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 دراسة نظرية للمصدر السماعي الثاين )احلديث الشريف(
 ورأي أهل اللغة يف االحتجاج به 

 
  الدين أمحد عبد العايل عزد.                                                                 

 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                                 
 :مقدمة

فإف مصادر اللغة العربية  على عباده الذين اصطفى، أما بعد  ة كالسالـاحلمد  ككفى كالصال
كاألصقاع، كاألساس ادلتُت كانت كالزالت ادلعُت الذم ال ينضب، كالزاد الذم يرربل بو عرب الفجاج 

الذم قامت كأتسست عليو ىذه اللغة القددية، كذلذه ادلصادر دعائم تساندىا كتزيد من ثباهتا 
كرسوخها فكاف من أجٌلها رسوخا كثبااتن كتاب هللا العزيز، مث "احلديث الشريف"، إال أف ىذا األخَت 

 انعُت، كرلوزين.اختلف يف االحتجاج بو بُت علماء العربية على طائفتُت: م
كسأحاكؿ يف ىذه الصفحات عرض آراء كل طائفة كاألسباب اليت جعلتها تنحو ادلنحى 
الذم زبٌَتتو ذلا، كربليلها كالولوج فيها الستيضاحها، لتولد من خالؿ الطائفتُت طائفة متوسطة بينهما، 

قسمتها إىل سبهيد  علمان أبنٍت لست األكؿ كال األخَت الذم يطرؽ ىذا ادلوضوع كيبحث فيو، كقد
 كمبحثُت، فأقوؿ مستعينان اب تعاىل:

 التمهيػػد: 
جاء القرآف الكرًن بتعاليم الدين اإلسالمي رلمالن، ففصل القوؿ فيو كبينو رسوؿ هللا ػ صلى هللا 
عليو كسلم ػ كعيٍت ادلسلموف ابلكتاب كالسنة عنايةن ابلغة، فقد حفظ الصحابة رضواف هللا عليهم عن 

 أقوالو كأفعالو، كما يهمنا يف ىذه الدراسة أقواؿ الرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ادلعركفة دبصطلح احلديث.نبيهم 
، كما يطلق يف اللغة على معاف، منها: (1)فكػلمة حديث مأخوذة من التحدث كىو اإلخبار

نقػيضي القػديػم، كاجلديدي من األشػياء، كاخلبػر. فاحلديث كاخلرب مًتادفػاف، كاحلديػث أييت عػلى قػليل اخلرب 
ككثيػره؛ ألنػَّو حيػدث شيئػنا فشػيئػنا. كاجلمعأحاديث، كػ" قػىطػًيع " ك" أقػىاًطػيع"، كىو شػاذ عػلى غَت 

مسي بو قوؿ الرسوؿ ػصلى هللا عليو كسلم ػ الذم كصفو اجلاحظ كصفان  بليغان فقاؿ:" ىو .مث (2)قػياس

                                                           

 .1/223رلمل اللغة،  (1)
  لساف العرب مادة )ح. د.ث(. (2)
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الكالـ الذم قٌل عدد حركفو ككثر عدد معانيو، كجٌل عن الصنعة، كنػيزٌه عن التكلف، ككاف كما قاال 
، فكيف كقد عاب التشديق، كجانب أصحاب (1)چ ٹ  ٹ ٿ   ٿچ تبارؾ كتعاىل: قل اي دمحم

عيب، كاستعمل ادلبسوط يف موضع البسط، كادلقصور يف موضع القصر، كىجر الغريب الوحشي، التق
 ، فقد كاف أسلوبو يتميز خبصائص عديدة من أبرزىا كأمهها:(2)كرغب عن اذلجُت السوقي..."

ػ مجع بُت جزالة ادلفردات، كالوضوح يف الدالالت، فإذا اقًتف الوضوحباجلزالة كاف الكالـ 1
ركعة كالبياف، كأضحى صاحلان؛ ألف يلقى على الناس ليفتح مغاليق قلوهبم كيقودىم إىل النور قمة يف ال

كدركب اخلَت، فكاف ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ اليسرد احلديث سردان متتابعان، بل يتأىن يف إلقاء الكالـ ليتمكن من الذىن 
 كيؤثر يف السامعُت.

رة التكرار، فكاف كثَتان ما يعيد احلديث، لتعييو الصدكر.كىذا من خصائص أسلوبو ملسو هيلع هللا ىلص كث ػ2
 ما سبيز بو أسلوبو ػ ملسو هيلع هللا ىلص.

