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 د. أبو بكر حسن عمر البقَّار 

 كمية اآلداب ــ جامعة بني وليد
 
 

الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ ا أجمعيف، 
 سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعػػػػػػػد:

ئؿ بدراسة حركؼ المعاني، كىي مع قٌمتيا فقد اعتنى العمماء األكا
كتيٌسر الكقكؼ عمى جممتيا فقد كثر دكرىا، كبعيد غكرىا، فعٌزت عمى 
األذىاف معانييا، كأبٍت اإلذعاف إالَّ لمف يعانييا، ليا دالالت متعددة 
كاستعماالت متنكعة، كمف خالؿ التعامؿ مع النصكص نستطيع الكقكؼ 

عمدت في ىذا البحث إلى منيج الكصؼ  عمى معنى الحرؼ كداللتو، كقد
كالتحميؿ، فشممت الدراسة النحكية بعض نصكص القرآف دراسة كتطبيقان، 
فعرضت لبعض اآليات القرآنية مبينان آراء النحكييف حكليا، ككذلؾ 
المفسريف، كقد حاكلت في ىذا البحث دراسة كؿ ما يتعمؽ بػ)قد( في المغة 

يتقبؿ ىذا العمؿ كأف يجعمو خالصا لكجيو،  كالقرآف، سائالن ا عز كجؿ أف
كٍَّمتي  مىٍيًو تىكى ا تىٍكًفيًقي ًإالَّ ًبالمًَّو عى مى . كى لىٍيًو أيًنيبي  كىاً 
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 مفهوم الحرف .المبحث األول: 
بىًؿ:  الحرف لغة: دُّهي، كًمفى الجى فيوي كشىًفيريهي كحى الحىرؼي ًمٍف كؿّْ شيءو :طىرى

﴾﴿ أىٍعالىهي... كمنو قكلو تعالى: ٍرؼو مىى حى ًمفى النَّاًس مىٍف يىٍعبيدي المَّوى عى كى
أم:  ،(1)

كىٍجوو كاحدو 
(2). 

كأٌما في االصطالح، فقد كقؼ النحاة مختمفيف في تحديد حدّْ الحرؼ 
فالحرؼ عنده: "ما  كبياف ماىيتو، فسيبكيو عٌده قسيمان ثالثان لمفعؿ كاالسـ؛

َـّ، كسى  جاءى لمعنىن ليس باسـو كال فعؿو نحك: ، كالـي اإلضافًة، ث ، ككاك القسـً ٍكؼى
 . (3)كنحكىا"

كليس في تعريؼ سيبكيو تحديد كاضح لمعنى الحرؼ فقكلو:"جاءى 
"، لـ يتحدٍَّد ىؿ المعنى في نفسًو أـ معى غيره؟.  لمعنىن
ف كاف النحاة قد قصدكا بحركؼ المعاني  تمؾ الحركؼ التي تأتي كا 

نشأ بينيـ حكؿ كظيفة الحرؼ  مع األسماء كاألفعاؿ لمعاف، فإٌف اختالفان 
، كىذا (4)كمعناه، فالزٌجاجي يرل أفَّ الحرؼ: "ما دؿ عمى معنى في غيره"

يعني أٌف معناه يتحدَّد حاؿ دخكلو عنصرا في الجممة، كأمَّا كٍحدىه فال معنى 
لو أصال، كمثاؿ ذلؾ )ًمٍف( فإنيا تدخؿ الكالـ لمتبعيض، فيي تدؿ عمى 

                                                 
 .11:آية، الحجٌ  سكرة (1)
، لمفيركز آبادم، راجعو كاعتنى بو: أنس محمد الشامي، كزكريا جابر المحيط ينظر: القامكس (2)

 . 799/ص (.حرؼ:)مادة ،ـ2008أحمد، منشكرات دار الحديث، القاىرة، 
 .1/12ـ: 1988، القاىرة، 3الكتاب، لسيبكيو، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، ط/  (3)
، 3ي، تحقيػؽ: د. مػازف المبػارؾ، دار النفػائس، بيػػركت، ط/اإليضػاح فػي عمػؿ النحػك، لمزجػػاج (4)

 . 54ـ: ص/1979
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عيض نفسيا، ككذلؾ إذا كانت البتداء الغاية كانت تبعيض غيرىا، ال عمى تب
 . (1)غاية لغيرىا

كلكف ىناؾ مف يرل في الحرؼ داللة في نفسو مجردان مف أٌم 
تركيب، بيد أنيا داللة ناقصة، كتماميا: ىك دخكؿ الحرؼ ضمف جممة أك 
تعبير، فالفرؽ بينو كبيف داللة الفعؿ أك االسـ، أفَّ كؿ كاحد مف االسـ 

ييفيـ منو في حاؿ اإلفراد عيف ما ييفيـ منو عند التركيب، بخالؼ كالفعؿ 
ـٌ ممَّا ييفيـ منو عند  الحرؼ، فإفَّ المعنى المفيكـ منو في حاؿ التركيب أت

 .(2)اإلفراد
ي الحرًؼ كاألداًة، كمف جية أخرل يبدك أفَّ  ىناؾ تداخالن بيف ميٍصطمىحى

جده يقكؿ: "كلمقىسىـً كالميٍقسىـً بًو فسيبكيو في معرًض حديثو عف أٍحرًؼ القىسىـً ن
، كأكثريىا )الكاك(، ثيَـّ )الباءي(، يدخيالًف عمى كؿّْ  أدكاته في حيركًؼ الجرّْ

 .(3)محمكؼو بو..."
كأظفُّ أفَّ التعبيرى بمصطمح األداة أقدـي مف التعبير بمصطمح الحرؼ 

ان، نحك:)ًمٍف(، كلذلؾ قاؿ ابف جني: "سىمَّى أىؿي العربيًة أدكات المعاني حركف
ك)قىٍد(، ك)في(، ك)ىىٍؿ(، ك)بىٍؿ(، كذلؾ ألنَّيا تأتي في أكائًؿ الكالـً كأكاخرًه 

 .(4)في غالًب األمًر، فصارٍت كالحركًؼ كالحدكد لوي"
                                                 

 .  54ينظر: اإليضاح في عمؿ النحك: ص/  (1)
(2)   ، ينظػػػر: ىمػػػع اليكامػػػع شػػػرح جمػػػع الجكامػػػع، لمسػػػيكطي، تحقيػػػؽ: د. عبػػػد العػػػاؿ سػػػالـ مكػػػـر

 . 1/4ـ:1979الككيت 
 . 3/496: الكتاب (3)
 ، 2، دراسة كتحقيؽ: د. حسف ىنداكم، دار القمـ، دمشؽ، ط/، البف جنياإلعراب صناعة سر (4)
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حتى إذا كصمنا إلى القرنيف السادس كالسابع اليجريىيف، بدا لنا أفَّ ميصطمح 
، كىذا ىك المشيكر في األداة يتكسَّعي شيئان فشيئان ليشمؿى األ سماءى كاألفعاؿى

استعماؿ المتأخريف، فيـ يعبّْركفى باألدكات عف حركؼ الشَّرط كأسماء 
: كؿُّ كممةو فائدة معناىا فيما تدخؿ  االستفياـ، يقكؿ ابف خركؼ: "الحرؼي

، أك فييما"  .(1)عميو مف اسـو أك فعؿو
في باب تفسير  أمَّا ابف ىشاـ األنصارم، فقد تناكليا مف جانب مكٌسع

المفردات كًذٍكر أحكاميا، كشرح ذلؾ بقكلو: "كأعني بالمفرداًت الحركؼى كما 
 . (2)تىضمَّفى معناىا ًمفى األسماًء كالظركًؼ"

ثـ جاء مف بعده السيكطي فاستبدؿ لفظ )المفردات( بػ)األدكات(، ثـ 
اًء كاألفعاًؿ فسَّرىا بقكلو: "كأٍعني باألدكاًت الحركؼى كما شاكمىيىا ًمفى األسم

 .(3)كالظركًؼ"
أٌما المحدثػكف فقد أطمقػكا مصطمح األداة في دراستيـ، لتػدؿ عمى 
األسماء كالحركؼ، كالنكاسخ، كالظركؼ، فاألداة عند الدكتكر تٌماـ حٌساف: 
                                                                                                              

 . 1/15ـ:1993=    
شرح جمؿ الزجاجي، البف خركؼ اإلشبيمي، تحقيؽ كدراسة: د. سمكل محمد عرب،  (1)

حياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، ط/ ىػ: 1419، 1مطبكعات معيد البحكث العممية كا 
1/254.  

عاريب، البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: د. مازف المبارؾ، كمحمد مغني المبيب عف كتب األ (2)
 . 1/65ـ:1985، بيركت 6عمي حمد ا، ط/

 العربية بالمممكة القرآنية الدراسات مركز: تحقيؽ القرآف، لمسيكطي، عمـك في اإلتقاف (3)
  .3/1004 السعكدية،
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مبنى تقسيمي يؤدم معنى التعميؽ، كليا معاف أخرل كالربط، كالزيادة، 
، كتشترؾي رؼ أك حرفيف أك أكثػركتضميف معاني جديدة، كبناؤىا عمى ح

األدكاتي جميعان في أنَّيا ال تدؿُّ عمى معافو ميعجمية، كلكنيا تدؿُّ عمى معنىن 
كظيفٌي عاـ ىك التَّعميؽ، ثـ تختص كٌؿ طائفةو منيا تحت ىذا العنكاف العاـ 

 .(1)بكظيفة خاٌصةو كالنفي كالتأكيد
 المبحث الثاني

 خصائص حروف المعاني وسماتها 
قسـ حركؼ المعاني إلى مجمكعة مف الفئات، مف حيث اإلعماؿ تن

 كعدمو، كمف حيث االختصاص كعدمو .
فيناؾ الحركؼ العاممة، كىناؾ الحركؼ الميممة غير العاممة، 
فالعامؿ منيا ما أثَّرى فيما دخؿ عميو رفعان، أك نصبان، أك جٌران، كالميمؿ منيا 

ٍف أٌثر معنىن  ىك الذم ال يؤٌثر في مدخكلو مف الناحية اإلعرابية، كا 
(2). 

باالختصاص، إذ األصؿ في كؿ حرؼ يختٌص أٍف  العملكيرتبط 
يعمؿ فيما اختٌص بو، ىذا إذا لـ يكف ىذا المختٌص كالجزء مٌما اختٌص بو، 
مثؿ:)األلؼ كالاٌلـ( التي لمتعريؼ في االسـ، ك)السيف( التي لالستقباؿ في 

نو صار جزءان مٌما دخؿ عميو، كجزء الفعؿ، فإف كاف كذلؾ بطؿ عممو؛ أل
                                                 

 - 123ـ: ص/ 1979، مصر، 2/ينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا، د. تماـ حساف، ط (1)
125 . 

ينظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني، لممرادم، تحقيؽ: د. فخر الديف قباكة، كاألستاذ:  (2)
 .27ـ: ص/1992، 1محمد نديـ فاضؿ، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت ػػ لبناف، ط/
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 .(1)الشيء ال يعمؿ في كٌموً 
 :(2)كتنقسـ الحركؼ مف حيث االختصاص إلى ثالثة أقساـ

ما كاف مختٌصان باالسـ: كحركؼ الجٌر، كحركؼ التأكيد، كحركؼ  .1
 النداء.

، كالحركؼ المصدرية، كحركؼ  .2 ما كاف مختٌصان بالفعؿ: كحركؼ الجـز
 االستقباؿ، ك)قد(.

كاف مشتركان بيف النكعيف السابقيف كػ)ىؿ( االستفيامية، كحركؼ ما  .3
 العطؼ.

؛ ألنو العمؿ  ذا عىًمؿ الحرؼ في االسـ فأصمو أٍف يعمؿ الجرَّ كا 
المخصكص باالسـ، كال يعمؿ الرفع كال النصب، إالَّ لشبيو بما يعمؿ كػ)إٌف( 

 شبو الفعؿ كأخكاتيا، فإنيا تنصب االسـ كترفع الخبر، لشبييا بالفعؿ، كلكال
، ألنو األصؿ، كقد جٌركا بػ) لعٌؿ( في لغة عقيؿ، منبية  لكاف حقيا أٍف تجرَّ

 عمى األصؿ.
ذا عمؿ فأصمو أٍف يعمؿ  كأما المختص بالفعؿ فحقو أف يعمؿ، كا 
، ألفَّ الجـز في الفعؿ نظير الجٌر في االسـ، كال يعمؿ النصب إالَّ  الجـز

كأخكاتيا، فإنيا لمَّا شابيت نكاصب لشبيو بما يعممو، كػ)أٍف( المصدرية 
 .  االسـ نصبت، كلكال ذلؾ لكاف حقيا أٍف تجـز

 ؼ ػػػػما، كقد خالػػػػو بأحدىػػكأما المشترؾ فحقو أالَّ يعمؿ، لعدـ اختصاص
                                                 

 .1/27ينظر: ىمع اليكامع:  (1)
 .25ينظر: الجنى الداني: ص / (2)
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ىذا األصؿ أحرؼ، منيا)ما( الحجازية أعمميا أىؿ الحجاز عمؿ )ليس(، 
 لشبييا بيا، كأىمميا بنك تميـ عمى األصؿ.

(، كأٌما إذف  فعمؿ الحركؼ باألصالة ينحصر في: )الجٌر كالجـز
 العمؿ بالشبو بما يعمؿ فينحصر في)الرفع كالٌنصب(.

كتقسـ حركؼ المعاني مف حيث تأثيرىا في المعنى كالمفظ فيما دخمٍت 
 :(1)عميو إلى ستة أقساـ

(، فتغيٌ  أّواًل: كنصب ر المفظ برٍفع االسـ ما يغٌير المفظ كالمعنى، مثؿ:)لىيتى
 .الخبر
(، فتأكيد الشيء ال يغٌير معناه . ثانيًا:  ما يغٌير المفظ دكف المعنى، مثؿ:)إفَّ
ما يغٌير المعنى دكف المفظ، مثؿ:)ىؿ(، فيي تنقؿ معنى الكالـ مف  ثالثًا:

 الخبر إلى االستخبار.
)ال يىدىم  ما يغٌير المفظ كالمعنى، كال يغٌير الحكـ، كالاٌلـ في قكليـ: رابعًا:

(، فالاٌلـ الداخمة عمى)زيد( غٌيرٍت المفظ بجٌر االسـ، كغٌيرٍت المعنى  يدو ًلزى
بإفادتيا االختصاص، كلـ تغٌير الحكـ؛ ألفَّ الحكـ حذؼ النكف لإلضافة، 

 كقد بقي الحذؼ بعد دخكليا كما كاف قبؿ دخكليا.
كلو ما يغٌير الحكـ فقط، كال يغٌير المفظ كال المعنى، كالاٌلـ  في ق خامسًا:
ـي ًإنَّؾى ﴿ تعالى: اءىؾى اٍلمينىاًفقيكفى قىاليكا نىٍشيىدي ًإنَّؾى لىرىسيكؿي المًَّو كىالمَّوي يىٍعمى ًإذىا جى

                                                 
ـ: 1957ينظر: أسرار العربية، أبك البركات األنبارم، تحقيؽ: محمد بيجة البيطار، دمشؽ،  (1)

 ، فما بعدىا.12ص/ 
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 ، فالاٌلـ عٌمقت الحكـ؛ ألنيا عٌمقت الفعؿ عف العمؿ.(1)﴾لىرىسيكليوي 
، كال حكمان، نحك ما الزائدة في قكلو  سادسًا: ما ال يغٌير لفظان، كال معنىن
﴾ تعالى: ﴿فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىييـٍ

(2). 
كقد حصر ابف فالح اليمني فكائد الحرؼ في خمس فكائد، ىي:    

 .(3)الربط، أك النقؿ، أك التأكيد، أك التنبيو، أك الزيادة
 المبحث الثالث

 اختصاصها بالفعل، وشروطها فيما دخمْت عميه: )قد( الحرفية،
  ؿ:اختصاصيا بالفعأّواًل: 

، كال يككف  )قد(: مف الحركؼ المختصة، فػػػػػ"ال ييذكري بعدىا إالَّ الفعؿي
الذم يمييػا غيريه، ميظيران أك ميضمران، فممَّا ال يميو الفعؿي إالَّ مظيران: )قد، 
كسكؼ، كلمَّا(، كنحكىف. فإف أضطيرَّ شاعره فقػدـ االسـى كقػد أكقعى الفعؿى 

، كذلؾ نحك: )لـ زيدان عمى شيء مف سببو لـ يكف حدُّ ا إلعراب إالَّ النَّصبى
، لك  ( ليس غيري أٍضربٍػوي(، إذا اضطٌر شاعره فقدَّـ لـ يكٍف إالَّ النصبي في )زيدو

كلك  …كاف في شعػر؛ ألنػَّو ييضمري الفعؿى إذا كاف ليس ممَّا يميو االسـي 
( لـ يحٍ  ( لـ يٍحسيٍف، أك )قد زيػدان لقيػتي :) سكؼ زيدان أضربي  يا ػػػػػػػػػػسيٍف ؛ ألنقمتى

                                                 
 (1سكرة المنافقكف، آية:) (1)
 (159سكرة آؿ عمراف، آية:) (2)
ينظر: المغني في النحك، البف فالح، تقي الديف أبي الخير منصكر اليمني النحكم، تقديـ  (3)

كتعميؽ: د. عبد الرزاؽ عبد الرحمف أسعد السعدم، مطبكعات دار الشئكف الثقافية  كتحقيؽ
 .1/179ـ: 1999، 1العراؽ، ط/  -العامة، بغداد
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أٌنما كيًضعٍت لألفعاًؿ"
(1). 

