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  يف الصحيحني) حىت(األداة 
  دراسة حنوية تطبيقية

  دادــإع
  حسني بن عثمان حممد احلكمي /الدكتور

  األستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية وآداا 
  كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإلدارية

  هاـ أب–جامعة امللك خالد 
  ملخص البحث

  

يدرك الباحث اللغوي تلك اجلهود املتضافرة اليت قام ا علماء النحو قدمياً وحـديثاً مـن                
خالل النظر يف كتابام عن حروف املعاين أو معاين احلروف، وما أولوه من عناية بالبحث والتحليل يف                 

  .األدوات النحوية املستعملة يف اللسان العريب

؛ لتعدد استعماالا، وتنـوع     )حىت( اليت كثر احلديث عنها األداة       وكان من تلك األدوات   
أساليبها، وما فيها من تشعب وإشكال، فهي ما بني االبتداء واجلر والعطف، وحتت كـل اسـتعمال                 
مسائل، فهناك مسائل خالفية حتتاج إىل بيان وترجيح، ومسائل متفرقة حباجة إىل مجع، ومسائل مبهمة               

  .جيمل توضيحها
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حببت أن تكون دراسة هذه األداة موضوع البحث، كما أحببت أن تكـون مـادة               وقد أ 

صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومهـا أصـح        :  الصحيحني   )حىت(التطبيق اليت هي موضع لدراسة      
  . الكتب بعد القرآن الكرمي بإمجاع األمة

بـد مـن    وألن القرآن الكرمي منذ نزوله والدراسات النحوية حوله تنمو وتتشعب، كان ال           
الوجهة إىل احلديث النبوي؛ ليكون جماالً للدراسة من لغة نبينا حممد صلوات اهللا عليـه وعلـى آلـه                   

  .وسلم، وأتباعه الكرام رضوان اهللا عليهم

ويهدف البحث إىل تقدمي دراسة وصفية يف النحو العريب، فهو ليس دراسة يف تاريخ النحـو              
من جوانب النحو املختلفة، ونقوالت متفرقـة، فتعـاجل يف          والنحويني، وال دراسة نظرية تتناول جانباً       

ضوء ما قاله النحويون فقط، بل هو عرض لقضية بارزة قامت عليها دراسـات يف أمهـات الكتـب      
كما أن البحث يهدف إىل مطابقة الواقع اللغوي يف         ، النحوية، خاصة اليت اهتمت حبروف املعاين منها        

 من قواعد وأحكام، واستنباط شواهد،      )حىت( النحويون حول األداة     النصوص النبوية الشريفة ملا قرره    
  ).حىت(عساها أن تكون إضافة مهمة يف باب 

املقدمة 
ّ

:  

احلمد هللا، جلّت قدرته، والصالة والسالم على أفصح العربِ قاطبـة، وأصـدقهم             
  :أما بعد.. لساناً، وأكملهم بياناً

 حروف املعاين هي ذات قيمة عظمى،       فأحسب أن الدراسات النحوية اليت تقوم على      
ال يقل قدرها عن الدراسات األخرى يف األساليب العربية املختلفـة، وإن كانـت دراسـات                

  .األدوات النحوية ال تزال حتتاج إىل زيادة حبث وحتليل

كما أن البحوث العلمية اليت كتبت يف جمال احلديث النبوي الـشريف ال تقـل يف                
بت حول القرآن الكرمي، وإن كانت ال تشبهها يف تنوع أغراضها           عددها عن البحوث اليت كت    

ومشول موضوعاا، فالدراسات القرآنية الكثرية مشلت ما حيتاج إليه املـرء لفهـم آيـات اهللا                
  .ومعرفة أسرارها
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وهذان األمران مها بيت القصيد، والسر يف إقدامي على هـذه الدراسـة النحويـة               

ه الدراسة لبنةً تضاف إىل غريها من الدراسات الوصفية الدقيقة،          التطبيقية، ورجائي أن تأيت هذ    
  .لبنية اللغة العربية

 من األدوات النحوية املستعملة يف اللّسان العريب، مـع كثرـا،            )حتى(وملّا كانت   
وتعدد مباحثها، وتنوع أساليبها، وما فيها من إشكال، أحببت أن تكون هذه األداة موضـوع               

  .البحث والدراسة

 ذات استعماالت متنوعة، ويـؤثّر يف       )حتى(والناظر يف كتب النحو واللغة يدرك أَنَّ        
  :هذا االستعمال املتنوع ما يقع بعدها

 أو )فعلها ماض، أو مضارع غـري منـصوب  (فإن كان ما بعدها مجلة امسية، أو فعلية          -
  .شرطية، كانت حرف ابتداء، وما بعدها مجلة مستأنفة

امساً ظاهراً أو مصدراً مؤوالً، وال يصح العطف، كانت حرف جر،           وإن كان ما بعدها      -
 . جتر ما بعدها

 .وإن كان ما بعدها يصح عطفه على ما قبلها، كانت حرف عطف -

  .فهي ما بني االبتداء واجلر والعطف

فهناك مسائل خالفية حتتاج إىل بيان وترجيح، وهنـاك         : وحتت كل استعمال مسائل   
  .ىل مجع، وأخرى مبهمة حيسن توضيحهامسائل متفرقة حباجة إ

 وهو  – أن هذا هو سبب إشكاهلا على بعض العلماء، لدرجة أن الفراء             – وأعتقد   -
؛ ألا ختفض وترفـع  )حتى(أموت ويف نفسي شيء من  ((:  نقل عنه قوله   –سيد العربية يف زمنه     

   ))١((.))وتنصب

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن       )٢( اجلامع املسند الصحيح  : واختذت أحاديث الصحيحني  
 لإلمام أيب احلسني مسلم بـن احلجـاج         )٣( هـ، وصحيح مسلم    ٢٥٦إمساعيل البخاري ت    
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وذاك؛ ألما أصح الكتـب     . هـ، مادةً هلذه الدراسة التطبيقية    ٢٦١القشريي النيسابوري ت    
تني راسخني،  وأصدقها بعد كتاب اهللا عز وجلّ، وإين أرغب يف أن أقيم دراسيت علي أصلني ثاب              

  )٤( .-  -أمجعت الدنيا على أما أصح ما روي عن رسول اهللا 

وقد كنت حدثتين نفسي أن أكتفي بأحدمها يف دراسيت هذه، كأن تقوم الدراسة على              
 من صحيح البخاري فقط، لكن صدري مل ينـشرح هلـذا األمـر؛ ألين               )حتى(استقصاء أمناط 

 ربما ال أستطيع أن أتوصل إىل خصائص مميزة للغة          شعرت أنين إن أقمت الدراسة على أحدمها      
احلديث الشريف، والعكس لو أقمت الدراسة عليهما معاً؛ حلصل إثراء علمي جيد للمـادة،              

وهذا الذي وجدته بالفعل من خالل وصف قـضايا         .  فهما كغصين شجرة يظهر مجاهلما معاً         
 وصحبه الكرام رضوان اهللا علـيهم،        ورصدها يف التراث اللغوي من لغة نبينا حممد          )حىت(

  .كما هو مدون يف أصح الكتب املعنية باحلديث الشريف

 أن أشري إشارة سريعة إىل ضرورة       – وأنا يف هذا املقام      –ورمبا يكون من نافلة القول      
االحتجاج باحلديث النبوي الشريف، إذ البد يف هذه املسألة أن حيسم فيها، وأن يتخذ احلديث               

الشريف مصدراً من مصادر االستشهاد والتمثيل ألحكام النحو وقواعده، بعد أن فاتـه   النبوي  
فينبغي أن تستمد أمثلة النحو وشواهده بعد القـرآن         . أن يكون مصدراً من مصادر االحتجاج     

  .الكرمي من احلديث الشريف؛ ذلك ألنه ميثل حقيقة لغوية واقعية عاشها الناس يف الرعيل األول

 اختاذ هذا الرأي أنه ما من قاعدة من قواعد النحو إال مشلها احلـديث               ومما يسعف يف  
  )٥( .الشريف، ورصد هلا فيه شواهد عديدة

 )حتى(ولقد نظمت هذا البحث يف متهيد، ومباحث مخسة متتالية، تتناول استعماالت            
ذلـك  وقضاياها اللغوية، متضمنةً أمناطها يف الصحيحني، والدراسة التحليلية هلـا، وختمـت             

  . من أمناط يف الصحيحني، مث نتائج البحث)حىت(مبالحق إحصائية ملا ورد لـ 

 سوى  – يف حد علمي     – سبقت يف هذا املضمار تذْكر       )حتى(ومل أجد دراسات حول     
ـ     مـن   ))حىت يف األساليب العربية، واستعماالا يف القرآن الكرمي       ((رسالة املاجستري املوسومة ب
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  . بد الفتاح مصطفى خليلمحدي ع: إعداد الباحث

  .)التحليلية(مع أين وجدته قد غلّب اجلانب النظري على الدراسة التطبيقية 

 )حـىت (غري أين ال أنكر أين استفدت من البحث املذكور يف مجعه املادة العلمية حول               
من كتب النحو واللغة،  فجزاه اهللا عني كل خري،  وجزى خرياً مـن مـد يل يـد العـون،                      

  . ة، يف إعداد هذا البحثواملشارك

  .واهللا أسأل أن يتقبل مين هذا العمل، إنه مسيع جميب

  :التمهيد
حتى(يف أصل 

ّ
  .، ولغاتها، وكتابتها)

  :  يف العربية)حىت(أصل : أوالً

يتناول النحويون أدوات العربية اليت تربط بني الكلمات، وتؤلف بني اجلمل، وحتمل            
  . املعاين الكثرية اليت تبني املراد

وأول ما يتطرق إليه احلديث ويدور يف كتب النحو واللغة هو حول أصـل األداة يف                
  .التركيب من حيث االمسية والفعلية واحلرفية

 اليت ترد كثرياً يف اللّسان العريب، ذات األحرف األربعة، ما    )حتى(ومن هذه األدوات    
  أصلها من بني تقسيمات الكلمة؟

 حرف من حروف املعاين، لذا ال متال ألفها         )حىت( أن     إىل  )٦(يذهب النحويون باتفاق  
وإن مل يسم ا فليست ألفها للتأنيث وال لإلحلاق، بل هي من            . )٧(عند بعضهم إال إذا مسي ا       

  .بنية الكلمة

  .)٨( )أرطى( فيحتمل أن تكون ألفها للتأنيث، أو لإلحلاق كـ )علماً(أما لو يسمى ا 
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  : االغ: ثانياً

  : ن العرب يف حائها لغتانورد ع

باحلاء، وهي لغة قريش، وجلّ العرب، واملستعملة قـدمياً         ) )حىت((املشهورة  : األوىل
  .وحديثاً

   .)٩(بقلب احلاء عيناً، وهي لغة منقولة عن هذيل وثقيف) )عتى(: (الثانية

  .)١١( )) حنيٍلَيسجننه عتى((  )١٠( : قوله تعاىل-  -وا قرأ عبد اهللا بن مسعود 

  . )١٢( )وهي لغة مينية(: إمالة ألفها، قال: وأضاف املرادي لغة ثالثة

  :كتابتها: ثالثاً

 تكتب بالياء، ال باأللف، ولكنهم اختلفـوا يف         )حىت(هناك اتفاق بني العلماء على أن       
  إىل أن كتابتها بالياء شاذة؛ ألا ليست داخلـة           )١٣( ذهب بعضهم  -:  علة ذلك على مذاهب   

 كل ألف ختم ا فعل أو اسم متمكن إذا كانـت ثالثـة،               وهي أنّ  – قاعدة ما يكتب بالياء      يف
  .؛ ألا حرف)حىت(مبدلة من الياء، أو رابعة فصاعدا، مطلقاً، فإا تكتب بالياء، ولذا شذت 

 كتبت بالياء، وكـذا     )إىل(، و   ))إىل((أا كتبت بالياء محالً على      : )١٤(ويرى الرضي  -
 .إليك وعليك: هلم ؛ لقو)على(

 .سكرى: أن كتابتها بالياء تشبيه باالسم حنو: )١٥(ويرى بعضهم -

ويف منت شافية ابن احلاجب حيكم بأا مستثناة من قاعدة احلروف، إذ مل يكتب منـها                
  .)١٦(بلى، وإىل، وحىت، وعلى: بالياء غري

أميلت ألفهـا   ويبدو أن سبب كتابتها بالياء محالً على األمساء هو الصواب؛ ألا قد             
  .)١٧(باحلمل على األمساء، فال غرابة يف تعليل كتابتها باحلمل على األمساء
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املبحث األول
ّ

حتى االبتدائية: 
ّ

  

  : االبتدائية)حىت(داللة 

 أنه ال يقع بعدها إال املبتدأ واخلرب، بل املراد أـا صـاحلة              )االبتدائية(ال يعين معىن    
ولكن من حروف االبتداء، وإن كان يقع بعدها غـري          هل وبل   : للدخول على ذلك، كما قالوا    

  .)١٨(املبتدأ واخلرب 

الفاء أو إذا، وما أشـبههما    :  االبتدائية تكون مبعىن   )حىت(  أن معىن     )١٩( وعند سيبويه 
، فخرجت من حروف    ) كي(، وال معىن    ) إىل أَنْ (من حروف االبتداء؛ ألا مل جتيء على معىن           

  . ))إذنْ أظنك((:  قولكيف)  إذن(النصب مثل خروج  

أعطيته حىت إذا اقتضيته غضب، لـو       : ، تقول )ملَّا(ونسب إىل الفراء أا تكون مبعىن       
؛ ألا تكـون  )حىت(فلما اقتضيته، جاز، وكانت حرف ابتداء مبرتلتها، إال أا أخص من      : قلت

؛ ألن  ) ملَّا(و  )  حىت( مع الشرط للماضي واملستقبل، ففي املثال السابق جاز            )حىت(للماضي، و 
  . الشرط للماضي

؛ ألن  ) حـىت ( بدالً من      )ملّا(اتركه حىت إذا أمكنك فخذه، ال تقع هنا         : أما إذا قلت  
  ). ملّا(أعم من  )  حىت(الكالم مع الشرط مستقبل، فـ  

فأما إذا سقط تركتـه،  : فضربته حىت إذا سقط تركته، أي: حنو) أما(وقد تكون مبعىن   
  . )٢٠( سواء كان الشرط ماضياً أم غري ماض)حىت(ىن يأيت مع وهذا املع

  يذهبون إىل أا تفيد معىن الغاية، سواء كانـت للتعظـيم،             )٢١(وطائفة من النحويني  
  :كقول امرئ القيس

سريت بِهم حتى تكـلُّ مطـيهم       
  

          ـانسنَ بأرقَـدمـا ي اديى اجلوحت
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  :أم التحقري، كقول الفرزدق

يا عجباً حىت كُلَيـب تـسبين       ف
  

   ــع اشجلٌ أومــش هــا ن اهــأنَّ أب ك
  

 واضح يف استعماالا، كمـا      )حتى االبتدائية (وهذا هو الصواب، إذ معىن الغاية يف        
  . سيبين لنا من خالل األمثلة

  : ما تدخل عليه

:  اجلمـل، أي   فتكون حرفـاً تبتـدأ بعـده      .  االبتدائية على اجلمل   )حىت(ل  ـتدخ
  .)٢٢(تستأنف

  .إما امسية أو فعلية أو شرطية: وهذه اجلمل

  : )عبد بين احلسحاس(فاجلملة االمسية كقول سحيم 

        قُـعرب دربِـالب قش ردب قإذا ش
  : وقول جرير

فَما زالت القَتلَى متـج دماَءهـا       
  :وقول الفرزدق

 فيا عجباً حـىت كُليـب تـسبين       
  

  الَبِـسِ        د ى كُلُّنـا غَـريحت اليكو
  

بِدجلَةَ حتى مـاُء دجلَـةَ أَشـكَلُ        
  

 ــع اشجلٌ أومــش هــا ن اهــأنَّ أب ك
  

 االبتدائية أن يكـون خـرب       )حىت(لوقوع اجلملة االمسية بعد     )٢٣( وقد اشترط الرضي  
حـىت األمـري    : لو قلت و. ركب القوم حىت األمري راكب    : املبتدأ من جنس الفعل املتقدم، حنو     

  .ضاحك ، مل يفد

  : وهذا الشرط الذي اشترطه يصح يف بعض التراكيب، كقول الفرزدق

  ......... ..............  فيا عجباً حىت كُليـب تـسبين      
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فواعجبـاً  :  غايةً له، والتقـدير    )حىت(؛ ليكون ما بعد     )حىت( حيث يقدر حمذوفاً قبل     
  . )٢٤(يب تسبينيسبين الناس حىت كل

  : ولكنه ال يصح يف مثل قول امرئ القيس

 ....... .............  
  

        ـانسنَ بأرقَـدمـا ي اديى اجلوحت
  

  :  وقول جرير

بدجلةَ حىت مـاُء دجلـةَ أشـكلُ   .............. ......
  

 الفعل مـن    كون: ولعل املراد ذا الشرط   : قال الشيخ الدسوقي يف تعليقه على املغين      
أن معىن خرب املبتدأ قريب من جنس الفعل املتقدم، حبيـث يكـون             : مادته، بل رمبا يكون املراد    

السابق داالً عليه، كداللة كالل املطي على عدم قودها باألرسان؛ لعدم اخلوف من شـرودها               
  . )٢٥(بسبب التعب، وكداللة مج الدماء بدجلة على الشكل

  .وهذا هو الصواب: أقول

  : دخوهلا على اجلملة الفعليةوأما

ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَة الْحسنةَ حتى عفَـواْ        (: فهي إما فعلية فعلها ماض، كقوله تعاىل      
  . )٢٦( )وقَالُواْ قَد مس آباَءنا الضراُء والسراُء

 – عنـده    –ملاضي   هذه، حيث جعلها جارة؛ ألن الفعل ا       )حىت(وخالف ابن مالك يف     
وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمـرور        )  أنْ(، و     ) حىت(بعد    ) أنْ(يف حمل نصب بإضمار       

  .)٢٧( ))حىت((بـ 

 بأنه وهم من ابن مالك، حيث ال يعرف له يف ذلك       )٢٩( وغريه )٢٨(ورد عليه ابن هشام   
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  .سلف ، وفيه تكلّف إضمارٍ من غري ضرورة

   : ، كقول حسان بن ثابت أو فعلية فعلها مضارع مرفوع

يغشونَ حتى مـا ـر كالبهـم        
  

ال يــسألونَ عــنِ الــسواد املقبــلِ 
  

  : )٣٠( اشترط له ثالثة شروط))حىت((وهذا املضارع املرفوع بعد 

أو مـؤوالً   . سألت عنك حىت ال أحتاج الـسؤال      : داللته على احلال، حنو    -١
: ضى، فيقدر وقوعه يف احلال، وذلـك كقـراءة نـافع          باحلال، حبيث يكون الفعل قد وقع وم      

 .)يقول(  برفع )٣١( ))وزلْزِلُواْ حتى يقُولُ الرسولُ((

 يف  ))حـىت ( (صالحية جعل الفاء مكان   : وضابط كون ما بعدها حاالً أو مؤوالً باحلال       
 – هنـا    –رع   لالستقبال، والفعل املـضا    )أنْ(أن  : والعلة يف هذا الشرط     . املعىن ال يف اللفظ   

  . )٣٢(للحال، فلو نصب حلدث تناقض

. ما بعدها ناتج عمـا قبلـها   :  مسبباً عما قبلها، أي    )حىت(أن يكون ما بعد      -٢
رأى زيد باألمس مين شـيئاً      : سرت حىت أدخلُها اآلن، أم منقطعاً، حنو      : سواء كان متصالً حنو   

ال االتصال اللفظي يف حالة     أنه ملا ز  : وعلة هذا الشرط  . حىت ال أستطيع أن أكلمه اليوم بشيء      
، )حـىت ( بالفعـل قبـل      – املصدر املؤول    –نصب املضارع بعدها، وهو تعلق اجلار وارور        

 . )٣٣(اشترطت له السببية املوجبة لالتصال املعنوي جرباً ملا فات من االتصال اللفظي

سرت حىت تطلع الشمس؛ ألن طلوع الشمس ال يتـسبب عـن            : وعليه فال يصح  
 )حـىت (ما سرت، أو أسرت حىت تدخلُ املدينة؟؛ ألنه لو رفع لكان ما بعـد               :  وال حنو  السري،

مستأنفاً، مقطوعاً بوقوعه، وما قبلها سبب له، وذلك ال يصح؛ ألن ما قبلها غري سبب، فيلـزم                 
 .)٣٤(وقوع املسبب مع نفي السبب، أو الشك فيه، وهذا تناقض

سريي حـىت   (( عنه، فال يصح عندهم      أن يكون ما بعدها فضلة يصح االستغناء       -٣
 االبتدائيـة   )حـىت ( بال خرب؛ ألن ما بعـد        ))سريي(( بالرفع؛ ألنه لو رفع لبقي املبتدأ        ))أدخلُها
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 . )٣٥(مستأنف ال حمل له، وحينئذ ال جيوز فيه إال النصب

حتـى إِذَا فَـشلْتم     ((: ، كقوله تعـاىل   ) إذا(وأما اجلملة الشرطية فهي املصدرة بـ         
   )٣٧(هذا عند اجلمهور. )٣٦( ))وتنازعتم في اَألمرِ

 جـارة هلـا،     )حىت( يف موضع جر، و      )إذا(وخالف يف ذلك ابن مالك، حيث جعل        
،  )٣٨(" وقد تفارقها الظرفية مفعوالً ا، أو جمرورة حبـىت          : " )إذا(حيث قال يف التسهيل عن      

:  اجلارة عليها، كقولـه تعـاىل      )حىت(  بدخول –إذا  :  أي –وانفردت  :  " وشرح ذلك بقوله  

  . )٣٩( "))حتى إِذَا جاؤوها ((

وهذه املقالة سبقه إليها األخفش وغريه، واجلمهور على خالفهـا،          : " قال ابن هشام  
 يف موضع نصب بشرطها أو جواا، واجلواب يف         )إذا( حرف ابتداء، وأن     –حىت  :  أي –وأا  
  .)٤٠(.. "  حمذوف – ))..محتى إِذَا فَشلْت ((–اآلية 

 االبتدائية، ال حمل هلا     )حىت(وهذا هو الظاهر من قول اجلمهور، فاجلملة بكاملها  بعد           
 الشرطية جمرورة بـ    )إذا( أم غريها، وال تصح أن تكون        )إذا(من اإلعراب، سواء كانت مجلة      

 على املشهور بـني     –  ال تتصرف  )إذا(؛ ألن الشرط ال يعمل فيه ما قبله، فضالً عن أنَّ            )حىت(
  . )٤١( كما أفاد بذلك الشيخ اجلمل يف حاشيته على اجلاللني–العلماء 

  : اجلملة بعدهاحملّ

 االبتدائية ال حمل هلا من      )حىت( إىل أن اجلملة الواقعة بعد        )٤٢( يذهب مجهور النحويني    
  . اإلعراب، سواء كانت امسية أم فعلية أم شرطية، كما سبق

   ا مجلة استئنافية، وهي من مواضع اجلمل اليت ال حمـل هلـا مـن               وعلّتهم يف ذلك أ
مـرض  ((:  كسرت مهزا، فقالوا)إنَّ(والدليل على استئنافيتها أم إذا أوقعوا بعدها     . اإلعراب

 فتحت مهزا، حنو قوله     )أنّ(، والقاعدة أن حرف اجلر إذا دخل على         ))زيد حىت إم ال يرجونه    
  . )٤٣( )) اللَّه هو الْحقذَلك بِأَنَّ((: تعاىل

اجلارة، واملضمر نائـب    ) حىت(إضافة إىل ذلك أن اجلمهور منعوا وقوع املضمر بعد            
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  . )٤٤(اجلارة) حىت(عن املظهر، فأوىل باملنع وقوع اجلملة بعد 

 هذه يف حمـل     )حىت(، فاجلملة بعد     )٤٦(وابن درستويه    )٤٥(وخالف يف ذلك الزجاج     
  .املة حمالً ال لفظاً؛ ألن عملها خاص باملفردات، أو ما يف تأويلها ع)حىت(جر، فـ 

 حرف جر معلقاً عـن العمـل،        )حىت(وقد رد عليهما بأنه يلزم من ذلك أن تكون          
، فال يدخل بقية األفعال، وحروف اجلر ال تعلَّق عن العمل،           )٤٧(والتعليق خاص بأفعال القلوب     

 اجلملة هنا)حىت(وعليه يبطل جر .   

وكذا يلزم تأويل اجلملة يف حمل مفرد بدون سابك، وهذا غري مطرد، بل هو مساعي،               
  .  ، ليس هذا منها)٤٨(يأيت يف مواضع خمصوصة

  :)حىت( بعد )إنّ(حكم مهزة 

 )إن( عن كوا ابتدائية أو جارة أو عاطفة، فإذا كانت ابتدائية ووقعت             )حىت(ال ختلو   
 كالم مستأنف، ومهـزة     )حىت( كسر مهزا؛ ألن ما بعد       بعدها، فقد أمجع العلماء على وجوب     

  .  تكسر يف االبتداء)إن(

  عن الكسائي جواز كسر اهلمزة وفتحها، وحجته أنه رآهم جيعلون           )٤٩(ونقل أبو حيان  

  .تعظم يف نفسه حىت لقد ترك السالم: زلة اليمني، فيقولونـمبن) حىت(

  .  االبتدائية)حىت(زة بعد والصواب ما ذهب إليه اجلمهور من وجوب كسر اهلم

  .  جارة أو عاطفة، فحينئذ تفتح هذه اهلمزة بعدمها)حىت(أما إذا كانت 

وليس املراد جواز الكسر والفتح يف حملّ واحد، بل خيتص الكسر باالبتدائيـة؛ ألن              
  . االستفتاحية، وخيتص الفتح باجلارة والعاطفة)أال(زلة مرتلة ـ من)حىت(
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  : الصحيحني االبتدائية يف)ىحت(أمناط 

  :أمناطها الداخلة على اجلملة االمسية: أوالً

  :املثال  :النمط 

 )مبتدأ(اسم ظاهر   + حىت   -١
  .)خرب(اسم موصول + 
) مبتدأ(اسم ظاهر   (+ حىت -٢

 .)خرب(مجلة فعلية + 
  
 
 )مبتدأ(اسم ظاهر   + حىت   -٣

 ..واخلرب حمذوف مقدر 
  
  
 
اســم موصــول + حــىت  -٤
صـلة  (مجلـة فعليـة     ) + مبتد(

.. واخلرب حمذوف مقدر)املوصول

ــىت  -٥ ــا + إِنَّ + ح + امسه
 .)مجلة فعلية(خربها 

  
  
 
الم + امسهـا   + إِنَّ  + حىت   -٦

ةٌ حتى اللُّقْمـةُ الـيت ترفَعهـا إىل فـي           ــفَإِنها صدقَ ((

  .)٥٠( ))امرأتك

  .)٥١( ))شوكةُ يشاكُهاإالّ كفّر اهللا ا عنه حىت ال((

  .)٥٢( ))إالّ أُجِرت ا حىت اللقمةُ جتعلُها يف في امرأتك((

  . )٥٣( ))وكَذَاك حتى أَهلُ مكَةَ يهِلُّون منها((.. 

  
  .)٥٤( ))لَقَد شكَوك في كُلِّ شيٍء حتى الصالةُ((

  .)٥٥( ))ةَفَمن حيثُ أَنشأَ حتى أَهلُ مكَّةَ من مكَ((
ما من شيٍء لَم أَكُن أُرِيته إِالَّ رأَيته يف مقَامي حتى اجلنةُ            ((

ار٥٦( ))والن( .   

  
لَن تنفق نفَقَةً تبتغي ا وجه اِهللا إِالَّ أُجِرت عليها حتى ما            ((

  .)٥٧()) تجعلُ يف فَي امرأتك

  
فَخذه حتى إِين أنظُر إىل بياضِ فَخذ       ثُم حسر اِإلزار عن     ((

  .)٥٨( ))نيب اهللا
فَمن كَان دونهن فَمن أَهله حتى إِنَّ أَهلَ مكـة يهِلّـونَ            ((
  .)٥٩( ))منها
  
   )٦٠( )) لَينظرفسبتها حتى إنَّ رسولَ اهللا ((
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أو ) مجلة فعليه (خربها  + االبتداء  
  .)اسم مفرد(

..)) ي وحده   فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إِنَّ الرجلَ لَيصلِّ      ((
)٦١(  

  ٦يتبع النمط = 

 
  

  

  

  

 
جــار + إِنَّ + حــىت  -٧

الم  + )خربهـا مقـدم  (وجمرور  
 امسها مؤخر+ االبتداء 

  

+ كأنّ امسهـا    + حىت -٨
اسم مفـرد، أو جـار      (: خربها

 ).وجمرور، أو مجلة فعلية

  

  

  .)٦٢() )..فيسألُ ربه، ويتمنى حتى إِنَّ اَهللا لَيذكِّره ((

))وكَعرفَي        لَ الغريـبجى إِنَّ الركعتني حتن رن ركعتي
جِدلُ املَسخد٦٣( ))لَي(   

فأخذَه ما كانَ يأخذُه من البرحاِء عند الوحيِ حتـى          ((
  .)٦٤( ))إنه لَيتحدر منه مثل اجلُمان

  .)٦٥() )فَما برِح يعطيين حتى إِنه َألحب الناسِ إيلَّ((

  

) )أمن ابن الزبري ومن وراَءه حتى إِنَّ للمسجِد لَلَجةً        ((
)٦٦(.  

  

  

  .)٦٧() )استناَر وجهه حتى كأنه قطْعةُ قَمر( (

  .)٦٨( ))واشتد غَضبه حتى كأنه منذر جيش((

))         ى كـأَنَّ أَثَـررِ حتحةَ البيرج هناُهللا ع كسيف  فَأَم ه
  .)٦٩() )حجر

  .)٧٠( ))فَبرأ مكانه حتى كَأنه مل يكُن به شيٌء((

  .)٧١( ))..إِنك لَتستحي حتى كَأنه يقولُ ((

  : )فعلها ماضٍ(أمناطها الداخلة على اجلملة الفعلية : ثانياً

ة جداً، ويـصعب    االبتدائية الداخلة على الفعلية ذات الفعل املاضي كثري       ) حىت(أمثلة  
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  : ولكن أذكر أمناطها اليت تدور حوهلا مع إيراد أمثلة هلا، كنماذج خمتارة(*)-هنا–حصرها 

  :املثال  :النمط 
فعلـها  : مجلة فعلية + حىت   -١

  .ماض
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)٧٢( ))أَهلُ اجلنةفَأَخبرنا عن بدِء اخلَلْقِ حتى دخلَ ((
  .)٧٣( ))ثُم عمر ثُم عثْمانُ حتى وقَع من عثْمانَ((
))اما الشنمى قَدذا حتبِه عمسن لَم٧٤( ))و(.  
))هأَترام نيوب هنيب قْتى فَرحت هركْتا ت٧٥( ))م(.  
))هيائَ: فَقَالَ هم هتدشى أَنحتتي٧٦( ))ةَ ب(.  
))طَهيغَط تعمى سحت امن ٧٧( ))ثُم(.  
))وبارِ أَبِي أَيد انِبلَ جزى نتح ِسريلَ ي٧٨( ))فأقْب(.  

  .)٧٩( ))فَرأيت املَاَء ينبع من تحت أَصابِعه حتى توضؤوا((
))ى كَانَ عرِ بأساً حتبا ال نرى بِاخللَكُنأو ٨٠( ))ام(.  
  .)٨١( ))أَبرد حتى رأينا فَيَء التلُولِ((
))ن املدينةم جرخأنْ ي ى كَادحت طَلق٨٢( ))فَان(.  

  .)٨٣( ))سأَلَهم أَفيكُم أُويس بِن عامر؟ حتى أَتى على أُويس((
))حبى أَصحت اتب ٨٤() )ثُم(.  
 مكَانِكُما، حتى وجدت برد قَدميه علَـى        فَقَاَلَ علَى ((

   )٨٥( ))صدريِ
))          ريشي قى طَفبِ حترالق لْكت نم ليهع بصا نقْنطَف ثُم

  .)٨٦( ))إِلينا
))           لَمو قلحي لَمو هنم مريٍء حش نلَّ محي ولَم رحني فَلَم

  .)٨٧() )اَنَ يوم النحرِيقَصر حتى ك
ولَوالَ مكانِي من الصغرِ ما شهدته خرج حتى أَتـى          ((

لْتالذي عند دار كثري بن الص لَم٨٨( ))الع(.  
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مجلـة  + نافية  : ما+  حىت   -٢
  .فعلها ماض: فعليه

 إالَّ اثنا عشر    فَالتفَتوا إِليها حتى ما بقي مع النبِي        ((
  .)٨٩() )رجالً

))ا كَادى ما حتنرطملُ إىل منوصلُ يج٩٠() )زلهـ الر(.  
  .)٩١( ))كَذََلك أَتبعهم حتى ما خلق اُهللا من بعيرٍ((

فَأَخذُوا في أوعيتهِم حتى ما تركُوا فـي العـسكَرِ          ((
  .)٩٢( ))..وِعاًء

  . )٩٣( ))عرجت في اجلَو حتى ما أَراها((

: عليـة مجلة ف + ملّا  + حىت   -٢
  .فعلها ماض

  
: مجلة فعلية + لقد  + حىت   -٣

  .فعلها ماض

  

  

خمففـة مـن    (إنْ  +  حىت   -٥
فعلـها  : مجلة فعليـة   + )الثقيلة

  .ماض ناسخ 

  

  .)٩٤( ))فَاتبعته أُم إِسماعيلَ حتى ملَّا بلَغوا كَداًء((

  .)٩٥( ))ويدر لَبنها علَى صبِيها حتى ملَّا فَنِي املَاُء((

  

))           ى لَقَـدتح هتدعيٍء وذَا كُلَّ شي هقَاميف م تأَير لَقَد
ةن اجلنطْفَاً مأَنْ آخذَ ق دأُرِي تأَي٩٦( ))ر( .  

))           ـى لَقَـدتح متدعذَا كُلَّ شيء وي هقَامي مف تأَير
  .)٩٧( ))رأَيتنِي

  .)٩٨( )) حتى إِنْ كَانَ يعطى عن بينيعطى عن الصغيرِ والكَبريِ((

 ..))فَيطْعمنا ما كَانَ في بيته حتى إِنْ كَانَ لَيخـرِج إِلَينـا             ((

)٩٩(.  

يف شهرِ رمضانَ يف حر شديد حتى إِنْ كَانَ         .. خرجنا  ((
  .)١٠٠( ))أَحدنا لَيضع يده على رأْسه
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  :)فعلها مضارع مرفوع أو جمزوم(أمناطها الداخلة على اجلملة الفعلية : لثاًثا

  :املثال  :النمط 

فعلها : مجلة فعلية + حىت   -١
 . مضارع مرفوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
مجلـة  + نافية  : ما+ حىت   -٢

 .فعلها مضارع مرفوع: فعلية

  

  

  

فَأَقْبلْت معه حتى نجِد الناس قَد قَدموا       : ةُقَالَ املُغري ((
..(( )١٠١(.  

