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ـ.ـ .حسف هادي المحمدي

ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)

معهد إعداد المعمميف في الفموجة

عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ردود المرصفي

في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)عمى أبي العباس المبرد
في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي

معهد إعداد المعمميف في الفموجة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

المقدمة

نحاكؿ في ىذا البحث أف نقؼ عمى بعض الردكد المغكية التي ادعى (الشيخ

المرصفي)

()1

في شرحو المسمى (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ) عمى كتاب الكامؿ

في المغة كاألدب ألبي العباس المبرد

()2

أنيا مف الزلؿ الذم كقع بو أبك العباس ،

كسنعمؿ قدر الممكف اف نكازف اآلراء فيما قالو الشارح كنبيف النص الصحيح فيما

كيعد شرح (رغبة اآلمؿ) مف أفضؿ الشركح كأغناىا لغة كنحكا  ،كصرفا ،
قيؿ  ،ي
اء شعريا  ،إال أننا ال يمكف اف نغفؿ عمك مكانة المبرد  ،حتى كاف كقع
كبالغة  ،كثر ن
الزلؿ كما يدعي الشيخ المرصفي  ،كسنرتب اآلراء كفؽ تسمسميا كقكتيا كمتانتيا .

كستككف الردكد التي استقيناىا كالتي ستككف مدار بحثنا كفؽ ترتيبيا في شرح

(رغبة اآلمؿ) أم بمعنى ليس بالضركرة تقديميا أك تأخيرىا حسب ىكل الباحث  ،أك
حسب أبجديتيا  ،كىي جزء يسير مف المسائؿ المغكية الكثيرة في ىذا الشرح ،

كسيككف الرأم األكؿ لممؤلؼ ثـ الرأم الثاني لمشارح ثـ تأتي اآلراء تباعا حتى يتسنى

لقارئ البحث أف يقؼ عمى اآلراء كلو الحكـ أيضان فيما نقكؿ  ،الحمد هلل الذم مكننا
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مف ىذا  ،إف أصبنا فيك مف عنده كاف أخطأنا فيك مف أنفسنا ،كالحمد هلل عمى كؿ

حاؿ إال حاؿ الكفر كالضالؿ .
أكال  :المكاضع التي خطَّأه فييا كمنيا.

الوفر :

يقاؿ  :مكفكر أك فالف ذك كفر  ،أم ذك ماؿ كيككف مكفك انر في بدنو إذا ذكر

ما أيصيب بو غيره في بدنو قاؿ  :حاتـ الطائي

()3

:

اا ِ
كاف له َوفَُر
اـ لو أَف حاتماً أر َ
الماؿ َ
اد ر َ
وود عمـ األوو ُ
قاؿ المرصفي( (:أك فالف ذك كفر) األنسب أف يقكؿ  :كالكفر الماؿ الكثير الكاسع.
()5()4

يقاؿ  :فالف ذك كفر  ،أم ذك ماؿ  ،حتى ال يختمط اسـ الجنس بالمصدر  .كقكلو:

(كيككف مكفك ار في بدنو )...ىذا مف زكائد أبي العباس ال يعرفو أىؿ المغة)

(.)6

اـء وود
ص ُ
الوف ُْر :الما ُؿ الك ير ال ّلي لـ َيمقُ ْ
وَ
ور .والو ُ
ممه شياء وهو َم ْوفُ ٌ
افر :التّ ّ
ِ
ووفوراء والمستعمؿَ :وفَّ ْرماه توفي ار )7( .كمثمو( ،الكفر مف الماؿ كالمتاع
َوفَ ْرماه فرةًء ُ

الكثير الكاسع ،كقيؿ  :ىك العاـ مف كؿ شيء  ،كالجمع كفكر  ،كقد كفر الماؿ

كالنبات كالشيء بنفسو كف انر  ،كفك انر  ،ككفرةن  ،كفي حديث عمي بف أبي طالب "كرـ
اهلل كجيو" ( :كال ادخرت مف غنائميا كف انر)) ( )8كالكفر يعني الغني ( )9كيقكؿ  :كثير
عزة

()10

.

داا مخام ار
واف بجسمي ممؾ ً

وجسمؾ موفور عميؾ سميـ

وممه ووؿ زهير(:)12
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()13

شتـ
ومف يحمؿ المعروؼ مف دوف عرره يفرهُ ومف يتػػػػػػػػػػػػػؽ الشتـ ُي ُ
اللي وجدماه في أك ر كتب المغة التي تتبعماها موفور الماؿء والحظ ءوالسعادة

.

ءوالديف ءوالرجااءولـ مجد ما يشير الى الوفرة في البدفء م مما لكر المبردءولكف لِ َـ
مسميه بالزوائد م مما سماها المرصفي؟ ولِ َـ مقوؿ :مف المسائؿ التي امفرد بها
المبرد دوف غيره .أو لـ يستطع المرصفي ء في الوصوؿ الى الموارع التي تحكي
غير للؾ.

َرْد َع ُه :
قكؿ أعرابي مف بني سعد بف زيد :
ارد ِ
يركب َرْد َع ُه
القرف
َلست ُ
أ ُ
ُ

يابس
وفيه سماف لو غراريف ُ

()14

ارد ً
القرف
ىلست ي
أ ي
يركب ىرٍد ىعوي
ي
فإنما اشتقاقو مف السيـ يقاؿ  :ارتدع السيـ إذا رجع متأخ ار .

كيقاؿ  :ركب البعير ردعو إذا سقط  ،فدخؿ عنقو في جكفو  ،كالكالـ مشتؽ

بعضو مف بعض . )15() ...

قاؿ المرصفي (( :قكلو فإنما اشتقاقو مف السيـ) يريد مف ارتداع السيـ بدليؿ ما

بعده ...كقكلو (إذا رجع النصؿ) أخطأ أبك العباس خطأيف  .أكليما  ،تفسيره السيـ
المرتدع بما ذكر  ،كأىؿ المغة تقكؿ :إف الذم إذا أصاب اليدؼ  ،انفضخ عكده

كانكسر  ،كثانييما انو أراد أف طرؼ النصؿ األعمى صار منككسان فدخؿ متأخ ار في

النسخ  ،كىذا مما ال يككف أبدا  .كذلؾ أف النصؿ ىك حديدة السيـ ،كالسيؼ،

كالرمح ،كالسكيف لو طرفاف  ،أعمى كيسمى بالقيرنة (بضـ فسككف) كطرؼ أسفؿ
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الرعظ (بضـ فسككف) كىك مدخؿ السنخ مف
يسمى بالسنخ كىك الذم يدخؿ في ُّ
القدح فكيؼ تككف قرنة النصؿ السيـ داخمو في س ً
نخو ؟ فالصكاب أف يقكؿ فإنما
ي
اشتقاقو مف ىرٍد ىَع السيـ كىك أف يضرب بنصمو عمى أرض أك خشبة تقع عمييا

قرنتو ليغرؽ يسنخو في الرعظ فينتشب فيو فال يخرج ،كبيذه أظير إف معنى (ركب
()16
الرٍدعي :مقاديـ اإلنساف إذا كانت فيو
ردعو) أف ييصرع منككسا رأسو أسفا لو)
 ،ك َّ
ً
خر في و
بئر فركب
ب ردعو،أمَّ :
منيتيوي .يقاؿ :ى
ٌ
ط ىع ٍنتيوي فرك ى
خر صريعان لكجيو .كيقاؿٌ :
ً
المنية .كيقاؿ لمفرس إذا كقع عمى كجيو
ب ىرٍد ى
ع ٌ
ىرٍد ىعوي ،ى
كى ىكل فييا ،فمذلؾ يقاؿ :ىرك ى
ً
ً
ب ىرٍد ىعوي فمات )17(.كمنو قكليـ :
ب :ىرك ى
فى ىعط ى
الميزة ناجـ(.)18
ب ىرٍد ىعوي  ...كقد ش ٌكو لدف
ٌ
أقكؿ لو كالمرء يرىك ي
يدخؿ فيو ًس ٍنخ َّ
صؿ .كفكقو الذم عميو لفائؼ
ك ُّ
السيـ :المكضعي الذم ي
الن ٍ
الرٍعظي مف ٌ
ى ً
يـ فيك مرعكظ إذا انكسر يرٍعظيو.
كرًع ى
ظ ٌ
العقىب .ي
الس ي
كيقاؿ :أيرًعظى فيك مرعظه .يعني :مرعكظ .كيقاؿ :إف فالنان لى ً
الن ً
بؿ
يكس ير عميؾ أ ٍىرعاظى ٌ
ٌ
يٍ ى
ٍ
()19
َّ
فارتى ىدع ،أىم ف ىك َّ
أنشد
غضبان.
ؼ ،ك ى
كرىد ىعو ىعنوي ،ىك ى
كرَّدهٍ ،
من ىعو ىي ٍرىد يعو ىرٍد ىعان :ىكفو ى
ى
الميث:
ُ
()20
ؼ الع يد ِّك إًذا ما يذ ً
ً
ككركا ٍارتى ىدعكا
أٍ
ىىؿ األمانة ٍ
كمسَّيي يـ  ...طى ٍي ي ى
ى
إف مالكا ى
الرٍعظ )21( ،ك ً
سيـ إًذا
ب ىبنصمًو
ع
ت ًفي ُّ
كرىد ى
األرض ىلي يثب ى
ى
ضىر ى
السيـ :ى
الم ٍرتىدع :ه
ى
ي
ى
كده،
أصاب
ض ىخ يع ي
ى
اليدؼ ٍانفى ى
ى

الصوب – القصد :
قاؿ جميؿ بف معمر

()23

()22

كيبدك أف المرصفي أصاب ىاىنا.

