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 المحاضرة األولى
 مدخل إلى علم أصول النَّحو

 سياقات  و  ن لكل ٍّ منهما زمن  ي  ن وقضيت  ي  ومفهوم   ن  ي  مصطلح   عن تركيب   حو" حديث  الحديث عن "أصول النَّ 
، ولعلَّ أنسب تناولٍّ لمص -ًبامركَّ –"أصول النَّحو"  :ل المصطلح، وتناو  وإجراءات   طلح ال يقوم إالَّ على تفكيكٍّ ثمَّ جمعٍّ

ي ن، ول  ه  حقيقت   لفهم   كإجراءٍّ  حو" هو تناول  كل   طرفٍّ منه على حدةٍّ "أصول النَّ  ابق تاريخيًّا  ة  ن البدايتك  ما مجتم ع  بالسَّ
م لفظا.  ال المتقد  

 واتَّجهت. ت  د  ص  عة: ق  الجام   و  ح  ن   ت  و  ح  قال: ن  القصد والجهة والمقدار، ي  النَّحو: له في اللُّغة معانٍّ كثيرة، منها: 
ًوا. و كتابٍّ  مئة   والنَّحو: المقدار، تقول: عندي نحو   و  . ويكون ضرفا، ويكون اسما، ن حاه  ي ن حوه  وي ن حاه  وان ت حاه  ن ح  ن ح 

  بمعنى: المقصود ]لسان العرب[ وُّ ح  ن  : الم  منه. وهو مصدر أريد به اسم المفعول، أي   العربية  
قراء كالم العرب، ة من استط  ستنب  بالمقاييس الم   مستخرج   حو علم  النَّ " :فور بقولهعص ابن  ه فيعر   : واصطالحا

نا وقبل الحديث عن قضايا العلم وموضوعه وإجراءاته، يجدر ب "تلف منهاأ  ة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ي  ل  وص  الم  
ل القضايا.ي  المعالم الزَّمنية لكال المصطلح  رسم   ن، فذلك أدعى إلى فهم العالقة والمسار والموضوع وتشكُّ

وايات   نة العربية الكبرى على التَّفصيل اآلتي:ؤر   التي ت   تجتمع الر    خ لحركة جمع المدوَّ
 :ه( تاريخ وفاة الخليفة عثمان رضي هللا عنه، وهو 35ه( إلى ) .ق12منذ بداية نزوله ) القرآن الكريم

مع فيه المصحف  اإلمام ومصاحف   عر كان أسبق منه في الوجود،  العهد الذي ج  م هنا مع أنَّ الش   القراءات، وقد  
ة روايته، وأسبقية تدوينهقداسة مكانته،  :أهمُّها ؛العتبارات    .سالمة لغته، وصحَّ
 :ه( 150ه، إلى منتصف القرن الثَّاني الهجري ) .ق 150العربيُّ شعرا ونثرا من  ز  نج  وهو الم   كالم العرب

 ه( في البدو.350في الحضر، ومنتصف القرن الرَّابع )
 :ه( 2لقرن )ر كانت منتصف اعتب  وباستثناء المحاوالت األولى للجمع، فإنَّ بداية الجمع الم   الحديث النَّبوي

ناته الم  ه(.311بصحيح ابن خزيمة ) ه(3إلى نهاية القرن )ه( واستمرَّت 179أ لإلمام مالك )وطَّ وأشهر مدوَّ
نة   لت المدوَّ ارسون المصدر   اللُّغوية   تلك هي العناصر الكبرى التي شكَّ ل للعلوم ا العربيَّة، والتي اعتبرها الدَّ ألوَّ

نة التي نشأ  ت حولها اآلراء والرَّدود.العربية، وكانت مجاال لبحوثهم وتأليفهم، وهي المدوَّ
ياق  ل  يات هذا العلم؛ هو استحضارفإنَّ ما ي مهَّد  به إلدراك ك   موضوع حديثنا حول )أصول النَّحو(ا كان ولمَّ  الس  
ريع لكل ٍّ من المصطلح  العام الم   ن في ي  رافق لنشأة هذه الظَّاهرة العلمية، والذي سوف يكون من خالل التَّعرُّض السَّ

الفة التَّحديد. ف  ن  ك   نة العربية السَّ  المدوَّ
نة  ظاهرة   النَّحو: ل للمدوَّ عنوانها االهتمام بما يدفع الخطأ )اللَّحن( عن اللُّغة العربية بوصفها الحامل األوَّ

مادها وسيلة تاللُّغوية العربية أوَّاًل، والقرآن الكريم تحديدا، ثمَّ هي الوسيلة األولى لفهم ما استصعب منها ثانيا، ثمَّ اع
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ى عليمي( بديال عن االكتساب الفطري   الذي تراجعت فعاليته مع االنفتاح العربي   اإلسالمي   عللالكتساب اللُّغوي )التَّ 
 العالم.

ه( والتَّطبيقات العملية األولى ألبي األسود 41ي ؤرَّخ لنشأة هذا النَّشاط بمبادرة الخليفة علي رضي هللا عنه )
ؤلي ) دة ومتنو  عة، حتَّى ظهر على درجة من االكتمال ه( 69الدُّ وهو نشاط مرَّ بمراحل اشتركت فيها جهود  متعد  

دة في كتابه الجليل )الكتاب(.180واالستواء على عهد طبقة سيبويه )  ه( والمتجس  
مسائل قامت عليها  اأسس تلك الجهود المتتابعة التي مثَّلت با فهو عنوان  بوصفه مصطلحا مركَّ حو أصول النَّ أمَّا     

رأصول النَّحو منهجا أخذ في النُّشوء والتَّ  فكان علم   كانت تمأل المجالس والمؤلَّفات،وقد  ،حو وتطبيقاتهالنَّ  أخذ  ،طوُّ
هت في ضوئه مسائل  و  ء واألحكام،راإقامة اآلحاة في النُّ بأيدي  ه( 316اج )ترَّ السَّ  ابن   جدل، ويعدُّ الخالف و ال و ج  

ع مصنَّفا و ل من أوَّ  العلم البن  لية التَّأليف في هذامسألة نسبة أو   قد أثارت و  (في النَّحو األصول) بهذا العنوانض 
ارسين، إذ  اخالف السرَّاج ته، ولكنَّ  صريح   مع أنَّ الظَّاهر من عنوان الكتاب أنَّه كتاب  بين الدَّ  الواقع أنَّه في مادَّ

رف فيه بما مع أنَّه كان يتعقَّب قضايا النَّحو والصَّ و في أصوله،  إلى النَّحو وعلى أبوابه أقرب منه إلى كتابٍّ  كتاب  
يبويه في كتابه صنيف لم يكن غريبا، إذ نجد سمنهج في التَّ  وهف أصيل؛من التَّقعيد والتَّ  لمثل تلك الفترة ي صنَّف

 حو وفروعه النَّ  يل منها إلىأصحوية بقاعدة هي أقرب إلى التَّ أو القاعدة النَّ  ،حوي الفرعيالنَّ  كم  الح   ع  تب  كثيرا ما ي  
ترك فكرهوا ه ليس بالقياس عندهم، يكثر في كالمهم يغيَّر عن األصل، ألنَّ  شيءٍّ  وليس كلُّ من ذلك مثال قوله: "

 اتعمالهم إيَّاها في كالمهم، وهم ممَّ وفعلوا هذه األشياء لكثرة اس: "ومنها قوله[ 213، ص2ج ،الكتاب ،سيبويه] "األصل
ي جن    ابن  ( الهجري   كان 04ومع نهاية القرن ) [486، ص3ج ،الكتاب ،سيبويه]" نظائرهعن كالمهم في غي  رون األكثر ي  

