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  توظيف الحديث الشريف

  )∗ ()٢ق (ّفي البحث النحوي

  )∗(فخر الدين قباوة. د
  :تاريخ االحتجاج النحوي
 لتتبع مقدمات البحث يف النحو،  الرتاث،رمصادًعندما نتصفح معا 

أو ًعلى نوادر من النصوص توسع لنا جمال الرؤية، وتفسر ما كان موجزا نقف 
ِمن العرب ((:  أنه قال الدؤيلاألسودفقد روي عن أيب . ًلوا من االحتجاجِخ

  :وقال الشاعر. لوالي لكان كذا وكذا: َمن يقول
ُّــــبأجرامــــه، مــــن قـل ِ ِ ِة النيــــق، منهــــويِ َ ُ ِ ِّ َوكـــــم منـــــ  !ِ َزل لـــــوالي طحـــــت، كمـــــاـَ َ ِ َ َ َ هـــــوىٍِ َ 

  )١(.)) ٌابتداء وخربه حمذوف. لوال أنتم ولوالكم: وكذلك
  :أيب األسود يف حمبة أهل البيتُقول  وملا بلغ معاويةَ  بن أيب سفيان 

ئ، إن كـــــــــان غَولـــــــــ َست مبخط َ ٍ ِـــــــــ ُ ِ ُّفــــــــــإن يــــــــــك حــــــــــبـ  اّيـــــــــُ ُ ِهم رشــــــــــدا أصــــــــــَُ ُ ً ُ  ُهْبُ
ِليه من حيرجه بقوله لهأرسل إ ٌ أرشد هو ؟ يف حبهم-يا أبا األسود -َأشككت: ُ
ُّما كنت أحب: ؟ فأجابه أبو األسود بأن يقول ملعاويةٌّأو غي ّ أال تعلم أين ُ ّ

ََأو إياكم لعلى ا ّإنو:)٢(قال  فإن اهللا. ن، يف حبهم، أنه رشدِّتيقِّمتحقـق م َّ ُ

                                                            
لد الثالث والثمانني) ∗( -٥٠٣ يف الصفحات ُنشر القسم األول يف اجلزء الثالث من ا

٥٤٠.  
  .أستاذ النحو وعلوم اللغة واألدب القدمي يف جامعة حلب) ∗(
 .٤٨٥: ٢العقد الفريد  )١(
 . من سورة سبأ٢٤ية اآل )٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ًهد ٍ يف ضالل مبنيى أوُ ُِ ٍ َ ِ أفتـرى اهللا َ َُ شك يف ضالهلم ؟ ولكنه حق ّ قه ّ
   )٣(.ذا عليهم

ََففي هذين احلدثني جتد حضور االحتجاج، ودقة اختيار النص املزيل 
ِلإلشكال أو التلبث يف قبول احلكم  وقد ظهر أن املادة االستداللية . واالستنتاجِ

ستدل ُيوفاملسألة النحوية ترد يف النثر . يتوزعها القرآن الكرمي والنثر والشعر القدميان
ُهلا بالشعر والنثر أيضا، وترد يف الشعر في صحة  بويؤنسك . ستدل هلا بالنص القرآينً

ُإذا اشتبه عليكم ((: من القول  وعن ابن عباس زعمنا هذا ما روي عن النيب  َ َ َ
ِشيء يف القرآن فاطلبوه يف الشعر ِّ ُ ُُ ِ ُ ٌ َ((.)٤(   

وقد كان ملثل هذا القول الكرمي تطبيقات كثرية، حىت قال أبو بكر بن 
 وتابعيهم، من االحتجاج على وجاء عن أصحاب رسول اهللا ((: األنباري

ويني يف َّغريب القرآن ومشكله باللغة والشعر، ما بني صحة مذهب النح
منرب، وسأل ِ كان على ال مر بن اخلطابُومن هذا القبيل أن ع )٥(.))ذلك

ُأو يأخذهم )٦(:عن قول اهللا تعاىل َ ٍ على ختوفُ ََُّ ََ فقام شيخ من هذيل ،ُ
هل تعرف العرب ذلك يف : مرُفسأله ع. ُّالتنقص: ُّوالتخوف. هذه لغتنا: وقال

 عليكم بديوانكم، ال: فقال عمر. عرًوأنشده بيتا من الش. نعم: أشعارها؟ قال
فإن فيه تفسري كتابكم، . شعر اجلاهلية: وما ديواننا؟ فقال: قالوا. ّتضلوا

   )٧(.ومعاين كالمكم

                                                            
 . ١٠ - ٩نور القبس ص  )٣(
 .٧٦ -  ٧٤: ١وانظر املفصل يف تاريخ النحو . ٣١٧جمالس ثعلب ص  )٤(
 .٦٦ -  ٦١إيضاح الوقف واالبتداء ص  )٥(
 . من سورة النحل٤٧اآلية  )٦(
 .٢٣٠وانظر قول ابن فارس يف الصاحيب ص . ١١٠: ١٠تفسري القرطيب  )٧(



  
٧٩٧  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

 وهي - وبني نافع بن األزرق  ابن عباسوما أمر املسائل اليت كانت بني
ّ بغريب أو خفي على الناس، وقد كان يسأل عما يؤي-ًكثرية كثرة ظاهرة   دُ

 من كالم العرب، فتقتصر اإلجابات على التفسري لآليات بارات قرآنيةع
وهلذا  )٨(. لهالكرمية بأدلة خالصة من الشعر القدمي، أو النثر القدمي واملعاصر
ا جتمع بني تفسري القرآن والعربية والشعر    )٩(.ُوصفت جمالسه العلمية بأ

النص القرآين الكرمي، : دفالعناصر الدائرة يف هذه األحياز هي ثالثية األبعا
أما . والنثر العريب القدمي، والشعر الذي يوازيه يف الفصاحة والبيان القومي

احلديث الشريف فلم يرد ذكره يف ذلك كله بإشارة أو عبارة أو تعيني، األمر 
ًصفرا، : ، أي٠/١٠٠ النحوي كانت بحث وأن نسبته يف ال،الذي يرجح غيابه

ملنه إإذ 
ّ

 )١٠(. والتفسرييادين االحتجاج واالستدالل والتنظريا يكن قد دخل م

ل هذه اإلجراءات، وهو أبو ِّولعل ذلك راجع إىل ضمور اخلربة احلديثية عند ممث
فقد وقفنا على مناذج االحتجاج النحوي لديه وحده، ومل جند . األسود الدؤيل

ليس قليل النشاط يف رواية احلديث، ووهو ًشيئا من ذلك فيما جاء عن غريه، 
ونضيف هنا أنه شاعر صاحب ديوان . ُممن يذكر بني رجاالته ومشاهريهم

                                                            
 - ٦٢بتداء ص وإيضاح الوقف واال٢٨٢ -٢٥٥: ١علوم القرآن ر اإلتقان يف انظ )٨(

  .الت نافع بن األزرقا وسؤ٢٣٠ -  ٢٢٢: ٣ والكامل للمربد ١٠٢
 .٤٢٦: ١طبقات القراء  )٧٠(

 

زعم بعض الدارسني للنحو أن الواضعني األولني هلذا العلم استشهدوا باحلديث النبوي،  )١٠(
 من النحويني البصريني قد استشهدوا به، إذ مل وأن أكثر رجال الطبقتني األوىل والثانية
وقول  .٥٠- ٤٩ انظر يف اللهجات العربية ص.يكن الفساد اللغوي قد عم األلسنة

 من جلسات جممع اللغة العربية، والشواهد ٢١الشيخ أمحد اإلسكندري يف اجللسة 
 .وهذا الزعم ليس عليه دليل حىت اآلن. ٣٠٠واالستشهاد يف النحو ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ا، وعامل يف الشعر والشعراء، وناقد  مذكور، وحافظ للعربية ولكثري من لغا
  )١١(.مشهور يف التاريخ األديب

دم صدق وتقدم يف التنمية َإذا انتقلنا إىل من ختصص يف النحو، وكان له فيه قف
م، وأقدمهم هو واإلغناء، استقبلنا ت (بن عاصم انصر   تالميذ أيب األسود وأضرا

، كان قد عرض القرآن على شيخه هذا، وروى عنه القراءة والنحو، )١٢()٨٧
ُوساهم يف التقعيد والتفصيل والتعليل واالستدالل، فشارك ابن هرمز يف وضع عوامل  ُ َ

ويليه يف  .يف العربيةًالرفع واخلفض واجلزم وتفصيالت املضاف، وترك للرتاث كتابا 
اريخ عنبسة الفيل بن معدان املهري ـالت

َ ، برع يف النحو وكان راوية )١٠٠ت (َ
   )١٣(.لألشعار، وال سيما شعر جرير والفرزدق

ُعبد الرمحن بن هرمز األعرج يف تلك املرحلة ُويستوقفنا بعد   ،)١١٧ت (ُ
ث، وقرأ على أيب ًوهو من التابعني اتصل بأكثر الصحابة علما للقراءة واحلدي

َّهريرة وابن عباس،  وكان من احملدثني املوثقني عند اإلمام البخاري، وذا علم  ّ
بأصول الدين والنحو واألنساب، وتصدر لإلقراء وعلوم العربية، فأخذ أهل 

َحيىي بن يعمرالعدواين بني أيدينا مث جند  )١٤(.املدينة عنه ذلك ، وهو )١٢٩ت (َ
ائي وأبو حامت، وأخذ القراءة والنحو عن أيب األسود، َّعامل مأمون وثـقه النَّس

ًوروى عن ابن عباس وعبد اهللا بن عمر وابن مسعود وعائشة، فكان حمدثا  ِّ

                                                            
 .٣٧٦: ١٦ و ٥: ١١األغاين انظر  )١١(
 ٢٧ - ٢١ وطبقات النحويني ص ٢١٣: ٢ وبغية الوعاة ٤٦الفهرست ص  )١٢(

 .٢٢٤: ١٩ومعجم األدباء 
: ٢ وإنباه الرواة ١١ وطبقات النحويني ص ٣٣أخبار النحويني البصريني ص  )١٣(

 .١٥٠: ١ ومفتاح السعادة ٣٨١
 وطبقات النحويني ص ٢١ ص وأخبار النحويني البصريني٣٨١: ١طبقات القراء  )١٤(

 .٢:١٣١ ومفتاح السعادة ١٧٢: ٢الرواة    وإنباه٢١١: ١ واحملتسب ٢٦



  
٧٩٩  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

ومقرئا ال يدع اإلعراب يف كالمه، وعاملا بالقراءة واحلديث والفقه والعربية ولغات 
ً ً

   )١٥(.نقط اإلعجام للمصاحفتعميم  أجرىالعرب، وهو الذي 
ٌابنا أيب األسود عطاء وأبو حرب، يرد لدينا  النحاة القدماء ة هؤالءويف طبق

الريبوعي الكويف، ّر بن عبد الرمحن النحوي القارئ، وسعد الرابية بن شداد ُواحل
 الديلي أبو نوفل بن أيب عقرب شيخ أيب عمرو بن العالء، وقتادة ومعاوية بن عمر

ّلعالء بن سيابة، وأبو الزناد بن دعامة، ومحران بن أعني النحوي املقرئ، وا
 مث على عنبسة ،يب األسودأل ويليهم ميمون األقرن الذي تلمذ )١٦(.النحوي
بن أيب ا وصار صاحب النحو بعده، فتخرج به الناس من أمثال عبد اهللا ،الفيل

  )١٧(.إسحاق
، )١١٧ - ٢٩( هذا مث نقف على عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي

َسنة ومل يلقه، وإمنا أخذ القراءة عن حيىي بن  ٤٠وهو ممن عاصر أبا األسود
َيعمر ونصر بن عاصم، والنحو عن ميمون األقرن وأيب حرب، فرأس الناس بعد 

ًشيخه ميمون، وكان قيما بالعربية والقراءة إمام ّ رواد الدرس ُوآخر )١٨(.ً وفهماًةِّ

                                                            
  وطبقات٢٥ ومراتب النحويني ص ٢٢ وأخبار النحويني ص ٣٧٢: ٢طبقات القراء  )١٥(

 .٤٢: ٢٠ ومعجم األدباء ٢١ ونور القبس ص ٢٧النحويني ص 
 و ٢١: ١  وإنباه الرواة ٢٦٧ و ٢٣ ونور القبس ص ٣١طبقات النحويني ص   )١٦(

 وروضات اجلنات ص ٥٧٩ و ٤٩٣: ١ وبغية الوعاة ١٧٩: ٤ و ٣٨٢: ٢
 .١٥١: ٢ ومفتاح السعادة ٣٦٦ -  ٣٤٤

 ٢١٩: ١٩ ومعجم األدباء ٣٣٨: ٣ وإنباه الرواة ١٢مراتب النحويني ص   )١٧(
 .٤٣٢: ٢واملزهر 

 ١٠٤: ٤نباه الرواة  وإ١٢ ومراتب النحويني ص٢١أخبار النحويني البصريني ص  )١٨(
 .١٢ ونزهة األلباء ص٤١٠ :١وطبقات القراء 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

رة القارئ، وإمام احلديث وشيخ البص) ١٦٨ت (ّالنحوي هو محاد بن سلمة 
   )١٩(.يف العربية

 جهود هؤالء يف ميدان النحو، وتتبعت املسائل اليت  معيَوإذا استعرضت
م كثريا ما عرضوا للقرآن الكرمي بوجوه من القراءات،  ًذكرت عنهم، جتد أ ُ

وقد يقفون عند مسائل حنوية تتصل بذلك . باحثني عن احلكم النحوي فيها
دي.أو بالشعر   :ة هلاّبضرد زوجته فعندما أنشد الفرزدق يف 

ِزحـــــام بنـــــات احلـــــار ِِ َ ـــــادُ ِث بـــــن عب ُ ِ ِتريـــــك جنـــــوم الليـــــل،  ِ َّ َ ُُ ِ ُوالـــــشمس ُِ  ،ٌةَّحيـــــ َّ
 يعين أنه أخطأ يف إسناد الفعل -  )) َّالزحام مذكر(( :تعقبه عنبسة بن معدان بقوله

