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 امللخص
ما مل  :ملويقصد بامله .«دراسة تأصيلية معجمية» املهمل :موضوع البحث

 رك استعامله.  وت   ،مهل ثم أ  تستعمله أو ما مل تضعه العرب، أو ما كان مستعمًل 

ال سيَّام يف  راسة إىل الكشف عن قضية املهملتسعى هذه الد   :أهداف البحث

 ، وتأصيلها، والكشف عن أسباهبا، وضوابطها، وآراء العلامء فيها. املعاجم العربيَّة

دراستي للمهمل عىل املنهج الوصفي التَّحلييل  اعتمدت يف :منهج البحث

 لإلحاطة بملبسات هذه القضية وكشف ضوابطها.

راس خلصت :أهم النتائج صحاب أنَّ أ :أبرزهاة إىل عدد من النتائج من هذه الد 

 وجدته عند ،ذكره اخلليل من باب املهمل املهمل، فام املعاجم اختلفوا يف حتديد

وابط التي تفرس وجود املهمل مرجعها أن ج   :ها، ومناألزهري  مستعمًل  ل الضَّ

اد احلروف عوامل صوتيَّة، ن األبواب يف املخرج أو تقارهبا سبب يف إمهال كثري م فاحت 

 .واملواد  اللُّغويَّة

ر :التوصيات ني، أو من الباحث اسة برضورة قيام جلنة متخصصةتويص هذه الد 

يف املعاجم العربية كافة  راسة املهمل اللغوي  إجراء دراسات مستقلة تقوم بإعادة د

راسات؛ ليتسنى تصنيفه وتبويبه يف معجم متخصصومجعه و  لنا بعد ذلك إجراء الد 

وتية واملعجمية ال اللية»صَّ عىل ، وأنا  املواد واأللفاظ ال تي مجعتعىل فيةوالّصَّ  «الدَّ

من يمة لغوية، وقدر كبري ذات ق إليها مستقبًل  التي سوف نصل جأنَّ النَّتائ يقني

راسات اللغويَّةكاإثراء يف األهيمة   . فة جماالت الد 

    املهمل. -املستعمل – املادة اللغوية: الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
ه، وعظيم سلطان ،يليق بجلله ا، محدً عىل عظيم امتنانه، ووافر عطائه هلل احلمد
ل لموالصَّ  :ا بعد  للعاملني.  أمَّ  عىل املبعوث رمحة ة والسَّ

ا  وقصورً إمهااًل  مل يف املعاجم العربيَّةال سيام امله فقد لقيت قضية املهمل يف اللغة
م عكفوا عىل دراسة املعجمية العربية، مبينني  املحوظً  عند الدارسني املحدثني؛ ألَّنَّ

اسة بعض العيوب مراحل املعجمية العربية، ومدارسها، ومنهج كل مدرسة، ودر
ا قضيةواملآخذ عليها، ثمَّ انصب اهتاممهم عىل حما املهمل  ولة صنع معجم تارخيي، أمَّ

باستثناء  ،الذي أمهلته هذا املعجامت العربية فقد كانت مهملة أو مغيبة إىل حد ما
يف املعاجم العربية التي أشارت  عاجلت املامتبعض الدراسات واألبحاث التي 

القضية، وفك  هذه تقّص   ل؛ لذا يسعى هذا البحث إىلب إىل املهمباختصار واقتضا
 ملبساهتا، وبيان حدودها، وتوضيح معاملها وضوابطها.
املعجمية  يف مصنفات األوائل لقد جاءت قضية املهمل مضطربة وغري مضبوطة

حاح، فلم ي  وال سيَّام معجم العني، وهتذ يعنى  ؤلف كتاب مستقليب اللُّغة، والص 
تهم بعينه من كتاب أو مؤلَّف، ومل تقم دراس ه القضية، ومل حيكمه باب أو فصلهبذ

دة للمهمل عىل ضوابط ، فرديةوإنَّام كانت اجتهادات ووجهات نظر  ،ومنهجيَّة حمدَّ
اتبعها إىل املنهجية الَّتي  املهمل يف مقدمات بعض املعجامت كإشارة فقد جاء ذكر

 .مؤلفو املعجامت العربيَّة
ةوقضية  راسات  املهمل قضية مهمَّ ا وثيقةيف حقل الد  لة  اللُّغويَّة كافة؛ ألَّنَّ الص 

يً بحياة اللغة، وال ستعامل اللُّغوي  الذي ؛ ألنَّ هذا االاا وافيً  بدَّ من تقّص  املهمل تقص 
راسة العلميةيف أ ا من جوانب اللغة املستعملةأمهل يمثل جانبً   غلب األحيان، والد 

تقتيض تقّص  جوانب اللُّغة كافًة؛ فصيحها ومهملها ومهجورها وغريبها املوضوعية 
عاملها، لنفع اللغة العربية، وجتلية م اومرتوكها...، فإذا كنا نصبو حقً  وشاذها ونادرها

علينا دراسة األنامط اللغوية واألداءات كافة، حتى نصل  وكشف ظواهرها؛ فيجب
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 العربية .يف َّناية األمر إىل دراسة شاملة للغة 

 نا بنتائج جديدة وقي مة يف مجيعستزود يف اللغة حتاًم  ب دراسة املهملإنَّ تعقُّ 

فيَّة، والرتَّ وجمالتها اللُّغة حقول وتيَّة، والّصَّ إىل  كيبيَّة، واملعجميَّة، باإلضافة؛ الص 

يف  كبري يكون للمهمل دور قدالظَّواهر الغامضة يف جسد اللُّغة الَّتي  من كثريتفسري 

 .وكشفها تفسريها

يف ذهني؛ لذلك قمت بجمع  لقد أثارت هذه القضية أسئلة وملبسات كثرية

مادة هذه القضية ومسائلها من املصادر القديمة التي عاجلتها، وال سيَّام املعجامت 

حاح، وقمت بتقّص  آراء العلامء كاخلليل بن العربيَّة كالعني، وهتذيب اللُّ  غة، والص 

، وابن جن ْي هـ(370)ت: ، وأيب منصور األزهري هـ(175 )ت:ي ديأمحد الفراه

يوطي هـ(392)ت: ، وقد اعتمدت يف دراستي للمهمل عىل املنهج هـ(911)ت: ، والسُّ

 .الوصفي التَّحلييل لإلحاطة بملبسات هذه القضية وكشف ضوابطها

داد، إنَّهالتَّوف واهلل أسأل  .صريالنَّ  نعَم املوىل ونعمَ  يَق والسَّ
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  «املهمل»املبحث األول: بني يدي املصطلح 
 :اللُّغويني واملعجميني املطلب األول: املهمل عند  

ومعاجم املصطلحات، واملوسوعات  ،غةاجم اللُّ ومع ،املصادر رسدت بعض لقد     
 النَّحو اآليت:  ىلع هاوما اشتقَّ منها، أسوق «مهمل»ة للفظ غوية معاين خمتلفة وعديدةاللُّ 

ء، إ اهلاء وامليم واللم: أصل - ْلت  الّش   . ذا خلَّيت بينه وبني نفسهواحد. أمْهَ
ل  وهَتِْمل   : مَهَلت عينه، بالتَّسكني: مصدر قولكاهلَْمل   - ًل هَتْم  ، أي: ا، ومَهَلنً  مَهْ
ًل ، يقالفاضت  .ها: داَم مطر  ا واَّنملتومَهَلنً  : مَهََلت السامء  مَهْ

فش، إال أنَّ النََّفَش ال التي ترعى بل راٍع، مثل النَّ  : اإلبل، بالتَّحريكاهلََمل   -
َّ ا وَّنارً ليًل  ، واهلََمل  يكونإاِل ليًل  يكون ٌل وهاملٌة ومه  ، ، ويقال إِبٌِل مَهَ اٌل وهوامل 

ًل  : النَّاقةت ملبل راٍع، واسته اوَّنارً  سدًى، إذا أرسلتها ترعى ليًل  :أي ؛وتركتها مَهَ
اعية  التي مهلت ترعى بنفس، واأ مْهَِلْت، واهلََمل  ال يكون يف الغنم : الرَّ ولة   ها.هلَم 

: املال ال مانع - : املاء الَّذي ال مانع لهواهلَ ، لـه واهلََمل   .َمل 
َل األمر: مل حي -  .كمه وتركه ومل يستعملهوأمْهَ
 .ف املستعملِ م املهمل، وهو خلكلال: تركه ومل يستعمله، ومنه وأمهله إمهااًل  -
 فهم.ال ي   وأمهَل الرجل أي: دمدم بكلم  -
د  من براجد األ - ج  ْ : الرب  من  اخلَِلق عراب؛ الكساء الغليظ، والبيتواهِلْمل 

عر، والثَّوب املرقع  . (1)أي: َخِلق ٌل ، وكذلك ِكساٌء مِهْ الشَّ
 أنَّ املهمل: «الفروق يف اللُّغة»ه ابيف كت (ـه395)ت: أبو اهللل العسكريُّ  وذكر -

ما وضع  واملستعملوهو ال معنى له يف اللُّغة الَّتي هو مهمل فيها،  خلف املستعمل
 .(2)كان أو مع غريه الفائدة مفردً 

                                  
، ابن سيده (، املحكم6/50ابن فارس ) س اللغة،(، مقايي5/1854ينظر: الصحـاح، اجلوهري ) (1)

بيدي(، تاج العر4/328-329)  (.665-5/664(، متن اللغة، أمحد رضا )164-31/161) وس، الزَّ
 (.71ري )ص الفروق يف اللغة، أبو هلل العسك (2)
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ركّشُّ  - ، هالذي ال معنى ل أنَّ املهمل :«الربهان»يف  هـ(794)ت: وذكر الزَّ
 .(1)عملستامل وهو ضدُّ  ،واملهمل ما مل تضعه العرب

اإلمهال: أمهله: خىل بينه : «الكليات»يف  (ـه1094)ت: الكفويُّ  وذكر أبو البقاء -
املوضوع ال  وهو مقابل ،وبني نفسه، أو تركه ومل يستعمله، وقال: املهمل ما مل يوضع

 .(2)املستعمل
 :أما املحدثون فذكروا أنَّ 

َل «أمهل» امل ْهَمَل: اسم مفعول من -  .(3)هتركه ومل يستعمل ء:ّشَّ ال، وَأمْهَ
ء إذا تركه ومل الّشَّ  امليم األوىل وفتح الثَّانية اسم مفعول من أمهل : بضمامل ْهَمَل  -

 . (4)عبأ له، واملهمل املرتوك الَّذي ال ي  يستعمله
علامء  أمجع ما هو أو ،مقلوبات أو دموا من العرب يستعمله مل ما كل  : امل ْهَمَل  -
 .(5) تستعمل  مل العرب وأنَّ  هالإمه عىل العربيَّة

ء: مل يستعمله عم وَأمهل -  .(6)اأو سهوً  ادً الّشَّ
 ، وهو كذلك: وصف للفظ غري(7)املستعمل : املرتوك وغرييف الكلم مل ْهَمَل ا -

 .(8)مستعمل؛ وذلك كلفظ )ديز( مقلوب زيد
م تعريف أو عىل قوا أو مل يتفعلامء اللغة والباحثني مل جيمعوا نلحظ أنَّ  مم ا تقدَّ

                                  
 .(3/73)الربهان يف علوم القرآن، الزركّش  (1)
 (.7105، 211ص)أبو البقاء الكفوي  ،الكليات (2)
 (.439، جورج مرتي عبد املسيح/ هاين جورج تابري )ص «معجم مصطلحات النحو العريب»اخلليل ( 3)
 .(437معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعة جي )ص  (4)
 القرى أم جامعة ، عبد اهلل املسميل، جملة«نظام التقليبات يف املعاجم العربية»اه بعنوان ملخص رسالة دكتور (5)

 (.990هـ، )ص1424 الثانية مجادي ،27 ع ،15 ج وآداهبا، العربية واللغة عةالرشي لعلوم
 (.9/215موسوعة علوم اللغة العربية، إميل بديع يعقوب  ) (6)

(، موسوعة علوم 2/1214إميل بديع يعقوب )/األدب، ميشال عايصينظر: املعجم املفصل يف اللغة و (7)
 (.9/215)اللغة العربية، إميل بديع يعقوب 

 (.236معجم املصطلحات النحوية والّصفية، حممد سمري اللبدي )ص  (8)
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؛ فمن نظر الذين اعتمدوه أو االعتبار ويعود ذلك إىل املنطلق ،واحد للمهمل حتديد
: إليه من حيث الوضع عرَّ  ه  عدم االستعامل أو الوضع؛ أي أنه غري موجود يف فه بأنَّ

 لغة العرب، مل تضعه ومل تنطق به. 
أنَّه  كان  :؛ أيستعاملهِرَك ا: ما ت  فه بأنَّه  ومن نظر إليه من حيث االستعامل فحسب عرَّ 

 لسبب ما. استعامله كفرت   يف هلجة ما ثم تعاقبت األزمان معينة يف حقبة زمنيَّة اموجودً 
. وهذا التعريف هعنى قال: هو الَّذي ال معنى لومن نظر إىل املهمل من حيث امل

 ن سبب تركيكورك استعامله ربام يمكن أن يندرج ضمن التعريف الثاين فالذي ت  
 عدم وجود معنى له.  استعامله

مَ واستنادً  أشمل وأمجع مفاده أنَّ  يمكننا أن نخرج بتعريف وحتديد ا إىل ما تقدَّ
تنطق يطلق عىل نوعني من األلفاظ؛ األوىل: الَّتي مل تضعها العرب ومل  ل وصفاملهم

