
 .ىو وصف منصوب فضلٌة يبيِّن ىيئة ما قبلو: حدُّه 
 .ىو االسم المشتق: الوصف •
للجملة ، وىو خالف  االساسيوىو ما يمكن أن يستغني عنو المعنى : الفضلة •

 :وخرج بذلك الوصف العمدة نحو . العمدة
 زيٌد قائٌم 

 :يخرج بذلك التمييز المشتق نحو : يبين ىيئة ما قبلو •
 هلِل درُّه فارًسا 

الداللة على الهيئة ، بل ىو لبيان المتعجب منو  بوفهو تمييز ال حال ؛ ألنَّو لم يُقصد 
 .ال لبيان ىيئتو

 ((...ظهر البدُر كاماًل : )) ويُعرف ذلك بوضع سؤال 
 كامالً : كيف كان شكل البدر حين ظهر ؟ فيأتي الجواب 

 



 :ليس من الالزم أْن تكون الحال فضلة فقد تكون عمدة أحيانا
 

ذإ قاموإ لمصالِة قاموإ ُكسالى : )) قال تعالى    ((وإ 
ذإ بطشتم بطشتم جبَّارين ))                      ((وإ 



 أقسام الحال
 :انقسام الحال باعتبار ثبات معناىا أو عدم ثباتو: أوال

تبٌن هٌئة غٌر  انهافً الحال أن تكون منتقلة ، أي  االصل: الحال المنتقلة  -1 

 :    ثابتة ، نحو 

 . جاء زيٌد ضاحًكا -                        
 .رأيُت إلطالب فرًحا -                     

 :وهً التً تبٌن هٌئة ثابتة ومالزمة ، نحو: الحال الثابتة  -2    

 ((.ضعيًفا  إالنسانُ وُخِمَق : )) قال تعالى  -                    
 .دعوُت إهلَل سميًعا -                     
 .خمق إهلُل إلزرإفَة يدييا أطوَل من رجمييا -                     

             



 :انقسام الحال باعتبار اشتقاقها وجمودىا : ثانيا•
 .   وىو إلغالب وإألصل : إلحال إلمشتقة -1
وىي قميمة ولكنيا قياسية، وتكون مؤولة بمشتق وذلك في : إلحال إلجامدة -ٕ

 : إألتيةإلموإضع 
 .ُمسعًَّرإ: أي . ِبْعو ُمدِّإ بدرىم: إذإ دلَّت عمى سعر ، نحو  -    
 :، أي إلمشاركة من جانبين ، نحو إلمفاعمةإذإ دلَّت عمى  -  

 .مقاِبَضين:  أي.                     سمَّمُت إلبائَع نقوده يًدإ بيٍد               
 . موإجيةً :  أي.                     عيني  إلىكمَّمُت زيًدإ عينو              
 .مشافيةً :  أي.                              فيَّ  إلىكمَّمتو فاُه              
 .مالصقةً :  أي.                      غرفتو  إلىساكنتو غرفتي              

 :إذإ دلَّت عمى إلتشبيو ، نحو -
 .سريعة:  أي.                              سارت إلطيارة برًقا               
 .جريئا:  أي.                                 ىجم إلقطُّ أسدإ               

 .مترتبين:  أي. إدخموإ إلغرفة وإحدإ وإحدإ : إذإ دلَّت عمى إلترتيب ، نحو  -
             



انقسامها من ناحية التعريف والتنكير: ثالثا  

 ال تكون إلحال إال نكرًة ، وما ورد معرفة فيو مؤول
:بنكرة ، نحو  

.منفرًدإ: أي.          جاء إلضيُف وحده -        
.جميًعا:  أي.        جاؤوإ إلجمَّاَء إلغفيرَ  -        
.معتركةَ : أي.               أرسميا إلعرإكَ  -        
ل  -       َل فاألوَّ .مترتبين: أي.        إدخموإ إألوَّ  

:ومنيم من أجاز أْن تكون إلحال معرفًة بال تأويل نحو  
جاء زيٌد إلرإكبَ         



إْن تضمنت معنى الشرط صحَّ :وفصَّل الكوفيون ، فقالوا
:تعريفها ، نحو  

.زيٌد إلرإكَب أحسُن منو إلماشي  
.زيٌد إذإ ركب أحسن منو إذإ مشى: وإلتقدير      

.جاء زيٌد إلرإكبَ : فإْن لم تقدَّر بمصدر لم يجز ، فال تقول  
.جاء زيٌد إْن ركب: إذ ال يصّح        



إألصل في إلحال أن تكون وصًفا ، وىو ما دلَّ عمى معنى 
:، ومنو  إالصلمصدرإ خالف  إحياناوصاحبو ، وتقع   

