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  ABSTRACT 
 حسان إىل يوم الدين، وبعد:إاحلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على حممد وآلو وصحبو ومن تبعهم ب 
 يت:فيما يا ىذا البحثلكل باب فصول، ويتخلص و هذا البحث يشتمل على ثالثة أبواب ف

قصي ادلصادر وادلراجع ادليسرة يل بعد تحتقق لدينا  واألمرالذي سَتة اخلليل بن أمحد الفراىيدي"."كان الباب األول بعنوان  فقد
 ىـ.071سنة يف البصرة ( للهجرة وتويف 011سنة مائة )أنو ولد يف عمان  والدة اخلليل ووفاتوحول 

فهي  يئة البصرة من أبرز ىذه األسباب، عبقرية، فقد ذكرت أن بوبالتايل حبثت عن األسباب اليت كّونت شخصية اخلليل 
 البصرةادلراد ببيئة البصرة ىو جوانبها الثقافية واالجتماعية والطبيعية، وكان بكانت مبثابة البيئة الثانية اليت عاش فيها اخلليل بقية حياتو. و 

فكان ذلذه اجلوانب كلها تأثَت مباشر يف إقبال اخلليل على اإلبداع يف د. ا: ادلسجد اجلامع وثانيهما: ادلربمركزان ثقافيان مهمان: أوذلم
 اجملاالت اليت عرف هبا، وعلى رأسها اإلبداع يف اجملال اللغوي والعروضي. وقد حتدثت يف ىذا الباب عن شيوخو وتالميذه.

 الكتب القددية واحلديثة. فعرضتها يف البحث آخذا من ،يف التحصيل العلمي استخدمها اخلليلوىناك أساليب خمتلفة 
وقد تناول ىذا البحث العناصر التعليمية والًتبوية اليت جعلتو متمكنا من تقدمي إبداعاتو العلمية واألدبية جبانب تسليط الضوء 

 على مالمح شخصيتو وأخالقو، وأقوالو وحكمو، وأقوال العلماء واألدباء عنو ومذىبو الديٍت ومؤلفاتو.
دثت عن جهود اخلليل يف علم اللغة، ومن أىم أعمالو إسهامو يف علم اللغة حيث أنو أخلص اللغة ويف الباب الثاين حت

 العربية،فأثراه باىتمامو بو، وصرف ذلا جّل عمره، شارحا لعلومها موضحا ومؤصال ومبتكرا، فكان لو فضل السبق يف إبراز كثَت من معادلها
 العظيمة.

وأول من حصرىا يف معجم امسو "العُت" الذي ىو أصل كتب اللغة ومنو تفرعت، ففي اللغة العربية ىو أول من ضبطها 
معجم العُت عمل علمي فريد من نوعو بكل ما حتمل ىذه الكلمة من معٌت، ألنو أول معجم شامل لأللفاظ يف العربية، وألن األسس و 

إليها أحد قبل اخلليل، وىي: ترتيب احلروف على أساس مل يسبق آنذاك، الرئيسة اليت قام عليها "كتاب العُت" كانت حديثة مبتكرة 
خمارجها، وتقسيمو لأللفاظ العربية إىل أربعة أقسام بناء على حروفها األصلية، مث حصره ألفاظ اللغة عن طريق التقليب. فاخلليل رائد 

 ومتبكر وليس ناقال متبعا، ومل يكن أحد يف العرب قام مبا قام بو اخلليل.
من ادلتقدمُت واحملدثُت أن يتفرد اخلليل هبذه ادلنجزات العلمية فراحوا يتخطبون يف ادلزاعم ختبطا، وخيلطون  وقد استعظم بعض

 يف اآلراء ختليطا.فشككوا يف صحة نسبة كتاب العُت فأثاروا عجاجة التشكيك منو والتنازع حولو، حىت أهنم نسبوه إىل غَته.
و ومبتكراتو، فظن وامها أن العروض العريب، وىو عروض اخلليل، صورة منقولة ومنهم من ينكر كون علم العروض من خمًتعات 

 من عروض اليونان.



