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الحال

تعريفه :
وصؼ يذكر لبياف ىيئة صاحبو عند وقوع الفعؿ .
نحو  :جاء الطفؿ باكياً .
" باكياً " حاؿ بينت ىيئة الطفؿ عند مجيئو  ،وىو صاحب الحاؿ ،

والفعؿ " جاء " عامميا  .أي عمؿ فييا النصب .

 104ػ ومنو قولو تعالى { وألقى السحرة ساجديف }.1
وقولو تعالى { ثـ ادعيف يأتينؾ سعياً } . 2ومنو قوؿ الشاعر :

الرجاء

إنما الميت مف يعيش كئيباً

كاسفا بالو قميؿ

حكمه :
النصب دائما  .كما في األمثمة السابقة .
صاحب الحاؿ :
ىو االسـ الذي تبيف الحاؿ ىيئتو  .وىو كالتالي :
 1ػ الفاعؿ  :تأتي الحاؿ مف الفاعؿ لتبيف ىيئتو أو حالو .
نحو  :جاء الرجؿ راكباً .
استيقظ الطفؿ مف نومو باكياً .
ومنو قولو تعالى { فخرج منيا خائفا }. 3
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وقولو تعالى { خروا سجداً }. 4
نالحظ مف األمثمة السابقة أف الكممات " راكبا "" باكيا "  " ،خائفا " و "

سجدا " كؿ
ػػػػػػػػػػ

 1ػ  120األعراؼ  2 .ػ  26البقرة .
 3ػ  21القصص  4 .ػ  15السجدة .

منيا جاءت حاال مبينة لييئة الفاعؿ  .سواء أكاف
اسما ظاى ار كما في المثاؿ األوؿ والثاني  ،أـ ضمي ار مستت ار كما في
المثاؿ الثالث ،
أـ ضمي ار متصال كما في المثاؿ الرابع .
 2ػ نائب الفاعؿ  :تأتى الحاؿ لتبيف ىيئة نائب الفاعؿ ،
نحو  :أُحضر المص موثوقا بالقيود ِ ،
وسيؽ المجرـ مخفو ار بالجنود ،
وقُتؿ الخائف شنقا .
 3ػ المفعوؿ بو  :تأتى الحاؿ لتبيف ىيئة المفعوؿ بو نحو  :شاىدت
محمدا ضاحكا ،

وقابمت خميال ماشيا ،
ومنو قولو تعالى { وأرسمناؾ لمناس رسوال }. 1
وال فرؽ أف يكوف المفعوؿ بو صريحا كما في األمثمة السابقة  ،أو

مجرو ار
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بالحرؼ  ،نحو  :انيض بالكريـ عاث ار  .أو مجرو ار باإلضافة  .نحو :

يسعدني تكريـ الطالب متفوقا .

فصاحب الحاؿ " الكريـ "  ،و " الطالب " كؿ منيا جاء مجرو ار ،
األوؿ بالحرؼ ،
لكف كال منيما مفعوؿ بو في المعنى .
والثاني باإلضافة إعرابا ّ ،
 4ػ المفعوؿ المطمؽ  :تأتى الحاؿ لتبيف ىيئة المفعوؿ المطمؽ .
نحو  :عممت العمـ سيال .
 5ػ المفعوؿ ألجمو  ،نحو  :درست لمفائدة مجردة .
 6ػ المفعوؿ فيو  ،نحو  :أمضيت الميمة كاممة في البحث .
 7ػ الجار والمجرور  ،مررت بخميؿ جالسا .
 8ػ المضاؼ إليو  :لمجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو يتطمب واحدا مف
الشروط الثالثة اآلتية :
 1ػ أف يكوف المضاؼ بعضا مف المضاؼ إليو ،
ػػػػػ
 1ػ  79النساء .

 105ػ نحو قولو تعالى { أيحب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتا }. 1
وقولو تعالى { ونزعنا ما في صدورىـ مف غؿ إخوانا }. 2
وسوغ مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو في المثاليف السابقيف  ،كوف
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المضاؼ جزءا مف المضاؼ إليو  " ،فميتا " حاؿ مف أخيو  ،وىو

مجرور بإضافة المحـ إليو  ،وىو جزء منو  ،وكذلؾ الحاؿ في المثاؿ

الثاني .
 2ػ أف يكوف المضاؼ كبعض مف المضاؼ إليو مف حيث اإلسقاط
واالستغناء

 106ػ عنو  ،نحو قولو تعالى { ثـ أوحينا إليؾ أف اتبع ممة إبراىيـ
حنيفا }. 3
" حنيفا " حاؿ مف إبراىيـ وىو مجرور بإضافتو إلى " ممة " التي يمكف
االستغناء عنيا دوف أف يختؿ المعنى  ،فنقوؿ  :اتبع إبراىيـ حنيفا .

 3ػ أف يكوف المضاؼ عامال في الحاؿ  .أي أف يكوف المضاؼ
مصد ار  ،أو وصفا يشبو الفعؿ مضافيف إلى فاعميما  ،أو نائبو  ،أو

مفعولييما .

نحو قولو تعالى { إليو مرجعكـ جميعا }. 4
" فجميعا " حاؿ مف " الكاؼ والميـ " المجرورة باإلضافة إلى " مرجع
"  ،وىو العامؿ في الحاؿ  ،مع أنو مصدر  ،ومصوغ عممو أف
المصدر يعمؿ عمؿ الفعؿ .

ومثاؿ الوصؼ المضاؼ إلى فاعمو  :أنت حسف القراءة جاىرةً .
" حسف " صفة مشبية مضافة إلى فاعميا  ،وىو القراءة  ،وجاىرة حاؿ
مف القراءة .
والوصؼ المضاؼ إلى نائب فاعمو  :محمد معصوب العيف دامعةً .
والالعب معمؽ اليد مكسورةً  " .معصوب "  ،و " معمؽ " كؿ منيما
اسـ مفعوؿ أضيؼ إلى نائب الفاعؿ " عيف "  ،و " يد "  ،و " دامعة

"  ،و " ومكسورة " حاؿ مف العيف واليد .
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والوصؼ المضاؼ إلى مفعولو نحو  :أنت ناصر الضعيؼ محتاجاً .

" ناصر " اسـ

فاعؿ أضيؼ إلى مفعولو وىو " الضعيؼ "  " ،ومحتاجا " حاؿ مف
الضعيؼ .
ػػػػػػػ
 2ػ  12الحجرات  3 .ػ  47الحجر .
 1ػ  95آؿ عمراف  2 .ػ  4يونس .

تعريف صاحب الحال :
ىو ما كانت الحاؿ وصفا لو في المعنى  .نحو  :أشرقت
السماء صافيةً ،
ونحو  :مررت بكؿ جالساً  .فكممة " الشمس " معرفة بػ " أؿ "  ،وكممة

" كؿ " معرفة لوجود التنويف  ،ألنو عوض عف الكممة المحذوفة ،
والتقدير  :مررت بكؿ األصدقاء  ،فكؿ معرفة ألنو في األصؿ

مضاؼ إلى معرفة  ،وىى كممة األصدقاء  .ومنو قولو تعالى { وك ٌؿ

أتوه ذاخريف }. 1

ومما سبؽ يتضح أف صاحب الحاؿ يجب أف يكوف معرفة  ،ألنو
محكوـ عميو  ،والمحكوـ عميو يكوف معموما  ،كما ىو الحاؿ في

المبتدأ  ،غير أف صاحب الحاؿ قد يأتي نكرة إذا توفرت فيو
المسوغات اآلتية :
 1ػ أف تتقدـ الحاؿ عمى صاحبيا وىو نكرة محضة ،
نحو  :حدثني متمعثما طالب .
وجاءني مسرعا رسوؿ .
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 68ػ ومنو قوؿ الشاعر :
لمية موحشا طمؿ

يموح كأنو ِخمؿ

 69ػ ومنو قوؿ اآلخر :

تشيد

وبالجسـ منػِّى بيِّنا لو عممتو

شحوب وأف تستشيدي العيف

" موحشا " حاؿ تقدمت عمى صاحبيا " طمؿ "  ،وىذا مسوغ تنكيره ،
بينا "
وكذلؾ " ّ

فقد وقعت حاال متقدمة عمى صاحبيا " شحوب " مما سوغ تنكيره .
 2ػ أف تكوف النكرة عامة يتقدميا نفى أو نيى أو استفياـ .
نحو  :ما في الحديقة مف وردة إال وىى متفتحة .
ػػػػػػ
 1ػ  87النمؿ .

