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الترخیم بین النحاة والفقھاء

ضیاء حمید دھش الدكتور 
الشجیري

جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات

وبعد                           .  الطاھرین وصحبھ المنتجبین الزاكین
الظروف ((و بعلوم الشرع بروابط األصول والقواعد والقوانین فـ یرتبط النح

التي نشأت فیھا العلوم اإلسالمیة تكاد تكون واحدة ، واألسباب التي دعت إلى نشأتھا ال 
تكاد تختلف عنھا في علم آخر، إالّ أّن العلماء وّجھوا اھتمامھم بعد ذلك إلى العلوم 

العلماء یسجلون الحدیث النبوي الشریف ، األخرى فمنذ منتصف القرن الثاني بدأ 
ویؤلفون في الفقھ اإلسالمي والتفسیر القرآني ، وبعد أن تّم تدوین ھذه العلوم إتجھ 

أنّ :ویرى الفقھاء )١))(العلماء إلى تسجیل العلوم أألخرى ومن بینھا اللغة والنحو
) ٢))(اب الكالم في معظم أبواب أصول الفقھ ومسائلھ مبنیا على علم اإلعر((

وأدرك النحاة من جھتھم أھمیة الفقھ وأصولھ فراحوا یؤلفون الكتب النحویة على 
وفق منھج الفقھاء في التألیف، فھذا ابن جني ینحى بالالئمة على الذین سبقوه في عدم 

وذلك أّنا لم نَر أحداً من علماء : ((تألیفھم كتاباً في النحو على غرار أصول الفقھ یقول
)٣)).(لدین تعرض لعمل أصول النحو على مذھب أصول الكالم والفقھ الب

وال یجد علماء الفقھ مناصاً من استعمال قواعد العربیة في حل المشكالت الفقھیة، 
الكوكب الدري فیما یتخرج على األصول النحویة من ( فقد وضع األسنوي كتاباً سماه 

تخُرج على القواعد العربیة حتى بلغ بھم أّنھم ، جمع فیھ المسائل التي)الفروع الفقھیة
أن یكون عالماً باللغة؛ فإّن الشریعة عربیة ((أوجبوا على الفقیھ تعلم العربیة وأّنھ ینبغي

ویشترط أن یكون ... وإّنما یفھم أصولھا من الكتاب والسنة ومن یفھمھما یعرف اللغة
)٤()).معاني األلفاظ ومقاصدھاالمفتي عالماً بالنحو واألعراب فقد یختلف باختالفھ

ن وإن ومما ناقشھ النحویون والفقھاء من مسائل العربیة الترخیم، فقد خاض فیھ الفریقا
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كان الثاني عیاال على األول في كثیٍر من حیثیات الموضوع وانتفع من الثاني في 
.استنباط بعض المسائل الفقھیة

وأنا أحاول في بحثي ھذا قدر استطاعتي أن أجمع المؤتلفات والمختلفات في مسائل 
ا الموضوع الترخیم بین النحویین والفقھاء، وإن كنت قد وجدت في كثیٍر من مسائل ھذ

أن الفقھاء سایروا فیھا النحاة، وقد یكون ھذا أمراً طبیعیاً فقد درس النحاة في بادئ 
ثم تعكز علیھ الفقھاء فیما بعد في حل كثیر ٠أمرھم النحو على أنھ علم من علوم اآللة 

من مسائلھم لكنھم مع ھذا نراھم ناقشوا مسائل الترخیم وكأّنھ من صمیم دراساتھم 
أّنھم أصدروا حكماً ھم یرد على بعض جزئیة من جزئیاتھ النحویة حتىووجدت بعض

.نحویاً فیھا
والجدوى من البحث إطالع القارئ المتخصص على أّن نحو الفقھاء ال یختلف عن 
نحو النحاة من حیث قیمتھ مادام المنھج واحداً وأّن للفقھاء دراسات وبحوثاً نحویة ال 

عدم توقف عملیة استنباط األحكام الفقھیة علیھا لكنھا بحوث في تكون مادة لعلم الفقھ ل
.غایة الدقة

صوت رخیم : یقال: ترقیق الصوت وتلیینھ(( وھو: والترخیم في اللغة التسھیل والتلیین
: أي سھل لین ومنھ قول الشاعر

)٥(لھا بشر مثل حریر ومنطق            رخیم الحواشي الٌھرآء وال نزرُ 
ذلك أنھ لقیني .أخذ عني الخلیل معنى الترخیم : قال األصمعي: (( وجاء في لسان العرب

العرب تقول جاریة رخیمة إذا : ما تسمي العرب السھل من الكالم ؟ فقلت لھ: فقال لي 
)٧(، وقد یراد بھ الحذف والقطع)٦))(كانت سھلة المنطلق، فعمل باب الترخیم على ھذا 

). ٨))(فھو حذف بعض الكلمة على وجھ مخصوص ( : (أما في االصطالح 
فاعلم أّن الترخیم ال یكون إالّ في النداء : ((والترخیم من خصائص النداء جاء في الكتاب

إالّ أن یضطر الشاعر، وإّنما كان ذلك في النداء لكثرتھ في كالمھم فحذفوا ذلك كما 
).٩))(ءمن قومي في الندا) الیاء(وكما حذفوا ) التنوین (حذفوا 

فإن قیل فلَم خص الترخیم في النداء؛ قیل ((): ھـ٥٧٧ت (وقال أبو البركات األنبا ري 
، ویذكر النحاة أّن مصطلح الترخیم یطلق )) لكثرة دوره في الكالم فحذف طلباً للتخفیف 

. على ثالثة أشیاء 
: ـ ترخیم التصغیر١

ید االسم المراد وھو من مصطلحات الصرف و یقصد بھ في بحث التصغیر تجر
على ) حارث ، أسود ، أزھر ، قابوس ( كتصغیر ) ١١. (تصغیره من الحروف الزائد

). حویرث ، سوید ، زھیر ، قبیس (
:ـ ترخیم الضرورة٢
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وھو ترخیم االسم في غیر النداء إجراء لھ مجرى النداء عند االضطرار إلى ذلك وھو 
د المحذوف بل یجعل االسم الذي رخم جائز باتفاق النحویین على لغة من ال ینوي ر

) . ١٣(نحو قول امرئ ألقیس ) ١٢(كاسم غیر مرخم 

الجوع والخصركنعم الفتى یعشو إلى ضوء ناره        طریُف بُن مال لیلة

ـ ترخیم المنادى٣
.ویرخم من المنادى

ـ :أـ العلم
یكون علماً، والثالث أن والثاني أن. ـ األول أن یكون مبنیاً على الضم: ولھ ثالثة شروط

) حسن ( و ) حكم (وأجاز الفّراء الترخیم في ) ١٥(یكون متجاوزاً ثالثة أحرف 
). ١٦(ونحوھما من الثالثیات المحركة الوسط 

وھي (وال یشترط فیھ علمیة وال زیادة فنقول في ثبة  : ب ـ االسم المختوم بالتاء 
)جماعة