حىت أَجِد سـعيد    .. فقدمنا املدينةَ   : قال ابن عباس  ((
  .)١٠٢( ))بن زيد بنِ عمرو ابنِ نفيلٍ جالساً

  .)١٠٣( ))فارجعوا حىت يرفَع إلينا عرفاؤكم((

))     وا قع قَامكومن الر هفرفع رأس   قَـد هرونى ياماً حتي
دج١٠٤( ))س(.  

) )ففَرج اُهللا هلم فُرجةًً حىت يرونَ منـها الـسماءَ         ((
)١٠٥(.  

  .)١٠٦( ))إالّ دارت وجوههم حتى يدخلونَ اجلنة((

  .)١٠٧( ))إنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آيات: قال((

  

))  ح دجسنو دجسفَي        ـعضوا منـدأَح جِـدا يى مت
هتهب١٠٨( ))ج(.  

  .)١٠٩( ))فرتدحم حتى ما جيد أحدنا لجبهته موضعاً((

    .)١١٠( ))قَلَص دمعي حتى ما أحس منه قَطْرةً((

إالّ أَنْ سمعت أبا بكرٍ تالَها فَعقرت حتى ما تقلُّين ((
  . )١١١( ))رِجالَي
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+ نافيـة   : ال+ حىت   -٣

فعلـها مـضارع    : مجلة فعليـه  
  .مرفوع

يعملَ بِعملِ أَهلِ اجلنة حتى ما يكُونُ بينه وبينـها          لَ((
  .)١١٢( ))غري ذراعٍ

فَلما رأَيتها عظُمت في صدرِي حتى ما أَستطيع أَنْ         ((
  .)١١٣( ))أنظُر إِليها

  

 بِشبع بطْنِي حتى الَ     وإِني كُنت أَلْزم رسولَ اِهللا      ((
  . )١١٤() ) أَلْبس احلَبِيرآكُلُ اخلَمري والَ

ليعملَ بعملِ أهلِ اجلنة حتى الَ يكونُ بينها وبينه إِالَّ          ((
  . )١١٥( ))ذراع

))       ـقنفمشالُه مـا ت أخفى حىت ال تعلم قورجلٌ تصد
ه١١٦( ))ميين(.  

: مجلـة فعليـة   + مل  + حىت   -٤
 .فعلها مضارع جمزوم 

  

  

  

  

: مجلة فعلية + كأنْ  + حىت   -٥
 . لها مضارع جمزومفع

  

 

  .)١١٧())فَنزحناها حتى لَم نترك فيها قَطْرةً( (

  .)١١٨( ))قَاتلْنا حتى لَم تكُن فتنةٌ: قَالَ ((

))            رـشـا عإِالّ اثن ـقبي ى لَمتا حهإِلي اسلَ النفَتفَان
  .)١١٩( ))رجالً

))         قبي ى لَمتةً حرشع رِجخةً ويرشلُ عخدالَ يا زفَم
دم أَحهن١٢٠() )م(.  

)) ..          ـعجو بِـه كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرفَب ا لَهعدو(( 
)١٢١(.    

  

 يسوي صفُوفَنا حتـى كَأنمـا       كَانَ رسولُ اِهللا    ((
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مجلـة  + كأنمـا   + حىت   -٦

  . فعلها مضارع مرفوع : فعلية
ا القي بِهوسياح١٢٢( ))د(   

  

  : أمناطها الداخلة على اجلملة الشرطية: رابعاً

  :املثال  :النمط 

إذا الشرطية ومـا    +  حىت   -١
  .دخلت عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولَكن يقْبِض العلْم بِقَبضِ العلَماِء حتىِ إذَا لَـم يبـقِ           ((
  .)١٢٣() )عاملاً

)) ..اَء ذَا طُوىى إذا جتح ِسكمي ١٢٤() )ثُم(.  

 من عرفَـةَ حتـى إذَا كَـانَ         ولُ اِهللا   ــدفَع رس ((
  .)١٢٥() )بالشعبِ

  .)١٢٦( ))إِنَّ اَهللا خلَق اخلَلْق حتى إذَا فَرغَ((

لَيرِدنَّ علَي احلَوض رِجالٌ ممن صـاحبينِ حتـى إذَا          ((
  .)١٢٧( ))..رأَيتهم

)) ..ربيا بِخى إِذَا كَانت١٢٨( ))ح(.  

  .)١٢٩( )) حتى إِذَا انتصف اللَّيلُفَنام رسولُ اِهللا ((

ـِثُم يخلّلُ بِيد  (( ه حتى إِذَا ظَن أَنـه قَـد أَروى         ــ
هترش١٣٠() )..ب( .  

))جى إِذَا ستح هِلُهمي ثُمهفَيكَت نيب هعضو ١٣١( ))د(.  

  .)١٣٢( ))فَعملُوا حتى إِذَا كَانَ حني صالَة العصرِ((

))       ـربالَة أَدبالـص بى إِذَا ثُوتلَ حاَء أَقْبدى النفَإِذَا قَض
  .)١٣٣( ))حتى إِذَا قَضى التثْويب أَقْبلَ
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لو الشرطية ومـا    +  حىت   -٢
  .دخلت عليه

))ضيى إِذَا ابتا حبِن ارلَفَسزن مسالش ١٣٤( ))ت(.  

دونكُم يا بين أَرفَـدة حتـى إِذَا مللْـت         : وهو يقُولُ ((
  .)١٣٥() )..قالَ

))هسلجى إِذَا طَالَ متلُ حجالر لَس١٣٦() )فَج(.  

  .)١٣٧( ))فَقَرأُوها حتى إِذَا مروا بآية الرجمِ((

))     ا ِهللا يف الدلَ بِهما عم        ةـرى إِلَـى اآلخى إَذَا أَفْـضتياَ حن ((
)١٣٨(.  

  

قَد دنت مني اجلَنةُ حتى لَو اجتـرأْت علَيهـا          : فَقَالَ((
  .)١٣٩( ))جلئتكم

)) ..          ـبض ـرحا جلُـوخد ى لَوتاع، حراعاً بِذرذو
  .)١٤٠( ))التبعتموهم

نَّ رجالً جاَء خيل إِليه أنه لَـم        فَأَطَالَ القيام حتى لَو أَ    ((
كَعر١٤١( ))ي(.  
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  : االبتدائية) )حتى((التحليل النحوي لألمناط السابقة لـ 

االبتدائيـة يف مجيـع     ) )حىت(( من خالل ما سبق من أمثلة أول ما نالحظه جميء            -١
 اموعـة األوىل، أم     امسية كما يف أمناط   : مواضعها داخلة على اجلمل، سواء كانت هذه اجلمل       

فعلية فعلها ماض كما يف أمناط اموعة الثانية، أم فعلية فعلها مضارع مرفوع أو جمزوم كما يف                 
  . أمناط اموعة الثالثة، أم شرطية كما يف أمناط اموعة الرابعة

وال يعين كوا ابتدائية أال يقع بعدها إال املبتدأ واخلرب، بل تـدخل عليهمـا وعلـى                 
  . مها، وهو ما أثبتته جمموعة األمثلة الواردة يف الصحيحني، واملدونة سابقاًغري

  )١٤٢( االبتدائية معىن تفيده، وغالبيتهم على أا للغاية         )حىت( قرر النحاة أن لـ      -٢
  .وهو ما أكده الواقع اللغوي من خالل استعماالا يف الصحيحني

  . )١٤٣( واحد  كما أفاده غري)إىل(وكوا للغاية تكون مبعىن 

  . )١٤٥(، وغريه)١٤٤(وهي مع هذا تفيد التدريج كما نص عليه الكرماين

، ))..حىت ما جتعل يف يف امرأتك       .. (: (ورمبا أفادت املبالغة يف املعىن، كما يف حديث       
 هنا، تقتـضي املبالغـة يف       )حىت(حيث نقل ابن حجر العسقالين عن ابن دقيق العيد أن لفظة            

  . )١٤٦( جاء احلاج حىت املشاة: بة إىل املعىن، كما يقالحتصيل هذا األجر بالنس

وأداؤها معىن الغاية البتداء موجود مذكور يف الكالم ورد يف أكثرأمثلتها ، ورمبا تعدد              
  . ذلك

ومل يزد على ذلـك، فلـم       (: (ففي عمدة القارئ شرح صحيح البخاري يف احلديث       
: قال العـيين  ). )ر، حىت كان يوم النحر    ، ومل حيل من شيٍء حرم منه ، ومل حيلق، ومل يقص           ينحر

: يقصد الواقعة ابتداء للغاية، وهي     )١٤٧( ))غاية لألفعال األربعة  ) حىت( لفظ   )حىت كان (: قوله((
  . فلم ينحر، ومل حيل، ومل حيلق، ومل يقصر 

وأحياناً تكون غاية حملذوف مقدر إذا دلّ عليه السياق، ففي اموعة الثانية احلـديث              
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ولوال مكاين من الصغر ما شهدته حىت أتى العلَم الذي عنـد دار             (: ( قوله )١( النمط   الوارد يف 
 كذا وقع يف هذه الرواية ذكر       )حىت أتى العلَم  (: قوله((: ، يقول ابن حجر   ))..كَثري بن الصلت    

 أو شهدت اخلروج معه حىت أتى، وكأنه حذف         خرج رسول اهللا    : الغاية بغري ابتداء، واملعىن   
  .)١٤٨( ))لة السياق عليهلدال

مكانكُما حتى وجدت بـرد     : ((وكذا قدر العيين يف العمدة أيضاً، يف شرحه للحديث        
فـدخل هـو يف مـضجعنا؛       :  غاية ملقدر، تقديره   )حىت(وكلمة  ((: قال)) قدميه على صدري  

  .)١٤٩( ))ولظهوره ترك

يكون خرب املبتـدأ     االبتدائية أن    )حىت( اشترط بعضهم لوقوع اجلملة االمسية بعد        -٣
  . من جنس الفعل املتقدم

  أن املراد ذا الشرط كون الفعل من         )١٥٠(كما ورد يف تعليق الشيخ الدسوقي عليه      
  . مادته، أو أن معىن خرب املبتدأ قريب من جنس الفعل املتقدم، حبيث يكون السابق داالً عليه

  . ىلوهو ما تؤكده بعض األمثلة الواردة يف أمناط اموعة األو

، نلحـظ جمـيء     ))حىت أهلُ مكةَ يهلون منها    .. (: ( يف مواقيت احلج   فمثالً، قوله   
 من لفـظ الفعـل املتقـدم يف بدايـة         )يهلّون( هو مجلة    )أهلُ مكة ( وهو   )حىت(خرب املبتدأ بعد  

  . احلديث

 يقدر اخلرب مـن لفـظ   )حىت أهلُ مكةَ  من مكةَ(: حىت أنه يف رواية البخاري ومسلم 
: ، كما قدروه يف قوهلم    "حىت أهلُ مكةَ يهلّون من مكةَ       : " اللته عليه، فيكون التقدير   الفعل؛ لد 

  . )١٥١(حىت املشاةُ جاءوا : أي" جاء القوم حىت املشاةُ " 

ما من شيٍء مل أكن أريته إال رأيته يف مقـامي حـىت             ( : (وأيضاً قدر اخلرب يف قوله      
 تكون مرفوعاً علـى أنـه مبتـدأ،         )اجلنة(و  (  (:لعيينقال ا . من لفظ الفعل قبله   ) )اجلنةُ والنار 

أكلت السمكةَ  : ، والنار عطف عليه، كما يف قوله      ))حتى اجلنةُ مرئيةٌ  (: (حمذوف اخلرب، تقديره  
  .)١٥٢( ))..رأسها مأكولٌ : ، أي)الرأس(حىت رأسها، برفع 
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قـدر  . رواية الرفـع  ب) )لقد شكَوك يف كلِّ شيٍء حىت الصالةُ      (: (ويف احلديث اآلخر  

 برفـع   )حىت الـصالة  (قوله  ((: اخلرب من لفظ ما قبله من الفعل، ففي عمدة القارئ قال العيين           
: مات الناس حىت األنبياُء، واملعـىن : الصالة؛ ألن حىت هاهنا غاية ملا قبلها بزيادة، كما يف قوهلم    

حمـذوف، وهـو مـا      ، فيكون ارتفاعه على االبتداء، وخربه       ))الةُ شكوك فيها  ــحىت الص 
  . )١٥٣( ))قدرناه

، كما نلحظـه يف     )١٥٤(وهناك من األمثلة ماال يصح فيها هذا الشرط إال بتأول املعىن          
  . بقية أحاديث اموعة

 اسم مفرد، وجب كون     )حىت( أنه إذا تال االسم الذي بعد         )١٥٥( نقل السيوطي    -٤
ضربت القـوم   :  اجلر، وذلك حنو    ابتدائية، وما بعدها مجلة مبتدأ وخرب مرفوعان، وميتنع        )حىت(

مضروب حىت زيد .  

حيث مل أعثر على تركيب ـذا       . وما وجدت يف الصحيحني ما يؤكد ذلك أو ينقضه        
اسم مفرد مرفوع، من خالل حبثي املستقصي لتراكيـب         + اسم مفرد مرفوع    + حىت  : النمط

  . يف النصوص الشريفة)حىت(

 إذا وليها اسم مرفـوع،      )حىت(عد   إىل شذوذ حذف اخلرب ب     )١٥٦(  أشار بعضهم     -٥
  .ونسبه إىل البصريني

 )٤( و )٣(فأمثلة النمطني   . والذي أثبته االستعمال اللغوي يف الصحيحني خالف ذلك       
  .  االبتدائية؛ لداللة السياق عليه)حىت(تؤيد حذف اخلرب يف اجلملة االمسية، الواقعة بعد 

وىل، يلحظ جميء اجلملـة االمسيـة        نظرة سريعة لألمناط الواردة يف اموعة األ       -٦
  : متعددة التراكيب، فهي إما

  . مبتدأ خربه اسم موصول

  . أو مبتدأ خربه مجلة فعلية
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  . أو مبتدأ خربه حمذوف مقدر

  . بكسر اهلمزة)إنَّ(أو مجلة مصدرة حبرف ناسخ 
  .  الثقيلة)كأنَّ(أو مجلة مصدرة حبرف ناسخ 

) )حىت ما جتعلُ يف فم امرأتـك      .. ( : ( قوله    واملثال الوارد حتته   )٤( يف النمط    -٧
  . كما رواه البخاري

 كافـة   )مـا ( برفع الالم، و     )جتعلُ(إنّ الفعل املضارع    : قوله )١٥٧(نقل عن ابن بطال     
ـ        )حىت(كفت    )حىت(مقدرة، وتكون   ) )أنْ(( عن عملها، وكأنه يقصد نصب الفعل املضارع ب
  . جارة

بعـدها  ) )مـا (ة، ال اجلارة وال االبتدائيـة، و         العاطف )حىت(: )١٥٨(وقال الكرماين   
  .منصوب احملل، وتبعه بعضهم

 هذه ابتدائية وما بعدها مجلة؛      )حىت( أن   – بعد ما نقل القولني      –والذي رجحه العيين    
حىت الذي  (: ( موصولة مبتدأ وخربه حمذوف، وكذا العائد إىل املوصول، وتقديره         )ما(: ألن قوله 

  .)١٥٩( )) مأجور فيهجتعل يف فم امرأتك فأنت
 االبتدائية الداخلـة    )حىت(هذا هو الصواب؛ لذا جعلته مثاالً لنمط من أمناط          : وأقول

  . على اجلملة االمسية
  .  اجلارة، والعاطفة، بإذن اهللا)حىت(وفيه احتماالت أخرى ستذكر يف مواضع 

ـ   )إنَّ( االبتدائية على    )حىت( دخلت   )٦( و   )٥(:  يف النمطني  -٨ زة،  مكسورة اهلم
  . وهو ما قرره النحويون يف كتبهم

وجاء خربها جمرداً مـن     . ونالحظ كثرة اقتران الم االبتداء خبربها مفرداً كان أم مجلة         
  . الالم يف قلّة

  االبتدائيـة،    )حىت(وهذا يؤكد القاعدة النحوية اليت تقول بوجوب كسر اهلمزة بعد           
 )إن(تران الم االبتداء باخلرب إمنا يكون بعـد         خالفاً ملا زعمه الكسائي من جواز الفتح، إذ إنّ اق         

  . )١٦٠(املكسورة ال املفتوحة، كما هو مدون يف كتب النحو
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 االبتدائية على اجلملة الفعلية اليت فعلـها        )حىت( يف أمناط اموعة الثانية دخلت       -٩

  . ماض

ة هذا  ويالحظ تنوع دخوهلا عليه، فهي إما أنْ تدخل على الفعل املاضي مباشرة، وأمثل            
  . النمط كثرية جداً، من الصعب حصرها، وما ذكر مناذج ال غري

 كمثايل النمط   )ملّا(، أو   )٢( النافية يف أمثلة النمط      )ما(أو تدخل عليه مع واسطة كـ       
 املخففة من الثقيلة، وحينئذ فالفعل املاضـي فعـل          )إنْ(، أو   )٤( كمثايل النمط    )لقد(، أو   )٣(

 ،  )١٦١( النافية، كما تقـول القاعـدة النحويـة        )إنْ(قاً بينها وبني    ناسخ، وأتت بعدها الالم فر    
  . )٥(وأمثلتها يف النمط 

وخالف يف  .  الداخلة على الفعل املاضي ابتدائية بإمجاع أغلب النحويني        )حىت( -١٠
فالواقع اللغوي يف أحاديث الصحيحني تثبـت       .  وال صحة لرأيه   – كما سبق    –ذلك ابن مالك    

  .  الداخلة على الفعل املاضي)حىت( بعد )أنْ( يرد حديث واحد أتت فيه قول اجلمهور، إذ مل

 قبل املاضي، بل نبقي املسألة على ظاهرهـا         )أن(وبالتايل فال حاجة إىل القول بإضمار       
  . من أن اجلملة فعلية فعلها ماض ابتدأ به، وال داعي للتقدير املتكلف فيه

ها هنـا   :  حىت   ((): )ن عند آخرهم  حىت توضؤوا م  .. (: (قال العيين يف شرح حديث    
والفعليـة  .. تستأنف فتكون امسية أو فعليـة       : حرف ابتداء، يعين حرف يبتدأ بعده مجلة، أي       

حتـى  ( ، و    )حتـى عفَـوا   (: ومثال الفعلية اليت فعلها ماض    .. يكون فعلها ماضياً أو مضارعاً      
  . )١٦٢( )))توضؤوا

 االبتدائية على اجلملـة الفعليـة ذات        )حىت(  يف أمناط اموعة الثالثة دخلت     -١١
  . الفعل املضارع املرفوع أو ازوم

ومن خالل األمثلة املساقة ألمناطها الواردة يف الصحيحني، نلحظ أن املضارع الواقع            
 على الفعل   )حىت(، سواء كان دخول     )وفق بعض روايات األحاديث   ( غري منصوب    )حىت(بعد  

 املهملة الداخلة )كأمنا( اجلازمة، و  )مل(، و   )ال( و   )ما(ة أدوات النفي    املضارع مباشراً، أم بواسط   
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  .على اجلملة الفعلية، وهنا فعلها مضارع مرفوع

، )حىت(و قد سبق بيان أن الفعل املضارع املرفوع يكون اجلملة الفعلية االبتدائية بعد              
 فيـه جـارة وال      )حـىت ( ؛ إذ ال يصلح أن تكون     )مل(وأضيف إىل ذلك ما كان جمزوماً باألداة        

  .عاطفة، فتلزم االبتدائية

  . )١٦٣( له شروط ذكرها النحويون )حىت( الفعل املضارع املرفوع بعد -١٢

وهذه الشروط ميكن محلها على األحاديث الواردة يف األمناط اليت جـاءت بروايـة              
  . الرفع

 أثناء شـرح   يف–قال ابن حجر  ) )قاموا قياماً حىت يرونه قد سجد     (: (احلديث: فمثالً
 بإثبات  ))حىت يرونه قد سجد   ((ووقع فيه هنا يف رواية كرميةَ وأيب الوقْت وغريمها          (( : –احلديث  

  . )١٦٤( ))النون، ويف رواية أيب ذر واألصيلي حبذفها وهو أوجه، وجاز األول على إرادة احلال

ـ    .. ((:  الرواية يف احلديث   )١٦٥(وعندما ذكر الكرماين    ))..ن زيـد    حىت أجد سعيد ب
ال يرتفع الفعل بعد    :  بالرفع، قلت  )أجد(قال الكرماين   ((: بالرفع، عقَّب على ذلك العيين بقوله     

 إال إذا كان حاالً، مث إذا كان احلال بالنسبة إىل زمن التكلم فالرفع واجب، وإن كـان                  )حىت(
  .)١٦٦(" الرفع   ب)حىت يقولُ الرسولُ(:  حمكياً جاز الرفع والنصب، كما يف قراءة نافع

: قوله((: قال العيين ) )فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم    (: (ويف حديث البخاري اآلخر   

)) مل يبني وجه أجودية الرفع، والنصب      : هو بالرفع أجود، قلت   :  قاله الكرماين، قالوا   ))حىت يرفع
  .)١٦٧( )) مقدرة، فافهم)حىت( بعد  )أنْ(هو األصل؛ ألن 

يات الرفع يف األفعال املضارعة الواردة يف مثل هذه األحاديـث           إذا ثبتت روا  : وأقول
فحملها على إرادة احلال أقرب إىل الصواب، وهو ما يؤيده الواقـع اللغـوي يف النـصوص                 

فأقبلت معه حـىت    : قال املغرية (: (الصرحية لذلك، كما هو الشأن يف احلديث الذي رواه مسلم         
 بعـد   )جنـد (، إذ حيتم املعىن رفع الفعل املضارع        ))وفجند الناس قد قدموا عبد الرمحن بن ع       

قال الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي يف حاشيته علـى          . ؛ إلرادة معىن احلال، ال االستقبال     )حىت(
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 بالرفع؛ لعدم معىن االستقبال؛ ألن زمن اإلقبال هـو زمـن            )حىت جند الناس  (((: صحيح مسلم 

 ال يرجونه؛ ألن زمن عدم الرجاء هـو         مرض فالن حىت  : و مثل قولنا  ــدان، فه ـــالوج
))املرض

 )١٦٨( .  

 من اموعة الثالثة نلحظ أن الفعل املـضارع يف بعـض            )١( يف أمثلة النمط     -١٣
 وعالمة رفعه ثبوت النون)حىت(األحاديث الواردة جاء مرفوعاً بعد ، .  

النحوية  كما تقول القاعدة     –وعلى الرغم من أنه ميكن خترجيه على معىن إرادة احلال           
 ابتدائية، واجلملة الفعلية بعدها مستأنفة، إال أن هناك من العلمـاء مـن أورد لـه            )حىت( و   –

  .خترجيات غري التخريج املذكور

  : فاإلمام النووي يف شرحه األحاديث املروية يف صحيح مسلم، وهي

))آيات رشى ترونَ قبلها عحت قُومت لَن( (  

  ))..نةَ حتى يدخلونَ اجل.. ((

)) .. لَقى يقولونَ اُهللا خحت..((  

 وهي  –والفعل املضارع فيها بثبوت النون، ذكر النووي أن إثبات النون مع الناصب             
 لغـة قليلـة، ذكرهـا مجاعـة مـن حمققـي             – على رأي اجلمهور     )حىت( املقدرة بعد    )أنْ(

  . )١٦٩(النحويني

.. (: (الذين آووا إىل الغار، وفيه قوله     وأبو البقاء العكربي عند إعرابه حلديث الثالثة        
حـىت  (هكذا وقع يف هذه الرواية ((: ، قال))كراهية أن أرد سنتهما حىت يستيقظان مىت استيقظا  

  :  بالنون، وفيه عدة أوجه)يستيقظان

أن يكون ذلك سهواً من الرواة، وقد وقع ذلك منهم كثرياً، والوجه حذفها             : أحدها
  " . قمت " ىل أن يستيقظا، ويتعلق بـ إ: ؛ ألن معناها"حىت " بـ

  : أن يكون ذلك على ما يف شذوذ الشعر، كقول الشاعر: والوجه الثاين
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أَنْ تقرآن على أَسماَء ويحكُمـا      
  

مني السالم وأَنْ ال تخبِـرا أحـدا          
  

  . قظاإىل أن يستي: فأثبت النون يف موضع النصب، وكذلك هو يف احلديث، ألن املعىن

  . )١٧٠( ))مها يستيقظان: أن يكون على حذف مبتدأ، أي: والوجه الثالث

 هو ما حنن بصدده يف املـسألة، والـراجح   – الذي ذكره العكربي   –والوجه األخري   
 باالبتدائية، وما بعدها مجلة مستأنفة، سواء قدرا امسية على تأويـل            )حىت(عندي، حيث تفسر    

 أم فعلية فعلها مضارع مرفوع بثبوت النون على تأويـل معنـاه    حبذف املبتدأ،  )مها يستيقظان (
وال حيمل كالم النبوة على الـشذوذ،       . على إرادة احلال، كلٌّ جائز حسب السياق املساغ له        

جماراة بالشعر من كالم العرب، وحاشاه أن يكون كذلك، كما أن احلكم على الرواية بالسهو               
  . متيقندعوى نقص عامة، حتتاج إىل تثبت، ودليل

 النـافيتني،   )ال( أو   )ما(:  والفعل املضارع بعدها بفاصل    )حىت( قد يفصل بني     -١٤
 االبتدائية،  )حىت(ويتعني حينئذ   . )١٧١(، ويرفع املضارع بعدها يف أحد وجهيه      )حىت(فيلغى عمل   

  .واجلملة الفعلية بعدها لالستئناف

 النافية يف مجلـة مـن       )ما( املفصولة عنه بـ     )حىت(وقد ورد رفع الفعل املضارع بعد       
  . األحاديث يف صحيحي البخاري ومسلم

جاء يف الصحيحني   ) )حىت ما يكونُ بينه وبينها إال ذراع      ( : (مثالً يف  احلديث قوله      
  . نافية، وجاز نصبه)ما(، و )يكونُ(يف أكثر من باب برواية رفع املضارع 

: وقال العيين . )١٧٢(ن العمل نافية، ومل تكف ع   :  هنا الناصبة، وما   )حىت(: قال الطييب 
 )) على هـذا بـالرفع     )يكون( ابتدائية، و    )حىت( أن تكون    –غري الطييب   : أي_ وأجاز غريه   ((
  . )١٧٤( )) مستقيم أيضاً–الرفع :  أي–وهو ((: وقال ابن حجر. )١٧٣(

 النافية، مما يـدلّ     )ما( و   )حىت(أكثر الروايات على رفع الفعل املضارع بعد        : وأقول
ورجحانه على النصب يف االستعمال اللغوي، وعليه يصنف هذا التركيب يف بـاب             على قوته     
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  .  االبتدائية)حىت(

، حيـث روي    ))...حىت ال تعلم مشاله     ( : (، فقد ورد يف قوله      )ال(أما الفصل بـ    
حتى ال يكونُ بينها وبينه إال       : " ، وكذا يف قوله      )١٧٥( بضم امليم    )تعلم(فيه برفع املضارع    

وكلّها بالرفع على   " حىت ال آكلُ اخلمري      : " على رواية البخاري، وقول أيب هريرة       " ع  ذرا
  .  النافية)ما(الوجه املذكور آنفاً، يف الفصل  بـ 

  .  االبتدائية على اجلملة الشرطية)حىت( يف أمناط اموعة الرابعة نلحظ دخول -١٥

: من أدوات الشرط واجلـزاء    وقد وجدا يف أحاديث الصحيحني دخلت على أداتني         
  .  وهي األكثر استعماالُ، وأمثلتها ال تكاد حتصر)إذا(أوالمها 

 االبتدائية،  )حىت(كما أا األداة اليت نص عليها النحويون أثناء حديثهم عن مواضع            
، والذي سبق بيانه يف مباحث الدراسة       )إذا(إذ منها الداخلة على اجلملة الشرطية املصدرة بـ         

  . )١٧٦(ة النحوي

وتصنف من ضمن أدوات    .  وهي حرف شرط يفيد امتناع لوجود      )لو(واألداة الثانية   
وال أعرف السر يف إمهال النحويني هلا هنـا،         . )١٧٧( االمتناعية   )لو(اجلملة الشرطية، وتسمى    

 عليها  )حىت( من أشار إىل دخول      – فيما اطلعت عليه من كتب النحو املعتمدة         –حيث مل أجد    
علماً أن الواقع اللغـوي     .   معها جارة أو عاطفة    )حىت(بتدائية،  وال ميكن أن تكون       يف قسم اال  

ويف الصحيحني أثبت هلا االستعمال     .  عليها يف أمثلة كثرية يف اللّسان العريب       )حتى(يثبت دخول   
مجلة فعلية فعلها   + لو  + حىت  : اللغوي أمثلة حمدودة، كما سلف ذكرها، سواء كان التركيب        

  . أَنَّ وامسها وخربها+ لو + حىت :  كانماض، أم

 يدرك النـاظر كثـرة      )حىت( الشرطية بعد    )إذا( من خالل األمثلة الواردة لـ       -١٦
  .  على اجلملة الفعلية ذات الفعل املاضي)إذا(دخول 

 ابتدائية، يبتدأ بعدها اجلملة     )إذا( الداخلة على    )حىت( مجهور النحويني على أن      -١٧
  . ظرف يف حمل نصب )إذا(الشرطية، و 
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 عندمها  )حىت(فـ  .  وتبعه ابن مالك   – على ما نقل عنه      –وخالف يف ذلك األخفش     
  .  يف حمل جر ا)إذا(جارة، و 

 ابتدائية، واجلملة الشرطية    )حىت(وهو قول شاذ خمالف ملا أمجع عليه اجلمهور، من أن           
  .  ال يعمل فيه ما قبله بعدها استئنافية؛ ألن الشرط)لو( أم )إذا(سواء كانت األداة 

 ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألا مجلة        )حىت( اجلمهور على أن اجلملة الواقعة بعد        -١٨
ة، وهي من مواضع اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، كما قرره النحويـون يف                ـــمستأنف
  .  )١٧٨(كتبهم 

 عاملـة   )ىتح(وخالف يف ذلك الزجاج وابن درستويه، حيث أعربوها يف حمل جر، و             
  . معىن ال لفظاً؛ ألا ال تعمل يف اجلمل

  .)١٧٩(وقد رد مجهور النحويني على هذا الزعم بردود كافية سبق ذكرها 

حتى اجلارة: املبحث الثاني
ّ ّ

  

  :  اجلارة)حىت(شروط 

ـ         )حىت(من االستعماالت الثابتة لـ      زلة ـ يف لسان العرب أن تكون حرفاً جاراً، مبن
  . )١٨١(  وغريه)١٨٠(العمل، كما نص على ذلك ابن هشام يف املعىن و)إىل(

مـصدراً صـرحياً أو   : وجمرورها ال خيرج عن كونه امساً ظاهراً، سواء كان امساً مفرداً       
  . غريه، أم مصدراً مؤوالً

 الشرطية، وقد سبق تفنيد هذا      )إذا(وزاد األخفش وتبعه ابن مالك أن يكون جمرورها         
  . )١٨٢(القول يف الفصل السابق

الفعل املاضي الواقع بعدها؛ ألنه مسبوق بـ       : ا جعل ابن مالك من املصدر املؤول      كم
  . )١٨٣(، وقد سبق بطالن هذا الزعم أيضاً )حىت( مضمرة بعد )أن(

 شروطاً، هي)املفرد( االسم الظاهر )حىت(وقد اشترط النحاة جلر  :  
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سبوقة بـذي   امل)حىت(أن يكون جمرورها ظاهراً ال ضمرياً، وهذا الشرط عام يف            -١

 . أجزاء، واملسبوقة بغريه

، واختلفوا يف علة عدم جرها الضمري إىل أقوال كثرية ،        )١٨٤( واشترط هذا اجلمهور    
متشعبة ، يطول سردها، ويف العموم هي يقوي بعضها بعضاً، وأُفَضل العلة القائلة بـأن عـدم                 

خلت على الضمري حلـدث     إذ تكون ابتدائية، وجارة، وعاطفة، فلو د      : اختصاصها بباب واحد  
 بسبب اعتقاا على ثالثة أشـياء خبـالف         )إىل(لبس بني الثالثة، يزيد على هذا أا مل تقو قوة           

  . )١٨٥(؛ إذ لزمت حيزاً واحداً، وهو اجلر، فساغ هلا الدخول على الضمري )إىل(

 حيث أجازوا دخوهلا     )١٨٧(والكوفيون   )١٨٦(وخالف اجلمهور يف هذا الشرط املربد       
  :  الضمري وجرها له، واستدلوا على مذهبهمعلى

  .  يف جرها الضمري)إىل(بالقياس على : أوالً

  :بالسماع يف الشعر، كقول الشاعر: ثانياً

        كـلَّ فـج اك تقـصدأتت حت
  

    ــب ــا ال ختي هأَن ــك ــي من رجت
  

  : وقول اآلخر

   ــاس ــى أن ــال واهللا ال يلق ف
  

   ــد ــن أيب يزي ــا اب ــاك ي حت فــىت
  

  : وقول اآلخر

وأَكفيه ما خيشى وأعطيه سـؤلَه      
  

    ــق الَح ــاه ــالقَومِ حت ــه ب وأَحلقَ
  

 يف البيـت  )اهلـاء ( يف البيتني األولـني، و  )الكاف( على الضمري  )حىت(فقد دخلت   
  . الثالث
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  : )١٨٨(وجاء رد اجلمهور عليهم مبا يلي 

ها، وال يلزم أن يساوي الفـرع        فرع عن  )حىت( غري سديد؛ ألن     )إىل(أن القياس على    
  . األصلَ يف كل شيء، وإال ملا كان هناك فرق بينهما

وأما استدالهلم بالسماع فال اعتداد به؛ لشذوذه وخروجه عن القاعدة، أو محله على             
  . الضرورة الشعرية

  : يف البيت الثالث: )١٨٩(وقيل 

 ........ ...........  

