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مازال فالن يف قيد احلياة
ٌ

مازال حيا/ 
ًّ

  
ال زال فالن على قيد احلياة: ال

ٌ
الزال حيا/ 

ًّ
!  

القيد
ْ َ

 قيد كذا- 
َ ْ َ

  

 )∗(*مكي احلسني. د

يـزال,  مـازال, مـا:  فيقـالاملضارع و املايض عىل الفعلنيالنافية) ما( تدخل :
 .ًاّيزال اجلو بارد ما/ ازالم: , نحوعىل االستمرار واإلثباتُفيدل هبام عىل  

 , والًايـزال اجلـو بـارد ال: , نحـو)١(النافية عىل املـضارع) ال(وتدخل 
مـا جـاء (بـل ) ال جـاء فـالن: (, فـال يقـالإلفـادة النفـيتدخل عىل املايض 

 )!ًاال يزال اجلو بارد(بل ) ًاالزال اجلو بارد(, وال يقال )فالن
       r s t } :, نحــونفــيلتكــرار المــع املــايض ) ال(ولكــن تــستعمل 

uz ]٣١: القيامة[
 

ال : نحـو!! ال النفـي) ّباخلري أو بالرش (الدعاء, أو لتفيد 
ُ; ال عــدمتك, ال زال بيتــك ًاَّســمح اهللا; ال قــدر اهللا; ال أراك اهللا مكروهــ

َ; ال فض فوكًاعامر ْ ُ َُّ. 
                                                 

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
َّنه إذا نفي بام, ختلص عنـد اجلمهـور للحـال, أ, )ما(ونفيه بـ ) ال(الفرق بني نفي املضارع بـ   )١( ُ

 .غنيُكام يف امل
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هـذه التـي للـدعاء, ) ال(واعلـم أن «): رصـف املبـاين(قال املالقي يف 

ال غفر : , فيقالاالستقبال, ويكون معناه إذ ذاك املايضوز أن تدخل عىل جي
ُاهللا لزيد وال رمحه َ ِ ٍَ... 

 :ينسب إىل اإلمام الشافعي قوله يف الوعد
ــــــتم مــــــا وعــــــداٍّأف ملــــــن ال ُ الوعـــد لـــيس ينجـــزهَدِيـــا واعـــ ُّي ُ 

ـــــــاحبه ـــــــزال ص ـــــــن ال ي ٍّأف مل ــــــدا ُ ــــــه أب  ٍيف تعــــــب مــــــن عذاب
َّأكـــــل ُ  جئتــــك يف حاجــــة تقــــول غــــدا? ِزمـــــان أنـــــت إذاِ طـــــول الَ

َال جعــــــــــل َ ــــــــــك والَ ًعنـــدك مـــا عـــشت حاجـــة أبـــدا  اهللا يل إلي ُ ِ 
 ):ق ي د( جاء يف معاجم اللغة :
ُ قاده يقيده −١ ْ َُ ْقيدِ ُقيده تقييد: ًاَ ََّ ِجعل القيد يف رجله: ًاَ ِ ْ ْ َ َِ َ َ َ)٢(. 
ُالقيد −٢ ْ ِحبل ونحوه جيعل يف رجل الداب: َ ُ ٌ  .ُ فيمسكهاوغريهاة َ
 .القيد من أي يشء كان: ْ الكبل−٣
ِأي رسيع العدو, فيـدرك الوحـوش : ُقيد األوابد:  يقال للفرس اجلواد−٤ ُ َِ ْ

ُويمنعها الرشاد كام يمنعها القيد, فتصاد ُ َ ِّ! 
 :القيس ؤ قال امر •

ـــري يف وكناهتـــا ـــدي والط ـــد أغت ِوق ْ ُ ـــــد ُ ـــــد األواب ِبمنجـــــرد قي ِ ٍْ ََ ِ ْ  هيكـــــل ُ
                                                 

 وردت يف كـالم العـرب, وهـي مفهومـة مـن سـياق »قلـب الكـالم عـن وجهـه«إن ظاهرة   )٢(
ُلكالم, ويرضب هلا املثلا َ َأدخلت اخلاتم يف إصبعي: ُ ُ . 

ْومن الواضح أن املقصود هو إدخال اإلصبع يف اخلاتم, وجعل الرجل يف القيد ْ َِ ُ ُ. 
ُخـرق الثـوب : (مع قـوهلمُسـوهذه الرتاكيب الثابتة املسموعة ال يقاس عليهـا, فقـد  َ َ َ

َخرق القامش اإلبرة: ًبنصب املسامر; ولكن ال جيوز أن نقول مثال) َاملسامر ُ.(! 
 .]٣٣: سبأ[ i j k l m no  z } :ويف التنزيل العزيز
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ِالفرس الرسيع العدو: جرداملن[ ْ َ[ 

ُذلول منقاد: ٌقيدٌفرس :  يقال−٥ ٌ َ! 
ِفالقيد إذن مصدر, واسم ذات, وص  .فةٌ

َرسف يف القيد:  يقال−٦ َ ْ  رسف ُ− َ َ ورسفانًاَ  .ًامشى فيه رويد: ًاَ
 :ُواستعمل القيد عىل املجاز

