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   ملخص البحث  
)مسألة:  عنوانه  بحٍث  عىل  نته  دوَّ نقدًا  البحث  هذا  جييء 
املْحَدثني:  مناهج  يف  يف  الشَّ باحلديث  النُّحاة  احتجاج 
اعر واحلديثيُّ وقباوة نموذجًا( وكتاٍب عنوانه )موقف  الشَّ
معاجلة  يف  يف(  الشَّ باحلديث  االحتجاج  من  النُّحاة 
امع، بأنَّ  قضيٍَّة من قضايا أصول النَّحو ملسألٍة من باب السَّ
ِمني من النَّحويِّني ندر عندهم االحتجاج به أو انعدم،  املتقدِّ
مذهبًا  االمتناع  وجعل  املسألة  أثار  رين  املتأخِّ بعض  وأنَّ 
يف  املذاهب  ثالثة  ذكر  إىل  ُنِزع  املعاجلة  وعند  مني،  للمتقدِّ
وتنوِس  املجيزين،  مذهب  نرصة  وإىل  االحتجاج،  قضيَّة 
التَّعذير  وُقِصد  عنه،  احلديث  وإغفال  طني  املتوسِّ مذهب 

عن مذهب املانعني مع استنكاره.
أموٌر  يل  بانت  والكتاب  البحث  يف  النَّظر  إعامل  وعند 
تؤخذ عليهام، والعاطفة والتَّحيُّز يظهر هلام أثر عليهام خيبو 
ج يف ثنيامها؛ لذا رأيت مجع إيرادايت عليهام، وإظهار  ويتوهَّ

ملحوظايت عىل العرض والبسط واملعاجلة.  
الكلامت املفتاحية : 

باملعنى/  واية  الرِّ احلديث/  االستشهاد/  االحتجاج/ 
واة األعاجم. الرُّ

Abstract
This research is a critique made against a book 
addressed to one of the issues related to gram-
mar rules. It was stated in the chapter of hearing 
named the evidence of citation and rejection; 
and part of this was concerned with the Prophet-
ic Hadith. The earliest grammarians showed less 
refusal or rare or lacking rejection against cita-
tion while some latest of them raised the issue 
and said that the earliest adopted abstention doc-
trine. However, the author had overcome the is-
sue by producing this book; and mentioned three 
doctrines in terms of rejection issue; supported 
those of approved doctrine and desired cancel 
of abstention doctrine. In examining the book, 
I found that some judgments were made on is-
sues without supported realities as well as other 
judgments on issues without basis. The author 
of the book was influenced by the emotion and 
favor which was appeared in the presentation 
and discussion. Therefore, I decided ultimately 
to write my remarks and criticism against the 
author’s presentation, judgments and chapters 
of the book.
key words: 
quoting/ citation/ Prophetic Hadith/ narration by 
the meaning/ A non-Arab narrators.

مة املقدِّ
ــالم عــىل مــن ال نبــيَّ  ــالة والسَّ احلمــد هلل وحــده، والصَّ

. ه بعد
ــًة  ــة نفــع متعــدٍّ يصــل إىل املنقــود خاصَّ للقــراءة النَّقديَّ
قــل  ــًة؛ إذ هبــا اجِلــالء والصَّ واحليــاة العلميَّــة عامَّ
والتَّخليــص مــن عوائــق العلــم، وقــد قيــل قديــاًم: مــا 

ــه.  ــردوٌد علي ــٍد إالَّ رادٌّ وم ــن أح م

ــان  ــدق وبي ــول الصِّ ــم ق ــتوجبات العل ــن مس ــه مل وإنَّ
، ومــن املــكارم واملــروءة حفــظ جنــاب العلــامء  احلــقِّ
ــن  ــة، الَّذي ــل واملكرم ــابقني أويل الفض ــالف السَّ األس
شــيَّدوا للعلــم بنيانــًا نتفيَّــأ أفيــاءه، فهــذا واجــب حمتَّــم 

ــه ُعلقــة بعلــم هــؤالء األســالف. ــن ل عــىل كلِّ َم
ووجدُتنــي وأنــا أبحــث مســألة االحتجــاج باحلديــث 
ــًا ذات  ــًا وبحوث ــُت كتب ــد طالع ــو، وق ــد النَّح يف تقعي
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ــوع  ــت وق ــر)1(، فرأي ــألة كث ــب يف املس ــا ُكتِ ــدٍد، وم ع
ارســني يف ذلــك،  ــني والدَّ ــد الباحث ٍر عن إشــكال تصــوِّ
ر  ــوُّ ــك، فالتَّص ــال ذل ــني حي م ــاِل املتقدِّ ــكال ح واستش
مــني بعــدم احتجاجهــم ذلــك نــازع مــن  أنَّ املتقدِّ
قصــور وقعــوا فيــه عــىل جاللــة قدرهــم، وإن ال يكــن 
نــا نقــع يف استشــكال حــال القــوم يف  ذلــك كذلــك، فإنَّ
صنيعهــم ذلــك يف مصنَّفاهتــم، ومل يقنــع آخــرون هبــذه 
ــوا  مــني احتجُّ النَّتيجــة فأخــذوا عــىل عاتقهــم أنَّ املتقدِّ
ــات  ــك يف مصنَّف ــس ذل ــدوا يف تلمُّ ــث، وجه باحلدي

القــوم. 
ــاٍب  ــىل كت ــه ع ــث فقرصت ــذا البح ــي يف ه ــا حديث أمَّ
ــتاذتني  ــا ألس ــه، ومه ــٍف ل ــٍث ردي ــا وبح ــٍد منه واح
صتــني: أ د. خدجيــة احلديثــّي )ت  قديرتــني متخصِّ
1439هـــ( رمحهــا اهلل، ود. خلــود العمــوش، فالكتاب 
هــو: )موقــف النُّحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث 
 ، كتــورة: خدجيــة احلديثــيِّ يــف( لألســتاذة الدُّ الشَّ
ــو  ــث فه ــا البح ــان، وأمَّ ــه وتبي ــح عن ــيأيت توضي وس
يف  يــف  الشَّ باحلديــث  النُّحــاة  احتجــاج  )مســألة 
وقبــاوة   ، واحلديثــيِّ ــاعر،  الشَّ املحدثــني:  مناهــج 
العمــوش،  إبراهيــم  كتــورة: خلــود  للدُّ نموذجــًا( 
ــا  ــتعراض م ــىل اس ــوش ع ــا د. العم ــْت بحثه ــد َبنَ وق
ــاج،  ــألة االحتج ــًا يف مس ــم نموذج ــن جعلته ــُه َم َكَتَب
ــوم  ــرض تق ــد الع ــي بع ــألة، وه ــوا املس ــف عاجل وكي

ــة  ــة: مكاتب ــد النَّحويَّ ــات القواع ــىل إثب ــة ع يف ــة الشَّ ــث النَّبويَّ ــتدالل باألحادي ــا: االس )1( منه
ام، وإمتاع  يــن الُبلقينــيِّ )ت 806هـــ( حتقيــق: د. ريــاض حســن خــوَّ مامينــيِّ ورساج الدِّ بــني الدَّ
ــيِّ )ت 1063هـــ(  ــامع للتَّنبك ــرى السَّ ــث جم ــاظ رواة احلدي ــراء ألف ــل يف إج ــام قي ــامع ب األس
ــه  ، ورشوح ــيوطيِّ ــه للسُّ ــو وجدل ــول النَّح ــراح يف أص ــر، واالق ــي بش ــد فتح ــق: د. أمح حتقي
، واإلصبــاح  ــب الفــاسِّ يِّ كـــ: داعــي الفــالح البــن عــالَّن، وفيــض نــش االنــشاح البــن الطَّ
ــريبِّ  ــو الع ــول النَّح ــايّن، وأص ــعيد األفغ ــو أ. س ــول النَّح ــال، ويف أص ــود فجَّ ــور: حمم كت للدُّ
ــني،  ــر حس ــد اخل ــيخ: حمم ــة للشَّ ــث يف اللغ ــهاد باحلدي ــوايّن، واالستش ــر حل ــد خ د. حممَّ
ــة  ــني باحلديــث د. حممــود حســني حممــود مغالســة، وإثبــات األحــكام النَّحويَّ واحتجــاج النَّحويِّ
ــويِّ  ــج النَّح ــة يف املنه ــة احلديثيَّ راس ــر الدِّ ــداوّي، وأث ــود هن ــن حمم ــة د. حس ــث النَّبويَّ باألحادي
عنــد ســيبويه؛ د. دبــان صالــح مهــدي، وتــرك االستشــهاد باحلديــث النَّبــويِّ ظاهــرة أندلســيَّة؛ 
د. هشــام فالــح حامــد، وقضايــا االستشــهاد باحلديــث يف النَّحــو وشــواهده يف املغنــي؛ د. ســهر 
ــواهد واالستشــهاد يف النَّحــو؛ د. عبــد اجلبــار علــوان، واحلديــث النَّبــوّي  ــد خليفــة، والشَّ حممَّ
ــد ضــاري محــادي، وتعضيــد شــاهد  ــة؛ د. حممَّ ــة والنَّحويَّ راســات اللغويَّ يــف وأثــره يف الدِّ الشَّ
احلديــث النَّبــويِّ يف كتــاب: )شــواهد التَّوضيــح البــن مالــٍك( دراســة حتليليَّــة تأصيليَّة د. باســم 
ــة تطبيقيَّــة؛ د. يــارس  ــة دراســة نظريَّ مفــي املعايطــة، واالستشــهاد باحلديــث يف املســائل النّحويَّ

بــن عبــد اهلل الطُّريقــّي.

بإبــداء امللحوظــات عــىل جهــد النَّمــوذج، وقــد اتَّســم 
ــموليَّة للجهــد وملحوظاهتــا باملوضوعيَّــة  عرضهــا بالشُّ
العلميَّــة غــر أنَّ جهــد الباحثــة َظَهــَر َعْرضــًا للطَّرائــق 
يف املعاجلــة واملحتــوى ال دراســًة للمحتــوى ومناقشــته، 
ــوا  ــام دع ــذت ب ــوا، وأخ ــا مال ــت إىل م ــة مال والباحث
ــث  ــاب ألنَّ البح ــىل الكت ــث ع ــُت البح م ــه، وقدَّ إلي

ــًا. ــاب نموذج ــاول الكت تن
ــراءيت  ــان ق ــت إبَّ ــث أينَّ كن ــذا البح ــث ه ــن حدي وم
تــي أســلفُت خــرًا عنهــا  لتلــك الكتــب والبحــوث الَّ
تــي  الَّ املســألة  معاجلاهتــم  عــىل  مالحظــاٍت  ن  أدوِّ
ــن  ــا م ــورد عليه ــا ُي ــوق م ــظ، وأس ــاهبا يشء املالح ش
اإليــرادات، وجــاء مــن ضمــن ذلــك جهد األســتاذتني 
فــأردت إفرادمهــا ببحــٍث ينهــض بجهدهيــام وحدمهــا؛ 
ــام َأَشــفُّ منهــم أخــذًا وأهــدأ طرحــًا، وأبعــد عــن  ألنَّ
ــن  ــلَم م ــي أالَّ يس ــز، ويف ظنِّ ــة والتَّحي ــيطرة العاطف س
ــني  ــا التَّســلُّط عــىل النَّحويِّ ســيطرة العاطفــة أحــد، وأمَّ

ــه. مِّ فقــد ســلمتا من ــذَّ بالقــدح وال
ــح  ــة وتصحي ــاة العلميَّ ــي باحلي قِّ ــقِّ والرَّ ــل احل وألج
ــٌب  ــذا ُمطَّل ــد، فه ــن والتَّقيي ــذا التَّدوي ــاء ه ــار ج املس
لــكلِّ باحــٍث عــن احلــقِّ وطالــٍب للعلــم ناشــٍد 
ــة  ــادق البنَّــاء نافــع للحيــاة العلميَّ ، والنَّقــد الصَّ للحــقِّ
ــه  ــي؛ إذ املقصــود ب ــه فاحتــة حديث وللبحــث كــام ذكرت
املكتــوب ال الكاتــب، واملقيَّــد ال املقيِّــد، واملفهــوم 
ــر  ــا كان األم ــع، وملَّ ــوع ال الواض ــم، واملوض ال الفاه
ــتوقفات  ــذه املس ــان ه ــد يف بي ــت أن أجه ــك رأي كذل
واملالحظــات فيــام حــوى البحــث والكتــاب مــن 
املؤاخــذات واإليــرادات والنَّقــدات بعيــدًا عــن القــدح 
يف ذات املؤلِّــف وعــوارض عاطفتــه إالَّ مــا جــاء 

ــدًا. ــًا ال قص َعَرض
بالبــدء يف  الناقــدة تكــون  النَّظــرات  وَســْرُ هــذه 
ــدر  ــث ومص ــه، والبح ــاب وطباعت ــوان الكت ــر عن ذك
نــشه، ُثــمَّ أســوق عرضــًا ملحتــواه وفصولــه مــع عــدٍّ 
ــذي  ــه الَّ ــصِّ كالم ــراد ن ــذا إي ــُب ه ــا، وَيْعُق لصفحاهت
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فيــه املالحظــة واملأخــذ، ُثــمَّ التَّعليــق والتَّعقيــب عليــه 
ــفه. ــك ويكش ــح ذل ــام ُيوض ب

هلــام: البحــث: )مســألة احتجــاج النُّحــاة باحلديــث  أوَّ
ــاعر واحلديثــيِّ  يــف يف مناهــج امُلْحَدثــني: الشَّ الشَّ

ــرض. ــف والع ــًا(. *** الوص ــاوة نموذج وقب
ــوش)1(  ــم العم ــود إبراهي ــورة: خل كت ــث للدُّ ــو بح ه
ــة  ــة بجامع ــوم العربيَّ ــة العل ــث يف جملَّ ــذا البح ــِش ه ُن
ــاء  ــاء يف زه ــالميَّة ج ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حممَّ اإلم
العلــوم  جملــة  العمــوش،  )انظــر:  صفحــة   )60(
 ،)75  -15 ص:   ،10 العــدد:  1430هـــ،  العربيَّــة، 
كتــورة يف بحثهــا هــذا عــىل عــرض حمتــوى  قامــت الدُّ
تــي  الكتــاب بذكــر فصولــه وحمتواهــا، وذكــر دوافعــه الَّ
تــي خلــص  مــن أجلهــا َكَتَبــه، ُثــمَّ ذكــر أبــرز النَّتائــج الَّ
ــدي ملحوظاهتــا عــىل  ــمَّ تب ــاب، ُث ــف الكت إليهــا مصنِّ

ــا. ــه عرضه ــًة ب ــاب خامت الكت
ــاعر)2(  ــى الشَّ ــن موس ــور: حس كت ــة بالدُّ ــدأت الباحث ب
( وقــد حكمــت  يف كتابــه: )النُّحــاة واحلديــث النَّبــويُّ
ــاعر للمســألة  الباحثــة عــىل دراســة د. حســن الشَّ
 )13( عليهــا  ورقمــت  واملنطقيَّــة،  باملوضوعيَّــة 
مســألة  1430هـــ،  العمــوش،  )انظــر:  ملحوظــًة 
ــاعر يف  ــاب د. الشَّ ــاة: 21-26(، وكت ــاج النُّح احتج
ل:  أصلــه جــزء مــن رســالته)3(، وكان قســمها األوَّ
، ثــمَّ اســتخلصه منهــا  النُّحــاة واحلديــث النَّبــويُّ

ــًا)4(. ــه كتاب ــه بعنوان وطبع
ــن  ــتها، وكان م ــة دراس ــت الباحث ــاب أقام ــىل الكت وع
ــلَّ لإلقــالل  ــه اعت ــه أنَّ تــي أظهرهتــا علي املالحظــات الَّ
ــوق  ــني أنَّ س م ــد املتقدِّ ــث عن ــهاد باحلدي ــن االستش م

ــة اآلداب/ اجلامعــة اهلاشــميَّة  ــة وآداهبا-كليَّ ــة التَّدريــس يف قســم اللغــة العربيَّ )1(  عضــو هيئ
 . بــاألردنِّ

ــة اآلداب/ اجلامعــة اهلاشــميَّة  ــة وآداهبا-كليَّ ــة التَّدريــس يف قســم اللغــة العربيَّ )2(  عضــو هيئ
بــاألردنِّ رمحــه اهلل تعــاىل.

كتــوراه( عــام 1978م يف جامعــة األزهــر عــن حتقيــق  ــة العاليــة )الدُّ )3( نــال هبــا درجــة العامليَّ
 . ( أليب البقــاء العكــريِّ كتــاب )إعــراب احلديــث النَّبــويِّ

(، ط1،  ــويُّ ــث النَّب ــاة واحلدي ــوان: )النُّح ــاألردنِّ بعن ــباب ب ــة والشَّ ــه وزارة الثَّقاف )4( طبعت
ــام: 1400هـــ= 1980م.  الع

جاهــزة  كانــت  تــه  ومادَّ رائجــة،  كانــت  ــعر  الشِّ
ــه ســبٌب غــر  ــة عــىل ذلــك أنَّ بــت الباحث ــة وعقَّ وقريب
كاٍف )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة احتجــاج 
ــاعر  ــه أنَّ د. الشَّ ــه علي ــا أخذت ــاة: 23(.، وكان ممَّ النُّح
ــٌم  ــه حك ــتخرج ب ــذي يس ــث الَّ ــني احلدي ق ب ــرِّ مل يف
ــذي يــورد مثــاالً عــىل القاعــدة، وذكــرت  نحــويٌّ والَّ
أنَّ بينهــام فرقــًا منهجيًّــا كبــرًا )انظــر: العمــوش، 

ــاة: 25(.  ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس

كتــورة  قلــُت معلِّقــًا: كذلــك هــو احلــال مــع الدُّ
ــنيِّ الفــرق بينهــام ببســٍط  العمــوش نفســها، فهــي مل تب
ــف  ــاٍل كاش ــو بمث ــه ول حت ــل، وال وضَّ ــٍع للتَّداخ راف
للتَّاميــز، فقــد اكتفــت هبــذه النَّقــدة وامللحوظــة عــىل د. 
ــح  ــى واحلــال هــذه أن يوضَّ ــاعر فحســب، واملنبَغ الشَّ
ه،  يف مــكان مــورده أو ُينســأ إىل مبحــٍث ُيعقــد لــه يفــرِّ

ة. ــرَّ ل م ــع وروده أوَّ ــك يف موض ــارة إىل ذل ــع اإلش م
ــة  ــو أد. خدجي ــة فه ــد الباحث ــاين عن ــوذج الثَّ ــا النَّم أمَّ
ــاج  ــن االحتج ــاة م ــف النُّح ــا: )موق ــيِّ وكتاهب احلديث
ــدت  ــواه أب ــاب وحمت ــا للكت ــد عرضه ــث( فبع باحلدي
عــىل الكتــاب )15( ملحوظــة )انظــر: العمــوش، 
 ،)47  -31 النُّحــاة:  احتجــاج  مســألة  1430هـــ، 
ــن  ــت ع ــد أجاب ــي ق ــة أنَّ أد. احلديث ــارت الباحث وأش

ــس:  ئي ــث الرَّ ــؤال البح س
يــف يف النَّحــو  هــل يصــحُّ االحتجــاج باحلديــث الشَّ

ف؟ ــرصَّ وال
ا أجابت عن األسئلة الفرعيَّة: وذكرت أيضًا أنَّ

ــل االحتجــاج باحلديــث  ــع النُّحــاة األوائ     - هــل من
ــف؟ ي الشَّ

ــرون صنيــع النُّحــاة القدامــى؟ وبــَم  ــَل املتأخِّ - هــل علَّ
ــك  ــن كذل ــة؟ وإذا مل تك ــت منطقيَّ ــل كان ــوه؟ وه علَّل

ــة؟ فــام العلــل احلقيقيَّ
- ما موقف الـُمْحَدثني من هذه القضيَّة؟

ــه يف  ــجُّ ب ــذي حيت ــف الَّ ي ــث الشَّ ــا رشوط احلدي - م
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)1(  هو كتاب صدر عن دار امللتقى/ حلب-سوريا، ط1، العام 2004م.

