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  اإلقرار 

ُأقر أنا مقدم الرسالة أنَّها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنَّها نتيجة 

 أو، أخرىن هذه الرسالة أو أي جزٍء منها لم يقَدم ألية جامعة أأبحاثي الخاصة، و

  .معهٍد لنيل أي درجة علمية

  

  .: ..................................... التوقيع 

  : ...................................... .االسم 

  .مـ2010:       /     / التاريخ 

  

 



ب  

  

  

  

  

  

  ان ـرفـكر و عـش

  
العالمين، و الصالة و السالم على أشرف الخلق والمرسلين، سي دنا الحمد هللا رب

 يسرني بعد هوبعد ،  فإنَّالمبعوث إماماً ومعلماً وهادياً للعالمين   ,عبداهللامحمد بن 

الذي أمدني ،   دعمس داودحمدأ أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور  هذا البحث أنإتمام

 كما و أتقدم ,  وبذل جهداً كبيراً في اإلشراف على هذا البحث ،من غزير علمه 

 أناروا لنا الذينوأعضاء لجنة المناقشة , بالشكر ألساتذتي في دائرة اللغة العربية 

  . نسأل اهللا أن يديمهم ذخراً للعلم والمتعلمين , عرفة درب العلم و الم



ج  

  : الملخّص 
الحال في "اتخذ الباحث من الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري ميداناً لهذه الدراسة 

: األول : وقد جمعت هذه الدراسة بين ثالثة مستويات " صحيح البخاري ؛ دراسة نحوية داللية
لموضوع الدراسة ، و الثاني التطبيق العملي من خالل استقراء التأصيل النحوي النظري 

األحاديث النبوية ضمن صحيح البخاري ، واستخراج األحوال ، وأما المستوى الثالث، فيتمثل 
في بيان الداللة المترتبة على طبيعة التركيب اللغوي في الحديث النبوي و ذلك ضمن مجال 

  . الدراسة
  

دراسة إلى استقصاء األحوال الواردة في نصوص صحيح البخاري، وهدف الباحث في هذه ال
بها ، ثم تجاوز الدرس النحوي إلبراز الجانب احأصملها و واوبيان أنواعها و صورها و ع

  . الداللي المترتب على طبيعة التركيب اللغوي
  

نصوص ،  حيث تتبع األحوال الواردة في منهجاً وصفياً تحليلياً إحصائياًواعتمد الباحث 
فها و بيو صاحبها وعاملها ، ثم عمد الباحث إلى تحليل نوعها ن صحيح البخاري و عر 

طبيعة التركيب اللغوي من خالل النظر في بنية مفردة الحال والمعنى السياقي لتلك المفردة ، 
  . ذلك من أجل إلقاء الضوء على داللتهاو

  : نها  خلص الباحث إلى عدد من النتائج مالبحثوفي ختام 
 القاعدة وال سيما أنَّه صادر تأصيلضرورة االستدالل بنصوص الحديث النبوي الشريف في 

 حجة أولئك الذين رفضوا االستدالل بنصوص الحديث النبوي  ، و دحضعن أفصح البشر
فالقول وإن كان  . الشريف ، قائلين بأن اللفظ المروي هو لفظ الراوي  و ليس لفظ النبي

 رواة الشعر الذين احتجوا لفظ الراوي ، فإن هؤالء الرواة كانوا أوثق منالحديث هو 
 بكالمهم ، فلو أن ، وأدق منهم تحرياً و أوثق منهم ضبطاً ، و أكثرهم عرب يحتجبشعرهم
ل لفظ النبي أحدهم بد بلفظ من عنده مع تحريه إصابة المعنى بدقة لم يكن من المنكر أن 

  .يحتج بلفظه هو
الشريف يرتبط بمعنى بالغي  إلى أن التركيب اللغوي للحديث النبوي الباحثخلص و

  .، وهذا التركيب يتطلب في دراسته تحرياً في علوم اللغة و التفسيرإعجازي
 عن لفظ إلى لفظ آخر ، إنما كان لغاية معنوية إلى أن عدول الرسول كما وخلص الباحث 

دام الحال المشتقة إلى لفظ المصدر الواقع حاالً ، فلوحظَ أن مرادة ، ومن ذلك عدوله عن استخ
  .هذا العدول قد أفاد معاني مختلفة ، كما و أفاد وجوهاً إعرابية مختلفة



د  

  
يالئه إوصى الباحث بضرورة االتجاه إلى دراسة النص النبوي الشريف دراسة نحوية و و 

 أولئك الذين يرفضون االستدالل بنصوص و عدم األخذ برأي، أهمية كبيرة في تقعيد القاعدة 
  . الحديث النبوي الشريف



ه  

Abstract:  
 
Adopted by the Hadith of Sahih Al-Bukhari Sharif in the province of this 
study,"as in Sahih Al-Bukhari  grammatical and indicative; study was 
collected from three levels: I: Indigenizatio n Grammar to the subject of 
theoretical study and practical application of the second through the 
extrapolation of hadith in the Sahih Al-Bukhari, and extraction 
conditions, and the third level: The implications of significance in a 
statement on the nature of linguistic structure in the Hadith and the field 
of study. 
  
 
The goal of the researcher in this study is to explore the conditions 
contained in the texts of Sahih Al-Bukhari, and to show their kinds ; 
forms, and treated, and the owner. Then exceeded Grammar lesson to 
highlight the semantic effect of the seeds of the nature of linguistic 
structure.  
 
 
Adopted by the descriptive and analytical approaches, and sometimes 
used the statistical approach, where he followed the conditions 
contained in the texts of Sahih Al-Bukhari. He defined and showed their 
kinds; owners and its factor. The researcher had a trend to analyze the 
nature of linguistic structure by considering the structure of a single 
case, and the contextual meaning of those individual , in order to 
highlight the significance of a single case.  
 
 
At the conclusion of the study the researcher found a number of conclusions, 
including:  
Texts need to be inferred in the Hadith Sharif Takaed AlQaeda, in 
particular, and that articulated by the human, and rejected the argument 
of those who rejected the reasoning texts of the Hadith as-Sharif, saying 
that the word pronunciation is narrated and the narrator is not the word 
Prophet.  
 
 
Saying that though the modern term is the narrator, these narrators you 
were closer than the narrators, who protested With their poetry, and 
more accurate investigation of them and caught them closer, and most 
of them Arabs protesting their words, if one of them replaced prophets 
word with his own word by investigating cases where the exact meaning 
not argue that evil is the word.  
 
 
 
 



و  

The study concluded that the installation of a modern language is linked 
to the sense of Prophet Mohammad's miraculous rhetorical, and this 
requires the installation in his investigations in the science and 
language interpretation.  
 
The study concluded that the reverse of the Prophet the word $ word to 
another, it was up to the degree of moral, such as a reprieve from the 
use of derivatives as the source term effect off., It was observed that the 
reverse may be reported on different meanings, as reported, and faces 
different Iarabip.  
 
 
And by the need to boost the tendency to study the text of Prophet 
Mohammad's study of grammatical and giving great importance to 
govern the introduction of the rule and not the opinion of those who 
reject the reasoning texts of the Hadith Sharif. 



ز  

  ...مقدمة 
  

على أشرف الخلق و المرسلين سيدنا محمد بن م العالمين و الصالة والسالالحمد هللا رب 
  : عبداهللا أفصح العرب و أبلغهم وبعد 

لبخاري ، ويدرسه دراسة نحوية داللية ، إذ إن فهذا بحثٌٌ يتناول الحال في نصوص صحيح ا
الحال من األبواب النحوية الواسعة التي يختلط فهمها على الدارس ، ذلك لشبهها بغيرها من 

  .المنصوبات كالتمييز، و المفعول به ، و الظرف وغير ذلك
جانب  بأسلوب جمع بين الها  الحال في نصوص صحيح البخاري ، وتناولوهذا البحث قد جمع

النحوي النظري و الجانب التطبيقي العملي ، و تجاوز ذلك إلى الجانب الداللي للتركيب 
   .بحثاللغوي و النحوي في مجال ال

 الحديث النبوي الشريف ضمن واحد من أوثق الكتب البحث من كون ميدانه  أهمية هذاوتأتي
  .أال وهو صحيح البخاري

 هذا الموضوع رغبتي في تقديم بحث يتصل بالحديث النبوي الشريف الذي والدافع الختياري
يمتاز بالبالغة والفصاحة، أضف إلى ذلك عدم وجود دراسة نحوية داللية تتناول الحال في 

  . صحيح البخاري ، رغم ورود الحال بكثرة في نصوص هذا الكتاب 
 ، والكشف عن دالالت و يهدف هذا البحث إلى دراسة الحال في نصوص صحيح البخاري

هذه الحال ، وتركيباتها النحوية ، و الوصول إلى مجموعة من النتائج تكشف عن فصاحة 
  .الحديث النبوي الشريف و بالغته

 اقتصرت على الجانب النحوي فقط ، فال يكاد فقدأما الدراسات السابقة حول هذا الموضوع 
  دراسةةمن الناحية الداللية، فلم أقف على أييخلو كتاب نحوي من دراسة نحوية للحال ، أما 

  . تناولت الحال في صحيح البخاري دراسة نحوية داللية نحوية
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي ، فعرفَ ما ورد من مصطلحات تحتاج إلى تعريف معتمداً 

د الباحث  ، كما اعتموغيرها،  )س تاج العرو(، و  ) لسان العرب : (على معاجم اللغة مثل 
 فتح الباري (و, ) شرح صحيح البخاري (: على كتب تفسير الحديث النبوي الشريف مثل 

  .و غيرها )  عمدة القارئ (، و)  بشرح صحيح البخاري
 و دراسة ما أورده ، المنهج التحليلي في دراسة الجوانب الدالليةثم ثنّى الباحث باستخدام 

إتحاف الحثيث  (، و)  الكتاب :(أمات الكتب مثل النحويون، والبالغيون ، والمفسرون في 
 ، ) شواهد التوضيح ( ، و )شرح المفصل  (، و) بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث 

) معاني النحو (   ، و) التصوير الفني في الحديث الشريف( ، و) إعراب القرآن الكريم (و
  .وغيرها 



ح  

  

الدراسة، واستعان بالمنهج اإلحصائي في بعض وقد أعطى الباحث للسياق دوراً محورياًً في 
  .ن اإلحصاء لم يكن غاية في الدراسةأاألحيان، إال 

و تكمن الصعوبات التي واجهت الباحث في الوصول إلى المكتبات داخل الوطن لصعوبات 
 تكمن في الوصول إلى الكتب التي صدرت عن دور النشر كما والتنقل بين المحافظات، 

اً، وكذلك الوصول إلى المجالت المحكَّمة التي تصدر عن كليات الجامعات العربية حديث
  .العربية والمؤسسات العلمية

على مقدمة، و أربعة فصول، و خاتمة و ملحق باألحوال الواردة في وقد اشتمل هذا البحث 
 إلى مباحث ، فقسمه، )الحال المفردة:(صحيح البخاري ، حيث درس الباحث في الفصل األول

: والثالث  الحال المشتقة والجامدة ،: لثاني، وا بالمنصوباتته مفهوم الحال ، وعالق: األول
 و ، الحال المقارنة: الخامسو ،الحقيقية والسببيةالحال : الرابع، والحال المؤسسة و المؤكدة 

 و علساب ذلك الفصل بالمبحث اى ثم أنه، المصدر الواقع حاالً:لسادس وا، و المحكية،المقدرة
  .الذي تناول فيه الحال المتعددة أو المترادفة أو المتداخلة

وقد اتبع الباحث كل مبحث من المباحث السابقة بجانب تطبيقي من خالل نصوص صحيح 
  . البخاري 

، وقد جاء هذا الفصل في أربعة مباحث، )الجملة الحالية : ( وتناول الباحث في الفصل الثاني
درس : ة الحالية وصورها و شروطها ، و في المبحث الثاني درس فيه مفهوم الجمل: األول

 ،درس مسألة وقوع الفعل الماضي حاالً:  و في المبحث الثالث ،الرابط في الجملة الحالية
  . وأنهى هذا الفصل  بمبحث رابع جاء تطبيقاً عملياً للجملة الحالية من خالل نصوص البخاري

مفهوم :  األولمباحث،و قسمه إلى أربعة ) لحالصاحب ا( درس الباحث :الثالثوفي الفصل 
 تنكير صاحب الحال وغات س م:الثاني .  صاحب الحال ، وأنماط تعريفه ، و حكمه اإلعرابي
تيب الحال مع صاحبها، وتطبيق تر: الثالث . مع تطبيق على ذلك من خالل نصوص البخاري

  . على ذلك
أنواع : وقسمه إلى ثالثة مباحث ، األول) حال عامل ال( أما الفصل الرابع فقد اشتمل على 

ترتيب الحال مع عاملها من : العامل مع تطبيق على ذلك من خالل نصوص البخاري ، الثاني
 وتطبيق وجوب تقدمها وتأخرها على العامل ،  حيث جواز تقدمها و تأخرها على العامل و

 و , وحذف صاحب الحال،حذف عامل الحال: الثالث . لبخاريعلى ذلك من خالل نصوص ا
  .  على ذلكوتطبيق حذف الحال 

    
  



ط  

البيان في شرح (  و , )الكتاب : ( واعتمد الباحث على عدد من المصادر النحوية ، مثل 
، )  معاني النحو ( و,  ) الكافيه(و  ,)شرح المفصل (  ، و) األمالي الشجرية (  و  , )اللمع 

  . ومصادر و مراجع أخرى 
  

  .  التوفيق ، و أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه اهللا سبحانه و تعالىوأرجو من اهللا
  

  الباحث
 

 
 



 1

  الحال المفردة    :األولالفصل 

  مفهوم الحال وعالقته بالمنصوبات    :األولالمبحث 

  مفهوم الحال   :أوال

  عالقة الحال بالمنصوبات  :ثانياً 

  الحال المشتقة والحال الجامدة  :المبحث الثاني 

  شتقة الحال الم  :أوالً 

  الحال الجامدة  :ثانياً 

  الجانب التطبيقي  :ثالثاً 

  الحال المؤسسة والحال المؤكدة   :الثالثث المبح

  )المبينة  ( الحال المؤسسة   :أوال

  الحال المؤكدة  :ثانياً 

  الجانب التطبيقي  :ثالثاً 

 الحال الحقيقية والحال السببية   :الرابعالمبحث 

  

  الحال الحقيقية   :أوال

  الحال السببية  :ثانياً 

  الجانب التطبيقي  :ثالثاً 

  الحال من حيث الزمن   :الخامسالجانب 

  الحال من حيث الزمن   :أوال

  الجانب التطبيقي  :ثانياً 

  وقوع المصدر حاالً  :السادس المبحث 

  وقوع المصدر حاالً   :أوال

  الجانب التطبيقي  :ثانياً 

   الحالتعدد   :السابعالمبحث 

  المتعددة أو المترادفة أو المتداخلة الحال   :أوالً 

  الجانب التطبيقي  :ثانياً 
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 3

   :الحال المفردة: الفصل األول 
  

   : مفهوم الحال وعالقته بالمنصوبات : المبحث األول 

   : مفهوم الحال : أوال 

  .اللغوي واالصطالحي : سيقوم الباحث في هذا اإلطار بتوضيح مفهوم الحال من جانبين هما 
  :ددة منها ، ولها معاٍن متع)أحوال(بدليل الجمع )  حوَل ( مأخوذة من  : الحال لغةً

نيةُ اإلنسان ، وما هو عليه من خير أو شر ، أو ما يختص به اإلنسان وغيره من األمور المتغيرة ِك" 
وفي تعارف أهل المنطق . والحال يستعمل في اللغة للصفة التي عليها الموصوف . في نفسه وبدنه 

  )1("   حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة عارضة: لكيفية سريعة الزوال ، نحو
" وتعني . )2(" صروفه: الوقت الذي أنت فيه ، وتعني حاالت الدهر وأحواله " والحال تعني أيضا 

  .التٌّراب الَّلِّين الذي يقال له السهلة ، أو الطين األسود ، والحمأة ، أو الرماد
  )3 (" .والحال لحم باطن فخذ الوحش ، أو الِثقَُل ، أو امرأة الرجل

  : الحال اصطالحاً 
 مجموعةً من التعريفات ندرجها وجد الباحثبعد البحث والتنقير للتعرف على معنى الحال اصطالحا ، 

  : على النحو اآلتي 
ول به ، ولفظها نكرة وتأتي الحال وصفُ هيئة الفاعِل أو المفع " :جاء في اللمع البن جني -1

  )4(. "معرفة

 )5(" . المفعول به ، لفظاً ، أو معنى الحاُل بيان هيئة الفاعل أو " : وفي الكافية  -2

أو تأكيد عامله، أو . وصف فَضلَة مسوقٌ لبيان هيئة صاحبها ، أو تأكيده  " :وعند ابن هشام  -3
  )6(" . مضمون الجملة قبله 

ومن خالل المقارنة بين المفهومين االصطالحي و اللغوي ، يتضح لنا أن المفهوم االصطالحي قد ُأِخذَ 
  :ين محددين من معاني الحال وهما من معنَي

 .ما كان عليه ، وما هو فيه : ينةُ اإلنسان ، أي كِِ -1

  .الوقت الذي أنت فيه  -2
 هذه الحال قد وردت  وأن )7( .  أن الحال يجوز فيها التذكير و التأنيث لفظاً و معنىإلى ويشير الباحث

  )8( . القطع، والصلة، و خبر المعرفة، و المفعول فيهالخبر، و: عند أوائل النحاة بمسميات أخرى مثل
                                                 

 . الزبيدي ، تاج العروس ، مادة حول  )1(

 . الفراهيدي ، آتاب العين ، مادة حول  )2(

  . بن منظور ، لسان العرب ، مادة حول ا  )3(

   .116ابن جني ، اللمع في العربية ، ص   )4(

  .198 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ،   )5(

  .263 ابن هشام ، شرح شذور الذهب ،  )6(

  . 1/365  ينظر األزهري ، شرح التصريح على التوضيح ، (7)

  .190، الخليل، حعبد المسي,جورج:  ينظر )8(
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   :عالقة الحال بالمنصوبات :ثانياً 
  

  : عالقة الحال بالمفعول به  

 في بناء الجملة ، أضفْ إلى ذلك فضلتينيعقَد شبه بين الحال والمفعول به من حيثُ كونهما 
الحال شبه : "  ، يقول ابن جني فهما ال يأتيان إال منصوبين، اتحادهما في الحالة اإلعرابية

، ويؤيده في هذا الرأي ) 1("المفعول به من حيثُ إنَّها أسماء  منصوبة  جاءت بعد فعل واسم 
  )2(".ها فَضلَة جاءت بعد مضي الجملة إنَّه الحال بالمفعول من حيثُبشُ: "  حيثُ يقول الزمخشري

  
يمنَع من وجود افتراق بينهما ، وهذا االفتراق من إال أن هذا الشبه بين الحال والمفعول به ، لم 

  : زاويتين 
حيث إن المفعول به يضمر ويظهر ، أما الحال فال يجوز : من حيثُ اإلضمار واإلظهار  : األولى

إضمارها ، ألنَّها إذا ُأضمرت أصبحتْ معرفة ، والحال ال تأتي إال نكرة ألنَّها زيادة في الخبر 
  )3(. الخبر في األصل نكرة والفائدة ، و

 فعل المتعدي ، على خالف المفعولفالحال يعمُل فيها الفعل الالزم وال: من حيثُ العامل  : الثانية
أقبل عبد اهللا (  و ،)جاء زيد راكبا: ( به ، فإنَّه ال يعمُل فيه إال الفعل المتعدي ، ففي قولك 

  )4(.  وقد عِمال في الحال ،الزمان) أقبل ( و  ) جاء (  ، يالحظُ أن الفعلين) مسرعاً 
  
  :  عالقة الحال بالصفة  

  :يالحظُ أن هناك عالقة تَشابه قائمة بين الحال والصفة ِمن حيثُ 
  .فالحال يعمُل فيها عامُل صاحب الحال ، والصفة يعمل فيها عامل الموصوف : العامل  -1
  )5(. ورد منهما جامداً ُأول بمشتقفاألصل فيهما االشتقاق وما : االشتقاق  -2

  )6(.   من الحال والصفة جائز فيهما التعدد فكّل: التعدد  -3

الحال تأتي مفردة وجملة مع وجود الرابط الذي يربطها بصاحبها ، وهذا شأن الصفة : الصورة  -4
 )8(.  كما ويشترط في الجملة الواقعة صفة أن تكون خبرية ال إنشائية كجملة الحال )7(.أيضا 

  

  

  

                                                 
  .  116ص ,  اللمع في العربية ,  ابن جني  )1(

  . 61 الزمخشري ، المفصل في علم العربية ، ص  )2(

  . 218 ، آتاب البيان في شرح اللمع ، صابن جني: ينظر   )3(

  . 55 / 2ابن يعيش ، شرح المفصل ، : ظر  ين(4) 

 .  301 / 2السيوطي ، األشباه والنظائر في النحو ، : ينظر (5)  

  . 335 / 2ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، (6) 

 . 242الحلواني ، الواضح في النحو ، ص : ينظر   (7)

   .340، ص . ن . الحلواني ، م :  ينظر (8) 
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  : ولكن هذا التشابه القائم بينهما ال يمنع من وجود افتراق بينهما من حيث 
إن الصفة تُفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ، أما الحال فهي زيادة في الخبر، وإن لم يكن لالسم  -1

  )1(.مشارك في لفظه
2- اتصف بالإن نا الحال فهي م الصفة تدل على متبين هيئة صاحبها وقت وقوع عنى سابقا ، أم

  )2(. الحدث 

3- ا الحال فهي منصوبة إن3(.  الصفة تتبع الموصوف في إعرابها ، أم(  
  :عالقة الحال بالتمييز 

ا في الجوانب اآلتية م عالقة التشابه القائمة بين الحال والتمييز إنَّما تتمثل في تقاطعهإن: 

 .النصب -1

 بنكرة إاليكون   نكرة، والتمييز الإالتكون  الحال ال:"ه جاء في شرح كتاب سيبوي: التنكير  -2
يكون واقعاً في حال من أحوال ن أ ، فإن مجيئه يصلح)جاء زيد: (ومعناها متقارب، وذلك انَّك إذا قلت

جاءني : ( المقدرة، وإذا قلتْاألحوال، ميزت هذه الحالة من سائر )راكباً: (يمكن أن يكون له، فإذا قلت
 )4(".، بينت واحداً من األنواع الممكنة)رجالً: ( يكون من أحوال كثيرة، فإذا قلتأنيصلح ، )عشرون

فالحال تفيد التوضيح والبيان للهيئة ، والتمييز يفيد التفسير وإزالة            : التوضيح والتفسير   -3
 .الغموض عن المميز 

ومثال  )5(.ن الحال قد تَخْرج على هذا األصل أحياناً فتأتي عمدةً في الكالمإإال : كالهما فَضلَة   -4
الصالة أوُل ما فُِرضتْ ركعتين ، فأِقرتْ صالة : " ذلك ما جاء في الحديث  النبوي الشريف 

 .حال عمدة سدت مسد الخَبر) ين ركعت(  فكلمة )6( ".ِرضتْ صالة الحتمالسفر وُأ

  
  : أمور خمسةه  ينحصر في الفتراق واالختالف بينهما فإنَّأما ا

  

ن كال منهما قد يخرج عن إفاألصل في الحال االشتقاق ، وفي التمييز الجمود ، إال  :االشتقاق  -1
 )8( אא :، ومثال التمييز المشتق قوله تعالى)7(أصله ، فتأتي الحال جامدةً والتمييز مشتقا 

 )9( شاب: تمييز وهي مشتقة ، وقيل هي مفعول مطلق ألن معنى اشتعل أي ) شيباً (   فكلمة 

  

                                                 
 .  218ابن جني ، آتاب البيان في شرح اللمع ، ص : ر   ينظ(1)

  .293 / 2السامرائي ، معاني النحو ، :   ينظر (2)

   .219، ص . س . ابن جني ، م :  ينظر (3) 

  .351-2/350السيرافي، شرح آتاب سيبويه،   )4(

 . 273  ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص ؛ 218، ص .س.ابن جني ، م: ينظر   )5(

  .1/258البخاري ، صحيح البخاري ، : ينظر ) 6(

  .218، ص . س.ابن جني ، م: ينظر   )7(

  .4 /19مريم ،   )8(

  .5 / 3النحاس ، إعراب القران ، : ينظر   )9(
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فالحال يجوز فيها أن تتعدد وصاحبها واحد، أما التمييز فال يجوز فيه التعدد لمميز : التعدد  -2

 )1(.واحد

  
: ، كان المعنى  ) احكاًجاء زيد ض: ( عليها ، فإذا قلنا ) في ( يحسن دخول  الحال) : في(يرتقد -3

فإنَّه يتَضمن ) ن ِم( وإن لم يقبْل دخوِل . عليه) ِمن ( التمييز فيحسن دخول أما  .جاء في حال ضِحكِه 
ا نُضمنه أقبل خمسةَ عشر من رجل ، وإنَّم: ، فال نقوُل ) أقبل خمسةَ عشر رجالً : (معناها نــحو

 )2(. خمسةَ عشر ِمن الرجالأقبَل: فنقول ) ِمن ( معنى 

  
 )3(.الحال تأتي مفردة وجملة وشبه جملة، أما التمييز فال يأتي إال مفرداً: النوع  -4

  
بينتْ الهيئة التي ) مكتئباً ( ، فالحال ) أقبل سالم مكتئباً : ( ان الهيئة نحوالحال تأتي لبي: الغاية  -5

 ،)عندي رطٌل عسالً : (  عن الذات أو النسبة ، نحو بهاماإله يزيل جاء عليها سالم ، أما التّمييز فإنَّ
  )4(). رطل( عن المقدار اإلبهامأزال ) عسالً ( فالتمييز 

  

  : عالقة الحال بالظرف : رابعا 

في كل ) في(ا يتمثَُّل في اتحادهما في تقدير  إنَّم– ظرف الزمان - لعلَّ الشبه القائم بين الحال والظرف 
:  أي ) جاء زيد اليوم :(جاء في حال ركوِب ، وإذا قلت: ، أي ) جاء زيد راكبا :( لْتمنهما ، فإذا قُ
  )5(. وهذا دليل على التشابه بينهما ) في ( ففي كال الحالتين قدرتَ . جاء في اليوم 

  
  )6(". للحال بالظرف شبه خاص ِمن حيثُ إنَّها مفعول فيها   " الزمخشرييقول 

النحاةُ شَب الحال ال تبقى ثابتة بل تنتقل إلى حال أخرى ، وهذا وخَص ه الحاِل بظرف الزماِن ، ألن
  )7 (.شأن الزمن من حيثُ االنتهاء واالنقضاء

  
  
  

                                                 
 . 253 ينظر الصابوني ، اللباب في النحو ، (1) 

  . 270 / 2السامرائي ، معاني النحو ، :   ينظر (2)

 . 238م ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص ابن هشا:  ينظر (3) 

  . السامرائي ، المكان نفسه :   ينظر (4)

  .  55 / 1ابن يعيش ، شرح المفصل ، :   ينظر (5)

  .  61الزمخشري ، المفصل في علم العربية ، ص (6)  

 .ابن يعيش ، المكان نفسه :   ينظر (7)
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   : الجامدةالحال الحال المشتقة و   :الثانيالمبحث 
الحال مشتقة وأبين الحاالت التي تكون فيها , سأتناول في هذا المبحث الحال المشتقة والحال الجامدة 

  .ثم اتبع هذا المبحث بتطبيق عملي , والحاالت التي يمتنع فيها التأويل , وتأول مشتق 
  :الحال المشتقة : أوالً 

يعَئٍة ميالحال تأتي لبيان صفَِة ه التعبير معلوم أن ِتمه وتجسيده باستخدام الوصف عننٍة، وهذا البيان ي
  )1(. ن ذاٍت موصوفٍَة بحالٍة ما ، ألن الوصف هو تعبير عالمشتق

والغالب في الحال هو االشتقاق، وهذا االشتقاق إما أن يكُون من المصدر، وإما أن يكون ِمن االسم 
  )2( . غير المصدر ، كأظفر من الظُّفر ، ومستَحجر من الحجر ، ومستَنْسر من النَِّسر

إذن فحق الحال أن )3( ".شتقة ال جامدة ، وذلك أيضاً غالب ال الزم والحال تكون م: " يقول ابن هشام 
  تَكون مشْتَقَةً ، ولكنَّها قد تأتي جامدة ، والحال الجامدة منها ما يؤول ومنها ما ال يؤول 

  : الحال الجامدة : ثانياً

  :تُؤوَل الحال بمشتق في الحاالت اآلتية :   الحال الجامدة المؤولة بمشتق -1
 .شجاعاً كاألسد : ، أي ) كر علي أسداً : ( ،  نحو دلت على تشبيهإذا   -أ 

  )4(.متشافهين: أي ).كلمته فاه إلى في: ( نحو :، نحو إذا دلت على مفَاعلة  -ب 
  :وذلك على النحو التالي ) كلمته فاه إلى في (وقد اختُِلفَ في إعراب 

كلمته فاه إلى في ، وبايعته يداً بيد ، " :الكتاب جاء في  , على الحال )  هـ 180 ( نصبه سيبويه -1
  " . كلمته في هذه الحال : كلمتُه مشافهةً ، وبايعته نقداً ، أي : كأنه قال 
، كلمته وفوه إلى في: كلمتُه فوه إلى في ، كأنَّه يقوُل :وبعض العرِب يقوُل  : " أيضا في الكتابو ورد

، فال ) بعته يداً بيد: (وأما قولك  )5(...".كلمته وهذه حاله : الرفع على قوله كلمتُه وهذه حاله ، ف: أي 
، فال يجوز فيه إال ) كلمته فوه إلى في(بالرفع كما في : ، أي ) بعته يده بيد: (يجوز فيه أن تقوَل 

  )6(.النصب ، ألن المراد منه التعجيل ، وإن لم يكن بينهما قرب في المكان

ولكنَّه أراد أن خْبر أنَّه بايعه ويده في يده ،لم يِرد أن ي ،)بايعته يداً بيد : ( ما قوله وأ: " يه يقول سيبو
  )7(".، وال يبالي أقريباً كان أم بعيداً )  بايعته بالتعجيل : ( يقوَل 

  )8( .على الحال هو مذهب أكثر البصريين أيضاً ) كلمته فاه إلى في( ونصب 

                                                 
  . 180/3, مالك هداية السالك إلى ألفية ابن , التميمي : ينظر ) 1(

  . 249/2, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , السيوطي : ينظر ) 2(

 . 297/2, اوضح المسالك الى الفية ابن مالك , ابن هشام ) 3(

  .1/295, التصريح على التوضيح,األزهري: ينظر)4(

   .  391/1, الكتاب , سيبويه ) 5(

  . 61/1, شرح المفصل , ابن يعيش : ينظر ) 6(

  . .ن. م, سيبويه) 7(

   . 61/1, . س . م , ابن يعيش : ينظر) 8(
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، )1(حِذفَ الجار فَنُِصب : ، أي  ) من فيه إلى في( إلى أن أصلَه ) هـ215( ألخفش وذهب ا- 2
  ) .على عقدة النكاح(أي . )  )2אא : واستدل على ذلك بقوله تعالى 

  )3(.في فاه إلى ) جاعالً أو مالصقاً: (  ويرى الكوفيون نصبه على أنَّه مفعول لمضمر تقديره - 3
، ثم حِذفَ وصار العامُل ) جاعالً ( ، فيرى أنَّها حال نائبة مناب ) هـ377( أما أبو علي الفارسي- 4

  )4() . كَلَّمتُه(فيها 

ومن خالل هذه اآلراء يتضح لنا أن ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين أقرب إلى الصواب ، إذ 
   .ال داعي للتقدير والتأويل

 بما بعده ، فال يصح إتباعهومن ناحيٍة أخرى يرى ابن يعيش عدم جواز إفراد هذه األسماء ، بل يجب 
من  ، ألنَّك تقصد المشافهة ، والمشافهةُ ال تكون إال ) إلى في( حتى تقول ) كَلَّمتُه فاه :( أن تقول 

  .اثنين
  )5(). له حسابه باباً باباً بينْتُ ( ،  و )بايعته يداً بيد : ( ومثاله أيضا 

، )جند رجلَيِن رجلَيِنسار ال( و ، ) ادخلوا الدار رجالً رجالً  (: ، نحو إذا دلَّتْ على ترتيب  -ج 
  .مرتَّبين : أي

يذكر المجموع أوالً ، ثم يفص ِضِه مكرراً ، والمجموع وشرط هذا النوع أنعل هذا المجموع بذكر ب
. ، والحال هو مجموع اللفظين ) الجند ( في ادخلوا ، وفي الثاني ) واو الجماعة ( ول في المثال األ

  )6(.  واحٍد منها حاالكون المجموع حاال ، جِعَل كُّلوحين تَعذَر أن ي

ومثلما اخْتَلَفَ النحاةُ في إعراب الحال الدالة على مفاعلة ، اختلفوا كذلك في إعراب الجزء الثاني من 
  :  الدالة على ترتيب وذلك على النحو اآلتي الحال

 .إلى أنه مؤكد لألول) هـ310(ذهب الزجاج  -1

 إلى أنه منصوب باألول، وذلك ألن األول لما وقع موقع الحال )  هـ 377 ( و ذهب الفارسي -2
 )7( . جاز أن يعمل في الثاني

  . إلى أنه صفة لألول)هـ392(ذهب ابن جني  -3
د  أن الحال هو مجموع الكلمتين ، وذلك ألن مجموع الكلمتين يفيإلى) هـ400(وذهب أبو حيان -4

 مجموعهما ألنما قبله منصوبان بالعامل قبله ،ه و و الذي أختاره أنَّ:"وذكر أبو حيان.معنى الترتيب
  )8(". هو الحال

                                                 
   . 295/2, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , السيوطي : ينظر) 1(

   . 235/2, البقرة ) 2(

   . 61/1, شرح المفصل , ابن يعيش : ينظر) 3(

   . 296/2, . س . م , السيوطي : ينظر) 4(

   . 62/2, . س  . م , ابن يعيش : ينظر) 5(

   . 629/1, شرح ابن عقيل , ابن عقيل : ينظر) 6(

   . 295/1, التصريح على التوضيح , األزهري : ينظر) 7(

    .1558/3, ارتشاف الضرب , أبو حيان ) 8(
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5- ى مويرى السيوطي أنألنَّه لو كان توكيداً ألد ، ا أداه  نصب الثاني على التوكيد فيه نَظر
قبَل الطالب أ:( ومثال ذلك, ذلك  إذ يرى أن المعنى ال يحتمل، السامرائي   ذلكه فيويؤيد. )1(األول

  )2(.فالتوكيد هنا يمتنع ، ألنَّه ال يمكن أن يكون الطالب فرداً واحداً) فرداً فرداً
  . القصيدة بيتاً واحداً تكون، فال يمكن أن)حِفظتُ القصيدةَ بيتاً بيتاً : ( وكذلك لو قُلْتُ 

ادخلوا رجالً :(وذهب بعضهم إلى أن الثاني معطوف على األول بتقدير الفاء أو ثم ، فحين تقول -6
 )3().رجالً بعد رجل: (، أي ) ادخلوا رجالً فرجالً: (، كان التقدير ) رجالً 

حضر (:، كان معناه ) رجالًحضروا رجالً فَ: ( وقد رفض السامرائي هذا التقدير ، ألنَّك إذا قُلْتَ  
حضر الرجل : ( ، كان المعنى ) حضروا رجال ثُم رجال : ( وإن قلت ).الرجُل بعد اآلخِر بال مهلَة

، وهذا المعنى غير مراد ، ألن العرب لو أراداتْ ذلك )  بعد اآلخر وبين كل رجل وآخر مهلة 
لجاءت بالفاء أو ثُم.  

  

أحياناً ، ومثال ذلك قولك أضفْ إلى ذلك أن تَِنعمر ويسعكلمةً   : (  هذا التقدير قد ي قرأتُ الكتاب
يكون المعنى أنَّك قرأت الكتاب كلمةً بعد أخرى بال مهلة حتى أنهيته ، ) الفاء ( ، فعلى تقدير ) كِلمةً 

   .وقد يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراً  ، فيستحيل ذلك األمر بال مهلة
، فيكون فسك مهلةً لتقرأ بعدها كلمة أخرىكان المعنى أنَّك قّرْأتَ كلمةً ثم جعلت لن)  ثم (وإذا قّدرتَ 

  .يتفق في رأيِه مع أبي حيان السامرائي و .تراٍخ بعد كلِّ كلمٍة وهذا ال يكون 
  

   . )4( .و ذهب الجمهور إلى أن الكلمةَ األولى حال ، والكلمة الثانية حال ثانية  -7
ومن خالل استقرائنا لتلك اآلراء يالَحظُ أن ما ذهب إليه أبو حيان هو األقرب إلى الصواب ، وذلك 

  .ألن مجموع الكلمتين هو الذي يفيد الترتيب
  :  الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق  -2

  :تأتي الحال جامدة وال تؤول بمشتق وذلك في الحاالت اآلتية 
 : ال موصوفة، نحو قوله تعالى إذا كانت الح- أ  א   .)5(ه تعالى أيضاـ وقول: 

 .)6(  

  ).بعتُه مداً بدرهم: ( إذا دلت على سعر ، نحو - ب
  )8(.  : ، نحو قوله تعالى )7( إذا دلت على عدد- ج

                                                 
  .297/2, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , السيوطي : ينظر) 1(

   . 245/2, معاني النحو , السامرائي : ينظر) 2(

   . 297/2, . س . م , السيوطي : ظرين) 3(

   .  245/2-246, . س . م , السامرائي : ينظر) 4(

   . 17/19, مريم ) 5(

  2/12, يوسف ) 6(

 .29/2ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) 7(

   .142/7األعراف ) 8(
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، وشرطه تفضيل الشيء في ) هذا رطباً أطيب منه تمراً : (  إذا دلت على طور فيه تفضيل ، نحو -د
هذا في حال كونه رطَباً : زمن من أزمانه على نفسه في زمن آخر ، وبناء عليه يكون معنى المثال 

  .اً أطيب منه في حال كونه تمر
  

وزمن التفضيل يجوز فيه أن يكون ماضياً ، ويجوز أن يكون مستقبال ، وال بد من إضمار ما يدل 
  )1().إذا(، وإن كان مستقبال أضمرتَ ) إذ(على الزمن ، فإن كان ماضيا أضمرتَ 

 جعلته  شئتَضى ، وإن ِشْئتَ جعلتَه حينا قد مفإن. هذا بسراً أطيب منه رطباً: " جـاء في الكتاب
وإنَّما قال الناس هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل ، وإذ كان فيما . حينا مستقبال 

  )2(...."مضى

، لم ) أطيب منه تمراًهذا عنباً: ( وهذا الضرب يكون فيما يتحول من حال إلى حال آخر، فإذا قُلْتَ
  )3().هذا عنب أطيب منه تمر(ك لم يجز فيه إال الرفع يجز ، ألن العنب ال يتحول إلى تمر ، ولذل

، أو )هذا مالُك ذهباً: ( ،  أو نوعاً له، نحو)ك خاتماً هذا ذهب: (  إذا كانت فرعاً لصاحبها، نحو-هـ 
  )4(). هذا خاتمك ذهباً: (أصالً له ، نحو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
   . 60/1شرح المفصل , ابن يعش : ينظر) 1(

   . 400/1, الكتاب ,  سيبويه )2(

 .873/2 عبد المنعم مسعد  ، العمدة في النحو : ينظر ) 3(

    .85/3, جامع الدروس العربية , الغالييني : ينظر) 4(
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  : الجانب التطبيقي : ثالثاً

للحال المشْتَّقة في نصوص صحيح البخاري ، لُوِحظَ أنَّها وردت في مئتين ومن خالل االستقراء 
   : فجاءتوسبعٍة وسبعين موضعاً ، 

والذي نفْسي ِبيِدِه ما لَِقيك الشيطانُ قَطُّ سالكاً  ":   ومثال ذلك ما جاء في قوله ,: اسماً للفاعل  -1

كَفَج راً غَيفج لَكاً إال س1(".  فج(  
 رضي اهللا –حال نكرة مشتقة جاءت على صيغة اسم الفاعل ،  وصاحب الحال عمر ) سالكاً: (وله فق

  .عنه 
 رضي اهللا   –و من حيثُ الداللة يالَحظُ أن الحديث قد اشتمل على منْقَبٍة وفضيلة من فضائل عمر 

ء فإنَّه يخافُ الحق  وهي فضيلة الثبات على الحق ، فالشيطان بما ُأوتي من كيد وقوة إغرا–عنه 
  )2(.  خوفاً ورعباً– رضي اهللا عنه –ي األدبار ِفراراً من سبيل عمر وأهله ، ويولِّ

 –و من المفسرين من يرى أن الحديث محمول على ظاهره ،  وأن الشَّيطان يهرب إذا رأى عمر 
لتصوير الفني ، إذ إن وذهب آخرون إلى أن الحديث قد جاء على سبيل المثل وا . - رضي اهللا عنه 

 )3(.الطريق هو سبيل الحق و الخير و األمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و ليس بالطريق الحقيقي
  . و هذا هو الرأي األرجح

 فهو سلوك نظيف طاهر، سلوك اآلمر – رضي اهللا عنه –فهذه صورة فنية رائعة تكشف سلوك عمر 
)4(.د عن الغواية و وساوس الشيطانبالمعروف والناهي عن المنكر، و البعي

1  
  

بينما أيوب يغتِسلُ عرياناً فَخر عليِه جراد ِمن ذَهٍب ، فَجعلَ  " :  ومثال ذلك قوله : صفة مشبهة  -2
لَى وِعزِتك ولكن ال ب: في ثَوِبِه فَناداه ربه يا أيوب ، ألَم أَكُن أغْنيتك عما ترى ؟ قال  أيوب يحتثي

  )5(". َِغنى بي عن برِكتك

  . و صاحب الحال أيوب عليه السالم  )6(حال نكرة مشتقة على وزن فعالن،) عرياناً: (فقوله 
 فاهللا سبحانه )7( ِمن ذلك إباحة التعري في الخَلوة للغسل وغيره بحيثُ يَأمن أعين الناِس،ويستَدل

  )8(.ولم يعاتبه على االغتسال عرياناً،ب عليه السالم على جمع الجرادوتعالى عاتب أيو
 الحديثَ قد جاء على صورة قصٍة قصيرة سريعة ، فيها حوار وعقدةٌ ومفاجأةٌ ، وهذه  أنويالحظُ

  )9(. القصة تصور حب اإلنسان للمال وحرصه عليه ورغبته في االزدياد منه

                                                 
  .324 / 2البخاري ،  صحيح البخاري ،  .(1)

  . 223 / 14الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد السابع ، : ينظر .(2)

  . 54 / 7 ، ابن حجر ، فتح الباري: ينظر .(3)

 . 241ينظر الصباغ ، التصوير الفني في الحديث النبوي ، . (4)

   .  75/1,. س .م , البخاري ) 5(

   . 62/3العيني ، عمدة القارئ .) 6(

   . 142/3، المجلد الثاني ، . س .الكرماني ، م : ينظر ) 7(

   . 470/1 , .س . م , ابن حجر  : ينظر ) 8(

   .507، .  س .الصباغ ، م : ينظر ) 9(
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لما : روةَ عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبير قال ما حدث به هشام بن ع ومثال ذلك: اسم مفعول  -3
يا بني ، إنه ال يقتلُ اليوم إال ظالم أو مظلوم ، : وقف الزبير يوم الجمِل دعاني فَقُمت إلى جنِبِه فَقالَ 

  ) 1( ...."وإني ال أُراني إال سأُقْتلُ اليوم مظلوماً 
حال مشتقة جاءت على صيغة اسم المفعول ، و صاحب الحال الضمير المستتر ) مظْلُوماً : ( فقوله 

  ).سأقتُل ( في 
ويفْهم ِمن الحديث أن الزبير في يوم الجمِل ظن أنَّه سيقْتَُل مظْلوماً ، و بالفعل تَحقَّقَ ظَنُّه حيثُ قُِتَل 

 بقول الرسول له وقد – رضي اهللا عنه –ك بعد أن ذكَّره علي بن أبي طالب مغدوراً ، و حدثَ ذل
   فذكَر الزبير ذلك فانصرف عن القتاِل متوجهاً  )2(" لتُقاِتلَن عِلياً وأنتَ ظالم له : " وجدهما يضحكان 

وجاء بسيفه إلى علي، فقال   إلى المدينة ، فاتبعه ابن جرموز فقلته بموضع يعرف بوادي السباع ، 
  .بشِّروا قاتَل ابن صِفية بالنار: علي 

  
ِإنَّه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه ، ألن : أي ) ال يقتَُل اليوم إال ظالم أو مظلوم : (  وأراد بقوله 

 ألنَّها أوُل حرٍب  وقد خُصتْ هذه المقولة بيوم الجمل. كال الفريقين كان يتأوُل أنّه على الصواب 
  )3(. وقعتْ بين المسلمين

و يستَنْبطُ من الحديث منزلة الزبير عند نفسِه ، حيثُ كان واثقاً كُلَّ الوثوق باهللا مقبالً عليه ، راضياً 
  )4(. بحكمه مستعيناً به

 دوِوي  بَأي شيٍء سهل بن سعد الساعدي وقد سَألَه الناسما روي عنو مثال ذلك  :تفضيلاسم  -4
   النبي رحجِسلٌ "   : فقالغرِسه فيه ماٌء و فاطمةُ تيجيٌء بت به مني ، كان علي َأعلَم أحد ما بقي

هحرِبِه ج ِشيفَح ِرقفأُح ِصيرفأُِخذَ ح  ، م5( ". عن وجِهِه الد(  
  )6(). أحد(لـ"  الرفع على أنه نعت ويجوز فيه النصب على الحالية أو" اسم تفضيل  ) أعلَمُ: ( فقوله 

  . ، والذي أجاز ذلك أنه سبق بنفيلألصلقد جاء نكرة خالفا ) أحد(وصاحب الحال 
هو أنَّه أراد أن )  به مني ما بقي أحد أعلَمُ(ولعلَّ الغرض من استخدام سهل بن سعد لهذا التركيب 

 في غزوة أحد ، وأنَّه ما بقي أحد يساويه نَّبي يبين أنَّه أعلمُ الناس بهذه الحادثة ، حادثة جرح ال
  )7(. معرفةً بها

,  جامدة مؤولة بمشتق في مئة وموضعين فقد جاءت, أما الحال الجامدة الواردة في نصوص البخاري 
ة مؤولة بمشتق في الحاالت والحال تأتي جامد , وجامدة غير مؤولة بمشتق في واحد وستين موضعاً

  : اآلتية

                                                 
   .  284/2 , صحيح البخاري, البخاري ) 1(

   . 254/6, فتح الباري , ابن  حجر : ينظر ) 2(

   . 99/12-100, المجلد السادس , صحيح ابي عبداهللا البخاري , الكرماني : ينظر) 3(

   . 468/10, عمدة القارئ , العيني :  ينظر)4(

   . 67/1, .س . م , البخاري ) 5(

   .689/2،. س . ني ، م العي) 6(

   . 103/3، المجلد الثاني ، . س . الكرماني ، م : ينظر ) 7(
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أحياناً  ...  :  فقال يا رسولَ اِهللا كَيف يأتيك الوحي  "... : ومثال ذلك : على تشبيه اذا دلت -1

  )1("  ...وأَحياناً يتمثَلُ ِلي الملَك  رجالً... يأْتيني ِمثْلَ صلْصلَِة الجرِس 
لْصلَة يأتيني مشابها صوتُه ص :  ، أيحال جامدة دلَّتْ على تشبيه ، لذلك تؤول بمشتق) ِ مثَْل:(فقوله 

وتأويل الحال هنا بمشتق جاء من باب أن األصل في . الجرِس ، و يتمثل لي مشابهاً هيئة الرجل 
 مثل صلْصلة إتياناً:أيضاً ان يكون مصدراً أي ) مثل (  ويجوز في .الحال أن  تكون مشتقة 

  )2(.الجرس
لَةُ صوتٌ وقوع الحديد بعضهوالصلَةُوقيل .  على كل صوت طَنين قَِلط ، وُأ على بعِضلْصلْصالص 

 )3(. حفيف أجِنحة المالئكةوقيل هي صوتُ. صوت الملك بالوحي المذكورة في الحديث يراد بها 
 صوتٌ متدارك يسمعه وال يستَثٍْبتُه عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم ويستثبت فيتلقنه الصلْصلَةُو

 ه  من هذا الصوت هو أن يتفرغَ سمعولعل الغاية .ٍذ ويعيه ، ولعل هذا المعنى هو المقصود حنيئ
  )4(.وال يبقى فيه مكان لغير صوت الملَك وكذلك الحال بالنسبة لقلبه

  )5(. للرسول عليه الصالة والسالمتأنيساًوأما ظهور الوحي على صورة رجل فجاء 
يلة، الغاية ِلِك بالوحي بصوت قَرِع الجرِس ، و هي صورة فنية جم صوت الم وقد صور الرسول

ن أمر الوحي غيبي ال نعلمه وال ندرك حقيقته بوسائلنا البشرية العادية ، لذلك منها التوضيح ، حيث إ
  .  بشيء ملموٍس كي ندركه صوره الرسول 

والظهور بما شاء من الصور ، و فيه أيضاً وفي الحديث داللة على أن الملَك له قدرة على التَّشكٌّل 
كيف يأتيك (  كما ويستدل من قوله .)6(دليل على وجود المالئكة رداً على من ينكرهم من الملحدين 

   )7(.جواز سؤال العامي للعالم عن كيفية أخذه للعلم) الوحي 
  

ساعةُ حتى تأَُخذَ أُمتي بأخِذ ال تقٌوم ال"  : ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله  : إذا دلت على مفاعلة - 2
ومِن الناس إال : يا رسولَ اهللا ، كَفارس والروِم ؟ فَقالَ : فَِقيلَ . القُروِن قَبلَها ِشبراً ِبشبر و ِذراعاً ِبذراع 

8(". أولئك(  
  

  .حال جامدة مؤولة بمشتق) شبراً بشبر وذراعاً بذراع : ( فقوله 
  .األمة من الناِس: والقَرن . سار بسيرته: بأخِْذ فالن أي َأخَذَ فالن : يقال 

  بأن أمته ستتّبع المحدثاِت من األمور والبدع واألهواء كما وقع لألمم من قبلهم ، أخبرنا الرسول 
 الدين  وأن،وحذَر وأنذر في أحاديثَ كثيرٍة بأن اآلخر شَر ، والساعة ال تقوم إال على ِشراِر الناس

  .يبقى قائماً عند خاصٍة من الناِس ، وقد وقع معظم ما أنذر به
                                                 

   . 5/1, صحيح البخاري , البخاري ) 1(

   . 194/1, آوثر المعاني الدراري , الشنقيطي : ينظر) 2(

   . 98/1, ارشاد الساري , القسطالني ) 3(

   . 29/1,  االول المجلد, صحيح ابي عبداهللا البخاري , الكرماني ) 4(

   . 20/1, فتح الباري , ابن حجر ) 5(

   . 7/1, عمدة القارئ , العيني : ينظر) 6(

   . 10/1, المجلد االول , نور الحق الصبيح في شرح بعض احاديث جامع الصحيح , المالكي محمد بن يحيى : ينظر) 7(

   . 374/4, . س . م , البخاري ) 8(
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تِّباع اآلخرين واإلقتداء بهم في كل شيء إإشارة إلى  ) شبراً بشبر وذراعاً بذراع : ( وفي قوله  
 ه1(مما نهى الشرع عنه وذَم(ِة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصيِشد نوكناية ع ، .)2(  

لُّ أيضا من إخبار الرسول ويستَدتِه مستقبالً على نبوتِه وصدق رسالتِهوتأتي الحال  . عن أحوال أم
  . صريحاً متضمناً معنى المشتق جامدة مؤولة بمشتق وذلك إذا كانت مصدراً

ومثال ذلك ما جاء في قوله عليه الصالة  : اذا كانت الحال مصدراً صريحاً متضمناً معنى المشتق - 3
اللَّهم أسلَمت ع على شقِّك األيمِن ثُم قُل وءك للصالِة ثُم اضطَِجا أتيت مضجعك فَتوضأ وضإذ" : لسالم وا

وجِهي إليك وفوضت أمِري إليك وألجأت ظهِري إليك رغْبةً ورهبةً إليك ال ملجأَ وال منجا ِمنك إال 
3( "....إليك(  

مصدران ، ويالحظُ أن هذا التعبير الموجز قَد أفاد معاني متعددة ، وذلك ) رغبةً ورهبةً : ( فقوله 
راغباً ومرهوباً ، : يحتَِمُل الحالية أي ) رغبةً ورهبةً : ( فقوله . حين عِدَل عن الوصف إلى المصدر 

للرغبة :رهبةً ، ويحتمل المفعول ألجله أيترغبون رغبةً وترهبون : ويحتمل المفعولية المطلقة ، أي 
وهذه المعاني كلُّها مرادة ، وقد أفاد العدول عن الوصِف إلى المصدِر اتساعاً في المعنى  .والرهبة
  .ومبالغةً 

رغبةً في رفدك وثوابك ، وخوفاً من غَضِبك وِمن ِعقَابِك،  : أي  ) رغبةً ورهبةً : ( والمراد من  قوله 
ويستدل من )4(. ال بد له من االعتماد على اهللا في جميع أموره، واالستناد إليه واالستعانة بهفإالنسان 

 وح في النوم ، فيكون اإلنسانالر ضتُقْب عاء عند النوم، ألنَّه قّدوء و الدضالحديث أيضاً استحباب الو
  )5(. ِلقد خَتَم عملَه بالوضوِء والدعاِء وهما أفْضُل األعما

  :في الحاالت اآلتية  ؤولة بمشتق وذلكم الحال جامدة غير وتأتي
 رجالً ِمن األزِد يقَالُ له ماِلك سِمعت: روي عن حفص بن عاصم قال :ومثاله  :  دلت على عددإذا -1

 الثَ ا انصرف رسول اهللا  رأى رجالً و قد أقيمِت الصالة يصلِّي ركعتين فلَم أنَّ رسولَ اِهللا _بن بحينةَ  

   )6(."الصبح أربعاً الصبح أربعاً :  بِه الناس وقال له رسول اهللا 

منصوب على ) الصبح(و. حال جامدة غير مؤولة بمشتق ، ألنَّها دلَّتْ على عدد ) أربعاً : ( فقوله 
  َأتُصلِّي الصبح ؟: المفعوليه بفعل مضمر تقديره 

  

  .أفاد معنى اإلنكار وأعاده تأكيداً لإلنكار ) الصبح أربعاً الصبح أربعاً: (ستفهام في قوله واال
  .والِحكْمةُ من إنكاره عليه الصالة والسالم لذلك حتَّى ال يظَن وجوبها مع الزمِن

  

                                                 
   .  334/13-335, ري فتح البا, ابن حجر: ينظر) 1(

   . 2085/11, عمدة القارئ , العيني : ينظر) 2(

   . 68/1, صحيح البخاري , البخاري ) 3(

   . 120/11, .س . م , ابن حجر : ينظر) 4(

   . 69/2, . س . م , العيني : ينظر) 5(

    .160/1, . س . م , البخاري ) 6(
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ها عقب شروع اإلمام ، وذهب بعضهم إلى أن الِحكمةَ هو أن يتفرغ للفريضة من أولها ،  فيشرع في
وذكر آخرون أن سبب اإلنكار عدم . والمحافظة على مكمالت الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة 

  )1(.الفصل بين الفرض و النفل

بِعثت ِمن خيِر قُروِن بِني آدم :  " ومثال ذلك قوله أيضا قوله  : اذا دلت على طور فيه تفضيل-2

  )2(". حتى كنت من القرِن الذي كنت منهقَرناً فُقَرناً

والقرن هو الجيل . حال جامدة ال تؤول بمشتق ، ألنَّها وقَعتْ في طور فيه تفضيل ) قَْرناً :  ( فقوله 
. لى آخره  بِعثَ من خير القرون إذا فضلتها واعتبرتها قرنا فقرنا من أوله إفالرسول . من الناس 

  )3(.ه ثم قُرن الصحابة ثم قرن التابعينفَخَير القروِن قُرنُ

ما رواه عبداهللا بن عباس ومثال ذلك في الحديث النبوي الشريف   :اذا جاءت الحال موصوفة-3
  فجاءت امرأةٌ من خثْعم فجعل الفضلُ ينظر كان الفضلُ رديف رسول اهللا  :    قال –عنهما رضي اهللا

يا رسول اهللا ، إن فريضة اهللا : رف وجهه إلى الشق اآلخر   فقالت   يصإليها وتنظر إليه وجعل النبي 
نعم ، وذلك في :  أفأحج عنه ؟ قال –على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ال يثبت على الراحلة 

  )4(.حجة الوداع
، و ِمثُْل هذِه ) كبيراً ( ـحال جامدة غير مَؤولٍة بمشتق ، و ذلك ألنَّها وِصفَتْ ب) شيخاً : ( فقولها 

أن والدها قد َأسلَم و هو شيخٌ : أي ) شيخا كبيراًً : ( وأرادت بقولها ) .الحال الموطَِّئة ( الحال تسمى 
ويستَدُل من الحديث جواز  .كبير ، فوجب عليه الحج وهو ال يقِْدر على الحركة وال يثِبتُ على الراحلة

، وجواز حج المرأة العاجز الذي ال يقدر على الحركة، وأنَّه ال يعذَر بترك الحجج عن النيابة في الح
كما و يستَدُل من الحديث أن االستطاعة ال تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال .عن الرجل

  )5(. عليهوالبدن، فلو اختصت بالمال دون البدن لوجب على العاجز أن يشد على الراحلة ولو شقَّ
 النحاة من يرى أن الحال تكون جامدةً غير مؤولٍة بمشتق، وذلك فمن : إذا دلت الحال على تقسيم-4

  .ُأقسم الماَل عليهم أثْالثاً أو أخْماساً: إذا دلَّتْ على تقسيم، نحو

يفْت أبا تض" :نبوي الشريف ما رواه عباس الجريري عن أبي عثمان قالومثال ذلك في الحديث ال

  )6(."...يصلي هذا ، ثم يوِقظُ هذا: ، فكانَ هو وامرأته وخاِدمه يعتِقبون الليلَ أثْالثاً هريرة سبعاً

 أراد الداللةحال جامدة غير مؤولة بمشتق ، ألنَّها دلَّتْ على تقسيم ، ومن حيث ) أثالثاً :( فقوله 
  .يتنابون قيام الليل: وقوله يعتقبون أي .  به ضيفا نزلتُ: أي  ) تُفْيتض(  :بقوله

ومعنى الحديث أن أبا هريرة وامرأته وخِادمه كانوا يتنابون قيام الليِل كل واحٍد منهم يقوم ثلث الليل ، 
 )7(.فمن بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ اآلخر

                                                 
   . 182/2-183, فتح الباري , ابن حجر : ينظر) 1(

   . 391/2, صحيح البخاري , البخاري ) 2(

   . 143/14, المجلد السابع , صحيح ابي عبداهللا البخاري , الكرماني : ينظر ) 3(

   . 358/1, . س. م , البخاري ) 4(

   . 8/7, عمدة القارئ ,  ؛ العيني 459/3,.س . م  , ؛ ابن حجر 56/8المجلد الرابع , . س. م , الكرماني : ينظر) 5(

