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 ات م السِّجستانيق ألبي حَ ر  الفَ  َتاب  ك  
 َبته  س  ل  في ن  يق  الَقو  ق  ح  تَ 

 ّوادالدكتور محمَّد َحسن عَ 
 الجامعة األردنية/ كلية اآلداب

ل تس   مستين يتفحة  م َيب  تر  تتاني كتتابص يتُير  الج  س  ق ألبي حاتٍم السِّج  ك تاب  الَفر 
تتفحاَ التتتي اَتتدَّم بلتتا المحقتتق  ال فتتي امتتا  ث  َحتتب  تتتابص يَ وهتتو ك   .كتتتاببمتتا فتتي التتف اليَّ

َواَتد تَتَوّلا التدكتور ، (1)اروالسِّتبا  والََّّي ت نسان  اواَ األربت  متن البلتا م  َ اَلَف فيه ال  
ق ل ابتتَ بتتن  بتتي  ابتتَ تتامن تحقيتتق الكتتتاب وننتترم مقترنتتاف متت  كتتتاب الفَتتر   .حتتاتم الاَّ

هتت 1173ة فتي بيترَو ستنة ربيتر الكتابان عن عالم الكتب/ مكتبة النَّلاتة العَ دَ يَ وَ 
ق ألبي حاتم السِّ : م بعنون1731 س  كتابان في الَفر  واد  .تاني ول ابَ بن  بي  ابَج 

عنرة يفحة َتَحدَّث فيه عن   َ س  ق ت  ر  ُ  تَ س  الدكتور حاتم الّاامن بتقديٍم للكتاب يَ  اامَ 
ق بتتتتين ال    رةٍ و هميتتتتة هتتتتاا الكتتتتتاب بيتتتتو والحيتتتتوان، نستتتتان  هميتتتتة التتتتتاليف فتتتتي الفَتتتتر 

ق في العَ بَ م  َ دَّ كما اَ  ،(2) اّية َ   ربعتة عنتر كتابتاف لَتوبَ  ،بيتةرَ تاف بكتب الَفر  س هتاا ال ََّبت
ي د  اكرهتا فتولكتن َيتر   ،و   رى لم ي َقدَّر لته الواتوف  عليلتا ،مَّبوعة كتبٍ  ةمنلا  مس

َد الَبحث ع  ور ى بَ  ،امن عن د ن سَبة الكتاب،   مَّ َواف الدكتور حاتم الاّ (3)كتب الّتراجم

                                                 

ق ألبتتي حتتاتم  ( 1 ق لميتتمعي  22( الَفتتر  تتراَقَّ متتن َفتت. وَستت22، والَفتتر  ق األيتتمعي لفتتا اوالَّّي   .ر 
عَّتتف عفتتراٍد، وانستتجاماف متت  اتتول الم لتتف ااواَ  وستتقوَّ  الَّيتتر فتتي ال تتاني  يتتا عاا كتتان الَعَّ تتف  

 ه النيب ال الجر.حق  و بَو الَّير في األول جاٍر علا عَّف الجمل و  ،األرب ا
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تتد  ل  و ، (1)ألبتتي حتتاتم والدراستة  نَّ الكتتتابَ  تتاالكتتت بتتواب عنتتاوين َعتتَرَ  متن َبع  لا ت  دَّ ب وع 
 لا  الث  نَّ نبانا  َ الكتاب و َ  د  ث حدي اف اييراف عن نواه  دَّ حَ ،  م تَ (2)نرون باباف  مانية وع  

 ٍَ وستبعة  ،عرنِّتو ال تون بيتتاف متن ال وستتةص  كريمتة وحتدي ان نتريفان و ربعتة  م تالٍ  آيا
عرال  ستتتمال الن تتت ، وستتتاقَ (3)جتتت و ربعتتتون نتتتَّراف متتتن الرّ  متتتن  نيتتتاف األبيتتتاَ وواحتتتدص 

ف فتي كتابته و نتار علتا ر الم لّتامن عن مياد  ث الدكتور الاّ دّ حَ كما تَ ، (1)ا جّ والرّ 
اليتل  دَ ع ترى بَ نَ وَست .هاا الكتتاب وكتتابي األيتمعي و ابتَ بتن  بتي  ابتَ نَ ي  التنابه بَ 

عنتد التنتابه بتل تماتي  ف  ق تهتاا الكتتاب ال تَ  نَ ي  َبتوَ كتتاب األيتمعي  نَ ي  لة َبتاليِّ   نَّ 
ق المنستوب علتا  بتي حتاتم عن ر  كتتاب الفَت نَّ  َ بنتا علتا  وسينتلي البحتث   ،علا المما لة

ي بتموج ة أل امن ترجمةف الدكتور الاَّ  دَ قَ عَ وَ  .ق األيمعير   رى من فَ  نس ة    هو عالّ 
ومتتا  ،فاتتتها متتا استتتَّا  متتن م لّ َيتتح  و َ  ،متتن نتتيو ه وتالميتتام عتتدداف  دَ رَ َستتوَ  ،(2)حتتاتم

ٍَ عليه من م لّ  بَ س  ن    .(6)َّاف لَ غَ  فا

*    *    * 

 : الكتاب ة  ب  س  ن   

  ،وحيدة ةف  َ س  ق ألبي حاتم ن  ر  امن في تحقيق كتاب الفَ اعتمد الدكتور حاتم الاّ 
علا  بي  ةف بَ س  ن    تتامن   ن نس ة الكتاب الم َّوَّة هام ال ن  ام  نبانا الدكتور الاّ و َ 

نن نينسب الدكتور رماان وَ  .(3)ليي  اَ علا ه   الكتاب   ة  بَ س  فيلا ن    َ اَ ي وَ اوال ،حاتم
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.  (1) َّوَّاَ العربية في مكتباَ تركيااالم ربيدة في كتابه انوادالكتاب علا  بي ع  
 ألنَّ  ،دةي  بَ  بي ع  يلي وال علا اَ امن بنسبة الكتاب علا الل  الدكتور الاّ  ب  ل  كن اَ س  ولم يَ 
ال اني من محد اَ  ، وألنَّ (2)قار  ف في الفَ ل امجلول لم نقف عليه فيمن  لّ األوَّ 

ق في هاا ر  كتاب الفَ  دَ ع  الاي بَ  الكتابَ  هم  نَّ لوَ اهاا  الدكتور رماان ووهمه اوسبب  
ني عنه ُ  تَ س  المنَّق مما ال يَ  روب  ا  : دة وهوي  بَ علا  بي ع   بَ س  المجمو  ن  

 (1)لمسباب ألبي حاتمٍ  الكتاب   ة  بَ س  امن علا ن  ر ي الدكتور الاّ  رَّ . واستقَ (3)اساالن
 : التالية

وما  .قار  ألبي حاتم كتاباف في االفَ  نَّ االفلرسَا من  َ في ديم النّ  كرم ابن  اما  -1
 :قر  من  ن ألبي حاتم كتابين في الفَ  2/62نبام الرواة اكرم القفَّي في ع  

 اي روحا. ق بين اآلدميين وبين كلِّ ر  االفَ  :و انيلما ،قار   حدهما االفَ 

 وهو موجودص  ،اف علا  بي حاتممع وّ  3/137في الجملرة  دريدٍ  ما سااه ابن    -2
 في هاا الكتاب.

ب الفاسي في اتحرير الرواية في تقرير الكفايةا من ه محمد بن الَّيِّ ما سااَ  -3
 ب  يااف.في هاا الكتا وهو موجودص  ،كالم مع واف علا  بي حاتم

 ،كيَ في كتاب االفرقابا منسوباف علا ابن السّ رّ عَ ما سااه الجواليقي في االم   -1
 واد  ال منه هاا الكتاب.

لةا من كالٍم منسوباف علا ابن   -2 ما سااه اليُاني في االتكملة والايل واليِّ
 واد  ال منه هاا الكتاب. ،السِّكيَ في كتاب االفرقا
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يمعي و بي عبيدة و بي  يد و بي مالف عمرو ف الكتاب عن األما روام م لِّ  -6
 ،ف الكتاب اد   ا عن ه الل األربعةدليالف علا  ن م لّ  ل   ن  بن كركرة يَ 

 الف.ع  و بو حاتم اد   ا عنلم ف  

ق األيمعي  و فرق ر  استبعاد الدكتور الاامن  ن يكون هاا الكتاب هو فَ  -3
 م مَّبوعة.كتب ه الل األعال ألنّ  ، ابَ بن  بي  ابَ  و فرق اَّرب

ه ف هاا الكتاب ألنّ  بو  ياد الكالبي م لّ  امن  ن يكونَ استبعاد الدكتور الاّ  -1
 هت يريد في  مٍن متقدم.167توفي سنة 

ة بَ س  ن   ا  جِّ رَ ال ت   -منكوراف عليلا -امن لا الدكتور الاّ وهام األسباب التي سااَ 
 أسباب  لا رى  نَّ وساتناول هام األسباب واحداف واحداف لن ،الكتاب علا  بي حاتم

االفلرسَا  في ديم  الن   ابن   بأن   ل  القائ   ل  األو   ب  ب  ا الس  م  فأ   .ضعيفة غير مستحكمة
واةا اكر ألبي حاتم في اعنبام الرّ  القفطي قا و نّ ر  اكر ألبي حاتم كتاباف في االفَ 

    لَ ن  بل يَ  ،ألبي حاتم هاا الكتابَ  دليالف علا  نَّ     لَ ن  قا فال يَ ر  كتابين في االفَ 
هاا   ن يكونَ  اَّ فا. ولو يَ كَ ق وَ ر  ألبي حاتم كتاباف  و كتابين في الفَ  دليالف علا  نَّ 

ق ولم نقف ر  في الفَ  فَ لَّ من  َ   ن يكون هاا الكتاب لكلِّ  اّ يَ الكتاب ألبي حاتم لَ 
 مردود. علا كتابه وهو  مرص 

ع واف علا  بي حاتم دريد في الجملرة م ه ابن  ال اني وهو ما سااَ  ا السبب   مّ 
 اال ابن   .ريدد   دم ابن  رَ الف بما  و   ان  يَ بَ  .ه في هاا الكتاب فمردود  يااف  بوت   اَّ يَ وَ 
وال  ،فهر  ع  و نكر  بو حاتم هاا ولم يَ  .نيماف وَ وَ  اف مَ ن  وَ  م  ن  ق يَ رَ عاا اَ : باب  الا   نمَ وَ اوَ  :ريدد  

َ   هفتاف واستاعي  ند بَ ق و نر  البيَ الاي احتج به ونرحه في كتاب الفَ   :للفر دق والبي

 (1)داداالم   َّ  قَ نيمه ن  وَ  كانّ   ا تّ عليه حَ  باب  الا   مَ نَ وَ  واد    

                                                 

 .12( م َقدِّمة الكتاب:  ( 1
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َ   جالَ اوَ  :امن عقب هااالدكتور الاّ  واالَ  ااال الحاجة  في باب   هاا البي
نيم من اوهو الوَ  :في هاا الكتاب هو دَ رَ والاي وَ ، (1)من هاا الكتاب بال ع وا

 : اعراال النّ   .بابالا  

 (2)داداالم   َّ  قَ ه ن  نيمَ وَ  كانَّ   ا تّ عليه حَ  باب  الا   مَ نَ د وَ اَ وَ 

