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 املستخلص

، حيث حلديث النبوي الشريفبا يهدف البحث إىل معرفة موقف النحويني املتأخرين من االستشهاد

منها ، فكان كان موقف القدامى منهم خمتلفًا ، فقسٌم قبلها ، وقسٌم أوََّل بعضها ، فوددُت أن أرى موقف املتأخرين 

، فكان موقفه ( الوسيطية  الدرر غرر) كتابه  ، اختياري من النحويني املتأخرين يف ( هـ1501 ت) ابن عنقاء 

 .   عليها واالعتماد هبا االهتمام دليل اال الكثرة هذه منها حممودًا إذ زخر كتابه هبا ، فاستشهد هبا بكثرة ، وما

 ابن عنقاء،  باحلديث النبوي  االستشهاد، النحو العريب : الكلمات الرئيسية



Aِbstract 

The aim of this study is to pin point the views of the late Arab 
grammarians on the use of Prophet's Sayings citations. Classical Arab 
grammarians disagreed on this issue as a faction of them accepted them but 
others only partially allowed them. This study chooses Ibn  Ankaa (D. 1053 
AH) as a typical representative of the late Arab grammarians who tackled this 
issue. Ibn Aِnkaa's book (Qurar Al Durar Al Waseetiah) shows that he used 

these citations extensively which is an indication of his extensive attention to 
them.
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 باحلديث النبوي الشريف ستشهاداال

 -وسلم عليه اهلل صلى - عنه به ُحدث ما إىل ينصرف اإلطالق عند هو) : النبوي  احلديث         

 ( 1( . )الثالثة  الوجوه هذه من ثبتت سنته فإن وإقراره ، وفعله ، قوله ، من النبوة ، بعد

األصل الثاين من أصول ، فهو  وُيَعدُّ احلديُث النبويُّ الشريُف مصدرًا مهمًَّا من مصادِر السَّماع

وصحََّة يأيت بعد كالِم اهلِل العزيِز فصاحًة وبالغًة ) فهو ، ( 2)االستشهاد بعد كالم اهلل عز وجل 

(  وعة يف االحتجاج يف النحو والصرف، وكان ينبغي أْن ُيَعدَّ املصدر الثاين من مصادر اللغة املسم عبارٍة
أفصح العرب لسانًا، ) ، وهو  ، ال َيْنِطُق عن اهلوى (وسلم  عليه اهلل صلى)  ألنَّ قائله النيب حممد؛   (1)

، وأعرفهم بواقع  ، وأقواهم حجًَّة ، وأبينهم هلجًة لفظًا، وأسّدهم  ، وأعذهبم منطقًا وأوضحهم بيانًا

 ( ) .( ، وأهداهم إىل طريق الصواب اخلطاب

سائر ما ميكن  –بعد القرآن  –احلديث النبوي الشريف كان احلديث جديرًا بأن يتقدم ) و

االستدالل به ، فنصوص احلديث قد ظفرت بتوثيق مل يتح مثله لرواية الشعر والنثر ، وكان هلا من 

حرمة كوهنا املصدر الثاين للشريعة اإلسالمية ما يعطيها املكان الثاين من األصالة يف الفصحى ، 

للعربية يف عصر  –بعد القرآن  –لتأخذ موضعها من األدلة ؛ إذ بتوثيقها صارت أقرب الوثائق إلينا 

املبعث ومدرسة النبوة ، اليت ميثلها املصطفى عليه الصالة والسالم وصحابته والتابعون وقد وضع 

علماء احلديث منذ عصر التدوين ضوابط مشددة لروايته ويرجع ذلك اىل تقدير حرمته وجالل 

 (  0( . )مكانته 

املستقرئني لألحكام من لسان العرب كأيب عمرو ، الواضعني األولني لعلم النحو والواقع أن 

وعيسى بن عمر ، واخلليل ، وسيبويه ، والكسائي ، والفراء ، وعلي بن املبارك ، وهشام الضرير ، من 

، وغريهم من حناة  وتبعهم على هذا املسلك املتأخرون من الفريقني أئمة الكوفيني مل حيتجوا باحلديث

تقعيد  هاد باحلديث يفالنحاة األوائل عزفوا عن االستش، ف(  )األقاليم كنحاة بغداد وحناة األندلس ، 

صلى ) إال بثمانية أحاديث ، ومل يصرح بنسبتها للرسول ( هـ  185ت ) د سيبويه هالقواعد فلم يستش

م يتجاوز ثالثة عشر ، وهكذا يقل فل( هـ  252ت) وكذلك كان موقف الفراء ( اهلل عليه وسلم 

                                         
، وتيسري  2 /1، وقواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ،  18/2،  - البن تيمية –جمموع الفتاوى  ((1

 . 12مصطلح احلديث ، 
  . 1 الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه ،  ((2
 . 25أصول النحو عند ابن احلاجب ، ( 1)
 . 25أصول النحو عند ابن احلاجب ، (  )

  . 22،  -عفاف حسانني  –يف أدلة النحو  ((0

 –، وأصول النحو العريب  21،  -عفاف حسانني  –يف أدلة النحو ، و 11، االقتراح يف علم أصول النحو  (( 

   .8 ،  -حممود حنلة 
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، ( هـ   11) ، وابن السراج ( هـ  122) ، والفارسي ( هـ  280) االستشهاد يف كتب النحاة كاملربد 

يف فإذا كانوا خيتلفون يف إيراده فإهنم يتفقون على عدم جعله شاهدًا لغويًا ( هـ  128) واألنباري 

