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 السَِّماُت الصَّْرِفيَُّة ِللَُّغِة التَِّميِميَِّة ِمْن ِخَلاِل َشْرِح َشاِفَيِة اْبِن احَلاِجِب للرَِّضيِّ

رجمة
َّ
اتِّ والت

َ
 اللغ

ُ
ة يَّ ِّ

 
ل
ُ
يتونة –ك  جامعـة الزَّ

 مقدمة:

الة والسالم على من بعثه هللا رحمة الحم     يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصَّ
ً
د هلل رب العاملين، حمدا

بع خطاهم إلى يوم  للعاملين، نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجهم واتَّ

 عند قبيلة نجده أساليب كالمها وتعبيراتها  و وبعد، فإن األمم تختلف في ،،، الدين
ً
العربية كذلك، فما نراه مألوفا

 عند أخرى، وهذه فطرة هللا التي فطر الناس عليها، قال تعالى: 
ً
ْرضِّ ﴿مستهجنا

َ
َماَواتِّ َواأل ُق السَّ

ْ
ل
َ
هِّ خ ْن آَياتِّ َومِّ

يَن  ِّ
َ
َعامل

ْ
ل ِّ
 
َك آلَياٍت ل ي ذالِّ  فِّ

نَّ ْم إِّ
ُ
ك َوانِّ

ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
ك تِّ

َ
ن سِّ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ف

َ
ال تِّ

ْ
 . (1)﴾َواخ

عند هذه القبائل، وذلك  من نحو الخفة  واإلبدال، وقد برز هذا االختالف في كثير من السمات اللغوية     

واإلدغام، واإلمالة، وإليضاح هذه الجوانب عند بعض القبائل وخاصة عند قبيلة )تميم( التي اخترتها؛ لكونها 

ربية تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى تمثل البيئة العربية البدوية، وهي تغطي رقعة شاسعة من األرض الع

 الشام والعراق، ولكثرة أفراد أبناء هذه القبيلة  رأينا من األهمية أن نقوم بدراسة هذه السمات عندهم. 

ملؤلفه:  في علم التصريف الشافيةلقد تناولت كتب النحو والصرف هذه الجوانب بالدراسة، ومنها كتاب    

أبواب الصرف، وختمه بباب  ه(، الذي جمع فيه جميع646 )ت بن عمر الدوينيجمال الدين أبي عمرو عثمان 

 في املسائل والتمارين. 

ا )وهذا الكتاب شرحه كثير من النحاة     رض ي الدين كان لهم السبق في ذلك ومن بينهم وال نحصيهم عدَّ

وهو شرح جامع ألبواب اجب(، شرح شافية ابن الح(، فقد وضع عليه شرحه املوسوم بـــ: )هـ688) (األستراباذي

 على الدارسين، 
ً
 في شرح ما رآه غامضا

ً
 معاني ألفاظها، مسترسال

ً
الصرف، سار فيه على ترتيب الشافية موضحا

 من الشرح، وألهمية 
ً
 من اللغات، ومن بينها لغة تميم، فقد جاء ذكرها في ستة وتسعين موضعا

ً
 فيه كثيرا

ً
ذاكرا

لغة؛ لكونها غنية بهذه السمات الصرفية فيما ذكر، والرتباط اللغة األم بهذه ما عرضه الرض ي من سمات لهذه ال

 لبحث 
ً
 ألهمية الشافية وشرحها في علم الصرف رأيت أن أختار منها  موضوعا

ً
اللغات وخاصة التميمية، وأيضا

غة التميمية من خالل شرح شافية ابن الحاحبعلمي عنونته بـــ)
ُّ
ذلك (، و للرض ي السمات الصرفية لل

                                                           
 .  22الروم:  ( (1
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ومدى توافق النحاة مع للوقوف على أهم السمات الصرفية في هذه اللغة من خالل ما ذكر األعراب األقحاح، 

ما ذكر ابن الحاجب والرض ي، لترتسم عندنا صورة واضحة لهذه السمات، ولقد فصلت هذا البحث في مقدمة 

الثالث عن اإلدغام، والرابع عن اإلمالة، يتكلم األول عن الخفة، والثاني عن األبدال، و  وأربعة مطالب وخاتمة،

 وجاءت النتائج شاملة ألهم ما توصل إليه الباحث.

ا الدراسة       املنهج املعياري في هذا، أم 
ً
بعا وقد اختار الباحث نماذج يسيرة من الشرح تمثل كل املطالب، متَّ

 يتولى هذا األمر.   املستفيضة ملسائل الشرح فمجالها غير هذا البحث، أسال هللا أن يوفق من

ف بابن الحاجب، ثم بالشارح رض ي الدين        ورأى الباحث قبل الشروع في الحديث عن هذه املطالب أْن يعرَّ

 األستراباذي بش يء من اإليجاز: 

 ابن الحاجب:

كردي األصل، ولد سنة ، هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر العالمة أبو عمرو، جمال الدين، نحوي فقيه   

 لألمير عز الدين الصالحي، عاش في القاهرة، حفظ القرآن وأخذ القراءات، ثم قدم ه(، و 570)
ً
كان أبوه حاجبا

دمشق وسكن بها ودر س بجامعها في زواية املالكية، كان األغلب عليه النحو، له تصانيف كثيرة منها: الوافية، 

علمي األصول والجدل في أصول الفقه، توفي في والكافية، والشافية، األمالي النحوية، منتهى السول واألمل في 

 . (1)ه(646اإلسكندرية سنة )

 رض ي الدين األستراباذي: 

عاش حياته بين ، هو: محمد بن الحسن، الرض ي االستراباذي، نجم األئمة، عالم بالعربية، من أهل أستراباذ   

 من الكتب منها: الوافية في شر 
ً
ح الكافية، وشرح مقدمة ابن الحاجب وهي العراق واملدينة املنورة، صنف كثبرا

 .(2)ه(688سنة ) املسماة بالشافية، في علم الصرف، توفي

 املطلب األول: الخفة:  

 :
ً
 معناها : لغة واصطالحا

لِّ    
َ
ق ِّ
 
دُّ الث  ضِّ

ُ
ة ف  وهي من خصائص العربية التي استمدت قواعدها من لغات القبائل ومن بينها تميم ،  (3)الخِّ

مو  ِّ
، فالخفة  وهم يجيزونها فيما يكثر استعماله ن بعض األلفاظ على بعض بحسب الخفة والثقل،فالعرب يقد 

                                                           
 .  4/211، األعالم ج134 /2ينظر: بغية الوعاة ج ( (1

 .  6/86، األعالم ج567 /1ينظر: بغية الوعاة ج ( (2

 .  9/79ينظر: لسان العرب ج ( (3
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، فالكسرة (1)مطلوبة بشهادة العرف، وتكون في الحروف والحركات، فما كان على ثالتة أحرف فهو في غاية الخفة

 لتوقفه على  أقرب، والسكون هو األصل في الخفة؛ لكونه أخف من الضمة، والفتحة أخف من الكسرة
ً
حصوال

الترخيم في الكالم ألجل الخفة، وثقل اعتبار واحد، والخفة معقودة في أبواب العربية، وقد أدخلت العرب 

 التقاء املتجانسين على ألسنتهم فعمدوا إلى اإلدغام ألجلها، وغير هذا كثير. عندهم 

 في الك180عقد سيبويه)وقد تحدث النحاة عن الخفة، ف      
ً
 له بقوله: )ما خففوا على ه( بابا

ً
تاب معنونا

ٌهم ﴿قرأ على  أعرابي بالحرم: ه(: ) 392تحدث فيه عن الخفة عند العرب، وقال ابن جني) (2)السنتهم(
َ
ْيَبى ل طِّ

يبى، فأعدت فقلت: طوبى، فقال: طيبى، فلما طال عليَّ قلت: طوطو،  (3)﴾َوُحْسُن َمآب وبى، فقال: طِّ
ُ
فقلت: ط

 كيف نبا طبعه عن ثقل الواو فقال: طي طي، أفال 
َ
يعا

 
 وال ط

ً
ثا  ال دم 

 
را

َ
 ك

ً
ترى إلى هذا األعرابي  وأنت تعتقده جافيا

ى مع سْومه 
 
ل
ُ
إلى الياء، فلم يؤثر  فيه التلقين وال ثنى طبَعه عن التماس الخفة َهز  وال تمرين؟ وما ظنك به إذا خ

يته ونْجره  . (4)؟(وتساند إلى سليق 

، ويمكن تقسيمها  إلى وقد أشار الرض ي ف   
ً
ة عند تميم في أحد عشر موضعا تقريبا ي شرحه إلى مظاهر الخفَّ

 اآلتي: 

 ألجل كراهة توالي ثقلين:
َ
ِفف

ُ
 أوال: ما خ

 خففوا تكره تميم توالي ثقلين، فإن حدث ذلك عمدوا إلى الخفة، قال الشارح رض ي الدين: )
ً
لتوالى الثقلين أيضا

ل، بتسكين ال ل؛ ألن الضمتين أثقل نحو: ُعُنق وإبِّ حرف الثاني فيهما، وهذا التخفيف في نحو :ُعُنق أكثر منه فى إبِّ

نا﴿من الكسرتين حتى جاء في الكتاب العزيز وهو حجازى 
ْ
ورُسلهم، وهو في الجمع أولى منه في املفرد؛  (5)﴾رُسل

 . (6)لثقل الجمع معنى، وجميع هذه التفريعات في لغة تميم(

 إذا تتابعت الحركتان الثقيلتان وهما: الضمة والكسرة في اسم ثالثي على ومن مظاهر هذا      
ً
التخفيف أيضا

ُعل( مالت تميم إلى تخفيفه بإسكان الحرف الثاني منه، يذكر عنهم سيبويه هذا، حيث قال: )
ُ
إذا تتابعت وزن )ف

                                                           
 .  1/214ينظر: أسرار العربية ج ( (1

 .  3/278الكتاب:  ( (2

 األعرابي، و 29الرعد:  ( (3
ُ
َوَزة

ْ
َم الياُء نحو: ، قال السمين الحلبي: )القراءة لـَمك

َ
ْسل

َ
ت ْيَبى، بكسرِّ الطاء لِّ  األعرابي: طِّ

ُ
َوَزة

ْ
قرأ َمك

ْيشة ْيض وَمعِّ  .  1/2671ج( الدر املصون: بِّ

 .  1/76الخصائص ج ( (4

 .  32املائدة:  ( (5

 .  1/42شرح شافية ابن الحاجب: ج ( (6
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 كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنما الضمتان
ً
كره  الضمتان فإن هؤالء يخففون أيضا

ُ
من الواوين، فكما ت

ْنب
ُ
ْسل، والط كره الضمتان؛ ألن الضمة مع الواو وذلك قولك: الرُّ

ُ
ُسل (1)الواوان كذلك ت ، والُعْنق، تريد الرُّ

كره الياءان في مواضع، وإنما الكسرة من الياء، 
ُ
كرهان عند هؤالء كما ت

ُ
ُنب والُعُنق، كذلك الكسرتان ت

ُ
والط

كره
ُ
 . (2)(الياءان، وذلك في قولك في إبٍل إْبل فكرهوا الكسرتين كما ت

ُسل: ُرْسل، وُعُنق ُعْنق وكذلَك ه(: )316ويقول ابن السراج )    فُفوا، يقولون في الرُّ
َ
ا تتابعتِّ الضمتانِّ خ

