
 الحال

 والعامل فٌها .ضوع الحال ٌدرس من جوانب ثالثة :الحال ،وصاحبها ،ومو

 . صاحبها هٌئة على للداللة ةالمنتصب الفضلة  الوصفأما الحال فهً : 

 واسم المفعول زٌٌد ماشٌاً ( )ذهب: أي أن تكون مشتقة كاسم الفاعل الوصف -1

وال تكون ،   .. زٌٌد نحٌفاً( ذهبفة مشبهة )( وص ذهب زٌٌد محموالً  )

من قام به ألن الوصف فٌه داللة على الحدث ومصدرا أو جامدة فً األصل 

. فاألصل فً صل فٌها غالب علٌها ال مالزم لها او وقع علٌه . وهذا األمر أ

وال  الحال ان ال تكون مصدرا ألن المصدر ٌدل على الحدث المجرد فقط

غالبا أن ٌقع حاالً نحو عاد محمد  لذا ال ٌصح ٌدل على صاحب الحدث

القران الكرٌم ،  الفصٌحركضاً . غٌر أنه وقع المصدر حاال فً أفصح 

طلع  فً قولك  لمصدر الواقع حاالاوقد اختلف النحاة فً  . وكالم العرب

 على ثالثة أقوال : ونحوه ، زٌٌد بغتًة 

 منسوب الى  لوهو تأوٌ أن المصدر الواقع حاال على تأوٌل اسم الفاعل –أ 

 زٌد :ومنه و : فنحو عاد محمٌد ركضاً ، أي راكضاً . والجمهور سٌبوٌه 

 زٌد :والتقدٌر ، الحال على منصوب وهو نكرة مصدر (بغتةـ)ف بغتة طلع

 . باغتا طلع

أي مفعول  ، المصدرٌة على منصوب أنه إلى والمبرد األخفش وذهب -ب

وفاعله فً موضع نصب  الفعل المحذوفالجملة من مطلق لفعل محذوف و

. وكذا فً عاد محمٌد ركضاً ،أي عاد بغتةً  ٌبغت زٌد طلع:  والتقدٌر،  حال

 محمُد ٌركُض ركضاً .

 كما ،أي مفعول مطلق  المصدرٌة على منصوب أنه إلى الكوفٌون ذهب  -ج

 الفعل عندهم له الناصب ولكن االخفش والمبرد فً القول السابق  إلٌه ذهب

 بغتةً  زٌدطلع  :قولك فًو،  المصدر لفظ من بفعل لتأوٌله طلع وهو المذكور

( على بغتة) به وٌنصبون (بغتـ)ب طلع فٌؤولون ،  بغتة زٌدٌ  بغت :التقدٌر 

 أي ال حال فً الجملة . .أنه مفعول مطلق 

 لمانعٌن وقوع المصدر حاال .ل ه التأوٌالتوهذ 

ان المصدر ٌقع حاال اذا قصد منه المبالغة .  –المجوزٌن  وهو قول -  -ج

فواضح جدا أن المصدر)ركضا( أقوى داللة من الوصف )راكضا( بل فٌه 

  (( .سعٌاً  ٌأتٌنك ادُعهنّ  ثم)) تعالى قوله ذلك منمبالغة فً الحال . 

 



بشرط أن تؤول بمشتق . وٌكثر غٌر مشتقة الحال جامدة وقد تأتً 

 :  مجًء الحال جامدة

 جامدة حال (اً مدّ ـ)ف  ، بدرهم اً دّ ـمُ  ـْعـهُ بِ  :نحو سعر على دلت إن - أ

 مد   كل   راً مسعّ  بعه على تأوٌل: المعنى إذ المشتق معنى فً وهً

 . بدرهم

  مناجزة أي ، بٌد ٌداً  هُ تُ عْ بِ  نحو تفاعل على تدلّ  إن  - ب

 (ٌدـ)ف األسد مشبهاً  أي ، أسداً  زٌدٌ  كر   نحو تشبٌه على دلّت أو  - ت

 بمشتق تأولهما لظهور حاال وقوعهما وصح جامدان (أسد)و

غٌر فضلة  بل عمدة مثل الخبر او ما اصله خبر :  ا: ألنه هناك وصف فضلة  -2

 محمٌد مسرٌع . كان محمد مسرعاً .

وٌقصد بالفضلة هنا من ناحٌة الصناعة فقط ال من جانب المعنى ، أي ٌمكن 

صناعة الجملة ألنها لٌست ركنا فً الجملة أو عمدة فً االستغناء عن الحال فً 

( ، الفعل والفاعل )جملة فعلٌة( وكل العمد : المبتدأ والخبر)جلة اسمٌة –الكالم 

أما فً المعنى فالحال احٌانا تكون محور  –ما عدا هذه العمد فضلة ومنها الحال 

الرض مرحاً( لٌس الجملة وأهم ما فً الكالم . ففً قوله تعالى )وال تمِش فً ا

فال ٌمكن هً المقصودة ،  المنهً عنها المقصود الفعل او الفاعل بل الحال 

وهكذا اما من الناحٌة الصناعة فٌمكن االستغناء عنها . االستغناء عنها معنوٌا 

وتكون الجملة تامة متحققة . مثل : ذهب محمد ماشٌاً ، ٌمكن حذف الحال 

  وتكون الجملة تامة  فتقول : ذهب محمد .