إالَّ أفَّ )قد( عمى الرغـ مف اختصاصيا لـ تعمؿ، كعمؿ ابف الكراؽ 
ذلؾ بأنيا أصبحٍت جزءنا مف الفعؿ كجرٍت في ذلؾ مجرل بعض حركفو، 

 ، فػػػػػػ"الحرؼ إذا نزؿى منًزلة الجزء(2)فميذا لـ تعمؿ شيئان كفارقٍت سائر العكامؿ
 …مفى الكممة لـ يعمؿ فييا؛ ألٌف أجزاء الكممة ال يعمؿ بعضيا في بعض،

فاختصاص  …ك)قد( مع الماضي بمنزلة فعؿ الحاؿ، فنزلت منزلة جزئو 
 .(3)الحرؼ شرط عممو، كنزكلو منزلة الجزء مانع مف العمؿ"

 شركطيا:ثانيًا: 
عمى الماضي شرط أٍف يككف متصرفان، كعمى الفعؿ  )قد(تدخؿ

، كحرؼ تنفيسالمضا ، كناصبو  .(4)رع، شرط تجٌرده ًمف جاـز
كىذه الشركط التي كضعيا النحاة الشؾ أٌنيا تجعؿ الباحث يفكر في 
معاني ىذه األدكات التي ال يجكز اجتماعيا مع)قد(، فيجد أنيا إٌما أٍف تدٌؿ 
عمى اإلثبات في المستقبؿ، أك عمى النفي في المستقبؿ، أك عمى األمر 

 كقع كقكعيما في المستقبؿ.كالنيي المت
 ة ػػكاء النافيػػػػي سػػػػػمع مع حركؼ النفػػػػػػػػػقد( ال تجت يضاؼ إلى ذلؾ أٌف)

                                                 
 . 1/98الكتاب:  (1)
ـ، 2002ينظر: عمؿ النحك، البف الكراؽ، تحقيؽ: د. محمكد جاسـ الدركيش، بغداد  (2)

 . 175ص/
 -زية، تحقيؽ: عمي العمراف، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، )دبدائع الفكائد، البف قٌيـ الجك  (3)

 .1/91ت(، 
 .254ينظر: الجنى الداني: ص/ (4)
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لمحاؿ، أك االستقباؿ؛ ًلتنىافي معانييا مع معنى)قد(، كىذه األدكات المنافية 
 لػ)قد( ىي:

 :فال يجكز أٍف تجتمع)قد( مع السيف، كال مع سكؼ؛  السين، وسوف
)قد(  لمحاؿ، كالسيف كسكؼ، تخٌمصاف الفعؿ لالستقباؿ، كال يجكز أٍف ألفَّ

 .(1)يككف الفعؿ الكاحد لمحاؿ كاالستقباؿ في حاؿ كاحد
  :ال يجكز أف تجتمع)قد( مع الـ األمر، كال مع)ال األمر والنهي

الناىية(؛ ألفَّ األمر كالنيي لـ يقعا بعدي، فمـ يكف ًفٍعؿ تقٌربو)قد( كتثبتو 
 .(2)لمحاؿ

  فأدكات الشرط مٌما ال يجكز اجتماعيا مع)قد(، فال يقاؿ ات الشرط: أدو
ٌنما لـ تقع)قد( بعد الشرط؛ ألنيا تقتضي  (، "كا  ـى زيده قمتي مثالن:)إٍف قد قا
تحقيؽ كقكعو كتقريبو مف الحاؿ، كالشرط يقتضي احتماؿ كقكعو كعدمو، 

 .(3)كقمبو إلى االستقباؿ"
 :ك)لف(، ك)ال(، فال يجكز كىذه الحركؼ ىي:)ما(،  حروف النفي

ذا سيبؽ  اجتماع)قد( مع حرؼ النفي سكاء كاف مع الماضي، أك المضارع، كا 
ح د،ػػػػيا تككيػػػػالفعؿ الناقص بنفي امتنع ذكرىا كتقدير إضمارىا، "ألن  د ال ػػكالجى

                                                 
ينظر: الفكائد كالقكاعد، لعمر بف ثابت الثمانيني، تحقيؽ: د. عبد الكىاب محمكد الكحمة،   (1)

 . 21ـ: ص/2002، 1بيركت، مؤسسة الرسالة، ط/
 . 22اعد: ص/ينظر: الفكائد كالقك   (2)
شرح التصريح عمى التكضيح، لمشيخ خالد األزىرم، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد،  (3)

 .  4/364ـ : 2000، 1لبناف، ط/ –منشكرات دار الكتب العممية، بيركت 
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" (، كال يجكز: ما قد ذىبتي  .(1)يؤٌكد؛ أال ترل أنؾ تقكؿ:)ما ذىبتي
( نف )قد( معيا إثبات لو، فقكلو:)ما قد ذىبتي ي لمذىاب بػ)ما(، كًذٍكري

فيككف الكالـ منفٌيان مثبتان، كىذا تناقض كتضاد ال يجكز اجتماعو في 
 التركيب.

ماضيان أك مضارعان؛ ليككف  -لكٌف اشتراط اإليجاب في مدخكؿ )قد( 
ليس عمى إطالقو، فما ىك مفيـك  -مطابقان لما تجرم عميو نصكص المغة

ميف أفَّ شرط اإلثبات مقتصر عمى الفعؿ الماضي، أما مف كالـ المتقد
 المضارع فدلت النصكص ككالـ أئمة المغة كاستعماالتيـ المغكية عمى جكازه. 

) ، كمنو (2)فمف تمؾ النصكص قكليـ في المثؿ: )قد ال ييقاد بي البعيري
 :(3)قكؿ األعشى

قىٍد الى تعدى    كقىٍد قىالىٍت قيتىيمىة إٍذ رىأىٍتًني    سناءي ذاماى كى  ـي الحى
كذلؾ ال يجكز اجتماع)قد( مع الفعؿ الكاقع في خبر)عسى(، فال 
يجكز أٍف تقكؿ:)عسى قد قاـ(؛ "ألفَّ ما بعدىا ال يككف ماضيان؛ فإٍف ًجئتى 

: عسى أٍف يككف قد ذىب" ، (4)بػ)يككف( مع)عسى( .... صمح ذلؾ فقمتى
                                                 

معاني القرآف، لمفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ نجاتي، كآخركف، منشكرات عالـ الكتب، بيركت،  (1)
 .1/282ـ:1983، 3ط/

قالو سعد بف زيد مناة، كقد أسفَّ حتى لـ يطؽ ضبط بعير يركبو، فكاف ابنو صعصعة يكمان  (2)
 . 2/192يقكد بو جممو فقاؿ ذلؾ، ينظر: المستقصى في أمثاؿ العرب: 

شرح ديكاف األعشي، تحقيؽ/ لجنة الدراسات في دار الكتاب المبناني، بإشراؼ: كامؿ سميماف،  (3)
 .193: ص/ 1ط/

 . 25، 1/24اني القرآف، لمفراء: مع (4)
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كه)أٍف( ًلتيٍدًخمىو في االستقباؿ فخبر)عسى( ال بٌد أٍف يككف فعالن مستقبالن، كألزم
، كلذلؾ ال يجكز اقترانو بػ)قد(؛ ألنيا لمحاؿ، (1)كتيبعده مف الحاؿ

كخبر)عسى( لالستقباؿ، فالداللتاف متضادتاف، كقد يككف لذلؾ عٌمة أخرل 
كىي أفَّ األفعاؿ الجامدة كػ)عسى، كليس، كنعـ، كبئس( أفعاؿ جامدة، 

 .(2)كصيغيٌف ال تدؿ عمى الزماف
 ثالثًا: الفصل بينها وبين الفعل.

، فمنزلة)قد( مف الفعؿ ، إالَّ بالقىسىـال يجكز الفصؿ بيف)قد( كالفعؿ
نقيض  كمنزلة األلؼ كالاٌلـ مف االسـ، فيي تدخؿ عمى فعؿ متكٌقع، كىي

 .(3))لٌما(، ك)لمَّا( حرؼ جاـز كال ييفصؿ بينو كبيف الفعؿ
)قد( مع الفعؿ مختصة بو، كعدَّ المالقي الفصؿ ضركرةن، ذلؾ أفَّ 

الزمة لو، تقـك مقاـ الجزء، فألجؿ ذلؾ ال يجكز الفصؿ بينيا كبينو إالَّ في 
 :(4)الضركرة كقكؿ الشاعر

                                                 
 . 579ينظر: الفكائد كالقكاعد: ص/ (1)
 .  1/195ينظر: مغني المبيب:  (2)
 . 115، 3/114ينظر: الكتاب:  (3)
ىذا البيت ميرٌكبه مف ًشٍعرىم شاعرٍيًف، فالمصراع الثاني مف قصيدة لمفرزدؽ، كصدره: كمىا  (4)

اًئنا،  مىمى بىى حي ٍيؿو حي ؿَّ ًمٍف جى ينظر: ديكاف الفرزدؽ، شرحو كضبطو كقٌدـ لو: األستاذ: عمي حي
 .389ـ: ص/1987، 1لبناف، ط/ -فاعكر، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت

 كأٌما بيت الشاىد فيك:
 أىخالدي قد كا أكطأت عىشكة     كما العاشؽي المسكيف فينا بسارؽً 
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 أكطأت عىشكة   كمػا قائؿي المعركًؼ فينػا ييعٌنؼي  -كا -أىخالدي قد
)  . (1)ككقكليـ:)قد لىعمرم ًبتُّ ساىران(، كقكليـ: )قد كاً أٍحسىٍنتى

إذف فػ)قد( حرؼ يفيد التحقيؽ، كالتقريب في الحاؿ، فال يجكز 
اجتماعو مع حرؼ يدؿ عمى إثبات االستقباؿ، أك نفيو، أك تكٌقعو، كما ال 
يجكز اجتماعو مع حرؼ النفي لمماضي، أك المضارع؛ ًلمىا في ذلؾ مف 

 تضاٌد المعنى، كتناقضو.
 : رابعًا: هل لها الصدارة في الجممة؟

)قد( ال تمـز الصدارة في الجممة، فيي  يرل كثير مف الٌنحاة أفَّ
كػػ)السيف(، ك)سكؼ(، ك)لـ(، ك)لمَّا(، ك)ال( الناىية تنزؿ منزلة الجزء مف 

يقٌدـ معمكؿ ما بعدىا عمييا، كليس ليا صدر الكالـ، كأٌما قكلو فالفعؿ، 
﴾ تعالى: ﴿قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى

نت جكابان لمتكقع؛ صحَّ االبتداء بيا ألنيا كاف (2)
﴾ ألٌف القكـ تكقعكا ًعٍمـ حاليـ عند ا فقيؿ ليـ: ﴿قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى

(3). 
عف الجميكر كذىب إلى أٌف )قد( ممَّا لو صدر  كأٌما الٌسييمي فقد شذٌ 

الكالـ؛ فال يتقدـ معمكؿ ما بعدىا عمييا؛ إذ يقكؿ: "فإف أدخمتى عمى 
                                                                                                              

نة األدب كلب ألباب لساف العرب، لعبد كقالو أخ ليزيد بف عبد ا البجمي، ينظر: خزا=
القادر البغدادم، تحقيؽ كشرح: عبد السالـ محمد ىاركف، منشكرات مكتبة الخانجي، القاىرة، 

 .         2/607ـ: 2004، 4ط/
 . 1/227ينظر: مغني المبيب:  (1)
 (.1سكرة المؤمنكف، آية:) (2)
الٌسيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي  ينظر: الصاحبي في فقو المغة، البف فارس، تحقيؽ: (3)

  .158الحمبي كشركاه، القاىرة)د. ط(: ص/
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كانت بمنزلة )السيف( التي لالستئناؼ، كقبيح الماضي )قد( التي لمتكقع 
ـى زيده(، كما قبيح:)غدان سيقكـ زيد" :)أمًس قد قا . كأٌيده ابف قيـ الجكزية (1)حينئذو

 . (2)في ذلؾ كنقؿ كالمو بنصو
كردَّه الشيخ عضيمة، بقكلو: "لك كاف األمر كما زعما ما جاز أٍف 

ال يعمؿ ال ييفسر عامالن، كقد يينصب االسػـ عمى االشتغاؿ قبؿ)قد(؛ ألفَّ ما 
كجب الرفع قبؿ ما لو صدر الكالـ، كجاء نصب االسـ المشتغؿ عنو في 

﴾"(3)قكلو تعالى مىٍيؾى ًمٍف قىٍبؿي ـٍ عى ٍصنىاىي : ﴿كىريسيالن قىٍد قىصى
(4). 

كما ذكره الشيخ عضيمة صحيح؛ فجكاز النصب عمى االشتغاؿ دليؿ 
ليما؛ إلمكاف أٍف يمنعا النصب عمى  عمى عدـ التٌصدر، إالَّ أٌنو غير ممـز

االشتغاؿ بناءن عمى مذىبيما في صدارة )قد(، كما أٌف اآلية محتممة ألكجو 
إعرابية أرجح مف نىٍصًب )ريسيالن( عمى االشتغاؿ، كقد ذكرىا أبك حياف في 

 .(5)البحر المحيط
                                                 

نتائج الفكر في النحك، لمسييمي، حققو كعٌمؽ عميو: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كالشيخ  (1)
 . 123ـ: ص/ 1992، 1لبناف، ط/ –عمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت 

 . 1/90 ينظر: بدائع الفكائد: (2)
 (. 164سكرة النساء، آية: ) (3)
دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، محمد عبد الخالؽ عيضيمة، دار الحديث، القاىرة: القسـ  (4)

 . 306،  2/305األكؿ: 
ينظر: البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي، دراسة كتحقيؽ: الشيخ: عادؿ أحمد عبد  (5)

، 3/314ـ: 1993، 1العممية، بيركت ػ لبناف، ط/ المكجكد، كآخركف، منشكرات دار الكتب
415 . 
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كقد كرد الٌسماع عمى عدـ لزكـ صدارة )قد( في قكؿ عىمرك بف 
 : (1)قنعاس

نىٍيتي   أىالى يا بىٍيتي أىىمىؾى أىٍكعىديكًني   كىأىنّْي كيؿَّ ذىٍنبو قٍد جى
(، فتقديـ معمكؿ الفعؿ دليؿ كاضح  نىٍيتي كيؿَّ ذىٍنبو فأصؿ الكالـ:) كىأىنّْي قٍد جى
عمى عدـ لزـك )قد( صدر الكالـ، كقد نٌص عمى ذلؾ أبك حياف بقكلو: 

(، كزيدان قد "كيجكز تقديـ منصكب الفعؿ عمييا، مثاؿ ذلؾ :)زيدان قد ضربتي
"  . (2)أٍضربي

كقد تتٌبعتي ىذا الشاىد، فكجدتي لو ركاية أخرل عند البغدادم تبعده 
 عف االستشياد بو، كىك عمى النحك التالي:

نىٍيتي  ـي جى أىالى يا بىٍيتي أىىمىؾى أىٍكعىديكًني   كىأىنّْي كيؿَّ ذىٍنًبًي
(3) 

ستشياد بو عمى تقٌدـ معمكؿ الفعؿ كعمى ىذه الركاية يخرج البيت مف اال
ٍف سٌممنا أفَّ أيدم النحاة لـ تىطىٍؿ ىذا الشاىد بالتغيير  المتصؿ بػ)قد( عميو، كا 
كالتحريؼ، كأفَّ معمكؿ الفعؿ المتصؿ بػ)قد( تقدـ عميو فال يعدك أٍف يككف 
ىذا شاىدان كاحدان ميغايران لظاىرة مكقعية تنتظـ ميعظـ تراكيب المغة العربية، 
كال يمكف إغفاؿ حٌؽ الصدارة لمفظو مف ألفاظ العربية لمجٌرد كركد شاىد كاحد 

 يخالؼ نمطان لغكٌيان مٌطردان في تراكيب العربية. 
                                                 

 . 460، 1/459البيت في خزانة األدب: (1)
ارتشاؼ الضىرىب مف لساف العرب، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ كشرح كدراسة: د. رجب  (2)

 . 3/256منشكرات مكتبة الخانجي، القاىر: عثماف محمد، مراجعة: د. رمضاف عبد التكاب،
 . 3/52: خزانة األدب: ينظر (3)
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 خامسًا: دخول الالم عمى )قد(: 
( مكضعان، كميا 183كردٍت ىذه الصيغة في القرآف الكريـ في نحك)

بصيغة المضارع، بصيغة الماضي ما عدا آيتيف فقط، جاء الفعؿ فييما 
﴾ كىما: قكلو تعالى: ٍدريؾى ًبمىا يىقيكليكفى ـي أىنَّؾى يىًضيؽي صى لىقىٍد نىٍعمى ﴿كى

كقكلو: ، (1)
﴾ ا ييعىمّْميوي بىشىره ـي أىنَّييـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمى لىقىٍد نىٍعمى ﴿كى
(2). 