   . 423/3, . س . م , البخاري ) 6(

    .555/9, .س . م , ابن حجر : ينظر) 7(
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   : المؤكدةالحال الحال المؤسسة و  : الثالثالمبحث 

  .دة ِكَؤة ، ومسؤسال من حيث فائدتها إلى متقسم الح

  ) :نَةُبيالم(الحال المَؤسسةُ :  أوال 

  .وهي الحال التي تأتي مبينَةً وموضحة وال يستَفاد معناها إالّ بذكرها، وهي الغالبة
تي جاء عليها زيد، وال يستفاد  وموضحة للهيئة الحال مبينَةٌ) فراكبا (،)جاء زيد راكبا : ( و مثال ذلك

  .هذا المعنى إال بذكرها
  : الحال المَؤكِّدة: ثانياً 

وتأتي  )2(.، وهي ثابتة غير منتقلة)1(وهي الحال التي يستَفَاد معناها دون ِذكرها، وتأتي لغرض التوكيد

  :الحال المؤكدة على ثالِث صوٍر هي
 :ألفاد عاملها معناها ، ومثال ذلك قوله تعالىوهي التي لو لم تذكر :  مَؤكِّدة لعاملها - 1

.)3(  
  

جاء الناس : ( ، ومثال ذلك )4(وهي التي يستَفاد معناها من صريح لفظ صاحبها:  مَؤكِّدة لصاحبها - 2
 ).قاطبةً 

 

اسمية يكون المبتدأ والخبر و يشترط في هذه الحال أن تأتي بعد جملة : مَؤكِّدة لمضمون الجملة - 3
 والسبب في ذلك أن هذه الحال تأتي توكيدا للخبر بذكر وصف من أوصافه )5(.فيها معرفتين جامدين

ذلك ، ألن فالثابتة ، فلو كانتْ الحال فعال أو اسما مشتقا ، لم تُفدوص6(. الفعل ال ثباتَ له وال ي(  
  

تأتي بعد جملة ابتدائية و الخبر فيها اسم صريح ، و ال  ةوالحال المَؤكِّد: " جاء في شرح المفصل
يكون فعال وال راجعا إلى معنى فعل، ألن الحال هنا تكون تأكيداً للخبر بذكر وصف من أوصافه 

  )7(". الثابتة له ، والفعل ال ثبات له وال يوصف
  

  

                                                 
  .99 / 3، جامع الدروس العربية ،  الييني  غ ؛ ال518 / 2ابن هشام ، مغني اللبيب ، :  ينظر (1)

 .64/ 1ابن يعيش ، شرح المفصل ، :  ينظر (2)

    .71/ 4 النساء ، (3)

  . 265  ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص(4)

  .214 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، (5) 

 . 310 / 4المبرد ، المقتضب ، :  ينظر (6)

 . 1/65، . س.ابن يعيش ، م:  ينظر (7)
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  )1(".كد َؤف ويرعال يقع في هذا الوضع إال ما أشبه المعروف مما ي" وجاء فيه أيضا 
من ) العطفَ(، وتُالِحظُ أن ) أبوك( حال من ) عطوفا (فإن )  زيد أبوك عطوفاً :(فحين تقول 

  .الصفات المالزمة لألبوة
  

  )2(.حال غير مؤكدة ، ألنَّها صفة غير مالزمة لزيد ) قائماً( إن قولك ف،  )هو زيد قائماً: ( وأما قولك 
 ذكرتَ للمخاطب إنسانا أنك، فصار المعروف حاال ، وذلك )  هو زيد معروفا : ( وجاء في الكتاب 

انتبه له أو الزمه معروفاً ، فصار المعروف حاال ، كما كان المنطلق حاال : كان يجهله فكأنك قلتَ 
  : حيثُ قلتَ 

، وال ) معروفا( حين قلتَ )زيد( أن المذكور  أن تُوضِحك أردتَأنَ، والمعنى ) هذا زيد منطلقا ( 
 ألنَّه يعرف ويؤكد ، فلو ذكر هنا االنطالق ،يجوز أن تذكر في هذا الموضع إال ما أشبه المعروف

ح أنَّكان غير جائز  ، ألنال شك ، وليس ) : معروفا(ومعنى قوله . ه زيد وال يؤكِّده االنطالق ال يوض
  )3(".ماً ، ألن ذا مما يوضح ويؤكَّد به الحقومعلو. وكذلك هو الحق بينا . ذا في منطلق 

  

كدة إما أن تأتي مؤكدة ومقررة لمضمون الخبر، وإما أن تأتي دالة على َؤيالحظ أن الحال الم و
  )4(. مضمونه ومضمون الخبر

  

  :  منها دالالتوهذه الحال المؤكدة تفيد 

  ).أنا عمرو شجاعاً( و ،)أنا حاتم جواداً  ( :نحو الفخر، - 1
 ).أنت الرجل كامال ( :نحو لغيرك،التعظيم  - 2

 ). آكالً كما يأكل العبيدأنا عبد اهللا ( :نحو لنفسك،التصاغر  - 3

 ).هو المسكين مرحوماً  ( :نحو لغيرك،التصغير  - 4

 ).أنا الحجاج سفاك الدماء  ( :نحو التهديد، - 5

 )5().زيد أبوك عطوفا  ( :نحو ذلك،أو غير  - 6

  
  
  

  

  

  

                                                 
  .65 / 1 ابن يعيش ، شرح المفصل ، (1)

 .435 / 1الخوارزمي ، شرح المفصل في صنعة اإلعراب ، :  ينظر (2)

 .79-78 / 2 سيبويه ، الكتاب ، (3)

   .214 / 1 ينظر ، ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، (4)

 .2150 -214 / 1، . ن . ؛ ابن الحاجب ، م  310 / 4المقتضب ، , المبرد :  ينظر ) 5(
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  : طبيقي  الجانب الت:ثالثاً
 أنَّها قَد نيومن خالل االستقراء والتتبع للحال التوكيدية الواردة في نصوص صحيح البخاري ، تَب

  :جاءت على ثالثة أنماط 
 وقد وردت في أربعة وعشرين موضعاً، لصاحبها،أحاديث جاءت الحال فيها مؤكدة  :األولالنمط 

  :نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر
  
، ما أرادوا هلَكُوا جِميعاًلو أنا خرقْنا في نِصيِبنا خرقاً ولم نؤِذ من فَوقَنا ، فإنْ يتركُوهم و: فقالوا  "... - 1

  )1( ".وإنْ أخذُوا علَى أيدِيِهم نجوا ونجوا جميعاً

  

  ).نَجوا(وفي ) هلكوا(في ) واو الجماعة ( حال جاءت مؤكدة لصاحبها وهو ) جميعاً : (فقوله
 .جميع من ركب السفينة، إذ إنَّه بخرق السفينة تغرق ويهلك الجميع: أي) هلكوا جميعاً(و أراد بقوله 

الختصت النجاةُ باآلخذين ) جميعا(أن النجاة تكون للجميع، ولو لم يقل : أي) نجوا جميعاً : (وفي قوله 
  )2(.فقط

  

، )3( والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ، إذ إنَّها سبيل النجاةفالحديث فيه إيحاء باألمِر بالمعروِف
ور المجتمع  صويتضح ذلك من خالل الصورة الفنية الرائعة التي اشتمل عليها الحديث ، فالرسول 

 ,ن هؤالء الركاب مختلفون صالحاً وفساداًأبالسفينة التي تسير بركابها في بحر الدنيا لتقطعه ، إال 
 وجود المصلحين واآلمرين العصاة أمراً ال بد منه ، فإن ، وإذا كان وجود المفسدين ولوكاًفكراً وس

  .بالمعروف ضرورةٌ مِلحة
  

وفي هذه الصورة الفنية داللة على أن الحرية الفرديِة ليستْ مطْلَقة ، بل هي محدودة بمصلحة األمِة، 
ِمن المعاصي ، ألن ذلك يعرض كيان األمِة لالنهيار فليس المرء حراً في أن يصنع ما يشاء 

   )4(.والزوال
ويستشف من الحديث أن العامة تعذب بذنوب الخاصة ، واستحقاق العقوبة بترك األمِر بالمعروف 

  )5(. والنهي عن المنكر

2 -–א– قال  :كانَ قَريب نم الةُ فَقَامِت الصرضح ، بقي قومأ وضوتسجِد يالم اِر ِمنالد 

 ِبيالن فأُِتي هاِبعأص مفَض طَ فيه كَفَّهسبأنْ ي ضبخالم رغفص كفَّه عضٍة فيه ماٌء ، فَوارِحج ضٍب ِمنخِبم 
 )6(."ثمانون رجالً: كَم كانوا ؟ قال : فَوضعها ِفي المخِْضِب فَتوضأَ القَوم كٌلَّهم جِميعاً ، قلت 

  

                                                 
 .116 / 2البخاري ، صحيح البخاري ،  (1)

 .281 / 9العيني ، عمدة القارئ ، : ينظر  (2)

  .359 / 5ابن حجر ، فتح الباري ، : ينظر  (3)

  .429-427الصباغ ، التصوير الفني في الحديث النبوي ، : ينظر  (4)

  .59 / 11الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الخامس ، : ينظر  (5)

  .394 / 20س ، . البخاري ، م ) 6(
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وفي الحديِث إشارة إلى معِجزٍة ِمن  ).القوم ( حال جاءتْ مؤكدة لصاحبها وهو ) جميعاً(فقوله 
  :وللمفسرين في ذلك رأيان  وهي معجزة نبع الماء من أصابعه ،  أالمعجزات الرسول 

  .ألصابع وينبع من ذاتها الماء يخرج من نفس ا منهم من يرى أن :الرأي األول
  . الماء يكثر من ذاته فيفور بين أصابعه ومنهم من يرى أن :الرأي الثاني

ن نبع الماء من بين عظمه ولحمه إ ، إذ ونشير هنا إلى أن هذه المعجزة لم يسمع بها لغير نبينا 
ن الحجر معهود ومعروفٌ  بخالِف ودمه أعظَم في اإلعجاز من نبعه من الحجِر ، ألن خروج الماء م

  )1(.خروجِه ِمن بيِن اللحِم والدِم

أحاديث جاءت الحال فيها مؤكدة لعاملها ، وقد وردت في أحد عشر موضعاً نذكر منها  : النمط الثاني
  :على سبيل المثال 

ذَِك اُهللا ِمن عذاِب القَبِر ، أعا:  أنَّ يهِودية جاءت تسأَلَها فقالت لهاعن عائشة زوج النبي " روي  - 1
عائذاً   :   أَيعذَّب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول اهللا   رسول اهللا  – رضي اُهللا عنها –فسألت عائشةُ 
  )2(".باهللا من ذلك

فلم ، اًعائذأعوذ باهللا : محذوف، وكأنه قالحال نائبة مناب المصدر، مًؤكِّدة لعاملها ال) اًذعائ: (فقوله 
الذي يجيء على ) المفعول المطلق(ويجوز فيه النصب على المصدر . يذْكُر الفعل ألن الحال نائبة عنه

  )3(".أنا عائذٌ : عوفي عافيةً ، وروي بالرفع أي : مثال فاعل كقولهم
ذاب   منه دليٌل على أن حال عويستشف من الحديث أن عذاب القبِر حقٌ ، وفي استعاذِة الرسول  

وقيل إن أهَل السنِة مجمعون على اإليمان والتَّصديق بعذاِب القبِر ، وال ينِْكِره إال .القبر عظيم
تًِدعب4(.م(  

2- ..." الغالم فَقُلْت فُِجئْت ا أَِجدني مغَلَب فقال : ثَم ، إلي عجر خلَ ثُمفَد ، رمأذنْ لعاست : لَه كتقد ذَكَر
َصرفاً قال فَصنم لَّيتفَلما و توني: معدي 5(".إذا الغالم(  

  ) .ولَّيتُ(حال مؤكدة لعاملها ) منْصِرفاً (فقوله 
  

 واستدل بعض العلماء من صمته .  عليه النصراف بغير إذن من المستَأذَِنويفهم ِمن ذلك جواز ا
وفي عن صرفه إياه ،  بسكوت رسول اهللا –عنه  رضي اهللا –أن السكوت يحكَم به كما حكم عمر 

يأذن للسلطان أن صِرفَالحديث إشارة أيضا إلى أنْكُتَ، أو يس6(.، أو ي(  

ما ِمن موِلوٍد يولَد ، إال والشيطَانُ يمسه حين يولَد فيستهلُّ صاِرخاً ِمن "  :  عليه الصالة والسالم قال- 3

  )7(. " إياه ، إال مريم وابنهامس الشيطاِن

  

  

                                                 
 .313- 312 / 11العيني ، عمدة القارئ ، : ينظر ) 1(

  .247/  1البخاري ، صحيح البخاري ، ) 2(

 .655 / 2ابن حجر ، فتح الباري ، ) 3(

 320 / 5، . س . ينظر ، العيني ، م ) 4(

 . 364 / 3، . س . البخاري ، م ) 5(

 .299 / 9، . س .العيني ، م : ينظر ) 6(

 . 146 / 3، .س .البخاري ، م ) 7(
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  )2(. بمعنى صاح عند الوالدة)استهل(ن إإذ  ، )1()يستهلُّ(حال مؤكدة لعاملها ) صارخاً: (فقوله 

ويتضح من الحديث أن إبليس ممكن ِمن مس كل مولوٍد عند والدته ، لِكن من كان من عباد اهللا 
سالمخلصين لم يضره ذلك المِمن تِثنيعلى  أصالً ، واس يمس بالمخلصين مريم وابنها ، فإنه ذَه 

ه في لَشَّيطاِن يكون مبكراً ، وأن أمويتضح من الحديث أن بدء إغواء ال بينه وبين ذلك ، عادته فِحيَل
ينبغي أن تَفُوتَه تحقيق الكسب هو أمٌل كبير و واسع ، وهو إن لم يتمكن من الوسوسِة والمخادعِة  فال 

فُرصة اإليذاء لهذا الوليد العاجز الذي ال يدرك بعد شيئا من الدنيا ، لذا ال يتركه الشيطان بل يسارع 
  )3(.وينخَسه نخسةً مؤلمةً تجعله يبكي

أحاديث جاءت الحال فيها مَؤكِّدة لمضمون الجملة ، وفي هذا النطاق لمَ ِنقفْ إال على :  النمط الثالث 
 :  مثاالً  نذكر منهاأحاديثثالثة 

هذا رسول اهللا :  فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحِر الظهيرة قال قائلٌ ألبي بكر  ..." 

  )4(...". متقَنعاً

حال مؤكدة لمضمون الجملة االسمية ، وهذه الجملة معقودة من اسمين معرفتين ) متقنعا (فقوله 
  .جامدين
الرسول  تقنعوذكر أن  5(. للحاجة لم يكن عادة بل كان(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .132 / 7الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الثالث ، : ينظر ) 1(

 .244 / 6العيني ، عمدة القارئ ، ) 2(

  .248الصباغ ، التصوير الفني في الحديث النبوي ، : ينظر ) 3(

  .268 / 2البخاري ، صحيح البخاري ، ) 4(

  .268 / 7ابن حجر ، فتح الباري ، : ينظر ) 5(
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  ةُيِببالسالحال ة ويقيِقالحال الح : الرابعالمبحث 
  

من خالل القراءة في كتب النحاة والتأمل في العالقة التي تربط بين الحال وصاحبها ، لُوِحظَ أن هذه 
  :شرة ، وبناء على ذلك فقد جاءت الحال قسمين العالقة بينهما قد تكون مباشرة وقد تكون غير مبا

وهي التي تُبين هيئة صاحبها مباشرةً ، وترفع ضميرا مستترا فيها يعود على :  حقيقية  :أوالً 
  .صاحبها، وهذه الحال هي الغالبة

ضمير واستتر فيها ) زيد( حال تبين هيئة صاحبها ) ماشياً : ( ، فقولك )جاء زيد ماشيا : ( ومثال ذلك
  )1(. يعود على زيد) هو(تقديره 
ما تَُبين هيئة اسم ظاهر له عالقة بصاحبها صاحبها ،  وإنَّوهي التي ال تُبين هيئة :  سببية  :ثانياً

  ).ركبتُ الفرس غائباً فارسه : ( وترفعه ، ومثال ذلك 
الذي ) الفارس(بينت هيئة ) غائبا(، والحال ) غائب ( فاعل السم الفاعل ) فاِرسه ( حال ، و) فغائبا(

  .له عالقة واتصال بالفرس ، ال هيئة الفرس
وبينت هيئته ، وهذا ) سكانها ( حال رفعت فاعال ) فقائما ( ، ) مررتُ بالدار قائماً سكانُها : ( ومنه 

  ).الدار ( الفاعل اتصل به ضمير يعود على 
وبينت ) عشُّه(حال رفعت فاعال ) فمبتال ( ، ) ه انتفض العصفور من المطر مبتال عشُّ: ( ومنه أيضا 

  )2() العصفور(هيئته ، وهذا الفاعل اتصل به ضمير يعود على 
زعم الخليل أنَّه أخبر عن الحسن أنه وجب " مررتُ برجلٍ  حسنٍة أمه كريماً أبوها : " جاء في الكتاب 

  )3().رسه مكسوراً سرجهامررتُ برجلٍ  ذاهبٍة ف: ( وهو كقولك . لها في هذه الحال 
الحال السببية يالزم  لفظَومعلوم أن :  

      .التنكير- 3    .فراداإل- 2    .النصب- 1
  .المطابقة لما اتصل بضمير صاحب الحال في الجنس - 4

 حال سببية جاءت مطابقة في الجنس لما اتصل بضمير ) كريماً ( ففي المثال السابق يالحظ أن
  .فراد والتنكير والنصبت اإل، ولزم) أبوها (صاحبها 

هو رجُل صدٍق معلوماً ذاك أو معلوم : ( لكن جاء في كالم العرب ما يجيز الرفع و النصب، نحوو
  )4(.، فالنصب على الحالية والرفع على الخبر)ذاك 

  

هو رجُل صدٍق معروفاً صدقُه ، وإن شئتَ قلتَ معروفٌ ذلك ومعلوم ذلك، على : " جاء في الكتاب 
  )5(".ك ذاك معروفٌ وذاك معلوم قول

                                                 
 .  2/190أصوات العربية ونحوها وصرفها ، ؛ االنطاآي ، المحيط في 100 / 3ة،  ؛ الغالينيي، جامع الدروس العربي261/ 1األشموني ، شرح األشموني ، : ينظر  (1)

ي، م 191/ 2، .ن. ؛ االنطاآي ، م   319 / 2، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،    السيوطي:  ينظر   (2) اس حسن ،  100 /3 , ن .؛ الغاليني وافي  النحو ا   ؛  عب ،  ل

2 /315.  

  .92 / 2سيبويه ، الكتاب ،  (3)

  .139-138هادي نهر ، نحو الخليل من خالل الكتاب ، ص :  ينظر (4)

  .92 / 2، . س .سيبويه ، م  (5)
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  :تطبيقي الجانب ال: ثالثاً 

 لُوِحظَ أنَّها قَد وردتْ في سبعة أحاديث نذكر منها ,خالل تتبع الحال السببية في نصوص البخاريومن 
 بةًالخازنُ األِمين الذي يؤدي ما أُِمر بِه طي":على سبيل المثال ال الحصر قوله عليه الصالة والسالم 

فْسنِدِقينصتالم دأح 1("ه(  
يعِطي ما أُِمر ِبِه كاِمالً موفَّوراً طَيباً ِبه : الخاِزنُ المسِلم األِمين ينِفذُ  و ربما  قَالَ :" وفي رواية أخرى 

)")2ُنفْسه

  

هيئته ،  وإنما تُبين هيئة شيء له ، إال أنها ال تبين ) الخازن(حال ، وصاحبها ) طيبةً أو طيباً (فَكلمة 
  .، إذن فهي حال سببية) نفسه ( صلة وعالقة به وهو 

  
قد رفَعتْ اسماً ظاهراً مضافا إلى ضمير يعود على صاحب ) طيبةً أو طيباً (ويالحظُ أن هذه الحال 

وطابقت ما اتصل بغير  هذه الحال قد لزمت اإلفراد والتنكير ، كما ويالحظ أن) . نفسه(الحال  
مؤنثة إن أريد بها الروح ، و ) النَفْس ( و نشير هنا الى أن كلمة . صاحب الحال من حيث الجنس 

  )3(.مذكرة إن أريد  بها الشخص
  

أمالخازن ال حرية له في التصرف في متاع مواله إال ا من حيث الداللة فالحديث يشير إلى أن 
صف وتقيد للخازن بالمسلم وذلك إلخراج الكافر ، ووصف له باألمين وفي الحديث أيضاً و.بإذنه

 الحديث أيضا إشارة وفي 4) (.والثواب إلخراج الخائن ، وتقييد بالطيبة حتى ال يعدم النية فيفقد األجر 
  5 )(.سخاوة النفس وطيبها في عمل الخير  إلى فضل األمانة و

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .52 / 2البخاري ، صحيح البخاري ،  (1)

  .339 / 1، . س . البخاري ، م ) 2(

 .)َنَفَس (المنجد ، مادة : ينظر ) 3(

 .367 / 3ابن حجر ، فتح الباري ، : ينظر ) 4( 

 . 204 / 7خاري ، المجلد الثالث ، اني ، صحيح أبي عبداهللا البالكرم: ينظر ) 5(
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   :الحال من حيث الزمن : الخامسالمبحث 
   :الحال من حيث الزمن  :أوال 

من خالل االستقراء لنصوص الحال في كتب النحاِة ، لُوِحظَ أن الحال ِمن حيثُ زمنها تَنْقَِسم إلى ثالثِة 
  : أقسام هي 

 زمن الحال وزمن العامل يتحققان في وقت أي المقارنة لعاملها ، ومعنى ذلك أن:  الحال المقاِرنَة- 1
والحال المقارنة هي .فزمن الركوب هو نفس زمن المجيء" جاء زيد راكبا : "  ذلك واحد ، ومثال

  . الغالبة
  

  )1(وهي الحال التي يتحقق معناها بعد تحقق زمن عاملها): المستَقْبليةُ أو المنْتَظَرةُ (  الحال المقَّدرة- 2

   :وقد قرئ هذا الحرف على  وجهين :  " جاء في الكتاب    א א  א  
א  )2( بالرفع والنصب .  

  

منصوبة على الحال ) خالصةً(عند سيبويه مبتدأ ، وللذين آمنوا خبره ، و: هي : " قال السيرافي
  .والعامل فيها الالم على تقدير استقر وما أشبه ذلك

  

الحال مستصحبة ، فكيف تكون خالصة في يوم القيامة والتي هي لهم في الحياة الدنيا؟ : فإن قاَل قائٌل 
 بتقدير شيء الحال على كل حال مستصحبة ، وقد يكون الملفوظ به من الحال متأخراً: قيل 

  )  )3 : مستصحب ، كقوله تعالى
  

ادخلوها : م فيها الدائمة ، وليس ذلك في حال دخولهم ، وتقديره ما هو أقامتهوقد عِلم أن الخلود إنَّ
  )4(".وإنَّما يقع مثل هذا فيما عِلم و وِثق به. مقدرين الخلود أو مستوجبين الخلود 

  

  :قدرة في القرآن الكريم قوله تعالىومن أمثلة الحال الم א   אא א  
 .)5(  

، وذلك ألن الحلق والتقصير بعد الدخول وليسا حاالن مستقبليتان) مقصرين(و ) محلقين : (قوله ف
  ))6אאאא : ومنه أيضاً قوله تعالى.مقارنين له

  6)7(.حال مستقبلية وذلك ألن الخلود بعد الوعيد وليس مقارنَّا له) خالدين(فقوله 
  )8("مررتُ برجٍل معه صقر صائداً به" وجاء في الكتاب 

                                                 
 .19 / 2 العربية ونحوها وصرفها ،  المحيط في أصوات, األنطاآي  ؛2/241 السامرائي ، معاني النحو ،؛308 /1 األزهري ، التصريح على التوضيح ، :ينظر (1) 

   .17/32 االعراف،(2)

  .39/73لزمر ، ا (3)

 . .91 /2لكتاب ،  سيبوية ، ا(4)

  .48/27 الفتح ، (5)

  .9/68التوبة ،  (6)

  .242 / 2، .س. السامرائي ، م(7)

 .2/49، . س.م, سيبويه ) 8(
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لضمير وهي حال من ا. حال مقدرة وذلك ألن زمن الصيد غير مقترن بزمن المرور) صائداً (فقوله 
  .معه صقر مقدراً به الصيد: والمعنى ) معه(في ) الهاء (
  

نيتَبالحال المقدرة ومن خالل هذه األمثلة ي تْ عن األصل الذي من أجله ) المستقبلية ( أنجقد خَر ،
جاءت الحال ، أال وهو بيان هيئة صاحبها لحظة وقوع الحدث ، ولذلك قدر النحاةُ لهذه الحال كلمات 

  )1(.تعيدها إلى األصل وتحفظ لها معناها
  

 ، )3( وهذه الحال أنكرها األشموني)2().جاء زيد أمِس راكباً: ( نحو): الماضية(الحال المحكية - 3
  .ويبدو أن األشموني أنكرها ألنها مقارنة لعاملها ، فالركوب مقارن للمجيء

  
الحال من حيثُ زمنها إلى مقارنة ومستقبلة ، أما الحال و يتَِضح لَنا مما تَقَدم إجماع النحاة على تقسيم 

  .المحكية فَِمن النحاِة من ينكرها بحجة أن زمنها مقارن لزمن عاملها 
  

  : الجانب التطبيقي : ثانياً 

 ا الحالالمقارنة بكثرة ، أم ورود الحالوبعد االستقراء والتأمل في نصوص صحيح البخاري ، تبين 
  : ، نذكر منها على سبيل المثال اً موضعرشَ عدفقد وردت في أح) المقدرة(المستقبلية 

  )4(. "هذا جبريلُ جاء يعلم الناسَ  ِدينهم: ردوه فلم يروا شيئا فقال : ثُم أدبر فقالَ "...    - 1

، وذلك ألن جبريل ) مقَدرة (يةٌت حاال ، وهي حال مستَقِْبلَجملة فعلية وقع) م النَّاس دينهم لِّيع ( :فقوله
  )5(.لم يكن معلماً وقعت المجيء

حسن :(أن السؤاَل الحسن يسمى علماً وتعليماً ، وقد اشتهر قولهم) م النَّاسيعلِّ( ويستدل من قوله 
  .ماًسماه معلِّد  قَ، فمع أن جبريَل لم يصدر عنه غير السؤال ، فإن النبي ) السؤال نصفُ العلم 

  )6(. ويتَِّضح من الحديث أن الفائدة فيه قد قامت على السؤال والجواب معا

كانت بنو إسرائيلَ يغتِسلونُ عراةً ينظَر بعضهم إلى بعٍض ، وكانَ ":قال عليه الصالة والسالم  - 2

 موسى أن يغتسلٌ معنا إال أنه آدر ، فَذَهب مرةً يغتِسلُ فوضع واِهللا ما يمنع: موسى يغتسلُ وحده فقالوا 
ثَوبه على حجٍر فَفَر الحجر ِبثَوِبه ، فَخرج موسى في إثِْرِه يقُولُ ثوبي يا حجر ، حتى نظَرت بنو إسرائيلُ إلى 

  )".) 7ً ، وأخذَ ثوبه فَطَِفق بالحجِر ضرباواهللا ما بموسى ِمن بأٍْس: موسى فَقَالوا 

  )8 (.، وهي حال مستَقِْبلَيةٌحال جملة فعلية) يغْتَِسُل :( فقوله 

                                                 
 .2/192؛ األنطاآي ، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ،  . 2/297ابن الشجري ، األمالي الشجرية ، : ينظر .(1)

 .308/ 1ح ،  األزهري ، التصريح على التوضي(2)

 .261 / 1 األشموني ، شرح األشموني ، (3)

 .21 / 1 البخاري ، صحيح البخاري ، (4)

 .427 / 2 العيني ، عمدة القارئ ، (5)

  .151 / 1 ابن حجر ، فتح الباري ، (6)

 .75 / 1، . س. البخاري ، م(7)

  .60 / 3س ، . العيني ،م  (8)
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ويفهم من الحديث أن اغتسال بني إسرائيل عراةً ِبمحضٍر منهم كان جائزاً في شرعهم ، وإال لما 
 موسى عليه السالم ،  فكان يغْتَِسُل وحده آخذاً باألفضل أقرهم موسى عليه السالم على ذلك ، أما

1 (.واستحياء(  

  

و يستَنَبطُ من الحديث إباحةَ التعري في الخَلّوِة لالغتسال ، وجواز المشْي عرياناً للضرورة ، وجواز 
لعيب النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك ، من مرض أو براءة من عيب أو ثبات لهذا ا

  )2 (.كالبرص وغيره

  

ما رواه هشام بن عروة عن أبيه   فقد وردت في حديثين اثنين فقطْ، نذكر منهماوبالنسبة للحال المْحكية
  يصلَّي صالةَ اللَّيِل قاعداً  أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لَم تر رسولُ اللَّه – رضي اهللا عنها –عن عائشة 

تفكانقَطُّ  ح ن3(."…ى أس(  
  

  ) .قطُّ(حال محكية ، وذلك بدليل ظرف الزمان) قاعداً (فقولها 
 قد قيدتْ القُعود بصالِة الليل ،  وذلك لتُخِْرج – رضي اهللا عنها –ويفْهم ِمن الحديث أن عائشةَ 

  .الفريضةَ
  

 ابقاء على نَفِْسِه ليتمكَّن من إتماِم الصالِة ،   فعل ذلكفيدل على أن النَّبي ) حتى أسن ( :وأما قولها 
  )4  (.حيث كان ال يجلس عما يطيقه من ذلك

  
وخالصة ذلك أنَّه يجوز القعود في أثناِء صالِة النَّافلِةِ لمن افتتحها قائماً ، كما يباح له أن يفتَِتحها قاعداً 

  )5 (.ثم يقوم

                                                 
  .469 / 1 ،  فتح الباريابن حجر ،:  ينظر (1)

  .60 / 3العيني ، عمدة القارئ ، :  ينظر(2)

  .263 / 1 البخاري ، صحيح البخاري ، (3)

  .717 / 2، .س.ابن حجر ، م:  ينظر (4)

 .718 / 2، . س . ابن حجر ، م : ينظر (5)
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  : وقوع المصدر حاال : السادسالمبحث 

  :وقوع المصدر حاالً  : أوال

أن : ذهب النحاة إلى أن األصل في الحال أن تكون نفس صاحبها ، ومعنى كونها نفس صاحبها ، أي 
  .تكون وصفاً مشتقا حتى تَدلَّ على ذات موصوفه بصفٍة ما 

  

 أجاز ذلك إال أنَّها قد جاءتْ مصدراً على خالف األصل ، والمصدر يدلُّ على حدث مجرد ، والذي
  )1(.  هو أن المصدر يقع حاال كما تقع الصفة مصدراً 

  )2(".قم قائما: ويقع المصدر حاال كما تقع الصفة مصدراً في قولهم : " ورد عن ابن جني 
  

 متفقون على مجيء المصدر حاال ، وذلك فيما سِمع عن العرب ، ومن - نين وكوفيي بصري-  والنحاة
أتيتُه : (والتقدير) . كلمته مشافهةً(، و)لقيته فجأة وعيانا(، و )قلته صبراً( و ،)أتيتُه ركضا: (ذلك 

، ) قلتُه صابراً: (، إذا كان الحال من الهاء ، فإن كان من التاء فتقديره )قلته مصبورا(، و)راكضا 
وانتصبت ، فهذه المصادر وشبهها وقعت موقع الصفة ) كلمته مشافهةً(، و ) انلقيته مفاجئا ومعاي(و

  )3(".على الحال
  

قَد خالفهم في ذلك وأجاز القياس في المصدر الواقع حاال ، بشرط أن يكون ) هـ286(إال أن المبرد
أما إذا لم يكن من نوع ناصبه أو من تقسيماته فال . أتانا رجلةً وسرعةً ونحو ذلك : من نوع ناصبه 

  )4(.ما شابه ذلك لعدم السماعجاء ضحكاً أو بكاء و:  القياس ، فال يقال زيجو
  

 الوصف إلى المصدر فيما عنوحين تتأمل هذه المصادر من ناحية معنوية ، تجد أن عدول العرب 
ورد من أقوال مسموعة ، إنَّما جاء إلفادة معان جديدة ال تُستَفاد بالوصف ، ذلك أن الوصف يدل على 

حدث المجرد ، وهذا التجرد يكسبه معاني ليست في الحدث والذات ، علماً بأن المصدر يدل على ال
  :  الوصف ، و من هذه المعاني

دلَّ على حدث مجرد من ) سعيا(، فالمصدر ) أقبل أخوك سعيا: (ومثال ذلك قولك : المبالغة  - 1
 .الذات والمادة ، وهذا التجرد أكسبه المبالغة 

  
  

  :يد اتساعاً في المعنى ، فحين تقول إن العدول عن الوصف إلى المصدر يف: التوسع في المعنى  - 2
يفيد أكثر ) أقبل ركضاً : ( يفيد الحالية فقط ، أما إذا قلت ) ماشيا (فإن الوصف ) جاء خالد ماشياً( 

  .من معنى وغرض ، فقد يحتمل الحالية وقد يحتمل المفعولية المطلقة ، وكالهما أنت تريد 
  

                                                 
  . 191 / 3هداية السالك إلى ألفية ابن مالك ، : ؛ التميمي  . 632 / 1ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، : ينظر  (1)

 . 62ابن جني ، المفصل في علم العربية ،  (2)

  .44 ؛ يعقوب بكر ، نصوص في النحو العربي ، 59/ 2بن يعيش ، شرح المفصل  ، اينظر  (3)

  .  210 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، : ينظر  (4)
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 متعددة ، وذلك يتجد هذا التعبير الموجز قد أفاد معان، )   )1א  : وتأمل قوله تعالى
: يحتمل الحالية أي ) خوفاً وطمعاً : ( ، فقوله ) خوفاً وطمعاً (حين عدَل عن الوصف إلى المصدر 

تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً ، ويحتمل المفعول : خائفين وطامعين ، ويحتمل المفعولية المطلقة أي 
وهذه المعاني كلها مرادة ، فدل العدول عن الوصف إلى المصدر على . للخوف والمطمع : جله أي أل

  )2(.اتساع المعنى
  

  : وبالنسبة إلعراب هذه المصادر فقد ورد فيها تخريجات مختلفة 
ذهب سيبويه إلى أنَّها منصوبة على الحال ، وأيده في ذلك جمهور البصريين ، وهي عندهم مؤولة  - 1
  )3(. شتقبالم

وإنَّما نصبه ألنَّه . ثبت لك هنيئاً مرئياً ، وهنأه ذلك هنيئاً : هنيئا مريئا ، كأنك قلت : " جاء في الكتاب 
نيئاً مريئاً أو هنأه ذلك ثبت ذلك له ه: هنيئا مريئا ، كأنك قلت : ذُكر لك خير أصابه رجٌل فقلت 

  )4(".هنيئاً
  

  )5(.ة على المصدرية ، والعامل فيها محذوفوذهب المبرد واألخفش إلى أنَّها منصوب - 2
جاء زيد يمشي مشياً ، : ، ألن تقديره ) ماشيا: (جاء زيد مشيا ، إنِّما معناه : " جاء في المقتضب 

  )6(".لما دخله من المعنى) . قتله صبرا(، و ) ركضاً(، و ) جاء زيد عدواً(وكذلك 
على المصدرية ، إال أن الناصب عندهم الفعل المذكور والكوفيون يوافقون المبرد واألخفش في نصبها 

  )7(.بغت زيد بغتةً: عندهم في تأويل ) طلع زيد بغتةً : ( لتأوله بفعل من لفظ المصدر ، فقولك
  

 ،ٍضإتيان رك: ، أي ) جاء زيد ركضاً:( حذف مضاف ، نحو ىها مصادر علذهب آخرون إلى أنَّ - 3
  )8(.ذا سعي: ، أي ) جاء زيد سعياً: (ى حذف مضاف ، نحو وقال آخرون هي أحوال منصوبة عل

                                                 
  . 7/56 األعراف ، (1)

  . 251-2/250السامرائي ،  معاني النحو ، :  ينظر  (2)

  . 298 / 2السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، ؛245 / 1األشموني ، شرح األشموني ، :  ينظر (3)

 . 317 / 1ه ، الكتاب ،  سيبوي(4)

  . 211 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، :  ينظر (5)

 .312  / 4 المبرد ، المقتضب ، (6)

 . 632 / 1 عقيل ، شرح ابن عقيل ،  ؛ ابن؛245/ 1، . س.  األشموني ، م : ينظر  (7)

  . 298 / 2، . س . السيوطي ، م :  ينظر(8)
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  : الجانب التطبيقي :ثانياً 

ومن خالل االستقراء لنصوص البخاري لُوِحظَ أن الحال قد جاءت على صورة المصدر في ستٍة 
لى  اٌهللا تعا" :  يقول ما رواه أبو هريرة عن النبي وستين موضعاً  ، نذكر منها على سبيل المثال 

أنا ِعند ظَن عبِدي بي وأنا معه  ، إذا ذَكَرِني ، فَإنْ ذَكَرِني في نفْسه ذَكَرته في نفِْسي وإنْ ذَكَرِني 
  ً في مأل ذَكَرته في مأل خيٍر ِمنهم  ، وإنْ تقرب إلي ِبشبٍر تقَربت إليه ِذراعاً وإنْ تقرب إلي ِذراعا ،

بقَرلةًتوره هتيِشي أتمإليه باعاً ،  وإن أتاني ي 1(."ت(  

و يجوز فيه النصب على المصدرية ، ). مهروالً( وهو مؤول بمشتق ،مصدر وقع حاال) هرولَةً(:فقوله
هرولةإتيانأتيته :  على حذف مضاف ، أي اً يكون مصدرويجوز أن .  

  

اني جديدةً ال تستفاد بالوصف ، فالوصف يدل على  أفاد مع،وهذا العدول عن المشتق إلى المصدر
الحدث والذات ، أما المصدر فيدل على حدث مجرد ، وهذا التجرد أكسبه معاني منها المبالغة 

ومن حيث المعنى يالحظ  أن التقرب والمشي والهرولة قد جاءت على سبيل . والتوسع في المعنى 
 ورضا اهللا سبحانه وتعالى عن العبد وتضعيف األجر، المجاز ، فالهرولة كناية عن سرعة الرحمة

2 (. الثواب راجح على العمل ومضاعف عليه كماً وكيفاًوالغرض من ذلك بيان أن(  
  

 أتاني مسرعاً بالطاعِة ، أتيته بالثواب أسرع من نما أراد مهذا تمثيل وتشبيه ، وإنَّ: " يقول ابن قتيبة 
  )31(". و الهرولةى عن ذلك بالمشي إتيانه، فكنَّ

ويالحظ أن هذا الحديث القدسي يدلُّ على عظم كرم اهللا سبحانه و تعالى و رحمته بعباده ، فهو أكرم 
  .األكرمين ، وأرحم األرحمين

                                                 
  .394 / 4البخاري ، صحيح البخاري ،  (1)

  .567 / 13ابن حجر ، فتح الباري ، : ينظر (2)

  .203ابن قتيبة ، تأويل مختلف الحديث ،  : ينظر(3)
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  :تعدد الحال  :  السابعالمبحث
  :الحال المتعددة أو المترادفة أو المتداخلة : أوال 

 إال أن هذا األصل غير الزم،  ،)عدم التعدد(صاحبها اإلفراد ذهب النحاةُ إلى أن األصل في الحال و
فقد تأتي الحال متعددة وصاحبها واحد، أو واحدة وصاحبها متعدد من غير أن توجد قرينة ، وقد تتعدد 

  .ويتعدد صاحبها ، وهذا التعدد أي تعدد الحال قد يكون من باب الجواز
 والحال تشبه الخبر والنعت وهما يجوز فيهما التعدد، لذلك حكمه،وقيل إن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ 

  )1(.جاز أن تتعدد الحال

  

هذا زيد واقفاً : (األحوال يجوز أن تتعدد وصاحبها واحد بشرط أال يكون تضاد بينها، ومثال ذلك و
  ).ضاحكا متحدثا

  
 ،  فال يجوز التعدد إال إذا ُأريد )هذا زيد قائماً قاعداً : ( أما إن وِجد تضاد بين األحوال ، نحو 

، فكأنَّه ُأريــد ) هذا الطعام حلواً حامضاً : ( اشتقاق حال واحدة من الحالين جاز التضاد ، نحو 
  )2(. يدل على االثنين من الحالين حالكِبس، فَ) هذا الطعام مزاً : ( لقول ا

  

ا حاال من الضمير لمنصوب الثاني إمومن النحاة من يمنع تعدد الحال لصاحب واحد، ويجعلون ا
א:، ومثال ذلك قوله تعالى)4(ويسمونها بالحال المتداخلة )3(المستتر في الحال األولى 

א)5
1

ا أن يجعلوه منصوباً على أنَّه ، وإم)مذموماً (حال من الضمير المستتر في ) فمدحوراً ( ، )
  )6(.حال األولىصفة لل

  

 الفعل ال يعمل في حالين ، وذلك قياساً على ظرفي الزمان والمكان ، إذ إن وحجتهم في المنع أن
  )7(. جلستُ خلفك أمامك: وقوع الفعل الواحد في زمانين أو مكانين مختلفين محال ، نحو 

 قائما منك يوم لجمعة أحسنأنت يوم ا: واستثنوا من ذلك أفعل التفضيل ألنَّه يعمل في حالين ، نحو 
  )8(.الخميس قاعداً

  

                                                 
 .315 / 2الجوامع ، السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع : ينظر  (1)

  .56/2ابن يعيش ، شرح المفصل ، : ينظر  (2)

  .200 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، : ينظر  (3)

 .307 / 2عباس حسن ، النحو الوافي ، : ينظر  (4)

  .7/17 األعراف ، (5)

 .315 / 2، . س . السيوطي ، م : ينظر  (6)

 .200 / 1س ، . ابن الحاجب ، م : ينظر  (7)

 .155 / 1ابن عصفور ، المقرب ، : ينظر  (8)
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الحاُل واحدة ويتعدد ما تصلح له من غير وجود قرينة تعي تكون ن واحداً مما يصلح ، وفي مثل وقد
من النحاة من يمنع هذا األسلوب إلبهامه وخفاء الصاحب ضل أن تكون الحال لألقرب ، والحال يفَهذه 

  )1().  قابلت األخ راكبا: (الحقيقي ، ومثال ذلك 

  

وقد تأتي الحال متعددة وصاحبها متعدد ، فإن كان لفظها ومعناها واحد ، ثنيتها أو جمعتها بحسب 
: وتقول ). جاء زيد وعمرو راكبا وراكبا ( ، وال تقول ) جاء زيد وعمرو راكبيِن : ( فتقول . المقام 

  )2().راكبا راكبا وراكبا و ( :، وال تقول   )نجاء زيد وعمرو وبكر راكبي( 

  

لقيتُ زيداً : ( تُهما دون عاطف بينهما ، نحور، أي اختلف لفظهما ومعناهما ذَكَالحاالنأما إذا تَفَّرقَ 
وبالتأمل في هذا المثال نالحظ عدم وجود قرينة تربط كل حال بصاحبها، وللنحاة في ).مصِعداً منحدراً

  : هذا التركيب رأيان 
   حال من ) منحدراً(و) زيد(حال من ) فمصعدا (- المفعول بجنبه وتأخير حال الفاعل حال  جعل- 1
 . ، وحجتُهم في ذلك أن فصالً واحداً أفضل من فصلين) التاء( 
 
 )3(). لقيت منحدراً زيداً مصعداً : (  حال بجنب صاحبه ، نحو  جعل كل- 2

 
: ، ُأعِطيتْ كل حال لصاحبها الالئق بها تقدم أو تأخر ، نحو أما إذا وِجدتْ قرينةٌ تدلُّ على الحال 

حال من هند ، والقرينة في ) منحدرةً ( حال من التاء ، و ) فمصعداً . ( لقيتُ هنداً مصعداً منحدرةً 
  )4(. ذلك واضحة

 

ما بعده اسوذهب النحاةُ إلى جواز تعدد الحال بعطف وبدون عطف ، وإن العطف ُأعِرب ِجدماً  و
 فرحاً وعاد المنتصر).( فرحاً مسرعاًعاد المنتصر: (معطوفاً ، وال يصح أن يعرب حاال ، ومثال ذلك 

  )5(). ومسرعاً

  

وتعدا وجوب التعدد فيكون في موضعين د الحال فيما تقدم هو من باب الجواز ، أم : 

، )  إما قائماً وإما قاعداًاضرب زيداًَ( : ، نحو)إما(وذلك لوجوب تكرير ) إما(بعد الحال  إذا وقعت - 1
  ).سألقى عليا إما شاكرا وإما جاحدا(و
  )6(.جاءني زيد ال راكباً وال ماشيا: ألنَّها تكرر في األغلب نحو ) ال (  إذا وقعت الحال بعد - 2

  

  

                                                 
  .304 / 2عباس حسن ، النحو الوافي ، : ينظر  (1)

 .187 / 2األنطاآي ، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، : ينظر  (2)

  .200 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، : ينظر  (3)

  .226 / 3ية ابن مالك ، التميمي ، هداية السالك إلى ألف: ينظر  (4)

  .337 ، 304 / 2س ، .عباس حسن ، م : ينظر  (5)

 .335 / 2 ؛ ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، 200 / 1، . س. ابن الحاجب ، م : ينظر  (6)
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  : الجانب التطبيقي : ثانياً 

وص البخاري ، لُوحظ أنَّها قد وردتْ في مئة وعشرين ومن التتبع واالستقراء للحال المتَعددِة في نص
موضعاً ، وهذه األحوال منها ما تعدد دون عاطف ومنها ما تعدد بعاطف ، وفيما يلي بعض األحاديث 

  : التي توضح ذلك 
 إنكم : "  يخطُب على الِمنبِر يقول   سِمعت رسولَ اِهللا:  قال– رضي اهللا عنهما –عن ابن عباس - 1

  )1( . "مالقو اهللا حفَاةً عراةً غُرالً

  

 واحد وهو الضمير المتصل تعددت الحال دون عاطف ، ) رالً حفاةً عراةً غُ: (ففي قوله 
  .وهذه األحوال  تسمى باألحوال المتعددة) . كمإنَّ(في ) الكاف(
  

وتسمى بالحال , ) حفاة  ( األولىحاالً من الضمير المستتر في الحال ) عراة (  تكون أنويجوز 
 (  وكذلك الشأن بالنسبة للحال الثالثة  .األولى صفة للحال أنها تنصب على أنكما ويجوز , المتداخلة 

   ).غُرالً
   .و يالحظ أن كال الرأييِن جائز، إذ ال اختالفَ في اإلعراب ولكن االختالف في تقدير الصاحِب

 ،القيامة حفاةً بال خفّ أو نَعٍل ، وعراةً بال ثوٍب أو لباٍس ، وغُرالًفالحال أن الناس يحشرون يوم 
ه أي ِجلْدتَه ، وفي ذلك إشارة إلى أن النَّاس يحشرون رلَتُ لم يخْتَتَن وبِقيتْ معه غُواألغرل هو الذي

 حتَّى الغُرلة تكون معهم ، وفي ذلك  يرد له يوم الحشِرِمِهومن فَقَد عضوا من أعضاِء جس، كما خُِلقُوا 
  )2(.دليل على قُدرِة اهللا سبحانَه وتعالى وعظمِتِه

  

يا : فقال رجلٌ " انصر أخاك ظالماً أو مظْلوماً :"  قال رسول :  رضي اهللا عنه قال –عن أنس  -2
تحجزه ، أو تمنعه ِمن : "يف أنصره ؟ قال رسول اهللا ، أنصره إذا كان مظْلُوماً أفَرأَيت إذا كانَ ظاِلماً كَ

)3(". ذِلك نصره الظُّلِم ، فإنَّ

  

ظاهرهفالحديث ال تعد الحال الثانية د فيه مع أن ِطفَتْ بأو على الحال ) مظلوماً (  التعدد ، ألنع
  . يكون بطريق العطف د أال، و من شروط اعتبار التعد) ظالماً ( األولى

  

و يتَِّضح من الحديث أن نصرةَ الظالِم تكون بمنعه من الظلم ، وهذا من باب تسمية الشيء بما يؤول 
إليه ، وهو من وجيز البالغة ، فالظالم إذا تُِرك على ظُلِْمِه أداه ذلك إلى أن يقْتَص منه ، فالمنع له من 

  )4(. موجِب القصاص نصرة له

  

  

  

                                                 
 .187 / 4البخاري ، صحيح البخاري ،  (1)

  . 54 / 11 ؛ العيني ، عمدة القارئ ، 423 / 11  ؛ ابن حجر ، فتح الباري ، 11 / 14مجلد السابع ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، ال,  الكرماني : ينظر  (2)

  .287 / 4، . س .البخاري ، م  (3)

   . 18/5, . س . م ,  ؛ ابن حجر 18/10, المجلد الخامس , . س . م , الكرماني : ينظر  (4)
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  . الظُّلِم ومنْعِه ، ألن الظٌّلم مفسد للمجتمِع ومهلك لهى تَجنُّبفالحديثَ يحثُّ عل
من قام لَيلَةَ القَدِر إيماناً واحتساباً غُِفر   : "  قال عن النبي – رضي اهللا عنه –عن أبي هريرة  - 3

  )KKK.")1لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه

  

، وهذا التعدد كان بالعطف أيضا ، حيثُ عطف ) من(ففي هذا الحديث تَعددتْ الحال وصاحبها واحد 
، وهذا ال يتفق مع شروط تعدد الحال كما ) إيماناً(بالواو على الحال األولى ) احتساباً(الحال الثانية 

  . ذكرنا ، لذلك ُأعِربتْ الحال الثانية اسماً معطوفا
  

حافظة زائدة ومجاهدة  ِمن الحديث الحثُ على قيام ليلة القدر وبيان أن قائمها يتطلب منه مو يستَدلُّ
 المجاهد الذي يلتمس الشهادة بقصد إعالء كلمة اهللا تعالى ، فكال األمرين ه في ذلك شأنتامة ، شَأنُ

ن يكون قد شَرطَ أ ظم أجراً،  ، فالقائم ليلة القدر مــأجور و إن وافقها كان أعاًيتطلب مجاهدة وعناد
 بوعِد اهللا بالثواب عليها ، ومحتسبا وطالباً لألجِر ال لغَرٍض آخر من رياء أو نحوه قامها مؤمناً مصدقاً

  )2(.ينافي األخالق
  )3(.كما و يستَدلُّ ِمن الحديث أن األعمال إيمان ألنَّه جعل قيام ليلة القدر إيماناً

  
  

لَِقيت أبا ذر بالربذَِة وعلَيِه حلَّةٌ و  : عبةُ عن واِصل األحدِب عن المعروِر  بن سويٍد قالحدثنا شُ - 4
يا أبا ذر " : إني ساببت رجالً فعيرته بأمه فقال لي النبي : على غُالِمِه حلَّةٌ  فسألته عن ذِلك  فقالَ 

ك  امرؤ فيك جاِهليةٌ ، إخوانكُم خولُكُم ،  جعلَهم اُهللا تحت أيِديكُم ،  فَمن كانَ أخوه أعيرته بأمه ؟ إن
  )4( ".تحت يِدِه فَلْيطِْعمه مما يأْكُلُ ولْيلِبسه مما يلِْبس  ، وال تكلِّفُوهم ما يِغلُبهم فإنْ كَلَّفْتموهم فأعينوهم

و ) بالربذة ( قد اشتمل على ثالث أحوال متتالية وهي " ر العيني في كتابه عمدة القارئ أن الحديث ذك
           ة لبيان هيئة المفعول به ، وقد جاءتْ الحال األولى والثاني) وعلى غُالِمِه حلَّةٌ (  و) وعليه حلَّةٌ ( 
ِجْئتُ ماشيا وزيد :  قولك فغير ظاهر ، وهو نظير) وعلى غالمه حلَّة ( ، أما في الثالثة ) ذر أبا(

لقيت أبا ذر في حال : جئت في حال مشي وحال اتكاء زيد ، فكذلك التقدير هنا : ، إذ المعنى متكئ
ولكن من , ة وصاحبها متعدد  هنا جاءت متعددفالحال) 5(". كونه بالربذة وحال كونه غالمه في حلَّة 

  .حيث اإلعراب ال تعدد هنا بل هو من المعطوفات 
ِة هو لَِّة ، وهذا التساوي في لبس الحوفي الحديث إشارة إلى تساوي أبي ذَر وغالمه في لبس الحلِّ

  1)6(السبب في السؤال ، إذ إن عادة العرب وغيرهم أن تكون ثياب المملوك دون سيده 
  .ث حثٌّ على حسِن معاملَِة المملوك والِرفْق بهوفي الحدي

  

                                                 
  . 443 / 1البخاري ، صحيح البخاري ،  (1)

 .  4/665 ؛ القسطالني، ارشاد الساري ، 112 / 1ابن حجر ، فتح الباري ، : ر ينظ (2)

  .154 / 2الكرماني ، صحيح أبي عبد اهللا البخاري ، المجلد األول ، : ينظر  (3)

  . 16 / 1س ، . البخاري ، م  (4)

   .309 / 1العيني ، عمدة القارئ ،  (5)

  . 139 / 1األول ، ، المجلد .  س . الكرماني ، م : ينظر  (6)
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  الجملة الحالية    :الثانيالفصل 

مفهوم الجملة الحالية وصورها   :المبحث األول 

  وشروطها 

  الرابط في الجملة الحالية    :أوالً: المبحث الثاني

  وجوب ربط الجملة الحالية بالواو  :ثانياً 

  وامتناع الربط بالوا  :ثالثاً

  جواز الربط بالواو والضمير  :رابعاً

  وقوع الفعل الماضي حاالً  :المبحث الثالث 

  الجانب التطبيقي   :المبحث الرابع
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   :ةـيـالـــة الحــالجمل: الفصل الثاني 
وفي هذا الفصل سأتحدث عن الجملة الحالية مثلما وقعت الحال مفردة جاز فيها أن تقع جملة أيضا ، 

وأتبع ذلك بجانب تطبيقي من خالل نصوص صحيح , وشروطها , وصورها  , من حيث مفهومها
  . البخاري 

  :مفهوم الجملة الحالية وصورها وشروطها : المبحث األول 
نةً لهيئِة صاحبها، وهذه الجملة محلُّها ن الجملة الحالية هي الجملة التي تأتي موضحةً ومبيإقول أبداية 
  )2(.في حكم النكرة ، وصاحبها ال بد أن يكون معرفةً وهي نكرة أو )1(.النصب

  
  :  على صورتينت الجانب الصوري ، نالحظ أنها قد جاءوبالنظر إلى الجملة الحالية من حيثُ

  :حال جملة فعلية ، وهذه الجملة تكون مصدرة بفعل :  الصورة األولى 

  .مضارع مثبت - 1
 .مضارع منفي - 2

 .ماضي مثبت - 3

  .ماضي منفي - 4
  : وتكون. حال جملة اسمية : ثانية الصورة ال

  .مثبتة -1
  )3(.منفية -2
الشروطا من حيثُأم   ،فال بدتوافر الشروط اآلتية فيها  من :  
  :أن تكون جملة خبرية  - 1

هو بيان أن مضمون الحدث واقع وقت وقوع مضمون فأما سبب وجوب كون جملة الحال خبرية، 
  )4(.أن المجيء واقع وقت وقوع الركوب : ، أي)جاءني زيد راكباً: ( الحال، فمعنى قولك

وجدتُ  " ، واستدل على ذلك بقول النبي  )5(وقوع  جملة األمر حاال)  هـ207( أجاز الفراءو
في محل نصب  )  اُخْبر(، وهذا مخالف إلجماع النحاة ، وتخريج ذلك أن جملة )6(" تَقْلَْهاُخْبْر الناس  

و تقله بكسر . )7(" تقله اُخْبروجدت الناس مقوال فيهم : ال ، وتقدير ذلك لقول محذوف هو الذي يقع حا
الالم و فتحها من قاله و يقليه، و الهاء للسكت، و هي بمعنى البغض، و معنى ذلك أنَّك إذا جربتَ 

    )8(.الناس قليتهم و تركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم
  

                                                 
 . 186فخر الدين قباوة ، إعراب الجمل وأشباه الجمل ، ص :   ينظر (1)

 . 311 / 2عباس حسن ، النحو الوافي ، :   ينظر (2)

   . 238 / 3التميمي ، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك ، :   ينظر (3)

  . 211 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، :   ينظر (4)

  . 325 / 2السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، :  ينظر  (5)

  . 6/357إتحاف السادة المتقين، ,  الزبيدي  (6)

  . 349 / 2ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، :   ينظر (7)

 . 2/335العجلوني، آشف الخفاء و مزيل اإللباس، :  ينظر(8)
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  .)1( "ال تبيعوا الذهب بالذهب إال هاء وهاء: " السالم ومثال ذلك أيضا قوله عليه الصالة و
في محل نصب لقول محذوف ال ) هاء وهاء  ( ، وجملة )خُذْ (  بمعنىاسم فعل أمر) هاء (فقوله 
  )2(.حال

  

أن تخلو جملة الحال الفعلية المضارعة من حرف االستقبال كالسين ولن ونحوهما، وذلك للتناقض  - 2
إذ إن الغرض من الحال وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون  ")3(.بين الحال واالستقبال

 )4(".الحال
 
، فإن قيل يخَرج على )جاء محمد إن يسأْل يعط: (، فال يصح أن تقول  من أدوات الشرطأن تخلو - 3

  . وهذا هو  الرأي األصح)5(.فتكون الحال جملة اسمية)  جاء محمد وهو إن يسأْل يعط : (النحو اآلتي
  ألمدحن المخلص إن" "ها شرطية لفظا ال معنى ، ومثال ذلك وقد تقع جملة الشرط حاال بمسوغ أنَّ

6(.ه على كل حال والتقدير ألمدحنَّ"  غاب  حضر وإن(  
  

4 - الحال أو : جاز فيها وجهان  وقعتْ بعد معرفة غير محضة أن تقع بعد معرفة محضة ، فإن
א  :، ومثال ذلك قوله تعالى النعت  א  )7( ،  فجملة )يجوز فيها ) يحمل أسفارا

جاء مقترناً  بألـ الجنسية ، والمعرف الجنسي كالنكرة في  ) الحمار (الحال أو النعت ، ألن صاحبها 
  )8(.المعنى

  

  

لذي استدل          ومن النحاة من أجاز وقوع الحال من النكرة المحضة دون شرط ، ومنهم سيبويه ا
  )9().عليه مائةٌ بيضا (ـب

   )  )10א  :واستدل آخرون بقوله تعالى 

حال وليست صفة ، وذلك ألنها جاءت مصدرة بالواو ، والواو ال تعترض بين ) وهو خير لكم (فجملة 
فا لرأي الزمخشري الذي أجاز وقوع الواو بين الصفة ، خال)11(الموصوف وصفته على رأي الجمهور

  )12(.والموصوف لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف 

                                                 
  .2/32, صحيح البخاري ,  البخاري  (1)

 .349 / 2، . ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:   ينظر (2)

 . 212 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، :   ينظر (3)

 .310 / 1  األزهري ، التصريح على التوضيح ، (4)

 .655 / 1 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (5) 

 .311  /2عباس حسن ، النحو الوافي ، :   ينظر (6)

  . 5/ 62 الجمعة ، (7) 

  .112 / 2سيبويه ، الكتاب ، :   ينظر (8)

  .112 / 2، .  ن . سيبويه ، م :  ينظر (9)

  .216/ 2البقرة ،  (10)

 .3/35األنطاآي ، المحيط في أصوات العربية و نحوها و صرفها ، :  ينظر (11)

  .387 / 2الزمخشري ، الكشاف ، :   ينظر (12)
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يؤكده ما جاء في الحديث النبوي  – وقوع الحال بعد النكرة المحضة دون شرط –وهذا الرأي 
  )1 ( " . جالساً وصلى وراءه رجالٌ قياماً  صلى رسول اهللا" : الشريف 

  

زيد :(  الجملة بمبتدأ كانت خبراً ، نحو تعلقت تلكت به مبتدأ أو موصوال ، فإنأال يكون ما تعلق - 5
جاء الذي :(عراب ، نحو تعلقت بموصول كانت صلة له ال محل لها من اإل، وإن)ينظم الشعر

 )2(.صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب) أكرمته (، فجملة )أكرمته

  
 
6 - جملة الحال – وذلك لتحقيق االتصال بين الجملتين  تشتمل على رابط يربطها بصاحبها ،أن 

  )3(. وإال لكانت الجملتان منفصلتين ال صلة بينهما ولكان الكالم مفككا –والجملة السابقة لها 
  

  

  

  

  

  

   :الرابط في الجملة الحالية: أوالً : المبحث الثاني 

خبر عنه أو بالموصوف ، فإن ن الجملة الواقعة خبراً أو صفة تحتاج إلى رابط يربطها بالمأكما 
 أو ،وهذا الربط قد يكون بالضمير. الجملة الحالية كذلك تحتاج إلى رابط يربطها بصاحبها ويعود عليه

  )4(. أو بالواو  والضمير معاً،بالواو
  : الضمير  -1

  )5( ."وقف الخطيب يتكلم: األصل في الربط أن يكون بالضمير ، نحو " 

 أن يكون مذكوراً وذلك لتحقيق االتصال المعنوي بين الجملتين، جملة الحال وهذا الرابط األصل فيه
  .والجملة المشتملة على صاحب الحال 

  
.  ارتفع سعر القمِح كيلةً بخمسين   قرشاً" :قد يحذف جوازاً وذلك نحو) الضمير(إال أن هذا الرابط 

  .كيلة منه : أي 
  )6(."فهوم من السياقأنَّه م) الضمير(والذي أجاز حذف الرابط 

 المضارع المثبت الواقع حاال يربط بالضمير فقط ، وذلك ألن وذكر ابن الحاجب في الكافية أن
  )7(المضارع على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى 

  
  

                                                 
  .167 / 1 صحيح البخاري ،  البخاري ،(1)

 .3/351األنطاآي ، المحيط في أصوات العربية و نحوها و صرفها ، :  ينظر (2)

 .311 / 2عباس حسن ، النحو الوافي ، :  ينظر (3)

 .277 / 2ابن الشجري ، األمالي الشجرية ، :  ينظر (4)

 .217 الهاشمي ، القواعد األساسية للغة العربية ، ص (5)

  . 323 / 2س ، .  حسن ، م  عباس،(6)

  . 212 / 1ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، :  ينظر (7)
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  :الــواو  -2

  : وأما قوله عز وجل" فقد جاء في الكتاب ) إذ(هذه الواو عند سيبويه بمعنى 
    )1( ، َّهوه على أنه يغشيفإنإذ : في هذه الحال ، كأنه قال منكم وطائفة طائفةًما وج

  )2(".ما هي واو االبتداء ما جعله وقتاً ولم يِرد أن يجعلها واو عطفٍ  ، وإنَّطائفةٌ في هذه الحال ، فإنَّ

  

لربط بالواو خاص بالجملة الحالية دون الجملة الواقعة خبراً ، وذلك ألن  الحال يجيء فضلة بعد وا
  )3(.تمام الكالم 

  

ويجوز إخالء هذه الجملة عن الراجع إلى ذي الحال إجراء لها مجرى الظرف  " الزمخشريوذكر 
  )4().لقيتك والجيش قادم(، و) أتيتك وزيد قائم: (النعقاد النسبة بين الحال وبينه ، تقول 

  
وجاء في شرح المفصل أن سبب االستغناء عن الربط بالضمير هو أن الواو أغنت عنه وربطت ما 

  )5(.وقد يجتمع الضمير مع الواو وذلك لتأكيد ربط الجملة بما قبلها. قبلها بما بعدها 
  

فاعلم " ال أخرى تَضمها إلى ما قبلها  بها لقصد استئناف ح اإلعجاز أن هذه الواو يؤتىوجاء في دالئل
رها ، دأن كل جملة وقعت حاال ثم امتنعت من الواو ، فذاك ألجل أنَّك عمدتَ إلى الفعل الواقع في ص

فضممته إلى الفعل األول في إثبات واحد ، وكل جملة جاءت حاال ثم اقتضت الواو ، فذاك ألنَّك 
تضمها إلى الفعل األول في اإلثبات مستأنف بها خبراً ، وغير قاصد إلى أن .  

