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 ) ّضبل حال ما حبسف جس قد ... أبْا ّال أميعُ فكد ّزد ( 

ٌذْب دمٓٔر اجلدٔيني أُّ ال جئز حلديً احلال ىلع صاختٓا املجرور حبرف فال حلٔل يف مررت 
ٔاز ذلم وحاةػًٓ املصِف  ان إىل ج ةِٓد جالصث مررت جالصث ةِٓد وذْب اىفاريس واةَ نيصان واةَ ةْر

 لٔرود الصٍاع ةذلم وٌِّ كٔهل : 
 حلبٔب (  ) لئً كاٌ بسد املاء ٍٔناٌ صادٓا ... إلٕ حبٔبا إىَا

ٔ احلاء وكٔهل :  فٓيٍان وصاديا خاالن ٌَ الظٍري املجرور ةإىل ْو
 ) فإٌ تك أذّاد أصنب ّىطْة ... فلً ٓرٍبْا فسغا بكتل حبال ( 

ففراغ خال ٌَ كخو وأٌا حلديً احلال ىلع صاختٓا املرفٔع واملِصٔب فجائز حنٔ جاء طاخاك زيد 
 ورضبج دلردة ِْدا 

 .. إال إذا اقتضى املضاف عنلُ ( اف لُ .) ّال جتص حاال مً املض

 ) أّ كاٌ جصء ما لُ أضٔفا ... أّ مجل جصئُ فال حتٔفا ( 

ال جئز ٌيجء احلال ٌَ املظاف إحلّ إال إذا اكن املظاف مما يصح غٍيّ يف احلال اكشً اىفاغو 
ٍا مما حظٍَ ٌػىن اىفػو فخلٔل ْذا طارب ِْد دلردة وأغجتين كيام زي د مرساع وٌِّ كٔهل واملصدر وحنْٔ

 حػاىل ) إحلّ مرجػكً دميػا ( وٌِّ كٔل الظاغر : 
 ) تكْل ابيتى إٌ اىطالقك ّاحدا ... إىل السّع ْٓما تازكٕ ال أبالٔا ( 

وكذلم جئز ٌيجء احلال ٌَ املظاف إحلّ إذا اكن املظاف جزءا ٌَ املظاف إحلّ أو ٌرو جزئّ يف 
ٌا ْٔ جزء ٌَ املظاف إحلّ كٔهل حػاىل ) وُزغِا ٌا يف صدورًْ ٌَ  صدث االشخغِاء ةاملظاف إحلّ غِّ فٍرال

غو إخٔاُا ( فإخٔاُا خال ٌَ الظٍري املظاف إحلّ صدور والصدور جزء ٌَ املظاف إحلّ وٌرال ٌا ْٔ ٌرو 
يفا جزء املظاف إحلّ يف صدث االشخغِاء ةاملظاف إحلّ غِّ كٔهل حػاىل ) ذً أوخيِا إحلم أن احتع ميث إةراْيً خِ

( فدِيفا خال ٌَ إةراْيً وامليث اكجلزء ٌَ املظاف إحلّ إذ يصح االشخغِاء ةاملظاف إحلّ غِٓا فئ كيو يف غري 
اىلرآن أن احتع اةراْيً خِيفا لصح فإن لً يكَ املظاف مما يصح أن يػٍو يف احلال وال ْٔ جزء ٌَ املظاف 

جاء غالم ِْد طاخهث خالفا ليفاريس وكٔل اةَ إحلّ وال ٌرو جزئّ لً جيز أن ييجء احلال ٌِّ فال حلٔل 
ا نٍا حلدم  ٔاْز ٔغث ةال خالف ىيس جبيد فإن ٌذْب اىفاريس ج املصِف رمحّ اهلل حػاىل إن ْذه الصٔرة ممِ

 وممَ ُليّ غِّ الرشيف أةٔ الصػادات اةَ الظجري يف أٌاحلّ 
 سفا ... أّ صفة أشبَت املصسفا ( ) ّاحلال إٌ ٓيصب بفعل ص

 ) فجائص تكدميُ كنطسعا ... ذا زاحل ّخملصا شٓد دعا ( 

جئز حلديً احلال ىلع ُاصتٓا إن اكن فػال ٌخرصفا أو صفث تظتّ اىفػو املخرصف واملراد ةٓا ٌا 
حظٍَ ٌػىن اىفػو وخروفّ وكتو اتلأُيد واتلثِيث واجلٍع اكشً اىفاغو واشً املفػٔل والصفث املظتٓث فٍرال 

