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:هي حرف تبتِدئ بعده اجلُملُ فيدخلُ على اجلُمِل االسِميِة كقول جرير: حتى االبتدائية  
رة خمتلطة ببياض، ورواية مح: األشكل (بدجلَةَ حتى ماُء ِدجلَةَ أَشكَلُ * فَما زالَِت القَتلى تمج ِدماَءها 

)متور دماؤها: اللسان  
:وتدخلُ على اجلُملَِة الِفعليِة كقوِل حسان  

  ال يسألُون عِن السواد املُقبِل* يغشونَ حىت ما تِهر ِكالبهم 
 
 

إالَّ إذا كانَ مستقبالً، فإذا " حتى"بعد " أَنْ"  ال ينتِصب املضارع بـ -بعدها " أنْ"اليت تضمر : حىت
قالوا لَن نبرح عليِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا { كان اسِتقْبالُه بالنظر إىل زمِن التكلُِّم فالنصب واجب حنو

." )20"من سورة طه " 91"اآلية (} موسى  
خاصة فيجوز الرفع والنصب ) أي قبل حىت من املعىن واملراد(وإذا كانَ اسِتقْبالُه بالنسبِة إىل ما قَبلَها 

" ).2"من سورة البقرة " 214"اآلية (} وزلِْزلُوا حىت يقولُ الرسولُ{ : حنو  
لزاِل ال بالنٍن الزمظَر إىل زانفإن قوهلم إمنا هو مستقبلٌ بالنينعنا وهلا ملَيذلك ع ِن قَصمظر إىل ز:  

اآلية (} حتى يرِجع إلينا موسى{ : وحنو". أنا أسري حىت تطلع الشمس" حنو" إىل أنْ"األول مبعىن 
" )20"من سورة طه " 91"  

من سورة " 217"اآلية (} ى يردوكُموالَ يزالُون يقَاِتلُونكُم حت{ : التعِليلية حنو" كي"مبعىن : والثاين
فكلُّ ما اعتوره واِحد من هِذين املعنيين فالنصب له ". اتِق اللَّه حىت تدخلَ اجلَنة: وقولك" ) 2"البقرة 
الزم .وباً وأَنْ وما بعدها يف تأويِل املصدجةً ورمضبأَنْ م ها منصوببعد ر يف حملِّ وعلى كلٍّ فاملضارع

  .جر بحتى
 

:اليت يرتفَع املُضاِرع بعدها: حىت  
بعد املُضاِرع ِفعترى" يوٍط" حتربثالثة ش:  

".ض زيد حتى ال يرجونهمِر" أو مؤوالً باحلاِل حنو) أي ال مستقبالً(أن يكونَ حاالً : األولُ  



بضم العِني من تطلع والنصب " ِسرت حتى تطلع الشمس"أنْ يكونَ مسبباً عما قبلها فال جيوز : الثاين
.واجب  
سيِري أَمِس حتى " ويصح يف حنو" سيِري حتى أَدخلَها" أن يكون فَضلَةً فال يصح الرفع يف حنو: الثالث

.بضم الالم" دخلُهاأَ  
أنْ تجعل الدخولَ غايةً ِلمِسريك، : أحدمها : تنِصب على وجهني" حتى"واعلم أنَّ : ويقولُ سيبويه
فَالِفعل إذا كان غَايةً نِصب، " ِسرت إىل أنْ أدخلَها : " كأنك قلت" ِسرت حىت أدخلَها: "وذلك قَولُك

يرفَع الِفعل بعدها " حتى" غايةً جر واملُراد النصب بأنْ املُضمرة بعد حىت، واعلَم أنَّ واالسم إذا كانَ
تعين أنه كانَ دخولُك دخوالً متصالً بالسري، كاتصاله " ِسرت حتى أدخلُها: " تقول: على وجهني
 -أنْ يكونَ الدخولُ وما أشبهه اآلنَ : ، والوجه اآلخرِسرت فإذا أنا يف حاِل دخول: "بالفاء إذا قلت

أي حتى أين اآلن أدخلها كَيفَما ِشئْت، " لقد ِسرت حتى أدخلُها ما أُمنع" أي يف احلال تقول يف ذلك
:قال الفرزدق" لقد مِرض حىت ال يرجونه: " ومثل ذلك قوهلم  
كَأَنَ أباها نهشلٌ أو مجاِشع* ب تسبين فَيا عجباً حتى كُِلي  