 ػ اإلجياز يف القوؿ، فلم يكن يطيلفي األحاديث، بل كاف كالمو قصدان.3
 ػ من خصائص أسلوبو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ البعد عن التكلف يف كل األمور.4
ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ القدرةالرائعة علىالتصوير ابلتشبيهات اليت امتازت ابلدقة  ػ كمن خصائص أسلوبو5

كالواقعية كاجلٌدة، كالتصوير ابالستعارة اليت تعطي الصور احليوية التامة، كالتصوير ابلكناية، حرصان منو 
 .(3)ليعرب عنادلعاين بصورة حسية فجعل نصيب الكناية كربان جداِّ 

 ادلبحث األكؿ:
كسأستعرض فيو الكيفية اليت كاف يتعامل هبا أصحاب رسولنا الكرًن مع ما يسمعوف من  

، كقد تداكؿ (4)أحاديث،  فلقد كانوا على رأس التقاة يف الركاية، إذ مل يـر كاحده منهم بكذب، أك كضع
تدكينو كنشاطهم يف تدكين الناس ركاية احلديث يف عهد الرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػإال أف الصحابة دلينشطوا إىل 

القرآف؛ ألهنم أرادكا بذلك أف ال يكوف للمسلمُت كتاب غَت القرآف، ككاف ىذا رأم عمر بن اخلطاب، 
، كركل أبو (5)كعبدهللا بن مسعود، كزيد بن اثبت، كأيب موسى األشعرم، كأيب سعيد اخلدرم، مهنع هللا يضر

                                                           

 (.86سورة ص من اآلية رقم ) (1)
 .17ػ  2/16البياف كالتبيُت،  (2)
 .39ػ  38، منهج النقد يف علـو احلديث، ص 25ػ  24( بتصرؼ، التصوير الفٍت يف احلديث النبوم، ص3)
 .343( فجر اإلسػػػػػالـ، ص3)
 .152( مصادر اللغة،ص 4)
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"ال تكتبوا عٍتًٌ إال القرآف، كمن كتب عٍتًٌ شيئان غَت القرآف فليىٍمحيو"،  سعيد اخلدرم عن الرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ
ككذلك حرص ىؤالء الصحابة على أال خيتػػلط احلػػديث كألفػػػاظو آبيػػات القػػػرآف عند عػػػامة الػػػػناس 

 كبسطػػائهم، فلذلك منعوا كتابة احلديث.
العاص حُت كاف حيرص على تدكين احلديث كتوافينا األخبار إىل أف عبدهللا ابن عمرك بن  

كيكتب كل ما مسعو عن رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ قاؿ لو بعض الناس إف رسوؿ هللا يتكلم يف الغضب فال 
تكتب كل ما تسمع، فسأؿ النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ عن ذلك فقاؿ: "اكتب فوالذم نفسي بيده ما خرج من 

شفتيو، كأشار أبوىريرة إىل مسلك عبدهللا فقاؿ: مل يكن أحد من أصحاب بينهما إال حق". يعٍت 
رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ أحفظ مٍتًٌ إال عبدهللا بن عمرك؛ فإنو كاف يكتب بيده كيعي بقلبو ككنت أعي بقليب 

احلفظ كال أكتب بيدم، كتعليل كتابة عبدهللا بن العاص إنو كاف يكتب لنفسو ليستعُت بذلك على 
كاالستظهار كما يفهم من إشارة أيب ىريرة يف قولو:"كاف يكتب بيده كيعي بقلبو"، كىناؾ رلموعة من 
الصحابة أابحت كتابة احلديث، منهم علي بن أيب طالب، كابنو احلسن، كأنس بن مالك، كعبدهللا بن 

 .(1)احلفظ عمر، كعبدهللا بن العاص ككاف أكثرىم يكتب لنفسو ليستعُت هبذه الكتابة على
كمل ينتظم تدكين احلديث إال مع هناية القرف األكؿ اذلجرم، كالتـز علماء السنة توثيق الركاية  

ذلا من بداية األمر سواء ما يتعلق ابلرجاؿ، أك السند، أك ادلنت، كمل يكد القرف الثاين يهل حىت كاف 
ايتها كتوثيقها، كتوج ذلك كلو التأليف يف السُّنة قد مشل جوانب متعددة لنصوصها، أك لكيفية رك 

بتأليف كتب "ادلسانيد" اليت التزمت خطة حادة يف اإلسناد كالركاة، ككانت القمة اليت بلغتها تلك 
اجلهود أتليف كتب "الصحاح" يف القرف الثالث اذلجرم، كقد التـز مؤلفوىا دبنهج صاـر يف توثيق 

وثيق صحيحو، كمن يطلع على جػػػهوده كيرل شػػػركطو الركاية متنان، كسندان كما فعل البخارم مثالن يف ت
 الػػيت ألػػػـز نفسو هبا يف توثػػػيق احلػػػديث يلمػػػس مقػػدار اجلػػػهد 

 .(2)العظيم الذم بذلو يف محاية النص كإسناده
 كيتضح من خالؿ ىذا التقدًن أمراف:

كل ذلك حدث مبكران مع   أكالن: أف ركاية احلديث كالتأليف يف مجيع نصوصو ككيفية ركايتو،
 اجملهودات األكىل يف دراسة النحاة للغة كاليت يصح أف يطلق عليها فًتة البداية.