 (1) .النحو 

، وكان األوىل  ، واألخُذ به ألوائُل يف االحتجاج باحلديث النبوّيوقد اختلَف علماُء العربيِة ا

أْن يصبَح احلديُث الّشريُف مصدرًا رئيسًا من مصادر الدرس النحوّي؛ كونُه أصحَّ نصٍّ لغويٍّ بعد القرآِن 

يه صلى اهلل عل) ، السيَّما بعد إمجاع النحوينَي على فصاحِة قائله النيب حممد  الكرمِي يف حجَِّتِه

ملصدر الّسماعّي والدليل ، لذلك كان الُبدَّ من التعويل على هذا ا ، فهو أفصُح من نطَق بالضَّاِد( وسلم 

 (2) .النقلّي

 

ويكفي  »فالنحويُّون املتقدِّموَن غضُّوا الطرَف عن مسألِة االحتجاِج باحلديِث وسَكُتوا عنها، 

، الذي يدلُّ يف  االستشهاد باحلديث ما فعَلُه سيبويه يف كتابهداللًة على انصراِف النُّحاة األوائِل عن 

الوقِت نفِسِه على موقِف شيوِخِه من احلديث، كما يدلُّ على املسار الذي سارِت الدراساُت النحوّيُة من 

وهو على ذلك ال جيعُلها مصدرًا ! بعده، فقد استشهَد باحلديث النبويِّ يف سبعِة مواضَع فقط يف كتابه

حتجاج، بل يذكُر احلديَث يف تلك املواضِع غالبًا لالستئناِس أو تقويِة شاهٍد آخر، وهو ال يرفُع لال

، فهو يورُد احلديَث وكأنَُّه كالٌم صادٌر مَن ( صلى اهلل عليه وسلم ) احلديُث يف تلك املواضِع إىل الرسول 

 (1) . « العرِب الذي حيتجُّ بكالِمِهم

 

النحويني املتقدمني مل يستشهدوا باحلديث الشريف مطلقًا، فالكالم ليس وهذا ال يعين أنَّ 

، استشهد هبا أصحاهبا يف مسائل لغوية وحنوية  ، فقد حوت كتُبهم أحاديَث قليلًة على إطالقه

وبقي األمر على ما هو عليه إىل أْن ظهر اجتاٌه جديٌد بني النحويني يف القرن  كما أسلفنا ، وصرفية

ويف مقدمة هذا االجتاه ،  وجييز االحتجاج به مطلقًا، يعتمد على احلديث الشريف،  ريالسابع اهلج

 ( هـ22 ت )ابن مالك 

وقد أدَّى ذلك إىل انقسام  واخرى متوسطة ، ، ، يقابله طائفة أخرى تعارض ذلك االجتاه

طائفٍة حجَّتها اليت وكان لكلِّ  ثالث طوائف إىلالنحويني املتأخرين إزاء االحتجاج باحلديث الشريف 

 ( ) : تؤيُِّد ما ذهبْت إليه

                                         
  . 10،  -حممد خان  –أصول النحو العريب  ((1

 . 1االستشهاد باحلديث يف اللغة ، ،  21أصول النحو عند ابن احلاجب ،   ((2

 . 21احلاجب ، أصول النحو عند ابن ( 1)
أصـول النحـو عنـد     ، 0   2  ، ، الشاهد وأصول النحو يف كتاب سـيبويه  12 - 1/ 1خزانة األدب ، : ينظر(  )

 . 22ابن احلاجب ، 
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أبو حيَّاَن و، ( هـ85 ت)، وعلى رأسها ابُن الّضائِع باحلديِث  منعت االحتجاج : الطائفة األوىل

، وأنكروا على اجمليزيَن استشهاَدهم  فقد منعْت هذه الطائفُة االحتجاَج باحلديِث الشريِف( هـ0 2ت )

 : بأمريِن؛ معلِّلني ذلك  به

، ممَّا أوقَع اختالفًا يف ألفاِظ  إنَّ العلماَء َجوَّزوا نقَل احلديِث باملعىن من دون اللفظ :األول 

 .احلديِث الواحِد

،  ؛ ألنَّ كثريًا من رواة احلديث كانوا من األعاجم وقوع اللحن يف بعض األحاديث: والثاين 

 (2. )وقد ُردَّت أسباب املانعني  (1) . وال علَم هلم بالعربية

 

 

 ، وابن ابن مالك منهم ، االحتجاج باحلديث الشريف ذهبت اىل صحة : الطائفة الثانية

هشام ، واجلوهري ، وصاحب البديع ، واحلريري ، وابن سيدة ، وابن فارس ، وابن خروف ، وابن جين 

 ( . )وفاقهم يف ذلك كله ابن مالك  (1) ، وابن بّري ، والسهيلي ، وغريهم ،

 الَقْطِع باعتباِر ال ، سنده و طريِقه بصحِة املقبوِل بالنْقِل واردًا اللفِظ وجوزوا ذلك باعتباِر 

 إىل ال يوصل مما باللفِظ الروايَة ألنَّ ، (سلَّم  و عليه اهلل صلى)   النيب نطَقه اللفِظ الذي ذات بكونه

 احتمااًل جعَل التجويز هذا و ، باملعىن الروايِة بتجويِز القوِل فلسبب ِبِه يستشهدمل  من و ، إثباِتِه

 وروِد حملَّ كاَن وِصَل إْن و ، اللفظي التغيرِي مع املعنوي النقل عليها طَرأ األلفاظ النبويِة أنَّ كبرًيا

 (0) . االستدالل به االحتمال بطل عليه طَرأ إذا الدليل ، و احتماالٍت

 ابن مالٍك الفاسي بأنَّ ، ورده مالٍك ابن نسب إىل ، النبويِة باألحاديِث النحويِة األصول وإثبات        

