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ُاَلْ َحال
De uitdrukking van toestand
vanuit het perspectief van de
Arabische grammatica

Les 23

De ḥāl verduidelijkt de toestand van het subject
of het object van een verbale zin op het moment
dat de handeling van het werkwoord plaatsvindt.
Dat wil zeggen dat de ḥāl de vraag beantwoordt
naar hoe  كيفde handling plaatsvond.
Het subject of object waarvan de ḥāl de toestand
verduidelijkt heet de ṣāḥib al-ḥāl  صاحبُالحال.
De ṣāḥib al-ḥāl is (bijna) altijd bepaald.
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De ḥāl kan bestaan uit:
1. een naamwoord in de accusatief
(toestandsaccucatief)
2. een uitdukking met een voorzetsel
(bijwoordelijke bepaling van toestand of
omstandigheid)
3. een nominale of verbale zin
(toestandszin)
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1. De ḥāl bestaande uit een naamwoord in de
accusatief (toestandsaccucatief)

ِ َد َخ َل ِتُٱل َّطالِ َبةُُ َض
.ُاح َكة

De studente kwam lachend
binnen.

ِ ابُ َض
.ين
َُ اح ِك
َُ َراَى ٱلم َّع ِلمُ ٱل ُّط َّل

De leraar zag de studenten
lachen.

ُاَ ْش َربُٱلْق َْه َوَُةُ َبا ِر َدة

Ik drink de koffie koud.

Dit naamwoord:
- staat in de accusatief
- is (bijna) altijd onbepaald
- volgt de ṣāḥib al-ḥāl in aantal en geslacht
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2. De ḥāl bestaande uit een uitdrukking met een
voorzetsel (een bijwoordelijke bepaling van toestand
of omstandigheid)

.َسن َسا ِفرُبِٱل َّطائِ َرُِة
.َراَ ِتُٱ ْلأ َ ْو َلأ َُدُ ِفيُٱلشَّ ا ِر ُِع

Wij zullen met het vliegtuig
reizen.
Zij heeft de kinderen op straat
gezien.
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3. De ḥāl bestaande uit een nominale of verbale zin.
(de toestandszin)
3.a Nominale toestandszin

.اب
ُ َد َخ َل ِتُٱلْم َعلِّ َمةُُ َو ِفيُ َي ِد َهاُ ِك َت

De lerares kwam binnen met een
boek in haar hand.

.ُشَ ِر ْبتُٱلْق َْه َوَُةُ َو ِه َيُ َبارِ َدة

Ik heb de koffie gedronken terwijl
hij koud was.

ِ َت ْد َخلُٱلْم َعلِّ َمةُُ َو ِهيُ َض
.ُاح َكة
َ

De lerares komt lachend binnen.

deze nominale zin begint altijd met

و
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3.b verbale toestandszin, deze begint met:
-

 و+ onderwerp + imperfectum
 وقد+ perfectum + onderwerp of
 و+ onderwerp +  ُقد+ perfectum of
 ولَم+ apocopaat + onderwerp

- imperfectum + onderwerp
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3.b verbale toestandszin:

 و+ onderwerp + imperfectum

.َد َخ َلُٱلْم َعلِّمُ َوٱ ْلأ َ ْو َلأدُُ َي ْل َعبو َُن
.َي ْد َخلُٱ ْلأ َ ْو َلأدُُ َوه ْمُ َي ْل َعبو َُن

De leraar kwam binnen
terwijl de kinderen speelden.
De kinderen komen spelend
naar binnen.
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3.b verbale toestandszin:

 وقد+ perfectum + onderwerp of

 و+ onderwerp +  ُقد+ perfectum of
 ولَم+ apocopaat + onderwerp

.ب
ُِ احُ َب ْعضُٱلْ ُّن َّو
َ اَلْقَىُ َك ِل َمة َُو َق ْدُ َر

Hij hield een toespraak terwijl sommige
afgevaardigden weggegaan waren.

.ب َق ْدُ َراحوا
ُِ اَلْقَىُ َك ِل َمةُ َو َب ْعضُُٱلْ ُّن َّو

Hij hield een toespraak terwijl sommige
afgevaardigden weggegaan waren.

.ب
ُِ اَلْقَىُ َك ِل َمة َُولَ ْمُ َي ْحض ْرُك ُّلُٱلْ ُّن َّو

Hij hield een toespraak terwijl niet alle
afgevaardigden aanwezig waren.
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3.b verbale toestandszin:

imperfectum + onderwerp
- als het onderwerp van de toestandszin hetzelfde is
als het onderwerp of het lijdend voorwerp van de
hoofdzin.

.َد َخ َلُٱ ْلأ َ ْو َلأدُُ َي ْل َعبو َُن
.َس ِم َع ْته ْمُي َنادو َُن
!س
ُ َد ْع ِنيُاَ ْدر

De kinderen kwamen spelend binnen.
Zij hoorde hen schreeuwen.
Laat mij studeren!
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