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موقف أبي حيان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه :

الك يف الكالم على ألفيَّة ابن مالك( )منهج السَّ

د. أحمد محمد الجندي

عضو  هيئة التدريس بجامعة األزهر بمصر ، وجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

اللغة  مسائل  يف  به  واالحتجاج  الشريف  النبوي  بالحديث  االستشهاد  قضية 
والنحو من القضايا التي أثارها بعض النحويين المتأخرين؛ لما رأوا بعض النحويين 
كابن خروف وابن مالك قد أكثروا يف كتبهم من االستشهاد به، مما دفع بعضهم إلى 
االعرتاض على صنيعهما هذا، ومن أبرز هؤالء المعرتضين: أبو الحسن بن الضائع، 

وأبو حيان األندلسي.

مانع  فال  والدراسة)))،  بالبحث  كثيرون  تناولها  قد  كانت  وإن  القضية  وهذه 

أبي  لموقف  أعرض  أن  قبل  اإليجاز  من  بشيء  وأولئك  هؤالء  موقف  عرض  من 

على  الكالم  يف  السالك  )منهج  كتابه  يف  بالحديث  االستشهاد  من  األندلسي  حيان 

مالك(. ابن  ألفية 

)1( ينظر يف قضية االستشهاد بالحديث الشريف: االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد 
والخزانة   ،59  :52 ص  واالقرتاح   ،405  :401/3 للشاطبي  الشافية  والمقاصد  للدماميني،  النحوية 
9/1: 15، وفيض نشر االنشراح 1/	44، واالستشهاد بالحديث يف اللغة للشيخ محمد الخضر حسين 
بمجلة مجمع اللغة بالقاهرة 197/3 وما بعدها، ويف أصول النحو لألفغاين ص	4: 58، وأصول النحو 
العربي للدكتور/ محمد خير الحلواين ص48: 55، ومقدمة تحقيق التسهيل البن مالك للدكتور/ محمد 
كامل بركات ص 	4: 48، وموقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف، والشاهد وأصول النحو يف 
كتاب سيبويه ص 1	، وكالهما للدكتورة/ خديجة الحديثي، وأصول التفكير النحوي للدكتور/ علي 

أبو المكارم ص 47، 48، والقياس يف اللغة العربية ص 85.
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ټ وللنحويين يف هذه القضية ثالثة مذاهب: 

المذهب األول: جواز االستشهاد بالحديث الشريف مطلًقا.

َتُدلُّ  فُكُتُبُهْم  مالك)))،  وابُن  خروف،  وابُن   ، السهيليُّ ذلك:  َرَأى  َمْن  أبرز  ومن 
على ذلك.

أما السهيلىُّ فإن كتابه » األمالي « -على صغره- قد حوى ما يربو على سبعين 
وأثرا))). حديًثا 

وأربعين  بثالثٍة   » الزجاجي  جمل  شرح   « يف  استشهد  فإنه  خروف  ابُن  وأما 
وأثرا))). حديثا 

وأما ابن مالك فإن القارئ لكتبه يجد سياًل من األحاديث واآلثار التي ساقها على 
سبيل االستشهاد، ويكفي للداللة على ذلك أن كتابه »شرح التسهيل« وحده قد حوى 
أحد عشر ومئتي شاهد من األحاديث الشريفة واآلثار، كما حوى كتابه "شرح الكافية 

الشافية" أكثَر من سبعين حديًثا))).

كما يدلُّ على اعتناء ابن مالك بتلك القضية كتابه )شواهد التوضيح والتصريح 
لمشكالت الجامع الصحيح(، الذي اشتمل على واحد وسبعين بحًثا)))، َأْوَضَح فيها 

)1( ينظر: أصول النحو العربي ص53، 54، وأصول النحو عند ابن مالك ص 77 وما بعدها.

)2( ينظر: فهارس أمالي السهيلي لألستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم البنا ص 143: 145.

)3( ينظر: فهارس الحديث يف القسم األول 1089/2، 1090، وفهارس الحديث يف القسم الثاين ص 190، 
وفهارس الحديث يف القسم الثالث ص 159، وكالهما مطبوع يف جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

الشافية  الكافية  الحديث يف شرح  215، وفهارس  التسهيل 201/4:  الحديث يف شرح  ينظر: فهارس   )4(
ينظر:  وأثًرا،  حديًثا  خمسين  من  أكثر  حوى  فقد  الالفظ  ة  وعدَّ الحافظ  عمدة  شرح  أما   ،59  :55/4
النبوي  بالحديث  ابن مالك من االستشهاد  1018. وللتفصيل يف موقف  فهارس الحديث 2/	101: 

ينظر: أصول النحو عند ابن مالك ص 84 وما بعدها.

)5( ينظر: فهارس شواهد التوضيح والتصريح ص 223: 230.
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ًة على جواز بعض الوجوه يف  ما جاء يف صحيح البخاري من مشكالٍت نحوية، رآها دالَّ
َدًة على جواز بعض ما حكوه. العربية مما منعه النحويون أو بعضهم، أو ُمَؤكِّ

ه، ثم قال))):  وقد حكى البغدادي قول َمْن َمنََع االستدالل بالحديث، وحكى ردَّ
» والصواب جواز االحتجاج بالحديث للنحوي يف ضبط ألفاظه، وُيْلَحُق به ما ُرِوَي 

عن الصحابة وأهل البيت «.

زه ابن مالك، وتبعه  وقال أيًضا))): » وأما االستدالل بحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد جوَّ
.» الشارح المحقق يف ذلك، وزاد عليه باالحتجاج بكالم أهل البيت

والحقُّ أن الرضيَّ لم يزد على ابن مالك يف ذلك، فقد استدلَّ ابُن مالك بأقوال 
أوردوا  النبوي قد  بالحديث  الصحابة وأهل البيت)))؛ بل لعل كثيرا ممن استشهدوا 
ون  بعض اآلثار المروية عن الصحابة، ولذا رأينا كثيًرا من المحققين والباحثين يضمُّ

األحاديث واآلثار يف فهرس واحٍد))).