ــون؟ ــى واملحدث ــه القدام ــا طرح ــوء م ض
ــا  ـا حلظتــه الباحثــة عــىل أد. احلديثــي أنَّ وكان ممَـّ
تناولــت موقــف النُّحــاة القدامــى مــن احلديــث تنــاوالً 
ــمول يف كثــٍر مــن املواضــع ويفتقــد  جمتــزًأ ينقصــه الشُّ
االســتقراء التَّــام، وقــد ســاقت الباحثــة حججهــا عــىل 
ذلــك. )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة احتجاج 

ــاة: 37- 41(. النُّح
مــن  احلديثــي  أد.  عــىل  الباحثــة  نــت  دوَّ ـا  وممَـّ
ــات  د رواي ــدُّ ــألة تع ــش مس ــا مل تناق ــات أنَّ ملحوظ
ــول  ــل الق ــي تقاب ــا، وه ــع ثبوهت ة م ــعريَّ ــواهد الشَّ الشَّ
ــة االمتنــاع  تــي هــي حجَّ بروايــة األحاديــث باملعنــى الَّ
يف حــني أنَّ النَّحويِّــني مل حيجمــوا عــن االحتجــاج 
بتلــك األبيــات عــىل أنَّ بعــض أوجــه رواياهتــا يســقط 
بــه االستشــهاد وُيزيــل االحتجــاج )انظــر: العمــوش، 

ــاة: 45(.  ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس

ــام  ــق بينه ــال التَّفري ــرق، وإغف ــام ف ــًا: بينه ق ــُت معلِّ قل
مشــكٌل، وهــو مأخــذ عــىل الباحثــة د. العمــوش، 
وايــة باملعنــى،  ففــرق بــني َمــا داخلــه إجــازة الرِّ
ــا رواتــه فصحــاء وعلــامء  واة األعاجــم، وبــني َم والــرُّ

ــاح.  ــٍص أقح ــرٌب خلَّ ــص وع ختصُّ
وبعدهــا عرضــت الباحثــة للنَّمــوذج الثَّالــث أد. فخــر 
ــو:  ــًا ه ــت عنوان ــته محل ــت دراس ــاوة، وكان ــن قب ي الدِّ
يــف:  )تاريــخ االحتجــاج النَّحــويِّ باحلديــث الشَّ
ــم  ــر هب ــن التَّأثُّ ــك م ــل()1(، ذل ــيٌّ للتَّأصي ــٌث وثائق بح
ــدود  ــن ح ــذا ع ــه هب ــا أخرج ــر؛ ممَّ ــث وتدبُّ دون بح
ــوش، 1430هـــ،  ــر: العم ــة )انظ ــة العلميَّ األكاديميَّ

ــاة: 55(. ــاج النُّح ــألة احتج مس
ثني والنَّحــاة ســاروا معــًا بخطَّني  ــه أظهــر أنَّ الـــُمَحدِّ أنَّ
ــون بنشــوة إعجــاٍب  متوازَيــني، ُثــمَّ جــار النَّحويُّ
واحلديــث،  ثني  والـــُمَحدِّ العلــامِء  عــىل  بأنفســهم 
تــي ذكرهــا  وايــات واألخبــار الَّ وذكــرت الباحثــة أنَّ الرِّ

أد. قبــاوة يف ذلــك قليلــة وغــر موثَّقــة وتنقصهــا 
ــامذج  ــا ن ــا بأنَّ ــد وصفه ــه ق ــو نفس ــناد، وه ــُة اإلس دقَّ
ــف  ــه تعسَّ يســرة )انظــر: قبــاوة، 2004م: 197(، وأنَّ
ــات  واي ــص والرِّ ــات والقص ــض احلكاي ــر بع يف تفس
املــوردة يف ذلــك. )انظر: العمــوش، 1430هـ، مســألة 

ــاة: 60-57(. ــاج النُّح احتج
ــالل  ــطط بالوصــف بالضَّ ـا أخــذت عليــه الشَّ وممَـّ
م كلُّ هــذا وصــف بــه  واالنحــراف واإلرجــاف املتــأزِّ
ــك  ــوسَّ )521هـــ( وذل ــيد البطلي ــن السِّ ــاوة اب أد. قب
ل  ــه أوَّ ــث، وجعل ــهاد باحلدي ــألة االستش ــه يف مس لرأي
املثريــن لالستشــكال املــأزوم يف االحتجــاج النَّحــويِّ 
 ،)206  ،204 2004م:  قبــاوة،  )انظــر:  باحلديــث 
ل  ــع أوَّ ائ ــن الضَّ ــة أنَّ اب ــرت الباحث ــام ذك ــهور ك واملش
العمــوش، 1430هـــ،  )انظــر:  أولئــك وإمامهــم. 

ــاة: 62(. ــاج النُّح ــألة احتج مس
وكذلــك َوَصــَم بالتَّســفيه والتَّحقــر وباإلرجــاف 
حيَّــان  وأبــا  )680هـــ(  ائــع  الضَّ ابــن  والتَّضييــع 
)745هـــ( )انظــر: قبــاوة، 2004م: 322(، والباحثــة 
ــام،  مل توافقــه عــىل هــذا التَّســفيه والتَّحقــر واالهتِّ
ــه  ــروف بعلم ــان )745هـــ( مع ــا حيَّ ــرت أنَّ أب وذك
ــه  ــه، وأنَّ ــاٍب ل ــا كت ــر م ــه يف غ ــه وظَّف ــث وأنَّ باحلدي
جلــني  ــة الرَّ كان ينبغــي أن ينصــبَّ النِّقــاش عــىل مقول
ال عــىل ذاتيهــام. )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة 

احتجــاج النُّحــاة: 66(.
ــه مل يــش  وممَّــا أخــذت الباحثــة عــىل أد. قبــاوة أيضــًا أنَّ
ــاعر ودراســته مــع ســبقه لــه،  إىل كتــاب د. حســن الشَّ
ــته  ــابقة لدراس ــات السَّ راس ــر الدِّ ــه ذك ــك إغفال وكذل
الحتقارهــا عنــده، وأشــار إىل دراســة أد. احلديثــي 
راســات  َوْصُفــُه للدِّ إشــارة طرفــة عــني، وذلــك 
ــا بائســة يائســة، مــع الثَّنــاء عــىل  ــابقة لدراســته بأنَّ السَّ
ــرًا،  ــه ســيحدث صــدًى كب ــاء العاطــر، وأنَّ ــه الثَّن بحث
ــلوب  ــته ذات أس ــة، وأنَّ دراس ــة صارخ ــيثر ضجَّ وس
وعلَّقــت   ،)18 2004م:  قبــاوة،  )انظــر:  مبتكــٍر 
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ــابقة لبحــث أد.  راســات السَّ الباحثــة عــىل هــذا بــأنَّ الدِّ
راســات  قبــاوة ليســت بائســًة وال يائســة، بــل تلــك الدِّ
ــا،  ــاهبة هل ــي مش ــاوة، أو ه ــكاِر أد. قب ــلَّ أف ــت ُج محل
ة.  ومقاربــة منهــا، وهــي بعــُد دراســاٌت رصينــٌة وجــادَّ
احتجــاج  مســألة  1430هـــ،  العمــوش،  )انظــر: 

النُّحــاة: 70- 71(.
وقــد اختتمــت الباحثــة د. العمــوش بحثهــا بــام خلص 
ــف  ــذي صنَّ ــريُّ الَّ ــة القاه ــة العربيَّ ــع اللغ ــه جمم إلي
تــي حيتــجُّ هبــا إىل ســبعة أصنــاٍف)1(،  األحاديــث الَّ
ــف  ــن توظي ــع م ــا يمن ــة م ــىل إزال ــة ع ــت الباحث وحثَّ
نــا جتاوزنا  ، وأنَّ يفِّ رس النَّحــويِّ والــرصَّ احلديــث يف الــدَّ
ــوة إىل  ع ــع الدَّ ــان م ــع وأيب حيَّ ائ ــن الضَّ ــوالت اب مق
ــذي جعــل أوائــل النَّحويِّني  ــبب الَّ إغفــال النَّظــر يف السَّ
باحلديــث  االستشــهاد  عــن  حيجمــون  أو  يِقلُّــون 
ــُمْحَدثني مل  ــات الـ ــرت أنَّ دراس ــام ذك ــف، وك ي الشَّ
مــني فهــي مل تــأِت بجديــٍد، وبقيــت  تتجــاوز كالم املتقدِّ
تــراوح يف مكانــا، وطالبــت الباحثــة د. العمــوش 
خامتــًة بــه بحثهــا إقفــال املســألة، ووجوب االستشــهاد 
ــوش،  ــر: العم يف.)انظ ــث الشَّ ــاج باحلدي واالحتج

ــاة: 73- 75(. ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس

تعليقات عىل البحث.
أجــادت الباحثــة د. خلــود إبراهيــم العمــوش يف 
الثَّالثــة، وكذلــك  عــرض حمتــوى تلــك الكتــب 
أجــادت يف رصــد ملحوظاهتــا عــىل حمتــوى تلــك 
القضيَّــة،  معاجلــة  يف  عرضهــا  وطرائــق  الكتــب 
واتَّســمت الباحثــة د. العمــوش يف عرضهــا ورصدهــا 
ــب  ــة، وأحس ــاد واملنهجيَّ ــة واحلي ــا باملوضوعيَّ يف بحثه
ــا قــد عانــت يف قــراءة تلــك الكتــب واســتعراضها  أنَّ
وتقييــد مــا عرضتــه عنهــا مــن حمتــوى، ومــا رصدتــه 

ــات. ــن ملحوظ ــا م عليه

ل للغــة العربيَّــة: 4/ 7، وجمموعــة القــرارات العلميَّــة ملجمــع  )1(  انظــر: جملَّــة جممــع فــؤاد األوَّ
اللغــة العربيَّــة يف ثالثــني عامــًا )1932-1962م(:4-3. 

ويف املجمــل عرضــت الباحثــة للقضيَّــة يف الُكُتــب 
ــابق  ــم س ــن حك ــن م ه دة الذِّ ــرِّ ــي متج ــة وه الثَّالث
يف القضيَّــة، وإن ظهــرت يف معــرض حديثهــا عــن 
ــا مــع احلكــم بجــواز االحتجــاج  ــاعر أنَّ كتــاب د. الشَّ
ــا طرحتــه ســؤاالً ذكــرت أنَّ  ــا ملَّ باحلديــث، وذلــك أنَّ
ٍد. فــإذا  ــظ وال تــردُّ اجلــواب عنــه:" هــو نعــم بــال حتفُّ
ــعر بعضهــا مصنــوع،  احتــجَّ النُّحــاة بشــواهد الشِّ
ــى، وبعضهــا متهافــت اللغــة،  وبعضهــا ال حيمــل معن
ــة،  واي ــف الرِّ ــا خمتل ــك، وبعضه ــر متامس ــا غ وبعضه
ــٌد  ــرض أح ــل مــن غــر أن يع وبعضهــا جمهــول القائ
عــىل هــذا، فهــل يكــون االحتجــاج بحديــث رســول 
ــم  ــع الكل ــان وجوام ــة والبي ــاز بالبالغ ــذي يمت اهلل الَّ
حمــاًل للجــدال؟". )العمــوش، 1430هـــ، مســألة 

ــاة: 22(. ــاج النُّح احتج
ــدًا  ــو قص ــا للنَّح ــة ذمـًّ ــرت الباحث ــد أكث ــق: ق تعلي
ــة فهــي أذن مشــمولة  ــني ضمنــًا! وهــي نحويَّ وللنَّحويِّ

ــا. بكالمه
ــن  ــددًا م ــا ع ــح بحثه ــة مفتت ــت الباحث ــد طرح - لق
ــذه  ــث وه ــئلة البح ى بأس ــمَّ ــا ُيس ــي م ــئلة، وه األس
األســئلة تتطلَّــب إجابــة عنهــا، وعنــد النَّظــر يف البحث 
ويف نتائجــه وخامتتــه ُيــدِرك النَّاظــر أنَّ األســئلة مل جُيــب 
عنهــا، فهــي مــا زالــت حــرى! وقــد كانــت األســئلة 

ــي اآليت: ــث ه ل البح ــة أوَّ املطروح
ملاذا يواصل الباحثون الكتابة يف هذا املوضوع؟	 
ــابقة 	  ــوث السَّ ــا البح مته ــي قدَّ ت ــات الَّ ــل اإلجاب ه

ــة؟ غــر مقنعــة أو غــر كافي
هــل جــدَّ عنــد الباحثــني جديــد يســتدعي صــدور 	 

دراســة جديــدة؟
كيف َنَظَر أولئك الباحثون يف املسألة؟	 
ما منهجهم يف تناوهلا؟	 
تــي 	  هــل أفضــت املناهــج وأدوات البحــث الَّ

صحيحــة  بصــورة  نتائجهــا  إىل  اســتخدموها 
ومنطقيَّــة أم أنَّ النتائــج مل تكــن ثمــرة طبيعيَّــة 
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ر، واســتعامل كلمــة  ــؤال أمــران: ورود )هــل( للتَّصــوُّ )1(  ُيالحــظ يف صياغــة هــذا السُّ
)االســتخدام(، وكالمهــا حمــطُّ نظــٍر.

البحــوث؟)1( تلــك  يف  املســتخدمة  للمناهــج 
ــة 	  ــألة إن كان ثمَّ ــذه املس ــل يف ه ــول الفص ــا الق م

كالم فصــل فيهــا؟ )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، 
ــاة: 15- 16(. ــاج النُّح ــألة احتج مس

ــه:  ــول في ــر فأق ــؤال األخ ــن السُّ ــدأ م ــق1: أب تعلي
ــكيك  ــه تش ــاء في ــل ج د، ب ــرِّ ــر متج ــؤال غ ــذا السُّ ه
بالنَّتيجــة، فهــو قــد احتمــل حكــاًم ســابقًا عــىل اجلواب 
ــؤال  ــا". والسُّ ــٌل فيه ــة كالم فص ــا: "إن كان ثمَّ لقوهل
ــائل عــن طريــق  دًا ليصــل السَّ ينبغــي أن يكــون متجــرِّ
ــا إذا كان غــر  البحــث والتَّنقيــب إىل اجلــواب، أمَّ
ــؤال إضــامر اإلجابــة واإليعــاز  د فيكــون يف السُّ متجــرِّ
ــؤال يف هــذه احلــال وهبــذه  هبــا، وعليــه فــال حاجــة للسُّ
ــة  ــؤال، والنَّتيج ــة يف السُّ ــة مبطَّن ــة؛ ألنَّ اإلجاب يغ الصَّ
مســبَّقة االســتنتاج فــال حيتــاج األمــر حينئــٍذ إىل بحٍث. 

