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د. �سناء �سعالن
عينان ت�ساألن

( الخليُل بُن اأحمَد َعمرو بن تميٍم الفراهيدّي االأزدّي 
ُّ
ُولَد الّطفُل الّنبيُه )الّذكي

اليحمدّي في ُعَمان، وقيَل في الب�سرِة )مدينٍة في العراِق( في عام 100 هجري، 

.� ِ
ّ

وقيل اإّن اأباُه اأحمَد كاَن اأّوَل َمْن �سّمي با�سِم اأحمَد بعَد ر�س�ِل اهلل

عندئٍذ  وهي  الب�سرِة،  مدينِة  اإلى  الخليُل  انتقَل  ما  و�سرعاَن 

ِبِه  يعرُف  )علٍم   
ّ
العربي الّنح�  عا�سمُة  الــ�قــِت(  ذلــَك  )فــي 

اأئمِة  الكثيِر من  وِقْبلُة  وبناًء(،  اإعرابًا  الكالِم  اأواخِر  اأح�اُل 

والحديِث،  الّتف�سير  وعلماِء  العربيِة  الّلغِة  )علماِء( 

( طالبي العلِم، وم�سكُن الكثيِر من  وم�ئُل)ُم�ستقرُّ

ف�سحاِء العرِب واأدباِئها.
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)ال�ّساّبِة(  الفتّيِة  االإ�سالمّيِة  الّدولِة  بالعلِم، وفي ح�سِن  الخ�سبِة  البيئِة  وفي هذِه 

ُه وتعّلَق ِبِه(، ووهَبُه كلَّ وقِتِه  تفّتحْت عينا الخليِل بِن اأحمَد على العلِم الذي ت�ّلَع ِبِه )اأحبَّ

 الخليَل بق�ِة المالحظِة، 
َّ
بي َلُه واأعطاُه( ال�سّ  )ف�سّ

ُ
واهتماِمِه وحياِتِه، وقْد خ�سَّ اهلل

وبذكاٍء �سديٍد ي�سعُّ في عينيِه اللتين تت�ّقفاِن عنَد كلِّ �سيٍء، وتتاأّمالِنِه ط�ياًل، وت�ساأالن 

في  تغ��ساِن  بل  االأ�سياِء  ظاهِر  عنَد  تقفاِن  فال  فيِه،  الّتفكير  في  تتعمّقان  ثم  َعنُه، 

العمِق، وتبحثاِن عن فكِّ االألغاِز واالأ�سراِر، وت�سالِن اإلى حقيقِة االأ�سياِء، فكان بذلَك 

نم�ذَج العبقريِة التي تفهُم وتدرُك ثم ال تكتفي بذلَك، بل ت�سعى اإلى ال��س�ِل اإلى نتائَج 

 اأن ي�ساعَد بعلِمِه كلَّ اإن�ساٍن في الّدنيا.
ّ
وق�اعَد ت�ساعُد كلَّ طالِب علٍم، بل اإنُه كاَن يتمنى

وكاَن الخليُل عا�سقًا للغتِه العربّيِة ولدينِه االإ�سالِم، وكانْت رغبُتُه الجامحُة في خدمِة 

االإ�سالِم والم�سلمين هي ال�ّسبَب في اجتهاِدِه في طلِب العلِم وتعّلِم العربّيِة، اإْذ كاَن 

 
ّ
غي�رًا عليها، فهي ُلَغُة القراآِن، والبدَّ )يجُب( لمْن اأراَد اأن يفَهَم الّديَن االإ�سالمي

اأن يتقَن الّلغَة العربّيَة على خيِر وجٍه، ولذلَك فقْد كدَّ وتعَب واجتهَد، وو�سَل ليَلُه 

بنهاِرِه حتى تفّ�َق في درا�سِة اللّغِة العربّيِة، وفهِم معانيها، واأدرَك )َعرَف( 

�سبح( من اأهِم علماِء المدر�سِة الب�سرّيِة. 
َ
فن�َنها واآداَبها، وغدا )اأ
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َر حلقَة القارِئ عا�سٍم بِن اأبي الّنج�ِد  بعد اأْن �سعى )�ساَر وم�سى( في دروِب العلِم، وح�سَ

في الك�فِة، واأخَذ في مكة عن قارئها ابِن كثيٍر، ثم تعّلم الّلغِة العربّيِة مَن االأعراِب )البدو 