َ
ذ إِّ

ٍل: إْبٌل   . (3)(الكسرتان، وقالوا في إبِّ

، قال أب    
ً
ه( في قول هللا 745و حيان األندلس ي )والجدير ذكره أن العرب تعمد في كالمها إلى التخفيف كثيرا

 ﴿تعالى: 
ً
يَن َعُضدا

 
ل ضِّ

ُ ْ
 امل

َ
ذ خِّ

نُت ُمتَّ
ُ
 كما قالوا: َرْجل وسْبع (4)﴾َوَما ك

ً
 بسكون الضاد خفف فعال

ً
: )قرأ عيس ى: َعْضدا

 .(5)(في َرُجل وُسُبع، وهي لغة عن تميم

ميم، وإن لزم األمر خففوا حتى حركة ومن حرصهم على التخيف قد يلجؤون إلى تخفيف حركات البناء، ومنهم ت 

ْم  ﴿اإلعراب، وقد ذكر النحاة لذلك شواهد كثيرة منها قول هللا تعالى: 
ُ
ك ئِّ ى َبارِّ

َ
ل ُتوُبوا إِّ

َ
، قال السمين (6)﴾ف

فإنَّ بإسكان همز )بارئكم( حيث قال: ) (7)ه( معترضا على أرآء بعض النحاة في ردهم لقراءة أبي عمرو 756الحلبي)

، ومنه قول امرئ القيسالسكوَن في 
ً
 :(8)حركات اإلِّعراب قد ورد في الشعرِّ كثيرا

ٍب   ــــــــــــلِّ  فاليوَم أشرْب غيَر ُمْسَتْحقِّ ـــن هللاِّ وال واغِّ  مِّ
ً
ـــما

ْ
 (9)إث

شرْب، وقال جرير
َ
ن: أ

 
 : (10)فسك

                                                           
باء والسرادق ونحوهما ( (1  .  1/560، ينظر: لسان العرب: ج حبل الخِّ

 .  116، 4/115الكتاب: ج ( (2

 .  3/158األصول في النحو: ج ( (3

 .  51الكهف:  ( (4

 .  6/130البحر املحيط: ج ( (5

 .  1/365، قراءة اسكان الهمز قراءة أبي عمرو، ينظر: البحر املحيط: ج57البقرة:  ( (6

زبان بن العالء بن عمار بن عريان، أبو عمرو البصري، أحد القراء السبعة، قرأ على الحسن البصري وسعيد بن  ( (7

 .  1/4. ينظر : البدور الزاهرة: جه154جبير وغيرهم، توفي سنة 
ق.هـ، ينظر: االعالم  80، يعرف بامللك الضليل توفي ؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي،أشهر شعراء العربامر  ( (8

 .  2/11ج

 .  4/441، خزانة األدب: ج1/15ينظر: الشعر والشعراء: ج ( (9

 .  2/119ينظر: األعالم: ج جرير بن عطية، يكنى ب أبي حزرة ، أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامة ( (10
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ُم الَعَرُب 
ُ
ك
ْ
ْعرِّف

َ
َيرى وال ت  .(1)وَنْهُر تِّ

 : (2)وقال آخر

ْيكِّ 
َ
ـــــَزرِّ ُرْحتِّ وفي رِّْجل

ْ
ئ ــْد َبــَدا َهْنـــكِّ من املِّ

َ
ما   َوق ْيهِّ   ما فِّ

َنْت( ِّ
 
كم، فهذه حركاُت إعراٍب وقد ُسك

ُ
ْعرِّف

َ
 .(3)يريد: َهُنك، وت

 على خفته:  
ً
 ثانيا: ما كرهوا فيه االنتقال من األخف إلى األثقل حرصا

ف، َعُضد، قال الرض ي: )وذلك قولهم تكره تميم االنتقال من الحركة الخفيفة إلى الثقيلة بعدها في       تِّ
َ
نحو: ك

م، وهى لغة بنى بكر بن وائل وأناس 
ْ
م : َعل ْرم، وفى َعلِّ

َ
ُرم: ك

َ
ْبد، وفى َعُضد: َعْضد، وفى ك

َ
د: ك بِّ

َ
ذ، وفى ك

ْ
خ

َ
: ف

َ
ذ خِّ

َ
في: ف

ْصد له(
ُ
 : (5)، وقال أبو النجم(4)كثير من بنى تميم، وقالوا في مثل: )لم ُيحرم من ف

َعَصْر                                
ْ
 ان

ُ
  (6)لو ُعْصر ِمْنها امِلْسُك َوالَبان

ر  وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن املفتوح إلى املكسور واملفتوح أخف عليهم، ، يريد: ُعصِّ

 .(7)فكرهوا أن ينتقلوا من األخف إلى األثقل(

، وهو في األصل لغة العرب، حيث قال في باب: ) أشار سيبويه إلى هذه الخفة، وذكر أنها   
ً
ما يسكن استخفافا

إنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن املفتوح إلى املكسور، واملفتوح أخف عليهم ، : )متحرك(

ر( الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الواو مع الياء في  فكرهوا أن ينتقلوا من األخف إلى األثقل، وكرهوا في )ُعصِّ

                                                           
 .  سيروا  بني العم فاألهواز منزلكم، وصدرالبيت: 1/48ديوان جرير: ج ( (1

 .  4/440، خزانة األدب: ج1/11ينظر الشعر والشعراء: ج ( (2

 .  1/156الدر املصون: ج ( (3

يأكله  إذا أتاهم ضيف وليس عندهم مامثل تقوله العرب، أي لم يحرم من نال بعض حاجاته وأصل املثل أن العرب  ( (4

. لسان العرب: 2/192ينظر : مجمع األمثال ج فصدوا له بعيرا  أو حيوانا وأخذوا ذلك الدم وشووه له في ش ئ  وأطعموه

 .  1/45، الكنز اللغوي: ج3/336ج
هو: الفضل بن قدامة العجليي أبو النجم، من بني بكر بن وائل: من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر  ( (5

 .  5/151األعالم ج ينظر:

   وهزت الريح الندى حين قطرصدر البيت:                 ( (6

 .  1/124ينظر: االتصاف في مسائل الخالف: ج 

 .  4/16شرح الشافية: ج ( (7
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مواضع، ومع هذا أنه بناٌء ليس من كالمهم إال في هذا املوضع من الفعل، فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى 

 .(1)(االستثقال

 ه( البيت الذي ذكره الرض ي عند حديثه عن: )نعم( وهو قول طرفة:577وأنشد األنباري )   

 
َ
ل ــَدٌم ناعِّ ــــــ

َ
ــــــــــْت ق

َّ
ل
َ
ْر مــــــــــــا أق

ُ
ط

ُّ
ِّ الش

َم الساُعوَن في الحي  عِّ ــــــــــها   نِّ  (2)ــــــــــــ

ن اللغات الوارد في )نعم(، فقال: )  م بفتح النون وكسر العين أتى بها على األصل كقراءة ابن عامر وبي  عِّ
َ
من قال: ن

ما( ْعم ب (3)وحمزة والكسائي واألعمش وخلف )فَنعِّ
َ
فتح النون وسكون العين بفتح النون وكسر العين، ومن قال: ن

ارِّ ﴿ (4)حذف كسرة العين كقراءة يحيى بن وثاب
َنْعم ُعْقَبى الدَّ

َ
بفتح النون وسكون العين، وكما قال  (5)﴾ف

 : (6)الشاعر

ُبـــــــــه ْدمِّ َدْبـــَرْت َصْفحتــــاُه وغارِّ
ُ
ٌل   من األ َما َضْجَر بازِّ

َ
ْهُجُه َيْضَجر ك

َ
ْن أ  (7)(فإِّ

)وبين أبو ال      فإن من العرب من يفر من الضم والكسر إلى ه( سبب التخفيف، فقال: )337قاسم الزجاجي 

ون من الفتح إلى السكون، قال: سيبويه قلت  ذ، وال يفر 
ْ
خ

َ
ذ ف خِّ

َ
، فيقول في: َعُضٌد َعْضٌد وفي: ف

ً
السكون تخفيفا

ْبد، ولم يقولوا للخليل: ما الدليل على أن الفتحة أخف الحركات؟ قال: قول العرب في َعُضد: عَ 
َ
د: ك بِّ

َ
ْضد، وفي ك

ْمر، فدل ذلك على أن الفتحة أخف الحركات، ومع ذلك فإن الضمة والكسرة 
َ
َمر: ق

َ
في: َجَمل: َجْمل، وال في ق

تخرجان بتكلف واستعمال للشفتين والفتحة تخرج مع النفس بال عالج، ومن كان هذا من لغته في األسماء، 

  -فإنه يقول 
ً
 :(8)عال: ُضرب زيد وهو يريد: َضرب زيد، وُعصر الثوب، وهو يريد: َعْصر، قال الشاعرفي األف -أيضا

سُك والباُن انَعَصْر(                              (9)لو ُعْصَر منه املِّ

 : ما خفف بحذف حركته : 
ً
 ثالثا

                                                           
 .  4/114الكتاب: ج ( (1

 .  9/378، وخزانة األدب: ج1/32ديوان طرفة بن العبد: ج ( (2

 .  1/146، وحجة القراءات: ج1/190في القراءات: جينظر: السبعة  271البقرة:  ( (3

 .  5/378البحر املحيط: ج ( (4

 .  27الرعد:  ( (5

 .  3/131البيت لألخطل يهجو كعب بن جعيل، ينظر الكامل في اللغة واألدب:  ج ( (6

 .  1/124اإلنصاف في مسائل الخالف: ج ( (7

 البيت سبق تخريجه.     ( (8

     .1/33الالمات: ج ( (9
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يتق ل، قال الرض ي: )تحذف تميم الحركة من أجل التخفيف وتبدلها بالسكون، وتجري املنفصل مجرى املتص   

ْتف، فخفف بحذف حركة القاف كما هو لغة تميم، فالتقى ساكنان، 
َ
قه كك

 
ألحقت به هاء السكت فصار ت

 .(1)فحرك الثاني: أي: هاء السكت، لئال يلزم نقض الغرض لو حرك االول(

لك في املنفصل، وقد وطلبا للخفة تعمد تميم إلى تسكين عين الفعل، وهذا فعلهم في املتصل، وقد فعلوا ذ     

 لقول هللا تعالى: 
ً
ْقهِّ ﴿جاء هذا الصنيع موافقا

َ َوَيتَّ
َّ

َش َّللا
ْ
، ووردت القراءات املذكورة في )يتْقه( باإلسكان (2)﴾َوَيخ

نون (3)في القاف ِّ
 
: وذلك أنهم ُيَسك ا تسكين القاف فإنهم حملوا املنفصل على املتصلِّ ، قال السمين الحلبي: )وأمَّ