 ):١٤٢(َّ جاء يف األدب الكبري واألدب الصغري, البن املقفع −١
ُخلــري رجــالناحــاز « َ ٌّســعيد ومرجــو: َ ُ ْ َ َفالــسعيد الفــالج, واملرجــو مــن مل : ٌ ُّ ُ ُ

ُخيصم,  والفالج الصالح  ُ َْ ْ  .»!مادام يف قيد احلياةَ
 ! قيد احلياةعىل: مل يقل
 ., والظافر)لسان العرب(الفائز : ُالفالج

َمن مل خيصم ْ َ  .مل يكن شديد اخلصومة: َ
 ): ٤٤٩(ّ وقال أبو العالء املعري −٢
ـــــــاةَأراين  ـــــــد احلي ـــــــَيف قي َّ مكلف ـــــا وأطـــــابق ًاُ ـــــيش حتته ـــــل أم ُثقائ ُ َ َ َ 
 ):٤٦٧( وجاء يف  دمية القرص وعرصة أهل العرص للباخرزي −٣

ِيف قيد احلياةُوهو بعد ...  َ... 
َ وجاء يف وفيات األعيان وأنباء أهل الزمان البن خلكان −٤ َ)٦٨١ :( 

 .يد احلياةَق يف نفسه ما دام يف ًاواستوصاه خري... 
 ):٧٤٥(ّ وجاء يف البحر املحيط أليب حيان النحوي −٥

ّ ال يقطع أنه صائر إىل اجلنةَيف قيد احلياةألنه ما دام املرء ...  ٌ... 
 ):٨٠٨( وجاء يف حياة احليوان الكربى للدمريي −٦

ّهي لك منا ما : فأمر له الرشيد بألفي دينار, وقال...   .ُدمنا يف قيد احلياةِ

ِ  
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َ البـن حجـر العـسقالين »الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة« وجاء يف −٧ َ

)٨٥٢:( 
 ...َيف قيد احلياةوكانت والدته إذ ذاك ... 

 البن تغـري بـردي »النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة« وجاء يف −٨
)٨٧٤:( 

 ...َيف قيد احلياةوهي إىل اآلن ... 
ّللمحبي  »شحة طالء احلانةنفحة الرحيانة ور« وجاء يف −٩ ِ ُ)١١١١:( 
ْ بوجهك وهـو شـمس أرشقـتًقسام ٌ ِ ِوبــام بفيــك مــن الرضــاب املــسكر ِ ِ ِ ِ ِْ ُُّ ِ َ ْ ِ 
ُحلت عن مـر اهلـوى مـا دمـت ال ُِّ ُ ْ ِقيــــد احليــــاة يفُ ِ ولــــو بعثــــت ملحــــرشَ َ ْ َُِ ُِ 

 : وقال ابن مطروح− ١٠
ـــه فل ال أرعـــــوي ال أنتهـــــي ال أنثنـــــي ْعـــن حب َ ِ ِّ ِيهـــذُ ْ ـــه مـــن هـــذىَ َ في َ َ 

ُّخطــــر الـــسلو بخــــاطري  مـــاواهللاِ ُ ُّ َ َ ِمادمـــــت يف قيـــــد احليـــــاة وال إذا َ َ ُ! 
ُّأي وال إذا مت[ ُ.[! 

 أوردت العبـارة − وغريها كثـري–نالحظ أن مجيع الكتب الرتاثية املذكورة 
ِيف قيد احلياة( ْ ِ, ومل يرد فيها العبارة الشائعة )َ  ).عىل قيد احلياة(َ

 g h   i j k } :ّ القرآين عن هذا املعنى فهـوأما التعبري
l z ]٣١: مريم[. 

 
 :حاشية

? َقيـد الطبـعُالكتـاب الفـالين هـو : أال يصح أن يقال: ُقد يتساءل  بعضهم
ِعىل نزع اخلافض ) َقيد(بنصب  ْ واجلواب عند مجهـور النحـاة هـو أن نـزع ). يف(َ
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 ).٣/١٩٦جامع الدروس العربية, ! (ّسامعياخلافض 

َقيد(شائع استعامل ومن ال ْ ًمضافة ومنصوبة) َ  :فيقولون: ُ
َقيد هذه املقرتحات هي اآلن −١ ْ  . الدراسةَ
 . التنفيذَقيدُ وضعت هذه التعليامت −٢
 . التصنيعَقيد هي اآلن ًاِ هذه القطع املصممة حديث−٣
 . الكتامنَقيد بقي االتفاق املذكور −٤

 :والوجه أن يقال
هــذه املقرتحــات : أو.  مرحلــة الدراســة هــذه املقرتحــات هــي اآلن يف−١

 .ُتدرس اآلن
َ وضعت هذه التعليامت موضع التنفيذ−٢ َُ. 
 .ِهي اآلن يف مرحلة التصنيع... ... ِ هذه القطع −٣
َّ بقي االتفاق املذكور طي الكتامن−٤ ِّيف طي الكتامن/ َ َ. 
ُسمع نزع اخلافض قبـل[ ْ َ َطـي, خـالل, ثنـي, أثنـاء, ضـمن, و: ُ َ ْ َ َ َِّ ْ ِ َ َفـق, درج, َ َْ ْ
َحسب ََ[.... 

*   *   * 
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