ونحو  :ما في البستاف مف شجر مثم اًر .
 107ػ ومنو قولو تعالى { وما أىمكنا مف قرية إال وليا كتاب معموـ }1
.

ومثاؿ النيى  :ال يسمب طالب أخاه مستقوياً .
ونحو  :وال يعتد جار عمى جاره عنوةً .
 70ػ ومنو قوؿ الشاعر قطري بف الفجاءة :
يركنف أحد إلى اإلحجاـ
ال
ْ

يوـ الوغى متخوفاً لحماـ
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ومثاؿ االستفياـ  :ىؿ حضر تمميذ باكياً ؟
 71ػ ومنو قوؿ الشاعر :
لنفسؾ العذر في

يا صاح ىؿ ُح َّـ عيش باقياً فترى
إبعادىا األمال

 3ػ أف يكوف صاحب الحاؿ نكرة مخصوصة بوصؼ أو بإضافة أو
عمؿ .

مثاؿ الوصؼ  :جاءني زائر عزيز مسمّماً .
 108ػ ومنو قولو تعالى في بعض القراءات :
َّ
مصدقاً }. 2
{ ولما جاءىـ كتابا مف عند اهلل
فرؽ كؿ أمر حكيـ أم اًر مف عندنا }. 3
وقولو تعالى { فييا ُي َ
 72ػ ومنو قوؿ الشاعر :
يا ِّ
رب نجيت نوحا واستجبت لو

في فمؾ ماخر في اليـ

مشحونا
ومثاؿ اإلضافة  :مرني رجؿ فضؿ مستصرخاً .
اء لمسائميف }. 4
 109ػ ومنو قولو تعالى { في أربعة أياـ سو ً
ٍ
لالعب كرةً مبتدئاً  " .مبتدئا " حاؿ صاحبيا "
ومثاؿ العمؿ  :أعجبت

العب "  ،وىو

نكرة مخصوصة بالعمؿ  " ،كرة " مفعوؿ بو لالعب .
ػػػػػػػػػ
 1ػ  4الحجر .
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 2ػ  189البقرة  3 .ػ  4الدخاف .
 4ػ  10فصمت .

 4ػ أف تكوف الحاؿ جممة مقرونة بالواو  ،نحو  :جاءني مستغيث وىو
يصرخ  110 ،ػ ومنو قولو تعالى { أو كالذي مر عمى قرية وىى
خاوية عمى عروشيا }. 1

فوجود الواو في صدر الجممة يرفع توىـ أف الجممة نعت لمنكرة .
 5ػ أف يكوف الوصؼ بالحاؿ عمى خالؼ األصؿ  ،كأف تكوف الحاؿ
جامدة .
نحو  :ىذا خاتمؾ حديداً .
 6ػ أف يشترؾ صاحب الحاؿ النكرة مع صاحب حاؿ معرفة .
نحو  :ىذا رجؿ ومحمد منطمقيف  ،وىؤالء قوـ والشيخ قادميف .
 7ػ وقد يكوف صاحب الحاؿ نكرة مف غير مسوغ  ،وىو قميؿ  ،نحو :
وعميو مائة بيضاً  ،وفى الحديث  " :صمى رسوؿ اهلل قاعداً  ،وصمى

وراءه رجاؿ قياماً .

مرتبة الحاؿ مع صاحبيا :
األصؿ في الحاؿ التأخير  ،ولكنيا قد تتقدـ عمى صاحبيا جوا از ،

نحو  :جاء راكبا

محمد  .وقد أجازوا اتفاقا تقدـ الحاؿ عمى صاحبيا المجرور بحرؼ
الجر الزائد ،

نحو  :ما جاء راكبا مف رجؿ  .أما إذا كاف حرؼ الجر غير زائد ،
فقد أجاز البعض ومنع غيرىـ  ،واستدلوا عمى جوازه :
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 111ػ بقولو تعالى { وما أرسمناؾ إال كافة لمناس }، 2
 73ػ ومنو قوؿ الشاعر :
عنكـ بعد بينكـ
تسميت ط اًر
ُ

بذكراكـ حتى كأنكـ عندي

ومنو قوؿ اآلخر :
مشغوفةً بؾ قد شغفت وانما

حـ الفراؽ فما إليؾ سبيؿ

وحقيقة األمر أف جواز تقدـ الحاؿ عمى صاحبيا المجرور بحرؼ
الجر غير الزائد يكثر في الشعر  ،وتخريج اآلية الكريمة عمى أف "

كافة " حاؿ مف " الكاؼ " في قولو  :أرسمناؾ  ،والتاء في " كافة "
لممبالغة  ،وليست لمتأنيث  ،واهلل أعمـ .
ػػػػػػػػ
 1ػ  259البقرة  2 .ػ  28سبأ .

وجوب تقدم الحال عمى صاحبها :
تتقدـ الحاؿ عمى صاحبيا وجوبا في عدة مواضع ىي :
 1ػ أف يكوف صاحب الحاؿ محصو ار  ،نحو  :ما جاء ماشيا إال محمد
 ،وما جمس مسرو ار إال
خميؿ .
 2ػ أف يكوف صاحب الحاؿ نكرة  ،وال مسوغ ليا إال تقديـ الحاؿ عميو
،

نحو  :استيقظ باكيا طفؿ  ،وجاء مسرعا رسوؿ .
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 3ػ إذا أضيؼ صاحب الحاؿ إلى ضمير ما يالبسيا  ،نحو  :وقؼ
يخطب في التالميذ معمميـ .

وجوب تأخير الحال :
يجب تأخير الحاؿ عف صاحبيا في المواضع اآلتية :
 1ػ أف يكوف صاحب الحاؿ مجرو ار باإلضافة  ،نحو  :عممت مجيء

الطالب متأخ اًر  ،وسرني ذىاب أخي مبك اًر  ،وأفرحني عممؾ مخمصاً .

 2ػ أف يكوف مجرو ار بحرؼ الجر غير الزائد  ،نحو  :مررت بفاطمة
جالسةً ،
ونظرت إلى السماء ممبدةً بالغيوـ .
أما إذا كاف حرؼ الجر زائدا جاز تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا  ،كما

أسمفنا .

 3ػ أف تكوف الحاؿ محصورة  ،نحو  :ما جاء الرحؿ إال راكباً  ،وما
أزعجني الطفؿ إال باكياً .

 112ػ ومنو قولو تعالى { وما نرسؿ المرسميف إال مبشريف ومنذريف }1
.

 4ػ إذا كانت الحاؿ جممة مقترنة بالواو  ،نحو " سافر صديقي وقد
طمعت الشمس  ،وسطع البدر وقد انتصؼ الشير .
ػػػػ
 1ػ  48األنعاـ .

عامل الحال :
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تعريفو  :ىو كؿ فعؿ أو " ما عمؿ عممو " يعمؿ في صاحب الحاؿ
والحاؿ معا .

