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The Study and Review of the Controversial Opinions of Grammarians
concerning the Definite Article ‘al’
Rasool Dehghanzad 
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Abstract
The definite article ‘al’ is one of the controversial issues of Arabic language. A
classical debate in regards to ‘al’ is whether the hamza is volatile or not. Some
believe that the hamza is volatile. In this opinion, the hamza neither is part of ‘al’ nor
contributes to the definiteness of the following word. On the other hand, some
consider the hamza not to be volatile. Some do not consider the hamza volatile and
assert that it contributes to the definiteness of the following word. Others assert that
the hamza contributes to the definiteness of the following word but is still volatile. In
this regard, the purpose of this article is to study, compare, and analyze the
differences between the grammarians and finally with the use of a descriptiveanalytical approach to reach to the most accurate view on the hamza of ‘al’ and
definiteness of the following word. One of the most important findings of this study
is that the ‘laam’ contributes to the definiteness of the following word and ‘al’ is
volatile. The reason for preferring this opinion among the different opinions of
grammarians is that this opinion is more powerful and its evidence is mastered and
its reliance is on some fundamental syntactic evidence.
Keywords: Definite Article ‘al’, Opinions, Evidences, Singularity, Binary.
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رسول دهقان ضاد *
حممد كاظم توكلي إسالمي**
امللخّص
إنّ من مسائل العربّية اخلالفية هي ماهية أداة التعريف؛ هل املفيد للتعريف هو األلف والالم بكماهلا أم هو الالم بوحدها؟ وهل اهلمزة همزة
وصل أم هي همزة قطع؟ ذهب عدّة من النحويني إىل أنّ األلف والالم بكماهلا تفيد التعريف وهي ثنائية الوضع وهمزتها قطع ،ومنهم من
ذهب إىل أنّ األلف والالم بكماهلا تفيد التعريف وهي ثنائية الوضع إال أنّ همزتها همزة وصل ،وذهب كثريٌ من متأخّري النحويني من
البصريني والكوفيني واألندلسيني إىل أنّ اليت تفيد التعريف هي الالم وحدها وهي أحادّية الوضع.
تهدف هذه الدراسة إىل الوصول إىل الرأي األصح يف ضوء تبيني اآلراء اخلالفّية يف هذه املسألة وأدلّة كل واحد منها عرب استخدام منهج
يتّصف بطابع وصفي ـ حتليلي يقوم باملقارنة بني اآلراء وحتليلها .ومن أهم ما تتوصّل هذه الدراسة إليه أ ّن األصوب من بني اآلراء هو مذهب
املتأخرين القاضي بأنّ املفيد للتعريف هو الالم وحدها ألنّه أقوی استدالالً ،أوالً لكون أدلته أتقن وثانياً الندفاع االعرتاضات الواردة عليه
وثالثاً الستناده إىل بعض األدلة األصولية النحوية من القياس األدون (محل الضد على الضد) ،واالستقراء ،ووجود النظري.
املفردات الرئيسية :أداة التعريف (األلف والالم) ،اآلراء ،األدلّة ،أحادية الوضع ،ثنائية الوضع

1ــ تاريخ التسلم1396/5/9 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1396/11/11 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة قم.
** طالب يف احلوزة العلمية بقم (الكاتب املسؤول).
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1ـ املقدمة
لقد حظي النحو العربي بأهمية بالغة منذ أقدم عصور نشأته وزرع بذره ملا له من األثر العظيم يف فهم وتفسري القرآن الكريم،
فامتاز إثر ذلك بتباين اآلراء .إن تعدد آراء النحويني وتباينها فوائدها عالية شافية لألفكار ونتائجها غالية الفتة لألنظار يؤدي إىل
ل لبيب يف التعرف على مناهج أصحاب اآلراء املتباينة ومبانيهم الفكرية
تفكري عميق ومشي سديد واجتاه دقيق ،ألنّه يساعد ك ّ
املختلفة ويقع نتيجته يف إحكام الدرس النحوي وتوطده وتقويم استدالالته حيث يعطي الدارس جماالً لالبتكار والرتجيح
واالستنباط .ومن مظاهر تباين آراء النحاة ما جندها يف أداة التعريف .فقد دام اخلالف بني النحاة من متقدميهم ومتأخريهم ،ومن
معتدتَان يف الوضع
بصريهم وكوفيهم يف ماهية األداة هذه .فجنح عدة من املتقدمني إىل أن هذه األداة ثنائية الوضع واهلمزة والالم َّ
معاً ،وجنح اجلمهور إىل أنها أحادية الوضع وهي الالم بوحدها ،وينقسم نفس القائلني بثنائية وضعها أيضا إىل من يری أن اهلمزة
والالم معا تفيدان التعريف وإىل من يری أن املفيد لذلك هو الالم وحدها .يعدّ هذا النزاع من أقدم املسائل اخلالفية اليت شاع البحث
عنها بني النحاة حتى جند فيها رأي اخلليل وسيبويه من النحاة القدماء وغريهما من الكبار .فنرمي يف هذه الدراسة إىل استحصال
الرأي احلصيف الصائب يف ضوء تبيني اآلراء اخلالفيّة وأدلّة كل واحد منها عرب استخدام منهج يتّصف بطابع وصفي ــ حتليلي يقوم
باملقارنة بني اآلراء وحتليلها مرتكزا على بعض قواعد علم أصول النحو ،لغالية مثرات هذا العلم من تنقيح مسائل النحو وحترير
األدلة وتيسري الرتجيح بني اآلراء ،كما يقول ابن األنباري« :وفائدته التعويل فى إثبات احلكم على احلجة والتعليل ،واالرتفاع عن حضيض
التقليد إىل يفاع االطالع على الدليل ،فإنّ املخلد إىل التقليد ال يعرف وجه اخلطأ من الصواب ،وال ينفك فى أكثر األمر عن عوارض الشك واالرتياب»

(ابن الطيب الفاسي0222 ،م ،ص .)006ومع ذلك ،يعدّ علم أصول النحو من العلوم املهضوم حقه لقلة استخدامه يف الدراسات
النحوية مع توفر اجملاالت فيها لذلك ،فإن مما ر ّكزنا عليه يف هذا املقال استخدام بعض قواعده وأدلته وجعلها ميزانا لتقدير سداد
املباني وسالمتها ومتييز صائبها عن ضعيفها.
0ـ خلفيّة البحث
أمّا بالنسبة إىل خلفيّة هذه الدراسة والبحوث اليت سبقتها ،فال بدّ أن نقول :إنّ هناك دراسات متعددة كثرية من الكتب النحوية
واملقاالت واألطروحات اجلامعية اليت تدور حول أداة التعريف أو تتحدث يف ضمن بعض فصوهلا حول هذه األداة ،إلّا أنّ كلّها
تهدف إلى جمرّد استقصاء وإيضاح أقسام هذه األداة وتنوّع استخداماتها ولطيف آثارها ،فكثرياً ما يری من الكتب واملقاالت ما
تقوم مبجرد البحث عن األلف والالم اجلنسية والعهدية واملاهية ،أو تقوم ببيان خمتلف معانيها يف ضوء القرآن الكريم وتتك ّلم حول
ك يفية تأثري هذه املعاني يف ترمجة القرآن وتفسريه ،أو تقوم باملقارنة بني األلف والالم اجلنسية والعهدية واملاهية بني النحويني
والبيانيني وتتكلم حول الفروق املوجودة بني آراء الفريقني يف أقسام األلف والالم ومعانيها ،ومن تلك الدراسات:
«رسالة يف أداة التعريف» ،تأليف عيسى بن حممد الصفوي .و«أسرار التنكري والتعريف يف احلديث النبوي ،دراسة بالغية تطبيقية
حتليلية يف صحيح البخاري» ،هذه رسالة الدكتوراه أعدّها أمحد حممد النور أمحد جبامعة أم درمان اإلسالمية؛ قسم الدراسات
األدبية والنقدية يف سنة 0225م ،قد بسط الكالم حول ال العهدية واجلنسية يف الفصل الرابع من هذه الرسالة .و«اختالف معنايى
الف والم عهد وجنس در تفسري آيات قرآن كريم» ،هذه املقالة كتبها سيف علي زاهدي فر وآمنة موسوي شجري ومتّ طبعها يف
جملة "صحيفه مبني" يف سنة  1391هـ.ش .و«نقش الف والم تعريف درمعنى آيات باتكيه برتفسري كشاف» ،هذه املقالة كتبها مهدي
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حممدي نژاد ومتّ طبعها يف "کنگره ملى پژوهشهای كاربردی علوم انسانى اسالمى" يف سنة 1393هـ.ش .و«التعريف والتنكري بني
النحويني والبالغيني» ،هذه رسالة املاجستري أعدّها نوح عطااهلل الصرايرة جبامعة مؤتة؛ قسم اللغة العربية يف سنة 0222م.
أمّا يف نطاق ماهية أداة التعريف فلم نعثر على أيّة مقالة اختصت بالبحث عن ماهية أداة التعريف وحتليل اآلراء فيها بقدر ما
تستحقّ ،إال أنّا قد عثرنا علي مقالتني:
".1أداة التعريف «ال» بني اللغتني العربية والعربية" ،كتبها السيد حممد رضي مصطفوي نيا وأمري صاحل معصومي ومت طبعها يف
"جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها" يف سنة  1392ه.ش ،العدد ،01فجعل الكاتب الرتكيز اخلاص يف هذه املقالة
على املقارنة بني أداة التعريف يف العربية والعربية وبيان أحكامها اخلاصة فيهما واجلذور املشرتكة بينهما ،وقد تعرض يف أثناء
الدراسة على النزاع املوجود يف ماهية هذه األداة بنحو موجز ،فأسقط أغلب األدلة اليت متسك بها أصحاب اآلراء اخلالفية وأهمها
وقطع النظر عن القيام بتحليل األدلة واختبار قوتها وضعفها بقدر ما يستأهله هذا النزاع ثم أخريا قد توصل إىل عكس ما سنستنتجه
يف هذه املقالة حيث مال إىل أن أداة التعريف ثنائية الوضع واهلمزة والالم معاً معتدتان يف الوضع ،تفيدان التعريف.
«" .0ال» واختالف