تــي  الَّ األســئلة  عــن  الباحثــة  جتــب  مل   :2 تعليــق 
طرحتهــا، فالنَّاظــر يف خامتــة البحــث ونتائجــه يــدرك 
فيهــا  تكــون  أن  اخلامتــة  يف  املنبَغــى  وكان  ذلــك، 
افع  اإلجابــات عــن أســئلة البحــث، فاألســئلة هــي الدَّ
إلعــداد البحــث، وإغفــال اإلجابــة عنهــا يــدلُّ عــىل أنَّ 
البحــث مل يكتمــل َبْعــُد، فاألســئلة مــا زالــت معلَّقــة مل 

ــق.  ــًة مل تغل ــا قائم ــب عنه جُي

األوىل  الثالثــة  األســئلة  أنَّ  أحســب   :3 تعليــق 
ــذي هــو: "هــل  ــؤال الثَّالــث الَّ مقصدهــا واحــد، والسُّ
ــام  ــة؟" كاٍف عنه ــة القضيَّ ــتدعي دراس ــٍد يس ــن جدي م

ــٍن. ومغ

ــني  ق ب ــرِّ ــاعر مل يف ــه أنَّ د. الشَّ ــه علي ــا أخذت -وكان ممَّ
ــذي  ــويٌّ والَّ ــٌم نح ــه حك ــتخرج ب ــذي يس ــث الَّ احلدي
ــًا  ــام فرق ــرت أنَّ بينه ــدة، وذك ــىل القاع ــاالً ع ــورد مث ي
ــرًا )انظــر: العمــوش، 1430هـــ، مســألة  ــا كب منهجيًّ

ــاة: 25(.  ــاج النُّح احتج

ــوش  ــورة العم كت ــع الدُّ ــال م ــو احل ــك ه ــق: كذل تعلي
نفســها، فهــي مل تبــنيِّ الفــرق بينهــام ببســٍط رافــٍع 
حتــه ولــو بمثــاٍل كاشــف للتَّاميــز،  للتَّداخــل، وال وضَّ
ــاعر  فقــد اكتفــت هبــذه النَّقــدة وامللحوظــة عــىل د. الشَّ
ــح يف مــكان  فحســب، واملنبَغــى واحلــال هــذه أن يوضَّ
ــع  ه، م ــرِّ ــه يف ــد ل ــٍث ُيعق ــأ إىل مبح ــورده أو ُينس م

ة. ــرَّ ل م ــع وروده أوَّ ــك يف موض ــارة إىل ذل اإلش

ــا )11( أنَّ أد.  ــوش يف ملحوظته ــد د. العم ــاء عن -ج
كتــور:  ينــيِّ للدُّ ز الدَّ احلديثــي اســتبعدت ســبب التَّحــرُّ
ــا  ــببًا منطقيـًّ ــك س ــرى ذل ــة ت ــد، وأنَّ الباحث ــد عي حممَّ
مســألة  1430هـــ،  العمــوش،  )انظــر:  ــا  وجوهريًّ
احتجــاج النُّحــاة: 43(، ومل ترهــن الباحثــة عــىل 

ــك.  ذل

ــر  ــة التَّنظ ــن جه ــاء م ــذا ج ــة ه ــول الباحث ــق: ق تعلي
ــا  ــيَّ ... "، أمَّ ــذب ع ــن ك ــث: "م ــىل حدي ــامدًا ع اعت
حقائــق األشــياء فتحتــاج إىل برهــان مــن أقواهلــم ومــا 
ــى  ــك؛ فيبق ــن ذل ــه، وإن مل يك ــاروا إلي ــوه أو أش ن دوَّ
ــل  ــن اآلراء، ومث ــوال، ورأي م ــن األق ــوٌل م ــذا ق ه
ــال فقــد جعلــه مانعــًا  ذلــك مــا صنعــه أد. حممــود فجَّ
ــث  ــال، 1404هـــ، احلدي ــر: فجَّ ــه، )انظ ــاٍب ل يف كت
ــاه  ــد أب ــريب: 125-126(، وق ــو الع ــويُّ يف النَّح النَّب
ــال، 1407هـــ،  ــر: فجَّ ــر. )انظ ــه اآلخ ــًا يف كتاب مانع
ــو  ــث يف النَّح ــهاد باحلدي ــث إىل االستش ــر احلثي السَّ

  .)552 ،9-8 : العريبِّ

النُّقود واإليرادات.
لقــد ظهــرت يل عــىل عمــل الباحثــة د. العمــوش 
أشــياء هــي مــدار تعليقــي عــىل بحثهــا هــذا، وســتكون 
ــه، ودوافعــه، وعرضــه،  مت ــات عــىل مــا يف مقدِّ التَّعقيب

ــة. ــه يف اخلامت ــت إلي ــا خلص ــة، وم راس ــج الدِّ ونتائ
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أوالً: مل أجــد رابطــًا جيمــع بــني َمــن جعلتهــم نموذجــًا 
ــه  ــن ب ــر منفردي ــم غ ــث، وه ــوع البح ــوى موض س
ــد أرشت  ــه، وق ــث نفس ــوا البح ــشاٍت بحث ــن ع ع
ل البحــث إىل يشٍء مــن مشــاركاهتم يف ذلــك،  يف أوَّ
ــن  ــزء م ــو ج ، فه ــيٌّ ــث أكاديم ــه بح ــاعر كتاب ود. الشَّ
ــو كان  ــوذج، ول ــن النَّم ــن م ــالف اآلخَري ــالته بخ رس
ــكان ألصــق، فهــو مــن  ــاعر ل ــال مــكان د. الشَّ د. فجَّ
ــر  ــاوة آخ ــده أد. قب ــأيت بع ــك، وي ــي بذل ــن ُعن ــر م آخ

ــًا. ــك ُكُتب ــني يف ذل املصنِّف

ا  مــة بحثهــا بــأن ذكــرت أنَّ ثانيــًا: ختمــت الباحثــة مقدِّ
"ســتفرد حيِّــزًا للخلــوص إىل ســامت مناهــج املْحَدثــني 
عمومــًا يف هــذا املوضــوع، وللوصــول إىل قــوٍل يف 
ــني،  ــك الباحث ــود أولئ ــىل جه ــد ع ــألة يعتم ــذه املس ه
ــي  ت ــرة الَّ ــئلة الكب ــن األس ــة ع ــا إىل اإلجاب ويتجاوزه
ــأن" )العمــوش،  مــا زالــت مفتوحــة يف هــذا الشَّ
ــذا  ــاة: 16(= يف ه ــاج النُّح ــألة احتج 1430هـــ، مس
ــي  ــات فه ــا العموم ــامت، أمَّ ــات ومبه ــكالم عموم ال
)مناهــج، ســامت، حمَدثــني، عمومــًا، جهــود الباحثــني( 
ــامت )  ــب، واملبه ــٍب فحس ــة ُكُت ــت ثالث ــي درس وه
ــة(.  ــرة املفتوح ــئلة الكب ــون، األس ــون، الباحث املحدث
تعقيــب: ال أدري مــن املــراد باســم اإلشــارة  )أولئــك( 
ــن  ــم م ــث أم غره ــم يف البح ــة ُكُتُبه ــة املدروس آلثَّالث
الباحثــني أم هــم وغرهــم؟ وكذلــك ال أدري مــا 
ــة  ــه الباحث ــا أوردت ــرة املفتوحــة أهــي م األســئلة الكب
ــت  ــام أجاب ــاه ف ــي إيَّ ــإن ه ــا؟ ف ــا أم غره ل بحثه أوَّ
لنعــرف  ذكرهتــا  فــام  غرهــا  كانــت  وإذا  عنهــا، 

أفأجابــت عنهــا أم ال؟

ــة  ــىل دراس ــا ع ــوش ملحوظاهت ــاقت د. العم ــًا: س ثالث
أد. قبــاوة، وكانــت امللحوظــات )1، 4، 5( هــي يف 
اإلشــادة والثَّنــاء واإلطــراء بدراســته، فــام أدري كيــف 
هــا أن تكــون مــع  َنظمــت ذلــك يف امللحوظــات، وحقُّ
ســامت دراســته مــا دامــت تعُدهــا ممــادح ال مقــادح.  

رابعــًا: ذكــرت الباحثــة د. العمــوش يف خامتــة بحثهــا 
ــؤال عــن جــواز االحتجــاج باحلديــث ال ينبغــي  أنَّ السُّ
أن يكــون حمــالًّ للمناقشــة، وأنَّ االحتجــاج باحلديــث 
ف= جعلــت هــذا جانبًا  رضورة لعلَمــي النَّحــو والــرصَّ
ــاب اهلل  ــاح كت ــث مفت ــاين: أنَّ احلدي ــب الثَّ ل، واجلان أوَّ
...، واجلانــب الثَّالــث: امتيــاز احلديــث بالبالغــة، 
ــو  ــواهد النَّح ــض ش ــالف بع ــة بخ ــواهده عالي وأنَّ ش
ــر:  ــى. )انظ ــل معن ــي ال حتم ت ــة، والَّ كيك ــة، والرَّ اهلابط
العمــوش، 1430هـــ، مســألة احتجــاج النُّحــاة: 72(.

ــؤال  ل: أكتفــي بطــرح السُّ تعقيــب: عــىل اجلانــب األوَّ
مــون مــن  التَّليــد اجلديــد: مِلَ مَلْ يفعــل ذلــك املتقدِّ
ــر  ــره وظه ــم أم ــي عليه ــه؟ أخف ــوا ب ــني ويقول النَّحويِّ
ــالًّ  ــألة حم ــون املس ــام ال تك ــة كي ــن وللباحث للمعارصي
ــوى ال  ــى دع ورة فتبق ــرَّ ــوى ال ــا دع ــاش؟ وأمَّ للنِّق
ــرت  ــة، وال أظه ــان وال حجَّ ــال بره ــي ب ــة! فه حقيق
ــذا  ــر، وه ــح النَّث ــل فصي ــه يمثِّ ــوى أنَّ ــة س ــة علَّ الباحث
ــان =  ــع وأيب حيَّ ائ ــن الضَّ القــول منهــا يقابلــه ســبَبا اب

. ــيُّ ــل األعجم ــى، والنَّاق ــل باملعن النَّق
ــه،  ــر والفق ــل التَّفس ــه أله ــاين فيوجَّ ــب الثَّ ــا اجلان أمَّ
وا يف  ــرصِّ ــر مل يق ــه وأهــل التَّفس ــي أنَّ أهــل الفق ويقين
ذلــك، بــل أظهــروا يف هــذا اجلانــب براعــة اســتدالل، 
ــو  ــال النَّح ــة وب ــال الباحث ــام ب ــتنباط، ف ــداع اس وإب

ــم! ــم معه ــا هل ــني يف اخراطه والنَّحويِّ
ــا قــول الباحثــة: "أيُّ اجتهــاٍد فقهــيٍّ خيــدم قضايــا   وأمَّ
ــىل  ــو ع ــة، وبالنَّح ــم باللغ ــه عل ــارص يلزم ــع املع الواق
الفقيــه  رشوط  مــن  أنَّ  وذكــرْت  التَّعيــني"،  وجــه 

ــة. ــًا باللغ ــون عامل ــد أن يك املجته

 تعقيــب: ورد يف هــذا النَّــصِّ خلط بــني اللغــة والنَّحو، 
ــف كان  ــة؟ وكي ــرف اللغ ــذي ال يع ــذا الَّ ــه ه وأيُّ فقي
ــة  ــة اللغ ــو وأنَّ كلم ــود النَّح ــلِّم أنَّ املقص ــًا؟! ُأس فقيه
ــا  ــود م ــة واملقص ــال املوطئِّ ــة كاحل ــه وتوطئ ــٌد ل متهي
بعدهــا، لكــن غــر املفهــوم مــا عالقــة هــذا بــذاك؟!.. 
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النَّحــو  يف  باحلديــث  االحتجــاج  عالقــة  مــا  أي: 
بوجــوب أو لــزوم معرفــة الفقيــه املجتهــد بعلــم 
النَّحــو؟! إذ مــن املعلــوم أنَّ النَّحــو مــن علــوم اآللــة، 
ــه  ــم ب ــى ليقي ــو باحلــدِّ األدن ــه ول ــه معرفت ــزم الفقي ويل
ــذا  ــىل ه ــًا، وع ــًا وخطيب ــًا ومفتي ــًا وواعظ ــانه قارئ لس

ــكاس. ــال انع ــو ب ــان للنَّح ــث حمتاج ــه واحلدي فالفق
ــم  ــارص للعل ــع املع ــا الواق ــتلزام قضاي ــا اس ــا قضاي أمَّ
ــٌب؛  ــذا عج ــني فه ــه التَّعي ــىل وج ــو ع ــة وبالنَّح باللغ
ــال  ــف؟ ف ــك؟ وال كي ــون ذل ــن يك ــن أي إذ ال أدري م
أرى بينهــام إلزامــًا وال اســتلزامًا هــذا أمــٌر، وأمــٌر ثــاٍن: 
مــا عالقــة هــذا باالحتجــاج باحلديــث؟ وأمــر ثالــث: 
ــا  ــارصة؛ أي: قضاي ــر املع ــا غ ــع القضاي ــال واق ــا ب م
ــىل  ــو ع ــة النَّح ــه معرف ــزم الفقي ــابق أال يل ــن السَّ م الزَّ
وجــه التَّعيــني أم ال يلــزم عــىل وجــه التَّعيــني أو عىل أيِّ 
ــدت  ــٌف مهَّ ــه تكلُّ وجــٍه كان؟ أظــنُّ جزمــًا أنَّ هــذا كلَّ
، وهــو اســتحجاج ال  لــه العاطفــة دون النَّظــر العلمــيِّ
حجــج، وهــو افــراض ســهل عليــه االعــراض بعــدم 

ذلــك.
يــأيت بعــد ذلــك ممَّــا ذكرتــه الباحثــة يف اجلانــب الثَّالــث 
ــة،  ــل البالغ ــداًء أه ــب ابت ــذا اجلان ــيُّ هب ــُت: املعن قل
ــدروا  ــرًا وص ــويِّ كث ــث النَّب ــىل احلدي ــم وردوا ع وه

منــه. 
ــة  ــة عــن شــواهد النَّحــو واملعاب ــه الباحث ــا مــا ذكرت أمَّ
ــن  ــُل، فم ــن قب ــك م ــا، وكذل ــا هن ــا هب ــي وصمته ت الَّ
ــا ال حتمــل معنــى/  ــا مصنوعــة/ أنَّ أوصافهــا هلــا: أنَّ
ــة/  واي ــة الرِّ ــكة/ خمتلف ــر متامس ــة/ غ ــة اللغ متهافت
مســألة  1430هـــ،  )العمــوش،  القائــل.  جمهولــة 
احتجــاج النُّحــاة: 22(، وذكــرت يف وصفهــا: بعضها، 
ــه جتــنٍّ وبعــٌد عــن  وبعضهــا، وبعضهــا، ...= هــذا كلُّ
ــة، وفــوق ذلــك هــو خــذالن لفــظ  احلقيقــة واملصداقيَّ

ــة.  ــن الباحث م
كلمــة  وتكــرار  متواليــة،  األمــور  هلــذه  ذكرهــا 
ــن  ــا م ــا هل ــا م ــٍص هل ــٍة وتنقُّ ــع كلِّ مذمَّ ــا( م )بعضه

ــنيع  ــر والتَّش ــي للتَّكث ــى! فه ــِز معن ــٍد ورم ــِة قص دالل
ــة  ــن املالم ــان م وغ رة، والزَّ ــرَّ ــاض املك ــرة األبع بكث
ــر  ــة، غ ــر البعضيَّ ــر بذك ــة بالتَّعذي ــك واملوارب يف ذل
ــرت  ــو ذك ــون كالًّ، ول ــض يك ــع البع ــض م أنَّ البع
ــات بالعطــف  ــمَّ ســاقت املذمَّ ة واحــدة، ُث بعضهــا مــرَّ
بــال تكــرار لكلمــة البعــض هلــان الــكالم قليــاًل عــىل 

ــه. جتنِّي
ــة أنَّ شــواهد النَّحــو طافحــة  ويفهــم مــن كالم الباحث
ــامت الغالبــة فيهــا، وهــذا خــالف  بذلــك أو هــذه السِّ
ــاهد املصنــوع  حيــح مــن حاهلــا، وبخصــوص الشَّ الصَّ
ــام  ــان ومثله ــام مصنوع ــان أنَّ ــت أو بيت ــر بي ــد ُذِك فق
ك فيــه مــن  فحســب؛ فقــارن ذلــك بــام مل يتشــكَّ
تــي تصــل )1500(  ــة الَّ ة النَّحويَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ الشَّ
ــعر، فــال حيكــم بواحــد أو اثنــني  بيــٍت وتزيــد مــن الشِّ
ــليمًة.   ــواهَد س ــه ش ــٍف ونصيف ــىل أل ــام ع ــون فيه مطع
ــٍة  ــن باحث ــول م ــذا الق ــدر ه ــب أن يص ــن العج وم
ــة،  ــتاذٍة أكاديميَّ ــن أس ــل م ــو، ب ــة يف النَّح ص متخصِّ
ــًا إنَّ يف  ــو قطع ــواهد النَّح ــن ش ــا ع ــك منه ــون ذل يك
ــه،  ــًة عن ــو أو غفل ــول النَّح ــا ألص ــاالً منه ــك إغف ذل
أو إخــالالً بدركــه أو خلــاًل يف ضبطــه، وإالَّ فمــن 
أنَّ اجلهالــة  النَّحــو وفقههــا علــم  عــرف أصــول 
ــصِّ  ــة ال تــرُّ االستشــهاد بالنَّ واي د الرِّ بالقائــل وتعــدُّ
اوي  وال تقــدح وال تطعــن فيــه مــا دام أنَّ القائــل والــرَّ
ــاج  ــرص االحتج ــن ع ــح م ــريبٌّ رصي ــل ع ــه أو النَّاق ل
ه علــامء العربيَّــة ألهــل املــدر والوبــر الَّذيــن  ــذي حــدَّ الَّ

ــة. ــم اللغ ــذ عنه تؤخ
ــة  ــت اللغ ــول بتهاف ــو الق ــر ه ــٌب آخ ــك عج وكذل
ــك  ــي ذل ــني فف ــواهد النَّحويِّ ــك يف ش ــدم التَّامس وع
ــن  ــك ع ــال ذل ــف يق ــة؛ إذ كي نع ــر بالصَّ ــاٌل آخ إغف
كالم أهــل االحتجــاج مــن العــرب اخلُلَّــص األقحــاح 
يف عرصهــم وِمرصهــم، مثــل هــذا القــول ُيعلــم بغفلــة 
ــه يــدلُّ  قائلــه قبــل اســتصابة ذمِّ املقــول فيــه، وذلــك أنَّ
ــه يف  ــد قائل ــل عن ــىل خل ــابقه- ع ــلفُت كس ــام أس -ك
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ــني، وفيــه ســهٌو  َدْرِك أصــول االستشــهاد عنــد النَّحويِّ
ــْن ُيستشــهد بلغتهــم، وفــوق ذلــك هــو كالم  عمَّ
ــٍة،  ــه بأمثل ــٍة وال تبيان ــوق أدلَّ ــال س ــاالً ب ــٌل إرس مرس
ــراض  ــن االع ــه م ــني حتمي ــكالم براه ــٍة لل وال إحاط
ــل  ــال دلي ــوى ب ــاًل ودع ــكالم مرس ــا دام ال ــه، وم علي

ــه. ــلَّم ب ــر مس فغ
ــام  ــس في ــق اخلام ــذا التَّعلي ــظ هب ــذا امللح ــم ه وأختت
بالبالغــة وأن  يمتــاز  أنَّ احلديــث  الباحثــة  ذكرتــه 
ــض  ــوط بع ــل هب ــامذج يف مقاب ــىل النَّ ــن أع ــه م نامذج
ــي ال  ت ــة، والَّ كيك ــة، والرَّ ــة املصنوع ــواهد النَّحويَّ الشَّ