 1ػ العامؿ األصمي :
العامؿ األصمي في الحاؿ ىو الفعؿ  .نحو  :طمع القمر مني ار ،

وأشرقت الشمس صافية  .فالفعالف " طمع " و " أشرؽ " كؿ منيما
عمؿ في صاحب الحاؿ وىو

" القمر و الشمس " كما أف كال منيما عمؿ في الحاؿ نفسيا " مني ار "
 ،و " صافيا " .
 2ػ العوامؿ المفظية  :وىي ما تعمؿ عمؿ فعميا وتشمؿ :
* المصدر الصريح  :نحو  :أفرحني حضورؾ مبك اًر  ،ويعجبني
ترتيمؾ مجوداً ،

وأدىشني نومؾ متكئاً  .فعامؿ النصب في الحاؿ " مبك ار " ىو

المصدر " حضور " وقد عمؿ أيضا في صاحب الحاؿ وىو " الكاؼ "
الضمير المتصؿ في " حضور "
والواقع مضافا إليو .
ومنو قولو تعالى { إليو مرجعكـ جميعاً }، 1
" فجميعا " حاؿ مف الضمير المتصؿ " كـ " في " مرجعكـ " ،
والعامؿ فييا وفى صاحبيا المصدر " مرجع " .
 74ػ ومنو قوؿ الشاعر مالؾ بف الريب :

ليا

تقوؿ ابنتي إف انطالقؾ واحدا

إلى الروع يوما تاركي ال أبا
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" واحدا " حاؿ  ،وصاحبيا الضمير المتصؿ في انطالقؾ وىو "
الكاؼ "  ،والعامؿ فييما المصدر " انطالؽ " .

* اسـ الفاعؿ  ،نحو  :ىذا شيخ قارئ قرآنو ُم َرتال  ،وىذا رجؿ عامؿ
عممو متقناً ،
وأواقؼ محمد خائفاً  " .فقارئا وعامال وخائفا " أسماء فاعميف كؿ منيا
عمؿ في الحاؿ وصاحبو  ،األوؿ عمؿ في " مرتال " وصاحبو " قرآنو

"  ،والثاني في " متقنا " وصاحبو "عممو " والثالث في " خائفا "
وصاحبو " محمد " .

ػػػػػػ
 1ػ  4يونس .

* اسـ المفعوؿ  ،نحو  :وصمتني رسالة مكتوب خطيا واضحاً .
العمؿ في الحاؿ " واضحاً " وعاممو " خطيا " ىو اسـ المفعوؿ "

مكتوب " .

* الصفة المشبية  ،نحو  :العنب حمو مذاقو ناضجاً .
العامؿ في الحاؿ " ناضجا "  ،وصاحبيا " مذاقو " ىو الصفة المشبية

" حمو " .

ِ
وص ْو ساكتاً .
* اسـ الفعؿ  ،نحو َ :ن َزاؿ مسرعاً َ ،
" فمسرعا "  ،و" ساكتا " كؿ منيما حاؿ العامؿ فييا وفى صاحبيا
الضمير المستتر  ،اسـ الفعؿ " نزاؿ "  ،و" صو " .
 3ػ العوامؿ المفظية  :وىى التي تحمؿ معنى الفعؿ دوف حروفو .
* اسـ اإلشارة  ،نحو  :ىذا أخي قادماً ،
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 113ػ وقولو تعالى { أف ىذه أمتكـ أمة واحدة }.1
ومنو قولو تعالى { وىذا بعمي شيخا }. 2
وقولو تعالى { فتمؾ بيوتيـ خاوية بماظمموا }. 3
العامؿ في األحواؿ السابقة وىى "
قادما "  " ،أمة "  " ،شيخا "  ،و " خاوية " ىو اسـ اإلشارة " ىذا "
في األمثمة الثالثة األُوؿ  ،و " تمؾ " في المثاؿ الرابع .
* شبو الجممة  ،الظرؼ  :نحو  :محمد معؾ جالسا  ،وعمي عندؾ

قائما .

العامؿ في الحاليف السابقتيف " جالسا وقائما " كؿ مف الظرؼ " معؾ
وعندؾ " ألف شبو الجممة تتعمؽ بمتعمؽ أصمو الفعؿ  ،فيو متضمف

معناه  .أي بمعنى استقر .

* الجار والمجرور  ،نحو  :الماؿ لؾ وحدؾ  ،والقصيدة في عقمؾ
واضحةً .

الحاؿ في المثاليف السابقيف " وحدؾ و واضحة " وعامميا " لؾ و في

عقمؾ " .

*حرؼ التشبيو كأف  ،نحو  :كأف
أسد  ،وكأف خالداً
الفارس مقبالً ٌ
َ
البدر طالعاً.
ُ
ػػػػػػ
 1ػ  92األنبياء  2 .ػ  72ىود .
 3ػ 52النمؿ .

 75ػ ومنو قوؿ الشاعر :

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي

البالي

كأف
قموب الطير رطباً ويابساً
َ

لدى وكرىا العناب والحشؼ

العامؿ في األحواؿ السابقة وىى " مقبال و طالعا و ورطبا " حرؼ
التشبيو " كأف " ألنو يتضمف معنى الفعؿ " أشبو " .
اطف قوياً يساعد الضعفاء ،
* حرؼ التمني ليت  ،نحو  :ليت المو َ
وليت ىذا أخي
مغام اًر وليت الشجاعةَ دائماً فينا  .العامؿ في األحواؿ السابقة وىى "

قويا و مغام ار و دائما " ىو حرؼ التمني " ليت " ألنو يتضمف معنى

الفعؿ " تمنى " .

* حرؼ الترجي لعؿ  ،نحو  :لعؿ ىذا المتسابؽ فائ از  ،ولعمؾ مدعيا
عمى حؽ .
العامؿ في الحاؿ " فائ از و مدعيا " ىو حرؼ الترجي " لعؿ " ألنو
تضمف معنى الفعؿ أترجى .

*االستفياـ  ،نحو  :ما بؾ مسرعاً ؟ وكيؼ أنت واقفاً ؟
 114ػ ومنو قولو تعالى  { :فما ليـ عف التذكرة معرضيف }. 1
العامؿ في األحواؿ السابقة وىى " مسرعا  ،واقفا  ،ومعرضيف " ىو
أداة االستفياـ " ما " في المثاليف األوؿ والثالث  ،و " كيؼ "
في المثاؿ الثاني  ،ألف كال منيما تضمف معنى الفعؿ أسأؿ أو

أستفسر .

* حرؼ التنبيو  ،نحو  :ىا ىو ذا والدي قادماً  ،وىا ىو ذا أحمد

جالساً  .العامؿ في

الحاؿ " قادما وجالسا " ىو حرؼ التنبيو " ىا " ألنو بمعنى الفعؿ
أنبيؾ .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
* حرؼ النداء  ،نحو  :يا أييا المسكيف مر َّثياً لحالو  ،ويا أييا المفقود
َّ
مبكياً عميو .

العامؿ في الحاؿ " مرثيا ومبكيا " ىو حرؼ النداء " يا " ألنو يتضمف
معنى الفعؿ أنادي .
ػػػػػػػػ
 1ػ  49المدثر .

مرتبة الحال مع عاممها :
لمحاؿ مع عامميا مف حيث التقديـ والتأخير ثالثة أحواؿ كالتالي :
أوال ػ جواز التأخير والتقديـ :
 1ػ إذا كاف العامؿ فعال متصرفا  ،نحو  :مثمجا ال تشرب الماء ،
وفجَّا ال تأكؿ

التيف  ،وراكبا جاء صديقي  ،وباكيا استيقظ الطفؿ .
 115ػ ومنو قولو تعالى  {:خشعا أبصارىـ يخرجوف }. 1
 2ػ إذا كاف العامؿ وصفا يشبو الفعؿ المتصرؼ .
منطمؽ .
الالعب
كاسـ الفاعؿ  :نحو  :مسرعاً
ٌ
ُ
مجمود .
المص
ٌ
أو اسـ المفعوؿ  ،نحو  :واقفاً ُ
أو الصفة المشبية .
 76ػ كقوؿ الشاعر يزيد بف مفرغ :
عدس ما لعباد عميؾ إمارة

ِ
أمنت وىذا تحمميف طميؽ

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
فجممة تحمميف في محؿ نصب عمى الحاؿ  ،وعامميا " طميؽ "  ،وىو
صفة مشبية .