ْرباغ:  فقال له الفرزدق- زحام : املضارع إىل مؤنث، مع أن الفاعل هو ُ.  
ًأن يكون مصدرا مثل الطعان : الزحام له وجهان: يب إسحاقوقال ابن أ
ً زامحته زحاما :والقتال، من قوهلم ً أو يكون مجعا -  فهذا مذكر، كما قال عنبسة - ِ

ا اجلماعة املزدمحة فهذا مؤنث ألن الزحام هو املزامحة، كما أن . للزمحة يراد 
  )٢٠(.وقول عنبسة أقوى وأعرف يف الكالم. الطعان هو املطاعنة

َفـعل((أصل الكالم بناؤه على : ّ أن)٢١(وي عن ابن أيب إسحاقُور َ ، مث يبىن ))َ
َآخره على عدد من له الفعل، من املؤنث واملذكر ومن الواحد واالثنني واجلمع،  ِ

َْفـعل: كقولك َْت وفـعلَ َ َُنا وفـعال وفـعلُ ََ ويزاد يف أوله ما ليس من بنائه، فيزيدون . واَ
ُعطوت((وإمنا أصلها. ُأعطيت: األلف كقولك َ ِمعطي((: مث يقولون. ))َ ، فيزيدون ))ُ

                                                            
 ٣٢٩: ١ وإنباه الرواة ٥٤٨: ١ وبغية الوعاة ٢٤أخبار النحويني البصريني ص   )١٩(

 .٢٥٤: ١األدباء   ومعجم٢٥٨: ١ت القراء اوطبق
 .١٥١ و١١٦ -  ١١٥: ١وانظر املفصل يف تاريخ النحو . ١٦٦ -  ١٦٥املوشح ص  )٢٠(
وانظر املفصل . ))عن أيب إسحاق((: ويف املطبوعة. ٣٧٧ -  ٣٧٦: ١ز القرآن جما  )٢١(

 .١٥٢ -  ١٥١: ١يف تاريخ النحو 



  
٨٠١  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

َفـعل(( ويزيدون يف أوساط. ))ِعاطي(( من األلف، وإمنا أصلها ًامليم بدال َ َافتـعل : ))َ َ َ
َوانفعل واستفعل ََ ََ َفـعل: واألصل. َ وحنو هذا،َ َ  أعادوا هذه الزوائد إىل )٢٢(اّورمب .َ

ْوأرسلنا :فمن ذلك يف القرآن. األصل َالرياح لوَ َ َاقحِّ
ِ،)ًملقحة◌، : وإمنا يريد )٢٣ ً ِ ُ

  :ومنه قوهلم. فأعادوه إىل األصل
َوحّط*    *ُوائح َّ الطِينْتَّ

ُاملطاوح((وإمنا هي  ِ َ
ا املطوحة)) ُ أل ِّ ُ

  :ّومن ذلك قول العجـاج. 
ْيكشف، عن مجاته، دلو الدال *  ّ َُْ ُِِ َِّ َ َ*  

َُْأدىل دلوه: وهي من   :وكذلك قول رؤبة. َ
ِرجن من أجواز ليل غاضي َخي*  ٍ َ ِ ِ

َ ْ ُ*  
ُأغضى الليل، أي: وهي من َسكن: َ َ َ.  

ًوهذه النماذج من التقعيد والتحليل تدور أساليب االستدالل منها أيضا 
يف أفالك اآليات الكرمية والشعر والنثر، كالذي رأيناه فيما مضى من غياب 

 ذلك أن حناة يعضد. ٠/١٠٠ًللنصوص النبوية، مما جيعل نسبتها هنا أيضا 
ّاملسائل النحوية بالبحث والتحليل، مطوفني يف تلك احلجاز يعرضون لبعض 

م احتجوا .األفالك أنفسها ٍن لكثري ِّيُز )٢٤(:لقراءة ابن عامر فقد روي عنهم أ َِ ِ َ
من امل
ُ َ

ُشركني قتلِ َ َ
َ الفصل باملفعول بني املصدر ا بأن فيه،مِهِئَُ شركامُهَ أوالدِِ

  :ف إليه، كما جاء يف قول الشاعروفاعله املضا
َُزج القل َّ َوص أيب مَ ِ ْزادهَ َفزج  َ ِّتمكُ م،اـُجتهَ َ  ،اـًنَ

  

                                                            
 .وإمنا: يف املطبوعة  )٢٢(
 .ِ من سورة احلجر٢٢اآلية   )٢٣(
 .٣٥٨: ١ من سورة األنعام ومعاين القرآن للفراء ١٣٧اآلية  )٢٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ُّومثل ذلك ذكر حنوي فال  )٢٥(:يف االحتجاج للقراءة، و املدينة املنورةَ
َحتسنب اهللا َّ َ َ َ خملف وعَ َ ِ ُده رسلهُ َُ ُ

ِ ِ فكان نشاطهم النحوي يف نفس اخلندق ،
خهم من قدماء النحاة، مما يؤكد اخلط املنهجي الذي سار الذي يعمل فيه شيو

  .ئو الدراسة النحوية يف عهد النبوة والراشدينِنشُعليه م
 عاملا ٢٠ قرابة وهم -مث إن هؤالء وأولئك 

ً
 فيهم من كان من َّ قل- 

فاملعروف أن عبد الرمحن بن هرمز كان عاملا يف . رجاالت احلديث الشريف
ً ُ ُ

ًند اإلمام البخاري، كما كان حيىي بن يعمر حمدثا وثقه أيضا ًقا عَّاحلديث وموثـ َّ ً ِّ َ
أما سائر املذكورين . ًالنَّسائي وأبو حامت، ومحاد بن سلمة إماما يف احلديث

م يف القراءات والعربية بشكل خاص َ هرمز ويعمر َْابين ومع هذا فإن. فشهر
ًومحادا مل جند هلم قوال رواية  يف يس هلم ذكرل يف غري القراءات الشريفة وً

  .فيما حنن بسمتههلم  أثر فال احلديث، 
ومن هذا يتبني للباحث أن امل
َ

 األول النصفسرية النحوية كانت، حىت 
ّمن القرن الثاين، تستقي أساليبها يف الدرس من رجال قل زادهم النبوي، وندر 

لمية ُلديهم االستدالل باألحاديث الشريفة، لفقر فيها من حيث التجربة الع
ولذلك اقتصر منهجهم على النصوص العربية . واخلربة أو املهارة االستداللية

ُّصبح ذلك سنة أالقرآن الكرمي وكالم العرب من شعر ونثر،  و: ُاألخرى، أي
  .متبعة بني مجهور النحاة حينذاك

وإمنا اقتصروا على ذلك، يف املراحل األوىل من البحث النحوي، ألن 
كان لبيان ما يف كالم العرب من نظائر لغوية للنظم الشروع يف االحتجاج 

هذا نافع . ، كما ترى يف كثري من صنيع ابن عباسةدالل الوأتعبري يف الالكرمي 
                                                            

 .٨١: ٢فراء لل  ومعاين القرآن من سورة إبراهيم٤٧اآلية  )٢٥(



  
٨٠٣  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

ناء الكعبة الشريفة، وهو يفسر القرآن ِومير، يلقيانه بفُبن األزرق وجندة بن ع
 اهللا، ا نريد أن نسألك عن أشياء من كتابّإن: الكرمي للناس، فيقوالن له

ِلتفسرها لنا، وتأتينا مبصادقه من كالم العرب  أنزل القرآن بلسان فإن اهللا . ُ
  .سالين عما بدا لكما: فيجيبهما ابن عباس. عريب مبني

وهكذا دار احلوار بني الطرفني، يرد السؤال عن معىن بعض املفردات 
ِي لما ـو الرتكيبأيل  ويفسر ابن عباس املعىن الدالوالرتاكيب الغريبة يف النص القرآين،

 من الشواهد يلقيمث . نعم: ذلك؟ فيقولُ وهل تعرف العرب: سئل عنه، فيقال 
على هذه الوترية، من االستشكال والتوضيح . ما يوضحه ويؤيدهوالنثرية الشعرية 

واالستدالل، مضت ساعات من الزمن، واستغرقت عشرات من العبارات النثرية 
  . )٢٦(ة والتعبريوالشعرية، لبسط وجوه الدالل

ًولعلك تذكر ههنا ما كان من حنويي املدينة، يف مثل هذا أيضا  ويف . ِّ
مقابل ذلك كانت جمالس العلم تتناول النصوص الشعرية والنثرية بالنقد، لتبني ما 

 روى وهذا ما.  بأدلة من النثر أو الشعر أو القرآن الكرمي،فيها من الدقة والبيان
مقوالت أيب األسود الدؤيل، وعنبسة بن معدان، وابن أيب  مناذج منه، يف التاريخ

 بني ، العالقة الصميميةهّوقد عرب عن هذ... ُيمون الفرقيبإسحاق، وزهري بن م
 وهو خمضرم أدرك - عناصر الدائرة االستشهادية،  اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

  :بة حني صنف أقدم كتاب حنوي وصل إلينا، بقوله يف اخلط- السلف واخللف 
ُفنا هذا الكتاب، ومجعنا فيه مجل وجوه الرفع والنصب واجلر واجلزم، ّوقد أل((

ُومجل األلفات والالمات واهلاءات والتاءات والواوات، وما جيري من الالم 

                                                            
 .٢٨٢ - ٢٥٥: ١ انظر اإلتقان يف علوم القرآن )٢٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

َألفات، وبيـنا كل معىن يف بابه، باحتجاج من القرآن وشواهد من الشعر ٍ ّّ((.)٢٧( 
ً ممثال زامه فيما يضع من الدرس النحوي،َفهو يقرر ما رمسه األسالف، ويعد بالت

َالواقع الثقايف للعاملني يف ذلك احلقل، والنهج املنبثق عنه يف العمليات اإلجرائية ِ.  
ُعلماء الطبقات األول نشاطهم النحوي، وهم مشبعون بدأ لقد ف

ُّمبحفوظات القرآن الكرمي وكالم العرب الفصحاء، ومههم إقامة جسور وقنوات 
اجلانبني، وتعبيد السبل الواشجة، لوضع القواعد الضابطة وحتقيق واصلة بني 

وقد غاب عنهم ما ميكن أن تقدمه ذخائر احلديث . التواؤم والتظاهر واالتفاق
ِالشريف من خدمة يف هذه السبيل وتلك القواعد والتواشجات ، العتقادهم أن ِ

ُقة مبا يسألون ، وليس هلا عالالنصوص النبوية هي جزء من كالم العرب األقحاح
، وال داعي حلضورها  فال جديد وال خصوصية هلا يف هذا امليدانعنه أو وظيفة، 

  .أو إيرادها
،  اإلمام علي وأيب األسوديُكذلك شرعت أسس الدرس النحوي بني أيد

ومن تلمذ هلما يف القرن اهلجري األول، فكانت أساليب رضي اهللا عنهما، 
عينها ما يسدد اخلطا َ احملدودة، ينهلون من ماالحتجاج حمصورة يف هذه الدائرة

رون والباحثون تلك ّمث تداول املنظ. وحيقق مواصلة اخلط األصويل التقليدي
ا بالتفصيل والبيان، على هدي املؤس سني من ِّالبوادر األوىل وما بعدها، يغذو

  .أساليب البحث واالحتجاج والتفسري
ُّة خربة حاضرة الفعـالية والتوظوبذلك أصبحت املواد االستداللية املقرر ف، ّ
ِومل خيطر بباهلم توسعة دائرة النهل بالعلل، ليط ُ ُّّوا على السنة الشريفة، وجيعلوا ُّلََ

ُنصوصها مادة احتجاجية أيضا تسعف باملقوالت اليومية الطلقة، والعبارات  ً
                                                            

 .٦٣اجلمل يف النحو ص  )٢٧(



  
٨٠٥  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

لقول َاآلنية اليت متثل الواقعية والشمول لكثري من مواقف احلياة، وأساليب ا
  .بطالقة وعروبة فائقة األصالة والبنيان وبالغة تصدر عن جمامع الكلم والبيان

أضف إىل هذا أن الزاد النبوي كان يف ذواكرهم خافت الصوت، له 
ل يف املقوالت ُّ اخلاصة به، بعيد احلضور والتمثالثقافيةالشرعية و وظائفه

ومل يأخذ جمراه فيها  ،ز اخلربة العملية من نشاطهمِّالنحوية، فلم يدخل حي
ة يف املنهج َّولذا استمرت اجلهود منصب. مأخذ اآليات ومقوالت العرب

حه بنسغ جديد يقوي دعائمه، وينفحه ّالتقليدي، وما استطاعت أن تلق
َقدرات إضافية حتقق له الشمول والتكامل وأداء الواجبات حنو البحث العلمي 

. ُألحاديث الكرمية من ناحية أخرىَمن ناحية، والوفاء لألصالة البيانية يف ا
ِّد وغياب التجارب واخلربات املولدة مها العثرة يف َّاملعباملرسوم فالتقليد للنهج 

  .طريق جتديد األساليب واالستمداد
ذلك أنين . وقد كان يل يف هذه الزاوية موقف مسعف بالرتسيخ والتوضيح

ق واملغرب، وكنت ّدرست املواد النحوية على مدى عقود يف جامعات املشر
ًأسرد الشواهد من اآليات الكرمية وأقوال العرب شعرا ونثرا، وقل أن يرد بينها  ً

ويف الوقت نفسه كنت ألقي حماضرات عن  جزء من حديث شريف،
االحتجاج النحوي باملسموع من القرآن واحلديث وكالم العرب، وكلما وقفت 

ة من إجحاف حبقه، عند العنصر الثاين منها عرضت ما كان عليه النحا
ً وتفريعا وتفسريا وحتليالًوبسطت موجبات االستمداد منه يف الدرس تأصيال ً ً.  