 دليلص  - عني فرق  بي حاتم - ن ليس في ما جال في هاا الكتاب  وواااص 
وليس  ،هاا ر  ك  ن  ي   -دريد فيما سااه ابن   – با حاتم  ألنَّ  ،حاتم يألب الكتابَ  علا  نَّ 

 ف الكتاب البيَ الاي  نندم كما اال ابن  ف م لّ ع  ا  تَ س  لم يَ و  ،في هاا الكتاب عنكار
ستدالل اا  مَّ  .دريد مراداف به كتاباف آ ر ليس هاا الكتاب فيكون ما سااه ابن    ،دريد

الفر دق الاي بيَ  ألنَّ  ،امن علا يحة نسبة الكتاب ألبي حاتمالدكتور الاّ 
 ،اف اَ ي   َ  ه األيمعي  سااَ  ََ ي  البَ  نَّ أل ،في هاا الكتاب فمردود دريد موجودص  ه ابن  سااَ 
 وهو الونيم  : ااال األيمعي .ما في هاا الكتاب ن  ي  عَ ما في األيمعي هو  عنَّ بل 

 : (3)ر  اال الناع   .بابمن الا  

 (1)اداد  الم   َّ  قَ ه ن  نيمَ وَ  كانَّ   ا تّ عليه حَ  باب  الا   مَ نَ د وَ اَ وَ 

َ  وَ وَ  قا ر  فيلا في افَ  دَ رَ باليورة التي وَ  ااف ي  قا لقَّرب  َ ر  في االفَ  رد البي
الكتاب  ة  بَ س  علا ن   فإاا كان االستدالل   .(6)قا  ابَ كالفر  د في افَ رَ وَ وَ ، (2)األيمعي

علا اَّرب واأليمعي و ابَ  الكتاب   ة  بَ س  َ ن  حَّ اا ماف علا ورود بيَ الفر دق يَ 
ن كان وا    .لبتةا مقبولٍ  ر  ي  غَ  رص وهو  م   ،بن  بي  ابَ فاالف عن  بي حاتما
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 ،ة ال علا البيَ النعري وحدملَ م  دريد ج   اا ماف علا ما  وردم ابن   االستدالل  
وال البيَ الاي احتج  ،باب وعدم معرفته لهنيم الاّ ل علا عنكار  بي حاتم وَ وَّ عَ فالم  
ه وهاا كل   .كما سبق اكرم ،قا واستاعافه بيَ الفر دقر  رحه في كتاب االفَ نَ به وَ 

 هاا الكتاب المنسوب علا  بي حاتم. هي لو من

محمد امن فلو ما  وردم ل عليه الدكتور حاتم الاّ وَّ ال الث الاي عَ  ا السبب   مّ 
  .في هاا الكتاب وهو موجودص  ،مع واف علا  بي حاتم ب الفاسي من كالمٍ بن الَّيِّ ا
لد الابية ال و الََّّ  : بو حاتم اواالَ : ل الفاسي الاي   بته الدكتور الاامن هوو  اَ وَ 

ب الدكتور الاامن علا اول قّ عَ . وَ (1)..ا.ال وهي غ الة َ  م هو غَ  ،ولدساعة ي  
 في هاا الكتاب في باب  سمال األوالد م   الفٍ   بي حاتمٍ  اوكالم   :الفاسي بقوله

َ   الولد  : الاوالََّّ  :. والاي في هاا الكتاب ما يلي(2)اليلا ف ساعة ل  الاِّ  من اوا
يين النَّ  نَ ي  بَ  الف  وال   ، (3)لولد الابية الُ ال واألن ا غ الةا ال  قَ ي  وَ … . هقيه  م  ل  ت  

فمحمد بن الَّيب الفاسي يسوق  ،الدكتور الاامن كبير وليس اليالف كما يقول  
علا ولد  منيبص  وهو كالمص  ،من ال يو  والترتيب اربٍ بكالماف عن  بي حاتم 

ه ل  و  من العموم يواحه اَ  ربٍ هاا الكتاب با ب  م ياح  علا حين يتكلّ  ،الابية
 .االُ ال واألن ا غ الةا: من ال يو  حين يقول لفا  م باربٍ ااواَ الاِّ 

تم  وردم األيمعي في ل عليه الدكتور حاوَّ عَ الكتاب وَ  ب  دم ياح  رَ الاي  و   والكالم  
وورد  .ياحب الكالم األييل هو األيمعي علا  نّ  . مما يدل  (1)الفرق  يااف 

 ن يكون هاا الكتاب  اَّ . ولو يَ (6)وافرقا اَّرب (2)في افرقا  ابَ    يااف النّ 
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 ن تكون فروق  ابَ واَّرب  اَّ السالف فيه ليَ  ألبي حاتم لمكان النّ  
قال عن وال ي   .وهي ورود الن  فيلا ،ة نفسلالّ  يااف للع   واأليمعي ألبي حاتمٍ 

قال ال ي  المتقدمين،  َ عادةرَ منقول عن األيمعي كما جَ  الكتاب ألبي حاتم والن 
بل ليس له  يالف فال يسوغ  ،الن  المحتج به لم ينفرد به  بو حاتم الف ألنّ 

 االحتجاج بنٍ  لميمعي ل باَ حقوق  بي حاتم.

ب منسوباف علا ابن رّ عَ وهو ما سااه الجواليقي في الم   ،الراب  ا السبب   مَّ 
ى ابن السكيَ في كتابه الفرق اورو : واول الجواليقي هو ،السكيَ في كتابه االفرقا

 : لسرااة الباراي

  َ  (1)بان منه بعااراالت   قَ فَ ي  ما نَ رَ   ما دَ ع  بَ ملكمل  لَ ه  له ال دَ  فقل

ان مقتبسان من كتاب الفرق البن السكيَ يّ اهناف نَ  :واال الدكتور الاامن
اب و لو هاا الكتاب من هاين النيين ال يعني  بَو كت، (2)ليسا في كتابنا هااا

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

ن جنس السبب م  ل عليه الدكتور حاتم الاامن فَ وّ س الاي عَ ا السبب ال ام   مّ 
ا لةاف من كتاب االتكملة والايل واليِّ يّ فقد ساق الدكتور حاتم الاامن نَ  ،الراب 

نا علا  لو كتاب االفرقا بَ لليُاني منسوباف علا ابن السكيَ في كتاب االفرقا وَ 
 : لاحَّ دَ وَ ا : النّ  يقول   .ة نسبته علا  بي حاتمحّ المنسوب علا  بي حاتم منه ي  

نام تعليقاف علا السبب الراب  ل  . وما ا  (3)السكيَ في كتاب الفرقا اكرم ابن   .علاامَ جَ 
 ال الاي سااه اليُاني وَ  فالن    .تعليقاف علا السبب ال امس هنا الَ قَ ييلا  ن ي  
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اسمه  لا دليالف علا وجود كتابٍ ي  ق المنسوب علا  بي حاتم يَ ر  منه كتاب الفَ 
وييلا دليالف علا نفي كتاب االفرقا المنسوب علا  بي  ،قا البن السكيَر  االفَ 

رق الاي نحن بيددم كتاب الف وال ييلا دليالف علا  نّ  ،حاتم عن ابن السكيَ
 ألبي حاتم.

السادس الاي اتكا عليه الدكتور حاتم الاامن في مسالة نسبة  ا السبب  مَّ و َ 
ف عن األيمعي و بي عبيدة و بي  يد كتاب الفرق ألبي حاتم فلو ما روام الم لّ 

هاا الكتاب من  علا  نّ  وه الل جميعاف اد   ا عنلم  بو حاتم مما يدل   .و بي مالف
رد اكرم في  مسة واكر الدكتور الاامن  يااف  ن ااأليمعي وَ  . بي حاتمتاليف 
 :مواا 

َ  األيمعي. :اال -1  وسال

 و نندنا األيمعي. -2

 و نند األيمعي. :اال -3

 اكرم األيمعي. .واف ج  عام نَ الَّّ  ل  اَ  َ  اللحم  : ويقال -1

نّ  ،ارف ليس من كالم العرباليّ  واكر األيمعي  نَّ  -2  ل  ه  دم  َ لّ ما وَ وا 
 .(1)رااألميا

وكالف  ،دةة واح  رَّ د اكرم مَ رَ  با عبيدة اد وَ  واكر الدكتور الاامن  يااف  نَّ 
وورود ه الل  .(2)ة واحدةارّ و بي مالف عمرو بن كركرة األعرابي مَ  ، بي  يد رد اكر  وَ 

. (3)عن ه الل النيوخا اَ  َ ف الكتاب  َ افم لّ : امن يقولل الدكتور الاّ عَ األعالم جَ 

                                                 

 .11( مقّدمة الكتاب:  ( 1
 .11( مقّدمة الكتاب:  ( 2
 .12مة الكتاب:  ( مقدّ ( 3
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. وهاا استدالل غير (1)حاتم اد   ا عن ه الل النيوخ فالكتاب له بو  وما دامَ 
ه الل  وألنَّ  ،من عديد ممن   ا عن ه الل النيوخ  با حاتم واحدص  يحيا ألنَّ 
مما  ،في هاا الكتاب دَ رَ د اكرهم في فرق األيمعي علا النحو الاي وَ رَ النيوخ اد وَ 

ق ر   رى من فَ الكتاب نس ة     وهو  ن هاا ،ب عن الدكتور الاامن َ يكنف ني اف عَ 
واآلن  سوق  .اليل دَ ع  في هاا األمر بَ  القولَ  ل  يِّ فَ ن  سَ وَ  ،األيمعي براوية الباهلي

قا المنسوب علا  بي ر  رد اكر ه الل النيوخ فيلا في كتاب االفَ المواا  التي وَ 
ابين اكرهم فيلا في كتاب الفرق لميمعي لنرى  ن الكت دَ رَ والمواا  التي وَ  ،حاتم
َ  و : ااال :ق المنسوب علا  بي حاتمر  جال في كتاب الفَ  .واحد كتابص  األيمعي  سال
َ  : ااال الباهلي :ق األيمعير  ال في فَ جَ وَ ، (2)ةامّ رَ م  ة وَ مَّ قَ  الكسر م  عالّ  افاب  وسال

 :في كتاب الفرق المنسوب علا  بي حاتم الَ جَ وَ ، (3) الكسراالَّ ع   اابفَ  األيمعيَّ 
 :األيمعي نادَ نَ ن  او َ 

 (1)اامَ اَ ه رَ ف  ن  عاا ما  َ  سٍ ي  وَ ومن      َمَ  َ ة  َ بَ ل  عاا ما ج   ليَ  ن  مَ 

 : األيمعي دَ نَ ن  او َ  :في كتاب االفرقا لميمعي الَ جَ وَ 

 (2)امااه رَ ف  ن  اا ما  َ ع   سٍ وي  ومن     مَ  َ ة  َ بَ ل  منلا عاا ما ج   ليَ  ن  مَ 

 .(6)نند األيمعياو َ : ااال :قا المنسوب علا  بي حاتمر  االفَ  جال في كتابوَ 
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 .(1)او نند األيمعيا :قا لميمعير  في االفَ  جالَ وَ 

 .واف ج  ام نَ عَ الََّّ  ل  اَ  َ  اللحم  : ال  قَ ي  اوَ  :قا المنسوب علا  بي حاتمر  في االفَ  جالَ وَ 
ام عَ الََّّ   ال   اللحم  : قال  ي  وَ ا :قا لميمعير  ال في االفَ جَ . وَ (2)اكرم األيمعيا

