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 .الحال: المحاضرة الحادية عشرة

و هي و إن وصفها النحويون بأهنا فضلة إال أهنا تعّد تعّد احلال إحدى املنصوبات املستعملة يف فرش اللغة العربية،    
 فما مفهومها ؟ و حكمها ؟ . ؛ ألمهيتها يف إسهام مفادها يف إمتام معىن الرتكيبيف بعض تراكيبها عنصرا أساسا

 و ضوابطها ؟  

 .مفهومها.1

 (1).وصف، فضلة، منتصب، ُمْفِهٌم حلال املتصف هبا: بأهنا" ابن مالك " فها عرّ    
 (2).ما يقع بعد متام اجلملة، ال ما يصّح االستغناء عنه(: الفضلة)اسم مشتّق، و املقصود بـ :(الوصف)و املقصود بـ

 .ط الحالو شر .2
 -: للحال شروط يتعّّي توّفرها، هي   

 .، و قد جتيء معرفةرةنك هاكون.أ

 :قول الشاعر: مثل*
 (3).اَلِمًعاََنًْما ُيِضيُء َكاَلشَِّهاِب ***      طَالًِعاأَ َما تـََرى َحْيُث ُسَهْيٍل   

 (.اَلِمًعا... طَالًِعا: )...الشاهد
و على آخره، منع من ظهورها التعذر،  املقدر فعل ماضي مبين على الفتح: ىرَ تَـ و  ،ةيفان :ام ومهزة استفهام، : أ

، و هو مضاف، ظرف مكان مبين على الضم يف حمّل نصب: ثُ يْ حَ ، و (تَ نْ أَ : )الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره
منصوبة بالفتحة ( ُسَهْيلٍ )حال من : طَالًِعا، و (يندر إضافته إىل املفرد)مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة : ُسَهْيلٍ و 

، (اوصف)جاءت احلال امسا مشتقا . ةر هاظلا ةحتفلاب ةبو صنم (ُيِضيئُ )يف حال من الضمري : اَلِمًعاو ... الظاهرة، 
 .نكرة

 ":لبيد بن ربيعة العامري " قول الشاعر  :مثلو *
 (4).الِ خَ لدِّ اَ  صِ غَ ى نَـ لَ عَ  قْ فِ شْ يُ  لَْ َو ***   ا   هَ دْ ذُ يَ  لَْ  وَ  اكَ رَ عِ لْ اَ ا هَ لَ سَ رْ أَ فَ   

 ...(.اَْلِعرَاكَ : )... الشاهد
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فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و الفاعل ضمري مسترت جوازا، : أَْرَسلَ ا قبلها، و الفاء على حسب م: َفَأْرَسَلَها
حال من املفعول به، : اَْلِعرَاكَ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به، و : اهلاء، و (هو: )تقديره

 (.أَْرَسَلَها ُمْعرَتَِكةً : )نكرة، و التقدير احلال معرفة لفظا نكرة معىن، يف تأويل مشتقّ جاءت . منصوبة بالفتحة الظاهرة

 .ت جامدة تؤّول مبشتقّ ء، و إن جاكونها مشتقة.ب
 [65:الكهف]﴾ُمْنِذرِيَن َو  ُمَبشِّرِينَ َو َما نـُْرِسُل اَْلُمْرَسِلَّي ِإالا  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 .(ينَ رِ ذِ نْ مَ ..  ينَ رِ شِّ بَ مُ : )...الشاهد
: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: لُ سِ رْ نُـ و  على حسب ما قبلها،: الواو

حال من : ينَ رِ شِّ بَ مُ أداة حصر، و  :إاّل مفعول به منصوب بالياء؛ ألنه مجع مذكر سال، و : ّيَ لِ سَ رْ مُ لْ اَ ، و (حنن)
اسم معطوف منصوب بالياء ألنه : ينَ رِ ذِ نْ مُ عاطفة، و : الواو، منصوبة بالياء؛ ألهنا مجع مذكر سال، و (املرسلّي)

 (.َبشارَ )اسم فاعل مشتّق من الفعل ( ُمَبشِّرٌ )جاءت احلال امسا مشتّقا، فـ. مجع مذكر سال

 [11:النساء]﴾فَاْنِفُروا ثـَُباتًا  ﴿: قوله تعاىل :مثلو *
 (.ثـَُباتًا)...  :الشاهد

أنتم، : مبين على حذف النون، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديرهفعل أمر : وارُ فِ نْ اَ على حسب ما قبلها، و : الفاء
جاءت احلال جامدة، تؤول مبشتّق، . حال من الفاعل، منصوبة بالفتحة الظاهرة: ااتً بَ ثُـ عالمة اجلمع، و : الواوو 

 (.تـََفراقَ )اسم فاعل مشتّق من الفعل ( ُمتَـَفرِّقٌ )، فـ(انفروا متفرّقّي: )تقديره

 .ةكونها فضل.ج
 . األصل يف احلال أن تكون فضلة، و قد جتيء مبنزلة العمدة   

مجلة ( وارُ فِ نْ اَ )فضلة، فـ ااهلو حأ جاءت، و األمثلة السابقة اقُ سَ مُ ـأهنا إذا حذفت ال خيتّل املعىن ال كونها فضلة.1.ج
 (. ّيَ لِ سَ رْ مُ لْ اَ  لُ سِ رْ نُـ )و  ،(اهَ لَ سَ رْ أَ )و  ،(ابِ هَ لشِّ اَ كَ   يءُ ضِ يُ ...؟لٍ يْ هَ سُ  ثُ يْ ى حَ رَ ا تَـ مَ أَ )تامة، و مثلها 

 .كونها بمنزلة العمدة.2.ج
نَـُهَما  ﴿: قوله تعاىل: مثل*  [31:الدخان]﴾ ّيَ بِ عِ اَل َو َما َخَلْقَنا اَلساَماَواِت َو َاأْلَْرَض َو َما بـَيـْ

 (.اَلِعِبّيَ : )... الشاهد
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 ضمري مّتصل مبين على السكون : ناالرفع، و  فعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري: َخَلْقَنانافية، و : ما
: الواومفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألنه مجع مؤنث سال، و : اتِ اوَ مَ لسا اَ يف حمّل رفع فاعل، و 