:
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()24

يؽ
و ما صائب مف مابؿ ولفت به
العقدتيف و ُ
ٌ
وم َم ُّرر ُ
يد ُ
قص ىد ،كمف ذلؾ
صاب
قكلو ( :ما صائب) يريد قاصدا  .يقاؿ:
ي
ى
يصكب  ،إذا ى
ِّب ِّمف السَّم ً
أحكـ(.)26
اء)( ، )25كقد قالكا  :النازيؿ  ،كالقصد
صي و ى
قكلو تعالى ( :أ ٍىك ىك ى
ى
ي
أحكـ) يريد تفسير صائب بالقصد أحكـ .
القصد
قاؿ المرصفي  :أما قكلو ) (ك ي
ي
عمك إلى و
ككأف أبا العباس ال يعرؼ بيف ما نزؿ مف و
سفؿ كما ذىب مستقيمان في

طريقو  .فحكـ بأنيما جميعان مف الصكب  ،بمعنى القصد  .كىك خطأ كعبارة المغة،
الصكب نزكؿ المطر  ،ككؿ نازؿ مف عمك إلى سفؿ فقد صاب يصكب  .كصاب

()27
صائب
فاسد ال
لغب ه
ه
السيـ نحك الرمية يصكب صكبان  )،كمنيـ مف يقكؿ  :كالـ ه
صائب
وس ْه ٌـ
وصاب
قاصد (. )28
كال
السهـ محو َّ
ه
الر ّ
ٌ
مية ُي ُ
َ
ص َدء َ
ص ْي ُبوي ًة الا وَ َ
صوب َ
ُ

أي واصدء

()29

كيككف عمى لغة مف قاؿ  :صاب السيـ  ،كال ادرم ىكيؼ ىذا ؟ الف صاب
السيـ غير و
السماء األرض  ،أم
متعد  ،كعندم أف صيب مف قكليـ :صابت
ي

()30
فالف الصكاب فاخطأ الجكاب  ،معناه
أصابتيا كقاؿ األصمعي :يقاؿ  :أصاب ه
أنو قصد الصكاب كأراده  ،فأخطأ مراده  ،كلـ يعمد الخطأ  ،كلـ ييصب ...كأصابو :

اب)
أراده كبو فيسر قكلو تعالى ( :تى ٍج ًرم بًأ ٍىم ًرًه ير ىخاء ىح ٍي ي
ىص ى
ثأ ى
كصاب السيـ القرطاس يصيبو  .كمنو قكؿ أبي الطيب(:)32
()31

ورمى وما رمتا يداه فصائب

ريي
سهـ ُيعلب والسهاـ تُ ُ

وووؿ أحدهـ:

غ
بح ْق َوْي ِه ال ا فمـ َيز ْ
ورمتُه َ
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رت ِ
بد َم ِاـ
ص ْ
عمى القصد حتى ُب ً

مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

(فمـ يزغ عمى القصد)الا لـ تمؿ عف وصدها
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()34

كصكب فالف رأيو يحكـ لو بالصكاب  ...كالصكاب لغة السداد كاصمو
()35
صبكب منو دكف إعالؿ شذكذان
صبكب فأعؿ إعالؿ سيد  .كربما قيؿ  :ي
الذم عرضناه مف رأم ألكثر المتأخريف ىـ يذىبكف إلى ما ذىب إليو المبرد
كمف ثـ كاف عمى الشيخ المرصفي أف ال يأخذ باآلراء الضعيفة كيترؾ رأيا

الفراىيدم كاألصمعي كما أسمفنا.

ال ُم ُزؿ :
قاؿ عمارة بف عقيؿ :

س ْيفَ ُه
معوف َم َ
بهاف َ
أعار به َم ُ
َ

عمى وو ِم ِه لممرِا لي الطعـ فَ ِ
ار ُي
ْ
َ
طعـ،
الطعـ) يعني الراجع إلى عقؿ  ،يقاؿ :ليس فالف بذم ٍ
قكلو (لممرًء ذم ٍ
كفالف ليس بذم ىن ىزوؿ  ،أم ليس بذم عقؿ كال معر و
فة  ،كانما يقاؿ :ىذا طعاـ ليس لو
()36

بع  ،كمف قاؿ ين ٍزؿ في ىذا المعنى فقد أخطأ
ىن ىزهؿ إذا لـ يكف ذا ىر و
قاؿ المرصفي :

()37

.

قكلو (كمف قاؿ ينزؿ) "بضمتيف" فقد أخطأ  .ىذا ما كصؿ إليو عمـ أبي
الن يزؿ "بضمتيف" المنزؿ كما ىيء لمضيؼ كالطعاـ ...
العباس كعبارة المغة ك ي

()38

النزكؿ ك ُّ
كيقاؿ  :ىذا طعاـ قميؿ ُّ
النزكؿ
النزؿ إذا كاف ال ينساغ  ،كال يقاؿ ٌ :
النزؿ  ،ك ى
.
ك ُّ
النزؿ أيضان الربع كىك الزيادة  ...فأما قكليـ  ،أخذ القكـ ينزليـ فمعناه  ،ما
ً
بأخذه  ،مما ينزلكف عميو كيصمح عيشيـ بو  ،كىك مأخكذ مف النزكؿ
تجرم عادتيـ
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 ،يدؿ عميو حديث النبي محمد  في بعض أحاديث االستسقاء (الميـ أنزؿ عمينا

في أرضنا سكنيا)

()39

أم أنزؿ عمينا مف المطر ما يككف سببا لمنبات الذم تسكف

األرض بو  ،فالسكف مف سكف  ،بمنزلة ُّ
كنزؿ
النزؿ مف نزؿ  ،كفيو لغتاف  ،ينزؿ ى
()41
الن ىزًؿ ك َّ
كثير َّ
ك ُّ
الن ىزيؿ ىك الزيادة كالفضؿ ( )42كىك
الن يزيؿ يككف في الطعاـ
كطعاـ ي
()43
في ٍع هؿ كفى ىع هؿ بضـ الفاء كسككف العيف كبفتحيا جميعان
لقكلو تعالى ( ىكلىقى ٍد ىرآهي ىن ٍزلىةن

()40

()44
الن يزؿ بكزف القفؿ  ...كالجمع اإلنزاؿ.
أٍ
يخ ىرل) ك ي
ات اٍل ًف ٍرىد ٍك ً
س ين يزالن )( . )45قاؿ األخفش  :ىك مف
لقكلو تعالى  ( :ىك ىان ٍ
ت لىيي ٍـ ىجَّن ي
نزكؿ الناس بعضيـ عمى بعض  ،يقاؿ  :ما كجدنا عندكـ نزالن( )46كيقاؿ  :الميـ إني

()47
الن يزؿ بضمتيف
الن يزؿ في األصؿ قرل الضيؼ كتضـ زايو  .ك ي
أسالؾ ين يزؿ الشيداء ك ي
()48
الن ىزؿ بفتح
كثير مف المغكييف ٌ
الن يزؿ  ،كانما يقاؿ  :طعاـ قميؿ ى
كبالتسكيف كقد أنكر ه

النكف كالزام أم قميؿ الربع كالنماء

()49

الن يزؿ) بضمتيف في الكامؿ كانما كجدنا (ين ٍزؿ) بضـ فسككف ىذا
لـ نجد عبارة ( ي
أكالن  ،كثانيان إف معظـ المغكييف اختمفكا في اآلراء التي أكردناىا آنفان لذا ال يمكف أف

نعتد برأم شيخنا المرصفي في تخطئتو لممبرد .
ِ
الغي ُؿ :

واؿ أعرابي :
()50
ِ
ابااةُ َب ِ
شباب َّ
ي سقتها ُغ ُيولها
كأمها
جديدة سرباؿ ال ّ
رد ً
ً
األجمةي  ،كمف ىذا قكلييـ  :أيسد ً
غيؿ .
ي
قكلو ( :سقىتىيا يغييكليا) الغي يؿ ىنا  :ى ى
واؿ طرفة(:)51
ِ ِ ()53()52
وهبوا َّ
ِ
أموف وطمر
كؿ
ُسد غيؿ فإلا ما شربوا
أُ
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معهد إعداد المعمميف في الفموجة

ً
االج ىمة) ىذه مف أغاليط أبي العباس ...
قاؿ المرصؼ(( :الغي يؿ ىنا ى
كانما ً
الغييؿ ىنا الماء الذم يجرم بيف الشجر كأصكؿ القصب كذلؾ أف
األجمة ال تسقي كانما الذم يسقي ىك الماء  ،أما ً
الغيؿ في قكؿ طرفة  :فانو األجمة
ىى
الغي يؿ
ال غير  ،كىي الشجر الكثير الممتؼ  ،ييستتر فيو ككؿ ذلؾ "بكسر الغيف" فأما ى

"بالفتح" فانو المبف الذم ترضعو المرأة كلدىا كىي تؤتى  ،أك ىي حبمى كجمعو
أغيا هؿ) ( . )54قاؿ األصمعي ً :
الغي يؿ  :الشجر الممتؼ  .يقاؿ فيو  :تىغيَّؿ الشجر.