  

     ـقالح اهوأحلقه بالقوم حت
  

 بل ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ، وأصـله          )حىت(إن الضمري فيه ليس جمروراً بـ       
، حذفت منه الواو للضرورة الشعرية؛ ألن الشعر جيوز فيه ماال جيوز يف النثر، وكم مـن                 )هو(

  . أشياء جتوز فيه؛ الرتباطه بالوزن والقافية، وال تبىن عليها قاعدة

 الذي بقـي  )هو( على اخلربية للضمري  )الحق( والدليل على أا ليست جارة فيه رفع      
ـ    قد ورد عن العـرب،      )هو(وحذف الواو وبقاُء اهلاء من الضمري       .  ابتدائية )حىت(منه اهلاء، ف

  : قال العجري السلويل

فبيناه يشري رحلَه قـال قائـلٌ       
  

ملــن مجــل رِخــو املــالَط ذلــول 
  

  . )١٩٠( )فبينا هو(: ه للضرورة الشعرية، وأصل)هو(فحذف الواو من 

أكلت السمكةَ حىت رأسها، أو مالقياً آلخر       :  أن يكون ارور ا آخر جزء، حنو       -٢
  . )١٩١( ))سالَم هي حتى مطْلَعِ الفَجرِ(: (متصالً به، حنو: جزء، أي

رط  ــها شيئاً فشيئا، وعلى هذا الـش      ـأن املقصود ا تقضي الفعل قبل     : والعلة فيه 
 املسبوقة بذي   )حىت(رت البارحةَ حىت ثُلثها أو نِصفها، والشرط هذا خاص بـ           ــ س :ال جيوز 
  . )١٩٢(أجزاء 



 ٣٥٧حسني احلكمي             . د / دراسة حنوية تطبيقية: يف الصحيحني) حىت(األداة        

 
  . )١٩٣(وذهب مجاعة منهم السريايف إىل أا ال جتر إال آخر جزء، ال املتصل به 

  

وقد ) )سالَم هي حتى مطْلَعِ الفَجرِ    : ((وهو مردود باآلية الكرمية   : )١٩٤(قال الرضي   
  . املتصل بآخر جزءجرت 

          ى(كما خالف يف هذا الشرط ابن مالك، فأجاز جرلغري اآلخر، إذ قال يف شرح       )حت 
والتزم الزخمشري كون جمرورها آخر جزء، أو مالقي آخر جزء، وهـو غـري              : )١٩٥(التسهيل

  : الزم، ومن دالئل ذلك قول الشاعر

عينت ليلةً فمـا زلـت حـىت        
  

ــد ــاً، فَع ــصفها راجي ــانِ يئُوس ت 
  

 يف البيـت لـيس      )حىت( بأن ما استدل به ال حجة فيه؛ ألن ما قبل             )١٩٦(ورد عليه   
 وإن كان املعـىن     –فما زلت يف تلك الليلة حىت نصفها        : مصرحاً فيه بذي األجزاء، إذ مل يقل      

:  ولكنه مل يصرح به، فجاز جرها غري اآلخر، أو ما اتصل به؛ خلروجه عن الشرط، أي                –عليه  
  .  ما يكون بعدها جزءاً منه، أو مالقياً آلخر جزء)حىت( يتقدم مل

:  أن يكون الغالب يف جمرورها مؤقتاً؛ ألنه حد، والتحديد باهول ال يفيد، تقول             -٣
  . )١٩٧(أضرب حتى زيد؛ ألنه ليس بوقت : أقم حىت اللَّيلِ، وال تقول

  . )١٩٨( أن يكون جمرورها غاية ملا قبلها -٤

  . )١٩٩(ن ما بعدها داخالً يف حكم ما قبلها أن يكو-٥

سرت حىت مطلعِ الشمس؛ ألن ما      :  أن يكون ارور ا من جنس ما قبلها، حنو         -٦
أكلت السمكةَ حـىت    : ، وقوهلم  )٢٠٠(ره بعض النحويني    ــبعدها يف تأويل الزمان، كما فس     

  . )٢٠١(رأسها 

  : )حىت(اختالف النحويني يف اجلار ملا بعد 
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  : )٢٠٢(ء النحويني يف هذه القضية على أقوال تعددت آرا

 نفسها، فهي حـرف     )حىت( هو   )حىت(فالبصريون يذهبون إىل أن اجلار للمجرور بعد        
  . جر كغريها من حروف اجلر اليت جتر االسم بعدها

  : وخالفهم الكوفيون على اختالف يف أقواهلم

سالَم : (( ففي قوله تعاىل   ،)إىل( حرف مقدر هو     )حىت(فريى الكسائي أن اجلار ملا بعد       
 ))انتـهى إىل  ( (حىت انتهى إىل مطلع الفجر، فحذف     :  تقديره – مثالً   –) )هي حتى مطْلَعِ الفَجرِ   

  . )حىت(ختفيفاً، وبقيت 

 هـو  )حـىت ( إىل الفراء أنه يرى أن اجلار لالسم الواقع بعـد      )٢٠٣(ونسب بعضهم   
جاء اخلرب حىت إلينا، فجمـع بـني        : قالوا. ها املضمرة، وقد تظهر بعد    )إىل( نابت عن      )حىت(
  . ، على تقدير إلغاء أحدمها)إىل( و )حىت(

، وناصبة  )إىل( جارة بنفسها تشبيهاً بـ      )حىت(أن  : )٢٠٤(ونسب إىل بعض الكوفيني     
معىن الغاية، وهذا من الضعف مبكان، إذ كيف جير         : إن اجلار ملا بعدها     : )٢٠٥(وقيل  . )أنْ(كـ  

  . غري موجود، وقد منع النحويون اجلر باحلرف املقدرمعىن من املعاين

  :  قول الكسائي بأنه ال يصح من عدة وجوه )٢٠٦(وقد رد البصريون 

 مكـان   )إىل( متحد يف كثري من املواضع، ويصح وضع         )إىل( و   )حىت(أن معىن   : أوهلا
 وإىل أن   إىل أن يقـدم،   : أقم حىت يقدم زيد، وسر حىت تطلع الشمس، وتقـول         : ، تقول )حىت(

تطلع، واملعىن صحيح، وإذا كان كذلك، فال يصح اجلمع بينهما يف مكان واحد، فهو عبث ال                
  . فائدة منه

إضمار حرف اجلر وجوباً، وهذا ال جيوز، مث إن حذف اجلار يف            : يلزم من قوله  : ثانيها
  مـع اجنـرار االسـم      )انتهى(؟ وكيف اطرد حذف الفعل      )حىت(غاية القلة، فكيف أطرد بعد      

  . )٢٠٧(بعدها؟ 

:  داخالً يف الضرب، فإذا قلنا     )زيد(ضربت القوم حىت زيد، يكون      : حني تقول : ثالثها
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إىل زيد، مل يدخل يف حكم ما قبلها، مع أنه غري مقصود، فيحـدث تـدافع بـني                  : إن التقدير 
  . املعنيني

رح ذا   مل أجده ص   )معاين القرآن (وأما القول املنسوب إىل الفراء فبالرجوع إىل كتابه         
 يتفـق مـع     – يف ذلك    –، وهو   )إىل( تذهب إىل معىن     )حىت(ة ما ذكر أن     ــالرأي، بل عام  

  . )٢٠٨(البصريني 

 غري سديد، بل هو التباس ممن نقل        )إىل(ويبدو أن ما نسب إىل الفراء من أا نائبة عن           
  .عنه ذلك، أو رمبا قال به الفراء يف أول األمر مث عدل عنه

 )أنْ( وناصبة كـ    )إىل( جارة بنفسها تشبيهاً بـ      )حىت(من أن   وما نسب إىل بعضهم     
غري صواب؛ ألنه ال يوجد عامل مبعىن واحد يعمل عملني خمتلفني اجلر يف االسم والنـصب يف                 

  . )٢٠٩(الفعل 

 هـي اجلـارة     )حـىت (ومما سبق من أقوال وأراء يترجح يل مذهب البصريني من أن            
بنفسها، وال حاجة إىل تقدير حرف جر.   

 وهو شيء آخر غري اجلـار       – من باب أوىل     –كما ال حنتاج إىل ما أضمره الكسائي        
  .))انتهى((الفعل 

  . والبصريون ال حيتاجون إىل مثل هذه اإلضمارات، وكلما قلّ اإلضمار كان أوىل

 املصدرية يف حالة نصب الفعل املـضارع بعـد          )أنْ(لذا احتاج اجلمهور إىل إضمار      
  .)٢١٠(كثرته واتساعه ، وهو أوىل؛ ل)حىت(

  : )حىت(الفعل املضارع املنصوب بعد 

  : )٢١١( منصوباً، ولكن اشترط النحويون له شرطني )حىت(يقع الفعل املضارع بعد 

أن يكون هذا الفعل املضارع مستقبالً، سواء كان االستقبال حقيقياً، كقولـه            : أوهلما
  . )٢١٢( )جِع إِلَينا موسىلَن نبرح علَيه عاكفني حتى ير: (تعاىل
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وهذا واجب فيـه    .  مستقبل حقيقي بالنسبة إليهم    – عليه السالم    –فرجوع موسى   
  . النصب

 علـى  )...وزلزِلُوا حتى يقولَ الرسولُ    (: أم كان االستقبال غري حقيقي، كقوله تعاىل      
  .)٢١٣(قراءة النصب

 وهو  )حىت(ر فيه إىل ما قبل      ألنه نظر فيه إىل زمن التكلم اآلن، وقد ينظ        : )٢١٤(قالوا  
  . الزلزال، فيكون غري مستقبل، ويرفع املضارع

  . وهذا جائز فيه النصب والرفع

  . )٢١٥( واملضارع فاصل ما )حىت( أن ال يفصل بني )عند بعضهم(: ثانيهما

 أن من العـرب مـن       –  )٢١٦( كما نقل عنه أبو حيان والسيوطي        –وروى اجلرمي   
  .  يف كل شيء)حىت(ينصب بـ 

فضالً عن أنـه مل     . وقد رد النحويون عليه بأن هذه اللغة شاذة ال ينبين الكالم عليها           
  حيدد من هؤالء العرب الذين نطقوا ذه اللغة؟ وأين شواهدهم اليت تدل على لغتهم؟ 

  .لذا فال يعمل ا؛ لضعفها، ولعدم حجة من أتى ا

  : )حىت(اختالف النحويني يف الناصب بعد 

، بل أتت خمتلفة على عدة      )حىت( النحويني يف ناصب الفعل املضارع بعد        مل تتفق آراء  
  : آراء

  "  رأي البصريني: الرأي األول

 املـصدرية   )أن( هـو    )حىت( أن الناصب للفعل املضارع بعد        )٢١٧(يرى البصريون   
  مضمرة وجوباً، واجلملة 

لـى رأيهـم،   ، وهلم أدلة ع   )حىت(من أن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بـ           
  : منها
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 خمتصة باألمساء، فإذا دخلت على االسم الظاهر جرته، بدليل حـذف            )حىت( أن   -١

 : االستفهامية بعدها، كما حتذف بعد حروف اجلر، كقول الكميت بن زيد األسدي" ما " ألف 

  اُء املطولُ ــــــــفحتام حتام العن  فتلك ملوك السوِء قَد طال ملكهم    

وإذا ثبت جرها االسم الظاهر امتنع أن تكون ناصبة للفعل بنفـسها؛ ألن عوامـل               
األمساء ال تعمل يف األفعال، والعكس، وإال انتفت القاعدة؛ ألا ستكون حينئذ جارة لالسـم،               

  . وناصبة للفعل يف آن واحد

، وال  وال نعرف يف العربية أن ما يعمل يف اسم يعمل يف فعل           ((: ولذلك يقول الزجاج  
 ال تكون ناصبة، كما أنـك إذا        )حىت(ما يكون خافضاً السم يكون ناصباً للفعل، فقد بان أن           

جاء زيد ألن يضربك، ألن الالم خافضة لالسم، وال تكـون           : جاء زيد ليضربك، فاملعىن   : قلت
  . )٢١٨() )ناصبة لفعل

ـ  )حـىت ( قبل املضارع املعطوف على املضارع الواقع بعد         )أن( قد تظهر    -٢ ول  كق
  : يزيد بن محاد

حىت يكونَ عزيزاً مـن نفوسـهم       
  

ختــارمجيعــاً وهــو م نبِــيأو أَنْ ي 
  

 الواقع بعـد  )تكون( مؤذن بإضمارها قبل املعطوف عليه )يبني( يف الفعل )أن(فظهور  
  . )٢١٩( )) مضمرة بعدها)أنْ(إنَّ : وفيه دليل لقوهلم((: ، قال السيوطي)حىت(

  :  قول الشاعر-٣

يتاود      ـهطْلهيقِ بِمأيب الد نغَب 
  

حتــى املَــصيف وتغلُــو القعــدانُ 
  

وهذا دليل على   . )حىت(ارور بـ   ) املصيف( بعد   )تغلو(حيث نصب الفعل املضارع     
ـ     )حىت(أن   ومعلوم .. ( (:قال عبد القاهر اجلرجاين   .  مضمرة بعدها  )أنْ( مل تنصب بنفسها، بل ب
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حىت املصيف وغـالِء    : زلة قولك ـ، ألنه مبن  )أنْ(ل إال إضمار    ـــ حيتم أن النصب يف ذا ال    
  . )٢٢٠( ))القعدان

 املضارع بنفسها لوجـب أن يكـون      )حىت(لو نصبت   : )٢٢١( ما ذكره أبو حيان    -٤
 اللتني ختلصان املضارع لالستقبال،     )أنْ، ولَن (املضارع بعدها مستقبالً دائماً، كما هو الشأن يف         

  . ؛ ألنه قد يكون املضارع بعدها للحال أصالً، مث يؤول باملستقبل)حىت( وهذا غري الزم يف

 الواقع بعدها املـضارع  )حىت( بعد )أنْ(وقد اختلف هؤالء النحاة يف علة عدم إظهار    
  :  )٢٢٢(منصوباً إىل أقوال

فمنهم من يرى أنه يف حالة استقبال املضارع بعدها ينصب، ويف حالة احلالية يرفـع،               
  .  يف حالة النصب؛ ليطرد نظامها يف احلالتني)نْأ(فلم تظهر 

 االبتدائية والعاطفة، كذلك مل تظهر مع       )حىت( ملا مل تظهر بعد      )أنْ(ومنهم من يرى أن     
 ليطـرد حكمهـا يف مجيـع        – وهي اجلارة للمصدر املؤول منـه        –املضارع املنصوب بعدها    

  . االستعماالت

 فال تظهر، حىت ال يجمع      )أنْ(ض عن    كالعو )حىت(ومنهم من يرى أن العلة يف كون        
  . بني العوض واملعوض عنه

وهناك علل أخرى متعددة، يغلب على بعضها التكلَّف، وإن كان جمموعهـا يقـوي              
  . بعضها بعضاً

  : )٢٢٣(رأي الكوفيني : الرأي الثاين

 نفسها بطريق األصـالة، وقـد       )حىت( هو   )حىت(هو أن الناصب للفعل املضارع بعد       
  .  بعدها توكيداً)أَنْ(جيوز إظهار 

  . وتابعهم أبو عمر اجلرمي من البصريني

 )كـي ( ال ختلو إما أن تكون مبعىن        )حىت( أن   –  )٢٢٤( كما يف اإلنصاف   –وحجتهم  
 )إىل أن (كي يدخلك اجلنة، وإما أن تكـون مبعـىن          : أطع اهللا حىت يدخلك اجلنة، أي     : كقولك
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 فقد  )كي(طلع الشمس، فإذا كانت مبعىن      إىل أن ت  : اذكر اهللا حىت تطلع الشمس، أي     : كقولك

 )أن( فقد قامـت مقـام       )إىل أن ( تنصب، فهي مثلها، وإن كانت مبعىن        )كي(قامت مقامها، و    
  . الناصبة فهي مثلها

  : )٢٢٥(رأي ثعلب: الرأي الثالث

، ولكـن   )حـىت (انفرد ثعلب برأي خالف فيه البقية، فاملضارع عنده منصوب بـ           
  . )أنْ(راه أصحابه الكوفيون، وإمنا لقيامها مقام ليست بطريق األصالة كما ي

 إذا كانـت    )كـي (  من أن الناصب      )٢٢٦(منسوب إىل بعض الكوفيني   : ورأي رابع 
 على اجلملة فال تعمـل      )حىت( مبعناها؛ ولذا تدخل     )حىت( إذا كانت    )إىل أَنْ ( مبعناها، أو    )حىت(

  . فيها

  : ردود واعتراضات

  . )٢٢٧(فيني باألدلة املذكورة سابقاً جاء رد البصريني على مذهب الكو

 )عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال، والعكـس       (وقد اعترض على الدليل القائل بأن       
بأن هذا غري مسلّم؛ لوجود بعض األدوات اليت تعمل يف األمساء واألفعال يف آن واحد، كــ                 

)رجلٍ ((:  الشرطية، فهي جارة لالسم جازمة للفعل يف مثل قولك         )أي أي   أضـرب تضرب (( ،
  . ))أتيتك كي تكرمين((:  جارة للمصدر املؤول وناصبة للمضارع، حنو)كي(وكذا 

عوامل األمسـاء ال تعمـل يف       ( بأن شرط القاعدة      )٢٢٨(وردوا على االعتراض هذا     
، أما مع اختالف اجلهة فيجـوز       )حىت( أن تكون اجلهة متحدة يف األداة كـ         )األفعال والعكس 
، فقد عملت اجلر من حيث تضمنها معىن اإلضافة، وعملت          )أي( خمتلفني كـ    العمل يف شيئني  

  . الشرطية)إنْ(اجلزم من حيث تضمن معىن 

  .  جرت من حيث كوا تعليلية، ونصبت من حيث إا مصدرية)كي(وكذا 

 تقـوم   )كي( إذا كانت مبعىن     )حىت(كما ردوا على دليل الكوفيني السابق القائل بأن         
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بأنه غري صواب، وقد فصل ذلك الرد ابن األنباري          .. )إىل أن (ذا إذا كانت مبعىن     مقامها، وك 
  . )٢٢٩( )اإلنصاف(يف كتابه 

  .  أيضاً، فيما انفرد به من قول)ثعلب(ومن الردود السابقة يرد على 

وبعد هذا، يتبني ترجيح رأي البصريني؛ لقوة أدلتهم، وحجتهم بالـشواهد املؤيـدة             
  . الكوفيني الذي مل يصمد أمام رد البصرينيلقوهلم، وضعف قول 

 كوا جـارة لالسـم،      )حىت(من أن األصل يف     : يضاف إليه ما ذكره الشيخ الرضي     
والكالم على خروجها عن هذا االختصاص بنصبها الفعل فيه بعد؛ ألن األصل عـدم خـروج         

روجه عـن ذلـك     الشيء عن أصله، واعتقاد بقائه على أصله أوىل، ما مل يضطر إىل اعتقاد خ             
األصل، وفيما تأول البصريون من تقدير الناصب بعد هذه اجلارة؛ حىت تبقى على أصلها مـن                

  .)٢٣٠(اجلر مندوحة عن اعتقاد خروجها عن أصلها 

  : اجلارة)حىت(معاين 

  .  هذه جتر االسم الظاهر، واملصدر املؤول)حىت( سبق أن تقرر لدينا أن 

 حينئذ ال تنفك عن معىن الغاية واالنتهاء، سـواء          فإذا كانت جتر االسم الظاهر فهي     
أكلت السمكة حىت رأسها، فالرأس مأكول، وبأكله       : كانت هذه الغاية ملا انتهى األمر به، مثل       

أم كانت الغاية ملا انتهى األمر عنده، مثل منت البارحة حىت الصباح، فالصباح مل              . ينتهي األكل 
   .)٢٣١(ينم فيه، إمنا انتهى النوم عنده 

 فإن هلـا ثالثـة      )الداخلة على الفعل املضارع املنصوب    (أما إن جرت املصدر األول      
  : معان

 إذا كان ما بعدها غاية ملا قبلها، حنو قولـه           – )إىل( مرادفة   – تكون مبعىن الغاية     -١
، فرجوع موسى غاية لتـركهم عبـادة        )لَن نربح عليه عاكفني حتى يرجِع إلينا موسى       (: تعاىل
  . جلالع

 إذا كان ما بعدها مسبباً عمـا قبلـها،          – )كي( مرادفة   – وتكون مبعىن التعليل     -٢
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  .)٢٣٢( )والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ: (كقوله تعاىل

ملا قبلـها أو     إذا مل يكن ما بعدها غاية        – )إالّ( مرادفة   – وتكون مبعىن االستثناء     -٣
  . مسبباً عنه

 ظاهر من قول سيبويه يف تفسري       –معىن االستثناء   :  أي –وهذا املعىن   ((: قال ابن هشام  
وصرح به ابن هشام اخلضراوي، وابن      . حىت أن تفعلَ  : واهللا ال أفعلُ إالّ أَنْ تفعلَ، املعىن      : قوهلم
  . )٢٣٣( ))مالك

وما يعلِّمان من أَحد حتى   (: وله تعاىل ونقله أبو البقاء العكربي عن بعضهم يف إعراب ق        
  . )٢٣٥(.. إال أن يقوال : ، أي )٢٣٤( )..يقُوالَ

والظاهر يف هذه اآلية خالفه، وأن املـراد        ((: قال ابن هشام معلقاً على نقل أيب البقاء       
  .)٢٣٦( ))معىن الغاية

  :  قول املقنع الكندي )٢٣٧(وأنشد عليه بعضهم 

فضولِ سماحةً  ليس العطاُء من ال   
  : وقول امرئ القيس

واِهللا الَ يذْهب شـيخي بـاطالً       
  

حتى تجـود ومـا لـديك قَليـلُ         
  

ــاهالَ    ــاً وكَ ــر مالك ــى أَبي حت
  

  . )إال( ليس غاية ملا قبلها، وال مسبباً عنه، فناسب أن تكون مبعىن )حىت(ألن ما بعد 

حـىت  (:  على الفعل املضارع يف البيـتني      )ىتح(وقد يكون املوضع الذي دخلت فيه       
  . الغاية، والتعليل، واالستثناء:  صاحلاً ملعانيها الثالثة)حىت أبري( و )جتود

إال أن  :  ليس بغاية ملا قبلها، أو مسبباً عنـه، أي         )حىت(فاالستثناء ظاهر؛ ألن ما بعد      
  . جتود، وإال أن أبري

طاء مساحة إىل أن جتود وما لـديك قليـل،          أنفي عنك عدم الع   : والغاية ممكنة، واملعىن  
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  . فيكون عطاؤك مساحة

ال أترك األخذ بثأر شيخي إىل أن أقتل هذين احليني، فأترك القتـل             : ويف البيت الثاين  
  . حينئذ حلصول املراد

: أنفي عنك عدم العطاء مساحة كي أحثك على اجلود، وكذا         : والتعليل ممكن، واملعىن  
  .)٢٣٨( كي أقتل هذين احليني ال أترك األخذ بثأر شيخي

الغاية والتعليل، يف البيـت     : ومع ذلك، فقد اعترض الصبان يف حاشيته على املعنيني        
املذكور، أما الغاية فال تصح عنده؛ ألن املعىن ميتد انتفاء ترك األخذ بالثأر إىل قتـل احلـيني،                  

في الترك املذكور لكـوين     ينت: وأما كوا للتعليل أي   . فينقطع االنتفاء ويوجد الترك وهو فاسد     
 التعليلية هي اليت ما بعدها مسبب       )حىت(أقتل احليني فصحيح، لكن شرطه غري متحقق، من أن          

  . )٢٣٩( يف البيت ليس مسبباً عما قبلها، بل هو سبب ملا قبلها )حىت(عما قبلها، ومابعد 

يف هـذا   وما ذكره الصبان أقرب إىل الصواب، فيكتفى فيه بالقول مبعىن االسـتثناء             
  . لوضوحه، وانتفاء اللبس فيه– أيضاً –البيت، والذي قبله 

  

  :  اجلارة)حىت(مسائل متفرقة حول 

  :  املسبوقة بالنفي أو االستفهام، واخلالف فيه)حىت(نوع :  أوالً 

ما سرت حىت أدخلها، ومسبوقة     :  مسبوقة بنفي، حنو   – أحياناً   – يف العربية    )حىت(ترد  
قلّمـا  (:  املراد ا النفي احملض، حنـو      )قلّما( حىت أدخلها؟ ومسبوقة بـ      أسرت: باستفهام، حنو 

  . )سرت حىت أدخلها

 جارة، والفعل املضارع بعـدها واجـب        )٢٤٠( يف هذه احلاالت عند سيبويه       )حىت(و
النصب، وميتنع الرفع؛ ألن الرفع على معىن السبيية، والسبب منفي أو مستفهم عنه مل يقع، فال                

  . )٢٤١(يصح الرفع

 الرفع بعد النفي على تأويل أن أصل الكالم هو اإلجيـاب، مث              )٢٤٢(وأجاز األخفش   
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  .  خاصة)حىت( على الكالم بأسره، ال على ما قبل )حىت(أدخلت 

ما : ما سرت حىت أدخلها، نفيت أن يكون سري كان عنه دخول، فكأنك قلت            : فمثالً
   . )٢٤٣(وقع السري الذي كان سبباً لدخول املدينة 

لف بقية النحويني يف هذا اخلالف الدائر بني سيبويه واألخفش، بـني مؤيـد              وقد اخت 
  . ومعارض

 يرون أن رأي     )٢٤٥( وأبو حيان     )٢٤٤(فأكثر النحويني، ومنهم ابن السيد البطليوسي       
 مع كثرة ما يتكلم به العرب يف مثل         )حىت(سيبويه هو الصواب، لعدم مساع رفع املضارع بعد         

  . هذا

  . إن الرفع يف النفي جائز إال أن العرب مل تستعمله: سه يقولوقد كان األخفش نف

وإذا كان معترفاً بأنّ العرب مل تستعمله مل        : " قال ابن السيد معلقاً على قول األخفش      
  . )٢٤٦( "جيب أن يلتفت إليه؛ ألننا نتكلم فيما تكلمت به العرب، ولسنا حندث لغة ثانية 

 يعد خالفاً بينهما، ألن سـيبويه منـع         أن هذا اخلالف ال   : )٢٤٧(ويرى ابن عصفور    
أن السري يكون عدمه سبباً للدخول، ومل يتكلم فيما ذكره األخفش من دخول             : الرفع، بتقدير 

  .  على الكالم بأسره)حىت(

وجند ابن هشام يف عبارته كأمنا يسوغ ما ذهب إليه األخفش من جواز رفع املضارع               
 أدخلت أداة النفي على الكالم بأسره، ال على ما قبل           بعد النفي على أن يكون الكالم إجياباً مث       

ولو عرضت هذه املسألة ذا املعىن على سيبويه مل مينع الرفع فيها، وإمنا             ((: وقال.  خاصة )حىت(
  . )٢٤٨( ))منعه إذا كان النفي مسلطاً على السبب خاصة، وكل أحد مينع ذلك

  : بعدها والفعل املضارع املنصوب )حىت(الفصل بني : ثانياً 

 أالَّ  )حىت(سبقت اإلشارة إىل أن من النحويني من اشترط لنصب الفعل املضارع بعد             
  . ، وهذه قضية أثارت خالفاً مابني جميز ومانع )٢٤٩(يفصل بينهما
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 عندك  –اقعد حىت   :  أجازا الفصل بالظرف، حنو     )٢٥١( وابن السراج   )٢٥٠(فاألخفش  
  . )٢٥٢( أتعلّم العلم – إن قَدر اُهللا –أصحبك حىت : وبشرط ماض، حنو.  جيتمع الناس–

وقبلهما أجاز هشام بن معاوية الضرير الفصل، نقل عنه أبو حيـان جـواز الفـصل            
 أضرب، وباجلار واـرور     – زيداً   –حىت  :  آتيك، وباملفعول حنو   – واِهللا   –حىت  : بالقسم حنو 

  . )٢٥٣(والرفع أصحهما : ال جيتمع الناس، بالرفع والنصب فيهما، ق– إليك –اصرب حىت : حنو

انتظر : وأجاز الرضي الفصل بالظرف فقط، فال جيوز الفصل باالسم غري الظرف، حنو           
  .)٢٥٤( )تأخذ( تأخذَ، بل جيب جزم – من أخذ –حىت 

فال جيوز عندمها الفـصل بـأي        )٢٥٦( وأبو حيان     )٢٥٥(وممن منع الفصل ابن مالك      
  . اشيء، سواء كان ظرفاً أم شرطاً ماضياً أم غريمه

؛ ألن العمل عندهم لــ  )حىت( بعد )أنْ(والذين أجازوا الفصل بينهما جييزون إظهار       
  . )حىت(

 )أنْ(؛ ألن العمـل لــ       )حىت( بعد   )أنْ(وا الفصل ال جيوز إظهار      ـــوالذين منع 
  . )٢٥٧(مضمرة 

  : اجلارة يف الصحيحني)ىحت(أمناط 

  :  اجلارة لالسم الظاهر)حىت(أمناط : أوالً

  :املثال  :النمط 

ظـرف  : جمرورها+ حىت   -١
 زمان

  

  

  

 ثَالَثَ نفَثَات فَمـا اشـتكَيتها حتـى      ـِـفَنفَثَ فيه ((
اعة٢٥٨( ))الس(.  

يخـالُ إِيلَّ   ى كَبِدي فيما    ــفَما زلْت أَجِد برده عل    ((
اعةى الست٢٥٩( ))ح(.  
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اسـم  : جمرورهـا + حىت   -٢
 .زمان أو مصدر أو مشتق 

  

  

 
مـؤول  : جمرورها+ حىت   -٣

  .بالزمان 

))  سر تأَيا رمولَ اِهللا   ــو    ِباحى الصتلَةً حلَي قَام ( (
)٢٦٠(.  

  .)٢٦١() )فإنَّ ذَلك احلَائطَ لبين املُعمرِ حتى اليومِ((

))ةويرمِ التوى يتا حلَلْن٢٦٢() )فَأَح(.  

))ن شيء حلْ ملحي رِولَمحى يومِ النتنه حم م٢٦٣( ))ر(. 

 .)٢٦٤( ))فَأيكم أراد أَنْ يواصلَ فَلْيواصلْ حتى السحرِ((

  .)٢٦٥() )وإِنَّ إِحداهن لَتهجره اليوم حتى اللَّيلِ((

)) يبالن اكُندإِح باضغأَتِلى اللَّيتح مو٢٦٦() ) الي(.  

  .)٢٦٧() )م يزلْ اخلَلْق ينقُص بعده حتى اآلنَفَلَ((

  .)٢٦٨() )فَعملُوا حتى صالَة العصرِ((

))مسوبِ الشى غُرتا حلْنم٢٦٩() )فَع(.  

وا إِىل جزيرة يف البحـرِ حتـى مغـرِبِ          ــمث أَرفَئ ((
  .)٢٧٠() )الشمسِ

  

))اسالن ي بِهأَفْت تر فَكُنمع الَفَةى ختح ( ()٢٧١(.  

  

اسـم  : جمرورهـا + حىت   -٤
  .مشتق 

))      رِهغَي دأَح عا مهأَجِد لَم)      ـنـولٌ مسر اَءكُمج لَقْد
منتا عم هليع ززِيع فُِسكُماَءةَ)أَنرب ةماتى خت٢٧٢( )) ح(. 

ئاً من سـمنٍ أَو     م يرجِع يومئذ حتى أَفْضلَ شي     ــفَلَ((
٢٧٣( ))أَقْط(.  
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  :  اجلارة للمصدر املؤول)حىت(أمناط : ثانياً

  :املثال  :النمط 

الفعـل املـضارع    +  حىت   -١
  . املنصوب

))          نم البِكْر رِجخى نتح ،ديالع موي جخرأَنْ ن ا نؤمركُن
ضاحلُي رِجخى نتا، حرِهد٢٧٤( ))خ( .  

ىن الغاية، والثانيـة للتأكيـد أو       ــ األوىل ملع  )حىت(
  .)٢٧٥(املبالغة 

  .)٢٧٦() )والَّذي ينتظر الصالَةَ حتى يصلِّيها مع اِإلمامِ((

  . الغاية، وجيوز التعليل:  معناها)حىت(

  .)٢٧٧( ))فَالَ تقُوموا حتى ترونِي((

  . الغاية:  معناها)حىت(

  .)٢٧٨() )ةَ حتى ترتفعفَأَخروا الصال((

  .الغاية:  معناها)حىت(

))      بالـص ـدعب الةنِ الصى عهــن     قرـشـىت تح ح
مس٢٧٩( ))الش( .  

  . الغاية، وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(

  . )٢٨٠( ))الَ تعجلْن حتى ترين القَصةَ البيضاَء((

  .)٢٨١(الغاية :  معناها)حىت(

))و   صى يتح هعـــكَانَ م       ـنغَ مفْـريـا وهلَيلَّى ع
  . )٢٨٢( ))دفْنِها

  . )٢٨٣(الغاية :  معناها)حىت(
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  :املثال  :النمط 

لَ الناس حتى يشهدوا أَنْ ال إله إال        ــأمرت أَنْ أُقَات  ((  ١يتبع النمط = 
  .)٢٨٤( ))اهللا

  .ناء، وجيوز االستث )٢٨٥(الغاية :  معناها)حىت(

  .)٢٨٦() )الَ يضرهم من خالَفَهم حتى يأْيتَ أَمر اِهللا((

  . )٢٨٧(الغاية:  معناها)حىت(

))هنع مفْهى تتا ثَالَثاً حهاد٢٨٨( ))أَع(.  

، وهـو    )٢٨٩(الغاية، وجيوز التعليليـة     :  معناها )حىت(
  .أمكن

ـَفَلْيلْبس اخلُفَّينِ ولْيقْطَعهم  (( ى يكُونـا تحـت     ا حت ـ
  .)٢٩٠() )الكَعبيِنِ

  . الغاية:  معناها)حىت(

  .)٢٩١() )الَ تقْبلُ صالَةُ من أَحدثَ حتى يتوضأَ((

  .الغاية، وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(

))            جِـدي تاً أَوـوص عمسى يتح رِفصنالَ ي لْ أَوفَتنالَ ي
  . )٢٩٢() )رِيحاً

  . الغاية وجيوز االستثناء:  معناها)ىتح(

))وتى أَمتح نهع٢٩٣() )الَ أَد( .  

  . الغاية:  معناها)حىت(

م حتى يحب َألخيه ما يحـب       ـــالَ يؤمن أَحدكُ  ((
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  . )٢٩٤() )لنفِْسه

  .)٢٩٥(الغاية :  معناها)حىت(

حتى يأْتيكُم  .. ده  م بِاتقَاِء اِهللا وح   ـــعليكُ: وقَالَ((
ري٢٩٦() )أَم(.  

