
  
  حكم جميء احلال معرفـة

  
تاج كـدحكو ىنعم هِكرينت         ِقدتلَفْظـاً فَاع فرـالُ ِإنْ عالْحِهوـد  

  
  . من  حيث التعريف والتنكري األصل يف احلال-
ل ، وأنّ مـا ورد   وهذا هو األص . مذهب مجهور النحويني أن احلال ال تكون إالّ نكرة -

 حال معرفة  :فوحدك   . اجتهد وحدك  : ، كقول الناظم     لفظاً فهو نكرة معىن    منها معرفا 
    .اجتهد منفَِرداً:  ، والتقديربنكرةلكنها مؤولة 

  :ر وكما يف قول الشاع) جاءوا مجيعاً : أي  ( ماَء الغِفريلْججاءوا ا: وكقوهلم 
ـ افَأَرسلَه                   اِل  ولَـم يـشِفق علَـى نغـِص الـدخ            ولَـم يذُدهــا                  راك الِْع

  فكلمة  .كلَّمته فَاه إىل ِفي   :  وكما يف قوهلم      )مزدِحمة:  أي    (أرسلها معتِركة : والتقدير  
ـ ومجهور البصريني وإن كانت امساً جامداً معر  ،  عند سيبويه    حال) فاه  (  إلضـافة ؛  بااً ف

: كوفيون فـريون أـا   ل اماأ .كلمته مشافَهةً   :   والتقدير  ، نكرةألا يف قوة اسم مشتق      
  .  إىل ِفي فاهجاِعال كلَّمته: والتقدير . مفعول به السم فاعل حمذوف يقع حاال

  
  .وتنكريها ،  اذكر اخلالف يف مسألة تعريف احلال -
منها معرفاً لفظـاً   ما ورد ، وأنّ   احلال ال تكون إال نكرة     أنّ:  مذهب مجهور النحويني   -

   .فهو بتأويل نكرة يف املعىن
جاء زيـد   : ال مطلقا بال تأويل ، فأجازوا       جيوز تعريف احل   : ُسون ، وي  يونَالبغداِد -١

الراكب .  
 . وإالَّ فَال   تعريفها منت احلال معىن الشرط صح    ضإنْ ت  :، فقالوا    وافَصلُ :الكوفيون   -٢

: فالراكب ، واملاشـي      . زيد الراكب أحسن منه املاِشي    : فمثال ما تضمن معىن الشرط      
زيد إذا رِكب أحـسن منـه إذا   : تأَوهلما بالشرط ؛ إذ التقدير    ، وصح تعريفهما لِ    حاالن
   . مشى
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  قَفإن مل تتعريفها  ر بالشرط   د قول   فال ت   ؛ مل يصح :  اكبالر جاء زيد       ؛ ألنه ال يـصح :
 . جاء زيد ِإنْ رِكب

  
  

  وقوع احلال مصدراً نكرة
  

  عـومصـدر منكَّـر حـاالً يقَـع           ِبكَـثْرةٍِ كَبغـتةً زيـد طَلَ
  
  . وقوع احلال مصدراً -
 ، وهو ما دلّ على معىن صاحبه  ،  أن يكون وصفاً   - كما تقدم بيانه     -  األصل يف احلال   -

 ووقـوع    .حـسن : ، والصفة املشبهة     مضروب: واسم املفعول    قائم ،    :كاسم الفاعل   
كثُر جميء    وقد . ؛ ألنه ال داللة فيه على صاحب املعىن          احلال مصدراً على خالف األصل    

هو مـذهب   وهذا  .  ؛ يئه على خالف األصل       ، ولكنه ليس مبقيس    احلال مصدراً نكرة  
، وهـو    مصدر نكـرة  :  فبغتةً    .زيد طلع بغتةً  :  ومن أمثلة ذلك      .واجلمهورسيبويه ،   

  .  زيد طلع باِغتاً: والتقدير ،؛ ألنه مؤول مبشتق منصوب على احلال
  
   .ال مصدراً نكرةـ احليء اختلف النحاة يف جواز القياس على جم-
-       ه قد ورد عن العرب يف ألفاظ كثرية جداً جماإلشارة إىل    قبل أنْ نذكر اخلالف نوديءأن 

