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بذوي  مذن م ذا   اللغذة اليةبيذة أال هذو الحذديث الن أصذي تكمن أهمية هذاا البحذث أ ذب يبحذث عذن م ذد  : خصلمال

 الشذةيف علمذاء النحذو واللغذة مذن االحتجذاج بالحذديث النبذوي   وآ اءالشةيف ثم يهدف هاا البحث إلذ  إبذةام موقذف 

 ةالمشذهو قولتذب الةسول صلي هللا عليب وسلم اثبذ  يذي م أنعلماً  وأ ائهم تجاه هاه القضية مواقفهموتحلي   ومناقشة

اج بالحذديث تجيذ  االحتجذ وكأ هذا المناقشذة يي ألحدمجال  المقولةمن قةيش يلن تتةك هاه  أ  اليةب بيد  أي ح أ ا

حتجذاج بذب كذد مذدص صذتحيتب لتؤالبحذث ليا لذدينا اذاء هذا الةيييذةالشذةيف  النبذويمسلما بذب ولمكا ذة الحذديث  امةأ

قذدام   النقذا  وهذ إ إن   يذياذاء مجملهذا  والتذييضت عن ي احتب وبتغتب ومن ختل هذاا البحذث اسذتنتج   تذائ  

 ب كمذا وحذحناحذت  بذيهم من احت  بالحديث ومنهم من لذم من النحاةاللغويين كا وا يتشهدون بالحديث ويحتجون ببإأن  

وصيات وهذيإ الت . وهنالك بيضالنحاةالبحثإكثةة االستشها  بالحديث عند اللغويين وقلتب عند ذلك يي تفاصي  هاا 

 ة.ظواهة اللغويلإح ائية  ظةاً لبتغية و ا سة    اسةوكالك  ةصةيي ة  اسة  حوي ويالنب  اسة الحديث 

 
 علماء النحو واللغة آ اء إالنبويالحديث  اللغةإ االحتجاجإ النحوإ :المفتاحيةالكلمات 

 

 

The Situation of the grammar and linguistics scholars from protesting 

by Elhadith ElNabowi  

 
  Ahmed Osman Fidail Hassan  

 
Abstract: The importance of this study is to search in one of the Arabic language 

resources so called "Prophetic Hadieth". The study aimed to reflect the concept and 

views of grammatical and linguistic scientists. The study also discussed and analyzed 

their views. Note that the Prophet Muhammad, peace be upon him proved in his famous 

saying I disclosed the Arabs, however, I am one of the Quraish this argument will not 

leave area for one to discuss as if it makes the protest by Prophetic Hadith as a granted 

issue. For the high status of the Prophetic Hadith, this research has come to confirm its 

suitability to protest by it as well as its eloquence and rhetoric. The research has come to 

some results which came as follows: that ancient linguists quoted from and protesting 

by it, some of the grammarians protested by Prophetic Hadith and some of them have 

not protested by it as we explained in details of this research, frequent citation by 

Prophetic Hadith among linguists and few said among grammarians. The most 

important recommendations are: further syntactic, morphological rhetorical and 

statistical study of Prophetic Hadith for the linguistic phenomena.  

 

Keywords: grammar, protest, language, prophetic Hadith, views of grammatical and 

linguistic scientists. 
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 مقدمة 

 .صل  هللا عليب وسلموال تة والستم عل  أي ح من  طق باليةبية سيد ا محمد  الحمد هلل

لذذب  وأيذذة تبالحذذديث الشذذةيف اهتمذذام كبيذذة مذذن البذذاحثين المياصذذةين  االستشذذها موحذذو   حظذذي

عنذذد النحذذاة يتفيذذؤون يتلذذب ويبحثذذون يذذي ثنايذذا  أصذذيتحيذذث ا ذذب م ذذد اً  متيذذد ةبحذذوو ومقذذاالت 

الحذديث النبذوي  لد اسذة مذا ييذب الن اللغويذةوالظذواهة  النحويذةسطو ه وكلماتب ويتناولون القواعذد 

لغذذة  إنإ وهنذذا  قذذول النحويذذةالشذذةيف مذذا ه خ ذذبب و بذذم ييذذاا وميذذدان واسذذم بكذذة يذذي الد اسذذات 

ع ذذة  إلذذ الف ذذح  تلذذك المنسذذوبة  اللغذذة يمثذذ  إ مذذابذذالميني  أوالحذذديث النبذذوي سذذواء  قذذ  بذذاللف  

قذد ة  ظمهذاوأعت ذةيا  وأكثةهذا اليةبيذة إليذبا يم مستوص وصذل   بأ هايحكم  التياالحتجاج وهي 

 1الشةيف. يالتيبية النبوعل  سبي   ه   وأهداها قة  وأعمقها إحا ة وأوسيها

علمذاء اللغذة  آ اءهذي  أبةم ياهةة تت   بقضية الن وص المحت  بها يي كتب اللغذة اليةبيذة لي  

 واحد مذن م ذا   اللغذة اليةبيذة حول االستشها  واالحتجاج بالحديث النبوي الشةيف إذ أ ب والنحاة

 يذم أهذ  اللغذة والنحذاة إلذ  هذاا االتجذاه  حذو االستشذها  بالحذديث  ويأتي يي المةتبذة الثا يذةإ يالذاي

 صذل  هللا عليذب يهم يحفظو ذب ويتدا سذو ب مذم النبذي النبوي أمو  منها منزلتب الكبيةة عند المسلمين

يدل  يهاا يي اللغةإاَ ولغوياً مهما ثم ايلوه حجة ييما أشك  من غةيب يتشةيي م د اً  وسلم وييدو ب

 2بالحديث النبوي الشةيف يي مسيةة حياتهم. عل  اهتمام المسلمين

حذد م ذا   والنحاة لتأكيد أن الحديث النبوي الشةيف هذو أ ااءت هاه الد اسة من أ اء علماء اللغة

يذا يذي يحذت  بذب باعتبذا ه سذندا حقيق مهمذا امذةأاللغة اليةبيذة وهكذاا صذا  االحتجذاج بذند الحذديث 

 .النحويةاستنبا  بيض الشواهد 

 

 قدامى اللغويين  آراء: المحور األول 

يي اللغةإ يت –المشهو  بين الباحثين أن قدام  اللغويين والنحاة كا وا يةيضون االستشها  بالحديث 

أوحح قواعدهاإ يقول الشيخ أحمد االسكند ي "مض  ثما ية قةون  إيستندون إليب يي إثبات ألفايها

إلي ابن مالذك ال يحتجذون بلفذ  الحذديث يذي اللغذة إال األحا يذث  ياليلماء من أول أبي األسو  الدؤلو

. ويقول أبذو حيذان ميتةحذاً علذي ابذن مالذك الستشذها ه بالحذديث: "علذي أن الواحذيين 3المتواتةة "

اليذتء وعيسذي بذن عمذة وال ليذ  وسذيبويب مذن أئمذة الب ذةيينإ وكميذان  المقاييس كأبي عمةو بن

 .4الكسائي والفةاء وعلي بن المبا ك األحمة وهشام الضةية من أئمة الكوييين لم يفيلوا ذلك"

وقد حاول المتأخةون أن ييللوا هاا الةيض المزعوم وا تهوا إلي أ ب يةام إلي سببني: إحداهما  -

بالميني والثا ي أ ب وقذم اللحذن كثيذةاً ييمذا  وي مذن الحذديث الن كثيذةاً  إن الةواة اوموا النق 

 5من الةواة غية عةب بالطبم.