ل(  عِّ
َ
جري ما أشبه ذلك من عين )ف

ُ
 واحدة، ثم أ

ٌ
ر، ألنها كلمة ف وَصبِّ تِّ

َ
د وك بِّ

َ
ْتف وَصْبر في: ك

َ
ْبد وك

َ
فيقولون: ك

َسكن، ومنه:
ُ
ن كما ت ِّ

 
ُسك

َ
ف( ف تِّ

َ
( بمنزلة )ك هِّ قِّ

َ
( صار منه )ت ْقهِّ

  املنفصل ُمجرى املتصل؛ فإنَّ )َيتَّ

يقا ْر لنا َسوِّ
َ
ت
ْ
ْيمى اش

َ
ْت ُسل

َ
 (4)قال

، كما َس  ن اآلخُر بسكونِّ الراءِّ
َّ
 .(5)(ك

وقال البغوي في تفسيره: )قرأ أبو عمرو وأبو بكر )يتقه( ساكنة الهاء، ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون،       

" بسكون القاف واختالس الهاء ْقهِّ
، وقرأ حفص "يتَّ

ً
، وهذه اللغة إذا (6)كما في نظائرها، ويشبعها الباقون كسرا

 .(7)لها، يقولون: لم أشتْر طعاًما بسكون الراء(سقطت الياء للجزم يسكنون ما قب

 رابعا: ما جاء في كالمهم له أكثر من وزن ألجل الخفة: 

، (8)تخفف تميم الثالثي بإبدال حركته بما يناسبها، سواء أكان في االسم أو الفعل ، ذكر ذلك ابن الحاجب      

أكثر من األوزان املذكورة  قيل: إن أصل بعض أوزانها  أنه قد يقال في بعض الكلم التى لها وزنان أووقال الرض ي: )

                                                           
 .    2/240شرح الشافية: ج ( (1

 .    52النور:  ( (2

 .    1/3648قراءة حفص. ينظر: الدر املصون: ج ( (3

 صدر بيت ينسب لغذافر الكندي، وعُجزه: ( (4

ِّ أو دقيقـا........................   
 وهات بــرَّ الخــس 

 واعجل بشحم نتخذ خرديقا   واشتــر وعجـل خادما لبيقا

 .    2/400، اللباب في علل البناء واالعراب: ج2/340ظر: الخصائص: جين 

 .    1/3648الدر املصون ج ( (5

 .    1/306، والنشر في القراءات العشر: ج1/212السبعة في القراءات: ج ( (6

 .    6/56تفسير البغوي: ج ( (7

 .    1/40ينظر: شرح الشافية: ج ( (8
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ذ بكسرها، وجميع هذه التفريعات في كالم بني  خِّ
َ
ذ( بسكون الخاء: إنه فرع ف

ْ
البعض اآلخر، كما يقال في: )فخ

 . (1)تميم، وأما أهل الحجاز فال يغيرون البناء(

ه عند أهل الحجاز، نجد هذا عندهم وال نجدبناء الثالثي فوقد تميزت لهجة بني تميم بالخفة فهم يغيرون    

وإنما سكنوا العين كراهة االنتقال من األخف أي: الفتح إلى األثقل منه، أي: الكسر في البناء املبنى قال الرض ي: )

على الخفة، أي: بناء الثالثي املجرد، فسكنوه ؛ ألن السكون أخف من الفتح، فيكون االنتقال من الفتح إلى 

ْرم، وفى َعُضد: َعْضد، باإلسكان(أخف منه، ومل
َ
ُرم الرجل: ك

َ
 .(2)ثل هذا قالوا في ك

فتخفف الحركة عندهم في االسم والفعل ومن مظاهر هذا التخفيف نقل الحركة، فهي تنقل لهذا الغرض،    

 على السواء.

 من حروف الحلق، قال ا   
ً
ه(: )اعلم 285ملبرد )وقد يكون تغيير الحركة ألجل التخفيف أولى إذا كان ثانيه حرفا

 من حروف الحلق مما هو على فعل جازت فيه 
ً
َس، إال أنه ما كان ثانيه حرفا أن نعم وبئس كان أصلهما: نعَم َوبئِّ

، ويجوز أن تكسر األول لكسرة الثاني، 
َ
ذ خِّ

َ
َس على التمام وف َم وَبئِّ عِّ

َ
، وذلك قولك: ن

ً
 كان أو فعال

ً
أربعة أوجه اسما

س وفخذ  ، ويجوز اإلسكان كما تسكن املضمومات واملكسورات إذا كن غير أول، وقد تقدم فتقول: نعم وبئِّ

ذ ونعم وبئس(
ْ
خ

َ
ذ ف ْعم ومن قولك فخِّ

َ
م ومن نعم ن

ْ
م وعل ذ وعلِّ

ْ
خ

َ
ذ ف  .(3)قولنا في ذلك فيقول من قولك: فخِّ

ن بعضها مستعليا، ه( علة هذا التغيير في الحلقي، فقال: )إن حروف الحلق ملا كا381وقد أوضح ابن الوراق )    

وبعضها قريب من األلف، فالهمزة مقاربة األلف، والفتح قريب من الكسرة، أتبع الفتح الكسر؛ ليكون الكالم 

على طريقة واحدة، كما يتبع الفتح األلف املمالة، فلما جاز إتباع الكسرة تتابع في الفعل كسرتان، فسكن الثاني 

 في أصل الفعل قبل إتباعه ففيم اإلسكان بعد ذلك؟ قيل له: لالستثقال، فإن قال قائل: إذا كان اإلس
ً
كان جائزا

ألن اإلسكان بعد اإلتباع أقوى؛ ألن إسكان فتحة بعدها كسرة أقوى من إسكان كسرة قبلها فتحة؛ لثقل 

 .(4)الكسرتين، فيجوز أن يكون أتبعوا؛ ليكون أعلى في اإلسكان(

عين مضمونة أو مكسورة، أما إذا كانت مفتوحة فستبقى  على حالها وفعلهم هذا ال يصار إليه إال إذا كانت ال 

 وال يبدلونها إلى اإلسكان لخفتها.  

                                                           
 .    1/40ج شرح شافية ابن الحاجب: ( (1

 .    1/42شرح شافية ابن الحاجب: ج ( (2

 .    2/140املقتصب: ج ( (3

 .    1/290علل النحو: ج ( (4
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 املطلب الثاني: اإلبدال

بدلت الش يء بغيره(اإلبدال في اللغة
َ
، وأ

ً
ه منه بدال

َ
ذ خِّ

َ
له: ت ْبَدل الش يء من الش يء وَبد 

َ
 .(1): جاء في اللسان: )أ

، وقد استخدمته العرب في كالمها، وهو عام في (2)كان حرف آخر لدفع الثقل: جعل حرف موفي االصطالح     

الحروف وغيرها، وحروفه معروفة في العربية مجموعة في قولهم: )هدأت موطيا(، ومنه القلب: وهو  تصيير 

 .(4)وهو خاص بحروف العلة والهمزة (3)الش يء على غير الصورة التي كان عليها من غير إزالة

ال قسمان واجب وجائز، فالواجب نحو: أن تلتقي همزتان األولى مفتوحة، والثانية ساكنة، فال بد من واإلبد    

، وذلك نحو: آدم، وآخر؛ لكراهة التقاء همزتين، أما الجائز: فأنت مخير فيه بين أن تبدل 
ً
إبدال الثانية ألفا

 إبدال شاذ كقول الشاعر:  ، وهناك (5)الهمزة أو ال تبدلها ، فتقول : قرأت وقرات وبدأت وبدات

َحدِّ 
َ
ْن أ ْبعِّ مِّ

الرَّ  َوَما بِّ
ً
ــــــــــَها   أْعَيْت َجَواَبا

ُ
ل َسائِّ

ُ
 أ
ً
ال
َ
َصْيـــال

ُ
ْيــــَها أ ْفــــُت فِّ

َ
 (6)َوق

 وهناك إبدال قليل نحو: إبدال الجيم من الياء املشددة في الوقف كقوله:

َم  عِّ
ْ
ط
ُ
ِّ   امل

ــــــج   َوأبو َعلِّ
ٌ
ي ُعَوْيف الِّ

َ
ِّ خ

ج  العشِّ  (7)انِّ اللْحَم بِّ

جاء ذكر اإلبدال عند تميم في سبعة مواضع كما ذكر الرض ي يمكن تقسيمها إلى أربعة مواطن وهي على النحو 

 اآلتي: 

 األول: إبدال ياء )هذي( هاء ألجل الوقف: 

 تبدل ياء )هذي( هاء في الوقف، حيث قال: )من ذلك إبدال بنى        
ً
تميم ياء )هذى( في ذكر الرض ي أنَّ تميما

الوقف هاء، فيقولون: هذه، بسكون الهاء، وإنما أبدلت هاء لخفاء الياء بعد الكسرة في الوقف التى هي أخت 

، فإذا وصل هؤالء ردوها ياًء، فقالوا: هذى هند؛ ألن ما بعد الياء يبينها( ِّ
 .(8)الياء في املد 

                                                           
 .    11/48لسان العرب: ج ( (1

 .    1/29التعريفات ج ( (2

 .    3/1551توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: ج ( (3

 .    222/ 3حاشية الخضري: ج ( (4

 .    2/665سر صناعة اإلعراب: ج ( (5

 .    11/36، وخزانة اآلدب: ج7/229البيت للنابغة. ينظر األغاني: ج ( (6

 .    2/88لم يعرف قائله. ينظر: شرح األشموني: ج ( (7

 .      2/287شرح الشافية: ج ( (8
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ي رااالو نعبقةتااذا باب الحرف الذي تبدل مكانه فوهذي اسم إشارة للمؤنث، ذكر سيبويه في باب: )ه      

 أبين منه يشبهه؛ ألنه خفٌي، وكان الذي يشبهه أولى( سبب اإلبدال، فقال: )نحو ما ذكرنا قول بني 
ً
الوقف حرفا

تميم في الوقف: هذه، فإذا وصلوا قالوا: هذي فالنة؛ ألن الياء خفية، فإذا سكت عندها كان أخفى، والكسرة 

 من موضع مع الياء 
ً
أخفى، فإذا خفيت الكسرة ازدادت الياء خفاًء كما ازدادت الكسرة، فأبدلوا مكانها حرفا

 .(1)أكثر الحروف بها مشابهة، وتكون الكسرة معه أبين(

 هللا، فإذا وقفوا على الياء أبدلوا منها هاًء في الوقف، فإذا      
ُ
وقال ابن السراج: )يقولون: هذا زيٌد، وهذي أمة

،  وصلوا  َّللاِّ
ُ
 هللا، فإذا وصلوا قالوا: هذي أمة

ُ
أسقطوا الهاء وردوا الياء، ويبدلون من الياء فيقولون: هذهِّ أمة

)  َّللاِّ
ُ
 . (2)فإذا وقفوا حذفوا الهاء وردوا الياء، ومنهم من يقول: هذه أمة

لياء( في )هذي(، فقال: ( أصل )ا)إبدال الهاء من الياءوذكر ابن جني في كتابه سر صناعة اإلعراب في باب       