()56

()55
الغي يؿ ،ىك الماء الجارم عمى كجو األرض
الغيمةي بالفتح  :المرأة السمينة ك ى
ك ى
يؿ  ،كجمعو يغيكؿ  ...ك ً
ً
األجمة  ،مكضع األسد ًغ و
الغيمة
ي
كالغيؿ بالكسر ى ى
بالغ ً
يؿ ففيو العشر  ،كما سقي بالدلك ففيو
بالكسر االغتياؿ كفي الحديث (ما سقي ى
نصؼ العشر) ( )58()57ك ً
الغيؿ بالغيف المعجمة كسككف الياء المثناة  ،مف تحت ،

.

شجر ممتؼ ييشبو األجمو مف القصب  ،يأكم إليو األسد  ،كالقكؿ  :غي هؿ دكنو غي هؿ،
()59
ِ
ِ
األمهار
المياه ِفي
بعرهـ :ال َغ ْي ُؿَ :ما جرى مف
أم أجمة داخؿ أجمة
َووَ َ
اؿ ُ

ِ
الشجر فَ ُه َو ال َغمَ ُؿء
يج ِري َبيف
و َّ
أما الَِّلي ْ
السواويء و ّ
العركس( )61كنذىب الى ماذىب اليو في تخطئتو ألبي العباس .
()60

رد المرصفي منقكؿ مف تاج

ثانيا  :المكاضع التي خالفو فييا كمنيا:

الرهؿ :

قاؿ :قاؿ أعرابي  :و
لرجؿ نازعتو إمرأتو عندهي :
ش َ ُّر
َف طَالَ َبتْ َؾ ب َ ِ
رهمُ َها :
ش ْب ِر َؾ أَ ْم َ
ش ْك ِرَها و َ
مف َ
أَأ ْ
مها وتَ ْ
أت تَط َ
َّ
كر .الفرج .
الشبر :النكاح ،كاالش ي
قكلو ثمف ىش ٍك ًرىا " فإنما يعني الرضاع ك ي
كقكلو" :أنشات تيطُّميا" أم تسعى في بطالف حقيا  .كقكلو "تضيميا" أم تعطييا
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الشيء بعد الشيء  ،يقاؿ  :بئر ضيكؿ إذا كاف ماؤىا يخرج مف جرابيا شيئان بعد

غزك ماؤىا إذا خرج عف ق اررتيا فتيعظـ ىجمتيا(.)62
شيء  ،كجرابيا جكانبيا  ،كانما ىي ي
قاؿ المرصفي  :قكلو ( (أم تعطييا  )...غيره يقكؿ  :تضيميا ضيالن َّ :
تردىا

ضيؿ الى فالف إذا رجع إليو  .كىذا أجكد "كجرابيا جكانبيا"
إلى أىميا  .مف قكليـ  :ى
غيره يقكؿ " :جراب البئر جكفيا مف أعالىا إلى أسفميا" كقكلو ( :يخرج مف جرابيا)
لـ أجد لو سندان في المغة  .كعبارتيا  :الضيؿ  :الماء القميؿ مثؿ الضحؿ .كقد

ضيؿ ماء البئر يضيؿ ضيالن .اجتمع شيئان بعد شيء) ( )63ضيمت البئر ضيكالن ،
قؿ ماؤىا  ،كالناقة َّ
َّ
قؿ لبنيا  ،كالرجؿ حقو منعتوي ،كالى الشيء رجعت ،كالشراب َّ
رؽ
َّ
كقؿ  ،كالى فالف رحمت إليو عمى غير كجو المقاتمة كالمغالبة.)64( .
كقكؿ ذك الرمو(:)65

ٍ
صعمة
بها كؿ خواا إلى كؿ

كركل األزىرم

()67

رهوؿ ورفض الملرعات القراحب

()66

في تفسير تضيميا  :قاؿ  :تمطر عمييا العطاء  ،أصمو

مف بئر ضيكؿ  ،إذا كاف ماؤىا يخرج مف جكانبيا  ...كأضيؿ البسر إذا بدا فيو

االرطاب ،كضيؿ إليو ضيالن رجع ،كقيؿ  :ىك أف يرجع إليو عمى غير كجو القتاؿ،
()68
كفالف تضيؿ إليو األمكر ،أم ترجع
الص ِ
َوِفي ِّص
ماؤها َوِميالً
كاف َي ْخ ُر ُج ُ
حاح :إِلا َ
كللؾء أَي َم ْزرةُ ا ْلم ِ
ِ
ااء)(.)69
راَ ِهمَ ٌةء َ
وع ْي ٌف َ
َوميالًَ .
َ َ
 .أما الجراب مف البئر  :طكليا مف أسفميا إلى أعالىا  ،يقاؿ  :ما حكؿ

البئر مف باطنيا

()70

وجراب البئر أيرا :جوفها مف أعالها إلى أسفمها.

البئر ،اتساعيا ،كقيؿ :جرابيا ،ما بيف جانبيا كحكالييا
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في آراء العمماء التي أكردناىا  ،أما رد المرصفي عمى المبرد في عبارتو " لـ أجد لو

سندان في المغة " نقكؿ  :السند مكجكد في المغة كىك عند األزىرم كما أسمفنا .
الجزرة :

قاؿ عمارة بف عقيؿ :

ِ
مازح(.)73
هاف كاللي دعا
َّ
ب َم ْب ّ
الفاسطي حتفُ ُه وهو ُ
جزر لحمي َك ْم َ
قكلو " ال ً
زرةي  :البدنةي
ب ىن ٍب ٌ
ياف " أم ألككف ىج ىزىرة لو  ،ك ى
جزر لحمي ىكٍم ى
الج ى
كتركت فالنان ىجز انر ،
ت فالنان ،
ي
زر ي
حر  ،يقاؿ ٍ :
اج ٍ
تيىن ي
قاؿ  :عنترة العبسي(:)74
السباع و ُك َّؿ ٍ
وشعِـ(.)76()75
جزر
فاف أباكما
اف تشتما ِعرري َّ
ِ
مسر َ
ُ
قاؿ المرصفي  (:قكلو  " :ألككف جزرة لو " كاف المناسب ألعطي لحمي
نحر) ىذا
أج ىز ي
جزرة لو  ،مف قكليـٍ :
الج ىزىرةي البدنةي تي ى
القكـ  .أعطيتيـ ىج ىزرةى (ك ى
رت ى
مخالؼ لما عميو أىؿ المغة اجمع  .مف أف الجزرةى لمشاة السمينة ذك انر أك أنثى .

زرةي عمى الناقة كالجمؿ  .قالكا  :ألف الشاةى لمذبح ال
زر  ،كال تقع ى
كالجمع ى
الج ى
الج ي
ذب يح مف
تصمح لمعمؿ  .كالناقةى ك ى
الجمؿ يصمحاف لمعمؿ .يريدكف إف الجزرةى ىي ما تي ى
الغنـ  ،ال يراد منيا إال ذلؾ بخالؼ الناقة كالجمؿ)

()77

.

