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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

   الثانيةالطبعة 
 م 2022هـ =  1443

 
 املوقع اإللكرتوين

https://mekkawyacademy.com/  
 

 قناة اليوتيوب  -2  صفحة الفيسبوك  -1
 صفحة التويرت  -4   قناة التيليجرام  -3
 رابط التواصل واتس آب -6  صفحة االنستجرام  -5
 

بتحرمي نسخ الكتب وبيعها دون إذن    3/2001استناًدا إىل قرار جملس اإلفتاء رقم  
والناشر وعمًًل   يُسمح  املؤلف  فإنىه ال  الفكرية؛  امللكية  العامة حلماية حقوق  ابألحكام 

الكتابِ  معلومات من هذا  ينقل  أن  بذكر    ألحٍد  الكتاب صراحة  إال  اهلامش،  اسم  يف 
  % كما هو متعارٌف عليه عند الباحثني. 10وجيُب أن يكون النقُل بنسبٍة ال تزيد على  

بِة، دون تغيري أو تعديل فيه، ودون نسبة ما فيه  وإذا مت التدريس ِمْنه فإنىه يُوزع على الطل
 لنفسك. 

 
 فمن بركة العلم نسبته إىل أهله. 
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 مقدمة 
وعل اصطفى،  الذي  رسوله  على  وسالًما  وصالة  وكفى  هلل  وأصحابه    ى احلمد  آله 

 املستكملني الشرفا.
 أما بعد، 

من أهم  وهو ، الثانية الطبعة  –( يف القرآن الكرمي حَّتى واضع )م دراسة فهذا كتاب 
( لـ  أفردت  اليت  احلديث  العصر  يف  الكتاب يف  حَّتى الكتب  هذا  تدريس  مت  وقد  مؤلًفا،   )

الكرمي  حَّتى دورة  ) القرآن  من  يف  أكثر  من  لطالب  الشرح    100(  تسجيل  ومت  دولة، 
 .  تيوبعلى قناتنا على اليو   ابلكامل على سبورة إلكرتونية ابلفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=JXKNAwiFNAc  

( يف القرآن الكرمي كله، حَّت وقد اعتمدُت يف هذه الدراسة على ذكر مجيع أنواع )
 وأبمثلة إحصائية.  

 ، وخامتة؛ كالتايل:  وثًلثة مباحثقسمت هذه الدراسة إىل متهيد، و 
عن حروف املعاين يف القرآن الكرمي، ويف هذا التمهيد سنتكلم عن عدة    : التمهيد

  أمور كالتايل:
 خريطة البناء واإلعراب يف النحو العريب.  -1
 أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية.  -2
 حساب اجلَُمل الكبري. -3
 قواعد أساسية لفهم حروف املعاين.   -4

 كم عدد حروف املعاين؟  •
 ما القاعدة العامة لبناء حروف املعاين؟   •
 ما عالمات بناء حروف املعاين؟   •
 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟ •
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 ما أنواع حروف املعاين؟   •
o  .احلروف األحادية والثنائية والثالثية والرابعية واخلماسية 
o  .احلروف العاملة والعاطلة 
o   .احلروف الثابتة واملتغرية واملشرتكة 

 . بني البصريني والكوفيني (حَّتى أنواع ) املبحث األول: 
عند    الرابعية ( يف القرآن الكرمي وفًقا للتقسيمة  حَّتى مواضع )دراسة    املبحث الثاين: 

 .البصريني
 .( اجلارة لالسم يف القرآن الكرميحَّتى : )أواًل  

 .( اجلارة للمصدر املؤول يف القرآن الكرميحَّتى : )اثنًيا
 يف القرآن الكرمي.   ( االبتدائية حَّتى : )الثاث
( :بًعارا  يف غري القرآن الكرمي.  العاطفة  )حَّتى

 . وفًقا لرأي البصريني األمثلة تطبيقات على بعض  :املبحث الثالث
 . اخلامتة مث  

وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسناتنا مجيًعا، ويف ميزان  
عدد كبري من طالب العلم  حسنات من قام ابملسامهة يف نشره ومن قام بدعمه ليصل إىل  

 حول العامل. 

 كتبه
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر –القاهرة 
 م( 2022  أغسطس 2) الثالاثء يوم 

  00201274873065واتس آب: 
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 أسئلة شائعة 
   ؟هل جيوُز نشر هذا الكتاب على اإلنرتنت

 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.: اإلجابة 
 ؟شخصية من الكتاب لنفسيهل جيوُز طباعة نسخة  

 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب. : اإلجابة 
 ؟ لطًلب قوم بتدريس هذا الكتاب  هل جيوز أن أ

طالبك،  :  اإلجابة  على  نفسه  الكتاب  هذا  من  نسخ  توزيع  من خالل  ولكن  جيوز، 
 والتدريس منه، ودون تغيري أي حرف من الكتاب. 

 ؟هل جيوز طباعة نسخة ورقية من هذا الكتاب وتوزيعه 
 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب. : اإلجابة 
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 التمهـــــــيد 
 الكرميهيد عن حروف املعاين يف القرآن مت

 ويف هذا التمهيد سنتكلم عن عدة أمور كالتايل:    
 .البناء واإلعراب يف النحو العريبخريطة  -1
 أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية.   -2
 حساب اجلَُمل الكبري. -3
   .قواعد أساسية لفهم حروف املعاين -4

 كم عدد حروف املعاين؟  •
 ما القاعدة العامة لبناء حروف املعاين؟   •
 ما عالمات بناء حروف املعاين؟  •
 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟  •
 ما أنواع حروف املعاين؟   •

o   .احلروف األحادية والثنائية والثالثية والرابعية واخلماسية 
o  .احلروف العاملة والعاطلة 
o  .احلروف الثابتة واملتغرية واملشرتكة 
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 التمهيد 
 وعددها، وأنواعها، وقاعدة بنائها معىن حروف املعاين

إَن النحو العريب يعمل يف أواخر الكلمات، والكلمة تنقسم إىل اسم أو فعل أو حرف، كما  
   :نرى يف اجلدول التايل
 حرف فعل اسم  
 حرفًا  80حروف املعاين   
وال حمل هلا من  مبنية    

   اإلعراب.
الكلمة  أقسام  من  املعاين  وعددها  وحروف  يف كتابنا    80،  مجيًعا  أوردانها  وقد  حرفًا، 

حروف املعاين    –)اإلعراب املفصل جلزء عَم(، وأشهر أنواع احلروف يف اللغة ثالثة: )حروف املباين  
 من هذه احلروف.   احلروف األجبدية(، ويف اجلدول التايل نبذة خمتصرة عن كل حرف –

  
 أواًل: خريطة البناء واإلعراب يف النحو العرب

 حرف فعل اسم 
إال بعض  معربةاألمساء كلها 
 عدا املثىن   مبنيةاألمساء فهي 

 مبين| الفعل املاضي 
 مبين  |  فعل األمر

كلها مبنية وال حمل هلا من  
 اإلعراب

 من األمساء املبنية:
اإلشارة    –الضمائر     –أمساء 

املوصولة   أمساء   –األمساء 
 –أمساء االستفهام    –الشرط  

الظروف   األعداد   –بعض 
ب  –املركبة   املنتهي  ـ االسم 

 ...  أمساء األفعال – ( ويه)

الفعل املضارع يكون معراًب 
يكون فيهما   إال يف حالتني

 :مبنًيا
إذا اتصل بنون نسوة أو نون  

 توكيد مباشرة. 

 

 



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
12 

 أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربيةاثنًيا: 
املباين   )حروف  ثالثة:  العربية  اللغة  يف  احلروف  أشهر  املعاين    –لعَل  احلروف    –حروف 

 األحبدية(، كما يتضح يف اجلدول التايل:
 احلروف األجبدية  حروف املعاين حروف املباين

 حساب اجلَُمل الكبري مجلة  هي اليت يظهر معناها يف  منها تُبىن الكلماتُ 
  –ج  –ث  –ت  –ب  –أ 

 .. ي . ذ  –د  –خ  –ح 
 دخلت امرأة النار يف هرة  

 )بسبب(
 أجبد هوز حطي كلمن 

 سعفص قرشت ثخذ ضظغ 
 حرفًا  28 حرفًا  80 حرفًا  28

 

 
 

 : يف العمود الثاينمن خًلل اجلدول السابق يتضح أننا نقصد حتديًدا حروف املعاين الكائنة 
)أي نوعها اثبت ال يتغري    اثبتة  حروفإىل  حروف املعاين تلك قسمناها ابعتبار أنواعها    -1

نيا وال يتبدل  (.وفًقا لتغري النص   )أي: نوعها متغري  متغرية وحروف(، يف أي نص   يف الدُّ
   حروف عاملة وحروف عاطلة.إىل مت أيًضا ابعتبار عملها وقد ُقس    -2
 حروف أحادية وثنائية وثًلثية ورابعية ومخاسية.مت أيًضا ابعتبار عددها إىل وقد ُقس    -3
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 حساب اجلُمىل الكبري اثلثًا: 
( له  . سعفص قرشت ثخذ ضظغ.أجبد هوز حطي كلمنويعين أن كل حرف من حروف )

 رقم كما هو موضع يف اجلدول التايل:  
 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ر ق  ص ف ع  س ن م ل ك

20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 
   غ  ظ ض ذ خ ث ت ش

300 400 500 600 700 800 900 1000   
 

 132حُممد = م ح م م د = 
 53=  4+  40+  8+  1أمحد = أ ح م د = 
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 رابًعا: قواعد أساسية لفهم حروف املعاين 
 

الصفحات   املعاين عن التالية سيف هذه  نقوم ابإلجابة عن هذه األسئلة لكي نفهم حروف 
 قُرب: 

 
  ؟كم عدد حروف املعاين -1
 ؟ما القاعدة العامة لبناء حروف املعاين -2
  ؟ما عالمات بناء حروف املعاين -3
  ؟ما معىن ال حمل له من اإلعراب  -4
 ما أنواع حروف املعاين؟   -5
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 كم عدد حروف املعاين؟    -1
حرفًا مثانون  عددها  املعاين  يف  حروف  املعاين(  حروف  )أنواع  يف  ابلكامل  سردها  وسيتم   ،

 الصفحات القادمة. 