ومما تجدر مالحظتو مف األمثمة السابقة أف األحواؿ الواردة فييا يجوز
تأخيرىا كما يجوز تقديميا  ،فنقوؿ ال تشرب الماء مثمجا  ،وقس عميو

.

فائدة :
إذا كاف العامؿ في الحاؿ فعال جامدا أو صفة تشبو الفعؿ الجامد ،
وىى اسـ التفضيؿ  ،أو معنى الفعؿ دوف حروفو  ،فال يجوز تقديـ

الحاؿ عميو  ،وانما يجب
تأخيرىا  ،نحو  :ما أجمؿ البدر مني اًر  ،وما أعظـ محمدا منشداً .
ونحو  :أخوؾ أمير المتسابقيف فارساً  ،ومحمد أفضؿ القارئيف مرتالً .
فائز .
أسد  ،ولعؿ أخاؾ عائداً ٌ
ونحو  :كأف يوسؼ زاحفاً ٌ
ػػػػػػػػ
 1ػ  7القمر .

ثانيا ـ وجوب تأخير الحال عن عاممها :
تتأخر الحاؿ عف عامميا وجوبا في مواضع كثيرة  ،وىى كالتالي :
 1ػ أف يكوف عامميا فعال جامدا  ،نحو  :ما أجمؿ الورد متفتحاً !
وأعظـ بالرجؿ

صادقا ! ونعـ الجار كريماً  ،وبئس الصديؽ منافقاً .
 2ػ أف يكوف عامميا اسـ تفضيؿ  ،نحو  :محمد أكرـ الناس خمقاً ،

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
ويوسؼ أفضؿ المتكمميف خطيباً  ،وعمة التأخير أف اسـ التفضيؿ

صفة جامدة ال يثنى وال يجمع  ،وال يؤنث  ،فيو ال يتصرؼ في نفسو

 ،وال يتصرؼ في معمولو .
أما إذا كاف اسـ التفصيؿ عامال في حاليف فيجب تقديـ الحاؿ عميو .
نحو  :األحمؽ صامتاً أفضؿ منو متحدثاً  ،والقمر مني ار أحسف منو

معتماً .

 3ػ أف يكوف مصد ار يصح تقديره بالفعؿ والحرؼ المصدرى .
نحو  :أسعدني حضورؾ شاك ار  .أي  :أف تحضر شاك ار .
ونحو  :يسرني سفرؾ طالباً لمعمـ  .أي  :أف تسافر طالبا .
 4ػ أف يكوف عامميا اسـ فعؿ  ،نحو َ :نز ِ
اؿ مسرعاً  .والتقدير  :انزؿ
مسرعا .
ذار ميمالً  ،وتَر ِ
ومنو َ :ح ِ
اؾ خائفاً .
 5ػ أف يكوف صمة " أؿ " الموصولة  ،نحو  :محمد ىو الجالس ميذباً
.

" ميذبا " حاؿ وعامميا " جالس "  ،وىو صمة " أؿ " الموصولة .
َّ
ألنفقف مف مالي محتسبا
 6ػ أف يكوف مقرونا " بالـ " االبتداء  ،نحو :
ذلؾ عند

اهلل  .الحاؿ " محتسبا "  ،وعامميا " أنفؽ " المقروف بالـ االبتداء .
َّ
ألثابرف مجتيدا .
 7ػ أف يكوف مقرونا " بالـ " القسـ  ،نحو  :تاهلل
الحاؿ " مجتيدا " وعامميا " أثابر " المقروف " بالـ " القسـ  ،وعمة
التأخير أف التالي

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
لالـ االبتداء  ،والـ القسـ ال يتقدـ عمييا .
 8ػ أف تكوف الحاؿ مؤكدة لعامميا  ،نحو  :رجع العدو متقيق ار ،
وصرخ الطفؿ باكيا .

 9ػ أف يكوف العامؿ لفظا متضمنا معنى الفعؿ دوف حروفو  ،كأسماء
اإلشارة  ،وكأف  ،وليت ،

ولعؿ  ،وحروؼ التنبيو  ،واالستفياـ التعظيمي  ،وأحرؼ النداء  ،وشبو

الجممة " الظرؼ والجار والمجرور " .
نحو  :ىذا أخي قادماً .

 116ػ ومنو قولو تعالى { فتمؾ بيوتيـ خاويةً }. 1
إعصار .
أسد زاحفاً  ،وكأف عميا مندفعاً
ونحو  :كأف محمداً ٌ
ٌ
ومنو قوؿ الشاعر امرئ القيس :

البالي

كأف قموب الطير رطباً ويابساً

لدى وكرىا العناب والحشؼ

ونحو  :ليت خالدا أخوؾ صادقاً  .ونحو  :لعؿ محمدا صديقؾ قادماً ،
محمد راكباً  ،ونحو قوؿ األعشى  " :يا جارتا ما أنت
ونحو  :ىا أنت
ٌ
جارةً " ،
" فجارة " الثانية حاؿ مف الضمير " أنت "  ،وعامميا " ما "
االستفيامية ،

وليست تميي از ( ، )2ونحو :يا أييا الالعب مسرعاً  ،ويا أييا الطالب

واقفاً .

أما الظرؼ والجار والمجرور " شبو الجممة " فيجوز تقدـ الحاؿ عمييما

 ،وتأخره إذا

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
لـ يكف مخب ار بيما  ،وقاؿ البعض يندر تقدمو  .نحو  :الموضوع

عندؾ ممتبساً ،

أو  :الموضوع ممتبساً عندؾ  ،ونحو  :األمر في ذىنؾ واضحاً  ،أو
األمر واضحا

في ذىنؾ  ،وقد أجاز ذلؾ األخفش قياسا .
 117ػ ومنو قولو تعالى في بعض القراءات  ،وىى قراءة الحسف
البصري :

{ والسموات مطويات بيمينو }. 3
" مطويات " حاؿ تقدمت عمى عامميا شبو الجممة " بيمينو "  ،الواقع
خب ار ،

والسموات مبتدأ  ،وىو صاحب الحاؿ  .وسنتعرض إلعراب اآلية

بالتفصيؿ في
ػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ  52النمؿ .
 2ػ التوضيح والتكميؿ لشرح ابف عقيؿ لمحمد عبد العزيز النجار ج 1ص. 482
 3ػ  67الزمر .

موضعو  ،والوقوؼ عمى آراء النحاة في إعرابيا  ،إف شاء اهلل .
السماء
 10ػ أف تكوف الحاؿ جممة مقترنة بالواو  ،نحو  :خرجت و
ُ
ممطرةٌ .
فجممة الحاؿ " والسماء ممطرة " تأخرت عف عامميا " خرج " .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
وأجاز البعض تقديميا عمى عامميا إذا لـ تقترف بالواو  ،نحو  :المؤذف

يؤذف

وصمت  .بؿ أجازوا تقديميا وىى مقترنة بالواو  ،نحو  :والجرس يقرع
ُ
دخمت
المدرسة  .والذي أراه ويراه غيري مف النحاة عدـ جواز التقديـ في كمتا
الحالتيف لما في ذلؾ مف

تكمؼ .

ثالثا ـ وجوب تقديم الحال عمى عاممها .
يجب تقديـ الحاؿ عمى عامميا في المواضع التالية :
 1ػ إذا كاف ليا صدر الكالـ كأداة االستفياـ " كيؼ "  ،نحو  :كيؼ
حضر أبوؾ ؟

وكيؼ استيقظ الطفؿ ؟
 2ػ إذا كاف العامؿ في الحاؿ اسـ التفضيؿ وقد توسط بيف حاليف
ضؿ
مختمفيف فُ ّ
صاحب أحدىما عمى اآلخر  ،نحو  :محمد راجالً أسرع مف أحمد

راكباً ،

والعنب نيَّا أفضؿ مف الكرز ناضجا .
أو توسط اسـ التفضيؿ بيف حاليف كاف صاحبيما واحدا  ،وفضؿ نفسو
في حالة دوف األخرى  ،نحو  :الطفؿ زاحفاً أنشط منو ماشياً

،والعصفور مغرداً أفضؿ منو ساكتاً .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
نالحظ مف األمثمة السابقة أف الحاؿ التي لممفضؿ يجب تقديميا عمى

اسـ التفضيؿ ،

بحيث يكوف اسـ التفضيؿ متوسطا بيف الحاليف .
" فراجال  ،ونيَّا  ،وزاحفا  ،ومغردا " كؿ منيا جاء حاال مفضمة لذلؾ
وجب تقديميا عمى عامميا  ،وىو اسـ التفضيؿ .