). یا فاطم (وفي فاطمة ). یا ثب (
: م یخرج الفقھاء عن ما ذكره النحاة ـ الذي سجلناه سابقاً ـ جاء في روضــة الطالبــین ول

ألن الترخیم إنما یكون في النداء فأما في غیر النداء فال یقع إالّ نادراً في (( 
)١٧))(الشعر

كقولـھ ) كان ( و ال یدخل في الترخیم ما حذف آخره طلباً للتخفیف كحذف نون 
:تعـالى 
 ذلك بأّن هللا لم یك مغیرا نعمًة أنعمھا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وأّن هللا

:الىكقولھ تعاالستفھامیة إذا ُسبقت بحرف جر) ما (أو حذف ألف ) ١٨(سمیع علیم 
 وإذا قال موسى لقومھ یا قوم لَم تؤذنني قد تعلمون أني رسول هللا إلیكم)غیر )١٩

قال : مسألة: ((جاء في الحاوي الكبیر ) یا زان (ا منھ قول القائل أّن الفقھاء جعلو
وھذا ترخیم كما ُیقال لمالك یا ماِل ، ولحارث یا . یا زان كان قذفاً : ولو قال : الشافعي 

یا زان كان : وھذا صحیح إذا قذف الرجل المرأة فقال لھا ) ٢٠: (قال الماوردي . حار 
لمالك یا مال : وكما یقال ) الیاء والھاء(ترخیم حذف منھ قذفاً ، وعلل لھ الشافعي بأنھ

في ھذا المختصر وفي جامعھ الكبیر ، ) ٢١(ولحارث یا حار كما حكاه عنھ المزني 
وحدھا ) الھاء ( لھا یا زاني كان قذفاً بحذف : أنھ لو قال ) ٢٢(وحكى عنھ حرملة 

كانت ھذه األلفاظ ) ا زاني أو زانیة یا زان أو ی:  ( وجملتھ أّنھ لو قال ) . الیاء(وإثبات 
سواء في القذف وفي وجوب الحد وھو رأي أبي حنیفة ومالك ومن یعتد بمذھبھما من 

) .٢٣)) (الفقھاء 
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ومن ثّم فقد اتفقت المذاھب على أّن الحد یقع بھذه األلفاظ الثالثة إالّ أّن الشافعي جعل          
ء رأي الشافعي ھذا فقد ذكر الماوردي ولم یرتض بعض الفقھا.رخیمات) یا زان(

إذا قال : محمد بن داود :وقال : (( فقال ) ٢٤(اعتراض محمد بن داود على رأیھ ھذا 
لھا یا زان لم یكن قذفاً وال یصح أن یكون ترخیماً فاعترض على الشافعي في الحكم 

ة أن یتوجھ إلبطال الحكم بالقذف بأّنھ ال یجوز في موضع اللغوالتعلیل معاً ، واحتج
اللفظ المذكر إلى اإلناث كما 

)٢٥())ال یتوجھ لفظ المؤنث إلى الذكور لیتمیز باللفظ من الفریقین حتى یزول االشتباه
.ولم یذكر االعتراض علیھ في التعلیل

ویبدو لي أّن االعتراض علیھ في التعلیل یتعلق بمسألة الترخیم ففي رأي الشافعي أّن 
كر بل خطاب لمؤنث غیر أّن اللفظ قد رخم، ففي رأي محمد بن لیس خطاباً لمذ) زان(

داود أّن اللفظ لیس مرخما ألن الترخیم ال یقع في مثل ھذا الموقف فھو من الثالثة 
یقول . اللواتي جدھن جد وھزلھن جد ،وإن أجاز النحاة وقوع الترخیم فیھ ألّنھ نداء

: الزمخشري وھو یتحدث عن شروط الترخیم 
، فأّن التأنیث) تاء(ـ أن تزید عّدتھ على ثالثة أحرف إال ما كان في آخره : ة والرابع((

ال ) یا جاري(و ) یا عاذل(العلمیة والزیادة على الثالثة غیر مشروطتین یقولون 
وأما قولھم یا صاح واطرق الكرا فمن) . ٢٦(ارجني) شایا (أقبلي و) یا ثب(تستنكري و

) ٢٧))(الشواذ
الترخیم من ألفاظ الكنایة التي تستوجب النیة فاختلف عندھم الحكم وعّد بعض الفقھاء

)٢٨.(بسبب اختالفھم في تحدید الترخیم وخاصة الحدود
و مسألة یا زان شاھٌد على ذلك واتفق النحاة على أّن الترخیم ال یقع إالّ في النداء وال یقع 

لھا الترخیم في غیر إّن العرب قد وقع) (( ٢٩.(ألشاطبي: في غیره إالّ ضرورة قال
النداء وذلك على وجھ الضرورة الشعریة إال في االختیار فال یقاس علیھ إالّ إن قیل بھ 
في شعر إن بلغ مبلغ القیاس والترخیم القیاسي إّنما یختص بالنداء على أّنھ ال یكون في 

أن یرخم االضطرار إالّ فیما صلح ألن یكون منادى ومباشراً لحرف النداء فإذاً ال یجوز 
: ما فیھ األلف والالم فال یجوز أن یقال في نحو ما أنشده سیبویھ من قول الحجاج 

)٣٠(.أو ألِفا مكة من ورق الحمى
أّما إذا صلح للنداء فیجوز فیھ الترخیم . أّنھ رخم ضرورةیرید الحمام و

)٣١())للضرورة
و لو : (( . . . غیر النداء جاء في روضة الطالبین واختلف الفقھاء في قبول ترخیم

ینبغي أن ) ٣٢: (قال البوشنجي. وترك القاف طلقت حمالً على الترخیم: أنت طال: قال
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یا طال ونوى ألن الترخیم إّنما یكون في النداء فأما في غیر : ال یقع وإن نوى فإن قال 
) ٣٣. )) (النداء فال یقع إالّ نادراً في الشعر

ملحظ ، فقد اجمع الفقھاء أن ) ینبغي أن ال یقع وإن نوى: (ي على قول البوشنجيول
وقول یا طال من ألفاظ الصریح ال الكنایة ، ) ٣٤. (صریح الطالق ال یفتقر إلى النیة 

، والفراق والسراحالطالق : صریح وكنایة ؛ فالصریح ثالثة ألفاظ : ضربان((والطالق 
والكنایة كل لفظ احتمل الطالق وغیره ویفتقر إلى. ى النیةوھي ألفاظ صریحة ال تفتقر إل

)                                       ٣٥)) .(النیة
ثّم أّنني ال أذھب إلى ما ذھب إلیھ الفقھاء من جواز الترخیم ھنا فضالً عن أّنھ أیجوز 

إّن (( و) ٣٦(لیین إذ إّن القصد من الترخیم الترقیق والت. الترخیم في غیر النداء أم ال
مسألة التنویع في ھذا األسلوب والتغییر في طریقة أدائھ جعلت المتكلم یوائم بین طریقة 
تعبیره وصیاغتھ للتراكیب والحالة التي یكون علیھا المخاطب فإذا اطمأن إلى إقبال 
المخاطب علیھ حذف آخر االسم تلیینا وتخفیفاً وكأنھ نوع من التحبب فھو یسقط جزءاً 