المذهب الثاين: مذهب من منع االستدالل بالحديث الشريف مطلقا.

ويمثله أبو الحسن بن الضائع، وأبو حيان األندلسي، فقد نعى كل منهما على َمْن 
أكثروا من االستشهاد بالحديث، كابن خروف وابن مالك.

ولهؤالء المانعين حجتان: 

إحداهما: أن األحاديث لم  ُتنَْقْل بألفاظها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما ُرويْت بالمعنى. 

)1( الخزانة 9/1، 10.

)2( الخزانة 9/1.

)3( ينظر: فهرس اآلثار يف كتاب شرح عمدة الحافظ 1018/2.

)4( ينظر مثالً: فهرس األحاديث الشريفة واآلثار لكتاب الكامل للمربد 4/	9: 	10، وفهرس األحاديث 
النبوية واآلثار لكتاب الحجة للفارسي 88/7: 91، وفهرس األحاديث واآلثار لكتاب المقاصد الشافية 

للشاطبي 3/10	: 72، وفهارس الحديث واألثر والخرب يف خزانة األدب 8/12	: 	7، وغيرها.
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وا بشيٍء منه))). والثانية: أن أئمة النحو المتقدمين من الِمْصَرْيِن لم يحتجُّ

وقد نقل البغداديُّ ردود المجيزين على هاتين الحجتين، فقال))): » وُردَّ األوُل 
يف  تدوينه  قبل  األول  الصدر  يف  كان  إنما  بالمعنى  النقل  بأن  تسليمه-  تقدير  -على 
فرق.  فال  به؛  االحتجاج  يصح  بلفٍظ،  لفظ  تبديل  وغايته  اللغة،  فساد  وقبل  الكتب، 
على أن اليقين غير شرط، بل الظنُّ كاٍف، وُردَّ الثاين بأنه ال يلزم من عدم استداللهم 

بالحديث عدُم صحة االستدالل به «.

أما تفصيل قولهم يف ذلك فقد  الضائع وأبى حيان،  ابن  ُذكَِر عن  ما  هذا مجمل 
حكاه السيوطي والبغدادي))).

ولكن موقف أبي حيان من االستشهاد بالحديث النبوي يف منهج السالك يختلف 
عن هذا الموقف السابق ذكره، فإنه استشهد فيه بتسعة وعشرين حديًثا للنبي ، وسبعة 
ُطه يف المسألة، وميُله إلى  آثار للصحابة، بل إنه ُيفهم من كالمه يف منهج السالك توسُّ

تجويز االستشهاد بما صحت روايُته، وأنه من لفظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

فيها:  وذكر  الكتاب،  هذا  لتأليف  مقاصد  من  حيان  أبو  ذكره  ما  ذلك  على  يدل 
»وربما اختار ]يعني ابن مالك[ ما ليس بالمختار وال المشهور، وترك ما عليه العمل 
من مذاهب الجمهور، مقتفًيا يف ذلك مقالة كويف ضعيف األقوال، أو بصري لم ُينَسْج 
له -لشذوذه- على منوال، وبانًيا قواعد على نادر يف المنقول شاذ يف القياس، خارج 

)1( هذا القول فيه نظر؛ فقد ورد يف كتاب سيبويه بضعة أحاديث، وكذلك استشهد الفراء بأحاديث يف معاين 
القرآن، وكذلك المربد يف المقتضب والكامل.

)2( خزانة األدب 9/1، 10.

)3( ينظر: االقرتاح للسيوطي ص 52: 	5، والخزانة 10/1: 12، وأبو حيان النحوي، وغيرها من المصادر 
السابقة. وقد أطال األستاذ سعيد األفغاين يف الرد على أبي حيان، ناقاًل كثيًرا من كالم األستاذ/ محمد 
الخضر حسين يف بحثه » االستشهاد بالحديث « الذي ُنشر يف مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وانتهيا 
الذين  النحويين  من  عظيمة  وطائفة  اللغويين  بصنيع  ذلك  َحْيِن  ُمَرجِّ بالحديث،  االستشهاد  جواز  إلى 

استشهدوا به. يف أصول النحو ص 49: 58.
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عن األصول، وأثر لم يصح أنه من لفظ الرسول، فيصح االحتجاج به يف النقول «))).

وسوف نعرض لموقف أبي حيان يف )منهج السالك( بالتفصيل بعد هذه التقدمة.

ط يف ذلك؛ فأجاز االستشهاَد ببعض األحاديث  المذهب الثالث: مذهب من توسَّ
ومنع االستشهاَد ببعضها اآلخر.

؛ ولذا نعى هو اآلخر على ابن مالك إطالَقه الجواَز يف ذلك،  وهو مذهُب الشاطبيِّ
وذكر أنه خالف يف ذلك جميع النحويين المتقدمين الذين يستشهدون بكالم أجالف 
األحاديث  ويرتكون  والفحش،  الَخنَا  ِذْكُر  فيها  التي  وبأشعارهم  وسفهائهم،  العرب 
الصحيحة َأْن يستشهدوا هبا؛ لَِما َثَبَت عندهم مِْن َنْقلَِها على المعنى، وأطال يف ذلك، ثم 
قال))): » وإذا فرض يف الحديث ما ُنِقَل بلفظه، وُعِرَف بذلك بِنَصٍّ أو بقرينٍة تدل على 
االعتناء باللفظ، صار ذلك المنقول َأْوَلى ما يحتجُّ به النحويون واللغويون والبيانيون، 

ويبنون عليه علومهم، وعلى هذا نقول: إن الحديث يف النقل ينقسم قسمين: 

َنْقُل ألفاظه، فهذا لم يقع به  َنْقُل معانيه ال  الـُمْعَتنَى به فيه  أحدهما: ما ُعِرَف أن 
استشهاٌد من أهل اللسان.

