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فلا ف يفانحو فانربي فآراا فانحولا فيه فاحل
 

 لؤي حاتم عبدهللا . م. م
 القانونجامعة تكريت / كلية 

 
  بسن اهلل الرمحن الرحين

 : المقدمة
وجػاـز أعداهػه ، وناصب أحبابه في عليػين، وخافض الكافرين، الحمد هلل رافع المؤمنين

مرسلين محمػد بػن عبػد اهلل صػلى اهلل والصالة والسالـ على أفضل االنبياء وال، بعدله في سجيل
 :عليه وسلم تسليماً  كثيراً  الى يـو اللقاء والدين وبعد

إذ تنػػػػاولول بالبحػػػػ  ، فقػػػد حضػػػػي مواػػػوع الحػػػػاؿ با عمػػػػاـ كبيػػػر لػػػػد  علمػػػػاء النحػػػو
واخعلفػػم مػػها بمم فػػي ، وأواػػحوا مػػايجوز منمػػا ومػػا ال يجػػوز، ووقفػػوا علػػى مسػػاهله، والدراسػػ 

لهلك قمم ببح  بعض الجوانب فيه وشػعرت ، أالبواب النحوي  الممم ويعد الحاؿ من . ذلك
معبعػاً  المػنما الوصػفي فػي ، وبػدأت أبحػ  فيػه، فاسػععنم بػاهلل وتوكلػم عليػه، بأ ميعه واتساعه

 . تناوؿ مساهله وتوايحما
وقسػمعه علػى أربعػ  . وبدأت البح  بعوطئػ  تناولػم فيمػا معنػى الحػاؿ لصػ  واصػ الحا ً 

في المبح  إالوؿ عن تعريفه وتنكيرل وفصلم الحدي  عن أنواع الحاؿ العػي  تحدثم، مباح 
ثػػػم انعقلػػػم إلػػػى . وسػػػجلم رد العلمػػػاء علػػػى مػػػن أعػػػرب الضػػػمير حػػػااًل ً ، وردت بلفػػػل المعرفػػػ 

وخصصػعه للحػدي  عػػن نػوع المصػدر حػااًل وتكلمػػم عػن مػها ب العلمػاء فػػي ، المبحػ  الثػاني
أمػا المبحػ  الثالػ  فانعقلػم فيػه إلػى ، القياس والسػماع  المصدر المنكر الواقع حااًلً  من حي

وبينم مسوغات مجيء الحاؿ من النكرة ، الحدي  عن صاحب الحاؿ من حي  تعريفه وتنكيرل
، فػي الحػدي  أوال ً  وت رقم في المبح  الرابع الى مساهل ممم  في العقديم والعػأخير وشػرعم

حػدي  عػن تقػديم الحػاؿ علػى عاملمػا ب ػكل ثم انعقلػم إلػى ال، عن تقديم الحاؿ على صاحبما
 . ثم انميم البح  بخاتم  خلصم فيما إلى النقاط الرهيس  العي ذكرت في  ها البح . مفصل
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يوَمَ الَينَفعُ هَا ُُُُُُُُُُُُُ ََالَ  ) وأف ينفعني به، واهلل اسأؿ أف يكوف عملي  ها خالًصا لوجمه الكريم

  .والحمد هلل رب العالمين ٜٛ - ٛٛ: ال عراء( يِنبنَوُنَ إِالاَ هنَ أتَىَ اللَهَ بِقَلبِ سَل

 
 :  ئةتوط

 (ٔ)ي لق الحاؿ لص ً  على معنيين
 الوقت الذي انت فيه: إالول
 ماعميه إالنسان من خير او شر : الثاني

فقػاؿ ، وقد علل بعض النحويين تسمي  الحاؿ بمها إالسم ان القاً  مػن  ػهين المعنيػين
ألنه ال يجوز أف يكوف اسػم الفاعػل فيمػا إال لمػا انػم  ي حاالً ابن يعيش والزمخ ري ))وإنما سم

إذ ، وال لما لم يأت من األفعاؿ، ت اوؿ الوقم أـ قصر واليجوز أف يكوف لما مضى وانق ع، فيه
 (ٕ)الحاؿ إنما  يئ  الفاعل او المفعوؿ وصفعه في وقم ذلك الفعل((

يء عمػػػا كػػػاف عليػػػه والمجاشػػػعي يقػػػوؿ ))إٌفَ  أصػػػل الحػػػاؿ مػػػادؿ علػػػى انقػػػالب ال ػػػ
النمػا طػين ، إذا انقلب عما كاف عليه ولمها قيل للحمػأة حػاؿ، واشعقاقما من حاؿ ال يء يحوؿ

 . (ٖ)انقلب عما كاف عليه(( 
))وألفما منقلب  عن واو لقولمم في جمعما أحواؿ وفي تصصير ا حويلػ  واشػعقاقما مػن  ػها الػن  

ر كػػحػػاؿ فػػالف حسػػن  وحسػػن فمػػن ذ : يقػػاؿ، والحػػاؿ يػػهكر ويؤنػػ . (ٗ)العحػػوؿ و ػػو العفعػػل(( 
 . (ٙ)قاؿ ال اعر،  وقد يؤن  لفظما فيقاؿ حال(٘)نثما جمعه حااًلتأومن  الً احو أ هالحاؿ جمع

 مػػػػاف فػػػػي القػػػػـو حاتِ ألػػػػو   علػػػػى حالػػػػ
 

 اػػػنم بػػػه نفػػػُ  حػػػاتم علػػػى جػػػودل 
 

 (ٚ)بن مالك بقوله اوالحاؿ من حي  إالص الح عرفما 
 منعصػػػػػػػب،  لضػػػػػػػف، الحػػػػػػػاؿ وصػػػػػػػ 

 

 اذ ػػػػػػػػب اً م فػػػػػػػػي حػػػػػػػػاؿ كفػػػػػػػػردمفمػػػػػػػػ 
 

 . (ٛ)وعرفما ابن   اـ في شرح ق ر الند 
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له ضػوالثػاني ف، ف يكػوف وصػفا ً أاحػد ا ، عمػا اصػبحم فيػه ثالثػ  شػروط ةعبار : الحاؿ
 ا((وذلك ))اربم الل  مكعوفً ، ف يكوف صالحاً  للوقوع في جواب كي أوالثال  

: عصػب( فقػاؿ ابػن   ػاـدخػاؿ الحكػم فػي الحػد بقولػه )منإولكن اخه عن ابػن مالػك 
 . (ٜ)والعصور معوق  على الحد(، والحكم فرع العصور، الف النصب حكم، )وفي  ها الحد نظر

 . (ٓٔ)في قوله منصب تعري  لل يء بحكمه: شمونيوقاؿ إأل
او نيػ  مفسػر لمػا ابمػم مػػن   ػو كػل اسػم او مػا و فػػي تقػديرل منصػوب لفظػاً ))وقػاؿ ابػن عصػفور 

 . (ٔٔ)  و  عليه الكالـ((الميئات او مؤكد لما ان
 

فادلبوثفإالآ 
فتربيف فآتحكريه

))مه ب جممور النحويين أف الحاؿ ال تكوف إال نكرة وأف ماورد منما معرفاً لفظاً فمو 
 . (ٕٔ)جاءوا الجماء الصفير((: كقولمم  ، منّكر معنىً 
ولو جػاز ذلػك . فعلعب  بالنكرة، )ال يجوز للمعرف  أف تكوف حااًل كما تكوف النكرة: قاؿ سيبويه

و ػها كػالـ خبيػ  يواػع فػي . إذا كػاف عبػداهلل اسػمه الػهي يعػرؼ بػه،  ها أخوؾ عبَداهلل: لقلم
 . (ٖٔ)غير مواعه(
فال يجوز أف ، و تصنى غناءل، )واعلم أّف من المصادر مصادر تقع في مواع الحاؿ: وقاؿ المبِّرِد
ألنمػػا لػػو كانػػم معرفػػ  ، حػػاؿ نكػػرةوإنمػػا كانػػم ال. (ٗٔ)ألّف الحػػاؿ التكػػوف معرفػػ (، تكػػوف معرفػػ 
 . اربم زيدا الراكب: بالنعم في مثل قولك، اللعبسم

: انػػه يجػػوز تعريػػ  الحػػاؿ م لقػػا بػػال تأويػػل فاجػػازوا (ٙٔ)والبصػػداديوف  (٘ٔ)وزعػػم يػػون  
فقػالوا إف تمخضػم الحػاؿ معنػى ال ػرط صػف تعريفمػا  (ٚٔ)فٌ ٌ ؿ الكوفيوف . جاء زيد الراكب

صػف مجيئمػا ، )فالمحسػن والمسػيء( حػاالف، حسػن أفضػل منػه المسػيءنحو عبد اهلل الم، لفظاً 
فػػػلف لػػػم ، عبػػػد اهلل إذا أحسػػػن أفضػػػل منػػػه إذا أسػػػاء: إذ العقريػػػر، بلفػػػل المعرفػػػ  لعأولمػػػا بال ػػػرط
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إذ ال ، جػاء زيػد الراكػب: فػال يجػوز، تعضمن الحاؿ معنى ال رط لم يصف مجيئما بلفل المعرفػ 
 . جاء زيد إف ركب: يصف

  .ؿ العي وردت بلفل المعرف أنواع الحا
 -: قسامأتنقسم الحال الواردة بمفظ المعرفة عمى ثالثة 