 ... طمع زيٌد بغتًة   
باغتا: وىو مؤول بوصف إلتقدير     

:ومنيم من عدَّه مصدرإ ُحذف عاممو إلتقدير       
بغتةً  يبغتُ طمع زيٌد               



 صاحب الحال

األصل فً صاحب الحال أْن ٌكون معرفة ، وال ٌكون نكرة إال فً 

:المواضع اآلتٌة  

: إذا تأخر صاحب الحال عنها ، نحو -1  

.فٌها قائًما رجل                   

ت النكرة  -2 :إذا ُخصِّ  

ٌُفَرُق كلُّ أمٍر حكٌٍم أمًرا من عندنا)) : بوصف ،قال تعالى  ((.فٌها   

.أشفقُت على طفلٍة صغٌرٍة تائهةً  -                          

((.فً أربعة أٌاٍم سواًء للسائلٌن)) : أو بإضافة ، قال تعالى   

ًقا -                            حافظُت على أثاث الغرفٍة ُمنسَّ  



إذا وقعت النكرة بعد نفً أو شبه النفً وهو االستفهام  -3
: والنهً  

((.وما أهلكنا من قرٌٍة إالّ ولها كتاب معلوم  )) : قال تعالى       

.ما خاب عامل  مخلًصا -                   

.ال تشرْب فً كوٍب مكسوًرا -                    

ا قلبها  -                 ًٌ .هل ترضى عن أمٍّ قاس  

 

وال ٌجوز أن ٌأتً صاحب الحال نكرة فً غٌر هذه المواضع * 
صلى رسول هللا صلى هللا علٌه ))  إال قلٌالً ، ومنه الحدٌث

  ((.وسلم قاعًدا وصلى وراءه رجال  قٌاًما 



 تقدٌم الحال

:وجوب إلتأخير: أوال   
جمست في إلحديقة ناضرةً :إذإ كان صاحبيا مجرورإ بحرف ، نحو  -  

.مررت بينٍد جالسةً                                                 
صادًيا إليَّ  ىيمانَ : ومنيم من أجاز تقديميا ، ومنو إلشاىد   

: جوإز إألمرين: ثانيا  
: إذإ كان صاحبيا مرفوعا أو منصوبا  -  

جاء ضاحكا زيدٌ                     
.رأيُت مبتسما محمدإ                   

 



إال في  إليووال يجوز أن يكون صاحب إلحال مضافا 
:إلموإضع إآلتية  

:، نحو  إليوإذإ كان إلمضاف جزءإ حقيقيا من إلمضاف  -1  
((. ونزعنا ما في صدورىم من غلٍّ إخوإًنا : )) قال تعالى              

أعجبتني أسناُن إلرجل نظيًفا -                         
إذإ كان إلمضاف بمنزلة إلجزء إلحقيقي إذ يصح حذف إلمضاف  -ٕ

مقامو ،  إليوإلمضاف  وإقامة  
((.أن إتَّبع ممََّة إبرإىيَم حنيفا  إليكثمَّ أوحينا : )) قال تعالى          

إذإ كان إلمضاف مما يصحُّ أن يعمل في إلحال كاسم إلفاعل  -ٖ
((. إليو مرجعكم جميًعا )) قال تعالى : وإلمصدر،نحو   

ىذإ ضارُب ىنٍد مجرَّدةً                          
( 89ٔ) إلشاىد :ينظر  

 



 ترتٌب الحال مع عاملها

:وجوب التأخٌر: أوال   

:إذا كان عاملها فعال جامدا ،نحو -1  

ا        ًٌّ ما أحسَن الصدٌَق وف  

 كأفعلإذا كان عاملها صفة ال تشبه الفعل المتصرف  -2

ٌُؤنَّث ، فهو غٌر  ٌُجمع وال  التفضٌل ألنه ال ٌثنى وال 

:متصرف ، نحو  

أنت أفصح الناِس متكلًِّما       

.        زٌد  أحسُن من عمرو ضاحًكا                



ا،وهو ما تضمن معنى الفعل دون  -3 ًٌّ إذا كان عاملها معنو

وحروف التمنً والتشبٌه والظرف  االشارةحروفه كأسماء 

:والجار والمجرور ، نحو  

- (أشٌر ) تضمن معنى الفعل .      هذا كتابك جمٌالً  -  

- .االتقانحرٌص  على  –متعلما  –لٌت الصانَع  -  

- (. اتمنى) تضمن معنى .             أخوك –أمًٌرا  -لٌت زًٌدا    

- .فندق  كبٌر   –واسعًة  –كأنَّ الباخرَة  -  

- (ٌشبه ) تضمن معنى .              أسد   –راكًبا  -كأنَّ زًٌدا    

- (استقر ) تضمن معنى .                 زٌد  فً الدار واقفا -  

- :وندر تقدٌمها على العامل الظرف والجار والمجرور،نحو  

- الحارس واقفا عند الباب    والحارس عند الباب واقًفا     

- اٍت بٌمٌنه )) ومنه قراءة الكسر  ٌَّ ((.والسمواُت مطو  



 :جوإز إألمرين:ثانيا  
- :في غير ما تقدَّم ، نحو إالمرإنيجوز   

- (إلعامل إسم فاعل ) مسرعًة إلطائرُة مسافرٌة      -  
- (إلعامل فعل متصرف) رإغًبا أقبمُت عمى زيارتك     -  