آن در زبان عربى"  ،هذه املقالة كتبها شهريار همّيت باللغة الفارسية ومت طبها يف "جملة اجلمعية

العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها" يف سنة  1392ه.ش ،العدد ،02قد قام الباحث ببيان أنواع األلف والالم يف لسان العرب من
اجلنس والعهد واملاهية والزائدة واملوصولة والبحث عن اخلالفات املوجودة واآلراء االضطرابية حول كل واحد منها ،ثم إنّ من
الذي أشار إليه يف مقالته هو النزاع يف ماهية األلف والالم حيث قدّمه أول املقالة إال أنه قد اكتفى ببيان اآلراء اخلالفية وذكر بعض
أصحابها ،ومل يستعرض أدلة اآلراء حتى دليال واحدا فضال عن مناقشة األدلة واختبارها قوة وضعفا وأخريا مل يستصب أي
مذهب من املذاهب.
3ـ أسئلة البحث
ـ ما هي اآلراء يف هذه املسألة وما هي أدلتها؟
ـ ما هو األصوب بني اآلراء يف هذه املسألة؟
1ـ بيان آراء النحاة يف ماهية أداة التعريف وأدلّتها
قبل أن خنوض يف صلب حبثنا وبيان اآلراء ،من احلري أن نلمع باختصار إىل أقسام األلف والالم يف اللغة العربية إلعطاء القاري حملة
موجزة بالنسبة إىل ما يبحث عنه عادة يف باب أداة التعريف؛ تنقسم األلف والالم إىل حرفية وامسية ،أما االمسية فهي األلف
والالم املوصولة وهي اليت تطرأ على أمساء الفاعلني واملفعولني وبعض الصفات املشبهة وتؤول هي مع صلتها بالفعل حنو:
"الضارب" ،فمعناه :الذي يضرب ،وتعترب "ال" هذه من املوصوالت املشرتكة تستعمل للمؤنث واملذكر وللمفرد واملثنى واجلمع،
أما احلرفية فهي تنقسم إىل العهدية واملاهية ،أما العهدية فهي منقسمة إىل ثالثة أقسام؛ ذكرية وحضورية وذهنية ،وأما املاهية فهي
اليت تراد منها حقيقة اجلنس من حيث هي هي ،فتارة تراد منها املاهية بوحدها وتارة هي مع مجيع أفرادها أو بعضها املبهم .فإذا
علمنا ذلك فلنبدأ حينئذ مبا نقصده يف هذه املقالة وهو ماهية أداة التعريف احلقيقية ،أهي حرف ثنائية الوضع أم هي أحادية الوضع؟
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1ـ 1رأي اخلليل وابن مالك وأدلة هذا الرأي
قد ذهب اخلليل من متقدّمي النحويني إىل أنّ أداة التعريف هي حرف ثنائي الوضع والذي يفيد التعريف هو األلف والالم بكماهلا ال
الالم فقط (األزهري1130 ،ه.ق ،ج ،1ص ،)129وذهب إىل أنّ اهلمزة هي همزة قطع يف األصل عوملت غالباً معاملة الوصل لكثرة
ي نص دال على هذا املذهب منه أقدمَ ممّا يوجد يف الكتاب؛
االستعمال (ابن مالك1910 ،م ،ج ،1ص .)319وال يكاد يوجد عندنا أ ّ
قال سيبويه « :وزعم اخلليل أنّ "األلف والالم" اللتني يعرّفون بهما ،حرفٌ واحد كـ"قد" ،وأن ليست واحدةٌ منهما منفصلة من األخرى كانفصال ألف
اإلستفهام يف قوله :أأريد» (سيبويه1990 ،م ،ج ،3ص.)301
فقوله" :حرف واحد كقد" يدلّ على أنّ أداة التعريف عند اخلليل ثنائية الوضع ،وقوله« :وأن ليست واحدةٌ منهما منفصلة من

األخرى كانفصال ألف اإلستفهام يف قوله :أأريد» يدل على أنّ اهلمزة عنده أصلية ألنّ اهلمزة غري املنفصلة ليست إال اهلمزة األصلية.
وتبع اخلليلَ يف ذلك ابن مالك من متأخري النحويني ،حيث قال« :على أنّ الصحيح عندي قول اخلليل لسالمته من وجوه كثرية خمالفة
لألصل وموجبة لعدم النظائر» (ابن مالك1992 ،م ،ج ،1ص.)051
وهذا الرأي القاضي بأنّ أداة التعريف ثنائية وهمزتها همزة قطع معزوّ أيضاً البن كيسان من حناة القرن الرابع (السلسيلي،
1916م ،ج ،1ص ،)065يقول أبوحيان األندلسي« :الثاني :مذهب ابن كيسان :أنّها ثنائية الوضع حنو" :قد" و"هل"» (أبوحيان1991 ،م،
ج ،0ص.)915

قد استدلّ أصحاب هذا املذهب لكون اهلمزة يف "أل" همزةَ قطع بدليلني ولكون أداة التعريف ثنائية الوضع بستة دالئل ،أمّا ما
استدلّوا به لكون اهلمزة همز َة قطع فهو:
 )1أنّه تفتح اهلمزة يف أداة التعريف ،ولو كانت وصال مل جيز فتحها ألنّ األصل يف همزات الوصل أن تكسر (ناظر اجليش،
0222م ،ج ،0ص ،)102يقول ابن كيسان« :الدليل على أنّها همزة قطع فتحها ،ولو كانت وصالً مل تفتح» (أبوحيان0222 ،م ،ج،3
ص.)000
 )0أنّه تثبت اهلمزة يف مواطن كثرية ينبغي فيها أن حتذف ،منها بعد اإلستفهام (الرماني1911 ،م ،ص ،)22حنو قوله تعاىل :قُلْ

كرَ ْينِ ح ََّرمَ أَمِ االنثَيَ ْينِ( األنعام  ،)113 :6وقوله :قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ َعلَى اللّهِ تَفْ َترُونَ( يونس ،)59 :12ومنها بعد حرف
آلذَّ َ
النداء ،حنو" :يا أهلل"حيث قطعت همزة لفظ اجلاللة (املالقي ،بال تا :ص .)22ولو كانت اهلمزة همزة وصل مل جيز أن تثبت ،فلمّا
ثبتت اهلمزة يف الدرج يف هذه األحوال دلّ على انّها همزة قطع.
وأمّا ما استدلّوا به لكون أداة التعريف ثنائية الوضع فهو:
 )1أنّه يوقف على "األلف و الالم" (السيوطي1130 ،ه.ق ،ج ،1ص .)052فهذا يدلّ على أنّهما كلمة واحدة مر ّكبة من حرفني
منزّلة منزلة "قد" و"هل" وحنوهما ،ألنّ هذه األداة لو مل تكن ثنائية ملا جاز أن يوقف عليها كما ال يوقف على الباء من "بزيد"
والكاف من "كعمرو" .أمّا كيفية الوقف عليها فإذا اضطرّ الشاعر فصلهما من الكلمة ـ كما تفصل "قد"ـ ويردهما يف أوّل الكلمة بعد،
كما يف قول الراجز:
دع ذا و عجّــــــــــــل ذا و أحلقنــــــــــــا بذالـــــــــــــ

بالشـــــــــحم أنّـــــــــا قـــــــــد مللنـــــــــاه ـــــــــل
(الشنتمري0221 ،م ،ص.)121
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فإفراد الشاعر "ال" يف آخر الشطر األوّل وإعادتها يف أوّل الشطر الثاني دليل على أنّ اهلمزة والالم مجيعاً حرف واحد وأنّ "ال"
ثنائية الوضع (الشاطيب0222 ،م ،ج ،1ص.)550