حراِء( اأهِل الف�ساحِة والبالغِة في الحجاِز ونجٍد وتهامَة، كما اأّنُه تتلمَذ على  من اأهِل ال�سّ

اأيدي اأئمِة الّلغِة العربّيِة في ع�سِرِه اأمثال اأبي عمرو بِن العالِء، وقْد �سهَد َلُه جميُع �سي�ِخِه 

)معلميِه( بالّذكاِء والّتف�ِق، وعنُه اأخَذ الّنحَ� والّلغَة جيٌل ِمْن اأعالِم )اأ�سهِر علماِء( الّنحِ� 

 
ّ
اأمثال �سيب�يِه والّن�سر بن �سميل وهارون بن م��سى الّنح�ّي، ووهب بن جرير واالأ�سمعي

.
ّ
 وعلي بن ن�سر الجه�سي

ّ
والك�سائي

الدّعاُء الم�ستجاُب
وقـْد حجَّ الخليُل بُن اأحمَد ي�مًا، فتعّلَق باأ�ستاِر الكعبِة، و�ساأَل 

ْن يهُبه )يعطيُه( علمًا 
َ
َ مت�سّرعًا )ابتهَل وطلَب ِمْنُه( اأ اهلل

خيُر  َلُه  فيك�ن  عْنُه  اإال  ُي�ؤخُذ  وال  اأحٌد،  اإليه  ي�سبقه  لم 

 
ُ
ذلَك العلِم واأجـُرُه، فمنَّ )اأنعَم عليه نعمًة طيبًة( اهلل

علِيِه، فما كاَد يع�ُد اإلى بيِتِه، حتى اعتكَف فيِه )اأقاَم 

علَم  و�سَع  وقْد  الّنا�ِس  على  خرَج  اأْن  اإلى  وَلــِزَم(، 

عِر(، وكاَن  الَعُرو�ِس كاماًل )علِم م�ازين ال�سِّ
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اأنَّ مرَّ ي�مًا ب�س�ِق الّنحا�سين )مفردها نّحا�ُس، وه�  ذلَك بعَد 

ط�سٍت  على  مطرقٍة  وقع  ف�سمَع  ويبيُعُه(  الّنحا�ِس  ي�سنُع  َمْن 

وهذا  الَعُرو�س،  فكرُة  ذهِنِه  في  فلمعْت  الّنحا�ِس(  من  )اآنيٍة 

علٌم  للخليِل  وكــاَن  والّنغِم،  باالإيقاِع  معرفٍة  اإلى  يحتاُج  العلُم 

كبيٌر بذلَك، وقـد ظلَّ َحبي�َس بيِتِه ذاهاًل َعْن نف�ِسِه)نا�سيًا َلَهْا( 

اأوزاِن ما يتمتُم )يق�ُل  اأو يحّركُها ببطٍء ل�سبِط  اأ�سابَعُه  يرفُع 

ي�سبَط  اأْن  ا�ستطاَع  وقْد  عِر،  ال�سِّ ِمْن  ِبِه  مفه�ٍم(  غيَر  كالمًا 

االآن،  عِر حتى  ال�سِّ نظُم  عليها  بحرًا يجري  اأوزاَن خم�سَة ع�سَر 

الكالِم،  فن�ِن  من  غيِرِه  َعْن  عَر  ال�سِّ الخليُل  مّيَز  الُبح�ِر  وبهذِه 

اإْذ  عر،  ال�سِّ وعلى  العربّيِة  الّلغِة  على  الف�سُل  َلُه  كاَن  وبذلَك 

ياِع. حفَظُه بذلَك من االختالِل وال�سّ
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ويقاُل اإِّن الخليَل الذي كاَن ُيكّنى باأبي عبِد الّرحمِن كاَن َلُه ولٌد جاهٌل، وقْد دخَل ي�مًا 

على والِدِه، ف�جَدُه ُيقّطُع اأبياَت �سعٍر باأوزاِن الَعُرو�س، فخرج اإلى الّنا�ِس �سارخًا: " اإّن 

اأبي قد ُجنَّ "، فدخَل الّنا�ُس على الخليِل، واأخبروُه بما قاَل ابُنُه، فقاَل الخليُل مخاطبًا 

ابَنُه الجاهَل:

ل� كنَت تعلُم ما تق�َل َعَذلُتكا "ل� كنَت تعلُم ما اأق�ُل عذرتني   

وعلمُت اأّنَك جاهٌل َفَعَذْرُتكـا" لــكن جهـــلَت مقالتي فعذلـتني   

وقد اأقبَل طلبُة العلِم على �سيخِهم العبقرّي الخليِل بِن اأحمَد؛ ليتعّلم�ا على يديِه العلَم 

الجديَد الذي ابتكَرُه، فكان�ا يالزم�نه )يرافق�َنُه وال يفارق�َنُه(، فاإْن راأى الخليُل خيرًا 

ذلَك  )عك�َس(  خالَف  راأى  واإْن  ا�ستبقاُهم،  الَعُرو�س  لتعّلِم  عنَدُهم  وا�ستعدادًا  فيهم، 

�سرَفُهم باأدٍب، ون�سَحُهم بتعّلِم علٍم اآخر.

ثروٌة من العلِم
ِل عنَدُه( ممن اأخذوا الكثيَر من عظِم  وكاَن �سيب�يِه تلميُذ الخليِل االأثيِر )المف�سّ

علِمِه في الّنم� بعد اأن الزَمُه ط�ياًل، وعْنُه نقَل الكثيَر من الم�سائِل واالآراِء 

و�سبعين  يقارِب( ثالثمئٍة  ال�ّسهيِر )الكتاِب( في نح� )ما  كتاِبِه  في 

م��سعًا ُمعترفًا َلُه ب�افِر علِمِه، وعظيِم ف�سِلِه.

اأحمَد  بِن  الخليِل  عبقرّيُة  )اأنتَجْت(  وتفتقْت 

من جديٍد عن اإبداٍع عمالٍق، واإنجاٍز باهٍر 

كي  العلماِء  من  جماعاٍت  اإلى  يحتاُج 
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بنِ  الّليِث  طالِبِه  على  عْنُه(  فكتَب  َلُه  )قاَل  اأمــاَلُه  َقْد  وكاْن  العربّيِة،  الّلغِة  في  معجٍم  اأّوَل  فاأّلَف  مثله،  ينجزوا 

( كالَمَها. وقد بـداأ الخليُل  ِع معجِمِه اأن ي�سبَط الّلغَة ويح�سَر )يحّدَد ويعّدَدَ المظّفِر، وكاَن َهدُف الخليِل من َو�سْ

بترتيِب الحروِف ثم بتقليِب الّلفظِة على كلِّ اأوجِهَها، وقْد رّتَب الحروَف فيِه َوْفَق مخارجَها، فكاَن ترتيُبُه كاالآتي: 



ع ح هـ، خ غ، ق ك، ج �ش �ش، �ش �ش ر، ط د ت، ظ ث ذ، ف ب م، و � ى، �لهمزة، و�أ�سماُه )العيَن(؛ الأّن 

العيَن ه� الحرُف االأّوُل في ترتيِب الحروِف في معجِمِه؛ و�سّمى مجم�عات الحروِف المرّتبِة على الت�الي 

)الّترتيِب( حلقّيًة، وله�يًة، وهجرّيًة، واأ�سلّيًة، ونطعّيًة، ولث�ّيًة، وذلقّيًة، و�سف�ّيًة، وه�ائّيًة. وَقْد ت�ّقَف في 

رفّيِة، وذكَر فيِه �س�اهَد نثرّيٍة و�سعرّيٍة وقراآنّيٍة. معجمِه عنَد كثيٍر من الق�سايا الّنح�ّيِة وال�سّ

نفاِت )الُكتب( ِمنَها:  وكاَن الخليُل بُن اأحمَد اأّوَل َمْن ح�سَر اأ�سعاَر العرِب. كما َلُه كثيٌر من الم�سّ

كتاُب الَعرو�ِس، كتاُب ال�ّس�اهِد، كتاُب الّنغِم، كتاُب الع�امِل، كتاُب معاني الحروِف.