، كفي االستعماؿ  ـى الداخمة عمى )قىٍد( الـى قىسـو كقد عدَّ سيبكيو الاٌل
﴾القرآني  ـو ًمٍف قىٍبًمؾى ٍمنىا ًإلىى أيمى ما يؤيد ذلؾ، كقكلو تعالى: ﴿تىالمًَّو لىقىٍد أىٍرسى

(3) ،
" : كاً لقٍد فىعىؿى  .(4)فأدخؿ ىذه التركيبات في أسمكب القسـ؛ "ألٌنو كأٌنو قاؿى

فسيبكيو ال ينظر إلى الناحية الزمنية، بؿ كاف اىتمامو ينصٌب عمى 
ألساليب المغكية كالنفي كاإلثبات كالتأكيد مناحو أخرل تتعمؽ بتصنيفات ا

 كالقىسىـ.
ـى بػ)قد( فجٌيده باًلغه،  ٍمتى الاٌل ٍف كىصى تقكؿ: كا لقد كيقكؿ المبرّْد: "كا 

، أمَّا )الالَّـ( فممربط، كأٌما )قد(؛ (5)كا لقد انطمؽ في حاجتؾ"رأيتي زيدان، 
 .(6)فألنيا لمتقريب، كذلؾ يحقؽ الفعؿ في نفس السامع

                                                 
 .97سكرة الحجر، آية: (1)
 .103سكرة النحؿ، آية: (2)
 .63سكرة النحؿ، آية: (3)
 .3/117الكتاب:  (4)
 . 2/335ت( :  -المقتضب، لممبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، بيركت )د (5)
امد محمد العبدلي، ينظر: الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية، البف الخباز، تحقيؽ: ح (6)

 . 1/201ـ: 1990
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ذا دخمت الـ القسـ عمى الفعؿ الماضي كانت معيا  كيقكؿ الرمَّاني: "كا 
ـٍ ًفي  ، كمنو قكلو تعالى:(1))قد(، كقكلؾ: كا لقد قاـ زيده" ﴿لىقىٍد كىافى لىكي

سىنىةه﴾ رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى
 :(3)، كقاؿ كيثٌير عٌزة(2)

 ٍرسمتيييـ ًبرىسيؿ لقٍد كذبى الكاشيكف مىا بيحتى عندىيـ   ًبميمى، كال أى 
ـى إذا أيجيب بماضو متصرؼ ميثبت، فإٍف  كيرل ابف عصفكر أفَّ القسى

﴿تىالمًَّو لىقىٍد آثىرىؾى  كاف قريبان مف الحاؿ جيء بػ)الالـ(، ك)قد( جميعان، نحك:
مىٍينىا﴾ ٍف كاف بعيدان جيء بالالـ كحدىا كقكلو(4)المَّوي عى  :(5)، كا 

ٍمفى  مىٍفتي لىيا ًباً حى اًليحى ًديثو كالى صى ا إٍف ًمٍف حى  ةى فىاًجرو   لىنىاميكا، فىمى
(، كىك: )نامكا(، مف غير)قد(  .(6)فأدخؿ الاٌلـ عمى جكاب)حمفتي

كعٌمؽ ابف ىشاـ عمىى البيت كاآلية قائالن: "كالٌظاىر في اآلية كالبيت 
عكس ما قاؿ؛ إذ المراد في اآلية: لقد فٌضمؾ ا عمينا بالصبر كسيرة 

                                                 
، مكة المكرمة 2معاني الحركؼ، لمرماني، تحقيؽ: د. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، ط/ (1)

 .54ـ: ص/1986
 . 21سكرة األحزاب، آية: (2)
منشكرات دار الثقافة، بيركت  ، جمعو كشرحو: د. إحساف عباس،110البيت في ديكانو، ص (3)

 ـ.1971لبناف،  –
 . 91ة يكسؼ، آية:سكر  (4)
، كفي 32: ص/1959، القاىرة 4البيت المرئ القيس في ديكانو، شرح: حسف السندكبي، ط/ (5)

 . 4/221الخزانة: 
ـ: 1974ينظر: شرح جمؿ الزجاجي، البف عصفكر، تحقيؽ: د. صاحب أبك جناح،  (6)

1/527. 
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نيف، كذلؾ محككـ لو بو في األزؿ، كىك مٌتصؼ بو مذ عىقىؿ، كالمراد المحس
 .(1)في البيت: أنيـ نامكا قبؿ مجيئو"

كأٌما الرضي فقد أطمؽ عمى ىذه الالـ )الـ االبتداء(، ككصفيا بأنيا: 
ٍف كاف أحد جزأم الجممة، لبعده عف مشابية  "ال تدخؿ عمى الماضي كا 

﴿لىقىٍد سىًمعى المَّوي  الـ االبتداء عميو نحك: االسـ، فإذا دخمت )قد( كثر دخكؿ
نىٍحفي أىٍغًنيىاءي﴾ قىٍكؿى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره كى
، كذلؾ ألنيا تقٌرب الماضي (2)

مف الحاؿ فتصٌير الماضي كالمضارع مع تناسب معنى الالـ كمعنى )قد(؛ 
 .(3)ألفَّ في )قد( أيضان معنى التحقيؽ كالتككيد"

ـٍ ﴿ في قكلو تعالى:ك  ـٍ ًفي السٍَّبًت فىقيٍمنىا لىيي ًمٍمتيـي الًَّذيفى اٍعتىدىٍكا ًمٍنكي لىقىٍد عى كى
اًسًئيفى  دىةن خى ، ذىب أبك حياف إلى أٌف)الاٌلـ( الداخمة عمى)قد( (4)﴾كيكنيكا ًقرى

تحتمؿ أمريف: إٌما أٍف تككف الـ تككيد، كتسمى الـ االبتداء في نحك:)لزيده 
ف أحكاميا أفَّ ما في حيزىا ال يتقدـ عمييا، إالَّ إذا دخمت عمى قائـه(، كم

(، كيحتمؿ أٍف تككف جكابان لقسـ محذكؼ، كلكنو جيء عمى سبيؿ  خبر)إفَّ
 . (5)التككيد

 كمع أنو ال يجكز الجمع بيف حرفيف متٌفقيف في المعنى، إالَّ كقد فيًصؿى 
                                                 

 .1/196مغني المبيب:  (1)
 (. 181سكرة آؿ عمراف، آية:) (2)
الكافية في النحك، رضي الديف األسترابادم، تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر،  شرح (3)

 . 4/310ـ: 1986، 2منشكرات جامعة قاريكنس، بني غازم، ليبيا، ط/
 (.65سكرة البقرة، آية:) (4)
 . 1/408ينظر: البحر المحيط:  (5)
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الجمع بيف الاٌلـ ك)قد( مع أفَّ في  بينيما، نحك:)إفَّ زيدان لقائـه(، إالَّ أٌنو كقع
: )قد( يشكبيا معنياف  كمييما معنى التحقيؽ كالتأكيد؛ كالعمة في ذلؾ ىي أفَّ

 .(1)آخراف: ىما: التقريب كالٌتكقع، فمـ تكف بحثان لمتحقيؽ
كيبدك مف كالـ النحكييف السابؽ أفَّ ىناؾ نكعيف مف الالمات تدخؿ 

تداء( أك الالـ المؤكدة، نحك: )إنؾ لقد عمى )قد(، األكلى تسمى )الـ االب
قمت حقان(، كالثانية: الكاقعة في جكاب القسـ كتسمى: )الـ الجكاب(، كقكلو 

مىٍينىا﴾ تعالى: ﴿تىالمًَّو لىقىٍد آثىرىؾى المَّوي عى
(2). 

 المبحث الرابع
 ي)َقْد( مع الماضيمعان

شير ت، و( مكضعان 226كردٍت ىذه الصيغة في القرآف الكريـ في نحك)
ىذه الصيغة إلى داللة زمنية غير محٌددة في الماضي، كعبارة سيبكيو: "كأٌما 

ى..." الًفعؿي فأىمثمىة أيًخذىٍت مف لٍفًظ أحداًث األسماًء، كبيًنيىٍت ًلمىا مىضى
ىي  ،(3)

 إشارة إلى قسـ زمنٌي ىك الماضي الذم يحتمؿ القيٍربى كاٍلبيٍعدى، كقكلو تعالى:
ٍنسىافى  مىؽى اإٍلً  ، كليس عف داللة جية في ىذا القسـ(4)ًمٍف نيٍطفىةو﴾﴿خى

 ) الماضي القريب، أك الماضي البعيد(.
كقد عٌمؽ ابف الطراكة عمى كالـ سيبكيو بقكلو: "يعني ًلمىا مىضىى مف    

                                                 
  .2/186ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  (1)
 (. 91سكرة يكسؼ، آية:) (2)
 .1/12الكتاب:  (3)
 ( .4سكرة النحؿ، آية:) (4)
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:)قىعىدى( دليؿه عمى قيعيكد انقضى  ، فىقكليؾى الحدىًث، كلـ يىٍجًر لمٌزماف ىينا ًذٍكره
" كدو بٍعدى كيجي
( فإنو يصمح لجميع ما تقدمؾ مف األزمنة، ف(1) ـى :)قىا إذا قمتى

(2). 
كأما فيما يتعمؽ بجية القيٍرب، أك البيٍعد، فإنيا تتحٌصؿ إمَّا مف ترٌكبو 

ـٍ مىا  مع األدكات، كقكلو تعالى: لىكي مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى ﴿ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد خى
﴾ كىسىٍبتيـٍ
ٍف ًمٍف أيمَّةو ًإالَّ خىالى  كلو تعالى:أك مف مادة الصيغة نفسيا، كق، (3) ﴿كىاً 

﴾ ًفييىا نىًذيره
(4). 

؛ ىي:  كيذكر النحاة لػ)قد( الداخمة عمى الفعؿ الماضي ثالثة معافو
التحقيؽ، كالٌتكقع، كالتقريب، كىذه المعاني قد تجتمع، كقد تفترؽ، كسنفصّْؿ 

 الحديث عنيا عمى النحك التالي.
 أّواًل: التحقيق:

ناه: التككيد، كمعناه أيضان تحٌقؽ حصكؿ الحدث في التحقيؽ مع
كالتحقيؽ ال يفارؽ)قد( البٌتة، كأٌما الٌتكقع كالتقريب فقد يتخمَّفاًف أك  الماضي،

 .(5)يتخٌمؼ أحدىما

                                                 
رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطاء في اإليضاح، البف الطراكة النحكم، تحقيؽ: د.  (1)

 .21ـ: ص/1996، 2لبناف، ط/ -حاتـ صالح الضامف، منشكرات عالـ الكتب، بيركت
ت(:  -عة المنيرية، القاىرة، )دينظر: شرح المفصؿ، مكفؽ الديف بف يعيش، إدارة الطبا (2)

8/110. 
 ( .134سكرة البقرة، آية:) (3)
 ( .24سكرة فاطر، آية:) (4)
 .445، 4/444ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  (5)
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﴾فمف كركد)قد( لمتحقيؽ قكلو تعالى: بّْؾى ﴿قىٍد ًجٍئنىاؾى ًبآيىةو ًمٍف رى
(1) ،

مٌتكقع؛ألٌف المراد إثبات الدعكل فجيء بػ)قد( لمتحقيؽ كالتأكيد، كليسٍت ل
 .(2)ببرىانيا، ال بياف تعدد الحجة فكأنو قيؿ:)قد جئناؾ بما يثبت مدعانا(

ـي لىقىٍد ًجٍئًت شىٍيئنا كمف كركد)قد( لغير الٌتكٌقع قكلو تعالى: ٍريى  ﴿قىاليكا يىامى
كفى ، كىك غير متكٌقع منيا، كىك لـ يقع بدليؿ قكليـ: ﴿يىاأيٍختى ىى (3)فىًريِّا﴾ اري

مىا كىانىٍت أيمًُّؾ بىًغيِّا﴾ مىا كىافى أىبيكًؾ اٍمرىأى سىٍكءو كى
، كقكلو: ﴿ًإفَّ المَّوى قىٍد بىعىثى (4)

ًمكنا﴾ ـٍ طىاليكتى مى لىكي
، كىك غير متكقع، بدليؿ قكليـ: ﴿أىنَّى يىكيكفي لىوي اٍلميٍمؾي (5)

ؽُّ ًباٍلميٍمًؾ ًمٍنوي﴾ نىٍحفي أىحى مىٍينىا كى عى
(6). 

خٌمؼ التقريب قكلو تعالى: ﴿فىًإٍف كىذَّبيكؾى فىقىٍد كيذّْبى ريسيؿه ًمٍف كًمٍف ت
﴾ ـٍ سىٍبعى طىرىاًئؽى﴾(7)قىٍبًمؾى مىٍقنىا فىٍكقىكي لىقىٍد خى ، كقكلو تعالى:﴿كى

، كىذا ليس فيو (8)
ًمقٍت قبؿ أٍف  معنى الٌتكٌقع؛ ألنيـ لـ يككنكا يتكقعكف خٍمؽى السمكات، كقد خي

لىقىٍد  ييخمؽ البشر، بؿ فيو معنى التحقيؽ فقط، كمف ذلؾ قكلو تعالى: ﴿كى
                                                 

 . 47سكرة طو، آية: (1)
ينظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، لأللكسي، دار إحياء التراث  (2)

 .  198/ 16يركت:العربي، ب
 .27سكرة مريـ، آية: (3)
    .28سكرة مريـ، آية: (4)
 .247سكرة البقرة، آية:  (5)
 .247سكرة البقرة، آية:  (6)
 .184سكرة آؿ عمراف، آية:  (7)
 .17سكرة المؤمنكف، آية:  (8)
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﴾ ًليفى ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًفي ًشيىًع اأٍلىكَّ ٍنسىافى ًمٍف (1)أىٍرسى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى ، كقكلو: ﴿كى
﴾ مىإو مىٍسنيكفو اؿو ًمٍف حى ٍمصى  .  (3)، فإنو ليس فييا تكٌقع كال تقريب(2)صى

 ثانيًا: التقريب:
يقكؿ ابف يعيش: ")قد( حرؼ لحدث مف الحاؿ، كيقصد بو تقريب ا

يده(، فتيخبر بقيامو فيما مضى مف  ـى زى معناه التقريب؛ كذلؾ أنؾ تقكؿ:)قا
الزمف، إالَّ أٌف ذلؾ الزماف قد يككف بعيدان، كقد يككف قريبان مف الزماف الذم 
د أنت فيو، فإذا قرنتو بػ)قد( فقد قٌربتو مٌما أنتى فيو، كلذلؾ قاؿ المؤذف: ق

 .(4)قامٍت الصالة، أم: قد حاف كقتيا في ىذا الزماف"
كؿ تطبيقاتو لـ تىًرد إشارة إلى تسمية زمنية مضافة كأمَّا سيبكيو ففي 

 ،) (، أك إلى فركؽ في الجية الزمنية بيف)قىٍد فىعىؿى إلى المرٌكب)قىٍد فىعىؿى
( يدؿ عمى زمف ماض ك  (؛ بؿ إٌف كالمو أشعر بأٌف)قىٍد فىعىؿى حسب، ك)فىعىؿى

" : قىٍد كافى منوي ذىىىابه ( بمنزلة قكلؾى :)قىٍد ذىىىبى ، (5)قاؿ: "أالى ترل أٌف قكلؾى
 .(6)فالماضي ال ييقصدي بًو إالَّ الميًضٌي دكف تعرُّضو ًلقيربو أك بيٍعدو 

                                                 
 .10سكرة الًحجر، آية:  (1)
 .26سكرة الًحجر، آية:  (2)
، 2اضؿ صالح السامرائي، منشكرات شركة العاتؾ، القاىرة، ط/ينظر: معاني النحك، د. ف (3)

 .270، 3/269ـ: 2003
 .8/147ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش:  (4)
 .1/34الكتاب:  (5)
ينظر: التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ: د. حسف  (6)

 .1/101ـ: 1،2005/ىنداكم، منشكرات دار كنكز إشبيميا، الرياض، ط
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؟(، كمف ىذا  ( تشير إلى جممة سابقة ىي:)ىىٍؿ فىعىؿى فجممة:)قىٍد فىعىؿى
مٍت الٌصالةي( فإنيا لقكـ ينتظركف فيسألكف: ىىٍؿ :)قٍد قاالقبيؿ فإفَّ قكؿ المؤٌذف

 .(1)قامت الٌصالةي؟
( شأنو شأف صيغة)فعؿ(  كما نريد أٍف نيبٌينو ىنا أفَّ المرٌكب)قد فىعىؿى
ذا كانت قد ذيكرٍت  يدؿ عمى ماض قد يككف مطمقان أك قريبان، أك بعيدان، كا 

عف الماضي استعماالت أخرل يٌتجو فييا المركب)قد فعؿ( إلى التعبير 
القريب، فإفَّ استعماالت أخرل تبٌيف اٌتجاه صيغة)فعؿ( إلى التعبير عف 

( ليدٌؿ المرٌكب عمى الزمف ذاتو، كلذلؾ فقد : "أٍلحقٍت العربية)قىٍد( ببناء)فىعىؿى
معنى زائد عمى ما يدؿ عميو البناء المطمؽ نفسو مف تأكيد كقكع الحدث، 

زالة الشٌؾ في كقكعو... كلكف ليذا  المرٌكب في االستعماالت دالالت أخرل كا 
غير ما ذكرت كىي الداللة عمى كقكع الحدث في زماف قريب مف 