بالحذديث  النظة إليب إن هؤالء القدماء الاين  سب إليهم  يضذهم االستشذها   لف  والاي  حب أن -

يض يذذة بالتذذالي لذذم ي ذذةحوا إلذذم يثيذذةوا هذذاه المسذذألةإ ولذذم يناقشذذوا مبذذدأ االحتجذذاج بالحذذديث

يتشذهدوا  أن القذدام  لذم –خطذأ  -االستشها  بب. وإ ما هو استنتاج مذن المتذأخةين الذاين الحظذوا

 يبنوا عليب أ هم يةيضون االستشها  بب ن ثم حاولوا تيلي  ذلك. إبالحديث

  وهنالك أسباب كثيةة تحم  إلي الشك يي صذحة مذا  سذب إلذي األقذدمين مذن  يضذهم االستشذها -

 قوال. إن لم يكن بقطم -من الدالئ  ما يكا  يقطم بالحديثإ ب  هنالك

 ياً.و يهما مأسواء منهم من اشتغ  باللغة أو النحو  إ_أ هم كا وا يستشهدون بب ويبنون عليب قواعدهم

 -وسنده يي ذلك ما يأتي: وهاا ال يسم الباحث المدقق أن يسلم بما ا عاه المتأخةون

                                                 
 15.   اسات  حوية يي اليةبية وتا ي هاإ الشيخ محمد ال د  حسينإص1
 .6بالحديث النبوي يي علم النحوإ  .سيد الدين ابةاهيم الم طفيإ ص االستشها . 2
 م1984 –قي حيف مقالإ  . شو–مجلةإ مجمم اللغة اليةبية يي خمسين عاماً 3

 168إ ص5إ ج6017أبو حيانإ التايي  والتكمي  يي شةح التسهي إ  ا  الكتب الم ةيةإ4

 5,ص 1البغدا يإ خزا ة األ بإ   بوالقإ ج5
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ينق  من أشيا  اليةب. ولهاا قال صاحب الم باح المنية  [ أنَّ األحا يث أصح سنداً من كثية مما1

أن استشهد بحديث " يأثنوا عليب شةاً"عل  صحة إ تق الثنذاء علذي الذاكة بشذة_ قذال "قذد  قذ   بيد

يكذان أوثذق مذن  قذ  إهاا اليد  الضابط عن اليدل الضابط عذن اليذةب الف ذحاء عذن أي ذح اليةب

 .6حد وال ييةف حالهم(أه  اللغةإ يإ هم يكتفون بالنق  عن وا

[ أنَّ أحد المحدثين من ذهب إلي "أ ب ال تجوم الةواية بالميني إال لمذن أحذا  بجميذم  قذائق اللغذةإ 2

وكا   اميم المحسنات الفائقة بأقسامها علي ذكذة منذب ييةاعهذا يذي  ظذم كتمذب. وإال يذت يجذوم لذب 

الةواية بذاللف  هذي األولذي ولذم يجيذزوا .علي أن المجومين بالميني ميتةيين بأن 7 وايتب بالميني "

. وقد ثب  أن كثيةاً من الةواة يي 8النق  بالميني إال ييما لم يدون يي الكتب ويي حالة الضةو ة يقط

ال د  األول كا   لهم كتب يةايون إليها عند الةواية والشك أن كتابة الحديث تساعد علي  وايتب 

 .9أن يدخلب غلط أو ت حيفبلف  هو حفظب عن يهة قلب مما يبيده عن 

َن يي ال د  األول قب  يسا  اللغة علي أيدي  اال يحذت  بذأقوالهم يذي 3 [ أن كثية من األحا يث ُ وَّ

بكتمذب يغايتذب تبذدي  لفذ  ي ذح  اليةبية. يالتبدي  علي يةا ثبوتب إ ما كذان ممذن يسذوال االحتجذاج

 .10االحتجاج بب بلف  كالك

 اقلهذا بلفظهذا لمق ذو  خذاصإ كاألحا يذث التذي ق ذد بهذا بيذان [ إن هناك أحا يذث عذةف اغتنذاء 4

 .11اا يإ وكتاب لوائح ابن حجة واألمثال النبويةمهال ي احتب صلي هللا عليب وسلم ككتاب

املذةإ وإ مذا غايتذب  بذب  االحتجذاج [ إذا وقم يي  واية بيض األحا يث غلط أو ت حيف ال يجذوم5

وقذد  12علي قلب حبط أحذد الذةواة يذي هذاه األلفذاي خاصذة وحملب تةك االحتجاج بهاه األحا يث يقط

وقم يي األشيا  غلط وت حيفإ ومم ذلك يهي حجة من غية خذتف. وإذا كذان اليسذكةي قذد ألذف 

 .13يما وقم من أصحاب اللغة والشية من الت حيفق كتاباً يي  واة الحديثإ يقد ألف كتاباً 

ميناه أ هذم كذا وا ال يجيذزون االستشذها  بذب. إذ ال [ لو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث يليس 6

يقد تكون اليلة لتةكب )عدم تيا يهم إيذاه  14يلزم من عدم استداللهم بالحديث عدم صحة االستدالل بب

وقد ثب  ييتً أنَّ أوائ  النحاة من شيوخ سيبويب حت  ممذن تذدوين صذحيح الب ذا ي لذم يكتةثذوا مذن 

 .15مدو اً يي مما هماالستشها  بالحديث أل ب لم يكن 

[ علذذي أ ذذي واذذدت مذذن قذذدام  اللغذذويين مذذن استشذذهد بالحذذديث يذذي مسذذائ  اللغذذة كذذأبي عمذذةو بذذن 7

وابذذذن  21عبيذذذد ابذذذن اإلعةابذذذي وأبذذذي 20واألصذذذميي 19. والفذذذةاء18والكسذذذائي 17وال ليذذذ  16اليذذذتء

                                                 
 .3/201 لمجمماالم باح المنيةإ)ما ة ثني( وا ظة مجلة 6

 .94 حو تيمو إص 666ابن عتنإ يي شةح االقتةاحإ  ا  الكتب الم ةية 7

 إ2043المجمم الم ةي اللغوي مجلة 8

 .76ابن المامينيإ تيليق الفوائدإ  ا  الكتب الم ةية )باب الفاع (إص 9

 .95ابن عتنإ يي شةح االقتةاحإ  ا  الكتب الم ةيةإ ص10

 عن الشا ب  6إص1البغدا ي زا ة اآل ابإ ج11
 207مجلة المجمم اللغوي الم ةي لليةبيةإاليد  الثالثإص12

 المةام وال فحة13

 6البغدا يإ خزا ة األ ب ص14

 16أبن الطيب الفا سي  شةح كفاية التحف إ  ا  الكتب الم ةيةإ ص15

 13النحاسإ إعةاب القةآنإص16

 7ال لي  بن أحمد الفةاهيديإ اليينإ الجزء األولإص17

 173النحاسإ إعةاب القةآنإ ص18

 40الفةاءإ ميا ي القةآنإ ص19

 12مإ ص1913األصمييإ األحدا إ بيةوتإ 20

 73النحاسإ إعةاب القةآنإ ص21
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 27وابذذن خالويذذب 26وأبذذ  ايفذذة النحذذاس 25وابذن   يذذد والمبذذة  24وابذذن قتيبذذة  23وأبذذ  حذذاتم22السذكين

واألمهةي والفا ابي وال احب بن عبا  وأبن يا س والجوهةي وابن سيدة وأبن منظو  والفيذةوم 

 أبا ص وغيةهم.

