
  احلال اجلملة
  

ِضووام ـعلْح  لَهمِجىُء جلَـ        اِل تاٍو ِرحن وهو دياَء زكَجه  
  
  .وغري مفردة ،  اذكر أقسام احلال باعتبار كوا مفردة -* 
  :ي  ، هنقسم إىل ثالثة أقسامت احلال ذا االعتبار -
، وجاء الطالب     ضاِحكَينِ طالباِن، وجاء ال   ضاحكاًجاء الطالب   : ، حنو    حال مفردة  -١

اِحِكنيما ليس جبملة واملراد باملفرد . ض ، .  
  
  :، وهي نوعان  حال مجلة -٢
الـشمس  ووصلت مكَّـة    : ، وحنو    وهم يضحكون جاء الطالب    : حنو ،  مجلة امسية  -أ

تغرب.   
 هى الدرس انتجاء الطالب وقد    : ، وحنو    يضحكونجاء الطالب   : ، حنو     مجلة فعلية  -ب
  :، وحنو قوله تعاىل  بني السحاِبرأيت اهلالل : ، حنو  حال شبه مجلة -٣.

       .   
  
   ما مراد الناظم ذا البيت ؟-٢٩س
فرد فتأخـذ  يف موضع املفَذَكَر أنّ احلال اجلملة جتىء بيان احلال اجلملة ، : مراده   -٢٩ج

  ذلك ألنّ األصل يف احلال اإلفـراد ،       ؛ ل نصب حال  فتكون اجلملة يف حم   حملَّها وإعراا ،    
  . ؛ فإنَّ أصلهما اإلفراد أيضاً ، وتقع اجلملة موقعهما والصفة كاخلرب، 

وكما يف قوله تعاىل   ،   وهو ناٍو ِرحلَةً  جاء زيد    : قول الناظم فمن أمثلة وقوع احلال مجلة ،       

   : وقوله تعاىل        :

     .   
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  .شروط احلال اجلملة 
  :  يشترط للحال اجلملة أربعة شروط ، هي -
   . أن تشتمل اجلملة على رابط يربطها بصاحب احلال -١

  :   والرابط ثالثة أنواع

(  فالرابط يف        : ، كما يف قوله تعاىل       الضمري وحده  -أ
يف جـاءوا ،    ) اعة اجلم واو(وهو عائد إىل صاحب احلال      ) واو اجلماعة (الضمري  ) يبكون  

جاء زيد :  وحنو ،)  يبكي ( فاعل ضمري مستتر  : الرابط  ، يبكيجاء الطفل   :  وحنو قولك 
ديرأسه على ه.   
 قائم عمرووجاء زيد   : ، وحنو    تغرب الشمسووصلت مكةَ   :  ، حنو    الواو وحدها  -ب
) ِإذْ  (  وعالمتها ِصحة وقوع     .داء  واو االبت  ، و  واو احلال : فالواو هي الرابط ، وتسمى      . 

  ) . واملعىن صحيح (عمرو قائم  ِإذْجاء زيد : فتقول يف التقدير  ؛ موقعها
  )هـو ( فالواو ، والضمري     . ِرحلَةً ناٍووهو  جاء زيد   : ، حنو    الضمري ، والواو معاً    -ج

  :ومن ذلك قوله تعاىل ) زيد ( رابطان عائدان إىل صاحب احلال 

        .  
  دون النظر إىل القائل    )حتتمل الصدق والكِذب    : أي  ( ية   أن تكون اجلملة خرب    -٢)م  (  

  . خل إ... وال جيوز أن تكون احلال مجلة إنشائية ، كاألمر ، والنهي ، واالستفهام ، 
  .احلال تعجِبية   أال تكون مجلة-٣
ن ، وأدوات الشرط ؛ فال      ، ولَ  ، كسوف  الستقبال أالَّ تكون مصدرة مبا يدلّ على ا       -٤

ألْ جاء زيد وهو ِإنْ يس    : جاء زيد ِإنْ يسأَلْ يعطَ ، والصحيح أن تقول          :   تقول يصح أن 
     )م ( . فتكون احلال مجلة امسية خربية ،يعطَ 

  
  

  نوع الرابط يف احلال اجلملة الفعلية 
  تاليت فعلها مضارع مثب
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         ب ذَاتـواِرٍع ثَبضٍء ِبمـد   ِم    تض تواِو   حالو ِمنرياً ولَتخ  