هير )ه( 392)ت ه هذا ن كتاب  كا ولوال أن   ،حوأصول النَّ  قي  مة فيث حابم ( وضمَّنهخصائصالقد أخرج كتابه الشَّ
 هذا العلممسائل  ه(577األنباري )ت ابن   ثمَّ تناول ،نشأة أصول النَّحو بال نزاع إليه تسبفي قضايا لغوية شتَّى لن  

ة األدلَّ  لمع  )اني والثَّ  (اإلغراب في جدل اإلعراب)ل بعنوان ، األوَّ ني  في كتاب   بشيء من التَّبويب والتَّنظيم هوقضايا
ين  جالل   ي  كانا مصدر  وهما الكتابان اللَّذان  (حوفي أصول النَّ  االقتراح في " في مؤلَّفهه( 911يوطي )تالسُّ الد  
ارسين ر من الدَّ ف كثيوقد كان هذا المصنَّف  خالصة هذا العلم تبويبا وتقسيما وتنظيما، ويتوقَّ " حوعلم أصول النَّ 

يادة في رتقاء الس   افي أصول النَّحو، فيغفلون الكتاب القي  م )أليف جاعلين إياه خاتمة الكتابة التُّراثية عند هذا التَّ 
 كان خاتمةً الذي  ه(1096)ت اوي الجزائري د أبي زكريا الشَّ يحيى بن محمَّ لمؤل  فه  (حو العربي   علم أصول النَّ 

صفقد  لما قبله، حسنةً  مختصرةً   ما سبقه، وأحسن تبويبه وتقسيمه. لخَّ
نة مني لجمع المدوَّ المعيار الزَّ فترة و  ه(180التي يمكن التَّأريخ لها بوفاة سيبويه )ت النَّحونشأة ين مقارنة بوبال

رًة بكثيرٍّ فإنَّ نشأة علم أصول النَّحو  ؛ه(350غوية العربية المنتهية في حدود )اللُّ  ل ؤر ٍّخ ألوَّ ن ، ويكفي أن  تبدو متأخ  
كان النَّحو   وهي فترة   ه(392تتاب الخصائص البن جن ي )بك الواضحة وقضاياه النَّاضجة حومسائل أصول النَّ 

نة قد أ      ت أبواب ها.د  وص  قد اكتمل واستوى، وحركة جمع المدوَّ
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رَّعت عنها حو التي تف"أدلة النَّ  ابن األنباري  عند هو أليفالتَّ في التَّشكل و  وعلم أصول النَّحو بهذا المسار
. وهو عند [80ص ة،]لمع األدلَّ ه" ه وتفصيل  ة الفقه التي تنوَّعت عنها جملت  ، كما أنَّ أصول الفقه أدلَّ فروعه وفصوله

" المستدل    حال  و  ،االستدالل بها ة  وكيفي ،هت  من حيث هي أدلَّ  ،حو اإلجماليةة النَّ ث فيه عن أدلَّ بح  ي   علم  "يوطي: السُّ 
 لعارف  ها، واألصوليُّ اه اإلجمالية، وقيل معرفت  دالئل  حو اوي "أصول النَّ وهو عند الشَّ  [25ص، حواالقتراح في أصول النَّ ]

 [35ص ،يادةس   ]ارتقاء ال" حالٍّ  وقياس، واستصحاب   ،وإجماع   ،: سماع  ة أربعة  واألدلَّ  .بها وبطرق استفادتها ومستفيدها
فصيل. فالنَّحو كما التَّ اإلجمال بعدما اشتغل النَّحو على ب األصول بعدما تابع النَّحو الفروع، ويهتمُّ  ع  فهو علم يتاب  

كسير قير والتَّ حثنية والجمع والتَّ وغيره كالتَّ  فه من إعرابٍّ كالم العرب في تصرُّ  مت  س   حاء  انت  هو عند ابن جني "
اوي "العلم باألحكام الجزئية المستنبطة [ 35، ص1ص، جالخصائ]" ركيب وغير ذلكسب والتَّ واإلضافة والنَّ  وهو عند الشَّ

 [  35يادة، صاوي، ارتقاء الس   ] الشَّ  لتَّفصيلية، كالعطف على الضمير المرفوع والمجرور"من أدلَّتها ا

ألة جواز العطف مس حوية مثل:نَّ ال ائلمسالب ةمتعل  قال المسائل الفرعية لىعاالشتغال و  البحث  النَّحو  فموضوع
ترجيح، أو  أو إثباتالخالف،  فعر  إلى كما يسعىونحو ذلك،  مير المجرور من غير إعادة الجارعلى الضَّ 

 ريفشَّ البوي نَّ ال حديثالكريم، أو القرآن : الوأدلَّتها ةحويَّ النَّ  مصادرالباستقراء  ه،د  ، أو ر  توجيهه، أو رأيٍّ  تضعيف
 . هاحوي، أو غير نَّ القياس طريق البعربي، أو الكالم الأو 

ليل واألدلَّة بتمييز مصادرال على فهو االشتغال ،حوأصول النَّ  ا موضوع  أمَّ  ته يحج   دى مالنَّظر في و  ،نوع الدَّ
اذ في و  حاداآلو متواتر ال وترتيب ،ةحويم النَّ احكفي إثبات األ القرآن الكريمية ج   ح  في االستدالل، كمسألة  الشَّ

يةكمسألة ح  ، و االستدالل النَّظر ا بشعر و  ام العرب نثر كالفي ، و االستدالل به طو شر و  ،ريفبوي الشَّ النَّ  حديثال ج  
 ظاهرهي   وممن يكون وما شروطه وممعنى اإلجماع اللُّغو  بكالمه، وعن اجحتجاال شروطبعربيته، و  ستشهدي فيمن

 وكثير من مثل هذه الموضوعات. ،بالنَّظر فيما يجوز من العلل النَّحوية وما ال يجوز، و ومكانته القياسوعن 
نة اللُّغوية؛المحاضرة                             الثَّانية: موقف العلماء من المدوَّ

 أوال: قديما
ل مصادر ماع أوَّ يوطي:"ما عرَّفه وهو كما اللُّغة، السَّ  هللا كالم فشم ل بفصاحته، ي وث ق م ن في كالم ثب ت السُّ

دت أن   إلى وبعده، زمانه وفي ب عثته، قبل العرب وكالم ملسو هيلع هللا ىلص نبي  ه الكريم، وكالم القرآن وهو تعالى نة فس  بكثرة  األ لس 
د  . ورأس هذه المصادر بات  فاق هو القرآن  [24]االقتراح، ص "كافر أو مسلم عن ونثًرا نظًما المولَّدين الكريم الذي عدَّ

ون واألصوليُّ  عريف الذي ارتضاه الفقهاءوقد وقع االختيار على التَّ له العلماء التَّعريفات بسبب كثرة خصائصه، 
 : لمناسبة التَّعريف لموضوع هذه العلوموأهل اللُّغة 

لمنقول المعجز بلفظه، المتعبَّد بتالوته ا ملسو هيلع هللا ىلصد ه محمَّ "هو كالم هللا المنزَّل على نبي    تعريف القرآن الكريم:
ل سور     [21ص المدخل لدراسة القرآن الكريم،] اس"ة الفاتحة إلى آخر سورة النَّ بالتَّواتر، المكتوب في المصاحف، من أوَّ
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ماع، فهو ح   حو:في النَّ  هقراءاتالقرآن و  مكانة م بين مصادر السَّ  إجماعا ة  جَّ حاز القرآن الكريم موقعا التَّقدُّ
ل للنُّ  ه بضبط ت  ل  م  ة ح  ر رواياته، وعنايين في إثبات القواعد، وذلك لما ثبت له من توات  غوي   حاة واللُّ وكان المرجع األوَّ