، فكذلك هي ـ أيضا ــ في املؤنث بدل غير أصل، وليست الهاء في قولنا: )هذه( 
ً
)كما ال تجد للهاء في املذكر أصال

ضة؛ ألن الهاء في نحو: حمزة وبيضة زائدة، ال  ال  وإن استفيد منها التأنيث بمنزلة هاء: طلحة وحمزة وجوزة وبي

 فإن الهاء في نحو: طلحة والهاء في هذه ليست بزائدة 
ً
إنما هي بدل من الياء التي هي عين الفعل في هذي، وأيضا

 . (3)وجوزة تجدها في الوصل تاء، نحو: طلحتان وجوزتكم، والهاء في هذه ثابتة في الوصل ثباتها في الوقف(

للتأنيث وإنما هي بدل  وليست الهاء عالمة تأنيث في )هذه( ذكر ذلك ابن الوراق، فقال: )ليست الهاء عالمة     

من ياء؛ ألنهم يقولون: )هذي أمة هللا( فالهاء بدل من الياء التي في )هذي(، فدل أن الهاء ليست عالمة 

 .(4)للتأنيث(

ه( من أنَّ هاء )هذه( عالمة تأنيث، 338ه( والنحاس)542وقد رد السمين الحلبي ما ذهب إليه ابن عطية )    

ل  قِّ
ُ
 عن النحاس: وليس في الكالم هاء تأنيث مكسور ما قبلها غير هذه، وفيه نظٌر؛ فقال: )قال ابن عطية ون

ً
أيضا

 
َ
ا هذه الهاء فال داللة دل على التأنيث ليسْت هذه ألن تيك بدٌل من تاءِّ التأنيث في الوقف، وأمَّ

َ
ألن تلك الهاء التي ت

، بل الدال عليه مجموع الكلمة، كما تقول: الياء في ه ذي للتأنيث، وحكمها في القرب والبعد لها على التأنيثِّ

 .  (5)(والتوسط ودخول هاء التنبيه وكاف الخطاب حكم ذا

                                                           
 .    4/182الكتاب: ج ( (1

 .    2/127األصول في النحو: ج ( (2

 .    2/556األعراب: جسر صناعة  ( (3

 .    1/170علل النحو: ج ( (4

 .    1/129الدر املصون: ج ( (5
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﴾﴿قول هللا تعالى:  (1)وقرأ ابن محيصن    
َ
َجَرة

َّ
ي الش ْقَرَبا َهذِّ

َ
 . (4)قال ابن عطية: )على األصل( (3)بالياء (2)َوال ت

 :
ً
 الثاني: إبدال الياء جيما

)ويبدل ناس من بنى تميم الجيم مكان الياء في الوقف شديدة كانت الياء أو خفيفة  ذكر هذا الرض ي، فقال:    

،  لخفاء الياء كما ذكرنا وقرب الجيم منها في املخرج مع كونه أظهَر من الياء فيقول: تميمج وعلج  في تميميٌّ وعليُّ

 : (5)وقوله

مم ب
َّ
مانِّ الش عِّ

ْ
ط
ُ
ٍ   امل

 وأبو َعلج 
ٌ
الي ُعَوْيـــــــــف

َ
ِّ خ

ج   الَعشِّ

 ِّ
ـــــــــج  يصِّ ِّ

ِّ وبالص 
ُع بالَود 

َ
ِّ   ُيْقل

ــــــــــــج  َسـَر الَبْرنِّ ـــــــــداةِّ كِّ
َ
 وبالغ

 .(6)من باب إجراء الوصل ُمجرى الوقف عند النحاة(

ه( مخرجها حيث قال: 1205واملعلوم أن الجيم حرف مجهور، وهي من الحروف الشجرية، ذكر الزبيدي )         

م()أنها ب
َ
ص ى الف

ْ
ق
َ
َهاةِّ في أ

َّ
سانِّ وبيَن الل

 
 . (7)ين عكدة الل

دة في       ن شئت مكان الياءِّ املشد  وقد أوضح كثير من النحاة علة هذا اإلبدال فقال املبرد: )الجيم وهي تبدل إِّ

) ي: علي 
َ
ج  أ ، وَعلِّ  في تميمي 

ج  ميمِّ
َ
ة، وذلك قولك: ت نَّ الياَء خفي 

َ
 .(8)الوقف للبيان؛ أل

قال ابن السراج: )قد أبدلت من الياء الساكنة في الشعر، وهو كالضرورة، وعلة ذلك: أنها من مخرجها، و     

 . (9)والجيم أبين منها(

 في الكلمة، ذكر ذلك ابن جني، فقال: 
ً
والجدير ذكره أن الجيم تبدل من الياء املشددة واملخففة إذا لم تكن أصال

 فمن الياء ال غير، قر 
ً
أت على أبي علي عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب بن السكيت عن )إذا كانت بدال

 يعقوب قال: قال األصمعي: حدثني خلف قال: أنشدني رجل من أهل البادية وقرأتها عليه في الكتاب: 

                                                           
. ينظر غاية النهاية في طبقات القراء: 123محمد بن عبد الرحمن السهمي، املكي، مقري أهل مكة، توفي سنة  ( (1

 .    1/350ج

 .    19األعراف: / ( (2

 .    447 /2، واملحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج1/432املحتسب في تبين وجوه القراءات: ج ( (3

 .    1/111املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج ( (4

 .    1/517، واملفصل في صنعة اإلعراب ج2/350لم يعرف القائل. ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب ج ( (5

 .    2/287شرح الشافية: ج ( (6

 .    5/396س: جتاج العرو  ( (7

 .    1/65املقتضب: ج ( (8

 .    2/350األصول في النحو: ج ( (9
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 ِّ
ج  مم بالَعشِّ

َّ
مانِّ الش عِّ

ْ
ط
ُ
ٍ   امل

 وأبو َعلج 
ٌ
الي ُعَوْيـــــــــــف

َ
 خ

ـــــ ــــ
َ
ل (وبالغـــــــــــــداةِّ فِّ ِّ

ــــــــــــــــج  يصِّ ِّ
ِّ وبالص 

ُع بالَود 
َ
ِّ   ُيْقل

ج   (1)ــــَق الَبْرنِّ

وامللحوظ أن إبدال الياء جيًما في الوقف هو املشهور عند تميم، وأما الشاعر في البيتين السابقين فقد       

 من بنى سعد يبدلون 458اضطر إلى ذلك، قال ابن سيده )
ً
الجيم مكان الياء  هـ(: )الذي حكاه سيبويه أن  ناسا

فى الوقف خاصة، وذلك ألن الياء خفية، فأبدلوا من موضعها أبين الحروف، وذلك قولهم: تميمج فى تميمي، 

 فإذا أوصلوا لم يبدلوا، فأما ما أنشده سيبويه من قوله: 

 ِّ
ج  مم بالَعشِّ

َّ
مانِّ الش عِّ

ْ
ط
ُ
ٍ   امل

 وأبو َعلج 
ٌ
الي ُعَوْيـــــــــــف

َ
 خ

                                ِّ
ج  َق الَبْرنِّ

َ
ل   (2)وبالغداةِّ فِّ

 . (3)فإنه اضطر إلى القافية، فأبدل الجيم من الياء فى الوصل كما يبدلها منها فى الوقف(

، وذكر صاحب العين أنها (4)ه( أنَّ إبدال الجيم من الياء ليس بالشائع، بل هو إبدال شاذ900وذكر األشموني ) 

 لغة ربيعة
ً
 .  (5)أيضا

 لثالث:  إبدال الهمزة عينا )العنعنة(: ا

 من الهمزة في )أن(، وهى عنعنة تميم، قال:  قال الشارح
ً
 )وتكون العين في تميم بدال

ْيَك َمْسُجوُم(
َ
باَبةِّ من َعْين ِّ

   ماُء الص 
ً
لــــة زِّ

ْ
ْرقاَء َمن

َ
ْن خ ْمــــــــت مِّ َعْن ترسَّ

َ
 (6)أ

 وإذا و 
ً
 وبدال

ً
 من الهمزة عند تميم. العين حرف مجهور يكون أصال

ً
 فيكون مبدال

ً
 قع بدال

والعنعنة التي ذكرها ابن الحاجب وغيره نجدها عند تميم  كما نجد غيرها من اإلبداالت عند قبائل أخري       

وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن قراءة عليه عن أبي العباس نحو: كشكشة ربيعة وغيرها، قال ابن جني: )

ه أنا عن األصمعي، قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، أحمد بن يحيى، أحسب

 .  (7)وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوازن، وتضجع قيس، وعجرفية ضبة(

                                                           
 .    1/175سر صناعة األعراب: ج ( (1

 لم يعرف قائله.     ( (2

 .    7/239املحكم واملحيط األعظم: ج ( (3

 .      2/89ينظر : شرح األشموني: ج ( (4

 .    5/337ينظر : كتاب العين: ج ( (5

 .    3/202، وشرح الشافية: ج1/91يت لذي الرمة في ديوانه: جالب ( (6

 .    1/229سر صناعة اإلعراب: ج ( (7
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 لهذه العنعنة وهو قول الشاعر: 
ً
 ويذكر ابن جني شاهدا

 
ُ
قة ت على ساٍق مطوَّ يال فوق أعوادِّ    أَعْن تغنَّ  (1)(َوْرقاُء تدعو َهدِّ

هم يجعلون بدل الهمزة العين، قال شاعرهم: ) :ال صاحب العينوق  أما تميم فإن 

دا بِّ
َ
ٌك َعْن َيْصَدَع الك ها ُموشِّ دا   وُحبُّ مِّ

َ
لفاءِّ قد ك

َّ
 (2)(إنَّ الفؤاد على الذ

 مطرد عند تميم    
ً
ه(: 749وتشاركها في هذا اإلبدال قيس، قال املرادي ) (3)وذكر األشموني بأن إبدال الهمزة عينا

 رسول هللا. وهي عنعنة تميم()
ً
 فتقول: أشهد عن محمدا

ً
 .(4)قال الزمخشري: وتبدل قيس وتميم همزتها عينا

باب ويجوز أْن 616وقال العكبري )   
ُ
 والعيَن متجاورتان في املخَرج فمن ذلك قولهم في ُعباب: أ

َ
ه(: )إنَّ الهمزة

أ  من قولهم: أبَّ للش يء إذا تهي 
ً
له، وعباب البحر: معظمه ومعنى التهيؤ موجوٌد فيه، وقالوا:  تكون الهمزة أصال

، وأصل الكلمة من 
ً
را
ْ
ر أف ر يأفِّ  من قولهم: أفِّ

ً
 بدٌل من العين، ويجوُز أْن تكون أصال

ُ
ه والهمزة

ُ
ت رَّ

ُ
ف
ُ
ِّ أ
َحر 

ْ
ة ال ُعُفرَّ

)
ً
س بإبدال العينِّ همزة إبدال الهمزة عينا ِّ

 
ن
ْ
ة، واملعنيان يجتمعان فيها وُيؤ ِّ

 . (5)الشد 

 لغة مرجوحة، ونقل عن  ثعلب في أماليه انه سمع ذا الرمة ينشد عبد امللك: ( أنها هـ1093وذكر البغدادي )      