 )0أنّه تفصل "ال" من مدخوله كثرياً يف أنصاف األبيات حنو:
يــــــــا خليلــــــــي اربعـــــــــا واسـتخبـــــــــرا الـــــــــ

ـــــــــــمنزل الــــــــدار مــــــــن حــــــــي حــــــــالل

مثــــــل ســــــحع الــــــ د عفــــــي بعــــــد الــــــــ

ــــــــــــقطر ميناهــــــــــا وتأويــــــــــب الشــــــــــمال
( ُشرّاب 0222 ،م ،ج ،0ص.)391

فلو كانت الالم هي وحدها حرف التعريف ملا جاز فصلها مما تدخل عليه ،إذ لو كانت هي وحدها حرف التعريف لصارت بإزاء
النون من "يفعلن" أو الياء من "يضرب" ،فلزمها أن ال يفصل بينها وبني ما تطرأ عليه كما ال يفصل بني النون والياء وبني ما تلحقان،
فإذا فصل بني "ال" وبني ما تعرّفه هي ،فدلّ ذلك على أنّ الالم هي وحدها ليست حرف تعريف وأنّ حرف التعريف هو "األلف و
الالم" مجيعاً (ابن يعيش 0222 ،م ،ج ،9ص .)12ويقول ابن جنّي يف بيان دليل من أدلة أصحاب املذهب« :ولو كانت الالم وحدها حرف ًا
للتعريف ملا جاز فصلها من الكلمة اليت عرفتها السيما واللَّام ساكِنة والساكن الينوى به االنفصال» (ابن جنّي0222 ،م ،ج ،0ص.)16

 )3أنّه لو كانت الالم وحدها حرف تعريف ،لزم أن تكون اهلمزة زائدةً وللزمت منه الزيادة يف احلروف والزيادة يف احلروف
ليست بوارد (ابن مالك1992 ،م ،ج ،1ص.)051

وتوضيح ذلك :أنّ الزيادة يف احلرف ال تصحّ ،ألنّ حروف احلروف كلها أصلية؛ إذ حروف الزيادة اليت هي "اهلمزة" و"األلف"
و"الياء" و"الواو" و"امليم" و"التاء " و"النون" و"السني" و"اهلاء" و"الالم" اليت جتتمع يف "اليوم تنساه" و"سألتمونيها" ختتص باألمساء
واألفعال فقط ،فأمّا احلروف فال يدخلها شيء من هذه احلروف على سبيل الزيادة وحيكم على حروفها كلها بأنها أصلية يف كل
مكان على كل حال ،كـ"األلف" فال جيوز أن حيكم عليها يف حنو" :ما" و"ال" و"يا" بأنها زائدة بل حنكم عليها بأنها أصلية (األنباري،
1991م ،ج ،1ص.)021

فإذا تبني أنّ القول بأنّ الالم وحدها حرف تعريف يؤدّي إىل زيادة اهلمزة والزيادة ال سبيل هلا يف احلروف ،دلّ ذلك على أنّ
"ال" هي ثنائية الوضعن وهي بكماهلا تفيد التعريف.
 )1أنّه يكون التعريف نظري التأنيث يف الفرعية فيشرتكان يف استحقاق العالمة والتنكري ،نظري التذكري يف األصالة .فينبغي أن
يشرتكا يف اخللوّ من العالمة ،فإن وضع للتنكري عالمة فحقّها أن تنقص عن عالمة التعريف تنبيهاً على أنّ التعريف أحقّ بالعالمة
لفرعيته وأصالة التنكري .فإذا كانت للتنكري عالمة وكانت هي التنوين وهو موضوعٌ على حرف واحد فتكون عالمة التعريف حرفني
لتمييز األصل من الفرع (األندلسي0222 ،م ،ج ،3ص.)001

 )5أنّه يكون التنكري مبثابة اإلفراد ،ألنّ كليهما أصل .والتعريف مبثابة التثنية ،ألنّ كليهما فرع .فكما فارقت التثنيةُ اإلفراد بزيادة
عالمة هلا ،يفارق التعريفُ التنكري بزيادة عالمة له .فإذا كان التنكري عالمته حرفٌ واحد ،فالتعريف يكون على حرفني لكي خيتلفا
وحتصل املفارقة بينهما ،فإذن تكون أداة التعريف ثنائية (ابن مالك1992 ،م ،ج ،1ص.)052

 )6أنّه تكون "مِن" ذات حرفني ومدلوهلا العموم حنو" :ما يف الدار من رجل" ،ويكون حرف التعريف نظريها يف العموم فيحمل
عليها ،فكان حرف التعريف حرفني تسويةً بني النظريين (ناظراجليش0222 ،م ،ج ،0ص.)101
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1ـ 0مذهب سيبويه وأدلته
قد دام اخلالف بني النحاة يف موقف سيبويه جتاه هذه املسألة؛ فذهب مجاعة منهم ابن عقيل (ابن عقيل0213 ،م ،ج ،1ص،)121

والرماني (الرماني1911 ،م ،ص ،)69وابن الناظم (ابن الناظم0222 ،م ،ص ،)69إىل أنّ الالم وحدها حرف التعريف عند سيبويه.
وذهب ابن مالك إىل أنّ سيبويه سلك مسلك اخلليل يف أنّ أداة التعريف ثنائية الوضع إلّا أنّه خالفه يف شيئني:
 )1يف اهلمزة؛ حيث ذهب إىل أنّها همزة وصل ال همزة قطع.
 )0يف طريقة إفادة هذه األداة التعريفَ؛ حيث يری سيبويه ـ مع أنّه يعتقد بأنها ثنائية الوضع ـ أنّ املفيد للتعريف هي الالم وحدها ال
األلف والالم بتمامها ،إذ اهلمزة عنده وصل وهمزة الوصل زائدة ال تفيد التعريف (ابن مالك1992 ،م ،ج ،1صص.)051،053

والذي يبدو صحيحاً بني القولني هو ما اختاره ابن مالك؛ أمّا الذي يدل على صحة قول ابن مالك يف أنّ أداة التعريف عند سيبويه
ثنائية ـ كما هي كذلك عند اخلليل ـ فهو قول سيبويه يف باب "عدة ما يكون عليه الكلم"« :وقد جاء على حرفني ما ليس باسم وال فعلٍ»
(املصدر نفسه ،ج ،1ص ،)002وذكر "أم" و"هل" و"لن" و"مل" ،وقال بعد ذلك« :و"ال" تعرّف االسم ،كقولك" :القوم" و"الرجل"» (املصدر

نفسه ،ج ،1ص ،)006فيبدو من ذلك أنّه جعل هذه األداة من احلروف املوضوعة على حرفني.
وأمّا الذي يدل على صحة قول ابن مالك يف خمالفة سيبويه اخلليلَ يف الشيئني املذكورين ،فهو قولُ سيبويه يف الكتاب ،يف باب "ما
يتقدّم أول احلروف وهي زائدة قدّمت إلسكان أوّل احلروف" ،حيث قال:
«وتكون (أي :األلف) موصولة يف احلرف الذي تُعرَّف به األمساء .واحلرف الذي تُعرَّف به األمساء هو احلرف الذي يف قولك" :القوم"
ف مبنزلة قولك" :قد" و"سوف" .وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما ال ينصرف أال ترى أن الرجل إذا نسي
و"الرجل" و"النا " ،وإمنا هما حر ٌ
فتذكر ومل يرد أن يقطع يقول :ألي ،كما يقول قدي ،ثم يقول :كان وكان .وال يكون ذلك يف ابن وال امرىءٍ ،ألن امليم ليست منفصلة
وال الباء  . ...وزعم اخلليل أنها مفصولة» (سيبويه1990 ،م ،ج ،1صص.)115،111

فالذي يدلّ من هذا النص على أنّ اهلمزة وصل عند سيبويه ال قطع قولُه«" :وتكون موصولة»" ،والذي يدلّ على أنّ أداة التعريف
عنده ثنائية قولُه«" :وإنّما هما حرفان»" ،والذي يدلّ على أنّ املفيد للتعريف عنده هو الالم وحدها ال األلف والالم ـ كما زعم
اخلليل ـ مفهومُ قوله«" :وتكون موصولة»" ،ألنّ همزات الوصل ال تفيد شيئاً فال تفيد التعريف ألنّها زوائد.
قد استدلّ أصحاب هذا املذهب ملا ذهبوا اليه بدليلني؛ األول على كون اهلمزة همزة وصل والثاني على أنّ أداة التعريف ثنائية
الوضع ،فأمّا الدليل الذي استدلّوا به على كون اهلمزة قطعا فهو:
أنّه تثبت همزة هذه األداة يف حال االبتداء وتسقط يف الدرج وحال الوصل فذلك يدلّ على أنّها همزة وصل (الصائغ0221 ،م  ،ج،1
ص ،)109ويقول أبوحيان األندلسي« :قال اجلمهور :الذي يقطع بأنّ اهلمزة وصلٌ ،إنّها حتذف عند الوصل ،فتقول :مررت بالرجل»
(األندلسي0222 ،م ،ج ،3ص.)000