 ألصٍل إثباتًا ترجيحه يعين ، وال الضعيفة النحويِة اآلراِء لبعض الترجيِح يف باحلديِث احتج إمنا

ابن مالك مل يثبت قاعدة مل تكن ، وال حكمًا ليس معروفًا ، وإمنا  : )، قال الفاسي  نبوي بلفٍظ حنوي

يرجح باحلديث بعض اآلراء الضعيفة عند اجلمهور ، ويقوي به بعض اللغات الغريبة ، أما اختراع أمٍر 

                                         
وخزانـة األدب ،  ،  111، واحلديث النبـوي يف النحـو العـريب ،    ،  81االقتراح يف علم أصول النحو ، : ينظر( 1)

عفـاف   –، ويف أدلـة النحـو    2 يف أصول النحو ، ، و 1  – 2 ، والشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه ، 15/ 1

 . 151، وآفاق احلضارة االسالمية ،   2،  -حسانني 

، والسري احلثيث اىل  05يف أصول النحو ، و،  120  ، 111احلديث النبوي يف النحو العريب ، : ينظر  ((2

 .  ارتكاز الفكر النحوي على احلديث واألثر يف كتاب سيبويه ،  ، و 2 االستشهاد باحلديث ، 
ه بوإحتاُف األجماد يف ما َيصّح  ، 1/ 1خزانة األدب ، ، و  15احلديث النبوي يف النحو العريب ، : ينظر ((1

  . ، 11االستشهاد ، 

 .  15النبوي يف النحو العريب ،  احلديث  (( 
  . 11الياقوت يف أصول النحو ،  ( (0
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 اهلل صلى النيب عن حرفًا منقواًل النبوي اللفِظ إثبات يعين ال وكذلك ( 1( . )مل يقولوه فليس بكالمه 

 شأن ، اللفِظ حلرِفيِة مْثِبٍت عدم وجوِد عليِه يِرُد النبويِة باأللفاظ النحِو أصوِل فإثبات ، سلم و عليه

 يف كما ، املعىن يف إبقاٍء مع الرسم تغيري يف يعتريها املنقولِة القوِل ألفاِظ من غرِيه النبوي شأَن اللفِظ

 (2) . األحاديث لتلك واملولَِّدين األعاجم تداوِل بسبِب وذاك ، مشهورة منقولٍة أحاديَث

، ومنعوا ما  ، فاحتجُّوا مبا نقل بلفظه توسََّط أصحاُبها بني املنع واإلجازة : الطائفة الثالثة

 (1) .وكثري من احملدثني  ، والّسيوطيُّ( هـ215ت )، وعلى رأس هذه الطائفِة الشاطيبُّ  ُنِقَل مبعناه

 قاله أنه ثبت مبا منه فيستدل وسلم عليه اهلل صلى كالمه وأما: ) أما السيوطي فقد قال 

 غالب فإن،  أيضا قلة على،  القصار األحاديث يف يوجد إمنا،  جدًا نادٌر وذلك،  املروي اللفظ على

 إليه أدت مبا فرووها،  تدوينها قبل واملولدون األعاجم تداولتها وقد،  باملعىن مروي األحاديث

 يف الواحد احلديث ترى وهلذا،  بألفاظ ألفاظا وأبدلوا،  وأخروا وقدموا،  ونقصوا فزادوا عبارهتم

 القواعد إثباته مالك ابن على أنكر مث ومن،  خمتلفة بعبارت شىت أوجه على مرويا الواحدة القصة

 (  ) .( احلديث  يف الواردة باأللفاظ النحوية

اليت منعت االستشهاد وهذا يعين أن السيوطي أجاز بشرط ، فهو مع الطائفة الثالثة 

باحلديث ؛ للسبب نفسه مع الطائفة األوىل ، وقد أخرُت رأي السيوطي ؛ العتبار زمين من جهة ؛ 

 ( 0. )وألنه أصويل يعطينا نتيجة هنائية من جهة ثانية 

 

وخالصة البحث انا نرى االستشهاد بألفاظ ما يروى يف كتب احلديث ) : قال سعيد األفغاين      

يف الصدر األول وان اختلفت فيها الرواية ، وال نستثين اال األلفاظ اليت جتيء يف رواية شاذة املدونة 

او يغمزها بعض احملدثني بالغلط او التصحيف غمزًا ال مرد له ، ويشد أزرنا يف ترجيح هذا الرأي ان 

ولو على بعض مجهور اللغويني وطائفة عظيمة من النحويني يستشهدون باأللفاظ الواردة يف احلديث 

 ( ( . )رواياته 

 

 : الّشريف النبوّي باحلديث االستشهاد من عنقاء ابن موقف

                                         
 .  05 /1ر االنشراح من روض طي االقتراح ، شفيض ن ((1

 . 11الياقوت يف أصول النحو ،   ((2
 .2 وأصول النحو يف كتاب سيبويه ، الشاهد ، و 122احلديث النبوي يف النحو العريب ،   ((1

 .  81يف علم أصول النحو ،  االقتراح(  ( 

 . 81االقتراح يف علم أصول النحو ، (  (0

 . 08يف أصول النحو ، ( ( 
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 الّشريِف باحلديِث احتجَّ فقد: الّشريف  النبوّي باحلديث االستشهاد ا موقف ابن عنقاء منأّم        

 الّشريف ، النبوّي باحلديث االستشهاد جهة من النَّحوينَي ركِب عن يتخلَّْف ومل به ، االستشهاَد وأجاَز