 
ً
زِّلة

ْ
ْرقاَء َمن

َ
ْن خ ْمت مِّ َعْن ترسَّ

َ
 (6)أ

 .(7)(وسمع ابن هرمة ينشد هارون، وكان ابن هرمة ربي في ديار تميم

ا: 
ً
 الرابع: إبدال املدة نون

وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان املدة النون فيما ينون وفيما لم ينون ملا لم يريدوا ) :قال الرض ي   

الترنم أبدلوا مكان املدة نونا، ولفظوا بتمام البناء وما هو منه، كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف املد، 

 سمعناهم يقولون للعجاج:

ْن* و*ويا صاحِّ 
َ
ك أو َعَساك

َّ
*، وقال العجاج:               *يا أبتا َعل َرفنَّ

ُّ
  ما هاَج الدموَع الذ

                                                           
 ، والبيت لم يعرف قائله.    2/11الخصائص: ج ( (1

 ، والبيت لم يعرف قائله.    91 /1كتاب العين: ج ( (2

 .    2/91ينظر: شرح األشموني: ج ( (3

 .    1/41اني: جالجنى الداني في حروف املع ( (4

 .    2/300اللباب في علل البناء واألعرب: ج ( (5

بابةِّ مْن عينيَك مسجومُ ، وفي الديوان: أأن ترسمت وعجزه :  1/91ديوان ذي الرمة: ج ( (6  .    ماُء الصَّ

 .    11/250ينظر : خزانة األدب ج ( (7
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َهَجن
َ
ي أن َحمِّ

ْ
ت
َ
لٍل كاأل

َ
ْن ط  (1)مِّ

 .(2)(وكذلك الجر والرفع، واملكسور واملفتوح واملضموم في جميع هذا كاملجرور واملنصوب واملرفوع

وجوه من قبله سيبويه في باب  والترنم: مدُّ الصوت بَمدة تجانس حرف الروي، وما ذكره الرض ي ذكره بنصه   

وإنما ألحقوه هذه املدة في حروف الروي؛ ألن الشعر وضع للغناء والترنم فألحقوا ، حيث قال: )القوافي في اإلنشاد

كل حرف الذي حركته منه، فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثالثة أوجه، أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي 

لى حالها في الترنم ليفرقوا بينه وبين الكالم الذي لم يوضع للغناء ،وأما ناٌس كثير من ما نون منها وما لم ينون ع

 .(3)(بني تميم فإنهم يبدلون مكان املدة النون فيما ينون 

 وقف قوم بتسكين الروي املوصول بَمدة كقوله:وجاء في شرح األشموني: )  

لي  اللوَم عاذَل والعتاْب   (4)أقِّ

 وأثبتها الحجازيون مط
ً
 فيقولون: العتابا، وإن ترنم التميميون فكذلك، وإال عوضوا منها التنوين مطلقا

ً
لقا

 :(5)كقوله

َياَمْن(                             ُتَها الخِّ
يَّ
َ
 أ
َ
ْيث

َ
ْيتِّ الغ  . (6)ُسقِّ

      
ً
عن مدة وتحدث املرادي عن تنوين الترنم فقال: )تنوين الترنم، وهو تنوين يلحق الروي املطلق، عوضا

اإلطالق، في لغة تميم وقيس، قال ابن مالك: وقولهم: تنوين الترنم هو على حذف مضاف، والتقدير: تنوين ذي 

الترنم. وإنما هو عوض من الترنم، ألن الترنم مد الصوت بمدة، تجانس حرف الروي. وهذا التنوين يلحق االسم 

 .(7)والفعل والحرف(

 املطلب الثالث :اإلدغام

                                                           
َحمي : نوع من البرود بها خطوط دقيقة ( (1

ْ
ت
َ
 عل ماض يقال : أنهج الثوب إذا بلي وخلق وصدر البيت:أنهجن ف،  كاأل

رفْن 
ُّ
موع الذ  يا صاحِّ ما هاَج الدُّ

 .    1/279ج توضيح املقاصد واملسالك بشرح الفية ابن مالك:، 2/387، األصول في النحو: ج4/207ينظر: الكتاب: ج

 .    4/243شرح الشافية: ج ( (2

 .    4/206الكتاب: ج ( (3

 :       وقولي إن أصبت لقد أصابارير  وعُجزهالبيت لج ( (4

 .    2/388، األصول في النحو: ج2/481، وسر صناعة اإلعراب: ج4/208ينظر : الكتاب ج 

وٍح               البيت لجرير وصدره :  ( (5
ُ
ل
ُ
ذي ط َياُم بِّ اَن الخِّ

َ
 .    َمَتى ك

 .    2/31ينظر: شرح األشموني: ج ( (6

 .    23الجنى الداني:  ( (7
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مته بالتشديد، أي: أدخلته: اإلدخال، في اللغة اإلدغام   
َّ
 . (1)يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس، ودغ

 بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فينبو اللسان عنهما نبوة وفي االصطالح:    
ً
أن تصل حرفا

 .(2)واحدة

ربه جاء اإلدغام عند تميم في أربعة مواضع وهو نوعان: إدغام حرف في حرف متكرر، وإدغام حرف في حرف يقا   

 على النحو اآلتي:

 األول: إدغام من أجل الخفة: 

املضاعف  قال الشارح عن إدغام الخفة في نحو: ردَّ ولم يرد  في تميم: )اعلم أن أهل الحجاز ال يدغمون في   

الثاني، وبنو تميم وكثير من  الساكن المه للجزم أو للوقف، نحو: اردد، ولم يردد؛ ألن شرط اإلدغام تحريك

غيرهم ملا رأوا أن هذا اإلسكان عارض للوقف أو للجزم وقد يتحرك وإن كانت الحركة عارضة في نحو: اردد 

القوم، لم يعتدوا بهذا اإلسكان، وجعلوا الثاني كاملتحرك، فسكنوا األول ليدغم، فتخف الكلمة باإلدغام، 

، قال تعالى:فالتقى ساكنان، فلو حرك األول لكان نق
ً
َوال ُيَضارَّ ﴿ ضا للغرض، وقد جاء به الكتاب العزيز أيضا

ٌب  اتِّ
َ
، اردد(، الفك على القياس، واإلدغام(3)﴾ك  على لغة بني تميم.  (4)، فبناء على ما تقدم يجوز في الفعلين )ردَّ

 من هذه الحروف في موضع تسكن ف    
ٌ
 سبب اإلدغام: )فإذا كان حرف

ً
يه الم الفعل فإن أهل وقال سيبويه مبينا

الحجاز يضاعفون؛ ألنهم أسكنوا اآلخر، فلم يكن بٌد من تحريك الذي قبله؛ ألنه ال يلتقي ساكنان، وذلك قولك: 

اردد، واجترر، وإن تضارر أضارر، وإن تستعدد أستعدد وكذلك جميع هذه الحروف، ويقولون: اردد الرجل، 

وال يدغمون؛ ألن هذا التحريك ليس بالزم لها، إنما حركوا في  وإن تستعدد اليوم أستعدد، يدعونه على حاله،

 عليه كالنون الثقيلة والخفيفة، وأما 
ً
هذا املوضع اللتقاء الساكنين، وليس الساكن الذي بعده في الفعل مبنيا

كنون األ  ِّ
ول، بنو تميم فيدغمون املجزوم كما أدغموا، إذ كان الحرفان متحركين ملا ذكرنا من املتحركين، فيس 

  .(5)ويحركون اآلخر؛ ألنهما ال يسكنان جميعا، وهو قول غيرهم من العرب وهم كثير(

 وعلق املرادي على هذا اإلدغام عند شرحه لقول الناظم:     

                                                           
 .    3/269، حاشية الحضري: ج2/232معجم مقاييس اللغة: ج ( (1

 .    358أسرار العربية:  ( (2

 .    282البقرة:  ( (3

 .    2/139ينظر: شرح الشافية: ج ( (4

 .    3/530الكتاب: ج ( (5
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ي                                 فِّ
ُ
ييٌر ق

ْ
خ

َ
َجْزمِّ ت

ْ
ْبهِّ ال  (1)َجْزٍم وشِّ

 أ
ً
، وهو املراد بشبه الجزم جاز فيه الفك واإلدغام، نحو: لم فقال: )يعني: أن املدغم فيه إذا سكن جزًما

ً
و وقًفا

، والفك لغة أهل الحجاز، واإلدغام لغة بني تميم، وقيل: لغة غير أهل الحجاز،  ، واحلل وحل  يحلل، ولم يحل 

 .(2)وإنما أدغم بنو تيم اعتداًدا بتحرك الساكن في بعض األحوال، نحو: اردد القوم ، ولم يردد القوم(

ٌب ﴿وقال السمين الحلبي عند حديثه عن قول هللا تعالى:      اتِّ
َ
الذي استشهد به الرض ي على اإلدغام:  ﴾َوال ُيَضارَّ ك

، وفيها ضعف من حيث الجمع بين ثالث  ()قرأ أبو جعفر وعمرو بن عبيد: )َوال ُيَضآرَّ 
ً
بتشديد الراء ساكنة وصال

ٍ قام 
ا كانت األلف حرف مد 

َّ
ْجري سواكن، لكنه مل

ُ
ها مقام حركة، والتقاء الساكنين مغتفر في الوقف، ثم أ مدُّ

 . (3)الوصل ُمجرى الوقف في ذلك(

وقد يكون االدغام سبًبا في تداخل اللغات فيما بينها، وذلك كما قال البغدادي: )قال: فمن دخول اللغة       

 .  (4)ام نحو: وال يضار كاتٌب وال شهيٌد(التميمية في الحجازية كسر هاء الغائب بعد كسرة أو ياء ساكنة، وإدغ

 الثاني: إدغام لقرب املخرجين: 

ومن مظاهر هذا االدغام في لغة تميم  قول الرض ي: )قوله: ومحم معه ضعيف  كان القياس األول: أي: قلب    

في الحلق وأثقل  األول إلى الثاني أن يقال: مهم، بقلب العين هاء، وقياس العارض، وهو كون الثاني أي الهاء أدخل

أن يقلب الثاني إلى األول، فيقال: معم، فاستثقل كالهما، ولهذا كان تضعيف الهاء نحو: قه، وكه السكران، 

، واستثقل أيضاــ ترك اإلدغام؛ ألن كل واحدة منهما
ً
 جدا

ً
مستثقلة لنزولها في الحلق،  والعين نحو: دع، وكع قليال

 منهما، فكيف بهما مجتمعين مع تنافرهما، إذ ال
ُّ
 لهما أخف

ً
 مناسبا

ً
عين مجهورة، والهاء مهموسة، فطلبوا حرفا

 فألنه أعلى منهما في الحلق، ولذلك كثر نحو: مح ، ودح ، وزح،  بخالف: دع ، وكع، 
ُّ
وهو الحاء، أما كونه أخف

