
الُالْح  
  تعريفه

  
داً أَذْهـاِل كَفَريف ح فِْهمم          ِصبتنلَةٌ مفَض ـفصالُ والْحب  

  
اشيا مف  .جئت ماِشياً :  للداللة على هيئة صاحبه ، حنو        بِصتن م  فَضلةٌ وصف : احلال هو 

.  أذهـب  فَرداً: ناظم  القيود املذكورة يف التعريف فيه ، وكما يف مثال ال   ؛ لوجود حال  : 
  .منفَِرداً : ، بتقدير حال  :ففرداً 

: سـم الفاعـل   ااملشتق ، ك: فالوصف هو  ما ليس بوصف ، ) :  وصف( وخرج بقوله   
  : ، والصفة املشبهة مسروراًخرجت :  ، واسم املفعول ماِشياًجئت 

  ؟حِزيناً  ما ِبك 
وصف ولكنه  :  فقائم   .زيد قائم   : ع عمدة ، حنو      الوصف الواق  ) : فَضلة   (وخرج بقوله   

  . عمدة ؛ألنه خرب ، واخلرب ركن أساسي يف اجلملة ال يستغىن عنه 
: ففارساً  . ِ ِهللا دره فارساً     :، حنو التمييز املشتق   ) : للداللة على هيئة صاحبه   (وخرج بقوله   

املقـصود  لداللة على اهليئة ، بل     ألنه مل يقصد به ا     -على الصحيح    - ال حال    متييز مشتق 
رأيـت  : وكذلك يف قولك     . بيان هيئته ل ال    منه  فهو لبيان املتعجب   التعجب من فُروسيته  

   ملال حال ؛ ألنه صفة مشتقة : فراكبا  .رجالً راكباً 
  . لتخصيص الرجل يسق للداللة على اهليئة ، بل 

  . للداللة على اهليئة : لنا حال ، هو معىن قويف مفهم : ومعىن قوله 
  

  - لفظ احلال -
 كان اللفـظ     ، هذا إذا   ةٌيب واحلال طَ  يباحلال طَ :  فتقول   ؛ويؤنث  ،   لفظ احلال يذَكَّر     -

احلالـة  : ثه فقط ؛ تقول     ، أما إذا كان خمتوما بتاء التأنيث فهي مؤن        خاليا من تاء التأنيث     
 .ري املعىن ، وتأنيث اللفظ يدل على تأنيـث املعـىن            وتذكري اللفظ يدلّ على تذك    . طيبة  

  . واألفصح يف اللفظ التذكري ، ويف املعىن التأنيث 
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  احلالُ الْمنتِقلَةُ ، والالَِّزمةُ
  

حتسم سلَي لَِكن ِلـبغـا          يقتشِقـالً  متنم ـُه ـَّاوكَـون   ق
  
  .  للمتِصف ا ، وعدمه  أقسام احلال باعتبار مالزمتها-
  : ا قسمني ، مهتنقسم احلال ذا االعتبار إىل  -
ها مـدة    فهي تبين هيئة صـاحب     )ال تكون مالزمة للمتِصف ا       : أي(   منتِقلَةٌ حالٌ -١

  .جاء زيد راكباً :  فليست دائمة املالزمة له ، حنو مؤقَّتة ، ثُم تفَاِرقه
 بـأن جيـيء     س مالزما لزيد ، بل ينفَك عنه      فالركوب لي  ،ة  شتقة منتِقل حال م :  فراكبا  

    .ماشيا
ليس واجباً أن   : أي  ( احلال أنْ تكون منتقلة مشتقَّة ، ولكن ليست مستحقّة          والغالب يف   

  .  بل هو الكثري الغالب  )تكون منتقلة مشتقة
 : حنـو ،  ال تكاد تفارقـه صاحبهاوهي اليت تكون مالزمة ل ) الزمة (حال غري منتقلة   -٢

  : ر من ِرجلَيها ، وكقول الشاع أطولَ خلق اُهللا الزرافةَ يديها:  ، وحنوسِميعاًدعوت اهللا 
  واُءمته بيـن الرجاِل ِلـاالِعظَاِم كَأَنما          ِعمطَ سب ِهفَجاَءت ِب

  .ه وصفا مالزما لصاحبه إذا تدبرته وجدت فكلٌّ مما حتته خطٌ
  
  . املواضع اليت تكون فيها احلال غري منتقلة -
  : ي يف ثالثة مواضع ، ه) الزمة ( تقلة جتيء احلال غري من -
١-شد صاحبها ، كما يف قول أن يكون العامل فيها مه تعاىل ِعراً بتجد:  
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ـ     ) خِلق  ( فالعامل         : ال  يدلّ ويشِعر بتجدد صاحب احل
ط العظام  فجاءت به سب  : ومنه قول الشاعر    ) واستمرار إجياده   إجياد أمثاله   : أي  ( اإلنسان  

  .  من رجليها يديها أطولَخلق اهللا الزرافة : وكقوهلم ) إنه طويلٌ : أي  (

ـ     ، أن تكون احلال مؤكَِّدة ، إما لعاملها         -٢      : اىل كما يف قوله تع

 وإما أن       :  وقوله تعاىل       :وقوله تعاىل   
  : مؤكِّدة لصاحبها ، كما يف قوله تعاىل تكون

  ، حال مؤكـدة معـىن صـاحبها       : فجميعاً        
  .) من ( وهواالسم املوصول 

: فعطوفـا  . زيد أبوك عطوفـاً  :  تكون مؤكّدة ملضمون مجلة قبلها ، حنو قولك          وإما أن 
  . ) بوك أ(  ، وصاحبها حال

 . من العطف  ال تتجردألنّ اُألبوةَ) زيد أبوك (  مؤكّدة ملضمون مجلة عطوفا: واحلال 
 أن تكون احلال يف أمثلة مسموعة ال ضاِبط هلا تدل على املالزمة بقَراِئن خارجيـة ،                 -٣

 ِقسط معروف من ِصفاِت اخلالق     فَدوام الِقيام بال       :كما يف قوله تعاىل     

  ـ         : ومن ذلك قوله تعاىل   . وجلّعز : وهلم   ومنه ق
  .دعوت اهللا سِميعاً 

    
  احلال اجلامدة

  
ـَأَوٍل ِبـالَ تكَود ىفويكْـثُر الْجمـ   لُِّف ِسعـٍر وىف           مبـِدى ت

  داً أَى كَأَسـكَِبعـه مـدا  ِبكَـذَا يداً  ِبيـد          وكَر زيد أَسـد
  
  .واالشتقاق ،  أقسام احلال باعتبار اجلمود -
  : تنقسم احلال ذا االعتبار إىل قسمني -
١-حال م قَّةشوقد ذكرنا أمثلتها يف السؤال األول . وهذا هو الغالب واألصل ، ت .  
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  . واضع ، وهي قليلة ولكنها مع قلَّتها ِقياسية يف ِعدة م  حال جامدة-٢
  .ما املواضع اليت يكثر فيها جميء احلال جامدة  -
   . ، وإما غري مؤولة مبشتق  احلال اجلامدة إما أن تكون مؤولة مبشتق-

  : تكون يف املواضع اآلتية فاملؤولة باملشتق
 هي يف معـىن  حال جامدة: فَمداً  . ِبعه مداً ِبِدرهم:  ، حنو أن تدلَّ احلال على ِسعرٍ  -١

   . بدرهمِ بعه مسعراً كلَّ مدّ:ىن ؛ إذ املع املشتق مسعراً
  . متعلق مبحذوف صفة للحال)  بدرهم (اجلار وارور و 
: أي (  يداً ِبيٍد ِبعته:  حنو)املشاركة من جاِنبيِن: أي  (أن تدلّ احلال على مفاعله -٢

  ) .نيمقَاِبض(ي يف معىن املشتق  حال جامدة ه:  فيداً )ومقَابضةمناجزة 
 .للحال  صفة فمتعلق مبحذو) بيد ( واجلار وارور 

 . ) مشِبهاً األسد:  أي  (زيد أسداًكر :  ، حنو أن تدلّ احلال على تشبيه -٣
دخلوا الدار رجلَني   ، وا  ادخلوا الدار رجالً رجالً   : ، حنو    أن تدلّ احلال على ترتيب     -٤

قيـل األوىل    و  ، حال كـذلك  : ، والثانية    حال: فرجالً األوىل   )  مرتبِِِني   :أي  (   رجلَني
وجيوز أن تكون الثانية    .  ، هو الفاء ، أو مث        معطوف عليه بعاطف مقدر   : حال ، والثانية  :

  .توكيداً لفظياً 
عدم التكلُّف  يسِر ذلك و  ؛ لِ  فهذه املواضع األربعة أمجع النحاة على أنه جيب تأويلها مبشتق         

  . فيه 
  . " ويف مبِدى تأول بال تكلّف"  :قولهبوهذا هو مراد الناظم 
  : فتكون يف املواضع اآلتية وأما غري املؤولة مبشتق

 وقولـه        : موصوفة ، كما يف قوله تعاىل        أن تكون احلال     -١

مؤولـة  حال جامدة موصوفة غري : وبشراً ،  فَقُرآنا      : تعاىل 
  .  مبشتق

      : قوله تعاىل    ، كما يف    أن تكون احلال دالّة على عدد      -٢

  .   
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أطيب منـه  ِبسراً هذا :  ، حنو  أن تدل احلال على طَور من أطوار صاحِبها فيه تفضيل      -٣
  .  أنشطُ منه كُهولةً شباباًاخلادم: وحنو رطَباً ، 

أو تكون احلال فرعاً  ، باًه ذَالُكهذا م:  ، حنو ها أن تكون احلال نوعاً من صاحب-٤

      :ومنه قوله تعاىل . خامتاًرغبت يف الِفضة : ، حنو  لصاحبها
  : ومنه قوله تعاىل  .فضةًرغبت يف اخلاِمت : ، حنو  أو تكون احلال أصال لصاحبها

    .   
؛  إىل وجوب تأويلـها مبـشتق     بن الناظم    ، فذهب قوم منهم ا     وهذه األنواع خمتلف فيها   

 جيب تأويلها مبشتق ؛     ، وذهب قوم إىل أنه ال      لتكون احلال مشتقة على ما هو األصل فيها       
   . تأويلها باملشتق تكلُّفاً وعسراًألنّ يف 
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