ن المنادى إذا شعر أّن ذلك ال یلبس على المخاطب ویتحقق إقبالھ علیھ أو غیر ذلك مما م
یرتئي من ھذا األسلوب، أّما إذا أحس أّن ھذا الحذف یؤدي إلى خلل في التعبیر وینشئ

) ٣٧(.))ل ھذا القول موارد المنع للترخیم، ودلیلبساً في نفس المخاطب امتنع عنھ
وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من . لموضع وأي تسھیل وتلیین فأي تحبب في ھذا ا

جانب آخر فإّن المتكلم قد وقع في خطأ  دفعتھ إلیھ حالتھ التي كان فیھا، فأي تحبب 
لزوجتھ وھو یطلقھا ، ولم یرد عن النحاة أن ّ أحد أغراض الترخیم ھو إیقاع الكالم في 

لشدة یحاول جاھداً أن یخرج كالمھ شدة وعنف ومعروف أن ّ المتكلم في مواطن ا
مترابطاً وكلماتھ كاملة الحروف لتالئم نبرة الصوت ، لكن شدة الموقف تدفعھ إلى التلعثم 
أحیاناً فتسقط بعض الحروف من كلماتھ ، فأرى أن ینظر المسألة من باب الخطأ فقط ال 

.            من باب الترخیم 
یجري كثیراً یا طال یقع وإن لم ینو ألنھ: ط قالوفي المحی((جاء في مجمع األنھر 

) یا طال: (وإن كنت ال أوافقھ في قولھ ) ٣٨)).(المنادى فصار كأّنھ أفصح بالقاففي
ألّن النداء ھو أمر باإلقبال ولیس ھو إخبار ، وذكر الطالق إّنما ھو إخبار لزوجتھ بأنھا 

، ولیس إخباراً كأّنھ علماً للمرأةال أصبح طال وأصبحت مطلقًة منھ ثم النداء لھا یا ط
بإیقاع الطالق علیھا وشتان بین األمر واإلخبار وصار كالنكرة المقصودة ، ثم أّن ترخیم 
المختوم بتاء التأنیث موضع خالف بین النحویین ، فقد منع المبرد ترخیمھ وصرح 

ذا وصرح المحدثون بجواز ترخیمھ فھ) ٣٩(األشموني بصحة ترخیمھ خالفاً للمبرد
أّما المختوم بتاء التأنیث فیصح ترخیمھ سواء أكان علماً أم نكرة :((عباس حسن یقول 

نداء ترخیم یا ھب إّن األماني ) ھبھ(مقصودة ثالثیاً أم أكثر ، وتقول في نداء فتاة اسمھا 
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یا ماجد َ ُ إّن هللا ال ) ماجدة( واألحالم كاإلزھار، ما تراكم منھا قتل وفي أخرى اسمھا 
)٤٠)) . (ر إلى الصور ، وإنما ینظر إلى األعالم ینظ

.            غیر أّن عباس حسن لم یمثل للنكرة المقصودة واقتصر تمثیلھ للعلم فحسب
وأنكره المبرد إال على نیة ) ٤١(واختلف النحاة في ترخیم غیر المنادى فأجازه سیبویھ 

:قولھ )     ٤٣.(اآلتیین ، واستدل المجوزون بالبیتین ) ٤٢(التمام 
ا                  وأضحت منك شاسعة أماماـأال أضحت حبالكم رمام

: وقولھ
أوامتدحھ فإن الناس قد علمواإن ابن حارث إن أشتق لرؤیتھ          
قد تكون منادى بحرف النداء ) أماما ( و ال أرى في البیتین دلیالً لما ذھبوا ألّن 

وال دلیل في البیت الثاني ألّن الشاعر قد ) ٤٤(ما ذھب الیھ المبرد ، المحذوف وھذا 
.مذكر حارثة وال ترخیم فیھ ) حارث(یرید بـ 

ویتحدث الفقھاء عن حد ّ الترخیم فقد أورد الماوردي في الحاوي الكبیر قول 
ة في حّد الترخیم واختلف أھل العربی: (( النحاة في حّد الترخیم ذاكراً الخالف بینھم فقال 

یدخل في : بعضھم یدخل في االسم إذا زاد على ثالثة أحرف ، وقال ثعلب : فقال 
األسماء واألفعال إذا كان الباقي مفھوم المراد ویدخل في أسماء األعالم كلھا إذا فھم 

) ٤٥)) . (باقیھا ثمل مالك مشتق من ملك وحارث من حرث وصاحب من صحب 
متعلق بالمفھوم من الباقي ولیس األمر عند النداء وعدمھ، فالترخیم فاألمر عند ثعلب 

. یقع في غیر النداء
ویبدو أّن صاحب الحاوي یرى ما یراه ثعلب فقد رد بقول ثعلب على ابن داود أن

فبطل بذلك ما ذكره ابن داود من اختصاصھ : ((الترخیم یختص باألسماء فقط فقال
ألّن . . . س فیھا لما استشھد بھ امتناعھ في بعض األفعال باألسماء دون األفعال ولی

)٤٦)) . (.باقیھا غیر مفھوم
وقولھ ھذا غیر مقبول ألّن القول بأّن الترخیم یختص باألسماء لیس قول ابن داود بل 

ترخیم وھو ) زان ( وصاحب الحاوي نفسھ رد قول الشافعي أن ) ٤٧.(ھو مذھب النحاة 
وأُحتج على إبطال ما علل بھ الشافعي بثالثة أشیاء نذكر : (( د قائالً ینقل رأي ابن داو
إّن الترخیم إّنما یستعمل في أسماء األعالم مثل مالك وحارث وال : ((اثنین منھا أحدھما 

إّن : ، والثاني )خرج(، )دخل(، )زنى(یستعمل في األفعال وال فیما یشتق منھا مثل 
وا في ترخیم مالك وحارث حرفاً واحداً ، والشافعي الترخیم إسقاط حرف واحد كما حذف

)٤٨. (... ))یم الزانیة حرفین الیاء، والھاءأسقط في ترخ
فنجده ھنا یؤكد على أّن الترخیم ال یكون إال ّفي األسماء ، وال یكون في األفعال البتھ 

ُرِخم فیھ ثم أّني لم أجد من النحاة من تحدث عن ترخیم األفعال ولم أعثر على شاھدٍ 
من أعان على قتل ) (( صلى هللا علیھ وآلھ وسلمَ (الفعُل إالّ ما كاَن من حدیِث رسوِل هللاِ 
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) ٤٩)) (وباً بین عینیھ آیس من رحمة هللامسلٍم ولو بشطر كلمة لقي هللا عّز وجل مكت
، وإن ) ٥٠)) (ھو أن یقول أق: شفیق: قال: (( ق القرطبي على ھذا الحدیث بقولھوعلّ 
ت أرى أنھ لیس ترخیماً، ثّم أّني أستدل بحصر النحاة الترخیم في النداء وأّن الترخیم كن

