
ُ(1)ُةنبوي ُُةُفيُأحاديثُ إعرابي ُُفوائدُ 

ُأبوُرفيدةُالحنبليُ 

 :أما بعدبسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، 

، ر  ب  ح    كل  ، ال يعتني به إال  كر  الفخر، شريف الذ    ر، عظيم  القد   رفيع   علم الحديث   فإن   

 ب  ر  الق   وهو من أفضل   ،هرالد   ه على ممر   ن  وال تفنى محاس   ،ر  م  غ    كل  ه إال  م  حر  وال ي  

لين وأكرم األو   طريق خير الخلق   وهو بيان   وكيف ال يكون   ،مينالعال   إلى رب   

 ر  وكث   ،هحروف   عدد   هو الكالم الذي قل   -معليه وسل   ى هللا  صل   -هكالم  إن  ، و1واآلخرين

تبارك وتعالى:  ف، وكان كما قال هللا  ه عن التكل  ز   ، ون  نعة  عن الص   ل  معانيه، وج   عدد  

اه ة، وغش  الذي ألقى هللا عليه المحب   ... وهو الكالم  {ين  ف  ل   ك  ت  م  ال   ن  ا م  ن ا أ  م  و  }د: حم  يا م   قل  

مع  ة عدد الكالم،ل  فهام، وق  سن اإلوالحالوة، وبين ح   وجمع له بين المهابة   ،بول  بالق  

ت به مة، وال زل  ل  ط له ك  ة حاجة السامع إلى معاودته.لم تسق  ل  استغنائه عن إعادته، وق  

 وال  الط    ب  ط  الخ   ذ  ه خطيب، بل يب  م  ، وال أفح  صم  م له خ  ق  ة، ولم ي  ج  م، وال بارت له ح  د  ق  

 إال   ج  صم، وال يحت  ه الخ  م إال بما يعرف  الخص   إسكات   س  صار، وال يلتم  بالكالم الق  

دق  بالص   
لورود  ؛الحديث لمعرفة   واإلعراب أصاًل  اللغة   معرفة  ول ما كانت  ،2

 خفي   أحاديث   بالبحث   فقد رأيت أن أتناول   ؛رة بلسان العربالمطه   ريعة  الش  

، د  ما في ذلك من فوائ  ؛ ل  ل  أفاض   فيها مع إخوة   النقاش   باب   تح  ها، وف  إعراب  

 الحديث إعراب   في لتصنيف  من ا -م  فيما نعل  -رواكث  ي   لم لماء  الع   ا أن  خصوصً 

 ،3العليل   شفيت وال ،الغليل   رويت ال رةً ختص  ها م  الشريف، مع كون   النبوي   

 أحاديث   في ةإعرابي   د  تحت عنوان: ))فوائ   في سلسلة   هذه الفوائد   وجعلت  

لم طارحةً ، وم  في األجر   ، ورغبةً فع  ها تعميًما للن  شر  ن   رأيت   ة((نبوي   ، للع 

وايات والوصول  إلى اإلعراب  ها وكذلك ل ما في قارنة الر   من فائدة  في كيفي ة م 

                                                           

 (23 /1)للسيوطي النواوي(( تقريب شرح في الراوي ))تدريب: ينظر 1

 (13 /2)للجاحظ  والتبيين(( ))البيان: ينظر 2

 : )فقد(176 /64 - 63) أحمد(( اإلمام مسند على الزبرجد كما قال اإلمام السيوطي في ))عقود 3

 إعراب في للتصنيف يتعرضوا ولم القرآن، إعراب في التصنيف من اوحديثً  اقديمً  العلماء أكثر

 المشهور القرآن إعراب فأل   ام  ل   فإنه ري،كب  الع   البقاء أبو اإلمام هماأحد  : إمامين سوى الحديث

 أنه إال   ها،وأعرب   أحمد سندم   من كثيرة أحاديث   فيه أورد الحديث، إعراب في لطيف بتأليف   أردفه

 والثاني .(العليل يشفي وال الغليل، يروي ال القليل، زرالن   من فيه أورده ما ونزرة   الختصاره،