 .(2)الحاضر"
كىذا يعني أفَّ التغيرات الزمنية التي تطرأ عمى األفعاؿ تأتي في 

إذ أغمب الباحثيف القدماء كبعض أغمبيا مف استعماؿ األدكات كػ)قد(؛ 
يقكؿ الكفكم: "الفعؿ  نية بػػػ)قىٍد(، ك)لىٌما(،المعاصريف قد ألصقكا داللة زم

ذا دخمٍت عميػػػػزاء الماضػػػػؿ كٌؿ جزءو مف أجػػػػػالماضي يحتم  و )قد( قٌربتو ػي، كا 

                                                 
ـ: 1986ينظر: الزمف كالمغة، د. مالؾ يكسؼ المطمبي، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  (1)

 . 232ص/
، منشكرات المكتبة العصرية، بيركت 1في النحك العربي نقد كتكجيو، د. ميدم المخزكمي، ط (2)

 . 150ـ: ص/ 1964
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 .(1)مف الحاؿ، كانتفى عنو ذلؾ االحتماؿ"
كالحاؿ عند الفارسي: ىك الفعؿ الذم يتطاكؿ كقتو، كيخرج إلى 

، كشيئان فش يئان، كلتقريب الماضي مف الحاؿ أدخمكا الكجكد جزءان بعد جزءو
عميو )قد(، كمع ذلؾ فالماضي باؽو عمى أصمو، كىذا المعنى ليس يخرجو 

 .(2)مف أف يككف ماضيان 
 ) كقد أكضح أبك حٌياف معنى الحاًؿ بقكلو: "لـ يىٍعنيكا بالحاًؿ)اآلفى

ٌنما يعنكف الماضي غير المنقطع" ك ، أ(3)الفاصؿ بيف الماضي كالمستقبؿ، كا 
ىك اإلعراب عف كقكع أحداثو في زماف يقريب مف زمف التكٌمـ، أم: الحاؿ، 

 . (4)كقكليـ: )قد قامت الصالة(
)قىٍد( عمى الماضي أثَّر  كيقكؿ المرادم نقالن عف ابف الخٌباز: "إذا دخؿى

 .(5)فيو مٍعنىيىيًف: تقريبو مف الحاؿ، كجٍعمو خبران منتظران"
ـى كفصؿ السيكطي قائالن: "كتككف ل تقريب الماضي مف الحاؿ، تقكؿ:)قا

 ،) ـى زيده(، فيحتمؿ الماضي القريب، كالماضي البعيد، فإذا قمت:) قٍد قا

                                                 
كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت،  الكمٌيات: لمكفكم، تحقيػؽ: د. عدناف دركيش، (1)

 .5/208ـ: 1993، 3ط/
ينظر: المسائؿ البصريات، ألبي عمي الفارسي، تحقيؽ: د. محمد الشاطر أحمد، مطبعة  (2)

 . 700، 1/699ـ: 1985المدني، القاىرة، ط/
 . 1/82التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ألبي حياف:  (3)
 .32ـ: ص/1983، 3كأبنيتو، د. إبراىيـ السامرائي، مؤسسة الرسالة، ط/ ينظر: الفعؿ زمانو (4)
 .271الجنى الداني: ص/ (5)
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مف أجؿ ذلؾ جٌكزكا اقتراف)اآلف( أك)الساعة( بو، ، (1)اختص بالقريب"
ـى اآلف( أك:)السَّاعة( فيقاؿ:)قىٍد قا
(2). 

مؤذف:)قٍد قامٍت إذف فػ)قد( تيقرّْب الماضي ًمفى الحاًؿ، كمنو قكؿ ال
ليس مف شأنو أف يشٌؾ ، فيذا أمره (3) الٌصالة( البيدَّ فيو ًمٍف معنى التَّكٌقع

 .(4) السامع في أٌنو يقع
 كيمحظ أيضان مجيء)قد( قبؿ أفعاؿ المقاربة كما في قكلو تعالى:

﴾ ـٍ شىٍيئنا قىًميالن لىٍكالى أىٍف ثىبٍَّتنىاؾى لىقىٍد ًكٍدتى تىٍركىفي ًإلىٍيًي ﴿كى
، كقد كيضعٍت ىذه (5)

األفعاؿ لمداللة عمى قيرًب كقكع الخبر، كال تدؿ ىذه األفعاؿ عمى الماضي 
نما تدؿ عمى أفَّ الحدثى قىريبى كقكعو لكنو لـ يحدث،  القريب مف الحاضر، كا 
سكاء كاف ذلؾ الحدث في الماضي البعيد، أك القريب، كتككيد ىذا الحدث 

لـ يكد يفعؿ(، كاستفيامو بػ)ىؿ كاد يككف بػ)لقد كاد يفعؿ(، كنفيو بػ)
 .(6)يفعؿ؟(

                                                 
 . 4/378ىمع اليكامع : (1)
 . 92، 1/91ينظر: التذييؿ كالتكميؿ:  (2)
ينظر: المفصؿ في صنعة اإلعراب، لمزمخشرم، قدـ لو كبكبو: د. عمي أبك ممحـ، بيركت  (3)

 .433ـ، ص/ 1993
نظر: تفسير التحرير كالتنكير، لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، ي (4)

 . 7/197ـ: 1984
 .74سكرة اإلسراء، آية:  (5)
ينظر: الداللة الزمنية في الجممة العربية، د. عمي جابر المنصكرم، منشكرات الدار العممية  (6)

 .50،51ـ: ص/2002، 1ردف، ط/الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عٌماف، األ
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 ثانيًا: الّتوّقع.
كمعنى الٌتكقع: أٌف الحدث كاف متكقعان قبؿ حدكثو، نحك قكلؾ: )قد 
حضر محٌمده(، لقكـو ينتظركف حضكره، جاء في الكتاب: "كأما)قد( فجكاب 

لكالـ لقكـو لقكلو: )لمَّا يىٍفعىؿ(، فتقكؿ:)قىٍد فىعىؿ(، كزعـ الخميؿ أفَّ ىذا ا
( إاٌل لمٍف ينتظر الفعؿى كيسأؿ عنو(1)ينتظركف الخبر"  .(2)، فال يقاؿ:)قد فىعىؿى

كإليضاح ىذا المعنى يقكؿ المبرّْدي: "أمَّا )قىٍد( فأصميا أٍف تككف مخاطبة    
ٍع ىذا الكالـى ابتداءن  ٍيده(، لـ تضى اءى زى :)قىٍد جى لقكـو يتكقعكف الخبر، فإذا قيمتى

فقكلؾ  ،(3)ٍمرو كاف بينؾ كبينو، أك أمرو تعمـ أنَّو ال يتكقعو"عمى غيًر أ
( ىك إخبار لمف ينتظر الخبر، كلك أىخبره كىك ال ينتظره  مثالن:)قد ماتى فالفه

(، كلكف يقكؿ:)مات فالف(  .(4)لـ يقؿ:)قد ماتى
، توّقع من المتكمِّمكالٌتكٌقع نكعاف:  : كفيو تدخؿ)قد( عمى ًفعؿو مستقبؿو

 ينزؿ المطر في شير كذا(. كقكلؾ:)قد
: كفيو تدخؿ)قد( عمى فعؿو ماضو أك حاؿو بمعنى وتوّقع من الّساِمعِ 

الميضٌي، كقد حمؿ المفسركف عمى المعنى الثاني ما كقفكا عميو مف 
لىقىٍد  ى:، كمف ذلؾ قكلو تعال(5)يان ػػػعان ماضػػػػػنصكص، ككاف الفعؿ فييا جمي  ﴿كى

                                                 
 .4/223الكتاب:  (1)
 .8/147ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش:  (2)
 .2/335المقتضب: (3)
 . 9/261ـ: مادة: قدد. 1956ينظر: لساف العرب، البف منظكر، بيركت،  (4)
 . 4/114ينظر: البحر المحيط، ألبي حياف:  (5)
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ٍلنىا ًإلىٍيؾى آيى  ﴾أىٍنزى  .(2)، فػ)قد( عند الٌزٌجاج لقكـ يتكقعكف الخبر(1)اتو بىيّْنىاتو
مىٍف يىٍعتىًصـٍ  كالزمخشرم صنع ذلؾ أيضان، كعٌمؽ عمى قكلو تعالى: ﴿كى

﴾ ، قائالن: "فقد حصؿ لو الييدل ال (3)ًبالمًَّو فىقىٍد ىيًدمى ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو
(، كأفَّ اليدل قد حصؿ فيك محالة، كما تقكؿ: )إذا ًجٍئتى فالنان فقد أف محتى

يخبر عنو حاصالن، كمعنى الٌتكقع في)قد( ظاىر؛ ألفَّ المعتصـ با متكٌقع 
 .(4)لميدل، كما أٌف قاصد الكريـ متكقع لمفالح عنده"

قىٍد اٍنشىؽَّ اٍلقىمىري  بىًت السَّاعىةي كى ذىيفة: )اٍقتىرى : (5)(كقاؿ ابف جٌني في قراءة حي
ع، فقد كاف انشقاؽ القمر ميتكقعان داللة عمى قيٍرب الساعة.... "إنيا تيفيد الٌتكقٌ 

يده؟(،  ـى زى ك)قد( إنما ىي جكاب كقكع أٍمر كاف متكقعان، يقكؿ القائؿ:)اٍنظر أىقىا
: قد كقعى ما كاف  يده(، فيقكؿ الميًجيبي ك أىالَّ يىتىأىخَّرى زى يده؟(، ك)أىٍرجي ـى زى ك)ىىٍؿ قىا

 .(6)متكٌقعان"
                                                 

 (.99سكرة البقرة، آية:)  (1)
عرابو، لمٌزٌجاج، شرح كتحقيؽ: د. عبد الجميؿ عبده شمبي، منشكرات  ينظر:  (2) معاني القرآف كا 

 . 1/181ـ: 1988، 1عالـ الكتب، بيركت، ط/
 (.101سكرة آؿ عمراف، آية:)  (3)
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، لمزمخشرم، رتبو  (4)

، 3/174، 2/117، 1/393ـ: 1946د، القاىرة، كضبطو كصححو: مصطفى حسيف أحم
4/484 . 

﴾.1سكرة القمر، آية: (5) بىًت السَّاعىةي كىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىري  ، كالقراءة المشيكرة: ﴿اٍقتىرى
المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، البف جني، تحقيؽ: عمي النجدم  (6)

شكرات لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة، ناصؼ، د. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، من
 .2/297ـ: 1994
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ًمؿ  ـٍ قىاليكا كٌمما حي اءيككي ذىا جى عمى معنى الٌتكقع أيضان قكلو تعالى: ﴿كىاً 
﴾ ـي ًبمىا كىانيكا يىٍكتيميكفى كا ًبًو كىالمَّوي أىٍعمى رىجي ـٍ قىٍد خى ميكا ًباٍلكيٍفًر كىىي قىٍد دىخى نَّا كى ءامى
(1) . 

ٍف دخمٍت لتقريب الماضي مف  :)قد( كا  فقد ذىب الزمخشرم إلى أفَّ
ا فييا مف معنى التكقع أفَّ أمارات الحاؿ ليصح أٍف يقع ح االن، أفادت أيضان ًلمى

النفاؽ كانت الئحة عمييـ، ككاف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ متكقعان 
 إلظيار ا تعالى ما كتمكه، فدخؿ حرؼ التكقع، كىك متعٌمؽ بقكلو:

نَّا﴾  . (2)، أم: قالكا ذلؾ كىذه حاليـ﴿ءامى
تكقع مدخكليا كىك ىينا )عيف كاعترضو الطيبي بأف)قد( مكضكعة ل

النفاؽ(، فكيؼ ييقاؿ: إلظيار ا تعالى ما كتمكه؟ فالدخكؿ في الكفر 
كالخركج بو إظيار لو، فمذلؾ أدخؿ عميو حرؼ التكقع ال أنو عيف النفاؽ 
فَّ ظيكر أماراتو غير  ليحتاج إلى تجكز في رجكع التكقع إلى إظياره، كا 

بحانو عنيـ، كأنيـ متمبسكف بالكفر متقمبكف إظيار ا تعالى إياه بإخباره س
 .(3)فيو خركجان كدخكالن 

قَّع ينبغي أٍف ال يككف  كأيجيب عف ىذا االعتراض بأنو ال شؾ أفَّ الميتكى
حاصالن، كككنيـ منافقيف كاف معمكمان عنده صمكات ا تعالى كسالمو عميو، 

يـ"، فيجب بدليؿ قكؿ الزمخشرم: "إٌف أمارات النفاؽ كانت الئحة عمي
                                                 

  .61سكرة المائدة، آية:  (1)
 . 6/247، كتفسير التحرير كالتنكير: 2/263ينظر: الكشاؼ:  (2)
 .6/178ينظر: ركح المعاني:  (3)
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﴿كىالمَّوي  لذلؾ قاؿ: ،(1)المصير إلى المجاز كالقكؿ بإظيار ا تعالى ما كتمكه
﴾ ـي ًبمىا كىانيكا يىٍكتيميكفى  .(2)، أم مف الكفر، كفيو كعيد شديد ليـأىٍعمى

﴾ قكلو تعالى: حمؿ أبك السعكد ككذلؾ ﴿قىٍد أٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى
عمى  ،(3)

ىذه اآلية أفادٍت: "ثبكت ما كاف متكقعى الثُّبكًت مف  معنى: الٌتكقع، فػػ)قد( في
، ال متكقعى اإلخباًر بو، ضركرةى أفَّ المتكقعى مف حاؿ المؤمنيفى ثبكتي  قبؿي
الفالًح ليـ ال اإلخباري بذلؾ، فالمعنى: قد فازكا بكؿّْ خيرو كنجكا مف كؿّْ 

فرَّعى عميو مف ضيرو حسبما كاف ذلؾ متكقعان مف حاًليـ، فإفَّ إيمانىيـ كما ت
أعماليـ الصالحًة مف دكاعي الفالًح بمكجب الكعًد الكريـً خال أنَّو إٍف أيريد 
باإلفالح حقيقةي الدُّخكًؿ في الفالح الذم ال يتحقؽي إالَّ في اآلخرة فاإلخباري بو 
ٍف  عمى صيغة الماضي لمدّْاللة عمى تحققو ال محالةى بتنزيمو منزلةى الثابًت كا 

 .(4)"بحاؿو تستتبعيو البتةى فصيغةي الماضي في محمّْيا أيريد ككنييـ
لكف ثٌمة إشكاؿ ىنا، فالتكقع الذم ألصقو النحاة بػػ)قد( غير متحٌقؽ 
 في صيغة الماضي؛ ألفَّ الفعؿى قد كقعى كانتيى، كىذا ينافي ككنو منتظىران،

كىذا ، فػػػػ)قد( أصمو حرؼ تحقيؽ لمخبر، فيك مف حركؼ تككيد الخبر
ار منقكؿ عف أبي حياف، إذ يقكؿ: "ال يتحٌقؽ الٌتكٌقع في)قد( مع دخكلو اإلنك

عمى الماضي؛ ألٌنو ال يتكٌقع إالَّ المنتظر، كىذا قد كقعى، كالذم تمٌقفناه في 
                                                 

 .6/178ينظر: ركح المعاني:   (1)
 . 6/247ينظر: تفسير التحرير كالتنكير:   (2)
 . 1رة المؤمنكف، آية: سك   (3)
 . 4/487إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد:  (4)
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أفكاه الشيكخ باألندلس أنيا حرؼ تحقيؽ إذا دخمٍت عمى الماضي، كحٍرؼي 
الٌتكٌقع أٌنو كاف متكٌقعان ثـٌ صارى تكٌقع إذا دخمٍت عمى المستقبؿ، إالَّ إٍف عيًنيى ب

 .(1)ماضيان"
؛  كقاؿ في مكضع آخر: "ككذلؾ مىٍف أطمؽ أٌنيا لمتكٌقع فغير ميًصيبو

 .(2)ألفَّ الماضي ال يمكف تكٌقعو"
لى مثؿ ذلؾ ذىب ابف ىشاـ، إذ يقكؿ: "كالذم يظير لي أٌنيا ال  كا 

ليا بمعنى أنيا تدخؿ  تفيد التكٌقع أصالن، ... فألٌنو لك صٌح إثبات الٌتكٌقع
)ال( لالستفياـ؛  ( بالفتح إفَّ ؿى عمى ما ىك متكٌقع لصٌح أٍف يقاؿ في:)الى رىجي
(، كنحكه، فالذم بعد)ال(  ؿو ألٌنيا ال تدخؿ إاٌل جكابان لمف قاؿ:)ىٍؿ ًمٍف رىجي
ميستىفيىـ عنو مف جية شخص آخر، كما أٌف الماضي بعد)قد( متكٌقع كذلؾ، 

، (3)لؾ حسنة، فإنو قاؿ: إنيا تدخؿ عمى ماضو متكٌقعكعبارة ابف مالؾ في ذ
 .(4)كلـ يقؿ: إنيا تفيد التكقع"

كعبارة ابف مالؾ التي يراىا ابف ىشاـ حسنة قد رٌدىا ناظر الجيش 
بقكلو: فػػ"التكقع إنما يككف بالنسبة إلى الفعؿ المستقبؿ، كلك قاؿ 

                                                 
تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، لناظر الجيش، دراسة كتحقيؽ: د. عمي محمد فاخر،  (1)

 .4469/ 9ـ: 2007، 1كآخركف، منشكرات مكتبة دار السالـ، القاىرة، ط/
في شرح غاية اإلحساف، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ كدراسة: د. عبد النكت الحساف  (2)

 . 324ـ: ص/1/1985سسة الرسالة، بيركت، ط/ؤ الحسيف الفتمي، م
ينظر: شرح التسييؿ، ال بف مالؾ: تحقيؽ: د. عبد الرحمف السيد، د. محمد بدكم المختكف،   (3)

 . 4/108: ـ1990، 1دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط/
 . 1/228مغني المبيب:   (4)
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:)لتقريبو مف الحاؿ(، كلـ يقؿ:)متكٌقع( لكا ف لو كجو، كىك أٌف الميصنّْؼي
الميقسىـ عميو إذا كاف فعالن ماضيان مثبتان قريبان مف زمف الحاؿ دخمٍت عميو 

ٍف كاف بعيدان لـ تدخؿ نحك:كا لقاـ زيده"  .(1))قد( نحك:)كا لقد قاـ زيده(، كا 
مٍف أفَّ التكقع إنما يككف بالنسبة إلى الفعؿ  -ككالـ ناظر الجيش   

المضارع الميراد بو الماضي، كالماضي المراد بو فيو نظر، ف -المستقبؿ
المستقبؿ كؿ ذلؾ يتكقؼ عمى ميسٌكغ مف الخارج، نحك:)لك تىقيكـي أٍمًس 
(، فمكال )لك(، ك)إٍف( ما ساغ إعماؿي )تقكـ(  (، ك)إٍف قيٍمتى غىدان قيٍمتي لىقيٍمتي

)  ، كفي ذلؾ يقكؿ صاحب الكميات: "األفعاؿ(2)في)أمس(، كال)قيمت( في)غدو
ا لو اختصاص بأحد األزمنة، كاف ميضٌييا كاستقباليتيا،  إذا كقعٍت قيكدان ًلمى
كحاليتيا بالقياس إلى ذلؾ القيد، ال إلى زماف التكٌمـ، كما إذا كقعٍت ميٍطمىقة 

ميستعممة في معانييا األصمية"
(3). 