  دا مسنضاِرع اجعلَن لْمه ا       لَـدا  دها انِو مبتـعب وذَات واٍو           
  

  . نوع الرابط يف احلال اجلملة الفعلية اليت فعلها مضارع مثبت -
وال جيوز أن   ، ن احلال مجلة فعلية فعلها مضارع مثبت فالرابط فيها الضمري فقط          كا إذا -

فاعـل  ) هـو   ( ضمري مستتر تقديره    : فالرابط  .  يضحكجاء زيد   : ، حنو   تقترن بالواو   
   : ومنه قوله تعاىل   .جاء زيد ويضحك    : واو ؛ فال تقول     يضحك ، وال جيوز دخول ال     

 فالرابط .مرو تقَاد اجلناِئب بني يديه  جاء ع : ومن األمثلة        
  . )  يديه (الضمري يف : 

  فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره دخول الواو على الفعل املضارع املثبت 
 وهذا  -أُول على إضمار مبتدأ بعد الواو ، ويكون املضارع خرباً عن املبتدأ              الواقع حاالً   

فعـل  :  فأصـك  .قمت وأَصك عينـه  : لك قوهلم ومثال ذ -هو املراد من البيت الثاين    
واجلملة الفعلية يف حمل رفع خـرب ملبتـدأ         ) أنا  ( والفاعل ضمري مستتر تقديره     ،  مضارع  
قمت وأنا أصك عينه ، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال             :  والتقدير   ،حمذوف  

  :  ر ومن ذلك قول الشاع. 
  كـاًماِلوأَرهنهـم ِفريهـم          نجـوت  خِشيت أَظَـامـافَلَ

ظاهر البيت يدلّ على أن الفعل املضارع املثبت الواقع حاالً مسبوق بالواو ، وذلك الظاهر           
 ،يف حمل رفع خرب ملبتـدأ حمـذوف         ) أرهنهم  ( غري صحيح ؛ فإن مجلة الفعل املضارع        

  . تدأ واخلرب يف حمل نصب حال وأنا أرهنهم ، واجلملة من املب: والتقدير 
كما ) قد( جيب أن تقترن اجلملة احلالية اليت فعلها مضارع مثبت بالواو إذا سبقت بـ              )م(

  )م. (       : يف قوله تعاىل 
  
  

  نوع الرابط يف كلِّ مجلة حالية
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  مل تصدر بفعل مضارع مثْبت
  

ـا قُدى ماِل  ِسولَةُ الْحمجوـاـا مِبِهم ـٍر أَومضِبم اٍو أَوِبـو      
  
  .  أنواع اجلملة احلالية -
  :  اجلملة احلالية نوعان -٣٢ج
  .  مجلة امسية ، وهي إما مثبتة ، أو منفية -١
  . ، وفعلها إما مضارع ، أو ماض  مجلة فعلية-٢

    .وكلُّ واحد منهما إما مثبت ، أو منفي
  
  . مل تصدر بفعل مضارع مثبت اليتاحلالية  نوع الرابط يف اجلملة -
 ، جاز فيها أن يكون الرابط الواو وحدها    كلّ مجلة حالية مل تصدر بفعل مضارع مثبت        -

ة احلالية ما عدا املـضارع   فيدخل يف ذلك كل أنواع اجلملأو الضمري وحده ، أو ما معاً     
تنوع  وإليك اآلن األمثلة على -قاً  كما ذكرنا ذلك ساب    - فالرابط فيه الضمري فقط      املثبت

  .الرابط يف اجلمل احلالية اليت مل تصدر بفعل مضارع مثبت 
  على رأسه ، يده جاء زيد : حنو وعمرو قائم ، وجاء زيد  : اجلملة االمسية -١
، ويف الثانيـة     الواو فقـط  :  فالرابط يف اجلملة األوىل       .رأسه على   ويدهجاء زيد   : حنو  و

  . ً والضمري معا، الواو : ، ويف الثالثة  مري فقطالض
:  كما يف قوله تعـاىل     )ال ، وما    ( اجلملة الفعلية اليت فعلها مضارع منفي بغري         -٢

: وحنو  ) مه( الرابط الضمري             
بط ، الرا جاء زيد ومل يضحك     :  وحنو   ،مستتر  ضمري  : جاء زيد مل يضحك ، الرابط       