 
 
 ما القاعدُة العامُة لبناء حروف املعاين؟   -2

 . .. ال حمل له من اإلعراب . .. مبين على. حرف
 

 
 

 ما عًلمات بناء حروف املعاين؟   -3
 

 تدبر معي هذا اجلدول: . احلرف يُبىن على ما ينطق به آخره
 )الشمِس(.  َكـــ  )احلِق( بِــ   منذُ  ِمنْ 

 على الفتح  مبين على الكسر  مبين على الضم  مبين على السكون   مبين
 

 : بعض املًلحظاتوهنا يوجد 
األوىل إىل  املًلحظة  تنقسم ابعتبار عدد حروفها  احلروف  أن هذه  وثًلثية  :  وثنائية  )أحادية 

 ورابعية ومخاسية(.
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   (. هللا  بـِ يف قولنا: ) )الباء(: أي تتكون من حرف واحد، مثل: أحاديةمعىن 
 مسجد (.   إىلبيت   منْ يف قولنا: )خرجت  (ِمنْ ): أي تتكون من حرفني، مثل: ثنائيةمعىن 
 كقولنا يف املثال السابق.   ،(إىل ): أي تتكون من ثالثة أحرف، مثل:  ثًلثيةمعىن 
 = )لعْلَل(.   (لعلى ): أي تتكون من أربعة أحرف، مثل:  رابعيةمعىن 
 = )الك ْنَن(.   )لكنى(: أي تتكون من مخسة أحرف، مثل:  مخاسيةمعىن 
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الثانية الثنائيةأن    : املًلحظة  احلروف  وهو    كل  واحًدا  إال حرفًا  السكون  على    النون مبنية 
 . )نى( املشددة الثقيلة

ان  فكالمها مبني    ،كأنى(  –)لعلى    :مبنية على السكون إال حرفني ومها  وكل احلروف الرابعية
 على الفتح. 

 
  

 نستطيع تلخيص الكًلم السابق يف اجلدول التايل: 
 الكسر الضم  الفتح  السكون  

ملسجد   منذُ  إنَ  –َله  الياء الواو  األلف  املقدر  الظاهر   اب 

م ْن 
 مسجد  

 املسجد   منَ 
 همُ 

 املفلحون 
 امرأة  قالتِ 

كل حرف 
آخره ألف 
فإنه يُبىن  

على 
 السكون

كل حرف 
منته    ثنائي

بواو فإنه  
يُبىن على 
 السكون

كل حرف 
منته    ثنائي

بياء فإنه  
يُبىن على 
 السكون

   

  
 على 
 ال

 حَّت 

 أَوْ 
 َلوْ 

 َكيْ 
 َأيْ 
 إيْ 
 يف

   

كل حرف ثنائي يُبىن على السكون إال )ال( فهي ال تدخل معنا يف  
    اإلعراب، وإال )َن( فإهنا تُبىن على الفتح.

لعَل( فإهنما يُبنيان  على  –كل حرف رابعي يُبىن على السكون إال )كأَن 
    الفتح.
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 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟  -4
أن هذا احلرف ليس له نظري معرب حيل حمله، فهو ليس له    ال حمل له من اإلعراب تعين:  -1

 أربعة:   العربي  احملًلت اإلعرابية يف النحو إنى  إذْ نظري مرفوع وال منصوب وال جمرور وال جمزوم. 
 اجلزم اجلر النصب الرفع 

 األفعال فقط األمساء فقط  األمساء واألفعال 
فعندما نقول هذه الكلمة هلا حمل إعرايب، أي هلا نظري له حمل الرفع أو النصب أو اجلر أو   

 : اسم مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول به. ( سيبويه): )رأيُت سيبويه (. مثال اجلزم.
 أي يف حمل كلمة معربة حملها النصب.  ومعىن يف حمل هنا:

( مثاًل حممد( وأن نضع بداًل منها كلمة )سيبويه)  فنستطيع يف املثال السابق أن حنذف كلمة
حممًدا(. فنقول:   به  )رأيُت  مفعول  نصب  حمل  يف  مثل  أي  ، ومعىن  معربة  حمل كلمة  يف    )حممد( : 

نقول:ستكون منصوبة.   اإلعراب  أما عندما  له من  نظري  )  :أي  ،هذا حرف ال حمل  له  معرب  له  ليس 
ولعلنا نفصل هذه القضية أكثر إن شاء هللا يف  ،  هلا من اإلعراب . وكل احلروف مبنية وال حمل  (هليحل حمل  

   ك تاب حنوي قادم.

 
 إحصاء ملا ليس له حمل من اإلعراب يف النحو العرب -2

 حرف فعل  اسم 

) الفعل املاضي ال حمل له من  أمساء األفعال )أف 
 اإلعراب

كل حروف املعاين ال حمل هلا  
 من اإلعراب

يف  عْشرة( –)عشر العدد 
اثنيت  –الرتكيب )اثين عشر 

اثنتا   –اثنا عشر  –عْشرة 
 عْشرة(.

فعل األمر ال حمل له من 
 حرفًا  80 اإلعراب
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 ما أنواع حروف املعاين؟   -5
 مخاسية(. –رابعية   –ثًلثية  –ثنائية  –)أحادية  نوع حروف املعاين ابعتبار عددها:  -أ

 مخاسية  رابعية ثًلثية ثنائية أحادية
13 26 25 15 1 
 لكنَ  إذما ُربَ  آيَ  لن آ اهلمزة 
  أاَل  سوفَ  أجلْ  لو إذ الباء

  إاَل  عدا  إذن = إًذا  ال أل  الكاف
  أَما علَ  إذا مذ أم  التاء
  إَما على  َأاَل  من  أنْ  النون
  حَّت  التَ  إىل  ما إنْ  الياء
  حاشا  ليتَ  أَما نَ  أو الفاء
  كأنَ  منذُ  إنَ  هل  َأيْ  الالم
  كاَل  نعمْ  أنَ  ها بل الواو
  لعلَ  َهَيا أيَ  وا إي السني 
  لكنْ   بلى ي عن  امليم
  ملَا   مث  يف اهلاء 

  لوال   جلل   قد األلف
  لوما  جري    كي 
  هاَل   خال   مل 

 
   هذه احلروف مبنية وال حمل هلا من اإلعراب. وكل  

 

  



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
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  (. عاطلة   -عاملة : )أتثريها على ما بعدهانوع حروف املعاين ابعتبار  -ب
 

النسخ  –اجلزم  –هي اليت تعمل شيًئا من أربعة أشياء فيما بعدها )النصب  احلروف العاملة:
املهملة(،اجلر(،    –  = )العاطلة  احلروف  األربعة   أما  األشياء  هذه  من  شيًئا  تعمل  ال  اليت  فهي 

 ويف اجلدول التايل إيضاٌح جلميع احلروف العاملة:السابقة. 
 

 العاطلةاحلروف  ( 41احلروف العاملة )
ما سوى هذه   اجلر النسخ  اجلزم النصب

احلروف فهي  
عاطلة  حروف 

 مهملة

4 6 12 19 
 أن املصدرية 

 لن
 كي

 إذن بشروطها 

 إ ْن الشرطية  
 إذما 

 مل
 الم األمر  
 ال الناهية  

 النافية  ـَامل

)إَن    إنى وأخواهتا
  –كأَن   –أَن  –

  –ليَت  –لكَن 
  لعَل(

املخففة من   (َأنْ )
 الثقيلة العاملة  (أنَ )

عن    –إىل    –م ْن  
  –يف    –على    –

  –واو ُرَب    –ُرَب  
  –الكاف    –الباء  

حروف    –الالم  
  –)وهللا    القسم
  –ابهلل(    –اتهلل  

  –مذ    –  (حَّت )
  –خال    –منذ  
 . حاشا –عدا 

 ال النافية للجنس 
بـ  األحرف املشبهة  

ما  ) )ليس( =
إن   – احلجازية

ال النافية   –النافية 
 .الت( –
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 من حيث كوهنا )اثبتة أو متغرية أو مشرتكة(. نوع حروف املعاين   -ج
 

 الثابتة  حروف املعاين
نيا، مثل:  :  الثابتةاحلروف   :  )ملوهي اليت نوعها اثبت ال يتغري وال يتبدل يف أي نص   يف الدُّ

وقلب،   وجزم  نفي  حرف  و  : (لن)ودائًما  ونصب،  واستقبال  نفي  حرف  حرف    )سوف(: دائًما 
يف كتايب   الثابتة  املعاين  حروف  مجعت كل  وقد  عمى استقبال،  جلزء  املفصل   وَفَصْلتُ (،  )اإلعراب 

   (.)شرح حروف املعاين يف القرآن الكرمي كتايبالقول فيها يف  
 

 
 

 املتغرية حروف املعاين
، مثل: )احلروف املتغرية -اهلمزة    –الفاء    –الًلم  : حروف يتغري نوعها وفًقا لتغري النص  

  10..(، ويف اجلدول التايل مثال واحد على احلروف املتغرية، فإننا نرى أبن الالم يتعدد نوعها إىل  .
 (. شرح الًلمات يف القرآن الكرمي، وقد َفَصْلُت القول يف هذه األنواع مجيعها يف كتايب )أنواع

الم  
 البعد

واقعة يف  
جواب  
 الشرط 

واقعة يف  
جواب  

 قسم

موطئة 
 للقسم 

الم  
 الم فارقة   مزحلقة 

الم  
 الم أمر  ابتداء

زائدة  
 للتوكيد

الًلم 
 اجلارة 

 ذِلك

ولو بسط  
هللا الرزق  
لعباده 

يف   لَبغوا
 األرض

مل يفعل ما آمره   ولَئن
وليكوَنْن  لَيسجننى 

 من الصاغرين

إ َن َهَذا 
  هَلُوَ 

اْلَقَصُص 
 احْلَقُّ 

إ ْن هذان 
 َلساحرانِ 

  ملَسجدٌ 
أسس  
على 

 التقوى 

ذو   لِينفق
سعة من  

 سعته

هيهات 
هيهات 

  ملا
 توعدون 

هذا 
الكتاب 
 ِلمحمدٍ 

 
  



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
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 املشرتكة  الكلمات
إذ    –  ملىاوهي بعض الكلمات اليت قد تشرتك بني االسم واحلرف مثل: ):  الكلمات املشرتكة

  –خًل    –)عدا  ...(، وبعض كلمات أخرى قد تشرتك بني الفعل واحلرف مثل:    -منُذ    –إذا    –
 (. ... –حاشا 

 

 
 

الدراسة موضع   ) )حَّتى تصنيف  عن  رابعيأمىا  حرٌف  فهو  بني )حْتّت(  ،  مشرتك  متغرٌي،   ،
( الناصبة عند الكوفيني عاملة، َحَّتى ( اجلارة عاملة، و)حَّتى فـ )العامل والعاطل على حسب السياق.  

 ( العاطفة واالبتدائية فهو حرٌف مهمل عاطل.حَّتى أَما )
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 املبحث األول

 ( بني البصريني والكوفيني حَّتى )أنواُع 
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 املبحث األول
 بني البصريني والكوفيني (حَّتى أنواع )

 أنواع  عند البصريني، وأربعة أنواع عند الكوفيني. أربعة( هلا حَّتى )إَن 
)فأَما   البصريني حَّتى أنواع  عند  )اجلارة   (  الصريح    فهي:  املؤول    –لالسم  للمصدر  اجلارة 

 االبتدائية(.  –العاطفة  – ابلصريح
 االبتدائية(.  –العاطفة  –الناصبة  –فهي: )اجلارة  ( عند الكوفيني حَّتى أنواع )وأَما 

 
 

 ( عند البصريني.حَّتى أواًل: أنواع )
اجلارة لًلسم  

 الصريح 
اجلارة للمصدر  
 االبتدائية  العاطفة  املؤول ابلصريح 

 جتر االسم 
 = )إىل(

جتر املصدر 
املؤول =  

)عند  )إىل( 
الكوفيني يسمونه  

 الناصبة(  حَّت 

اليت أييت بعدها جزٌء من كل   
 قبلها = )الواو العاطفة( 

اليت أييت بعدها فعل ماض  أو  
أييت بعدها مجلة امسية أو  

أييت بعدها مضارع يدل على 
 الزمان احلاضر ال املستقبل. 