كحاكؿ الزركشي اإلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ بقكلو: "معنى التكقع فيو 
دؿ عمى أنو كاف متكقعان منتظران، قبؿ اإلخبار بو، ثـ صار ماضيان، أفَّ )قد( ت

قَّبة" كلذلؾ تستعمؿ في األشياء الميتىرى
﴿قىٍد  ، كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى:(4)

ٍكًجيىا﴾ اًدليؾى ًفي زى سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّتي تيجى
 ة ا ػػػع إجابػػػػػػ، أم أنيا كانت تتكقٌ (5)

                                                 
 .4469/ 9تمييد القكاعد:   (1)
 . 85، 1/84ينظر: التذييؿ كالتكميؿ:   (2)
 .5/232الكميات، لمكفكم:   (3)
البرىاف في عمـك القرآف، لبدر الديف الزركشي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، منشكرات   (4)

 . 308 - 4/305ـ:  1958مكتبة دار التراث، القاىرة 
 (.1سكرة المجادلة، آية:)  (5)



  لثالعدد الثا                                      ة العلوم الشرعيةمجل

 داللة "قد" الحرفية في االستعماؿ القرآني "دراسة كصفية"

 
-300- 

 لدعائيا.
لى  فتعٌيف أف مثؿ ذلؾ ذىب الشيخ الطاىر بف عاشكر بقكلو: "كا 

حرؼ )قد( ىنا مستعمؿ في التكقع، أم اإًلشعار بحصكؿ ما يتكقعو السامع؛ 
كالميجاًدلةى كانا  -صمى ا عميو كسمـ -قاؿ في الكشاؼ: ألفَّ رسكؿ ا 

 .اىػيتكقعاف أف يسمع ا لمجادلتيا كشككاىا كينزؿ في ذلؾ ما ييفٌرج عنيا
كمعنى التكقع الذم يؤذف بو حرؼ )قد( في مثؿ ىذا يؤكؿ إلى تنزيؿ 

 .(1)الذم يىتكقع حصكؿ أمر لشدة استشرافو لو منزلةى المتردد الطالب"
إذف فػ)قد( مع الفعؿ الماضي تفيد ثالثة معاف: التحقيؽ، كالتكقع، 

كاحدة، كالتقريب، كىذه المعاني قد تجتمع كقد تفترؽ، فمف اجتماعيا في آية 
لىقىٍد كيٍنتيـٍ تىمىنٍَّكفى اٍلمىٍكتى ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف تىٍمقىٍكهي فىقىٍد رىأىٍيتيميكهي كىأىٍنتيـٍ  قكلو تعالى: ﴿كى
﴾ كفى تىٍنظيري
 ، فقكلو: )فقد رأيتمكه( اجتمع فيو: التحقيؽ، كالتكقع، كالتقريب. (2)

لىقىٍد  ـي المَّوي كمف اجتماع التحقيؽ كالٌتكقع  كما في قكلو تعالى: ﴿كى كي رى نىصى
ًببىٍدرو كىأىٍنتيـٍ أىًذلَّةه﴾
، فيـ كانكا يتكقعكف النصر، كقد تحقؽ ليـ؛ ألفَّ الرسكؿ (3)

ـي المَّوي ًإٍحدىل الطَّاًئفىتىٍيًف أىنَّيىا  ٍذ يىًعديكي كعدىـ بذلؾ، كما قاؿ تعالى: ﴿كىاً 
﴾ ـٍ لىكي
(4). 

  و تعالى:ػع في قكلػػػػكقٌ ب كالتػػػػػع الزمخشرم بيف معنى التقريػػػػػككذلؾ جم
                                                 

 . 28/8ينظر: تفسير التحرير كالتنكير:  (1)
 .143سكرة آؿ عمراف، آية:  (2)
 .123سكرة آؿ عمراف، آية:  (3)
 .7سكرة األنفاؿ: آية،  (4)
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ـي ًبمىا  كا ًبًو كىالمَّوي أىٍعمى رىجي ـٍ قىٍد خى ميكا ًباٍلكيٍفًر كىىي قىٍد دىخى ـٍ قىاليكا آمىنَّا كى اءيككي ذىا جى ﴿كىاً 
﴾ كىانيكا يىٍكتيميكفى
، قاؿ: "دخمٍت)قد( تقريبان لمماضي مف الحاؿ، كلمعنى (1)

صمى  -مييـ، ككاف رسكؿ اآخر، كىك أفَّ أمارات الٌنفاؽ كانٍت الئحة ع
متكٌقعان إلظيار ا ما كتمكه، فدخؿ حرؼ التكقع كىك  -ا عميو كسٌمـ

 .(2)متعمؽ بقكلو: أم: قالكا ذلؾ كىذه حاليـ"
فالٌتكقع كالتقريب قريباف جٌدان مف التككيد، كيبدك ذلؾ في معاممة األكؿ 

ثاني، كفي تقاربيما معاممة المتحقؽ المؤٌكد، كفي إشعار التركيب لو في ال
 كالجمع بينيما.

كالحديث عف معنى الٌتكقع كالتقريب يقكدنا أيضان لمحديث عف مسألة 
 أخرل ذات صمة بيذا المبحث، كىي:

 :)أوجه التشابه بين)قد(، و)لمَّا 
يقكؿ سيبكيو: "كأما)قد( فجكاب لقكلو: )لمَّا يىٍفعىؿ(، فتقكؿ: )قىٍد فىعىؿ(، 

)قىٍد( لػػ ، فالرتبة الكاحدة(3)كالـ لقكـو ينتظركف الخبر"كزعـ الخميؿ أفَّ ىذا ال
ك)لمَّا( جعمتيما في حقؿ كاحد مف حيث ائتالفيما مع الفعؿ بال فاصؿ، كىك 

"فىًمٍف ثىـٌ أىٍشبيٍت)قىٍد( )لىٌما( في أٌنيا ال يفصؿي بينيا كبيفى  معنى عبارتو:
 ة:. كيمكف حصر أكجو التشابو في النقاط التالي(4)الفٍعًؿ"

                                                 
 .61سكرة المائدة، آية:  (1)
 .1/653الكشاؼ:  (2)
 .4/223الكتاب:  (3)
 .3/117الكتاب:  (4)
 



  لثالعدد الثا                                      ة العلوم الشرعيةمجل

 داللة "قد" الحرفية في االستعماؿ القرآني "دراسة كصفية"

 
-302- 

 تختٌص)لمَّا( بنفي المضارع، كتقمب زمنو ماضيان، نحك قكلو تعالى: .1
﴾ ـٍ يمىافي ًفي قيميكًبكي ًؿ اإٍلً لىمَّا يىٍدخي ﴿كى

:)قد (1) ، كىي لنفي:)قد فىعىؿ(، فإذا قمتى
(، فنفيو: )لمَّا يحضر(  .(2)حضرى

: )لمَّا  .2 يحضر إفَّ المنفٌي بػ)لمَّا( مستمر النفٌي إلى حيف الٌتكمُّـ، فإذا قمتى
 .(3)زيده(، فمعناه أٌنو إلى اآلف لـ يحضر

إٌف منفي )لمَّا( ال يككف إاٌل قريبان مف الحاؿ، كفيو معنى الٌتكقع،  .3
فقكلنا:)لمَّا يحضر خالده(، معناه أنو لـ يحضر، كىك متكقع حضكره، 

، كمعناه أنيـ لـ يذكقكه إلى (4)﴿بىٍؿ لىمَّا يىذيكقيكا عىذىاًب﴾ كقكلو تعالى:
(، ك)قد( فييا معنى (5)أفَّ ذكقىيـ لو متكٌقعاآلف، ك  ، فػ)لمَّا( لنفي )قد فىعىؿى
، فقكلؾ: )قد حضرى محٌمده(، معناه أنو كاف متكٌقعان حضكره (6)الٌتكقع

فحضر، ك)لمَّا يحضر محٌمده(، معناه أنو لـ يحضر، كىك متكٌقع 
 حضكره.

ـى  .4 كلمَّا ينفعو  كقد تيستعمؿ )لمَّا( في غير المتكٌقع أيضان، نحك: )نىًد
 ككذلؾ )قد( رٌبما جاءت في غير المتكٌقع، فيجكز أف تقكؿ: (7)الندـ(،

                                                 
 .14سكرة الحجرات: آية:  (1)
 .1/460ينظر: الكتاب:  (2)
 .2/278ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  (3)
 .8سكرة ص، آية:  (4)
 .1/308ينظر: مغني المبيب:  (5)
 .2/307ينظر: الكتاب:  (6)
 .2/278ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  (7)
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 .(1))قدركب( لمف لـ يكف ييتكقع رككبو
؛ كذلؾ ألٌف الشرط يميو ميثبت )لـ(، تقكؿ: )إٍف  .5 ال تقترف )لمَّا( بأداة شٍرطو

(، كال يميو ميثبت )لمَّا(، فال تقكؿ: )إٍف قد ق ـى عىمركه ـى زيده قا ؛ (2)اـ يده(قا
كالسبب في ذلؾ أفَّ )لمَّا( إذا نىفىت الفعؿى صرفتو إلى الميضٌي، كال 
يحتمؿ أٍف يككف لغير الميضٌي، فيي مثؿ )قد( في اإلثبات، فإفَّ )قد( إذا 
دخمٍت عمى الفعؿ الماضي تعٌيفى أنَّو لمميضٌي، كال يصٌح صٍرفو إلى 

 .(3)االستقباؿ
ٍكًر منفٌييا إذا دٌؿ عميو دليؿ، تقكؿ: يجكز االستغناء بػ)لمَّا( عف ذً  .6

، أم: )كلمَّا أٍدخمو(، ككذلؾ )قد( فقد ييستغنى بيا (4))قارٍبتي البمىد كلمَّا(
 :(5)فال ييذكر ما بعدىا، كقكؿ النابغة الذبياني

ؿي غىيرى أٌف ًركىابىنىا   اًلنا ككىأىٍف قىدً     أىًزؼى الٌترىحُّ  لمَّا تىزيٍؿ ًبًرحى
(، أم: )اقترب(،  كعٌمؽ الحريرم عمى البيت بقكلو: "معنى قكلو: )أىًزؼى

إذ لك كاف قد كقع لسارت الركاب، كمعنى قكلو: )ككىأىٍف قىًد(، أم: ككأٍف قد 
سارٍت، فحذؼ الفعؿ لداللة ما بقي عمى ما ألقى، كنٌبو عمى شدة التكقع 

 عو: كىاٍف كتداني اإليقاع لو، كالعربي تقكؿ في كؿّْ ما ييتكقع حمكلو كيرصد كقك 
                                                 

 .445، 4/444ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:   (1)
 .2/247ينظر: شرح التصريح:   (2)
 .4/10ينظر: معاني النحك، لمسامرائي:   (3)
 .1/279ينظر: مغني المبيب:   (4)
، 2، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، ط/89البيت في ديكانو، ص/  (5)

 ـ. 1985
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قىٍد، أم: كافى قد كيًجدى ككنو كأظؿَّ كٍقعو"
(1). 

 المبحث الخامس
 معاني )َقْد( مع المضارع

كردٍت صيغة)قٍد يىٍفعىؿ( في القرآف الكريـ مجٌردة مف الـ التككيد في 
اًء  ، كىي التي في قكلو تعالى:خمسة مكاضع ﴿قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي السَّمى

لّْ  اىىا﴾فىمىنيكى ﴾ ، كقكلو:(2)يىنَّؾى ًقٍبمىةن تىٍرضى ـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم يىقيكليكفى ﴿قىٍد نىٍعمى
(3) ،

ـٍ ًلكىاذنا﴾ كقكلو: مَّميكفى ًمٍنكي ـي المَّوي الًَّذيفى يىتىسى ﴿قىٍد يىٍعمى
(4). 

ككردٍت صيغة)لقٍد يىٍفعىؿ( بالاٌلـ في مكضعىيف اثنيًف فقط، كىما، قكلو 
﴾﴿كى  تعالى: ٍدريؾى ًبمىا يىقيكليكفى لىقىٍد نىٍعمىـي أىنَّؾى يىًضيؽي صى

ـي (5) لىقىٍد نىٍعمى ، كقكلو: ﴿كى
﴾ ـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمىا ييعىمّْميوي بىشىره أىنَّيي
(6). 

غير  الصيغة داللة ىذه كمع قٌمة مجيء)قد( مع المضارع فإفٌ 
، قميللمتكاضحة، إذ اختمؼ النحكيكف في تحديدىا، فمنيـ مف رأل أنيا 

في مكضعو  لمتحقيق كفريؽ آخر ذىب إلى أنيا لمتكثير،كمنيـ مف رأل أنيا 
 ؟.لمّتشكيك كفريؽ آخر يرل أٌنيالمّتوّقع،دكف مكضع، كذىب غيرىـ إلى أنيا 

                                                 
براىيـ، دار نيضة درة الغكاص في أكىاـ الخكاص، لمحريرم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إ (1)

 .9مصر، القاىرة: ص/ 
 .(144بقرة: اآلية )سكرة ال (2)
 .(33األنعاـ: اآلية )سكرة  (3)
 .(63) سكرة النكر، آية: (4)
 (.97سكرة الحجر، آية:) (5)
 (.103سكرة النحؿ، آية:) (6)
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كيبدك التبايف كاضحان في ىذه المعاني الذم يعكس تبايف فٍيـ 
 الٌدالالت.النحكييف لمنصكص التي بيف أيدييـ، كفي اآلتي كقفةن مع تمؾ 

 :أّواًل: الّتْحقيق
ىذا الحرؼ إذا دخؿ عمى الماضي أك المضارع فال " يقكؿ الرضي:

﴿قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي  ، كقكلو تعالى:(1)"بيدَّ فيو مف معنى التحقيؽ
، فيي ىنا لمتحقيؽ مجٌردان عف معنى التقميؿ، أك التكثير، كىذا يعني السَّمىاًء﴾

المعنى األصيؿ لػ)قد(، كأٌما بقية المعاني، كالتقميؿ،  أٌف التحقيؽ ىك
 .(2)كالتكثير، كالٌتكقع، ىي معافو مضافة في بعض المكاضع إلى ىذا المعنى

كاستشيد  ،(3)كما عٌد ابف مالؾ التحقيؽ مف المعاني المالزمة لػ)قد(
﴾﴿قىٍد نىٍعمىـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم يىقيكليك  لذلؾ بقكلو تعالى: عًممنا بأٌف " أم: ،فى

 .(4)"الذم يقكلكنو ييحزنؾ محٌققان فتصٌبر
ا أىٍنتيـٍ  كجعؿ ابف ىشاـ مف معاني التحقيؽ قكلو تعالى: ـي مى ﴿قىٍد يىٍعمى

مىٍيًو﴾  . (6)، فدخمٍت )قد( لمتحقيؽ(5)عى
ـٍ ًلكىاذنا﴾ كفي قكلو تعالى: مَّميكفى ًمٍنكي ـي المَّوي الًَّذيفى يىتىسى ﴿قىٍد يىٍعمى

يقكؿ  ،(1)
كالتَّسمؿي الخركجي مف البيف عمى التَّدريًج كالخفيًة، ك)قد( "أبك السعكد: 