 -: األتيااف  وعلى النحو إلاؿ او بأويكوف معرفا ب -: المصدر -(ٔ)
 .  (18)نحو قول لبيد: ألبالمعرف  -أ

 د اهفارسػػػػػػػػػػػػلما العػػػػػػػػػػػػراؾ ولػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػ
 

 ولػػػػػػم ي ػػػػػػفق علػػػػػػى نصػػػػػػ  الػػػػػػدخاؿ 
 

فػي   ػها أالتسػاعجػاز  وإنما): عيشيوقاؿ ابن  –(ٜٔ)كاً (اععرا : قاؿ كأنه): ويهيبقاؿ س
ولػػػو صػػػرحم ، الصػػػفات تكػػػوف أفحقيقػػػ  الحػػػاؿ  إذ، ف لفظمػػػا لػػػي  بلفػػػل الحػػػاؿأل، المصػػػادر

لوجود  زيد القاهم ءوال جا، رك عالمع أرسلما: لم تقل العرب، ل  والالـاألبالصف  لم يجز دخوؿ 
 . (ٕٓ)((لفل الحاؿ

 (26)الشماخحو قول ن -: المعرف بإالضافة –ب 

 اضيضػػػػػػػػػػمقباتعنػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػليم قضػػػػػػػػػػما 
 

 تمسػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػولي بػػػػػػػػػػالبقيع سػػػػػػػػػػبالما 
 

مػنمم مػن ينصػبه علػى كػل : وقد اسػععمل علػى اػربين، )فقضما( منصوب على الحاؿ 
)بعػػض العػػرب يجعػػل قضػػمم : قػػاؿ سػػيبويه، ومػػنمم مػػن يجعػػل قضػػما تابعػػا مؤكػػدا لمػػا قبلػػه، حػػاؿ

 . (ٕٕ)يجريه على الوجول(، بمنزل  كلمم
: والمعنػى، عاهػدا أو راجعػا: أي، رجع عػودل علػى بدهػه: ن المعروؼ بلالااف  قولمموم

جاء : وقولمم. طلبعه مجعمدا أو م يقاً : أي، وطاقعي، وقولمم طلبعه جمدي. رجع آخرل على أوله
 . وحدل أي معوحدا أو منفردا

أف  (ٕٗ)ز المبردوأجا. أف وحدل حاؿ من الفاعل (ٖٕ)فمه ب سيبويه، رأيم زيداً وحدل: إذا قلم
ألنمػم إذا أرادوا ، يععػين كونػه حػااًل مػن المفعػوؿ: (ٕ٘)وقاؿ ابػن طلحػ  . يكوف حااًل من المفعوؿ

 رأيم زيدا وحدي : قالوا، الفاعل
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 :سيبويه لسببينمه ب  (ٕٙ)ورجف بعضمم 
الف المجرور  نا نكرة بال ، تدؿ على انه حاؿ من الفاعل، مررت برجل وحدل: صح  قولمم .ٔ

 . مسوغ
بانه يجوز مجيء الحاؿ  (ٕٚ)ورد عليه، ف المصادر في الصالب إنما تجيء أحواالً من الفاعلإ .ٕ

والػػهي يظمػػر لػػي أف : مػػن النكػػرة بػػال مسػػوغ ويجػػوز وقػػوع المصػػدر حػػااًل مػػن غيػػر الفاعػػل
كمػا . تمامػا، وذلك لصح  مجػيء الحػاؿ مػن الفاعػل أو المفعػوؿ، الصحيف  و قوؿ المبرد

 . لقيم زيدا راكبا: تقوؿ
 . )عندل( بمنزل ب على الظرفي  فمو و وحدل منص أف إلى (ٕٛ)يون   زعمو 
 . مثل المصدر بلالااف  أوؿ أالجامد غير المصدر حااًل ويكوف معرفا ب أالسميقع : غير المصدر

 :  لأالمعرف ب –أ 
رحمػه  –الخليػل  زعػم): قاؿ سيبويه، العراؾ وأرسلما، نحو قولمم جاءوا الجماء الصفير

ل  و ػػها جُعػػ، لػػ  والػػالـاأللػػ  والػػالـ وتكلمػػوا بػػه علػػى نيػػ  مػػا التدخلػػه األادخلػػو ا  مػػمأن –اهلل 
جميعػػػا( ومػػػا ورد معرفػػػا لفظػػػا فمػػػو منكػػػر : أي، ومػػػررت بمػػػم طػػػرا،  اطبػػػققولػػػك مػػػررت بمػػػم ك

 . (ٜٕ)معنى
، (مرتين)ادخلوا : فػ )أؿ( زاهدة عند بعضمم والمعنى، وؿفاألوؿ األومنه قولمم ادخلوا 

 . ال ينقاس عند البصريينو ها ونحول 
 :  المعرف بإالضافة -ب

)و هل األسماء : قاؿ الراى: أربععمم إلى الع رة أو، جاء الرجاؿ ثالثعمم: نحو قولمم
لوقوعمػا موقػع ، منصوب  عند ا ل الحجاز على الحاؿ –الثماني  إذا أايفم إلى امير ما تقدـ 

ما قبلما في األعػراب علػى إنمػا توكيػد لػه(  وبنو تميم يعبعونما، أي مجعمعين في المجيء، النكرة
(ٖٓ) . 

فمػػػه ب : وقػػػد اخعلػػػ  فػػػي إعػػػراب )فػػػال( علػػػى أقػػػواؿ، كلمعػػػه فػػػال إلػػػى فػػػي: اوقػػػالو 
 . م افما: أي، الواع مواع الحاؿ، أي م افم ، إلى انه اسم واع مواع المصدر( ٖٔ)سيبويه
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)وال : لىحػهؼ الجػار فنصػب كقولػه تعػا، مػن فيػه إلػى فػي: ومه ب األخفش أف أصػله
 . (ٖٖ)اي على )عقدة( بالماء (ٕٖ)تعزموا عقدة النكاح(

 :  لجنسعمم ا -3
جػػاءت الخيػػل : قػػوؿ العػػرب، ))ومػػن وقػػوع الحػػاؿ معرفػػ  مؤولػػ  بنكػػرة: قػػاؿ ابػػن مالػػك

 . (ٖٗ)جاءت الخيل معبددة((: للعأويل بنكرة كأنمم قالوا، علم جن  وقع حاالً : فبداد، بداداً 
 االا الضمير ح أعربالرد عمى من 

منصػػوبا علػػى الحػػاؿ مػػن  إيا ػػا ػػو  فػػلذا: ( فػػي قػػولممإيا ػػا)(ٖ٘)جعػػل بعػػض النحػػويين 
فانفصػل الضػمير ، ثػم حػهؼ المضػاؼ،  ػو ثابػم فػلذا: صػلاألو ، الضمير في الخبػر المحػهوؼ

 إامارحسن لما على  باأوال   قضي: كما قالوا،  ابهيوانعصب في اللفل على الحاؿ على سبيل الن
 . )مثل(

وقػولمم  –(ٖٙ)اعنػي انعصػاب الضػمير علػى الحػاؿ(، )و ػو وجػه غريػب:  ػاـقاؿ ابن  
 .  ها رجل اخو زيد: الخليل إجازة ها مبني على 

،  ها رجل اخو زيد: انه يجوز اف يقوؿ الرجل –رحمه اهلل –)زعم الخليل : قاؿ سيبويه
ولػو جػػاز ، رار  اػالااليجػوز إال فػي مواػػع ، اذا اردت اف ت ػبمه بػاخي زيػػد و ػها قبػيف اػػعي 

 . (ٖٚ)(تريد مثل ال ويل،  ها قصير ال ويل:  ها لقلم
فيػه علػى   النػه ال داللػ، فػي شػيء الً ار لم يقػع احػو مضم)اف ال: وقاؿ ابو علي النحوي

، يػد حسػنبز مػروري : ال تػر  انمػم لػم يجيػزواا، عليػه  كمػا فػي الفػاظ المصػادر داللػ،  لفل الفعل
 . (ٖٛ)على لفل الفعل فيه  الف  و ال دالل. ير كاف  و امير مرو   فوا، قبيف وٍ و و بعمر 

 

فادلبـوثفانثلان 
فآق عفادلصدافحلاالاف

 -: حكم وقوع المصدر المؤول حاالً  -أوالً 
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الف العرب ، ال يجوز اف تقع حاالً  ذ ب سيبويه الى أف )اف والفعل( اف قدرت بمصدر
سػعقبل ال يكػوف حػااًل والم ، والف اف لالسػعقباؿ، مجر  المعارؼ في بػاب إالخبػار بكػاف اجرتما

 -: وخرج عليه قوله. (ٜٖ)واجازل ابن جني 
 وقػػػػػػػػػػػػػالوا لمػػػػػػػػػػػػػا ال تنكحيػػػػػػػػػػػػػه فانػػػػػػػػػػػػػه

 

 ألوؿ نصػػػػػػػػػِل اف ال يالقػػػػػػػػػي مجمعػػػػػػػػػا 
 

 -: وقوع المصدر الصريح حاالً  حكم: ثانياً 

 ورد المصدر الصريف حاالً على نوعين 
 :  المصدر المعرفة -1

وجاءوا قضػمم ، ارسلما العراؾ: نحو )ورود المصدر المعرف  حااًل قليل: قاؿ ابن مالك
 . (ٓٗ)وقد تقدـ عليه و انه مصدر مؤوؿ بنكرة(، بقضيضمم