مطلع    حَّت 
 الفجر 

+  حَّت 
مضارع 
 . منصوب 

 األنبياءُ   حَّت  الناسُ ميوت 
 حممدٌ  حَّت جنح الطًلُب 

 الرسلُ  استيأسَ إذا  حَّت 

إىل مطلع 
 الفجر  

 حَّت أذاكر 
 أجنحَ 

 ميوت الناُس وميوت األنبياءُ 
 جنح الطالُب وجنَح حممدٌ 

 جاءَ  حممدٌ  حَّت 
 الرسولُ  يقولُ  حَّت 

 
  



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
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 ( عند البصريني.حَّتى )أمثلة لكل نوٍع من أنواع  :اثنًيا
 . {الفجرِ  مطلعِ  حَّتى كقوله تعاىل: }، الصريح  اجلارة لًلسم  ( حَّتى ) -1

 إعراهبا  الكلمة
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.    حَّتى 

) مطلع  اجلر  حبرف  جمرور  وهو حَّت اسم  الظاهرة،  الكسرة  جره  وعالمة   )
 مضاف.

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. الفجر

 
َْمر ه   َيَِْتَ  حَّتى فَاْعُفوا َواْصَفُحوا كقوله: }، اجلارة للمصدر املؤول ( حَّتى ) -2  .{اَّلَلُ أب 

 إعراهبا  الكلمة  
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  وغاية حرف جر حَّتى 

( وعالمة نصبه  حَّت وجواًب بعد )فعل مضارع منصوب بـ )أن( املضمرة  َيت 
 الفتحة الظاهرة. 

 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   هللا
 (. حَّتى واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )

 ومجلة }َيت هللا أبمره{ صلة املوصول )أن( املضمرة ال حمل هلا من اإلعراب. 

 
 (. األنبياءُ  حَّتى  الناسُ ميوت كقولنا: ) ، العاطفة( حَّتى ) -3

 إعراهبا  الكلمة
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   ميوت
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   الناس 
 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.    حَّتى 

 ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. حَّت اسم معطوف بـ ) األنبياء 

 



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
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تعاىل: }  )االبتدائية(،   (حَّتى )  -4 الَسي  ئات   كقوله  يـَْعَمُلوَن  ل َلذ يَن  التَـْوبَُة  َحَضرَ   حَّتى َولَْيَست     ِإذا 
 [. 18{ ]النساء: َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل إ ين   تـُْبُت اْْلنَ 

 إعراهبا  الكلمة
 حرف ابتداء أو استئناف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   حَّتى 

الظرفية،  إذا  على  نصب  السكون يف حمل  على  مبين  جازم  اسم شرط غري 
 متعلق جبوابه وهو مضاف.

 فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر.  حضر

 أحدهم
وهو   الظاهرة،  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  مقدم  به  مفعول  )أحد( 

)هم(   الذكور:  مضاف.  الغيبة جلمع  على  هاء  مبين  متصل  ضمري ابرز 
 السكون يف حمل جر مضاف إليه.  

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.مؤخر فاعل  املوت

 
 ( عند الكوفيني. حَّتى : أنواع )اثلثًا

   االبتدائية العاطفة  الناصبة اجلارة

 جتر االسم 
 = )إىل(

اليت أييت بعدها 
مضارع يدل 
على الزمان 

 املستقبل 

اليت أييت بعدها جزٌء من كل   
 قبلها = )الواو العاطفة( 

اليت أييت بعدها فعل ماض  أو  
أييت بعدها مجلة امسية أو  

أييت بعدها مضارع يدل على 
 الزمان احلاضر ال املستقبل. 

مطلع    حَّت 
 الفجر 

مضارع  + حَّت 
 . منصوب 

 األنبياءُ   حَّت  الناسُ ميوت 
 حممدٌ  حَّت جنح الطًلُب 

 الرسلُ  استيأسَ إذا  حَّت 

إىل مطلع 
 الفجر  

 ميوت الناُس وميوت األنبياءُ  أجنحَ  حَّت أذاكر 
 جنح الطالُب وجنَح حممدٌ 

 جاءَ  حممدٌ  حَّت 
 الرسولُ  يقولُ  حَّت 

 



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
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  حَّت ( هو فقط يف النوع الثاين ) حَّتى أبن االختالف بني البصريني والكوفيني يف أنواع )  نًلحظ
فاملثال الناصبة(، ولذلك    حَّت اجلارة للمصدر املؤول عند البصريني، وهذا النوع عند الكوفيني يسمونه  

 عن هذا النوع. فقط سيكون
 
َْمر ه   َيَِْتَ  حَّتى فَاْعُفوا َواْصَفُحوا كقوله: }، الناصبة للمضارع  حَّتى  -  [. 109{ ]البقرة: اَّلَلُ أب 

 إعراهبا  الكلمة  
 حرف نصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 
 ( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. حَّت فعل مضارع منصوب بـ ) َيت 
 اسم اجلالل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   هللا
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 املبحث الثاين 
 (  حَّتى دراسة مواضع )
 عند البصريني  الرابعيةيف القرآن الكرمي وفًقا للتقسيمة 
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 املبحث الثاين 
 ( يف القرآن الكرمي  حَّتى مواضع )دراسة 

 البصريني عند  الرابعيةوفًقا للتقسيمة 
املبحث األول أن ) البصريني هلا  حَّتى ذكران يف  الصريح    أنواع: )اجلارة  أربعة( عند    –لالسم 

 . (()االبتدائية –العاطفة  – اجلارة للمصدر املؤول ابلصريح
)اجلارة لالسم   األول إىل  النوع  تقسيم  الصفحات    –ونستطيع  املؤول(. ويف  للمصدر  اجلارة 

 ، مع التقسيمة تلك. كل  ه  ( يف القرآن الكرميحَّتى التالية مجٌع جلميع مواضع ) 
)وقد   الكرميحَّتى وردت  القرآن  )  كل  ه  ( يف  أغلب  142يف  املواضع أتيت  هذه  ( موضًعا، يف 

أتيت  جارة منها  قليل   ويف  الابتدائية،  يف  واحد  موضع  على  نعثر  ومل  الكرمي كل   ،  فيه  قرآن  جاءت  ه 
 .عاطفة( حَّت )

 
 

 مواضع(. 7) يف القرآن الكرمي الصريح ( اجلارة لًلسمحَّتى أواًل: )
 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

اْْليت    1 رَأَُوا  ما  بـَْعد   م ْن  هَلُْم  بَدا  مُثَ 
ني   حَّت لََيْسُجنـَُنُه    يوسف  حرف جر  ح 

َنٌة َفرَتََبُصوا ب ه     2   حَّت إ ْن ُهَو إ الَ َرُجٌل ب ه  ج 
ني     املؤمنون حرف جر  ح 

ني   حَّت َفَذْرُهْم يف  َغْمَرِت  ْم   3   املؤمنون حرف جر  ح 
ُهْم   4 ني   حَّت فـَتَـَوَل َعنـْ   الصافات حرف جر  ح 
ُهْم   5 ني حَّت َوتـََوَل َعنـْ   الصافات حرف جر  ح 
ني   حَّت َويف  مَثُوَد إ ْذ ق يَل هَلُْم ََتَتَـُعوا   6   الذاريت  حرف جر  ح 
  القدر حرف جر  اْلَفْجر   َمْطَلع   حَّت َسالٌم ه َي   7
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 بعدها(إعراب )حَّتى وما 
 {حَّتى ِحنيٍ ُثُى َبدا هَلُْم ِمْن بـَْعِد ما رََأُوا اآْلايِت لََيْسُجنـُنىُه يف قوله: }

 إعراهبا  الكلمة
 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 
 اسم جمرور حبرف اجلر )حَّت( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  حنيٍ 

 

 
 

   ( اجلارة للمصدر املؤول يف القرآن الكرميحَّتى اثنًيا: )
 وقد جاء ما بعد )حَّت( اجلارة للمصدر املؤول يف القرآن الكرمي على وجهني:  

 . موضًعا( 78) األول: فعل مضارع منصوب.
إما صحيح اْلخر، أو معتل اْلخر ابلواو أو الياء، أو  وقد جاء املضارع املنصوب بـ )حَّت(  
 معتل اْلخر ابأللف، أو من األمثلة اخلمسة.

 مبنًيا متصاًل بنون نسوة.  أو أن يكون املضارع 
 موضًعا(.  15) ، وتكون )حَّت( قبله مبعىن )إىل(. الثاين: فعل ماضٍ 

 
 ويف الصفحات التالية تفصيٌل لكل حالة من هذه احلاالت. 
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(:صحيح مضارع جميء  -1  اآلخر أو معتل اآلخر ابلواو أو الياء بعد )حَّتى
له من اإلعراب. حَّتى : )اإلعرابواثبت   السكون ال حمل  (: حرف جر وغاية مبين على 

واملصدر    ( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.حَّتى (: مضارع منصوب أبن املضمرة وجواًب بعد ) الفعل)
 (. حَّتى ( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )حَّتى املؤول من أن والفعل بعد )

 رقم اآلية السورة اسم  النوع  املوضع م

َواْصَفُحوا    1 َ   حَّت فَاْعُفوا  َْمر ه     أَيْيت  أب  اَّلَلُ 
 إ َن اَّلَلَ َعلى ُكل   َشْيء  َقد يرٌ 

حرف جر  
  البقرة وغاية

َوَلْن تـَْرضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال الَنصارى    2
َلتَـُهمْ  تـََتب عَ  حَّت   م 

حرف جر  
 البقرة وغاية

3  
َوابـْتَـُغوا ما َكَتَب اَّلَلُ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا 

م َن   يـَتَـَبنَيَ   حَّت  اأْلَبـَْيُض  اخْلَْيُط  َلُكُم 
 اخْلَْيط  اأْلَْسَود  م َن اْلَفْجر  

حرف جر  
 البقرة وغاية

4  
َتُكونَ   حَّت َوقات ُلوُهْم   َوَيُكوَن    ال  َنٌة  ف تـْ

إ الَ  ُعْدواَن  َفال  انـْتَـَهْوا  فَإ ن     َ َّلل  الد  يُن 
 َعَلى الظَال م نيَ 

حرف جر  
 البقرة وغاية

ُرُؤَسُكْم    5 حَتْل ُقوا  ُلغَ   حَّت َوال  اهْلَْدُي    يـَبـْ
 حمَ َلهُ 

حرف غاية  
 البقرة وجر

6  

َوَلَما   اجْلََنَة  َتْدُخُلوا  َأْن  ُتْم  بـْ َحس  أَْم 
قـَْبل ُكْم   م ْن  َخَلْوا  اَلذ يَن  َمَثُل  أَيْت ُكْم 