 لسبب ما. جرت بعد أن كانت موجودةرك استعامهلا وه  ، والثَّانية: ما ت  به أصًل 
 :اين: املصطلحات الَّيت تشرتك مع املهمل يف املفهوم والدَّاللةاملطلب الث
ةيدخل معه  إنَّ املهمل من أبرزها وأكثرها  يف عموم املفهوم مصطلحات عدَّ

 ما يأيت: اشيوعً 
 .(1)املرتوك: بفتح فسكون: املهمل : املرتوك:واًل أ

  .(2(ثمَّ ت ِرَك واست عِمَل غريه اللُّغات من ما كان قدياًم  :: املرتوكملزهرجاء يف ا
ك؛ تر : املهجور:ااثنيً  يقال: كلم ه، ك ما يلزمك تعاهداملرتوك. واهلجر: الرتَّ

 .(3)االستعامل مهجور وحّشٌّ مرتوك
ام وصفان يندرجان ضمن  نلحظ أن املرتوك واملهجور  يصدق عليهام قولنا بأَّنَّ

 لسبب ما. استعامله جررك أو ه  أوصاف املهمل الَّذي ت  
                                  

 (.372معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعة جي )ص ( 1)
 (.1/421املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي ) (2)
(، املعجم الوسيط، جممع اللغة 365ا، سعدي أبو جيب )ص واصطلًح  ينظر: القاموس الفقهي لغةً ( 3)

 (.973-972ربية بالقاهرة، مادة )هجر( )ص الع
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اء أصل صحيح)نكر( ال ا: املنكر:اثلثً  املعرفة يدلُّ عىل خلف  نُّون والكاف والرَّ
ء وأنكره رَ وَنكِ  ،لبالَّتي يسكن إليها الق . (1)هومل يعرتف به لسان ،قلبه همل يقبل الّشَّ

يوطيُّ  .(2)هء وَأنكرته ِضد  عرفتالّشَّ  وَنِكرت عيف»: وقال السُّ ن انحطَّ ع ما :الضَّ
أنكره بعض َأئمة اللغة  بحيث استعاماًل  وأقلُّ  ،منه رجة الفصيح، وامل نَْكر َأضعفد

 .(3)«فهومل يعر
يوطيُّ فاللَّفظ املنكر هو ضد اللَّفظ  املتقدمة بناء عىل املعاين اللغوية وما ذكره السُّ

 بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ومل يعرفوه. -املعروف-املستعمل 
ه  وصفاملتق التَّحديدعىل ر  بناًء واملنك  م نستطيع القول بأنَّ للَّفظ املهمل، فمن  د 

سامعهم به، فهو يلتقي مع  ل هاهنا إنكار العلامء له، وعدمأوصاف اللَّفظ املهم
  غة ومل يعرفوه. أئمة اللُّ  همل يف عدم الوضع لذلك أنكره بعضامل

ِجر وتلشى ان مستعمًل اء  فعل كي قصد به: فنالفعل  املامت   ا: املمات:رابعً  ، ثمَّ ه 
اث  نا عليه  بقاء  بعض اشتقاقاته مستعملة يف اللُّغة احلي ة، أو يف الرت  من االستعامل، دلَّ

 .(4)اللُّغوي
فه عبد الرزاق ا - اعدي بأنَّه: وعرَّ من ألفاظ اللُّغة، ثمَّ أ ميت  ما كان مستعمًل »لص 

 ، ر اللُّغوي   .(5)«اله، فاستغنت عنه اللغة متامً عن استعام أو الن هيباهلجر، أو التطوُّ
م وهي بني املهمل وهذه املصطلحات  اا وجلي  ا واضحً تقاربً  أنَّ هناك نلحظ مما تقدَّ

املامت؛ فهي تكاد تكون من باب الرتادف، أو من باب واملنكر، واملهجور، و املرتوك،
اللة عىل  واملامت مل؛ فاملهمل واملرتوك واملهجوراألوصاف للفِظ امله تشرتك يف الدَّ

                                  
 (.5/383مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
بن عمر بن  (، هتذيب كتاب األفعال أليب بكر حممد3/125انظر: كتاب األفعال، ابن احلداد الرسقسطي ) (2)

 (.3/89)عبد العزيز املعروف بابن القوطية، ابن القطاع 
 (.1/214، السيوطي )املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( 3)
وابدة )سيف الدين راسة يف معجم اجلمهرة البن دريد، د :الفعل امل اَمت (4) د أمني الر   .(2ص الفقراء، حممَّ
 .(356ص) الصاعديعبد الرزاق  ،يف العربي ةموت األلفاظ  )5(
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ا رك استعامله لسبب ما، فهذه املصطلحات تكاد تكون أوصافً  ثم ت  ما كان مستعمًل 
ا للمهمل، أما املنكر فيتلقي مع املهمل يف شقها الثَّاين وهو الَّذي مل تقله العرب ونعوتً 

 ومل تضعه بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ومل يعرفوه. 

 ين وفوارقتباوجود بني هذه املصطلحات ال ينفي ادف والرتَّ  بارإنَّ هذا التَّق

 اا، فهنالك أيًض ا واضحً ا وترادفً ، بل كام أنَّ هنالك تقاربً دقيقة بني هذه املصطلحات

يف مدى التَّقارب والتَّباين بني  يف التفصيل  تعن هذه الدراسةفوارق جلية بينها، ومل

ينّصف البحث عن  ، وحتى الاالختصار هذه املصطلحات وبني املهمل؛ رغبًة يف

موضوعه، ولوجود أكثر من دراسة تناولت التَّوافق واالختلف بني هذه 

 .(1)املصطلحات

 خالصة القول: 
 تضعها الَّتي مل :يطلق عىل نوعني من األلفاظ؛ األوىل مصطلح املهمل وصف

انت بعد أن ك جرترك استعامهلا وه  ، والثَّانية: ما ت  العرب، ومل تنطق به أصًل 

رك ة لسبب ما، وهو مصطلح عام أو وصف عام يشمل املرتوك الَّذي ت  موجود

جر استعامله، واملنكر الَّذي أنكره أئمة اللغة لعدم ثبوت استعامله، واملهجور الَّذي ه  

ميت استعامله، فكل مرتوك أو مهجور أو منكر أو ممات يمكن نقله، واملامت الذي أ  

بني دقيقة  ا بأن هنالك فروقً كس، علاًم وليس الع لنا مهمل،وم قوأن يدخل حتت عم

، ال حاجة لبسطها يف هذه اوالباحثون حديثً  ،قدياًم  هذه املصطلحات ذكرها العلامء

راسة لوجود دراسات فصَّ   لت القول فيها .الد 

                                  
(، موت 176-170انظر: املول د دراسة يف نمو وتطور اللغة العربية بعد اإلسلم، حلمي خليل )ص (1)

اعدي )ص -14العبيدان )ص ىموس(، املامت يف اللغة، 361-356األلفاظ يف العربي ة، عبد الرزاق الص 

وابـين الفقراء، م، سيف الددراسة يف معجم اجلمهرة البن دريد: (، الفعل امل اَمت17 د أمني الر  دة ــحمَّ

 .(4-2ص )
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عر   :املطلب الثَّالث: املهمل يف الش ِّ
ة ذكر عر عدَّ عر أنَّ فريعات منها تقسيامت وت للش  وجهني: مستعمل   عىلأيتي الش 

ن نظمه، وتساوت أوزانه، ا خفَّ عىل الل سان، وحس  منه: م ومهمل؛ فاملستعمل

صغت اآلذان إىل سامعه، ، وأرسعت القلوب إىل حفظه، وأنشيده ، ولذَّ ب لفظهوعذ  

لصاحبه وحّش الكلم، وال ركيك اللَّغات، وال ب ومل يتتبع بيت ال عيد املعاين، وكان أوَّ

د وال تكلُّف، وصدر عىل آخرهمنه يدلُّ  ، وال تلكؤ وال ه عىل سائره، ومل يكن فيه تعقُّ

 .(1)املهمل فام كان هبذه الصفة فهو املستعمل، وما كان بخلفها فهو تعجرف؛

د إنَّام هو تعداد عر املستعمل، ونقيض هذه األوصاف  إنَّ هذا الرسَّ ألوصاف الش 

عر املهمل، فامل ح نظمه، واختلت  الل سان، وقب  عر ما ثقل عىلهمل من الش  هو الش 

اآلذان من االستامع له، وهو ورفضه، ونفرت أوزانه، وأرسعت القلوب إىل إنكاره 

ما تتبع فيه صاحبه وحّش الكلم، وركيك اللُّغات، وبعيد املعاين، وهو ما  اأيًض 

 ل. فة فهو املهمكان هبذه الص  والتعجرف؛ فام  عىل التعقيد والتكلُّف والتَّلكؤاحتوى 

عرأيًض  املهمل وقد استخدم مصطلح  عىل العاطل أو البيت ليدل ا يف حقل الش 

عر العاطل، ويقصدالعاط من النَّْقِط، حيث أ ِخَذ هذا  كلامته خالية ما كانت« به: ل أو الش 

يعاحلريري  ، ومنه قول(2)«؛ أي: خلوها من احل يل«عطل املرأة»املصطلح  من    (:من )الرسَّ

د  َح ـواهلل م ْؤد  وٌد رداْح ـمْ ـََراد  احلـوال م       و الط ل    ـْس ـا السُّ  (3)ِد ر 

جزومنه أيًض   : (ا قول ناصيف اليازجي من )الرَّ

ـ حاَل الس           احلمد  هللِ الصمْد   روِر والكمدْ ـ

 (4)دْ ــال اهلل  موالك األح           اهلل  ال إِلَه اْلــــــــ  
                                  

 (.102احلور العني، احلمريي )ص  (1)
 (.112 -6/111اللغة العربية، يعقوب )موسوعة علوم  (2)
 (.112 -6/111غة العربية، يعقوب  )(، موسوعة علوم الل5/218)ينظر: رشح مقامات احلريري، الرشيّش  (3)
 (.112 -6/111)يعقوب موسوعة علوم اللغة العربية،  (4)
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 : الرابع: املهمل من احلروف املطلب
ِكَر للمهمل من احلروف ْكل، والتَّحديد حتديدان؛ ذ   التحديد األول باعتبار الشَّ

 العمل: الثَّاين باعتبار 

ل: املهمل غري املعجم أو  م أيقصد به نقيض املعجاحلروف ي  من  التَّحديد األوَّ

ط حديد يشمل احلروف ذا التَّ وه، (1)احلرف الذي ليس له نقط يف األصلأو  غري امل نَقَّ

  ./  و  ـع  /  ك  /  ل  /  م  /  هط  /    /ة: أ  / ح  / د  / ر  /  س /  ص التالي اهلجائيَّة

ا التَّحديد نوع نوعان:  رف العامل ومقابله؛ فاحلروفاحل اين: فاملهمل قسيمالثَّ  أمَّ

ر، وحروف اجلف ؛ ألنه يعمل اجلر، أو النصب، أو اجلزم، كحرو«العامل»يسمى 

، أو اا، أو جر  ا، أو نصبً ثر فيام دخل عليه رفعً أو هو ما أ  ، النصب، وحروف اجلزم

العاطل  اهو أيًض ؛ ألنه ال يعمل شيًئا مما سبق، و«لاملهم»سمى: ونوع آخر ي  ، اجزمً 

مثل بعض أدوات االستفهام واجلواب، ومنها:  ،عن العمل الَّذي ال يعمل فيام بعده

 .(2)ومثل: التنوين ني وسوفوالس   وقد ،ال -نعم  -هل 

 البالغي ِّني: املطلب اخلامس: املهمل عند
  ووقوع املهمل من هذه اللُّغة، يف األكثر »: (ـه466)ت: قال ابن  سنان اخلفاجيُّ 

من التَّقارب يف احلروف، فل يكاد  لرضبمن اط راح األبنية الَّتي يصعب النُّطق هبا 

ثة أحرف من جنس واحد يف كلمة واحدة؛ حلزونة ذلك ثلب جييء  يف كلم العر

فصل يقع  عىل ألسنتهم، وثقله... وحروف احللق خاصة ممَّا قلَّ تأليفهم هلا من غري

ا القاف والكاف واجليم فلم  اا للخفة وجتنبً بينهام، كل ذلك اعتامدً  للثقل يف النطق. فأمَّ

، وال قك، وال كج، وال جك ق،ج مل يأت عنهم قج، وال تتجاور يف كلمهم ألبتة؛

إن الكلفة يف تأليف املتجاور » :اويقول أيًض  ... «ذكرناه مما اوال كق، وكل ذلك فرارً 

                                  
(، موسوعة 437عة جي )صمعجم لغة الفقهاء، قل(، 1/91الصفدي )نّصة الثائر عىل املثل السائر، ينظر:  (1)

 (.2/1214يعقوب )/عايص(، املعجم املفصل يف اللغة واألدب، 9/215علوم اللغة العربية، يعقوب )
 (.236صاللبدي )وية والّصفية، (، معجم املصطلحات النح1/67، املرادي )اجلنى الداين (2)
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ظاهرة، جيدها اإلنسان من نفسه حال التَّلفُّظ، ومن احلروف الَّتي مل يرتكَّب يف 

اي، ليس يف كلم العرب مث ني والزَّ اد والس   سص،ل: كلمهم بعضها مع بعض، الصَّ

 . (1)«وال صس، وال سز، وال زس، وال زص، وال صز
ِجدَ  هأو استقبحت الفظً  استحسنت فإذا«: (ـه637األثري )ت:وقال ابن   تستحسنه ما و 

 . (2)»املخارج متقارب تستقبحه املخارج، وما متباعد
 أخيه من قريب املخرج اللَّفظ كان ومهام« :(ـه737)ت:بيُّ وقال ابن  األثري احلل