 -: المصدر النكرة -2
 (ٔٗ)قاؿ ابن مالك، ورد المصدر النكرة حااًل بكثرة

 ومصػػػػػػػػػػػػػػػدر نكػػػػػػػػػػػػػػػرة حػػػػػػػػػػػػػػػااًل يقػػػػػػػػػػػػػػػع
 

 زيػػػػػػػػػػػػػػػػػد طلػػػػػػػػػػػػػػػػػع  بكثػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كبصعػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 . (42) (( عيس يأتينكثن ادعهن )): ومنه قوله تعالى

واخػهت ذلػك سػماعا واخعلػ  النحويػوف فػي . تيعه ركضاأو ، لعه صبراقع :وقالم العرب
 سػػاعياً : يا، بالم ػػعق  الػػى انمػػا مصػػادر فػػي مواػػع الحػػاؿ مؤولػػ (ٖٗ) سػػيبويه فػػه ب، تخريجمػػا
( أتينػا طوعػا او كر ػا قالعػا أتينػا طػاهعين): ويؤيػدل قولػه تعػالى: ونحو ذلك قاؿ ابػن   ػاـ وراكضاً 
 (ٗٗ)بق ذكرل(في مواع المصدر السا ءتفجا

، الػى اف نحػو ذلػك منصػوب علػى المصػدري  والعامػل فيػه محػهوؼ (٘ٗ)وذ ب المبرد 
فالحػاؿ عنػدل الجملػه ال ، يصػبر صػبرا وقعلعػهُ وجاء يركض ركضػا  ،  طلع زيد يبصم بصع: والعقدير
 . المصدر

كما ذ ب اليه المبرد ولكن الناصػب   ي وذ ب الكوفيوف الى انه منصوب على المصدر 
مػها ب  صعػ بصػم زيػد ب،  عػصع زيػد بطلػ، لعاويلػه بفعػل مػن لفػل المصػدر، لفعػل المػهكورعند م ا

 . العلماء في المصدر المنكر الواقع حااًل من حي  القياس والسماع
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على الرغم من اف المصدر المنكر يقع حااًل بكثرة اجمع البصريوف والكوفيوف على انه 
النػػه لػػم يػػرد عنػػد ، جػػاء زيػػد بكػػاء: فػػال يقػػاؿو ػػو عنػػد م مقصػػور علػػى السػػماع ، ال يقػػاس عليػػه

ذلػػك  أنػػه أجػػاز: نقػػل عنػػه قػػـوف، خعلػػ  النقػػل عنػػهاو . يجػػوز القيػػاس: وشػػه المبػػرد فقػػاؿ، العػػرب
 . (ٙٗ)أثبعه سرع : ونقل عنه أخروف أنه أجازل فيما  و نوع الفعل نحو، م لقا

نػػا فػػي  ا  ألف المصػػدر. ، يواػػع  ػػها المواػػع. . . )ولػػي  كػػل مصػػدر: قػػاؿ سػػبيويه
كمػا أنػه لػي  كػل ،  لػ وال أتانػا رجُ ، أتانػا سػرع : يحسن ال تر  أنه الأ، ذا كاف حاالً إمواع فاعل 

 . (ٚٗ)(وحمداً  مصدر يسععمل في باب سقياً 
ف فأجػاز أ، يدؿ عليه االفعل ءالعباس يجيز  ها في كل شي )كاف أبو: وقاؿ أبن يعيش

ألف الضرب والضحك ليسػا ، وال أتانا احكا، ارباً يقاؿ أتانا  وال، أتانا سرع ، أتانا رجل : تقوؿ
 . (ٛٗ)دبرّ (ويبدو أف القوؿ الثاني  و الصحيف فيما ذ ب اليه الماروب اإلتياف من

 -: جّوز والقياس فيها (49)ويستثنى من ذلك ثالثة أنواع
أي الكامػل فػي ، أنػم الرجػل علمػاً : ما وقػع بعػد خبػر قػرف بػأؿ الدالػ  علػى الكمػاؿ نحػو: االوؿ

 . أنم الرجل أدباً : فيقاؿ، ؿ علمحا
، أنػػم حػػاتم جػػودا: فيقػػاؿ، أنػػم ز يػػر شػػعرا: مػػا وقػػع بعػػد خبػػر ي ػػبه بػػه مبعػػدؤل نحػػو: الثػػاني

 . ويوس  حسنا، واالحن  حلما
وإالصػػل فيػػه أف الناصػػب لمػػها الحػػاؿ  ػػو فعػػل ، أمػػا علمػػا فعػػالم: مػػا وقػػع بعػػد أمػػا نحػػو: الثالػ 

كأنػه ،  انساف في حاؿ علماً فالهي وصفم عالمممما يهكر : ال رط المحهوؼ والعقدير
ويقػػاؿ . بفعػػل ال ػػرط عوصػػاحب الحػػاؿ  ػػو المرفػػو ، منكػػًر مػػا وصػػفُه بػػه مػػن غيػػر العلػػم

 وأما نباًل فنبيل، أما سمنا" فسمين: قياسا عليه
وحمػػل أبػػو حيػػاف االسػػم المنصػػوب فػػي المثػػاؿ االوؿ والثػػاني علػػى العمييػػز كمػػا ذ ػػب 

وعللوا ، المثاؿ مفعوؿ به العقدير ممما تهكر علما فالهي وص  عالمالكوفيوف إلى أف)علما(في 
 -: ذلك بأمرين
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إذ الحكػػم عليػػه بالحاليػػ  فيػػه أخػػراج المصػػدرعن ، هأنػػه ال يخػػرج شػػيٌء منػػه علػػى اصػػل .ٔ
 . وواعُه مواع اسم الفاعل، أصله

ا و ػه، أمػا قري ػا فأنػا أفضػلما وأمػا العبيػد فػهو عبيػد: سػمع، أنه ورد فيما لي  مصدرا .ٕ
 . واخعارٌل السيرافي وابن مالك، مه ب الكوفيين

 

فلانثوثفانثادلب
فلا فآتحكريهتربيففصلاحبفاحل
قػاؿ ابػن ، ويجوز أف يقػع نكػرة بمسػوغ، (ٓ٘)الصالب في صاحب الحاؿ أف يكوف معرف 

وأمػػن اللػػب  كػػهلك يكػػوف صػػاحب ، )وكمػػا جػػاز أف يبعػػدأ بػػالنكرة ب ػػرط واػػوح المعنػػى: النػػا م
 ذلك إال بمسوغ( فوال يكو ، وأمن اللب ، ط واوح المعنىب رو  (ٔ٘)الحاؿ نكرل

 .  (52)مسوغات مجيء الحال من النكرة
 -: ويكوف ذلك العخص  بأحد إالمور االَتي : تخص  النكرةأف . ٔ

قػاؿ اَبػن ( 53)(( َفيه  يفرق كل أهر حكين أهرا هان عناا    )) :قوله تعالى -: الوص  .أ 
كل أمػر : ألف قوله، من النكرة في االَي  )أنما حسن مجيء الحاؿ: ال جري في أماليه
فلمػا تضػمن  ػها المعنػى كػاف ، جاءني كػل رجػل فػي الػدار: كما تقوؿ،  معنال كل إالمور

 . (ٗ٘)حكمه حكم المعرف ((

 ((أقواهت  يف أربعة أي م سواء للس ئلني  َقار فيه)) (٘٘)كقوله تعالى  -: إالااف  .ب 

 . ررت بضارب  ندا قاهماوم، عجبم من ارب أخوؾ شديدا: نحو -: المعموؿ .ج 
ومثػاؿ مػا وقػع بعػد ، وشػبه النفػي  ػو االسػعفماـ والنمػي -: أف تقع النكرة بعد نفي أو شبمه -ٕ

 . (ٙ٘) ((َه  أهلكن  هن قرية إال َهل  كت ب هعلوم)) النفي قوله تعالى

 الفجاءة:  كقوؿ ق ري بن،  ومثاؿ ما وقع بعد النمي
 (ٚ٘)ى معخوفػػػػػػػػػا لحمػػػػػػػػػاـيػػػػػػػػـو الػػػػػػػػػوغ  ال يػػػػػػػػػػػركنن أحػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػى إالحجػػػػػػػػػػػاـ
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 ، كقوؿ رجل من طييء اليعلم اسمه: وقاؿ ماوقع بعد إالسعفماـ
 ياصػػػاح  ػػػل حػػػٌمُ  عػػػيش باقيػػػا فعػػػر 

 

 (ٛ٘)لنفسػػػك العػػػهُر فػػػي ابعاد ػػػا األمػػػال 
 

 نحو: فيما قاهما رجل، قاؿ سيبويه:  -: أف تعقدـ الحاؿ على النكرة. ٖ
فيمػا : وقػبف أف تقػوؿ، فه بلالسػم)لمػا لػم يجػز أف توصػ  الصػ بعد تمثيله بمػها المثػاؿ

 (ٜ٘()كما قبف مررت بقاهم وأتاني قاهم جعلم القاهم حاالً ،  فعضع الصف  مواع االسم، قاهم
 وأن د لهي الرم : 

 تحػػػػػػم العػػػػػػوالي فػػػػػػي القنػػػػػػا مسػػػػػػعظل 
 

  بػػػػػػػػػػاء اعارتمػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػوف الجػػػػػػػػػػ ذر 
 