ربية؛ سواًء كان به في الع ه ق ر ئ به، جاز االحتجاج  ما ور د أنَّ  ا القرآن فكلُّ يوطي: "أمَّ ل السُّ قا متنه، وسالمة سنده،
  [24]االقتراح، السيوطي، ص متواتًرا، أم آحاًدا، أم شاذًّا"

و النَّ  "القراءات علم   :القراءات القرآنية تعريف ومرشد منجد المقرئين ]اقلة" بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بع ز 

، نشأ مع نزوله، فت   مخصوص   القرآنية شكل   فالقراءات   [9البين؛ ابن الجزري، صالطَّ   بعض د  ر  من أشكال األداء القرآني  
م وقد عل  د ت  ق لحكمةٍّ ذلك أو غير  ،رفية أو نسق اإلعرابتغيير الهيأة الصَّ  وأحو، في النَّ  مختلفة األوجهالكلمات 

رس اللُّغوي   أثر  تخفى، وقد كان لهذا االختالف  ر الدَّ  العربي   في مستوياته كل  ها. ه على تطوُّ
ه القراءة في نحوها أو  قصد بهوي  االحتجاج للقراءة:   صرفها أو لغتها، وتسويق االختيار"الكشف  عن وج 

عدة نحوية اة قوال ي راد به توثيق  القراءة، أو إثبات صحَّ  -من قرآن وشعر ولغات-غة األخرى وذلك بأساليب اللُّ 
ته، واالست بيان   وما االحتجاج بها إالَّ فالقراءة في األصل ثابتة،  "فيها دالل وجه ورودها واالجتهاد في إثبات صح 

 على ذلك بطريق معيَّن. 
ل القراءة: نهج  م  ثالثة؛ هي: شروًطا القراءة ةلصحَّ  القراءات شترط علماء  ا علماء القراءات في تناو 
حَّ  -1  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تواتر إلىمال سندها ةص 
 .عليه المجم ع العثماني    المصحف رسم ةوافقم -2
 .العربية وجوه من وجهٍّ  ةوافقم -3

روط فهيوبناء على هذه الشُّ  نَّ  روط؛ فإنَّ النُّحاة والق رَّاء على أنَّه إذا ما تحقَّق للقراءة هذه الشُّ وإذا  م تَّبعة، ةس 
ح لم تخلَّف فإذا القراءة، ةصحَّ  طو شر  أظهر   واتر  التَّ ف، ةشاذَّ  القراءةف روطشُّ ال أحد ما تخلَّف وال ي حتجُّ لها  ،ت ص 

ة قياسها في العربية.   بصحَّ
ر االعتراض على تخطئة القرَّاء ورد   القراءات القرآنية أو التحفُّظ عليها؛ بأنَّ هؤالء القرَّاء من التَّابعين  ويبرَّ
حابة، وكيف للنُّحاة أن يستشهدوا بشعر ي جهل قائله، وتردُّ قراءة   وتابعيهم وهم من الفصحاء، وقد نقلوا عن الصَّ

ه؟ بدعوى عدم موافقتها لقواعد  سبق  وضع ها، وقياس اشت ر ط االحتكام إلي ملسو هيلع هللا ىلصل نقلها تابعيٌّ عن صحابي ٍّ عن الرَّسو 
د األفغاني في سعي هو رأييوطي، و ب الفاسي في شرح اقتراح السُّ ي   يوطي في االقتراح، وابن الطَّ السُّ  مذهبوهذا 
لى هذا الرَّأي وعغة العربية، القياس في اللُّ  :د حسن عبد العزيز في كتابهمحمَّ  رأي  حو، و في أصول النَّ  :كتابه

 آخرون غيرهم.
نة اللُّغوية قديما  :ملخص موقف العلماء من المدوَّ

   القرآن  ي:ه ماعيةفالسَّ  ،سماعية، وأخرى عقلية إلى قسمين؛ أصول   حوصول النَّ أل الكبرى  المصادرتنقسم
 ليل.عمثل القياس والتَّ  :العقليةريف، وكالم العرب شعره ونثره، واألصول الشَّ  النَّبويُّ  الكريم والحديث
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   نة ابصيه خدمتى لعت نشأ حينمباشًرا بالقرآن الكريم؛ ارتباطا حوي رس النَّ الخطوات األولى للدَّ ارتبطت
 وإعجازه غتهغت البحث في بالبل حتَّى ارتقت جهودا متالحقةً ثمَّ حريف، التَّ رعاية منطوقه من و  ،حنمن اللَّ  آياته

 .تأويله وتفسيرهو 

  دت األقوال ف ،فاختلفوا في تعريفها ات القرآنيةالقراء في مختلفة   أنظار   علماء القراءاتل ي تفصيل القول وتعدَّ
بع والعشر والشَّ  ط ايكفي أنَّ ارتبو  بعة التي نزل بها القرآن الكريم.اذة واآلحاد، وبين األحرف السَّ بين القراءات السَّ

، باألحرف السَّ  في تمييز أوجه  بجهود القرَّاء من تابعي التَّابعين ينما ارتبطت القراءات القرآنية  بعة بالنُّزول القرآني  
 األداء القرآني   

   ر التَّعامل مع القراءات فبدأت متابعًة لخالف مضبوط أثبته  لقراءةبا االحتجاج  سبق االحتجاج  لها، وتطوَّ
لًما مستقالًّ،  ثمَّ  نزيلالتَّ  المقارنات عقد جاال لم واالختالف؛ أصبح شابهتَّ المتابعة على  اقتصر كان م وبعد أن  صارت ع 

 .يناالمعو  كيبار التَّ  ، وتوجيهظالفاألو ساليب في األبين القراءات 

   نَّحوية، واستنباط فقد صارت مجاال لمعرفة الوجوه ال، ية  تفسير و  ية  تشريعو  ية  للقراءات القرآنية فوائد فقهكما كان
 منهج ير بعيد عنغ القراءات علماء   وفق منهج خطَّه   .عبير القرآني   التَّ  وتلمُّس وجوهبية، الكثير من األحكام اإلعرا

 في ذلك أمران:  النُّحاة، والجامع  

نة:  -1  .النُّحاة واللُّغوي  ين علماء القراءات، كما أنَّه مصدر   فالقرآن وقراءاته مصدر   ات  حاد المدوَّ

 (.الكسائي... -إذ أنَّ معظم الذين حملوا لواء النَّحو واللُّغة كانوا من القُّراء )أبو عمر طبيعة المعلمة: -2
م ن  ن النُّحاةفم ،بعسَّ ال اتقراءلل المخالفةالقراءات القرآنية  موقفهم من واحد في حاة على منهجٍّ النُّ  ومع ذلك لم يكن

ية ال قال ، ومنهم م نأخرى ردَّ بعضها، وق ب ل   ها.كل    يةقراءات القرآنبحج  
  رون من حو، و من مصادر النَّ  اهامًّ  امصدر  القرآنية   القراءات   اعتمد الكوفيون  نيلبصري   اتعامل معها المتأخ  
ي س  األألصول و ل ت القراءات  خضعف ،األخرى صوص سائر النُّ ا تعاملوا مع مك تحديدا لوا، ةق   ق  واف  ما يمنها ب وأوَّ

