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  الترخیم2:9
 الترخیم في اللغة ترقیق الصوت، وفي االصطالح حذف آخر المنادى تخفیفا مثل -1
 .في نداء یا محمود) یا َمْحُمو(
 شرط االسم المرخم أن یكون معرفة، وقد جاء ترخیم كلمة صاحب شذوذا ألنھا -2

 : علم وقد أجروھا مجرى كلمة حارث التي ھي علم منقول عن اسم الفاعل ومنھغیر
 ) ِت فنسیاُنُھ ضالٌل مبیُن  صاِح َشمِّْر وال َتَزْل ذاِكَر المو(
 االسم المرخم إن كان مختوما بالتاء جاز ترخیمھ ولم یشترط فیھ علمیة وال زیادة -3

یا (ویقال في عائشة )  یا ُثَب(عة على ثالثة أحرف فیقال في نداء ُثَبة وھى الجما
 ).یاشا(، وفي شاة )عائَش

 :  االسم المراد ترخیمھ إن كان غیر مختوم بالتاء اشترط فیھ أربعة شروط-4
 . أن یكون مبنیا على الضم فال یجوز ترخیم یا عبد اهللا ألنھ لیس مضموما:األول
 .لما  أن یكون علما فال یجوز ترخیم یا إنسان ألنھ لیس ع:الثاني
 أن یكون متجاوزا ثالثة أحرف فال یجوز ترخیم زید وعمرو ألنھما ثالثیان :الثالث

وأجاز الفراء ترخیم مثل حكم وحسن من الثالثیات ألنھا محركة الوسط قیاسا على 
إجرائھم سقر مجرى زینب في إیجاب منع صرفھا ال مجرى ھند في إجازة صرفھا 

 .وعدمھ
كیب إضافة وال إسناد فال یرخم مثل عبد شمس ألنھ  أن ال یكون مركبا تر:الرابع

 .مركب تركیب إضافة، وال مثل شاب قرناھا ألنھ مركب تركیب إسناد
 ) یا َحاِر ویاَجْعَف(والمستوفى للشروط مثل حارث وجعفر فیقال في ترخیم كل منھما 

   المنادى المرخم إن كان على أربعة أحرف  یحذف منھ حرف واحد وتبقى ثالثة-5
  أحرف مثل حارث رخمت فأصبحت حار في قول الشاعر 

 )إال وللموِت في آثاِرِھْم حادي  یا حاِر ما راَح من قوٍم وال ابَتَكُروا (
 )إال ُتَقرُِّب آجاال ِلمیعاِد  یا حاِر ما َطَلَعْت َشْمٌس وال َغَرَبْت (

 ومثل لمیس رخمت فأصبحت لمي في قول الشاعر 
 .أي یا لمیس) وبعد التَّصاِفي والشباِب الُمَكرَِّم  عرفٍة َلِمي َتَنكَّْرِت منا بعَد م(
 المنادى المرخم إن كان زائدا على أربعة أحرف یحذف منھ حرفان أي الحرف -6

 : األخیر وما قبلھ وذلك بأربعة شروط
أن یكون ما قبل الحرف األخیر زائدا فإن لم یكن زائدا مثل مختار حیث األلف : األول

 وھى منقلبة عن یاء إذ األصل مختِیر أو مختَیر فأبدلت الیاء ألفا، فال تحذف فیھ أصلیة
وأجاز األخفش حذفھا تشبیھا لھا ). یا ُمْختا(ویقتصر على حذف الحرف األخیر فیقال 

 .بالزائدة
أن یكون ما قبل الحرف األخیر لینا أي حرف علة فإن كان صحیحا مثل ِقَمْطر : الثاني

 .وال یقال یا ِقَم). یا ِقَمْط(ھ فال یحذف، فیقال فی
وال ) یا َقَنّو(أن یكون ساكنا فان كان متحركا مثل قنّور فإنھ ال یحذف فیقال فیھ : الثالث

 . یقال یا َقَن
أن یكون الحرف الذي قبل األخیر مسبوقا بثالثة أحرف فإن لم یكن مسبوقا : الرابع

نھ حرفان بل الحرف األخیر فقط بثالثة أحرف لم یجز حذفھ مثل مجید فإنھ ال یحذف م
 . وال یقال یا َمِج ألن ما یبقى أقل من ثالثة أحرف) یا َمِجي(فیقال فیھ 
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مثال المستوفي للشروط عثمان، ومسكین ومنصور كأعالم یقال فیھا یا عثَم ، ویا منُص 
 ویا مسِك، ومنھ قول الشاعر في ترخیم مروان 