 تباين مع الشريف باحلديث االستشهاُد هي واملتأخريَن املتقدِّمنَي النحويني كتب يف امللموسُة فاحلقيقُة

 قلَُّة عنقاء ابِن مصنفاِت يف قرَأ َمْن على ختفى وال ، ركبهم عنقاء يف ابن سار لذلك به ، املستشهد كمية

 قيسْت ما إذا كثريًة ُتعدُّ هالكن والشعريِة ، القرآنيِة بشواهده موازنًة الشريف احلديث من شواهِدِه

، وليس هذا فحسب بل فقد ورد احلديث يف كتابه ثالثًا وستني مرة املتقدِّمنَي  النحوينَي كتِب يف بعدِدها

 كتِبِه يف وردْت اليت األحاديث يف النظَر أمعنا احتج حىت باألحاديث الضعيفة كما سيأيت بيانه ، ولو

 أصول من أصاًل احلديَث اعتمَد فقد واللغوّيِة ، والصرفّيِة النحوّيِة املسائِل يف هبا احتجَّ لوجدناه

 .واللغة ، كما سنبني الحقًا  النحِو، جماِل يف عدَّة بأحاديث واستدلَّ االحتجاج

ما " وقد ينصب على األصح بـ  ) :قال املصدرية " ما " فاستشهد باحلديث اآليت عن النصب بـ          

 (  2) ( 1) ( "كما تكونوا يوىل عليكم " : كقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم ، املصدرية " 

، وهذا دليل على أن ابن عنقاء استشهد حىت ( 1)وقد ُوِصَف احلديث بأنه ضعيف من غري واحد       

 . باحلديث الضعيف 

 كذا فعل من: كقوهلم ، حمذوفا حنوه أو يرد يف مثل  أن: ) جواز حذف الفاعل  عنومنها قوله        

(  . )(  " أفضل فالغسل اغتسل ومن،  ونعمت فبها اجلمعة يوم من توضأ" : قوله  ومنه، ونعمت  فبها

(0) 

: منها)       :ومجع قال  تثنية حروف والنون والواو واستشهد باحلديث اآليت عن جميء األلف        

جلمع )  كان ( ِإذا ) واجلمع التثنية عالمة من(  جيرَّدا أن) َ  له الرافع شبهه أو( الفعل  يف واجب)  أنه

 "قليلة  لغة على إال، اهلندات  وأتنَي، ال تقل أتيا الزيدان ، وأتوا الزيدون ( مثىن أسندا فـ ( ) ُ  أو

 والنون والواو واأللف: "  الرباغيث أكلوين " لغة تسمى " احلارث بين " و" شنوءة  أزد" و " لطيء 

بالنهار  ومالئكة بالليل مالئكة يتعاقبون فيكم ": ومنه قوله ، ضمائر ال، ومجع  تثنية حروف عندهم

                                         
وقال عنه ضعيف حبكم األلباين ، اجلامع الصغري ، ( 1208)أورده السيوطي يف اجلامع الصغري برقم (  (1

أيضًا يف اجلامع الصغري من ،  وذكره  52 /10، ( 10812)، وذكره أيضًا يف جامع األحاديث برقم  1/1208

، (   8)وذكره أيضًا يف مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري برقم  . 2 2/1، (  5  )حديث البشري النذير برقم 

1/1 512 .  

  . 1/121غرر الدرر ،  ((2

مائة حديث من األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،  ،   1/21سلسلة األحاديث الواهية و صحح حديثك ، ( (1

 .   1/12،  ما يتناقله العوام مما هو منسوب خلري األنام ،  1/2

برقم ،  -للبيهقي  –، والسنن الكربى  2 /1،  ( 1 ) ، برقم  موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين  (( 

 . 1/12، (  0 1) ، برقم  سنن أيب داود، و 2 1/1وسنن ابن ماجه ، ،  1  /، 1( 1511)

 . 55 /1غرر الدرر ، ( (0
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)  اهلندات وأتت( الزيدونا  ) أتى( و، الزيدان أتى ، بل قل"  يتعاقبون" لغة  مالك ابن مساها وبه( 1) "

 واو من أن مالئكة بدل احلديث يف وأتت هند واألوجه( أخونا وجيي زيد جاَء ) تقول ما (ـــكَ

     :يف كما"  يتعاقبون " مجلة خربه مبتدأ كونه مث، يتعاقبون

  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي  :  

    َّ   زئ

 من ليست ألهنا " أسرُّوا"  مجلة خربه مبتدأ أو، األرجح  على " أسرُّوا "بدل من واو  " الذين " ــف( 2) 

 فال،  (1) ضعفها على نصُّوا كثرهتا على وألهنا، بلغته فيخاطبه أهلها لبعض اخلطاب وال،  قريش لغة

  ( ) ( .أمكن  ما واحلديث عليها القرآن خيرَّج

 

 كاحلديث، مجلة  من املفرد يبدل وقد ): مجلة بقوله  بداًل من واستشهد عن جميء املفرد          

 بداًل" كلمة "  بنصب( 0" )ال إله إال اهلل كلمًة أحاج لك هبا عند اهلل تعاىل : عم ، قل  أي" الصحيح 

جواب  أو، فريفع  هلا نعت"  أحاجَّ "و ،كلمة  هي أي خربًا حملذوف وبرفعها، منها  حااًل أو، اهليللة  من

 ( ) (اجلواب  يتعني وحبذفها، وتسهيله  األمر لتقريب يفتح وذكرها أو فيكسر قل بضعف

 