َنْقُل ألفاظه لمقصوٍد خاصٍّ هبا؛ فهذا يصحُّ  الـُمْعَتنَى به فيه  والثاين: ما ُعِرَف أن 
على  االستدالل  يف  المنقولة  كاألحاديث  العربي،  اللسان  أحكام  يف  به  االستشهاد 
فصاحة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ككتابه إلى همدان... وكتابه إلى وائل بن ُحْجٍر...، إلى أمثال 

ى فيها اللفُظ. هذا من األحاديث المتحرَّ

منه،  بد  ال  الذي  الضروريَّ  التفصيل  هذا  ل  ُيفصِّ لم   اهلل-  -رحمه  مالك  وابن 
ابن  أن  إال  سلًفا،  النحاة  من  فيه  له  أعرف  وال  مطلًقا،  الحديث  على  األحكام  فَبنَى 
يتبين يف  الغالب ال  وقصده يف  المسائل،  من  جملة  تمثيل  بأحاديث يف  يأيت  خروف، 

)1( منهج السالك ص 1.

)2( المقاصد الشافية 402/3: 405، وينظر: الخزانة 12/1، 13، وغيرها من المصادر السابقة.
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ذلك، حتى قال ابُن الضائع: ال أدري هل يأيت هبا بانًيا عليها أم هي لمجرد التمثيل؟ 
الحديث  نقل  بمنع  القول  أعلم- على  َبنَى -واهلل  ابن مالك  هذا معنى كالمه، وكأنَّ 
ه المقطوع به من نقل القضايا المتحدة باأللفاظ  بالمعنى مطلًقا، وهو قول ضعيف؛ يردُّ
َغْيَر مختصٍّ بزمان الصحابة دون غيرهم...، فالَحقُّ أن ابن مالك يف هذه  المختلفة، 

القاعدة غيُر مصيب «.

وقد   ، الشاطبيِّ كالم  يشبه  طويل  بكالم  المانعين  مذهَب  الدماميني  َردَّ  وقد   ۞
حكاه عنه البغدادي))).

إذ المشهوُر عن علماء  القبول؛  الثالث هو األقرب إلى  وربما كان هذا المذهب 
ُح القول  الحديث التدقيُق والتمحيُص يف تدوين األحاديث النبوية، كما أرى أنه مما ُيَرجِّ
وَنَعى  بالحديث،  االستشهاد  بمنع  َح  َصرَّ َمْن  بعض  أن  بالحديث:  االستشهاد  بجواز 
على ابن مالك استشهاده به بكثرة -وهو أبو حيان- قد استشهد باألحاديث واآلثار يف 
َرب من لسان العرب« خمسة وخمسين  كتبه؛ حيث إنه أورد يف كتاب » ارتشاف الضَّ
حديًثا، وساق بعَضها على سبيل االستشهاد هبا)))، كما تقدم كالمه يف »منهج السالك«، 

واستشهاده فيه بتسعة وعشرين حديًثا، وكذا فعل الشاطبيُّ يف »المقاصد الشافية«))).

كما أن القول بامتناع أئمة النحويين المتقدمين عن االستدالل بالحديث الشريف 
على وجه اإلطالق قوٌل فيه نظٌر؛ وأَدقُّ منه أن ُيقال: إن َمن استدلَّ منهم به قد َقلَّ عنده 
القرآنية،  الشواهد األخرى، كالشواهد  أنواع  إلى  بالنسبة  الحديث  الشواهد من  عدُد 
والشواهد الشعرية، وإن الحديث النبوي لم  يأخذ المكانة التي كان ينبغي أن يأخذها 
القرآن  على  معتمدين  النحوية،  واألقيسة  للقواعد  أسسوا  الذين  األئمة  هؤالء  عند 

)1( الخزانة 14/1، 15.

)2( ينظر: فهرس الحديث واآلثار 2521/5: 2523، وينظر: يف أصول النحو لألستاذ/ سعيد األفغاين ص 
54، وموقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ص 319، 	42.

)3( ينظر: فهرس األحاديث واآلثار 3/10	-72، ففيه ما يربو على مئة وخمسين حديًثا.
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الكريم، وكالم العرب نثًرا وشعًرا.

هذا  من  تبيَّن  األوائل-كما  فالنحاة   « الحديثي))):  خديجة  الدكتورة  تقول   ۞
البحث-قد احتجوا بالحديث، ولم يرفضوه، لكنهم احتجوا به على قلة، مع التصريح 
كانوا  إنما  الحديث،  من  أنه  إلى  اإلشــارة  إغفال  مع  أو  حديث،  به  ون  يحتجُّ ما  بأن 
يذكرونه كأية عبارة عربية يوردوهنا، أو يتمثلون به مع األمثلة والشواهد األخرى، كما 

فعل سيبويه وبعض من تابعوه فيما احتجَّ به من أحاديث «.

