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 حتى 

 تنصرف على أربعة أوجه 

(  5جارة نحو قولك قمت حتى الليل ومنه قوله تعالى: }َسََلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر{ ) .1

 سورة القدر 

. وعاطفة نحو: قدم الناس حتى المشاة وخرج الناس حتى األمير وتقول إن فَلنا ليصوم  2

الصوم فتكون حتى غاية بمعنى إلى   األيام حتى يوم الفطر ويجوز النصب ألنه ال يدخل في 

 وال يكون عطفا في هذه المسألة 

. وناصبة للفعل نحو: سرت حتى أدخل المدينة بمعنى سرت إلى أن أدخل المدينة وتقول  3

 صليت حتى أدخل الجنة بمعنى صليت كي أدخل الجنة فهي تنصب بمعنى إلى أن وكي 

 . وحرف من حروف االبتداء نحو قول الشاعر:4

 با حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشعفواعج 

وكقولك كلمته في األمر حتى يميل فيه، أو حتى يميل على الحال فهذه ترفع الفعل بعدها،  

 وكذلك قولك قد لج في أمره حتى أظنه خارجا تخبر عن ظن واقع في حال كَلمه فترفع

 لى االستئناف. وهذه التي هي حرف من حروف االبتداء يقع بعدها االسم والفعل ع

 

 رويد

 ورويد تصرف على أربعة أوجه 

 . إسم للفعل نحو قول الشاعر: 1

 رويد عليا جد ما ثدي أمهم إلينا ولكن بعضهم متيامن

 كأنه قال أرود عليا أي أمهل وعلى هذا قبيله . 

 . وصفة نحو: ساروا سيرا رويدا ورويدا صفة ل سيرا كأنك قلت ساورا سيرا مترفقا.2

رحل القوم رويدا تنصب رويدا على الحال من القوم كأنك قلت رحلوا   . وحال نحو:3

 متمهلين. 

وبمعنى المصدر نحو: رويَد نفِسه تكون مضافة فتنصب بفعل محذوف كقوله تعالى: }   4

قَاِب { )  ( سورة محمد.4فََضْرَب الر ِ

ولو فصلتها من اإلضافة لقلت: على هذا رويداً نفَسه فأعربت ونونت كما تقول ضربا زيدا  

 فكأنك قلت أرود رويدا . 

 

فأما التي هي اسم للفعل فمبنية على الفتح ال يدخلها التنوين ألجل البناء وال تضاف كما 

تدخل   قال رويد عليا، تصرف الحروف وتصرف الحروف فيما تدخل عليه على سبعة أوجه

على االسم وحده نحو األلف والَلم في قولك الرجل والغَلم وتدخل على الفعل وحده نحو  

السين وسوف من قولك سوف يفعل وسيفعل وتدخل على الجملة وحدها نحو ألف  

االستفهام في قولك أقام زيد وحرف الجحد في قولك ما ذهب عمرو وتدخل على االسم 

رو وزيد وتدخل على الفعل لتعقده بفعل آخر نحو قولك لتعقده باسم آخر نحو قولك قام عم

مررت برجل يقوم ويقعد. وتدخل على الجملة لتعقدها بجملة أخرى نحو قولك إن قدم زيد 



2 

 

خرج عمرو وكان األصل قدم زيد خرج عمرو فهي تدخل على خبرين يصح أن يصدق 

جملته أو الكذب وال   أحدهما ويكذب اآلخر فقعدتهما إن عقد الخبر الواحد فصار الصدق في 

يصح أن يفصل ألنه خبر واحد ألجل أن إن قد نقلته إلى ذلك أال ترى انه إذا قال إن أتيتن 

أكرمتك فإكرامه من غير إتيان لم يصح أن يكون قد صدق في اإلكرام وكذب في اإلتيان ألن  

ء على الجملة كلها خبر واحد وتدخل على االسم لتعقده بفعل نحو مررت بزيد دخلت البا

 زيد ليتصل بالمرور لو لم تدخل عليه لم يتصل به ألنه ال يجوز مررت زيدا
  

 

 

 

  