 فَ ار  اليّ  األيمعي  نَّ  رَ كَ اَ اوَ  :قا المنسوب علا  بي حاتمر  ال في االفَ جَ . وَ (3)وافاج  نَ 
 .(1)األميارا ل  م  ه  دَ لَّ ما وَ نَّ وا    ،برَ ليس من كالم العَ 

 ليس من كالم   ف  ار  اليّ : األيمعي   اواالَ  :وجال في االفرقا لميمعي
 .(2)األميارا ل  ه  دم  َ لّ ما وَ نَّ ب، وا   رَ العَ 

وهي  ،و بي  يد و بي مالف فيلا اكر  بي عبيدةَ  دَ رَ التي وَ     لمواا  ا او مَّ 
التي اتكا عليلا الدكتور حاتم الاامن في نسبة كتاب الفرق علا  بي     المواا  
: حو التاليا المنسوب علا  بي حاتم علا النّ قر  َ في كتاب االفَ رَ فقد جَ   ،حاتم

  َ لا في ب  ح   :قالي  : اواال  بو  يد، (6)با   ف الرَ ََّ : ف  ت  المَ : با عبيدة يقول   َ  اسمع
َ   كلِّ  َ في كتاب رَ   جَ وهام المواا  ، (1). وا نند  بو مالفا(3)و نندناا رٍ ف  ا   اا
َ  : ااال الباهلي: قا لميمعي علا النحو التالير  االفَ  :  با عبيدة يقول وسمع
َ   لا في كلِّ ب  ح   ال  قَ ي  : اال  بو  يد: وااال الباهلي، (7)ابّ ال    ف  رَ ََّ : ف  ت  المَ   رٍ ف  ا   اا
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 ،. فالمروياَ عن ه الل النيوخ في الكتابين واحدة(2)وا نند  بو مالفا (1)و نندا
ق ر  ف كتاب الفَ ق المنسوب علا  بي حاتم هو م لِّ ر  الفَ  كتابَ  علا  نَّ  مما يدل  

قا ر   رى من كتاب االفَ دو  ن يكون نس ة    ع  و ن الكتاب ال يَ  ،لميمعي
ألبي حاتم  الكتابَ  ه الل األعالم دليالف علا  نَّ  بورود   ا االحتجاج  و مّ  .عيلميم
 .ااف ي  ق لميمعي ألبي حاتم  َ ر   ن يكون كتاب الفَ  اَّ ليَ  اَّ ه لو يَ ألنَّ  ،فمردود

َ  : ورود عباراَ م ل ر  سِّ فَ ولكن ما الاي ي    ،و نندنا األيمعي ، با عبيدة سمع
هام  ب  هو ياح   راوي الكتابين عن الف  نَّ  الجواب  و و نند األيمعي في الكتابين؟ 

في  َص بَ    ق المنسوب علا  بي حاتم لكنه م  ر  من كتاب الفَ  َّص والراوي ساا   .العباراَ
اال  .لة باأليمعياليِّ  كتاب االفرقا لميمعي وهو الباهلي. والباهلي اوي  

كتباف  فَ نَّ يَ وَ  ،اللُة واألدب ى عن األيمعي كتبَ وَ اياحب األيمعي. رَ  :القفَّي
  بو حد عالّ  َ  ليس ييدق عليَّ  :ه كان يقولعن األيمعي  نَّ  كيَ ح  وَ  .في اللُة

وليس  . َ األيمعيه كان ابن     عموا  نَّ اوَ : ب اللُوي بو الَّيِّ  واالَ ، (3)نيرا
َ  ب   َ هاا ب   ى عنه كتبه وعن وَ ارَ  :واال السيوَّي .(1)جعفر بن محمد ينكرما َ. ر ي

ة بين لة القويَّ اليِّ  د  اللُوي ي كِّ  ب  ه القفَّي و بو الَّيِّ الَ ا اَ مَ فَ  .(2) بي  يدا بي عبيدة و 
 د  وما اكرم السيوَّي ي كِّ  .علا روايته كتب األيمعي وينير   ،الباهلي واأليمعي

ى اكرهم في رَ وه الل ال ال ة اد جَ  .الباهلي عن األيمعي و بي عبيدة و بي  يد   اَ 
راوي  علا  نَّ  مما يدل   ،واالفرقا المنسوب علا  بي حاتم كتابي االفرقا لميمعي

 ل  و  ا اَ مَّ و َ  .واحد الكتابين كتابص  علا  نَّ  ويدل   ،واحد هو الباهلي الكتابين ن  ص 

                                                 

 .16( الفرق لميمعي:  ( 1
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استناداف علا  (1)خاو عن ه الل الني اَ  َ ف هاا الكتاب عان  َ افم لِّ  :نام  الدكتور الاّ 
 ه  ج  ا الوَ فامَّ  .من وجلين ير يحياٍ جه وغمن وَ  يحياص فَ  ،اكرهم في الكتاب
 الراوي   ا عن ه الل النيوخ. اليحيا فلو  نَّ 

فاف للكتاب بل ا الوجلان غير اليحيحين فاألول منلما  ن الراوي ليس م لِّ و مّ 
ى اكر ه الل األعالم فيلا في رَ المواا  التي جَ  وال اني منلما  نَّ  .هو راٍو له

رى اكر ه الل حاتم هي هي المواا  التي جَ  كتاب االفرقا المنسوب علا  بي
 ن يكون األيمعي اد   ا عن  ومحالص  ،األعالم فيلا في كتاب االفرقا لميمعي

في يفحة  دَ رَ ايلي الاي وَ الل   اف  نَّ انّ  ن  ا  و َ  .ل ما اكرنامو  وتحقيق القَ  .األيمعي
ول لم نقف عليه اوهو مجل :امن بقولهعنوان الكتاب و نار عليه الدكتور حاتم الاَّ 

  نَّ  الكتاب عن  بي حاتمٍ  يَ ف  نَ  ومما ي يد   .للباهلي تحريفص  (2)قار  ف في الفَ لَّ فيمن  َ 
 .عالملاوَ  ةر البي ان يل   :ه القفَّي بقولهفَ يَ وَ  ،القدر عايم المن لة  با حاتم جليل  

َ  : سمعته يقول: داال المبرِّ   وكان ك ير ،تينرّ سيبويه علا األ فش مَ  كتابَ  ار 
 م  ل  حسن الع   ،عرعالماف باللُة والنِّ  ،واأليمعي ،ةو بي عبيد يد الرواية عن  بي 

هام يفته  جلص رَ . فَ (3)المعناا ويييب   ،ديِّ جَ  وله نعرص  ،امّ عَ  راج الم  وا    رو   بالعَ 
بل األيا  ،وليس له فيه نيل ،ف كتاباف في االفرقا هو هاا الكتاب ن ي لِّ  د  عَ ب  تَ س  ي  

نس ة  انية من  ما اكرنام وهو  ن هاا الكتابَ  ب  رَ واألا   .ه لنفسهلَ حَ تَ ان   قالَ  ن ي  
نة بين به من موا َ  َ  م  هاا ما ا   ويعضد   .كتاب الفرق لميمعي برواية الباهلي

وانتلَ  ،ة اللُويةوالمادّ  ،والنواهد النعرية ،الكتابين من جلة األبواب وعددها
ما من لة وما بينلما من الفروق تن ل  .غير ليس واحدص  الكتابين كتابص  الموا نة بانّ 
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مَ هام الفروق علا األاسام سَّ واد اَ  .يكون بين نسخ الكتاب الواحد من فروق
 : التالية

 عني  ننا نجد كالماف سااَّاف في كتاب االفرقا  ،قَّاسم ينحير في السّ   -1
المنسوب علا  بي حاتم في حين نجد هاا الكالم السااَّ م بتاف في فرق 

 والعكس يحيا. .معياألي

اسم ينحير في التقديم والتا ير من م ل االدجاجة واليعقوبا في نس ة   -2
ة اللُوية ابل ومن م ل ورود المادّ  .وااليعقوب والدجاجةا في نس ة   رى

 وورودها بعد الناهد النعري في النس ة ال انية. ،الناهد النعري في نس ة

ل اسم الناعر في نس ة ويرد فَ ُ  ن ي  ااسم ينحير في  سمال النعرال ك  -3
 يريحاف في النس ة ال انية.

فإحدى النس تين تروى رواية واحدة للناهد  ،اسم ينحير في رواية النعر  -1
 ، رىعلا روايٍة     النعري علا حين تاكر النس ة ال انية رواية  ساسية وتنير  

علا حين تقتير  ،ومن هاا القسم ورود الناهد النعري كامالف في نس ة
 .هنس ة ال انية منه علا نيفال

 ق بال َّا  و التيحيف في النس تين.لّ عَ تَ اسم يَ   -2

َص  ،ق ب ياداَ في النس تين لم ترد في األيللّ عَ تَ اسم يَ   -6 من عمل  وهي  يادا
 س تين.النّ  يمحقق

 ق بتكرار  لفاا ال محوج عليلا تق  في نس ة دون نس ة.لّ عَ تَ اسم يَ  -3

 يعلا محقق وهاا القسم راج ص  .ي النس تينق بابَّ بع  األلفاا فلّ عَ تَ اسم يَ  -1
َ   .الكتابين  و النس تين ََ  ن     ور ي ال الف بين النس تين  هنا مواا َ   ب

ة لم وين الكريمين محققي كتاب جَّ ح   وليكونَ  ،ما اكرنام من جلة لنرى يدقَ 
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من  جل ع راج نس ة  ،واالفرقا لميمعي ،االفرقا المنسوب علا  بي حاتم
ر للام دّ فإاا ما ا   ،تاب األيمعي معتمدة علا الكتابين الماكورينجديدة من ك

رة وافية لكتاب األيمعي ممتا ة تليق ن  النس ة الجديدة الالور فستكون نَ 
 بي  في  دمة العربية. م من  يادٍ دَّ وبما اَ  ،باأليمعي

*     *    * 
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 موازنة بين الكتابين أو بين نسختي الكتاب الواحد
 ق لميمعير  كتاب الفَ  منسوب علا  بي حاتمكتاب الفرق ال

 .22سااَّ    .والَّير :2سَّر 22   -1
فيه  ف كانّ ب  عن س  : 3+6سَّر  22   -2
 .ُمااام اَ عَ الََّّ   َّرافَ  م  َُ ا  ا يَ مَّ السَّ 

 .22ج   من منَّور الرّ  ناتسقَّ هاان البي

    عَ ال: م  ُ  الاَّ : 7+1السَّران  22   -3
 َ  ا  اَ عَ : نافي مع َ  م  َُ اَ  :ال  قَ ي  
 كلَّ  م  ل  تَ ل  يَ     الواس  واللَّل م  ه. اَّ عاا عَ  :همَ َُ اَ : ال  قَ ي  

 .هع  ل  تَ ب  نيل يَ 

 ي  :، ولم يرد غير22سقَّ هاا الكالم   
 عاف.واس  

 ف  ي  يد بن  ور يَ مَ ح   االَ  :2سَّر  26   .راال الناع   17سَّر  22   -1
 .ةحمامَ 