 
- كان إلعامل ىو أفعل إلتفضيل إلذي يقتضي حالين  إذإأمَّا 
إحدإىما تدلُّ عمى أنَّ صاحبيا في طور من أطوإره أفضل من 
نفسو أو غيره في إلحال إألخرى،فيجب أن تتقدم إحدإىما عمى 

:أفعل إلتفضيل وتتأخر إلثانية،نحو  
-  زيٌد قائًما أحسُن منو قاعًدإ

- .زيٌد مفرًدإ أنفُع من عمرٍو ُمعاًنا  
- ((أنا لكم وزيًرإ خيٌر لكم مني أميًرإ ))  ( ع) عمي  إالمامقال   



:أنهما خبران لكان المحذوفة والتقدٌر السٌرافًوزعم   

.زٌد  كان قائًما أحسُن منه إذا كان قاعًدا   

 

وال ٌجوز تقدٌم هذٌن الحالٌن على أفعل التفضٌل وال تأخٌرهما 

:عنه ، فال تقول  

 زٌد  قائًما قاعًدا أحسُن منه



د الحال  تعدُّ
.يجوز تعدُّد إلحال وصاحبيا مفرد أو متعدِّد  

: تتحقق إلمطابقة حين يكون صاحبيا مفرد إنوالبد   
.ىبط إلطياُر ىادًئا مبتسًما                 
.ىادئًة مبتسمةً  ىنًدإرأيُت                   

أما إذإ تعدد صاحب إلحال فتكون كلُّ حال بعد صاحبيا 
:مباشرة ، أي أنَّيا ترتب عكسًيا ، نحو   

كنُت أسوق إلسيارَة فأبصرُت زميمي في سيارتو قاصًدإ 
.إلريَف ، مقباًل من إلريفِ   

( زميل) حال من (  قاصدإ)   
إلتاء           حال من (  مقبال)   



أمَّا إذإ توإفرت قرينة تحدد إلحال وصاحبيا جاز مخالفة 
:ىذإ إلترتيب ، وعدم مرإعاة إلترتيب إلعكسي ، نحو  

.مبتسًما غاضبةً  ىنًدإلقيُت       
.حدَّث إلمحاضُر طالبو وإقًفا جالسين  

فمم يرإَع إلترتيب ألنَّ إلمبس مأمون بسبب وجود 
إلمطابقة إلتي تقضي بأن يكون صاحب إلحال إلمفردة 

.مفردإ وصاحب إلحال إلمجموعة جمعا  
( 9ٓٔ) ينظر إلشاىد   

   



دة سة والمؤكِّ  الحال المؤسِّ

:إلىتنقسم إلحال بحسب إلتأسيس وإلتأكيد   
:وىي إلتي تفيد معنى جديًدإ،نحو(: إلمبيِّنة ) إلحال إلمؤسِّسة : أوال  

وقف إألسد في قفصو غاضًبا          
نَّما تقوي : إلحال إلمؤكِّدة : ثانيا وىي إلتي ال تفيد معنى جديًدإ ، وإ 

معنى تحتويو إلجممة قبل مجيء إلحال،ولو ُحذفت إلحال لفيم 
:إلمعنى مما بقي من إلجممة ، نحو   

ال تتكبَّر عمييم مستعميا -ال تظمِم إلناَس باغًيا               
:وىي عمى قسمين  

وأرسمناك لمناس )) : مؤكِّدة لمعامل لفظا ومعنى كقولو تعالى -ٔ  
  ((رسوال 



((ال تعَث في إألرض مفسًدإ )) : أو معنى فقط كقولو تعالى   
((ثمَّ وليتم مدبرين ))                                   
((وال تعثوإ في إألرض مفسدين ))                                     

مؤكدة لمضمون إلجممة،بمعنى أن معناىا يكون ىو معنى  -ٕ
إلجممة ، وتكون ىذه إلحال مالزمة صاحبيا وغرضيا إلتوكيد 

:نحو  
خميل أبوك عطوًفا                          
أنا زيٌد معروًفا                        

.والبد أن تكون ىذه إلجممة إسمية طرفاىا معرفتان جامدإن    
( 9ٔٔ) ينظر إلشاىد                                         
وال يجوز ( ، أعرفو  إحّقو) وإلعامل في ىذه إلحال محذوف تقديره 