  

، في أنك ) جاءني زيد مسرعا: (كان بمنزلة قولك ) جاءني زيد يسرع : (نَّك إذا قلت أ: وتفسير هذا 
:  راً واحداً ، وتريد أن تقول تثبتُ مجيئا فيه إسراع ، وتصل أحد المعنيين باآلخر ، وتجعل الكالم خب

  .. . ) الهيئة جاءني كذلك ، وجاءني بهذه( 
كان المعنى على أنَّك  ،) على كتفههرأيت زيداً وسيفُ( و ،)جاءني وغالمه يسعى بين يديه: (وإذا قلت 

، )  الغالم بين يديه لسعي(بدأت فأثبتَّ المجيء والرؤية ، ثم استأنفت خبراً ، وابتدأتَ اثباتاً ثانيا 
ستئناف اإلثبات احتيج إلى ما يربطُ الجملة الثانية ولكون السيف على كتفه ، ولما كان المعنى على ا
العلم حسن (  و،)زيد منطلق وعمرو ذاهب : ( باألولى ، فجيء بالواو كما جيء بها في قولك 

  ).والجهل قبيح 
وتسميتنا لها واو الحال ال يخرجها عن أنتكون م 6(". بة لضم جملة إلى جملة لَتَج(  

                                                 
  .154/ 3آل عمران ،  (1)

  .90 / 1 سيبويه ، الكتاب ، (2)

   .211 / 1ابن الحاجب ، الكافية ، :  ينظر (3)

 .64الزمخشري، المفصل في علم العربية ، ص  (4)

 .65 / 2ابن يعيش ، شرح المفصل ،  :  ينظر (5)

 .214 – 213 الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ص (6)
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  : الية بالواو  وجوب ربط الجملة الح:ثانياً 

  :هناك حاالت تجب فيها الواو رابطا وهذه الحاالت هي 
 إذا كانت الحال جملة اسمية خَلَتْ من الضمير الذي يربطها بصاحبها، فالواو واجبة وذلك لتحقيق - 1

ا هوحتى ال يظن أنَّ مستقٌل بنفسه مالربط ما بين جملة الحال والجملة السابقة للواو، إذ إن الجملةَ كال
، جملة اسمية وقعت )واألمير راكب( ،فجملة)جاء زيد واألمير راكب: ( ومثال ذلك. جملة مستأنفة

  )1(.حاال، والواو هنا ال يجوز حذفها وذلك لخلو جملة الحال من ضمير يربطها بصاحبها
 " واو"ء بغير   أما إذا كانت الحال جملةً اسميةً خبرها شبه جملة تقدم على المبتدأ، كَثُر فيها أن تجي

  : ومثال ذلك قول بشار, استغناء بالضمير 
  )2(אאא−1

  
 :وبعض العرِب يقول " ما جاء في الكتاب ومنه  ، )3( الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك وقد تَتْرك

)كلمته فوه إلى في ( أي كلمته وهذه حاله كلمتُه و: ، كأنه يقول ، فوه إلى في.")4(  
وذلك لوجود . ا ابن يعيش فيرى أنَّه ال شذوذ في ذلك وأم. فسيبويه اعتبر حذْف الواو هنا من الشواذ 

  . وهو الرأي األرجح )5().فوه (الرابط في الجملة وهو الضمير في 
  

  )6(.)سافرتُ وأنا خائفٌ: ( ك  إذا كانت جملة الحال اسمية مصدرة بضمير صاحبها ومثال ذل- 2
: ومثال ذلك قوله تعالى " )7(إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها مضارع مثبت مقرون بقد  " - 3

א .)8(  
ثبتة كانت أم منفية ، وفي هذه  إذا كانت جملة الحال ماضوية غير مشْتَِملَة على ضمير صاحبها م- 4

  الحالة تجب ) ( مع الواو في الماضي المثبت ومثال ذلك ) قَد : و ،)بلغتُ المدينةَ وقد بزغَ الفجر 
  )9().رحلتُ عن المدنية وما بزغَ الفجر(

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .69 / 2ابن يعيش  ، شرح المفصل ، :  ينظر (1)

  .3/49, الديوان, ابن برد(2)

 .203الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ص :  ينظر (3)

 . 391 / 1 سيبويه ، الكتاب ، (4)

 . 67 / 2 ، .س. ابن يعيش ، م :  ينظر (5)

   . 295غاني ، الموجز في قواعد اللغة العربية ، ص األف:  ينظر (6)

  .350 /2ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، (7) 

  .5/ 61 الصف ، (8)

   .218الهاشمي ، القواعد األساسية للغة العربية ، ص :  ينظر (9)
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  : امتناع الربط بالواو : ثالثاً 

  :اآلتيةتمتنع واو الحال ويتعين الربط بالضمير وذلك في الحاالت 
 ).جاء زيد يضحك : (  إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت غير مقترن بقد، نحو- 1 

  )1(.في محل نصب على الحال والرابط فيها الضمير وجوبا) يضحك(فجملة 
وذكر ابن الحاجب أن السبب في امتناع الربط بالواو في المضارع المثبت ، أن هذا المضارع بمنزلة 

  )2(.الفاعل لفظا ومعنى ، فال يكون الربط إال بضمير كاسم الفاعل اسم 
  . وورد هذا المضارع المثبت مسبوقا بالواو كما في قول عبد اهللا بن همام السلولي

2−)3(  
أويل ذلك يكون على إضمار مبتدأ بعد مضارع مثبت سبق بالواو خالفاً للقاعدة ، وت) وأرهنُهم (فقوله 

، أي أن الحال قد جاءتْ جملة ) وأنا أرهنهم : ( تكون خبراً له والتقدير ) أرهنهم (الواو ، وجملة 
  )4(.اسمية

  )5(". الواو عاطفة ، ال حالية ، والفعل بعدها مؤول بالماضي : وقيل " 
  .هي الحال  ) وأنا أرهنهم (واألرجح هنا أن تكون الواو للحال ، والجملة االسمية 

  

،  ))6א :مضمون الجملة قبلها ، نحو قوله تعالى لإذا كانَتْ جملةَ الحال مَؤكَّدة -2
  )7(.)ذلك الكتاب(الجملة السابقة لها ، جملة حالية مؤكدة لمضمون )  ال ريب فيه : ( فقوله تعالى

نَّه ذهب أو مِرُألكْ: (العاطفة ،ومثال ذلك ) أو ( بـفعلية فعلها ماٍض متلو إذا كانت جملة الحال - 3
  . جملة حالية ماضوية عطف عليها جملة أخرى بأو ، لذلك لم تقترن بالواو) ذهب (فجملة ).  مكثَ

 :  ، ومثال ذلك قوله تعالى )8(إذا كانت جملة الحال اسمية عطفت على حال أخرى- 4
 .)9( 

، والرابط الضمير ، وامتنعت الواو ) بياتا ( ، حالية عطفت على الحال السابقة ) وهم قائلونأ(فجملة 
  )10 (.حتى ال تجتمع مع حرف العطف

א:إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها مضارع منفي بما أو ال ، ومثال ذلك قوله تعالى -5
אא  .)11( وقولك ) :12().عهدتك ما تكذب(  

                                                 
 .656 / 1ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، :  ينظر (1)

 .2/318 , شرح االشموني, األشموني ؛ 402 / 1أمالي ابن الحاجب ، ب ، ابن الحاج:  ينظر (2) 

   .2/651, الشعر والشعراء,   ابن قتيبة(3)

 .656 / 1،  .س.  ابن عقيل ، م؛ .ن. م , األشموني :  ينظر (4)

  .256 / 1،  .س.  األشموني ، م(5)

  .2/2 البقرة ، (6)

 .  658 / 1، . س . ابن عقيل ، م :  ينظر (7)

 .346 / 3التميمي ، هداية السالك  إلى ألفية ابن مالك ، :  ينظر (8)

  .4/ 7 األعراف ، (9)

  .248 / 3،. س. التميمي ، م:   ينظر (10)

 .20/ 16 النحل ، (11)

 .133 أمين علي السيد ، في علم النحو ، (12)
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ما صاحبتُ أحداً إال زيد : ( سواء أكانت جملة اسمية نحو قولك ) إال(إذا وقَعتْ جملة الحال بعد  -6
  ) .ما أرى رأياً إال رأيت صواباً : ( و قولك ، أم كانت جملة فعلية فعلها ماٍض نح) خير منه 

  

 في قول زهير بن بالواو كما) إال ( وقد ورد في الشعر اقتران الجملة الفعلية الماضوية والواقعة بعد 
  :أبي سلمى 

  )1(א                א−3
  )2(. هو قليل ال شاذ: تخلو من الواو ، وقيل فقيل هو شاذ والقياس أن 

  )   .)3  وورد في القرآن الكريم

صفة لقرية وليست حاال ، كما في قوله ) ولها كتاب معلوم (  جملة وتخريج ذلك عند الزمخشري أن
  )   .)4:  تعالى 

لتأكيد ) ولها كتاب معلوم( وسطها في قوله والقياس أال تتوسط الواو بين الصفة والموصوف ، وت
جاءني زيد  ( جاءني زيد عليه ثوب ، و: ( وهذا نظير ما يقال في الحال . لصوق الصفة بالموصوف 

  )5().وعليه ثوب 
  

، وذلك ألنها )قرية(حاال من النكرة المحضة ) إال لها منذرون :( عرب قوله تعالى ومن النحاة من أ
  )6(.في سياق النفي ، ومنعوا وقوع الواو بين الصفة والموصوف خالفاً لرأي الزمخشري

  

  : جواز الربط بالواو والضمير:  رابعاً 

  : هما وذلك في حاالت هي أجاز النحاة ربط جملة الحال بما قبلها بالواو والضمير معا أو بأحد
  :ط وبشر) مثبتة أو منفية ( إذا وقعت الحال جملة اسمية  - 1
  . أال تكون مؤكدة لمضمون جملة - أ
  .أال تكون معطوفة على حال و - ب
  .أال تكون واقعة بعد إالو - ج

  )7().جاء زيد يده على رأسه (  و ،)جاء زيد  ويده على رأسه : ( فتقول 

  ، ومثال ذلك قولـــه)لما(أو ) لم( بـفعليه فعلها مضارع منفيإذا وقعت الحال جملة  -2

אא  : وقولـــه تعالى ) ) 8:  تعالــى
.)9(  

                                                 
   .1/197,شرح شذور الذهب, ابن هشام)  (1

 .659 / 1يل ، ابن عقيل ، شرح ابن عق:  ينظر (2)

 .4/ 16  الحجر ، (3)

  .208/ 26 الشعراء ، (4)

 .378 / 2الزمخشري ، الكشاف ، :  ينظر (5)

 .272، ص  .س. ابن هشام ، م:  ينظر (6)

  .333أمين علي السيد ، في علم النحو ، ص : ينظر ) (7

   .47/ 3آل عمران ) 8(

  .174/ 3آل عمران ) (9
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حاليتان، األولى ربطت بالواو والضمير، والثانية ربطت ) لم يمسسهم(و)  يمسسنيولم(فالجملتان 
  )1(.بالضمير فقط

  :إذا وقعت الحال جملة فعلية فعلها ماٍض مثبت أو منفي بشرط - 3
  .أال يكون واقعا بعد إال  -  أ
  )2().جاء زيد قد قام أبوه ( ، و ) جاء زيد وقد قام أبوه: ( و مثال ذلك .أال تقع بعده أوو  -  ب

   :وقوع الفعل الماضي حاالً: المبحث الثالث 
تلك مسألةٌ من المسائل التي اختلفَ فيها النحاةُ بين مجيز وغير مجيز ، فالكوفيون أجازوا ذلك دون 

لبصريون فال يجيزون ذلك إال أما ا. شرط ووافقهم في ذلك األخفش وهو من أتباع المدرسة البصرية 
  . ) قد ( وهو اقترانه بـ , بقيد 

 : ه تعالى ـ، ومن أدلتهم النقلية قول)3( واستدل الكوفيون على صحة رأيهم بأدلة نقلية وقياسية
  .)4(2)رهم " فعل ماٍض وقع حاال وتقديره ) فحصرتحصرةً صدو. "  

  :وقول أبي صخر الهذلي 
א  א−4   )5(אא
  .فعل ماٍض وهو في موضع الحال ) فبلله (

 وال يحتاج لتقديرها لكثرة ورود ،)قد(والصحيح جواز وقوع الماضي حاال بدون :" قال أبو حيان 
  )6(".ما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة  إنَّلك، وتأويل الكثير ضعيف جداً ألناذ

تمثل في أنَّه كما جاز أن يقع الفعل الماضي صفة للنكرة، جاز أن يقع حاال وأما أدلتهم القياسية، فت
  )7() . مررت بالرجل قعد (و ) مررتُ برجٍل قعد :( للمعرفة ، فتقول 

  

: واستدلوا على صحة ذلك بجواز أن يقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل ، كما في قولــه تعالى
  א    א )8( يقوم :   أي يقام الماضي مقام المستقبل جاز أن يقول ، فكما جاز أن

  )9(.مقام الحال

  

 الفعل الماضي ال يدل على الحال، ، فال يجيزون وقوع الفعل الماضي حاالً وذلك ألن أما البصريون
الساعة( أو ) اآلن( يقال فيه وال يحسن أن.(  

  

                                                 
 .245 / 3لسالك  إلى ألفية ابن مالك ، التميمي ، هداية ا: ينظر  (1)

 333أمين علي السيد ، في علم النحو ، ص : ينظر  (2)

   .67 /1 ابن يعيش ، شرح المفصل ،  ؛252 / 1األنباري ، اإلنصاف في مسائل الخالف ، :  ينظر (3)

 .90/ 4 النساء (4)

  .2/957, شرح أشعار الهذليين,   السكري)5(

 . 1610/ 3 ارتشاف الضرب ، أبو حيان ،: ينظر ) 6(

 .253 / 1س ، .  ، م ياألنبا ر: ينظر ) 7(

  .5/116المائدة ، ) 8(

 .254 / 1، . س .  ، م ياألنبا ر: ينظر ) 9(
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تقرب الماضي من الحال، ولهذا ) قد (فأجازوا وقوعه حاال، و ذلك ألن) قد(رن الماضي بأما إذا اقت
1(). قد قام اآلن، أو الساعة :(  يقترن به اآلن أو الساعة، فيقاليجوز أن(  

  

  :بما يلي) أو جاءوكم حصرت صدورهم : ( وقد فند البصريون قول الكوفيين في قوله تعالى 
1 -  نصبت على الحال) فقوما(، ) قوما حصرت صدورهم ( ذوف تقديره صفة لمح) حصرت ( إن ،  
  .صفتهم ، وهذا رأي سيبويه ) حصرت ( و 
2 -  ِصلُِون إلى ( المجرور في أول اآلية ) لقوم ( صفة ) حصرت( إنقومإال الذين ي.( 

3 - فظ  فاللفظ لصدورهم، ضيق اهللا :قال وكأنه ، الدعاء على محمول) حصرت صدورهم ( قوله إن
 .وهذا رأي المبرد .الدعاءالماضي و المعنى 

4 -  ت حصر(إن (تْ:فقال ثم أخبر جاءوكم، أو :قاله  بعد خبر، وكأنَّخبررصصدورهم  ح.)2( 

5 -  المجيء يشتمل على الحصر و غيره، ) جاءكم(بدل من ) حصرت(إن فأوضح وبدل اشتمال، ألن
 )3(.بالحصر

  

. وقد بلله القطر:مقدرة ، أي ) بقد(فقد أولوه ) لعصفور بلله القطر كما انتفض ا: ( وأما قول الشاعر 
  )4(. ظاهرة أم مقدرة من أن يقع حاالً ) بقد (وال خالف في الماضي المسبوق 

  

 هذا القول ال يستقيم،  بأنالمستقبل،ورد البصريون على قول الكوفيين بجواز أن يقوم الماضي مقام 
 يدل وبدليل األصل، يقوم مقام المستقبل في بعض المواضع على خالف وذلك ألن الماضي إنَّما

  .فال يجوز فيما عداه ) وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم : ( ، كقوله تعالى ) 5(عليه
  

النحاة بصريين وكوفيين متفقون على وقوع الماضي حاال ، إال أن الحظ أنالبصريين وخالصة ذلك ي 
وهذا الرأي الذي .  ، وهو ضرورة اقترانه بقد سواء كانت ظاهرة أو مقدرة يضعون لذلك شرطاً وقيداً

  .ذهب إليه البصريون هو األرجح 
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .254 / 1 ، اإلنصاف في مسائل الخالف ، ياألنبار:  ينظر (1)

ر (2) شجرية ،   :  ينظ الي ال شجري ، األم ن ال ار؛ 279-278 / 2اب رفه     . 255 – 254/ 1 س ، . ، م ي األنب رآن و ص راب الق ي إع دول ف افي، الج ود ص ؛ محم

 .126وبيانه،

  .1/774الهمذاني، الفريد في إعراب القران المجيد،: ينظر  (3)

 .246الصابوني ، اللباب في النحو ، ص :  ينظر (4)

 .258 / 1س ، .  ، م ياألنبار:  ينظر  (5)
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   :التطبيقي الجانب :الرابعالمبحث 
خاري، ومن خالل االستقراء  في نصوص صحيح البرض النظري للجملة الحالية، تتبعتهاوبعد هذا الع

  : ما  أنها قد جاءت على نمطين هالحظتُ
   :هيحال جملة فعلية وقد جاءت على صور مختلفة  :األولالنمط  -أ

 وقد وردت في ثالثة وتسعين موضعاً ، نذكر منها على سبيل  ,جملة فعلية فعلها ماٍض مثبت -1
  :  رضي اهللا عنهما قال –المثال ما رواه عبداهللا بن عباس 

"لَطَانقالن بي    ٍَة ِم في طائفنِهحاِب أصعامدين وِق إلى سيلَاظ ، وقد ِحكَ عب ينياطيِن الشوبين  

خِربلَرِسوأُ ماِء الستلَ عِهيمالش ه1( ." ...ب(

, فهي خبرية , وهذه الجملة جاءت مستوفية للشروط , ) وقد حيل ( الحالية في الحديث هي فالجملة 
ولما كان فعلها ماضياً فقد . ربطها بصاحبها وهو الواو ومشتملة على رابط ي, وصاحبها معرفة 

  .اقترنت بقد 
  

وبالتأمل في الحديث من ناحية داللية يستَشَفُ أن الحيلولة بين الشياطيِن وخَبِر السماِء قد حدثتْ بعد 
   ولم تكن قبل ذلك ، لذا أنكرتها الشياطين وضربتْ في مشارِق األرض ومغارِبهانبوة محمد  

  )2(.تتبين السبب وتتعرفُ الخبر

وقد يكون الربط بالضمير أو بالواو والضمير معا ، وذلك إذا كانت جملة الحال ماضوية مشتملة على 
مثال ذلك ما روي عن  و) . أو( أو لم يقع بعدها ) إال ( ضمير يعود على صاحبها ، غير واقعة بعد 

:  قُريش    الكعبةَ  فدعا على نفٍَر من    استقْبلَ النبي " : قال – رضي اهللا عنه –عبد اهللا بن مسعود 
على شيبةَ بن ربيعةَ ، وعتبةَ بن ربيعةَ ، والوِليِد بِن عتبةَ ، وأبي جهل بن هشاٍم ، فأَشهد باهللا لقد رأيتهم 

  )3( ".صرعى قد غَيرتهم الشمس ، وكان يوماً حاراً

، ويجوز ) غيرتهم( فعلها ماٍض ، والرابط الضمير في حال جملة فعلية)  الشمس قد غَيرتهم: (قوله ف
  . الحال اشتملت على ضمير يعود على صاحبها وذلك ألن) وقد غيرتهم ( أن يكون الواو والضمير 

: أي ) غَيرتْهم الشمس:(له إن المراد من قو: هذا من ناحية نحوية أما من حيث المعنى والداللة فقيل 
غَيرتْ ألوانهم إلى السواد ، أو غَيرتْ أجسادهم باالنتفاخ حيث كانت الحرارة شـــديدة في ذلك 

 الذي كان قد دعا عليهم بالهالك بسبب شدة يبدو أن ذلك كان استجابة لدعوة الرسول   و.)4(اليوم
  .إيذائهم له 

 إذا وقعت جملة الحال الماضوية بعد إال ، ومثال ذلك ما جاء في قوله وقد يمتنع الربط بالواو وذلك
 " :منى الغعاً إال رثَ اُهللا نبيع5(." ...ما ب(  
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والواو هنا ممتنعة ) نبياً( الذي يعود على) رعى(حال والرابط الضمير المستتر في ) رعى(فجملة 
  ).إال(بعد ) رعى (لوقوع الحال 

ن في رعي األنبياء لألغنام قبل النبوة ِحكمةً ، تتمثل في حصول إوالداللة قيل ومن حيث المعنى 
التدرب والتمرن لهم برعيها على رعاية شؤون أمتهم ، فرعاية األغنام تتطلب جهداً ومشقةً ، فإن 

  .صبروا على ذلك ألفوا الصبر فيما بعد على أمتهم 
  
  

وفي ذكر النبي َّأكرم الخلق على اهللا ، داللة على تواضعه وتصريح منه بمنِة ه  لذلك بعد ِعلِْمه بأن
  )1(.اهللا سبحانه وتعالى عليه وعلى إخوته من األنبياء صلوات اهللا عليهم

  

אא، ومثال ذلك ما ) قد(وقد وردت الحال جملة ماضوية غير مقترنة بـ
  النبي " على بِعيرِه دإنسانٌ ِبِخطَاِمِه قَع كساِمه – وأم2( ...". أو بِزم(

أما البصريون، . وهذا جائز على رأي الكوفيين ) 3().قد(جملة حالية غير مقْتَِرنَة ب ) َأمسك: (فقوله 
  .وقد أمسك إنسان : في مثل هذه الحالة أي) قد(فيقدرون 

  

ا الهدف من إمساك وأم.حلقة التي توضع في أنف البعيرمام هو الخيط الذي تشد فيه الطام أو الِزوالِخ
ش على الرسول الخطام هو صون البعير عن االضطراب حتى ال تشو  أثناء الخطبة.  

  

 يكون اب أنحبويستدل من خطبته عليه الصالة والسالم وهو قاعد على البعير جواز ذلك، واست
  )4(.اس ورؤيتهم إياهالخطيب على موضع عاٍل ليكون أبلغ في إسماعه للن

  

: ها حال ، ومثال ذلك ما جاء في قوله  البعض أنَّظُن شرط فيوقد تأتي الجملة الفعلية مصدرة بأداة
شيئاً دخلَ الجنةَ ، بشرني أنه من مات ِمن أُمتي ال يشِرك باللّه :  أتاِني آٍت ِمن ربي فأخبرني أو قال"

قلت :ق ؟ قالَ وإنْ زرى وإن سن :قرى وإنْ سن5( ".وإنْ ز(  

  

، والنحاة ال يجيزون )6(في محل نصب حال)  سرقَ  زنى وإنوإن( فالكرماني يرى أن جملتي الشرط 
ذلك  ألنتقدير على وتخريج ذلك .  تخلو من أدوات الشرط شرط الجملة الفعلية الواقعة حاال أن

  .وهذا هو األرجح . حال جملة اسمية ، فتكون ال)و إن زنى وهو إن سرق  وه قلتُ: (محذوف وهو
الكبائر ال تسل دون في النَّار، أصحاب الكبائر ال يخلَّوفي الحديث إشارة إلى أن اإليمانب اسم  وأن ،

الحكمة في االقتصار على الزنا   والسرقة، هي.  غير الموحدين ال يدخلون الجنةوأن ويبدو أن 
  )7(. اإلشارة إلى جنس حق اهللا وحقّ العباد
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ل منها على ذلك بما روي عن وقد وردت في خمسة مواضع نمثِّ , جملة فعلية فعلها ماٍض منفي -2
   وقَد حضرِت العصر ، وليس قد رأَيتني مع النبي "   :  قال– رضي اهللا عنهما –جابر بن عبداهللا 

 را ماٌء غَينعم  بيِعل في إناٍء فأُِتي النلٍَة ، فَجفَض قال ثُم هأصاِبع جفيه وفَر هدلَ يَخعلى : "   ِبِه ، فأد يح
   )1("....البركَةُ ِمن اللّه فَلَقَد رأيت الماَء يتفَجر ِمن بيِن أصاِبِعِه فَتوضأ الناس وشِربوا" أهِل الوضوِء 

حال جملة فعلية فعلها ماٍض منفي ، والرابط في هذه الجملة الواو والضمير ) وليس معنَا ماء : (فقوله 
، إذ إن الحال إذا جاءت جملة فعلية فعلها ماٍض منفي ومشتملة على ضمير يعود على ) معنا(في ) نا(

  . أو بالواو والضمير معاً ، أو بالضمير،صاحبها جاز الربط بالواو
  ربما كان ال يعلم بعدم وجود الماء مع الركب ، وإن  الداللة المعنوية قيل إن النبي  ن حيثُوم

المكان ال ماء فيه كان علم بأن .  
2(يحتمل أنَّه لم يكن معهم ماء للوضوء وكان معهم ماء للشرب فقط : وقيل 

1

 ، وهذا الرأي هو )
الرسول األرجح بدليل أن  ُفيه ماء فأدخل يده فيهي بإناء قد أت.  

وء كان واجباً عليهم ، وأنضالو تلك الحادثة وقعت قبل نزول آية التيمم وفي الحديث إشارة إلى أن 
3(.ولذلك استعظموا نزولهم على  غير ماء

2

(  

، وقد وردت في مئة واثنين وسبعين موضعاً ، ندرج منها على  جملة فعلية فعلها مضارع مثبت -3
  على الرجالِة جعلَ النبي  :  قال– رضي اهللا عنهما –ل ما روي عن البراء بن عازب سبيل المثا

إنْ رأيتمونا تخطَفُنُا الطَّير فال تبرَُحوا مكانكُم هذا : " يوم أُحٍد وكانوا خمسين رجالً عبداهللا بن جبير فقال 

متى أُرِسلَ إليكم و إنْ رأَيى أُرِسلَ إليكمحتوا حتحربم فال تطأْناهوأَو نا القْوممزونا ه".)4
3

(  

  

وجوبا، ) نا(جملة خبرية وقعت حاال ، والرابط فيها الضمير المتصل ) تخطفنا الطير (: فقوله 
في ) نا( وصاحب الحال معرفة وهو الضمير . جملة الحال فعلها مضارع مثبتوامتنعت الواو ألن

  ) .ونارأيتم(
وهو ) تخطفنا الطير(    قد عبر عن الهزيمة بقوله  المعنى والداللة يالحظ أن الرسول ومن حيثُ

رأيتمونا انهزمنا فال تفارقوا مكانكم: راد به الهزيمة ، أي مثل يضرب وي 5(.إن
4

(  
من القرآن على صورة فنية حسية رائعة ، وهي صورة مقتبسة ) تخطفنا الطير ( :شتمل قوله اوقد 

6(الكريم 
5

(  אאא )7(  
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 قد استفادوا وتعلموا من هذه الحادثة درساً كبيراً، وهو – رضوان اهللا عليهم –ويالحظ أن الصحابة 
ضرورة االلتزام بأوامره عليه الصالة والسالم والمبالغة في طاعته ، وأخذ الحذر من العودة إلى 

  )1(.مثلها

، ومثال ذلك ما  ألصل إال على التأويلوقد ورد المضارع المثبت حاال مسبوقاً بالواو وهذا مخالف ل
شعب فقضى حاجته ، قال أسامة بن   لما أفاض من عرفة عدلَ إلى ال رسول اهللا  أنَّرواه أسامة بن زيد 

  " )(21أمامك المصلى: يا رسول اهللا أتصلى ، فقال : فجعلت أصب عليه ويتوضأُ فقلت : زيد 
  

فعلها مضارع مثبت مقترن بالواو واعتبرها البعض حاال ، وهذا مخالف          ) ويتوضأ (فجملة 
وهو يتوضأ، : خبراً لمبتدأ محذوف تقديره ) يتوضأ(ملة للقاعدة ، واألفضل في هذه الحالة أن تكون ج

  .فتكون الحال جملة اسمية 
  32)(. جواز االستعانة بالغير في الوضوءعلىداللة ) فجعلت أصب عليه ويتوضأ : ( وفي قوله 

 وقد يكون صاحب الحال نكرة مختصة فيجوز في الجملة أن تكون حاالً ، وأن تكون صفةً ، ومثال

4(".ُال تــقُوم السـاعةُ حتى يخرج رجلٌ ِمن قَحطَانَ يسوق الناس ِبعصاه" : ء في قولهذلك ما جا
3

(  

  .صفة- 2    . حاالً- 1  :جملة خبرية يجوز فيها أن تكون) يسوق ( فقوله 
  

 الحالية والرابط للجملة) . رجل من قحطان (وذلك ألن صاحب الحال نكرة خُصصتْ بالوصف 
  . الجملة الحالية فعلها مضارع مثبتوجوباً ، وامتنعت الواو ألن) يسوق (الضمير المستتر في 

 ذلك الرجل القحطاني للناس بعصاه غلبته عليهم وانقيادهم ة المعنى والداللة يالحظُ من سياقومن حيثُ
  . وعنفه بهمته عليهم وشدته وقسوتهألمره ، وفي ذكر العصا دليل وإشارة إلى خشون

في الحديث إنذاراً مما سيكون من الشر ظُ أنــالحفي آخر الزمان ، كما ويستدل منه على جواز وي 
5(كون اإلمامة والخالفة في غير قريش

4

 بدليل أن الرجل من قحطان ، وقحطان قبيلة هي أساس )
6(.اليمن

5

(  

 الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفَّه فجعلَ يغِرف أنَّ رجالً رأى كلباً يأكل" :  أما ما جاء في قوله 

7(". له بها حتى أرواه ، فشكر اهللا له فأدخله الجنة
6

(1  

(الحالية أو الوصفية، وذلك ألن رأى بمعنى أبصر) يأكل(فالكرماني يرى أنَّه يجوز في جملة 
7

، أما 2)8
 3)89(.حضةنكرة م) كلباً( العيني فيرى أنَّها ال تكون حاال ألن  
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1 (.يلعق التراب الندي بسبب العطش : أي ) يأكل الثرى (وأراد بقوله 
1

(  
  

وفي الحديث حثّ على الرفق بالحيوان والعناية به ، وبيان األجر العظيم الذي أعده اهللا سبحانه وتعالى 
2(.لمن يرفق بالحيوان 

2

(  
  

ثَالثٌ من :  " نذكر منها قوله  وقد وردت في عشرة مواضع  ,جملة فعلية فعلها مضارع منفي - 4
أنْ يكونَ اللَّه ورسولُه أحب إليه مما ِسواهما، وأنْ يِحب المرَء ال يحبه إال للَّه، : كُن فيه وجد حالوةَ اإليمان 

3(".وأنْ يكْره أنْ يعود في الكُفِْر كما يكْره أن يقْذَف في النار
3

(  
  

4(.جملة حالية تحتمل بيانا لهيئة الفاعل أو المفعول أو كليهما معا )  إال اهللا ه ال يحب: (فقوله 
4

(  

 جملة وذلك وجوباً ، ألن) يحبه(في قوله ) الهاء ( والرابط الذي يربط الجملة الحالية بصاحبها هو 
  .الحال فعلها مضارع منفي بال 

  

محبة العبد لومن حيث المعنى والداللة فإن ه تتمثل في التزام طاعته ، واالبتعاد عما نهى عنه من رب
  .معاٍص وآثام ، وااللتزام بمحبة سيد البشرية محمد عليه الصالة والسالم من خالل التزام شريعته 

  

فاإلنسان ال يتذوق حالوة اإليمان إال حين تكون محبته خالصة هللا ولرسوله وألهل ملته غير مشوبة 
  )5(. باألغراض الدنيوية

  

 إن األخوة الحقيقية هي أخوة اإليمان  على التحاب في اهللا ،إذويستشف من الحديث حثّ الرسول 
  ).)6א : وليست أخوة الدم والعشيرة ، قال اهللا تعالى 

  

 إذا كان فعلها مضارعاً  وذلك، أو بالضمير،ويجوز ربط الجملة الحالية بصاحبها بالواو والضمير معاً
أنه مرَّ بقوٍم بين "  – رضي اهللا عنه –، ومثال ذلك ما روي عن أبي هريرة ) لما( أو ،)لم(ـمنفياً ب

 الدنيا ولم يشبع من خبِز  ِمن خرج رسولُ الَّله  : أيديهم شاةٌ مصليةٌ فدعوه فأبى أنْ يأكلَ وقال 
  )7(".الشِعير

  .حالية والرابط فيها الواو والضمير معاً) ولم يشبع(فجملة 
  

  

 إشارة إلى ما كان فيه النبي )  من الدنيا ولم يشْبع خبز الشعير خرج رسول اهللا  (: في قوله ف
هم كانوا يؤثرون على  وجدوه فإنَّمن  شدة عيش ومن إيثار ، فقد كانوا ال يجدون الشيء عندهم ، وإن

  )8(.أنفسهم 
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   :حال جملة اسمية وقد جاءت على صورتين: النمط الثاني  -ب

  قوله  وثالثـة وخمسين موضعاً،  نذكر منهاة وقد وردت في ستمائ ,جملة اسمية مثبتة -1

:"تولَغ فَقَد طُبخي واإلمام ِصتِة أنعمالج موي ِلصاِحِبك إذا قُلْت.")1(

) . قلت(ملة اسمية مثبتة وقعت حاالً ، وصاحبها الضمير المتصل في  ج)واإلمام يخطب(: فقوله 
  . جملة الحال خلت من الضمير الذي يربط بصاحبهاالواو وجوباً ، وذلك ألنهو والرابط 

  

واللغو . ن المراد باإلنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر اهللا إ المعنى والداللة قيل ومن حيثُ
  )2(.مهو الباطل من الكال

  

 عن جميع أنواع الكالم حال الخطبة ، وذلك ألن الخطبة أقيمت مقام ويستدل من الحديث النهي
وقيل من لغا كانت صالته . ال يجوز في النائب عنه الركعتين ، فكما ال يجوز التكلم في المنوب 

  )3(.ظهراً وحِرم فضل الجمعة 
  

بضمير صاحبها ، فيكون الرابط أيضاً الواو وجوباً ، وقد تكون الجملة االسمية الواقعة حاال مصدرة 
من قَذَف مملُوكَه وهو بِريٌء ِمما قالَ، جِلد يوم القيامِة  إال أنْ يكُونَ كما ": ومثال ذلك قولـه 

  )4(."قالَ

الواو وجوباً ، وذلك ألن جملة الحال جاءت مصدرة بضمير ) وهو بريء: ( فالرابط في قوله 
  .صاحبها

  

السيد إذا قذف عبده لم ي لُّ من الحديث أنتَدسه لو كان يجب قم عليه حد الجلد في الدنيا ، بدليل أنَّوي
  .  في اآلخرةهركَ كما ذَهركَعليه الجلد في الدنيا لقذفه عبده لذَ

  
األحرار يزول ويتساوون مع العبيد بعد أن لْكم ا في اآلخرة فإنزوأمتمي قام ا عنهم في الدنيا ، في

  )5(.عليهم حد الجلد إال إذا كان المملوك كما قال السيد فال يجلد 

  

ما رواه قَزعةُ مولى ويمتنع الربط بالواو إذا كانت الجملة االسمية الحالية واقعة بعد إال ، ومثال ذلك 
 أعجبنني و آنقْنني ف  ثُ بأربٍع عن النبي  يحد– رضي اهللا عنه –سِمعت أبا سعيٍد الخدِري : زياد قال 

   )6(". ...ال تسافِر المرأةُ يوميِن إال معها زوجها أو ذُو محرٍم : " قال 

  
  
  

                                                 
 .219 / 1، . صحيح البخاري ,  البخاري (1)

 .502 / 2ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (2)

 .42 / 6 الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الثالث ، (3)

 .4/261، . س . البخاري ، م(4)

 .207 / 12ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (5)

 .280 / 1، .س . ، م :  البخاري (6)
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ا الواو فامتنعت لوقوع جملة اسمية حالية والرابط فيها الضمير وجوباً ، أم) معها زوجها  (:فقوله
  .الجملة بعد إال 

  

 إذا كان السفر أقل فر ليلتين بال زوج أو محرم ، و من الحديث أن المرأة ال يجوز لها أن تساويستدل
  )1(  .من ذلك جاز لها ذلك 

  

: ال ما رواه عروة قوقد جاءت الجملة االسمية الواقعة بعد إال مقترنة بالواو خالفا للقاعدة ، ومثال ذلك 
  اعتمر يقول إنِّ رسول اهللا  :قال ما يقولُ ؟ :ولُ أَبو عبِد الرحمِن ،قالت يا أم المؤمنين أال تسمعين ما يقُ

يرحمُ  اهللا أبا عبد الرحمن ، ما إعتمر  عمرةً  إال وهو شاِهده ، : أربع عمرات  ، احداهن في رجب ، قالت 

) 2(".وما اعتمر في رجب قَطُّ

 ، ومن النحاة من أنكر ذلك  " إال "ءت مقترنة بالواو رغم وقوعها بعدحال جا) وهو شاهده  (فقولها 
 تكون حاال وذلك المتناع وقوع الواو بين الصفة ولكن األرجح أن.  صفة ةواعتبر مثل هذه الجمل

  .خالفاً لرأي الزمخشري ‘ والموصوف 
  

ضر  حا–هللا عنه  رضي ا– لم يعتمر عمرة إال وابن عمر  رسول اهللا  المعنى فإنومن حيثُ
  )3(.معه

 أو ، أو نسي،ه اشتبه عليه عليه وسكوته حين أنكرته ، أنَّ–ويستدل من إنكار عائشة رضي اهللا عنها 
  )4(. ولذا سكت عن مراجعتها بالكالم،شك

  

بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علَي و "  : ويجوز الربط بالواو والضمير معا ومثال ذلك قوله 
يهم قُمص، منها ما يبلُغُ الثَّدي وِمنها ما يبلُغُ دونَ ذلك ، ومر علَي عمر بن الخطَّاِب وعلَيِه قَِميص يجره عل

  )5(".ينالد:  يا رسولَ اللَِّه ، قال ما أولْته: قالوا 

  

  .بط فيهما الواو والضمير معاجملتان حاليتان والرا) عليه قميص (و) وعليهم قُمص (فقوله 
 الدين في ستره وحفظه اإلنسان شتمل الحديث على صورة فنية رائعة ، حيثُ صور الرسول اوقد 

  )6 (.من النار ، وحجبه من كل مكروه بالقميص الذي يستر عورة اإلنسان

  

في الحديث إشارة إلى فضيلة عمر بن الخطاب كما وي تنبيه على ذلك،  و– رضي اهللا عنه –الحظ أن
 وأن طوله يدل على بقاء آثار الدينالقميص يعبر : "  وقيل )7(.عامل بمقتضاهان لمنزلته حتى يوبيا

                                                 
  .579 / 5العيني ، عمدة القارئ ، :  ينظر (1)

  .1/413 البخاري ، صحيح البخاري ، (2)

 .3/730، .ابن حجر ، فتح الباري:  ينظر (3)

  .5 / 9الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الرابع ، :  ينظر (4)

 .4/302،. س . البخاري ، م(5)

 .119 / 1 ، المجلد األول ، .س.، مالكرماني :  ينظر (6)

 . 264 / 1 ، .س.، مينظر ، العيني (7) 
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يحمد في المنام و يذم في اليقظةَ شرعاً إذ جر القميص ورد   ماأمثلةصاحبه من بعده، وهذا من 
  )1(". الوعيد على تطويله

  

فبينما هم كذلك إذ جاء بديلُ بن ورقَاء الخزاعي في "... : لحديبية ومثال ذلك أيضا ما جاء في حديث ا
إني :  من أهِل تهامةَ فقال – صلى اهللا عليه وسلم –نفٍَر من قوِمِه من خزاعةَ وكانوا عيبةَ نصح رسوِل اللَّه 

دادلَوا أعزن يلُؤ نوعامر ب لُؤي بن بكَع كْترطَاِفيلُ توذُ المالع مهعِة ومِبييداِه الح2(". ... ِمي(

 جمع عائذ وهي  "العوذ " و, حال ، والرابط فيها الواو والضمير ) ومعهم العوذُ المطافيُل  (فجملة 
ِعد  جمع ال"األعداد " وهي األمهات التي معها أطفالها ، و"المطفل"جمع " المطافيل "الناقة ذات اللبن ، و

  )3(.وهو الماء الذي ال انقطاع له 

هم قد خرجوا بذوات األلبان من اإلبل ليتزودوا أي أنَّ) ومعهم العوذُ المطافيُل ( والمراد من قوله 
  4) (.بألبانها وال يرجعوا حتى يمنعوا الرسول عليه الصالة والسالم من الكعبة 

  

هم خرجوا ومعهم النساء عن النساء والصبيان ، أي أنَّكناية ) ومعهم العوذُ المطافيُل : ( وقيل إن قوله 
  )5 (. عى إلى عدم الفرار دَأواألطفال إلرادة طول المقام وحتى يكون ذلك 

  

وكثُر أن تأتي الجملة االسمية الواقعة حاال بغير الواو ، وذلك إذا كان خبرها شبه جملة تقدم على 
يحشر ..." : عنهرضي اهللا  جود الذي رواه أبو هريرةما جاء في حديث فضل السالمبتدأ ، ومثال ذلك 

 فَلْيتبع ،فَمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر: الناس يــوم القيامِة فيقولُ من كانَ يعبد شيئاً
)6("...وتبقى هذه األمة فيها منافقوها , ومنهم من يتبع الطواغيت  

 حال جملة اسمية وقعت بغير الواو ، وذلك ألن خبرها شبه جملة تقدم على ) يها منافقوها ف(: فقوله
  .المبتدأ 

 في اآلخرة ، أن المنافقين يتبعون أمةَ محمد ) وتبقى هذه األمةُ فيها منافقوها :( ويستدل من قوله 
 اهللا سبحانه وتعالى يميز ، إال أنويتسترون بها معتقدين أن هذا التستر ينفعهم كما نفعهم في الدنيا 

  )7(.المؤمنين بالغرة  والتحجيل إذ ال غرة وال تحجيل للمنافقين 
  
  

                                                 
  .14/516 القسطالني، ارشاد الساري، (1)

 .181 /2صحيح البخاري ، :  البخاري (2)

 .2/41، المجلد السادس ، . ، صحيح أبي عبداهللا البخاريالكرماني:  ينظر (3)

 .411 / 5، فتح الباري ، ابن حجر :  ينظر (4)

 .2/182ابن األثير ، المثل السائر، :  ينظر (5)

 . 1/191, . س. م , البخاري) 6(

  .546 / 4؛ العيني ، عمدة القارئ ،  497 / 11 ، .س.، م ابن حجر :  ينظر )7(
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ما أخبرنا به سفيان بن عيينةَ عن أبي  ومثالها  , مواضعِةوقد وردت في أربع,  جملة اسمية منفية - 2
 وسأله الناس اِعديعٍد السلَ بن سهس ِمعوما –حازم س  أحد بيني وبينه- :  بيالن حرج وِويشيء د بأي 

...  " .)1(  

  

إما أن تكون معترضة ال محل لها من اإلعراب ، ) وما بيني وبينه أحد ( ذهب العيني إلى أن جملة 
  .وإما أن تكون حالية وهو األرجح 

  
، وإما أن يكون مفْعول ) سأل( ول وفي حال كونها حالية فإن صاحب الحال إما أن يكون مفع

  . والرابط الذي ربط الحال بصاحبها الضمير والواو معا ,)2()سمع(
  

أنَّه لم يكن بين أِبي حاِزم وسهل أحد عندما سأله : أي) وما بيني وبينه أحد :  ( والمراد من قوله 
    )3(.اعهالناس ، وفي ذلك داللة على قربه منه ، وفي قربه تأكيد على صحة سم

 

                                                 
 .67 / 1، صحيح البخاري،  البخاري (1)

 .2/691، . العيني ، عمدة القارئ:  ينظر (2)

   .432 / 1 ؛ ابن حجر ، فتح الباري ، 103/ 3الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الثاني ، : ظر  ين(3)



 52

  صاحب الحال  : الفصل الثالث           

مفهومه ، انماط تعريفه ، حكمه    :أوالً: المبحث األول     

    اإلعرابي

  الجانب التطبيقي  :   ثانياً

 : المبحث الثاني       

  

  تنكير صاحب الحال

  مسوغات تنكيره   :أوالً                

  الجانب التطبيقي  :ثانياً                 

  مع صاحبهاترتيب الحال    :أوالً: المبحث الثالث 

  الجانب التطبيقي  :ثانياً                 

  
 



 53

  :صاحب الحال : الفصل الثالث 
  : حكمه اإلعرابي تعريفه، أنماط مفهومه، :أوالً:األولالمبحث 

   )1(. يكون معرفةًه أنوحقُ، هو الذي تبين الحال  هيئته :مهمفْهو
  :أنماط تعريفه 

ضميرا نحو      أو ، ) )2אא :  نحو قوله تعالى     ،هذه المعرفة قد تكون علمًا      

الى ــــــ  إشارة  آقول    اسم  أو   ، ))3אא :قوله تعالى     ه تع
אא)4( ،           أو اسما  موصوال  آقوله  تعالى : 

א )5( ،     ًا الى        ـل أب أو معرف ه  تع اً رََّع مُ و أ ، ))6א:  نحو قول  ف

  .) )7 : باإلضافة نحو  آقوله  تعالى 

  
و السبب فـي كونـه       ،) 8(اآليات السابقة  قد جاء  معرفةً بصور مختلفة        فصاحب الحال  في     

  جـاء فـي شـرح       . غيـر جـائز      النكـرة  و الخبر  عـن       ، الحال  خبر ثانٍ    معرفة هو أن 
.  و الخبر عن النكرة غيـر جـائز         ،  الحال خبر ثانٍ   صاحب الحال يكون معرفةً ألن    ":المفصل

 إذ ال   ،اإلعراب حاجة إلى مخالفتها إياه في     و ال    حال صفة تجري ال  ن أن كَأم كان نكره    ه إذا ألنَّ
  )9(". النكرة و الصفة في المعنىفرق بين الحال في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .244الحلواني ،الواضح في النحو و الصرف،:  ينظر(1)

 .70 /7األعراف ، (2) 

 . 119 /2/  البقرة (3)

 .  66 /15 الحجر ، (4)

 .  35 /3 آل عمران ، (5)

 .  102 /20طـه، (6) 

 .  17 /11 هود ، (7)

 .195-3/194 ،هداية السالك إلى ألفية أبن مالك، صبيح التميمي: نظري (8)

 .1/64ابن يعيش ، شرح المفصل ، (9)
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   : حكمه اإلعرابي

  

صاحب الحال يعرفقد يأتي ،  حسب موقعه في الجملة ب :  
  ) .)1 نحو قوله تعالى،فاعالً  -1

 )  .)2: نحو قوله تعالى ، به مفعوًال -2

 )3(.    وال يشترط في صاحب الحال  حين يكون فاعالً أو مفعوال به أية شروط
 :  واحدًا من الشروط اآلتية في المضاف و يشترط النحاة :إليهمضافاً  -3

ه  بعضًا من المضاف     يكونَ أْن -أ ه تع    ،إلي ك قول ال ذل  :  الى و مث
.)4( 

ه        ،  ) األخ  ( حال وصاحبها   ) ميتًا  ( : فقوله    و اللحم بعض من        ،و هو مجرور بإضافة اللحم إلي
   .األخ 

  
وَنأْن -ب بعض  يك ضاف آ ه   الم تغناء عن ه و االس ي صحة حذف ه ف ضاف إلي ن الم ضاف م  ،بالم

 ) .)5אא :تعالىله مثال ذلك قوو

ليـست    والملـة  ، إليه بإضافة الملة  و هو مجرور     ،)إبراهيم ( حال وصاحبها ) حنيفاً(  :فقوله
حنيفـاً لـصح     اتبعوا إبـراهيم    :  فلو قيل    ، ولكن  كبعضه في صحة االستغناء به عنها        نفسهب

   )6(.المعنى
  
 ، ))7 :  و مثال ذلك قوله تعـالى      ،أن يكون المضاف عامالً في الحال       -ج

العامـل فـي     هو )مرجع( والمصدر ، )مرجعكم(حال وصاحبها  الكاف في        ) جميعاً  ( فقوله  
:  ومثاله أيضا    ،معنى  ال ه فاعل أو مفعول به في       ألنَّ،  ه قام مقام  فعله       عمله ألنَّ  حص و ،الحال  

 )عزيٍد مسرعاًفْر 8(.)تُ قيام(     
  
  
  

                                                 
  . 28/21 القصص ، (1)

 . 4/79 النساء ، (2)

 .565 اإلقناع في النحو ، المجلد الثاني ، ,أحمد سيد: ينظر (3)

  . 49/12 الحجرات، (4)

 . 2/135 البقرة ، (5)

 .المكان نفسهأحمد سيد ،: ينظر (6)

 . 10/4 يونس ، (7)

  .305 ، المجلد الثاني ، ص همع الهوامع في شرح جمع الجوامع السيوطي ، : ينظر (8)
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د ،" مررُت بهنٍد جالسةً "  و مثال ذلك  ،مجرورًا بحرف جر  غير زائد        -4  ، أو بحرف جر زائ

 )1(."ما جاء من أحٍد راآبًا : " ومثال ذلك 
 .) مختبئاً  اللصسكم ُأ:( و مثال ذلك ،نائب فاعل  -5
 .) واضحةًةَاءرتُ الِقَأرقَ: ( مثال ذلكمفعوالً مطلقاً و  -6
 .)داً ار باِرهير النَأِس (: مفعوالً فيه و مثال ذلك  -7
 .) سر و الشاطئ ظليالً (:  و مثال ذلك ،مفعوالً معه  -8
  )2(. )قي حب الرحمِة خالصاًتصد(  :مفعوالً  ألجله و مثال ذلك  -9

  .)ميا بؤس للحرب ضراراً أقوا(:و مثال ذلك  منادى -10
  .) أخوك جندياً خير منه طالبا (: و مثال ذلك ،مبتدأ  -11
 )3(.)هذا بعلي شيخاً( :ذلك و مثال ،خبراً -12

 
  :الجانب التطبيقي : ثانياً 

 أن لـوحظ  البخـاري، في نطاق الدراسة التطبيقية لصاحب الحال ضمن نصوص صـحيح          و
    :اآلتية األشكال قد جاء على األنماط و صاحب الحال

  :  ذلكمن أمثلةو ،  ، وقد ورد في مئتين و موضع  رفًا بألـمع صاحب الحال جاء   :ول األالنمط
 كـةُ ها المالئِ تنعها لَ ِج زو اشر فِ ةًراِجه المرأة م  تاتإذا ب :  "   قال النبي  :قالعن أبي هريرة    

حتى تِجر4(".ع(  
  .وهو فاعل ) المرأةُ( لـ  و قد جاء صاحبها معرفاً بأ،حال) مهاِجرةً(: فقوله 

  

ـ   الرجل على الجماِع أضعفُ    رب ص  الحديث أن  ن مِ لُّدتَسماع ، و ي   فالفراش كناية عن الجِ     ن ِم
المرأةِ بِرص    كما وي ، مِ فُشَتَس الحديث ضرورة مالزمة طاعة اهللا و الصبر علـى عبادتـه            ن 

ـ        َلع ج إالوقه   من حق  شيئاًجزاء على مراعاته لعبدِه ، حيث لم يترك          ى  له من يقوم بـِه ، حتَّ
 يوفي حقوق ربـه التـي        ، لذا على العبد أن     ِه شهوة من شهواتِ   نِعم لِ هبض أغْ ن م نعلْ تَ كةُالمالِئ

   )5(.طلبها منه
  
  
  

  

                                                 
  .2/176؛ األنطاآي ، المحيط في  أصوات  العربية  و نحوها وصرفها، 2/319الك إلى ألفية ابن مالك ،سابن هشام ،أوضح  الم: ينظر (1)

  .296لغة العربية ، األفغاني ،الموجز في قواعد ال: ينظر  (2)

 .244 الحلواني ، الواضح في النحو والصرف ، (3)

  .3/365 البخاري ، صحيح البخاري ، (4)

  .9/233ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (5)
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 وقد ورد في مئـة وثمانيـة و سـبعين            ، صاحب الحال جاء معرفاً باإلضافة      :  الثاني النمط
  : ذلك من أمثلة  وموضعاً ،

 هِد في ع  ي و هي مشِركَةٌ    أم ِدمت علي قَ" :  قالتْ - رضي اهللا عنهما   -عن أسماء بنت أبي بكر    
ـ  ، وهي راغبةٌ: تلْ قُ    اِهللاولَس ر تيتفْتفاس رسول اهللا    ي ؟ قـال  أفأصل أُم " :ـ ن عصـلي  م ، 

  . باإلضافةقع فاعالً و هو معرفُو) (حال و صاحبها ) ( فجملة  )1(".أُمِك
 في شيء تأخذه من أسماء و هـي         بةً راغ ها جاءتْ م أُ أن ) ةٌكَِرشْوهي م ( :قولها ن مِ لٌّدتَسي و

 لما  اإلسالمةً في   ب ولو كانت راغ   تصلها، أنفي     و لذا استأذنت أسماء الرسول     شركها،على  
 عليه الصالة والسالم    ِهِن و في إذْ   )2(.صالة والسالم  الرسول عليه ال   استئذان إلى أسماء احتاجت
   )3(. على جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة داللةٌهاأم ِةصلَألسماء ِب
  وثالثة و تسعين موضـعاً، ئةماثمانوقد ورد في ، صاحب الحال جاء ضـميراً     : الثالث النمط

  : ذلك من أمثلة و
ـ اِط وفَ لُِستغ ي هتجدو فَ ِح الفت عام  اهللا   وِلس ر إلى تبهذَ"  :قالت طالب   أبي ابنةعن أم هانئ     ةُم 

تستر4(.ه(   
 و صاحب الحال ضمير المفعـول       .حالجملة اسمية في محل نصب      )  تَستُره وفَاِطمةُ( :فقولها

   ) . وجدته(ي ف
ويتَسمِ لُّد ةُ ( :قولها نوفَاِطم    هتُركمـا   الناس،ستتار في الغسل عن أعين      على وجوب اال  )  تَس 
شـرط   محارمـه،  من   امرأة بحضرة   اإلنسان في ستر فاطمة له داللة على جواز اغتسال          أن 

  )5(.وجود ساتر يحول بينهما
   :  ذلكأمثلة من  ، ووقد ورد في موضعين، إشارةصاحب الحال جاء اسم :  الرابع  النمط

ـ  يـارِ  الخ بـنِ يِد عد اهللا بِنيب عع متجرخ : "  قاليِر الضمةَيمُأعن جعفر بن عمرو بن    افلم 
 ، و   معن : تلْ ، قُ  ةَزم ح ِلت قَ ن ع هلَأَس ن  في وحشي   لك لْه :  يِد ع  اهللا بن  ديب قال لي ع   صم حِ انمقِد
  )6( "....يت ِم حهنأَ كَِهِرص قَلِّو ذاك في ِظه: ا ن لَيلَا عنه فِقألنس ، فَصم ِحنكُس يشيح وكانَ

، وهو في محـل رفـع       ذاك اإلشارة وصاحبها اسم    حال،في محل نصب    ) كََأنَه حِميتٌ (فجملة  
. )7( ل فيه السمن أو العسل أو الزيت      عجوقيل الزقُّ ي  . هو الشديد من كل شيء       الحِميتُو.خبر

                                                 
 .2/146 البخاري ، صحيح البخاري ، (1)

  . 5/283ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (2)

  .9/445العيني ، عمدة القارئ ، :  ينظر (3)

  .2/75، . س.البخاري ، م(4) 

 .3/65، . س.العيني  ، م:  ينظر (5)

  .3/34، . س. البخاري ، م(6)

 .المعجم الوسيط ، مادة َحِمَت(7) 
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ـ  ويستدل من هذا الوصف لوحـشي  .  مملوءاًزقُّ كان الإذاحِميتٌ  وأكثر ما يقال      تِهد علـى ِش
خَوضِجِةام 1(.مهس(  
  :  ، و مثال ذلك صاحب الحال جاء علماً  :  الخامسطالنم

 قْعن عيَءِج" :  قال    الحارثِ  ابنِ ةَب بالن عماِني      عيمان شارباً ، فأمأو بابن النر الن بي   م كانَ ن  

  )2( "....وهبرض يأنْ يِتبالِْب
  .، وهو مجرورحال وصاحبها النُّعيمان أو ابن النٌّعيمان ) باً شاِر( : فقوله 

ويتَسمِ لُّد الرسول    أمرِ ن            الحد على السكران    إقامة لهم بضربه و هو سكران على جواز 
  )3(.فيقَ يستَ أنبَلو هو في حالة السكر قَ

  :الحال تنكير صاحب : المبحث الثاني 

  :مسوغات تنكيره : أوال 

        األصل في صاحب الحال أن ورد فيما سبق أن بالحـال ه محكـوم عليـه       ألنَّ ، معرفة ً   يكون، 
ال يفيد في   ) النكرة(  المجهول   الحكم على   ألن ،معرفةً يكون   ه أن والمحكوم عليه بالحال من حقِّ    

  .الغالب
غْوراة في ذلـك آراء     ح وللن ،وص عربية فصيحة     في نص  ةًصاحب الحال نكر  فقد ورد    ذلك   م

 البد من    و منهم  من قال     ، فمنهم من أجاز  مجيء صاحب الحال  نكره دون مسوغ             ،مختلفة  
  : و فيما يلي  تلك المسوغات ،وجود  مسوغ  لتنكير صاحب الحال 

) الساًج(: فقوله   ،  ) في الدار جالساً  رجٌل        (:ذلك و مثال    ،صاحبها على    الحال متْ تقد إذا -1
 )4(.ةنكر سوغ مجيئهمما  ) رجٌل( حال تقدمت على صاحبها 

 ولكـن  حتـى  ال تتلـبس           ، تقديم حال النكرة عليها ليس ألجل تسويغ الحال فيها           إن: وقيل  
فة  حين  يكون  صاحبها منصوباًالحال بالص.  