ال یكون إال ّفي األسماء دون األفعال إالّ ما استدل بھ صاحب الحاوي من قول ثعلب 
لكّني لم أعثر ) ٥١(الذي صرح فیھ أّن الترخیم یدخل في األسماء واألفعال إذا فھم باقیھا 

ذا في كتب النحو رغم بحثي عنھ فضالً عن ما ذكره النحاة من ضوابط على قول ثعلب ھ
الترخیم فھو ال یخرج عن كون المرخم اسم ال فعل ، فقد ذكروا أّن المرخم ینقسم إلى 

...ضربین
ما یحذف منھ اآلخر من غیر شرط وھو كّل اسم مؤنث بالھاء سواء أكان : أحدھما (( 

)٥٢(علماً أم غیره كقول امرئ القیس 
الً بعض ھذا التدلل        وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمليـأفاطم مھ

)٥٣: (وقول القطامي 
قفي قبل التفرق یا ضباعا            وال یـك موقف منك الوداعا

، وال یجوز أن یرخم بعد ذلك فال نقول في فاطمة ،             ) أفاطمة ، ویا ضباعھ ( أراد 
.ً)) إن كان زائدا) الھاء(الحروف أم كثرت وأجاز الفراء حذف ما قبل، قلت) یا فاط(
)٥٤(

ـ: الضرب الثاني ما یحذف منھ اآلخر بشروط ھي
ذھب الكوفیون إلى أّنھ یجوز ترخیم االسم (( ن یكون رباعیاً فما فوقھ إذ أ-١

وفي ) یا ُعُن (الثالثي إذا كان أوسطھ متحركاً وذلك نحو قولك في عنق 
، وذھب بعضھم إلى أّن الترخیم یجوز ) یا كت(وفي كتف ) َحَج یا(حجر 

في األسماء على اإلطالق ، وذھب البصریون إلى أّن ترخیم ما كان على 
ثالثة أحرف ال یجوز بحال ، وإلیھ ذھب أبو الحسن علي بن حمزة ألكسائي 

وجوز الكوفیون ذلك ألّن ھناك من األسماء ما یماثلھ )٥٥)).(من الكوفیین
)    دم (و ) ید(یضاھیھ نحو و

ویرى البصریون عدم صحة ذلك اعتمادا على أّن الترخیم إنما یكون في 
االسم المنادى إذا كثرت حروفھ فیرخم تخفیفاً وال حاجة لنا فیھ في االسم 

( فھو یجوز على رأي الكوفیین في نحو ) ٥٦. (الثالثي ألنھ في غایة الخفة
) ٥٧. (قیاس والسماع مردود بال) أسد ،ونمر ، وزفر 

)     ٥٨(ـ أن یكون مبنیاً على الضم ، ومما ورد في ذلك قول أمرئ القیس ٢
أحار ترى برقأً أریك ومیضھ           كلمع الیدین في حبي مكلل

).أحارث(أراد 
وذكر الفقھاء أمراً آخر فھم أجازوا في الترخیم حذف حرفین وأكثر وقد ذكر ذلك     
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: صاحب الحاوي في معرض رده على محمد بن داود قائالً 
إّنھ ال یحذف بالترخیم إالّ حرف واحد فھو جھل منھ بالعربیة ألّنھ           : أّما قولھ((

قد یحذف بالترخیم حرفان وأكثر إذا كان ما بعد الحرف الثالث من االسم معتالً، 
یا منص ) منصور(یاعثم وفي ) عثمان(ي فیقول ف) والواو،، والیاءاأللف(والحروف 

) شا(كفى بالسیف ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(یامرو، وقد قال النبي )  مروان(وفي 
فحذف من كنیتھ )یا أباھر: (یعني شاھداً فحذف ثالثة أحرف ونادى أبا ھریرة فقال 

خیم إالّ أّن إذا تطرفت في الكلمة لم تحذف في التر) الھاء(، أّما قولھ إّن ثالثة أحرف
تكون موصولة بما بعدھا فخطأ ألّن ما فھم المراد بھ جاز االقتصار علیھ في ال الترخیم 

) ٥٩: (، قال الشاعر) الھاء(وغیره وإن تطرفت 
oقفي قبلَ التفرق یا ضباعا

كلمة مفھومة المراد فجاز االقتصار علیھا في تعلق ) یا زان (یعني ضباعھ، وقولھ لھا 
)٦٠)).(الحكم بھا 

وفي قول الماوردي السابق أكثر من نقطة تستحق التأمل والرد ، فھو قد ّذكر الشرط 
الذي ینبغي أن یتوافر في االسم المنادى كي یحذف منھ حرفان ھو أن یكون ما بعد 

صلى (لكنھ بعد ذلك استشھد بحدیث رسول هللا ) عثمان(الحرف الثالث حرف علة نحو 
وشاھداً ال ینطبق علیھ ما ذكره من ) شاھداً (أي ) شا(سیف كفى بال) هللا علیھ وآلھ وسلم

شرط ، فما بعد الحرف الثالث لیس حرف علة وإّنما الحرف الثاني ھو حرف العلة فال 
. . . یصح شاھداً على ما قال فیما أرى 

لیس ترخیما ً بل ھو قطٌع للكلمة واستدراك بغیرھا ، فقد جاء ) شا ( وذكر بعضھم أّن 
یا رسول هللا أرأیت إن : حدیث سعد بن عبادة أّنھ قال(( البدر المنیر من في خالصة 

صلى هللا علیھ (رسول هللا : وجدت مع امرأتي رجالً أمھلھ حتى آتي بأربعة شھداء فقال
حتى یأتي : فقطع الكلمة ثم قال) شاھداً (أراد أن یقول ) شا(كفى بالسیف ) وآلھ وسلم

فأمسك، قال أبو عبیدة ) شاھداً : (أراد أن یقول: (( الم، وقال ابن س)٦١())بأربعة شھداء
غیر أّني لم أجد ھذا الحدیث في كتب الصحاح ). ٦٢)) (كره  أن یجعل السیف شاھداً : 

.المعتمدة لصحتھا رغم بحثي عنھ
في حذفھا ترخیماً أن تكون ) الھاء (ثم ذكر رده على ابن داود الذي زعم أّن شرط 

) الھاء (ولة بما بعدھا بأّن ھذا خطأ ثم جاء بكلمات یزعم أّن متطرفة  في الكلمة موص
وھذي الكلمات ) زانیة (و ) ضباعھ ( فیھا قد حذفت ترخیماً رداً على ابن داود من مثل 

.ھي من صمیم قول ابن داود 
) ٦٣(وللنحاة كالم في حذف أكثر من حرف واحد واشترطوا لھ شروطاً ذكروا منھا 

.ـ أن یكون رباعیاً فما فوق ١
.ـ أن یكون علماً ٢
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.ـ أن یكون مبنیاً على الضم٣
ـ أن یكون ما قبل اآلخر زائداً ال أصلیاً فلو كان أصلیاً لم یجز فال یقال في ٤