.تقديم ىذه إلحال عمى إلجممة  



 انقسام الحال بحسب اإلفراد وعدمه

.وىي ما ليست جممة: إلحال إلمفردة: أوال  
إألصل في إلحال وإلخبر وإلصفة : إلحال إلجممة: ثانيا

إإلفرإد ، وتقع إلجممة موقع إلحال كما تقع موقع إلخبر 
:وإلصفة ، وتكون إمَّا إسمية أو فعمية  

ىاطلٌ الزمت إلبيَت وإلمطُر           
الزمت إلبيَت وقد ىطل إلمطرُ           

:شروط إلجممة إلوإقعة حاال  
أْن تكون مشتممة عمى ضمير رإبط يربطيا  -ٔ

: بصاحبيا،وىو وإحد مما يأتي  



• ( إذ ) وتسمى إلوإو إلحالية وعالمتيا صحة وقوع : إلوإو
:مكانيا  

إحترست من إلشمس وإلحرإرُة شديدةٌ                       
 

جاء زيٌد يُده فوق رأسو:             إلضمير  
 

ال آكُل إلطعاَم وأنا شبعانٌ :   إلوإو وإلضمير  
ال أشرب إلماَء وىو غير نقي                      
جاء زيٌد وىو ناٍو رحمةً                       



 دخول الواو على الجملة الحالٌة

:إلموإضع إلتي تمتنع فييا إلوإو ويكون إلرإبط إلضمير: أوال   
:إلجممة إلمصدرة بمضارع مثبت مجرد من قد -ٔ  

.إلمحاضرة إلىرأيُت إلطالب إلحريَص يسرع           
جاء زيد يضحك         

ىذه إلجممة صدرت بالوإو فيو مؤول عمى  إنفإن جاء ما ظاىره 
:بعد إلوإو وتكون إلجممة خبرإ ، نحو إضمارمبتدأ  

وأنا أصكُّ عينو: إلتقدير.       ُقمُت وأصكُّ عيَنو        
(. 9ٕٔ) ينظر إلشاىد رقم   



 بيماأو  أوبالضميرإلموإضع إلتي يجوز فييا إلربط بالوإو : ثانيا
:معا  

في سوى ما تقدم جاز إلربط بالضمير أو بالوإو وذلك في 
:إلموإضع إآلتية  

إذإ كانت إلجممة إسمية مثبتة أو منفية_   
جاء زيٌد وعمرٌو قائٌم     جاء زيد وما عمرٌو قائمٌ                 
جاء زيد ويده فوق رأسو    جاء زيٌد يده فوق رأسو                

إذإ كانت جممة فعمية مصدرة بماٍض مثبت أو منفي -  
جاء زيٌد وقام محمٌد       جاء زيد ولم يقم محمد          
جاء زيد وقد قام محمد    جاء زيد ما قام أبوه        

إذإ كانت إلجممة فعمية مصدرة بمضارع منفي -  
جاء زيٌد ال يضرب محمدإ    جاء زيٌد وال يضرب محمٌد           
     



ومنيم من رفض إقترإن إلجممة إلفعمية إلمصدرة بمضارع منفي 
:بالوإو وأول ما ورد عمى ذلك عمى إضمار مبتدأ ومنو إلقرإءة  

.وأنتما ال تتبعانِ : وإلتقدير (( فاستقيما وال تتبعاِن ))         



 حذف عامل الحال
:الحذف الجائز: أوال   

ٌُقال:دلَّ علٌه دلٌل   اذاٌحذف جوازا  :  والتقٌر. راكبا: كٌف جئَت؟ فتقول:كأن 

أٌحسُب اإلنساُن أْن لن نجمَع عظاَمه بلى )) : قال تعالى . جئت راكبا

يقادرٌن على أْن  .بلى نجمعها قادرٌن: والتقدٌر ((. بنانه  نسوِّ  

:الحذف الواجب: ثانٌا  

:إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة ، نحو -1  

.زٌد  أبوك عطوًفا    

ضربنً زٌد  قائًما: إذا كانت الحال نائبة مناب الخبر -2  

إنشادي القصٌدة محفوظةً  -إذا كان قائما        :التقدٌر  

:إذا دلت الحال على زٌادة تدرٌجٌة أو نقص تدرٌجً -3  

قت على المحتاج بدرهم فصاعدا      فذهبت بالعدد صاعدا: التقدٌر.  تصدَّ  

قت بدٌنار فنازال      فذهبت بالعدد نازال: التقدٌر.      تصدَّ  



 نشكر حسن إصغائكم

 علي حلو. د