وأمّا الذي استدلوا به لكون أداة التعريف ثنائية فهو:
أنّه ترتبط اهلمزة يف أداة التعريف بالالم وترتبط الالم باهلمزة وذلك أنّ الم "ال" جعلت يف أوّل االسم املعرفة ألنّ حروف املعاني
تقع يف الغالب يف أوائل الكلم ،ال سيما معظم الالمات كـ"الم األمر" و"الم القسم" و"الم االبتداء" ،فأجريت الم "ال" جمری هذه
الالمات ،فقدّمت على االسم اليت تدخل عليه ،إلّا أنّ الفرق بني هذه الالم والالمات األخر هو أنّها جعلت ساكنةً ألنّها لو كانت
مفتوحة أو مكسورة ألشبهت الالمات ،فلم يبق هلا إلّا الضم والسكون ،أمّا الضم فهو مستثقلٌ فيها ويؤدّي إىل صعوبة النطق بها،
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فيبقى السكون ،أمّا السكون فال يصحّ االبتداء بها إلّا بعد دخول همزة الوصل .فاذا جيء بها صحّ السكون على الالم ،فمن ثمّ
ارتبطت الم "ال" بهمزة الوصل وهمزة الوصل بالالم فلزمتها وصارت معها حرفاً واحد ،فلذا كانت أداة التعريف ثنائية (املالقي ،بال
تا ،ص.)23

1ـ 3مذهب املتأخّرين وأدلتهم
قد ذهب متأخرّو النحاة إىل أنّ أداة التعريف أحادية الوضع واملعرّف هي الالم وحدها (املرادي0221 ،م ،ج ،1ص .)162وزيدت
عليها اهلمزة ،ليتوصل بها إىل النطق بالالم ،ألنّها ساكنة والنطق بالساكن متعسر أو ممتنع فال ميكن بدون همزة الوصل (األندلسي،
1991م ،ج ،0ص .)915وهذا املذهب هو ما اختاره الزجاجي (الزجّاجي1915 ،م ،ص ،)10وابن جنّي من متقدمي النحاة (ابن جنّي،
0222م ،ج ،0ص.)01

قد استدلّ أصحاب هذا املذهب ملا ذهبوا اليه من أنّ أداة التعريف أحادية الوضع وأ ّن املعرّف هو الالم وحدها بثالثة دالئل:
 )1أنّ حرف التعريف نقيض التنوين؛ إذ التنوين دليل التنكري وحرف التعريف دليل التعريف ،فلمّا كان التنكري مدلوالً عليه
حبرف واحد ساكن يف آخر االسم وهو التنوين ،وجب التعريف أن يكون كذلك مدلوالً عليه حبرف واحد ساكن و هو الالم
(األزهري1130 ،ه.ق ،ج ،1ص.)112

 )0أنّ العامل الضعيف يتخ ّطى أداة التعريف ويصل عمله إىل بعدها حنو" :زيدٌ كعمرو" ،فوصل عمل اجلرّ إىل "عمرو" وجرّه.
فلو كانت هذه األداة ثنائية لكان هلا نوع استقالل مينع من أن يتخطاها العامل الضعيف ،فإذا مل مينع من ذلك ،دلّ على أنّها أحادية
الوضع (السيوطي1130 ،ه.ق ،ج ،1ص .)052يقول الشاطيب« :ومن الدليل للمذهب اآلخر وهو زيادة اهلمزة وعروّها عن الداللة ،أنّهم
أوصلوا حرف اجلر إىل ما بعد حرف التعريف ،حنو" :عجبت من الرجل" و"مررت باليالم" وذلك يدلّ على أنّ حرف التعريف غريُ فاصل بني اجلار
واجملرور وإنّما كان كذلك ألنّها يف نهاية اللطافة واالتصال مبا عرّفه وال يكون كذلك إال ألنّه حرف واحد» (الشاطيب؛ 0222م ،ج ،1ص.)553

 )3أنّ توالي االسم احمللّي بأداة التعريف ونفس االسم املعرّی منها يف قافيتني جائز من غري استكراه ،وغري أن يعدّ ذلك إيطاءً حنو
قول األعشى يف قصيدة له:
ودّع هريــــــــــــرة إنّ الركـــــــــــــــب مرجتــــــــــــل

وهــــــــل تــــــــطيع وداعــــــــاً أيهـــــــا الرجــــــــل
(املربد1991 ،م ،ج ،0ص.)022

وقال بعد قليل يف نفس القصيدة:
قالــــــــت هريــــــــرة ملــــــــا ج ــــــــت زائرهــــــــا

ويلــــــي عليــــــك و ويلــــــي منــــــك يــــــا رجــــــل
(اإلصفهاني1991 ،م ،ج ،9ص.)125

فلو كانت أداة التعريف ثنائية الوضع لكانت حرفًا مستقال بذاته غري متصل باالسم الذي دخل عليه فيعد ما ذكر إيطاءً (ابن جنّي،
 ،0222ج ،0ص.)19

5ـ نقد ومناقشة أدلة اآلراء
5ـ 1نقد مذهب اخلليل وابن مالك
 )1جياب عن دليلهم األول على كون اهلمزة قطعا بأ ّن فتح اهلمزة ليس مع ّلالً لقطعها بل فتحت اهلمزة لثالثة أوجه:
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الف) حلصول االختالف بني حركة هذه اهلمزة وبني اليت تدخل على األمساء واألفعال لإلشعار برتاخي رتبة احلرف عن االسم
والفعل.
ب) ألنّ هذه اهلمزة دخلت على الالم ،وهي حرف واحلروف أثقل من األمساء واألفعال فمن ثم اختري هلذه اهلمزة أخف
احلركات وهو الفتحة.
ن هذه اهلمزة مع الالم يكثر دورها يف الكالم فاختري هلا أخف احلركاف وهو الفتحة (ابن األنباري1991 ،م ،ص.)022
ج) أل ّ
 )0جياب عن دليلهم الثاني على كون اهلمزة قطعا بأنّ القطع يف اآليتني إنّما جملرد خمافة التباس االستفهام باخلرب (ابن يعيش ،ج،9

ص121؛ ابن جنّي0221 ،م ،ج ،0ص ،)02وأنّ يف "يا أهلل" أوّالً لكثرة االستعمال وثانياً ألنّ هذه األداة مرادة أصليةً جزء من لفظ
اجلاللة ألنّ األصل فيه إاله فلمّا أدخلت فيه هذه األداة أسقطت همزتها وأدغمت الالم يف الالم اليت بعدها فصارت األلف والالم
عوضاً عن اهلمزة الساقطة فجرت األلف والالم فيه جمری بعض حروفه ،فلذا أصبحت كأنّها همزة أصلية مقطوعة (ابن الوراق،
1999م ،ص.)240

ومن الذي يرّد على ما استدلّوا به على كون اهلمزة قطعا ،هو استنادهم على القليل النادر وتركهم الكثري الوافر ،ألنّهم
استدلّوا على قطع اهلمزة مبجيئها مقطوعة يف عدة مواضع أمّا جميئها موصولة فال ميكن حصر أماكنها لكثرتها.
 )2جياب عن دليليهم األول والثاني على كون أداة التعريف ثنائية ،بأنّ ما متسكوا به من األبيات املفصولة فيها أداةُ التعريف من
مدخوهلا ،فذلك جمرد الضرورة الشعرية ،يقول ابن جين« :قد يرد يف ضرورة الشعر ما ال حيتمل يف اختيار الكالم من :الفصل بني ما ال

حيسن فصله ،وقصر املمدود ،ومد املقصور ،وتذكري املؤنث ،وتأنيث املذكر ،ووضع الكالم يف غري موضعه» (ابن جين ،ج ،2ص .)141ومن
الواضح أنّ فصل أداة التعريف من مدخوله هو من مصاديق "الفصل بني ما ال حيسن فصله" ،وهو من الضرورات الشعرية ،ألنّه ال
حيسن فصل هذه األداة من مدخوله يف اختيار الكالم ،فإذن استنادهم على تلك األبيات ليس بصحيح ألنّها كلها من الضرورات
الشعرية والضرورات الشعرية ال تقاس عليها .مضافا على أنّه ولو مل تقدح الضرورة الشعرية يف األخذ بتلك األبيات ملا كان قوهلم ـ
يف دليلهم الثاني ـ" :فلو كانت الالم هي وحدها حرف التعريف ملا جاز فصلها مما تدخل عليه ،إذ لو كانت هي وحدها حرف
التعريف لصارت بإزاء النون من يفعلن أو الياء من يضرب ،فلزمها أن ال يفصل بينها وبني ما تطرأ عليه كما ال يفصل بني النون
والياء وبني ما تلحقان" بصحيح أيضا ألنّه يوجد كثري من األبيات قد فصلت فيها حرف واحد من أحرف الكلمة الواحدة وأتى بها
يف املصراع الثاني حنو قول سحيم:
ومـــــــــا دُمــــــــــية مـــــــــن دُمـــــــــى ميســـــــــنا