  -: وقاؿ كثير عزة
 لميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  موح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 

 يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

 . (ٓٙ)ـ اكثر ما يكوف في ال عر وأقل ما يكوف في الكالـ()و ها كال: ثم قاؿ

)و ا ر  : فقاؿ ابن أبي الربيع، وقد رد اكثر النحويين كالـ سيبويه في  هل المسأل 
 . (ٔٙ)وأكثر النحويين على منعه(، أنه ال يجوز أف يعمل إالبعداء في الحاؿ. . كالـ سيبويه

فيػػػه أف صػػػاحب الحػػػاؿ ، طلػػػللميػػػ  موح ػػػا : )قولػػػه: وقػػػاؿ الصػػػباف فػػػي حاشػػػيعه
و ػػو مػػه ب سػػيبويه دوف الجممػػور فػاألولى أف يجعػػل صػػاحب الحػػاؿ الضػػمير فػػي ، المبعػدأ
 . (ٕٙ)الخبر(

وإالبعػداء عامػل ، كاف العامػل فيػه إالبعػداء،  أذا كاف صاحبما المبعدأ: وقاؿ بعضمم
جػػوز وقػػاؿ قػـو أوعلػػى القػوؿ ي. والعامػل الضػػعي  ال يقػو  علػػى العمػل فػػي شػيئين، اػعي 

و ػػا ر الكػػالـ أف الصػػفه أذا ، الحػػاؿ فػػي المبعػػدأ يكػػوف عامػػل الحػػاؿ غيػػر عامػػل صػػاحبما
 . (ٖٙ)تقدمم على الموصوؼ النكرة أصبحم حااًل"

ذا رأيػػم العػػالم قػػد ل)فػػ: وقػاؿ. انػػعفض ابػػن جنػػي، ولمػا كثػػرت الػػردود علػػى سػيبويه
، أ مر ػػا عنػػدل فألنػػه واػػع يػػدل علػػى، الجوبػػ  الجػػاهزة فيػػهاأفعػػى فػػي شػػيء مػػن ذلػػك بأحػػد 

لػه ماهػػ  : قػػوؿ سػيبويه فػي قػػولمم لػىال تػػر  إا، ال" بػههوقػا، كػػاف مجيػزا ل خػػر  واففػأفعى بػه 
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  حػػااًل" مػػن الضػػمير المعرفػػ )بيضػػا"( ف كػػاف جػػاهزا" أف يكػػوفإو ، نػػه حػػاؿ مػػن النكػػرةإ: بيضػػاً 
 . في)له(المرفوع 

رة ولػػم نػػه حػػاؿ مػػن النكػػا: فيػػهلميػػ  موح ػػا" طلػػل فقػػاؿ : وعلػػى ذلػػك حمػػل قولػػه
 . (ٗٙ)يحمله على الضمير في الظرؼ(

))أو كالػهي مرعلػى قريػ  و ػي (٘ٙ)نحػو قولػه تعػالى: بالواو ن أف تكوف الحاؿ جمل  مقعر . ٗ
خاوي  على عروشما(( والسر في ذلك أف وجود الواو في صدر الجملػ  يرفػع تػو م أف  ػهل 

 . نعوت بالواومم لنكرة أذ النعم ال يفصل بينه وبين العالجمل  ن
والسػػر فػػي ذلػػك أف الوصػػ   اً  ػػها خػػاتم حديػػد: نحػػو قولػػك: أف تكػػوف الحػػاؿ جامػػدة. ٘

يه ب أليه ذا ب وقد ساغ في مثل  ها أف تكوف الحػاؿ فال ، الصلابالجامد على خالؼ 
أنك نبمم له في : على الحاؿ فعأويله، اً  ها خاتم حديد: )فأما قولمم: وقاؿ المبرد. جامدة

قيػػل الحػػاؿ علػػى . مػػررت بزيػػد قاهمػػا: نحػػو: اؿ بابمػػا إالنعقػػاؿالحػػ: قلػػم فافػػ.  ػػهل الحػػاؿ
لمػػا فػػي  فػػاللزـو يقػػع، زمػػ  وأنمػػا  ػػي مفعػػوؿالحػػاؿ الال: الخػػراو  نقػػػػلعال: أحػػد ما: ينباػػر 

، واالصػل فػي الحػاؿ أف تكػوف معنقلػ  أي التػالـز صػاحبعما (ٙٙ) ال لمػا عمػل فيمػا((، اسمما
وقػػد تكػػوف مالزمػػ  التنفػػك عػػن صػػاحبما  ، وذلػػك نحو)جػػاء اخػػوؾ غااػػبًا( فالصضػػب يعحػػوؿ

 . كقوله تعالى))وخلق إالنساف اعيفًا((
قػاؿ .  ػهاف رجػالف وعبػد اهلل من لقػين: نحػو -: أف ت عرؾ النكرة مع معرف  في الحاؿ .ٙ

سػػيبويه )وأنمػػا نصػػبم المن لقػػين ألنػػه ال سػػبيل الػػى أف يكػػوف صػػف  لعبػػد اهلل وال أف يكػػوف 
وقػد ت ػعرؾ النكػرة مػع نكػرة أخػر  . (ٚٙ)جعلعػه حػااًل(، محاالً فلما كاف ذلك ، صفً  لألثنين
 .  ها رجل صالف وأمراءة مقبلين: نحو، مخصص 

 مجيء الحاؿ من النكرة بال مسوغ
قد يأتي صاحب الحاؿ نكرة خالي  من جميع ما ذكر مػن المسػوغات فقػد حكػى  

عػػػن : (ٜٙ)يهورو  سػػػيبو ، مػػػررت بمػػػاء قعػػػدة رجػػػل: أف ناسػػػا مػػػن العػػػرب يقولػػػوف. (ٛٙ)يػػػون 
مثل : وقاؿ:  ها رجل من لقا: عن عيسى أجازة(ٓٚ)كما رو ،  فيما رجل قاهما: الخليل أجازل
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فػلذا . (ٕٚ)علػى الحػاؿ(، وقاؿ المبرد )ويجوز جاءني رجػل  ريفػا. (ٔٚ)ذلك عليه ماه  بيضا"
 . ألف رجاًل ال يكوف نععاً ، ب ل الوجه الجيد –جاءني  ريفاً رجاًل : قلم
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فوثفانبايعادلب
فقديمفآانتأخريانت

قػػاؿ ابػػن ، االصػػل فػػي الحػػاؿ أف تعػػأخر عػػن صػػاحبما -: تقػػديم الحػػاؿ علػػى صػػاحبه -أوالً 
كمػا ،  فاالصل تأخيرل وتقديم صػاحبه، مالك)نسب  الحاؿ من صاحبه نسب  الخبر من المبعدأ

وجػواز مخالفػ  االصػل ثابػم فػي الحػاؿ كمػا كػاف . وتقػدبم المبعػدأ، أف االصل تػأخير الخبػر
 . (ٖٚ)في الخبر مالم يعرض موجب للبقاء على االصل أو الخروج عنه( ثابعا

وقد اخعل  البصريوف والكوفيوف في بعض الحاالت العي يجوز فيما تقديم الحاؿ 
 -: على صاحبه على النحو األتي

 :تقديم الحاؿ على صاحبه المرفوع او المنصوب
إذا كػػاف اسػػما"  اجػػاز البصػػريوف تقػػديم الحػػاؿ علػػى صػػاحبه المرفػػوع والمنصػػوب

وأمػػا الكوفيػػوف فأجػػازوا تقػػديم حػػػاؿ . ولقيػػم راكبػػ   نػػداً ، جػػاء مسػػرعاً زيػػد: نحػػو.  ػػا راً 
، وكوف صاحبه بدالً ، لئال يعو م كوف الحاؿ مفعوالً ، المرفوع ومنعوا تقديم الحاؿ المنصوب

. (ٗٚ)لم يمنع بعضمم تقديمه لزواؿ المحػهور، لقيم تركب  نداً : فاف كاف الحاؿ فعاًل نحو
 . (٘ٚ)والصحيف جواز العقديم م لقاً كما قاؿ ابن مالك في العسميل

صاحب الحاؿ المجرور يأتي على أحواؿ مخعلف   : ثانياً تقديم الحاؿ على صاحبه المجرور
 -:للجار و يتبعا" 

ألف نسػب  ، إذا كاف صاحب الحاؿ مجرورًا بلالااف  لم يجز تقديم الحاؿ عليه بلجماع .أ 
، ومػا تعلػق بالصػل  فمػو بعضػما، المضاؼ اليه من المضاؼ كنسب  الصل  من الموصوؿ
فلػهلك لػم يخعلػ  النحويػوف ، فكهلك ما تعلق بالمضاؼ اليػه  ػو بمنزلػ  بعػض الصػل 
أعجبنػػػي ذ ػػػاب زيػػػد : كقولػػػك،  فػػػي امعنػػػاع تقػػػديم حػػػاؿ المضػػػاؼ اليػػػه علػػػى المضػػػاؼ

 . (ٙٚراكبًا)
-: رًا بحرؼ جر زاهد جاز تقديم الحاؿ عليػه أتفاقػاً نحػوإذا كاف صاحب الحاؿ مجرو  .ب 

 . (ٚٚ)ماجاء راكباً من أحد
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أذا كػػاف صػػاحب الحػػاؿ مجػػروراً بحػػرؼ جػػر أصػػلي فػػاف اكثػػر النحػػويين يمنعػػوف تقػػديم  .ج 
وعللوا منع ذلك بػأف نعلػق العامػل ، مررت جالسعاً بمند: فال يجيزوف نحو، الحاؿ عليه