وال ي تلف موقف النحاة عن هااإ إذ ال ييق  أن يستشهد ال لي  مثتً بالحديث يي اللغة ثم ال يستشهد 

ن النحذاة: أبذو عمذةو بالحذديث مذ بب يي النحوإ وهما صنوان ي ةاان من أص  واحد وممن استشهد

 31والمبذذة  30والكوييذذون 29والفذذةاء28بذذن اليذذتء وال ليذذ  وسذذيبويب وقذذد استشذذهد بثتثذذة عشذذة حذذديثاً 

وابن مالك وابن عقيذ  والسذيو ي وغيذةهم  34وابن الجنام 33ابن خةوف 32والزاااي والزم شةي
35. 

مشذكتت الجذامم وياقهم ي  ذلك ك  من مالك وبلغ الا وة يي كتابذب "شذواهد التوحذيح والت ذحيح ل

ال حيح " حيث عقده لألحا يذث التذي يشذك  إعةابهذاإ وذكذة لهذا واوهذا يسذتبين بهذا أ هذا مذن قبيذ  

وهما علي  أس من  يض االستشها  بالحذديث  37وأبا حيان  36اليةبي ال حيح. ب  أن ابن الضائم 

يقال: " ب   أي  االستشها   الفا سيلم ت   كتبهما من بيض الحديث. وقد يطن إلي هاا أبن الطيب 

 .38بالحديث يي كتم أبي حيان  فسب مةات وال سيما يي مسائ  ل ةف "

ي غذزا ة يذولكن إحقاقاً للحق أقول بيد التفيي  يي هاه الو قذة أن شذواهد النحذاة مذن الحذديث ليسذ  

أن  كيذذف ينذذاالنحذذاة وقذذد  أ بالنسذذبة إليهذذا وب اصذذة عنذذد قذذدام  شذذواهد اللغذذويين وكثةتهذذا. يهذذي قليلذذة

 يقط. حديثاوهو من أئمة النحاة لم يستشهد إال بثتثة عشة  سيبويب

ي: وقد وادت يذي الزهذة للسذيو ي   ذاً يؤكذد مذا ذهبذ  إليذبإ يهذو يقذول: "قذال أبذو الحسذن الشذا 

 وماهبي وماهب شي ي أبي ذ  ال شن  وأبي الحسن بن حةوف 

قذةآن والحذديث وصذحيح أشذيا  اليذةب منذب... إن الزبيدص اخ  بكتاب اليذين كثيذةاً لحايذب شذواهد ال

ولما علم بالك اإلمام ابن التيا   عم  كتابب "يتح اليين" وأت  ييب بما يي اليين مذن صذحيح اللغذة... 

 39 ون إختل بشيء من شواهد القةآن والحديث..."

يما  للغويينإايهاا صةيح بأن ال لي  كان يستشهد بالحديث يي كتابب اليينإ ولم يكن ال لي  بدعاً من 

 صنيب ال لي  صنيب غيةه من أئمة اللغة.

إلذي  فذس النتيجذة التذي ا تهيذ  إليهذا إذ قذال: " ذهبذ  إلذي االحتجذاج  يالفا سوقد ا ته  ابن الطيب 

بالحذذديث الشذذةيف امذذم مذذن أئمذذة اللغذذة مذذنهم ابذذن مالذذك وابذذن هشذذام والجذذوهةي وصذذاحب البذذديم 

ف وأبن اني وابن بةص والسهيل  وغيةهم ممذن يطذول والحةيةي وأبن سيدة أبن يا س وأبن حةو

اليوي  عليب والم ية إليب. علي أ ا ال تيلم أحداً من علماء اليةبية خالف يي  ينبغيذكةه. وهو الاي 
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هذذاه المسذذألة إال مذذا أبذذداه أبذذو حيذذان يذذي شذذةح التسذذهي  وأبذذو الحسذذن بذذن الضذذائم يذذي شذذةح الجمذذ  

 40سيو ي "لوتابيهما ل

 اَراء المتأخرين من أهل اللغة المحور الثاني:

أ خ  لبداية االحتجاج بالحديث النبذوي بذأبي عمذةو بذن اليذتء  يوادت أن الدكتو ة خديجة الحديث

 .41وال لي  وسيبويب 

إذن يقد كان المتأخةون م طئين ييما ا عوه من  يض القدماء االستشها  بالحذديثإ وكذا وا واهمذين 

حينما ينوا أ هم أيضاً بةيضهم االستشها  بالحذديث إ مذا يتذأثةون خطذاهم وينهجذون  هجهذم. و حذن 

بهذا.  حم  ابن الضائم وأبا حيان تبية شذيو  هذاه القضذية ال ا ئذةإ يهمذا أول مذن  وج لهذا و ذا ي 
وعنهما أخاها اليلماء  ون تمحذيد أو تحقيذقإ ثقذة يذي حكمهذا أو ت ففذاً مذن البحذث و كو ذا إلذي 42

 الةاحة والتماساً أليسة السب إ ولي  منشأ تلك الفكةة ال ا ئة ما يأتي: 

مذذذة [ أن القذذذدماء لذذذم ين ذذذوا علذذذ  االستشذذذها  بالحذذذديث واكتفذذذوا بدخولذذذب تحذذذ  المينذذذ  اليذذذام لكل1

 ثم حين ااء من تلوهم و و وا هاه الفكةة كا وا 2ة القديمة " "الن وص األ بي

يفهمون ذلك يلم ي  وا الحديث بند مستق .يلما ااء بن الضائم وأبو حيان وغيةهمذاإ ولذم يجذدوا 

  اً مستقت ييد الحديث مذن م ذا   اللغذة ينذوا أن القذدماء لذم يكو ذوا يستشذهدون بذب وسذجلوا هذاا 

وااء من بيدهم ينقلوا عنهم  ون تمحيد وتابيوهم من غية بحث.ويؤيد الظن علي أ ب حقيقة واقية 

مذن  واالسذتقةاءاستنبط من قول بيضهم )النحذو علذم يسذتنبط بالقيذاس 43هاا االيتةاا أن السيو ي 