بعض بنى  وكه، وقه، وأما مناسبته للعين فألنهما من وسط الحلق، وأما الهاء فبالهمس والرخاوة، فلذا قلب

 .(5)تميم العين والهاء حاءين، وأدغم أحدهما في اآلخر، نحو: محم، ومحاؤالء، في معهم ومع هؤالء(

اإلدغام في الحروف ) :وقد تحدث النحاة عن اإلدغام ألجل املقاربة، وبينوا سببه، قال سيبويه في باب      

 في(: )املتقاربة التي هي من مخرج واحد
ُّ
الكالم من التقاء العينين، أال ترى أن التقاءهما في  التقاء الحاءين أخف

                                                           
 .    2/160، شرح األشموني: ج4/252ينظر : شرح ابن عقيل: ج ( (1

 .    3/1648واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: ج توضيح املقاصد ( (2

 .    1/660الدر املصون: ج ( (3

 .    4/132خزانة األدب: ج ( (4

 .    3/266شرح الشافية ج ( (5
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 من املجهور، فكل هذا يباعد العين من اإلدغام؛ إذ كانت هي والهاء من حروف 
ُّ
باب رددت أكثر، واملهموس أخف

الحلق، ومثل ذلك: اجبه عنبه، في اإلدغام والبيان، وإذا أردت اإلدغام حولت العين حاء، ثم أدغمت الهاء فيها 

 لهذا في اإلدغام قول بني تميم: محم، يريدون: معهم فصا
ً
رتا حاءين، والبيان أحسن، ومما قالت العرب تصديقا

 : (1)ومحاؤالء يريدون: مع هؤالء، ومما قالت العرب في إدغام الهاء في الحاء قوله

رِّ  ي مرُّ ُعقاٍب كاسِّ رِّ   وَمسحِّ اجِّ اللِّ الزَّ
َ
ها بعد ك  كأنَّ

 . (2)يريدون ومسحه(

 يظن به في ظاهره أنه أدغم الحاء وقد علق ابن جنى على البيت الذي ذكره سيبويه فقال: )    
ً
قال سيبويه كالما

في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء فصار في ظاهر قوله: ومسح، واستدرك أبو الحسن ذلك عليه، وقال: إن هذا ال 

ري تعلق بظاهر لفظه، فأما حقيقة معناه يجوز إدغامه؛ ألن السين ساكنة، وال يجمع بين ساكنين فهذا لعم

فلم يرد محض اإلدغام، وإنما أراد اإلخفاء فتجوز بذكر اإلدغام، وليس ينبغي ملن قد نظر في هذا العلم أدنى 

نظر أن يظن بسيبويه أنه ممن يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش حتى يخرج فيه من خطأ اإلعراب إلى كسر 

ي مفاعلن، فالحاء الوزن؛ ألن هذا الشعر من مشطو  هِّ ر الرجز، وتقطيع الجزء الذي فيه السين والحاء، وَمْس حِّ

، وهو من ينبوع العروض وبحبوحة وزن التفعيل؟
ً
 .(3)(بإزاء عين مفاعلن، فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعرا

هاء، وال تدغم الهاء فيها، العين ال تدغم في ال: )اإلدغام في املقاربة وما يجوز منه وما يمتنعوقال املبرد في باب:     

دغامها في الهاءِّ فلقرب العين من الفم ا ترك إِّ م 
َ
اها في الهْمس والرخاوة، ، فأ ي  دغام الهاءِّ فيها فلمخالفتها إِّ ا ترك إِّ م 

َ
وأ

م، تريد:  ن قلبت العين حاًء لقرب العين من الحاءِّ جاز اإلدغام وذلك قولك: محُّ م قولنا في ذلك، فإِّ وقد تقد 

 . (4)(ي كثيرة في كالم بني تميممعهم، وه

ن ابن السراج ما يدغم من حروف الحلق، فقال: )       ن حروف الحلق ولَها ثالثة مخارج كما ذكرنا: وبي  ما يدغم مِّ

 ،
ً
ال
َ
ال طْع هِّ

ْ
ق
َ
حسن، وال يدغم الحاء في الهاء والعين مع الهاء، أ

َ
، البيان أ

ً
دغم كقولك: اجبه حمال

َ
الهاء مع الحاء ت

                                                           
، ينظر يصف الشاعر ناقة بأنها بعد طول السير والتعب تشبه عقاًبا منقضة كسرت جناحيهالم يعرف قائله،  ( (1

 .    1/58عة اإلعراب: ج، وسر صنا4/450الكتاب: ج
 .    4/450الكتاب ج ( (2

 .    1/58سر صناعة اإلعراب: ج ( (3

 .    1/208املقتضب: ج ( (4
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قرب البيان 
َ
نَّ األ

َ
دغمت الحاء في الحاء؛ أل

َ
مَّ أ

ُ
لت الهاء حاء والعين حاء، ث دغمت لقرب املخرجينِّ حو 

َ
حسن، فإن أ

َ
أ

)  في الكالم من التقاء العينينِّ
َّ
خف

َ
ه، وكان التقاء الحاءين أ

َ
  .(1)إلى الفم ال يدغم في الذي قبل

و تميم إسكان العين من: معهم استكرهوا أن يقولوا: وبين ابن جني السبب في هذا اإلدغام  فقال: )أنه ملا أراد بن

معهم، فأبدلوا الحرفين حاءين، وأدغموا األولى في اآلخرة، فقالوا: محم فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ 

 .  (2)بالحرفين املقتربين(

َعَها َسآ﴿وقد وجه أبو حيان قراءة طلحة لـقول هللا تعالى:      ْفٍس مَّ
َ
لُّ ن

ُ
يٌد َوَجآَءْت ك هِّ

َ
ٌق َوش فذكر أنه أدغم  (3)﴾ئِّ

ا ب الهاء حاء، ثم أدغم فيها العين فقلبها حاًء أي: محَّ
َ
ل
َ
 .(4)العين في الهاء، وال يمكن ذلك، فق

 الثالث: إدغام لشدة التقارب:

 إلى شدة التقارب، وذلك نح    
ً
و: اشار الرض ي إلى وجود هذا اإلدغام في لغة تميم عند قوله: )وجاز اإلدغام نظرا

وتد يتد وتدا، ووطد يطد وطدا، وعتدان في جمع عتود، ومنهم من يدغم التاء في الدال، فيقول: وتد يتد ودا، 

 :(5)وعتودا وعدانا، قال األخطل

 
ً
ــة ـــــــ  ُمَزنمَّ

ً
انــــــا دَّ ـــــة عِّ

َ
َدان

ُ
ـــــــْر غ

ُ
ك
ْ
َيُر    واذ ها الصَّ

َ
ْبنَى َحْول

ُ
قِّ ت

َّ
حبل

َ
ل
َ
 من ا

د  في وتد، خففه بنو تميم بحذف كسرة التاء، نحو: كبد، وفخذ كما مرَّ في أول الكتاب، فقالوا ومنه قولهم: و  

د بسكون التاء مظهرة  كما قيل: عتدان، لكثرة استعمال هذه اللفظة 
ْ
، ولم يجز في لغتهم وت بعد اإلسكان: ود 

 . (6)فيستثقل، وجمعه على أوتاد يزيل اللبس(

 السبب في إدغام املتقاربين  وقد تعرض النحاة لهذا      
ً
النوع من اإلدغام، وبينوا أسبابه، فقال ابن جني مبينا

، فكانت الحركة في في نحو: وتد، فقال: ) وأما املتقاربان فنحو قولك في: وتد، إذا سكنت التاء إلرادة اإلدغام: ودَّ

بت التاء كسرتها وزالت الحركة أن التاء قبل إسكانها فاصلة بينها وبين الدال، فوجب لذلك اإلظهار، فلما سل

                                                           
 .    3/414األصول في النحو: ج ( (1

 .    2/816سر صناعة األعراب: ج ( (2

 .    21سورة ق:  ( (3

 .    8/124البحر املحيط: ج ( (4

وعدانا "أصله عتدانا، والعتدان: جمع عتود، وهو الجذع من أوالد انة: قبيلة من تميم، ، غد1/80ديوان األخطل: ج ( (5

املعز، والحبلق غنم صغار ال تكبر، والصير: جمع صيرة، وهى: حضيرة الغنم، والشاعر يهجو القوم بأنهم رعاة ال ذكر 

 .    140/ 25جواهر القاموس: ج . ينظر : تاج العروس فيلهم وال شرف

 .    3/268ح الشافية: جشر  ( (6
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 وأدغمتها في الدال بعدها، 
ً
تكون حاجزة بينها وبين ما بعدها وسكنت التاء واجتمع املتقاربان أبدلت التاء داال

كما تقول في: انعت داود انعداود، فظهور التاء في: وتد ما دامت مكسورة وإدغامها إذا سكنت داللة على أن 

 .(1)وإذا كانت بينهما فهي بعد التاء ال محالة، فهذه داللة من القوة على ما ترى(الحركة قد كانت بينهما 

ومنه ود  في لغة بني تميم وأصلها: وتد، وهي ( هذا اإلدغام من اإلدغام الشاذ، فقال: )هـ538وعدَّ الزمخشري)   

 من هذ
ً
ان في عتدان. وقال بعضهم عتد؛ فرارا  .(2)عن اإلدغام إلى الحذف(لعدول ا الحجازية الجيدة. ومثله عد 

د بفتحتين، وَود  وقال السمين الحلبي عن )وتد(: )   
َ
د بفتح الواو وكسر التاء وهي الفصحى، وَوت فيه لغاٌت: َوتِّ

 : (3)بإدغام التاء في الدال قال

ــــــــْر  ــــــــــــــ َتكِّ
ْ
ش

َ
ْيه إذا ما ت وارِّ

ُ
ْت   وت

َ
َجذ

ْ
ش

َ
رُِّج الَودَّ إذا ما أ

ْ
خ

ُ
 ت

 . (4)(( بإبدالِّ الدالِّ تاًء، ثم إدغام التاء فيها. وهذا شاذ؛ ألنَّ األصل إبدال األول للثاني، ال العكُس و)َوتَّ 

 املطلب الرابع: اإلمالة:

 جاء في اللساناللغة: اإلمالة في 
ً
يُل َمْيال ْيالَن. وماَل الش يُء َيمِّ

َ
قبال عليه، وكذلك امل لى الش يء واإلِّ : )امليل: العدول إِّ

(و َمما
ً
ْمياال

َ
 و ت

ً
يال  و َممِّ

ً
 . (5)ال

 نحو الكسرةوفي االصطالح
َ
ميل األلف نحو الياء، والفتحة

ُ
ن ت

َ
، وغرضها تناسب األصوات وتقاربها، وقد (6): أ

تكون ممنوعة، وتمنعها سبعة أحرف وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف إذا وليت األلف 