ني ع  يَ  :رَُ ف  تَ وَ  فييحاف. 12سَّر  22  -2
 .اتَ ف  تَ 

 .26 سااَّ  

 ة مفتوحة.فَ النَّ  :3سَّر  23   .ة بالتال مفتوحةفَ النَّ  :7سَّر  26   -6
عير وهما من البَ  :17سَّر 26   -3
 .رانَُ ن  الم  

 للما من البعير   ال  قَ ي  وَ  :2 سَّر 23 
 ُران.ن  الم  

ة مَّ رَ ة والمَ مَّ قّ المَ  :12سَّر  26   -1
ة مَّ قَ الكسر الم   ريان بواأل   ،واألوليان بالفتا

 ة.مّ رَ والم  

ة مّ قَ المَ  ،ةمَّ رَ ة والم  مَّ قَ الم   :7سَّر  23  
 ة.مَّ رَ والمَ 

َ   :11سَّر  26   -7 األيمعي  وسال
 ة.مَّ رَ م  ة وَ مّ قَ م   : الكسرفابا عاّل 

َ   :اال الباهلي :1سَّر  21    وسال
 الكسر. اّل ع ااأليمعي فاب

َ   :12سَّر  26   -17 من  اَ ت  الفَ  وسمع
 األيمعي. ر  ي  غَ 

 من غير األيمعي. ا  ت  والفَ  :1سَّر  21  

 :رومن الَّا    :13سَّر  26   -11
 .جميعاف  ر  سَ ن  والم   ار  قَ ن  الم  

 قار  ن  الم   :ر  ا   ومن الََّّ  :2+1سَّر  21 
فإن كان من سبا  الَّير  .اايرنَ والجم  المَ 

 .ر جميعاف سَ ن  قار والم  ن  ه م  ن  فلو م  
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ر  ق  م نَ رَ قَ نَ  :ال  قَ ي  وَ  :16سَّر  26   -12
 راف.س  نسرم نَ وَ 

م رَ سَ نَ منقارم، وَ م ب  رَ قَ نَ  :ال  قَ ي   :6سَّر  21  
 .رم نسراف سَ ن  م  ب  

اال  بو داود  :11سَّر  26   -13
 .ياديال  

 اال  بو د اد. :7سَّر  21  

ر فَ ع  اال  بو جَ  :2+1السَّران  27   .سااَّ -11
 ،بلن  بالس   وهو نبيهص  ،امَ ل  فار. يبيس الب  اليَّ 

 فيه. نبَ بر عاا علق بنيل نَ وهو كال  
وا من رَ اَ وَ  :1+3السَّران  23   -12
ه نَّ ني  َ ع  يَ  : لَّ اَ رى،  ي  َّعموم وسقوم، وَ الق  

َ نفتام يَ لَّ قَ تَ د فيه المال فَ رَ كان في نتال اد بَ 
 د المال. ر  عن بَ 
 ن.بمة علا اللي  عنما كرم المال من العَ  :ويقال

 .سااَّ

ا الفر دق وم َ  ي  وبَ  ،ةمَّ اي الر   َ  ي  سقَّ بَ  -16
 .بينلما

 :ةمّ واال او الر  
 هراعك  ل  ََّ  ف   كن م ل اي األاّل  
 لا يواحبهوَ علا   ته األ رى وَ      

 .را  للنالوالك   .را ك   :ه فقالايفَ وَ   رادَ 
 : اال  بو جعفر

 : الفر دق االَ  دوا
 لا ريح   وال َّابَ  َ كاسص فَ ا  فما نَ 

 رعلا حافاتلا بالمناف   َ  ب  رَ اَ               
 .دد دنا العَ  :3سَّر  67    .ددنا العَ د  اَ فَ  :6سَّر  23   -13
نسان نف ال  وهو  َ  :6سَّر  23   -11

 مفتوح.
 .67سااَّ من مواعه   

 س.َّ  ع  الم   :ال  قَ ي  وَ  :1سَّر  67   س.َّ  ع  الم   :له ال  قَ ي  وَ  :3سَّر  23  -17
 م الله  غَ ر   َ  :ال  قَ ي  وَ  :1سَّر  23   -27
 راب.والتّ  ل  م  وهو الرَّ  ،غام ي  ليقه بالرّ  ،هفَ  ن  

 .67سااَّ من مواعه   
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 .اف اَ ي  ن  َ س  ر  المَ  :له يقال  وَ  :6سَّر  67   ن.س  ر  المَ  :له ال  قَ ي  وَ  :7سَّر  23   -21
 و يااف من  يادة المحقق.

يه ف ناف كانَّ سَّ حَ  ي م   :17سَّر  67   .سااَّ من مواعه 23   -22
 .سراجا

 الفنَّيسة. :ومن ال ن ير :1سَّر  61   والفنَّيسة. :12سَّر  23   -23
 عرابياف  اكروا  نَّ وَ  :13سَّر  23   -21
 ف  نا ير.يَ وَ 

 ن عنساناف ويف  واواكر  :2سَّر  61  
 عرابياف وفاااف  :مولر ةا  في ننر وو  . نا ير

 .113نار   الفرق  بي حاتم. 
 نيل. في كلِّ  :3سَّر  61   نيل. لكلِّ  :16سَّر  23   -22
 اآل ر. :7سَّر  61  واال اآل ر. :1سَّر  21   -26
 .ول هير :11سَّر  61   .اال  هير :3سَّر  21   -23
ناكي  لدى  سدٍ  :1سَّر  21   -21

 .فٍ اّ قَ السالح م  
الح ى  سٍد ناكي السِّ دَ لَ  :1سَّر  62  

 ف.اا  قَ م  
 سااَّ من مواعه. :62   .حديد السالح :ناف :2سَّر  21   -27
 فَ ا  ف اد ا  اَّ قَ م   :2سَّر  21   -37

 مياف. ي رما به رَ  ،باللحم  
 ميّ ر  ف،  ي مَ اّ قَ ى م  وَ ر  ي  وَ  :2سَّر  62  

 باللحم.
 ما اد التبدَ  :د  بَ واللَّ  :2سَّر  21   -31

 .مر  ع  برم ونَ من وَ  علا الرم  
 .62سااَّ من مواعه   

 برا ن.  يااف  ا   بَ للسِّ  ال  قَ ي  وَ  :1ر سَّ 62   .21سااَّ من مواعه    -32
 واال الابياني. :11سَّر  62   النابُة. واالَ  :11سَّر  21   -33
علا برا نه للو بة  :12سَّر  21   -31
 اري.الاّ 

 ة  وَ د  عَ علا برا نه ل   :12سَّر  62  
 اري.الاّ 

 اري  يااف. بة الاّ وَ ل  وَ  :1 سَّر 63   .21سااَّ من مواعه    -32
 امَ اَ وَ  َ  بّ قَ  ي تَ  :13سَّر  21   -36

 ة.بَ الموا َ  ه يريد  ن  علا برا   
 .63سااَّ من مواعه   

الااري من يفة الليث  :2سَّر  63   .21سااَّ من مواعه    -33
نما هاا ااَّرارص   ما اكرنام. ل  واألي   ،وا 
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 دة بن  اال ساع   :11سَّر  21   -31
 ة اللالي.يَّ  َ ج  

 .اليل  دة الواال ساع   :3سَّر  63  

، 17، 11، 13، 16األسَّر  21   -37
عليلا   ي َّالَ  :لاياب  َّال ع   .ردَّ ا   :تياَ     :27
علا المني. واو   ي اويّ  :ةٍ لَ ج  او ر   .لاوع  رج  
تكون  :غليا البرا ن :ة له. ننندابَّ  ال :لةج  ر  

للا ها هنا للرجل علا عَ ه جَ نَّ   َ با  عالَّ للسِّ 
  ب   ن من السَّ ر  والب   .وهي األياب  ،التنبيه

ب في لَ والم    .نسانب  من ال  بمن لة الي  
نما هاا ااَّرار ن    ر  الب    ل  واألي  هو الا ف ر. وا 

 ما اكرنام.

 63سقََّ هام األسَّر من مواعلا   
 .ما اكرنا ل  واألي   . ي ايير :والموجود هو

 :م والجمي س  ن  المَ  :21سَّر  21   -17
 .فّ ال    ف  رَ م وهو ََّ اس  نَ المَ 

 م.س  ن  مَ  :دوالواح   ،م  المناس   :6سَّر  63 

 كما االوم للبعير. :17سَّر  63    .كما االوا للبعير :2سَّر  27   -11
 ة.غَّال باب الحيّ  :م  لك  او  :11سَّر  63   .27سااَّ من مواعه    -12
 : راال الناع   :2+1السَّران  61   .27سااَّ من مواعه   -13

 دمتحاان ما بين النراف والقَ 
 م  ك    رجه من جوف  ب  َ رَ ا  بم            

 ادمه.وَ  :1سَّر  61   .نسانوادم ال   :1سَّر  27   -11
قال للنعامة  يااف ي  وَ  :3سَّر  27   -12
 .فّ    

 .فّ وللنعامة  يااف     :17سَّر  61  

 ي  :عامةالنَّ  ف      :7سَّر  27   -16
 ،ح من الدوابوَ واألر   .عامةالنَّ  ايف  ه وَ كانَّ 
 :س  س  والر   .اقسس علا السّ تباعد ما بين الر  الم

 .ايفو المفيل الاي بين الحافر وال

 .61سااَّ من مواعه   

 يااف  :11، 13، 12األسَّر  27   -13
 .يروهو من الََّّ  .مر  و  ى  َ ادَ رَ ا   كانَّ  :اال

 .61سااَّ من مواعه   
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للسبا   :يقالوَ  :12سَّر  27   -11
 .والَّير

 ال لسبا  الَّير.قي  وَ  :11سَّر  61  

.وَّ اد  َ  :12سَّر  27   -17 . وّ  :1 سَّر 62   َر  َر
علا  :13، 16السَّران  27   -27

 فللناة. ا األيل  التنبيه فامّ 
 .62سااَّ من مواعه   

الَ لعبدالله من  :11سَّر  27   -21
  .يدودن

 .62سااَّ منَّور الرج  من مواعه   

 عايمص  :حص و  لَ  :3+6السَّران  37   -22
المستر ي  له  . والرَّ حص و  لَ  :عري عام  كلّ و 

عه. وهو  َ به الفرس عَ ن  مما ي  الجل د  الواس 
 فيه. ب  حَ تَ س  ي  وَ 

 .62سااَّ من مواعه   

 دة.ل  ويقال للا البَ  :12، 11السَّران  62   .دة  يااف ل  وهي البَ  :1سَّر  37   -23
لا من ع  ال لموا  قَ ي  وَ  :7سَّر  37   -21
 . يااف  دةص ل  س بَ رَ الفَ 

س رَ لا من الفَ ع  ا  و  مَ وَ  :12سَّر  62  
 ة.دَ ل  بَ 

ة دَ ل  لنا بَ  َ نَ  :قالي   :11سَّر  37   -22
 : وبالد دص ل  بَ دة وَ ل  بَ   ر ٍ  وكل   .ااف ر   ي  َ  ،َّيبة

