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اصل اولیه رد حال حال 
 پس اگرمعرفه شدنکره بودن است 
پس اگر جامد شدمشتق بودن است 

تأویل هب نکره می رود
مثل زمانی کهتأویل هب مشتق  ود چهاگر دللت   هیئت کند ا اد ندارد 

مثل زمانی کهتأویل هب مشتق  ود 

دللت   تشبیه کند
دللت مشارکت رد کار کند

دللت رتتیب کند
دللت   تفصیل کند

دللت   قیمت گذاری کند
 ای حال صفت بیاید
حال دللت  عدد کند
دللت   نوع صاحبش کند
دللت   فرع صاحبش کند
دللت   اصالت کند

هستدللت   حالای کند که دارای تفصیل  ولی گاهیمفرد بودن است 

شبه جمله

جمله 

جارومجرور
استضمیر رد اای  ورر رااط فقط ظرف 

رااطش یا اسمیه که رد اای  ورر

که فعلشفعلیه 

فقط ضمیر 

فقط واو 

ضمیر و واو 

واجب است 
ممتنع است 

زمانی که رد جمله ضمیر نباشد
زمانی که ضمیر صاحب حال رد صدر کالم بیاید

زمانی که جمله اسمیه حالیه مؤکد مضمون جمله قبل باشد
اسم دیگر واو حالیه واو ابتداء هستنکته مهم

راه شناخت واو حالیه صحت جایگزینی اذ است

ماضی است 

مضارع است

مثبت است

استما منفی هب 

دارای ضمیر ذوالحال است
خالی از ضمیر ذوالحال است

واو می آیدجوازًا  
واو می آیدوجوباً 

واو می آیدوجوباً 
مثبت است

منفی است 
با قد

رااط فقط ضمیر استبدون قد
رااط هم ضمیر هم واو است

بهتر است رااط هم واو هم ضمیر باشد ا هب لم و لم 
رااط ضمیر استهب ل یا ما

زمانی کهلززه می شود ولی گاهیمنتقله بودن است 
حال جامد غیر مؤول هب مشتق باشد

حال اتکید عاملش باشد
حال مؤکد مضمون جمله باشد

عامل حال دللت   تجدد صاحب حال کند

رابط حال مفرد مشتق 
فقط ضمیر است

ازاصل اولیه رد حال مؤؤر بودن  

واجب می شود مؤؤر باشد

واجب می شود مقدم باشد
زمانی که صاحب حال نکره محض باشد
حال یا متعلق حال  گردد زمانی که صاحب حال مضاف هب ضمیری باشد که هب زمانی که صاحب حال محصور باشد

زمانی که حال محصور باشد
زمانی که حال جمله ای باشد که رااطش واو است

زمانی که ذو الحال مجرور باشد

منظور اضافه معنویه است

زمانی که عامل حال فعل جامد غیر متصرف باشد
عامل حال بوسیله حال اتکید شودلفظ فعلزمانی که عامل حال معنای فعل داشته باشد بدون زمانی که عامل حال افعل تفضیل باشد

اما گاهیاصل رد ذوالحال  معرفه بودن است ذوالحال

اما گاهیذوالحال است 

اما گاهیعامل است 
زمانی که حال صدارر طلب باشدواجب است که مقدم شود

عامل فعل متصرف باشدجازی است مقدم شود زمانی که
شبه فعل متصرف باشد که مسوغاتش همان مسوغار ابتدای هب نکره استنکره می آید

هر زمانی که قرینه داشته باشدحذف می شود جوازًا اما گاهی اصل رد عامل حال ذذر شدن استعامل حال

سماعاً حذف می شود وجوباً 
زمانی کهقیاساً 

حال جانشیی خبر باشد
حال مؤکد مضمون جمله باشد
حال  ای توبیخ باشد

نقصان چیزی را بیان کندزمانی که حال زیادر یا   
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