                                                           

 .153مصادر اللغة،ص  (1)
 .129( الركاية كاالستشهاد،ص 2)
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اثنيان: مع النشاط العظيم يف الدراسات اللغوية يف القرف الثاين، كصلت ركاية احلديث كمجعو 
شلاثلة يف ركاية احلديث، إىل نضج شلاثل، دبعٌت أف احلركة اللغوية النشيطة صاحبتها أيضان حركة دينية 

كتوثيقو كيتضح من ىنا أف نصوص احلديث كجدت موثقة بفضل جهود علمائها ىكذا كاف األمر يف 
 نصوص السُّنة ادلوثوؽ هبا.

 فما ىو موقف النحاة من ىذه النصوص كاالستشهاد هبا يف قواعدىم النحوية؟   
 الثاين: ادلبحث

رحو يف آخر ادلبحث األكؿ كذلك لنصل من خاللو أحاكؿ اإلجابة فيو عن السؤاؿ الذم مت ط
إىل ما نربو إليو من استيضاحومعرفة دلايتعلق هبذا ادلوضوعمن جزئيات نصل هبا إىل الغاية ادلطلوبة 

 فأقوؿ بداية:
ال ريب أال تتقاعس القوانُت ادلستنبطة من كالـ العرب عن كالـ أفصح العرب، كأف تكوف 

و مسو صاحبو يف العرب أف يذكر حديث رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ بعد كالـ للحديث منزلة يف العربية تسم
العرب يف أدلة العربية، فالنحاة قدديهم كحديثهم رلمعوف على أف النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ أفصح العرب، كأف أم 

أهنم مل يعًتفوا حديث صحت نسبتو إليو كثبت أنو قالو بلفظو فال رلاؿ لدفعو يف االستشهاد،إال 
بتحقق ىذه الشركط إال لعددو قليلو من األحاديث القصَتة، سلالفُت الفقهاء كما يف أصوؿ الفقو 

 .(1)كاليعلم أف فيو خالفان عندىم
أما إذا مل تثبت النسبة إليو،فالنحاة يرفضوف االحتجاج بو؛ ألف أغلب ذلك مركم ابدلعٌت، أم 

جة أف بعض ىؤالء الركاة كانوا من األعاجم الذين ال حيتج أبلفاظ غَت ألفاظو عليو السالـ،  حب
بكالمهم؛فهم ال تنطبق عليهم شركط الفصاحة ػ على رأم ىؤالء النحاة ػ؛ مع"أف ذلك يقاؿ يف ركاة 
الشعر كالنثر اللذٍين حيتج هبما، فإف فيهم كثَتان من األعاجم، كلو أنصف ىؤالء النحاة لقدموا احلديث 

لعرب، دلا أحاط بو ادثوف علم احلديث من رعاية كعناية مل يتيسر مثلها لكل من الشريف على كالـ ا
، بل كاف ينبغي ذلم أف يراعوا أف الذين تلقوا ىذه األحاديث تلقيا مباشران من الرسوؿ  (2)الشعر كالنثر"

رتو كانوا من الصحابة، كىم عرب خلَّص من ذكم الفصاحة كالسليقة، فلو أف كاحد منهم خانتو ذاك
 يف خصوص اللفظ ألدل ادلعٌت أبلفاظ 

                                                           

 .4( أصوؿ النحو العريب، ص 1)
 .22ػ  21( نظرات يف اللغة كالنحو، ص2)
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 .(1)فصيحة من عنده
فنستطيع القوؿ أبنبعض الصحابة كالتابعُت أجازكا ركاية احلديث إببداؿ كلمة أبخرل عند 
الضركرة فقد قاؿ اإلماـ الغزايل:" نقل احلديث ابدلعٌت دكف اللفظ حراـ على اجلاىل دبواقع اخلطاب، 

ابلفرقبُت اتمل كغَت اتمل، كالظاىر كاألظهر، كالعاـ كاألعم، فقد جوز  كدقائق األلفاظ، أما العامل
الشافعي، كمالك، كأبو حنيفة، كمجاىَتالفقهاء أف ينقلو على ادلعٌت إذا فهمو، كقاؿ فريق الجيوز لو إال 

أف السُّنة أكسع من ذلك؛ ألهنم ييرجعوف  كالفقهاء كانوايركف ،(2)إبداؿ ما يرادفو كيساكيو يف ادلعٌت..."
 السُّنة إىل الكتاب من كىجهُت:

 أحدمها:توجيو القػػػػرآف الكػػػرًن يف كثَت من آيػػػاتو إىل العمل ابلسنة كاستنباط
، كقػػػولو (3)﴾ تػيٍرمحىيوفى  لىعىلَّكيمٍ  كىالرَّسيوؿى  اّللَّى  كىأىًطيعيوا ﴿ األحكاـ منها، كمن ذلك قػػػػولو تعاىل

 كىمىا ﴿ ، كقولو تعاىل(4)﴾ ًمٍنكيمٍ  اأٍلىٍمرً  كىأيكيل  الرَّسيوؿى  كىأىًطيعيوا اّللَّى  أىًطيعيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى  ﴿ تعاىل
كيمي   ، كغَتىا من اآلايت الكردية.(5)﴾ فىانٍػتػىهيوا عىٍنوي  نػىهىاكيمٍ  كىمىا فىخيذيكهي  الرَّسيوؿي  آاتى