كتاب هللا تيال  وكتم ي حاء اليةب "أن اللغويين لم يكو وا يستشذهدون بالحذديث ييقذب علذي ذلذك 

 لم ياكة الحديث ".بقولب: "يق ةه عليهما و

[ أن سيبويب يي احتجااذب بالحذديث لذم يكذن يقذدم لذب بمذا يوحذح أ ذب مذن الحذديثإ يذالتبس الحذديث 2

بغيةه علي الباحثين حت   سب إليب أبو ابان وغيةه عدم االحتجاج بالحديث. و بما كان السذبب يذي 

 ة مذذن كذذتم اليذذةب اعتقذذا  سذذيبويب للنسذذبة أ ذذب كذذان يحذذت  بالحذذديث كمذذا يحذذت  بذذأي عبذذا ة منثذذو

الف حاء... ولم يكن إغفالب النسبة إل  النبي خا اا عما ييلذب مذم ميظذم الشذواهد الشذيةية والنثةيذة 

 .44التي لم يهتم بنسبها إلي ش د ميين 

 الحديث: 

لحذن يكان الةسول صل  هللا عليذب سذلم أي ذح مذن  طذق بالضذا إ وكذان عليذب السذتم يف ذة بأ ذب ال  

؟وقذد  ن  طق بالضا إ بيد أ يمن قةيش واستةحي  يي بني سيد يأ ي لي اللحنييقول: )أ ا أي ح م

علذ   لتذي يلقيهذاوأييالبإ وما أكثة أحا يثب الشذةيفة ا وسلم  موذااً للمسلمين يي أقوالب كان صل  هللا

 .األحوالوتبياً لمقتضيات  المسلمين عل  حسب الظةوف

بيض األقوام تبياً للهجاتهم ـ  ي ا ببثنينا منها ما كان وال شك أن مث  هاه األحا يث النبوية ـ إذا است

علذذ  النحذذاة  اليةبيذذة الةاقيذذةإوكان مذذن الوااذذب واألسذذاليب منبذذم ثذذة للتةاكيذذب اللغويذذة الف ذذيحة

ويبنذوا عليذب  ييسذتقةوهالنبويذة  للغة أن ينتبهوا لهاا الفذيض الزاخذة مذن األحا يذث والمقيدين األوائ 

وأ ق أسذذاليبب وأمهذذي  القذذةاَن ـ  موذاذذاً للنثذذة الف ذذيح يذذي أ و  صذذو هالقواعذذد باعتبذذا ه ـ حذذوا  

 .45تةاكيبب 
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 وال أصدق لفظاً وال أعذدل يليس ييةف يي التا يخ اللغوي اليةبي  ثة ـ بيد القةان الكةيم أعم  فياً  

ه من اوال أي ح عن ميناهإ وال أبين يحو وم اًإ وال أام  ماهباًإ وال أكةم مطلباًإ وال أسه  م ةااً 

 .46وسلم ليبعكتمب صل  هللا 

كان ال حابة  حوان هللا علذيهم ييةيذون يذي حيذث الةسذول هذاه ال  ي ذبإ يكذا وا أحذةص  وقد 

وعل  الةغم من أ هم كا وا منهيذين عذن كتابذة غيذة  0تلقف ما يلف  بب وتداولب يي عهده  الناس عل 

بتدوينذبإ مذا  ام يملذك اليقليذة اليلميذة  خوف ال لط بينهماإ يإن بيضهم كذان يقذوم القةاَن من الحديث

والقةاَن. وما كا  القةن األول الهجةي يقتةب مذن  هايتذب حتذ  بذدأت  الواعية التي تميز بين الحديث

حةكة علمية واعية لجمم السنة النبوية بيد أن حدث  يي المجتمم بيض التغيةات الجوهةية با تهذاء 

وسياسيةإتحول القيا ة يي األمة من  متفةقة:  ينية زابع ة ال حابةإ وا قسام الناس إلي شيم وأح

إلي ملك ومن شو ص إلي و اثةإ وكان لذالك أثذةه علذ  الحذديث يكثذة ييذب الوحذم والتزييذف  ختية

إ أو تقةيباً لحاكمإ أو بثا للبلبلةإوالتشكيك يي الذدين ـ كمذا كذان ي ذنم آخةااًلتجاهإ أو  ينا يي  تأييد

قد تطةق إلي سنده ومتنب يحدث  حةكة مضا ة لهذاا  وين الحديث كان الفسا ومم بداية تد 0الز ا قة 

النسذبة إلذي الةسذول صذل  هللا عليذب  صحيحةعل  أحا يث م فاة  االتجاه كان الق د منها الح ول

وقد صد ت منب حقاًإ يتشذد  اليلمذاء يذي اإلسذنا  والتزمذوه كمذا تتبيذوا و  واة الحذديث بذالجةح  سلم

 .47الديني يي  واية السنة مالي ة والتحةذلك كلب حةو ة أملتها يةوف والتيدي إ وكان 

وقذد  حت  كان التأليف يي السنة يكد ينتهي مالهجةي ولوقد استمةت هاه الجهو   وال القةن الثا ي 

وتوثيقهاإ وتوج ذلك كلب بتذأليف كتذب )المسذا يد(  متيد ة لن وصهاإ أو لكيفية  وايتها شم  اوا ب

خطذذب مذذا ة يذذي اإلسذذنا  وللذذةواةإ وكا ذذ  القمذذة التذذي بلغتهذذا تلذذك الجهذذو  تذذأليف كتذذب التذذي التزمذذ  

ال حاح يي القةن الثالث الهجةيإ وقد التزم مؤلفوها بنه  صذا م يذي توثيذق الةوايذة متنذاً وسذنداًإ 

كما يي  الب ا ي مثتً يي توثيق صحيحة.ومن يطلذم علذ  شذةو ب التذي ألذزم بهذا  فسذب يذي توثيذق 

 .48حس مقدا  الجهد اليظيم الاي بالب يي حماية الند وإسنا هالحديث ي

ةة إذنإ ووصذذل  إلذذي صذذو ة  احذذجة يذذي وقذذ  كذذان كذذبحذذدث  م وامذذم   وصذذب  وايذذة الحذذديث 

يلذ  واذدت موثقذة يذي ع ذة االستشذها  باللغذةإ و النشا  اللغوي ييب عل  أسده. ومين  ذلذك أ هذا

تها و سذب يقهذاام ا  الجهد الاي يبالب اليلماء يي توثكالك ييما بيد ع ة االستشها  وكلما مة الزمن 

 يماذا كان موقف النحاة من الحديث ؟ 0صاحب الةسالة  إلي م د ها األصلي

يحا   ذاً صذة يبدو أن قضية االعتما  عل  الحديث لم تكن شغ  بال النحاة قديماًإ يلم تقةأ ألي مذنهم

 تب الحذا ة بالحديث صو لنقاش يي قضية االستشها يلم يأخا ا 0يي هاا المجال يفيد الجوام أو المنم 

