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 نبحة عؽ حياة الخميل:

ىي مجيشة عسان عمى شاطئ -بالبرخة فإنو قج ولج في مجيشة أخخى  رغؼ شيخة الخميل
وتمقيو العمؼ بيا تمسيًحا، ورياستو ، ىـ، ولكؽ نذأتو بالبرخة011م الخميج الفارسي عا

لسجرستيا شيًخا جعمتو يذتيخ بيحا المقب، وقج كان الخميل مؽ أولئػ العمساء القالئل 
 .ل عخبي صخفالحيؽ انحجروا مؽ أص

لؼ يكؽ الخميل عمى حظ كبيخ مؽ الغشى والدعة، فقج رضي وقشع بعيذتو الدىيجة 
دي بحالتو كسا ىي. وىحا ما الستؾاضعة. وذلػ لكثخة انذغالو بالعمؼ والتفكيخ، ولخضاه الشف

يفدخ لشا الدبب في رفزو أن يكؾن مؤدًبا لؾلج األميخ سميسان بؽ عبج السمػ حيشسا 
 طمب مشو ذلػ، وفي ىحا يقؾل الخميل نفدو:

 أبمغ سميسان أني عشو في سعة ... وفي غشى غيخ أني لدت ذا مال

سيبؾيو يشقل في  وقج عيخت شخرية الخميل قؾية واضحة في تأليفات تالميحه. فيحا
كتابو الكثيخ عؽ الخميل. بل إن كثخة ىحا الشقل بجرجة ممحؾعة جعمت بعض الشقاد 
يعتبخون أن سيبؾيو قج جسع فقط آراء شيؾخو الحيؽ كان أىسيؼ الخميل، ودونيا في سجل 

 ىؾ ما عخف بعج باسؼ "الكتاب"، 

واسعة  ، وشعخ فحدب بل كان لو درايةةة مؽ نحؾ ولغيولؼ يبخز الخميل في العمؾم المدان
بالعمؾم الذخعية والعمؾم الخياضية، وأكثخ مؽ ىحا كان بارًعا في السؾسيقى والشغؼ، وإن 

وض الحي اتفق الجسيع عمى أنو ىؾ نغخة واحجة إلى الظخيقة التي وضع بيا عمؼ العخ 
الحي ابتجعو دون سابق مثال لتجلشا عمى أن الخميل كان ذا عقمية مبتكخة. وقج روى لشا 



في ىحا أنو كان قج مخ يؾًما بسجاد، فاستيؾاه دق السظخقة السشتغؼ، فمسا حاول أن يخبط 
اختخاع عمؼ بيؽ ىحه الشغسات الختيبة وبيؽ األوزان في الذعخ العخبي تؼ لو ذلػ ب

العخوض. وكانت التفريالت التي استعسميا الخميل كسؾازيؽ لمذعخ، وتقظيع األبيات 
عمى حدب تمػ السؾازيؽ الحي يؤدي أحياًنا إلى شظخ الكمسة الؾاحجة، أو ضؼ كمسة مع 
جدء أخخى لتكؾن وحجة عخوضية معيشة، كانت كل ىحه األشياء الججيجة عمى المغؾييؽ 

لغاز. فقج ذكخ لشا أن بعض عمساء المغة رحل إلى الخميل ليتعمؼ األول أشبو شيء باأل
مشو فشو الججيج، ولسا لؼ يجج الخميل عشجه االستعجاد الكافي لتقبمو أراد أن يرخفو عشو 

 بإشارة لظيفة حيث طمب مشو أن يقظع ىحا البيت:

 إذا لؼ تدتظع شيًئا فجعو ... وجاوزه إلى ما تدتظيع

خضو، وتخك عمؼ العخوض الحي لؼ يدتظع تفيسو. حتى طبقة ففظؽ ذلػ المغؾي إلى غ
السثقفيؽ مؽ غيخ العمساء كانت تدتغخب ىحا الذيء الججيج الحي لؼ يكؽ مألؾًفا وال 
متعارًفا. فقج روي أن الخميل كان يؾًما مشذغاًل بتقظيع بعض األبيات، فجخل عميو ابشو 

تخك لو بظاقة مدجاًل عمييا ىحان  فاستؾضح مشو ىحا األمخ، فسا كان مؽ الخميل إال أن
 البيتان:

 حلتكاععحرتشي ... أو كشت أعمؼ ما تقؾل لؾ كشت تعمؼ ما أقؾل 

 لكؽ جيمت مقالتي فعحلتشي ... وعمست أنػ جاىل فعحرتكا

وباإلضافة إلى بخاعة الخميل في المغة، والسؾسيقى نجج أنو كان أيًزا رياضيًّا عارًفا بعمؼ 
ع الحداب إلى حج يعتبخ فيو سابًقا ألوانو، فقج ذكخ أنو وضع محاولة ابتكخ فييا وض

نغام حدابي خاص يكؾن مؽ الديؾلة بحيث لؾ عخفتو الجارية، وذىبت بو إلى الدؾق، 
 فإنو ال يدتظيع أحج أن يغالظيا الحداب.



وإن عقمية فحة كعقمية الخميل ال يدتبعج أن يكؾن صاحبيا مبتجًعا ألسذ العخوض، 
ت الخميل مؽ فخط إعجابو بشغخيا ومبتكًخا لمتشغيؼ السعجسي. بل إن أحج السدتذخقيؽ

صخح بأن نغام العيؽ ليذ غخيًبا أن يكؾن مؽ عسل الخميل بل الغخيب أال يكؾن مشدؾًبا 
 إليو.