حـال   يشبه فـي     فقد،    )جاءني رجل راكباً  ( :  تأخر نحو إذا  " :الكافيةذكر ابن الحاجب في     
و  )5(."اً  وجراً  ع فطرد المنع رف   ،) رأيت رجالً  راكبا ً    ( :  نحو   ،بالوصف ذي الحال    انتصاب

  : عزة قول كثير ذلك أيضاًمثال 

  

                                                 
  .7/422ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (1)

 .2/70، .  البخاري ، صحيح البخاري(2)

 .5/104، . س.ابن حجر ، م:  ينظر (3)

 .1/375 ، شرح التصريح على التوضيح ،األزهري: ينظر  (4)

 1/204 ابن الحاجب، الكافيه في النحو ، (5)

  .3/163, خزانة االدب, البغدادي ) 6(

5−  )6(  
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  علـى الموصـوف      فةُ الص تْمدقَا  تَ   فلم ،)طلل( هو في األصل صفة لـ      )  شاًوِحم( : فقوله  
ـ طَ( هو  )موحشاً(  الصفة ال تتقدم على الموصوف و صاحب الحال            ألن ؛صارت حاالً     ،)ُللَ

  )1(.وهذا رأي سيبويه الذي أجاز  مجيء الحال من المبتدأ
  أما الجمهور فيرون أن  الحال هو الضمير المستكن في الجار و المجـرور الواقـع              صاحب  

  في الحال   العاملَ  في ذلك أن   مهتَجو ح ،  ) ُللَطَ(  الضمير يعود على        و هذا  ،) يةَملَ ( براًـخ
 و  ، فإن كان صاحبها مبتدأ كان العامل فيـه عنـدهم االبتـداء            ، أيضاً صاحبهاالعامل في    هو

   )2(. و العامل الضعيف  ال يقوى على العمل في شيئين،االبتداء عامل ضعيف
 ،وذلك لتقدم  الحال عليـه ، على تنكير  صاحب الحال اًو على رأي  سيبويه يكون البيت شاهد 

  .و على رأي الجمهور ال  شاهد فيه 
مةو مثال  تنكير صاحب الحال  لتقدم الحال عليه أيضا قول ذي الر .  

א−6 א   )3(אא  א

  
متنع ا تْمدقَتَا   فلم ،متأخرة )للظباء(   صفةً تْ كان  بعد أن  ،الحالى   عل تْبِصنُ ) لةًظَِستَم  (هفقول
صفةً تكون   أن، الذي   التقدم هو وهذا   ،    الموصوف تتقدم على  الصفة ال     ألن سّيءـــ مج غَو 

  .ةنكر) ظباء( صاحبها 
        قَو الشاعر  في البيت يصف نسوة  وعو صِ  ، في السبي    ن رتحت عوالي الرمـاح و فـي       ن  

حو في البيت تشبيه للنساء بالظباء ووجه الشبه  بينهما يتمثل فـي طـول  األعنـاق                   ،ها  زِتو 
  )4(.وانطواء الكشح

          هذا األمر أكثر ما يكون  فـي الـشعر          و في تقديم  الصفة على  الموصوف يرى سيبويه أن ، 
أكثر مـا     وهذا:"  يقول سيبويه    ، الضرورة الشعرية  هي التي  تدفع  الشاعر لذلك            وأن كالم 

  )5(." وأقل ما يكون  في الكالم،يكون في الشعر

  

  

                                                 
  .2/127 سيبويه ، الكتاب ،  : ينظر(1)

 .2/310ابن هشام ، أوضح المالك إلى الفية أبن مالك ، :  ينظر (2)

  .2/1024, ديوان ذي الرُّمة, لباهليا)  (3

  .2/123، . س .م, سيبويه: ظر ين(4)

  .2/124،. س . م , سيبويه(5)
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  :يكون هذا التخصيص و ،الحال مختصا صاحب إذا كان -2

 فقولـه   ) )1א G: تعـالى  و مثال ذلك قوله      ،بالوصف - أ
  . بالوصف صص خُ و هو نكرة لكنه،) أمٍر(حال من )أمراً(

  من المضاف إليـه       الحال ال تجيء    بحجة أن  ، اإلعرابهذا   عترض على ا ن  النحاة م   نِمو  
   يكـون   أو أن  ، إليـه  أو كبعٍض من المضاف      ،إال إذا كان المضاف بعضاً من  المضاف إليه          

  . و هذه األمور الثالثة ليس واحد منها موجود هنا ،المضاف عامال في الحال 
هذا االعتراض مردود و غير مقبول      ولكن ، أمـر  ( إليـه كالجزء  من المضاف     ) كل (  ألن(، 

 لفـظ    و المعلـوم أن    ،بمعنى األمر ) كل  (  لفظ    وذلك ألن  ،االستغناء به عنه  وذلك في صحة    
  )2(.بحسب ما يضاف إليه) كل(

ـ       ، )كل( حال من    )أمراً  ( و من النحاة من جعل       الـضمير  ( اال مـن     و منهم من جعلـه ح
  و هـو      )ضمير المفعول ( أو من   ، في أنزلنا     ) ضمير الفاعل (  أو من    ، في حكيم    )رتتالمس

ـ     ، أو على المفعول له    ، و منهم من نصبه على االختصاص      ،)أنزلناه(  الهاء في  ه  أو علـى أنَّ
  )3(.مفعول منذرين

ويجوز    األصـل  خـالف   إذا كـان الوصـف بـه علـى     ةً يأتي نكـر    في صاحب الحال أن، 
 المقـصود تقـسيمهم علـى  هـذين           نإ إذ   ،) مثنى وثالث  اءني رجالٌ ج:(ال ذلك   ــــومث

  )4(. والوصف ال يفيد  هذه الفائدة،العددين  حال المجيء

   )﴾.)5אא  و مثال ذلك  قوله تعالى، باإلضافة-ب
هـا   و الذي  سوغ  مجيء الحال من النكـرة هـو أنَّ            ،  )أربعِة(حال من النكرة    ) سواء(:قوله  ف
   )6(.)أيام( باإلضافة إلى تْصصخُ

أو مـن   ) فيهـا   ( أو  ) أقواتهـا (  حال من  الضمير فـي     )  سواء (  من يرى أن   و من النحاةِ  
  .)األرض(

وأجاز ب عضم نَ هال تزيد و ال تنقص       األيام األ  توتْاس :أي  ،  ها على المصدر    صب ربعة استواء، 
  )7(.ها آخرون على أنها  خبر لمبتدأ محذوفعفَ و ر،ها  بعضهم على  الصفة ضفَوخَ

                                                 
 . 5-44/4 الدخان ،(1)

   .1/325 ،في علم النحو، امين علي السيد ؛  636-1/635ابن عقيل ،شرح ابن عقيل ،:  ينظر(2)

  . 1/376 األزهري ، التصريح على التوضيح ،؛636 /1،.س. ابن عقيل ، م:  ينظر(3)

 . 1/204الكافية في النحو ،ابن الحاجب ، : ينظر(4)

  .10/ 41 فصلت ، (5)

 . 3/89الغالييني ، جامع الدروس العربية ، :  ينظر(6)

 . 8/535 الدين ،إعراب القرآن الكريم ،يالدرويش مح:  ينظر (7)
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هذا أول  :  يقول    ال يستطيع أن   ه من قبل أنَّ   ، فارٍس مقبالً     قال هذا أولُ   نم و :" جاء في الكتاب  
 يـصفه    فـال ينبغـي لـه أن       ،ار عنده بمنزلة المعرفة     ل عليه األلف والالم فص    دِخي فَ ,فارس  
فليس هذا  ،   معرفة    )عشرون درهما   (:  في قولك     )درهما(   يزعم أن   وينبغي له أن   ،بالنكرة
  .    و جعلوا هذا يجزئهم  مـن ذلـك         ، فحذفوا الكالم استخفافا   ،ما أراد من الفرسان      وإنَّ ،بشيء

  )1(. ) منطلقاًهذا رجٌل(  :صبــنو قد يجوز نصبه على 
زارني خالد   ( :ذلكومثال  ،   مشاركة لتلك المعرفة في الحال       ةًالحال نكر  صاحب   إذا كان  -3

زارني رجٌل صـالح     ( : في الحال و مثال ذلك       ٍة مشاركة لنكر  ةًأو نكر ، ) راكبينورجل  
وامرأةٌ م2(.)ريِنكِّب( 

  

الواو        إذا آانت    -4 ة ب ة مقرون ك قول     و,   الحال بعده جمل ال ذل الى  مث : ه تع
 . )3 (  

 وجود الواو في صدر الجملة يمنع توهم         ألن ،)قرية  ( حال من النكرة    ) هي خاوية   و( فجملة  
 )4(. بالواوه  بينه و بين  منعوتُلصفْ النعت ال ينإ إذ ، صفة كون الجملة

  : و مثال ذلك قوله تعـالى      ،بنفي صاحب الحال مسبوقاً     إذا كان  -5
 .)5( 

ـ     ذلك أن  غَو و الذي س   ،)قرية(حال من النكرة    ) ولها كتاب معلوم  (فجملة   بق  صاحب الحال س
 وذهـب   ، الجملـة الحاليـة بـالواو      و في الجملة مسوغ آخر و هو اقتران        ،) ما(بحرف نفي   

6(.ق الصفة  بالموصوفو و الواو لتأكيد لص،  الجملة صفة الزمخشري إلى أن(   
  

6-  ومثال ذلك قول الشاعر  ، باستفهام صاحب الحال مسبوقاًإذا كان: 

   )7(אא −7
 وقوع  النكرة من   مجيء الحال  غَوو الذي س   ،) شٌيع(  وصاحبها النكرة    حال، ) باقياً  (:فقوله
 )8(. بعد االستفهام الذي هو شبيه النفيالنكرةهذه 

 : و مثال ذلك قول قطري بن الفجاءة ،أن يكون صاحب الحال مسبوقاً بنهي  -7

                                                 
  .2/112 سيبويه،الكتاب،(1)

 .2/175األنطاآي ، المحيط في أصوات العربية و نحوها وصرفها،:  ينظر (2)

  . 2/259قرة ، الب(3)

 .2/309ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، : ينظر  (4)

  . 15/4  الحجر، (5)

   .2/387الزمخشري ، الكشاف ، : ينظر (6)

   .3/153, خزانة األدب, البغدادي) 7(
 .2/855عبد المنعم مسعد ، العمدة في النحو ، :  ينظر (8)
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)1(אא−8

 

 و الذي أجـاز    ،و هو نكرة    )  أحد(  و صاحب الحال     ،منصوب على الحال    )  اًفَِوخَتَم  (فقوله
  )2(.ما يشبه النفيمها سبقت  بنهي و هو وقوع الحال من النكرة  أنَّ

 

  ".هذا خاتم ذهباً : "  و مثال ذلك ،الحال جامدةً كانت إذا -8
  التي اشترطها  النحاة لجواز مجيء الحال من النكرة          وغات  هذه هي المس،  ـ ي  سيبو  إال أن  ده قَ

و أجاز  وقوع الحال  من النكرة دون مسوغ            ،ها  أنكر ، وحج   الحال يؤتى بهـا      ته في ذلك أن 
 ةٌ عليه مائ  " :ل  على ذلك  بقولهم       ستدا و ، فال داعي الشتراط  هذه المسوغات         ، لتقييد العامل 

وهذا يعني انه يرجح عدم مجيء الحال من النكـرة          . )3("والرفع الوجه   :"  ولكنه قال    ."  اًبيض
  .غير المسوغة 

 وهذا دليل على مجيء الحال من النكرة مـن غيـر            ،)مائةٌ(حال من النكرة    )  بيضاً (: فقوله  
  . أبيض و أراد بها الدراهم عم جيضو ِب .مسوغ في غير الشعر 

 و تمييز المئة  يكون مفرداً       ،ه  جمع منصوب      ألنَّ  ، أن يكون  تمييزاً   ) بيضاً( قوله   امتنع   دوقَ
   )4( .مجروراً
ـ  مررتُ بمـاءٍ  : وزعم يونس أنَ ناساً من العرب يقولون        :"في الكتاب    وجاء  )          5("رجـلٍ  َ دةقع

  )6(. رجلدةَقعمقدار الماء : ومعنى هذه العبارة 
ه في ذلك   تُجو ح ،    إليه سيبويه     بهمعاني  النحو إلى  ما ذَ      ي كتابه   لسامرائي ف وحديثاً ذهب ا  

معنى الحال غير  معنى الصفة         أن  ، فإن  الحالية نَ   تَ أرد  صتَب ،  و إن  دتَ أر  الصفة أتب تْع ، 
 أقبـل     (: أما إذا قلت   ، متصفٌ بالحفظ    ه كان المعنى أنَّ   ،)  أقبل رجٌل حافظ      (:فحين  تقول    

  )7(.حال إقباله هذا   فيه حافظٌالمعنى أنَّ  كان ) فظا رجٌلحا
جيء الحال  من النكرة دون      حتج بها سيبويه على جواز م     ااألمثلة  التي    إن    :وخالصة  القول  

 إذ ال بد من وجـود مـسوغات لتنكيـر           ، اي ال يصح القياس عليه    ت من الشواذ ال   يه،  مسوغ  
  .  صاحب الحال

  
  

                                                 
   .3/150, ، خزانة األدبالبغدادي)  1(

 .2/175, السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ؛ 1/639أبن عقيل شرح أبن عقيل، : ينظر  (2)

 .2/112 سيبويه ، الكتاب ، (3)

 .318-2/317 ,أبن هشام ، أوضح المالك إلى ألفية  ابن مالك:  ينظر (4)

 .2/112،.س. سيبويه ، م(5)

 .1/326، في علم النحو،امين علي السيد (6)

  .253-2/252السامرائي ، معاني  النحو ، :  ينظر (7)
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  : تطبيقي  الجانب ال:ثانيًا 
           صاحب الحال قـد     وفي سياق الدراسة التطبيقية ضمن نصوص صحيح البخاري ،  لوحظ أن 

  : وغ لهذا التنكير ، و من أمثلة ذلك سجاء نكرة مع وجود م
ـ  قَ دن ع  بامرأةٍ   بيمر الن  :قال -رضي اهللا عنه  –  عن أنس بن مالك    -1 ٍرب ـ   و كـي ،   ب ت ي ِه

  )1(".بري اص واتقي اَهللا: فقال
 النكـرة   ، بمـسوغ أن   ) امـرأة   ( جملة اسمية وقعت حاالً من النكرة       ) كي  ب تَ يِهو( : فقوله  

      خصصت بالوصف ، أضف إلى ذلك أن    الحال جملة اسمية ص دبالواو مما منع توهم كون      تْر 
  .  بينه و بين منعوته بالواوُلصفْ النعت ال ينإ ، إذ اًالجملة نعت

 اِطخَوفي متِهب     ٌو ذلـك لألمـر       ،  على جواز مخاطبة الرجـال للنـساء       لتلك المرأة داللة 
  .موعظةلل أو  ،تعزيةلل أو ، النهي عن المنكرأو، بالمعروف 

ـ  ، فـال ي    النـساءِ   جميع مُلشْ ي  األمر داللة على أن  ) امرأة  ( وفي تنكير صاحب الحال       صتَخْ
قد نُكرت للداللة على أنهـا غيـر معروفـة          )  امرأة   ( وقد تكون لفظة     )2(. دون شابة  زبعجو

  . بل الهدف هو العبرة من القصة , او ألن ذكر اسمها ليس هدفاً , للراوي 
  

  )3(".ُهدحٍل ويلَب ِباِك رار ما سم،لَعأَا مةِ دحاس ما في الو النلمعيلو " : قال  -2
 جاء في سـياق     ه وقوع صاحب الحال نكرة أنَّ     غَوو الذي س   ،)راِكب(حال من   ) وحده(: فقوله  
  .نفي

 إال  ، و مخاطر  و في الحديث نهي عن السفر ليالً دون رفيق ، وذلك لما في الليل من مخاوفَ               
أنيكون فَ هذا الس4(.  للضرورةر (و يتَسه أراد التعميم من تنكير صاحب الحال أنَُّلد.  

  

ة في  ن الج ونَلُخدٍم ي و قَ ن مِ  اهللاُ بِجع: " قال    ي النَب عن- اهللا عنه  رضي– عن أبي هريرة     -3

5(."ِلالِسالس(  
) قـوم ( و صاحب الحـال      ،)مقيدين(متعلق بحال محذوفة تقديرها     ) في السالسل (فشبه الجملة   

  ).يدخلون(ه خصص بالوصف بجملة نَّأجاء نكرة بمسوغ 
ـ إ على الحقيقة ، وقيـل       هنَّإ:  ، فقيل     المفسرون في هذا التقييد    واختلفَ   ،   علـى المجـاز    هنَّ

 اإلسالم أسـلموا    فوا صحةَ را ع دوا ، فلم  روا وقي ِس هؤالء القوم أُ   نإ: ه حقيقة ، أي     نَّأواألرجح  
  )6(. وعجب اهللا قيل رضاه،اً فدخلوا الجنة عوطَ

                                                 
 . 1/295 البخاري ، صحيح البخاري ، (1)

  . 3/153ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (2)

  . 2/351، . س . م البخاري ، (3)

   . 6/153، . س.ابن حجر ، م :  ينظر (4)

  . 2/254 ، .س. البخاري ، م(5)

  .6/161 ، اريفتح الب ابن حجر :  ينظر (6)
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 كِتاعفَش رسول اهللا من أسعد الناس بِ      يا: قلت  : ه قال    أن – رضي اهللا عنه     – عن أبي هريرة     -4
يوم القي ؟ فقال    ِةام  ": لقد ظَننت –  يا أب  ا هريأنْ – ةَر   ال ي أولُّ  ي عن هذا الحديثِ   ِنلَأَس مِ  أحد نك 
لمأَا ريِمت ِحن ِصرعلى الحديث ، أس كعدِباِس الن فَشاعتي يوالِقم يِةامم الَ قالن صاًً إال اهللا خاِل اله 
  )1(".ِهِسفْ ِقبلَ ننِم

ديث أحد سابقاً ، والذي     ال يسألني عن هذا الح    : و المعنى ،  )أحد(حال من النكرة    ) أوَل(:فقوله  
  )2(. صاحب الحال نكرة كونها في سياق نفيأجاز مجيء
ه مفعول به   صب على أنَّ   الن  أو البدل منه ، ويجوز أيضاً      )ألحد(على الصفة   ) أوُل(ويجوز رفع   
  . ثان لظننتُ

  
ـ ومكانته،ل أبي هريرة ضفي الحديث داللة على فَ  و  الحـرص علـى   َلض كما و يستدل منه فَ

  )3(.تحصيل العلم
مـن    أولُ ما بِدئ بـه الرسـول        :  أنَّها قالتْ    -رضي اهللا عنها  -عن عائشة أم المؤمنين     -5

الوحي الرؤا الصاِليةُحانَ ، فكَوِم في النـ ال يرى رؤا إال جاءي ِقلَ فَلَثْ ِمتالص 4(."...ِحب(  
في سياق نفي ، أضف إلى ذلك        جاءت   ها  بمسوغ أنَّ ) ؤيا  ر( حال من النكرة     ) َلثِْم( : فقوله  
الحال جامدةأن .   

ئعـة ،   ل الحديث على صورة فنية را     وفلق الصبح هو الصبح ينشق من ظلمة الليل، وقد اشتم         
 بفلق الصبح ، و وجه الـشبه بينهمـا            رؤيا النبي    -رضي اهللا عنها  –حيث شبهت عائشة    

أال   ،   يتمثل في الهداية سواء أكانت تلك الهداية حسية مادية أم معنوية، فالصبح مبدأ لنور تام              
 طرق معاشـهم و وجـوه       إلىوهو نور الشمس، الذي يزيل ظلمة الليل الحسية فيهتدي الناس           

هي بداية لنور النبوة و نور العلـم الـذي يهـدي النـاس و              ورؤيا النبي   . هم الحسية منافع
 و ينجيهم في الدنيا مـن       اإليمان ،    طريق الحق و     إلىيخرجهم من ظلمات الجهل و الضالل       

  . من عذاب الناراآلخرة و في ،االنحراف
   .،  رؤاه  وتأكيد على عموم الصدق في جميعداللة) رؤيا(وفي تنكير صاحب الحال 

إنما كانت تمهيداً و توطئة للوحي والنبوة، حتـى ال يفاجئـه             ن رؤيا النبي    أ إلىونشير هنا   
  )5(.الملك فيأتيه بصريح النبوة فال تحتمل ذلك القوة البشرية

  

                                                 
  . 4/195، صحيح البخاري   البخاري ، (1)

  .151العكبري ، اتحاف الحثيث بإعراب مايشكل من ألفاظ الحديث ، :  ينظر (2)

  . 1/237، .س.م ابن حجر ، : ينظر (3) 

 .1/51،  .س.م البخاري ، (4)

 .1/16 المالكي ، محمد بن يحيى ، نور الحق الصبيح ، المجلد األول،:  ينظر (5)
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  :ومن أمثلة ذلك , بال مسوغ  وقد جاء صاحب الحال نكرة
1-    لَّى رسول اهللا    : قالتها   أنَّ -رضي اهللا عنها  - المؤمنين عن عائشة  أمص        في بيته وهـو

قياماً ، فأشار إليهم أنْى جاِللَشاٍك ، فص 1( ....اجلسوا ساً وصلَّى وراءه قوم(  
نكرة بال مسوغ ، وذلك  خالفاً لرأي  ) قوم( حال ، وقد جاء صاحبها ) قياماً  (  :هولُقْفَ

  . جمهور النحاة
ويتَسمِ ُلد إشارته عليه الصال   ن           ِهاِمة و السالم لهم بالجلوس ، على ضرورة متابعة المأموم إلم 

ـ  ، وقُ  خاصة بالرسـول    اإلمام و هو قاعد      صالة   ن ، وقيل إ   الِة الص في أحوالِ  عودفـي   ه 
الِةالص كان  سبب  ه المر      ـ ض ، وال يصح التقدم بين يديه لنهي اهللا عن ذلك ، وألن عاء فَ األئمة شُ

شاِف أحو ال يكون عاً لَد2(.ه(  
  

ـ    تولـةً قَوِجدت امرأةٌ م  "  :  قالَ – رضي اهللا عنهما     –عن نافع عن ابن عمر       -2 ِض فـي بع 

ماِزغي راهللا وِلس    َفنهى راهللا وِلس    عقَن الِِّلت اِءنسو الص ب3(".اني( 

ات التي اشترطها النحاة في     دون وجود أي مسوغ من المسوغ     ) امرأةٌ(حال من النكرة    ) مقَتولةً(
  .تنكير صاحب الحال

و يتَسِملَّد نهي الرسول ن   قتِلإلىمنع القصد إال إن ،جاز تْلَ قاتَ النساء و ذلك لضعفهن 
  )4(.قتلها

  
  : مع صاحبهاترتيب الحال : أوالً  :المبحث الثالث 

 كما هو الشأن فـي      ،صقة له  ترتيبها في  الجملة تأتي  بجانب  صاحبها و مال            حيثُ الحال من 
 و بحكم  قوة  الفعل  في  العمل جاز فيها  التقديم و التأخير                  ،المفعول به إذ  يأتي  بعد الفاعل       

  .و النية  التأخير
  

   كما أن  ، تكون بجنب ذي الحال مالصقة  له        الحال أن  من حقِّ " بن جني   الجاء في شرح اللمع     
 مـؤخراً    و  الفعل لما كـان يعمـل  مقـدماً          إال أن  ،د الفاعل  يكون بع  ه أن المفعول به  من حقِّ    

موا  المفعـول بـه      د كما قَ  ،  الحال  و النية  بها التأخير          تْمد قُ ،ومتوسطا لقوته  على العمل    
  )5(".والنية  به التأخير

  
                                                 

   .1/166، صحيح البخاري  البخاري ، (1) 

  .2/213ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (2)

   .2/255،  .س.م البخاري ، (3)

   . 6/164 ، .س  . مابن حجر ، :  ينظر  (4)

  .219ابن جني، البيان  في شرح اللمع ،  (5)
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 و مثـال    ،جـوازا  ر و تتأخَّ   عليه مدقَّتَتَ دها قَ  و لكنَّ  ،صاحبها ن ع رأخَّتَ تَ  الحال أن   في األصُلو
  )1(.) مكتوفاً اللصتُبرض(و)  مكتوفاً اللصتُبر ض(:ذلك

  
   :اآلتية صاحبها وجوباً وذلك في الحاالت عن الحال تتأخر لكن و
:  وقوله تعالى  ،)ما جاء زيد إال ضاحكاً    (: ومثال ذلك  ،الحال محصورة  كانت إذا-1

א )2(،  ْمتأخرة عن صاحبها وجوباً ألنَّ     فالحال جاءت ه ِص حفيهـا  ر  ، 
 )3(. واإلنذار)التبشير(روا في ِص ح)الرسل( و ،)الضحك(  فيرِصح) فزيد(
  
 :  اإلضافة نوعان : ن صاحبها مجروراً باإلضافة اكإذا -2

باإلضافة "  و تسمى أيضاً   ،ف أو تخصيصه   و هي التي تفيد تعريف  المضا        :إضافة  معنوية  .أ
  ".ةيِضحاإلضافة الم"و"الحقيقية 

  

منهـا   ما الغـرض إنَّ و ،تخصيصهو هي التي ال تفيد تعريف المضاف و ال    :لفظيةإضافة  .ب
    .الجمع التثنية و أو نوني ،التنوين بحذف ،اللفظ في التخفيف

   )4(.)اإلضافة غير المحضة( و)باإلضافة المجازية(وتسمى هذه اإلضافة أيضاً 
  

ثال ذلك  مو،   المحضة   –م  على صاحبها  المجرور باإلضافة         الحال ال تتقد   لى أن إ ذهب النحاةُ 
 ، الحال تابع وفرع لذي الحالتهم في ذلك أنجو ح )5(، אא:  قوله تعالى 

 الحـال    أضف لذلك أن   ،)6(  المضاف لذلك  ال يتقدم تابعه أيضا       و المضاف إليه ال يتقدم  على      
 و المضاف و المضاف إليـه        ،ضاف إليه ضاف و الم   بين  الم   َلِصفُ  على صاحبها  لَ     تْمدقَلو تَ 

  .  و الفصل  بينهما  كالفصل بين  أجزاء  الكلمة الواحدة،كالكلمة الواحدة
   أعجبنـي وجـه هنـد      (:مـا تقـول   و إنِّ  ،)سفرةً هند أعجبني وجه م   (: تقول   ولذا ال يجوز أن

  )7(.)مسفرةً
  

                                                 
 .2/318الك إلى ألفية ابن مالك ، سابن هشام ، أوضح الم: ينظر  (1)

 .  48 /6األنعام ،  (2)

  .284 ، البهجة المرضية ، السيوطي: ينظر  (3)

 .209-3/207الغالييني ، جامع الدروس العربية ،: ينظر (4)

  . 122 /16النحل ،   (5)

 .1/0207ابن الحاجب ، الكافية في النحو ،: ينظر (6)

  .2/325، ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:.ينظر (7) 
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ـ تَ الحال أن تَ    في  جاز ،ا إذا كان صاحب الحال مجروراً باإلضافة غير المحضة        أم  علـى   مدقَ
 فقـدم   ،)زيد شارب ملتوتا السويقِ   (: تقولَ  أجاز أن   حيثُ ،بن مالك ا وذلك على رأي     ،صاحبها

 في  هتُجح، و ) ملتوتا زيد شارب السويقِ  ( األصل   نإإذ   ،  )السويق(احبها  ـــالحال على  ص   
غير المحضة( اإلضافة اللفظية ذلك أن(على نية االنفصال،فال ي تَعِب داه.)1(  

  
 : الحال مجروراً بحرف جر أصلي كان صاحبإذا-3

ذهب سيبويه و أكثر  البصريين إلى منع تقدم الحال  على صاحبها المجـرور بحـرف جـر                   
هي نفس الحجة  التي تقدم ذكرها في منع تقدم الحال على صاحبها             م في ذلك    هتَج و ح  ،أصلي

 مـررت جالـساً   (: و منعـوا  ، ) جالساً بزيٍدتُرر م(: فأجازوا  ،المجرور باإلضافة المحضة  
  .)بزيد

  
   ابن  و،)هـ377( و أبي علي الفارسي،)هـ299(ابن كيسان :  النحاة من أمثال     و خالفهم الرأي بعض

فـي   المجرور بالحرف مفعول به        وحجتهم في ذلك أن    ،)هـ761(وابن مالك    ،)هـ456 (برهان
  )2(. كما ال يمتنع  تقديم حال المفعول به، لذلك ال يمتنع تقديم حاله عليه،المعنى

ـ  ومثـال ذلـك قول     ،وقد دعم المجوزون رأيهم بأدلة من القرآن الكريم و الشعر العربي           ه ــ
  ).للناس( على صاحبها) آافًة( الحال ْتَمدََّق َت حيُث، ) : )3تعالى

  : من الشعر قول الشاعر أمثلتهو من 
)4(א  א−9

 و هـي    )عنكم:(في قوله   ) الكاف( ال تقدمت على صاحبها      و هي ح   ،أي جميعاً ) راطُ(:فقوله
  .مجرورة المحل بعن

  

في اآلية هي حال    ) كافةً(أن   و ذهبوا إلى     ،إال أن المانعين قد جعلوا هذا الجواز خاصاً بالشعر        
  )5(.ليست للتأنيث للمبالغة و) كافة( و التاء في ،من الكاف في أرسلناك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .2/325 ، .س.م ابن هشام ،:. ينظر (1)

 . 1/248األشموني  ، شرح األشموني ، :  ينظر (2)

  . 34/28سبأ ، (3) 

   .3/160, خزانة األدب, البغدادي) 4(

  . 2/323، .س.م؛  ابن هشام ، 3/290؛ ؛ الزمخشري ، الكشاف ،1/249  ،.س.م, األشموني :  ينظر(5)
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 تعلق   إن (: قالوا   نأ تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي ب         عمانعون من  ال َلوعلَّ
ـ   عدىه إذا تَ   فحقُّ ،قه بصاحبه العامل بالحال ثان لتعلّ    ـ تَ ي طة أن ا لصاحبه بوس عى إليـه بتلـك     د

 فعال واحدا ال يتعـدى بحـرف        نأ و ، من ذلك خوف التباس الحال بالبدل      عِن لكن م  ،طة  االوس
 حال المجرور   نأ وب ، من اإلشراك في الوساطة التزام التأخير      اًضولوا عِ ع فج ،حد إلى شيئين  وا

 ،" زيد في الدار متكئـاً    ": نحو ،ن معنى االستقرار  مض جر م   فيه حرفُ  َلِم بحال ع  ه شبي بحرٍف
قَّفكما ال يجوز تقديم الحال على حرف الجر في مثل هذا ال يد1(.) عليه هنام(  

  
  : جاز الكوفيون تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي بشرط وأ
ـ إ ف ، )  بـك ضـاحكةً    تُرمـر : (  نحو   ، المجرور ضميرا     يكون أن -أ ه يجـوز لـك أن      نَّ
   ). بِك ضاحكةًتُرمر:(ولـــتق
 بزيـد و    مـررتُ  ( :نحو ،المجرورحد اسمين عطف ثانيهما على      أ المجرور    يكون أن  -ب

 ) .ين بزيد وعمرو مررت مسرع(  فيجوز فيه ،) ين سرععمرو م
ـ  ( فإنه يجوز فيه     ،)كحضتَمررت بهند   ( نحو   ،فعلية  جملةً  الحالُ  تكون أن -ج  كحضمررت تَ

   )2(.)بهند
  

 عباس حسن في كتابه النحو الوافي إلى جواز تقـديم الحـال علـى صـاحبها                 وحديثا ذهب   
 في ذلك ورود أمثلة كثيرة في القران الكريم والشعر تؤيد           هتَج وح ،المجرور بحرف جر أصلي   

 هذا الرأي هـو األرجـح        ويبدو أن  ،)3(ه ال داعي للتكلف والتأويل والتقدير     نَّأ كما ويرى    ،ذلك
  .واألقوى

  

متفقون على جواز تقديم الحـال        فالنحاةُ ،ا إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر زائد        أم 
والسبب في هذا    ). حٍدأما جاءني راكبا من     ( و،   ) راكباً حٍدأ نا جاءني مِ  م: ( عليه ومثال ذلك  

  )4(. مفعول به من حيث المحل اإلعرابيأوالتجويز هو أن صاحب الحال هو فاعل 
  
ـ  وح).  طالعةٌ والشمسجاء زيد (  : ومثال ذلك  ،بالواو الحال جملة مقرونة     كانتذا  إ -4 تَجم ه

  وفي العطف ال يجوز تقديم الواو علـى        ، تكون للعطف    أنواو الحال    في   األصَل نأ في ذلك 
  )5(.لألصل وذلك مراعاة أيضا لذلك لم يجز تقدمها في الحال ،المعطوف عليه 

                                                 
   . 317 \2 شرح جمع الجوامع ،  السيوطي ، همع الهوامع في(1)

  . 319 \2 ،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ,ابن هشام : ينظر  (2)

   .299 \2عباس حسن ، النحو الوافي ، :  ينظر (3)

   .319\2،  .س.م ؛ ابن هشام ، 303 \1األزهري ، التصريح على التوضيح ، : ينظر  (4)

   . 2/318. س . م : ؛ ؛ ابن هشام 1/378، . س . االزهري ، م :   ينظر(5)
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 ليـت األسـتاذَ    ( : مثـل   تمن  حرفَ  يكون نأ ك ،معنوياًالعامل في صاحب الحال     إذا كان    -5

علينا    مشفقاً حاضر ( ،   مثل    أو حرف ترج : )َّأو حـرف    ،) علينا مستبـشراً    محمدا مطلٌ  لعل 
  ).غاضباً  زيدا أسدكأن(:تشبيه مثل

  ). !ةًرِفس ماً هندما أحسن:(  ومثال ذلك ،  العامل في صاحب الحال فعل التعجبإذا كان -6
 يتصل بفعل موصول بحرف      بمعنى أن  ، الحال معموال لحرف مصدري       صاحب إذا كان  -7

حال من التـاء فـي      ) باؤدم(:فقوله ) باًدَؤ زيدا م  تَبر ض ني أن بجأع(  :كومثال ذل ،  مصدري
)ضر(وهو معمول ) تَبألن(.  
)  زيـد  طيـاً ِعك م القاصد:(ومثال ذلك ،  )ـأل( الحال ضميرا متصال بصلة       صاحب كان ذاإ -8

   )1().القاصدك(حال من الكاف في ) معطيا(فقوله 
  :قي  الجانب التطبي:ثانياً 

مـن خـالل االسـتقراء لنـصوص         نيب العالقة الترتيبة بين الحال و صاحبها ، تَ        إطاروفي  
ر منها علـى    كُذْ الحال قد تأخرت عن صاحبها وجوباً وذلك في مواضع كثيرة ، نَ            أن،  البخاري

  : سبيل المثال ال الحصِر 
ـ  تلَِع وج ،ر  ه ش رةَسي م ِبع بالر ترِصن ،لي  ب قَ دحأَ نهطَع ي م لَ ساًم خ تيعِط أُ ":    قال    -1 ي  ِل

األرض م وطَ داًِجس أ ف ، وراًهَي ما رمِ لٌج ِمأٌ نيت أدكَرته لْ فَ الةُ الصيلَِحوأٌ  لِّصلِ ت ي الم اِنغم لَ وم لَِّح ت 
قٍَدألح وأُ، لي بعطيتفَ الشوكانَّةَاع  ّالن بيي بقَإلى ثُع خاصةًِهِمو ثِْع وب2(". عامةً الناِسإلى ت(  
  

 وجوباً لكون صاحبها قد جاء مجـرورا         الحالُ تْر، وقد تأخَّ   )ِهقوِم(حال من   ) خاصةً( :فقوله
وهذا غير  ،  مجروره    بين الجار و   َلِصفُ الحال على صاحبها لَ    تْمدقَّفلو تَ . بحرف جر أصلي    

  .الجارال على صاحبها المجرور هو بمنزلة تقدم المجرور على  الحمدقَ تَكما أن. جائز 
  .ذاتهسبب لفقد تأخرت عنه وجوبا ل) الناس(مع صاحبها ) عامةً(وكذلك شأن الحال 

  
 سيدنا نوح حـين     نإ إذ ، بها سيدنا محمد      عمومية البعث لم ينفرد    إن المعنى قيل    ومن حيثُ 

كون بِ  فت ، لم يكن على األرض إال قومه        ثَِعبتُثَعخاصةً ه   وعامه مـن    ،   قومه   إلى ثَِع لكونه ب
ه لم يبـقَ علـى      نَّأ بعثته  إال قومه ، و الدليل على ذلك            حين   على األرضِ    يكن لمه  نَّإ  حيثُ

  نوح عليه    -وفي عمومية رسالة سيدنا     . على ظهر السفينة    األرض بعد الطوفان إال من كان       
ـ   على خالف سيدنا محمد      ،ثته كانت لقومه في زمن محدد        بع أن ذلك   رظَ نَ -السالم      نإف

                                                 
 .308\ 2؛ السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،  320\2،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام ، :  ينظر (1)

 .1/87 البخاري ، صحيح البخاري ، (2)
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  والـى يـومِ     وشاملة  للناس منذ بعثتـه        ،رسالته قد جاءت ناسخة لما قبلها من الرساالت         
 وبقاؤها يعني استمرارية دعوته ووجوبها على كل من         ةٌباقي) القرآن( ه معجزتَ دليل أن  بِ ،البعِث
   )1(.ة تلزم بالخبرج الح ذلك أننِم لُّدتَسي و، بلغته

 اهللا  وِلس ر ِقاِرفَ في م  ييِب الطِّ يِضِب و إلى رظُنأي  نأَ كَ ": قالت   – عن عائشة رضي اهللا عنها       -2

وه وم ِرح2(."م(   
  :لسببين )رسول اهللا (  عن صاحبها تْرخََّأتَ) وهو محِرم(فالحال 

  واو  جاءت الحال جملة مقرونة بال- أ
 الفصل بين المضاف إلىقدم الحال يؤدي  وتَ، باإلضافة جاء صاحب الحال مجرورا - ب

  .ا كالكلمة الواحدة م وهذا غير جائز لكونه ، إليهوالمضاف 
الرأسمفارق جمع مفرق وهو وسط      ال و ، هو البريق    والوبيض ،  ِم وقد جتعميمـا لجوانـب     ع 
  )3("الرأس

  

 ،اإلحـرام  وجواز استدامته بعد     ،اإلحرام إرادة عند   ِبطي التَّ استحباب" وفي الحديث داللة على   
  )4(". وهو قول الجمهوراإلحرام يحرم ابتداؤه في ماوإنَّرائحته  ونه ولضر بقاء ال يوأنه 

  
ـ هر م هعر ودِ   بيي الن وفِّ ت : قالت هاأنَّ – رضي اهللا عنها     – روي عن عائشة     "-3 ـ  عِ ةٌون ند 
يِم يعني صاعاً–الثين  بثيٍّوِده ن 5(."عيٍرش(  

  

 وقد تأخرت الحـال عـن       ، جمله اسمية وقعت حاال من النبي        )  مرهونةٌ هودرع( :فقولها  
 ، للعطـف   تكون نأ الحال في واو    واألصل ،  صاحبها وجوبا لكون الحال جملة مقرونة بالواو      

ـ ِمح فَ ، على المعطوف عليه      العطف  يجوز تقديم واو   وفي العطف ال    واو الحـال عليهـا      تْلَ
  .مراعاة لألصل 

  

 وهو  ه درع نِهر ي مِل فَ ،النفس تساؤالت تخطر في      عند يهودي   مرهونةٌ هعروِد   وفي وفاته 
 إلـى هـذه      حال الرسول    تْلَصهل و  و .  ؟ عند يهودي   ن م دنِْع ؟ و  ِهِنيداألمين الذي يفي بِ   

  الدرجة حتى يِهردِ ن رعمقابل قوته وقوت عياله ؟ ثُ      هم قادة المسلمين  أمثال أبـي بكـر         أين 
      وعمر وعثمان الذي  جهز جيش العهل تركوا نبيهم وحبيبهم حتـى ال        ؟ ماله الخاص    ن م رِةس 

  )6(."! يهوديا يرهنه درعهإاليجد 
  

                                                 
   . 1/531 ابن حجر ، فتح الباري ،  ؛2/213الكرماني ، شرح صحيح ابي عبداهللا البخاري، الملجد الثاني، : ينظر (1) 

  .1/363، صحيح البخاري  البخاري ،(2)

  .7/51 العيني ، عمدة القارئ ، (3)

  .3/483،  .س.م ابن حجر ،(4) 

   .3/323, .س.م,  البخاري (5)

  .314-313، 4أمين القضاة ، نقد الحديث بين سند النقل و حكم العقل ، مجلة مرآز بحوث السنة والسيرة،ع: ينظر(6)
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وعية الـرهن ومـشروعية      يبين لنا مشر   نا أراد  أن   مِلعنا وم بي نَ نإ بل   ,ا عنه   وال واهللا ما تخلَّ   
 كـي   اإلسـالم  به   ر من الدنيا الذي أم     والتقللِ  الزهدِ  منهج قَبكما وطَ ،   الذمة   أهلالتعامل مع   

  .نقتدي به 
وفي عدوله عليه الصالة والسالم عن معإلى الصحابة ِةلَاممعاملة اليهودي رب من باب ما كان 

أو ِع ثمناًالصحابة منه  يأخذَ الخشيته أن و1(." اًض(  
  

ـ مـا   :  قالـت    – رضي اهللا عنها     - عن عائشة    " -4 ـ  عِ رح الـس  اهألفَ إالدي  ن تعنـي  . "مـاً اِئ ن

النبي".)2(  
وهذه   الضمير يعود على الرسول       وهذا  ،   ) ألفاه( حال من الضمير في      ) نائماً( : فقولها  

  .فيها عن صاحبها وجوبا لكونه قد حصر تأخرتالحال قد 
  وأرادتْ .الصارخمراد من ذلك نومه عليه الصالة والسالم بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع              وال

  .جنبه مضطجع على  :أي) نائما  (  :من قولها
  )3(."ِرح ينام عند السأن كان من عادته ،والسالمه عليه الصالة نَّأوفي الحديث داللة على 

  

ـ ى  ع ر إال اً نبي  اهللاُ ثَعما ب  " :قال  هريرة رضي اهللا عنه عن النبي        أبي عن   -5 الغنفقـال   ،م 

أصحابه:وأن ؟ قال ت  :نعم ،كنت أر َألقَراريطَاها  على ع  4(." مكةَِله(   
ـ (  وتأخرت عن صـاحبها      ،)قد  ( وقعت حاال بتقدير    ) رعى الغنم   ( فالجملة الفعلية    اًـنبي ( 

ـ      من حيثُ و  .افيه رِصا قد ح  ه لكون صاحب  ،وجوبا  توضـيحها عنـد     م داللة هذا الحديث فقد تَ
  )44الرسالة صفحة .(حاالالحديث عن الجملة الفعلية الواقعة 

  

  )5(."... عاًِنقَت اهللا مولُس هذا ر:بكر ألبي  قائلٌقالَ...   -6
 لـذلك    ، ) هـذا    (اإلشارة   والعامل في صاحب الحال اسم       ،اهللاحال من رسول    ) متَقَِنعاً(فقوله  

 داللته فـي الحـال المؤكـدة لمـضمون          توضيحوقد تقدم   .وجوباتأخرت الحال عن صاحبها     
  )20الرسالة صفحة (.الجملة

  

   )6(." ... أتاك قد كالميا أبا هريرة هذا غُ" :   :بيالنفقال ... " -7
معنـوي   فيـه   العامل عنه وجوبا ألنتْر وتأخَ).غالمك  ( وقعت حاال من    ) قد أتاك   ( فجملة  

  .أتاك وقد إليه أشير :التقدير ،) إشارة مـاس(
  

                                                 
   .  314-313، 4نقد الحديث بين سند النقل و حكم العقل ، مجلة مرآز بحوث السنة والسيرة،ع امين القضاة ،:  ينظر (1)

  1/267، صحيح البخاري  ، البخاري(2)

  .3/22ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر (3)

  .2/53  ، .س.م  البخاري ،(4)

  .2/469، .س.م البخاري ، (5)

  .2/124، . س.، م البخاري (6)
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 العامل في الحال :الفصل الرابع 

 أنواع عامل الحال :أوالً : المبحث األول 

 الجانب التطبيقي :ثانياً

  :المبحث الثاني 
 

 ترتيب الحال مع عاملها

 جواز تقدمها وتأخرها :أوالً 

 تقدم الحال وجوباً على عاملها :ثانياً 

  تأخر الحال وجوباً على عاملها  :ثالثاً

  الجانب التطبيقي  :رابعاً

 الحذف :المبحث الثالث 

  حذف عامل الحال  :أوالً

 حذف صاحب الحال :ثانياً 

  حذف الحال  :ثالثاً

  الجانب التطبيقي  :رابعاً
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   :العامل في الحال : الفصل الرابع 
   :أنواع عامل الحال:أوال :المبحث األول 
  : اً معنوي يكونَأن امإو ، ياً لفظّ يكون أنامإ النصب فيها ُلوعاِم, الحال منصوبة 

  : العامل اللفظي ويشمل 

 هنَأحـس مـا   (  : نحـو   جامـداً  أو  ،  ) راكبـاً   زيد جاء( : نحو   , كان متصرفاً أ سواء : الفعل -1
 )1()!مقبالً

منه ما   وهذا الوصف     ، هو من تركيبه   و  ،  الفعل وهو الوصف الذي يعمل عملَ     :شبه الفعل    -2
ومنه مـا   ,  والمصدر    ، والصفة المشبهة ،  واسم المفعول   ،  يشبه الفعل المتصرف كاسم الفاعل      

 ، والتثنية والجمـع     التأنيثعالمة   ُلبقْ ال ي  هألنَّ ،يشبه الفعل الجامد ويختص ذلك باسم التفضيل        
  ) . الناس خطيباًأفصحهذا (    :نحو

 .  )مسرعا نزاِل( :نحو، فعلاسم  -3

4- المصدر الميعجبني اعتكافُ ( :نحو, ر بالفعل والحرف المصدري قد 2(  . ) صائماًأخيك(  
 )3( وال يكـون مـن صـيغته      ,  هو العامل الذي يستنبط منه معنى الفعـل          و  :العامل المعنوي 

   -:ويشمل
 والعامل فيها ،حال ) خاوية (  فقوله )  ﴾)4 ﴿ :نحو قوله تعالى  ,  اإلشارةاسم   -1

   )5(  .دون حروفه ) أشير( وهو متضمن معنى الفعل  ، )تلك  ( اإلشارةاسم 

  
فيها حـرف   والعامل  حال  ) منطلقا   ( :فقوله,  )  منطلقاً عبد اهللا هذا   ( : نحو ،حرف التنبيه     -2

  )6(   . انتبه له في هذه الحال:  المعنى نإ إذ, ) الهاء (  التنبيه 
  )7(.أشبه وما أحقُّ :تقديرهمحذوف الحال النصب في  عامل نإ ف ،) معروفاًهو زيد (:تَلْقُ إذا أما
؟  حزينـاً  ما لك  ؟ و  فاً واقِ  لك  ما :نحو  ، التعظيم أو االستفهام الذي يقصد به التعجب       أدوات  -3

  .حزيناً لك وأعجب  ،واقفا لك أعجب :والمعنى
  . )عماًنْم  ،يا ربناو ،  ) قائما ، الرجلأيهايا ( : نحو،  حرف النداء  -4

 ربنـا  وأدعـو  ،  الرجل قائماًأدعو:  والتقدير  ،الفعلوالعامل فيه ما في حرف النداء من معنى   
8(.ماًِعنْم(  

                                                 
 . 308 \2, النحو الوافي , ؛ عباس حسن    300\4,المقتضب , المبرد : ينظر   (1)

   .382\1, شرح التصريح على التوضيح , ؛ األزهري  201 \1, الكافية في النحو , ابن الحاجب : ينظر - (2)

  .201\1,  س .م , ابن الحاجب :  ينظر (3)

 . 27/51 النمل ، (4)

 . 382\1,  س .م , األزهري :  ينظر  (5)

   .87 \2, الكتاب , سيبويه :  ينظر  (6)

  . 79 \ 2, .س.م, سيبويه :  ينظر (7)

  .2/833منعم مسعد ، العمدة في النحو ،  ؛ عبد ال1/649ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، : ينظر  (8)
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 .راًِختَفْمقريش إلى  انتسب أنا:والتقدير ، ) راًِختَفْم شير قُأنا : ( نحو ،المنسوباالسم  -5
 معنى التـشبيه    أو)  أسد  مقبالً ن خالداً أك( و   ، ) زيد كعمرو راكباً  : (  نحو   ,التشبيهحرف   -6

 )1(  ) .زيد عمرو مقبالً ( :من دون لفظ دال عليه نحو
 ) .ليتك قائما عندنا : (  نحو ،حروف التمني  -7
  ) . قادم ناجحاً زيداًلعلَّ: ( نحو , لترجي حرف ا -8
 

ـ   نأوك ,  ذاهباً  هذا زيد   ولعلَّ ،  قائماً  هذا زيد  ليتَ: وكذلك إذا قلت    : " جاء في الكتاب      رشْ هذا ِب
ت فـي ليـت      وأن ، معنى إن ولكن  ألنهما  واجبتان كمعنى هذا عبد اهللا منطلقا               أن إال , منطلقاً

 و إذا   ، تشبهه إنسانا في حال ذهابه كما تمنيته إنسانا في حال قيامـه              نأك وفي   ،تمناه في الحال    
  )2(.  " فأنت  ترجوه أو تخافه  في حال ذهاب قلت لعلَّ

  
 وذلـك   ،   و لعلَّ    وليتَ لوا  في الحال  من حروف  المعاني  ثالثة كأن           موقد أع " ي  لو في األما  

  لعـلَّ  ( و ،  )  زيد مقيما عندنا    ليتَ(  و   ،  ) أسد يدا راكباً  ز كأن(  :  تقولُ ، ههن بالفعلُ بلقوة  شَ  
  )3(. )في الداراً   جالساًبكر

 ،  )ليتك قائماً فـي الـدار     ( : ا حرفا التمني و الترجي  نحو        و أم : " و ورد في شرح الكافية      
)ـ ي ليسا بمق    ألن  التمني  و الترج        ، هما  ليسا  بعاملين     فالظاهر  أنَّ   ،) جالساً  عندنا   ولعلك دين ي

  )4(. "ر  على ما هو مذهب  االخفش ؤخَبل العامل  هو الخبر الم, بالحالين 
زيد استقر  : أي  ,  و العامل  فيه االستقرار  المقدر         ، ) زيد عندك جالساً     (:  نحو   ،الظرف   -9

  .عندك جالساً
ر قـد قرار  الم   و العامل فيه االسـت     ،)  أخوك في الدار مقيماً      (: نحو  , الجار و المجرور     -10

  )5( .قيماًأخوك استقر في الدار م: أي ,أيضاً 
ا أم, وهذا الذي تقدم يختص بالعامل  في الحال  المؤسسة و الحال  المؤكدة  لعاملها و صاحبها                   

فون  في  عاملها  على النحو اآلتي ِلتَخْبالنسبة  للحال  المؤكدة  للجملة  االسمية فالنحاة  م:  
 فالعامل  في الحال في       ، )أحقُّه و أشبهه     ( :وتقديرهه  محذوف  وجوبا      إلى  أنَّ  ذهب سيبويه    -1

 )6( .)  معروفاقُّه هو زيد أح(:  محذوف تقديره ) هو زيد معروفاً (: قولنا 

  
 

                                                 
   .201 \ 1, الكافية في النحو , ابن الحاجب :   ينظر (1)

  .2/148, الكتاب , سيبويه   (2)

  .2/277,ي الشجرية لاألما, ابن الشجري  (3)

  1/201, . س.م,  ابن الحاجب  ) (4

 .2/834 , العمدة في النحو,  عبد المنعم مسعد(5)

 .2/79 , . س.م ,ه سيبوي:  ينظر(6)
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 )1( "و العامل فيه أثِبتُه أو أحقٌّه  مضمراً :" ويوافقه في هذا الرأي الزمخشري  حيث قال 

2-  ويرى الزجاج  بمسمى     العامل  هو  الخبر لكونه مؤوالً          أن  ,عـن مـسمى  أو       ينوب   أي
  )2(  ). سخياًأنا حاتم(:  ذلك  و مثاُل, مدعو و يجعل  فيه ذكر  من األول 

3- وي  رى  ابن  لتَ   العامل  هو المبتدأ     خروف أن ضأنـا عمـرو     (:  نحـو    ،نه معنى  التنبيه     م 
 .)شجاعاً

ه يحصل  من إسـناد       في ذلك  أنَّ    تهجو ح  , معنى الجملة  العامل هو  ي إلى أن  ضو ذهب الر   -4
  .أحد  جزئي  الجملة إلى اآلخر  معنى من معاني  الفعل

  .)3( )عليك أبوك عطوف  يعطف(:  أي ، ) زيد أبوك عطوفا (: وتقدير العامل عنده  في قولنا 
  

  :الجانب التطبيقي :ثانيا 

  هذا العامل قد    أن ظَوِحفي نصوص البخاري، ودراسة عاملها لُ     ة   استعراض الحال الوارد   نمِض 
   :ورد على صور مختلفة

  : فعل متصرف، ومثاله -1

 ملَّ ، فس  رص الع ِة بالمدين – صلى اهللا عليه وسلم      – بياء النَّ رتُ و يلَّص:  قال   ةَبقْ ع نة ع كَيلَ م عن ابنِ 
ـ  من سرعتِه ، فَ     فَفَِزع الناس   ، ِهاِئس نِ  حجرِ ِضع إلى ب  اِس الن ابقَطَّى رِ خرعاً فت س م  قام مثُ خرعلـيهم   ج 

 فرأى أن ِجهم عب  وا من سركَذَ:  فقال   ِهِتعرشيئاً من تِ   ت ٍر عِ بنأنْ  نا فكَ د ـتِره ي ـ ح  ترمي فـأَ  ِنسِب
  )4(.ِهِتمسقِْبِ

 ، و السبب في قيامه عليـه الـصالةُ        ) قام  ( متصرف   و العامل فيها الفعل ال      ، حال) فمسرعاً  ( 
ره أثناء الصالة ألمر الِتذكُ مسرعاً تَوالسالمر الموجود في بيتهب.  