اسم موصول : امَ حرف عطف، و : الواو، منصوب بالفتحة الظاهرة، و معطوفاسم  :ضَ رْ أْلَ اَ حرف عطف، و 
: ّيَ بِ عِ اَل و  ،ةيناكم ةيفر ظلا ىلع بو صنم ،هيف لو عفم :ّيب :امهنيب و لسكون يف حمّل نصب،معطوف، مبين على ا
مبنزلة العمدة، إذ حبذفها ( ّيَ بِ عِ اَل )جاءت احلال . ألنه مجع مذكر سال ؛منصوب بالياء( انَ قْ لَ خَ )حال من الضمري يف 

 َخَلْقَنا اَلساَماَواتِ )حملتوى مجلة ، فيه نفي (امَ هُ نَـ يْـ ا بَـ و مَ  ضَ رْ أْلَ و اَ  اتِ اوَ مَ لسا ا اَ نَ قْ لَ خَ ا و مَ : )يفسد املعىن املراد؛ أي
نَـُهَما  .(َو َاأْلَْرَض َو َما بـَيـْ

 (.فَ يْ كَ : )جوابا عن اوقوعه.د

 .أقسامها.3
 ، (ةٌ ئَ طِّ وَ لذاهتا أو مَ  ةٌ دَ و صُ قْ مَ )، و (ةٌ دَ كِّ َؤ أو مُ  (مؤسسة) ةٌ نَ يـِّ بَـ مُ : )أقسام مزدوجة( 33)تنقسم احلال إىل ثالثة    
 (.ةٌ يَ بِ بَ أو سَ  ةٌ يَ يقِ قِ حَ )و 

 .ة  د  ك  ؤ  م  ال و ة  ن  ي   ب   م  ال.أ

 .و ال تفيد معىن جديدا تقوية معىن اجلملةيؤتى هبا ل المؤّكدة، و و تفيد معىن جديدا تبّّي هيئة االسم اليت المبّينة   

 .نةالمبيّ .1.أ

  .يف الصفحة السابقةسبق إعراهبا  [65:الكهف]﴾ ينَ رِ ذِ نْ مُ  وَ  ينَ رِ شِّ بَ مَ  الا إِ  ّيَ لِ سَ رْ مُ لْ اَ  لُ سِ رْ ا نُـ مَ  وَ  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 .المؤّكدة.2.أ

 [14: األعراف]﴾ُمْفِسِديَن َو اَل تـَْعثـَْوا يف َاأْلَْرِض  ﴿: قوله تعاىل: مثل*
 (.ُمْفِسِدينَ : )...الشاهد

ضمري مّتصل مبين على : الواومة جزمه حذف النون، و العو على ( ال)فعل مضارع جمزوم بـ :اوْ ثَـ عْ تَـ ناهية، و : ال
: ينَ دِ سِ فْ مُ اسم جمرور بالكسرة الظاهرة، و : ضِ رْ أْلَ اَ حرف جّر، و  :يف، و (نتمأ: )السكون يف حمل رفع فاعل، تقديره
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(: عثا)معىن ال لفظا؛ أي معىن  (تعثوا)جاءت احلال مؤّكدة لعاملها . حال منصوبة بالياء؛ ألهنا مجع مذكر سال
 .أفسد

 .المقصودة لذاتها و الموطّئة.ب
 .يؤتى هبا توطئة ملا بعدها؛ أي أهنا غري مقصودة لذاهتا ةالموطّئهي املباشرة، و  المقصودة لذاتها   

 .المقصودة لذاتها.1.ب
 .ِإىَل َاحلََْرِم اَْلَمكِّي هُ دَ حْ وَ َسافـََر َاأْلَُب : مثل*

 ...(.َوْحَدهُ : )...الشاهد
 حرف جّر، : مضاف إليه، و إىل: حال منصوبة، و اهلاء: فاعل مرفوع، و َوْحَدهُ : فعل ماض، و َاأْلَبُ : َسافـَرَ 

 .مباشرة: ؛ أيمقصودة لذاهتا( َوْحَدهُ )جاءت احلال . نعت جمرور: يكِّ مَ لْ اسم جمرور، و اَ : مِ رَ حلَْ و اَ 

 .الموطئة.2.ب
 [11:مرمي]﴾ َسوِيًّا َبَشرًافـََتَمثاَل هَلَا  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.َبَشرًا َسوِيًّا: )... الشاهد
حال : َبَشرًاجار و جمرور، و  :هَلَا، و از او ج فعل ماض، و الفاعل ضمري مسترت: ثالَ متََ استئنافية، و : الفاء: فـََتَمثالَ 

 .جاءت احلال موطئة للنعت بعدها. نعت منصوب: َسوِيًّا، و [هذا اإلعراب أحد أوجه إعراهبا]منصوبة 

 .الحقيقية و السببية.ج
 .صاحبها احلقيقيتبّّي هيئة شيء له عالقة  ب السببيةتبّّي هيئة صاحبها، و  الحقيقية   

 .الحقيقية.1.ج
 [24: فاطر]﴾َنِذيرًا َو  َبِشريًاِإناا أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقِّ  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.َبِشريًا َو َنِذيرًا)...  :الشاهد
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و فاعل  فعل: اكَ نَ لْ سَ رْ أَ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب امسها، و  :ناأداة توكيد و نصب، و : نا إِ : انا إِ 
: الواوحال منصوبة بالفتحة الظاهرة، و : اريً شِ بَ جار و جمرور، و : قِّ احلَْ بِ و  و اجلملة الفعلية خربها، و مفعول به،

 (.أرسلناك)يف ( الكاف)اءت احلال مبنّية هليئة صاحبها و هو ج. معطوف منصوب: ايرً ذِ نَ حرف عطف، و 

 .السببية.2.ج
 .َبَصَرهُ  ااضًّ غَ ََيِْشي اَْلُمتاِقي : مثل*

 (.َغاًضا َبَصَرهُ : )...الشاهد
 ، (َغاضًّا)مفعول به السم الفاعل : رَ صَ بَ : هُ رَ صَ بَ حال منصوبة، و : ااضً غَ فاعل، و : يقِ تا مُ لْ اَ فعل مضارع، و : يشِ َيَْ 