نَ مـــعــجــــــــــــــــبة ن ظـــــــــــــــراً واتصـــــــــــــــافاً
(العكربي ،بال تا ،ج ،0ص.)042

وحنو قول الشاعر:
يــــــــــــا نــفــــــــــــسُ أكــــــــــــالً واضـــــــــــــطجا

عــــــــــ ـاً نفـــــــــــــس لـســـــــــــــتِ الــــــــــــــده
(ابن الفضل العلوي ،د.ت ،ص.)091

فصلت "ن" من "ميسان" و"ع" من "اضطجاع" ،مع أنّهما حرفان واحدان .فإذن ال يصح قوهلم النتقاضه بالبيتني.
هناك جواب آخر عن الدليلني ـ مع قطع النظر مما يرد على استدالهلم من إشكال الضرورة الشعرية ـ وهو أنّ اهلمزة ملّا دخلت
على الالم وصارت كاجلزء منها أشبهت من حيث اللفظ ال املعنى احلروف اليت هي على حرفني حنو" :هل" و"بل" ،فجرت جمراها
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فجاز حينئذٍ الوقف عليها وفصلها يف أنصاف األبيات .ونظري هذا الشبه اللفظي ،كلمة "أمحد" ،فضارعت الفعل لفظاً ومُنعت سببا
هلذه املضارعة ،من التنوين الذي هو خمتص باألمساء (ابن جنّي ،0221 ،ج ،0ص.)19

 )4جياب عن دليلهم الثالث على كون أداة التعريف ثنائية الوضع أوالً بأنّ الزيادة يف احلروف إنّما ممتنعة عند الكوفيني؛ أمّا
البصريون فأجازوها (ابن األنباري1991 ،م ،ج ،0ص)020؛ وثانياً بأنّه ال زيادة هنا أبداً ألنّ من ذهب إىل أنّ "ال" حرف أحادية
واملفيد للتعريف هو الالم وحدها ،ال يری أنّ اهلمزة والالم وضعتا معاً من البداية بل مل تكن عندهم مع الالم همزةٌ يف أوّل األمر
ألنّ املفيد للتعريف هو الالم وحدها ثم إجتلبت اهلمزة لتعذّر النطق بالساكن فاذن ال تعدّ اهلمزةُ جزء من حرف التعريف حتى أن
تكون زائدة فيها.
 )5جياب عن دليليهم الرابع واخلامس على كون أداة التعريف ثنائية الوضع ،بأنّ التنكري والتذكري واإلفراد ليست بأصول
حقيقية للتعريف والتأنيث والتثنية كأصلية إعراب األمساء بالنسبة إىل بنائها ،بل إنّما هي أصول اعتبارية جملرّد الصياغة؛ مثالً تصاغ
التأنيث من التذكري حنو" :ضارب" ،فيؤنّث بإضافة تاء التأنيث .فإذن ال يستقيم قياسهم.
 )1جياب عن دليلهم السادس على كون أداة التعريف ثنائية الوضع أوالً بأنّ الذي يفهم منه العموم يف املثال هو النكرة يف سياق
النفي و"من" هذه جملرد التنصيص على العموم وثانياً بأنّه لو كان الذي يفيد العموم هو "من" للزم أن يفيده يف حنو" :سرت من
البصرة" وليس كذلك.
يبدو من هذا البحث أنّ مذهب اخلليل وأصحابه القاضي بأنّ اهلمزة قطع وأنّ أداة التعريف ثنائية الوضع مذهب ال يؤيد
بالدالئل احملكمة املتقنة فال نستطيع قبوله.
5ـ 0نقد مذهب سيبويه
إنّ ما استدلّ به أصحاب هذا املذهب على كون اهلمزة همزة وصل ،فهو مقبول جممع عليه عند النحاة قاطبة ـ إال عند اخلليل
وتابعيه ـ ومل نعثر على أي مناقشة موجهة إليه أمّا الذي يرد على هذا املذهب فهو شيئان:
الف) عدم النظري؛ ألنّ اهلمزة عندهم همزة وصل ـ كما مرّ ـ فإن تكن همزة الوصل جزءً من أداة التعريف جزءً حقيقيا ،يؤدي
ذلك إىل عدم النظري ،إذ ال يوجد يف الكالم همزة وصل وهي كالقاف من "قد" أو اهلاء من "هل".
ب) إشكال الزيادة يف حروف ـ الذي وجهه أصحاب املذهب السابق إىل املتأخرين ـ؛ ألنهم يقولون ـ مع أنهم يعتقدون بأنّ املفيد
للتعريف هو الالم وحدها ـ بكون أداة التعريف ثنائية ،فريون أنّ اهلمزة والالم وضعتا معاً من البداية ،فإذا كانت اهلمزة وضعت
مع الالم من أول األمر ومل تفد شيئًا فهي زائدة ،فتلزم من ذلك الزيادة يف احلرف .فيظهر أنّ هذا املذهب ال يسلم من الضعف.
5ـ 3مذهب املتأخرين
 )1يبدو أنّ دليلهم األول على كون أداة التعريف أحادية الوضع دليل متقن ألنّه مستند إىل أصل من أصول النحو احملكمة وهو
محل الضد على الضد ويسمّى بالقياس األدون (ابن الطيب0220 ،م ،ج 0ص211؛ حسانني1996 ،م ،ص)152؛ فحمل أصحاب هذا
املذهب التعريف على التنكري وحكموا على أنّ أداة التعريف حرف واحد كما أنّ التنوين حرف واحد .وهذا القياس جيري يف كثري
من املواضع ال تكاد حتصى ويشعر بذلك قول األصبهاني« :وهم حيملون النقيض على النقيض» (األصبهاني0222 ،م ،ص .)25أمّا ابن
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مالك فرفض هذا القياس من املتأخرين وذهب إىل أنّ هذا القياس ليس مبستقيم .فاستشكل عليه بأن قال« :واحتجّ بعضهم على اخلليل
بأن قال :ملا كان التنكري مدلوال عليه حبرف واحد وهو التنوين كـ"صه" و"مه" وجب كون التعريف مدلوال عليه حبرف واحد وهو الالم؛ ألنّ الشيء
حيمل على ضده كما حيمل على نظريه .وهذا ضعيف جدّا ألنّ الضدين قد يتفقان يف العبارة مطلقا كـ"صعب"" ،يصعب"" ،صعوبة" فهو "صعب"،
و"سهل" "يسهل"" ،سهولة" فهو "سهل" .وقد خيتلفان مطلقا كـ"شبع"" ،شبعا" فهو "شبعان" ،و"جاع" "جوعا" فهو "جائع" ،وقد يتفقان من وجه
وخيتلفان من وجه كـ"رضي"" ،رضا" فهو "راض" ،و"سخط"" ،سخطا" فهو "ساخط"» (ابن املالك1992 ،م ،ج ،1ص.)056

حياول ابن مالك أن يضعّف قياس املتأخّرين مستعيناً بأمثلة خيالف فيها السماعُ القياسَ ،فقال لو جاز القياس للزم أن ال خيالفه
السماع فإذا خالفه السماع يدلّ على أنّ قياس املتأخرين ليس مبعترب فال ينبغي االتّكال عليه ،فإذن ال دليل للقول بوضع أداة
التعريف على حرف واحد حلملها على التنوين.
جياب عن إشكاله بأنّ القياس الذي يقول به املتأخّرون ال يتأّتى فيما فيه حك ٌم من جانب السماع خمالفٌ له ألنّ األصول النحوية
حتكم يف تعارض القياس والسماع بتقديم السماع على القياس ،قال ابن جين« :إذا أدّا القيا
نطقت فيه بشىء آخر على قيا

إىل شيء ما ،ثم مسعت العرب قد

غريه ،فدع ما كنت عليه على ما هم عليه» (ابن جنّي0213 ،م ،ج ،1ص ،)160ويقول أيضاً« :إذا تعارضا