   : وقوهلم ،  صبراًقَتلْته: حنو قوهلم  ، احلال مصدراً نكرة
   .سماعاًوأخذت عن فالن  ، مشافهةًوكلَّمته  ، فَجأَةً، ولَقيته  ركْضاً أَتيته 

  : وقوله تعاىل       :ومن ذلك قوله تعاىل  

   : وقوله تعاىل         

        : وقوله تعاىل     
القياس على ما ورد فيها من وقوع       ومع هذه الشواهد الكثرية فقد اختلف النحاة يف جواز          

  :، وإليك بيان ذلك  احلال مصدراً
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   .األصل ألا خالف ؛ ال يِجيزون القياس عليها مع كثرا:  واجلمهور ،  سيبويه-١
 يز القياس على ما ورد عن، فمنهم من نقل أنه يِج اختلف نقل العلماء عنه : ربّد امل-٢

: ن الفعل ، حنو ونقل آخرون أنه يجيز القياس فيما كان املصدر نوعاً م ، العرب مطلقا
جاء زيد :  ، حنو وال يجيز القياس إذا مل يكن املصدر نوعاً من الفعلكلّمته مشافهةً ، 

   . بكاًء
 هي  ، در املنكَّرـأجازوا القياس على ثالثة أنواع من املص:  ومن وافقه،  ابن مالك -٣
 على الكمال ، وقد ورد  أن يكون املصدر املنصوب واقعا بعد خرب مقترن بأل الدالة-أ :

  : رجلُ علماً ، وأجاز هؤالء أن تقول أنت ال: قوهلم 
   .، وشجاعةً ، ونبالً أنت الرجلُ فَضالً

، وأجاز هؤالء     شعراً هريأنت ز : ، وقد ورد قوهلم       أن يقع بعد خرب يشبه به مبتدؤه       -ب
  .، ويوسف جماالً ، واألحنف ِحلْماً أنت حاِتم جوداً: أن تقول 

  . فَحِلـيم  أما ِعلْماً فَعاِلم وأما نبال فَنِبيلٌ وأما ِحلْماً       : ، حنو     أن يقع بعد أما الشرِطية     -ج
 أمانابت عنه مقدر وعامله  ،   وسيبويه جيعل هذا املصدر الواقع بعد أما حاالً بتأويله باملشتق         

 .  
  
  . اخلالف يف إعراب املصدر النكرة الواقع حاال -
  :، هـي   للعلماء فيه ستة آراء-
ى تأويـل   حال ، وأنه عل   يرون أنّ املصدر نفسه     :  ومجهور النحاة  مذهب سيبويه ،     -١

  . زيد طلع باغتاً : حال ، والتقدير ) بغتة(فاملصدر . زيد طلع بغتةً  : مشتق مناسب ، حنو
 مـن لفظـه    عامله فعـل  أنّ هذا املصدر مفعول مطلق      :  واملبرد مذهب األخفش ،     -٢

ملة  ، فج  طلع زيد يبغت بغتةً   :  ، فتقدير املثال السابق      ومجلة الفعل وفاعله حال   حمذوف ،   
  . هي احلال عندمها) يبغت ( 
هو نفس  وعامله  عامله ،   أن هذا املصدر مفعول مطلق مبني لنوع        :  مذهب الكوفيني    -٣

 . شنأْته بغضاً: ، ونظري ذلك قوهلم   املتقدم يف الكالمالفعل
 ٤-الفَاِرِسي فأنّ هذا املصدر مفعول مطلق :  مذهب أبو عليصعامله و   
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 . طلع زيد باِغتاً بغتةً:  ، والتقدير االحمذوف يقع  ح 
ه ، واملضاف احملـذوف مـصدر   إنّ املصدر املذكور أصله مضاف إلي  :  وقال بعضهم    -٥

  . طلع زيد طُلُوع بغتٍة:   زيد بغتةًعلَ طَ فأصلُ ،لفظ الفعل املتقدم يف الكالمآخر من 
أو مـؤول  ضاف هـو وصـف ،   در حال على تقدير م    إن هذا املص  :  وقال آخرون    -٦

  )م (  . صاحب بغتة: ، بتأويل  طلع زيد ذا بغتٍة:  زيد بغتةً علَطَ ر ، فتقدي ، بوصف
  
  

  مسوغات تنكري صاحب احلال
  

   يِبنوصص أَ ِإنْ          لَم يتأَخـر أَو يخاِلولَم ينكَّر غَاِلبـاً ذُو الْحـ
  الَ   ِمن بعـِد نفٍْى أَو مضاِهيِه كَـالَ          يبِغ امرؤ علَى امِرىٍء مستسِه

  
  .أو التنكري ،  األصل يف صاحب احلال التعريف -
 باكياً الطفلَ، ورأيت     مسِرعاً زيد، حنو جاء      األصل يف صاحب احلال أن يكون معرفة       -
  .ند وجود مسوّغ  وقد يأيت صاحب احلال نكرة ع.

  
  . مسوغات تنكري صاحب احلال -
  :، وهو أحد األمور اآلتية   ال ينكَّر صاحب احلال يف الغالب إال عند وجود مسوغ-
فيها قائمـاً  : جاء ضاحكاً طفلٌ ، وحنو :   ، حنو  النكرة صاحبهااحلال على   قدم  تتأنْ   -١

   . رجلٌ
ثال ما تخصص بوصف     فم  .، أو إضافة   ة بوصف أنْ يخصص صاحب احلال النكر     -٢

طالب  جاءين: ، قولك    ساِئالً ، ومثال ما تخصص بإضافة        طالب جمتهد جاءين  : ، قولك   
 . سائالً علٍم

فمثـال  . االستفهام  و ،كالنهي ،    ، أو ِشبِهه   يقع صاحب احلال النكرة بعد نفي        أنْ -٣

       :ومنه قولـه تعـاىل    . ما جاءين أحد سائالً   : النفي ، قولك    
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 وصح جميء احلـال  ) قرية  ( حال من النكرة  ) هلا كتاب    ( فجملة      
    .من النكرة لتقدم  النفي عليها

        أن تكون اجلملة صفة لقرية ِخالفا للزخمشري فْ وال يصح؛ ألن النعت ال يبينه وبـني  لُص 
؛ ألنه ال يعترض بإال بـني النعـت           أيضاً من ذلك   مانع) إال َّ (  ، ووجود    املنعوت بالواو 

   .، وأبو علي الفارسي أبو احلسن األخفش:  ، وِممن صرح مبنع ذلك واملنعوت
  . سيأيت بيانه يف املسوغ الرابع ، لتنكري صاحب احلال آخر يف هذه اآلية مسوغو

  : الناظم وكما يف قول ، ال يدخلْ  أحد الفَصلَ متأخراً: ومثال النهي قولك 
  :ر  ، وكما يف قول الشاع ال يبِغ امرؤ على امرٍئ مستسِهالً

   ِلِحماِموفاًـ متخى إىل اإلحجاِم         يوم الوغَدال يركَنن أحـ
اِح ياص :وكما يف قول الشاعر هل دخل أحد الفصل متأخراً ؟     : ، قولك    ومثال االستفهام 

اقيهب شيع ماًلْ حاِدهعيف إب ذْرالع فِْسكى      ِلنرالَ فَتا اَألم  
لٌ والشمس طالعةٌ ،    زارنا رج : ، كما يف قولك      أنْ تكون احلال مجلة مقترنة بالواو      -٤

    .           :قوله تعاىل وكما يف 
؛ وذلك ألنّ الوصف باجلامد      ديداًحهذا خامتٌ   :  ، حنو قولك     أن تكون احلال جامدة    -٥

كما عرفت ذلك    -ألا أصلٌ لصاحبها     ؛  احلال جامدة  يء، وإمنا جاز جم    األصل خالف
  . وبعض النحاة يرتضي إعراا متييزاً -سابقا 

 . أو مع نكرة يصح أن جتيء احلـال منـها        ، أن تكون النكرة مشتركة مع معرفة      -٦
 ، ومثال جميئها مـع   راِكبيِنخالد ورجلٌزارين : قولك  ،   مشتركة مع معرفة  فمثال جميئها   

  .  مبكِّريِنرجلٌ صاحلٌ وشابزراين : ، قولك  جتيء احلال منهانكرة يصح أن 
   

وقـال    .           : قال تعاىل    -
  :ر الشاع

ـِِه      شحوب وِإنْ تسسوِبالِْج   ِدتشِهِدي العين تشهِم ِمنى بينـاً لـو عِلمت
  :ر وقال الشاع
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  ِديت  يكَلَا م ِمثْلَهـا ىل الَِئم         وال سد فَقِْري ِمثْلُ مسيـوما الَم  نفْ
  : روقال الشاع