ــى.  ــل معن حتم

ر=  ــوَّ ــراب تص ــكاٌل واضط ــه إش ــه في ــا ذكرت ــول: م أق
ــره  ــىل ظاه ــة ع ــواهد املصنوع ــا للشَّ ــك أنَّ ذكره ذل
ــذي  ــواهد ال تصنــع، والَّ فيــه اضطــراب؛ ألنَّ الشَّ
ــواهد= إذ  ى ش ــمَّ ــٍذ ال تس ــة وحينئ ــي األمثل ــع ه ُيصن
ــذي تصنعهــا! ويبــدو  ى شــاهدًا وأنــت الَّ كيــف تســمَّ
ــك  ــد بذل ــة وتري ــواهد النَّحويَّ ــق الشَّ ــة تطل أنَّ الباحث
ــكأنَّ  ــة، ف ــر احلديثيَّ ــة غ ة والنَّثريَّ ــعريِّ ــواهد الشِّ الشَّ
ــا، وهــذا مشــكل  ــة تــراه ذمًّ وصفهــا هلــا بالنَّحويَّ
ــة  ــا بالنَّحويَّ ــا هل ــه؛ ألنَّ وصفه ــا تعني ــًا! وال أظنُّه أيض
ــة  هــي نســبة إىل النَّحــو، وهــي ذكــرت مــن قبــُل أمهيَّ
ــواهد  النَّحــو للفقيــه، فــكان املنبغــى أنَّ يقــال الشَّ
ــة اآليــات  ــواهد النَّحويَّ ــه يدخــل يف الشَّ ة، ألنَّ ــعريَّ الشِّ
ــهد  ــي استش ت ــث الَّ ــة، واألحادي ــواهد نحويَّ ــي ش فه
ــة، فالقــول  ــن مالــك هــي أيضــًا شــواهد نحويَّ هبــا اب
تــي  كيــك والَّ ــة فيهــا املصنــوع والرَّ ــواهد النَّحويَّ إنَّ الشَّ
ال حتمــل معنــى هــو قــول غــر دقيــٍق ومشــكل، 
ــا- أن  ــة ومقصوده ــب رأي الباحث ــواب -حس والصَّ
ــر  ــة غ ــواهد النَّثريَّ ة أو الشَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ ــال: الشَّ يق
ــة  ــواهد النَّحويَّ ــال الشَّ ــث، وال يق ــات واألحادي اآلي

ــالق. باإلط
ــث  ــىل األحادي ــاء ع ــل الثَّن ــن أج ــزم م ــُت: ال يل قل

ــتوجب  ــا، وال يس ــا وبالغته ــان فصاحته ــة وبي النَّبويَّ
وجــوب  إىل  عــوُة  والدَّ اهلل  رســول  حديــث  حــبُّ 
ــص مــن شــواهده،  ــه= ذمَّ النَّحــو والتنقُّ االستشــهاد ب
وال  واجبــًا  وال  ملزومــًا  وال  الزمــًا  ذلــك  فليــس 
فقــال:  املناكفــة  أراد  مناكفــًا  َأنَّ  ولــو  مســتوَجبًا، 
واحلســن،  حيــح،  الصَّ فيهــا  األحاديــث  كذلــك 
؛ ألنَّ  عيــف، واملوضــوع، لــكان لقولِــِه حمــالًّ والضَّ
الباحثــة ملَّــا وصفــت احلديــث بالبالغــة مل تذكــر 
عــف أو  ــة أو احلســن أو الضَّ حَّ عــن احلديــث الصَّ
ــة، فكالمهــا حمتمــل  حَّ الوضــع، فلــم تشــرط لــه الصَّ
ــذ  ــدار وُتؤخ ــور ُت ــنَّ األم ــا، لك ــاف كلِّه ــذه األوص هل
بمنهجيَّــة ال بمناكفــة وبموضوعيَّــة ال بعاطفــة، وذلــك 
؛ فالعلميَّــة جتعــل الباحــث  ــدق طلبــًا للحــقِّ نطقــًا بالصِّ
ال حييــد عــن موطــن النِّقــاش، وال ينــزع إىل بــرٍّ ليــس 

ــره. ــس بح ــٍر لي ه، وال إىل بح ــرَّ ب

ــنَّة حموســبة  خامســًا: ممَّــا ذكرتــه الباحثــة أنَّ دواوين السُّ
ــق  ــام يتعلَّ ــمَّ قالــت بعــُد: "وفي ــا، ُث وخمدومــة إلكرونيًّ
ــوش، 1430هـــ،  ــى ..." )العم ــظ واملعن ــألة اللف بمس
ــا معاجلــة  مســألة احتجــاج النُّحــاة: 73(، فذكــرت أنَّ

عنــد أهــل احلديــث. 

ــن  ــاه م ــاه وَلِقنَّ ــا أخذن ٌر وممَّ ــرِّ ــو متق ــا ه ــب: ممَّ تعقي
أســاتذتنا، أنَّ لــكلِّ علــٍم وفــنٍّ مصطلحاتــه، ال خيلــط 
ــة  ــرت الباحث ــة ذك ــرت الباحث ــاًل ذك ــا مث ــا، وهن بينه
أديبٌّ  مصطلــح  واملعنــى( وهــو  )اللفــظ  مصطلــح 
ــى،  ــة باملعن واي ــون: الرِّ ــث يقول ــل احلدي ، وأه ــديٌّ نق
ــيب  ــًا أنَّ احلواس ــه أيض ــا ذكرت ــظ، وممَّ ــط اللف وضب
تبــنيِّ حالــة احلديــث تقويــًة وضعفــًا، وهــذا كســابقه، 
فهــي تعنــي بتبيــني حالــه؛ أي: احلكــم عليــه، وبالتَّقوية 
ــة واحلســن  حَّ عــف؛ أي: احلكــم عليــه بالصَّ والضَّ

والتَّضعيــف. 
وبعــُد كأينَّ بالباحثــة د. العمــوش تــردُّ هبــذا عــىل 
أي أنَّ مــا ذكرتــه  ائــع وأيب حيَّــان، والــرَّ ســبَبي ابــن الضَّ
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ل اخلامتــة كاٍف يف معرفــة رأهيــا يف املســألة،  ــة أوَّ الباحث
فإعــادة ذكــره ههنــا يف ذيــل اخلامتــة تكــرار بــال عائــدة، 
ــن  ــام م ــاب عنه ــد أج ــان فق ــببان املطروح ــا السَّ وأمَّ
مامينــيُّ )ت 827 هـــ( يف كتابــه )انظــر: تعليق  قبــُل الدَّ
يِّــب  الفرائــد، 1425هـــ: 4/ 241- 243(، وابــن الطَّ
ــراح،  ــر: االق ــه )انظ ــاسُّ )ت 1170هـــ( يف كتاَبي الف
وايــة،  الرِّ َوحتريــر   ،525  -446  /1 1428هـــ: 
1403هـــ: 96- 101( بــام ال مزيــد عليــه، لكــن 
ــدم  ــبب ع ــن س ــة ع ــة اإلجاب ــىل الباحث ــب ع كان جي
ــضَّ  ــب غ ــث، ال أن تطل ــني باحلدي م ــاج املتقدِّ احتج
النَّظــر عــن ســبب ذلــك؛ ألنَّ ذلــك هــو مثــار املشــكلة 

ــئها.    ــؤها ومنِش ــو منَش ــر، فه ــة األك ــبب القضيَّ وس

بمناهــج  يتعلَّــق  فيــام  الباحثــة  ذكــرت  سادســًا: 
امُلحَدثــني أنَّ دوافــع املحَدثــني للكتابــة يف هــذه القضيَّــة 
ــث  ــىل حدي ــرة ع ــا الغ ــرت منه ــدة، وذك ــًا واح تقريب
ــع  ــن واق ــم م ــدروا يف معاجلاهت ــم ص ــول اهلل، وأنَّ رس

ــث.  ــاج باحلدي ــألة االحتج ــن مس ــاع ع ف الدِّ

تعقيــب: هــذا الــكالم مشــكٌل مــع أنَّ ظاهــره حســٌن 
ــاٍم،  يــف موضــع اهتِّ ــٌم أنَّ احلديــث الشَّ ــه ُمفِه غــر أنَّ
ــم  ــس عنده ــاج لي ــن االحتج ــني م ــامء املانع وأنَّ العل
ــام  ــم أهــل لالهتِّ غــرة عــىل حديــث رســول اهلل، وأنَّ
ــن  ــني م ــن النَّحويِّ ــون م م ــة، واملتقدِّ يان ــِن بالدِّ والطَّع
ذلــك بــرءاء، فهــم أهــل ديانــة ناصحــة وصيانــة 
واضحــة وهــم ذوو علــٍم وتقــًى، وال ينقــي عجبــك 
ــاج  ــن االحتج ــوا م ــا امتنع ــني م م ــت أنَّ املتقدِّ إذا علم
باحلديــث إالَّ صيانــة حلديــث رســول اهلل وغــرة عليــه، 
ــايبُّ )ت  ــويُّ اخلطَّ ــه اللغ ث الفقي ــدِّ ــام املح ــال اإلم ق
ــم  ــدي العج ــه أي ــث تناقلت ــظ احلدي 388هـــ(: "إنَّ لف
بــت بــه األلســن اللكــن  ــى فشــا فيــه اللحــن، وتلعَّ حتَّ
فــوا بعضــه عــن مواضعــه، ومــا هــذه ســبيله  حتَّــى حرَّ
ثــني مل  فــال حيتــجُّ بــه بألفاظــه املخالفــة؛ ألنَّ املحدِّ
ــل  ــجَّ هبــا ب ــى حيت ينقلــوا احلديــث لضبــط ألفاظــه حتَّ

ملعانيــه، وهلــذا أجــازوا نقــل احلديــث باملعنــى، وهلــذا 
قــد ختتلــف ألفــاظ احلديــث الواحــد اختالفــًا كثــرًا". 
ة )و س ط(: 391( =  ــادَّ : م ــيِّ ــر للفيُّوم ــاح املن )املصب
ائــع وأيب حيَّــان. ث قبــل ابــن الضَّ هــذا قــول إمــام حمــدِّ
ــة،  ــم صــدروا ...إلــخ ففيهــا عــدم دقَّ ــا مقولــة: إنَّ أمَّ
ــة  ــني للقضيَّ ارس ــال: إنَّ كلَّ الدَّ ــي أن يق ــة تقت ق والدِّ
ــق  ــن فري ــم م ــن جلُّه ــن املعارصي ــا م ــني فيه والباحث
ــم:  ــة منه ــوى قلِّ ــث س ــهاد باحلدي ــن لالستش زي املجوِّ
ــد خــر احللــواينِّ انظــر كتابــه: )أصــول النَّحــو  د. حممَّ
ثالثيَّــة  فالقضيَّــة   ،)50  -49 1981م:   ، العــريبِّ

ــطون. زون، ومتوسِّ ــوِّ ــون، وجم ــراف: مانع األط
ثت  وقــد أشــارت الباحثــة إىل مناهــج املعارصيــن وحتدَّ

افــع؟ عــن دافعهــم، فــام عالقــة ذكــر املناهــج بالدَّ

ــن  ــوالت اب ــا مق ــا جتاوزن ن ــة أنَّ ــرت الباحث ــابعًا: ذك س
745هـــ(،  )ت  حيَّــان  وأيب  680هـــ(  )ت  ائــع  الضَّ
ــل  ــذي جع ــبب الَّ ــن السَّ ــر ع ــضَّ النَّظ ــت أن نغ وطلب
ــون أو حيجمــون عــن االستشــهاد  النَّحــاة األوائــل يقلُّ

ــف. ي ــث الشَّ باحلدي

ــن  ــه َم ــبق إلي ــد س ــببني ق ــن السَّ ــة ع ــب: اإلجاب تعقي
مامينــيِّ )ت 827 هـــ( فــال  يــن الدَّ م مثــل بــدر الدِّ تقــدَّ
ــببان غــَر  معنــى لقوهلــا: )جتاوزنــا(، وإذا كان السَّ
م عــىل عرصنــا  وجيهــني، وقــد أجــاب عنهــام َمــن تقــدَّ
ــبب احلقيقــيَّ لإلقــالل أو  هــذا، فبقــي إذن أن نجــد السَّ
لإلحجــام مــن االحتجــاج باحلديــث وهــذا مــا يفرضه 
ــرف  ــضِّ الطَّ ــوَة إىل غ ع ــس الدَّ ، ولي ــيُّ ــث العلم البح
ــج  ــن املنه ــك م ــس ذل ــك، فلي ــن ذل ــر ع ــاد النَّظ وإبع
العلمــيِّ يف يشٍء؛ فخفــاء أمــٍر مــا هــو عقــدة املشــكلة 
ــر البحــث  تــي توجــب توفُّ ــؤال، وهــي الَّ ومنقــدح السُّ
عليــه ملعرفــة ســبب ذلــك، والوصــول إىل حــلٍّ لتلــك 

العقــدة.
زيــن لالحتجــاج  ــا طلــب َغــضِّ النَّظــر ووســم املجوِّ أمَّ
ــرة عــىل  ــأنَّ فعَلهــم ذلــك غ ــن ب ــني املعارصي والباحث
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، ال  ــائيٌّ ــيٌّ إنش ــو كالم وعظ ــول اهلل، فه ــث رس حدي
ُيســلك يف مســالك البحــث العلمــيِّ وال ينســلك، كــام 
أنَّ فيــه إيــامًء بإســقاط هُتَــِم عــدم الغــرة عــىل املخالفني 

هلــم.
ــد  ــي تري ــة فه ــول الباحث ــراب يف ق ــر االضط ــد ظه وق
ــأنَّ ســبب  ــق ب ــبب، وهــي تتعلَّ غــضَّ النَّظــر عــن السَّ
ارســني هلــذه القضيَّــة الغــرة عــىل أحاديــث رســول  الدَّ
ــات  ــع دراس ــذمِّ مجي ــا ب ــت بحثه ــة، وختم يف اهلل الشَّ
ر عن  املحَدثــني، وهــذا يــدلُّ عــىل استشــكال يف التَّصــوُّ
دِّ  ة الرَّ مــني مــن االحتجــاج مــع قــوَّ ســبب امتنــاع املتقدَّ
ــم  ــني أنَّ ــت ب ــا وقع ــدو أنَّ ــني، فيب ــج املانع ــىل حج ع
ــت  ــك؛ فكان ــزم بذل ــوا ومل جت ــم قلَّل ــني أنَّ ــوا وب امتنع
ــات  راس ــر وذمِّ الدِّ ــضِّ النَّظ ــت إىل غ ــني، فدع ــني ب ب
احلديثــة للقضيَّــة مــع مــدح دافعهــم فــكان ذلــك مــدار 

ر. ــوُّ ش التَّص ــوُّ ــراب وتش االضط

ــا  ثامنــًا: وصمــت الباحثــة دراســات املْحَدثــني أنَّ
ــد،  ــأِت بجدي ــٍة، ومل ت ــورة مزعج ــها بص رت نفس ــرَّ ك
وبقيــت تــراوح يف مكانــا، ومل ختــرج مــن رشنقــة 

مقــوالت القدامــى وتعليالهتــم.

راســات هبذه  تعقيــب: هــذا عجــٌب إن كانــت تلــك الدِّ
ــًا وتكلَّفــت قراءهتــا  ــَم أقامــت عليهــا بحث املســاءة، فِل
ــة ال  ــات مزعج ــىل دراس ــه، ع ــا وكتابت ــن بحثه وتدوي
جديــد فيهــا وال مفيــد، وقــد ذكــرت أنَّ دافعهــم هــو 
ــدروا يف  ــد ص ــول اهلل، وق ــث رس ــىل حدي ــرة ع الغ
ــن  ــاع ع ف ــع الدِّ ــن موق ــألة م ــم للمس ــم معاجلاهت معظ
عــوة إىل االحتجــاج  مســألة االحتجــاج باحلديــث، والدَّ

أي. ــرَّ ــه، وهــي قــد أخــذت هبــذا ال ب

ــد  ــع، ولق ــىل اجلمي ــاًم ع ــذا تعمي ــر أنَّ يف ه ــٌر آخ وأم
ــاوة  ــيِّ وأد. قب ــىل أد. احلديث ــها ع ــة نفس ــت الباحث عاب
ــمول وآخذهتــم بتهمــة التَّعميم،  عــدم االســتقراء والشُّ
وهــا هــي قــد وقعــت فيــام آخــذت غرهــا بــه وحلظتــه 
ــات  راس ــع الدَّ ــىل مجي ــا ع ــت هن ــد حكم ــم، فق عليه

بالنَّقــص واإلزعــاج والعجــز، وعــدم جمــاوزة مكانــا، 
ومــن غــر جديــد، وهــي مل تســتعرضها كلَّهــا ليســلَّم 
ــدم  ــا بع ــردَّ عليه ــدق، أو ي ــك إن ص ــم بذل ــا احلك هل

ــدق. ــذا إن مل يص ــا ه ــليم بحكمه التَّس

ــن  ــن ضم ــو م ــذا ه ــا ه ــر.. بحثه ــف األخ والعط
تــي وضعهــا امُلْحَدثــون املعــارصون،  راســات الَّ الدِّ
باإلزعــاج،  الوصــف  هــذا  عليــه  ينطبــق  فهــل 
والتَّكــرار، وعــدم اجلديــد، وبعــدم اخلــروج مــن 
ــم  ــم وتعليالهت ــم ومعاجلاهت ــى ورشنقته ــة القدام مقول

ــد؟ ــاءت بجدي ــد ج ــي ق أم ه

ــبب المتنــاع  تاســعًا: أقــول: مل جُتــب الباحثــة عــن السَّ
مــني مــن االحتجــاج باحلديــث النَّبــويِّ يف النَّحو،  املتقدِّ
ــني ســيبويه  ــس ســببًا لعــدم رفــع إمــام النَّحويِّ ومل تتلمَّ
ــاقها  ــد س ــه، فهــو ق ــا يف كتاب ــي أورده ت ــث الَّ لألحادي

وأوردهــا مــورد كالم العــرب.