املخرصف خميصا زيد داع فداع فػو ٌخرصف وحلدٌج غييّ احلال وٌرال حلديٍٓا ىلع حلديٍٓا ىلع اىفػو 
الصفث املظتٓث هل مرساع ذا راخو فإن اكن اجلاصب هلا فػال غري ٌخرصف لً جيز حلديٍٓا غييّ فخلٔل ٌا 
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 أخصَ زيدا طاخاك وال حلٔل طاخاك ٌا أخصَ زيدا ألن فػو اتلػجب غري ٌخرصف يف ُفصّ فال يخرصف يف
ٌػٍٔهل وكذلم إن اكن اجلاصب هلا صفث ال تظتّ اىفػو املخرصف نأفػو اتلفظيو لً جيز حلديٍٓا غييّ وذلم 
ألُّ ال يثىن وال جيٍع وال يؤُد فيً يخرصف يف ُفصّ فال يخرصف يف ٌػٍٔهل فال حلٔل زيد طاخاك أخصَ ٌَ 

 غٍرو ةو جيب حأخري احلال فخلٔل زيد أخصَ ٌَ غٍرو طاخاك 
 ال ... حسّفُ مؤخسا لً ٓعنال (  نً معيى الفعل) ّعامل ض

 ز ... ذمْ ضعٔد مطتكسا يف ٍجس ( ) كتلك لٔت ّكأٌ ّىد

ٔ ٌا حظٍَ ٌػىن اىفػو دون خروفّ نأشٍاء اإلطارة  ال جئز حلديً احلال ىلع اعميٓا املػِٔي ْو
أٌريا أخٔك وكأن زيدا وخروف اتلٍين واىتظبيّ واىظرف واجلار واملجرور حنٔ حيم ِْد دلردة وحلج زيدا 

ا فال  رانتا أشد وزيد يف ادلار أو غِدك كائٍا فال جئز حلديً احلال ىلع اعميٓا املػِٔي يف ْذه املرو وحنْٔ
حلٔل دلردة حيم ِْد وال أٌريا حلج زيدا أخٔك وال رانتا نأن زيدا أشد وكد ُدر حلديٍٓا ىلع اعميٓا اىظرف 

حنٔ شػيد مصخلرا يف ْجر وٌِّ كٔهل حػاىل ) والصٍٔات ٌطٔيات ةيٍيِّ  حنٔ زيد كائٍا غِدك واجلار واملجرور
 ( يف كراءة ٌَ نرس اتلاء .

 وأجازه األخفض كياشا              
 ًَٓ ( ) ّذمْ شٓد مفسدا أىفع مً ... عنسّ معاىا مطتجاش لً 

ويه ٌا إذا فظو حلدم أن أفػو اتلفظيو ال يػٍو يف احلال ٌخلدٌث واشترىن ٌَ ذلم ْذه املصأىث 
يشء يف خال ىلع ُفصّ أو غريه يف خال أخرى فإُّ يػٍو يف خاىني إخداٍْا ٌخلدٌث غييّ واألخرى ٌخأخرة 
غِّ وذلم حنٔ زيد كائٍا أخصَ ٌِّ كاغدا وزيد ٌفردا أُفع ٌَ غٍرو ٌػاُا فلائٍا وٌفردا ٌِصٔبان ةأخصَ 

ذا ٌذْب اجلٍٓٔ ر وزغً الصريايف أٍُٓا خربان ٌِصٔبان ةكان وأُفع وٍْا خاالن وكذا كاغدا وٌػاُا ْو
املدذوفث واتللدير زيد إذا اكن كائٍا أخصَ ٌِّ إذا اكن كاغدا وزيد إذا اكن ٌفردا أُفع ٌَ غٍرو إذا اكن 
ٌػاُا وال جئز حلديً ْذيَ احلاىني ىلع أفػو اتلفظيو وال حأخريٍْا غِّ فال حلٔل زيد كائٍا كاغدا أخصَ 

 خصَ ٌِّ كائٍا كاغدا .ٌِّ وال حلٔل زيد أ
 ) ّاحلال قد جيٕء ذا تعدد ... ملفسد فاعله ّغري مفسد ( 

جئز حػدد احلال وصاختٓا ٌفرد أو ٌخػدد فٍرال األول جاء زيد رانتا طاخاك فرانتا وطاخاك 
خاالن ٌَ زيد واىػامو فيٍٓا جاء وٌرال اثلاين ىليج ِْدا مصػدا ٌِددرة فٍصػدا خال ٌَ اتلاء وٌِددرة 

 ال ٌَ ِْد واىػامو فيٍٓا ىليج وٌِّ كٔهل : خ
 ) لكٕ ابين أخُْٓ خائفا ... ميجدُٓ فأصابْا مػينا ( 

