
 !حتى .. أشياء عن 
 

والقميل من ىذا العديد يعمم ! أموت وفي نفسي شيء من حّتى : العديد منا سمع بالمقولة الشييرة
 !أن صاحبيا ىو سيبويو 

وىو المقب الذي أطمقتو أم ! رائحة التفاح: ثم البعض من ىذا القميل يعرف أن سيبويو تعني
 . وكان ىو حسن المظير جميل الطمعة, سيبويو عمى سيبويو ألن رائحتو كانت دائما طيبة

 
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري وقد ولد في : اسمو, سيبويو يا أصدقائي ليس عربيا

ألن " الكتاب"الذي فعميا اسمو " الكتاب"وىز مؤلف , ىجرية 841عام " قرية البيضاء"شيراز 
 ! جع األعظم في عمم النحو سيبويو لم يسمو فآثر الُنحاة أن يسمونو الكتاب ألنو المر 

 
 .. إذ حيره ىذا الحرف وأقض مضجعو , عقدة سيبويو" حّتى"وكانت 

 
بل والمصيبة أنيا تعمل ! وأحيانا أخرى تعمل كأداة رفع , تعمل كأداة نصب أحيانا... حتى ف

 اإلمكانياتيعمل بيذه " مخطئاوصححوني إن كنت "ال يوجد حرف في المغة العربية ! كأداة جر 
 ! العظيمة

سالٌم ىي حتى : يقول تعالى! فيو الكفاية لمن يكره النحو والقواعد ريب أن األمر مرعب بما ال
في تمك اآلية كان " حتى"فحرف , مطمعِ  مكسورة اآلخر وكذلك الفجرِ  .. "مطمعِ  الفجرِ  

 .. فتصرفت كحرف جر " إلى"بل وعمل عمل " إلى" بمعنى
 
 
 ! حتى .. وآه منك يا 
 

فأحيانا تمعب دور حرف ... ىذه ىي حرباء تعرف عمميا جيدا " حتى"بل .. ىذا فقط ليس 
 ! قيرناكم والكماة: فيذه تشبو قولنا! قيرناكم حتى الكماة : كقول الشاعر.. العطف 

 



 
 ! وفي نفسي شيء من حتى

 
 

: قوليحتى أن حتى أحيانا تتعب من المعب فتقرر أن تكون ابتدائية ال محل ليا من اإلعراب ك
 ! حتى أنَت يا بروتس : وكقولنا! حتى أن حتى 

 
 

 ! يا عيني عمى حتى
 

فيي تتخذ , سأعمل حتى أكسبَ  المال : ىل ذكرت لكم أنيا تنصب الفعل المضارع مثال؟ كقولنا
سأعمل كي أكسبَ  : فنستطيع أن نقول( .. كي, لن, أن)شكل أحرف نصب الفعل المضارع 

 ..سرتُ  حتى أدخلَ  البمد : ولربما نقول.  المال  َ أو سأعمل حتى أكسب.. المال 
, وأحرف الجر, حتى تعمل عمل أحرف نصب المضارع.. ببساطة وأللخص لكم الموضوع 

وحتى لو كانت ! وأحينا يحمو ليا أن تكون ابتدائية ال محل ليا من اإلعراب.. وأحرف العطف 
 ! حتى رأس السمكة أكمتو: ابتدائية فيي بطريقة أو أخرى ترفع شيئا ما كقولنا

 : فصفصوىا عمى ميمكم.. ىذه ثالثة أمثمة بسيطة عمى ما سبق .. ولمحبي السمك 
 

 (حرف عطف)أكمتُ  السمكةَ  حتى رأَسـيا 
 و

 (حرف جر)أكمتُ  السمكةَ  حتى رأِسـيا 
 و

 (ابتدائية ال محل ليا من اإلعراب)حتى رأسُ  السمكةِ  أكمتو 
 و

ولمدقة  -أصل –بمعنى أداة نصب الفعل المضارع ) إلى رأسيا  َ سآكل السمكة حتى أصل
 (حرف غاية: نسمييا