نطقت باملسموع على ما جاء عليه ومل تقسه يف غريه» (املصدر نفسه ،ج ،1ص .)156ويف مجيع األمثلة اليت استند إليها ابن مالك ،حكمٌ
من جانب السماع خمالف القياس ،فال جيوز أن حيمل "شبع" وحنوه على "جاع" وحنوه ،ألنّه قد مسع يف كل واحد منهما اسم فاعل
خمتص به ،أمّا الذي حنن فيه ،ال حكم فيها من جانب السماع؛ يعين أنّ السماع ال حيتّم كون أداة التعريف موضوعة على االثنني
أو على الواحد فهذا مسكوتٌ عنه من حيث السماع ،فإذن جاز لنا القياس ،فعليه حنمل أداة التعريف على التنوين وحنكم بوضعها
على حرف واحد كما أنّ التنوين موضوعٌ على حرف واحد ،فإذن ال يتّجه إشكال ابن مالك.
 )0قد اعرتض بعضٌ من النحاة على دليلهم الثاني بشيئني:
الف) إنّ "ها" التنبيهية مع أنّها ثنائية ال متنع من عمل العامل الضعيف فيما بعده؛ ففي حنو" :مررت بهذا" قد ختطّى عمل اجلار
"ها" التنبيهية وعمل يف "ذا" ،فلو كان وضع احلرف على االثنني قادحاً يف إفضاء العمل للزم أن ال يستقيم جرّ الباء لـ"ذا" يف املثال،
فإذا صحّ ذلك دلّ على أنّه جيوز الفصل بني العامل واملعمول مبا هو على حرفني ،فيجوز أن تكون أداة التعريف ثنائية الوضع وأن
حيصل مع ذلك اإلفضاء (ابن جنّي0222 ،م ،ج ،0ص.)05

ب) إنّ "ال" مع أنّها ثنائية الوضع ال متنع من عمل عامل يف ما بعدها ،فلذا يفصل بها بني اجلار واجملرور ،حنو" :جئت بال زادٍ"
وبني اجلازم واجملزوم ،حنو" :إن ال تضرب أرافقك" وبني الناصب واملنصوب ،حنو" :أخاف أن ال ترجع" ،فلو كان وضع احلرف
على اثنني قادحاً يف ختطيه العاملُ ملا عمل عامل يف قبل "ال" يف بعدها ،فإذا عمل دلّ على أنّه جيوز الفصل بني العامل واملعمول مبا
هو على حرفني.
جياب عن األول بأنّ ختطّي العامل الضعيف "ها" التنبيهية ،ذلك ملضارعتها"ما" املؤكدة أل ّن التنبيه ضرب من التوكيد فإذا اجتمعتا
يف جامع التوكيد محلت "ها" على "ما" املؤكدة محلَ النظري على النظري ،فكما جاز أن تعرتض "ما" هذه بني اجلار واجملرور يف حنو
قوله تعاىل :فَبِمَا َنقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ( النساء  ،)155 :1وقوله :عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِنيَ( املؤمنون  ،)12 :03كذلك جاز أن
تعرتض "ها" بني اجلار واجملرور (ابن جنّي0222 ،م ،ج ،0ص .)06وجياب عن الثاني أوالً بأنّ "ال" اختصت من مجيع ما هو على
حرفني ،جبعلها كجزء الكلمة فلذا يقال" :الال شيء" و"الال انسان" .وثانياً بأنّ "ال" هي أمّ الباب يف تأدّي النفي فتوسّعوا فيها ،النّهم
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يتوسّعون يف أمّهات األبواب ما مل يتوسّعوا يف غريها (األزهري1130 ،ه.ق ،ج،1ص111؛ املدني1131 ،ه.ق ،ص ،)111فلهذا مل
يتوسعوا يف "ما" أو "ليس" مع انّهما للنفي مثلها ،فإذا كان ختطي عمل العامل "ال" النافية لدليل خاص يغتفر به وصول العمل إىل
بعدها ،فال جيوز إذن محل أداة التعريف عليها.
هناك شيئان يؤيدان مذهب املتأخرين وهما:
الف) وجود النظري؛ إنّ من األدلة اليت تؤيد مذهب املتأخرين ،هو أنّ القول بأنّ أداة التعريف أحادية الوضع واملفيد للتعريف
هو الالم وحدها ،له نظري يف الكالم ألنّ التعريف هو معنىً خاص وامللك واالختصاص والتبيني كلّها معان خاصة تؤديها الالم
بوحدها فكما جاز أن تؤدي الالم هذه املعاني اخلاصة بوحدها ،فأن تؤدي الالم بوحدها التعريف ـ الذي هو معنى خاص ـ ليس
مبستبعد .ويقول الزجّاجي« :والدليل على صحة قول اجلماعة وفساد قول اخلليل هو أنّ الالم قد وجدت يف غري هذا املوضع وحدها تدلّ على
املعاني ،حنو :الم امللك ،والم القسم ،والم االستحقاق ،والم األمر وسائر الالمات اليت عددناها يف أوّل الكتاب» (الزجاجي1915 ،م ،ص.)10

ب) االستقراء؛ وهو من األدلة النحوية اعتمد عليه يف كثري من األبواب ،أمّا بيان االستقراء يف هذه املسألة فهو :أنّا قد استقرئنا
ل ما ال جيوز االعرتاض بينه وبني ما يدخل عليه هو موضوع على حرف واحد بالضرورة وإىل أنّ كلّ
كالم العرب وخلصنا إىل أنّ ك ّ
ما هو موضوع على حرف واحد ال جيوز االعرتاض بينه وبني ما يدخل عليه بالضرورة وتظهر فائدة ذلك يف حنو السني الداخلة على
املضارع ،فلو مل نعلم أنّها موضوعة على حرف واحد من قبل ،لعلمنا ذلك من عدم جواز االعرتاض بينها وبني ما تدخل عليه،
ولو مل نعلم ضرورة عدم جواز االعرتاض بينها وبني ما تدخل عليه من قبل لعلمنا ذلك من وضعها على حرف واحد ،فيكفي
للعلم بأحد الطرفني علمنا بالطرف اآلخر ،فمن ثم نفهم أنّ أداة التعريف موضوع على حرف واحد ألنّا نعلم أنّه ال جيوز اعرتاض
أي شيء بينها وبني ما تدخل عليه فألنّ كلّ ما ال جيوز االعرتاض بينه وبني ما يدخل عليه موضوع على حرف واحد فإذن أداة
التعريف موضوع على حرف واحد.
فيظهر ممّا مر أنّ املذهب الصائب بني املذاهب يف هذه املسألة وأفضلها باألخذ ،هو مذهب املتأخرين ،أوال لكونه أقوی تأييداً
بالدالئل األصولية النحوية من القياس ووجودالنظري واالستقراء وثانياً الندفاع كل االعرتاضات الواردة عليه.
5ـ 1خطأ كثري من النحاة يف وجود مذهب رابع
ذهب كثريٌ من النحويني املتأخرين إىل أنّ هناك مذهب آخر يكون للمربد وهو أنّ أداة التعريف هي اهلمزة بوحدها (السيوطي،
1912م ،ج ،3ص2؛ بشر1991 ،م ،ص132؛ ابن هشام0221 ،م ،ج ،1ص163؛ املدني1131 ،ه.ق ،ص11؛ ديكنقوز1959 ،م،
ص56؛ األسرتآبادي1925 ،م ،ج ،0ص061؛ ابن طولون0220 ،م ،ج ،1ص165؛ الشاعر1911 ،م ،ص159؛ اخلضري ،ج ،1ص.)11

أمّا هذا النقل منهم عن املربد فخطأ كبري يتسبب من عدم التدقيق والتصفح ،ألنّ الذي يظهر بوضوح هو أنّ أداة التعريف عند
املربد هي الالم وحدها ،ألجل تعبريه عن أداة التعريف بـ"الم املعرفة" أو "الم للتعريف" يف مواضع من كتابه املقتضب ،منها« :ومن
ألفات الوصل األلف اليت تلحع مع الالم للتعريف .وزعم اخلليل أنّها كلمة مبنزلة "قد" تنفصل بنفسها ،وأنّها من األمساء مبنزلة "سوف" يف األفعال»
(املربد0222 ،م ،ج ،1ص .)101ومنها« :وممّا حذف استخفافا ألنّ ما ظهر دليل عليه قوهلم يف كلّ قبيلة تظهر فيها الم املعرفة؛ مثل ب ي احلار »

(املصدر نفسه ،ج ،1ص .)022ومنها« :وليست هذه الالم كالم املعرفة الزمة لك ّل اسم تريد تعريفه» (املصدر نفسه ،ج ،1ص .)021فلو كان
حرف التعريف عنده اهلمزة ملا عبّر عنه بـ"الم املعرفة" و"الم للتعريف".
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6ـ الكالم األخري
ن البحث عن املذاهب واآلراء يف هذه املسألة ال جيدي نفعاً واليفيد شيئاً؛ يقول« :قد طال الكالم يف "أل" طو ًال
ذهب أبوحيان إىل أ ّ
زائداً على احلدّ ،واختالفهم فيها ال جيدي شي اً ألنّه خالفٌ ال يؤدّي إىل نطقاً لفظياً وال معن ًى كالمياً ،و إنّما ذلك هو ٌ وتضييع ورق ومداد ووقت
يسطّر ذلك فيه ،واخلالف إذا مل يفد اختالفاً يف كيفية تركيب ،أو يف معن ًى يعود إىل أقسام الكالم ،ينبيي أن ال يتشاغل به (األندلسي0222 ،م،
ج ،3ص.)032

