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 اخلامتة

 عمى والسالـ والصالة ، نعمو ووافر آلالئو الشاكريف ، بفضمو المعترفيف حمد هلل الحمد
 وصحبو الطاىريف الطيبيف آلو وعمى ، لمعالميف رحمةً  تعالى اهلل أرسمو الذي األميّ  النبيّ 

 . المنتجبيف 

 . .  وبعد

 :  يأتي بما أبرزىا إجماؿ يمكف متواضعة نتائج مجموعة إلى البحث انتيى فقد

 وقد ، إجالؿ أّيما خاّصة سيبويو يجؿّ  المذىب بصريّ  نحوي   حّياف أبا أفّ  البحث أّيد  -1
 يدعوه حافظ ُلبّ  ذا و ، واألدب والنحو المغة كتب عمى كبير واّطالع عالية ثقافة ذا كاف
 العربية سوى أخرى لغات عمى االّطالع واسع ، كثيراً  حافظتو عمى اعتماداً  يؤلِّؼ ألفْ 

 يتحّرى حّياف أبو و.  بينيا المفيدة المقارنات عقد مف مّكنو مّما والتركية كالفارسية
 عميو دّلو ما يرّجح نجده لذلؾ ؛) التذييؿ والتكميؿ (  مصّنفو في إلييا ويميؿ الحقيقة
فْ  ، وعممو عقمو  . البصرييف أصحابو مخالفة إلى ذلؾ أّداه وا 

 ناقَشيا نحوية مسألة تخمو فقّمما ، فائقةً  عنايةً  القرآني بالشاىد االحتجاج حّياف أبو أولى -2
 الشواىد مف غيِره مع مجتمعاً  أو منفرداً  يكوف قد الذي ، القرآني بالشاىد االحتجاج مف

 اجتمعتْ  إفْ  الشواىد مف غيره عمى القرآني الشاىد تقديـ لديو والغالب ، األخرى النقمية
 . معاً 

 ، وغيرىا السبعية بالقراءات يحتجّ  فيو ، احتجاجاتو في القرآنية بالقراءات حّياف أبو اعتدّ  -3
 بصدده ىو ما مع لتّتسؽَ  القراءة يوّجو وجدناه ورّبما ، أغمب بالسبعية احتجاجو أفّ  عمى

 ُيِجؿّ  أّنو ذلؾ ، لديو   جّداً  نادرٌ  األمر ىذا لكفّ  ، الشذوذ أو بالندرة القراءة وسـَ  ورّبما ،



نيا ال نراه لذلؾ ؛ ويحترميا القراءة  فقارئ ، أيضاً  القارئ عمى ينسحب األمر وىذا ، ُيمحِّ
 . ُقّرائيا أو القراءات بتمحيف قاؿ مف قوؿ يرتضِ  لـ لذلؾ ؛ ُيَعنَّؼ ال عنده القراءة

 الشعراء شعر عمى كاف تركيزه لكفّ  ، الشعرية بالشواىد االحتجاج مف حّياف أبو أكَثرَ  -4
 وَتْرؾِ  ، ىؤالء بشعر االستشياد في النحاة عادة عمى منو جْرياً  واإلسالمييف الجاىمييف

 سبيؿ عمى يكف لـ ىذا إيراده لكفّ  ، موّلديف لشعراء معدودة أبياتاً  أوردَ  وقد.  سواىـ َمفْ 
 - ذلؾ مع - وىو.  التمحيف أو والتمثيؿ االستئناس سبيؿ عمى بؿ ، بشعرىـ االحتجاج

 نحوّية مسألة في رأيو توافؽ ولـ غيره عف وردتْ  التي الشعرية بالشواىد االحتجاج يردّ  قد
 وجيةً  الشاىد توجيو يعني ما بقدر بالشاىد الطعف يعني ال ىذا االحتجاج وردّ  ، ما

 . عاّلتو عمى يرسمو وال الردّ  ليذا يعمؿ فيو ، أخرى

 عميو تُبنى ال الشواىد بعض حامالً  الشريؼ الحديث مف وردَ  ما بأفّ  حّياف أبو صّرح -5
 إذْ  ، يقوؿ ما يعني كاف وقد.  فيو االعاجـ الرواة فِ حْ ولَ  ، ولفظ تغّير الحتمالّية ؛ قاعدة

 شريفة أحاديثَ  أورد لكّنو ، األطروحة موضوع شرحو في الشريؼ بالحديث يحتجّ  لـ ّنوإ
ّنما ، الكمّية القواعد إلثبات االحتجاج سبيؿ عمى ليس فْ  ، التمثيؿ سبيؿ عمى وا   كاف وا 

ّية عدـ فكرة سيطرة مع – منو المتوّقع فْ  حديثاً  يوردَ  ال أفْ  – عميو الحديث َحجِّ  كاف وا 
 . التمثيؿ سبيؿ عمى

 تضاعيؼ في حضورىا لميجات كاف فقد ؛ بالميجات عالـٌ  رجؿٌ  حّياف أبا أفّ  البحثُ  أّيد -6
 ليجةٌ  أّنيا الثابت بالنقؿ ظيرَ  قد داـَ  ما بيا ُيحَتج   الميجة أفّ  فعنده ، لديو االحتجاج

   وصفيا مف َوْصؼُ  أىمّيتيا مف يقمؿ وال ، الفصاحة أىؿ مف العرب بيا نطؽَ 
   حّجيتيا يعني وىذا ، ثابت سماعٌ  أّنيا يعني فصحاءال عف ورودىا ألفّ  ؛ بالضعؼ

