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

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

.  ضلة صناعٌاف،  ، ومبٌنة لهٌئة صاحبها  للحال : كونها منصوبةمالزمة 

فتعد األصل فٌها  -نكرة مشتقة منتقلة كونها  -قٌة مواصفات الحال اما ب

 والغالبة علٌها اال انها لٌست مالزمة لها دائما كما رأٌنا .

 

 :  تعدد الحال

 تتعدد الحال سواء أكان :  

 صاحبها واحدا : عاد محمٌد ضاحكاً مسرعاً ماشٌاً . -1

 واقفًة وعلٌه الشاهد :راكضاً أم كان صاحبها متعدداً : رأْت زٌنُب أخاها  -2

 مغنما فأصابوا ٌهنجدَ مُ    خائفاً  أخوٌه ابنً لقً

فً المثال والشاهد تعود كل حال الى صاحبها لظهور المعنى سواء االول 

ام الثانً . أما اذا لم ٌظهر المعنً فتعود الحال االولى الى ثانً اسم 

مثل ضرب محمٌد )الصاحب الثانً ( والحال ثانٌة الى االسم االول . 

زٌداً جالساً واقفاً . فـ)جالسا( تعود الى صاحبها )زٌد( و)واقفا( تعود الى  

 .صاحبها )محمد( 

 : مجيء الحال جملة

األصل فً الحال  والخبر والصفة االفراد ، لكنها تخرج عن هذا االصل  

كما ٌأتً الخبر جملة : زٌد جلس ،  والصفة جملة :  جاَء  -فتأتً جملة  

رجٌل ٌتكلُم . وال بد للجملة هذه من رابط ، وفً الجملة الحالٌة ٌجب ان 

 : اما ٌكون الرابط 

 . ه مغلقٌ كتابُ : جاء محمد  رضمٌال -1

ا صحة وقوع )إذ( : وتسمى واو االبتداء عالمتهف واو الحال الحر -2

 ها : جاء محمٌد والمطُر نازٌل .موقع

 . الضمٌر والواو : جاء محمٌد وهو ٌضحكُ  -3

غٌر  –فإن كان الجملة الواقعة حاال مصدّرة بفعل مضارع مثبت 

امتنع أن ٌكون رابطها الواو ، بل الواجب ان ٌكون  –مسبوق بنفً 

الضمٌر فقط . أي ان هذه الجملة ال ٌصح اقترانها  الرابط فٌها

 بـ)الواو( .مثل عاد زٌد ٌمشً، فال ٌجوز ان تقول :جاء زٌٌد وٌمشً.

فإن جاء ما ظاهره كذلك ٌؤول على أن الفعل المضارع المثبت 

المسبوق بالواو وقع فً اول جملة خبرا عن مبتدأ محذوف والجملة 

فً  –ره الجملة الفعلٌة خبره من المبتدأ المحذوف وخب -االسمٌة 

موضع نصب  حال . مثل جاء محمد وٌركض ، على تقدٌر : جاء 



فالجملة )هو ٌضحك( اسمٌة فً موضع نصب  محمد وهو ٌضحك .

حال . ومن الشواهد علٌه قول العرب : قمُت وأصكُّ عٌنٌه ، أي : 

 وأنا أصّك عٌنٌه . وقول الشاعر :

 مالكا هموأرهنُ  نجوتُ    همأظافٌرَ  خشٌتُ  فلما

على تقدٌر أن )أرهنهم( فعل مضارع وفاعله المستتر جملة فعلٌة فً 

 موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدٌر : نجوت وانا أرهنهم مالكا.

إن كانت فعلٌة فعلها مضارع لم الخالصة أن الجملة الواقعة حاال 

، أو  ٌجز اقترانها بالواو ، أما ان كانت جملة اسمٌة منفٌة او مثبتة

مثبتا أم منفٌا ، أو فعلٌة فعلها مضارع  سواء أكان فعلٌة فعلها ماٍض 

منفً جاز ان ٌكون الرابط فٌها الواو وحده أو الضمٌر وحده ، أو 

الواو والضمٌر كالهما . وذكر ابن مالك فً غٌر االلفٌة ان الجملة 

 الفعلٌة التً أولها فعل مضارع ال تقترن بالواو سواء كانت مثبتة او

منفٌة  وعلٌه القراءة الشاذة ) فاستقٌما وال تتبعاِن ( والتقدٌر : وال 

 أنتما تتبعاِن .

 :  صاحب الحال

 الغالب فً ٌنكر والاألصل فً صاحب الحال )حقّه أو حكمه( أن ٌكون معرفة . 

أي انه ٌكون نكرة بدون مسّوغ قلٌال جدا وأهم  أمور أحد وهو غمسوّ  وجود عند إال

 :تلك المسوغات 

 : الشاعر وكقول رجل قائما فٌها نحو النكرة على الحال ٌتقدم أن -1

 تشهد العٌن تستشهدي وإن شحوب   علمته لو بٌنا منً وبالجسم

 و:

 ٌدي ملكت ما مثل فقري سد وال   الئم لً مثلها نفسً الم وما

 بوصف تخصص ما والشاهد على  بإضافة أو بوصف النكرة تخصص أن -2

 :الشاعر قولو  { .ِعْنِدَنا ِمنْ  أَْمراً  َحِكٌمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ٌُْفَرقُ  ِفٌَها: }تعالى قوله

   مشحونا الٌم فً ماخر فلك فً   له واستجبت نوحا رب ٌا نجٌت 

 سواء أٌام أربعة فً )) تعالى قوله باإلضافة تخصص ما الشاهد علىو   

 ((.للسائلٌن

والشاهد   والنهً االستفهام هو النفً وشبه شبهه أو نفً بعد النكرة تقع أن -3

 :قول الشاعر النفً بعد وقع ماعلى 

  باقٌا أحد من ترى وال   واقٌا حمى موت من حم ما



والمسوغ فً مجًء صاحب  النكرة، من حاال منهما كل وقع"  باقٌا" و"  واقٌا

 كل حال نكرة )موت، أحد ( وقوعهما بعد نفً .

ةٍ  ِمنْ  أَْهلَْكَنا َوَما: }  تعالى قوله و ٌَ  جملة" كتاب لها" فـ{ َمْعلُومٌ  ِكَتابٌ  َولََها إاِلا  َقْر

 وال علٌها النفً لتقدم النكرة من الحال مجًء وصح قرٌة من الحال موضع فً

 بٌن تفصل ال (الواو) ألن للزمخشري خالفا لقرٌة صفة الجملة كون ٌصح

 بٌن (إالـ)ب ٌعترض ال إذ ذلك من مانع إال وجود وأٌضا،  والموصوف الصفة

 . والموصوف الصفة

 :قوله االستفهام بعد وقع ما الشاهد و

 األمال إبعادها فً العذر لنفسك        فترى باقٌا عٌش حم هل صاح ٌا

 :الفجاءة بن قطري قول النهً بعد وقع ما الشاهد علىو

 لحمام متخوفا الوغى ٌوم             اإلحجام إلى أحد ٌركنن ال

هذا الغالب او االكثر وهو ان صاحب الحال ال ٌأتً نكرة اال بمسّوغ ، واألقل 

 رجل قعدة بماء مررت قول العرب : ومن الشواهد ان ٌأتً نكرة بدون مسّوغ  

ُ  َصلاى هللا رسول صلى) :الحدٌث وفً .  بٌضا مائة علٌه وقولهم ، هِ  هللاا ٌْ وآله  َعلَ

 .  (قٌاماً  رجالٌ  وراءه وصلى قاعداً  َوَسلامَ 

 تقدم الحال على صاحبها 

عن صاحبها أي ٌكون صاحب الحال مقّدما على  االصل فً الحال أن تتأخر

فهل تتقدم الحال على صاحبها ؟ اتفق النحاة على جواز تقدم الحال فً األصل ، 

مثل  –او المنصوب  -مثل : جاء راكضاً زٌٌد  –الحال على صاحبها المرفوع 

، أما اذا كان صاحب الحال مجروراً  فاختلف النحاة فً   -شاهدنا واقفاً زٌٌد 

 على قولٌن :جوازه 

، وهو قول الجر  بحرف ال ٌجوز تقدم الحال على صاحبها المجرور -1

 جمهور النحاة .

ابن  المصنف و برهان وابن كٌسان وابن الفارسً: وهو قول ٌجوز ذلك  -2

 مالك وشاهدهم قول الشاعر : 

ًّ     صادٌاً  هٌمانَ  الماء برد كان لئن  لحبٌبُ  هاإنّ  حبٌباً  إل

 حبال بقتل فرغا ٌذهبوا فلن    ونسوة أصبن أذواد تك فإن و: 

 هل ٌكون صاحب الحال مضافا إلٌه ؟ 



 بشروط :  إال( 1) إلٌه المضاف من الحال مجًء ٌجوز ال              

 

مصدر ،اسم  –المضاف إلٌه  فً عمله ٌصح مما المضاف كان إذا -1

 الفعل معنى تضمن مما وغٌرها فاعل ، اسم مفعول ، صفة مشبهة 

 ومنه ،  مسرعاً  زٌدٍ  قٌامُ  وأعجبنً،  واقفةً  هندٍ  ضاربُ  هذا فتقول

هِ : }تعالى قوله ٌْ مالك بن  الشاعر قول ومنه { َجِمٌعاً  َمْرِجُعُكمْ  إِلَ

 :الرٌب

 أبالٌا ال تاركً ٌوما الروع إلى    واحداً  انطالقك إن: ابنتى تقول

 صحة فً جزئه مثل أو إلٌه المضاف من جزءا المضاف كان إذا  -2

عنه، أي ٌمكن حذف المضاف وٌقوم  إلٌه بالمضاف االستغناء

 إلٌه المضاف من جزء هو ما الشاهد على المضاف الٌه بالمعنى 

 حال فـ)إخوانا({ إِْخَواناً  ِغل   ِمنْ  ُصُدوِرِهمْ  ِفً َما َوَنَزْعَنا: }تعالى قوله

 المضاف من جزء ، )والصدور( )صدور( إلٌه المضاف الضمٌر من

 االستغناء صحة فً إلٌه افالمض جزء مثل هو ما . ومثال إلٌه

َنا ُثما  : }تعالى قوله عنه إلٌه بالمضاف ٌْ كَ  أَْوَح ٌْ ِبعْ  أَنِ  إِلَ  إِْبَراِهٌمَ  ِملاةَ  اتا

 المضاف من كالجزء (ملة)وال (، إبراهٌم) من الح  (ًحنٌفا)،  {َحِنٌفاً 

 أن القرآن غٌر فً قٌل فلو عنها إلٌه بالمضاف االستغناء ٌصح إذ إلٌه

 .لصح حنٌفا إبراهٌم اتبع

 المضاف من جزء هو وال الحال فً ٌعمل أن ٌصح مما المضاف ٌكن لم فإن        

،  ضاحكةً  هندٍ  غالمُ  جاء: تقول فال ، منه الحال ٌجًء أن ٌجز لم جزئه مثل وال إلٌه

 . لفارسًبً علً أل خالفا

 