يف أماكنها،  مستقرة غري قلقة، مكدودة تكون خمارجها لقرب األلفاظ إذ ،ايحً بق نكا
 الثَّاء، كل مع الظَّاء وال احلاء، مع وال الغني، مع العني العرب كلم يف يوجد مل وهلذا

 .(3)»خمارج احلروف لقرب عنه ذلك عدلوا
حللبي  يدخل يف  اثريإنَّ ما ذكره كلٌّ من ابن سنان اخلفاجي  وابن األثري وابن األ

 همل عندامل إلمهال، وبناء عىل ما ذكر نستطيع تعريفباب التَّعليل وبيان أسباب ا
ه  األلفاظ الَّتي ن    سجت من حروف متقاربة أو متجاورة يف املخارج.البلغي ني: بأنَّ

 :املطلب السَّادس: املهمل يف الصَّرف
، أبنية فالثُّلثي عرشة ؛ومخايس ورباعيثي ثلثلثة:  ينُّ أنَّ أبنية األسامءامليدا ذكر
 للفاء ثلثَة أحوال، وهي: الفتحة والضمةيف احلقيقة اثنا عرش بناًء، وذلك أن   وهي

كون، فهذه ثلثة يف  ةوالكرسة، وللعني أربع مة والكرسة والسُّ أحوال: الفتحة والضَّ
 األربعة األوجه يف ا يففهفنبدأ بالفاء املفتوحة فنّص  ؛ اثني عرش بناءً  أربعة فيكون
ٌل، َفِعٌل، َفْعٌل، فهذه أربعٌة، ونضمُّ العني، فيخرج ف ها يف األربعة : َفَعٌل، َفع   الفاَء ونّص 

ع  األوجه، فيخرج : ٌل، ف ِعٌل، ف ْعٌل، فهذه أربعة أخرى، ونكرس الفاء فيخرج: ف َعٌل، ف 
ٌل، فِِعٌل، فِْعٌل. فهذه اثن ، نَّ املستعمل عرشة، والباقي مهمل أإال ا عرش بناًء،فَِعٌل، فِع 

                                  
 (.54-53الفصاحة، اخلفاجي )ص رس  ( 1)
 (.1/159األثري ) الشاع، ابنو الكاتب أدب يف السائر املثل( 2)
 (.35صاحللبي ) األثري الكنز، ابن جوهر (3)
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ٌل  ِعٌل وفِع   .(1)ومها ف 
َف اللبدي يف معجمه املهمل يف الّصف  ه  وقد عرَّ  من أوزان وصٌف لوزنني :بأنَّ

ِئلاالسم الثُّلثي املجرد ٌل نحو: ِحب ك، وف ِعٌل نحو: د    . (2)؛ ومها: فِع 
ه  ليس يف  ذكرقد وقد اختلف العلامء يف إثبات وجود هذين الوزنني ف سيبويِه أنَّ

ٌل( فات )ف ِعٌل( وال يكون إال يف الفعل، وليس يف الكلم )فِع  ، وقد (3)األسامء والص 
دبرأي سيبويه هذا كثيـر من العلامء والنُّحاة  أخذ وابن جن ْي وابن عصفور وابن  كاملرب 

 .(4)احلاجب وغريهم

ا ابن  مالك فقد ذكر أنَّ وزن فِع ل أمه ، فقال:ووزل، أمَّ  ن ف ِعل يقلُّ

ِعلـصـلق      لُّ   ـقِ ـَل والعكس  يَ تمِ ـٌل أ هْ ـع  ـَوفِ   (5)دهم ختصيص فِْعٍل بِف 

أو  ،طق ضمة وكرسة أْن تتواىل يف النُّ ثبت أنَّ اللُّغة تستثقل دائاًم اللُّغويُّ ي والواقع

بب يف ذلك واضح من النَّاحية العضوية؛ ألنَّ الكرس أضيق  ة هيكرسة وضمة، والسَّ

مً  مةاحلركات، وأكثرها تقدُّ طق ، والنَّااأضيق احلركات، وأكثرها تراجعً  ا، والضَّ

عة العادية يصعب عليه أْن ينقل لسانه من وضع معني إىل نقيضه متامً  ا، مع التزام الرسُّ

عوبة، لذلك يف األداء  . (6)يف ذين الوزنني جتنَّب العريبُّ هذه الصُّ

فيَّةتقدَّ  وبناًء عىل ما        راسة الّصَّ به أنَّ هذين  يقصد م فإنَّ املهمل يف حقل الد 

ام من األوزان  ف ِعل( و)فِع ل( قليل االستعامل بل نادران فضًل البناءين ) عىل أَّنَّ

ة العلامء فاملختلَ  وا بوجود هذين  يف إثباهتا عند أئمة اللُّغة، فعامَّ والنَّحاة مل يِقرُّ

 فات.الص  الوزنني يف األسامء و
                                  

 (.6-5نزهة الطرف يف علم الّصف، امليداين )ص (1)
 (.236 اللبدي )ص معجم املصطلحات النحوية والّصفية، حممد سمري( 2)
 (.4/244الكتاب، سيبويه ) (3)
 (.107-102، امليداين )ص انظر تفصيل املسألة يف: نزهة الطرف يف علم الّصف (4)
 (.584)ص ح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك(، رش2/487) رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالكينظر:  (5)
 (.54-53، عبد الصبور شاهني )ص ة يف الّصف العريبرؤية جديد: املنهج الصويت للبنية العربية (6)
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  :نَّحويف ال املطلب السَّابع: املهمل
للباب  اأكثر من باب واختلف مفهومه تبعً  يف ذكر النُّحاة مصطلح املهمل      

ةالَّذي ور  الَّتي ذكر فيها مصطلح املهمل ما يأيت: د فيه، ومن األبواب النَّْحويَّ

كروا هذا ذين ذيقصد باملهمل عند النُّحاة الَّ  ابب الكالم وأقسامه: :أواًل 

املصطلح يف باب الكلم وأقسامه: اللَّفظ الَّذي ال حيمل فائدة، والَّذي ال يدلُّ عىل 

. وهبذا احلد  خيرج املهمل من أقسام الكلم (1)معنى؛ ومثاله: )ديز( مقلوب زيد

ا  ة احلديث عن قسمي اللَّفظ؛ فاللفظ إمَّ الشرتاطهم أن يفيد، ولكنَّه  ذكر هاهنا لتتمَّ

ا مهمل وهو ما مل يفد ومل حيمل معنىتعمل مس  ا.م وهو ما أفاد، وإمَّ

يف باب التَّنازع ويقصد به: العامل أو  «املهمل»ذكر لفظ  :ا: ابب التَّنازعاثنيً 

هو العامل  البّصي نيأو مل يعمل يف االسم الظَّاهر، واملهمل عند  الفعل الَّذي مل يسلَّط

ل، وعند الكوفي ني هو  ى من ا الَّذي مل يعملفلثَّاين، ل ااملعااألوَّ لعوامل املتنازعة يسمَّ

   . قال ابن مالك:   مهمًل 

 (2)تنازعاه  والتزْم ما التزما       اعمل املهمَل يف ضمرِي ما    و
بله( مصدر مرتوك (أنَّ ذكر مصطفى الغلييني  ا: ابب املفعول املطلق:اثلثً 

(، مل أو بفعل من معناه تقديره )أتركامله الفعل، وهو منصوب عىل املصدرية بفعله
عاءوذكر ك هلا يف االستعامل، وهي: اقد أ مهلت أفع مصادر ذلك أنَّه مما ي ستعَمل للدُّ

. وهي منصوبٌة بفعلها امل هَمل، أو بفعل من معناها ، وَويَسه  ، وَوحْيَه  ، ووَيَبه  ، (3)ويَله 

                                  
(، رشح ابن عقيل عىل 1/15) الذهب ابن هشام(، رشح شذور 1/20) ينظر: رشح الريض عىل الكافية (1)

 (.42-41العريب، حلمي خليل )ص  املعجمي الرتاث لدراسة (، مقدمة1/19ألفية ابن مالك )
حاشية (، 185)ص  ح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك(، رش2/644)ينظر: رشح الكافية الشافية، ابن مالك  (2)

 ابن هشامأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،  (،2/149) مالكرشح األشموين عىل ألفية ابن الصبان عىل 
(، توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن 497-1/496رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك )(، 2/180)

 (.236معجم املصطلحات النحوية والّصفية، اللبدي )ص  (،2/636ي )مالك، املراد
 (.39-3/38يني )جامع الدروس العربية، مصطفى الغل (3)
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 .يف هذا الباب ق به العرب تنطالَّذي مل يستعمل أو ملالفعل ويقصد باملهمل هنا 
املهمل أو اإلمهال هنا يقصد به:  ا: ابب األدوات واألفعال الَّيت مل تعمل:رابعً 

 ،أو هو كلُّ ما من شأنه أْن يعمل فيام بعده العاطل عن العمل، أو املكفوف عنه،
]احلجرات:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ﴿( يف قوله تعاىل: لعلٍة، نحو: )إنَّ  ولكن مل يعمل

( لدخول )ما  مل[، حيث  10 قولك:  )طال( يف عليها، ونحو الفعل ( الكافَّةتعمل )إنَّ
 .(1)عليه دخول )ما( الكافَّةل طاملا زرتك، حيث  مل يعمل، فلم يأخذ فاعًل 

  :مهايلُّ أو اإلمهايلُّ املطلب الثَّامن: الشََّبُه اإل
به وهذا مصطلح غريب ونادر، فمن أنواع به  اإل الشَّ ن يكون االسم وهو أمهايلُّ الشَّ

)لو( يف كوَّنا غري عامل فيام بعده، وغري معمول ملا للحرف املهمل كـ)بل( و امشبهً 

ور ، ومثلوا له(2)قبله فواتح القرآنية نحو: ص / ق / أمل، وقد أشبهت  بفواتح السُّ

ور احلروف املهملة قبل  امطلقً  معمولة، واملراد األسامءا ال عاملة وال كوَّنيف  السُّ

ا م كيبالرتَّ  ا ال عاملة وال معمولة. وذهب يف كوَّن بنيٌَّة لشبهها باحلروف املهملةفإَّنَّ

ا معربة حكام ، لذلك (3)بعضهم إىل أَّنا موقوفة أي ال معربة وال مبنية، وبعضهم إىل أَّنَّ

به أطلقوا عليها مصطلح ا غريا الشَّ  فيام بعدها من ألفاظ، ومل يعمل عاملة إلمهايل؛ ألَّنَّ

ا تقدَّ  فيها ما بـأنَّ هذه  مهملة؛ لذلك ذهب بعض النُّحاةمها من ألفاظ كذلك، وكأَّنَّ

 بينها وبني احلروف املهملة. لعلَّة املشاهبة ألسامء املذكورة مبنيةا

ابق يوضح من معانيه  لنا بعضا ، ويكشف«املهمل»َة يَّ لنا ماه إنَّ العرض السَّ
 واملتخصصون يف كافَّة حقول احثونالتي ذكرها العلامء والب ة، وحدودهاللُّغويَّ 

                                  
يعقوب /عايص(، املعجم املفصل يف اللغة واألدب، 9/215ينظر: موسوعة علوم اللغة العربية، يعقوب ) (1)

 (.236ص (، معجم املصطلحات النحوية والّصفية، اللبدي )2/1214)
 (.170رشح كتاب احلدود يف النحو، الفاكهي )ص  (2)
 (،170(، رشح كتاب احلدود يف النحو، الفاكهي )ص 1/22) ينظر: رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك (3)

اللبدي  معجم املصطلحات النحوية والّصفية،(، 110-1/109) حاشية الصبان عىل رشح األشموين
 (.236)ص
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راسات اللُّغويَّة راسة كام سبق أنَّ لل والبلغيَّة، وقد الد  مهمل دالالٍت توصلت الد 
راسة تسعى  اكثرية وخمتلفة تبعً  وء عىل للحقل الَّذي ينتمي إليه، وهذه الد  لتسليط الضَّ

الَّذين قاموا بجمع  علامء، أي: دراسة املهمل من خلل جهود القضية املهمل يف اللُّغة
ٍة، ولقداللُّغة، وما  م أنَّ مف خلفوه من معاجَم لغويَّ َ مــن خلل التَّحليل املتقدَّ هوم تبنيَّ

 علـــى قضيتني أساسيتني:  املهمل يــدلُّ بشكل واضح
استعامل، إال بعد  به َأنَّ اللَّفظ ال يرتك فمن املسلَّم قضية ترك االستعامل؛ :أواًل 

 يف حقبة زمنية ما، ثمَّ طرأت عىل هذه األلفاظ ظروف كان مستعمًل  هملفظ املفاللَّ 
 منها أو القديمة، واستعملوا بداًل  وعوامل لغوية أدت إىل ترك هذه األلفاظ األصيلة

اللة نفس ألفاظا  ها.       أخرى تدلُّ الدَّ
 م، فعدامل أو عدم الوضع؛ وهي عىل العكس ممَّا سبققضية عدم االستع :ااثنيً 
 ، ومل تنطق به. تضعه العرب عامل يدلُّ عىل أنَّ هذا اللَّفظ ملاالست
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 املبحث الثَّاني: املهمل يف املعاجم العربيَّة
قبل أن نلَج يف إيضاح املهمل يف املعاجم العربيَّة وضوابطه جيدر بالدراسة أن 

هت اجم العربيَّة ت املعجتيب عن تساؤل وإشكال قد يطرح وهو هل مجع كل ما تفوَّ
 به العرب؟. 