َص  .لام  ُ  بَ تَ   .هع  فَ ر  ال تَ  وهو يو

 .62سااَّ من مواعه   

اال  :11، 13السَّران  37   -26
 .معكوس   والر س   لال  لكَ تنجو بكَ  :الناعر

 : اال المتلمس :3سَّر  66  
َ   ته بامونٍ  َ جاوَ   ةٍ مَ جَ ع  م   اا

 .تنجو بكلكللا والر س معكوس       
 اوبص ج   ي مَ  :12سَّر  37   -23
 مام.بال ِّ 

 .66سااَّ من مواعه   

اال  :11، 13السَّران  37   -21
 اخ.مَّ الناعر وهو النّ 

  :اخمَّ اال النَّ  :3، 6السَّران  66  
 المرتجا ركدَ عليه مَ ع  ن  فَ 

 حا الَّحين  رَ ا حي وملا كَ حَ رَ          
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 ،بص ي  هاا عَ  :7، 1السَّران  ،63، 66   .37سااَّ من مواعه    -27
والكركرة  :اال .عبل بَ لم يكن ياح   اخمّ والنّ 

ب بالكركرة علا هَ فإن اَ  ،رَُ ف باليِّ ويَ ت  
 البة جا .اليَّ 

يالل و  حَ لة وَ يَ و  حَ  :1سَّر  63   .ياللو  حَ لة وَ يَ و  حَ  :2سَّر  31   -67
 ة.لّ يَ و  حَ وَ 

 جم.واال  بو النَّ  :2سَّر  63    .اال  بو النجم :2سَّر  31   -61
ن نَ و   ش والجَ الج   :3سَّر  63   .وش ن  ن والج  ونَ الجَ  :2سَّر  31   -62

 . نوشوالج  
ب دَ ح  علا  َ  باف د  حَ  :7سَّر  63   .31من مواعه    َّساا -63

 .ريشكالع
 :ي  د  ال َّ  :17+7السَّران  31   -61

 ة ملمو ة وغير ملمو ة، وهي د  ن  مفتوح وال   
 ئ.ي والجمي  ال ناد  د    ال َّ ر  ُ  مَ 

وهو  :1سَّر  61،   12سَّر  63  
ة ملمو ة   دن  وال    .يد  ه    ع  م  جَ وَ  .مفتوح ي  د  ال َّ 

 ي.د    ال َّ ر  ُ  مَ  :وغير ملمو ة
  يااف. راد  للا الق   ال  قَ ي  وَ  :1سَّر  61   .راد  للا الق  قال وي   :12سَّر  31   -62
 الف.    َ  :1سَّر  61   .األ الف :12سَّر  31   -66
َّبال والجمي   َ  :16سَّر  31   -63

 .ممدود
 َّبال.والجمي   َ  :2+1السَّران  67  

ويقال  َّبال  :13سَّر  31   -61
 الفرس.

 بيا الفرس.َّ   :قالي   :3سَّر  67 

 .67سااَّ من مواعه     ة.و َّبال اللب   :13سَّر  31   -67
نر بن  بي اال ب   :2+1السَّران  67   .31سااَّ من مواعه    -37

 : م ا   
 فقيلامر  ب    ام  للح   وف  س  نَ 

ُ    والَ  د  س  يَ        .باريبييلا ال
 .بيانالفرس للا َّ  
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  .لج  ج الرّ ر  فَ  مَّ     :3سَّر  67   .جر  الفَ  مَّ     :11سَّر  31   -31
الرجل  يادة من المحقق ولم ترد في  يل 

 الكتاب.
 .ر  كَ وهو الاَّ  :1سَّر  67   .31سااَّ من مواعه    -32
وله  سمال ك يرة  :7+1السَّران  67  .31سااَّ من مواعه    -32

 الُريب لم ناكرها.
 اال بنر بن  بي  ا م. :1سَّر  37   .اال الناعر :2سَّر  32   -31
اي  جو  في كلِّ ي :3سَّر  32   -32

 اكر.
 نيل اكر. في كلِّ  :6سَّر  37  

 ة  دَ ق  ع    وَ ب  دة السَّ ق  ع   :1سَّر  32   -36
 الكلب.

 . ب  السَّ  ة  دَ ق  ع  دة الكلب وَ ق  ع   :3سَّر  37  

 :بابله من الا   ال  قَ ي  وَ  :7سَّر  37   .32سااَّ من مواعه    -33
 ف.ت  المَ 

وهي التي لم  :11سَّر  32   -31
 ن.تَ    ت  

من المر ة يقَّ   ن  تَ    الاي ي      الموا   :را  والبَ 
 منلا.

 .37سااَّ من مواعه   

 روج.والجمي  ف   :2سَّر  31   .روجالف    :والجمي  :11سَّر  32   -37
َ   :اال الباهلي: 17سَّر  37   سمعَ  با عبيدة. :17سَّر  32   -17  با  وسمع

 عبيدة.
وهو  ،لب  وهو الق  : 12سَّر  32   -11
 .حراح   َ  والجمي    ،ر  الح  

والجمي   ،ر  وهو الح   :1+3سَّر  31  
  .لب  وهو الق   ،راحح   َ 

 ة.من المر ة  ايّ  :2سَّر  31    .من المر ة :16سَّر  32   -12
اف بَ  َ ُي عَ ب  فلي تَ  :27سَّر  32   -13
 لا.م  ق  يَ 

 .31سااَّ من مواعه   

 األ فاف واألاالف. :17سَّر  31   .األاالف واأل فاف :1سَّر  33   -11
 ه  حيية.ع  م  جَ وَ  :11+17السَّران  31   .ةوالجمي   حيي :1سَّر  33   -12
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 ر.ويقال له من اواَ الحاف   :1سَّر  32   .سرَ ويقال له من الفَ  :2سَّر  33   -16
ولفا  .وابية األتان :2سَّر  33   -13

ابية  يادة من المحقق ولم يرد في  يل 
 الكتاب.

 .واألتان :2سَّر  32  

 ر.ُ  ال َّ  :3سَّر  32   ر.ف  ال َّ  :3سَّر  33   -11
 واد اال األ َّل. :3سَّر  32    .واال األ َّل :3سَّر  33   -17
ر ال ورة ف  لة  َ ا  فَ وَ  :1سَّر  33   -77

 المتاا م.
دة  ُر ال ورة بوع :1سَّر  32  

 المتااجم.
نما :2سَّر  32   .با واأليل للسِّ  :2سَّر  33   -71  .با األيل للسِّ  وا 
 . دبار :3سَّر  32   .األدبار: 3سَّر  33   -72
 والجمي   ستام في كلِّ  :1سَّر  33   -73

 .نيل
والجمي   :1سَّر  33،   1سَّر  32  
ة حَ ق  اَ والفَ بّ ة والجمي  سَ بَّ وهي السَّ  . ستام

 نيل. االسَ لكلِّ  :قالقاح وي  والجمي  ف  
 اال األ َّل. :3سَّر  33   .اال الناعر :1سَّر  33   -71 

 :1سَّر  33   .33سااَّ من مواعه    -72
ََ مِّ س    العاام كعباف بنرِّ  ي

 .لعَ ا الج  مّ سَ وكان  بوف ي              
نّ  :2سَّر  33   .لو نَ مكانف من وا    :7سَّر  33   -76  ل.مكانف من وا    وا 
 فّ اي ال    كلِّ  ومن :3+6السَّران  33   . يااف  ومن اي الحفّ  :17سَّر  33   -73

 . يااف 
 اعة.بّ والوَ  :1سَّر  33   .33سااَّ من مواعه    -71
يد وَ م س  والجعبال و    :12سَّر  33   -77

 ى.ارَ مَ واليَّ 
وبااي األلفاا  .ابَّ ع  والج   :17سَّر  33  

 سااَّة.
سال النعمان وَ  :11+13السَّران  33   -177

كيف  :الف من غني فقالج  ن رَ عَ ابن المنار رجالف ََّ 
َ   ،ةبّ ه في الكَ َّعنت   :َّعنته؟ فقال  ،ةبّ السّ  فايب

  َ  ة.الرما من اللبّ  فا رج

 .33سااَّ من مواعه   

 غام.والر   عام  الر   :3سَّر  31  .عامغام والر  الر   :13سَّر  33   -171
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 .اف مانَ اَ رَ  :6سَّر  31   .اامار  وَ  اف مَ ا  رَ  :2سَّر  31   -172
 و نند األيمعي. :3سَّر  31   .أليمعيو نندنا ا :2سَّر  31   -173
س وهو ويس تيُير  و      :17سَّر  31   .31سااَّ من مواعه    -171

 .ب   الا
عجة من النَّ  عام  والر   :2سَّر  31   -172

 لر ال هو اللعاب  او  .نسانبمن لة الم اَّ من ال  
 نيل. من كلِّ 

 .31سااَّ من مواعه   

ساق  اق والبهو الب   :1سَّر  31   -176
 .والبياق

 وهو الب اق والبياق والبساق. :2سَّر  32  

 .قسَ بَ وَ  ،قيَ وبَ  ،ق َ بَ  :3سَّر  32   .قيَ بَ وَ  ،قسَ بَ وَ  ،ق َ بَ  :1سَّر  31   -173
 عاب.الل   :قال لهي  وَ  :1سَّر  32   .31سااَّ من مواعه    -171
 ال  حمق.قَ ي   :2سَّر  32    .مقح   َ  :قالي  وَ  :7سَّر  31   -177
 .32سااَّ من مواعه    .و حمق يسيل لعابه :7سَّر  31   -117
و حمق ال  :17+7السَّران  31   -111

 غه.ر  اى مَ ج  يَ 
وسقوَّ ال  ،غهر  اى مَ ج  و حمق يَ  :6سَّر  32  
 والله  علم. .من المحقق سلوص 

  ي يعرق. :12سَّر  32   .31سااَّ من مواعه    -112
 .هوجماع   :2 سَّر 36    .وجماعلا :3سَّر  32   -113
 قال.ي   :2سَّر  36   .ويقال :3سَّر  32   -111
 و نند األيمعي. :3سَّر  36   .و نند األيمعي :اال :2سَّر  32   -112
 ل كلّ باأليا    ن  مَّ اَ ت   :6سَّر  32   -116
 .يومٍ 

 .يومٍ  ل كلَّ باأليا    ر  مَّ اَ ت   :1سَّر  36  

 :قرَ العَ  ييم  عَ  :قالوي   :3سَّر  32   -113
 :اابال    وعييم   .  رم :النّ عييم الح  وَ  .مر   َ هو  َ و 

   رم.