  . )٢٩٧(الغاية:  معناها)حىت(

))حوا الرهيف فَخنى يتح هذِّبع٢٩٨() )فَإِنَّ اَهللا م(.  
  .)٢٩٩(الغاية :  معناها)حىت(
  .)٣٠٠( ))حتى يؤووه إِىلَ رِحالهم((
   )٣٠١(الغاية :  معناها)حىت(
))    هيف تكَان نمـى       وتلَةٌ حصخ هيف تكَان نهنلَةٌ مصخ

  . )٣٠٢() )َيدعها
  .، وجيوز االستثناء )٣٠٣(الغاية :  معناها)حىت(
) ) يهِلُّ حتى تنبعثَ بِـه راحلَتـه       لَم أَر رسولَ اهللا     ((
)٣٠٤(.  
  . الغاية:  معناها)حىت(
   .)٣٠٥( ))فَلْينم حتى يعلَم ما يقْرأُ((
  .التعليل:  معناها)حىت(
  . )٣٠٦( ))الَ تقْرأْه حتى تبلُغَ مكانَ كَذَا وكَذَا((
  . االستثناء:  معناها)حىت(
  . )٣٠٧() )فَواِهللا الَ يملُّ اُهللا حتى تملُّوا((
  . وجيوز االستثناء. الغاية:  معناها)حىت(
  . )٣٠٨( ))فَسأُبينها لَكُم حتى تعملُوا بِها((
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  . التعليل:  معناها)حىت(
 أَنْ نقاتلَكُم حتى تعبـدوا      فَأَمرنا نبِينا رسولُ ربنا     ((
  .)٣٠٩( ))اَهللا
  .الغاية، وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(
  . )٣١٠( ))فَأَنظرين حتى أَفيض علَى رأسي((
  . الغاية:  معناها)حىت(
))ى يتح سعرحبا الصبِه لِّي٣١١( ))ص(.  
  .الغاية:  معناها)حىت(
  .  )٣١٢( ))هذَا مكَاننا حتى يأَتينا ربنا((
  . الغاية:  معناها)حىت(
  .  )٣١٣() )الَ تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوماً((
  .الغاية ،وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(
  . )٣١٤( ))يه حتى يكلِّمككَلِّم: فَقُلْن لَها((
  .التعليل:  معناها)حىت(
  .  )٣١٥() )فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعالً((
  .االستثناء:  معناها)حىت(
  . )٣١٦() )جِيَء بِاملَوت حتى يجعلَ بين اجلَنة والنارِ((
  . الغاية:  معناها)حىت(
  . )٣١٧( ))يلَّ بِالنوافلِ حتى أُحبهيتقَرب إَ((
  .وجيوز التعليل. الغاية:  معناها)حىت(
 .  )٣١٨( ))حتى تختلطُوا بالناسِ.. فَالَ يتناجى رجالَن ((
  .الغاية، وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(
))وهزى تتلِ حخرةُ النثَم اعبى أَنْ ته٣١٩() )ن( .  
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  .الغاية:  معناها)حىت(

  .)٣٢٠( ))فَالَ يمسح يده حتى يلْعقَها أَو يلْعقَها((

  .الغاية، وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(

))هإِلي بأَح كُونَ اِإلسالَمى يتح ملسا ي٣٢١( ))فَم(.  

  . الغاية، وجيوز االستثناء:  معناها)حىت(

))تح بِين وتمالَ يةراآلخا وينالد نيب ريخ٣٢٢( ))ى ي(.  

  .الغاية:  معناها)حىت(

))ثُها أُحدى أَكُونَ أَنتةَ بِابِنِه حا طَلْحثُوا أبحد٣٢٣( ))الَ ت( .  

  . التعليل:  معناها)حىت(

  .)٣٢٤( ))وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب صديقاً((

  . غايةال:  معناها)حىت(

))راحتـــي نا عهرافح سالفَر فَعرى تتح اخلَلْق م
  . )٣٢٥( ))ولَدها

  . الغاية:  معناها)حىت(

  . )٣٢٦( ))لَن أَقْضيك حتى تكْفُر مبحمد: فَقَالَ لي((

  . االستثناء:  معناها)حىت(

)) لَه ـى       : فَقُلْتتح حمدبِم أَكْفُر ي لَنإِن    ثُـم تـومت
  .)٣٢٧( ))تبعثَ

   . الغاية: معناها) حىت(

ــىت -٢ ــل + أنْ + ح الفع
 .املضارع املنصوب

  

))        بحى يتح مانةَ اِإليالَوح دأَح جِدى أَنْ  .. الَ يتوح
   .)٣٢٨()) كُفْرِيقْذَف يف النارِ أَحب إِليه من أَنْ يرجِع إِىل ال

  . الغاية:  معناها)حىت(
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ما دخلـت   + أنَّ  + حىت  -٣

  .عليه
فَسلم واِهللا البيادر كُلُّها حتى أَني أَنظُـر إِىل البيـدرِ           (( 

  . )٣٢٩( ))الّذي علَيه رسولُ اهللا

ويبارك يف الرسلِ حتى أَنَّ اللَّقْحةَ من اِإلبِلِ لَتكْفـي          ((
  .)٣٣٠()) الفئَام من الناسِ

  .الغاية فيهما:  معناها)حىت(و 

  

  : )حىت اجلارة(التحليل النحوي لألمناط السابقة لـ 

 جارة، كما أكَّـده     )حىت( أثبت الواقع اللغوي يف نصوص الصحيحني استعمال         -١
  . )٣٣١(النحويون يف كتبهم 

  . سواء كان ارور بعدها امساً ظاهراً أم مصدراً مؤوالً

  .  يف العمل، فكالمها حرف جر ملا بعدمها)إىل(اجلر وهي يف مجيع ذلك تشارك حرف 

 يف أكثر األمثلة السابقة؛ ألن ما بعـدها     )حىت(وكذا يف معىن الغاية اليت جاءت عليها        
  . غاية ملا قبلها

زمانية أو  (، فإن معناها الغاية     )الظاهر( داخلة على االسم املفرد      )حىت( إذا كانت    -٢
  . مناطه، كما نلحظ يف أمثلة أ)مكانية

 إذا كان مدخوهلا املصدر املؤول فإا قد خترج عن معىن الغاية إىل معىن التعليـل                -٣
  .  إذا كان ما بعدها مسبباً عما قبلها)كي(مرادفة لـ 

  . وهو ما نلحظه جلياً يف بعض األحاديث الشريفة

 )م منـه  حىت تفه (: قوله : ) )أعادها ثالثاً حىت تفهم منه    ((قال العيين يف شرح حديث      
  . )٣٣٢( التعليلية )كي( هنا مرادفة لـ )حىت(و .. حىت تعقل منه : أي

: اجلارة للمصدر املؤول ، ذات التسلـسل      ) حىت(لـ) ١(ومثله األحاديث يف النمط     
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  .  وفيها تأييد ملا أمجع عليه النحويون .  )٣٩(، و )٣٠(، و) ٢٤( ، و)٢١(

، )كـي ( مبعىن   )حىت(ر جميء   وال يلتفت إىل من عارض ذلك كاألندلسي، حيث أنك        
  : وقـال عنه
 للغاية، وال   )حىت(إن  : كالم يقوله النحاة على ااز، ال على احلقيقة، فإم يقولون         ((
ويدلل على ذلك بكالم طويل ملـيء بـاالفتراض         . )٣٣٣( ))..إا حرف علّة وسبب     : يقولون

كلمته حـىت يـأمر يل      (: (قوهلم التعليلية، يف    )كي( مبعىن   )حىت(والتأويل لقول النحاة  مبجيء      
  . )كي(، إا مبعىن ))بشيء

 من حيث كان ما قبلها ماضياً، وما        )كي(هذا جماز، إمنا يريدون أا مشبهة بـ        ((: قال
 على باا للغاية، فـال      )حىت(" إىل أن جيزم بأنَّ       . )٣٣٤( )) ..)كي(بعدها مستقبالً كما تكون     

  . )٣٣٥("حاجة إىل إخراجها عن باا وأصلها 

 بأا خارجة عن ذلك دعوى جمردة وال دليل عليها، فال سبيل إىل             – عنده   –والقول  
  .القول ا

 التعليليـة، إذ    )حىت( يف جمال الرد واملناقشة إلنكار األندلسي معىن         – هنا   –ولست  
قوله غري صواب؛ لضعف حجته، وألن أكثر كالمه فيه تكلّف، وبعد عن املراد احلقيقي ملا قال                

  . كثري من النحوينيبه 

كما أن الواقع اللغوي يف كثري من أساليب العربية يرده، وال أدلَّ عليه من نـصوص                
  . الصحيحني الصرحية يف ذلك املعىن، وفق ما تقدم ذكره آنفاً

 أيضاً إذا دخلت على املصدر املؤول إىل معىن االسـتثناء فتـرادف             )حىت( خترج   -٤
  . )٣٣٦( إذا مل يكن ما بعدها غاية ملا قبلها أو مسبباً عنه :، كما ذكر النحويون)إال(األداة 

 اجلارة للمصدر   )حىت(وقد ضعف الشيخ املرادي يف اجلىن الداين هذا املعىن من معاين            
  . )٣٣٧(املؤول، حمتجاً بأن هذا معىن غريب زاده بن مالك وغريه

هـذا املعـىن،    والواقع أن هذا التضعيف مردود؛ ملخالفته مجهور النحويني يف إثبام           
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، واألحاديث النبوية الصحيحة، والشواهد الشعرية، كمـا         )٣٣٨(ولوجوده يف القرآن الكرمي     

  . فما الداعي إىل إنكاره وتأويله؟. سلف ذكره

كل ( :  االستثنائية بقوله    )إال( ترد مبعىن    )حىت(  على أن     )٣٣٩(وقد استدل بعضهم  
 مبعـىن إال    )حىت( فـ   )ن يهودانه أو ينصرانه   مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذا        

  . )إال أن بكون أبواه(: أن، أي

 للغاية، وال كونه يدل على      )حىت(إذ زمن امليالد ال يتطاول؛ فتكون       : " قال ابن هشام  
  . )٣٤٠("الفطرة علته اليهودية والنصرانية؛ فتكون فيه للتعليل 

، على  )فأبواه(: حيحني، وإمنا هي  احلديث املذكور ذه الرواية مل أجده يف الص       : أقول
ليس من مولود يولد إال على هذه الفطرة حىت يعبر          : " أنه يف صحيح مسلم برواية أخرى، هي      

 ٣٤١(" عنه لسانه(.  

  .  للغاية أقرب من غريها– على هذه الرواية – فيه )حىت(وكون 

ـ ١لكن ما ورد يف األحاديث املذكورة يف النمط          صدر املـؤول،    اجلارة للم  )حىت( ل
  : ذات التسلسل

 االستثنائية، بل يبـدو     )إال( أرجح تأويلها على معىن      - مثال   – )٤٢( ، )٣١(،)٢٢(
 ))..واهللا ال أَقْضيك حتى تكْفُـر مبحمـد         .. ((: ذلك واضحاً يف احلديث الذي رواه البخاري      

  . )إال أن تكفر.. (:  املعىنإذ. ))واهللا لَن أَقضيك حتى تكفُر مبحمد.. ((: ورواه مسلم

 ترد على ثالثـة     )حىت(وذا جند مجلة من النصوص الكرمية تعضد رأي القائلني بأن           
الغاية والتعليل واالستثناء، وهو مذهب احملققني من العلماء، والذي يؤيده الواقع اللغوي            : معان

  . من كالم العرب الفصيح

ب ما جاء يف التقصري وكم يقـيم حـىت          با(: قال العيين معلقاً على تبويب البخاري     
النتهاء الغاية،  :  هنا للتعليل؛ ألا تأيت يف كالم العرب ألحد ثالثة معان          )حىت(ولفظة  : " )يقصر

  . )٣٤٢(" يف االستثناء، وهذا أقلها )إال(وهو الغالب، والتعليل، ومبعىن 
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غايـة زمانيـة    ، وال "إىل  "  مبعىن الغاية مرادفة لـألداة       )حىت( ال خالف يف جميء      -٥
  . ومكانية، سواء كانت جارة السم ظاهر أم غريه

فإن اهللا معذّبه حىت يـنفُخ      ((: وهذه الغاية تكون لشيء مذكور قبلها، كما يف احلديث        
  . ))..يعذبه حىت ينفُخ الروح .. ((:  أو رواية))فيها الروح وليس بنافخٍ

:  نظري استعماهلا يف قوله تعـاىل       هنا )حىت(واستعمال   : "  – يف شرحه    –قال العيين   
)  مالْج جلى يتــح   اطيالْخ مي سوجعل غاية عذابه إىل أن ينفخ يف تلك الصورة           )٣٤٣( )لُ ف ، 

  . )٣٤٤(" الروح 
أمـرت أن أقاتـل     : " وقد جيوز احتمال أن تكون غاية ألكثر من معىن، ففي احلديث          

أقول حتريـر   : " قال الطييب .. ". حىت يشهدوا   " اية  ويف رو " ال إله إال اهللا     : الناس حىت يقولوا  
، وقد جعل رسول اهللا غايـة       ))حىت يقولوا ال إله إال اهللا     ((: للغاية، يعين يف قوله   )حىت(ذلك أن   

  . )٣٤٥( "املقاتلة القول بالشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 
 أن  )ن ال إلـه إال اهللا     حىت يـشهدوا أ   .. أمرت أن أقاتل    (: بينما أجاز العيين يف رواية    

  . )٣٤٦( غاية للقتال، أو غاية لألمر به )حىت(تكون 
الَ يتوضأُ  : " وقد تكون غاية ملقدر يف الكالم، ففي احلديث الذي رواه البخاري بلفظ           
لِّيصى يحت الّةوبني الص هنيما ب لَه رالةَ إالَّ غُفويصلِّي الص وَءهضو ِسنحلٌ يجا ر٣٤٧(" ه( .  

، )بني( العامل يف الظرف     )حصل( غاية، لكنها لفعل مقدر      )حىت(ذهب العيين إىل أن     
  . )٣٤٨(غفر له؛ إذ الغفران ال غاية له : وليست غاية لقوله

 أحياناً تأكيداً للغاية، وهو ما عبر عنه اإلمام ابن حجر باملبالغـة يف              )حىت(كما تكون   
ؤمر أَنْ نخرج يوم العيد حتى نخرِج البِكْر من خـدرِها حتـى             كُناَ ن ((: حديث أم عطية، قالت   

 ضاحلُي خرِجن..(( .  
 للغايـة، والـيت بعـدها       )حىت(بضم النون، و    : حىت نخرج : " رـــقال ابن حج  

  . )٣٤٩(" للمبالغة 

لغاية، أو عطف    الثانية غاية ا   )حىت( للغاية، و    )حىت(كلمة  ( (:بينما فسرها العيين بقوله     
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  . )٣٥٠( ))على الغاية األوىل

 الغائية قبلها، ولعل هذا هو املقصود مـن عبـارة           )حىت(ويف احلقيقة هي توكيد لـ      
  .الشيخني اجلليلني

٦-      للضمري، فاجلمهور علـى منعـه، والكوفيـون         )حىت( اختلف النحويون يف جر 
  . ومعهم املربد من البصريني على جوازه، وهلم شواهد يف ذلك

وأرجح قول اجلمهور يف املسألة؛ لردودهم القوية، وحججهم الدامغـة علـى مـن              
  . خالفهم

أضف إىل ذلـك    .   فاسد –  )٣٥١( كما سبق بيانه   –والقياس الذي اعتمد عليه املربد      
 جارة للضمري، أو أحلقـت      )حىت(أن الواقع اللغوي يف الصحيحني مل يثبت نصاً استعملت فيه           

  .  أو اخلطاب أو الغيبةللتكلم: بالضمري، أياً كان

وما سردوه من شواهد ال يعتد به ، فهي إما شاذة ال يقاس عليها، أو حممـول علـى         
  . الضرورة الشعرية، فضالً عن أا قليلة العدد، ال ينبين عليها قاعدة

 ال يلقـى    – واهللا   –فال  : ويزيدها ضعفاً أا جمهولة القائل، فأبو حيان يرى أن البيت         
  اخل.... تاك أناس فىت ح

: " ..  جارة يف البيت، قـائالً     )حىت(مساعي، ال جيوز القياس عليه، ويشكك يف كون         
؟ فلعل هذا البيت    "حتاك  " وال أدري ما يعين هنا بـ       !!  هنا، ال أفهمه   )حتاك(وانتهاء الغاية يف    

  . )٣٥٢("مصنوع 

طابقـة مـا     اجلارة لالسم الظاهر م    )حىت( يالحظ يف األمثلة الواردة حتت أمناط        -٧
  . اشترطه النحويون لألحاديث الشريفة يف الصحيحني

 جرت االسم الظاهر، مسبوقة بذي أجزاء أو ما يف حكمه، سـواء كـان               )حىت(فـ  
مث ارفؤوا إىل جزيـرة يف       : " ارور ا آخر جزء، أم كان مالقياً آلخر جزء، كما يف قوله             
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وفيـه رد   ".سالَم هي حتى مطْلَعِ الفَجر      : " وله تعاىل ، فهو نظري ق   "البحر حتى مغرِبِ الشمسِ     
  . صريح على من أنكر ذلك

: كما جاء ارور ا حمدداً بالزمان غري جمهول غالباً، أو مؤوالً به، كاحلديث الـوارد              
) ..  عمر داخل يف حكم مـا      )حىت(وهو غاية زمانية ملا قبل      . زمن خالفته : ، أي )حىت خالفة ،

  . ن جنسهقبلها، وم

 نفسها، من   )حىت( جمرور بـ    )حىت( رأي مجهور النحويني أن ارور الواقع بعد         -٨
  . )٣٥٣(غري تقدير أو تأويل

وهذا يسانده االستعمال اللغوي يف النصوص السابقة، إذ ال داعي لتقدير حرف جر             
 القاعدة النحويةآخر أو حنوه، فما ال حيتاج إىل تقدير أوىل مما حيتاج إليه غالباً ، كما تنص .  

، تكـرر   )فأحللنا حتى يومِ التروية   (:  وهو قوله  )٥( يف احلديث الوارد حتت رقم       -٩
 )ومل تهلّ أنت حتى يـوم الترويـة       (: ذكره يف صحيح البخاري نفسه يف موضع آخر، برواية        

  . )يوم(، بنصب لفظة )٣٥٤(

رور وعالمته الكسرة، كمـا      لفظاً وحمالً، فهو جم    )يوم( جرت   )حىت(ويظهر أن األداة    
 جرتـه حمـالً ال      )يوم(بينما هي يف املوضع الثاين برواية نصب        . أثبتت روايته يف املوضع األول    

هنا مهملة ، وعلى كـل حـال        ) حىت(؛ إذ   )٣٥٥(لفظاً، وقد جعله العيين منصوباً على الظرفية      
  .فرواية النصب مشكلة 

ومـا  . املنصوب كثرية يف الصحيحني    الداخلة على الفعل املضارع      )حىت( أمثلة   -١٠
الفعل املضارع املنصوب، من أحاديث شريفة، هو من بـاب          + حىت  : سبق ذكره حتت النمط   

  . )٣٥٦(ضرب مناذج ال غري 

 دلّ على االستقبال،    )حىت( أن الفعل املضارع املنصوب بعد       – من خالهلا    –ويلحظ  
  . وهو استقبال حقيقي؛ لذا كان واجب النصب

وسـبق  . تقبال غري حقيقي، ويؤول على إرادة احلال؛ جلاز نصبه ورفعه         ولو كان االس  
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  . )٣٥٧( االبتدائية)حىت(ذكر أمثلته، وإيضاح ذلك يف مبحث 

 فيما سبق من تراكيب هذا النمط أن الفعل املـضارع           – أيضاً   – من امللحوظ    -١١
   . ورد منصوباً، إما بظهور الفتحة، أو حذف النون من آخره)حىت(الواقع بعد 

 مضمرة وجوبـاً،    )أَنْ( يذهبون إىل أن ناصبه      – وخاصة البصرين    –وأكثر النحويني   
  : وراعوا يف ذلك أمرين

  .  مصدر مؤول فهو من قبيل املفرد ال اجلملة )حىت(أن الفعل بعد  -١

 جارة، وال جير إال ما اختص باألمساء، وما يعمـل يف األمسـاء ال               )حىت(أن   -٢
 . ي االختصاصيعمل يف األفعال؛ ألن ذلك ينف

فإذا وقعت عوامل األمساء على األفعال مل يستقم وصلها ا إال علـى             ( (:يقول املربد   
  . )٣٥٨( )) والفعل اسم مصدر، فتكون واقعةً على األمساء)أنْ(؛ ألن  )أن(إضمار 

ولقد تردد هذا التقدير كثرياً يف شرح العيين لصحيح البخاري، فمثالً جنده يقـول يف   
  :شرح احلديث

 الناصـبة بعـدها     )أن( هذه للغايـة، و      )حىت()  : وكان معه حتى يصلَّى عليها    "  ( 
  . )٣٥٩(" مضمرة 

 للغاية،  )حىت( كلمة   )حىت يؤوه (: قوله: "  قال ))حىت يؤوه إىل رحاهلم   ((: ويف احلديث 
   )٣٦٠("إيواؤهم إياه إىل رحاهلم :  مقدرة بعدها، واملعىن)أن(و 

: للغايـة، ويـدعها   : حـىت : " قال)  حىت يدعها ..  فيه   أربع من كن  :  (ويف احلديث 
  . )٣٦١("حىت أن يدعها : منصوب بأن املقدرة، أي

 وجوباً بعـد    )أَنْ(وهو يف كالمه هذا يأخذ باملذهب النحوي املشهور القائل بإضمار           
  . )حىت(

واختلف الكوفيون يف حتديد الناصب إىل أقوال متفرقة خالفوا فيها مجهور النحويني،            
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  . اختالفهم فيما بينهم وتشتت مذهبهم إشارة إىل ضعف حجتهم وفساد قياسهمو

 ال تصلح أن تكون ناصبة للمضارع بنفسها؛ الحتمال جميئه مـستقبالً،    )حىت(فاألداة  
  . أو ماضياً يف حكم املستقبل، أو مؤوالً باحلال فريفع أو ينصب بعدها

صل جارة لالسم؛ لثبات ذلك      أن تكون يف األ    – واحلالة هذه    – )حىت(واألحسن لـ   
  . يف غري موضع، واألصل عدم خروج الشيء عن أصله، ما مل يضطر إىل ذلك

  :  املصدرية بعيد عن الصواب، ألمور)أَنْ( غري )حىت(وتقدير أداة ناصبة بعد 

 تعد أم الباب من نواصب الفعل املضارع، فهي أقوى األدوات مـن حيـث      )أَنْ( •
  .)٣٦٢(العمل 

 :  عند عدم وجود ناصب للمضارع يف مثل قول طرفة بن العبدثبت تقديرها •

أَالَ أيهذا الزاجري أحضر الوغَى     
   

 وأنْ أشهد اللَّذات هل أنت خملدي؟     
  

 )حـىت ( مع املعطوف على الفعل املضارع املنصوب بعـد            )أَنْ(قد تظهر    •
 : كقول يزيد بن محاد

حىت يكون عزيزاً مـن نفوسـهم       
  

ــب ــار أو أن ي ــو خمت ــاً وه ني مجيع
  

  . ، فتكون ناصبة للفعل املضارع حتقيقاً ال تقديراً)حىت( بعد )أن(جيوز إظهار  •

الفعل املضارع املنصوب، وهو قوله     + أنْ  + حىت  : وعليه احلديث الوارد حتت النمط    
 : )) ..إىل الكُفْر إليه من أَنْ يرجِع ارِ أحبيف الن قذَف٣٦٣( البخاري رواه))وحىت أَنْ ي( .  

 حرف جر للمصدر املؤول من      )حىت(، و   )أن( منصوب بـ    )يقذف(فالفعل املضارع   
 هي الناصبة فعالً، ملا أدخل حرفني ذوي عمـل          )حىت( والفعل املضارع بعدها؛ ولو كانت       )أن(

  . واحد على معمول واحد
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  . )٣٦٤(ا توكيد هل)أن( هي الناصبة، و )حىت(وليس األمر كما ادعى الكوفيون من أن 

  . )٣٦٥( ))كما يكره أنْ يقذف يف النار((: ويف الرواية األخرى للحديث

ومن كان أن يلقى يف النار أحب إليه مـن أن يرجـع يف              ((: م برواية ـــويف مسل 
  .)٣٦٦( ))الكفر

  .  الظاهرة)أنْ(وكلها نصب الفعل املضارع فيها بـ 

قيقيـاً أو حكمـاً، أو غـري         عن كونه مستقبالً ح    )حىت( ال خيلو املضارع بعد      -١٢
  . )حالياً(مستقبل 

املاضي يف حكم املستقبل، أو املؤول      (فاملستقبل احلقيقي جيب فيه النصب، واحلكمي       
  . النصب والرفع، واحلايل جيب فيه الرفع:  جيوز فيه الوجهان)باحلال

 خالفوا ذلك، فأجـازوا يف       )٣٦٧(هذا رأي مجهرة النحويني ، ولكن بعض الكوفيني         
سرت حىت تطلع الـشمس،     : الرفع والنصب، يقولون  : )حىت(ضارع املستقبل احلقيقي بعد       امل

  .  ونصبه)تطلع(برفع 

فزعم الكسائي أنـه مسـع       .. )حىت(أكثر النحويني ينصبون الفعل بعد      : " قال الفراء 
إنا جللوس فمـا    : سرنا حىت تطلع الشمس بزبالة، فرفع والفعل للشمس، ومسع        : العرب تقول 

  : وأنشدين الكسائي: عر حىت يسقطُ حجر بيننا، رفعاً، قالنش

وقد خضن اهلجري وعمن حـىت      
  

  . )٣٦٨("يفرج ذاك عنـهن املـساء       
  

 فيـه حجـة     - وعلى رأسهم اإلمام الكـسائي     –ويف احلقيقة ما استدل به هـؤالء       
البخاري ومسلم، وكل ما    ووجاهة ، بيد أين مل أجد نصاً صرحياً يؤيد ذلك القول يف صحيحي              

. ، إالّ املؤول باحلـال    )حتى(أثبته االستعمال اللغوي فيهما نصب الفعل املضارع املستقبل بعد          
 هذه النصوص احملتج ا يف رفع املضارع املستقبل لغـة  – كما قال أبو حيان    –ويبدو أنّ األمر    
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  . )٣٦٩(لبعض العرب، ولكنها قليلة االستعمال 

 )حـىت ( اخلالف الوارد بني سيبويه واألخفش يف نوع         –ق   فيما سب  – ذكرت   -١٣
، وبينت وجهات نظر العلماء يف هذا اخلـالف الـذي           )قلّما(املسبوقة بالنفي أو االستفهام أو      

  . حدث بينهما ما بني مؤيد ومعارض

 املسبوقة بشيء من ذلـك هـو        )حىت(ويظهر أن رأي سيبويه يف عدم جواز ابتدائية         
  . الصواب

  . رة، والفعل املضارع بعدها واجب النصب جا)حىت(فـ

 ابتدائية ؛ ألن ما قـال بـه         – عنده   – )حىت(خالفاً لألخفش الذي أجاز الرفع ، و        
  . األخفش ال يعضده السماع

 فيها  )حىت(فبالنظر إىل لغة احلديث يف نصوص الصحيحني جند تراكيب كثرية سبقت            
، ومل يأت املضارع إال منصوباً،      )لن( و   )مل(كـ   أم غريها    )ال، أم، ما  (بنفي سواء كانت األداة     

  . )٣٧٠(كما الحظنا يف بعض األمثلة السابقة

  . ، والفعل املضارع بعدها منصوب)قلّما( مسبوقة بـ )حىت(وقد ورد تركيبان لـ 

  . )٣٧١( ))ثُم قلَّما يلبثُ حتى يقيم العشاَء.. ((: األول يف صحيح البخاري بلفظ

وكان قلَّما يقدم إليه طعام حتـى يحـدثَ بـه           .. ((: مسلم بلفظ والثاين يف صحيح    
  . )٣٧٢( ))ويسمى له

 – أيـضاً    – باستفهام، والفعل املضارع بعدها      )حىت(ووجدت تركيباً واحداً سبقت     
فَهلْ تجِدونَ فيها جـدعاَء؟ حتـى تكُونـوا أنـتم           ((: منصوب، وهو يف صحيح مسلم بلفظ     

  . )٣٧٣( ))؟تجدعونها

ويف هذا داللة قوية على صحة ما ذهب إليه سيبويه ومؤيديه، إذ السماع يشهد هلم،               
خبالف املذهب اآلخر، فضالً أن فيه إشكاالً وهو إلغاء شرط السببية الواجب يف الرفـع، ممـا                 

  . )٣٧٤(حيتاج إىل تأويل، وماال حيتاج أفضل مما حيتاج
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الفعل املضارع بعدها، واختلفوا مـا       و )حىت( حتدث النحويون عن الفصل بني       -١٤
  . بني جميز ومانع

فمنهم من أجاز الفصل بالظرف، أو بالشرط املاضي، أو بالقسم واملفعـول واجلـار              
  . وارور، ومنهم من أجاز الفصل بالظرف فقط، ومنهم من منع الفصل مطلقاً

  . )٣٧٥(وقد فصلت القول يف ذلك، وبيان أصحاب كل رأي

 والفعل املضارع املنصوب غري وارد      )حىت(أن الفصل بني    :  املسألة والذي يتضح يل يف   
 املضمرة صلة، وال جيوز تقدم جزء       )أنْ(يف العربية، وأن رأي املانعني للفصل هو الصواب؛ ألن          

الصلة عليها، وألن ايزين مل يأتوا بشواهد مما حيتج به تؤيد قوهلم، فضالً عن أن إجازة بعضهم                 
 هي الناصبة للمضارع بنفسها، وقد سـبق أن هـذا غـري             )حىت(ساس أن   للفصل مبنية على أ   

  . )٣٧٦(صواب، وما قام عليه اآلن من جواز الفصل يكون غري صواب 

وهو ما أثبته الواقع اللغوي يف نصوص الصحيحني الشريفة، حيث مل يقع الفصل بني              
  . نافيتني ال)ما( و )ال( واملضارع املنصوب بعدها يف استعماالا إال بـ )حىت(

 ال أحد خيالف فيه؛ ألنه كـال فـصل، وسـيأيت            – حسب اعتقادي    –وهذا الفصل   
  .  يف موضعه– إن شاء اهللا –حديث مفصل عنه 

 )حىت( اجلارة للمصدر املؤول، دخول      )حىت( نشاهد يف النمط الثالث من أمناط        -١٥
  . اديث الصحيحني املفتوحة اهلمزة، ومل أجد هلا سوى مثالني وفق روايات أح)أَنَّ(على 

 عنـدهم   )حىت(والنحويون جييزون وقوع مثل ذلك، ويف هذه احلالة يتعني أن تكون            
 بعدها، كما تقرر حكمـه يف مبحـث   )إِنَّ(جارة أو عاطفة، أما االبتدائية فيوجبون كسر مهزة   

  .  االبتدائية)حىت(

أو العاطفـة مل     فإن كانت اجلارة     )حىت( بعد   )إنَّ(فإن وقعت   ( (:قال الشيخ ابن يعيش   
 يف  )حـىت (حىت صـالحك؛ ألن     : عرفت أمورك حىت أنك صاحل، أي     : تكن إال املفتوحة، حنو   

: العطف ال يكون ما بعده إال جنس ما قبله، والصالح من مجلة األمـور، وتقـول يف اجلـارة                  
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  . )٣٧٧( ))..إىل هذه احلال : حىت املفاخرة، أي: عجبت من أحوالك حىت أنك تفاخرين، أي

 يف التركيبني الواردين حتت النمط املذكور جارة، فهي أقـرب           )حىت(راه أن   والذي أ 
 من العاطفة، مث أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، بل هو شيء آخر                )إىل(إىل أن تكون مبعىن     

  . خمتلف متاماً

من حىت أَنَّ اللَّقحةَ    (: ، وقوله )..حتى أني أنظر    (:  وما بعدها يف قوله    )أَنَّ(وعليه فـ   
  .)حىت( يف تأويل مصدر جمرور بـ )..اإلبل 

حتى أَنَّ اللقحةَ من اإلبل     (( :  فيما يتعلق بالتركيب النحوي الوارد يف قوله         -١٦
 ئَامي الفكفاملفتوحة اهلمزة، كذا جاءت يف رواية مسلم)أَنَّ( على )حىت( دخلت)..لَت  .  

، وقد دخلت الالم علـى      )لتكفي الفئام ( : اجلملة الفعلية  )أَنَّ( واملالحظ فيه أن خرب     
  .)لتكفي(:  املفتوحة يف الفعل املضارع)أَنَّ(خرب 

وهذه املسألة وإن مل تتصل ببحثنا اتصاالً مباشراً، لكن أحببت اإلشارة إليهـا؛ ألـا               
  . موضع نظر

 )إِنَّ(، وعندهم إمنا تدخل على خرب       )أَنَّ(فعامة النحويني مينعون دخول الالم على خرب        
  . )٣٧٨(املكسورة، ويسموا الم االبتداء أو التوكيد 

  . ويخرجون ما جاء من ذلك على الزيادة أو الشذوذ

  : قال ابن جين يف اخلصائص عند تعليقه على قول الشاعر

مثانني حوالً ال أرى منك راحـةً       
  

ــرِ  ــةُ العم ــدنيا لَباقي ــك يف ال هلن 
  

 )لباقية العمر (: وىل فالم االبتداء، وأما الثانية يف قوله      أما األ : وما هاتان الالمان؟ قيل   " 
، وحنو ما رويناه عن     )٣٧٩( ))أَالَ أَنهم لَيأكُلونَ الطَّعام   ((: فزائدة كزيادا يف قراءة سعيد بن جبري      

  : قطرب من قول الشاعر
       بـاهللا العلـي أمل تكن حلفـت 

  
ــي   ــري املَطِّ ــن خ لَم ــاك أَنَّ مطاي
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  . )٣٨٠(" يف اآلية، ويف البيت  )أَنَّ(بفتح 

 ينـسبون إىل     )٣٨٤( واألمشوين    )٣٨٣( والسيوطي    )٣٨٢( والعيين    )٣٨١(وابن هشام   
  .  املفتوحة قياساً)أَنَّ(املربد أنه يقول جبواز دخول الالم يف خرب 

 يشري إىل هذا القول املنسوب إليه،       )املقتضب(لكين مل أعثر على نص للمربد يف كتابه         
  . اقي كتبهولعله ذكره يف ب

 )إنَّ( املفتوحة، وإلزام ذلك بـ      )أَنَّ(واحلق أن احلكم على منع دخول الالم على خرب          
املكسورة، فيه تضييق ، والسيما أن من فصيح الكالم ما يدل على إمكانية جميء الالم يف خـرب   

 ال يـصح    وال داعي للقول بالزيادة والشذوذ، إذ     .  املفتوحة، ومنها النص النبوي الشريف     )أَنَّ(
 أفصح العـرب    -  –أن يطلق مثل هذا احلكم على الكالم النبوي مع جاللة قدره، وقائلُه             

  .قاطبة

ولغتنا العربية بسعتها ال تعرف هذا النوع من اإللزام، فضالً عن أن الواقع اللغـوي               
  . أثبت جوازه وجميئه

حتى العاطفة: املبحث الثالث
َّ

  

  : معناها واخلالف الوارد فيه

، وأَنَّ من استعماالا أن تأيت حرف عطف، شأا شأن بقية           )حىت(النحويون عن   تكلم  
احلروف العاطفة يف العمل، لكنهم اختلفوا يف معناها، ومل يتفقوا على رأي واحد، بل هناك عدة                

  : آراء

: أي. ؛ ملطلق اجلمع  )الواو( أن معناها معىن حرف العطف        )٣٨٥(فرأي اجلمهور    -
فرمبا يكون تعلق الفعل بعدها أسبق مـن        . مهلة، بل رد التشريك يف احلكم     ال تفيد ترتيباً وال     

 أسبق من موت كـل      – عليه السالم    –مات كلّ أب حىت آدم، فموت آدم        : تعلقه قبلها، حنو  
  .أب يل بعده
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 العاطفة تفيد الترتيب، إال أن الترتيب فيها لـيس          )حىت( أن    )٣٨٦(ويرى اجلزويل    -
 الـيت   )ثُم( اليت ال ترتيب فيها مع املهلة، وبني         )الفاء(، فهي وسط بني     )ثُم(كالترتيب الذي يف    
  .فيها الترتيب واملهلة

 ال بد أن يكون جزءاً من املعطوف عليه، خبـالف           )حىت( يف أن معطوف     )ثُم(وتفارق  
مات الناس حىت األنبياء، فإن املناسـب       :  حبسب الذهن، حنو   )حىت(، واملهلة يف    )ثُم(معطوف    

لق املوت يف الذهن بغري األنبياء أوالً مث م ثانياً، وإن كان يف اخلارج خالف ذلك، واملهلة يف                  تع
)٣٨٧(جاء زيد مث عمرو:  حبسب اخلارج، حنو)ثُم( .  