 في القراءِة والكالِم عنَد العرِب ب�سبِب اختالطهُم بغيِرِهم من ال�ّسع�ِب االأخرى 
ُ
ولّما �ساَع الخطاأ

اأ�سلم�ا حديثًا، وجَد الخليُل بُن اأحمَد حـالًّ ذكّيًا وناجحًا )نافعًا(  ال �سيما )ب�سكٍل خا�ٍس( الذي 

 تنقيَط االإعجاِم )��ستخد�ِم �لّنقاِط ب�سكٍل 
ّ
لهذِه الم�سكلِة، بعد اأْن اخترَع تلميُذُه اأب� االأ�س�ِد الّدوؤلي

الخليُل  اخترَع  باأْن  وذلك  والخاِء(،  والحاِء  كالجيِم  المت�سابهِة  الحروِف  بين  للتمييز  مخ�س��ٍس 

مَة وال�ّسك�َن والهمزاِت وهمزَة ال��سِل، وبقي هذا الّنظاُم الذي  ر�سَم الحركاِت، فاأوجَد ال�سّدَة وال�سّ

اخترَعُه معم�اًل ِبِه حتى االآن.

العالُم الفقيرُ الّزاهُد
عِر )غيَر م�سّفٍف(  اأ�سعَث ال�سَّ عا�َس الخليُل حياَتُه فقيرًا معدمًا )ال يملُك �سيئًا( زاهدًا بالماِل، 

ممّزَق المالب�ِس والّنعِل )الحذاِء( غيَر م�سه�ٍر ال يعرُفُه الّنا�ُس، اإال اإّنُه لم يكْن ي�سك� من فقِرِه، وكاَن 

ُمقباًل على العلِم، على الّرغِم من اأّنُه كاَن يعي�ُس في ُخ�سٍّ )بيٍت من �سجٍر اأو ق�سٍب( َلُه في الب�سرِة 

في ب�ستاٍن كان قَد ورَثُه عن والِدِه، ال يملُك فل�سين، وتالمذُتُه يك�سب�ن الماَل الكثيَر بعلِمِه، وما كاَن 

( بذلَك، فقْد كاَن عفيفًا زاهدًا بالّدنيا، يغزو )يجاهُد( عامًا، ويحجُّ عامًا حتى ُت�في. يبالي )يهتمُّ
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وقْد �سعى المل�ُك اإلى الخليِل يطلب�ن ر�ساُه، ويعر�س�ن عليِه عطاَءُهم، فكاَن يرف�ُس ذلَك، ويكتفي 

بالقليِل، حتى اإّنُه رف�َس اأن يك�ن معلمًا ومربّيًا البِن �سليماَن بِن حبيٍب بِن المهّلِب بِن اأبي �سفرِة االأزدّي، 

وكاَن والي )حاكَم( فار�س واالأه�اِز، فقطَع عنُه �سليماُن ما كاَن يعطيه َلُه، فاأن�سَد الخليُل:



للـّرزِق حــتى َيَتــــَ�ّفــاني اإّن الذي �َسقَّ فـمي �ســاِمنٌ   

زادك في مالَك حرماني َحَرمْتَنني خيرًا قلياًل فمــا   

َلُه  و�ساعَف  اإليِه،  اعتذاٍر  )ر�سالَة(  كتاَب  واأر�سَل  وندَم،  الخليِل، فخجَل،  ق�ُل  �سليماَن  فبلَغ 

الّراتَب.

العالُم الحكيُم
 الخليَل �سمائَل )�سفاِت واأخالقًا( كريمًة، فقْد كاَن رجاًل �سالحًا عاقاًل حليمًا 

ُ
وقد وهَب اهلل

وق�رًا )يحترُمُه الّنا�ُس( حكيمًا، وكاَن َلُه الكثيُر من الِحَكِم واالأ�سعار التي تدلُّ على خبرِتِه بالّنا�ِس 

والحياِة، وكثيرًا ما كاَن يتّغنى بق�ِل ال�ّساعر االأخطِل:

ُذْخرًا يك�ُن ك�سالِح االأعماِل واإذا افَتَقْرَت اإلى الّذخائِر لم تِجدْ   

وِمْن اأقواِل الخليِل الم�شهورِة:

َلْم تكْن هذِه الّطائفُة –يعني اأهَل العلِم– اأولياَء هلِل فلي�َس  "اإْن 
". وق�له:"اإذا خرجُت من منزلي لقيُت اأحَد ثالثٍة؛ 