 .فَّ   رم عاا جَ  :قرَ العَ  يم  ي  عَ وَ  :7سَّر  36  
ووا  في  .اابوعييم ال    ،نالالل   ييم  وكالف عَ 

ال وفاااف لفرق  بي حاتم بدالف من نّ الح   مولر ةننر 
 .122انار    .نالااالل  

 .ل  ج  س الرَّ لَ جَ  :1سَّر  33   .نسانس ال  لَ جَ  :11سَّر  32   -111
 .ربوااف  :6سَّر  33   .32سااَّ من مواعه    -117
 مواعه. :7سَّر  33   عه.ا  و  وهو مَ  :11سَّر  32   -127
 .دامار  وَ : 2سَّر  31   .امانَ دَ رَ وَ  :13سَّر  32   -121
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وحبج  ،م الفرسيَ حَ  :2سَّر   36  -122
 .جَ بَ  َ ار وَ مالح  

 ،م الفرسيَ حَ وَ  :1+ سَّر 3سَّر  31  
 ج.بَ ج الحمار، وحَ بَ  َ وَ 

 .ك ير الاراَّ: 1سَّر  31   .الاراَّ عاا كان ك يرَ  :3سَّر   36  -123
 ف  ا     يَ  البعير   فَ اَ  َ : 17سَّر  31   .ف  ا     ر يَ ي  العَ  فَ اَ  َ  :1سَّر   36  -121

  افاف.
 اف.قَ بَ ق حَ ب  ح  تَ  :1سَّر   79  .36سااَّ من مواعه    -122
 .37سااَّ من مواعه    اف.قَ بَ حَ  ر  ي  ق العَ بَ حَ وَ  :7سَّر   36  -126
 اف.كان موهونَ  :2سَّر  37   اف.هوبَ ر  كان مَ  :17سَّر   36  -123
  م ااال الحاجة.: 3َّر س 37   في ااال الحاجة. :12سَّر   36  -121
 ة.رالَ        رَ    نسان يَ ئ ال  ر   َ  :1سَّر  37   .ةرال  نسان    ئ ال  ر   َ  :13سَّر  36   -127
 عليه. رَ س  عَ : 1سَّر  17   ر عليه.س  عَ  :ويقال :16سَّر  36   -137
 جال في الحديث وهو مرفو .وَ  :1سَّر  17   .وفي الحديث :13سَّر   36  -131
و نار األيمعي علا  .ال يتناج :1سَّر  17   .ال يتحدث :13سَّر   36  -132

 فيما بعد اوالرواية ال يتحدثا. يتحدث بقوله
 َ علا الف.مق  يَ  :2سَّر   17   َ الف.قَ مَ  :13سَّر  36   -133
  يااف. قَ  َ مَ وَ  :6سَّر  17   .36سااَّ من مواعه    -131
يقراف  ف  عرابي  يَ وَ وَ  :اال 3َّر س 17   .36سااَّ من مواعه    -132

 ل مما بيني وبينف.وَ َّ   َ  قَ  َ مَ فَ  :فقال
جا  ن  وَ  ل  ج  ا الرَّ جَ واد نَ : 22سَّر   36  -136

 عاا ااا حاجته.
 ل  ج  ا الرَّ جَ اد نَ  :قالي  وَ  :7+1السَّران  17  
 ا حاجته.اَ عاا اَ  :جي عنجالف ن  واف، و نجا ي  ج  جو نَ ن  يَ 

 .17سااَّ من مواعه    اكرم األيمعي.: 1سَّر   37  -133
 .َّوّ َُ تَ يَ وَ  :11سَّر  17   .َّوّ َُ تَ يَ  بَ اهَ وَ  :2سَّر   37  -131
 َ.رَ عَ واد بَ  :1سَّر  11   َ.رَ عَ بَ  اد :1سَّر   37  -137
 .ََّ لَ  َ  :ايل: 2سَّر  11   َّ.لَ  َ  :1سَّر   37  -117
  ي من البقر.ال    :3سَّر  11   .قر ي من البَ هي ال    :6سَّر   37  -111
 والجمي  األ  ال. :3سَّر  11    ال.   والجمي   َ  :6سَّر   37  -112
اال النعر. )وهو  َّا  و  :6سَّر  11   اال الناعر. :7سَّر  33   -113

 سلو َّباعي(.



 -361- 

 :اال :12+11السَّران  33   -111
 ل  ج  مَّم نة كان ياتيلا الرَّ   ص ر   َ  َّ  والُا   

وا ااال فك ر الف حتا سمّ  ،يقاي حاجته
 الحاجة الُا َّ.

 .11سااَّ من مواعه  

ل مةف.17سَّر  11   .33 سااَّ من مواعه   -112  : غ 
  َورجل َنب ق وامر ة َنب َقة. :3 سَّر 12   َقة.ب  نب ق َوسو  12، 11السَّران  33   -116
 : 17، 13السَّران  33   -113

 حتا عاا عال ب نّي واعتجن
َون            علا يماريد كام ال الج 

 .12 سااَّ من مواعه  

َدَاَ.1سَّر  12   سااَّ من مواعه )وهو اليواب(. -111  : استداااف و و 
 رار بال موجب(.)و رى حافلما ألنلما تك

 : وَاَبَعةف.11سَّر  12   : واباعة.3 سَّر 33   -117
: َوَيَرفَ 1،2السَّران  31   -127

 وهي يار ف
وهو َ َلل وااا. ] 12سااَّ من مواعه   

من  13واد تكّلم األيمعي عن اليارف   
 .[موا  ال لل غير تمليد مما ينير علا

 : ويقال في الُنم.1َّرس 13   : ويقال في الناة.6سَّر  31   -121
رام3سَّر  31   -122  .13سااَّ من مواعه    .: وبلا ح 
 .: واال األيمعي3سَّر  13   : واكر األيمعي.1سَّر  31   -123
جة : وي قال في النَّع7سَّر  31   -121

نّواف  َنع جة حانية، واد َحَنَ تحنو  .ح 
 .13سااَّ من مواعه   

 ع َجةص : وهي نَ 17، 7السَّران  31   -122
 .َنال كما َتَرىحاٍن وبلا ح  

 : نعجة حاٍن كما َتَرى.2سَّر  13  

 : َيل ب  هبيبا.6سَّر  13   .31سااَّ من مواعه    -126
 َمس: َوال 11+13السَّران  31   -123

 ل َماسا، َوباَا  مبااعة.
َوباَاَ   :11، 17، 7السَّور  13  

َمس امعة، والج  مجامَ اف، وَ وبااعَ  مباَاعةف 
 .َماساف ل  
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عال / الب  ال  : َوي قَ 12 سَّر 31   -121
 .للنكاح

 عال.قال للنكاح: الب  ي  : وَ 2 سَّر 11  

وى : َوي ر  16، 12السَّران  31   -127
في الحديث في يوم األيحا وال ال ة األيام 

 .التي بعدم

ومنه الحديث  يام التنريق. : 2 سَّر 11  
وى ر  ي  )ووا  في ننرم مولر لفرق األيمعي: وَ 

يلا الله عليه  –في الحديث  ن النبي 
األيام اال في يوم األاحا وال ال ة  -وسلم

 .122التي بعدها(   
: اال الحَّي ة: 6، 2، 1السَّور  11   .31سااَّ من مواعه    -167

 كت لارَ تَ  لٍ ع  وكم من َحَيان ااَ بَ 
 ه اعل  بَ د من ت  جَ جا لم تَ عاا الليل   د  

 : 13سَّر  31   -161
: بااَ ويقَ   عة وبااعامبااَ   َ ال 

)وحق  هام العبارة  ن تحاف ألنلا تكرَر في 
 (.11سَّر  31  

 11سااَّ من مواعه   

 .11سااَّ من مواعه    .: ويقال في م ل13سَّر  31   -162
 ة ممدودة.: البالَ 17سَّر  31   -163

 ويقال رجل اعيف الباَلة.
ة. ويقال: وهو اعيف : البالَ 7سَّر  11  
 ة.البالَ 

: ويقال للفرس اد 27سَّر  31   -161
 ماف.و  لا كَ كوم  كاملا يَ 

 .اف مَ و  كَ  : وكام الفرس  يكوم  17سَّر  11  

: وي قال في 21سَّر  31   -162
 .الحمار

 .11سااَّ من مواعه   

 وباف. 11سَّر  11   باف. 21سَّر  31   -166
عاف و  يقو   اَ  : واا َ 1سَّر  37   -163

 واياعاف.
 اف.قو  ا ياعَ : وااَ  يَ 13 سَّر 11  

ا لا الفَ :  ي َيَّ  3سَّر  37   -161 لا ا  ر  َّ  َ فلي يَ َُ لَ :  ي بَ 1سَّر  12   .ل  ح  ر 
 .ل  ح  الفَ 
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قال في التَّي س: ي  : وَ 1سَّر  37   -167
 َسف د.

.قال: سَ ي  : وَ 2سَّر  12    ف د التَّي س 

 اف.َاَر  َار عَ : وَ 6 سَّر 12   .: َوَاَر  َيق َر  َار عاف 1سَّر 37   -137
 قال في الكلب عاال.ي  وَ  :3سَّر  12   ل.اعا :ويقال :2سَّر  37    -131
 اف.وّ    ون   اف وَ    نَ  :11سَّر  12   واف.   نَ  :1سَّر  37    -132
حل )وهو ن  مَ  :7 سَّر 37    -133

 . َّا(
 ل )وهو يواب(.ح  فَ  :12سَّر  12  

د فَ َّاف وسَ م  َّ اَ مَ اَ  :17 سَّر 37    -131
 فاداف.س  

َّاف م  َّ اَ م  ق  َّ يَ مَ اَ  :11، 13سَّر  12 
 فاداف.س   د  فَ س  د يَ ف  سَ وَ 

وهاا البابان يتنابه بع   .1سَّر  16   .37 سااَّ من مواعه    -132
ه  راد ولعلّ  ،ا ما فيلما ويتقارب )كاا وَ 

 وهاان(.
 .12سااَّ من مواعه    َّاف.ف  اَ  ََّ فَ واَ  :17 سَّر 37    -136
 .مر ةاو  :3سَّر  16   .وهي امر ة :12 سَّر 37    -133
 .مجاّ  بةص ل  وكَ : 1 سَّر 16   .جاّ م   :ويقال :13 سَّر 37    -131
 قال للسبا ي  وَ  :13 سَّر 37    -137

 .لاكلِّ 
 .لا مجاّ با  كلِّ وللسِّ  :1 سَّر 16  

 اال  بو  يد. :اال الباهلي :2سَّر  16   واال  بو  يد. :11 سَّر 37    -117
 و نند. :6 سَّر 16   و نندنا. :11سَّر  37    -111
عام ما في  عاا :11 سَّر 37    -112

 بَّنلا.
 .لم  الحَ  منبَّنلا  مَ ا  عاا عَ  :1سَّر  16  

اال الله ع   :11 سَّر 37    -113
 وجل.

 ومنه. :7سَّر  16  

  يااف. 17سَّر  16   .37سااَّ من مواعه     -111
 عقاااع   ق  ع  َ تَ قّ عَ  َ  :1 سَّر 13   َ ععقااا.قّ  عَ  :27سَّر  17    -112
 نية.د  م   ةص وهي نااَ  :3 سَّر 13   نية.د  وهي م   :27 سَّر 17    -116
  مكنَ. :2 سَّر 13   كنَ.اد  م   :3سَّر  17    -113
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 في بَّونلما. :6 سَّر 13   في بَّنلا. :3سَّر  17    -111
 ن.ك  ن والمَ المك   :3 سَّر 13   ن.المك   :1سَّر  17    -117
كون مَ  ةص بَّ اَ  :واال  عرابي :7 سَّر 13   .17مواعه    سااَّ من  -177

 سمينة. ةٍ من دجاجَ  عليَّ   حب  
 :الدجاجة َ  مَ اَ ونَ  :2سَّر  17    -171

في بَّنلا وارتجَ  عاا اجتم  البي   
 .ف يااف كال

 َ  جَ تَ ر   َ  :يقالوَ  :11، 17السَّران  13  
عاا امتم  :اجةجتجَ الد ر   :ويقال   .الدجاجة  

. )يالحا تكرار  رتجَ بال ااف ي  لا بَ َّن  بَ 
 .. وارتجَ(..نامَ :وحقه  ن يقول .موجب

 دَ.لَ وَ  :ويقال :2سَّر  11   دَ.لَ وَ  :قالي   :3 سَّر 17    -172
اال الله ع  وجل  :3 سَّر 17    -173

رب عني واعتلا  :كا االَح  فيما ي  
 ن ا.   