                                                 
 . 445، 4/444شرح الرضي عمى الكافية:  (1)
 . 1/197كمغني المبيب:  ،4/445ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  (2)
 . 4/108، 1/29ينظر: شرح التسييؿ:  (3)
 .197، 7/196ينظر: تفسير التحرير كالتنكير: (4)
 (.64سكرة النكر، آية:) (5)
 .1/197ينظر: مغني المبيب:  (6)
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ـي ا الذيف يخرجيكف مف  ( تجيء لمتَّكثير... أم يعم لمتَّحقيؽ، كما أفَّ )ريبَّ
يـ  فيةو، ك)ًلكىاذان(، أم: ميالكذةن بأف يستترى بعضي الجماعة قمياله قميالن عمى خي

، أك  .(2)"بأٍف يمكذى بمف يخرجي باإلذًف إراءةن أنَّو ًمٍف أتباًعو ببعضو حتَّى يخرجى
في حيف يرل ابف الحاجب أفَّ )قىٍد( الداخمة عمى المضارع نيقمٍت مف 

ـي المَّوي  ، نحك قكلو تعالى:(3)معنى التقميؿ إلى معنى التحقيؽ ﴿قىٍد يىٍعمى
﴾ ـٍ ًقيفى ًمٍنكي اٍلميعىكّْ
(4). 
، يعني أٌف)قد( "يؿ إلى معنى التحقيؽف معنى التقمنيقمٍت م"كقكلو: 

الداخمة عمى المضارع تفيد التقميؿ باألصالة، كىك قكؿه مردكد، فالتحقيؽ كما 
 .(5)ذكر الرضٌي ال يفارؽ)قد(

لمتحقيؽ، كال مجاؿ فييا لمقكؿ بغير ذلؾ، فكٌؿ ىذه اآليات جاءت 
تياف )قد( لمتحقيؽ مع المضارع كثير جدان في القرآف العظيـ  .(6)كا 

 :ثانيًا: التكثير
 كؿ ػػػى ذلؾ بقػػػ، كاستدؿ عم(7)"ٌماػػػػة ربػػػػٍد( بمنزلػػكتكيكف)قى "و: ػػػػيقكؿ سيبكي

                                                                                                              
 (.63سكرة النكر، آية:)  (1)
 .5/79: إلى مزايا الكتاب الكريـ إرشاد العقؿ السميـ  (2)
يضاح في شرح المفٌصؿ، البف الحاجب، تحقيؽ: د. إبراىيـ محمد عبد ا، ينظر: اإل  (3)

 .2/146ـ:  2005، 1مطبكعات دار سعد الديف، دمشؽ، ط/ 
 (.18سكرة األحزاب، آية:)  (4)
 . 4/444ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:   (5)
 . 6/43ينظر: أضكاء البياف:   (6)
 .4/224الكتاب:   (7)
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 :(1)الشاعر
ػادً       ميٍصفػىػػٌران أىنىاًمميوي  قىػٍد أىتٍػريؾي اٍلػًقػػٍرفى  ػٍت بًػًفٍرصى  كىأىفَّ أىثٍػكىابىػوي ميجَّ

ر، كيدؿ عميو إنشاد البيت؛ ألفَّ فػ)قد( ىنا بمنزلة )ربَّما( في التكثي
نما يفتخر بما  اإلنساف ال يفتخر بشيء يقع منو عمى سبيؿ التقميؿ كالندرة، كا 

 :(3)كعميو قكؿ امرئ القيس .(2)يقع منو عمى سبيؿ الكثرة
يىا ريبَّ يىكٍ  لىٍيمىةو كى طُّ ًتٍمثىاؿً        ـو قٍد لىيىٍكتي كى  بآًنسىةو، كىأىنَّيىا خى

﴿قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى  مخشرم في تأكيؿ قكلو تعالى:ككذلؾ ذىب الز 
)قىٍد( تؤٌدم معنى التكثير إذا دخمٍت عمى المضارع  ًفي السَّمىاًء﴾ إلى أفَّ

( في خركجيا إليو، (، أم: كتككف بمعنى )ريبَّ ا نىرىلى ٌبمى ككثيران ما  كالمعنى:) ري
ٌبما( في خركجنىرىل تقٌمب كجيؾى  يا إلى معنى التكثير، كعميو ، فكافقت)قىٍد( )ري

 :(4)قكؿ زىير بف أبي سممى
ٍمري مىالىوي أىًخي ًثقىةو، الى  لىًكٌنوي قىٍد ييٍيًمؾي الماؿى نىاًئميوٍ      تيٍتًمؼي الخى  كى

                                                 
، 49ـ: ص/1957بف األبرص في ديكانو، تحقيؽ: د. حسيف نصار، مصر،  البيت لعبيد (1)

كفي شرح أشعار اليذلييف، لمسكرم، تحقيؽ: عبد الستار أحمد فٌراج، مكتبة دار العركبة، 
 ، كرد قكؿ أبي المثمـ اليذلي. 1/286ـ: 1965القاىرة، 

ٍيطىتىٍيًو   نىٍضخى أىٍرقىافً كيترؾي الًقٍرفى ميٍصفران أناًمميوي      كأىفَّ في رى
 . 1/107ينظر: التذييؿ كالتكميؿ:  (2)
 . 136البيت في ديكانو: ص/ (3)
البيت في ديكانو، شرحو كقدـ لو: األستاذ: عمي حسف فاعكر، دار الكتب العممية، بيركت،  (4)

 . 91ـ: ص/1988، 1ط/
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 .(1)كالمعنى: كثرة رؤية تقٌمب الكجو، ككثرة إىالؾ النائؿ لمماؿ كزيادتيما
د مع الكثرة، كأضاؼ الزمخشرم في مكضع آخر أنيا تفيد التككي

مىٍيًو﴾ كقكلو: ـي مىا أىٍنتيـٍ عى ﴿قىٍد يىٍعمى
أدخؿى )قد( ليؤٌكد ًعٍممو بما ىـ عميو "، فػ(2)
 .(3)"مف المخالفة عف الدّْيًف كالٌنفاؽ

كخالؼ أبك حياف الزمخشرم في إفادة)قد( لمتكثير مبٌينان أفَّ ىذا 
ٍف استدٌؿ لو جماعة ببعض األبيات  المذىب غير مشيكر عند النحاة، كا 

النادرة، كأفَّ الكثير مفيكـ أيضان مف سياؽ الكالـ؛ ألفَّ الفخر كالمدح ال 
يحصؿ بالكىرىـ مرة كاحدة، بؿ بكثرة كقكعو، كرأل أفَّ ذلؾ لك صٌح في الشعر 
كّْرى في نحك اآلية األخيرة؛ ألفَّ ًعٍممو سبحانو كتعالى ال يمكف فيو  لىمىا تيصي

 .(4)التكثير كالزيادة
﴿قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي  كىذا األمر أيضان يسرم عمى قكلو تعالى:

ال يدؿ عميو المفظ؛ ألفَّ تٍركيب)قىٍد( ، فأبك حٌياف يرل أفَّ كثرة الرؤية السَّمىاًء﴾
نَّما فييم ٍت الكثرة مف متعٌمؽ الرؤية، مع المضارع  لـ يكضع لمعنى الكثرة، كا 

دة، ال يقاؿ فيو:قمَّب بصره ه إلى السماء مرة كاح)التقٌمب(، فمف رفع بصر  كىك
نَّما يقاؿ: قٌمب إذا رٌدد ييفيـ مف التقٌمب الذم ىك  ، فالٌتكثيرفي السماء، كا 

 ، كما طاكع التكثير ففيو قٌطعتو فتقطع، ككٌسرتو فتكسر مطاكع التقميب، نحك:
                                                 

 .329، 4/328، 1/342ينظر: الكشاؼ:  (1)
 (.64سكرة النكر، آية:) (2)
 . 3/260لكشاؼ: ا (3)
 .6/437ينظر: البحر المحيط:  (4)
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 .(1)التكثير
اة كالمفسريف ال كيبدك أٌف مثؿ ىذه الخالفات راجعة إلى أفَّ بعض النح

كف بسٍمب األدكات شيئان مف معانييا، حفاظان عمى المعنى األصمي فييا،  ييًقرُّ
صراره عمى عدـ داللة )قد(  كىذا ما لمسناه بكضكح في كالـ أبي حياف كا 

عمى التكثير، كمع ذلؾ يمكننا القكؿ بأٌف التطكر لو دكره في مثؿ ىذه 
 نى آخر مباينان ليا، تؤديو باألصالةالسياقات، فقد تؤٌدم األداة األصمية مع

أداة أخرل، كىك ما يسميو بعضيـ بالتبادؿ، كيحممو عمى قياس النقيض، 
(، ك)قد( المكضكعىتيف لمتقميؿ، لمعنى التكثير ككقكع )ريبَّ
(2). 

إذف فًخالؼ المفٌسريف حكؿ داللة)قد( عمى التكثير ينطمؽ مف طبيعة 
النقيض مف معنى التقميؿ، كيقابمو عمى األداة نفسيا؛ ألٌف التكثير يقع عمى 

نحك مستعمؿ عند الفصحاء العرب، مٌما يجعمو أيسمكبان بيانٌيان مٌطردان مف 
أساليبيـ، كيجعؿ قكؿ أبي حٌياف قريبان مف الصٌحة، عمى أفَّ االستمرار في 
ىذا األسمكب يمكف أٍف يطٌكر المعنى كينقمو مف التقميؿ إلى التكثير، كىك 

 .ب اآلخًريفى نفٌسر مذى األصٌح، كبو
 :ثالثا: التقميل

 ع ػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمى التكقػػػػػبؿ دلٌ ػػػػػ)قد( عمى المستق تػػإذا دخم" اني:ػػػػػيقكؿ الرم
                                                 

 .1/602ينظر: البحر المحيط:   (1)
ينظر: األدكات النحكية في كتب التفسير، د. محمكد أحمد الصغير، دار الفكر، دمشؽ،   (2)

 .700ـ: ص/2001، 1ط/
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كمف عبارات المطارحيف في)قد( أنيـ " ، كأٌيده ابف الخباز بقكلو:(1)"كالتقميؿ
ؿ، كزدتو أنا: يقكلكف: إنَّو حرؼ يصحب األفعاؿ، كيقرب الماضي مف الحا

، أم إفَّ الكذكبى قد يصديؽ ، نحك قكلؾ:(2)"كيؤثر التقميؿ في فعؿ االستقباؿ
ٍف كاف قميالن  دؽ كا   .(3) بالحقيقة يصدر منو الصّْ
: تقميؿ كقكع الفعؿ، نحك:قد األّولكجعىؿ الٌزركشي التقميؿ نكعاف، 

ا أىٍنتيـٍ ﴿قىٍد  : تقميؿ متعٌمؽ الفعؿ، كقكلو تعالى:واآلخر، يجكد البخيؿ ـي مى يىٍعمى
مىٍيًو﴾  .(5)، أم: ما ىـ عميو أقٌؿ معمكماتو سبحانو(4)عى

)قد( في ىذه اآلية لمتحقيؽ، كليسٍت لمتقميؿ كما زعـ  كالظاىر أفَّ
، كال ييتصٌكر ذلؾ في حٌقو سبحانو؛ ألفَّ ًعٍممو تعالى ال (6)الزركشي، كغيره

نى التحقيؽ ال غير، فقد ، بؿ ىي عمى مع(7)يمكف فيو التقميؿ كال التكثير
ٌيف جؿَّ كعال في ىذه اآلية الكريمة أٌنو يعمـ ما عميو خٍمقو، أم مف الطاعة ب

، كمٍف زعـى أٌنيا لمتكثير، أك التقميؿ فغير ميصيبو (8)كالمعصية كغير ذلؾ
(9). 

                                                 
 . 99معاني الحركؼ، لمرماني: ص/ (1)
 . 1/79الغرة المخفية:  (2)
 .445، 4/444الرضي عمى الكافية: ينظر: شرح  (3)
 (.64سكرة النكر، آية:) (4)
 . 4/307ينظر: البرىاف في عمـك القرآف:  (5)
 . 257ينظر: الجنى الداني: ص/ (6)
 . 4/115ينظر: البحر المحيط:  (7)
ينظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف الشنقيطي، إشراؼ: د. بكر أبك  (8)

 . 6/43ق: 1426، دار عالـ الفؤاد، مكة المكرمة، 1ط/زيد، 
 .289ينظر: النكت الحساف، ألبي حياف األندلسي: ص/ (9)
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داللتيا عمى التقميؿ في  كعٌمؽ ابف ىشاـ عمى قكؿ مف ذىب إلى
، كق لـ ييستفد التقميؿ "د يجكدي البخيؿي بقكلو: قكليـ: قد يصدؽي الكىذكبي

، فإنو لـ يحمؿ عمى ؿ مف قكلؾ: البخيؿي يجكدي، كالكذكب يصدؽي ًمٍف)قد(، ب
 .(1)"أٌف صدكر ذلؾ منيما قميؿ كاف فاسدان، إذ آخر الكالـ يناقض أكلو

أم ألفَّ البخيؿ ىك كثير البيٍخؿ، " كضح الدسكقي ىذا الكالـ قائالن:كأ
الكىذب، كلك كاف قكلو )يصدؽ( معناه التكثير لحصؿ التنافي  كالكذكب كثير

بيف يصدؽ الداؿ عمى كثرة الصدؽ كبيف الكذكب الداؿ عمى كثرة الكذب، 
كلك كاف معنى يجكد كثيران لحصؿ التنافي بيف )يجكد( كبيف )البخيؿ( فالدافع 
 لمتنافي ىك حٍمؿ )يصدؽ( ك)يجكد( عمى التقميؿ، ك)قد( لتحقيؽ التقميؿ؛

كد محمكلة عمى الشؾ  .(2)"ألنو رٌبما يككف قمػة الٌصدؽ كالجي
البًخيؿي يىجكدي، كالكىذيكبي  ـ ييستىفٍد ًمٍف)قىٍد(، فمك قيؿ:إذف فتقميؿ المعنى ل

ـى عمى مىٍف شىأنو البيٍخؿ بالجكًد، كعمى يٍصديؽي  ٍك ـى منو التقميؿ؛ ألفَّ الحي ، لىفيًي
يحمؿ ذلؾ قميالن، كاف الكالـي كذبان؛ ألفَّ مىٍف شأنو الكىًذبى بالٌصٍدؽ، إٍف لـ 

 آخره يٍدفع أٌكلو.
 قكلؾ:"يقكؿ: فػػ كلكٍف ما ذكره ابف ىشاـ قد رٌده ناظر الجيش؛ إذ
، كأٌما قكلؾ: البخيؿ قد يجكد،  البخيؿي يجكد، كالكذكب يصدؽ، فيذا كذبه

ٌنما كاف األمر كذلؾ ألفَّ التركيب  ،كالكذكبي قد يصدؽ الذم فيذا ًصٍدؽه؛ كا 

                                                 
 .1/231مغني المبيب:   (1)
ت(:  -حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي، مصر )د (2)

 .253ص/ 
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ـى منو التقميؿ،  ، كالتركيب الذم فيو)قد( فيًي ليس فيو)قد( لـ ييفيىـ منو تقميؿه
 .(1)"فكيؼ يقاؿ: إفَّ التقميؿ يستفاد مع عدـ)قد(

 :رابعًا: الّتوّقع
الٌتكقع ىك: طمب كقكع الفعؿ، كال يمـز مف تكٌقع الشيء كقكعو كال 

فَّ التكقع تارة يككف ترٌجح كقكعو، لجكاز أٍف يكجد ما يمنع منو، كقيؿ: إ
لممتكمـ كىك األصؿ؛ ألفَّ المعاني اإلنشائية قائمة بو، كتارة لممخاطىب، 

 .(2)كأخرل لغيره ممف لو تعمؽ كمالبسة بو
)قىٍد( إذا دخمت عمى المستقبؿ دلٍَّت عمى التكقع ، (3)كيرل الرُّمَّاني أفَّ

تارةن كىك الكثير  ٌقعتككف مع المضارع حرؼ تك " كأٌيده في ذلؾ المالقي بقكلو:
ىؿ يقكـ زيده؟ أك ال  زٍيده، في تقدير جكاب مىٍف قاؿ: قد يقكـي  فييا، نحك:

تكقعت ، أدخمتى االحتماؿ ك قد يقكـي  قمت في تقدير الجكاب:، فإذا يقكـ
ٍف نفيتى فقمت: قد ال يقكـ  . (4)"، تكٌقعت العدـالكجكد، كا 

ضارع لفظان كمعنى، كأٌما أبك حٌياف فيرل أٌف)قد( إذا دخمٍت عمى الم
ذا ك اف المضارع ال يمكف فيو فإٌنيا تدٌؿ عمى الٌتكٌقع فيما يمكف ذلؾ، كا 

مىٍيًو﴾ػػ﴿قىٍد يىٍعمى  عالى:ػػػػػػت وػػػػػقكل نحك الماضي نىػػػبمع كاف الٌتكٌقع ا أىٍنتيـٍ عى ـي مى
(5) ، 

                                                 
 .9/4470تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد:   (1)
 . 19، 12/18ينظر: ركح المعاني:  (2)
 . 99ينظر: معاني الحركؼ: ص/   (3)
رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، لممالقي، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط، دمشؽ  (4)

 .392ـ، ص1975
 (.64سكرة النكر، آية:)  (5)
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ـى  ًم أم: قد عى
(1). 