أذا تعػػد  لصػػاحبه بواسػػ   أف يععػػد  اليػػه بعلػػك  فحقػػه، بالحػػاؿ ثػػاف لععلقػػه بصػػاحبه
فجعلوا عواا ، الواس   لكن منع من ذلك أف الفعل ال يععد  بحرؼ واحد إلى شيئين

 . من إالشعراؾ في الواس   العزاـ العأخير
صاحب المجرور يأتي علػى احػواؿ مخعلفػ  تبعػاً  -: تقديم الحاؿ على صاحبه المجرور. ٕ

 -: للجار و ي
الف نْسػب  ، احب الحاؿ مجرورًا بلالااف  لم يجز تقديم الحاؿ عليه باجماعاذا كاف ص .أ 

، ومػا تعلػق بالصػل  فمػو بعضػما، المضاؼ اليه من المضاؼ كنسب  الصل  من الموصوؿ
فػهلك لػم يخعلػ  النحوييػوف ، فكهلك ما تعلق بالمضػاؼ اليػه  ػو بمنزلػ  بعػض الصػل 

أعجبنػي ذ ػاُب زيػٍد راكبػاً : كقولػك،  في امعناع تقديم حاؿ المضاؼ اليه على المضػاؼ
(ٚٛ) . 

مػا : اذا كاف صاحب الحاؿ مجروراً بحرؼ جر زاهد جاز تقديم الحاؿ عليػه اتفاقػاً نحػو .ب 
 . (ٜٚ)جاء راكباً من أحٍد 

اذا كػػاف صػػاحب الحػػاؿ مجػػروراً بحػػرؼ جػػر اصػػلي فػػلّف اكثػػر النحػػويين يمنعػػوف تقػػديم  .ج 
وعللوا منع ذلك بأف تعلق العامػل ، بمندٍ  مررُت جالس  ً : فال ُيجيزوف نحو، الحاؿ عليه

فحقػػه اذا تّعػػد  لصػػاحبه بواسػػ   أف يعّعػػد  اليػػه بعلػػك ، ثػػاٍف لععلقػػهِ  بصػػاحبه ؿبالحػػا
فجعلػػوا ، لكػػن منػػع مػػن ذلػػك اف الفعػػل ال يعّعػػد  بحػػرؼ واحػػد الػػى شػػيئين، الواسػػ  

بالحمػػل  وبعضػػمم يعلػػل منػػع العقػػديم، عواػػاً مػػن إالشػػعراؾ فػػي الواسػػ   العػػزاـ العػػأخير
ممػا دعػػا ابػػن مالػػك ، (ٓٛ)علػى حػػاؿ المجػػرور بلالاػػاف  وعلػل اخػػروف بععلػػيالت اخػػر  

، وإنما ُحكمم بػالجواز، بل الصحيف جواز العقديم، الى اف يقوؿ و هل شبه وتخيالت
 . (ٔٛ)ولضع  دليل المنع ، لثبوته سماعاً 
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 (ٕٛ)وقاؿ في إاللفي  
 وسػػػػػػبَق حػػػػػػاٍؿ مػػػػػػا بحػػػػػػرٍؼ ُجػػػػػػر  قَػػػػػػدْ 

 

 أمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػُه، فقػػػػػػػػػػػػػػػػػد ورد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػوا، وال 
 

 :(ٖٛ) تقديم الحاؿ وتأخيرل في حال  الحصر . ٖ
، مػػا فػػاَز خ يبػػاً إال البليػػ : نحػػو، يجػػب تقػػديم الحػػاؿ علػػى صػػاحبه اذا كػػاف محصػػوراً  .أ 

 . وأنما قاـ مسرعاً زيدٌ 

))ومػػا : (ٗٛ)نحػػو قولػػه تعػػالى، يجػػب تػػأخير الحػػاؿ عػػن صػػاحبه اذا كانػػم محصػػورة ً  .ب 
 . ن ومنهرين((نرسُل المرسلين إالّ  مب ري

 -: تقديم الحاؿ على عاملما العامل في الحاؿ نوعاف
أو ماتضػمن معنػال واشػعمل علػى حروفػه األصػلي  ، ويقصػد بػه الفعػل -: العامل اللفظي .ٔ

 : وتقسم على قسمين
إلػػى أنػه يجػوز تقػديم الحػاؿ علػػى (٘ٛ)ذ ػب الكوفيػوف -: الفعػل المعصػرؼ أو ماي ػبمه . أ

، مع إالسػم الظػا ر زوال يجو ، راكبا جئم: نحو، ضمرالفعل العامل فيما مع إالسم الم
. وتقديم المظمر اليجوز، وقد تقدـ عليه، كاف في راكبا امير زيد،  نحو راكبا جاء زيد
)ماشيا قدـ محمد(إذا كاف السامع يظن أف  يجوز تقديم الحاؿ في(ٙٛ)ويقوؿ السامراهي

وإلرادة معنى العخصي  أي  وذلك إلزال  الو م من ذ نه. محمدًا حضر راكباً ال ماشياً 
الى أنه يجوز تقػديم الحػاؿ علػى العامػل فيمػا (ٚٛ)وذ ب البصريوف. لم يقدـ على غير ا

 أما النقل فػي المثل))شػعى تػؤوب الحلبػ ((، مع االسم الظا ر والمضمر للنقل والقياس
أمػا . فػدؿ علػى جػوازل، حاؿ مقدمػ  علػى الفعػل العامػل فيمػا مػع إالسػم الظػا ر: ف عى
اس فػػألف العامػػل فيػػه معصػػرؼ وجػػب أف يكػػوف عملػػه معصػػرفا ولػػهلك وجػػب تقػػديم القيػ

،  فالػهي يػدؿ عليػه أف الحػاؿ ت ػبه بػالمفعوؿ، اػرب زيػد عمػراً : كقػولمم،  معموله عليه
و نػػاؾ أمػػر . كمػػا يجػػوز تقػػديم المفعػػوؿ علػػى الفعػػل فكػػهلك يجػػوز تقػػديم الحػػاؿ عليػػه

عصػػػػرفاً أو صػػػػف  ت ػػػػبه الفعػػػػل بوجػػػػوب تػػػػأخير الحػػػػاؿ علػػػػى عاملمػػػػا ولػػػػو كػػػػاف فعػػػػاًل م
 :منما. (ٛٛ)وذلك في عدة موااع، المعصرؼ
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 . )إني ألزورؾ مبعمجًا(: نحو، أف يقعرف العامل بالـ االبعداء .ٔ

 . ألصبرف محعسباً : نحو، أف يقعرف العامل بالـ القسم .ٕ
 . إف عليك أف تنصف مخلصاً : نحو، أف يكوف العامل صل  لحرؼ مصدري .ٖ
 . أنم المصلي فها": نحو، لموصول أف يكوف العامل صل  ألؿ ا .ٗ

 :الفعل الجامد أو ماي به . ب
مػا أحسػن : نحو، تعأخر الحاؿ عن عاملما وجوباً اذا كاف العامل فيما فعاًل جامدا"

الف فعػػػل ، فػػػال يجػػػوز أف تقػػػوؿ اػػػاحكاً ماأحسػػػن زيػػػداً ، نعػػػم الرجػػػل صػػػادقاً ، زيدا"اػػػاحكاً 
كػهلك اليجػوز تقػديم الحػاؿ اف  و ، الععجب غير معصرؼ في نفسه وال يعصػرؼ فػي معمولػه

وأسم العفضيل ، نزاؿ مسرعاً : كأسم الفعل نحو،  كاف الناصب لما صفه ت به الفعل الجامد
وإذا فٌضَ ؿ شيء في حاؿ على نفسه أو غيرل في حاؿ . (ٜٛ) و أفصف الناس خ يباً : نحو
)زيد : وذلك نحو، واألخر  معأخرة عنه، فلنه يعمل في حالين أحد ما معقدم  عليه، أخر 

وزعم  (ٜٓ)و)زيد مفرداً أنفع من عمرو معانا(و ها مه ب الجممور، قاهماً أحسن منه قاعدًا(
والعقدير زيد إذا كاف قاهمػاً أحسػن منػه ، أنمما خبراف منصوباف بكاف المحهوف (ٜٔ)السيرافي

 . وفي  ها تكل  أامار. إذا كاف قاعدا"
 :حروفه وي مل و ما تضمن معنى الفعل دوف  :.العامل المعنوي .ٕ
 :العامل الظرفي. أ

الػػى اػػع    نظػػراً ، وفػػي جػػواز تقػػديم الحػػاؿ عليػػه خػػالؼ ج فسػػيبويه اليجيػػزل اصػػالً 
اجعلػه بمنزلػ  راكبػاً : فػلف قػاؿ قاهػل. قاهمػا" فيمػا رجػل: واعلم أنه اليقػاؿ: (حي  يقوؿ، الظرؼ

ولكػنمم  ، مػا بمنزلػ  مػٌر َ فلنػه مثلػه فػي القيػاس ج ألف في: قيػل لػه، وراكبػاً مػٌرَ  الرجػاؿ، مٌرَ  زيػد
، ولػي  بفعػل، ألف فيما وأخواتما ال يعصرفن تصرَؼ الفعػل، كر وا ذلك فيما لم يكن من الفعل