على هذه الصورة من املزاوجة مضيت عدة عقود، دون أن أشعر مبا يف 
وبعد مضي  . هذيننيَّي املتنافيَق بني موقفِّ ألوفذلك من اإلحالة والتناقض،

اية حماضرة من تقريري سنوات وسنوات استوقفين أحد الطالب،  يف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

أيها األستاذ : ً وسألين قائالفيما سلكوا،إلجحاف النحاة ووجوب خمالفتهم 
ّالكرمي، حنن نسمع منك هذا التقرير اجلازم، ونراك درستنا ودرست غرينا منذ  ّ
ًأزمان، مستشهدا باآليات القرآنية واملقوالت العربية، وقل أن ذكرت لنا شاهدا  ًَ

ق لنا بني هذا ِّ فكيف توف.ريف، لتثبت لنا صحة ما تقولمن احلديث الش
ًاجلريء، ولبثت حلظات حائرا يف الذكي وذاك ؟ فاجأتين عبارات هذا الطالب 

  . تأدية اجلواب
املخرج العلمي احلميد، فقلت مث أهلمين اهللا 

َ
ّبين، إنين أدرس املواد  يا:  ُ

وأنا . ومغين اللبيبعقيل البن النحوية من الكتب املقررة، وهي شرح األلفية 
ملزم أدبيا أن اعتمد ما جاء يف هذه املقررات اجلامعية من املصادر، وليس يل 
اخلروج عنها بنصوص غري متوفرة بني أيديكم، ويتعذر عليكم استيفاء ما حييط 

فأنا مقيد باألنظمة واللوائح . ا من األحكام العلمية واملقاصد املعنوية
  .، وهذا عذر املضطر غري الباغي وال العادي، فيما أظنةومستوياتكم املعرفي

ُعلى أنين استطعت بعد، بصعوبة فائقة مرهقة، أن استخلص من صحيح 
فتها يف املوضوعات ّاألحاديث شواهد غفرية لألحباث اليت حاضرت فيها أو أل

ِالنحوية، وحاولت الربط بينها وبني املعلومات املبسوطة بشق النفس، بعد 

د الختيار ما يناسب املوضوع، يف وضوحه ومعناه وبساطته وإجيازه جهد جهي
بني جتارب النحو واألحاديث، احتجاجية وبذلك أقمت عالقة . وكفايته

. ّألكون خربة بدائية جديدة يف االستدالل، حتتاج إىل املران واملتابعة والوفاء
وهذا ليس من اليسري على كل قاصد، ويتطلب جهود رجاالت عظام، 

ّعاونون عليه ويقدمون األسوة الرائدة والزاد العملي الكايف لكل باحث أو يت
  .فِّدارس أو مؤل



  
٨٠٧  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

ز اللغوي ِّفالذاكرة االستداللية للنحو نشأت ومنت وترعرعت يف ذلك احلي
ُاحملدود الذي فصلت ْ أمره من قبل، وأصبحت تدور يف فلكه لتأصيل البحث ّ

َرمتها نصوص مناظرة غري موظفة وتفريعه وحتليل جوانبه، دون أن خترتق ح
ذلك ألن هذه الذاكرة االحتجاجية هلا آلية متميزة يف العمل، فهي تقيم . فيها

شبكة من العالقات بني املعلومات وأدلتها، عن طرق السمع والقراءة والتدبر 
ّآلية  حىت تصبح ، بالتكرار واالستمرار،والكالم والكتابة والبحث والتطبيق

ّ الذهن معلومةٌ  ما انثالت األدلة ِتَإذا ملسفهزة لالستعمال، ّحادة احلضور جا َ
ال الفكري وحتقق مقاصده وكذلك األمر إذا كان العكس . اجلاهزة تغذي ا

ًبلمس الذهن دليل ما، تتواىل املعلومات املبنية عليه أرساال ّ ً ثـبا ثـبا متتابعة، ٌ ًُ ُ
  . وكراديس كراديس

 إذا ّلبعيدة أن تدخل خاليا هذه الشبكة، إالِميكن املعلومات واألدلةَ ا وال
َيعين أنه البد من مرورها بالقصد أو بالعرض . فة قبلَّخضعت لنظائرها املوظ

ّتكرارا من القنوات واجلسور املعب دة، يف مسالك السمع والقراءة والتدبر ً
من اخلربة الذهنية أو كاجلزء ًهنالك تصبح جزءا . والكالم والكتابة والبحث

ُالة يف أسرة االستدالل، وتتدخل يف اإلجراءات العملية للدرس ّصر فعوعنا
ا تبقى عائمة يف جماالت مغايرة، تبحث هلا عن . والبحث والتطبيق ّوإال فإ
  .توظيف واستعمال

ُوملا كانت الشبكة االستداللية، لدى األجيال القدمى من النحاة، على 
ط النحوي جيرجر مواده ما وصفنا من التخصص والتحيز، فقد لبث النشا

 لكن ضمن اإلطار ،َّاملقررة، ويعيد نظامها بأشكال جمددة وأساليب متنوعة
 أما احملفوظات اللغوية . حىت كاد أن ينغلق على نفسه،التقليدي األصيل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ا تؤدي الوظائف فيما  املغايرة فقد عاشت بعيدة عن حياضه، يف ظالل خرب
ّضعت له وشبكت فيه وطوعت خلدمتهُو ُّ.  

ًولقد عرضنا هلذه الزاوية مرارا، وتقرر لدينا ما كانت عليه القنوات واجلسور 
ّفاإلمام علي . االستداللية بني أئمة النحويني األوائل، من التحيز واالنغالق

ال ٥٠٠الذي روى أكثر من   حديث شريف مل يرد عنه أحدها، يف ا
مث . أو تقريب ثيلالنحوي، ألنه كان يضع اخلطوط العريضة بدون شرح أو مت

َتواىل الرجاالت من بعده، وهم حفظة لآليات واملخزون اللغوي، فانتظمت  َ
وترسخت بني أيديهم أسالك االحتجاج مبا حيفظون يف شبكة مغلقة، واستمر 
ما عندهم من قليل الرتاث النبوي يف أحيازه اخلاصة من ذواكرهم، ال يطل على 

  . منظومتهم املعتادةميدان نشاطهم املتخصص، وال ينخرط يف
ِوإمنا ذكرت قلة ذلك الرتاث لديهم لما ظهر من تاريخ ثقافتهم، كما رأينا 

ُوإذا كان أبناء هرمز ويعمر وسلمة على صلة حسنة . يف مطاوي البحث
 مع كفايته وإغنائه عن اعتماد َبالنصوص النبوية فإن تأثرهم منهج شيوخهم،

َحيز ، فلم يكن منهم إقحامها حجب عنهم توظيفهاالنظائر الشريفة، قد 
  .اخلربة لإلمداد واالستخدام

وكذلك كان شأن أمثاهلم كاخلليل والزجاجي والنحاس، مع تسرب لقليل 
فكسر السياج الذي وضعه أسالفه، ، شرعه اخلليل رةّاملطهمن احملفوظات 

ذا بدأت تطل  . االنعطاف التارخيي الناحل يف شبكات االستداللورسم و
والعبارات  ديث على ميدان النحو، تتسرب بنحول بني األسطربعض األحا

. منه، لتتفاعل هي ومعلوماته فتصبح عناصر من اخلربة يف اإلجراءات العملية
مث اتسعت رقعة اإلطالل والتسرب  مع الزمن، مبساعي الفارسي والسهيلي 
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 وتعطري املنهج التقليدي وابن يعيش، لسعة آفاقهم يف احلديث الشريف،
ن هؤالء أن ميدوا الدرس النحوي بزاد وافر منه، َّ فقد متك.نفحات الزاكيةبال

يناسب ذخائرهم ومقاصدهم من جتديد النسغ االحتجاجي، وأساليب النهج 
  .واخلربة العملية

ّوأنت ترى أن األعداد الوافرة من أسرة النحاة كانت، بشكل عام، على 
ّغ منها بعض األفراد كونوا وملا نب. صلة ضعيفة باخلربة احلديثية النحوية

دوا جوانب ّألنفسهم توطيد تلك اخلربة، مبا لديهم من ذخرية وتطلعات، فعب
َمن السبيل، وسامهوا يف شق قنوات جديدة ومد جسور حمدثة وتنمية شبكات 

ّوباستمرار هذه املكونات، يف أعمال األخالف، تولدت . استداللية للمستقبل
  . من بعدمعة الالجتربة ابن مالك وأنصاره 

 لنا أن تلقيح الدرس النحوي باملقوالت النبوية يقتضي َّتبنيمن ذلك كله و
َجتربتني متظاهرتني، مع توجه قاصد أو عرضي إلقامة عالقة بينهما وتكوين 

وهذا يعين أن يكون لدى املرء نشاط حنوي ظاهر يف البحث . الشبكة الناظمة
 الذهن واللسان والقلم وهلا صلة والدرس والتأليف، وذخرية حديثية حاضرة يف

َبنشاطه، مث يتدخل التوجه بني التجربتني، فيشبك ّ  َريُ املعلومات واملقوالت وجيَ
ًبعضها يف بعض مرارا وتكرارا، ليقيم اجلسور والقنوات  ً الواضحة والعالقات ِ

ُ بعد املهارة الطلقة َ اخلربة العملية يف نطاق البحث، مث تكونَالراسخة، وحيقق
جناز املتفتح اجلنبات، تلقي باحلجج والشواهد واألمثلة، يف كل مناسبة وكل لإل

  .مضيق
وتاريخ اجتماع هذه العناصر الثالثة هو التفسري األساسي، لضمور 

هذا ما . باحلديث الشريف، وتطور منوه يف العصور املتأخرةالنحوي االستدالل 
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ريد أن خنتربه ميدانيـا  املتقدمة من البحث، ونقراتحتقق لدينا بعضه يف الف
َبعمليات إحصائية، تبني مدى مصداقيته وقدرته على االحتفاظ بتصدره عوامل 

  . ِظاهرة االحتجاج النحوي
  :الثقافة الحديثية واالستدالل النحوي

بغية الوعاة (( ذ نتخ يف هذه املسألة،لكي نضع أيدينا على حقيقة األمر
 هذا ، نتخذ)٩١٣ت (لدين السيوطي  جلالل ا))يف طبقات اللغويني والنحاة

َ ميدانا فنتعرف من خالله الصورةالكتاب ّ  لتكوين اخلربة االستداللية، َ الواقعيةً
في هذا الكتاب املذكور  ف.بني رجاالت النحو يف تسعة قرون من الزمان العريب

 وإذا أسقطنا منهم ما كان خالص . حنوي ولغوي٢٢٠٩قدم السيوطي تراجم 
َ وحواىل.٤٩َ حواىل  وهم-اللغوية  َ مجع حوىل، حنو:َ َفتوى وفتاوى : َ َ  بقي -ََ
ف، لنتلمس ِّوعندما نستقري ثقافة هؤالء فيما ذكره املؤل.  حنوي٢١٦عندنا 

 ٢١٦/٢١٦٠ فقط، وهم يشكلون ٢١٦اتصاهلم باحلديث، نقف منهم على
باملقوالت مث نتصفح اجلهود النحوية هلؤالء املتصلني  .١٠/١٠٠أي نسبة 

ُ فحسب  كان هلم ٣٤، فيلقانا منهم  ذلك لنتبني آثارهم الرتاثية يفنبوية،ال
  .مصنفات يف النحو

ف يف النحو، وهو على معرفة باألحاديث واملفرتض نظريا فيمن صنَّ
فة، أنه ميلك التجربتني وقد تراوده نزعة التلقيح، فيصل بينهما يف بعض َّاملشر

له حضور  سيكون  املتوقع هذا االحتماليعين أن. القواعد والضوابط واملسائل
 وهو يف ،١٦/١٠٠والنسبة هي  ،٣٤/٢١٦  على قدريف املتصلني باحلديث

فكم يكون احتمال .  من األلف١٦ والنسبة هي ٣٤/٢١٦٠النحاة عامة 
تدخل الثقافة احلديثية اليت لدى هؤالء يف التجربة االستداللية، من تاريخ 
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ًدو طفيفا غري ذي أثر فعال، وسيبقى بعيدا النحو والنحاة ؟ الشك أنه سيب ً
آيات القرآن الكرمي واملقوالت ًالشواهد احملفوظة املكررة غالبا، من له ِّعما متث
فني النحويني وحدها ِّحىت إنك لو جعلت النظر يف نسبته إىل املؤل. العربية

  .عليه الذخرية االستداللية شر ماُيرقى إىل ع لوجدت أن هذا األثر ال
إن ذوي االتصال باحلديث، من مجهور النحاة هؤالء، هم على درجات مث 

، ٢٧، وعلماؤه ٥٨، والذين مسعوا احلديث ٦٢منهم ِّفاحملدثون . متفاوتة فيه
ّ، وحفاظه ٢٤ِّواملصنفون فيه  ّ، وفقهاء احملدثني ٧، واملشاركون فيه ٧، واألئمة ٩ُ

، والذين مسعوه ٣ًتنون به مساعا ، واملع٤، واملعتنون به صناعةً  ٤، واملتقنون له ٤
ما يتوقع من تأثريهم يف ال شك أن و. ٣ه ب،  واملشتغلون ٣ُ يعتد بسماعهم وال

 لدى املكثرين، ويضعف لدى قوىًجمرى االحتجاج خيتلف تبعا هلذا االتصال، في
َمث يتدخل عنصر القصد أو العرض، فيكون مظهر آخر من درجات . املقلني

ومع هذا كله، فإن ما قدمه لنا اإلحصاء املذكور يفيد قلة  .الفاعلية يف التوظيف
ّ احلديثية، يف جتارب هؤالء النحاة، األمر الذي يسوغ ما عرفناه يف ثقافةحضور ال

َالتاريخ االحتجاجي ويفسر الظاهرة تفسريا واقعيا م   .ْرضياً
من ًباطا اعتنقتطفها عشوائية ّة، بعينة ّيّوميكننا أن نرفد هذه النتيجة الكم

ًني بالنحو واحلديث معا، لنرى مدى علمهم هذا، واحتمال ِهؤالء العامل
 :ُوإليك ما نتج بني أيدينا من هذا االقتطاف. َحتريكهم املسرية االحتجاجية

ا  موعة اليت حتصلت لدينا بلغ عدد أصحا  حنوي، وبعد الدراسة ١٠٨ّا
 اتضح لنا أنه، مع اختالف درجة املفصلة لرتامجهم يف املصادر الرتاثية املختلفة