 : نا م لّ واال الله جَ  :2+1سَّر  11  
 ن ا.عني واعتلا     ربّ  :ا واعتلا االَمّ لَ فَ 

 َ.سَ ف  ن  وَ  :1 سَّر 11   .17سااَّ من مواعه     -171
لُير  ه  ت  قَ ل  عاا  َ  :11سَّر  17    -172

 تمام.
 ها لُير تمام.دَ لَ لقَ وَ عاا  َ  :3 سَّر 11  

 َّ  ق  س  َ ت  ََّ قَ  س   :11سَّر  17    -176
 اَّاف.قَ عس  

 ََّ عسقاَّاف.قَ  س   :3 سَّر 11  

َّ ق  والولد سَ  :11سَّر  17    -173
 لا.كل   قَّ لُاَوس  

 َّ.ق  َّ وس  ق  قَّ وسَ س   :دوالولَ  :1 سَّر 11  

َ جَ تَ  ن   :ال  قَ ي  وَ  :13 سَّر 17    -171
اعَ من غير  ن تليلا ااة عاا وَ النّ 

 لا.نا نتج  عاا دَ  :سرَ َ الفَ جَ ت  ن  راعيتلا و   

 .11 سااَّ من مواعه  

 َ الفرس.جَ تَ نَ  :7 سَّر 11   َ الفرس.جَ ت  ن   :12 سَّر 17    -177
اا  َ  :12 سَّر 17    -277 لقَ النااة وا 

 دها.لَ وَ 
اا  َ  :11 سَّر 11    لقَ ولدها.وا 

   داجا.   وَ   داجاَ ع  جَ دَ  َ وَ  :11سَّر  11   ا.داجَ    جَ دَ  َ وَ  :13 سَّر 17    -271
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ويقال في النال  :17سَّر  17   -272
 .والبعير

 ويقال في النال والبقر. :2 سَّر 17  

لقَ لُير عاا  َ  :َاَ لَ و ج   :2سَّر  17   .17سااَّ من مواعه    -273
 تمام.

هاا ويجو  في  :21سَّر  17   -271
 امل.ح وفي كلِّ  ،نسانوفي ال   ،كّله

عَ في اَ وَ  :ويجو  :2سَّر  17  
 .لحام نسان وفي كلِّ ال  

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

  يااف. ا  وهي العا    :6سَّر  17  

 باب.الر   :ابالر      م  جَ وَ  :3سَّر  17   باب.الر   :والجمي  :1سَّر  11   -276
 .6سَّر  17سبقَ في    وهي العا ا  يااف. :1سَّر  11   -273
ا والجمي  عوا    :1سَّر  11   -271

 وا.ع  وَ 
 وا.ع  ا وَ عا ا عوا       م  جَ وَ  :11سَّر  17  

 :والميدر منه :1سَّر  11   -277
 الناعر.اال باب الرِّ 

واال  .بابوالميدر الرِّ  :3سَّر  17  
 ج .االر 

لا كما باب  هي في ر  ويقال:  :17سَّر  17   .11من مواعه    َّااس -217
 لا.فاس  للمر ة في ن   ال  قَ ي  

 ولولد الفرس. :1سَّر  77    م  سمال األوالد. :2سَّر  11   -211
هو الُالم  :يقال :6سَّر  11   -212

 والجارية.
الُالم  :نسانيقال لولد ال   :2 سَّر 77  

 والجارية.
 ولولد الفرس. :3 سَّر 77   ويقال لولد الفرس. :11   -213
 .77   من مواعه َّااس راَ.لَ وم   :1سَّر  11    -211
 اال الناعر. :2سَّر  77    اال العجاج.  :1سَّر  11    -212
 واال اآل ر. :6سَّر  77   واال آ ر. :17سَّر  11    -216
والجمي   :12سَّر  11    -213

 جحاش.ال
 والجم  جحاش. :3، 6السَّران  77  

ولد ال يل  :لووالفَ  :13سَّر  11    -211
 من الحمار.

ولد  وّ د  تقديرم عَ  وّ ل  فَ وال :1سَّر  77  
 .الفرس



 -366- 

 لي.عاا ف   :1سَّر  77    ي.ل  ف   :قالي  وَ  :13سَّر  11    -217
 م.َّف  ت   :1سَّر  77   َّم.ف  ي   :11سَّر  11    -227
 لا.نَ ي  ع  ر  َ ق  ن  تَ  :1سَّر  71   لا.نَ ي   ع   خ  ت  ن  تَ  :12سَّر  11    -221
رج    تَ س   ي تَ  ،ختَ ن  تَ  :روىي  وَ  :2سَّر  71   .11سااَّ من مواعه     -222

 المنتاخ. :ا المنقاش من هاامّ سَ ي  وَ 
 من الناة. :1سَّر  71   من النال. :13سَّر  11    -223
ة لَ    سَ  :واد االوا :7، 1 انسَّر ال 71   ل.   والجمي  السَّ  :13سَّر  11    -221

 س ال. :ل والجم    وسَ 
ويقال للاكر  :1سَّر  12    -222

 ي.د  الجَ 
 :ويقال للاكر من المع  :17سَّر  71  
 ي.د  الجَ 

 ولمن ا. :17 سَّر 71   .واألن ا :1 سَّر 12    -226
الجمي  )وهي  يادة  :1سَّر  12    -223

 من المحقق(.
 سااَّ.

ان، يَ لَ ا ََّ نّ  َ ي  : وَ 3، 2السَّران  72   .12سااَّ من مواعه     -221
  َّالل.    مَ ج  ي  وَ 

 ل.   : الرَّ 3سَّر  72   ل.   ة والرَّ لَ    الرَّ  :3سَّر  12    -227
الفرير و  :1، 3السَّران  12    -237

 رار.والجمي  الف  
ُ   :1سَّر  72    رار.والُرير والجمي  ال

 الرنا ملمو . :1 سَّر 73    يااف. االرن :12سَّر  12    -231
 .73سااَّ من مواعه    ماموم ساكن. :13سَّر  12    -232
 .ولولد األسد :1سَّر  73   ويقال لولد األسد. :16سَّر  13   -233
 لجم .وا :1سَّر  73   والجمي . :12سَّر  12   -231
 و دنا العدد. :2سَّر  73   فادنا العدد. :16سَّر  12    -232
 .73سااَّ من مواعه    والكالب. :16سَّر  12    -236
ل ف  ت  والت   ،لفَ ت  التَّ  :27سَّر  12    -233

 ل.ف  ت  التِّ و 
 ل.فَ ت  والت   ،لف  ت  والتّ  ،لف  ت  التَ  :1سَّر  71   

 س.ي  بالكَ  فَ ر  عاا ع   :2سَّر  71   عاا اكر بالكيس. :1سَّر  13    -231
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  ما يولد م  والسَ  :3 سَّر 13    -237
الا ب والاب  )ما يولد  يادة من 

 المحقق(.

  بين الا ب م  والسِّ  :3 سَّر 71  
 والاب .

س من يَ ك   َ  :2، 1سَّر  13    -217
 ة.نّ ا  

ة علا وجه نّ  كيس ا   :6سَّر 71  
 األر .

  . َ الاكر ال    :1 سَّر 71   .13سااَّ من مواعه     -211
 ة.لَ سَ ح   :2 سَّر 72   ة.لَ سَ الحَ  :6 سَّر 13    -212
 .قن  ر  واألن ا     :1 سَّر 71   ق.ن  ر  ال    :1 سَّر 13    -213
 .72سااَّ من مواعه    ملمو . :3 سَّر 13    -211
 ه.في الَّير كلّ  :2 سَّر 72   لا.الَّير كلّ في  :7سَّر  13    -212
 .72 سااَّ من مواعه   خ.ر  والواحد فَ  :7 سَّر 13    -216
 .72سااَّ من مواعه    فروج.واحدها  :17سَّر  13    -213
 ا.مّ سَ ت  وَ  :3سَّر  72   ا.مّ سَ ي  وَ  :11 سَّر 13    -211
ومن  سمال  :12 سَّر 13    -217

 جماعاَ األنيال.
  م  سمال جماعاَ :1 سَّر 72  

 األنيال.
)وهي  يادة من  ااف  ي 17سَّر  72   .13سااَّ من مواعه     -227

 المحقق(.
في الَّير  يااف  :13سَّر  13    -221

 .وغيرها
 في الَّير وغيرها  يااف. :11سَّر  72  

 السروب. :12سَّر  72   سروب. :13 سَّر 13    -222
والعانة القَّي   :12 سَّر 13    -223

 يادة من  :من الحمر )القَّي 
 المحقق(.

 والعانة من الحمير. :2 سَّر 76  

ال الث علا  :13 سَّر 13    -221
 نر.العَ 

 ال ال ة علا العنرة. :3سَّر  76  

 لما دون الما ة. :6سَّر  76   ا ة وما داناها.للم :1سَّر  11    -222
 ألنلا معرفة. فر  يَ ن  ال تَ  :3 سَّر 76   .11سااَّ من مواعه     -226
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واال  بو ا يب  :3 سَّر 11    -227

  تقديم وتا ير بالنسبة علا فرق )وا
 األيمعي(.

 اال  بو ا يب. :2 سَّر 73  

هابَّا  ما راعني عاّل  :3 ،6 انسَّر ال 73   .11 سااَّ من مواعه    -267
 البَّا.ه الع  علا البيَو اوَّ  

 ربرب  يااف.وَ  :7 سَّر 73   ب.رَ ب  رَ وَ  :17 سَّر 11    -261
 ياحَ  :يقال :13سَّر 11    -262

 خ.رَ يَ َ وَ وّ يَ وَ  نسان  ال  
 .71سااَّ من مواعه   

َ   :12سَّر  11    -263  األيواَ.  مّ  :1 سَّر 71   .ومن األيوا
 .71سااَّ من مواعه    ااا.لَ ن  وَ  :16 سَّر 11    -261
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ويقال الف  :17 سَّر 11    -263

 ل.ُ  للبَ 
 ل.ُ  ويقال الف في البَ  :6 سَّر 71  

اي ال ف ) يادة  :21سَّر  11    -261
 من المحقق(.

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

 اال. :17 سَّر 71   اال الناعر. :21 سَّر 11    -267
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فاللدير  يااف عاا  :2سَّر  12    -232

 هاج.
 اج.عاا هَ  :1سَّر  77  

 .في   ر  والدها :3 سَّر 12    -233
  يادة من المحقق(.  ر )

 ها.د  لَ ر وَ في ع    :2 سَّر 77  

 حنينا. َ تحن  نّ حَ  :2 سَّر 77   َ حنينا.اد حنّ  :3 سَّر 12    -231
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 َ  َُ اد  َ  :قالي  وَ  :1 سَّر 12    -232
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 اة.واد  َُ النَّ  :1 سَّر 77  

 ت ُو  ُال. :1سَّر  77   وهي ت ُو  ُال. :1سَّر  12    -236
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.اد جاَر وَ  :3 سَّر 12    -237 .وَ  ااف اد جاَر  ي :1 سَّر 77    اَر   اَر
واال الله تبارف  :3سَّر  12    -217

 عالا.وتَ 
 ومنه اوله تعالا. :7 سَّر 77  

 يااف ) يادة من  :17 سَّر 77   .12سااَّ من مواعه     -211
 المحقق(.

اال  :11، 17 انسَّر ال 12    -212
 الناعر.

