
ُ(2)ُةنبوي ُُةُفيُأحاديثُ إعرابي ُُفوائدُ 

ُأبوُرفيدةُالحنبليُ 

  

َمادُ، ونحن مع رسوِل هللاِ  صلَّى هللاُ عليه وعلى آِله  -"كنَّا نغتِسُل وعلينا الض ِ

ت   -وسلَّم   ".ٍ  وُمحِرمات   ٍ  ُمِحَّلَّ

ت وُمْحِرمات( ال   ؟.صبُ نَّ الأم  فعُ رَّ الوجهُ في )ُمِحَّلَّ

 الجواُب:

الرفع على  اإلخبار عن )نحن(، والنصب ، ىصحيح  كما ال يخفكَّلهما 

؛ ألن اإلخباَر أقوى ولكني أرى النصَب فيهما على الحالِ على الحاليَّة، 

)عنك(  هللا( هنا تامٌّ، بخَّلِف قولي: زيد  عنك ساه ؛ فإنَّ  بالظَّْرف )مع رسولِ 

ما بعده )ساه ( على  به عن "زيد"؛ لعدم تمامه، فوَجب رفعُ  رَ أن يُخبَ  ح  ال يِص 

ه على بالظرف التام ِ ونصِب ما بعدَ  دون الحاليَّة، ومن ُمثُل اإلخبارِ  اإلخبارِ 

-17فَاِكِهيَن﴾ ]الطور:  * الحاِل قوُل هللا تعالى: ﴿إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّات  َونَِعيم  

18.] 

 [.16 -15﴾ ]الذاريات:  آِخِذينَ  * ون  إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّات  َوُعيُ  ﴿   

ْل هذا الموطِ  •  قارنةً بما قبله!مُ  العجيبَ  نَ وتأمَّ

  [.74﴿إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلدُوَن﴾ ]الزخرف: 

﴾ خبًرا، و﴿: ﴿فِي َجنَّات  وَ فقد يقال: كيف جاء الظرفُ  ﴾ حااًل،  آِخِذينَ  ُعيُون 

له تعالى هنا: ﴿إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلدُوَن﴾؛ وُعِكَس ذلك في قو

(، والظرف )في عذاب جهنَّ  ( هي الخبر لـخالدونَ حيث كانت ) م( متعلقًا )إنَّ

 (؟دونَ بـ)خالِ 

  

هنا اإلخباُر عن  مينَ جرِ الخبُر مقصودُ الجملِة، والغرُض من ذكر المُ  قيل:

 ا "إنَّ ار، ولكْن يخُرج منها، فأمَّ المؤمَن قد يكون في النَّ  هم؛ ألنَّ تخليدِ 



الخروَج منها، فُجعل  هم يأمنونَ فيها خبًرا؛ ألنَّ  الظرفُ  لَ عِ " فجُ ينَ قِ المتَّ 

  نصوبًا على الحال.مَ  ( وكذا )فاكهين( فضلةً )آخذينَ 

 َت   سُ ولعل مما يُستأن  ورودَ الحديثِ  -( هناوُمحِرمات   به لنصب )ُمِحَّلَّ

 : آخرلفظ  ب

ِ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنها -عائشةَ أم ِ المؤمنيَن عن  قالت: ))ُكنَّ أَْزَواُج النَّبِي 

َمادُ، يَْغتَِسْلَن فِيِه َويَْعَرْقَن، اَل يَْنَهاُهنَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم يَْخُرْجَن َمعَهُ، َعلَْيِهنَّ الض ِ

((؛ مسند ت  َواَل ُمْحِرَمات   (.510/ 41أحمد، ط الرسالة ) َعْنهُ ُمِحَّلَّ

 وهللا أعلم.

 

 


