
  رحكم تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف ج
  

عنالَ أَما وـوأَب        قَد رٍف جرا ِبحاٍل مح قبسفَـو قَهدرو د  
  
  . حكم تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف جر -
  .، وقد يكون جمروراً حبرف جر زائد  صاحب احلال قد يكون جمروراً حبرف جر أصلي       -
ما : ز تقدمي احلال على صاحبها ، حنو     إن كان جمروراً حبرف جر زائد فال خالف يف جوا         ف

؛ ولذلك جيـوز     ارور لفظا ِبِمن الزائدة   ) أحد(حال من   : فراكبا   . جاء ِمن أحٍد راكبا   
  :  فتقول  ؛تقدمي احلال على صاحبها
  .ٍ ما جاء راكبا ِمن أحد

  مررت نٍد جالسةً، : ، حنو  رف جر أصليأما إذا كان صاحب احلال جمروراً حب
  :ي  هذه احلالة خالف ، بيانه كما يلففي تقدمي احلال على صاحبها يف

أنه ال جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف جـر           :  النحويني مذهب مجهور    -١
  . مررت جالسةً نٍد:  فال تقول يف املثال السابق  ؛أصلي
٢-  ان، وامذهب الفارسيهربقوله ، ووافقهم الناظم جواز ذلك : بن ب :  

 :ر ومنه قول الشاع" أَمنعه فَقَد ورد وال  " 
مياملاِء ه دركانَ ب انَ لَِئنِبيبـاً إناِديـاً        إىلَّ حـِبصهـا لَحيـب  

 حبرف ارور) م  ياء املتكل ( حاالن متقدمان على صاحبهما الضمري      : ، وصادياً    فهيمانَ
  .) إىل (  ، هو جر أصلي

  :رومنه قول الشاع
             ِنسو نأُِصب أَذْواد كةٌ فَِإنْ توِل ِحبغاً ِبقَتوا فَربذْهي اِل       فَلن  

   :هو ، ارور حبرف جر أصلي)  بقتل (حال متقدمة على صاحبها : فَفَرغاً 
سواء كان مرفوعـا ،  صاحب احلال جمرورا فتقدمي احلال عليه جائز       أما إذا مل يكن     .  الباء
  . رأيت باكيةً هنداً: أم كان منصوبا ، حنو جاء ضاحكاً  زيد ، : حنو 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  هحكم جميء احلال من املضاف إلي

  
  هوالَ تِجـز حـاالً ِمن الْمضاِف لَه    ِإالَّ ِإذَا اقْتضى الْمضـاف عملَ

  اِه فَـالَ تِحـيفَزِئــنَ جـزَء مـا لَه أُِضيفَــا   أَو ِمثْلَ جأَو كَا
  

  . حكم جميء احلال من املضاف إليه - 
 الثالثة اآلتية  إذا حتقّق يف املضاف أحد الشروط         ال جيوز جميء احلال من املضاف إليه إال        -
:  
م املفعول ، واملصدر    س، وا   ، كاسم الفاعل   أن يكون املضاف عامال يف املضاف إليه       -١

) ضـارب  ( فاملضاف  . هذا ضارب هنٍد خائفةً: ، حنو   ِمما تضمن معىن الفعل   ، وحنوها   
( عول كما يطلبهما الفعل     واملف  ،فهو يطلب الفاعل  ) ضرب  ( فعله  يعمل عمل   اسم فاعل   

ضاف قد وذا يكون امل) ند  ه( ، واملفعول به يف املعىن هو        ضمري مستتر والفاعل  ) ضرب  
   ؛ ولذا جاز يف املضاف إليهعمل 

   .)هند ( من املضاف إليه ) خائفةً ( جميء احلال 

حال من املضاف إليه     :  فجميعاً        :له تعاىل   ومن ذلك أيضا قو   
 . ، فاملضاف إليه فاعل يف املعـىن       يعمل عمل فعله  ) مرجع  ( ألن املصدر     )كُم( الضمري  

  :ر ومن ذلك قول الشاع
 قُولُ ابِتي إتنا ِلياِركي ال أَبوِع يومـاً تاِحـداً        إىل الرو ِطالَقَكانَّ ان  
   وذلك ألن املضاف ؛ يف انِطالَقك) الكاف( حال من املضاف إليه  :داحواف