عمى أف ىذه المسألة تدخؿ في باب اإلجازة أكثر منو في باب الوجوب

 ،ومثميا الحالة الثالثة في تقديـ الحاؿ عمى عامميا وىى :

 3ػ إذا كاف العامؿ في الحاؿ يتضمف معنى التشبيو دوف حروفو ،
عامال في حاليف يراد بيما تشبيو صاحب األوؿ بصاحب الثاني  ،نحو

 :أنا فقي اًر كسميـ غنيا ،

ومحمد جاىالً كأحمد عالماً  ،والثعمب ساعياً كاألسد نائماً .

أنواع الحال
تأتى الحاؿ عمى ثالثة أنواع وىى كالتالي :
 1ػ حاؿ مشتقة  :وىو األصؿ فييا  ،نحو  :جاء الرجؿ راكباً ،

وصافحت الضيؼ مسرو اًر  " ،فراكبا  ،و مسرو ار " كؿ منيا جاءت
حاال مشتقة  ،ألف األولى اسـ فاعؿ  ،والثانية اسـ مفعوؿ .

 2ػ حاؿ جامدة مؤولة بالمشتؽ  ،وذلؾ فى عدة مواضع :
أ ػ إذا دلت عمى تشبيو ،نحو  :ىجـ المجاىد عمى العدو أسداً .
وجاءت زينب بد اًر .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
وقفز الالعب قرداً  .فكؿ مف األحواؿ الواردة في األمثمة السابقة وىى "

أسدا  ،وبد ار  ،وقردا " جاءت جامدة  ،ولكنيا مؤولة بالمشتؽ ،

والتقدير  :شجاعا كاألسد  ،وجميمة كالبدر .وعاليا أو كثي ار كالقرد .
ب ػ إذا دلت عمى مفاعمة  ،نحو  :قابمتو وجياً لوجو  ،وصافحتو يداً
في  ،والتقدير  :التقينا متقابميف  ،وتصافحنا
بيد  ،وحدثتو فاهُ إلى َّ
متقابضيف  ،وتحدثنا متشافييف .

ج ػ إذا دلت عمى تفصيؿ أو ترتيب  ،نحو  :قرأت القصة فصالً فصالً

،

ومزقت الثوب جزءاً جزءاً  ،ودخؿ الطالب الفصؿ طالباً طالباً .
ففي المثاؿ األوؿ والثاني دلت الحاؿ عمى التفصيؿ والتوضيح  ،وفى
الثالث كاف التقدير  :مرتبيف .
د ػ إذا دلت عمى تسعير  ،نحو  :اشتريت الحرير مت اًر بعشريف رياال ،
وبعت الزيت لت اًر بدينار  .التقدير مسع ار بكذا .

 3ػ تأتى الحاؿ جامدة وقد أغنى عف تأويميا بالمشتؽ اآلتي :
أ ػ أف تكوف الحاؿ موصوفة بمشتؽ  ،نحو  :إليؾ حديثي جواباً

صريحاً ،

 118ػ ومنو قولو تعالى َّ { :إنا أنزلناه قرآنا عربياً }، 1
وعاد الجيش منتص اًر  ،وحضر المدير مبك اًر .
 2ػ حاؿ مؤكدة  :وىي التي يستفاد معناىا بدونيا  ،وتنقسـ إلى ثالثة
أقساـ :

أ ػ حاؿ مؤكدة لعامميا معنى ولفظا .
نحو قولو تعالى { وأرسمناؾ لمناس رسوال }. 2

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
أو مؤكدة لو معنى دوف المفظ  ،نحو  :فتبسـ ضاحكاً .
وقولو تعالى { ثـ وليتـ مدبريف }. 3
ب ػ مؤكدة لصاحبيا :
 122ػ نحو قولو تعالى { آلمف مف في األرض كميـ جميعاً }. 4
ج ػ مؤكدة لمضموف الجممة  ،وشروطيا :
أف يكوف عامؿ الحاؿ واجب اإلضمار  ،والحاؿ واجبة التأخير ،
والجممة مكونة مف اسميف معرفتيف جامديف  ،نحو  :محمد أبوؾ

عطوفاً ،

 77ػ ومنو قوؿ الشاعر :
أنا ابف دارة معروفاً بيا نسبي

وىؿ بدارة يا لمناس مف عار

أحؽ معروفا .
صو عطوفا  ،و ٌ
والتقدير ُ :
أخ ُ
ػػػػػػػػػ
 1ػ  2يوسؼ  2 .ػ  79النساء .
 3ػ  25التوبة  4 .ػ  99يونس .

ثانيا ـ تنقسم الحال باعتبار صاحبها إلى قسمين :
 1ػ حاؿ منتقمة  :وىى الحاؿ المشتقة مف المصدر غير مالزمة
لصاحبيا .
نحو  :حضر الطالب ماشيا .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 2ػ حاؿ غير منتقمة " مالزمة "  :ىي الحاؿ المالزمة لصاحبيا  ،كما
في الحاؿ

المؤكدة  ،نحو  :دعوت اهلل سميعا .
 123ػ ومنو قولو تعالى { ويوـ أبعث حياً }. 1
وقولو تعالى { خمؽ اإلنساف ضعيفاً }. 2
وقولو تعالى { فتمثؿ ليا بش اًر سوياً }. 3
ويسمى ىذا النوع مف الحاؿ حاال موطئة  ،ألنيا تميد لما بعدىا .
ب ػ أف تكوف الحاؿ دالة عمى العدد  ،نحو  :أمضيت في المنفى

خمس سنيف ،

وقضيت مدة العمؿ في التعميـ ثالثيف سنة ،
 119ػ ومنو قولو تعالى { فتـ ميقات ربو أربعيف ليمة }. 4
ج ػ أف تكوف الحاؿ دالة عمى تفضيؿ بيف شيئيف  ،نحو  :محمد
شاع اًر أفضؿ منو كاتباً  ،وابراىيـ شيخاً أقوى منو شاباً  ،والتمر طرياً

أفضؿ منو جافاً .

د ػ أف تكوف الحاؿ نوعا لصاحبيا  ،نحو  :لبس خاتمو ذىباً .
ىػ ػ أف تكوف الحاؿ فرعا لصاحبيا  ،نحو  :ىذا قميصؾ قطناً ،
 120ػ ومنو قولو تعالى { وكانوا ينحتوف مف الجباؿ بيوتاً }. 5
و ػ أف تكوف الحاؿ أصال لصاحبيا  ،نحو  :ىذا خاتمؾ فضة  ،وىذا
قرطؾ ذىبا ،
 121ػ ومنو قولو تعالى { أأسجد لمف خمقت طيناً }. 6
ػػػػػػػػػػ

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 1ػ  33مريـ  2 .ػ  28النساء .
 3ػ  17مريـ  4 .ػ 142األعراؼ .
 5ػ  82الحجر 6 .ػ  61اإلسراء .