 : هذا الحكم مالزم للحال فهً منصوبة دائما .منتصبة  -3

ٌُنّبه علٌه فً التعرٌفللحال مالزم الحكم هذا : للداللة على الهيئة -4 لٌفرقه  . و

اذ ٌؤتى بالتمٌٌز للتعجب منه ال  فً قولنا هلل دره فارساً  عن التمٌٌز المشتق

  للداللة على هٌئة .

 وهناك أحكام أخرى  للحال :

وانما تكون  االكثرفً ثابتة له أن الحال لٌست مالزمة لصاحبها  منتقلة : أي -5

واقفاً( فً قولك: رأٌُت زٌد واقفاً ، ال ٌعقل فٌها منتقلة غٌر ثابتة )طارئة( فـ)

الثبات او اللزوم . وهذا كما قلنا فً االصل ألنه األكثر فً الحال، أما فً 

اهد على ذلك كثٌرة : قول اللسان العربً فتأتً الحال ثابتة غٌر منتقلة والشو

 خلققولهم )و ( فـ)سمٌعاً( حال ثابتة غٌر منتقلة سميعا   هللا دعوتُ )العرب 

 و: ، ( فـ)أطول( أٌضا حال ثابتة  رجلٌها من أطول   هاٌدٌَ  الزرافةَ  هللاُ 



                لواءُ  الرجال بٌن عمامته    كأنما العظامِ  سبط   به فجاءت 

 عنه . غٌر منتقلة له  ثابتة  -الضمٌر فً )به(  – )سبط( حال مالزمة لصاحبها

 :( رجليها من أطول   يدي ها الزرافة   للاه  خلق)اعراب 

خلق : فعل ماٍض مبنً على الفتح . هللاُ : لفظ الجاللة فاعل مرفوع وعالمة ..  

الزرافة : مفعول به منصوب وعالمة ..  . ٌدٌها : ٌدي : بدل من )الزرافة( 

نصبه )الٌاء( ألنه مثنى وهو مضاف والضمٌر )ها( ضمٌر منصوب وعالمة 

مبنً على السكون فً محل جر مضاف إلٌه .  أطول : حال منصوبة وعالمة 

نصبها الفتحة .. . من رجلٌها : حرف جر واسم مجرور عالمة جره الٌاء وهو 

 . باإلضافةمضاف والضمٌر)ها( فً محل جر 

 ل للنحاة :فً مجًء الحال معرفة ثالثة أقوا: نكرة -6

وهو  من البصرٌٌن النحاة جمهور  وهو قولآل ٌجوز تعرٌف الحال   -أ 

 ؤول بنكرة .فم فً الظاهر معرفة وما جاء منهااالصل والكثٌر فٌها ، 

 كوحدَ  واجتهد .الغفٌرَ  الجماءَ  جاءوا قول العرب:والشواهد على ذلك : 

ًّ  إلى فاه وكلمته   ف

 .................العراك وأرسلها

    :   والتقدٌر،   وكل هذه االحوال المعرفة مؤولة عند الجمهور بنكرات 

 ، معتركة وأرسلها:أي  العراكأرسلها و،  جمٌعا جاءوا : أي  الجماء اجاءو

ًّ  فاهكلّمته و ،  منفردا اجتهدأي:  وحدكاجتهد و  . مشافهة وكلمتهأي :  الى ف

كقولك زٌٌد   عنى الشرط ،تعرٌف الحال بشرط تضمنها م أجاز الكوفٌون -ب

، على تقدٌر : زٌٌد اذا  ب حاالناسوالرالناجح  – الناجَح أفضُل منه الراسبَ 

أما اذا لم تتضمن معنى الشرط فال ٌصح تعرٌف .  أفضل منه اذا رسب نجحَ 

معنى  لعدم تضمن الحال ،  زٌٌد الناجحَ ذهب الحال ، لذا ال ٌجوز عندهم : 

 الشرط .

أي بغٌر ان  - تأوٌل بال مطلقا الحال تعرٌف  البغدادٌونٌونس و أجاز -ج

 .الراكبَ  زٌد جاء لذا ٌجوز عندهم :،  - ٌتضمن معنى الشرط

، منصوبة ، نكرة : فضلة  انها تكون نخلص الى أن مواصفات الحال 

ولم ٌتفق النحاة اال على أمرٌن  مشتقة . ، مبٌنة لهٌئة صاحبها ، منتقلة ،

اما بقٌة مواصفات مبٌنة لهٌئة صاحبها . مالزمٌن للحال : كونها منصوبة، و

بة علٌها اال لفتعد األصل فٌها والغا - كونها فضلة نكرة مشتقة منتقلة- الحال

 انها لٌست مالزمة لها دائما كما رأٌنا .