 ) جو الِحباَء وربُّھا لم ییأِستر   یا َمْرُو إن َمِطیَِّتي محبوسٌة(
 ما جاء من األعالم قبل حرف العلة فیھ فتحة مثل فرَعْون وُغْرَنیق فإنھ یرخم :ملحوظة

یا (و) یا فرَعْو(بحذف الحرف األخیر وبقاء حرف العلة عند جمھور النحاة فیقال فیھ 
ق طیر من طیور وال یقال فیھ یا فرَع ویا غرَن، وقد أجاز بعضھم ذلك، وغرنی) ُغْرَنْي

 . الماء طویل العنق
  المركب تركیب مزج مثل حضرموت ومعدیكرب یرخم بحذف الجزء الثاني منھ -7

 . وال یرخم غیره من المركبات). یا معِد(و) یا حضَر(أي الكلمة الثانیة فیقال فیھ 
 المنادى المرخم یجوز فیھ قطع النظر عن المحذوف فیجعل الباقي اسما برأسھ -8

ویسمى لغة من ال ینتظر، أي من ال ینتظر الحرف الذي حذف ، فیقال في ویضم 
ویقال في إعرابھ منادى ) یا حاُر، ویا جعُف، ویا ماُل(ترخیم حارث وجعفر ومالك 

) یا منُص(وفي مثل منصور یقال في ترخیمھ . مرخم مبني على الضم في محل نصب
 نصب وتعتبر الضمة التي ویقال في إعرابھ منادى مرخم مبني على الضم في محل
 . على آخره ضمة جدیدة مجتلبة غیر التي كانت قبل الترخیم

ویجوز أال یقطع النظر عن الحرف المحذوف بل یجعل مقدرا ویبقى آخر المنادى على 
یقال في إعرابھ ) یا فاطَم(ما كان علیھ ویسمى لغة من ینتظر مثل فاطمة ترخم بقولنا 

 . لى التاء المحذوفة للترخیممنادى مرخم مبنى على الضم ع
 :ملحوظتان

یا (  ما كان قبل آخره واو مثل ثمود عندما یرخم على لغة من ینتظر یقال فیھ :األولى
فتقلب الواو یاء والضمة كسرة؛ ألنھ ) یا َثِمي(وعلى لغة من ال ینتظر یقال فیھ ) َثُمو

 . ولیس ھناك اسم معرب آخره واو قبلھا ضمة. یعامل كاسم تام
یا ( ما یكون فیھ تاء تأنیث كُمسلمة یرخم على لغة من ینتظر فقط فیقال فیھ :لثانیةا

أما .  وال یرخم على لغة من ال ینتظر فال یقال یا مسلُم لئال یلتبس بنداء المذكر) ُمسلَم
 إذا لم تكن التاء للتأنیث مثل  َمسلمة بفتح المیم فیرخم على لغة  من ینتظر وعلى لغة

 . لعدم احتمال االلتباس) یا َمسلُم(و) یا َمسلَم(فیقال من ال ینتظر 
  قد یحذف آخر الكلمة في غیر النداء للضرورة ومنھ قول الشاعر -9
 ) طریُف بُن ماٍل لیلَة الجوِع  والَخَصر  َلِنْعَم الَفَتى َتْعشو إلى َضْوِء ناِرِه(

 .والَخَصر معناھا شدة البرد. أي طریف بن مالك
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 تطبیق
)1( 

 : ستخرج مما یأتي كل منادى مرخم واذكر أصلھ قبل الترخیم ا
 سیري وإشفاقي على بعیري    جارَي ال تستنكري عذیري-1
 فقلت لكم إني حلیف ُصداء    فقلتم تعال یا َیِزي بن ُمَحزِِّم -2
 كلمع الیدین في َحِبيٍّ مكلل    أحاِر ترى برقا أریك ومیضھ -3
 أھذا المغیري الذي كان یذكر؟  فینھ  قفي فانظري یا أسُم ھل تعر-4
 وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي    أفاطم مھال بعض ھذا التدلل -5
 وال تكونن لي بالالئم الالحي    صاح مھال أقل العذل یا صاح -6
 إلى المغیب تثبت نظرة حاِر    أقول والنجم قد مالت أواخره -7
 .  یا ماِل والحق عنده فقفوا-8
 . ھل تحلف ال َتِدیُنھا یا ُنْعَم-9

)2( 
 : أورد الكلمات اآلتیة مرخمة في جمل نداء من عندك

 . معاویة- میمون- معتصم- یاسمین- خدیجة- سلیمان-مذكور
)3( 

 : أعرب ما یأتي
 رد في الضرع ما قرى في العالب   صاح ھل ریت أو سمعت براع -1

 ریت المقصود بھا رأیت 
 حلفت یمینا ال أخون أمیني؟     ألم تعلمي یا أسم ویحك أنني-2
 
 