)                فرزدق(
) .یاجحم (و ) یافرز (مسمى بھ ) جحمرش (و 
).واأللفالواو، الیاء،( لزائد حرف لین وحروف اللین ھي ـ أن یكون الحرف ا٥
. ـ أن یكون حرف اللین ساكناً، فإن تحرك لم یجز حذفھ٦
وكونھ) عثمان(فكونھ رابعاً مثل . ـ أن یقع حرف اللین بعد الحرف الثالث فصاعداً ٧

). زكریا(وكونھ سادساً مثل )٦٤) (عنتریس(خامسا مثل 
لحرف ال یبلغ أن یكون مكمالً لألربعة فال یجوز حذفھ مع اآلجر نحو سعید فلو كان ا

ومما ورد في ذلك .وثمود وخالف من ذلك الفراء فأجازه وھو مردود عند البصریین 
)٦٥.(قول عمر بن أبي ربیعة 

ان یذكرـقفي فانظري یا اسم ھل تعرفینھ       أھذا المغیري الذي ك
)٦٦.(وأنشد سیبویھ 

م ھل تحلف التدینھایا نع
ویبدو أّن حذف أكثر من حرف واحد من االسم ترخیماً مسألة خالفیة بین النحاة ویتضح 

وھي مسألة خالفیة معروفة بین البصریین والكوفیین ، فمذھب ) فل(ذلك في مسألة 
الكوفیین أن أصلھا فالن وفالنة وقد رخما ، وال یجوز عند البصریین أن یكونا مرخمین، 

ة عن اسم سمي المحدث بھ كنای) فالن(كنایة عن من یعقل وأّن ) فل(سیبویھ أّن فمذھب 
إلى أنھما كنایة من العلم ) ٦٩(وابن مالك ) ٦٨(وذھب ابن عصفور) ٦٧(، خاص غالب

ومما ورد في ذلك الحدیث الشریف الذي رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنھ 
من أنفق زوجین (() صلى هللا علیھ وآلھ وسلم (رسول هللا: قال : سمع أبا ھریرة یقول 

أبو بكر یا رسول هللا : فقال) أي فل ھلم ( في سبیل هللا دعاه خزنة الجنة كّل خزنِة باب 
إّني ألرجو أن )صلى هللا علیھ وآلھ وسلم (رسول هللا : قال ) ٧٠.(ذلك الذي ال توى علیھ

) ٧١)). (تكون منھم
ھكذا ضبطناه، أي فل بضم الالم ((النبوي اآلنف الذكر النووي في شرحھ الحدیث: قال

، وضبطھ بعضھم بإسكان الالم واألول القاضي وآخرون غیرهوھو المشھور، ولم یذكره
، ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتین فرخم) فالن(، أي القاضي معناه: أصوب قال 

)٧٢.()) في الترخیم وقیل لغة في فالن في غیر النداء والترخیم 
وجاء في كتاب النھایة في غریب الحدیث واألثر ألبن األثیر في شرحھ لحدیث آخر 

ومعناه یا فالن ) ٧٣)(أي فل ألم أكرمك وأّسودك (هللا تعالى : وفي حدیث القیامة یقول((
.ولیس ترخیماً لھ لسكون الالم ولو كان ترخیماً لفتحوھما أو ضموھما 
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ا ھي صیغة ارتجلت في باب النداء وقد جاء في غیر وقال سیبویھ لیست ترخیماً وإّنم
:النداء قال 

)٧٤(في لجة أمسك فالن عن فل
ولكنھا كلمة على حدة ) فالن(لیس بترخیم ((األزھري : وقال) ٧٥)). (فكسر الالم للقافیة

، فبنو أسد یوقعونھا على الواحد واالثنین والجمع والمؤنث بلفظ واحد وغیرھم یثني 
فالن،فالنة كنایة عن المذكر واألنثى من الناس فإن كنیت بھما عن غیر ویجمع ویؤنث 

)٧٦. ())الناس قلت الفالن والفالنة 
) فل(إّنما أخرجنا : (( من الترخیم یقول ) فل(ویذكر ابن سراج األسباب وراء إخراج 

نداء من الترخیم ألّنھ ال یجوز أن یرخم اسم ثالثي في النداء ولم یكن منقوصاً في غیر ال
)٧٧)). (وألّنھ لیس باسم علم 

ویظھر مما ذكرنا أن فیھا آراء 
وإّنھما رخما بحذف النون واأللف رغم أّن قواعد الترخیم) فالن، وفالنة(ـ إّن أصلھا ١

.ال تسمح بھذا الحذف
.ویعدون حذف تلك الحروف للتخفیف ال للترخیم ) فالن ، وفالنة (ـ إّن أصلھما ٢
.)فالن وفالنة (بصریین أّنھما كلمتان مستقلتان ولیستا اختصاراً لـ ـ یرى أكثر ال٣

ویبدو أّن الترخیم في مثل ما ذكرنا وحذف أكثر من حرف واحد من المسلمات عند 
اتفقوا على ((د اتفقوا على جواز ترخیم االسم المنتقص، جاء في المجموع قالفقھاء فھم

صلى هللا ( بذلك صاحبة، فقد ثبت أّن رسول هللا جواز ترخیم االسم المنتقص إذا لم یتأذ
َرّخم أسماء جماعة من الصحابة فقال ألبي ھریرة أبا ھر ولعائشة ) علیھ وآلھ وسلم

) ٧٨)).(یاعائش
ومعلوم أّن أبا ھریرة قد حذف منھا ثالثة عند ترخیمھ أحرف فال حرج من ترخیم ھذا 

لك ویستشھد بھاالسم وال مانع عندھم مادام قد ورد ما یثبت ذ
ومن ثّم فقد كان الترخیم أحد المسائل النحویة التي خاض فیھا النحاة والفقھاء، 
وإن كان الثاني عیاالَ على األول في كثیر من حیثیاتھ، وانتفعوا منھم في استنباطھم 

صلى هللا علیھ(للمسائل الفقھیة الترخیم ودرسوا ما ورد في القرآن وحدیث رسول هللا 
، واختلفوا في ما یترتب من حكم بعده ، ولم یخرجوا عن ما ذكره النحاة وإن )وآلھ وسلم

كان النحاة قد اختلفوا في مسائل الترخیم ؛ كترخیم ما كان على ثالثة أحرف وترخیم 
التأنیث غیر أّن الفقھاء كانوا أوسع اختالفا من النحاة فھم تابعوا النحاة ) تاء(المختوم بـ 
م في مسائل الترخیم النحویة ؛ فاختلفوا في المسائل الفقھیة المتعلقة بالترخیم ، في اختالفھ

التي قال بھا الشافعي والقول في وقوع الطالق أم ال في ) یا زان(فقد اختلفوا في مسألة 
وغیرھا من المسائل ،واختلفوا في مسائل النحو التي تخص الترخیم ) یا طال(مثل 

الفعل وردود الماوردي على ابن داود في بعض المسائل كاختالفھم في جواز ترخیم 
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غیر أّني وجدت من نقاط الخالف بین .من االسم المختوم بھا ترخیما ً ) الھاء(كحذف 
النحاة ما كان من المسلمات التي الاختالف فیھا عند الفقھاء كحذف أكثر من حرف واحد 