 ، (يقِ تا مُ ـال)و ليس لصاحبها احلقيقي و هو ( رِ صَ البَ )جاءت احلال مبيّنة هليئة  .مضاف إليه: اهلاءو هو مضاف و 
 .، فهو جزء منه(يقِ تا مُ ـال)له عالقة بـ( رُ صَ البَ )و 

 .أو أنواعها حاالتها.4
 .مجلة ،مفردة، شبه مجلة: حاالت( 3)جتيء احلال على ثالث    

 .المفردة .أ

 .، تراجع يف حمّلهااألمثلة السابقة كّلها عن احلال املفردة   

 .شبه جملة.ب
 .ار و اجملرور، و الظرف و ما أضيف إليهاجل( شبه اجلملة)يقصد بـ   
 [136: النساء]﴾ بِاحلَْقِّ ِإناا أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اَْلِكَتاَب  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.بِاحلَْقِّ : )... الشاهد
فعل : لَ زَ نْـ أَ : انَ لْ زَ نْـ أَ ، و (ِإنا )ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب اسم : ناأداة توكيد و نصب، و : ِإنا : ِإناا

 :كَ يْ لَ إِ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل، و : ناماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و 
مفعول به منصوب : ابَ تَ كِ لْ اَ اسم جمرور، و  ضمري مّتصل مبين على الفتح يف حمّل جرّ : الكافحرف جّر، و : ىَل إِ 
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متعّلق  (بِاحلَْقِّ )اسم جمرور بالكسرة الظاهرة، و شبه اجلملة : قِّ حلَْ اَ حرف جّر، و : اءالب: قِّ احلَْ بِ بالفتحة الظاهرة، 
 .جاءت احلال شبه مجلة. َحِقيًقا –و اهلل أعلم  –: مبحذوف حال، تقديره

ْم  ِعْندَ  هَلُْم َداُر اَلسااَلمِ  ﴿: قوله تعاىل: مثلو *  [121:األنعام]﴾َرهبِِّ
 (.مْ هبِِّ رَ  دَ نْ عِ : ) ... الشاهد

عالمة اجلمع، و شبه : امليمضمري مّتصل مبين على الضّم يف حمّل جّر اسم جمرور، و : اهلاءحرف جّر، و : الالم: مْ هلَُ 
 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، : ارُ دَ ، و (موجودةٌ : )متعّلقة مبحذوف خرب مقّدم، تقديره( هلم)اجلملة 

 ، ةيناكملا ةيفر ظلا ىلعمنصوب  ،مفعول فيه: دَ نْ عِ و  ،رور بالكسرة الظاهرةمضاف إليه جم: مِ اَل لسا اَ و هو مضاف و 
ضمري مّتصل مبين على الكسر : اهلاءمضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة، و هو مضاف، و  :بِّ رَ و هو مضاف، و 

جاءت احلال شبه . (موجودةً ) :متعلقة مبحذوف حال، تقديرها( مْ هبِِّ رْ  دَ نْ عِ )مضاف إليه، و شبه اجلملة  يف حمّل جرّ 
 .مجلة مكونة من الظرف و ما أضيف إليه

 .جملة.ج
، ، و هذه احلال البد هلا من رابط يربطها باملتصف هبا و هو صاحب احلالجتيء احلال مجلة امسية أو فعلية   

 . املوجود يف اجلملة اليت تسبقها

 .جملة اسمية.1.ج
 [33: البقرة]﴾ ونَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ هُ  ارِ لنا اَ  بُ احَ صْ أَ  كَ ئِ ولَ أُ  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.ونَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ هُ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على : الكافاسم إشارة مبين على الكسر يف حمّل رفع مبتدأ، و هو مضاف، و : ءِ واَل أُ : كَ ئِ ولَ أُ 

مضاف إليه : اَلناارِ و ضمة الظاهرة، و هو مضاف، خرب املبتدأ مرفوع بال: ابُ حَ صْ أَ الفتح يف حمّل جّر مضاف إليه، و 
 حرف جّر، : يف  :ِفيَهاضمري منفصل مبين على السكون يف حمّل رفع مبتدأ، و : ُهمْ ، و الظاهرة جمرور بالكسرة

خرب مرفوع بالواو؛ ألنه مجع مذّكر : َخاِلُدونَ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل جّر اسم جمرور، و : اهلاءو 
 .جاءت احلال مجلة امسية(. َأْصَحاُب اَلناارِ )ال، و اجلملة االمسية يف حمّل نصب حال من س
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 .جملة فعلية.2.ج
 [51: احلجر]﴾ َيْسَتْشِعُرونَ َجاَء أَْهُل اَْلَمِديَنِة  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.َيْسَتْشِعُرونَ : )... الشاهد
مضاف : اَْلَمِديَنةِ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و هو مضاف، و : أَْهلُ فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و : َجاءَ 

 ضمري مّتصل مبين على السكون : الواوفعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و : َيْسَتْشِعُرونَ إليه جمرور بالكسرة، و 

 .عليةجاءت احلال مجلة ف(. أهل)يف حمل نصب حال من ( يستشعرون)يف حمّل رفع فاعل، و اجلملة الفعلية 

 .شروط الجملة الحالية.3.ج
 -: ها ما يلي يشرتط في   
 .(ءاعدلا ،دو حجلا ،يّن متلا الدعاء، االستفهام،األمر، النهي، ) أن تكون خربية، ال تعجبية و ال طلبية.1
 (.السّي أو سوف)أال تتصّدرها عالمة االستقبال .2
 .اشتماهلا على رابط يربطها بصاحب احلال.3

 .أنواع الرابط.أ

 (.واو احلال، الضمري، مها مًعا: )أنواع، هي( 33)الرابط الذي يربط مجلة احلال بصاحبها ثالثة    

 .واو الحال. 1.أ

 -: أنواع من الرتاكيب، هي ( 33)احلال باجلملة احلالية يف ثالثة  (واو)جيب اقرتان    

 .جملة اسمية غير مشتملة على ضمير صاحب الحال.1
ْئُب  َأَكَلهُ  : )قال تعاىل: مثل*  [14:يوسف]( حَنُْن ُعْصَبةٌ  وَ اَلذِّ