قسـ في سياـ
الج ازرةي  :اليداف ك َّ
الع ي
ك ى
الرجالف ك ي
نؽ  ،يسميت بيا ألنيا ال تي ي
الجزكر  :قاؿ ذك الرمة(:)78
ي
خت ُ ِ
َ
ش ُ
سائرهُ
الجزارة م ُؿ البيت ُ
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مف المس ِ ِ
شب
دب َ
وح خ ّ
ب َخ ُ
ش ْوِو ٌ
ُ ُ

()79
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معهد إعداد المعمميف في الفموجة

كر أىنثكا  .ألنيـ
الج ازرةي حقَّوي الذم ييعطي إذا نحرىا كقسميا .كاذا افردكا ي
ك ي
الجز ى
ت فالنان
اجزر ي
القكـ ىجزك انر إذا يج ًزىر ليـ  ،ك ٍ
أكثر ما كانكا ينحركف النكؽ .كاجتزر ي

ىجزك انر  ،ام جعمتييا لو .
و
قمت:
زر كؿ
أعطيت فالنان جزرةن
ي
شيء يمباح لمذبح ،الكاحد جزرةه ،فإذا ى
ك ى
الج ي
زرةي عمى
فيي شاةه ذك انر كاف أك أنثى ،الف الشاة ليست إال لمذبح خاصةن ،كال تقع ى
الج ن
الج ٍزكرةي مف
زرةي السمينةي مف الغنـ ،ك ى
الناقة كالجمؿ ألنيما لسائر العمؿ .كيقاؿ  :ى
الج ى
الحرب :يج ًزركا ك ً
اجتزركا ،
اإلبؿ السمينة كىي القمعةي كالقمكعي أم الكثيرةي .كيقاؿ في ٍ
()80
لعدكىـ
كصاركا ىجز انر ي

كفي حديث الضحية( )81فإنما ىي ىج ىزرةي أطعميا أىمو كتجمع عمى ىج ىزر بالفتح
 ،كفي حديث مكسى عميو كعمى نبينا أفضؿ الصالة السالـ  .كالسحرة حتى صارت

حباليـ لمثعباف ىجز ار  ،كقد تيكسر الجيـ ك ً
اجزر البعير حاف لو أف ييذبح ،كاصؿ
()82
الج ىزىر
المعنى في ىذه المادة القطع كاإلبانة
قاؿ األصمعي :الكاحدة ىج ىزىرةه .ك ى

()83
القكـ ،إذا
السمينة ،الكاحدة ىج ىزىرةه .قاؿ ابف السكيت:
ىج ىزٍر ي
يقاؿ أ ٍ
أيضان :الشاة ى
ت ى
الج ىزىرةي إالٌ مف الغنـ كال
أعطيتىيـ شاةن يذبحكنيا :نعجةن أك كبشان أك عن انز .. .كال تككف ى

ألنيا قد تصمح لغير الذبح : .يقاؿ :ىج ىزر ً
أج ىزٍرتييي ٍـ ناقةَّ ،
كج ىزر لمذل يؤكؿ،
يقاؿٍ :
كال يقاؿ في الشاء إال الجزر بالفتح ،)84( .ىذه المفظة اختمؼ فييا المبرد مع غيره مف
عمماء المغة كشيخنا المرصفي اصطؼ مع الرأم الثاني الذم اجمع عمى أف الناقة

الج ىزرةى التي
الج ىزرةي الف ى
كالجمؿ ال يصمحاف إال لمعمؿ كال يجكز أف يطمؽ عمييا ى
تينحر .
تلاابت :
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السحاب إال مف رياح  .كتصديؽ ذلؾ قكؿ اهلل
تمقح
ي
العرب تقكؿ  :ال ي
()85
اح فىتيثً يير ىس ىحابان )
(المَّوي الًَّذم يي ٍرًس يؿ ِّ
الرىي ى
قاؿ الشاعر :

:

()86

الرياح
تسي إلا تلاابت
ُ
ُ
يقكؿ  :إذا تقابمت  ،يقاؿ  :تذاءبت الرياح  ،كتناكحت  ،أم تقابمت  ،كتناكح

الشجر إذا قابؿ بعضو بعضان ،كانما سميت النائحة نائحةن  ،ألنيا  ،تيقاب يؿ
صاحبتيا(.)87

قاؿ المرصفي قكلو(( :يقكؿ إذا تقابمت  )...الذم في المغة تذأبت الريح

كتذاءبت ،اختمفت كجاءت مف ىنا كمف ىنا كاصمو مف الذئب  ،إذا حذر مف كجو،
جاء مف آخر كعف أبي عبيد المتذئبة كالمتذائبة بكزف متفعمة كمتفاعمة مف الرياح

التي تجيء مف ىنا مرة  ،كمف ىنا مرة  ،أيخذ مف فعؿ الذئب ألنو يأتي كذلؾ)(.)88
كانما (المتذائب)  ،المضطرب  .مف قكليـ  :تذاءبت الريح  ،اضطرب ىبكبيا

كغرب ذائب :مختمؼ بو  :قاؿ أبك عبيدة  :قاؿ األصمعي  :كال أراه أيخذ إال مف
،
ه
()89
تذؤبان إذا لبست
ت نذ يؤب الريح ،كىك اختالفيا  ...كالمذؤكب  ،الفزع كمنو تذأىبت ليا ي
ليا لباسان تتشبو بالذئب

()90

كقكؿ ذم الرـ ة:

()91

النكباء ناكحت َّ
تيناخى عند خير فتى و
الشماال
اذا
يماف
ي
ن
كمعنى ناكحت :قابمت ...كانما تناكح النكباء في أياـ البرد كالشتاء
()92

()93

كالنكباء،ريح تيب بيف ميبي ريحيف

كمعنى ،تناكحت ،تقابمت كمنو قكليـ الجبالف

متناكحاف ،أل متقابالف،كمنو النكائح لتقابميف

()94
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كتناكحت الرياح أم قابؿ بعضيا بعضان

()95

كيقاؿ  :تذأب الرجؿ تذؤبان ،خبث

كصار كالذئب ،كتذأبت الريح  ،إختمفت  ،كجاءت في ضعؼ مف ىنا كىنا أك

جاءت مرة كذا كمرة كذا(.)96

النص الذم أكرده المرصفي في رده عمى المبرد في (تذأبت كتذاءبت) ىك

ليس لو كانما اقتبسو مف لساف العرب

()97

كأكرده ككاف رده صحيحان كاهلل اعمـ .

ال اً  :الموارع التي ك ّلبه فيها وممها:

األجرد .

قاؿ :عامر بف الطفيؿ(:)98

ً
بأجرىد و
فما أدرؾ األكتار مث يؿ محقٌ و
المشذب
طاك كالعسيب
ؽ
ى
االجرد الفرس المتحسَّر الشعر  ،كاألجرد الضامر أيضان(. )100

()99

.

قاؿ المرصفي قكؿق ( :االجرد الضامر أيضان) كذب كافتراء عمى المغة كانما

االجرد مف الخيؿ أيضان .الذم يسبؽ كينجرد عنيا لسرعتو  .قاؿ المجد في قامكسو
()101

.

السباؽ)
جرد كفرح  ،كانجرد كاالجرد ٌ ،
كفرس اجرد قصير الشعر رقيقة  ،ى
األجرد مف الخيؿ كالدكاب  ،القصير الشعر حتى يقاؿ  :انو ألجرد القكائـ ،

أم قصير شعر القكائـ  .قاؿ :

الز ِ
رو جرداا اليديف رشيؽ(.)103()102
كأف وتودي والفتاف هوت به مف ّ
فضاء كاسعةه مع قمة نبت  ،كرجؿ أجرد ال شعر عميو،
كارض جرداء ،
ه

كفرس أجرد  ،قصير الشعر
القصير الشعر

()105

()104

كالسريع المنجرد مف الحمبة السابؽ ليا  ،كأنو

كالجرداء قصيرة الشعر
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كاألجرد مف الخيؿ كالدكاب كميا
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القصير الشعر ،كاألجرد الذم يسبؽ الخيؿ كينجرد عنيا لسرعتو

لمخيؿ أجرد  ،كأضمر الفرس جعمو ضام انر.

()108

()107

الجرد جمع
ك ي

ؽ َّ
قرب قربان ىد َّ
كقؿ
ضم انر  .مث يؿ ي
مر ي
ضمر الفرس ضمك انر مف باب قعد  ،ى
كض ي
()110
كضمرتو  ،كأضمرتو ،أعددتو لمسباؽ  )109(،كالضامر الذم ليس بمنتفخ
لىحموي ،
ٌ
كقيؿ ىك النحيؼ

()111

كالضامر مف غير ضعؼ

ضامر مف الضمر كىك اليزاؿ لحاؽ البطف

بالذككر(.)114الفرؽ كاضح بيف األجرد كالضامر.

()112

كيقاؿ  :جمؿ ضامر كناقة

()113

كالفرس الضامر خاص
()115

َرياف  :ذكر أبك عبيدة معمر بف المثنى أف تميما منعت النعماف
األ ُ
اإلتاكة ،كىي األرياف ( ، )116قاؿ :المرصفي( (كىي األدياف) لـ أجده ألحد مف أىؿ

المغة سكل أبي العباس)

()117

()118

.

