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 َأْعَجُب اْلَعَجِب ِِف َنْْشِ اْلُكتُِب 

 ،للدكتور حممد مجال صقر

 .للخلييل "مظهر اخلايف"حمقق 

اِل، ا اْليمْومم صم هم ري إِِّني بِحم لِمم اهللُ وم ْ أمُكْن ِمْن ُجنماِِتما عم  ]َلم

 احلارث بن عباد[!

1 

ِة طائفة من املقاالت، يف  26/3/2016أعلنُت يف  لم ْلسم نقد رغبتي يف سم

لسعيد بن  "مظهر اخلايف يف علمي العروض والقوايف"األوىل من  2016طبعة 

سُته لوز رم ارة خلفان اخللييل العالمة العامِّن، الذي حققُته ودققُته وفهرسُته ودم

 قائال: -وكلْت طباعتمه إىل جمموعة مسقطالرتاث والثقافة العامنية، و

ضافة النارش املتحكم، سبعة انتظرونا تنتظروا سلسلة ملتهبة، يف مصيبة إ"

 !"فهارس فاضحة، إىل ثالثة فهارس املحقق الكافية

ُت منها للفيسبوك املقال األول عىل هاتفي هذا الغبي، حتبري الغاضب  ثم حّبر

املستشيط، ثم فجأة اختفى منه وكأن َل يكن، فلم أجزع لذلك، وجعلته من أالعيبه 

دِتا. ولكنني فتشُت عنه فلم املعروفة املكشوفة التي عرفتها من قبل وك شفتها وتعور

ِف إهبامي  رم ْدُت عىل واجهته النوافذ املفتوحة، ثم بطم شم أعثر له عىل أثر! وإذا يب قد حم

ِس  تًَّة بال رجعة، وال حول وال قوة إال باهلل اليرسى مم ْسُت عالمة احلذف؛ فانحذفم بم

 العيل العظيم!
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انتبهت إىل رضورة إطالع جعلت ذلك من حسن تقدير رب العاملني؛ فقد 

الوزارة عىل األمر من قبل أن أخوض فيه، خشية أن يكون غاب عني ما يقدح يف 

 دعواي؛ فكتبت ألحد املسؤولني:

أ.م.ط، السالم عليكم! لعلك بخري! أَل نتفق عىل الكتاب وكفاية ما هو "

دون  عليه! أَل يراجعه معي أ.ع.إ! كيف إذن أضيفت الفهارس السبعة بعد فهاريس،

! يؤسفني أن أخّبك  أن أعرف، ودون أن ُتعرض عيلر ألراجعها، وقد انتسبمْت إيلر

أهنا فضائح ال فهارس! ماذا أفعل اآلن! اسمح يل، وال تغضب مني؛ سأكتب يف 

املوضوع. وقد ذكرته لألستاذ ح.ر وَل يرد عيل فيه بيشء، وال أقبل أن أحتمل أوزار 

 !"باهلل هذه الفضائح. وال حول وال قوة إال

 فأجابني:

وعليكم السالم د.حممد! يؤسفني ما ترصفت به املطبعة يف حق هذا "

الكتاب دون الرجوع إليك. وحقيقة أن هذه املطبعة عليها خمالفات كثرية يف كتب 

أخرى. واليوم حرض إىل مكتبي أ.ع.إ، وملته عىل فعلهم يف الكتاب وكتب أخرى. 

ت املقبلة. أكرر اعتذاري، ولك الود وسوف نقطع تعاملنا معهم يف املناقصا

 ."والتقدير

 فكتبت إليه:

وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته! أهال بك أ.م.ط، وسهال ومرحبا! "

. ولكن 2و 11فطلبت جميئه اخلميس بني  ،بارك اهلل فيك، وشكر لك! كلمني أ.ع.إ

عىل مقام دعه عنا اآلن! أطالب الوزارة اآلن بجمع نسخ الكتاب وإتالفها، حرصا 
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كتاب الشيخ العالمة املحقق اخللييل، ودفعا ملا وقع عيلر من رضر كبري ال يليق 

املحقق الفذ. وسوف أكتب بمشيئة الرمحن  -رمحه اهلل!-بتلميذ حممود حممد شاكر 

أرفعها فيام بعد لسعادة  -ومعه غريه مما اكتشفُته-سلسلة مقاالت يف هذا الترصف 

ا مجيعا حقنا ممن جنى علينا، مؤلفا وحمققا ونارشا. وعىل وكيل الوزارة، حتى يأخذ لن

 !"الباغي تدور الدوائر، وال حول وال قوة إال باهلل، والسالم

جاءِّن بمكتبي أ.ع.إ مسؤول جمموعة  31/3/2016واليوم اخلميس 

مسقط وعندي أ.ساَل البوسعيدي تلميذي الدكتوروير العامِّن النجيب، يسمع، 

 ويرى، ويشارك، ويشهد!