تهمإ يذي مؤلفذا عليذب والثامن الهجةيينإ أما أوائ  النحذاة يقذد ما سذوا االعتمذا  إال يي القة ين السابم

 نحوي.وإن كان ذلك ب و ة ي يب ميها الحكم بأ هم ايلوه أحد الم ا   األساسية يي التقييد ال

لد س النحوي وعل  الةغم من تيد  موحوعاتب وكثةة صفحاتب ـ يكتاب سيبوبب ـ عل  أهميتب يي ا

ليس ييب اعتما  عل  الحديث إال يي سبية مواحم ـ حسب إح اء األستاذ عبد الستم هةون محقذق 

ب عل  القاعدةإ ولم ية  عل  سبي  التوكيد دلبكتاب سيبويب ـ والحديث يي المواحم السبية أص  يست

 .49ك احد الدا سينلغيةه من الن وص كما قال ذل

 والمفيولين اللاين ك  واحد منهما يفي  بفاعلذب مثذ  الذاي يفيذ  بذب يتح  عنوان: )هاا باب الفاعلين

تةك  حو هاا اليلم الم ا ب م بيقول: ومما يقو وما كان  حو ذلك( الاي تةام ييما بيد بباب التنامل

يلم ييم  األخذة  50والااكةات( كثيةاوالحايظات والااكةين هللا  قولب عز وا : )والحايظين يةواهم

 51يفجةك( ومث  ذلك: )و  لم و تةك من0ييما أعم  ييب األول استغناء عنب 
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وغيةهذا مذن األسذماء(يقول سذيبويب: )وأمذا ثذم  وتح  عنوان )هاا باب تسميتك الحذةوف بذالظةوف

أن يتغيذةن وحيث و حوهن إذا صيةن اسما لةاذ  أو امذةأة أو حذةف أو كلمذة يتبذد لهذن مذن  وأين

وحيتهن بالك الموحم / كمذا تغيذةت ليذ  وإن يذإذا  وعمةو أل ك ميد عن حالهنإ وي ةن بمنزلة

أ  ت حكاية هاه الحةوف تةكتها علي حالهاإ كما قذال: )إن هللا ينهذاكم عذن قيذ  وقذال(إ ومذنهم مذن 

عليذب وسذلم: )مذا . هاا باإلحاية إل  استشذها  بقولذب صذل  هللا 52وقاٍلإ لما ايلب اسما يقول: عن قي 

من أيام أحب إل  هللا ال وم ييها ال وم منب يي عشذة ذي الحجذة( علذ   يذم اييذ  التفضذي  لتسذم 

مفضذت علذ   فسذب باعتبذا يين كمذا يسذة ذلذك  الظاهة إذا سبق بنفي أو شبهب وكذان المةيذو  أانبيذا

 54بئس يم و وبقولب عليب الستم )يبها  يم ( عند حديثب عن أص 53ييما ييد النحاة

 ذذب وأو   قولذذب عليذذب السذذتم )كذذ  مولذذو  يولذذد علذذ  الفطذذةة حتذذ  يكذذون أبذذواه همذذا اللذذاان يهو ا

 وين ةا ب( تح  عنوان: )هاا باب ما يكون ييب هو وأ  

 .55وأ ا و حن وأخواتهن ييتً  

وقال: إن ييب ثتثة أواب: يالةيم من واهينإ والن ب من واب واحد يأحد واهذي الةيذم أن يكذون  

لو  مضمةاً يي )يكون(والوالدان مبتدآنإ وما بيدهما مبني عليهماإكأ ب قال: حت  يكون المولو  المو

: أن تيمذذ  )يكذذون( يذذي األبذذوين ويكذذون )همذذا( اآلخذذةوالواذذب 000أبذذواه اللذذاان يهو ا ذذب وين ذذةا ب 

 .56والن ب عل  أن تجي  )هما( ييت مبتدأإ وما بيده خبةا لب

ليذ  اذدا قيي التقييد وايلب أحيا ا مح   قاش ومدا سة غية أن ذلك  اعتمد سيبويب إذن عل  الحديث

ا سذبق أ ذب لذم يشذة إلذ  أي  ذد ممذ والمتحظذة 0بالقياس إلي ما يي الكتاب من شية وآيات قةآ ية 

 وليذ  هذاا سذة قذول بيذض البذاحثين إ ذب لذم يستشذهد بغيذة حذديث واحذد ايلذب عل  أ ب حذديث  بذوي

 توكيداً لغيةه من الن وص. 

لم ذذا   قذد استشذهد الكسذذائي بالحذديث وايلذذب  لذيت مةاحذذاً يذي مسذائ   حويذذةإ وممذا  قلتذذب إلينذا او

خذتتل وال يحذدو ا اشتةا  النحاة لجزم الم ا   يي اواب النهي أن توحذم )إن( قبذ  )ال( الناهيذة

 يي ألفيتب:  مالك ويي ذلك يقول ابن يي المين 

 ( دون تخالف يقعوشروط جزم بعد نهي أن تضع ** )إن( قبل )ال

غية أن الكسائي لم يشتة  هاا الشة  مستدالً بقول الةسول عليب الستم: )من أك  من هذاه الشذجةة 

بةيح الثوم(وقول ال ذحابي للةسذول: )ال تشذةف ي ذبك سذهم( حيذث اذزم  يت يقةبن مسجد ا يؤذ ا

 0 57تحقق شة  النحاة  واألثة يي اواب النهي  ون الفيتن يي الحديث

ة وصذةيي ةصذوتي أما الفةاء يي )ميا ي القةآن( يقد استشذهد بالحذديث النبذوي علذ  يذواهة متيذد ة 

يقذول صذل  هللا  0 58يقد استشهد عل  كسة همذزة )أم( يذي قولذب تيذال : )يألمذب السذدس(  0و حوية 

يقذول الةسذول عليذب  و و  ال وف بمين  الظن إ كما استشهد عل 59(بأمبوسلم: )أوص  امةأ  عليب

ومذذن ذلذذك احتجااذذب لبنذذاء 60 ن( أي حتذذ  يننذذ  ال   ن  حتذذ  خفذذ  ال لسذذتم: )أمذذةت بالسذذواكا

عليهذا األلذف والذتمإ  ايل  )اآلن(أصلها من قولك آن لك أن تفيذ إ أ خلذ  )اآلن( بقولب: )إن شئ 

ثم تةكتها عل  ماهب )يي ( يأتاها الن ب من   ب )يََيَ (إوهو واب ايذدإكما قذالوا:  هذ   سذول 

ولذو... علذ   من ذوبتان يهمذا وكثةة السؤالإ يكا تا كاالسمين صل  هللا عليب وسلم عن قي  وقال هللا

بإ خذال الم األمذة 62إكمذا استشذهد لقةاءة)يبذالك يلتفةحذوا(61أ هما أخةاتا من ييب الفي  كذان صذوابا
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المشذذاهد:)لتأخاوا وسذذلم يذذي بيذذض  قولذذب صذذل  هللا عليذذبب علذذ  المضذذا   المبذذدوء بالتذذاء للم ا ذذب