 غويةوايات اللُّ ر   بال صنعواذوذ، كما بالشُّ  عليه واكمفح  الحتجاج، ما لم يجدوا له وجها لرفضوا و قب لوه، ف أصولهم
نيع على سائر النُّحاة،أنَّ غير  حفظ وال ي قاس عليه.ا ي  شاذَّ  فوهافصنَّ  ألبي عمرو بن ف ه ال يجب تعميم هذا الصَّ

ها. ليتور  ول القراءاتفي ق ب خاصٌّ  منهج  ، واألخفش ،اءوسيبويه، والفرَّ  ،وعيسى بن عمر ،العالء بيَّن خطأ منهج د  
 .عن في أمانة القرَّاءطَّ ال أخطوما تبع ذلك من ، قياسٍّ  ةخال فم بدعوى بعض القراءات  رد   في حاة بعض النُّ 

نة اللُّغوية؛لثالمحاضرة الثَّا ة: موقف العلماء من المدوَّ  
 اثديحا: ثاني

 ا واستشهاداإثبات من بالقراءاتحاة موقف النُّ ن و غة المحدثبعض علماء اللُّ  انتقد :موقف المحدثين من القراءات
 ون القاعدة  فقد تك ،عن فصحاء   نقلها فصحاء   حيحةٍّ ص تٍّ في قراءا وضعوها قواعد   تحكيم   منكرين عليهم خطأ  

موا بالتَّ  ،عرَّض من قال بذلك من النُّحاة لنقدٍّ شديدٍّ  في ذاتها، ولكنَّ توظيفها الخاطئ   صحيحةً   سرُّع في الحكمفاتُّه 
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ب لمتَّ وال نة، نظريةٍّ  عايير  عصُّ ضاع ف، حيحةاهد الصَّ و للشَّ  وافٍّ  دون استقراءٍّ و  لم تستوعب قطاعا واسعا من المدوَّ
من  قرَّ أ عتدل  م موقف  ثين د  ح  الم  غة علماء اللُّ  ، كما كان للعديد منبها واهد الم حتج   الشَّ  مئات   رس العربي   الدَّ  على

 حوي رس النَّ دَّ لغزيرا ل دًدامبها  ذ  خ  من أ   ذ  خ  كان أ  قد ف حاة منها؛غم من موقف بعض النُّ على الرُّ  القراءات خالله بأنَّ 
واء وفي   والك البصري    حوي   رس النَّ لدَّ ل امصدر  وتبقى مع ذلك ،ى لمباحثه وقضاياهنً فقه، وغ  أل اعيوسوت  .على السَّ

لُّغوي العربي   وثيق الالتَّ  منهج   تأصيل   م إياها مصدر  ه  ثين من القراءات اعتبار  د  ح  الم  غة مواقف علماء اللُّ  ومن
، وفقه 12موقف علم اللغة من أصول النحو العربي؛ للدكتور مطير بن حسين المالكي، ص] صالها برواية القرآن الكريمالت   

حمُّلها وأدائها في ت القراءات   ى آخرون أنَّ رأ كما. [جاسم الزبيدياللغة؛ للدكتور أحمد قدورة، والقياس في النحو؛ للدكتور سعيد 
تها  جزيرة  ائد فيسَّ ال يَّ غو اللُّ  الواقع   فقد عكست القراءات، آخر   مصدر   ه  ثاقت  و   بلغقل ال يت مثل منهًجا في النَّ ومادَّ

  .بدقَّة وشمولية العرب قبل اإلسالم
 رواياتها أنَّ  بحكمصحى؛ دراسة العربية الف   فيعلم القراءات  إلى اعتماد يدعوم ن ثين د  ح  غة الم  علماء اللُّ من و 

 مختلفٍّ  ي ٍّ هجلوبأداء  ة،ظواهر صوتية وصرفية ونحوية ولغوية عام ثمَّ بما تشتمل عليه من المروية، واهدأوثق الشَّ 
 حسين طير بنم من أصول النَّحو العربي؛موقف علم اللُّغة ] راسة الحديثةللد    لغوي ٍّ صالحٍّ  ها أغنى موروثٍّ يمكن اعتبار   بل

 ،ينشاه الصبور عبد - الحديث اللغة علم ضوء في القرآنية القراءات -184اللَّهجات العربية؛ عبده الراجحي، ص  -12المالكي، ص
 [133، 132. علم اللغة، محمود سليمان ياقوت، ص8-7ص

االحتجاج ل القدماء، فمنهم م ن قب   كما اختلففيه  فل  اخت  قد القرآنية بذاتها ف من القراءات حدثينالم   موقف  وأمَّا 
ها: قراءات كل   قال باالحتجاج بال ن  م  تابع  الذي ألفغانير حسين، وسعيد اض  د الخ  يخ محمَّ اذة؛ مثل: الشَّ لقراءة الشَّ با

نهم عاب القرَّاء  من نقده و  ة.اذَّ المتواترة، واآلحاد، والشَّ   ةمخالف عوى دبعض القراءات ب ردَّ م ن   وأ، حاةالنُّ م ن   ول حَّ
 .ساالقي

به على  د  ستشه  سماعيٌّ ي   فهي مصدر  ، مشترطا عدم القياس عليها القراءات م ن قب ل العلماء المحدثين ومن
ته في موقعه  بور شاهين. د حسن عبد العزيز، وعبد الصَّ محمَّ  وهو رأي  ؛ هوال يقاس عليه غير   ،صحَّ

يني واحتياطهم العقدي    م ن المحدثين العلماء نوم زهم الد    أرجع سبب رد   بعض القدامى للقراءات إلى تحرُّ
 فحسب. وعةوضموالقواعد ال ة المعاييرعدم موافقوليس إلى 

 حاة من االستشهاد بالحديثمواقف النُّ 
أفصح  ملسو هيلع هللا ىلصكالمه  يبدو من أنَّ بالحديث النَّبوي نقاًشا بين العلماء قديًما وحديًثا، مع ما  أثارت قضية االحتجاج     

م الحديث   لقد كان من المنهج الحق  بالبداهة أن  "به االستشهاد،  الكالم، وأرقى ما يصحُّ  سائر  كالم  يُّ بو النَّ  يتقد 
د  العربية  غة والنَّ العرب، من نثر وشعر، في باب االحتجاج في اللُّ  ه  رآن الكريم بياًنا في تاريخها بعد الق حو؛ إذ ال ت ع 

ل  في النَّ بلغ  من الكالم النَّ أ لك لم يقع ذ فس، وال أصح  لفًظا، وال أق وم معنًى منه، ولكنَّ بوي، وال أروع تأثيًرا، وال أف ع 
واة األشعار خاصَّ ين المتقد   حوي  ين والنَّ غوي   كما ينبغي؛ النصراف اللُّ  دهم به ر  انصراًفا استغرق  ةً مين إلى ثقافة  ما يزو 
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ال] "يهم لرواية الحديث ودراسته بقيةيبق  فجهودهم، فلم  لكنَّ . و [99ص ،حو العربيالحديث النبوي في النَّ ، محمود فج 
راتٍّ  لت ما قد يظهر مسلَّمً  النُّحاة ساقوا مبر   ل ا ال شائبة في االستشهاد به إلى قضية ذات نظر وتفصيأخرى حوَّ