َوزُْلز ُلوا   َوالَضرَاءُ  اْلَبْأساُء  ُهُم    حَّت َمَستـْ
َمّت   يـَُقولَ  َمَعُه  آَمُنوا  َواَلذ يَن  الَرُسوُل 

 َنْصُر اَّللَ  

حرف جر  
 البقرة وغاية

بـَْعُد    7 َلُه م ْن   حَّت فَإ ْن طََلَقها َفال حتَ لُّ 
 َغرْيَهُ  ا َزْوجً  تـَْنك حَ 

حرف جر  
مبعىن ، وغاية

 إال  
 البقرة

الن  كاح     8 ُعْقَدَة  تـَْعز ُموا  ُلغَ   حَّت َوال   البقرةحرف جر   يـَبـْ
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 وغاية اْلك تاُب َأَجَلهُ 

ما   9 َعلى  ن نَي  اْلُمْؤم  ل َيَذَر  اَّلَلُ  ما كاَن 
 اخْلَب يَث م َن الطَي  ب   ميَ يزَ  حَّت أَنـُْتْم َعَلْيه  

حرف جر  
 آل عمران وغاية

اَلذ يَن قاُلوا إ َن اَّلَلَ َعه َد إ لَْينا َأالَ نـُْؤم َن   10
 ب ُقْرابن  أَتُْكُلُه الَنارُ  أَيْت َينا حَّت ل َرُسول  

حرف جر  
 آل عمران وغاية

نـُْؤم َن    11 َلْن  قاُلوا  آيٌَة  جاَءِْتُْم   حَّت َوإ ذا 
َ ُرُسُل اَّللَ  نـُْؤتى  ْثَل ما أُويت   م 

حرف جر  
 األنعام  وغاية

ه َي   12 َليت   اب  إ الَ  اْلَيت يم   ماَل  تـَْقَربُوا  َوال 
ُلغَ  حَّت َأْحَسُن   َأُشَدهُ  يـَبـْ

حرف جر  
 األنعام  وغاية

اجْلََمُل يف    يَل جَ   حَّت َوال يَْدُخُلوَن اجْلََنَة    13
 َسم   اخلْ ياط  

حرف جر  
 األعراف  وغاية

ُوا    14 َننا َوُهَو َخرْيُ    حَيُْكمَ   حَّت فَاْصِب  اَّلَلُ بـَيـْ
 احْلاك م نيَ 

حرف جر  
 األعراف  وغاية

15  
َتُكونَ   حَّت َوقات ُلوُهْم   َوَيُكوَن    ال  َنٌة  ف تـْ

ا   مب  اَّلَلَ  فَإ َن  انـْتَـَهْوا  فَإ ن     َ َّلل  الد  يُن ُكلُُّه 
ريٌ   يـَْعَمُلوَن َبص 

حرف جر  
 األنفال  وغاية

َأْسَرى    16 َلُه  َيُكوَن  َأْن  ل َنب       حَّت َما َكاَن 
َن   يف  اأَلْرض  يـُْثخ 

حرف جر  
 األنفال  وغاية

17  
اْسَتجاَرَك   اْلُمْشر ك نَي  م َن  َأَحٌد  َوإ ْن 

ْرُه   أَْبل ْغُه   َيْسَمعَ   حَّت فََأج  مُثَ  اَّللَ   َكالَم 
 َمْأَمَنهُ 

حرف جر  
 التوبة  وغاية

َ   حَّت َفرَتََبُصوا    18 ال    أَيْيت  َواَّلَلُ  َْمر ه   أب  اَّلَلُ 
ق نيَ   يـَْهد ي اْلَقْوَم اْلفاس 

حرف جر  
 التوبة  وغاية

َ أَذ ْنَت هَلُْم    19   يـَتَـَبنَيَ   حَّت َعَفا اَّلَلُ َعْنَك مل 
 َلَك اَلذ يَن َصَدُقوا َوتـَْعَلَم اْلكاذ ب نيَ 

حرف جر  
 التوبة  وغاية

اَّلَلُ    20 كاَن  قـَْومً َوما  َل  إ ْذ    ال ُيض   التوبة حرف جر  بـَْعَد 
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َ   حَّت َهداُهْم   هَلُْم ما يـَتَـُقوَن إ َن اَّلَلَ    يـَُبني  
 ب ُكل   َشْيء  َعل يمٌ 

 وغاية

21    ْ َواْصِب  إ لَْيَك  يُوحى  ما   حَّت َواتَب ْع 
 اَّلَلُ َوُهَو َخرْيُ احْلاك م نيَ  حَيُْكمَ 

حرف جر  
 يونس وغاية

يل  َأيب  أَْو    أَيَْذنَ   حَّت فـََلْن أَبـْرََح اأْلَْرَض    22
 حَيُْكَم اَّلَلُ يل  َوُهَو َخرْيُ احْلاك م نيَ 

حرف جر  
 يوسف  وغاية

يُوُسَف    23 َتْذُكُر  تـَْفتَـُؤا  اَتَّللَ     حَّت قاُلوا 
 أَْو َتُكوَن م َن اهْلال ك نيَ  اَحَرضً  َتُكونَ 

حرف جر  
 يوسف  وغاية

24  

ا   مب  يبـُُهْم  ُتص  َكَفُروا  اَلذ يَن  يَزاُل  َوال 
َقر يبً  حَتُلُّ  أَْو  قار َعٌة  دار ه ْم   ا َصنَـُعوا  م ْن 

َ   حَّت  ُُيْل ُف    أَيْيت  ال  اَّلَلَ  إ َن  اَّللَ   َوْعُد 
 اْلم يعادَ 

حرف جر  
 الرعد  وغاية

حرف جر   اْلَيق نيُ  أَيْت َيكَ  حَّت َواْعُبْد َرَبَك   25
 احلجر  وغاية

حرف جر   َرُسواًل  نـَبـَْعثَ  حَّت َوما ُكَنا ُمَعذ  ب نَي   26
 اإلسراء وغاية

27  
ه َي  َليت   اب  إ الَ  اْلَيت يم   ماَل  تـَْقَربُوا  َوال 

ُلغَ   حَّت َأْحَسُن   ْلَعْهد     يـَبـْ َأُشَدُه َوأَْوُفوا اب 
 إ َن اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤاًل 

حرف جر  
 اإلسراء وغاية

َلَك    28 نـُْؤم َن  َلْن  لَنا    تـَْفُجرَ   حَّت َوقاُلوا 
ُبوعً   ا م َن اأْلَْرض  يـَنـْ

حرف جر  
 اإلسراء وغاية

29  
أَْو   ُزْخُرف   م ْن  بـَْيٌت  َلَك  َيُكوَن  أَْو 
ل رُق ي  َك  نـُْؤم َن  َوَلْن  الَسماء   يف   تـَْرقى 

 نـَْقَرُؤهُ  َعَلْينا ك تاابً  تـُنَـز  لَ  حَّت 

حرف جر  
 اإلسراء وغاية

أَبـْرَُح    30 ال  ل َفتاُه  ُموسى  قاَل    حَّت َوإ ْذ 
َي ُحُقبً  أَبـُْلغَ   ا جَمَْمَع اْلَبْحَرْين  أَْو أَْمض 

حرف جر  
 الكهف  وغاية
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قاَل فَإ ن  اتـَبَـْعَتين  َفال َتْسئَـْلين  َعْن َشْيء     31
ْنُه ذ ْكرً  ُأْحد ثَ  حَّت   اَلَك م 

حرف جر  
 الكهف  وغاية

عَ   حَّت قاُلوا َلْن َنِْبََح َعَلْيه  عاك ف نَي    32  يـَْرج 
 إ لَْينا ُموسى 

حرف جر  
 طه  وغاية

33  
ْنُه   ْريَة  م    حَّت َوال يَزاُل اَلذ يَن َكَفُروا يف  م 

أَيْت يَـُهْم َعذاُب   أَتْت يَـُهمُ  أَْو  بـَْغَتًة  الَساَعُة 
 يـَْوم  َعق يم  

حرف جر  
 احلج وغاية

َأَحدً   34 ف يها  ملَْ جتَ ُدوا  َتْدُخُلوها    افَإ ْن  َفال 
 َلُكمْ  يـُْؤَذنَ  حَّت 

حرف جر  
 النور  وغاية

ن كاحً   35 ُدوَن  جيَ  ال  اَلذ يَن    اَوْلَيْستَـْعف ف  
 اَّلَلُ م ْن َفْضل ه   يـُْغن يَـُهمُ  حَّت 

حرف جر  
 النور  وغاية

  حَّت قاَل ما َخْطُبُكما قالَتا ال َنْسق ي    36
 الر  عاُء َوأَبُوان َشْيٌخ َكب ريٌ ُيْصد َر 

حرف جر  
 القصص  وغاية

37  
اْلُقرى   ُمْهل َك  َربَُّك  كاَن   حَّت َوما 

َرُسواًل   يـَبـَْعثَ  أُم  ها  َعَلْيه ْم    يف   ُلوا  يـَتـْ
 آيت نا 

حرف جر  
 القصص  وغاية

ه ْم   38 أَنـُْفس  َويف   اْْلفاق   آيت نا يف   َسُنر يه ْم 
 هَلُْم أَنَُه احلَْقُّ  يـَتَـَبنَيَ  حَّت 

حرف جر  
 فصلت  وغاية

ف داًء    39 َوإ َما  بـَْعُد  َمنًّا   َتَضعَ   حَّت فَإ َما 
 احْلَْرُب أَْوزاَرها 

حرف جر  
 حممد وغاية

ُلَوَنُكْم    40 اْلُمجاه د يَن   نـَْعَلمَ   حَّت َولَنَـبـْ
ُلَوا َأْخبارَُكمْ  ْنُكْم َوالَصاب ر يَن َونـَبـْ  م 

حرف جر  
 حممد وغاية

إ لَْيه ْم َلكاَن    ََتْرُجَ   حَّت َوَلْو َأهَنُْم َصَِبُوا    41
يمٌ  اَخريًْ   هَلُْم َواَّلَلُ َغُفوٌر َرح 

حرف جر  
 احلجرات وغاية

اأْلُْخرى   42 َعَلى  إ ْحدامُها  بـََغْت  فَإ ْن 
تـَْبغ ي   اَليت   أَْمر    َتف يءَ   حَّت َفقات ُلوا  إ ىل 

حرف جر  
 احلجرات وغاية
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 اَّللَ  

ملَْ َيُكن  اَلذ يَن َكَفُروا م ْن أَْهل  اْلك تاب    43
 اْلبَـي  َنةُ  أَتْت يَـُهمُ  حَّت َواْلُمْشر ك نَي ُمنـَْفك  نَي 

حرف جر  
 البينة  وغاية

 
 

 
 إعراب )حَّتى وما بعدها(

 {احْلَْرُب َأْوزارَها حَّتى َتَضعَ فَِإمىا َمنًّا بـَْعُد َوِإمىا ِفداًء يف قوله: }
 إعراهبا  الكلمة
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  وغاية حرف جر حَّتى 

نصبه   تضعَ  وعالمة  )حَّت(  بعد  وجواًب  املضمرة  أبن  منصوب  مضارع  فعل 
 الفتحة الظاهرة.

