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 الكامل للمبرد -2
دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ األزدي، أبػ العباس، السعخوف بالسبخد: إمام العخبية ببغجاد في 

حكخ السو ،بالبرخة ووفاتو ببغجاد. مغ كتبو الكامل زمشو، وأحج أئسة األدب واألخبار. مػلجه 
 .تزبقو الس ،والسؤنث

قال أبػ العباس: مغ كالم العخب االخترار السفيع، واإلششاب السفخع وقج يقع اإليساء إلى 
 الذيء فيغشي عشج ذوي األلباب عغ كذفو، كسا قيل: لسحة دالة. 

وقج تتمسح السبخد عمى الجاحظ ، فكان يجمذ اليو ويدتسع مشو ويخوي عشو، وقج كان واسع 
تشائيا، وبعج أن صار السبخد امام الشحػييغ االشالع عمى الكتب شجيج الحخص عمى اق

البرخييغ بعج السازني تتمسح عميو نفخ مسغ ذاع صيتيع في الجراسات الشحػية والمغػية فيسا 
 بعج، ومشيع الدجاج وابغ الدخاج واالخفر األصغخ وغيخىع.

وة وقج اتفق ىؤالء جسيعا عمى ان السبخد وكان يستاز بغدارة العمع، وفراحة المدان، وحال
 السخاشبة ووضػح الذخح، والى جانب ىحا كمو كان يكثخ مغ حفظ الذعخ ذواقا لو.

واذا كان الجاحظ قج اكتفى بعشػان كتابو)البيان والتبييغ( ليكػن داال عمى السػضػع الحي مغ 
أجمو ألف كتابو، فإن السبخد قج قّجم لكتابو بسقجمة مػجدة ولشيا تػضح عمى وجو التحجيج مادة 

ىحا كتاب ألفشاه، يجسع ضخوبا مغ اآلداب ما بيغ والغخض مغ تأليفو، فقج قال: )الكتاب 
كالم مشثػر وشعخ مػصػف، ومثل سائخ ، ومػعطة بالغة، واختيار مغ خصبة شخيفة 
ورسالة بميغة ، والشية فيو ان نفدخ كل ما وقع في ىحا الكتاب مغ كالم غخيب، ومعشى 

 مدتغمق،...(



أتى بالشرػص السختارة في كتابو لتخجم غخضا لغػيا أو نحػيا،  ومعشى ىحا أن السبخد قج
وىػ مجال اىتسامو األول كسا ذكخنا، وىحا يذيخ الى أن تخررات عمساء ىحا العرخ 

 كانت قج تحجدت وكان كل أديب يعخف مجال تخررو.

فسشيج السبخد أن يأتي بالشز، كأن يكػن حجيثًا أو آية أو بيت شعخ ، ثع يأخح في شخحو 
، وبيحا يسكششا أن نمخز محتػى لغػيًا ونحػيًا، مدتذيجًا في ذلظ بخوائع مغ الذعخ والشثخ

 الكتاب بسا يمي:

 مختارات مغ الذعخ والشثخ واألمثال والحكع. -1
 ايزاحات لغػية. -2
 شخوح نحػية. -3
 لسحات نقجية. -4

 نبذ من أقهال الحكماء

قال بعس الحكساء: مغ أدب ولجه صغيخًا سخ بو كبيخًا وكان يقال:  )السبخد(قال أبػ العباس
 مغ أدب ولجه أرغع حاسجه.

وقال رجل لعبج السمظ بغ مخوان إني أريج آن أسخ إليظ شيئًا، فقال عبج السمظ ألصحابو: إذا 
نا أعمع بشفدي أبج السمظ قف، ال تسجحشي، فعا، فأراد الخجل الكالم، فقال لو شئتع، فشيزػ 

، وال تكحبشي، فإنو ال رأي لسكحوٍب ? وال تغتب عشجي احجًا. فقال الخجل: يا أميخ مشظ
 السؤمشيغ، أفتأذن لي في االنرخاف? قال لو: إذا شئت.