 (ٕٜ)فػاجرل كمػا أجرتػه العػرب واسعحسػنم(، ولكنمن أنزلن منزل  ما يسعصنى به االسػم مػن الفعػل
وذلك بناًء على ، لدارزيد قاهماً في ا: ب رط تقديم المبعدأ على الحاؿ نحو (ٖٜ)وأجازل إالخفش

 . وأما مع تأخير المبعدأ فأنه وافق سيبويه في المنع، مه به من قوة الظرؼ
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وأجػػػػػازل . اتفاقػػػػػاً ، قاهمػػػػػاً فػػػػػي الػػػػػدار زيػػػػػد: وال، زيػػػػػد فػػػػػي الػػػػػدار فػػػػػال يجػػػػػوز قاهمػػػػػاً 
واخعػار ابػن مالػك . أنم قاهمػا فػي الػدار: نحو، فيما كانم الحاؿ فيه من مضمر. (ٜٗ)الكوفيوف

)وال يجػػػر  مجػػػر  العامػػػل الظرفػػػي غيػػػرل مػػػن : الحػػػاؿ علػػػى العامػػػل الظرفػػػي قػػػاهال جػػػواز تقػػػديم
العوامل المعنويه باتفػاؽ ج ألف فػي العامػل الظرفػي مػالي  فػي غيػرل مػن كػوف الفعػل الػهي اػمن 
معنػال فػػي حكػػم المن ػػوؽ بػػه لصػػالحي  اف يجمػع بينػػه وبػػين الظػػرؼ دوف اسػػعقباح بخػػالؼ غيػػرل 

، فكاف العامل الظرفي بمها، للجمع بينه وبين لفل ما تضمن معنال فلنه الـز العضمن غير صالف
ومالػػه مػػن مزيػػ  علػػى غيػػرل مػػن العوامػػل المعنويػػ  أوجبػػم لػػه إالخعصػػا  بجػػواز تقػػديم الحػػاؿ 

ومحػػػل  (ٜٚ)))والسػػػموات م ويػػػات بيمينػػػه((: يقػػػراءة مػػػن قػػػرأ(ٜٙ)واسػػػعدؿ المجيػػػزوف(ٜ٘)عليػػػه(
: نحػو، ظػرؼ أذا توسػف فػاف تقػدـ علػى الجملػ الخالؼ في جواز تقػديم الحػاؿ علػى عاملمػا ال

 . (ٜٜ)( المسأل  اجماعا"ٜٛ)قاهماً زيد في الدار( امعنعم)
 :(ٓٓٔ)ال خالؼ في أنه ال يعقدـ الحاؿ عليه وي مل: العامل غير الظرفي .ب

) ػػها زيػػد قاهمػػاً فنصػػب قاهمػػا" علػػى : قػػاؿ ابػػن جنػػي.  ػػها خالػػد مقػػبالً : نحػػو: اسػػم اإلشػػارة .1
أنبػه عليػه : فكأنػك قلػم، )ذا( لإلشػارة، من معنى الفعل ألف ) ػا( للبينػهالحاؿ بما في  ها 

ولػػو قلػػم قاهمػػاً  ػػها زيػػد لػػم يجػػز ألف  ػػها ال ينصػػرؼ وتقػػوؿ زيػػد فػػي الػػدار قاهمػػاً ، قاهمػػاً 
لػػم يجػػز الف . فػػي الػػدار -قاهمػػاً  -زيػػد: بػػالظرؼ ولػػو قلػػم، فعنصػػب )قاهمػػًا( علػػى الحػػاؿ

 (ٔٓٔ)بمند ألف حاؿ المجرور ال يعقدـ عليه -س ً جال -الظرؼ ال يعصرؼ وال يجوز مررت
 . نحو )ليم السرور داهماً عندنا( و)لعلك مدعياً على الحق(: أدوات العمني والعرجي .2
 كأٌفَ  خالداً مقباًل أسد: أدوات الع بيه نحو .3
 ما شأنك واقفًا؟ وكي  انم قاهًا؟: أدوات إالسعفماـ نحو .4
 .  ا و ذا البدر طالعاً : حرؼ العنبيه .5
 . (ٕٓٔ). ياأيما الربع مبكياً بساحعه: النداء حرؼ .6
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فةاخللامت
 :أهم النقاط الرئيسة التي وردت في هذا البحث

والهي ورد منمػا ، وماورد منما معرفاً لفظاً فمو منكر معنى، إف الحاؿ ال تكوف إال نكرة .ٔ
الضػمير  وأمػا، وعلػم الجػن ، بلفل المعرف   و االسم الجامد المصدر وغير المصػدر

 . قع حااًل" خالفا" لما ذ ب أليه بعض العلماءفال ي
وانمػا الػهي يقػع حػااًل" ، اليقع المصدر المؤوؿ حػااًلً  خالفػًا لمػا ذ ػب إليػه ابػن جنػيّ  .ٕ

المصػػدر المنكػػر يقػػع حػػااًلً  بكثػػرة  ػػو المصػػدر الصػػريف بنوعيػػه المعرفػػ  والنكػػرة   ػػو
ف والكوفيوف على اجمع البصريو ، وعلى الرغم من اف المصدر المنكر يقع حاال بكثرة

 . وأما علماً فعالم، انم الرجل علماً وأنم ز ير شعراً : أنه ال يقاس عليه إال في نحو

، وقػػد يكػػوف نكػػرة ب ػػرط واػػوح المعنػػى، االصػػل فػػي صػػاحب الحػػاؿ أف يكػػوف معرفػػ  .ٖ
 . وال يكوف ذلك إال بمسوغ، وأمن اللب 

ض العراكيػب عػن  ػها وقد تخػرج بعػ، االصل تأخير الحاؿ وتقديم عامله وصاحبه عليه .ٗ
 . االصل في موااع إما وجوباً أو جوازاً 

 

فعباجادلصلادافآادل
 القرآف الكريم .1

د/مص فى : تحقيق ،  ػ(٘ٗٚأبو حياف إالندلسي )ت: ارت اؼ الضرب من لساف العرب .2
 . ـٜٚٛٔ، ٔط، م بع  المدني، القا رة، أحمد النحاس

،  ػ(ٜٔٔبد الرحمن بن أبي بكر)تجالؿ الدين ع، السيوطي: إالشبال والنظاهر في النحو .3
 . ـٜٗٛٔ، ٔط، دار الكعاب العربي، بيروت

، إالرشػػػاد مكعبػػػ ، صػػػنعاء،  ػػػػ(ٕٚٙمحمػػػد بػػػن عبػػػداهلل بػػػن مالػػػك )ت: ألفيػػػ  ابػػػن مالػػػك .4
 . ـٜٜٙٔ
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 .  ػ(ٕٗ٘)ت    أبو السعادات  ب  اهلل بن علي بن حمزة، ابن ال جري: االمالي ال جري  .5

د/عػدناف صػالف : تحقيػق،  ػػ(ٙٗٙأبو عمػرو بػن عمػر)ت ،ابن الحاجب: االمالي النحوي  .6
 . ـٜٙٛٔ، ٔط، دار الثقاف ، الدوح ، مص فى

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ، االنباري: االنصاؼ في مساهل الخالؼ .7
 . دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق.  ػ(ٚٚ٘)

أبػػػػو محمػػػػد عبػػػػداهلل بػػػػن يوسػػػػ  ،   ػػػػاـ ابػػػػن: أواػػػػف المسػػػػالك علػػػػى ألفيػػػػ  ابػػػػن مالػػػػك .8
، ٛط، دار أحيػػػاء العػػػراث العربػػػي، بيػػػروت، محمػػػد محيػػػي الػػػدين: تحقيػػػق.  ػػػػ(ٔٙٚ)ت

 . ـٜٙٛٔ

عبيػػد اهلل بػػن أحمػػد بػػن عبيػػد اهلل ، البػػن أبػػي الربيػػع: البسػػيف فػػي ال ػػرح جمػػل الزجػػاجي .9
، ٔط، دار الصػػػػػرب إالسػػػػػالمي، بيػػػػػروت، د/عيػػػػػادف عيػػػػػد الثبيعػػػػػي: تحقيػػػػػق.  ػػػػػػ(ٛٛٙ)ت

 ـٜٙٛٔ

 . ٘ط -القا رة  -كورنيش النيل  -دار المعارؼ -دكعور شوقي اي  -تجديد النحو .11

 –تػألي  ال ػيم مصػ فى الصاليينػػي  –موسػوع  فػي ثالثػ  أجػزاء  –جػامع الػدروس العربيػ   .11
 –اػػػب ه وّخػػػرج آياتػػػه وشػػػوا دل ال ػػػعري   –ـ ٜٗٗٔ –ٙٛٛٔ ػػػػ/ٖٗٙٔ – ٖٖٓٔ

 سيدنا الحسين –إماـ الباب إالخضر  –المكعب  العوفيقي   –إالسعاذ محمد فريد 

، بيػػروت،  ػػػ(ٕٙٓٔعلػػي)ت  محمػػد بػػن، الصػػباف: حاشػػي  الصػػباف علػػى شػػرح إالشػػموني .12
 . ـٜٜٜٔ، ٔط، دار الفكر

، محمػػػد علػػػي النجػػػار: تحقيقػػػق،  ػػػػ(ٕٜٖعثمػػػاف بػػػن جنػػػي )ت، أبػػػو الفػػػعف: الخصػػػاه  .13
 . ٕط، دار المد ، بيروت