. خالفاً من االسم ترخیماً ، وھي مسألة تجاذبھا النحاة نقاشاً و
لم یستطع الفقھاء االبتعاد عن النحو حتى في المسائل التي ھي من صمیم  دراساتھم ، 
فقد تعكزوا علیھ في استنباط األحكام الفقھیة، بل أصبح غایة منشودة یسعون إلى 
الوصول إلیھا فأفردوا لھ أبواباً في كتبھم، وحدیثھم عن حروف المعاني وأسماء الشرط 

ومن ثّم فقد . لھا من قیمة خاصة في بناء الجملة خیر دلیل على ذلك واالستفھام وما 
كانت للفقھاء بحوث في غایة الدقة ال تقل قیمتھا وأھمیتھا عن قیمة وأھمیة نحو النحاة 

.      مادام المنھج واحداً 

ھوامش البحث
.١٢ـ االجتھاد النحوي في ضوء علم أصول الفقھ ١
.٣ـ المفصل في علم العربیة ٢
. ٢/ ١ـ الخصائص ٣
.٨٧مفتي والمستفتي وینظر أدب ال٢/٣٣ـ البرھان في أصول الفقھ ٤
.٢٥٤/  ٣ـ البیت لذي الرمة غیالن ، ینظر شرح شواھد األلفیة للعیني ٥
. مادة رخم ١٢٩/ ٥ـ لسان العرب ٦
. ١٩١ـ ینظر المرتجل ٧
.٣٥٤/  ٣ـ  شرح األشموني ٨

.٢٣٤/ ٢ـ    ٩
.٢١٤ـ أسرار العربیة ١٠
.٢٩٦ـ ینظر الصرف ١١
.١٣٦ـ ینظر ضرائر الشعر ١٢
. ٤٥٧/ ٥ـ ینظر مقاصد الشافیة ١٣
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.٥٤ـ ینظر دیوانھ ١٤
.٢١٣ـ ینظر شرح قطر الندى ١٥
.٤٩م ١/٢٩٢ـ ینظر اإلنصاف في مسائل الخالف ١٦
.٨/٣٣ـ روضة الطالبین ١٧
.٥٣ـ سورة األنفال ١٨
.٥ـ سورة الصف ١٩
صحاب الوجوه ـ علي بن محمد بن حبیب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أ٢٠

الخطیب كان ثقة من وجوه الفقھاء الشافعیة لھ تصانیف عّدة في أصول الفقھ : قال 
.٨٣وطبقات المفسرین ١/٢٣٠ینظر طبقات الشافعیة ) ٤٥٠(وفروعھ توفي سنة 

صاحب الشافعي لھ مصنفات ) المزني(ـ إسماعیل بن یحیى الفقیھ المصري المعروف بـ ٢١
تنظر ترجمتھ ) ٢٦٤(والصغیر ومختصر المختصر توفي سنة كثیرة منھا الجامع الكبیر

.٩/١٤٢في الوافي بالوفیات 
ـ حرملة بن یحیى بن عبد هللا بن حرملة بن عمران التجیبي الفقیھ تلمیذ الشافعي وراویة بن ٢٢

ھـ ، ینظر ٢٤٣وھب ، صدوق من أوعیة العلم وقال أبو حاتم ال یحتج بھ مات سنة 
.١/٣١٧لھ روایة في الكتب الستة الكاشف في معرفة من 

.١٠٤/ ١١ـ ٢٣
ھـ تنظر ترجمتھ في طبقات ٤٠١ـ محمد بن داود بن علي الحسیني النقیب توفي سنة ٢٤

.١/١٤٨الفقھاء الشافعیة 
.١١/١٤٨ـ ٢٥
مادة رجن ١٣/١٧٦ینظر لسان العرب . ـ أرجن الناقة حبسھا عن المرعى على غیر علف٢٦

.
.٧١عة األعراب ـ المفصل في صن٢٧
.١١/١٠٤ـ ینظر الحاوي الكبیر ٢٨
وفقیھ لغوي ومرٍب عاش في غرناطة، ھـ محدث٧٩٠ـ أبو إسحاق إبراھیم بن موسى توفي ٢٩

.١٠٦٨، ینظر الموسوعة العربیة المیسرة ویعد من المجددین في اإلسالم
. قواطناً مكة من ورق الحمى ١/٨وفي الكتاب ٢٩٥ـ ینظر دیوانھ ٣٠
. ١/٧، وینظر ھمع الھوا مع ٥/٤٧٥ـ المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة ٣١
ـ إسماعیل بن عبد الواحد بن إسماعیل أبو سعد البوشنجي عالم بالمذھب الشافعي توفي سنة ٣٢

. ٣٠١ـ ٣٠١/ ١ھـ تنظر ترجمتھ في طبقات الشافعیة ٥٣٦
.٨/٣٣ـ روضة الطالبین ٣٣
. ١٧٢لة متن الغایة والتقریب ـ التذھیب في أد٣٤
. ١٧٢ـ المصدر نفسھ ٣٥
.، مادة رخم٢٣٤/ ١٢ـ ینظر لسان العرب ٣٦
. ٢٤٩ـ مراعاة المخاطب في النحو العربي ٣٧
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.٢/١٢ـ مجمع األنھر في ملتقى األبحر ٣٨
.١/٢٥٧ـ ینظر شرح األشموني على ألفیة ابن مالك مع حاشیة الدسوقي ٣٩
. ١٠٤/ ٤ـ النحو الوافي ٤٠
. ٢/٢٤٧ـ ینظر الكتاب ٤١
. ٢/٧٥ـ ینظر ھمع الھوا مع ٤٢
ولم أقف على قائلیھما ٣٢٠/ ٢وخزانة األدب ٢١٧ـ ینظر أسرار العربیة ٤٣
٣٢٠/ ٢ـ ینظر خزانة األدب ٤٤
.١١/١٠٥ـ الحاوي الكبیر ٤٥
.١٠٥/ ١١ـ المصدر نفسھ ٤٦
.٢٥٤/ ٣ـ ینظر حاشیة الدسوقي ٤٧
. ١٠٥/ ١١الكبیر ـ الحاوي٤٨
. ٢٦٢٠، رقم الحدیث ٨٧٤/ ٢ـ سنن ابن ماجھ ٤٩
.١٥٦/ ١ـ ینظر تفسیر القرطبي ٥٠
.من ھذا البحث ) ٤٣(ـ ینظر ھامش ٥١
.٢ـ ینظر دیوانھ ٥٢
.٤٤/ ٢٤ـ قالھ وھو یمدح زفر الذي أطلق سراحھ ورّد علیھ أبلھ، ینظر األغاني ٥٣
.٤١٠/ ٥ـ المقاصد الشافیة ٥٤
.٤٩، م ٣٥٧ـ ١/٣٥٦نصاف في مسائل الخالف ـ اإل٥٥
.٤٩، م٣٥٩ـ ١/٣٥٧ـ المصدر نفسھ ٥٦
.٤٢٠/ ٥ـ ینظر المقاصد الشافیة ٥٧
.٧ـ ینظر دیوانھ ٥٨
.٥٠ـ مضى تخریجھ في ھامش ٥٩
.١٠٦ـ ١٠٥/ ١١ـ الحاوي الكبیر ٦٠
. ٢/٣٣١ـ خالصة البدر المنیر ٦١
. ١/١٤ـ غریب الحدیث البن سالّم ٦٢
. ٥/٤٣٢ـ ینظر المقاصد الشافیة ٦٣
والعنتریس ھو الشجاع ، ینظر تاج . . . سیبویھ ھو من العترسة التي ھي الشّدة : ـ قال ٦٤