ــاج  ــن االحتج ــاة م ــف النُّح ــاب: )موق ــام: الكت ثانيه
ــف(.  ي ــث الشَّ باحلدي

الوصف والعرض.
ــيِّ  ــة احلديث ــورة: خدجي كت ــتاذة الدُّ ــاب لألس ــو كت ه
)ت 1439هـــ( رمحهــا اهلل، والكتــاب مــن منشــورات 
ــام  ــة الع ــة العراقيَّ ــالم باجلمهوريَّ ــة واإلع وزارة الثَّقاف
1401هـــ= 1981م، وجــاء يف زهــاء )445( صفحٍة، 
ــط قياســه: )17×25( ســم،  وهــو مــن القطــع املتوسِّ
وهــو كتــاب كثيــف الطَّباعــة مضغــوط فأســطره )29( 
مــة وأربعــة فصــوٍل،  ــمته إىل مقدِّ ســطرًا، وقــد قسَّ
ليــس حتتهــا مباحــث وال مطالــب، هــذه بِنيــة الكتــاب 

ــو اآليت: ــا ه ــل فعرضه ــد التَّفصي ــا عن ــاالً، وأمَّ إمج

مة: جاءت يف )7( صفحات.	  املقدِّ
 اســتعرضت فيهــا أد. احلديثــي تأريــخ االحتجــاج 
ــه  ــرت أنَّ ــه، وذك ــاج ب د يف االحتج دُّ ــرَّ ــث، وال باحلدي
ل  بــدأ إيــراد احلديــث عنــد النَّحويِّــني قليــاًل يف أوَّ
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ف  د بــأنَّ ِعلَمــي النَّحــو والــرصَّ دُّ األمــر، وعلَّلــت الــرَّ
ــول  ــكام واألص ــد واألح ــع القواع ــدان يف وض يعتم
ــذا  ــب وه كي ــل الرَّ ــامت قب ــرف الكل ــط أح ــىل ضب ع

ــو. ــو النَّح ــب وه كي ــد الرَّ ف، وبع ــرصَّ ــو ال ه
د،  وفيهــا ذكــرت أنَّ ســيبويه بــدأ بــه قليــاًل، وكــذا املــرِّ
ــٍك  ــن مال ــهييُّ واب ــاء السُّ ــد إىل أن ج ــتمرَّ يتزاي واس
ــك  ــا إىل ذل ــث، فنبَّه ــاج باحلدي ــن االحتج ــرا م فأكث
ــأنَّ ذلــك  ــان فاعرضــا ذلــك ب ــا حيَّ ــع وأب ائ ــن الضَّ اب
ــبب املانــع هلــم  مــني، وأنَّ السَّ ليــس عليــه عمــل املتقدِّ
مــن ذلــك يعــود إىل روايــة احلديــث باملعنــى، وروايــة 
ــة مــن  ث عــن القضيَّ األعاجــم، ثــم َذَكــَرت مــن حتــدَّ
املعارصيــن باحثــني وأســاتذة جامعــات، وَمــن درســها 

ــة. ــائل جامعيَّ رس
وذكــرت أنَّ كتاهبــا هــذا جــاء مشــاركًة منهــا بمناســبة 
ــريِّ يف  ــش اهلج ــس ع ــرن اخلام ــدء الق ــال بب االحتف

ــراق.  ــا الع بلده
وقد بنت كتاهبا عىل أربعة فصوٍل كباٍر هي:

ل: )مذاهب االحتجاج(.  الفصل األوَّ
ــي، 1981م:  ــر: احلديث ــة. )انظ ــاء يف )17( صفح ج
13- 29(. وفيــه الــكالم عــىل احلديــث تعريفــه، 
ومكانتــه يف الفصاحــة، ومنزلتــه يف البالغــة، وأشــارت 
مانيَّــة واملكانيَّــة ألهــل  أد. احلديثــي إىل احلــدود الزَّ
ــع  ائ ــن الضَّ ــباب اب ــاقت أس ــة، وس ــاج باللغ االحتج
َأنَّ  أي:  األوائــل؛  احتجــاج  عــدم  يف  حيَّــان  وأيب 
مــت ظــلَّ مطبقــًا عــىل حكــم االحتجــاج باحلديث  الصَّ
ــل  ع املنــع وعلَّ ائــع ورشَّ يف النَّحــو إىل أن جــاء ابــن الضَّ
ــان ونــشه،  لــه، وأوضحــه ِمــن بعــده تلميــذه أبــو حيَّ

ــث. ــك باحلدي ــن مال ــهاد اب ــه استش ــازع ب ون
ــة  ــني ثالث ــوا للنَّحويِّ ــني جعل ــرت أنَّ املصنِّف ــمَّ ذك  ُث
ــطني،  زيــن، ومتوسِّ مذاهــب يف القضيَّــة: مانعــني، وجموِّ
وحججــه،  أقوالــه  مذهــب  لــكلِّ  واســتعرضت 
عــىل  واعراضاهتــم  زيــن  املجوِّ أقــوال  وذكــرت 

أســباب املانعــني، ُثــمَّ ختمــت بالــكالم عــىل تصنيــف 
ديــن مــا بــني  ــطني أو املردِّ ــه مــن املتوسِّ ، وأنَّ ــيوطيِّ السُّ

ــطني. ــني واملتوسِّ املانع

 الفصل الثَّاين:) نحاة ما قبل االحتجاج(. 
)انظــر:  صفحــة   )160( بلغــت  صفحاتــه  عــدد 
ــي  ــه أد. احلديث ــي، 1981م: 31- 189(، بدأت احلديث
ــرت  ــمَّ ذك ــاٍز، ُث ــُل بإجي ــن قب ــه م ــبق قول ــا س ــر م بذك
آراء عــدد مــن األســاتذة والباحثــني العرصيِّــني يف 
القضيَّــة، فــأوردت رأي د. مهــدي املخزومــيِّ )ت 
ــان  ــا حيَّ ــه أب ــه لتصنيف ــم انتقدت ــا، ث 1413هـــ( فيه
ه أنَّ  ــدِّ ــك، ولع ــن مال ــاج كاب ــن لالحتج زي ــن املجوِّ م
ــوا باحلديــث، ورأت أنَّ هــذا خــالف  ــني مل حيتجُّ اللغويِّ

ــر. ــام تذك ــال ك ــع واحل الواق
ــه أرجــع فكــرة عــدم  ــد عيــد أنَّ ُثــمَّ ذكــرت عــن د. حممَّ
ــني باحلديــث باســتناده إىل خلــوِّ كتاب  احتجــاج النَّحويِّ
ــه كان  ســيبويه منهــا غــر حديــث واحــٍد أرجعــه إىل أنَّ
ــون إىل أن  ــذه النَّحويُّ ــردًا نف ــًا مطَّ ــم قانون ــك عنده ذل
جــاء ابــن خــروف وابــن مالــك، وذكــرت أد. احلديثي 
ــرب  ــه اضط ــان، وأنَّ ــع أيب حيَّ ــاق م ــدًا انس أنَّ د. عي
ة البــن  وناقــض نفســه حــني جعــل األوليَّــة مــرَّ

ــك. ــن مال ــرى الب ة أخ ــرَّ ــا م ــم جعله ــروف، ث خ
ــيد )ت  السَّ محــن  الرَّ متابعــة د. عبــد  ُثــمَّ ذكــرت 
ــف )ت 1426هـــ( أليب  ــوقي ضي 1420هـــ( ود. ش
ــان، والمــت د. عبــد املنعــم أمحــد عــىل مبالغتــه يف  حيَّ
ــدء  ــل ب ــأن جع ــابقَيه ب ــه لس ــرت خمالفت ــمَّ ذك ــك، ُث ذل
اجــيِّ تتابعيًّــا بــأيب عيٍّ  جَّ االستشــهاد كان مــن عهــد الزَّ
ــجريِّ  ، وابــن الشَّ خمــشيِّ ، وابــن جنَّــي، والزَّ الفــارسِّ
ــٍك،  ــن مال ــروف واب ــن خ ــة الب اي ــلِّمت الرَّ إىل أن ُس
ــان ليــس مــن املانعــني فحســب، بــل  وذكــر أنَّ أبــا حيَّ
ــع  ــاداة باملن ــع، وأنَّ املن ــن باملن ــني واملنادي ــن املطالب م
ــه مل يذكر  ائــع، ونقدْتــُه بأنَّ ســابقة أليب حيَّــان وابــن الضَّ
أحــدًا مــن املناديــن قبلهــام. وذكــرت أد. احلديثــي 
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ــاينِّ )ت 1417هـــ(  ــعيد األفغ ــتاذ: س ــكام األس احت
ــن  ــني م م ــاج املتقدِّ ــدم احتج ــال بع ــن ق ــول َم إىل ق
ل مــن احتــجَّ باحلديث. ــني، وأنَّ األندلســيِّني أوَّ النَّحويِّ
ــني  م ــب املتقدَّ ــت يف كت ــا بحث ــرت أنَّ ــذا ذك ــد ه  وبع
ة  عــدَّ الســتخراج  فيَّــة  والرصَّ ــة  والنَّحويَّ ــة  اللغويَّ
تــي ُأوِردت فيهــا والوقــوف عليهــا،  األحاديــث الَّ
ــد  ــث بع ــا األحادي ــأيت فيه ــة ت ــب اللغ ــرت أنَّ كت وذك
أركان  كثــرًة، وأنَّ األحاديــث ركــن مــن  اآليــات 
ــىل  ــا ع ــت يف حديثه ج ــامل، وعرَّ ــريبِّ الشَّ ــم الع املعج
ــا ثــروة ضخمــة غابــت  كتــب )غريــب احلديــث(، وأنَّ
عــن أصحــاب املعاجــم، وكــذا عاجــت بذكــر كتــب 
األبنيــة، فذكــرت كتــاب )تــاج املصــادر( للبيهقــيِّ أنَّ 

ــث. ــىل احلدي ــه ع ــامده كلَّ اعت
وأعــادت القــول يف اســتعراض آراء بعــض األســاتذة 
النَّحويِّــني،  بعــض  املعارصيــن يف دراســاهتم عــن 
أيب  عــن  ودراســته  ــامرائيُّ  السَّ فاضــل  د.  فمنهــم 
، وعــن  خمــشيَّ الــركات األنبــاريِّ واألخــرى عــن الزَّ
ــًا يف  ــامرائيِّ اضطراب ــد د. السَّ ــي، ورأت عن ــن جنَّ اب
ــمَّ  ــة االحتجــاج عنــد هــؤالء، ُث ــر قضيَّ أي يف تقري ــرَّ ال
نظــرت يف رأي د. عبــد الفتَّــاح شــلبي )ت 1422هـــ( 
ــد  ــذا د. أمح ، وك ــارسِّ ــيٍّ الف ــن أيب ع ــته ع يف دراس

اء. ــرَّ ــن الف ــته ع ــاريُّ يف دراس ــيُّ األنص مك
وبعــد هــذا رشعــت أد. احلديثــي يف ذكــر أوائــل 
ــوا باحلديــث النبــويَّ يف كتــب  ــني الَّذيــن احتجُّ النَّحويِّ

ــم: ــتقرهتا، وه ــي اس ف التَّ ــرصَّ ــو وال النَّح
ــث . 1 ــه )3( أحادي ــالء: َوَرَد ل ــن الع ــرو ب ــو عم أب

احتــجَّ هبــا، وســاقتها. )انظــر: حلديثــي، 1981م: 
.)42

ــجَّ . 2 ــث احت ــه )4( أحادي ــد: َوَرَد ل ــن أمح ــل ب اخللي
ــي،  ــر: حلديث ــا. )انظ ــع موارده ــا م ــا، وذكرهت هب

.)46 1981م: 
ســيبويه: ســاقت االختــالف يف ذلــك وجــودًا . 3

ــي، 1981م: 50- 78(  ــر: احلديث ــًا ، )انظ وعدم

ــار)1(،  ــاتذة الكب ــن األس ــدد م ــداد ع ــرت تع وذك
ــمَّ  ــٌة، ُث ــا ثالث ــث أنَّ َة األحادي ــدَّ ــاًل ع وأوردت نق
أصبحــت )5( أحاديــث عنــد األســتاذ: أمحــد 
ــه  ــن كتاب ــاًل م ــاخ )ت 1412هـــ( نق ــب النَّفَّ رات
ُثــمَّ رشعــت يف  )فهــارس شــواهد ســيبويه(، 
ــيبويه،  ــد س ــا بع ــن أورده ــث وم ــر األحادي ذك
ُثــمَّ  هبــا،  االستشــهاد  وجــه  يف  واالختــالف 
ــاب )4(  ــا للكت ــد مطالعته ــي بع زادت أد. احلديث
ــمَّ ســاقتها  ــدَّ آنفــًا، ُث أحاديــث فــوق مــا ُذكــر َوُع
ومــن احتــجَّ هبــا. )انظــر: احلديثــي، 1981م: 

.)78  -65
اللغــة . 4 يف  حديثــًا   )13( لــه  ذكــرت  اء:  الفــرَّ

.)84  -79 1981م:  احلديثــي،  )انظــر:  والنَّحــو. 
)انظــر: . 5 حديثــني.  لــه  ذكــرت  عبيــدة:  أبــو 

.)87  -86 1981م:  احلديثــي، 
ــدًا أورده. . 6 ــًا واح ــه حديث ــرت ل ــة: ذك ــن قتيب اب

.)88 1981م:  احلديثــي،  )انظــر: 
ــه أكثــر مــن االحتجاجــات . 7 د يف )الكامــل(: أنَّ املــرِّ

ــة،  ــة أو بالغيَّ ــة أو أدبيَّ ــا لغويَّ ــر أنَّ ــث غ باحلدي
ــة فهــي معــدودة. )انظــر:  فيَّ ــة والرصَّ ــا النَّحويَّ وأمَّ

ــي، 1981م: 88- 97(. احلديث
)انظــر: . 8 واحــد.  بحديــث  احتــجَّ  ــاج:  جَّ الزَّ

.)98 1981م:  احلديثــي، 
أحاديــث. . 9  )6( عنــده  ذكــرت  اج:  َّ الــرَّ ابــن 

.)108  -98 1981م:  احلديثــي،  )انظــر: 
ــا  ت )24( عالـــاًم نحويـًّ ت إىل أن عــدَّ وهكــذا اســتمرَّ
وأوردت   ، األنبــاريِّ الــركات  أبــو  آخرهــم  كان 
لــه )7( أحاديــث، وأنَّــه ردَّ روايــة حديــث واحــٍد 
ــرت  ــي، 1981م: 171- 179(، وذك ــر: احلديث )انظ
ــم  ــني، ث ــني أو للبرصيِّ ــواهد للكوفيِّ ــا ش ــه يورده َأنَّ
ــت  ــا عرض ــه أنَّ ــتعراض ل ــل باس ــذا الفص ــت ه ختم

)1( منهم: األستاذ: عيُّ النَّجدّي ناصف، ود.  أمحد أمحد بدوّي، ود. حسن عون، ود. شوقي 
ي. د عبيد، ود. عثامن فكِّ ضيف، ود. حممَّ
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ــهييِّ وابــن خــروف  لـــ)24( نحويـًّــا عاشــوا قبــل السُّ
ــة االحتجــاج  ــن مالــك، وهبــذا ردَّت القــول بأوليَّ واب
ــي، 1981م:  ــر: حلديث ــة )انظ ــؤالء الثَّالث ــث هب باحلدي
181(، ُثــمَّ أوردت نصــوص األحاديــث مــرودة 
رسدًا  )انظــر: احلديثــي، 1981م: 182- 189(، وقــد 
بلغــت )87( حديثــًا، وزادت بإيــراد أقــوال آل البيــت 
ة مــا أحصتــه منهــا )29( أثــرًا. حابــة فــكان عــدَّ والصَّ

ون.  الفصل الثَّالث: النُّحاة املحتجُّ
ــي، 1981م:  ــر: احلديث ــة )انظ ــو يف )175( صفح وه
ــل  ــذا الفص ــي يف ه ــت أد. احلديث 191- 365(، أبرم
ــم  حديثــًا عــن ثامنيــٍة مــن النَّحويِّــني، ذكــرت أنَّ
ــىل  ــهدت ع ــث، واستش ــاج باحلدي ــل االحتج ــن أه م
ــي  ت ــث الَّ ــم، وأوردت األحادي ــام ورد يف كتبه ــك ب ذل

ــم:  ــاقوها، وه س
ــهييُّ يف )األمــايل(: وقــد أوردت لــه )16( . 1 السُّ

حديثــًا، ُثــمَّ وصفتــه أنَّــه احتــجَّ بأحاديــث مل 
ــه كان يســتقري احلديــث النَّبــويَّ  ُيســبق إليهــا، وأنَّ
ــويُّ  ــصُّ النَّب ــا النَّ ــاز هب ــة يمت ــر نبويَّ ــره ظواه لذك
ــنَّة  ــل السُّ ــن أه ــح ع ــه ناف ــرت أنَّ ــف، وذك ي الشَّ
احلديثــي،  )انظــر:  عنهــم.  ودافــع  واجلامعــة 

.)212  -192 1981م: 
ــي . 2 ت ــث الَّ ــن األحادي ــه م ــاقت ل ــروف: س ــن خ اب

ــرت أنَّ )2(  ــث، ذك ــي )7( أحادي ــا وه ــجَّ هب احت
ــه، و)5(  مــني علي منهــا مســبوق إليهــام مــن املتقدِّ
ــاء  ــا ج ــىل م ــتدالل ع ــل واالس ــا للتَّمثي أوردمه
قياســًا، فلــم يســتدرك هبــا حكــاًم، ومل يبــِن عليهــا 

ــدة. ــدة جدي قاع
ــذي وصم ابــن خروف  ائــع الَّ بــت مــن ابــن الضَّ  وتعجَّ
االستشــهاد  مــن  فأكثــر  مــني؛  املتقدِّ بأنَّــه خالــف 
ــن هــذه القواعــد  ــرة؟ وأي ــن هــذه الكث باحلديــث! فأي
ــر:  ــني؟ )انظ ل ــني األوَّ ــىل النَّحويِّ ــتدركها ع ــي اس ت الَّ