  ) انطَلَق ( لبه فعله مصدر يعمل الفعل فهو يتطَلَّب فاعال كما يتط) انطالق ( 
ضاف إليه ؛ ولذا جـاز  ، وبذلك يكون املضاف عامال يف امل  فاعل يف املعىن  الوالكاف هي   
  . من املضاف إليهجميء احلال 

    : كما يف قوله تعاىل    ،   أن يكون املضاف جزءاً حِقيقياً من املضاف إليه        -٢

   يف  ) هـم   ( من الـضمري    حال   :فإخوانا        
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  :وكما يف قولـه تعـاىل        ،)هم(ملضاف إليه   مضاف وهو جزء حقيقي من ا      :وصدور

          
  .  جزء حقيقي منه)حلم   ( واملضاف) أخ ( حال من املضاف إليه  : فميتاً

ضاف ،  ، فيصح حذف امل    من املضاف إليه   أن يكون املضاف مبرتلة اجلزء احلقيقي      -٣ 

     :ا يف قوله تعاىل     ، كم  فال يتغير املعىن العام   وإقامة املضاف إليه مقامه     

ة ِملَّ( واملضاف  ) إبراهيم  ( اف إليه   حال من املض   :  فحنيفاً      
 ، االستغناء باملضاف إليه عن املضاف بعد حذفـه       كاجلزء من املضاف إليه ؛ ألنه يصح        ) 

  . لصح املعىن ) اً إبراهيم حنيف أن اتِبع  ( فلو قيل يف غري القرآن
( حال من املـضاف إليـه       :  ، فواسعة    تمتعت جبماِل احلديقِة واسعةً   :  ومن ذلك قولك  

واالستغناء  ؛ لصحة حذف املضاف      كاجلزء من املضاف إليه   ) مجال  ( املضاف  و) احلديقة  
  .  فتقول متتعت باحلديقِة واسعةً ؛باملضاف إليه عنه

فـال   ؛    يجز أن جييء احلال منه     ملحداً من األمور الثالثة املذكورة      مل يكن املضاف وا   فإذا  
   ألن املضاف - خالفاً للفارسي - جاء غُالَم هنٍد ضاحكةً: تقول 

  . وال مثل جزِئه ، وال هو جزء من املضاف إليه ، هفعِل  عملَليس مما يعملُ)  غالم (
 فـإنّ  ليس ِبجيـد " رة ممنوعة بال خالف إنّ هذه الصو " وقول ابن الناظم: قال الشارح  

  . ، كما تقدم مذهب الفارسي جوازها
  . اختلف النحاة يف جميء احلال من املضاف إليه - 
إىل أنه جيوز أن جييء احلال من املضاف إليه         :  ، ومن وافقه كالفارسي       ذهب سيبويه  -١

  .  ، أم مل يتحقَّق سواء حتقق يف املضاف أحد الشروط الثالثة السابقة: أي ( مطلقاً 
 إذا حتقَّق أحد الشروط     إىل أنه : وابن مالك   ،ومنهم األخفش   ،ريه من النحاة     ذهب غ  -٢

  .مل يجز،وإن مل يتحقّق أحدها جاز جميء احلال من املضاف إليهالثالثة 
هل جيب أن يكون العامل : تلفوا يف   أم اخ  ، وغريه من النحاة    والسبب يف خالف سيبويه   

  ، أم ال جيب ذلك ؟ يف احلال هو نفس العامل يف صاحب احلال
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  ، بـل   إىل أنه ال جيب أن يكون العامل يف احلال هو العامل يف صاحبها             : فذهب سيبويه 
، وعلى ذلك أجاز أن جييء       ، وجيوز أن يكون خمتلفاً     جيوز أن يكون العامل فيهما واحداً     

  . احلال من املضاف إليه مطلقا
،  حلال هو نفس العامل يف صـاحبها      العامل يف ا   إىل أنه البد من أن يكون        : وذهب غريه 

  . وعلى ذلك أجازوا جميء احلال من املضاف إليه إذا حتقّق واحد من الشروط السابقة
  

  حكم تقدمي احلال على عاملها الفعل املتصرف
  أو الصفة اليت تشبهه

  
اونْالُ ِإلْح ِبِفع بصنفَـ يرأَ       ا  ـٍل ص ـ ِصفَوهبـِت اٍة أَشصفَلْماـر  

  اـد دعـيمخِلصاً زا راِحلٌ وذَ          اًــ مسِرع كَمهـاِئز تقِْديـجفَـ
  
  . أنواع العامل يف احلال -
  :ان  العامل يف احلال نوع-
واملـراد  . ِصفَة تشِبه الفعل املتصرّف     أو   ،  الفعل املتصرف   :واملراد به  ، لفظي عامل   -١