 لما جعل اهللا للشيطان من السبيل على  ،ر في الصالة هو أمر غالب على اإلنسانكُّفَالتَّ و
 من التفكر في خفَ و ألدين كان أهون كان في أمر اآلخرة وانإ التَّفَكُّر هذا  أن إالاإلنسان،

  )5 (.أمور الدنيا
ويإ جواز انصراف اإلمام     ، من قيامه عليه الصالة و السالم مسرعاً       دلُّتَسن قبلَ  شاء  ينصرفَ  أن  

6( .الناس(  
 صـحة    مـن  حدقْكر ال ي  فَُّ هذا التَّ   على أن   دليلٌ  ،  أثناء الصالة   والسالم  عليه الصالةُ  ِهِركُّفَوفي تَ 

  )7( .الصالة ما لم يترك شيئاً من أركانها
 

                                                 
 .1/437 , بشرح  المفصل في صنعة اإلعرا, الزمخشري  (1) 

 .1/65, شرح المفصل , ؛ ابن يعيش  , 1/215, الكافية  في النحو , ابن الحاجب (2) 

  1/215,. س . م, ابن الحاجب :  ينظر(3)

   .1/201البخاري، صحيح البخاري، (4) 

  3/110ابن حجر، فتح الباري، :  ينظر(5)

  .4/627العيني، عمدة القارئ، :  ينظر (6)

  .4/198 الكرماني ، شرح صحيح  أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الثاني ، : ينظر(7)
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  :  و من أمثلته  ،شبه فعل -2

يـا أيهـا    : " خطب رسول اهللا صلى اهللا فقال       :  قال   – رضي اهللا عنهما     –عن ابن عباس    _ أ  

إن راة غُرالًالناس1(  "....كم محشورون إلى اهللا حفاةً ع(  
وذلك لشبهه بالفعل   ) محشورون  (  فيها اسم المفعول     أحوال ، والعامل  ) حفاةً عراة غُرالً    (فقوله  

  ) .تحشرون ( 
و هو األقلف ، أي الذي لم يختتن و بقيت معـه غرلتـه ، و هـي                  ) أغرل  ( جمع  ) غرالً  ( و  

في الختان الجلدة التي لم تقطع  .  
ـ ِلرون كما خُ  شَح عليها البشر ، فهم ي     رشَحي الهيئة التي س   نيبوهذه األحوال تُ   ـ فْوا ال ي  قُ   مـنهم   دقَ

، و هذا يدل على عظيم قدرة اهللا سبحانه         )2(ة التي تقطع في الختان تكون معهم        لَرى الغُ  حتَّ ،ءشي
  . و تعالى

  )3(. .."ىدا مَنعت مسيداً ولَ غَو ، إنا القو العد اِهللاولَ يا رسلتقُ: "  قال ديج خَِن ِبٍععن راِف_ ب 
وذلـك  ) القـو   (  والعامل فيها اسم الفاعـل        ، في محل نصب حال   ) ا مدى   نَعتْ م سيولَ(فجملة  

  .لشبهه بالفعل
 بقوله هذا أنَّ   و أراد     مون منه غنائم  نَغْهم سيلتقون بالعدو و ي . وليس مهم ما يـذبحون بـه تلـك        ع

  قيل لما ال يذبحون بسيوفهم ؟ قلنا         الغنائم ، فإن  :اهوِرما كَ رب بسيوفهم حتـى تبقـى       يذبحوا  أن 
  )4( . إليها ماسةهم مقبلون على قتال فالحاجةُال سيما و أنَّ ، حادةً

راً جا ح هعلَقْ ي حج أفْ ود أس ي بهِ نكأَ:" ، ومن أمثلته قوله عليه الصالة والسالم         جار و مجرور   -3

ح5"(  ".راًج(  
 وذلك لتضمنه معنى الفعل   ) به   ( حاالن ، والعامل فيها الجار و المجرور       )  أفحج أسود ( :فقوله

  .كأني به استقر ، أسود أفج: التقدير و 
  .النصب على التمييز أيضاً ) أسود أفحج( في زوجا

ها على البدل من الضمير المجرورو أجاز آخرون جر.  
(فهي حال أيضاً و لكن العامل فيها هو الفعل المتصرف           ) حجراً حجراً   ( ا قوله   أملَقْيو  ) هـا ع ،

 على يد رجـل مـن       مهدتُ الكعبة س   أخبرنا الرسول بأن    تعود على الكعبة ، حيثُ     يقْلَعها الهاء في 
الحو ذكرِةشَب  افَأوصه.   
  
  

                                                 
 .3/170 صحيح البخاري ، , البخاري (1)

  .54-11/53العيني، عمدة القارئ ، :  ينظر  (2)

  3/439، . س.  البخاري ، م(3)

 .9/630، ابن حجر ، فتح الباري :  ينظر (4)

  1/376، . س .   العيني ، م (5)
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  )1( .و في إخباره عليه الصالة والسالم عما سيحدث مستقبالً دليل على صدق نبوته و رسالته
  :  و من أمثلته ،ظرف  -4

حلَمةَ  ثَدنا أبو س بن ع بدالر   أبا ه حمن أنريـلَ    :  قـالَ  –رضي اهللا عنه     – ةَرقَبـ ر اهللا ولُس -   

الحسن بن  و عِ  يٍِّل ع نداألقْ ه عر حابسٍ  بن  الت جالساً ، فقال األقْ   ) 2( ميمي  عإ: ر  نّ لي عش ةً منالولِد  ر 

لتِمما قَب نهمداً ، فَ أحظَناهللا رسولإليه ر  ُث قال م  " :منال ي رال ي محمح3(  ".ر(  
:  ، و تقدير الكالم    ) هدنِْع( ر في الظرف    قد و العامل فيها االستقرار الم      ، حال) جالساَ   ( :فقوله
  .ستقر عنده األقرع بن حابس جالساًوا

 امل فيهـا الفعـل المتـصرف       الع  لكن  ، فهي حال )  األقرع بن حابس جالساً      هدنْوِع( أما جملة   
  . )قَبَل(

  على عطفه و رحمته وشفقته على الـصغار، وبيـان أن            داللةٌ  علي  بنِ ِنسللح   وفي تقبيله   
4( .ِةذَّ واللَّ ال من باب الشهوِةفقِة من باب العطف و الشَّا كانتقبيل الولد و األهل و معانقتهم إنم(  

  : و من أمثلته،صلة لحرف مصدري -5
 يـا رسـول اهللا ، أي      : فقـال     بـي جاء رجلٌ إلى الن   :  قال   – رضي اهللا عنه     – ثنا أبو هريرةَ  دح
َالص قِة أعأجراً ؟ قال     ظَد أنْ: " م ت صد   و أنت ص ِحق ش ِحيحيح ،  ت خقْى الفَ شر     ـ  و تأملُ الغنى و ال ت لُ مِه
حتوقُلْى إذا بلغِت الحلفالنٍِ كم 5(  ".النذا  ولفالٍن كذا وقد كان لفُ ، قلت(  

 و العامل فيها الفعـل      الحالية،في موضع النصب على      ) يحِحح شَ يِحوأنت ص ( فالجملة االسمية   
 والعامل هنـا    ين،التاء إحدى   تْمدِغ أُ حيثُ) تتصدق  (  وأصله   ،) قَدصتَ( المضارع المتصرف   

  ).أن ( صلة للحرف المصدري 
 اإلنسان  قَ تصد  معافى من المرض ، ألن     صحيحهو  ق و   صدعلى التَّ نسان  لإل  الحديث حثٌّ  وفي

 و هـو     و هو مريض يخشى المـوت ، فاإلنـسان         ِهِقصد من تَ  و هو معافى من المرض أفضلُ     
يطان من إمكانية طول    زينه له الشَّ  ا ي نى ، و يحرص على المال لم       الغَِ صحيح يكون شحيحاً يأملُ   

  فهو ال يبالي إلى أيـن       المرض و الشعور بقرب األجلِ     ا في حالةِ  إلى المال ، أم   العمر و الحاجة    
 فـي    الجود الحقيقي هو الذي يكون واإلنسان قوي يرجو الحياة ويطمـع            ، لذلك فإن   يذهب مالهِ 

  )6(. ىنَالِغ
  
  

                                                 
  .3/560،  فتح الباري ابن حجر ،:   ينظر (1)

ان                 ا األقرع لقب و     (2) ن عف ان ب ة عثم وفي في خالف دارمي  ، ت ن دارم التميمي ال رضي اهللا  –سمه فراس بن حابس بن ِعقال بن محمد ين سفيان بن مجاشع بن عبداهللا اب

 8/484 ، س.م ، ابن حجر ، -عنه 

   .4/74 البخاري ، صحيح البخاري ،  (3)

   .10/489 ، س.مابن حجر ،  :  ينظر (4)

   .1/334 ، س.م  البخاري، (5)

   .344 الصباغ، التصوير الفني في الحديث النبوي الشريف، ؛5/455،  .س.ابن حجر،م: ر ينظ(6)
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  : مصدر صريح و مثاله -6

 اهللا و دِمح ، قام فَةَبعشبن  رةُيِغ يوم مات الميقولُ عبداهللا  بنيرِرت جعِمس:  قال ةَالقَ ِع بِناِديعن ِز
مـا   فإن أميركينِة حتى يأتيكم و الوقاِر و الس   ه اهللا وحده ال شريك لَ     قاِءيكُم بات لَع: " ى عليه وقال    ثنأَ
  )1(  ". ... اآلنَمتيكُيأْ
 )لَعكُياسم فعل أمر بمعنى الزموا ) م.  

    ، و العامل فـي الحـال المـصدر        ) داً  منفر( حال معرفة تؤول بنكرة بمعنى       ) هدحو( وقوله  
 يحل محله أن و الفعل ، أي عليكم أن تتقـوا            ، ويجوز أن  ) اهللا  ( المضاف إلى مفعوله    ) قاء  اتِّ(

  .اهللا وحده
          يِنو في نصحه لهم بتقوى اهللا إشارة إلى االلتزام بمصالح الد   ا النصح    ، و أم  كينة بالوقار والـس

 و   األميـر إلـى الفتنـةِ       تـؤدي وفـاةُ    ن الغالب أن  ص بما يتعلق بمصالح الدنيا ، إذ إ       فهو يخت 
  )2(. االضطراب ، وال سيما ما كان عليه أهل الكوفة من مخالفة والة األمر

  :اسم اإلشارة و من أمثلته  -7

   ) 3(...." ساعة لم يكن يأتينا فيها مقبالً متقنعاً في  هذا رسول اهللا: فقال قائلٌ ألبي بكر... 
 و التقدير أشير إليـه مقـبالً        ، )هذا  ( ا اسم اإلشارة    محاالن و العامل فيه   ) عاً  نِّقَتَمقبالً م ( فقوله  

عاًنِّقَتَم.   
  .ع هو تغطية الرأس قنُّو التَّ
ـ ن عادة ، وقيل إم كا عليه الصالة و السال   ِهِعن تقنِّ  فقيل إ    ِهِعنِّقَ في سبب تَ   فَِلِتو اخُ  ه كـان  نَّ

 فـي قولـه     -رضي اهللا عنهما   – و هو األرجح بدليل ما ورد عن ابن عباس           ) 4( يتقنع للحاجة 
  )6(" بمكة  متخفٍّنزلت و الرسول : قال . )  )5 :تعالى 

ا هريرة ، هـذا غالمـك قـد         يا أب " : و من أمثلته أيضاً قوله عليه الصالة و السالم ألبي هريرة            

   )7( ".أتاك 
وذلك لتضمنه  ) هذا  ( في محل نصب على الحال ، والعامل فيها اسم االشارة           ) قرأتك  ( فجملة  

  .معنى الفعل أشير
  
  
  

                                                 
  .1/23، .  صحيح البخاري البخاري ،(1)

   .170-1/169 ؛ ابن حجر ، فتح الباري ، 1/220 أبي عبداهللا الكرماني ، المجلد األول ، الكرماني ، شرح صحيح:  ينظر (2)

   .4/40 ، س. م البخاري ،  (3)

 .7/268، .. س.ابن حجر ، م: ينظر   (4)

   .17/110,  اإلسراء (5)

  .4/427 ، .س.م البخاري ،  (6)

  .2/124، . س.  البخاري ، م(7)
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  :ترتيب الحال مع عاملها : المبحث الثاني 

   : حاالٍت التقديم و التأخير ثالثُ حيثُعاملها من ع مللحاِل
 : قدمها وتأخرهاتجواز :  أوال 

   األصل في الحال أن عاملها عن    تتأخر,   تتقدم عليه   و يجوز أن  بشرط أن هـا فعـالً    ل عام  يكون
 و الـصفة     ،  و اسم المفعـول بـه       ، لعكاسم الفا , أو وصفاً يشبه الفعل  المتصرف       , متصرفاً  

   . )باً زيدجاء راك( و ,  )راكباً جاء زيد ( و , )جاء زيد راكبا (: نحو ،)1(ةهالمشب
  )K )2אאא :و في القرآن الكريم 

  :  ومثال  ذلك من الشعر قول يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري
)3(א−10

  
سدن األسر ِمقَطِلأي ُأ:و طليق .وقيل  اسم للبغل نفسه . اسم زجر  للبغل ليسرع  : ع.  

 الحـال   م قد  حيثُ ,مشتقاً على عاملها حين يكون وصفاً       تقديم الحال و في البيت دليل على جواز       
 رأي   وهـذا علـى    ,ةمـشبه وهـو صـفة     ) طليق( و هي جملة فعلية على عاملها       ) تحملين  (

  .ألرجح البصريين و هو ا
ويجعلون  , اسما موصوال بمعنى  الذي  في محل  رفع مبتدأ            ) ذا(هم  يجعلون    ا الكوفيون  فإنَّ   أم

  )4( .اخبر) وطليق(صلة  ال محل  لها من األعراب ) تحملين( جملة 
 لقوتـه   طاًتوِسؤخراً و م   متقدماً وم  مُلعالفعل المتصرف ي  :" جاء في كتاب البيان في شرح اللمع        

  )5(. "و هذا مذهب البصريين , العمل على 
عون تَ هم يمنَ ا بالنسبة للكوفيين فإنَّ    أمفيها ذكراً من االسم            قد م الحال على عاملها بحجة  أن ,فإن 

 يكـون    أنأي  , و الكسائي يرى أنها  منصوبة على القطـع          , كانت لمكني جاز  تقديمها عندهم       
   )6( .عرفة و الثاني نكرة انقطع منه  و خالفهفلما كان األول  م,  المقصود النعت 

  لـه حـقُّ  فـظٍ لَ  ِبنِرتَقْ يكأن, ولكن قد يعرض للفعل المتصرف ما يمنع من  تقديم الحال عليه       
:  نحـو    ، القـسم     الم و أ ،  )ألصبر محتسبا  (:  نحو ،  )الم االبتداء (ـ  ك, الصدارة  في الكالم     

  )7( . )ألقومن طائفاً(
  
 

                                                 
  .1/251,ألشمونيشرح ا, األشموني : ينظر  (1)

  .54/7, القمر  (2)

   .3/216, خزانة االدب, البغدادي) 3(

  1/163,أوضح  المسالك إلى ألفية ابن مالك, ابن هشام : ينظر (4)

 .219, البيان  في شرح اللمع ,ابن جني   (5)

 .219,. س.م, ابن جني : ينظر  (6)

   .3/211, اية  السالك إلى ألفية ابن مالك هد, التميمي صبيح  ؛ 1/253 , .س.م,األشموني :  ينظر(7)
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 :  وجوباً على عاملها  الحالتقدم: ثانيا 
 :تتقدم الحال  على عاملها وجوباً وذلك 

   زيد ؟ جاءيفَنحو كَ,  له حق  الصدارة في الجملة إذا كانت لفظاً-1
  .زيد من  في موضع النصب على الحال    فكيفَ

  :  خالف  )كيف(  و في    
  .ها اسم األخفش فذهب إلى أنَّاأم, ها  ظرف شبيه باسم المكان   فسيبويه يرى أنَّ  
 فعلى  رأي  سيبويه  يكون       , ) 1(   بها عن األحوال    مهفْتَس كيف ي  أن ظُالح ي ينتالحال في كال  و    

  )3( على أي حال ؟: " يكون معناها و على رأي األخفش , ) 2( " حال؟في أي :"معناها 
ـ ل على حـال الم    ضفَ حال الم  تْمد قُ  ، إذا كان العامل يعمل في حالين كاسم  التفضيل        -2 ل ضفَ

 و   )خالد فقيراً أكرم من خليـل غنيـاً         :( و مثال ذلك    , بينهما   حتى يتوسط اسم التفضيل   , عليه
  ).سعيد ساكتاً خير منه متكلماً(
3-و مثال , ) ون حروفه دما دل  على التشبيه (   العامل في الحالين معنى التشبيه إذا كان  

,  الحال ال تتقدم  عليهـا مطلقـاً           فإن  )كأن  (ويستثنى من ذلك  ). ا فقيراً كخالٍد غنياً     أن:( ذلك  
  ). خالداً مهروالً سعيد  بطيئاً كأن:( ومثال ذلك 

و  أ  تقديم الحال  جاز,  من أفعال التشبيه أو صفة مشتقة  منه          أما إذا كان العامل في الحالين فعالً      
   )4(. ) خالد ماشياً سعيداً راكباًيشبه ( أو)ا يشبه سعيد راكباً خالد ماشي:( فنقول, تأخيرها 

  :  تأخر الحال وجوباً :ثالثا 
  : تتأخر الحال وجوباً عن عاملها و ذلك في الحاالت اآلتية 

حـال و هـي واجبـة    ) فمقبال(، !) ما أحسنَه مقبالً : (،مثل إذا كان العامل فيها فعال جامدا        -1
 ذلك لكونه فعالً جامداً ال يتصرف في نفسه ، فلذلك ال يتصرف              و ،) أحسن(ها  عن عامل  التأخير

 )5(.في معموله بالتقديم عليه

 وشبهه بالجامد من حيثُ   ،  اً يشبه الفعل الجامد كأفعل التفضيل        مشتقّ إذا كان العامل فيها وصفاً      -2
في نفسه ، لذلك ال يتصرف في معمولـه ،          فهو لم يتصرف    , ه ال يَؤنَّث و ال يثَنَّى و ال يجمع          إنَّ

 زيد ضاحكاً أحسن من   : ( ، فال يجوز أن نقوَل      ) زيد أحسن ِمن عمرو ضاحكاً      : ( و مثال ذلك    
أما إذا كان أفعل التفضيل عامالً في حالين ، فالقياس أن يتأخر الحاالن عنه ، ألنَّه إذا                  )6().عمرو

 . اقتضى حاالً واحدة وجب تأخيره عنه 

                                                 
    .1/382, شرح التصريح على التوضيح ,  األزهري : ينظر (1)

  .4/233, الكتاب ,   سيبويه (2)

  .1/282,. س.م,   األزهري(3)

  .94-3/93, جامع الدروس العربية , الغالييني : ينظر   (4)

  .382/ 1 ، س. ماألزهري ، :  ينظر (5)

    .648/ 1 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، : ينظر  (6)
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ولكن سِمع عن العرب عبارات تَوسط فيها أفعل التفضيل بين الحالين ، فاقتصر الجمهور علـى                
هم فـي ذلـك أن أفعـل        السماع ، ومنعوا تأخيرها عن أفعل التفضيل وكذلك تقديمها ، و حجـتُ            

بـاس ،   التفضيل بتوسطه بين الحالين ، يفصل بين المفضل و المفضل عليه حتى ال يحدث االلت              
  )1(.فالُ يعلَم المفَضل ِمن المفَضل عليه ، لذا قُدم المفضل و آخِّر المفَضل عليه

  : وقَد اختَلَفَ النحاةُ في العامل في هذين الحالين على النحو اآلتي
ـ هذا بسراً: ( في الحالين أفعل التفضيل ، نحو العامَل و هو األرجح و هو أن        الرأي األول  ب  أطي

  ).منه تمراً 
  )2(.،  و على هذا سيبويه و الجمهور) تمراً ( و ) بسراً ( هو العامل في الحالين ) فأطيب(

 منصوبان على إضمار كـان التامـة ،         أنهمالى  إ و هو رأي السيرافي حيث ذهب        الرأي الثاني 
هذا : أي  ) راً  هذا بسراً أطيب منه تم    :( للماضي نحو   ) إذ كان   ( للمستقبل و   ) إذ كان   ( بتقدير  

   )3(.إذ كان بسراً أطيب منه إذا كان تمراً
مـن  )  هـذا ( العامل في الحال األولى ما في       حيث ذهب أبو علي الفارسي إلى أن       الرأي الثالث 

 ) 4(.معنى اإلشارة و التنبيه ، والعامل في الحال الثانية أفعل التفضيل

، فمسرعاً حال و العامل فيها اسـم        ) مسرعاً  نزاِل  : (إذا كان العامُل فيها اسم فعل ، نحو          -3 
 .، وال يجوز أن تَتقَّدم عليه) ِنزاِل(الفعل 

 4-  العاملِ  إذا كان       ـ : ( الفعل و الفاعـل ، نحـو        و  فيها مصدراً صريحاً يمكن تقديره بأن  نِم
 مل فيها  في انجازك ، والعا   ) الكاف  ( حال من   ) سريعاً(: ، فقولك   )  سريعاً   ك العملَ الخير انجاز

 و الفعـل والفاعـل   نأن أن يحل محله مصدر مؤول من ِكم، وي ) انجاز  (هو المصدر الصريح    
  )5(). سريعاً العمَلزِجنْ تَنأمن الخير : ( فتكون الجملة 

 :  إذا كان العامل فيها معنويا -5 
 الجـار    ، ويستثنى مـن ذلـك الظـرف و         ِهِفعقدم على عاملها المعنوي و ذلك لض       تت الحال ال 

ا  فيه  قائماً (:قال  ه ال ي  علم أنَّ وا"  تقدمها ، فقد ورد في الكتاب          فمن النحاة من منع     )6(.والمجرور
يتقدم المبتدأ على الحـال ،       وذهب آخرون منهم االخفش إلى جواز تقديمها بشرط أن           )7()رجٌل  
   ). في الدار قائماًزيد( :نحو 

                                                 
   .311/ 2السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، :  ينظر (1)

   .1/253شرح االشموني ، : األشموني : ينظر (2) 

    .1/400سيبويه ، الكتاب ، :  ينظر  (3)

    .1/60ابن يعيش ، شرح المفصل ، : ينظر (4) 

    .2/301  ؛ عباس حسن ، النحو الوافي ، 1/382ريح على التوضيح ، األزهري ،شرح التص:  ينظر (5) 

    .1/204ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، : ينظر   (6)

    .2/142  ، .س. سيبويه ، م :   ينظر(7)
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أم  1 ().قائماً زيـد فـي الـدار   : ( سيبويه في المنع ، فال يجوز  المبتدأ فهو متفق مع      ا إذا تأخر( 
الظرف لما كان غير متصرف لم يعمل فـي         : ( وذكر ابن جني في كتابه البيان في شرح اللمع          

   فال تقول     تكون مؤخرةً    الحال ، إال أن ، :   قائماً في الدار زيد   مـا   قائماً في الدار ، وإنِّ      و ال زيد
   )2(). فيه معنى الفعل  ، ألن زيداًفي الدار قائم: تقول 

 خبـر ) عبـد اهللا  (مبتـدأ و    ) فهـذا   (،  )  منطلقـاً    هذا عبد اهللا  : ( و من أمثلة العامل المعنوي      
   )3(.انتبه إليه منطلقاً: حال ، و العامل فيها ما في اسم اإلشارة من معنى الفعل ،أي ) منطلقاً(و

حال والعامـل   ) قائماً(خبر ، و    ) وشأنك(مبتدأ و   ) فما( ، )ما شأنك قائماً؟    : ( و من أمثلته أيضاً     
   )4(.فيها معنى الكالم ، أي ما تصنع أو ما تالبس في هذه الحال

  من ذا قائما في الباب ؟ :  أمثلته و من
  

خبـره  ) من(مبتدأ و   ) ذا(خبره ، أو يكون     ) ذا(مبتدأ و   ) من: (ذكر السيرافي في حاشية الكتاب      
 )5(. المتضمن معنى الفعل أشير) ذا( حال و العامل فيها )قائماً(مقدم ، و

إذا كانت الحال مؤكدة للجملة االسمية فإنها ال تتقدم على جزئي الجملة و ال علـى أحـدهما             -6
، فعامل  ) علي جدك شفيقاً    : (  ومثال ذلك    )6(. لضعفها في العمل، وذلك لخفاء معنى الفعل فيها       

أحقه  علي جدك أعرفه أو أعلمه أو     : قبل الحال و تقدير الكالم      الحال وصاحبها محذوف وجوباً     
  )7(. شفيقاً

وأجـاز الـبعض    ) جاء زيد و الشمس طالعـةٌ       : (ذا كانت الحال جملة مقترنة بالواو، نحو       إ -7
 .و الرأي األول،  )8()والشمس طالعةٌ جاء زيد : ( على عاملها و هي مقترنة بالواو تقديمها

 )9( ).العتكفن صائماً : ( امل مقترناً بالم االبتداء أو بالم القسم نحوذا كان العإ -8

أو أن يكـون    ،  ) يسرني أن تعمَل مجتهـداً      : ( ذا كان العامل صلة لحرف مصدري، نحو      إ -9
  )10(). خالد هو العامل مجتهداً : ( ، نحو أللـ  صلة

  
  
  
  

                                                 
   .1/204 ، الكافية في النحوابن الحاجب ، :   ينظر (1)

    .221ابن جني ، البيان في شرح اللمع ، :  ينظر  (2)

   2/78، . سيبويه ، الكتاب: ينظر (3) 

   .2/285 ؛ ابن الشجري ، األمالي الشجرية ،1/58ابن يعيش ، شرح المفصل ، :   ينظر (4)

   .2/6، .س.سيبويه ، م:  ينظر (5) 

   .215، 1 ، .س.مابن الحاجب ،  :   ينظر(6)

   .2/301عباس حسن ، النحو الوافي ، :  ينظر  (7)

   .2/310 ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي:  ينظر (8)

   .1/383االزهري ، شرح التصريح على التوضيح ، :  ينظر (9)

   .3/95 الغالييني ، جامع الدروس العربية ،  (10)
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  :الجانب التطبيقي :رابعا 

خاري ، لوحظ أن الحال     يبية بين الحال و عاملها ضمن نصوص الب       خالل التتبع للعالقة الترت   من  
  : نمطين قد جاءت عن
   : أمثلة ذلكومن ,متقدمة على عاملها وجوباً: النمط األول 

  

1- ح ثَّد نا عبد  لَاهللا بن أبي مكةَيعن قْ عرضي اهللا عنـه  – الحارث ة بِنب–  " داء   أنـوأةً سامـر
  أن تمعفَز جاءت      بيللن هما ، فَذَكَرتعضها أر       بيالن مسبو ت هنع ضرفأَع    قال  " :   قَـدو فكَي

  )1(.،  و قَد كَانت تحته ابنةُ إهاٍب التِميمي"ِقيلَ 

ظ كونهمـا مـن ألفـا      ل  وجوباً على عاملها وصاحبها المحذوفين     تْمدقَّفكيف استفهامية حالية ، تَ    
   )2(الصدارة ، وتقدير الكالم كيف تباشرها؟

  

 ه لَ  اإلنسان البد  ة لزوجته ، و إن    بقْيستشف منه عدم الرضا و ضرورة مفارقة ع         هإعراضو
  )3(. الساحة الذيل بريء كان نقين الشّك ، حتى وإ ون تجنب مواقف التهمم

  

ها شـهادتُ   تكن م السوداء ، فلو لَ    ِةشهادة األم قبول  التي تجيز    األدلة   ن مِ دثةكما و تعتبر هذه الحا    
ـ ا أمره الرسول عليه الصالة و السالم بفراق زوجته ، ونشير هنا إل            ممقبولة لَ   جملـة   ى أن ــ

ي إليهـا   ِضفْكيف تباشرها و تُ   :" هي حالية و عاملها و صاحبها محذوفان و التقدير          ) وقد قيل   (
  )4(".نك أخوهاإوقد قيل 

   

2-   عن أبي ه ريرضي اهللا عنه     – ةَر–  قال ر اهللاُ وُلس    " :       اُهللا ِرفـصي ونَ كيـفبجعأال ت

دمحا ما و أَنمذَمونَ منلْعي ماً وّذَمونَ مِتمش؟ ي مهنلَع يٍش وقُر متَي شن5(".ع(   
  

دارة في الجملة ،     الص سم استفهام له حقُّ   ها ا  على عاملها وجوباً ، وذلك ألنَّ      تْمدقَّ حال تَ  )فكيف(
، ) مـذمم    ( ِهد إلى ضد  مدال على الح  ـــال) محمد  (  وفي عدول كفار قريش عن اسمه       

  .سول عليه الصالة والسالمها للرونَنُِك يادليل واضح على شدة الكراهية التي كانو
  

م  (  قريش يقولون    فكفارذَمومذمم ليس اسمه وال ي    : ) م       ـ عرف به ، لذا كان الـذي ي  مـنهم   عقَ
مص6(. الى غيرهوفاًر(  

  )7( .ميد صفاته  حن من اهللا ألهله ، لما عِلم ِمهي الهام) بمحمد (   تهيِمسو تَ

                                                 
  .2/7 البخاري ، صحيح البخاري ، (1)

 ..2/75الكرماني ، شرح صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجد األول ، :  ينظر (2)

  ..326-5/325ابن حجر ، فتح الباري ، : ينظر (3)

  ..2/75، . س.  الكرماني ، م(4)

  ..2/387، . س. م البخاري ، (5)

  ..2/387 ، س.  مابن حجر ،: ينظر. (6)

  .14/134 ، المجلد الرابع ، س. مالكرماني ،  : ينظر . (7)
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   : ومن أمثلة ذلكمتأخرة عن عاملها وجوبا ، :النمط الثاني 
  

 وهو في الـصالِة     نا نسلَّم على النبي     كُ:  قال   – رضي اهللا عنهما     –عن علْقَمةَ عن عبداهللا      -1
إنَّ فـي الـصالِة     : "فَيِرد علينا ، فلما رجعنا ِمن ِعنِد النجاِشي ،  سلَّمنا عليه فَلَم يرد علَينـا ، وقـال                    

  )1(. "شـــغالً
وجوباً ) م  نُسلِّ(  عن عاملها    جملة اسمية وقعت حاالً ، و قد تأخَّرت       ) وهو في الصالة    : ( فقوله  

  .وذلك القترانها بالواو
أن الكـالم كـان مباحـاً فـي         ) فيرد علينـا     ... كنا نُسلِّم على النبي     : ( ويستَدلٌّ ِمن قوله    

و الـسبب فـي    . )3( دليٌل على كره طرح السالم على المصلي       ه عليه   وفي عدم رد  . )2(الصالة
 الصالة تتطلب خشوعاً و قنوتـاً هللا        نأالنهي عن الكالم أثناء الصالة ، هو        تلك الكراهية و في     

   )4(.وتعالى ، والكالم يتنافى مع ذلك إال أن يكون في أمر الصالة سبحانه
2-  عن جوِريرضي اهللا عنها     – الحارث   ت بن ةَي - " :    بيأن الن      دخل عليها يوم الجمعة وهي 

: ، قـال    ال:  ومي غـداً ، قالـت       تِريِدين أنْ تـص   : ال ، قال  : مِت أمِس ؟ قالت     أُص: صاِئمةٌ ، فقال لها     
وجوباً  وذلك   ، وقد تأخرت عن عاملها      ) 6(جملة اسمية وقعت حاالً     ) وهي صائمة   ( )5(."فأفِْطِري

  .القترانها بالواو
والحكمةُ من ذلك   . يام   لها باإلفطار على منع إفراد يوم الجمعة بالص        ويستَدلُّ من أمر الرسول     

أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر و عبادة ، ابتداء من الغسل ومروراً بالتكبير و استماع الخطبة و                  
  )7(.انتهاء بالصالة ، لذا فإن اإلفطار أعون على أداء هذه العباداِت بنشاط ِمن غيِر سآمة

 ُأِئِته ، فلمـا أشـرفَ علـى النَّبـي           : الوا  دعوني آِتيه ، فَقَ   :  فقال رجٌل ِمن بِني كَنَانَةَ       -3
فَبِعثَت له و   " هذا فالنٌ وهو  من قوٍم يعظِّمونَ البدنَ فابعثُوها له          :" وأصحابه ، قال رسول اهللا      

فلمـا  "ا عن البيِت الِء أنْ يصدوسبحانَ اهللا ما ينبِغي لهؤ:" استقْبلَه الناس يلْبونَ فلما رأى ذلك قال     
   )8(".رأيت البدنَ قَد قلَّدت و أَشِعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت: " رجع إلى أصحابه قال 

  

جملة اسمية وقعت حاالً ، و العامل فيها اسم اإلشـارة           ) وهو من قوم يعظمون البدن      : ( فقوله  
  .لتضمنه معنى الفعل أشير) هذا(
  

                                                 
  ..1/281 ، صحيح البخاري البخاري ، (1)

 . 5/586لقارئ ، االعيني ، عمدة :  ينظر (2)

  .3/106، . فتح الباريابن حجر ، :  ينظر(3)

  .7/20المجلد الثالث ،  ,  صحيح أبي عبد اهللا  البخاريالكرماني،:  ينظر (4)

 .1/462، . س.  البخاري ، م(5)

 .8/218 ، س. ، م العيني (6)

  .9/143 ، س. م الكرماني ، (7)

 .2/182 ، س. م البخاري ، (8)
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 عنق البدنَة شيء ليعلم أنها هدي ، و اإلشعار هو الطعن فـي سـنامه                والتقليد هو أن يعلَّق في    
  .ليسيل الدم منه ليكون عالمة على انَّه هدي

  

ويستدل من هذه القصة جواز المخادعة في الحرب و إظهار إرادة الشيء و المقصود غيـره ،                 
حرام و الحرم ، وينكرون علـى       كما ويستَدلُّ أن كثيراً من المشركين كانوا يعظِّمون حرماِت اإل         
  )1(.من يصد عن ذلك تمسكاً منهم ببقايا دين إبراهيم عليه السالم

ِهما بعمائَِة ألٍف ، شك فـي أحـد       لَيدخلَن الجنةَ ِمن أُمتي سبعونَ ألفاً ، أو س " :         قال النبي    -4
     دى يتٍض حعِبب مهضعآِخذٌ ب اسكينمتِء الَقَمـِر ليلـةَ             موعلى ض مهوهةَ و وجنالج مهم و آِخرلُهلَ أَوخ

  )2(".البدِر
  

 الحال وجوبـاً عـن      تْرو قد تأخَّ  ،  ) خلن  ديلَ ( حال و العامل فيها الفعل    ) اسكين  متم( : فقوله  
  .عاملها القترانه بالم االبتداء

  

عهم، فال يتسابقون   هم و تواضِ  ماسك الذي يشير إلى وقارِ    تَّ على تماسكهم، وهذا ال    وهذه الحال تدلُّ  
    واحدةً  دفعةً ةَنَّوال يتدافعون، بل يدخلون الج   ممـا يـدل      واحدٍ  صفٍ  على هيئةِ  ، ودخولهم يكون 

  )3(.  باب الجنةعلى سعِة
  

رانهـا   عن عاملها وجوباً القت    حال جملة اسمية تأخرتْ    ) ِرمء القَ وم على ض  هوهوجو  (: وقوله  
ها مضيئة مثل إضاءة القمر ليلة      هذه المجموعة تدخل الجنة و وجوه     و تبين من ذلك أن      . بالواو

  . در، وهذا يدل على تكريم اهللا لهمبال
  
 و هـو يقْـِسم ِقـسماً ، أتـاه ذُو            بينما نحن عند رسـول اهللا       : " عن أبي سعيد الخُدري قال      -5

  ) 4( ". ...ويلَك ومن يعِدلُ إذا لم أعِدلْ : " اعِدلْ ، فقال :  ِمن بني تميٍم فقال الخويِصرِة وهو رجلٌ
  : جملة اسمية وقعت حاالً ، وقد تأخرت عن عاملها وجوباً لسببين) وهو يقِْسم : ( فقوله 

  .اقتران الحال بالواو: السبب األول 
الـذي تـضمن    ) عند  ( و شبه الجملة الظرفية     إن العامل في الحال معنوي ، وه      : السبب الثاني   

   .االستقرار معنى
 – عمر بـن الخطـاب       وفي الحديث إشارة إلى أن هذا الرجل كان منافقاً، وقد منَع الرسول             

  )5(.  يقْتُُل أصحابهن الرسول  إقال  من قتله حتَّى ال ي–اهللا عنه  رضي
                                                 

  .416-5/415  ؛ ابن حجر ، فتح الباري ، 46-12/45، المجلد السادس ، . صحيح أبي عبد اهللا  البخاريكرماني ، ال:  ينظر (1)

 .4/191 ،  صحيح البخاري البخاري ،(2) 

  .11/475 ، س. مابن حجر ، :   ينظر (3)

  .2/401 ، س.  م,  البخاري (4)

  .14/172 ، المجلد السابع ، س. ، مالكرماني  :   ينظر (5)
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6-...     نع ماههٍع ونبأرب مهرٍعفأَمبوقال:  أر ،هحدم باإليمان باهللا وهرونَ ما اإليمـانُ بـاهللا   : أمردأت
    .)1(شهادةُ أنَّ الَ إله إالَ اُهللا وأنَّ محمداً رسولُ اِهللا: اُهللا ورسولُه أعلَم، قال: وحده ؟ قالوا 

            المـصدر والعامـل فـي الحـال       ،  ) منفـرداً   (  بنكرة   ةحال معرفة ومؤول   ) هدحو( : فقوله  
 أن يقدر بالفعل والحرف المصدري ، أي أمرهم أن          الصريح يصح    ، وهذا المصدر  ) اإليمان  ( 
  . باهللا وحدهامنوؤي

بدل مـن أن المـصدرية والمـضارع ، ألن المـصدر            ) اإليمان  ( واستخدم المصدر الصريح    
 أن يبين ثبات وحدانية اهللا سبحانه وتعـالى ، علـى عكـس     الصريح يدل على الثبات ـ فأراد 

   .)2(ِر وتغيي يدل على تجدٍدذلاالمضارع 
 ا ذكر الشهادتين لم يكن المقـصود ، ألنهـم كـانو            ، أن   ) ورسوله أعلم   اهللا  (ويستدل من جملة  

اد الرسـول   أرف لهما ،    ن اإليمان مقتصر عليهما وأنهما كافيتا      يظنون أن  امقرين بهما ولكن كانو   
 أني وض3(. لهم ما المقصود باإليمانح(  
اإلحسانُ أنْ تعبد اَهللا كَأنك تراه ، فإنْ لَم تكُن          : "  ، ما اإلحسانُ ؟ قال       يا رسول اهللا      : قال  ...  -7

  )4(." ...تراه فإنه يراك 
ـ      ، في محل نصب حال ،     ) كأنك تراه   ( فجملة    ن عاملهـا وجوبـاً الن     و هذه الحال تأخرت ع
  ).أن ( صلة لحرف مصدري )  عبد ت(  العامل
من جوامع الكلم ، ألنَّه يسد مسد كالم كثير ، أي أن  تعبـد               ) أن تعبد اَهللا كَأنَّك تراه      : ( وقوله  

اهللا مخلصاً في نيتك ، واقفاً عند أدب الطاعة من الخضوع والخشوع ، وآخـذاً أهميـة الحـذر                   
وإحسان العبادة يكون باإلخالص والخشوع و فراغ البال و مراقبة المعبود ، أما             ،  )5( وأشباه ذلك 

رؤيته هللا سبحانه وتعالى فتكون من خالل أن يستحضر  أن الحقَّ مطَِّلع عليه  ، يرى كـل مـا                     
  )6(. فيدفعه ذلك إلى خشيته اهللا و إحساِن  عبادته يعمل

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
   1/22، . صحيح البخاري  البخاري (1) 

  .1/209  البخاري ، المجلد األول ، الكرماني ، صحيح أبي عبد اهللا:  ينظر  (2) 

  1/208، . س . الكرماني ، م: ينظر  (3) 

  3/237، .س. م البخاري ،  (4)

  .62الصباغ ، التصوير الفني في الحديث النبوي ، :  ينظر  (5)

  .1/145ر ، فتح الباري ، ابن حج: ينظر   (6)
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  :الحذف :المبحث الثالث 
  :ذف عامل الحال ح: أوال 

جاز فيـه  ) فعال(  أو معنوياً، فإن كان لفظياً  ذكرنا أن العامل في الحال قد يأتي لفظياًنأو سبق
    الذكر و الحذف ، أم ا إن     كان معنويا فإنه ال ي و السبب في ذلك ضعفه في العمل وهـو           ،   فذَح 

     )1 (.مذكور ، لذا ال يقوى على العمل و هو محذوف
مل اللفظي يجوز فيه الحذف ، و لكن حذفه يقتضي وجود قرينة تدل عليـه ، وهـذه                   فالعا إذن  

و للقادم  . سر راشداً   : ، أي   ) راشداً مهدياً : ( القرينة قد تكون حالية ومن أمثلتها قولك للمرتحل         
:  أي   ،)صادقاً: ( حديثاً ثَ أنشد شعراً أو حد    نولم.  مأجوراً   تْعرج َ :، أي   ) مأجوراً: (من الحج   
   )2( .قلت صادقاً

 א : و مثال ذلك قوله تعالى . الية  وقد تكون القرينة مق   

 .)3(  

  

  : و عاملها محذوف و في تقديره خالف. حال ) قادرين : ( فقوله 
 لن نجمع   أن:" ، بدليل قوله تعالى     ها منصوبة بفعل محذوف تقديره نجمعها         فسيبويه يرى أنَّ    -1

، ، فهو على الفعل الذي أظهـر " درينبلى قا: "ا قوله جل و عز  وأم: "جاء في الكتاب    . عظامه  
   )4( " . قادرينا نجمعهىبل: كأنه قال 

وذلك بـدليل   ) . فليحسبنا قادرين   ( : ها منصوبة بفعل محذوف تقديره        وذهب الفراء إلى أنَّ     -2
 . ، فتكون مفعوالً ثانياً ) بسحأي( ور أوال الفعل المذك

و هذا الرأي ضعيف     ).رين   ، قادِ  رِدقْنَ( : ها منصوبة بفعل تقديره       و ذهب البعض إلى أنَّ      - 3
 و ما ذهب إليه مرفـوض       ه ،   ألن اسم الفاعل إذا وقع حاالً ال يجوز أن يعمل فيه فعل من لفظ             

مفعوالت حسب وأخواتها ال يجوز      ألن  أن يذكر أحدها دون األخر و خالصة القول في ذلـك أن 
א     : ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى )5(.الرأي هو ما ذهب إليه سيبويه

 אא.)6( فقوله ) :ً7()فصلوا(ه  محذوف وجوباً تقديرا حال و العامل فيه) رجاال(.  
  
 

                                                 
   .1/661ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، : ينظر .(1)

   .65؛ الزمخشري ، المفصل في علم العربية ، 1/260االشموني ، شرح االشموني، :  ينظر (2)

   .75/4,  القيامة(3)

   .1/346) الكتاب ( سيبويه ، (4)

  .1/69اين يعيش ، شرح المفصل ، :  ينظر (5)

   .2/239, البقرة(6) 

  . 1/313االزهري ، التصريح على التوضيح ، :   ينظر (7)
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  : و مثلما حذف عامل الحال جوازا ، فقد حذف وجوبا و ذلك في المواضع اآلتية 
 )العبد( و   , مبتدأ )فضربي () ضربي العبد مسيئاً    : (  إذا كانت الحال سادة مسد الخبر نحو         -1

ه   محذوف وجوبا عامل في الحال و تقـدير       الو الخبر   ,  حال سدت مسد الخبر    )مسيئاً( و   ,مفعوله
و صاحب الحال الضمير المستتر في كان التامة ، وإذا قيل هذا            ) ضربي العبد إذا كان مسيئاً      ( 

وضربقد مضى قَ   ه دإذ كان    ( تَر ( ا إذا قيل و ضربه متوقع قَ      ، أمدتَر )    والـسبب   ،)إذا كان 
  اإلنسان قـد تكـون       يدالن على الزمان الماضي و المستقبل و حال         )  إذا ( و  ) إذ (في ذلك أن 

  )1(.ماضية و مستقبلية

أخذته بـدرهم   (  إذا كانت الحال دالة على ازدياد أو نقص بتدرج ثمن أو غيره و مثال ذلك                 -2
  ).اً  بدرهم فزائدهتُأخذْ( و ) فصاعداً 

  

أخذته بدرهم فذهب الثمن     (: حال و العامل محذوف وجوبا لكثرة االستعمال و تقديره           )فصاعدا(
  )2().أخذته بدرهم فذهب الثمن زائداً(و كذلك  .  )صاعداً

  )3(. الدالتين على الترتيب ) مثُ(أو ) بالفاء(  الحال نترقْهذا األسلوب أن تَفي رط تشوي
  

ا الواو فتمتنع في هذا االسلوب ، جاء في الكتاب           أم "  ألنـك    )وصـاعد (  تقـولَ  وال يجوز ان ، 
  بدرهم و زيادة ، ولكنك أخبرتَ       :ثمن لشيء كقولك  زيادة    الدرهم مع صاعد   نأالتريد أن تخبر    
ـ       ثماٍنأله أوالً ، ثم قررت شيئاً بعد شيء         تبأدنى الثمن فجعل    فيهـا هـذا     دِر شتى ، فالواو لم تُ

  )4(". أحدهما بعد األخرم الواو الشيئين أن يكونلِز و لم تُ، المعنى
أقائمـا و قـد قعـد       : (همزة االستفهام نحو     مع   كانأ سواء   توبيخ على   ة الحال دال  تإذا كان  -3

   )5(). وقد سار الركباً قاعد(:  أو بدون همزة االستفهام نحو ) الناس
 الحال وضعت بـدل مـن        فيهما محذوف وجوبا ألن    ن و العامُل     حاال  )قائما و قاعدا  : ( فقوله  

 في  وذلك أنَّه  رأى رجالً    :" ب  في الكتا جاء  " أتقوم قائما و تقعد قاعد      : اللفظ به ، وتقدير الكالم      
        ه لفظ بقوله    هه ، فكأنَّ  حال قيام أو حال قعود ، فأراد أن ينب :أ قائماً و  أتقومـ   اً قاعـد  تقعد ه  ، ولكنَّ

6(." استغناء بما يرى من الحال ، و صار االسم بدال من اللفظ بالفعلفَِذح(   
  .  مرة و قيسياً أخرى أتتحول تميمياً:  أي )أتميمياً مرةً  و قيسياً أخرى : (  أيضاً هتو من أمثل

  

                                                 
   .1/254ابن عقيل ،  شرح ابن عقيل : ينظر . (1)

 .375 ، علل النحو ، لورَّاقا:  ينظر (2)

 .68شرح المفصل،:  ؛ ابن يعيش 1/290سيبويه ، الكتاب ، :  ينظر (3)

 .291-1/290، . س. سبيويه ،م(4)

   .3/254 هداية السالك الى الفية بن مالك،   التميمي ، صبيح(5)

    .1/340 ، س. م  سيبويه ، (6)
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  ولكنَّ.  مسترشداً عن أمر تجهله لتفهمه     فأنت ال تسألهك تو خَببذلِ ه ولعل السبب فـي حـذف      ) 1(.ك
  )2(. العامل هو كثرة االستعمال

  أخـوك  زيـد : ( و مثال ذلـك     ،  إذا كانت الحال مفردة مؤكدة  لمضمون الجملة االسمية           -4
 و السبب فـي     )3()  عطوفاً   هحقُّأ( حال و العامل فيها محذوف وجوبا تقديره        ) فعطوفاً(،  )عطوفاً

   حذف العامل هو أن       الجملة كالعوض من العامل ، وال ي جع بين العِ  م وض والمعوقـد   ، )4( ضو 
يأي ثبت ) هنيئا لك (:  العامل في الحال سماعاً ، نحو فُذَح ،  الشيء هنيئاًلك .  

 كأنـك   ) هنئياً مريئاً     ( : فقلتَ  رجلٌ هأصابو إنما نصبته ألنه ذكر لك خيراً        : "في الكتاب   جاء  
ه صار بـدال مـن اللفـظ       نَّختزل الفعل ألَ  اهنيئا مريئا أو هنأه  ذلك هنيئاً ، ف        له  ثبت ذلك   : قلت  

    )5().هنأك (: بقولك 
  :حذف صاحب الحال : ثانيا

ب الحال أن يذْكُر، إال أنَّه قد يحذَفُ جوازاً وذلك إذا كـان             ذهب النحاة إلى أن األصل في صاح      
   )  )6אאא :في  الكالم قرينة تدلُّ عليه ، نحو قوله تعالى

  .بعثه اهللا: حال و صاحبها محذوف و التقدير) فرسوالً ( 
تسافر راشداً، ويجـوز أن     : راشداً، و التقدير  : أو إذا كان عامل الحال محذوفاً جوازاً نحو قولك        

  )7(.من غير حذف) تسافر راشداً: (تقول
  :يحذف صاحب الحال  وجوباً وذلك في حالتين و

 وتقـدير ) اشتريته بدرهٍم فصاعداً  : (أن تكون الحال دالة على زيادٍة أو نَقٍْص تدريجي، نحو          -1
ـ ( فذهب الثمن صاعداً ، فصاحب الحال       :الكـالم  محـذوف و كـذلك  العامـل  فـي          ) ثمن  ال

  )8().ذهب(الحـــال 
 ، فـصاحب  ) زيد أبوك رحيما    : ( أن تكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها، نحو         -2

  )9(. أعرفه رحيماً: الحال محذوف مع العامل ،  و التقدير 
   )10(. اثبت لك الخير هنيئ: ، أي"هنيئاً لك : " و قد يحذف صاحب الحال سماعاً، نحو

أما الجانب التطبيقي لحذف صاحب الحال في صحيح البخاري ، فسيتم الحديث عنه عند الحديث               
.عــن حــذف عامــل الحــال ، وذلــك لمــا بينهمــا مــن توافــق فــي شــروط الحــذف

                                                 
  .1/343سيبويه الكتاب ، :  ينظر (1) 

  .1/214ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، :   ينظر (2)

   .654/ 1 ينظر ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، (3) 

   .287السيوطي ، البهجة المرضية ، :  ينظر (4) 

   .1/316/317 ، س. ميه ،  سيبو(5) 

  .25/41الفرقان ، (6) 

 .323 ؛ عباس حسن ، النحو الوافي ، 1/662 ،.س. مابن عقيل ،: ينظر(7) 

  . 3/255 التميمي ، هداية السالك إلى ألفية أبن مالك ،  صبيح: ينظر (8)

 .2/186األنطاآي ، المحيط في أصوات  العربية و نحوها و صرفها ،: ينظر (9) 

 .242الصابوني ، اللباب في النحو،: نظر ي(10) 
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   :ل حذف الحا: ثالثا 
األصل في الحال جواز الذكر و الحذف ، شأنها في ذلك شأن سائر الفضالت ، وحذف الحـال                  

 א:  لوجود قرينة ، كأن يكون مقوالً أغنى عن القول نحو قوله تعالى              يكون
  )1(  ِذفَ لفظُ القول الواقع. قائلين سالم عليكم : و التقديرحـاالً   حيثُ ح
  .وذلك استغناء بالمقول

: والتقدير    )  )2אאאא : لى  و مثاله أيضا قوله تعا    
القـول     وذهب ابن هشام إلى أن الواو يحتمـل أن تكـون للحـال ، وان                )3(قائلين أو داعيين    

و ( :رى ابن جني غير ذلك حيث يقـول       وي ) 4(.و إسماعيل يقول  : المحذوف خبره ، وتقدير ذلك      
  هو توكيد الخبر بها و ما طريقـه طريـق   الغرض فيها إنما   نحذف الحال  ال يحسن ، وذلك أل       

  )5(."التوكيد غير الئق به الحذف ، ألنَّه ضد الغرض و نقيضه

أي من شـهده   ,))6א : وأما ما أجازه من حذف الحال في قوله تعالى   
 و لوال هذه الداللة     ،    فحجتَه في ذلك ما ورد من داللة في اإلجماع والسنة عليه           ؛صحيحا بالغاً   

لمـا  , وتجرد األمر دونها    , وأما إذا عِريتْ الحال من هذه القرينة        , لما جاز حذف الحال تخفيفاً      
   )7( .جاء حذف الحال على وجه

جوباً إذا دلّت على كون عام، وحينئٍذ تتعلق بها شبه الجملة سواء أكانت ظرفية،               وتُحذف الحال و  
ـ       ) بمستقّر(أم جاراً ومجروراً، و المحذوف يقدر        إذا ) اسـتقر (إذا كان في موضع المفرد ، و ب

، )العصفور فوق الغصن أجمل من العصفور فـي القفـص  :(كان في موضع الجملة، ومثال ذلك   
  ).رأيت الكتاب على الطاولة( ، و)وق المنبررأيت الكتاب ف(و

و هناك من يقول بأن الحال هي الظرف أو الجار و المجرور، فيكون هذا القـول مـن بـاب                    
  )8(.االتساع

  
  
  
  

                                                 
  .23/13  , الرعد (1) 

  .172/2,    البقرة (2)

   .251حمودة طاهر ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، : ينظر (3) 

   .2/634ابن هشام ، مغني اللبيب ، :  ينظر (4)

  .2/378 ابن جني ، الخصائص ، (5)

   .185/2, البقرة (6)

  .379-2/378 ، .س. م ,ابن جني:  ينظر (7)

 .2/179 ؛ األنطاآي، المحيط في أصوات العربية و نحوها وصرفها، 240الحلواني، الواضح في النحو والصرف، :  ينظر(8)
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  : ها وذِلك في الحاالت اآلتية دةً في الكالم بحيثُ ال يجوز حذفإال أن الحال قّد تأتي أحيانا عم
 אאאא :  إلى فساد المعنى نحو قوله تعـالى           إذا كان حذفها يؤدي     -1

א   )1 (   و قوله تعالى א  )2(.  