 (.و حَنُْن َعْصَبةٌ : )... الشاهد
و ضمري مّتصل مبين على الضّم يف حمّل نصب مفعول به، : اهلاءفعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و : َأَكلَ : َأَكَلهُ 

 مري منفصل مبين على الضّم يف حمّل رفع مبتدأ،ض: حَنْنُ واو احلال، و : الواوفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و : اَلذِّْئبُ 
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( واو)جاءت احلال مجلة امسية مقرتنة بـ. خرب مرفوع بالضمة الظاهرة، و اجلملة االمسية يف حمل نصب حال: ُعْصَبةٌ و 
 .مجلة احلال على ضمري صاحب احلالا تشتمال  عدماحلال وجوبا؛ ل

 .جملة اسمية مصّدرة بضمير صاحب الحال.2
 [43: النساء]﴾ أَنـُْتْم ُسَكاَرى وَ َو اَل تـَْقَربُوا اَلصااَلَة  ﴿: وله تعاىلق :مثل*

 (.َو أَنـُْتْم ُسَكاَرى: ) ...الشاهد
ضمري مّتصل مبين على : الواوو ، و عالمة جزمه حذف النون، (ال)فعل مضارع جمزوم بـ: وابُ رَ قْ تَـ ناهية، و : ال

ضمري : مْ تُ نْـ أَ واو احلال، و : الواومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، و : ةَ اَل لصا اَ السكون يف حمّل رفع فاعل، و 
خرب مرفوع بالضمة املقدرة على آخره، منع من ظهورها : ىارَ كَ سُ صل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ، و فنم

وبا؛ لتصّدرها بضمري احلال وج( واو)جاءت احلال مجلة امسية مقرتنة بـ. التعذر، و اجلملة االمسية يف حمل نصب حال
 (.تـَْقَربُوا)الذي يعود على ضمري الفعل ( أنتم)صاحبها، و هو 

 .ية غير مشتملة على ضمير صاحب الحالماضجملة فعلية .3
 .اعم احلال( واو)و ( َقدْ )وجب اقرتاهنا بـ مثبتةفإن كانت اجلملة .   1.3

 .طََلَعْت اَلشاْمسُ  َقدْ  وَ َخَرْجُت : مثل*
 (.ْد طََلَعْت اَلشاْمسُ َو قَ : )...الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمل رفع  :التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : َخَرْجتُ 

تاء التأنيث : التاءفعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و : طََلَعتْ حرف حتقيق، و : قدواو احلال، و : الواوفاعل، و 
جاءت احلال مجلة فعلية . فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و اجلملة الفعلية يف حمل نصب حال: اَلشاْمسُ الساكنة، و 

 .لاحلا بحاص ريمض ىلع ةلمتشم ريغ اهنأل ؛(َقدْ )احلال و ( واو)ية مثبتة مقرتنة وجوبا بـماض

 .فقط( الواو)و إن كانت اجلملة منفية وجب اقرتاهنا بـ.2.3
 .اَلشاْمسُ  طََلَعتْ  َما وَ َخَرْجُت : مثل*

 .، فهي حرف نفي(ما)باستثناء تعرب اإلعراب إعراب املثال السابق، (. َعْت اَلشاْمسُ َو َما طَلَ : )...الشاهد
 .احلال( واو)ية منفية مقرتنة وجوبا بـ جاءت احلال مجلة فعلية ماض
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 .غير مشتملة على ضمير صاحب الحال( لم)جملة مضارعية منفية ب .3
 .َتْطُلْع اَلشاْمسُ لَْ  وَ َخَرْجُت : مثل*

 (.َو لَْ َتْطُلْع اَلشاْمسُ )... : الشاهد
فعل مضارع جمزور و عالمة : عْ لُ طْ تَ أداة نفي و جزم و قلب، و : لواو احلال، و : الواوفعل و فاعل، و : تُ جْ رَ خَ 

جاءت . فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و اجلمعلة الفعلية املنفية يف حمّل نصب حال: سُ مْ لشا اَ جزمه السكون، و 
 .غري مشتملة على ضمري صاحب احلالألهنا احلال وجوبا؛ ( واو)مقرتنة بـ( ل)لية مضارعية منفية بـاحلال مجلة فع

 (.قد)جملة مضارعية مثبتة مقترنة ب .1.3

 [36:الصف]﴾َأِّنِّ َرُسوُل َاهلِل إِلَْيُكْم تـَْعَلُموَن  َقدْ  وَ ِلَ تـُْؤُذوَنيِن  ﴿: قوله تعاىل :مثل*
 ...(.َلُمونَ َو َقْد تـَعْ : )...الشاهد

فعل مضارع : يِن ونَ ذُ ؤْ تُـ اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جّر اسم جمرور، و : ماو  الالم حرف جّر،:  مـل
ضمري : الياءللوقاية، و : النونضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل، و : الواومرفوع بثنوت النون، و 

فعل  :ونَ مُ لَ عْ تَـ حرف حتقيق، و : قدواو احلال، و  :الواوفعول به، و مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب م
مسّد مفعويل الفعل  يف تأويل مصدر سدّ ( مْ كُ يْ لَ إِ  هللِ اَ  ولُ سُ  رَ ِّنِّ أَ )فاعل، و مجلة : الواومضارع مرفوع بثبوت النون، و 

جاءت (. يِن ونَ ذُ ؤْ تُـ )حمل نصب حال من ضمري الفاعل يف  يف( مْ كُ يْ لَ إِ  هللِ اَ  ولُ سُ  رَ ِّنِّ أَ  ونَ مُ لَ عْ تَـ  دْ قَ )، و مجلة (تـَْعَلمُ )
  .(َقدْ )ضمري صاحب احلال؛ ألهنا مسبوقة بـاحلال و ليس ( واو)احلال مجلة مضارعية، وجب ربطها مبا قبلها بـ

 .صاحب الحالغير مشتملة على ضمير ( لم)جملة مضارعية منفية ب . 2.3

 :قال الشاعر: مثل*
 (5).مِ ضَ مْ ضَ  يَنْ ى ابْـ لَ عَ  ةٌ رَ ائِ دَ  بِ رْ حَ لْ لِ ***      رْ دُ تَ  مْ ـلَ  وَ  وتَ مُ أَ  نْ أَ بِ  يتُ شِ خَ  دْ قَ لَ  وَ   