الخ ٍرج  :ألنو ما هؿ يخرجوي المعطي
االتاكة  :الخراج ك ى
كقاؿ الخطابي( )119األرياف يعني الخراج ،كحكاه المبرد عف أبي عبيدة بالياء

باثنتيف مف تحتيما ،كقاؿ  :لست أدرم كيؼ قالكا  :بالياء أك الباء  .قاؿ :كاألشبو

بكالـ العرب أف يككف بالباء  ،قاؿ الجاحظ  :اف ما ترؾ الناس مما كاف مستعمالن

في الجاىمية  .األرياف كاإلتاكة كالخراج(.)120
وواؿ أعرابي :

ٍ
الغر أيسر
فإعطاا
لقاح مؤدي إتاوةً
وومتـ ٌ
أرياف مف ّ
فالمقاح  :البمد الذم ال يؤدم إلى الممكؾ األرياف  .كاألرياف ىك الخراج  ،كىك
()121

اإلتاكة  ،كفي ذلؾ يقكؿ عبيد بف األبرص

()122

أبوا ديف المموؾ فهـ لقاح
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:

إلا مدبوا إلى ٍ
حرب اجابوا

()123
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فقاؿ قائميـ :انا لقاح كلسنا نؤدم الخراج كاالرياف

()124

كاإلتاكة  :جمعو أتاكل

 .الرشكة .كمنيا أتكتو أتاكةن  ،رشكتو  ...كاألتاكل  ،الغريب .سيؿ أتى  ،كاتاكم ،
يأتي مف حيث ال ييدرؾ ( )125كاإلتاكة  ،الماؿ الذم يؤخذ عمى األرض الخراجية ،
يقاؿ :أدل إتاكة أرضو مف خراجيا

()126

يبدكا أف الشيخ المرصفي أىشكؿ عميو في

المفظ أك لربما أكىمو الطباع في ىذه المفظة الف الصحيح كما كجدنا في كتب المغة

كمنيا الكامؿ أنيا (األرياف) كليست (األدياف) كما أكردىا المرصفي كقد نقمتيا أكثر

كتب المغة عف المبرد كأبي عبيدة  ،يعني أف قكؿ المرصفي (لـ أجده الحد مف أىؿ

المغة )...ىك ييرد ألنو كما يبدك لـ يمتفت لمكاضع كجكدىا أك لـ تصؿ يده الييا
كالفرؽ كبير بيف (األدياف) كما يدعي المرصفي كقكؿ أبي العباس (األرياف) .
العطاؼ :

قاؿ يحميد بف ثكر الياللي(:)127
ماشيا
ألؽ َعمرةَ بعد إل هي
لـ َ
ٌ

العطاؼ  :الكشاح لمناس

()129

.

ِ
ئزر
خرجت ُم َعطّف ًة عميها م ُ

()128

ً
ً
ً
كثير
قاؿ المرصفي )( يم ىعطفةن) عمييا عطاؼ  .كالعطاؼ (بالكسر) كالم ٍعطىؼ ي
الرداء ككؿ ثكب ترديت بو عمى منكبيؾ كالذم يفعؿ الناس فيك ًعطاؼ  ،يسمي

لكقكعو عمى عطفي الرجؿ  ،كىما ناحيتا عنقو كقد تعطؼ بو  ،كاعتطؼ إذا ارتدل.

احد مف أىؿ المغة  ...كالكشاح ما تشدهي المراة بيف
كتفسير العطاؼ بالكشاح لـ يقمو ه
عاتقيا ككشحيا  ،فأيف الكشاح مف العطاؼ)(. )130
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يقكؿ  :الخميؿ بف احمد الفراىيدم  :العطاؼ اإلزيار  ،يتعطؼ اإلنساف بو:
أم يتكشح بو( )131كاألصؿ فيو مف الكشاح كىك شيء ينسج عريضان مف أديـ كربما
رصع بالجكاىر كالخرز كتشده المرأة بيف عاتقييا ككشحييا  ،كيقاؿ :فيو كشاح

كاشاح كمنو حديث عائشة رضي اهلل تعالى عنيا كأرضاىا كاف رسكؿ اهلل
يتكشحني كيناؿ مف رأسي  ،أم يعانقني كيقبمني



()123

كالتكشح أف يتشح بالثكب ثـ يخرج طرفو الذم ألقاه عمى عاتقو األيسر مف

تحت يده اليمنى ثـ يعقد طرفييا عمى صدره ،كقد أشحو الثكب  ...ككذلؾ الرجؿ

يتكشح بحمائؿ سيفو  ،فتقع الحمائؿ عمى عاتقو اليسرل كتككف اليمنى مكشكفة ...

كالكشاح كالكشاحة  ،مثؿ إزار كا ازرة .

()133

كالمعطؼ الرداء  ،كقد تعطؼ بو

كاعتطؼ  ،كتعطفو  ،كاعتطفو  ،كسمي عطافان لكقكعو عمى عطفي الرجؿ  ،كىما
ناحيتا عنقو  ،كالتعطؼ في حؽ اهلل تعالى مجاز  ،يراد بو االتصاؼ  ،كأىف العز

شممو شمكؿ الرداء (،)134كالعطاؼ الرداء كالطيمساف ككؿ ثكب تعطفو ،أم تردم
بو،فيك عطاؼ،كالعطؼ عطؼ أطراؼ الذيؿ مف الظيارةعمى البطانة(.)135

كعطؼ العكد  ،فانعطؼ  ،كعطؼ الكسادة ،ثناىا ،كعطؼ عميو  ،أشفؽ

كً
المعطؼ بكسر الميـ الرداء .

()136

كاعتطؼ بالعطاؼ ارتدل  ...كالعطاؼ الرداء

كاإلزار الشتماليما عند التكشح بيا عمى العطؼ (.)137

نعتقد أف أبا العباس لـ يخرج عف سياؽ المغة كأكردنا اآلراء التي تثبت العالقة

الكثيقة بيف المعطؼ كالكشاح ككالـ المرصفي عف أبي العباس كعبارتو (كتفسير

أحد مف أىىؿ المغة  )...كالـ و
قاس.
العطاؼ بالكشاح لـ يقمو ه
الخاتمة
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بعد االنتياء مف البحث ال بد مف تسجيؿ أبرز النتائج كىي :

ُ  -أف شرح المرصفي عمى الكامؿ مف الشركح الكبيرة كالميمة التي أغنت
المكتبة العربية في المغة كالنحك كالفركع األخرل .

ِ  -في بحثنا ىذا كجدنا أف المرصفي كاف قاسيا بعض الشيء في ردكده.
ّ  -كاف يجب عمى المرصفي أف يككف يقظا في تعاممو مع أبي

العباس،السيما عندما يستقي مف (الكامؿ في المغة كاألدب).

ْ  -حتى تسير الدقة كما ينبغي لشيخنا كلمباحثيف مف كرائو كاف يجب عميو
أف اليغفؿ مكاضع في التحرم ألف ىناؾ مكاضع لـ يمتفت ليا أك لـ

تصؿ يده الييا.

ٓ  -كاف المرصفي مصيبا في بعض المكاضع التي استقيناىا لبحثنا ككاف
يستعيف بردكده عمى آراء المتقدميف كالمتأخريف عمى أبي العباس .
Abstract
After finishing the research,we should highlight the most
common results:
-The Al-Marsafi's explanation to the Al-Kamil is one of
biggest and most important explanations which enriched
the Arabic library in language, grammars and other
language's sciences.
-In this research, we have found that Al-Marsafi prejudiced
on Al-Mubard as we started to doubt Al-Marsafi's
scrupulousness till we reached to the level that Al-Shaikh
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may think bad about him and hunt errors for him as well
since he was not really accurate with him.
-Al-Marsafi should have to be careful in dealing with but he
had not done so as I believe.
-Is it possible that big scientist from Al-Azhar had not take a
look on more than a copy of Al-Kamil book in the language
when he started to explain it in order to take the right good
path for him and the afterward researchers.
-The Al-Marsafi was right in some objects that we have used
for our research. He was using his answers on the opinions
before and after Abi Al-Abbas
الهوامش:
ُ.

سيد بف عمي المرصفي  ،األزىرم  ،المصرم  ،عالـ بالمغة كاألدب  ،حافظ لمشعر ،

كاف مف كبار عمماء األزىر إماـ مف أئمة العربية في زمانو  ،تكلى التدريس في األزىر،

تكفي عاـ  ،1931ترجمتو األعالـ  ،217 /3 :كمعجـ المؤلفيف . 287/3 :
ِ.

محمد بف يزيد بف عبد األكبر االزدم  ،أبك العباس المعركؼ بالمبرد  ،إماـ العربية في
زمانو  ،كأحد األئمة الكبار في األدب كاألخبار  ،مكلده في البصرة 210ىػ  ،ككفاتو في

ّ.