 واستحضار حجج وتعليل، واعتماد استدالل وترجيح.
ائعة راءاآل ضراعاستبو       ز أصحاب  كل   ش، شعب ثالث إلى تنصرفها أنَّ  المسألة، نجد في الشَّ عبة وقد عزَّ

ح لديهم.   مذهبهم بما ترجَّ
ل ما ظهرت      رين، و ي  اثن  عند  ظهرت قضية االحتجاج بالحديث أوَّ بشيء  ماه  أي  ر  تلقَّفن من نحاة األندلس المتأخ  

ال نعلم أحًدا من علماء العربية خال ف  العلماء "يب الفاسي: الطَّ  قال ابن   من االستعجال بعض من جاء بعدهما،
ائع في شرح سهيل، وأبو الحسن ابن الضَّ يخ أبو حي ان في شرح التَّ ما أب داه الشَّ  ريف إالَّ في االحتجاج بالحديث الشَّ 

مل. وتاب عه   ج به في كتبه، و  ع  ول  فأ   – رحمه هللا – يوطيالسُّ جالل الما على ذلك الج  اعتنى بنقل كالمهما، واللَّه 
سوم  ل من زعم عزوف أ فقد كان ؛وايةوحسب هذه الر     (حواالقتراح في علم أصول النَّ )بـ باستيفائه في كتابه الم و  وَّ

لين ريف هو عليُّ  النُّحاة األوَّ اإلشبيلي  بن محمَّد بن علي بن يوسف الكتاني عن االستشهاد بالحديث النَّبوي   الشَّ
لين سبب عزوفهم ذلككما انتبه إلى  ه(686ائع )تبابن الضَّ أبو الحسن المعروف  ، وأثناء ذلك عدم ذكر األوَّ

ي ان الغرناطأبو حيَّ من االستشهاد بالحديث، ثمَّ جاء  اإلكثار   ه(609ابن خروف علي بن محمد )كان ينسب إلى 
ه على ابن عصفور–تلميذ ابن الضائع، وقد الحظ  ه(745)محمد بن يوسف   على ابن  مالكٍّ  -كما الحظ شيخ 

أساسا  ه  من االستشهاد بالحديث، واعتماد   ه  في النَّحو، استكثار   واأللفية التَّسهيله( صاحب كتاب 672األندلسي )
حتجاج ]خديجة الحديثي، موقف النُّحاة من االة ا بها على نحاة البصرة والكوفكً ستدر  م   جديدةٍّ  نحويةٍّ  في استنباط أحكامٍّ 

 وجملة مواقف العلماء من هذه القضية ثالثة: .[18بالحديث، ص
ه( وأبو حيَّان األندلسي، فأمَّا 686ائع )ويمثلهم ابن الضَّ  مذهب المانعين لالستشهاد بالحديث النَّبوي: -1

ل فكان يرى:  األوَّ
 عدم احتجاج األوائل به. -
 هو روايته بالمعنى.سبب عزوفهم عنه  -
 .ه(609اإلكثار من االستشهاد بالحديث البن خروف ) ب  نس   -

هاد م االستشه  إلى النُّحاة األوائل حتَّى زمن ابن مالك امتناع   ب  ه( فهو من نس  745وأمَّا أبو حيان األندلسي )
كوت عن ذلك من دون تبرير. وهذا القول   يوطيُّ هو الذي نقله عنهما ا ني  م  عن هذين العال   بالحديث فعال، أو السُّ لسُّ

 في االقتراح، وأشاع أمره في النَّاس.
م هاعتقده عزوفا من أوائل النُّحاة عن االستشهاد بالحديث، واستخلص أنَّ حاول أبو حيَّان الوقوف على ما 

واة ال بعينه، وإنَّما هو من نقل   ملسو هيلع هللا ىلصأعرضوا عنه لحكمهم عليه بأنَّه ليس من لفظ رسول هللا  زوا النَّقل ذيالرُّ ن جوَّ
وايةبالمعنى،  انوا من غير ه كوات  ، ثمَّ ل ما وقع من اللَّحن في الحديث، بحكم أنَّ الكثير من ر  وذلك قادح في الر  
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واة. وهو بذلك يردُّ على ابن مالك واب، العرب بالطَّبع، ولم يتعلَّموا الل  سان العربيَّ صناعةً  ن وذلك قادح في الرُّ
ه م بالحديث، بل  ق   عصفور من   ابقون من النُّحاة فخالفوهم فيه.  وقد فعلواه استشهاد   فعال لم يفعله السَّ

زين مطلقا:  -2 م القول  موقف المجو   ين االستراباذيه( 672) ابن  مالكبهذا  ويتقدَّ م( 688) ورضي الد  
رضي هللا  حابة وآل البيتشارح كافية وشافية ابن الحاجب، وزاد على االستشهاد بالحديث االستشهاد بكالم الصَّ 

مَّ ث سابقه ابن مالك. في ذلك تجاوز، حتَّ ه( الذي استكثر من االستشهاد بالحديث761) ابن  هشامومنهم  عنهم
ة كاملة من نمعتبرا أنَّ إقصاء مدوَّ  ،سين لالستشهاد بالحديث النَّبوي   ه( من أشد   المتحم   828) مامينيالبدر الدَّ كان 

واب ،والقدح في رواتها ،وايةبدعوى الوهن في الر    ملسو هيلع هللا ىلصكالم رسول هللا  ها كان وبخاصة أنَّ جزءا من ،ليس من الصَّ
نا، وال يعتريه احتمال   واية، مدوَّ ، ومن أشد   قبوال لالستشهاد بالحديث النَّبوي دون أن ننسى أكثر العلماء  اختالل الر  

ة مذهب  ه  ب  ه( والذي أفاض في رد   ش  1170) الطيب المغربي ابن  المدافعين عن ذلك،  المانعين، واالستدالل لصح 
 المجو  زين.

ط والتَّوفيق:  موقف   -2 م هذا الفريق  التَّوسُّ اطبيُّ وقد تقدَّ ل القول  790) اإلمام  الشَّ  قا بين ما ثبتتمفر    ه( ففصَّ
ة نسبته إليه  حيح، وبين ما ظهر اختالل   ملسو هيلع هللا ىلصصحَّ ماع الصَّ أو  شتهار لحنهسنده، أو ا فاالستشهاد به من أقسام السَّ

اطبي قد إجماله القول عن مالك ب ابن   مقولة   عن خلل   ان  أب   ضعف رواته، فال يقول باالستشهاد به عاقل، بل إنَّ الشَّ
 أبي حيان وابن الضائع عليه.  االستشهاد بالحديث مطلقا، وهو ما أثار اعتراض  

يوطي ) د موقف  911وأمَّا اإلمام السُّ طين بحكم التَّردُّ ه( فقد تردَّ في كتابه  د  الذي أثبتهه بين المانعين والمتوس  
ائع وأب د ابن  ؤي  االقتراح، فهو في مواضع ي    ملسو هيلع هللا ىلصمه م موقفهما، وفي مواضع أخرى يقول: "وأمَّا كالقد   ا حيَّان وي  الضَّ

" ]االقتراح: ص       [ 29في ستدلٌّ بما ثبت أنَّه قاله على اللَّفظ المروي  
ون في شأن لا ذهب إليه األوَّ ثون على كثير ممَّ د  ح  : سار الم  بوي من االستشهاد بالحديث النَّ  نثيد  ح  موقف الم  

ومحاولة  ،يأا نشأ من اآلراء حول هذه المسألة، واجتهدوا في تقليب الرَّ بالحديث، فلم يذهبوا بعيدا عمَّ االستدالل 
ئع وأبي اعلى رأي ابن الضَّ  المهدي المخزوميدون آخر، فذهب  ة االنتصار لرأي فريقٍّ رجيح واستعراض أدلَّ التَّ 

وتبعه  وائل للحديث من دائرة االستشهاداد النُّحاة األفي الحكم على استبع أحيانا، كما اطبيالشَّ رجح موقف و  ،حيان
ئل فقد اتَّفق مع القائلين بعدم احتجاج األوا سعيد األفغانيأمَّا  ف.شوقي ضي، وكذلك فعل د عيدمحمَّ على ذلك 

ريف الصقل  ي والشَّ  ل من احتجَّ به كالشَّ ه( في 647لحاج )اريف الغرناطي، وابن بالحديث، لكنَّه "عدَّ األندلسي  ين أوَّ
، وأبي علي الشَّ 637از )شرح المقرَّب وابن الخبَّ  ه( في كثير من مسائله" 645ين )وب  ل  ه( في شرح ألفية ابن معطٍّ

  .[49]في أصول النَّحو، األفغاني: ص
ن في كتابها القي  م )موقف النُّحاة م خديجة الحديثياألستاذة  هنا هو موقف   بر  عت  ومن المواقف التي لها م  

، واستقرَّ مواقف القدامى والمحدثين هذه المسألة بشمولية وعمق، واستظهرتفيه  ت  ع  االحتجاج بالحديث( والذي تاب  
واهدفي أنَّ  -على الجملة–موقفها   مقولة الحكم المطلق بعدم احتجاج األوائل بالحديث مقولة تردها عشرات الشَّ
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وفا موقف القدامى من الحديث لم يكن عز التي جمعتها من المصادر اللُّغوية والنَّحوية القديمة التي بلغتها، وأنَّ 
ائع وأبي حيَّان قد وال منعا وال دعوة إلى منع من عدم  عولجت بشيء، وأنَّ هذه المقولة بعد ظهورها عند ابن الضَّ

لين الثة أكثر ما يستشهد به في ذلك هو عدم استشهاد سيبويه بما ال يزيد عن ث، فإنَّ التَّحقُّق منها في كتابات األوَّ
أحاديث، وهو ليس مقياسا في تعميم الحكم على كل   االستشهاد في سائر الكتابات. ويبدو موقف خديجة الحديثي 

ة قأقرب إلى اإلنصاف العلمي والبحث الموضوعي حين رجعت إلى البحث في أصل القضية باستقرائها لحقي
تي نشأت حول وفيق بين معظم اآلراء الاالستشهاد بالحديث النَّبوي، وبذلك يمكن اعتبار موقفها خالصة بالجمع والتَّ 

 هذه القضية.   
 المحاضرة الرَّابعة

 العالقة بين أصول النَّحو وأصول الفقه
باستعراض و  غوية،والعلوم اللُّ رعية العلوم الشَّ  مظهرا واضحا من مظاهر العالقة بينحو علم النَّ  عكست نشأة

رته ،حوروايات وضع علم النَّ  إحدى أشهر قف على إحدى ؛ نالقرآن الكريم علىحن اللَّ  خطري لصد   التَّ ب والتي برَّ
  :هيرة لتلك العالقاتور الشَّ من الصُّ و  رعية،غوية والشَّ قاطعات بين العلوم اللُّ أبرز التَّ 
 غويَّ لك اللُّ المسأنَّ  حوبين أصول الفقه وأصول النَّ  عالقةالمن مظاهر  استغالل الفقهاء لمقوالت النُّحاة: -1

د به صور   لمعص هو من تخصُّ الفروق بين المعاني من جهة األلفاظ، و على  قائم   الفقهية مسائلالالذي تتحدَّ
ه في ضوئها ويوج    ،هه قضاياأصول الفقمنها علم  ستمدُّ التي يأحد ثالثة مصادر  الذي ع دَّ  (علم العربية)حو النَّ 

عية... ر ا ما منه استمداده؛ فعلم الكالم والعربية واألحكام الشَّ أمَّ ": عن استمداد أصول الفقه اآلمدي مقوالته يقول
ة على العقد من األمَّ و  وأقوال أهل الحل    ،ةنَّ فظية في الكتاب والسُّ ة اللَّ ف معرفة دالالت األدلَّ وقُّ ت  ا علم العربية؛ فل  وأمَّ 

 طالق والتقييد، والحذف واإلضمار؛ من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، واإلمعرفة موضوعاتها لغةً 
اإلحكام في ] "ا ال ي عرف في غير علم العربيةنبيه، واإليماء، وغيره ممَّ والمنطوق والمفهوم، واالقتضاء، واإلشارة، والتَّ 

 . [8، ص1اآلمدي، جأصول األحكام، 
:الت ـأثُّر المنهجيُّ والتَّقار ض الم ص   -2  نظرأصول النَّحو بين أصول الفقه و أثير أثُّر والتَّ ه التَّ و وجومن  طلحيُّ

ور في ثبوت التَّأثُّ حو. النَّ  باستغالل أحكاممسائل الفقه  في حاةنُّ ال ريح لك التَّ ر والتَّأثير، ذومن أوضح الصُّ وظيف الصَّ
ى تلك في الوقوف عل أدنى مشقَّةٍّ  حوكتب أصول الفقه وكتب أصول النَّ ل طال ع  م  ال ال يجد لمصطلحات، حيثل

 ند الفقهاءعالتي تالقى بها الفريقان على استعمال المصطلحات ذاتها في بيان أحكام تتعلَّق بالفقه  الت  قاب  الم  
كروه واجب ومحظور ومندوب ومإلى  رعي   الحكم الشَّ الفقهاء قد ذهبوا في تقسيم  فإذا كانوبالنَّحو عند النُّحاة "

واجب وممنوع، وحسن، وقبيح، وخالف إلى  حوي الحكم النَّ حويون إلى تقسيم ، فكذلك ذهب النَّ ومباح ووضعي
ئيسة حو الرَّ النَّ  ةأدلَّ ، كذلك قل واإلجماع والقياسئيسة هي النَّ ة الفقه الرَّ أدلَّ ؛ وإذا كانت واءاألولى، وجائز على السَّ 

 [49، صحوية من الفروع الفقهيةج على األصول النَّ فيما يتخرَّ  يُّ ر   الكوكب الدُّ  ] «قل واإلجماع والقياسالنَّ ها فإنَّ 
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من - تداخل العالقة بين العلم ي نعلى  : ولعلَّ أظهر مثالٍّ وطرائق االستدالل التَّأليف مواضيعه تشاب   -3
هير كتابهيوطي السُّ أخرج عليه  الذي رتيب  ذلك التَّ  -ةأمثلة عديد والذي جاء على  (وحاالقتراح في أصول النَّ ) الشَّ

واهد نمط التَّ  أليف الفقهي واألصولي   في ترتيب األبواب، وتداول المصطلحات، وطرائق االستدالل، واستحضار الشَّ
  "الفقه معقول من منقول حو معقول من منقول، كما أنَّ النَّ "وال غرابة في ذلك فـ  ،ومناقشتها

حق الالَّ حو النَّ  وأصول ،ابق بالنَّشأةالفقه السَّ  أصولعلم بين  والمنهجي والمصطلحي المعرفيَّ  ر ضاقالتَّ  إنَّ 
ترجع إلى  ةبشري أسباب  ، ويرجع ذلك إلى ةدعد   متمستويات لمن أشد   مظاهر تأثُّر العلوم بعضها ببعض، وعلى 