، حمتجني بـأن    )٣٨٩(، وأبو حيان     )٣٨٨(وقد رجح هذا الرأي بعضهم كابن القواس        
وبأن الترتيب  .  واملتأخر عليه، وهو حمال     لو مل تفد الترتيب للزم جواز تقدمي جزء الشيء         )حىت(

قدم احلجاج حىت املشاة، خترب بأن احلجاج قدموا        : ؛ ألنك حني تقول   )الواو( من   )حىت(أظهر يف   
  . شيئاً فشيئاً، وال ميكن أن يكون قدوم املشاة سابقاً على غريهم من الراكبني

ن زعـم أـا للترتيـب،       حىت بالنسبة إىل الترتيب كالواو، خالفاً مل      ((: وقال املرادي 
  .)٣٩٠( ))كالزخمشري

، )ثُم( العاطفة تفيد الترتيب واملهلة كـ       )حىت( إىل أن     )٣٩١( وذهب ابن احلاجب     -
  . ومل حيدد مقدار املهلة، بل أطلقها

 بأن هذا الترتيب الذي قال به هؤالء ال يستقيم يف            )٣٩٢(وقد أفاد الشيخ الكافيجي     
  . عدها ال خيرج عن أن يكون العاطفة؛ ألن ما ب)حىت(كل أمور 

جاء اجليش حىت أمريهـم، إذا كـان       : حصوله له بعد حصوله ملا قبلها، حنو       -١
  .األمري آخرهم جميئاً

 . مات كلُّ أب يل حىت آدم: حصوله له قبل حصوله ملا قبلها، حنو -٢

 . مات الناس حىت األنبياُء: حصوله له يف أثناء حصوله ملا قبلها، حنو  -٣

جاء القوم حىت خالد، إذا جاؤوك معـاً،        : صوله ملا قبلها، حنو   حصوله له مع ح    -٤
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 . ويكون خالد أضعفهم أو أقواهم

  .  وبالتأمل، يظهر أن الترتيب ال يصح يف الوجوه الثالثة األخرية

  : العاطفة)حىت(رأي الكوفيني يف 

، )حـىت (  إىل الكوفيني أم ال يرون العطـف بــ            )٣٩٣(نسب مجاعة من النحويني   
جاء القوم حىت أبوك،    :  االبتدائية، حنو  )حىت(ن ما جاء منها على إضمار عامل، وتكون         ويؤولو

  . ورأيتهم حىت أباك، ومررت م حىت أبيك

  . جاء أبوك:  يف املثال األول فاعل لفعل حمذوف دلّ عليه ما قبله، أي)أبوك(فـ 

  .رأيت أباك:  يف املثال الثاين مفعول لفعل حمذوف دلّ عليه األول، أي)أباك(و 

  . مررت بأبيك:  يف املثال الثالث متعلق مبحذوف، أي)أبيك(و 

 العاطفة وفق الظاهر من كالمـه،       )حىت(ولكن الفراء وهو من أئمة حناة الكوفة يثبت         
 من األمساء عدداً    )حىت(أن يكون ما قبل     : والوجه الثاين ((: )معاين القرآن (فيقول مثالً يف كتابه     
  .)٣٩٤( ))..لك االسم الواحد أو القليل من األمساء يكثر، مث يأيت بعد ذ

  . )كون املعطوف عليه مجعاً أو ما يف حكمه(: فيفهم من مضمون كالمه شرط العاطفة

  : ويقول عند خترجيه وجه الرفع يف البيت

فيا عجباً حىت كليـب تـسبين       
  

  ــع ــشلٌ أو جماش  ــا ــأن أباه ك
  

م حىت يسبين كلييب، فكأنه عطفه على نية أمسـاء          يا عجباً أتسبين اللئا   : فكأنه قال .. ((
  . )٣٩٥( ))قبله

  . )حىت(إذاً، فالفراء ال ينكر العطف بـ 

ويبدو أن مراد النحويني الذين نسبوا إىل الكوفيني أم ينكروا ألبتة هو الغالب من              
ـ   . من جواز العطف ا   : أهل الكوفة، يؤكد هذا ما نقله أبو حيان عن الكوفيني          د وذلـك عن
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كالمه عن جواز عطف املضارع على ما قبله إذا كان غري حادث وما قبلها فوجب غري سبب،                 
  :سرت حىت يعلم اهللا أين كالّ، حيث يقول: حنو

سـرت فعلـم اهللا أين      :  عاطفة، كأم قالوا   –الكوفيني  :  أي –عندهم  ) حىت(فـ ( (
  . )٣٩٦( ))كالّ

  : )حىت(شروط العطف بـ 

ن البد من توافر شروط فيها؛ لتكون عاطفة، ومجلـة          ، ولك )حىت(يثبت العطف بـ    
  : )٣٩٧(هذه الشروط 

 أن يكون املعطوف بعضاً من املعطوف عليه، سواء كان ذلك على سبيل احلقيقة،              -١
  : أكلت السمكةَ حىت رأسها، فالرأس جزء من السمكة، أم تقديرية، كقول املتلمس: حنو

      رحلَـه حيفةَ كي خيفِّفألقَى الص
  

ــا   وا ألقاه ــه ــىت نعلَ ــزاد ح ل
  

، فالظاهر يف البيت أن النعل ليس بعضاً مـن الـصحيفة أو             )نعله(على رواية نصب    
  .الزاد

 داخالً فيمـا    )النعل(، وحينئذ يكون    )ألقى ما يثقله  (ولكن يؤول املعطوف عليه بـ      
  .  كي خيفف رحله: قبله؛ ألنه بعض مما يثقل، يدل على هذا قوله

 )ولـدها (أعجبتين اجلاريةُ حىت ولدها؛ ألن      : لى هذا ال يصح قولك    وع: )٣٩٨(قالوا  
أعجبتين اجلاريةُ حىت حديثُها، فيـصح،      : ليس جزءاً من اجلارية أو شبيهاً باجلزء، خبالف قولك        

  . ألن احلديث شبيه بالبعض، ألنه بعض مما يعجب يف اجلارية

: ءاً من كـل، حنـو     جز:  أن بعضاً من املعطوف عليه، قد يكون        )٣٩٩(وعند بعضهم   
قدم احلجاج حىت املشاةُ، أو نوعاً من جنسٍ،        : أكلت السمكةَ حىت رأسها، أو فرداً من مجع، حنو        

  . أعجبين التمر حىت البرين: حنو

 أن يكون املعطوف غاية للمعطوف عليه، إما يف زيادة، وإما يف نقص، فـاألول،               -٢
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  . )٤٠٠(زارك الناس حىت احلجامون : ومات الناس حىت األنبياُء، والثاين، حن: حنو

 أن يكون املعطوف ا امساً، فال جيوز أن يكون فعالً، والعلة يف ذلك مـا ذكـره       -٣
؛ ألا منقولة عن اجلارة، واجلارة ال جتر إال االسم أو ما يف تأويله، فاشـترط يف                  )٤٠١(بعضهم  

  . الفرع ما اشترط يف األصل

  . ف عليه أن يكون املعطوف من جنس املعطو-٤

ألنه غاية له، والداللة على أحد طريف الشيء، وال يتصور أن           : قال الشيخ عبد القاهر   
  . )٤٠٢(يكون طرف الشيء من غريه 

إِنَّ (، و   )إنه ليقاتل الرجالةَ حىت الفُرسانَ    (:  عن الفراء أنه أجاز     )٤٠٣(ونقل ابن فارس    
اخلفض على اجلر، والنـصب علـى       (: ي، خفضاً ونصباً، أ   )كليب ليصيد األرانب حىت الظباءَِ    

  . )العطف مع أن الثاين ليس من جنس األول

، )من جنسه : أي(  أن الظباء وإن كانت خمالفة لألرانب فإا من الصيد            )٤٠٤(وحجته
أي الظباء أرفع مرتلة من األرانب، فيكون املعطوف غاية للمعطوف عليـه يف   (: وهي أرفع منها  

  .)الزيادة

 إمنا جعلت ملا تتناهى إليه األشياء       )حىت(هذا خطأ وباطل؛ ألن       )٤٠٥(وعند البصريني 
ضربت القوم، جـاز أن يتـوهم أن        : فإذا قلت . من أعالها وأسفلها، مما يكون منتهى يف الغاية       

 فيها قائم، إذ كانـت      )إىل(زيداً مل يدخل يف الضرب، إما؛ ألنه أعالهم، أو ألنه أدناهم، فمعىن             
  . ملنتهى الغاية

صمت األيام حـىت    : كون املعطوف مشاركاً للعامل يف املعطوف عليه، مثل        أن ي  -٥
  . يوم اجلمعة، فيوم اجلمعة مما يصام

صمت األيام كلَّها حىت يوم العيد؛ ألن صوم يوم العيد حيـرم، فـال              : وعليه، ال جيوز  
  .  يف العامل، بل يلزم فيه أن تكون جارة ال عاطفة)حىت(يشارك ما قبل
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أا منقولـة عـن   : تعطف إال املفردات أو ما يف تأويلها، والعلة كما سبق أا ال    -٦
  . اجلارة، فتأخذ حكمها يف اختصاصها باملفرد أو ما يف تأويله، وفقاً ملذهب اجلمهور

وأيضاً؛ ألن معطوفها شرطه أن يكون بعضاً من املعطوف عليه، أو كبعض منـه، وال               
  .)٤٠٦(يأيت ذلك إال يف املفردات

  . قام الناس حىت أنا: ون املعطوف ا امساً ظاهراً ال ضمرياً، فال جيوز أن يك-٧

ومل أقف عليه   : وقال. )٤٠٧(وهذا الشرط حكاه ابن هشام عن ابن هشام اخلضراوي          
 بعض مـا    )حىت(أن معطوف   : وحجة املانعني، كما أفاد الصبان وغريه يف احلاشية       . )٤٠٨(لغريه

ضربت القوم حتاه، كان واضـحاً أن       :  غيبة، حنو  قبلها، أو كبعض منه، فلو دخلت على ضمري       
املعطوف عني املعطوف عليه، فيلزم عطف الشيء على نفسه ، وذلك ال جيوز، مث محلت بقيـة                 

  . )٤٠٩(الضمائر على الغائب 

 علـى   – اجلارة اليت يشترط كون جمرورهـا ظـاهراً          )حىت(تقاس على   : )٤١٠(وقيل
  . اجلارة، فروعي فيها هذا األصل العاطفة منقولة عن)حىت( و –مذهب اجلمهور 

   : العاطفة يف الصحيحني)ىحت(أمناط 

  :املثال  :النمط 
ــىت  -١ ــاهر + ح ــم ظ اس
 .)مرفوع(

  
  
ــىت -٢ ــاهر + ح ــم ظ اس
 .)منصوب(

  
 

وأَخرت الثالثةَ ليومٍ يرغَب إيلَّ اخلَلْق كُلُّهـم حتـى          ((
 ماهيرإِب(()٤١١(.  

  .)٤١٢( ))يٍء بِقَدرٍ حتى العجز والكيسكلُّ ش((
  
))           ـهجضواً من النار حىت فَرأعتق اُهللا بكلِّ عضوٍ منه ع

جِه٤١٣() )بِفَر(.  
ـ  كُلَّ ش  م نبيكم   ـــقد علّمك (( يٍء حتـى   ــ

  . )٤١٤( ))اخلراَءةَ
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ــىت  -٣ ــاهر + ح ــم ظ اس
  .)جمرور(

  . )٤١٥() )كُلُّ شيء بِقَدرٍ حتى العجزِ والكَيسِ(( 

  

  :  العاطفة)حتى(مناط التحليل النحوي أل

 العاطفة، كما قرره مجهـرة      )حىت( أثبت الواقع اللغوي يف الصحيحني استعمال        -١
  .النحويني

 عاطفة يف أصل استعماهلا اللغوي، ولكـن  )حىت(وعليه، فال يلتفت إىل قول من أنكر   
ذ ليس بالكثرة    إ – هنا   –من املؤكد قلة استعماهلا يف هذا الباب، وهو ما نلحظه يف قلّة أمثلتها              

  .  اجلارة)حىت( االبتدائية، و )حىت(: كما شاهدناه يف أمثلة قسميها

 ألبتة، وهلم يف    )حىت(واعلم أن أهل الكوفة ينكرون العطف بـ        ((: لذلك يقول العيين  
 عند اجلمهور أيـضاً قليـل،       )حىت(ورة يف موضعها، ووقوع العطف بـ       ــهذا دالئل مذك  

  . )٤١٦( ))فافهم

 العاطفة يدخل ما بعدها يف حكم ما قبلها، فحني          )حىت(ويون على أن     اتفق النح  -٢
 – داخل يف احلكم الذي قبلـها        )األنبياء( وهو   )حىت(مات الناس حىت األنبياُء، فما بعد       : تقول

  .  ومشترك يف إعرابه، أيضاً–وهو املوت 

م ما قبل    داخل يف حك   )إبراهيم  ( وهذا امللحوظ يف مجيع األمثلة السابقة، فقوله        
 ، ومشارك له يف إعرابه، فهو مرفوع؛ ألنه معطوف          ، وهو رغبة اخللق كلهم إىل النيب        )حىت(

  .)يرغب( وهو مرفوع فاعل للفعل )اخللق(على 

 وهـو قـدر اهللا،      )حـىت ( داخل يف احلكم الذي قبل       )العجزِ والكَيسُِ ( : وقوله  
، أو جمرور إن كـان عطفـه علـى          )كل(ومشارك له يف إعرابه، مرفوع إن كان معطوفاً على          

  . )٤١٧( )شيء(

 وهو العتق من النار، ومشارك لـه يف      )حىت( داخل يف حكم ما قبل       )فرجه( وقوله  
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  .  ، فهو منصوب مثله)عضواً(إعرابه، حيث عطف على 

، وشاركت  )حىت( دخلت يف حكم ما قبل       )اخلِراءةَ(وكذا يف احلديث الذي يليه، فـ       
  .  املنصوب)كلَّ شيء(ليه يف إعراا املعطوف ع

 العاطفة ، ورأي اجلمهور أن معناهـا مطلـق          )حىت( اختلف النحويون يف معىن      -٣
  . العاطفة)الواو(اجلمع، فتفيد التشريك يف احلكم بدون ترتيب وال مهلة، شأا شأن 

  : وهو ما أرجحه من األقوال ؛ ألمور

أن :  إذا كانت مبعـىن الغايـة      )ىتح( قريبة الشبه بالواو؛ ألن األصل يف        )حىت(: أوالً
ضربت القوم حىت زيداً، فزيد مـضروب مـع         : يكون ما بعدها داخالً يف حكم ما قبلها، حنو        

 مضروب مع القوم، ومها مبعىن واحد،       – أيضاً   –ضربت القوم وزيداً، فزيد     : القوم، مثل قولك  
  . )٤١٨( )الواو( العاطفة على معىن  )حىت(ولذا محلت 

كثري من النحويني، وحججهم واضحة، كما أن ردودهم على آراء من           هو قول   : ثانياً
خالفهم قوية، وقد جاءت الشواهد النحوية تدل على عدم إفادا الترتيب، ومن ذلـك قـول              

  : الشاعر

رجايل حتى األقـدمونَ متـالئُوا      
  

 )٤١٩(على كلِّ أمرٍ يورثُ اد واحلمـدا      
  

 العاطفة، جتـدها تؤيـد رأي       )حىت(ردة يف أمناط    نظرة متأملة يف النصوص الوا    : ثالثاً
  .  من خالل التراكيب السابقة)حىت(اجلمهور، إذ ال تفهم حتمية الترتيب يف العطف بـ 

كلُّ شيء بقدر،   (( : وأظن هذا ظاهراً يف احلديث الشريف الذي رواه مسلم، قوله           
  والكيس ا الترتيـب يف ظهـور املقـضيات        ، إذ ال ترتيب يف قضاء اهللا تعاىل، وإمن        ))حىت العجز

)٤٢٠( .  

  .  العاطفة)حىت( هناك عدة شروط اشترطها النحويون لـ – كما تقدم سابقاً - -٤

فالناظر فيها يدرك   . )حىت( وقد حتققت مجلة تلك الشروط يف التراكيب السابقة لـ          
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، كمـا يف     هي بعض من املعطوفات عليها، وهي غاية ملا قبلها بزيادة          )حىت(أن املعطوفات بعد    

فإن قوله : " ، قال العيين ))أعتق اهللا بكل عضوٍ منه عضواً من النار حىت فرجه بفرجه          (( : قوله  
  .)٤٢١(" غاية ملا قبلها بزيادة )فرجه(

 كلَّ شيٍء حـىت     قد علَّمكم نبيكم    ((: أو غاية ملا قبلها بنقص، كما أحلظه يف قوله        
  . ))اخلراءةَ

فال جيوز أن   :  ظاهراً معرفة كما اشترطه بعضهم، قال       جاء امساً  )حىت(واملعطوف بعد   
ضربت القوم حىت   : قام القوم حىت رجلٌ؛ ألنه نكرة، أما إذا ختصصت النكرة جاز، حنو           : تقول

  . )٤٢٢(رجالً جلداً منهم 

وجاء املعطوف مشاركاً للعامل يف املعطوف عليه، ويف احلكم واإلعراب، كما ذكرت            
  . آنفاً

غوي يف نصوص الصحيحني ما نقله ابن هشام عن ابـن هـشام              يؤيد الواقع الل   -٥
 شرطه أال يكون ضمرياً، مع أن بعض النحويني أجازوا          )حىت(اخلضراوي من أن املعطوف بعد      

، وابـن القـواس     )٤٢٤(، والرضي    )٤٢٣( العاطفة على الضمري، منهم ابن اخلباز        )حىت(دخول  
  .  )٤٢٧(، وغريهم )٤٢٦(، والصبان  )٤٢٥(

  . قام الناس حىت حنن، وأكرمت العلماء حىت أنا:  أن تقولفيجوز عند هؤالء

والراجح أنه ال يصح ذلك؛ ألن من أجازوا عطفها على الضمري يعترفون أا منقولـة          
  عن اجلارة، واجلارة ال تدخل عليه، وفقاً لرأي اجلمهور، فلم ال تقاس هذه عليها؟ 

ن قياساً من غـري مسـاع مـن         فضالً عن أنه مل يرد به االستعمال اللغوي، فهم جييزو         
  . العرب؛ إذاً فرأيهم غري سديد

  .  ال تعطف إال املفردات أو ما يف تأويلها)حىت( من الشروط املذكورة سابقاً أن -٦

بينما أجاز بعض العلماء عطفها اجلمل، واملـشهور يف هـذا الـرأي ابـن الـسيد                 
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 اجلملـة علـى الكـالم األول،        وأما الداخلة على اجلملة فهي عاطفة ملعىن      ((: البطليوسي، قال 
  . )٤٢٨( ))فحكمها حكم ما انتهى األمر به، ولو محلتها على عطف مجلة على مجلة جلاز

  : ويتضح رأيه عند كالمه عن قول الشاعر

سريت م حىت تكـلُّ مطـيهم       
  

وحىت اجلياد مـا يقـدن بأرسـان        
  

ة خمفوضـة املوضـع،      فليست اجلمل  )تكلّ(و أما من رفع     ((: حيث يقول يف توجيهه   
  . )٤٢٩( ))سريت م حتى كلت مطيهم: ، كأنه قال)سريت(ولكنها معطوفة على 

 العاطفة حني نقلت من اجلر إىل العطف فقدت خاصيتها مبـا طـرأ   )حىت(وحجته أن  
عليها من النقل للعطف، وقاسها على غريها من حروف العطف، فجاز أن تدخل على الفعـل                

  .)٤٣٠(خلة على األفعال كبقية حروف العطف الدا

 )٤٣١(دو أن هناك من سبق البطليوسي يف جواز ذلك، حيث نقل أبو حيـان             ــويب
ما تأتينـا حـىت     :  الفعل على الفعل، حنو    )حىت(عن األخفش أنه جييز أن تعطف        )٤٣٢(وغريه  
  .حتدثنا

سرت حـىت دخلـت     : وكذلك أجاز بعضهم أن يكون العطف يف      ((: قال أبو حيان  
  . )٤٣٣( ))املدينة

  . )٤٣٤(لجمهور ردود على ذلك يطول ذكرها ول

ألضربنه حىت يبكي، على    : ومثرة اخلالف أن من أجاز عطف اجلمل جييز الرفع يف حنو          
  . )٤٣٥(العطف، واجلمهور يوجبون فيه النصب 

شرط عطفها  ( اجلمل، ويكون    )حىت(والذي يتبني يل يف املسألة أنه ال مانع من عطف           
  . ا يف باب العطف شرط يف أغلب استعماال)املفردات

والسيما أنه ورد حديث يف صحيح البخاري ميكن أن يكون شاهداً للمجوزين عطف             
  .  اجلمل بعضها على بعض)حىت(
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إذا رسول عمر بـن     .. بينا أنا جالس يف أهلي      ((: -  –وهو قول مالك بن أوس      

  . )٤٣٦( ))..ر أجب أمري املؤمنني، فانطلقت معه حىت أدخلُ على عم: اخلطاب يأتيين، فقال

 جيوز فيه ضم الالم وفتحها، فوجه       )حىت أدخل (: قوله : " – تعليقاً عليه    –قال العيين   
  . )٤٣٧(... "انطلقت فدخلت :  عاطفة، واملعىن)حىت(الضم هو أن تكون 

 عاطفة مجلة فعلية فعلها مضارع مؤولة مبعـىن         )أدخل( برواية ضم الم     )حىت(فجعل  
  . وال مانع من ذلك.. لى ماض املاضي؛ حىت يتناسق عطف ماض ع

 رضي اهللا   – يف حديث أم عطية      – أيضاً   –كما حيمل على هذا الباب، ما قاله العيين         
، ) أن خنرج يوم العيد حىت نخرج البكر من خدرها حىت نخرج احلُـيض            :  (..  السابق -عنها  
غاية، أو عطف على الغاية      الثانية غاية ال   )حىت( للغاية، و    )حىت(كلمة  : حىت نخرج البكر  ((: قال

  . )٤٣٨( ))األوىل، والواو حمذوف منها، وهو جائز عندهم

 الثانية عطفاً على األوىل إال عطف مجلة فعلية على مجلـة فعليـة،              )حىت(وال تكون   
  . فعلهما مضارع

  .  وضعت موضع الواو، فهي العاطفة بدالً من الواو احملذوفة منها؟)حىت(وملَ ال تكون 

حىت إذا ثُوب بالصالة أدبـر،      (:  قوله )حىت(درج حتت عطف اجلمل بـ      ومما أراه ين  
حىت إذا كبر قرأ جالساً، حىت إذا بقي عليه مـن           (: وقوله. )٤٣٩( )حىت إذا قضى التثويب أقبلَ    

  . )٤٤٠( ..)السورة ثالثون أو أربعون آية قام

لة شرطية على مجلة شرطية؛      الثانية يف املوضعني ال مانع أن تكون عاطفة مج         )حىت(فـ  
 جلاز الكالم وساغ، وال حجة ملن أنكر جميء ذلك يف           )الواو(إذ لو جعلنا مكاا حرف العطف       
  . اللسان العريب، فالواقع اللغوي يثبته

مـررت  :  على جمرور قبلها، حنـو     )حىت( أثار بعض النحويني مسألة العطف بـ        -٧
   أو ال؟ )ىتح(بالقوم حىت بزيد، هل يعاد حرف اجلر مع 
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، إذ ذهب إىل أنه حني يعطف ا على جمـرور           )٤٤١( وقد فصل ابن مالك يف املسألة       
اعتكفت يف الشهر حىت يف آخره؛      : قبلها يعاد معها حرف اجلر وجوباً، إن مل تتعني للعطف، حنو          

 مكـان   )إىل(ألا يف هذا املثال حتتمل أن تكون جارة أو عاطفة؛ لتحقق الشرط، وهو وضـع                
 مع صحة املعىن، وحينئذ يلزم إعادة اجلار معها للفرق بني اجلارة والعاطفة؛ ألن حـرف                )حىت(

  . العطف ال يدخل على مثله إال شذوذاً

 للعطف فال يعاد اجلار معها؛ حلصول الفرق بني اجلارة والعاطفـة            )حىت(وإن تعينت   
  :عجبت من القوم حىت بنيهم، وقول الشاعر: حينئذ، حنو

اك فَاض يف اخلَلقِ حتـى      جود يمن 
  

بـــائسٍ دانَ باِإلســـاءة دينـــا 
  

:  مكاا مع صحة املعىن، بل سيكون املعـىن        )إىل( يف املثال ال يصح وضع       )حىت(فـ  
  . عجبت من القوم إىل بنيهم، وليس املراد، بل املراد العجب منهم ومن أبنائهم

  .فساد املعىن كذلك يف البيت؛ ل)حىت( مكان )إىل(وال يصح أيضاً وضع 

  ". وهو حسن : "   على رأي ابن مالك وجوده بقوله)٤٤٢(وقد علّق ابن هشام

 ليست متعينة   )حىت(ورد على أيب حيان حني خالف ابن مالك فيما ذهب إليه إىل أن              
  . للعطف يف املثال والبيت الشعري، بل هي جارة يف املثال، حمتملة اجلر والعطف يف البيت

سراج إىل أنه ينبغي إعادة حرف اجلار معها؛ فرقاً بني العاطفة واجلـارة،             وذهب ابن ال  
مررت بالقوم حىت زيد، فإن أردت العطف فينبغي أن تعيد الباء؛ لتفرق بني             : فإذا قلت : " قال

  . )٤٤٣(" )حىت(ما اجنر بالباء وبني ما اجنر بـ 

إذا عطفت بــ    و: " وهو ما اختاره الرضي يف شرحه كافية ابن احلاجب، حيث قال          
مررت بـالقوم   :  العاطفة على جمرور فاالختيار إعادة اجلار دفعاً لتوهم كوا جارة، حنو           )حىت(

  . )٤٤٤("حىت بزيد 

  .  لئال تلتبس باجلارة– مطلقاً – إىل وجوب إعادة اجلار معها  )٤٤٥(وذهب بعضهم 
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 )حـىت (ومن خالل تتبعي لنصوص احلديث الشريف يف الـصحيحني وجـدت أن             

  . ت بعد جمرور قبلها حني تعينت أن تكون عاطفة، وفقاً ملا ارتآه ابن مالكاستعمل

 يف تراكيب، مرة مع إعادة حرف اجلر، ومـرة بدونـه، يف             – كذلك   –وقد وردت   
  :النصوص الكرمية اآلتية

- ))قال عمر لسعد :الةى الصلقد شكوك يف كلِّ شيء حت( ( برواية اجلر)٤٤٦( . 

-  ))قال عمر لسعد:الةى يف الص٤٤٧(يف رواية مسلم) ) قد شكوك يف كلِّ شيٍء حت( . 

 . )٤٤٨(صحيح مسلم) )ففي كلِّ ما يصاب به املسلم كفارةٌ حتى النكبة ينكبها(( -

 . )٤٤٩(صحيح مسلم) )لعلّها أنْ تكونَ قد شركته يف ماله حتى يف العذْقِ(( -

 دليل صريح يف تأييـد      –وص السابقة    كما حلظنا يف النص    –وهذا االستعمال اللغوي    
  . من ذهب إىل القول باالختيار كابن السراج والرضي

 عاطفة، فال حيتاج إىل إعادة      )حىت(وما ورد منه بال إعادة حرف اجلر حيمل على تعين           
 موضعها، إذ ليس هو     )إىل( يف التراكيب املذكورة آنفاً، ال يصح وضع         )حىت(اجلار معها؛ ألن    

  . )٤٥٠( )عجبت من القوم حىت بنيهم(: قصود، وينطبق عليه ما قيل يف املثال السابقاملعىن امل

وما ورد منه بإعادة حرف اجلر مبين على التفريق بني العاطفة واحتمال اجلارة، دفعـاً               
  . لئال حيدث لبس بينهما، فيتوهم كوا جارة، وكانت اإلعادة فيها حسنة

  وضع الواحد يف امل)حىت(احتماالت : املبحث الرابع

 يف لسان العرب صاحلة ألكثر من استعمال، حيث جيوز أن حيكم عليها يف              )حىت(تأيت  
  . التركيب الواحد بأا جارة أو ابتدائية أو عاطفة، وفقاً لوضع ما بعدها، وما يسوغه السياق

  . كما تصلح أن حيكم عليها باستعمالني من االستعماالت الثالثة

ذكورة يف هذا الشأن اليت أشار إليها النحويون يف كتبـهم،           وهناك بعض الضوابط امل   
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سأعرض هلا بشيء من التفصيل، مث أعقبها مبا ورد من النصوص النبوية الشريفة مع املناقـشة                
  . والتحليل

  :احتماهلا اجلر أو االبتداء: أوالً

  :  الداخلة على الفعل املضارع-١

  . النصب أو الرفع: از الوجهني صاحلاً جلو)حىت(قد يكون الفعل املضارع بعد 

 )أنْ( تكون جارة للمصدر املـؤول مـن         )حىت(فإذا كان الفعل يف حالة النصب فـ        
  . املضمرة وما دخلت عليه، كما تقدم

 تكون ابتدائية دخلت على مجلـة فعليـة فعلـها    )حىت(وإذا كان يف حالة الرفع فـ     
  .مضارع مرفوع

  : وذلك يف عدة مواضع 

.  إذا جاء على تأويل معىن االستقبال أو معىن احلـال          )حىت(ضارع بعد   الفعل امل : أوهلا
وزلزلوا حىت يقـولَ    (: (فاألول منصوب، والثاين مرفوع، وعليه تفسري القراءتني يف قوله تعاىل         

  . )٤٥١( )يقول(نصب ورفع : بقراءة) )الرسولُ

 )ليس(ح  واملضارع املنصوب بعدها، بشرط أن يصل      )حىت( بني   )ال(إذا فصلت   : ثانيها
إنَّ الرجل ليؤاخيك حىت ال يكتمك شيئاً، جيـوز رفـع           :  ، حنو  )٤٥٢( ويستقيم املعىن  )ال(مكان  

  . )٤٥٣(ليس يكتمك شيئاً، مع استقامة املعىن: ؛ ألنه يصح أن تقول)يكتمك(ونصب 

، وذلك إذا مل يرد ا النفـي احملـض،          )قلما( واملضارع بعد    )حىت(إذا وقعت   : ثالثها
قلما سرت حىت أدخلَها،    : باً فيما بعدها، وما بعدها يف موضع غري اخلرب، حنو         وكان ما قبلها سب   

  . )٤٥٤(بالرفع والنصب، والنصب أحسن 

، أو  ) رمبـا (، و ) إمنا(كـ: ، واملضارع بعد ما يفيد التقليل     )حىت(إذا وقعت   : رابعها
  .الرفع والنصب: ، فيجوز يف املضارع بعده)ضعيف(أو  ) قليل(وصف املصدربـ 

 بالرفع  – بالرفع والنصب، وربما سرت حىت أدخلُها        –إمنا سرت حىت أدخلَها     : لتقو
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  . )٤٥٥( بالرفع والنصب –سرت سرياً قليالً أو ضعيفاً حىت أدخلُها : والنصب، وحنو

 ومـا يف    )كثر ما ( واملضارع مسبوق مبا يفيد التكثري كـ        )حىت(إذا وقعت   : خامسها
  .  بالرفع والنصب–لََُها كثر ما سرت حىت أدخ: معناها، حنو

كثر ما سرت سرياً كثرياً أو شـديداً        : ، حنو )شديد( أو   )كثري(أو وصف املصدر بـ     
  . )٤٥٦( بالرفع والنصب –حىت أدخلََُها

، فالفعل املضارع بعـدها     )حىت( مكان   )حني(كل موضع جاز فيه استعمال      : سادسها
  .)٤٥٧(جيوز نصبه ورفعه

 بـالرفع   –ما سرت حىت أدخلًَُ املدينـة       : ي، حنو  بعد النف  )حىت(إذا وقعت   : سابعها
 بعد دخـول النفـي،      )حىت(، أو دخول    )حىت(والنصب، على أنك قدرت النفي بعد دخول        

  . )٤٥٨(بالرفع على معىن املاضي أو احلال، والنصب على معىن االستقبال

 والداخلة علـى الفعـل      )حىت(وبالنظر إىل الواقع اللغوي يف التراكيب الواردة لـ         
 استعملت يف بعض املواضع املذكورة آنفاً، فجاز احتمال         )حىت(املضارع يف الصحيحني، جند أن      

  : كوا جارة أو ابتدائية، على الوجه اآليت

 : بعد املضارع يف األحاديث* 

  ). )قاموا قياماً حىت يرونه قد سجد(( -

 ). )..حىت أجد سعيد بن زيد ((..  -

 ). )فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم(( -

 روي فيها النصب على تأويلها مبعىن االستقبال،        )حىت(فاألفعال املضارعة الواقعة بعد     
  .)٤٥٩(والرفع على تأويلها مبعىن احلال 

  .  مكاا)ليس(، ويصلح )ال( واملضارع بعدها بـ )حىت(الفصل بني * 

نصب ، روي ب  ))حىت ال تعلم مشالُه ما تنفق ميينه      ( : (وشاهده من الصحيحني قوله     
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  . )٤٦٠( اجلارة واالبتدائية )حىت( ورفعه على الوجهني املذكورين لـ )تعلم(

، ويـصلح  )ال(وحيمل على هذا املوضع مجلة من األحاديث ورد فيها الفـصل بــ             
  : مكاا ويستقيم املعىن، منها)ليس(

  . )٤٦١() )أدبر الشيطانُ وله ضراطٌ حىت ال يسمع التأذين(( -

 . )٤٦٢( ))بلَه أحدويفيض املال حىت ال يق(( -

 . )٤٦٣() )اُهللا اُهللا: ال تقوم الساعة حىت ال يقالَ يف األرض(( -

 مروية بنصب الفعل املضارع، وجيوز رفعه، كمـا         – وما شاكلها    –فهذه األحاديث   
  . تذكر القاعدة

 النافية، ومل يشر إليه، مع أنـه  )ما( واملضارع بـ )حىت(ويضاف إىل ذلك الفصل بني    
   .)ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكونُ بينه وبينها إال ذراع : (.. ني قوله ثبت يف الصحيح

  . )٤٦٤(، على التخريج نفسه)يكون(فقد روي بالوجهني الرفع والنصب يف 

  : )٤٦٥(وأيضاً حيمل عليه ما ورد منه كذلك يف بقية األحاديث 

ظمت يف صـدري    فلما رأيتها ع  : "وقوله...". فيسجد ونسجد حىت ما جيد    : " كقوله
    للفصل الواقع بينهما بــ      )حىت(ومجيعها مروية برفع الفعل املضارع بعد       ..". حىت ما أستطيع 

، )يكون(وجيوز النصب، كما جاز يف الفعل السابق        .  حينئذ ابتدائية  )حىت( النافية، وتكون    )ما(
  . عليه تكون جارة) حىت(و 

اجلر واالبتـداء،   :  الوجهان )حىت(لـ  من املواضع اليت ذكرها النحاة فيما جيوز فيه         * 
واحلق أنَّ هذا الرأي يف جواز رفع املضارع ونصبه         . إذا سبق املضارع مبا يفيد التقليل أو التكثري       

  .)٤٦٦( هو لسيبويه– هنا –

  . ، وما يف معنامها)كثرما( و )قلما(، وأنكروا جواز الرفع بعد )٤٦٧( وخالفه بعضهم

 والفعل املـضارع بعـدمها   )ربما( و )قلّما( بعد  يف الصحيحني )حىت(وورد استعمال   
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  .منصوب ليس مرفوعاً

  . )٤٦٨( سبق ذكره يف غري هذا املبحث )قلما(ومثال 

 يف ثالثة نصوص من صـحيح البخـاري،         )حىت( فقد وردت متقدمة على      )رمبا(أما  
  : وهي

عة اُألوىلَ حتـى    وربما قَرأَ سورةَ يوسف أو النحلِ أو حنو ذلك يف الرك          (: (قوله -
اسالن معتج٤٦٩( ))ي( .  