عوبة غري املمكن أو من  فمنواإلشكال،  إنَّ هذه التَّساؤل يمث ل قضية بالغة الصُّ
عوبة البالغة املستعملة فقط، أو   عامل أو باحث لغويٍّ أْن حيّص ألفاظ اللُّغةألي   الصُّ

طق به، فام وصلنا مما بتَة، ومل تنأل ربتستخدمه الع أو ذاك مل بت أنَّ هذا اللَّفظأْن يث
عرب ما انتهى إليكم مما قالت ال«، قال أبو عمرو ابن العلء: قالت العرب إال قليل

ه  ولو جاءكم وافرً   .   (1)»جلاءكم علم وشعر كثري اإال أقلُّ
افعيُّ  وقال مة يف الشَّ سالة مقد   وأكثرها امذهبً  األلسنة أوسع العرب لسان« :الر 

ه   ا،ظً ألفا ، غري إنسان علمه بجميع حييط وال نعلمه أنَّ  يشء منه يذهب ال ولكنَّه   نبيٍّ
تها عىل  .(2)»يعرفه من فيها يكون موجوًدا ال حتى عامَّ

. وعلََّق ابن يط به إاِلَّ نبي  بعض الفقهاء: كلم العرب ال حي وقال ابن  فارس: قال
ىض وما بلغنا عن أحد ممن م ،ايحً ن صحَحِريٌّ أن يكو هذا كلمفارس عىل هذا بقوله: و

: هذا أنه ادَّعى حفظ اللُّغة كل ها، فأما الكتاب املنسوب إىل اخلليل وما يف خامتته من قوله
 .(3)ذلك ع وأتقى هلل تعاىل من أن يقولاخلليل أور آخر كلم العرب فقد كان

بيديُّ   الذي جاء عن وأنَّ اعلم أنَّ لغة العرب مل تنته إلينا بكليتها، « :وقال الزَّ
 . (4)»من الكلم ذهب بذهاب أهله االعرب قليل من كثري، وأنَّ كثريً 

ن ومج  ا إىل هذه النُّصوص فمن املسلَّم به إىل أنَّ ما د  واستنادً        ع يف املعاجم و 

                                  
 ( .4/233املحيط، أبو حيان األنـدليس )تفسري البـحر  (1)
 (.1/16) اج العروس، الزبيدي(، ت1/65طي )(، انظر: املزهر، السيو42الرسالة، الشافعي )ص (2)
احبي، ابن فارس )ص (3)  (.1/16(، تاج العروس، الزبيدي )65-1/64، السيوطي )(، املزهر49انظر: الص 
 (.1/17) تاج العروس، الزبيدي (4)
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تي بذل العلامء يف مجعها أزمنة طويلة  ته املجموعة الَّ العربيَّة عىل سعته وضخامة مادَّ
ن  ال يعلم أحد عددها اقالت العرب، بل إنَّ هناك ألفاظً ال يمث ل  كل ما ه إال أنَّ  مل تدوَّ

  .يف املعاجم العربيَّة

، فلقدوبعد: إنَّ  ة يف صناعة املعجم العريب  تكرر   قضية املهمل من القضايا املهمَّ

أمحد بن  يف املعاجم العربيَّة، ويعدُّ اخلليل اكثريً  همل، ونقيضه املستعملامل مصطلح

يف ذلك  قضيَة املهمل يف املعاجم وال غرابة تناولواالفراهيديُّ من أوائل العلامء الَّذين 

ل  بني دفتيه ثروة لغوية ضمَّ  د ألفاظ العربيَّة بمعجم ضخم متخصصمن أفر فهو أوَّ

ويت، يف ترتيبه لأللفا ا؛ معتمدً «معجم العني»يث  وسمه بـح كبرية ظ عىل املنهج الصَّ

، وقد وظَّف اخلليل مصطلح اكام رتبها صوتي   ااحلروف خمرًج  أقىصه بمحيث وس

ة، وما أ  من املواد اللُّ  مهلليشمل ما أ   املهمل يف معجمه مهل من التَّقليبات أو غويَّ

التَّقاليب للامدة اللغويَّة الواحدة، فقد كان يشري حتت باب املادة الواحدة إىل التَّقاليب 

 هملة. ب املاملستعملة، والتَّقالي

ميع حممد أمحد:  يقول عبد إىل هم اخلليل أشاروا  وعىل رأسإِنَّ اللُّغوي ني«السَّ
 . (1)»، وأمكن حّصها، وإِْن اختلف هذا احلّصالوجوه املستعملة واملهملة

اقتفى األزهريُّ يف معجمه ، فقد بعد اخلليل الت املؤلَّفات املعجميَّةومن ثم تو

إىل  التَّقليبات، وأشار تَّبع نظاموا ،ويت  الَّذي ابتكره اخلليلالصَّ  نهجامل «اللُّغة هتذيب»

حاح ل كام فعل اخلليل، وبعد ذلك جاء اجلوهري  قضية املهمل واملستعم وعني  بالص 

 بقضية املهمل كذلك.

 اللُّغوي :  األوَّل: اخلليل وقضية املهمل املطلب
راسة يف قضية      َ بعد البحث والد  ل من أشارامل لقد تبنيَّ  إىل همل أنَّ اخلليل هو أوَّ

 اآلتية:  الَّذي بناه عىل األسس «العني» املهمل اللُّغوي  يف معجمه
                                  

 (.22-21جم العربية دراسة حتليلية، عبد السميع حممد أمحد )صاملعا ( 1)
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عىل  رتيب مادة معجمه اللُّغويَّةيف ت حيث  اعتمد اخلليل هج الصَّويت:املن -1
، فرتَّب األلفاظ حسبأسا فهذه «: ق خمارج احلروف، يقول اخلليلعم س صويتٍّ

: ع ح اوعرشون حرفً  ، وهى تسعةالوالء عىل تي أ ل فت منها العربيَّةالَّ  وفراحل صورة
هـ خ غ،  ق ك،  ج ش ض، ص س ز، ط د ت،  ظ ذ ث، ر ل ن،  ف ب م، فهذه 

، و ا ي ء؛ فهذه تسعة حاح   .(1)»كلم  العرب ا منها أبنيةوعرشون حرفً  احلروف  الص 
لية التي يتألف منها؛ قال اخلليل: األصوهي عدد أحرف املادة  نظام األبنيَّة: -2

، والثُّ : عىل الثُّ كلم العرب مبنيُّ عىل أربعة أصناف» ، والرُّ نائي  ، باعي  لثي  ، واخلاميس 
يف األسامء واألفعال أكثر من مخسة أحرف، فام وجدت زيادة عىل  وليس للعرب بناء

ا زائدة عىل البن  فعليف مخسة أحرف  .(2)«الكلمة وليس من أصلاء، أو اسم؛ فاعلم أَّنَّ
 قضية وتتجىلَّ  ويف هذا األساس تتمحور قليبات:نظام التَّصريفات والتَّ  -3

ة الواحدة أو التَّقليبات إنَّام هي وسيلة املهمل؛ فالتَّّصيفات  إىل من أجل تصنيف املادَّ
 نحو: وجهنيعىل  فتتّصَّ  نائيَّةاعلم أنَّ الكلمة الثُّ »: مهملة ومستعملة، يقول اخلليل

فش، والكلمة الثُّلثيَّ قد ودق، وشد ود ى مسدوسة ة تتّصَّ ، عىل ستَّة أوجه؛ وتسمَّ
باعيَّةوهي نحو: رضب وضرب وبرض وبرض و ف  رضب وربض، والكلمة الرُّ تتّصَّ

 وهي أربعة أحرف ترضب يف وجوه ها، وذلك أنَّ حروفاوعرشين وجهً  عىل أربعة
حيح وهي ستَّةالثُّلثي   يكتب مستعملها  اوعرشين وجهً  ه فتصري أربعةأوج  الصَّ

فها، وذلك نحو: عبقر ..ويلغى مهمل وعرشين  ئةعىل م .، والكلمة اخلامسيَّة تتّصَّ
 باعي  وهي أربعةالرُّ  ا وهي مخسة أحرف ترضب يف وجوهها، وذلك أنَّ حروفوجهً 

نحو:  وهي أقلُّها ويلغى أكثرها يستعمل وعرشون حرفا فتصري مئًة وعرشين وجها
التَّقليبات  م عىل نظام، وقد أطلق بعضه(3)«...سفرجل، سفرلج، سفجرل، سجفرل

                                  
 (.1/58العني، الفراهيدي ) (1)
 (.49-1/48)السابق  املرجع (2)
 (.1/59املرجع السابق )( 3)
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 . (1)هابتغيري مواضع حروف د كلمة من كلمةتولي :؛ أياالشتقاق األكرب
تي نسجإنَّ   ووظائفعليها اخلليل معجمه هلا فوائد مجَّة   هذه األسس الثَّلث الَّ

تيب ا ويتُّ للحروف كشف فيام بعد عن دور القوانني صَّ لقيمة يف بناء املعجم؛ فالرتَّ
وتية وأثرها تيب أن جعل  يف نسج األلفاظ العربيَّة، وقد الصَّ أفاد اخلليل من هذا الرتَّ

يف كتب بعدد احلروف، فجعل لكل  حرف كتاب، كتاب العني ثم كتاب  هممعج
ا نظام األبنيَّة فعىل أساسه صن فت املوادُّ  ،احلاء إلخ... ة  داخل كل  كتاب إىل ال أمَّ لُّغويَّ

 ثنائيٍَّة وثلثيٍَّة ورباعيٍَّة ومخاسيٍَّة. 
ا  تقول نظام التَّّصيفات أو التَّقليبات وهو أوثق هذه األسس بقضية املهمل فأمَّ

الكلامت العربية،  الطريقة استطاع أن حيَّص عدد هبذه إنَّ اخلليل»ديزيزه السقال: 
يَّغ اوأ  .(2)«يف كل  التَّقليبات هملةملن يشري إىل الص 

ما كان يقل بها عىل مجيع  أنَّ اخلليل عندما يتناول كلمةوذكر أمحد خمتار عمر 

ه املستعملة، واألوجه األوج ببيان زميف كثري من األحيان يلت، وكان املمكنة هاأوجه

، وكان ثُّلثـي  الكلامت الثُّنائي  و ل نظام التَّقليبات مـع مجيع، وقد طبََّق اخللياملهملة

و باعي  واخلمـايس  وجد أنَّ  ، ولكنر واملهملينصُّ عىل املستعمِل من هذه الصُّ مع الرُّ

ور املستعملةالعمليََّة طويلٌة، واالحتامالِت كث   بالن سبة للمهملة قليلةفعًل  ريٌة، والصُّ

 . (3)ًل عقفقط ال املمكنة  ؛ لذا اكتفى بالتَّقليبات العمليَّة املستعملةاجدً 
ا  الطَّبيعي  يف هذه التَّقليبات إنَّ من»ويقول  رمضان عبد التواب:  ليست كل ها أَّنَّ

ه املستعمل، ولذمستعملة عند العرب ة فح لك نرى اخلليل هيمُّ سب من تقاليب املادَّ
ال: ع هـ د/ ع د هـ / د هـ ع؛  ، مثل قوله: باب العني واهلاءفينب ه  عليها الواحدة والدَّ

ة،  عنى هذا أنَّ هناك ثلثة تقاليبتعملت، وممس أخرى، غري مستعملة من هذه املادَّ
                                  

 (.92اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، عبد اللطيف الصويف )ص (1)

 (.48-47، ديزيره سقال )ص «جم األلفاظمعا/معاجم املعاين»نشأة املعاجم العربية وتطورها  (2)
 (.146-144أمحد خمتار عمر )ص  ،«مع دراسة لقضية التأثري والتأثر»البحث اللغوي عند العرب  (3)
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 .(1)«تركها اخلليل
ة اللُّغويَّ  وتيَّةنظام التَّقليبات الصَّ  إنَّ   ة الواحدة هيدف اخلليلأو التَّّصيفات للامدَّ

 من وراء استعامله إىل أمرين:
 . صاء مفردات اللُّغة العربيَّةإح -1
ال سيَّام يف بناء  نبيه أو اإلشارة إىل املهمل واملستعمل من كلم العربالتَّ  -2
. الثُّ   نائي  والثُّلثي 

تي سعى إليها اخلليل وقد كان من األهداف  معرفة خصائص -إضافة ملا سبق- الَّ
ويت  للكلمة العربيَّةالبنا األصيل  ، وبنيكي يميز بني املستعمل واملهملل ء الصَّ

خيل ؛ واحد ا يف موضعمقلوباهتو ة، حيث  عوجلت الكلمةالعربيَّ  ن الكلامتم والدَّ
ب، ربع، عرب، عرب، برع، بعر، كل  هذه الكلامت تعالج : رعنجد الكلامت مثًل 

، وعامَّ مل تنطق به، منها فعًل  عامَّ نطقت به العرب بغض  النَّظر واحد حتت عنوان
ه اخلليل فالنَّوع ل سامَّ ه مهمًل ، مستعمًل  األوَّ  .(2)والثَّاين سامَّ

 أو ما قت به العربعىل ما نط كان اخلليل يطلق :ضوابط اإلمهال عند اخلليل
به العرب ومل جيده يف لغتها  ، وعىل الَّذي مل تنطقيف لغتهم املستعمل وجده مستعمًل 

ةاملهمل؛ وعىل هذا األسا ة اللُّغويَّ قليبات لتَّ ويذكر تقليباته، ويقسم ا س كان يذكر املادَّ
إن »: ، قال اخلليل«عكَّ »، ثمَّ «عقَّ »ومهملة، وقد بدأ معجمه بامدة  إىل مستعملة

، وكان املفرتض أْن (3)«العني مع هذه احلروف: الغني واهلاء واحلاء واخلاء مهملت
تتألف من العني يف كلم العرب عىل كلامت  لكنَّه  مل يعثر «عهَّ »، ثمَّ «عحَّ » يبدَأ بامدةِ 

واهلاء؛ فهي مهملة كام ذكر، واملهمل عنده يشمل املهمل من  ء، أو من العنياواحل
ة الواحدة، وسيأيت «عهَّ »، و«عحَّ »املواد كامدَّيت  ، ويشمل املهمل من التَّقليبات للامدَّ

                                  
 (.269فصول يف فقه العربية، رمضان عبد التواب )ص  (1)
 (.118-116، عزة حسني غراب )ص رحلة يف اجلذور، التطور/اهل ِوية: املعاجم العربية (2)
 (.1/61العني، الفراهيدي ) (3)
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 ذكر أمثلة املهمل من التَّقليبات للامدة الواحدة يف مبحث املوازنة.