.)217  -212 1981م:  احلديثــي، 

ــرت . 3 ــل( ذك ــه: )رشح املفصَّ ــش: يف كتاب ــن يعي اب
أنَّ احتجاجــه جــاء عــىل صورتــني: ورود احلديــث 
ــل، واألخــرى:  يف األصــل؛ أي: كتــاب املفصَّ
ت لــه  احتجاجــه هــو بنفســه دون األصــل، وعــدَّ
)19( حديثــًا، )14( حديثــًا منهــا ورد يف األصــل؛ 
ــل(. )انظــر:  خمــشيِّ )املفصَّ أي: يف كتــاب الزَّ

.)226  -217 1981م:  احلديثــي، 
ــافية، والكافيــة، . 4 ابــن احلاجــب: وكتبــه هــي: )الشَّ

ــل(، وســاقت  واألمــايل، واإليضــاح يف رشح املفصَّ
ــرت  ــة، وذك حاب ــن للصَّ ــث، وأثري ــه )6( أحادي ل
ــر:  ــدة. )انظ ــد جدي ــاء قواع ــه لبن ــجَّ ب ــه مل حيت أنَّ

احلديثــي، 1981م: 226- 233(.
ــلوبني: وكتابــه: )التَّوطئــة(، وســاقت لــه . 5 الشَّ

َأحاديــث عددهــا )4( أحاديــث، وَأثريــن. )انظــر: 
.)236  -233 1981م:  احلديثــي، 

ــف، . 6 ــع يف التَّرصي ــاه:) املمت ــور: وكتاب ــن عصف اب
ــث،  ــام بـــ)6( أحادي ــجَّ فيه ــد احت ب(، وق ــرَّ واملق
ثالثــة منهــا قــد احتــجَّ هبــا َمــن ســبقه، وثالثــة مل 
ــي،  ــر: حلديث ــه. )انظ ــن قبل ــا ممَّ ــٌد إليه ــبقه أح يس

.)238  -236 1981م: 
ــن . 7 ــان يطاع ــوالً أليب حيَّ ــك: أوردت نق ــن مال اب

فيهــا ابــن مالــك واحتجاجــه باحلديــث، ُثــمَّ 
لصحيــح  اليونينيَّــة  النُّســخة  ــة  قصَّ أوردت 
ــر:  ــٍك )انظ ــن مال ــىل اب ــا ع ــاريِّ وعرضه البخ
أنَّ  241(، وذكــرت  حلديثــي، 1981م: 239- 
كتابــه )شــواهد التَّوضيــح والتَّصحيــح ملشــكالت 
ــم  ــٍث، ث ــوى )247( حدي ــح( ح حي ــع الصَّ اجلام
ــه )شــواهد  ــًا يف غــر كتاب ــه )43( حديث ســاقت ل
التَّوضيــح(. )انظــر: حلديثــي، 1981م: 242- 

.)267
ــا كتابــه )شــواهد التَّوضيح( فــأوردت منهــا )133(   أمَّ
حديــٍث، قــد أوردهــا ابــن مالــٍك يبــنيِّ فيهــا مــا مل جيزه 
ــابقون لعــدم اطِّالعهــم عــىل احلديــث،  ن السَّ النَّحويــوُّ
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ــاليب،  ــوا أس ــك منع ــا لذل ــا ورد فيه ــوا م ــا عرف وم
وردت يف األحاديــث هــذه. )انظــر: حلديثــي، 1981م: 

.)305 -267
ــا  وعاجلــت طرائــق استشــهاد ابــن مالــٍك هبــا إمِّ
ــا  ه ــًا خيرجِّ ــة، وحين ــة قليل ــىل لغ ــا ع ــا أنَّ ــدًا وإمَّ تقعي
ــا  ــا أو برصيًّ ــني كوفيًّ ــن النَّحويِّ ــٍق م ــب فري ــىل مذه ع
ــق  ــرض طرائ ــهبت يف ع ــًا، وأس ــًا قياس ــامعًا وحين س
احتجاجــه واســتدالله باألحاديــث. )انظــر: احلديثــي، 

.)317  -306 1981م: 
ــوم . 8 ــف يف عل ــه ذو توالي ــرت أنَّ ــان: ذك ــو حيَّ أب

ة يف القــراءات، واحلديــث، والتَّفســر، واللغــة  ِعــدَّ
وذكــرت  العربيَّــة،  غــر  واللغــات  واألدب، 
ف تكــون عــىل  فاتــه يف النَّحــو والــرصَّ أنَّ مؤلَّ
صورتــني: رشوح لكتــٍب ليســت لــه، وُكُتــٍب هــو 

ــا. فه َألَّ
ــث  ــان باحلدي ــة أيب حيَّ ــىل عناي ــكالم ع ــت بال وأجال
ــج  ــه: )منه ــن كتب ــني م ــرت اثن ــه، وذك ــف في والتَّألي
مالــك(،  ابــن  ألفيَّــة  عــىل  الــكالم  يف  ــالك  السَّ
دت  ب مــن لســان العــرب(، وعــدَّ و)ارتشــاف الــرَّ
تــي أوردهــا فيهــام وذكرهتــا وكانــت  األَحاديــث الَّ
)62( حديثــًا، وختمــت أنَّ أبــا حيَّــان قــد شــارك ابــن 
مالــك يف بعــض األحاديــث املــوردة يف كتبهــام غــر أنَّ 
ــد  ــٍث جي ــأيِّ حدي ــجُّ ب ــٍك حيت ــن مال ــالف أنَّ اب االخت
ــن  ــون م م ــه املتقدِّ ــا وضع ــًا مل ــدًا خمالف ــيئًا جدي ــه ش في
ــدة  ــد جدي ــه قواع ــي علي ــكام، ويبن ــد واألح القواع
)انظــر:  مــني.  املتقدِّ عــىل  اســتدراكيَّة  وأحكامــًا 

.)365  -317 1981م:  احلديثــي، 

ابع: أيصحُّ االحتجاج باحلديث؟ 	  الفصل الرَّ
وهــو يف )56( صفحــة )انظــر: احلديثــي، 1981م: 
ــل  ــذا الفص ــي ه ــتفتحت أد. احلديث 367- 422(، اس
وايــة باملعنــى،  بذكــر حجــج املانعــني؛ وهــي: الرِّ
ــمَّ  ــم، ُث واة أعاج ــرُّ ــث ألنَّ ال ــن باحلدي ــوع اللح ووق

تــني، وذكــرت املناقشــة  رشعــت يف بســط هاتــني احلجَّ
ــه  ــل في ــا قي ــاقت م ل، وس ــبب األوَّ ــدأت بالسَّ ــام، فب هل
ــمَّ  ــم، ُث ــاقت أقواهل ــطني، وس ــني واملتوسِّ ــد املانع عن
زيــن، وكالم املحدثــني يف ذلــك.  أوردت ردود املجوِّ

)انظــر: احلديثــي، 1981م: 373-367(.
ــم  جــت عــىل أقــوال املعارصيــن مــن الباحثــني أنَّ وعرَّ
ــة املانعــني،  مــني يف ردِّهــم عــىل حجَّ روا مقالــة املتقدِّ كــرَّ
اوي، واألســتاذ: ســعيد  ــرَّ مــن مثــل: األســتاذ: طــه ال
ــار علــوان، وختمــت  ــد اجلبَّ ــور: عب كت ، والدُّ األفغــاينِّ
ــق  ــني وإن كان واف ــر حس ــد اخل ــيخ: حممَّ ــول الشَّ بق
ــى  ــة باملعن واي ــظ وَأنَّ الرِّ واة باللف ــرُّ ف ال ــرصُّ ــىل ت ع
ــر:  ــث. )انظ ــاج باحلدي ــرى االحتج ــه ي ــر أنَّ وارده غ

احلديثــي، 1981م: 381-373(.
ــاين:  ــالل الثَّ ــة االعت ــة الثَّاني ــىل احلجَّ ــت ع ج ــمَّ عرَّ ُث
ــم،  ــه أعاج ــأنَّ يف روات ــث ب ــن يف احلدي ــوع اللح وق
وعرضــت القــول وحجتَّــه، وذكــرت أوائــل َمــْن 
ـف فيــه، وذكــرت نــامذج مــن التَّصحيــف يف  َصنَـّ
وقصــص  الُكُتــب،  هــذه  يف  ورد  ــذي  الَّ احلديــث 
ــراء وذوي  ــامء واألم ــاة والعل ــن القض ــني م حفيِّ للصُّ
ــاطبيِّ  ــل الشَّ ــطني مث ــمَّ أوردت رأي املتوسِّ ــات، ُث اهليئ
الطَّيِّــب  ابــن  اعــراض  وذكــرت  هـــ(،   790 )ت 

ــة. ــذه احلجَّ ــاسِّ )ت 1170هـــ( ه الف
ــاج  ــزي االحتج ــن جمي ــًا كالم املعارصي ــاقت أيض وس
ــان  ــتشق: يوه اوي، واملس ــرَّ ــه ال ــتاذ: ط ــل األس مث
مســألة  يف  بســطًا  للمســتشقني  وســاقت  فــك، 
اللحــن،  مــن  األحاديــث  ســالمة  عــىل  احلــرص 
ــمَّ ذكــرت أد.  وأوردت قصصــًا وروايــات يف ذلــك، ُث
احلديثــي رأي د. مهــدي املخزومــيِّ يف ذلــك، وأوردت 
 ، ــد عيــد، واألُســتاذ: ســعيد األفغــاينُّ مثلــه رأي د. حممَّ
ــن  ــض م ــىل النَّقي ــوان، وع ــار عل ــد اجلبَّ ــذا د. عب وك
ــني  ــن املانع ــكان م ــواينُّ ف ــر احلل ــد خ ــؤالء د. حممَّ ه
مــن االحتجــاج باحلديــث، وأوردت أد. احلديثــي رأيــه 
ــر  ــد خ ــيخ حممَّ ــرأي الشَّ ــت ب ــمَّ ختم ــك، ُث يف ذل
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ــة ويراهــا غــر صحيحــة  ــذي يــردُّ هــذه احلجَّ حســني الَّ
ويــرى اللحــن يف احلديــث نــادر أو قليــل، وبعضــه فيــه 
ــذي كشــفه ابــن مالــٍك  نظــر إذ لــه وجــه يف العربيَّــة كالَّ
ــر:  ــح(. )انظ ــح والتَّصحي ــواهد التَّوضي ــه )ش يف كتاب

.)399 احلديثــي، 1981م: 382- 
ــوا  ــني مل يمتنع ــي النَّحويِّ م ــي أنَّ متقدِّ ورأت أد. احلديث
مــن االحتجــاج باحلديــث، وإنَّــام ذلــك قليــل عندهــم، 
مل  عندهــم  باحلديــث  االحتجــاج  قلَّــه  يف  والعلَّــة 
ــل  ــرون يف تعلي ــف املتأخ ــذا اختل ــا، ول ــوا هب ح يرصِّ
ذلــك، وافرضــوا لذلــك علــاًل ُأخــر، وذلــك أنَّ 
ــل أيب  ــِض عل ــن مل يرت ــن املعارصي ــني م ــض الباحث بع

ــؤالء:  ــن ه ــع م ائ ــن الضَّ ــان واب حيَّ

ز 	  ــذي رأى أنَّ التَّحــرُّ ــد عيــد الَّ كتــور: حممَّ الدُّ
ــاج  ــاع ورأى االحتج ــبب االمتن ــو س ــيَّ ه ين الدِّ
باحلديــث ألنَّــه مصــدٌر مهــمٌّ ُيمثِّــل نثــر الفصحى، 
ــك، ورأت  ــببه ذل ــي يف س ــته أد. احلديث ــد ناقش وق
ــي، 1981م:  ــر: احلديث ــك واٍه. )انظ ــه ذل أنَّ رأي

.)405  -400
ــذي رأى 	  الَّ ــد ضــاري محَّــادي  كتــور: حممَّ الدُّ

ــاج  ــن االحتج ــني م م ــني املتقدِّ ــالل النَّحويِّ أنَّ إق
مذهبــيٍّ  فكــريٍّ  ســبب  إىل  راجــع  باحلديــث 
ــى وال للعجمــة  ــة باملعن واي ســياسٍّ وال دخــل للرِّ
ــة  ــب املعتزل ــني مذه ــه مذهب ــراده أنَّ في ــه، وم في
ــذي اعتمــد عــىل العقــل مــن  الفكــريَّ الفلســفيَّ الَّ
ــب  ــه، ومذه أي يف الفق ــرَّ ــل ال ــة أه ــل مدرس مث
ــرت  ــث، وظه ــل احلدي ــر أه ــة واألث واي ــل الرِّ أه
بــني  اآلحــاد  بأحاديــث  االحتجــاج  مشــكلة 
ــل  ــويفُّ أه ــيُّ الك ــب الفقه ــر املذه ــامء، وظه العل
أي، واملذهــب الفقهــيُّ املــدينُّ أهــل احلديــث،  الــرَّ
ثــني والفقهــاء، وأنَّــه  ـزاع بــني املحدِّ وبــان النِـّ
ــون مــن  ــزاع واالضطــراب ابتعــد النَّحويُّ هلــذا النِّ
االحتجــاج باحلديــث، وقــد وافقــت أد. احلديثــي 

ــث  ــه أنَّ األحادي ــبب، وزادت علي ــذا السَّ ــىل ه ع
ســيبويه  زمــن  يف  نــة  ُمدوَّ تكــن  مل  حيحــة  الصَّ
ــر:  ــزاع. )انظ ــذا النِّ ــدام ه ــت احت ــه، وق وأرضاب

.)412  -406 1981م:  احلديثــي، 
ــه  ــيُّ بأنَّ ــة احلديث ــت د. خدجي ــه خرج ــذا كلِّ ــد ه وبع
حيــح،  الصَّ الثَّابــت  باحلديــث  االحتجــاج  جيــوز 

ل األوَّ ــدر  الصَّ ن يف  املــدوَّ خصوصــًا 

اخلامتة. 
احلديثــي،  )انظــر:  صفحــات.   )5( يف  وجــاءت 

.)427  -423 1981م: 
وجاء فيها ما تبنَّته أد. احلديثي:

مــع . 1 باحلديــث  ــوا  احتجُّ النَّحويِّــني  أوائــل  أنَّ 
اإلقــالل منــه.

ــني وكوفيِّــني تابعوهــم يف . 2 أنَّ الالحقــني هبــم برصيِّ
ــة. ــه يتَّســم بالقلَّ االحتجــاج بــه عــىل أنَّ

وابــن . 3  ، ــهييِّ السُّ مثــل  األندلــس  نحويــي  أنَّ 
خــروف، وابــن مالــك قــد توســعوا يف االحتجــاج 
جديــدة  قواعــد  وضــع  يف  واعتمــدوه  بــه، 

واالســتدراك بــه عــىل ســوابق القواعــد.
ــمَّ . 4 ــالء، ُث ــن الع ــرو ب ــو عم ــني أب ل املحتجِّ أنَّ أوَّ

ازداد االحتجــاج باحلديــث شــيئًا فشــيئًا إىل عــرص 
 . ــاريِّ ــركات األنب أيب ال

ائــع وأيب حيــان أنَّ ابــن خــروف . 5 أنَّ قــول ابــن الضَّ
ــن  ل م ــم أوَّ ــني أنَّ ل املحتجِّ ــم أوَّ ــك ه ــن مال واب
قامــوا باســتقراء األحاديــث الســتخالص مــا 
أثبتوهــا، أو  جــاء فيهــا مــن قواعــد جديــدة 

ــبق. ــن س ــىل َم ــا ع ــتدركوا هب اس
ــا عرضــت ســبَبي . 6 أنَّ أد. احلديثــي ذكــرت أنَّ

ــل  ــام، ومل يق ــة هل ــه ال صحَّ ــت أنَّ ــان وبيَّن أيب حي
ــن  ــني آخري ــت لتعليَل ــا عرض ــل، وأنَّ ــام األوائ هب
ــا: د.  ــني؛ أحدمه م ــرك املتقدِّ ــن ت ــن ع للمعارصي
ــر  ، واآلخ ــيُّ ين ز الدِّ ــرُّ ــه التَّح ــد وتعليل ــد عي حممَّ
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ــياسُّ  ــبب السِّ ــد ضــاري وهــو: السَّ تعليــل د. حممَّ
حــت  ل منهــام، ورجَّ ، وقــد ردَّت األَوَّ الفكــريُّ

ــدًا.  ــه قي ــاين وزادت علي الثَّ
ناقشــت أد. احلديثــي د. مهــدي املخزومــيَّ يف . 7

ل: تناقضــه بخصــوص رأيــه يف أيب  موضعــني األوَّ
ــرى  ــني، وأخ ــن املحتجِّ ة م ــرَّ ه م ــدَّ ــد ع ــان فق حيَّ

ــني. ــه رأس املانع أنَّ
ــون  ــني مل يكونــوا حيتجُّ واآلخــر: أنَّــه حكــم بــأنَّ اللغويِّ

. يث حلد با
ردَّت أد. احلديثــي عــىل د. حممــود حســني حممــود . 8

ــجَّ  ــيبويه احت ــون س ــر أن يك ــذي ينك ــة الَّ مغالس
ــث. ــجَّ باحلدي ــد احت ــيبويه ق ــث، ورأت أنَّ س باحلدي

ــني بــكالِم . 9  بيَّنــت أد. احلديثــي أنَّ احتجــاج النَّحويِّ
يــن  حابــة مل يبــدأ بــريضِّ الدِّ آل البيــت وأقــوال الصَّ

ــه ُوجــد يف كتــاب ســيبويه. ، وأنَّ اإلســراباذيِّ
حاولــت أد. احلديثــي تبيــني موقــف أيب حيَّــان . 10

احلقيقــيِّ مــن االحتجــاج باحلديــث وأنَّ رفضــه مل 
ــه حيتــجُّ بــه عــىل  يكــن رفضــًا مطلقــًا، وأثبتــت أنَّ

إحــدى صورتــني:
أ-أن يأيت به متثياًل وشاهدًا.