بغداد285ىػ مف كتبو الكامؿ  ،كالمقتضب كغيرىا  .ترجمتو في اإلعالـ . 15/8 :
حاتـ بف عبد اهلل بف سعد بف ثمؿ بف عمرك بف يغكث بف طي  ،يكنى أبا سفانة ،

شاعر جاىمي يضرب بو المثؿ في الكرـ ترجمتو في خزانة األدب . 122/3 :
ْ.

ديكانو . 50 :

ٓ.

الكامؿ في المغة . 117/5 :

ٕ.

العيف280/8:

ٖ.

لساف العرب . 287 /5 :

ٔ.

رغبة اآلمؿ .177/1 :
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ٗ.

كتاب معاني الشعر . 72 :

َُ.

ىك كثير بف عبد الرحمف بف األسكد بف عامر الخزاعي  ،احد الشعراء العذرييف  ،أحب

ُُ.

ديكانو  201/1 :كفي الديكاف كاف بجكفي .

ُِ.

زىير بف ابي سممى كاسـ أبي سممى ربيعة المازني مف مزينة بف مضر كنسبو الى

عزة كارتبط اسمو باسميا  .ترجمتو في خزانة األدب . 387/8 :

غطفاف ،كىك أحد الشعراء الفحكؿ الثالثة المتقدميف.ترجمتو في خزانة األدب293/2:

ُّ.

ديكانو 70 :

ُْ.

الكامؿ في المغة كاألدب . 32 :

ُٓ.

المصدر نفسو 32:

ُٔ.

رغبة اآلمؿ. 145/1 :

ُٕ.

العيف 36/2:

ُٗ.

العيف.84/2 :

َِ.

لـ نقؼ عمى قائمو.

ُٖ.

لـ نقؼ عمى قائمو.

ُِ .تاج العركس.81/ 21 :
ِِ.

المصدر نفسو.85/21 :

ِّ.

ىك جميؿ بف عبد اهلل معمر بف ظبياف العذرم  ،شاعر أمكم فصيح مقدـ جامع لمشعر
كالركاية يركل انو كاف راكية ىدبة بف خشرـ العذرم  ،ترجمتو في األغاني :

ِْ.

كرغبة اآلمؿ . 223/1 :
ديكانو . 79/1 :

ِٓ .سكرة البقرة  :اآلية . 19
ِٔ.

الكامؿ في المغة كاألدب . 56 :

ِٕ.

رغبة األمؿ . 223/1 :
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ِٖ .المحكـ المحيط األعظـ . 534/5 :
ِٗ .العيف .166/7
َّ.

المحكـ المحيط األعظـ  ، 387/8 :كينظر  :لساف العرب . 537/1 :

ُّ .سكرة ص  :اآلية . 36
ِّ.
ّّ.

أبك الطيب المتنبي :احمد بف الحسيف الجعفي كلد بالككفة في محمة يقاؿ ليا (كندة)
عاـ 301ىػ كقتؿ في 354ىػ قتمو فاتؾ األسدم  .ترجمتو في خزانة األدب . 307/2 :
ديكانو  66 :كفي الديكاف فصابني .

ّْ .كتاب معاني الشعر53:
ّٓ .محيط المحيط . 522 :
ّٔ.

الكامؿ في المغة كاألدب . 122 :

ّٕ.

المصدر نفسو . 124 :

ّٗ.

المعجـ الكبير  ، 228/7 :كالحديث برقـ . 6952

َْ.

األمالي  ، 60/2 :كينظر  :لساف العرب . 659/11 :

ّٖ.

رغبة اآلمؿ . 200/2 :

ُْ .تاج العركس  322/16 :كينظر القامكس المحيط . 725/1 :
ِْ.

المغرب في ترتيب المعرب . 184/5 :

ّْ.

أدب الكاتب . 425/1 :

ْْ .سكرة النجـ  :اآلية . 13
ْٓ .سكرة الكيؼ  :اآلية . 107

ْٔ .مختار الصحاح . 273/1 :
ْٕ.

النياية في غريب الحديث كاألثر . 104/5 :

ْٖ.

الكميات ألبي البقاء . 1470/1 :

ْٗ.

فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ . 431/1 :
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َٓ.

الكامؿ في المغة كاألدب . 458 :

ُٓ.

طرفة بف العبد بف سفياف بف سعد البكرم الكائمي أبك عمرك شاعر جاىمي مف الطبقة

األكلى كلد في بادية البحريف قتمو ابف المكعبر كىك ابف عشريف عاما لو معمقة كبيرة
:ترجمتو في األعالـ . 225/3 :

ِٓ.

ديكانو . 70 :

ّٓ.

الكامؿ في المغة . 459 :

ٓٓ.

الصحاح تاج المغة . 1787/5 :

ٔٓ.

الزاىر في غريب الفاظ الشافعي . 254 /1 :كينظر تاج العركس125/ 30:

ٕٓ.

سنف البييقي الكبرل  131/4 :كرقمو . 7285

ْٓ.

رغبة االمؿ . 80/6 :

ٖٓ .مختار الصحاح  . 203/1 :كينظر لساف العرب . 513/11 :
ٗٓ.

كنيو المراد في بانت سعاد . 380 :

َٔ .تاج العركس.135/30 :
ُٔ .ينظر :تاج العركس137/30 :
ِٔ .الكامؿ في المغة كاألدب . 59 :

ّٔ .رغبة اآلمؿ . 235 -234 /1 :
ْٔ .كتاب األفعاؿ . 268 /2 :
ٓٔ .ىك أبك الحارث غيالف بف عقبة بف سييؿ  ،ينتيي نسبو إلى مضر كذك الرمو لقبو ،
الرممة كلو مف العمر أربعكف سنة  ،ترجمتو في خزانة
كاف مف فحكؿ الشعراء تكفي في َّ
األدب .119/1 :

ٔٔ .ديكانو  34 :كفي الديكاف (القراحب) .
ٕٔ .محمد بف احمد بف األزىر بف طمحة األزىرم المغكم األديب الشافعي كلد سنة
ككاف رأسان في المغة اخذ عنو اليركم  .ترجمتو في بغية الكعاة . 19/1 :
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي
معهد إعداد المعمميف في الفموجة

ٖٔ .لساف العرب . 397/11 :
ٗٔ .الصحاح1749/5:

َٕ .كتاب معاني الشعر . 88 -59 :
ُٕ .الصحاح.98/1:
ِٕ .لساف العرب (باب جرب)261/1
ّٕ .الكامؿ في المغة كاالدب . 122 :

ْٕ .عنترة بف شداد بف قراد العبسي امو زبيبة حبشية سكداء كاف عنترة أسكد المكف يكنى بأبي
المغمس كىك مف فرساف العرب المعدكديف مات مقتكالن في 615ـ االعالـ . 91/5 ،
ي
ٕٓ .ديكانو . 31 :
ٕٔ.

الكامؿ في المغة كاألدب . 123 -122 :

ٕٕ.

رغبة اآلمؿ . 193/2 :

ٕٗ.

ديكانو . 22 :

ٖٕ.

سبقت ترجمتو .

َٖ .كتاب العيف . 63 -62 /6 :
ُٖ .مسند احمد  446 / 37 :كالحديث برقـ . 17759

ِٖ .محيط المحيط  ، 106 :كينظر  ،المنجد في المغة . 89 :
ّٖ .ابف السكيت :أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ السكيت؛ فإنو كاف مف أكابر أىؿ المغة ،كاف
مؤدب كلد جعفر المتككؿ عمى اهلل ،كالسكيت لقب أبيو إسحاؽ؛ كأخذ عف أبي عمرك
الشيباني كالفراء كابف األعرابي ،كأخذ عنو أبك سعيد السكرم كأبك عكرمة الضبي.كتكفي

سنة ست كأربعيف كمائتيف  -ككاف ذلؾ في خالفة المتككؿ ترجمتو في
. 62/4
ْٖ .الصحاح.613/2 :
ٖٓ .سكرة الركـ  :اآلية . 48 :
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي
معهد إعداد المعمميف في الفموجة

ٖٔ .لـ نقؼ عمى قائمو .
ٕٖ.

الكامؿ في المغة كاألدب . 515 :

ٖٗ.

لساف العرب . 378/1 :

َٗ.

لساف العرب . 712/11 :

ٖٖ.

رغبة اآلمؿ . 213/6 :

ُٗ .سبقت ترحمتو.
ِٗ.

ديكانو . 199 :

ّٗ.

الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ193:

ْٗ.

شرح المعمقات لمزكزني159/1:

ٓٗ.

الزاىر . 263/1 :

ٔٗ .محيط المحيط . 303 :
ٕٗ.

ينظر  ،لساف العرب  378/1 :باب ذأب .

ٖٗ .ىك ابف مالؾ بف جعفر بف كالب بف ربيعة بف عامر بف صعصعة  ،شاعر مخضرـ
كفارس مف بني عامر بعيد الصكت في العرب كلد في  50قبؿ الميالد كتكفي في 11ىػ
 .ترجمتو في جميرة انساب العرب . 286/2 :

ٗٗ .ديكانو . 69 :
ََُ.