، وأصحابها 1287ا الجواز، قال الخضري)، وحكمه(7)قبلها أو بعدها
ً
ه(: )محلها األسماء املتمكنة واألفعال غالبا

تميم ومن جاورهم، وأما الحجازيون فال يميلون إال في مواضع قليلة، وسببها لفظي ومعنوي، فاألول: الياء 

 . (8)والكسرة الظاهرتان، والثاني: الداللة على ياء كباع ورمى، أو كسرة كخاف(

 قسيم اإلمالة املذكورة عند تميم كما بينها الشارح إلى اآلتي:يمكن ت

                                                           
 .    1/30سر صناعة اإلعراب: ج ( (1

 .    556املفصل في صنعة اإلعراب:  ( (2

  مريء القيسالبيت ال  ( (3
ً
يَمة  .    1/56، ينظر ديوان امرىء القيس: جاشتكرت الرياح: أتت باملطر، يصف دِّ

 .    1/4423الدر املصون: ج ( (4

 .    11/635لسان العرب: ج ( (5

 .    3/160ينظر: األصول في النحو: ج ( (6

 .    472ينظر: املفصل في صنعة اإلعراب:  ( (7

 .    3/198حاشية الخضري: ج ( (8
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 أوال: إمالة األلف املتطرفة في االسم والفعل: 

تميل تميم األلف املبدلة من ياء متطرفة في األسماء واألفعال، ثالثية أو غيرها، نحو: رحى ورمى، قال الرض ي:    

؛ أل 
ً
 أنت أولى باإلمالة منها عينا

ً
 الفرق بين التي في االسم (1)ن التغيير في األواخر أولى()إذا كانت الما

ً
، ثم فصل مبينا

والتي في الفعل، فقال عن التي في االسم: )التي في آخر االسم إن كانت عن ياء، نحو: الفتى والرحى جاز إمالتها؛ 

جاز إمالتها؛ لصيرورتها في  لكونها عن ياء وصيرورتها ياء في التثنية، وإن كانت عن واو: فإن كانت رابعة فما فوقها

املثنى ياء كاألعميان واملصطفيان، وكذا األلف الزائدة، كالحبلى، والذفرى، واألرطى، والكمثرى، والقبعثرى؛ ألنها 

تنقلب ياء في املثنى على ما مض ى في باب املثنى، وكذا ألف سكارى، وحبالى، وصحارى؛ ألنك لو سميت بها وثنيتها 

، كاملكا والعشا؛ ألنها ال تصير ياء كما في الفعل، بل قلبت ألفاتها ياء، و 
ً
، بل شاذا

ً
إن كانت ثالثة لم تمل قياسا

 كعصية، وال تؤثر، لكون سكون ما قبلها يبعدها عن صورة األلف املمالة، بخالف 
ً
تصير في التصغير ياء قياسا

ي وأعليان، وأما نحو: القوى والعلى والضحى  جاز إمالتها؛ لكونها روؤس اآلي، فتناسب  فإنما -في القرآن  -نحو ُدعِّ

 .(2)سائر الكالم التى هي روؤس اآلي، وفيها سبب اإلمالة(

: )تمال األلف إذا       
ً
ر هذا عن العرب، وفصل األشموني فيها قائال كِّ

ٌ
واأللف املتطرفة إن كانت عن ياء أميلت ذ

زى وملهى من كل ذي ألف متطرفة زائدة على كانت صائرة إلى الياء دون زيادة وال شذوذ، وذلك ألف نحو: مغ

الثالثة، ونحو: حبلى وسكرى من كل ما آخره ألف تأنيث مقصورة فإنها تمال؛ ألنها تؤول إلى الياء في التثنية 

 . (3)والجمع، فأشبهت األلف املنقلبة عن الياء(

لك: قفا، وعصا ال يكون فيهما وال فى وأما إذا كانت األلف ثالثة منقلبة عن واو تمال، قال املبرد: )ذلك قو       

هـ( السبب فقال: )يتركون اإلمالة  فيما كان على ثالثة 911، وبَين السيوطي )(4)بابهما إمالة؛ ألنهما من الواو(

 . (5)أحرف من بنات الواو نحو: قفا وعصا ،أرادوا أن يفصلوا بينها وبين بنات الياء(

علم أن األلف إذا كانت في اآلخر، فإما أن تكون في آخر الفعل أو آخر االسم وقال الرض ي عن التي في الفعل: )ا      

؛ ألنها إن كانت عن ياء فلها أصل في الياء وتصير ياء عند اتصال الضمائر بها، نحو: 
ً
، فاألولى جاز إمالتها مطلقا

                                                           
 .    3/11شرح الشافية: ج ( (1

 .    3/12شرح الشافية: ج ( (2

 .    2/31شرح األشموني: ج ( (3

 .    3/42املقتضب: ج ( (4

 .    3/415همع الهوامع: ج ( (5
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 ،
ً
 ما قبلها قياسا

ً
وذلك فيما لم يسم فاعله، رميت ويرميان، وإن كانت عن واو فإن تلك األلف تصير ياء مكسورا

ى في دعا، فهو كاأللف املمالة مع كون األلف في اآلخر، واآلخر محل التغيير(  .(1)نحو: ُدعِّ

وقد علل املرادي جواز إمالة األلف املتطرفة املنقلبة عن واو في الفعل ، فقال: )يجوز إمالة األلف في نحو:      

 .(2)او؛ ألنها تئول إلى الياء في نحو: "دعى وغزى" من املبني للمفعول("دعا وغزا" من الفعل الثالثي وإن كانت عن و 

 كانت أو ياًء:  
ً
 ثانيا : إمالة األلف من عين فعل واوا

 من عين فعل في األفعال املنقلبة عن واو أو ياء في نحو: طاب، غاب، ناب، وإمالتها في       
ً
تميل تميم األلف بدال

، األفعال أولى منها في األسماء
ً
، قال الرض ي: )واأللف املنقلبة عن واو مكسورة في االسم والفعل ال تقع إال عينا

، كناب وغاب 
ً
أما املنقلبة عن الياء فتمال، سواء كانت الياء مفتوحة أو غيرها في االسم أوفى الفعل: عيًنا أو الما

مالة منها عين فعل في األسماء؛ ألنه أولى باإل  -في األفعال  -وطاب وباع وهاب ورحى ورمى، وهى إذا كانت عين فعل 

 . (3)ينضم إلى انقالبها عن الياء انكسار ما قبلها في بعض التصاريف، كهبت وبعت(

ه( إلى هذا النوع من اإلمالة فقال: )كون األلف مبدلة من عين فعل يؤول عند 761وقد اشار ابن هشام )     

ُت بكسر الفاء س
ْ
ل واء كانت تلك األلف منقلبة عن ياء نحو: باع وكال وهاب، أم عن إسناده إلى التاء إلى قولك: فِّ

ال وطال ومات في لغة الضم(
َ
تُّ بالكسر بخالف نحو: ق غة من قال مِّ

ُ
اد وَمات في ل

َ
 . (4)واو مكسورة كخاف وك

 من عين االسم فال تمال مطلقا عند سيبويه كما نقل الخضري عنه، حيث قا      
ً
ل: أما األلف التي تكون بدال

 عن واو كتاج وقاع وباب ودار، وإن رجعت 
ً
 عند سيبويه سواء كانت بدال

ً
)خرج بدل عين االسم فال تمال مطلقا

للياء في قيعان وتيجان؛ ألن العود للياء الساكنة ال يؤثر بل إلى املفتوحة، أو عن ياء كناب من العيب وناب بالنون 

، وقيل: ق
ً
 .(5)ياًسا(وجمعه أنياب، لكن الثانية أميلت شذوذا

 ثالثا: إمالة األلف املسبوقة أو املتبوعة بياء: 

 تميل تميم األلف نحو الياء  في اآلتي:    

                                                           
 .    3/11شرح الشافية: ج ( (1

 .    3/1492توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: ج ( (2

 .    3/11شرح الشافية: ج ( (3

 .    4/354أوضح املسالك: ج ( (4

 .    3/199حاشية الخضري: ج ( (5
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إذا وقعت الياء قبل األلف متصلة بها، قال الرض ي: )فالتى قبلها إنما تؤثر إذا اتصلت باأللف كسيال، وهو   أ ـ

صارت الياء املفتوحة كالكسرة قبل الفتحة في شجر ذو شوك، ألن الحركة بعد الحرف، فالفتحة بعد الياء، ف

 . (1)نحو عماد(

أو منفصلة بحرف أوحرفين، قال الرض ي: )تؤثر أيضا إذا اتصلت بحرف األلف: إما ساكنة نحو :  شيبان أو     

، أو بحرفين، قال الرض ي: )إن كان الحرف املتحرك أو حرف األلف في األول (2)متحركة كالحيوان والحيدان(

 يميلونها لخفاء الهاء، فكأنها معدومة(هاء، 
ً
 من العرب كثيرا

ً
 . (3)نحو: يريد أن يسفهنا، وينزعها، فإن ناسا

قال العكبري: )الياء الكائنة قبل األلف بحرٍف أو حرفين نحو: شيبان وغيالن وشيال، فأهل الحجاز ال     

ه ليقرب من صوت الياء(
 
ميل األلف في هذا كل

ُ
   .(4)يميلون، وتميم ت

وأما إذا كان الفصل بحرفين ثانيهما هاء اغتفر فيها لخفائها، نص على ذلك األشموني في شرحه على األلفية،      

 .  (5)أما في غير ذلك فال تجوز اإلمالة

ـ إذا كانت الياء بعد األلف على أن تكون متصلة بها، نحو: بايع، قال الرض ي: )إن تأخرت الياء عن األلف، فإن  ب

 . (6)سورة كمبايع، فاملقتض ي لإلمالة في مثله أقوى من املقتض ي في نحو عابد(كانت مك

وشرط اإلمالة في هذا املوضع ان تكون متصلة، قال األشموني: )شرطها إذا وقعت بعد األلف أن تكون متصلة،    

 .(7)ه(نحو: بايعته وسايرته، ولم يذكر سيبويه إمالة األلف للياء بعدها، وذكرها ابن الدهان وغير 

اقعة قبل كسرة أو بعدها:  :إمالة األلف الو
ً
  رابعا

ـ إمالة األلف املسبوقة بكسرة مفصولة عنها: تميل تميم األلف إذا وقع قبلها كسرة مفصولة بحرف نحو:  أ

ماد، قال الرض ي: )فأحد األسباب الكسرة، وهى إما قبل األلف أو بعدها، والحرف املتحرك بالكسر ال يجوز  عِّ

هو الحرف الذى يليه األلف؛ ألنها ال تلى إال الفتحة، فالحرف املتحرك بالكسرة إما أن يكون بينه وبين  أن يكون 

األلف حرف أو حرفان، واألول أقوى في اقتضاء اإلمالة لقربها، وإذا تتابع كسرتان كحلبالب، أو كسرة وياء نحو 