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. احلربُ 

 أوزارها
به  أوزار) مفعول  الظاهرة(:  الفتحة  نصبه  وعالمة  وهو منصوب   ،

و)مضاف جر  ها.  حمل  يف  السكون  على  مبين  متصل  ابرز  ضمري   :)
 مضاف إليه.  

 { صلة املوصول )َأْن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب.تضع احلرب أوزارهامجلة }
 َّت(. من )أن املضمرة( والفعل )تضع( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )ح واملصدر املؤول
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(: ابأللفمعتل اآلخر  مضارعجميء  -2  بعد )حَّتى
له من اإلعراب. حَّتى : )واثبت اإلعراب السكون ال حمل  (: حرف جر وغاية مبين على 

املقدرة على األلف  ( وعالمة نصبه الفتحة  حَّتى (: مضارع منصوب أبن املضمرة وجواًب بعد )الفعل)
 (. حَّتى ( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )حَّتى واملصدر املؤول من أن والفعل بعد ) .للتعذر

 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

44  
َن َلَك     حَّت َوإ ْذ قـُْلُتْم َي ُموَسى َلْن نـُْؤم 

 اَّلَلَ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكْم الَصاع َقةُ  نـََرى
حرف جر  

 وغاية
  البقرة

45  

ن سائ ُكْم  م ْن  َشَة  اْلفاح  أَيْت نَي  َوالاَليت  
فَإ ْن  ْنُكْم  م  أَْربـََعًة  َعَلْيه َن  فَاْسَتْشه ُدوا 

اْلبـُُيوت    يف   ُكوُهَن  فََأْمس   حَّت َشه ُدوا 
هَلَُن    يـَتَـَوفَاُهنَ  اَّلَلُ  جَيَْعَل  أَْو  اْلَمْوُت 

 َسب ياًل 

حرف جر  
 النساء وغاية

 
 )حَّتى وما بعدها(إعراب 

 { اَّللىَ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكْم الصىاِعَقةُ  حَّتى نـََرىَوِإْذ قـُْلُتْم اَي ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك يف قوله: }
 إعراهبا  الكلمة
 حرف جر وغاية مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

نصبه   نرى وعالمة  )حَّت(  بعد  وجواًب  املضمرة  أبن  منصوب  مضارع  فعل 
 الفتحة املقدرة على آخره للتعذر.

 )َأْن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب. احلريف { صلة املوصول نرى هللا ...مجلة }
 من )أن املضمرة( والفعل )نرى( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )حَّت(.  واملصدر املؤول

  



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
37 

(: مضارعجميء  -3  من األمثلة اخلمسة بعد )حَّتى
له من اإلعراب. حَّتى : )واثبت اإلعراب السكون ال حمل  (: حرف جر وغاية مبين على 

)الفعل) بعد  املضمرة وجواًب  نصبه  حَّتى (: مضارع منصوب أبن  النون؛ ألنه من  ( وعالمة  حذف 
اخلمسة )  .األمثلة  بعد  والفعل  أن  من  املؤول  اجلر حَّتى واملصدر  حبرف  جمرور  اسم  جر  حمل  يف   )

 (. حَّتى )
 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

َأَحد     46 م ْن  يـَُعل  مان   إ ََّنا    يـَُقوال  حَّت َوما 
َنةٌ   حَنُْن ف تـْ

حرف جر  
 وغاية

  البقرة

د  احْلَرام     47   حَّت َوال تُقات ُلوُهْم ع ْنَد اْلَمْسج 
 ف يه   يُقات ُلوُكمْ 

حرف جر  
 البقرة وغاية

َعْن    يـَُردُّوُكمْ   حَّت َوال يَزاُلوَن يُقات ُلوَنُكْم    48
 د ين ُكْم إ ن  اْسَتطاُعوا 

حرف جر  
 البقرة وغاية

49  
اْلُمْشر ك نَي   تـُْنك ُحوا  ُنوا  حَّت َوال    يـُْؤم 

َوَلْو   ُمْشر ك   م ْن  َخرْيٌ  ُمْؤم ٌن  َوَلَعْبٌد 
 أَْعَجَبُكمْ 

حرف جر  
 البقرة وغاية

50    َ اْلِب  تَناُلوا  حتُ بُّوَن    تـُْنف ُقوا  حَّت َلْن  َا  مم 
 َوما تـُْنف ُقوا م ْن َشْيء  فَإ َن اَّلَلَ ب ه  َعل يمٌ 

حرف جر  
 آل عمران وغاية

الَصالَة    51 تـَْقَربُوا  ال  آَمُنوا  اَلذ يَن  أَيُـَّها  ي 
 ما تـَُقوُلونَ  تـَْعَلُموا حَّت َوأَنـُْتْم ُسكارى  

حرف غاية  
 النساء وجر

52  

الَصالَة   تـَْقَربُوا  ال  آَمُنوا  اَلذ يَن  أَيُـَّها  ي 
تـَْعَلُموا ما تـَُقوُلوَن    حَّت َوأَنـُْتْم ُسكارى  

ُجنـُبً  َسب يل     ا َوال  عاب ر ي    حَّت إ الَ 
ُلوا   تـَْغَتس 

حرف جر  
 النساء وغاية

ُنوَن    53 يـُْؤم  ال  َوَرب  َك   حُيَك  ُموكَ   حَّت َفال 
نَـُهمْ   ف يما َشَجَر بـَيـْ

حرف جر  
 النساء وغاية



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
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54  
فـََتُكونُوَن   َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا  َلْو  َودُّوا 

َأْول ياَء   ُهْم  نـْ م  ُذوا  تـََتخ  َفال    حَّت َسواًء 
ُروا   يف  َسب يل  اَّللَ  يُهاج 

حرف جر  
 النساء وغاية

َمَعُهْم    55 تـَْقُعُدوا  يف    َُيُوُضوا  حَّت َفال 
ثْـُلُهمْ  اَحد يث  َغرْي ه  إ َنُكْم إ ذً   م 

حرف جر  
 النساء وغاية

56  
قـَْومً  ف يها  إ َن  ُموسى  ي  َجَبار يَن    اقاُلوا 

ْنها فَإ ْن    َُيُْرُجوا  حَّت َوإ اَن َلْن نَْدُخَلها   م 
ُلونَ  ْنها فَإ اَن داخ   َُيُْرُجوا م 

حرف جر  
 املائدة  وغاية

َشْيء    57 َعلى  َلْسُتْم  اْلك تاب   أَْهَل  ي  ُقْل 
يلَ  تُق يُموا حَّت   التَـْوراَة َواإْل جنْ 

حرف غاية  
 املائدة  وجر

58  
آيت نا   يف   َُيُوُضوَن  اَلذ يَن  رَأَْيَت  َوإ ذا 

ُهْم   َعنـْ يف    َُيُوُضوا  حَّت فََأْعر ْض 
 َحد يث  َغرْي ه  

حرف جر  
 األنعام  وغاية

59  
ُمَغري  ً  َيُك  ملَْ  اَّلَلَ  َن  أبَ  ن ْعَمًة   اذل َك 

قـَْوم    َعلى  ُوا  حَّت أَنـَْعَمها  ما    يـَُغري  
يٌع َعل يمٌ  ْم َوَأَن اَّلَلَ مسَ  ه  َنـُْفس   أب 

حرف جر  
 األنفال  وغاية

م ْن   60 َلُكْم  ما  ُروا  يُهاج  َومَلْ  آَمُنوا  َواَلذ يَن 
ُروا حَّت َواليَت ه ْم م ْن َشْيء    يُهاج 

حرف جر  
 األنفال  وغاية

61  

ْليَـْوم    َّللَ  َوال اب  ُنوَن اب  قات ُلوا اَلذ يَن ال يـُْؤم 
َوَرُسولُُه   ر  َوال حُيَر  ُموَن ما َحَرَم اَّلَلُ  اْْلخ 
أُوُتوا   اَلذ يَن  يَد يُنوَن د يَن احلَْق   م َن  َوال 

 اجلْ ْزيَةَ  يـُْعُطوا حَّت اْلك تاَب 

حرف جر  
 التوبة  وغاية

ُنوا   62 حرف جر   اْلَعذاَب اأْلَل يمَ  يـََرُوا حَّت َفال يـُْؤم 
 يونس وغاية

اْلَعذاَب   يـََرُوا  حَّت َلْو جاَءِْتُْم ُكلُّ آيَة   و   63
 اأْلَل يمَ 

حرف جر  
 يونس وغاية
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64  
اأْلَْرض    يف   َمْن  َْلَمَن  رَبَُّك  شاَء  َوَلْو 

يعً  مجَ  الَناَس    اُكلُُّهْم  ُتْكر ُه    حَّت أَفَأَْنَت 
 ُمْؤم ن نيَ  َيُكونُوا

حرف جر  
 يونس وغاية

َمَعُكْم    65 َلُه  أُْرس  َلْن    تـُْؤُتون    حَّت قاَل 
 م َن اَّللَ   اَمْوث قً 

حرف جر  
 يوسف  وغاية

ُ ما ب َقْوم     66 ُوا  حَّت إ َن اَّلَلَ ال يـَُغري   ما    يـَُغري  
ه مْ  َنـُْفس   أب 

حرف جر  
 الرعد  وغاية

67  
بـُُيواتً  َتْدُخُلوا  ال  آَمُنوا  اَلذ يَن  أَيُـَّها    ي 

بـُُيوت ُكْم   َوُتَسل  ُموا   َتْسَتْأن ُسوا  حَّت َغرْيَ 
 َعلى أَْهل ها

حرف جر  
 النور  وغاية

68  
َّللَ  َوَرُسول ه    ُنوَن اَلذ يَن آَمُنوا اب  إ ََّنَا اْلُمْؤم 
مَلْ   جام ع   أَْمر   َعلى  َمَعُه  كانُوا  َوإ ذا 

 َيْسَتْأذ نُوهُ  حَّت يَْذَهُبوا 

حرف جر  
 النور  وغاية

ُنوَن ب ه    69 حرف جر   اْلَعذاَب اأْلَل يمَ  يـََرُوا حَّت ال يـُْؤم 
 الشعراء  وغاية

قاَلْت ي أَيُـَّها اْلَمََلُ أَفْـُتوين  يف  أَْمر ي ما    70
 َتْشَهُدون   حَّت  اُكْنُت قاط َعًة أَْمرً 

حرف جر  
 النمل وغاية

َويـَْلَعُبوا    71 َُيُوُضوا    ُيالُقوا   حَّت َفَذْرُهْم 
 يـَْوَمُهُم اَلذ ي يُوَعُدونَ 

حرف جر  
 الزخرف وغاية

ف يه     ُيالُقوا  حَّت َفَذْرُهْم    72 اَلذ ي  يـَْوَمُهُم 
 ُيْصَعُقونَ 

حرف جر  
 الطور وغاية

َواْلبَـْغضاُء   73 اْلَعداَوُة  َنُكُم  َوبـَيـْ َننا  بـَيـْ َوبَدا 
ُنوا حَّت  اأَبَدً  َّللَ  َوْحَدهُ  تـُْؤم   اب 

حرف جر  
 املمتحنة  وغاية

َمْن   74 َعلى  تـُْنف ُقوا  يـَُقوُلوَن ال  اَلذ يَن  ُهُم 
 يـَنـَْفضُّوا حَّت ع ْنَد َرُسول  اَّللَ  

حرف جر  
 املنافقون وغاية
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َويـَْلَعُبوا    75 َُيُوُضوا    ُيالُقوا   حَّت َفَذْرُهْم 
 يـَْوَمُهُم اَلذ ي يُوَعُدونَ 

حرف جر  
 املعارج  وغاية

 
 

 إعراب )حَّتى وما بعدها(
 { يـَْوَمُهُم الىِذي يُوَعُدونَ  حَّتى ُيًلُقواَفَذْرُهْم ََيُوُضوا َويـَْلَعُبوا قوله: }يف 
 إعراهبا  الكلمة
 حرف جر وغاية مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

 ُيًلُقوا

نصبه   وعالمة  )حَّت(  بعد  وجواًب  املضمرة  أبن  منصوب  مضارع  فعل 
 ألنه من األمثلة اخلمسة.   ؛حذف النون 

اجلماعة) رفع  واو  حمل  يف  السكون  على  مبين  متصل  ابرز  ضمري   :)
 فاعل. 

