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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

ى ٣٠- حتَّ

بلوغ الغاية + التعليل

ى( الجارة )حتَّ

عاملة

االبتداءالعطف

ى( العاطفة )حتَّ

هاملة

ى( االبتدائية )حتَّ

هاملة

حسب نوعها

معانيهاعملها
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، يفيد بلوغ الغاية، بمنزلة )إلى(  ى( الجارة: حرف جرٍّ )حتَّ

ويكون المجرور به أحد شيئين، هما:
، يفيد بلوغ الغاية، بمنزلة )إلى(	  األول: االسم الصريح الظاهر: وتكون )حتى( معه حرف جرٍّ

ومن شواهدها:	 
ٰى َمْطَلِع اْلَفْجِر  ﴾ أي: هي إلى مطلِع الفجِر، 	  قوله تعالى عن ليلة القدر: ﴿َساَلٌم ِهَي َحتَّ
ٰى ِحيٍن  ﴾ أي: إلى حيٍن.	  وقوله سبحانه: ﴿َفَتَولَّ َعْنُهْم َحتَّ

الثاني: المصدر المؤول من )أن( المصدرية المضمرة وجوًبا، والفعل المضارع المستقبلي المنصوب بها:	 

، يفيد أحد معنيين، هما: 	  وتكون )حتى( معهما حرف جرٍّ

١. »حتى« الجارةمعاني الحرف )حتى(

ى( الجارة حرف عامل يجر االسم الذي بعده )حتَّ عمله

جرٍّحرفطريقة إعرابه

١. بلوغ الغاية: وتعرف بصحة تقدير )إلى أن( في موضعها

ومن شواهدها:	 
ْبَيـــُض ِمـــَن 	  ـــَن َلُكـــُم اْلَخْيـــُط اأْلَ ـــٰى َيَتَبيَّ قولـــه تعالـــى: ﴿َوُكُلـــوا َواْشـــَرُبوا َحتَّ

ْســـَوِد ِمـــَن اْلَفْجـــِر  ﴾ أي: )إلـــى أن يتبيـــَن(،  اْلَخْيـــِط اأْلَ

ـــٰى 	  ـــُه َمَت ـــوا َمَع ـــَن آَمُن ِذي ـــوُل َوالَّ ُس ـــوَل الرَّ ـــٰى َيُق ـــوا َحتَّ ـــى: ﴿ َوُزْلِزُل ـــه تعال قول
ـــٌب ﴾ ـــِه َقِري ـــَر اللَّ ـــِه ۗ َأاَل ِإنَّ َنْص ـــُر اللَّ َنْص

٢.التعليل: وتعرف بصحة تقدير )كي( في موضعها:

ومن شواهدها:	 
ـــٰى َيْســـَمَع 	  ـــَن اْلُمْشـــِرِكيَن اْســـَتَجاَرَك َفَأِجـــْرُه َحتَّ قولـــه تعالـــى:﴿ َوِإْن َأَحـــٌد مِّ
ـــِه ﴾  َكاَلَم اللَّ

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على
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)حتى( العاطفة:حرف عطف، تعطف به غاية الشيء ومنتهاه عليه 

كأن تقول:	 
)نجَح الطالُب حتى المهمُل(	 
 و )وصلُت أقاربي حتى القاطَع(	 
و )انصرف الناُس عن كلِّ نافٍع حتى العلِم(، 	 

ومن ذلك:	 
قول الشريف الرضي:	 

ى العزُم واأَلمُل جاُء، وحتَّ ى الرَّ ِسًعا    حتَّ وضاَق ِمن نفِسِه ما كان ُمتَّ

٢. »حتى« العاطفةمعاني الحرف )حتى(

)حتى( العاطفة حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

عطفحرفطريقة إعرابه
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)حتى( االبتدائية:

حرف استئناف وابتداء، مع داللته على الغاية، وهو مختص بالدخول على الجمل ال غير.

وله في ذلك أحوال، هي:

أن يليه جملة اسمية:	 
كقول ابن سهل األندلسي: 	 

وا السجوَد لُه َجهرا وِم حتى حساُمُه    لهــــم صنٌم سنُّ فشا خوُفُه في الرُّ

وقول ابن هانئ األندلسي: 	 

َرت    ينــــابيَع حتى الصخـــــُر أخضُل أمرُع وقــــد أخضــــــــَل الـُمـــزُن البالَد فُفجِّ

وقول كشاجم: 	 

ــــــــُه    ليصــــــــوُنها من أن َتـُمــــــــرَّ بخـــاطِره ويكــــــــــــاتُم األســــــــــــراَر حتــــــى إنَّ

وقول أبي تمام: 	 

ُه    ثنــــــــاها لقبــــــــٍض لمــــ تجــبُه أنامُله َد بســــــــط الكــــفِّ حتــــــــى لـــو ۗنَّ تعوَّ

وقوله: 	 

ه    هو الكفُر يوَم الروِع أو دوَنه الكفُر ونفــــــــٌس تعاُف العــــــــاَر حتــــى كـأنَّ

٣. »حتى« االبتدائيةمعاني الحرف )حتى(
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)حتى( االبتدائية حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

ابتداءحرفطريقة إعرابه
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أن يليه جملة فعلية، فعلها ماٍض:	 
ٰى َأَتاَنا اْلَيِقيُن  ﴾	  يِن )٤٦( َحتَّ ُب ِبَيْوِم الدِّ ا ُنَكذِّ كقوله تعالى: ﴿َوُكنَّ
ْبِلُسوَن  ﴾	  ٰى ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّ ُروا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّ ا َنُسوا َما ُذكِّ وقوله سبحانه: ﴿َفَلمَّ
وقول أبي تمام: 	 

ى لو هممُت بأن    ألهو بصفِعَك يوًما لم تجدَك يدي! أنَحفَت جسَمَك حتَّ

أن يليه جملة فعلية، فعلها مضارع مرفوٌع:	 
ِه َقِريٌب  ﴾ 	  ِه ۗ َأاَل ِإنَّ َنْصَر اللَّ ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتٰى َنْصُر اللَّ ُسوُل َوالَّ ٰى َيُقوُل الرَّ كقراءة نافع: ﴿َوُزْلِزُلوا َحتَّ

برفع )يقوٌل(، والمعنى: )حتى قاَل ...(، 	 

والفرق بينها وبين قراءة )يقوَل( بالنصب:	 
ـــٌة واحـــدٌة، معناهـــا: وزلزلـــوا حتـــى بلغـــوا غايـــًة مـــن الضيـــق قـــال معهـــا الرســـول والذيـــن آمنـــوا معـــه: 	  أنَّ )وزلزلـــوا حتـــى يقـــوَل الرســـول ...( بالنصـــب، جمل

متـــى نصـــر اللـــه؟
أمـــا )وزلزلـــوا حتـــى يقـــوُل الرســـول ...( بالرفـــع، فهـــي جملتـــان، كلُّ جملـــة أخبـــرت بشـــيء، فقـــد أخبرنـــا بأمريـــن: الزلزلـــة، وقـــول الرســـول والذيـــن آمنـــوا 	 

معـــه، والمـــراد منهمـــا اإلخبـــار بأمـــر ثالـــث هـــو أن الزلزلـــة ســـبب القـــول.