أقسام الحال :
تنقسـ الحاؿ عدة أقساـ كالتالي :
أوال ػ تنقسـ باعتبار فائدتيا إلى قسميف :
 1ػ حاؿ مبينة أو مؤسسة .
وىى الحاؿ التي ال يستفاد معناىا إال بوجودىا  ،نحو  :وصؿ الطالب

راكبيف ،

ثانيا ػ تنقسـ الحاؿ باعتبار صاحبيا إلى قسميف :
 1ػ حاؿ حقيقية  :ىي الحاؿ التي تبيف ىيئة صاحبيا  ،نحو :
حضرت راكباً ،
وجمست متكئاً .
 2ػ حاؿ غير حقيقية " الحاؿ السببية "  :ىي الحاؿ التي تبيف ىيئة ما
يحمؿ ضمي ار يعود إلى صاحب الحاؿ  ،نحو  :مررت بالدار قائماً

سكانيا  ،وكممت زينب واقفاً أخوىا .

ثالثا ـ تنقسم الحال باعتبار زمانها إلى قسمين :
 1ػ حاؿ مقارنة لزماف عامميا  :ىي الحاؿ الموافقة لزماف وقوع الفعؿ
 ،وىذا ىو

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
الغالب  ،نحو  :جاء الرجؿ راكباً  ،وجمس الضيؼ متكئاً  " .فراكبا ،
و متكئا " كؿ

منيا حاؿ مقرونة بزماف عامميا  ،وليست مغايرة لو .
 2ػ حاؿ َّ
مقدرة لزماف عامميا  ،وتسمى أيضا الحاؿ المستقمة  :ألنيا

تبيف وقوع زمف عامميا في المستقبؿ  ،نحو  :مررت برجؿ معو صقر

صائداً بو غدا ،

 124ػ ومنو قولو تعالى { ادخموىا بسالـ آمنيف }. 1
لتدخمُ َّف المسجد الحراـ إف شاء اهلل آمنيف محمقيف
وقولو تعالى { ُ

رؤوسكـ ومقصريف }. 2
ػػػػػػػػػ

 1ػ  46الحجر  2 .ػ  27الفتح .

نالحظ مف المثاليف السابقيف أف الحاؿ " صائدا  ،وخالديف  ،وآمنيف

" كؿ منيا جاءت لتبيف وقوع زمف عامميا في الزماف المستقبؿ .

أنواع الحال :
تنقسـ الحاؿ إلى عدة أنواع ىي :
 1ػ حاؿ مفردة  :وىي ماال تكوف جممة أو شبو جممة ،
نحو  :ازرني صديقي مسرو اًر  ،ونحو  :كافأ المدير الطالبيف متفوقيف

،

وحضر التالميذ إلى المدرسة راكبيف .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
ومتفوقيف  ،وراكبِيف " كؿ منيا جاءت حاال مفردة .
" فمسرو ار ،
َ
 2ػ حاؿ جممة بنوعييا :
أ ػ حاؿ جممة اسمية  ،نحو  :وصؿ فريؽ المدرسة ووجوىيـ يعموىا
البشر ،
وخرجت مف منزلي والسماء ممطرة .
فجممة " ووجوىيـ يعموىا البشر " وجممة " والسماء ممطرة " كؿ منيما
وقع حاال .

ب ػ حاؿ جممة فعمية  ،نحو  :جمس الطالب يق أر الدرس  ،ووقؼ
التالميذ يحيوف
العمـ  .فجممة " يق أر الدرس  ،ويحيوف العمـ " كؿ منيما وقع حاال .
 3ػ حاؿ شبو جممة بنوعييا :
أ ػ الحاؿ الظرؼ المكاني والزماني  ،نحو  :تكمـ الخطيب فوؽ المنبر

 ،وشاىدت اليالؿ بيف

السحاب  .ونحو  :سافرت إلى الرياض يوـ الجمعة  ،وغادرت دمشؽ
صباح الخميس .
ب ػ الحاؿ الجار والمجرور  ،نحو  :خرج األمير في قومو  ،ووقؼ

الطائر عمى الغصف .

شروط جممة الحال :
يشترط في الجممة الحالية  :أف تكوف جممة خبرية  ،وأال تكوف مصدرة
بحرؼ

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
استقباؿ كالسيف وسوؼ  ،وأف تشتمؿ عمى رابط يربطيا بصاحب

الحاؿ .

الرابط في جممة الحاؿ :
* األصؿ في رابط الجممة الحالية أف يكوف " الضمير " سواء أكاف
معينا أـ مقد ار .

مثاؿ الضمير المعيف  :وقؼ الشاعر يمقى الشعر .
ومثاؿ المقدر  :اشتريت الزيت لت اًر بدينار  .والتقدير  :لت ار منو .
* أما إذا لـ يتوفر الضمير تعيف وجوب الواو كرابط  ،وتسمى واو
الحاؿ  ،وبعض
النحوييف يسمييا " واو االبتداء "  ،نحو  :سافر أخي والجو صحو .
* وقد تأتى الواو والضمير معا كرابط  ،وذلؾ لتمكيف الربط  ،نحو :
استمعت إلى الشاعر وأنا

مندىش  ،ووصؿ الطالب وحقيبتو في يده .
ويجب الربط بالواو في عدة مواضع :
 1ػ إذا كانت الجممة الحالية مبدوءة بفعؿ مضارع مثبت مقروف بقد ،
نحو  :لِ َـ تقطعوف األمؿ وقد يعود الغائب ؟
 125ػ ومنو قولو تعالى { وقد تعمموف أني رسوؿ اهلل إليكـ }. 1
 2ػ إذا كانت الجممة الحالية مبدوءة بضمير صاحبيا  ،نحو  :قصدتؾ
وأنا واثؽ
بمروءتؾ  ،ورحمت وأنا غاضب منؾ .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 3ػ إذا كانت الجممة الحالية  ،جممة اسمية مجردة مف ضمير يربطيا
بصاحبيا ،

فر المصوص والحراس نائموف  ،ومات المريض والطبيب
نحو َّ :
غائب .

 4ػ إذا كانت جممة الحاؿ  ،جممة ماضية  ،غير مشتممة عمى ضمير
صاحبيا  ،وسواء أكانت الجممة مثبتة  ،أـ منفية .

ػػػػػػ
 1ػ  5الصؼ .

مثاؿ المثبتة  :وصمت المدينة وقد طمع الفجر ،
وانتييت مف عممي وقد غربت الشمس .
ومثاؿ المنفية  :انقضى العاـ الدراسي وما انتيينا مف العمؿ .
امتناع مجيء الواو كرابط  ،وتعييف الضمير بدال منيا في عدة

مواضع :

 1ػ إذا كانت جممة الحاؿ مؤكدة لمضموف الجممة قبميا  ،نحو  :الحؽ
ال شؾ فيو  126 ،ػ ومنو قولو تعالى  { :ذلؾ الكتاب ال ريب فيو }1

.

 2ػ أف تقع الجممة الحالية بعد عطؼ ،
 127ػ كقولو تعالى { فجاءىا بأسنا بياتا أو ىـ قائموف }. 2
 3ػ إذا كانت الجممة الحالية دالة عمى الزمف الماضي  ،وواقعة بعد إالّ
،

نحو  :ما تكمـ إالّ ِ
ضح َؾ  ،وما سار عمى قدميو أالّ ترَّن َح ،

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 128ػ ومنو قولو تعالى { إالَ كانوا بو يستيزئوف }. 3
 4ػ إذا كانت الجممة الحالية دالة عمى الزمف الماضي متموة بػ " أو " .
نحو  :ألقاطعنو عاش أـ مات  ،ال أكممنو غاب أو حضر ،
ومنو قوؿ الشاعر :
كف لمخميؿ نصي ار جار أو عدال

وال تشح عميو جاد أو

بخال
 5ػ إذا كانت الجممة الحالية مضارعة مثبتة  ،غير مقترنة بقد ،
نحو  :قدـ المسافر تذبح الذبائح لمقدمو  ،وصؿ التمميذ يحمؿ حقيبتو

في يده ،

 129ػ ومنو قولو تعالى { وال تمنف تستكثر }. 4
 6ػ إذا كانت الجممة الحالية مضارعة منفية بال ،
 130ػ كقولو تعالى { وما لنا ال نؤمف باهلل }، 5
وقولو تعالى { مالي ال أرى اليدىد }. 6
ػػػػػػ
1ػ  2البقرة  2 .ػ  4األعراؼ  3 .ػ  11الحجر .
 4ػ  6المدثر  5 .ػ  84المائدة  6 .ػ  20النمؿ .