والذي يبدو صحيحاً خالف ما مال إليه أبوحيان ،بل البحث جيدي نفعا كثريا يف توجيه التعبري عن أداة التعريف يف مذهب إىل
مذهب آخر ،وذلك أنّ اصحاب املذهب األوّل ملّا قضوا بكون أداة التعريف ثنائية الوضع وهمزتها همزة قطع عبّروا عنها بــ"أل"
فقط ومل جييزوا التعبري عنها بغريها وأنكروا على من عبّر عنها بــ"األلف والالم" وإنكارهم على من عبّر عنها بــ"الالم" أشدّ
(اإلربلي1122 ،م ،ص .)150ونقل ابن جنّي أنّ اخلليل مل يكن يسمِّي هذين احلرفني بـ"األلف والالم" كما ال يسَمي "قد" بالقاف
والدال ،بل كان يسمّيها بـ"ال" (ابن جنّي0222 ،م ،ج ،0ص .)15وأصحاب املذهب الثاني ملّا قضوا بكون أداة التعريف ثنائية الوضع
وهمزتها همزة وصل عبّروا عنها بــ"ال" أو بــ"األلف والالم" وقد وقع التعبريان يف كتاب سيبويه (سيبويه1911،م ،ج،1ص،320/00

ج ،3ص ،305/301ج ،1ص .)006وأصحاب املذهب الثالث ملّا قضوا بكون أداة التعريف هي الالم وحدا وبكونها أحادية الوضع
عبّروا عنها بالالم وحكموا على من يعبّر عنها بــ"األلف والالم" أو بــ"ال" ،بأنّه تارك ملا هو أوىل (ابن مالك1992 ،م ،ج ،1ص.)053

نعم ال يرتتب على هذا النزاع مثرة معنوية يف الكالم ختتلف باختالف املذاهب ،بل الثمرة املعنوية إمنا ترتتب على اختالف أنواع
أداة التعريف من اجلنس والعهد بأقسامهما ال على جمرد اختالف األنظار يف ماهية هذه األداة ،ومعه ال يقدح ذلك يف أساس طرح
هذا النزاع اللفظي واخلوض فيه ،فال يزال يكون هذا اخلالف من أهم املسائل النقاشية النحوية اجلديرة بالبحث عنه والتشاغل به،
ملا مرّ من ظهور غالية مثرات البحث عن اآلراء االضطرابية واالجتاهات املتباينة يف توطّد الدرس النحوي وتوسيع آفاقه وتطوير
استدالالت مسائله ،املعطيةُ جماال لالبتكار واالستنباط والرتجيح ،املانعةُ من االخنراط يف أسلوب واحد ومجود الفكر النحوي،
فلذا نری أنه كثريا ما باىل النحاة بالنزاعات اللفظية و تعاطتها احملققون منهم قدميا وحديثا ،وثانيا ملا مر آنفا من ظهور مثرة هذا النزاع
يف كيفية التعبري عن أداة التعريف من مذهب إىل مذهب آخر .ثم إنّ من الذي يبدي أهمية هذا النزاع اللفظي ومجيع النزاعات
اللفظية املبحوثة عنها يف علم النحو هو ما يف هذه املناقشات من اكتناه ماهيات األشياء ،حيث حيظى هذا األمر نفسه بأهمية بالغة
عند احلكماء بل مطلق العلماء منهم النحويون ،ألنه يفضي إىل رصانة الرأي وصيانة الطالب من ركوب العشواء ،ويؤيده احلديث

النبوي املعروف« :اللهم أرنَا األشياء كما هي» (النخجواني1999 ،م ،ج ،1ص ،)025وهو أول ما استدل به املالصدرا يف كتابه األسفار
للزوم التشاغل بعلم الفلسفة حيث يؤدي هذا العلم إىل النظر يف األشياء كما هي (املالصدرا1911 ،م ،ج ،1ص ،)02ويقول السيد
املرتضى« :وقال رسول اللّه

« :ربِّ أرني األشياء كما هي" .فلو مل يكن معرفة حقائع األشياء أشرف املعارف وأسناها ألحد ملا كان

مرغوبا فيها من جهته عليه السالم» (السيد املرتضى1125 ،هـ ،ج ،0ص ،)061فيظهر إذن أن البحث عن ماهيات الكلمات كـ"ال" و"إذن"
و"لكنّ" وغريها إذا مل يكن متعذرا وال متعسرا ينبغي التشاغل به على قدر ما تيّسر خصوصا للملمني بالنحو العربي.
اخلامتة
تتوصّل هذه الدراسة إىل ثالث نتائج:

دراسة آراء النحاة اخلالفّية يف ماهّية أداة التعريف احلقيقّية
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 )1أنّ يف أداة التعريف ثالثة مذاهب:
ألف) مذهب اخلليل وأصحابه القاضي بأنّ أداة التعريف ثنائية الوضع وهمزتها همزة قطع واملفيد للتعريف هو األلف والالم
بكماهلا .قد استدل أصحاب هذا املذهب لقطع اهلمزة أوال بفتحها ،وثانياً بثبوتها يف مواطن من الكالم حنو اآليتني وحنو" :يا أهلل"،
وقد استدلوا لوضع أداة التعريف ثنائية أوال بالوقف عليها ،وثانيا بفصلها من مدخوهلا يف أنصاف األبيات وثالثاً بإشكال الزيادة
الذي يلزم على القول بكون أداة التعريف أحادية ،و رابعاً حبملها على التأنيث ،و خامساً حبملها على التثنية ،وسادساً حبملها على
"مِن" يف حنو" :ما يف الدار من رجل".
ب) مذهب سيبويه وأصحابه القاضي بأنّ أداة التعريف ثنائية الوضع وهمزتها همزة وصل واملفيد للتعريف هو الالم وحدها .قد
استدل أصحاب هذا املذهب لوصل اهلمزة بثوبتها يف أول الكالم وسقوطها يف الدرج ،وقد استدلوا لكون أداة التعريف ثنائية بشدة
ارتباط اهلمزة بالالم والالم باهلمزة.
ج) مذهب املتأخرين القاضي بأنّ أداة التعريف أحادية الوضع واملفيد للتعريف هو الالم وحدها .قد استدل أصحاب هذا
املذهب ملا ذهبوا إليه أوال حبمل أداة التعريف على التنكري محل الضد على الضد ،فحكموا على أنّه كما يكون التنكري مدلوال عليه
حبرف واحد فكذلك يكون التعريف مدلوال عليه حبرف واحد وهو الالم ،وثانياً بتخطيها العاملُ الضعيف إذ لو كانت أداة التعريف
ثنائية لكان هلا نوع استقالل مينع من عمل ما قبلها يف ما بعدها ،وثالثاً بأنّ توالي االسم احمللّى بأداة التعريف ونفس االسم املعرّی
منها يف قافيتني جائز من غري استكراه وغري أن يعدّ ذلك إيطاءً ،ورابعاً بأنّ كون أداة التعريف أحادية وهي الالم يؤيد بوجود النظري
له ألنّ هناك معان خاصة تؤديها الالم بوحدها حنو :االختصاص وامللك واالستحقاق ،وخامساً بأنّ كون أداة التعريف أحادية وهي
الالم يؤيد باالستقراء ألنّ االستقراء يف لسانهم حيكم بأنّ كل ما ال جيوز االعرتاض بينه وبني ما يدخل عليه هو على حرف واحد
فألنه ال جيوز اعرتاض أي شيء بني أداة التعريف وبني مدخوهلا فمن ثم تكون أداة التعريف هي أحادية.
 )0أنّ األصوب بني هذه املذاهب الثالثة هو ما مال إليه متأخرّو النحويني من أنّ أداة التعريف هي الالم وحدها وأنّها أحادية
الوضع ،ألنّ هذا املذهب أقوی استدالالً ،أوال الندفاع االعرتاضات الواردة عليها وثانيا ألنّه أكثر استناداً إىل األدلة األصولية
النحوية من القياس األدون ووجود النظري واالستقراء .أمّا املذهبني األول (مذهب اخلليل وابن مالك) والثاني (مذهب سيبويه) فال
خيلوان من الضعف ،لالعرتاض على أدلتهم ألجل ضعفها وملخالفتهم لألصول النحوية من األخذ بالقليل النادر وترك الكثري
الوافر والقياس على الضرورة الشعرية يف املذهب األول ،ولعدم النظري وإلشكال الزيادة يف احلروف يف املذهب الثاني.
 )3أنّ مثرة هذا النزاع تظهر يف طريق التعبري عن أداة التعريف من مذهب إىل مذهب آخر؛ حيث عبّر الذين حكموا بأنها ثنائية
الوضع و همزتها همزة قطع عن أداة التعريف بـ"ال" ،والذين حكموا بأنها ثنائية الوضع وهمزتها همزة وصل عنها بـ"ال" أو "األلف
والالم" ،والذين حكموا بأنها أحادية الوضع واهلمزة وصل عنها بـ"الم التعريف".