 – ػػ( ٜٙٚل العقيلي الممداني المصػري )تبماء الدين عبد اهلل بن عقي: شرح ابن عقيل .14
تػألي  محمػػد محيػػي  – ػػػ( ٕٚٙعلػى ألفيػػ  أبػي عبػػد اهلل محمػػد جمػاؿ الػػدين بػن مالػػك )

 . ـٕٜٙٔ – ػ ٕٖٛٔ ٖٔط –شارع الجداوي  –م بع  السعادة  –الدين عبد الحميد 
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تصني  أبي محمد عبد اهلل بن جماؿ الدين بػن   ػاـ  –شرح ق ر  الند  وبل الصد   .15
 –م بعػػ  السػػعادة  –تػػألي  محمػػد محيػػي الػػدين عبػػد الحميػػد  – ػػػ( ٔٙٚنصػػاري )تإال

 ـٖٜٙٔ – ٔٔط –مصر 

أبػػػػو عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػن محمػػػػد بػػػػن مالػػػػك : شػػػػرح ابػػػػن النػػػػا م علػػػػى ألفيػػػػ  ابػػػػن مالػػػػك .16
 . ـٕٓٓٓ، ٔط، دار الكعب العلمي ، بيروت، محمد باسل: تحقيق،  ػ(ٙٛٙ)ت

،  ػػ(ٜٕٜبػو الحسػن علػي بػن محمػد عيسػى )تأ: شرح أالشػموني علػى ألفيػ  ابػن مالػك .17
 . ـٜٜٛٔ، ٔط، دار الكعب العلمي ، بيروت

عبػػػػد اهلل ال ػػػػاهي ، جمػػػػاؿ الػػػػدين محمػػػػد بػػػػن عبػػػػد اهلل بػػػػن، ابػػػػن مالػػػػك: شػػػػرح العسػػػػميل .18
 . ـٜٜٓٔ، ٔط، ود/ جر، د/عبد الرحمن السيد: تحقيق،  ػ(ٕٚٙ)ت

دار ، بيػػروت،  ػػػ(ٜ٘ٓخالػػد بػػن عبػػد اهلل )ت ، االز ػػري: شػػرح العصػػريف علػػى العواػػيف .19
 . الفكر

،  ػػػ(ٔٙٚأبػو محمػد عبػد اهلل بػن يوسػ  بػن احمػد )ت، ابػن  اشػم: شرح شهور اله ب .21
 . ـٕٜٜٔ، المكعب  العصري ، بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

،  ػػػ(ٙٛٙراػػي الػػدين محمػػد بػػن الحسػػن )ت، االسػػعراباذي : شػػرح كافيػػ  ابػػن الحاجػػب .21
 . المكعب  العوقيفي ، مصر، دأحمد السيد أحم: تحقيق

،  ػػ(ٕٚٙابن مالك أبو عبد اهلل محمد بن عبػد اهلل بػن محمػد )ت: شرح الكافي  ال افي  .22
، دار الكعػػب العلميػػ ، بيػػروت، عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود، علػػي محمػػد معػػوض: تحقيػػق

 . ـٕٓٓٓ، ٔط

عػػػالم ، بيػػػروت،  ػػػػ(ٖٗٙموفػػػق الػػػدين يعػػػيش بػػػن علػػػي )ت، ابػػػن يعػػػيش: شػػػرح المفصػػػل .23
 . الكعب

حققػه  - ػ( ٜٚٗإالماـ ابن الحسن على بن فّضاؿ المجاشعي )ت: شرح عيوف إالعراب .24
 -اربػػػد –جامعػػػ  اليرمػػػوؾ  –داهػػػرة اللصػػػ  العربيػػػ  وآدابمػػػا  –الػػػدكعور حنػػػا جميػػػل حػػػداد 

 . ـٜ٘ٛٔ - ػ ٙٓٗٔ – ٔط –الزرقاء  –إالردف  –مكعب  المنار  –ـ ٜ٘ٛٔ
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تألي  جماؿ الدين بػن مالػك  –مع الصحيف شوا د العوايف والعصحيف لم كالت الجا .25
تحقيػق الػدكعور طػه محسػن الجمموريػ  العراقيػ  وزارة إالوقػاؼ  – ػ( ٕٚٙإالندلسي )ت 
 . ـ ٜ٘ٛٔ - ػ ٘ٓٗٔ – ٙٙ –أحياء العراث إالسالمي . وال ؤوف الديني 

: تحقيػق،  ػػ(ٛٔٚمجػد الػدين محمػد بػن يعقػوب )ت، الفيػروز آبػادي: القاموس المحػيف .26
 . ـٜٜٛٔ، ٙط، مؤسس  الرسال ، بيروت، قيق العراث في مؤسس  الرسال مكعب تح

عبػػد السػػالـ : تحقيػػق،  ػػػ(ٓٛٔأبػػو ب ػػر عمػػرو بػػن عثمػػاف بػػن قنبػػر )ت: كعػػاب سػػيبويه .27
 . ٔط، دار الجيل، بيروت، محمد  اروف

تألي  أبي الحسن علي بن سليماف بن اسعد العميمي البكيلي : ك   الم كل في النحو .28
من ػػورات  – ػػػ( قػػرأل وعلػػق عليػػه الػػدكعور يحيػػى مػػراد ٜٜ٘ة اليمنػػي )ت الملقػػب بحيػػدر 

لبنػاف  –بيػروت  –دار الكعاب العلميػه  –محمد علي بيضوف لن ر كعب الّسن  والجماع  
 . ـ ٕٗٓٓ –ـ ٕٗٗٔ – ٔط –

، بيػروت، أبو الفضل جماؿ الدين محمد بن مكـر،  ػ(ٔٔٚأبن منظور)ت : لساف العرب .29
 . ـٜ٘٘ٔ، ٔط

، حامػػػد المػػػؤمن: تحقيػػػق،  ػػػػ(ٕٜٖعثمػػػاف بػػن جنػػػي )ت ، أبػػػو الفػػػعف: ي العربيػػػ اللمػػع فػػػ .31
 . ـٕٜٛٔ -ٔط -بصداد –م بع  العاني  -من ورات جمعي  منعد  النج  االشرؼ

، عالم الكعب، د/عبد العاؿ سالم، مكـر، د/أحمد مخعار، عمر: معجم القراءات القرءاني  .31
 . ـٜٜٚٔ، ٖط

دار ، بيػروت،  ػ(ٔٙٚد عبد اهلل بن يوس  بن أحمد )أبو محم، أبن   اـ: مصني اللبيب .32
 . ـٜ٘ٛٔ، ٙط، الفكر

البػػػي القاسػػػم الزمح ػػػري محمػػػػود بػػػن عمػػػر بػػػن محمػػػػد : المفّصػػػل فػػػي صػػػنع  إالعػػػػراب .33
راجعػ  إالسػعاذ  – ػ( تحقيق ودراس  الدكعور خالػد إسػماعيل حّسػاف ٖٛ٘الخوارزمي )ت 

 ػػ ٕٚٗٔ – ٔط –القا رة  –برا ميداف إالو  ٕٗ –مكعب  إالداب  –رمضاف عبد العواب 
 . ـ ٕٙٓٓ -
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كػػا م بحػػر : تحقيػػق،  ػػػ(ٔٚٗعبػػد القػػا ر)ت، الجرجػػاني: المقعصػػد فػػي شػػرح إاليضػػاح .34
 . ـٕٜٛٔ، الجمموري  العراقي ، من ورات وزارة الثقاف  وإالعالـ، المرجاف

 ػػػ( تحقيػػق أحمػػد عبػػد ٜٙٙتػػألي  علػػي بػػن مػػؤمن المعػػروؼ بػػابن عصػػفور)ت: المقػػّرب .35
رهاسػػ  ديػػواف إالوقػػاؼ إحيػػاء  –عبػػد اهلل الجبػػوري الجمموريػػ  العراقيػػ   –جػػواري السػػعار ال

 . الكعاب الثال  –بصداد  –م بع  العاني  –العراث إالسالمي 

محمػد عبػد الخػالق : تحقيػق،  ػػ(ٕ٘ٛأبػو العبػاس محمػد بػن يزيػد )ت، المبّرد المقعضب .36
 . عالم الكعب، بيروت، عضيم 

دار  –أسػػػعاذ النحػػػو بكليػػػ  أالداب  –صػػػالف السػػػامراهي تػػػألي  د/فااػػػل : معػػػاني النحػػػو .37
 –ـ ٖٕٓٓ– ٕط –إالردف  –عثمػاف  –سػوؽ البعػراء  –الفكر لل باع  والن ػر والعوزيػع 

 .  ػٖٕٗٔ
وشػػرح  تحقيػػق –إالمػػاـ جػػالؿ الػػدين السػػيوطي :  مػػع الموامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجوامػػع .38

دار البحوث العلمي   –  الكويم الدكعور عبد العاؿ سالم مكّرـ أسعاذ النحو العربي بجامع
 - ػػػ ٜٜٖٔالكويػػم  –عمػػارة ال ػػرؽ إالوسػػف  –شػػارع فمػػد السػػالم  –للن ػػر والعوزيػػع 