 حيل ال"  : كقوله، حملَّه  دليله حللول البدل حيذف قد: ) واحتج جلواز حذف البدل بقوله             

( 2" )للجماعة  املفارق لدينه والتارك، بالنفس  والنفس، الزاين  الثيب، ثالث  بإحد إال مسلم امرئ دم

 (8) .( الدين  وترك، النفس  وقتل، الزاين  ثيوبة، ثالث  بإحدى أي

                                         
 –، واألمساء والصفات  11 /1، (  12 ) وصحيح مسلم ، يرقم ، (  000) ، برقم  1/110صحيح البخاري ،   ((1

 . 22 /  11،  (  8125) مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، برقم  ، و 1/025، (  1  ) برقم  –للبيهقي 

 .  1األنبياء ، (  (2

قوة وليس ضعفًا  يف القرآن واحلديثبل ورودها  !!! كيف تكون ضعيفة وقد وردت يف القرآن واحلديث ؟؟؟( (1

  . 

 . 1/112غرر الدرر ،   (( 

، (  2820) ، واجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ، برقم  0/02، (   188) برقم ،  صحيح البخاري ((0

 " . تعاىل " ، وقد زاد ابن عنقاء عليهم كلمة (  1511) برقم ، ، ومسند الشاميني  1/212

 .11 / 2غرر الدرر ،   (( 

،  2 2/8، (   201) ، وسنن الترمذي ، سنن ابن ماجه ، برقم  2/1152، (   2 1) برقم  صحيح مسلم ،  ((2

البن أيب شيبة ، برقم  - ، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار 1 1/1، (    2) ومسند ابن أيب شيبة ، برقم 

 (22151  ) ،0/ 02 . 

  .12 / 2غرر الدرر ،  ((8
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 مل إنو "يف "  معىن إضمار على ما ُنِصَب) : بقوله "  يف"  معىن إضمار واستشهد للنصب على          

سبحاَن " وكـ  ، معه:  أي" صحبَتُه  ِسرُت "وأخواتْه ، وكـ "  ذاهٌب حقًا أنََّك"  ك:  مكانًا أو زمانًا يكن

 قدر يف: أي  ، ألسيوطياأعربه  ما على (1) "عرِشِه وِمداَد كلماِته وزنَة  نفسِه ورضا خلِقِه َعَدَد اهلِل

يف  ما أو،  حمذوف قول أو، املصدر عامل وناصبها،  املضاف مث احلرف فحذف،  إخل...  خلقه عدد

،  اللفظ به املراد ألن"  وحبمده اهلل سبحان " نفس من حاال كوهنا وجيوز،  فعله معىن من املصدر

 أو، املصدر وعاملها ، إخل ... خلقِه عدَد تسبيحًا:  أي، مطلقا وكوهنا مفعواًل،  حمذوف قول وعامله

 ووازنًا،  نفسه ومرضيًا،  خلقه عادا:  أي،  بالوصف مؤولة هي وعليهما ، األرجح وهو،  احملذوف عامله

 عرشه وزن/ وعلى،  خلقه عدد على زائدا : أي،  والكثرة الغلبة،  مبعىن وهو،  كلماته ومادا،  عرشه

 ( 2) . ( بذلك مقدرًا أي،  إخل... خلقه عدد قدر:  أي،  املضاف مؤولة حبذف أو،  إخل... 

   

الكاف  فتح واألفصح " : ) ...كلمة " وأحيانًا يأيت باحلديث شاهدًا لغويًا كقوله عن األفصح يف           

 كلمة العرب قاهلا َكِلَمٍة أصدق" : وكقوله ...  ،املفيد  الكالم تطلق على: لغة  وهي، الالم  وكسر، 

 ( 0( . ) "اهلل باطُل  خال ما شيٍء كلُّ أال:  ( )( 1)لبيد 

: ) التعريف ، قال " أل " مبعىن أو بدل عن " أم " وقد استشهد باحلديث اآليت عن جميء          

 (1( )2( . ) " امسفر يف امصيام امرب منليس "  هلهالبعض أ خماطبًا كقوله،  ( )يف لغة "  أم "ومثلها 

                                         
، الرد على اجلهمية ،  1/220، (  2  ) ، األدب املفرد ، برقم  1  /1، (   05) ، برقم  مسند احلميدي( (1

 .  18 /0، (  1158) ، اآلحاد واملثاين ، برقم  2 1/1، (  155) برقم 

  . 82 /  2غرر الدرر ،  ((2

برقم ( َأْصَدُق َكِلَمٍة َقاَلَها الشَّاِعُر، َكِلَمُة َلِبيٍد  : ) اختلفت الرواية يف هذا احلديث ففي صحيح البخاري  ((1

، ويف صحيح مسلم ثالث روايات األوىل   2/121،(  1202) ، وكذلك يف سنن ايب ماجه ، برقم  2 /0، (  1 18)

: ) ، والثالثة ( ِلَمٍة َقاَلَها َشاِعٌر َكِلَمُة َلِبيٍد َأْصَدُق َك: ) ، والثانية ( َأْشَعُر َكِلَمٍة َتَكلََّمْت ِبَها اْلَعَرُب َكِلَمُة َلِبيٍد : ) 

مسند : وروايات خمتلفة أخرى ، ينظر   8 12/ ، (   220)، برقم ( َأْصَدَق َكِلَمٍة َقاَلَها َشاِعٌر َكِلَمُة َلِبيٍد  ِإنَّ

 . 1/182، (  5  )برقم  –البن عساكر  –، ومعجم الشيوخ  5  /10اإلمام أمحد بن حنبل ، 

وكلُّ ... أال ُكلُّ شيٍء ما َخال الّلُه باِطُل : لبيد بن ربيعة العامري ، والكلمة املقصودة هي بيت شعر ومتامه  (( 