 ...(.َو لَـْم َتُدرْ : )... الشاهد
فعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري : َخِشيتُ حرف حتقيق، و : لقدعلى حسب ما قبلها، و : الواو

  حرف مصدر :نْ أَ حرف جّر زائد، و : الباء: نْ أَ بِ حمّل رفع فاعل،  ضمري مّتصل مبين على الضم يف: التاءالرفع، و 
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، و مجلة (أنا: )فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: وتَ مُ أَ و نصب، و 
فعل مضارع : رْ دُ تَ حرف نفي و جزم و قلب، و  :لواو احلال، و  :الواويف تأويل مصدر مفعول به، و ( وتَ مُ أَ  نْ أَ )

 ( ةٌ رَ ائِ دَ  بِ رْ حَ لْ لِ  رْ دُ تَ  مْ ـلَ )فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و مجلة  :ةٌ رَ ائِ دَ جار و جمرور، و : بِ رْ حَ لْ لِ جمزوم بالسكون، و 
احلال؛ لعدم اشتماهلا ( واو)، وجب ربطها مبا قبلها بـ(ل)جاءت احلال مجلة مضارعية منفية بـ. يف حمل نصب حال

 .احلالعلى ضمري صاحب 

 .الضمير.2.أ

 -: بالضمري يف املسائل التالية جيب ارتباط اجلملة احلالية    
 .هناك مسائل متعّلقة باجلملة االمسية و أخرى باجلملة الفعلية

 .الجملة االسمية: أوال
 .وقوعها بعد عاطف.1
 [34: رافاألع]﴾ ُهْم قَائُِلونَ  أَوْ َفَجاَءَها بَْأُسَنا بـََياتًا  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.َأْو ُهْم قَائُِلونَ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على السكون يف : اهلاءفعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و : اءَ جَ : اهَ اءَ جَ استئنافية، و : الفاء

 ضمري مّتصل مبين على :نافاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و هو مضاف، و : سُ أْ بَ : انَ سُ أْ بَ حمّل نصب مفعول به، و 
 ، منصوبة بالفتحة الظاهرة، (جاءها)الضمري يف ( هاء)حال من  :ااتً يَ بَـ السكون يف حمل جر مضاف إليه، و 

خرب مرفوع بالواو؛ ألنه : ونَ لُ ائِ قَ ضمري منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ، و : مْ هُ حرف عطف، و : أوو 
، مرتبطة (أو)بعد عاطف جاءت احلال مجلة امسية  .مجع مذكر سال، و اجلملة االمسية معطوفة يف حمل نصب حال

  .أهل القرية :يأ ؛(هم)و هو  ،بضمري صاحب احلال

 .مؤكدة لمضمون الجملة قبلها أن تكون.2
 [32:البقرة]﴾ اَل َرْيَب ِفيهِ َذِلَك اَْلِكَتاُب  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 .(يهِ فِ  بَ يْ  رَ اَل ...) :الشاهد
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: ابُ تَ كِ لْ اَ حرف خطاب، و : الكافللبعد، و : الالمى السكون يف حمل رفع مبتدأ، و اسم إشارة مبين عل: ذا: كَ لِ ذَ 
 امسها مبين على الفتح يف حمّل نصب، : بَ يْ رَ ، و (إنّ )لنفي اجلنس تعمل عمل : الخرب مرفوع بالضمة الظاهرة، و 

و شبه اجلملة متعلقة  ر،ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل جّر اسم جمرو : اهلاءحرف جّر، و : يف: يهِ فِ و 
ال ريب )هذا اإلعراب جلملة ]يف حمل نصب حال، ( يهِ فِ  بَ يْ  رَ اَل )و مجلة  ،(َمْوُجودٌ : )، تقديره(ال)مبحذوف خرب 

و ليس  (فيه)يف ( اهلاء)يربطها وجوبا بصاحب احلال ضمري جاءت احلال مجلة امسية [. اوجه من أوجه إعراهب( فيه
 .ملة قبلهاة جلمؤّكد؛ ألهنا احلال( واو)

 .الجملة الفعلية: ثانيا
 (.إال)أن تكون ماضية بعد .1
 [11:احلجر]﴾ نَ ئو زِ هْ تَـ سْ يَ  هِ وا بِ انُ كَ  الا إِ َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 .(ونَ ئُ زِ هْ تَـ سْ يَ  هِ وا بِ انُ  كَ الا إِ : )... الشاهد
ضمري مّتصل  :اهلاءرفوع بالضمة املقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، و فعل مضارع م: ِت أْ يَ : مْ يهِ تِ أْ يَ نافية،  :ما

اسم جمرور لفظا مرفوع : ولٍ سُ رَ حرف جّر، : نْ مِ عالمة اجلمع، و : امليممبين على الكسر يف حمّل نصب مفعول به، و 
 ّتصاله بضمري الرفع، فعل ماضي ناقص، مبين على الضم ال: واانُ كَ و  أداة حصر، : إاّل حمالّ على الفاعلية، و 

ضمري مّتصل مبين على : الباء حرف جّر، و اهلاء: بهضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع امسها، و :الواو و
ضمري مّتصل مبين على : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و الواو: السكون يف حمّل جّر اسم جمرور، و يستهزئون

كانوا به )، و اجلملة املاضية (كان)يف حمل نصب خرب ( يستهزئون)لة الفعلية السكون يف حمل رفع فاعل، و اجلم
وجوبا باجلملة اليت قبلها ، مربوطة (إاّل )جاءت احلال مجلة فعلية ماضية مسبوقة بـ. يف حمل نصب حال( يستهزئون

 .بضمري صاحب احلال

 (.أو)أن تكون ماضية قبل .2
 :قول الشاعر: مثل*
 (6)اَل بَِ  وْ أَ  ادَ جَ  هِ يْ لَ عَ  ح  شُ  تَ اَل  وَ ***      اَل دَ عَ  وْ أَ  ارَ جَ ا ريً صِ نَ  يلِ لِ خَ لْ لِ  نْ كُ   