 . )٤٧٠( ))وربما لَم يدرِكْه حتى يرمي ا الذي يليه(: (وقوله -

 . )٤٧١( ))حتى تنتهِي إىل األرضِ: وربما قالَ سفيانُ(: (وقوله -

 يف  ، ومل تثبت رواية الرفع ال يف املـنت، وال         )حىت(ويلحظ نصب الفعل املضارع بعد      
  .الشروح اليت وقفت عليها

  . ويف هذا داللة على رجحان قول املانعني رفع املضارع يف هذا املوضع

 ومن وافقه، يبدو أنه قليل االستعمال، ال تعضده         - رمحه اهللا    -وماذهب إليه سيبويه    
الشواهد العربية، والسيما أنه مبين على علل حنوية وحجج منطقية، ال تنـسجم مـع الواقـع         

  .وي يف احلديث النبوي الشريف، كما يف الصحيحنياللغ

  . )حني( أحياناً، ويصلح أن جيعل مكاا )حىت(تأيت * 

رأيت (: (- رضي اهللا عنهما     –ودليلنا يف ذلك من الصحيح حديث عبد اهللا بن عمر           
  .)) يركب راحلته بِذي احلُلَيفة مث يهِلُّ حتى تستوِي به قَائمةًرسولَ اهللا 

، وكـذا يف بعـض      )حىت تستوي قائمةً  (: )٤٧٢(فاحلديث مروي يف صحيح البخاري      
  .)٤٧٥( )حني تستوي به قائمة(: ، ويف بعض رواياته )٤٧٤(وعمدة القارئ )٤٧٣(شروحه كالفتح

  . )٤٧٦( )مث يهلُ حني تستوي به قائمةً(: وهو يف صحيح مسلم برواية

وأما . صالحيته حلني فظاهرة  أما  . هذا املوضع صاحل حلني وحلىت    : )٤٧٧(قال ابن مالك  
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: صالحيته حلىت فعلى أن يكون قصد حكاية احلال، فأتى حبىت مرفوعاً بعدها الفعل، كقراءة نافع              
مرض : مرض فالنٌ حىت ال يرجونه، على تقدير      : وكقول العرب . )وزلْزِلوا حىت يقولُ الرسولُ   (

  . فإذا هو ال يرجى

واملعىن أن إهاللـه مقـارن      . وية به قائمة  مث يهل فإذا هي مست    : وكذا تقدير احلديث  
يهل بال قطع حىت تـستوي بـه        : إال أن يريد  ..  مل جيز    )يستوي(ولو نصب   . الستواء راحلته 

  .فذلك جائز. راحلته، فيقطع قطع استراحة مردفاً بإهالل مستأنف

ومن األحاديث اليت تصلح أن تكون شاهداً قوياً على املسألة، حديث البخاري مـن              
  بِشبع بطين حىت ال آكلُ اخلمـري وال ألـبس   وإين كنت ألزم رسول اهللا    :" أيب هريرة رواية  
 احلبري ."  

، وهـو يف    )٤٧٨( يف صحيح البخـاري      )حىت ال (فاحلديث مروي برفع املضارع بعد      
  . )٤٧٩( )حني ال آكلُ اخلمري(: رواية فتح الباري البن حجر

فما كانوا يبدأون بشيٍء حتـى      (:( احلديث يف صحيح البخاري    - أيضاً –و من ذلك    
م من الطوافهوا أقدامعض٤٨٠( ))ي( .  

  . )٤٨١( )حني يضعون(: حيث أشار ابن حجر إىل أنه يف رواية

 حـذفت النـون مـن       )حىت يـضعوا  (رواية  : ففي األول، أي  : " قال العيين شارحاً  
جلمع سـقوط   ، وعالمة النصب يف ا    )حىت( الناصبة مقدرة بعد كلمة      )أنْ(؛ ألن   )ونــيضع(

  . )٤٨٢(" النون 

حـىت ال آكـلُ   (بناًء على ما ذكره بعض النحويني يف هذه املسألة جيوز          : وعليه أقول 
 )حـني ( بالرفع والنصب؛ لوقـوع      )حىت يضعون، وحىت يضعوا   ( بالرفع والنصب، و     )اخلمري

  . مكاا؛ إال أننا نلتزم مبا أثبتته رواية احلديث املعتمدة

، أشار إليهـا    )حني( مؤولة مبعىن    )حىت( وردت يف تراكيبها     وهناك مجلة من األحاديث   
  . ، ميكن محلها على هذا املوضع، وفقاً للقاعدة املذكورة)٤٨٣(العيين يف العمدة
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  : )الظاهر( الداخلة على االسم املفرد -٢

 يف بعض تراكيبها يف الصحيحني داخلة على اسم مفرد ظاهر، وحتتمل            )حىت(وردت  
ومن كان دونَ .. ( : (دائية، كما نلحظ يف حديث املواقيت، وهو قوله         أن تكون جارة أو ابت    

  . )٤٨٤(، رواية البخاري ومسلم))ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهلُ مكةَ من مكةَ

  . )٤٨٥( )) جيوز فيه الرفع والكسر)حىت أهل مكة(: قوله((: قال ابن حجر

 جيوز يف لفـظ     ) مكةَ حىت أهلُ (: قوله((: ويف العمدة أكثر توضيحاً، حيث يقول العيين      
، وجيوز فيه الرفع على أنه مبتدأ وخـربه         )إىل( تكون حرفاً جاراً مبرتلة      )حىت( اجلر؛ ألن    )أهل(

  : حمذوف، تقديره

حىت املشاةُ  : جاء القوم حىت املشاةُ، أي    : حىت أهلُ مكة يهلّون من مكة، كما يف قولك        
  . )٤٨٦( ))..جاءوا 

  : )أنَّ( و )إنَّ( الداخلة على -٣

 )حىت( بكسر اهلمزة، وعليه يتعني كون       )إنَّ( على   )حىت(لقاعدة النحوية جتيز دخول     ا
  . )٤٨٧( املفتوحة )أنَّ( اجلارة أو العاطفة مل تكن إال )حىت(أما إن كانت . ابتدائية

فشربت حـىت إين ألرى الـري خيـرج يف          ( : (وورد يف البخاري ومسلم قوله      
بفتحها، كما أفـاد بـذلك      ) حىت أين ( بكسر اهلمزة، و   )حىت إين (: روي فيه . )٤٨٨( ))أظفاري

 بكسر اهلمزة، وعلى الثاين    )إين( إما ابتدائية وإما جارة، فعلى األول        )حىت(: قوله: " العيين، قال 
  .)٤٨٩( )) ..)ألرى الري(: ، وخربه قوله)إنَّ(بفتحها، وياء املتكلم اسم 

  : احتمالُها اجلر أو العطف: ثانياً

  )٤٩٠(واشترط بعـضهم    . جارة أو عاطفة  :  على وجهني  )حىت(ستعمال جميء   أجاز اال 
اعتكفت :  العاطفة، ويستقيم املعىن، مثل قوهلم     )حىت( مكان   )إىل(لذلك شرطاً، وهو أن توضع      

اعتكفت يف الشهر إىل آخره، واملعـىن       :  هنا، فتقول  )إىل(يف الشهر حىت آخره، إذ جيوز وضع        
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  .ه من أوله إىل آخرهاعتكفت الشهر كل: مستقيم، أي

  .  جارة أو عاطفة)حىت(وهنا تكون 

  :  مع استقامة املعىن، كقول الشاعر)حىت( مكان )إىل(وإذا مل ميكن وضع 

جود ميناك فَاض يف اخلَلقِ حـىت       
  

بـــائسٍ داَن باِإلســـاءة دينـــا 
  

  .هنا يلزم العطف

دت يف نـصوص     يف الصحيحني، حيـث ور     )حىت(وقد ثبت هذان االستعماالن لـ      
:  يف صحيح البخاري   -  –قول سلمة   : شريفة، واحتملت كوا جارة أو عاطفة، من ذلك       

))اعة٤٩١( ))فما اشتكيتها حىت الس(.  

  . )٤٩٢( بالنصب )حىت الساعةَ(:  باجلر، وروي)حىت الساعة(: روي

فما اشتكيتها زمانـاً حـىت      : ه النصب تكون عاطفة على تقدير زمان، أي       ــووج
  . )٤٩٣(الساعةَ

فمـا  : ، واملعـىن املـراد    )إىل( يصلح أن يوضع مكاا      )حىت(وأما اجلر فواضح، إذ     
  . اشتكيتها من بداية األمر إىل هذه الساعة

 اليوم حىت   أتغاضب إحداكن النيب    ( : ( قول عمر بن اخلطاب      – أيضاً   –ومنه  
   )٤٩٤( ))نعم: الليلَِ، قالت

  .  بالنصب) الليلَ)حىت( باجلر، و )حىت الليلِ(: روي فيه

 للغاية، وجيوز فيه النصب     )إىل( اليت مبعىن    )حىت( جمرور بكلمة    )الليل(و  : " قال العيين 
  . )٤٩٥("  حرف عطف، وهو قليل )حىت(على أن

ومن خالل النصني الكرميني يتبني لنا أن الواقع اللغوي فيهما أثبـت مـا اشـترطه                
  .  مكاا واستقام املعىن)إىل(ع  العاطفة تكون جارة مىت وض)حىت(النحويون من أن

، )حـىت ( اجلارة بعـد     )يف(وإذا كان القصد من استعماهلا عاطفة فحسب، فتأيت بـ          
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أن االعتكاف قد حدث    : واملعىن) )اعتكفت يف الشهر حىت يف آخره     (: (فتقول يف املثال السابق   

  . )٤٩٦(يف أي وقت من أوائل الشهر، مث أعقبه راحة مث اعتكاف آخر 

  : احتماهلا االبتداء أو العطف: ثالثاً

  . االبتدائية والعاطفة:  أحياناً حمتملة الوجهني)حىت(تأيت 

وما وجدت هلذا االحتمال شرطاً أو ضابطاً عند النحويني، وإمنا هي جمرد احتمـاالت             
  . ختضع للرواية الواردة للنص النبوي الشريف، أو التخريج املذكور عند بعضهم

 وبعدها اسـم ظـاهر،     )حىت(حاديث شريفة استعملت فيها     ومن ذلك، فهناك ثالثة أ    
 على االبتدائية من وجه أو العاطفة مـن         )حىت(ذكر فيها أكثر من رواية وختريج، وعليه حتمل         

  .وجه آخر

، ويف  ))فإنها صدقةٌ حتى اللُّقمةُ اليت ترفّعها إىل فـي امرأتـك          .. ( : (  ففي قوله   
ةً تبتغي ا وجه اهللا إال آجرك اُهللا ا حىت اللُّقمـةَ جتعلُهـا يف فـي                 ولست بنافقٍ نفق  (: (رواية
إال أُجـرت ـا     (: (ويف مسلم . )٤٩٧( ))حىت اللقمةَ ترفعها إىل في امرأتك     .. ((، أو   ))امرأتك

  .)٤٩٨( ))..حتى اللُّقمةُ جتعلُها 

وجيوز الرفع على أنه    ،  )نفقة( بالنصب عطفاً على     )حىت اللُّقمةَ (: قوله((: قال يف الفتح  
  . )٤٩٩( )) اخلرب)جتعلها(مبتدأ، و 

هذه ابتدائية يعـين حـرف    :  حىت )حتى اللُّقمةُ (: " بينما فصل صاحب العمدة، فقال    
: كما يف قوله  : أو فعلية . حىت ماُء دجلة أشكلُ   : ابتداء، ابتدأ بعده، إما مجلة امسية، كما يف قوله        

  . )حتى عفَوا(

  . ية من املبتدأ واخلربوهنا اجلملة امس

  . )٥٠٠(" ، وفيه نظر )نفقه( بالنصب عطفاً على )حىت اللقمةَ(: وقال بعضهم

  .)٥٠١( ))حىت ما جتعلُ يف في امرأتك(: (-  – قوله – أيضاً –وقريب منه احلديث 
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  . )٥٠٢( بعدها منصوب احملل )ما( هي العاطفة ال اجلارة، و )حىت(: قال الكرماين

:  هـذه ابتدائيـة، أي     )حىت(جعل  :  خالصته – يف كالم طويل     –ين  وأنكر عليه العي  
 ههنا مجلة؛ ألن   )حىت(تستأنف فتدخل على اجلملة االمسية، وال يصح جعلها عاطفة؛ ألن ما بعد             

حىت الذي جتعـل    ( موصولة مبتدأ، وخربه حمذوف، وكذا العائد إىل املوصول، تقديره           )ما(قوله  
 عاطفة هو أن املعطوف غري      )حىت(ووجه آخر مينع من كون      ،  )يف فم امرأتك فأنت مأجور فيه     

  . )٥٠٣( عاطفة ال يستفاد أن ما جيعل يف فم امرأته مأجور فيه)حىت(املعطوف عليه، فإذا جعلت 

 رضي  – هو قول عمر بن اخلطاب لسعد بن أيب وقاص           – سبق ذكره    –ويف حديث   
 صحيح البخـاري بروايـة رفـع        يف) )لقد شكوك يف كلِّ شيٍء حىت الصالةُ      (: (–اهللا عنهما   

  .)٥٠٤(، وهي باجلر يف رواية الفتح )الصالة(

 )إىل( عاطفة ال غري، وال تصلح جارة؛ ألنـه ال يـصلح      )حىت( ويف حالة اجلر تكون     
  . موضعها

 )حـىت الـصالةُ  (: قوله((: ، وقال )حىت الصالةُ(وأورد العيين يف العمدة رواية الرفع     
مات الناس حـىت األنبيـاُء،      : اية ملا قبلها بزيادة كما يف قوهلم       ههنا غ  )حىت(برفع الصالة؛ ألن    

حىت الصالةُ شكوك فيها، فيكون ارتفاعه على االبتداء، وخربه حمـذوف، وهـو مـا               : واملعىن
: فجاز االحتمـاالن فيهـا    .  ابتدائية داخلة على مجلة امسية       )حىت(وهنا تكون   . )٥٠٥( ))قدرناه

  . العاطفة واالبتدائية

  : حتماهلا االستعماالت الثالثةا: رابعاً

  .  عاطفة– ابتدائية –جارة :  صاحلاً الستعماالا الثالثة)حىت(قد يكون ما بعد 

  :  شواهد على ذلك، كقول الشاعر )٥٠٦(وللنحويني 

      رحلَـه أَلقى الصحيفةَ كي خيفّف
  

ــا   ألقاَه ــه ــى نعلَ حت ادــز  وال
  

  . الرفع، والنصب، واجلر: )نعله(روي هذا البيت بثالث لغات يف 
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.  مجلة يف حمل رفع خـرب      )ألقاها( مبتدأ، و    )نعله( ابتدائية، و    )حىت(على أن   : فالرفع

  . للنعل ، خبالف اجلر والنصب، فالضمري إما للنعل أو للصحيفة)ألقاها(وضمري 

نعله( جارة، و )حىت(على أن : واجلر( ا، و جمرور )وىل أأل)ألقى( توكيد لـ )ألقاها .  

 )نعلـه (، أو )الزاد( على مفرد )نعله( عاطفة، عطفت مفرد    )حىت(على أن   : والنصب
 األخرية مجلة مفسرة ال حمـل       )ألقاها(، و   )ألقى(منصوب على االشتغال لفعل حمذوف، تقديره       

  . هلا من اإلعراب

من عطف مجلة على مجلة، عند      " ألقى الصحيفة   "  معطوفة على مجلة     )ألقى نعله (ومجلة
 ابتدائية، وما بعدها ال حمل      )حىت(أو النصب على االشتغال، و      .  اجلمل )حىت(ن أجاز عطف    م

  . له من اإلعراب

 علـى   )حىت رأسها (جيوز رفع   : ، قالوا )أكلت السمكةَ حىت رأسَُها   (: ومن ذلك قوهلم  
  .)مأكول( مبتدأ، واخلرب حمذوف تقديره )رأسها( ابتدائية، و )حىت(أن 

 معطوف علـى مـا      )رأسها( عاطفة، و    )حىت( على أن    ) رأسها حىت(وجيوز النصب   
  . أكلت رأسها:  مفعول به لفعل حمذوف تقديره)رأسها(قبلها، أو على أا ابتدائية، و 

 ها(واجلرحىت( على أن رأسها جمرور بـ )حىت رأس(.  

 )حـىت (وبالنظر إىل الواقع اللغوي يف الصحيحني نلحظ جميء مجلة من التراكيب لـ             
االبتدائيـة،  : الرفع والنصب واجلر، على استعماالا الثالثة     : جاز فيما بعدها احلركات الثالث    

  . والعاطفة، واجلارة

  : من ذلك

  ). )ما من شيٍء لَم أكُن أُِريته إِالَّ رأَيته يف مقَامي هذا حتى اجلنة والنار( : ( قوله -

  . )اجلنة والنار(: يف لفظيت: أي.)٥٠٧(الث فيهما رويناه باحلركات الث: قال يف الفتح

الرفـع والنـصب    :  جيوز فيهما  )حىت اجلنةُ والنار  (قوله  : " ويف عمدة القارئ ما نصه    
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 ابتدائية، واجلنة تكون مرفوعاً على أنه مبتدأ حمـذوف          )حىت(واجلر، أما الرفع فعلى أن تكون       
أكلت السمكةَ حىت رأسها،    : طف عليه، كما يف قوله    حىت اجلنةُ مرئيةٌ، والنار ع    : اخلرب، تقديره 

 )حىت(وأما النصب فعلى أن تكون      .  رأسها مأكول، وهو أحد األوجه الثالثة     : برفع الرأس، أي  
 )حـىت (وأما اجلر فعلى أن تكون      ). رأيته(ف اجلنة على الضمري املنصوب يف       ــعاطفة، عط 

  . )٥٠٨(" جارة 

 تصيب املسلم إال كفَّر اُهللا ـا عنـه حتـى الـشوكة     ما من مصيبة) : )  قوله   -
  ). )يشاكُهاَ

، واختلفت توجيهات    )٥٠٩( جاز فيه احلركات الثالث      )حىت الشوكة يشاكها  (: قوله
  : الشراح يف خترجيها إىل أقوال

حىت ينتهي إىل الشوكة، أو عطفاً على لفـظ         : فاجلر مبعىن الغاية، أي   : فقال ابن حجر  
حىت وجدانه الشوكة، والرفع عطفـاً علـى الـضمري يف           : لنصب بتقدير عامل، أي   مصيبة، وا 

  . )٥١٠( )تصيب(

قيده احملققون بالرفع والنصب، فالرفع على االبتداء، وال جيوز علـى           : وقال القرطيب 
  .)٥١١( زائدة )من(احملل، كذا قال، ووجهه غريه بأنه يسوغ على تقدير 

 خـربه، وروايـة اجلـر    )يشاكها( و   –بالرفع  : ي أ – مبتدأ   )الشوكة(: وقال الطييب 
يشاك املسلم تلـك    :  مفعوله الثاين، واملفعول األول مضمر، أي      )يشاكها(ظاهرة، والضمري يف    

  .)٥١٢(حىت وجد الشوكة يشاكها: وجيوز النصب بتقدير عامل، أي: الشوكة، قيل

األوجـه   يف احلديث املذكور على أحد       )حىت(فمن خالل هذه التحليالت جاز محل       
  . االبتدائية، أو العاطفة أو اجلارة، على خالف يف التوجيه: الثالثة

والظاهر عندي، أن وجه االبتدائية على رواية الرفع، واجلارة على رواية اجلر، وتبقى             
  . رواية النصب حمتملةً أكثر من وجه على حنو ما سبق

غد، وبعد الغد، والَّـذي يليـه حتـى     فَمطرنا يومنا ذَلك، ومن ال    (:  قول الصحايب  -
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  . )٥١٣( )اجلُمعة اُألخرى

أكلت السمكةَ حىت رأسها، يف جواز      :  مثل )حىت اجلمعة األخرى  (: قوله: " قال العيين 
 عاطفة على املنصوب قبلـه، وأمـا        )حىت(احلركات الثالث يف مدخوهلا، أما النصب فعلى أن         

  . )٥١٤(" جارة )حىت(أ وخربه حمذوف، وأما اجلر فعلى أن الرفع فعلى أن مدخوهلا مبتد

 أكدت لنا التراكيب اللغوية الواردة يف أحاديـث الـصحيحني           – مما سبق    –وهكذا  
:  يف املوضع الواحـد    )حىت(املوافقة التامة ملا ذكره عامة النحويني يف كتبهم من جواز استعمال            

  . ابتدائية، أو جارة، أو عاطفة

  . ا وحركة ما بعدها، كما تقرر قبالًوذلك حسب تأوهل

حتى(موازنة حنوية بني استعماالت :  املبحث األخري
َّ

(  

موازنة بني االبتدائية واجلارة والعاطفة : الًأو:  

يدرك الناظر يف البحث أن هناك أوجه مشاركة وأخرى خمالفة بـني االسـتعماالت              
  .  يف معناها)حىت(الثالثة لـ 

  : الغايةفاجلميع يشترك يف معىن 

  . االبتدائية تكون مبعىن الغاية

  . والعاطفة شرط معطوفها أن تكون غايةً للمعطوف عليه

  . واجلارة للظاهر تكون للغاية فقط

  .واجلارة للمؤول الغالب فيها ذلك

معىن التعليـل، ومعـىن     : وختتلف اجلارة للمصدر املؤول يف أا تزيد على معىن الغاية         
  . قية، فال يرد فيهما هذان املعنياناالستثناء، خبالف الب

  : كما ختتلف يف إعراب اجلمل بعدها
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  . استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب: فاجلملة بعد االبتدائية

  . )حىت(يف حمل جر متعلقة بالفعل قبل : وهي بعد اجلارة

  .تتبع إعراب اجلملة املعطوفة عليها: وهي بعد العاطفة

  : ة والعاطفةموازنة بني اجلار: ثانياً

 اجلارةّ والعاطفة فإن املتأمل يتضح له       )حىت(على الرغم من أن هناك التصاقاً وثيقاً بني         
  : )٥١٥(عدة فروق بينهما، أبرزها

اتفق النحويون على دخول ما بعد العاطفة فيما قبلها، خبالف اجلارة، فهم على              -١
  .خالف

وز فيـه اجلـر، وال      اجلارة أعم من العاطفة؛ ألن كل موضع جاز فيه العطف جي           -٢
أن : ألن اجلر يكون يف مواضع ال جيوز فيها العطـف، منـها           : " عكس، قال املرادي يف اجلىن    

صمت األيام حىت يوم الفطر،     : يقترن بالكالم ما يدل على أن ما بعدها غري شريك ملا قبلها، حنو            
، فيجـب   )لع الفجر حىت مط (: فهذا جيب فيه اجلر، ومنها أال يكون قبلها ما يعطف عليه، حنو           

 .)٥١٦(" اجلر أيضاً 

يشترط يف اجلارة أن يكون ما بعدها مسبباً عما قبلها، خبالف العاطفة؛ ألن مـا                -٣
  . بعدها جزء مما قبلها، فبينهما اتصال

اجلارةّ ال تدخل على الضمري عند اجلمهور، خبالف العاطفة فتدخل عليه عنـد              -٤
 . )٥١٧(يف الصحيحني مجاعة من النحويني، وإن مل يرد استعمال ذلك 

  : )٥١٨(وأوجه املشاركة فيهما يف أمور 

  . ال بد من أن يكون ما بعدمها موقتا -١

: ال بد من تقدم ذي أجزاء أو ما يف حكمه قبلهما، ففي العاطفة يلزم مثل قوهلم                -٢
 . مات الناس حىت األنبياُء 
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 . صباحِ منت الليلةَ حىت الصباحِ ، أو منت حىت ال: ويف اجلارة ال يلزم، فتقول

أكلت السمكة حىت رأسِها، فيجوز     : قد جيتمعان يف اآلخر إذا كان غاية، حنو        -٣
 . جارة أو عاطفة)حىت(جعل 

حـضر  :   وتتعني اجلارة يف اآلخر إذا مل يكن غاية يف الزيادة أو النقصان، حنـو             
الطلبة حىت خالد . 

  . اس حىت األنبياُء مات الن: كما تتعني العاطفة يف الغاية إذا مل تكن آخراً، حنو

  .  إذا نصب بعدها املضارع)حىت(وتنفرد اجلارة يف 
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  : ملحقات إحصائية

  : أمور ال بد من التنبيه عليها

  .  الثالثة، ورتبت بترتيبها)حىت(أتى عدد اجلداول اإلحصائية بعدد استعماالت  -١

  .)٥١٩( )النسخ املعتمدة(صحيح البخاري وصحيح مسلم : مادة هذه اإلحصائية مها -٢

 فيه أكثر من استعمال يف التركيب الواحـد أدخـل ضـمن             )حىت(ما احتمل لـ     -٣
االستعمال الوارد له وفقاً للرواية املذكورة يف الصحيحني، ورمبا يتكرر التركيب يف            

  . رواية أخرى، فيدرج حتت االستعمال املتفق مع الرواية

ام، ومدى استعمال    بشكل ع  )حىت(هذه اإلحصائية تعد إضافة تثبت مدى استعمال         -٤
  . أنواعها من حيث الكثرة والقلة يف الواقع اللغوي يف أحاديث الصحيحني الشريفة

  

  :  االبتدائية)حىت(ما ورد يف الصحيحني ألمناط : أوالً

  اموع صحيح مسلم  صحيح البخاري  التركيب
  ٦٣  ٢٤  ٣٩  اجلملة االمسية + حىت 

  ١٩٢٧  ٧٥٦  ١١٧١  )فعلها ماض(اجلملة الفعلية + حىت 
اجلملة الفعلية فعلها مضارع + حىت 

  مرفوع
٢٩  ١١  ١٨  

اجلملة الفعلية فعلها مضارع + حىت 
  جمزوم

٧  ٣  ٤  

  ٢٧٠  ١٠٨  ١٦٢  اجلملة الشرطية+ حىت 
  ٢٢٩٦  ٩٠٢  ١٣٩٤  جمموع حىت االبتدائية 
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  :  اجلارة)حىت(ما ورد يف الصحيحني ألمناط : ثانياً

  اموع م صحيح مسل صحيح البخاري  التركيب
  ٢٣  ٥  ١٨   )املفرد(االسم الظاهر + حىت 
  ١٥٢٣  ٦٣٩  ٨٨٤  الفعل املضارع املنصوب + حىت 

 وما دخلت )أنْ(مصدر مؤول + حىت 
  عليه

١  -  ١  

 وما دخلت )أنّ(مصدر مؤول + حىت 
  عليه

٢  ١  ١  

  ١٥٤٩  ٦٤٥  ٩٠٤  جمموع حىت اجلارة 
  

  :  العاطفة)حىت(ما ورد يف الصحيحني لـ : ثالثاً

  اموع صحيح مسلم  صحيح البخاري  التركيب

  ١٩  ١٠  ٩  حىت العاطفة 

  

  :نتائج البحث

 فيما دونه النحويون عنها، واستعماالا يف       )حىت(يف ختام هذه اجلولة اليت قضيتها مع        
  :  األحاديث الصحيحة، أرى اإلشارة إىل النتائج اليت تضمنها البحث، وهي على النحو اآليت

حاً جلياً يف أثناء هذه الدراسة أن احلديث النبوي الشريف مل خيرج على               بدا واض  -١
  ما وضعه النحويون

 أتت أمثلـة    )حىت(وأن شواهد الصحيحني على     .  من قواعد وأحكام   – بعد ذلك    -
صادقة مستمدة من واقع لغوي فصيح، وليست جمرد أمثلة منطقية يصنعها بعـض النحـويني               
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  . دةحسب حدودهم وتفريعام البعي

 ليس للنحويني عذر يف االنصراف عن االستشهاد باحلديث الشريف والتعويـل            -٢
 . عليه، وجعله مصدراً من مصادر االحتجاج

الكرمـاين،  :  مل يغفل شراح احلديث اجلانب اللغوي النحوي، وكان من بينـهم           -٣
روحهم هـذا   والقرطيب، والطييب، والعيين، وابن حجر، وغريهم من األفذاذ الذين أقيم على ش           

 . البحث

 تعلّق ذا البحث مجلة من املصطلحات كانت يف أمس احلاجة إىل من يوضـحها               -٤
ويبينها،وقد قمت بذلك ، كاملقصود بالغاية، وغايـة الغايـة، وتأكيـد الغايـة، والتعليليـة،            

هـا هـذا    واالستثنائية، واالبتدائية، واجلارة، والعاطفة، واحملتملة، وغريها من القضايا اليت أثار         
 . البحث، واليت حيبذ أن توضح لطالب العلم

 من أكثر األدوات تشعباً يف استعماالا، وتعدد أساليبها، وما يطرأ عليها            )حىت( -٥
 . من إشكاالت، لذا كانت حباجة إىل دراسة عميقة، والسيما يف اجلانب التطبيقي الوصفي

 .  إما ابتدائية، أو جارة، أو عاطفة)حىت( -٦

 ملعان متعددة ككوا مبعىن إىل، أو إال، أو حني، ومبعىن الفاء أو إذا              )حىت(ورود   -٧
 . أو ملّا مىت كانت حرف ابتداء

 اجلارة والعاطفة إال أن البحث استطاع       )حىت( على الرغم من وجود التشابه بني        -٨
 . أن يقدم مجلة وافرة من أوجه االختالف

ستعماالً يف الصحيحني، وأكثر دخوهلـا علـى         االبتدائية أكثر األنواع ا    )حىت( -٩
 . اجلملة الفعلية ذات الفعل املاضي

 جارة للضمري يف الصحيحني، مؤكدة املذهب الراجح الذي عليه          )حىت( مل ترد    -١٠
  . مجهور النحويني
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 اجلارة يف الدرجة الثانية من حيث االستعمال، وأكثر جرها املصدر           )حىت( تأيت   -١١

 .)املضارع املنصوب بأنْ املقدرةالفعل (املؤول 

 ضعيفة يف باب العطف، لذا يشترط هلا شروط، وملحوظ قلة استعماهلا            )حىت( -١٢
  . يف نصوص الصحيحني

 يف املوضع الواحد صاحلة ألكثر من اسـتعمال، وقـد يكـون             )حىت( قد ترد    -١٣
  . االبتدائية، واجلارة، والعاطفة: املوضع صاحلاً لالستعماالت الثالثة

  

فإين أرجو اهللا عز وجلّ أن أكون قد وفقت يف تقدمي دراسة حنوية وصفية لــ                : وبعد
من خالل نصوص الصحيحني الشريفة، كما أسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالـصاً              ) حىت(

لوجهه الكرمي، وأن ينفع به يف الدنيا، وينفعين به يف اآلخرة، إنه ويل ذلـك والقـادر عليـه،                   
  . لعاملنيواحلمد هللا رب ا
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  احلواشي والتعليقات
  .١٨٠/ ٦وفيات األعيان البن خلكان :  ينظر  )١(
إدارة الطباعة املنريية، لصاحبها ومديرها حممد منري الدمشقي، : طبعة) صحيح البخاري( املوسوم بـ  )٢(

  . بريوت–م، عامل الكتب ١٩٨٢  هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية، 
م، حمقق نصوصه، وعد كتبه ١٩٨٣  هـ ١٤٠٣دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، :  طبعة  )٣(

  .وأبوابه وأحاديثه، وعلق عليه ملخص شرح النووي الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي
  .٥ ينظر يف ذلك كالم اإلمام العيين يف مقدمته يف عمدة القارئ شرح صحيح البخاري اجلزء األول ص  )٤(
مي، وتوصل أكثرهم إىل نتائج مثرية يغلب عليها  هذه قضية أثراها الباحثون قدمياً وحديثاً بالدراسة والتقو  )٥(

كتابات السيوطي يف االقتراح يف علم : مثل. ضرورة االحتجاج باحلديث الشريف يف قواعد العربية
أصول النحو، والبغدادي يف خزانة األدب، وحممد اخلضر حسني يف دراسات يف العربية وتارخيها، 

جاج باحلديث الشريف، وحممود الفجال يف السري احلثيث وخدجية احلديثي يف موقف النحاة من االحت
  .يف االستشهاد باحلديث الشريف ، وغريهم

   ١٦/ ٧، وشرح املفصل البن يعيش ٢٢٢، والصاحيب البن فارس ص٢٠   ١٦ ، ٣/٥الكتاب :  ينظر  )٦(
  .٤٩٣، وجواهر األدب لإلربلي ص٥٤٢، واجلىن الداين للمرادي ص٢٠