ما عند السامع  إما عند المتكمـ، كيرل ابف عطية أٌف الٌتكٌقع نكعاف: كا 
أك مقدران عنده، فإذا كاف الفعؿ خالصان لالستقباؿ كاف التكٌقع مف المتكمّْـ، 
ذا كاف الفعؿ ماضيان،  كقكلؾ: قد يقكـي زيده، كقد ينزؿي المطر في شير كذا، كا 

ـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم  أك فٍعؿ حاؿو بمعنى الميضي مثؿ قكلو تعالى: ﴿قىٍد نىٍعمى
﴾يىقيكلي  ، فإف التكقع عند السامع كليس عند الميتكمّْـ، فيخبره المتكمّْـ بأحد (2)كفى

في ىذه اآلية مف ا  ﴿نىٍعمىـي﴾ المتكقعيف؛ بؿ المتكمـ مكجب ما أخبر بو، ك
تعالى، كىي تتضمفَّ استمرار العٍمـ كًقدىمو، فيي تعُـّ المضي كالحاؿ 

 .(3)كاالستقباؿ
و لو د أحطنا ًعٍممان بتكذيب قكمكعمى ذلؾ يككف معنى اآلية: ق

ـٍ  كمخالفتيـ إٌياه، كحيزنؾ كتأٌسفؾ عمييـ، مىٍيًي ﴿فىالى تىٍذىىٍب نىٍفسيؾى عى
﴾ سىرىاتو حى
 . (5)، كفي ىذا تسمية لمرسكؿ صمى ا عميو كسٌمـ(4)

 قٍد  في، فعندما تقكؿ:ػػػض )ما( التي لمنػػػػشي، ىك نقيػػػػع عند الزكػػػػػكالتكق
                                                 

 . 5/2364ينظر: ارتشاؼ الضرب:   (1)
 (.33سكرة األنعاـ، آية:)  (2)
: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية، تحقيؽ: عبد السالـ عبد ينظر (3)

 .2/285ـ:2001، 1لبناف، ط/ –الشافي محمد، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت 
 (.8سكرة فاطر، آية:)  (4)
ر ينظر: تفسير القرآف العظيـ، البف كثير، تحقيؽ: سامي بف محمد السالمة، دار طيبة لمنش  (5)

 .3/250ـ:1999، 2كالتكزيع، السعكدية، ط/
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يده  تدٌؿ عمى أٌف الخركج متكقَّع؛ أم: مينتظىره  ،يخرجي زى
(1). 

يقدـ الغائب،  لكفَّ ابف ىشاـ أنكر معنى التكٌقع فييا، ففي نحك قكلؾ:
فتكٌقع القدكـ مستفاد بدكف )قد(؛ إذ الظاىر مف حاؿ المختبر عف مستقبؿ 

 .(2)لو أنو متكقع
 :(3)خامسًا: الّشك واالحتمال

أفَّ األمرى يجكزي أٍف يقعى، كيجكز أٍف كقد تستعمؿ في " يقكؿ الرماني:
(، كعندىا تميؿ ، كىي في ىذه الحاؿ تككف في مكضع تشبو )رٌبما(4)"الَّ يقعى 

 .(5)قد يككف الذم تقكؿ إلى الشؾ، كقكلؾ:
)قد( إذا دخمت عمى المستقبؿ مف الفعؿ فذلؾ  كيرل األصفياني أفَّ 

ـي المَّوي الًَّذيفى ﴿ الفعؿ يككف في حالةو دكف حالة، نحك قكلو تعالى: قىٍد يىٍعمى
ـٍ ًلكىاذنا﴾ مَّميكفى ًمٍنكي يىتىسى
، فاحتماؿ)قد(  ، أم: قد يتسممكف أحيانان فيما يعمـ ا(6)

 .(7) إٌنما ىك لػػ)يتسٌممكف(، كليس لػ)يٍعمىـ(
                                                 

 . 4/305ينظر: البرىاف في عمـك القرآف:   (1)
 . 1/228مغني المبيب: ينظر:   (2)
، كأما االحتمػاؿ "التػردد بيف النقيضػيف بال ترجيح ألحدىما عمى اآلخر عند الشاؾ" الشؾ فيك: (3)

، ينظر: التعريفات، "افيان، بؿ يتردد الذىف في النسبة بينيماما ال يككف تصكر طرفيو ك" فيػك:
 .68، 9ـ: ص/1971لمجرجاني، تكنس 

 . 99معاني الحركؼ: ص/  (4)
 . 3/347ينظر: لساف العرب:)قدد(:   (5)
 ( .63سكرة النكر، آية:)  (6)
ى ينظر: المفردات في غريب القرآف، لمراغب األصفياني، منشكرات مكتبة نزار مصطف (7)

  .402الباز،) د. ت(: ص/
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كمؤدل قكلو ىذا أٌف )قد( إذا دخمت عمى المستقبؿ تفيد احتماؿ 
ب عمى حالةو فإنو ال يتحقؽ إالَّ بتحقؽ ىذه كقكعو؛ ألفَّ كقكع الحدث إذا ترت
 الحالة، أم أنو قد يقع كقد ال يقع.

 : )قد( إٌنما ىي لمشؾ أك االحتماؿ عاٌمة، أمَّا "كيرل الزعبالكم أفَّ
 فمرٌده إلى القرينة... كلك قمت: الداللة عمى التقميؿ، أك التكقع، أك التكثير،

فيـ أف األصؿ في المطر  ،فان في بمدنا شتاءن، كقد تمطر صي السماء تمطر
ذا قمت: قد يٍقدـي فالفه  أف ينزؿ لدينا في الشتاء، فإذا نزؿ صيفان فيك قميؿ، كا 

، كليس ثمة قرينة تنـٌ عمى تكٌقع قدكمو أك ضعؼ احتمالو، كاف مؤداه اليكـ
 .(1)"مجرد االحتماؿ ليس غير

الن فالزعبالكم إذف يذىب إلى أف معنى )قد( مع المضارع يككف تقمي
إذا أكحى سياؽ الكالـ بذلؾ أك دلت قرينة عميو، أما إذا لـ تكح القرائف 

 بمعنى التقميؿ، فإف معناىا ىك االحتماؿ ال غير.
كيبدك أف )قد( مع المضارع تأتي لممعاني التي قاؿ بيا النحكيكف، 
كمدار تحديد ىذه المعاني ىك السياؽ المغكم، ثـ إننا لك أمعنا النظر لكجدنا 

لمعاني متقاربة في داللتيا عمى األغمب، فالتقميؿ كالتكثػير، كالتكقػع ىذه ا
كاالحتمػاؿ كالشػؾ، مفاىيـ متضافرة، فاالحتماؿ كالشؾ قد يتداخؿ مع التقميؿ 

 كالتكثير، كالمتكقع قد يككف قميالن كقػد يككف كثيران.
ا تقدـ، نبقى في حكمنا عمى معاني األدكات كىك أنو  كاستنادان لمى

ط بفيمنا لمنصكص التي ترد معيا، فالداللة ال يمكف أف تحسـ بتعييف مرتب
                                                 

 . 34ـ، ص/ 1984، دمشؽ، 1مسمؾ القكؿ في النقد المغكم، صالح الديف الزعبالكم، ط/ (1)
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معنى كاحد نستطيع أف نقكؿ إف األداة تدؿ عميو؛ ألف النصكص الفصيحة 
 ال تجعمنا نسمـ بذلؾ.

 المبحث السابع
 مسألة َصْرُف المضارع إلى الماضي

ظاىر ، كتمٌسؾ ابف مالؾ ب(1)"كتكيكف)قىٍد( بمنزلة ربٌما" يقكؿ سيبكيو:
بَّمىا( "ىذا النصَّ كعٌمؽ عميو قائالن:  ذا دخمٍت)قىٍد( عمى المضارع فيي كػ)ري كا 

 في التقميؿ، كالٌصٍرؼ إلى معنى الميضٌي... فإطالقو القكؿ بأٌنيا بمنزلة
بَّمىا( تصريح بالٌتسكية بينيما في التقميؿ كالصرؼ إلى الميضٌي، فإٍف خمٍت  )ري

إلى معنى المضٌي، كتككف حينئذ مف معنى التقميؿ خمٍت مف الصرؼ 
 .(2)"لمتحقيؽ كالتككيد

بَّما(، كعدـ  لكفَّ سيبكيو لـ ييبيّْف الجية التي تككف فييا )قد( بمنزلة )ري
 .(3)التَّبٍييًف ال يدؿ عمى التسكية في األحكاـ

( في أمريف، ىما: التقميؿ، فما قصده ابف مالؾ  )قد( تتشابو مع)ريبَّ أفَّ
فإٍف خمٍت)قد( مف معنى التقميؿ خمٍت مف  لميضٌي،كصرؼ المضارع إلى ا

الصرؼ إلى معنى المضٌي، كتككف حينئذ لمتحقيؽ كالتككيد، كالتي في قكلو 
﴾ تعالى: ﴿قىٍد نىٍعمىـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم يىقيكليكفى

عًممنا بأٌف الذم يقكلكنو " ،أم:(4)
                                                 

 .4/224الكتاب:  (1)
 . 4/108، 1/29شرح التسييؿ، ال بف مالؾ:  (2)
 . 1/107ينظر: التذييؿ كالتكميؿ:  (3)
 (.33سكرة األنعاـ، آية:) (4)
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 :(2)كنظير ذلؾ قكؿ الشاعر .(1)"ييحزنؾ محٌققان فتصٌبر
قىٍد تيٍدًرؾي  بّْوً  كى لىك كىافى تىٍحتى األىٍرًض سىٍبًعيفى كىاديا      اإلٍنسىافى رىٍحمىةي رى  كى

: ٌفاؼي بَّمىا( فما بعدىا ماضو مف  )قد( بمنزلةً  إذا كانتٍ " يقكؿ الخى )ري
 :(4)، كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ الشاعر(3)"جية المعنى

ػػػادً      ػػٌران أىنىػاًمميػػوي فػى قىػػػػٍد أىتٍػػػػريؾي اٍلػػػًقػػػٍرفى ميصٍ  ػػػٍت بًػػًفٍرصى ػػجَّ ػػأىفَّ أىثٍػػػكىابىػوي مي  كى
(؛ ألنيا إنما تيستعمؿي حينئذو في االفتخار،  كأٌنو قاؿ: )قىٍد تىرىٍكتي الًقٍرفى

قىعى، فكضع المستقبؿ مكضع الماضي كاالفتخاري إٌنما يككف بما قد كى
(5). 

اخمة عمى المضارع ليس كاجبان، فقد تخمك)قد( كشىٍرطي التقميؿ في)قد( الد
﴿قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى  مف التقميؿ كىي صارفة لمعنى المضٌي، كقكلو تعالى:

ًفي السَّمىاًء﴾
 .(7)، فالمضارع ىنا في معنى الماضي(6)

اف بمعنى كيرل أبك حياف أفَّ المضارع إذا كاف ال يمكف فيو الٌتكٌقع ك
مىٍيًو﴾ كلو تعالى:كجعؿ منو قالماضي، ا أىٍنتيـٍ عى ـي مى ﴿قىٍد يىٍعمى

ـى (8) ًم ، أم: قد عى
(1). 

                                                 
 .197، 7/196التنكير:ينظر: التحرير ك  (1)
 .1/246البيت لكرقة بف نكفؿ، ينظر: خزانة األدب:  (2)
 . 1/108التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ألبي حياف:  (3)
 .49البيت لعبيد بف األبرص في ديكانو: ص/ (4)
 . 1/108ينظر: التذييؿ كالتكميؿ:  (5)
 (.144سكرة البقرة، آية:) (6)
 . 4/108، 1/29سييؿ، ال بف مالؾ:ينظر: شرح الت (7)
 (.64سكرة النكر، آية:) (8)
 .5/2364ينظر: ارتشاؼ الٌضرىب:  (1)
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كذكر أبك حياف أٌف مف القرائف التي تصرؼ المضارع إلى الميًضٌي، 
 :(2)، نحك قكؿ الشاعر(1)عٍطؼي الماضي عمى المضارع

لىقىٍد أىميرُّ عى  :     مىى المًَّئيـً يىسيبًُّنيكى ، ثيمَّتى قيٍمتي ٍيتي  ال يىٍعًنيني فىمىضى
. ٍرتي  كالمعنى: كلقد مىرى

كالناظر ال يبذؿ جيدان في مالحظة أفَّ مسألة صرؼ المضارع إلى 
المضي غير كاضحة؛ كال أدرم عمى أٌم شيء استند ابف مالؾ في نٌصو 

، فالٌنص ﴾ٍعمىـي ﴿قىٍد نى  ، كقكلو:﴿قىٍد نىرىل﴾ السابؽ، فما الفارؽ بيف قكلو تعالى:
 في ماًلؾ تعميالن كال شكاىد تكضح مقصده.غامض، كلـ يقٌدـ اب

ٍرؼى التغيير... إلى جانب " :كقد عٌمؽ أبك حٌياف عمى ذلؾ قائالن  إفَّ صى
ٍرفو إلى المعنى؛ ألفَّ المحافظة عمى المعنى أكلى،  المفظ أكلى مف صى

 .(3)"كليست األلفاظ كذلؾ؛ ألنيا خديمةه لممعاني
ٍف كاف أبك السعكد قد حمؿ قكلو تعالى: ﴿قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي  كا 

كذلؾ أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كاف يقع في السَّمىاًء﴾ عمى التكٌقع، 
ـى  ٍكعة كيتكقعي مف ربو عز كجؿ أف يحكلو إلى الكعبة ألنيا ًقبمةي إبراىي رى
كأدعى لمعرب إلى اإليماف ألنيا مفخرتييـ كمزاريىـ كمىطافييـ كلمخالفة الييكد، 

لّْيىنَّؾى ًقٍبمى  كاف ييراعي نزكؿى جبريؿى بالكحي بالتحكيؿ، فجاء الجكاب:ف  ةن ػػػػػػػػػػػػ﴿فىمىنيكى
                                                 

 . 1/109ينظر: التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ألبي حياف:  (1)
 .1/357، كخزانة األدب: 3/24البيت منسكب لرجؿ مف بني سمكؿ، ينظر: الكتاب:  (2)
 .5/2364ارتشاؼ الٌضرىب:  (3)
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﴾ رىاـً ؿّْ كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى اىىا فىكى تىٍرضى
(1).  

)قد( الداخمة عمى المضارع في كؿ ما نزؿ  كخالفو الشنقيطي، كجعؿى
 .(2)لمتحقيؽ كالتككيد مف القرآف

 ر عف مٍفيكمىيًف اثنيف فقط، ىمااة القدامى يركف أفَّ الفعؿ يعبٌ فالنح
الحدث كالزمف، كفي ذلؾ خٍمط بيف المستكيات، فالحدث مجاؿ االنقطاع 

(، كاالستمرار  كاالستمرار في الفعؿ، كاالنقطاع يعٌبر عنو بالصيغة )فىعىؿى
مع سكاه مف )يىٍفعىؿ(؛ أٌما الزمف فنتيجة لعالقات الفعؿ  يعٌبر عنو بالصيغة

أنكاع الكىًمـ في التركيب النحكم، أم أفَّ الحدث مف كظائؼ الصيغة، كالزمف 
 .(3)مف كظائؼ السياؽ، فالمستكل مختمؼ

ـٌ إفَّ األدكات المجاكرة لمفعؿ في السياؽ كظيفتيا الداللة عمى الييئة،  ث
تيعدُّ  أم ىيئة الفعؿ، كيقصد بيا: معناه اإلضافي المستفاد مف السياؽ، فػ)قىٍد(

، كيىٍفعىؿ( لبياف ىيئة الفعؿ  مف األدكات التي تتعاكف مع صيغىتىي )فىعىؿى
ـى زيده(، صمح  : )قا كالداللة عمى معناه بإضافة داللة جديدة إليو، فإذا قمتى
(، كاف ذلؾ إثباتان لقيامو في أقرب  ـى :)قىٍد قىا ذا قمتى ذلؾ لجميع األزمنة، كا 

كلذلؾ صمح أٍف يككف حاالن، فقالكا: جاء األزمنة الماضية إلى زمف الكجكد، 
ًحؾى  ٍيده قىٍد ضى  . (1)زى

                                                 
 .1/221: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـينظر:  (1)
 .6/43ينظر: أضكاء البياف:  (2)
ـ، 1995، 1ينظر: مف قضايا المغة، د. مصطفى النحاس، مطبكعات جامعة الككيت، ط/ (3)

 .73ص/
 .8/110ينظر: شرح المفصؿ، ال بف يعيش: (1)
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لكٌف النحاة الميٍحدىًثيف أىلقكا بالالَّئمة عمى القدامى، فالمخزكمي يرل أفَّ 
العربية إذا أرادٍت التعبير عف الماضي المطمؽ، كالماضي التاـ، كالماضي "

تعبير عمَّا ال يعبر عنو في غير التاـ، لـ تجد مف األبنية إالَّ بناء )فىعىؿ( لم
ذا أرادت التعبير عف المستقبؿ باختالؼ مجاالتو  اإلنكميزية إالَّ بعدة صيغ، كا 
الزمنية لـ تجد إاٌل بناء )يىٍفعؿ( لمتعبير عف الحاضر كالمستقبؿ، كىذا يعني 