ً  ذلك في أل ف فإنه مالك، بن الدين جمال اإلمام ً  تأليفا  التوضيح" يسمى البخاري، بصحيح خاصا

 ....("الصحيح الجامع لمشكالت



اح أو لم  الصحيح  الذي هو فرع  المعنى، حتى وإن لم ي ذك ر ذلك الشر 

ضوا له.  يتع ر 

 .ل  والعم   في القول   والسداد   التوفيق   أسأل   وهللا  

جحديث  :هللا تعالى المباركة بإذن   السلسلة  هذه  ل  وأو   سل م  في  هأخر  م 

: عب ث   ه عنصحيح   ي  هللا  عنها، قالت  رسول  هللا  صل ى هللا عليه  4عائشة  رض 

ك لم ت ك ن ت فعل ه؟  ه، فقلنا: يا رسول  هللا ، صنعت  شيئًا في منام  وسل م في منام 

ريش قد لجأ من ق   برجل   بالبيت   ون  يؤم  تي ا من أم  ناسً  إن   ب  فقال: ))العج  

 ف بهم...((س  خ   بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء  

(  في همزة الصواب  هل ف  أم الفتح،  الكسر   ((اناسً  إن   ب  العج  ه: ))في قول  )إن 

ُ؟المناسبة حينئذ   الترقيم   وما عالمة  

ُالجواب:

، لكن   فيه كسر   قوىاأل أن   -أعلموهللا  -الذي أراهالوجهان  جائزان  صحيحان 

) ! إن  ناًسا)) فقال: همزة )إن  ن أمتي يؤم   العجب  . وتكون ((...بالبيت ون  م 

ذلك، ثم  ه: العجب  ما رأيت ه، أو نحو  لخبر محذوف تقدير   )العجب(: مبتدأً 

 ، فقال: إن  ناًسا. الكالم   -مى هللا عليه وسل  صل   -استأنف

 :هما آخرين   ورد بلفظين   الحديث  أن  :على ذلك ويدل  

 ك في منامه، ثم  ح  ، إذ ض  هللا صلى هللا عليه وسلم نائم   بينما رسول   -1

 ون  تي يؤم  ن أم  م   اأناسُ ُإنُ )) ؟ قال:كت  ح  ض   هللا، مم   : يا رسول  ، فقلت  استيقظ  

 5((ريش  من ق   لرجل   هذا البيت  

لقد  ،هللا فقلنا: يا رسول   ،م في منامههللا صلى هللا عليه وسل   رسول   ث  ب  ع   -2

 ون البيت  تي يؤم  من أم   ناس   !العجبُ )) قال: ه!تصنع   ا ما كنت  شيئً  صنعت  

  6((قد لجأ به من قريش   لرجل  

                                                           
ه اضطرب معناه: قيل الباء، بكسر   هو 4 سم  . هع  ا أو يدف  شيئً  ه كمن يأخذ  ك أطراف  ر  ح   :وقيل. بج 

  ((النووي شرح)) :ينظر
 (258 /41) ((مسند أحمد)): ينظر 5

 (814 /2( )(تاريخ ابن أبي خيثمة): )ينظر 6



ي الثاني؛ ي في الحديث   (األول، و)إن   في الحديث   ()العجب   ف  ذ  فح   -  عدم  قو  

 أن   ، ومعلوم  جديد   كالم   ها استئناف  وأن   -مسلمفظ في ل -ب(( بـ )العج  )إن   ق  تعل  

( حال    .تكون مكسورةً كما ال يخفى االستئناف   همزة )إن 

( يتأتى على تعل   الهمزة   وفتح   -  ه من ق  ( وتعل  ب  )العج   ناًسا( بـ )أن   ق  في )إن 

ن)على تقدير  أن يكون   األول: ؛وجهين ة،  (م  ن أن  الجار  . أي: العجب  م 

ُ  ،ناًسا( خبًرا مبتدأً، والمصدر المؤول )أن   (العجب  )كون أن يالثاني:

 .تي البيت  العجب  أ م  ناس  من أم   أي:

ه د وعلى آله وصحب  دنا محم  م وبارك على سي   ى هللا وسل  وصل   ،وهللا أعلم

 أجمعين.

 .ع بإذن هللا تعالىتب  ي  