ومنو قوؿ الشاعر :
أقادوا مف دمي وتوعدوني

وكنت وال ينينيني الوعيد

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 7ػ إذا كانت مضارعة منفية بما  ،نحو  :زحؼ الجنود ما ييابوف
األعداء ،

 78ػ ومنو قوؿ الشاعر :
عيدتؾ ما تصبو وفيؾ شبيبة

فما لؾ بعد الشيب صباً متيما

حذف عامل الحال :
* قد يحذؼ عامؿ الحاؿ إذا دؿ عميو دليؿ  ،نحو قوليـ  :راشدا .
لمقاصد سف ار ،
ومأجو اًر  .لمقادـ مف الحج .
* يحذؼ عامؿ الحاؿ وجوبا في المواضع التالية :
 1ػ أف يقصد بالحاؿ تبياف الزيادة أو النقصاف بالتدريج  ،نحو :
تصدؽ بلاير

فصاعداً  .والتقدير  :ذىب التصدؽ صاعدا أو فأكثر  ،ومنو اشتريت
القميص بجنيو فنازال .

 2ػ أف يقصد بالحاؿ التوبيخ  ،نحو  :أمتوانياً عف الصالة وقد صمى
الناس ؟

وأجالسا وقد وقؼ الحاضروف ؟
 3ػ أف تكوف الحاؿ مؤكدة لمضموف الجممة  ،نحو  :أنت صديقي
مواسياً ،
ومحمد أبوؾ عطوفاً  ،والتقدير  :أعرفؾ مواسيا  ،وأعرفو عطوفا .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 4ػ أف تسد مسد الخبر  ،نحو  :ضربي التمميذ ميمالً  ،والتقدير :
ضربي إياه واقع إذا وجد ميمال .

فوائد وتنبيهات :
 1ػ المراد بالوصؼ في قوليـ " الحاؿ وصؼ فضمة " ما دؿ عمى
معنى وذات متصفة بو  ،وىو اسـ الفاعؿ والمفعوؿ  ،والصفة المشبية

 ،والمبالغة  ،والتفضيؿ ،

والمقصود الوصؼ ولو تأويال لتدخؿ الجممة  ،وشبييا  ،والحاؿ
الجامدة  ،لتأويؿ ذلؾ كمو بالمشتؽ .
 2ػ معنى كوف الحاؿ فضمة  ،أي ليست مسندة وال مسندا إلييا  ،لكف
ىذا ال يعنى أنو يصح االستغناء عنيا  ،فقد تجيء الحاؿ غير

مستغنى عنيا .

 131ػ كقولو تعالى { وما خمقنا السماء واألرض وما بينيما العبيف }1
.
ومنو قوؿ الشاعر :
إنما الميت مف يعيش كئيبا

كاسفا بالو قميؿ الرجاء

 3ػ الحاؿ يذكر  ،ويؤنث  ،واألفصح في لفظو التذكير  ،وفى وصفو
وضميره التأنيث .

 4ػ األصؿ فى الحاؿ أف تكوف نكرة  ،وقد تجيء معرفة لفظا  ،ولكنيا
مؤولة

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
بنكرة  .نحو  :جاء والدؾ وحده  ،وادخموا األوؿ فاألوؿ  ،وأرسميا

العراؾ  ،وجاءوا

الجماء الغفير  .في األمثمة السابقة نجد أف كممة " وحده  ،واألوؿ ،
والعراؾ  ،والجماء " كؿ منيا جاءت حاال معرفة لكنيا مؤولة بنكرة ،

والتقدير  :جاء والدؾ

منفردا  ،وادخموا مرتيف  ،وأرسميا معتركة  ،وجاؤوا جميعا .
 5ػ قد تأتي الحاؿ بمفظ المعرؼ بالعممية  ،نحو  :جاءت الخيؿ بدادا
 ،والتقدير :
متبددة  .فكممة " بداد " في األصؿ عمـ مف جنس التبدد والتفرؽ ،
ومثميا كممة " الفجار " عمـ لمفجرة.

ػػػػػػػ
 1ػ  16األنبياء .

 6ػ قد تأتي الحاؿ مصد ار  ،والتخريج ليا في ذلؾ  ،أف تكوف مؤولة
بالوصؼ ،

نحو  :حضر الولد جريا  ،ومات قي ار  ،والتقدير  :حضر الولد جاريا
 ،ومات
مقيو اًر  ،وىو سماعي عند كثير مف النحاة  ،وقد قاسو البعض ،
وىناؾ مف جعؿ المصدر في ىذا الباب منصوبا عمى المفعولية

المطمقة  ،والعامؿ فيو محذوؼ  ،والتقدير  :حضر الولد يجري جريا ،

ونحوه .

 7ػ إذا كاف عامؿ الحاؿ ظرفا أو جا ار ومجرو ار  ،امتنع تقديـ الحاؿ
عمى
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عامميا  ،مثاؿ الظرؼ  :أخوؾ عندؾ جالساً  ،والبدوي بيف األشجار

مقيماً .

ومثاؿ المجرور  :محمد في البيت منتظ اًر  ،والمعمـ في الفصؿ واقفاً .
نالحظ أف كؿ األحواؿ الواردة في األمثمة السابقة  ،ال يجوز تقديميا

عمى عامميا الظرؼ أو الجار والمجرور .

 8ػ رغـ امتناع تقديـ الحاؿ عمى عامميا الظرؼ  ،أو الجار

والمجرور  ،ورد عف بعض النحاة آراء قائمة بجواز تقديميا  ،إذا
توسطت الحاؿ بيف عامميا وصاحبيا ،
نحو  :محمد جالساً عندؾ  ،والطالب واقفاً في الفصؿ ،
ومنو قولو تعالى ػ وقد أشرنا إليو في موضعو ونكرره لمفائدة ػ
{ والسموات مطويات بيمينو }، 1
 132ػ وقولو تعالى { ما في بطوف ىذه األنعاـ خالصةً لذكورىا }، 2
وىذا فيو اتفاؽ .

أما إذا تقدمت الحاؿ عمى عامميا وصاحبيا معا  ،فيذا يمتنع مطمقا ،

فال يجوز

القوؿ  :جالسا محمدا عندؾ  ،وواقفا الطالب في الفصؿ  ،ومع ذلؾ
أجازه األخفش واستدؿ عميو  133ػ بقولو تعالى { ىنالؾ الوالية هلل

الحؽ }. 3
" فينالؾ " ظرؼ في محؿ نصب حاؿ تقدمت عمى عامميا وصاحبيا
معا  ،والوالية مبتدأ  ،وهلل في محؿ رفع خبر .

ػػػػػ
 1ػ  67الزمر  2 .ػ  139األنعاـ .
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 3ػ  44الكيؼ .