سان منهياً عن المشي في األرض من غير        ليس مما تسوغه العقول أن يكون إن      :" ذكر ابن هشام    
   )3(". ، فكان ذكر قيد المرح و ذكر التلبس بالسكر و كل واحد من القيدين هو المقصود بالنهيقيد

  ).هنيئاً لك: (أن تكون الحال نائبة عن فعلها المحذوف سماعاً نحو  -2
  جئت ؟في جواب من سألت ، كيف ) ماشياً: (أن تكون الحال جوابا نحو قولك -3
، أو أن يكـون  )ما جـاء ماشـياً إال زيـد   : (أن تكون الحال محصورة في صاحبها ، نحو    -4

 )4(). ما جاء زيد إال ماشياً:(صاحبها محصوراً فيها ، نحو 

  ). مسيئاًضربي زيداً: (مسد خبر المبتدأ نحو أن تكون الحال سادة  -5
مشتقة معتمدة على صاحبها كما يعتمد الخبرعلى       والحال تسد مسد الخبر ألنَّها تشبهه، فهي نكرة         

  .المبتدأ ، وهذه الحال تسمى بالحال المتَممة و ذلك ألنَّها تضمنتْ الخبر الذي تتم به الفائدة
، أو إذا   )أكثر شربي الماء بارداً   (:والحال تسد مسد الخبر إذا وقعت بعد المصدر المضاف ، نحو          

  ).أخطب ما يكون األمير قائماً:(وقعت بعد المصدر المؤول، نحو
، وذلـك   )ضربي زيداً شـديداً   ( :ويشترط في هذه الحال أن ال تصلح أن تكون خبراً ، فال يجوز            

  )5(.، للخبرية)شديداً(لصالحية الحال 

                                                 
 .43/4,  النساء (1) 

 .37/17,   اإلسراء (2)

  .2/360 ابن هشام ، أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ، (3)

  . 185/ 2 من نطاآي، المحيط في األصوات العربية و نحوها وصرفهااأل  ؛1/661يل ، ابن عقيل ، شرح ابن عق:  ينظر (4)

 .218الصنعاني، آتاب التهذيب الوسيط في النحو ، : ينظر (5)
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  :ي الجانب التطبيق:رابعا 
لشريف ، فقد   لحديث النبوي ا  أما بالنسبة للحذف و الذي يعتبر من السمات الفنية التي أمتاز بها ا            

ـ           توقفتُ من خالل استقرائي    ذف  لنصوص البخاري على مواطن حذفت فيها الحال ، وأخرى ح
 ورابعة حذف فيها عامل الحال و صاحبها ،         , فيها صاحب الحال   فَِذ ح ثالثة و ,فيها عامل الحال  

ح لك وفيما يلي نماذج توض:  

  )1( ...."رأْ القرآنَ ؟ قال قاِئماً و قاِعداًكَيف تقْ: فانطَلَقَا فقال معاذٌ ألبي موسى...  -1
 في  احاالن ، العامل و الصاحب فيهما محذوف جوازاً وذلك لوقوعهم         ) قائماً و قاعداً    ( : فقوله  

  . قاعداًه قائماً وأقرأه قرأأ: جواب كيف ، والتقدير 
لقرآن ليالً ونهـاراً    داللة على مالزمته لقراءة ا    ) قائماً و قاعداً    ( وفي قول أبي موسى األشعري      

   .)2(و حيناً بعد حين 
  .يمنع حذفهما لوقوعهما في جواب كيف) قائما و قاعداً  ( ين الحالشير هنا إلى أنوأ
 أتى على رجٍل قَد أناخ بدنته       - رضي اهللا عنهما   –رأْيت ابن عمر    (  :  عن زياد بن جبر قال        -2

  )3(. )اماً  مقَيدةً سنةَ محمد صلى اهللا عليه وسلمبعثْها قيا: ينحرها ، قال 
و عاملهـا  ,  ) قائمـة (  منصوبة على الحال بمعنى    )قياماً( و) أثرها  ( بمعنى  ) هاثْعبا(: فقوله  

  ).نحرها ا( محذوف جوازاً تقديره 
 ، واألول   ها مفعـول مطلـق    فتكون قياماً منصوبة على أنّ    ) أقمها  ( بمعنى  ) ابعثها  ( وقد تكون   

  .ة التي يكون عليها الذبحئأرجح ألنه أراد أن يبين الهي
استحباب نحر اإلبل على الصفة المذكورة، واستحباب تعلـيم          ) بعثها قٌياما ا( و يستدل من قوله     

  )4(. الجاهل و عدم السكوت على مخالفة السنة
 أنْ ما كُنت أُِحب: "  فقال نبي  عن صيام ال- رضي اهللا عنه-سألت أنساً: أخبرنا حميد قال...  -3

تمن الشهِر صِائماً إال رأي أراهتوال من الليِل قائماً إال رأي ، هتو ال نائماً إال رأي ه 5( "....ه(  
ذف جوازاً لداللة السياق عليه،     العامل فيها ح  , أحوال  ) نائماً  ( و  ) قائماً  ( و  ) مفِْطراً  : ( فقوله  

و ال كنت أحب أن أراه مفطراً إال رأيته ، و ال كنت أحب أن أراه مـن الليـل                    : الكالم  وتقدير  
  . قائماً إال رأيته ، و ال كنت أحب أن أراه من الليل نائماً إال رأيته

حال النبي       ستدلُّوي من الحديث أن            في التطوع بالصالة و الصيام كان يختلف ، فأحياناً كـان  
 لليل و أحياناً وسطه و أحياناً آخره، وكذلك شأنه بالنسبة للصيام ، فَتَارةً كان يـصوم               يقوم أول ا  

  .أول الشهر و تارة وسطه و تارة آخره

                                                 
  .3/93 البخاري ، صحيح البخاري ،  )(1

  .7/665ابن حجر، فتح الباري، :  ينظر )2(

  .1/400، .س. البخاري، م )3(

  .7/321ة القارئ ، العيني، عمد:  ينظر )4(

 .1/459 ، .س. م البخاري ، (5)
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 ل ليالً ، و من صيامه في أوقـات         ستفاد من قيامه عليه الصالة والسالم ليالً استحباب التنفّ        كما وي
  بزمان معين إال ما نُِهـي      م ال يخْتَص   الصو ل بالصوم في كل وقت ، وأن      مختلفة استحباب التنفّ  

  )1(.عن الصيام فيه
: ربيعةُ ، قال  : امِن القوم؟ أو مِن الوفد ؟ قالو      :   قال   النبي     أتواإنَّ وفْد عبد القيس لما      ...  -4

  .)2("...مرحباً بالقوِم أو بالوفِد غير خزيا وال ندامى 
 د ذلـك  ، والذي يؤكّ  محذوف جوازاً لداللة السياق عليه     و العامل فيها     حال) غير خزايا   (:فقوله  
مرحباً بالوفد الـذين جـاءوا غيـر خزايـا وال           " في رواية أخرى بذكر العامل      الحديث  د  وور

   )3(".ندامى
القوم غير خزايـا     ب أو    بالوفدِ مرحباً(  من قوله عليه الصالة والسالم لوفد عبد قيس          ستدلُّوي ( ،
  )4( . أو سبي يخزيهم و يفضحهم حرٍب أسلموا طوعاً من غيِرد قَمهأنَّ
أعاذَِك اُهللا ِمـن عـذَاِب      :  فقالت لها     ,أنَّ يهوديةً جاءت تسأَلُها    :" عن عائشة زوج النبي      -5

ـ      أيعذُّ:   الرسول   –رضي اهللا عنها     –القَبِر ، فسألت عائشة      ول ب الناس في قُبوِرهم ؟ فقال رسـ
  )5 (" .عائذاً باهللا من ذلك : اهللا  

ه حال توكيديـة    نَّأيجوز فيه وجوه إعرابية عدة ، من تلك الوجوه النصب على            )  عائذا( فقوله  
ـ ) أعوذ  ( مناب المصدر و عاملها محذوف ، و التقدير أعوذ باهللا عائذاً ، و العامل                نائبة فَِذح 
  )6( .الحال نابت عنه نأل

 الصالة والسالم من عذاب القبر إشارة إلى حقيقة ذهب البعض إلـى إنكارهـا،     ذه عليه وفي تعو  
  )7(. ذ منه منا التعوحقيقة وجود عذاب القبر ، و بيان أنَّه عذاب عظيم مخيف يستحقُ

  : فهما) عائذاً ( أما الوجهان اإلعرابيان اآلخران لكلمة 
  .النصب على أنها نائبة عن المصدر في المفعول المطلق_ 1
  . ) 8(  أنا عائذٌ:الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف ، أي _ 2
  
  
  
  

                                                 
 .192-8/191 ؛ العيني ، عمدة القارئ ، 4/269ابن حجر ، فتح الباري ، :  ينظر  (1)

 .16/22 ، صحيح البخاري البخاري ، (2)

 .1/110، . س.  البخاري ، م (3)

  .1/159، . س.ابن حجر ، م :  ينظر  (4)

  .1/247 ، .س. م البخاري ، (5)

  .2/655 ، .س. مابن حجر ، : ينظر  (6)

 .5/320 ، .س. مالعيني ، :  ينظر (7)

 .2/655، .س. مابن حجر ، :  ينظر (8)
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 عـن    ي بواِسير فَسألْت النبي   كانت ب : "  قال   – رضي اهللا عنه     – ٍني بن حص  انرم عن عِ  -6

  .)1("  لم تستطع فعلى جنب لم تستطع فقاعداً ، فإنْ قائماً ، فإنْصلِّ: " الصالِة فقال 
ـ حال و عاملها و صاحبها محذوفان جوازاً ، لداللة الـسياق عليه           ) قاعداً   ( فقوله ا ، وتقـدير    م

  .فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً: الكالم 
  .فصلِّ على جنب: عاملها و صاحبها محذوفان و التقدير ) على جنب ( : و كذلك قوله 

جنبـه ، وهـذه     ويتضح من خالل هذا الحديث جواز صالة المريض وهو قاعد أو وهو علـى               
  )2(. الرخصة في الصالة هي دليل واضح على رحمة اهللا سبحانه وتعالى بعباده و تخفيفه عليهم

غاب عقله بنوم أو جنون أو مرض  فهي ال تسقط  إال عمن, كما ويدل ذلك على أهمية الصالة 
    .أو غير ذلك 

   في ربِع ديناٍر طَع اليدتقْ"    :  قال النَّبي:  قالت– رضي اهللا عنها –عن عائشة  -7
  )3( ".فصاعداً

  
 ن الحال دلت على زيادة تدريجية،     ألحال عاملها وصاحبها محذوفان وجوباً، وذلك       ) فصاعداً  ( 

    )4(. فيزيد صاعداً: وتقدير الكالم
من ستَدلٌّ  وي, ا الواو فال تجوز    ، أم  مثُ الحال أن تكون مقرونة بالفاء و يجوز اقترانها بِ         ِهوشرط هذ 

نَّه ال قطع فيما    أذلك أن حد السارق قطع اليد، وهذا القطع يكون فيما بلغ ربع دينار فما فوق ، و                
  )5(. األصل في جواهر األرض كلها هو الذهبن بالدينار دينار الذهب ، ألذلك ، والمراد دون

إنا  (  : – رضي اهللا عنه     –بِن مالٍك   حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شُعبة عن قَتَادة عن أنِس            -8
  )6(.". ..هنيئاً مريئاً، فما لنا ؟ : قال أصحابه. الحديِبية : قال ) فتحنا لك فتحاً مبينا 

حال، عاملها و صاحبها محذوفان وجوباً وذلك سماعاً، ألنها جاءت بدل           ) هنيئاً مريئاً   : ( فقوله  
ت لك الشيء هنيئاً ، أي هنيئاً مريئاً لك يا رسول اهللا ، فقد غفر               ثب: ظ بفعلها، وتقدير الكالم     التلفّ

  )7(. ر م من ذنبك وما تأخَتقد اهللا لك ما
  
أخبرنا مالك بن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنَّه التَمس صرفاً بمائة دينـار ، فـدعاني                   -9

حتَّـى  : ها في يِدِه ثم قـال       بني ، فأخَذَ الذَهب يقَلِّ    طَلْحةُ بن عبيِد اهللا فَتَراوضنا حتَّى اصطَرفَ م       
رسول : و اِهللا ال تُفَاِرقَه حتَّى تَْأخُذَه ِمنْه ، قال          :  يسمع ذلك فقال     ي ِخاِزِني ِمن الغابة ، وعمر     يْأِت

                                                 
 .1/263، .  البخاري ، صحيح البخاري(1)

  .6/179الكرماني ، صحيح أبي عبداهللا البخاري ، المجلد الثالث ، : ينظر (2) 

   .4/245، . س .  البخاري ، م(3)

  0224العبكري ، إتحاف الحثيث بما يشكل من ألفاظ الحديث ، :  ينظر  (4)

  .2/116 ،  فتح الباري   ابن حجر ،:  ينظر (5)

  .3/58,. س .  البخاري ، م(6)

 .16/74المجلد الثامن ،   , . س . م الكرماني ،:  ينظر  (7)
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 ِربـاً إال  و هاء و الشِعير بالشِعيِر إال هاء  رباًباً إال هاء و هاء ،  و البر بالبر       الذَّهب بالذَّهِب رِ  " اهللا  

  )1 ( ".هاء و هاء  ، و التمر بالتمر رباً  إال هاء و هاء
ال ) خُـذْ   ( كما أن   ) إال  ( ال تقع بعد     ) هاِت( و  اسم فعل أمر بمعنى خذْ      )  و هاء    هاِء:( فقوله  

دير قول ، وهذا القول المحذوف منصوب علـى         تقع بعدها ،  ولما وقعتْ بعدها كان البد من تق          
   )2( .أغنى عن ذكره) هاء و هاء ( الحالية ، والذي أجاز حذفه أن المقول 

فيجب تقدير قول قبله يكون به      ) إال  ( وَ بعد أن وقَع بعد      : " جاء في شواهد التوضيح البن مالك       
   )3( ".هاء و هاء : ده من المتبايعين وال الذهب بالذهب إال مقوالً عن:  قيل فكأنهمحكياً 

و . بد ِمن تقابض المتعاقدين في المجلس قبل انصرافهما و إال لكـان ربـا              وتَبين من ذلك أنَّه ال    
، أن اإلمام إذا سـِمع أو رأى شـيئاً ال           )وعمر يسمع   ( يستَدلُّ من الجملة االسمية الواقعة حاال       

و فيه  أيضاً إشارة إلى اهتمام عمر بأمور الرعيـة           . ويرِشد إلى الحقِّ     ينِْهى عنه     فإنّما يجوز ، 
  )4(.وتَفْقُِّده أيضاً ألحوالهم ومصالحهم

  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
 .2/32، .  البخاري ،صحيح البخاري(1)

  .10/22، المجلد الخامس ، هللا البخاري  صحيح أبي عبداالكرماني ، :  ينظر (2)

 .205 ابن مالك ، شواهد التوضيح و التصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ، (3)

  .4/472ابن حجر ، فتح الباري ، : ينظر   (4)
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  :الخاتمة 

  
  مـاً وهاديـاً     العالمين، والصالةُ و السالم على سيدنا محمد المبعـوث معلِّ          الحمد هللا رب

: ن الناحيتين   ــوبعد، فقد درستْ هذه الرسالة الحال في صحيح البخاري، م          للعالمين،  
النحوية و الداللية ضمن واحد من أوثق كتب الحديث ، وهذه الثقة نابعـة مـن عنايـة                  

لمين البالغة بالحديث، حيث بذلوا جهوداً ضخمة في جمعه وحفظه ، والدفاع عنـه،              المس
  .والتأكد من صحته

  
 إلـى وبعد أن تمتْ الدراسة عمالً علمياًَ ناجزاً ، بتوفيق مـن اهللا، خلـصت الدراسـة                 

  : وهي , مجموعة من النتائج 
ه، وعناية علمـاء     قلة الدراسات النحوية الداللية للحديث الشريف، رغم دقة نصوص         -1

  .المسلمين بضبطها و التأكد من صحتها
 عدول النحاة قديماً و حديثاً عن االستدالل بنصوص الحديث النبوي الشريف، بحجة             -2

 اللفظ المروي هو لفظ الراوي، وليس لفظ النبي أن.  
  
 إلى  عالقة تشابه قائمة بين الحال وغيره من المنصوبات ، وهذا التشابه يحتاج      هناك -3

ز الحال من تلك المنصوباتدقة في التمييز ، من خالل بعض الفروق التي تمي .  
  
 وردت بكثرة في نصوص البخاري، وقد جاءت على صيغ مختلفـة،             المشتقة  الحال -4

، ) مختصراً( و  ) محتاجاً( و  ) سالكاً:( فمنها ما جاء على صيغة اسم الفاعل، مثل         
) مـسروراً ( ، و )مظلومـاً : ( عـول ، مثـل      على صيغة اسـم المف     ءاجومنها ما   

، )أعظـم (و  ) أول: ( يل، مثل   ض، و منها ما جاء على صيغة اسم التف        )محروبين(و
) غـراً ( و  ) صـفراء : (ومنها ما جاء على وزن من أوزان الصفة المشبهة، مثل           

  .و غير ذلك) عرياناً (و
  



 96

قـون  علـى وجـوب        جامدة، و النحاة متف    فجاءت الحال عن األصل     خرجت و قد    -5
ـ     أو ترتيب ،    أودلت على تشبيه،    ذا  إتأويلها،  بمشتق ، وذلك       ا  مفاعلة، أو سعر، أم

بقية الحاالت فيمنعون التأويل فيها، وخالفهم الرأي في ذلك بدر الدين بن مالك، فهو              
و ما ورد من أحوال جامـدة فـي         . يرى وجوب تأويلها بمشتق في جميع الحاالت      

  . النحاةإجماعجاء متفقاً مع نصوص صحيح البخاري، 
  
ت معرفةً في عدد ءجا ها قد خالفت األصل و  األصل في الحال أن تكون نكرة، إال أنَّ        -6

) وحـده (و) عاقدي ٌأزرهم ( و  ) ثائر الرأس  ( :مثلمن نصوص صحيح البخاري،     
  .و غير ذلك) مثل الملوك(و

  
لها يـدل علـى دقـة       لت الحال التوكيدية في نصوص صحيح البخاري،  وتمثُّ         تمثَّ -7

دلَّ على أن النجاة    ) وا جميعاً   نج: (  في التعبير و تحديد المعنى ، فقوله         الرسول  
  .تشمل الجميع

  
ظ أن بعض أنواع الحال قد وردت بقلـة فـي           وِح ، لُ  اإلحصائي في نطاق الجانب     -8

ية نصوص صحيح البخاري، فالحال العمدة مثالً وردت مرة واحدة ، و الحال المحك            
حدى إوردت مرتين، و الحال السببية وردت سبع مرات ، والحال المستقبلية وردت             

  .عشرة مرة
  
 جديـدة ال تـستفاد      ، وذلك إلفادة معـان    األصل على خالف     الحال مصدراً  ت جاء -9

جرد، وهذا التجرد يكسبه مبالغة و توسعاً       مبالوصف ، فالمصدر يدل على الحدث ال      
) كالمـاً (و  ) اسـتهزاء : (  ، و مثال ذلـك       مختلفة  وجوهاً إعرابية  ، و في المعنى 

  ).فراراً(و
  

هنالك اختالف بين النحاة في مسألة تعدد الحال بين مجيز و غير مجيز ، ومن لم                 -10
يجز التعدد احتج بأن الفعل ال يعمل في حالين، وذلك قياساًَ على ظرفـي الزمـان                
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 جواز تعدد الحـال لعامـل واحـد         إلىوالمكان، و نصوص صحيح البخاري تشير       
اً غـر (و) إيمانـاً واحتـساباً   ( و  ) صفراء ملتوية : ( وصاحب واحد ، ومثال ذلك      

  ).محجلين
  

 الحال في نصوص صحيح البخاري تعددت جوازاً ، ولم تتعـدد وجوبـاً ضـمن                -11
  .نصوص صحيح البخاري

  
ل جاء متفقاً    التمثُّ لت بكثرة في نصوص صحيح البخاري، وهذا       الجملة الحالية تمثَّ   -12

     استخدام الرسول عليه الصالة والسالم للجملـة        أالحظ  مع القاعدة النحوية ، و ي ن
الحالية كان إلفادة دالالت معينة، فمثالً استخدامه للجملة االسمية حاالً كان من باب      

ـ ت الداللة على الثبات و عدم التغيير ، على خالف الجملة الفعليـة التـي ال               سم ت
  .اتبالثب

  
طون ترإال أن البـصريين يـش     ،   النحاة متفقون على وقوع الفعل الماضي حـاالً          -13

ـ   على خالف الكوفيين ، وما ورد في نصوص البخاري من أحـوالٍ        ) قد(اقترانه ب
، )وقـد حيـل     :( جاء متفقاً مع الرأيين ، فأحياناُ تأتي الحال مقترنة بقد ، مثـل              

  ).و امسك :( ل وأحياناَ تأتي غير مقترنة بقد ، مث
  

 األصل في صاحب الحال أن يكون معرفةً، إال أن النحاة قد أجازوا تنكيره وذلـك                -14
بمسوغ ، وخالفهم الرأي في ذلك سيبويه ، حيث أجاز تنكير صاحب الحـال دون               

وصلَّى وراءه  :(...شرط أو قيد ، و استدل على ذلك بما ورد في الحديث الشريف              
 ونـصوص صـحيح البخـاري    ). بيضاًعليه  مائةٌ:( العرب وبقول،  ) قوم قياماً   

   .جاءت متفقة مع إجماع النحاة
  

 وفي نطاق العالقة الترتيبية بين الحال و صاحبها من حيث التقـديم و التـأخير ،                 -15
لُوحظ أن الحال قد تقدمت على صاحبها في مواطن عديدة من نصوص صـحيح              
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 و تأخرت عنه وجوباً في مواطن أخرى        ،) كيف تركتم عبادي    : ( البخاري، مثل   
  ).  الناس عامة إلىبعثتُ : ( مثل 

  
 العامل في الحال ضمن نصوص صحيح البخاري جاء على صور مختلفة ، فقـد               -16

وراً ، و ظرفـاً ، ومـصدراً         متصرفاً ، وشبه فعل ، وجـاراً و مجـر          ورد فعالً 
  . إشارة، واسم صريحاً

  
 نصوص صحيح البخـاري متقدمـة علـى          وردت الحال في نصوص كثيرة من      -17

  ) . كيف وقد قيل : ( عاملها وجوباً ، و مثال ذلك 
وهذا و وردت متأخرة عن عاملها وجوباً في كثير من نصوص صحيح البخاري،             

  .التقدم والتأخر جاء متفقاً مع القاعدة النحوية
  

18- فقد وقفنـا    شريف،الالذي يعتبر سمة فنية يمتاز بها الحديث        و  ا بالنسبة للحذف     أم 
   كيف تقـرأ    ( :ذلك و مثال    صاحبها، فيها عامل الحال و      فَِذعلى مواطن قليلة ح

  ...). قائماً و قاعداً : القرآن؟ قال
  

 الحال ال تحذف إال إذا وجد قرينة تدل عليها ، وضمن نصوص البخـاري وقفنـا     -19
الـذهب  : (  على حديث حذفت فيه الحال ، وذلك لوجود قرينة و هـو قولـه               

  ... ). بالذهب رباً  إال هاء و هاء 

  
  : التوصيات 

 القاعدة،في تقعيد   بنصوص الحديث النبوي الشريف     يوصي الباحث بضرورة االستدالل     
 الحديث قد صدر عن     أن هذا  والسيما و    مختلفة،ودراسة الحديث دراسات نحوية داللية      

  .أفصح مخلوق في البشرية جمعاء
  

 الباحث
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  قائمة المصادر و المراجع 
 القرآن الكريم  •

 المصادر   .أ 

  

تقديم وشرح محمد الطـاهر     , ديوان بشار بن برد     , )  هـ   167ت( , بشار  , بن برد   ا )1(
 1957 -هـ1376/ط.د, القاهرة  , شر  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والن    , بن عاشور   ا

 .م 

المثل السائر فـي أدب     ،  )ـه637ت  (ابن األثير، ضياء الدين نصراهللا بن أبي الكرم،          )2(

، تحقيق و تعليق كامل محمد محمد عويـضة، دار الكتـب العلميـة،              الكاتب والشاعر 
  . مـ1998-هـ1419، 1بيروت، ط

 ): هـ392ت (ابن جني، عثمان،  )3(

، إمالء الشريف عمر بن إبراهيم الكـوفي، تحقيـق          كتاب البيان في شرح اللُمع      - أ 
ـ 1423،  1 دار الجيـل، بيـروت،  ط       عالء الدين حموية، دار عمار، عمان،      -هـ

 .مـ2002

  .2، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، طالخصائص  - ب 
،  2 ، تحقيق حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربية، بيروت،  ط          اللُّمع في العربية    - ج 

 .مـ1985-هـ1405

  ) :هـ646ت (ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر،  )4(
قيق فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار، عمـان،         ، تح كتاب أمالي ابن الحاجب     - أ 

 .مـ1989-هـ1409، 1ط

، شرحه الـشيخ رضـي الـدين محمـد بـن الحـسن              كتاب الكافية في النحو     - ب 
  .ت.ط، د.االستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت،د

 
، فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ،  )هـ852ت  (ابن حجر، احمد بن علي، بيروت،        )5(

 .ت.ط، د.د  بن عبداهللا بن باز، دار التقوى، شبر الخيمة،تحقيق عبدالعزيز
 
حنى م  يتقد , شرح الطوسي    , ديوان لبيد بن ربيعة       ,) هـ   41ت  ( , لبيد  , ابن ربيعة    )6(

 .م 1913 -هـ 1414 , 1ط, بيروت , دار الكتاب العربي , نصر الحتي 
 

 .ت.دط،.، دلشجريةاألمالي ا، ) هـ542ت ( ابن الشجري، ضياء الدين أبي السعادات، )7(
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ـ 669ت  (ابن عصفور، علي بن مؤمن،     )8( ، تحقيق احمد عبدالستار الجواري     المقَرب،  ) ه
 .1971، 1وعبداهللا الجبوري، ط

ـ 672ت  (ابن عقيل، بهاء الدين العقيلي،       )9( منحـة  :  ومعه كتـاب   شرح ابن عقيل  ،  ) ه
لمكتبـة التجاريـة     تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، ا       ,الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل    

 .مـ1964 -هـ1384، 2الكبرى، مصر، ط
 

  :)هـ276 ت(ابن قتيبة، عبداهللا بن مسلم،  )10(
، تحقيق رضى فرج الهمامي، المكتبة العصرية، بيـروت،         تأويل مختلف الحديث     -  أ

 .مـ2003-هـ1424، 1ط

, 1ط, القـاهرة   , دار الحـديث    , تحقيق احمد محمـد شـاكر       , الشعر والشعراء     -  ب
 .م 1996 -هـ 1417

ـ 671ت  (ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبداهللا،         )11( شواهد التوضيح و التصحيح    ،  ) ه

، تحقيق و تعليق محمد عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بيـروت،           لمشكالت الجامع الصحيح  
 .ت.ط، د.د

 
ـ 711ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،         )12( ، دار صـادر،    لـسان العـرب   ،  )هـ

 .مـ1994-هـ1414، 3بيروت، ط
 
ابن هشام األنصاري، عبداهللا جمال الدين بن يوسف بن احمد بـن عبـداهللا بـن هـشام،                   )13(
 ):هـ761ت(

عدة السالك الـى تحقيـق أوضـح        :  ومعه كتاب  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       - أ 

، مزيـدة و منقحـة،      5، تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكـر، ط         المسالك
  .مـ1967 -هـ 1386

، تحقيق علي محسن عيسى، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية،           جمل الزجاجي  شرح  - ب 
 .مـ1986-هـ1406، 2بيروت، ط

، تحقيـق حنـا الفـاخوري، دار الجيـل،          ور الذهب في معرفة كالم العرب     ذشرح ش   - ج 
 .1988، 1بيروت، ط

، تحقيق محمد خيـر طعمـة الحلبـي، دار المعرفـة،            شرح قطر الندى وبلُّ الصدى      -د 
 .مـ1992 -هـ 1419، 3بيروت، ط

، حققه وعلق عليه مازن المبـارك، ومحمـد علـي           مغني اللبيب عن كتب االعاريب      - ه 
 .مـ1992-هـ1412، 1حمداهللا، وراجعه سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت،ط
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، تحقيـق   شرح المفصل ،  )هـ643ت  (ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي النحوي،          )14(

اجعه و وضع فهارسـه إسـماعيل عبـدالجواد         وضبط و إخراج، السيد سيد أحمد، ر      
 .ت.ط، د.عبدالغني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د

 
، ارتشاف الضرب من لسان العرب    ،  )هـ745ت  (أبوحيان األندلسي، محمد بن يوسف،       )15(

تحقيق و شرح ودراسة رجب عثمان محمد، مراجعة رمـضان عبـدالتواب، مكتبـة              
  .مـ1998-هـ1418، 1الخانجي، القاهرة، ط

  
 : ، )هـ905ت (األزهري، خالد بن عبداهللا،  )16(

، تنقيح و إعداد و تـأليف فيـصل         التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك        - أ 
، 1علي عبدالخالق، إشراف و مراجعة، عمـر محمـد ديارنـة، دار اليـراع، ط              

  .مـ2004-هـ1425
، وبهامشه حاشية للشيخ يسن بـن زيـد الـدين           شرح التصريح على التوضيح     - ب 

 .ت.، د1مي، دار إحياء الكتب العربية، حلب، طالعلي

 
، تحقيـق احمـد     االفتتاح في شرح المصباح   ،  )هـ1025ت  (األسود، ابن عالء الدين،      )17(

 .مـ1990-هـ1411، 1حامد، مركز التوثيق و المخطوطات والنشر، نابلس، ط
 

شرح األشموني على ألفية    ،  )هـ تقديراً 900ت  (األشموني، علي بن محمد بن عيسى،        )18(

، 1، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربـي، بيـروت، ط            بن مالك ا
 .مـ1955-هـ1375

  

، ومعـه   اإلنصاف في مسائل الخالف   ،  )هـ577ت  (األنباري، عبدالرحمن بن محمد،      )19(
االنتصاف من اإلنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية          : كتاب

 .مـ1961-هـ1380، 4الكبرى، مصر، ط
  

، مراجعـة و ضـبط      صحيح البخـاري  ،  )هـ256ت  (البخاري، محمد بن إسماعيل،      )20(
، 4 بيروت، ط  -وفهرسة محمد علي القطب و هشام البخاري، المكتبة العصرية، صيدا         

 .مـ2000-هـ1421
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, دار صـادر    , خزانة األدب ولب لباب لسان العرب       , عبد القادر بن عمر     , البغدادي   )21(
  .ت .د,ط.د, بيروت 

، قرأه و علق عليه     دالئل اإلعجاز ،  )هـ471ت  (الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،      )22(
 .مـ2004-هـ1424، 5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  

شرح المفصل في صـنعة اإلعـراب       ،  )هـ617ت  (الخوارزمي، القاسم بن الحسين،        )23(

مـين، مكتبـة العبيكـان،      ، تحقيق عبدالرحمن بـن سـليمان العثي       الموسوم بالتخمير 
 .مـ2000-هـ1421، 1الرياض،ط

  
تحقيـق عبـد    ,  بن حاتم البـاهلي       أحمد  نصر أبيشرح  , ديوان ذي الرمة    , ذو الرمة    )24(

  .ت.د ,3ط,  بيروت  ,مؤسسة الرسالة,  صالح أبوالقدوس 
  

 :الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي )25(

 .ت.ط، د. دار الفكر، دة المتقين في شرح إحياء علوم الدين،إتحاف الساد  -  أ

، دراسة و تحقيق علي شـيري، دار الفكـر،          تاج العروس من جواهر القاموس      -  ب
  . مـ1994 -هـ1414بيروت، 

 
  

، تحقيق إبراهيم االبيـاري،     القرآن إعراب،  )هـ311ت  (الزجاج، إبراهيم بن السري،      )26(
 .مـ1965-هـ1384المؤسسة المصرية العامة، 

  
، تحقيق وتقديم   مل في النحو  كتاب الج ،  )هـ340ت  (الزجاجي، عبدالرحمن بن إسحاق،      )27(

 .  مـ1996-هـ1417، 5علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  
 

 الرجال والنساء  قاموس تراجم ألشهر  : األعالم،  )مـ1912ت  (الزركْلي، خير الدين،     )28(

، 16، دار العلـم للماليـين، بيـروت، ط        و المستـشرقين  ن  و المستعربي  من العرب 
 .مـ2005

 
 ):  هـ538ت (الزمخشري، جاراهللا محمود بن عمر بن محمد،  )29(

، ضـبطه   الكَشَّاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجـوه  التأويـل              - أ 
، 1 شـاهين، دار الكتـب العلميـة،  بيـروت،  ط            موصححه محمد عبدا لـسال    

  .مـ1995هـ، 1415
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، 1، تحقيق سعيد محمود عقيل،  دار الجيل، بيروت، ط         المفَصل في علم العربية     - ب 
 .مـ2003 -هـ1424

 
مكتبة دار  , تحقيق عبد الستار احمد فراج      ,  الهذليين   أشعارشرح  ,  سعيد   أبي, السكري   )30(

 .ت .د,ط.د, القاهرة , العروبة 

، تحقيق و شرح عبد     تابالك،  )هـ ترجيحاً 180ت  (سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،        )31(
 .مـ1988 -هـ1408، 3 هارون، دار الكتب، بيروت، طمالسال

 
، تحقيق  شرح كتاب سيبويه  ،  )هـ368ت  (السيرافي، الحسن بن عبداهللا بن المرزبان،        )32(

ـ 1429،  1أحمد حسن مهدلي، وعلي السيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط           -هـ
 .مـ2008

  
 ): هـ911ت (من بن أبي بكر، السيوطي، جالل الدين بن عبدالرح )33(

 .مـ1984، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاألشباه و النظائر في النحو  - أ 

، مع حاشية التحقيقات الوفية بما في البهجـة المرضـية مـن             البهجة المرضية   - ب 
النكات والرموز الخفية، تأليف محمد صالح بن أحمد الغرسـي، دار الـسالم،             

 .مـ2000-هـ1421، 1القاهرة، ط

، تحقيق أحمد شمس الـدين، دار الكتـب         همِع الهوامع في شرح جمع الجوامع       - ج 
  .مـ1998-هـ1418،  1العلمية، بيروت، ط

 
 يـة وِلشرح المقدمـة الجز   ،  )هـ654ت  (الشلوبين، عمر بن محمد بن عمر األزدي،           )34(

، درسه وحققه تركي بن سهو بن نزال العتيبي،  مؤسسة الرسـالة، بيـروت،               الكبير
 .مـ1994-هـ1414، 2ط

 
كوثر المعاني الدراري في كـشف      ،  )هـ1354ت  ( الشنقيطي، محمد الِخضر الجكني،      )35(

 .مـ1995-هـ1415، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طخبايا صحيح البخاري
 

 
ح فـي   ينور الحـقِّ الـصب    ،  )هـ1330ت  (الشنقيطي، محمد يحيى بن محمد المختار،        )36(

ـ 1420،  1ار عالم الكتب، الرياض، ط    ،  د  شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح     -هـ
 . مـ1999
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كتاب التهـذيب الوسـيط فـي       ،  )هـ680ت  (الصنعاني، سابق الدين محمد بن علي،        )37(

ـ 1411،  1، تحقيق فخر صالح سليمان قدارة، دار الجيـل، بيـروت، ط           النحو -هـ
 .مـ1991

  
، تحقيـق   كرةالتبصرة و التذ  ،  ) تقديراً 391ت(الصيمري، عبداهللا بن علي بن إسحاق،        )38(

 .مـ1982 -هـ1402، 1فتحي أحمد مصطفى، دار الفكر، دمشق، ط
 
كشف الخفاء و مزيل اإللبـاس عمـا        ،  )هـ1162ت  (العجلوني، إسماعيل بن محمد،      )39(

 .ت.ط، د.، دار إحياء التراث العربي، داشتهر من األحاديث على ألسنة الناس
 
يـشِكُل مـن     يث بإعراب ما  دحإتحاف ال ،  )هـ616ت  (العكبري، عبداهللا بن الحسين،      )40(

 .ت.ط، د.، تحقيق محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، دألفاظ الحديث
  
ـ 855ت(العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن احمد،          )41( ، إشـراف   عمدة القارئ ،  ) ه

 .مـ1998-هـ1418، 1ومراجعة صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، ط
 
، كتاب العين، تحقيـق مهـدي المخَزومـي         )هـ175ت  (ن احمد،   الفراهيدي، الخليل ب   )42(

 .هـ1209، 2وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، إيران، ط
  
، دار الفكـر،    إرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري     القسطالني، شهاب الدين أحمد،      )43(

 .مـ1990-هـ1410، 1بيروت، ط
  

ـ  ،  )هـ786ت(الكرماني، محمد بن يوسف بن علي،        )44( ي عبـداهللا البخـاري،     صحيح أب

 .مـ1991-هـ1411، 1، دار الفكر بيروت، طبشرح الكرماني
 

  

 
، تحقيق محمد عبـدالخالق عظيمـة،       المقتَضب،  )هـ285ت  (المبرد، محمد بن يزيد،      )45(

 .ت.ط، د.عالم الكتب، بيروت، د
 
، تحقيق حنـا جميـل      شرح عيون اإلعراب  ،  )هـ479ت  (المجاشعي، علي بن فضال،      )46(

 .مـ1985-هـ1406، 1المنار، الزرقاء، طحداد، مكتبة 
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، تحقيـق زهيـر     إعراب القرآن ،  )هـ338ت  (النَّحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل،        )47(
 .مـ1985-هـ1405، 2غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

  
)48(       ،الهمذاني، حسين بن أبي العز)  تحقيق  الفريد في إعراب القرآن المجيد    ،  )هـ643ت ،

 .مـ1991-هـ1411، 1 حسن النمر و فؤاد علي مخيمر، دار الثقافة، قطر، طفهمي
 
، تحقيق دراسـة محمـود جاسـم        علل النحو ،  )هـ325ت  (الوراق، محمد بن عبداهللا،      )49(

 .مـ1999، 1محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 
 المراجع   . ب 

 الفكـر، بيـروت،     ، دار الموجز في قواعد اللغة العربية و شواهدها      األفغاني، سعيد،    )1(
 .مـ1970-هـ1390، 1ط

  

، دار الـشرق    المحيط في أصوات العربيـة و نحوهـا و صـرفها          األنطاكي، محمد،    )2(
 .ت.، د3العرب، بيروت، ط

  
 
، دار  نصوص في النحو العربي من القرن الثـاني إلـى الرابـع           بكر، السيد يعقوب،     )3(

 .مـ1970،1970النهضة العربية، القاهرة،
 
، منـشورات جامعـة الفـاتح،       إلى ألفية ابـن مالـك      ية السالك هداالتميمي، صبيح،    )4(

 .مـ1998، 1طرابلس، ط

  
 .مـ1975، 5، دار المعارف، مصر، طالنحو الوافيحسن، عباس،  )5(

  
 المكتبة الثقافيـة،    ،)قسم النحو (الواضح في النحو و الصرف      الحلواني، محمد خير،     )6(

 .مـ1980وجده، 

  
ـ      حمودة، طاهر سليمان،     )7( ، الـدار الجامعيـة،     درس اللغـوي  ظاهرة الحـذف فـي ال

 .مـ1999االسكندرية،
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، اليمامة للطباعة، دمشق بيروت،     إعراب القرآن الكريم وبيانه   الدرويش، محيي الدين،     )8(
 .مـ1996-هـ1417، 5بيروت، ط-دار ابن كثير للطباعةو النشر، دمشق

  
، مزيـدة و منقحـة،      2، دار الفكـر، عمـان، ط      معـاني النحـو   السامرائي، فاضل،    )9(

 .مـ2003-هـ1423

  
 . مـ1994، 7، دار المعارف، مصر، طفي علم النحوالسيد، أمين علي،  )10(

  
، كتب األلغاز واألحاجي اللغوية و عالقتها بأبواب النحو المختلفة        الشيخ، أحمد محمد،     )11(

 .مـ1985-هـ1394، 1الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و االعالن، مصراته، ط

  
 .ت.ط، د.، دار الشرق العربي، بيروت، دفي النحواللباب الصابوني، عبدالوهاب،  )12(

  
، مع فوائد نحوية هامـة     الجدول في إعراب القرآن وصرفه و بيانه      صافي، محمود،    )13(

ـ 1411،  1لبنـان، ط  - بيروت، مؤسسة اإليمان بيـروت     -دار الرشيد، دمشق   -هـ
 .مـ1990

  
، 1ت،ط، المكتب اإلسالمي، بيـرو    التصوير الفني في الحديث النبوي    الصباغ، محمد،    )14(

 .مـ1988-هـ1409
 
، الخليل، معجم مصطلحات النحـو العربـي      عبدالمسيح جورج، تابري هاني جورج،       )15(

 .مـ1990-هـ1410، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط

  
، 25بيروت، ط -، المكتبة العصرية، صيدا   جامع الدروس العربية  الغالييني، مصطفى،    )16(

 .مـ1991-هـ1412

  
، مزيدة  5، دار القلم العربي، حلب، ط      الجمل إعراب الجمل و أشباه   قباوة، فخر الدين،     )17(

 .مـ1989-هـ1409ومنقحة، 

  
 .مـ2003-هـ1424، 1، جامعة القدس، طالعمدة في النحومسعد، عبدالمنعم،  )18(
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  :نهر،هادي  )19(

 .مـ2004، دار اليازوري، عمان، الطبعة العربية، التراكيب اللغوية  -  أ

 .ري، عمان، دار اليازوشرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية  -  ب

 .ط.ط، د.، دار اليازوري، عمان، دنحو الخليل من خالل الكتاب  -ج       
 

، 1بيـروت، ط  -، المكتبة العصرية، صيدا   القواعد األساسية الهاشمي، أحمد بن إبراهيم،     ) 20(
  .مـ1998-هـ1419

  
  :  الدوريات - جـ

 بحـوث الـسنة     مجلة مركـز  ،  و حكم العقل   نقد الحديث بين سند النقل    القضاة، أمين،   
  .مـ1989-هـ1409، 4، العددوالسيرة
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  الفهارس
  
  
  
  
  
  
  

 .فهرس اآليات القرآنية  -1
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 . فهرس األشعار -3
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  اآليات القرآنية فهرس  -1

  
  

 الرقم

  

 اآلية

  

 السورة

  

 رقم اآلية

رقم 

 الصفحة
1-  

 א  52 2 البقرة 

2-  
 אא    19 60 البقرة 

3-  
 אא  67  119  البقرة  

4-  
 אאאא 106  127  البقرة  

5-  
אא  68  135  البقرة  

6-  
א   106  185  البقرة  

7-  
 א   48  216  البقرة  

8-  
אא  8  235  البقرة  

9-  
אאא  104  239  البقرة  

10- 
  74  249  البقرة  

11- 
 א  67  35  آل عمران  

12- 
   آل عمران  

47  54  

13- 
 א  62  103   عمرانآل  

14- 
   آل عمران  

154  49  

15- 
 אא  54  174  آل عمران  

16- 
 אאאאא

  
  النساء 

43  107  
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 الرقم

  

  اآلية

  

  السورة

  

  رقم اآلية

رقم 

  الصفحة
17- 

      24  71  النساء  
  

18- 
   68  79  النساء  

19-  
 

   النساء  
90  54  

20- 
 אא  55  116  المائدة  

21- 
 א  80  48  األنعام  

22- 
   52  4  األعراف  

23- 
 אא   41  17 األعراف  

24- 
 אאאא   34  32 األعراف  

25- 
 א  39  56  األعراف  

26- 
 אא   67  70 األعراف  

27- 
 אאאא 34  68  التوبة  

28- 
   68  4  يونس  

29- 
  67  17  هود  

30-       10  2  يوسف  
31- 

 א   106  23  الرعد  
32- 

   53،74  4  الحجر  
33- 

 אא  67  66  الحجر  
34- 

א   107  37  اإلسراء  
35- 

   95  110  اإلسراء  
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 الرقم

  

  اآلية

  

  السورة

  

  رقم اآلية

م رق

  الصفحة
36- 

אא  5  4  مريم  
37- 

א  10،18  17  مريم  
38- 

 א  67  102  طه  
  
39-  

 

 אא
א  

  الحج
31  60  

40-  אאא  87  45  الفرقان  
41- 

   53  208  الشعراء  
42-  אאא  52  20  النمل  
43- 

  89  51  النمل  
44- 

 אא  81  122  النمل  
45- 

  68  21  القصص  
46- 

 א     29  31  القصص  
47- 

 אא  35  34  لقمان  
48- 

   81  28  سبأ  
49- 

   34  73  الزمر  
50- 

אא  73  10  فصلت  
51- 

 FGEא  73  4،5  الدخان  

  
52- 

 אאאא 

  
  الفتح

27  34  
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   الرقم

  اآلية

  

  السورة

  

  رقم اآلية

رقم 

  الصفحة
53- 

  68  12  الحجرات  
54- 

אא   95  7  القمر  
55- 

 א  51  5  الصف  
56- 

 אא  48  5  الجمعة  
57- 

 אFGE
  

  القيامة
3  103  
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  فهرس األحاديث النبوية الشريفة -2

  الصفحة  الحديث  الرقم
  44  ).وإن  زنى و إن سرقَ... أتاني أت من ربي :( قال رسول اهللا   -1

  14  ... )رغبةً و رهبةً و إليك ... إذا أتيت مضجعك  :(قال رسول اهللا   -2

 المالئكة حتى إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها :( قال رسول اهللا   -3
  ).ترجع

55  
  

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت و اإلمام يخطب فقد :( قال رسول اهللا   -4
  ).لغوت

48  

  ...   91 عن صيام النبي - رضي اهللا عنه–سألت أنساً : أخبرنا حميد قال ...   -5

...  فدعا  الكعبةاستقبل النبي :(  قال - رضي اهللا عنهما–عن عبداهللا بن مسعود   -6
  ).وكان يوماً حاراً

43  

  68  ).وبعثتُ إلى الناس عامةً... ُأعطيت خمساً لم يعطهن أحد ) :  قال رسول اهللا   -7

أال تعجبون كيف يصرفُ اهللا عني شتم قريش و لعنهم  ،  : ( قال رسول اهللا   -8
 ا وأنا محمدذَممما و يلعنون مذمم يشقون.(  

82  

وإن أتاني يمشي ... أنا عند : (  يقول  اهللا تعالىبو هريرة عن النبي روى أ  -9
  .أتيته

28  

  31  ).فإن ذلك نصره... أنصر أخاك ظالماً :( قال رسول اهللا   -10

 في طائفة من انطلق النبي  :( قال- رضي اهللا عنها-عن عبداهللا بن عباس  -11
  ... ).أصحابه عامدين 

43  

 - رضي اهللا عنه–ان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثنا عثم  -12
  ...إنَّا فتحنا لك فتحاً مبينا 

93  

: قالت ...  دخل عليها  أن النبي - رضي اهللا عنها–عن جويرية بنت الحارث   -13
  ).ال، قال فأفطري 

83  

أن امرأةً  ( -  عنهرضي اهللا–حدثنا عبداهللا بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث   -14
  ).قال كيف و قد قيل... سوداء 

82  

  46  ).فأدخله الجنة... أن رجالً رأى كلباً يأكل الثرى :( روى عن الرسول   -15

  14  ... رأى رجالً وقد أقيمت الصالة يصلي أن رسول اهللا ...   -16
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  الصفحة  الحديث  الرقم
  46  ... لما أفاض من عرفة عدَل إلى الشعبروى أسامة بن زيد أن رسول اهللا   -17

أخبرنا مالك بن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنَّه التمس صرفاً بمائة دينار ...   -18
...  

96  

  أم المؤمنين أنَّها أخبرته أنَّها لم تر رسول اهللا -  رضي اهللا عنها–عن عائشة   -19
  ... .يصلي الليل قاعداً قطُّ 

25  

  47  .... أنَّه مر بقوٍم بين أيديهم شاةٌ -  رضي اهللا عنه- هريرةعن أبي   -20

  92  ...من القوم :  قال إن وفد عبدالقيس لما أتو النبي ...   -21

  63  ... من الوحيأوُل ما بِدئ به الرسول : عن عائشة ُأم المؤمنين أنَّها قالت   -22

23-   عن عائشة زوج النبي : يهودي 92 / 19  ...ةً جاءت تسألها أن 

  15  )ومن القرن الذي كنت منه... بعثت من خير قرون بني آدم :(قال رسول اهللا   -24

  49  )ما أولَته يا رسول اهللا قال الدين... بينما أنا نائم ): قال رسول اهللا   -25

  11  ال غنى لي عن بركَِتك... بينما أيوب يغتسل   : قال رسول اهللا   -26

  84  ... وهو يقسم قسماًبينما نحن عند رسول اهللا : ( عن أبي سعيد الخُدري قال   - 27

28 -   قال النبي :  ًبع دينار فصاعدافي ر اليد 93  ) .تقطع  

 و درعه مرهونةٌ عند توفي النبي : (  قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة   -29
  ). يعني صاعاً من شعير–يهودي بثالثين 

69  

  47  ... )..ثالثٌ من وكُن فيه وجد حالوة اإليمان :(قال رسول اهللا   -30

31-   ...) 19  )ولَّيتُ منصرفاً قال إذا الغالم يدعوني... ثم غلبني ما أجد  

وقد كان  ... جاء رجٌل إلى النبي : (  قال - رضي اهللا عنه–حدثنا أبو هريرة   -32
  ).لفالن 

76  

جعل النبي ص على الرجالة يوم :( قال-  رضي اهللا عنهما–اء بن عازب عن البر  - 33
  ...).أحد

45  

  57  ....جيء بالنُّعيمان  أو ابن النُّعيمان شارباً : عن عقبة بن الحارث قال .   -34

  18  )قالوا ثمانون رجالً... حضر الصالة فقام :(  قال- رضي اهللا عنه–عن أنس   - 35

  22  ).أحد المتصدقين... الخازن األمين الذي يَؤدي :(  قال رسول اهللا  - 36

خرجت مع عبيد اهللا بن عدي بن : عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال   - 37
  ... .الخيار فلما قدمنا حمص 

56  
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  الصفحة  الحديث  الرقم
 أيها يا: (  فقال خطب رسول اهللا : (  قال - رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس   -38

  ... حفاةً عراةٌ غُرالً نالناس إنكم محشورو
75  

39-   روى عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي 44  ... قعد على بعيره  

 عام الفتح فوجدته ذهبت إلى رسول اهللا : ( عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت .   -40
  ).يغتسل و فاطمة تستره

56  

 أتى على جبريل - رضي اهللا عنهما– رأيت ابن عمر :عن زياد بن جبر قال   -41
  ابعثها قياماً عقيدةً سنة محمد ...

91  

 يحدث بأربٍع - رضي اهللا عنه–روى قزعةُ مولى زياد قال سمعت أبا سعد الخُدري   -42
 عن النبي نَنيبجفأع  .(...  

48  

سمعتُ جرير بن عبد اهللا يقول يوم مات المغيرة بن : ( قَةَ  قال عن زياد بن ِعال.   -43
  ... .شعبة

77  

 يخطب على المنبر سمعتُ رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما–عن ابن العباس   -44
  إنكم مالقو اهللا حفاةً عراةً غُرالً: يقول 

31  

    ده من النارفليتبوأ مقع.... سموا باسمي و ال تكتنوا :  قال رسول اهللا  -45

  36   جالساً وصلى وراءه رجاٌل قياماًصلى رسول اهللا    -46
  64   في بيته و هو شاٍكصلَّى رسول اهللا : عن عائشة ُأم المؤمنين أنَّها قالت   -47

فكرهتُ أن ...  بالمدينة صليتُ وراء النبي : ( عن أبي ملَيكة عن عقبة قال   -48
  ).يحبسني فأمرتُ بقسمتِه 

74  

  62  ).عجب اهللا من قوٍم يدخلون الجنة في السالِسِل : ( قال رسول اهللا   -49

  85  ...فأمرهم بأربع و نهاهم عن أربع ، أمرهم  باإليمان ...   -50

  91  ...فانطلقا فقال معاذ ألبي موسى، كيف تقرأ القرآن ...   -51

52-   ... 20  ...اً هذا رسول اهللا مقنع... فبينما نحن يوماً جلوس  

  50  ...فبينما هم كذلك إذا جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه ...   -53

54-   ... فقال النبي :  قد أتاك ك70  ...يا أبا هريرة، هذا غُالم  

  83  ...فقال رجٌل من بني كنانة دعوني آتيه فقال أئته ...   -55

  18  ).نجونا جميعاًو ... فقالوا لو أنّا خَرقنا  (...   -56

  15  ...فكان هو و امرأتُه  وخادمه يتعقبون الليَل أثالثاً   -57

 77 / 70  ... متقنعاً هذا رسول اهللا : قال قائٌل ألبي بكر ...   - 58
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  الصفحة  الحديث  الرقم
ل قبَل رسو:  قال - رضي اهللا عنه–حدثنا أبو سلَمةَ بن عبد الرحمن أن أبا هريرة   - 59

  .من ال يرحم ال يرحم  ... اهللا 
76  

 وقد قد رأيتُني مع النبي : ( قال -رضي اهللا عنهما–عن جابر بن عبداهللا   -60
  ... ).حضرِت العصر 

45  

نعم، : قال ... قِدمتْ علي ُأمي: ( قالت -  رضي اهللا عنها- عن أسماء بنت أبي بكر  - 61
  ).صلي أمك

56  

  75  ...قلتُ يا رسول اهللا إنَّا القو العدو غداً : ديج قال عن رافع بن خَ  -62

... قلتُ يا رسول اهللا من أسعد : (  انه قال -  رضي اهللا عنه- عن أبي هريرة-62
  ).خالصاً من ِقبِل نفسه 

63  

 + 69  ).كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً  : ( قال رسول اهللا   -64
75  

  24  ... ).كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً  : ( قال رسول اهللا  -65

فإن لم ...كان بي بواسير  : (  قال - رضي اهللا عنهما–عن عمران بن حصيٍن   -66
  ).تستطع فعلى جنب

93  

 إن في كُنَّا نسلم على النبي  : (  قال - رضي اهللا عنهما–عن علقمة عن عبداهللا   -67
  ) .الصالة شغالً

83  

  13  )ومِن الناس إال أولئك... ال تقوم الساعة حتى تأخذ : ( ال رسول اهللا  ق  -68

ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس  :( قال رسول اهللا   -69
  )بعصاه 

46  

70-   ... 12  ...ال يقتل اليوم إال ظالم أو مظلوم  

لقيتُ أبا ذر :  قال حدثنا شعبة عن واصل األحدب عن المعرور بن سويد  -71
  ).فإن كلفتُموهم فإعينُوهم...بالربذِة

32  

  62 )لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليٍل وحده :(قال رسول اهللا   -72

  84  ).على ضوء القمر ليلة البدر... لّيدخلَّن الجنة من أمتي  : ( قال رسول اهللا   -73

   70ما ألفاه السحر عندي إال نائماً تعني النبي: (  قالت - هللا عنهارضي ا- عن عائشة   -74

 70 / 43  ... ).ما بعثَ اهللا نبياً إال رعى الغنم :( قال الرسول   -75

 50 / 12  ...ما بقي أحد أعلمُ به مني ...   -76
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  الصفحة  الحديث  الرقم
  19  ).مريم و ابنها إال ... ما مولوٍد يولَد):قال رسول اهللا   -78

اتقي اهللا :  بامرأٍة عند قبر وهي تبكي فقال مر النبي : (عن أنس بن مالك قال   -79
  ).واصبري

62  

  32  ... ).من قام ليلة القدر إيماناً و إحتساباً :( قال رسول اهللا   -80

  48  ).إال أن يكون كما قال ... من قَذَفَ مملوكه :(قال رسول اهللا   -81

  11   .  فجاً غير فجك. .. ما لقيك والذي نفسي بيده قال رسول اهللا   -82

  34  ... ).وجدتُ الناس اُخْبر تَقْلَه):  قال رسول اهللا   -83

عن ... وِجدتْ امرأةٌ مقتولةً :  (  قال -  رضي اهللا عنهما-عن نافع عن ابن عمر  -84
  ).قتل النساء 

64  

  12  ...ف وجهه إلى الشق اآلخر  يصروجعل النبي ...   -85

86-   ... وسأله الناس–بأي شيء دووي جرح النبي - وما بيني و بينه أحد   49  

  50  )وما اعتمر في رجب قطُّ... يا أم المؤمنين أال تسمعين : ( عن عروة قال   -87

  85  ...  يحشر الناس يوم القيامة - رضي اهللا عنه- روى أبو هريرة  -88

  13  ...كيف يأتيك الوحي  رسول اهللا ، يا...   -89

  85  ... تعبد اهللا أناإلحسان : إلحسان ؟ قال  ايا رسول اهللا ، ما...   -90
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 شعار فهرس األ-3
 

 الصفحة  القائل  البحر  القافية  صدر البيت  الرقم

  38  بشار بن برد  الطويل  الهمزة  إذا أنكرتني بلدةٌ أو نَِكرتُها.1

2.نَكُميب دعب نْكُما عتُ طُرلَّي66  لم يعثر على قائله  الطويل  الدال  تس  

3.حتَ تَو58   ذو الرُّمة  الطويل  الراء  لةًظَِستَ العوالي في القنا م  

زهير بن أبي   البسيط  الراءنعم امرأ هِرم لم تعر نائبةٌ         .4
  سلمى

40  

  41  أبو صخر الهذلي  الطويل  الراء  وإنِّي لتعروني لذكراك هِزة.5

يزيد بن ربيعة بن   الطويل  الواو  عدس ما ِلعباٍد عليك أمارةٌ.6
  مفرغ الحمّيري

78  

 بن همام عبدا هللا  المتقارب  الكاف  فلما  خَِشيتُ أظافيرهم.7
  السلولي

39  

8.57  آثيِّر عزَّة  الكامل  الالم  شاً طَلَُلوِحلميةَ  م  

9.اِحيا صْل هح تَ  فَ عيشٌ باقياًم60  لم يعثر على قائله  البسيط  الالم ىر  

  61  قطري بن الفجاءة  الكامل  الميم  ال يركَنَن أحد إلى اإلحجام.10
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ق باألحوال الواردة ـحـمل
 اريـــخــبـيح الـحـي صـف
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  الجزء

  

رقم 

  الحديث

  

  الحال الواردة في الحديث

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  

  صاحبها

1  2  
  

  كيف
  مثل

  و هو أشده علي
  رجالً
  ينزل

  عرقاليتفصد جبينه  نإو

  مفردة
  مفردة

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة اسمية

  يأتي
  يأتيي
  يأتيني
  يتمثل
  هرأيت
  يفصم

  الوحي
  عود على الوحيضمير مستتر ي

  ضمير مستتر يعود على الوحي
  ضمير مستتر يعود على الوحي

  الهاء في  رأيته
  )عنه ( الهاء في 

1  3  
  

  مثل
  

  هو في غار حراءو 
يرفؤادهفُج   

   قد تنَّصرأمراوكان 
وكان يكتب الكتاب 

  انيرالعب
  جذعاً

  مفردة
  

  جملة اسمية
  جملة فعلية
  ةيجملة اسم

  جملة اسمية
  
  مفردة

  جاءت
  
  جاءه
  رجع
  تتأ

  أتت
  

شبه الجملة 
  المتضمنة

 )ستقرا(معنى

يعود ) هي(ضمير مستتر تقديره 
  على الرؤيا

  )جاءه ( الهاء في 
  رسول اهللا 

  ورقة بن نوفل
  ورقة بن نوفل

  
  ستقرامستتر في الضمير ال

1  4  هو ( ضمير مستتر تقديره   قال  جملة اسمية  ثوهو يحد(  
  وهم بإلياء  7  1

  الروموحوله عظماء 
  سخطة
  وحده
  تلقَقد غُِّ

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة

  جملة فعلية

  أتوه
  دعاهم
  يرتد
  اعبدوا
  وجدوها

  )أتوه ( واو الجماعة في 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  أحد
  اهللا

  الهاء في وجدوها
1  19  هو ( ضمير مستتر تقديره   يتبع  جملة فعلية  يغِير(  

  وا أسودقد  22  
ملتويةً صفراء  

  جملة فعلية
  مفردة

  يخرجون
  تخرج

  )يخرجون ( واو الجماعة في 
  )هي ( ضمير مستتر تقديره 

1  23  وعليهم قمص  
  وعليه قميص

  جملة اسمية
  جملة اسمية

يعونضر  
ِرعض  

واو الجماعة في يعونضر  
  عمر بن الخطاب

  األنصاررجل من   رم  جملة اسمية  وهو يعظ أخاه  24  1
  )هو( ضمير مستتر تقديره   أعطى  جملة اسمية   جاسوسعد  27  1
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   أعطى  جملة اسمية  وغيره أحب إلي منه  27  1
يعود ) هو ( ضمير مستتر تقديره   يقم  مفردة  ايماناً و احتساباً  35  1

  )من ( على 
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

  الواردة في الحديثالحال

  

  نوعها
  )جملة شبه /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  

  صاحبها

  أهل مسجد  مر  جملة اسمية  وهم راكعون  40  1
  وفي قلبه وزن شعيرة  44  1

  وفي قلبه وزن برٍة
  وفي قلبه وزن ذرٍة

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  قال
  قال
  قال

 )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
 )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  النبي صلى اهللا عليه وسلم  نزلت  جملة اسمية  و قائموه  45  1
  رجل  جاء  مفردة  ثأثر الرأس  46  1
) هو ( ضمير مستتر تقديره   اتبع  مفردة  إيمانا و احتساباً  47  1

  )من ( يعود على 
  كأنك تراه  50  1

  يعلم
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  أن تعبد
  جاء

  )أنت(ضمير مستتر تقديره 
  جبريل

  غير خزايا  53  1
  وحده

  مفردة
  مفردة

  )جاءوا(محذوف تقديره 
  )اإليمان(المصدر 

  القوم أو الوفد
  اهللا

  )انت(ضمير مستتر تقديره   تنفق  جملة فعلية  تبتغي  56  1
  اهللا  )اتقاء(المصدر   مفردة  وحده  58  1

  رسول اهللا  مضى  جملة فعلية  يحدث  59  
  وقد أرهقتنا الصالة  60  1

  و نحن نتوضأ
  جملة فعلية

  سميةجملة ا
  أدركنا
  أدركنا

  التاء في أدركنا
  التاء في أدركنا

  يقول  63  1
  و النبي متكٌئ

  جملة فعلية
  جملة اسمية

  سمع
  قال

  أنس بن مالك
 )هو ( ضمير مستتر تقديره 

 )هو ( ضمير مستتر تقديره   أدبر  مفردة  ذاهباً  66  1
  رسول اهللا  سمعتُ  جملة فعلية  يقول  74  
  راكباً  76  

اهزت وأنا يومئذ قد ن
  االحتالم

    يصليورسول اهللا 
  ترتع

  مفردة
  جملة اسمية

  
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  أقبلت
  أقبلتُ
  
  أقبلتُ
  أرسلت

  )أقبلتُ (  في التاء
  )تُ لأقب(   في التاء

  
  )أقبلتُ ( التاء في 

األتان  
  )عقَلْتُ ( التاء في   عقَلْتُ  جملة اسمية  و أنا ابن خمس سنين  77  1
   رسول اهللا  سمعتُ  ة فعليةجمل  يقول  81  1
  الري  أرى  جملة فعلية  يخْرج  82  1
  وهي تصلي  86  1

  صالحاً
  جملة اسمية
  مفردة

  أتيت
  نم

  عائشة
  )انت ( ضمير مستتر تقديره 
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  

  صاحبها

  كيف  88  1
  وقد قيل

  مفردة
  جملة فعلية

  محذوف
  محذوف

  )تباشرها(محذوف وتقدير الكالم كيف 
  )تباشرها(محذوف وتقدير الكالم كيف 

  )قلتُ ( التاء في   قلتُ  جملة اسمية  وأنا قائم  89  1
   رسول اهللا  خرج  جملة اسمية  و معه بالل  98  1
  أول  99  1

  خالصاً
  مفردة
  مفردة

  يسألني
  قال

  أحد
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   قال  جملة اسمية  وهو يبعث البعوث  104  1
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   كذب  مفردة  متعمداً  110  1

  )من ( يعود على 
   رسول اهللا  سمعت  جملة فعلية  يقول  113  1
  ابن عباس  خرج  جملة فعلية  يقول  114  1
  صابراً  122  1