  . 1/80ديوانه ، : ينظر . نعيٍم ال َمحالَة زاِئُل 

 . 1/111غرر الدرر ،   ((0
يف مهع اهلوامع ، " محري ولطيئ " ،  ونسبت ل   1/11الندى ،  يف شرح قطر"  محري " نسبها ابن هشام ل (( 

 .  1/1، وشرح األمشوين ،  1/158

،  الكفاية يف علم  1 /2، شرح معاين اآلثار ،  2/111مسند احلميدي ، ،  و 1/102،  -للشافعي  –املسند  ((2

 .  1/181،  -للخطيب البغدادي  -الرواية 
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 وتكون، بامليم " َمْيَد " باملوحدة و" َبْيَد : ) " وأحيانًا يأيت باحلديث شاهدًا لغويًا وحنويًا كقوله         

 للجمهور، خالفًا" على " و " أجل  من" ومبعىن ، فقط  فيستثىن هبا يف االنقطاع، باتفاق " غري"مبعىن 

أي ( 2" ) قريش ورضعُت يف بين سعد من أنِّي بالضَّاِد َبْيَد نطَق من أفصُح أنا" قوله  خرج الثالثة وعلى

( . الذم  يشبه مبا املدح من تأكيد هو االستثناء وعلى، رضعت  أين على أو، أنِّي  أجل من أو، غري أنِّي : 

(1       ) 

 

باحلديث النبوي الشريف كان حممودًا ،  إن موقف ابن عنقاء من االستشهاد: نستنتج مما سبق       

 .  فقد اعتمده أصاًل يف االستشهاد وبىن عليه القواعد 

   

 مصادر البحث

 .القرآن الكرمي 

 .احلديث النبوي الشريف 

 خملد بن الضحاك بن عمرو بن أمحد وهو عاصم أيب بن بكر أبو ، واملثاين اآلحاد  -1

 دار: اجلوابرة ، الناشر أمحد فيصل باسم. د: احملقق ،( هـ282: املتوىف) الشيباين

.1111 – 11 1 ، األوىل:  الطبعة ، الرياض – الراية

 السنة الثقافية والدراسات االنسانية العلوم اكادميية ، االسالمية احلضارة آفاق -2

 . 111-12 صص ق،. ه 11 1 شتاء و خريف الثاين، العدد عشرة، الثالثة

 يوسف بن حممود. د.أ ، سيبويه كتاب يف واألثر احلديث على النحوي الفكر ارتكاز  -1

. فجال

ه ، 2 11االستشهاد ، للسيد حممود شكري اآللوسي ، ت  ِبِه َيصّح ما يف األجماد إحتاُف  - 

 . 1182 -52 1 -بغداد  –حتقيق عدنان عبد الرمحن الدوري ، مطبعة االرشاد 

 حـسـيـن اخلـضـر حمـمـد العالمــة للشيـخ ، اللغة يف باحلديث االستشهاد  -0

 العلمي واجملمع القاهرة يف اللغوي اجملمع وعضو ، األزهر اجلامع شيخ ،(  م1108 –  182) 

. دمشق يف العريب

                                                                                                                     
 . 1/105غرر الدرر ،   ((1
( ، َوَنَشْأُت ِفي َبِني َسْعِد ْبِن َبْكٍر  َأَنا َأْفَصُح اْلَعَرِب َمْيَد َأنِّي ِمْن ُقَرْيٍش : )واية ، بر -للبغوي  –شرح السنة  ((2

 /252  . 
 . 1 2/ 2غرر الدرر ،  ((1
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 اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد ، املفرد األدب  - 

 – اإلسالمية البشائر دار: الناشر ، الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق ،( هـ 20: املتوىف)

.1181 – 51 1 الثالثة،: الطبعة ، بريوت

 ، 1ط ، لبنان – بريوت ، العربية العلوم دار ، حنلة أمحد حممود ، العريب النحو أصول -2

. م1182 - هـ52 1

 ، الدليمي عالوي ابراهيم خليل ،(   هـ    ت)  احلاجب ابن عند النحو أصول  -8

 - هـ12 1 ، بغداد – اإلسالمية اجلامعة يف اآلداب كلية جملس إىل مقدمة أطروحة

. م2511

 اخُلْسَرْوِجردي ، موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ، للبيهقي والصفات األمساء  -1

 عبد: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه ،( هـ08 : املتوىف) البيهقي بكر أبو اخلراساين،

: الناشر ، الوادعي هادي بن مقبل الشيخ فضيلة: له قدم ، احلاشدي حممد بن اهلل

 - هـ 11 1 األوىل،: السعودية ، الطبعة العربية اململكة - جدة السوادي، مكتبة

.م 1111

. 2512 ، بسكرة – خيضر حممد جامعة مطبعة ، خان حممد العرىب النحو أصول  -15

 عليه وعلق قرأه ، هـ111 ت ، السيوطي الدين جالل ، النحو أصول علم يف االقتراح  -11

 ، م  255/  هـ  2 1 ، طنطا جامعة – اآلداب كلية ، ياقوت سليمان حممود الدكتور

. اجلامعية املعرفة دار

 النعيمي طحان حممود بن أمحد بن حممود حفص أبو ، احلديث مصطلح تيسري  -12

. م  255-هـ20 1 العاشرة الطبعة: الطبعة ، والتوزيع للنشر املعارف مكتبة: الناشر

 وكنوز األزهر واجلامع للسيوطى اجلوامع مجع على ويشتمل) األحاديث جامع -11

 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد ،( للنبهاىن الكبري والفتح للمناوى، احلقائق