ة ولـم تكن عملية احلكم ا للُّغويَّة أو بعض مقلوباهتا عنا عىل املادَّ د اخلليل بأَّنَّ

راسة ، بل توصلتمهملة عشوائية وتيَّة الَّتي  الد  وابط الصَّ إىل مجلة من القواعد والضَّ

ا تّصحيً  ذكرها اخلليل ؛ ومن أهم  هذه ا مهملةبأَّنَّ  للحكم عىل الكلمة اا أو تلميحً إمَّ

و القواعد وابط الصَّ  ما يأيت:  العني يف معجم صُّ باملهمل عند اخلليلتتيَّة الَّتي ختوالضَّ
ال تنسج من حروف متَّحدة أو متقاربة يف  نائيَّةالحظ اخلليل أنَّ الكلامت الثُّ  -1

، لذلك مل يعثر عىل كلامت تتألف من العني واحلاء، أو من العني واهلاء، وال املخرج

ة؛ لذلك يبدو أنَّ طقيَّ والنُّ  ةاألمر من النَّاحية العضويَّ  واملشقة يف هذا خيفى اجلهد

 .العرب جتنبت ذلك من باب االستثقال
جيهام إال أْن يشتقَّ من ذلك خمر يف كلمة واحدة لقربال يأتلفان  العني واحلاء -2

 . (1)م: حي عىلتني نحو: حيعل؛ املنحوتة من قوهلبني كلم فعل جيمع
واخلاء مهملت. ء واحلاذكر اخلليل أنَّ العني مع هذه احلروف: الغني واهلاء  -3

يف ذلك ألَّنَّ نَّ  ، والعلَّة(2)يأتلف العني والغني يف يشٍء من كلم العرب : ملاوقال أيًض 

 .من حيز واحد
بة من القاف والكاف ال جيتمعان يف كلمة واحدة، إال أن تكون الكلمة معرَّ  -4

ذلك  يف، والعلة (3) كلم العجم، وكذلك اجليم مع القاف ال يأتلفان إال بفصل الزم

والكاف ال يأتلفان، القاف  قرب خمارجها من بعض، وذكر اخلليل يف موضع آخر أنَّ 

بة، وال تأتلف مع  واجليم ال تأتلف معهام يف يشء من احلروف إال يف أحرف معرَّ

ني إال جوسق ق، ومعلَّ القاف واجليم إال جِ   .(4)الس 
                                  

 (.1/60العني، الفراهيدي )( 1)
 (.61-1/60املرجع السابق ) (2)
 (.5/6جع السابق )املر (3)
 .(5/32املرجع السابق ) (4)
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 . (1)«ال يأتلف مع الغني واجليم إال غوج»قال اخلليل:  -5
بينهام بحرٍف. قال  اد  والكاف  ال تقع  يف األسامء واألفعال إال مفصوالضَّ ال -6
اد فقيل: )ضك( كان تأليفً » :اخلليل فتا فبدئ بالضَّ اد والكاف إذا أل  ا أال ترى أن الضَّ

 بني حرفيه بحرف الزم أو أكثر، من مل حيسن يف أبنية األسامء واألفعال إال مفصواًل 
ح نك والضَّ  .  (2)«وأشباه ذلك ك،ذلك: الضَّ

ادقال اخلليل»للَّيث: قال ا -7 اد : الضَّ من  كلمةا يف معقوم مل تدخل معً  مع الصَّ
، وهي: )صعفض(؛  لبعض حساب اجلملكلمة وضعت مثااًل إال يف  كلم العرب

اد  ها يف احلسابوتفسري اد ستون، والعني سبعون، والفاء ثامنون، والضَّ عىل أنَّ الصَّ
اد ب َحت يف اللَّفظقَ تسعون، فلامَّ  اد  إىل الصَّ لت الضَّ  .(3)«فقيل: )صعفص( حو 

 .(4)وذكر اخلليل أنَّه ليس يف كلم العرب كلمة صدرها )نر( -8
ابقة هناك ضابط آخر نستنتجه من كلم اخلليل يتعلَّق  وابط السَّ وإضافة للضَّ

ف عىل  خلامسيَّةاوالكلمة »قال اخلليل:  بطول الكلمة ال سيَّام الكلامت اخلامسيَّة، تتّصَّ
ابط جييل  لنا خاصية (5)«ا... يستعمل أقله ويلغى أكثرهمئة وعرشين وجهً  ، وهذا الضَّ

 ألنَّ  ؛من خصائص الل سان العريب وهي عدم ميله إىل بناء ألفاظ فيها نوع من الطول
ا متيل إىل اخلفَّ  ة طول هذه األلفاظ جالب للستثقال، والعربيَّة  من خصائصها أَّنَّ

هولة ال احلزونة واالستثقال.  والسُّ
ابط عىل قلة األلفاظ الَّتي يمكن أن تدرج حتته بضابط  بل إنَّ اخلليل قيَّد هذا الضَّ

القة أو  آخر وهو أن جيتمع مع تأليف حروف هذه األلفاظ أحرف من حروف الذَّ
ة، وذلك من باب جتنب احلزونة واالستثقال احلاصلة من طوهلا وا فويَّ يل هبذه ملالشَّ

                                  
 (.4/429) العني، الفراهيدي (1)
 (.1/56) املرجع السابق (2)
 (.11/454(، انظر: هتذيب اللغة، األزهري )7/5) املرجع السابق (3)
 (.1/53العني، الفراهيدي ) (4)
 (.1/59املرجع السابق  ) (5)
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هولة. قال اخلليل:  ة والسُّ فإن وردت عليك كلمة رباعيٌَّة أو »األلفاظ إىل خاصية اخلفَّ
فويَّة وال يكون يف تلك الكلمة من هذه  لق أو الشَّ اٌة من حروف الذَّ مخاسيٌَّة معرَّ

أن تلك الكلمة حمدثة مبتدعة  ذلك، فاعلماحلروف حرف واحد أو اثنان أو فوق 
من كلم العرب كلمة واحدة رباعيَّة أو  العرب ألنَّك لست واجدً امن كلم  ليست

فويَّة واحد أو اثنان أو أكثر لق أو الشَّ  .(1)«مخاسيَّة إال وفيها من حروف الذَّ
َم فقد حاول اخلليل تي نثرها وابط الَّ ، فهذه الض  اتفسري وجود املهمل صوتي   ممَّا تقدَّ

ة قائمة عىل ائتلف احلروف وتنافرها، ها ضوابط صوتيَّ اخلليل يف معجمها جل  
 عىل اللسان نطقها، ن نظمها ويرس  فاحلروف الَّتي تباعدت خمارجها ائتلفت وحس  
دت خمارجها أو تقاربت تنافرت وعرس   وابط  عىل اللسان نظمها، ووالَّتي احتَّ هذه الضَّ

وتيَّة مجعيا ة الَّذي  لالَّتي ذكرها اخلليل تنبع وتعود إىل قانون االستثقا الص  واخِلفَّ
وتيَّة وهو ميلها يف بناء يعكس ملمحً  ا من ملمح اللُّغة العربيَّة من النَّاحية الصَّ

هولة واخل ة وجتنُّب االستثقال واحلزونةالكلامت ونسجها إىل السُّ ك كذل ويتَّضح، فَّ
ويت  ا اأنَّ اخلليل حياول أن جيد نوعً  ذي لَّ من االنسجام يف معجمه بني  األساس الصَّ

 .ااملهمل صوتي   اولة تفسري وجودبنى معجمه عليه وبني حم
 :اين: األزهريُّ وقضيَّة املهملاملطلب الثَّ 

َب ما أدخل يف لمعجمه )هتذيب اللغة هـ(370)ت:ألَّف األزهريُّ  غات ( ليهذ 
: اا عىل ما صحَّ من ذلك سامعً العرب ممَّا ليس فيها معتمدً   أو روايًة. يقول  األزهريُّ

يت«  ا أدخل يف لغات العربَي مهذا )هتذيب اللغة(؛ ألين  قصدت نف كتايب وقد سمَّ
َ من األلفاظ التي أزاهلا األغبياء عن صيغت ها، فهذبت ما عن سنن (2)ها الغتْم  ها، وغريَّ

مجعت يف كتايب من التَّصحيف واخلطأ بقدر علمي، ومل أحرص عىل تطويل الكتاب 

                                  
 (.1/52العني، الفراهيدي ) (1)
تْ  (2) ْجمة يف املنطق، وَرجٌل َأْغَتم  الغ  : ع  ْفِصح شيئاً مة  : ال ي   ، انظر: لسان العرب، ابن منظور، وَغْتِميٌّ

(12/433.) 
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 . (1)»يسنده الثُّقات إىل العرب والغريب الذي مل ،أصله باحلشو الذي مل أعرف
 اكلم العرب إال ما صح يل سامعً  ومل أودع كتايب هذا من«وقال يف موضع آخر: 

إليها معرفتي، عنهم، أو رواية عن ثقة، أو حكاية عن خطٍّ ذي معرفة ثاقبة اقرتنت 
بينت شكي فيها، فوجدهتا البن دريد وابن املظفر يف كتابيهام  االلهمَّ إال حروفً 

 .  (2)»وارتيايب هبا
تيباألزهريُّ  اتبع لقد ة معجمه الرتَّ ويتَّ ذاَته  الَّذي اب يف ترتيب مادَّ تكره الصَّ

، واتَّبع نظام عىل النَّظام اخلليل فصار ويت  ة الواحدة، وقسم قليباتالتَّ  الصَّ  للامدَّ
ا الكتب وأبواب معجمه إىل كتب ة، أمَّ بكتاب العني فاحلاء فاهلاء  أفبد ومواد  مفرسَّ

اب مقسم إىل كت ، وكل  لغني...إىل آخر احلروف املرتَّبة عىل املخارج اخلليليَّةفاخلاء فا
ة  يف حتَّى ينته يف مواد  هذا الباب إىل مباحث يقسم أبواب، وكل  باب ا املادَّ ي، أمَّ

باعيَّ أ التَّهذيب فهي الكلمة الثُّنائيَّة أو الثُّلثيَّة ة أو اخلامسيَّة، وعليها يدور و الرُّ
يف كلم العرب،  عامل ذلك كل هها واستيف مشتقاهتا وصيَّغها وأبنيت البحث، وينظر

. يقول من ذلك يف اللُّغة إىل املهمل واملستعمل اومشريً  ،ا عىل نظام التَّقاليبمعتمدً 
 : سه ورسمه، ف«األزهريُّ م أحد اخلليل فيام أسَّ أيت أن أحكيه روعلمت أنَّه ال يتقدَّ

د فكرك فيه، وتستفيد منه ما بك احلاجة إليه له وتردَّ  . (3)»بعينه لتتأمَّ
سار األزهريُّ عىل َّنج اخلليل فهو يذكر املوادَّ  األزهري ِّ وضوابطه: املهمل عند

ةَ  إال أنَّ الَّذي  ، سواء أكانت مستعملة أو مهملةاملواد   ثمَّ يشري إىل تقاليب ،اللُّغويَّ
ة  اا ثابتً أنَّ األزهريَّ مل يتَّبع منهجً  هتذيب اللُّغة( يلحظ) يبحث يف يف عرض املادَّ

ة ويذكر مقلوباهتا املستعملة واملهملة يف مواضع،  ة اللُّغويَّ ة، فقد كان يذكر املادَّ اللُّغويَّ
 ويف مواضع أخرى يذكر املستعمل فقط.