ب-أن يــأيت بــه احتجاجــًا لقاعــدة جديــدة تبنــى 
ــد ألداة، أو اســتدراكًا  ــًا الســتعامل جدي ــه، أو إثبات علي

ــة. ــدة قديم ــىل قاع ع
ــٍك . 11 ــن مال ــاج اب ــن يف احتج ــرت أنَّ الطَّع ذك

باحلديــث مل يكــن ُمبتِدئــه أبــو حيَّــان، بــل ســبقه)1( 
ــو  ، وذلــك قوهلــا: "مل يكــن أب ــاطبيُّ إىل ذلــك الشَّ
ــام  ــك، وإنَّ ــن مالــك لذل ل مــن عــاب اب ــان أوَّ حي
ــاطبيَّ يــردُّ عليــه كذلــك" )احلديثــي،  وجــدت الشَّ
ــز  ــك مل ُيميِّ ــن مال ــك أنَّ اب 1981م: 426(، وذل
ــرون مــن  بــني األحاديــث، كــام صنــع املتأخِّ
ــي ال  ت ــا والَّ ــجِّ هب ــث املحت ــني األحادي ــة ب التَّفرق

) 1(   كيف يكون سبقه، وقد جاء بعده. 

ــارصون.  ــك املع ــل ذل ــَل مث ــا، وَفَع ــجُّ هب حيت
ــا . 12 ــي أنَّ لت أد. احلديث ــجَّ ــة: س ــة اخلامت  خامت

ختالــف الباحثــني القدمــاء واملحدثــني أنَّ أبــا 
ــل  ــًا، ب ــث مطلق ــاج باحلدي ــع االحتج ــان يمن حيَّ
ــار  ــجُّ أيضــًا باآلث ــه، وحيت ــام صــحَّ عن ــجُّ ب هــو حيت

ــاب.  ــت واألصح ــن آل البي ع
ــو . 13 ــن ه ــي أنَّ رأي املعارصي ــت أد. احلديث  بيَّن

ــو  ــائل النَّح ــث يف مس ــاج باحلدي ــواز االحتج ج
ف. ــرصَّ وال

ــه يصــحُّ االحتجاج . 14 انتهــت أد. احلديثــي "إىل أنَّ
ــام  ــا، وب ــي وضعوه ت وط الَّ ــشُّ ــق ال ــث َوف باحلدي
ـا  ممَـّ ل  األوَّ ــدر  الصَّ يف  نــة  املدوَّ الكتــب  يف  ورد 
ــا  ــا حمتجًّ ــة وغره ــب األدب والبالغ ــاء يف كت ج
، مســتخلصني  بلفظهــا لغــرٍض أديبٍّ أو بالغــيٍّ
ــذي اســتقرى  ــهييُّ الَّ منهــا القواعــد كــام فعــل السُّ
ــاليب  ــد واألس ــه القواع ــتخلص من ــث واس احلدي
ــاب اهلل أو  ــلوب كت ــرد يف أس ــي مل ت ت ــدة الَّ اجلدي
كالم العــرب َوفـْــَق رشوٍط مقبولــة اتَّضــح بعضها 

عنــده". )احلديثــي، 1981م: 427(.

التَّعليق والتَّعقيب واإليراد عىل الكتاب.
قــد أوردْت د. خلــود العمــوش يف بحثهــا املنقــود أوالً 
ــي  ــىل أد. احلديث ــذة ع ــًة ومؤاخ ــشة ملحوظ ــس ع مخ
ســاقتها يف )16( صفحــة )انظر: العمــوش، 1430هـ، 
ل ملحوظــة  مســألة احتجــاج النُّحــاة: 31- 47(، وأوَّ
هلــا ليســت بمؤاخــذٍة، بــل هــي معــدودة مــن النَّتائــج 
تــي وســمت هبــا كتــاب أد. احلديثــي، ولعلَّهــا  التَّســع الَّ
تكــون العــارشة؛ وأراين أوافــق عــىل تلــك املالحظــات 

ــا موضوعيَّــة علميَّــة. بأنَّ
ــي أراهــا جديــرة   وســأزيد عليهــا مالحظــات مــن ِقَب

ــة:  بالوقــوف عندهــا، والتَّقييــد عليهــا، وهــي اآلتي

أوالً: جــاءت اخلامتــة يف أربــع صفحــاٍت فحســب 
ينيــُف عــىل )400( صفحــٍة،  لبحــٍث طــوى مــا 
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وَأظنُّهــا غــر مناســبٍة بتاتــًا، أو َأنَّ البحــث يف إســهاب، 
ولعــلَّ طلــب الــوزارة إىل أد. احلديثــي الكتابــة يف هــذا 
املوضــوع لتلــك املناســبة قــد أعجلهــا، ويظهــر ذلــك 
مــن كثــرة النُُّقــول فيهــا مــع خفــاء املناقشــات العلميَّــة 
ــص  ــة مــن أســتاذٍة ذات بــاٍع يف ختصِّ قيقــة التَّأصيليَّ الدَّ
النَّحــو خصوصــًا أنَّ املســألة ميدانــا أصــول النَّحــو، 
غ إغفاهلــا االطِّــالع  وهــذه العجلــة هــي مــا يســوِّ
عــىل خمطوطــات كتــٍب واالقتصــار عــىل املطبــوع مــن 
الكتــب، فعنــوان الكتــاب جــاء عريضــًا )موقــف 

ــف(. ي ــث الشَّ ــاج باحلدي ــن االحتج ــاة م النَّح

ثانيــًا: أنَّ تقســيم الكتــاب مل يكــن مناســبًا لعنــوان 
الكتــاب  عنــوان  يكــون  أن  األَوىل  وكان  الكتــاب، 
ــات  ــول، وامللحوظ ــث أو الفص ــد املباح ــًا ألَح عنوان

ــات:  ة جه ــدِّ ــن ع ــيم م ــىل التَّقس ع
وهــذه  فصــوٍل،  إىل  للكتــاب  تقســيمها  أ-جــاء 
ــت  ــو جعل ــد، ول ــذا منتق ــث، فه ــال مباح ــول ب الفص
ــن، أو  ــكان أحس ــَث ل ــر مباح ل األم ــن أوَّ ــيمه م تقس
جعلــت للفصــول مباحــث لــكان أكثــر تأديــًة للمــراد 

ــوى.  ــىل املحت ــدق ع وأص
ب-جــاءت فصــول الكتــاب أربعــة، وهــي:) مذاهــب 
االحتجــاج/ نحــاة مــا قبــل االحتجــاج/ النُّحــاة 
ــح االحتجــاج باحلديــث؟( هــذه  ــون/ أيصُّ املحتجُّ

ــاب.  ــول الكت ــن فص ــي عناوي ه
ل املباحــث: تعريــف  تعقيــب: كان ينبغــي أن يكــون أوَّ
االحتجــاج، والفــرق بينــه وبــني التَّمثيــل واالســتدالل 
ــه أثــر  واالستشــهاد؛ إذ االتِّفــاق واالختــالف بينهــام ل
ــث  ــدِّ األحادي ــامء يف ع ف العل ــرصُّ ــه ت ــق يف فق عمي

ــواهد.  ــًا أو ش حجج
ج- جــاء عنــوان الفصــل: )نحــاة مــا قبــل االحتجاج( 
ــم كلَّهــم  رت قبــُل أنَّ عنــد أد. احلديثــي، وهــي قــد قــرَّ
ــوا وأوردت شــواهد عــىل ذلــك، واألَوىل َأن  احتجُّ

. ــهييِّ ــون قبــل السُّ يكــون العنــوان: النَّحويُّ

ــل االحتجــاج" كان األوىل أن  د- قوهلــا:" نحــاة مــا قب
ــني مــن االحتجــاج،  تقــول: املنازعــة يف امتنــاع النَّحويِّ
أو هــل تصــحُّ مقولــة امتنــاع النَّحويِّــني الُقدامــى 
ــون  ــحَّ أن يك ــذا إن ص ــث؟ ه ــاج باحلدي ــن االحتج م

ــؤاالً. ــوان س العن
ــع: أيصــحُّ االحتجــاج  اب ــوان الفصــل الرَّ هـ-جــاء عن

ــث؟  باحلدي

 ،) ، أو ال ال يصحُّ قلــُت: اجلــواب يكــون بـ)نعــم يصــحُّ
ــث،  ــاج باحلدي ــم االحتج ــون: حك وكان األوىل أن يك

وأالَّ يكــون العنــوان ســؤاالً.

ثالثــًا: ظهــر يل أنَّ البحــث اســتطال مــن إســهاب 
ــىل  ــم ع ــني يف كتبه ــل كالم النَّحويِّ ــي يف نق أد. احلديث
ــصَّ  ــر ن ــي تذك ــث، فه ــن األَحادي ــا م ــا أوردوه فيه م
ــني بنقــل نصوصهــم  احلديــث، وتســوق أقــوال النَّحويِّ
مــن كتبهــم ممَّــا جعــل البحــث يطــول ويطــول، ويظهر 
ــاين: نحــاة مــا قبــل االحتجــاج(  ذلــك يف )الفصــل الثَّ
ــون( حيــث جــاءا  و)الفصــل الثَّالــث: النُّحــاة املحتجُّ
يف زهــاء )340( صفحــٍة، وكلُّ ذلــك نقــوٌل لنصــوص 
ــىل  ــار ع ــا، واالقتص ــن اختصاره ــم، وكان يمك أقواهل
اإلشــارة؛ ألنَّ مصــادر هــذه النُّصــوص املنقولــة كتــٌب 

ــة.  ــة متداول مطبوع

افــع لتصنيــف هــذا الكتــاب  رابعــًا: بــدا يل أنَّ الدَّ
ــي  ــد أد. احلديث ــة يف هــذا البحــث عن هــو وجــود رغب
ــذي  ــوض الَّ ــف الغم ــة وكش ي ــرة يف القضَّ ــة احل بإزال
أحــاط هبــا، وكان املوقــظ لذلــك هــو االحتفــال ببــدء 
ــراق،  ــش يف الع ــس ع ــد اخلام ــريِّ اجلدي ــرن اهلج الق
لذلــك يف مجيــع  تتهيَّــأ  كانــت  هنــاك  البــالد  وأنَّ 
ــت  ــة، فرغب ــذه االحتفاليَّ ــاركة يف ه ــوزارات للمش ال
وزارة الثَّقافــة العراقيَّــة إىل أد. احلديثــي الكتابــة يف هــذا 
غبتــان؛ فُصنــع هذا  املوضــوع واســتعجاهلا، فالتقــت الرَّ
ــني  البحــث وخــرج هــذا الكتــاب وجديــده أنَّ النَّحويِّ
ــاًل،  ــث قلي ــوا باحلدي ــل احتجُّ ــوا، ب ــني مل يمتنع م املتقدِّ
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مناقشــتها  احلديثــي يف  أد.  لــه موضوعيَّــة  وحيمــد 
آلراء الباحثــني املعارصيــن، وإن كانــت كــام ظهــرْت يف 
ــا داخلــة بعاطفــة دينيَّــة عــن أمهيَّــة احلديــث  مــة أنَّ املقدِّ
مــة حتَّــى  ل ســطٍر يف املقدِّ وقيمتــه وهــذا ظاهــر مــن أوَّ
ــملة،  ــاًء بالبس ــك اكتف ــٍة، وذل ــال محدل ــدأت ب ــا ب إنَّ
وذلــك قوهلــا: "وكان مــن الواجــب أن يــأيت بعــده)1( يف 
ــًة ال متييــز  ــة كافَّ ــة االحتجــاج بــه يف علــوم العربيَّ صحَّ
بينهــا؛ ألّنــه كالم أفضــل البــش" )احلديثــي، 1981م، 
الباحــث حينئــٍذ غــر  مــة: 5(= هــذا جيعــل  املقدِّ
هــن وهــو يــدرس املســألة، ويكــون كحــال  خــايل الذِّ
ــر يف  ــذا مؤثِّ ــاده، وه ــهد العتق ــمَّ يستش ــد ُث ــن يعتق َم

ــج.  النَّتائ

ــه  ــن قبل ــيبويه وم ــي أنَّ س ــْت أد. احلديث ــًا: َبنَ خامس
ــن  ــا عمــٍرو ب ــوا باحلديــث، وذكــرت أب ــك احتجُّ كذل

ــد. ــن أمح ــل ب ــالء، واخللي الع

ــني  تعقيــب: أبــو عمــرو بــن العــالء معــدوٌد مــن اللغويِّ
ــا  ــة، وم ــب نحويَّ ــه كت ــس ل ــة، ولي ــني بالعربيَّ العارف
ــٍرو،  ــر أيب عم ــن غ ــول ع ــي منق ــه أد. احلديث أوردت
ــس  ــٍرو ولي ــول أيب عم ــاج لق ــورد احتج ــث امل واحلدي
احتجــاج مــن أيب عمــٍرو باحلديــث نفســه، ومثــل ذلك 
ــا مــا جــاء يف العــني فالعــني  مــا ُيــورد عــن اخلليــل، وأمَّ
ــا ســيبويه فــكلُّ مــا ُأورده  معجــم ال كتــاب نحــو، وَأمَّ
ــل  ــبها، ب ــث أو ينُس ــا أحادي ــوص مل يرفعه ــي نص ه
ســاقها مســاق أقــوال العــرب، وهــي ثالثــة أو مخســة، 
ــا  ــة املذكوريــن إمَّ وكذلــك احلــال ينســحب عــىل البقيَّ
ــون،  ــم لغويُّ ــة وه ــد أو ثالث ــث واح ــده حدي وارد عن
ــا  ــو وكلُّه ــث يف النَّح ــه )7( أحادي ــراء ل وإن كان الفَّ

ــتدالل.  اس

سادســًا: جــاء قــول أد. احلديثــي: "وهبــذا نســتقرُّ عــىل 
ــن  ــح م حي ــت الصَّ ــث الثَّاب ــاج باحلدي ــواز االحتج ج

مر يعود عىل كالم اهلل القرآن العظيم. )1(  الضَّ

ــه يف  ن من ــا دوِّ ــة م ــا وبخاصَّ ــي َأوردناه ت ــواع الَّ األَن
ل" )احلديثــي، 1981م: 422(. ــدر األوَّ الصَّ

تعقيب: ههنا أموٌر: 
حيــح( كاٍف يف القبــول  ل: وصــف احلديــث بـ)الصَّ األوَّ

ــا زيــادة كلمــة )ثابــت( فــال داعــي لــه.  َأمَّ

ــؤال: مِلَ مَل  ــواز، والسُّ ــه باجل ــا علي ــاين: كان حكمه الثَّ
ــة  راس ــذه الدِّ ــد ه ــوب بع ــه بالوج ــم علي ــن احلك يك

؟!  ــيِّ ــث املئين والبح

ــة  ن ــث املدوَّ ــىل باألحادي ــك ع ــص ذل ــث: ختصي الثَّال
ل، يعنــي ذلــك إســقاط أحاديــث  ــدر األوَّ يف الصَّ
ل أو املســاحمة يف  ــدر األوَّ ن يف الصَّ صحيحــة مل تــدوَّ
ل، وهبذا  ــدر األوَّ ن يف الصَّ جــواز االستشــهاد بــام مل يــدوَّ
بــت  تكــون أد. احلديثــي قــد وقعــت فيــام مــن أجلــه عقَّ
ــد اخلــر حســني مّلــا ذكــر األحاديث  ــيخ: حممَّ عــىل الشَّ
ــدر  نــت يف الصَّ ــا مــا ُدوِّ تــي يلــزم االحتجــاج هبــا أنَّ الَّ
ــيخ عــىل  بــة عليــه: "ولســنا نلــوم الشَّ ل قالــت معقِّ األوَّ
ــة يف  ــن املبالغ ــه م ــرى في ــا ن ــدر م ــه بق ــذا التَّوجي ه
ط واحلــذر مــا يفــي بوجــٍه أو بآخــر إىل إغفــال  التَّحــوُّ
ــات  ن يف أمَّ أعــداٍد هائلــة مــن احلديــث النَّبــويِّ املــدوَّ
ــة  ــبة عالي ــا نس ــه، وفيه ــث وجوامع ــب احلدي ــن كت م
حيحــة املشــهورة ممَّــا فــات الكتب  مــن األحاديــث الصَّ
ل" )احلديثــي، 1981م: 420(. ــدر األوَّ نــة يف الصَّ املدوَّ

ســابعًا: مــا أوردتــه أد. احلديثــي يف اخلامتــة يف )4( 
ــل  ــت: "إنَّ أوائ ــث قال ــور يف )1( حي ــه املذك ــو نفس ه
ــت: "إنَّ  ــث ..."، ويف )4( قال ــوا باحلدي ــاة احتجُّ النُّح
ــرو  ــو عم ــل أب ــاة األوائ ــن النُّح ــه م ــجَّ ب ــن احت ل َم أوَّ

ــي، 1981م: 423(.  ــالء" )احلديث ــن الع ب

تعليــق: كان مــن املمكــن دمــج مــا يف )4( يف )1(، 
ــح.  ــع التَّوضي ــل م ــون التَّمثي فيك

ــن  ــع الب ائ ــن الضَّ ــدِّ اب ــبب َع ــه يف س ــا ذكرت ــًا: م ثامن
ل َمــن احتــجَّ  ــم أوَّ خــروف وأيب حيَّــان البــن مالــٍك أنَّ
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ــث  ــث ليبح ــتقَرى احلدي ــن اس ل م ــراد أوَّ ــث امل باحلدي
ــىل  ــه ع ــتدرك ب ــة، ويس ــدة يف العربيَّ ــد جدي ــن قواع ع

ــني.  م ــد املتقدِّ قواع

تعقيــب: هــذا كالم فيــه لطافــة غــر أنَّ حقيقــة احلــال 
ره إذ ال دليــٍل وال برهــاٍن عــىل  ووقائــع األحــداث تكــدِّ
ليــل منعدمــًا  هــذا بالنســبة البــن خــروٍف، ومــا دام الدَّ
ــه  ــو رأي لصاحب ــاًل، وه ــًا مرس ــكالم كالم ــى ال فيبق
ــا ابــن مالــك  ــه بصــدٍق وال كــذٍب، وأمَّ ال حيكــم علي
ــوم أنَّ  ــدًا فمعل ــًا ال قص ــك عرض ــه ذل ــرض ل ــد ع فق
يــن اليُّونينــيَّ )ت 701هـــ(  ث احلافــظ رشف الدِّ املحــدِّ
ــح  ــراءة صحي ــك ق ــن مال ــىل اب ــرض ع ــذي ع ــو الَّ ه
ــح مــا يعرضهــم وقــت القــراءة  البُّخــاريِّ عليــه ليصحِّ
ــة  ــة ونحويَّ ــكاالت لغويَّ ــن إش ــامع م ــرض والسَّ والع
يّن، 1326هـــ: 1/ 40، 41(، فابــن  )انظــر: القســطالَّ
مالــٍك قــد َعــَرَض لــه األمــر َعَرضــًا و مل يأتِــه قصــدًا، 
ــل  ــع مث ــدًا لصن ــٍك قص ــن مال ــن اب ــذا م ــو كان ه ول
ــة،  ــنن األربع ــب السُّ ــلم وكت ــح مس ــك يف صحي ذل
ــه  ــا ابــن خــروٍف فلــم ُيذكــر ذلــك عنــه، ومل يــرَو أنَّ وأمَّ

ــتدرك.  ــتقَرى ليس اس

ــني  ــن املحتجِّ ــيبويه م ــي أنَّ س ــعًا: رأت أد. احلديث تاس
ــة.  ــني مغالس ــود حس ــىل د. حمم ــا ع ه ــث يف ردِّ باحلدي
ــورد يف  ــم ي تعقيــب: ســيبويه ليــس مــن املحتجــنيِّ فل
ــام أورد نصوصــًا وأســندها  ــدًا، وإنَّ ــًا واح ــه حديث كتاب
للعــرب فليــس مــا أورده يســنده أو يرفعــه للنَّبــيِّ 
ــو  ــه فه ــلَّم- وإذ مل يرفع ــه وس ــىلَّ اهلل علي ــم -ص الكري
ــك يف  ــن ذل ــد أرشت إىل يشء م ــًا، وق ــورده حديث مل ي

ــًا(. )خامس

ــاطبيَّ )ت 790  ــي أنَّ الشَّ ــرت أد. احلديث ــارشًا: ذك ع
ــن  ــاد اب ــان )ت 745 هـــ( يف انتق ــابق أليب حيَّ هـــ( س
ــْن  ل َم ــان أوَّ ــو حيَّ ــن أب ــا: "مل يك ــك قوهل ــك وذل مال
ــاطبيَّ  ــدت الشَّ ــام وج ــك، وإنِّ ــك لذل ــن مال ــاب اب ع

يــردُّ عليــه كذلــك". )احلديثــي، 1981م: 426(.