فخائفا خال ٌَ اةين وٌِجديّ خال ٌَ أخٔيّ واىػامو فيٍٓا ىيق فػِد ظٓٔر املػىن حرد لك خال إىل 
شٍني ف ي كٔلم ىليج زيدا ٌا حييق ةّ وغِد غدم ظٓٔره جيػو أول احلاىني ثلاين االشٍني وذاُيٍٓا ألول اال

 مصػدا ٌِددرا يكٔن مصػدا خاال ٌَ زيد وٌِددرا خاال ٌَ اتلاء 



 بطه اهلل السمحً السحٔه

 مادة اليحْ العسبٕ                           زئاضة جامعة دٓاىل        

ّٔة ّٔة للعلْو اإلىطاى ّٔة الرتب  املسحلة الجاىٔة            كل

 و2012/2019العاو الدزاضٕ                                          قطه اللػة العسبٔة         

 

 

 مدزس املادة : و . د آاد ضلٔناٌ حمند العادلٕ
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 ) ّعامل احلال بَا قد أكدا ... يف ذمْ التعح يف األزض مفطدا ( 

حِلصً احلال إىل مؤكده وغري مؤكدة فاملؤكدة ىلع كصٍني وغري املؤكدة ٌا شٔى اىلصٍني فاىلصً 
اعميٓا ويه املراد ةٓذا ابليج ويه لك وصف دل ىلع ٌػىن اعميّ وخاىفّ ىفظا  األول ٌَ املؤكدة ٌا أكدت

ٔ دون األول يف الهرثة فٍرال األول ال حػد يف األرض ٌفصدا وٌِّ كٔهل حػاىل  ٔ األكرث أو وافلّ ىفظا ْو :         ْو
) ذً وحلخً ٌدةريَ ( وكٔهل حػاىل ) وال حػرٔا يف األرض ٌفصديَ ( وٌَ اثلاين كٔهل حػاىل ) وأرشيِاك ليِاس 

 رشٔال ( وكٔهل حػاىل ) وشخر ىكً الييو واجلٓار والظٍس واىلٍر واجلجٔم مصخرات ةأمره ( 
 ) ّإٌ تؤكد مجلة فنضنس ... عاملَا ّلفظَا ٓؤخس ( 

حلال املؤكده ويه ٌا أكدت مظٍٔن اجلٍيث ورشط اجلٍيث أن حكٔن ْذا ْٔ اىلصً اثلاين ٌَ ا
ا ٌػرفخان جاٌدان حنٔ زيد أخٔك غطٔفا و  كٔهل : أُا زيد ٌػروفا وٌِّ إشٍيث وجزْآ

 .. ٍّل بدازة با للياس مً عاز ( ) أىا ابً دازة معسّفا بَا ىطيب .

ٍا ٌِصٔبان ةفػو حمذوف وجٔبا واتللدي ر يف األول أخلّ غطٔفا ويف فػطٔفا وٌػروفا خاالن ْو
اثلاين أخق ٌػروفا وال جئز حلديً ْذه احلال ىلع ْذه اجلٍيث فال حلٔل غطٔفا زيد أخٔك وال ٌػروفا أُا زيد 

ٔشطٓا ةني املتخدأ واخلرب فال حلٔل زيد غطٔفا أخٔك   وال ح
 لُ ... كجاء شٓد ٍّْ ىاّ زحلُ ( ) ّمْضع احلال جتٕء مج

والصفث اإلفراد وحلع اجلٍيث مٔكع احلال نٍا حلع مٔكع اخلرب والصفث وال ةد  األصو يف احلال واخلرب
ٔ يف احلاحلث إٌا طٍري حنٔ جاء زيد يده ىلع رأشّ أو واو وتصىم واو احلال وواو االةخداء  فيٓا ٌَ راةع ْو

ٔاو ٌػا حنٔ جاء وغالٌخٓا صدث وكٔع إذ مٔكػٓا حنٔ جاء زيد وغٍرو كائً اتللدير إذ غٍرو كائً أو الظٍري وال
ٔ ُاو رخيث .  زيد ْو

 ... حْت ضنريا ّمً الْاّ خلت (  ) ّذات بدء مبضازع ثبت

 ا ... لُ املضازع اجعلً مطيدا ( ) ّذات ّاّ بعدٍا اىْ مبتد

ٔاو ةو ال حربع إال ةالظٍري حنٔ  اجلٍيث الٔاكػث خاال إن صدرت ةٍظارع ٌرتج لً جيز أن حلرتن ةال
ٔاو فال حلٔل جاء زيد ويظدم فإن جاء زيد يظدم وجاء غٍر و حلاد اجلِائب ةني يديّ وال جئز دخٔل ال