 . ـٜٜٚٔ

 
 هوامش البحث 

_____________________ 
 . ٕٛ٘/ٔو شرح ابن عقيل ، ينظر القاموس المحيف )حاؿ( - ٔ
و شػػػرح عيػػػوف  ٜٛٔ/ٔو الكافيػػػ  فػػػي النحػػػو  ٓٔٔ، المفصػػػل، ٘٘/ٕشػػػرح المفصػػػل  - ٕ

 . ٖ٘ٔإالعراب   
  ٖ٘ٔنظر شرح عيوف االعراب   ي - ٖ
 . ٛٛ٘/ٕشرح العصريف على العواف  - ٗ
 . ينظر لساف العرب )حاؿ( - ٘
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 . ٕ٘ٙ/ٔينظر شرح ابن عقيل ، ٚٔٔرقم ال ا د  ٕٖٕشرح شهور اله ب  - ٙ
 . ٕ٘ٙ/ٔشرح ابن عقيل  - ٚ
 ٖٕٗشرح ق ر الند  وبل الصد     - ٛ
 . ٜٚ/ٕاواف المسالك ، ٕٜ٘/ٕينظر شرح العصريف  - ٜ

 . ٘/ٕشرح إالشموني  - ٓٔ

 . ٘ٗٔالمقرب  - ٔٔ
 . ٕٖ٘/ٕشرح ابن عقيل  - ٕٔ
 . ٗٔٔ/ٕالكعاب  - ٖٔ
 . ٕٛٙ/ٖالمقعضب  - ٗٔ
 . ٙٚ/ٕينظر الكعاب  - ٘ٔ

 . ٛ/ٕينظر األشموني  - ٙٔ
 . ٖٔٙ/ٔينظر شرح ابن عقيل ، ـ _ ف - ٚٔ
 . ٖٕٚ/ٔوينظر المقعصب ، ٕٖٚ/ٔالكعاب  - ٛٔ
 . ف –ـ  - ٜٔ
 . ٕٙ/ٕلمفصل شرح ا - ٕٓ
 ٖٗٚ/ٔالكعاب  - ٕٔ

 . ٕٓ/ٗينظر  مع الموامع ، ٖ٘ٚ/ٔف ، ـ - ٕٕ
 . ٖٛٚ/ٔالكعاب : ينظر - ٖٕ
 . ٜٖٕ/ٖالمقعضب : ينظر - ٕٗ

 . ٖٛٔ/ٗاألشبال والنظاهر : ينظر - ٕ٘
 . ٛ/ٕشرح األشموني : ينظر - ٕٙ



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (ٕٓٔٓ)كانوف الثاني      (ٔالعدد )    (ٚٔالمجلد )

649 

 
 . ٕٓٚ/ٕحاشي  الصباف  - ٕٚ
 ٖٚٚ/ٔالكعاب : ينظر - ٕٛ
 . ٕٖ٘/ٔينظر شرح ابن عقيل ، ٖٙٚ – ٖ٘ٚ/ٔينظر الكعاب  - ٜٕ
 . ٓٙ/ٕشرح كافي  ابن الحاجب  - ٖٓ

 . ٕٛٗ/ٕينظر معاني النحو ، ٜٖٔ/ٔينظر الكعاب  - ٖٔ

 . ٖٕ٘البقرة  - ٕٖ

 . ٓٔ/ٗ مع الموامع  - ٖٖ
 . ٕٖٚ/ٕشرح العسميل   - ٖٗ
 . ٖٛٓ-ٖٚٓاالمالي النحوي  : ينظر - ٖ٘
 . ٕٙٔمعنى اللبيب  - ٖٙ
 . ٖٔٙ/ٔالكعاب  - ٖٚ
 . ٜٚٙ/ٔالمقعصد في شرح إاليضاح  - ٖٛ
 . ٚٔ/ٗ مع الموامع   - ٜٖ
 ٕٕٓٓ/ٔانظر الكافي  في النحو  - ٓٗ
 ٕٚٔك   الم كل : ينظر، ٗٛٔينظر تجديد النحو ، ٖٖ٘/ٔشرح ابن عقيل  - ٔٗ

 . ٕٓٙالبقرل  - ٕٗ
 ٜٕٗ/ٕينظر معاني النحو ، ٖٓٚ/ٔينظر الكعاب  - ٖٗ
 ٖٓٚمعنى اللبيب  - ٗٗ
 . ٖٕٗ/ٖ ينظر المقعضب - ٘ٗ

 . ٜ/ٕشرح إالشموني : ينظر - ٙٗ
 . ٖٚ-ٖٓٚ/ٔالكعاب  - ٚٗ



 الحاؿ في النحو العربي وآراء النحاة فيه
 ـ. ـ. لؤي حاتم عبداهلل 

651 

 
 . ٕٖٔ/ٗ، ٖٕٗ/ٖوينظر المقعضب  ٜ٘/ٕشرح المفصل  - ٛٗ
 . ٙٔ-٘ٔ/ٗ مع الموامع ، ٙٗ-ٖٗ/ٕينظر ارت اؼ الضرب  - ٜٗ
 . ٕٔ٘/ٕمعاني النحو: ينظر - ٓ٘
 . ٖٖٕشرح ابن النا م  - ٔ٘
 . ٖٖٗ-ٖٖٔ/ٕشرح العسميل: ينظر - ٕ٘
 . ٘-ٗخاف الد - ٖ٘
 . ٙٚٔ/ٕإالمالي ال جري   - ٗ٘
 . ٔٔٔإالنعاـ  - ٘٘
 . ٗالحجر  - ٙ٘
 . ٕٔ/ٗ،  مع الموامع ٕٙٔ/ٔ، وابن عقيل٘ٚٔ/ٕمن شوا د إالشموني  - ٚ٘
 . ٕٕ/ٗ، ين ر  مع الموامعٖٛٙ/ٔ، ابن عقيل ٙٚٔ/ٕمن شوا د إالشموني  - ٛ٘
 . ٕٕٔ/ٕالكعاب  - ٜ٘

 . ٕٗٔ -ٖٕٔ/ٕالكعاب - ٓٙ
 . ٖ٘ٔ/ٔالبسيف - ٔٙ
 . ٖٕٚ/ٕحاشي  الصباف - ٕٙ

 . ٕٔٔشوا د العوايف والعصحيف: ينظر، ٕٔ٘معاني النحو: بنظر - ٖٙ

 . ٕٜٗ/ٕالخصاه  - ٗٙ
 . ٜٕ٘البقرة - ٘ٙ

 . ٕٕٗ/ٕمعاني النحو، ٕٓٙ/ٔالمقعضب - ٙٙ
 . ٔٛ/ٕالكعاب - ٚٙ
 . ٕٔٔ/ٕالكعاب: ينظر - ٛٙ
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 . ف. ـ: ينظر - ٜٙ
 . ف. ـ: ينظر - ٓٚ
 . ف. ـ - ٔٚ
 . ٜٖٚ/ٗعضبالمق - ٕٚ
 . ٕٔ٘/ ٔ -ٖٖ٘/ٕشرح العسميل -ٖٚ
 . ٙٙ/ٕشرح كافي  ابن الحاجب: ينظر - ٗٚ
  . ٖٓٗ/ٕشرح العسميل: ينظر - ٘ٚ
 . ٖٓٗ/ٕشرح العسميل : ينظر -ٙٚ
 . ٜٔ/ٕشرح إالشموني: ينظر - ٚٚ
 . ٖٓٗ/ٕشرح العسميل : ينظر - ٛٚ
 . ٜٔ/ٕشرح إالشمولي : ينظر - ٜٚ
 . ٜٔ/ٕشرح إالشموني: ينظر - ٓٛ
 . ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٕشرح العسميل: ينظر، ٖٕ٘شرح ابن النا م : ينظر - ٔٛ
 . ٔٗ٘/ٔشرح ابن عقيل - ٕٛ
 . ٜٔ/ٕشرح إالشموني: ينظر - ٖٛ
 . ٛٗإالنعاـ - ٗٛ
 . ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔإالنصاؼ في مساهل الخالؼ: ينظر - ٘ٛ
 . ٕٗ٘/ٕمعاني النحو: ينظر - ٙٛ
 . ٕٔ٘/ٔإالنصاؼ في مساهل الخالؼ: ينظر - ٚٛ
 . ٖٓ٘/ٕارت اؼ الضرب، ٜٖٕابن النا مشرح : ينظر - ٛٛ
 . ٚٗ٘/ٔشرح ابن عقيل: ينظر - ٜٛ
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 . ٓ٘ٙ/ٔف-ـ: ينظر - ٜٓ
 . ٕٔٗشرح ابن النا م: ينظر - ٜٔ
 . ٕٗٔ/ٕالكاتب - ٕٜ
 . ٕٙٓ/ٔشرح كافي  ابن الحاجب: ينظر - ٖٜ
 . ٖٕ/ٕشرح إالشموني: ينظر - ٜٗ
 . ٖٚٗ/ٕالعسميل : ينظر - ٜ٘
 . ٕٗ-ٖٕ/ٕشرح إالشموني : ينظر - ٜٙ
 . ٚٙالزمر - ٜٚ
 ٕ٘ٓ/ٔينظر شرح كافي  ابن الحاجب  - ٜٛ

 . ٕٗ/ٕف. ـ: ينظر - ٜٜ
 . ٖٙٔاللمع في العربي   - ٓٓٔ
 ٗٙ/ٔٙ/ٕجامع الدروس العربي : ينظر - ٔٓٔ
 . ٗٙ/ٔٙ/ٕجامع الدروس العربي    - ٕٓٔ