العروس 
.، مادة ع ت ر س١٦/٢٢٧

: ، وروایة الدیوان ھي٣٠٩/ ٥ـ ھكذا البیت في خزانة األدب ٦٥
المغیري الذي كان یذكرأشارت بمدارھا وقالت ألختھا          أھذا

.  ١٥٠وال شاھد فیھ ، ینظر دیوانھ 
، والخزانة ٣٣٢، وتحصیل عین الذھب ١٥٢/ ٢و ٣٣٧/ ١ـ البیت بال عزو في الكتاب ٦٦

. ٤٣٢/ ٥وتنظر المسألة في المقاصد الشافیة ٥٥٨/ ٤
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. ٢٤٨/ ٢ـ ینظر الكتاب ٦٧
. ٢٠٠ـ ١٩٩ـ ینظر المقرب ٦٨
. ٤١٩/ ٣التسھیل ـ ینظر شرح٦٩
) . تنا ( ، مادة ١٠٦/ ١٤ـ أي ال ضیاع علیھ وال خسارة ، ینظر لسان العرب ٧٠
. ١٠٢٧، رقم الحدیث ٧١٢/ ٢ـ صحیح مسلم باب من جمع الصدقة وأعمال البر ٧١
. ١١٧/ ٧ـ شرح صحیح مسلم ٧٢
. ٢٩٦٨، رقم الحدیث ٢٢٧٩/ ٤ـ صحیح مسلم ٧٣
. ٣٢٧، وتحصیل عین الذھب ٣٣٣/ ١ر الكتاب ـ البیت ألبي نجم ینظ٧٤
، ونسب القول لسیبویھ ولم أعثر علیھ في ٤٧٣/ ٣ـ النھایة في غریب الحدیث واألثر ٧٥

. الكتاب 
. ٤٧٣/ ٣ـ المصدر نفسھ ٧٦
.٣٥٠/ ١ـ األصول في النحو ٧٧
. ٣٣٤ـ ٣٣٣/ ٨ـ المجموع ٧٨

مراجع البحث ومصادره
.القرآن الكریم ـ خیر ما أبدأ بھ١
ـ االجتھاد النحوي في ضوء علم األصول ـ رائد عبد هللا حمد السامرائي ـ  أطروحة  ٢

.م ٢٠٠٦/ ھـ ١٤٢٧دكتوراه ـ كلیة اآلداب ـ جامعة بغداد ـ 
ت (ـ أدب المفتي والمستفتي ـ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشھر زوري أبو عمر ٣

ـبیروتعبد القادر ـ مكتبة العلوم والحكم ـ عالم الكتب ـ موفق عبد هللا. د: ـ تح) ھـ٦٤٣
.ھـ١٤٠٧

ـ ١فخر صالح قدار ـ ط . د: ـ تح ) ھـ٥٧٧ت (ـ أسرار العربیة ـ أبو البركات بن األنبا ري ٤
. م١٩٩٥دار الجیل ـ بیروت ـ 

ین عبد الحس. د: ـ األصول في النحو ـ أبو بكر محمد بن سھل بن السراج البغدادي ـ تح ٥
. م ١٩٨٨ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ت ٣ألفتلي ـ ط 

.ت.علي مھنا وسمیر جابر ـ دار الفكر ـ بیروت ـ د: ـ األغاني ـ أبو الفرج األصبھاني ـ تح ٦
البصریین والكوفیین ـ أبو البركات عبد : ـ اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین ٧

الدین عبد الحمید ـ المكتبة التجاریة محمد محیي: ھـ ـ تح ٥٧٧الرحمن األنباري ت
. ت. الكبرى ت مصر ـ د
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. د: ـ البرھان في أصول الفقھ ـ عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف الجو یني أبو المعالي ـ تح ٨
ھـ١٤١٨ـ دار الوفاء للنشر ـ المنصور ـ مصرـ ٤عبد العظیم محمود ذیب ـ ط

مجموعة من : مرتضى الحسیني الزبیدي ـ تح ـ تاج العروسة من جواھر القاموس ـ محمد ٩
.ت .المحقیقین ـ دار الھدایة للنشر ـ د

ـ تحصیل عین الذھب من معدن جوھر األدب في علم مجازات العرب ـ أبو الحجاج ١٠
زھیر . ھـ ـ حققھ وعلق علیھ د٤٧٦یوسف بن سلیمان المعروف باألعلم الشنتمري ت 

. م ١٩٩٢بغداد / الثقافیة العامة ـ العراق ـ دار الشؤون١عبد المحسن سلطان ـ ط
ـ  )المشھور بـ متن أبي شجاع في الفقھ الشافعي (ـ التذھیب في أدلة متن الغایة والتقریب١١

م١٩٨٦ھـ ١٤٠٧دار ابن كثیرـ دمشق ـ بیروت ـ - ٣الدكتور مصطفى دیب البغا ـ ط
محمد بن أحمد األنصاري ـ أبو عبد هللا) الجامع ألحكام القرآن(ـ تفسیر القرطبي ـ ١٢

.  ت.ھـ ـ دار الشعب ـ القاھرة ـ د٦٧١القرطبي ت
ـ حاشیة الصبان ـ شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ومعھ شرح الشواھد للعیني ـ أبو ١٣

ـ الصفاـ مكتبة٢محمود بن الجمیل ـ ط: ھـ ـ تح ١٢٠٥العرفان محمد بن علي الصبان ت 
م   ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٤القاھرة ـ  

ـ الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الشافعي ـ شرح مختصر المزني ـ علي بن محمد بن  حبیب ١٤
الشیخ علي بن محمد المعوض والشیخ عادل احمد عبد : البصري الشافعي ـ تح الماوردي

م    ١٩٩٩ـ دار الكتب العلمیة ـ ١الموجودـ ط
محمد :  ھـ ت تح ١٠٩٣غدادي ت ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ـ عبد القادر الب١٥

.م١٩٨٨ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ١نبیل طریفي وأمیل بدیع یعقوب ـ ط
. ت.د-الكتبـ عالممحمد علي النجار: تح-ھـ٢٩٣ـ الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني ت١٦
لملقن ـ خالصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي ـ عمر بن علي بن ا١٧