( هذذاا باإلحذذاية إلذذي استشذذها  بالحذذديث علذذ  ميذذان لغويذذة ـ كمذذا كذذان يفيذذ  سذذابقوه 63م ذذاييكم( )

بذـ)تنقد( مسذتدالً بالحذديث  ((ييند قولب تيال : )وما تفيض األ حذام ومذا تذز ا (إ يفسذة )تفذيض64)

 65اللئام ييضاً وياح   غيضاً   وغاح  الكةام الشةيف: )إذا كان الشتاء قيظاً والولد غيضاً 

المبة  بالحديث يي )المقتضب( وإن كان ذلك قليت بالقياس إلي حجم الكتاب  وقد استشهد أبو اليباس
ومذن ذلذك 67وال ذةف واحت  بذب يذي مسذائ  اللغذة والنحذو كما استشهد أبو علي الفا سي بالحديث66

ومنب الحديث(: )ال يقتذ  اآليات القةآ ية ثم اتبم ذلك بقولب: ) استشها ه عل  حاف المفيول بب ببيض

: 8مؤمن بكايةإ وال ذو عهد يي عهد(المين :وال ذو عهد يي عهده بكايةكمذا كذان التقذدية يذي اآليذة 

كذالك 68وال ذو عهد يذي عهذده بكذاية( حبيبكاية  )والسموات غية السموات والمين : ال يقت  مؤمن

ةفإ كما كان يست دمها يي توايب كان ابن اني ييتد باألحا يث النبوية حجة يي اللغة والنحو وال 

 690وت ويبها  القةاءات

قذال أبذو  بالحديث يي الداللذة الميجميذة قولذب: قذال أبذو ميذد: يقذال أمذة هللا مالذب وأمذةه يمن استشها ه

إ ي أ ص أمذةك هذاا  صل  هللا عليب وسلم حاتم: و ووا عن الحسن أن  ات من المشةكين قال للنبي

 0 70إ ب سيأمةك أي ينتشة حقيةاًإ يقال عليب الستم:

يقولب: )وينبغي أن يحم  عل  هاا أيضذا )يق ذد إبذدال  ومن استدالاله بالحديث يي الجا ب ال ةف 

إ يةيذد: مذومو اتإ تغيذة مذأاو اال فتاح ما قبلها( قولب عليب الستم: ا اين مذأمو ات  الواو ألفاً 

 71وعل  أ ب قد يمكن أن يكون قلب الواو همزة إتباعا لمأاو ات  ألفهثم تقلب الواو لما ذكة اإ 

: أل د يومن است دام الحديث يي التوايب النحوي لقةاَءة قةآ ية ما قالب يي توايب قةاءة أبي سييد  

ا الغتم يكان أبواه مؤمنان(  إذ قال ال يجوم يي الةيم هنا تقدية أن احدهما:أن يكون اسم كذان 72)وأم 

: أن يكذذون اسذذم كذذان واآلخذذةمإ أي: يكذذان هذذو أبذذواه مؤمنانإوالجملذذة بيذذده خبذذة كذذانإ حذذمية الغذذت

مضمةا ييها وهو حمية الشأن والحديثإ أيفكان الحديث أو الشأن أبواه مؤمنان والجملذة بيذده خبذة 

كان عل  مين إ إال ا ب يي هاا الواذب الثذا ي ال حذمية عائذداً علذ  اسذم )كذان(إ أل ذب حذمية األمذة 

ال يحتاج من الجملة التي هي بيده خبة عنب إل  حمية عائدا عليب منهاإ مذن حيذث كذان هذو  والشأن

ومثلب قول النبي صل  هللا عليب وسلم: )كذ  مولذو  يولذد علذ  الفطذةة حتذ  يكذون  الجملة يي المين 

 73وين ةا ب أبواه هما اللاان يهو ا ب

جة يي مسائ  صوتية وصةيية و حويةإ وغية هؤالء النحاة كثيةون استشهدوا بالحديثإ وايلوه ح 

 كما  أص ذلك بيض الدا سين –يا س واألمهةي  عل  علماء المياام كابن مق و اً  ولم يكن األمة

 والمسذتوص بالحديث بين المستوص الوييفي يةقوا يي االستشها  قال: " إن علماء ا إذ – 74المحدثين.

يكان أول من خةج عل  هاا اإلامذا  واحذت  وااء أبن مالك  –الميجميإيةيض األولإ قب  الثا ي 

يذي كتابذب )التو ئذة( وغيذةه مذن المسذائ .  وأبذو علذي الشذلوبين عل  ذلك ابن هشام بالحديثإوتابيب

األوائذذ  لذذم يفضذذلوا االستشذذها  بالحذذديث يذذي النحذذو  أن النحذذاة –أن بينذذا  كمذذا سذذبق –الثابذذ   يالشذذيء
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بالقيذاس إلذ   –ب أن ينزلهذاإ يكذان استشذها  هذم بذب وال ةف وإن كا وا لم ينزلذوه المنزلذة التذي يجذ

 غيةه من قنوات السما  

 بنظةيذة يت ذ  ألي مذنهم شذيء هاا عن الجا ب التطبيقي أمذا عذن النظذةي يلذم ي ذا ينا يذي مؤلذف

 كما سبق أن  –االستشها  بالحديث التي اشتي  الجدل ييها 

 مجوميناليلماء الما يين ـ المتوسطية وال آ اءالمحو  الثالث: 

 ة يذةق: يئذةالهجذةيينإ حيذث ا قسذم اللغويذون تجذاه هذاه القضذية ثتثذ السابم والثامن قلنا يي القة ين

االحتجذذاج بذذب  منيذذ  االستشذذها  بالحذذديثإ وأخذذةص توسذذط  بذذين المنذذم والجذذوامإ وثالثذذة اذذومت

 مطلقا.وسنحاول يي السطو  التالية تناول  ظةة ك  يةيق وحجتب ومناقشتها 

 ون: أوال المانع

ويتزعمهم أبو حيان النحوي الاي  ي  عل  ابن مالك استشها ه بالحذديث علذ  إثبذات القواعذد الكليذة 

غيذةهإ يالواصذفون  مذن المتقذدمين والمتذأخةين سذلك هذاه الطةيقذة داأحذ ماعما أ ب لذم يذة إيي النحو

وعيسذ  بذن عمذة  لألحكام من لسان اليةب كذأبي عمذةو بذن اليذتء ليلم النحو المستقةئون األولون

الضذةية  ماألحمذة وهشذاوال لي  وسيبويب من أئمة الب ةيينإ والكسائي والفةاء وعلذي بذن مبذا ك 

 وتبيهم عل  هاا المسلك المتذأخةون مذن الفذةيقين –عل  ما معم  –من أئمة الكوييين لم يفيلوا ذلك 

  75وغيةهم من  حاة األقاليم.