ولعل السبب يف أن المانعين لم يعتمدوا الحديث يف االستشهاد اعتماَدهم القرآَن 
توفرت  التي  الغزيرة  الحديثية  الثروة  تلك  لهم  تتوفر  لم  أنه  العرب:  وكالَم  الكريم 

اظ من أهل الحديث. للمتأخرين من النحويين بعد اكتمال تدوينها على أيدي الحفَّ

ما  المتأخرون  يتدارك  أن  يف  عجَب  وال   « األفــغــاين))):  سعيد  األستاذ  يقول   ۞
يعلم  األوائــل  من  العالُِم  كان  إذ  المعقول،  المنتظر  هو  ذلك  إن  بل  المتقدمين،  فات 
واحٍد، كاألصمعي  اللغة يف موضوٍع  مفرداِت  رواياٍت محدودًة، وخيُرهم من صنَّف 
مثاًل، ثم جاءت طبقة بعدهم وصل إليها كل ما َصنََّف السابقون فكانت أوسع إحاطًة، 
ثم جاءت طبقٌة بعد طبقة، وُألفت المعاجُم المحيطُة بكل ما اطلع عليه أصحاهبا من 
تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن األولين، فكانوا أوسع علًما، ولذلك نجد ما لدى 
نهم من أن تكون نظرهتم  المتأخرين من ثروة نحوية أو لغوية أو حديثية شيًئا وافًرا مكَّ
، ولو كانت هذه الثروة يف أيدي األقدمين، كأبي عمرو بن العالء  أشمَل وأحكامهم أسدَّ
من  كثيًرا  مغتبطين-  -فرحين  ولَغيَُّروا  بالنواجذ،  عليها  وا  لعضُّ وسيبويه،  واألصمعيِّ 
قواعدهم التي صاحبها -حين وضِعها- ُشحُّ المورد، ولكانوا أشدَّ المنكرين على أبي 

حيان جموَده وِضيَق نظرتِه، وانتجاَعه الجدب، والخصُب محيٌط به من كل جانب «.

الحديث  رواة  حرص  على  د  أكَّ أن  بعد  المخزومي  مهدي  الدكتور  ويقول   ۞

)1( موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ص 400.

)2( يف أصول النحو ص49، 50.
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على سالمة ما َيْرُووَن))): » فرتُك االستشهاد باألحاديث التي يرويها هؤالء وأمثاُلهم 
ُر النحاة وتحذُلقهم، وال يسع الدارَس إال االطمئنان  خسارٌة كبيرٌة أنزلها بالعربية تقعُّ
إلى سالمة ما ذهب إليه ابن مالك ومن شايعه يف اعتبار األحاديث من المصادر التي 

يعتمد اللغويُّ والنحويُّ عليها «.

أبو حيان األندلسي واالستشهاد بالحديث الشريف 

يف كتابه )منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك(

السالك«  »منهج  يف  حيان  أبي  عند  واآلثــار  النبوي  بالحديث  االستشهاُد  جاء 
بتسعة  استشهد  حيث  العرب،  وأقوال  والشعر  الكريم  القرآن  بعد  الرابعة  المرتبة  يف 

وعشرين حديًثا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وسبعة آثار للصحابة.

وكان أبو حيان يذكر دائما أن ما يستشهد به حديٌث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يخالف أبو 
حيان ذلك إال يف موضع واحد، استشهد فيه بما أورده ابُن مالك على أنه حديث نبوي، 
ا «)))،  ا َفَشرًّ دون نص على أنه حديث، فقال))): » وكما ُرِوَي: » إِْن َخْيًرا َفَخْيًرا، َوإِْن َشرًّ
وهو شاهٌد على حذف كان واسمها بعد "إن" الشرطية، والصحيح أن هذا قول مأثور، 

ليس بحديث.

النبوي  بالحديث  االستشهاد  من  المشهور  حيان  أبي  موقف  ذكــُر  تقدم  وقد 
الشريف، ولكن موقفه يف "منهج السالك" يختلف عن هذا الموقف السابق ذكره، فإنه 

)1( مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ص 92.

)2( منهج السالك ص 59.

َمْجِزيُّون بأعمالهم، إْن خيًرا  الناُس  )3( أورده سيبويه على أنه مثال صناعي، وعبارته فيه: » وذلك قولك: 
أنه  والصحيح  نبوي،  أنه حديث  أورده على  مالك  ابن  لكن  الكتاب 258/1،   .» فشرٌّ ا  وإْن شرًّ فخيٌر، 
ليس بحديث، فقد ذكر السخاويُّ يف المقاصد الحسنة أنه وقع يف كتب النحاة كشروح األلفية وتوضيحها 
أنه حديث، وذكر أنه روي موقوفا على ابن عباس -رضي اهلل عنهما-، وذكر أبو عبد الرحمن الحوت 
العضديات ألبي علي  المسائل  ينظر:  غلٌط.  إنه حديٌث  النحويين:  قول  أن  المطالب  أسنى  البيرويت يف 
وحاشية   ،18	 الحسنة  والمقاصد   ،418/1 مالك  البن  الشافية  الكافية  وشرح   ،149 ص  الفارسي 

الصبان 242/1، وأسنى المطالب 508، والسير الحثيث 282/1. عن محقق الكتاب.
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ُطه يف المسألة، وميُله إلى تجويز االستشهاد  ُيفَهم من كالمه يف »منهج السالك« توسُّ
العدد  هبذا  استشهاده  إلى  باإلضافة  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  لفظ  من  وأنه  روايُته،  ْت  صحَّ بما 

السابق ذكره من األحاديث واآلثار.

مقاصده  من  أن  السالك(  )منهج  مقدمة  يف  حيان  أبو  ذكره  ما  ذلك  على  يدلُّ 
وال  بالمختار  ليس  ما  مالك[  ابن  ]يعني  اختاَر  وربما   « قوله:  الكتاب  هذا  لتأليف 
كويف  مقالة  ذلك  يف  مقتفًيا  الجمهور،  مذاهب  من  العمُل  عليه  ما  وترك  المشهور، 
ُينَسْج له -لشذوذه- على منوال، وبانًيا قواعَد على  ضعيف األقوال، أو بصري لم 
لفظ  من  أنه  َيِصحَّ  لم  وَأَثٍر  األصول،  عن  خارٍج  القياس،  يف  شاذٍّ  المنقوِل  يف  نادٍر 

الرسول، فَيِصحَّ االحتجاُج به يف النُُّقوِل «))).