  .٩/٦٥، وشرح املفصل ٣٣٧ علم العربية للزخمشري صاملفصل يف:  ينظر  )٧(
   .١٩٩/ ٢شرح شافية ابن احلاجب للرضي :  ينظر  )٨(
  .٤٩٣، وجواهر األدب ص)حتت(لسان العرب البن منظور :  ينظر  )٩(
  .٥/٣٠٧، والبحر احمليط أليب حيان ٢/٣١٩الكشاف للزخمشري :  يراجع  )١٠(
  ).٣٥( يوسف اآلية   )١١(
  .١٦٧/ ٤مهع اهلوامع للسيوطي : وينظر. ٥٥٨ الداين ص اجلىن  )١٢(
  .١٢٢حاشية السجاعي على قطر الندى البن هشام ص:  ينظر  )١٣(
  .٣٣٣/ ٣ شرح شافية ابن احلاجب   )١٤(
  .١٢٥ – ٢/١٢٤إعراب القرآن للنحاس :  ينظر  )١٥(
  .٥٥٧ص) ضمن جمموع مهمات املتون( منت الشافية البن احلاجب املالكي   )١٦(
  .٩حىت يف األساليب العربية واستعماالا يف القرآن الكرمي للدكتور محدي عبد الفتاح خليل ص:  ينظر  )١٧(
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  .٤/١٦٩، ومهع اهلوامع ٥٥٢ ، ٥٥١اجلىن الداين ص:  ينظر  )١٨(
  .١٨ ٣/١٧ الكتاب   )١٩(
فيستأنف ما بعدها ) ماأ(ومن أشار إىل أا مبعىن . ٣٣٧التذييل والتكميل أليب حيان ص:  ينظر يف ذلك  )٢٠(

، ٨٤٣ ٢/٨٤٢، وعبد القاهر اجلرجاين يف املقتصد ٢١٥ اهلروي يف كتابه األزهية ص– أيضاً –
  .٧/٣١وابن يعيش يف شرح املفصل . ٢٦٦وابن األنباري يف أسرار العربية ص

شام ، ومغين اللبيب البن ه٥٥٣ ، ٥٥٢، واجلىن الداين ص٣٩ ، ٢/٣٨املقتضب للمربد :  ينظر  )٢١(
  .٣/٢٢٦، وحاشية الصبان على شرح األمشوين لأللفية١٧٣ص

، وشرح األمشوين ١٧٣، ومغين اللبيب ص٣/٢١٤، وأمايل ابن الشجري ٢١٥األزهية ص:  ينظر  )٢٢(
  .،٤/١٦٩، ومهع اهلوامع ٣/٢٢٦

  .٢/٣٢٧ شرح الرضي على الكافية   )٢٣(
  .١٧٣مغين اللبيب ص:  ينظر  )٢٤(
  .١/١٩٠قي على مغين اللبيب حاشية الدسو:  ينظر  )٢٥(
  ).٩٥( األعراف اآلية   )٢٦(
  .٣/١٦٦ شرح التسهيل   )٢٧(
  .١٧٤ مغين اللبيب ص  )٢٨(
  .٤/١٧٠، ومهع اهلوامع ٣١٧شرح قواعد اإلعراب للكافيجي ص:  ينظر  )٢٩(
، ٢/٢٣٧، والتصريح مبضمون التوضيح للشيخ األزهري ١٧١   ١٧٠مغين اللبيب ص:  ينظر  )٣٠(

  .،٤/١١٤، ومهع اهلوامع ٢٢٦ – ٣/٢٢٥وين مع حاشية الصبان عليه وشرح األمش
  .١/٢٨٩الكشف عن وجوه القراءات السبع ملكي القيسي : ، وينظر القراءة يف)٢١٤( البقرة اآلية   )٣١(
  .٤/١١٤، ومهع اهلوامع ٢/٢٣٧، والتصريح ٢/٤٥اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي :  ينظر  )٣٢(
  .٢/٢٣٧التصريح :  ينظر  )٣٣(
  .٢٣٨   ٢/٢٣٧، التصريح ٥٥٧   ٥٥٦اجلىن الداين ص:  ينظر  )٣٤(
  .٢/٢٣٨، والتصريح ١٧١مغين اللبيب ص:  ينظر  )٣٥(
  ).١٥٢( آل عمران اآلية   )٣٦(
  .٤/١٧٠، ومهع اهلوامع ١٧٤مغين اللبيب ص:  ينظر  )٣٧(
  .٩٤ تسهيل الفوائد ص  )٣٨(
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  .يف سورة الزمر) ٧١(واآلية . ٢/٢١٠ شرح التسهيل   )٣٩(
  .٤/١٧٠مهع اهلوامع : ، وينظر١٧٤ مغين اللبيب ص  )٤٠(
  .١/٣٦٧) حاشية اجلمل على اجلاللني( الفتوحات اإلهلية   )٤١(
باحلديث، ومنهم من عبر عن ذلك ) حىت( رأي اجلمهور منشور يف كثري من الكتب اليت تناولت   )٤٢(

، ٣/٢١٤، وأمايل ابن الشجري ٢١٥األزهية ص: ثالً م–االبتدائية، انظر ) حىت(باستئناف ما بعد 
  .١٧٣، ومغين اللبيب ص٥٥٢، واجلىن الداين ص٢٦٧وأسرار العربية ص

  .١٧٦مغين اللبيب ص: وينظر). ٦( احلج اآلية   )٤٣(
  .من هذه الصفحة ) ١( ينظر املراجع السابقة حتت عامش   )٤٤(
، ، ومغين ٥٥٢، واجلىن الداين ص٣/١٧١حمليط البحر ا: ، وينظر١/٢٨٦ معاين القرآن وإعرابه   )٤٥(

  .١٧٦اللبيب ص
  .١٧٦مغين اللبيب ص:  ينظر  )٤٦(
  .١٠٨، ومغين اللبيب ص١/١٧٦شرح اجلمل البن عصفور :  عند عامة النحويني، ينظر  )٤٧(
  .٣/٧٦حاشية الصبان على شرح األمشوين :  ينظر  )٤٨(
  .٧٤٠التذييل والتكميل ص:  ينظر  )٤٩(
  .٤/٤٧ح البخاري  صحي  )٥٠(
  .١٠/١٠٣فتح الباري : ينظر.  على رواية الرفع  )٥١(
  .٣/١٢٥١ صحيح مسلم   )٥٢(
  .٢/٨٣٩، وصحيح مسلم ٢/٢٦٦ صحيح البخاري   )٥٣(
  .١/٣٠٥ صحيح البخاري   )٥٤(
  .٢/٨٣٩، وصحيح مسلم ٢/٢٦٥ صحيح البخاري   )٥٥(
  .١/٥٣ صحيح البخاري   )٥٦(
  .٧/٢١٩ ، ١/٣٨ صحيح البخاري   )٥٧(
  .١/١٦٦ صحيح البخاري   )٥٨(
  ٢/٢٦٦ صحيح البخاري   )٥٩(
  .٣/٣١١ صحيح البخاري   )٦٠(
  .٤/١٦٥ صحيح البخاري   )٦١(
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  .١/١٦٦ صحيح مسلم   )٦٢(
  .١/٥٧٣ صحيح مسلم   )٦٣(
  .٢١٣٦ – ٤/٢١٣٥ صحيح مسلم   )٦٤(
  .٤/١٨٠٦ صحيح مسلم   )٦٥(
  .١/٣١٠ صحيح البخاري   )٦٦(
  .٥/٣٠ صحيح لبخاري   )٦٧(
  .٢/٥٩٢ صحيح مسلم   )٦٨(
  .٦/١٦٧ صحيح البخاري   )٦٩(
  ٤/١٢٣,١ صحيح البخاري   )٧٠(
  .٨/٥٣ صحيح البخاري   )٧١(

 . يراجع ملحق اإلحصائية يف مؤخرة البحث (*)
  .٤/٢٢٢ صحيح البخاري   )٧٢(
  .٧/٢٨٥ صحيح البخاري   )٧٣(
  .٣/١٥٣٣ صحيح مسلم   )٧٤(
  .٤/٢١٦٧ صحيح مسلم   )٧٥(
  .٤/١٧٦٧مسلم  صحيح   )٧٦(
  .١/٦٧ صحيح البخاري   )٧٧(
  .٥/١٦٢ صحيح البخاري   )٧٨(
  .١/٨٩ صحيح البخاري   )٧٩(
  .٣/١١٧٩ صحيح مسلم   )٨٠(
  .١/٢٢٦ صحيح البخاري   )٨١(
  .٤/١٩٣١ صحيح مسلم   )٨٢(
  .٤/١٩٦٩ صحيح مسلم   )٨٣(
  .١/٢٧٣ صحيح البخاري   )٨٤(
  .٤/٢٠٩١، وصحيح مسلم ١٨٧ ، ٤/١٨٦ صحيح البخاري   )٨٥(
  .١/١٠١ صحيح البخاري   )٨٦(
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  .٢/٣٠٥ صحيح البخاري   )٨٧(
  .٢/٦٤ صحيح البخاري   )٨٨(
  .٢/٤٨ صحيح البخاري   )٨٩(
  .٨/١٣٤ صحيح البخاري   )٩٠(
  .٣/١٤٣٦ صحيح مسلم   )٩١(
  .١/٥٧ صحيح مسلم   )٩٢(
  .١/٥٤٨ صحيح مسلم   )٩٣(
  .٤/٢٨٦ صحيح البخاري   )٩٤(
  .٤/٢٨٦ صحيح البخاري   )٩٥(
  .٢/١٤٥ صحيح البخاري   )٩٦(
  .٢/٦١٩ صحيح مسلم   )٩٧(
  .٢/٢٦١ صحيح البخاري   )٩٨(
  .٥/٩٠ صحيح البخاري   )٩٩(
  .٢/٧٩٠ صحيح مسلم   )١٠٠(
  .١/٣١٨ صحيح مسلم   )١٠١(
  .٢٤/٩عمدة القارئ : ينظر). أجد( برواية رفع   )١٠٢(
  .١٣/١٦٤عمدة القارئ : ينظر). يرفع( برواية رفع   )١٠٣(
  .١/٢٩٨ البخاري  صحيح  )١٠٤(
  .٨/٤ صحيح البخاري   )١٠٥(
  .١/١٧٨ صحيح مسلم   )١٠٦(
  .٤/٢٢٢٥ صحيح مسلم   )١٠٧(
  .١/٤٠٥صحيح مسلم : ، وينظر٢/١٠٠ صحيح البخاري   )١٠٨(
  .٢/١٠٠ صحيح البخاري   )١٠٩(
  .٤/٢١٣٥، وصحيح مسلم ٥/٢٥٥ صحيح البخاري   )١١٠(
  .٦/٣٧ صحيح البخاري   )١١١(
  .٤/٢٠٣٦، وصحيح مسلم ٨/٢١٩ صحيح البخاري   )١١٢(
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  .٢/١٠٤٨ صحيح مسلم   )١١٣(
  .٥/٩٠ صحيح البخاري   )١١٤(
  .٩/٢٤٢ صحيح البخاري   )١١٥(
  .٢/١٤٦فتح الباري : ينظر). تعلم( رواية رفع   )١١٦(
  .٥/٣٦ صحيح البخاري   )١١٧(
  .٦/٥٨ صحيح البخاري   )١١٨(
  .٢/٥٩٠ صحيح املسلم   )١١٩(
  .٣/١٦١٣ صحيح مسلم   )١٢٠(
  .٤/١٨٧٢، وصحيح مسلم ٥/٨٨لبخاري  صحيح ا  )١٢١(
  .١/٣٢٤ صحيح مسلم   )١٢٢(
  .١/٦٠ صحيح البخاري   )١٢٣(
  .٢/٢٧٥ صحيح البخاري   )١٢٤(
  .١/٧٨ صحيح البخاري   )١٢٥(
  .٤/١٩٨١، وصحيح مسلم ٨/٨ صحيح البخاري   )١٢٦(
  .٤/١٨٠٠ صحيح مسلم   )١٢٧(
  .٣/١٢٩١ صحيح مسلم   )١٢٨(
  .١/٩٤ صحيح البخاري   )١٢٩(
  .١/١٢٧ح البخاري  صحي  )١٣٠(
  .١/٢٢٠ صحيح البخاري   )١٣١(
  .١/٢٣٢ صحيح البخاري   )١٣٢(
  .١/٢٥٠ صحيح البخاري   )١٣٣(
  .١/٤٧٥ صحيح مسلم   )١٣٤(
  .٢/٦٠٩ صحيح مسلم   )١٣٥(
  .٢/١٠٤١ صحيح مسلم   )١٣٦(
  .٣/١٣٢٦ صحيح مسلم   )١٣٧(
  .٤/٢١٦٢ صحيح مسلم   )١٣٨(
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  .١/٢٩٨ صحيح البخاري   )١٣٩(
  .٤/٢٠٥٤، وصحيح مسلم ٩/١٨٤ي  صحيح البخار  )١٤٠(
  .٢/٦٢٦ صحيح مسلم   )١٤١(
  .   من هذا البحث ٧ يراجع ص  )١٤٢(
  .٣٩٢، ٢/٦٧، وعمدة القارئ ١/٤٢٤األصول يف النحو :  ينظر مثال  )١٤٣(
  .٣/٣٣، وعمدة القاري ١/٢٧١فتح الباري :  ينظر  )١٤٤(
  .٢/٢٦٨، وعمدة القارئ ١٩١مفتاح العلوم للسكاكي ص:  ينظر  )١٤٥(
  .٥/٣٦٧ فتح الباري   )١٤٦(
  .٩/٢٨٣ عمدة القارئ   )١٤٧(
  .٢/٤٦٥ فتح الباري   )١٤٨(
  .١٥/٣٦ عمدة القارئ   )١٤٩(
  . من هذا البحث ٨ يراجع ص  )١٥٠(
  .٩/١٤٤عمدة القارئ : ينظر  )١٥١(
  .٢/٩٥ عمدة القارئ   )١٥٢(
  .٦/٣٠ عمدة القارئ   )١٥٣(
  .البحث من هذا ٨ ما أشار إليه الدسوقي، وسبق سرده يف ص  )١٥٤(
  .٤/١٦٨يف مهع اهلوامع ) الكلّ( ونسبه إىل   )١٥٥(
، وأحاله إىل مهع اهلوامع، ومل أجده ٢/٢١٠نظام اجلملة عند اللغويني العرب مصطفى جطل :  ينظر  )١٥٦(

  .بنصه
  .٨/٩٠عمدة القارئ :  ينظر  )١٥٧(
  .١/٣٢٠عمدة القارئ :  ينظر  )١٥٨(
  .٩٠ – ٨/٨٩ه املرجع نفس: ، وينظر١/٣٢٠ عمدة القارئ   )١٥٩(
، ورصف املباين ١١٨، واملقرب البن عصفور ص٨/٦٢شرح املفصل :   على سبيل املثال – ينظر   )١٦٠(

  .١/٢٢١، والتصريح ٢/١٤٣، وارتشاف الضرب أليب حيان ٢٠٠ص
، واجلىن الداين ٢٩٧، واملفصل يف علم العربية للزخمشري ص٤/٢٣٣ ، ٣/١٤٠الكتاب :  ينظر  )١٦١(

  .٢/١٨٠،١٨٥، ومهع اهلوامع  ٢٠٩ ، ٢٠٨ ، ١٣٣ص
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  .٣/٣٣ عمدة القارئ   )١٦٢(
  . من هذا البحث ١٠ – ٩ يرجع ص   )١٦٣(
  .٢/٢٣٢ فتح الباري   )١٦٤(
  .٢٤/٩عمدة القارئ :  ينظر  )١٦٥(
  .٢٤/٩ عمدة القارئ   )١٦٦(
  .١٣/١٦٤ عمدة القارئ   )١٦٧(
  .)٢( هامش ١/٣١٨ حاشية الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم   )١٦٨(
  .١/١٥٧ صحيح مسلم بشرح النووي  )١٦٩(
  .٧٨   ٧٧ إعراب احلديث النبوي أليب البقاء العكربي ص  )١٧٠(
  .يف املوضع الواحد) حىت( سيخص البحث هلذه املسألة حتليالً مستقالً عند الكالم على احتماالت   )١٧١(
 ، ١٥/١٣ عمدة القارئ ، وينظر رأي العيين موافقاً لكالم الطييب يف١١/٤٨٧فتح الباري :  ينظر  )١٧٢(

٢٣/١٤٦.  
  .٢٣/١٤٦ عمدة القارئ   )١٧٣(
  .١١/٤٨٧ فتح الباري   )١٧٤(
  .٢/١٤٦فتح الباري :  ينظر  )١٧٥(
  . من هذا البحث ١٠ يراجع ص  )١٧٦(
، ٣١١، واجلمل يف النحو للزجاجي ص٢/٢١١األصول يف النحو البن السراج  :   مثالً – ينظر   )١٧٧(

، وشرح الكافية الشافية البن مالك ٢٣٦لنحو البن احلاجب ص، والكافية يف ا٣٢٣واملفصل 
  .٣٦٠، ورصف املباين ص٣/١٦٣٢

، ٢/٤١، وحاشية الدسوقي ١٥١ ، ١٣٨، وشرح قواعد اإلعراب ص٥٠٠مغين اللبيب ص:  ينظر  )١٧٨(
  .٣/٢٨٩وجامع الدروس العربية 

  . من هذا البحث ١١ يراجع ص   )١٧٩(
  .١٦٦ مغين اللبيب ص  )١٨٠(
  .٤/١٦٤، ومهع اهلوامع ٢/٤٤، واللباب يف علل اإلعراب ٣/١٧الكتاب : ر ينظ  )١٨١(
  . من هذا البحث ١٠ يراجع ص   )١٨٢(
  . من هذا البحث ٩ يراجع ص   )١٨٣(



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(،ع )١٩(ج لشريعة واللغة العربية وآداا، جملة جامعة أم القرى لعلوم ا  ٤٢٦

 
  
، وشرح املقدمة الكافية البن احلاجب ١/٤٢٦، واألصول يف النحو ٤/٢٣١الكتاب :  ينظر  )١٨٤(

  .٥٤٣لداين ص، واجلىن ا٢/٣٢٦، وشرح الرضي على الكافية ٣/٩٤٤
  .٤/١٦٧، ومهع اهلوامع ٥٠٠  ٤٩٩جواهر األدب ص:  ينظر  )١٨٥(
 ليس هناك نص صريح يف املقتضب أو الكامل من كتب املربد يفيد القول بذلك، حىت أن ابن   )١٨٦(

وغري : " ..  مل يصرح بنسبته إىل املربد، وإمنا نسبه إىل غري سيبويه بقوله– مع قربه من املربد –السراج 
: ونسبة هذا الرأي إىل املربد موجودة يف. ١/٤٢٦األصول " حتاه وحتاك يف اخلفض : يبويه جييزس

، والفوائد ٤٩٩، وجواهر األدب ص٢/٣٢٦، وشرح الرضي على الكافية ٨/١٦شرح املفصل 
  .٢/٧٢٦الضيائية للجامي 

  .٤/١٦٦، ومهع اهلوامع ١٦٦، ومغين اللبيب ص٥٤٣اجلىن الداين ص:  ينظر  )١٨٧(
  ).٥(، حتت هامش ٢٦ ينظر املراجع السابقة يف ص   )١٨٨(
  .٤٧٤   ٩/٤٧٣ ينظر تفصيل ذلك يف خزانة األدب للبغدادي   )١٨٩(
  .٥/٢٥٧، وخزانة األدب ٢/١٠شرح الرضي على الكافية :  ينظر  )١٩٠(
  ).٥( القدر، اآلية   )١٩١(
  .٤/١٦٥، ومهع اهلوامع ١٦٧مغين اللبيب ص:  ينظر  )١٩٢(
  .٤/١٦٥، ومهع اهلوامع ٢/٣٢٥الرضي شرح :  ينظر  )١٩٣(
  .٢/٣٢٥ شرح الرضي على الكافية   )١٩٤(
  .، بتصرف٣/١٦٨ شرح التسهيل   )١٩٥(
  .١/١٨٢، وحاشية الدسوقي على مغين اللبيب ٢/٤٦٨ارتشاف الضرب :  ينظر يف ذلك  )١٩٦(
  .١/١٣٨معاين القرآن للفراء :  ينظر  )١٩٧(
  .٤٩٦   ٤٩٥ر األدب ص، وجواه١/٤٢٤األصول يف النحو :  ينظر  )١٩٨(
  .٤٩٧   ٤٩٦، وجواهر األدب ص٢/٤٦٨ارتشاف الضرب :  ينظر  )١٩٩(
  .٢/٥٥٤احملصول شرح الفصول البن إياز :  ينظر  )٢٠٠(
  .٢/٣٢٤شرح الرضي على الكافية :  ينظر  )٢٠١(
 ، ٢/٢٤١، وشرح الرضي على الكافية ٢/٥٩٨اإلنصاف يف مسائل اخلالف البن األنباري :  ينظر  )٢٠٢(

 ، ٥٨٦ ، ٥٨٥،  والتذييل والتكميل ص١١٧٨، والفاخر يف شرح مجل عبد القاهر للبعلي ص٣٢٤
  .٥٤٢واجلىن الداين ص
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  .٤/١٦٩، ومهع اهلوامع ٥٤٢، واجلىن الداين ص٢/٤٦٦ارتشاف الضرب :  ينظر  )٢٠٣(
  .٤/١١٢، ومهع اهلوامع ٥٨٦التذييل والتكميل ص:  ينظر  )٢٠٤(
  .١١٧٨عبد القاهر صالفاخر يف شرح مجل :  ينظر  )٢٠٥(
   .٩، هامش٢٨املراجع السابقة ص:  ينظر  )٢٠٦(
  .٢/٥٦٧املباحث الكاملية شرح اجلزولية لألندلسي :  ينظر  )٢٠٧(
  .١/١٣٧يف معاين القرآن ) حىت( ينظر كالمه عن   )٢٠٨(
  .٥٨٦التدييل والتكميل ص:  ينظر  )٢٠٩(
  .٤٨٢ ، ١/٤٨١احملصول شرح الفصول :  ينظر  )٢١٠(
، ٢/٢٣٧، والتصريح ١٧٠، ومغين اللبيب ص٣/٨٧٠/٨٧١شرح املقدمة الكافية :  مثالً– ينظر   )٢١١(

  .١/١٣٥وحاشية الدسوقي 
  ).٩١( طه، اآلية   )٢١٢(
  .١٣١حجة القراءات أليب زرعة بن زجنلة ص:  وهي قراءة اجلمهور، ينظر  )٢١٣(
  .٢/٢٣٧والتصريح ، ١٧٠، ومغين اللبيب ص١/١٢٦مشكل إعراب القرآن ملكي القيسي :  ينظر  )٢١٤(
  . سيأيت تفصيل ذلك يف مبحث مستقل  )٢١٥(
  .٤/١١٦، ومهع اهلوامع ٧١٧ التذييل ص  )٢١٦(
، ٢٤٦، واملفصل ص١١٩، ومعاين احلروف للرماين ص٢/٣٨، واملقتضب ٦ ، ٣/٥الكتاب :  ينظر  )٢١٧(

 ، ومغين اللبيب٥٥٤، واجلىن الداين ص٢٦١ ٢٥٧، ورصف املباين ص٢١   ٧/١٩وشرح املفصل 
  .٤/١١١، ومهع اهلوامع ٢/٢٣٧، والتصريح ١٦٨ص

  .١/٢٠١ معاين القرآن وإعرابه   )٢١٨(
  .٤/١١٢ مهع اهلوامع   )٢١٩(
  .٢/٥٩٩اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ، وينظر٢/١٠٨١ املقتصد يف شرح اإليضاح   )٢٢٠(
  .٥٨٥ التذييل والتكميل ص  )٢٢١(
، وشرح ٢/٢٥٠الرضي على الكافية ، وشرح ٢/٢٥٠، ١/٤٨٢احملصول شرح الفصول :  ينظر  )٢٢٢(

  .١/١٧١)الدرة األلفية(ابن القواس على ألفية ابن معط 
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، ومعاين القرآن لألخفش ١/١٣٢معاين القرآن للفراء :  ينظر يف رأي الكوفيني ومذاهبهم املختلفة  )٢٢٣(

، ورصف املباين ٢٠   ٧/١٩، وشرح املفصل ٦٠٢   ٢/٥٩٧، واإلنصاف ٣٠١   ١/٣٠٠
  .٤/١١٢ اهلوامع ، ومهع٢٥٩ص

  .٢/٥٩٨ اإلنصاف يف مسائل اخلالف   )٢٢٤(
  .٧/٢٠شرح املفصل :  ينظر  )٢٢٥(
  .١٠٤٣الفاخر يف شرح اجلمل ص:  ينظر  )٢٢٦(
  . يراجع الصفحة السابقة   )٢٢٧(
، وحاشية الدسوقي على مغين ٣٥حاشية السجاعي على شرح قطر الندى البن هشام ص:  ينظر  )٢٢٨(

  .١/١٨٤اللبيب 
  .٦٠٠ ، ٢/٥٧٧اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ظر ين  )٢٢٩(
  .بتصرف. ٢/٢٤٠ شرح الرضي على الكافية   )٢٣٠(
  .٣/٩٤٤، وشرح املقدمة الكافية ٨/١٦شرح املفصل :  ينظر  )٢٣١(
  ).٢١٧( البقرة اآلية   )٢٣٢(
  .٣/٢٤، وشرح التسهيل ٢/٣٤٢الكتاب : ، وينظر١٦٩ مغين اللبيب ص  )٢٣٣(
  .١٠٢ البقرة اآلية   )٢٣٤(
  .١/٩٩التبيان يف إعراب القرآن :  ينظر  )٢٣٥(
  .١٦٩ مغين اللبيب ص  )٢٣٦(
  .٤/١١٣، ومهع اهلوامع ١٦٩، ومغين اللبيب ص٥٥٥اجلىن الداين ص:  ينظر  )٢٣٧(
  .٢٤١٠ ، ٢٣٨حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب للدماميين ص:  ينظر  )٢٣٨(
  . يسري، بتصرف٣/٢٢٤ حاشية الصبان على شرح األمشوين   )٢٣٩(
  .٢٥ ، ٣/٢٢ الكتاب   )٢٤٠(
  .٤/١١٥مهع اهلوامع :  ينظر  )٢٤١(
  .،٤/١١٥ ومهع اهلوامع ٣/٢٢٥، وشرح األمشوين ٢/٤٠٤ارتشاف الضرب :  رأيه مذكور يف  )٢٤٢(
  .٣/٢٢٥، وشرح األمشوين ٢/١٦٥شرح مجل الزجاجي البن عصفور :  ينظر  )٢٤٣(
  .٢٢٠السيد صإصالح اخللل الواقع يف اجلمل البن :  ينظر  )٢٤٤(
  .٢/٤٠٤ ارتشاف الضرب   )٢٤٥(
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  .٢٢١ إصالح اخللل ص  )٢٤٦(
  .٢/١٦٥ شرح اجلمل   )٢٤٧(
  .١٧١ مغين اللبيب ص  )٢٤٨(
  . من هذا البحث ٣٠ يراجع ص   )٢٤٩(
، ومهع ٢٤٤ ، ٢/٢٤٣، وشرح الرضي على الكافية ١/٤٢٨األصول يف النحو :  ينظر رأيه يف  )٢٥٠(

  .٤/١١٦اهلوامع 
  .٤/١١٦، ومهع اهلوامع ٢/٢٤٤شرح الرضي : ، وينظر١/٤٢٨النحو  األصول يف   )٢٥١(
  .٤/١١٦مهع اهلوامع :  ينظر  )٢٥٢(
  .٢/٤٠٧ ارتشاف الضرب   )٢٥٣(
  .٢/٢٤٤ شرح الرضي على الكافية   )٢٥٤(
  .٢٣١ تسهيل الفوائد ص  )٢٥٥(
  .٢/٤٠٧ ارتشاف الضرب   )٢٥٦(
  .٨٣ ، ٣/٨٢املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل :  ينظر  )٢٥٧(
  .٥/٢٧٨ صحيح البخاري   )٢٥٨(
  .٧/٢١٥ صحيح البخاري   )٢٥٩(
  .١/٥١٥ صحيح مسلم   )٢٦٠(
  .٣/١٢٤٧ صحيح مسلم   )٢٦١(
  .٢/٣١١ صحيح البخاري   )٢٦٢(
  .٢/٣١١ صحيح البخاري   )٢٦٣(
  .٣/٨٤ صحيح البخاري   )٢٦٤(
  .٣/٢٦٧ صحيح البخاري   )٢٦٥(
  .٣/٢٦٧ صحيح البخاري   )٢٦٦(
  .٤/٢١٨٤ صحيح مسلم   )٢٦٧(
  .٩/٢٤٦، ١/٢٣٢ صحيح البخاري   )٢٦٨(
  .٩/٢٤٦، ١/٢٣٢ صحيح البخاري   )٢٦٩(
  .٤/٢٢٦٢ صحيح مسلم   )٢٧٠(
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  .١/٣٣٤ صحيح البخاري   )٢٧١(
  .٦/٣١٥ صحيح البخاري   )٢٧٢(
  .٥/١١٠ صحيح البخاري   )٢٧٣(
  .٢/٦٢ صحيح البخاري   )٢٧٤(
  .٦/٢٩٥، وعمدة القارئ ٢/٤٦١فتح الباري:  ينظر  )٢٧٥(
  .١/٢٦٤خاري  صحيح الب  )٢٧٦(
  .١/٤٢٢، وصحيح مسلم ١/٢٦٠ صحيح البخاري   )٢٧٧(
  .١/٢٤١ صحيح البخاري   )٢٧٨(
  .١/٢٤١ صحيح البخاري   )٢٧٩(
  .١/١٤٣ صحيح البخاري   )٢٨٠(
  .١/٤٢٠فتح الباري :  ينظر  )٢٨١(
  .١/٣٢ صحيح البخاري   )٢٨٢(
  .١/٢٧٢عمدة القارئ :  ينظر  )٢٨٣(
  .١/٥٢، وصحيح مسلم ١/٢٢ صحيح البخاري   )٢٨٤(
  .١/١٨٠عمدة القارئ :  ينظر  )٢٨٥(
  .١/٤٧ صحيح البخاري   )٢٨٦(
  .٢/٥٠عمدة القارئ :  ينظر  )٢٨٧(
  .١/٥٨ صحيح البخاري   )٢٨٨(
  .٢/١١٦عمدة القارئ :  ينظر  )٢٨٩(
  .١/٧٥ صحيح البخاري  )٢٩٠(
  .١/٧٦ صحيح البخاري   )٢٩١(
  .١/٧٧ صحيح البخاري   )٢٩٢(
  .٢/١٣٢ صحيح البخاري   )٢٩٣(
  .١/١٧يح البخاري  صح  )٢٩٤(
  .١٤٣ ، ١/١٤٢عمدة القارئ :  ينظر  )٢٩٥(
  .١/٣٨ صحيح البخاري   )٢٩٦(
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  .١/٣٢٥عمدة القارئ :  ينظر  )٢٩٧(
  .٣/١٦٩ صحيح البخاري   )٢٩٨(
  .٢٢/٧٦عمدة القارئ :  ينظر  )٢٩٩(
  .٣/١١٦١، وصحيح مسلم ٣/١٤٢ صحيح البخاري   )٣٠٠(
  .٢٤/٢٦عمدة القارئ :  ينظر  )٣٠١(
  .١/٧٨ ، وصحيح مسلم ١/٢٦بخاري  صحيح ال  )٣٠٢(
  .١/٢٢٤عمدة القارئ :  ينظر  )٣٠٣(
  .٢/٨٤٥، وصحيح مسلم ١/٨٨ صحيح البخاري   )٣٠٤(
  .١/١٠٦ صحيح البخاري   )٣٠٥(
  .١/٤٣ صحيح البخاري   )٣٠٦(
  .١/٥٤٢، وصحيح مسلم ١/٣٠ صحيح البخاري   )٣٠٧(
  .١/١٣ صحيح البخاري   )٣٠٨(
  .٢٠٩ ، ٤/٢٠٨ صحيح البخاري   )٣٠٩(
  .٢/٣١٣ صحيح البخاري   )٣١٠(
  .١/٢٠٨ صحيح البخاري   )٣١١(
  .١/١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢/٢ صحيح البخاري   )٣١٢(
  .٤/١١٥ صحيح البخاري   )٣١٣(
  .٣/٣١٠ صحيح البخاري   )٣١٤(
  .٣/١٨٨ صحيح البخاري   )٣١٥(
  .٤/٢١٨٩، وصحيح مسلم ٨/٢٠٤ صحيح البخاري   )٣١٦(
  .٨/١٨٩ صحيح البخاري   )٣١٧(
  .٤/١٧١٨، وصحيح مسلم ٨/١١٧بخاري  صحيح ال  )٣١٨(
  .٣/١١٩٠، وصحيح مسلم ٣/١٥٩ صحيح البخاري   )٣١٩(
  .٣/١٦٠٥، وصحيح مسلم ٧/١٤٨ صحيح البخاري   )٣٢٠(
  .٤/١٨٠٦ صحيح مسلم   )٣٢١(
  .٤/١٨٩٣، وصحيح مسلم ٦/٣٠ صحيح البخاري   )٣٢٢(
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  .٤/١٩٠٩ صحيح مسلم   )٣٢٣(
  .٢٠١٣ ، ٤/٢٠١٢ صحيح مسلم   )٣٢٤(
  .٤/٢١٠٨، وصحيح مسلم ٨/١٣البخاري  صحيح   )٣٢٥(
  .٤/٢١٥٣ صحيح مسلم   )٣٢٦(
  .٤/٢١٥٣ صحيح مسلم   )٣٢٧(
  .٨/٢٦ صحيح البخاري   )٣٢٨(
  .٤/٦٥ صحيح البخاري   )٣٢٩(
  .٤/٢٢٥٥ صحيح مسلم   )٣٣٠(
  . من هذا البحث ٢٦ يراجع ص   )٣٣١(
  .١٥/٢٣املرجع نفسه : ، وينظر٢/١٦٢ عمدة القارئ   )٣٣٢(
  .٢/٥٦٨ملية  املباحث الكا  )٣٣٣(
  .٢/٥٦٨ املباحث الكاملية   )٣٣٤(
  .٢/٥٦٨ املباحث الكاملية   )٣٣٥(
  . من البحث٣٤ ٣٣، ويراجع ص ١٧٠مغين اللبيب ص:  ينظر  )٣٣٦(
  .٥٥٥   ٥٥٤اجلىن الداين :  ينظر  )٣٣٧(
  .٧٨ ، ٦٨يف األساليب العربية واستعماالا يف القرآن الكرمي ص) حىت: ( ينظر  )٣٣٨(
  .٤/١١٣، ومهع اهلوامع ١٦٩مغين اللبيب ص: ام اخلضراوي، كما نقل عنه يف هو ابن هش  )٣٣٩(
  .١٧٠ مغين اللبيب ص  )٣٤٠(
ويف صحيح اجلامع الصغري للشيخ . ٢٠٤٨ص) يف رواية أيب كريب عن أيب معاوية( صحيح مسلم   )٣٤١(