م بعلمي النحو واحلديث، يتميز من بينهم   ِصال  عاملا ونسبتهم ٣٣َ
ً

٣٣ 
فقد تلقوا . ، كان هلم جهد ظاهر يف امليادين النحوية٣٠/١٠٠ أي ١٠٨/
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هذا العلم عن الشيوخ ونقلوه إىل األجيال التالية، بالتدريس واإلمالء 
م أن تكون هل. والتصنيف م آثارهم الشخصية يف منهجية االحتجاج ّفحري 

  :وها حنن أوالء نسردهم مع سنوات الوفيات. ومواده االستداللية
، أبو زيد ٢١٣بيدة ُ، أبو ع١٩٠، أبو جعفر الرؤاسي٦٩أبو األسود الدؤيل 

،  ٢٦٧، ابن قتيبة ٢٢٤ّ، القاسم بن سالم ٢١٦،  األصمعي ٢١٥األنصاري 
 ،٣٦٨، السريايف ٣٦٧، ابن القوطية ٣٥٦قايل ، ال٢٩٩يسان َ، ابن ك٢٩١ثعلب 

 ،٤٤٩، أبو العالء املعري ٤٤٣،  املفضل بن حممد التنوخي ٣٧٠ابن خالويه 
، اخلطيب التربيزي ٤٨٩، حممد بن حممد الرامشي ٤٧١احلسن بن أمحد املعري 

، ابن ٥٣٩، عمر بن إبراهيم الكويف ٥٣٨، الزخمشري ٥٢١َيوسي ْلَ◌َطَ، الب٥٠٢
، املبارك ٥٨١، عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي ٥٦٧ّ، ابن اخلشاب ٥٤٢الشجري 

، أمحد بن ٦٤٣، ابن يعيش ٦١١َ، سامل بن حممد املنتجب ٦٠٦بن حممد اجلزري 
، ٦٩٨، ابن النحاس احلليب ٦٩٧قفطي ِ، هبة اهللا بن عبد اهللا ال٦٤٥علي الفحام 

   .٧٧٦صائغ ، ابن ال٧٤٥حيان النحوي  ، أبو٧٤٤ابن قدامة املقدسي 
فوصلت إلينا  له مصنفات حنوية، ْوإذا رجعت إليهم تتحسس من بقيت

وحيتمل أن يكون له أثر يف املسرية االستداللية، أو بقيت يف ذمة التاريخ، 
َوالبطليوسياستوقفك ابن خالويه والسريايف واملعري   الشجري  والزخمشري وابنََْ

 حنويا من ١١هؤالء . بو حيانوابن اخلشاب والسهيلي وابن يعيش والفحام وأ
  . املتأخرين

 ف منزلتهم من خدمة احلديث وروايته، جندُّوعندما نستعرض سريهم، لتعر
 ابن خالويه قد مسع احلديث وأماله جبامع املدينة، والسريايف له معرفة أن



  
٨١٣  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

وسي شرح َيْلَطَث عن أبيه وجده، والبّاملعري حدأبا العالء باحلديث ورواية له، و
 - ّ وليس هلؤالء األربعة ذكر يف احملدثني واحلفاظ  وعلماء احلديث -أ املوط

ّوالزخمشري مسع احلديث ورواه وذكر يف طبقات احملدثني وله كتاب  ، ))الفائق((ُ
ُوابن الشجري مسع أيضا، وابن اخلشاب من احملدثني احلفاظ الذين ي ُّ ّ ّ عتمد على ً

حافظ من علماء احلديث هو وضبطهم، والسهيلي أخذ الرواية عن أبيه وجده 
ّمجع بني الرواية والدراية، وابن يعيش مسع احلديث ورواه وهو من احملدثني، 

 حيان تلقى الكتب الستة اوأمحد بن علي الفحام راوية للحديث ثقة عدل، وأب
ًوبعض املسانيد واملعجمني للطرباين وصنف جزءا يف احلديث ِ َ .  

 -  وهو صحيح إن شاء اهللا - ّإذا صح إجراء العينة اليت نفذناهاو
وعددها نصف عدد النحاة املشاركني يف احلديث، فإن عدد ما حيتمل أن 

موع يف هذه الزاوية هو   + ٩، وفيهم ٢١٦٠ حنويا من أصل ٧٠يكون من ا
ومن . ً حنويا من املتأخرين أيضا وذوي التأثري يف تاريخ هذا العلم١٨ = ٩

ً  صلة النحاة بالحديث تأخذ شكالتالحظ أنجممل هذا االستعراض، 
  .ًجديدا منذ عهد الزمخشري

 ومساع ورواية وشرح لغوي، من دون ٍفقد كانت تقتصر على معرفة
َمث أصبحت ترى يف . اشتهار بذلك بني رجاالت التحديث واحلفظ والدراية

ًالنحاة حمدثا، وحافظا ضابطا، وعاملا بالرواية والدراية، وثقة عدال ً
ً ً ً ا ً، ومتلقيّ
وبذلك دخلوا . ً ومدرسا لشيء ومما تلقى،للمجاميع واملسانيد واملعاجم

ميادين علوم احلديث ونشاطاته املختلفة، وصاروا من مريديه ودارسيه 
  .ومتقنيه
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ًومعىن هذا أن يف منتصف القرن السادس انعطافا علميا يف حياة 
ًالنحاة، إذ أصبح فيهم اهتمام جدي باألحاديث الشريفة، تلقي ًا وحفظا ّ

ُأما من كان قبل فيقتصر جهده على االتصال الثقايف العام . ورواية ودراية
الس ويأخذ ّكطال ًغالبا، ّب سائر العلوم املختلفة، يطل على بعض ا

ّطرفا من املعارف، ليكون  شخصية علمية تعيش يف عصرها ثقافة شرعية وً
 أن منتصف ّم يمكننا الزعمَومن ث. للعلم التخصصي الذي جتردت له

ًالقرن السادس كان حدا ظاهرا بين عصرين من تاريخ الثقافة النحوية، 
وحضورين مختلفين للمقوالت النبوية في ذواكر النحاة واهتماماتهم 

  .العلمية
ّوما دام األمر كذلك فإن حنوي العصر األول كان ما يعرفه من األحاديث 

 ه نصوص ثقافية شرعية حيتفظ به على أن النحوي،هيف درسثانوي احلضور 
، وال يهمه أن يربجمه ضمن الذاكرة االستداللية، إذ لديه من احملفوظات عامة

مبتطلبات البحث  القرآنية واملقوالت العربية وما أخذ عن شيوخه كفاية ووفاء
مل مينع أن تتسرب بعض األحاديث املشهورة إىل تلك لكن هذا . والتأليف

 مصاحبة املواد فهام واأللسنة واألقالم،الذاكرة، لتتناقلها وتكررها األ
الس واحملافلاالستداللية املتداولة   .واملصنفات  يف ا

َحفكلهم فالشيوخ والطالب  ظة للقرآن الكرمي وأقوال العرب، يدركون َ
ا، ومراتبها من شروط االحتجاج ومستوياته، فرتاهم  مناسبات النصوص وسياقا

ا يف مواقعها بيسر واقتدا م عنهم شيوظفو ًفاها أو قراءة بفهم ِر، مث يتلقاها طال
فالسبل معبدة، والتالحم بني املعلومات . واستيعاب، لينقلوها إىل األجيال الالحقة
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 وأدلتها صميمي، والقنوات الذهنية متواصلة بوضوح ودقة وكفاية للعطاء والتلقي،
  .يف استمرار حيوي دائب

ديثي يتسرب إىل شبكة وعلى غرار ذلك صار شأن بعض الزاد احل
، ويقيم االحتجاج ببطء، ليأخذ مواقعه من السبل واجلسور والقنوات والتالحم

 كما ، وبقيت هذه اللمحات تتواىل متفرقة.عالقات إجرائية يف البحث والتقومي
 املتقدمة، إضاءات فردية تصدر عمن لـه قدرة على الغرس قراترأينا يف الف

ُام الكلي دفعة واحدة فخارج عن نطاق املنهجية أما االقتح.والرعاية والعطاء
 من املرتاصة،العلمية، إذ السبل والقنوات مفعمة خبطوط الشبكة االستداللية 

ِّالشواهد التقليدية املعتمدة، وليس يف امليدان النحوي مقدمات توط ئ لذاك ّ
  .وتيسره

د ذلك ألن األحاديث املعروفة حينذاك هلا درجات علمية مقررة، وأساني
ّدقيقة متفاوتة، وسياقات مدونة حمفوظة، ومناسبات تضيء معاملها وتعني  َّ

ا . مقاصدها التعبريية والداللية، ومعان شرعية ولغوية دقيقة فاالستدالل 
يقتضي اإلحاطة بتلك املعارف واملعاين واألحوال والعلوم بني الشيوخ 

اهيل على جسور يف جمً سطحيا سائبا ًالتدخّوإال كان العمل . والطالب
حمكمة بنهج قدمي والروابط مردومة، ضمن شبكة صلبة اخلاليا واخليوط 

  .متأصل
ًوضربا من الطيش والرعونة ال  ًيكون تقحما تعسفيا،يكاد أن وهذا العمل 

ًفالبد إذا . ّيقدم للعلم والبحث كبري فائدة، بل يسبب لصاحبه اإلحباط والقنوط
 النحوية مواد معرفية عن األسانيد ودرجات أن يكون يف املستويات الثقافية

التقومي والسياقات واملناسبات، تنطلق منها إقامة العالقة بني املعلومة والدليل 
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 واقتدار،نكة ومهارة ُبوضوح ودقة واستيعاب، لتدخل املواد أحياز الشبكة حب
  .عالة ختدم الفكر واللسان والقلموتصبح عناصر ف

ِ كان قليل احلضور يف جتارب حناة العصر وهذا الشرط األساسي املعريف ِ

األول، قد حيوزه بعضهم جبهد شخصي يف حدود ضيقة، فيتسىن له أن 
أما االقتحام الكلي . يهيئ األجواء لتوظيف عدة أحاديث مشهورة متداولة

ذه املقتضيات، حميط بتجارب النحو واحلديث،  ّفلن يستطيعه إال خبري 
ألذهان، ذو إنتاج ضخم يسيطر على الساحة زلة يف القلوب واـعظيم املن

نشئ ضمن امليدان احلركي شبكة احتجاجية مطعمة بأطايب ُالنحوية، وي
ّالسنة املشرفة ّ وسوف نرى هذا اخلبري القدير بعد مراحل متهيدية تتنامى يف . ُّ

  .مدى قرون الزمان
  تاما حصل يف منتصف القرن السادس، ًاولذا فإننا ال نزعم أن انشطار
ًبني عصرين متمايزين متايزا كامال ًإمنا نرسم حدودا متعرجة يف اخلط البياين . ً

 .ِّاملنصفة هلذا القرنللمسرية االحتجاجية، منعطفها البارز كان يف تلك احلقبة 
كانت عفوية تلتها شقائق قليلة  األوىل من عهد اخلليل، ورةفقد انتثرت البذ
ا تربة سطحيمث عشوائية مبعثرة،  ِّمل تيسر هلا النماء  َة فأخرجتها فسائلغمر

ق تلك ّ بشيء من القصد عمّحىت إذا جاء نشاط الفارسي وابن جين. والتجذر
العفويات العشوائية، وزودها بالعناية والتدعيم والنظائر، فتأصلت اجلذور واشتد 

مث هبت رياح ابن حزم يف ندائه التارخيي،  .ِالعود وصار له قوام يبشر بالعطاء
ِ وأنعشت الفسائل باحليوية والنشاط، لما أيقظته يف اجلهود َثارت الرتبةفأ

  .القاصدة لدى السهيلي وابن يعيش وأمثاهلما
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وهكذا أصبحت البيئة والرياح واألجواء والتغذيات املعرفية مواتية حلركة 
ا قادرة على اقتحام أسوار الشبكة وقيود خالياها، جتديدية عميقة التناول،  يقوم 

 يتقن جتارب النحو واحلديث، وحيسن املواءمة بينهما خبربة واقتدار، ليحرر ّفذمل عا
جذرية لألصول والفروع التعبريية  ًاملسائل املستعصية الشائكة، ويضع حلوال

ًاحملظورة أو املستبعدة، ويبسط مشكالت االستشهاد، مبقوالت واقعية شريفة بدال ّ 
  .لةمن املصوغات الصناعية املكررة املبتذ

َمن نفخ فيه : ولذا منح اهللا العصر النحوي اجلديد صاحب األلفية، أي
 يف  للبخاري))اجلامع الصحيح((روح البيان النبوي، بعد أن حقق أحاديث 

الس العلمية  وملس من العبارات الكرمية ما يصحح مسرية ،عشرات من ا
 ،ِّ قمة مشرفةاليلدالتأصيل والتقعيد واالحتجاج، ويرسم للخط البياين االست

وقد أسعفه رجاالت عصره  .تسدد حاجات البحث والدرس والتفسري والتحليل
بإغناء هذه القمة وتصعيدها، كالذي تبدى لنا من صنيع  ومن خلف بعدهم،

الرضي وأيب حيان والسمني احلليب وابن هشام والدماميين والسيوطي : أمثال
 مع إميان ، واخلربة االستدالليةوالبغدادي، وكل منهم ميلك التجربتني الالزمتني

  .بوجوب تسديد سبيل االحتجاج النحوي
ًل إذا ليست ذات شطرين متباعدين، يف الم احلديث لالستدفحركة تسنُّ

عصرين متمايزين، وإمنا هي امتداد ملرحلتني متقاربتني، يصل بينهما جسر رأسه 
ايته يف عهد ابن مالك لوم اإلنسانية وكذلك هي عصور الع. يف عهد اخلليل و

طئ من يظن فيها التقسم اآليل واالنفصال احلتمي ُوالتطبيقية يف تاريخ البشر، خي
ا أمواج متداخلة متالحقة، . يف حلظات من الزمان أو قطاعات من املكان إ

ّتصبغها ألوان من التوليد والتجديد، منسحبة بني األحقاب واألصقاع، لتكون 
. تمرة املتصلة، يف حياة األمم والكوكب األرضياملساملتعرجة اخلطوط البيانية 
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وعلى هذا تستطيع أن تفهم تطورات اآلداب والفنون واملعارف والتجارب 
 بعض ِصُّ، وختصٍ ومفاجآتٍعُّواللغات، لتستبعد ما يزعمه الدجاجيل من تقط