 (.اَل بَْ  وْ أَ  ادَ جَ ...اَل دَ عَ  وْ أَ  ارَ جَ )...  :الشاهد
 حرف جّر، : الالم: يلِ لِ خَ لْ ، و لِ (أَْنتَ : )فعل أمر ناقص مبين على السكون، و امسها حمذوف وجوبا، تقديره: نْ كُ 
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فعل ماضي مبين على : ارَ خربها منصوب بالفتحة الظاهرة، و جَ : اريً صِ لكسرة الظاهرة، و نَ اسم جمرور با: يلِ لِ لَْ و اَ 
من الليل، ، و اجلملة الفعلية املاضية يف حمّل نصب حال (هو: )الفتح الظاهر، و الفاعل ضمري مسترت جوازا، تقديره

تعرب ( َجاَد أَْو بَِاَل )لإلطالق، و فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و األلف : حرف عطف، و َعَداَل : و أو
؛ ألهنا متلوة احلال( واو)و ليس ( َجارَ )جاءت احلال مجلة ماضية، يربطها مبا قبلها ضمري الفعل . اإلعراب نفسه

 .(أو)بـ

 .(ال)منفية ب أن تكون جملة مضارعية .2
 [44: املائدة]﴾ اهللِ بِ  نُ مِ ؤْ نُـ  اَل ا نَ ا لَ مَ  وَ  ﴿: قوله تعاىل :مثل*
 (.اهللِ بِ  نُ مِ ؤْ  نُـ اَل : )...لشاهدا
ضمري مّتصل مبين على : ناحرف جّر، و : الالم: انَ لَ اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ، و  :امَ 

 نافية،  :ال، و (عُ نَ َيَْ : )متعلق مبحذوف خرب، تقديره( لنا)السكون يف حمّل جّر اسم جمرور، و شبه اجلملة 
حرف : الباء: اهللِ بِ ، و (حنن: )فوع بالضمة الظاهرة، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديرهفعل مضارع مر  :نُ مِ ؤْ نُـ و 

من  يف حمّل نصب حال( اهللِ بِ  نُ مِ ؤْ  نُـ اَل )لفظ اجلاللة اسم جمرور بالكسرة الظاهرة، و اجلملة الفعلية : اهللِ جّر، و 
احلال؛ ألهنا منفية ( واو)و ليس ( نـُْؤِمنُ )ضمري الفعل  جاءت احلال مجلة مضارعية، يربطها مبا قبلها(. انَ لَ )الضمري يف 

  (.ال)بـ

 .واو الحال و الضمير معا. 3.أ

 .احلال و الضمري، إما جمتمعّي أو منفردين( واو)جيوز أن تربط اجلملة احلالية بـ   

 (.لم)الجملة المضارعية المنفية ب .1
 [33: األنعام]﴾ يُوَح إِلَْيِه َشْيءٌ  لَْ ِإيَلا َو  َأْو قَاَل أُوِحيَ  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.ءٌ يْ شَ  هِ يْ لَ إِ  وحَ يُ  لَْ : )... الشاهد
 ، (هو: )فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و الفاعل ضمري مسترت جوازا، تقديره: حرف عطف، و قال: أو
ضمري مّتصل مبين : الياءجّر، و  حرف: ىَل إِ  :يَلا إِ فعل ماضي مبين للمجهول، مبين على الفتح الظاهر، و : يَ وحِ أُ و 

فعل مضارع جمزوم : يوحأداة جزم، و  :لنائب فاعل، و ( إيلّ )على السكون يف حمّل جّر اسم جمرور، و شبه اجلملة 
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ضمري : اهلاءحرف جّر، و : ىَل إِ : هِ يْ لَ إِ ، و (هو: )و عالمة جزمه حذف النون، و الفاعل ضمري مسترت جوازا، تقديره
 هِ يْ لَ إِ  وحَ يُ  لَْ )نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، و مجلة : ءٌ يْ شَ الكسر يف حمّل جّر اسم جمرور، و  مّتصل مبين على

؛ (يُوَحى)احلال و ضمري الفعل ( واو)جاءت احلال مجلة مضارعية، جاز ربطها مبا قبلها بـ. يف حمل نصب حال( ءٌ يْ شَ 
  (.ل)ألهنا منفية بـ

 [114: آل عمران]﴾ ََيَْسَسُهْم ُسوءٌ  لَْ ُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن َاهلِل َو َفْضٍل فَانـَْقلَ  ﴿:قوله تعاىل :مثلو *
 (.ل َيسسهم سوء: )...الشاهد

و الفاعل ضمري مسترت جوازا، اجلماعة، ( واو)فعل ماضي مبين على الضم الّتصاله بـ: وابُ لَ قَ نْـ اِ استئنافية، و : الفاء
لفظ : هللِ اَ حرف جّر، و : نْ مِ اسم جمرور بالكسرة الظاهرة، و : ةٍ مَ عْ نِ جّر، و  حرف: الباء :ةٍ مَ عْ نِ بِ و ، (هم: )تقديره

على  فو طعم: لٍ ضْ فَ حرف عطف، و : الواو، و (ةٍ مَ عْ نِ )اجلاللة اسم جمرور بالكسرة الظاهرة، و شبه اجلملة صفة لـ
 فعل مضارع جمزوم بالسكون، :سْ سَ َيَْ : مْ هُ سْ سَ َيَْ أداة جزم و نفي و قلب، و : لجمرور بالكسرة الظاهرة،  ،(نِْعَمةٍ )

فاعل مرفوع بالضمة : وءٌ سُ عالمة اجلمع، و : امليمضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل نصب مفعول به، و : اهلاءو 
، جاز ربطها مبا (ل)منفية بـ جاءت احلال مجلة مضارعية. يف حمل نصب حال( وءٌ سُ  مْ هُ سْ سَ َيَْ  لَْ )الظاهرة، و مجلة 