ى  الذًٌٍكرى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلنىا ﴿ اثنيهما: كركد السنة مبينة لكتاب هللا ، بدليل قولو جل كعزٌ   لًتػيبػىُتًٌ
 .(7)، فالسنة مبيًٌنة للكتاب الكرًن مفصلة جململو(6)﴾ إًلىٍيًهمٍ  نػيٌزًؿى  مىا لًلنَّاسً 

 كقد بػرزت فكػػرة االستػػشهاد ابلػػػحديث يف سلتػػػلف العػػػػصور التػػػي عاش فيها
دلدارس اليت انتموا إليها، فكاف االحتجاج ابحلديث موجودان يف كالمهم كإف كاف النحاة كا

 قليالن، كما أف بعضهم كاف يصرح 
، إال أف االستشهاد ابحلديث يف (8)بنسبة األحاديث إىل النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػوالبعض كاف اليصرح
ليو سلالفان يف ذلك عرؼ من سبقوه، القرف السابع اذلجرم كاف مطلقان عند "ابن مالك" فاعتمد ع

                                                           

 .95ػ  93( األصوؿ، ص 1)
 .134ػ  133اإلسالـ، ، ضحى  2/278( ادلستصفى2)
 (.132سورة آؿ عمراف اآلية رقم ) (3)
 (.59سورة النساء اآلية رقم ) (4)
 (.7سورة احلشر اآلية رقم ) (5)
 (.44سورة النحل اآلية رقم ) (6)
 .47( أصوؿ النحو العريب، ص 7)
 .79ػ 77( أصوؿ النحو عند ابن مالك، ص8)
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كانقش بذلك كثَتان من آراء السابقُت عليو، كعند ذلك فقط ظهرت فكرة االستشهاد ابحلديث بشكل 
، فانقسم النحاةعندىا إىل فرؽ.  كاضح كجليٌو

 فريق منع االستشهاد ابحلديث:
الذين امتنعوا ػ  األكؿ: ككاف يضم ادلتقدمُتالنحاة من حيث ادلنع إىل فريقُت: كقد انقسم 

ػعن االستشهاد ابحلديث دكف تعليل ذلذا االمتناع أك تفسَت دلضمونو، كعلى رأس ىؤالء (1)جزئيا
أبوعمرك بن العالء، كعيسى بن عمر، كاخلليل بن أمحد، كسيبويو، كالكسائي، كالفراء، كادلربد، كادلازين، 

 كعلي بن ادلبارؾ، كىشاـ بن معاكية الضرير.
ىػ، كأبو 680كالثاين: ضم بعض النحاة ادلتأخرين كعلى رأسهم أبو احلسن بن الصائغ ادلتوىف

ىػ، كقد غاير ىذا الفريق السابق عليو يف كوهنذكر تعليالن أكأسباابن لذاؾ 745حياف األندلسي ادلتوىف
 الرفض.

لنيب ػ فابن الصائغ علل عدـ حجية احلديث عنده أبف "األحاديث مل تنقل كما مسعت من ا
ملسو هيلع هللا ىلص ػ كإمنا ركيت ابدلعٌت"، يقوؿ يف شرح اجلمل: "ذبويز الركاية ابدلعٌت ىو السبب عندم يف ترؾ األئمة  
كسيبويو كغَته االستشهاد على إثبات اللغة ابحلديث، كاعتمدكا يف ذلك على القرآف كصريح النقل 

يف احلديث لكاف األكىل يف إثبات فصيح اللغة   عن العرب، كلوال تصريح العلماء جبواز النقل ابدلعٌت
 .(2)كالـ النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ؛ ألنو أفصح العرب"

كتبعو أبو حياف يف رفض االحتجاج ابحلديث، بل مل يرض على ابن مالك كثرة احتجاجو بو، 
فو كثَتان كنقده يف مواضع كثَتة من شرحو على التسهيل، فيقوؿ:"قد هنج ىذا ادلصنفي يف تصاني

ابالستدالؿ دبا كقع يف احلديث يف إثبات القواعد الكلية يف لساف العرب دبا ركل فيو، كما رأيت أحدان 
من ادلتقدمُت كال ادلتأخرين سلك ىذه الطريقة غَت ىذا الرجل، كإمنا ترؾ العلماء ذلك لعدـ كثوقهم أف 

اة جٌوزكا النقل ابدلعٌت، كقد كقع اللحن كثَتان فيما ركل ذلك نفس لفظ رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػوذلك أف الرك 
من احلديث؛ ألف كثَتان من الركاة كانوا من غَت العرب ابلطبع، كال يعلموف لساف العرب بصناعة النحو، 

 فوقع يف نقلهم كىم ال يعلموف".
أحكامهم  كيقوؿ يف موضع آخر "إف علماء العربية الذين استنوا قوانينها كقواعدىا مل يبنوا 

على ما كرد يف احلديث كجاء ىذا الرجل ػ يعٍت ابن مالك ػمتأخران يف أكاخر قرف سبعمائة، فزعم أنو 
                                                           