ٌّ
هلِل تعالى ولي

اإّما رجاًل اأعلُم ب�سيٍء مني، فذلَك ي�ُم فائدٍة، اأو رجاًل مثلي، فذلَك 

مذاكرٌة، اأو رجاًل دوني، فذلَك ي�ُم ث�اٍب"، وكاَن يق�ُل:"الّزاهُد َمْن 

لم يطلِب المفق�َد حتى يفقَد الم�ج�َد".وكاَن يق�ُل كذلَك: "اإذا اأردَت اأن 

 معّلَمَك فجال�ْس غيَرُه".
َ
تعرَف خطاأ
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اإن�سانًا �سيئًا لم ي�سعرُه باأّنه  اأفاَد  اأّنُه كاَن غايًة في الّت�ا�سِع، فاإذا  اإاّل  وعلى الّرغم من عبقرّيِة الخليِل 

اأفاَدُه، واإْن ا�ستفاَد ِمْن اأحٍد �سيئًا اأجزَل َلُه ال�ّسكَر، واأ�سعَرُه باأّنُه ا�ستفاَد منُه. وهذِه االأخالُق الكريمُة جعلْت 

علماَء ع�سِرِه ُي�سيدون ِبِه )يمدح�نُه(، وفي ذلَك يق�ُل الّن�سُر بُن �سميٍل: "ما راأى الراوؤون مثَل الخليِل، وال 

راأى الخليُل مثَل نف�ِسِه"، وقاَل �سفياُن بُن عيينَة: " َمْن اأحبَّ اأْن ينظَر اإلى رجٍل من ذهٍب وم�سٍك فلينظْر اإلى 



الخليِل بِن اأحمَد ". في حيَن قاَل النُّ�سُر بُن �سميٍل في معّلِمِه الخليِل: "اأكلت الّدنيا بعلِم 

الخليِل وكتِبِه"،وقال:"ما راأيُت رجاًل اأعلَم بال�ّسّنِة بعَد ابِن ع�ٍن ِمَن الخليِل".وقاَل محمٌد بُن 

حابِة اأذكى من الخليِل بِن اأحمَد وال اأجمع". �ساّلٍم:"لم يكن للعرِب بعَد ال�سّ

البحُث حتى النّهايِة
هاج�ُس  ه�  العلِم  تح�سيِل  في  باإخال�ٍس(  )العمِل  والتفاني  الحقيقِة  عن  البحُث  كــاَن 

)محّرُك ومح�ُر اهتماِم( الخليِل حتى اآخِر لحظٍة من حياِتِه، بل كاَن �سببًا في م�ِتِه، ففي �سنِة 

مئٍة و�سبعين هجري اأو مئٍة وخم�ٍس و�سبعين اأو مئٍة و�ستين للهجرِة كاَن الخليُل ي�سيُر في الم�سجِد 

غيُر، وبينما  من�سغاًل بالّتفكير في اإيجاد طريقٍة �سهلٍة للح�سـاِب، ي�ستطيُع اأن يتقَنَها الكبيُر وال�سّ

هـ� م�ستغرٌق في تفكيِرِه، �سَدَمْتُه �ساريـٌة )عام�ٌد( فان�سدَع )انك�سَر( راأ�ُسُه، وانقلَب على ظهِرِه 

مّيتًا، لتنتهي بهذِه الحادثِة المحزنِة حياُة عبقريٍّ وهَب حياَتُه للعلِم ولّلغِة العربّيِة، فكاَن ابَنها البارَّ 

)المخل�َس لها المح�سَن اإليها(.

هلِل  عابٍد،اأخل�َس  زاهٍد  لعالٍم  م�سرقًا  وتاريخًا  العلِم  من  ثروًة  لالإن�سانّيِة  الخليُل  ترَك  وقْد 

فعلُت  ما  باأياٍم:"واهلِل  م�ِتِه  قبَل  قاَل  ذلَك  وفي  معا�سيَها.  وعن  الّدنيا  له�  عن  وللعلِم،وترّفَع 

اأّني  وددُت  على جهٍة  �سرفُتُه  فكٍر  ف�سُل  لي  كاَن  مْنُه،وما  نف�سي  على  اأخاُف  )اأبـدًا(  قطُّ  فعاًل 

التاأويَل  لي   
ُ
اهلل يغفَر  اأن  ،واأرج�  قطُّ متعّمدًا  كذبُت  اأّني  وماعلمُت  غيِرَها،  اإلى  �سرفُتُه  كنُت 

)الّتف�سيَر(". 
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لّون معنا
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