
 : العامل في الحال

 نوعان :العامل فً الحال  

 : العوامل اللفظيةأوال: 

 الفعل : خرج محمد ماشٌاً . -1

: أ راجٌع  والصفة المشبهةالصفة )المشتقات( اسم الفاعل واسم المفعول  -2

 محمٌد ماشٌاً ؟ 

 المصدر : أسعدنً رجوُع محمٍد ماشٌاً ؟ -3

 : حروفه دون الفعل معنى تتضمن التً وهً:  العوامل المعنوية :ثانٌا

 التنبٌه : ها أنت فً البٌت واقفاً . -1

 واقفًة . زٌنبُ  االشارة : تلك -2

 التمنً : لٌت محمداً فً البٌت جالساً. -3

 .جالساً بٌته  فً التشبٌه : كأَن زٌداً  -4

االستقرار الذي دّل علٌه شبه الجملة من الظرف او الجار والمجرور : زٌٌد  -5

 فً البٌت جالساً .

 :  م الحال على العامل فيهاتقد  

 بشرط :  -العامل فٌها  – ناصبها على الحال متقدّ  جوزٌ

  ، نحو ضاحكاً محمٌد ذهب . متصرفا فعال ٌكون إن  -1

 الفعل معنى تضمن ما بها والمراد المتصرف الفعل تشبه صفة أو -2

 المفعول واسم الفاعل كاسم والجمع والتثنٌة التأنٌث وقبل وحروفه

 .ضاحكاً محمٌد ذاهبٌ  : ذلك  ومثال  المشبهة والصفة

 علٌه مهاتقد ٌجز لم متصرف غٌر فعالً  لحال ل الناصب كان فإن        

 ألن ؛ زٌدا أحسن ما ضاحكا تقول وال،  ضاحكا زٌدا أحسن ما:  فتقول

 .      معموله فً ٌتصرف فال نفسه فً متصرف غٌر التعجب فعل

 المتصرف الفعل تشبه ال صفة لها الناصب كان إن وكذلك              

 ٌثنى ال أفعل التفضٌل ألن وذلك علٌه تقدٌمها ٌجز لم (التفضٌل أفعلـ)ك

 فال معموله فً ٌتصرف فال نفسه فً ٌتصرف فلم ٌؤنث وال ٌجمع وال

 زٌدٌ  :فتقول الحال تأخٌر ٌجب بل سعٍد،  من أحسنُ  ضاحكاً  زٌدٌ  :  تقول

  . ضاحكاً  سعدٍ  من أحسنُ 



 إذاالحال اال فً مسألة واحدة فقط  فً التفضٌل افعل ٌعملاذن فال 

 فً ٌعمل فإنه أخرى حال فً غٌره أو نفسه على حال فً شًء فضل

 قائماً  زٌدٌ  نحو وذلك عنه متأخرة واألخرى علٌه متقدمة إحداهما حالٌن

( مفردا)و ( قائماـ)ف،  عاناً مُ  وعمرٍ  من أنفعُ  مفرداً  وزٌدٌ  ، قاعداً  منه أحسنُ 

 وهذا ( معانا)و (قاعدا) وكذا حاالن وهما(  أنفع)و (أحسنـ)ب منصوبان

 ( كانـ)ب منصوبان خبران أنهما السٌرافً وزعم .الجمهور مذهب

 إذا وزٌدٌ  ، قاعداً  كان إذا منه أحسنُ  قائماً  كان إذا زٌدٌ :  والتقدٌر المحذوفة

 .عاناً مُ  كان إذا وعمرٍ  من أنفعُ  مفرداً  كان

 عنه تأخٌرهما وال التفضٌل أفعل على الحالٌن هذٌن تقدٌم ٌجوز وال

 .قاعدا قائما منه أحسن زٌد تقول وال منه أحسن قاعدا قائما زٌد تقول فال

 الفعل معنى تضمن ما وهو المعنوي عاملها على الحال تقدٌم ٌجوز ال

 والجار والظرف والتشبٌه التمنً وحروف اإلشارة كأسماء حروفه دون

 وكأنّ  ،  أخوك مٌراً أ زٌداً  ولٌت،  ةً واقف هندٌ  تلك : نحو ،  والمجرور

 على الحال تقدٌم ٌجوز فال قائماً  عندك أو الدار فً وزٌدٌ  أسدٌ  راكباً  زٌداً 

 : وال ،  هندٌ  تلك ةً واقف :تقول فال ونحوها المثل هذه فً المعنوي عاملها

 . أسدٌ  زٌداً  كأنّ  راكباً  وال ،  أخوك زٌداً  لٌت أمٌراً 

 والجار،  عندك قائماً  زٌدٌ : نحو الظرف عاملها على مهاتقد ندر وقد

: القراءة الشاذة  علٌهو ، هجر فً مستقراً  سعٌدٌ  :  نحو والمجرور

َماَواتُ } ٌَّاتٍ  َوالسَّ ِمٌِنهِ  َمْطِو ٌَ  ، )مطوٌات( تاء كسر من قراءة فً{  ِب

 .قٌاسا األخفش وأجازه

 افإن كان الحال اسما له الصدارة فً الكالم وجب تقدمه:  حظةمال 

 على العامل فٌها وعلى صاحبها نحو : كٌف ذهب محمد؟

 :وغير المؤكدة الحال المؤكدة 

 تنقسم الحال الى :

 وهً على قسمٌن :مؤكدة : اأوال : 

 : عاملها : وهًـمؤكدة ل  -1

: نحو  األكثر وهو، لفظا وخالفه عامله معنى على دل وصف كل  - أ

ُتمْ  ُثمَّ  : }تعالى قوله ومنه ، فسداً مُ  األرض فً تعثُ  : ال ٌْ {  ْدِبِرٌنَ مُ  َولَّ

  { ُمْفِسِدٌنَ  اأْلَْرِض  ِفً َتْعَثْوا َوال : }تعالى  وقوله

من  أقل وهو،  لفظاً  وافقهوعامله  معنى على دل وصف كل  -ب

:  تعالى وقوله{  َرُسوالً  لِلنَّاسِ  َوأَْرَسْلَناكَ  : }تعالى قولهاألول وعلٌه 

رَ } لَ  لَُكمُ  َوَسخَّ ٌْ َهارَ  اللَّ ُجومُ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنَّ َراتٌ  َوالنُّ  { .ِبأَْمِرهِ  ُمَسخَّ



 جملةال تكون أن -بشرطٌن : أ قبلها :  الجملة مضمونل مؤكدة -2

 نمعرفتٌ -المبتدأ والخبر -جزآها  ان ٌكون  –ب   اسمٌةلها قب

 الشاهد : ومنه،  عطوفاً  أخوك زٌد :نحو نجامدٌ

 ؟عارِ  من للناس ٌا بدارةَ  وهل         نسبً بها معروفاً  دارة ابن أنا       

 وجوبا محذوف بفعل منصوبان وهما حاالن" ومعروفا عطوفا" فـ

 .معروفاً  أحقّ  :الثانً وفً،  عطوفا هأحقّ  : األول فً والتقدٌر

 زٌد عطوفاً :  تقول فال الجملة هذه على الحال هذه تقدٌم ٌجوز وال

 ، والخبر المبتدأ بٌن توسطها وال،  زٌد أنا معروفاً :  وال،  أخوك

 . أخوك عطوفاً  زٌد:  تقول فال

 حذف العامل فً الحال: ٌحذف العامل فً الحال جوازا ووجوبا : 

أي :  ، كٌف رجع محمٌد ؟ فتقول : ماشٌاً فً جواب من سأل :  جوازاً   -1

، فتقول : بلى . أو تعقٌبا على من قال لك : لم تقرأ  رجع محمد ماشٌاً 

ْحَسبُ }وعلٌه قوله تعالى  مجتهداً ، أي بلى قرأُت مجتهداً . ٌَ  أَلَّنْ  اإلِْنَسانُ  أَ

يَ  أَنْ  َعلَى َقاِدِرٌنَ  َبلَى ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  :  - أعلم وهللا - التقدٌر { َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

 .قادرٌن نجمعها بلى

 وجوباً : -2

 أخوك زٌدٌ العامل فً الحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلها ، نحو :  –أ  

 .  عطوفاً 

اذا اً ، والتقدٌر : بارد، نحو : شربً الماء  الخبر مناب النائبة الحال -ب

 كان بارداً .

 بدرهم اشترٌتهنحو :  ، بتدرٌج نقص أو زٌادة على الدالة الحال - ج

لها حال عام (صاعدا ـ)ف  سافالً ف بدٌنار وتصدقت ، فصاعداً 

 حال (سافال)و .  صاعدا الثمن ذهبمحذوف وجوبا والتقدٌر : 

 -،  سافال به المتصدق ذهبوجوبا والتقدٌر :  محذوف اعامله

ان العامل فً الحال )ذهب( حذف وجوبا مع فً المثالٌن وٌالحظ 

 .صاحب الحال )الثمن ، المتصدق به(

 