ىا متشاثخة في كتب أما مؤلفات الخميل األخخى فمؼ يرمشا مشيا شيء، وقج وردت أسساؤ 
 الظبقات، وقج جسعتيا دائخة السعارف اإلسالمية في ستة كتب ىي:

 الشقط والذكل. -0

 الشغؼ. -2

 العخوض. -3

 الذؾاىج. -4

 اإليقاع. -5

 الجسل. -6

 طريقة الخليل في "العين":

ي بشى عمييا الخميل تختيبو في كتاب العيؽ يسكؽ حرخىا إجسااًل إن السبادئ الخئيدية الت
 في أمؾر أربعة:

والسخاد بالتختيب األبججي السعشى الؾاسع ليحا التعبيخ. -أواًل: رتبت الكمسات تختيًبا أبججًيا 
 فقج شيج عرخ الخميل كتيبات سجمت فييا الكمسات بحدب مؾضؾعاتيا ومعانييا.

ىحا غيخ عسمي بالشدبة لحرخ جسيع السفخدات المغؾية في كتاب أما الخميل فقج رأى أن 
خاص، ورأى أن تختيب الكمسات حدب حخوفيا يكؾن أفيج وأدق. ولكشو لؼ يختخ لحلػ 



األبججية السألؾفة عمى نغؼ الحخوف حدب مخارجيا إلى مجسؾعات تبجأ بالسجسؾعة 
ؾية التي ختسيا بالسيؼ، وتشغيؼ الحمقية التي أوليا في رأيو العيؽ، وتشتيي بالسجسؾعة الذف

 الكمسات حدب ىحا السبجأ عل متبًعا فتخة مؽ الدمؽ ثؼ عجل عشو.

ثانًيا: نغست الكمسات تبًعا لحخوفيا األصمية فقط بقظع الشغخ عؽ األحخف الدائجة فييا. 
وىحا السبجأ عل متبًعا في كل مخاحل تظؾر السعجؼ العخبي مؽ وقت الخميل إلى يؾمشا 

 ىحا.

ًثا: إن تبؾيب الكمسات خزع لشغام الكسية. فسثاًل في باب العيؽ الحي عالج فيو ثال
 الكمسات السذتسمة عمى حخف العيؽ نججه قج سجل الكمسات حدب التقديؼ اآلتي:

 الثشائي. -0

 الثالثي الرحيح. -2

 الثالثي السعتل. -3

 المفيف. -4

 الخباعي. -5

 الخساسي. -6

 السعتل. -7

أما الثشائي فقج قرج بو الخميل ما اجتسع فيو حخفان مؽ الحخوف الرحيحة، ولؾ مع 
تكخار أحجىسا في أي مؾضع فيذسل ىحا كمسات قج، قج، قج قج فكميا تعالج في مؾضع 
واحج، وأراد بالثالثي الرحيح ما اجتسع فيو ثالثة حخوف صحيحة عمى أن تكؾن مؽ 

حخفان صحيحان وحخف واحج  رج بو ما اجتسع فيوأصؾل الكمسة أما الثالثي السعتل، فق



مؽ حخوف العمة، سؾاء كان حخف العمة في األول أو الؾسط أو اآلخخ وبعبارة أخخى 
 يذسل ىحا ما عخف عشج الرخفييؽ بالسثال واألجؾف والشاقص.

وأما بالشدبة لمفيف فقرج بو ما اجتسع فيو حخفا عمة في أي مؾضع، فيذسل عمى ىحا 
خون والسفخوق. ومؽ ىشا نعمؼ أن اسظالحات أصحاب السعاجؼ تخالف مؽ المفيف السق

 بعض الؾجؾه اصظالحات الرخفييؽ.

وأما مؽ حيث الخباعي والخساسي فمؼ يختمف فيو تعبيخ الفخيقيؽ. أما القدؼ األخيخ وىؾ 
اليسدة  -إجسااًل -السعتل فقج أدخل فيو أصحاب السعاجؼ الحيؽ اتبعؾا طخيقة الخميل 

 يا قج تديل إلى أحج الحخوف السعتمة.بحجة أن

 رابًعا: عؾلجت الكمسة ومقمؾباتيا في مؾضع واحج فسثاًل نجج الكمسات:

ع ب د، ع د ب، د ب ع، د ع ب، ب ع د، ب د ع كميا يسكؽ أن تعالج نغخيًّا تحت 
عشؾان واحج بقظع الشغخ عسا نظقت بو العخب مشيا فعاًل وعسا لؼ تشظق بو، فالشؾع األول 

ه الخميل "مدتعساًل"، والشؾع الثاني سساه "ميساًل" ويعخف ىحا التشغيؼ باسؼ "التقميبات"، سسا
ويسكؽ الخجؾع إلى ىحه السفخدات مثاًل تحت حخف العيؽ مجسؾعة "ع د ب"؛ ألن العيؽ 

 أسبق الجسيع في األبججية الرؾتية التي وضعيا الجميل تمييا الجال ثؼ الباء.

سار في التقميب عمى قاعجة وضع السفخدات السأخؾذة مؽ  وجسيع مؽ تبع نغام العيؽ
أصل ثالثي واحج تحت الحخف الحي ىؾ أسبقيا مؽ حيث السخخج ما عجا ابؽ دريج الحي 
اتبع في تقميباتو نغام وضع السفخدات الستحجة األصل تحت الحخف الحي ىؾ أسبقيا في 

دتة السحكؾرة سابًقا تحت األبججية العادية. فيشا مثاًل نججه وضع تمػ السفخدات ال
مجسؾعة "ب د ع"، فيحا اختالف فخعي يجعمشا نعتبخ ابؽ دريج صاحب جسيخة المغة 

 أيًزا مؽ السؤلفيؽ الحيؽ اتبعؾا في تختيبيؼ نغام كتاب العيؽ.

 