 سألني أ.ع.إ عن خّب الفهارس، فقلت له:

أَل تأتني بالتجريبيرة متعجال تطلب توقيعي عليها لتدركوا إخراج الكتاب 

للناس يف معرض مسقط الدويل؛ فمررنا عليها معا رسيعا، ونبهتك عىل مشكلة 

عدم تنسيق أطراف أبيات املنظومة عىل أطراف أبيات الرشح، ثم عىل مشكلة 

 أبيات الرشح، وعىل غري ذلك؛ فطمأنتني؟ سقوط أرقام فهرس

 قال: بىل.

قلت: فمن أين جاءت هذه الفهارس السبعة املضافة إىل فهاريس الثالثة 

 الكافية املنسوبة إيلر ُظلام وُعدوانا؟

قال: صدقت؛ َل تكن هذه الفهارس بالتجريبيرة التي نظرنا فيها معا رسيعا، 

 يف الكتاب كام فوجئتم أنت! وَل أعرف أنا عنها شيئا، بل فوجئُت هبا
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قلت: اهلل أكّب! وكيف نسبوا إيلر ما َل أعمل! هالر طلبوا إيلر عملها، أو 

عرضوها عيل بعدما عملوها، أو نبَّهوا عند طباعة الكتاب عىل أهنا من عملهم ال 

 عميل!

قال: إهنا من عمل رشكائنا يف لبنان، ولدهيم دكتور متخصص للفهارس، سبق له 

بعض الكتب العامنية الصعبة، وقد جرت عادتنا عىل إضافة مثل هذه أن فهرس 

 الفهارس إىل الكتب املحققة.

 قلت: دون علم املحقق؟

 قال: نعم.

قلت: فإن دكتورك هذا جاهل أو خائن، وإن إضافاته هذه فضائح ال 

 فهارس!

ثم ذهبت أعرض عليه عرشاِت ما أخذُته عىل هذه الفهارس من مآخذ 

مآخذ أخرى من اإلخالل بأمانة الطباعة، يصح فيها قول العرب:  بشعة. بل زدته

اْْلماِوي" اِوي وم ا اْلغم هم عم اءم مم نمُة جم ِت السَّ اءم ا جم ، الدالر هنا عىل أن األخطاء البشعة "إِذم

 حني تقع من املهملني، تصحبها أخطاء أخرى كثرية، يأخذ بعضها برقاب بعض!

2 

، باثنتي عرشة آية "القرآنية الكريمة فهرس اآليات"أول الفهارس املضافة 

، بحديث واحد. "فهرس األحاديث النبوية الرشيفة"مرتبة عىل سورها، ويف ذيله 

والريب يف جالل حضور هذا الفهرس حني حيرض، وال يف سطوع بيانه من سائر 

وجوه البيان العريب حني يرشق. ولوال استطراد املؤلف إىل تفصيل بعض املسائل 
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ثم بركة هذا الفهرس  -وهو نادر جدا-ستشهاده عليها بالقرآن واحلديث اللغوية وا

لكان األوىل أال يضاف إىل الفهارس  -عىل املحقق املخلص حني خيالط فهارسه

العروضية، إال أن يستطرد املؤلف إىل نظام اإليقاع يف القرآن واحلديث، عىل مثل ما 

 له ندوتنا الدرعمية املعروفة به اتسعت

(http://mogasaqr.com/?p=1967)ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي ، و كفى بإدراج الدُّ

كُت هبا يف ختام مقدمتي، دليلم غفلٍة عن ذلك كله! ْهِرِس اآلية التي تمّبَّ  امْلُفم

لمٍم، مرتبة "فهرس األعالم"ثالث الفهارس   ال عم
ٍ
ء ْ ، بأربعة عرش ومئة َشم

بِيًّا عىل أوائلها، أكثرها أسامء واردة  يف شواهد املؤلف الشعرية وأمثلته النظمية، أمْلفم

لمميَّة، كام يف البيت املنسوب إىل األسود بن  ومن داخل هذه األسامء أعالم فاقدة العم

 يعفر:

ِيمْ  ْمًرا ِمْن َتم عم ْيٍد وم ْعدم ْبنم زم يَّلمْت سم ا خم ىلم مم ْنما عم ممم  إِنَّا ذم

ْعد"فكال  ْمرو"و "سم ْكُتوِر امْلمْطبم  "عم لمامن مطمئنان يف عند الدُّ ْهِرِس، عم ِعيي امْلُفم

ِلقم  قليال، من رسمه له عىل  "عمرو"موضعيهام )س، ع( من فهرس أعالمه، وإن قم

ْمًرا"، ألنه رآه يف البيت "عمر" ، وال علم له بالعروض إال احرتاف الفهرسة، "عم

نُها!  فظنَّه مفتوح امليم وهو ُمسكَّ

 وكام يف هذا البيت املصنوع للتعليم:

ْيدِ  ى ِمْثلم زم امم أمرم الم فم جم أمْيُت الري ْد رم قم  وم

ْيد"فـ ْهِرِس، علم مطمئن يف موضعه )ز(، من  "زم ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم عند الدُّ

 فهرس أعالمه!
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لمميرتها من حيث ال تعني لنا   -أو ال نعني هبا-وإنام فقدت هذه األعالم عم

ُر أنه متصف به، شيئا معينا غري إنسان أي إنسان متصف  بام اتصف به أو بام ُنقدي

مهام يكن ما تعنيه لقائيل هذه  -والسيام يف مقام االستشهاد والتمثيل العروضيبن

 فال موضع ْلا يف فهرس األعالم! -األبيات الشعرية واملنظومة

 ومن داخل هذه األسامء أيضا صفات غري أعالم، كام يف قول احلطيئة:

مْ  عم زم نِي وم ْرتم رم غم اِمرْ وم ْيِف تم بٌِن يِف الصَّ  تم أمنَّكم الم

 وقول امرئ القيس:

لِ  اُء بِامْلُتمنمزي ْفوم ِت الصَّ لَّ امم زم ْتنِِه كم اِل مم ْن حم ْبُد عم ِزلُّ اللي ْيٍت يم  ُكمم

ْيت"فكال  اِمر"، و"ُكمم ْهِرسِ "تم ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم لمامن مطمئنان  -، عند الدُّ عم

اِمر"ك( من فهرس أعالمه، وليست يف موضعيهام )ت،  غري صفة امتالك التمر  "تم

ْيت"التي اتصف هبا زاِعُم احلطيئة، وال  غري صفة ُكْمتمة اللون التي اتصف هبا  "ُكمم

 حصان امرئ القيس؛ فال موضع ْلام يف فهرس األعالم!

 ومن هذه الصفات مثال العروضيني:

أمْس  ِريٍن ُذو أمظمافرِيم وم ْيُث عم ا لم مم  نمانْ وم

انْ  ْرثم ِديُد اْلبمْطِش غم اٌب شم ثَّ  أمُبو ِشْبلمنْيِ وم

ٌم، "أمُبو ِشْبلمنْيِ "فـ لم لمم من حيث الُكنيُة عم ْهِرِس، عم ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم ، عند الدُّ

، فهو ُكنْية! وغفل عن أنه مضاف إىل نكرة، مؤول هنا "أبو"ويف صدر هذا االسم 

لٌِك معه يف ِسْلك أوصاف ، ا"ذو أظافري"مثل تأويل  لذي نجا من فهرسته، ُمنْسم

 ، ُكنية األسد املعروفة!"أميِب اأْلمْشبمالِ "الليث؛ فجعله بمنزلة 
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ْهِرِس اطمئناُنه إىل جهله البشع، عىل خيانة  ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم مم بالدُّ ولقد أمْقدم

صّب لقارئ عليه، واعًيا كان من ائتمنوه عىل فهرسة الكتاب؛ فاْحتمطمبم ْلم ما ال 

ُة "هذا القارئ أو غافال، مثلام فعل بقول املؤلف:  ُقوُل: ُلغم انم يم ةم كم ى أمنَّ اْبنمُه ُرْؤبم حُيْكم

 ِ اَلم ُز اْلعم ْ ه:"أميِب َهم  ، يدرأ عن أبيه عيب من عابوا بِسنماد التأسيس قولم

ا اْسلمِمي ُثمَّ اْسلمِمي" ى يم ْلمم ارم سم ا دم  يم

ِ فمِخنِْدٌف  اَلم ا اْلعم ذم ُة هم امم  ؛" هم

ِ "فعىل َهز كلمة  اَلم ِ "، هكذا: "اْلعم ْأَلم ِ "، تستوي القافيتان ]"اْلعم ْأَلم مم "و "عم

ا"=دن ددن[، و"اْسلمِمي ِدَِهم ْأِسيِس أمحم ِم تم دم ْأِسيٍس لِعم ُكوُن فِيِه ِسنماُد تم ، أو كام "الم يم

 نقل املؤلف.

ْكُتوُر  رم الدُّ ْهِرُس فلقد فمكَّ رم "امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم دَّ قم ْيفم -وم ، ُثمَّ ُقتِلم كم رم دَّ ْيفم قم ُقتِلم كم فم

رم  دَّ م  -قم اْستمْكّبم رم وم ، ُثمَّ أمْدبم م بمرسم بمسم وم ، ُثمَّ عم يف فهرس  "أبو َهز العاَل"، فإذا "ُثمَّ نمظمرم

 أعالمه!

 ، أخو أيب عثامن اجلاحظ!"أبو َهز العاَل"إي واهلل 

ر به املرصيون من قلت أل خي الدكتور طارق سليامن: ما أشبه هذا بام يتندَّ

لي  اللهمَّ "قول أحد القراء احلمقى:  ْكتمْل  سيدنا عىل صم - إليه اهتدى استنباًطا ،"نم

 ألبيهم يوسف إخوة لسان عىل -!وتعاىل سبحانه،– احلق قول من -عنه له وُفِرقم 

ْكتمْل  أمْرِسْل ": شقيقه "بنيامني" أخيهم يف ا نم انم نما أمخم عم  !"مم

 هذا! "أيب َهز العاَل"قال: ومتى يمكن أن يكون مولد 

 قلت: عام حتقيق اْلمزة!
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ْت؟ قال: فإذا فم  ُخفي

ْت ماتم فيها! فم  قلت: إذا ُخفي

3 

ْهِرِس، فهرس الكتب ذو األربعة والثالثني  ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم رابع فهارس الدُّ

ينبغي أن يقترص عىل ما وقع يف كالم مؤلف الكتاب. وَل يطمئن شيئا، الذي كان 

 منها فيه غري هذه اخلمسة:

البن  "اخلالصة"لعبد اهلل بن حممد اخلزرجي األندليس، و "اخلزرجية"

 "مقاليد الترصيف"للخواص، و "الكايف يف علمي العروض والقوايف"مالك، و

 "لمي العروض والقوايفالوايف بحل الكايف يف ع"للخلييل املؤلف نفسه، و

 للعمري.

ْهِرُس كتاب  ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم كامال بعدما ذكره  "الكايف"ولقد أعاد الدُّ

ناقصا؛ فصار الكتاب الواحد كتابني! وقبل أن يمذكر يف الواويرات كتابم العمري 

، "الكايف بحل الوايف"، ذكره يف الكافيرات معكوسا هكذا "الوايف بحل الكايف"

منسوبا إىل اخللييل؛ فصار الكتاب الواحد كتابني خمتلفني ملؤلفني خمتلفني، وإن وقع 

عكس العنوان خطًأ بتذييل الناسخ التأرخييي نفسه، الذي أوردُت يف مقدمتي 

صورتمه وأعدت كتابته دون تنبيه عليه، ولكنني نبَّهت من بعده عىل سوء نسخته، 

ْكتُ  ، ما دام جريئا عىل إضافة ما وكان ينبغي أال يفوت ذلك الدُّ ْهِرسم ورم امْلمْطبمِعيَّ امْلُفم

 َل أعمله!
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 فهذه سبعة أشياء، أما السبعة والعرشون فعىل ثالثة أقسام:

 "الكايف"أوْلا أسامء كتب وقعت فيام نقله املؤلف من رشح العمري لكتاب  -

ْن أمْخلمصم فهرسم الكتب للمؤلف أم  لمها، الذي نظمه املؤلف، وهي ثامنية مم َْهم

ها! م ُه لسكوته عليه اْعتمّبم لم قم ُه بام نم ابم ْن شم  ومم

ثانيها أسامء كتب وقعت يف مقدمتي، وهي ثالثة عرش: بعضها للمؤلف،  -

 وبعضها عنه، وبعضها لغريه استطردت يف مقدمتي إىل ذكره.

ثالثها أسامء كتب مكذوبة، وهي ستة تستحق التنبيه عليها فيام يأيت، وحدا  -

 واحدا:

قد وقع هذا االشتباه "، يف نقل املؤلف عن العمري: "لفيَّة ابن مالكأم " 1

؛ "لبعض رشاح ألفية ابن مالك، منهم شيخنا املرحوم املال عبد اهلل السندي

ْكُتوُر  مم الدُّ كَّ م فام هو غري أحد عنارص املركب االسمي اإلضايف. فإن حتم

ْهِرُس كان األوىل باملوضع   !"ح ألفية ابن مالك للسنديرش"امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم

ف" 2 ذكرت هبذين البيتني ما "، يف نقل املؤلف عن العمري: "اجِلناس امُلصحَّ

ف، وليس فيه َشء من  نظمه الشيخ مجال الدين بن نباتة يف اجلناس املصحَّ

 عيوب القوايف كالبيتني املتقدمني، وهو قوله:

ابمْت  أمصم ْميِل فم انم أممْجملم شم ا كم يِت مم ادم نْيُ سم ْملم عم لِكم الشَّ  ذم

نْيُ  ْهيم غم ا وم هم تمى ُأْبرِصُ ْت فممم ابم ِقيٍب أمصم نْيم رم ما عم ا ْلم  ؛"يم

 فام هو غري مصطلح عىل أحد فنون البديع املعروفة!
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ُبور" 3 روضييني:"الزَّ  ، يف مثال العم

ُبورِ " اِت الزَّ اٌت ِمْثُل آيم اِرسم اٌت دم  ؛"ُمْقِفرم

 األطالل القديمة املعروفة! فام هو غري أحد عنارص تشبيهات

جاِئب احلياة" 4  ،"عم

ريم"و 5 ْج عىل باب الكم ري  ،"عم

يف تعريف املؤلف؛ فام َها غري قصيدتني استطردُت يف مقدمتي إىل َتثيل 

 شعره هبام، ثم أحلت عىل ديوانه املذكور يف مرسد كتب التحقيق!

يد" 6 ْقُصورة ابن ُدرم ا، جيوز أن "، يف نقل املؤلف عن العمري: "مم ِويًّ تكون رم

ْيٍد املشهورة ُة اْبِن ُدرم ْقُصورم ثَّل هبا ما ُبنِي من "ومنه مم ؛ فليست غري قصيدة مم

ويي األلف!  القوايف عىل رم

ْهِرِس، فهرُس األماكن والبلدان ذو  ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم خامس فهارس الدُّ

ىل ما وقع بكالم الثالثة والعرشين شيئا، الذي كان ينبغي أن يقترص كذلك ع

 املؤلف. وال يطمئن منها فيه غري هذين املرتادفني:

 ."مكة"، و"العروض"

 أما الواحد والعرشون شيئا فعىل قسمني:



11 
 

أوْلام عرشة وقعت يف مقدمتي، أمعجُبها أسامء بعض املؤسسات العلمية  -

)جامعة السلطان قابوس(، واإلدارية )دار املحفوظات(، والطباعية 

 (."أل"ومية، ومطبعة األلوان وإن سقطت من اسمها )املطبعة العم

والثاِّن أحد عرش وقعت يف شواهد األبيات الشعرية والنظمية، مثل  -

قيق" يل: "العم  يف قول مجم

ملِهْ  ىلم مجم اكٌِب عم ًعا إِْذ أمتمى رم ِقيِق مم ْينمامم نمْحُن بِاْلعم  بم

يني: "ُعامن"ومثل  روضر  يف مثال العم

ى بِِشْحرِ  ْلمم اُر سم انِ  دم ا اْلبىِلم امْلملموم اهم سم ْد كم ِن قم  ُعامم

رويضر االستداليل، مثل أسامء الناس الواقعة  وهذه األسامء يف هذا املقام العم

لمميرة، ولكن الناس  من قبُل يف شواهد األبيات الشعرية والنظمية، أعالٌم فاقدة العم

مْلُق السَّ "، إال عىل أنفسهم، و"األعالم"ال يرتاحون إلطالق  اأْلمْرِض خلم اِت وم وم امم

ْعلمُمونم  نَّ أمْكثمرم النَّاِس الم يم
كِ لم ْلِق النَّاِس، وم ُ ِمْن خم ؛ صدق اهلل العظيم! ]سورة "أمْكّبم

 [.57غافر: من اآلية 

4 

ْهِرِس، فهرس القبائل واجلامعات ذو  ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم سادس فهارس الدُّ

ْت إليه حاجة املقام، أن يقترص عىل  سَّ االثنني واألربعني شيئا، الذي كان ينبغي إذا مم

لة منزلة القبائل. وإنام  ما وقع بكالم املؤلف من أسامء القبائل املعتّبة واجلامعات املنزَّ

اجة بأن يكون املقام للرتمجة والتأريخ والرواية، ال للتفصيالت العلمية َتس احل
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ثمل مورد فهرس القبائل واجلامعات يف مقام التفصيالت العلمية  اخلالصة! إن مم

ثمل مورد فهرس املصطلحات العروضية يف مقام الرتمجة والتأريخ  مم العروضية، كم

 أن يغنيه عنه!والرواية! ثم كان فهرس أعالمه السابق، جديرا ب

وال يطمئن من االثنني واألربعني شيئا يف هذا الفهرس، غرُي عرشين، إذا 

أمْخليناها من تكرار بعضها لبعض كالعروضيني وعلامء العروض بعد أهل 

العروض والنحاة بعد علامء النحو، ومن إغناء بعضها عن بعض كفصحاء العرب 

ق منها غري هذه األحد عرش فقط: َل يب -بعد العرب والعلامء بعد تفصيل طوائفهم

أهل البيان، أهل العروض، أهل اللغة، بنو عبد املطلب، بنو هاشم، العرب، علامء "

ثون  !"الترصيف، علامء النحو، الكوفيون، املتكلمون، املحدم

 أما االثنان والعرشون شيئا فال موضع ْلا يف فهرسه:

تا يف هذين البيتني [، اللتان وقع"آل ليىل"و "آل بغيض"إذ كيف تطمئن ]

ْثيل العروضيني:  ِمن َتم

ْل " عم ْد فم قم اِت وم اِويم ِب اْلعم اءم اْلكِالم زم ِغيٍض جم ْبسم آِل بم ْبًسا عم ى اهللُ عم زم  ،"جم

ْمرُ " اْلغم ُح فم اأْلمْمالم ْهُب فم ْيىلم السَّ ا ِمْن آِل لم فم  ؛"عم

ْهِرُس، فجعلهام يف  ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم فصل األلف من فهرسه، فأخذَها الدُّ

ة، وال آلل بغيض أولئك امُلهملنِي من االعتبار  وال كيان معروفا آلل ليىل هذه امُلعامر

 احلقيقي!
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معم "، التي وقعت يف نقل املؤلف عن العمري: "أصحابنا"أم كيف تطمئن  مجم

ةم يِف قموْ  ةم امْلمْذُكورم ْبعم  اْلُعُيوبم السَّ
ِ
ء الم ابِنما اْلُفضم  لِِه:بمْعُض أمْصحم

ايِف  ىلم اْلكم ْل عم كَّ ا تموم ْعنماهم ْهِم مم ىلم فم ٌة عم ْبعم اِح سم ا صم ْعِر يم ايِف الشي وم  ُعُيوُب قم

اِف  ْضِمنُي إرِْصم تم يطما وم ا اإْلِ اِمُسهم خم ٌة وم ازم ا إِجم إِْقوم اٌء وم إِْكفم  ؛"ِسنماٌد وم

ْهِرُس، فجعلها يف فصل األ ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم لف من فهرسه، فأخذها الدُّ

ة إىل من كره العمريُّ تسميته، وَل يبال اخللييل بمعرفته، عىل  وليست غري إشارة ُمعامر

 وجه من التدليس َل يكفَّ عن استعامله أحٌد مهام كان زمانه ومكانه وجماله!

[، اللتان "طالب علم العروض"، و"طالب علم الشعر"أم كيف تطمئن ]

ْهِرُس، فجعلهام يف وقعتا يف مقدمتي ال متن املؤلف ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم ، فأخذَها الدُّ

 فصل الطاء من فهرسه، وال واهلل ما خطر يل بباٍل أن تزداد اجلامعُة هبام تفرقا!

ْلِهٍل من استشهاد "ُكلمْيب"أم كيف تطمئن  ، التي وقعت يف قول ُمهم

 العروضيني:

ا" ْيًبا يم وا يِل ُكلم بمْكٍر أمْنرِشُ ا لم ارُ  يم بمْكٍر أمْينم أمْينم اْلِفرم  ؛"لم

ْهِرُس، فجعلها يف فصل الكاف من فهرسه، من  ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم فأخذها الدُّ

ْكًرا"بعد أن جعل  يف فصل الباء! إنه إذا كان خطًأ اشتامُل فهرسه من بيت  "بم

فيه  "بكر"فـلغفلة واضحة؛  "كليب"، فإن اشتامله منه عىل "بمْكر"االستشهاد عىل 
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ْرٍد، فيكون بدعواه هذه أشعر من  "ُكلمْيب"قبيلة، و بيلٌة يف فم ِعي أنه قم دَّ فرد، إال أن يم

 مهلهٍل نفسه، ورحم اهلل األصمعيَّ وأبا عمرو بن العالء كليهام مجيعا!

، التي ال ينقيض منها يف فهرس "وزارة الرتاث والثقافة العامنية"ذاك، وال كـ

ْكُتوُر القبائل واجلامعات  عجب القارئ: أهي من القبائل أم اجلامعات! أم يطمح الدُّ

ْهِرُس، إىل إحياء وجه معارص من العصبية القبلية، يمكننا تسميته  امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم

 العصبية الوزارية، يتعصب فيه للوزارة موظفوها، ويا ما أفصحه من خطأ!

5 

ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي املُْ  ْهِرِس وآخرها، فهرس املصطلحات سابع فهارس الدُّ فم

والكلامت املرشوحة )املرشوحات(، ذو الست واخلمسني واخلمسمئة اليشء، الذي 

اختلط فيه عمُل املؤلف بعمل املحقق، وكان ينبغي أن خيتص لعمل املؤلف وحده، 

أو أن ينقسم لعمليهام عىل فهرسني خمتلفني، أو أن يشتمل عىل ما يميز بعضهام من 

لكل منهام مصطلحاته ومرشوحاته التي ال يستقيم دوهنا عمله، وال بعض؛ ف

 يكتمل.

وال يامري عاقل يف أَهية هذا الفهرس الشديدة أحيانا، والسيام إذا كان 

فهرس املوضوعات كليًّا إمجاليًّا، ال جزئيًّا تفصيليًّا كفهريس الذي اشتمل عىل ثامنية 

َل َتتنع عىل من شاء زيادة التجزيء  وثامنني ومئة عنوان، أغلبها مصطلحات، وإن

 والتفصيل.
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إن فهرس املصطلحات فهرس العلامء املتخصصني املتمكنني الذين 

يستطيعون وحدهم َتييز املصطلحات والتنويه هبا والتنبيه عليها. وإن فهرس 

املرشوحات فهرس القراء املتحققني بام يقرؤون الذين ال تندر عنهم من املرشوحات 

ٌة، و دْت يف موضعها. وهل يطمح حمقق نادَّ ال ترُشد شاردة، والسيام إذا تفرر

فظ عليه  دَّ يف العلامء والقراء مجيعا معا، بحيث حتم املخطوط بعمله إىل أكثر من أن ُيعم

فظ عليه علُمه خدمةم القارئ  قراءُته خدمةم القارئ غري املتخصص، كام حيم

 املتخصص!

هام ببعض يف ف ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ ولقد خلط الفهرسني بعضم هرٍس واحٍد، الدُّ

ه اقتسامه وال اجتزاؤه  ْهِرُس؛ فأفىض إىل جمموع كبري، َل يكن يرضُّ وهو الذي َل -امْلُفم

ج يف فهرس األحاديث النبوية الرشيفة من اقتصاره عىل حديث واحد! تحرَّ  -يم

ه، وَل يملك له حيلةً  حم ه، وفمدم آدم تمه، فم غم بم مما بم رَّ ، وَل هيتِد سبيال، إال سبيلم ولكنه ِتم

 التَّدليس!

نعم؛ فإخفاُء املصطلحات يف املرشوحات مثُل إخفاء املرشوحات يف 

 املصطلحات، تدليٌس مثل تدليس إخفاء أسامء األعالم يف األسامء املبهمة!

ْيِن التدليسني )خ ْهِرِس ذم ْكُتوِر امْلمْطبمِعيي امْلُفم لط عمل ولقد لفتتني عن َتثيل تدليس الدُّ

خيانُته من ائتمنه،  -املؤلف بعمل املحقق، وخلط املصطلحات باملرشوحات(

 بتضمني فهرسه هذا، عرشات الكلامت التي ال هي مصطلحاٌت وال مرشوحاٌت!
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ْينماهُ "ُترى أمِمنم املصطلحات أم املرشوحات  - ، يف نقل املؤلف عن "آتم

ُة "العمري:  اْْلمْمزم ِصيِح فم ىلم اْلفم عم ِة وم لِمم رم "الثَّانِيمُة ِمْن كم ًة ِمْثلم "آخم ْضم ٌة أملًِفا حمم لم ، ُمْبدم

ْينماهُ " ا "آتم اِِتم وم أمخم ْهِرُس!"وم ْكُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم ه الدُّ  ، التي استفتح هبا فهرسم

 وليست غري مشبه به!

 "، يف بيت منظومة املؤلف: "أمْو الم "أمُثمَّ من املصطلحات أم املرشوحات  -

ْجًزا اْختمِزلِ  لِثماٍن عم ٌل وم ْدٍر أموَّ لِصم ا وم نْيِ اْسُتْجِمعم فم لِلطَّرم الذي قال بعقبه:  ،"أمْو الم فم

ْوُلُه " اِف "أمْو الم "قم حم نُْجو ِمنم الزي  !"، أمْي الم يم

ز! نْظومير موجم  وليست غري تعبري مم

تم من املصطلحات أم املرشوحات  - ِشيُب "، و"اْلبمايِل "أمُثمَّ ، "مم

ُحوُب "و  "، يف نقل املؤلف عن العمري: "رُسْ
ِ
اء ِة بم كم رم حم ِهيم كم ِهيم  "اْلبمايِل "وم وم

ِة ِشنِي  كم رم حم ُة، وم ْتحم ِشيُب "اْلفم   "مم
ِ
اء ِة حم كم رم حم ُة، وم رْسم ِهيم اْلكم ُحوُب "وم ِهيم  "رُسْ وم

ْدِف  ِث الري ْبحم ا يِف مم اُدهم الِِف إِْنشم ُة يِف اأْلمْبيماِت السَّ مَّ ، أراد أبيات امرئ القيس "الضَّ

 فعلقمة الفحل فامرئ القيس، اآلتية:

انم يِف اْلُعرُصِ اخْلمايِل " ْن كم ْن مم ِعمم ْل يم هم لمُل اْلبمايِل وم ا الطَّ بماًحا أمهيُّ  ،"أمالم ِعْم صم

ِشيُب " انم مم رْصم حم بماِب عم ْيدم الشَّ اِن طمُروُب ُبعم سم
ْلٌب يِف احْلِ ا بِكم قم  ،"طمحم

ْد أمْش " ُحوُب قم ُة اللَّْحيمنْيِ رُسْ ْعُروقم اُء مم ْردم ِمُلنِي جم ْ اءم حتم ْعوم ةم الشَّ ارم ُد اْلغم  ،"هم
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زم يف َتثيل  وَّ ، وَتم ثَّلم بكلامت قوافيها تلك، حركاِت احلذو املمكنةم التي مم

، "اخْلمايِل "من آخر صدر بيتها، وحقها أن َُتثل بفتحة خاء  "اْلبمايِل "فتحتها بفتحة باء 

ًعا )متشابهم أواخِر الشطرين وزًنا وقافية(، من آخر  ُجزه؛ ولكن ملَّا كان البيت مرصَّ عم

ُجزه  وكان العروضيرون ربام اكتفوا بنصف البيت إذا أغنى عن سائره، أناب عن عم

ْدره، وعن   !"اْلبمايِل " "اخْلمايِل "صم

 وليست غري أمثلة!

تم من املصطلحات أم املرشوحات  - ْزئِ "أمُثمَّ ، يف بيت منظومة "ِهمُ ِصْل بِجم

 املؤلف:

ًة تمِصلِ " ااًل ِصحَّ ْبٍن ُمذم ْرفِيلم خم ْزِئِهُم تم ُصحٍّ ِصْل بِجم  وم
ٍ
ْزء اُت جم ذم  !"وم

ْزِئِهمُ ""الذي رشحه بقوله:  ِد "ِصْل بِجم  أمحم
ِ
ْجُزوء ُروضم بِمم ِذهِ اْلعم ، أمْي ِصْل هم

ُر  ُتْذكم تِي سم ِة الَّ ثم ِب الثَّالم رْضُ
ِذِه اأْلم اءم اهللُ! إِنْ -هم اُل،  -شم ِهيم امْلمْخُبوُن امْلُرفَّل، ُثمَّ امْلُذم وم

ِحيُح   !"ُثمَّ الصَّ

ز! نْظومير موجم  وليست غري تعبري مم

أألن املؤلف أعاد ذكر بعض تعبريات منظومته املوجزة عند رشحها، فميزُت 

ه " "نصوصها من رشوحها بعالمات التنصيص املعروفة ) نها فهرسم (، يضمي

كْ  ْهِرُس!الدُّ  ُتوُر امْلمْطبمِعيُّ امْلُفم
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جديرا  -وليس غري رشح تعبريات منظومة موجزة-لقد كان الكتاب كله 

اش! شَّ ش القم امَّ  إذن بفهرسه هذا القم

6 

تلك كانت سبعة الفهارس الفاسدة التي َل ُأْستفتم فيها وَل ُأدعم إليها وَل 

، حتى صادفتها يف الكتاب مطبوعة منشورة موزعة، إىل ثالثة الفهارس  ُتعرْض عيلَّ

فلم يكن أشبهم هبا من  -وهي مع فهرس املوضوعات أربعة-الكافية التي صنعتها 

نمة )اجلمْدب(" ثمل العرب:  "السَّ نمُة جاء معها الغاوي واْلاوي"يف مم  !"إذا جاءِت السَّ

ٍر من فسادها فم ْت فهاريس فهارُس الدكتوِر املطبعيي املفهِرِس بذم  نعم؛ فقد مسر

 حتى أمعطنْتها:

فإذا مراتُب عناوين فهرس املوضوعات عىل موضعني فقط من أسطرها،  -

من بعد أن  -ال ثالث ْلام، تلتبس فيهام الفروُع باألصول، وفروُع الفروع بالفروع

ِي  جريُت يف تفريع بعضها من بعض، عىل أربعة مواضع: أوْلا للمقدمة وقسمم

الفهارس، والثاِّن ألبواب القسمني، والثالث العروض والقافية واخلاَتة وإمجال 

 لفصول البابني، والرابع ملباحث فصول البابني.

وإذا تكرارات موارد األبيات التي حشدُِتا يف فهرس أبيات الرشح، فكان  -

 منها الثنائير كبيت امرئ القيس:

ِسي امم عم ا أمقم إِِّني ُمِقيٌم مم نُوُب وم نما إِنَّ اخْلُُطوبم تم تم ارم  ُب،أمجم
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 والثالثي كبيته هو نفسه:

ِل، ْومم ُخوِل فمحم نْيم الدَّ ى بم نِْزِل بِِسْقِط الليوم مم بِيٍب وم ى حم ْبِك ِمْن ِذْكرم ا نم  ِقفم

 والرباعي كمثال العروضيني:

يماُر،
رم اخْلِ

ا ُذكِ ْوٍم إِذم رْيُ قم ِئكم خم  ُأولم

قد  -مهام كانت مواضع وروده-فيرسُت للقارئ العثور عىل البيت 

نا ان حذفت إال واحدا غري حمدد املوضع من املوارد، وكأنام نمفمسم علينا جدولم

، وَل يستطع أن حيذفه؛ فأفسد طمرًفا من ِخْصبه وإحكامه، وأراح  اخلصيبم امُلحكمم

ارة من عناء التفتيش!  نفسه األمر

وإذا أحد عناوين مرسد كتب التحقيق التي جريُت عىل تثقيلها وجرى  -

ل، وإذا به خطٌأ الدكتوُر املطبع ر وال ُمثقَّ ثقيلها، غرُي حُممَّ مريها مع تم يُّ املفهِرُس عىل حتم

 -وهو رشح أبيات سيبويه-فصار  "ابن"رُصاٌح أخطأُته أنا إْذ أسقطُت كلمة 

. وإْذ قد انتبه 305للسريايف، وهو البنه، كام ذكرُت يف موضعه من حواَش ص

به، فينقله مما بعد الدكتوُر املطبعيُّ املفهِرُس إىل خطئي ه ذا، وجب عليه أن ُيصور

ره. ، إىل ما بعد ابن سالم، وحُيممي بير  زهري يف مرسده األمْلفم

نا أ.ساَل البوسعيدي تلميذي العامِّنُّ  رم أبلس أ.ع.إ وَل يدر ما يفعل؛ فبادم

الدكتوريُّ النجيب: ال عالج لذلك إال أن ُينزع عن الكتاب ما ُألِصق به مما ليس 

 حمققه!من عمل 

ب نزعه!  فتلبرث أ.ع.إ جُيري
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لة طائفة من املقاالت، أنقد هبا عىل  لسم فقلت له: ساحمني؛ لقد عزمت عىل سم

هذا الدكتوِر املطبعيي املفهِرِس ما صنعه، ألمجعها وأرسلها إىل سعادة وكيل وزارة 

 الرتاث والثقافة، أطلب مجع نسخ الكتاب وإتالفها!

أستاذنا  -رمحه اهلل، وطيب ثراه!-حممد شاكر وذكرُت اقتدائي بعمل حممود 

أستاذ الدنيا، الذي َل يكن يأبه بجمع نسخ أيٍّ من كتبه وإحراقها، إذا أصابه ما 

 يكره، مهام كان ما أنفقه يف نرشه!