 (.َيسسهم)من الفعل ( هم)فقط، و هو  قبلها بالضمري

 (.ل ّما)جملة مضارعية منفية ب .2

 [142: آل عمران]﴾ مْ كُ نْ مِ  وادُ اهَ جَ ِذيَن لا اَ  اهللُ  مِ لَ عْ ا يَـ ما لَ  وَ  ةَ نَ جلا وا اَ لُ خُ دْ تَ  نْ أَ  مْ تُ بْ سِ حَ  مْ أَ  ﴿: قوله تعاىل :مثل*
 (.َهُدوايـَْعَلْم َاهللُ اَلاِذيَن َجا َو لَـماا: )... الشاهد

ضمري مّتصل مبين على : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : مْ تُ بْ سِ حَ حرف عطف، و : أم
فعل مضارع منصوب  :والُ خُ دْ تَ حرف مصدري و نصب، و : نْ أَ عالمة اجلمع، و : امليمضم يف حمّل رفع فاعل، و ال

مفعول به منصوب بالفتحة  :ةَ نا جلا اَ كون يف حمل رفع فاعل، و ضمري مّتصل مبين على الس: الواوحبذف النون، و 
أداة : لَـمااواو احلال، و : الواوو  (َحِسبَ )يف تأويل مصدر سّد مسّد مفعويل ( أن تدخلوا اجلنة)و مجلة  الظاهرة،
جلاللة فاعل مرفوع لفظ ا: هللُ اَ ، و ، حّرك بالكسر لاللتقاء الساكنّيفعل مضارع جمزوم بالسكون: مِ لَ عْ يَـ جزم، و 

فعل ماضي مبين على : وادُ اهَ جَ اسم موصول مبين على الفتح يف حمّل نصب مفعول به، و : ينَ ذِ لا اَ بالضمة الظاهرة، و 
 ، جار و جمرور: مْ كُ نْ مِ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل و : الضم الّتصاله بواو اجلماعة، و الواو



هني/ دة                                      حال        ال                            2: مج ،(د.م.ل) أ.س النحو، علم  
 

14 
 

جاءت  .يف حمل نصب حال( مْ كُ نْ وا مِ دُ اهَ جَ  ينَ ذِ لا اَ  هللُ اَ  مْ لَ عْ ا يَـ ما لَـ )ن اإلعراب، و مجلة و مجلة الصلة ال حمل هلا م
 (.لَـماا)؛ ألهنا منفية بـ(الواو)ـب مبا قبلها ، يرجح ربطها(لـَماا)احلال مجلة مضارعية جمزومة بـ

 .صاحب الحال.5

 (1) «.ما كانت احلال وصفا له يف املعىن »هو    

 -:و َيكن إمجال مسّوغاته فيما يلي . غٍ وِّ سَ مُ يء صاحب احلال إال معرفة، و إن جاء نكرة فبِ ال جي

 .أن تتقّدم الحال على صاحبها.أ

 :قول الشاعر: مثل*
 (4).دِ هَ شْ تَ  ّْيَ عَ لْ ي اَ دِ هِ شْ تَ سْ تَ  نْ إِ  وَ  وبٌ حُ شُ ***     -هِ تِ مْ لِ عَ  وْ لَ - انً يـِّ بَـ  ينِّ مِ  مِ سْ اجلِْ بِ  وَ   

 .(وبٌ حُ شُ ... ا نً يـِّ بَـ : )...الشاهد
، (موجودٌ : )جار و جمرور، و شبه اجلملة متعلق مبحذوف خرب مقدم، تقديره: باجلسمعلى حسب ما قبلها، و : الواو

 حال منصوبة بالفتحة الظاهرة، : انً يـِّ بَـ ، و (اجلسم)جار و جمرور، و شبه اجلملة متعلق مبحذوف حال من  :ينِّ مِ و 
، و جوابه حمذوف، (وْ لَ )فعل و فاعل و مفعول به، و اجلملة الفعلية شرط  :هِ تِ مْ لِ عَ حرف شرط غري جازم، و : وْ لَ و 

: وبٌ حُ شُ  ، و مجلة الشرط و جوابه مجلة اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب، و(يا لَ عَ  تِ قْ فَ شْ أَلَ  ِتهِ مْ لِ عَ  وْ لَ : )تقديره
 مفعول به، : ّْيَ عَ لْ اَ  جمزوم حبذف النون، و فعل الشرط: يدِ هِ شْ تَ سْ تَ  حرف شرط جازم، و: نْ إِ مبتدأ مؤخر، و 

 ،(بٌ و حُ شُ )جاء صاحب احلال نكرة و هو  .، منع من ظهوره حركة القافيةنجواب الشرط جمزوم بالسكو : دِ هَ شْ تَ  و
 .عليه( انً يـِّ بَـ )احلال  مُ د  قَ تَـ  له غُ وِّ سَ ـمُ ال

 .أن تكون مخصصة بوصف، أو بإضافة.ب
 :قول الشاعر: مثل*
 (3).اونً حُ شْ مَ  مِّ يَ لْ  اَ يف  رٍ اخِ مَ  كٍ لُ  فُـ يف ***      هُ لَ  تَ بْ جَ تَ سْ اِ  ا وَ وحً نُ  -بِّ ا رَ يَ - تَ يْ ََنا   

 (.َمْشُحونًا... يف فـُُلٍك َماِخٍر )... :الشاهد
فعل : تَ بْ جَ تَ سْ اِ حرف عطف، و : مفعول به، و الواو: و نوحاأداة نداء و منادى، : بِّ ا رَ يَ فعل و فاعل، و : تَ يْ ََنا 

 جار و جمرور، : مِّ يَ لْ  اَ يف جمرور، و ( صفة)نعت : رٍ اخِ مَ جر و جمرور، و : كٍ لُ  فُـ يف جار و جمرور، و : هُ لَ اعل، و و ف
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 خمصصة بوصف اكوهن  يئه نكرة، املسوغ جمل(كٍ لُ فُـ )جاء صاحب احلال نكرة، و هو . ل منصوبةاح: اونً حُ شْ مَ و 
 .(رٍ اخِ مَ )و هو  (تعن)

 [13:فصلت]﴾لِْلَسائِِلَّي  َسَواءً  أَْربـََعِة أَياامٍ ِفيَها أَقـَْواتـََها يف  دارَ َو قَ  ﴿: قوله تعاىل :مثلو *
 ...(.يف أَْربـََعِة أَيااٍم َسَواءً : )... الشاهد