 )َأْن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب. احلريف { صلة املوصوليًلقوا ...مجلة }
من )أن املضمرة( والفعل )يالقوا( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر  واملصدر املؤول

 )حَّت(. 
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(:مضارع جميء  -4  متصل بنون النسوة )مبين( بعد )حَّتى
له من اإلعراب. حَّتى : )واثبت اإلعراب السكون ال حمل  (: حرف جر وغاية مبين على 

واملصدر املؤول من أن    .مبين على السكون التصاله بنون النسوة، يف حمل نصب  (: مضارع  الفعل)
 (. حَّتى ( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )حَّتى والفعل بعد )

 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

  يـُْؤم نَ  حَّت َوال تـَْنك ُحوا اْلُمْشر كات    76
حرف جر  

 وغاية
  البقرة

77  
َوال  يض   اْلَمح  يف   الن  ساَء  فَاْعَتز ُلوا 

 َيْطُهْرنَ  حَّت تـَْقَربُوُهَن 
حرف جر  

 البقرة وغاية

78  
فَأَْنف ُقوا   ََحْل   أُوالت   َعَلْيه َن َوإ ْن ُكَن 

 ََحَْلُهنَ َيَضْعَن  حَّت 
حرف جر  

 الطالق وغاية

 
 إعراب )حَّتى وما بعدها(

 {حَّتى َيْطُهْرنَ فَاْعَتزُِلوا النِيساَء يف اْلَمِحيِض َوال تـَْقَربُوُهنى يف قوله: }
 إعراهبا  الكلمة
 حرف جر وغاية مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

 َيْطُهْرنَ 
(: فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة، يف حمل يطهر)

( . ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نون النسوة  (:  النون نصب 
 رفع فاعل. 

 )َأْن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب.احلريف { صلة املوصول ... يطهرنمجلة }
( يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر يطهرمن )أن املضمرة( والفعل ) واملصدر املؤول

 )حَّت(. 
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( مباشرة اليت مبعىن )إىل(.جميء فعل ماٍض بعد  -5  )حَّتى
، وقد تكون يف  -وإن جاء بعدها فعٌل ماض    -فاألصُل إذا كانت مبعىن )إىل( أن تكون جارة  

 بعض األحيان  ليست مبعىن )إىل(؛ فتكون ابتدائية. 
فإذا كانت )حَّت( جارة؛ ألهنا مبعىن )إىل( فإن املصدر املؤول من أن والفعل املاضي يف حمل 

 جمرور حبرف اجلر )حَّت(. جر اسم 
 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

 َأاتُهمْ   حَّت َفَصَِبُوا َعلى ما ُكذ  بُوا َوأُوُذوا    1
 َنْصُران َوال ُمَبد  َل ل َكل مات  اَّللَ  

حرف جر  
  األنعام  وغاية

قـَْبل ه ْم    2 م ْن  اَلذ يَن   حَّت َكذل َك َكَذَب 
 أَبَْسنا  ذاُقوا

حرف جر  
  األنعام  وغاية

حرف جر   َعَفْوا حَّت مُثَ بََدْلنا َمكاَن الَسي  َئة  احلََْسَنَة   3
 األعراف  وغاية

4  
َلَك   َوقـََلُبوا  قـَْبُل  م ْن  َنَة  اْلف تـْ ابـْتَـَغُوا  َلَقد  

اَّللَ    جاءَ   حَّت اأْلُُموَر   أَْمُر  َوَظَهَر  احلَْقُّ 
 َوُهْم كار ُهونَ 

حرف جر  
  التوبة  وغاية

اْختَـَلُفوا    5 َرَبَك    جاَءُهمُ   حَّت َما  إ َن  اْلع ْلُم 
نَـُهْم يـَْوَم اْلق ياَمة   ي بـَيـْ  يـَْقض 

حرف جر  
  يونس وغاية

َدْعواُهْم    6 ت ْلَك  زاَلْت   َجَعْلناُهمْ   حَّت َفما 
يدً   خام د ينَ  اَحص 

حرف جر  
  األنبياء  وغاية

َوآابَءُهْم    7 هُؤالء   َمتَـْعنا    طالَ   حَّت َبْل 
ُم اْلُعُمرُ   َعَلْيه 

حرف جر  
  األنبياء  وغاية

ْخر يًّ    8 س  ذ ْكر ي   أَْنَسوُْكمْ   حَّت فَاََتَْذَُتُوُهْم 
ُهْم َتْضَحُكونَ  نـْ ُتْم م   وَُكنـْ

حرف جر  
  املؤمنون وغاية

الذ  ْكَر   َنُسوا  حَّت َولك ْن َمتَـْعتَـُهْم َوآابَءُهْم    9
 ا بُورً  اوَكانُوا قـَْومً 

حرف جر  
  الفرقان وغاية
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َمناز َل    10 َقَدْرانُه   عادَ   حَّت َواْلَقَمَر 
 َكاْلُعْرُجون  اْلَقد مي  

حرف جر  
  يس وغاية

ذ ْكر    11 َعْن  اخلَْرْي   ُحَب  َأْحبَـْبُت  إ ين    َفقاَل 
حلْ جاب   َتواَرتْ  حَّت َريب     اب 

حرف جر  
  ص وغاية

َوآابَءُهْم    12 َمتَـْعُت هُؤالء    حَّت جاَءُهمُ َبْل 
 احلَْقُّ َوَرُسوٌل ُمب نيٌ 

حرف جر  
  الزخرف وغاية

13    ُّ اأْلَماين  اَّللَ     جاءَ   حَّت َوَغرَْتُكُم  أَْمُر 
َّللَ  اْلَغُرورُ   َوَغرَُكْم اب 

حرف جر  
  احلديد وغاية

حرف جر   اْلَيق نيُ  َأاتانَ  حَّت   14
  املدثر وغاية

حرف جر   اْلَمقاب رَ ُزْرمُتُ  حَّت   15
  التكاثر  وغاية

 
 إعراب )حَّتى وما بعدها(

 {َأْمُر اَّللِى َوَغرىُكْم اِبَّللِى اْلَغُرورُ  حَّتى جاءَ َوَغرىْتُكُم اأْلَماين  قوله: }يف 
 إعراهبا  الكلمة
 حرف جر وغاية مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

 جاء أمر هللا 

 (: فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر.  جاء)
 (: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وهو مضاف. أمر)
(: اسم اجلالل مضاف إليه جمرور على التعظيم وعالمة جره الكسرة هللا)

 الظاهرة. 
 ومجلة }جاء أمر هللا{ صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب. 

 ر حبرف اجلر )حَّت(. واملصدر املؤول من أن والفعل )جاء( يف حمل جر اسم جمرو 
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( االبتدائية  موضًعا(. 42)  يف القرآن الكرمي اثلثًا: )حَّتى
 : يف القرآن الكرمي صور جميئها

قد تكون حرف جر وغاية، وقد تكون حرف ابتداء، )  )حَّت( + إذا + فعل ماض   -
 .)  فيجوز الوجهان 

- .  . (ابتدائية)األصل فيها أن تكون  )حَّت( + إذا + ما + فعل ماض 
( + إذا + فعل ماٍض: -1  )حَّتى
 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

1  
حَتُسُّوهَنُْم  إ ْذ  َوْعَدُه  اَّلَلُ  َصَدَقُكُم  َوَلَقْد 

ْلُتمْ  حَّت ِب  ْذن ه     َوتَناَزْعُتْم يف  اأْلَْمر   إ ذا َفش 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
  آل عمران

2  
اْلَيتامى   بـََلُغوا  حَّت َوابـْتَـُلوا  الن  كاَح   إ ذا 

ُرْشدً  ُهْم  نـْ م  آَنْسُتْم  إ لَْيه ْم   افَإ ْن  فَاْدفـَُعوا 
 أَْمواهَلُمْ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 النساء

3  
الَسي  ئات    يـَْعَمُلوَن  ل َلذ يَن  التَـْوبَُة  َولَْيَست  

َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل إ ين     إ ذا َحَضرَ   حَّت 
 تـُْبُت اْْلنَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 النساء

4  
ا   ُنوا ِب  يـََرْوا ُكَل آيَة  ال يـُْؤم  إ ذا    حَّت َوإ ْن 

إ ْن   جاُؤكَ  اَلذ يَن َكَفُروا  يـَُقوُل  جُياد ُلوَنَك 
 هذا إ الَ َأساط رُي اأْلََول نيَ 

حرف  
 األنعام  ابتداء

5  
اَّللَ    ب ل قاء   اَلذ يَن َكَذبُوا  َر  َخس   حَّت َقْد 

الَساَعُة بـَْغَتًة قاُلوا ي َحْسَرتَنا    إ ذا جاَءِْتُمُ 
 َعلى ما فـََرْطنا ف يها 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األنعام 

6  
َفر ُحوا  حَّت  بـَْغَتًة    إ ذا  َأَخْذانُهْم  أُوُتوا  ا  مب 

 فَإ ذا ُهْم ُمْبل ُسونَ 
  حرف ابتداء
 األنعام  أو جر وغاية 
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7  
َعَلْيُكْم  ُل  َويـُْرس  ع باد ه   فـَْوَق  ُر  اْلقاه  َوُهَو 

جاءَ   حَّت َحَفظًَة   اْلَمْوُت   إ ذا  َأَحدَُكُم 
 تـََوفـَْتُه ُرُسلُنا َوُهْم ال يـَُفر  ُطونَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األنعام 