الزمف الكاحد،  أفَّ العربية قد أىممت المجاالت الزمنية التي يتضمنيا
لـ يكف لدييا مف األبنية ما تعبر بو عف تمؾ كالماضي مثالن، ك 

 .(1)"المجاالت
كيرل السامرائي أفَّ بناء )فىعىؿ(، كبناء) يىٍفعؿ( ال يمكف أٍف يدال عمى 
الزماف بأقسامو كحدكده كدقائقو؛ كمف ىنا فإفَّ الفعؿ العربي ال يفصح عف 
نما يتحصؿ الزماف مف بناء الجممة، فقد تشتمؿ عم ى الزماف بصيغو، كا 

 .(2)زيادات تيًعيف الفعؿ عمى تقرير الزماف في حدكد كاضحة
كالحؽ أف العربية لـ تكتؼ بالتعبير عف الزمف في مستكياتو المختمفة 
بالفعؿ كحده، كلـ يغب عف باؿ النحاة القدامى ما لمقرينة كالسياؽ مف أثر 
في تحديد زمف الفعؿ، فقد ذكر الرضي أكثر مف ثماني دالالت زمنية 

)فعؿ( تتنكع بحسب القرائف، كما أكرد عددا مقاربا مف الدالالت  لصيغة
 .(1)الزمنية لصيغة )يفعؿ(

                                                 
 .145/ في النحك العربي نقد كتكجيو: ص (1)
 .24ينظر: الفعؿ زمانو كأبنيتو، د. إبراىيـ السامرائي: ص/  (2)
 .29 – 28،  13-12/ 4ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:  (1)
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فالعربية بأدكاتيا كحركفيا كصيغيا قادرة عمى أداء أم معنى ميما 
: الداللة عمى األزمنة " دٌؽ، كال يسعنا القكؿ إالَّ بما قالو الجكارم ًمٍف أفَّ

لمركب، كالحاؿ، كاالستقباؿ، المختمفة، كالماضي البسيط كالماضي ا
كالمستقبؿ المحكي في الماضي، كالماضي المستمر، كغير ذلؾ مف معاني 
الزمف، مكجكدة في العربية مثؿ كجكدىا في المغات الحديثة كلكنيا تحتاج 

 .(1)"إلى البحث كالدراسة كالتبكيب كالتنسيؽ
 

 خاتمــة
أخػذكا  ستعماؿ العرب، ثـ إٌف النحاة المتقدميف استقكا معاني األدكات مف ا -

يفسػركف ىػذا االستعمػاؿ تقكدىـ في ذلؾ الشكاىػد، كالنظػر إلى المعنى مػف 
أكثػر مػف زاكيػة، فصار ىػذا المعنى أظير عند فالف، كذاؾ أظير عند 
آخر، غير أٌف بعضيـ تمسؾ بمبدأ )المعنى األصمي(، ك)االستعماؿ الكاحد( 

 كىك ما رفضو الباحث.
ى األداة ال يتحصؿ حاؿ ككنيػا لفظػة مفػردة، بؿ يتحصؿ حػاؿ إٌف معن -
ككنيا لفظػة في سيػاؽ، كالسيػاؽ: مقػاؿ كمقػاـ، مػٌما يعنػي أٌف مقػكلػة: إٌف  

األصػؿ فػي األداة أٍف تػدؿ عمى معنى بعينػو مقكلػة فيػيا نظػر؛ ألٌف السيػاؽ 
 د. يستدعي التنكيػع كاالتسػاع، ال المحاصػرة كالتقييػ

 ف عمـ الٌنحك، كعمـ التٌفسير؛ كأٌف ػػػػػػة بيػػػػػد عمى العالقة الكثيقػػػػضركرة التٌأكي -

                                                 
نحك التيسير، دراسة كنقد منيجي، د. أحمد عبد الستار الجكارم، مطبكعات المجمع العممي   (1)

 .120،103ـ: ص/ 1984، 2العراقي، ط/
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ىناؾ العديد مف آم الٌذكر الحكيـ التي كاف لمٌنحك الفٍصؿي في تكجيًييا، 
 كالفٍضؿي في الكقكؼ عمى أغراضيا كمعانييا.

في الٌتحميؿ النٍَّحكٌم،  إٌف االختالؼ بيف النٍَّحكٌييف كما ينتج عنو مف تعٌددو  -
كاف لو أسباب كثيرة؛ منيا ما ىك مقبكؿ، كغايتو نبيمة؛ كمنيا ما ىك 
مستيجف ناتج عف اجتياداتو خاطئة، اليدؼ منيا تحقيؽ رغباتو معٌينةو 

 خاٌصةو أك عاٌمةو.
كىذا االختالؼ كاف نتيجة ألسباب كثيرة لعٌؿ بعضيا يعكد إلى 

كٌيكف في أثناء تقعيدىـ لمقكاعد، كبعضيا يعكد المعايير التي اعتمدىا الٌنح
 إلى ما تحٌكؿ عف ىذه القكاعد، كخرج عنيا.

ككذلؾ فإٌف ىذا االختالؼ في الٌتحميؿ النٍَّحكٌم بيف النٍَّحكٌييف، كاف لو 
أثره كاضحه ككبيره في التٌفسير، نتج عنو تنٌكع في المعاني، كتعٌدد في 

 الٌدالالت.
آياتو مف الٌذكر الحكيـ، كقمنا بدراستيا  كلعٌؿ ما كقفنا عنده مف

كتحميميا في ضكء ىذا االختالؼ بيف النٍَّحكٌييف، خير ما يعٌزز دكر ىذه 
االختالفات في تنٌكع المعاني في القرآف الكريـ؛ إذ إٌف كٌؿ كجوو إعرابيٍّ 
، قد يخالؼ معنىن آخر قد أفضى إليو كجوه إعرابيّّ آخر،  يفضي إلى معنىن

ا يجعؿ اآلية تنفتحي عمى أغراضو عٌدة، كمعاني جٌمة، لعٌميا تككف كىكذا، ممٌ 
جميعيا مقصكدة، إذا كانت اختالفاتي أصحاًبيا مف نكًع االختالًؼ المحمكًد 

 المنضبط.
 كصمى ا عمى سيدنا كمحمد كسمـ تسميمان كثيران 
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 مراجعفهرس المصادر وال
 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ.

حكية في كتب التفسير، د. محمكد أحمد الصغير، دار الفكر، األدكات الن -
 ـ.2001، 1دمشؽ، ط/

رىب مف لساف العرب، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ كشرح  - ارتشاؼ الضى
كدراسة: د. رجب عثماف محمد، مراجعة: منشكرات مكتبة الخانجي، 

 القاىرة.
ة البيطار، أسرار العربية، أبك البركات األنبارم، تحقيؽ: محمد بيج -

 ـ.1957دمشؽ، 
أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف الشنقيطي،  -

 ق.1426، دار عالـ الفؤاد، مكة المكرمة، 1إشراؼ: د. بكر أبك زيد، ط/
اإليضاح في شرح المفٌصؿ، البف الحاجب، تحقيؽ: د. إبراىيـ محمد عبد  -

 ـ.2005، 1ا، مطبكعات دار سعد الديف، دمشؽ، ط/ 
اإليضاح في عمؿ النحك، ألبي القاسـ الزجاجي، تحقيؽ: د. مازف  -

 ـ.1979، 3المبارؾ، دار النفائس، بيركت، ط/
البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي، دراسة كتحقيؽ: الشيخ: عادؿ أحمد  -

عبد المكجكد، كآخركف، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، 
 ـ. 1993، 1ط/
دائع الفكائد، البف قٌيـ الجكزية، تحقيؽ: عمي بف محمد العمراف، دار ب -

 ت(. -عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، )د
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البرىاف في عمكـ القرآف، لبدر الديف الزركشي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ  -
 ـ.  1958إبراىيـ، منشكرات مكتبة دار التراث، القاىرة 

سييؿ، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ: التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب الت -
 ـ.2005، 1د. حسف ىنداكم، منشكرات دار كنكز إشبيميا، الرياض، ط/

 ـ.1971التعريفات، ألبي الحسف الجرجاني، تكنس  -
تفسير التحرير كالتنكير، لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية  -

 ـ.1984لمنشر، 
تحقيؽ: سامي بف محمد السالمة، دار  تفسير القرآف العظيـ، البف كثير، -

 ـ.1999، 2طيبة لمنشر كالتكزيع، السعكدية، ط/
تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، لناظر الجيش، دراسة كتحقيؽ: د.  -

، 1عمي محمد فاخر، كآخركف، منشكرات دار السالـ، القاىرة، ط/
 ـ.2007

. فخر الديف قباكة، الجنى الداني في حركؼ المعاني، لممرادم، تحقيؽ: د -
كاألستاذ: محمد نديـ فاضؿ، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت ػػ لبناف، 

 ـ.1992، 1ط/
حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي،  -

 ت(. -مصر )د
خزانة األدب كلب ألباب لساف العرب، لعبد القادر البغدادم، تحقيؽ  -

محمد ىاركف، منشكرات مكتبة الخانجي، القاىرة، كشرح: عبد السالـ 
 ـ.2004، 4ط/
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دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، محمد عبد الخالؽ عيضيمة، دار الحديث،  -
 القاىرة.

الداللة الزمنية في الجممة العربية، د. عمي جابر المنصكرم، منشكرات  -
، 1، األردف، ط/الدار العممية الدكلية  كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عٌماف

 ـ.2002
درة الغكاص في أكىاـ الخكاص، لمحريرم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ  -

 إبراىيـ، دار نيضة مصر، القاىرة.
ديكاف زىير بف أبي سممى، شرحو كقدـ لو: األستاذ: عمي حسف فاعكر،  -

 ـ.1988، 1لبناف، ط/ –دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ.1957د. حسيف نصار، مصر ديكاف عبيد بف األبرص، تحقيؽ:  -
ديكاف الفرزدؽ، شرحو كضبطو كقٌدـ لو: األستاذ: عمي فاعكر، منشكرات  -

 ـ.1987، 1لبناف،ط/ -دار الكتب العممية، بيركت
ديكاف كيثٌير عٌزة، جمعو كشرحو: د. إحساف عباس، منشكرات دار الثقافة،  -

 ـ.1971لبناف،  –بيركت 
ؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، ديكاف النابغة الذبياني، تحقي -

 ـ.1985، 2القاىرة، ط/
رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطاء في اإليضاح، البف الطراكة  -

 -النحكم، تحقيؽ: د. حاتـ صالح الضامف، منشكرات عالـ الكتب، بيركت
 ـ.1996، 2لبناف، ط/

 ؽ: أحمد محمد ػػػػي، تحقيقػػػػػػػػػرصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، لممال -
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 ـ.1975الخراط، دمشؽ   
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، لأللكسي، دار  -

 لبناف. –إحياء التراث العربي، بيركت 
الزمف كالمغة، د. مالؾ يكسؼ المطمبي، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -

 ـ. 1986
حقيؽ: عبد الستار أحمد فٌراج، مكتبة شرح أشعار اليذلييف، لمسكرم، ت -

 ـ.  1965دار العركبة، القاىرة، 
شرح التسييؿ، ال بف مالؾ: تحقيؽ: د. عبد الرحمف السيد، د. محمد  -

، 1بدكم المختكف، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط/
 ـ.1990

باسؿ  شرح التصريح عمى التكضيح، لمشيخ خالد األزىرم، تحقيؽ: محمد  -
، 1لبناف، ط/ –عيكف السكد، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ.2000
شرح جمؿ الزجاجي، البف عصفكر، تحقيؽ: د. صاحب أبك جناح،  -

 ـ.1974
شرح ديكاف األعشي، تحقيؽ: لجنة الدراسات في دار الكتاب المبناني،  -

 .193: ص/ 1بإشراؼ: كامؿ سميماف، ط/
 . 1959، القاىرة 4، حسف السندكبي، ط/شرح ديكاف امرئ القيس -
شرح الكافية في النحك، رضي الديف األسترابادم، تصحيح كتعميؽ:  -

 ، 2س، بنغازم، ليبيا، ط/ػيكن ة قارػػػػػػػكرات جامعػػػػػػيكسؼ حسف عمر، منش
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 ـ. 1986   
شرح المفصؿ، مكفؽ الديف بف يعيش، إدارة الطباعة المنيرية، القاىرة،  -

 ت(. -)د
الصاحبي في فقو المغة، البف فارس، تحقيؽ: الٌسيد أحمد صقر، مطبعة  -

 عيسى البابي الحمبي كشركاه، القاىرة)د. ط(.
عمؿ النحك، البف الكراؽ، تحقيؽ: د. محمكد جاسـ الدركيش، بغداد  -

 ـ. 2002
الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية، البف الخباز، تحقيؽ: حامد محمد  -

 ـ. 1990العبدلي، 
، 3الفعؿ زمانو كأبنيتو، د. إبراىيـ السامرائي، مؤسسة الرسالة، ط/ -

 ـ.1983
الفكائد كالقكاعد، لعمر بف ثابت الثمانيني، تحقيؽ: د. عبد الكىاب محمكد  -

 ـ.2002، 1الكحمة، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط/
، منشكرات 1في النحك العربي نقد كتكجيو، د. ميدم المخزكمي، ط -

 ـ.1964بة العصرية، صيدا، بيركت المكت
، لمفيركز آبادم، رجعو كاعتنى بو: أنس محمد الشامي، المحيط القامكس -

 .ـ2008كزكريا جابر أحمد، منشكرات دار الحديث، القاىرة، 
 ـ.1988، القاىرة، 3الكتاب، لسيبكيو، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف، ط/  -
ألقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف ا -

 رة، ػػػػػػػف أحمد، القاىػػػػػطفى حسيػػػػػػو كصححو: مصػػػػػرم، رتبو كضبطػػػػػػلمزمخش
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 ـ.1946   
الكمٌيات: لمكفكم، تحقيػؽ: د. عدناف دركيش، كمحمد المصرم، مؤسسة  -

 ـ. 1993، 3الرسالة، بيركت، ط/
 ـ. 1956لساف العرب، البف منظكر، بيركت،  -
 ـ.1979، مصر، 2لمغة العربية معناىا كمبناىا، د. تماـ حساف، ط/ا -
المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا، البف جني،  -

تحقيؽ: عمي النجدم ناصؼ، د. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، منشكرات 
 ـ.1994لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة، 

اب العزيز، البف عطية، تحقيؽ: عبد المحرر الكجيز في تفسير الكت -
لبناف،  –السالـ عبد الشافي محمد، منشكرات دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ.2001، 1ط/
المسائؿ البصريات، ألبي عمي الفارسي، تحقيؽ: د. محمد الشاطر أحمد،  -

 ـ.1985مطبعة المدني، القاىرة، ط/
كم، الشركة المتحدة مسمؾ القكؿ في النقد المغكم، صالح الديف الزعبال -

 ـ.1984، 1لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، ط/
، 2معاني الحركؼ، لمرماني، تحقيؽ: د. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، ط/ -

 ـ. 1986مكة المكرمة 
معاني القرآف، لمفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ نجاتي، كآخركف، منشكرات  -

 ـ.1983، 3عالـ الكتب، بيركت، ط/
عرابو -  ، لمٌزٌجاج، شرح كتحقيؽ: د. عبد الجميؿ عبده شمبي، معاني القرآف كا 
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 ـ.1988، 1منشكرات عالـ الكتب، بيركت، ط/    
معاني النحك، د. فاضؿ صالح السامرائي، منشكرات شركة العاتؾ،  -

 ـ.2003، 2القاىرة، ط/
المغني في النحك، البف فالح، تقي الديف أبي الخير منصكر اليمني  -

ؽ كتعميؽ: د. عبد الرزاؽ عبد الرحمف أسعد النحكم، تقديـ كتحقي
، 1العراؽ، ط/  -السعدم، مطبكعات دار الشئكف الثقافية العامة، بغداد

 ـ.1999
مغني المبيب عف كتب األعاريب، البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: د.  -

 ـ. 1985، بيركت 6مازف المبارؾ، كمحمد عمي حمد ا، ط/
اغب األصفياني، منشكرات مكتبة نزار المفردات في غريب القرآف، لمر  -

 مصطفى الباز،) د. ت(.
المفصؿ في صنعة اإلعراب، لمزمخشرم، قدـ لو كبكبو: د. عمي أبك  -

 ـ. 1993ممحـ، بيركت 
 ت(.  -المقتضب، لممبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، بيركت )د -
، 1ط/ مف قضايا المغة، د. مصطفى النحاس، مطبكعات جامعة الككيت، -

 ـ.1995
نحك التيسير، دراسة كنقد منيجي، د. أحمد عبد الستار الجكارم،  -

 ـ.1984، 2مطبكعات المجمع العممي العراقي، ط/
نتائج الفكر في النحك، لمسييمي، حققو كعمؽ عميو: الشيخ عادؿ أحمد  -

  –عبد المكجكد، كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت 
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 ـ.1992، 1/لبناف، ط   
النكت الحساف في شرح غاية اإلحساف، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ  -

 ـ.1/1985كدراسة: د. عبد الحسيف الفتمي، مسسة الرسالة، بيركت، ط/
ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع، لمسيكطي، تحقيؽ: د. عبد العاؿ سالـ  -

، الككيت   ـ.1979مكـر
 
 
 

     
 
 