 .79ػ  77بدكنو، لتفصيل أكثر، أصوؿ النحو عند ابن مالك، ص( فقد احتج جٌلهم ابحلديث تصرحيان أك 1)
 .137-136أصوؿ التفكَت النحوم،ص  (2)
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يستدؿ على ادلتقدمُت ما أغفلوه، كينبو الناس على ما أمهلوه، كهللا در القائل:"لن أييت آخر ىذه األمة 
 .(1)أبفضل شلا أتى بو أكذلا"

 إىل: (2)من أسباب رفضو حجية احلديثكيفصًٌل يف موضع اثلث ما أمجلو 
أكالن: أف الركاة جٌوزكا النقل ابدلعٌت، فتجد قصة كاحدة قد جرت يف زمانو ملسو هيلع هللا ىلص مل تنقل بتلك 
األلفاظ مجيعها، ضلو ما ركل من قولو: "زكجتكها دبا معك من القرآف" ك"ملكتكها دبا معك" ك"خذىا 

لواردة يف ىذه القصة، فنعلم يقينان أنو ملسو هيلع هللا ىلص مل يتلفظ جبميع ىذه دبا معك" كغَت ذلك من األلفاظ ا
األلفاظ بل ال صلـز أبنو قاؿ بعضها إذ حيتمل أنو قاؿ لفظان مرادفان ذلذه األلفاظ غَتىا، فأتت الركاة 

تابة، ابدلرادؼ كمل أتت بلفظو إذ ادلعٌت ىو ادلطلوب، كالسيما مع تقادـ السماع كعدـ ضبطو ابلك
كاالتكاؿ على احلفظ، كالضابطي منهم من ضبط ادلعٌت، كأما ضبط اللفظ فبعيد جدان، كالسيما يف 
األحاديث الطواؿ، كقد قاؿ سفياف الثورم هنع هللا يضر: إف قلت لكم أين أحدثكم كما مسعت فال تصدقوين، 

 .(3)كإمنا ىو ادلعٌت
؛ ألف كثَتان من الركاة كانوا غَتعرب ابلطبع، اثنيان: أنو كقع اللحن كثَتان فيما ركم من احلديث

كال يعلموف ذلك، كقد كقع يف كالمهم كركايتهم غَت الفصيح من لساف العرب، كعلينا الوقوؼ ىنا 
إليضاح أمر كىو:" أما كوف الركاة غَت عرب فهذا ال يقدح فيما ربقق من نقلو قدماء ادثُت كالفقهاء 

 .(4)هم اليت كصلت إلينا موثقة معتمدة"كاألصوليُت كأثبتوا صحتو يف كتب
كنعلم يقينان أف رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ كاف أفصح الناس، فلم يكن ليتكلم إال أبفصح اللغات 
كأحسن الًتاكيب، كأشهرىا كأجزذلا كإذا تكلم بلغةو غَت لغتو،فإمنا يتكلم بذلك مع أىل تلك اللغة على 

ىػ، جالؿ الدين السيوطي الذم اكتفى بتلخيص ما 680لصائغادلتوىف طريق اإلعجاز، كقد تبع ابن ا
 ذكراه من أدلة لرفض حجية احلديث.

إال أف األخَت كقع يف اخللط عندما نقل عن ابن الصائغفقاؿ "قاؿ ابن خركؼ: يستشهد 
لو أغفل ابحلديث كثَتان، فإف كاف على كجو االستظهار كالتربؾ ابدلركم فىحىسىن، كإف كاف يرل أف من قب

                                                           

  .137ػ  136أصوؿ التفكَت النحوم،ص  (1)
 196( كقد ردت األدلة اليت اعتمد عليها ادلانعوف بعد مناقشتها أبدلة نقلية كعقلية يف ىامش أصوؿ النحو عند السيوطي، ص2)

 . 197ػ 
 .138؛ أصوؿ التفكَت النحوم،ص 132ركاية كاالستشهاد ابللغة، ص ( ال3)
 .422( موقف النحاة من االحتجاج ابحلديث الشريف، ص 4)
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، فجعل ابن خركؼ من ادلنكرين حلجية احلديث، كالذم (1)شيئان كجب عليو استدراكو فليس كما رأل"
أكقع السيوطي يف ىذااخلطأ أنو أسقط حرفان من نص ابن الصائغ فأساء الفهم كاحلكم مجيعان، إذ صحة 

ىذا فإف ما قرره النص النص ىي "قاؿ ػ أم ابن الصائغ ػ كابن خركؼ يستشهد ابحلديث كثَتان" كعلى 
 من حكم على ىذا االستشهاد ليس صادران من ابن خركؼ كإمنا يعود إىل ابن الصائغ.