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
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 .1ابن األنباري ،أبو الربكات1992( .م) أسرار العربية( .دراسة وحتقيق :حممد حسني مشس الدين) .بريوت :دارالكتب العلمية.
 .0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1991( .م) .اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني( .قدم له ووضع هوامشه
وفهارسه :حسن محد)( .ج .)0بريوت :دارالكتب العلمية.
 .3ابن جين ،أبوالفتح0222( .م) .سر صناعة اإلعراب( .حتقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل وأمحد رشدي شحاتة عامر)( .ج.)0
بريوت :دارالكتب العلمية.
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0213( .م) .اخلصائص( .حتقيق :عبد احلميد هنداوي)( .ج .)3بريوت :دار الكتب العلمية.
 .5ابن احلسن الصائغ ،حممد0221( .م) .كتاب اللمحة يف شرح امللحة( .حتقيق ودراسة :إبراهيم بن سامل الصاعدي)( .ج .)0مدينة:
اجلامعة اإلسالمية.
 .6ابن طولون ،حممد بن علي0220( .م) .شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك( .حتقيق :عبد احلميد جاسم حممد الفياض الكبيسي).
(ج .)0بريوت :دار الكتب العلمية.
 .2ابن الطيب الفاسي ،أبو عبد اهلل0222( .م) .فيض نشر االنشراح من روض طي االقرتاح( .حتقيق وشرح :حممد يوسف فجال)( .ج.)0
دبي :دارالبحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث.
 .1ابن عقيل ،عبد اهلل0213( .م) .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب «منحة اجلليل بتحقيق شرح بن عقيل»( .ج .)1قم :دار
زين العابدين.
 .9ابن الفضل العلوي ،املظفر( .بال تا) .نضرة اإلغريض يف نصرة القريض( .حتقيق :نهي عارف احلسن) .دمشق :جممع اللغة العربية.
 .12ابن مالك األندلسي ،حممد بن عبداهلل1910( .م) .شرح الكافية الشافية( .حققه وقدم له :عبد املنعم أمحد حريري)( .ج .)1مكة
املكرمة :دار املأمون للرتاث.
 .11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1992( .م) .شرح التسهيل ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد( .حتقيق :عبد الرمحن السيد
وحممد بدوي املختون)( .ج .)1اجليزة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.
 .10ابن الناظم ،بدر الدين0222( .م) .شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك( .حتقيق :حممد باسل عيون السود) .بريوت :دار الكتب
العلمية.

 .13ابن هشام األنصاري ،مجال الدين0221( .م) .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ومعه كتاب «عدّة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك».
(ج .)1بريوت :املكتبة العصرية.
 .11ابن الورّاق ،أبو احلسن1999( .م) .علل النحو( .دراسة وحتقيق :حممود جاسم حممد الدرويش) .الرياض :مكتبة الرشيد الطباعة
والتوزيع.
 .15ابن يعيش ،ابن علي( .بال تا) .شرح املفصل( .حققه وعلق عليه :مشيخة األزهر)( .ج .)12بال م :إدارة الطباعة املنريية.
 .16أبوحيان األندلسي ،حممد بن يوسف1991( .م) .ارتشاف الضرب من لسان العرب( .حتقيق وشرح ودراسة :رجب عثمان حممد
ورمضان عبد التواب)( .ج .)5القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0222( .م) .التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل( .حتقيق :حسن هنداوي)( .ج.)10
دمشق :دار القلم.
 .11اإلربلي ،عالء الدين1122( .م) .جواهر األدب يف معرفة كالم العرب .مصر.
 .19األزهري ،خالد1130( .م) .شرح التصريح على التوضيح( .إعداد :حممد باسل عيون السود)( .ج .)0بال م :ناب مصطفوي.
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 .02األسرتآبادي ،رضي الدين1925( .م) .شرح شافية ابن احلاجب مع «شرح شواهده»( .حتقيق :حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد
حمي الدين عبد احلميد)( .ج .)1بريوت :دارالكتب العلمية.
 .01صدر الدين الشريازي ،حممد بن إبراهيم1911( .م) .احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة( .مالحظات :العالمة الطباطبائي).
(ج .)9بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .00األصبهاني ،أبو احلسن0222( .م) .كتاب شرح اللمع يف النحو( .دراسة وحتقيق :حممد خليل مراد احلربي) .بريوت :دارالكتب العلمية.
 .03األصفهاني ،أبو الفرج1991( .م) .األغاني( .ج .)13بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .01األعلم الشنتمري ،أبو احلجاج0221( ،م) .النكت يف تفسري كتاب سيبويه وتبيني اخلفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه( .حتقيق :حييى
مراد) .بريوت :دارالكتب العلمية.
 .05بشر ،كمال1991( .م) .دراسات يف علم اللغة .القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
 .06حسانني ،عفاف1996( .م) .يف أدلة النحو .القاهرة :املكتبة اآلكادميية.
 .02اخلضري ،حممد( .بال تا) .حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .بريوت :دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .01ديكنقوز ،مشس الدين1959( .م) .شرحان على مراح األرواح يف علم الصرف( .ط .)3مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
احلليب وأوالده.
 .09الرماني ،أبواحلسن1911( .م) .كتاب معاني احلروف( .حققه وقدم عليه :عبد الفتاح إمساعيل شابي) .جدّة :دار الشروق.
 .32الزجاجي ،عبد الرمحن1915( .م) .كتاب الالمات( .حتقيق :مازن املبارك)( .ط .)0سورية :دارالفكر.
 .31السلسيلي ،أبو عبد اهلل1916( .م) .شفاء العليل يف إيضاح التسهيل( .دراسة وحتقيق :الشريف عبد اهلل علي احلسيين الربكاتي)( .ج.)3
مكة املكرّمة :املكتبة الفصيلة.
 .30سيبويه ،أبو بشر1911( .م) .الكتاب( .حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون)( .ط( .)3ج )1القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .33السيوطي ،جالل الدين1130( .ه) .همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع( .حتقيق :أمحد مشس الدين)( .ج .)1بال م :ناب مصطفوي.
 .31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1912( .م) .األشباه والنظائر يف النحو( .حتقيق :إبراهيم حممد عبد اهلل)( .ج .)1دمشق :جممع اللغة العربية.
 .35الشاطيب ،أبو إسحاق0222( .م) .املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية( .حتقيق :عبد الرمحن بن سليمان العثيمني)( .ج .)12مكة
املكرمة :مهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي.
 .36الشاعر ،حسن موسى .)1911( .الكشف عن صاحب البسيط .مدينه :اجلامعة اإلسالمية.
 .32شُرّاب ،حممد حممد حسن0222( .م) .شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية «ألربعة آالف شاهد شعري»( .ج .)3بريوت:
مؤسسة الرسالة.
 .31الشريف املرتضى1125( .ه) .رسائل الشريف املرتضى( .إعداد :السيد مهدي الرجائي)( .ج .)1قم :منشورات دار القرآن الكريم.
 .39العكربي ،أبو البقاء( .بال تا) .ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء العكربي املسمى بالتبيان يف شرح الديوان( .ضبطه وصححة وضع
فهارسه :مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري وعبد احلفيظ شليب)( .ج .)1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر.
 .12املالقي ،أمحد( .بال تا) .رصف املباني يف حروف املعاني( .حتقيق :أمحد حممد اخلراط) .دمشق :جممع اللغة العربية.
 .11املربد ،أبو العباس1991( .م) .الكامل يف اللغة واألدب( .حتقيق :عبد احلميد هنداوي)( .ج .)1بال م :وزارة األوقاف السعودية.
 .10ــــــــــــــــــــــــــــــــــ0222( .م) .املقتضب( .حتقيق :حسن محد وإميل بديع يعقوب)( .ج .)1بريوت :دارالكتب العلمية.
 .13املدني ،السيد عليخان1131( .ه) .احلدائق الندية يف شرح الفوائد الصمدية( .حتقيق :السيد أبو الفضل السجادي) .قم :ذوي القربى.
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 .11املرادي ،بدر الدين0221( .م) .توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك( .شرح وحتقيق :عبد الرمحن علي سليمان)( .ج.)6
القاهرة :دارالفكر العربي.
 .15ناظر اجليش ،حمب الدين0222( .م) .شرح التسهيل املسمى بتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( .دراسة وحتقيق :علي حممد فاخر
وجابر حممد الرباجة)( .ج .)11القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة.
 .16النخجواني ،نعمة اهلل بن حممود1992( .م) .الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية( .ج .)0الغورية:
دار ركابي للنشر.