الكامؿ في المغة 120 -119 :

َُُ.

رغبة اآلمؿ . 178/2 :

َُِ.

لـ أقؼ عمى قائمو .

َُْ.

المحكـ المحيط األعظـ . 314 /7 :

َُٓ.

المخصص . 105 /2 :

َُٔ.

األنصاؼ . 437 /2 :

َُّ.

كتاب العيف . 76 /6 :
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي
معهد إعداد المعمميف في الفموجة

َُٕ.

المعجـ الكسيط . 115 /1 :

َُٖ.

محيط المحيط . 529 – 100 :

َُُ.

الزاىر في معاني كممات الناس . 214 /2 :

ُُُ.

المحكـ المحيط األعظـ  ، 190 /1 :كينظر  ،لساف العرب . 275 /6 :

ُُِ.

كماؿ األعالـ . 493 /2 :

َُٗ.

ُُّ.

المصباح المنير  :باب الضاد . 217 :

كتاب معاني الشعر  ، 67 :كينظر  ،التبريزم . 58 :

ُُْ .القامكس المحيط . 72 /1 :
ُُٓ.

النعماف بف المنذر بف امرئ القيس المخمي أبك قابكس مف أشير ممكؾ الحيرة في
الجاىمية كاف داىية مقداما قتمو كسرل  :ترجمتو في األعالـ . 43 /8 .

ُُٔ.

الكامؿ في المغة . 323 :

ُُٖ.

مقاييس المغة  :باب خرج . 175 /2 :

ُُٗ.

ىك احمد بف محمد بف ابراىيـ ابك سميماف الخطابي عالما مشيكر لو تصانيؼ في

ُُٕ.

َُِ.

رغبة االمؿ . 232 /4 :

الحديث تكفي  400ق ،ترجمتو في إنباء الركاة . 160/1
القرط عمى الكامؿ . 333 /1 :

ُُِ .لـ اقؼ عمى قائمو .
ُِِ.

ىك عبيد بف األبرص بف عكؼ بف ىيثـ األسدم مف مضر شاعر مف دىاة الجاىمية
قتمو النعماف بف المنذر  :األعالـ . 188 /4 :

ُِّ.

لـ أقؼ عميو في ديكانو .

ُِْ.

الرسائؿ .41 /1 :

ُِٓ.

المنجد في المغة  2 :كمحيط المحيط . 5 :

ُِٔ.

محيط المحيط . 5 :
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ُِٕ.

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي
معهد إعداد المعمميف في الفموجة

حميد بف ثكر بف حزف الياللي مف بني ىالؿ بف عامر بف صعصعة العامرم يكنى ابا
المثنى اسمـ كأدرؾ خالفة عثماف  كقيؿ أدرؾ خالفة عبد الممؾ بف مركاف تكفي في

 30ىػ  .ترجمتو في شعراء العرب . 167 :
ُِٖ.

ديكانو .

ُِٗ.

الكامؿ في المغة . 459 :

َُّ.

رغبة اآلمؿ . 79 /6 :

ُِّ.

النياية في غريب الحديث . 186 /5 :

ُّّ.

لساف العرب  ، 633 /2 :كمحيط المحيط . 971 -970 :

ُّْ.

النياية في غريب الحديث  257 /3 :كينظر مختار الصحاح . 308 /1 :

ُّٓ.

لساف العرب . 252 /9 :

ُُّ.

ُّٔ.

العيف . 18/2:

مختار الصحاح . 185 /1 :

ُّٕ .محيط المحيط  ، 611 :المنجد في المغة . 512 :
المصادر

ُ .أدب الكاتب  :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الككفي المركرم الدينكرم المتكفى
 276ق ،تحقيؽ  :محمد محي الديف عبد الحميد  .نشر المكتبة التجارية

– مصر ،

الطبعة الرابعة 1963 ،ـ .

ِ .أساس البالغة  :تأليؼ أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم جار اهلل
(المتكفى538 :ىػ) تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت -
لبناف ،الطبعة األكلى 1419 ،ىػ  1998 -ـ
ّ .األعالـ  :قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف  ،خير
الديف الزركمي الدمشقي ،ت1976ـ  ،ط.2
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ـ.ـ .حسف هادي المحمدي

ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)

معهد إعداد المعمميف في الفموجة

عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ْ .األغاني  :ألبي فرج األصفياني المتكفى 356ق ، ،تحقيؽ  :سمير جابر ،دار الفكر،
ط 2بيركت .

ٓ .إكماؿ اإلعالـ بتثميث الكالـ  :محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي  ،المتكفى
 672ىػ  ،تحقيؽ  ،سعد بف احمد الغامدم  ،نشر جامعة أـ القرل ،السعكدية1404 ،ىػ
1984ـ.
ٔ .األمالي في لغة العرب  :أبك عمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي البغدادم  ،المتكفى 356ىػ
 ،نشر دار الكتب العممية  ،بيركت 1398 ،ىػ 1978 ،ـ .

ٕ .اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  :الشيخ اإلماـ كماؿ الديف أبي البركات عبد الرحمف ابف
محمد بف أبي سعيد االنبارم ،المتكفى

577ق ،المكتبة العصرية – لبناف – بيركت ،

. 2006
ٖ .بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة  :جالؿ الديف السيكطي ،المتكفى

911ق،

تحقيؽ  :محمد أبي الفضؿ إبراىيـ  ،نشر المكتبة العصرية – لبناف،بدكف تأريخ .

ٗ .تاج العركس مف جكاىر القامكس  :محمد مرتضى الحسيني  .الممقب بمرتضى الزبيدم
المتكفى 1205ق  ،مجمكعة محققيف  .نشر دار اليداية  ،بدكف تأريخ.
َُ .جميرة أنساب العرب  :أبك محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حزـ األندلسي  ،دار
الكتب العممية  ،بيركت – لبناف ط2003 ، 3ـ.

ُُ .الحمؿ في شرح أبيات الجمؿ  :ألبي محمد عبد اهلل بف محمد بف السيد البطميكسي
المتكفى 525ىػ  ،تعميؽ :د .يحيى مراد ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،الطبعة األكلى ،
2003ـ .

ُِ .خزانة األدب كلب لباب لساف لعرب  :عبد القادر بف عمر البغدادم المتكفى 1093ىػ ،
تحقيؽ :محمد طريفي – دار الكتب العممية ،بيركت 1998ـ .
ُّ .ديكاف المتنبي  :دار الجيؿ لمطباعة كالنشر – بيركت 2005 ،ـ .
ُْ .ديكاف جميؿ بثينة  :دار صادر بيركت ط. 1988 ، 1
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي
معهد إعداد المعمميف في الفموجة

ُٓ .ديكاف حاتـ الطائي  :شرح عبد الرحمف المصطاكم  ،دار المعرفة  ،بيركت

– لبناف ،

ط. 2008 ، 2

ُٔ .ديكاف حميد بف ثكر الياللي  :دار صادر بيركت .1995،
ُٕ .ديكاف ذم الرمة  :شرح عبد الرحمف المصطاكم  ،دار المعرفة – بيركت . 2006 ،
ُٖ .ديكاف زىير بف ابي سممى  :شرح حمدك كطماس  ،دار المعرفة – بيركت – لبناف  ،ط3
. 2008 ،

ُٗ .ديكاف طرفة بف العبد :شرح محمد عبد الرحيـ ،دار مراتب الجامعية  ،الطبعة األكلى –
لبناف 2008ـ .
َِ .ديكاف عامر بف الطفيؿ  :تحقيؽ  :د .صيكيتي  ،جامعة جيف الكطنية  ،تايكاف

– دار

النشر  ،مؤسسة الرسالة  ،ط1997 ، 1ـ .
ُِ .ديكاف عبيد بف األبرص  :تحقيؽ د .محمد عمي دقة  ،دار صادر
2003ـ .

–بيركت  ،ط ، 1

ِِ .ديكاف عنترة  :دار صادر  ،بيركت .1968،
ِّ .ديكاف كثير عزة  :تحقيؽ عدناف زكي ،دار صادر بيركت.1994،
ِْ .الرسائؿ لمجاحظ  :محمد بف بحر الشيير بالجاحظ  ،المتكفى
السالـ محمد ىاركف  ،مكتبة الخاتجي ػ القاىرة 1964ـ .

255ىػ  ،تحقيؽ :عبد

ِٓ .رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ  :لمشيخ سيد بف عمي المرصفى المتكفى 1931ـ  ،مطبعة
النيضة – مصر،ط1927 ،1ـ.
ِٔ .ريحانة الكتاب كنجعة المنتاب  :لساف الديف بف الخطيب  ،تحقيؽ  :محمد عبد اهلل
فرحاف ،مكتبة الخانجي – القاىرة  ،ط1980 1ـ.