 الباحثني من فريق: أحاديثه وخرج نصوصه ضبط ،( هـ111: املتوىف) السيوطي

زكى ،  عباس حسن د: نفقة على طبع ،( املصرية الديار مفيت) مجعة على د بإشراف

[ .للمطبوع موافق غري آليا مرقم الكتاب] ، 11: األجزاء عدد

 وسننه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع  - 1

 احملقق ، اجلعفي البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن حممد ، - البخاري صحيح - وأيامه

 السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: الناشر ، الناصر ناصر بن زهري حممد ،

. هـ22 1 األوىل،: الطبعة ،( الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة

 أيب بن عبدالرمحن الدين جالل النذير ، اإلمام البشري حديث من الصغري اجلامع  -10

 . 11555 الشاملة:  نسخة من استرياده السيوطي ، مت الدين سابق بن حممد بن بكر
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 ، الضحاك بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد ، الترمذي سنن - الكبري اجلامع - 1

 الغرب دار ، الناشر معروف عواد بشار:  حتقيق ،( هـ221: املتوىف) عيسى أبو الترمذي،

 .م 1118 ، النشر سنة بريوت – اإلسالمي

/  األجزاء عدد ، احلميدي فتوح بن حممد ، ومسلم البخاري الصحيحني بني اجلمع  -12

 ، الثانية: الطبعة ، م2552 - هـ21 1 - بريوت/ لبنان - حزم ابن دار/  النشر دار ،  

.البواب حسني علي .د:  حتقيق

 

 احلديث أهل ملتقى موقع:  للسيوطي ، املصدر الكبري اجلامع أو اجلوامع مجع -18

 . (85)أبوعمر 2 الشاملة للموسوعة وفهرسته بتنسيقه

العريب ، الدكتور ، حممود فجال ، أضواء السلف ، الرياض  النحو يف النبوي احلديث -11

 .  م 1112 –ه 12 1، البعة الثانية ، 

: املتوىف) البغدادي عمر بن القادر عبد ، العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -25

 القاهرة اخلاجني، مكتبة: الناشر ، هارون حممد السالم عبد: وشرح حتقيق ،( هـ1511

  .م 1112 - هـ 18 1 الرابعة،: الطبعة ،

 الشاعر ، العامري عقيل أبو مالك، بن ربيعة بن َلِبيد ، العامري ربيعة بن لبيد ديوان -21

 ، املعرفة دار: الناشر ، طّماس محدو: به اعتىن ،( هـ1 : املتوىف) الصحابة من معدود

 .م  255 - هـ 20 1 األوىل،: الطبعة

 الدارمي سعيد بن خالد بن سعيد بن عثمان سعيد أبو ، اجلهمية على الرد -22

 األثري ابن دار: الناشر ، البدر اهلل عبد بن بدر: احملقق ،( هـ285: املتوىف) السجستاين

 . م1110 - هـ 1 1 الثانية،: الطبعة ، الكويت –

،  1: األجزاء عدد ، حشيش علي الشيخ ، حديثك صحح و الواهية األحاديث سلسلة -21

 دعوة ويسألكم الشامي الرمحن عبد اهلل إىل الفقري فهرسه ،[  آليًا مرقم الكتاب] 

. صاحلة

 

 أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة ابن ، ماجه ابن سنن - 2

 الكتب إحياء دار: الناشر ، الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق ،( هـ221: املتوىف) يزيد

 .احلليب البايب عيسى فيصل - العربية

 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو ، داود أيب سنن -20

 ، احلميد عبد الدين حميي حممد: احملقق ،( هـ220: املتوىف) السِِّجْستاين األزدي

 . بريوت – صيدا العصرية، املكتبة: الناشر
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 أبو اخلراساين، اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ، الكربى السنن - 2

 الكتب دار: الناشر ، عطا القادر عبد حممد: احملقق ،( هـ08 : املتوىف) البيهقي بكر

 .م 2551 - هـ  2 1 الثالثة،: الطبعة ، لبنات – بريوت العلمية،

 ، الرياض ، السلف أضواء ، فجال حممود ، باحلديث االستشهاد اىل احلثيث السري -22

 .   م1112 – ه12 1 ، الثانية البعة

 مطبوعات ، احلديثي خدجية الدكتورة ، سيبويه كتاب يف النحو وأصول الشاهد -28

. م 112 - هـ 111 ، الكويت جامعة

 نور احلسن، أبو عيسى، بن حممد بن علي ، مالك ابن ألفية على األمشوين شرح -21

 لبنان -بريوت العلمية الكتب دار: الناشر ،( هـ155: املتوىف) الشافعي اأُلْشُموين الدين

.مـ1118 -هـ11 1 األوىل:  ،الطبعة

 الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أبو السنة، حميي ، السنة شرح  -15

الشاويش ،  زهري حممد-األرنؤوط شعيب: حتقيق ،( هـ 01: املتوىف) الشافعي البغوي

. م1181 - هـ51 1 ، الثانية: الطبعة ، بريوت ، دمشق – اإلسالمي املكتب: الناشر



 ابن اهلل عبد بن أمحد بن يوسف بن اهلل عبد ، الصدى وبل الندى قطر شرح -11

 حمىي حممد: احملقق ،( هـ1 2: املتوىف) هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف،

.1181 عشرة، احلادية:  الطبعة ، القاهرة: الناشر ، احلميد عبد الدين

 سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو ، اآلثار معاين شرح -12

 حممد: )له وقدم ، حققه (هـ121: املتوىف) بالطحاوي املعروف املصري احلجري األزدي

 كتبه ورقم راجعه ، الشريف األزهر علماء من( احلق جاد سيد حممد - النجار زهري

 السنة خدمة مبركز الباحث - املرعشلي الرمحن عبد يوسف د: وأحاديثه وأبوابه

 . م  111 هـ،  1 1 - األوىل: الطبعة ، الكتب عامل: الناشر ، النبوية باملدينة

 حممد الدكتور وحتقيق دراسة ، العمريطية املنظومة بشرح الوسيطية الدرر غرر  -11

5 م 2515 - هـ 11 1 ، املصرية الكتب دار ، العمري حسن بن

.    111،   1عفاف حسانني ، املكتبة األكادميية ، ط.يف أدلة النحو ، د - 1

 –ه  1 1النحو ، سعيد األفغاين ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ،  أصول يف -10

. م  111

االقتراح ، اإلمام اللغوي احملدث أيب عبد اهلل  طي روض من االنشراح نشر فيض - 1

ه ، حتقيق وشرح األستاذ الدكتور حممود  1125 – 1115حممد بن الطيب الفاسي ، 

.   م 2552 –ه 21 1،  2يوسف فجال ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية والتراث ، ط

 

. بريوت – الكتب دار مطبعة ، ترزي حنا فؤاد الدكتور ، والنحو اللغة أصول يف -12

 بن سعيد حممد بن الدين مجال حممد ، احلديث مصطلح فنون من التحديث قواعد -18

.لبنان-بريوت- العلمية الكتب دار: الناشر ،( هـ1112: املتوىف) القامسي احلالق قاسم
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 بن حممد بن اهلل عبد ، شيبة أيب بن بكر أبو واآلثار، األحاديث يف املصنف الكتاب -11

 احلوت يوسف كمال:  احملقق ،( هـ210: املتوىف) العبسي خواسيت بن عثمان بن إبراهيم

. 51 1 األوىل،:  الطبعة ، الرياض – الرشد مكتبة: الناشر ،

 مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو ، الرواية علم يف الكفاية -5 

 محدي إبراهيم،  السورقي عبداهلل أبو: احملقق ،( هـ1  : املتوىف) البغدادي اخلطيب

. املنورة املدينة - العلمية املكتبة: الناشر ، املدين

. الشاملة املكتبة ، العتييب إحسان ، واملوضوعة الضعيفة األحاديث من حديث مائة -1 

 املكتبة ، سعيفان على خالد:  مجع ، األنام خلري منسوب هو مما العوام يتناقله ما -2 

. الشاملة

 احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ، الفتاوى جمموع -1 

 فهد امللك جممع: الناشر ، قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: احملقق ،( هـ228: املتوىف)

: النشر عام ، السعودية العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة

.م1110/هـ 1 1

 بن إبراهيم بن حممد بن اهلل عبد شيبة، أيب بن بكر أبو ، شيبة أيب ابن مسند -  

 أمحد و العزازي يوسف بن عادل: احملقق ،( هـ210: املتوىف) العبسي خواسيت بن عثمان

.  م1112 األوىل،: الطبعة ، الرياض – الوطن دار: الناشر ، املزيدي فريد بن

 القرشي اهلل عبيد بن عيسى بن الزبري بن اهلل عبد بكر أبو ، احلميدي مسند -0 

 سليم حسن:  أحاديثه وخرج نصوصه حقق ،( هـ211: املتوىف) املكي احلميدي األسدي

. م  111 ، األوىل:  الطبعة ، سوريا – دمشق السقا، دار: الناشر ، الدَّاَرايّن أسد

 ، القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان ، الشاميني مسند -  

 مؤسسة: الناشر ، السلفي عبداجمليد بن محدي: احملقق ،( هـ5 1: املتوىف) الطرباين

.  118 – 50 1 األوىل،:  الطبعة ، بريوت – الرسالة

 بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهلل عبد أبو الشافعي ، املسند  -2 

 الكتب دار: الناشر ،( هـ 25: املتوىف) املكي القرشي املطليب مناف عبد بن املطلب عبد

 مطبعة يف املطبوعة النسخة على: النسخة هذه صححت ، لبنان – بريوت العلمية،

.هـ 55 1: النشر ،عام اهلند بالد يف املطبوعة والنسخة األمريية بوالق

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند -8 

 حممد ، ، حتقيق (هـ1 2: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم ،

.بريوت – العريب التراث إحياء دار الناشر، ، الباقي عبد فؤاد



 بابن املعروف اهلل هبة بن احلسن بن علي القاسم أبو الدين، ثقة ، الشيوخ معجم -1 

 – البشائر دار: الناشر ، الدين تقي وفاء الدكتورة: احملقق ،( هـ021: املتوىف) عساكر

. م 2555 - هـ 21 1 األوىل: الطبعة ، دمشق
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 عامر بن مالك بن أنس بن مالك ، الشيباين احلسن بن حممد برواية مالك موطأ -05

 ، اللطيف عبد الوهاب عبد: وحتقيق تعليق ،( هـ121: املتوىف) املدين األصبحي

 . منقَحة َمِزَيدة الثانية،: الطبعة ، العلمية املكتبة: الناشر

 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد ، اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع -01

 التوفيقية املكتبة: الناشر ، هنداوي احلميد عبد: احملقق ،( هـ111: املتوىف) السيوطي

 .مصر –

. ، عبداهلل بن سليمان الُعَتيِّق  النحو أصول يف الياقوت -02

 