ملسو هيلع هللا ىلص، جاز  ُيْفَهُم من هذا أن أبا حيان يرى أن األثر إذا َصحَّ أنه من لفظ الرسول 
االستشهاُد به.

أما موقفه التفصيلي من االستشهاد بالحديث فيتمثل فيما يأتي: 

ټ أنه كان يستشهد بالحديث أو األثر غالًبا على القاعدة النحوية: 
ومن أمثلة ذلك: 

1- جواز إفراد »أفعل« التفضيل المقترن بـ »أل« ومطابقته للموصوف: 

وَأْقَربُِكْم  إليَّ  بَأَحبُِّكْم  ُأْخبُِرُكْم  أاَل   « الحديث:  يف  وجاء   « حيان))):  أبو  قال 
أحبكم   « فقال:  بتمامه،  الحديث   (((» َأْخالًقا  َأحاِسنُُكْم  الِقيامِة؟  يوَم  َمجالَس  مِنِّي 

وأقربكم « فأفرد، وقال: » أحاسنكم« فجمع «.

)1( منهج السالك ص 1.

)2( منهج السالك ص 411.

)3( ُرِوَي الحديث بألفاظ مختلفة، رواه اإلمام أحمد يف مسنده 185/2،  193/4، 194، والرتمذي يف سننه 
الكربى  السنن  البيهقي يف  ما جاء يف معالي األخالق، ورواه  باب  الرب والصلة:  أبواب   250 ،249/3

194/10 كتاب الشهادات: باب بيان مكارم األخالق ومعاليها.
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2-حذف المضاف إليه من أول االسمين المتعاطفين؛ لداللة الثاين عليه: 

قال أبو حيان))): » ومما يتعين فيه الحذف من األول قوله: 

َيْم * * بِِمــْثِل َأْو َأْنَفــَع مِْن َوْبِل الدِّ

ِت النَِّعْم))) * * َعلَّْقُت آَمالِـي، َفَعمَّ

اِل «)))،  جَّ وجاء يف الحديث: » إِنَّ َأَحَدُكْم َلُيْفَتُن يف َقْبِرِه مِْثَل أو َقِريًبا من فِْتنَِة الدَّ
اِل، ومما يتعين فيه الحذف من الثاين قوله:  جَّ َيِم، ومِْثَل فِْتنَِة الدَّ التقدير: بِِمْثِل َوْبِل الدِّ

ْضُت  ُعوِّ ِستُّ  َأْو  َذْوٍد  وإَِفاِل)))َخْمُس  َأْبُكٍر  َغْيَر  مَِئًة  مِنَْها 

ويف الحديث عن أبى َبْرَزَة: » َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَع َغَزَواٍت أو َثَمانِـَي«))).

ي بالالزم:  3-تشبيه الفعل المتعدِّ

قال أبو حيان))): » هل تفعل العرب هذا النوع من التشبيه بالفعل الالزم، فتشبه 

خالٌف،  ذلك  يف  ي؟،  المتعدِّ الفاعل  باسم  الوصف  شبَّهت  كما  ي  المتعدِّ بالفعل 

ْحُم، والتقدير  َأ الشَّ ذهب بعُض المتأخرين إلى أن العرب تفعل ذلك، فأجاز: زيٌد َتَفقَّ

)1( منهج السالك ص 302.

)2( البيتان من الرجز المشطور، لم أقف على قائلهما، وهما يف شرح التسهيل البن مالك 250/3، وارتشاف 
 ،172/3 المسالك  وأوضح   ،352/2 والمساعد   ،8	/12 والتكميل  والتذييل   ،1821/4 َرب  الضَّ

والمقاصد النحوية 0/3	13، والتصريح 731/1.

)3( هذا جزٌء من حديٍث رواه البخاريُّ عن أسماء بنت أبي بكر يف صحيحه 54/1 كتاب الوضوء: باب من لم 
يتوضأ إال من الغشي المثقل، 28/2 كتاب الكسوف: باب صالة النساء مع الرجال يف الكسوف.

التوضيح  التسهيل البن مالك 250/3، وشواهد  قائله، وهو يف شرح  الخفيف، لم أقف على  البيت من   )4(
والتصحيح ص 48، والتذييل والتكميل 90/12.

)5( هذا جزٌء من حديٍث رواه البخاريُّ عن أبي برزة األسلمي يف صحيحه 1/2	، 2	 كتاب الكسوف: باب إذا 
انفلتت الدابة يف الصالة، ولفظه فيه: » وإين غزوُت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِستَّ غزواٍت أو َسْبَع غزواٍت أو ثماِن«.

))) منهج السالك ص 8	3.



197 الك « » موقف أبي حيَّان األندلسي من االستشهاد بالحديث يف كتابه منهج السَّ

َأ َشْحُمُه، ثم جعل الضمير فاعاًل، ونصب »الشحم« تشبيها بالمفعول  َتَفقَّ عنده: زيٌد 
ملسو هيلع هللا ىلص ُتْهَراُق  به، واستدل على هذا بقولهم يف األثر: » كاَنِت اْمَرَأٌة على َعْهِد َرُسوِل اهللِ 
النصب  أبو علي يذهب إلى أن  به، وكان األستاذ  بالمفعول  التشبيه  َماَء«)))، على  الدِّ
على التشبيه بالمفعول ال يكون يف األفعال، وإنما يكون يف الصفات وأسماء الفاعلين 
وقال  الحرف،  حذف  على  الحديث  ويتأول  المذكورة،  الشروط  على  والمفعولين 
صاحب »الكايف«: والذي يظهر لي ما ذكر، وأن هذا ال يكون يف األفعال، ويدل على 
ِعَي أنه يقال هذا فقد ادََّعى  أنك ال تقول: زيٌد َحَسٌن الَوْجُه، وال َتَصبََّب الَعَرُق، فإِن ادُّ
َماَء «، وقد مضى  ُتْهَراُق الدِّ ُيْسَمْع، وإنما قاله بالقياس على ما جاء يف األثر: »  ما لم 
قُّ  َيِسيُل بالَعَرِق، وهذا الزِّ ٍل، ويكون هذا بمنزلة: زيٌد  تأويُله، وال تقوم الحجة بمتأوَّ