: شِربت " شِربت حتى يجيُء البِعري يجر بطْنه: " فحىت هنا كحرٍف من حروِف االبتداء، ومثلُ ذلك
:يعين اِإلِبل، ومثل ذلك قولُ حسان بِن ثَابت  

ن عن السواِد املُقِْبلال يسألو* يغشون حتى ما تِهر ِكالبهم   
لُكقَو ن، وذلكيى من اثْنتملُ بعدحويكونُ الع " :ديا زى يدخلَهحت تيٍد مل " ِسرولُ زخإذا كان د
 ألنَّ سريك ال يكْون سبباً" ِسرت حتى تطْلُع الشمس: "يؤده سيرك، ومل يكُن سببه، فَيصري هذا كقولك

قُلْت لَو كيِه ولكندؤمس وال يلُها ثَقَِلي: "ِلطُلوِع الشخدى يحت تِني"و " ِسردلُها بد خى يحت تسر "
تفَعلَر.  
ع سالَم هي حتى مطْلَ{: يف انِتهاِء الغايِة مكانيةً أو زماِنيةً حنو" إىل"وهي مبنِزلَِة ": حرف جر"حتى 
:بأُموٍر ثالثة" إىل"وتنفَِرد عن ") 97"من سورة القدر " 5"اآلية (} الفَجِر  

.أنَّ مجرورها ال يكُونُ إالَّ ظَاِهراً فال جتُر املُضمر) أ(  
م ِهي حتى سالَ{: أو متِصالً باآلخر حنو" الكَأس حتى الثُّمالَِة"شِربت "أنَّ مجرورها آِخر حنو ) ب(

.}مطْلَِع الفَجِر  
أنا إىل "و " كَتبت إىل زيٍد"بنحو " إىل"أَنَّ كال ِمنهما قد ينفَِرد مبحلٍّ ال يصلُح لآلخِر، فانفَردت ) جـ(

".سرت ِمن البصرِة إىل الكوفَِة"أي هو غَاييت و " عمرٍو  
 تدى"وانفَرتِة" حراشبها بـ مبوباً بعدصنأَنْ" املُضاِرِع م "تمقَدت رةً وقدمضم.  



:حلَتى العاِطفَِة ثَالثَةُ شروٍط: حتى العاِطفَة  
.ظاِهراً ال مضمراً" حىت"أن يكونَ املعطوف بـ ) 1(  
أكَلْت "وإما جزءاً ِمن كلٍّ حنو " ؤهمقَِدم الناس حىت أُمرا"أنْ تكونَ إما بعضاً من جمٍع قَبلَها حنو ) 2(

".أعجبِني الِكتاب حىت ِجلْده"أو كَجزٍء حنو " السمكَةَ حىت رأْسها  
زارك الناس "و " مات الناس حتى األنبياُء: "أن تكونَ غَايةً ملا قَبلَها، إما يف ِزيادٍة أو يف نقٍْص، حنو) 3(

".جامونَحتى احلَ  
:وقد اجتمعا يف قَوِل الشاِعِر  
 متاةَ فَأَنىت الكُمح اكُمنراِغرا* قَهنا اَألصِنيا حىت بنوناب  

وِمما يختار فيه النصب لنصب األول قبله، ويكون احلرف الذي بين اَألوِل واآلخر : ويقولُ سيبويه
و " لِقيت القَوم كلَّهم حتى عبد اللَّه لَِقيته: " قولُك- أي حرف عطف - وثُم مبرتلِة الواِو والفاِء

، فحىت تجري "أتيت القوم أَجمِعني حىت زيداً مررت به"و " ضربت القوم حتى زيداً ضربت أخاه"
" .أما"مجرى الواِو وثُم لَيست مبرتلة    

أن يتصلَ ما بعدها مبا " حتى" النِتهاِء الغاية، ومعىن - إالّ االبتدائية -املذكورة " حتى"وكلُّ أنواِع 
:قَبلها إالَّ إنْ وِجدت قَِرينةٌ تعين املقصود فمثَل اليت يتصل ما بعدها مبا قبلها قول الشاعر  

لْقَاهاوالزاد حتى نعلَه أَ* أَلْقَى الصِحيفةَ كي يخفِّف رحلَه   
:ومثل حتى اليت تفيد عدم االتصال يف قرينة قوِل الشاعر  

 تِزيع كُنى أمحت ا اَألرضقَى احلَيود* سدجال عنها اخلَري مفال ز ملَه  
  
 