                                  
 (.1/54هتذيب اللغة، األزهري ) (1)
 (.1/40)املرجع السابق ( 2)
 (.41 /1املرجع السابق ) (3)
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ا بالنَّسبة لضوابط املهمل ، اا تام  يُّ عىل اخلليل اعتامدً رها األزهفلقد اعتمد في ،أمَّ
مة التَّهذيب، بل إنَّ األزهريَّ  اًة إىل اخلليل كام يلحظ ذلك جليً وأوردها معزو يف مقد 

تي ذكرت يف التَّهذيب ما  وابط الَّ مته للتَّهذيب؛ ومن الضَّ مة العني يف مقد  ن مقد  ضمَّ
 يأيت:

 .(1)أصليَّة احلروف، لقرب خمرجيهام العني واحلاء ال يأتلفان يف  كلمة واحدة :أوَّاًل 
 . (2)«من كلم العرب والغني يف يشء مل يأتلف العني: وقال اخلليل»اللَّيث: قال  :ااثنيً 
ليس للعرب بناء يف األسامء واألفعال أكثر من مخسة أحرف، فام وجدت  :ااثلثً 

ا زائدة عىل البناء، ن و: َقَرْعبلنة، حزيادة عىل مخسة أحرف يف فعل أو اسم فاعلم أَّنَّ
 .(3)إنَّام هو َقَرْعبل، ومثل: عنكبوت، إنَّام هو أصله عنكب

فويَّة ليس من :ارابعً  لق والشَّ ى من حروف الذَّ كلم العرب، ذكر  اخلاميسُّ املعرَّ
لق »عن اخلليل قال:  األزهريُّ نقًل  ى من احلروف الذَّ إن ورد عليك مخايسٌّ معرَّ

فويَّة فاعلم أنَّه  ولَّد وليس من صحيح كلم العرب؛ نحو: اخلضْعثج موالشَّ
، فإنَّ اوتأليفهم، فل تقبَلنَّ منه شيئً والكشْعطج وأشباه ذلك، وإن أشبه لفظهم، 

 .(4)«النَّحارير ربام أدخلوا عىل النَّاس ما ليس من كلم العرب إرادة التَّلبيس والتَّعنُّت
باعيُّ املنبسط فإنَّ اجلمهور ا :اخامسً  ى من ألالرُّ بعض حروف كثر منه ال يعرَّ

لق إال كلامت نحوً   .(5)من عرش جئن شواذَّ  االذَّ
ام أطلق احلروف :اسادسً  نتاه؛ ألَّنَّ  .(6)العني والقاف: ال تدخلن عىل بناء إال حسَّ
:  :اسابعً  ى من احلروف »قال األزهريُّ مهام جاء من بناء اسم رباعيٍّ منبسط معر 

                                  
 (.1/55هتذيب اللغة، األزهري ) (1)
 (.1/169املرجع السابق ) (2)
 ( .1/42املرجع السابق ) (3)
 (.1/44املرجع السابق ) (4)
 (.45-1/44املرجع السابق ) (5)
 (.1/45)املرجع السابق  (6)
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ة، ف فويَّ لق والشَّ ال إالذَّ ني والدَّ ى من أحد حريف الطَّلقة أو كليهام، ومن الس  ه  ال يعرَّ نَّ
 .(1)«أو أحدامها

ة اا يف مجيع كلم العرب مخاسي  لست واجدً :ااثمنً   .(2)بناؤه باحلروف املصمتة خاص 
وابط واألس تي تتعلَّق  باملهمل عندوقد ذكر كذلك العبيديُّ مجلة من الضَّ  باب الَّ

، أمج  لها عىل النَّحو اآليت:األزهري 
. ، فيستبعد من الل سانهمل ال تأتلف حروفهامل أنَّ بعض (1  العريب 
يف الل سان  أنَّ بعض احلروف تتآلف يف الكلمة، ويمكن النُّطق هبا بسهولة (2

؛ ولكنَّ العادة جرت عندا  .تتكلَّم به مع ائتلف حروفه هم أاللعريب 
 .رج، وصعوبة جريانه عىل الل سانخهيمل لتقارب حروفه يف امل أنَّ بعضه (3
باعي معظم (4  ألسبابل تعمل، وذلك يعوداملس وأقلُّه ل،واخلاميس مهم الرُّ

 .(3)املتقدمة

تي نسجت من حروف  وابط الَّتي أوردها العبيديُّ أنَّ األلفاظ الَّ يلحظ من الضَّ

ة  يف ذ عوبة متحدة يف املخرج أو متقاربة أمهلت، والعلَّ ا عىل  جرياَّنيفلك املشقة والصُّ

االل سان نسج من حروف متباعدة يف  ا فهو محسن النظم وأكثره استعاماًل أ ، أمَّ

 .اعدة صوتيَّة شائعةاملخرج وهذه ق
م لضوابط اإلمهال يف )هتذيب اللُّغة( يلحظ أمران:  بناء عىل العرض املتقد 

وابط دمها:أح إعادة وتكرار ملا  هي -حتَّى ما أورده العبيديُّ - امجيعً  أنَّ هذه الضَّ
مته أنَّه  ح األزهريُّ كام جاء يف مقد  جاء به معجم العني وملا أشار إليه اخلليل، وقد رصَّ
ه   م خطاه من أجل تأكيد الفائدة وترسيخها، بل يلحظ أنَّ اقتفى أثر اخلليل وترسَّ

مته للتَّهذيب، وذكر ه مة العني يف مقد  ن مقد  ًة إىل ضمَّ وابط معزوَّ اخلليل، ذه الضَّ
                                  

 (.1/45)هتذيب اللغة، األزهري  (1)
 (.1/51املرجع السابق ) (2)
 (.359األزهري واملعجمية العربية، رشيد عبد الرمحن العبيدي )ص  (3)
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عىل فضل اخلليل وسعة علمه كام  ااألمانة العلميَّة، ويدلُّ أيًض ىل وهذا األمر يدلُّ ع
.  أشاد بذلك األزهريُّ

وابط املتعلقة باملهمل الَّتي سيقت يف  هتذيب اللُّغة تنبع من  اثنيهما: جممل الضَّ
ويت، فتقار ادالعامل الصَّ ورب املخارج واحت  سيَّام ود املهمل ال األكرب يف وج ها له الدَّ

باعيُّ واخلاميسُّ باإلضافة إىل تقارب املخارج  ا الرُّ ، أمَّ باعي  يف البناء الثُّلثي  والرُّ
َ ك ادها فيمكن أن يفرسَّ قانوين االستثقال ل اثري من مظاهر اإلمهال فيهام تبعً واحت 

ة.   واالستخفاف أو اخلفَّ
 ث: اجلوهريُّ واملهمل:املطلب الثَّال

ة معجمه نظاَم القافية هـ(393)ت: يُّ اجلوهر اتبع لقد        امعتمدً  يف ترتيِب مادَّ
تيب اهلجائي  للحروف؛ باب احلرف   ااألخري فصل احلرف األول، ومقتًّص عىل الرتَّ

حاحعىل ما صحَّ من ألفاظ  مة الص  أودعت  هذا  قد«: اللغة. قال اجلوهريُّ يف مقد 
ين منزلتها، وجعل تعاىل ف اهللالتي رش من هذه اللُّغةَب ما صحَّ عنِدي الكتا  ِعْلَم الد 
عليه، يف ثامنية  لبمل أ غ ق إليه وهتذيبعىل ترتيب مل أ سبها بمعرفت انيا منوطً والدُّ 

عىل عدد حروف املعجم  وكل باب منها ثامنية وعرشين فصًل ، اوعرشين بابً 
 لعراق روايةصول، بعد حتصيلها بامن األبواب جنس من الف وترتيبها، إال أن هيمل
ذلك العاربة يف ديارهم بالبادية؛ ومل آل يف  العربشافهتي هبا وإتقاَّنا دراية، وم
 .(1)»اوسعً  ن ْصحًا، وال ادَّخرت

حإنَّ اهلدف من تأليف الص   اجلوهريُّ هو مجع ما صحَّ من لغة  حاح كام رصَّ
 يم.بالقرآن الكر فها اهلل؛ اللُّغة الَّتي رشالعرب

ا بإمهالاللُّغة أو أكثر فاَته  نصف«أبادي إىل أنَّ اجلوهريَّ  وقد ذكر الفريوز  ، إمَّ
ة، أو برتك املعاين الغريبة النَّادرةاملا  . (2)»دَّ

                                  
 .(1/33الصحـاح، اجلوهري ) (1)
 (.1/3)القاموس املحيط، الفريوز أبادي  (2)
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ها أو يرتك املعاين الغريبة ويف حقيقة األمر اجلوهريُّ مل يفته نصف اللُّغة أو هيمل
ة اللُّ وايب  الَّذي احك راجع إىل املقياس الصَّ ، وإنَّام ذلجهًل  غة تكم إليه يف إثبات صحَّ

من أقام اجلوهريُّ  سس الَّتي بنى عليها معجمه، وقدمن األ اوجعله أساًس  ًة من الزَّ مدَّ
ة الَّتي جيمعها؛ لذلك عنون معجمه  ة اللُّغويَّة يف املادَّ حَّ ى الص  بني األعراب كان يتحرَّ

حاح؛   نده.أي ما صحَّ من اللُّغة عبالص 
ة الَّذي تبناه اجلوهري يف حَّ كوممَّا ال شكَّ فيه أنَّ معيار الص  به   معجمه ومتسَّ

 ثري من األلفاظ، وهذا كفيلإمهال كمن أسس بناء املعجم أدَّى إىل  اوجعله أساًس 
غيَّب  عنَّا ألفاظا وطبموهت علم ال ن ويةط لغوأنام مسها من اللُّغة، ونتيجة ذلك سوف ي 

رسعددها، وقيمت اللـي   ها يف الدَّ ويت  والدَّ كيبي  الصَّ يف  والرتَّ  .والّصَّ
ْ وضوابطه:  املطلب الرَّابع: املهمل عند ابن  جّن ِّ

ق والتَّفصيل  مسألة املهمل أو اإلمهال بّشء ـ(ه392)ت: عالج ابن جن ْي  لقد من التَّعمُّ
 ألمثلة املوضحة.  ذلك مع إيراد ا ًل ، ومعل  عن أسباب املهمل وضوابطه اكاشفً 

ا إمهال ما أمهل ممَّا حتتمله قسمة رة،  يقول: وأمَّ كيب يف بعض األصول املتصوَّ الرتَّ
اةللستثقا املستعملة، فأكثره مرتوكأو  عىل إثره، فمن  ل، وبقيته ملحقة به، ومقفَّ

، وثْظ، وضْش، ظْث ؛ نحو: سْص، وطْس، وحروفه استعامله لتقارب ذلك ما رفض
، وكذلك فهعنه، واملشقة عىل النَّفس لتكلُّ احلس   لنفور واضح ثديشْض، وهذا ح

وكق، وقك، وكج، وجك، وكذلك حروف احللق: هي من  نحو: قج، وجق،
 . االئتلف أبعد لتقارب خمارجها عن معظم احلروف

، : ثلثيٌّ ورباع األصول ثلثةويرى ابن  جن ْي أنَّ  ها استعاماًل يٌّ ومخايسٌّ ، فأكثر 
؛ وذلك ألنَّه حرف يبتدأ به، وحرف حيشى به، وحرف يوقف اا تركيبً وأعدهل  الثُّلثيُّ
 .(1)عليه

؛ نحو: جعل، جلع، عجل، يُّ كام يقول ابن جن ْي يرتكَّب منه ستَّة أصولوالثُّلث
                                  

 (.55 -1/54اخلصائص، ابن جني ) (1)
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باعيُّ يرتكَّبعلج، جلع، لعج.  ترضب  ؛ وذلك ألنَّكمنه أربعة وعرشون أصًل  والرُّ
اكي  فيكون ذلك أربعة ؛من الثُّلثي  وهي ستَّة ب الَّتي خرجتاألربعة يف الرتَّ

 ، نحو: عقرب، وبرقع، وعرقب، وعبقر،املستعمل منها قليل ،اوعرشين تركيبً 
منه األقل  باعيُّ مع قربه من الثُّلثي  إنَّام استعملالرُّ  ، وإذا كانوالباقي كل ه مهمل

الَّذي هو ِمئنٌَّة من التَّّصيف  الفعل باخلاميس  عىل طوله وتقارصفام ظنُّك  النَّزر،
ل عنه، فلذلك قلَّ اخلاميسُّ أصًل  من نحو: سفرجل.  ا، أال ترى أنَّك ال جتد شيئً والتَّنقُّ

، ث مَّ مل مائًة وعرشين أصًل  قليبه يبلغوال نحو ذلك، مع أنَّ ت ،قالوا فيه: رسفجل
ستكراههم ذوات ا ؛ فدلَّ ذلك عىلفرجل وحدهمن مجيع ذلك إال س يستعمل

هبا  منها، وقبَض الل سان عن النُّطق اإلقلل احلال ا، فأوجبتاخلمسة إلفراط طوهل
َر.  إال فيام قلَّ وَنز 

ا سبب إمهال ،  عند قبح التَّأليف من الثُّلثي  لغري لما أمه أمَّ ابِن جن ْي نحو: ضث 
، وثذ   ، إنَّام هو ألنَّ وثض  ه  ، وذث  باعي حم  حملَّ باعي  من الرُّ ، فأتاه لُّ الرُّ  من اخلاميس 
 .(1)من اجلمود ذلك القدر
بب يف علَّة إمهال ويرجع . يقول: إىل علَّة االستثقال كام تقدم ا أمهلم ابن  جن ْي السَّ

ر إنَّ إمهال ما أمهل ممَّا حتتمله قسمة كيب يف بعض األصول املتصوَّ ة، أو الرتَّ
 .عىل إثره وبقيته ملحقة به، ومقفاةقال، للستث ، فأكثره مرتوكاملستعملة
ول: ، حيث يقاا يف املهمل أيًض االستخفاف دورً  ذلك يرى ابن  جن ْي أنَّ لعلَّةوك

 .(2)االستخفاف إنَّام هو لرضب من رضوب ما أمهل إمهال إنَّ سبب
تي ذكرها ابن جن ْي يعود معظمها  يلحظ إىل علَّة االستثقال، أن ضوابط اإلمهال الَّ
 ل وأسباب صوتيَّة يف معظمها، أمجلها عىل النَّحو اآليت:وهي عل

                                  
 (.63-1/61)اخلصائص، ابن جني  (1)
ا  كتاب اخلصائص البن جني اصطلًح (، األصول النحوية يف67، 1/54) املرجع السابقينظر:  (2)

 (.143، حممد احلجوج )ص واستعاماًل 
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اًل  تقارب احلروف يؤد ي إىل نفور احلس  عنها، واملشقة عىل النَّفس لتكلفه؛ : أوَّ
 فهو ثقيل عىل لسان املتكلم وأذن السامع.

معظم احلروف.  : حروف احللق هي من االئتلف أبعد لتقارب خمارجها عناثانيً 
 .(1)«بل فصل حروف احللق اواعلم أن أقلَّ احلروف تألفً »: يقول ابن جن ْي 

لعلَّة استكراههم ذوات اخلمسة إلفراط طوهلا؛ لذا قلَّ  لَّ أصًل : اخلاميسُّ قاثالثً 
 وقبض الل سان عن النُّطق هبا إال فيام قلَّ ونزر.  