   تعليــق: تواريــخ الوفــاة كافيــة يف احلكــم عــىل هــذا، 
ولــو قالــت مثــاًل: مل ينفــرد أبــو حيَّــان يف ذلــك، ولعــلَّ 
ــه يف  ــام أوردت ــداد ك ــة يف اإلع ــن العجل ــرًا م ــك أث ذل

الً(.  )أوَّ

مــني  املتقدِّ ختالــف  ــا  أنَّ ذكــرت  عــش:  حــادي 
ــان ممَّــن يمنــع االحتجــاج  واملعارصيــن يف عــدِّ أيب حيَّ
ــام صــحَّ مــن  ــجُّ ب ــه حيت باحلديــث مطلقــًا، وذكــرت أنَّ
ــد  ــىل قواع ــث ع ــجَّ باحلدي ــه احت ــٍر، وأنَّ ــٍث أو أث حدي

ــة. ــد قديم ــتدراكات لقواع ــدة واس جدي

ــو  ــان فه ــصُّ أيب حيَّ ــة َن ــذه املخالف ــردُّ ه ــب: ي تعقي
واضــح ورصيــح يف انتقــاده البــن مالــك، فلــم يســتثِن 
ــه مــن  . مــا أوردت ــاطبيِّ ــل الشَّ ــل تفصي شــيئًا ومل يفصِّ
تــي أوردهــا يف  نصــوص أيب حيَّــان واألحاديــث الَّ
ــن  ــة اب ــىل ألفيَّ ــكالم ع ــالك يف ال ــج السَّ ــه: )منه كتابَي
ــرب(  ــان الع ــن لس ب م ــرَّ ــاف ال ــك(، و)ارتش مال
ــذ  ــا أخ ــه إمَّ ــل كلُّ ــك يشء، ب ــن ذل ــا م ــر فيه مل يظه
ــًا  ــام أنَّ بحث ــه، ك ــة ل ــني أو خمالف ــد النَّحويِّ ــرأي ألح ب
ــالك( مل  السَّ يف املوضــوع نفســه يف كتابــه )منهــج 
ء مــع دراســته  ُيثبــت فيــه الباحــث القديــر هــذا الــيَّ
ــدي  ــر: اجلن ــًا. )انظ ــذا خصوص ــه ه ــث يف كتاب للحدي
ــدد  ، 1440هـــ، الع ــويِّ ــراث النَّب ــة ال ــد، جملَّ د. أمح

.)202 ص:   ،)3(

ثــاين عــش: ذكــرت أد. احلديثــي أنَّ رأي امُلْحدثــني هــو 
ف.  ــو والــرصَّ جــواز االحتجــاج باحلديــث يف النحَّ

رين،  تعقيــب: هــي ذكــرت املحدثــني وهــي تريــد املتأخِّ
ــيَّ )ت  مامين ــاطبيَّ )ت 790 هـــ( والدَّ ــرت الشَّ فذك
ا  يِّــب الفــاسَّ )ت 1170 هـــ(، أمَّ 827 هـــ( وابــن الطَّ
ــاج  ــة االحتج ــىل صحَّ ــم ع ــب ه ــارصون فاألَغل املع
ب رأي املانعــني  ــُه بعضهــم وَصــوَّ باحلديــث، وإن َمنََع
ــكندريُّ )انظــر:  وأخــذ بــه، منهــم األســتاذ: أمحــد اإلسَّ
ــة، 1423هـــ:  العصيمــي د. خالــد، القــرارات النحويَّ
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

)انظــر:  يــن احللــواينُّ  الدَّ ــد خــر  679(، ود. حممَّ
، 1981م: 48- 50(، ود. عبــد  أصــول النَّحــو العــريبِّ
ــة، 1406هـ:  بــور شــاهني  )انظــر: دراســات لغويَّ الصَّ

.)67

"القواعــد  احلديثــي:  أد.  قالــت  عــش:  ثالــث 
ــاب  ــرد يف أســلوب كت ــي مل ت ت ــدة الَّ واألســاليب اجلدي
اهلل وكالم العــرب"، وجــاء عنهــا قوهلــا: "مســتخلصني 

ــد".  ــا القواع منه

تعقيــب: َوْضــُع قواعــد جديــدة انتهــى، والنَّحــو 
ــع  ــو وض ــد ه ــده، واجلدي ــت قواع ــاؤه وكمل ــمَّ بن َت
احلديثــة  للمســتحدثات  واألســامء  املصطلحــات 
ــب. اكي ــغ والرَّ ي ــن الصِّ ــدة م ــوازل اجلدي ــة النَّ ومعاجل

ــة  ــة أصوليَّ ــه مغالط ــكالم في ــذا ال ــر: أنَّ ه ــر آخ وأم
ُء يف كالم العــرب  ــه إذا مل يــرد الــيَّ تأصيليَّــة، وذلــك أنَّ
ــرب  ــس يف كالم الع ــذي لي ء الَّ ــيَّ ــون ال ــف يك فكي
ــث  ــا احلدي ــح هب ــي يصحِّ ت ــور الَّ ــن األم ــا، إذ م عربيًّ

ــرب. ــكالم الع ــًا ل ــون موافق ــًا أن يك متن
ــد لــكالم العــرب بــام ليــس مــن  وعــىل هــذا كيــف نقعِّ

كالمهــا، ونجعــل لــه قواعــد وننُســبه للعــرب؟!
وأمــٌر آخــر أيضــًا: أنَّ مــا ورد يف كتــب األدب والبالغة 
ُيراعــي األلفــاظ ومجاهلــا واالســتعارات وخياهلــا، 
ــت  ــك مَجُل ــا؛ لذل ته ــب وصحَّ اكي ــي الرَّ ــو ُيراع والنَّح
ب  ة ِعــذاٍب رَضَ كتــب األدب والبالغــة بأبيــات شــعريَّ
ــا أو  ــا أو فيه ــة يف قائله ــًا لعلَّ ــون صفح ــا النَّحويُّ عنه

ــًا أو عجمــًة. ــًا أو مكان فيهــام معــًا زمان

ــيُّ -رمحهــا اهلل  ــع عــش: مل جتــب د. خدجيــة احلديث راب
ــون األوائــل  ــؤال الكبــر: مِلَ مل حيتــجُّ النَّحويُّ -عــن السُّ
باحلديــث؟ وهــي مل تــورده أصــاًل مــع َأســئلتها أو منها، 
وكان ينبغــي أن ُيــوَرد؛ ألنَّــه ســؤال مفصــيٌّ ُمهــمٌّ َوَقــَع 
ــه  بســببه خــالف واختــالف أســبابًا وتعليــالٍت، غــر أنَّ
ــا ال تــرى ذلــك، فهــي تــرى أنَّ  ــس هلــا عــذٌر َأنَّ ُيَتَلمَّ

يمتنعــوا مــن االحتجــاج،  مل  مــني  املتقدِّ النَّحويِّــني 
ــعر  ــارن بالشَّ ــل ال يق ــه قلي ــر أنَّ ــم غ ــام ورد عنده وإنَّ

ــواهده.  وش

ــه عليــٌل إذا  تعقيــب: هــذا اجلــواب عنهــا مجيــٌل غــر أنَّ
ــا  ــن عندم ه ــايل الذِّ ــون خ ــث أن يك ــي للباح كان ينبغ
يبتحــث مســألًة، ويطــرح مجيــع األســئلة الــواردة 
ــدًا  ــا واح ــب عنه ــع وجيي ــع والوقائ ــرها للواق ــمَّ يس ُث
ــه  ــك يف خامتت ــم ذل ــدًا، ويرس ــدًا أو تأيي ــدًا، تفني واح

ــه. ــن بحث ــتخلصة م ــج املس ــاًم يف النَّتائ رق
ــان  ــات وبي ب ــٍد يف َدرج التَّعقُّ ــن قي ــرَّ م ــا تي ــذا م ه
املســتوقفات والتَّعقيــب والتَّعليــق عليهــا، وليــس 
ــر  ــٌب غ ــامل متطلَّ ــل، فالك ل ــن الزَّ ــَث ع ــُد البح القص
مبلــوغ، فأرجــو أن أكــون أصبــُت فيــام كتبــُت، واخلــر 
لــل ســوى أنبيــاء اهلل، وكلُّ  ُرمــُت، والبــش عرضــة للزَّ

ــاب اهلل. ــر كت ــد غ ــوٍب منتق مكت
ــني  احل ــم، والرَّ ــاء منه ــو األحي ــامء النَّح ــم اهلل عل  رح
ريــن، ورحــم اهلل أ د. خدجيــة احلديثّي  مــني واملتأخِّ املتقدِّ

َرمحــة واســعة. 
ــعادة آجالنــا، واقــرن بالعافيــة  اللهــمَّ اختــم بالسَّ
غدونــا وآصالنــا، واصبــب ســجال عفــوك عــىل 

العاملــني. ربِّ  هلل  واحلمــد  ذنوبنــا. 

ثبت املصادر واملراجع:

م 1440هـــ= 2018م،  ــرَّ ــد، املح ــدي د. أمح 1-اجلن
موقــف أيب حيَّــان األندلــيِّ مــن االستشــهاد باحلديث 
ــن  ــة اب ــالك يف الــكالم عــىل ألفيَّ ــه )منهــج السَّ يف كتاب
ــنة  ــدد )3(، السَّ ، الع ــويِّ اث النَّب ــرُّ ــة ال ــك(، جملَّ مال

.206 )2(، املجلــد )1(، ص: 187- 

النُّحــاة  2-احلديثــي د. خدجيــة، 1981م، موقــف 
شــيد،  يــف، دار الرَّ مــن االحتجــاج باحلديــث الشَّ
منشــورات وزارة الثَّقافــة واإلعــالم، العــراق/ بغــداد.

ــد خــر، العــام: 1981م، أصــول  3-احللــواين د. حممَّ
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.) رس النَّحويِّ  قراءٌة ناقدٌة لبحٍث وكتاٍب يف )االحتجاج باحلديث النَّبويِّ يف الدَّ

 . ــارش األطلــيُّ ، النَّ النَّحــو العــريبِّ

بكــر،  أيب  بــن  ــد  حممَّ يــن  الدَّ بــدر  مامينــيُّ  4-الدَّ
ــهيل  ــىل تس ــد ع ــق الفرائ 1425هـــ= 2004م، تعلي
ــن  مح ــد الرَّ ــن عب ــد ب ــيخ د. حممَّ ــق: الشَّ ــد، حتقي الفوائ
العربيَّــة  اململكــة   ، احلميــيِّ مطابــع  ى،  املفــدَّ

.)2( ط  يــاض،  الرِّ ــعوديَّة/  السُّ

محــن بــن أيب  يــن عبــد الرَّ ــيوطيُّ جــالل الدِّ 5-السُّ
بكــر، 1428هـــ= 2007م، االقــراح يف علــم أصــول 
النَّحــو، حتقيــق: د. محــدي عبــد الفتــاح مصطفــى 

خليــل، نــش مكتبــة اآلداب بالقاهــرة، ط )3(.

ــور، 1406هـــ= 1986م،  ب ــد الصَّ ــاهني د. عب 6-ش
خيــل يف  ــة )القيــاس يف الفصحــى- الدَّ دراســات لغويَّ
ســالة، لبنــان/ بــروت، ط )2(. العاميَّــة(، مؤسســة الرِّ

1423هـــ=  ســعود،  بــن  خالــد  د.  7-العصيمــي 
ــة والتَّرصيفيَّــة ملجمــع  النَّحويَّ القــرارات  2002م، 
اململكــة  ــة،  التَّدمريَّ دار  بالقاهــرة،  العربيَّــة  اللغــة 

.)1( ط  يــاض،  الرِّ ــعوديَّة/  السُّ العربيَّــة 

م 1430هـــ،  ــرَّ ــم، املح ــود إبراهي ــوش د. خل 8-العم
يــف يف مناهج  مســألة: احتجــاج النُّحــاة باحلديــث الشَّ
ــة  ــاعر واحلديثــيُّ وقبــاوة نموذجــًا، جملَّ املْحَدثــني: الشَّ
ــد بــن ســعود اإلســالميَّة: )العلــوم  جامعــة اإلمــام حممَّ
يــاض،  ــعوديَّة/ الرِّ العربيَّــة(، اململكــة العربيَّــة السُّ

العــدد )10(، ص: 14- 77.

ــب، 1403هـــ= 1983م،  ــد بــن الطَّيِّ 9-الفــاسُّ حممَّ
كفايــة  )رشح  الكفايــة  تقريــر  يف  وايــة  الرِّ حتريــر 
اب، دار  البــوَّ ــظ(، حتقيــق: د. عــي حســني  املتحفِّ
ــعوديَّة/  العلــوم للطباعــة والنَّــش، اململكــة العربيَّة السُّ

 .)1( يــاض، ط  الرِّ

ــد بن الطَّيِّــب، 1423هـــ = 2002م،  10-الفــاسُّ حممَّ
ــراح،  ــيِّ االق ــن روض ط ــشاح م ــش االن ــض ن في
ــال، طبعــة دار البحوث  حتقيــق: أد. حممــود يوســف فجَّ

اث، اإلمــارات/  راســات اإلســالميَّة وإحيــاء الــرُّ للدِّ
ديّب، ط )2(.

ــال أد. حممــود يوســف، 1404هـــ، احلديــث  11-فجَّ
 ، ــا األديبِّ ــادي أهب ــش ن ، ن ــريبِّ ــو الع ــويِّ يف النَّح النَّب

ــاض، ط )1(. ي ــعودية/ الرِّ ــة السُّ ــة العربيَّ اململك

ــر  ــف، 1407هـــ، السَّ ــود يوس ــال أد. حمم 12-فجَّ
 ، ــريبِّ ــو الع ــث يف النَّح ــهاد باحلدي ــث إىل االستش احلثي
ــة  ــكان، اململك ــة العبي ، مطبع ــا األديبِّ ــادي أهب ــش ن ن

يــاض، ط )1(. ــعوديَّة/ الرِّ العربيَّــة السُّ

، 1424هـــ =  ــد بــن عــيٍّ 13-الفيُّومــيُّ أمحــد بــن حممَّ
ــر،  ح الكب ــشَّ ــب ال ــر يف غري ــاح املن 2003م، املصب

ــرص.  ــرة/ م ــث- القاه دار احلدي

نجيــب، 1425هـــ=  يــن  الدَّ فخــر  أد.  14-قبــاوة 
باحلديــث  النَّحــويِّ  االحتجــاج  تاريــخ  2004م، 
امللتقــى،  للتَّأصيــل، دار  يــف بحــٌث وثائقــيٌّ  الشَّ

 .)1( ط  حلــب،  ســوريَّة/ 

ــد،  ــن حممَّ ــد ب ــن أمح ي ــهاب الدِّ ينُّ ش ــطالَّ 15-القس
 ، ــاري رشح صحيــح البخــاريِّ 1326هـــ، إرشــاد السَّ

ــرص.  م

ــد بــن عبــد اهلل، 1432هـــ=  16-ابــن مالــك حممَّ
ــكالت  ــح ملش ــح والتَّصحي ــواهد التَّوضي 2011م، ش
ــد اهلل  ــق أ: عب ــٍك، حتقي ــن مال ــح؛ الب حي ــع الصَّ اجلام
ـش  ناصــر، دار البشــائر اإلســالميَّة للطِّباعــة والنَـّ
ــدة،  ــامل املتَّح ــروت، ودار الك ــان/ ب ــع، لبن والتَّوزي

ســوريَّة/ دمشــق، ط )1(. 

ل للغــة العربيَّــة، مطبعة دار  17-جملَّــة جممــع فــؤاد األوَّ
ــة، مرص/القاهــرة، شــعبان 1356هـــ =  الكتــب املرصيَّ

أكتوبــر 1937م.

ــًا )1932- ــني عام ــة يف ثالث ــة العربيَّ ــع اللغ 18-جمم
ورة  1962م(، جمموعــة القــرارات العلميَّــة يف الــدَّ
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ــد خلــف اهلل أمحــد َو د.  )1-22(، إعــداد: د. حممَّ
ــد شــوقي أمــني، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيَّــة،  حممَّ

ــام: 1383هـــ = 1964م. ــرة، ط الع ــرص/ القاه م
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