       ق جٌوز االحتجاج ابحلديث:فري
كذىب النحاة ىذا الفريق إىل صحة االحتجاج أبحاديث النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ يف النحو مطلقان، كقد  

يزين ابن مالك، كالرضى دمحم بن احلسن، فابن مالك ازبذ اجمل من كاف على رأس ىذا الفريق
منهجانكاضحانفيالتيسَت،كلعلو اذبو إىل األحاديث لتشهد لو يف بعض ما قرر من أحكاـ، كأماالرضى 
فمنهجو يف القياس مث يف التعليل معركؼ، كقد فرض عليو منهجو أف يلجأإىل احلديث النبوم عٌلو 

 ـ.يرجح ما انتهى إليو من أحكا
كقد تبع ىذين الشيخُت من األعالـ كثَت، منهم:  ابن خركؼ، كابن ىشاـ، كالبدر الدماميٍت، 
كاخلطيب البغدادم، كقد حاكؿ ابن الصائغ أف يفسر بعض جوانب ىذا ادلسلك أبف االستشهاد 

     ابحلديث ىو من ابب التربؾ ابدلركم.
كقد كاف من ادلمكن أف يصلح ىذا التفسَت، إذا مل تكن األحاديث ادلستشهد هبا ىي  

الشواىد الوحيدة يف موضوعها، أما ىي عند ابن مالك، كابن ىشاـ، كالرضى، تنطق أك تذكر كشواىد 
ين بقواعد ال يؤيدىا فيها غَتىا، فإف مثل ىذا التعليل يقصر عن تفسَت ىذا ادلسلك أبسره، كلعل اجمليز 

للحديث من النحاة يستندكف أكالن إىل ما حدث من أسالفهم من اللغويُت من االحتجاج ابحلديث يف 
اللغة كىو االصطالح القدًن الذم يعٍت ادلعاجم، كإف نظرة كاحدة إىل معاجم "التهذيب" ك"الصحاح" 

ك"ابن سيده"  ك"ادلخصص" ك"اجململ" ك"مقاييس اللغة" لتكفي للتأكد من أف "األزىرم" ك"اجلوىرم"
ك"ابن فارس" ك"الزسلشرم" شلن حيتجوف ابحلديث، يف االستدالؿ على معاين الكلمات العربية، كىو ما 
دفع السهيلي إىل أف يقوؿ: "ال نعلم أحدان من علماء الكلمات العربية خالف يف ىذه ادلسألة إال ما 

ح اجلمل، كاتبعهما على ذلك أبداه الشيخ أبو حياف يف شرح التسهيل، كأبو احلسن الصائغ يف شر 
 اجلالؿ السيوطي".

                                                           

 .139( أصوؿ التفكَت النحوم،ص 1)
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ىػ يف شرحو للتسهيل 828ككذلك قرر االستشهاد ابحلديث كأيده "البدر الدماميٍت" ت
فاحتج البن مالك كانتصر لو كاتبعو يف ذلك اخلطيب البغدادم صاحب "خزانة األدب" بل زاد عليو 

 سانيد اآلتية:ابالحتجاج بكالـ أىل البيت كاعتمد ذلك االذباه على األ
األكؿ: أف اليقُت غَت مطلوب يف ىذا الباب، كإمنا ادلطلوب غلبة الظن يف نقل مفردات 
األلفاظ كقوانُت األعراب، كالذم يغلب على الظن أف احلديث مل ييبدؿ؛ كألف األصل عدـ التبديل 

 السيما مع شدة التحرم كدقة الضبط.
منا ىو فيما مل ييدٌكف كال كتب، كأما ما دكًٌف ككتب الثاين: أف اخلالؼ يف جواز النقل ابدلعٌت إ

 فال ييتصور فيو التبديل كالتغيَت.
الثالث:أف كثَتان من األحاديث قد دكًٌف يف الصدر األكؿ، قبل فساد اللغة العربية حُت كاف 
الكالـ كلو شلا يصح االحتجاج بو، كعلى فرض حصوؿ التبديل يف نصوص احلديث فإف حصولو ال 

 .(1)الحتجاج بو لغواين؛ ألف غايتو تبديل ما حيتج بو آبخر حيتج بو أيضان"ينفي ا
ىذه ىي القضية أببعادىا بعد أف أيقضها "ابن مالك" من سباهتا الطويل ابستخداـ احلديث 

 .(2)يف كيتبو كتقرير مسائلو كمناقشة آراء النحاة السابقُت كسلالفتهم بناءن على نصوص السنة
ىذا االذباه إىل أف األحاديث حجةه يستوم يف ذلك أف تركل ىذه كىكذا ينتهي أصحاب 

 .(3)األحاديث ابللفظ أك ابدلعٌت، فإف الركاية ابدلعٌت إمنا رىكاىا عربه خيٌلص قبل تفشي اخلطأ يف اللغة
 فريق توسط بُت ادلنع كاجلواز:

علي كسلم ػ كما ىذا االذباه يفرؽ يف نصوص السنة بُت ما يعتقد أنو لفظ الرسوؿ ػ صلى هللا 
حيتمل التغيَت يف ألفاظو، كمن النوع األكؿ األحاديث القصَتة كاألحاديث اليت أعتٍت بنقلها أبلفاظها 
يف موقف خاص، أك حادثة خاصة، كىذا حيتج بو للثقة بنقل نصو عن الرسوؿ، كأما النوع الثاين فمنو 