ِٕ .الزاىر  :ألبي بكر محمد القاسـ االنبارم المتكفي
الضامف ،ك ازرة الثقافة كاإلعالـ 1979 ،ـ.
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
المجلد ( )4العدد ( )14تشرين األول 2012م – ذو الحجة 1433هـ
ردود المرصفي في شرحه (رغبة اآلمؿ مف كتاب الكامؿ)
عمى أبي العباس المبرد في كتابه(الكامؿ في المغة واألدب)

ـ.ـ .حسف هادي المحمدي
معهد إعداد المعمميف في الفموجة

ِٖ .الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي  :تأليؼ محمد بف احمد بف األزىر اليركم أبك منصكر
المتكفى 370ق  ،تحقيؽ :د .محمد جبر األلفي ،نشر ك ازرة األكقاؼ – الككيت  ،الطبعة

األكلى 1399 ،ىػ.

ِٗ .سنف البييقي الكبرل  :احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى البييقي  ،تحقيؽ :محمد
عبد القادر عطار ،مكتبة دار الباز  ،مكة المكرمة 1994 ،ـ.
َّ .شرح المعمقات السبع  :تأليؼ الحسف بف احمد بف الحسيف الزكزني المتكفى 486ق ،دار
إحياء التراث العربي  ،الطبعة األكلى 1423 ،ىػ 2002 ،ـ .

ُّ .شرح المعمقات العشر المذىبات  :لإلماـ أبي زكريا يحيى بف عمي بف محمد الشيباني
المشيكر بابف الخطيب التبريزم المتكفى 736ق ،عمؽ عميو د .عمر فاركؽ الطباع ،
مؤسسة الثقافة  ،الطبعة األكلى بدكف تأريخ.
ِّ .شعراء العرب  :عصر صدر اإلسالـ  ،يكسؼ عطا الطريفي  ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،
األردف ،ط2007 ،1ـ.

ّّ .الصحاح تاج المغة  :تأليؼ إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  ،تحقيؽ  ،احمد عبد الغفكر
عطار  ،نشر دار العمـ لممالييف – بيركت  ،الطبعة الرابعة 1407 ،ىػ 1987 ،ـ .
ّْ .فتح الطيب مف غصف األندلس الرطيب  :ألحمد بف محمد المقرم التممساني  ،تحقيؽ:
إحساف عباس ،دار صادر – بيركت . 1968 ،

ّٓ .فركؽ المغات في التمييز بيف مضاد الكممات  :تأليؼ نكر الديف الجزائرم  ،تحقيؽ :د.
محمد رضكاف الراية  ،مكتبة الراشد  ،ط2003 ، 1ـ .
ّٔ .فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ  :أبك عبيدة البكرم  ،تحقيؽ  :د .إحساف عباس
كعبد الحميد عابديف ،نشر مؤسسة الرسالة – بيركت  ،الطبعة الثالثة .1983 ،

ّٕ .القامكس المحيط  :لمفيركز أبادم  ،محمد بف يعقكب الفيركز
أبادم،المتكفى 817ق،مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،نشر مؤسسة الرسالة،
بيركت ط2005، 1ـ.
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مجلة الدراسات التاريخية والحضارية(مجلة علمية محكمة)
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ّٖ .القرط عمى الكامؿ :تأليؼ الكقشي ىشاـ بف احمد المتكفى 489ق ،شرح ابف سعد الخير
أبك الحسف عمي بف إبراىيـ بف محمد بف عيسى سعد الخير األنصارم المتكفي 571ىػ .

تحقيؽ :ظيكر احمد ،ط1980، 1

285ىػ  ،دار

ّٗ .الكامؿ في المغة كاألدب  :ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد المتكفي
إحياء التراث العربي – بيركت – لبناف  ،ط2003 ، 1ـ.
َْ .كتاب األفعاؿ  :أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم المتكفى
الكتب ط ،1بيركت . ، 1983

515ىػ ،دار نشر عالـ

ُْ .كتاب العيف  :أبك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد الفراىيدم  ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي
كابراىيـ السامرائي ،دار الرشيد لمنشر – . 1982
ِْ .كتاب الكميات  :ألبي البقاء الكفكمي  ،معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية  ،أبك
البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكمي  ،نشر مؤسسة الرسالة  ،بيركت – 1419ىػ ،

1998ـ .

ّْ .كتاب معاني الشعر  :ألبي عثماف سعيد بف ىاركف االشتانداني  ،ركاية أبي بكر محمد
بف الحسيف بف دريد االزدم  ،دار الكتب العممية – بيركت  ،ط. 1988 -1
ْْ .كنية المراد في بياف بانت سعاد  :جالؿ الديف السيكطي المتكفي 911ىػ  ،تحقيؽ  :د.
مصطفى عمياف  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األكلى 2005 ،ـ .

ْٓ .لساف العرب :لإلماـ أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظكر المصرم  ،دار
صادر بيركت،ط1374 ،1ىػ 1955ـ .
ْٔ .مجمع االمثاؿ  :تاليؼ الفضؿ احمد بف محمد بف احمد الميداني
عبد اهلل تكما  ،دار صادر – بيركت  ،ط2002 ،1ـ.

– تحقيؽ :د .جاف

ْٕ .المحكـ كالمحيط األعظـ  :ابك الحسف عمي بف إسماعيؿ ابف سيدة المتكفى
تحقيؽ :عبد الحميد الينداكم  ،دار الكتب العممية – بيركت – 2000ـ .
ْٖ .محيط المحيط  :لبطرس البستاني  ،مكتبة لبناف . 1983 ،
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ْٗ .مختار الصحاح  :محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم  ،المتكفى 721ىػ  ،تحقيؽ :
محمكد خاطر ،نشر مكتبة لبناف – ناشركف 1415 ،ىػ 1995ـ بيركت .

َٓ .المخصص  :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم األندلسي المعركؼ بابف سيدة
– تحقيؽ  :خميؿ إبراىيـ جفاؿ ،دار إحياء التراث العربي – الطبعة األكلى  ،بيركت ،
1417ىػ 1996 ،ـ .
ُٓ .مسند احمد  :أبك عبد اهلل احمد بف محمد بف حنبؿ بف أسد الشيباني المتكفى 241ىػ ،
تحقيؽ :شعيب االرنؤكطي ،مؤسسة الرسالة 1999ـ .

ِٓ .المصباح المنير  ، :العالمة احمد بف محمد بف عمي المقرم المتكفى

471ق ،دار

الحديث – القاىرة 2003ـ .
ّٓ .المعجـ الكبير :سميماف بف احمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني ،تحقيؽ :حمدم عبد
المجيد ،مكتبة العمكـ كالحكمة– المكصؿ ط.1983 ،2

ْٓ .معجـ المؤلفيف  :تراجـ مصنفي الكتب العربية  ،لعمر رضا كحالة  ،دار إحياء التراث
العربي  ،مكتبة المتنبي – بيركت .
ٓٓ .المعجـ الكسيط  :إبراىيـ مصطفى احمد  ،احمد الزيات  ،حامد عبد القادر احمد النجار
 ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية دار الدعكة .

ٔٓ .مقاييس المغة  :أبك الحسف احمد بف فارس بف زكريا  ،تحقيؽ  :عبد السالـ محمد
ىاركف  ،نشر دار الفكر 1399 ،ىػ 1979 ،ـ .
ٕٓ .المغرب في ترتيب المعرب  :أبك الفتح برىاف الديف الخكارزمي المطرزم المتكفى 610ىػ
 ،تحقيؽ  :ناصر بف عبد السيد أبي المكارـ،دار الكتاب العربي،بدكف طبعة كتأريخ.

ٖٓ .المنجد في المغة  :لكيس معمكؼ ،دار المشرؽ  ،طبعة

 ، 39بيركت – لبناف ،

2002ـ.
ٗٓ .المكطأ  :لإلماـ مالؾ أبك عبد اهلل االصبحي  ،تحقيؽ :د .تقي الديف الندكم  ،دار
العمـ – دمشؽ 1413 ،ىػ 1991ـ .
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َٔ .النياية في غريب الحديث كاألثر  :أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزكرم المتكفى
606ىػ  ،تحقيؽ :طاىر احمد الزاكم محمكد الضاحي نشر المكتبة العممية
1399ىػ 1979ـ.

– بيركت

ُٔ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  :البف خمكاف  ،تحقيؽ :إحساف عباس  ،دار صادر
 ،ط 1بيركت – . 1971
ِٔ .إنباه الركاة عمى أنباه النحاة  :تألبؼ جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي
(المتكفى646 :ىػ) المكتبة العصرية ،بيركت ،الطبعة ،األكلى 1424 ،ىػ.
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