 مكانة الكامل

كتاب الكامل أثخ خالج مغ آثار السبخد، ومعمسة كبيخة لسعارف المغة العخبية وعمػميا وآدابيا 
بعجه مغ العرػر. وىػ يسا فات العمساء في عرخ السبخد وفوىػ يحتل مكانة مستازة بيغ مؤل



خيخ ما كتب مغ ىحا الشػع في تأريخ األدب العخبي كمو، مشح البجاية إلى يػمشا ىحا. وقج تخك 
 الكتاب تأثيخًا فػق السترػر في لغة العخب شخقا وغخبًا.

 الكامل واألندلس

 اهتمامهم وعنايتهم بالكامل - 1

مغ الكتب، التي حازت إعجاب األنجلدييغ، وعشايتيع، فبحلػا جيجىع في كتاب الكامل لمسبخد 
دراستيا، قخائتيا، وروايتيا، وانتذارىا، وكتبػا ليا شخوحا أو اخترخوىا، أو عمقػا عمييا، 

يػا عمى أغالشيا، وكفى شاىجا عمى إعجابيع بالكامل، وعشايتيع بوأصمحػا مغ أخصائيا، ون
 السػجػدة السحفػضة في العالع، -مخصػشيا ومصبػعيا  -بو أن جسيع الشدخ لمكامل 

 بخواية عمى بغ سميسان األخفر مغ تالميح السبخد  السعخوفة السكتذفة إلى اآلن

لو انتذارا واسعا، وقبػال عاما عشج كافة الصبقات األنجلدية، الكامل لمسبخد  وقج كان كتاب
قج قال السؤرخ العالمة أبغ خمجون: " وسسعشا و اولة عشجىع كثيخة ججا، وكانت الشدخ الستج

شيػخا في مجالذ التعميع. أن أصػل ىحا الفغ " عمع األدب " وأركانو أربعة دواويغ، وىي 
أدب الكتاب ألبغ قتيبة، وكتاب الكامل لمسبخد، وكانت البيان والتبييغ لمحاجظ، وكتاب 

 ، فتبع ليا، وفخوع عشيا.الشػادر ألبي عمي القالي البغجادي، وما سػى ىحه األربعة

خيخ مؤلفات السبخد، وأحدشيا، وأغخزىا مادة، وفيو مغ السعمػمات التي الغشاء  ويعج الكامل
ب عشيا ألحج، والتي يحتاج إلييا صاحب كل عمع وفغ مغ التأريخ، والحجيث، واألندا

يأخح عشو ىا. وال يسكغ ألنجلدي يحزخ درس السبخد فال خ ي، واألدب، والمغة، وغواألخبار
 الكامل.

 

 



 نمهذج من الكتاب

 للفرزدق حين طلق النهار

راوية ميسان عغ أبي مخدوم وحجثشي بعس أصحابشا عغ األصسعي عغ السعتسخ بغ س
الفخزدق، قال: قال لي الفخزدق يػمًا: امس بشا إلى حمقة الحدغ، فإني أريج أن أشمق الشػار، 

عميظ الحدغ وأصحابو، فقال: امس بشا فقمت: إني أخاف عميظ أن تتبعيا نفدظ، ويذيج 
فجئشا حتى وقفشا عمى الحدغ، فقال: كيف أصبحت يا أبا سعيج? فقال: بخيخ، كيف 
أصبحت يا أبا فخاس? قال: تعمسغ أن الشػار مشي شالق ثالثًا، فقال الحدغ وأصحابو: قج 

ار شيئًا، فقمت: سسعشا، قال: فانصمقشا، قال: فقال لي الفخزدق: يا ىحا، إن في قمبي مغ الشػ 
 قج ححرتظ، فقال:

 ... غجت مشي مصمقٌة نػار انجمت نجامة الكدعي لس

 وكانت جشتي فخخجت مشيا ... كآدم حيغ أخخجو الزخار

 ولػ أني ممكت يجي ونفدي ... لكان عمي لمقجر الخيار

 قال األصسعي: ما روى السعتسخ ىحا الذعخ إال مغ أجل ىحا البيت.

 