  ويةام السة يي ذلك من واهة  ظةه إل  أمةين:

عليذب  ينجد ق ذة واحذدة قذد اذةت يذي مما ذب صذلي هللا إ[ أن الةواة اوموا  ق  األحا يث بالمين 1

لكتهذا بمذا  حو ما  وي من قولذب)مواتكما بمذا ميذك مذن القذةاَن( م امييها وسلم لم تق  بتلك األلفاي

  ذب صذلي هللاأ ايذنيلم يقينذ بما ميك من القةاَن( وغية ذلك من األلفاي الذوا  ة خاها -ميك من القةان

ه ةا يذا لهذاقذال لفظذا م بأ ب قال بيضهاإ ويحتمذ  أ ذب عليب وسلم يلف  بجميم هاه األلفاي ب  ال يجزم

 بالمةا ف. الةواة يأت  األلفاي امييا

تيلموا  وإ ما إعةبا قد وقم اللحن كثيةا ييما  وص من الحديثإ الن كثيةا من الةواة لم يكو وا [أ ب2

 76يي كتمهم وهم ال ييلمون.  النحو يوقم اللحن لسان اليةبية ب ناعة

 بالحذديث أبذن خذةوف حيان يي هاا الموقف أبا الحسذن بذن الضذائم الذاي قذال عذن استشذها  أووتبم 

ن كان يةص أن مذن كذان قبلذب أغفذ   يحسنوإ االستظها  والتبةك بالمةوص كثيةا )يان كان عل  واب

 77كما  أص شيئا واب عليب استد اكب يليس

 ا المتوسطون بين المنع والجواز: ثاني

ي ي  التغيية وما يحتم بين ما ييتقد أ ب كتم الةسول صل  هللا عليب وسلم  و ما تغيية يةقوا وهؤالء

 0ألفايب 

صذلي هللا  يأما ما عةف )اغتناء  اقلب بلفظب لمق ذو  خذاصإ كاألحا يذث التذي ق ذد بيذان ي ذاحتب 

يهذاا ي ذح االستشذها ي بذب يذي  واألمثذال النبويذة إبذن حجذة وسلم ككتابب لهمدانإوكتابب لوائ  عليب

  بب.  االستشها يت ي ح إوأما ما عةف اغتناء  اقلب بالمين   ون اللف 78اليةبية.

مالذك أ ذب لذم  أبذن هذ  علذي هذـ( الذاين790اإلمذام أبذو الحسذن الشذا بي )ت  وقد ذهب هذاا المذاهب 

 79بناه عل  ايتتاح  ق  الحديث بالمين .التف ي إ واستشهد بالحديثإ يكأ ب  يف   هاا

ييسذتدل  السيو ي يقا ب هاا االتجاه يي االقتةاح حين قال: وأما كتمذب صذل  هللا عليذب وسذلم ويكا 

 قلذة الق ذا  علذ  منب بما أثب  أ ب قالب عل  اللف  المةويإ وذلك  ا   اداً إ ما يواد يذي األحا يذث

 80أيضا.

                                                 
 16هـإ ص1310السيو يإ االقتةاح يييلم اصول النحو حيد  ابا   - 75
 0 17هـد 1310السيو يإ االقتةاح يييلم اصول النحو حيد  ابا   -1

  10البغداويإ خزا ةاأل ب, الجزء األول , ص 2

 0 13الم د   فسبإ ص  -78

 79 14الم د  فسبإ ص  - 

 8016هـإ ص 14310السيو يإ االقتةاح علم أصول النحوإ حيد  ايا - 
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علذ  قلذةإ  يقول: إن الةوايذة بذاللف  تواذد يذي األحا يذث الق ذا  قول: يقا ب هاا االتجاهإ أل ب  -

 يما بالك بالطوال ! ! 

إ مذا قذال االتجذاهإ و عن أبذي حيذان وغيذةهإ لذم ييلذق بمذا يفيذد  يضذب لهذاا يي  هاية  قلب كما أ ب -

 ابذذن مالذذك استشذذهد علذذ  لغذذة أن )وممذذا يذذدل علذذ  صذذحة مذذا ذهذذب إليذذب ابذذن الضذذائم وأبذذو حيذذان

( وأكثذة ال ذحيحين " يتيذاقبون يذيكم متئكذة بالليذ  ومتئكذة بالنهذا  اغيث(بحديثالبة  يأكلو)

 حت  صا  يسميها لغة )يتياقبون(.  من ذلك

وقد استدل بب السهيلي ثذم قذال: لكنذي أقذول: إن الذواو ييذب عتمذة إحذما إ أل ذب حذديث م ت ذة  -

 81متئكة باللي  ومتئكة بالنها   واه البزا  مطوال مجة اً قال ييب: إن هلل متئكة يتياقبون ييكم

ومن الواحح أن هاا االتجذاه الثذا ي يتفذق مذم االتجذاه األول إلذ  حذد كبيذة يذي أ مذا يذةيض مذن  -

الحديث أساسب الةواية بالمين إ )وهو األساس  فسب الاي بن  عليذب الذةيض المطلذق. يهذو  أي 

ا يذث  ويذ    ذاإ وأكثةهذا ال ي تلف عن السابق إال من حيث إمكا ها التأكد من أن بيض األح

 .82يي النه   فسب مم اختتف يسية  وص بالمين  وهاا األخية مةيواإ يهو يسية

 

   

  : ثالثا: المجومون 

م أه  والدماميني والةحي الاي ما  عل  ذلك باالحتجاج بكت ويي  لييتهم ابن خةوفإ وابن مالك

نذايم مثذ  ابذن ال كثيذةون مذن متذأخةي النحذاةالمسذلك علمذاء  وتبيهم يذي هذاا البي   حي هللا عنهم

 وابن هشامإ واالشمو ي وغيةهم.

  -:آ اءمن  هاا مايلي وحجتهم يي اتجاههم

بذدي  توغايتب  [ أن النق  بالمين  إ ما كان يي ال د  األول قب  تدوينب يي الكتبإ وقب  يسا  اللغة1

 إ بذ  الظذن كذافإ واألصذ  عذدمعلذ  أن اليقذين غيذة شذة  لف  بلف  ي ح االحتجذاج بذبإ يذت يذةق

 ين. والمحدث شائم بين النقلة التبدي إ السيما والتشديد يي الضبط والتحةي يي  ق  األحا يث

م تبذدي  [ أن ال تف يي اوام النق  بالمين  إ ما يكذون ييمذا لذم يذدونإأما مذا ون وكتذب يذت يجذو2

  األول من المةويات وقم يي ال د من غية ختف بينهمإ وتدوين األحا يث واألخبا  وكثية ألفايب

 قب  يسا  اللغة بدخول اللحن ييهما.

 الحتجاج ببإالمبدلين يسوال ا يقدتم ذلك يي وق  االحتجاج وكتم -ايتةاحاً -التغيية  [ أ ب لو حدو3

 يت يةق بين الجميم يي صحة االستدالل.

 83الستدالل ببعدم صحة ا [ أ ب ال يلزم من عدم استدالل متقدمي النحاة بالحديث4

 هاه هي االتجاهات الثتثةإويهمنا أن     إل   أي مةحي.