 . ما خالفية مسألة في ما رأي ترجيح في استعماليا مف يتحّرج لـ لذلؾ ؛ لديو

 ولـ ، المسموع بيذا يعتدّ  فيو ، حّياف أبي عند أىمّيتو ذكرىا المتقّدـ بشواىده مسماعل -7
 يترّددُ  كاف ما وكثيراً  ، ذلؾ ُيؤّيدُ  ما العرب عف َيِردْ  لـ إفْ  ما مسألة في قياساً  ُيجيزُ  يكفْ 



 حتى يختاره ما واختيار ، خالؼ فييا التي األساليبِ  جواز عمى األحكاـ إصدار في
 لصحة يحتجّ  وكاف.  توّقؼَ  سماعٌ  فييا ّيِردْ  لـ فإفْ  ، العرب عف ذلؾ سماعِ  مف يتأّكدَ 
 مثؿ ووصؼَ  ، ُيسمعْ  لـ ما عمى يقيُس  ال كاف لذلؾ ؛ العرب عف ذلؾ بورود لديو الحكـ
 .  فاسدٌ  قياٌس  بأّنو القياس ىذا

 معنى إلى كّميا ترجع كانت ، القياس عف التعبير في متعّددة مسالؾ حّياف أبو سمؾ -8
 ركب في سار وقد.  المفاضمة أـ الفعمية أـ االسمية بالصيغة كانت سواء القياس

 ، الشاذّ  و النادر و القميؿ عمى القياس ومْنع الشائع الكثير عمى القياس في البصرييف
 . عميو ُيقاس ال الذي المحفوظ مف يجعمو ىذا ومثؿ

فْ  ،(  األصؿ)  بػ عنو وعّبر ، باالستصحاب حّياف أبو احتجّ  -9  احتجاجو بكثرة يكف لـ وا 
 عمى لمردّ  األصؿ بمخالفة كذلؾ واحتجّ  ، األدّلة أضعؼ مف لكونو رّبما،  األخرى باألدّلة
 . فيو خالفيـ مافي إليو ذىبوا ما ودحضِ  ، غيره

 النحوّية األدّلة أحد بوصفو االحتجاج في االستحساف دليؿ حّياف أبو استعمؿ -11
فْ  ، الفرعّية  لمحكـ - أحياناً  - ُيسوِّغ حّياف أبا لكفّ  ، الشخصي لمتحّكـ يخضع كاف وا 

 لردّ  الُحْسف ضد(  الُقْبح)  أيضاً  استعمؿ وقد ، ُيسوِّغ ال أخرى وأحياناً  ، لديو الُمستحَسف
 . ىو إليو ذىب ما يوافؽ ال مما غيره إليو ذىب ما

  الّسْبر)  مصطمح فع يالً بد(  والّسْبر التقسيـ)  مصطمح يكوف أفْ  ارتأينا -11
 ثـ أّوالً  َيْقِسـ ، إثباتو يريد ما إلى وصوالً  النحوي ألفّ  ؛ النحاة لدى الشائع(  والتقسيـ
 وال سّيما ، االحتجاج في الدليؿ ىذا استعماؿ مف حّياف أبو أكثر وقد.  قسَمو ما يسِبرُ 

   نقؿ مف مختمفة أدّلة الدليؿ ىذا في يجمعُ  كاف و ، النحاة بيف خالؼٌ  فيو كاف ما
 -  كالىما افرتضي بؿ ، لو نّداً  أو لمعقمي ضّداً  النقمي الدليؿ يجعؿ لـ بذلؾ فيو ، وعقؿ
 .  األفضؿ االختيار أو المنشود الحكـ إلى لموصوؿ - عنده



 ال وىو ، ُحّجة اإلجماع أفّ  فعنده ، عنده االحتجاج مف نصيبو لإلجماع كاف -12
 دّ رُ يَ  كاف األحياف بعض في ألّنو ، إجماع أّنو ثبتَ  إف الوارد اإلجماع مخالفة يرتضي

                      َثـّ  مف و اإلجماع صفة عنو فتنتفي ، فيو الخالؼ ورود بسبب اإلجماع ىذا
 والواقع ما مسألة في اإلجماع اّدعى َمفِ  عمى لمردّ  األمر ىذا إلى يصير إّنما و ، حّجيتو
 . ذلؾ بخالؼ

 ىذا يقصر يكفْ  لـ أّنو عمى ، تعارضيا أو األدّلة تعاضد احتجاجاتو عف يغبْ  لـ -13
 أو يعضدُ  كاف بؿ ، حدة عمى كؿ   العقمية أو النقمية األدّلة عمى التعارض أو التعاضد
 بترجيح لديو محسـو األمر فإفّ  التعارض حالة وفي ، العكس أو بقياس سماعاً  يعارض
فْ  السماع ينصرُ  فيو ، السماع  . بخالفو القياس كاف وا 

 ، بالعكس احتجّ  فقد ، حّياف أبي عند حّظو الفرعية باألدّلة لالحتجاج كاف -14
 في األدّلة ىذه موّظفاً .  والباقي ، واالستقراء ، وعدمو والنظير ، واألْولى ، واألصوؿ
 جاِعالً  ، معاً  والنقؿ بالعقؿ االحتجاج – غيِرىا مع حصؿَ  اكم – مازجاً  احتجاجاتو

 . المنشود إلى وصوالً  ىخر األ ىمااحدإ سندت دعامتيف إّياىما

 

       

 والحمد هلل أّواًل وآخرًا .                           

 