ل م ين ينتسبون إلى  نتج عن ، ويستهدفون نتائج متقاربة، فمعرفية واحدة عمومامنطلقات كون المشتغلين على الع 
راسة متشابهة البناء، وال  ذلك توظيف مناهج متقاربة، واستعمال مصطلحات دالَّة واحدة، لتكون نتائج البحث والد  

ية ، فبينما قصد الفقهاء متابعة األحكام الفقهاختالف موضوع البحثسوى  ،اختالف يمكن مالحظته بوضوح هنا
لون ب نة ، وقد اشتغل كالهميستخرجون أحكامهو  حوقواعد النَّ  تنوُّعها وكثرتها وشمولها، راح النُّحاة يؤص   ا على مدوَّ

 واحدة أيضا. 
 المحاضرة الخامسة

 اللُّغوي  االحتجاجقواعد 
:ت  ح  جَّ ي  ت  للفعل اح   مصدر   االحتجاج ع   جُّ يء: ع  ة لد  جَّ ى بح  ى وأت  ادَّ  وعذرا له ةً جعله حجَّ واه، واحتجَّ بالشَّ

]علوم سان. الل    صيح  ف ه إلى عربي ٍّ ت  وصحَّ  ه  دٍّ استعمال  بدليل نقلي ٍّ مسن   أو تركيبٍّ  أو لفظةٍّ  قاعدةٍّ  واصطالحا: إثبات  
    [87غة العربية، صاللُّ 

 قواعدال نم جملةً  النُّحاة وضع وقد "قوانين مستنبطة من طائفة كالم العرب الذين لم تفسد سالئقهم" :القواعد
 دون  مذهبل وال أخرى، دون  مدرسة إلى تنسب ال قواعد وهي العرب، بكالم االحتجاج   بها ي ضب ط التي المعاييرو 

 :أهمُّهاو  الحتجاجا بقواعد ت عرف وأصبحت بينهم، والتَّوفيق النُّحاة، آراء بين الجمع   ت  حاول   اجتهادات   هي بل آخر،
  االحتجاج. مصادر األولى: القاعدة

 المصادر لأوَّ  فهو اإلطالق، على االحتجاج مصادر أعلى هاسند   اتَّصل التي قراءاته بجميع الكريم القرآن 
قيق، الجمع بعناية أحيط الذي وهو تدوينا، ديد والحرص الدَّ  واية.والر    النَّقل في الشَّ
 ت ما حابة من حاديثاأل واة  ر   أو بعينه، ملسو هيلع هللا ىلص الرَّسول إلى قوله   نسبة   صح   من كالمهم في مه   إذ الكرام، الصَّ

 اه؟رو  بحديثٍّ  يستشهد وال ثابت، بن انحسَّ  بشعر يستشهد فكيف وشعرائها، العرب فصحاء طبقة
   هيرت ي ن المحدودت ي ن مكانيةالو  مانيةزَّ ال البيئتين ضمن هموشعر   العرب نثر  .الشَّ

 .الجاهلي   العصر في كانوا ولو للعجم المخالطين العرب بكالم ي حتجُّ  ال لثَّانية:ا القاعدة  
 إلىقبل اإلسالم  150في حدود  رحج بن القيس امرئ  خال ربيعة، بن مهلهل زمن من الجاهلي   العصر   يمتدُّ 

ة يهو  .ه150 إلى اإلسالم وصدر ملسو هيلع هللا ىلص بي  النَّ  بعثة ة طبقاتٍّ  ثالث   ل  تشم   التي  المد   طبقة  و  الجاهلي ين، طبقة   :حجَّ
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مين، وطبقة   المخضرمين،  :فقالوا مكانال عامل منالزَّ  لعامل العلماء أضاف فقد ،إطالقٍّ  على ليس ذلك ولكنَّ  المتقد 
د لم الذين وهم ،ابعربي ته الموثوق  ةحيصالف   القبائل بكالم إال   يحتج   ال  نَّهابأ جغرافيا ذلك وابط  ض  و  سليقتهم تفس 

وا العرب، جزيرة قلب في التي القبائل  هذا على ناءوب ،األعاجم لمجاورتها أطرافها قطنت التي القبائل كالم ورد 
مت المعيار   قسمين: إلى االحتجاج في العرب قبائل ق س  

 في العرب مدعتم فهم ،أسدو ،قيسو ،تميمو العرب، أجود همف ،قريش بكالم حتجُّ ي   بكالمها: المحتجُّ  القبائل
 العلماء جعل فقد .غيرهم عن يؤخذ ولم ،الط ائي ين وبعض ،كنانة وبعض ،هذيل ثم   .والت صريف واإلعراب الغريب
يالتَّ  في أعمق كان ما هافخير   مراتب، بهم المحتجَّ  القبائل  .البادية بعيش وألصق ،بد 

ان عن وال ،حضرال أهل عن ذ  ي ؤخ   لم بكالمها: ي حتجُّ  ال التي القبائل  :ألخرى ا لألمم المجاورين يداو الب سك 
ان من وال ،قضاعة عن يؤخذ ولم ،والقبط مصر ألهل مجاورين كانوا فإن هم ،جذامو ،لخم من يؤخذ فلم  وال ،غس 
ام، ألهل مجاورين كانوا فإن هم ،إياد من  نمرو تغلب من وال ،العربي ة بغير صالتهم في يقرؤون  نصارى  وأكثرهم الش 

 ألن هم ،القيس عبد من وال .والفرس للن بط مجاورين كانوا ألن هم ،بكر من وال  .لليونان مجاورين بالجزيرة كانوا فإن هم
ان من كانوا  للهند لمخالطتهم أصال، اليمن أهل من وال ،عمان أزد وكذلك والفرس، للهند مخالطين البحرين سك 

ان حنيفة بني من وال .والحبشة ان ثقيف من وال ،اليمامة وسك  ار لمخالطتهم الط ائف، وسك   ومع .ى األخر  األمم تج 
ر كل ه ذلك  .حيحةص أسانيدب عنهم الث قات رواه  ما إال   بليق فال وكالمهم، أشعارهم نقل في التثب ت وجوب العلماء قر 

 وعدم عنهم، المأخوذ غة  ل بسالمة يقينال إلى أخرى  ورد    قبائل عن اللُّغة أخذ ق بول في األمر مرد   مالحظة:
بت ابط وهو ،اإليه الفساد سرُّ  االحتجاج العلماء إسقاط سبب فنعرف ،والمكاني    الز ماني   ني  االعتبار   بين الجامع الض 

لت، أبي بن أمي ة بشعر  مخالطتهم نَّ كلو  ،جاهليون  وهم بعضهم عند األعشى وحت ى العب ادي، زيد بن وعدي   الص 
 ه(204) افعي  الش   اإلمام بكالم يحتجُّ  جن ي ابن نرى  بينما بكالمهم، االحتجاج   أسقطت مبه لغتهم وتأث ر األجانب

افعي   كالم :أحمد اإلمام قال ة الل غة في الش  افعي   رأيت ما: لقا الز عفراني   وعن .حج   .قط لحن الش 
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 .جَّةح يسل بعدهم ومن دينالمولَّ  شعر الثة:الثَّ  القاعدة

عراء تقسيم إلى القاعدة هذه ومردُّ   ذلك هطبقت   وافقت فمن االحتجاج، عصر مع زمنيا تتناسب   طبقات إلى الشُّ
 استثناء. اعدةفللق إطالق، على ذلك وليس ه،شعر   ر دَّ  العصر ذلك خارج طبقته كانت ومن بشعره، احت جَّ  العصر