وتلذك علذة ال  إأما حج  الما يين يذثتو: عذدم استشذها  المتقذدمين مذن ب ذةيين وكذوييين بالحذديث 

تثب  للنقد يقد سبق لنا أن مثلنا لكثية من متقدمي النحاة الاين است دموا الحديث شذاهد علذ  القضذايا 

يقذول عذن حذاف  إاللغوية مما ال سبي  إل  إعا تب مةة ثا ية. ب  إن أبا حيان  فسب استشذهداً بالحذديث

. )حكي الكسائي عذن أبذي 84إال عشةاً( تاء اليد  الماكة إذا حاف الميدو  يي قولب تيال : )إن لبثتم

ومنب ما ااء يي الحذديث: )ثذم أتبيذب بسذ  مذن شذوال( يةيذد: سذتة  إالجةاح: صمنا من الشهة عشةاً 

بذ  أ ذب أت ذا الحذديث أحيا ذاً متكذأ لذة  أقذوال  85حسن الحذاف هنذا كذون ذلذك ياصذلة  أس آيذة إأيام

يا. يقذد    علذ  الزاذاج عذدم تجذويز بيض النحاة وكان الحذديث سذنده الوحيذد ييمذا ينذاقش مذن قضذا

إتبا  ميمول ال فة المشبهة بالني  يقال: )واعلم أ ب يجوم أن يتبم ميمذول ال ذفة المشذبهة بجميذم 

وقذد اذاء يذي الحذديث يذي صذفة  إهكاا معم الزاذاج إالتوابم ما عدا ال فة يإ ب لم يسمم من كتمهم

                                                 
 8118الم د   فسب , ص  -

 82133الةواية واالستشها  باللغةإ ص محمد عببةهإ -
  .أ ظةإ البغدا يإ خزا ة األ بإ وأ ظة   اسات يي اليةبية وتا ي ها -1

 103سو ة  ب , اآلية  -2

 69لتوميم , صيي  هاية القةن الةابم الهجةي ,  ا  غةيب, للطباعة والنشة وا شيبان صتح , مواقف النحاة من القةاءات القةآ ية -4
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وهذو ميمذول لل ذفة يينبغذي أن ينظذة يذي  واليمنذ  صذفة ب )عينذب( إالةاال: )أعو  عينب اليمنذ (

 .86ذلك

ممذا يذدل علذ  أن موقفذب  87وغية هاين الموحيين مواحم كثيةة استشهد ييها أبو حيذان بالحذديث 

 .88وأ ب كان متحامتً عليب بدون واب حق إال منهجياً  إمن أبن مالك كان موقفاً ش  ياً 

األحا يذث المةويذة بذالمين  هنذاك يذيض مذن يبجا ب  إأما الةواية بالمين  يت تنهض  ليتً يؤام هم

وقذد كذذان المحذدثون متشذذد ون إلذ  أبيذد حذذد يذي الةوايذذة بذاللف  حتذذ  أن  إاألحا يذث المةويذة بذذاللف 

لفذ  الحذديث الواحذد  اتجذاً كلذب عذن الةوايذة بذالمين   بيضهم منذم الةوايذة بذالمين . ولذيس اخذتتف

أثة يذي هذاا التيذد  يةبمذا سذئ  السذؤال  فسذب يذي  ميةبما كان لتيد  مجالس النبي صل  هللا عليب وسل

 –إن صح   –يضت أن الةواية بالمين  89يأااب إاابات م تلفة لفظاً متفقة مين  إمجالس متيد ة

االستشها  بها لقوال ال حااة بب إل  هاا النظذة والتوقذف  قد تكون مح   ظة من الجهة الدينيةإ ولكن

ييذب مذن   ذوصإ  بكذ  مذا ة يي وق  كذان ي ذح االحتجذاجحةكة امم الحديث يتةة كايي إذ  شط 

وليس يشتة  يي   وص اللغة ! اليقين والقطمإ ب  القطم والنق  والتوثيق الزمنيإوقد كا   هنذاك 

 90والتبدي    وص مدو ة ال تحتم  التغيية

بذ   قذطإشذأن الحذديث ي الن أغلب  واتب أعجامإ يلذم يكذن ذلذك اعتتلهم بوقم اللحن يي الحديث وأما

 اسذتقو منذب م ذد اً ات ذاوها ‘وهذي التي األخةص من شذية و ثذة كان مواو ا يي الن وص اللغوية

 لب من أساليب الشية وييتمد عليبإ ثم يتةك الحديث ؟  تواية القواعد. ب  إن الحديث

ال تذذاكة بجا ذذب  أذا صذذدق القذذول يواذذد بيذذض التحنذذين يذذي  واه الحذذديثإ يذذأ هم كذذا وا قلذذة أ ذذب -

أن أغلذب  واتذب كذا وا مذن األعذاامإ يذالك شذأن  األعذتم. ولذيس يييذب الحذديث وثقينالم الةواة

النشا  اللغوي بيامةإ إذا كان  واه اللغةإ ب  والمؤلفون ييهذاإأغلبهم مذن األعذاام الذاين عاشذوا 

المذذا يين قذذد ااتهذذدوا يذذاخطواإ  ي ذذا وا أعتمذذا يذذي   اسذذتهمإ أن لغتهذذا البيئذذة اليةبيذذة وشذذةبوا

 وايذة الحذديث بذالمين   بواقذم الحذال بسذبب الن تذت تت ذ  هم يذي المنذم ايتةاحذاوكا   حجج

ييت لما حذال ذلذك  ون االحتجذاج بهذاإ الن كثيذةا  سبلهم ليس  سبي  المحدثين امييا ولو كا  

 كال ذحابة والتذابيين والحفذاي يذي مةتبذة عاليذة مذن الف ذاحة من حملذة الحذديث و واتذب كذا وا

كذا وا غابذة  إال بيد اال مئنان إل  أ هم حدثين من غية اليةب لم يجاومواوالضابطينإ والن الم

بكذتم أبذي علذي االسذوا يإ  يحذت  وذلذك كذان يذو س بذن حبيذب النجذوي 0يي الضبط واإلتقان 

 وكذذان ال ليذذ  بذذن احمذذد الفةاهيذذدي علذذ  اتلذذة قذذد ه يأخذذا الحذذديث عذذن أيذذوب بذذن أبذذي تميمذذة

 91الس تيا ي.

  األول األحا يث وقذم يذي ال ذد قولهم: )إن تدوين منها مناقشة ا ن ييهم وأما حج  المجومين  -

 ولالقذةن األ كا   يذي أواخذة قب  يسا  اللغةإ وقد سبق أن قلنا إن بداية االهتمام بحةكة التدوين

عن اللحن  بييدة كا   البيئة اليةبية يي هاه الفتةة الهجةيإ واستمةت  وال القةن الثا ي. يه 

 ؟  ةلم يدخلها يسا  أو عجم للغة يي هاه المةحلة الزمنية م فاة؟ وه  كا   ا

 

 الخاتمة
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