: ارابعً  باعيُّ ف منه أربعة : الرُّ والقليل منها  ؛ أكثرها مهمل،اوعرشين تركيبً يتّصَّ
، والعلَّة يف ذلك لُّ النَّزرمستعمل، فهو مع قربه من الثُّلثي  مل يستعمل منه إال األق

.  طوله وقربه من اخلاميس 
 
 
 

 
 

                                  
 (.2/812)رس صناعة اإلعراب، ابن جني  (1)
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  واألزهريِّ املبحث الثَّالث: املوازنة بني اخلليل
تيب اخلليل بشقيه ريَّ اتَّبع َّنج أنَّ األزهبام السؤال الَّذي قد يطرح       : الرتَّ

ويت  ة ونظام التَّقليبات، هل يمكن أن يكون أضاف شيئً الصَّ ا عىل مستوى املادَّ
ة، ولكن قبل اإلجابة عن هذا التَّساؤل سأعرض من املجلد  نامذج عشوائية اللغويَّ

ل من كل   ذلك: املعجمني ليتسنى لنا اإلجابة بعداألوَّ
 : ابب العني واهلاء والكاف( ) أ
 .(1)هـ ك ع، مستعمل فقط()العني:  -
 .(2)، عهك، مستعملن/ كهع، كعه، هعك، عكه: مهملة()هكع هتذيب اللغة: -

 عهك( وأثبتها األزهريُّ مستعملة.أمهل اخلليل )
 )ب(: ابب العني واهلاء والدَّال

 .(3)د هـ ع، مستعملت( ،ع د هـ ،ع هـ د)العني:  -
 .(4)عده/ هدع/ دهع(عهد/ غة: استعمل من وجوهه: )هتذيب الل -

 أمهل اخلليل )هدع( وأثبتها األزهريُّ مستعملة.
 : ابب العني واهلاء وامليم)ج(

 .(5)(هـ م، ع م هـ، هـ م ع، مستعملت ع)العني:  -
 .(6)(هتذيب اللغة: استعمل منه: )عهم/ عمه/مهع/ مهع -

 لة.مهع( وأثبتها األزهريُّ مستعمأمهل اخلليل )

                                  
 (.1/98العني، الفراهيدي ) (1)
 (.1/137هتذيب اللغة، األزهري ) (2)
 (.1/102العني، الفراهيدي ) (3)
 (.1/135هتذيب اللغة، األزهري ) (4)
 (.1/110العني، الفراهيدي ) (5)
 (.1/149هتذيب اللغة، األزهري ) (6)
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ني: ابب العني والقاف و ()د  الش ِّ
 .(1)ع ش ق، ق ع ش، ق ش ع، ش ق ع، مستعملت فقط()العني:  -
 .(2)(عقش، عشق/ قشع/ قعش/ شقع، مستعملةهتذيب اللغة: ) -
 أمهل اخلليل )عقش( وأثبتها األزهريُّ مستعملة.   

ني:()هـ  : ابب العني والكاف والس ِّ
ع س/ ك س ع/ س ك ع/ ع س ع ك س/ ك ): العني: استعمل من وجوهه -

 .(3)ستعملت(م ك،

 .(4)عكس، سكع، كسع، عسك()هتذيب اللغة: استعمَل من وجوِهِه:  -

، قال اخلليل: الكعس: عظم ال)أثبت اخلليل    لمى، كعس( وأمهلها األزهريُّ سُّ

اء أيًض  ،اجم من األصابععظام الرب اومجعه: ِكعاس، وهو أيًض   . (5)وغريها اومن الشَّ

 ب العني والكاف والزَّاي:: اب)و(
 .(6)(لعني: ) ع ك ز، مستعملا -

 .(7)(: ) زعك، عكزهتذيب اللغة: استعمل من وجوهه -

 زعك( وأثبتها األزهريُّ مستعملة.أمهل اخلليل )
 : ابب العني والكاف والتَّاء:)ز(

 .(8)ك ت ع، مستعملن( /العني: ) ع ت ك -

                                  
 (.1/124العني، الفراهيدي ) (1)
 (.1/171هتذيب اللغة، األزهري ) (2)
 (.1/191العني، الفراهيدي ) (3)
 (.1/297هتذيب اللغة، األزهري ) (4)
 (.1/191العني، الفراهيدي ) (5)
 (.1/193املرجع السابق ) (6)
 (.1/300هتذيب اللغة، األزهري ) (7)
 (.1/195العني، الفراهيدي )  (8)
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 .(1)(هتذيب اللغة: ) عتك، كتع، كعت، مستعملة -
 األزهريُّ مستعملة.كعت( وأثبتها )أمهل اخلليل 

 : ابب العني والكاف والالم:)ح(
 .(2)ع ك ل/ ع ل ك/ ك ل ع/ ل ك ع،  مستعملت()العني:  -
 .  (3)عكل، علك، كلع، كعل، لكع، لعك، مستعملت()هتذيب اللغة:  -

 كعل و لعك( وأثبتهام األزهريُّ مستعملتني.)أمهل اخلليل 
 واجليم والزَّاي: ابب العني )ي(

 .(4)ز، ز ع ج، ج ز ع مستعملت( ع ج)العني:  -
 .(5)(عجز/ عزج/ جزع/ جعز/ زعج، مستعملت)هتذيب اللغة:  -

 وأثبتهام األزهريُّ مستعملتني. (عزج و جعز)أمهل اخلليل 
 : ابب العني واجليم والرَّاء)ك(
 .(6)(ر ج ع، ر ع ج، ع ج ر، ع ر ج، ج ع ر)العني:  -
 .(7)، مستعملت()عرج/عجر/جرع/ جعر/ رجع/ رعجهتذيب اللغة:  -

 جرع( وأثبتها األزهريُّ مستعملة.أمهل اخلليل )
ني والنُّون)ل(   : ابب العني والش ِّ

 .(8)ش ن ع، ن ش ع، ن ع ش، ع ن ش()العني:  -

                                  
 (.1/301هتذيب اللغة، األزهري ) (1)
 .(1/201العني، الفراهيدي )( 2)
 (.1/312هتذيب اللغة، األزهري ) (3)
 (.1/215العني، الفراهيدي  ) (4)
 (.1/340هتذيب اللغة، األزهري )( 5)
 (.1/221العني، الفراهيدي )( 6)
 (.1/553هتذيب اللغة، األزهري ) (7)
 (.1/257العني، الفراهيدي ) (8)
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 .(1)(عشن/ عنش/ شنع/ شعن/ نعش/ نشع، مستعملت)هتذيب اللغة:  -
 زهريُّ مستعملتني.عشن( وأثبتهام األشعن و)أمهل اخلليل 

ني والفاء: ابب ا)م(  لعني والش ِّ
 .(2)ش ع ف، ش ف ع، مستعملن( )العني:  -
 .(3)(مستعملة ،عفش/ عشف/ شفع/ شعف)هتذيب اللغة:  -

 عشف( وأثبتهام األزهريُّ مستعملتني.أمهل اخلليل )عفش و
ني وامليم :()ن  ابب العني والش ِّ
 .(4)ستعملت(ع ش م، ع م ش، ش م ع، م ش ع، م )العني:  -
 .(5)(ش/ شعم/ شمع/ معش/ مشع: مستعملتعمم/هتذيب اللغة: )عش -

 معش( وأثبتهام األزهريُّ مستعملتني.شعم و)أمهل اخلليل 

 ابب العني والضَّاد والالم :()ص 
 .(6)ع ض ل، ع ل ض، ض ل ع، مستعملت()العني:  -

 .(7)(هتذيب اللغة: استعمل من وجوهه )عضل/ علض/ ضلع/ ضعل -

  مستعملة.ل اخلليل )ضعل( وأثبتها األزهريُّ أمه

وبعد هذه املوازنة بني املعجمني، فليست هذه النَّامذج إال عينات عشوائيَّة من 

ل يف كل املعجمني، وقد تبنيَّ للباحث حق  املج ا َأنَّ جمال املقارنة واملوازنة لد األوَّ

قة. ا حيتاج إىل دراسة متخصصةواسع وكبري جد    ومتعم 

                                  
 (.1/431هتذيب اللغة، األزهري ) (1)
 (.1/260العني، الفراهيدي ) (2)
 (.1/436هتذيب اللغة، األزهري ) (3)
 (.1/266العني، الفراهيدي )( 4)
 (.1/448هتذيب اللغة، األزهري ) (5)
 (.1/278العني، الفراهيدي ) (6)
 (.1/744هتذيب اللغة، األزهري ) (7)
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 ها الكثري ممَّا ال يتَّسع املقام لذكره يف هذا البحثابقة وغريامذج السَّ يف النَّ   النَّاظرإنَّ 

ًل  جاء «هتذيب اللُّغة»ثنايا املعجمني يلحظ  أنَّ معجم  ممَّا جاء يف  ملعجم مكم 

، وهذا «غةاللُّ  هتذيب»دت مثبتًة يف جو   أمهلها اخلليل ، فألفاظ لغوية كثرية«العني»

َا مهملة خلليلا عند انقًص  أو اعدُّ عيبً ال ي  األمر  ، فهذه األلفاظ الَّتي ذكرها اخلليل بأَّنَّ

 بأنَّ احلقبة بعد وفاته وعّصه، علاًم  ، وإنَّام استحدثتهربام مل تكن مستعملة يف عّص

منيَّة بني اخلليل واألزهري  تقرب املائة  ال انسبي   طَّويلةال ، وهذه الفرتةةً وتسعني سن الزَّ

ذه األلفاظ الَّتي أمهلها ، أو أنَّ هتعامالت لغويَّة جديدةبدَّ أن يظهر فيها أداءات واس

إنسان باللُّغة أمر يف غاية  صل إليه؛ ألنَّ اد عاء أْن حييطهبا ومل ت اخلليل مل يسمع

عوبة ال  ، حمدودة ستبقى، بل هو أمر مستحيل؛ ألنَّ قدرات اإلنسان مهام بلغت الصُّ

 .  وأداءات لغوية وألفاظ يغيب عنَّا أشياء ومعارفبدَّ أْن 

د د  ويعض   فارس يف مقاييس اللُّغة ذكر أنَّ اخلليل أمهل نَّ ابنهذه النَّتيجة أ ويؤك 

 ، ومن هذه األلفاظ ما يأيت:يف معجمه وهي مستعملة بعض األلفاظ

: األرِش  الن شيط ( وهذا الباب مهمل)أبث -أ  .  (1)عند اخلليل. واألبِث 

ه إذا تلبَّد، َعكَِش شعر :ني؛ أصٌل صحيح ...، يقالالعني والكاف والش   )عكش( -ب

تَعك ش وقد َتعكَّش، ، وقد ؛ يقال ذلك يف النَّبات وقد وشعر م  يقال: نباٌت عكٌِش، إذا التفَّ

من  الباب مل، وقد يِشذُّ عن العاملِ َعكَِش َعَكشاً، ويف كتاب اخلليل أن  هذا البناء مه

ا مهملٌة  .(2)بواب، والكلم أكثر من ذلكاأل  .(3)وقد ذكرها اخلليل يف العني عىل أَّنَّ

ال والباء؛ زعم اخل -ت ه فيه ليل أنَّه مهمل، ولعلَّه مل يبلغ)عدب( العني والدَّ

مل... ا البناء فصحيح، والَعَداب: مسرِتقٌّ من الرَّ  . (4) يشء، فأم 
                                  

 (.1/60مقاييس اللغة، ابن فارس ) ( 1)
 (.4/86املرجع السابق )(  2)
 (.1/190الفراهيدي )العني،   (3)
 (.4/205مقاييس اللغة، ابن فارس ) (4)
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ْلك، ومَ ْعت: )معت( امليم والعني والتَّاء؛ امل -ث ه. وهو عند لكت: دعت األديمالدَّ
 . (1)لاخلليل مهم

)عبج( العني والباء واجليم؛ ليس عند اخلليل فيه يشء، وقد قيل الَعَبَجة:  -ج
  .(2)األمحق

جوع إىل معجم العني غري ذكرها ابن فارس وجدهتا بعد الرُّ  وهذه األلفاظ الَّتي
من باب  ء لفظة )عكش( فقد ذكرت يف العنيمثبتة مهملة مل يذكرها اخلليل باستثنا

 املهمل.
م فإنَّ اد عاء أن حييط إنسان باللُّغة وأن يشري إىل أنَّ هذا اللَّفظ  بناء عىل ما تقدَّ

عوبة واخلطورة ...،  بل ال بدَّ  ،مستعمل أو مهمل أمر يف غاية الصُّ من التَّثبُّت والتَّبّصُّ
 م أكثر من ذلك.من األبواب، والكل  البابلعاملوكام قال ابن  فارٍس: وقد يِشذُّ عن ا

 
 
 
 

 
 

 

                                  
 (.5/269)مقاييس اللغة، ابن فارس  (1)
 (.4/168املرجع السابق ) (2)
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  ابع: معرفة املستعمل واملهملاملبحث الرَّ
 :: املستعمل وأبرز صفاته وضوابطهأواًل 