ھـ ١٤١٠ـ مكتبة الشد ـ الریاض ـ ١حمدي عبد المجید إسماعیل ـ ط: األنصاري ـ تح 
م ١٩٧٣ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ١ـ دیوان امرئ ألقیس ـ مصطفى عبد الشافي ـ ط١٨
عزة حسن ـ مكتبة دار . د: ـ دیوان العجاج ـ روایة عبد الملك بن قریب األصمعي ـ تح ١٩

.ت .ت ـ دالشرق ـ بیرو
. م١٩٧٨ـ دیوان عمر بن أبي ربیعة ـ مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب ـ مصر ـ ٢٠
ھـ ١٤٠٥ـ المكتب اإلسالمي ـ بیروت ـ ٢ـ روضة الطالبین وعمدة المفتین ـ النووي ـ ط٢١
لفكر ـ محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار ا: ـ سنن أبن ماجة ـ محمد بن أبو عبد هللا القز ویني ـ تح ٢٢

م١٩٨٨بیروت ـ 
ھـ ٩٢٩ـ شرح االشموني على ألفیة أبن مالك ـ أبو الحسن نور الدین بن علي بن محمد ت ٢٣

/ ھـ ١٤٢٣ـ مكتبة الصفا ـ القاھرة ـ ١محمود الجمیل ـ ط: ومعھ حاشیة الصبان ـ تح 
م ٢٠٠٢
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.د:ھـ ـ تح٦٧٢ـ تـ شرح التسھیل ـ جمال الدین حمد بن عبد هللا الطائي األندلسي ابن مالك٢٤
. م ١٩٨٢صاحب أبو جناح ـ وزارة األوقاف العراقیة ـ 

. ـ شرح شواھد األلفیة للعیني ـ مطبوع مع حاشیة الصبان ـ مكتبة الصبا٢٥
ـ أبو زكریا یحیي بن شرف الدین ) شرح النووي على صحیح مسلم (ـ شرح صحیح مسلم ٢٦

ھـ ١٣٩٢بي ـ بیروت ـ ـ دار إحیاء التراث العر٢ھـ ـ ط٦٧٦النووي ت 
ھـ ـ تح ٦٧١ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ـ أبو عبد هللا جمال الدین بن ھشام األنصاري ت ٢٧

. ھـ ١٣٧٣ـ القاھرة ـ ١١محمد محیي الدین عبد الحمید ـ ط :
. م١٩٩١ـ الصرف ـ الدكتور حاتم الضامن ـ جامعة بغداد ـ ٢٨
محمد : ھـ ـ تح ٢٦١سین القشیري النیسابوري تـ صحیح مسلم ـ مسام بن الحجاج أبو الح٢٩

. ت .فؤاد عبد الباقي ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ د
ـ دار األندلس ـ١السید إبراھیم محمد ـ ط: ـ ضرائر الشعر ـ ابن عصفور االشبیلي ـ تح ٣٠

.م ١٩٨٠
. د: ھـ ـ تح ٨٥١تـ طبقات الشافعیة ـ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شھبھ٣١

ھـ ١٤٠٧ـ عالم الكتب ـ بیروت ـ ١حافظ عبد العلیم ـ ط
علي محمد عمر ـ : ھـ ـ تح ٩١١ـ طبقات المفسرین ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ت ٣٢

.ھـ ١٣٦٦ـ مكتبة وھبة ـ القاھرة ـ ١ط
ـمد عبد المجـید مح. د: ھـ ـ تح ٢٢٤ـ غریب الحدیث ـ القاسم بن سالّم الھروي أبو عبیدة ت٣٣

.ھـ١٣٩٦ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ ١خـان ـ ط
ـ الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ـ حمد بن أحمد أبو عبد هللا الذھبي الدمشقي ٣٤

ـ دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ـ مؤسسة علو ـ جدة ـ ١محمد عّوامة ـ ط: ھـ ـ تح ٧٤٧ت
.  م ١٩٩٢-ھـ ١٤١٣

دار ١ھـ تح عبد السالم محمد ھارون ـ ط١٨٠ت) سیبویھ(الكتاب ـ عمر بن عثمان بن قنبر ـ ٣٥
. ت .الجیل ـ بیروت ـ د

ـ دار صادر ـ بیروت ـ ١ھـ ـ ط٧١١ـ لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور المصري ت٣٦
. ت .د
المدعوبونيالكلیـ مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ـ عبد الرحمن محمد بن سلمان ٣٧

ـ    ر الكتب العلمیةـ دا١ـ حققھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ عمران المنصورـ ط) شیخي زادة(بـ 
. م١٩٩٨ھـ ، ١٤١٩لبنان ـ / بیروت 

ھـ ـ دار الفكر ـ بیروت ـ ٦٧٦ـ المجموع ـ أبو زكریا یحیى بن شرف الدین النووي ت٣٨
.م ١٩٧٧

. م ١٩٧٢علي حیدر ـ دمشق ت : ح ـ المرتجل ـ أبو محمد بن الخشاب ـ ت٣٩
ـ دار الكتب العلمیة ـ ١ـ مراعاة المخاطب في النحو العربي ـ الدكتورة بان الخفاجي ـ ط٤٠

م         ٢٠٠٦بیروت ـ لبنان ـ 
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٣١٧

علي .ھـ ـ تح  د٥٣٨ـ المفصل في علم العربیة ـ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت ٤١
.م١٩٩٣بیروت ــ مكتبة الھالل ـ١أبو مسلم ـ ط

ـ المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة ـ أبو إسحاق إبراھیم بن موسى ألشاطبي ت ٤٢
ـ جامعة أم القرى ـ مكة ١عبد المجید قطامش ـ ط. محمد إبراھیم ألبنا ود. د: ھـ ـ تح ٧٩٠

. م٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨المكرمة ـ 
مد عبد الستار الجواري وعبد هللا أح: ھـ ـ تح ٦٦٩ـ المقرب ـ علي بن مؤمن بن عصفور ت٤٣

.م ١٩٧١الجبوري ـ مطبعة العاني ـ 
ـ ٢ـ الموسوعة العربیة المیسرة ـ لجنة من العلماء والباحثین برئاسة محمد شفیق غربال ـ ط٤٤

.م ١٩٧٢دار الشعب ومؤسسة فرانلكین للطباعة والنشر ـ القاھرة ـ 
. م ١٩٧٥ف ـ مصر ـ ـ دار المعار٣ـ النحو الوافي ـ عباس حسن ـ ط٤٥
طاھر : ـ النھایة في غریب الحدیث واألثر ـ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ـ تح ٤٦

م ١٩٧٩ھـ ١٣٩٩أحمد الزاوي ومحمود الطناجي ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ 
ـ ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ـ جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ٤٧

. ٢٠٠٦لبنان ـ / ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ٢أحمد شمس الدین ـ ط: ـ تح ھـ٩١١ت
أحمد االرناؤوط وتركي : ھـ ـ تح ٧٦٤الوافي بالوفیات ـ صالح الدین بن أیبك ألصفدي ت ٤٨

.م٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠مصطفى ـ دار إحیاء التراث ـ بیروت ـ 