  .األمم بالقمم العلمية من دون اآلخرين
  :ِاالستدالل بين علمين أو مرحلتين

وبتطور  َّاحلركة التارخيية لالحتجاج تتوجه أنظارها باملنهج العلميال شك أن 
 إذامث .  املوضوعي املعتربصلاألِّ وقد رأينا مناذج كثرية متثل هذا ، رجالهثقافة

مع عناصر جانبية من غريه الحظنا اآلن بعض الظواهر الواقعية من ذلك التاريخ 
بالدليل القاطع ، وجيعله حقيقة مقررة د ما ذهبنا إليهِّوضعنا أيدينا على حتقيق يؤك

وها حنن أوالء . فهم مثل هذه املعضالت الشائكةل الرجوع إليها اًحسنمست
  .ع دائرة التحقيق والتوكيدِّنبسط مناذج مجاعية وفردية توس

ًفعندنا يف التاريخ العلمي من شارك يف األحباث النحوية واللغوية معا، 
ِّوترك آثارا متث س َّنظرك هؤالء تتلمب تابعوأنت حينما ت. يداننيل منهجه يف املً

 اخلليل رائد ًخذ لذلك مثال. لكل منهما شخصيتني، يف البحث واالستدالل
 ٤٢٨، جتد ))العني((املعجمية، وانظر ما زرعه من احلديث الشريف يف كتابه 

اجلمل يف ((هذه الذخرية الضخمة يقابلها حديث واحد يف كتابه  )٢٨(.حديث
ما مثاالن عمليان للخالف )٢٩(.))النحو  ومهما قيل يف نسبة الكتابني إليه فإ

ج املعجميني، تبعا ملا رمسه قدماء العلماء، يف مناهج  ج النحاة و ًالكبري بني 
   .البحث النحوي واجلمع اللغوي

                                                            
 .٢٣: ٩العني  )٢٨(
 .٢٦٧ص  )٢٩(
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واألمر نفسه، مع خالف يف الكميات االستشهادية، جتده عند 
 )٣١( ويف حديث،٤٣٣ ))جممل اللغة(( )٣٠(فقد أورد ابن فارس يف. آخرين

وما الفارق . ًحديثا٢٠ حوايل))الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها((
ج النحاة من تزايد االحتجاجات النبوية  ّيف الكمية هنا إال صدى ملا أصاب 

  .مع الزمن، كما ذكرنا يف كثري من املواضع قبل
لجوهري وتضع ذلك أمام ولو تيسر لك االطالع على الكتاب النحوي ل

 وعلى كتاب األدوات لألزهري وشرح )٣٢(،))الصحاح(( حديث يف ١٦١٩
كتاب األخفش البن سيده، لتقارن ما فيهما من النصوص النبوية مبا يف 

َمجهرة اللغة واملخصص واحملكم((معامجهما  ، لكان لديك أمثلة أوضح مما ))َّ
 ٤٥٠ قرابة ًص مثالَّرأيت عند اخلليل وابن فارس، إذ ترى يف املخص

، )) فعلت وأفعلت(( وكذلك الشأن لو تسىن لك أن ترى كتاب )٣٣(.حديث
 حديث، لتحقق عندك مصداق ٥٠٨ وهو ))مجهرة اللغة((لتقارن ما فيه مبا يف 

  . د فحواهِّما نذكره ونؤك
ُ وما ترى عشر )٣٤( حديث،٦٩٥٠ًوأخريا فإن يف لسان العرب البن منظور 

ومعىن هذا  . مهما كانت ضخامته وسعة أفقهمعاصر له،هذا يف مصنف حنوي 
فوه يف املعاجم، ومل يستطيعوا َّرصيد نبوي كبري وظ أن النحاة اللغويني كان لديهم

                                                            
 .٩٨٢ص  )٣٠(
هذا مع العلم أن يف أحاديثه هنا ما هو قول مأثور عن . ٣٢٢ -  ٣١٩ص  )٣١(

 .الصحابة، وأن الكتاب حنوي أكثر منه لغويا
 .، موضوع يف كلية اآلداب جبامعة حلب٦بوي يف الصحاح ص االستشهاد باحلديث الن )٣٢(
 .٨٢ -  ٦١فهارس املخصص ص  )٣٣(
 .١٩٢ -  ٧٥: ١٦فهارس لسان العرب  )٣٤(
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فاملادة جتربة حاضرة يف األفهام واأللسنة واألقالم، . ذلك يف املصنفات النحوية
هم النحوية، َبتة قبلهم يف الدرس النحوي، فلم تدخل جترربجمولكنها مل تكن م

وهذا يدفع ما قيل، من أن افتقاد املادة سبب انصراف النحاة .  بذلكًلتصبح خربة
ًوا كثريا َّوا عليها بالنواجذ، ولغريُّالقدماء عن االحتجاج، ولو كانت يف أيديهم لعض

م لو تأخروا إىل عهد علوم احلديث رواية ودراية لقصروا عليه  من قواعدهم، وأ
  )٣٥(.تجاجهمبعد القرآن اح

 ولنا ههنا معها، وهي الظاهرة الدقيقة .ًفاملسألة إذا أبعد من هذه التأويالت
َعالم كانت هذه الفوارق الضخمة في : البيان الواسعة املدى، أن نتساءل

 وإذا كانت النبوي بين مصنفات النحو والمعاجم؟بالحديث االستدالل 
األحاديث، كما زعم املعاندون امل
ُ

َويت باملعىن، وأكثر نـُفون قد رِرج تها موال َلَقُ
ا من الصحف مناولة أو مراسلة أو  وأعاجم ال يعرفون أساليب العربية، يأخذو
ِوجادة، مث يصحفون ويبدلون وحيذفون ويضيفون، ويتصرفون يف التعبري على ما 

إذا كانت ... فهموا بإدراكهم القاصر، وخيطئون يف التلقي والرواية والكتابة والقراءة
َهذه حال األحاديث الشريفة فلم يعتمدها رجال اللغة في معاجمهم؟ ِ  

م، واحلالة هذه، أن حيظروا على األذهان واأللسنة  لقد كان حريا 
واألقالم تداول تلك النصوص، لئال يفسدوا البيان العريب وهم رعاته وأساطني 

د أعطونا اليد بأن تلك ّأما وقد كان منهم ما كان فق. روايته و تقنينه وضبطه
، افرتاها زمرة من املغرضني الرالشبهات هي حديث خرافة

ُ
، الذين ال نيافض

ّ ماذا يتهمون؟ وإىل أي قدسية :علم هلم مبا يتعاطون من القول، وال يرون

                                                            
 .٤٩ و ٤٥يف أصول النحو ص  )٣٥(
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يتطاولون؟ وما الذي يعاندون من ميادين العلم والعرفان ؟ جاهلني مقولة 
  .اًفعاند من تطيق له عناد: القدماء

ًإذا كان ما ملسناه يف صنيع قدماء النحاة إعراضا عن األحاديث، ملا نعم 
 اململثبطونذكره ا

ُ
افته وتالشيه،فون ِرج َوقد ثـبت   ! األمر فما أجهلهم حبقيقةََ

 وما أضعف نتاج التقعيد والتأصيل والتفريع !وأتعسهموما أقصر نظرهم 
  !ميف أقواهلواالحتجاج والتفسري والتعليل والبيان 

ج تقليدي للشيوخ  ٍاحلق أنه مل يكن إعراض وال دواع له، وإمنا هو 
واملصادر، مبين على ضعف صلة بعلوم احلديث وروايته وأحواله، وعلى غىن 
مبحفوظات القرآن والنثر والشعر يف اخلربة النحوية، أنشأ تلك الظاهرة 

لزمن، باستغناء ّاملوضوعية يف التاريخ، وكون أصوهلا وأشكاهلا املتطورة مع ا
فة جتربة وخربة، وباعتقاد جازم لتوظيف َّالنحاة املتأخرين من األحاديث املشر

ًفهناك إذا سببان . ًهذه النصوص الكرمية حججا وأدلة يف املسائل النحوية
تقليد مع الفقر، واستغناء مع اعتقاد : ثقافيان منهجيان لتفسري الظاهرة

  .التوظيف
ين السببني يف تضاعيف البحث، وبقي لدينا قد طاملا عرضنا جوانب هذل

ّ مل يعرض هلما أحد من قبل، مع جد ،واحد فردتفسري مؤيدان هلما، لكل منهما 
  :أمهيتهما يف صلب املوضوع

ُأما األول فهو لتفسري جانب التقليد الفقري، أطلقت عليه منذ سنوات 
ّالعقدة السيبـويهية: اسم ِ َ َ حني انتقاله من ميدان أعين ما كان يف حياة سيبويه . ِّ

وتلك النقلة مشهورة جدا يف التاريخ، . احلديث الشريف إىل ميدان علم النحو
حسبنا أن نستفيد منها ما يؤيد السبب الثقايف . ال حاجة إىل بسطها هنا
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ج االحتجاج النحوي فلما ضاقت سبل املتابعة أمام الفىت سيبويه  .األول يف 
نده، من أقيسة لغوية ومعايري بسيطة ساذجة ِيف تلقي احلديث لـما كان ع

وبعض حمفوظات حمدودة األفق، اصطدمت غري مرة يف جمالس احملدثني بصالبة 
 فشعر بفقر يف تكوين املعايري واملقاييس، ويف  وتعدد وجوهها املقررة،الرواية

ِّالزاد النبوي املكون لثقافة احملدثني ّ.  
َوههنا بتكرر الصدمات  يف نفسه عقدة متأزمة، ل َّ وحتصأصيب باإلحباطُّ

 لتلقي جوامع الكلم ومحلها وروايتها، وأنه يف عجز حنوي يقتضي ًأنه ليس أهال
االستيعاب ليستطيع أن حيلل الكالم مبا يناسبه من األصول ال بالقاعدة 

   .املتصلبةالوحيدة املتميزة 
 السري يف ّ َّإذ ذاك انصرف إىل الدرس النحوي بفقره احلديثي املعقد، وأغذ
ّذلك جماريا شيوخه النحاة يف منهجهم االستداليل، فكان ما صن فه حيمل ً

ً من تقليد مع الفقر مطبوعا بتعميق للنهج ،طابع العقدة بشكل ظاهر
َمث جاء من بعده من النحاة، يتعبدون بكتابه . التقليدي عن غري قصد وبصرية

ًتلقيا وحفظا وتفسريا وإغناء ونقدا، حىت صار هو ً ً  السبيل األول والوحيد ً
ية ستداللشخصيته االبصمات وبذلك انطبعت . للدرس النحوي خالل قرون

جا تقليديا متبعا، قل َّيف ثقافة النحاة وذواكرهم وأساليبهم، وأصبحت  ً  من ً
  .رج عنهأن خييفكر أو حياول 

تقان أساليب علوم إبل إين ألزعم أن من يتلقى النحو يف صباه، قبل 
لتلقي بيسر لشريف، ستتصلب جتربته الثقافية، وتصبح غري مواتية احلديث ا
 وهذا .ّ إال بقفزة نوعية عارمة أو إلدخاهلا حيز التجربة االستداللية،تلك العلوم



  
٨٢٣  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

 أن أسالف ذلكومعىن  . وما زلنا نعاين عقابيلهً حنن جتربة وعمال،ما مررنا به
 فلبثت أساليب ،ن نسبياًسيبويه وخلفاءه أيضا كانوا يف هذه التجربة قاصري

ح بني القرآن الكرمي وكالم العرب، يف أشكال متفاوتة من ِتراواستدالهلم 
ُالتقليد والتجديد واإلضافات اجلانبية، تأييدا وتفسريا وتزكية، ومل ت ً َطل اإلطاللً ّ
ِ 

على االستفادة منها يف العمل  جوامع الكلم، أوعلوم الالزم على منهجية 
  .النحوي

ِ عام أشخصه اآلن بني يدي التاريخهذا داء َ ِّ ُ َمث اقتحمت تضاعيفـه . ّ ْ
ا املتأزمة، متمثلة يف كتاب قيادي شامل يَوعقابيله النوبةُ  السيبويه ة بعقد

دقيق عميق مفصل، فتجذرت هذه العقدة يف النهج النحوي، بعد أن كان قد 
 .))اجلمل((به  يف كتا الفراهيديأشرف الداء على االستشفاء مبا قدمه اخلليل

ساليب االستدالل أِّوهنا كانت نكسة منهجية خطرية عميقة األثر، وردة يف 
قطعت طريق االنعطاف اخلليلي، وأضعفت انطباعه يف مسرية البحث بني 
النحاة، ونقلت إىل األجيال أصداء العقدة السيبويهية يف قرون، تتلقف كل 

 النقمة على من حياول  وتثريجهد وتصرف أكثر طاقاته يف اخلط املرسوم،
 فكانت نتائج االنعطاف اخلليلي يف تلك احلقب بطيئة، مبا اخلروج عليها،

  .أقحم سيبويه من ظالل عقدته يف التاريخ االحتجاجي للنحو
ا العقدة السيبويهية فرضت نفسها على مدى قرون، منحرفة باخلط  إ

ِّنحوية مكبة على ُاملنهجي، توجهه يف الطريق املغلق املعهود، واألجيال ال ُ
ومعروف بني الناس أن . تلوي على شيء من التنبه واالستشراف وجوهها، ال

َّائما من الرأس املقدم الكبري يكون د الكبرياخلط املنحرف ً.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

خ النحو، وترك األجيال  من تاريمديدةكذلك رسم سيبويه حقبة 
تشرت عقدة وكذلك اس . تتسكع يف السبل املنهكة بالدرس والتعبيداملتالحقة

َالتحيز واالنصراف، يف عقول النحاة وألسنتهم وأقالمهم، يلزمون النصوص اليت 
ا يف ميادين أعماهلم، بدون جتديد أو خمالفة للخط ِأل فوها وحفظوها، ويوظفو

ًاملتبع، أو تطلع إىل عوامل أخرى تفتح كثريا من املغاليق، وتيسر حل ما بقي من  ُ
 خيرجون على بعض األحكام واآلراءقد انوا  وإن كاملشكالت بني أيديهم،

   . املشهورةواملقوالت
م هذه الن  حبيث ّوتسلمت أزمة توجيههم،زعة التقليدية ـوقد استبدت 

ا ممرحون ما يصل إليهم َّأصبحوا يقتصرون على القدمي القدمي من األشعار، ويط
وغلة ُّخر قائله عن احلقب املأدون ذلك ولو كان من جنس بضاعتهم، لتهو 

ُهذا أبو عمرو بن العالء يقول عنه أبو عبيدة. يف القدم ّوكانت عامة أخباره (( :ِ
ٍجلست إىل أيب عمرو عشر (( :وقال األصمعي. ))عن أعراب أدركوا اجلاهلية

ّحجج، فلم أمسعه حيتج  ببيت إسالمي ذا  وكان هؤالء املتعصبون للقدم إ)٣٦(.))ِ
 َّولدين، نفر منه وأمرحد امل ألًشيئا استحسنه، مث علم أنهمسع أحدهم 

ّباستبعاده وإتالف ما سجل فيه ُ.  
ّيف هذه الدوامة املغلقة بني جتارب املاضي البعيد، استغرق أكثر النحاةو ُّ .