  يمشيان
  مفردة

  جملة فعلية
  ستجدني
  انطلقا

  )ستجدني ( الياء في 
  )انطلقا ( األلف في 

  )هو( ضمير مستتر تقديره   يشهد  مفردة  صدقاً  128  1
  )هو( ضمير مستتر تقديره   لقي  جملة فعلية  ال يشرك  129  1
  أبو هريرة  سمع  جملة فعلية  يقول  135  1
  واو الجماعة في يدعون  يدعون  مفردة  غراً محجلين  136  1
  يصلي  138  1

  ولم يتوضأ
  ليقو

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  قام
  صلَّى
  سمعتُ

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  عبيد بن عمير

  رسول اهللا   رأيتُ  جملة فعلية  يتوضأ  140  1
  رسول اهللا   رأيتُ  مفردة  مستقبالً  145  1
  مستدبر القبلة  148  1

  يقضي
  مفردة

  جملة فعلية
  يقضي
  رأيتُ

  )هو( تر تقديره ضمير مست
  رسول اهللا 

  قاعداً  149  1
  مستقبل بيت المقدس

  مفردة
  مفردة

  رأيتُ
  رأيتُ

  رسول اهللا 
  رسول اهللا 

  أنا و غالم  تبعته  جملة اسمية  معنا إداواةٌ  151  1
  النبي   توضأ  مفردة  مرةً مرةً  157  1
  )هو( ضمير مستتر تقديره   صلَّى  جملة فعلية  ال يحدث فيها نفسه  159  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  وكان يمر  165  1

  والناس يتوضؤون
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  سمعتُ
يمر  

  أبو هريرة
  )بنا ( الناء في 

  يلبس  166  1
  يصبغ

  جملة فعلية
  جملة فعلية

  رأيت
  رأيت

  رسول اهللا 
  ل اهللا رسو

  وحانت الصالة  169  1
  ينبع

  جملة فعلية
  جملة فعلية

  رأيت
  رأيت

  رسول اهللا 
  الماء

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   جاء  جملة اسمية  ورأسه يقطر  180  1
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   يصب  جملة اسمية  وهو يتوضأ  181  1
  أذني  أخذ  جملة فعلية  يفتلها  183  1
  الهاء في رأيته  رأيتَه  جملةشبه   في مقام  184  1
  كيف  185  1

  مرتين مرتين
  مفردة
  مفردة

  يتوضأ
  غسل

  رسول اهللا 
  يديه

  النبي   صلَّى  جملة اسمية  وبين يديه عنزةٌ  187  1
  )وجهه ( الهاء في   مج  جملة اسمية  وهو غالم  189  1
  بين كتفيه  190  1

  مثل
  شبه جملة
  مفردة

  نظرت
شبه الجملة 
  الظرفية

  بوة خاتم الن
  خاتم النبوة 

  الواو في يتوضؤون يتوضؤون  مفردة  جميعاً  193  1
  يعودني  194  1

  وأنا مريض
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  جاء
  يعودني

  رسول اهللا 
  الياء في يعودني

  رسول اهللا   خرج  شبه جملة  بين رجلين  198  1
  أنس  سمعت  جملة فعلية  يقول  201  1
   النبي  رأى  جملة فعلية  يمسح  204  1
  النبي   رأى  جملة فعلية  يمسح  205  1
  الهاء في أدخلتهما  أدخلتهما  مفردة  طاهرتين  206  1
  وهو يصلي  212  1

  وهو ناعس
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  نعس
  صلى

  أحدكم
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  الواو في تصنعون  تصنعون  مفردة  كيف  214  1
  ميسرين  220  1

  معسرين
  مفردة
  مفردة

  بعثتم
  عثوالم تب

  التاء في بعثتم
  الواو في تبعثوا

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   بال  مفردة  قائماً  224  1
  أنا و النبي  رأيتني  جملة فعلية  نتماشى  225  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  

  صاحبها

  )انت ( يره ضمير مستتر تقد  تصنع  مفردة  كيف  227  1
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   يخرج  جملة اسمية  وأثر الغسل في ثوبه  230  1
  وأبو جهل و أصحاب له جلوس  240  1

  وأنا انظر
   اهللا ساجدورسول 

  صرعى

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة

  يصلي
  وضعه
  يضحكون
  رأيت

  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )وضعه ( الهاء في 
  ي يضحكونالواو ف

  الذين
1  243  أعلم  

  وفاطمة تَغِْسُل
  مفردة

  جملة اسمية
  بقي
  يجيء

  أحد
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

1  244  تَنسالهاء في وجدته  وجدته  جملة فعلية  ي  
  التاء في ألجأت  ألجأتُ  مفردة  رغبة و رهبةً  247  1
  يقول  251  1

  وبيننا و بينها حجاب
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  سمعتُ
  أفاضتْ

  أبو سلمه
  )هي ( ضمير مستتر تقديره 

1  252  ثنا  جملة اسمية  وعنده قومأبو جعفر  حد  
  النبي     انظر  جملة اسمية  وهو محرم  271  1
  )نحن ( ضمير مستتر تقديره   نغرفُ  مفردة  جميعاً  273  1
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   خرج  جملة اسمية  ورأسه يقطر  275  1
  عراةً  278  1

  ينظر
  وحده

  مفردة
  جملة فعلية
  مفردة

  يغتسلون
  يغتسلون
  يغتسل

  الواو في يغتسلون
  الواو في يغتسلون
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   يغتسل  مفردة  عرياناً  279  1
  الهاء في وجدته  وجدته  جملة اسمية  وفاطمة تستره  280  1
  النبي    سترتُ  جملة اسمية  وهو يغتسل  281  1
1  283  وهو جنب  

  وأنا على غير طهارة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  لقيه
  كرهتُ

  الهاء في لقيه
  التاء في كرهت

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   يطوف  جملة اسمية  وله يومئذ تسع نسوة  284  1
1  287  جملة اسمية  وهو جنب  احدنا  أيرقد  
1  286  هو (ضمير مستتر تقديره   يرقد  جملة اسمية  وهو جنب (  
1  288  ينام  جملة اسمية  وهو جنب هو ( ضمير مستتر تقديره   أن(  
  )أنا ( ضمير مستتر تقديره   أرجُل  جملة اسمية  وأنا حائض  295  1
1  296  المرأة  تدنو  جملة اسمية  وهي جنب  
  ياء المتكلم في حجري  يتكئ  جملة اسمية  وأنا حائض  297  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   في الحديث الواردةالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  

  صاحبها

1  299  أنا و النبي    أغتسل  جملة اسمية  كالنا جنب  
  ياء المتكلم في يباشرني  يباشرني  جملة اسمية  وأنا حائض  300  1
  ياء المتكلم في علي  دخل  جملة اسمية  وأنا أبكي  305  1
  )هي ( ضمير مستتر تقديره   اعتكفتْ  جملة اسمية  وهي مستحاضة  310  1
  )هي ( ضمير مستتر تقديره   تغتسل  مفردة  كيف  314  1
  وأنا مع النبي    322  1

  وهو صائم
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  حضتُ
  يقبلها

  التاء في حضت
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  وليسوا على ماء  334  1
  واضع رأسه ورسول اهللا 

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  أقام
  جاء

  واو في ليسواال
  أبو بكر

  خاصة  335  1
  عامة

  مفردة
  مفردة

يبثُع  
ثتُِعب  

  قومه
  الناس

  ذراً  سمعت  جملة فعلية  يقول  339  1
  وهي قائمة  344  1

  ها أشده ليخيل إلينا أنَّنَّإو
  وقد احتبست

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

غْأفره  
  عأقلَ
  أتتْ

  )هي ( ضمير مستتر تقديره 
   في عنهاالهاء

  )هي ( ضمير مستتر تقديره 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   يصنع  مفردة  كيف  346  1
  الهاء في فرضها  فرضها  مفردة  ركعتين ركعتين  350  1
  يصلي في ثوب واحد  353  1

  يصلي في ثوب
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  رأيت
  رأيت

  جابر بن عبداهللا
  النبي  

1  356  هو (  مستتر تقديره ضمير  يصلي  مفردة  الًِمتَشْم(  
1  357  هو ( ضمير مستتر تقديره   ىصلَّ  مفردة  فاًِحتَلْم(  
  يصلي  361  1

  وعليه ثوب
  عاقدي أزرهم

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  مفردة

  وجدته
  وجدته
  يصلون

  الهاء في وجدته
  التاء في وجدته 

  الواو في يصلون 
  )هو(تتر تقديره ضمير مس  قضى  جملة اسمية  وعليه جبةٌ شأميةٌ  363  1
  وعليه إزاره  364  1

اًمغشي  
  جملة اسمية
  مفردة

  ينْقُُل
  سقط

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  وهو يصلي  370  1
  ملتحفاً به

  ورداؤه موضوع

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية

  دخلتُ
  ييصلِّ
  ييصلِّ

  جابر بن عبداهللا
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(تر تقديره ضمير مست
  نساء من المؤمنات  يشهد  مفردة  متلفعات  372  1
  )انا(ضمير مستتر تقديره   انظر  جملة اسمية  وأنا في الصالة  373  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  

  صاحبها

  النبي   خرج  مفردة  مشمرا  376  1
  الناس والدواب  رأيت  ملة فعليةج  يمرون  376  1
  يعودونه  378  1

  جالساً
  وهم قيام
  قائما
  قياماً

  جملة فعلية
  مفردة

  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة

أتاه  
  ىصلَّ
  ىصلَّ
  ىصلَّ
  واصلَّ

  أصحابه
  )هو(ضمير مستترتقديرة 

  بهمالهاء في 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  الواو في صلوا
  نا حذاؤهأو  379  1

  وأنا حائض
  اسميةجملة 

  جملة اسمية
  ييصلِّ
  ييصلِّ

  )هو(ضمير مستتر تقدير
  )هي(ضمير مستتر تقديره

  )أنا( تقديره رضمير مستت  أنام  جملة اسمية  ورجالي في قبلته  382  1
  )هي(ضمير مستتر تقديره   ييصلِّ  جملة اسمية  وعائشة معترضة  384  1
  النبي   رأيتُ  جملة فعلية  صنع  387  1
  رج قد خ والنبي   397  1

  قال
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  أقبلتُ
  سمعتُ

  التاء في أقبلت
  مجاهد

  رسول اهللا   يصلي  شبه جملة جار ومجرور  على راحلته  400  1
  الواو في استقبلوها  استقبلوها  جملة اسمية  وكانت وجوهم إلى الشام  403  1
  رسول اهللا   قام  جملة اسمية   منه ِدرهمموثَ  421  1

  في المسجد  422  
  معه ناس

  شبه جملة جار ومجرور
  جملة اسمية

  وجدت
شبه الجملة 

) في المسجد(
المتضمن 
  معنى استقر

  النبي
  الضمير المستتر في استقر

  ) هو(ضمير مستتر تقديره   قال  جملة فعلية  يبتغي  425  1
  متقلدي السيوف  428  1

  و هم يرتجزون
  معهم و النبي 

  وهو يقول

  مفردة
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جاءوا
  ينقلون
  ينقلون
شبه 
  )معهم(الجملة

  الواو في جاؤوا 
  الواو في ينقلون 
  الواو في ينقلون 

  الضمير المستتر في شبه الجملة 

  وهو ملقى  339  1
  و أنا منه بريئة

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  مرت
  زعمتم

  الهاء في به 
  التاء في زعمتم

  ) هو( مستتر تقديره ضمير  ينام  جملة اسمية  وهو شاب  440  1

1  441  و هو مضطجع  
  قد سقط رداؤه

  جملة اسمية
  جملة فعلية

  جاء
  مضطجع

  رسول اهللا  
  الضمير المستتر في مضطجع
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  النبي   أتيت  جملة اسمية  وهو في المسجد  443  1
  النبي   سمعت  جملة فعلية  يقول  450  1
  على باب حجرتي  454  1

  والحبشة يلعبون
  
   يسترنيورسول اهللا 

  جار و مجرور
  جملة اسمية

  
  جملة اسمية

  رأيت
  

على باب 
  حجرتي

  

  يلعبون

  رسول اهللا 
الضمير المستتر في الجار و 
  المجرور المتضمن معنى استقر

  الواو في يلعبون
  رسول اهللا    سمعها  جملة اسمية  و هو في بيته  457  1
  الهاء في رده  فرده  مفردة  خاسئاً  461  1
  و أنت راكبة  464  1

  يصلي ورسول اهللا 
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  طوفي
  طفت

  الياء في طوفي
  التاء في طفت

  األلف في خرجا  خرجا  جملة اسمية  و معها مثل المصباحين  466  1
   النبي   سأل  ميةجملة اس  وهو على المنبر  472  1
  مستلقياً  475  1

  واضعاً
  مفردة
  مفردة

  رأى
  رأى

  رسول اهللا 
  رسول اهللا  

  أبوي  أعقل  جملة اسمية  وهما يدينان الدين  476  1
  النبي   رأى  جملة فعلية  يصلي  483  1
  )أنت(ضمير مستتر تقديره   تصلي  مفردة  مستقبل الفرضتين  492  1
  )أقبلتُ(ء في التا  أقبلتُ  مفردة  راكباً  493  1
  )هو( ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية  والناس وراءه  494  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   صلى  جملة اسمية  و بين يديه عنزةٌ  495  1
  النبي    رأيتُ  جملة فعلية  يتحرى  502  1
  )رأيتني(الياء في   رأيتني  مفردة  مضطجعةً  508  1
  يصلي  511  1

  وإني لبينه وبين القبلة
  وأنا مضطجعة

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  رأيتُ
  يصلي
  يصلي

  النبي  
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية و هو حامٌل إمامة بنت زينب  516  1
  و أنا إلى جنبه نائمةٌ  518  1

  وأنا حائض
  تقوُل

  جمل اسمية
  جملة اسمية

  لة فعليةجم

  يصلي
  أصابني
  سمعتُ

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الياء في أصابني

  ميمونة
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أخَّر  جملة اسمية  و هو بالعراق  521  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية  و الشمس في حجرتها  522  1
  أنس بن مالك  دخلتُ  جملة اسمية  و هو يبكي  529  1
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 الجزء

م رق

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  وأحدنا يعرفُ جليسه  541  1

  وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة
  

  والشمس حيةٌ

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  
  جملة اسمية

  يصلي
  

  تقديرهمحذوف 
  )يصلي(

  

عجر  

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  محذوف

  
  )هو(تقديره ضمير مستتر 

  )وجدناه(الهاء في   وجدناه  جملة فعلية  يصلي  549  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يأتيهم  جملة اسمية  والشمس مرتفعة  551  1
  وهو اعلم  555  1

  كيف
  وهم يصلون
  وهم يصلون

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يسألهم
  تركتم
  تركناهم
  أتيناهم

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  ديعبا
  )تركناهم(الهاء في 
  )أتيناهم(الهاء في 

  أحدنا  ينصرف  جملة اسمية  و إنه ليبصر مواقع نبله  559  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية  والشمس نقية  560  1
  نزوالً  567  1

  والنبي في المدينة
  وله بعض الشغل

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  قدموا
  قدموا
  وافقنا

  )قدموا(في الواو 
  )قدموا(الواو في 
  النبي 

  كأني أنظر إليه  571  1
يقطر رأسه ماء  

  واضعاً

  جملة اسمية
  جملة فعلية
  مفردة

  خرج
  خرج
  خرج

  نبي اهللا 
  نبي اهللا 
  نبي اهللا 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  مفردة  قاعداً  590  1
  )يدعهما(الهاء في   يدعهما  مفردة  سراً ال عالنية  592  1
  محذوف  محذوف  مفردة  هنيئاً  602  1
  الشيطان  أدبر  جملة اسمية  وله ضراط  608  1
  )ركزها(الهاء في   ركزها  شبه جملة ظرفية  بين يدي رسول اهللا   633  1
  وقد أقيمت الصالة  639  1

ينطف رأسه ماء  
  وقد اغتسل

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  خرج
  خرج
  خرج

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو( مستتر تقديره ضمير

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الصالة  أقيمت  جملة اسمية   وسلم يناجيو النبي   642  1
1  650  هو  ومغضب  

  جميعاً
  جملة اسمية
  مفردة

  دخل
  يصلون

  أبو الدرداء
  الواو في يصلون

  )هو(ضمير مستتر تقديره   ذكر  مفردة  خالياً  660  1
  وقد أقيمت الصالة  663  1

  يصلي
  فعليةجملة 

  جملة فعلية
  رأى
  رأى

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  رجال
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  مفردة  قائماً  664  1
  رسول اهللا    رأيت  جملة فعلية  يسجد  669  1
  رسول اهللا    رأيت  جملة فعلية  يأكل  675  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   ينظر  جملة اسمية  وهو قائم  680  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية  وهو يأتم بصالة النبي  687  1
  وهو شاٍك  688  1

  جالساً
  قياماً
  جالساً
  جلوساً

  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  ىصلَّ
  ىصلَّ
  ىصلَّ
  ىصلَّ

  صلوا

    رسول اهللا
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  قوم
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الواو في صلوا

  النبي    يقع  مفردة  ساجداً  690  1
  والنبي عندها  698  1

  ولم يتوضأ
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  نمتُ
  ىصلَّ

  التاء في نمتُ
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ديره ضمير مستتر تق  أدخل  جملة اسمية  وأنا أريد إطالتها  709  1
  التاء في قلتُ  قلتُ  جملة اسمية  وأنا معهم  745  1
  الجنة والنار  رأيت  مفردة  ممثلتين  749  1
  )إليهم( الضمير في   نظرت  جملة اسمية  وهم صفوف  754  1
  راكعاً  757  1

  قائماً
  ساجداً
  جالساً

  مفردة
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  تطمئن
  تعدل
  تطمئن
  تطمئن

  )أنت (ضمير مستتر تقديره 
  )أنت (ير مستتر تقديره ضم

  )انت(ضمير مستتر تقديره 
  )انت(ضمير مستتر تقديره 

  بالسوية  755  1
  رياء وسمعة

  جار ومجرور
  مفردة

  يقسم
  قام

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

   رسول اهللا  سمعت  فعلية  قرأ  765  1
  عامدين  773  1

  وهو بنخلة
  عامدين

  وهو يصلي

  مفردة
  ميةجملة اس
  مفردة

  جملة اسمية

  انطلق
  توجهوا
  توجهوا
  توجهوا

   و طائفهالنبي 
  النبي 

  الواو في توجهوا
  النبي 

1  783  النبي   انتهى  جملة اسمية  وهو راكع  
  يقول  789  1

  وهو قائم
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  سمعتُ
  يقول

  أبا هريرة
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

  ردة في الحديث الواالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  قد امتحشوا  806  1
  وهو آخر أهل النار

  جملة فعلية
  جملة اسمية

  يخرجون
  يبقى

  الواو في يخرجون
  رجٌل

  الواو في يصلون  يصلون  جملة اسمية  وهم عاقدوا  814  1
  يصلي  823  1

  قاعداً
  جملة فعلية
  مفردة

  رأى
  يستوي

  النبي 
  )هو ( ير مستتر تقديره ضم

  الهاء في فعلته  فعلته  جملة اسمية  وأنا يومئذ حديث السن  827  1
  )هو( ضمير مستتر تقديره   ركب  جملة اسمية  وهو جالس  821  1
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   قام  جملة اسمية  وعليه جلوس  830  1
  المالئكة  حضرت  جملة فعلية  يستمعون  881  1
1  890  جملة اسمية  وهو مستند  هو(ضمير مستتر تقديره   استن(  
  وأنا معه  893  1

  وأنا أسمع
  يقول

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  كتب
  كتب
  سمعت

  رزيق بن حليم
  ابن شهاب
   رسول اهللا

  الياء في تخرجين  تخرجين  جملة فعلية  وقد تعلمين  900  1
  أنس بن مالك  سمعتُ  جملة فعلية  يقول  906  1
  ونعستَ  809  1

  ونشُمتَ
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  تأتوها
  وهاأتَ

  الواو في تأتوها 
  ) أتوها ( الواو في 

  ابن عمر   سمعت  جملة فعلية  يقول  911  1
  معاوية   سمعت  جملة اسمية  وهو جالس  914  1
  قد امتروا  917  1

  صلى
  وهو عليها
  وهو عليها

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة أسمية
  جملة أسمية

  أتوا
  يترأ

كبر  
  ركع

  ) أتوا ( الواو في 
  رسول اهللا  

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  ) قلتَ ( التاء   يخطب  مفردة  قائماً  920  1
  والناس يصلون  922  1

  والى جنبي قربة فيها ماء
  وقد تجلت الشمس

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  دخلت
  تجالني
  انصرف

  عائشة 
  ء في تجالني اليا

  رسول اهللا  
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   جلس  مفردة  متعطفاً  927  1
  محذوف   يكتبون  مفردة  األول فاألول  929  1
  رجٌل  دخل  جملة اسمية  والنبي عليه السالم يخطب  930  1
  )هو( ضمير مستتر تقديره   رفع  جملة فعلية  وما نرى في السماء قزعة  933  1
   )قلتُ(التاء في   قلتُ  ملة اسميةج  واإلمام يخطب  934  1
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            ج

  

  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  عبد مسلم   افقهاوي  جملة اسمية  وهو قائم يصلي  935  1
   في تركوكفاكال  تركوك  مفردة  قائماً  936  1
    رسول اهللا  قام  جملة فعلية  يصلى  942  1
  ) يصلوا ( الواو في   فليصلوا  مفردة  قياما و ركبانا  943  1
  رسول اهللا    دخل  جملة اسمية  وعندي جاريتان  949  1
  خدي على خده  950  1

  وهو يقول
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  أقامني
  أقامني

  الياء في أقامني 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  والناس جلوس  956  1
  وهو أمير المدينة

  ميةجملة اس
  جملة اسمية

  يقوم
  خرجتُ

  ) هو(ضمير مستتر تقديره 
  مروان 

  يقول  961  1
  وهو يتوكأ

  وبالل باسط ثوبه

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  سمعته
ذكَّرهن  
ذكَّرهن  

  الهاء في سمعته 
  ) هو(ضمير مستتر تقديره 
  ) هو(ضمير مستتر تقديره 

   ) ذبحتُ( التاء في   ذبحتُ  جملة اسمية  وعندي جذعةٌ  965  1
  الحجاج بن يوسف   دخل  جملة اسمية  وأنا عنده  967  1
  ونحن غاديان  970  1

  كيف
  جملة اسمية
  مفردة

  سألتُ
  تصنعون

  التاء في سألت و أنس 
  ) تصنعون ( الواو في 

1  973  نَالعهو(ضمير مستتر تقديره   يغدو  جملة اسمية   بين يديهةُز (  
  محذوف   وفمحذ  مفردة  مثنى مثنى  990  1
  رسول اهللا    قنتُ  جملة فعلية  يدعو 1003  1
  ابن عمر   سمعت  جملة فعلية  يتمثل 1008  1
  التاء في ذكرت  ذكرتُ  جملة اسمية  وأنا أنظر 1009  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   دعا  مفردة  قائماً 1023  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   استقبُل  جملة فعلية  يدعو 1025  1
   دون القيام األولوهو 1044  1

  وهو دون الركوع األول
  وقد تجلت الشمس

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  أطال
  أطال
  الظرف

  القيام
  الركوع 

  ) هو(ضمير مستتر تقديره 
  محذوف   محذوف  مفردة  اًذعائ 1049  1
  النبي   قام  مفردة  فزعاً 1059  1
   رسول اهللا  انصرف  جملة فعلية  وقد تجلت الشمس 1061  1
1  1063 يهو(ضمير مستتر تقديره   خرج  جملة فعلية   رداءهجر (  
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   قتَل  مفردة  كافراً 1067  1
  النبي   رأيت  جملة فعلية  يسجد فيها 1069  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث
  

   الواردة في الحديثالحال
  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(
  
  عاملها

  
  صاحبها

  النبي   لم أر  جملة فعلية  ديسج 1074  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   يقرأ  جملة اسمية  ونحن عنده 1076  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  مفردة  ركعتين ركعتين 1081  1
  النبي   مِدق  جملة فعلية  يلبون بالحج 1085  1
  التاء في صليتُ  يتُصلَّ  مفردة  أربعاً 1089  1
  النبي   رأيتُ  جملة فعلية  ييصلّ 1092  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية  وهو راكب 1094  1
  وهو على الراحلة 1097  1

  يسبح
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  رأيتُ
  رأيتُ

  )رأيت ( التاء في 
  رسول اهللا 

  ) هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  جملة اسمية  وهو مسافر 1098  1
  الهاء في رأيته  أيتهر  جملة فعلية  يصلي على حمار 1200  1
  النبي   رأى  جملة فعلية  صلى السبحة 1104  1
  قاعداً 1115  1

  قائماً
  قاعداً
  نائماً

  مفردة
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  

  

  )صالة(المصدر 
  ىصلَّ
  ىصلَّ
  ىصلَّ

  رجل
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  قائماً 1117  1
  قاعداً

  مفردة
  مفردة

  صلَّ
  محذوف

  )أنت(ضمير مستتر تقديره 
  محذوف

  جالساً 1119  1
  وهو جالس
  وهو قائم

  مفردة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يصلي
  يقرأ
  قرأها

) هو(ضمير مستتر تقديره 
  ) هو(ضمير مستتر تقديره 
  ) هو(ضمير مستتر تقديره 

  وهو موٍل 1127  1
  يضرب فخده

  وهو يحب أن يعمل فيه

  جملة اسمية
  لة فعليةجم

  جملة اسمية

  سمعته
  سمعته
يدع  

  الهاء في سمعته
  الهاء في سمعته

  ) هو(ضمير مستتر تقديره 

  الهاء في ألفاه   ألفاه  مفردة  نائماً 1133  1
  يقرأ 1148  1

  جالساً
  جملة فعلية
  مفردة

  رأيت
  يقرأ

  النبي 
  ) هو(ضمير مستتر تقديره 

1  1155 قُوهو يص  
  وهو يذكر

  جملة اسمية
  ة اسميةجمل

  سمع
  سمع

  أبا هريرة 
  أبا هريرة 

  محذوف   محذوف  مفردة  جالساً 1159  1

  ) هو(ضمير مستتر تقديره   اضطجع  و مجرور شبه جملة جار   األيمنِهقِّعلى ِش 1160  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  وهو يخطب 1166  1
  و اإلمام يخطب

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  قال
  جاء

  رسول اهللا  
  أحدكم 

  بالل  أجد  مفردة  قائماً 1167  1
  جميعاً 1174  1

  جميعاُ
  مفردة
  مفردة

  صليت
  محذوف

  ثمانيا
  سبعاً

  النبي   رأى  جملة فعلية  يصلي الضحى 1176  1
1  1177 سبحس برسول اهللا    ما رأيت  جملة فعلية   الضحىةَح  
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   هوريز  مفردة  راكباً و ماشياً 1191  1
  النبي    نسلم  جملة اسمية  وهو في الصالة 1199  1
  النبي    جاء  جملة فعلية  يمشي 1201  1
  ابنها   نادت  جملة اسمية  وهو في صومعٍة 1206  1
1  1218 يِلصهو(ضمير مستتر تقديره   خرج  جملة فعلية  ح (  
  الرجل   يصلي  مفردة  مختصراً 1220  1
  سريعاً 1221  1

  وأنا في الصالة
  مفردة

  جملة اسمية
  قام
  ذكرت

  ) هو(ضمير مستتر تقديره 
  التاء في ذكرت

  ) هو(ضمير مستتر تقديره   سجد  جملة اسمية  وهو جالس 1224  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   دخل  جملة اسمية  وعندي نسوةٌ 1232  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   سِبح  جملة فعلية  الةوقد حانت الص 1234  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   مات  جملة فعلية  يشرك 1238  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   خَرج  جملة فعلية  وعمر يكلم الناس 1241  1
  )أنا(ضمير مستتر تقديره   ما أدري  جملة اسمية  وأنا رسول اهللا 1243  1
  امرأة  رم  ةجملة اسمي  وهي تبكي 1252  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   عثُبي  مفردة  ملبياً 1265  1
  النبي    أخذها  مفردة  محتاجاً 1277  1
  حمزة   ِتَلقُ  جملة اسمية  وهو خير مني 1275  1
  النبي    سمعتُ  جملة فعلية  يقول 1291  1
  النبي    أتاه  جملة فعلية  يعوده 1304  1
  )يراهما(الضمير الهاء في   يراهما  مفردة  جميعاً 1338  1
  جالسورسول اهللا  1342  1

  تدمعان
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  شهدنا
  رأيت

  ) شهدنا ( الناء  في 
  عيناه 

  وهو مضطجع 1355  1
  و هو يتقي

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  رآه
  رأت

  )رآه ( الهاء في 
  رسول اهللا  
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  يعوده 1356  1
  وهو عنده
  وهو يقول

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  أتاه
  نظر
  خرج

  النبي  
  أبيه 

  النبي  
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   استهل  مفردة  صارخاً 1358  1
  ) حوله ( الهاء في   قعدنا  جملة اسمية  ومعه مخصرةٌ 1362  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   حلَفَ  مفردة  كاذباً متعمداً 1363  1
  ُأبيابن   اتصلي  جملة فعلية  وقد قال 1366  1
  المدينة   قِدمتْ  جملة فعلية  وقد وقع بها مرض 1368  1
  النبي    خَرج  جملة فعلية  وقد وجبت الشمس 1375  1
  رسول اهللا     توفي  جملة اسمية  وهو عنهم راٍض 1392  1
  البعير   تخرج  شبه جملة جار ومجرور  بغير خفير 1413  1
  )انت(ضمير مستتر تقديره   تصدق  جملة اسمية  وأنت صحيح شحيح 1419  1
  المرأة  أنفقت  مفردة  غير مفسدٍة 1425  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   أخذه  شبه جملة جار ومجرور  بسخاوٍة نفس 1472  1
  )هي(يره ضمير مستتر تقد  تستوي  مفردة  قائمة 1514  1
  أبي   أدركتُ  مفردة   كبيراًشيخاً 1513  1
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   رجع  جار و مجرور  كيوم ولدته أمه 1521  1
  يقول 1534  1

  يقول
  يقول

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة فعلية

سمع  
سمع  
  سمعتُ

   عباسأبن 
  عمر 

  النبي  
1  1535 وهو في معئي  جملة اسمية  ٍسرهو(تتر تقديره ضمير مس  ر (  
  كيف 1536  1

تَوهو مضخٌم  
  ومعه نفر

  
  
  

   ثوب اهللا  رسولوعلى

  مفردة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  
  
  

  جملة اسمية

  ترى
  أحرم

شبه الجملة 
بالجعرانة  
المتضمن 
  معنى استقر
  جاء

  )أنت(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو( تقديره مستتر ضمير
  
  
  

  يعلَى 
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يٍهُل  مفردة  ملبداً 1540  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   نزل  جملة اسمية  و هو مهل 1545  1
  رسول اهللا   صلَّى  جملة اسمية  و نحن معه 1551  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   استقبل  مفردة  قائماً 1553  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   انحدر  جملة فعلية  يلبي 1555  1
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  الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  جميعاً 1556  1
  وأنا حائض

  مفردة
  جملة اسمية

  يِحُل
  قدمتُ

  الهاء في منهما 
  التاء في قدمتُ

  )أنت(ضمير مستتر تقديره   امكث  مفردة  حراماً 1558  1
  وأنا أبكي 1560  1

  متوجهاً
  ميةجملة اس
  مفردة

  دخل
مر  

الياء في علي  
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  وهو مصعد 1561  1
  و أنا منهبطة

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  لقيتني
  لقيتني

  النبي 
  )ليقتني( الياء في 

   النبي  قدم  مفردة  مهلين 1564  1
  متمتعاً 1568  1

  حالالً
  مفردة
  مفردة

  قدمتُ
  أقيموا

  التاء في قدمتُ 
  قيمواالواو في أ

  علي وعثمان   اختلف  جملة اسمية  وهما بعسفان 1569  1
   في قدمنا  الناء  قدمنا   اسميةجملة  ونحن نقول 1570  1
  الهاء في يقعلها   يقلعها  مفردة  حجراً  حجراً 1595  1
  النبي   رأيت  جملة فعلية  يقبلك 1597  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   صلى  جملة اسمية  ومعه من يستره 1600  1
  النبي   طاف  شبه الجملة جار ومجرور  على بعير 1607  1
  نون النسوة في يخرجن  يخرجن  مفردة  متنكرات 1618  1
  الياء في طوفي   طوفي  جملة اسمية  وأنت راكبة 1619  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   مر  جملة اسمية  و هو يطوف 1620  1
  وهو بمكة 1626  1

  والناس يصلون
  جملة اسمية
  ةجملة اسمي

  قال
  طوفي

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الياء في طوفي 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   طاف  جملة اسمية  وهو على بعير 1632  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أتى  جملة اسمية  وهم يسقون 1635  1
1  1637 هو(ضمير مستتر تقديره   شرب  جملة اسمية  وهو قائم(  
  جرين و األنصار المها  رأيت  جملة فعلية  يفعلون 1641  1
  الناء في بنا   صلَّى  جملة اسمية  ونحن أكثر 1656  1
  الضمير المستتر في سأل  و  سأل  جملة اسمية  وهما غاديان 1659  1

  أنس بن مالك
  الهاء في إليه  أرسلت  جملة اسمية  وهو واقف 1661  1
  النبي   رأيت  مفردة  واقفاً 1664  1
  )هو(قديره ضمير مستتر ت  طاف  مفردة  عريانا 1665  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

1  1666 وأنا جالس  
  كيف

  جملة اسمية
  مفردة

  سئل
  يسير

  أسامة
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  النبي   رأيت  جملة فعلية  يفعله 1675  1
  النبي   ما رأيت  يةجملة فعل  صلَّى صالة بغير ميقاتها 1682  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يمكث  مفردة  حالأل 1703  1
  راكبها 1706  1

  يساير النبي
  و النعل في عنقها

  مفردة
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  رأيته
  رأيته
  يساير

  الهاء في رأيته
  الهاء في رأيته
  الهاء في راكبها

  بدٍن  نحر  مفردة  قياماً 1712  1
  الهاء في أبعثها  بعثهاأ  مفردة  قياماً 1713  1
  الهاء بهما  لبى  مفردة  جميعاً 1714  1
   رسول اهللا  قدمت  جملة اسمية  وهو بالبطحاء 1724  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يقوم  مفردة  مستقبل القبلة 1751  1
  الهاء في لقيناه  لقيناه  مفردة  مدلجا 1772  1
  )هو(قديره ضمير مستتر ت  اعتمر  جملة اسمية  وهو شاهده 1776  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   قدم  جملة اسمية  ومعه الهدي 1785  1
  الناء في نزلنا  نزلنا  جملة اسمية  ونحن يومئٍذ خفافٌ 1796  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   خرج  مفردة  معتمراً 1806  1
  الناء في خرجنا  خرجنا  مفردة  معتمرين 1812  1
  ملتُالتاء في ح  تُحملْ  جملة اسمية  والقمُل يتناثر 1816  1
  الهاء في امره  أمره  جملة اسمية  وهو بالحديبة 1817  1
  وهو قائٌل 1821  1

  وهم محرومون
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  تركته
  كلوا

  الهاء في تركته
  الواو في كلوا

1  1835 رسول اهللا  احتجم  جملة اسمية  وهو محرم   
1  1837 هو(قديره ضمير مستتر ت  تزوج  جملة اسمية  وهو محرم(  
  يغتسل 1840  1

  وبين القرنين
  وهو يستر
  كيف

  وهو محرم

  جملة فعلية
  شبه جملة ظرفية
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية

  وجدته
  يغتسل
  يغتسل
  يغسل
  يغسل

  )وجدته(الهاء في 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

1  1864 غفَرهو(ضمير مستتر تقديره   دخل  جملة اسمية  وعلى رأسه الم(  
  الياء في بي  حج بي  جملة اسمية  وأنا ابن سبع سنين 1858  1
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  رجٌل  يدخل  جملة اسمية  ومعها محرم 1862  1
  يقول 1874  1

  على خير ما كانت
  جملة فعلية

  روشبه جملة جار ومجر
  سمعتُ
  يتركون

   رسول اهللا
  المدينة

  الفتن  أرى  شبه جملة ظرفية  خالل بيوتكم 1878  1
  صافين 1881  1

  
  يحرسونها

  مفردة
  

  جملة فعلية

شبه الجملة 
المتضمن ) عليه(

  معنى استقر
  

  صافين

  المالئكة
  

  المالئكة
1  1882 وهو محرالدجال  يأتي  جملة اسمية  م  
1  1926 نُبجملة اسمية  وهو ج  ِركُهدهو(ضمير مستتر تقديره   ي(  
1  1927 هو(ضمير مستتر تقديره   يقبل ويباشر  جملة اسمية  وهو صائم(  
1  1929 هو(ضمير مستتر تقديره   يقبلها  جملة اسمية  وهو صائم(  
  )وقعت ( في التاء   وقعتُ  جملة اسمية  وأنا صائم 1936  1
  وهو محرم 1938  1

  وهو صائم
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  احتجم
  احتجم

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   مات  جملة اسمية  وعليه صيام 1952  1
  )هي(ضمير مستتر تقديره   ماتت  جملة اسمية  وعليها صوم شهر 1953  1
   رسول اهللا  سرنا  لة اسميةجم  وهو صائم 1956  1
  )أبيت ( التاء في   أبيت  جملة اسمية  لي مطعم 1963  1
  أم الدرداء  رأى  مفردة  متبذَّلَةً 1968  1
  صائماً 1973  1

  مفطراً
  قائماً
  نائماً

  مفردة
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  أراه
  محذوف
  محذوف
  محذوف

  )أراه ( الهاء في 
  محذوف
  محذوف
  محذوف

  )هو(ضمير مستتر تقديره   ذكر  مفردة  كيف 1977  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   سأل  جملة اسمية  وعمران يسمع 1983  1
  اليهود  رأى  جملة فعلية  تصوم  يوم عاشوراء 2004  1
  النبي   رأيت  جملة فعلية  يتحرى 2006  1
  التاء في خرجتُ  خرجتُ  جملة اسمية  والناس يصلون 2010  1
1  2038 في  الجملة شبه  جملة اسمية  وعنده أزواجه

المتضمن  المسجد
  معنى مستقر

  )مستقر ( الضمير المستتر في 

   النبي   أتت  جملة اسمية  وهو معتكف 2039  1

  أحد  يبِسطَ  جملة فعلية  وعى 2047  1
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  الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  )يبعثون ( الواو في   يبعثون  شبه جملة  على نياتهم 2118  1
  سواء بسواء 2175  1

  كيف
  مفردة
  مفردة

  تبيعوا
  شئتم

  الذهب
  )شئتم ( التاء في 

  مثالً بمثل 2177  1
  مثالً بمثل

  مفردة
  مفردة

  محذوف
  محذوف

  الذهب
  الورق

  )شئنا (  في  الناء   شئنا  مفردة  كيف 2182  1
1  2209 وهو يأكل جبه الجملة الظرفية ش  جملة اسمية  اًاِرم

  النبي   )عند(
  والصبية يتضاغون 2215  1

  بحقه
  جملة اسمية
  شبه جملة

  كرهتٌ
تَفُض  

  )كرهتُ ( التاء في 
  الخاتم

  ابن مريم  ينزل  مفردة  حكما مقسطاً 2222  1
  وقد قُِتَل زوجها 2235  1

  يحوي
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  ذُِكر
  رأيت

  جمال صفية
   رسول اهللا

ضمير مستتر في يؤدي يعود   يؤدي  مفردة  بةًطي 2260  1
  على الخازن

  )هو(ضمير مستتر تقديره   انطلق  جملة فعلية  يمشي 2276  1
  وهو في ذلك يلتمس مركباً 2291  1

  راشداً
  جملة اسمية
  مفردة

  انصرف
  انصرف

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  شاة  أبصرتْ  مفردة  موتاً 2304  1
  مسلمين 2307  1

  تائبين
  مفردة
  مفردة

  جاءه
  ناوجاء

  وفد هوزان
  )نا وجاء( الناء في 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   صدقك  جملة اسمية  و هو كذوب 2311  1
  بن النُعيمانابالنُعيمان أو ب  جيء  مفردة  شارباً 2316  1
  )أتاني ( الياء في   أتاني  جملة اسمية  وهو بالعقيق 2337  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يحدث  جملة اسمية  وعنده رجٌل 2348  1
  وعن يمينه غالم 2351  1

  و األشياخ عن يساره
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  شرب
  شرب

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  شاةٌ داجن  حلبتُ  جملة اسمية  وهو في دار أنس 2352  1
  )ماتت ( التاء في   ماتت  مفردة  جوعاً 2365  1
1  2369 هو(ضمير مستتر تقديره   حلف  جملة اسمية  وهو كاذب(  
1  2371 هو(ضمير مستتر تقديره   ربطها  مفردة  فخراً و رياء(  
  ثالث  يمر  جملة اسمية  وعندي منه شيء 2389  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   ترى  مفردة  كيف 2385  1
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  الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  النبي   أتيتُ  جملة اسمية  وهو في المسجد 2394  1
1  2395 وعليه دين  

  شهيداً
  جملة اسمية
  مفردة

  قُِتَل
  قُِتَل

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

   رسول اهللا  سمعت  جملة فعلية  يقول 2402  1
  )أنت(ضمير مستتر تقديره   فَحلَ  جملة اسمية  فاجروهو فيها  2416  1
  )هو(ضمير مستتر تقديره   ُأنِزَل  شبه جملة  على سبعِة احرف 2419  1
  التمرة  أجد  مفردة  ساقطةً 2432  1
  أخاك  انصر  مفردة  ظالماً او مظلوماً 2443  1
  النبي   ادعو  مفردة  خاس خمسة 2456  1
  منصرفاً 2468  1

  وهم ال يعبدون
  مفردة

  جملة اسمية
  وليتُ
  ُأعطوا

  )وليتٌ ( التاء في 
  )ٌأعطوا ( الواو في 

1  2475 وهو مؤمن  
وهو مؤمن  
وهو مؤمن  
وهو مؤمن  

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يزني
  يشرب
  يسرق
  ينتهبها

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  التمرتين  نيقْر  مفردة  جميعاً 2489  1
  جميعاً 2493  1

  جميعاً
  مفردة
  مفردة

  هلكوا
  نجوا

  )هلكوا ( الواو في 
   )انجو( الواو في 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   استسعي  مفردة  غير مشقوق 2492  1
  )سمعته ( الهاء في   سمعته  جملة فعلية  يقول 2508  1
  كيف 2510  1

  وأنت أجمل العرب
  كيف

  ردةمف
  جملة اسمية
  مفردة

  نرهنك
  نرهنك
  نرهن

  )نحن (ضمير مستتر تقديره 
  )نرهنك ( الكاف في 

  )نحن (ضمير مستتر تقديره 
اسم االشارة   جملة فعلية  قد أتاك 2530  1

  غالمك  هذا

  وهم غارون 2541  1
  وأنعامهم تسعى

  جملة اسمية
  جملة اسمية

أغار  
أغار  

  بني المصطلق
  بني المصطلق

  انس  سمعت  جملة فعلية  وليق 2571  1
  وأنا في ثوب امراة 2581  1

  وهي قاعدة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  لم يأتني
  تناولتْ

  )يأتني ( الياء في 
  عائشة

1  2599 هو(ضمير مستتر تقديره   خرج  جملة اسمية  وعليه قباء(  
1  2601 وهو جالس  

وهو جالس  
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جئت
  اسمع

   رسول اهللا
    اهللارسول
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  الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  جابر  سمعت  جملة فعلية  يقول 2604  1
1  2628 عائشة رضي اهللا عنها  دخلتُ  جملة اسمية  وعليها درع  
  وهي مشركةٌ 2620  2

  وهي راغبةٌ
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  قدمتْ
  قلتُ

  أمي
  )قلتُ ( لتاء في ا

  عبداهللا بن عمرو  سمعت  جملة فعلية  يقول 2631  2
2  2657 ومعه قباء  

  وهو يريه محاسنه
  وهو يقول

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  خرج
  خرج
  خرج

   رسول اهللا
   رسول اهللا
   رسول اهللا

  وهم يحسبون 2661  2
  يقود

  معرسين
  والناس يفيضون

  نمشي
  

  منبرورسول اهللا على ال
  

  وأنا أبكي
  
  

  وأنا أرجو
  وهو يضحك

  جملة اسمية
  جملة فعلية
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة فعلية

  

  جملة اسمية
  

  جملة اسمية
  

  
  جملة اسمية

  

  جملة اسمية

  أركب
  انطلق
  نزلوا
  اشتكيتُ
  أقبلت

  هموا
  

شبه 
  )عندي(الجملة

  
  

  تحولتُ
  

يرس  

  )أنا(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )نزلوا ( لواو في ا
  )اشتكيتُ ( التاء في 

  و أم مسطح) أقبلت ( التاء في 
  

  الواو في هموا
  

  )عندي ( الياء في 
  
  

  )تحولت ( التاء في 
  

   رسول اهللا

  )عرضه ( الهاء في   عرضه  جملة اسمية  وهو ابن أربع عشرة 2664  2
  النعمان بن بشير  سمع  جملة فعلية  يقول 2686  2

  المسلمون  انطلق  لة فعليةجم  يمشون 2691  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   خرج  مفردة  معتمراً 2701  2

2  2709 أبي  توفي  جملة اسمية  وعليه دين  
  المؤمنات  جاءت  مفردة  مهاجرات 2712  2

و الكاف ) بايعتك ( التاء في   بايعتك  مفردة  كالماً 2713  2
  في بايعتك

  بريرة  دخلت  جملة اسمية  وهي مكاتبةٌ 2726  2
2  2728 يسمعت ( الهاء في   سمعته  جملة فعلية  هدثُح(  
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

 )شبه جملة /جملة/مفردة(
  

  عاملها

  

  صاحبها

  يركض 2731  2
  نذيراً

  طافيلو معهم العوذ الم
  وهم مقاتلوك
  معتمرين

والمغيرة بن شعبة قائم  
  ومعه السيف
  وعليه المغفر

  ن قوم يعظمون البدنوهو م
  

  يلبون
  وهو رجل فاجر

  كيف
  وقد جاء مسلماً

  مسلماً
يرفُس  

  وقد جئت مسلماً
  مسلماً

  وهو ناصري
  وهو مسلم
  يأكلون
  يعدو

  جملة فعلية
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة فعلية
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  انطلق
  يركض
  نزلوا
  نزلوا
  جئنا
  أخذ
قائم  
قائم  

اسم االشارة 
  )هذا(

  

  استقبله
اسم االشارة 

  )هذا(

دير  
دير  

  

  جاء
  دخل
أرد  
  جئتَ
  أعصيه
  جاء
  نزلوا
  دخل

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(قديره ضمير مستتر ت

  الواو في نزلوا
  الواو في نزلوا
  الناء في جئنا

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  المغيرة
  المغيرة
  فالن

  

  الناس
  زركِْم

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  أبو جندل
  )أنا (ضمير مستتر تقديره 

   )جئتَ( التاء في 
  الهاء في أعصيه

  صيرأبو ب
  الواو في نزلوا
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   أتى  جملة فعلية  يستأمره 2737  2
  الوصية  كتب  مفردة  كيف 2740  2
  )يبيت ( التاء في   يبيت  جملة اسمية  و وصيته مكتوبة عنده 2742  
  يعودني 2756  2

  وأنا بمكة
  وهو يكره

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جاء
  يعودني
  جاء

  النبي عليه الصالة والسالم
  )يعودني ( الياء في 

  النبي  
  )هي (ضمير مستتر تقديره   توفيت  جملة اسمية  وانأ غائب 2756  2
  )هي ( ضمير مستتر تقديره   ماتت  جملة اسمية   نذراوعليه 2761  2
  وهو يضحك 2789  2

  غزاة
  يركبون

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة فعلية

  استيقظ
  عرضوا
  ٍعرضوا

  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )عرضوا ( الواو في 
  )عرضوا ( الواو في 
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  الجزء

رقم 

  الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها

  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها

  )قتلوا ( الواو في   قتلوا  مفردة  شهداء 2815  2
  أبي  جيء  جملة فعلية  وقد مثَِّل 2816  2
  الواو في جاهدوا  جاهدوا  مفردة  فرساناً 2819  2
  رسول اهللا  أتيت  جملة اسمية  وهو بخيبر 2827  2
  وهو يملَُّها 2832  2

  و فخده على فخدي
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جاء
  أنزل

  ابن أم مكتوم
  رسوله  

  بالسهام 2864  2
  وإنَّه لعلى بغلته البيضاء

  خذٌآوإن أبا سفيان 
   يقولوالنبي 

  مجرورشبه جملة جار و
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  استقبلونا
  رأيته
  رأيته
  رأيته

  الواو في استقبلونا
  الهاء في رأيته
  الهاء في رأيته
  الهاء في رأيته

  النبي عليه السالم  استقبلهم  شبه جملة جار ومجرور  على فرٍس عري 2867  2
  )هو(ره ضمير مستتر تقدي  يخدمني  جملة اسمية  وهو أكبر من أنس 2888  2
وفي أصحاب رسول اهللا  2898  2

  رجل
  وهو من أهل النار
  وهو من أهل الجنة

  جملة اسمية
  

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  مال
  
  يعمل
  يعمل

  اآلخرون
  

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  كيف 2899  2
  وأنت معهم

  مفردة
  جملة اسمية

  نرى
  نرمي

  )نحن(ضمير مستتر تقديره 
  )نحن(ستتر تقديره ضمير م

  وقد استبرأ الخبر 2908  2
  وهو على فرٍس
  وفي عنقه السيف
  وهو يقول

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  استقبلهم
  استقبلهم
  استقبلهم
  استقبلهم

  النبي 
  النبي 
  النبي 
  النبي 

  وأنا نائم 2910  2
  وهو بيده
  صلتا

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة

  طاختر
  تاستيقظ

 شبه الجملة بيده

الياء في علي  
  التاء في استيقظت

  الضمير المستتر في شبه الجملة
  الهاء في تلقيته  تلقيته  جملة اسمية  وعليه جبةٌ 2918  2
  وعليه التاج 2941  2

  وحده
  وأنا كاره

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية

جالس  
  نعبد
  أدخل

  الضمير المستتر في جالس
  اهللا

  لبيالياء في ق
  الضمير في بهما يصرخون  مفردة  جميعاً 2951  2
  التاء في بعثت  بعثتٌ  شبه الجملة  بجوامع الكلم 2977  2
  أصحابك  يرجع  شبه الجملة  بأجر حج 2984  2
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  على راحلته  2988  2

  مردفاً
  عه باللوم

  ومعه عثمان بن طلحة
  ومعه أسامة وبالل وعثمان

  قائماً

  شبه الجملة
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة

  أقبل
  أقبل
  أقبل
  أقبل
  دخل
  وجد

  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  رسول اهللا  
  اللب

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   يعمل  مفردة  مقيماً صحيحاً  2996  2
  راكب  سار  مفردة  وحده  2998  2
  امرأة  تسافرن  جملة اسمية  ومعها محرم  3006  2
  الواو في يدخلون  يدخلون  شبه الجملة  في السالسل  3010  2
  امرأة  وِجدتْ  مفردة  مقتولة  3015  2
  )قتله ( لهاء في ا  قتله  جملة اسمية  وهو نائم  3023  2
  تخطفنا الطير  3039  2

  هزمنا القوم
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  رأيتمونا
  رأيتمونا

    في رأيتموناالناء
    في رأيتموناالناء

  )هو ( ضمير مستتر تقديره   قال  جملة فعلية  وقد فِّزع أهل المدينة  3040  2
  وهو حليف لبني زهرة  3045  2

  مسلماً
  جملة اسمية
  مفردة

  أخبرني
  أقتل

  عمر بن أبي سفيان
  )أنا ( ضمير مستتر تقديره 

  خالد بن الوليد  أخذها  شبه الجملة  عن غير أمره  3063  2
   )تيتُأ( التاء في   أتيت  جملة اسمية  وعلي قميص أصفر  3071  2
  )تركتها ( الهاء في   تركتها  جملة اسمية  كأنها جمل أجرب  3076  2
  )هو ( ديره ضمير مستتر تق  هزم  مفردة  وحده  3084  2
  النبي   ادخل  جملة اسمية  وعنده زيد بن حارثة  3091  2
  النبي   توفي  شبه الجملة  في بيتي  3100  2
  تزوره  3101  2

  وهو معتكف
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  جاءت
  تزوره

  )هي ( ضمير مستتر تقديره 
  الهاء في تزوره

  التاء في بعثتُ  بعثتُ  مفردة  قاسماً  3114  2
  أمر اهللا  يأتي  جملة اسمية  اهرونوهم ظ  3116  2
   النبي  سمعتُ  جملة فعلية  يقول  3118  2
  وهو يريد  3124  2

  وهو ينتظر
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يتبعني
  يتبعني

  رجل
  رجل

  )هو( ضمير مستتر تقديره   جاء  جملة اسمية  ومعه ابنه  3127  2
  )أنا ( ضمير مستتر تقديره   سأقتل  مفردة  مظلوماً  3129  2
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 جزءال

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  الناء في خرجنا  خرجنا  مفردة  مهاجرين  3136  2
  الناء في تركتنا  تركتنا  جملة اسمية  نحن وهم منك بمنزلة واحدة  3140  2
  االناء في يدعن  يدعنا  جملة اسمية  وسيوفنا تقطر من دمائهم  3147  2
  وهو يتشحط  3173  2

  قتيالً
  كيف

  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة

  أتى
  يتشحط
  نحلف

  عبداهللا بن سهيل
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )نحن(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   والى  شبه جملة  بغير إذن مواليه  3179  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أخذ  شبه الجملة  بغير حقِّه  3169  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أخذ  مفردة  ظلماً  3198  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   مات  جملة فعلية  ال يشرك باهللا  3222  2
  وأنا مهموم  3231  2

  وحده
  جملة اسمية
  مفردة

  انطلقت
  يعبد

  التاء في انطلقتٌ
  اهللا

  )هو(ضمير مستتر تقديره   بات  مفردة  غضبان  3237  2
  )وليتُ ( ء في التا  ولَّيتُ  مفردة  مدبراً  3242  2
  أحدكم  مر  جملة اسمية  وهو يصلي  3274  2
  الكاف في سألتك  سألتك  جملة اسمية  وأنت في صلب آدم  3334  2
  نفس  ال تقتل  جملة اسمية  ظلماً  3335  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   دخل  مفردة  فزعاً  3346  2
  آزر  يلقى  جملة اسمية  وعلى وجه آزر فترةٌ  3350  2
  إبراهيم  اختتن  جملة اسمية   ثمانينوهو ابن  3356  2
  منطلقاً  3364  2

  يتلوى
  تنظر

  وهو يفور
  مقبلين

  وهي تحب اإلنس
  وإسماعيل يبري
  وهو يبني

  وإسماعيل يناوله
  وهما يقوالن
  وهما يقوالن

  مفردة
  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  ة اسميةجمل

  قفَّى
  تنظر
  استقبلت
  نغرف
  مرت
  الفى
  جاء
  قام
  قام
  يناوله
  يدورا

  إبراهيم
  )إليه ( الهاء في 

  )هي (ضمير مستتر تقديره 
  الماء

  رفقة من جرهم
  أم إسماعيل

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  الهاء في يناوله و إسماعيل
  األلف في يدورا
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  )نحن(ضمير مستتر تقديره   نرمي  جملة اسمية   معهموأنت  3372  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   تقنَّع  جملة اسمية  وهو على الرحِل  3380  2
  وهي تقول  3388  2

  مغشياً عليها
  جملة اسمية

  فردةم
  ولجت
  خرت

  ةأمرا
  )هي (ضمير مستتر تقديره 

  )دخلوا ( الواو في   دخلوا  جملة فعلية  يزحفون  3403  2
  )رأوه ( الهاء في   رأوه  مفردة  عريانا  3404  2
  لقمان  قال  جملة اسمية  وهو يعظه  3429  2
  اهللا  شهد  مفردة  وحده  3435  2
  ابن قطن  رأيت  مفردة  واضعاً  3440  2
  النبي   سمعت  ة فعليةجمل  يقول  3445  2
  الواو في تحشرون  تحشرون  مفردة  حفاة عراة غرالً  3447  2
  واو الجماعة المحذوفة  تتبعن  مفردة  شبرا بشبر وذراعاً بذراع  3456  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   كذب  مفردة  متعمداً  3461  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أتى  شبه جملة  في صورته  3464  2
  )بها ( الهاء في   مرّ  جملة اسمية  رضعهوهي ت  3466  2
  وانتم بها  3473  2

  فراراً
  جملة اسمية
  مفردة

  وقع
  تخرجوا

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )تخرجوا ( الواو في 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يمكث  مفردة  صابراً محتسباً  3474  2
  عمر بن عامر  رأيت  جملة فعلية  يجر قصبه  3521  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   جاء  لة اسميةجم  وقريش فيه  3522  2
  اهللا  يصرف  مفردة  كيف  3533  2
  يمشي  3542  2

  يلعب
  وعلي يضحك

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  خرج
  رأى
  قال

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الحسن

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو( مستتر تقديره ضمير  ضِبقُ  جملة اسمية  وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء  3547  2
  مسرورا  3555  2

  تبرق أسارير وجهه
  مفردة

  جملة فعلية
  دخل
  دخل

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  رسول اهللا   سلمتُ  جملة اسمية  وهو يبرق وجهه بالسرور  3556  2
  النبي   فِعتُد  جملة اسمية  وهو باالبطح  3566  2
  )جاءه ( الهاء في   جاءه  جملة اسمية  وهو نائم  3570  2
  )شربنا ( الناء في   شربنا  مفردة  عطاشاً  3571  2
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  القوم  توضأ  مفردة  جميعاً  3575  2
  أنس بن مالك  سمع  جملة فعلية  يقول  3578  2
  الماء  رأيت  جملة فعلية  ينبع  3579  2
) عند(شبه الجملة   جملة اسمية  وهو يقسم  3610  2

المتضمن معنى 
  استقر

  رسول اهللا 

  جالساً  3613  2
  منكسا

  مفردة
  مفردة

  وجده
  وجده

  )وجده(الهاء في 
  )وجده(الهاء في 

  التاء في صنعتما  صنعتما  مفردة  كيف  3615  2
  مجتمعين  3633  2

  وفي بعض نزعه ضعف
  مفردة

  جملة اسمية
  ترأي
  نزع

  الناس
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   نعى  جملة اسمية  وعيناه تذرفان  3630  2
  )وافقته ( الهاء في   وافقته  جملة فعلية  قد استيقظ  3652  2
  أبو بكر  أقبل  مفردة  آخذ  3661  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   جر  مفردة  خيالء  3665  2
  النبي   جاء  ةجملة اسمي  وهو يصلي  3678  2
  وعنده نسوةٌ  3683  2

  عالية أصواتهن
  ورسول اهللا يضحك

  سالكاً

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية
  مفردة

  أستأذن
  يكلِّمنه
  دخل
  لقيك

  رسول اهللا
  النون في يكلمنه

  عمر
  الكاف في لقيك

  وهو عنك راٍض  3692  2
  وهم عنك راضون

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  فارقته
  لتفارقنهم

  )فارقته  ( الهاء في
  )لتفارقنهم ( الهاء في 

  قوماً  رأى  مفردة  جلوساً  3698  2
   يصابنأقبل   3700  2

  كيف
  يقول

  وهم يقولون
  قاعدة
  تبكي
  نمشي

  شبه الجملة
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة فعلية

  رأيت
  فعلتما
  سمعه
  فقدوا
  وجدها
  وجدها
  انطلقنا

  عمر بن الخطاب
  )فعلتما  ( التاء في 
  )سمعه ( الهاء في 
  )فقدوا ( الواو في 
  )وجدها ( الهاء في 
  )وجدها ( الهاء في 
  )انطلقنا ( الناء في 