  انجيت يا رب نوحاً واستجبت لَه          ىف فُلٍْك ماِخـٍر ىف اليمّ مشحونـ
  اـيياً       وال ترى ِمن  أَحٍد  باِقى واِقموٍت ِحن مم ِما ح م:ر وقال الشاع

  عين الشاهد يف كلِّ ما سبق ، وما وجه االستشهاد فيها ؟

          : قوله تعاىل،  الشاهد يف اآلية الكرمية    -ج
 احلال نكرة إذا    أورد ابن عقيل هذه اآلية شاهداً على جميء صاحب         : وجه االستشهاد . 

 ،  األول) أمر  (  حال من :  وأمراً       : وهو قوله تعاىل      ، خصص بوصف 
وهـي  ) كلّ أمر(حاال من  ) أمراً(وِمن العلماء من جعل     . وهذا هو إعراب الناظم ، وابنه       

ر يف حاالً ِمـن الـضمري املـستت   ) أمراً(، ومنهم من جعل    ؛ ألن املضاف إليه نكرة     نكرة
  )م (  . ) مأموراً به:   أي (منهم من جعله حاالً من الضمري الواقع مفعوالًو) حكيم(

  من ) بينا ( ال  وقعت احل : وجه االستشهاد.  بيناً : الشاهد يف البيت األول
    .واملسوغ لذلك تقدم احلال على صاحبها) شحوب ( النكرة 

،  يف هذا البيـت حـاالن      : االستشهادوجه  .  مثلَها يل الئم  :  الشاهد يف البيت الثاين   
الئم ( المها وقع حاال من النكرة وك) يل (  ، اجلار وارور     والثاين) مثلَها   ( :األول قوله   

  . واملسوغ لذلك تقدم احلال على صاحبها) 
مـن  ) مـشحونا (وقع احلال   :  وجه االستشهاد .  مشحونا:  الشاهد يف البيت الثالث   

فَقَربـت مـن    ) ماخر  ( سوغ لذلك أا وِصفَت بكلمة      وامل) فلك  (  ، وهي قوله     النكرة
   . املعرفة

مـن  ) واقيـا (وقع احلال    : وجه االستشهاد .  ، وباِقياً  واِقياً : الشاهد يف البيت األخري   
واملسوغ لـذلك أنّ النكـرة      ) أحٍد  ( من النكرة   ) باقيا  ( حلال  ووقع ا ) ِحمى   ( النكرة

  . املوضعني يف يمسبوقة بالنف
؛ ألـا    بصرية) ترى  (  إذا جعلنا    على أا حال  ) باقيا  ( ا يكون االستشهاد بقوله     وإمن-

مفعـول  : ، وأحٍد    زائدة: فمن  ) من أحٍد   ( ، وهو    حتتاج إىل مفعول واحد وقد استوفته     
   .به جمرور لفظاً منصوب حمال
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  )م (  . يكون مفعوال ثانيا) ا باقي(  فإن قوله قَلِْبية) ترى (  أما إذا جعلت 
  
- ؟ منه   وما مذاهب العلماء فيما احترز  ؟ "غالباً "  :  احترز الناظم بقولهمم  
  . ـرة بال مسوغ  احترز بذلك مما ورد فيه جمئ احلال من النك-ج

ومنـه  .  " رجالٌ ِقيامـاً  قاعداً وصلَّى وراَءه     r صلَّى رسولُ :"احلديث   ومنه ما ورد يف   
  . رجلٌ قائماًفيها : ، وقوهلم  مائةٌ ِبيضاًعليه : وقوهلم  رجلٍ ، ِبماٍء ِقعدةَمررت " :قوهلم 

  : احلال من النكرة بال مسوغ يءوقد اختلف العلماء يف جم
 وِعلَّه ذلـك   ؛إىل أنّ ذلك مِقيس ال يوقَف فيه على ما ورد به السماع        : فذهب سيبويه  

  . ال إنما يؤتى ا لتقييد العامل فال معىن الشتراط املسوغ يف صاحبها أنّ احل :عند سيبويه
،  إىل أنّ ذلك مما ال جيوز أنْ يقاس عليـه         :  ، ويونس بن حبيب   وذهب اخلليل بن أمحد     
  . وإنما يحفظ ما ورد منه
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