 9ػ قد تتعدد الحاؿ وصاحبيا واحد  ،كما ىو الحاؿ في تعدد الخبر
لممبتدأ الواحد ،

نحو  :جاء محمد راجالً ضاحكاً  ،وزحؼ الطفؿ متعث اًر باكياً ،
 79ػ ومنو قوؿ الشاعر :
بخفية
َّ
جئت ليمى ُ
عمي إذا ما ُ

زيارة بيت اهلل
رجالف حافياً
َ

* كما تتعدد الحاؿ بتعدد صاحبيا  ،نحو  :قابمت خميال راكباً ماشياً ،
وصافحت الضيؼ واقفاً جالساً  .في المثاليف السابقيف تكوف الحاؿ

األولى لالسـ الذي

يسبقيا  ،والثانية لمضمير المتصؿ بالفعؿ  ،ىذا إذا لـ تأمف المبس ،
فإذا أمنت المبس فقدـ أييما شئت .
وقد ورد تعدد الحاؿ مجموعة في :
قولو تعالى  { :وسخر لكـ الشمس والقمر دائبيف }، 1
وقولو تعالى { وسخر لكـ الميؿ والنيار والشمس والقمر والنجوـ

مسخرات }. 2

 10ػ إذا لـ يكف لمحاؿ عامؿ مف العوامؿ السابقة الذكر ،فال يصح
وقوعو  ،فإذا
قمنا  :خالد صديقؾ قادما  ،ومحمد أخوؾ ميمال  ،ال يجوز  ،ألنو
ليس في المثاليف السابقيف فعؿ أو ما تضمف معنى الفعؿ (، )3
والبعض يجيزه عمى تأويؿ أف صاحب الحاؿ ضمير محذوؼ ،

والتقدير  :خالد صديقؾ أراه قادما  ،ومحمد أخوؾ أعرفو ميمال(. )4

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 11ػ قد يحذؼ عامؿ الحاؿ سماعا  ،نحو  :ىنيئاً لؾ  ،والتقدير :
ىنأؾ ىنيئا  ،أو ثبت لؾ الخير ىنيئا .

ػػػػػػػ
 1ػ  33إبراىيـ  2 .ػ  12النحؿ .
 3ػ معجـ القواعد العربية  ،عبد الغنى الدقر  ،ص . 217
 4ػ التطبيؽ النحوي  ،د  :عبده الراجحي ص . 628

 12ػ قد يحذؼ الحاؿ إذا دلت عميو قرينة  ،وأكثر ما يكوف ذلؾ إذا
كانت الحاؿ قوال أغنى عنو ذكر المقوؿ .

 134ػ كقولو تعالى { والمالئكة يدخموف عمييـ مف كؿ باب سالـ
عميكـ }. 1

والتقدير  :قائميف سالـ عميكـ ،
ومنو قولو تعالى{ واذ يرفع إبراىيـ القواعد مف البيت واسماعيؿ ربنا

تقبؿ منا } . 2والتقدير  :قائميف ربنا تقبؿ منا .

 13ػ ىناؾ أحواؿ مركبة تركيب أحد عشر  ،وغيرىا مف األعداد

المركبة  ،وىى مبنية عمى فتح الجزأيف  ،إال إذا كاف جزؤه األوؿ ياء

فيبنى عمى السكوف  ،وىذه األحواؿ عمى نوعيف :
أ ػ ما ركب مما أصمو العطؼ  ،نحو  :تفرقوا شذر مذر  ،والتقدير :

متفرقيف أو

بيت  ،والتقدير  :مالصقا لي .
بيت َ
مشتتيف  ،ومنو ىذا جاري َ
بدء  ،والتقدير :
ب ػ ما ركب مما أصمو اإلضافة  ،نحو  :فعمتو بادئ َ
فعمتو مبدوءاً  ،ومنو  :تفرقوا أيدي سبأ  ،والتقدير  :مشتتيف .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 14ػ يجوز الربط بالواو  ،وتركيا في الجممة االسمية المقترنة بضمير
صاحبيا ،

نحو  :حضر الطالب وكتابو في يده  ،أو حضر الطالب كتابو في يده
.
 15ػ إذا كانت الجممة الحالية دالة عمى الزمف الماضي  ،ومشتممة

عمى ضمير صاحبيا ،رجح فييا االرتباط بالضمير  ،وبالواو وقد معا

 ،نحو  :انتصر القائد وقد
مات  ،وجاء الرسوؿ وقد أسرع .
وقد ترتبط بالضمير وقد دوف الواو  ،نحو  :انتصر القائد قد مات .
 80ػ ومنو قوؿ الشاعر :
وقفت بربع الدار قد غير البمى

معارفيا والساريات اليواطؿ

ػػػػػػػػػ
 3ػ  23الرعد  4 .ػ  127البقرة .

فالجممة الحالية " غير البمى معارفيا " قد ربطت بالضمير وبقد دوف

الواو ،

وقد تربط بالضمير فقط  ،نحو  :ىذه بضاعتنا ردت إلينا ،فجممة
الحاؿ " ردت إلينا " الرابط فييا الضمير المستتر في " ردت " .
 16ػ أما إذا كانت الجممة الحالية ماضية منفية  ،فاألرجح فييا أف
تربط بالواو والضمير معا  ،نحو  :قدـ والدؾ وما فعؿ شيئا ،

وقد تربط بالضمير فقط  ،نحو  :قدـ والدؾ ما فعؿ شيئا .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 17ػ قدر بعض النحاة الواو الرابطة في الجممة الحالية بػ " إذ " وال

يقصد بالتقدير ىنا أف تكوف بمعناىا  ،ألنو ال ُيرادؼ الحرؼ وىو "
الواو " باالسـ وىو

" إذ "  ،بؿ اعتبروا " الواو " وما بعدىا مربوطة  ،أو مقيدة بالعامؿ
فييا لكونيا حينئذ تفيد زمف وقوع الفعؿ فيعتاضوا بػ " إذ " عنيا .

 18ػ قد يحذؼ الرابط لفظا  ،ويكوف حينئذ منويا  ،نحو  :اشتريت
الحرير مت ار
بدينار  ،وبعت القطف ذراعا بلاير  ،والتقدير  :مت ار منو  ،وذراعا منو ،
 81ػ ومنو قوؿ الشاعر :
النيار الماء غامره
نصؼ
َ
َ

ورفيقو بالغيب ما يدري

والتقدير  :والماء غامره .
 19ػ قد تشتبو الحاؿ بالتمييز في مثؿ قوليـ  :هلل دره فارساً  ،و هلل
درؾ عالماً ،

" ففارسا و عالما " في المثاليف السابقيف ونحوىما

تمييز  ،ألنو لـ يقصد بو تمييز الييئو  ،وانما ذكر لبياف جنس
المتعجب منو  ،والييئة مفيومة ضمنا  ،ولو قمت  :هلل

دره مف فارس  ،لصح  ،وال يصح ىذا في الحاؿ  .وليس مثؿ ما تقدـ
ىو التمييز حقيقة  ،وانما ىو صفتو نابت عنو بعد حذفو  ،واألصؿ "

هلل دره رجال فارسا {. }1
ػػػػػػػػػػ

 1ػ جامع الدروس العربية لمغالييني  ،ج 3صػ . 79

نماذج من اإلعراب

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي

 104ػ قاؿ تعالى  { :وأُلقى السحرة ساجديف }
وألقى  :الواو حرؼ عطؼ  ،ألقى فعؿ ماض مبنى لممجيوؿ مبنى
عمى الفتح .
السحرة  :نائب فاعؿ مرفوع بالضمة .
ساجديف  :حاؿ منصوبة بالياء  ،والجممة معطوفة عمى ما قبميا .

 105ػ قاؿ تعالى { أيحب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتا }
أيحب  :اليمزة لالستفياـ التقريري حرؼ مبني عمى الفتح ال محؿ ليا
مف اإلعراب  ،يحب فعؿ مضارع مرفوع بالضمة .

أحدكـ  :فاعؿ مرفوع بالضمة  ،وىو مضاؼ  ،والضمير المتصؿ في
محؿ جر مضاؼ إليو .
أف يأكؿ  :أف حرؼ مصدري ونصب مبنى عمى السكوف ال محؿ لو

مف اإلعراب  ،يأكؿ فعؿ مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو الفتحة ،

والفاعؿ ضمير مستتر فيو جوا از تقديره  :ىو  ،والمصدر المؤوؿ

بالصريح في محؿ نصب مفعوؿ بو ليحب  ،والتقدير  :أيحب أحدكـ

أكؿ .

لحـ أخيو  :لحـ مفعوؿ بو ليأكؿ  ،وىو مضاؼ  ،وأخيو مضاؼ إليو
مجرور بالياء  ،ألنو مف األسماء الستة  ،وأخي مضاؼ  ،والياء

ضمير متصؿ في محؿ جر مضاؼ إليو .
ميتا  :حاؿ منصوبة بالفتحة .