8  
جاَءِْتُمْ   حَّت  قاُلوا   إ ذا  يـَتَـَوفـَْوهَنُْم  ُرُسلُنا 

ُتْم َتْدُعوَن م ْن ُدون  اَّللَ    أَْيَن ما ُكنـْ

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األعراف 

9  
اَدارَُكوا    حَّت  يعً إ َذا  مجَ  قاَلْت    اف يها 

َأَضلُّوان  هُؤالء   َربَنا  ُوالُهْم  أل  ُأْخراُهْم 
ْعفً  فَآِت  ْم َعذاابً   م َن الَنار   اض 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األعراف 

10  
ُسْقناُه ل بَـَلد    ث قااًل   َسحاابً   إ ذا أَقـََلتْ   حَّت 

م ْن   ب ه   فََأْخَرْجنا  اْلماَء  ب ه   فَأَنـْزَْلنا  َمي  ت  
 ُكل   الَثَمرات  

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األعراف 

11  
ُخل  ُفوا   اَلذ يَن  الَثالثَة   إ ذا    حَّت َوَعَلى 

َرُحَبْت    ضاَقتْ  ا  مب  اأْلَْرُض  َعَلْيه ُم 
ْم أَنـُْفُسُهمْ   َوضاَقْت َعَلْيه 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 التوبة 

12  
ُتمْ   حَّت  ِب  ْم   إ ذا ُكنـْ َوَجَرْيَن  اْلُفْلك   يف  

ر يٌح   جاَءِْتا  ا  ِب  َوَفر ُحوا  طَي  َبة   ب ر يح  
 عاص فٌ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 يونس

13  
اأْلَْرُض ُزْخرَُفها َوازَيـََنْت    إ ذا َأَخَذت    حَّت 

َأاتها   َعَلْيها  قاد ُروَن  َأهَنُْم  أَْهُلها  َوَظَن 
 أَْمُران لَْياًل 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 يونس

14  
اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت أَنَُه ال   إ ذا أَْدرََكهُ   حَّت 

 إ لَه إ الَ اَلذ ي آَمَنْت ب ه  بـَُنوا إ ْسرائ يلَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 يونس
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15  
جاءَ   حَّت  قـُْلَنا    إ ذا  التَـنُّوُر  َوفاَر  أَْمُران 

ْل ف يها م ْن ُكل   َزْوَجنْي  اثـَْننْي    اَحْ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 هود 

16  
اْستَـْيَأسَ   حَّت  َقْد    إ َذا  َأهَنُْم  َوظَنُّوا  الرُُّسُل 

 ُكذ بُوا جاَءُهْم َنْصُران 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 يوسف 

17  
يف  الَسف يَنة  َخَرقـََها    إ َذا رَك َبا  حَّت فَاْنطََلَقا  

ْئَت   ج  َلَقْد  أَْهَلَها  ل تـُْغر َق  َأَخَرقْـتَـَها  قَاَل 
ًئا إ ْمرًا  َشيـْ

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

18  
َلق يا   حَّت فَاْنطََلقا   قاَل    اُغالمً   إ ذا  فـََقتَـَلُه 

 زَك َيةً  اأَقـَتَـْلَت نـَْفسً 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

أَْهَل قـَْريَة  اْسَتْطَعما    إ ذا أَتَيا  حَّت فَاْنطََلقا    19
 أَْهَلها فَأَبـَْوا

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

20  
بـََلغَ   حَّت  َوَجَدها   إ ذا  الَشْمس   َمْغر َب 

َئة    تـَْغُرُب يف  َعنْي  َحَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

21  
بـََلغَ   حَّت  َوَجَدها    إ ذا  الَشْمس   َمْطل َع 

ا  ُدوهن  م ْن  هَلُْم  جَنَْعْل  ملَْ  قـَْوم   َعلى  َتْطُلُع 
رتًْ   اس 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

22  
بـََلغَ   حَّت  م ْن    إ ذا  َوَجَد  الَسَدْين   َبنْيَ 

 ال َيكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْواًل  اُدوهن  ما قـَْومً 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 
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23  
قاَل    ساوى  إ ذا  حَّت  الَصَدَفنْي   َبنْيَ 

 انـُْفُخوا 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

24  
انـُْفُخوا   قاَل    اانرً   َجَعَلهُ   إ ذا  حَّت قاَل 

 ا آُتوين  أُْفر ْغ َعَلْيه  ق ْطرً 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

25  
اْلَعذاَب   رَأَْوا  إ ذا  حَّت  إ َما  يُوَعُدوَن  ما 

 َوإ َما الَساَعةَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الكهف 

26  
َوُهْم    إ ذا  حَّت  َوَمْأُجوُج  أَيُْجوُج  فُت َحْت 

ُلونَ   م ْن ُكل   َحَدب  يـَْنس 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األنبياء 

ْلَعذاب  إ ذا ُهْم   َأَخْذان   إ ذا  حَّت   27 ُمرْتَف يه ْم اب 
 جَيَْأُرونَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 املؤمنون

28  
ابابً   فـََتْحنا  إ ذا  حَّت  َعذاب    َعَلْيه ْم  ذا 

 َشد يد  إ ذا ُهْم ف يه  ُمْبل ُسونَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 املؤمنون

29  
قاَل َرب      جاءَ   إ ذا  حَّت  اْلَمْوُت  َأَحَدُهُم 

ُعون    اْرج 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 املؤمنون

30  
ئً   جاَءهُ   إ ذا  حَّت  َشيـْ ْدُه  اَّلَلَ    املَْ جيَ  َوَوَجَد 

سابَُه َواَّلَلُ َسر يُع احلْ ساب    ع ْنَدُه فـََوفَاُه ح 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 النور 
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31  
َعلى واد  الَنْمل  قاَلْت ََّنَْلٌة   أَتـَْوا  إ ذا  حَّت 

 ي أَيُـَّها الَنْمُل اْدُخُلوا َمساك َنُكمْ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 النمل

32  
َوملَْ    جاؤُ   إ ذا  حَّت  ييت   ِب  َأَكَذبـُْتْم  قاَل 

ا ع ْلمً  ُتْم تـَْعَمُلونَ  احتُ يُطوا ِب   أََما ذا ُكنـْ

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 النمل

33  
َعْن قـُُلوِب  ْم قاُلوا ماذا قاَل    فـُز  عَ   إ ذا  حَّت 

 َربُُّكْم قاُلوا احلََْق َوُهَو اْلَعل يُّ اْلَكب ريُ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 سبإ 

34  
فُت َحْت أَْبواُِبا َوقاَل هَلُْم    جاُؤها  إ ذا  حَّت 

ُلوَن   يـَتـْ ْنُكْم  م  ُرُسٌل  أَيْت ُكْم  أملَْ  َخَزنـَُتها 
 َعَلْيُكْم آيت  َرب  ُكمْ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الزمر 

35  
َوقاَل    جاُؤها  إ ذا  حَّت  أَْبواُِبا  َوفُت َحْت 

ُتْم   ط بـْ َعَلْيُكْم  َسالٌم  َخَزنـَُتها  هَلُْم 
 فَاْدُخُلوها خال د ينَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الزمر 

36  
م ْن    َهَلكَ   إ ذا  حَّت  اَّلَلُ  َعَث  يـَبـْ َلْن  قـُْلُتْم 

 بـَْعد ه  َرُسواًل 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 غافر 

37  
َنَك   جاَءان  إ ذا  حَّت  قاَل ي لَْيَت بـَْيين  َوبـَيـْ

 بـُْعَد اْلَمْشر َقنْي  فَب ْئَس اْلَقر ينُ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 الزخرف

38  
َسَنًة    بـََلغَ   إ ذا  حَّت  أَْربَع نَي  َوبـََلَغ  َأُشَدُه 

 قاَل َرب   أَْوز ْعين  َأْن َأْشُكَر ن ْعَمَتكَ 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 األحقاف
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39  
الر  قاب   َفَضْرَب  اَلذ يَن َكَفُروا  َلق يُتُم  فَإ ذا 

ُتُموُهمْ  إ ذا حَّت   َفُشدُّوا اْلَواثقَ  أَْثَخنـْ

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 حممد

40  
ل َلذ يَن   َخَرُجوا  إ ذا  حَّت  قاُلوا  ع ْند َك  م ْن 

 ا أُوُتوا اْلع ْلَم ماذا قاَل آن فً 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 حممد

41  
ما يُوَعُدوَن َفَسيَـْعَلُموَن َمْن    رَأَْوا  إ ذا  حَّت 

رً   ا َوأََقلُّ َعَددً  ا َأْضَعُف انص 

حرف  
أو   ابتداء

 جر وغاية 
 اجلن 

 

 

 
( ابتدائية  إعراب )حَّتى وما بعدها(  على أساس أن )حَّتى

 {ِمْن ِعْنِدَك قاُلوا لِلىِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم ماذا قاَل آنًِفا حَّتى ِإذا َخَرُجوا قوله: }يف 
 إعراهبا  الكلمة
 حرف ابتداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

زمان،   إذا  ظرف  نصب  حمل  يف  السكون  على  مبين  جازم  غري  شرط  اسم 
 متعلق جبوابه، وهو مضاٌف.  

 َخَرُجوا 
 التصاله بواو اجلماعة.   الظاهر؛ (: فعل ماض  مبين على الضمخرج)
(: واو اجلماعة ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع الواو)

 فاعل. 
   يه. { يف حمل جر مضاف إلخرجوا ...مجلة }
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( + إذا + ما + فعل ماٍض. -2  )حَّتى
 رقم اآلية اسم السورة  النوع  املوضع م

42  
مَسُْعُهْم   ما جاُؤها   إ ذا  حَّت  َعَلْيه ْم  َد  َشه 

ا كانُوا يـَْعَمُلونَ   َوأَْبصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم مب 
حرف  
 ابتداء

  فصلت 

 

 
 

( ابتدائية  إعراب )حَّتى وما بعدها(  على أساس أن )حَّتى
 { َشِهَد َعَلْيِهْم مَسُْعُهْم َوأَْبصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم مبا كانُوا يـَْعَمُلونَ  جاءوهاحَّتى ِإذا ما قوله: }يف 

 إعراهبا  الكلمة
 حرف ابتداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

زمان،   إذا  ظرف  نصب  حمل  يف  السكون  على  مبين  جازم  غري  شرط  اسم 
 متعلق جبوابه، وهو مضاٌف.  