 مفعول به، : اتَ وَ قْـ أَ : اهَ اتَـ وَ قْـ أَ جار و جمرور، و : ايهَ فِ ، و از او ج مسترت فعل و فاعل: رَ دا قَ حرف عطف، و : الواو
 جار : للسائلّيحال منصوبة، و : اءً وَ سَ جار و جمرور و مضاف إليه، و : امٍ يَ أَ  ةِ عَ بَـ رْ  أَ يف مضاف إليه، و : اهلاءو 

 (.امٍ يا أَ )خمصصة باإلضافة و هي ، املسوغ جملئه نكرة كوهنا (ةِ عَ بَـ رْ أَ )جاء صاحب احلال نكرة و هو . و جمرور

 .وقوع النكرة بعد نفي أو استفهام أو نهي. ج
 [34:احلجر]﴾ َو هَلَا ِكَتاٌب َمْعُلومٌ ِإالا  قـَْريَةٍ أَْهَلْكَنا ِمْن  َماَو  ﴿: قوله تعاىل: مثل*

 (.َو هَلَا ِكَتاٌب َمْعُلومٌ ...قـَْريَةٍ  ...ما: )...الشاهد
مفعول به جمرور لفظا : قـَْريَةٍ حرف جر زائد، و : ِمنْ فعل و فاعل، و : أَْهَلْكَنانافية، و : ماحسب ما قبلها، و : الواو

جار و جمرور، و شبه اجلملة متعلق مبحذوف خرب : هلاواو احلال، و : الواوأداة حصر، و : إاّل و  منصوب حمال،
، و اجلملة االمسية يف حمل نصب مرفوع (صفة)نعت : ومٌ لُ عْ مَ مبتدأ مؤخر، و : ابٌ تَ كِ ، و  (موجودٌ : )مقدم، تقديره

 (.ما)غ جمليئه نكرة كونه مسبوق بنفي، و هو ، املسوّ (ةٌ يَ رْ قَـ )جاء صاحب احلال نكرة، و هو (. ةٍ يَ رْ قَـ )حال من 

 ":َقطَرِّي ْبُن اْلُفَجاَءة " قول الشاعر : مثلو *
 (13).امِ مَ حلِِ  افً وِّ خَ تَ مُ ى غَ وَ الْ  مَ وْ يَـ ***      امِ جَ حْ  اإْلِ ىَل إِ  دٌ حَ أَ  نْ نَ كَ ْر يَـ  اَل   

 ...(.ُمَتَخوِّفًا... َأَحٌد ... اَل : )الشاهد
فاعل، : َأَحدٌ ، و (اَل )فعل مضارع مبين على الفتح الّتصاله بنون التوكيد الفيفة، يف حمّل جزم بـ: يـَرَْكَننْ ناهية، و : ال
ْحَجامِ و   مضاف إليه، : اْلَوَغىمفعول فيه، ظرف زمان، منصوب، و هو مضاف، و  :يـَْومَ جار و جمرور، و : ِإىَل اإْلِ
، املسوّغ جمليئه نكرة كونه (دٌ حَ أَ )جاء صاحب احلال نكرة و هو  .جار و جمرور: امِ مَ حلِِ حال منصوبة، و  :ُمَتَخوِّفًاو 

 (.ال)مسبوق بنهي، و هو 
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 :قول الشاعر: مثلو *
 (11) ؟اَل مَ ا اأْلَ هَ ادِ عَ بْـ  إِ يف  رَ ذْ عُ الْ  كَ سِ فْ نَـ لِ ***   ى   رَ تَـ فَـ  ايً اقِ بَ  شٌ يْ عَ  ما حُ  لْ هَ  حِ ا ا صَ يَ   

 ...(.َعْيٌش بَاِقًيا... َهْل : )... الشاهد
 فعل ماض مبين للمجهول، : ما حُ أداة استفهام، و : لْ هَ ، منادى مرّخم، و (صاحيب)أصلها : احِ صَ أداة نداء، و : ايَ 

 ،فعل ماض، و الفاعل مسترت وجوبا: ىرَ تَـ السببية، و : الفاء: ىرَ تَـ فَـ منصوبة، و حال : ايً اقِ بَ نائب فاعل، و : شٌ يْ عَ و 
 جار و جمرور : اهَ ادِ عَ بْـ  إِ يف مفعول به أول، : رَ ذْ عُ الْ ، و (ىرَ تَـ )مفعول ثاِّن لـ جار و جمرور، و شبه اجلملة: كَ سِ فْ نَـ لِ و 

جاء صاحب احلال نكرة، املسوّغ جمليئه . ؛ ألن املصدر يعمل عمل فعله(ادِ عَ بْـ إِ )مفعول به لـ: اَل مَ اأْلَ و مضاف إليه، و 
 (.لْ هَ )نكرة كونه مسبوق باستفهام، و هو 

 (.الواو)نة ب أن تكون الحال جملة مقرو .د

 [263:البقرة]﴾ا هَ وشِ رُ ى عُ لَ عَ  ةٌ يَ اوِ خَ  يَ هِ  وَ  ةٍ يَ رْ قَـ ى لَ عَ  را ي مَ ذِ الا كَ   ﴿: قوله تعاىل: مثل*
 ...(. ةٍ يَ اوِ خَ  يَ هِ  وَ  ةٍ يَ رْ قَـ : )... الشاهد

، و هو (ِذيرَأَْيَت ِمْثَل الا : )يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف، تقديره( مثل)اسم مبعىن : الكاف: يذِ الا كَ 
فعل ماض، و الفاعل مسترت : را مَ اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه، و : يذِ الا مضاف، و 

خرب مرفوع، و اجلملة االمسية يف حمل : ةٌ يَ اوِ خَ مبتدأ، و : يَ هِ واو احلال، و : الواوجار و جمرور، و : ةٍ يَ رْ ى قَـ لَ عَ جوازا، و 
، املسوّغ جمليئه (قـَْريَةٍ )جاء صاحب احلال نكرة و هو . جار و جمرور و مضاف إليه: اهَ وشِ رُ ى عُ لَ عَ نصب حال، و 

 .احلال( واو)نكرة كون احلال مجلة مقرتنة بـ
 

 .و ما توفيقي إال باهلل         
 
 