                                                           
 .    3/9شرح شافية ابن الحاجب: ج ( (1

 .    3/9املصدر نفسه: ج ( (2

 .    3/6صدر نفسه: جامل ( (3

 .    2/452اللباب في علل البناء واإلعراب: ج ( (4

 .    2/35ينظر: شرح األشموني: ج ( (5

 .    3/10شرح الشافية: ج ( (6

 .    2/35شرح األشموني: ج ( (7



 ِّ ي  ضِّ بِّ للرَّ ََللِّ َشْرحِّ َشافِّيَةِّ اْبنِّ الَحاجِّ ْن خِّ يَّةِّ مِّ يمِّ ْرفِّيَّةُ لِّلُّغَةِّ التَّمِّ َماُت الصَّ   الس ِّ

 د. عبدالعظيم علي محمد الواعر      

 
216 

تقض ى اإلمالة إال إذا كان الحرف الذى بينها وبين كيزان، كان املقتض ى أقوى، والتى بينها وبين األلف حرفان ال 

 نحو: شمالل، فإن كان متحركا نحو: عنبا، أو كان بين الكسرة واأللف ثالثة أحرف لم يجز 
ً
األلف ساكنا

 .(1)اإلمالة(

د، قال املرادي: )وقوع  ب ـ إمالة األلف املتبوعة بكسرة متصلة بها، وشرطها أن تكون متصلة بها نحو: مساجِّ

ة بعد ألف أو قبلها، فإن كانت بعدها فشرطها أن يليها نحو: مساجد، وإن كانت قبلها فشرطها أن تكون كسر 

متحركين أحدهما هاء نحو:  منفصلة بحرف نحو: عماد، أو بحرفين أولهما ساكن، نحو: شمالل، أو بحرفين

هذا تجوز إمالته، فلو فصل يريد أن يضربها، أو بحرف ساكن بعده متحركان أحدهما هاء نحو:  درهماك. فكل 

  .(2)غير ذلك لم تجز اإلمالة(

 

 

 الخاتمـــــــــة 

 بعد هذا التتبع اليسير للغة تميم من خالل ما عرضه الرض ي في شرحه خلصت نتائج هذا البحث إلى اآلتي:    

ه النحاة في  1  قواعدهم. ـ تأخذ تميم باألولى الذي يناسب كالمها، ويسهل عليها نطقها، وهذا ما أقر 

ـ تشارك تميم بعض القبائل العربية في سمات لغاتها كما تشاركها القبائل األخري في هذه السمات التي تميزت  2

 بها.   

عل( كثير عند تميم بل ربما يعد سمة بارزة عندهم. 3
ُ
 ـ الجنوح إلى تسكين عين )ف

 ء هاء، وإن وصلت أبقت الياء. ـ تسير تميم على أصل اللغة كما في )هذي(، فإن وقفت أبدلت اليا 4

 ـ اإلبدال عند تميم له ما يبرره وذلك من أجل الوقف، وتناسب املخرج. 5

ٌب ﴿ـ ما جاء عند تميم  في اإلدغام جاء به الكتاب العزيز كما في قوله:  6 اتِّ
َ
 . ﴾َوال ُيَضارَّ ك

 اإلدغام واإلمالة.ـ كثير من خصائص العربية ارتسمت في اللغة التميمية كالخفة واإلبدال و  7

 ـ اإلمالة فاشية عند تميم، وبها سهل اللفظ عندهم.  8

                                                           
 .    3/5شرح الشافية:  ج ( (1

 .    3/1495توضيح املقاصد: ج ( (2
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ـ ينصح الباحث بدراسة شرح الرض ي على الشافية دراسة لغوية شاملة، تتناول كل الجوانب، ودراسة كل  8

نتائج اللغات التي اشتمل عليها الشرح؛ للوقوف على الخصائص املختلفة للهجات القبائل العربية؛ للوصول إلى 

 تهدف إلى إبراز خصائص اللغة األم. 
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 املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم -

محمد محيى الدين عبد الحميد املكتبة  تحقيق :ـ أدب الكاتب، أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة،  1

 م.1963التجارية،  مصر، الطبعة الرابعة، 

 األنباري، تحقيق: أبي الوفاء محمد بن عبيدهللا بن أبي سعيد ـ أسرار العربية، أبو البركات، عبد الرحمن بن 2

 م.1995، 1بيروت، ط –فخر صالح قدارة، دار الجيل 

مؤسسة الرسالة    د.عبد الحسين الفتلي : ، تحقيقألبي بكر محمد بن سهل بن السراج ، ـ األصول في النحو 3

 م.1988الطبعة الثالثة، ، بيروت –

 م.  2002،  15 طدار العلم للماليين،  ن بن محمود بن محمد الزركلي، خير الدي، األعالمـ   4

 .الطبعة الثانية، دار الفكر بيروت، سمير جابر :تحقيقألغاني، أبو الفرج األصفهاني، ـ  ا 5

 م. 1995دار الفكر، دمشق، ـ اإلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات عبد الرحمن األنباري  6

ى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن هشام، األنصاري تحقيق: محمد ـ أوضح املسالك إل  7

 م.2011محيي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية، 

ـ البدور الزاهرة في القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، عبد الفتاح عبد الغني بن محمد  8

 املصحف الشريف.مجمع امللك فهد لطباعة ، القاض ي

ـ بغية الوعـاة في طبقات اللغـــويـين والنحاة، جالل الديـن بن عبد الرحــمن السـيوطي، تحقيق  محمد أبي الفضل  9

 إبراهيم، املكتبة العصرية صيدا لبنان.

بيدي، ت، تاج العروس من جواهر القاموسـ   10 اق الحسيني، أبو الفيض الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم  حقيق محم 

 مجموعة من املحققين، دار الهداية. 

 م.1997ـ التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس  ط 11

، 1ط، دار الكتاب العربي  بيروت، إبراهيم األبياري  :تحقيقعلي بن محمد بن علي، الجرجاني، ، ـ التعريفات 12

 .ه1405

 الشيخ  تحقيق: املحيط ـ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلس ي،تفسير البحر ـ   13
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الشيخ علي محمد معوض، زكريا عبد املجيد النوتي، أحمد النجولي الجمل،  -عادل أحمد عبد املوجود       

 بيروت لبنان. -م، دار الكتب العلمية 2001، 1ط/

 -محمد عبد هللا النمر  ، تحقيق:بن مسعود البغوي  أبو محمد، الحسين، معالم التنزيل() ـ تقسير البغوي  14 

 م.1997، 4طدار طيبة للنشر والتوزيع، ، سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية 

ـ توضـــيح املـقاصد واملســالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم  بن عبدهللا  15

 م.2008، 1على سليمان، دار الفكر العربي، طاملرادي، تحقيق:  الدكتور عبد الرحمن 

الجنى الداني في حروف املعاني، الحسن بن القاسم املرادي، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، ـ  16

 .1992، 1بيروت لبنان ط

 ـ  حاشية الخضري على ألفية ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 17

 –مؤسسة الرسالة  سعيد األفغاني :، تحقيقعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة، تـ  حجة القراءا 18

 م.1982 –ه 1402بيروت، الطبعة الثانية، 

ـ خزانة األدب، عبد القـادر بن عمر البغدادي، تقديم محمد نبيل طـريفي، منشورات محمد على بيضون،  19

 م.1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

 عالم الكتب، بيروت.، محمد علي النجار ، تحقيق:أبو الفتح، عثمان بن جني، ـ  الخصائص20

ـ  الدر املصون في علوم الكتاب املكـــــــــــنـون، تأليـف اإلمام شهاب الدين أبي العباس بن يوســـف املعروف 21

 م.1994 /1ية، بيروت لبنان، طبالسمين الحلبي، تحقيق: الشيخ على محـمد معوض وآخرون، دار الكتـب العلم

 ـ ديوان األخطل، تحقيق: أنطوان صالحاني، ط . دار املشرق، بيروت. 22

 م.1958ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار املعارف، مصر ـ  23

  هـ.1402، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة اإليمان، بيروت لبنان، ط/ـ   ديوان ذي الرمة 24

 م.1909أحمد بن األمين الشنقيطي، ط . قازان، سنة ـ ديوان طرفة بن العبد، تحقيق:  25

، 1ط، دار القلم، دمشق، حسن هنداوي  :، تحقيقأبو الفتح عثمان بن جني، ـ سر صناعة اإلعراب 26

 م.1985

 م.1966ـ الشعر والشعراء ابن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار املعارف  27
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محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر،  تحقيق:، بهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي، شرح ابن عقيلـ 28

 م.1985، 2ط، دمشق

 ـ شرح األشمـوني،على بن محمد األشموني ،  تحقيق : عبد الحميد السيد محـمد عبد الجميد     29

 املـكتبة األزهرية ،القاهرة .        

 م.2000على الكافية، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب،  ط/ ــ  شرح الرض ي 30

محمد نور الحسن، محمد  تحقيق، رض ي الدين محمد بن الحسن االسترآباذي، شرح شافية ابن الحاجبـ  31

  . دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الزفزاف، محمد محيى عبد الحميد

محمود جاسم محمد الدرويش مكتبة الرشد  :، تحقيقبد هللا الوراقـ علل النحو، ألبي الحسن محمد بن ع 32

 م.1999 /1ط -الرياض/ السعودية  -

عادة، القاهرة، ـ غاية النهاية في طبفات القراء، ابن الجزري،  33  هـ.1352تحقيق براجستراسر، مطبعة الس 

دار الفكر ، محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيقمحمد بن يزيد املبرد، أبو العباس  ،الكامل في اللغة واألدبـ  34

 م.1997الطبعة الثالثة/ ، القاهرة –العربي 

 :، تحقيقأبو بكر أحمد بن موس ى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي، ـ كتاب السبعة في القراءات 35

 الطبعة الثانية.، القاهرة -دار املعارف  ، شوقي ضيف

 م.1991 /1لسالم هارون، دار الجبل بيروت، طالكتاب، سيبويه، تحقيق: عبـد اـ  36 

مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،  :، تحقيقأبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين،ـ  37

 دار ومكتبة الهالل.

روت،  ابن السكيت االهوازي، تعليق حواشيه الدكتور أوغست هفنر املطبعة الكاثوليكية، بي، ـ الكنز اللغوي   38

 م.1903سنة 

 

الثانية، الطبعة دمشق،  –دار الفكر ، مازن املبارك :تحقيقعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، ، الالماتـ  39 

 .م1985

العكبري، تحقيق:     ـ اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء محب الدين عبدهللا بن الحسين بن عبدهللا 40 

   م.1995الطبعة األولى/ كر دمشق، دار الف ،غازي مختار طليمات
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، املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، أبو الفتح عثمان بن جنى، املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتـ  41

 .م1999

عبد  :، تحقيقاملحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عطية األندلس يـ  42

 .م1993، 1مد، دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان، طالسالم عبد الشافي مح
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 م.1979 الطبعة، الفكر

 :تحقيق مغني اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الدين، أبو محمد عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري،ـ  45
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، تحقيق: على أبي ملحم، مكتبة املفصل في صـنعة اإلعراب، ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ــ  46

  م.1993ـ 1الهالل، بيروت لبنان، ط
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