   حرف زائد للتوكيد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما 

 جاءوها 
 التصاله بواو اجلماعة.   ؛(: فعل ماض  مبين على الضم الظاهرجاءوها)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. الواو)
 (: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.ها)

 { يف حمل جر مضاف إليه.  جاءوها ...مجلة }
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( رابًعا  (.مل ترد يف القرآن الكرمي كل  ه) العاطفة : )حَّتى
 ( حرف عطف أبربعة شروط؛ كالتايل:  حَّتى تكون )

األو  أالشرط  مضمرًال:  ال  ظاهرًا،  امسًا  يكون  الناس  ):  حنو.  ن  ،  (األطفال  حَّتى حضر 
  .( يف هذا املثال )األطفال( اسم ظاهر، ال ضمري حَّتى ) فاملعطوف بـ

 . أن يكون املعطوف ِبا امسًا، ال فعاًل الثاين: الشرط 
أ  لشرطا عليه  الثالث:  املعطوف  من  بعًضا  بعدها(  الواقع  )االسم  ِبا  املعطوف  يكون  ن 

أكلت )  –  (األطفال  حَّت حضر الناس  )  –  (األنبياء   حَّت الناس    )ميوتُ :  حنو)االسم الواقع قبلها(؛  
 (. رأسها  حَّت السمكة 
قبلها الرابع:  لشرط  ا ملا  املعطوف ِبا غايًة  يكون  هنايته    –  أن  الشيء  :  كقولك  ؛–وغاية 

 . (األنبياء حَّتى الناس  ميوت)
اليت ذكرانها:  الشروط األربعة  فيه هذه  توفرت  الناس  )  ومثال  (. فكلمة األنبياءُ حَّتى  ميوُت 

 فيه معىن الغاية(. –جزء من كل قبلها  –ظاهر   –)اسم (: األنبياء)

 
 

 . (األنبياءُ  حَّتى ميوت الناُس )إعراب: 
 إعراهبا  الكلمة
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   ميوت
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   الناس 
 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى  
 اسم معطوف بـ )حَّت( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  األنبياء 
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 املبحث الثالث 
  األمثلةتطبيقات على بعض 

 وفًقا لرأي البصريني
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 املبحث الثالث 
  األمثلةتطبيقات على بعض 

 وفًقا لرأي البصريني
 .)يقوُل(على قراءة من قرأ بضم )الالم( يف  {يقوُل الرسولُ  حَّتى } -1

 إعراهبا  الكلمة
 حرف ابتداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   يقولُ 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   الرسول 

 
 
 . {يـُْؤِمنى  حَّتى َوال تَنك ُحوا اْلُمْشر َكات  } -2

 إعراهبا  الكلمة
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. وغاية حرف جر  حَّتى 

 يؤمنى 
)يؤمْنَن(: فعل مضارع مبين على السكون التصاله بـ )نون النسوة(، وهو  

 (.  حَّت يف حمل نصب بـ )أن املضمرة( بعد ) 
 )نون النسوة(: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل. 

 (. حَّتى والفعل يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )املضمرة واملصدر املؤول من أن 
   ..{ صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من اإلعراب..ومجلة }يؤمن
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 تشهدونَـــــنـــِـــي  حَّتى =  {تشهدونِ   حَّتى } إعراب -3
 )تشهدونـ ــــي(. حذفت النون بعد الواو بسبب النصب.  -1
2-  )  حذفت يء املتكلم بعد )نون الوقاية( ألغراض  داللية. )تشهدون 

 إعراهبا  الكلمة
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  وغاية حرف جر  حَّتى 

 تشهدونِ 

( وعالمة نصبه حذف  حَّت منصوب بـ )أن املضمرة( بعد )  فعل مضارع 
 النون نيابة عن الفتحة؛ ألنه من األمثلة اخلمسة. 

اجلماعة( رفع  )واو  حمل  يف  السكون  على  مبين  متصل  ابرز  ضمري   :
 فاعل. 
 : للوقاية حرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  )النون( 

 مفعول به.  احملذوفة يف حمل نصب )ايء املتكلم(:
صلة املوصول احلريف )أن املضمرة( ال حمل هلا من    ..{.ومجلة }تشهدونِ 

املؤولاإلعراب.   اسم    واملصدر  جر  حمل  يف  والفعل  املضمرة  أن  من 
 (. حَّت جمرور حبرف اجلر )
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 (. أكلت السمكة حّت ذيلهااألوجه اإلعرابية لقولنا: ) -4
 ها  ذيلُ   حَّتى أكلُت السمكَة  ذيَلها   حَّتى أكلُت السمكَة  ذيِلها   حَّتى أكلُت السمكَة 

 أكلت السمكة َوذيلها مأكولٌ  أكلُت السمكة وأكلُت ذيَلها أكلت السمكة إىل ذيلها 
على حَّتى  مبين  جر  حرف   :

من   له  حمل  ال  السكون 
جمرور  ذيلاإلعراب.   اسم   :

( وعالمة جره  حَّت حبرف اجلر )
 الكسرة الظاهرة. 

مبين على  حَّتى  : حرف عطف 
من   له  حمل  ال  السكون 

معطوف  ذيلاإلعراب.   اسم   :
منصوب   )السمكة(  على 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

على حَّتى  مبين  ابتداء  حرف   :
من   له  حمل  ال  السكون 

 اإلعراب.  
مبتدأ.  ذيل حمذوف  :  وخِبه 

 تقديره كلمة )مأكول(.

أكلُت السمكَة وأكلُت   وأكلُت ذيلها أكلُت السمكة  أكلت السمكة دون الذيل 
 الذيَل أيًضا

 

 
 
 أحاديث نبوية جوىز فيها العلماُء األوجه الثًلثة أو بعضها.   -5

رضي هللا  -من حديث عائشة  ،  –  رَحهما هللا  –ا رواه البخاري ومسلم  ماحلديث األول:  
ما من مصيبة تصيب املسلم إال كَفر هللا  : "-صلى هللا عليه وسلم    –قالت: قال رسول هللا    -عنها

 ". ِبا عنه حّت الشوكة يشاكها
 فيجوز أن ننطقها: )حّت الشوكُة(، و)حّت الشوكة (. 

 ( يشاكها إعراب: )حَّت الشوكُة 
 إعراهبا  الكلمة
 حرف ابتداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حَّتى 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.   الشوكةُ 
 مجلة )يشاكها( يف حمل رفع خرب للمبتدأ )الشوكة(.

 



( يف القرآن الكرميكتاب   مواضع )حَّتى
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
56 

 
 إعراب: )حَّت الشوكِة ...( 

 إعراهبا  الكلمة
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حرف جر حَّتى 

 اسم جمرور حبرف اجلر )حَّت( وعالمة جره الكسرة الظاهرة. الشوكةِ 

 
 

، من حديث سعد بن أيب وقاص  –  رَحهما هللا  –ما رواه البخاري ومسلم  :  احلديث الثاين
تـُْنف ق نفقة تبتغي ِبا وجه هللا إال  ولست  ":  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا    -رضي هللا عنه-

ْرَت ِبا حّت اللقمة جتعلها يف يف  امرأتك   ."ُأج 
 فيجوز أن ننطقها: )حّت اللقمُة(، و)حّت اللقمَة(. 

 إعراب: )حَّت اللقمُة جتعلها ...( 
 إعراهبا  الكلمة
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حرف ابتداء  حَّتى 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اللقمةُ 
 مجلة )جتعلها ...( يف حمل رفع خرب للمبتدأ )اللقمة(.

 
 

 إعراب: )حَّت اللقمَة ...( 
 إعراهبا  الكلمة
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حرف عطف حَّتى 

 اسم معطوف على )نفقًة( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. اللقمةَ 
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 اخلامتة 
يف   تدريسه  لنا  ويسر  الكتاب  هذا  شرح  رزقنا  الذي  العاملني،  رب  هلل  علمي  احلمد  جملس 

القرآن الكرميأأن  ، وقد اجتهدُت يف هذا الكتاب  واحد بـ )حَّت( يف  يتعلق  ، ويف كل  ه  وضح كل ما 
   اللغة العربية بشكل عام، وأنواعها بني البصريني والكوفيني.

فمن   توفيق  من  ِبذا  فما كان  ينفع  أن  وأسأل هللا  فمين،  نسيان  أو  زلل  من  وما كان  هللا، 
 الكتاب وأن ُيكتب له القبول واالنتشار.

أغسطس  2هـ =  1443حمرم  4الثالاثء )يوم يف  الثانية كتابة الطبعة وقد مت االنتهاء من  
 ابلقاهرة.    م(2022

 
 كتبه 

 حممد عبد الشايف مكاوي
 مصر  –القاهرة 

 واتس آب 
00201274873065 
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 حمتوى الكتاب 
 الصفحة  املوضع

 6 مقدمة 
 9 أسئلة شائعة 

 11 التمهيد 
 11 أواًل: خريطة البناء واإلعراب يف النحو العريب

 12 العربيةاثنًيا: أشهر أنواع احلروف يف اللغة 
 13 اثلثًا: حساب اجلَُمل الكبري

 14 رابًعا: قواعد أساسية لفهم حروف املعاين
 15 كم عدد حروف املعاين؟   -1
 15 ما القاعدة العامة لبناء حروف املعاين؟  -2
 15 ما عالمات بناء حروف املعاين؟   -3
 18 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟   -4
 19 ما أنواع حروف املعاين؟  -5

 19 احلروف األحادية والثنائية والثالثية والرابعية واخلماسية.   -
 20 احلروف العاملة والعاطلة.  -
 21 احلروف الثابتة واملتغرية واملشرتكة.  -

 املبحث األول
)  بني البصريني والكوفيني   أنواع )حَّتى

23 

 24 أواًل: أنواع )حَّت( عند البصريني.
 25 اثنًيا: أمثلة لكل نوع  من أنواع )حَّت( عند البصريني.

 26 اثلثًا: أنواع )حَّت( عند الكوفيني.
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 الثاين املبحث 
  )  دراسة مواضع )حَّتى

 عند البصريني الرابعيةيف القرآن الكرمي وفًقا للتقسيمة 
28 

 29 .أواًل: )حَّت( اجلارة لالسم يف القرآن الكرمي
 30 . اثنًيا: )حَّت( اجلارة للمصدر املؤول يف القرآن الكرمي

 31 . جميء فعل صحيح اْلخر أو معتل اْلخر ابلواو أو الياء بعد )حَّت(  -1
 36 معتل اْلخر ابأللف بعد )حَّت(. جميء فعل  -2
 37 جميء فعل من األمثلة اخلمسة بعد )حَّت(.  -3
 41 . جميء فعل متصل بنون النسوة )مبين( بعد )حَّت( -4
 42 جميء فعل ماض  بعد )حَّت( مباشرة اليت مبعىن )إىل(. -5

 44 .يف القرآن الكرمي اثلثًا: )حَّت( االبتدائية 
1- .  44 )حَّت( + إذا + فعل ماض 
2-  .  50 )حَّت( + إذا + ما + فعل ماض 

 51 .آن الكرمي القر يف غري رابًعا: )حَّت( العاطفة
 الثالث املبحث 

 تطبيقات على بعض األمثلة
 وفًقا لرأي البصريني 

52 

 53 حَّت يقوُل الرسوُل على قراءة من قرأ بضم )الالم( يف )يقوُل(.  -1
 53 . {حَّت يـُْؤم نَ َوال تَنك ُحوا اْلُمْشر َكات  } -2
 54 إعراب }حَّت تشهدون { = حَّت تشهدونَـــــنــــ ــي. -3
 55 األوجه اإلعرابية لقولنا: )أكلت السمكة حّت ذيلها(.  -4
 55 أحاديث نبوية جَوز فيها العلماُء األوجه الثالثة أو بعضها.   -5

 58 اخلامتة
 60 حمتوى الكتاب

 