 اال. :1سَّر  177  

  ابا.ن يبا ون   :1 سَّر 177   ن يبا. :13سَّر  12    -213
 بَّ نَ  :ويقال :11 سَّر 12    -211

 نبيبا. ينب   ي  ب  والاَّ  س  ي  التَّ 
 بَّ يقال للتيس نَ وَ  :6، 2السَّران  177  
 ويقال للابي كالف. .نبيبا نب  يَ 

 اال جرير. :7 سَّر 177   واال جرير. :13 سَّر 12    -212
 ر.يَ ر  يَ  :1 سَّر 177   ر.يَ ر  اد يَ  :16 سَّر 12    -216
 :11سَّر  12    -213
 ربا العالي.فوق الم ر  ي  ر  يَ ي   با ٍ 

 : 17سَّر  177  
 مٍ ح  تي لَ لَ ق  ااكم سوادم يجلو م  

 رير فوق المربا العالييَ با  ي       
 ،ُيقاف ن ق  َُ ن  ق يَ َُ نَ  :17سَّر  12    -211

 .نعيباف  ب  عَ ن  ب يَ عَ نَ وَ  ،نعيقاف  ق  عَ ن  ق يَ عَ نَ وَ 
ق َُ نَ وَ  ،ب نعيباعَ اد نَ  :1سَّر  171  
 .نُيقاف  ق  َُ ن  يَ 

ُ   :2َّر س 16    -217  .171 سااَّ من مواعه   راب.ال
 .َ  ه  ر  كَ  :6 سَّر 171   .ََ ه  ر  كَ  :3سَّر  16    -277
 ال في الديف.قَ وي   :1 سَّر 171   ويقال للديف. :2سَّر  16    -271
 .171سااَّ من مواعه    اال.    :2سَّر  16    -272
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 انقاَ. :17سَّر  171   َ. اَ قَ اد ان   :3سَّر  16    -272
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في  االَ وَ  :17 سَّر 16    -271
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 وهي التي بلا بي . :6 سَّر 172   .16سااَّ من مواعه     -371
 .اكر :3سَّر  172   .16سااَّ من مواعه     -372
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 فة.اال َّرَ  :2 سَّر 173   اال الناعر. :21 سَّر 16    -311
 ة.رَ بَّ من ا   :6 سَّر 173   ة.رَ مَّ من ح   :1 سَّر 13    -312
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 .173 سااَّ من مواعه  
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 .د  ع  بَ  :7سَّر  173   .13 سااَّ من مواعه    -312
 يقال. :17سَّر  173   ويقال. :3سَّر  13    -316
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 خ.ر  الفَ  :6 سَّر 171   وج.رّ الفَ  :16 سَّر 13    -322
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 النابُة.
 اال النابُة. :12 سَّر 171  

 د.فَ د  بالفَ  :2 سَّر 172   د.فَ د  في فَ  :3 سَّر 11    -337
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 ي يا. :3 سَّر 172   .11 سااَّ من مواعه   -331
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  :خاتمة
فتتتتي الفتتتتروق بتتتتين كتتتتتابي فتتتترق  بتتتتي حتتتتاتم وفتتتترق األيتتتتمعي يلقاهتتتتا  ر  والنتتتتاا  
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وهتتتتام الفتتتتروق  .فرواتتتتاف  لتتتتف النتتتتاس  ن يلقوهتتتتا فتتتتي نستتتتخ الكتتتتتاب الواحتتتتد الم تلفتتتتة
تتتتتتر  فمنلتتتتتتا متتتتتتا يَ  ،اتتتتتتروبص متباينتتتتتتة -َكمتتتتتتا  ستتتتتتلف – علتتتتتتا الستتتتتتقَّ فتتتتتتي نستتتتتت ة     ج 

 َّ اتتتتروبص ق  والسَّتتتت .والعكتتتتس يتتتتحيا  ياتتتتاف  ،دون نستتتت ة بحيتتتتث تكمتتتتل هتتتتام تلتتتتف
 وال بتتتتدّ  ،عال بتتتته الستتتتياق   ة اللُويتتتتة ال يتتتتتم  فتتتتي العبتتتتارة  و المتتتتادّ  َّص ق  فمنتتتته َستتتت ، ياتتتتاف 

 . تتتتتترى باعتمتتتتتتاد النستتتتتت تين   ة رّ ر َكتتتتتتَنتتتتتتن  ر للتتتتتتاا الكتتتتتتتاب  ن ي  دّ متتتتتتن ع باتتتتتتته عاا ا تتتتتت
ولكتتتتتن وجتتتتتودم  ، تتتتتان ال يحتتتتتدث اهابتتتتته  لتتتتتالف فتتتتتي التركيتتتتتب بص ر  َّ َاتتتتتق  ومتتتتتن السَّتتتتت

 و ميتتتتتدر  ة جديتتتتتدة كتتتتتاكر فعتتتتتلٍ ف علتتتتتا المعنتتتتتا اتتتتتوّ يوياتتتتت ،ةي يتتتتتد التركيتتتتتب اتتتتتوّ 
غفالتتتتته فتتتتتي النستتتتت ة األ تتتتترى  –ومتتتتتن اتتتتتروب الستتتتتقَّ متتتتتا نلقتتتتتام  .فتتتتتي نستتتتت ة وا 

لتتتتتبع  النتتتتواهد النتتتتتعرية فتتتتتي  واحتتتتتدة متتتتن االاتيتتتتتار علتتتتتا روايتتتتةٍ  -كمتتتتا  ستتتتتلفنا
فتتتي الواتتتَ التتتاي تتتترد فيتتته هتتتام  ،وهتتتي النستتت ة المنستتتوبة علتتتا  بتتتي حتتتاتم ،نستتت ة

قَّ  ن ومتتتتتتن اتتتتتتروب الّستتتتتت  .النتتتتتتواهد مرويتتتتتتة بتتتتتتروايتين فتتتتتتي افتتتتتترقا األيتتتتتتمعي
 ٍَ متتتتن النتتتتعر فتتتتي نستتتت ة فتتتتي الواتتتتَ التتتتاي يتتتترد البيتتتتَ  يقتيتتتتر علتتتتا نيتتتتف بيتتتت

ٍَ واحتتتتتتد  و  ن يقتيتتتتتتر  ،النتتتتتتعري كتتتتتتامالف فتتتتتتي النستتتتتت ة األ تتتتتترى علتتتتتتا اكتتتتتتر بيتتتتتت
فتتتتتي حتتتتتين يتتتتترد متتتتتوَّن النتتتتتاهد ماتتتتتموماف علتتتتتا  ،هتتتتتو متتتتتوَّن النتتتتتاهد فتتتتتي نستتتتت ة

قَّ ورود آيتتتتتتة فتتتتتتي ومتتتتتتن اتتتتتتروب الّستتتتتت . تتتتتترىبيتتتتتتتين  و  ال تتتتتتة فتتتتتتي النستتتتتت ة األ  
قَّ متتتتا ومتتتتن اتتتتروب السَّتتتت . تتتترىنستتتت ة بيتتتتورٍة  تتتتتم و وفتتتتا منلتتتتا فتتتتي النستتتت ة األ  

ام ال يتتتتتتاداَ وبعتتتتتت  هتتتتتت ،نلقتتتتتتام متتتتتتن  يتتتتتتاداَ فتتتتتتي النستتتتتت تين  حتتتتتتد لا المحققتتتتتتان
تتتتتتتتت ،وبعاتتتتتتتتته ال موجتتتتتتتتتب لتتتتتتتتته ،يوجبتتتتتتتتته الستتتتتتتتتياق متتتتتتتتتن بواعتتتتتتتتتث  ثص بتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتو باع 

 االاَّراب بين النس تين.
وتا ير في  ما نلقام من تقديمٍ  -بله السقَّ –ومن  وجه الفروق بين النس تين 

وعقدة الكلب والسب  في  ،عقدة السب  والكلب في نس ة: بع  العباراَ كان يقال
وتاتي  ،اتي عبارة في  عقاب  ناهٍد نعري في نس ةن تا و ك ، رىالنس ة األ  

ومن  وجه الفروق بين  . رىالعبارة عياها سابقة للناهد النعري في النس ة األ  
النس تين ما نلقام من تكرار ال موجب له في بع  العباراَ في نس ة دون 

 نس ة.
اسخ ة الن   و سلو من النوهاا التكرار راج ص علا سلو من المحقق عند ارال

كان ترد لفاة  ،واد ت ول الفروق بين النس تين علا مسا ل يسيرة ه،عند نس 
 و اي َسّماا في نس ة ات َسّماا في  ، رىا في نس ة    يحو ايوحيا في نس ة ات
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النس ة األ رى. ومن  وجه الفروق بين النس تين ما مقَّو  بمفاراته لليواب في 
لا نيابه عاا ا ّدر للاا الكتاب  ن ويدعو الواجب رد الحق ع ،نس ة دون األ  رى

ومن  وجه الفروق ما ي ول علا ا تالٍف في  .ر من جديد باعتماد النس تيني ن نَ 
والابَّ راج ص علا المحقق  و علا  .وهو اليل، ابَّ بع  األلفاا في النس تين

وعند ننر الكتاب ننرة جديدة وجب النار في وجوم الابَّ  ،الن  األيلي
وجٍه علا وجه.  و عجا ة وجلين  و  ك ر من وجوم الابَّ تسما  الم تلفة لترجيا

ملل البي االَّم نان بان كتاب الفرق المنسوب و  لللاا كلِّه فإني  او  .بلا العربية
 ، رى من كتاب االفرقا لميمعيبل هو نس ة     ،علا  بي حاتم ليس له

بالدكتور حاتم  م  األسباب التي حدَ وارٍ من ح هيعادني في هاا القول ما اّدمت  
وما اّدمته من  ََبَ بالفروق بين  ،الاامن علا نسبة الكتاب علا  بي حاتم

َص ينَّق باننا  مام كتاٍب من نس تين ال  مام كتابين م ،النس تين  تلفين. وهو  ََب
لي ما يَ  ح به الدكتور حاتم الاامن في مقّدمة الكتاب من  ن رّ ويعادني في َاو 
و ن د ول  بي حاتم علا  ،حبلاا تحمل نسبة علا ينس ة الكتاب الم َّوَّة ال

 هاا الكتاب من فعل المحقق ليس غير.
ل الَفي  مته فإنَّ القَ كلِّ ما َادَّ   وم ل في هام المسالة ال يالرم وال يجّليه غير و 

سمه َحم الف ألبي حاتم غير هام النس ة تحمل االور نس ة من كتاب االفرقا 
اد لتتم الموا نة بينلا وبين هام النس ة التي َنَسبلا يريحاف من غير ان وال اجتل

انتاار هام النس ة  علا  نّ  .وعند ٍا يرد ال ّف علا  هله ،الدكتور الاامن عليه
ولسَ  رى ما يمن  ايام األ وين الكريمين الدكتور  ،سيريليس باألمر الَليِّن وال بال

م، والدكتور يبيا المنسوب علا  بي حاتحاتم الاامن محقق كتاب االفرقا 
بإ راج ننرة جديدة لكتاب االفرقا  التميمي محقق كتاب االفرقا لميمعي

وستكون بإان الله ننرة وافية ممتا ة تليق  ،لميمعي تعتمد النس تين  و الكتابين
 باأليمعي وبمن لته الرفيعة في  دمة العربية.
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