أللفاظ اليت يعسر حفظها بنصها كىذا األحاديث الطويلة اليت ال يستطاع حفظها، كاألحاديث غريبة ا
ىػ يف 79ال حيتج بو؛ ألنو نقل ابدلعٌت، كمن أبرز من انتهجوا ىذا ادلنهج اإلماـ أبو احلسن الشاطيب ت 

شرح األلفية، كقد حاكؿ الشاطيب أف يسلك منهجان كسطان بُت ادلذىبُت السابقُت فقسم األحاديث إىل 
 قسمُت:

                                                           

 .1/23خزانة األدب،  (1)
 .135-134( الركاية كاالستشهاد ابللغة،ص 2)
 .144-143( أصوؿ الفكر النحوم،ص 3)
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 دكف لفظو، كىذا مل يقع بو استشهاد أىل اللساف.األكؿ: ما يعٌت انقلو دبعناه 
، كاألحاديث اليت قصد هبافصاحتو صلى هللا  الثاين: عيًرؼى اعتناء انقلو بلفظو دلقصودو خاصو
عليو كسلم ككتابو ذلمذاف، ككتابو لوائل بن حجر، كاألمثااللنبوية، كىذا القسم يصح االستشهاد بو يف 

 النحو.
 ادلانعُت لالحتجاج ابحلديث كرماىم ابلتناقض؛ ألهنم ال كهبذا ادلوقف عارض الشاطيب

يستشهدكف حبديث رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ يف حُت "يستشهدكف بكالـ أجالؼ العرب كسفهائهم الذين 
 .(1)يبولوف على أعقاهبم، كأشعارىم اليت فيها الفحش كاخلنا، كيًتكوف األحاديث الصحيحة"

قان دكف تفرقة كابن مالك كابن خركؼ؛ ألف "ابن مالك مل ييفٌصل ىذا كما عارض اجمليزين مطل
التفصيل الضركرم الذم البٌد منو، كبٌت الكالـ على احلديث مطلقان، كاحلق أف ابن مالك غَت مصيب 

 .(2)يف ىذا، فكأنو بناه على امتناع نقل احلديث ابدلعٌت كىو قوؿ ضعيف"
حدو كبَتو مع االذباه األكؿ يف أف ما يرفض من احلديث كمن الواضح أف ىذا االذباه يتفق إىل 

أساسو الركاية ابدلعٌت، كىو األساس نفسو الذم بٌت عليو الرفض ادلطلق، فهو رأم ال خيتلف عن 
السابق إال من حيث إمكاف التأكد من أف بعض األحاديث ركيت نصان كأكثرىا ركم ابدلعٌت كىذا 

 .(3)األخَت مرفوض"
م لألحاديث الذم قدمو الشاطيب، األساس الذم بٌت عليو ادلعاصركف ككاف ىذا التقسي

 موقفهم يف حيجية احلديث، ككاف من بينهم الشيخ دمحم اخلضر حسُت 
 الذم حدد أنواع األحاديث اليت ال خيتلف يف االحتجاج هبا كىي ستة أنواع:

ـ ػ كقولو:"محى األكؿ: ما يركل بقصد االستدالؿ على كماؿ فصاحتو ػ عليو الصالة كالسال
الوطيس"، كقولو:"مات حتف أنفو"... إىل ضلو ىذا من األحاديث القصار ادلشتملة على شيء من 

 زلاسن البياف...
الثاين: ما يركل من األقواؿ اليت كاف يتعبد هبا، أك أمر ابلتعبد هبا كألفاظ القنوت، كالتحيات، 

 قات خاصة.ككثَت من األذكار كاألدعية اليت كاف يدعو هبا يف أك 

                                                           

 .144النحوم،ص ( أصوؿ التفكَت 1)
 .145ادلصدر السابق،ص  (2)
 .133( الركاية كاالستشهاد ابللغة،ص 3)
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الثالث: ما يركل شاىدان على أنو كاف خياطب كل قـو من العرب بلغتهم، كشلا ىو ظاىر أف 
 الركاة يقصدكف يف ىذه األنواعالثالثة لركاية احلديث بلفظو.

الرابع: األحاديث اليت كردت من طرؽ متعددة كاربدت ألفاظها، فإف ارباد األلفاظ مع تعدد 
 مل يتصرفوا يف ألفاظها.الطرؽ دليل على أف الركاة 

اخلامس: األحاديث اليت دكهنا من نشأ يف بيئة عربية مل ينتشر فيها فساد اللغة كمالك بن 
 أنس، كعبد ادللك بن جريح، كاإلماـ الشافعي.

 السادس: ما عرؼ من حػػػاؿ ركاتو أهنم ال جيػػػػيزكف ركاية احلػديث ابدلعٌت 
 مثل ابن سَتين، كالقاسم بن دمحم، كرجاء بن حيوة، كعلي بن ادلديٍت. 