حىت إذا كانت صرخة ابن حزم وأصداء نظائرها يف مسامعهم هبت قلوب من 
ّالسبات، وشرعت تفتح املغلقات عن قصد وتصميم، وتصل بني الت جربتني ُّ

كان ذلك على الرغم من . النحوية واحلديثية خبربة أو مهارة استداللية متنامية

                                                            
 .١٢٧: ٤إنباه الرواة  )٣٦(



  
٨٢٥  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

تعنت امل
ُ

ّفني الناقمني الساخطني، ومهزات النادبني املثبِرج طني من أمثال َ
  . َْالبطليوسي وابن الضائع

ّ حانية، عمقت اً هلذه املهارة الغضة الفتية يد قيض اهللا وخالل ذلك
أزهاره وأنضجت ّوفتحت  هّشطأها وآزرته، وفرعت أغصانجذورها وأخرجت 

ُكان ذلك بنفحة ربانية غرست يف قلب ابن . مثاره، دانيةَ  اجلىن طيبة العطاء
مالك صاحب األلفية، إذ تلقف آثار االنعطاف اخلليلي، بأنساغ حيوية 

  .جديدة، ومصول مضادة للنوبة السيبويهية املزمنة
ها خارج ساحة الدرس النحوي، ويستبدل وبذلك استطاع أن يلقي رواسب

ا دماء دافقة نشطة، صححت مسرية اخلط البياين حنو االرتفاع بقوة 
لقد حررها من . واندفاع، بعد أن كان يرزح حتت وطأة العقدة التارخيية املتأصلة

ّالقيود املصطنعة القاهرة، ودفع بالناس إىل النظر يف عوامل السنة املشرفة، لينهلوا  ُّّ
نها يف ميادين االحتجاج النحوي، كل مبا تيسر له من االطمئنان إىل صحة م

  .املروي عن النيب 
. لسبب املنهجي األول يف تفسري ظاهرة االستدالل احلديثياهو هذا 

أبو حيان له قطبان من أقطاب املثبطني املرجفني، ومها ِّوالسبب الثاين هو ما ميث
ًكرنا مرارا ما كان منهما يف إشاعة  فقد ذ.النحوي وجالل الدين السيوطي

حىت مهما زمام الرتويج هلا بني جنبات التاريخ، ّشبهات ابن الضائع، وتسل
ما نربات صاحب الدعوة كادت تغيب  ددة،حتت شهر ِ ويصبح شبه ّالثائرة ا

   .ًغائبا عن ميادين احلوار واجلدالو الرحى اتضائع بني جعجع
ًمبلغا ومؤيدا، مقوالت شيخه هذا )٧٤٥ -  ٦٥٤(لقد نقل أبو حيان  ً  وكررها ِّ

ّمرارا مزودة باألمثلة واألدلة املصطنعة  ،ً فانطبعت يف أذهان بعض الناس قرونا،ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّوضيعت مفاتيح السبيل القومي، مث عززت ذلك متابعة السيوطي هلا فثبطت صحوة  ّ
مازلنا نعاين حنن اآلن  حىت إننا .مزمنةوسببت هلم نكسة ضائعية سيبويهية العاملني، 

م، ،من عقابيلها م وحماضرا  يف كثري من مصنفات النحاة املعاصرين لنا ومقوال
  .واملؤمترات والندوات واألحباث واملقاالت

مث تفجؤك أحداث واقعية يف بعض مصنفات أيب حيان، ختالف نقله ذاك 
وتكراره ومؤيداته، فتكاد تظن التناقض واإلحالة يف دخيلة نفسه وحقيقة 

أنه ليس يف هذا شيء من التناقض أو  والذي بدا يل منذ سنوات. اصدهمق
بدا يل . اإلحالة، وإمنا هو السبب املنهجي الثاين يف تفسري موضوعنا احملدد

ّهذا على غري بينة ودليل ملموس، فبقيت أردده يف احملاضرات واملناسبات 
  . ّالعارضة، حىت تبدت يل احلقيقة يف واقع تارخيي مؤكد

ًي جاء من مذهب أيب حيان املثبط كان تقليدا لشيخه ابن الضائع، فالذ ِ ِ

وقد شاعت آثاره يف مصنفاته أيام اخلمسينات من . من دون تبصر أو اختبار
بعد أن تعمقت جتربته بالبحث لكنه و. التذييل والتكميل: عمره، كما يف

ه النحوي من خالل ذلك الكتاب الضخم، وباحلديث الشريف وعلومه وحقائق
افت ذلك التقليد وضعف قوامه، )٣٧(البحر احمليط،: ًممارسة وتوظيفا يف ِ ملح 

                                                            
 )) أبو حيان النحوي((و... ٢٦٧: ٨ و٢٧٩ و ٢٠٩: ٦ و٢٩٠: ١انظر منه  )٣٧(

. ُ من زعم أن التذييل صنف بعد إمتام البحروقد وهم. ٤٣٨ -  ٤٣٦ص 
فأبو حيان ذكر أنه بدأ تفسري .  من املقدمة١١ -  ١٠: ١التذييل والتكميل 

 َ من عمره، وقارب إجنازه بعد٥٧، وهو يف أول سنة ٧١٠البحر يف أواخر سنة 
  .٧٣ سنة إذ صار له من السنني ١٦

ً مدرسا للنحو يف ُّ حني عني٧٠٤أما كتاب التذييل فقد بدأ تصنيفه سنة 
إمنا يعين به الرغبة  ١٠ -  ٩جامع احلاكم، وما ذكره يف خطبة الكتاب ص 

والشروع  يف التفسري، وال يعين إجنازه أو االستمرار فيه، ألن ذلك كان خالل 



  
٨٢٧  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

 فتنامت ،واتضحت يف خربته معامل التوظيف للنصوص النبوية يف االستدالل
شذرات ذلك النهج منتثرة بني طيات أواخر مصنفاته شاهد عدل على 

  . االستغناء احلديثي والقصد للتوظيف
َارتشاف الضرب من كالم ((اهد العدل يف كتابه وإنك لرتى صورة هذا الش

حيان بعدد   إذ احتج فيه أبو-  وهو خمتصر مكثف للتذييل والتكميل -  ))العرب
.ً حديثا٣٤ملحوظ  بلغ 

 وهذا من أيب حيان الذي أشاع مذهب الرفض )٣٨(
َأمر جدير باملالحظة واالهتمام، إذ ليس من املعهود أن يصدر مثله هو والعصيان 
ًيعين احنرافا ظاهرا يف خط املسري، يتطلب ًأيضا  كتاب خمتصر جدا، وهو عنه يف ً

  :  من جانبني هنا يكونوالدليل التارخيي .التأمل والتفسري
 ،))التذييل والتكميل(( جاء بعد االنتهاء من ))ارتشاف الضرب(( أن كتابه :أوهلما

رأيت (( : ذلك االنتهاءقال يف خطبته، بعدما ذكر من. وما ورد فيه من تثبيط وعصيان
 فهو مرحلة )٣٩(.))ّأن أجرد أحكامه عارية، إال يف النادر، من االستدالل والتعليل

تارخيية متأخرة من مصنفات أيب حيان، حتمل التجربتني النحوية واحلديثية، وتقيم 
ّ جد مستقيم يف تاريخ الرجال ٌوهذا أمر. بينهما مهارة استداللية ناضجة متميزة ِ

  . الستقصاء البحث واملناهج العلمية الفضلىاملتابعني

                                                                                                                                
 على ٧٢٦ و ٧١٠تدريسه التفسري يف قبة السلطان امللك املنصور بني سنوات 

أبو حيان (( و٣٥٧:  ٨ و ٣: ١حر انظر  الب. ْعهد سيف الدين أرغون
 .١٩٠ ص )) النحوي

 .٦٩٢انظر بناء اجلملة يف احلديث النبوي يف الصحيحني ص   )٣٨(
 .٣ :١االرتشاف  )٣٩(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

منهج السالك يف الكالم على ألفية (( بعد ذلكف ّ أنه صن:والدليل الثاين
ًتفسريا لأللفية يف أواخر سنواته مع كتبه املتأخرة أيضا،)) ابن مالك ً

كالبحر  )٤٠(
فراح يؤكد فيه مذهبه , واالرتشاف والتدريب، وكان ناضج اخلربة والتجارب 

ًأيضا  أنه كتاب خمتصر وموجز مع )٤١(،ديد ويكثر من االحتجاج باألحاديثاجل
ّ وقد تبني تأخر كتابه هذا )٤٢(.كما صرح غري مرة أحدمها أن الكتاب مل : أمرينبّ

، واآلخر أنه ذكر تاريخ إجناز ))أفعل التفضيل(( تأليفه، إذ وصل فيه إىل باب ّيتم
 سنة من ٣٠بعد :  أي)٤٣(،٧٣٧ية سنة اًنصفه األول، فكان قريبا من 

ومعىن هذا أن صفحات النصف الثاين كانت تكتب يف العقد األخري . ))التذييل((
  . وقد جتاوز الثمانني، ومل يتيسر له اإلمتام،من حياته

ته، وإمنا ّمُ مل يلتزم مذهب ابن مالك بر- واحلق يقال -بيد أن أبا حيان 
مبا خيالف ابن الضائع، فانصرف استفاد منه تسويغ  البحث والتنقيب للعمل 
 وهلذا تراه، مع .وجماهلها التيهاءعن متابعة ما تقتضيه املقوالت الضائعية 

 لبنائه )٤٤(،))منهج السالك((َاستكثاره من الشواهد النبوية، ينتقد ابن مالك يف 
سب ُبعض القواعد على أثر مل يصح أنه من لفظ الرسول، ويستبعد بعض ما ن

                                                            
  .١٢٥أبو حيان النحوي ص  )٤٠(
 ...٣٦٦ و ٣٠٦ و ٣٠٢ و ٢٠٦ و ١٧٧انظر منهج السالك ص  )٤١(
 ٢٥٥ و١٢٣ و ٩٩ و ٦٣ و ٤٥ و ٢٩ و ١١ و ١٠ و ٧املصدر السابق  ص  )٤٢(

 .١٣١ وأبو حيان النحوي ص ٣٨٩و
 .٢٣١منهج السالك ص  )٤٣(
بل رأيت االستشهاد : وقال ابن الطيب الفاسي.  من نفس املصدر٢ -  ١ص  )٤٤(

ّإال أنه ال يقر له . ًباحلديث يف كالم أيب حيان نفسه مرارا، وال سيما يف الصرف
 .٩٩ تقرير الكفاية ص حترير الرواية يف. يف كل حني يف اجتهاد فهو. عماد



  
٨٢٩  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

وكأنه ميهد السبيل ملا . باب يذكرها يف مواضعها بالتفصيل ألسإىل النيب 
  .سيأيت به الشاطيب

هذا شأن القطب األول يف رحى الشبهات الضائعية، قد انتهى إىل ما رأيتم 
 ألنه -  وهو السيوطي - وكذلك جتد أمر القطب الثاين . االعتدالمع من اإلقرار 

ِّه ولغويه ومفسره وحمدثه ومقرئه َّحنوي عصر((بأيب حيان يراه جدا ًكان مقتديا  ِّ َّ
 فكانت ِبشكل ظاهر للعيان، وقد ائتم به يف أعماله النحوية )٤٥(.))ِّومؤرخه وأديبه

ًمصنفاته املشهورة يف ذلك اختصارا ومجعا ملا خلفه أبو  ولذا رأيناه ينقل )٤٦(.حيان ً
بعض األدلة ، لتثبيت مذهب ابن الضائع، ويزيد عليها ))االقرتاح((عنه أقواله يف 

  . فيما مضىأشرنا إليهااليت 
 ، مث مارس البحث النحوياته تصنيفةكان هذا يف املراحل األوىل من حيا

ّ وتابع علوم احلديث وروايته، حىت أصبح إمام احملدثني والنحاة يف عصره، ًأيضا
ً، وصار يصل كثريا من ))رتاحقاال((فلمس الضعف والتهافت فيما كان منه يف 

بوية باالستدالل النحوي، ليقيم خربة احتجاجية معتدلة تشبه ما النصوص الن
 حديث شريف بني ١٣٢ ))مهع اهلوامع((ولذا جتد له يف . انتهى إليه أبوحيان

   .شواهده، وهو عدد كبري بالنسبة إىل التوجيهات الضائعية
 عنه زمنيا، ))اهلمع(( يف التصنيف، وتأخر ))االقرتاح(( والدليل على تقدم

ً تقف يف الثاين على عبارات تذكر ما كان يف األول، مشريا إليه بامسه أنك
فهو يف رحلته النحوية احلديثية  )٤٧(.))يف أصول النحو((  عنوانهأو بأنذلك 

