
  مجيء الحال مصدرا
 ال يكون مصدرا ، ألن المصدر يتضمن الحدث يكون مشتقا وأن أن في الحال األصل

 لذا ال ، هو وصف لصاحب الحال أي لفاعل الحدثإنمافقط دون من قام بالحدث ، والحال 
 األصلعمال اللغوي ينافي هذا  يرد المصدر حاال ، لكن االستأنيصح في القياس النحوي 

النحويون للحال فقد وردت الشواهد القرآنية والشواهد من كالم العرب باستعمال الذي وضعه 
حال ) ركضا(فـ ) جاء ركضاً: ( من ذلك قولهم، المصدر حاال على خالف قاعدة النحويين 

، ومنه أيضا )) الساعةُ بغْتَةً تأتيهمأو : ((  قوله تعالىأيضا، ومنه األصلمصدر على خالف 
  .  الدرس سماعا ، وطلع علينا فجأةًوأخذتفهةً، كلمتُه مشا: قولنا

  : منهاه االستعماالت الفصيحة عدة تأويالت النحويون مثل هذتأولوقد   
 جاء راكضا:  (  والتقديراألصلرأي سيبويه ، أن هذه المصادر منصوبة على خالف : األول

  .، وهكذا) الساعةُ باغتةًوتأتيهم، 
المصدر منصوب على المفعولية المطلقة لفعل محذوف يدل رأي األخفش والمبرد ،أن : الثاني

  .بغتةً ، وهكذاهم  تبغتوتأتيهمجاء يركض ركضا، : عليه المذكور، والتقدير
رأي الكوفيين ، أن المصدر منصوب على المفعولية المطلق للفعل المذكور، إذ : الثالث

 .غتت الساعةُ بغتةً وهكذا ركض ركضا ، وب:  تأويله بالفعل المقدر فيكون التقديرباإلمكان
 ،ومع ما في هذا الرأي من تيسير في الصنعة النحوية ال يخلو من الضعف من جانب المعنى

 حلول احدهما محل بإمكان والقول آخر بفعل إبدالهإذ إن لكل فعل معنى خاص به ال يمكن 
) ركض وبغت( تختلف عن معنى) جاء ، و تأتيهم(  طلبا الستقامة القاعدة النحوية، فـاآلخر

  . لمعاني النحو التي يتوخاها المتكلم في االستعمالإضاعة الكوفيين فيه رأيقطعا ، فاعتماد 
 استعمال المصدر حاال فيه من قوة المعنى وثباته ما يفوق استعمال المشتقات أنويبدو   

 المصدر بداللته على الحدث فقط قوي معناه وعظمت داللة الحدث فيه فاستعملته أنذلك 
 هو الركض فهي تستعمل لمن كانت أصبح، كأنه )جاء ركضا (ـ العرب للمعنى المبالغ فيه ف

من  المعنىن كان الركض عالمة مميزة لهم، وفي ذلكعادته الركض كالمتسابقين وغيرهم مم 
  .التهويل في استعمال لفظ بغتة في اآلية الكريمة ما ال يخفى

  
  الحال الجملة

) جاء محمد يركض: ( ففي قولنا مثال)) إن الجمل بعد المعارف أحوال : (( يقول النحويون 
والجملة هذه ).محمد(  ألنها وقعت بعد المعرفة ،جملة يركض الفعلية في محل نصب حال

)   ذهب خالد دمعه متحدر: (سواء أكانت فعلية كما تقدم في المثال  أم كانت اسمية نحو 
  .وذهب خالد متحدرا دمعه، اكضا ر محمد جاء: ل بالمفرد والتقديروتؤ
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  :ويشترط في الجملة الحالية ثالثة شروط هي  
فال تكون طلبية وال تعجبية )  الكذب تحتمل الصدق أو: أي (  تكون الجملة خبرية أن: األول

  .) وجها واحداإالأي ال تحتمل ( 
  .أن تكون غير مصدر بعالمة استقبال : الثاني
 مررت (:والرابط إما الضمير وحده نحو. رابط يربطها بصاحب الحالأن تشتمل على: الثالث

يبكونوجاءوا : ((  ، ومنه قوله تعالى)بسعيد يلعب فجملة يبكون في محل نصب ))أباهم ِعشاء 
 وإما الواو فقط . على الضمير الذي ربط جملة الحال بصاحب الحال إالحال ولم تشتمل 

، )) ه الذئب ونحن عصبةٌلئن أكَلَ: (( وله تعالىنه ق وم) جاء خالد ونحن مغادرون(:نحو
 على الواو فقط التي إالفي موضع نصب حال ولم تشتمل ) ونحن عصبة (فالجملة االسمية 

 رأيتُ األسير ويده على  (:وإما الواو والضمير معا نحو.ربطت جملة الحال بصاحب الحال
 فالجملة ))رجوا من ديارهم وهم ُألوفٌ ألم ترى إلى الذين خ: (( ومنه قوله تعالى) رأسه

  .ت بصاحب الحال بالواو والضمير المنفصلاالسمية ربط
  

  الحال شبه الجملة
 يسبقا أن ويجب ، الجار والمجرور في موقع الحالأوأن يقع الظرف :  شبه الجملةالحال

) استقر ( وأ) مستقرا( بمعرفة على القاعدة السابقة ، وهما يتعلقان بمحذوف وجوبا تقديره 
رأيتُ الهالَل بين السحاِب، وشاهدتُ : ( والمتعلق المحذوف في الحقيقة هو الحال نحو

فالجار والمجرور )) فخرج على قومه في زينَِتِه: (( ومنه قوله تعالى) العصفور على الغصِن
    .متعلقان بالحال المحذوف المقدر
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