بعد البحث اجلاد مل أجد لدى القدماء واملحدثني ضوابط حتدد اللَّفظ املستعمل    

 وصفت ما ييمكن أن تدرج حت إشارات وصفات وا مع املهمل، ولكن هنالككام فعل

 املستعمل أسوقها عىل النَّحو اآليت: به اللَّفظ

العلامء القدماء والباحثون املحدثون يكادون جيمعون عىل أنَّ أحسن األبنية  :أواًل 

       واأللفاظ ما تباعدت خمارج حروفه؛ فإذا تباعدت خمارج احلروف حسن وجه 

 .(1)التأليف

 إىل يميل العربية الكلمة نسيجف» :عبد القادر مرعي ذلك بقولهوقد علل  

 يسهل إذ املخارج؛ املتباعدة األصوات استعامل إىل ولذلك يميل واخلفة، السهولة

 تكون الَّتي األصوات نطق من أكثر عنه بعيد إىل آخر خمرج من االنتقال الل سان عىل

 األصوات، هذه نطق وبةلصع متقاربني، وذلك خمرجني من أو واحد، خمرج من

 أو منها، ارتفع نفسها التي النقطة إىل يعود حتى نقطة من ينتقل أن ما نفالل سا

  .  (2)«ومشقة تكلف هذا ويف النطقية؛ العملية ليعيد هلا، جماورة أو ملصقة

 مخايسٌّ فأكثرها استعاماًل : ثلثيٌّ ورباعيٌّ األصول ثلثة»قال ابن  جن ْي:  :ااثنيً 

، وال اا تركيبً هلوأعد النَّادر؛ وذلك ألنَّه  الشاذَّ  إال استعامله يكره ما فيه وجدي الثُّلثي 

اف عليه، يوق وحرف ،حيشى به فوحر ،يبتدأ به حرف باعيُّ  وأمَّ  بني وسط فإنَّه الرُّ

 فيه يوجد وال األقلُّ  فإنَّه اخلاميسُّ  وأما ،واستعاماًل  عدًدا لكثرةا الثُّلثي  واخلاميس  يف

                                  
الفصاحة،  (، رس  2/816جني ) ابن اإلعراب، صناعة (، رس1/46انظر: مجهرة اللغة، ابن دريد ) (1)

 الكنز، ابن (، جوهر1/159)األثري  الشاعر، ابنو الكاتب أدب السائر يف املثل (،54-53اخلفاجي )ص 
 (.115العربية، عبد القادر مرعي )ص  اللغة يف الصويت (، التشكيل36-35احللبي )ص  األثري

 (.115ص )عي عبد القادر مر ،العربية اللغة يف الصويت التشكيل (2)
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اذَّ  إال يستعمل ما  .(1)«لنَّادرا الشَّ

ل: :أقسام ثلثة تأليف احلروف :ااثلثً   املتباعدة، وهو احلروف تأليف فاألوَّ

ل القسم ييل وهو نفسه، تضعيف احلرف والثَّاين: املختار، األحسن  احلسن، يف األوَّ

فِض افإمَّ  االثنني األولني، دون وهو املتجاورة، تأليف احلروف والثَّالث:  ألبتة، ر 

ا  نفسه من اإلنسان جيدها ظاهرة، املتجاورتأليف  يف ؛ ألنَّ الكلفةتعاملهاس قلَّ  وإمَّ

      .(2)التَّلفُّظ حال

م  ما نسج من حروف متباعدة يف املخارج؛  أن أكثر األلفاظ استعاماًل نجد مما تقدَّ

ة ويتجنُّ  هولة واخِلفَّ ا أكثر ألنَّ الل سان العريب يميل إىل السُّ ب الكلفة واملشقة، وأمَّ

 األبنية استعامال فهو الثُّلثيُّ كام علَّل لذلك ابن  جن ْي.

 : معرفة املهمل اثنًيا
م لقد ل للمهمل وضوابطه، وسأكتفي هنا بذكر بعض  ذكر فيام تقدَّ حتليل مفصَّ

الَّة عىل املهمل الَّتي ذكرها العلامء والباحثون ومل يرد  هلا ذكر سابق امللوحظات الدَّ

 كرار عىل النَّحو اآليت:خشية الوقوع يف التَّ 

يوطيُّ عنه وهي:أواًل   : ابن فارس جعل املهمل يف ثلثة أنواع أو أرضب ونقلها السُّ

مع  يف كلم العرب ألبتَة، وذلك كجيم تؤلَّفحروفه  رضب ال جيوز ائتلف (1

م عىل جيم، وكعني مع غني، أو حاء مع ها ء أو غني، فهذا وما كاف، أو كاف تقدَّ

 . فأشبهه ال يأتل

ب (2 ك عليه، وذل  تقلمل حروفه؛ لكنَّ العرب اآلخر: ما جيوز تألَّف الرضَّ

فه :أن يقول مريد كإرادة وليس بالنَّافر، أال تراهم قد قالوا يف  ،عضخ، فهذا جيوز تألَّ
                                  

 ، املثل(243-1/241(، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي )1/158ينظر: اخلصائص، ابن جني ) (1)
 (.1/158)األثري  الشاعر، ابنو الكاتب أدب السائر يف

 (.54-53)ص  الفصاحة، اخلفاجي (، رس  2/816) جني اإلعراب، ابن صناعة ينظر: رس   (2)
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 مل تقل: عضخ. األحرف الثَّلثة: خضع، لكنَّ العرب

سة أحرف يريد مريد أن يتكلم بكلمة عىل مخ : وهو أنوهناك رضب ثالث (3

 .           (1)حرف ْلِق واإلطباقفيها من حروف الذَّ  ليس

ا الستعامهلم  ،ألفاظ انفرد هبا املتقدمون من العرب :ااثنيً  وتركها املحدثون، إمَّ

ور يف ْبس  يعة مرادفها: كع  ديدة الرسَّ ا من ؛ أو ألَّنَّ ا: علنداةاَّن، استعملوا مكالنَّاقة الشَّ

 ، فهي مهملة غري مستعملة عند املحدثني.بعاحلويش  البعيد عن الطَّ 

ة باستعامهل :ااثلثً  ل ألفاظ حرفتها العامَّ ة استعامهلا األوَّ ا إىل مستكره، فرتكت اخلاصَّ

م عة، والغائط للمنخفض من بمعنى القطي ملكان االستكراه يف املعنى الثَّاين كـ: الّصُّ

ماألو ة الكلمةاألرض؛ حرفت العامَّ  ْ ، فهي من (2)ملعنى اخلرء ، والثَّانيةىل ملعنى الرسُّ

 باب املهمل عند اخلاصة.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                  
احبي  (1)  (.1/240، السيوطي )(، املزهر82-81رس )ص: ، ابن فاالص 
 (.63 -1/62متن اللغة، رضا ) (2)
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 اخلامتة 
اللُّغوي  وال سيَّام املهمل يف املعاجم  بعد هذا العرض والتَّحليل لقضية املهمل     

راسة بجملةالعربيَّة، خر  أسوق ها عىل النَّحو اآليت:  النَّتائجمن  جت الد 

ا لُّغويَّة الَّتي استعملها العرببه: األلفاظ أو األداءات ال ستعمل يقصدامل .1 ، أمَّ

وهي الَّتي مل تستعملها  املهمل: فهو وصف يطلق عىل نوعني من األلفاظ؛ األوىل:

 ما. رك استعامهلا بعد أن كانت مستخدمة لسببتضعها، والثَّانية: وهي ما ت   العرب ومل

ليَّة يف اإلشارة إىل وجود  بن أمحد الفراهيديُّ  اخلليل .2 بق واألوَّ هو صاحب السَّ

 .«العني»املهمل من خلل معجمه 

ة  املهمل .3 ة اللغويَّ ة؛ أي أنَّ املادَّ عند اخلليل يشمل ما أمهل من األبواب اللُّغويَّ

َة اللغويَّة الواحدة  مها إىل الَّتي قسَّ كاملة مهملة ومجيع مقلوباهتا، ويشمل املادَّ

ل املستعم أن يذكر اَّنجه غالبً  التَّقليبات، فكانعىل نظام  امعتمدً  «ملةمستعملة ومه»

سار األزهريُّ عىل َّنجه هذا  ، وقد باقي التَّقليبات مهملةإىل أنَّ  احً تلمي امشريً  وحده

 .«هتذيب اللُّغة»يف 

ًة ووضعا ضواب غةاخلليل  واألزهريُّ من بعده علَّل وجود املهمل يف اللُّ  .4 ط عدَّ

وابط ىل املهمل، وقدتدلُّ ع ها ينطلق من عوامل لوحظ أنَّ هذه الضَّ  جلُّها ومعظم 

 اا وشيوعً الصوتيَّة وأكثرها تأثريً  املعايريأو  صوتيَّة، ومن أهم  هذه العوامل ومعايري

اد احلروف واملواد  ن األبواب يف املخرج أو تقارهبا سبب يف إمهال كثري م أنَّ احت 

 .اللُّغويَّة

عوبة واخلطورة، فاملهمل: ما مل إنَّ حتد .5 يد اللَّفظ املهمل أمر يف غاية الصُّ

 من علامء اللُّغة استطاع أن يقف تستعمله العرب ومل تضعه...؛ ولكن هل يوجد عامل

. والواقع أنَّ هذه القضية أوقعت يوجد ال ؟ حتاًم يع ما تفوهت به العربعىل مج
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؛ كاملةال حييط إنسان ما بمفردات اللُّغة من املزالق، فمن املنطقي  أ ثرييف ك لاخللي

وصلت  ال حّص هلا، وقد ستطيع أن يول د أداءات ومواد  لغويةألنَّ ابن اللُّغة ي

ا مهملة راسة إىل أنَّ اخلليل أشار إىل ألفاظالد   هتذيب »؛ ولكنَّها وجدت مثبتًة يف بأَّنَّ

ا قد استحدثي   ، ومع ذلك ربام«غةاللُّ  م حل  عذر اخلليل بأَّنَّ ؛ وهذا التَّفسري يقد   ت بعَده 

ا الباقي فحتاًم  ه  مل يسمع  أو  غاب عن معرفة اخلليللبعض املهمل عند اخلليل، أمَّ أنَّ

ًل  «هتذيب اللُّغة»معجم ؛ لذلك يعدُّ به جم؛ ، وكذلك باقي املعا«العني»ملعجم  مكم 

ابقفالغالب أن كلَّ الحق مكم    .ل ومستدرك عىل السَّ

ق والتَّفصيل كاشفً  الج قضية املهمل أو اإلمهال بّشءع ن ْي ابن  ج .6  امن التَّعمُّ

لوحظ أنَّ ضوابطه تنبع من علَّتني أساسيتني مها:  ه، وقدعن أسباب املهمل وضوابط

 علَّة االستثقال وعلَّة االستخفاف.

يوطيُّ عنه. ، وقدهمل يف ثلثة أنواع أو أرضبابن  فارس جعل امل  .7  نقلها السُّ

 تَّوصيات:ال
ةم قضية املهمل الَّتي حتتاج مزيد من البحث والتَّقّص   ن القضايا اللُّغويَّة املهمَّ

راسة والبحث  رسوهي حقل خصب للد  والبحث  ومل تلَق حقها الكايف من الدَّ

رسوالتأصيل رس ال ، وهي ذات قيمة كبرية يف الدَّ ويت أو العريب  سواء الدَّ صَّ

اليل»ي املعجم ِة املهملأ «الدَّ ِكَرت روايتان يف ِعدَّ يف، فقد ذ  قة  و الّصَّ تعوزمها الد 

يوطي  يف  ،واملوضوعيَّة بيدي  يف  «املزهر»ذكرمها كلٌّ من السُّ ، «تاج العروس»والزَّ

ِكَر أنَّ مبلغ عدد أبنية الكلم املستعمل وا من  ملهملاألوىل منهام نسبت إىل اخلليل؛ فذ 

باعي  واخلاميس  من غري تكرار، اثنا عرش ألف ألف الثُّنائي  والثُّلثي   ئة وثلث ام والرُّ

واية فلم أجدها يف ومخسة  آ ألف يت هذه الر  امئٍة واثنا عرش، وقد تقص  الٍف وأربع 

واية الثَّانية فنسبت إىل مؤلف خمتّص كتاب العني ا الر  بكر يب أ مقدمة كتاب العني، أمَّ

بيدي ومخسون   آالِف ألٍف وتسعةٌ ستة   ة مستعمل الكلم ومهمله: عدَّ هـ(379)ت:  الزُّ
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امئٍة، املستعمل األفً  منها مخسة  آالٍف وست امئٍة وعرشون، املهمل  منها ستة  آالِف  وأربع 

امئٍة وثامنون اامئِة ألٍف وثلثٌة وتسعون ألفً ألٍف وست   يت هذه (1)وسبع  ، وقْد تقص 

مةال واية فلم أجدها يف مقد   العني. تّص كتابخم ر 

وايتني وقول إنَّ ما أسعى إليها من بادي أنَّ اجلوهريَّ  فاته الفريوز أ خلل ذين الر 

ة، أو برتك املعاين الغريبة النَّادرة، هو اإلشارةاللُّغة أو أكثر نصف ا بإمهال املادَّ إىل  ، إمَّ

رس العريب  تي قد أمهلت يفت اللُّغويَّة الَّ لفاظ واألداءاقدر الكبري من األال ذا ؛ ل الدَّ

جم، أو تشكيل جلنٍة متخصصٍة تقوم القيام بدراسات مستقلة يف كل مع أويص بأمهية

بإعادة مجع األلفاظ املهملة يف كافَّة املعاجم العربيَّة وتبويبها وتصنيفها يف معجم 

راسات الصَّ  الليَّ » وتيَّة واملعجميَّةمتخصص، ليتسنى لنا بعد ذلك إجراء الد   «ةالدَّ

فيةوا إليها  الَّتي سوف نصل أنَّ النَّتائج عىل يقنيعىل املواد  التي مجعت، وأنا  لّصَّ

راسات اللُّغويَّة إثراء يف جليلةوقيمة  كبري،  ذات قدرمستقبًل  ًة.   الد   كافَّ

 

 
 

 

 
 

 

 

                                  
بيدي(، تاج العر75-1/74غة وأنواعها، السيوطي )انظر: املزهر يف علوم الل (1)  (.18-1/17) وس، الزَّ
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