ٔاو ويكٔن املظارع خربا غَ ذلم املتخدأ  جاء ٌَ لصان اىػرب ٌا ظاْره ذلم أول ىلع إطٍار ٌتخدأ ةػد ال
 وذلم حنٔ كٔهلً كٍج وأصم غيِّ وكٔهل :

 ) فلنا خصٔت أظافريٍه ... دمْت ّأزٍيَه مالكا ( 

ًِٓ فأصم و ًِٓ خربان ملتخدأ حمذوف واتللدير وأُا أصم وأُا أْر  أْر
 بْاّ أّ مبضنس أّ بَنا ( ...  دما ) ّمجلة احلال ضْى ما ق

اجلٍيث احلاحلث إٌا أن حكٔن إشٍيث أو فػييث واىفػو إٌا مظارع أو ٌاض ولك واخدة ٌَ االشٍيث 
ٔاو ةو ال حربع إال  واىفػييث إٌا ٌربخث أو ٌِفيث وكد حلدم أُّ إذا صدرت اجلٍيث ةٍظارع ٌرتج ال حصدتٓا ال

ٔاو وخدْا أو ةالظٍري وخده أو ةٍٓا  ةالظٍري فلع وذنر يف ْذا ابليج أن ٌا غدا ذلم جئز فيّ أن يربع ةال
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فيدخو يف ذلم اجلٍيث االشٍيث ٌربخث أو ٌِفيث واملظارع املِ ي واملايض املرتج واملِ ي فخلٔل جاء زيد وغٍرو 
د يده ىلع رأشّ وجاء زيد ويده ىلع رأشّ وكذلم املِ ي وحلٔل جاء زيد لً يظدم أو ولً كائً وجاء زي

ٔه وكذلم املِ ي  ٔه وجاء زيد وكد كام أة يظدم أو ولً يلً غٍرو وجاء زيد وكد كام غٍرو وجاء زيد كد كام أة
ٔه ويدخو حتج ْذا  ٔه أو وٌا كام أة أيظا املظارع املِ ي ةال وحنٔ جاء زيد وٌا كام غٍرو وجاء زيد ٌا كام أة

ٔاو وكد ذنر املصِف يف غري ْذا الهخاب أُّ ال جئز اكرتاُّ ةالٔاو  فػىل ْذا حلٔل جاء زيد وال يرضب غٍرا ةال
ٔان ) فاشخليٍا وال حتتػان (  اكملظارع املرتج وأن ٌا ورد مما ظاْره ذلم يؤول ىلع إطٍار ٌتخدأ نلراءة اةَ ذن

 ٍا ال حتتػان فال حتتػان خرب ملتخدأ حمذوف .ةخخفيف اجلٔن واتللدير وأُخ
 ) ّاحلال قد حيرف ما فَٔا عنل ... ّبعض ما حيرف ذكسِ حظل ( 

ٔازا أن يلال نيف جئج فخلٔل رانتا حلديره  ٔازا أو وجٔبا فٍرال ٌا خذف ج حيذف اعمو احلال ج
وٌِّ كٔهل حػاىل ) أحيصب جئج رانتا وكلٔلم ةيىٍرساع ملَ كال لم لً ترس واتللدير ةىل رست مرساع 

اإلنصان أن ىَ جنٍع غظاٌّ ةىل كادريَ ىلع أن نصٔي ةِاُّ اتللدير واهلل أغيً ةىل جنٍػٓا كادريَ وٌرال ٌا 
ٔه ٌَ احلال املؤكده ملظٍٔن اجلٍيث وكد حلدم ذلم واكحلال اجلائتث  خذف وجٔبا كٔلم زيد أخٔك غطٔفا وحن

ير إذا اكن كائٍا وكد شتق حلرير ذلم يف ةاب املتخدأ واخلرب ومما خذف ٌِاب اخلرب حنٔ رضىب زيدا كائٍا اتللد
ً فصاغدا وحصدكج ةديِار فصافال فصاغدا وشافال خاالن  فيّ اعمو احلال وجٔبا كٔهلً اطرتيخّ ةدْر
اعميٍٓا حمذوف وجٔبا واتللدير فذْب اثلٍَ صاغدا وذْب املخصدق ةّ شافال ْذا ٌػىن كٔهل وبػض ٌا 

 ظو أي ةػض ٌا حيذف ٌَ اعمو احلال ٌِع ذنره .حيذف ذنره خ