َيِسيُل بالماِء، كأنه قال: َيِسيُل الماُء، ويكون بمنزلة: َذَهْبُت به وَأْذَهْبُتُه « .

4-مجيء »فِـي« للسببية: 

قال أبو حيان))): » وأما كون » فِـي « سببيًة فنحُو ما ُروي يف الحديث: » َدَخَلِت 
ٍة َرَبَطْتَها «))). اْمَرَأٌة النَّاَر يف ِهرَّ

5-مجيء الحال جامدًة: 

ذكر أبو حيان قول ابن مالك يف الخالصة: 

َتَكــــلُِّف)))       وَيْكُثُر الُجُمــــــوُد يف ِسْعــٍر وفِي باَِل  ٍل  َتَأوُّ ُمْبِدي 

)1( رواه أبو داود يف سننه عن أم سلمة 7/1	، 8	 كتاب الطهارة: باب يف المرأة تستحاض، والنسائي يف 
السنن الكربى 333/1 كتاب الحيض: باب المعتادة ال تميز بين الدمين.

)2( منهج السالك ص 	24.

)3( هذا جزٌء من حديٍث رواه البخاريُّ بسنده عن ابن عمر يف صحيحه 100/4، كتاب بدء الخلق: باب »إذا 
وقع الذباُب يف شراِب أحِدُكْم فْلَيْغِمْسُه فإن يف أحد جناحيه داًء ويف اآلخر شفاء، وخمس من الدواب 
ُيْقَتْلَن يف الَحَرِم « ، ورواه مسلم عن أبي هريرة يف صحيحه 98/8 كتاب التوبة: باب يف سعة  فواسق 

رحمة اهلل تعالى وأهنا سبقْت غضَبه.

)4( ألفية ابن مالك ص 28.
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ْعِر، وَمثََّل ذلك  ثم قال))): » الجمود هنا ضد االشتقاق، وذكر أن ذلك يكثر يف السِّ
يف البيت الثاين بقوله: 

ا بَِكَذا ....... ))) * * بِْعُه ُمدًّ

ُمْبِدي  ويف   « وقوله:  مشتق،  وال  بوصف  وليس  الحال،  على  منصوٌب  ا«  فـ»ُمدًّ
ٍل« َمثََّل ذلك بقوله: َيًدا بَِيٍد، أي: ُمنَاَجَزًة، وكذلك:  َتَأوُّ

* َكرَّ َزْيٌد َأَسًدا ....... ))) *

أي: َكرَّ زيٌد شجاًعا، ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » َوَأْحَياًنا َيَتَمثَُّل لِـَي الـَمَلُك َرُجاًل«)))، 
فـ"رجال" منصوٌب على الحال وهو جامد«.

6- مطابقة "أفعل" التفضيل للمقرون به: 

قال أبو حيان))): » وإن لم ينو فيه معنى » مِْن « طابق ما قرن به، وذلك نحو قولهم: 
النَّاقُِص واألََشجُّ َأْعَداَل َبنِي َمْرَواَن)))، أي: عاِداَلُهْم، هذا شرح كالم الناظم، فَشَرَط يف 
تجويز الوجهين يف المضاف إلى المعرفة أن يكون على معنى »مِْن«، وقد خالف ابُن 
اِج يف استعماله مطابًِقا لَِما قبله، فمنع ذلك، وذلك يتعين إذا أضيف إلى معرفة أن  رَّ السَّ
ه السماع، وقد جاء يف كتاب اهلل بالوجهين، قال تعالى:  ال يطابق، وما ذهب إليه يردُّ

)1( منهج السالك ص 182، 183.

)2( السابق: نفسه.

)3( السابق: نفسه.

)4( هذا جزٌء من حديٍث رواه البخاريُّ عن السيدة عائشة يف صحيحه 23/1، 3 باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول اهلل  .

)5( منهج السالك ص 411.

)	( ينظر هذا القول يف: المفصل ص 120، وشرحه البن يعيش 5/3، 	، وشرح الكافية الشافية 1143/2، 
وشرح ابن عقيل 181/2.
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﴿ََلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة﴾)))، فأفرد »أحرص« ولم يجمعه، وقال تعالى: 
﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا فِي ُكلِّ َقْرَيٍة َأَكابَِر ُمْجِرمِيَها﴾))) ولم يفرد، وجاء يف الحديث: » َأاَل 
ُأْخبُِرُكْم بَِأَحبُِّكْم إَِلـيَّ وَأْقَربُِكْم مِنِّي َمَجالَِس َيْوَم الِقَياَمِة؟، َأَحاِسنُُكْم َأْخاَلًقا.. الحديث 

بتمامه«)))، فقال: » أحبكم وأقربكم « فأفرد، وقال: » أحاسنكم« فجمع«.

ټ وهناك مواضُع أخرى استشهد فيها أبو حيان باألحاديث على أحكام مطردة))).
َح أبو حيان وجًها ما استناًدا إلى حديث الشريف، وقد وقفُت على  - وربما َرجَّ

حديث واحد استشهد به أبو حيان على مسألتين: 

األولى: تقنية الوصف على لغة »َأَكُلونِي الَبَراِغيُث«: قال أبو حيان))): » وقد كان 
القاضي أبو محمِد بن َحْوِط اهللِ يقول: َمْن َزَعَم أن هذا ال ُيَثنَّى وال ُيْجَمُع فقد غلط، 
والدليُل على صحة تثنيته وجمِعه ما جاء يف الحديث من قوله: » َأَوُمْخِرِجيَّ ُهْم؟)))«.

والثانية: المضاف إلى ياء المتكلم: قال أبو حيان))): » وأما المجموع على َحدِّ 
، وأصُله: ضاِرُبوَي، اجتمعْت واٌو وياٌء، وُسبقْت  المثنَّى فتقول يف الرفع: جاء ضاِربِـيَّ
إحداهما بالسكون، فُقلبت الواو ياء، وأدغمْت يف الياء...، ويف الحديث: » َأَوُمْخِرِجيَّ 
مررت  الجر:  ويف  ضاربي،  رأيت  النصب:  يف  وتقول  َأَوُمْخِرُجوَي؟،  أصله:  ُهْم"؟ 

بضاربي، فيستوي اللفظان يف الرفع والنصب والجر، ويختلف بالتقدير«.

)1( من اآلية 	9 من سورة البقرة.

)2( من اآلية 123 من سورة األنعام.

)3( ُرِوَي الحديث بألفاظ مختلفة، رواه اإلمام أحمد يف مسنده 185/2،  193/4، 194، والرتمذي يف سننه 
الكربى  السنن  البيهقي يف  ما جاء يف معالي األخالق، ورواه  باب  الرب والصلة:  أبواب   250 ،249/3

194/10 كتاب الشهادات: باب بيان مكارم األخالق ومعاليها.

)4( ينظر: منهج السالك ص 83، 172، 177، 245، 2	2، 292، 322، 351، 4	3، 	37، 400.

)5( منهج السالك ص 	3.

)	( هذا جزٌء من الحديث الذي سبق تخريجه قبل قليل، وهو: » َوَأْحَياًنا َيَتَمثَُّل لِـَي الـَمَلُك َرُجال«.

)7( منهج السالك ص 308.
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ټ وربما استشهد أبو حيان بالحديث على قلة الوجه النحوي أو ضعفه أو شذوذه، 
وربما َردَّ االستشهاَد بهذا الحديث، ومن أمثلته: 

1-رده على من زعم أن "رأى" إذا كانت بصرية تعدت إلى مفعولين.

ْت إلى اثنين، مستدال   قال أبو حيان))): » ومن زعم أن » رأى « إذا كانت بصرية تعدَّ
بما روي يف الحديث من قول عائشة: » َلَقْد َرَأْيُتنَا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ، وما َلنَا َطَعاٌم إال 
َة له فيه؛ إِْذ هي بمعنى الِعْلِم، أي: قد َعلِْمُتنَا، و»رأى« تستعمل  األَْسَوَداِن «)))، فال ُحجَّ
بمعنى »َعلَِم«، فتكون إِْذ ذاَك من أفعال القلوب، وال نجعله مما ُحِمَل على الشاذِّ الذي 

ال ُيَقاُس عليه « .

رِ يف باب »نِْعَم وبِْئَس«. 2-حذف الـُمَفسِّ

َأ   قال أبو حيان))): » ومثال ما ُحِذَف فيه التمييُز والمخصوُص قوله: » َمْن َتَوضَّ
ْخَصِة َأَخَذ، ونِْعَمْت ُرْخَصُة الُوُضوِء«. َفبَِها َونِْعَمْت«)))، أي: َفبِالرُّ

ولم يذكر أبو حيان رواياٍت لألحاديث التي َيستشِهُد هبا، ولم َيستشِهْد بأحاديث 
على معاٍن لغوية.

ټ وأما اآلثار : فقد ذكرنا من قبُل أنه استشهد بسبعة آثار للصحابة، وقد نسب خمسة 
منها، ولم ينسب اثنين، وكان يستشهد بهذه اآلثار يف الغالب على القواعد النحوية المطردة.

1-فمن ذلك : استشهاد بأثٍر لعبداهلل بن مسعود، حيث قال))): » ولذلك سمع: 

)1( منهج السالك ص 97.

)2( رواه اإلمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه يف المسند 19/4، وعن السيدة عائشة يف المسند 	/108.

)3( منهج السالك ص 390.

)4( رواه اإلمام أحمد عن سمرة بن جندب يف المسند 8/5، 11، 15، 	1، والدارمي يف سننه 2/1	3 كتاب 
الصالة: باب الغسل يوم الجمعة.

)5( منهج السالك ص 392.
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َزْيٍد؛ ألن  ُغاَلُم  نِْعَم  إن كان كذا«، وال يجوز:  أنا  خالٌد، و»بئس عبداهلل  اهللِ  َعْبُد  نِْعَم 
عبداهلل ينطلق على كل أحد، فكأنه قال: نِْعَم الـَمْرُء خالٌد«.

2-ومنها : قوالن لعليِّ بِن أبي طالٍب ولَعْمِرو بِن َمْعِدي َكِرَب، استشهد هبما على 
جواز الفصل بين » َأْفَعِل « التعجِب ومعمولِِه، حيث قال))): » وقد ثبت الفصل بينهما 
ـِه َدرُّ َبنِي  بذلك يف لسان العرب: َنْثِرَها وَنْظِمَها، فمن النثر َقْوُل َعْمِرو بِن َمْعِدي َكِرَب: لِلَّ
َزَباِت َعَطاَءَها، ومن كالمهم: ما َأْحَسَن  ُمَجاِشٍع، ما َأْحَسَن يف الَهْيَجاِء لَِقاَءَها، وَأْكَثر يف اللَّ

اًل«. : َأْعِزْز َعَليَّ َأَبا الَيْقَظاِن َأْن َأَراَك َصِريًعا ُمَجدَّ ُجِل َأْن َيْصُدَق، ومن كالم َعلِيٍّ بالرَّ

3-ومنها : قول لعمر بن الخطاب، ولم ينسبه، وهو االبتداء بالنكرة الموصوفة، 
وهو قول: » لَتْمَرٌة َخْيٌر من َجَراَدٍة «))).