كحدد النوع الذم ال حجٌية فيو بقولو:" كمن األحاديث ما ال ينبغي االختالؼ يف عدـ 
االحتجاج بو، كىي األحاديث اليت مل تدكف يف الصدر األكؿ كإمنا تركل يف كتب بعض ادلتأخرين، كال 

 .(1)حاديث سواء أكاف سندىا مقطوعان أـ متصالن"حيتج هبذا النوع من األ
كنظران ألمهية ىذا ادلوضوع كمكانتو يف إثبات األصوؿ السماعية للغة، فقد اعتمد رلمع اللغة 
العربية ابلقاىرة على ما ذكره الشيخ دمحم اخلضر حسُت من نقاط كقرر: "جواز االحتجاج ببعض أنواع 

 ع يف نص القرار اآليت:احلديث"، كقد فصل اجملمع ىذه األنوا 
اختلف علماء العربية يف االحتجاج ابألحاديث النبوية؛ جلواز ركايتها ابدلعٌت كلكثرة األعاجم، 

 كقد رأل اجملمع االحتجاج ببعضها يف أحواؿ خاصة مبينة فيما أييت:
ػ ال حيتج حبديث ال يوجد يف الكتب ادلدكنة يف الصدر األكؿ كالكتب الصحاح الستة فما  1

 بلها.ق
 ػ حيتج ابحلديث ادلدكف يف ىذه الكتب اآلنفة الذكرعلى الوجو اآليت: 2
 أ ػ األحاديث ادلتواترة ادلشهورة. 
 ب ػ األحاديث اليت تستعمل ألفاظها يف العبادات. 
 ج ػ األحاديث اليت تعٌد من جوامع الكلم. 
 د ػ كتب النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ . 
 بياف أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف خياطب كل قـو بلغتهم.ق ػ األحاديث ادلركية ل 

                                                           

 .178ػ  177( دراسات يف العربية كاترخيها، ص1)
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ك ػ األحاديث اليت عرؼ من حاؿ ركاهتا أهنم الجييزكف ركاية احلديث ابدلعٌت مثل: القاسم بن 
 دمحم، كرجاء بن حيوة، كابن سَتين.

 .(1)ز ػ األحاديث ادلركية من طرؽ متعددة كألفاظها كاحدة
للغة العربية ابلقاىرة كأكضح فيو مكانة ىذاادلصدر السماعي، فبهذا القرار الذم ازبذه رلمع ا

من بُت بقية ادلصادر اليت اعتمد عليها النحاة يف تقعيد لغتنا العربية، ككضع حدِّا للخالؼ الذم دار 
بُت النحاة من حيث االستدالؿ ابحلديث النبوم الشريف أك عدمو، كقطع الطريق أماـ ادلشككُت يف  

ف مصدران أساسيان كركنان ركينان من مصادر لغتنا العربية فاستندان على ما ذكر كعرض كوف احلديث الشري
"نستقر على جواز االحتجاج ابحلديث الثابت الصحيح من ىذه األنواع اليت أكردانىا ػ كخباصة ما 
دكف يف الصدر األكؿ ػ الستخالص قواعد النحو كالصرؼ اليت كردت فيو شلا خال من أمثاذلا أسلوب 

لقرآف الكرًن، كما مجعو اللغويوف من كالـ العرب منثوره كمنظومو كهبذا نعيد إىل احلديث النبوم ا
 .(2)الشريف مكانتو، كرفعة منزلتو، كنعيد االطمئناف إىل نفوس اتجُت بو ادلعتمدين عليو"

 نتائج البحث
ديث يرقى ألف كبعد ىذا العرض السريع اتضح دبا ال حيمل أدىن شك، يف أف االستشهاد ابحل

يناظر كالـ العرب ادلنظـو أك ادلنثور يف ادلكانة،من حيث البناء كادلفردات كالًتكيب كالداللة، كأيضان 
احلرص الذم سبيز بو الركاة يف نقلهم لنص الرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ دكف أدىن تغيَت أك ربوير، كذلك كاضح يف 

 ػ عليو مثالن، فإنو يذكر اللفظُت زايدة يف احلرص منو، كابعادان اشتباه اللفظ الذم ذكره الرسوؿ ػ ملسو هيلع هللا ىلص
 لنفسو من الوقوع يف دائرة " من كذب علٌي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار".

كما أف ادلانعُت مل يعللوا ادلنع، مع احتجاجهم بو يف مؤلفاهتم كأيب حياف،  أف اللحن كإف  
كاف كقع يف احلديث فإنو قد كقع يف ادلنظـو من كالـ العرب أكثر منو يف احلديث كىذا راجع للتحرم 

شيخ دمحم اخلضر كالتتبع كالدقة يف الركاية، كأف رلمع اللغة العربية جعل حبث الذم تقدـ بو السيد: ال
 القضية كجسده فيها.حسُت منهاجا سار عليو يف ىذه 

 
 
 

                                                           

 .4ػ 3( رلمع اللغة العربية يف ثالثُت عامان، ص1)
 .422( موقف النحاة من االحتجاج ابحلديث الشريف، ص 2)
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