كاسـم  : معىن الفعل وحروفه ، وقَِبل التأنيث ، والتثنية ، واجلمـع            ا تضمن   م: بالصّفة  
  . ، والصفة املشبهة واسم املفعولالفاعل ، 

ما تضمنه من معىن الفعـل      اللفظ الذي يعمل بسبب     : ه هنا   ، واملراد ب    عامل معنوي  -٢
  .رجي ، وغريها والتشِبيه ،  ، وحروف التمني ، والتكأمساء اإلشارة : حروفهدون 

بتـدأ الرفـع ، وال      بالعامل املعنوي يف هذا املوضع االبتداء الذي يعمل يف امل         وليس املراد   
 ما تضمن: واجلازم الذي يعمل يف الفعل املضارع الرفع ، وإمنا املراد ، الناصب  التجرد من   

  . معىن الفعل دون حروفه 
  
  .على عاملها اللفظي  ما حكم تقدمي احلال -
  :، مها  شرطنيبأحد ) ناصبها  (  جيوز تقدمي احلال على عاملها-
 .    فعال متصرفاً  أن يكون العامل -١
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    . أن يكون العامل ِصفة تشبه الفعل املتصرف-٢
   .مخِلصاً زيد دعا:  قول الناظم ، فمثال تقدمي احلال على الفعل املتصرف

  . عليه) خملصا ( ؛ ولذلك جاز تقدمي احلال  عل متصرفف : فَدعا 
 . مـسِرعاً ذا راِحـلٌ     : ل الناظم  ، قو  ومثال تقدميه على الصفة اليت تشبه الفعل املتصرف       

 ،  ، ويقبل التأنيـث    يف معناه وحروفه  ) رحل  ( ل يشبه الفعل املتصرف     اسم فاع : ل  فراح
  .    عليه) مسرعاً ( دمي احلال ؛ ولذا جاز تق واجلمعوالتثنية ، 

  :  يجز تقدميها عليه ، حنو ملكان الناصب للحال فعال غري متصرف فإن 
 ؛ ألنَّ فعلَ التعجِب     ضاحكا ما أحسن زيداً   : ال يصح قولك    ف،   ما أحسن زيداً  ضاحكاً    

 ف يف معمولهمتصرٍفغريبالعمل فيه  يف نفسه فال يتصر .  
ف ، كأفعل التفضيل مل يجز      لناصب للحال ِصفة ال تشبه الفعل املتصر      وكذلك إن كان ا   

زيد ضاحكاً  :  يصح قولك    فال،   زيد أحسن من عمٍرو ضاحكاً    : ، حنو    تقدمي احلال عليه  
د فلم   اجلوام هب فَأَش ، وال يؤنثُ  ع  وال يجم ،  ؛ ألن أفعل التفضيل ال يثَنى        أحسن من عمٍرو  

  . بالعمِل فيه ولذلك مل يتصرف يف معموله،  نفسهيتصرف يف 
أو ،  كان العامل فعال متـصرفاً      يها تأخري احلال عن عاملها ولو      املواضع اليت جيب ف    -

  .صفة تشبه الفعل املتصرف
أو صفة تشبه الفعل املتـصرف      ل على عاملها إن كان فعال متصرفا ،          جواز تقدمي احلا   -

 تأخري احلال عن عاملها وإن كـان فعـال          ب أَمر يوجِ  ِرض، بل قد يع    ليس على إطالقه  
  :ي وذلك يف أربعة مواضع ،ه،   أو صفة تشبهه ،متصرفا

  .  مسروراًألزوركإني : ، حنو   أن يكون العامل مقترنا بالم االبتداء-١
  : و  وحن، محتِسباًَألصِبرنَّ : ، حنو قوهلم   أن يكون العامل مقترنا بالم القسم-٢

 .  معتِكفاًصومنواِهللا َأل
وإنَّ عليك   ،صائماً   أنْ تسافر إنَّ لك    : حنو ،  أن يكون العامل صلة حلرف مصدري      -٣

 . صاًمخِلأنْ تنصحَ  
 متفَهماً  املذاكر ي، وعل   فرداً املصلِّيأنت  :  العامل ِصلَة ألل املوصولة ، حنو         أن يكون  -٤
 . 
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