  ... ".كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه، فأبواه : " ٨٣٧األلباين ص
  .٧/١١٤ عمدة القارئ   )٣٤٢(
  ).٤٠( األعراف، اآلية   )٣٤٣(
  .٢٢/٧٦ عمدة القارئ   )٣٤٤(
  .٨/٢٤٥عمدة القارئ :  ينظر  )٣٤٥(
  .١/٣٧١ عمدة القارئ   )٣٤٦(
  .١/٨٦ صحيح البخاري   )٣٤٧(
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  .٣/١٣عمدة القارئ :  ينظر  )٣٤٨(
  .٢/٤٦٣ فتح الباري   )٣٤٩(
  .٦/٢٩٥ عمدة القارئ   )٣٥٠(
  .من هذا البحث  ٢٧ ٢٦ يراجع ص   )٣٥١(
  .٤/١٦٦ نقله عنه السيوطي يف مهع اهلوامع   )٣٥٢(
  . من هذا البحث ٢٨ يراجع ص   )٣٥٣(
  .٢/٣١١ صحيح البخاري   )٣٥٤(
  .٩/٦١٥ عمدة القارئ   )٣٥٥(
 أن أنوع األمثلة حتت هذا النمط، لكي تكون صورةً واضحة عن – قدر املستطاع – حاولت   )٣٥٦(

  .،  وملعرفة كثرة أمثلة النمط وحجمها، ينظر يف ملحق اإلحصائيةيف الصحيحني) حىت(استعمال 
  . من هذا البحث ٦٣ ، وص٢٣ ٢٢ يراجع ص  )٣٥٧(
  .٢/٣٨ املقتضب   )٣٥٨(
  .١/٢٧٢ عمدة القارئ   )٣٥٩(
  .٢٤/٢٦ عمدة القارئ   )٣٦٠(
  .١/٢٢٤ عمدة القارئ   )٣٦١(
، ٧/١٥، وشرح املفصل ٣٠ ، ٢/٦املقتضب : ، مثالً)أن( ينظر يف كتب النحو املتحدثة عن   )٣٦٢(

  .٤/٨٨ ، ومهع اهلوامع ٧/٢، واجلىن الداين ١٩٥ ، ١٩٣ورصف املباين ص
  . من هذا البحث ٤٢ يراجع ص   )٣٦٣(
الناصبة ) حىت(، والكوفيون جييزونه ويعربوا توكيداً لـ )حىت(بعد ) أنْ( البصريون مينعون إظهار   )٣٦٤(

 وما بعدها، والظاهر أن رواية احلديث يف ٢/٥٧٩اإلنصاف : ينظر. وفق رأيهم، وهلم شواهد
جارة، ) حىت(، وال مانع من ذلك، ولكن مل ال تعرب )حىت(بعد ) أن(البخاري دليل على صحة جميء 

، هذا ما أراه صواباً، واهللا )حىت(الناصبة، وهي مع ما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بـ ) أن(و 
  .أعلم

  .١/١٨ صحيح البخاري   )٣٦٥(
  .١/٦٦ صحيح مسلم   )٣٦٦(
  .٧٠٨، والتذييل والتكميل ص١/١٣٤معاين القرآن للفراء :  ينظر رأيهم يف  )٣٦٧(



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(،ع )١٩(ج لشريعة واللغة العربية وآداا، جملة جامعة أم القرى لعلوم ا  ٤٣٤

 
  
  .١/١٣٤ معاين القرآن للفراء   )٣٦٨(
  .٧٠٨ التذييل والتكميل ص  )٣٦٩(
  . من هذا البحث ٤٢ ٣٩ يراجع الصفحات   )٣٧٠(
  .٢/١٠٥ صحيح البخاري   )٣٧١(
  .٣/١٥٤٣ صحيح مسلم   )٣٧٢(
  .٤/٢٠٤٨مسلم  صحيح   )٣٧٣(
  .١/١٨٧حاشية الدسوقي على مغين اللبيب :  ينظر  )٣٧٤(
  . من هذا البحث ٣٦ يراجع ص  )٣٧٥(
  .٦٤يف األساليب العربية، واستعماالا يف القرآن الكرمي ص) حىت: ( ينظر  )٣٧٦(
  .١/٢٢٠التصريح : ، وينظر٨/٦٢ شرح املفصل   )٣٧٧(
  .٢/١٧٣، ومهع اهلوامع ١/٢٢١، والتصريح ٢/١٤٣، وارتشاف الضرب ١١٨املقرب ص:  ينظر  )٣٧٨(
  .٦/٤٩٠وينظر القراءة يف البحر احمليط ). ٢٠( الفرقان، اآلية   )٣٧٩(
  .١/٣١٥ اخلصائص   )٣٨٠(
  .٣٠٧مغين اللبيب ص: ينظر  )٣٨١(
  .٢/٥٥املقاصد احملوية :  ينظر  )٣٨٢(
  .٢/١٧٥مهع اهلوامع :  ينظر  )٣٨٣(
  .١/٢٨٩شرح األمشوين :  ينظر  )٣٨٤(
، وشرح األمشوين ٣/٣٥٩، وشرح التسهيل ٢٦٥، وأسرار العربية ص١/٩٦الكتاب : نظر ي  )٣٨٥(

٣/٧٤.  
  .٣٥٣ ، ١/٣٥٢، واملباحث الكاملية ٧٠املقدمة اجلزولية ص:  ينظر  )٣٨٦(
  .٢/٣٥٧الفوائد الضيائية :  ينظر  )٣٨٧(
  .١/٥٦١ الدرة األلفية   )٣٨٨(
  .١٢٧ النكت احلسان ص  )٣٨٩(
  .٣٠٤كالم الزخمشري يف املفصل ص:  وينظر،٥٥٠ اجلىن الداين ص  )٣٩٠(
  .٣/٩٨٠شرح املقدمة الكافية :  ينظر  )٣٩١(
  . بتصرف٣١١شرح قواعد اإلعراب ص:  ينظر  )٣٩٢(
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  .٥/٢٦٠، ومهع اهلوامع ١٧٣، ومغين اللبيب ص٥٤٦اجلىن الداين ص:   مثالً   ينظر  )٣٩٣(
  .١/١٣٧ معاين القرآن   )٣٩٤(
  .١/١٣٨ معاين القرآن   )٣٩٥(
  .٧٠٩التذييل والتكميل ص   )٣٩٦(
   ٥٤٧، واجلىن الداين ص٣٥٨   ٣/٣٥٧، وشرح التسهيل ٨/٩٦شرح املفصل :  ينظر يف شروطها  )٣٩٧(

  .٣١٦   ٣١٢، وشرح قواعد اإلعراب ص١٧٢   ١٧١، ومغين اللبيب ص٥٤٨
  .١٧٢   ١٧١مغين اللبيب ص:  ينظر  )٣٩٨(
  .٢/١٤١التصريح :  ينظر  )٣٩٩(
  .٣١٢إلعراب صشرح قواعد ا:  ينظر  )٤٠٠(
  .٣١٥شرح قواعد اإلعراب ص:  ينظر  )٤٠١(
  .٢/٨٤٢ املقتصد يف شرح اإليضاح   )٤٠٢(
  .٢/٦٤٧ارتشاف الضرب : وينظر. ٢٢٢ الصاحيب ص  )٤٠٣(
  .٢٢٢الصاحيب ص:  ينظر  )٤٠٤(
  .٢/٤٥٢، واملساعد على تسهيل الفوائد ٢/٦٤٧، وارتشاف الضرب ٢٢٣الصاحيب ص:  ينظر  )٤٠٥(
  .٣/٧٤، وشرح األمشوين ٥/٢٥٩، ومهع اهلوامع ٥٥١ الداين صاجلىن:  ينظر  )٤٠٦(
  .١٧١، ومغين اللبيب ص٣/٣٢٤أوضح املسالك :  ينظر  )٤٠٧(
  .١٧١ مغين اللبيب ص  )٤٠٨(
  .٣/٧٤حاشية الصبان على شرح األمشوين :  ينظر  )٤٠٩(
ي الدين عبد ، وعدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك للشيخ حممد حم٣/٧٤شرح األمشوين :  ينظر  )٤١٠(

  ).٢(، هامش ٣/٣٢٤) امش أوضح املسالك(احلميد 
  .١/٥٦٢ صحيح مسلم   )٤١١(
  .٤/٢٠٤٥ صحيح مسلم   )٤١٢(
  .٢/١١٤٧، وصحيح مسلم ٨/٢٦١ صحيح البخاري   )٤١٣(
  .١/٢٢٣ صحيح مسلم   )٤١٤(
  .٤/٢٠٤٥ برواية اجلر، صحيح مسلم   )٤١٥(
  .٢٣/٢٢١ عمدة القارئ   )٤١٦(
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كل شيء بقدر حىت العجز : ( قوله٢٠٥ ١٦/٢٠٤لنووي لصحيح مسلم  يف شرح اإلمام ا  )٤١٧(

  ).عطفاً على كل، وجبرمها عطفاً على شيء) العجز والكيس(رويناه برفع : ، قال القاضي)والكيس
  .٩٧ ، ٨/٩٦شرح املفصل :  ينظر  )٤١٨(
  .٥/٢٥٨، ومهع اهلوامع ٧٤/ ٣شرح األمشوين :  ينظر  )٤١٩(
  .٣/٣٥٩شرح التسهيل :  ينظر  )٤٢٠(
  .٢٣/٢٢١ عمدة القارئ   )٤٢١(
  .١٥٨أوثق األسباب شرح قواعد اإلعراب البن مجاعة ص:  ينظر  )٤٢٢(
  .١/٨٦٣) شرح ابن اخلباز على ألفية ابن معط(الغرة املخفية :  ينظر  )٤٢٣(
  .٢/٣٢٦شرح الرضي على الكافية :  ينظر  )٤٢٤(
  .١/٢٠٠) عطشرح ابن القواس على ألفية ابن م(الدرة األلفية :  ينظر  )٤٢٥(
  .٣/٧٤حاشية الصبان على شرح األمشوين :  ينظر  )٤٢٦(
  .٢/٦٢حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل :  ينظر  )٤٢٧(
  .١٦٦ ، ١٦٥ إصالح اخللل الواقع يف اجلمل ص  )٤٢٨(
  .٨٧ احللل يف شرح أبيات اجلمل ص  )٤٢٩(
  ).١(، هامش ٣/٣٢٤عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك :  ينظر  )٤٣٠(
  .٢/٦٤٩ارتشاف الضرب :  ينظر  )٤٣١(
  .٥/٢٥٩مهع اهلوامع :  ينظر  )٤٣٢(
  .٢/٦٤٩ ارتشاف الضرب   )٤٣٣(
   ٥٥١، واجلىن الداين ص٧٩٥، والتذييل والتكميل ص٢/٨٤٣املقتصد يف شرح اإليضاح :  ينظر  )٤٣٤(

  .٥/٢٥٩ ،  ومهع اهلوامع ٥٥٨   ٥٥٧
  .٥٥٨   ٥٥٧اجلىن الداين ص:  ينظر  )٤٣٥(
  .٤/١٧٩خاري  صحيح الب  )٤٣٦(
  .١٥/٢٣ عمدة القارئ   )٤٣٧(
  .٦/٢٩٥ عمدة القارئ   )٤٣٨(
  .١/٥٩١، وصحيح مسلم ١/٢٥٠ صحيح البخاري   )٤٣٩(
  .١/٥٠٥ صحيح مسلم   )٤٤٠(
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  .٢/٤٥٣، واملساعد على تسهيل الفوائد ٥٣٩ ، ٣/٣٥٨شرح التسهيل :  ينظر  )٤٤١(
  .١٧٣ ، ١٧٢مغين اللبيب ص:  ينظر  )٤٤٢(
  .١/٤٢٥و  األصول يف النح  )٤٤٣(
  .٢/٣٢٦ شرح الرضي   )٤٤٤(
  .٥٠١جواهر األدب ص:  ينظر  )٤٤٥(
 من ٢٠،١٢يراجع ص. بالرفع) حىت الصالةُ(.. ويف صحيح البخاري .  ٢/٢٥١فتح الباري  : ينظر  )٤٤٦(

  .هذا البحث 
  .١/٣٣٥ صحيح مسلم   )٤٤٧(
  .٤/١٩٩٣ صحيح مسلم   )٤٤٨(
  .٤/٢٣١٥ صحيح مسلم   )٤٤٩(
  .ابقة  يراجع الصفحة الس  )٤٥٠(
  . من هذا البحث ٣٠،٩ يراجع ص   )٤٥١(
  .١/١٣٥معاين القرآن : ينظر.  هذه اإلضافة ذكرها الفراء  )٤٥٢(
  .١/١٣٥معاين القرآن للفراء :  ينظر  )٤٥٣(
  .٢/٦٦٥، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٣/٢٢الكتاب :  ينظر  )٤٥٤(
  .٢/٤٠٦ارتشاف الضرب :  ينظر  )٤٥٥(
  .٢/٤٠٦ارتشاف الضرب :  ينظر  )٤٥٦(
  .٧٣ ، ٧٢شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك ص:  ينظر  )٤٥٧(
  .٢٦١رصف املباين ص:  ينظر  )٤٥٨(
  . من هذا البحث ٢٣ ٢٢ يراجع ص  )٤٥٩(
  . من هذا البحث ٢٤ يراجع ص  )٤٦٠(
  .١/٢٩١، وصحيح مسلم ١/٢٥٠ صحيح البخاري   )٤٦١(
  .١/١٣٥، وصحيح مسلم ٣/١٦٨ صحيح البخاري   )٤٦٢(
  .١/١٣١سلم  صحيح م  )٤٦٣(
  . من هذا البحث ٢٤ ويراجع ص  )٤٦٤(
  .١٦ سبق ذكرها يف هذا البحث ص  )٤٦٥(
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  .٢/٤٠٦، وارتشاف الضرب ٢٢   ٣/٢١الكتاب :  ينظر  )٤٦٦(
  .٢/٤٠٦، وارتشاف الضرب ٧١١التذييل والتكميل ص:  ينظر  )٤٦٧(
  . من هذا البحث ٤٩ يراجع ص  )٤٦٨(
  .٥/٨٤ صحيح البخاري   )٤٦٩(
  .٦/١٥١ري  صحيح البخا  )٤٧٠(
  .٦/١٥١ صحيح البخاري   )٤٧١(
  .٢/٢٦٣ صحيح البخاري   )٤٧٢(
  .٣/٣٧٩ فتح الباري  )٤٧٣(
  .٩/١٢٩ عمدة القارئ   )٤٧٤(
  .٧٢شواهد التوضيح والتصحيح ص:  ينظر  )٤٧٥(
  .٢/٨٤٥ صحيح مسلم   )٤٧٦(
  .٧٣شواهد التوضيح والتصحيح ص:  ينظر  )٤٧٧(
  . من هذا البحث ١٦ يراجع ص  )٤٧٨(
  .٧/٧٦باري  فتح ال  )٤٧٩(
  .٢/٣٠٦ صحيح البخاري   )٤٨٠(
  .٣/٤٩٧فتح الباري :  ينظر  )٤٨١(
  .٩/٢٨٥ عمدة القارئ   )٤٨٢(
  .١١/٨٥   ٧/١١٤   ١/٢٥٧عمدة القارئ :  ينظر  )٤٨٣(
  . من هذا البحث ٢٠،١٢ يراجع ص  )٤٨٤(
  .٣/٣٨٦ فتح الباري   )٤٨٥(
  .٩/١٤٤ عمدة القارئ   )٤٨٦(
   . من هذا البحث٥٠ ، ١١ يراجع ص   )٤٨٧(
  ).جيري يف أظفاري: (..  برواية٤/١٨٦٠، وصحيح مسلم ١/٥٢ صحيح البخاري   )٤٨٨(
  .٢/١٧٤ عمدة القارئ   )٤٨٩(
  .١٧٣، ومغين اللبيب ص٣/٣٥٨، وشرح التسهيل ١/١٣٧معاين القرآن للفراء :  ينظر  )٤٩٠(
  . من هذا البحث ٣٧ يراجع ص  )٤٩١(
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  .١٧/٢٤٢، وعمدة القارئ ٧/٤٧٧فتح الباري :  ينظر  )٤٩٢(
  .١٧/٢٤٢عمدة القارئ :  ينظر  )٤٩٣(
  . من هذا البحث ٣٧ يراجع ص  )٤٩٤(
  .٢٠/١٨٢ عمدة القارئ   )٤٩٥(
  .٢/٧٨٥شفاء العليل يف إيضاح التسهيل للسلسيلي :  ينظر  )٤٩٦(
  .٨/٢٦٩، ٥/١٧٢ صحيح البخاري   )٤٩٧(
  .٣/١٢٥١ صحيح مسلم   )٤٩٨(
  .٥/٣٦٧ فتح الباري   )٤٩٩(
  .١٤/٣٤ عمدة القارئ   )٥٠٠(
  . من هذا البحث ١٢ يراجع ص  )٥٠١(
  .١/٣٢٠عمدة القارئ :  ينظر  )٥٠٢(
  .١/٣٢٠عمدة القارئ :  ينظر  )٥٠٣(
  . من هذا البحث ٦٠،٢٠،١٢ يراجع ص   )٥٠٤(
  .٦/٣٠ عمدة القارئ   )٥٠٥(
، وشرح ١٢٠، ومعاين احلروف للرماين ص١/٤٢٥، واألصول يف النحو ١/٩٧الكتاب : ينظر  )٥٠٦(

، وأسرار النحو البن كمال باشا ٢/١٤١، والتصريح ٥٥٣واجلىن الداين ص، ٢٠   ٨/١٩املفصل 
  .٢٧٤ص

  .١٨٣/ ١ فتح الباري   )٥٠٧(
  .٦/٢٢٣ ، ٢/٩٥عمدة القارئ :  ينظر  )٥٠٨(
  .١٠/١٠٥فتح الباري :  ينظر  )٥٠٩(
  .١٠/١٠٥فتح الباري :  ينظر  )٥١٠(
  .١٠/١٠٥ منقول من فتح الباري   )٥١١(
  .٢١/٢٠٨عمدة القارئ :  ينظر  )٥١٢(
  .٢/٤٧ صحيح البخاري   )٥١٣(
  .٦/٢٣٨ عمدة القارئ   )٥١٤(
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: – مثالً  : ، ينظر)حىت( أشارت إىل هذه الفروق أو بعضها الكتب اليت تناولت احلديث عن   )٥١٥(

   ٤٩٨، وجواهر األدب ص٥٥٠   ٥٤٩، واجلىن الداين ص٤٢٦   ١/٤٢٤األصول يف النحو 
٥٠٠.  

  .٥٥٠ اجلىن الداين ص  )٥١٦(
  . من هذا البحث ٥٨اجع ص  ير  )٥١٧(
  .٦٣ ، ٢/٦٢، وحاشية الشيخ اخلضري على شرح ابن عقيل ٥٠١جواهر األدب ص:  ينظر  )٥١٨(
  . من هذا البحث ٣ يراجع ص   )٥١٩(
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  املصادر واملراجع
   
  :  األخفش، سعيد بن مسعدة-١
هــ ،   ١٤٠٥ الكتب، بريوت، الطبعة األوىل       معاين القرآن، دراسة وحتقيق الدكتور حممد أمني الورد، عامل         -

  .م١٩٨٥
  :  اإلربلي، عالء الدين-٢
 جواهر األدب يف معرفة كالم العرب، شرح وحتقيق الدكتور حامد أمحد نيل، توزيع مكتبة النهضة املصرية،                 -

  .م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤مطبعة السعادة، 
  :  األزهري، خالد-٣
  .كتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه شرح التصريح على التوضيح، دار إحياء ال-
  :  اإلشبيلي، ابن عصفور-٤
 شرح مجل الزجاجي، حتقيق صاحب أبو جناح، اجلمهورية العراقية، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إحياء               -

  .م١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠، )٤٢(التراث اإلسالمي 
  .م١٩٨٦ بغداد –عة العاين  املقرب، حتقيق أمحد عبد الستار، و عبد اهللا اجلبوري، مطب-
  :  األمشوين، علي بن حممد-٥
رتبه وضبطه وصححه   ) مطبوع امش حاشية الصبان على شرح األمشوين        (  شرح األمشوين أللفية ابن مالك       -

  . بريوت–مصطفى حسني أمحد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
  :  األلباين، حممد ناصر الدين-٦
، أشرف على طبعه زهري الشاويش، املكتـب اإلسـالمي،          )الفتح الكبري   (  وزيادته    صحيح اجلامع الصغري   -

  .م، بريوت، دمشق١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة، 
  :  األنباري، أبو الربكات عبدالرمحن بن حممد-٧
م، مطبوعات امـع    ١٩٥٧هـ ،   ١٣٧٧ أسرار العربية، حتقيق حممد جة البيطار، مطبعة الترقي بدمشق           -
  . لعلمي العريب بدمشقا

البصريني والكوفيني، املكتبة التجارية، مصطفى أمحد، الطبعـة        :  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني        -
  .م١٩٦١هـ ، ١٣٨٠الرابعة 
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  :  األندلسي، أبو حيان-٨
ـ               - سة  ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق وتعليق الدكتور مصطفى أمحد النماس، مطبعة املدين، املؤس

  . م١٩٨٩ ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٩ ، ١٤٠٨السعودية مبصر، توزيع مكتبة اخلاجني بالقاهرة، الطبعة األوىل 
  .م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣ البحر احمليط، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية -
، رسالة دكتوراه، إعداد عبد احلميد حممـود        )اجلزء السادس   (  التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل        -

  . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، )قسم اللغويات (  القاهرة، كلية اللغة العربية –ن الوكيل، جامعة األزهر حسا
 النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان، حتقيق عبد احلسني الفتلـي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة األوىل                   -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  :  األندلسي، القاسم بن أمحد بن املوفق-٩
 اجلزولية، رسالة دكتوراه، إعداد محدي عبد احلميد املقدم، جامعة األزهر، كلية اللغة            املباحث الكاملية شرح   -

  . م١٩٧٦، )قسم اللغويات (  القاهرة، –العربية 
  :  األنصاري، ابن هشام مجال الدين بن يوسف-١٠

 –ية، صـيدا     أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، شرح وحتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصر               -
  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بريوت، 

مازن املبارك، حممد علي محد اهللا، مراجعة سعيد األفغاين،         :  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق الدكتور       -
  .م١٩٧٩دار الفكر، بريوت، الطبعة اخلامسة 

مـد حمـي    للشيخ حم ) شرح عليه   (  شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ومعه كتاب منتهى األرب             -
  . الدين عبد احلميد

  :  ابن إياز، مجال الدين احلسني بن بدر-١١
 القاهرة،  – احملصول شرح الفصول البن معطي، رسالة دكتوراه، إعداد حممد صفوت حممد، جامعة األزهر               -

  .م١٩٧٣، )قسم اللغويات ( كلية اللغة العربية، 
  :  البخاري، حممد بن إمساعيل-١٢

  . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثانية، )صحيح البخاري ( حيح  اجلامع املسند الص-
  :  البعلي، حممد بن أيب الفتح-١٣

 – الفاخر يف شرح مجل عبد القاهر اجلرجاين، رسالة دكتوراه، إعداد حممد حسني أبو الفتوح، جامعة األزهر                  -
  ).قسم اللغويات ( القاهرة، كلية اللغة العربية، 
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  : البغدادي، عبد القادر بن عمر -١٤

 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق عبد السالم حممد هارون، الناشر مكتبة اخلـاجني بالقـاهرة،                  -
  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل 

  :  البطليوسي، عبد اهللا بن حممد ابن السيد-١٥
 لبنان،  – النشريت، دار الكتب العلمية، بريوت        إصالح اخللل الواقع يف اجلمل، حتقيق وتعليق الدكتور محزة         -

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤الطبعة األوىل 
 احللل يف شرح أبيات اجلمل، حتقيق وتعليق الدكتور مصطفى إمام، الدار املصرية للطباعة والنشر والتوزيع،                -

  .م١٩٧٨الطبعة األوىل 
  :  اجلامي، نور الدين عبد الرمحن-١٦

ية ابن احلاجب، دراسة وحتقيق الدكتور أسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة األوقاف             الفوائد الضيائية شرح كاف    -
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣والشؤون الدينية، اجلمهورية العراقية، 

  :  اجلرجاين، عبد القاهر-١٧
( م      ١٩٨٢ املقتصد يف شرح اإليضاح، حتقيق كاظم حبر املرجان، اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنـشر                -

  ).ات وزارة الثقافة واإلعالم منشور
  :  اجلزويل، عيسى بن عبد العزيز-١٨

 املقدمة اجلزولية يف النحو، حتقيق وشرح الدكتور شعبان عبد الوهاب حممـد، الطبعـة األوىل بالقـاهرة،                  -
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
  :  جطل، مصطفى-١٩

ة، منشورات جامعة حلب، كلية اآلداب،       نظام اجلملة عند اللغويني العرب يف القرنني الثاين والثالث للهجر          -
  . مطبعة جامعة حلب

  :  ابن مجاعة، حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز-٢٠
 – أوثق األسباب شرح قواعد اإلعراب، رسالة ماجستري، إعداد نادي حسني عبد اجلواد، جامعة األزهـر                 -

  .م١٩٨٤، )قسم اللغويات ( القاهرة، كلية اللغة العربية، 
  :  سليمان بن عمر العجيلي اجلمل،-٢١

  . الفتوحات اإلهلية، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان-
  :  ابن جين، أبو الفتح عثمان-٢٢
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  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ اخلصائص، حققه حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة -
  :  ابن احلاجب، مجال الدين أبو عمرو عثمان-٢٣

 الكافية يف علم اإلعراب، دراسة وحتقيق مجال عبد املعطي خميمر، مكتبة نزار مصطفى البـاز،                 شرح املقدمة  -
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الرياض، الطبعة األوىل، –مكة املكرمة 

 -هــ  ١٤٠٧ الكافية يف النحو، حتقيق طارق جنم عبد اهللا، مكتبة دار الوفـاء للنـشر، الطبعـة األوىل،        -
  . م١٩٨٦

م، دار  ١٩٤٩ -هــ   ١٣٦٩، الطبعة الرابعـة،     )ضمن جمموع مهمات املتون     ( الصرف   منت الشافية يف     -
  . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

  :  احليدرة، علي بن سليمان-٢٤
ـ ١٤٠٤ كشف املشكل يف النحو، حتقيق هادي عطية مطر، الطبعة األوىل، مطبعة إرشـاد، بغـداد،    - -هـ

  .م١٩٨٤
  :  ابن اخلباز، أمحد بن احلسني-٢٥

، رسالة دكتوراه، إعداد عبـد      )شرح ابن اخلباز على ألفية ابن معط        (  الغرة املخفية يف شرح الدرة األلفية        -
  ).قسم اللغويات (  القاهرة، كلية اللغة العربية –الرمحن أمحد محود، جامعة األزهر 

  :  اخلضري، حممد بن مصطفى-٢٦
  . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٠ت،  حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر، بريو-
  : ابن خلكان، أمحد بن حممد بن أيب بكر-٢٧

  .  بريوت–إحسان عباس، دار صادر .  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق د-
  :  خليل، محدي عبد الفتاح-٢٨

لية اللغـة   يف األساليب العربية واستعماالا يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري، قسم اللغويات، ك           ) حىت   ( -
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ القاهرة، –العربية، مجاعة األزهر 

  :  الدسوقي، حممد بن أمحد عرفة-٢٩
  . هـ١٣٠١ حاشية الدسوقي على منت مغين اللبيب، دار الطباعة العامرة بالقاهرة، -
  : الدماميين، حممد بن أيب بكر-٣٠

 إعداد إبراهيم حسن، جامعة األزهر، كلية اللغة         حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب، رسالة دكتوراه،         -
  . م١٩٧٣، )قسم اللغويات (  القاهرة، –العربية 
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  :  رضي الدين-٣١

  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ شرح الكافية يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، -
زاف، حممد حمـي    حممد نور احلسن، حممد الزف    : شرح شافية ابن احلاجب مع شرح شواهدها، حققها وضبطها        

  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ لبنان، –الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت 
  :  الرماين، أبو احلسن علي بن عيسى-٣٢

 معاين احلروف، حتقيق عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار الشروق للنشر والتوزيع والطابعة، الطبعـة الثالثـة،                 -
  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
  :براهيم بن السري الزجاج، أبو إسحاق إ-٣٣

 معاين القرآن وإعرابه، حتقيق الدكتور عبد اجلليل عبده شليب، عـامل الكتـب، بـريوت، الطبعـة األوىل                   -
  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  :  الزجاجي، أبو القاسم-٣٤

 اجلمل يف النحو، حققه وقدم له علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، دار األمل، األردن، الطبعـة                  -
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ األوىل،
  :  أبو زرعة، عبد الرمحن بن زجنلة-٣٥

  .م١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة، :  حجة القراءات، حتقيق-
  :  الزخمشري، حممود بن عمر-٣٦

  .  والتوزيع الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار الفكر للطباعة والنشر-
  . لبنان– املفصل يف علم العربية، دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة، بريوت -
  :  السجاعي، أمحد بن أمحد بن حممد-٣٧

  . حاشية السجاعي على شرح القطر البن هشام، طبعة عيسى احلليب بالقاهرة-
  :  السكاكي، يوسف بن أيب بكر-٣٨

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ لبنان، – دار الكتب العلمية، بريوت  مفتاح العلوم، ضبطه نعيم زرزور،-
  :  السلسيلي، حممد بن عيسى-٣٩

 شفاء العليل يف إيضاح التسهيل، دراسة وحتقيق الدكتور الشريف عبد اهللا علي احلسيين الربكايت، املكتبـة                 -
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الفيصلية، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

  :  سيبويه، عثمان بن قنرب-٤٠
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  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ الكتاب، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة، -
  : : السيوطي، جالل الدين-٤١

  .م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨ اإلتقان يف علوم القرآن، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة -
سامل مكرم، دار البحوث العلميـة، الكويـت،         مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق وشرح عبد العال            -

  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧
  :  الصبان، حممد بن علي-٤٢

 حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، رتبه مصطفى حسني أمحد، دار الفكر للطباعة والنـشر       -
  . والتوزيع، بريوت

  :  العسقالين، أمحد بن علي بن حجر-٤٣
حممد فؤاد عبد الباقي، عبد العزيز بن باز،        : بخاري، مراجعة وترقيم وتصحيح    فتح الباري بشرح صحيح ال     -

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  :  ابن عقيل، اء الدين-٤٤

م، ١٩٨٠ -هــ   ١٤٠٠ املساعد على تسهيل الفوائد، حتقيق حممد كامل بركات، دار الفكر بدمـشق،              -
  .  مكة املكرمة–مي وإحياء التراث جامعة امللك عبد العزيز، مركز البحث العل

  :  العكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني-٤٥
 – إعراب احلديث النبوي، حتقيق عبد اإلله نبهان، دار الفكر املعاصر، بريوت لبنان، دار الفكـر، دمـشق                   -

  . م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩سوريا، 
  . عيسى احلليب وشركاه التبيان يف إعراب القرآن، حتقيق علي حممد البجاوي، الناشر -
 اللباب يف علل البناء واإلعراب، حتقيق غازي خمتار طليمات، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعـة األوىل،                 -

  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦
  : العلوي، هبة اهللا بن علي بن حممد بن محزة-٤٦

لقـاهرة، الطبعـة األوىل      أمايل ابن الشجري، حتقيق ودراسة حممود حممد الطناحي، الناشر مكتبة اخلاجني با            -
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤١٣
  :  العيين، بدر الدين حممود بن أمحد-٤٧

  . لبنان– عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العريب، بريوت -
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 – املقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية، حتقيق حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بـريوت                  -

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ األوىل، لبنان، الطبعة
  :  الغالييين، مصطفى-٤٨

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١ بريوت، الطبعة اخلامسة عشرة – جامع الدروس العربية، املكتبة العصرية، صيدا -
  :  ابن فارس، أبو احلسني أمحد-٤٩

  . الصاحيب يف فقه اللغة، حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة-
  : راء، حيىي بن زياد الف-٥٠

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ معاين القرآن، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة، -
  :  ابن القواس، عبد العزيز بن زين بن مجعة-٥١

 شرح الدرة األلفية يف علم العربية، رسالة دكتوراه، إعداد عبد اهللا احلسيين هالل، جامعة األزهر، كلية اللغة -
  .م١٩٧٨، ) قسم اللغويات ( القاهرة، –العربية 
  :  القيسي، أبو حممد مكي-٥٢

حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، :  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق الدكتور      -
  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بريوت، الطبعة الثالثة، 

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥ية  مشكل إعراب القرآن، حتقيق حممد صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثان-
  : الكافيجي، حممد بن سليمان-٥٣

 دمشق، الطبعة   –فخر الدين قباوة، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر         .  شرح قواعد اإلعراب، حتقيق د     -
  .م١٩٨٩األوىل 
  :  ابن كمال باشا، أمحد بن سليمان-٥٤

  .  أسرار النحو، حتقيق أمحد حسن حامد، منشورات دار الفكر، عمان-
  :  املالقي، أمحد بن عبد النور-٥٥

 رصف املباين يف شرح حروف املعاين، حتقيق الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانيـة،                  -
  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  :  ابن مالك، حممد بن عبد اهللا-٥٦

للطباعـة والنـشر،     تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق حممد كامل بركـات، دار الكاتـب العـريب                -
  . م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(،ع )١٩(ج لشريعة واللغة العربية وآداا، جملة جامعة أم القرى لعلوم ا  ٤٤٨

 
  
م، ١٩٩٠ -هــ  ١٤١٠ شرح التسهيل، حتقيق عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون، الطبعـة األوىل     -

  . هجر للطباعة والنشر
حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتـب  :  شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح، حتقيق وتعليق       -

  . العلمية، بريوت، لبنان
  : املربد، حممد بن يزيد-٥٧

  .  املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت-
  :  املرادي، ابن أم قاسم احلسن بن قاسم-٥٨

الدكتور فخر الدين قباوة، واألستاذ حممد ندمي فاضل، منشورات دار          :  اجلىن الداين يف حروف املعاين، حتقيق      -
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣طبعة الثانية، اآلفاق اجلديدة، بريوت، ال

  :  النحاس، أبو جعفر-٥٩
 إعراب القرآن، حتقيق الدكتور زهري غازي زهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربيـة، الطبعـة الثانيـة،                  -

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  :  النووي، أبو زكريا-٦٠

  . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ لبنان، الطبعة الثالثة، – صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بريوت -
  :  النيسابوري، مسلم بن احلجاج-٦١

 صحيح مسلم، حتقيق وضبط وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بـريوت،                 -
  . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣
  : اهلروي، علي بن حممد-٦٢

  . م١٩٨١-هـ١٤٠١،  األزهية يف علم احلروف، حتقيق عبد املعني امللوحي، دمشق، الطبعة الثانية-
  :  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي-٦٣

  .  شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، مكتبة املتنيب، القاهرة-
  
  