                                                            
 .٢٨٠: ١بغية الوعاة  )٤٥(
 .٢٨٢: ١ نفسه )٤٦(
 .١٦٠: ١اهلمع  )٤٧(
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تعدلت خطواته واعتدلت يف النظر إىل االحتجاج، وأصبح للحديث الشريف 
 جممل مذهبه  ابن مالك يفِولكنه يف الوقت نفسه مل جيار. مكان ظاهر عنده

وهو يف  )٤٨(. ولبث خيتار ما يوافق بعض األصول، ويستبعد ما خيالفهاًأيضا،
ّ ومظاهرا ما فصله مبرحلتيه،هذا، كما ترى، يسري على هدي أيب حيان  ً

  .الشاطيب يف مذهبه
َ كثري من أخالف السيوطي، تشغلهم واتحيمراحل كذلك كانت و

رف، وتضع يف سبيلهم العثرات املقوالت الضائعية مبا فيها من بريق وزخا
م الظلمات واملتاهات، وتشجع ما يف نفوسهم من كسل ُواملتاريس، وت ثري يف قلو

َّعن البحث والتنقيب، وقصور عن امتحان املسل
ُ

مات املتهافتة،  فينصرفون عن 
ً وتوجيها ً وفعالًاخلوض يف هذه العوامل املخوفة، والتصدي للمجاهيل املرتقبة، قوال

ًفإذا تيسر هلم بعد عرضا أو قصدا أن يتابعوا البحث والتبصر يف األمور، . نلآلخري ًُ ََ
م  م وقلو واختبار األقوال املختلفة بالتقومي العلمي السديد، انقشعت عن عيو

اء جمامع الكلم، ينهلون ،األوهام واألباطيل  وانفتحت هلم أبواب احلقيقة، ودخلوا أ
ّوإال لبثوا يرزحون حتت نري . ة والتجارب مما يقصدونمنها ما يناسب اخلربة واملهار

  .وقيود التثبيط واإلرجافاألضاليل الضائعية 
يف هذا اخلندق والزميالت  أيها الزمالء ّوإياكن،م إياك وإياي - وحنن

ا قدر مقدور، وحتم- النحوي الكرمي  ذه التجربة التارخيية كأ ًلنا معا ّ مررنا 
ا شرر ما أطلقته حول املسري  األوىل يف عقودناة االحتجاجية، نتخبط يف ظلما

الدرس النحوي، ونتلمس بصيص نور يفتح أعيننا، فنجدنا غارقني يف سحب 

                                                            
 .٨٧ -  ٨٦ و ٧٢: ٢ نفسه )٤٨(
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مترات والصحف املفرتيات املسيطرة على الساحة، يف اجلامعات واملعاهد واملؤ
الت احملكمة   .ّوا

، وتتبعنا جذور ّ لنا جماالت املتابعة للبحث اجلاد الويفوملا يسر اهللا 
حديد، يومئذ الشبهات بالفحص والتقومي، انكشف عنا الغطاء فإذا بصرنا 

ِواملثبطات، ويطلق لنا عنان االستغناء باألحاديث واملتاريس يبدد األراجيف 

  .الكرمية والتوظيف هلا يف احلقول النحوية املتعددة
 ّمل نفسه ومل حيواألراجيف،أما من استسلم  للضباب والسحب واألضاليل 

 ويعرقل ، الدرس والتمحيص، فقد لبث يف األخاديد يردد أصداء الشبهاتأعباء
 وينعى علينا وعلى كل نابه ما نغين به االستدالل ،مسرية التقومي والتسديد

النحوي، من حجج وشواهد وأمثلة نبوية مكرمة توسع األفق ومتد األفهام واألقالم 
ًبعيدا عن ضرائر الشعر وتصنع  ،ّالواقعي اآلينواأللسنة بالفصاحة الرائقة والبيان 

  .يف التاريخ النحوي املديدلتعابري غثيثة النحاة 
ُفرحم اهللا ابن مالك وطيب آخرته وم ِقامه يف أعلى عليني، لما خدم به َّ ِِِّّ

ّ وأزال عنها ما تكدس يف سبيلها النحوي خالل القرون، من ُّسنة نبينا 
وأضاء ّونفس عن العربية ما كانت ترزح فيه،  خترصات وافرتاضات ومفرتيات،

ديهم بني ظلمات الرفض والدس والتضليل قد فتح أعني لف. للناس منارات 
م للخوض يف غمار البحث والتنقيب  ليكتشف كل منهم ما ،الناس وقلو

  .يسدد خطاه ويزيل عنه ذلة التقليد
ني باأللوان لسنا نزعم أن صنيعه هذا صبغ الدارسني والباحثمع ذلك، فو

 نعم لسنا ندعي هذا، .ةّاليت تلبسها، فصاروا مناذج عن شخصيته االحتجاجي
 بل ألنه اقتحم املتاهات جبرأة وخربة، املتبادر،ّوال نقدر جهوده ملثل هذا الزعم 
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ًوشجع العقول على التفتح واالختبار، فكان منها ما يقرب منه كثريا أو قليال ً ،
هات بتجارب احتجاجية نبوية، تعلي منارة البحث ّرُّويهز صرح األباطيل والتـ

العلمي، وترمم ما خلفته القرون من تقصري قدماء النحاة، وختاذل أنصار ابن 
  .وأتباعه يف املسرية النحويةالضائع 

ًلقد ضيع هذا املرجف أجياال ِ
ُ

 من النحاة، وصرفهم عن جادة الصواب، مبا 
جبلده يواجه احلقائق جبد واقتدار، أثار من العجاج واألضاليل، فمنهم من جنا 
مع بعض الزمالء وحنن قد سامهنا . ومنهم من لبث جيرت مقوالت باطل األباطيل

تبديد الظلمات إثارة القضية من جديد، ليف مبقوالت ودراسات وأحباث وأعمال 
هنا األنظار ّسحب املثبطات، فوجشيء من األراجيف وكشف بعض وإدحاض 

توظيف األحاديث الشريفة، ا على متابعة السعي يف إىل سبل الصواب، وشجعن
فعسى أن نكون قد طمسنا . خلدمة الدرس النحوي الكرمي، ولغة القرآن العظيم

ّمعامل التـرهات املصطنعة، وضيعنا صاحبها وصانعها ّ ومن لف لف◌هُّّ ّ ِّ وجعلنا , َ
َأراجيفه يف مضيعة من ألوان ما نشر يف التاريخ النحوي َ َ.  

 اليت نشرها زمالؤنا األكارم ومن قبلهم يف هذه  واألحباثالدراساتأما 
ام، وراحت توجه إليها أحكام السبيل فقد  وضعت القضية يف قفص اال

ًة أحيانا، مع أكف الضراعة تربئاالستحقاق للتهم آونة، وأصابع ال
على ً لبثت القضية أربعة عشر قرنا هكذاو. واالستعطاف إىل اجلمهور الكرمي

ّيف صفوف الفئات املرتافعة، تنتظر البت النهائي بني شقاشق تلك احلال 
 ىُوكادت تطو )٤٩(اللسان وتقاطع األفهام، دون أن جتد ومضة أمل أو رجاء،

اميف سجل جماهيل اخلتام   . وتيهاء اال
                                                            

 .٢١٤االحتجاج ص  )٤٩(
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ذلك ألن الباحثني والدارسني الكرام جعلوها قضية جدلية تتقارع فيها 
م أرادوها أن تبقى حبيس القفص احلجج واألدلة والرباهنياملقوالت و ، وكأ

ً وجنوبا، بني جدران املراحل البدائية واجلزائية واجلنائية ًتتلفت مينة ويسرة ومشاال
 إىل يوم ،ُواالستئناف والتمييز، كما فرض علينا يف قاعات القضاء املستورد

ا،َ ومن مث اضطربت املسألة يف نفوس الناس.يبعثون   وصار لديهم إحساس بأ
فال حاجة إىل متابعة ما . قضية ميئوس منها، وال خالص هلا من اجلدل العقيم

ا   .سيكون يف شأ
ّويف هذه الدوامات املتالطمة، ما استطاع واحد من النظارة أن يدخل  ّ ُّ
ّقوس العدالة حبمية ووفاء، ليختم أفواه املرتافعني، ويقطع قول كل خطيب 

 من أروقة القضاء وقاعات اجلدل  لّبوضع احلكم العملي، وينقذ سنة الرسو
 شأن ما نعرفه اليوم يف  واالستعطاف والرشوة والشهادات املصنوعة،،واخلصام

 هي ،مستوردة بالقهر والتهريبحماكم بالد املسلمني عامة، من أنظمة قضائية 
وحتطيم لكل ومسسرة وتزوير وظلم وتعسف ومنابر ابتزاز ، حتمية للقضايا مقابر

  .راعة ورجاءضنصفة وعدل و
ُّوهكذا بقيت أحاديث النبوة املقدسة يف أتون اجلدل النظري، تتوقع مناظرات  ْ

ائي مربم ُ بني الصفوف، فقطعت على ُولذلك اندفعت. ومناظرات من دون حل 
م، ونشرت منذ بضع عشرة  ّإخويت األكارم بلسان االبن البار سالسل جلسا

ا مغاليق البصائر و سنة مقالة،  للتدبر واهلداية إىل األمساع واألبصار،ُّأهز 
افتحوا األبواب ألفصح من نطق ((:  عنوانهخطاب كان ذلك يف .الصواب
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ِّ، تناولت فيه املوضوع من منظور إجرائي، قطعت به جهيزة قول كل ))بالضاد َ ُ ْ ُ
  )٥٠(:خطيب، وقد جاء فيه ما يلي

ِأيام البعثة املباركة إىل الظاهرة الالمعة يف التاريخ اإلسالمي أن املسلمني، من ((

هوا إىل القرآن الكرمي بالعناية واحلفظ والتفقه والدراسة، يف األحكام ّيومنا هذا، توج
ولذلك ترى آالف الكتب تتكاثر ...  واملعاجمةوالتجويد والصرف والنحو واللغ

الدرس ًحىت اآلن، يف فلك هذا الكتاب العظيم، وتفتح آفاقا رحيبة يف ميادين 
ا العامللبحث او ولو أنك تتبعت . والتأليف، وتشكل مكتبة قرآنية ضخمة يعتز 

اجلامعية وحدها، يف بالد العرب واملسلمني، للمست حقيقة هذه  الدراسات
 بالدرس ،الظاهرة، يف مصنفات غفرية تناولت القرآن الكرمي وعلومه املختلفة

  .والتصنيف والبحث والتأليف
صدرت مؤلفات متعددة، تبحث عن ويف ميادين علوم اللغة وحدها، 

الظواهر الصوتية واإلعرابية والصرفية واملعجمية والبالغية، وتعاجل املواد القرآنية 
لي ما يذخر به كتابنا احلبيب من كنوز ال تنفد يف شىت ْجَبروح العلم واملعرفة، لت

وقريب من هذا ما جتده منصبا على الشعر والنثر العربيني،  .ميادين العلوم
ًللدراسة تأرخيا وفنا ولغة وفكرا وحتليال ً فاجلامعات العربية . ً ونقدا ومقارنةً

ًواألعجمية تشغلها هذه النصوص الفنية، وتولد لديها آفاقا شاسعة، من 
 كان يف مكتبات العامل َّومن مث. املوضوعات العلمية للمعاجلة واملتابعة والبحث
 من زواياه املختلفة، وتستخرج منه مصنفات كثرية جدا، تتناول األدب العريب

  .نتائج كرمية طيبة

                                                            
من ١٥ من صحيفة البيان الصادرة يف اإلمارات العربية يوم الثالثاء ٨انظر ص  )٥٠(

 . م١٩٨٨تشرين الثاين لسنة 
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ُوهذا كله أمر محيد، نكربه يف الدارسني والباحثني وأساطني العلم واللغة 
َّأعظم املوارد األدبية عند العرب، وتوجيه سديد يرغبواألدب، ألنه اهتمام  ب ِ◌ُ
وي الشريف، غري أننا إذا وجهنا األنظار إىل احلديث النب. يف البحث والتصنيف

فالدراسات . ًمن هذه الزاوية، رأيناه أقل نتاجا مما يستحقه ويناسب مقامه الكرمي
اجلامعية واملصنفات العلمية قليل منها يتناول اآلثار النبوية يف حقول اللغة، 

  .كالنحو والصرف واملعجمية واألصوات والنقد والبيان
َ أن نشغل حنن املسلمني عن هذا ا- واهللا -عجيب  ملنجم الثمني الكرمي، ُ

ًمن آثار حبيبنا ومنقذنا وسيدنا وأفصح من نطق بالضاد، ونتوجه أحيانا إىل 
 فلقد أمجع .زلته يف الفصاحة والبالغة والبيانـُيعرف قائلها، وال من نصوص ال

ًالعلماء قدميا وحديثا  على أن احلديث النبوي الشريف هو ، يف الشرق والغرب،ً
َفعالم يكون قليل . وأصحها وأبلغها، بعد القرآن الكرميأفصح النصوص العربية 

 لدى واالستدالل والنقد والتقومي،الظهور يف حيز الدراسة والبحث واالهتمام 
  اللغويني والنحاة واألدباء والنقاد؟ 

ال نريد أن نعيد إىل األذهان موقف بعض القدماء واملتأخرين، وانصرافهم عن 
فلقد انتهى . االت النحو والصرف والبيان يف جماالحتجاج مبا روي عنه 

امع اللغوية العربية، أن احلديث الشريف  ذلك كله بإقرار املعاصرين من العلماء وا
ًأصح رواية وإسنادا، وأوثق لغة وتعبريا، وأرفع فصاحة وبيانا، من كل ما جاء عن  ً ً

ًالعرب شعرا أو نثرا بوي الشريف وبذلك انتهت تلك املشكلة، وأصبح للنص الن. ً
  .قدسيته وعروبته وأصالته

أضف إىل ذلك أن هلذه اآلثار الغالية قيمة علمية، ال يشركها فيها نص 
ا تتسم باحليوية والواقعية، واتساع صور التعبري . عريب إنساين آخر ذلك أ
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م ومواقفهم إنه نثر فين رفيع، جيمع ألوان . ومستويات املخاطبني، وتعدد هلجا
 العابر، يف املواقف املختلفة واملوضوعات الشىت، خالل بضع احلديث اليومي