 .وغيرهم وزهير، والن ابغة، القيس، ئ كامر  ين:الجاهلي   طبقة
، الجاهلي   العصر في عاشوا من وهم ين:المخضرم طبقة ان، كلبيد، واإلسالمي   .والخنساء وحس 
م طبقة ن وي   :نيالمتقد   .)النَّصراني(واألخطل والفرزدق، كجرير، -مسلمين غير لوو – نياإلسالمي   سمَّو 
ار اإلسالميين بعد الذين وهم :نيدالمولَّ  طبقة  .برد بن كبش 
ثح  الم   طبقة ، تم ام، كأبي بعدهم من الذين وهم :نيد   .والمتنب ي والبحتري 
ر  طبقة  .أولئك بعد من وهم :نيالمتأخ 

 أجالً  ه(150) جرةاله من الث انية المائة منتصف العلماء   جعل فقد منالزَّ  مع بقاتالطَّ  هذه تقسيم   يتوافق   ولكي
 دستشه  ي   من آخر ه(150)ت قرشي  ال ه رمة بن إبراهيم فكان ضر،الح أهل ربشع االستشهاد عنده يتوقَّف زمنيا

ت م قال: األصمعي   عن ثعلب قول راد  م   وذلك ،بشعره عر خ  ار كانو  .ه رمة بن   بإبراهيم الش   ه(167)ت برد بن بش 
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ل عراء أو   قرن ال حدود إلى ةغلُّ ال عنهم ون أخذي العلماء استمرَّ  فقد يادو الب أهل مَّاأ .همب ي حتج   ال ذينال الم ول دين الش 
 .الهجري   الر ابع

 .له دن  س   ال بكالم   ي حتج   ال: ةرَّابعال القاعدة 
ر ما إذا القول أو تالبي واة ر   معرفة   وجوب   القاعدة بهذه النُّحاة وقصد  نحوي ٍّ  حكم باتإث في به داستشهاال تقرَّ

ر ويةنح قاعدةٍّ  ريرتح النَّحويُّ  أراد ما فإذا ،فحرَّ م أو عٍّ و وضم ببيت االستشهاد الحتمال دفعا ،صرفي ٍّ  أو  في ن ظ 
اهد  بعلَّة رواته في لطَّعنا بسبب ر دَّ  وإالَّ  اهد  الشَّ  ق بل لهم، المشهود   قاتالث    واة الرُّ  من سند   له   كان فإن   المعتمد، الشَّ

 تشهاداالس طسق ذلك حدث فإذا غيرها. أو الوضع أو الحفظ ضعف أو الكذب أو االنتحال أو كالتَّزيُّد العلل من
م الفعل مطابقة جواز   م  ع  ز   من زعم   :مثال ذلك من وا :افأجازو  والجمع، ثنيةوالتَّ  اإلفراد في لفاعله المتقد   ر س   الطُّالَّب   د 

ا ر س  ،ا ود  ت هم لطَّال بان  جَّ  ن:ي  ي  أخر   ني  بروايت   مرويٌّ  ثالحدي ولكنَّ  بالنَّهار...﴾ ومالئكة   يلباللَّ  فيكم يتعاقبون ﴿ حديث: وح 
 فيكم...﴾ يتعاقبون  المالئكة   ﴿ فيكم...﴾ يتعاقبون  مالئكة لِل َّ   إنَّ  ﴿

 .القائل مجهول   بكالم   ي حتج   ال: ةخامسال القاعدة 
 سقط لاألوَّ  القائل   له  ج   فإذا ل،األوَّ  القائل معرفة   وجوب   هو هذه في القيد   ولكنَّ  ،بسابقتها شبيهة   قاعدة   يوه

 غير من يني   الجاهل من ىحتَّ  أو ،المولَّدين من بهم دشه  ست  ي   ال من  ل   أو مصنوعا، الكالم يكون  أن   خشية ،االحتجاج  
  "هقائل   ف  عر  ي   ال نثر أو بشعر االحتجاج   يجوز ال" :(فالخال مسائل في اإلنصاف) في األنباري  ابن   قال الفصحاء،

وا ،لكن   خبر في مالالَّ  دخول جواز من ون الكوفيُّ  إليه ذهب ما ذلك ومثال  :قولالب واحتج 
  *لعميد ب  هاح   من ولكن ني *

 .هقائل   وال ه  صدر   ف  يعر   ال البيت هذا أنَّ  علَّةوال
ادال القاعدة  ها خرى األو  لقاعدة،ا ؤي دت   إحداهما روايتان: له بما ي حتج   ال :سةسَّ  .تردُّ

ع الذي العامُّ  ابطفالضَّ   قال من ستدالل  ا :ذلك مثال  و  االستدالل، به سقط االحتمال   عليه لخ  د   ما أنَّ  إليه: ي رج 
 :عطي ة بن جرير قول على استنادا بنفسه ،مرَّ  :الفعل ديةع  ت   جوازب

ون   يار تمر    حـرام   اإذً  علي   كالمكم*** اتعوجو  ولم الد 
ثني األصغر: األخفش قال ثني قال: بر دالم   حد  ي قال إن ما قال: جرير بن بالل بن عمارة حد   :جد 

يار مرت  مر      تعوجوا ولم بالد 
اهد روايتين ورود فاحتمال   بهما. االستشهاد ط  سق  ي   للشَّ

ابعة: القاعدة ف اهدبالشَّ  االستشهاد إسقاط السَّ  .المحرَّ
ه، اهدالشَّ  موضع هو حريفالتَّ  موضع   يكون  وقد واهد،الشَّ  من الكثير حريف  التَّ  يطال  بعض زعم :ومثاله نفس 

 بهم: يحتج نممَّ  وهو العذري، جميل قول همد  وشاه   واحد، فعلٍّ  على أن   و كي اجتماع جواز حاةالنُّ 
: ت   النَّاس   أ ك لَّ  ف قال ت  ب ح  ا مان ًحا***ل سان ك   أ ص  م  عا ت غ رَّ  أ ن   ك ي  د  ت خ   و 
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يوان إلى جوعالرُّ  لكنَّ   وهي: أخرى، رواية ثبتي   الد  
: ت   النَّاس   أ ك لَّ  ف قال ت  ب ح  ي   ه ذا مان ًحا***ل سان ك   أ ص  عا ت غ رَّ  ك  د  ت خ   و 

واهد تحرير   وجب هنا ومن  تها.صحَّ  من التَّحقُّق في الجهد وبذل األصلية، مصادرها من الشَّ
 شعرية ضرورة على النَّحوية القاعدة بنىت   ال الثَّامنة: القاعدة

رورة   عرية الضَّ اعر ي عر ض   عارض   الش    على يصاغ ول م ا هال ي رجى قاعدةٍّ  بناء   يصحُّ  وال استثناًء، فيكون  للشَّ
راد، الذُّيوع منوالها يغ شاهدٍّ  بكل    االحتجاج   فيسقط واالط   عاه ما ذلك: ومثال اضطرارا، ص   جواز من لنُّحاةا بعض ادَّ

 زهير: بن قيس قول بشاهد ل م   بـ الرَّفع
 ز ي اد   ب ن ي ل ب ون   ال ق ت   ت ن م ي***ب م ا و األ ن ب اء   ي أ ت يك   م  أ ل  

اعر فإبقاء  بما مطَّردة دةلقاع خرقا هاتعميم   يصح ال ضرورة لم بـ المجزوم المضارع في الرَّفع عالمة على الشَّ
واهد. من يحصى ال    الشَّ

   
 