وكانت حجج أولئك مجيعا أوىن من بيت العنكبوت فلم تصمد أمام احلقائق، ومل تثبت أمام حكم التاريخ بعظمة الفكر 
 العريب اإلسالمي وبعبقرية اخلليل.

أن كتاب العُت من صنع اخلليل النقعاد اإلمجاع على أن ما يقوم عليو من مادة أساسية ومنهجية  والذي ترجح يل بدليل النقل والعقل
 علمية متبعة وما بو من ادلزايا ال ديكن أن يكون إال من عمل اخلليل.

ن آوالقر ى دعائم متينة، وىي الشعر، وجدت عند البحث عن طريقة اخلليل يف االستشهاد أنو أقام شروحو للمواد اللغوية علو 
 .واحلديث، واألمثال

 وُرِمي اخلليل من بعض ادلعاصرين بتهمة الطعن يف القراءات القرآنية وفتح بابو فيها. واحلق أنو بريء منها. 
استعمل اخلليل يف العُت بعض طرق الشرح األساسية وبعض طرق الشرح ادلساعدة بشكل يتطابق مع ما ىو ادلتبع يف ادلعاجم 

 مو مقدمة بُّت فيها منهجو وبعض القواعد الصوتية والصرفية، وقصده من تصنيف العُت وطريقتو يف ترتيب ألفاظو.احلديثة. وكتب دلعج
مل يكتف اخلليل بتدوين معجمو على ادلفرادات وشرح معانيها، بل تناول كثَتا من القضايا النحوية والصرفية واإلمالئية واللغوية 

 مصار واىتم بالدخيل وادلعرب.ادلختلفة، واعتٌت باللهجات ولغات األ
 وىكذا عاجلت طريقة البحث عن الكلمة يف معجم العُت، وأما ادلزايا وادلآخذ للعُت فقد تناولتهما بالتفصيل. 

والباب الثالث معنون جبهود اخلليل يف علم العروض، فإذا كان اخلليل مسبوقا بالدراسة اللغوية وتدوين ادلعجم الشامل يف اللغة 
وجو من الوجوه فإن علم العروض علمو الذي مل يسبق إليو أحد قبل اخلليل. ومل يزد عليو أحد فيو شيئا ذا بال. وإىل اخلليل يعود العربية ب

مجيع ما يف ىذا العلم من أصول وقوانُت، ومن مصطلحات وألقاب، وأنو قد وضع ألقاب األوزان والتفعيالت، والعلل والزحافات وتوصل 
والبحور اليت استخرجها اخلليل مخسة عشر وزنا أو ستة عشر  صر أن حيصر األوزان اليت قرض عليها العرب الشعر.بفكره الرياضي احلا

 .جتمعها مخس دوائر. وىنا خالف بُت العلماء يف الوزن السادس عشر

فحسب، بل على مستوى إن اخلليل بن أمحد الفراىيدي اليعد عبقريا على مستوى العامل العريب أو اإلسالمي  :وصفوة القول
 عباقرة البشرية.

إنو يف سَتتو ديثل ما ينبغي للعامل ادلسلم، وأنو كان سباقا إىل اكشاف نظريات تأسيسية يف علوم عربية عديدة ومنها خاصة 
 تدوين معجم شامل يف العربية، واستنباط علم العروض.

باألوصاف احلميدة، ومنقطعا إىل العلم، مبتغيا هَتا، ومتحلياا قديرا، وتربويا شاخلليل مل يكن عادلا فذا فحسب، بل كان معلم
 وجو اهلل، دون ابتغاء جاه أو نفوذ، أو رغبة يف متاع دنيوي.

  تطعت أن اتوصل إىل بعض النتائج اليت اختتمت هبا البحث.ومن خالل ىذه الدراسة اس
  عُت.واحلمدهلل رب العادلُت وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمج


