السجستاني
كتَاب الفَرق ألبي َحاتم ِّ
تَحقيق القَول في نسَبته

محمد َحسن َع ّواد
الدكتور َّ

الجامعة األردنية /كلية اآلداب

كتاب الفَرق ألبي ٍ
تاب يتُير الجترم َيبلتس مستين يتفحة
حاتم السِّجستتاني كت ص
تاب َيب َح تث فتتي امتتا
بمتتا فتتي التتف َّ
اليتتفحاَ التتتي اَت َّتدم بلتتا المحقتتق الكتتتاب .وهتتو كتت ص
ف فيه النسان اواَ األربت متن البلتا م والسِّتبا والََّّيترا(َ ،)1واَتد تَ َتولّا التدكتور
َ الَ َ
حتتاتم َّ
الاتتامن تحقيتتق الكتتتاب وننترم مقترنتاف م ت كتتتاب الفَتترق ل ابتتَ بتتن بتتي ابتتَ.
ي َدر الكتابان عن عالم الكتب /مكتبة َّ
العربيتة فتي بيتروَ ستنة 1173ه ت
النلاتة َ
َو َ

السجستاني ول ابَ بن بي ابَ .واد
1731م بعنون :كتابان في الفَرق ألبي حاتم ِّ
ٍ
بتقديم للكتاب َيستَُرق تس َ عنرة يفحة تَ َح َّدث فيه عن
الاامن
اام الدكتور حاتم ّ
َ

هميت تتة التت تتاليف فت تتي الفَت تترق بت تتين النست تتان والحي ت توان ،و هميت تتة هت تتاا الكتت تتاب بيت تتورٍة
()2
وبلَتس هتاا ال ََّبتَ ربعتة عنتر كتابتاف
الع َربيتةَ ،
ّ
اية  ،كما اَ َّدم ََبتاف بكتب الفَرق في َ
منلا مسة ٍ
كتب مَّبوعة ،و رى لم يقَ َّدر لته الواتوف عليلتا ،ولكتن َيترد اكرهتا فتي
()3
البحث
كتب التّراجم َّ ،م َواف الدكتور حاتم ّ
سبة الكتاب ،ورى َبع َد َ
الاامن عند ن َ

وس تقََّ متتن فَ ترق األيتتمعي لفتتا اوالَّّيتترا.
)  )1الفَتترق ألبتتي حتتاتم  ،22والفَتترق لميتتمعي َ .22
العَّتتف عَّتتف عف ترٍاد ،وانستتجاماف م ت اتتول الم لتتف ااواَ
وستتقوَّ الَّيتتر فتتي ال تتاني يتتا عاا كتتان َ
األرب ا ،و بوَ الَّير في األول ٍ
جار علا عَّف الجمل وحقه النيب ال الجر.
)  )2مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )3مقَ ِّدمة الكتاب:

.11 ،3
.17 ،7
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تاب ألبتتي حتتاتم( ،)1و َعت َتر َ متن َبعتتد لعنتتاوين بتواب الكتتاب وعت َّدتلا
والد ارستة َّن الكتت َ
مانية وعنرون باباف( ،)2م تَ َح َّدث حدي اف ايي افر عن نواهد الكتاب وَنبانا ََّنلا الث
ٍ
آياَ كريمتة وحتدي ان نتريفان و ربعتة م ٍ
تال وستتةص و ال تون بيتتاف متن ال ِّنتعر ،وستبعة
()3
تاق ستتمال الن تعرال
الرج ت  ،وست َ
متتن نيتتاف األبيتتاَ وواحت صتد و ربعتتون نتتَّ افر متتن ّ
()1
الاامن عن ميادر الم لّتف فتي كتابته و نتار علتا
الرّجا  ،كما تَ َح ّدث الدكتور ّ
وّ

وست َنرى َبعت َد اليتل
التنابه َبي َن هاا الكتتاب وكتتابي األيتمعي و ابتَ بتن بتي ابتََ .
اليلة َبتي َن كتتاب األيتمعي َوَبتي َن هتاا الكتتاب ال تَقتف عنتد التنتابه بتل تماتي
َّن ِّ
علا المما لة ،وسينتلي البحتث بنتا علتا َ َّن كتتاب الفَترق المنستوب علتا بتي حتاتم عن

هو ّعال نس ة رى من فَرق األيمعيَ .و َعقَ َد الدكتور َّ
الاامن ترجمةف موج ة ألبتي
()2
يتا متتا استتتَّا متتن م لّفاتتته ،ومتتا
حتتاتم َ ،و َست َرَد عتتدداف متتن نتتيو ه وتالميتتام ،وَح َ
نسب عليه من م لّ ٍ
فاَ َغلََّاف(.)6
َ
*

*

*

نسبة الكتاب:
الاامن في تحقيق كتاب الفَرق ألبي حاتم نس َ ةف وحيدة،
اعتمد الدكتور حاتم ّ
الاامن ن نس ة الكتاب الم َّوَّة هام ال تتامن نس َبةف علا بي
وَنبانا الدكتور ّ

حاتم ،والاي َواَ َ فيلا نس َبة الكتاب علا ه َايلي(َ .)3وينسب الدكتور رماان ننن
)  )1مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )2مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )3مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )1مقَ ِّدمة الكتاب:

.11
.13
.11
.11

)  )2مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )6مقَ ِّدمة الكتاب.17-12 :
)  )3مقَ ِّدمة الكتاب:

.12
.11
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الكتاب علا بي عبيدة في كتابه انوادر الم َّوَّاَ العربية في مكتباَ تركياا(.)1

الاامن بنسبة الكتاب علا الل َايلي وال علا بي ع َبيدةَّ ،
ألن
ولم َيسكن َالب الدكتور ّ
األول امجلول لم نقف عليه فيمن لّف في الفَرقا( ،)2و َّ
ألن ال اني من محد اَ
َّ

الكتاب الاي َبع َد كتاب الفَرق في هاا
الدكتور رماان ووهمه اوسبب هاا ا َلوهم َّن
َ
ب علا بي ع َبيدة وهو :اروب المنَّق مما ال َيستَُني عنه
المجمو نس َ
()1
()3
الاامن علا نسبة الكتاب ألبي ٍ
حاتم لمسباب
الناسا  .واستقََّر ري الدكتور ّ
َ
التالية:
النديم في االفلرسَا من َ َّن ألبي حاتم كتاباف في االفَرقا .وما
 -1ما اكرم ابن ّ
اكرم القفَّي في عنبام الرواة  62/2من ن ألبي حاتم كتابين في الفَرق:
حدهما االفَرقا ،و انيلما :االفَرق بين اآلدميين وبين ِّ
كل اي روحا.

موجود
 -2ما سااه ابن در ٍيد في الجملرة  137/3مع ّواف علا بي حاتم ،وهو
ص
في هاا الكتاب.
 -3ما سااَه محمد بن ِّ
الَّيب الفاسي في اتحرير الرواية في تقرير الكفايةا من
موجود في هاا الكتاب يااف.
كالم مع واف علا بي حاتم ،وهو
ص
السكيَ في كتاب االفرقا،
 -1ما سااه الجواليقي في االم َع ّربا منسوباف علا ابن ّ
واد ال منه هاا الكتاب.
اليلةا من ٍ
كالم منسوباف علا ابن
 -2ما سااه اليُاني في االتكملة والايل و ِّ
السِّكيَ في كتاب االفرقا ،واد ال منه هاا الكتاب.

)  )1مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )2مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )3مقَ ِّدمة الكتاب:

.11
.11
.11

)  )1انار هام األسباب في مقَ ِّدمة الكتاب:

.12
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 -6ما روام م لِّف الكتاب عن األيمعي و بي عبيدة و بي يد و بي مالف عمرو
بن كركرة َينل
و بو حاتم اد

دليالف علا ن م لّف الكتاب اد

ا عن ه الل األربعة،

ا عنلم فعالف.

 -3استبعاد الدكتور الاامن ن يكون هاا الكتاب هو فَرق األيمعي و فرق
ألن كتب ه الل األعالم مَّبوعة.
ابَ بن بي ابَ و فرق اَّربّ ،

ألنه
الاامن ن
يكون بو ياد الكالبي م لّف هاا الكتاب ّ
 -1استبعاد الدكتور ّ
َ
توفي سنة 167هت يريد في ٍ
من متقدم.
الاامن  -منكو افر عليلا -ال ت َرِّجا نس َبة
وهام األسباب التي سااَلا الدكتور ّ
الكتاب علا بي حاتم ،وساتناول هام األسباب واحداف واحداف لنرى َّنلا أسباب

ضعيفة غير مستحكمة .فأما السبب األول القائل بأن ابن النديم في االفلرسَا

الرواةا اكر ألبي حاتم
اكر ألبي حاتم كتاباف في االفَرقا و ّن القفطي في اعنبام ّ
كتابين في االفَرقا فال َينلَ دليالف علا َّن هاا
َ
الكتاب ألبي حاتم ،بل َينلَ
يكون هاا
ي َّا ن
َ
دليالف علا َّن ألبي حاتم كتاباف و كتابين في الفَرق َو َكفا .ولو َ
ي ّا ن يكون هاا الكتاب ِّ
ف في الفَرق ولم نقف
لكل من َلَّ َ
الكتاب ألبي حاتم لَ َ
مر مردود.
علا كتابه وهو ص
ّما السبب ال اني وهو ما سااَه ابن دريد في الجملرة مع واف علا بي حاتم
ي َّا بوته في هاا الكتاب فمردود ياافَ .ب َيان الف بما وَردم ابن دريد .اال ابن
َو َ

نم الاباب :عاا َا َرق َينم َون َماف َوَونيماف .و نكر بو حاتم هاا ولم َيعرفه ،وال
دريدَ :اوَو َ
البيَ الاي احتج به ونرحه في كتاب الفَرق و نند َبيتاف واستاعفه والبيَ للفر دق:
واد َوَن َم الاباب عليه َحتّا
)  )1مقَ ِّدمة الكتاب:

.12

كان َونيمه نقََّ المدادا
ّ
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()1

جال هاا البيَ في باب ااال الحاجة
َ
واال الدكتور ّ
الاامن عقب هااَ :او َ
()1
الونيم من
من هاا الكتاب بال ع وا  ،والاي َوَرَد في هاا الكتاب هو :اوهو َ

الاباب .اال ال ّناعر:

َواَد َوَن َم الاباب عليه َحتّا

َّ
نيمه نقََّ المدادا
كان َو َ

()2

ااا ن ليس في ما جال في هاا الكتاب  -عني فرق بي حاتم -دلي صل
وو ص
الكتاب ألبي حاتمَّ ،
ألن با حاتم – فيما سااه ابن دريد -ينكر هاا ،وليس
علا َّن
َ
في هاا الكتاب عنكار ،ولم َيستَاعف م لّف الكتاب البيَ الاي نندم كما اال ابن

دريد ،فيكون ما سااه ابن دريد مراداف به كتاباف آ ر ليس هاا الكتابَّ .ما استدالل

الاامن علا يحة نسبة الكتاب ألبي حاتمَّ ،
ألن بيَ الفر دق الاي
الدكتور ّ
ااف،
سااَه ابن دريد
ص
البي َ
َ سااَه األيمعي َي َ
موجود في هاا الكتاب فمردود ،أل َّن َ
بل َّ
عن ما في األيمعي هو َعين ما في هاا الكتاب .ااال األيمعي :وهو الونيم
من الاباب .اال الناعر(:)3
َواَد َوَن َم الاباب عليه َحتّا

َّ
نيمه نقََّ المدادا
كان َو َ

()1

َوَورد البيَ في االفَرقا لقَّرب َيااف باليورة التي َوَرَد فيلا في افَرقا
األيمعي(َ ،)2وَوَرد في افَرقا ابَ كالف( .)6فإاا كان االستدالل علا نس َبة الكتاب
ي َّحَ نس َبة الكتاب علا اَّرب واأليمعي و ابَ
اا ماف علا ورود بيَ الفر دق َ
ٍ
مقبول البتة .وان كان
ابن بي ابَ فاالف عن بي حاتم ،وهو مصر َغير
)  )1مقَ ِّدمة الكتاب:
)  )2الفرق ألبي حاتم:

.33

)  )1الفرق لميمعي:

.11

.12

)  )3في األيل :النعر ،وهو َّا.
)  )2الفرق لقَّرب:
)  )6الفرق ل ابَ:

.33

.37
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االستدالل اا ماف علا ما وردم ابن دريد جملَة ال علا البيَ النعري وحدم،

فالم َع َّول علا عنكار بي حاتم َونيم ال ّاباب وعدم معرفته له ،وال البيَ الاي احتج
به َو َنرحه في كتاب االفَرقا واستاعافه بيَ الفر دق ،كما سبق اكرم .وهاا كله
ي لو منه هاا الكتاب المنسوب علا بي حاتم.

الاامن فلو ما وردم محمد
ّما السبب ال الث الاي َع َّول عليه الدكتور حاتم ّ
الَّيب الفاسي من ٍ
ابن ِّ
موجود في هاا الكتاب.
كالم مع واف علا بي حاتم ،وهو
ص
اواال بو حاتم :الََّّال ولد الابية
َواَول الفاسي الاي بته الدكتور الاامن هو:
َ
ساعة يولد ،م هو َغ َال وهي غ الة...ا(َ .)1و َعقّب الدكتور الاامن علا اول
ٍ
الفاسي بقوله :اوكالم بي ٍ
الف
حاتم في هاا الكتاب في باب سمال األوالد م
اليلا( .)2والاي في هاا الكتاب ما يلي :اوالََّّال :الولد من اواَ ِّ
الالف ساعة
تلقيه مه َ ….ويقَال لولد الابية الُ ال واألن ا غ الةا( ،)3وال الف َبي َن َّ
النيين
كبير وليس اليالف كما يقول الدكتور الاامن ،فمحمد بن الَّيب الفاسي يسوق

ٍ
منيب علا ولد
كالم
ص
كالماف عن بي حاتم بارب من ال يو والترتيب ،وهو ص
الابية ،علا حين يتكلّم ياحب هاا الكتاب با ٍ
رب من العموم يواحه اَوله
ااواَ ِّ
ٍ
حين يقول :االُ ال واألن ا غ الةا.
بارب من ال يو
الالفا م
والكالم الاي وَردم ياحب الكتاب َو َع َّول عليه الدكتور حاتم وردم األيمعي في
الفرق يااف( .)1مما يدل علا ّن ياحب الكالم األييل هو األيمعي .وورد
()6
()2
ي َّا ن يكون هاا الكتاب
الن
ّ
يااف في افرقا ابَ وافرقا اَّرب  .ولو َ
مقدمة الكتاب:
) ّ )1
مقدمة الكتاب:
) ّ )2

)  )3الفرق ألبي حاتم:

.12
.12

.12

)  )1الفرق لميمعي.72 :
)  )2الفرق ل ابَ.36 :

)  )6الفرق لقَّرب.111 :
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لي َّا ن تكون فروق ابَ واَّرب
ألبي حاتم لمكان الن ّ السالف فيه َ
واأليمعي ألبي ٍ
فيلا .وال يقال عن
حاتم يااف للعلّة نفسلا ،وهي ورود الن

الكتاب ألبي حاتم والن منقول عن األيمعي كما َج َرَ عادة المتقدمين ،ال يقال
المحتج به لم ينفرد به بو حاتم ،بل ليس له يالف فال يسوغ
ألن الن
الف ّ
االحتجاج بن ٍ لميمعي ل باَ حقوق بي حاتم.

َّما السبب الراب  ،وهو ما سااه الجواليقي في الم َع ّرب منسوباف علا ابن
السكيَ في كتابه االفرقا ،واول الجواليقي هو :اوروى ابن السكيَ في كتابه الفرق
لسرااة الباراي:
ق التبان منه بعاارا
َرما َنيفَ َ

فقلَ له ال َده َل ملكمل َبع َدما

()1

يان مقتبسان من كتاب الفرق البن السكيَ
واال الدكتور الاامن :اهناف َن ّ
ليسا في كتابنا هااا( ،)2و لو هاا الكتاب من هاين النيين ال يعني بوَ كتاب

الفرق ألبي حاتم ،بل يعني بوَ ٍ
كتاب في الفرق البن السكيَ ،ويعني يااف ن
هاا الكتاب ليس البن السكيَ يااف.

ّما السبب ال امس الاي َع ّول عليه الدكتور حاتم الاامن فَمن جنس السبب
اليلةا
ياف من كتاب االتكملة والايل و ِّ
الراب  ،فقد ساق الدكتور حاتم الاامن َن ّ

لليُاني منسوباف علا ابن السكيَ في كتاب االفرقا َوَبنا علا لو كتاب االفرقا
الن  :ا َوَد َّحلا:
المنسوب علا بي حاتم منه ي ّحة نسبته علا بي حاتم .يقول ّ

امعلا .اكرم ابن السكيَ في كتاب الفرقا( .)3وما النام تعليقاف علا السبب الراب
َج َ
ال هنا تعليقاف علا السبب ال امس .فالن
ييلا ن يقَ َ

)  )1مقَ ِّدمة الكتاب:
مقدمة الكتاب:
) ّ )2
مقدمة الكتاب:
) ّ )3

.13
.12
.13
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الاي سااه اليُاني َو ال

ٍ
كتاب اسمه
منه كتاب الفَرق المنسوب علا بي حاتم َييلا دليالف علا وجود
االفَرقا البن السكيَ ،وييلا دليالف علا نفي كتاب االفرقا المنسوب علا بي
حاتم عن ابن السكيَ ،وال ييلا دليالف علا ّن كتاب الفرق الاي نحن بيددم
ألبي حاتم.

وَ َّما السبب السادس الاي اتكا عليه الدكتور حاتم الاامن في مسالة نسبة

كتاب الفرق ألبي حاتم فلو ما روام الم لّف عن األيمعي و بي عبيدة و بي يد
و بي مالف .وه الل جميعاف اد ا عنلم بو حاتم مما يدل علا ّن هاا الكتاب من
تاليف بي حاتم .واكر الدكتور الاامن يااف ن ااأليمعي َورد اكرم في مسة

مواا :

 -1اال :وسالَ األيمعي.
 -2و نندنا األيمعي.
 -3اال :و نند األيمعي.
 -1ويقال :اللحم َ َال الَّّعام َنجواف .اكرم األيمعي.
اليارف ليس من كالم العرب ،واّنما َولّدم َهل
 -2واكر األيمعي َّن ّ
األميارا(.)1
واكر الدكتور الاامن يااف َّن با عبيدة اد َوَرد اكرم َم َّرة واحدة ،وكالف
َورد اكر بي يد ،و بي مالف عمرو بن كركرة األعرابي َم ّرة واحدةا( .)2وورود ه الل
الاامن يقول :افم لّف الكتاب َ َ َا عن ه الل النيوخا(.)3
األعالم َج َعل الدكتور ّ
مقدمة الكتاب:
) ّ )1
مقدمة الكتاب:
) ّ )2
مقدمة الكتاب:
) ّ )3

.11
.11
.12
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ا عن ه الل النيوخ فالكتاب له( .)1وهاا استدالل غير

دام بو حاتم اد
وما َ
احد من عديد ممن ا عن ه الل النيوخ ،و َّ
يحيا َّ
ألن ه الل
ألن با حاتم و ص
النيوخ اد َوَرد اكرهم في فرق األيمعي علا النحو الاي َوَرَد في هاا الكتاب ،مما
يكنف ني اف َع َ ب عن الدكتور الاامن ،وهو ن هاا الكتاب نس ة رى من فَرق
القول في هاا األمر َبع َد اليل .واآلن سوق
يل
األيمعي براوية الباهليَ ،و َسنفَ ِّ
َ
المواا التي َورد اكر ه الل النيوخ فيلا في كتاب االفَرقا المنسوب علا بي

حاتم ،والمواا التي َوَرَد اكرهم فيلا في كتاب الفرق لميمعي لنرى ن الكتابين
كتاب واحد .جال في كتاب الفَرق المنسوب علا بي حاتم :ااال :وسالَ األيمعي
ص
فابا ّعال الكسر مقَ َّمة َوم َرّمةا(َ ،)2و َجال في فَرق األيمعي :ااال الباهلي :وسالَ
()3
َّ
ال في كتاب الفرق المنسوب علا بي حاتم:
َّ
األيمعي فَابا عال الكسرا َ ،و َج َ
اوَن َن َدنا األيمعي:
ومن وي ٍ
س عاا ما َنفه َرَا َماا
َ

()1

لي عاا ما جل َبة َ َ َمَ
َمن َ

ال في كتاب االفرقا لميمعي :اوَن َن َد األيمعي:
َو َج َ
لي منلا عاا ما جل َبة َ َ مَ
َمن َ

ومن وي ٍ
س عاا ما َنفه َراماا

()2

َوجال في كتاب االفَرقا المنسوب علا بي حاتم :ااال :وَنند األيمعيا(.)6

مقدمة الكتاب
)  )1انار نيوخ بي حاتم في ّ
)  )2الفرق ألبي حاتم.26 :
)  )3الفرق لميمعي:

.21

)  )2الفرق لميمعي:

.31

)  )1الفرق ألبي حاتم:
)  )6الفرق ألبي حاتم:

.12

.31
.32

-312-

جال في االفَرقا لميمعي :او نند األيمعيا(.)1
َو َ

جال في االفَرقا المنسوب علا بي حاتمَ :اويقَال :اللحم َ َال الََّّ َعام َنجواف.
َو َ
اكرم األيمعيا(َ .)2و َجال في االفَرقا لميمعي :ا َويقال :اللحم ال الََّّ َعام
()3
ف
اليار َ
َنجوافا َ .و َجال في االفَرقا المنسوب علا بي حاتمَ :اوَا َك َر األيمعي َّن ّ
الع َرب ،واَّنما َولَّ َدم هل األميارا(.)1
ليس من كالم َ
اليارف ليس من كالم
وجال في االفرقا لميمعي:
َ
اواال األيمعيّ :
الع َرب ،واَّنما َولّدم َهل األميارا(.)2
َ

و َّما المواا التي َوَرَد فيلا اكر بي عبيدةَ و بي يد و بي مالف ،وهي
المواا التي اتكا عليلا الدكتور حاتم الاامن في نسبة كتاب الفرق علا بي
النحو التالي:
حاتم ،فقد َج َرَ في كتاب االفَرقا المنسوب علا بي حاتم علا ّ
َّ َرف ال با( ،)6اواال بو يد :يقال :حبلا في
المتفَ :
اسمعَ َبا عبيدة يقولَ :

ِّ
كل ااَ اف ٍر و نندناا( .)3وا نند بو مالفا( ،)1وهام المواا َج َرَ في كتاب
االفَرقا لميمعي علا النحو التالي :ااال الباهلي :وسمعَ با عبيدة يقول:

با( ،)7وااال الباهلي :اال بو يد :يقَال حبلا في ِّ
كل ااَ اف ٍر
المتفَ ََّ :رف ال ّ
َ

)  )1الفرق لميمعي:

.36

)  )3الفرق لميمعي:

.17

)  )2الفرق لميمعي:

.13

)  )3الفرق ألبي حاتم:

.37

)  )2الفرق ألبي حاتم:
)  )1الفرق ألبي حاتم:
)  )6الفرق ألبي حاتم:

)  )1الفرق ألبي حاتم:
)  )7الفرق لميمعي:

.33
.31
.32

.31
.37
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و نندا( )1وا نند بو مالفا( .)2فالمروياَ عن ه الل النيوخ في الكتابين واحدة،
كتاب الفَرق المنسوب علا بي حاتم هو م لِّف كتاب الفَرق
مما يدل علا َّن
َ
رى من كتاب االفَرقا

لميمعي ،و ن الكتاب ال َيعدو ن يكون نس ة
الكتاب ألبي حاتم
لميمعي .و ّما االحتجاج بورود ه الل األعالم دليالف علا َّن
َ
فمردودَّ ،
لي َّا ن يكون كتاب الفَرق لميمعي ألبي حاتم َيااف.
ي َّا َ
ألنه لو َ
ولكن ما الاي يفَ ِّسر ورود عباراَ م ل :سمعَ با عبيدة ،و نندنا األيمعي،
و نند األيمعي في الكتابين؟ والجواب عن الف َّن راوي الكتابين هو ياحب هام

َ في
العباراَ .والراوي سااَّص من كتاب الفَرق المنسوب علا بي حاتم لكنه م َب ص
اليلة باأليمعي .اال
كتاب االفرقا لميمعي وهو الباهلي .والباهلي اوي
ِّ

ف كتباف
يَّن َ
القفَّي :اياحب األيمعيَ .رَوى عن األيمعي َ
كتب اللُة واألدبَ ،و َ
علي َحد ّعال بو
كي عن األيمعي َّنه كان يقول :ليس ييدق َّ
في اللُةَ .وح َ
()3
واال بو ِّ
الَّيب اللُويَ :او عموا َّنه كان ابن َ األيمعي .وليس
نيرا َ ،
هاا ب َبَ .ريَ جعفر بن محمد ينكرما( .)1واال السيوَّيَ :ارَوى عنه كتبه وعن
اليلة َّ
بي عبيدة و بي يدا( .)2فَ َما َاالَه القفَّي و بو ِّ
القوية بين
الَّيب اللُوي ي ِّكد ِّ
الباهلي واأليمعي ،وينير علا روايته كتب األيمعي .وما اكرم السيوَّي ي ِّكد
َا الباهلي عن األيمعي و بي عبيدة و بي يد .وه الل ال ال ة اد َج َرى اكرهم في
كتابي االفرقا لميمعي واالفرقا المنسوب علا بي حاتم ،مما يدل علا َّن راوي

الكتابين ن

كتاب واحد .وَ َّما اَول
ص واحد هو الباهلي ،ويدل علا َّن الكتابين
ص

)  )1الفرق لميمعي:
)  )2الفرق لميمعي:

)  )3عنبام الرواة.36/1 :
)  )1مراتب النحويين:

.16
.32
.133

)  )2بُية الوعاة.371/1 :
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الاامن :افم لِّف هاا الكتاب عان َ َ َا عن ه الل النيوخا
الدكتور ّ
الوجه
يحيا من َوجه وغير يحي ٍا من وجلينَّ .
اكرهم في الكتاب ،فَ
ص
فاما َ
اليحيا فلو َّن الراوي ا عن ه الل النيوخ.
()1

استناداف علا

و ّما الوجلان غير اليحيحين فاألول منلما ن الراوي ليس م لِّفاف للكتاب بل
هو رٍاو له .وال اني منلما َّن المواا التي َج َرى اكر ه الل األعالم فيلا في
كتاب االفرقا المنسوب علا بي حاتم هي هي المواا التي َجرى اكر ه الل
األعالم فيلا في كتاب االفرقا لميمعي ،ومحا صل ن يكون األيمعي اد ا عن

اناف َّن اللايلي الاي َوَرَد في يفحة
األيمعي .وتحقيق القَول ما اكرنام .وَان ّ
عنوان الكتاب و نار عليه الدكتور حاتم َّ
الاامن بقوله :اوهو مجلول لم نقف عليه
()2
يف للباهلي .ومما ي يد َنفي الكتاب عن بي ٍ
حاتم َّن
فيمن َلَّف في الفَرقا تحر ص
َ
يفَه القفَّي بقوله :ان يل البيرة َوعالملا.
با حاتم جليل القدر عايم المن لةَ ،و َ
كتاب سيبويه علا األ فش َم ّرتين ،وكان ك ير
المبرد :سمعته يقول :ارَ
اال
ِّ
َ
الرواية عن بي يد و بي عبيدة ،واأليمعي ،عالماف باللُة و ِّ
النعر ،حسن العلم

نعر َجِّيد ،ويييب المعناا( .)3فَ َرج صل هام يفته
َ
بالعرو وا راج الم َع ّما ،وله ص
يستَب َعد ن ي لِّف كتاباف في االفرقا هو هاا الكتاب ،وليس له فيه نيل ،بل األيا
الكتاب نس ة انية من
قال انتَ َحلَه لنفسه .واألا َرب ما اكرنام وهو ن هاا
ن ي َ
َ
كتاب الفرق لميمعي برواية الباهلي .ويعضد هاا ما امَ به من موا َ نة بين

المادة اللُوية ،وانتلَ
الكتابين من جلة األبواب وعددها ،والنواهد النعرية ،و ّ
احد ليس غير .وما بينلما من الفروق تن ل من لة ما
بان الكتابين
كتاب و ص
ص
الموا نة ّ

مقدمة كتاب الفرق ألبي حاتم:
) ّ )1
مقدمة كتاب الفرق ألبي حاتم:
) ّ )2
)  )3عنبام الرواة.27-21/2 :

.12
.12
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يكون بين نسخ الكتاب الواحد من فروق .واد اَ َّسمَ هام الفروق علا األاسام

التالية:

السقَّ ،عني ننا نجد كالماف سااَّاف في كتاب االفرقا
 -1اسم ينحير في ّ
المنسوب علا بي حاتم في حين نجد هاا الكالم السااَّ م بتاف في فرق
األيمعي .والعكس يحيا.

 -2اسم ينحير في التقديم والتا ير من م ل االدجاجة واليعقوبا في نس ة
المادة اللُوية ابل
وااليعقوب والدجاجةا في نس ة رى .ومن م ل ورود
ّ
الناهد النعري في نس ة ،وورودها بعد الناهد النعري في النس ة ال انية.

 -3اسم ينحير في سمال النعرال كان يُ َفل اسم الناعر في نس ة ويرد
يريحاف في النس ة ال انية.

 -1اسم ينحير في رواية النعر ،فإحدى النس تين تروى رواية واحدة للناهد
النعري علا حين تاكر النس ة ال انية رواية ساسية وتنير علا رو ٍ
اية رى،
ومن هاا القسم ورود الناهد النعري كامالف في نس ة ،علا حين تقتير

النس ة ال انية منه علا نيفه.

 -2اسم َيتَ َعلّق بال َّا و التيحيف في النس تين.
ياداَ من عمل
 -6اسم َيتَ َعلّق ب ياداَ في النس تين لم ترد في األيل ،وهي
ص
النس تين.
محققي ّ
 -3اسم َيتَ َعلّق بتكرار لفاا ال محوج عليلا تق في نس ة دون نس ة.
 -1اسم َيتَ َعلّق بابَّ بع األلفاا في النس تين .وهاا القسم راج ص علا محققي
بَ هنا مواا َ ال الف بين النس تين
الكتابين و النس تين .وريَ ن
َ
وليكون ح َّجة لم وين الكريمين محققي كتاب
يدق ما اكرنام من جلة،
لنرى
َ
َ
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االفرقا المنسوب علا بي حاتم ،واالفرقا لميمعي ،من جل ع راج نس ة

جديدة من كتاب األيمعي معتمدة علا الكتابين الماكورين ،فإاا ما ا ّدر للام
النس ة الجديدة الالور فستكون َننرة وافية لكتاب األيمعي ممتا ة تليق
باأليمعي ،وبما اَ َّدم من ٍ
ياد بي في دمة العربية.
*

*
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*

موازنة بين الكتابين أو بين نسختي الكتاب الواحد
كتاب الفرق المنسوب علا بي حاتم
-1

 22سَّر :2والَّير.

كتاب الفَرق لميمعي
.22

سااَّ

الرج
-2
 22سَّر  :3+6عن سبف ّ
كان فيه سقَّ هاان البيتان من منَّور ّ
الس َّما يا َُم َّر َ َّ
اُماا.
اف الَّ َعام َ
َّ َ

َّ
الاُم :ال َع
 22السَّران :7+1
-3
واسعاف.
ااَ
ا َُمَ في معناَ :ع َ
يقَالَ :
اه .واللَّلم الواس َيلتَلم َّ
ا َُ َمه :عاا َع َّ
كل
يقَالَ :
نيل َيبتَلعه.

سقَّ هاا الكالم

-1

 22سَّر  17اال الناعر.

-2

 22سَّر  12فييحافَ .وتَف َُرَ :يعني سااَّ

تَفتَا.
-6
-3

.22

 ،22ولم يرد غير :ي

 26سَّر  :2اا َل ح َميد بن ور َييف
حمامة.
َ

 26سَّر َّ :7
النفَة بالتال مفتوحة.
البعير
 26سَّر :17وهما من َ

المن َُران.

.26

 23سَّر َّ :3
النفَة مفتوحة.
 23سَّر َ :2ويقَال للما من البعير

المنُران.

المقَ ّمة
الم َرَّمة
-1
 23سَّر  :7المقَ َّمة والم َرَّمةَ ،
المقّ َّمة و َ
 26سَّر َ :12
الم َرَّمة.
واألوليان بالفتا ،واأل ريان بالكسر المقَ َّمة و َ
والم َرّمة.
-7

 26سَّر  :11وسالَ األيمعي

فابا ّعال الكسر :مقَ ّمة َوم َرَّمة.
 26سَّر  :12وسمعَ الفَت َا من
-17
َغير األيمعي.
-11

 21سَّر  :1اال الباهلي :وسالَ

األيمعي فابا ع ّال الكسر.

 21سَّر  :1والفَتا من غير األيمعي.

 21سَّر  :2+1ومن الََّّا ر :المنقار

 26سَّر  :13ومن الَّا ر:

المنقَار والمن َسر جميعاف.

المَنااير .فإن كان من سبا
والجم
َ
فلو منه منقار والمن َسر جميعاف.
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الَّير

 21سَّر  :6يقَالَ :نقََرم بمنقارمَ ،وَن َس َرم
 26سَّر َ :16ويقَالَ :نقَ َرم َنقر
-12
بمن َسرم نس افر.
َونسرم َنس افر.
 21سَّر  :7اال بو د اد.
 26سَّر  :11اال بو داود
-13
اليادي.
 27السَّران  :2+1اال بو َجعفَر
اليفار .يبيس البل َما ،وهو نبيهص بالسنبل،
َّ

 -11سااَّ.

نب فيه.
وهو كالبر عاا علق بنيل َن َ
 23السَّران َ :1+3واََروا من سااَّ.
-12
القرى ،ي َّعموم وسقومَ ،وَالَّ َ :يعني ََّنه
َّ
يَ نفتام
كان في نتال اد َب َرد فيه المال فَتََقل َ
عن َبرد المال.
العيمة علا اللبن.
ويقال :عنما كرم المال من َ
وبيَ الفر دق وما واال او الرّمة:
 -16سقَّ َبيَ اي الرَّمةَ ،
األالف لَّ َ كراعه
بينلما.
كن م ل اي ّ

علا ته األ رى َوَولا يواحبه
ر َاد َوايفَه فقال :ك ار  .والك ار للنال.
اال بو جعفر:

-13
-11

واد اا َل الفر دق:
َّاب ريحلا
كاس وال َ
فما َنافََ ص
ا َربَ علا حافاتلا بالمنافر
َ
العدد.
 67سَّر  :3دنا َ

العدد.
 23سَّر  :6فَاَدنا َ

 23سَّر  :6وهو َنف النسان سااَّ من مواعه

.67

مفتوح.
-17
-27

 67سَّر َ :1ويقَال :المعَّس.
 23سَّر َ :3ويقَال له :المعَّس.
.67
 23سَّر َ :1ويقَالَ :رَغم الله سااَّ من مواعه

الرمل والتّراب.
بالرغام ،وهو َّ
نفَه ،ي ليقه ّ
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ااف.
المرسن َي َ
 67سَّر َ :6ويقال لهَ :
و يااف من يادة المحقق.

-21

المرسن.
 23سَّر َ :7ويقَال لهَ :

-22

 23سااَّ من مواعه.

 67سَّر  :17ي م َح َّسناف َّ
كان فيه

-23

 23سَّر  :12والفنَّيسة.

 61سَّر  :1ومن ال ن ير :الفنَّيسة.

-21

 23سَّر َ :13واكروا َّن عرابياف

 61سَّر  :2واكروا ن عنساناف ويف

-22

 23سَّر ِّ :16
لكل نيل.

-26

 21سَّر  :1واال اآل ر.

-23

 21سَّر  :3اال هير.

 61سَّر  :11ول هير.

-27

 21سَّر  :2ناف :حديد السالح.
ف
 21سَّر  :2مقَ َّاف اد اا َ

 :62سااَّ من مواعه.

سراجا.

يف نا ير.
َو َ

نا ير .ووا في ننرة مولر :عرابياف وفاااف
.113

لفرق بي حاتم .انار

 61سَّر  :3في ِّ
كل نيل.

 61سَّر  :7اآل ر.

 62سَّر  :1لَ َدى ٍ
 21سَّر  :1لدى ٍ
السالح
سد ناكي
-21
سد ناكي ِّ
السالح مقَ ّا ٍ
مقَااف.
ف.
-37

باللحم ،ي رما به َرمياف.

مي
 62سَّر َ :2ويرَوى مقَ ّاف ،ي َمر ّ
باللحم.

التبد سااَّ من مواعه
-31
 21سَّر  :2واللََّبد :ما اد َ
علا الرم من َوبرم و َنعرم.
 -32سااَّ من مواعه
-33
-31

الااري.
ّ

.21

 21سَّر  :11واا َل النابُة.

.62

للسَبا
 62سَّر َ :1ويقَال ِّ
 62سَّر  :11واال الابياني.

 21سَّر  :12علا ب ار نه للو بة

يااف ب ار ن.

 62سَّر  :12علا ب ار نه ل َعد َوة

الااري.
ّ

الااري يااف.
.21
 -32سااَّ من مواعه
 63سَّر َ :1ول َو بة ّ
.63
 21سَّر  :13ي تَقَّب َ َواَ َام سااَّ من مواعه
-36
علا ب ار نه يريد الموا ََبة.
 -33سااَّ من مواعه

.21

 63سَّر  :2الااري من يفة الليث

وانما هاا ااَّرصار ،واأليل ما اكرنام.
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-31

 63سَّر  :3واال ساعدة اللالي.

 21سَّر  :11اال ساعدة بن

ج َ َّية اللالي.
 21األسَّر  ،17 ،11 ،13 ،16سقََّ هام األسَّر من مواعلا
-37

63

تيا :ا َّدرَّ .ال عيابلا :ي َّا َل عليلا والموجود هو :ي ايير .واأليل ما اكرنا.
َ :27
ٍ
اوي علا المني .واو
رجوعلا .او رجلَة :ي ّ
رجلة :ال َّ
دابة له .ننن :غليا الب ار ن :تكون
للسبا َّعال ََّنه َج َعللا ها هنا للرجل علا
ِّ
السب
التنبيه ،وهي األياب  .والبر ن من َّ

بمن لة اليب

من النسان .والم لَب في

البر ن هو الافر .وانما هاا ااَّرار واأليل
ما اكرنام.
المنسم والجمي :
-17
 21سَّر َ :21
ف.
المَناسم وهو ََّ َرف ال ّ
َ
 27سَّر  :2كما االوا للبعير.
-11
 -12سااَّ من مواعه
 -13سااَّ من مواعه

.27

 61السَّران  :2+1اال الناعر:

.27

تحاان ما بين النراف والقَدم
بما َرب َ رجه من جوف كم

-11
-12

 27سَّر َ :3ويقال للنعامة يااف

-16

 27سَّر :7

 63سَّر  :17كما االوم للبعير.
الحية.
 63سَّر  :11والكم :غَّال باب ّ

 27سَّر  :1وادم النسان.

ف.
ّ

 63سَّر  :6المناسم ،والواحدَ :منسم.

 61سَّر َ :1وادمه.

ف.
 61سَّر  :17وللنعامة يااف ّ

ف َّ
النعامة :ي سااَّ من مواعه

كانه َوايف َّ
َّ
النعامة .واألرَوح من الدواب،
الساق .والرسس:
المتباعد ما بين الرسس علا ّ

.61

المفيل الاي بين الحافر والوايف.

 27األسَّر  :11 ،13 ،12يااف سااَّ من مواعه
-13
االَّ :
كان ا َر َادى َ ورم .وهو من الََّّير.
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.61

-11
والَّير.
-17
-27

 61سَّر َ :11ويقال لسبا الَّير.

 27سَّر َ :12ويقال :للسبا

 62سَّر ّ :1ورَ.

 27سَّر  :12اد َ َّورَ.

 27السَّران  :13 ،16علا سااَّ من مواعه

.62

فاما األيل فللناة.
التنبيه ّ
 27سَّر  :11الَ لعبدالله من سااَّ منَّور الرج من مواعه
-21

.62

نوددي.
عايم سااَّ من مواعه
 37السَّران  :3+6لَوصح:
-22
ص
الرهل المستر ي
وك ّل عام عري  :لَوصح .و َّ
الجلد الواسعه .وهو مما ين َعَ به الفرس
َويستَ َحب فيه.
البلدة يااف.
-23
 37سَّر  :1وهي َ
 37سَّر َ :7ويقَال لمواعلا من
-21

البلدة.
 62السَّران  :12 ،11ويقال للا َ

الناعر :تنجو ب َكل َكللا والرس معكوس.

-23

بالِّ مام.

-21

َبل َدة.

 62سَّر َ :12و َمواعلا من الفََرس

الفَ َرس َبلدةص يااف.
 37سَّر  :11يقالَ :ن َ لنا َبل َدة سااَّ من مواعه
-22
َّيبة ،ي َرااف .وكل ر ٍ َبلدة َوَبل صد وبالد:
يوَ ال تَرفَعه.
تََبُملا .وهو
ص
 37السَّران  :11 ،13اال
-26

الناعر وهو ال ّن َّماخ.

.62

 66سَّر  :3اال المتلمس:
ٍ
بامون ااَ مع َج َم ٍة
جاوَ ته
َ
تنجو بكلكللا والرس معكوس.

اوب سااَّ من مواعه
 37سَّر  :12ي َمج ص
 37السَّران  :11 ،13اال

.62

.66

 66السَّران  :3 ،6اال َّ
الن َّماخ:

فَنع َم المرتجا ركدَ عليه
َرَحا حي وملا َك َرحا الَّحين
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 -27سااَّ من مواعه

ب،
 ،63 ،66السَّران  :7 ،1هاا َعي ص

.37

ب عبل .اال :والكركرة
وال ّن ّماخ لم يكن ياح َ
بالي َُر ،فإن َا َهب بالكركرة علا
ويف
ِّ
ت َ
اليالبة جا .
َّ
-67

يلة َو َحويالل.
 31سَّر َ :2حو َ

-61

 31سَّر  :2اال بو النجم.

يلة َو َحويالل
 63سَّر َ :1حو َ
يلّة.
َو َحو َ

-62

الجو َنن والج نوش.
 31سَّر َ :2

الجو َنن
 63سَّر  :3الج ش و َ

 -63سااَّ من مواعه
-61

 63سَّر  :2واال بو َّ
النجم.

.31

والج نوش.

 63سَّر َ :7حدباف علا َح َدب

 31السَّران  :17+7ال َّدي:

كالعريش.

 63سَّر ،12

 61سَّر  :1وهو

مفتوح وال ند ة ملمو ة وغير ملمو ة ،وهي ال َّدي مفتوحَ .و َجمعه دي .وال ند ة ملمو ة
وغير ملمو ةَ :مُر ال َّدي.
َمُر ال َّدي والجمي ال نادئ.
 61سَّر َ :1ويقَال للا القراد يااف.
 31سَّر  :12ويقال للا القراد.
-62
-66

 31سَّر  :12األ الف.

-63

 31سَّر  :16والجمي

 61سَّر  َ :1الف.

 67السَّران  :2+1والجمي ََّبال.

ََّبال

ممدود.
-61

 67سَّر  :3يقالَّ :بيا الفرس.

 31سَّر  :13ويقال َّبال

الفرس.
-67

 31سَّر  :13و َّبال اللب ة.

 -37سااَّ من مواعه

سااَّ من مواعه

.31

.67

 67السَّران  :2+1اال بنر بن بي
ا م:
َنسوف للح ام بمرفقيلا
ال يبييلا الُبار.
َيسد و َ
الفرس للا َّبيان.
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-31

الرجل.
 67سَّر َّ :3م فَرج ّ
الرجل يادة من المحقق ولم ترد في يل

 31سَّر َّ :11م الفَرج.

الكتاب.
 -32سااَّ من مواعه

.31

 -32سااَّ من مواعه

.31

-31
-32

 67سَّر  :1وهو َّ
الا َكر.

 67السَّران  :7+1وله سمال ك يرة

الُريب لم ناكرها.

 37سَّر  :1اال بنر بن بي ا م.

 32سَّر  :2اال الناعر.

 37سَّر  :6في ِّ
كل نيل اكر.

 32سَّر  :3يجو في ِّ
كل اي

اكر.
-36
الكلب.

السب َوعق َدة
 32سَّر  :1عقدة َّ

 -33سااَّ من مواعه
-31

.32

السب .
 37سَّر  :3عقدة الكلب َوعق َدة َّ
 37سَّر َ :7ويقَال له من الاباب:
المتف.
َ

 32سَّر  :11وهي التي لم سااَّ من مواعه

.37

ت تَن.
البار :الموا الاي ي تَن من المرة يقَّ
وَ
منلا.
-37

 32سَّر  :11والجمي  :الفروج.

 31سَّر  :2والجمي فروج.

-17

 32سَّر  :17سمعَ با عبيدة.

 37سَّر  :17اال الباهلي :وسمعَ با
عبيدة.

-11

 32سَّر  :12وهو القبل ،وهو

الحر ،والجمي َح ارح.
-12
-13
َيقملا.

-11
-12

 31سَّر  :1+3وهو الحر ،والجمي
َحراح ،وهو القبل.
اية.
 31سَّر  :2من المرة
ّ

 32سَّر  :16من المرة.

 32سَّر  :27فلي تَبُي َع َ َب فا سااَّ من مواعه

.31

 33سَّر  :1األاالف واأل فاف.

 31سَّر  :17األ فاف واألاالف.

 33سَّر  :1والجمي حيية.

 31السَّران َ :11+17و َجمعه حيية.
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-16

 33سَّر  :2ويقال له من الفَ َرس.

-13

 32سَّر  :1ويقال له من اواَ الحافر.
 32سَّر  :2واألتان.

 33سَّر  :2وابية األتان .ولفا

ابية يادة من المحقق ولم يرد في يل
الكتاب.
-11
-17
-77
المتاا م.

 33سَّر  :3ال َّفر.

 32سَّر  :3ال َُّر.

 33سَّر  :3واال األ َّل.

 32سَّر  :3واد اال األ َّل.

 33سَّر َ :1وفَالة َفر ال ورة

 32سَّر  :1وعبدة

ُر ال ورة

المتااجم.

-71

للسبا .
 33سَّر  :2واأليل ِّ

للسبا .
 32سَّر  :2وانما األيل ِّ

-72

 33سَّر  :3األدبار.

 32سَّر  :3دبار.

-73

 33سَّر  :1والجمي

نيل.

ستام في ِّ
كل

السَّبة والجمي َسّباَ والفَق َحة
ستام .وهي َّ
والجمي فقاح ويقال :االسَ ِّ
لكل نيل.

-71

 33سَّر  :1اال الناعر.

 -72سااَّ من مواعه

 33سَّر  :3اال األ َّل.
 33سَّر :1

.33

-76

 33سَّر  :7و نَ مكانف من وا ل.

-73

الحف يااف.
 33سَّر  :17ومن اي
ّ

 -71سااَّ من مواعه
-77

 32سَّر ،1

الي َم َارى.
و َّ

.33

 33سَّر  :12والجعبال و م س َويد

بنر العاام
يَ كعباف ِّ
س ِّم َ
وكان بوف ي َس ّما الج َعل.
 33سَّر  :2وا ّن مكانف من وا ل.

 33السَّران  :3+6ومن ِّ
ف
كل اي ال ّ
يااف.
الوّباعة.
 33سَّر  :1و َ

 33سَّر  :17والجعَّبا .وبااي األلفاا

سااَّة.

 33السَّران َ :11+13وسال النعمان سااَّ من مواعه
-177
َّ َعن َرجالف من غني فقال :كيف
ابن المنار رجالف َ
السّبة،
َّعنته؟ فقالَّ :عنته في ال َكّبة ،فايبَ ّ
اللبة.
فا رجَ الرما من ّ
-171

 33سَّر  :1والجمي

 33سَّر  :13الرغام والرعام.
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.33

 31سَّر  :3الرعام والرغام.

-172
-173

 31سَّر َ :2را َماف َورااما.
 31سَّر  :2و نندنا األيمعي.

 -171سااَّ من مواعه
-172

ماناف.
 31سَّر َ :6رَا َ

 31سَّر  :3و نند األيمعي.
 31سَّر  :17ويس تيُير وس وهو

.31

الا ب.

 31سَّر  :2والرعام من َّ
النعجة سااَّ من مواعه

بمن لة الم اَّ من النسان .والر ال هو اللعاب

.31

من ِّ
كل نيل.
-176

والبياق.

 32سَّر  :2وهو الب اق والبياق والبساق.

 31سَّر  :1هو الب اق والبساق

يق.
-173
 31سَّر َ :1ب َ قَ ،وَب َسقَ ،وَب َ
.31
 -171سااَّ من مواعه
-177
-117

 31سَّر َ :7ويقالَ :حمق.

يقَ ،وَب َسق.
 32سَّر َ :3ب َ قَ ،
وب َ
 32سَّر َ :1ويقال له :اللعاب.

 32سَّر  :2يقَال حمق.
.32
سااَّ من مواعه

 31سَّر  :7و حمق يسيل لعابه.

 32سَّر  :6و حمق َيجاى َمرغه ،وسقوَّ ال
 31السَّران  :17+7و حمق ال
-111
سلو من المحقق .والله علم.
َيجاى َمرغه.
ص
 32سَّر  :12ي يعرق.
.31
 -112سااَّ من مواعه
-113

 32سَّر  :3وجماعلا.

 36سَّر  :2وجماعه.

-111

 32سَّر  :3ويقال.

 36سَّر  :2يقال.

-112

 32سَّر  :2اال :و نند األيمعي.

 36سَّر  :3و نند األيمعي.

-116

ا َّمن باأليا ل ك ّل
 32سَّر  :6ت َ

ٍ
يوم.

ا َّمر باأليا ل َّ
كل ٍ
يوم.
 36سَّر  :1ت َ

الع َرق :رم عاا َج َّ
ف.
الع َرق:
-113
 36سَّر َ :7و َعييم َ
 32سَّر  :3ويقالَ :عييم َ
وهو َ َرمَ .وعييم الحّنال :رم .وعييم ال ااب :وكالف َعييم اللنال ،وعييم ال ااب .ووا في
ننرة مولر الحّنال وفاااف لفرق بي حاتم بدالف من
رم.
االلنالا .انار

 32سَّر َ :11جلَس النسان.
-111
.32
 -117سااَّ من مواعه
-127
-121

.122

الرجل.
 33سَّر َ :1جلَس َّ
 33سَّر  :6ربوااف.
 33سَّر  :7مواعه.

 32سَّر  :11وهو َمواعه.

 31سَّر َ :2ورداما.

مانا.
 32سَّر َ :13وَرَد َ
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يم الفرس،
يم الفرس ،وحبج
-122
 31سَّر  +3سَّر َ :1و َح َ
 36سَّر َ :2ح َ
وحَبج.
الحمار َو َ َب َج.
َو َ َبج الحمارَ ،
 31سَّر  :1ك ير الاراَّ.
 36سَّر  :3عاا كان ك َير الاراَّ.
-123
-121

العير َي اف.
ا َ
 36سَّر َ َ :1
ف َ

 -122سااَّ من مواعه

.36

ف البعير َي اف
ا َ
 31سَّر َ َ :17
افاف.

 79سَّر  :1تَحبق َحَبقَاف.
.37
سااَّ من مواعه

-126
-121

العير َحَبقَاف.
 36سَّر َ :7و َحَبق َ
هوباف.
 36سَّر  :17كان َمر َ

 36سَّر  :12في ااال الحاجة.

 37سَّر  :3م ااال الحاجة.

-127
-131

 36سَّر  َ :13رئ النسان رالة.
 36سَّر  :16ويقالَ :عسر عليه.
 36سَّر  :13وفي الحديث.

الة.
 37سَّر  َ :1رئ النسان َي َر ر َ
 17سَّر َ :1عس َر عليه.

-132

 36سَّر  :13ال يتحدث.

-123

-137

موهوناف.
 37سَّر  :2كان
َ

 17سَّر َ :1وجال في الحديث وهو مرفو .
 17سَّر  :1ال يتناج .و نار األيمعي علا

يتحدث بقوله فيما بعد اوالرواية ال يتحدثا.

 36سَّر َ :13مقََ الف.
-133
.36
 -131سااَّ من مواعه
 -132سااَّ من مواعه

 17سَّر َ :2يمقَ علا الف.
ق يااف.
 17سَّر َ :6و َم َ َ

يف عرابي يق افر
 17سَّر  3االَ :وَو َ
ق ََّ َول مما بيني وبينف.
فقال :فَ َم َ َ

.36

الرجل
الرجل َو نجا
-136
 17السَّران َ :7+1ويقال :اد َن َجا َّ
 36سَّر  :22واد َن َجا َّ
اا حاجته.
َينجو َنجواف ،و نجا ينجي
عاا ااا حاجته.
عنجال :عاا اَ َ
ف
-133

 37سَّر  :1اكرم األيمعي.

-131

-137

ب َيتَ َُ ّوَّ.
 37سَّر َ :2و َ
اه َ
 37سَّر  :1اد َب َع َرَ.

 11سَّر  :1واد َب َع َرَ.

-111
-112

البقر.
 37سَّر  :6هي ال ي من َ

 11سَّر  :3ال ي من البقر.

 37سَّر  :6والجمي َ ال.

-113

 33سَّر  :7اال الناعر.

-117

سااَّ من مواعه

.17

 17سَّر َ :11وَيتَ َُ ّوَّ.
َّ.
 11سَّر  :2ايلَ :لَ َ

 37سَّر َ :1لََّ.

 11سَّر  :3والجمي األ ال.

 11سَّر  :6اال النعر( .وهو َّا و

سلو َّباعي).
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-111

 33السَّران  :12+11اال :سااَّ من مواعه

.11

الرجل
مَّم نة كان ياتيلا َّ

والُا َّ َر ص
سموا ااال
يقاي حاجته ،فك ر الف حتا ّ
الحاجة الُا َّ.
 -112سااَّ من مواعه
-116

-113

.33

 33السَّران  12 ،11ونبق َوسبقَة.

 33السَّران :17 ،13

ني واعتجن
حتا عاا عال ب ّ
علا يماريد كام ال الج َون
 -111سااَّ من مواعه (وهو اليواب).
-117

 11سَّر  :17غلمةف.

 12سَّر َ :3ورجل َنبق وامرة َنبقَة.
.12
سااَّ من مواعه

 12سَّر  :1استداااف و وَداََ.
(و رى حافلما ألنلما تكرار بال موجب).
واَب َعةف.
 12سَّر َ :11

 33سَّر  :3واباعة.

[ 12وهو َ لَل وااا.

ي َرفَ سااَّ من مواعه
-127
 31السَّران َ :1،2و َ
واد تكلّم األيمعي عن اليارف
وهي يارف

 13من

غير تمليد مما ينير علا موا ال لل].

-121

 31سَّر  :6ويقال في الناة.

-122

 31سَّر  :3وبلا حرام.

-123

 31سَّر  :1واكر األيمعي.

-121

 13سَّر :1ويقال في الُنم.
سااَّ من مواعه

 13سَّر  :3واال األيمعي.

 31سَّر  :7ويقال في َّ
النعجة سااَّ من مواعه

نواف.
َنعجة حانية ،واد َحَنَ تحنو ح ّ
-122
 31السَّران  :17 ،7وهي َنع َجةص
ٍ
حان وبلا حَنال كما تََرى.
 -126سااَّ من مواعه

.31

 31السَّران َ :11+13وال َمس
-123
باا مبااعة.
ل َماساَ ،و َ

.13
.13

 13سَّر  :2نعجة ٍ
حان كما تََرى.
 13سَّر َ :6يلب هبيبا.
 13السَّور َ :11 ،17 ،7و َ
باا َ
جام مجامعة ،وال َمس
مبااعةف
َ
َ
وبااعافَ ،و َ
ل َماساف.
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-121
للنكاح.
-127

 31سَّر َ :12ويقَال /البعال

 11سَّر َ :2ويقال للنكاح :البعال.

 31السَّران َ :16 ،12ويروى

 11سَّر  :2ومنه الحديث يام التنريق.

في الحديث في يوم األيحا وال ال ة األيام (ووا في ننرم مولر لفرق األيمعيَ :ويروى
في الحديث ن النبي – يلا الله عليه

التي بعدم.

وسلم -اال في يوم األاحا وال ال ة األيام
التي بعدها)
 -167سااَّ من مواعه

-161

.31

.122

 11السَّور  :6 ،2 ،1اال الحَّي ة:
يان ااَ َبع ٍل تََركتلا
وكم من َح َ
عاا الليل دجا لم تَ َجد من تَباعله
11
سااَّ من مواعه

 31سَّر :13

مبااعة وبااعا
َ
ويقَالَ :
باا َ
(وحق هام العبارة ن تحاف ألنلا تكررَ في
 31سَّر .)11
-162

 31سَّر  :13ويقال في م ل.

سااَّ من مواعه

.11

البالة .ويقال :وهو اعيف
البالة ممدودة.
 31سَّر :17
-163
 11سَّر َ :7
َ
البالة.
البالة.
َ
ويقال رجل اعيف َ
 11سَّر  :17وكام الفرس يكوم َكو َماف.
 31سَّر  :27ويقال للفرس اد
-161
كاملا َيكوملا َكوماف.

-162

 31سَّر  :21ويقال في سااَّ من مواعه

.11

الحمار.
-166
-163

واياعاف.

-161

 11سَّر  11وباف.

 31سَّر  21باف.
 37سَّر  :1واا َ يقو اَوعاف
 37سَّر  :3ي َيَّرالا الفَحل.

ياعاف.
 11سَّر  :13واا َ َيقو ا َ
 12سَّر  :1ي َبلَ ََُ فلي َيَّرالا
الفَحل.
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-167

 37سَّر َ :1ويقال في التَّيس:

 12سَّر َ :2ويقالَ :سفد التَّيس.

-137

 37سَّرَ :1واََر َيق َر اَرعاف.
 37سَّر  :2ويقال :عاال.

 12سَّر َ :6واََر اَرَعاف.
 12سَّر َ :3ويقال في الكلب عاال.

َسفد.

-131

 12سَّر َ :11ن َواف ون ّواف.
 12سَّر  :12فَحل (وهو يواب).

 37سَّر َ :1ن واف.
-132
 37سَّر َ :7منحل (وهو
-133
َّا).

وسفَد
-131
 12سَّر  :11 ،13اَ َمَّ َيقمَّ اَمَّاف
 37سَّر  :17اَ َمَّ اَمَّاف َ
َو َسفد َيسفَد سفاداف.
سفاداف.
 -132سااَّ من مواعه

.37

-136
-133

 37سَّر  :17واَفَََّ اَفَّاف.
 37سَّر  :12وهي امرة.

-131

جا.
 37سَّر  :13ويقال :م ّ

 16سَّر  .1وهاا البابان يتنابه بع

ما فيلما ويتقارب (كاا َوا  ،ولعلّه راد
وهاان).
سااَّ من مواعه

.12

 16سَّر  :3وامرة.
مجا.
 16سَّر  :1و َكلبةص ّ

 37سَّر َ :13ويقال للسبا

مجا.
 16سَّر ِّ :1
وللسبا كلِّلا ّ

-117

 37سَّر  :11واال بو يد.

 16سَّر  :2اال الباهلي :اال بو يد.

-111

 37سَّر  :11و نندنا.

 16سَّر  :6و نند.

-112

 37سَّر  :11عاا عام ما في

الحمل.
 16سَّر  :1عاا َعا َم بَّنلا من َ

 37سَّر  :11اال الله ع

 16سَّر  :7ومنه.

-137

كلِّلا.

بَّنلا.
-113
وجل.
 -111سااَّ من مواعه

 16سَّر  17يااف.

.37

-112
-116

 17سَّر َ :27عقَّ ععقااا.
 17سَّر  :27وهي مدنية.

 13سَّر َ َ :1عقَّ تَعق ععقااا

-113

 17سَّر  :3اد مكنَ.

 13سَّر  :2مكنَ.

 13سَّر  :3وهي نااَةص مدنية.
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-111

 17سَّر  :3في بَّنلا.

 13سَّر  :6في بَّونلما.

-117

 17سَّر  :1المكن.

المكن.
 13سَّر  :3المكن و َ

 -177سااَّ من مواعه

اَّبةص َمكون
 13سَّر  :7واال عرابيَ :
دجاج ٍة سمينة.
علي من
حب َّ
َ

.17

 13السَّران َ :11 ،17ويقالَ :رتَ َجَ

ا َمَ الدجاجة:
-171
ون َ
 17سَّر َ :2
في بَّنلا وارتجَ الدجاجة .ويقال :رتجَ الدجاجة :عاا امتم
عاا اجتم البي
يااف كالف.
-172

َبَّنلا َبيااف( .يالحا تكرار رتجَ بال
موجب .وحقه ن يقول :نامَ ...وارتجَ).

 17سَّر  :3يقالَ :ولَدَ.

 17سَّر  :3اال الله ع وجل

-173

 11سَّر  :2ويقالَ :ولَدَ.

 11سَّر  :2+1واال الله َج ّل نا م:

رب عني واعتلا ن ا.
فيما يحكا االَ :رب عني واعتلا َفلَ ّما واعتلا االَّ :
ن ا.
 -171سااَّ من مواعه
-172

.17

 11سَّر َ :1ونف َسَ.

 17سَّر  :11عاا َلقَته لُير

 11سَّر  :3عاا َلقَ َولَ َدها لُير تمام.

-176

 17سَّر  :11سقََََّ تسقَّ

 11سَّر  :3سقَََّ عسقاَّاف.

-173

 17سَّر  :11والولد َسقَّ

وسقَّ وسقَّ.
 11سَّر  :1والولَد :سقَّ َ

تمام.

عسقَاَّاف.

وسقَّ لُاَ كللا.

 17سَّر َ :13ويقَال :نتَ َجَ سااَّ من مواعه
-171
النااة عاا َواعَ من غير ن تليلا
ّ
راعيتلا و نت َجَ الفَ َرس :عاا َدنا نتجلا.
-177
-277
-271

 17سَّر  :12نت َجَ الفرس.
 17سَّر  :12وااا َلقَ النااة

َولَدها.

 17سَّر َ :13و َ َد َجَ داجا.
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.11

 11سَّر َ :7نتَ َجَ الفرس.
 11سَّر  :11وااا َلقَ ولدها.
 11سَّر َ :11و َ َد َجَ ع داجا َو داجا.

-272

 17سَّر  :2ويقال في النال والبقر.

 17سَّر  :17ويقال في النال

والبعير.
 -273سااَّ من مواعه

اَ :عاا َلقَ لُير
 17سَّر  :2و جلَ َ
تمام.

.17

اعَ في
 17سَّر  :21ويجو في هاا
-271
 17سَّر  :2ويجو َ :و َ
النسان وفي ِّ
كلّه ،وفي النسان ،وفي ِّ
كل حامل.
كل حامل.
 17سَّر  :6وهي العا ا يااف.

 -272وردَ هام العبارة في سياق آ ر غير
سياق األيمعي.
-276

 11سَّر  :1والجمي  :الرباب.

-273

 11سَّر  :1وهي العا ا يااف.
 11سَّر  :1والجمي

-271
َوعوا.

-277

عوا ا

 11سَّر  :1والميدر منه:

الرباب اال الناعر.
ِّ

 -217سااَّ من مواعه
-211

الرباب .واال
 17سَّر  :3والميدر ِّ

الرج .
ا

.11

يقَال للمرة في نفاسلا.
 77سَّر  :1ولولد الفرس.

 11سَّر  :6يقال :هو الُالم

والجارية.

 77سَّر  :2يقال لولد النسان :الُالم
والجارية.

-213

 :11ويقال لولد الفرس.

-211
-212

 11سَّر  :1وملَراَ.

 11سَّر  :1اال العجاج.

-216

 11سَّر  :17واال آ ر.

-213

 17سَّر َ :11و َجم عا ا عوا ا َوعوا.

 17سَّر  :17ويقال :هي في ربابلا كما

 11سَّر  :2م سمال األوالد.

-212

 17سَّر َ :3و َجم الربا :الرباب.
 17سَّر .6
سبقَ في

11

سَّر

:12

 77سَّر  :3ولولد الفرس.
سااَّ من مواعه

.77

 77سَّر  :2اال الناعر.
 77سَّر  :6واال اآل ر.

والجمي

 77السَّران  :3 ،6والجم جحاش.

الجحاش.
 77سَّر  :1وال َفل ّو تقديرم َعد ّو ولد
الفلو :ولد ال يل
-211
 11سَّر  :13و َ
الفرس.
من الحمار.
-362-

-217
-227

 77سَّر  :1عاا فلي.

 11سَّر َ :13ويقال :فلي.

 77سَّر  :1تفَّم.

 11سَّر  :11يفَّم.

 71سَّر  :1تَنقر َعيَنلا.
 71سَّر َ :2ويروى :تَنتَخ ،ي تَستَ رج
َوي َس ّما المنقاش من هاا :المنتاخ.

 11سَّر  :12تَنتخ عيَنلا.
-221
.11
 -222سااَّ من مواعه
-223

 11سَّر  :13من النال.

-221

 71السَّران  :7 ،1واد االواَ :س لَة
الس ل.
 11سَّر  :13والجمي َّ
وس ل والجم  :س ال.
َ
 71سَّر  :17ويقال للاكر من المع :
 12سَّر  :1ويقال للاكر

-222

 71سَّر  :1من الناة.

الجدي.
َ

الجدي.
َ

 71سَّر  :17ولمن ا.

-226

 12سَّر  :1واألن ا.

-223

 12سَّر  :1الجمي (وهي يادة سااَّ.
من المحقق).

 -221سااَّ من مواعه
-227
-237

 72السَّران َ :3 ،2وي َّنا ََّلََيان،
َويج َم َّالل.

.12

الر ل.
الر لَة و َّ
 12سَّر َّ :3

الر ل.
 72سَّر َّ :3

 72سَّر  :1والُرير والجمي الُرار.

 12السَّران  :1 ،3والفرير

والجمي الفرار.
-231

 73سَّر  :1الرنا ملمو .

 12سَّر  :12الرنا يااف.

-232

 12سَّر  :13ماموم ساكن.

-233

 13سَّر  :16ويقال لولد األسد.

 73سَّر  :1ولولد األسد.

-231

 12سَّر  :12والجمي .

 73سَّر  :1والجم .

-232

 12سَّر  :16فادنا العدد.

-236

 12سَّر  :16والكالب.

-233
-231

سااَّ من مواعه

.73

 73سَّر  :2و دنا العدد.

 12سَّر  :27التَّت َفل ،والتتفل

سااَّ من مواعه

والتِّتفل.

 13سَّر  :1عاا اكر بالكيس.
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.73

 71سَّر  :1التَتفل ،والتّتفل ،والتت َفل.
ف بال َكيس.
 71سَّر  :2عاا عر َ

السم
 71سَّر  :3و ِّ

السم ما يولد
-237
 13سَّر  :3و َ
الا ب والاب (ما يولد يادة من والاب .

بين الا ب

المحقق).
 71سَّر :6كيس ا ّنة علا وجه
 13سَّر َ :2 ،1كَيس من
-217
األر .
ا ّنة.
 -211سااَّ من مواعه

 71سَّر  :1الاكر ال َ .
 72سَّر  :2ح َسلَة.

.13

-212
-213

الح َسلَة.
 13سَّر َ :6

 13سَّر  :1ال رنق.

-211

 13سَّر  :3ملمو .

-212

 13سَّر  :7في الَّير كلّلا.

 71سَّر  :1واألن ا رنق.
سااَّ من مواعه

-216
-213

 13سَّر  :7والواحد فَرخ.

 13سَّر  :17واحدها فروج.

-211

 13سَّر َ :11وي َس ّما.

-217

 72سَّر  :2في الَّير كلّه.

سااَّ من مواعه

.72

سااَّ من مواعه

.72

 72سَّر َ :3وت َس ّما.

 13سَّر  :12ومن سمال

جماعاَ األنيال.
 -227سااَّ من مواعه

.72

 72سَّر :1

م سمال جماعاَ

األنيال.
 72سَّر  17يااف (وهي يادة من

.13

المحقق).
-221

 13سَّر  :13في الَّير يااف

 72سَّر  :11في الَّير وغيرها يااف.

-222

 13سَّر  :13سروب.

 72سَّر  :12السروب.

-223

 13سَّر  :12والعانة القَّي

 76سَّر  :2والعانة من الحمير.

وغيرها.

من

الحمر

المحقق).

-221
-222

(القَّي :

يادة

من

 13سَّر  :13ال الث علا
العنر.
َ

 11سَّر  :1للما ة وما داناها.

 -226سااَّ من مواعه

.11
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 76سَّر  :3ال ال ة علا العنرة.
 76سَّر  :6لما دون الما ة.
يرف ألنلا معرفة.
 76سَّر  :3ال تَن َ

-223
-221

 11سَّر  :3والقَيلَة واليرَمة.
 11سَّر  :2اال الناعر.

اليرَمة.
 76سَّر  :1واليَّبة و ِّ

-227

 11سَّر  :3واال بو ا يب

 73سَّر  :2اال بو ا يب.

(وا

 73سَّر  :1واال آ ر.

تقديم وتا ير بالنسبة علا فرق

األيمعي).
 -267سااَّ من مواعه

 73السَّران  :3 ،6ما راعني ّعال هابَّا

.11

علا البيوَ اوَّه العالبَّا.

 73سَّر َ :7وربرب يااف.
 11سَّر َ :17وَرب َرب.
-261
.71
ياح سااَّ من مواعه
 11سَّر :13يقال:
-262
َ
ي َرخ.
ي ّوَ َو َ
النسان َو َ
-263

 11سَّر  :12ومن األيواَ.

-261

 11سَّر َ :16ونلَااا.
 11سَّر  :13ويقال َن َحج.

-262
-266
-263
-261

 71سَّر ّ :1م األيواَ.
.71
سااَّ من مواعه
 71سَّر  :3و َن َحج.

 11سَّر  :13اال الناعر.
للبُل.
َ

 71سَّر  :2اال العجاج.
البُل.
 71سَّر  :6ويقال الف في َ

 11سَّر  :17ويقال الف

 11سَّر  :21اي ال ف ( يادة

من المحقق).

 71سَّر  :1اواَ ال ف( .اواَ يادة
من المحقق).

-267

 11سَّر  :21اال الناعر.

 71سَّر  :17اال.

-237

 11سَّر  :1فلاان.

 71سَّر  :11فلاا.

-231

 12سَّر َ :2ويقال اد َه َدر.
 12سَّر  :2فاللدير يااف عاا

 77سَّر َ :1و َه َدر.

 77سَّر  :1عاا َهاج.

 12سَّر  :3في ر والدها.

 77سَّر  :2في ع ر َولَدها.

حنَ حنينا.
 12سَّر  :3اد ّ

 77سَّر َ :2حّنَ تحن حنينا.

-232
هاج.
-233

( ر يادة من المحقق).
-231
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-232
الناة.

 77سَّر  :1واد َُ َّ
الناة.

 12سَّر َ :1ويقال :اد َ ََُ

-236

 12سَّر  :1وهي ت ُو ُال.

 77سَّر  :1ت ُو ُال.

-233

 12سَّر  :1ويقال الف في

 77سَّر  :2ويقال الف في الاا نة.

الاان.
-231
-237
-217

 77سَّر  :1ويقال في البقر.

 12سَّر َ :3ويقال للبقرة يااف.
 12سَّر  :3اد جارَ َو ارَ.

 77سَّر  :1اد جارَ يااف َو ارَ.
 77سَّر  :7ومنه اوله تعالا.

 12سَّر  :3واال الله تبارف

وتَعالا.
 -211سااَّ من مواعه

 77سَّر :17

.12

المحقق).
-212

 12السَّران  :11 ،17اال

يااف ( يادة من

 177سَّر  :1اال.

الناعر.
-213

 177سَّر  :1ن يبا ون ابا.

 12سَّر  :13ن يبا.

 177السَّران َ :6 ،2ويقال للتيس َن َّ
 12سَّر  :11ويقالَ :ن َّ
ب
ب
-211
َينب نبيبا .ويقال للابي كالف.
التَّيس والاَّبي ينب نبيبا.
 177سَّر  :7اال جرير.
 12سَّر  :13واال جرير.
-212
-216
-213

ير.
ير َ
 12سَّر  :16اد َ
 12سَّر :11

يرير فوق المربا العالي.
با ٍ ي َ

ير.
ير َ
 177سَّر َ :1
 177سَّر :17

ااكم سوادم يجلو مقلَتي لَحٍم

يرير فوق المربا العالي
با ي َ
 171سَّر  :1اد َن َعب نعيباَ ،وَن َُق
 12سَّر َ :17ن َُق َين َُق نُيقاف،
-211
َين َُق نُيقاف.
َوَن َعق َين َعق نعيقافَ ،وَن َعب َين َعب نعيباف.
-217

 16سَّر  :2الُراب.

-277
-271

َ.
 16سَّر َ :3كره َ

 16سَّر  :2ويقال للديف.

-272

 16سَّر  :2اال.

سااَّ من مواعه

.171

 171سَّر َ :6كرهَ.

 171سَّر  :1ويقَال في الديف.
.171
سااَّ من مواعه
-367-

-273

 16سَّر َ :2يسقَ سقاعا.
 16سَّر  :2ي ار ا.

-272

اَ.
 16سَّر  :3اد انقَ َ

-271

سااَّ من مواعه

.171

ساق من مواعه

.171

 171سَّر  :17انقاَ.

 172سَّر َ :2ويقال الف في َّ
 16سَّر َ :3ويقال في َّ
الن َعام
الن َعام
-276
و َّ
و َّ
الدجاج.
الدجاج يااف.
 -273سااَّ من مواعه

.16

نقي

 16سَّر َ :17واا َل في
-271
َّ
امة.
الن َع َ
-277

 16سَّر  :11توحي.

-377

 16سَّر  :1اال الناعر.

 172سَّر  :1واال :تنق
العقبان.

 172سَّر  :3اال علقمة في َّ
امة.
الن َع َ
 172سَّر  :3يوحي.
 172سَّر  :1واا َل آ ر في الدجاج.

 -371سااَّ من مواعه

.16

 172سَّر  :6وهي التي بلا بي

 -372سااَّ من مواعه

.16

 172سَّر  :3اكر.

 -373سااَّ من مواعه

.16

 172سَّر  :3لمن ا.

-371
-372

 16سَّر  :12هدي افر.
 16سَّر  :16يقال.

-376

 16سَّر  :16اد.

-373

 16سَّر  :16واد َهد َهد.

-371

 16السَّور  :11 ،13 ،16اال سااَّ من مواعه

سااَّ من مواعه

.172

سااَّ من مواعه

.173

سااَّ من مواعه

.173

 -317سااَّ من مواعه

سااَّ من مواعه

.173

-311
-312

 13سَّر  :1من ح َّم َرة.

.173

 173سَّر  :2والقَّبر.

.16

 16سَّر  :21اال الناعر.

.

 173سَّر  :2ويقال اد َهد َهد (ويقال
يادة من المحقق).

الناعر:

ٍ
حماماَ بنجران هتّف.
هديل
 16سَّر  :17اد.
-377

َيديلا

َّرفة.
 173سَّر  :2اال َ
 173سَّر  :6من اَّب َرة.
-337-

-313

 13السَّران :1 ،3

-311

 13سَّر  :2ي َُِّرد.

-316

 13سَّر  :3ويقال.

َوَنقِّري ما ن َ ن تَنقِّري
بد من ييدف يوماف فايبري.
ال ّ

 -312سااَّ من مواعه

سااَّ من مواعه

.173

سااَّ من مواعه

.173

 173سَّر َ :7بعد.

.13

 173سَّر  :17يقال.

 13سَّر  :17عاا َر َّ
ف اا.
الدجاجة
 13سَّر  :13و ّ

-313
-311

 171سَّر  :1عاا َّ
ق اا.
 171سَّر  :1واليعقوب والدجاجة.

واليعقوب.

 13سَّر  :11من القبا.

-317
-327
تنق.
-321

 13سَّر  :11اد َنقََّ وهي

 13سَّر :13

سااَّ من مواعه

.171

 171سَّر َ :1نقََّ تَنق.

سااَّ من مواعه

.171

في بلدة طامسة أعالمها
يضبح فيها بومها وهامها
-322
-323

 171سَّر  :6الفَرخ.

 13سَّر  :16الفَّروج.

 171سَّر  :6ياى.

 13سَّر  :16اد يال وهو

ي ياف وي يا
-321
 13سَّر َ :16
بالفتا وال َكسر.
-322

 13سَّر  :11اد.

-326

 13سَّر َ :17واَ َّواَ.

-323
-321
-327

 13سَّر  :27من يواَ

السبا والوحوش واللوام.

 171سَّر  :6ي يا بالفتا والكسر.
سااَّ من مواعه

.171

 171سَّر َ :7واَواَ بال هم .
السبا
 171سَّر َّ :17م يواَ ِّ

والوحش واللوام.

 13سَّر َ :21ي َر.

 13سَّر  :21اال الناعر وهو

 171سَّر َ :11ي ر.
 171سَّر  :12اال النابُة.

النابُة.
-337

 11سَّر  :3في فَدفَد.

-331-

 172سَّر  :2بالفَدفَد.

َّ
الاب
 172سَّر َ :1ورغَ

 11سَّر َ :1ويقال في َّ
الاب :
-331
رغال.
َرَغَ ترغو رغال.
احاف.
 11سَّر َ :2وَنَبا ال َكلب َينَبا
-332
 172سَّر َ :2وَنَبا الكلب نَب َ
ونبحاف ونبيحا.
نَباحاف َ
 11سَّر َ :1واََب ال ن ير.
-333
.11
 -331سااَّ من مواعه
-332
-336

َنلَم.

ترغو

 172سَّر  :1وال ن ير َيقَب .
 172سَّر  :3ي يا.

 11سَّر  :17والفيل َين َلم واد

 176سَّر  :1واد َنلَ َم الفيل َينلَم نليماف.

 11سَّر َّ :11
كنَ األفعا.

 176سَّر  :3اد َك َّنَ األفعا تكش

كني َناف.

 176سَّر  :2ك ّنة ال لف.

 11 -333سَّر  :13وال لف.
 -331سااَّ من مواعه

.11

 176سَّر  :3ي يابس.