وعشرين سنة وبيئات متعددة، تصور حياة اللغة العملية، ومتثل أساليب العرب 
ّيف التعبري اآلين السريع، دون تقيد بوزن أو قافية، أو تقليد قاصد ألشكال من 

 من ،ية املعاصرة وهذا هو منتهى ما تصبو إليه الدراسات اللغو.الصور والبيان
  . الواقعية والسعة واالستيعاب

بيد أن هذا الغىن ال يعفي الباحث من واجب الدراسةالعلمية، حلياة 
ُّاحلفاظ والرواة وجامعي احلديث وخمرجيه، لتحديد عروبتهم أو صلتهم بالعربية،  ُّ
لتكون لألسانيد قاعدة صلبة، تنعكس على القيمة اللغوية لآلثار النبوية 

ة، وتوثق النتائج الصادرة عن الدراسات والبحوث، وتسوغ  لنا البحث الشريف
ْفلنفتح إذا أبواب الدراسة أمام الرتاث النبوي الكرمي، ولنستفد من  .والتقومي ً ْ

ِّهذا املنجم اخلالد منابع حبث ال تنفد، وموارد علم ال تنضب، ولنوجه أنفسنا  ْ
ة إىل هذا امليدان الغين وزمالءنا والطالب والدارسني واملؤسسات العلمي

  .بالعطاء
 ً أمساء وأفعاالالتعبري،ًفالباحث يف الرتاث النبوي سريى عديدا من أشكال 

ًوصيغا،ًوحروفا وتراكيب   مبعان خاصة مل تشر إليها املعاجم، ومل عملتُ قد استِ
غريب ((تستوعبها مقاصد اللغويني فيها، وإن كان قد ورد بعضها يف مثل 

وهي زاد .  البن األثري))النهاية(( للزخمشري و))الفائق((بيد وُع أليب ))احلديث
ًني كثريا مما يتطلبونه يف تاريخ اللغة ِّعجميُوفري يغين املعاجم املتداولة، ويقدم للم

  .وفوائت القدماء
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ًوالدارس النحوي يرى فيه أيضا معامل وافرة للمجاالت املختلفة، وميادين 
ملتميزة، تفوق أضعاف ما نثره ابن مالك يف غنية فيها الكثري من اخلواص ا

ً، وتقدم ذخرا ))شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح((
  :ًطواعا للموضوعات من مثلِم

صيغ األفعال، وأبنية األمساء، ومجوع التكسري، وتوارد املعاين على كل منها، 
الالت املتميزة، ّواللهجات املختلفة، واملصطلحات واملفاهيم املستجدة، والد

والزمن والتعدية واللزوم والتضمني يف األفعال واألمساء، واإلدغام واإلظهار والقلب 
والبدل، ونظام اجلملة، والرتكيب النحوي، والبيان النحوي، وبنية األدوات ومعانيها 

ب والنفي والتعجيب وعملها النحوي، واألساليب النحوية كاالستفهام واجلوا
وعشرات من العناوين اليت ال حتتملها هذه ... العطف والتوكيدو والنهي واألمر

  .األسطر الضيقة احلدود
ًوبذلك نفتح للعربية ودارسيها ميادين مرتامية األطراف، ونقدم نتاجا حريا 

ا قليالِخب بالتقدير والنماء، ونتوسل إىل النيب   ًدمات مباركة، حتمل يف طيا
  . والء ً وكثريا من احلب وال،من الوفاء

 قبسات، يف عبارات شفهية منهُعرضت مث  وسنوات، َنيقلت هذا منذ سن
ُوكتابات يدوية، فصلتها يف بطاح جند، موطن الفصاحة والبيان، ومنبت رعاة  ِ

ًباشرت تنفيذ ما يوجه إليه، فكلفت طالبا يف كلية اآلداب والعلوم وُّّالسنة،  ّ
أساليب التوكيد (( :ببحث عنوانهاالجتماعية من جامعة اإلمام بالقصيم، كلفته 

ّ، فنال تقدير االمتياز، وكان بادرة طيبة تشجع على املتابعة ))يف أحاديث املوطأ
ّويف حفل وداعي تلك املواطن الطيبة املباركة، . واإلجناز   ذلكبسطت القول يفَ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّهدية، قدمتها إىل قيادات جامعة اإلمام يف القصيم، وهم حيتفلون بتكرميي أيام 
ا بعملني اثننيالو   : داع،  قدمتها إليهم مصوغة يف رجاء، أن حيققوا مضمو

تشكيل جلنة من علماء احلديث والعربية، الختيار األحاديث اليت : أولهما
ا  مع يف كتاب متميز ميسر ُ جتّمن املصادر النبوية املطهرة،يصح االسشهاد 

ً ودفعا الستطاالت بية،يف علوم العرللتداول، خدمة للراغبني يف البحث الكرمي 
  .الروايات واألحكام

بأحباث يف اجلامعات واملعاهد تكليف طالب الدراسات العليا : والثاني
ًتأصيال وحتليال وتفريعا وتطبيقا،حنوية  ً ً  يف اإلعراب والصرف ومعاين األدوات، ً

 لتمأل الثغرات املوروثة عن تاريخ النحو تعتمد االحتجاج باحلديث الشريف،
  .العريب

هذه اهلدية قوبلت يف حينها باحلفاوة البالغة، ومل يكن عنها شيء عملي 
وملا عدت . ّ فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. فيما أعلمذكر حىت اآلنُي

ه طالب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية إىل شق ّإىل جامعة حلب شرعت أوج
ً حتقيقا ملا ابتغيته من قصاء،القنوات وتعبيد السبل ومد اجلسور بالبحث واالست

َّغري أن العقدة الضائعية احليانية.ذلك األمل املنشود
كانت متأزمة ، )٥١(

الس العلمية  مستعصية يف نفوس بعض الزمالء الكرام، حتول دون موافقة ا
َّعلى موضوعات حنوية مادتـها احلديث املشرف  وكانت مداوالت وحماورات ،ُ

 على استحياء وتسليم ، بقبول مبدئي ضيق- هللا  واحلمد -ومنازعات انتهت 
ائي   .غري 

                                                            
 .ائع وأيب حياناملنسوبة إىل ابن الض: أي )٥١(



  
٨٣٩  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

ًمت إىل جملس اهليئة التعليمية، يف كلية اآلداب، اقرتاحا للسماح ّمث قد ُ
بتوظيف احلديث النبوي الكرمي يف الدراسات النحوية واللغوية، فكان إقرار مبدئي 

الٍحوار لطيف، مع رفعة وّّمداولة وديًأيضا بعد  س اجلامعية والوزارية  لذلك إىل ا
الس، بعون اهللا، مرضيا مقررا، وجاءت .إلبداء الرأي ًَّ وقد مر املوضوع بني تلك ا ْ ّ

ِ لما هي بذلك موافقة وزارة التعليم من دمشق مشكورة، ممهورة بالتقدير واالحرتام،

ا، من واقع حقول  عليه من الريادة يف التعريب ورعاية عروبة اللسان وما يتعلق 
  .التعليم واإلعالم واإلعالن والتوجيه

ذا فتحت لنا األبواب على مصاريعها، وأطلق لنا العنان، لنقوم  ِو ُ ُ
ّبواجبات السنة املشرفة، يف ميادين اللغة واإلعراب والصرف واألصوات  ُّّ

ا  ّوقد تسىن. واملعجمية ُيل أن أشرف على أحباث كثرية يف امليدان النحوي، قام 
  :ف املراحل الدراسية العليا،  وكان منها حىت اآلنطالب من خمتل

النحاة واحلديث الشريف حىت القرن التاسع، أسلوب النداء يف صحيح 
البخاري، اجلموع يف أحاديث املوطأ، أساليب اللزوم والتعدية يف األحاديث 
القدسية،  أسلوب االستفهام يف أحاديث املوطأ، احلديث النبوي الشريف يف 

 ، معاين احلروف اجلارة يف اللؤلؤ واملرجان، االستشهاد باحلديث يفمعجم العني
 - ، مواقع االعرتاض النحوي ومقاصده يف أحاديث املوطأ ))الصحاح(( معجم

دراسة تطبيقية، الصفات اللغوية يف أحاديث صحيح مسلم صيغة ووظيفة ورتبة، 
ًاألفعال الناقصة يف صحيح البخاري داللة وتركيبا وعمال اسة تطبيقية،  در-  ً

   .الرتكيب النحوي يف سنن النَّسائي
زاع واخلصام، بني أصحاب ـحجب الن بعون اهللا  وهكذا اخرتقنا 

َاجلدل والتمحل والتعسف واحلجاج، ودخلنا حرم العمل الكرمي، بإنتاج عملي  َ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

شجع الزمالء يف قسم اللغة العربية ومبارك، كان لنا فيه الريادة واالستكشاف، 
  : أحباث من مثل عدةابعة والوالء، فكان منهم إنتاج أو إشراف علىعلى املت

ً أحاديث البخاري منوذجا، الرتكيب - النبوي ّالقصأسلوب اجلملة يف 
اللغوي يف احلديث الشريف فيما اتفق عليه الشيخان، جوامع الكلم، غريب 

 حىت احلديث وأثره يف علوم اللغة والبالغة، احلديث النبوي يف املعجم العريب
اية القرن الرابع، احلديث النبوي يف املعجم العريب من بداية القرن اخلامس إىل 
اية القرن التاسع، االحتجاج باحلديث النبوي يف شروح ألفية ابن مالك، 

  .الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف
رم، منذ القرن اخلامس، يطرقون باب املوضوع، اكلقد كان زمالؤنا األ

ًهم حبيس يف الداخل وبعض طليق من اخلارج، ويقفون حمجوبا بعضهم بعض
ّعن بعض متحاورين متخاصمني، حىت مضى عليهم مثانية قرون ونيف، وهم 

امات بالتجهيل والقصور والعدوان ومل يستطيعوا القيام حبركة . يف شقاق وا
 واحدة تبشر بشيء من احلل، للمعضلة اليت اصطنعوها، وداروا من حوهلا

يثريون اجلزئيات املتناقضة، ويلهبون عقول الناس باحلجاج واملقوالت املبنية على 
  .ما اصطنعوه من األوهام

أن ندفع الباب ونزيح الفريقني ونقتحم امليدان  لنا اهللا  حنن فقد يسرأما 
ام، ـامللتهب، لنطفئ شعلة اخلالف والشقاق، ونن زع فتائل اخلصام واال

وبذلك أصبحت السبيل معبدة . فة بوجهها املتألق اإلشراقَّ املشرُّّاستقبلتنا السنةف
ننفذ  بعون اهللا مث شرعنا عمليا . ميسرة سالكة، لكل حمب باحث أو دارس



  
٨٤١  فخر الدين قباوة.  د– توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي

ًما نادينا به وفتحنا أبوابه، فأجنزنا عددا كبريا ً
 من األحباث العلمية املتقنة، )٥٢(

تطبيقات  ها الزمالءجيد فيضافية مناذج وهي   قليل، قبلسردنا عناوينها
 عنه القرون ْموضوعية، تساعد على تعميق اخلطوط املرسومة، وحتقق ما عجزت

  . مبا فيها من األعالم والعلماء وأساطني املعرفةالعشرة،
وكأن ما أصدرناه من نداء وأجريناه من أعمال جتاوبت أصداؤه يف أمساع 

عات العربية، فتوالت الباحثني، واملشرفني على الدراسات العليا ببعض اجلام
السري احلثيث إىل االستشهاد  :أحباث طيبة حتقق ما دعونا إليه، من حنو

باحلديث يف النحو العريب، الدافع احلثيث إىل استشهاد النحاة باحلديث، 
ُّّدالئل التوثيق املبكر للسنة واحلديث، بناء اجلملة يف احلديث النبوي الشريف 

  .يف الصحيحني
*  *  *  

ّ ال بد من اإلشارة أخريا إىل حتفظ جدير باالهتمام، وهو أن ما على أنه ً
يعتمد يف هذه األحباث من األحاديث جيب أن يقتصر على ما جاء يف 

َّوأمثاهلا من مصادر السنة املشر ))الصحاح(( فة، ملا جرى يف اختيارها من الدقة ُّّ
يومي والشاطيب العلمية والوسائل العملية لتلقي اللفظ واملعىن، كما ذكر الف

  .هم من املتأخرين واملعاصرين لناوالدماميين واحلليب وغري

                                                            
ًجلت، لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حلب، سبقا ُهذه اجلهود الطيبة س  )٥٢(

ه، كما كان هلا من قبل السبق يف ْت به وحققتْمنهجيا يف ميادين البحث اختص
كان ذلك كله بفضل . ًواملوضوعات الصرفية أيضا أحباث تتناول األدوات النحوية

  . والشكر على كل حالاحلمدله ّدي، ويسره اهللا على ي ما



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّاألدباء والوعاظ والقصاصني واملتصوفة،  :أما ما جاء يف غريها، من كتب
الس واملنتديات واملؤمترات والندوات واملطارحات  أو ما جيري تداوله يف ا

فهو ذو شأن ّاية املطهرة، ٍّومنابر اخلطابة والوعظ والتعليم على غري حتر للرو
  .آخر يقتضي التثبت والتحقيق قبل إدراجه يف عداد املوثقات

 احلديث،روايات  قيودهذه احلقائق املوضوعية يف املثبطون غفل ولقد أ
م الضبابية املضللة ِّوخلطوا بني مستويات األحاديث عامة، ليلقوا برتها ّ وكلنا  .ُّ

ّوضع أو تصرف أو تغيري يف املصنفات يعلم أن ما دخل النصوص النبوية من 
وأسسوا مناهجهم يف التلقي والنقد واالختيار،  مزالقه،ّاحملدثون ّالعامة جتنب 

ا - مصادرهم يف الرواية ّوحددوا من مقوالت   ليؤخذ عنهم -  وهم أعلم 
أو تصرف  ويرتك ما كان فيه علة أو شذوذ ،ما هو صحيح موثقّالنبوة 

ّوهي جمموع مصنفات غفرية، تبني املنزلة احلقيقية ، شخصي بقصد أو بدونه
  .ّلكل نص منها باألدلة العلمية املقررة