                                            . عمرو ، الرابط الواو وحدها جاء زيد ومل يقُم: وحنو  والضمري املستتر ، الواو: 
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 فقد ذكر الناظم يف غري هذا الكتاب أنـه ال جيـوز           )ال  ( ا الفعل املضارع املنفي بـ      أمو
ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ      اقترانه بالواو ، كاملضارع املثبت ، وأنّ ما ورد مما           

          :كقراءة ابن ذَكْوان قوله تعاىل،

  .  خرب ملبتدأ حمذوف) ال تتبعان(ـ ، ف وأنتما ال تتبعان:   والتقدير)بتخفيف النون ( 
جاء زيد وال   : فتقول  ) ال  ( وأما الشارح فقد أجاز دخول الواو على املضارع املنفيّ بـ           

عمراً يضرب  .  
جيـوز  : وقيل ) ما ( وميتنع كذلك اقتران اجلملة الفعلية بالواو إذا كان املضارع منفيا بـ      

  .جاء زيد وما يضحك ، وجاء زيد ما يضحك : الوجهان ، حنو 
  
  
: اء زيد وقد قام عمـرو، الـرابط         ج:  ، حنو    اجلملة الفعلية اليت فعلها ماض مثبت      -٣

: حنو  و) أبوه  ( الضمري وحده يف    : لرابط  ، ا  زيد قد قام أبوه      جاء: الواو وحدها ، وحنو     
  . والضمري معاً الواو : د وقد قام أبوه ، الرابط جاء زي

  * .،كما يف األمثلة السابقة مجلة احلال إذا كانت فعال ماضيا مثبتا اقترنت بقَد *
٤-      ة اليت فعلها ماٍض منفيوما قا   :  ، حنو    اجلملة الفعلي الـرابط    م عمـرو    جاء زيد ،: 

جاء زيـد  :  وحده ، وحنو    الضمري: ، الرابط   جاء زيد ما قام أبوه      : الواو وحدها ، وحنو     
  .    والضمري معا الواو : وما قام أبوه ، الرابط 

  
  . اجلمل احلالية اليت ميتنع اقتراا بالواو -
  : ي  اليت ميتنع اقتراا بالواو ، ه اجلمل احلالية-
  . ل املضارع املثبت  مجلة الفع-١

        :كما يف قوله تعاىل )ال( الفعل املضارع املنفي بـ  مجلة-٢
ـــ   -٣  ــي ب ــضارع املنف ــل امل ــة الفع ــا (  مجل ــشاعر  ) م ــول ال :                                                              كق

 ا متيماً     فَما لَك بعد الشيِب صب   شِبيبةٌ  يكِف ووبما تصعِهدتك 

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

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


       : اجلملة املعطوفة على حال قبلها ، كما يف قوله تعـاىل             -٤

 ) .بياتا ( معطوفة على ) هم قائلون (  فجملة  
، وكمـا يف     هو احلق ال شك فيـه       : و قولك   ، حن ملة املؤكِّدة ملضمون مجلة قبلها     اجل -٥

حـال مؤكـدة   ) ال ريب فيـه  ( فجملة          :ىل  قوله تعا 
  ) .ذلك الكتاب (  ملضمون
  ) . ذلك ( خرب للمبتدأ ) ال ريب فيه (  جيعلون مجلة عِرِبنيلْم وبعض ا

ما صاحبت أحداً إالَّ زيـد      : و  ، حن  ِإالَّ سواء أكانت اجلملة امسية        اجلملة اليت تقع بعد    -٦
   :علها ماٍض ، كما يف قوله تعاىل لية فخري منه ، أم كانت فع

               
   : وأما قول الشاعر  

.                                                                         ا وزرا  لَمرتاٍع لَهـانَ إالَّ وكَ      ةٌ  ِنعم امرأً هـِرم لَم تعر ناِئبـ
قليل ال شاذٌ ؛ وذلك ألن الشاعر أدخل الواو على اجلملة الفعلية اليت :  وقيل .هو شاذٌ ف

          ) .إالَّ ( فعلها ماٍض مع أا مسبوقة بـ 
 ضِربنهَأل: العاطفة ، حنو ) أو (  اجلملة الفعلية اليت فعلها ماٍض مسبوق بـ -٧

 أو  غَاب رضر ومن ذلك قول الشاع. ح      :                                                                                                                  
  ِصرياً جِليِل نِللْخ كُنارع الَ أَودلَيع ِشحالَ تِه       و ـادأَ جِخالَوم  ( ب(  
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