»ال«  اسم  تنكير  على  به  استشهد   ، -أيًضا-  ينسبه  ولم  لعمر،  قول   : 4-ومنها 
تعمل  ال  أهنا  يعني  نكرة(  يف  »ال«  لـ  )اجعْل  وقوله:   « قال))):  حيث  للجنس،  النافية 
عمل »إِّن«إال يف نكرٍة، فأما ما جاء من نصب المعرفة بعدها نحو قولهم: َقِضيٌَّة وال أبا 
ٌل على َحْذِف ُمَضاٍف، أي: وال مِْثَل َأبِي َحَسٍن، أو َعَلى  َحَسٍن لها«... وأشباهها، فُمَتَأوَّ

ى هبذا االسم، فهو نكرٌة من جميع ِجَهاتِه «. ْن َيَتَسمَّ َأْن ُيَراَد به النكرُة، أي: ال َأَحَد مِمَّ

قال))):  حيث  الضميَر،  الكاِف  َجرِّ  ُنُدوِر  على  واحٍد  بَِأَثٍر  حيان  أبو  واستشهد 
أنا  يريد:  كِْي،  وأنت  َكَك  أنا  البصري:  الحسن  قول  المضمَر يف  الكاِف  َجرُّ  وَنَدَر   «

مِْثُلَك، وَأْنَت مِْثلِي «.

)1( منهج السالك ص 381.

)2( منهج السالك ص 398، وهذا جزٌء من أثر روي عن عمر  حين سأله رجٌل عن الجراد يقتله المحِرم، 
ًة عن عمر،  رواه عبد الرزاق يف مصنفه 410/4 كتاب المناسك: باب الهر والجراد، ورواه ابن أبي شيبة َمرَّ

ًة أخرى عن ابن عباس يف مصنفه 527/4، 528/4 كتاب الحج: باب يف المحرم يقتل الجرادة. وَمرَّ

)3( منهج السالك ص 	8.

)4( منهج السالك ص 237.
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خاتمة

بعد هذه الجولة السريعة مع موقف أبي حيان من االستشهاد بالحديث واألثر من 
خالل كتابه )منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك( يمكن الخروج بالنتائج اآلتية: 

۞ أن االستشهاد بالحديث النبوي واآلثار عند أبي حيان جاء يف المرتبة األخيرة 
يف االستشهاد، فقد استشهد بتسعة وعشرين حديًثا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وسبعِة آثاٍر للصحابة.

۞ أن موقفه من االستشهاد بالحديث النبوي الشريف يف )منهج السالك( يختلف 
َط يف )منهج السالك( يف مسألة االستشهاد  عن موقفه منه يف كتبه األخرى؛ فقد توسَّ
ْت روايُته، وأنه من لفظ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . ُز االستشهاد بما َصحَّ بالحديث، وظهر أنه ُيَجوِّ

۞ أنه كان يذكر دائما أن ما يستشهد به حديٌث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص .
۞ أنه كان يستشهد بالحديث أو األثر يف الغالب على القواعد النحوية المطردة، 

َح وجًها نحويًّا ما لوروده يف حديث شريف. وربما َرجَّ

۞ أنه استشهد بالحديث يف موضعين على وجٍه نحويٍّ ضعيٍف، وَردَّ االستشهاد 
بحديٍث يف موضع آخر.

۞ أنه لم يذكر رواياٍت لألحاديث المستشَهد هبا.
۞ أنه لم يستشهد بأي حديث أو أثر على معاٍن لغوية.
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العباس المربد، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة بيروت، - 	3 اللغة واألدب ألبي  الكامل يف 
ط 2.

، كتاب سيبويه، تحقيق األستاذ، عبد السالم محمد هارون، دار الجيل بيروت، ط 1.- 37

المسائل العضديات ألبي علي الفارسي، تحقيق علي جابر المنصوري، عالم الكتب، ومكتبة - 38
النهضة العربية، بيروت، ط 1، 	140هـ = 	198م.

المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، تحقيق وتعليق محمد كامل بركات، جامعة الملك عبد - 39
العزيز، دار الفكر بدمشق، 1400هـ = 1980م.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.- 40

المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاين، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، منشورات - 41
المجلس العلمي، ]1392هـ[.

معاين القرآن للفراء، تحقيق، أحمد يوسف نجايت، ومحمد علي النجار، دار السرور القاهرة.- 42
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المفصل يف علم العربية للزمخشري، تحقيق علي بو ملحم، مكتبة الهالل بيروت، 1993م.- 43

المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية لإلمام أبي إسحاق الشاطبي، جامعة أم القرى بمكة - 44
المكرمة، 1428هـ = 2007م.

المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية للعيني، دار صادر، بيروت.- 45

اإلسالمية، - 	4 للشئون  األعلى  المجلس  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  تحقيق  للمربد،  المقتضب 
القاهرة، 1415هـ = 1994م.

منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك ألبي حيان األندلسي، أضواء السلف بالرياض.- 47

للنشر، وزارة - 48 الرشيد  الحديثي، دار  الشريف ، خديجة  بالحديث  النحاة من االحتجاج  موقف 
الثقافة واإلعالم بالعراق، 1981م.