 -337سااَّ من مواعه

.11

 176السَّران  :7 ،1اال ر بة:

يا َحي ال َف َرق ن تَفَ ّحي.
العق َرب تَل َدغ وتييل.
العق َرب
-317
 176سَّر َ :11
 11سَّر  :13تَل َدغ َ
وتييل.
 176سَّر  :12م ل هو َيارب

 -311سااَّ من مواعه.
-312

 11سَّر َّ :11م الَّ جر.

-311

 11سَّر  :27له.

-312

 17سَّر  :1وه ٍج ه ٍج.

 -313سااَّ من مواعه

َوَيبكي.

 173سَّر  :1في الَّ جر.
 173سَّر  :2يا هاا.

.11

سااَّ من مواعه

.173

-316

 17السَّران  :2 ،1اال هميان

 173سَّر َ :2و َهج َهج.
 173سَّر  :3اال الناعر.

-313

 17سَّر :3عاَ عن الَّ جر

 171السَّران  ... :2 ،1عاج ...وايل

ابن ا َحافة.

وايل جام جام.
-311

جام.
 171سَّر  :1اال الناعر.

 17سَّر  :1واال.
-332-

-317

 17سَّر  :6واال اآل ر.

 171سَّر  :6واال آ ر.

-327

 17سَّر  :1عجد واج َام.

 171سَّر  :1جد و جدم.

-321

 17سَّر  :1هاب َو َهب.

-323

 17سَّر  :7و نيال ك يرة.

-321

 171سَّر  :7هاب َو َهب.

ٍ
وهال َو َهل َو َهال
 17سَّر :1
-322
وار َحب.

 171سَّر َ :7و َهالف (بسقوَّ البااي).
 171سَّر  :7و سمال ك يرة.

 17سَّر َ :17حِّر َحِّر.
 17سَّر  :11يقال.

سااَّ من مواعه

.177

-326

 17سَّر  :12الناعر.

سااَّ من مواعه

.177

-323

 17سَّر  :11عس عس وهس.

 176سَّر  :1س س ،وهس هس.

-321
-367

ب.
ب َحو َ
 17سَّر َ :12حو َ
 17سَّر َ :12حل.
 17سَّر  :16واال.

 177سَّر َ :2حوب َحوب.
 177سَّر َ :6ح ٍل.

-361

 17سَّر  :16لم يكن.

 177سَّر  :1ولم يكن.

-322

-327

-362
َحل.

 171سَّر َ :17حِّر.

 177سَّر  :3اال.

 17سَّر  :12واد ي ََّقل فيقال:

نااة.

 177سَّر  :7واد ي َ فَّف فيقال َحل يا

عاج)
 177سَّر  :11عاج (بسقوَّ
 17سَّر  :16عاج وعا ٍج (ورد
-363
ٍ
ٍ
ٍ
ناهد لر بة).
(ورد ابل
ناهد لر بة).
بعد
-361

 177سَّر  :11اال ابن حمر.

 17سَّر  :11واال اآل ر.

-362

 17سَّر  :17بعا ٍج نجيبة.

 117سَّر  :1بعا ٍج نجا با.

-363

 27السَّران  :2 ،1والجمي

 117سَّر  :6والجما  :األوافة.

 -366سااَّ من مواعه

.27

 117سَّر :1
ولم لق عن َنح ٍَّ حبيباف ميافيا.

األوافة.
-361

 27سَّر  :6وكالف.

 -367سااَّ من مواعه

 117سَّر  :3كالف.
 117سَّر  :1الوايف.

.27
-333-

-337

 117سَّر  :17في انتلال السن.

 27سَّر  :1م في انتلال
السن.

سااَّ من مواعه

.117

-331

 27سَّر  :17نااة.

ب سااَّ من مواعه
-332
 27سَّرَ :13وَوصر َنَب ص
َو َنبوبَ ،ومنب.

.111

خاتمة:
والنت تتاار فت تتي الفت تتروق بت تتين كتت تتابي فت تترق بت تتي حت تتاتم وفت تترق األيت تتمعي يلقاهت تتا
-331-

فروات تاف لت تتف النت تتاس ن يلقوه تتا فت تتي نست تتخ الكتت تتاب الواح تتد الم تلفت تتة .وه تتام الفت تتروق
تروب متباين ت تتة ،فمنل ت تتا م ت تتا َيرجت ت ت عل ت تتا الس ت تتقَّ ف ت تتي نست ت ت ة
– كم ت تتا س ت تتلفَ -ا ت ت ص
تروب
دون نس ت ت ة بحيت تتث تكمت تتل هت تتام تلت تتف ،والعكت تتس يت تتحيا يا ت تاف .و َّ
الس ت تقَّ ات ت ص
تادة اللُويت تتة ال يت تتتم الست تتياق عال بت تته ،وال بت ت ّتد
يا ت تاف ،فمنت تته َس ت تقَّص فت تتي العبت تتارة و المت ت ّ
مت ت تتن ع باتت ت تته عاا ا ت ت ت ّدر للت ت تتاا الكتت ت تتاب ن ين َن ت ت تر َك ت ت ت ّرة ت ت تترى باعتمت ت تتاد النس ت ت ت تين.
ب ت تتان ال يح ت تتدث اهاب ت تته لت ت تالف ف ت تتي التركي ت تتب ،ولك ت تتن وج ت تتودم
وم ت تتن َّ
ات ت تر ص
الست ت تقَّ َ
ي يت تتد التركيت تتب ات ت ّتوة ،ويات ت تيف علت تتا المعنت تتا ات ت ّتوة جدي ت تتدة كت تتاكر فعت ت ٍتل و مي ت تتدر
ف ت تتي نست ت ت ة واغفال ت تته ف ت تتي النست ت ت ة األ ت تترى .وم ت تتن ا ت تتروب الس ت تتقَّ م ت تتا نلق ت تتام –
كمت تتا ست تتلفنا -مت تتن االاتيت تتار علت تتا روايت ت ٍتة واحت تتدة لت تتبع الن ت تواهد النت تتعرية فت تتي
نست ت ة ،وه تتي النست ت ة المنس تتوبة عل تتا ب تتي ح تتاتم ،ف تتي الوا تتَ ال تتاي ت تترد في تته ه تتام
الس ت ت تقَّ ن
الن ت ت تواهد مرويت ت تتة بت ت تتروايتين فت ت تتي افت ت تترقا األيت ت تتمعي .ومت ت تتن ات ت تتروب ّ
يقتي تتر عل تتا ني تتف بي ت ٍ
تَ م تتن الن تتعر ف تتي نست ت ة ف تتي الوا تتَ ال تتاي ي تترد البي تتَ
الن ت تتعري ك ت تتامالف ف ت تتي النست ت ت ة األ ت تترى ،و ن يقتي ت تتر عل ت تتا اك ت تتر بي ت ت ٍ
تَ واح ت تتد
هت تتو مت تتوَّن النت تتاهد فت تتي نس ت ت ة ،فت تتي حت تتين يت تترد مت تتوَّن النت تتاهد مات تتموماف علت تتا
الس ت ت تقَّ ورود آيت ت تتة فت ت تتي
بيتت ت تتين و ال ت ت تتة فت ت تتي النس ت ت ت ة األ ت ت تترى .ومت ت تتن ات ت تتروب ّ
الست تقَّ م تتا
نست ت ة بي تتورٍة ت تتم و وف تتا منل تتا ف تتي النست ت ة األ تترى .وم تتن ا تتروب َّ
نلقتت تتام مت ت تتن يت ت تتاداَ فت ت تتي النس ت ت ت تين حت ت تتد لا المحققت ت تتان ،وبع ت ت ت ه ت ت تام ال يت ت تتاداَ
ث م ت ت ت تتن بواع ت ت ت تتث
يوجب ت ت ت تته الس ت ت ت تتياق ،وبعا ت ت ت تته ال موج ت ت ت تتب ل ت ت ت تته ،ب ت ت ت تتل ه ت ت ت تتو باعت ت ت ت ت ص
االاَّراب بين النس تين.

ومن وجه الفروق بين النس تين – بله السقَّ -ما نلقام من ٍ
تقديم وتا ير في
بع العباراَ كان يقال :عقدة السب والكلب في نس ة ،وعقدة الكلب والسب في
ٍ
ناهد نعري في نس ة ،وتاتي
النس ة األ رى ،و كان تاتي عبارة في عقاب
العبارة عياها سابقة للناهد النعري في النس ة األ رى .ومن وجه الفروق بين
العباراَ في نس ة دون
النس تين ما نلقام من تكرار ال موجب له في بع
نس ة.

و سلو من الناسخ
وهاا التكرار راج ص علا سلو من المحقق عند ارالة الن
عند نس ه ،واد ت ول الفروق بين النس تين علا مسا ل يسيرة ،كان ترد لفاة
ايوحيا في نس ة اتوحيا في نس ة رى ،و اي َس ّماا في نس ة ات َس ّماا في
-332-

النس ة األ رى .ومن وجه الفروق بين النس تين ما مقَّو بمفاراته لليواب في
نس ة دون األ رى ،ويدعو الواجب رد الحق علا نيابه عاا ا ّدر للاا الكتاب ن
ٍ
تالف في
ين َنر من جديد باعتماد النس تين .ومن وجه الفروق ما ي ول علا ا
ابَّ بع األلفاا في النس تين ،وهو اليل .والابَّ راج ص علا المحقق و علا
األيلي ،وعند ننر الكتاب ننرة جديدة وجب النار في وجوم الابَّ
الن
الم تلفة لترجيا ٍ
وجه علا وجه .و عجا ة وجلين و ك ر من وجوم الابَّ تسما
بلا العربية .للاا كلِّه فإني اول وملل البي االَّم نان بان كتاب الفرق المنسوب
علا بي حاتم ليس له ،بل هو نس ة رى من كتاب االفرقا لميمعي،
ادمته من حو ٍار م األسباب التي حدَ بالدكتور حاتم
يعادني في هاا القول ما ّ
ادمته من ََبَ بالفروق بين
الاامن علا نسبة الكتاب علا بي حاتم ،وما ّ
َ ينَّق باننا مام ٍ
كتاب من نس تين ال مام كتابين م تلفين.
النس تين ،وهو ََب ص
مقدمة الكتاب من ن
ي ّرح به الدكتور حاتم الاامن في ّ
ويعادني في اَولي ما َ
نس ة الكتاب الم َّوَّة ال تحمل نسبة علا ياحبلا ،و ن د ول بي حاتم علا
هاا الكتاب من فعل المحقق ليس غير.

وم ِّ
كل ما اَ َّدمته َّ
فإن القَول الفَيل في هام المسالة ال يالرم وال يجلّيه غير
الور نس ة من كتاب االفرقا ألبي حاتم غير هام النس ة تحمل اسمه َحمالف
يريحاف من غير ان وال اجتلاد لتتم الموا نة بينلا وبين هام النس ة التي َن َسبلا
ف علا هله .علا ّن انتاار هام النس ة
الدكتور الاامن عليه ،وعند ٍا يرد ال ّ
ليس باألمر اللَيِّن وال باليسير ،ولسَ رى ما يمن ايام األ وين الكريمين الدكتور
حاتم الاامن محقق كتاب االفرقا المنسوب علا بي حاتم ،والدكتور يبيا
التميمي محقق كتاب االفرقا لميمعي بإ راج ننرة جديدة لكتاب االفرقا
لميمعي تعتمد النس تين و الكتابين ،وستكون بإان الله ننرة وافية ممتا ة تليق
باأليمعي وبمن لته الرفيعة في دمة العربية.
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