ اگر جمله اسمیه 

خبر که افتدعین همین اتفاق وقتی می. شودمبتدا و خبر عوض می
بر اسم باشد، خبرنکرهاسم آن و شبه جملهبالفعل حروف مشبهه 

.  شودمقدم می

ُیسرا  مهعه الُعسر  إن  
و منصوبعل حرف مشبه ابلفحرف مشبه ابلفعل و حمال  مرفوع          اسم مؤخر مقدم خرب 



ال النافية لِلِجنس 

 ن ای. است« نیست....... هیچ »وجود دارد که به معنای «ال»یک نوع
د آن آید و ماننهمانند حروف مشبهه بالفعل سر جمله اسمیه می«ال»

ی با این تفاوت که اسم الی نفی جنس چند ویژگ. کندعمل می
:منحصربفرد دارد

ن و ال و تنوی( مبنی بر فتح)همواره فتحه میگیرد «ال»اسم ( 1
. پذیردنمی

.  است و جایش در جمله تغییر نمی کند«ال»همواره بعد از ( 2



ال النافية لِلِجنس 

. من العافیة  أمجهلُ ل باسه ال

یة للجنس و مرفوعال انفیة للجنس    اسم ال انفیة للجنس مبيّن علی الفتح        خرب ال انف
و حمال  منصوب 