  )نحن (ضمير مستتر تقديره   نغزو  جملة اسمية  الشجر ورقُإالوما لنا طعام   3728  2
  شاهد والنبي   3731  2

  مضطجعان بن زيد و زيد بن حارثةوأسامة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  دخل
  دخل

  قائفٌ
  قائفٌ
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  ابن عمر  نظر  جملة اسمية  وهو في المسجد  3734  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   حمل  جملة اسمية  وهو يقول  3750  2
  كيف  3761  2

   فيإلىفاه 
  مفردة
  دةمفر

  قرأ
  اقرأنيها

  ابن أم عبٍد
  والهاء في اقرأنيها) هو ( ضمير مستتر تقديره 

  معاوية  أوتر  جملة اسمية  بن عباسوعنده مولى ال  3764  2
  )صلَّوا ( الواو في   صلَّوا  شبه جملة  بغير وضوء  3773  2
  رسول اهللا   قدم  جملة فعلية  وقد افترق  ملَؤهم  3777  2
  )هو(ضمير مستتر تقديره   انقلب  جملة اسمية  ومعه فضل من أقط  3780  2
  رسول اهللا   جاء  جملة اسمية  وعليه وضر من صفرٍة  3781  2
2  3785  مالًِثم  

  مقبلين
  مفردة
  مفردة

  فقام
  رأى

  النبي 
  النساء والصبيان

2  3786  امرأة  جاءت  جملة اسمية  ومعها صبي  
  يقول  3799  2

  وهم يبكون
  وقد عصبتْ رأسه

  يةجملة فعل
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  سمعتُ
رم  
جخر  

  أنس بن مالك
  األنصار
  النبي  

  ابن العباس  سمعتُ  جملة فعلية  يقول  3800  2
  النبي    سمعتُ  جملة فعلية  يقول  3803  2
2  3811  وأبو طلحة بين يدي النبي مجوب  

  ومعه الجعبة من النبل
  ينظر

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  انهزم
  مري

  أشرف

  الناس
  الرجل
  النبي 

  يقول  3815  2
  يقول

  جملة فعلية
  جملة فعلية

  سمعتُ
  سمعتُ

  علياً
  رسول اهللا 

  يقول  3852  2
  يقول

  وهو متوسد بردة
  وهو في ظل الكعبة

  وقد لقينا من المشركين شدة

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  سمعنا
  سمعتَ
  أتيتٌ
  أتيتُ
  تُأتي

  قيساً
  خباباً
  النبي  
  النبي  
  النبي  

  رسول اهللا   رأيت  جملة اسمية  ما معه اال خمسة ُأعبٍد  3857  2
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   انطلق  جملة فعلية  يقفوه  3861  2
  القمر  أراهم  مفردة  شقتين  3861  2
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 ) جملة شبه/جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
في (شبه الجملة   مفردة  مضطجعاً  3887  2

المتضمن ) الحجر
  معنى مستقر

  الضمير المستتر في شبه الجملة

  )سمعته ( الهاء في   سمعته  جملة فعلية  يقول  3894  2
  الجارود  قلتُ  جملة اسمية  وهو إلى جنبي    2
  ) تزوجني (الياء في   تزوجني  جملة اسمية  وأنا بنت ست سنين    2
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   مات  جملة اسمية  وهو ابن ثالث و ستين  3902  2
  وهما يدينان  3905  2

  مهاجراً
  متقنعاً

وهو غالم  

  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة

  جملة اسمية

  أعقل
  خرج
  )هذا(اسم اإلشارة 
  يبيت

  أبوي
  أبو بكر
 رسول 

  عبداهللا بن أبي بكر 
  و نحن جلوس  3906  2

  يلتفتُوهو ال 
  قائمةً
  مبيضين
  صامتاً

  وهو يصلي فيه يومئٍذ رجال

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  جملة اسمية

  قام
  سمعت
  استوت
  بصر
  جلس
  بركت

  الناء في علينا
  رسول اهللا 

  )هي ( ضمير مستتر تقديره 
   و أصحابه رسول اهللا

  رسول اهللا 
  )هي ( ضمير مستتر تقديره 

  مردفٌ أبا بكروهو   3911  2
  منين مطاعينآ

  يسير
  وهو في نخل

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة اسمية

  أقبل
  اركبا
  أقبل
  سمع

   نبي اهللا
  )اركبا (  في األلف

  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  عبداهللا بن سالم

  )نجونا ( الناء في   نجونا  مفردة  كفافاً رأسا برأس  3915  2
  )وجدناه ( الهاء في   وجدناه  مفردة  قائالً  3916  2
  )ارتحلنا ( الناء في   ارتحلنا  جملة اسمية  والطلب في أثرنا  3917  2
  )تجدك(الكاف في   تجدك  مفردة  كيف  3926  2
  عندهاوالنبي   3931  2

  وعندها قينتان
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  دخل
  دخل

  أبو بكر
  أبو بكر

  أغنياء  3936  2
  عالة
  يتكففون

  مفردة
  مفردة

  جملة فعلية

  تذر
  تذرهم
  تذرهم

  ورثتك
  في تذرهم) هم (الضمير 
  في تذرهم) هم (الضمير 

  النبي   قدم  جملة اسمية  ونحن نتبايع هذا البيع  3940  2
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  معتمراً  3950  3

  أمناً
  وقد أويتم الصباه

  سالماً
  قد تخلفتَ

  وأنت سيد اهل الوادي
  وقد نسيت

  مفردة
  مفردة

  جملة فعلية
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  انطلق
  تطوف
  تطوف
  رجعت
  يراك
  يراك

  محذوف تقديره تخرج

  سعد
  )أنت ( ضمير مستتر تقديره 
  )انت ( ضمير مستتر تقديره 
  التاء في رجعت
  الكاف في يراك
  الكاف في يراك

  وانأبا صف
  وهو يدعو  3952  3

  أشرق وجهه
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  أتى
  رأيت

  النبي 

  النبي 
  )هو(ضمير مستتر تقديره   خرج  جملة اسمية  وهو يقول  3952  3
  )رأيتهم(الهاء في   رأيتهم  جملة فعلية  قد غيرتهم الشمس  3960  3
  أبا جهل  أتى  جملة اسمية  به رمقٌ و  3961  3
3  3962  هبرالهاء في وجده  وجده  لة فعليةجم  قد ض  
  رجٌل  سأل  جملة اسمية   أسمعوأنا  3970  3
  مقبالً  3975  3

  وأنا صغير
  مفردة

  جملة اسمية
  رجع
  ألعب

  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )أنا ( ضمير مستتر تقديره 

  يقول  3982  3
وهو غالم  

  جملة فعلية
  جملة اسمية

  سمعتُ
  أصيب

  أنس
  حارثةُ

  سراً  3988  3
  مثَل

  دةمفر
  مفردة

  قال
اشد  

  أحدهما
  األلف في شدا

  أسيراً  3989  3
  وهي غافلةٌ
  على فخذه

  س بيدهوالمو 
  بددا
  مسلماً
  صبراً

  مفردة
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  لبث
  درج
  وجدته
  وجدته
  اقتلهم
  اقتل
  قتل

  خبيب
  )لها(الهاء في 

  )وجدته ( التاء في 
   )وجدته( التاء في 
  )اقتلهم ( الهاء في 

  )انا ( ضمير مستتر تقديره 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  )عنها ( الهاء في   توفي  جملة اسمية  وهي حامل  3991  3
  و هو مدجج  3998  3

  وقد انثنى طرفاها
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  لقيتُ
  نزعتها

  سعد بن العاص
  )نزعتها ( الهاء في 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   جلس  اسميةجملة   وجويريات يضربن  4001  3
  )أنا ( ضمير مستتر تقديره   أجمع  جملة اسمية  وشارفاي مناخان  4002  3
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  أبا مسعود  لقيتُ  جملة اسمية  وهو يطوف  4008  3
  )هي ( ضمير مستتر تقديره   ترتفع  ة اسميةجمل  للناس طباخٌ  4024  3
  رسول اهللا   قال  جملة اسمية  وهو يلقيهم  4026  3
  الهاء في تركتموها  تركتموها  مفردة  قائمة  4031  3
  كلمتكما واحدة  4033  3

  وأمركما جميع
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جئتماني
  جئتماني

  التاء في جئتماني
  التاء في جئتماني

  متوشحاً  4037  3
  هو ينفح منه ريح الطيبو

  ليالً
  ومعه أبو نائلة

  مفردة
  جملة اسمية

  شبه جملة ظرفية
  جملة اسمية

  نزل
  نزل
  جاءه
  جاءه

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  )عليه ( الهاء في   دخل   جملة اسمية  وهو نائم  4038  3
  وقد غربت الشمس  4039  3

  كأنه يقضي حاجته
  وأنا دهشٌ
  باباً باباً
  وأنا أرى

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية

  دنوا
  تقنع
  أضربه
  افتح
  وضعت

  )دنوا (  في األلف 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  )أنا (ضمير مستتر تقديره 

  األبواب
  )وضعت ( التاء في 

  على مهل  4040  3
  ت صوتيوغير

  دهشاً
  أحجل

  شبه جملة
  جملة فعلية
  مفردة

  جملة فعلية

  انطلقت
  جئت
  خرجت
  أتيت

  )انطلقت ( التاء في 
  )جئت (التاء في 
  )خرجت ( التاء في 

  )أتيت ( التاء في 
  الواو في قتلوا  قتلوا  مفردة  شهداء  4044  3
  وكان صائماً  4045  3

  وهو خير مني
  وقد خشينا

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  ة فعليةجمل

  اتي
  قتل
  أعطينا

  )هو ( ضمير مستتر تقديره 
  مصعب بن عمير

  )أعطينا ( الناء في 
  يد طلحة  رأيت  مفردة  شالء  4063  3
  يد طلحة  رأيت  جملة فعلية  قد شلت  3724  3
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   قال  جملة اسمية  وهو يقاتل  4057  3
  الناس  هزمان  جملة اسمية  و أبو طلحة بين يدي النبي  4064  3
  الواو في أقبلوا  أقبلوا  مفردة  منهزمين  4067  3
  شبه الجملة في  جملة اسمية  كأنه  حميتٌ  4072  3

  )ظل قصره(
  المتضمن معنى استقر

  الضمير المستتر في شبه الجملة

  الناء في هاجرنا   هاجرنا   جملة اسمية   ونحن نبتغي   4082  3
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
  حديث الواردة في الالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  الهاء في رأيته  رأيته  جملة فعلية   السماءإلىرفع   4093  3
  رسول اهللا   جاءنا  جملة اسمية  ونحن نحفر الخندق  3797  3
  وهم يقولون  4100  3

  والقوم جياع
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  ينقلون
  توضع

  الواو في ينقلون
  القوم

  طنه معصوبوب  4101  3
  كثيباً أهيل

  والعجين قد انكسر

  جملة اسمية
  مفردة

  جملة اسمية

  قام
  عاد
  جئت

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  التاء في جئت

  وحده  4114  3
  وحده

  مفردة
  مفردة

  )موجود(محذوف تقديره 
  

  هزم

  اهللا
  اهللا

  الغبار   انظر  مفردة  ساطعاً  4118  3
  أسه رينفضوهو   4122  3

  وفي المسجد خيمة
  الدم يسيل

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  أتاه
  يرعهم
  يرعهم

  الهاء في أتاه
  الهاء في يرعهم
  الهاء في يرعهم

  قائماً  4129  3
  جالساً

  مفردة
  مفردة

  ثبت
  ثبت

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  اإلمام  يقوم  مفردة  مستقبل القبلة  4131  3
  وهو في واد  4139  3

  يستظلون
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  أدركته
  تفرق

  الهاء في أدركته
  الناس

  يصلي على راحته  4140  3
  متوجهاً
  متطوعاً

  جملة فعلية
  مفردة
  مفردة

  رأيت
  يصلي
  يصلي

  النبي 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  الناء في دنونا  دنونا  مفردة  قافلين  4141  3
  )هي ( ضمير مستتر تقديره   خرت  مفردة  مغشياً عليها  4143  3
  وقمله يسقط  4159  3

  وهو بالحديبية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  رآه
  يحلق

  رآهالهاء في 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  التاء في انطلقت  انطلقت  مفردة  حاجاً  4163  3
  أبي  حدثني  جملة اسمية  وكان من أصحاب الشجرة  4168  3
  محذوف  محذوف  مفردة  هنيئاً مريئا  4172  3
  الهاء في تركناهم  تركناهم  مفردة  محروبين  4178  3
  مهاجرات  4181  3

  وهي عاتق
  مفردة

  جملة اسمية
  جاءت
  خرج

  المؤمنات
   كلثومأم
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  )هو( ضمير مستتر تقديره   خرج  مفردة  تمراًمع  4183  3
  الهاء في منهما  حَل  مفردة  جميعاً  4185  3
  عمر  جاء  جملة اسمية  وعمر يستلئم للقتال  4184  3
  الهاء في وجدهم  وجدهم  جملة فعلية  يبايعون  4187  3
  الياء في علي  أتى  جملة اسمية  والقمل يتناثر  4190  3
  ونحن محرومون  4191  3

  
  المشركونوقد حصرنا 

  جملة اسمية
  

  جملة فعلية

) مع(شبه الجملة 
 معنىالمتضمن 

  مستقرون
  

 )مع(شبه الجملة 

  الضمير المستتر في شبه الجملة
  

  الضمير المستتر في شبه الجملة

 وكانت لقاح رسول اهللا ترعى  4194  3
  وقد أخذوا يستقون

  جملة اسمية
  جملة فعلية

  خرجت
  أدركتهم

  التاء في خرجت
  ركتهمالهاء في أد

  )هو( ضمير مستتر تقديره   مشى  مفردة  مثله  4196  3
  القدور  ُأكفئت  جملة اسمية  وأنها لتفور باللحم  4199  3
  جمال  صفية  ذكر  جملة فعلية  وقد قتل زوجها  4210  3
  يحدثان  4223  3

  وقد نصبوا القدور
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  سمعتُ
  قال

  ابن أبي أوفى و البراء 
  )هو( ه ضمير مستتر تقدير

  الحمر األهلية  نلقي  مفردة  نيئة ونضيجةً  4226  3
  باليمنونحن   4230  3

  مهاجرين
  جميعاً
  زائرةً

  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة
  مفردة

  بلغنا
  خرجنا
  قدمنا
  دخلت

  الناء في بلغنا
  الناء في خرجنا
  الناء في قدمنا

  أسماء بنت عميس
  يأتوني  4231  3

  إرساالً
  جملة فعلية
  مفردة

  رأيت
  يأتوني

  أبا موسى و أصحاب السفينة
  الواو في يأتوني

  )نت أ( ضمير مستتر تقديره   تدخل  مفردة  وحدك  4241  3
  )هو( ضمير مستتر تقديره   خرج  مفردة  معتمراً  4252  3
  )هو( ضمير مستتر تقديره   بنى  جملة اسمية  وهو حالل  4258  3
  جعفر  وقف  جملة اسمية  وهو قتيل  4260  3
  الهاء في وجدناه  وجدناه  شبه الجملة  لىفي القت  4261  3
  )هو( ضمير مستتر تقديره   قال  جملة اسمية  وعيناه تذرفان  4262  3
  رسول اهللا   جلس  جملة فعلية  يعرف فيه الحزن  4263  3
   بنا خيلناتعادى  4274  3

  وقد كفروا
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  انطلقنا
  تلقون

  الناء في انطلقنا
  الهاء في إليهم
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 لجزءا
رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  هو و من معه  سار  جملة فعلية  يصوم و يصومون  4276  3
  النبي   خرج  جملة اسمية  والناس مختلفون  4277  3
  )هي ( ضمير مستتر تقديره   تمر  مفردة  كتيبةً كتيبةً  4280  3
  على ناقته  4281  3

  وهو يقرأ
  شبه جملة
  جملة اسمية

  رأيت
  رأيت

  رسول اهللا 
  رسول اهللا 

  )هو( ضمير مستتر تقديره   دخل  جملة اسمية  وعلى رأسه المغفر  4286  3
  النبي   دخل  جملة اسمية  وحول البيت ستون وثالثمائة نصب  4287  3
  مردفاً  4289  3

  ومعه أسامة
  وراء الباب
  قائماً

  مفردة
  جملة اسمية

  ة ظرفيةشبه جمل
  مفردة

  أقبل
  دخل
  وجد
  وجد

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  بالالً
  بالالً

  يدخلون  4294  3
  أفواجاً

  جملة فعلية
  مفردة

  رأيت
  يدخلون

  الناس
  الواو في يدخلون

  حقاً  4302  3
  وأنا ابن ست أو سبع سنين

  وكانت علي بردة

  مفردة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جئتكم
  دمونيق

  قدموني

  التاء في جئتكم
  الياء في قدموني
  الياء في قدموني

  للبراء  قيل  جملة اسمية  وأنا أسمع  4316  3
  وهو يعلم  4326  3

  ثالث ثالثة
  جملة اسمية
  مفردة

  ادعى
  نزل

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  وهو نازل  4328  3
  كهيئة الغضبان

  جملة اسمية
  ومجرورشبه جملة جار

  )عند(شبه الجملة 
  أقبل

  النبي 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 

  الكاف في أجدكم  أجدكم  مفردة  ضالالً  4330  3
  الناء في يتركنا  يتركنا  جملة اسمية  وسيوفنا تقطر  4331  3
  )هو ( ضمير مستتر تقديره   بقي  مفردة  وحده  4337  3
  وإذا هو جالس  4341  3

  وقد اجتمع إليه الناس
  كيف

  لة اسميةجم
  جملة فعلية
  مفردة

  انتهى
  انتهى
  تقرأ

  الهاء في إليه
  الهاء في إليه
  )أنت ( ضمير مستتر تقديره 

  كيف  4345  3
  قائما و قاعدا

  مفردة
  مفردة

تقرا 
 )أقرأه(محذوف

  )أنت ( ضمير مستتر تقديره 
  محذوف

   منيخورسول   4346  3
  كيف

  جملة اسمية
  مفردة

  جئت
  قلت

  التاء في جئت
   قلتالتاء في
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  عليا  ابغض  جملة فعلية  وقد اغتسل  4350  3

  وأنا أمين من في السماء  4351  3
  رطبا

  جملة اسمية
  مفردة

  تأمنوني
  يتلون

  الياء في تأمنوني
  كتاب اهللا

  )أنت ( ر مستتر تقديره ضمي  امكث  مفردة  حراما  4352  3
  علي بن أبي طالب  قدم  مفردة  حاجا  4353  3

  أبو بكر  استخلف  جملة اسمية  والناس صالحون  4359  3

  الهاء في اشربه  اشربه  مفردة  حلوا  4378  3
  الناء في منا  اقرأ  مفردة  جميعا  4370  3
  الياء في أخذتني  أخذتني  جملة اسمية  وأنا أريد العمرة  4372  3

   كثيري بشٍرف  4373  3
  ومعه ثابت بن قيس

  وفي يد رسول اهللا قطعة جريد

  شبه جملة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  قدمها
  اقبل
  اقبل

  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  رسول اهللا 
  رسول اهللا 

3  4383  التاء في منعتك  منعتك  جملة اسمية   أعطيكوأنا أريد أن  

  كيف  4391  3
  وهو يقرأه
  وعليه خاتم

  مفردة
  سميةجملة ا

  جملة اسمية

  ترى
  اقرأ
  التفت

) أنت(ضمير مستتر تقديره 
  )أنا( ضمير مستتر تقديره 

  خباب
  محذوف  يدعو  مفردة  رجال رجال  4394  3
  جميعاً  4395  3

وأنا حائض  
  مفردة

  جملة اسمية
  يحل
  قدمت

  الهاء في منها
  التاء في قدمت

   قائم ورسول اهللا   4412  3
  يسير

  جملة اسمية
  جملة فعلية

  بلقأ
  قبلأ

) هو( ضمير مستتر تقديره 
   )هو( ضمير مستتر تقديره 

  المغرب والغشاء  صلى  مفردة  جميعا  4414  3
  وهو غضبان  4415  3

  حزينا
  جملة اسمية
  مفردة

  وافقته
  رجعت

  الهاء في وافقته
  التاء في رجعت
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 الجزء

رقم 

 الحديث

  

   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
 )شبه جملة /جملة/مفردة(

  

  عاملها

  

  صاحبها
  على غير معاد  4418  3

  وهو جالس
  قافال
  يبكيان

  وهو في مجلسه
  على ظهر بيت من بيوتناوأنا

  ساجدا
  فوجا فوجا
  يهرول

  وهو يبرق وجهه

  شبه جملة
  جملة اسمية
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية
  مفردة
  مفردة

  جملة فعلية
  جملة اسمية

  جمع
  قال
  توجه
  قعدا
  اسلم
  صليت
  خررت
  يتلقاني
  قام
  قال

  اهللا
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  )هو( ضمير مستتر تقديره 
  األلف في قعدا
  الهاء في عليه
  التاء في صليت
  التاء في خررت

  الناس
  عبيد اهللا
  رسول اهللا 

  أجيزواالواو في   أجيزوا  شبه جملة  بنحو  4431  3
  )هو( ضمير مستتر تقديره   يحدثنا  جملة اسمية  وهو صحيح  4437  3
  النبي   سمعت  جملة فعلية  يقول  4435  3
  وهو مسند  4440  3

  يقول
  جملة أسمية
  جملة فعلية

  صغتأ
  صغتأ

  إليهالهاء في 
  إليهالهاء في 

  إليهم  نظر  جملة اسمية  وهم صفوف  4448  3
  وبيده السواك  4449  3

   مسندة رسول اهللاوأنا
  ينظر

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  دخل
  دخل
  رايته

  عبدالرحمن
  الياء في علي
  الهاء في رايته

  )هو( ضمير مستتر تقديره   استن  جملة اسمية  وهو مستند  4450  3
3  4452  رسول اهللا   تيمم  جملة اسمية  شّغَوهو م  
  )هو(ضمير مستتر تقديره   دلُ  جملة اسمية   انظروأنا  4458  3
  وهو صحيح  4463  3

  ورأسه على فخذي
  وهو صحيح

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يقول
  نزل
  يحدثنا

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الهاء في به

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره   توفي  جملة اسمية  وهو ابن ثالث وستين  4466  3
  النبي   توفي  جملة اسمية  ودرعه مرهونة  4467  3
  الناء في خرجنا  خرجنا  مفردة  مهاجرين  4470  3
  التاء في وقعت  وقعت  مفردة  ساجدا  4476  3
  هللا  تجعل  جملة اسمية  وهو خلقك  4477  3
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  الواو في يقرؤون  يقرؤون  شبة جملة  بالعبرانية  4485  3
  التاء في قلت  تقل  جملة اسمية  وأنا يومئذ حديث السن  4495  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   مات  جملة اسمية  وهو يدعو من دون اهللا  4497  3
  الهاء في عليه  دخل  جملة اسمية  وهو يطعم  4503  3
  خاصة  4517  3

  عامة
  مفردة
  مفردة

  نزلت
  نزلت

  )في(الياء في 
  )لكم(الكاف في

  )عنها(الهاء في   قول  جملة اسمية  وهي حامل  4532  3
  االواو في قومو  قوموا  مفردة  نتينقا  4534  3
  وقد صلى  4535  3

  رجاال قياما
 ركابا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها

  جملة فعلية
  مفردة
  مفردة

  ينصرف
  صلوا
  صلوا

  اإلمام
  الواو في صلوا
  الواو في صلوا

  وهو فيها فاجر  4549  3
  وهو عليه غضبان

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  حلف
  لقي

  )هو (ضمير مستتر تقديره
  اهللا

  إحداهما  خرجت  جملة اسمية  وقد أنفذ  4551  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   جعلها  جملة اسمية  وأنا اقرب إليه  4555  3
  الواو في اقبلوا  اقبلوا  مفردة  منهزمين  4561  3
  الناء في غشينا  غشينا  جملة اسمية  ونحن في مصافنا  4562  3
  ماله  مثل  مفردة  شجاعا  4565  3
  الكاف في يردنكم  يردنكم  مفردة  اكفار  4566  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يمسح  شبه جملة  بيده  4572  3
   و أبو بكرالنبي   عادني  مفردة  ماشيين  4577  3
  رب العالمين  أتاهم  شبه جملة  في أدنى صورة  4581  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   جاءه  جملة اسمية  واةومعه الد  4594  3
  راقدا  4608  3

  ونونحن داخل
  مفردة

  جمة اسمية
  ثنى
  سقطت

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  قالةٌ

  )نحن(ضمير مستتر تقديره   نغزو  جملة اسمية  وليس معنا نساء  4615  3
  قوم  قتل  جملة اسمية  وهي في بطونهم  4620  3
  الواو في يسالون  لونأيس  مفردة  استهزاء  4622  3
  مالكاف في إليك شبه الجملة إليكم  مفردة  جميعا  4641  3
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  وأنت فيهم  4648  3
  وهم يستغفرون
  وهم يصدونه

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يعذبهم
  معذبهم
  يعذبهم

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الهاء في معذبهم
  الهاء في يعذبهم

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يقتل  مفردة  عمدامت  4650  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   ُأري  مفردة  مثل  4652  3
  الهاء في عليه  تصلي  جملة اسمية  وهو منافق  4672  3
  زيد بن ثابت  قال  جملة اسمية  وعمر عنده جالس  4679  3
  القرى  خذأ  جملة اسمية  وهي ظالمة  4686  3
  حقا  4701  3

  خضعاناً
  مفردة
  مفردة

  دناهوج
  ضربت

  الهاء في وجدناه
  المالئكة

  الياء في بي  مر  جملة اسمية  وأنا أصلي  4703  3
  )انا( ضمير مستتر تقديره   أقع  مفردة  ساجدا  4712  3
  النبي   )مع(شبه الجملة  جملة اسمية  وهو متكىء  4721  3
  )هي(ضمير مستتر تقديره   نزلت  جملة اسمية  ورسول اهللا مختف بمكة  4722  3
  سربا  4725  3

  عجبا
  قصصا
  بغير نول

  مفردة
  مفردة
  مفردة

  شبه جملة

  اتخذ
  اتخذ
  ارتدا
  حملوهم

  سبيله
  سبيله

  األلف في ارتدا
  الواو في حملوهم

  كهيئة كبش  4730  3
  وهم في غفلة

  شبه جملة
  جملة اسمية

  يؤتى
  قضي

  الموت
  األمر

  أسحم أدعج العينين  4745  3
  عظيم األليتين خدلج الساقين أحيمر

  لنعتعلى ا

  مفردة
  مفردة

  شبه جملة

  جاءت
  جاءت
  جاءت

  الهاء في به
  الهاء في به
  الهاء في به

  وهي مغلوبة  4753  3
  كيف
  بخيٍر

  جملة اسمية
  مفردة

  شبه جملة

  استأذن
  تجدينك
  محذوف

  عائشة
  )تجدينك (الكاف في 

  محذوف
  على الرجلين  4760  3

  على وجهه
  شبه جملة
  شبه جملة

  أمشاه
  يمشيه

  الهاء في أمشاه
  الهاء في يمشيه

  )هو(ضمير مستتر تقديره   قتل  مفردة  داًممتع  4765  3
  وهم قعود  4792  3

  يتحدثون
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  يرجع
  يرجع

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  بهاصاح

  منطلقا  4793  3
  داخلةً خارجةً

  مفردة
  مفردة

  خرج
  وضع

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  رجله

  كيف  4795  3
  راجعةً

  مفردة
  مفردة

  تخرجين
  انكفأت

  الياء في تخرجين
  )هي(ضمير مستتر تقديره 

  األلف في وثبا  وثبا  مفردة  مسرعين  4794  3
  اهللا  قدروا  جملة اسمية   جميعاً قبضتهواألرض  4811  3
  وقد غفر اهللا لك  4837  3

  جالساً
  جملة فعلية
  مفردة

  تصنع
  ىصلّ

  )أنت(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  وحيا  4855  3
  من وراء حجاب

  مفردة
  شبه الجملة

  يكلمه
  يكلمه

  اهللا
  اهللا

  القمر  انشق  جملة اسمية  صلى اهللا علية وسلمونحن مع النبي   4865  3
  وهو يثب  4875  3

  وهو يقول
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  ألححت
  خرج

  ربك
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  الناس  يحشر  شبه جملة  على قدمي  4896  3
  الكاف في تركوك  تركوك  مفردة  قائماً  4908  3
  الهاء في يطلقها  يطلقها  مفردة  طاهراً  4909  3
  سبيعة األسلمية  قتل  جملة اسمية  وهي حبلى  4913  3
  التاء في خرجت  خرجت  مفردة  حاجاً  4915  3
  رياء وسمعة  4919  3

  طبقاً
  مفردة
  مفردة

  يسجد
  يعود

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  ظهره

  ناًآقر  سمعنا  جملة فعلية  يهدي  4921  3
  النبي   سمعت  جملة اسمية  وهو يحدث  4925  3
  )أنا (ضمير مستتر تقديره   أتلقاها  شبه جملة  من فيه  4934  3
  اء في بعثتالت  بعثت  شبه جملة  كهاتين  4936  3
  وهو حافظ  4937  3

  وهو يتعاهده
  وهو عليه شديد

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يقرأ
  يقرأ
  يقرأ

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  الواو المحذوفة  تركبن  مفردة  طبقاً  4940  3
  ابعمر بن الخط  جاء  شبه جملة  في عشرين  4941  3
  كيف  4944  3

  يقرأ
  مفردة

  جملة فعلية
  سمعته
  سمعته

  الهاء في سمعته
  الهاء في سمعته

  النبي   سمع  جملة فعلية  يخطب  4942  3
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  الياء في يدركني  يدركني  مفردة  حياً  4953  3
  محمداً  رأيت  جملة فعلية  يصلي  4958  3
  نهر  أتيت  مفردة  مجوفا  4964  3
  )معنا ( الناء  في   تدِخل  جملة اسمية  ولنا أبناء مثله  4970  3
  )انت(ضمير مستتر تقديره   تفعل  مفردة  كيف  4986  3
  الهاء في اكتبوها  اكتبوها  شبه الجملة  بلسان قريش  4987  3
  جبريل  نيأأقر  شبه الجملة  على حرٍف  4991  3
  على حروف  4992  3

  على غير ما قرأت
  على سبعة أحرف

  شبه الجملة
  شبه الجملة
  شبه الجملة

  يقرأ
  ينهاأأقر

  أنزل

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  القرآن
  وإني لخارجةٌ ألعب  4993  3

  وأنا عنده
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  نزل
  نزلت

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
   النساءالبقرة و

  الهاء في يقرؤهن  يقرؤهن  مفردة  اثنين اثنين  4996  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يقرأ  جملة اسمية  وفرسه مربوطة عنده  5018  3
  مولياً  5030  3

  عن ظهر قلب
  مفردة

  شبه جملة
  رآه

  تقرؤهن
  الهاء في رآه

  )انت(ضمير مستتر تقديره 
  وأنا ابن عشر سنين  5035  3

  وقد قرأت المحكم
  ة اسميةجمل

  جملة فعلية
  توفي
  توفي

  رسول اهللا 
  رسول اهللا 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يقرأ  جملة اسمية  وهو يرجع  5047  3
  الهاء في رآه  رآه  جملة اسمية  وعليه وضر من صفرة  5072  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   مر  جملة اسمية  ومعه سارة  5084  3
  رسول اهللا   دخل  جملة اسمية  نارالبرمةٌ على و  5097  3
  الهاء في عليها  دخل  جملة اسمية  وعندها رجٌل  5102  3
  الناء في أملكناكها  أملكناكها  شبه الجملة  بما معك  5121  3
  الكاف في رأيتك  رأيتك  جملة فعلية  يجيء بك  5125  3
  وهي بنت ست سنين  5134  3

  وهي بنت تسع سنين
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  تزوجها
  بنى بها

   تزوجهاالهاء في
  الهاء في بها

3  5139  جها  جملة اسمية  وهي ثيبالهاء في زوجها  زو  
  النبي   توفي  جملة اسمية  وأنا ابن عشرين سنة  5166  3
  الواو في صلَّوا  صلَّوا  شبه جملة  على غير وضوء  5164  3
3  5179  هو(ضمير مستتر تقديره   يأتي  جملة اسمية  وهو صائم(  
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

3  5184  بها(الهاء في   استمتعت  جملة اسمية  وفيها عوج(  
  الياء في سترني   سترني   جملة اسمية  وأنا أنظر  5190  3
3  5192   المرأة  تصوم  جملة اسمية  وبعلها شاهد  
  المرأة  باتت  مفردة  مهاجرة  5194  3
  والناس معه   5197  3

  وقد تجلت الشمس
  جملة اسمية 
  جملة فعلية 

  صلى 
  انصرف 

  رسول اهللا 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  ونساء النبي يبكين   5203  3
  وهو في غرفٍة 

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  أصبحنا 
 ِعدص  

  )أصبحنا(الناء في 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )نحن(ضمير مستتر تقديره   نعزل   جملة اسمية   ن ينزل آوالقر  5208  3
  النبي    جاء   جملة اسمية  وعليه حفصة   5211  3
  الهاء في قبضه   قبضه   جملة اسمية    رأسه لبين نحري وسحري نإو  5217  3
  عبده أو أمته   يرى  جملة فعلية   تزني   5221  3
   من مال األرضوماله في   5224  3

  والنوى على رأسه 
  وعلى رأسي النوى 

  لة اسمية جم
  جملة اسمية 
  جملة اسمية 

  تزوجني 
  جئتُ 
  لقني 

  الزبير 
  التاء في جئت 
  الياء في لقيني 

  )هي(ضمير مستتر تقديره   خرجت   مفردة   حاجة   5233  3
 الضمير المستتر في شبه الجملة عندها  )عندها(شبه الجملة   جملة اسمية   وفي البيت مخنث   5235  3
  الرجُل  تي يأ  مفردة  طروقاً   5243  3
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   يمنعني   جملة اسمية   ورأسه على فخدي   5250  3
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   يفعل   مفردة  كيف   5259  3
  النبي   ىأت  جملة اسمية  وهو في المسجد  5270  3
   )هو(ضمير مستتر تقديره   يتبعها   جملة فعلية   يبكي   5281  3
  )إليه(الهاء في   أنظر   جملة فعلية   يطوف  5282  3
  مهاجرات  5288  3

  بالكالم 
  مفردة

  شبه جملة 
  جاءت 
  بايعهن

  المؤمنات 
  ) هو(ضمير مستتر تقديره 

  الهاء في بها   أتى   جملة اسمية  وهي في آخر رمق   5295  3
  التاء في بعثتُ   بعثتُ   شبه جملة   كهذه من هذه   5301  3
   في تالعنا الناء  تالعنا   جملة اسمية   وأنا شاهد  5309  3
  الهاء في أفتاها   أفتاها   مفردة  كيف   5319  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أفتاها  جملة اسمية   وهو أمير المدينة   5321  3
  مروان بن الحكم   أرسلت   مفردة  كئيبةً   5329  3
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  المسلم  أنفق  جملة اسمية  وهو يحتسبها  5351  3
  الناء في جاءنا  جاءنا  جملة فعلية  وقد أخذنا مضاجعنا  5361  3
  التاء في سمعته  سمعته  مفردة  عوداً و بدءاً  5384  3
  التاء في أكلته  أكلته  جملة اسمية   ينظر إلياهللا صلى اهللا عليه وسلمورسول   5391  3
  )أنا(ضمير مستتر تقديره   آكل  دةمفر  متكئاً  5398  3
  )أنا(ضمير مستتر تقديره   آكل  جملة اسمية  وأنا متكئ  8399  3
  التاء في أنكرتُ  أنكرتُ  جملة اسمية  وأنا أصلي  5401  3
  ورسول اهللا نازٌل أمامنا  5407  3

  والقوم محرمون
  وأنا غير محرم
  وأنا مشغول
  وقد مات
وهم حرم  
وهو محرم  

  جملة اسمية
  ميةجملة اس

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جالساً
  جالساً
  جالساً
  أبصروا
  جئتُ
  أكلهم
  أكلها

  .الضمير المستتر في اسم الفاعل ، جالساً
  

  .الضمير المستتر في اسم الفاعل ، جالساً
  

  .الضمير المستتر في اسم الفاعل ، جالساً
  الواو في أبصروا
  الهاء في به

   في أكلهمالهاء
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  يحتز  5408  3
  ولم يتوضأ

  جملة فعلية
  جملة فعلية

  رأى
  صلَّى

  النبي 
  )هو ( ضمير مستتر تقديره 

  الياء في رأيتني  رأيتني  مفردة  سابع سبعة  5412  3
  رسول اهللا   خرج  جملة فعلية  ولم يشبع  5414  3
3  5421  ه قائمنحن ( ستتر تقديره ضمير م  نأتي  جملة اسمية  وخباز(  
  يردفني  5425  3

  قد حازها
  جملة فعلية
  جملة فعلية

  خرج
  أقبل

  أبو طلحة
  صفية بنت حيي

  اآلية  استقرئ  جملة اسمية  وهي معي  5432  3
  رسول اهللا   أدعو  مفردة  خامس خمسة  5434  3
  طعام  أتاه  جملة اسمية  وعليه دباء  5435  3
  الليل  يتعقبون  مفردة  أثالثاً  5441  3
  رسول اهللا   توِفي  جملة فعلية  وقد شبعنا من األسودين  5442  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يمر  جملة اسمية  ونحن نأكل  5446  3
  النبي عليه الصالة والسالم  رأيت  جملة فعلية  يأكل الرطب بالقثاء  5447  3
  الهاء في أتيته  أتيته  جملة اسمية  وهو في أصحابه  5450  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   تعشَّ  جملة اسمية   قراءة اإلماموهو يسمع  5464  3

  )هو(ضمير مستتر تقديره   تخلف  جملة اسمية  وهو غير محرم  5490  3
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  وهم محرمون   5492  3
 متشوفين  

  جملة اسمية
  مفردة

  لجملة مع النبيشبه ا

  رأيتُ 
 الضمير المستتر في شبه الجملة مع

  الناس 
  الواو في القو  القو  جملة اسمية  وليس معنا مدى  5509  3
  الناء في ذبحنا   ذبحنا   جملة اسمية  ونحن بالمدينة   5511  3
  ) هو(ضمير مستتر تقديره   دخل   جملة اسمية    رابط دجاجةىوغالم من بني يحي  5514  3
  النبي   رأيت   جملة فعلية  يأكل دجاجاً   5517  3
  وهو غضبان  5518  3

  وهو يقسم 
  جملة اسمية
  جملة فعلية 

  وافقته
  وافقته

  الهاء في وافقته 
  الهاء في وافقته

  )هو(ضمير مستتر تقديره   جاء  جملة اسمية   وكلمه يدمى   5533  3
  الهاء في رأيته   رأيته   جملة فعلية   يسم شاةً   5542  3
  أبو بردة بن ينار   قام   جملة فعلية  وقد ذبح   5545  3
  الهاء في قذفتها  قذفتها   جملة اسمية  وأنا ساقيهم و أصغرهم   5600  3
  الناء في مررنا   مررنا   جملة فعلية  وقد عطش رسول اهللا    5607  3
  قائماً   5615  3

  وهو قائم
  مفردة

  جملة اسمية
  شرب 
  يشرب 

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ر تقديره ضمير مستت

  النبي   أرسلتُ   جملة اسمية   و هو واقفٌ   5618  3
  ومعه صاحب له   5621  3

  والرجل يحول الماء 
  جملة اسمية 
  جملة اسمية

  دخل 
  كرعنا 

  ) هو(ضمير مستتر تقديره 
  الناء في كرعنا 

  قدح النبي   رأيتُ   جملة اسمية  وكان قد انصدع   5638  3
3  5639   وقد حضرت العصر  

  يتفجر 
  جملة فعلية 
  جملة فعلية

  رأيتني 
  رأيتُ

  الياء في رأيتني 
  الماء 

  النبي   أتيت  جملة اسمية  وهو يدعوك  5647  3
  التاء في صبرت  صبرت  جملة اسمية   و لك الجنة  5652  3
  الهاء في إليه   أرسلت  جملة اسمية  وهو مع النبي عليه السالم  5655  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   دخل   جملة فعلية   يقوده  5656  3
  النبي   جاءني   جملة فعلية   يقودني   5659  3
  الياء في بي   مر  جملة اسمية  وأنا أوقد تحت القدر   5665  3
  )هو(ضمير مستتر تقديره   )تامة(كان   جملة اسمية  وأنا حي   5666  3
  النبي   حضر   جملة اسمية  وفي البيت رجاٌل   5669  3
  الهاء في أتيناه   أتيناه   لة اسمية جم  وهو يبني   5678  3
3  5674   وهو مستند  

  يقول 
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  سمعتُ 
  سمعتُ 

  النبي 
  النبي 
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

4  5676  علي(الياء في   دخل  جملة اسمية  وأنا مريض(  
  الرجَل  رأيت  جملة فعلية  يكدم  5685  4
4  5694  النبي    احتجم  جملة اسمية  وهو صائم  
  النبي    قبَل  جملة اسمية  وهو ميتٌ  5712  4
  )دخلت(التاء في   دخلتُ  جملة فعلية  و قد أعلَقَتْ  5713  4
  )كويت(التاء في   كويت  جملة اسمية  حي ورسول اهللا    5719  4
  بالمرأة  ٌأتيت  فعليةجملة   قد حمت  5724  4
  )المعوذتين( و)قل هو اهللا أحد (  نفث  مفردة  جميعاً  5748  4
  وهي حامل  5758  4

  كيف
  جملة اسمية
  مفردة

  أصاب
  أعزم

  )بطنها(الهاء في 
  )أنا(ضمير مستتر تقديره 

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يتردى  مفردة  خالداً مخلداً  5778  4
  )هو(ر تقديره ضمير مستت  جر  مفردة  خيالء  5783  4
  مشمراً  5786  4

  يمرون
  مفردة

  جملة فعلية
  خرج
  رأيتُ

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  الناس

  )هو(ضمير مستتر تقديره   جر  مفردة  بطراً  5788  4
  وأنا جالسة  5792  4

  وعنده أبو بكر
  وهو بالباب

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جاءت
  جاءت
  سمع

  امرأةٌ رفاعة القرظي
  رفاعة القرظيامرأة 

  خالد بن سعيد
  )هو(ضمير مستتر تقديره   توضأ  جملة اسمية  وعليه جبةٌ شأمية  5798  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   )التامة(كان   جملة اسمية  وهو عندي  5763  4
4  5809  رسول اهللا   أمشي  جملة اسمية  وعليه برد  
  ضمير المستتر في شبه الجملةال  )في حائط(شبه الجملة   جملة اسمية  وعليه خميصةٌ  5824  4
 والنساء ينصر بعضهن بعضا  5825  4

  ومعه ابنان
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جاء
  جاء

  رسول اهللا 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  وعليه ثوب أبيض  5827  4
  وهو نائم
  وقد استيقظ

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

  أتيت
  أتيت
  أتيته

  النبي  
  النبي  
  ) أتيته (الهاء في 

  )أتانا ( الناء في   أتانا  جملة اسمية  ونحن مع عتبة  5828  4
  )إلينا ( الناء في   كتب  جملة اسمية  ونحن بأذربيجان  5829  4
  الغضبة  رأيت  شبه جملة  في وجهه  5840  4
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  وأنا أريد  5843  4
  وهو يقول

  جملة اسمية
  جملة اسمية

  لبثت
  شعرتُ

  التاء في لبثت
  باألنصاري

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصلي  شبه جملة  في نعليه  5850  4
  جميعاً  5856  4

  جميعاً
  مفردة
  مفردة

  يحفهما
  ينعلهما

  )يحفهما ( الهاء في 
  )ينعلهما ( الهاء في 

  وهو في قبٍة حمراء  5859  4
  أخذ

  اس يبتدرونوالن

  جملة اسمية
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  أتيت
  رأيت
  أخذ

  النبي  
  بالالً

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )رآه ( الهاء في   رآه  مفردة  مولياً  5871  4
  يمشي  5884  4

  وفي عنقه السخاب
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  قام
  يمشي

  الحسن بن علي
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  بأربع  5887  4
  بثمان

  به جملةش
  شبه جملة

  تقبل
  تدبر

  )هي (ضمير مستتر تقديره 
  )هي (ضمير مستتر تقديره 

  رسول اهللا   قام  جملة فعلية  يصلي  5919  4
  )أنا (ضمير مستتر تقديره   لأرج  جملة اسمية  وأنا حائض  5925  4
  رسول اهللا   قدم  جملة فعلية  وقد سترت بقرام  5954  4
  رسول اهللا   أتى  جملة فعلية  وقد حمل  5966  4
  وعنده األقرع بن حابس  5997  4

  جالساً
  جملة اسمية
  مفردة

لقب  
 شبه الجملة عنده

  رسول اهللا 
  الضمير المستتر في شبه الجملة

  هذه  ترون  مفردة  طارحةً  5999  4
  )وجدته ( الهاء في   وجدته  مفردة  مكتوباً  6003  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يأتي  شبه جملة  بوجه  6058  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يصبح  جملة فعلية  وقد ستره  6069  4
  مستجمعاً  6092  4

  ضاحكاً
  مفردة
  مفردة

  رأيت
  رأيت

  النبي 
  النبي 

  رسول اهللا   أمشي  جملة اسمية  وعليه برد نجراني  6088  4
  وهو يخطب  6093  4

  والنبي يخطب
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  جاء
  قام

  النبي  
  ذلك الرجل

  )أتيته(الهاء في   أتيته  جملة اسمية  وهو في أصحابه  6100  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   قضى  جملة اسمية  وفينا رجٌل له رأي  6127  4
  )رآني(الياء في   رآني  مفردة  شاحباً  6148  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   صلى  مفردة  ملتحفاً  6158  4



 165

  
  
 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  )وجده(الهاء في   وجده  جملة فعلية  يلعب  6173  4
  )وضعه ( الهاء في   وضعه  جملة اسمية  وأبو أسيد جالس  6191  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   مات  مفردة  صغيراً  6194  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   حضر  جملة اسمية  وهو في بيتنا  6203  4
  النبي   جاءه  جملة فعلية  يتبعه  6204  4
   هذه البحرةأهلولقد اصطلح   6207  4

  منصورين غانمين
  عهم أسارةمو

  جملة فعلية
  مفردة

  جملة اسمية

  جاء
  قفل
  قفل

  اهللا
  أصحابه و$ رسول اهللا

   وأصحابه$رسول اهللا 
  وأعجبه حسنها  6228  4

  والفضل ينظر
  جملة فعلية
  جملة اسمية

  ينظر
  التفت

  )هو(ديره ضمير مستتر تق
  النبي  

  عمر بن الخطاب  عرفها  جملة اسمية  وهو في المجلس  6240  4
  )أدركناها ( الهاء في   دركناهاأ  جملة فعلية  تسير  6259  4
  طلحة بن عبيد اهللا  قام  جملة فعلية  يهرول  6263  4
  رسول اهللا    رأيت  مفردة   محتبياً  6272  4
  النبي    قبض  جملة اسمية   ختينوأنا  6300  4
  موقناً  6306  4

  وهو موقن
  مفردة

  جملة اسمية
  قالها
  قالها

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

   تحت جبل قاعدكأنه  6308  4
على أنفهكذباب مر   

  جملة اسمية
  شبه جملة

  يرى
  يرى

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  )حدثهم(الهاء في   محدثه  جملة اسمية  وهم يشتهونه  6337  4
  وهو صحيح  6348  4

  ورأسه على فخذي
  وهو صحيح

  جملة اسمية
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يقول
  نزل
  يحدثنا

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )به(الهاء في 

  )يحدثنا(الناء في 
   وقاصأبيسعد بن   رأى  جملة فعلية  يوتر  6356  4
  )نحن(ضمير مستتر تقديره   نصلي  مفردة  كيف  6357  4
  النبي    رأيت  جملة فعلية  وجد  6394  4
  خطاياه  حطت  جملة اسمية  وإن كانت مثل زبد البحِر  6405  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يسألهم  جملة اسمية  وهو اعلم  6408  4
  عبداهللا  خرج  جملة اسمية  وهو اخذٌ بيده  6411  4
  النبي    سمعت  جملة فعلية  يقول  6415  4
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثلحالا

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  وقد نشر الرجالن ثوبهما  6506  4
  وقد انصرف الرجل
  وهو يليط حوضه

  أكلتهموقد رفع أحدكم 

  جملة فعلية
  جملة فعلية
  جملة اسمية
  جملة فعلية

لتقومن  
لتقومن  
لتقومن  
لتقومن  

  الساعة
  الساعة
  الساعة
  ةالساع

  )هو(ضمير مستتر تقديره   يخرج  مفردة  كبواً  6571  4
  الرجل  أقبل  مفردة  مسرعاً  6607  4
  عن مسألة  6622  4

  من غير مسألة
  شبه جملة
  شبه جملة

  أوتيتها
  أوتيتها

  )أوتيتها(التاء في 
  )أوتيتها(التاء في 

  يحمله  6636  4
  رعيتَ

  جملة فعلية
  جملة فعلية

  جاء
  جاء

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )بها(الهاء في 

  النبي   سمعت  مفردة  ذاكراً  6647  4
  ناسياً  6669  4

  وهو صائم
  مفردة

  جملة اسمية
  أكل
  أكل

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  )هو(ضمير مستتر تقديره 

  الهاء في وافقته  وافقته  جملة اسمية  وهو غضبان  6678  4
  الهاء في رآه  رآه  جملة فعلية  يمشي  6702  4
   و أبو بكر رسول اهللا  عادني  جملة اسمية  شيانوهما ما  6723  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   مات  جملة اسمية  وعليه دين  6731  4
  معاذ بن جبل  أتانا  مفردة  معلماً  6734  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   والى  شبه جملة  ن مواليهإذبغير   6755  4
   بن زيد وزيداًأسامة  رأى  جملة اسمية  وعليهما قطيفةٌ  6771  4
  بالنعيمان او ابن النعيمان  جيء  مفردة  شاربا  6774  4
  بنعيمان أو بابن نعيمان  أوتي  جملة اسمية  وهو سكران  6775  4
  محذوف  محذوف  مفردة  فصاعدا  6789  4
  رسول اهللا   أتى  جملة اسمية  وهو في المسجد  6815  4
  اليهودي  رأيت  جملة فعلية  أجنأ عليها  6819  4
  متمكناً  6830  4

  جالساً
  مقبالً

  مفردة
  مفردة
  مفردة

  قلت
  أجد
  رأيته

  )قلتُ(التاء في 
  سعيد بن زيد
  الهاء في رأيته

4  6835  النبي   جاء  جملة اسمية  وهو جالس  
  )أبيت( التاء في   أبيت  جملة فعلية  يطعمني  6851  4
  )اشتروا(الواو في   اشتروا  مفردة  زافاًِج  6852  4
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   في الحديث الواردةالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  )شهدت(التاء في   شهدت  جملة اسمية  وأنا أبن خمسة عشرة سنة  6554  4
  مملوكه  قذف  جملة اسمية  وهو بريء  6858  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   قتل  مفردة  غيلة  6896  4
  أحدهم  وجدوا  مفردة  قتيالً  6898  4
  يتشحط  6899  4

  
  اًجميع

  جملة فعلية
  
  مفردة

) بصاحبهم(شبه الجملة
المتضمن معنى 

  استقر

  ماتوا

  صاحبهم
  
  )ماتوا(الواو في 

  )أقبلتُ(التاء في   أقبلت  جملة اسمية  عي رجالنمو  6923  4
  وهي كارهة  6969  4

  وهي كارهة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  يزوجها
  أنكحها

  )يزوجها(الهاء في 
  )انكحها(الهاء في 

  المنامفي   6993  4
  في اليقظة

  شبه جملة
  شبه جملة

  رآني
  سيراني

  )رآني(الياء في 
  )سيراني(الياء في 

  عبداهللا  يموت  جملة اسمية  وهو آخذُ بالعروة الوثقى  7010  4
  قوم  استمع  جملة اسمية  وهم كارهون  7042  4
  الناس  أرى  جملة فعلية  يتكففون  7046  4
  النبي   استيقظ  مفردة  محمراً وجهه  7059  4
  الهاء في تدركهم  تدركهم  جملة اسمية  وهم أحياء  7066  4
  أحدكم  مر  جملة اسمية  ومعه نبٌل  7075  4
  الكاف في يدركك  يدركك  جملة اسمية  وأنا على ذلك  7084  4
  منتبراً  7086  4

  مثل
  مفردة
  مفردة

  تراه
  يبقى

  الهاء في تراه
  أثرها

  الجنة  بشره  جملة اسمية  ومعها بالء  7097  4
  الواو في بعثوا  بعثوا  شبه جملة  لى أعمالهمع  7108  4
  الهاء في عليه  دخلنا  جملة اسمية  وهو جالس  7112  4
  رجل  يخرج  جملة فعلية  يسوق  7117  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   يموت  جملة اسمية  وهو غاش لهم  7151  4
  حكم  يقضين  جملة اسمية  وهو غضبان  7158  4
  )جاءك(الكاف في   جاءك  جملة اسمية  وأنت غير مشرف  7163  4
  )لنا ( الناء في   قال  جملة اسمية  ونحن في مجلس  7212  4
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 الجزء

رقم 
 الحديث

  
   الواردة في الحديثالحال

  نوعها
  )شبه جملة /جملة/مفردة(

  
  عاملها

  
  صاحبها

  كفافاً  7218  4
  حيا و ال ميتاً

  مفردة
  مفردة

  نجوت
  أتحملها

  )نجوت(التاء في 
  )أنا(تقديره ضمير مستتر 

  الناس  بايعه  مفردة  عامة  7219  4
  الواو في انطلقوا  انطلقوا  شبه جملة  على مهلهم  7282  4
  كيف  7285  4

  وقد قال رسول اهللا
  مفردة

  جملة فعلية
  تقاتل
  تقاتل

  الناس
  )انت(ضمير مستتر تقديره 

  النبي    جاءت  جملة اسمية  وهو نائم  7281  4
  والناس قيام  7287  4

   تصليوهي قائمة
  جملة اسمية
  جملة اسمية

  خسفت
  خسفت

  الشمس
  الشمس

   )علي( الياء في   عرضت  جملة اسمية  وأنا أصلي  7294  4
  النبي   سمعت  جملة اسمية  يقول  7307  4
  الياء في رأيتني  رأيتني  جملة فعلية  مغشياً عليه  7324  4
  )نحن(ضمير مستتر تقديره   نشرع  مفردة  جميعاً  7339  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   أري  مفردة  في معرسهوهو   7345  4
  )هو(ضمير مستتر تقديره   كتب  جملة اسمية  وهو يكتب  7404  4
  يمشي  7405  4

  هرولة
  جملة فعلية
  مفردة

  أتاني
  أتيته

  )هو(ضمير مستتر تقديره 
  التاء في أتيته

  النبي   رأيت  جملة فعلية  ضحك  7415  4
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  فهرس المحتويات
  

  رقم الصفحة الموضوع
 

  أ اإلقرار
 

  ب شكر وعرفان
 

  ج المخلص باللغة العربية
 

  هـ اإلنجليزيةالملخص باللغة 
 

  ز مقدمة
 

  32-3 الحال المفردة: الفصل األول 
 

  3 مفهوم الحال وعالقته بالمنصوبات: المبحث األول 
 

  3 مفهوم الحال: أوًال 
 

  4 حال بالمنصوباتعالقة ال: ثانيًا 
 

  7 الحال المشتقة والحال الجامدة: المبحث الثاني 
 

  7 الحال المشتقة : أوال
 

  7 الحال الجامدة : ثانيًا 
 

  11 الجانب التطبيقي: ثالثًا 
 

  16 الحال المؤسسة والحال المؤآدة: المبحث الثالث 
 

  16 )ة ينالمب( الحال المؤسسة  : أوال
 

  16 مؤآدةالحال ال: ثانيًا 
 

  18 الجانب التطبيقي: ثالثًا 
 

  21 الحال الحقيقية والحال السببية: المبحث الرابع 
 

  21 حقيقية : أوال
 

  21 سببية: ثانيًا 
 

  22 الجانب التطبيقي: ثالثًا 
 

  23 الحال من حيث الزمن: المبحث الخامس 
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  رقم الصفحة  الموضوع
  

  23 الحال من حيث الزمن : أوال
 

  24 الجانب التطبيقي: يُا ثان
 

  26 وقوع المصدر حاًال: المبحث السادس 
 

  26 وقوع المصدر حاًال : أوال
 

  28 الجانب التطبيقي: ثانيُا 
 

  29 تعدد الحال: المبحث السابع 
 

  29  المتداخلةأو المترادفة أوالحال المتعددة  : أوال
 

  31 الجانب التطبيقي: ثانيُا 
 

  51-34 الجملة الحالية : الفصل الثاني 
 

  34 مفهوم الجملة الحالية وصورها وشروطها: المبحث األول 
 

  36 الرابط في الجملة الحالية  : أوال: المبحث الثاني 
 

  36  الضمير -1
 

  37  الواو-2
 

  38 وجوب ربط الجملة الحالية بالواو : ثانيًا 
 

  39 امتناع الربط بالواو: ثالثًا 
 

  41 وقوع الفعل الماضي حاًال : المبحث الثالث 
 

  43 الجانب التطبيقي: المبحث الرابع 
 

  70-53 صاحب الحال: الفصل الثالث 
 

  53 حكمه اإلعرابي,  تعريفه أنماط, مفهومه : أوًال : المبحث األول 
 

  55 ثانيًا الجانب التطبيقي
 

  57 كير صاحب الحال نت: المبحث الثاني 
 

  57 مسوغات تنكيره: أوًال 
 

  62 الجانب التطبيقي: ثانيًا 
 



 171

  رقم الصفحة  الموضوع

  64 ترتيب الحال مع صاحبها  : أوال: المبحث الثالث 
 

  68 الجانب التطبيقي: ثانيًا 
 

     94 -72 العامل في الحال: الفصل الرابع 
 

  72  أنواع عامل الحال : أوال : المبحث األول 
  

  74 التطبيقيالجانب : ثانيًا 
 

  87 ترتيب الحال مع عاملها: المبحث الثاني 
 

  78 جواز تقدمها وتأخرها  : أوال
 

  79 تقدم الحال وجوبًا على عاملها : ثانيًا 
 

  79 تأخر الحال وجوبًا: ثالثًا 
 

  82 الجانب التطبيقي: رابعًا 
 

  86 الحذف : المبحث الثالث 
 

  86 حذف عامل الحال : أوًال 
 

  88  حذف صاحب الحال: يًا ثان
  

  89 حذف الحال: ًا ثالث
 

  91 الجانب التطبيقي: رابعًا 
 

  95 الخاتمة
 

  99 قائمة المصادر والمراجع
 

  108 الفهارس
 

  109 فهرس اآليات القرآنية
 

  113 فهرس األحاديث النبوية الشريفة
 

  118 فهرس األشعار
 

  119 ملحق باألحوال الواردة في صحيح البخاري
 

  169 فهرس المحتويات
 

 


